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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν Τεύχος αποτελεί το τρίτο Παραδοτέο της από 9/3/2020 Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» που ανατέθηκε από τον Δήμο
Ηρακλείου στην ένωση εταιρειών με τις επωνυμίες:
I.

II.

ΕΤΑΜ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που
εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Νίκο Δρακωνάκη
και
ΜΣΜ - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Θεόδωρο Μαυρογεώργη.

Το έργο αφορά στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στα στελέχη της Ομάδας
Εργασίας του Δήμου Ηρακλείου για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
Στόχος του ΣΒΑΚ είναι να προκύψει ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και μέτρων
μακροσκοπικού σχεδιασμού, που θα θέσουν τις βάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών
και των υπηρεσιών που αφορούν στην πραγματοποίηση των μετακινήσεων προσώπων και
αγαθών εντός του Δήμου Ηρακλείου.
Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Ηρακλείου έχει σαν αφετηρία την εκπλήρωση των εθνικών και
διεθνών επιταγών περί επίτευξης βιώσιμων συστημάτων μεταφορών και μετακίνησης, όσο
και τα πορίσματα και τις κατευθύνσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των
διαφόρων επιμέρους στρατηγικών του Δήμου Ηρακλείου.
Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία
και τα επιμέρους βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Παρατηρητηρίου ELTIS και την εθνική νομοθεσία καθώς και τις Κατευθύνσεις
του Πράσινου Ταμείου.
Το σύνολο των παραδοτέων του ΣΒΑΚ Ηρακλείου περιλαμβάνει τα κάτωθι:
Π1

Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ
(παρόν παραδοτέο)

Π2

Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός
Φορέων και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

Π3

Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων-

Εμπλεκόμενων

Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων
Π4

Οριστικό ΣΒΑΚ - Μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης των
Μέτρων

Καθένα από τα παραπάνω Παραδοτέα αναλύεται σε επιμέρους αυτοτελή τμήματα και
παραδίδεται σύμφωνα με τη σύμβαση μετά από συνεργασία του αναδόχου σχήματος με
την Ομάδα Εργασίας του Δήμου Ηρακλείου.
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Επιπλέον της Ομάδας Εργασίας εκ μέρους του Δήμου, η Ομάδα Έργου από την πλευρά του
αναδόχου της παροχής υπηρεσίας "Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου
Ηρακλείου" συγκροτείται από τους κάτωθι:

Θεόδωρος Μαυρογεώργης,

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc (Eng),
MSc (Fin) [ΜΣΜ Consulting] Συντονιστής (Υπεύθυνος)
Έργου

Νικόλαος Δρακωνάκης,

Οικονομολόγος [ΕΤΑΜ Α.Ε.]

Αθανάσιος (Θάνος) Βλαστός,

Καθηγητής ΕΜΠ, Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος
[Εξωτερικός Συνεργάτης ΜΣΜ Consulting]

Μαρία Σίτη,

Αγρ. Τοπ. Μηχανικός, MSc Πολεοδόμος, Συγκοινωνιολόγος
[Εξωτερικός Συνεργάτης ΜΣΜ Consulting]

Άννα Μαυρογεώργη,

Πολιτικός Μηχανικός City Uni. of London, MSc (Eng),
Συγκοινωνιολόγος [ΜΣΜ Consulting]

Χρήστος Καρολεμέας,

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc (Eng) σε
GIS,
Υποψήφιος
Διδάκτορας
στο
Εργαστήριο
Συγκοινωνιακής Τεχνικής
της ΣΑΤΜ
[Εξωτερικός
Συνεργάτης ΜΣΜ Consulting]

Μεταξία Σμαΐλη,

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc (Eng),
Συγκοινωνιολόγος [ΜΣΜ Consulting]

Όλγα Ρεϊτζοπούλου,

Πολιτικός Μηχανικός
Consulting]

Φίλιππος Ταλιούρας,

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ [ΜΣΜ Consulting]

Κωνσταντίνα Πυλαρινού,

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ [ΜΣΜ Consulting]

Ειρήνη Κουγιουμουτζή,

Περιβαλλοντολόγος [ΕΤΑΜ Α.Ε.]

Τερέζα Καρπαθιωτάκη,

Οικονομολόγος [ΕΤΑΜ Α.Ε.]

Ιωάννης Μάρης,

Τοπογράφος Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος [Εξωτερικός
Συνεργάτης ΜΣΜ Consulting]

Αναστασία Χατζηαποστολίδη,

Πολεοδόμος Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος [Εξωτερικός
Συνεργάτης ΜΣΜ Consulting]

Δημήτρης Αργυρός

Πολιτικός Μηχανικός
Consulting]

Φωτεινή Χωνιανάκη,

Πολιτικός
Μηχανικός
ΕΜΠ,
Περιβαλλοντολόγος
[Εξωτερικός Συνεργάτης ΜΣΜ Consulting]
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ΕΜΠ,

Συγκοινωνιολόγος

[Εξωτερικός

Συνεργάτης

[ΜΣΜ

ΜΣΜ
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ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3

Στο παρόν τεύχος παρουσιάζεται το πλαίσιο ανάπτυξης κοινού οράματος,
προτεραιοτήτων και στόχων καθώς και η αρχικός προσδιορισμός των διαφόρων επιμέρους
πακέτων μέτρων μέσα από δύο βασικά σενάρια και αξιολογούνται σε πρώτη φάση τα
μέτρα αυτά.
Το 1ο κεφάλαιο, όπως ήδη έχει παρουσιαστεί παραπάνω, αναφέρθηκε στο αντικείμενο της
σύμβασης των υπηρεσιών.
Στο παρόν κεφάλαιο (2ο) περιλαμβάνεται μία σύντομη περιγραφή του τρίτου Παραδοτέου.
Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται συνοπτική αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης
κατάστασης όπως προέκυψαν από την ανάλυση που προηγήθηκε στο προηγούμενο
παραδοτέο.
Όσον αφορά στο 4ο κεφάλαιο, διατυπώνεται το πρωταρχικό όραμα για το ΣΒΑΚ Ηρακλείου
όπως αυτό προέκυψε από την ανάλυση υφιστάμενη, από τον συμμετοχικό σχεδιασμό και
από τις κατευθύνσεις άλλως υπερκείμενων στρατηγικών σχεδίων που αφορούν στον Δήμο.
Στη συνέχεια, στο 5ο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των προτεραιοτήτων και των έξυπνων
στόχων μέσω των οποίων θα εκπληρωθεί το όραμα και τα οποία θα τεθούν προς
διαβούλευση ώστε να οριστικοποιηθούν.
Καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε πολλές πόλεις (διαφορετικών
χαρακτηριστικών) έτσι ώστε να ενισχυθεί το περπάτημα, το ποδήλατο, η δημόσια
συγκοινωνία, να βελτιωθεί η τροφοδοσία, η οδική ασφάλεια κ.ά. παρουσιάζονται στο 6ο
κεφάλαιο.
Στο 7ο κεφάλαιο παρατίθενται τα μέτρα τα οποία έχουν ομαδοποιηθεί σε πακέτα μέτρων
στο πλαίσιο των δύο εναλλακτικών σεναρίων.
Στο 8ο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά τα σενάρια (ήπιο και ριζοσπαστικό) ανά χρονικό
ορίζοντα, μέρος των οποίων περιλαμβάνει και χαρτογραφική πληροφορία.
Τέλος, στο 9ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αξιολόγηση και η ενδεικτική κοστολόγηση των
μέτρων.

** σημειώνεται ότι τη στιγμή σύνταξης του παρόντος αναμένεται η έκδοση νέου θεσμικού
πλαισίου για την εκπόνηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας όπου θα
προβλέπονται νέα στάδια και βήματα ανάπτυξης των ΣΒΑΚ ως εκ τούτου τα επόμενα
τεύχη της παρούσας υπηρεσίας ενδέχεται να τροποποιούνται για εναρμόνιση με τη νέα
νομοθεσία ή ότι σχετικό προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις του νέου νόμου.
*** σημειώνεται επιπλέον ότι με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που παρουσιάζονται
λόγω πανδημίας οι συναντήσεις – διαβουλεύσεις με τους φορείς γίνονται σε διαφορετικούς
χρόνους από το αρχικό χρονοδιάγραμμα μέσω τηλεδιασκέψεων ενώ δίδονται ΕΠΙΠΛΕΟΝ
περιθώρια ανάδρασης με τους πολίτες για τη βέλτιστη κοινοποίηση και συνδιαμόρφωση
των μελλοντικών συνθηκών κινητικότητας στην πόλη του Ηρακλείου.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ύστερα από την εκτεταμένη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης η οποία
παρουσιάστηκε στο προηγούμενο παραδοτέο, πραγματοποιήθηκε ποιοτική αξιολόγηση
των χαρακτηριστικών αυτών μέσω του εργαλείου S.W.O.T στο οποίο τονίζονται τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του εσωτερικού περιβάλλοντος, ενώ ως προς το
εξωτερικό περιβάλλον περιγράφονται οι ευκαιρίες και οι απειλές που αναμένονται να
επηρεάσουν τον Δήμο.

3.1 Πλεονεκτήματα (Strengths)
Ο Δήμος Ηρακλείου βρίσκεται στο κέντρο της βόρειας ακτής του νησιού και αποτελεί έδρα
της Περιφέρειας Κρήτης και εκτός από σημαντικό διοικητικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό
κέντρο αποτελεί και διεθνούς φήμης τουριστικό προορισμό και κέντρο διαμετακομιστικού
εμπορίου και διακίνησης μεγάλου αριθμού επιβατών και εμπορευμάτων προς όλη την
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σημαντικό πλεονέκτημα του Δήμου είναι ότι από άποψη εξυπηρετήσεων παρουσιάζει
αυτοτέλεια, καθώς διαθέτει πληθώρα παροχών και εξυπηρετήσεων σε επίπεδο
εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας, καθώς και σε επίπεδο αθλητισμού (κέντρα άθλησης,
υπαίθριοι χώροι άθλησης κλπ.), αναψυχής και πολιτισμού (π.χ. Μικρό και Μεγάλο
Κηποθέατρο, Εθνική Πινακοθήκη κ.ά.).
Κυρίαρχη χρήση γης στην πόλη του Ηρακλείου είναι η κατοικία, γεγονός που ευνοεί την
προώθηση των βιώσιμων αρχών κινητικότητας του στρατηγικού σχεδιασμού. Επιπλέον,
σημαντικό προσόν της περιοχής αποτελεί το γεγονός ότι εξυπηρετείται από Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς (ΚΤΕΛ & Αστική Συγκοινωνία). Ακόμη, ο Δήμος διαθέτει ποδηλατόδρομους, οι
οποίοι –αν και περιορισμένοι- αποτελούν έργα αστικής ανάπλασης και αισθητικής
αναβάθμισης που προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα και διευκολύνουν τον σχεδιασμό. Οι
πρόσφατες αναπλάσεις στο κέντρο της πόλης (Δικαιοσύνης, Ίδης) και οι μελλοντικές
(Έβανς, Ψαρομηλίγκων, Καλοκαιρινού, 1821, Αρχ. Μακαρίου) και η μεταφορά της
κυκλοφορίας στο μικρό δακτύλιο Αβέρωφ, Πλ. Κορνάρου, Αγ. Μηνά, Γιαμαλάκη έχει ήδη
μεταφέρει τη διερχόμενη κυκλοφορία του κέντρου σε ένα επίπεδο μακρύτερα γεγονός που
έχει δημιουργήσει –έστω και τοπικά- καλύτερες συνθήκες βαδισιμότητας και σημειακή
ενίσχυση του ποδηλάτου.
Επιπρόσθετα, σημαντικό πλεονέκτημα στον Δήμο αποτελεί το γεγονός ότι ήδη εντοπίζεται
Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, η λειτουργία του οποίου
συμβάλλει εν μέρει στην αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης στην περιοχή και
κυρίως στη συγκράτηση της κατοικίας εντός κέντρου.
Το εγκατεστημένο (από το 2011) σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων, που λειτουργεί με
στόλο 70 ποδηλάτων και υποστηρίζεται από δύο (2) σταθερούς κλειστούς σταθμούς
ενοικίασης ποδηλάτων χωρίς αντίτιμο σε ιδιόκτητους χώρους του στην Καινούρια Πόρτα
και στον Καράβολα, αποτελεί δυνατό σημείο και ευκαιρία εξέλιξης για τον Δήμο.
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Θετικό χαρακτηριστικό του Δήμου αποτελεί η ύπαρξη της δημοτικής αστυνομίας για την
τήρηση της νομοθεσίας αλλά και η καλή στελέχωση του Δήμου. Το ανθρώπινο δυναμικό
του Δήμου αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο, μάλιστα, θα διευκολύνει την
εκπόνηση του ΣΒΑΚ.
Το Ηράκλειο αποτελεί έναν ισχυρό συγκοινωνιακό πόλο καθώς διαθέτει υποδομές για
εναέριες μετακινήσεις (Αεροδρόμιο Ηρακλείου & Μελλοντικό Καστελίου), θαλάσσιες
μετακινήσεις (λιμάνι με σημαντική εθνική και διεθνή εμβέλεια). Οι συγκοινωνιακές του
υποδομές σε συνδυασμό με τα ισχυρά πολιτιστικά τοπόσημα του Δήμου (Κνωσός, Ενετικά
Τείχη) καθιστούν τον Δήμο έναν τουριστικό προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας. Η ισχυρή
παρουσία της Παλιάς Πόλης, οι πρόσφατες αναπλάσεις που έχουν λάβει χώρα σε
σημαντικούς οδικούς άξονες και το ευρύ θαλάσσιο μέτωπο είναι μερικά επιπλέον
χαρακτηριστικά τα οποία ενισχύουν τον Δήμο ως έναν τουριστικό πόλο έλξης.
Επιπλέον στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη είναι η παρουσία και η αναβάθμιση του ΒΟΑΚ
συνδέοντας έτσι το Ηράκλειο με όλα τα αστικά κέντρα της Κρήτης. Το Ηράκλειο αποτελεί
ένα ισχυρό κέντρο (διοικητικό, παραγωγικό, επιστημονικό κ.α.) ενώ ταυτόχρονα διαθέτει
σημαντικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.
Πολεοδομικά, υπάρχουν περιοχές με συμπαγή δόμηση και υψηλούς συντελεστές μέσω των
οποίων μπορούν να ενθαρρυνθούν βιώσιμες μετακινήσεις με την ταυτόχρονη προώθηση
του οράματος της έξυπνης πόλης και μιας ολοκληρωμένης και δομημένης στρατηγικής.
Τέλος, πληθυσμιακά φαίνεται να υπάρχει αύξηση ενώ ως προς τα δημογραφικά υπάρχουν
χαμηλά ποσοστά ανεργίας.

3.2 Αδυναμίες (Weaknesses)
Οι αδυναμίες του Δήμου σχετίζονται άμεσα με το οδικό δίκτυο και τη συγκοινωνιακή
υποδομή. Στον Δήμο Ηρακλείου, οι αυξημένες απαιτήσεις των τελευταίων ετών, που
προέκυψαν κυρίως λόγω της συγκέντρωσης πληθυσμού και της ραγδαίας αύξησης του
δείκτη ιδιοκτησίας οχημάτων σε συνδυασμό με την ελλειμματική συχνά υποδομή και τη
λανθασμένη διαχείριση της κυκλοφορίας, έχουν αναγάγει το ζήτημα των μεταφορών σε
μείζον πρόβλημα για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, φυσικού και αστικού. Το κύριο
οδικό δίκτυο έχει κορεστεί από πολλά έτη, η ζήτηση αυξάνει με γρήγορο ρυθμό (αύξηση
αριθμού οχημάτων, αύξηση πληθυσμού, μείωση χρήσης ΜΜΜ, κλπ), η προσφορά παραμένει
κατά κανόνα σταθερή ή μειώνεται λόγω της παράνομης στάθμευσης, η οποία μειώνει την
κυκλοφοριακή ικανότητα της εκάστοτε οδού, με αποτέλεσμα περισσότερα τμήματα οδών
να φθάνουν τα επίπεδα κορεσμού και οι περίοδοι κορεσμού να αυξάνονται συνεχώς.
Σημαντικές αδυναμίες του Δήμου αποτελούν οι αυξημένοι κυκλοφοριακοί φόρτοι, η
υπερτοπική και διαμπερής κυκλοφορία, η παράνομη στάθμευση καθώς και η συγκέντρωση
πληθώρας υπερτοπικών χρήσεων που δημιουργούν όχληση στην περιοχή. Συγκεκριμένα, οι
υπερτοπικής σημασίας οδικοί άξονες (ΒΟΑΚ), όπως και η έκταση του αερολιμένα (εντός
της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού), προκαλούν αποκοπή του οικιστικού ιστού
και αποτελούν πεδία όπου η δυνατότητα παρέμβασης του Δήμου είναι περιορισμένη.
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Ο Δήμος Ηρακλείου, λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των χρήσεων γης αλλά και των
πολλαπλών δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων, σε συνδυασμό δε με την ύπαρξη του
λιμένα και του αεροδρομίου, υφίσταται κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις. Παρά την εφαρμογή
διάφορων μέτρων, όπως την πεζοδρόμηση του κέντρου, την εφαρμογή συστήματος
ελεγχόμενης στάθμευσης στην κεντρική περιοχή της πόλη του Ηρακλείου, κ.α.
εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με το σύστημα των
μεταφορών.
Παράλληλα, σημαντικό μειονέκτημα του Δήμου αποτελεί η στάθμευση. Το πρόβλημα της
παράνομης στάθμευσης είναι πολύ έντονο στην κεντρική περιοχή του Δήμου αλλά και στο
σύνολο των αρτηριών της πόλης. Η έντονη στάθμευση χαρακτηρίζεται επιπροσθέτως από
παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως στάθμευση επί των πεζοδρομίων, στάθμευση στους κόμβους,
κλπ., με αποτέλεσμα τη μείωση της οδικής ασφάλειας για πεζούς και οχήματα.
Τέλος, αρνητικό χαρακτηριστικό της περιοχής αποτελεί η έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου
διαδρομών για την πεζή μετακίνηση και προσβάσιμων διαδρομών για την εξυπηρέτηση
ατόμων με αναπηρία. Σε διάφορα σημεία του Δήμου με εμπορικές χρήσεις ή χρήσεις
αναψυχής, όπου οι ροές πεζών είναι υψηλές, έχουν υλοποιηθεί διαμορφώσεις (πεζοδρόμια
ικανοποιητικού πλάτους, μεμονωμένες πεζοδρομήσεις, οδεύσεις τυφλών, ράμπες κίνησης
ΑΜΕΑ κ.ά.) με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πεζών και την ενίσχυση της πεζή
μετακίνησης, τα οποία όμως αποτελούν τοπικές παρεμβάσεις, αποκομμένες μεταξύ τους.
Το σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων με τον μη αυτοματοποιημένο τρόπο λειτουργίας
περιορίζει τις δυνατότητες του συστήματος. Επιπλέον, το σύστημα κοινοχρήστων αυτό
λειτουργεί μόνον τις εργάσιμες ώρες και μέρες από μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό που
διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου, ενώ προκύπτει ότι η χρήση κυρίως αφορά σε αναψυχή και όχι
σε μετακίνηση εργασίας (σε συνδυασμό με τις ώρες ενοικίασης, τα ποδήλατα διατίθενται
κυρίως για αναψυχή – βόλτα κατοίκων και επισκεπτών στο παραλιακό μέτωπο, οι μήνες
που είχαν τις περισσότερες ενοικιάσεις ήταν ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος).
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχει κυρίαρχη μηχανοκίνητη κυκλοφορία με πλήρως
αυτοκεντρική ανάπτυξη. Τα ποσοστά χρήσης ξεπερνούν το 70% ενώ της μοτοσυκλέτας το
15% και τα μέσα μαζικής μεταφοράς κάτω του 4%. Τα χαμηλά αυτά ποσοστά της δημόσιας
συγκοινωνίας αποδεικνύουν την απουσία ισχυρού της ρόλου ενώ παρατηρείται και έλλειψη
υποδομών προσβασιμότητας για ευάλωτους χρήστες.
Τέλος, πολεοδομικά υπάρχουν υψηλά ποσοστά άναρχης και αυθαίρετης δόμησης ενώ
παρατηρείται σημαντική αστική διάχυση προς το Γάζι.
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3.3 Ευκαιρίες (Opportunities)
Η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του Δήμου και η εξάλειψη των αδυναμιών του θα
επιφέρουν μια σειρά από ευκαιρίες για την ανάπτυξη του.
Η αντιμετώπιση των φαινομένων της παράνομης στάθμευσης, της αυξημένης χρήσης Ι.Χ.
και των αυξημένων διαμπερών κινήσεων θα προσδώσει στον Δήμο μια θετικότερη εικόνα.
Αντίστοιχα, οι ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή (χρήσεις κατοικίας,
θαλάσσιο μέτωπο, κ.ά.) για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου δικτύου πράσινων
διαδρομών, δίνει την ευκαιρία στον Δήμο να μετατραπεί σε μια βιώσιμη αστική περιοχή
που προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή ποιότητα ζωής.
Επιπλέον, η ύπαρξη των υφιστάμενων ποδηλατόδρομων, με δυνατότητα επέκτασης και
βελτίωσης ώστε να αποτελέσουν δίκτυο, συνδέοντας τις γειτονιές μεταξύ τους αλλά και
τα σημαντικά τοπόσημα της πόλης, αποτελεί μια ευκαιρία εξέλιξης για την περιοχή, με
κριτήριο τη βιώσιμη κινητικότητα.
Ακόμη, οι τεχνολογικές εξελίξεις, όπως για παράδειγμα η ηλεκτροκίνηση, θα δώσουν στον
Δήμο τη δυνατότητα, μέσα από την υιοθέτηση τους, να αποτελέσει παράδειγμα καλών
πρακτικών για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας σε άλλους Δήμους.
Η ύπαρξη του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.) στον Δήμο (Παλιά Πόλη),
δημιουργεί την ευκαιρία για επέκταση του ώστε να αντιμετωπιστεί η έλλειψη σε θέσεις
στάθμευσης και το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης σε ολόκληρη την πόλη.
Η μετεγκατάσταση που σχεδιάζεται του αεροδρομίου στο Καστέλι αναμένεται να επιφέρει
μεγάλες ανακατατάξεις στον σημερινό Δήμο Ηρακλείου. Η λειτουργία του νέου
αεροδρομίου θα επιδράσει καταλυτικά σε ζητήματα κινητικότητας στην πόλη, ενώ
παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης και πολυδιάστατης ανάπτυξης της υφιστάμενης
έκτασης του σημερινού αεροδρομίου και η απόδοσή του προς όφελος των κατοίκων.
Η πόλη μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αναμορφωθεί, να αναγεννηθεί και να εκσυγχρονιστεί
μέσα από ουσιαστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του ΣΒΑΚ.
Θετικό χαρακτηριστικό είναι ότι είναι σε εξέλιξη εργαλεία αναβάθμισης του αστικού ιστού
(ΣΟΑΠ, ΒΑΑ, ΣΔΑΕΚ κ.α.) τα οποία σε συνδυασμό με το τουριστικό προφίλ του Δήμου,
μπορούν να ενσωματώσουν σημαντικά μέτρα και δράσεις βιώσιμης κινητικότητας.
Επιπλέον ευκαιρία για την πόλη είναι η ύπαρξη σημαντικών συλλογικοτήτων (ΕΣΥΠΡΟΤΑ,
eco Voice, ΑΜΕΑ κ.α.), ο ενισχυμένος ρόλος της Τροχαίας Ηρακλείου στην ευαισθητοποίηση
του κοινού,
Ως προς τις υφιστάμενες υποδομές μεταφορών, τονίζεται ότι υπάρχουν εξελίξεις στην
ανάπτυξη του ΒΟΑΚ και στη μετεγκατάσταση του αεροδρομίου του Ν. Καζαντζάκης στο
Καστέλλι τα οποία θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό την πρόσβαση στον Δήμο.
Τέλος σημαντική ευκαιρία αναδεικνύεται το γεγονός ότι ο Δήμος λαμβάνει συστηματικές
διακρίσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο κατά τα έτη 2018 – 2021 (ενδ. 1ο Βραβείο για
Μεγάλες Πόλεις για τη διοργάνωση της ΕΕΚ 2018 και 2020, Φιναλιστ για Ευρωπαϊκό
Βραβείο Αστικής Οδικής Ασφάλειας (2020), Φιναλίστ για Ευρωπαϊκό Βραβείο Climate
Neutral Cities (2020) κ.α.)
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3.4 Απειλές (Threats)
Στις απειλές που ενδέχεται να επηρεάσουν την περιοχή εντάσσονται όλες οι αδυναμίες
που προαναφέρθηκαν, αν δεν αντιμετωπιστούν και συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον Δήμο
και να γιγαντώνονται.
Επιπλέον, οι τάσεις εξέλιξης του μέλλοντος ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την
περιοχή αν δεν αντιμετωπιστούν ορθά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις γενικότερες τάσεις
και τη συνεχή θετική πληθυσμιακή μεταβολή που σημειώνει η περιοχή παρέμβασης (βάσει
στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο πληθυσμός του Δήμου αναμένεται να αυξηθεί, γεγονός που θα
προκαλέσει αύξηση του αριθμού των οχημάτων –ελλείψει μέτρων που θα προωθούν τις
εναλλακτικές μετακινήσεις.
Το Πολεοδομικό Συγκρότημα Ηρακλείου, με μικτές χρήσεις και την ύπαρξη του 2 ου
μεγαλύτερου αεροδρομίου στην Ελλάδα και του 4ου μεγαλύτερου λιμένα (5ου μεγαλύτερου
σε εμπορευματική κίνηση), θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό πόλο γέννησης και έλξης
μετακινήσεων από όλες τις περιοχές της Κρήτης (και όχι μόνο), γεγονός που θα επιβαρύνει
το ήδη κορεσμένο οδικό δίκτυο της περιοχής.
Στις δυνητικές απειλές συμπεριλαμβάνεται επίσης η εξέλιξη της πανδημίας και οι
περιορισμοί στη χρήση των ΜΜΜ, η περαιτέρω απορρύθμιση του κλίματος, τα υψηλά
ποσοστά ρύπανσης και θορύβου προερχόμενα από τις μετακινήσεις καθώς και η
καθυστέρηση ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με την
κατάργηση της λειτουργίας των υφιστάμενων χώρων στάθμευσης στις τάφρους των
Τειχών.
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4

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΒΑΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΦΑΣΕΙΣ
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά κρίσιμα δεδομένα για το ΣΒΑΚ Ηρακλείου.
Με την υπ' αριθμόν 30130/24-04-2020 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ψ1ΜΙΩ0Ο-7Ι0)
οριστικοποιήθηκε και συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση της παροχής
υπηρεσίας "Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ηρακλείου".
Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους εξής:
▪ Αναστασάκης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος
Καθημερινότητας, Δήμου Ηρακλείου

Τεχνικών

Υπηρεσιών

Πρασίνου

και

▪ Μικράκης Στέλιος, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου
▪ Μιχελάκης Νίκος, Αρχιτέκτων Μηχ/κός, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων &
Μελετών
▪ Χαιρέτη Πελαγία, Msc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Προϊσταμένη Τμήματος Κυκλοφορίας,
και Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου, ως Συντονίστρια
της Ομάδας
▪ Μανουσάκης Δαυίδ, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος του τμήματος Κυκλοφορίας, και
Συγκοινωνιών Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου
▪ Σπυριδάκης Γιάννης Πολιτικός Μηχανικός Προϊστάμενος του τμήματος Υπαίθριων
Χώρων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών, Δήμου Ηρακλείου
▪ Μαυροπούλου Κατερίνα, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος
Πολεοδομικών Μελετών της Δ/νσης Πολεοδομίας, Δήμου Ηρακλείου

του

τμήματος

▪ Μανουσάκη Ειρήνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη του τμήματος Τεχνικού
Αρχείου Μηχανοργάνωσης Εξυπηρέτησης Πολιτών, της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου
Ηρακλείου
▪ Σπινθάκης Στέλιος, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος του τμήματος Τοπογραφικών,
Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων, της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου
Ηρακλείου
▪ Δρόσου Ρένια, ΠΕ Διοικητικού, Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης
και Πληροφορικής, Δήμου Ηρακλείου
▪ Καραγιαννάκης
Γιώργος
Τ.Ε.
Πληροφορικής,
Υπάλληλος
Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Δήμου Ηρακλείου

του

τμήματος

▪ Εκπρόσωπος από το Γραφείο τύπου και Επικοινωνίας, Δήμου Ηρακλείου
▪ Φωτάκης Μανώλης ΠΕ Περιβάλλοντος, Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος,
της Δ/νσης Περιβάλλοντος Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου, Δήμου Ηρακλείου
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, αρμοδιότητες της ομάδας εργασίας είναι η
προετοιμασία και η συλλογή στοιχείων για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ, η πρόσκληση
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ανάπτυξης δικτύου Φορέων και ο συντονισμός της συμμετοχής τους στην ανάπτυξη του
ΣΒΑΚ, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του ΣΒΑΚ σε συνεργασία με τον ανάδοχο, η
παρακολούθηση και η αξιολόγηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
στον Δήμο Ηρακλείου.
Το δίκτυο φορέων του ΣΒΑΚ Ηρακλείου συγκροτήθηκε μετά από δημόσια πρόσκληση προς
όλους τους πιθανά εμπλεκόμενους φορείς και αποτελείται από τους εξής φορείς:
-

Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

-

Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου

-

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

-

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)

-

Σωματείο Ταξί Ηρακλείου

-

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

-

1η Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείου

-

Κόμμα Πρασίνων.

Τα κανάλια επικοινωνίας του ΣΒΑΚ Ηρακλείου είναι: η ιστοσελίδα svakher@gmail.com, οι
σελίδες των κοινωνικών δικτύων σε facebook ΣΒΑΚ Ηρακλείου και Instagram svak_her.
Παράλληλα άλλοι τρόποι επικοινωνίας που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι: δημοσιεύσεις στον
τοπικό
ημερήσιο
Τύπο,
συναντήσεις
εργασίας,
διαβουλεύσεις,
εκδηλώσεις
ευαισθητοποίησης - ανοικτού τύπου στο πλαίσιο άλλων δράσεων κ.α.
Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παραδοτέο 2,
Ενότητα 5.
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5 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΒΑΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
5.1 Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την κινητικότητα
Το όραμα για το ΣΒΑΚ Ηρακλείου αναπτύσσεται κατά την έναρξη του καθορισμού της
στρατηγικής του ΣΒΑΚ Ηρακλείου και περιέχει τη συνοπτική περιγραφή της ουσιαστικής
κατεύθυνσης του ΣΒΑΚ ενσωματώνοντας τους κύριους στόχους για το μέλλον του δήμου
διαμορφώνοντας την αυριανή εικόνα στον τομέα των μετακινήσεων.
Το όραμα για ένα ΣΒΑΚ – αν και φαινομενικά αποτελεί απλά την προωθητική φράση που
χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, η ομάδα εργασίας και οι φορείς που αναπτύσσουν το σχέδιο αποτελεί ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ τη συμπύκνωση της κατεύθυνσης που οραματίζεται η ΠΟΛΗ για μία
πόλη με λιγότερα αυτοκίνητα και μειωμένη εξάρτηση από την ιδιωτική μηχανοκίνητη
κυκλοφορία και περισσότερο περπάτημα, ποδήλατο, δημόσια συγκοινωνία και συλλογικά/
κοινόχρηστα μέσα μεταφοράς.
Σκοπός της παρούσας ενότητας αποτελεί η αξιολόγηση των συμπερασμάτων από το
σύνολο της μέχρι σήμερα πορείας των βημάτων του ΣΒΑΚ Ηρακλείου καθώς και των
αποτελεσμάτων από τη διαβούλευση των φορέων, για τη διαμόρφωση μιας φράσης- κλειδί
η οποία θα περιλαμβάνει την κατεύθυνση- στόχο που από κοινού Δήμος και Φορείς
φιλοδοξούν να ακολουθήσει το ΣΒΑΚ.
Στην ουσία, το «όραμα ενός ΣΒΑΚ» είναι η φράση εκείνη η οποία προκύπτει έπειτα από
αξιολόγηση μιας σειράς παραγόντων:
-

της αλληλεπίδρασης πολιτών- φορέων- ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ- πολιτικής ηγεσίας,
της συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης της περιοχής υπό αξιολόγηση,
των ειδικών προβλημάτων της περιοχής,
των βασικών προτεραιοτήτων για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας,
καθώς και πλήθος άλλων στοιχείων.

Το όραμα διατυπώνεται αρχικά σε πιλοτικό στάδιο, στη συνέχεια κοινοποιείται στο ευρύ
κοινό για την αποδοχή του και τελικώς οριστικοποιείται θεσμικά έπειτα και από την
ολοκληρωμένη παρουσίασή του, η οποία συνοδεύεται από τα βασικά συστατικά του
στοιχεία: τις προτεραιότητες και τους στόχους που επιχειρεί να πραγματοποιήσει το ΣΒΑΚ
Ηρακλείου.
Για τη σύνθεση του οράματος επιχειρείται σε αρχικό στάδιο να απαντηθούν καίρια
ερωτήματα όπως αυτά που ακολουθούν παρακάτω, πριν ωστόσο ολοκληρωθεί η τελική
διατύπωση.
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5.1.1

Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στον Δήμο που επιχειρείται να αλλάξει μέσα
από το ΣΒΑΚ;

Το Ηράκλειο ως αστικό κέντρο μεγάλου μεγέθους σε επίπεδο χώρας, μητροπολιτικού
χαρακτήρα σε επίπεδο Κρήτης, και πλέον σημαντικού πόλου σε αφίξεις τουριστών στην
Ελλάδα, αντιμετωπίζει μια σειρά ζητημάτων που αφορούν σε έλλειψη συνδυασμένου
πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, στη λήψη αποσπασματικού χαρακτήρα
μέτρων κατά το κρίσιμο διάστημα επέκτασης της πόλης, σε ελλειμματικές υποδομές για
τον πεζό και τον ποδηλάτη, στην απουσία χάραξης ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη
δημόσια συγκοινωνία και σε πλήθος άλλων.
Η σημερινή κατάσταση του συγκοινωνιακού συστήματος της πόλης συσχετίζεται άμεσα με
τα χρόνια και πολύπλευρα συμπτώματα της πολεοδομικής κρίσης, η οποία εδραίωσε το
ρόλο του Ι.Χ. προκαλώντας μια στρεβλή ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών που με τη
σειρά του, έως και σήμερα, ευνοεί συστηματικά και επιδεικτικά τις οδικές μεταφορές και
τη χρήση των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων.
Ο Δήμος Ηρακλείου περιλαμβάνει ένα σύνθετο πολεοδομικό συγκρότημα το οποίο δεν έχει
εξεταστεί ποτέ μέχρι και σήμερα ολιστικά σε επίπεδο συγκοινωνιακού και πολεοδομικού
σχεδιασμού, και αναπτύσσεται ραγδαία με επεκτάσεις και αστική διάχυση.
Βασικός τρόπος μετακίνησης στην πόλη είναι το ιδιωτικό ΙΧ και το ιδιωτικό μηχανοκίνητο
δίκυκλο. Ο ρόλος της Δημόσιας συγκοινωνίας είναι κατά κανόνα συμπληρωματικός,
βασικές συνδέσεις εξυπηρετούν πόλους, όπως τις βασικές συνοικίες, τα πανεπιστήμια και
τα νοσοκομεία. Αρκεί να σημειωθεί ότι (σχετικά) πρόσφατες μετρήσεις σύνθεσης
κυκλοφορίας στα όρια παλιάς και νέας πόλης (Κόμβος ΟΑΣΗ), παρουσιάζουν υψηλότατα
ποσοστά κίνησης με ΙΧ (περί το 65%), ενώ τα μηχανοκίνητα δίκυκλα δε, 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, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία
θορύβου και ρύπανσης που παρακολουθούνται από επιστημονικούς φορείς της περιοχής.
Τα κυρίαρχα προβλήματα που εντοπίζονται αναφορικά με την κινητικότητα ανθρώπων και
αγαθών στο πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου και καλείται να αλλάξει το ΣΒΑΚ
περιλαμβάνουν τα κάτωθι:
•
•
•
•
•
•
•

απουσία ολοκληρωμένων δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζοί, ποδήλατα),
χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των ΜΜΜ,
παρεμπόδιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και συνόλου ευάλωτων χρηστών,
ελλιπές σύστημα διαχείρισης στάθμευσης κατοίκων και επισκεπτών στο κέντρο της
πόλης, στις βασικές γειτονιές και στις κεντρικές αρτηρίες,
ελλιπές σύστημα διαχείρισης εποχιακών μετακινήσεων λόγω αύξησης της
επισκεψιμότητας κατά τους θερινούς μήνες,
απουσία σύγχρονου μηχανισμού διαχείρισης και ελέγχου της κυκλοφορίας,
ελευθερία διαμπερούς κυκλοφορίας σε γειτονιές της πόλης και απουσία ανάπτυξης
θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας,

12

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παραδοτέο 3 - Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και
Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων
Μάρτιος 2022

•

αυξημένη εξάρτηση μετακινήσεων από ΙΧ και τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία (>73% της
σύνθεσης των ιδιωτικών μετακινήσεων),
εκτεταμένη παράνομη στάθμευση στο σύνολο του αστικού οδικού δικτύου, σε
κρίσιμους κόμβους και υποδομές για πεζούς και λοιπούς χρήστες,
έλλειψη συστηματικής αστυνόμευσης,
αυξημένη ρύπανση (ατμοσφαιρική, ακουστική και οπτική),
υψηλό κόστος ατομικών μετακινήσεων με ΙΧ,
απουσία συσχέτισης πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού,
μεμονωμένες περιπτώσεις δράσεων ευαισθητοποίησης για τις μετακινήσεις,
μεμονωμένες δράσεις για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

•
•
•
•
•
•
•
5.1.2

Συγκρίσεις και συνέργειες υφιστάμενων κατευθύνσεων υπερκείμενου στρατηγικού
και επιχειρησιακού σχεδιασμού με τις εν ισχύ στρατηγικές για τις μετακινήσεις, τις
μεταφορές και τη βιώσιμη κινητικότητα

Στο δεύτερο παραδοτέο της παρούσας υπηρεσίας αναφέρονται όλα τα προγραμματιζόμενα
και εν εξελίξει έργα που επηρεάζουν ή συμπληρώνουν τη στρατηγική του ΣΒΑΚ, καθώς και
όλες οι κατευθύνσεις του υπερκείμενου επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού.
Καθοριστικά στοιχεία είναι :
-

ο πρωταγωνιστικός ρόλος της πόλης του Ηρακλείου σύμφωνα με το ΠΧΠ,

-

η μεταφορά του αερολιμένα Καζαντζάκη στο Καστέλι,

-

ο δραστικός περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης και η προώθηση της
συμπαγούς πόλης σύμφωνα με το ΠΧΠ και το ΡΣΗ,

-

το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου ώστε να καταστεί: «Δήμος Έξυπνος, Ανθεκτικός,
με ισχυρή Τουριστική και Πολιτιστική Ταυτότητα»,

-

οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού και τα αντίστοιχα μέτρου του σχετικά με:
«Ολοκληρωμένες πολεοδομικές παρεμβάσεις με βιώσιμο και αειφορικό τρόπο»,
«Βελτίωση συγκοινωνιακών συνδέσεων και υποδομών», «Αντιμετώπιση
προβλημάτων κυκλοφορίας, οδικής ασφάλειας και στάθμευσης», «Προώθηση
βιώσιμων μεταφορών»,

-

το πλαίσιο αρχών του ΣΟΑΠ – ΒΑΑ σε σχέση με τη βιώσιμη κινητικότητα,

-

το σχέδιο δράσης και οι στοχεύσεις του ΣΔΑΕΚ,

-

οι προτεινόμενες παρεμβάσεις του Ανοικτού Εμπορικού Κέντρου στο Ηράκλειο,

-

οι προτεινόμενες παρεμβάσεις από το Masterplan των Ενετικών Τειχών,

-

η στρατηγική για την Έξυπνη Πόλη σχετικά με την Κινητικότητα και τις Μεταφορές,

-

η στρατηγική για τον Τουρισμό,

-

η στρατηγική για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και η στόχευσή της που
αναπτύσσεται στους κάτωθι άξονες:
o

Η περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη της πόλης, συμβατή με ένα σχέδιο
διαχείρισης της ζήτησης που θα στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας, επιβάλλει μια προγραμματική στροφή και επικέντρωση του
σχεδιασμού αφενός στις Δημόσιες Συγκοινωνίες (εξυπηρέτηση μετακινήσεων
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κορμού) και αφετέρου στην εξυπηρέτηση του πεζού και του ποδηλάτου ως
κυρίαρχων ευάλωτων χρηστών αλλά και μοχλών ανάπτυξης της πόλης.
o

Ο Δήμος σε όλα τα επίπεδα του πολεοδομικού, κυκλοφοριακού και
περιβαλλοντικού σχεδιασμού θα πρέπει να εισάγει ως κριτήριο την
εξοικονόμηση ενέργειας από τις μετακινήσεις (μείωση πολεοδομικών
επεκτάσεων για αποτροπή της αύξησης του μήκους των μετακινήσεων,
συσχέτιση χρήσεων γης και μεταφορών).

o

Κάθε νέα χωροθέτηση μιας δραστηριότητας ή υπηρεσίας θα πρέπει να
ελέγχεται με κριτήριο την κατανάλωση ενέργειας από τις μετακινήσεις
προσπέλασής τους, τη ζήτηση για προσβασιμότητα και στάθμευση ιδιωτικών
ΙΧ, την εγγύτητα σε στάση ΜΜΜ.

o

Η ιεράρχηση του οδικού δικτύου, η οριοθέτηση των κεντρικών περιοχών και
περιοχών ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την ιεραρχημένη ανάπτυξη της
δημόσιας συγκοινωνίας, στοιχεία του ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού
σχεδιασμού, θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά των αξόνων ανάπτυξης της
πόλης.

o

Η όποια αλλαγή στο θέμα των μετακινήσεων απαιτεί συνειδητοποίηση και
αλλαγή συμπεριφοράς των δημοτών και όσων κατοικούν ή επισκέπτονται την
πόλη. Πολλά πρέπει να γίνουν στο επίπεδο της εκπαίδευσης και της
ευαισθητοποίησης των πολιτών. Τα σχολεία αποτελούν προνομιακό τόπο
διάχυσης μηνυμάτων για το περιβάλλον, την ενέργεια και τις μετακινήσεις
προς το σύνολο της κοινωνίας. Η ύπαρξη δομών ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος
(Πανεπιστήμια, ΙΤΕ κ.λπ.) θα μπορούσε ενδεχομένως να αξιοποιηθεί για τον
σχεδιασμό εκστρατείας αλλαγής συμπεριφορών.

o

Το Ηράκλειο για να γίνει μια πόλη βιώσιμη και ενεργειακά οικονομική θα
χαράξει ένα μεγάλο στόχο: την πλήρη διακοπή της διαμπερούς ροής των ΙΧ από
το ιστορικό κέντρο και τις γειτονιές κατοικίας και την εγκατάσταση ενός
διαδρόμου υψηλής απόδοσης δημόσιας συγκοινωνίας. Με την προϋπόθεση ότι
το έργο θα συνοδευτεί με σχεδιασμό παράλληλων παρεμβάσεων στην υποδομή
και τον πολιτισμό τότε το παράδειγμα του Ηρακλείου θα είναι χρήσιμο για
πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

o

Η δημόσια συγκοινωνία, διατρέχοντας κατ’ αποκλειστικότητα το σύνολο της
πόλης, θα μπορεί να αποτελέσει τον κορμό της πολεοδομικής λειτουργίας. Θα
γίνει έτσι εφικτός ο σχηματισμός και η οργάνωση περιοχών ήπιας κυκλοφορίας
που θα ενθαρρύνουν το περπάτημα και το ποδήλατο και θα μειωθεί σημαντικά
η κατανάλωση ενέργειας.

o

Το περπάτημα και το ποδήλατο, οι πραγματικά ήπιες και περιβαλλοντικά
φιλικές μορφές μετακίνησης, θα ενισχύονται με άμεσα μέτρα για την
εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής (πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι) και με
έμμεσες παρεμβάσεις- συνδυασμένες πολιτικές (σταθμοί μετεπιβίβασης,
ανάπτυξη κινήτρων, έξυπνη διαχείριση εξυπηρέτησης, ευαισθητοποίηση).

o

Οι περιοχές ήπιας κυκλοφορίας εκτός της κυκλοφοριακής τους ταυτότητας
έχουν συγχρόνως τις προϋποθέσεις για να συγκροτήσουν κοινωνικούς πυρήνες
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με πυκνότερη παρουσία κατοίκων στο δημόσιο χώρο, μεγαλύτερη επικοινωνία
και επαφές. Με τον σχηματισμό περιοχών ήπιας κυκλοφορίας δημιουργούνται
γειτονιές και η πόλη ανασυγκροτείται κοινωνικά. Αυτή η νέα κοινωνική
οργάνωση μπορεί να βοηθήσει σε μια καλύτερη συνεννόηση απέναντι σε
προβλήματα, όπως η κατανάλωση ενέργειας, που μόνο συλλογικά μπορούν να
αντιμετωπίζονται.

5.1.3

o

Ένα μεγάλο τμήμα των μετακινήσεων στην πόλη αφορούν στην τροφοδοσία
(freight, logistics) καταστημάτων και επιχειρήσεων τόσο στο ιστορικό κέντρο
όσο και στο σύνολό της. Η ορθή διαχείρισή τους επιβάλλει πληθώρα μέτρων
στρατηγικής με αναφορά στις διαδικασίες εφοδιαστικής, στο μέσο, στο ωράριο
τροφοδοσίας και στους τοπικούς κανονισμούς, στη συλλογική διαχείριση, τη
χωροθέτηση κέντρων μεταφόρτωσης και πλήθος άλλων στοιχείων που
αφορούν στον περιβαλλοντικό χαρακτήρα των διανομών.

o

Ένα μεγάλο τμήμα των μετακινήσεων στο Ηράκλειο αφορούν στον τουρισμό
και τις έμμεσες συνοδές μετακινήσεις που η οικονομία κλίμακας επηρεάζει,
παρουσιάζοντας έντονη εποχική διακύμανση. Η διαχείριση των σχετικών με τον
τουρισμό μετακινήσεων απαιτεί εξειδικευμένη και λεπτομερή ανάλυση των
σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της πόλης, εμπλοκή των φορέων
φιλοξενίας και συμπληρωματικών επιχειρήσεων και εξειδικευμένη πρόταση
στρατηγικής για τις μετακινήσεις α) των εργαζομένων στον τουρισμό, β) των
επισκεπτών (μεμονωμένων ή σε γκρουπ), γ) της τροφοδοσίας των ξενοδοχείων,
εστιατορίων κ.λπ.

o

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν επίσης να
διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της αστικής κινητικότητας
σε όλους τους τομείς εφαρμογής της, ενσωματώνοντας καινοτόμα και
παραδοσιακά εργαλεία. Θα αποτελέσουν τη βάση για τη λειτουργία συλλογικών
τρόπων μετακίνησης με ΙΧ, αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων
ποδηλάτων, συστημάτων καθοδήγησης, εφαρμογών διαχείρισης κ.α.

o

Ο τομέας της ηλεκτροκίνησης αναπτύσσεται ραγδαία και πλέον το νομοθετικό
πλαίσιο της χώρας προωθεί σθεναρά την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους
ΟΤΑ για ενίσχυσή της. Η ενσωμάτωσή της σε δημόσια και δημοτικά οχήματα, η
ανάπτυξη συστήματος ηλεκτροκίνητων κοινοχρήστων ποδηλάτων, η ανάπτυξη
δικτύου φόρτισης ιδιωτικών ΙΧ, η ανάληψη πρωτοβουλίας για την προώθηση
της στον Δήμο, θα μπορέσουν να αποτελέσουν τη βάση για την ενίσχυσή της
στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Βασικά ζητήματα που ετέθησαν στην Α’ Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Ηρακλείου με
τους φορείς σχετικά με τις μετακινήσεις και το όραμα.

Τα κεντρικά ζητήματα που κυριάρχησαν στις εισηγήσεις της πρώτης Διαβούλευσης για το
ΣΒΑΚ ήταν αφενός μεν τα χαρακτηριστικά του σχεδίου (έργο με πολλές προεκτάσεις, με
δημοκρατικό χαρακτήρα, με βασικό μέλημα την ανθρωποκεντρική πόλη κ.α.) και η κομβική
σημασία που παρουσιάζει για τη σημερινή αλλά κυρίως για την αυριανή πόλη (μετάβαση
σε ένα πιο κοινωνικό και φιλικά περιβαλλοντικό σύστημα μεταφορών κ.α.).
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Τα βασικότερα ζητήματα που ετέθησαν από τους φορείς αφορούσαν τα παρακάτω:
• Ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή,
• Γρήγορη και αποτελεσματική δημόσια συγκοινωνία,
• Έμφαση στην ποδηλατοκίνηση, στην ηλεκτροκίνηση και στην πεζή μετακίνηση,
• Προώθηση ελεγχόμενης στάθμευσης ειδικότερα σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση για
στάθμευση,
• Νέα μέτρα και δράσεις ευαισθητοποίησης,
• Άρση αντικοινωνικών συμπεριφορών στο δρόμο,
• Προώθηση περιφερειακής στάθμευσης,
• Υιοθέτηση καλών πρακτικών από άλλες πόλεις ανάλογων χαρακτηριστικών.
Σε γενικές γραμμές, η συζήτηση αποκάλυψε πως όλοι οι φορείς παρά τις ενδεχόμενες
διαφωνίες ή επιμέρους προβληματισμούς, αναγνωρίζουν τη μεγάλη σημασία του ΣΒΑΚ και
είναι διατεθειμένοι να συνεισφέρουν ο καθένας με τον τρόπο του, έτσι ώστε να
προχωρήσει και τελικά να υλοποιηθεί το εν λόγω ΣΒΑΚ.
5.1.4

Πρωταρχική διατύπωση ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΒΑΚ Ηρακλείου Κρήτης1

Το όραμα για το ΣΒΑΚ Ηρακλείου υιοθετεί μία ολιστική προσέγγιση στις μετακινήσεις
συνδυάζοντας κυκλοφοριακές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολεοδομικές ανάγκες.
Στοχεύει στην αλλαγή των συμβατικών συνηθειών μετακινήσεων των κατοίκων και
επισκεπτών της πόλης του Ηρακλείου με την παράλληλη αλλαγή των υποδομών και των
επιμέρους πολιτικών και ρυθμίσεων.
Βασικός στόχος είναι ο μετασχηματισμός της πόλης του Ηρακλείου σε μια πόλη βιώσιμη,
προσβάσιμη και έξυπνη αναφορικά με τον τομέα των μετακινήσεων. Μια πόλη, όπου το
αυτοκίνητο δεν θα είναι ο αποκλειστικός τρόπος μετακίνησης, αντίθετα το κάθε
μεταφορικό μέσο θα έχει τον χώρο και τον ρόλο που του αρμόζει, συγκροτώντας ένα ενιαία
και λειτουργικό δίκτυο.
Το όραμα του ΣΒΑΚ Ηρακλείου στοχεύει σε μία ευχάριστη και ασφαλή πόλη που
αποτελείται από ένα οριοθετημένο και προστατευμένο κέντρο, και από σαφείς και
προσβάσιμες περιφερειακές κεντρικότητες και ήσυχες γειτονιές που συνδέονται με
αποτελεσματική δημόσια συγκοινωνία και ασφαλείς και ελκυστικές υποδομές για
περπάτημα, για ποδήλατο και για μετακινήσεις με μέσα κοινής χρήσης.
Στην παραπάνω κατεύθυνση το όραμα για το ΣΒΑΚ Ηρακλείου έχει τις κάτωθι 7 βασικές
αρχές, σύμφωνα με τις οποίες αναπτύσσονται περαιτέρω οι προτεραιότητες, οι στόχοι και
τα μέτρα του:
1. Δραστικός περιορισμός της χρήσης του ΙΧ για μικρού μήκους μετακινήσεις,
2. Ισχυρό και προστατευμένο κέντρο προσβάσιμο σε όλους,
3. Συνδεδεμένα περιφερειακά κέντρα και ήσυχες, προσβάσιμες και ελκυστικές
γειτονιές,

1

Η οριστικοποίηση του οράματος πραγματοποιείται μετά τη διαβούλευση με το Δίκτυο Φορέων
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4. Ισχυρή δημόσια συγκοινωνία με προτεραιότητα στο δίκτυο της πόλης,
5. Σύνδεση όλων των βασικών πόλων ενδιαφέροντος και δημόσιων χώρων με ήπια
μέσα μετακίνησης και ενίσχυση ικανότητας διατροπικών μετακινήσεων,
6. Τροφοδοσία επιχειρήσεων με κανόνες και συμπληρωματικότητα,
7. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων για το νέο μοτίβο κινητικότητας και τις
επιλογές μετακινήσεων με ενσωμάτωση της τεχνολογίας.
Τα παραπάνω θέτουν τη βάση προσδιορισμού των προτεραιοτήτων, των στόχων και των
μέτρων του ΣΒΑΚ.

(Το όραμα αυτό είναι πρωταρχικό δίνοντας μια βασική περιγραφή των στόχων της
βιώσιμης κινητικότητας για το Ηράκλειο).
Σημειώνεται ότι μετά τη 2η διαβούλευση το όραμα αυτό εξειδικεύτηκε σε συνεργασία με
τους φορείς και τα σχόλια των πολιτών, της ομάδας εργασίας και του συνόλου των
εμπλεκόμενων μερών στην παρακάτω διατύπωση:

Να γίνει το Ηράκλειο η πόλη που ΟΛΟΙ έχουν δικαίωμα στη μετακίνηση,
ΑΛΛΑ και πραγματικό, ασφαλή και διακριτό χώρο στο δρόμο.
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6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

6.1 Προσδιορισμός προτεραιοτήτων για την κινητικότητα
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και περιγράφονται οι βασικές προτεραιότητες του
ΣΒΑΚ του Δήμου Ηρακλείου, οι οποίες προκύπτουν από το όραμα. Οι προτεραιότητες
αυτές προέκυψαν από την πρώτη διαβούλευση με τους φορείς καθώς και μέσα από τα
σχόλια πολιτών διαμέσου των ερωτηματολογίων και της κατάθεσης απόψεων δια ζώσης ή
διαδικτυακά κατά την εξέλιξη του ΣΒΑΚ και συγκεκριμενοποιούν τη μελλοντική εικόνα για
τον Δήμο.
Πρόκειται για την εξειδίκευση του οράματος σε επιμέρους θεματικές κατευθύνσεις με
σκοπό την αποτελεσματικότερη επίτευξή του (ELTIS, 2019). Στα ΣΒΑΚ στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής αναφοράς τους, οι προτεραιότητες διαχωρίζονται κατά κύριο λόγο στις εξής
θεματικές ενότητες:
−

Efficiency (Αποδοτικότητα),

−

Liveable Streets (Ζωντανός Οδικός Χώρος),

−

Environment (Περιβάλλον),

−

Equity and Social Inclusion (Ισότητα και Κοινωνική Ένταξη),

−

Safety (Ασφάλεια) και

−

Economic Growth (Οικονομική Μεγέθυνση).
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΒΑΚ

Περιβαλλοντικές

Οικονομικές

Κοινωνικές

Εικόνα 1: Κατηγορίες προτεραιοτήτων ΣΒΑΚ
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Εντός του παραπάνω πλαισίου αναπτύσσονται ορισμένες προτεραιότητες (βλέπε Πίνακες
παρακάτω) κατηγοριοποιημένες ανάλογα με τη διάσταση της βιωσιμότητας στην οποία
αναφέρονται, εμπεριέχοντας τις προαναφερθείσες θεματικές ανά κατηγορία, δηλαδή:

Περιβαλλοντικές → εντάσσονται οι θεματικές Environment και Efficiency (πχ
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για αστικές μετακινήσεις, Μείωση ρύπανσης
και βελτίωση μικροκλίματος, κ.α.)
Πίνακας 1: Περιβαλλοντικές Προτεραιότητες ΣΒΑΚ

Προτεραιότητα

Περιγραφή
Η χρήση βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης, όπως το
ποδήλατο και το περπάτημα, έναντι του αυτοκίνητου και του
μηχανοκίνητου δικύκλου συντελεί στη μείωση της κατανάλωσης
Μείωση της
ενέργειας που προέρχεται από τις μετακινήσεις. Επιπλέον,
κατανάλωσης
έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στη διαχείριση του στόλου
ενέργειας που αφορά
τροφοδοσίας, ώστε τα εμπορεύματα να μεταφέρονται με τη
στις μετακινήσεις
χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, στα συλλογικά μέσα
μεταφοράς και στις περιοχές γύρω από τα σχολεία και τις
υποδομές πρόνοιας.
Η προστασία του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου από τη
Προστασία φυσικού μηχανοκίνητη κυκλοφορία αποτελεί μια βασική προτεραιότητα
και οικιστικού
για το παρόν σχέδιο. Παράλληλα θα πρέπει να αναζητηθούν οι
περιβάλλοντος
κατάλληλοι για την ανάδειξή του και για την ενίσχυση της
ταυτότητας της περιοχής.
Η απεξάρτηση από το αυτοκίνητο και η στήριξη της χρήσης
μέσων φιλικών προς το περιβάλλον μπορεί να βελτιώσει την
ποιότητα ζωής των κατοίκων. Οι μεγάλοι φόρτοι στο οδικό
Μείωση της
περιβάλλον της περιοχής, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες
ρύπανσης
(περίοδος τουρισμού), προκαλούν τη σταδιακή υποβάθμιση της
(ηχορύπανσης και
ποιότητας του περιβάλλοντος. Φαινόμενα όπως η θερμική νησίδα
ατμοσφαιρικής
ή ο εγκλωβισμός αέριων ρύπων ανάμεσα στα κτίρια υποβαθμίζει
ρύπανσης) και
έντονα τις συνθήκες διαβίωσης. Το μικρόκλιμα του αστικού
βελτίωση
περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό δείκτη της ποιότητας ζωής
μικροκλίματος
σε μία πόλη για αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία η δημιουργία
μικρών και διάσπαρτων χώρων πρασίνου (πάρκα τσέπης) και η
ενίσχυση του πράσινου στους υφιστάμενους κοινόχρηστους
χώρους.

Κοινωνικές → εμπεριέχονται οι θεματικές Efficiency, Liveable Streets, Equity and
Social Inclusion, Safety (πχ Βελτίωση προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας
για ευάλωτους χρήστες/άρση κοινωνικών αποκλεισμών στη μετακίνηση, Βελτίωση
επιπέδου οδικής ασφάλειας, βελτίωση δημόσιας υγείας κτλ.)
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Πίνακας 2: Κοινωνικές Προτεραιότητες ΣΒΑΚ

Προτεραιότητα

Περιγραφή

Βελτίωση δημόσιας
υγείας

Η προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου και της πεζή
μετακίνησης ως μέσων καθημερινής μετακίνησης, με την
προϋπόθεση της ύπαρξης των κατάλληλων υποδομών
(πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, πράσινες διαδρομές) θα συμβάλλει
αισθητά στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της υγείας
των κατοίκων. Η μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και των
επιπέδων θορύβου συνεισφέρουν, επίσης, στη μείωση των
προβλημάτων που σχετίζονται με σωματική και ψυχική υγεία.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας όπως για παράδειγμα η τηλεματική ή
τα συγκοινωνιακά συστήματα ανταποκρινόμενα στη ζήτηση
Ενσωμάτωση νέων
(Demand Responsive Transport) δημιουργεί λύσεις προσφέροντας
και έξυπνων
ένα πιο άνετο, ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα μετακινήσεων.
τεχνολογιών στο
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναζητηθούν στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ
μεταφορικό σύστημα
τέτοιες λύσεις, προκειμένου να ενισχυθεί «έξυπνα» η
αποδοτικότητα του μεταφορικού συστήματος της περιοχής.
Βελτίωση
προσβασιμότητας για
τους ευάλωτους
χρήστες και άρση
κοινωνικών
αποκλεισμών στη
μετακίνηση

Η βελτίωση της προσβασιμότητας απαιτεί ένα ενιαίο και ασφαλές
δίκτυο πεζού και ποδηλάτη και ειδικές υποδομές εξυπηρέτησης.
Η προτεραιότητά αυτή, θέτει ως βασικό μέλημα τη διασφάλιση
της ασφαλούς μετακίνησης όλων των ατόμων χωρίς διακρίσεις, με
έμφαση στα ζητήματα κινητικότητας των ΑμεΑ, ατόμων με
μειωμένη κινητικότητα και εμποδιζόμενων ατόμων.

Ενίσχυση
συμμετοχικότητας
στον σχεδιασμό των
μετακινήσεων

Η ενίσχυση της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα
θέματα οργάνωσης του αστικού χώρου και της κινητικότητας στο
Ηράκλειο είναι μία από τις κύριες επιδιώξεις του παρόντος ΣΒΑΚ.

Βελτίωση του
επιπέδου οδικής
ασφάλειας
Προώθηση της
χρήσης βιώσιμων
μέσων και τρόπων
μετακίνησης έναντι
του ιδιωτικού
αυτοκινήτου

Μέσα από τις απαραίτητες πολιτικές επιδιώκεται η αύξηση του
επιπέδου οδικής ασφάλειας για τους κατοίκους και τους
επισκέπτες του Ηρακλείου, με παράλληλη αναβάθμιση της
ελκυστικότητας του δικτύου.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη λειτουργική αναβάθμιση
της σύνδεσης των οικισμών με το παραλιακό μέτωπο του
Ηρακλείου και τους κύριους πόλους ενδιαφέροντος, όπως είναι το
αεροδρόμιο και το λιμάνι που δημιουργούν πληθώρα καθημερινών
μετακινήσεων, με τη χρήση κοινόχρηστων μέσων μεταφοράς.
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Οικονομικές → εντάσσεται η θεματική Economic Growth (πχ Ενίσχυση τοπικής
επιχειρηματικότητας, Λειτουργικότητα Συστήματος Μεταφορών κ.α.)
Πίνακας 3: Οικονομικές Προτεραιότητες ΣΒΑΚ

Προτεραιότητα

Περιγραφή

Εξασφάλιση
λειτουργικότηταςαποδοτικότητας
συστήματος
μεταφορών

Ένα λειτουργικό και αποδοτικό σύστημα επιβατικών και
εμπορευματικών μεταφορών πρόκειται να συμβάλλει καθοριστικά
στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του Δήμου.

Η προώθηση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης, ιδιαίτερα σε
εμπορικές περιοχές πχ κέντρο Ηρακλείου μπορεί να συνεισφέρει
Ενίσχυση της
σημαντικά στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Η προώθηση του
τοπικής
περπατήματος και του ποδηλάτου σε συνδυασμό με τις
επιχειρηματικότητας
κατάλληλες πολιτικές για τη στάθμευση έχει αποδειχθεί ότι
ενισχύει σημαντικά την τοπική επιχειρηματικότητα.

Διαχείριση της
εποχικότητας στις
μετακινήσεις

Το παρόν σχέδιο θα συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση της
κινητικότητας όσον αφορά στις εποχιακές μετακινήσεις,
αξιοποιώντας ευέλικτες λύσεις, ενώ παράλληλα θα δώσει έμφαση
και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο
ποδηλατικός και ο περιπατητικός τουρισμός με σκοπό τη διάχυση
της παραθεριστικής δραστηριότητας.

Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ Ηρακλείου.
Πρόκειται για 12 βασικές κατευθύνσεις οι οποίες κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις
διαστάσεις που παρουσιάστηκαν πριν. Διαπιστώνεται πως η υλοποίηση του ΣΒΑΚ σε ένα
εύλογο χρονικό διάστημα (15ετίας), θα μπορέσει να μετατρέψει τον Δήμο σε μία περιοχή, η
οποία:
•

θα βελτιώσει τη δημόσια υγεία, δημιουργώντας πολλαπλά κοινωνικά οφέλη για
τους κατοίκους

•

θα αναβαθμίσει ριζικά το αστικό περιβάλλον και κυρίως το οδικό περιβάλλον της
περιοχής

•

θα παρέχει προτεραιότητα σε μέσα και τρόπους μετακίνησης φιλικών προς το
περιβάλλον, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο αισθητά την κατανάλωση ενέργειας
αλλά και τη ρύπανση (ηχορύπανση, ρύπανση ατμόσφαιρας)

•

θα καλλιεργήσει
αλληλεπιδράσεις

•

θα εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προσβασιμότητας για όλους τους
μετακινούμενους χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις

•

θα ενσωματώνει νέες τεχνολογίες στο μεταφορικό της σύστημα

τις

κατάλληλες
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•

θα στοχεύει στο καλύτερο επίπεδο οδικής ασφάλειας

•

θα ενθαρρύνει και θα στηρίζει τις συμμετοχικές διαδικασίες και πρακτικές

•

θα οργανώνει με ορθολογικό και αποτελεσματικό τρόπο τις εμπορευματικές
μεταφορές

•

θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση και στήριξη της τοπικής εμπορικής αγοράς

Συνεπώς, το Ηράκλειο και οι υπόλοιποι οικισμοί του Δήμου θα μπορέσουν να μετατραπούν
σε μια ενιαία περιοχή με σαφείς στόχους, η οποία θα έχει ως κεντρικούς άξονες την
υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, την ενεργή προστασία του περιβάλλοντος καθώς και
την προώθηση μιας νέας κουλτούρας μετακινήσεων, με θεμελιώδη στοιχεία το περπάτημα,
το ποδήλατο και τη δημοτική συγκοινωνία. Ως εκ τούτου, ο Δήμος θα έχει την ευκαιρία να
αποτελέσει ένα σημαντικό παράδειγμα βιώσιμης κινητικότητας για τη νήσο της Κρήτης.
Το σχέδιο οφείλει να επενδύσει σημαντικά σε συμμετοχικές διαδικασίες και πρακτικές,
εξασφαλίζοντας έτσι την ανάμειξη και την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας είτε πρόκειται
για πολίτες είτε για φορείς. Τέλος, αξίζει να τονισθεί ότι η εκπόνηση του ΣΒΑΚ απαιτεί την
υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα αντιλαμβάνεται την αστική
κινητικότητα ως ένα πολυδιάστατο αντικείμενο. Γι’ αυτό το λόγο το ΣΒΑΚ πρέπει να
αντλήσει εργαλεία και τεχνικές από τον πολεοδομικό, κυκλοφοριακό αλλά και τον
περιβαλλοντικό σχεδιασμό.

6.2 Ανάπτυξη «έξυπνων» στόχων
6.2.1

Εισαγωγή

Έπειτα από τον προσδιορισμό του οράματος και των προτεραιοτήτων, η διαδικασία
εκπόνησης ΣΒΑΚ προϋποθέτει τη διαμόρφωση στόχων οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη σημασία
για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος σύμφωνα με
τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ELTIS και άλλων πιο πρόσφατων εργαλείων, προτείνεται η
ανάπτυξη «έξυπνων» στόχων έπειτα από τον προσδιορισμό των βασικών προτεραιοτήτων
για την περιοχή παρέμβασης. Ο επιθετικός προσδιορισμός «έξυπνος» αποτελεί μετάφραση
από το αγγλικό λογοπαίγνιο – ακρωνύμιο «SMART» το οποίο συνιστά τον αγγλικό όρο για
τη λέξη. Ως ακρωνύμιο προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων: Specific, Measurable,
Achievable, Relevant και Time-bound. Δηλαδή ένας στόχος που θέτει το ΣΒΑΚ θεωρείται
«έξυπνος» όταν:
i. Είναι συγκεκριμένος. Ο στόχος οφείλει να είναι προσδιορισμένος με ακρίβεια, εύκολα
κατανοήσιμος και αντιληπτός από όλους τους κοινωνικούς, τεχνικούς, πολιτικούς και
διοικητικούς παράγοντες οι οποίοι συμμετέχουν στη διαμόρφωση και υλοποίηση του
ΣΒΑΚ.
ii. Είναι μετρήσιμος. Για να αποφεύγονται υποκειμενικές εκτιμήσεις για την πορεία
υλοποίηση του ΣΒΑΚ είναι αναγκαίο να μπορεί να μετρηθεί εάν ο στόχος επετεύχθη ή όχι.
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iii. Είναι εφικτός. Δεν πρέπει να τίθενται στόχοι που υπερβαίνουν τις οικονομικές
δυνατότητες και θεσμικούς περιορισμούς που καθορίζουν τα όρια δράσης των
συντελεστών του ΣΒΑΚ.
iv. Είναι σχετικός. Ο στόχος πρέπει να υλοποιεί ξεκάθαρα τις προτεραιότητες που έχουν
αναπτυχθεί και να διαμορφώνουν το κοινό όραμα για τον Δήμο Ηρακλείου.
v. Χαρακτηρίζεται από χρονικά όρια. Η επίτευξη του στόχου δεν πρέπει να επιδιώκεται σε
ένα αόριστο χρονικό διάστημα ή να μετατίθεται στο μακρινό μέλλον, διότι σε μία τέτοια
περίπτωση χάνει τη δεσμευτικότητά του.

6.2.2

Έξυπνοι Στόχοι

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι «έξυπνοι στόχοι» ανά θεματική προτεραιότητα (12
προτεραιότητες) που σε επόμενο στάδιο θα μετρήσουν και θα αξιολογήσουν την πορεία
υλοποίησης του σχεδίου σε συσχέτιση με τους δείκτες αξιολόγησης του ΣΒΑΚ.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που αφορά στις μετακινήσεις
1.1. Μεταβολή της σύνθεσης των κυκλοφορούντων οχημάτων με μείωση της χρήσης
των συμβατικών αυτοκινήτων και παράλληλη αύξηση του περπατήματος, του
ποδηλάτου και των συλλογικών μετακινήσεων, ειδικότερα αυτή η μεταβολή θα
πρέπει στο τέλος της 15ετίας να προσεγγίζει τα κάτωθι ποσοστά 50% χρήση ΙΧ και
μοτοσυκλέτας, 20% περπάτημα, 15% χρήση δημόσιας συγκοινωνίας, 10% χρήση
ποδηλάτου και ΕΠΗΟ και 5% στη χρήση της τροφοδοσίας. Σημειώνεται ωστόσο ότι
το σύνολο της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας θα πρέπει να έχει σημαντικό αριθμό
καθαρών οχημάτων ο οποίος να αυξάνεται με την πρόοδο των ετών.
1.2. Ενσωμάτωση εναλλακτικών μορφών καυσίμων στον δημοτικό στόλο και στα
ιδιωτικά οχήματα σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 30% του στόλου έως το 2030 και 50%
του στόλου έως το 2035.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: Προστασία φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος
2.1. Αύξηση της αντιληπτής οδικής ασφάλειας και ειδικότερα να παρουσιάζεται
ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του πληθυσμού ικανοποιημένοι από το επίπεδο
οδικής ασφάλειας.
2.2. Αύξηση των χιλιομέτρων των οδών ήπιας κυκλοφορίας και της έκτασης
πεζοδρομημένων οδών σε μήκος τουλάχιστον 55χλμ. στο αστικό δίκτυο
2.3. Ενίσχυση διαπερατότητας των υφιστάμενων φραγμάτων στα όρια του δήμου (π.χ.
κεντρικές αρτηρίες) και ειδικότερα να αυξηθεί η δυνατότητα διάσχισης των
υφιστάμενων φραγμάτων από πεζούς και ευάλωτους χρήστες ανά 100-150μ. μήκους
με ειδικές υποδομές ή αναπλάσεις
2.4. Δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας γύρω από τα σχολεία και από άλλες
σημαντικές δραστηριότητες στον Δήμο και ειδικότερα πλήρης εφαρμογή συνθηκών
ήπιας κυκλοφορίας γύρω από το σύνολο των 40 περιοχών
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2.5. Επίτευξη βιώσιμης διασύνδεσης σημαντικών οικισμών και πόλων έλξης της
περιοχής με ενεργούς τρόπους μετακίνησης (π.χ. πράσινες διαδρομές,
περιπατητικές διαδρομές κτλ.) και ειδικότερα διασφάλιση σύνδεσης κατ’ ελάχιστον
5 σημαντικών πόλων στην ευρύτερη περιφέρεια του Ηρακλείου
2.6. Βελτίωση της περπατησιμότητας/ βαδισιμότητας στο σύνολο των κεντρικών
αρτηριών της πόλης και στις διαδρομές διασύνδεσης πόλων ενδιαφέροντος
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: Μείωση της ρύπανσης (ηχορύπανσης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης) και
βελτίωση μικροκλίματος
3.1 Μείωση των αέριων ρύπων που προέρχονται από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία με
στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το έτος 2035
3.2 Μείωση του θορύβου από τις μετακινήσεις και ειδικότερα στην Π. Πόλη και στην
Αλικαρνασσό καθώς και διασφάλιση των κατώτατων ορίων στις περιοχές γύρω από
σχολεία και μονάδες υγείας.
3.3 Μείωση των διαμπερών ροών στο σύνολο όλου του δήμου και ειδικότερα
διασφάλιση κατ’ ελάχιστο 10 γειτονιών χωρίς διαμπερείς διελεύσεις
3.4 Ενίσχυση του πράσινου σε κοινόχρηστους χώρους και δημιουργία πάρκων τσέπης
με στόχευση τα 20τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο.
3.5 Αντικατάσταση των υλικών ασφαλτόστρωσης με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά
στο 50% της επικράτειας του αστικού οδικού δικτύου
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: Βελτίωση δημόσιας υγείας
4.1 Αύξηση της χρήσης του περπατήματος και του ποδηλάτου (ενεργή μετακίνηση) ως
βασικά μέσα για τις καθημερινές μετακινήσεις σε ποσοστό 20%
4.2 Αύξηση της ικανοποίησης των κατοίκων από την ποιότητα του περιβάλλοντος και
ειδικότερα ικανοποίηση κατ’ ελάχιστο του 50% του ερωτώμενου πληθυσμού
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: Βελτίωση προσβασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες /Άρση
κοινωνικών αποκλεισμών στη μετακίνηση
5.1 Αύξηση του διαθέσιμου χώρου των πεζών (πεζοδρομήσεις, διαπλατύνσεις
πεζοδρομίων, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, δρόμοι κοινής χρήσης) ώστε να υπάρχει
υποδομή στο σύνολο των πολεοδομικών ενοτήτων και γειτονιών.
5.2 Βελτίωση των υποδομών για τα εμποδιζόμενα άτομα (ράμπες ΑμεΑ, απομάκρυνση
εμποδίων, όδευση τυφλών κτλ.) στο σύνολο του αρτηριακού δικτύου
5.3 Επέκταση δικτύου δημοτικής συγκοινωνίας και δημιουργία δρομολογίων Ondemand για το σύνολο των βασικών οικισμών (11)
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: Προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης έναντι
του ιδιωτικού αυτοκινήτου
6.1 Αύξηση περπατήματος σε ποσοστό 20%
6.2 Αύξηση χρήσης ποδηλάτου σε ποσοστό 10%
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6.3 Αύξηση χρήσης δημοτικής συγκοινωνίας και συλλογικών μορφών μετακινήσεων σε
ποσοστό 15%
6.4 Αύξηση μετακινήσεων από/προς τη δουλειά με ΜΜΜ, περπάτημα και ποδήλατο
6.5 Αύξηση μετακινήσεων από/προς τις υποδομές εκπαίδευσης (π.χ. πανεπιστήμια) με
ΜΜΜ, περπάτημα και ποδήλατο
6.6 Δημιουργία χώρων park & ride και ειδικότερα κατ’ ελάχιστον 5 χώρων
6.7 Επέκταση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης κατά μήκος των βασικών
αρτηριών με υψηλή ανάμιξη χρήσεων γης
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7: Ενσωμάτωση νέων και έξυπνων τεχνολογιών στο μεταφορικό σύστημα
7.1 Εισαγωγή καινοτόμων μέσων μετακίνησης (car-sharing, dockless bicycles sharing
system, e-scooters κτλ) που θα καλύπτουν το σύνολο του ΠΣΗ με ακτίνες 250500μ.
7.2 Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων τεχνολογιών (ITS) για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των μετακινήσεων στον Δήμο με βελτίωση των υφιστάμενων
και εφαρμογή real time πληροφόρησης
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8: Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας
8.1 Μείωση αριθμού τροχαίων συμβάντων κατά 50% στο αστικό δίκτυο και μηδενισμό
των νεκρών και βαριά τραυματιών έως το 2035.
8.2 Μείωση των ταχυτήτων στο οδικό δίκτυο με εκτεταμένη εφαρμογή του ορίου των
30χλμ./ώρα στις κατοικημένες περιοχές
8.3 Αύξηση του επιπέδου αντιληπτής οδικής ασφάλειας σε κρίσιμες περιοχές
8.4 Αναδιαμόρφωση επικίνδυνων
παρεμβάσεων έως το 2035

κόμβων

με

υλοποίηση

κατ’

ελάχιστον

80

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9: Ενίσχυση συμμετοχικότητας στον σχεδιασμό των μετακινήσεων
9.1 Αύξηση συμμετοχικών διεργασιών για κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης και σχεδιασμού
στον Δήμο με υποχρεωτική διοργάνωση κατ’ ελάχιστον 1 εργαστηρίου/ έτος
9.2 Εφαρμογή παραδοσιακών και καινοτόμων τρόπων συμμετοχής των κατοίκων καθώς
και των επισκεπτών στον κυκλοφοριακό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό
σχεδιασμό της περιοχής
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10: Διαχείριση της εποχικότητας στις μετακινήσεις
10.1 Ανάπτυξη περιπατητικού/ποδηλατικού/θαλάσσιου τουρισμού
10.2 Ανάδειξη κατ’ ελάχιστον 10 σημαντικών πόλων έλξης με παράλληλη βελτίωση της
προσβασιμότητας
10.3 Επέκταση της παραθεριστικής περιόδου και ανάπτυξη ειδικών διαδρομών
ενδιαφέροντος
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
μεταφορών

11:

Εξασφάλιση

λειτουργικότητας-αποδοτικότητας

συστήματος

11.1 Αύξηση της περιοχής επιρροής και της ακρίβειας της δημοτικής συγκοινωνίας
11.2 Μείωση κόστους μεταφορών για το δημοτικό στόλο οχημάτων
11.3 Επίτευξη ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης του συστήματος
11.4 Μείωση του κόστους μεταφορών για τους ιδιώτες μετακινούμενους με εναλλακτικά
μέσα μετακίνησης
11.5 Αύξηση επιπέδου ικανοποίησης των μετακινούμενων από τη λειτουργία του
συστήματος
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 12: Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας
12.1 Εγκατάσταση και ανάπτυξη έξυπνου και συνεργατικού συστήματος τροφοδοσίας
12.2 Διατήρηση και αύξηση του αριθμού των τοπικών επιχειρήσεων και διασύνδεση
κινήτρων για προτίμηση των ήπιων μέσων μετακίνησης των καταναλωτών και
εργαζομένων
12.3 Διασύνδεση της αλλαγής του μοντέλου των μετακινήσεων με την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας (π.χ. προσωρινές πεζοδρομήσεις)
Οι στόχοι που παρουσιάστηκαν παραπάνω αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιμα στοιχεία για την
ανάπτυξη του ΣΒΑΚ Ηρακλείου. Στο σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης αυτού θα
συνδεθούν ειδικότερα και με τους δείκτες παρακολούθησης ενώ ενδέχεται να υπάρξουν
διαφοροποιήσεις στη στόχευση.
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7

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας η Ο.Ε. του Δήμου Ηρακλείου αξιολογεί καλές πρακτικές
πόλεων που έχουν εφαρμόσει μέτρα προώθησης και ενίσχυσης της βιώσιμης μετακίνησης
έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό το γεγονός ότι πράγματι υλοποιούνται μέτρα που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στους στόχους που έχουν τεθεί και να αποφευχθούν
λανθασμένες επιλογές ως προς το είδος των παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ.
Παρά το γεγονός ότι κάθε πόλη διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά και είναι μοναδική, οι
προκλήσεις, με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι πόλεις, αναφέρονται στα ίδια ή
ανάλογα προβλήματα τα οποία συνεχώς οξύνονται. Ζητήματα όπως είναι το κυκλοφοριακό,
η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η μείωση της κοινωνικής συνοχής, η αύξηση του
κόστους των μετακινήσεων ανθρώπων και αγαθών συνδέονται πολλές φορές με την
αλόγιστη χρήση του αυτοκινήτου και τη νοοτροπία των μετακινήσεων.
Η φθορά που αυτή έχει επιφέρει στον οικιστικό ιστό της πόλης αντικατοπτρίζεται και στις
κοινωνικές σχέσεις των ατόμων τα οποία είναι πιο απομονωμένα με αποτέλεσμα οι
δημόσιοι χώροι να έχουν χάσει το ρόλο τους και την έκτασή τους. Είναι λοιπόν κατανοητό
ότι απαιτείται μια αλλαγή στη νοοτροπία και στη θέση του ΙΧ στις πόλεις εφαρμόζοντες
ολοκληρωμένες πολιτικές με στόχο τη βιωσιμότητα τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο.
Έτσι, τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αποτελούν σημαντικά στρατηγικά
σχέδια για την πολεοδομική και κυκλοφοριακή οργάνωση των μετακινήσεων και στοχεύουν
στην ενίσχυση του δικτύου της δημόσιας συγκοινωνίας με ισόρροπη ανάπτυξη όλων των
τύπων των μετακινήσεων και στην έμφαση σε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης όπως
είναι το περπάτημα και το ποδήλατο. Η μείωση των ορίων ταχυτήτων για τα οχήματα
αποτελεί μια ακόμα προτεραιότητα για τα ΣΒΑΚ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη μείωση των εκπομπών ρύπων
με αποτέλεσμα τα ΣΒΑΚ να διακατέχουν σημαντικό ρόλο για την υλοποίηση των στόχων
της. Έτσι πολλές πόλεις έχουν αλλάξει τη νοοτροπία τους στα θέματα της κυκλοφορίας
δίνοντας έμφαση στον άνθρωπο με αποτέλεσμα να αλλάξει και η ίδια η φυσιογνωμία τους.
Πρόκειται για πόλεις που έχουν μετατραπεί σε πιο φιλικές και ανθρώπινες καθώς έχουν
εντάξει την οδική ασφάλεια σε όλες τις κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι πεζοί, τα παιδιά,
οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία. Τέτοιες κατευθύνσεις κρίνονται αναγκαίες για τις
ελληνικές πόλεις, η πλειοψηφία των οποίων στερούνται από ολοκληρωμένο πολεοδομικό
και αστικό σχεδιασμό. Φαινόμενα παράνομης ή παράτυπης στάθμευσης και η κατάληψη
του δημόσιου χώρου από τα μηχανοκίνητα οχήματα, εμφανίζονται συχνά με αποτέλεσμα
να περιορίζεται ο δημόσιος χώρος και οι χώροι πρασίνου.
Στόχος της δραστηριότητας είναι να παρουσιαστούν καλές πρακτικές (Best Practices) σε
θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αστικής διαχείρισης, ώστε να προκύψει μία
τράπεζα πληροφοριών ανά θεματική, από όπου θα είναι δυνατή η άντληση πληροφοριών
είτε για θέματα σχετικά με τη διαχείριση, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση του ΣΒΑΚ είτε
για θέματα δικτύωσης και συνεργειών αναφορικά με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.
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Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την ανασκόπηση καλών πρακτικών από ευρωπαϊκές πόλεις,
οι οποίες εφάρμοσαν μέτρα κινητικότητας και έχουν αποτιμήσει τα αποτελέσματα από την
εφαρμογή τους. Μέσω της μελέτης καλών πρακτικών, επιδιώκεται η λήψη εμπειρίας από
περιοχές, όπου τα μέτρα έχουν εφαρμοστεί, πάνω σε θέματα υλοποίησης,
χρηματοδότησης, αποδοχής από τους μετακινούμενους και ενδεχόμενων προβλημάτων
κατά την εφαρμογή τους. Τα μέτρα που θα μελετηθούν, μπορούν να αποτελούν, είτε μέτρα
που λήφθηκαν στο πλαίσιο ενός ΣΒΑΚ, είτε μεμονωμένα μέτρα στον τομέα της
κινητικότητας.
Για τις ανάγκες αυτής της ενότητας αξιοποιήθηκαν μελέτες περιπτώσεων (Case Studies)
από τη σχετική βιβλιογραφία και τα δίκτυα πόλεων π.χ. ELTIS, CIVITAS και άλλες
διαδικτυακές ή μη διαδικτυακές πηγές.
Στη συνέχεια ακολουθούν οι καλές πρακτικές εφαρμογής μέτρων, σε μορφή πινάκων όπου
αναδεικνύονται παραδείγματα από διάφορες πόλεις του κόσμου και κυρίως της Ευρώπης,
και με διαφορετικό πληθυσμό, αποδεικνύοντας ότι ο καλός σχεδιασμός είναι δυνατόν να
προσεγγιστεί σε διαφορετικά πλαίσια. Τα παραδείγματα μπορούν να δώσουν επιπλέον
καθοδήγηση στις πόλεις και στις περιφέρειες και στις συγκεκριμένες κατευθύνσεις αυτών
μέσω του ΣΒΑΚ.
Οι καλές πρακτικές παρουσιάζονται στους Πίνακες που ακολουθούν με τις εξής θεματικές
ενότητες:
•

Κυκλοφοριακή οργάνωση

•

Διαχείριση Στάθμευσης

•

Μέτρα οδικής ασφάλειας -Διαμορφώσεις Ισόπεδων Κόμβων

•

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

•

Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών

•

Εμπορικές Μεταφορές

•

Κατανάλωση Ενέργειας

•

Κρουαζιέρα

•

Προώθηση & Δράσεις Βιώσιμης Κινητικότητας

28

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παραδοτέο 3 - Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και
Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων
Μάρτιος 2022

7.1 Κυκλοφοριακή οργάνωση
Πίνακας 4: Καλές πρακτικές κυκλοφοριακής οργάνωσης

Κυκλοφοριακή οργάνωση
Σχετικές Παρεμβάσεις:
▪ Μέτρα ήπιας κυκλοφορίας – traffic calming
▪ Απαγόρευση μηχανοκίνητης κυκλοφορίας - Car free zones
▪ Super blocks - δημιουργία υπερ-τετραγώνων, δηλαδή ενοποίηση ΟΤ μεταξύ τους με
πεζόδρομους στο ενδιάμεσο
▪ Περιμετρική κίνηση των οχημάτων με τη λογική του δακτυλίου για αποφυγή των
διαμπερών ροών
Ιρλανδία

Ένα εθνικό πρόγραμμα στο διάστημα 1997- 2002, εφάρμοσε μέτρα ήπιας
κυκλοφορίας σε οδούς εισόδων χωριών και μικρών πόλεων και σε δρόμους που
τις διασχίζουν. Παρουσιάστηκε από έρευνα μείωση 13% στις συγκρούσεις και
52% μείωση θανάτων, σε σχέση με τα στατιστικά σε εθνικό επίπεδο. Από αυτές
τις μειώσεις, εκτιμήθηκε ότι υπήρξε 46% ετήσια απόδοση της αρχικής
επένδυσης των σχετικών έργων ήπιας κυκλοφορίας. Τα τροχαία συμβάντα
μειώθηκαν περισσότερο από τη μέση εθνική τιμή και η μείωση αυτή είναι της
τάξης του 53% σε αυτές τις περιοχές.

Μπολτσάνο
(Ιταλία)

Η πρωτοβουλία «School Streets» εισήχθη το 1986 για να συμβάλει στην αύξηση
της αυτονομίας στον τομέα της ασφαλούς μετακίνησης για τα παιδιά που
πηγαίνουν στα δημοτικά σχολεία στο Μπολτσάνο της Ιταλίας. Το πρόγραμμα
δημιουργεί έναν περιορισμό για την πρόσβαση αυτοκινήτων σε συγκεκριμένους
δρόμους γύρω από σχολικές εγκαταστάσεις για σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ.
15 λεπτά) κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής, δηλαδή κατά την έναρξη του
σχολικού ωραρίου. Αυτό μείωσε τον αριθμό των γονέων που πηγαίνουν τα
παιδιά τους στο σχολείο με το Ι.Χ..

Εικόνα 2: Η πρωτοβουλία «School Streets» στο Μπολτσάνο της Ιταλίας
(Πηγή: http://www.metamorphosis-project.eu/event/school-streets-bolzano)
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Κυκλοφοριακή οργάνωση
Islington
(Ηνωμένο
Βασίλειο)

Το Islington αποτελεί έναν από τους κεντρικούς δήμους της μητροπολιτικής
περιοχής του Λονδίνου. Σύμφωνα με στοιχεία του 2015, ο πληθυσμός του δήμου
ανερχόταν σε 215.667 κατοίκους. Αναφορικά με τη γεωμορφολογία του,
πρόκειται για μια περιοχή χωρίς σημαντικές υψομετρικές αυξομειώσεις
γεγονός που ευνοεί το ποδήλατο και την πεζή μετακίνηση. Σημαντική
παρέμβαση για την ενίσχυση των ενεργών μετακινήσεων ήταν η καθιέρωση
χαμηλότερου ορίου ταχύτητας στους κεντρικούς, αλλά και σε ορισμένους
τοπικούς δρόμους της πόλης. Το όριο των 30 km/h φαίνεται πως αποτελεί
στόχο για την ανάπτυξη ασφαλούς μετακίνησης στις πόλεις. Πέραν των
παραπάνω χαρακτηριστικών κινητικότητας, ο δήμος του Islington έχει πετύχει
μια σειρά στόχων κινητικότητας μέσα από την εφαρμογή πρωτοπόρων
πολιτικών. Ειδικότερα:
- Απαγόρευση μηχανοκίνητης κυκλοφορίας σε δρόμους περιμετρικά
σχολείων (school streets) κατά τις ώρες μετακίνησης μαθητών από και
προς αυτό, με σκοπό τη μείωση των ατυχημάτων με θύματα μαθητές ή
συνοδούς τους αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας μετακίνησής τους.
- Καθιέρωση του ορίου ταχύτητας των 20 mph σε όλους τους δρόμους
(τοπικού ενδιαφέροντος). Η παραπάνω δράση επιβλέφθηκε από τη
δημοτική αστυνομία.
- Καθιέρωση πολιτικής για την ανάπτυξη νέων περιοχών με γνώμονα τη
βιώσιμη κινητικότητα (car-free zones).
- Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την περιμετρική κίνηση των οχημάτων
με τη λογική του δακτυλίου.
Τα παραπάνω μέτρα συνδυάστηκαν και από την ανάπλαση οδικών
αξόνων/τμημάτων με γνώμονα την προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της δημιουργίας της Navigator Square στο
Archway, στη θέση ενός οδικού άξονα που κατασκευάστηκε τη δεκαετία 1960.
Στην πλατεία αυτή εντοπίζονται ποδηλατολωρίδες και διαβάσεις πεζών. Στη
δράση αυτή συμμετείχε και ο φορέας Transport of London (TfL).

VitoriaGasteiz,
(Ισπανία)

Η Vitoria-Gasteiz αντιμετώπιζε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα όπως είναι
η κυκλοφοριακή συμφόρηση για αυτό και δημιούργησε τα Superblocks
(συνένωση οικοδομικών τετραγώνων - υπερ-τετράγωνα). Η εφαρμογή αυτού
του μέτρου είχε σκοπό τα εξής:
▪ Την απελευθέρωση του δημόσιου χώρου για κοινωνικές και γειτονικές
σχέσεις.
▪ Τη μείωση του θορύβου και της ρύπανσης σε επίπεδο γειτονιάς.
▪ Την αύξηση της προσβασιμότητας.
▪ Την αύξηση της χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών.
Στο σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας, η πόλη υλοποίησε ένα μοντέλο superblock
που διατηρεί τον χώρο μέσα σε ένα μεγάλο ΟΤ για πεζούς και ποδηλάτες. Τα
ιδιωτικά αυτοκίνητα και οι δημόσιες συγκοινωνίες κινούνται στους δρόμους
που πλαισιώνουν αυτά τα μεγάλα ΟΤ. Μέσω αυτού του μέτρου, η Vitoria-Gasteiz
θέλησε να σχεδιάσει το νέο πλαίσιο κινητικότητας και αστικού χώρου με 77
superblocks. Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου, εφαρμόστηκαν για τη βελτίωση
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Κυκλοφοριακή οργάνωση
της κινητικότητας στην πόλη τα εξής:
▪ Νέα αξιολόγηση και εφαρμογή του δικτύου δημόσιων μεταφορών
▪ Ρύθμιση του φωτεινού σηματοδότη για το νέο δίκτυο δημόσιων
συγκοινωνιών
▪ Αξιολόγηση και εφαρμογή νέων δικτύων για πεζόδρομους και ποδήλατα,
▪ Θέσπιση ωραρίων φορτοεκφόρτωσης
▪ Επιπλέον, δημιουργήθηκαν ελεύθεροι χώροι, παιδικές χαρές, πάγκο,
βλάστηση και υπηρεσία Wi-Fi.

Εικόνα 3: To κεντρικό superblock στη Vitoria- Gasteiz
(Πηγή:http://www.bcnecologia.net/en/projects/central-superblock-vitoria-gasteiz)

Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου:
Από τα παραπάνω παραδείγματα μια σειρά πρακτικών μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην
περίπτωση του Ηρακλείου. Ενδεικτικά, εντοπίζονται οι εξής προτάσεις:
▪ Καθιέρωση χαμηλότερου ορίου ταχύτητας στους τοπικούς και κεντρικούς δρόμους της
πόλης. Το όριο των 30 km/h φαίνεται πως αποτελεί στόχο για την ανάπτυξη ασφαλούς
μετακίνησης στις πόλεις.
▪ Εφαρμογή πολιτικής αναπλάσεων τοπικού χαρακτήρα,
▪ Ανάπτυξη περιοχών χωρίς αυτοκίνητο (car free area) με έμφαση στην Παλιά Πόλη και σε
περιοχές που περιλαμβάνουν σχολεία
▪ Δημιουργία μεγάλων ΟΤ (superblocks)
Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων/ της συνολικής τους επιρροής:
▪ Αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου και της πεζή μετακίνησης
▪ Μείωση της χρήσης Ι.Χ.
▪ Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της παράνομης στάθμευσης
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7.2 Διαχείριση στάθμευσης
Πίνακας 5: Καλές πρακτικές διαχείρισης στάθμευσης

Διαχείριση Στάθμευσης
Σχετικές Παρεμβάσεις:
▪ Παραδοσιακοί τρόποι διαχείρισης της στάθμευσης (τιμολόγηση / διαθεσιμότητα χώρων/
δημιουργία νέων χώρων)
▪ Συστήματα «έξυπνης θέσης στάθμευσης» που παρέχονται μέσω εφαρμογών σε κινητά
τηλέφωνα
▪ Αισθητήρες στάθμευσης στον δρόμο που παρέχουν πληροφορίες διαθεσιμότητας για
εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
▪ Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το πού είναι διαθέσιμος ο χώρος
στάθμευσης
Πίτσμπουργκ,
(Η.Π.Α.)

Στην πόλη του Πίτσμπουργκ (ΗΠΑ) έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό το
πιλοτικό πρόγραμμα έξυπνου συστήματος στάθμευσης που βασίζεται σε νέες
τεχνολογίες, το οποίο παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στους
χρήστες. Μια έρευνα μεταξύ των χρηστών ανέφερε ότι μετά την εφαρμογή του
συστήματος το 57,2% των οδηγών χρειάστηκε λιγότερο χρόνο για να βρει χώρο
στάθμευσης. Το μέγεθος της μείωσης κυμαίνεται από 1 έως και περισσότερο
από 6 λεπτά λιγότερο χρόνο αναζήτησης. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το
πιλοτικό πρόγραμμα έχει εξοικονομήσει 5.746 ώρες μετακίνησης αξίας 117.460
δολαρίων και καύσιμα αξίας 10.056 δολαρίων.

Στοκχόλμη
(Σουηδία)

Η Στοκχόλμη έχει εφαρμόσει ένα νέο σχέδιο στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένης
μιας μεγάλης επέκτασης της στάθμευσης για κατοίκους σε περιοχές έξω από
την κεντρική πόλη. Σε αυτές τις περιοχές ο χώρος στάθμευσης ήταν δωρεάν.
Για να ανταποκριθεί στην ανάγκη για επιτήρηση της στάθμευσης σε αυτήν την
περιοχή, η πόλη της Στοκχόλμης δοκιμάζει δύο ημιαυτόματα συστήματα για
επιτήρηση της στάθμευσης παρά την οδό. Τα εξεταζόμενα συστήματα θα
πραγματοποιούν ταυτόχρονα επιτήρηση στάθμευσης, θα συλλέγουν και θα
επεξεργάζονται δεδομένα για να παρέχουν στους πολίτες πληροφορίες σε
πραγματικό χρόνο σχετικά με το πού θα βρουν το διαθέσιμη θέση στάθμευσης.
Για τη δημιουργία αυτού του πιλοτικού προγράμματος, το Τμήμα Κυκλοφορίας
της Στοκχόλμης ξεκίνησε διαδικασία διαγωνισμού καινοτομίας, όπου οι
προμηθευτές κλήθηκαν να δώσουν καινοτόμες προτάσεις για τον τρόπο
επίλυσης του έργου. Μια κριτική επιτροπή από το τμήμα κυκλοφορίας επέλεξε
δύο από δώδεκα προτάσεις για μια δοκιμασία. Οι προτάσεις που κέρδισαν
χρησιμοποιούν τεχνολογία από την Brickyard (ολλανδική εταιρεία) και την
Parking (γερμανική εταιρεία). Και τα δύο συστήματα χρησιμοποιούν οχήματα
που κινούνται στους δρόμους συλλέγοντας δεδομένα σχετικά με τους
διαθέσιμους και μη χώρους στάθμευσης κατά μήκος των οδών. Τα δεδομένα
που συλλέγονται από τα οχήματα συνδυάζονται σε πραγματικό χρόνο και οι
δρόμοι με τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης εμφανίζονται σε μια εφαρμογή
που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό, κατευθύνοντας τους οδηγούς σε
δρόμους που είναι πιο πιθανό να έχουν διαθέσιμο χώρο στάθμευσης. Καθώς το
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Διαχείριση Στάθμευσης
αυτοκίνητο φεύγει από το σημείο στάθμευσης, η εφαρμογή αναφέρει το σημείο
ως διαθέσιμο και πάλι. Όσο περισσότεροι οδηγοί χρησιμοποιούν την εφαρμογή
τόσο ακριβέστερες και οι πληροφορίες που δίνονται.
Το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι συμβάλει σε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον στα
προάστια, μειώνοντας τον χρόνο αναζήτησης θέσης στάθμευσης, βελτιώνοντας
τις συνθήκες κυκλοφορίας και την ασφάλεια της κυκλοφορίας, μειώνοντας τις
εκπομπές που προκύπτουν από τις αναζητήσεις θέσεων στάθμευσης και
βελτιστοποιώντας το διαθέσιμο οδικό δίκτυο και τον αριθμό των θέσεων. Οι
γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά την πιλοτική φάση των λύσεων που
εξετάστηκαν θα δώσουν βασικά δεδομένα για πιθανή πλήρη υλοποίηση.
Οι αξιολογήσεις από άλλες πόλεις δείχνουν ότι η χρήση καινοτόμων λύσεων
στάθμευσης μειώνει τη μετακινήσεις για αναζήτηση θέσης κατά 30% στην
περιοχή ελέγχου, με αποτέλεσμα τη μείωση του CO2 σε σχέση με την περιοχή
ελέγχου κατά 24%. Εάν τα ίδια αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν στη
Στοκχόλμη με 350 θέσεις στάθμευσης, τα αποτελέσματα θα είναι η μείωση των
χιλιομέτρων οχημάτων κατά 18.000 km ετησίως και η μείωση του CO2 από την
οδική κυκλοφορία κατά 9,5 τόνους ετησίως
Βαλένθια
(Ισπανία)

Η Βαλένθια (València) βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Ισπανίας και είναι
πρωτεύουσα της περιοχής Comunitat Valenciana, με 810.064 κατοίκους (έτος
2008), ενώ η μητροπολιτική περιοχή της έχει 2.300.000 κατοίκους. Είναι η τρίτη
μεγαλύτερη πόλη στην Ισπανία, με ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της
Μεσογείου (5ος λιμένας εμπορευματικών μεταφορών). Έχει ιστορικό κέντρο (με
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από το 1996), Πανεπιστήμιο και όλες τις
λειτουργίες ενός μητροπολιτικού κέντρου.
Η Βαλένθια έχει μια ολιστική προσέγγιση στην κινητικότητα. Περιλαμβάνει
διάφορες πτυχές όπως την ίδια την κινητικότητα, τη στρατηγική Smart City και
προγράμματα επικοινωνίας και καινοτομίας. Το Τμήμα Κινητικότητας της
Βαλένθια και η Μονάδα Διαχείρισης Κυκλοφορίας είναι η ραχοκοκαλιά της
κινητικότητας της πόλης. Συντονίζουν την κινητικότητα σε διάφορα επίπεδα
ανάλογα με το μέσο: ιδιωτικό όχημα (επιβατικό ΙΧ), δημόσιες συγκοινωνίες,
πεζοί, δημόσιο και ιδιωτικό ποδήλατο, δημοτική αστυνομία, υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης, μέσα ενημέρωσης, κ.α.
Αναφορικά με τη στάθμευση, η βιώσιμη κινητικότητα προωθείται μέσω των
παρακάτω πρακτικών/μέτρων:
- Στάθμευση παρά την οδό: Ελεγχόμενη στάθμευση εφαρμόζεται στις μπλε
ζώνες του Κέντρου της Βαλένθια, Δευτέρα με Παρασκευή (09:00-14:00 και
16:00-20:00) και Σάββατο (09:00-14:00). Η μέγιστη διάρκεια στάθμευσης
είναι οι 2 ώρες, με κόστος 1€ την 1h και 1,70€ τις 2h για τις περιοχές Ciutat
Vella, Eixample, Extramurs και με κόστος 0,80€ την 1h και 1,50€ τις 2h για
τις υπόλοιπες περιοχές
- Χώροι Στάθμευσης Μετεπιβίβασης (Park & Ride parkings): Το Μετρό της
Βαλένθια προσφέρει στάθμευση και δημόσια μεταφορά στο κέντρο της
πόλης. Οι Χώροι Στάθμευσης Μετεπιβίβασης (Park&Ride parkings)
υπάρχουν σε 9 Σταθμούς Μετρό και είναι δωρεάν, ενώ η χρέωση για τα
δημόσια μέσα μεταφοράς πολύ χαμηλή.
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Διαχείριση Στάθμευσης
Θεσσαλονίκη,
(Ελλάδα)

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης (315.196 κάτοικοι, 17,82 km2, πυκνότητα 17.687,8
κατ./ km2) εφαρμόζεται Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (13 Νοεμβρίου 2017)
στις ζώνες Α’ και Γ’, που περιλαμβάνουν το κέντρο της πόλης, από το
Μακεδονία Παλλάς έως το Λιμάνι και βόρεια έως τον Άγιο Παύλο. Σταδιακά,
προβλέπεται η επέκταση και στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου
Θεσσαλονίκης.
▪ Θέσεις Μονίμων Κατοίκων (μπλε διαγράμμιση)
▪ Θέσεις επισκεπτών (λευκή διαγράμμιση): εργάσιμες ημέρες 08:00-21:00 και
Σάββατο 09:00-16:00, με μέγιστη διάρκεια στάθμευσης τις 4h και κόστος
1,70 € ανά ώρα. Σημειώνεται ότι, οι εγγεγραμμένοι χρήστες πληρώνουν
αναλογικά το κόστος σε σχέση με τον χρόνο στάθμευσής τους.
▪ Θέσεις ΑΜΕΑ
▪ Θέσεις Φορτοεκφόρτωσης (κίτρινη διαγράμμιση)
Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά, δηλώνοντας απλά την πινακίδα κυκλοφορίας
του οχήματος και τον 5ψήφιο αριθμό τομέα στάθμευσης και χωρίς να
απαιτείται να τοποθετηθεί στο όχημα κάποιο έντυπο αποδεικτικό της
πληρωμής. Η αστυνόμευση γίνεται από τη Δημοτική Αστυνομία.

Λεμεσός,
Κύπρος

Δημοτικοί Ελεγχόμενοι Χώροι Στάθμευσης
▪ Θέσεις Μακράς διάρκειας εκτός οδού (1.389 ΙΧ, 19 ΜΟΤΟ, 42 ΑΜΕΑ)
▪ Θέσεις Μικρής διάρκειας παρά την οδό (183 ΙΧ, 20 ΜΟΤΟ, 9 ΑΜΕΑ, 5
Φορτοεκφόρτωσης)
▪ Παρκόμετρα (434 θέσεις, 34 ΑΜΕΑ)
Τέλη στάθμευσης:
▪ Μηνιαίες Κάρτες για τους χώρους Μακράς διάρκειας: 42€/ μήνα για 1-2
μήνες, 40€/ μήνα για 3-5 μήνες, 38€/ μήνα για 6-11 μήνες, 36€/ μήνα για
12μηνη κάρτα (Οι κάρτες στάθμευσης εκδίδονται από τα Ταμεία του
Δήμου Λεμεσού)
▪ Μηχανές Στάθμευσης: 1€ για την 1η ώρα και 0,50€ κάθε επόμενη ώρα έως
τις 8 ώρες
▪ Παρκόμετρα: 0,5€ για κάθε 30’ έως τις 2 ώρες
Η αστυνόμευση γίνεται από τροχονόμους του Δήμου.
Ο Δήμος Λεμεσού, στο πλαίσιο του προγράμματος CIVITAS DESTINATIOS, έχει
προχωρήσει στην εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος πληροφόρησης για
τη διαθεσιμότητα των δημοτικών χώρων στάθμευσης του κέντρου της πόλης
(06.2019). Έχουν τοποθετηθεί πινακίδες έξω από 7 δημοτικούς χώρους, ενώ
έχουν τοποθετηθεί και άλλες οκτώ απομακρυσμένες πινακίδες στις βασικές
οδικές αρτηρίες προς το κέντρο.
(Λεμεσός: 237.000 κάτοικοι, 44,87 km2, πυκνότητα 5.282 κατ./ km2)

Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου:
▪ Από τα παραπάνω παραδείγματα μια σειρά πρακτικών μπορούν να βρουν εφαρμογή και
στην περίπτωση του Ηρακλείου, όπως:
‐ Η κατασκευή και λειτουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης εκτός οδού (τύπου park
n ride)
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Διαχείριση Στάθμευσης
‐ Η εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος πληροφόρησης για τη διαθεσιμότητα
θέσεων στάθμευσης
‐ Η εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης παρά την οδό
‐ Η εφαρμογή ωραρίου λειτουργίας του ΣΕΣ και διαφοροποίηση για κατοίκους και
επισκέπτες στις επιμέρους περιοχές
Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων/ της συνολικής τους επιρροής:
▪ Μείωση της χρήσης Ι.Χ.
▪ Αύξηση της χρήσης εναλλακτικών μέσων μεταφοράς
▪ Μείωση του χρόνου εύρεσης στάθμευσης
▪ Μείωση των καθυστερήσεων για τη συνολική κυκλοφορία
▪ Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

7.3 Μέτρα οδικής ασφάλειας – Διαμορφώσεις ισόπεδων κόμβων
Πίνακας 6: Καλές πρακτικές μέτρων οδικής ασφάλειας και διαμόρφωσης ισόπεδων κόμβων

Μέτρα Οδικής ασφάλειας - Διαμορφώσεις ισόπεδων κόμβων
Σχετικές Παρεμβάσεις:
▪ μέτρα οδικής ασφάλειας
▪ ασφαλείς διαβάσεις πεζών
▪ δράσεις ευαισθητοποίησης αναφορικά με την οδική ασφάλεια
▪ μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας για ευάλωτες ομάδες
Ρούσε
(Βουλγαρία)

Οι υπάρχουσες διαβάσεις πεζών στην περιφερειακή συνοικία Druzhba, στη
Ρούσε, δεν είναι αρκετά ασφαλείς και παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο
ατυχημάτων, οδηγώντας σε τραυματισμούς και θανατηφόρα περιστατικά. Οι
περισσότεροι άνθρωποι με αναπηρία αποφεύγουν τη μετακίνηση στους
δρόμους γενικά ή γύρω από την πόλη λόγω έλλειψης βασικής υποδομής. H
έρευνα που εκπονήθηκε, αναλύει τις διασταυρώσεις στην περιφερειακή περιοχή
και εξασφαλίζει την καλύτερη προσβασιμότητα σε αυτές με LED, ανυψωμένα
μονοπάτια κ.λπ. Επιπλέον, κάμερες για βιντεοεπιτήρηση θα εγκαθίστανται σε
κόμβους στην περιοχή. Κατά τη φάση της έρευνας και του σχεδιασμού της
δράσης εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες:
- Σχεδιαστικές και ερευνητικές δραστηριότητες για καινοτόμες λύσεις για τη
διασφάλιση των περασμάτων των πεζών.
- Συνεδριάσεις με εμπειρογνώμονες στον τομέα.
- Ανάλυση των διαθέσιμων διασταυρώσεων στην περιοχή και έρευνα για
βέλτιστες πρακτικές για βελτιωμένα σχέδια με γνώμονα την ασφάλεια και την
ασφάλεια.
- Εντοπισμός των καλύτερων θέσεων για την υλοποίηση των νέων διαβάσεων -
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Μέτρα Οδικής ασφάλειας - Διαμορφώσεις ισόπεδων κόμβων
κοντά στα σημεία μεγάλου πλήθους πεζών - εμπορικές περιοχές, σχολεία,
κεντρικούς δρόμους και δρόμους που οδηγούν στο κέντρο της πόλης.
- Διάδοση των μέτρων προκειμένου να εκτιμηθεί η αντίδραση των πολιτών.
- Ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών
Ο Δήμος της Ρούσε πραγματοποίησε διαδικασία επιλογής συμβάσεων (που
ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018) και υπέγραψε συμβόλαιο για τον σχεδιασμό
ασφαλών διαβάσεων πεζών. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι αυτού του μέτρου είναι
να μειωθεί ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων που αφορούν σε πεζούς και το
περπάτημα να γίνει πιο ασφαλής και πιο επιθυμητός τρόπος μετακίνησης στην
περιοχή και στην πόλη. Ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι να οικοδομηθεί
ασφαλής υποδομή για τους πεζούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με
αναπηρίες.
Οι αναμενόμενες επιπτώσεις είναι:
Αύξηση του μεριδίου της πεζή μετακίνησης στη σύνθεση των μεταφορών στο
Druzhba – σήμερα είναι στο 44%.
Μείωση του αριθμού των τροχαίων συμβάντων με εμπλεκόμενο πεζό
Αύξηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς από άτομα με αναπηρίες
που ζουν στην περιοχή.
Λισαβόνα
(Πορτογαλία)

Η πόλη της Λισαβόνας επιχείρησε να αναβαθμίσει την εξυπηρέτηση των πεζών
στις διασταυρώσεις κατά μήκος της οδού Alexander Herculano, έναν από τους
πιο πολυσύχναστους δρόμος της πόλης. Η προσπάθεια έγινε εφαρμόζοντας μια
σειρά μέτρων που προσδιορίστηκαν και εφαρμόστηκαν με μοντέλα μεταφοράς
στο πλαίσιο του έργου FLOW και είχαν σκοπό να βοηθήσουν τους πεζούς να
διασχίσουν το δρόμο πιο εύκολα και με ασφάλεια.

Εικόνα 4: Διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων στην οδό Alexander Herculano
(Πηγή: http://h2020-flow.eu/)
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Μέτρα Οδικής ασφάλειας - Διαμορφώσεις ισόπεδων κόμβων
Πριν από την παρέμβαση, οι πεζοί έπρεπε να διασχίσουν τη διασταύρωση με
ταχύτητα 0,51m/s. Μετά την παρέμβαση, η μικρότερη απόσταση διέλευσης
επιτρέπει στους πεζούς μια μικρότερη ταχύτητα 0,12m/s. Οι πεζοί πλέον
αισθάνονται πιο ασφαλείς (+ 18%) και πιέζονται λιγότερο από τους οδηγούς να
περπατούν ταχύτερα (-14%).

Εικόνα 5: Παράδειγμα επέμβασης για την αύξηση της ασφάλειας και τη μείωση της
απόστασης που πρέπει να διασχίσουν οι πεζοί στις διαβάσεις
(Πηγή: http://h2020-flow.eu/)

Το μέτρο αυτό είχε επίσης ως αποτέλεσμα τον κατευνασμό της μηχανοκίνητης
κυκλοφορίας, καθώς οι οδηγοί πλησιάζουν τις διασταυρώσεις με χαμηλότερες
ταχύτητες. Τέλος δεν σημειώθηκε αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην
πόλη από την εφαρμογή τέτοιου είδους μέτρων.
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Μέτρα Οδικής ασφάλειας - Διαμορφώσεις ισόπεδων κόμβων
Ζάγκρεμπ
(Κροατία)

Στην πόλη του Ζάγκρεμπ πραγματοποιήθηκαν τακτικές εβδομαδιαίες
συναντήσεις μεταξύ εταίρων και συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης
της ασφάλειας των δημόσιων συγκοινωνιών γενικότερα, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στις ανάγκες των ηλικιωμένων. Κατά τη διάρκεια του 2010, 2011, 2012,
πραγματοποιήθηκαν 15 συναντήσεις σε κατοικίες ηλικιωμένων πολιτών στο
Ζάγκρεμπ. Μία έρευνα για την ποιότητα των υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε η
οποία έδινε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια, τις συνήθειες σχετικά με τα μέσα
μαζικής μεταφοράς και την επικοινωνία με τον φορέα δημόσιων συγκοινωνιών.
Επίσης, οι πιθανοί χρήστες ενημερώθηκαν για τα οφέλη των νέων οχημάτων
δημόσιων συγκοινωνιών.
Μέσω αυτών των ενεργειών, οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς
συνειδητοποίησαν τη σημασία της εμπλοκής των πολιτών. Η κατανόηση του
φορέα δημόσιων συγκοινωνιών σχετικά με τις ανάγκες των ηλικιωμένων
πολιτών αυξήθηκε, μειώθηκε ο αριθμός των τραυματισμών στα μέσα
μεταφορών και ο συνολικός αριθμός ατυχημάτων μειώθηκε κατά 37,6%. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα λιγότερους τραυματισμούς. Συγκεκριμένα, ο συνολικός
αριθμός τραυματισμών στα μέσα μεταφορών μειώθηκε κατά 12,9%, ο συνολικός
αριθμός ελαφρών τραυματισμών μειώθηκε κατά 13,1% και ο συνολικός αριθμός
ελαφρών τραυματισμών στην κυκλοφορία τραμ μειώθηκε κατά 52,9%. Το 65%
όλων των ατυχημάτων αφορούν σε ηλικιωμένους πολίτες. Αυτό υποδεικνύει τη
σημασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα νοσοκομεία για να επηρεάσουν
τον αριθμό των τραυματισμών.

Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου:
Από τα παραπάνω παραδείγματα μια σειρά πρακτικών μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην
περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου. Ενδεικτικά, εντοπίζονται οι εξής προτάσεις:
▪ μέτρα βελτίωσης διασταυρώσεων με μειωμένη οδική ασφάλεια ανάλογα με τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους
▪ κατασκευή υποδομής για την προσβασιμότητα ευάλωτων ομάδων, όπως ράμπες ΑΜΕΑ,
οδεύσεις τυφλών, ηχητικά συστήματα για τυφλούς στα φανάρια.
▪ τοποθέτηση πεζοφάναρων σε οδικά τμήματα όπου παρατηρείται υψηλή ταχύτητα
κυκλοφορίας και δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς πεζή διέλευσης
▪ ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών, ώστε να διέρχονται τα οχήματα με μικρή σχετικά
ταχύτητα, π.χ. 30χλμ./ώρα εντός της πόλης
Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων/ της συνολικής τους επιρροής:
▪ Αριθμός τροχαίων συμβάντων (υποκατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητα)
▪ Ποσοστό παραβάσεων υπέρβασης ταχύτητας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη κ.α..
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7.4 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Πίνακας 7: Καλές πρακτικές μέσων μαζικής μεταφοράς

Αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
Σχετικές Παρεμβάσεις:
▪ Πρόσθετες υπηρεσίες, είτε πρόκειται για συχνότερη λειτουργία μιας υπάρχουσας
διαδρομής, είτε για δημιουργία νέων δρομολογίων
▪ Ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας
▪ Αναβάθμιση στόλου (καλύτερα οχήματα, καλύτερα καθίσματα, Wi-Fi κ.λπ.)
▪ Βελτίωση προσβασιμότητας οχημάτων (για παράδειγμα οχήματα χαμηλού δαπέδου που
βελτιώνουν πρόσβαση σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, γονείς με παιδιά κλπ.)
▪ Επιδοτήσεις (φοιτητικά πάσο κλπ.), κίνητρα για κόμιστρα (χαμηλότερα κόμιστρα, δωρεάν
είσοδος κ.λπ.)
▪ Έξυπνα συστήματα συστήματος έκδοσης εισιτηρίων.
Ρούσε
(Βουλγαρία)

Στη Ρούσε δεν υπήρχε δυνατότητα για τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν
δημόσιες συγκοινωνίες προς ή από την περιοχή Ντρούζμπα μετά τις 21:00, έτσι
οι περισσότεροι άνθρωποι επέλεγαν είτε να χρησιμοποιούν τα δικά τους
αυτοκίνητα είτε να βασίζονται σε υπηρεσίες ταξί. Για την επίλυση του
προβλήματος το Ρούσε εισήγαγε ένα μέτρο που παρέχει υπηρεσίες δημόσιας
συγκοινωνίας κατά τη διάρκεια των νυχτερινών μετακινήσεων στην Ντρούζμπα.
Η υλοποίηση του μέτρου συνίσταται στη δημιουργία της νέας γραμμής
λεωφορείων και την προώθηση της νέας υπηρεσίας λεωφορειακών νυχτερινών
γραμμών, η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών για ασφαλείς δημόσιες
συγκοινωνίες.
Οι δραστηριότητες σχεδιασμού και έρευνας σχετικά με τους όρους και τις
διαδικασίες για τη δημιουργία γραμμής «Καλή Νύχτα» ήταν οι εξής:
-Έρευνα σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές αγοράς ή χρηματοδοτικής
μίσθωσης οχημάτων για τη λειτουργία της νυχτερινής γραμμής. Αυτό οδήγησε
στην απόφαση ανάθεσης της υπηρεσίας στον τοπικό μεταφορέα που θα
χρησιμοποιεί τα δικά του οχήματα (τρόλεϊ).
-Συναντήσεις με ειδικούς στον τομέα
Οι πληροφορίες σχετικά με το μέτρο και η προβολή του στο ευρύ κοινό
πραγματοποιήθηκε μέσω της ενημέρωσης και δράσεις ευαισθητοποίησης. Οι
κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν κατά την ανάπτυξη και την
εφαρμογή αυτού του μέτρου μέχρι τώρα ήταν: Η εξεύρεση της βέλτιστης λύσης
για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία της νέας γραμμής
και προσδιορισμός κατάλληλης λύσης για την ανάθεση της λειτουργίας της
υπηρεσίας.

Ταλίν
(Εσθονία)

Η πόλη του Ταλίν εφάρμοσε δωρεάν αστικές μεταφορές σε εγγεγραμμένους
κατοίκους της πόλης, κάτι το οποίο αύξησε τη χρήση των μέσων μαζικής
μετακίνησης από τους κατοίκους. Οι χρήστες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν
κάρτα για την επιβίβαση τους στο μέσο. Μετά τον πρώτο χρόνο χρήσης του
μέτρου, σημειώθηκε αύξηση 6% στη χρήση των Μ.Μ.Μ., και σημειώθηκε μείωση
5% στη χρήση του Ι.Χ.
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Στοκχόλμη
(Σουηδία)

Περίπου 300.000 άτομα ταξιδεύουν καθημερινά μέσω δρομολογίων στην πόλη
της Στοκχόλμης. Στόχος της είναι η μείωση των χρόνων ταξιδιού και την αύξηση
της ακρίβειας σε αυτές τις διαδρομές, η βελτίωση στις εμπειρίες των επιβατών
από τη χρήση βασικών διαδρομών λεωφορείων και η βελτίωση στις συνδέσεις
με άλλες υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών.
Η Στοκχόλμη διευρύνεται χωρικά και παρά τη κατανομή βιώσιμων μέσων
μεταφοράς που ανέρχεται σχεδόν στο 80% στις ώρες αιχμής, η κυκλοφοριακή
συμφόρηση θα αυξηθεί,
εκτός εάν περισσότεροι μετακινούμενοι
χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Η πλειονότητα των ταξιδιών με
αυτοκίνητο αρχίζει ή τελειώνει στις περιφερειακές ζώνες, έξω από την κεντρική
πόλη. Για τον λόγο αυτό, η πόλη της Στοκχόλμης συνεργάζεται με
περιφερειακούς εταίρους για την προσαρμογή των μεθόδων που
χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση των κεντρικών διαδρομών λεωφορείων
της πόλης - οι οποίες, εάν εφαρμοστούν συστηματικά, βελτιώνουν την
προσβασιμότητα μέσω χαμηλού κόστους μέτρων και εφαρμογής αυτών σε
κεντρικές γραμμές λεωφορείων σε περιφερειακές ζώνες.
Συγκροτήθηκε ομάδα έργου που περιλαμβάνει μέλη από την πόλη της
Στοκχόλμης και τους γειτονικούς δήμους, την αρχή δημοσίων μεταφορών (SL),
το Συμβούλιο της Στοκχόλμης και τη Σουηδική Διοίκηση Μεταφορών. Η ομάδα
έργου συνεργάζεται για τον εντοπισμό προβλημάτων που ενδέχεται να
επηρεάσουν τρέχουσες ή μελλοντικές διαδρομές βασικών λεωφορείων. Έχουν
αξιολογηθεί 11 υπάρχουσες διαδρομές βασικών λεωφορείων και συγκεκριμένα
αυτό το μέτρο συμβάλλει στην υλοποίηση και αξιολόγηση των βελτιώσεων σε
δύο γραμμές: τις γραμμές 178 και 179 των λεωφορείων.
Το μέτρο αποσκοπεί στη βελτίωση της ακρίβειας και της κανονικότητας των
δρομολογίων των βασικών λεωφορείων στις περιφερειακές ζώνες, πράγμα που
σημαίνει ότι τόσο ο χρόνος ταξιδιού όσο και ο χρόνος αναμονής θα καταστεί πιο
προβλέψιμος για τους ταξιδιώτες. Επιπλέον, το μέτρο αποσκοπεί στη μείωση
του συνολικού χρόνους αναμονής στις στάσεις σε ολόκληρη τη γραμμή.
Αναμένεται ότι οι βελτιώσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα περισσότεροι επιβάτες
να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τα ΜΜΜ (τόσο για μεμονωμένες
μετακινήσεις όσο και για συνδυαστικές μετακινήσεις) και να προωθήσουν τη
μετάβαση από ιδιωτικά αυτοκίνητα στις δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτό μπορεί
να έχει θετικές επιπτώσεις οι οποίες αφορούν στη μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης ή/και της ηχορύπανσης και στη μείωση της συμφόρησης σε
σημαντικές διασταυρώσεις ή σημεία συμφόρησης.

Ζάγκρεμπ,
(Κροατία)

Το Ζάγκρεμπ, πρωτεύουσα της Κροατίας, συμμετείχε στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα ELAN στο οποίο δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση της ακρίβειας της
δημόσιας συγκοινωνίας δίνοντας προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, μετρήθηκαν οι φάσεις από τα φανάρια
ενώ συλλέχθηκαν πληροφορίες που αφορούσαν στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά
των οδών και στις κυκλοφοριακές ροές. Αναπτύχθηκε έτσι ένα μοντέλο
προσομοίωσης δημιουργώντας ένα σύστημα προτεραιότητας της δημόσιας
συγκοινωνίας.
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτού του μέτρου ήταν ιδιαίτερα σημαντικά.
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Συγκεκριμένα:
Παρατηρήθηκε βελτίωση της λειτουργίας του τραμ. Ο μέσος χρόνος λειτουργίας
του τραμ μειώθηκε κατά 6,46% ενώ ο αθροιστικός χρόνος λειτουργίας του
μειώθηκε κατά 7,3%. Ως προς την ταχύτητα, αυτή μειώθηκε κατά 6,9% ενώ η
καθυστέρηση στις διασταυρώσεις του μειώθηκε κατά 17,84% και 84% στους
κόμβους της οδού Savska και της οδού Dezeliceva αντίστοιχα. Έτσι, μειώθηκε ο
μέσος αριθμός οχημάτων κατά 1,86% σε όλες τις διασταυρώσεις κατά μήκος των
οδών χωρίς όμως να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος μείωσης οχημάτων κατά 3%.
Η ικανοποίηση των χρηστών της δημόσιας συγκοινωνίας σχετικά με τις
πληροφορίες στις στάσεις αυξήθηκε από 6,25% το 2009 σε 11,44% το 2011.
Το ποσοστό των πολύ ικανοποιημένων χρηστών δημόσιας συγκοινωνίας
σχετικά με τη διαθεσιμότητα πληροφοριών ως προς τα συμβάντα δείχνει θετική
αλλαγή καθώς το ποσοστό αυξήθηκε από 2,67% το 2009 σε σχεδόν 11% το 2011.
Το ποσοστό των πολύ ικανοποιημένων χρηστών σχετικά με την ακρίβεια των
οχημάτων υπερδιπλασιάζεται με το μερίδιο της τάξης του 15,21% το 2011.
(Πηγή:
https://civitas.eu/measure/public-transport-priority-and-travellerinformation)
Φλωρεντία
(Ιταλία)

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν να αναπτυχθούν υπηρεσίες δημόσιων
συγκοινωνιών για τη ζήτηση σε αγροτικές και αστικές περιοχές με σκοπό την
εξυπηρέτηση , όπως οι ηλικιωμένοι, ΑμεΑ και άλλες ειδικές ομάδες, καθώς κι
από το ευρύ κοινό. Ένας σημαντικός στόχος ήταν να μειωθεί το λειτουργικό
κόστος των υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών με την εφαρμογή πιο ευέλικτων
συστημάτων παροχής υπηρεσιών.
Σύμφωνα με έρευνα στους επιβάτες 74% ήταν ικανοποιημένοι ή πολύ
ικανοποιημένοι από τη νέα υπηρεσία, ενώ οι υπόλοιποι ερωτηθέντες (26%) ήταν
δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι.

Κωνστάντζα,
Ρουμανία

Η Κωνστάντζα (Kōnstántza) είναι παραλιακή βαλκανική πόλη με στρατηγική
γεωγραφική θέση στην ανατολική Ευρώπη, με έκταση 124,89 km² και 283.872
κατοίκους. Αποτελεί Μητροπολιτικό κέντρο και διαθέτει το μεγαλύτερο λιμάνι
στη Μαύρη θάλασσα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, ενώ διαθέτει
επίσης ένα αρκετά μεγάλο ναυπηγείο. Η Κωνστάντζα είναι ένα από τα κύρια
βιομηχανικά, εμπορικά και τουριστικά κέντρα της Ρουμανίας. Η πόλη
παρουσιάζει μεγάλο ιστορικό/ πολιτιστικό ενδιαφέρον, έχει Πανεπιστήμια,
υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα, ενώ βορειότερα της Κωνστάντζα
βρίσκεται το παράκτιο θέρετρο Μαμάγια. Ως προς τις μεταφορές η πόλη
εξυπηρετείται από Διεθνές Αεροδρόμιο (~26 km Β-ΒΔ της πόλης), από
Σιδηρόδρομο και τα λιμάνια της συνδέονται με αυτοκινητόδρομο που λειτουργεί
ως εξωτερικός δακτύλιος εκτρέποντας τη βαριά κυκλοφορία προς και από το
Λιμάνι της Κωνστάντζας.
Το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών είναι αρκετά ανεπτυγμένο, ενώ περίπου το
36% του πληθυσμού της Κωνστάντζα χρησιμοποιεί τα ΜΜΜ.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ΜΜΜ έγιναν τα παρακάτω:
- Ένα δίκτυο δρομολογίων λεωφορείων, τραμ και τρόλεϊ συνδέει τα
κρουαζιερόπλοια και τα τουριστικά αξιοθέατα της Κωνστάντζα.
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Το εισιτήριο είναι ενιαίο για τα τρία μέσα (λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ).
Ο Χάρτης δρομολογίων δημόσιας συγκοινωνίας της Κωνστάντζα είναι
διαθέσιμος διαδικτυακά (online). Οι χάρτες διαδρομών διατίθενται επίσης
στα (κίτρινα) περίπτερα έκδοσης εισιτηρίων, καθώς και σε στάσεις
λεωφορείων, τραμ και τρόλεϊ.
- Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν σε περίπτερα που εμφανίζουν το
λογότυπο του RATC (Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta),
το οποίο υπάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κωνστάντζα. Το RATC
παρέχει περίπου το 80% των δημόσιων συγκοινωνιών με στόλο 196
λεωφορείων. (Υπάρχουν ακόμη 3 ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν
υπηρεσίες με 9 mini-buses. Οι περισσότερες από αυτές τις διαδρομές
εκτελούνται από κοινού με λεωφορεία RATC.)
- έγινε μία μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη δημιουργία μιας γραμμής
ηλεκτρικών λεωφορείων στο λιμάνι της Κωνστάντζα, με μονάδες χρέωσης
που βασίζονται στην ηλιακή και την αιολική ενέργεια.
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος PORTIS είναι
αισιόδοξα, αφού κατέδειξαν τα εξής για το μεταφορικό σύστημα:
 Συνολική απασχόληση στην πόλη: +6,7%
 Δείκτης ανεργίας στην πόλη: -23,1%
 Νέες θέσεις εργασίας λόγω της ανακατασκευής της προκυμαίας του
λιμανιού: +100
 Νέες επιχειρήσεις λόγω της ανάπλασης του λιμανιού: +15
 Μετακινούμενοι με επιβατικό ΙΧ για τη διαδρομή Πόλη-Λιμάνι: -4%
 Χρόνος μετακινήσεων: -10%
 Κατανομή των μέσων μετακινήσεων: ΜΜΜ +6,9%, Ποδήλατο και Πεζοί
+36,4%
(Πηγή: https://civitas.eu/portis/constanta)
-

Λα
Ροσέλ,
Γαλλία

Η πόλη της La Rochelle βρίσκεται στις ακτές του Ατλαντικού στην περιοχή
Poitou-Charentes στη δυτική Γαλλία. Η αστική κοινότητα της La Rochelle
περιλαμβάνει την πόλη και τις 17 γύρω κοινότητες της, με συνολικό πληθυσμό
160.000 κατοίκους. Η πόλη έχει 75.735 κατοίκους (2017) και έκταση 28,43 km2. Η
La Rochelle διαθέτει εμπορικό λιμάνι και διαθέτει τη μεγαλύτερη μαρίνα της
Ευρώπης για σκάφη αναψυχής. Με σημαντικό αριθμό μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, ο οικονομικός δυναμισμός της La Rochelle είναι ένας ισχυρός
μοχλός αλλαγής σε μια πόλη που προάγει την ποιότητα ζωής, τις βιώσιμες
μεταφορές και την αστική οικολογία.
Μεταξύ των πρωτοποριακών πολιτικών μεταφορών της πόλης ήταν η εισαγωγή
του πρώτου πεζόδρομου της πόλης-κέντρου το 1973, της πρώτης ημέρας χωρίς
αυτοκίνητα το 1997 και η έναρξη του σχεδίου ποδηλάτου το 1976.
Η συμμετοχή στο έργο CIVITAS SUCCESS μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος της
περιβαλλοντικής στρατηγικής της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, με τη βελτίωση των υφιστάμενων
λύσεων δημόσιων συγκοινωνιών, τη διοργάνωση πολυτροπικών μεταφορών και
τη μεγαλύτερη συνοχή και προβολή σε όλες τις υπηρεσίες δημόσιων
συγκοινωνιών.
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Τα Μέτρα που εφαρμόστηκαν ήταν:
 Ανάπτυξη καθαρών συλλογικών μεταφορών
 Εισαγωγή καθαρών λεωφορείων δημόσιων συγκοινωνιών
 Εισαγωγή πρατηρίων καυσίμων με βιοκαύσιμα
 Ανακύκλωση λαδιού μαγειρέματος για βιοκαύσιμα
 Επέκταση των ελεγχόμενων ζωνών πρόσβασης
 Έλεγχοι πρόσβασης για τα τουριστικά λεωφορεία
 Περαιτέρω ενοποίηση του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων
 Στρατηγικές για ένα ολοκληρωμένο σύστημα τιμολόγησης για τις
δημόσιες μεταφορές
 Νέες εγκαταστάσεις Park&Ride
 Εισαγωγή αποκλειστικών λωρίδων λεωφορείων
 Αναδιοργάνωση του δικτύου λεωφορειακών γραμμών
 Επέκταση του σχεδίου συνδυασμού ποδηλάτου-λεωφορείου
 Βελτίωση υποδομής για τις δημόσιες μεταφορές
 Ανάπτυξη του νέου συστήματος οχημάτων χρονομεριστικής μίσθωσης
 Ανάπτυξη του συστήματος κατανομής ποδηλάτων στο πλαίσιο του
συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών
 Στρατηγική επέκταση της πλατφόρμας ELCIDIS για την εφοδιαστική
αλυσίδα (logistics) της πόλης
 Συνεργασίες με παρόχους εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
 Ποδηλατική διαδρομή υψηλής ποιότητας
 Σχεδιασμός διαδρομών μετακινήσεων για εργασία
 Ανάπτυξη σχεδίου διαδρομών μετακινήσεων για φοιτητές
 Ανάπτυξη
ολοκληρωμένων
συστημάτων
διαχείρισης
δημόσιων
συγκοινωνιών
 Δημιουργία βάσης δεδομένων δημόσιων συγκοινωνιών
 Παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μέσω SMS και ηλεκτρονικών
πινακίδων πληροφόρησης
 Ανάπτυξη του συστήματος έξυπνων καρτών για διάφορες υπηρεσίες
κινητικότητας
 Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τιμολόγησης
 Ανάπτυξη νέου στόλου κοινόχρηστων αυτοκινήτων (car-sharing), που θα
περιλαμβάνει ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα
(Πηγή: https://civitas.eu/content/la-rochelle)
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα κάποιων εκ των παραπάνω
μέτρων που σχετίζονται με τις μετακινήσεις στην πόλη.
- Ανάπτυξη καθαρών συλλογικών μεταφορών: Σε ένα πειραματικό μέτρο, η
La Rochelle Urban Community εισήγαγε δύο υβριδικά λεωφορεία για
διάστημα δύο ετών για να μεταφέρει τους μετακινούμενους μεταξύ ενός
πάρκου και μιας βόλτας και του κέντρου της πόλης. Δύο υβριδικά μικρά
λεωφορεία 22 θέσεων με χαμηλά πατώματα και ευρείες πόρτες, που τα
καθιστούσαν πλήρως προσβάσιμα σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα,
τέθηκαν σε λειτουργία από τον Νοέμβριο του 2006 έως τον Οκτώβριο του
2008 σε μια διαδρομή μεταξύ ενός πάρκου και μιας διαδρομής και του
παλαιού λιμανιού Λα Ροσέλ (2,8 χλμ.). Για δύο εβδομάδες το 2008,
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δοκιμάστηκε ένα ηλεκτρικό μίνι λεωφορείο Horiba 200 στην ίδια διαδρομή.
Η απόδοση των υβριδικών λεωφορείων ήταν απογοητευτική, με χαμηλά
επίπεδα αξιοπιστίας και μεγαλύτερες απαιτήσεις συντήρησης από ό, τι
για τα ηλεκτρικά οχήματα και για τους πετρελαιοκινητήρες Euro 4. Η
δοκιμή δεν έδειξε μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και καμία
σημαντική μείωση στην κατανάλωση καυσίμου. Παρ 'όλα αυτά, υπήρξε μια
θετική αντίληψη του κοινού λόγω του ενδιαφέροντος και της
υποστήριξης για καθαρές αστικές δημόσιες συγκοινωνίες. (Πηγή:
https://civitas.eu/measure/developing-clean-collective-transport)
- Εισαγωγή καθαρών λεωφορείων δημόσιων συγκοινωνιών: Στόχος του
μέτρου αυτού ήταν η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του
στόλου λεωφορείων στη La Rochelle με την αγορά 10 νέων λεωφορείων
εξοπλισμένων για την πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα EEV, είναι ένας
όρος που χρησιμοποιείται στα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών για τον
ορισμό ενός οχήματος που συμμορφώνεται με τα αυστηρότερα πρότυπα
εκπομπών καυσαερίων. Αυτά τα λεωφορεία χρησιμοποιούν μια διαδικασία
γνωστή ως εκλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR), η οποία εγχέει ένα
υδατικό διάλυμα ουρίας, το οποίο διατίθεται στο εμπόριο με το όνομα
AdBlue, στο ρεύμα αερίων και μετατρέπει το 85 τοις εκατό των οξειδίων
του αζώτου στα καυσαέρια σε άζωτο και ατμό. Στα αποτελέσματα του
μέτρου καταγράφονται η μείωση στην κατανάλωση καυσίμων κατά 2,12%
και η κατακόρυφη η μείωση σε εκπομπές ρύπων σε σύγκριση με τους
κινητήρες Euro 3: η μείωση των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα
(98%), υδρογονανθράκων (98%), οξειδίων του αζώτου (68%) και
σωματιδίων (89%). Τα νέα λεωφορεία αποδείχθηκαν τουλάχιστον εξίσου
αξιόπιστα με τα λεωφορεία με κινητήρες Euro 3. Συνολικά, τα νέα
λεωφορεία αποδείχθηκαν περιβαλλοντικά ευνοϊκά και οικονομικά βιώσιμα,
αποδεικνύοντας ότι η ώριμη τεχνολογία ντίζελ μπορεί να επιτύχει
περιβαλλοντικούς στόχους και να ανταποκριθεί στις λειτουργικές
απαιτήσεις. Η υιοθέτηση προτύπων EEV είναι ένας πρακτικός τρόπος για
τις πόλεις και τους μεταφορείς να αντιμετωπίσουν τη μετάβαση μεταξύ
παλαιότερων τεχνολογιών και τη ριζική αλλαγή προς πλήρως
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
(Πηγή: https://civitas.eu/measure/introducing-clean-public-transport-buses)
- Επέκταση των ελεγχόμενων ζωνών πρόσβασης: Το 1971, ένας αριθμός
δρόμων στο κέντρο της πόλης έγιναν πεζόδρομοι, με πρόσβαση
περιορισμένη στους κατοίκους και τα οχήματα παράδοσης. Η είσοδος σ
'αυτούς τους δρόμους ελέγχεται από αυτόματες κουπαστές. Οι
υφιστάμενοι έλεγχοι πρόσβασης στη La Rochelle αποδείχθηκαν επιτυχείς
όσον αφορά στη μείωση των χρόνων διαδρομής των λεωφορείων και τη
βελτίωση της ασφάλειας για τους πεζούς και τους ποδηλάτες και το
σύστημα επεκτάθηκε λοιπόν σε άλλα μέρη της πόλης. Μετά από αίτημα
των κατοίκων της πόλης αποφασίστηκε η περαιτέρω ανάπτυξη του
συστήματος και η επέκταση των ελέγχων πρόσβασης σε άλλες ζώνες της
πόλης, καθιστώντας τον ασφαλέστερο για τους πεζούς και τους
ποδηλάτες να περάσουν στρατηγικές περιοχές όπως η ναυτική ζώνη και η
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μεγαλύτερη εμπορική περιοχή της πόλης Beaulieu. Αποφασίστηκε επίσης
να δημιουργηθεί μια ζώνη περιπάτου γύρω από το πολιτιστικό κέντρο της
πόλης στο Παλιό Λιμάνι, με περιορισμένη πρόσβαση αποκλειστικά για
παραδόσεις και κατοίκους. Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2006
εγκαταστάθηκαν αυτόματα εμπόδια στη ναυτική ζώνη της πόλης (Plateau
Nautique), μια περιοχή 25.000 τ.μ. που περιλαμβάνει ναυπηγεία και
εταιρείες που σχετίζονται με τη θάλασσα, οι οποίες είχαν προηγουμένως
περάσει από λεωφορεία, αυτοκίνητα και άλλα οχήματα. Με την
τοποθέτηση των εμποδίων και φαναριών, η πρόσβαση περιοριζόταν στα
λεωφορεία και στα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Στα μέσα του 2007
εγκαταστάθηκαν αυτόματα εμπόδια στην εμπορική περιοχή της πόλης
Beaulieu, όπου δίνεται προτεραιότητα στα οχήματα δημοσίων
μεταφορών, τους ποδηλάτες και τους πεζούς. Η εγκατάσταση των
εμποδίων ολοκληρώθηκε με τον πολιτιστικό χώρο La Coursive του
παλαιού λιμανιού το 2008. Αυτή η νέα ζώνη περιπάτου διαθέτει
εστιατόρια και θέατρο και η πρόσβαση περιορίζεται στους κατοίκους, τις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τα οχήματα παράδοσης αγαθών. Οι
παραδόσεις στις επιχειρήσεις και το θέατρο εξομαλύνθηκαν με την
εγκατάσταση κάμερας και ενδοεπικοινωνίας.
Ποια ήταν τα αποτελέσματα του μέτρου; Τα αισθήματα ασφάλειας στους
ποδηλάτες και τους πεζούς βελτιώθηκαν. Οι χρόνοι διαδρομών του λεωφορείου
μειώθηκαν λόγω του μειωμένου όγκου κίνησης. Οι συνθήκες στις ζώνες
βελτιώθηκαν όσον αφορά στην ασφάλεια, την καθαριότητα και τα μειωμένα
επίπεδα θορύβου.
(Πηγή: https://civitas.eu/measure/extension-access-control-zones)
- Έλεγχοι πρόσβασης για τα τουριστικά λεωφορεία: Ως δημοφιλής
τουριστικός προορισμός, η La Rochelle αντιμετώπισε το πρόβλημα της
κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ρύπανσης που προκαλούν τα
τουριστικά λεωφορεία που διασχίζουν το κέντρο της πόλης. Το μέτρο
τέθηκε σε εφαρμογή προκειμένου να βελτιωθεί η σήμανση και η
πληροφόρηση των οδηγών λεωφορείων, να εντοπιστούν οι κατάλληλες
διαδρομές και να βελτιστοποιηθούν οι διαδρομές και να εξορθολογιστεί η
στάθμευση των λεωφορείων στην πόλη. Ως πρώτο βήμα, έγιναν
διαβουλεύσεις με τους οδηγούς λεωφορείων προκειμένου να εκτιμηθούν
οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους όσον αφορά στην οδήγηση και τον
χώρο στάθμευσης στη La Rochelle. Το καλοκαίρι του 2007, φυλλάδια στα
αγγλικά και τα γαλλικά διανεμήθηκαν στους οδηγούς λεωφορείων,
ταξιδιωτικούς πράκτορες και πρακτορεία ταξιδίων. Τα φυλλάδια
περιείχαν πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώμενες διαδρομές, τις ζώνες
ρυμούλκησης, τις δυνατότητες στάθμευσης και τις πολλαπλές συνδέσεις
με τις δημόσιες μεταφορές. Αυτές οι πληροφορίες διατέθηκαν επίσης
στην ιστοσελίδα του τουρισμού της La Rochelle. Οι οδηγοί λεωφορείων
προμηθεύτηκαν επίσης ένα πιστοποιημένο διεθνές σύστημα αναφοράς
εντοπισμού θέσης για τις συνιστώμενες διαδρομές και τους χώρους
στάθμευσης.
Ποια ήταν τα αποτελέσματα του μέτρου; Το 2005, το 60,7% των ερωτηθέντων
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οδηγών λεωφορείων θεώρησε ότι ένα φυλλάδιο με πληροφορίες σχετικά με τη
διαδρομή και τη στάθμευση θα ήταν χρήσιμο πριν από την άφιξή τους στη La
Rochelle. Το 2008, μετά την παραγωγή του φυλλαδίου, το 92% των ερωτηθέντων
οδηγών θεωρούσαν το φυλλάδιο χρήσιμο. Όλοι οι οδηγοί λεωφορείων
καλωσόρισαν τη δυνατότητα λήψης πιστοποιημένου παγκόσμιου συστήματος
εντοπισμού θέσης. Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις υποδοχής κατά την είσοδο
στην πόλη, το 80% των οδηγών λεωφορείων τις θεώρησε ικανοποιητικές.
(Πηγή: https://civitas.eu/measure/access-controls-tourist-coaches)
- Περαιτέρω ενοποίηση του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων: Ως δημοφιλής
τουριστικός προορισμός, η La Rochelle φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες
κάθε χρόνο. Η ιδέα ήταν να προσφέρει μια ελκυστική εναλλακτική λύση
στη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων, δημιουργώντας ένα ενιαίο εισιτήριο
που συνδυάζει τις δημόσιες συγκοινωνίες και ένα ευρύ φάσμα
πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Αποφασίστηκε να
ξεκινήσει ένα ενιαίο εισιτήριο που θα συνδυάζει απεριόριστη χρήση
δημόσιων συγκοινωνιών με μειωμένες τιμές για μουσεία και τα κυριότερα
αξιοθέατα της πόλης. Το "Pass Rochelais" βασίστηκε στα εξής: 1. ισχυρή
εταιρική σχέση μεταξύ παρόχων μεταφορών και των κύριων τουριστικών
και πολιτιστικών τοποθεσιών, 2. ελκυστικές τιμές για όλους τους
χρήστες, και 3. την παροχή πληροφοριών σε πολλές γλώσσες. Αρχικά,
έξυπνες κάρτες διανεμήθηκαν στους φοιτητές από τον Σεπτέμβριο του
2006. Το Pass Rochelais εισήχθη για πολιτιστικούς χώρους το 2005. Το
ενιαίο εισιτήριο επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δραστηριότητες αναψυχής,
νέα σημεία πώλησης και νέες ομάδες στόχου. Οι πληροφορίες σχετικά με
το ενιαίο εισιτήριο διαδόθηκαν τακτικά, απευθύνονταν κυρίως σε
αγγλόφωνους επισκέπτες.
Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των μέτρων υιοθετήθηκε η προσέγγιση ενός
εισιτηρίου στις δημόσιες μεταφορές, επετεύχθη η ικανοποίηση των νέων
κατηγοριών
χρηστών,
η
διαχείριση
των
συνδρομών
κατέστη
αποτελεσματικότερη τόσο για τους μεταφορείς όσο και για τους χρήστες,
αυξήθηκε ο αριθμός των επιβατών που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής
μεταφοράς, ο αριθμός των επισκεπτών στους κύριους τουριστικούς χώρους
αυξήθηκε, περισσότερα από 11.500 Pass Rochelais πωλήθηκαν μεταξύ του 2005
και του 2008, και τέλος, το 87% των χρηστών Pass Rochelais ήταν πολύ
ικανοποιημένοι με την υπηρεσία και 12% ικανοποιημένοι (σύμφωνα με έρευνα
που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2008).
(Πηγή: https://civitas.eu/measure/further-integration-ticketing-system)
- Στρατηγικές για ένα ολοκληρωμένο σύστημα τιμολόγησης για τις
δημόσιες μεταφορές: Η εφαρμογή ολοκληρωμένων προϊόντων έκδοσης
εισιτηρίων στη La Rochelle θεωρείται επιτυχημένη. Το νέο επταήμερο
εισιτήριο ήταν το πιο δημοφιλές νέο προϊόν, αντιπροσωπεύοντας λίγο
περισσότερο από το ήμισυ των πωλήσεων σε μια τετραετή περίοδο. Ο
αριθμός των δρομολογίων των δημοσίων μέσων μετακινήσεων που
χρησιμοποίησαν το Pass Rochelais μεταξύ 2005 και 2008 αυξήθηκε και
σχεδόν όλοι οι χρήστες ήταν ικανοποιημένοι με τις πρακτικές
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις υπηρεσίες που παρέχονται στο
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ειδικά παραγόμενο φυλλάδιο. Μεταξύ των ερωτηθέντων τουριστών, το
63% δήλωσε ότι χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό τους λιγότερο κατά τη
διάρκεια της παραμονής τους στη La Rochelle χάρη στο Pass Rochelais.
(Πηγή:
https://civitas.eu/measure/strategies-integrated-tariff-system-publictransport)
- Νέες εγκαταστάσεις Park & Ride: Μετά την επιτυχία του χώρου
στάθμευσης μετεπιβίβασης (Park&Ride) της πόλης, η τοπική αρχή της La
Rochelle αποφάσισε να προωθήσει περαιτέρω τις επιλογές πολυτροπικών
επιλογών μετακινήσεων με την κατασκευή μιας δεύτερης εγκατάστασης.
Το πρώτο Park&Ride άνοιξε στα νότια της πόλης το 2002 και αποδείχθηκε
επιτυχές στη μείωση του αριθμού των αυτοκινήτων που εισέρχονται στο
κέντρο της πόλης. Κατά συνέπεια, σχεδιάστηκε μια νέα εγκατάσταση στη
βόρεια είσοδο της πόλης, κοντά σε μία από τις σημαντικότερες
κατοικημένες περιοχές της La Rochelle και κοντά στον κεντρικό
αυτοκινητόδρομο από τον Βορρά. Απευθυνόταν κυρίως στους ανθρώπους
που μετακινούνται στην πόλη με αυτοκίνητο με σκοπό να προωθηθεί η
πολυτροπικότητα (εναλλακτικές επιλογές μέσων μετακίνησης) για
καθημερινές διαδρομές μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας ή του
σχολείου. Ο χώρος στάθμευσης δεν διέθετε ειδικό λεωφορείο για
απευθείας μετακίνηση σε κάποιο προορισμό, δεδομένου ότι ο χώρος
βρίσκεται κοντά σε γραμμές λεωφορείων που εξυπηρετούν ήδη αυτήν την
περιοχή. Διαθέτει επίσης ένα σταθμό κοινής χρήσης ποδηλάτων για την
ενθάρρυνση των εναλλακτικών επιλογών στις μετακινήσεις και υπάρχει
μια συλλογική υπηρεσία ταξί για άτομα που εργάζονται αργά στο κέντρο
της πόλης. Ο χώρος στάθμευσης είναι επίσης εξοπλισμένος με
εγκαταστάσεις για άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Συγκεκριμένα: Μετά
από μια αρχική μελέτη σκοπιμότητας και την απόκτηση της γης,
ολοκληρώθηκαν το 2006 οι εγκαταστάσεις του χώρου Park&Ride και
εγκαινιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κινητικότητας τον
Σεπτέμβριο. Η διάθεση του χώρου συνοδεύτηκε από διάφορες
διαφημιστικές δραστηριότητες: φυλλάδια, δωρεάν δελτία για όσους
επιθυμούν να δοκιμάσουν την υπηρεσία, συναντήσεις με εκπροσώπους
της εταιρείας και συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εκθέσεις που σχετίζονται
με την κινητικότητα. Έχει δημιουργηθεί ένα γραφείο πληροφοριών στον
χώρο στάθμευσης, ενώ λειτουργεί και σύστημα βιντεοπαρακολούθησης.
Το μέτρο συνέβαλε στη μείωση του αριθμού των αυτοκινήτων που εισέρχονται
στο κέντρο της πόλης, παρόλο που ο αριθμός των συνδρομητών ήταν κάπως
χαμηλότερος από τον επιδιωκόμενο στόχο.
(Πηγή: https://civitas.eu/measure/new-park-and-ride-facilities)
- Εισαγωγή αποκλειστικών λωρίδων λεωφορείων: Για να περιοριστεί η
πρόσβαση στις λεωφορειολωρίδες αποκλειστικά σε λεωφορεία και
ποδηλάτες, εγκαταστάθηκαν αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων. Μετά
την εφαρμογή των μέτρων, το 90% των τακτικών χρηστών της
συγκεκριμένης γραμμής λεωφορείων στη La Rochelle εξέφρασε την
ικανοποίησή της για την εισαγωγή της αποκλειστικής λωρίδας
λεωφορείων. Αν και τα αναμενόμενα οφέλη των ταξιδιών ήταν πολύ
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περιορισμένα για να αντισταθμίσουν τις συνέπειες του αυξημένου μήκους
διαδρομής και την προσθήκη νέων στάσεων, το 24% των επιβατών
ανέφερε ότι θα άλλαζαν τον τρόπο μεταφοράς τους από το αυτοκίνητο
στο λεωφορείο. Οι χρόνοι διαδρομών μετακινήσεων και η αξιοπιστία των
υπηρεσιών βελτιώθηκαν, αν και τα προβλήματα κυκλοφοριακής
συμφόρησης παρέμειναν στην εμπορική περιοχή. Η εξοικονόμηση
καυσίμων επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιβατών των
δημόσιων συγκοινωνιών και η εικόνα του συστήματος δημόσιων
μεταφορών βελτιώθηκε.
(Πηγή: https://civitas.eu/measure/introducing-dedicated-bus-lanes)
- "Pass Rochelais": Το "Pass Rochelais" σχεδιάστηκε για να προσφέρει μια
ελκυστική εναλλακτική λύση στο ιδιωτικό αυτοκίνητο, παρέχοντας
πρόσβαση σε διάφορα μέσα μαζικής μεταφοράς για μετακινήσεις στη La
Rochelle και τις γύρω περιοχές. Προσφέρει προνομιακές τιμές για
πρόσβαση στους κύριους τουριστικούς και πολιτιστικούς χώρους της La
Rochelle: το Ενυδρείο, τα κύρια μουσεία, τους Πύργους της La Rochelle,
την ξενάγηση στο Δημαρχείο και πολλές δραστηριότητες αναψυχής και
αθλητισμού. Η υλοποίηση κόστισε 6 ανθρωποµήνες και περιελάμβανε τον
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την προώθηση του νέου συστήματος
έκδοσης εισιτηρίων, ενώ το κόστος προώθησης ήταν περίπου 12.000 €
ετησίως.
Παρόλο που ο αριθμός των μετακινήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις
δημόσιες συγκοινωνίες και οι επισκέψεις στα τουριστικά αξιοθέατα με τη χρήση
του Pass Rochelais αυξήθηκαν συνολικά μεταξύ 2005 και 2012, ο αριθμός των
μετακινήσεων στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν συμβαδίζει με τον αυξημένο
αριθμό επισκέψεων. (Το 2011, πωλήθηκαν 4.681 Pass Rochelais με 10.953
επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους και 1.504 επισκέψεις σε δραστηριότητες
αναψυχής και αθλητισμού. Ο αριθμός των ταξιδιών με τα μέσα μαζικής
μεταφοράς ήταν 37.055.). Λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχία του "Pass
Rochelais", που αρχικά εφαρμόστηκε στη La Rochelle, αυτή η πρωτοβουλία
επεκτάθηκε σε αρκετούς Δήμους στο μεγαλύτερο αστικό οικισμό της La
Rochelle. Για να βελτιωθεί περαιτέρω η υπηρεσία, εξετάζεται το ενδεχόμενο
αντικατάστασης των σημερινών κουπονιών με έξυπνο σύστημα έκδοσης
εισιτηρίων. Αυτό θα επέτρεπε στον ταξιδιώτη να έχει εύκολη πρόσβαση στις
υπηρεσίες μεταφορών "Pass Rochelais" καθώς και σε τουριστικούς χώρους.
(Πηγή: https://www.eltis.org/discover/case-studies/pass-rochelais-integratedtransport-and-tourism-ticket-offer-visitors-la)
Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου:
Από τα παραπάνω παραδείγματα μια σειρά πρακτικών μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην
περίπτωση του Ηρακλείου, όπως
▪ Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας Δημοτικών Λεωφορειακών Γραμμών
▪ Πύκνωση συχνοτήτων διέλευσης των υφιστάμενων Δημοτικών Λεωφορειακών Γραμμών
▪ Βελτίωση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της συχνότητας των δρομολογίων των ΜΜΜ.
Εφαρμογή τηλεματικής σε όλες τις στάσεις.
▪ Ανανέωση του στόλου οχημάτων της Δημοτικής Συγκοινωνίας με οχήματα «καθαρής
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Αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

▪
▪

▪
▪
▪

ενέργειας»
Διασφάλιση της ισότιμης εξυπηρέτησης διαφορετικών κατηγοριών χρηστών, όπως οι
ηλικιωμένοι, ΑμεΑ και άλλες ειδικές ομάδες.
Εφαρμογή συστήματος επιβράβευσης για τη χρήση όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
(π.χ. συλλογή πόντων για τη συχνή χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς με
εξαργύρωση είτε σε δωρεάν μετακινήσεις είτε σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις,
πολιτιστικούς χώρους, κλπ.)
Δημιουργία δικτύου μέσων σταθερής τροχιάς (και ιδιαίτερα ΤΡΑΜ)
Δημιουργία αποκλειστικών λωρίδων λεωφορείων
Δημιουργία χώρων Park ‘n’ Ride

Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων/ της συνολικής τους επιρροής:
▪ Αύξηση χρήσης των αστικών μέσων μεταφοράς
▪ Μείωση της χρήσης Ι.Χ.
▪ Μείωση του χρόνου μετακίνησης με ΜΜΜ
▪ Ποιότητα αέρα
▪ Ηχορύπανση
▪ Κυκλοφοριακή συμφόρηση

7.5 Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών – Ενίσχυση της μετακίνησης με
περπάτημα και ποδήλατο
Πίνακας 8: Καλές πρακτικές δικτύων πράσινων διαδρομών και ενίσχυσης της μετακίνησης με
περπάτημα και ποδήλατο

Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών
Ενίσχυση της μετακίνησης με περπάτημα και ποδήλατο
Σχετικές Παρεμβάσεις
▪ Αναβάθμιση των υποδομών και δημιουργία ελκυστικού αστικού χώρου, ώστε να
διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν το περπάτημα
▪ Δημιουργία πράσινων διαδρομών
▪ Ολοκληρωμένα δίκτυα ποδηλατοδρόμων, με διασταυρώσεις που διευκολύνουν την
ασφαλή ποδηλασία.
▪ Ποιοτική στάθμευση ποδηλάτων σε βασικούς προορισμούς
▪ Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike-sharing)
Παρίσι
(Γαλλία)

Κύριος στόχος του προγράμματος για ένα πιο «πράσινο» Παρίσι είναι να
προσφέρει στους ανθρώπους τη δυνατότητα για ένα πιο υγιές και ζωντανό
πρότυπο ζωής. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλάμβανε τα ακόλουθα στοιχεία
σχεδιασμού:
 Πλακόστρωτο οδόστρωμα αντί για άσφαλτο, ενθαρρύνοντας την οπτική
αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την εγκατάσταση πρασίνου στους
δρόμους
 «Πράσινες διαδρομές» μέσω της δημιουργίας λωρίδων γρασιδιού ή άλλου
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Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών
Ενίσχυση της μετακίνησης με περπάτημα και ποδήλατο
χαμηλού πρασίνου δίπλα στην άσφαλτο
 Καλλιέργεια φυτών σε προσόψεις, μπαλκόνια και παρτέρια, γλάστρες στα
πεζοδρόμια, φυτεύσεις δέντρων και θάμνων
Το πρόγραμμα έχει ήδη υλοποιηθεί σε 2 από τις 20 συνοικίες του Παρισιού, ενώ
και άλλοι δρόμοι θα ακολουθήσουν σύντομα, σε τέσσερις άλλες συνοικίες. Το
μέτρο βοήθησε στην ανακούφιση των συστημάτων αποχέτευσης επειδή η
υψηλή διαπερατότητα των φυσικών επιφανειών μπορεί να αποθηκεύσει
μεγαλύτερες ποσότητες βροχής. Παρόλο που η βιοποικιλότητα στις πόλεις
συνήθως περιορίζεται κατά κύριο λόγο σε πάρκα ή κήπους, τέτοιου είδους
δρόμοι έχουν θετική επίδραση στην αστική χλωρίδα και πανίδα και το
μικροκλίμα της κάθε περιοχής.
Σημειώνεται ότι το Παρίσι έχει στόχευση να έχει γίνει μέχρι το 2030 ένας δήμος
όπου θα μπορεί καθένας να περπατήσει και να κάνει ποδήλατο παντού (100%
ciclable)
Μαδρίτη
(Ισπανία)

Στη Μαδρίτη ενδεικτικά δύο κύριοι ποδηλατόδρομοι συνδέουν τρεις περιοχές
και ένα ευρύτερο δίκτυο ποδηλατοδρόμων συνδέει τις γειτονιές με σταθμούς
δημόσιων μεταφορών και με άλλους κύριους προορισμούς, όπως η
πανεπιστημιούπολη και οι εμπορικές περιοχές. Αυτό επιτρέπει την εύκολη
εναλλαγή από το ποδήλατο στο λεωφορείο ή το μετρό μέσα σε μια περιοχή. Οι
ποδηλατόδρομοι υλοποιούνται με επίκεντρο τη βελτίωση της ασφάλειας των
ποδηλατών όταν κυκλοφορούν στο δρόμο. Ο σχεδιασμός πραγματοποιείται σε
συνεργασία με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς, ακολουθώντας μια
συμμετοχική προσέγγιση.

Γάνδη
(Βέλγιο)

Η Γάνδη επιθυμεί να υποστηρίξει τη χρήση ποδηλάτων στο κέντρο της πόλης,
να αυξήσει τον αριθμό επισκεπτών στο κέντρο της χρησιμοποιώντας το
ποδήλατο και να ενισχυθεί η ασφάλεια των ποδηλατών.
Μειονέκτημα της παραπάνω στόχευσης είναι το πρόβλημα των κλοπών
ποδηλάτων. Συνεπώς, επιχειρεί διαφορετικούς στόχους προς υλοποίηση έτσι
ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή του:
- Εισαγωγή ενός μοναδικού πλαισίου για τα ποδήλατα
- Εφαρμογή τσιπ σε ποδήλατα
-Χρήση φορητών υπολογιστών και λογισμικού για την επιτόπια επαλήθευση της
κλοπής ή μη κλοπής ποδηλάτου.
-Φυλασσόμενα υπόστεγα ποδηλάτων για ασφαλέστερη στάθμευση του
ποδηλάτου.
Παρά την εφαρμογή του μέτρου, ο αριθμός των κλεμμένων ποδηλάτων μειώθηκε
μόνο κατά 2% (327 -> 320) αλλά σημαντικό επίτευγμα είναι ότι αυξήθηκε ο
αριθμός της χρήσης ποδηλάτων (από 156 το 2011 σε 210 το 2012). Επιπλέον, στις
εγκαταστάσεις των πανεπιστημίων χτίζονται δύο κλειστές θέσεις στάθμευσης
ποδηλάτων.

50

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παραδοτέο 3 - Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και
Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων
Μάρτιος 2022

Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών
Ενίσχυση της μετακίνησης με περπάτημα και ποδήλατο
Κοπεγχάγη
(Δανία)

Το 2006 η πόλη τις Κοπεγχάγης διαμόρφωσε την οδό Nørrebrogade: οι
διαδρομές για ποδήλατα και πεζοδρόμια διευρύνθηκαν, δημιουργήθηκε
λεωφορειολωρίδα και μειώθηκαν τα όρια ταχύτητας από 50 χλμ. / ώρα σε 40
χλμ/ώρα. Τα αποτελέσματα της ανάπλασης ήταν ενθαρρυντικά: ο χρόνος
ταξιδιού των λεωφορείων μειώθηκε κατά 10%, τα επίπεδα θορύβου μειώθηκαν
κατά 50% και ο αριθμός των ποδηλάτων αυξήθηκε κατά 10%. Ως προς την οδική
ασφάλεια, ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων μειώθηκε κατά 45% εντός 33
μηνών. Η ανάπλαση αυτή στην οδό Nørrebrogade αύξησε την ελκυστικότητα
του αστικού χώρου και βελτίωσε την ποιότητα του αέρα.
Σημαντικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν και στον τομέα της οικονομίας στον
οποίο τα έσοδα από την απασχόληση και τα εμπορικά έσοδα αυξήθηκαν, με 27
νέες επιχειρήσεις να ανοίγουν κατά μήκος τις οδού, επωφελούμενοι από την
αυξημένη αποδοτικότητα των παραδόσεων.

Εικόνα 6: Πινακίδα που επιτρέπει τη συνέχιση της διέλευσης μόνο για λεωφορεία και
ποδήλατα στο Nørrebrogade
(Πηγή:https://ecf.com/news-and-events/news/filtered-permeability-cycle-highway-c95copenhagen)

Ολλανδία

Για να γίνει ομαλότερη η σύνδεση προαστίων, κοντινών χωριών και πόλεων, η
Ολλανδία ξεκίνησε την κατασκευή «δρόμων ταχείας κυκλοφορίας» για
ποδήλατα. Πρόκειται για έναν μεγάλο, χωρίς διακοπές, καλά σχεδιασμένο και
από άσφαλτο, δρόμο για ποδήλατα. Τέτοιου είδους οδοί είναι ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες για χρήστες ηλεκτρικών ποδηλάτων (το μερίδιο αγοράς στην
Ολλανδία αυξήθηκε από 3% το 2006, σε 19% το 2013 και 28% το 2015). Από μελέτη
υπολογίζεται ότι τέτοιου είδους υποδομές επιτρέπουν τη μετάβαση των
μετακινούμενων από τα Ι.Χ. και τις δημόσιες συγκοινωνίες στα ποδήλατα. Τα
αποτελέσματα είναι ότι σε εθνικό επίπεδο, χιλιάδες ώρες από τη χρήση
αυτοκινήτου εξοικονομούνται καθημερινά.

Τορίνο
(Ιταλία)

Τα υψηλά επίπεδα συμφόρησης ειδικά κατά τις ώρες αιχμής και οι
περιορισμένες μετακινήσεις με ποδήλατο ή πεζή, στην καθημερινή κινητικότητα
της πόλης του Τορίνο απαιτούσαν την ολοκληρωμένη προώθηση ενός
συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Ο δήμος του Τορίνο εξέδωσε δημόσια πρόσκληση για την ανάθεση έργου που θα
αφορούσε σε σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων ελεύθερης θέσης (free
floating) το Δεκέμβριο του 2017. Οι φορείς εκμετάλλευσης απάντησαν σε αυτή
την πρόσκληση υποβάλλοντας πιλοτική εφαρμογή και δοκιμές για χρονικό
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Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών
Ενίσχυση της μετακίνησης με περπάτημα και ποδήλατο
διάστημα 12 μηνών. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν δημόσιες συζητήσεις
μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, προκειμένου να αξιολογηθούν οι
γνώμες κάθε ομάδας με σκοπό τη μελλοντική βελτίωση του συστήματος.

Εικόνα 7: Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Τορίνο
(Πηγή:https://www.alamy.com/tobike-the-turin-bike-sharing-scheme-bicycle-pointcentral-turin-piedmont-image64580741.html)

Αρχικά, η πόλη φιλοξένησε τρία συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων, τα οποία
κάλυπταν ολόκληρη την αστική περιοχή. Με την παροχή ενός συστήματος
πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα μιας εφαρμογής smartphone, οι άνθρωποι
μπορούν να νοικιάσουν ένα ποδήλατο για μια επιθυμητή χρονική περίοδο και να
περιηγηθούν σε καθορισμένες περιοχές της πόλης. Επιπλέον, δόθηκαν κίνητρα
για να προωθηθεί η ορθή χρήση του χώρου στάθμευσης και για να αποφευχθεί η
παρεμπόδιση του δημόσιου χώρου. Έως τον Οκτώβριο του 2018, δύο φορείς
διανομής ποδηλάτων εξακολουθούσαν να δραστηριοποιούνται στο Τορίνο,
προσφέροντας περίπου 3.000 ποδήλατα και κατά μέσο όρο 7.000 χρήσεις
ποδηλάτων ημερησίως.
Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου:
Από τα παραπάνω παραδείγματα μια σειρά πρακτικών μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην
περίπτωση του Ηρακλείου, όπως:
▪ Υλοποίηση πράσινων διαδρομών οι οποίες θα συνδέουν σημαντικούς πόλους
ενδιαφέροντος, σχολικά συγκροτήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, κεντρικά σημεία,
γειτονιές, κλπ., μέσω οδών ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και
σημαντικών διαπλατύνσεων πεζοδρομίων.
▪ Εφαρμογή συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων με αυτοματοποιημένη λειτουργία 24/7
▪ Χώροι ασφαλούς στάθμευσης για ποδήλατα
Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων/ της συνολικής τους επιρροής:
▪ Αύξηση πεζή μετακίνησης
▪ Αύξηση μετακίνησης με ποδήλατο
▪ Μείωση χρήσης Ι.Χ.
▪ Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης
▪ Μείωση ηχορύπανσης
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7.6 Αστικές εμπορευματικές μεταφορές – Σύστημα αστικής διανομής
εμπορεύματος
Πίνακας 9: Καλές πρακτικές αστικών εμπορευματικών μεταφορών και συστημάτων αστικών
διανομών εμπορευμάτων

Αστικές εμπορευματικές μεταφορές - Σύστημα αστικής διανομής εμπορεύματος
Σχετικές Παρεμβάσεις:
▪ Κέντρα αστικών μεταφορών εμπορευμάτων
▪ Εφαρμογή φιλικής προς το περιβάλλον διανομής με φορτηγά οχήματα μικρότερου όγκου
και χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών, όπως cargo bike και ηλεκτρικά οχήματα.
▪ Περιορισμοί διαδρομής / βάρους για βαρέα φορτηγά οχήματα, περιορισμοί φόρτωσης και
παράδοσης (χωρική και χρονική)
Μπολόνια
(Ιταλία)

Στην Μπολόνια της Ιταλίας εφαρμόστηκε ολοκληρωμένο σχέδιο αναφορικά με
τις εμπορευματικές μεταφορές, το οποίο αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία:
-Ανάλυση του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται η εμπορευματική διανομή στην
πόλη, προκειμένου να τελειοποιηθεί η ανάπτυξη του συστήματος.
-Προώθηση της δημιουργίας μιας κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αυτή η
πλατφόρμα συνδέεται με εκείνη που έχει αναπτύξει ήδη ο Δήμος για τη
βελτιστοποίηση της παράδοσης εμπορευμάτων
-Εισαγωγή νέων πολιτικών πρόσβασης στο κέντρο της πόλης, που θα ευνοήσει
τα λιγότερο ρυπογόνα οχήματα
Υπολογίζεται ότι μετά το τέλος των δράσεων θα έχει επιτευχθεί:
1) Μείωση κατά 25% της πρόσβασης φορτηγών στις ζώνες με περιορισμό της
κυκλοφορίας, 2) Μέση μείωση των παραδόσεων περίπου 10% ετησίως, 3)
Βελτίωση της διαθεσιμότητας χώρων στάθμευσης φορτίων και εκφορτώσεων
αγαθών, 4) Μέση μείωση του ποσοστού της κατοχής χώρων στάθμευσης για τη
φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων.

Λα
Ροσέλ
(Γαλλία)

Στην πόλη Λα Ροσέλ της Γαλλίας αποφασίστηκε να βελτιωθεί η
αποτελεσματικότητα
του
συστήματος
εμπορευματικών
μεταφορών
εστιάζοντας στις ακόλουθες δραστηριότητες:
-Ενθάρρυνση όλων των εμπόρων, από μεμονωμένους λιανοπωλητές έως
διαχειριστές υπεραγορών, να χρησιμοποιούν το σύστημα
-Παροχή ειδικών κινήτρων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να τους
πείσουν να επενδύσουν σε καθαρά οχήματα
-Ενθάρρυνση των ιδιωτικών μεταφορέων εμπορευμάτων να χρησιμοποιούν
καθαρά οχήματα και να συντονίζουν τις παραδόσεις τους
-Θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων με τους διανομείς όσον αφορά τη χρήση καθαρών
οχημάτων, τις ώρες παράδοσης και τον συντονισμό
-Ανάπτυξη σχεδίων μάρκετινγκ και επικοινωνίας για την προώθηση του
συστήματος διανομής αγαθών
-Δρομολόγηση ενός φόρουμ εμπορευματικών μεταφορών για την επίδειξη,
εξήγηση και ενθάρρυνση των ορθών πρακτικών
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Αστικές εμπορευματικές μεταφορές - Σύστημα αστικής διανομής εμπορεύματος
Ντονόστια –
Σαν
Σεμπαστιάν
(Ισπανία)

Η δημιουργία ενός νέου και αποτελεσματικού συστήματος διανομής αγαθών
στο κέντρο της Παλιάς Πόλης και στην περιοχή Ensanche ήταν το επίκεντρο
των παρεμβάσεων στην πόλη του Σαν Σεμπαστιάν. Οι στόχοι του μέτρου ήταν οι
εξής:
- Αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών στον πολεοδομικό
σχεδιασμό και στην ανάπτυξη στρατηγικής.
- Μείωση του αριθμού των χιλιομέτρων των φορτηγών οχημάτων.
- Αύξηση των ποσοστών φόρτωσης φορτηγών οχημάτων στο κέντρο της πόλης
- Μείωση της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου.
Μετά την εκπόνηση μιας μελέτης σκοπιμότητας, εγκρίθηκε ένα σχέδιο
εφαρμογής που περιλάμβανε όλα τα επιλεγμένα μέτρα και παρεμβάσεις. Οι
κύριες επιλογές που συζητήθηκαν ήταν οι ακόλουθες:
1) Δημιουργία κέντρου ενοποίησης εμπορευμάτων για τη διανομή του
τελευταίου μιλίου των εμπορευμάτων.
2) Η χρήση καθαρών μικρών οχημάτων για διανομή
3) Ρυθμιστικές επιλογές για τη βελτίωση της συμπεριφοράς φόρτωσης.
4) Αυξημένος έλεγχος στη χρήση των χώρων φόρτωσης.
5) Σχεδιασμός πρωτότυπου πρωτοκόλλου διανομής.
6) Χρήση νέων τεχνολογιών για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των
διανομέων και των τοπικών καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της
επικοινωνίας με την αστυνομία και της δυνατότητας κράτησης των ζωνών
φόρτωσης και εκφόρτωσης.
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του μέτρου ήταν τα εξής:
-Αύξηση της αποτελεσματικότητας στην κατανομή των αστικών προϊόντων.
-Mείωση του μέσου μήκους διαδρομής από οχήματα μεταφοράς από 4,5 km σε
4,1 km.
-Η νέα υπηρεσία παράδοσης με ηλεκτρικά φορτηγά-ποδήλατα συνέβαλε σε
εξοικονόμηση μέχρι 26.849,4 χλμ. ετησίως.
-Επιτεύχθηκε ετήσια μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 23%.
-Σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ρύπων.
-Οι εταιρείες μεταφορών μείωσαν κατά περισσότερο από 6.800 € το κόστος
λειτουργίας τους.

Στοκχόλμη
(Σουηδία)

Οι νυχτερινές παραδόσεις με ηλεκτρικά οχήματα (EVs) προσφέρουν την
ευκαιρία να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τη διάρκεια της
ημέρας χωρίς να δημιουργούν έντονες οχλήσεις κατά τη διάρκεια των
νυχτερινών ωρών. Σε συνέχεια προηγούμενου πιλοτικού προγράμματος
νυχτερινών παραδόσεων, η πόλη της Στοκχόλμης πρόκειται να επεκτείνει το
έργο με ηλεκτρικά φορτηγά.
Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διερεύνηση των επιπτώσεων της παράδοσης
αγαθών κατά τη διάρκεια της νύχτας έναντι του τη διάρκεια της ημέρας και τις
συνέπειες και τις κανονιστικές απαιτήσεις για άρση της απαγόρευσης των
νυχτερινών παραδόσεων.
Το εν λόγω μέτρο βασίζεται στο πρώτο πιλοτικό έργο παραδόσεων εκτός ωρών
αιχμής στην πόλη της Στοκχόλμης το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2014 και
2016. Το προηγούμενο έργο διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο η νυχτερινή
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Αστικές εμπορευματικές μεταφορές - Σύστημα αστικής διανομής εμπορεύματος
απαγόρευση της πόλης για τα βαρέα φορτηγά θα μπορούσε να αρθεί με καθαρά
και σιωπηλά οχήματα για να αυξηθεί η ικανότητα της υφιστάμενης υποδομής. Η
δοκιμή έδειξε θετικά αποτελέσματα στην αποδοτικότητα και τις εκπομπές. Η
πρωινή κυκλοφοριακή συμφόρηση θα μπορούσε να μειωθεί και οι παραδόσεις
ήταν πιο αποτελεσματικές τη νύχτα όταν οι δρόμοι ήταν ελεύθεροι.
Για την εφαρμογή του νέου συστήματος νυχτερινής παράδοσης,
συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού φορτηγού, δημιουργήθηκε διαδικασία
διαλόγου προμηθειών, με την κοινοπραξία να αποτελείται από τις εταιρείες
Scania, Havi logistics και McDonald's.

Εικόνα 8: Σύστημα νυχτερινών διανομών
(Πηγή: https://civitas.eu/document/fact-sheet-night-time-deliveries-using-clean-andsilent-vehicles)

Η κοινοπραξία θα δοκιμάσει ένα ηλεκτρικό plug-in υβριδικό όχημα για
νυχτερινές παραδόσεις στα καταστήματα της McDonald's στην κεντρική
περιοχή της Στοκχόλμη. Οι εμπειρίες από το προηγούμενο πιλοτικό πρόγραμμα
παραδόσεων εκτός αιχμής δείχνουν ότι, εκτός από τα οχήματα, είναι
απαραίτητο να μειωθεί και ο θόρυβος κατά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Η λειτουργία του νέου συστήματος νυχτερινής διανομής προγραμματίστηκε να
ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2018 και η συλλογή δεδομένων σχετικά με τους
δείκτες απόδοσης, όπως η αποδοτικότητα παράδοσης και ο θόρυβος,
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός έτους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα
ζητήματα θορύβου, καθώς ο θόρυβος που επηρεάζει την περίοδο κοινής
ησυχίας των κατοίκων κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι ένας από τους κύριους
λόγους για τη γενική απαγόρευση των νυχτερινών παραδόσεων στη Στοκχόλμη.
Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου:
Από τα παραπάνω παραδείγματα μια σειρά πρακτικών μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην
περίπτωση του Ηρακλείου, όπως:
▪ Εφαρμογή αυστηρού ωραρίου εμπορικών φορτοεκφορτώσεων, το οποίο θα είναι
αναλυτικό, κατηγοριοποιώντας την τροφοδοσία των επιχειρήσεων, υπεραγορών και
λοιπών καταστημάτων στον Δήμο, σύμφωνα με τον τύπο των φορτηγών (τονάζ), αλλά και
τους δρόμους, πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, πλατείες και άλλους χώρους που
χρησιμοποιούνται ή καταλαμβάνονται κατά τη διαδικασία της φορτοεκφόρτωσης
εμπορευμάτων.
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Αστικές εμπορευματικές μεταφορές - Σύστημα αστικής διανομής εμπορεύματος
▪
▪

Διαμόρφωση αστικών κέντρων διανομής εμπορευμάτων ή κέντρων μεταφόρτωσης για
μετακινήσεις last-mile με μη ρυπογόνα οχήματα
Εφαρμογή νυχτερινής τροφοδοσίας

Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων/ της συνολικής τους επιρροής
▪ Ποσοστό βαρέων οχημάτων στη σύνθεση κυκλοφορίας
▪ Εκπομπές CO2
▪ Μείωση χρόνου εξυπηρέτησης διανομών

7.7 Κατανάλωση Ενέργειας – Προώθηση οχημάτων «Καθαρής Ενέργειας»
Πίνακας 10: Καλές πρακτικές κατανάλωσης ενέργειας και προώθησης οχημάτων «καθαρής
ενέργειας»

Κατανάλωση Ενέργειας- Προώθηση οχημάτων «Καθαρής Ενέργειας»
Σχετικές Παρεμβάσεις:
▪ Οικονομικά κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση
▪ Μικροκινητικότητα - ηλεκτρικά πατίνια
▪ Ζώνες χαμηλής περιβαλλοντικής όχλησης (Low Emission Zones)
▪ Υποστήριξη μέσω ρυθμιστικών μέτρων
▪ Τοπικά οικονομικά κίνητρα
Ρότερνταμ,
Ολλανδία

Τα επίπεδα συμφόρησης στην πόλη και γενικότερα ο τομέας των μεταφορών
αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας το οποίο επηρεάζει την ποιότητα του αέρα
και τα επίπεδα της ηχορύπανσης στην πόλη του Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Με
το πρόγραμμα «Rotterdam Electric», ο Δήμος του Ρότερνταμ δημιουργεί τις
κατάλληλες συνθήκες για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη στην
αγορά και να επιταχύνει την ανάπτυξή της.
Το 2012 το Ρότερνταμ ξεκίνησε ένα έργο διάρκειας 12 μηνών προκειμένου να
ελεγχθεί η σκοπιμότητα των ηλεκτρικών οχημάτων. Στο πλαίσιο της δοκιμής
αυτής, χρησιμοποιήθηκαν 75 ηλεκτρικά οχήματα και 129 σημεία φόρτισης ενώ
αξιολογήθηκε η απόδοση των πλήρως ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Τα
αποτελέσματα έδειξαν μείωση εκπομπών CO2 κατά 67% και εκπομπών
σωματιδίων έως και 20%.
Το 2016, ο Δήμος του Ρότερνταμ συνέταξε ένα ολοκληρωμένο διαγωνισμό για
την επέκταση του υπάρχοντος δικτύου σταθμών φόρτισης. Προγραμματίστηκε
μια επέκταση περίπου 1.800 σημείων φόρτισης στην περιοχή του Ρότερνταμ και
η σύμβαση για την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των σταθμών
δόθηκε στην ENGIE. Με επίκεντρο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις
μητροπολιτικές περιοχές του, το Ρότερνταμ επικεντρώνεται σε σειρά
πρωτοβουλιών για να αποτελέσει μια περιοχή πρότυπο αειφόρου αστικής
κινητικότητας.

56

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παραδοτέο 3 - Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και
Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων
Μάρτιος 2022
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Επιπλέον, το Ρότερνταμ έχει στοχεύσει στον μετασχηματισμό στόλου προς
καθαρά οχήματα συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών απορριμματοφόρων,
λεωφορείων, βαρέων οχημάτων μεταφοράς εμπορεύματος κ.λπ. Για να
συμπληρωθούν τα μέτρα αυτά, η παροχή επαρκών σταθμών φόρτισης και τα
οικονομικά κίνητρα που παρέχονται σε εθνικό επίπεδο είναι μεγάλης σημασίας
για την επιτυχημένη και ταχύτερη υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων.
Funchal,
Μαντέιρα
(Πορτογαλία)

Στη Funchal εφαρμόστηκε ένα μέτρο που αποσκοπούσε στην προώθηση της
χρήσης των μη ρυπογόνων οχημάτων. Το μέτρο αυτό διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο στην πόλη, δεδομένου ότι υπήρχαν λίγα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα
που κυκλοφορούν στην περιοχή. Ως εκ τούτου, ο δήμος κατάφερε να αυξήσει
την ευαισθητοποίηση των πολιτών και να προωθήσει τις βιώσιμες μετακινήσεις.
Οι κύριοι στόχοι του μέτρου ήταν:
• Προώθηση της απόκτησης ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων και αύξηση
της χρήσης εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς.
• Εφαρμογή υπηρεσίας ενοικίασης για συμβατικά ποδήλατα, ηλεκτρικά
ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια.
Επιπλέον, ο Δήμος έχει πραγματοποιήσει αρκετές εκστρατείες προώθησης της
εφαρμογής υπηρεσίας ενοικίασης όπως συνέδρια, εκθέσεις και άλλες
εκδηλώσεις. Ο Δήμος διοργανώνει τοπικές εκδηλώσεις και συμμετέχει στην
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από το 2009, με σκοπό την προώθηση των
μη ρυπογόνων οχημάτων όπως ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών.
Επιπρόσθετα, το μέτρο αυτό συνέβαλε στη μείωση των επιπέδων CO2 κατά
20%.

Ρότερνταμ,
Ολλανδία

Η πόλη του Ρότερνταμ εισήγαγε τη Ζώνη χαμηλών εκπομπών για πρώτη φορά
το 2007, ενώ επεκτάθηκε τον Ιανουάριο του 2016 για να επηρεάσει τα
αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Σήμερα δεν επιτρέπονται τα
οχήματα με κινητήρα ντίζελ που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2001 και τα
οχήματα βενζίνης και με υγραέριο που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Ιουλίου 1992.
Η LEZ λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η
παρακολούθηση και η εποπτεία των οχημάτων γίνεται με κάμερες και
επιτόπιους ελέγχους. Οι οδηγοί που αγνοούν τους ισχύοντες κανονισμούς
εντοπίζονται από τη βάση δεδομένων και πληρώνουν χρηματικό πρόστιμο
αξίας 95€ συν τα διαχειριστικά έξοδα.
Οι κάτοικοι του Ρότερνταμ που βρίσκονται εντός της LEZ μπορούν να
υποβάλλουν αίτημα για εξαίρεση του οχήματος τους έως 12 ημέρες τον χρόνο.
Το κόστος της απαλλαγής είναι 25,90€/ημέρα και ισχύει για 24 ώρες.
Από τον Οκτώβριο του 2014, δεν επιτρέπεται η είσοδος στη Ζώνη Χαμηλών
Εκπομπών του λιμανιού του Ρότερνταμ (Maasvlakte Port LEZ) με
πετρελαιοκίνητο φορτηγό (>3,5Τ) εκτός εάν:
✓ Το όχημα είναι καταχωρημένο στη βάση πριν την είσοδο στο λιμάνι
✓ Ο κινητήρας του φορτηγού είναι κλάσης EURO VI
✓ Το φορτηγό έχει ταξινομηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2013 και είναι
νεότερο των 7 ετών
✓ Έχει χορηγηθεί απαλλαγή
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Η ημερήσια απαλλαγή οχήματος κοστίζει 25,90€/ημέρα, ενώ η ετήσια 185,40€. Η
παρακολούθηση πραγματοποιείται με κάμερες που καταγράφουν και ελέγχουν
τον αριθμό κυκλοφορίας κάθε φορτηγού.
Πηγή: https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/netherlandsmainmenu-88/rotterdam

Εικόνα 9: Ζώνη χαμηλών εκπομπών στο λιμάνι του Ρότερνταμ
(Πηγή:
https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/netherlandsmainmenu-88/rotterdam)

Μαδρίτη,
Ισπανία

Η ζώνη χαμηλών εκπομπών στην ισπανική πρωτεύουσα βρίσκεται στο κέντρο
και ονομάζεται Madrid Central. Θεωρείται ως μία από τις πιο αποτελεσματικές
για τη μείωση του διοξειδίου του αζώτου, καθώς απέδωσε μείωση των
εκπομπών κατά 32%. Το κέντρο της Μαδρίτης καλύπτει έκταση 4,7
τετραγωνικών χιλιομέτρων και επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε εκείνα τα
αυτοκίνητα που αναγνωρίζονται ως μηδενικών εκπομπών, με ορισμένες
εξαιρέσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα αυτοκίνητα των κατοίκων. Η
LEZ στη Μαδρίτη πρόσθετα, παρέχει μια "εγγύηση πρόσβασης", ώστε όσοι δεν
μπορούν να επωφεληθούν από τις εξαιρέσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις
δημόσιες συγκοινωνίες για να έλθουν στο κέντρο.
Ωστόσο μελλοντικά οι ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης αναμένεται να γίνουν
ακόμα αυστηρότερες. Η Μαδρίτη σκοπεύει να απαγορεύσει καθολικά τα
αυτοκίνητα στη συνολική επιφάνεια των 500 στρεμμάτων του κέντρου της
πόλης έως το 2020, ενώ οι πολεοδόμοι ανασχεδιάζουν 24 από τους πιο
πολυσύχναστους δρόμους της, δίνοντας προτεραιότητα στο περπάτημα σε
αυτήν έναντι στην οδήγηση σε αυτήν. Αυτή η κατεύθυνση των παρεμβάσεων
αποτελεί μέρος και του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» της
ισπανικής πρωτεύουσας, το οποίο στοχεύει στη μείωση της καθημερινής
χρήσης αυτοκινήτων από 29% σε 23%. Οι οδηγοί που θα αγνοούν τους νέους
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κανονισμούς θα πληρώνουν πρόστιμο 90€. Πρόσθετα, τα πιο ρυπογόνα
αυτοκίνητα αναμένεται να πληρώνουν περισσότερα χρήματα για στάθμευση.
Από τις 24 Απριλίου 2019 είναι υποχρεωτικό για τα ισπανικά οχήματα να
διαθέτουν αυτοκόλλητο σήμα που ονομάζεται Distintivo Ambiental για
κυκλοφορία και στάθμευση στη LEZ της Μαδρίτης. Τα ξένα οχήματα πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις, αλλά δε χρειάζεται να έχουν αυτοκόλλητο.
Έτσι, με την κατάλληλη εξουσιοδότηση τα οχήματα που επιτρέπεται να
εισέλθουν στη Madrid Central είναι τα ακόλουθα:
- οι κάτοικοι και τα οχήματα με αυτοκόλλητο "Zero Emission" επιτρέπεται
να κυκλοφορούν ελεύθερα στη ζώνη χαμηλών εκπομπών
- τα οχήματα με αυτοκόλλητο "Zero Emission" μπορούν να κυκλοφορήσουν
και να σταθμεύσουν στην περιοχή SER (Servicio de Estacionamiento
Regulado) χωρίς χρονικό περιορισμό
- τα οχήματα με αυτοκόλλητο "ECO" μπορούν να εισέλθουν και να
σταθμεύσουν στην περιοχή SER για μέγιστη χρονική περίοδο 2 ωρών
- τα οχήματα με αυτοκόλλητο "C" ή "B" επιτρέπεται μόνο να εισέλθουν
στην κεντρική λεωφόρο της Μαδρίτης για να σταθμεύσουν σε δημόσιο
χώρο στάθμευσης, ιδιωτικό γκαράζ ή ιδιωτικό χώρο στάθμευσης
Από την 1η Ιανουαρίου 2020 τα οχήματα των επισκεπτών ή και των κατοίκων
χωρίς αυτοκόλλητο δε θα επιτρέπεται πλέον να σταθμεύουν στη LEZ, ενώ από
την 1η Ιανουαρίου 2025 τα οχήματα χωρίς αυτοκόλλητο δεν θα επιτρέπεται
πλέον να κυκλοφορούν στην κεντρική Μαδρίτη.
Στη Μαδρίτη η παρακολούθηση και η εποπτεία των οχημάτων γίνεται με
κάμερες. Οι οδηγοί που αγνοούν τους ισχύοντες κανονισμούς εντοπίζονται από
τη βάση δεδομένων και πληρώνουν χρηματικό πρόστιμο αξίας τουλάχιστον 90€.
Η πόλη εισάγει επίσης τους σταθμούς στάθμευσης SER Intelligente που
μεταβάλλουν τις τιμές χρέωσης για στάθμευση ανάλογα με τα επίπεδα οξειδίου
του αζώτου του οχήματος, τον τύπο του κινητήρα και τη ζώνη που βρίσκεται ο
μετρητής.
(Κροατία)

Τον Ιούλιο του 2014, το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχέδιο
Pro-E-Bike βοήθησε την εθνική ταχυδρομική υπηρεσία της Κροατίας Croatian
Post (Croatian Post) να δοκιμάσει τα ηλεκτρικά ποδήλατα ως τρόπο να
παραδώσει επιστολές και μικρά πακέτα με καθαρότερα και πιο ενεργειακά
αποδοτικά οχήματα.
Η δοκιμαστική φάση ήταν πιο επιτυχημένη από το προβλεπόμενο και, συνεπώς,
η Croatian Post αποφάσισε να αγοράσει 180 ηλεκτρικά ποδήλατα για να
αντικαταστήσει τα βενζινοκίνητα μοτοποδήλατά της. Τον Οκτώβριο του 2015, ο
πρόεδρος της Κροατίας παρουσίασε επίσημα τα νέα ηλεκτρικά ποδήλατα. Η
μετάβαση από τα μοτοποδήλατα στα ηλεκτρικά ποδήλατα θα εξοικονομήσει
χρήματα για τα καύσιμα και θα μειώσει τις εκπομπές CO2, μειώνοντας
σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα.
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Εικόνα 10: Χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες στην Κροατία
(Πηγή:https://www.eltis.org/discover/case-studies/procuring-e-bikes-cleaner-postaldeliveries-croatia)

Η αγορά ποδηλάτων κόστισε 496.000 ευρώ με περίπου 150.000 ευρώ να
συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Προστασίας Περιβάλλοντος και
Ενεργειακής Απόδοσης.
Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση (δεδομένου ότι ένα ηλεκτρικό ποδήλατο
αντικαθιστά ένα βενζινοκίνητο μοτοποδήλατο) είναι περίπου 930 ευρώ ανά
μοτοποδήλατο. Εφαρμοσμένη σε 180 νέα ηλεκτρονικά ποδήλατα, η Croatian
Post θα εξοικονομήσει περίπου € 168.000 ετησίως. Τα ποδήλατα αναμένεται
ακόμα μειώσουν την εκπομπή πάνω από 100 τόνων CO2 ετησίως.
Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου:
Από τα παραπάνω παραδείγματα μια σειρά πρακτικών μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην
περίπτωση του Ηρακλείου, όπως:
▪ Εκσυγχρονισμός οχημάτων δημοτικού στόλου και αντικατάσταση με νέα, χαμηλής
κατανάλωσης (ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικό αέριο).
▪ Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
▪ Προμήθεια συμβατικών και ηλεκτρικών ποδηλάτων και διενέργεια εκστρατείας για την
ενσωμάτωσή τους στο σύστημα δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών.
▪ Μέτρα προώθησης της μικροκινητικότητας- ηλεκτρικών πατινιών
▪ Δημιουργία ζώνης χαμηλών εκπομπών (Low Emission Zone)
▪ Εγκατάσταση σχετικών υποδομών για τα ηλεκτρικά ποδήλατα (σταθμών φόρτισης,
ειδικές θέσεις στάθμευσης) σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης.
Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων/ της συνολικής τους επιρροής
▪ Μείωση ατμοσφαιρικών ρύπων
▪ Μείωση ηχορύπανσης
▪ Αύξηση ποσοστού οχημάτων καθαρής ενέργειας
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7.8 Κρουαζιέρα
Πίνακας 11: Καλές πρακτικές διαχείρισης κρουαζιέρας

Κρουαζιέρα
Σχετικές Παρεμβάσεις:
▪ Σύνδεση της κρουαζιέρας με ειδικά τουριστικά λεωφορεία (shuttle bus)
▪ Σύνδεση με δημόσια συγκοινωνία
▪ Ανάπτυξη εφαρμογής (app) για την ενημέρωση των διαδρομών και πόλων έλξης
▪ Δημιουργία σημείων τουριστικής πληροφόρησης
▪ Ενίσχυση κοινόχρηστων συστημάτων (ποδηλάτου και ηλεκτρικού πατινιού)
Τεργέστη,
Ιταλία

Η πόλη της Τεργέστης βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ιταλίας και έχει
πληθυσμό 204.234 κατοίκους. Το λιμάνι της Τεργέστης ιστορικά έχει υπάρξει
ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ιταλίας. Το λιμάνι της χωροθετείται στο
κέντρο της πόλης κοντά στη κεντρική πλατεία. Το γεγονός αυτό προσφέρει
εύκολη πρόσβαση στους επιβάτες κρουαζιέρας προς το κέντρο είτε μέσω πεζή
μετακίνησης είτε μέσω δημόσιας συγκοινωνίας. Ο σταθμός του τρένου
βρίσκεται σε απόσταση ~1 χιλιομέτρου από το λιμάνι. Επιπλέον, το Διεθνές
Αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πόλη βρίσκεται σε απόσταση 33 χιλιομέτρων
από το κέντρο και είναι προσβάσιμο μέσω λεωφορείων και μέσω τρένου.
Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και συνδέονται με τις τουριστικές ροές της
κρουαζιέρας είναι τα εξής:
•
Αυξημένα επίπεδα θορύβου και μόλυνσης του αέρα.
•
Έλλειψη χώρου στάθμευσης για τους πολίτες στην περιοχή κοντά στο
τερματικό σταθμό της κρουαζιέρας.
•
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την κυκλοφοριακή
συμφόρηση και τα οχηματοχιλιόμετρα που πραγματοποιούνται με σκοπό
την εύρεση θέσης στάθμευσης.
Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι λόγω της θέσης του, ο λιμένας δίνει τη
δυνατότητα στους πολίτες της Τεργέστης να χρησιμοποιούν τις ίδιες
υπηρεσίες/υποδομές μετακίνησης με τους επιβάτες κρουαζιέρας και άρα τα
μέτρα που αναπτύχθηκαν δεν επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στους επισκέπτες.
Ο στόχος που τέθηκε για την εφαρμογή των μέτρων είναι η παροχή νέων
λύσεων κινητικότητας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τόσο για
τους επιβάτες κρουαζιέρας όσο και για τους κατοίκους, και η υποστήριξη τους
μέσω παροχής πληροφοριών, ώστε να επιλέξουν μεταξύ εναλλακτικών μέσων
μεταφοράς για τις μετακινήσεις. Τα μέτρα/προτάσεις παρέμβασης που
αναπτύχθηκαν, για την πόλη της Τεργέστης, είναι τα εξής:
✓ Αύξηση του αριθμού των σταθμών κοινόχρηστων (ηλεκτρικών)
ποδηλάτων
Το μέτρο αυτό αποσκοπούσε στην αύξηση του αριθμού σταθμών κοινόχρηστων
ηλεκτρικών ποδηλάτων, οι οποίοι χωροθετήθηκαν σε επιλεγμένα σημεία στο
κέντρο της πόλης καθώς και κοντά στο τερματικό σταθμό κρουαζιέρας με
σκοπό να παρέχουν ένα περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο μετακίνησης στους
επιβάτες που επισκέπτονται την πόλη. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αναπτύχθηκε
στην παραθαλάσσια περιοχή της πόλης και προσέφερε τη δυνατότητα στους
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Κρουαζιέρα
τουρίστες να περιηγηθούν σε αυτή, χωρίς την ανάγκη αγοράς κάποιου πακέτου
περιήγησης που προσφέρουν οι ταξιδιωτικές εταιρίες.
✓ Μελέτη αποκλειστικής σύνδεσης με δημόσια συγκοινωνία μεταξύ
σταθμών τρένου και της κρουαζιέρας
Η μελέτη επικεντρώθηκε κυρίως στη χωρητικότητα του σιδηροδρομικού
δικτύου της πόλης ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ροές
τουριστών, με επίκεντρο τους τουρίστες κρουαζιέρας, παρέχοντας τους έναν
εναλλακτικό δημόσιο τρόπο εύκολης και γρήγορης πρόσβασης στην πόλη. Η
δημιουργία σταθμού τρένου στο αεροδρόμιο αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα
προς αυτή την κατεύθυνση καθώς η νέα γραμμή παρέχει τη δυνατότητα στους
επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων να τη χρησιμοποιούν ως ένα άνετο και βιώσιμο
τρόπο μετακίνησης προς την Τεργέστη.
✓ Ανάπτυξη εφαρμογής (app) για εύρεση διαδρομών στην πόλη
Το μέτρο αναφέρεται στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής (app), η οποία προσφέρει
στους επιβάτες κρουαζιέρας και κατά προέκταση σε όλους τους τουρίστες
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα πολιτιστικά και ιστορικά
χαρακτηριστικά της πόλης και θα προωθεί περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους
μετακίνησης. Η εφαρμογή αποτέλεσε έναν ιδιαίτερα χρήσιμο τουριστικό οδηγό,
για τη μετακίνηση και την πληροφόρηση τους σχετικά με τα πολιτιστικά και
ιστορικά αξιοθέατα. Τέλος, η εφαρμογή παρέχεται δωρεάν μέσω ιστοσελίδων
προώθησης του τουρισμού και διευκολύνει τους τουρίστες στη μετακίνηση
τους στην πόλη και ιδίως αυτούς που η χρονική διάρκεια της επίσκεψης τους
είναι περιορισμένη.
✓ Ανάλυση των διαθέσιμων επιλογών μαζικής μεταφοράς για τη μετακίνηση
προς την πόλη
Ο τερματικός σταθμός κρουαζιερόπλοιων στην Τεργέστη, όπως αναφέρθηκε,
βρίσκεται κοντά στην κεντρική πλατεία και εντός του κέντρου της πόλης. Οι
τουρίστες μόλις αποβιβαστούν από το πλοίο βρίσκονται άμεσα στο κέντρο της
πόλης και μεταξύ των τοπικών σημείων ενδιαφέροντος (μουσεία, μνημεία,
καταστήματα κ.α.), ωστόσο το γεγονός αυτό αποφέρει σημαντικά προβλήματα
όσον αφορά στην κινητικότητα. Ο αριθμός του επιβατών στο σύνολο του λιμένα
που είτε θέλει να αποβιβαστεί είτε να επιβιβαστεί στα πλοία, είναι ήδη αρκετά
μεγάλος για τις υφιστάμενες υποδομές και η αναμενόμενη αύξησή του λόγω της
νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης «λιμάνι-αεροδρόμιο» θα αποφέρει ακόμα
μεγαλύτερη συμφόρηση επιβατών. Η βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ των
αποβάθρων του λιμένα και του σιδηροδρομικού σταθμού αποτελεί ένα
σημαντικό βήμα για την παροχή αποτελεσματικότερων και καλύτερων
υπηρεσιών μετακίνησης, διευκολύνοντας τη μετάβαση των τουριστικών ροών
στην πόλη.
Ριέκα,
Κροατία

Η Ριέκα είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Κροατίας με πληθυσμό
~144.000. Υπολογίζεται ότι οι επιβάτες έχουν περίπου 10 ώρες να περιηγηθούν
στην πόλη ενώ το 35% των επιβατών προτιμά να παραμένει στο πλοίο. Στους
τουρίστες προσφέρονται 3 με 7 επιλογές τουριστικής περιήγησης οι οποίες
διαρκούν από 4 έως 7 ώρες. Ο αριθμός των τουριστικών λεωφορείων κυμαίνεται
από 5 έως 20 και λειτουργούν με πληρότητα από 16% έως 50%. Για τους
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Κρουαζιέρα
τουρίστες που παραμένουν στην περιοχή του λιμένα υπάρχει διαθέσιμο
λεωφορείο ανά ~30 λεπτά.
Οι εγκαταστάσεις του λιμένα για τα κρουαζιερόπλοια απέχουν μέγιστη
απόσταση ~800 μέτρα από το κέντρο της πόλης, οπότε δεν υπάρχει η ανάγκη
χρήσης λεωφορείου για αυτήν τη μετακίνηση.
Η πόλη της Ριέκα συνδέεται με 51 διαθέσιμες γραμμές με 12 πόλεις και
διάφορους δήμους ενώ στην πόλη υφίστανται 19 γραμμές που καλύπτουν όλες
τις περιοχές της.
Κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά που συνδέονται τον τουρισμό κρουαζιέρας
ή/και αναμένεται να εμφανιστούν, είναι τα εξής:
-Η κυκλοφοριακή συμφόρηση
-Η μόλυνση του αέρα και τα επίπεδα θορύβου
-Η μείωση της οδικής ασφάλειας
-Η έλλειψη χώρων στάθμευσης και η ανεπαρκής ποιότητα της υφιστάμενης
οδικής υποδομής
Ο βασικός στόχος που τέθηκε με την εφαρμογή των μέτρων είναι η μετάβαση
προς μια εποχή με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Τα μέτρα που
επιλέχθηκαν είναι τα εξής:
✓ Ανάπτυξη δικτύου σταθμών φόρτισης και ηλεκτρικών πατινιών
Το μέτρο αποσκοπούσε στη δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών
πατινιών στον τερματικό σταθμό επιβατών του λιμένα καθώς και σε άλλα
σημεία της πόλης. Στόχος είναι να προσφέρει στους επιβάτες
κρουαζιερόπλοιων τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν φιλικά προς το περιβάλλον
μεταφορικά μέσα, για δύο άτομα, για αποστάσεις μέχρι 10 χλμ. από το σημείο
ενοικίασης. Από τεχνικής απόψεως, το ηλεκτρικό πατίνι είναι ένα μέσο
μεταφοράς για το οποίο απαιτείται ελάχιστος εξοπλισμός και εκπαίδευση για
την οδήγηση του. Με αυτό το μέσο ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα
προσεγγίσει οποιοδήποτε σημείο της πόλης σε σύντομο χρονικό διάστημα και
ειδικά τα μέρη με πανοραμική θέα στην πόλη, τον κόλπο του Κβάρνερ (Kvarner)
και τις πλησιέστερες παραλίες.
✓ Εισαγωγή φυσικού αερίου ως καύσιμο για τα απορριμματοφόρα
Μια από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα σκάφη στο λιμάνι τις Ριέκα είναι
η συλλογή αποβλήτων. Όλα τα απορριμματοφόρα έχουν κατά κανόνα κινητήρα
πετρελαίου ωστόσο υπάρχει η πρόθεση να στραφούν σε CNG. Πολλά λεωφορεία
της δημόσιας συγκοινωνίας χρησιμοποιούν ήδη CNG ενώ για τον λόγο αυτό
κατασκευάστηκε και αντίστοιχο πρατήριο καυσίμου. Η εταιρεία διαχείρισης
αστικών αποβλήτων έχει ήδη προχωρήσει τις διαδικασίες για την αγορά δύο
φορτηγών συλλογής αποβλήτων CNG που πληρούν το πρότυπο EURO 6. Επίσης
σχεδιάζει, την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων συλλογή αποβλήτων και
ηλεκτρικών τρικύκλων οχημάτων. Τέλος, προβλέπεται αγορά φορτηγού με CNG,
συνολικού όγκου 30 κυβικών μέτρων και ενός μικρότερου φορτηγού με
κινητήρα CNG, κατάλληλο για στενούς δρόμους. Με αυτές τις αλλαγές
αναμένεται η μείωση των εκπομπών CO2 και άλλων επιβλαβών αερίων κατά 1011 τόνους ετησίως.
✓ Εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων στον τερματικό σταθμό
επιβατών λιμένα
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Κρουαζιέρα
Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενημερωτικής πινακίδας στον
τερματικό σταθμό του λιμένα πλησίον των εγκαταστάσεων κρουαζιέρας. Η
πινακίδα θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα τουριστικά αξιοθέατα της
πόλης. Ο πίνακας θα προωθεί τα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς όπως τα
ηλεκτρικά πατίνια, το παραδοσιακό σκάφος, το περπάτημα κλπ. Ο πίνακας
μπορεί να είναι διαδραστικός, με σταθερές ή μεταβλητές πληροφορίες.
Δεδομένης της ποσότητας πληροφοριών, προτείνεται η εγκατάσταση ενός
διαδραστικού πίνακα με οθόνη αφής, έτσι ώστε ο επιβάτης να μπορεί να
επιλέξει ποιες πληροφορίες θα δει και να ενημερωθεί με περισσότερες
λεπτομέρειες.
✓ Παροχή ειδικού σκάφους για περιήγηση (shuttle boat)
Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει τη χρήση παραδοσιακών σκαφών με υβριδικό
κινητήρα για τη μεταφορά επιβατών μεταξύ περιοχών ή για περιηγήσεις
τουριστών στην πόλη και την παράκτια περιοχή. Στόχος είναι να προσφέρει
στους επιβάτες κρουαζιέρας μια διαφορετική οπτική της πόλης μέσα από ένα
παραδοσιακό σκάφος που χρησιμοποιείτο στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου
αιώνα για τη μεταφορά επιβατών. Προβλέπονται δύο τύποι ταξιδιών: α) Μια
σύντομη διαδρομή με σκάφος από το λιμένα προς περιοχές στην απέναντι
πλευρά της πόλης β) Μια διαδρομή για την περιήγηση στο λιμάνι της Ριέκα και
την παράκτια περιοχή.
Δυρράχιο,
Αλβανία

Το Δυρράχιο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και το κυριότερο λιμάνι της
Αλβανίας με πληθυσμό ~116.000 κατοίκους. Αποτελεί πύλη εισόδου στην
Αλβανία και εξυπηρετεί συνολικά ~840.000 επιβάτες ετησίως. Οι επιβάτες
κρουαζιέρας παραμένουν στην πόλη έως 24 ώρες και κατά κανόνα επιλέγουν το
περπάτημα για να μετακινηθούν από/προς τις τουριστικές περιοχές και τα
αξιοθέατα της πόλης. Επιπλέον, χρησιμοποιούν λεωφορείο για να επισκεφτούν
του κάστρο της πόλης. Τέλος, γεγονός αποτελεί ότι το λιμάνι δεν έχει
ξεχωριστό τερματικό σταθμό για τους επιβάτες κρουαζιέρας.
Τα προβλήματα που παρουσιάζονται και σχετίζονται με τις επιβατικές ροές
τουριστών κρουαζιέρας είναι τα εξής:
 Μόλυνση αέρα και υψηλά επίπεδα θορύβου
 Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο του λιμένα
 Ελλιπής προσδιορισμός των τουριστικών δραστηριοτήτων στην πόλη
 Συμφόρηση επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους
 Έλλειψη θέσεων στάθμευσης σε τουριστικές περιοχές
 Οδοί χαμηλής κυκλοφοριακής ικανότητας
 Τα τουριστικά λεωφορεία διασχίζουν την πόλη και επιβαρύνουν την
κυκλοφορία κατά τις ώρες αιχμής
 Τα τουριστικά λεωφορεία και τα ταξί αποτελούν τα πιο διαδεδομένα μέσα
 Έλλειψη πληροφόρησης για την πόλη
 Χαμηλή χρήση της δημόσια συγκοινωνίας
Στόχος των μέτρων που προτάθηκαν είναι η βελτίωση της κινητικότητας και
της ποιότητας των μετακινήσεων των επιβατών κρουαζιερόπλοιων και των
πολιτών. Τα προτεινόμενα μέτρα είναι τα εξής:
✓ Υπηρεσία ηλεκτρικών ΤΑΞΙ (e-taxi) στην περιοχή της κρουαζιέρας
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Κρουαζιέρα
Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία δύο επιπλέον σταθμών ηλεκτρικών
ταξί στον τερματικό σταθμό επιβατών του λιμένα. Επιπλέον, 20 ηλεκτρικά ΤΑΞΙ
προβλέπεται να αποκτηθούν για να εξυπηρετήσουν την πόλη. Το κρίσιμο
σημείο εφαρμογής αυτού του μέτρου είναι η συμφωνία των τοπικών αρχών, της
Λιμενικής Αρχής και των Αλβανικών Σιδηροδρόμων, σχετικά με τη χωροθέτηση
των απαραίτητων χώρων στάθμευσης ηλεκτρικών ΤΑΞΙ κοντά στο τερματικό
σταθμό.
✓ Υπηρεσία ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων στην περιοχή της
κρουαζιέρας
Προτείνεται η δημιουργία υπηρεσίας ενοικίασης κοινόχρηστων ηλεκτρικών
ποδηλάτων με στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας καθώς και την προώθηση
της εναλλακτικής μετακίνησης στους επιβάτες της κρουαζιέρας. Δύο σταθμοί
ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων θα δημιουργηθούν στις εισόδους του λιμένα,
ενώ 400 ηλεκτρικά ποδήλατα προβλέπεται να εξυπηρετούν το κέντρο της
πόλης και 20 διάφορες περιοχές εκτός κέντρου.
✓ Σύνδεση της κρουαζιέρας με τοπικά τουριστικά σημεία ενδιαφέροντος
μέσω ειδικού ηλεκτρικού λεωφορείου (shuttle bus)
Το μέτρο προβλέπει τη δημιουργία μεταφορικής υπηρεσίας μέσω χρήσης
ηλεκτρικών λεωφορείων, από τον λιμένα προς τις κύριες τουριστικές περιοχές.
Η υπηρεσία θα χωριστεί σε δύο τμήματα και με διαφορετικούς τρόπους
μετακίνησης. Πρώτον, η Λιμενική Αρχή θα προσφέρει δωρεάν υπηρεσία
ηλεκτρικών λεωφορείων (e-minibus) για τη σύνδεση των πυλών του λιμένα με
το σιδηροδρομικό σταθμό. Δεύτερον, τέσσερις φορές την ημέρα, ένα ηλεκτρικό
λεωφορείο θα μεταφέρει επιβάτες κρουαζιερόπλοιων και τουρίστες από το
σιδηροδρομικό σταθμό στο κάστρο, το οποίο αποτελεί τον κύριο πόλο έλξης
μετακινήσεων στην περιοχή. Στο πλαίσιο του μέτρου προβλέπεται η αγορά 2
ηλεκτρικών λεωφορείων (> 40 θέσεων), 3 ηλεκτρικών λεωφορείων (<20 θέσεων)
καθώς και η απόκτηση του αντίστοιχου εξοπλισμού φόρτισης.
✓ Βελτίωση της προσβασιμότητας για επιβάτες με κινητικότητα με
ΑΜΕΑ/ΑΜΚ
Το μέτρο προτείνει την ανάλυση των υφιστάμενων υποδομών στο λιμένα και τη
δημιουργία υποδομών ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση όλων των επιβατών
στα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης. Οι βελτιώσεις αυτές θα επιφέρουν και
μείωση των εκπομπών ρύπων κατά την επίσκεψη των τουριστών στην πόλη.
✓ Βελτίωση διαδρομής μεταξύ λιμένα και κέντρου της πόλης
Προβλέπεται η τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης από τον
λιμένα έως το κέντρο της πόλης με σκοπό την καθοδήγηση των επιβατών
κρουαζιέρας. Προτείνεται η σήμανση να συνεχιστεί και μέσα στην πόλη ώστε να
διευκολύνει τη μετακίνηση προς τα τουριστικά αξιοθέατα.
✓ Δημιουργία σημείων τουριστικής πληροφόρησης κατά μήκος των
τουριστικών διαδρομών στην πόλη και τους λιμενικούς χώρους
Το μέτρο προβλέπει τη δημιουργία πέντε σημείων πληροφόρησης για τους
επιβάτες κρουαζιέρας. Αυτά μπορούν να δημιουργηθούν από έναν ιδιωτικό
φορέα εκμετάλλευσης ή/και από μια δημόσια υπηρεσία. Τα σημεία αυτά,
δεδομένου ότι οι επιβάτες κρουαζιέρας έχουν μια συγκεκριμένη χρονική
διάρκεια παραμονής (κατά μέσο όρο 4-6 ώρες) για να επισκεφθούν την πόλη θα
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Κρουαζιέρα
αναπτύσσουν κατάλληλες διαδρομές με βάση τις επιθυμίες των επιβατών.
✓ Ανάπτυξη εφαρμογής (app) για τουριστικά σημεία ενδιαφέροντος και
δραστηριότητες
Το μέτρο αυτό προβλέπει την ανάπτυξη μιας εφαρμογής σε συνεργασία με
ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης, που θα προωθεί ποικιλία "τουριστικών
θεματικών διαδρομών" στην πόλη. Η εφαρμογή θα αποτελεί ένα προσιτό
εργαλείο πληροφόρησης. Τέλος, θα εμφανίζει διαφορετικές διαδρομές σύμφωνα
με τα κριτήρια που θα εισάγουν οι επιβάτες.
Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου:
Από τα παραπάνω παραδείγματα μια σειρά πρακτικών μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην
περίπτωση του Ηρακλείου, όπως:
▪ Προώθηση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης για την πρόσβαση από/προς το λιμάνι του
Ηρακλείου
▪ Δημιουργία λεωφορειακών γραμμών (eco-routes) για τη σύνδεση του κέντρου με το
λιμάνι και την αποβάθρα κρουαζιερόπλοιων
▪ Χωροθέτηση σταθμών ποδηλάτων και πατινιών κοινής χρήσης για εξυπηρέτηση και των
επισκεπτών
▪ Πράσινη διαδρομή σύνδεσης λιμανιού με κέντρο
Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων/ της συνολικής τους επιρροής:
▪ Αύξηση χρήσης της δημόσιας συγκοινωνίας
▪ Αύξηση ενεργών μετακινήσεων
▪ Μείωση της χρήσης Ι.Χ.
▪ Κυκλοφοριακή συμφόρηση

7.9 Μάρκετινγκ και κίνητρα
Πίνακας 12: Καλές πρακτικές μάρκετινγκ και κινήτρων

Μάρκετινγκ και κίνητρα
Σχετικές Παρεμβάσεις:
▪ εξατομικευμένο μάρκετινγκ μετακινήσεων, το οποίο αποτελεί μια τεχνική αλλαγής
προσωπικής συμπεριφοράς σχετικά με τις μετακινήσεις
▪ Σύστημα “walking bus” για τα σχολεία και για άλλους προορισμούς παιδιών
▪ κέντρα κινητικότητας
▪ επιβράβευση των βιώσιμων τρόπων μετακίνησης
▪ οικολογική οδήγηση
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Μάρκετινγκ και κίνητρα
(Ηνωμένο
Βασίλειο)

Το πρόγραμμα Ασφαλής και αποδοτική οδήγηση, SAFED (Safe and Fuel Efficient
Driving) πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Μεταφορών. Επιλέχθηκαν οδηγοί
βαρέων οχημάτων (HGV) και επιβατικών οχημάτων (PCV) όπως λεωφορεία, οι
οποίοι εκπαιδεύθηκαν σχετικά με την ασφάλεια και την κατανάλωση καυσίμου
από ένα δίκτυο 200 εκπαιδευτών. Οι οδηγοί βαρέων οχημάτων παρουσίασαν 10%
μείωση της κατανάλωσης, εξοικονομώντας 6 εκατομμύρια λίρες, μείωσαν κατά
36,9% των αλλαγών ταχυτήτων και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά
28.468 τόνους.
Ταυτόχρονα, οι οδηγοί επιβατικών οχημάτων παρουσίασαν 12% μείωση
κατανάλωσης ανά οδηγό, 40% μείωση στην αλλαγή ταχυτήτων και 69% μείωση
σε λάθη σχετικά με την ασφάλεια.

Εικόνα 11: Πρόγραμμα πιστοποίησης ασφαλούς και ενεργειακά αποδοτικής οδήγησης
SAFED
(Πηγή: https://trimis.ec.europa.eu/sites)

Μόναχο
(Γερμανία)

Καθημερινά γονείς μετακινούν τα παιδιά τους στο σχολείο με Ι.Χ.,
δημιουργώντας τόσο προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, αλλά και
εμπόδια στην επικοινωνία και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ
των παιδιών. Μέσω αυτού του μέτρου, τα παιδιά περπατούν μαζί προς το
σχολείο, σε μικρές ομάδες και σε προκαθορισμένες διαδρομές. Το πρωί
συναντώνται σε ένα προκαθορισμένο σημείο, και συνεχίζουν προς το σχολείο
περπατώντας μαζί. Η ομάδα συνοδεύεται από δύο γονείς (με μορφή βαρδιών με
τους υπόλοιπους γονείς).

Εικόνα 12: Παράδειγμα συλλογικής μετακίνησης προς το σχολείο στο Μόναχο, (walking
school bus)
(Πηγή:https://www.muenchen.de/leben/bildung/schule/bus-mit-fuessen.htmlh)
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Μάρκετινγκ και κίνητρα
Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν να μετακινούνται με ασφάλεια στους
δρόμους αλλά και να ξεκινούν τη μέρα τους με φυσική άσκηση περπατώντας
στον καθαρό αέρα. Σύντομα, αποκτούν την κατάλληλη εμπειρία ώστε να
πηγαίνουν μόνα τους προς το σχολείο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται
σταδιακά η κυκλοφοριακή συμφόρηση στα σχολεία, λόγω των λιγότερων Ι.Χ. που
κινούνται σε ώρες αιχμής για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Το 2016, το μέτρο εφαρμοζόταν σε 47 σχολεία, με περισσότερα από 700 παιδιά
και γονείς να μετακινούνται με αυτόν τον τρόπο.
Λιουμπλιάνα
(Σλοβενία)

Η Λιουμπλιάνα διοργάνωσε διάφορα σεμινάρια (περίπου δύο φορές τον χρόνο
και μερικά σε ατομική βάση) για τους εκπαιδευτές της σχολικής κυκλοφορίας
που εκπαιδεύουν και τους γονείς και τους μαθητές των δημοτικών σχολείων
στην οδική ασφάλεια. Τα σχολεία συνεργάζονται με ιδρύματα που ασχολούνται
με την οδική ασφάλεια, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο για την Πρόληψη και την
Εκπαίδευση στην Οδική Κυκλοφορία, την Αστυνομία, τους φορείς και τις
ενώσεις. Ο στόχος της Λιουμπλιάνα ήταν να εκπαιδεύσει τα σχολεία, τους
μαθητές και τους γονείς τους στον ασφαλή σχεδιασμό της διαδρομής, με έναν
εκπαιδευμένο εκπαιδευτή και 2 επιτηρητές κυκλοφορίας ανά σχολείο. Μέσω της
συλλογής δεδομένων σχετικά με τις διαδρομές προς το σχολείο, τα ταξίδια και
τον αριθμό των μαθητών, δημιουργήθηκαν και αναβαθμίζονται συνεχώς
ψηφιακά και διαδραστικά σχέδια για ασφαλείς διαδρομές στο σχολείο. Οι χάρτες
απεικονίζουν τις κύριες διαδρομές που λαμβάνουν οι μαθητές και
υπογραμμίζουν τους πιθανούς κινδύνου. Σχέδια επικίνδυνων σημείων και
ασφαλών χώρων έχουν προετοιμαστεί. Έχουν αναληφθεί αρκετές διαφημιστικές
δραστηριότητες για την προώθηση της ηλεκτρονικής έκδοσης αυτού του
ασφαλούς σχεδίου διαδρομών στις ιστοσελίδες του Δήμου της Λιουμπλιάνας
και των δημοτικών σχολείων. Ωστόσο, απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια
προκειμένου να συμμετάσχουν περισσότεροι εθελοντές στην παροχή βοήθειας
στον τομέα αυτό - σε δρομολόγια προς τα σχολεία.
Κύριοι στόχοι του μέτρου ήταν ο περιορισμός των νεκρών και των σοβαρά
τραυματισμένων παιδιών στη διαδρομή προς το σχολείο και το σπίτι και να
εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών μέσω σχεδίων και χαρτών που έχουν
εισαχθεί στις σχολικές εγκαταστάσεις και το διαδίκτυο μέσω σταθερής
υπηρεσίας παρακολούθησης της κυκλοφορίας και μέτρα για τη μείωση της
ταχύτητας των οχημάτων κοντά στα σχολεία.
Τα αποτελέσματα του μέτρου είναι:
 Καλή συνεργασία μεταξύ του Δήμου της Λιουμπλιάνας, των σχολείων,
των γονέων, της αστυνομίας της πόλης, του Δημοτικού Συμβουλίου και
των ΜΚΟ
 Καλή συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις σχετικές με το θέμα
 Η αποδοχή των μέτρων ασφαλείας έχει αυξηθεί από 9,4% έως 23,4%
 Σημαντική μείωση της μέσης ταχύτητας (0,4-9,9km/h ή 1-20%)
Να τονιστεί ότι δεν επιτεύχθηκαν τα επίπεδα των στόχων που είχαν τεθεί και
το εξεταζόμενο δείγμα είναι στατιστικά πολύ χαμηλό για να επιτρέπει τον
εντοπισμό των τάσεων.
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(Ηνωμένο
Βασίλειο)

Η Ακαδημία Lockerbie στο Ηνωμένο Βασίλειο κέρδισε το βραβείο αριστείας για
την οδική ασφάλεια το 2016 οργανώνοντας ένα επιτυχημένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για τη βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών στους δρόμους. Η
πρωτοβουλία «Οδική ασφάλεια μέσω φυσικής» εισήγαγε ποικίλες έννοιες οδικής
ασφάλειας, όπως η ταχύτητα, η απόσταση, η πέδηση κ.α., στο πλαίσιο
μαθημάτων φυσικής στο σχολείο.
Μαζί με την αστυνομία, έγινε προσομοίωση οδικών ατυχημάτων και οι μαθητές
μπορούσαν να ολοκληρώσουν τη δική τους έρευνα για ένα πιο πολύπλοκο
περιστατικό. Οι μαθητές μετέφεραν τις εμπειρίες τους στους γονείς και τους
δασκάλους για την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την οδήγηση σε κακές
συνθήκες. Επίσης, ανέπτυξαν ένα σχέδιο παροχής πόρων και εκπαίδευσης για
να βοηθήσουν τους οδηγούς να αισθάνονται πιο σίγουροι και να οδηγούν με
μεγαλύτερη ασφάλεια. Η πρωτοβουλία αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με
την οδική ασφάλεια ταυτόχρονα με τα σχολικά προγράμματα σπουδών. Ο
ψυχαγωγικός χαρακτήρας ορισμένων δραστηριοτήτων αυξάνει
την
αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Δημιουργεί επίσης μια σύνδεση
μεταξύ των γενεών ενώ το πρόγραμμα μεταφέρεται εύκολα σε άλλα σχολεία
χάρη στο καλά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό του.

Γκρατς
(Αυστρία)

Το 2012 το Γκρατς εισήγαγε ένα ειδικό μοντέλο οικονομικής στήριξης, το οποίο
προέρχεται από ιδίους πόρους της πόλης, για να ενθαρρύνει τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις να εφαρμόσουν διάφορα μέτρα διαχείρισης της
κινητικότητας. Διοργανώθηκε ένας διαγωνισμός που ονομάζεται «Διαχείριση
της κινητικότητας για τις επιχειρήσεις», στην οποία ανατέθηκε χρηματικό
βραβείο για τις πέντε καλύτερες προτάσεις, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την
υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων διαχείρισης της κινητικότητας.
Οι δραστηριότητες διαχείρισης της κινητικότητας περιελάμβαναν ένα ή
περισσότερα μέτρα που θα βοηθούσαν στη μείωση της χρήσης αυτοκινήτων
στο Γκρατς. Ο Δήμος διατηρεί τον έλεγχο των μέτρων, καθώς επιλέγει τα έργα
που θα λάβουν χρήματα.
Τα μέτρα σχεδιάζονται σε τοπικό επίπεδο (σε επίπεδο εταιρείας) ώστε να
καταστεί δυνατή η καλή κατανόηση των θεμάτων / αναγκών και η αντίστοιχη
σχεδίαση των μέτρων.
Ο διαγωνισμός απευθυνόταν μόνο σε ΜΜΕ, διότι η διαχείριση της κινητικότητας
των εταιρειών στο Γκραζ ήταν - αν όχι καθόλου - κυρίως από μεγάλες εταιρείες
και η πόλη θέλησε να δώσει ώθηση στις ΜΜΕ.
Επιπλέον, ο δήμος παρέσχε κατάρτιση σε εταιρείες πριν από τον διαγωνισμό,
ώστε να κατανοήσουν τους στόχους του διαγωνισμού κινητικότητας.
Στην πρώτη φάση, ο Δήμος παρείχε ένα σύνολο εκπαιδευτικών εργαλείων σε
όλες τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό
«Διαχείριση της κινητικότητας για επιχειρήσεις»
Τα εργαλεία κατάρτισης περιλάμβαναν:
 Εγχειρίδιο (με γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση της κινητικότητας,
κατάλογο πιθανών μέτρων κινητικότητας ανά τρόπο μεταφοράς και
κατάλογο επιτυχημένων παραδειγμάτων στο Graz)
 Δωρεάν εκτίμηση και αξιολόγηση.
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 Υποστήριξη για την προσέγγιση σχετικών ατόμων.
 Ατομική γενική υποστήριξη (τηλέφωνα, ηλεκτρονικά ταχυδρομεία κ.λπ.).
Στη συνέχεια, οι εταιρείες κλήθηκαν να ολοκληρώσουν ένα ειδικό έντυπο
αίτησης, στο οποίο έπρεπε να προσδιοριστούν οι τύποι μέτρων που θα
εφαρμόζονταν. Με βάση αυτή την εφαρμογή, ο δήμος υπολογίζει ένα συνολικό
σκορ για κάθε αιτούντα και αποφάσισε να αναθέσει πέντε εταιρείες.
Τα χρηματικά βραβεία καταβλήθηκαν απευθείας από τον προϋπολογισμό του
δήμου και κατανεμήθηκαν ως εξής:
 10.000 € για τον νικητή
 7.000 € για τη δεύτερη θέση
 5.000 € για την τρίτη θέση
 3.000 € για την τέταρτη και πέμπτη θέση.
Σε μια δεύτερη φάση, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση από την εφαρμογή των
μέτρων και των αποτελεσμάτων τους.
Potenza
(Ιταλία)

Το τμήμα Μεταφορών της Potenza, δημιούργησε το πρώτο κέντρο
κινητικότητας της πόλης. Το επίκεντρο ήταν η παροχή πληροφοριών σε
δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα
κινητικότητας. Το Κέντρο Κινητικότητας σχεδιάστηκε για να παρέχει
πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση αυτοκινήτων, λύσεις σε θέματα
μεταφορών και πληροφορίες σχετικά με την οδική ασφάλεια.
Το Κέντρο Κινητικότητας εστιάζει στη δημιουργία σχεδίων μετακίνησης από το
σπίτι έως την εργασία αλλά και σχεδίων επαγγελματικών ταξιδιών με
βιώσιμους και εναλλακτικούς τρόπους. Το Κέντρο Κινητικότητας ασχολείται
επίσης, την ανάλυση των μελετών έρευνας μετακινήσεων και βοηθάει στη
διαχείριση της εφαρμογής του τοπικού σχεδίου κινητικότητας. Σκοπός του
κέντρου είναι να καταστήσει πιο ελκυστικές τις μετακινήσεις με τις
συγκοινωνίες ούτως ώστε να αποτραπεί η χρήση των Ι.Χ.

Στοκχόλμη
(Σουηδία)

Η πόλη της Στοκχόλμης στόχευσε να αυξήσει την ελκυστικότητα του τρόπου
ζωής με μειωμένη χρήση του αυτοκινήτου για τους πολίτες. Με το μέτρο αυτό η
κινητικότητα ως υπηρεσία (MaaS) και η κοινή χρήση οχήματος γίνονται πιο
ελκυστικές. Το μέτρο θα χρησιμεύσει στην ανάπτυξη, υλοποίηση και προώθηση
αυτών των λύσεων ως βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων έναντι της ιδιωτικής
ιδιοκτησίας αυτοκινήτων
Στη Στοκχόλμη, ο εταίρος CIVITAS ECCENTRIC UbiGo αναπτύσσει και στοχεύει
στη δημιουργία μιας από τις πρώτες πραγματικές υπηρεσίες MaaS στον κόσμο.
Η υπηρεσία βασίζεται σε ένα μοντέλο συνδρομής που μπορεί να καλύψει τις
καθημερινές ταξιδιωτικές ανάγκες ολόκληρων νοικοκυριών. Διαθέτει όλες τις
παρακάτω λειτουργίες ταξιδιού σε μία εφαρμογή: δημόσιες συγκοινωνίες στην
ευρύτερη περιοχή της Στοκχόλμης, κοινή χρήση αυτοκινήτων, ενοικίαση
αυτοκινήτων, ταξί και ποδήλατα.
Παράλληλα, δύο εταιρείες που παρέχουν πλατφόρμες ανταλλαγής οχημάτων
Peer-to-Peer (P2P) είναι επίσης εταίροι στο CIVITAS ECCENTRIC: GoMore και
Snappcar. Και οι δύο πλατφόρμες επιτρέπουν στα άτομα να μοιράζονται το
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δικό τους αυτοκίνητο με γείτονες ή άλλους με άλλους μετακινούμενους. Οι
ηλεκτρονικές πλατφόρμες επιτρέπουν στους χρήστες να προσφέρουν το
αυτοκίνητό τους σε περιόδους που δεν το χρησιμοποιούν, να συνεργάζονται με
μια κοινότητα μελλοντικών χρηστών και να υπάρχει εγγύηση για τα οχήματά
τους ενώ χρησιμοποιούνται από κάποιον άλλο. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων
λαμβάνουν πληρωμή για την προσφορά του αυτοκινήτου τους, το οποίο οι
χρήστες του αυτοκινήτου μπορούν να πληρώσουν μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας. Υπάρχει επίσης ένα σύστημα αξιολόγησης για τον πελάτη και τον
πάροχο του αυτοκινήτου. Το GoMore προσφέρει επίσης την επιλογή του
carpooling στην πλατφόρμα τους. Κατά τη διάρκεια του έργου, τόσο το
SnappCar όσο και το GoMore θα εντείνουν τις εργασίες για την απόκτηση νέων
χρηστών στη Στοκχόλμη. Η GoMore έχει δημιουργήσει μια λειτουργία
εξυπηρέτησης πελατών και η SnappCar έχει αναπτύξει μια εφαρμογή και
πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, το χαρακτηριστικό της επαλήθευσης της άδειας
οδήγησης. Και οι δύο εταιρείες έχουν πραγματοποιήσει διαφημιστικές
καμπάνιες στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για να ευαισθητοποιήσουν και να
λάβουν νέα μέλη και κοινόχρηστα αυτοκίνητα στις πλατφόρμες τους.
Βρέμη
(Γερμανία)

Στη Βρέμη γνωρίζοντας πολύ καλά ότι τα αυτοκίνητα θα συνεχίσουν να παίζουν
ρόλο στο αστικό τοπίο, επιθυμούσαν να μειωθεί η επιρροή τους και να αλλάξει
η συμπεριφορά των ανθρώπων υπέρ μιας πιο έξυπνης χρήσης του αυτοκινήτου
μέσω ενός ελκυστικού συστήματος επιμερισμού των αυτοκινήτων. Στόχος για
την πόλη της Βρέμης ήταν να αφαιρέσει 6000 αυτοκίνητα από τους δρόμους
της μέχρι το 2020, ενθαρρύνοντας 20.000 πολίτες να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα κοινής χρήσης των αυτοκινήτων.
Το σημαντικότερο επίτευγμα του προγράμματος είναι η μείωση της ιδιοκτησίας
ιδιωτικών αυτοκινήτων. Μέχρι σήμερα, κάθε όχημα που μοιράζεται στη Βρέμη
αντικαθιστά 11 ιδιωτικά αυτοκίνητα. Καθώς το 15% των εκπομπών CO2 κατά τη
διάρκεια ζωής ενός αυτοκινήτου εκπέμπονται στη φάση της κατασκευής, οι
κάτοικοι έχουν εξοικονομήσει περίπου 3300 τόνους CO2 ετησίως μεταβαίνοντας
σε κοινή χρήση αυτοκινήτων. Αυτό αναμένεται να αυξηθεί σε πάνω από 8000
τόνους δεδομένου ότι το πρόγραμμα διεύρυνε την εμβέλειά του με την
εισαγωγή 10 έως 20 νέων σταθμών κοινής χρήσης αυτοκινήτων κάθε χρόνο
μέχρι το 2020. Η επέκταση αποσκοπεί επίσης να καταστήσει το πρόγραμμα
προσβάσιμο στους πολίτες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές του πόλη.

Μπολόνια
(Ιταλία)

Η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη μείωση της χρήσης
του Ι.Χ.. Η Bella Mossa χρησιμοποίησε μηχανισμούς παιχνιδιών (gamification)
ως ένα τρόπο διασκέδασης για την ενθάρρυνση των ανθρώπων να
χρησιμοποιήσουμε βιώσιμα μέσα μετακίνησης. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή
προέβλεπε ένα σύστημα επιβράβευσής: κάθε ταξίδι που γίνεται περπατώντας,
με μέσα μαζικής μεταφοράς ή με κοινή χρήση αυτοκινήτου συλλέγεται και
βαθμολογείται. Όταν επιτευχθεί ένας στόχος, ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει τις επιβραβεύσεις του. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα που
συλλέγονται είναι διαθέσιμα στη δημόσια διοίκηση για σκοπούς
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προγραμματισμού. Η πρωτοβουλία Bella Mossa χρησιμοποίηση μια ήδη
υπάρχουσα εφαρμογή που ονομάζεται BetterPoints, η οποία αναπτύχθηκε από
μια βρετανική εταιρεία 7-8 χρόνια πριν για εκστρατείες οι οποίες ήταν
επικεντρωμένες στην αλλαγή συμπεριφοράς και στη συνέχεια προσαρμόστηκε
στους στόχους της Bella Mossa. Η Bella Mossa επιβράβευε όχι μόνο τους
χρήστες που άλλαξαν μέσο αλλά και σε χρήστες που έχουν ήδη μετακινηθεί με
πιο βιώσιμο τρόπο.

Εικόνα 13: H εφαρμογή επιβράβευσης βιώσιμων τρόπων μετακίνησης Better points
(Πηγή: https://www.betterpoints.ltd/betterpoints-platform/)

Επιπλέον, οι ανταμοιβές προσφέρθηκαν στη χρηματοδότηση εμπορικών
δραστηριοτήτων στη Μπολόνια που διαφημίστηκαν. Η πρωτοβουλία Bella
Mossa τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017,
αλλά ήταν δυνατή η διεκδίκηση ανταμοιβών μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και η χρήση
της μέχρι τα τέλη του 2017. Επιπλέον, το ΣΒΑΚ της Μπολόνια χρησιμοποίησε τις
πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της πρωτοβουλίας Bella
Mossa. Το πρόγραμμα Bella Mossa συγχρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα EMPOWER, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020.
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Μάρκετινγκ και κίνητρα
Η εφαρμογή ήταν μια μεγάλη επιτυχία μεταξύ των ανθρώπων: οι
προγραμματιστές είχαν ως στόχο τη συμμετοχή 10.000 πολιτών, αλλά πάνω από
21.000 χρήστες έκαναν λογαριασμό και, μεταξύ αυτών, οι 15.000 ήταν ενεργοί
χρήστες (δηλ. χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή τακτικά). Οι χρήστες ήταν
ικανοποιημένοι καθώς:
-Το 84% των χρηστών δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν ξανά αν η διαδικασία
επαναληφθεί.
-Το 73% των χρηστών δήλωσαν ότι έχουν μειώσει τη χρήση του αυτοκινήτου και
το 77% δήλωσε ότι περπατούσε περισσότερο.
-Το 64% των χρηστών δήλωσε ότι έχει καλύτερη γνώμη για την αστική
προσβασιμότητα.
Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου:
Από τα παραπάνω παραδείγματα μια σειρά πρακτικών μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην
περίπτωση του Ηρακλείου, όπως:
▪ Ενημέρωση και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας για την ευαισθητοποίηση των
πολιτών με εξατομικευμένες προωθητικές ενέργειες σε επίπεδο μεμονωμένου
νοικοκυριού.
▪ Δημιουργία/ Αναβάθμιση Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και μεταφορά του σε
πραγματικές συνθήκες
▪ Δημιουργία εφαρμογής για σύνδεση κινήτρων- οικολογικών μετακινήσεων
▪ Εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για eco - driving οδήγηση σε επαγγελματίες
οδηγούς (λεωφορεία, ταξί) και σε όλους τους δημότες
Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων/ της συνολικής τους επιρροής:
▪ Αύξηση χρήσης της δημόσιας συγκοινωνίας
▪ Μείωση της χρήσης Ι.Χ.
▪ Κυκλοφοριακή συμφόρηση
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8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

8.1 Εισαγωγή
Στην παρούσα ενότητα του παραδοτέου περιγράφονται τα δύο σενάρια που
αναπτύχθηκαν, ήτοι το ήπιο και το ριζοσπαστικό ανά χρονικό ορίζοντα. Τα μέτρα, που
έχουν αποτυπωθεί στους αντίστοιχους χάρτες του Παραρτήματος αυτού του παραδοτέου,
περιλαμβάνουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες οι οποίες προέκυψαν με βάση την
εκάστοτε λογική σεναρίου όπως περιγράφεται στη συνέχεια.
Ιεράρχηση
Λογική: Μικροί και μεγάλοι δακτύλιοι. Ενθάρρυνση των περιμετρικών κινήσεων με το ΙΧ
με σκοπό την αποφυγή της διαμπερούς κυκλοφορίας. Αναγνωσιμότητα του δικτύου για
τους οδηγούς. Οι οδοί που επιλέχθηκαν έχουν κατά βάση επαρκές πλάτος και
λειτουργούν ήδη σαν κύριο δίκτυο.
Προστασία κέντρου
Λογική: Το εν λόγω μέτρο αναφέρεται στην κεντρική περιοχή και στοχεύει στην
προστασία του βασικού οικιστικού πυρήνα όπως είναι η παλιά πόλη που εμφανίζει
αξιοσημείωτο πολεοδομικό ενδιαφέρον.
Εντός των περιοχών αυτών προτείνεται η ενίσχυση της κατακόρυφης και οριζόντιας
σήμανσης, η διενέργεια αισθητικών παρεμβάσεων πχ πλακόστρωση, η μείωση της
στάθμευσης, η απόλυτη προτεραιότητα σε περπάτημα και ποδήλατο με παράλληλη
αισθητή μείωση της κυριαρχίας του αυτοκινήτου (επιτρέπεται υπό όρους).
Ήπια κυκλοφορία
Λογική: Οι περιοχές ήπιας κυκλοφορίας προτείνονται στην κεντρική περιοχή σε
συνάρτηση με την ιεράρχηση του οδικού δικτύου. Κατά κύριο λόγο οι δακτύλιοι
οριοθετούν τις περιοχές αυτές.
Εντός των περιοχών αυτών προτείνεται η ενίσχυση της κατακόρυφης και οριζόντιας
σήμανσης, η διενέργεια αισθητικών παρεμβάσεων πχ πλακόστρωση όπου κρίνεται
απαραίτητο, η μείωση της στάθμευσης, η οριοθέτηση των νόμιμων θέσεων στάθμευσης,
η ενθάρρυνση του περπατήματος και του ποδηλάτου.
Αναδιαμόρφωση κόμβων
Λογική: Οι κόμβοι επιλέγονται σε συνάρτηση με την επικινδυνότητα που παρουσιάζουν
από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, την ιεράρχηση των οδών που
τέμνονται και τη σημασία της περιοχής (πχ κεντρική, υπερτοπικός πόλος έλξης).
Οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν είναι πχ η δημιουργία κυκλικού κόμβου, η
αλλαγή υφιστάμενης σηματοδότησης, η εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών
(έξυπνων), μείωση τεμνουσών κινήσεων, στενώσεις οδοστρώματος, απομάκρυνση
στάθμευσης κ.α. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση του κόμβου θα αποφασιστεί μέσα από
μελέτες εφαρμογής
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Κατασκευή περιφερειακών χώρων στάθμευσης (park and ride)
Λογική: Οι περιφερειακοί χώροι στάθμευσης θα συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση των
γειτονιών από την παρόδια στάθμευση, ενώ θα χρησιμοποιούνται και από τους
επισκέπτες της πόλης οι οποίοι θα συνεχίζουν με εναλλακτικά μέσα μετακίνησης,
επιτυγχάνοντας ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνδυασμένων μετακινήσεων. Για την
περίπτωση της Ρεθύμνου, οι χώροι τοποθετούνται πλησίον σημαντικών
κόμβων/εισόδων της πόλης. Επίσης δίνεται μέριμνα ώστε η περιοχή επιρροής των
χώρων αυτών να καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα της πόλης.
Η μελέτη εφαρμογής θα εξετάσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς και την
τεχνοοικονομική εφικτότητα του έργου. Επίσης η μελέτη εφαρμογής θα καθορίσει το
τελικό μέγεθος του χώρου στάθμευσης με βάση και την ανάλυση της υφιστάμενης
κατάστασης.
Αξιοποίηση υπαρχόντων χώρων στάθμευσης εντός πόλης
Λογική: Μεγάλοι ελεύθεροι χώροι μέσα στην πόλη, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν,
εκτός του βασικού κέντρου
Αναδιαμόρφωση των χώρων, καθορισμός θέσεων στάθμευσης, δημιουργία λειτουργικής
και αναγνώσιμης εισόδου. Θέσπιση ωρών λειτουργίας.
Καθορισμός περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσης
Λογική: Στην κεντρική περιοχή της πόλης με σκοπό τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών
για όλους τους χρήστες της οδού. Επίσης η ελεγχόμενη στάθμευση θα μειώσει τη
ζήτηση για στάθμευση, γεγονός που θα οδηγήσει και σε βελτίωση των συνθηκών
κυκλοφορίας.
Οι εν λόγω περιοχές απευθύνονται σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Για
επισκέπτες θα καθοριστούν συγκεκριμένες ώρες και τιμολόγηση, ενώ για τους
κατοίκους θα είναι δωρεάν, χωρίς περιορισμό ωρών.
Δημιουργία πράσινων διαδρομών
Λογική: Οι πράσινες διαδρομές αποτελούν τον βασικό κορμό των εναλλακτικών
μετακινήσεων για την πόλη. Επομένως συνδέουν σημαντικές χρήσεις και πόλους έλξης,
όπως σχολεία, αθλητικοί χώροι, πράσινοι χώροι, υδάτινο στοιχείο, κεντρική περιοχή,
αξιοθέατα κτλ. Για τη δημιουργία των χώρων αυτών χρησιμοποιήθηκε λογισμικό GIS
(shortest path algorithm), όπου τοποθετήθηκε το δίκτυο της πόλης, αφαιρέθηκαν οι
κεντρικοί άξονες (πρωτεύουσες αρτηρίες) και τα σημεία ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια
έγινε χειροκίνητος έλεγχος με σκοπό τον τελικό καθορισμό των διαδρομών αυτών.
Επίσης, έγινε και έλεγχος των στοιχείων του δικτύου πχ χρήση πεζοδρομίου, στάθμευση
που εντοπίστηκαν στην υφιστάμενη κατάσταση.
Οι πράσινες διαδρομές δεν χαρακτηρίζονται από ενιαία διαμόρφωση,
εκάστοτε τμήμα έχει τα χαρακτηριστικά που κρίνονται καλύτερα. Οι
παρεμβάσεις είναι: ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης,
ταχύτητας (κατά κύριο λόγο 30χλμ./ώρα), διαπλάτυνση πεζοδρομίων,
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ορισμένων θέσεων στάθμευσης, οριοθέτηση και εγκιβωτισμός των νόμιμών, ενίσχυση
φύτευσης, ειδική μέριμνα για υποδομή ποδηλάτου ή συνύπαρξη με πεζούς ή άλλα
οχήματα, εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού πχ παγκάκια, στάσεις για ποδήλατα.
Κατασκευή ποδηλατοδρόμου
Λογική: Η σύνδεση κέντρου με τα υπόλοιπα σημεία της πόλης. Ειδικά νότιο και βόρειο.
Για τη χάραξη αυτή ελήφθησαν υπόψη οι κλίσεις, το πλάτος της οδού, η ιεράρχηση των
οδών καθώς και η πολεοδομική σημασία τους.
Οι ποδηλατόδρομοι αυτοί θα έχουν ενιαία διαμόρφωση, προκειμένου να αποτελέσει τον
κορμό του δικτύου. Επίσης οι διαδρομές αυτές θα αποτελέσουν ευκαιρία για συνολική
ανάπλαση των οδών που θα διέρχονται.
Αναβάθμιση και εγκατάσταση σταθμών bike-sharing
Λογική: Οι σταθμοί τοποθετούνται σε δημόσιους χώρους, σε σημαντικούς πόλους έλξης
καθώς και σε κόμβους του δικτύου πράσινων διαδρομών. Επίσης έγινε έλεγχος μέσω
περιοχών επιρροής 200m (buffer zones), προκείμενου στη 15ετία να καλύπτουν όλο τον
βασικό ιστό της πόλης. Η σταδιακή τοποθέτησή τους γίνεται σε συνδυασμό με την
επέκταση των πράσινων και ποδηλατικών διαδρομών.
Οι σταθμοί bike-sharing θα αποτελούν ιδιαίτερα σημεία μέσα στην πόλη (μικρά
τοπόσημα), τα οποία θα δίνουν στους κατοίκους και επισκέπτες τη δυνατότητα χρήσης
(ηλεκτρικού) ποδηλάτου ή μέσων μικροκινητικότητας για μικρό χρονικό διάστημα. Οι
σταθμοί αυτοί θα έχουν μεταβλητές θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής που
εξυπηρετούν. Επίσης, θα έχουν πινακίδες πληροφόρησης (ενδεχομένως και
ηλεκτρονικές), θέσεις για στάση και ξεκούραση, κ.α. Χρειάζεται να γίνει μελέτη
εφαρμογής για τον ακριβή καθορισμό της θέσης και του μεγέθους των σταθμών.
Χώροι κοινωνικοποίησης
Λογική: Η δραστηριοποίηση των ατόμων στον δημόσιο χώρο της πόλης είναι ένα
σημαντικό φαινόμενο, το οποίο το ΣΒΑΚ στοχεύει να αναδείξει. Σε αυτό το πλαίσιο
προτείνονται σημεία τα οποία συνήθως είναι θρησκευτικοί χώροι, πλατείες, σχολεία ή
και αθλητικοί χώροι, προκειμένου να ενισχυθεί η ελκυστικότητα τους αλλά και της
ευρύτερης περιοχής τους μέσα από σειρά κυρίως χαμηλού κόστους παρεμβάσεων στο
οδικό περιβάλλον. Απόρροια τέτοιων καίριων παρεμβάσεων θα είναι η διαμόρφωση
ευνοϊκών συνθηκών για την κοινωνικοποίηση των νέων αλλά και την επαφή τους με την
ίδια την πόλη.
Ενδεικτικά, ορισμένες παρεμβάσεις θα μπορεί να είναι η πεζοδρόμηση των
περιμετρικών οδών, η δημιουργία τοπικών ποδηλατοδρόμων που θα συνδέονται με το
ευρύτερο δίκτυο καθώς και ο επανασχεδιασμός των δημόσιων χώρων με λειτουργικά
κριτήρια.
Δημιουργία δακτυλίων προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων
Λογική: Οι δακτύλιοι προστασίας απαρτίζονται από τις οδούς που βρίσκονται
περιμετρικά της εκπαιδευτικής εγκατάστασης (συνήθως καλύπτουν απόσταση ενός ή
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δύο οικοδομικών τετραγώνων). Το μήκος και η θέση των οδών είναι σύμφωνη με το
μέγεθος της εγκατάστασης και η επιλογή αυτή πραγματοποιείται στοχεύοντας στην
άρτια προστασία του σχολείου καθώς και τη δημιουργία ενός αισθήματος ασφάλειας
γύρω από αυτό.
Εντός των συγκεκριμένων οδών προτείνεται η μείωση των ορίων ταχύτητας, η
τοποθέτηση ειδικής σήμανσης που προειδοποιεί για την ύπαρξη σχολικής
εγκατάστασης, η πύκνωση των διαβάσεων, η λήψη απαραίτητων προστατευτικών
μέτρων για τις εισόδους των σχολείων, τμηματικές πεζοδρομήσεις, αισθητικές
παρεμβάσεις, κ.α.
Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Λογική: Οι σταθμοί φόρτισης αφενός διαχέονται εντός του βασικού αστικού ιστού,
αφετέρου τοποθετούνται και στους περιμετρικούς χώρους στάθμευσης. Η βασική
λογική είναι ισόρροπη γεωγραφική κατανομή τους στη 15ετία (με εξαίρεση την κεντρική
περιοχή, όπου η τοποθέτησή τους είναι λίγο πιο πυκνή, με σκοπό την ενθάρρυνση της
ηλεκτροκίνησης για τα όποια ΙΧ εισέρχονται σε αυτήν) καθώς και η διαθεσιμότητα
ελεύθερων χώρων πχ οικόπεδα, τμήματα κόμβων, κτλ.
Οι σταθμοί φόρτισης θα έχουν μεταβλητές θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής
που εξυπηρετούν. Σημειώνεται ότι παράλληλα εκπονείται ειδικό ΣΦΗΟ του οποίου τα
αποτελέσματα θα ληφθούν υπόψη στον τελικός σχεδιασμό.
Αναβάθμιση διαβάσεων
Λογική: Σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου, πλησίον σημαντικών χρήσεων όπως
σχολεία, αθλητικοί χώροι, κτλ, εντός της κεντρικής περιοχής, καθώς και σε μεγάλους
οδικούς άξονες και κόμβους. Σημειώνεται πως είτε αναβαθμίζονται οι υφιστάμενες είτε
προστίθενται καινούριες διαβάσεις.
Οι διαβάσεις ποικίλλουν. Για παράδειγμα θα μπορούν να είναι έξυπνες διαβάσεις (με
φωτισμό και ηχητικά σήματα καθώς και χρόνο πράσινης και κόκκινης ένδειξης του
σηματοδότη), διαβάσεις με σηματοδότη, υπερυψωμένες διαβάσεις, διαβάσεις με
διαφορετικά χρώματα, αλλά και απλές.
Δημιουργία νέων διαδρομών δημόσιας συγκοινωνίας (Οδικές και ΜΣΤ)
Λογική: Οι νέες αυτές διαδρομές θα συνδέουν σημαντικούς πόλους έλξης της περιοχής
μελέτης όπως το λιμάνι, το αεροδρόμιο, το βασικό κέντρο, το ΙΤΕ- ΠανεπιστήμιοΠΑΓΝΗ, το Παγκρήτιο Στάδιο, κτλ, καθώς και τοπικά κέντρα της περιοχής με σκοπό τη
σταδιακή μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου στις εν λόγω διαδρομές.
Οι διαδρομές αυτές περιλαμβάνουν είτε οδική συγκοινωνία (λεωφορεία, mini-bus) είτε
μέσα σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ). Μάλιστα, στην περίπτωση της δημόσιας συγκοινωνίας,
ενδέχεται να δημιουργηθούν και αποκλειστικές λωρίδες κίνησης. Τέλος, η συχνότητα
των δρομολογίων και οι στάσεις θα καθοριστούν σε επόμενο χρονικό διάστημα μέσα
από εξειδικευμένες μελέτες εφαρμογής.
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8.2 Ήπιο σενάριο
Το ήπιο σενάριο περιλαμβάνει ανά χρονικό ορίζοντα τα κάτωθι.
8.2.1
•

•

Ορίζοντας 5ετίας
Νέα Ιεράρχηση Ηρακλείου (Π.1.1)
o

Αυτοκινητόδρομος: ΒΟΑΚ

o

Πρωτεύουσες αρτηρίες: Ηρακλείου-Φαιστού, Σοφοκλή Βενιζέλου

o

Δευτερεύουσες αρτηρίες: Λεωφ. 62 Μαρτύρων, Μίνωος-Ε.Ο.Κ.-Σμπώκου,
Σοφοκλή Βενιζέλου, Λεωφ. Νέαρχου, Λεωφ. Ικάρου, Λεωφ. Στέλιου
Καζαντζίδη, Λεωφ. Κνωσού, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως, Λεωφ.
Δημοκρατίας, Λεωφ. Μποφώρ, Αρχιεπισκόπου Μακάριου

o

Συλλεκτήριες οδοί: Α. Κάλβου-Πλάτωνος, Αγίου Ιωάννου ΧωστούΠαπαγιάννη Σκουλά, Ανθέων, Γερωνυμάκη-Κομνηνών-Χειμάρρας, ΔεξιθέαςΓ. Παπανδρέου, Δημοκρατίας (Ν. Αλικαρνασσός), Ε. Ξάνθου-Λαγκαδά, Έβανς,
Εθνομαρτύρων, Ειρήνης και Φιλίας, Ευμαθίου, Ηροδότου, Ηφαίστου, Κ.
Αστρινάκη-Ε. Ξάνθου-Αγησιλάου, Καστοριάς, Κλεάνθη, Κονδυλάκη,
Λεβήνου-Ατλαντίδος-Παρασκευόπουλου, Λευτέρη Σκεπετζή, Λεωφ. Ιωνίας,
Ούλωφ Πάλμε, Λεωφ. Καλοκαιρινού, Λεωφ. Πανεπιστημίου, Λεωφ. Πλαστήρα,
Κατράκη, Μάχης Κρήτης, Μεγ. Αλεξάνδρου, Μεσσαράς, Μιλτιάδου, Ν.
Κρασαδάκη, Παρασκευόπουλου, Πετρακογιώργη, Πιτσουλάκη, Σαλαμίνος,
Σπερχειού-Κακρίδη-Χατζάκη-Αρχελάου, Χριστομιχάλη Ξυλούρη, ΓιαμαλάκηΚ. Λουκάρεως-Αβέρωφ-Παπαναστασίου, Παύλου Μελά, Λίμνης Κουρνά,
Ηρακλή,
Ιερολοχιτών,
Α.
Καστρινάκη,
Γ.
Γεωργιάδου-Πυράνθου,
Χρυσοστόμου Σμύρνης, Κνωσού, Μονής Πρεβέλης, Μονής Γωνιάς, Ιτάνου,
Πέτρου Φούμη, Μονής Τοπλού, Μάρκου Καραναστάση, Νάθενας, Ερμή

Προστασία κέντρου από μηχανοκίνητη κυκλοφορία: Έκταση: 449,21 στρ. (Π.1.1)
o

•

Περιοχή 1: Εντός των παλαιών τειχών και συγκεκριμένα Γιαμαλάκη-Αγίου
Μηνά-Κυρίλλου
Λουκάρεως-Αβέρωφ-Πλατεία
Ελευθερίας-ΜποφόρΝεάρχου-Σοφοκλή Βενιζέλου

Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας με ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ./ώρα:
Έκταση: 1.559,36 στρ. (Π.1.1)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Περιοχή 1: Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γερωνυμάκη-Λεωφ.
Δημοκρατίας-Πλ. Ελευθερίας
Περιοχή 2: Καλοκαιρινού-Κύριλλου Λουκάρεως-Γιαμπούδη-Λεωφ. Πλαστήρα
Περιοχή 3: Κορνάρου-Έβανς-Λεωφ. Πλαστήρα-Γιαμπούδη
Περιοχή 4: Αβέρωφ-Λεωφ. Δημοκρατίας-Χαρ. Τρικούπη-Έβανς
Περιοχή
5:
Σοφ.
Βενιζέλου-Γιαμαλάκη-Καλοκαιρινού-Αρχιεπισκόπου
Μακάριου
Περιοχή 6: Λεωφ. 62 Μαρτύρων-Τείχη-Σοφ. Βενιζέλου-Μίνωος
Περιοχή 7: Μίνωος-Θέρισου-Λεωφ. 62 Μαρτύρων
Περιοχή 8: Κονδυλάκη-Μίνωος-Θέρισου-Τείχη
Περιοχή 9: Κονδυλάκη-Γ. Γεωργιάδου-Ερωφίλης-Λεωφ. Παπανδρέου-Ε.Ο.Κ.

78

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παραδοτέο 3 - Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και
Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων
Μάρτιος 2022

o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Αναδιαμόρφωση κόμβων, Αριθμός (27), (Π.1.1)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Θέση 1: Μάχης Κρήτης και Ελ. Βενιζέλου
Θέση 2: Σοφοκλή Βενιζέλου και Μίνωος
Θέση 3: Λεωφ. 62 Μαρτύρων και Μίνωος
Θέση 4: Λουκάρεως, Γιαμαλάκη και Καλοκαιρινού
Θέση 5: Ικάρου και Νηρέως
Θέση 6: Λουκάρεως, 1821, Μονοφατσίου και Μαρογιώργη
Θέση 7: Ιτανού και Μ. Πρεβέλης
Θέση 8: Αβέρωφ, Δημοκρατίας, Πλ. Ελευθερίας, Πλ. Πεδιάδος
Θέση 9: Ανθεμίου και Αναλήψεως
Θέση 10: Γερωνυμάκη και Τ. Πλεύρη
Θέση 11: Έβανς, Χαρ. Τρικούπη και Πλ. Κύπρου
Θέση 12: Γ. Παπανδρέου και Λεωφ. Ιωνίας
Θέση 13: Εθν. Αντιστάσεως και Γερωνυμάκη
Θέση 14: Σμπώκου και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 16: Ικάρου και Εφέσσου
Θέση 17: Ικάρου και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 18: Νεάρχου και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 19: Χατζάκη και Ερμή
Θέση 20: Καζαντζίδη και Ικάρου
Θέση 21: Νεάρχου και Καζαντζίδη
Θέση 22: Σκορδαλού και Κνωσού
Θέση 23: Αϊδινίου και Παπαδάκη
Θέση 24: Εθνομαρτύρων και Ανθέων 1 (35.315219, 25.139344)
Θέση 25: Εθνομαρτύρων και Ανθέων 2 (35.314926, 25.140140)
Θέση 26: Ανδρέα Παπανδρέου και Δεξιθέας
Θέση 27: Ικτίνου, Α. Παπανδρέου και Ατλαντίδος

Κατασκευή περιφερειακών χώρων στάθμευσης (park and ride): Αριθμός: 1 (Π.3.1)
o

•

Περιοχή 10: Γ. Γεωργιάδου-Λεωφ. Ιωνίας-Γ. Παπανδρέου-Ερωφίλης
Περιοχή 11: Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Α. Παπανδρέου-Σμπώκου-Λεωφ. Ιωνίας
Περιοχή 12: Λεωφ. Κνωσού-Λεωφ. Ιωνίας-Γ. Παπανδρέου
Περιοχή 13: Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Ιωνίας-Β. Σμπώκου-Λεωφ. Κνωσού
Περιοχή 14: Πλ. Κύπρου-Λεωφ. Κνωσού-Γ. Παπανδρέου-Χρυσοστόμου
Περιοχή 15: Λεωφ. Δημοκρατίας-Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Κνωσού
Περιοχή 16: Δημοκρατίας-Χαρ. Τρικούπη-Χρυσοστόμου-Γ. Παπανδρέου
Περιοχή 17: Λεωφ. Δημοκρατίας-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γ. ΠαπανδρέουΓερωνυμάκη
Περιοχή 18: Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Δημοκρατίας-Β.
Σμπώκου

Θέση 1: Ντοστογιέφσκι και Μενελάου Ξυλούρη

Κατασκευή νέων χώρων στάθμευσης εντός αστικού ιστού: Αριθμός: 1 (Π.3.1)
o

Θέση 1: Πέλλης και Γράμμου
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•

Αξιοποίηση υπαρχόντων χώρων στάθμευσης εντός πόλης, Αριθμός: 5 (Π.3.1)
o
o
o
o
o

•

Καθορισμός περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσης, Έκταση: 1.199,64 στρ. (Π.3.1)
o

o

o
o
•

Διαδρομή 1: Θερίσσου
Διαδρομή 2: Κονδυλάκη
Διαδρομή 3: Μάχης Κρήτης
Διαδρομή 4: Μονής Πρεβέλης

Δημιουργία πράσινων διαδρομών: Μήκος: 13,78km (Π.2.1)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Περιοχή 1: Εντός των παλαιών τειχών και συγκεκριμένα Γιαμαλάκη-Αγίου
Μηνά-Κυρίλλου
Λουκάρεως-Αβέρωφ-Πλατεία
Ελευθερίας-ΜποφόρΝεάρχου-Σοφοκλή Βενιζέλου
Περιοχή 2: Σοφ. Βενιζέλου-Αγίου Μηνά-Κ. Λουκάρεως-Πάροδος 4η
Πεδιάδος-Βίγλας-Πάροδος 2η Πεδιάδος Βίγλας-Πεδιάδος-Λεωφ. ΠλαστήραΑρχιεπισκόπου Μακάριου
Περιοχή 3: Λεωφ. Νεάρχου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ.
Μποφώρ
Περιοχή 4: Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γερωνυμάκη-Ανθεμίου

Δημιουργία ποδηλατοδρόμων: Μήκος: 4,3km (Π.2.1)
o
o
o
o

•

Θέση 1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (35.33821, 25.12381)
Θέση 2: Πεδιάδος και Λεωφ. Δημοκρατίας
Θέση 3: Λιμάνι Ηρακλείου (35.34327, 25.15126)
Θέση 4: Λεωφ. Ικάρου και Σταδίου
Θέση 5: Σοφοκλή Βενιζέλου (35.34076, 25.11824)

Διαδρομή 1: Παραλιακή Λεωφόρος
Διαδρομή 2: Ενετικά τείχη
Διαδρομή 3: Λεωφ. Καλοκαιρινού
Διαδρομή 4: Γιαμπουδή-1821
Διαδρομή 5: Δικαιοσύνης
Διαδρομή 6: 1878-Ψαρομηλίγκων
Διαδρομή 7: Γιάννη Χρονάκη-Ανδρεαδάκη-Καντανολέοντος
Διαδρομή 8: Δούκος Μποφώρ-Σαπφούς-Ιδομενέως-Αγίου ΤίτουΔιαδρομή 9: 25ης Αυγούστου
Διαδρομή 10: Λεωφ. Νεάρχου
Διαδρομή 11: Δημοκρατίας-Σοφοκλέους-Αρχιμήδους
Διαδρομή 12: Πέλλης-Ζωοδόχου Πηγής-Κονίτσης-Κορυτσάς
Διαδρομή 13: Ε. Ξάνθου-Ρυτίου-Αγίας Λαύρας-Μετεώρων-Λεωφ. Νεάρχου

Εγκατάσταση νέων σταθμών bike-sharing, Αριθμός: 30 (Π.2.1)
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•

Χώροι κοινωνικοποίησης, Αριθμός: 30 (Π.2.1)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Χώρος 1: Αγία Αικατερίνη
Χώρος 2: Αγία Τριάδα
Χώρος 3: Άγιος Μηνάς
Χώρος 4: Πάρκο Γιούρι Γκαγκάριν
Χώρος 5: Ενετικά Τείχη
Χώρος 6: Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μασταμπά
Χώρος 7: Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας
Χώρος 8: Λιοντάρια
Χώρος 9: Ξενία
Χώρος 10: Παιδική χαρά Ερμή
Χώρος 11: Παιδική χαρά Π. Μελά-Νίκης-Τσόντου Βάρδα
Χώρος 12: Πάρκο Αγίου Γεωργίου
Χώρος 13: Πάρκο Αναλήψεως
Χώρος 14: Πάρκο Νεάρχου
Χώρος 15: Πάρκο Φιλελλήνων
Χώρος 16: Πλατεία Αναξαγόρα
Χώρος 17: Πλατεία Θερίσσου
Χώρος 18: Πλατεία Κορνάρου
Χώρος 19: Πλατεία Νικαίας
Χώρος 20: Πλατεία Σινάνη
Χώρος 21: Τίμιος Σταυρός
Χώρος 22: Πλατεία Αγίου Τίτου
Χώρος 23: Πλατεία Αναξαγόρα
Χώρος 24: Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα
Χώρος 25: Πάρκο Οδυσσέως
Χώρος 26: Πάρκο Ηροδότου-Αναγεννήσεως-ΜπαλαλήΧώρος 27: Άγιος Ελευθέριος
Χώρος 28: Πλατεία Θιακάκη
Χώρος 29: Πάρκο Μικράς Ασίας
Χώρος 30: Πτολεμαίου και Καρδίτση

•

Οδοί προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, Μήκος: 5,25km (Π.4.1)

•

Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, Αριθμός: 42 (Π.3.1)

•

Δημιουργία απλής λεωφορειολωρίδας, Μήκος: 15,89km (Π.5.1)
o
o
o
o
o
o
o

•

Λωρίδα 1: 62 Μαρτύρων
Λωρίδα 2: Σοφοκλή Βενιζέλου
Λωρίδα 3: Ε.Ο. Ηρακλείου-Φαιστού
Λωρίδα 4: Ιωνίας-Ούλωφ Πάλμε
Λωρίδα 5: Λεωφ. Κνωσού
Λωρίδα 6: Ικάρου
Λωρίδα 7: Εθνικής Αντιστάσεως

Νέες λεωφορειακές συνδέσεις, Μήκος: 8,2km (Π.5.1)
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•

Χωροθέτηση ειδικών χώρων στάθμευσης ταξί (πιάτσες), Αριθμός: 31 (Π.5.1)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Χώρος 1: Παγκρήτιο Στάδιο (Μουστακλή)
Χώρος 2: Στάση Γιόφυρος (Ε.Ο. Ηρακλείου-Φαιστού)
Χώρος 3: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Χώρος 4: Ειρήνης και Φιλίας και Μπακογιάννη
Χώρος 5: Άγιος Στυλιανός (Παύλου Μελά)
Χώρος 6: Α. Παπανδρέου και Ατλαντίδος
Χώρος 7: Λευθεραίου-Ατλαντίδος-Παρασκευόπουλου
Χώρος 8: Κονδυλάκη και Γεννηματά
Χώρος 9: Λεωφ. Δημοκρατίας και Πεδιάδος
Χώρος 10: Ιερολοχιτών και Ιωνίας
Χώρος 11: Εφέσου (πλησίον ΚΤΕΛ)
Χώρος 12: Λεωφ. Κνωσού (πλησίον στάσης Μπεντεβή)
Χώρος 13: Ούλωφ Πάλμε και Ευμαθίου
Χώρος 14: Εθνομαρτύρων και Παπαναστασίου
Χώρος 15: Λεωφ. Κνωσού και Νάθενα (Εφορία)
Χώρος 16: Λεωφ. Κνωσού και Σόλωνος (Βενιζέλειο Νοσοκομείο)
Χώρος 17: Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού
Χώρος 18: Ηφαίστου και Ελευθέρνης
Χώρος 19: Μάχης Κρήτης και 62 Μαρτύρων
Χώρος 20: Σοφοκλή Βενιζέλου και Μίνωος
Χώρος 21: Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου
Χώρος 22: Ικάρου και Ηροδότου
Χώρος 23: Κανάρη και Ικάρου
Χώρος 24: Κονίτσης και Κομνηνών
Χώρος 25: Μ. Μουντράκη και Μπαντουβά
Χώρος 26: Μονής Πρεβέλης και Ιτάνου
Χώρος 27: Λεωφ. Ιωνίας και Γ. Παπανδρέου
Χώρος 28: Αθ. Διάκου και Λεωφ. Δημοκρατίας
Χώρος 29: Πλατεία Κορνάρου
Χώρος 30: Πλατεία Ελευθερίας
Χώρος 31: Μποφώρ και Επιμενίδου

•

Αναβάθμιση τοπικού κέντρου, Αριθμός: 11 (Π.5.1)

•

Φωτεινός σηματοδότης για πεζούς, Αριθμός: 5 (Π.1.1)
o
o
o
o
o

Θέση 1: Σοφοκλή Βενιζέλου και Μίνωος
Θέση 2: Εφόδου και Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου
Θέση 3: Αρχιμήδους και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 4: Λεωφ. Ικάρου και Ρυτίου
Θέση 5: Πλατεία Ελευθερίας
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8.2.2
•

•

Ορίζοντας 10ετίας
Νέα Ιεράρχηση Ηρακλείου (Π.1.2)
o

Αυτοκινητόδρομος: ΒΟΑΚ

o

Πρωτεύουσες αρτηρίες: Ηρακλείου-Φαιστού, Σοφοκλή Βενιζέλου

o

Δευτερεύουσες αρτηρίες: Λεωφ. 62 Μαρτύρων, Μίνωος-Ε.Ο.Κ.-Σμπώκου,
Σοφοκλή Βενιζέλου, Λεωφ. Νέαρχου, Λεωφ. Ικάρου, Λεωφ. Στέλιου
Καζαντζίδη, Λεωφ. Κνωσού, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως, Λεωφ.
Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακάριου

o

Συλλεκτήριες οδοί: Α. Κάλβου-Πλάτωνος, Αγίου Ιωάννου ΧωστούΠαπαγιάννη Σκουλά, Ανθέων, Γερωνυμάκη-Κομνηνών-Χειμάρρας, ΔεξιθέαςΓ. Παπανδρέου, Δημοκρατίας (Ν. Αλικαρνασσός), Ε. Ξάνθου-Λαγκαδά, Έβανς,
Εθνομαρτύρων, Ειρήνης και Φιλίας, Ευμαθίου, Ηροδότου, Ηφαίστου, Κ.
Αστρινάκη-Ε. Ξάνθου-Αγησιλάου, Καστοριάς, Κλεάνθη, Κονδυλάκη,
Λεβήνου-Ατλαντίδος-Παρασκευόπουλου, Λευτέρη Σκεπετζή, Λεωφ. Ιωνίας,
Ούλωφ Πάλμε, Λεωφ. Καλοκαιρινού, Λεωφ. Πανεπιστημίου, Λεωφ. Πλαστήρα,
Μάνου Κατράκη, Μάχης Κρήτης, Μεγ. Αλεξάνδρου, Μεσσαράς, Μιλτιάδου, Ν.
Κρασαδάκη, Παρασκευόπουλου, Πετρακογιώργη, Πιτσουλάκη, Σαλαμίνος,
Σπερχειού-Κακρίδη-Χατζάκη-Αρχελάου, Χριστομιχάλη Ξυλούρη, ΓιαμαλάκηΚ. Λουκάρεως-Αβέρωφ-Παπαναστασίου, Παύλου Μελά, Λίμνης Κουρνά,
Ηρακλή, Ιερολοχιτών, Α. Καστρινάκη, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Κνωσού,
Ιτάνου, Πέτρου Φούμη, Μονής Τοπλού, Μάρκου Καραναστάση, Νάθενας,
Ερμή, Μποφώρ

Προστασία κέντρου από μηχανοκίνητη κυκλοφορία: Έκταση: 449, 21στρ. (ίδιος
αριθμός με 5ετία), (Π.1.2)
o

•

Περιοχή 1: Εντός των παλαιών τειχών και συγκεκριμένα Γιαμαλάκη-Αγίου
Μηνά-Κυρίλλου
Λουκάρεως-Αβέρωφ-Πλατεία
Ελευθερίας-ΜποφόρΝεάρχου-Σοφοκλή Βενιζέλου

Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας με ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ./ώρα:
Έκταση: 3.141, 18 στρ. (αύξηση κατά 1.581,82 στρ.), (Π.1.2)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Περιοχή 1: Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γερωνυμάκη-Λεωφ.
Δημοκρατίας-Πλ. Ελευθερίας
Περιοχη 2: Καλοκαιρινού-Κύριλλου Λουκάρεως-Γιαμπούδη-Λεωφ. Πλαστήρα
Περιοχή 3: Κορνάρου-Έβανς-Λεωφ. Πλαστήρα-Γιαμπούδη
Περιοχή 4: Αβέρωφ-Λεωφ. Δημοκρατίας-Χαρ. Τρικούπη-Έβανς
Περιοχή
5:
Σοφ.
Βενιζέλου-Γιαμαλάκη-Καλοκαιρινού-Αρχιεπισκόπου
Μακάριου
Περιοχή 6: Λεωφ. 62 Μαρτύρων-Τείχη-Σοφ. Βενιζέλου-Μίνωος
Περιοχή 7: Μίνωος-Θέρισου-Λεωφ. 62 Μαρτύρων
Περιοχή 8: Κονδυλάκη-Μίνωος-Θέρισου-Τείχη
Περιοχή 9: Κονδυλάκη-Γ. Γεωργιάδου-Ερωφίλης-Λεωφ. Παπανδρέου-Ε.Ο.Κ.
Περιοχή 10: Γ. Γεωργιάδου-Λεωφ. Ιωνίας-Γ. Παπανδρέου-Ερωφίλης
Περιοχή 11: Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Α. Παπανδρέου-Σμπώκου-Λεωφ. Ιωνίας
Περιοχή 12: Λεωφ. Κνωσού-Λεωφ. Ιωνίας-Γ. Παπανδρέου
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Περιοχή 13: Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Ιωνίας-Β. Σμπώκου-Λεωφ. Κνωσού
Περιοχή 14: Πλ. Κύπρου-Λεωφ. Κνωσού-Γ. Παπανδρέου-Χρυσοστόμου
Περιοχή 15: Λεωφ. Δημοκρατίας-Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Κνωσού
Περιοχή 16: Δημοκρατίας-Χαρ. Τρικούπη-Χρυσοστόμου-Γ. Παπανδρέου
Περιοχή 17: Λεωφ. Δημοκρατίας-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γ. ΠαπανδρέουΓερωνυμάκη
Περιοχή 18: Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Δημοκρατίας-Β.
Σμπώκου
Περιοχή 19: Λεωφ. Μίνωος-Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου-Μάχης Κρήτης
Περιοχή 20: Ηφαίστου-Λεωφ. 62 Μαρτύρων-Ισαύρων-Μάχης Κρήτης
Περιοχή 21: Μάχης Κρήτης-Ηφαίστου-Λεωφ. Μίνωος-Λεωφ. 62 Μαρτύρων
Περιοχή 22: Θέρισου-Λεβήνου-Μίνωος-Λεωφ. 62 Μαρτύρων
Περιοχή 23: Λεωφ. Μίνωος-Θερίσου-Κονδυλάκη
Περιοχή 24: Κονδυλάκη-Ε.Ο.Κ.-Λεωφ. Α. Παπανδρέου
Περιοχή 25: Λεωφ. Α. Παπανδρέου-Β. Σμπώκου-Λεωφ. ΙωνίαςΠαρασκευόπουλου-Ατλαντίδος
Περιοχή 26: Λεωφ. Α. Παπανδρέου-Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Ιωνίας-Β. Σμπώκου
Περιοχή 27: Γερωνυμάκη-Καπετάν Μανώλη Μπαντουβά-ΠιτσουλάκηΛευτέρη Σκεπετζή-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως
Περιοχή 28: Κομνηνών-Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ. Δημοκρατίας-Γερωνυμάκη
Περιοχή 29: Λεωφ. Νεάρχου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Νάξου-Λεωφ. Ικάρου

Αναδιαμόρφωση κόμβων, Αριθμός: 44, δηλαδή αύξηση κατά 17 (Π.1.2)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Θέση 1: Μάχης Κρήτης και Ελ. Βενιζέλου
Θέση 2: Σοφοκλή Βενιζέλου και Μίνωος
Θέση 3: Λεωφ. 62 Μαρτύρων και Μίνωος
Θέση 4: Λουκάρεως, Γιαμαλάκη και Καλοκαιρινού
Θέση 5: Ικάρου και Νηρέως
Θέση 6: Λουκάρεως, 1821, Μονοφατσίου και Μαρογιώργη
Θέση 7: Ιτανού και Μ. Πρεβέλης
Θέση 8: Αβέρωφ, Δημοκρατίας, Πλ. Ελευθερίας, Πλ. Πεδιάδος
Θέση 9: Ανθεμίου και Αναλήψεως
Θέση 10: Γερωνυμάκη και Τ. Πλεύρη
Θέση 11: Ανδρέα Παπανδρέου, Θέρισου και Λεβήνου
Θέση 12: Γ. Παπανδρέου και Λεωφ. Ιωνίας
Θέση 13: Εθν. Αντιστάσεως και Γερωνυμάκη
Θέση 14: Παπαγιάννη Σκουλά και Δεξιθέας
Θέση 16: Ικάρου και Εφέσσου
Θέση 17: Ικάρου και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 18: Νεάρχου και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 19: Χατζάκη και Ερμή
Θέση 20: Καζαντζίδη και Ικάρου
Θέση 21: Νεάρχου και Καζαντζίδη
Θέση 22: Σκορδαλού και Κνωσού
Θέση 23: Αϊδινίου και Παπαδάκη
Θέση 24: Ανθέων (35.314185, 25.139841)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Κατασκευή περιφερειακών χώρων στάθμευσης (park and ride): Αριθμός: 2 (αύξηση
κατά 1), (Π.3.2)
o
o

•

Θέση 1: Ντοστογιέφσκι και Μενελάου Ξυλούρη
Θέση 2: Τζων Τσάντγουικ και Φοινίκων

Κατασκευή νέων χώρων στάθμευσης εντός αστικού ιστού: Αριθμός: 5 (αύξηση κατά
4) (Π.3.2)
o
o
o
o
o

•

Θέση 25: Εθνομαρτύρων και Ανθέων
Θέση 26: Ανδρέα Παπανδρέου και Δεξιθέας
Θέση 27: Π. Μελά και Στρυμώνος
Θέση 28: Ηροδότου και Καρίας
Θέση 29: Ούλωφ Πάλμε και Ευμαθίου
Θέση 30: Σιμωνόπετρας και Ε. Χατζάκη
Θέση 31: Ικάρου και Ηροδότου
Θέση 32: Καστοριάς, Πλάτωνος και Τριανδρίας
Θέση 33: Βίτσι και Ικάρου
Θέση 34: Ικάρου, Χειμάρρας και Σουλίου
Θέση 35: Σαλαμίνος και Χειμάρρας
Θέση 36: Ε. Ξάνθου και Δαφέρμου
Θέση 37: Νεαπόλεως και Αστρινάκη
Θέση 38: Ξάνθου και Αστρινάκη
Θέση 39: Λύττου και Χριστομιχάλη Ξυλούρη
Θέση 40: Αγίου Ιωάννη Χωστού και Λυκείου
Θέση 41: Γερωνυμάκη και Λαγκαδά
Θέση 42: Γερωνυμάκη και Μονής Τοπλού
Θέση 43: Κλεισούρας και Αρχελάου
Θέση 44: Κρασάδακη και Λιμπρίτη

Θέση 1: Πέλλης και Γράμμου
Θέση 2: Καραϊσκάκη και Αναπαύσεως
Θέση 3: Μαρούλα και Μελωδίας
Θέση 4: Μπαντουβά και Μακρή
Θέση 5: Α. Παπανδρέου και Σμπώκου (κάτω από πλατεία Νίκης)

Αξιοποίηση υπαρχόντων χώρων στάθμευσης εντός πόλης, Αριθμός: 6 (αύξηση κατά
1) (Π.3.2)
o
o
o
o
o
o

Θέση 1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (35.33821, 25.12381)
Θέση 2: Πεδιάδος και Λεωφ. Δημοκρατίας
Θέση 3: Λιμάνι Ηρακλείου (35.34327, 25.15126)
Θέση 4: Λεωφ. Ικάρου και Σταδίου
Θέση 5: Σοφοκλή Βενιζέλου (35.34076, 25.11824)
Θέση 6: Πετράκη και Καμπέλη
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•

Καθορισμός περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσης, Έκταση: 1.199,64 στρ. (αύξηση κατά
158.48 στρ.), (Π.3.2)
o

o

o
o
o
o
o
o
•

Δημιουργία ποδηλατοδρόμων: Μήκος: 5,76km (Π.2.2)
o
o
o
o

•

Περιοχή 1: Εντός των παλαιών τειχών και συγκεκριμένα Γιαμαλάκη-Αγίου
Μηνά-Κυρίλλου Λουκάρεως-Αβέρωφ-Πλατεία Ελευθερίας-ΜποφόρΝεάρχου-Σοφοκλή Βενιζέλου
Περιοχή 2: Σοφ. Βενιζέλου-Αγίου Μηνά-Κ. Λουκάρεως-Πάροδος 4η
Πεδιάδος-Βίγλας-Πάροδος 2η Πεδιάδος Βίγλας-Πεδιάδος-Λεωφ. ΠλαστήραΑρχιεπισκόπου Μακάριου
Περιοχή 3: Λεωφ. Νεάρχου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ.
Μποφώρ
Περιοχή 4: Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γερωνυμάκη-Ανθεμίου
Περιοχή 5: Λιλής Ζωγράφου-Πηλίου-Λεωφ. Ικάρου-Νηρέως
Περιοχή 6: Μονής Τοπλού-Γερωνυμάκη-Καπετάν Μανώλη ΜπαντουβάΔράμας-Μακεδονίας
Περιοχή 7: Λοχαγού Καραγιάννη-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Μονής ΑρετίουΧρυσοστόμου
Περιοχή 8: Λίσου-Ύδρας-Ραύκου-Μίνωος-Στράβωνος-ΦιλιππουπόλεωςΘέρισου-Επαμεινώνδα-Δραμουντάνη-Πριανσού

Διαδρομή 1: Μονής Πρεβέλης
Διαδρομή 2: Καμπιτάκη-Βαλτετσίου
Διαδρομή 3: Ανδρέα Παπανδρέου
Διαδρομή 4: Νεάρχου-Παραλιακός Νέας Αλικαρνασσού

Δημιουργία πράσινων διαδρομών: Μήκος: 29,26km (αύξηση κατά 15,48 km), (Π.2.2)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Διαδρομή 1: Παραλιακή Λεωφόρος
Διαδρομή 2: Ενετικά τείχη
Διαδρομή 3: Λεωφ. Καλοκαιρινού
Διαδρομή 4: Γιαμπουδή-1821
Διαδρομή 5: Δικαιοσύνης
Διαδρομή 6: 1878-Ψαρομηλίγκων
Διαδρομή 7: Γιάννη Χρονάκη-Ανδρεαδάκη-Καντανολέοντος
Διαδρομή 8: Δούκος Μποφώρ-Σαπφούς-Ιδομενέως-Αγίου ΤίτουΔιαδρομή 9: 25ης Αυγούστου
Διαδρομή 10: Λεωφ. Νεάρχου
Διαδρομή 11: Ατλαντίδος
Διαδρομή 12: Πέλλης-Ζωοδόχου Πηγής-Κονίτσης-Κορυτσάς
Διαδρομή 13: Ε. Ξάνθου-Ρυτίου-Αγίας Λαύρας-Μετεώρων-Λεωφ. Νεάρχου
Διαδρομή 14: Κονδυλάκη
Διαδρομή 15: Ιερολοχιτών-Ραυτόπουλου
Διαδρομή
16:
Γύζη-Μηλιώτη-Αλεξάνδρειας-Μ.
Γεωργιάδου-ΠαλαμάΜαγγανάρηδων-Ερωφίλης-Γ. Γεωργιάδου
Διαδρομή 17: Καλαμά
Διαδρομή 18: Ε. Ξάνθου-Μάχης Πέτρας-Δυρραχίου-Μουσών-ΝεαπόλεωςΙτάνου-Φιλελλήνων-Γ. Παπανικολάου-Σκεπετζή-Λεωφ. Μίνωος
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o
o
o
o

Διαδρομή 19: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου-Πλαστήρα
Διαδρομή 20: Έβανς
Διαδρομή 21: 62 Μαρτύρων
Διαδρομή 22: Μεταξάκη-Κολοκοτρώνη-Ηρακλή

•

Εγκατάσταση νέων σταθμών bike-sharing, Αριθμός: 56 (αύξηση κατά 26), (Π.2.2)

•

Χώροι κοινωνικοποίησης, Αριθμός: 30 (ίδιος αριθμός με 5ετία), (Π.2.2)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Χώρος 1: Αγία Αικατερίνη
Χώρος 2: Αγία Τριάδα
Χώρος 3: Άγιος Μηνάς
Χώρος 4: Πάρκο Γιούρι Γκαγκάριν
Χώρος 5: Ενετικά Τείχη
Χώρος 6: Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μασταμπά
Χώρος 7: Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας
Χώρος 8: Λιοντάρια
Χώρος 9: Ξενία
Χώρος 10: Παιδική χαρά Ερμή
Χώρος 11: Παιδική χαρά Π. Μελά-Νίκης-Τσόντου Βάρδα
Χώρος 12: Πάρκο Αγίου Γεωργίου
Χώρος 13: Πάρκο Αναλήψεως
Χώρος 14: Πάρκο Νεάρχου
Χώρος 15: Πάρκο Φιλελλήνων
Χώρος 16: Πλατεία Αναξαγόρα
Χώρος 17: Πλατεία Θερίσσου
Χώρος 18: Πλατεία Κορνάρου
Χώρος 19: Πλατεία Νικαίας
Χώρος 20: Πλατεία Σινάνη
Χώρος 21: Τίμιος Σταυρός
Χώρος 22: Πλατεία Αγίου Τίτου
Χώρος 23: Πλατεία Αναξαγόρα
Χώρος 24: Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα
Χώρος 25: Πάρκο Οδυσσέως
Χώρος 26: Πάρκο Ηροδότου-Αναγεννήσεως-ΜπαλαλήΧώρος 27: Άγιος Ελευθέριος
Χώρος 28: Πλατεία Θιακάκη
Χώρος 29: Πάρκο Μικράς Ασίας
Χώρο 30: Πτολεμαίου και Καρδίτση

•

Οδοί προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, Μήκος: 11,19km (αύξηση κατά
5.94km), (Π.4.2)

•

Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, Αριθμός: 74 (Π.3.2)

87

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παραδοτέο 3 - Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και
Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων
Μάρτιος 2022

•

Δημιουργία απλής λεωφορειολωρίδας, Μήκος: 15,89km (ίδιος αριθμός με 5ετία),
(Π.5.1)
o
o
o
o
o
o
o

Λωρίδα 1: 62 Μαρτύρων
Λωρίδα 2: Σοφοκλή Βενιζέλου
Λωρίδα 3: Ε.Ο. Ηρακλείου-Φαιστού
Λωρίδα 4: Ιωνίας-Ούλωφ Πάλμε
Λωρίδα 5: Λεωφ. Κνωσού
Λωρίδα 6: Ικάρου
Λωρίδα 7: Εθνικής Αντιστάσεως

•

Νέες λεωφορειακές συνδέσεις, Μήκος: 8,2km (ίδιος αριθμός με 5ετία), (Π.5.1)

•

Χωροθέτηση ειδικών χώρων στάθμευσης ταξί (πιάτσες), Αριθμός: 31 (ίδιος αριθμός
με 5ετία), (Π.5.1)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Χώρος 1: Παγκρήτιο Στάδιο (Μουστακλή)
Χώρος 2: Στάση Γιόφυρος (Ε.Ο. Ηρακλείου-Φαιστού)
Χώρος 3: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Χώρος 4: Ειρήνης και Φιλίας και Μπακογιάννη
Χώρος 5: Άγιος Στυλιανός (Παύλου Μελά)
Χώρος 6: Α. Παπανδρέου και Ατλαντίδος
Χώρος 7: Λευθεραίου-Ατλαντίδος-Παρασκευόπουλου
Χώρος 8: Κονδυλάκη και Γεννηματά
Χώρος 9: Λεωφ. Δημοκρατίας και Πεδιάδος
Χώρος 10: Ιερολοχιτών και Ιωνίας
Χώρος 11: Εφέσου (πλησίον ΚΤΕΛ)
Χώρος 12: Λεωφ. Κνωσού (πλησίον στάσης Μπεντεβή)
Χώρος 13: Ούλωφ Πάλμε και Ευμαθίου
Χώρος 14: Εθνομαρτύρων και Παπαναστασίου
Χώρος 15: Λεωφ. Κνωσού και Νάθενα (Εφορία)
Χώρος 16: Λεωφ. Κνωσού και Σόλωνος (Βενιζέλειο Νοσοκομείο)
Χώρος 17: Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού
Χώρος 18: Ηφαίστου και Ελευθέρνης
Χώρος 19: Μάχης Κρήτης και 62 Μαρτύρων
Χώρος 20: Σοφοκλή Βενιζέλου και Μίνωος
Χώρος 21: Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου
Χώρος 22: Ικάρου και Ηροδότου
Χώρος 23: Κανάρη και Ικάρου
Χώρος 24: Κονίτσης και Κομνηνών
Χώρος 25: Μ. Μουντράκη και Μπαντουβά
Χώρος 26: Μονής Πρεβέλης και Ιτάνου
Χώρος 27: Λεωφ. Ιωνίας και Γ. Παπανδρέου
Χώρος 28: Αθ. Διάκου και Λεωφ. Δημοκρατίας
Χώρος 29: Πλατεία Κορνάρου
Χώρος 30: Πλατεία Ελευθερίας
Χώρος 31: Μποφώρ και Επιμενίδου

Αναβάθμιση τοπικού κέντρου, Αριθμός: 11 (ίδιος αριθμός με 5ετία), (Π.5.1)
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•

Φωτεινός σηματοδότης για πεζούς, Αριθμός: 6 (αύξηση κατά 1), (Π.1.2)
o
o
o
o
o
o

8.2.3
•

Ορίζοντας 15ετίας
Νέα Ιεράρχηση Ηρακλείου (Π.1.3)
o

Αυτοκινητόδρομος: ΒΟΑΚ

o
o

Πρωτεύουσες αρτηρίες: Ηρακλείου-Φαιστού, Σοφοκλή Βενιζέλου
Δευτερεύουσες αρτηρίες: Λεωφ. 62 Μαρτύρων, Μίνωος-Ε.Ο.Κ.-Σμπώκου,
Λεωφ. Νέαρχου, Λεωφ. Ικάρου, Λεωφ. Στέλιου Καζαντζίδη, Λεωφ. Κνωσού,
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως, Λεωφ. Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακάριου
Συλλεκτήριες οδοί: Α. Κάλβου-Πλάτωνος, Αγίου Ιωάννου ΧωστούΠαπαγιάννη Σκουλά, Ανθέων, Γερωνυμάκη-Κομνηνών-Χειμάρρας, ΔεξιθέαςΓ. Παπανδρέου, Δημοκρατίας (Ν. Αλικαρνασσός), Ε. Ξάνθου-Λαγκαδά, Έβανς,
Εθνομαρτύρων, Ειρήνης και Φιλίας, Ευμαθίου, Ηροδότου, Ηφαίστου, Κ.
Αστρινάκη-Ε. Ξάνθου-Αγησιλάου, Καστοριάς, Κλεάνθη, Κονδυλάκη,
Λεβήνου-Ατλαντίδος-Παρασκευόπουλου, Λευτέρη Σκεπετζή, Λεωφ. Ιωνίας,
Ούλωφ Πάλμε, Λεωφ. Καλοκαιρινού, Λεωφ. Πανεπιστημίου, Λεωφ. Πλαστήρα,
Μάνου Κατράκη, Μάχης Κρήτης, Μεγ. Αλεξάνδρου, Μεσσαράς, Μιλτιάδου, Ν.
Κρασαδάκη, Παρασκευόπουλου, Πετρακογιώργη, Πιτσουλάκη, Σαλαμίνος,
Σπερχειού-Κακρίδη-Χατζάκη-Αρχελάου, Χριστομιχάλη Ξυλούρη, ΓιαμαλάκηΚ. Λουκάρεως-Αβέρωφ-Παπαναστασίου, Παύλου Μελά, Λίμνης Κουρνά,
Ιτάνου, Μάρκου Καραναστάση, Νάθενας, Ερμή, Μποφώρ, Νεάρχου, Σοφ.
Βενιζέλου

o

•

Προστασία κέντρου από μηχανοκίνητη κυκλοφορία: Έκταση: 449,21 στρ. (ίδιος
αριθμός με 10ετία), (Π.1.3)
o

•

Θέση 1: Λεωφ. Ιωνίας, Ιερολοχιτών και Γύζη
Θέση 2: Εφόδου και Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου
Θέση 3: Αρχιμήδους και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 4: Λεωφ. Ικάρου και Ρυτίου
Θέση 5: Σμπώκου και Ραυτόπουλου
Θέση 6: Εθν. Αντιστάσεως και Καλαμά

Περιοχή 1: Εντός των παλαιών τειχών και συγκεκριμένα Γιαμαλάκη-Αγίου
Μηνά-Κυρίλλου
Λουκάρεως-Αβέρωφ-Πλατεία
Ελευθερίας-ΜποφόρΝεάρχου-Σοφοκλή Βενιζέλου

Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας με ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ./ώρα:
Έκταση: 3.707,22 στρ. (αύξηση κατά 566.04 στρ.), (Π.1.3)
o
o
o
o
o

Περιοχή 1: Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γερωνυμάκη-Λεωφ.
Δημοκρατίας-Πλ. Ελευθερίας
Περιοχή 2: Καλοκαιρινού-Κύριλλου Λουκάρεως-Γιαμπούδη-Λεωφ. Πλαστήρα
Περιοχή 3: Κορνάρου-Έβανς-Λεωφ. Πλαστήρα-Γιαμπούδη
Περιοχή 4: Αβέρωφ-Λεωφ. Δημοκρατίας-Χαρ. Τρικούπη-Έβανς
Περιοχή
5:
Σοφ.
Βενιζέλου-Γιαμαλάκη-Καλοκαιρινού-Αρχιεπισκόπου
Μακάριου
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Περιοχή 6: Λεωφ. 62 Μαρτύρων-Τείχη-Σοφ. Βενιζέλου-Μίνωος
Περιοχή 7: Μίνωος-Θέρισου-Λεωφ. 62 Μαρτύρων
Περιοχή 8: Κονδυλάκη-Μίνωος-Θέρισου-Τείχη
Περιοχή 9: Κονδυλάκη-Γ. Γεωργιάδου-Ερωφίλης-Λεωφ. Παπανδρέου-Ε.Ο.Κ.
Περιοχή 10: Γ. Γεωργιάδου-Λεωφ. Ιωνίας-Γ. Παπανδρέου-Ερωφίλης
Περιοχή 11: Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Α. Παπανδρέου-Σμπώκου-Λεωφ. Ιωνίας
Περιοχή 12: Λεωφ. Κνωσού-Λεωφ. Ιωνίας-Γ. Παπανδρέου
Περιοχή 13: Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Ιωνίας-Β. Σμπώκου-Λεωφ. Κνωσού
Περιοχή 14: Πλ. Κύπρου-Λεωφ. Κνωσού-Γ. Παπανδρέου-Χρυσοστόμου
Περιοχή 15: Λεωφ. Δημοκρατίας-Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Κνωσού
Περιοχή 16: Δημοκρατίας-Χαρ. Τρικούπη-Χρυσοστόμου-Γ. Παπανδρέου
Περιοχή 17: Λεωφ. Δημοκρατίας-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γ. ΠαπανδρέουΓερωνυμάκη
Περιοχή 18: Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Δημοκρατίας-Β.
Σμπώκου
Περιοχή 19: Λεωφ. Μίνωος-Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου-Μάχης Κρήτης
Περιοχή 20: Ηφαίστου-Λεωφ. 62 Μαρτύρων-Ισαύρων-Μάχης Κρήτης
Περιοχή 21: Μάχης Κρήτης-Ηφαίστου-Λεωφ. Μίνωος-Λεωφ. 62 Μαρτύρων
Περιοχή 22: Θέρισου-Λεβήνου-Μίνωος-Λεωφ. 62 Μαρτύρων
Περιοχή 23: Λεωφ. Μίνωος-Θερίσου-Κονδυλάκη
Περιοχή 24: Κονδυλάκη-Ε.Ο.Κ.-Λεωφ. Α. Παπανδρέου
Περιοχή 25: Λεωφ. Α. Παπανδρέου-Β. Σμπώκου-Λεωφ. ΙωνίαςΠαρασκευόπουλου-Ατλαντίδος
Περιοχή 26: Λεωφ. Α. Παπανδρέου-Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Ιωνίας-Β. Σμπώκου
Περιοχή 27: Γερωνυμάκη-Καπετάν Μανώλη Μπαντουβά-ΠιτσουλάκηΛευτέρη Σκεπετζή-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως
Περιοχή 28: Κομνηνών-Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ. Δημοκρατίας-Γερωνυμάκη
Περιοχή 29: Λεωφ. Νεάρχου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Νάξου-Λεωφ. Ικάρου
Περιοχή 30: Ατλαντίδος-Ονιθέ-Γ. Πετρακογιώργη-Ιερολοχιτών
Περιοχή 31: Παρασκευόπουλου-Ιερολοχιτών-Λεωφ. Ιωνίας-Μεγ. Αλεξάνδρου
Περιοχή 32: Λεωφ. Ιωνίας-Μεγ. Αλεξάνδρου-Παρασκευόπουλου-Λεωφ.
Παπαναστασίου
Περιοχή 33: Πιτσουλάκη-Γερωνυμάκη-Ξάνθου-Αστρινάκη
Περιοχή 34: Παπαναστασίου-Παρασκευόπουλου-Κνωσού
Περιοχή 35: Παρασκευόπουλου-Κνωσού-Μεγ. Αλεξάνδρου-Παπαναστασίου
Περιοχή 36: Σκεπετζή-Κνωσού-Πιτσουλάκη
Περιοχή 37: Κονίτσης-Κορυτσάς-Κομνηνών
Περιοχή 38: Χειμάρρας-Κατεχάκη-Λύκτου-Ικάρου

Αναδιαμόρφωση κόμβων, Αριθμός: 69, δηλαδή αύξηση κατά 15, (Π.1.3)
o
o
o
o
o
o

Θέση 1: Μ. Κεφαλογιάννη & Βουτών (Πανεπιστήμιο)
Θέση 2: Κορνάρου & Γ. Αθητάκη
Θέση 3: Επαρχιακή Οδός Ηρακλείου – Φαιστού & Αθητάκη
Θέση 4: Επαρχιακή Οδός Ηρακλείου – Φαιστού & Ευαρέστου
Θέση 5: Μ. Κατράκη & Μαλεβή
Θέση 6: Αγίου Ιωάννη Χωστού & Ξυλούρη
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Θέση 7: Ηρακλή & Παπαγιάννη Σκουλά
Θέση 8: Ληττού & Ξυλούρη
Θέση 9: Δεξιθέας & Σκουλά
Θέση 10: Σκουλά & Ανδρέα Παπανδρέου
Θέση 11: Μελά & Στρυμώνος
Θέση 12: Ανδρέα Παπανδρέου & Πετρακογιώργη
Θέση 13: Μάχης Κρήτης και Σοφ. Βενιζέλου
Θέση 14: Σοφοκλή Βενιζέλου και Μίνωος
Θέση 15: Λεωφ. 62 Μαρτύρων και Μίνωος
Θέση 16: Καλοκαιρινού & Αγίου Μηνά
Θέση 17: Αγίου Μηνά & Μονοφατσίου
Θέση 18: Λουκάρεως και Έβανς
Θέση 19: Πλαστήρα & Έβανς
Θέση 20: Αβέρωφ, Πεδιάδος & Δημοκρατίας
Θέση 21: Δημοκρατίας, Αναλήψεως & Ανθεμίου
Θέση 22: Ικάρου & Δημοκρατίας (Πλατεία Ελευθερίας)
Θέση 23: Νεάρχου & 25ης Αυγούστου (Παραλιακή)
Θέση 24: Νεάρχου και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 25: Ικάρου & Εφέσσου
Θέση 26: Ικάρου & Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 27: Γερωνυμάκη & Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 28: Ιτάνου & Γεωργίου Παπανδρέου
Θέση 29: Ιτάνου & Μονής Πρεβέλης
Θέση 30: Κνωσού & Χαριλάου Τρικούπη
Θέση 31: Γεωργίου Παπανδρέου & Ιωνίας
Θέση 32: Σμπώκου και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 33: Ανδρέα Παπανδρέου & Ερωφίλης
Θέση 34: Ατλαντίδος, Λευθεραίου, Παρασκευόπουλου & Ιερολοχιτών
Θέση 35: Μεγ. Αλεξάνδρου, Μνησικλή και Τζοβένη
Θέση 36: Παρασκευόπουλου & Ιωνίας
Θέση 37: Εθνομαρτύρων & Παπαπέτρου Γαβαλά
Θέση 38: Εθνομαρτύρων και Ανθέων 1 (35.315219, 25.139344)
Θέση 39: Εθνομαρτύρων και Ανθέων 2 (35.314926, 25.140140)
Θέση 40: Ευμανθίου και Ανθέων
Θέση 41: Ευμανθίου & Ούλωφ Πάλμε
Θέση 42: Α. Παπαναστασίου & Σκουλά
Θέση 43: Ανθέων & Καραναστάση
Θέση 44: Σιμωνόπετρας & Ε. Χατζάκη
Θέση 45: Ε. Χατζάκη & Κρασαδάκη
Θέση 46: Ε. Χατζάκη & Ερμή
Θέση 47: Αρχελάου & Ε. Χατζάκη
Θέση 48: Κρασαδάκη & Λιμπρίτη
Θέση 49: Κρασαδάκη & Αϊδινίου
Θέση 50: Αϊδινίου & Παπαδάκη
Θέση 51: Κνωσού & Σκορδαλού
Θέση 52: Νάθενα & Ερμή
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Κατασκευή περιφερειακών χώρων στάθμευσης (park and ride): Αριθμός: 4 (αύξηση
κατά 2), (Π.3.3)
o
o
o
o

•

Θέση 1: Ντοστογιέφσκι και Μενελάου Ξυλούρη
Θέση 2: Καραϊσκάκη και Αναπαύσεως
Θέση 4: Διονύσου (35.30293, 25.14708)
Θέση 5: Αϊδινίου (35.32231, 25.14906)

Κατασκευή νέων χώρων στάθμευσης εντός αστικού ιστού: Αριθμός: 8 (αύξηση κατά
3) (Π.3.3)
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Θέση 53: Ξάνθου και Αστρινάκη
Θέση 54: Ε. Ξάνθου και Δαφέρμου
Θέση 55: Κάλβου, Λυκάστου, Αγησιλάου & Ξάνθου
Θέση 56 Γερωνυμάκη & Λαγκαδά
Θέση 57: Γερωνυμάκη & Μονής Τοπλού
Θέση 58: Ικάρου, Χειμάρρας & Σουλίου
Θέση 59: Σαλαμίνος & Χειμάρρας
Θέση 60: Νηρέως & Ικάρου
Θέση 61: Νεάρχου & Καζαντζίδη
Θέση 62: Νάξου & Μετεώρων
Θέση 63: Νεάρχου & Ηροδότου
Θέση 64: Ικάρου & Καζαντζίδη
Θέση 65: Κανάρη & Ικάρου
Θέση 66: Ικάρου & Ηροδότου
Θέση 67: Καστοριάς, Πλάτωνος & Τριανδρίας
Θέση 68: Ξάνθου (35.330809, 25.147982)
Θέση 69: Γερονυμάκη & Δημοκρατίας

Θέση 1: Πέλλης και Γράμμου
Θέση 2: Καραϊσκάκη και Αναπαύσεως
Θέση 3: Μαρούλα και Μελωδίας
Θέση 4: Μπαντουβά και Μακρή
Θέση 5: Α. Παπανδρέου και Σμπώκου (κάτω από πλατεία Νίκης)
Θέση 6: Νικ. Πετρίδη (35.31218, 25.14375)
Θέση 7: ΑΧΕΠΑ και Πανδώρας
Θέση 8: Κάντια και Μαρκογιαννάκη

Αξιοποίηση υπαρχόντων χώρων στάθμευσης εντός πόλης, Αριθμός: 6 (ίδιος αριθμός
με 10ετία) (Π.3.3)
o
o
o
o
o
o

Θέση 1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (35.33821, 25.12381)
Θέση 2: Πεδιάδος και Λεωφ. Δημοκρατίας
Θέση 3: Λιμάνι Ηρακλείου (35.34327, 25.15126)
Θέση 4: Λεωφ. Ικάρου και Σταδίου
Θέση 5: Σοφοκλή Βενιζέλου (35.34076, 25.11824)
Θέση 6: Πετράκη και Καμπέλη
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•

Καθορισμός περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσης, Έκταση: 1.449,94 στρ. (αύξηση
κατά 250,3 στρ.), (Π.3.3)
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Δημιουργία ποδηλατοδρόμων: Μήκος: 9,38km (Π.2.2)
o
o
o
o
o
o
o

•

Περιοχή 1: Εντός των παλαιών τειχών και συγκεκριμένα Γιαμαλάκη-Αγίου
Μηνά-Κυρίλλου
Λουκάρεως-Αβέρωφ-Πλατεία
Ελευθερίας-ΜποφόρΝεάρχου-Σοφοκλή Βενιζέλου
Περιοχή 2: Σοφ. Βενιζέλου-Αγίου Μηνά-Κ. Λουκάρεως-Πάροδος 4η
Πεδιάδος-Βίγλας-Πάροδος 2η Πεδιάδος Βίγλας-Πεδιάδος-Λεωφ. ΠλαστήραΑρχιεπισκόπου Μακάριου
Περιοχή 3: Λεωφ. Νεάρχου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ.
Μποφώρ
Περιοχή 4: Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γερωνυμάκη-Ανθεμίου
Περιοχή 5: Λιλής Ζωγράφου-Πηλίου-Λεωφ. Ικάρου-Νηρέως
Περιοχή 6: Μονής Τοπλού-Γερωνυμάκη-Καπετάν Μανώλη ΜπαντουβάΔράμας-Μακεδονίας
Περιοχή 7: Λοχαγού Καραγιάννη-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Μονής ΑρετίουΧρυσοστόμου
Περιοχή 8: Λίσου-Ύδρας-Ραύκου-Μίνωος-Στράβωνος-ΦιλιππουπόλεωςΘέρισου-Επαμεινώνδα-Δραμουντάνη-Πριανσού
Περιοχή 9: Αποστόλου Μιχαήλ-Ξυλούρη-Πιτσουλάκη-ΑΧΕΠΑ-Φιλελλήνων
Περιοχή 10: Μακεδονίας-Δράμας-Πιτσουλάκη-Πέτρου Φούμη
Περιοχή 11: Ροδοκανάκη-Ομήρου-Καλλιπόλεως-Παρασκευόπουλου-Λεωφ.
Ιωνίας
Περιοχή 12: Τριανδρίας-Αριστείδου-Σωκράτους-Εμπεδοκλή-ΚασταμονίτσαςΣακλαμπάνη

Διαδρομή 1: Νεάρχου (Αλικαρνασσός)
Διαδρομή 2: Μονής Πρεβέλης
Διαδρομή 3: Καμπιτάκη-Βαλτετσίου
Διαδρομή 4: Ανδρέα Παπανδρέου
Διαδρομή 5: Κνωσού
Διαδρομή 6: Λεωφ. Δημοκρατίας
Διαδρομή 7: Σοφοκλή Βενιζέλου

Δημιουργία πράσινων διαδρομών: Μήκος: 42,05km (αύξηση κατά 15,83km), (Π.2.3)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Διαδρομή 1: Παραλιακή Λεωφόρος
Διαδρομή 2: Ενετικά τείχη
Διαδρομή 3: Λεωφ. Καλοκαιρινού
Διαδρομή 4: Γιαμπουδή-1821
Διαδρομή 5: Δικαιοσύνης
Διαδρομή 6: 1878-Ψαρομηλίγκων
Διαδρομή 7: Γιάννη Χρονάκη-Ανδρεαδάκη-Καντανολέοντος
Διαδρομή 8: Δούκος Μποφώρ-Σαπφούς-Ιδομενέως-Αγίου ΤίτουΔιαδρομή 9: 25ης Αυγούστου
Διαδρομή 10: Λεωφ. Νεάρχου
Διαδρομή 11: Ατλαντίδος
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Διαδρομή 12: Πέλλης-Ζωοδόχου Πηγής-Κονίτσης-Κορυτσάς
Διαδρομή 13: Ε. Ξάνθου-Ρυτίου-Αγίας Λαύρας-Μετεώρων-Λεωφ. Νεάρχου
Διαδρομή 14: Κονδυλάκη
Διαδρομή 15: Ιερολοχιτών-Ραυτόπουλου
Διαδρομή
16:
Γύζη-Μηλιώτη-Αλεξάνδρειας-Μ.
Γεωργιάδου-ΠαλαμάΜαγγανάρηδων-Ερωφίλης-Γ. Γεωργιάδου
Διαδρομή 17: Καλαμά
Διαδρομή 18: Ε. Ξάνθου-Μάχης Πέτρας-Δυρραχίου-Μουσών-ΝεαπόλεωςΙτάνου-Φιλελλήνων-Γ. Παπανικολάου-Σκεπετζή-Λεωφ. Μίνωος
Διαδρομή 19: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου-Πλαστήρα
Διαδρομή 20: Έβανς
Διαδρομή 21: 62 Μαρτύρων
Διαδρομή 22: Μεταξάκη-Κολοκοτρώνη-Ηρακλή
Διαδρομή 23: Μουστακλή-Βοιωτίας-Λακωνίας
Διαδρομή 24: Ισαύρων-Λεβήνου-Παπαγιάννη Σκουλά
Διαδρομή 25: Ηρακλή-Αγίου Ιωάννου Χωστού-Παμφίλου-Ναρσή-ΕυνικιανούΓ. Κορνάρου
Διαδρομή 26: Ε. Μαρκογιαννάκη-Κ. Αστρινάκη-Πιτσουλάκη
Διαδρομή 27: Φιλελλήνων-Μεγάλου Αλεξάνδρου-Μελετίου Πηγά-ΜαρουλάΚ. Βολανάκη
Διαδρομή 28: Εθνομαρτύρων-Ανθέων-Ευμαθίου-Αριδέας
Διαδρομή 29: Θ. Σκουλά-Αρτέμιδος-Αρχιεπισκόπου Ευγένιου
Διαδρομή
30:
Ζομύνθου-Θέογνη-Βορεάδη-Πλάκα-Κρυωτάκη-ΕρμήΠικροδάφνη-Ίωνος-Κρασαδάκη-Αϊδινίου
Διαδρομή 31: Πυράνθου
Διαδρομή 32: Γερωνυμάκη
Διαδρομή 33: Οδυσσέως (Πόρος)
Διαδρομή 32: Σταδίου – Αναγεννήσεως – Ηροδότου (Αλικαρνασσός)
Διαδρομή 34: Κυρίλλου Λουκάρεως – Αγίου Μηνά –Στ. και Ν. Γιαμαλάκη
Διαδρομή 35: Πεδιάδος

•

Εγκατάσταση νέων σταθμών bike-sharing, Αριθμός: 65(αύξηση κατά 9), (Π.2.3)

•

Χώροι κοινωνικοποίησης, Αριθμός: 30 (ίδιος αριθμός με 10ετία), (Π.2.3)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Χώρος 1: Αγία Αικατερίνη
Χώρος 2: Αγία Τριάδα
Χώρος 3: Άγιος Μηνάς
Χώρος 4: Πάρκο Γιούρι Γκαγκάριν
Χώρος 5: Ενετικά Τείχη
Χώρος 6: Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μασταμπά
Χώρος 7: Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας
Χώρος 8: Λιοντάρια
Χώρος 9: Ξενία
Χώρος 10: Παιδική χαρά Ερμή
Χώρος 11: Παιδική χαρά Π. Μελά-Νίκης-Τσόντου Βάρδα
Χώρος 12: Πάρκο Αγίου Γεωργίου
Χώρος 13: Πάρκο Αναλήψεως
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Χώρος 14: Πάρκο Νεάρχου
Χώρος 15: Πάρκο Φιλελλήνων
Χώρος 16: Πλατεία Αναξαγόρα
Χώρος 17: Πλατεία Θερίσσου
Χώρος 18: Πλατεία Κορνάρου
Χώρος 19: Πλατεία Νικαίας
Χώρος 20: Πλατεία Σινάνη
Χώρος 21: Τίμιος Σταυρός
Χώρος 22: Πλατεία Αγίου Τίτου
Χώρος 23: Πλατεία Αναξαγόρα
Χώρος 24: Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα
Χώρος 25: Πάρκο Οδυσσέως
Χώρος 26: Πάρκο Ηροδότου-Αναγεννήσεως-ΜπαλαλήΧώρος 27: Άγιος Ελευθέριος
Χώρος 28: Πλατεία Θιακάκη
Χώρος 29: Πάρκο Μικράς Ασίας
Χώρο 30: Πτολεμαίου και Καρδίτση

•

Οδοί προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, Μήκος: 15,34km (αύξηση κατά
4,15km), (Π.4.3)

•

Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, Αριθμός: 95 (αύξηση κατά
21), (Π.3.3)

•

Δημιουργία απλής λεωφορειολωρίδας, Μήκος: 15,89km (ίδιος αριθμός με 10ετία),
(Π.5.1)
o
o
o
o
o
o
o

Λωρίδα 1: 62 Μαρτύρων
Λωρίδα 2: Σοφοκλή Βενιζέλου
Λωρίδα 3: Ε.Ο. Ηρακλείου-Φαιστού
Λωρίδα 4: Ιωνίας-Ούλωφ Πάλμε
Λωρίδα 5: Λεωφ. Κνωσού
Λωρίδα 6: Ικάρου
Λωρίδα 7: Κνωσού

•

Νέες λεωφορειακές συνδέσεις, Μήκος: 8,2km (ίδιος αριθμός με 10ετία), (Π.5.1)

•

Χωροθέτηση ειδικών χώρων στάθμευσης ταξί (πιάτσες), Αριθμός: 35 (ίδιος αριθμός
με 10ετία), (Π.5.1)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Χώρος 1: Παγκρήτιο Στάδιο (Μουστακλή)
Χώρος 2: Στάση Γιόφυρος (Ε.Ο. Ηρακλείου-Φαιστού)
Χώρος 3: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Χώρος 4: Ειρήνης και Φιλίας και Μπακογιάννη
Χώρος 5: Άγιος Στυλιανός (Παύλου Μελά)
Χώρος 6: Α. Παπανδρέου και Ατλαντίδος
Χώρος 7: Λευθεραίου-Ατλαντίδος-Παρασκευόπουλου
Χώρος 8: Κονδυλάκη και Γεννηματά
Χώρος 9: Λεωφ. Δημοκρατίας και Πεδιάδος
Χώρος 10: Ιερολοχιτών και Ιωνίας
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Χώρος 11: Εφέσου (πλησίον ΚΤΕΛ)
Χώρος 12: Λεωφ. Κνωσού (πλησίον στάσης Μπεντεβή)
Χώρος 13: Ούλωφ Πάλμε και Ευμαθίου
Χώρος 14: Εθνομαρτύρων και Παπαναστασίου
Χώρος 15: Λεωφ. Κνωσού και Νάθενα (Εφορία)
Χώρος 16: Λεωφ. Κνωσού και Σόλωνος (Βενιζέλειο Νοσοκομείο)
Χώρος 17: Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού
Χώρος 18: Ηφαίστου και Ελευθέρνης
Χώρος 19: Μάχης Κρήτης και 62 Μαρτύρων
Χώρος 20: Σοφοκλή Βενιζέλου και Μίνωος
Χώρος 21: Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου
Χώρος 22: Ικάρου και Ηροδότου
Χώρος 23: Κανάρη και Ικάρου
Χώρος 24: Κονίτσης και Κομνηνών
Χώρος 25: Μ. Μουντράκη και Μπαντουβά
Χώρος 26: Μονής Πρεβέλης και Ιτάνου
Χώρος 27: Λεωφ. Ιωνίας και Γ. Παπανδρέου
Χώρος 28: Αθ. Διάκου και Λεωφ. Δημοκρατίας
Χώρος 29: Πλατεία Κορνάρου
Χώρος 30: Πλατεία Ελευθερίας
Χώρος 31: Μποφώρ και Επιμενίδου
Χώρος 32: Βενιζέλου, Νεάρχου και Μητσοτάκη
Χώρος 33: Καλοκαιρινού και Γιαμαλάκη
Χώρος 34: Κνωσού – Γέφυρα ΒΟΑΚ
Χώρος 35: Κνωσού και Χατζάκη

•

Αναβάθμιση τοπικού κέντρου, Αριθμός: 11 (ίδιος αριθμός με 10ετία), (Π.5.1)

•

Φωτεινός σηματοδότης για πεζούς, Αριθμός: 10 (αύξηση κατά 2), (Π.1.3)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Θέση 1: Σοφοκλή Βενιζέλου και Ισαύρων
Θέση 2: Εφόδου και Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου
Θέση 3: Αρχιμήδους και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 4: Λεωφ. Ικάρου και Ρυτίου
Θέση 5: Σοφοκλή Βενιζέλου και Αχαιών
Θέση 6: Εθν. Αντιστάσεως και Καλαμά
Θέση 7: Σμπώκου και Ραυτόπουλου
Θέση 8: Λεωφ. Ιωνίας, Ιερολοχιτών και Γύζη
Θέση 9: πλ. Κουβιδογιάννη και Λεωφ. Κνωσού
Θέση 10: Λεωφ. 62 Μαρτύρων και Πετράκη
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8.3 Ριζοσπαστικό σενάριο
Το ριζοσπαστικό σενάριο περιλαμβάνει ανά χρονικό ορίζοντα τα κάτωθι.
8.3.1
•

•

Ορίζοντας 5ετίας
Νέα Ιεράρχηση Ηρακλείου (Π.1.4)
o

Αυτοκινητόδρομος: ΒΟΑΚ

o

Πρωτεύουσες αρτηρίες: Ηρακλείου-Φαιστού, Σοφοκλή Βενιζέλου

o

Δευτερεύουσες αρτηρίες: Λεωφ. 62 Μαρτύρων, Μίνωος-Ε.Ο.Κ.-Σμπώκου,
Σοφοκλή Βενιζέλου, Λεωφ. Νέαρχου, Λεωφ. Ικάρου, Λεωφ. Στέλιου
Καζαντζίδη, Λεωφ. Κνωσού, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως, Αρχιεπισκόπου
Μακάριου

o

Συλλεκτήριες οδοί: Α. Κάλβου-Πλάτωνος, Αγίου Ιωάννου ΧωστούΠαπαγιάννη Σκουλά, Ανθέων, Γερωνυμάκη-Κομνηνών-Χειμάρρας, ΔεξιθέαςΓ. Παπανδρέου, Δημοκρατίας (Ν. Αλικαρνασσός), Ε. Ξάνθου-Λαγκαδά, Έβανς,
Εθνομαρτύρων, Ειρήνης και Φιλίας, Ευμαθίου, Ηροδότου, Ηφαίστου, Κ.
Αστρινάκη-Ε. Ξάνθου-Αγησιλάου, Καστοριάς, Κλεάνθη, Κονδυλάκη,
Λεβήνου-Ατλαντίδος-Παρασκευόπουλου, Λευτέρη Σκεπετζή, Λεωφ. Ιωνίας,
Ούλωφ Πάλμε, Λεωφ. Καλοκαιρινού, Λεωφ. Πανεπιστημίου, Λεωφ. Πλαστήρα,
Μάνου Κατράκη, Μάχης Κρήτης, Μεγ. Αλεξάνδρου, Μεσσαράς, Μιλτιάδου, Ν.
Κρασαδάκη, Παρασκευόπουλου, Πετρακογιώργη, Πιτσουλάκη, Σαλαμίνος,
Σπερχειού-Κακρίδη-Χατζάκη-Αρχελάου, Χριστομιχάλη Ξυλούρη, ΓιαμαλάκηΚ. Λουκάρεως-Αβέρωφ-Παπαναστασίου, Παύλου Μελά, Λίμνης Κουρνά,
Ηρακλή, Ιερολοχιτών, Α. Καστρινάκη, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Κνωσού,
Ιτάνου, Πέτρου Φούμη, Μονής Τοπλού, Μάρκου Καραναστάση, Νάθενας,
Ερμή, Δημοκρατίας, Μποφώρ, Ικάρου, Νεάρχου

Προστασία κέντρου από μηχανοκίνητη κυκλοφορία: : Έκταση: 928,75στρ., (Π.1.4)
o

o
o
o
o
•

Περιοχή 1: Εντός των παλαιών τειχών και συγκεκριμένα Γιαμαλάκη-Αγίου
Μηνά-Κυρίλλου
Λουκάρεως-Αβέρωφ-Πλατεία
Ελευθερίας-ΜποφόρΝεάρχου-Σοφοκλή Βενιζέλου
Περιοχη 2: Καλοκαιρινού-Κύριλλου Λουκάρεως-Γιαμπούδη-Λεωφ. Πλαστήρα
Περιοχή 3: Κορνάρου-Έβανς-Λεωφ. Πλαστήρα-Γιαμπούδη
Περιοχή 4: Αβέρωφ-Λεωφ. Δημοκρατίας-Χαρ. Τρικούπη-Έβανς
Περιοχή
5:
Σοφ.
Βενιζέλου-Γιαμαλάκη-Καλοκαιρινού-Αρχιεπισκόπου
Μακάριου

Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας με ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα:
Έκταση: 2.385, 84 στρ., (Π.1.4)
o
o
o
o

Περιοχή 1: Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γερωνυμάκη-Λεωφ.
Δημοκρατίας-Πλ. Ελευθερίας
Περιοχη 2: Καλοκαιρινού-Κύριλλου Λουκάρεως-Γιαμπούδη-Λεωφ. Πλαστήρα
Περιοχή 3: Κορνάρου-Έβανς-Λεωφ. Πλαστήρα-Γιαμπούδη
Περιοχή 4: Αβέρωφ-Λεωφ. Δημοκρατίας-Χαρ. Τρικούπη-Έβανς
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Περιοχή
5:
Σοφ.
Βενιζέλου-Γιαμαλάκη-Καλοκαιρινού-Αρχιεπισκόπου
Μακάριου
Περιοχή 6: Λεωφ. 62 Μαρτύρων-Τείχη-Σοφ. Βενιζέλου-Μίνωος
Περιοχή 7: Μίνωος-Θέρισου-Λεωφ. 62 Μαρτύρων
Περιοχή 8: Κονδυλάκη-Μίνωος-Θέρισου-Τείχη
Περιοχή 9: Κονδυλάκη-Γ. Γεωργιάδου-Ερωφίλης-Λεωφ. Παπανδρέου-Ε.Ο.Κ.
Περιοχή 10: Γ. Γεωργιάδου-Λεωφ. Ιωνίας-Γ. Παπανδρέου-Ερωφίλης
Περιοχή 11: Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Α. Παπανδρέου-Σμπώκου-Λεωφ. Ιωνίας
Περιοχή 12: Λεωφ. Κνωσού-Λεωφ. Ιωνίας-Γ. Παπανδρέου
Περιοχή 13: Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Ιωνίας-Β. Σμπώκου-Λεωφ. Κνωσού
Περιοχή 14: Πλ. Κύπρου-Λεωφ. Κνωσού-Γ. Παπανδρέου-Χρυσοστόμου
Περιοχή 15: Λεωφ. Δημοκρατίας-Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Κνωσού
Περιοχή 16: Δημοκρατίας-Χαρ. Τρικούπη-Χρυσοστόμου-Γ. Παπανδρέου
Περιοχή 17: Λεωφ. Δημοκρατίας-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γ. ΠαπανδρέουΓερωνυμάκη
Περιοχή 18: Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Δημοκρατίας-Β.
Σμπώκου
Περιοχή 19: Λεωφ. Μίνωος-Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου-Μάχης Κρήτης
Περιοχή 20: Ηφαίστου-Λεωφ. 62 Μαρτύρων-Ισαύρων-Μάχης Κρήτης
Περιοχή 21: Μάχης Κρήτης-Ηφαίστου-Λεωφ. Μίνωος-Λεωφ. 62 Μαρτύρων
Περιοχή 22: Θέρισου-Λεβήνου-Μίνωος-Λεωφ. 62 Μαρτύρων
Περιοχή 23: Λεωφ. Μίνωος-Θερίσου-Κονδυλάκη
Περιοχή 24: Κονδυλάκη-Ε.Ο.Κ.-Λεωφ. Α. Παπανδρέου
Περιοχή 25: Λεωφ. Α. Παπανδρέου-Β. Σμπώκου-Λεωφ. ΙωνίαςΠαρασκευόπουλου-Ατλαντίδος
Περιοχή 26: Λεωφ. Α. Παπανδρέου-Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Ιωνίας-Β. Σμπώκου

Αναδιαμόρφωση κόμβων, Αριθμός: 33, (Π.1.4)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Θέση 1: Μάχης Κρήτης και Ελ. Βενιζέλου
Θέση 2: Σοφοκλή Βενιζέλου και Μίνωος
Θέση 3: Λεωφ. 62 Μαρτύρων και Μίνωος
Θέση 4: Ανδρέα Παπανδρέου, Θέρισου και Λεβήνου
Θέση 5: Νεάρχου και Καζαντζίδη
Θέση 6: Καζαντζίδη και Ικάρου
Θέση 7: Δεξιθέας και Γ. Παπανδρέου
Θέση 8: Ικτίνου, Α. Παπανδρέου και Ατλαντίδος
Θέση 9: Ατλαντίδος, Λευθεραίου, Παρασκευόπουλου και Ιερολοχιτών
Θέση 10: Μερκούρη, Α. Παπανδρέου και Λευθεραίου
Θέση 11: Λουκάρεως, Γιαμαλάκη και Καλοκαιρινού
Θέση 12: Τομπάζη, Ξωπατέρα και Ταξ. Μαρκόπουλου
Θέση 13: Καλοκαιρινού, Ψαρομηλίγκων, Τζουλάκη και Ίδης
Θέση 14: Λουκάρεως, 1821, Μονοφατσίου και Μαρογιώργη
Θέση 15: Γ. Παπανδρέου και Λεωφ. Ιωνίας
Θέση 16: Έβανς, Χαρ. Τρικούπη και Πλ. Κύπρου
Θέση 17: Αβέρωφ, Δημοκρατίας, Πλ. Ελευθερίας, Πλ. Πεδιάδος
Θέση 18: Ανθεμίου και Αναλήψεως
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Κατασκευή περιφερειακών χώρων στάθμευσης (park and ride): Αριθμός: 4, (Π.3.4)
o
o
o
o

•

Θέση 1: Πέλλης και Γράμμου
Θέση 2: Τζων Τσάντγουικ και Φοινίκων
Θέση 3: Α. Παπανδρέου και Σμπώκου (κάτω από πλατεία Νίκης)
Θέση 4: Καμπιτάκη και Νάουσας
Θέση 5: Κάντια και 5ης Μεραρχίας Κρητών
Θέση 6: Πλατεία Θερίσσου (υπόγεια κατασκευή)
Θέση 7: Παγκρήτιο Στάδιο

Αξιοποίηση υπαρχόντων χώρων στάθμευσης εντός πόλης, Αριθμός: 6 (Π.3.4)
o
o
o
o
o
o

•

Θέση 1: Ντοστογιέφσκι και Μενελάου Ξυλούρη
Θέση 2: Καραϊσκάκη και Αναπαύσεως
Θέση 3: Στεφανογιώργη και Μανουσάκη
Θέση 4: Αλκμαίονος και Ούλωφ Πάλμε

Κατασκευή νέων χώρων στάθμευσης εντός αστικού ιστού: Αριθμός: 7 (Π.3.4)
o
o
o
o
o
o
o

•

Θέση 19: Γερωνυμάκη και Τ. Πλεύρη
Θέση 20: Σμπώκου και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 21: Σκορδαλού και Κνωσού
Θέση 22: Εθν. Αντιστάσεως και Γερωνυμάκη
Θέση 23: Ιτάνου και Μονής Πρεβέλης
Θέση 24: Ικάρου και Εφέσσου
Θέση 25: Νεάρχου και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 26: Ικάρου και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 27: Αϊδινίου και Παπαδάκη
Θέση 28: Ερμή, Χατζάκη και Πικροδάφνης
Θέση 29: Ικάρου, Χειμάρρας και Σουλίου
Θέση 30: Νηρέως και Ικάρου
Θέση 31: Εθνομαρτύρων και Ανθέων 1
Θέση 32: Εθνομαρτύρων και Ανθέων 2
Θέση 33: Ανθέων

Θέση 1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (35.33821, 25.12381)
Θέση 2: Πεδιάδος και Λεωφ. Δημοκρατίας
Θέση 3: Λιμάνι Ηρακλείου (35.34327, 25.15126)
Θέση 4: Λεωφ. Ικάρου και Σταδίου
Θέση 5: Σοφοκλή Βενιζέλου (35.34076, 25.11824)
Θέση 6: Πετράκη και Καμπέλη

Καθορισμός περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσης, Έκταση: 1.561,97 στρ., (Π.3.4)
o

o

Περιοχή 1: Εντός των παλαιών τειχών και συγκεκριμένα Γιαμαλάκη-Αγίου
Μηνά-Κυρίλλου Λουκάρεως-Αβέρωφ-Πλατεία Ελευθερίας-ΜποφόρΝεάρχου-Σοφοκλή Βενιζέλου
Περιοχή 2: Σοφ. Βενιζέλου-Αγίου Μηνά-Κ. Λουκάρεως-Πάροδος 4η
Πεδιάδος-Βίγλας-Πάροδος 2η Πεδιάδος Βίγλας-Πεδιάδος-Λεωφ. ΠλαστήραΑρχιεπισκόπου Μακάριου
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Δημιουργία ποδηλατοδρόμων: Μήκος: 9,5km (Π.2.4)
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Περιοχή 3: Λεωφ. Νεάρχου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ.
Μποφώρ
Περιοχή 4: Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γερωνυμάκη-Ανθεμίου
Περιοχή 5: Λιλής Ζωγράφου-Πηλίου-Λεωφ. Ικάρου-Νηρέως
Περιοχή 6: Μετεώρων-Δημοσθένους-Λεωφ. Ικάρου-Πηλίου-Λιλής Ζωγράφου
-Νάξου
Περιοχή 7: Αιγαίου-Νάξου-Λιλής Ζωγράφου-Στέφανου Λέρα
Περιοχή 8: Στέφανου Λέρα-Νυμφών-Κυανής Ακτής-Λεωφ. Ικάρου-Νηρέως
Περιοχή 9: Λεωφ. Κνωσού-Αθανασίου Διάκου-Μύσωνος-Λεωφ. Εθν.
Αντιστάσεως-Λοχαγού Καραγιάννη
Περιοχή 10: Λοχαγού Καραγιάννη-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Μονής ΑρετίουΧρυσοστόμου
Περιοχή 11: Λεωφ. Κνωσού-Ε. Καστρινάκη-Χρυσοστόμου-Μονής Αρετίου
Περιοχή 12: Γερωνυμάκη-Μουσών-Δράμας-Πιτσουλάκη
Περιοχή 13: Μονής Τοπλού-Γερωνυμάκη-Καπετάν Μανώλη ΜπαντουβάΔράμας-Μακεδονίας
Περιοχή 14: Μακεδονίας-Δράμας-Πιτσουλάκη-Πέτρου Φούμη
Περιοχή 15: Πιτσουλάκη-Δράμας-Μουσών-Σόλωνος
Περιοχή 16: Πέτρου Α. Φούμη-Πιτσουλάκη-Σόλωνος
Περιοχή 17: Δημακόπουλου-Ευαγγελίστριας-Θέρισσου-Αστερουσίων-ΆρβηςΜίνωος-Ραύκου
Περιοχή 18: Λίσου-Ύδρας-Ραύκου-Μίνωος-Στράβωνος-ΦιλιππουπόλεωςΘέρισου-Επαμεινώνδα-Δραμουντάνη-Πριανσού
Περιοχή 19: Λίσου-Πριανσού-Δραμουντάνη-Επαμεινώνδα-ΘέρισουΣικελιανού-Στράβωνος-Πεντέλης-Ιφιγένειας-Δ. Φραγκιαδάκη

Διαδρομή 1: Θερίσσου
Διαδρομή 2: Κονδυλάκη
Διαδρομή 3: Μάχης Κρήτης
Διαδρομή 4: Μονής Πρεβέλης
Διαδρομή 5: Γιόφυρος ποταμός
Διαδρομή 6: Καμπιτάκη-Βαλτετσίου
Διαδρομή 7: Πιτσουλάκη-Μπαντουβά-Γερωνυμάκη
Διαδρομή 8: Ανδρέα Παπανδρέου

Δημιουργία πράσινων διαδρομών: Μήκος: 26,04km, (Π.2.4)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Διαδρομή 1: Παραλιακή Λεωφόρος
Διαδρομή 2: Ενετικά τείχη
Διαδρομή 3: Λεωφ. Καλοκαιρινού
Διαδρομή 4: Γιαμπουδή-1821
Διαδρομή 5: Δικαιοσύνης
Διαδρομή 6: 1878-Ψαρομηλίγκων
Διαδρομή 7: Γιάννη Χρονάκη-Ανδρεαδάκη-Καντανολέοντος
Διαδρομή 8: Δούκος Μποφώρ-Σαπφούς-Ιδομενέως-Αγίου ΤίτουΔιαδρομή 9: 25ης Αυγούστου
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Διαδρομή 10: Λεωφ. Νεάρχου
Διαδρομή 11: Φιλελλήνων-Μεγάλου Αλεξάνδρου-Μελετίου Πηγά-Μαρουλά-Κ.
Βολανάκη
Διαδρομή 12: Πέλλης-Ζωοδόχου Πηγής-Κονίτσης-Κορυτσάς
Διαδρομή 13: Ε. Ξάνθου-Ρυτίου-Αγίας Λαύρας-Μετεώρων-Λεωφ. Νεάρχου
Διαδρομή 14: Κονδυλάκη
Διαδρομή
15:
Γύζη-Μηλιώτη-Αλεξάνδρειας-Μ.
Γεωργιάδου-ΠαλαμάΜαγγανάρηδων-Ερωφίλης-Γ. Γεωργιάδου
Διαδρομή 16: Καλαμά
Διαδρομή 17: Ε. Ξάνθου-Μάχης Πέτρας-Δυρραχίου-Μουσών-ΝεαπόλεωςΙτάνου-Φιλελλήνων-Γ. Παπανικολάου-Σκεπετζή-Λεωφ. Μίνωος
Διαδρομή 18: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου-Πλαστήρα
Διαδρομή 19: Έβανς
Διαδρομή 20: 62 Μαρτύρων
Διαδρομή 21: Μεταξάκη-Κολοκοτρώνη-Ηρακλή

•

Εγκατάσταση νέων σταθμών bike-sharing, Αριθμός: 53, (Π.2.4)

•

Χώροι κοινωνικοποίησης, Αριθμός: 30, (Π.2.4)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Χώρος 1: Αγία Αικατερίνη
Χώρος 2: Αγία Τριάδα
Χώρος 3: Άγιος Μηνάς
Χώρος 4: Πάρκο Γιούρι Γκαγκάριν
Χώρος 5: Ενετικά Τείχη
Χώρος 6: Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μασταμπά
Χώρος 7: Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας
Χώρος 8: Λιοντάρια
Χώρος 9: Ξενία
Χώρος 10: Παιδική χαρά Ερμή
Χώρος 11: Παιδική χαρά Π. Μελά-Νίκης-Τσόντου Βάρδα
Χώρος 12: Πάρκο Αγίου Γεωργίου
Χώρος 13: Πάρκο Αναλήψεως
Χώρος 14: Πάρκο Νεάρχου
Χώρος 15: Πάρκο Φιλελλήνων
Χώρος 16: Πλατεία Αναξαγόρα
Χώρος 17: Πλατεία Θερίσσου
Χώρος 18: Πλατεία Κορνάρου
Χώρος 19: Πλατεία Νικαίας
Χώρος 20: Πλατεία Σινάνη
Χώρος 21: Τίμιος Σταυρός
Χώρος 22: Πλατεία Αγίου Τίτου
Χώρος 23: Πλατεία Αναξαγόρα
Χώρος 24: Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα
Χώρος 25: Πάρκο Οδυσσέως
Χώρος 26: Πάρκο Ηροδότου-Αναγεννήσεως-ΜπαλαλήΧώρος 27: Άγιος Ελευθέριος
Χώρος 28: Πλατεία Θιακάκη
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o
o

Χώρος 29: Πάρκο Μικράς Ασίας
Χώρο 30: Πτολεμαίου και Καρδίτση

•

Οδοί προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, Μήκος: 8,09km, (Π.4.4)

•

Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, Αριθμός: 82, (Π.3.4)

•

Δημιουργία απλής λεωφορειολωρίδας, Μήκος: 11,65km, (Π.5.2)
o
o
o
o
o
o

Λωρίδα 1: 62 Μαρτύρων
Λωρίδα 2: Σοφοκλή Βενιζέλου
Λωρίδα 3: Ε.Ο. Ηρακλείου-Φαιστού
Λωρίδα 4: Ιωνίας-Ούλωφ Πάλμε
Λωρίδα 5: Ικάρου
Λωρίδα 6: Εθνικής Αντιστάσεως

•

Νέες λεωφορειακές συνδέσεις, Μήκος: 9,2km, (Π.5.2)

•

Χωροθέτηση ειδικών χώρων στάθμευσης ταξί (πιάτσες), Αριθμός: 36, (Π.5.2)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Χώρος 1: Παγκρήτιο Στάδιο (Μουστακλή)
Χώρος 2: Στάση Γιόφυρος (Ε.Ο. Ηρακλείου-Φαιστού)
Χώρος 3: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Χώρος 4: Ειρήνης και Φιλίας και Μπακογιάννη
Χώρος 5: Άγιος Στυλιανός (Παύλου Μελά)
Χώρος 6: Α. Παπανδρέου και Ατλαντίδος
Χώρος 7: Λευθεραίου-Ατλαντίδος-Παρασκευόπουλου
Χώρος 8: Κονδυλάκη και Γεννηματά
Χώρος 9: Λεωφ. Δημοκρατίας και Πεδιάδος
Χώρος 10: Ιερολοχιτών και Ιωνίας
Χώρος 11: Εφέσου (πλησίον ΚΤΕΛ)
Χώρος 12: Λεωφ. Κνωσού (πλησίον στάσης Μπεντεβή)
Χώρος 13: Ούλωφ Πάλμε και Ευμαθίου
Χώρος 14: Εθνομαρτύρων και Παπαναστασίου
Χώρος 15: Λεωφ. Κνωσού και Νάθενα (Εφορία)
Χώρος 16: Λεωφ. Κνωσού και Σόλωνος (Βενιζέλειο Νοσοκομείο)
Χώρος 17: Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού
Χώρος 18: Ηφαίστου και Ελευθέρνης
Χώρος 19: Μάχης Κρήτης και 62 Μαρτύρων
Χώρος 20: Σοφοκλή Βενιζέλου και Μίνωος
Χώρος 21: Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου
Χώρος 22: Ικάρου και Ηροδότου
Χώρος 23: Κανάρη και Ικάρου
Χώρος 24: Κονίτσης και Κομνηνών
Χώρος 25: Μ. Μουντράκη και Μπαντουβά
Χώρος 26: Μονής Πρεβέλης και Ιτάνου
Χώρος 27: Λεωφ. Ιωνίας και Γ. Παπανδρέου
Χώρος 28: Αθ. Διάκου και Λεωφ. Δημοκρατίας
Χώρος 29: Πλατεία Κορνάρου
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o
o
o
o
o
o
o

Χώρος 30: Πλατεία Ελευθερίας
Χώρος 31: Μποφώρ και Επιμενίδου
Χώρος 32: Ελευθέρνης και Μαράντη
Χώρος 33: Λεωφ. Δημοκρατίας και Λεωφ. Κνωσού
Χώρος 34: Γερωνυμάκη και Δωδεκανήσου
Χώρος 35: Κρασαδάκη και Κασομούλη
Χώρος 36: Μουστακλή και Βοιωτίας (Παγκρήτιο)

•

Μελέτη για τη διερεύνηση γραμμής Μέσου Σταθερής Τροχιάς

•

Αναβάθμιση τοπικού κέντρου, Αριθμός: 12, (Π.5.2)

•

Φωτεινός σηματοδότης για πεζούς, Αριθμός: 6, (Π.1.4)
o
o
o
o
o
o

8.3.2
•

•

Θέση 1: Σοφοκλή Βενιζέλου και Μίνωος
Θέση 2: Εφόδου και Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου
Θέση 3: Αρχιμήδους και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 4: Λεωφ. Ικάρου και Ρυτίου
Θέση 5: Πλατεία Ελευθερίας
Θέση 6: Εθν. Αντιστάσεως και Καλαμά

Ορίζοντας 10ετίας
Νέα Ιεράρχηση Ηρακλείου (Π.1.5):
o

Αυτοκινητόδρομος: ΒΟΑΚ

o

Πρωτεύουσες αρτηρίες: Ηρακλείου-Φαιστού, Σοφοκλή Βενιζέλου

o

Δευτερεύουσες αρτηρίες: Λεωφ. 62 Μαρτύρων, Μίνωος-Ε.Ο.Κ.-Σμπώκου,
Σοφοκλή Βενιζέλου, Λεωφ. Νέαρχου, Λεωφ. Ικάρου, Λεωφ. Στέλιου
Καζαντζίδη, Λεωφ. Κνωσού, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως, Αρχιεπισκόπου
Μακάριου

o

Συλλεκτήριες οδοί: Α. Κάλβου-Πλάτωνος, Αγίου Ιωάννου ΧωστούΠαπαγιάννη Σκουλά, Ανθέων, Γερωνυμάκη-Κομνηνών-Χειμάρρας, ΔεξιθέαςΓ. Παπανδρέου, Δημοκρατίας (Ν. Αλικαρνασσός), Ε. Ξάνθου-Λαγκαδά, Έβανς,
Εθνομαρτύρων, Ειρήνης και Φιλίας, Ευμαθίου, Ηροδότου, Ηφαίστου, Κ.
Αστρινάκη-Ε. Ξάνθου-Αγησιλάου, Καστοριάς, Κλεάνθη, Κονδυλάκη,
Λεβήνου-Ατλαντίδος-Παρασκευόπουλου, Λευτέρη Σκεπετζή, Λεωφ. Ιωνίας,
Ούλωφ Πάλμε, Λεωφ. Καλοκαιρινού, Λεωφ. Πανεπιστημίου, Λεωφ. Πλαστήρα,
Μάνου Κατράκη, Μάχης Κρήτης, Μεγ. Αλεξάνδρου, Μεσσαράς, Μιλτιάδου, Ν.
Κρασαδάκη, Παρασκευόπουλου, Πετρακογιώργη, Πιτσουλάκη, Σαλαμίνος,
Σπερχειού-Κακρίδη-Χατζάκη-Αρχελάου, Χριστομιχάλη Ξυλούρη, ΓιαμαλάκηΚ. Λουκάρεως-Αβέρωφ-Παπαναστασίου, Παύλου Μελά, Λίμνης Κουρνά,
Ιτάνου, Μάρκου Καραναστάση, Νάθενας, Ερμή, Δημοκρατίας, Μποφώρ,
Ικάρου, Νεάρχου, Σοφ. Βενιζέλου

Προστασία κέντρου από μηχανοκίνητη κυκλοφορία: Έκταση: : Έκταση: 928,75 στρ.
(ίδιος με 5ετία), (Π.1.5)
o

Περιοχή 1: Εντός των παλαιών τειχών και συγκεκριμένα Γιαμαλάκη-Αγίου
Μηνά-Κυρίλλου
Λουκάρεως-Αβέρωφ-Πλατεία
Ελευθερίας-ΜποφόρΝεάρχου-Σοφοκλή Βενιζέλου
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o
o
o
o
•

Περιοχη 2: Καλοκαιρινού-Κύριλλου Λουκάρεως-Γιαμπούδη-Λεωφ. Πλαστήρα
Περιοχή 3: Κορνάρου-Έβανς-Λεωφ. Πλαστήρα-Γιαμπούδη
Περιοχή 4: Αβέρωφ-Λεωφ. Δημοκρατίας-Χαρ. Τρικούπη-Έβανς
Περιοχή
5:
Σοφ.
Βενιζέλου-Γιαμαλάκη-Καλοκαιρινού-Αρχιεπισκόπου
Μακάριου

Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας με ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ./ώρα:
Έκταση: 3.998,07 στρ. (αύξηση κατά 1.612,23 στρ.), (Π.1.5)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Περιοχή 1: Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γερωνυμάκη-Λεωφ.
Δημοκρατίας-Πλ. Ελευθερίας
Περιοχη 2: Καλοκαιρινού-Κύριλλου Λουκάρεως-Γιαμπούδη-Λεωφ. Πλαστήρα
Περιοχή 3: Κορνάρου-Έβανς-Λεωφ. Πλαστήρα-Γιαμπούδη
Περιοχή 4: Στρυμώνος-Παπαγιάννη ΣΚουλά-Χριστομιχάλη Ξυλούρη
Περιοχή
5:
Σοφ.
Βενιζέλου-Γιαμαλάκη-Καλοκαιρινού-Αρχιεπισκόπου
Μακάριου
Περιοχή 6: Λεωφ. 62 Μαρτύρων-Τείχη-Σοφ. Βενιζέλου-Μίνωος
Περιοχή 7: Μίνωος-Θέρισου-Λεωφ. 62 Μαρτύρων
Περιοχή 8: Κονδυλάκη-Μίνωος-Θέρισου-Τείχη
Περιοχή 9: Κονδυλάκη-Γ. Γεωργιάδου-Ερωφίλης-Λεωφ. Παπανδρέου-Ε.Ο.Κ.
Περιοχή 10: Γ. Γεωργιάδου-Λεωφ. Ιωνίας-Γ. Παπανδρέου-Ερωφίλης
Περιοχή 11: Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Α. Παπανδρέου-Σμπώκου-Λεωφ. Ιωνίας
Περιοχή 12: Λεωφ. Κνωσού-Λεωφ. Ιωνίας-Γ. Παπανδρέου
Περιοχή 13: Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Ιωνίας-Β. Σμπώκου-Λεωφ. Κνωσού
Περιοχή 14: Πλ. Κύπρου-Λεωφ. Κνωσού-Γ. Παπανδρέου-Χρυσοστόμου
Περιοχή 15: Λεωφ. Δημοκρατίας-Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Κνωσού
Περιοχή 16: Δημοκρατίας-Χαρ. Τρικούπη-Χρυσοστόμου-Γ. Παπανδρέου
Περιοχή 17: Λεωφ. Δημοκρατίας-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γ. ΠαπανδρέουΓερωνυμάκη
Περιοχή 18: Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Δημοκρατίας-Β.
Σμπώκου
Περιοχή 19: Λεωφ. Μίνωος-Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου-Μάχης Κρήτης
Περιοχή 20: Ηφαίστου-Λεωφ. 62 Μαρτύρων-Ισαύρων-Μάχης Κρήτης
Περιοχή 21: Μάχης Κρήτης-Ηφαίστου-Λεωφ. Μίνωος-Λεωφ. 62 Μαρτύρων
Περιοχή 22: Θέρισου-Λεβήνου-Μίνωος-Λεωφ. 62 Μαρτύρων
Περιοχή 23: Λεωφ. Μίνωος-Θερίσου-Κονδυλάκη
Περιοχή 24: Κονδυλάκη-Ε.Ο.Κ.-Λεωφ. Α. Παπανδρέου
Περιοχή 25: Λεωφ. Α. Παπανδρέου-Β. Σμπώκου-Λεωφ. ΙωνίαςΠαρασκευόπουλου-Ατλαντίδος
Περιοχή 26: Λεωφ. Α. Παπανδρέου-Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Ιωνίας-Β. Σμπώκου
Περιοχή 27: 62 Μαρτύρων-Χριστομιχάλη Ξυλούρη-Λίμνης ΚουρνάΣτρυμώνος-Λεβήνου
Περιοχή 28: Δεξιθέας-Παπαγιάννη ΣΚουλά-Λεωφ. Α. Παπανδρέου
Περιοχή 29: Ατλαντίδος-Ονιθέ-Γ. Πετρακογιώργη-Ιερολοχιτών
Περιοχή 30: Παρασκευόπουλου-Ιερολοχιτών-Λεωφ. Ιωνίας-Μεγ. Αλεξάνδρου
Περιοχή 31: Λεωφ. Ιωνίας-Μεγ. Αλεξάνδρου-Παρασκευόπουλου-Λεωφ.
Παπαναστασίου
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Περιοχή 32: Λεωφ. Νεάρχου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Νάξου-Λεωφ. Ικάρου
Περιοχή 33: Κομνηνών-Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ. Δημοκρατίας-Γερωνυμάκη
Περιοχή 34: Γερωνυμάκη-Καπετάν Μανώλη Μπαντουβά-ΠιτσουλάκηΛευτέρη Σκεπετζή-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως
Περιοχή 35: Πιτσουλάκη-Γερωνυμάκη-Ξάνθου-Αστρινάκη
Περιοχή 36: Πλατάκη-Πελεγρή-Ε. Χατζάκη-Πουλάκη
Περιοχή 37: Ε. Χατζάκη-Σ. Μελά-Μ. Δημάκη-Ερμή
Περιοχή 38: Μυκηνών-Κορίνθου-Εθνομαρτύρων-Λεωφ. Παπαναστασίου
Περιοχή 39: Εθνομαρτύρων-Ανθέων-Σπερχειού-Παπαπέτρου Γαβαλά
Περιοχή 40: Εθνομαρτύρων-Λεωφ. Παπαναστασίου-Νεφέλης-Ανθέων
Περιοχή 41: Κνωσού, Παπαναστασίου και Παρασκευόπουλου
Περιοχή 42: Κνωσού, Παρασκευόπουλου, Παπαναστασίου και Μεγάλου
Αλεξάνδρου
Περιοχή 43: Σκεπετζή, Πιτσουλάκη και Κνωσού
Περιοχή 44: Ευμαθίου-Ευκαλύπτων-Γαρδένιας-Νίκης-Ανθέων-Μενεξέδων

Αναδιαμόρφωση κόμβων, Αριθμός: 59, δηλαδή αύξηση κατά 26, (Π.1.5)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Θέση 1: Μάχης Κρήτης και Ελ. Βενιζέλου
Θέση 2: Σοφοκλή Βενιζέλου και Μίνωος
Θέση 3: Λεωφ. 62 Μαρτύρων και Μίνωος
Θέση 4: Ανδρέα Παπανδρέου, Θέρισου και Λεβήνου
Θέση 5: Νεάρχου και Καζαντζίδη
Θέση 6: Καζαντζίδη και Ικάρου
Θέση 7: Δεξιθέας και Γ. Παπανδρέου
Θέση 8: Ικτίνου, Α. Παπανδρέου και Ατλαντίδος
Θέση 9: Ατλαντίδος, Λευθεραίου, Παρασκευόπουλου και Ιερολοχιτών
Θέση 10: Μερκούρη, Α. Παπανδρέου και Λευθεραίου
Θέση 11: Λουκάρεως, Γιαμαλάκη και Καλοκαιρινού
Θέση 12: Ικάρου και Βίτσι
Θέση 13: Μιλτιάδου, Κομνηνών και Κορυτσάς
Θέση 14: Λουκάρεως, 1821, Μονοφατσίου και Μαρογιώργη
Θέση 15: Γ. Παπανδρέου και Λεωφ. Ιωνίας
Θέση 16: Έβανς, Χαρ. Τρικούπη και Πλ. Κύπρου
Θέση 17: Αβέρωφ, Δημοκρατίας, Πλ. Ελευθερίας, Πλ. Πεδιάδος
Θέση 18: Ανθεμίου και Αναλήψεως
Θέση 19: Γερωνυμάκη και Τ. Πλεύρη
Θέση 20: Σμπώκου και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 21: Σκορδαλού και Κνωσού
Θέση 22: Εθν. Αντιστάσεως και Γερωνυμάκη
Θέση 23: Ιτάνου και Μονής Πρεβέλης
Θέση 24: Ικάρου και Εφέσσου
Θέση 25: Νεάρχου και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 26: Ικάρου και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 27: Αϊδινίου και Παπαδάκη
Θέση 28: Ερμή, Χατζάκη και Πικροδάφνης
Θέση 29: Ικάρου, Χειμάρρας και Σουλίου
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Κατασκευή περιφερειακών χώρων στάθμευσης (park and ride): Αριθμός: 6 (αύξηση
κατά 2), (Π.3.5)
o
o
o
o
o
o

•

Θέση 30: Νηρέως και Ικάρου
Θέση 31: Εθνομαρτύρων και Ανθέων 1
Θέση 32: Εθνομαρτύρων και Ανθέων 2
Θέση 33: Ανθέων
Θέση 34: Μάχης Κρήτης και Υακίνθου
Θέση 35: Λύττου και Χριστομιχάλη Ξυλούρη
Θέση 36: Αγίου Ιωάννη Χωστού και Λυκείου
Θέση 37: Στρυμώνος και Παύλου Μελά
Θέση 38: Α. Παπανδρέου, Κ. Καραμανλή, Βάρνης και Παλαιοκάπα
Θέση 39: Παπαγιάννη Σκουλά και Δεξιθέας
Θέση 40: Ούλωφ Πάλμε και Ευμαθίου
Θέση 41: Σιμωνόπετρας και Ε. Χατζάκη
Θέση 42: Ερμή και Νάθενα
Θέση 43: Παπαναστασίου και Εθνομαρτύρων
Θέση 44: Ανθέων και Εθνομαρτύρων
Θέση 45: Κρασάδακη και Λιμπρίτη
Θέση 46: Κλεισούρας και Αρχελάου
Θέση 47: Δημοκρατίας και Ικάρου
Θέση 48: Ικάρου και Ηροδότου
Θέση 49: Δημοκρατίας και Καρίας
Θέση 50: Ηροδότου και Καρίας
Θέση 51: Ξάνθου και Αστρινάκη
Θέση 52: Νεαπόλεως και Αστρινάκη
Θέση 53: Ξάνθου, Μαρκογιαννάκη και Φιλικής Εταιρείας
Θέση 54: Ε. Ξάνθου και Δαφέρμου
Θέση 55: Καστοριάς, Πλάτωνος και Τριανδρίας
Θέση 56: Σαλαμίνος και Χειμάρρας
Θέση 57: Γερωνυμάκη και Μπαντουβά
Θέση 58: Γερωνυμάκη, Μονής Τοπλού, Μιλτιάδου και Σερρών
Θέση 59: Γερωνυμάκη, Λαγκαδά, Κομνηνών

Θέση 1: Ντοστογιέφσκι και Μενελάου Ξυλούρη
Θέση 2: Καραϊσκάκη και Αναπαύσεως
Θέση 3: Στεφανογιώργη και Μανουσάκη
Θέση 4: Αλκμαίονος και Ούλωφ Πάλμε
Θέση 5: Αϊδινίου (35.32231, 25.14906)
Θέση 6: Γληνού και Καράτζη

Κατασκευή νέων χώρων στάθμευσης εντός αστικού ιστού: Αριθμός: 17 (αύξηση κατά
10) (Π.3.5)
o
o
o
o

Θέση 1: Πέλλης και Γράμμου
Θέση 2: Τζων Τσάντγουικ και Φοινίκων
Θέση 3: Α. Παπανδρέου και Σμπώκου (κάτω από πλατεία Νίκης)
Θέση 4: Καμπιτάκη και Νάουσας
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Αξιοποίηση υπαρχόντων χώρων στάθμευσης εντός πόλης, Αριθμός: 6 (Π.3.5) (ίδιος
αριθμός με 5ετία)
o
o
o
o
o
o

•

Θέση 5: Κάντια και 5ης Μεραρχίας Κρητών
Θέση 6: Πλατεία Θερίσσου (υπόγεια κατασκευή)
Θέση 7: Παγκρήτιο Στάδιο
Θέση 8: Ρόδου και Σεμερτζάκη
Θέση 9: Γήπεδο ΟΦΗ (υπόγεια κατασκευή)
Θέση 10: Σοφοκλή Βενιζέλου (35.34017, 25.11477)
Θέση 11: Μπαντουβά και Μακρή
Θέση 12: Μαρουλά και Νεολαίας
Θέση 13: ΑΧΕΠΑ και Πανδώρος
Θέση 14: Πλησίον 12ου Γυμνασίου(35.33510, 25.15153)
Θέση 15: Λιλής Ζωγράφου και Ποσειδώνος
Θέση 16: Μονής Πρεβέλης και Επίκουρου
Θέση 17: Ανθέων και Φαιστού

Θέση 1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (35.33821, 25.12381)
Θέση 2: Πεδιάδος και Λεωφ. Δημοκρατίας
Θέση 3: Λιμάνι Ηρακλείου (35.34327, 25.15126)
Θέση 4: Λεωφ. Ικάρου και Σταδίου
Θέση 5: Σοφοκλή Βενιζέλου (35.34076, 25.11824)
Θέση 6: Πετράκη και Καμπέλη

Καθορισμός περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσης, Έκταση: 1.819,87 στρ. (αύξηση κατά
257,9 στρ.), (Π.3.5)
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Περιοχή 1: Εντός των παλαιών τειχών και συγκεκριμένα Γιαμαλάκη-Αγίου
Μηνά-Κυρίλλου Λουκάρεως-Αβέρωφ-Πλατεία Ελευθερίας-ΜποφόρΝεάρχου-Σοφοκλή Βενιζέλου
Περιοχή 2: Σοφ. Βενιζέλου-Αγίου Μηνά-Κ. Λουκάρεως-Πάροδος 4η ΠεδιάδοςΒίγλας-Πάροδος 2η Πεδιάδος Βίγλας-Πεδιάδος-Λεωφ. ΠλαστήραΑρχιεπισκόπου Μακάριου
Περιοχή 3: Λεωφ. Νεάρχου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ.
Μποφώρ
Περιοχή 4: Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γερωνυμάκη-Ανθεμίου
Περιοχή 5: Λιλής Ζωγράφου-Πηλίου-Λεωφ. Ικάρου-Νηρέως
Περιοχή 6: Μετεώρων-Δημοσθένους-Λεωφ. Ικάρου-Πηλίου-Λιλής Ζωγράφου
-Νάξου
Περιοχή 7: Αιγαίου-Νάξου-Λιλής Ζωγράφου-Στέφανου Λέρα
Περιοχή 8: Στέφανου Λέρα-Νυμφών-Κυανής Ακτής-Λεωφ. Ικάρου-Νηρέως
Περιοχή 9: Λεωφ. Κνωσού-Αθανασίου Διάκου-Μύσωνος-Λεωφ. Εθν.
Αντιστάσεως-Λοχαγού Καραγιάννη
Περιοχή 10: Λοχαγού Καραγιάννη-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Μονής ΑρετίουΧρυσοστόμου
Περιοχή 11: Λεωφ. Κνωσού-Ε. Καστρινάκη-Χρυσοστόμου-Μονής Αρετίου
Περιοχή 12: Γερωνυμάκη-Μουσών-Δράμας-Πιτσουλάκη
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Δημιουργία ποδηλατοδρόμων: Μήκος: 15,2km (αύξηση κατά 5,7km), (Π.2.5)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Περιοχή 13: Μονής Τοπλού-Γερωνυμάκη-Καπετάν Μανώλη ΜπαντουβάΔράμας-Μακεδονίας
Περιοχή 14: Μακεδονίας-Δράμας-Πιτσουλάκη-Πέτρου Φούμη
Περιοχή 15: Πιτσουλάκη-Δράμας-Μουσών-Σόλωνος
Περιοχή 16: Πέτρου Α. Φούμη-Πιτσουλάκη-Σόλωνος
Περιοχή 17: Δημακόπουλου-Ευαγγελίστριας-Θέρισσου-Αστερουσίων-ΆρβηςΜίνωος-Ραύκου
Περιοχή 18: Λίσου-Ύδρας-Ραύκου-Μίνωος-Στράβωνος-ΦιλιππουπόλεωςΘέρισου-Επαμεινώνδα-Δραμουντάνη-Πριανσού
Περιοχή 19: Λίσου-Πριανσού-Δραμουντάνη-Επαμεινώνδα-ΘέρισουΣικελιανού-Στράβωνος-Πεντέλης-Ιφιγένειας-Δ. Φραγκιαδάκη
Περιοχή 20: Κωνσταντινουπόλεως-Βλαχέρνων-Ανδρούτσου-Χριστομιχάλη
Ξυλούρη-Καμπέλη
Περιοχή 21: Πατριάρχου Φωτίου-Λευθεραίου-Ιερολοχιτών-ΘεοφάνουςΦοίνικος
Περιοχή 22: Μπετεινάκη-Καλλιπόλεως-Παρασκευόπουλου-Λεωφ. Ιωνίας
Περιοχή 23: Μπετεινάκη-Λεωφ. Ιωνίας-Παρασκευόπουλου-Καστρινάκη
Περιοχή 24: Καστρινάκη-Παρασκευόπουλου-Λεωφ. Ιωνίας-Ροδοκανάκη
Περιοχή 25: Ροδοκανάκη-Ομήρου-Καλλιπόλεως-Παρασκευόπουλου-Λεωφ.
Ιωνίας
Περιοχή 26: Αποστόλου Μιχαήλ-Ξυλούρη-Πιτσουλάκη-ΑΧΕΠΑ-Φιλελλήνων
Περιοχή 27: Κασταμονίτσας-Καστοριάς-Θερμοπυλών-Ανδρέα Κάλβου
Περιοχή 28: Τριανδρίας-Αριστείδου-Σωκράτους-Εμπεδοκλή-ΚασταμονίτσαςΣακλαμπάνη
Περιοχή 29: Εμπεδοκλή-Θερμοπυλών-Καστοριάς

Διαδρομή 1: Θερίσσου
Διαδρομή 2: Κονδυλάκη
Διαδρομή 3: Μάχης Κρήτης
Διαδρομή 4: Μονής Πρεβέλης
Διαδρομή 5: Γιόφυρος ποταμός
Διαδρομή 6: Καμπιτάκη-Βαλτετσίου
Διαδρομή 7: Πιτσουλάκη-Μπαντουβά-Γερωνυμάκη
Διαδρομή 8: Ανδρέα Παπανδρέου
Διαδρομή 9: Κονδυλάκη
Διαδρομή 10: Λεωφ. Δημοκρατίας
Διαδρομή 11: Λιλής Ζωγράφου-Καζαντζίδη
Διαδρομή 12: Νεάρχου-Παραλιακός Νέας Αλικαρνασσού
Διαδρομή 13: Ηροδότου

Δημιουργία πράσινων διαδρομών: Μήκος: 44,36km (αύξηση κατά 18,32km), (Π.2.5)
o
o
o
o

Διαδρομή 1: Παραλιακή Λεωφόρος
Διαδρομή 2: Ενετικά τείχη
Διαδρομή 3: Λεωφ. Καλοκαιρινού
Διαδρομή 4: Γιαμπουδή-1821
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Διαδρομή 5: Δικαιοσύνης
Διαδρομή 6: 1878-Ψαρομηλίγκων
Διαδρομή 7: Γιάννη Χρονάκη-Ανδρεαδάκη-Καντανολέοντος
Διαδρομή 8: Δούκος Μποφώρ-Σαπφούς-Ιδομενέως-Αγίου ΤίτουΔιαδρομή 9: 25ης Αυγούστου
Διαδρομή 10: Λεωφ. Νεάρχου
Διαδρομή 11: Φιλελλήνων-Μεγάλου Αλεξάνδρου-Μελετίου Πηγά-Μαρουλά-Κ.
Βολανάκη
Διαδρομή 12: Πέλλης-Ζωοδόχου Πηγής-Κονίτσης-Κορυτσάς
Διαδρομή 13: Ε. Ξάνθου-Ρυτίου-Αγίας Λαύρας-Μετεώρων-Λεωφ. Νεάρχου
Διαδρομή 14: Κονδυλάκη
Διαδρομή
15:
Γύζη-Μηλιώτη-Αλεξάνδρειας-Μ.
Γεωργιάδου-ΠαλαμάΜαγγανάρηδων-Ερωφίλης-Γ. Γεωργιάδου
Διαδρομή 16: Καλαμά
Διαδρομή 17: Ε. Ξάνθου-Μάχης Πέτρας-Δυρραχίου-Μουσών-ΝεαπόλεωςΙτάνου-Φιλελλήνων-Γ. Παπανικολάου-Σκεπετζή-Λεωφ. Μίνωος
Διαδρομή 18: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου-Πλαστήρα
Διαδρομή 19: Έβανς
Διαδρομή 20: 62 Μαρτύρων
Διαδρομή 21: Μεταξάκη-Κολοκοτρώνη-Ηρακλή
Διαδρομή 22: Μποφώρ
Διαδρομή 23: Λεωφ. Δημοκρατίας
Διαδρομή 24: Κεράμου
Διαδρομή 25: Αγίου Φανουρίου-Παράδρομος Καζαντζίδη
Διαδρομή 26: Νεαπόλεως-Κομνηνών-Νηρέως
Διαδρομή 27: Ε. Μαρκογιαννάκη-Γ. Καραϊσκάκη-Κ. Αστρινάκη-Πιτσουλάκη
Διαδρομή 28: Γ. Καραϊσκάκη-Κλεάνθους-Δερβενακίων-Κρασαδάκη
Διαδρομή 29: Πικροδάφνης-Ερμή-Καρυωτάκη-Πλακ-Βορεάδη-Θεογνή
Διαδρομή 30: Θανάση Σκουλά-Αρτέμιδος-Ζωμίνθου
Διαδρομή 31: Ανθέων-Ευμαθίου-Αριδαίας-Εθνομαρτύρων-Καλλιπόλεως
Διαδρομή 32: Σπερχειού-Κακρίδη-Χατζάκη
Διαδρομή 33: Ευμαθίου
Διαδρομή 34: Ανθέων
Διαδρομή 35: Κλεάνθη-Σκεπετζή
Διαδρομή 36: Μουστακλή-Βοιωτίας-Λακωνίας
Διαδρομή 37: Ιερολοχιτών-Ραυτόπουλου
Διαδρομή 38: Ισαύρων-Λεβήνου-Παπαγιάννη Σκουλά
Διαδρομή 39: Ηρακλή-Αγίου Ιωάννου Χωστού-Παμφίλου-Ναρσή-ΕυνικιανούΓ. Κορνάρου

•

Εγκατάσταση νέων σταθμών bike-sharing, Αριθμός: 75 (αύξηση κατά 22), (Π.2.5)

•

Χώροι κοινωνικοποίησης, Αριθμός: 30 (ίδιος αριθμός με 5ετία), (Π.2.5)
o
o
o
o

Χώρος 1: Αγία Αικατερίνη
Χώρος 2: Αγία Τριάδα
Χώρος 3: Άγιος Μηνάς
Χώρος 4: Πάρκο Γιούρι Γκαγκάριν
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Χώρος 5: Ενετικά Τείχη
Χώρος 6: Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μασταμπά
Χώρος 7: Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας
Χώρος 8: Λιοντάρια
Χώρος 9: Ξενία
Χώρος 10: Παιδική χαρά Ερμή
Χώρος 11: Παιδική χαρά Π. Μελά-Νίκης-Τσόντου Βάρδα
Χώρος 12: Πάρκο Αγίου Γεωργίου
Χώρος 13: Πάρκο Αναλήψεως
Χώρος 14: Πάρκο Νεάρχου
Χώρος 15: Πάρκο Φιλελλήνων
Χώρος 16: Πλατεία Αναξαγόρα
Χώρος 17: Πλατεία Θερίσσου
Χώρος 18: Πλατεία Κορνάρου
Χώρος 19: Πλατεία Νικαίας
Χώρος 20: Πλατεία Σινάνη
Χώρος 21: Τίμιος Σταυρός
Χώρος 22: Πλατεία Αγίου Τίτου
Χώρος 23: Πλατεία Αναξαγόρα
Χώρος 24: Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα
Χώρος 25: Πάρκο Οδυσσέως
Χώρος 26: Πάρκο Ηροδότου-Αναγεννήσεως-ΜπαλαλήΧώρος 27: Άγιος Ελευθέριος
Χώρος 28: Πλατεία Θιακάκη
Χώρος 29: Πάρκο Μικράς Ασίας
Χώρο 30: Πτολεμαίου και Καρδίτση

•

Οδοί προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, Μήκος: 16,01km (αύξηση κατά
7,92km), (Π.4.5)

•

Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, Αριθμός: 119 (ίδιο με
ορίζοντα 15ετίας), (Π.3.5)

•

Δημιουργία απλής λεωφορειολωρίδας, Μήκος: 11,65km (ίδιος αριθμός με 5ετία),
(Π.5.2)
o
o
o
o
o
o

Λωρίδα 1: 62 Μαρτύρων
Λωρίδα 2: Σοφοκλή Βενιζέλου
Λωρίδα 3: Ε.Ο. Ηρακλείου-Φαιστού
Λωρίδα 4: Ιωνίας-Ούλωφ Πάλμε
Λωρίδα 5: Ικάρου
Λωρίδα 6: Εθνικής Αντιστάσεως

•

Νέες λεωφορειακές συνδέσεις, Μήκος: 8,2km (ίδιος αριθμός με 5ετία), (Π.5.2)

•

Χωροθέτηση ειδικών χώρων στάθμευσης ταξί (πιάτσες), Αριθμός: 36 (ίδιος αριθμός
με 5ετία), (Π.5.2)
o

Χώρος 1: Παγκρήτιο Στάδιο (Μουστακλή)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Χώρος 2: Στάση Γιόφυρος (Ε.Ο. Ηρακλείου-Φαιστού)
Χώρος 3: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Χώρος 4: Ειρήνης και Φιλίας και Μπακογιάννη
Χώρος 5: Άγιος Στυλιανός (Παύλου Μελά)
Χώρος 6: Α. Παπανδρέου και Ατλαντίδος
Χώρος 7: Λευθεραίου-Ατλαντίδος-Παρασκευόπουλου
Χώρος 8: Κονδυλάκη και Γεννηματά
Χώρος 9: Λεωφ. Δημοκρατίας και Πεδιάδος
Χώρος 10: Ιερολοχιτών και Ιωνίας
Χώρος 11: Εφέσου (πλησίον ΚΤΕΛ)
Χώρος 12: Λεωφ. Κνωσού (πλησίον στάσης Μπεντεβή)
Χώρος 13: Ούλωφ Πάλμε και Ευμαθίου
Χώρος 14: Εθνομαρτύρων και Παπαναστασίου
Χώρος 15: Λεωφ. Κνωσού και Νάθενα (Εφορία)
Χώρος 16: Λεωφ. Κνωσού και Σόλωνος (Βενιζέλειο Νοσοκομείο)
Χώρος 17: Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού
Χώρος 18: Ηφαίστου και Ελευθέρνης
Χώρος 19: Μάχης Κρήτης και 62 Μαρτύρων
Χώρος 20: Σοφοκλή Βενιζέλου και Μίνωος
Χώρος 21: Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου
Χώρος 22: Ικάρου και Ηροδότου
Χώρος 23: Κανάρη και Ικάρου
Χώρος 24: Κονίτσης και Κομνηνών
Χώρος 25: Μ. Μουντράκη και Μπαντουβά
Χώρος 26: Μονής Πρεβέλης και Ιτάνου
Χώρος 27: Λεωφ. Ιωνίας και Γ. Παπανδρέου
Χώρος 28: Αθ. Διάκου και Λεωφ. Δημοκρατίας
Χώρος 29: Πλατεία Κορνάρου
Χώρος 30: Πλατεία Ελευθερίας
Χώρος 31: Μποφώρ και Επιμενίδου
Χώρος 32: Ελευθέρνης και Μαράντη
Χώρος 33: Λεωφ. Δημοκρατίας και Λεωφ. Κνωσού
Χώρος 34: Γερωνυμάκη και Δωδεκανήσου
Χώρος 35: Κρασαδάκη και Κασομούλη
Χώρος 36: Μουστακλή και Βοιωτίας (Παγκρήτιο)

•

Αναβάθμιση τοπικού κέντρου, Αριθμός: 12 (ίδιος αριθμός με 5ετία), (Π.5.2)

•

Φωτεινός σηματοδότης για πεζούς, Αριθμός: 11 (αύξηση κατά 5), (Π.1.5)
o
o
o
o
o
o
o
o

Θέση 1: Σοφοκλή Βενιζέλου και Μίνωος
Θέση 2: Εφόδου και Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου
Θέση 3: Αρχιμήδους και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 4: Λεωφ. Ικάρου και Ρυτίου
Θέση 5: Πλατεία Ελευθερίας
Θέση 6: Εθν. Αντιστάσεως και Καλαμά
Θέση 7: Σμπώκου και Ραυτόπουλου
Θέση 8: Λεωφ. Ιωνίας, Ιερολοχιτών και Γύζη
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o
o
o
8.3.3
•

•

Ορίζοντας 15ετίας
Νέα Ιεράρχηση Ηρακλείου (Π.1.6):
o

Αυτοκινητόδρομος: ΒΟΑΚ

o

Πρωτεύουσες αρτηρίες: Ηρακλείου-Φαιστού, Σοφοκλή Βενιζέλου

o

Δευτερεύουσες αρτηρίες: Λεωφ. 62 Μαρτύρων, Μίνωος-Ε.Ο.Κ.-Σμπώκου,
Λεωφ. Νέαρχου, Λεωφ. Ικάρου, Λεωφ. Στέλιου Καζαντζίδη, Λεωφ. Κνωσού,
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως

o

Συλλεκτήριες οδοί: Α. Κάλβου-Πλάτωνος, Αγίου Ιωάννου ΧωστούΠαπαγιάννη Σκουλά, Ανθέων, Γερωνυμάκη-Κομνηνών-Χειμάρρας, ΔεξιθέαςΓ. Παπανδρέου, Δημοκρατίας (Ν. Αλικαρνασσός), Ε. Ξάνθου-Λαγκαδά, Έβανς,
Εθνομαρτύρων, Ειρήνης και Φιλίας, Ευμαθίου, Ηροδότου, Ηφαίστου, Κ.
Αστρινάκη-Ε. Ξάνθου-Αγησιλάου, Καστοριάς, Κλεάνθη, Κονδυλάκη,
Λεβήνου-Ατλαντίδος-Παρασκευόπουλου, Λευτέρη Σκεπετζή, Λεωφ. Ιωνίας,
Ούλωφ Πάλμε, Λεωφ. Καλοκαιρινού, Λεωφ. Πανεπιστημίου, Λεωφ.
Πλαστήρα-Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Μάνου Κατράκη, Μάχης Κρήτης, Μεγ.
Αλεξάνδρου, Μεσσαράς, Μιλτιάδου, Ν. Κρασαδάκη, Παρασκευόπουλου,
Πετρακογιώργη, Πιτσουλάκη, Σαλαμίνος, Σπερχειού-Κακρίδη-ΧατζάκηΑρχελάου, Χριστομιχάλη Ξυλούρη, Γιαμαλάκη-Κ. Λουκάρεως-ΑβέρωφΠαπαναστασίου, Μάρκου Καραναστάση, Νάθενας, Ερμή, Δημοκρατίας,
Μποφώρ, Ικάρου, Νεάρχου, Σοφ. Βενιζέλου, 62 Μαρτύρων

o

Ήπιας κυκλοφορίας: Νεάρχου (από Γιαμαλάκη έως Μποφώρ)

Προστασία κέντρου από μηχανοκίνητη κυκλοφορία: Έκταση: 928,75 στρ. (ίδιος με
10ετία), (Π.1.6)
o

o
o
o
o
•

Θέση 9: πλ. κουβιδογιάννη και Λεωφ. Κνωσού
Θέση 10: Λεωφ. 62 Μαρτύρων και Πετράκη
Θέση 11: Λεωφ. 62 Μαρτύρων και Ισαύρων

Περιοχή 1: Εντός των παλαιών τειχών και συγκεκριμένα Γιαμαλάκη-Αγίου
Μηνά-Κυρίλλου
Λουκάρεως-Αβέρωφ-Πλατεία
Ελευθερίας-ΜποφόρΝεάρχου-Σοφοκλή Βενιζέλου
Περιοχη 2: Καλοκαιρινού-Κύριλλου Λουκάρεως-Γιαμπούδη-Λεωφ. Πλαστήρα
Περιοχή 3: Κορνάρου-Έβανς-Λεωφ. Πλαστήρα-Γιαμπούδη
Περιοχή 4: Αβέρωφ-Λεωφ. Δημοκρατίας-Χαρ. Τρικούπη-Έβανς
Περιοχή
5:
Σοφ.
Βενιζέλου-Γιαμαλάκη-Καλοκαιρινού-Αρχιεπισκόπου
Μακάριου

Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας με ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ./ώρα:
Έκταση: 9.037,78 στρ. (αύξηση κατά 5.039,71 στρ.), (Π.1.6)
o
o
o
o

Περιοχή 1: Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γερωνυμάκη-Λεωφ.
Δημοκρατίας-Πλ. Ελευθερίας
Περιοχη 2: Καλοκαιρινού-Κύριλλου Λουκάρεως-Γιαμπούδη-Λεωφ. Πλαστήρα
Περιοχή 3: Κορνάρου-Έβανς-Λεωφ. Πλαστήρα-Γιαμπούδη
Περιοχή 4: Στρυμώνος-Παπαγιάννη ΣΚουλά-Χριστομιχάλη Ξυλούρη
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Περιοχή
5:
Σοφ.
Βενιζέλου-Γιαμαλάκη-Καλοκαιρινού-Αρχιεπισκόπου
Μακάριου
Περιοχή 6: Λεωφ. 62 Μαρτύρων-Τείχη-Σοφ. Βενιζέλου-Μίνωος
Περιοχή 7: Μίνωος-Θέρισου-Λεωφ. 62 Μαρτύρων
Περιοχή 8: Κονδυλάκη-Μίνωος-Θέρισου-Τείχη
Περιοχή 9: Κονδυλάκη-Γ. Γεωργιάδου-Ερωφίλης-Λεωφ. Παπανδρέου-Ε.Ο.Κ.
Περιοχή 10: Γ. Γεωργιάδου-Λεωφ. Ιωνίας-Γ. Παπανδρέου-Ερωφίλης
Περιοχή 11: Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Α. Παπανδρέου-Σμπώκου-Λεωφ. Ιωνίας
Περιοχή 12: Λεωφ. Κνωσού-Λεωφ. Ιωνίας-Γ. Παπανδρέου
Περιοχή 13: Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Ιωνίας-Β. Σμπώκου-Λεωφ. Κνωσού
Περιοχή 14: Πλ. Κύπρου-Λεωφ. Κνωσού-Γ. Παπανδρέου-Χρυσοστόμου
Περιοχή 15: Λεωφ. Δημοκρατίας-Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Κνωσού
Περιοχή 16: Δημοκρατίας-Χαρ. Τρικούπη-Χρυσοστόμου-Γ. Παπανδρέου
Περιοχή 17: Λεωφ. Δημοκρατίας-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γ. ΠαπανδρέουΓερωνυμάκη
Περιοχή 18: Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Δημοκρατίας-Β.
Σμπώκου
Περιοχή 19: Λεωφ. Μίνωος-Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου-Μάχης Κρήτης
Περιοχή 20: Ηφαίστου-Λεωφ. 62 Μαρτύρων-Ισαύρων-Μάχης Κρήτης
Περιοχή 21: Μάχης Κρήτης-Ηφαίστου-Λεωφ. Μίνωος-Λεωφ. 62 Μαρτύρων
Περιοχή 22: Θέρισου-Λεβήνου-Μίνωος-Λεωφ. 62 Μαρτύρων
Περιοχή 23: Λεωφ. Μίνωος-Θερίσου-Κονδυλάκη
Περιοχή 24: Κονδυλάκη-Ε.Ο.Κ.-Λεωφ. Α. Παπανδρέου
Περιοχή 25: Λεωφ. Α. Παπανδρέου-Β. Σμπώκου-Λεωφ. ΙωνίαςΠαρασκευόπουλου-Ατλαντίδος
Περιοχή 26: Λεωφ. Α. Παπανδρέου-Γ. Παπανδρέου-Λεωφ. Ιωνίας-Β. Σμπώκου
Περιοχή 27: 62 Μαρτύρων-Χριστομιχάλη Ξυλούρη-Λίμνης ΚουρνάΣτρυμώνος-Λεβήνου
Περιοχή 28: Δεξιθέας-Παπαγιάννη ΣΚουλά-Λεωφ. Α. Παπανδρέου
Περιοχή 29: Ατλαντίδος-Ονιθέ-Γ. Πετρακογιώργη-Ιερολοχιτών
Περιοχή 30: Παρασκευόπουλου-Ιερολοχιτών-Λεωφ. Ιωνίας-Μεγ. Αλεξάνδρου
Περιοχή 31: Λεωφ. Ιωνίας-Μεγ. Αλεξάνδρου-Παρασκευόπουλου-Λεωφ.
Παπαναστασίου
Περιοχή 32: Λεωφ. Νεάρχου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Νάξου-Λεωφ. Ικάρου
Περιοχή 33: Κομνηνών-Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ. Δημοκρατίας-Γερωνυμάκη
Περιοχή 34: Γερωνυμάκη-Καπετάν Μανώλη Μπαντουβά-ΠιτσουλάκηΛευτέρη Σκεπετζή-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως
Περιοχή 35: Πιτσουλάκη-Γερωνυμάκη-Ξάνθου-Αστρινάκη
Περιοχή 36: Πλατάκη-Πελεγρή-Ε. Χατζάκη-Πουλάκη
Περιοχή 37: Ε. Χατζάκη-Σ. Μελά-Μ. Δημάκη-Ερμή
Περιοχή 38: Ακροπόλεως-Εθνομαρτύρων-Λεωφ. Παπαναστασίου
Περιοχή 39: Εθνομαρτύρων-Ανθέων-Σπερχειού-Παπαπέτρου Γαβαλά
Περιοχή 40: Εθνομαρτύρων-Λεωφ. Παπαναστασίου-Νεφέλης-Ανθέων
Περιοχή 41: Κνωσού, Παπαναστασίου και Παρασκευόπουλου
Περιοχή 42: Κνωσού, Παρασκευόπουλου, Παπαναστασίου και Μεγάλου
Αλεξάνδρου
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Περιοχή 43: Σκεπετζή, Πιτσουλάκη και Κνωσού
Περιοχή 44: Ελευθέρνης-Ισαύρων-Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου
Περιοχή 45: Ελ. Βενιζέλου-Ελευθέρνης-Λεωφ. 62 Μαρτύρων
Περιοχή 46: Λυσιστράτης-Αγίου Ιωάννη Χωστού-Χριστομιχάλη ΞυλούρηΜεσσαράς
Περιοχή 47: Παπαγιάννη Σκουλά-Δεξιθέας-Γ. Πετρακογιώργη-ΜνησικλήΛυκείου
Περιοχή 48: Μεγ. Αλεξάνδρου-Μνησικλή-Χατζογιώργη-Π. ΖωγραφιστούΜονής Χρυσοσκαλίτισσας-Λεωφ. Ιωνίας
Περιοχή 49: Μεγ. Αλεξάνδρου-Λεωφ. Ιωνίας-Απ. Καρατάρη-Λεωφ.
Παπαναστασίου
Περιοχή 50: Νάξου-Λεωφ. Νεάρχου-Λιλής Ζωγράφου-Λεωφ. Στέλιου
Καζαντζίδη
Περιοχή 51: Λιλής Ζωγράφου-Λεωφ.Ικάρου-Λεωφ. Στέλιου Καζαντζίδη
Περιοχή 52: Νεάρχου-Στέλιου Καζαντζίδη-Ικάρου-Δημοκρατίας (Ν.
Αλικαρνασσός)
Περιοχή 53: Δημοκρατίας (Ν. Αλικαρνασσός)-Καρίας-Σκόπα-Σταδίου-Ικάρου
Περιοχή 54: Στέλιου Καζαντζίδη-Ικάρου-Αγίου Τρύφωνος
Περιοχή 55: Ικάρου-Αγίου Τρύφωνος-Στέλιου Καζαντζίδη-ΟρακίωνΚαρτερού
Περιοχή 56: Βίτσι-Ικάρου-Στέλιου Καζαντζίδη-Τζάνι-Πλάτωνος-Α. ΚάλβουΑγησιλάου
Περιοχή 57: Βίτσι-Αγησιλάου-Λυκάστου-Κατεχάκη-Λύκτου-Ικάρου
Περιοχή 58: Πλάτωνος-Τζάνι-Τριανδρίας
Περιοχή 59: Πλάτωνος-Καστοριάς-Κασταμονίτσας-Ε. Ξάνθου-Α. Κάλβου
Περιοχή 60: Λύκτου-Ικάρου-Χειμάρρας-Κονίτσης-Κατεχάκη
Περιοχή 61: Λυκάστου-Ε. Ξάνθου-Κομνηνών-Κορυτσάς-Κονίτσης-Κατεχάκη
Περιοχή 62: Κονίτσης-Κορυτσάς-Κομνηνών
Περιοχή 63: Κασταμονίτσας-Αγίου Νεκταρίου-Φιλικής Εταιρείας-ΡιζάρηΜητροπολίτη Μαρκάκη Β.-Αγίας Φιλοθέης-Λ. Παστέρ-Γ. Τερτσέτη-Ν.
Σπαθαρίου-Γ. Καραϊσκάκη-Αστρινάκη
Περιοχή 64: Γ. Καραϊσκάκη-Αστρινάκη-Κλεάνθους
Περιοχή 65: Πιτσουλάκη-Κλεάνθους-Αριστάρχου του Σάμιου-Λεωφ. Κνωσού
Περιοχή 66: Μεγάλου Αλεξάνδρου-Κνωσού-Σκορδαλού-Παπαναστασίου
Περιοχή 67: Καρυάτιδων-Κρασαδακή-Κνωσού
Περιοχή 68: Κρασαδάκη-Αρχελάου-Παρθενώνος
Περιοχή 69: Παρθενώνος-Αρχελάου-Μούση-Κρασαδάκη
Περιοχή 70: Αρχελάου-Μούση-Κρασαδάκη-Πλατάκη
Περιοχή 71: Πλατάκη-Πουλάκη-Ματζαπετάκη-Κρασαδάκη
Περιοχή 72: Ματζαπετάκη-Κρασαδάκη-Χατζάκη
Περιοχή 73: Ρίτζου-Πελεγρή-Αρχελάου-Χατζάκη
Περιοχή 74: Χατζάκη-Νεοφύτου-Σ. Μελά-Μ. Δημάκη
Περιοχή 75: Χατζάκη-Α. Σαμαράκη-Αρμονίας-Ερμή
Περιοχή 76: Ε. Χατζάκη-Πικροδάφνης-Πελεγρή-Άλδου Μανουτίου-Α. Ρίτζου
Περιοχή 77: Δημάκη-Αρχιεπισκόπου Ευγένιου-Ερμή-Νάθενα-Λεωφ. Κνωσού
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Περιοχή 78: Κοκότση- Λεωφ. Κνωσού-Μάνου Λοΐζου-Σεργίου ΚυβελήΗγουμενίτσας-Παπαναστασίου
Περιοχή 79: Λεωφ. Κνωσού-Κακρίδη-Ερυθραίας-Σεργίου Κυβελή- Μάνου
Λοΐζου
Περιοχή
80:
Ηγουμενίτσας-Παπαναστασίου-Θεοφράστου-ΕρυθραίαςΣεργίου Κυβελή
Περιοχή 81: Κακρίδη-Κνωσού-Θανάση Σκουλά-Παπαναστασίου
Περιοχή 82: Ευμαθίου-Μενεξέδων-Ανθέων
Περιοχή 83: Φαιστού-Ανθέων-Ευμαθίου-Παπαναστασίου
Περιοχή 84: Νεφέλης-Παπαναστασίου-Φαιστού-Ανθέων
Περιοχή 85: Λυδάκη-Σπερχειού-Ανθέων-Ευμαθίου-Ούλωφ Πάλμε
Περιοχή 86: Ακροπόλεως-Ούλωφ Πάλμε-Εθνομαρτύρων-Παπαπέτρου
Γαβαλά-Λυδάκη
Περιοχή 87: Ευμαθίου-Μάρκου Καραναστάση-Ανθέων-Μενεξέδων

Αναδιαμόρφωση κόμβων, Αριθμός: 96, δηλαδή αύξηση κατά 35, (Π.1.6)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Θέση 1: Μεσσαράς, Παναγιωτάκη, Οδύσσειας
Θέση 2: Ευαρέστου & Επαρχιακή οδός Ηρακλείου – Φαιστού
Θέση 3: Ελευθέρνης & Ισαύρων
Θέση 4: Παπανδρέου & Αντιοχείας & Πετρακογιώργη (έμπροσθεν ΛΙΟΝΑΚΗΣ)
Θέση 5: Ικτίνου, Α. Παπανδρέου και Ατλαντίδος
Θέση 6: Μεγ. Αλεξάνδρου, Μνησικλή και Τζοβένη
Θέση 7: Μελίνας Μερκούρη & Κονδυλάκη (πιάτσα ΑΛΕΞΗ- Θερισος)
Θέση 8: Μερκούρη, Α. Παπανδρέου και Λευθεραίου
Θέση 9: Δημοκρατιας & Γ. Παπανδρέου
Θέση 10: Ιτάνου & Κυρά της Ρω
Θέση 11: Ιτάνου & Σεμέλης (έμπροσθεν ακινήτου Λαικής)
Θέση 12: Εθνομαρτύρων και Ανθέων 1
Θέση 13: Ανθέων & Τυμπακίου
Θέση 14: Ευμαθίου και Ανθέων
Θέση 15: Σοφοκλή Βενιζέλου & Αχαιών
Θέση 16: Σοφοκλή Βενιζέλου & Υακίνθου
Θέση 17: Σοφοκλή Βενιζέλου & Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
Θέση 18: Νεάρχου & 25ης Αυγούστου (Παραλιακή)
Θέση 19: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου & Σακουλιέριδων
Θέση 20: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου & Σκουλάδων
Θέση 21: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Καλοκαιρινού & 62 Μαρτύρων
Θέση 22: 62 Μαρτύρων & Πετράκη
Θέση 23: Αγίου Ιωάννη Χωστού και Λυκείου
Θέση 24: Ατλαντίδος, Λευθεραίου, Παρασκευόπουλου και Ιερολοχιτών
Θέση 25: Έβανς, Χαρ. Τρικούπη και Πλ. Κύπρου
Θέση 26: Γ. Παπανδρέου & Ιτάνου
Θέση 27: Αϊδινίου & Κρασαδάκη Νικολάου
Θέση 28: Αϊδινίου και Παπαδάκη
Θέση 29: Λακωνίας, Μητσοτάκη Κωνσταντίνου & Μουστακλή Σπύρου
Θέση 30: Λακωνίας, Κορινθίας & Μουστακλή Σπύρου
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Θέση 31: Μάχης Κρήτης & Σοφοκλή Βενιζέλου
Θέση 32: Μάχης Κρήτης & Υακίνθου
Θέση 33: Σοφοκλή Βενιζέλου & Μίνωος
Θέση 34: Λεωφ. 62 Μαρτύρων & Μίνωος
Θέση 35: Λουκάρεως, Γιαμαλάκη & Καλοκαιρινού
Θέση 36: Λουκάρεως, 1821, Μονοφατσίου & Μαρογιώργη
Θέση 37: Κυρίλλου Λουκάρεως & Έβανς
Θέση 38: Αβέρωφ, Δημοκρατίας, Πλ. Ελευθερίας, Πλ. Πεδιάδος
Θέση 39: Ικάρου & Δικαιοσύνης (κυκλικός κόμβος)
Θέση 40: Ικάρου & Εφέσσου
Θέση 41: Νεάρχου & Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 42: Ικάρου & Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 43: Νηρέως και Ικάρου
Θέση 44: Ικάρου, Χειμάρρας και Σουλίου
Θέση 45: Νάξου & Μετεώρων
Θέση 46: Καζαντζίδη & Ικάρου
Θέση 47: Κανάρη & Ικάρου
Θέση 48: Νεάρχου & Καζαντζίδη
Θέση 49: Νεάρχου & Ηροδότου
Θέση 50: Νεάρχου & Δημοκρατίας (Αλικαρνασσός)
Θέση 51: Ικάρου& Ηροδότου
Θέση 52: Ικάρου & Δημοκρατίας
Θέση 53: Καστοριάς, Πλάτωνος και Τριανδρίας
Θέση 54: Κάλβου, Λυκάστου, Αγησιλάου & Ξάνθου
Θέση 55: Τζάνε, Κανακάρη και Πλάτωνος
Θέση 56: Ξάνθου και Δαφέρμου
Θέση 57: Ξάνθου, Μαρκογιαννάκη και Φιλικής Εταιρείας
Θέση 58: Ξάνθου & Αστρινάκη
Θέση 59: Ξάνθου & Μάχης Πέτρας
Θέση 60: Σαλαμίνος και Χειμάρρας
Θέση 61: Μιλτιάδου, Κομνηνών και Κορυτσάς
Θέση 62: Γερωνυμάκη, Λαγκαδά, Κομνηνών
Θέση 63: Γερωνυμάκη & Μπαντουβά
Θέση 64: Γερωνυμάκη, Μονής Τοπλού, Μιλτιάδου & Σερρών
Θέση 65: Εθν. Αντιστάσεως & Γερωνυμάκη
Θέση 66: Δημοκρατίας & Γερωνυμάκη
Θέση 67: Ιτάνου & Μονής Πρεβέλης
Θέση 68: Σμπώκου & Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 69: Σκορδαλού & Κνωσού
Θέση 70: Λ. Ιωνίας & Παρασκευόπουλου
Θέση 71: Γ. Παπανδρέου & Λεωφ. Ιωνίας
Θέση 72: Παπανδρέου & Μαγγανάρηδων (κυκλικός κόμβος)
Θέση 73: Πλαστήρα & Έβανς
Θέση 74: Β.Ο.Α.Κ. & Ούλωφ Πάλμε
Θέση 75: Ούλωφ Πάλμε και Ευμαθίου
Θέση 76: Εθνομαρτύρων και Παπαπέτρου Γαβαλά
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Κατασκευή περιφερειακών χώρων στάθμευσης (park and ride): Αριθμός: 12 (αύξηση
κατά 6), (Π.3.6)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Θέση 77: Εθνομαρτύρων και Ανθέων 2
Θέση 78: Παπαναστασίου και Εθνομαρτύρων
Θέση 79: Ανθέων (35.314136, 25.139862)
Θέση 80 Ανθέων (35.314944, 25.140201)
Θέση 81: Παπαναστασίου & Σπερχειού
Θέση 82: Κρασαδάκη, Λιμπρίτη & Πικροδάφνης
Θέση 83: Ε. Χατζάκη και Κρασαδάκη
Θέση 84: Σιμωνόπετρας και Ε. Χατζάκη
Θέση 85: Ερμή, Χατζάκη & Πικροδάφνης
Θέση 86: Αρχελάου και Ε. Χατζάκη
Θέση 87: Ερμή και Νάθενα
Θέση 88: Σόλωνος και Κνωσού
Θέση 89: Ευμαθίου και Παπαναστασίου
Θέση 90: Μάνου Κατράκη & Παναγιάς Μαλεβή (στάση Πηνελόπης)
Θέση 91: Λύττου και Χριστομιχάλη Ξυλούρη
Θέση 92: Παπαγιάννη Σκουλά και Δεξιθέας
Θέση 93: Α. Παπανδρέου, Κ. Καραμανλή, Βάρνης και Παλαιοκάπα
Θέση 94: Ανδρέα Παπανδρέου, Θέρισου και Λεβήνου
Θέση 95: Στρυμώνος & Παύλου Μελά
Θέση 96: Ανθεμίου και Αναλήψεως

Θέση 1: Ντοστογιέφσκι και Μενελάου Ξυλούρη
Θέση 2: Καραϊσκάκη και Αναπαύσεως
Θέση 3: Στεφανογιώργη και Μανουσάκη
Θέση 4: Αλκμαίονος και Ούλωφ Πάλμε
Θέση 5: Αϊδινίου (35.32231, 25.14906)
Θέση 6: Γληνού και Καράτζη
Θέση 7: Διονύσου (35.30293, 25.14708)
Θέση 8: Αεροδρόμιο (35.33496, 25.17324)
Θέση 9: Λουδοβίκου Παστέρ και Αγίας Φιλοθέης
Θέση 10: Χατζάκη (35.31638, 25.15526)
Θέση 11: ΠΑ.Γ.Ν.Η.
Θέση 12: Βενιζέλειο Νοσοκομείο

Κατασκευή νέων χώρων στάθμευσης εντός αστικού ιστού: Αριθμός: 26 (αύξηση
κατά 9) (Π.3.6)
o
o
o
o
o
o
o
o

Θέση 1: Πέλλης και Γράμμου
Θέση 2: Τζων Τσάντγουικ και Φοινίκων
Θέση 3: Α. Παπανδρέου και Σμπώκου (κάτω από πλατεία Νίκης)
Θέση 4: Καμπιτάκη και Νάουσας
Θέση 5: Κάντια και 5ης Μεραρχίας Κρητών
Θέση 6: Πλατεία Θερίσσου (υπόγεια κατασκευή)
Θέση 7: Παγκρήτιο Στάδιο
Θέση 8: Ρόδου και Σεμερτζάκη
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Αξιοποίηση υπαρχόντων χώρων στάθμευσης εντός πόλης, Αριθμός: 6 (Π.3.6) (ίδιος
αριθμός με 10ετία)
o
o
o
o
o
o

•

Θέση 9: Γήπεδο ΟΦΗ (υπόγεια κατασκευή)
Θέση 10: Σοφοκλή Βενιζέλου (35.34017, 25.11477)
Θέση 11: Μπαντουβά και Μακρή
Θέση 12: Μαρουλά και Νεολαίας
Θέση 13: ΑΧΕΠΑ και Πανδώρος
Θέση 14: Πλησίον 12ου Γυμνασίου (35.33510, 25.15153)
Θέση 15: Λιλής Ζωγράφου και Ποσειδώνος
Θέση 16: Μονής Πρεβέλης και Επίκουρου
Θέση 17: Ανθέων και Φαιστού
Θέση 18: Δομαλάκη (35.337, 25.11243)
Θέση 19: Λεβήνου και Διογένους
Θέση 20: Ε.Ο.Κ. (35.32941, 25.12545)
Θέση 21: Μνησικλή (35.32156, 25.12747)
Θέση 22: Μονής Πρεβέλης και Ιτάνου
Θέση 23: Νεάρχου και Εθνικής Αντιστάσεως (Δικαστικό Μέγαρο)
Θέση 24: Νεάρχου και Αρτεμησίας
Θέση 25: Κνωσού (πλησίον πάρκο Μικράς Ασίας)
Θέση 26: Κνωσού και ΒΟΑΚ (κάτω από τον αυτοκινητόδρομο)

Θέση 1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (35.33821, 25.12381)
Θέση 2: Πεδιάδος και Λεωφ. Δημοκρατίας
Θέση 3: Λιμάνι Ηρακλείου (35.34327, 25.15126)
Θέση 4: Λεωφ. Ικάρου και Σταδίου
Θέση 5: Σοφοκλή Βενιζέλου (35.34076, 25.11824)
Θέση 6: Πετράκη και Καμπέλη

Καθορισμός περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσης, Έκταση: 1.905,76 στρ. (αύξηση
κατά 85,89 στρ.), (Π.3.6)
o

o

o
o
o
o
o
o
o

Περιοχή 1: Εντός των παλαιών τειχών και συγκεκριμένα Γιαμαλάκη-Αγίου
Μηνά-Κυρίλλου Λουκάρεως-Αβέρωφ-Πλατεία Ελευθερίας-ΜποφόρΝεάρχου-Σοφοκλή Βενιζέλου
Περιοχή 2: Σοφ. Βενιζέλου-Αγίου Μηνά-Κ. Λουκάρεως-Πάροδος 4η ΠεδιάδοςΒίγλας-Πάροδος 2η Πεδιάδος Βίγλας-Πεδιάδος-Λεωφ. ΠλαστήραΑρχιεπισκόπου Μακάριου
Περιοχή 3: Λεωφ. Νεάρχου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ.
Μποφώρ
Περιοχή 4: Λεωφ. Ικάρου-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Γερωνυμάκη-Ανθεμίου
Περιοχή 5: Λιλής Ζωγράφου-Πηλίου-Λεωφ. Ικάρου-Νηρέως
Περιοχή 6: Μετεώρων-Δημοσθένους-Λεωφ. Ικάρου-Πηλίου- Λιλής Ζωγράφου
-Νάξου
Περιοχή 7: Αιγαίου-Νάξου-Λιλής Ζωγράφου-Στέφανου Λέρα
Περιοχή 8: Στέφανου Λέρα-Νυμφών-Κυανής Ακτής-Λεωφ. Ικάρου-Νηρέως
Περιοχή 9: Λεωφ. Κνωσού-Αθανασίου Διάκου-Μύσωνος-Λεωφ. Εθν.
Αντιστάσεως-Λοχαγού Καραγιάννη
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Περιοχή 10: Λοχαγού Καραγιάννη-Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως-Μονής ΑρετίουΧρυσοστόμου
Περιοχή 11: Λεωφ. Κνωσού-Ε. Καστρινάκη-Χρυσοστόμου-Μονής Αρετίου
Περιοχή 12: Γερωνυμάκη-Μουσών-Δράμας-Πιτσουλάκη
Περιοχή 13: Μονής Τοπλού-Γερωνυμάκη-Καπετάν Μανώλη ΜπαντουβάΔράμας-Μακεδονίας
Περιοχή 14: Μακεδονίας-Δράμας-Πιτσουλάκη-Πέτρου Φούμη
Περιοχή 15: Πιτσουλάκη-Δράμας-Μουσών-Σόλωνος
Περιοχή 16: Πέτρου Α. Φούμη-Πιτσουλάκη-Σόλωνος
Περιοχή 17: Δημακόπουλου-Ευαγγελίστριας-Θέρισσου-Αστερουσίων-ΆρβηςΜίνωος-Ραύκου
Περιοχή 18: Λίσου-Ύδρας-Ραύκου-Μίνωος-Στράβωνος-ΦιλιππουπόλεωςΘέρισου-Επαμεινώνδα-Δραμουντάνη-Πριανσού
Περιοχή 19: Λίσου-Πριανσού-Δραμουντάνη-Επαμεινώνδα-ΘέρισουΣικελιανού-Στράβωνος-Πεντέλης-Ιφιγένειας-Δ. Φραγκιαδάκη
Περιοχή 20: Κωνσταντινουπόλεως-Βλαχέρνων-Ανδρούτσου-Χριστομιχάλη
Ξυλούρη-Καμπέλη
Περιοχή 21: Πατριάρχου Φωτίου-Λευθεραίου-Ιερολοχιτών-ΘεοφάνουςΦοίνικος
Περιοχή 22: Μπετεινάκη-Καλλιπόλεως-Παρασκευόπουλου-Λεωφ. Ιωνίας
Περιοχή 23: Μπετεινάκη-Λεωφ. Ιωνίας-Παρασκευόπουλου-Καστρινάκη
Περιοχή 24: Καστρινάκη-Παρασκευόπουλου-Λεωφ. Ιωνίας-Ροδοκανάκη
Περιοχή 25: Ροδοκανάκη-Ομήρου-Καλλιπόλεως-Παρασκευόπουλου-Λεωφ.
Ιωνίας
Περιοχή 26: Αποστόλου Μιχαήλ-Ξυλούρη-Πιτσουλάκη-ΑΧΕΠΑ-Φιλελλήνων
Περιοχή 27: Κασταμονίτσας-Καστοριάς-Θερμοπυλών-Ανδρέα Κάλβου
Περιοχή 28: Τριανδρίας-Αριστείδου-Σωκράτους-Εμπεδοκλή-ΚασταμονίτσαςΣακλαμπάνη
Περιοχή 29: Εμπεδοκλή-Θερμοπυλών-Καστοριάς
Περιοχή 30: Παπαναστασίου-Εθνομαρτύρων-Νεφέλης-Ανθεών
Περιοχή 31: Δ. Αρβανιτάκη-Σιμωνόπετρας-Δημάκη-Ερμή-ΠικροδάφνηςΠέλεγρη

Δημιουργία ποδηλατοδρόμων: Μήκος: 22,82km (αύξηση κατά 7,62km), (Π.2.6)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Διαδρομή 1: Θερίσσου
Διαδρομή 2: Σοφοκλή Βενιζέλου
Διαδρομή 3: Μάχης Κρήτης
Διαδρομή 4: Μονής Πρεβέλης
Διαδρομή 5: Γιόφυρος ποταμός
Διαδρομή 6: Καμπιτάκη-Βαλτετσίου
Διαδρομή 7: Πιτσουλάκη-Μπαντουβά-Γερωνυμάκη
Διαδρομή 8: Ανδρέα Παπανδρέου
Διαδρομή 9: Κονδυλάκη
Διαδρομή 10: Λεωφ. Δημοκρατίας
Διαδρομή 11: Λιλής Ζωγράφου-Καζαντζίδη
Διαδρομή 12: Νεάρχου-Παραλιακός Νέας Αλικαρνασσού
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o
o
o
o
o
o
•

Διαδρομή 13: Ηροδότου
Διαδρομή 14: Λεωφ. Κνωσού
Διαδρομή 15: Εθνικής Αντιστάσεως
Διαδρομή 16: Α. Καστρινάκη
Διαδρομή 17: Ιωνίας
Διαδρομή 18: Μεγάλου Αλεξάνδρου

Δημιουργία πράσινων διαδρομών: Μήκος: 54,9km (αύξηση κατά 10,1), (Π.2.6)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Διαδρομή 1: Παραλιακή Λεωφόρος
Διαδρομή 2: Ενετικά τείχη
Διαδρομή 3: Λεωφ. Καλοκαιρινού
Διαδρομή 4: Γιαμπουδή-1821
Διαδρομή 5: Δικαιοσύνης
Διαδρομή 6: 1878-Ψαρομηλίγκων-Ίδης
Διαδρομή 7: Γιάννη Χρονάκη-Ανδρεαδάκη-Καντανολέοντος
Διαδρομή 8: Δούκος Μποφώρ-Σαπφούς-Ιδομενέως-Αγίου Τίτου
Διαδρομή 9: 25ης Αυγούστου
Διαδρομή 10: Λεωφ. Νεάρχου
Διαδρομή 11: Φιλελλήνων-Μεγάλου Αλεξάνδρου-Μελετίου Πηγά-Μαρουλά-Κ.
Βολανάκη
Διαδρομή 12: Πέλλης-Ζωοδόχου Πηγής-Κονίτσης-Κορυτσάς
Διαδρομή 13: Ε. Ξάνθου-Ρυτίου-Αγίας Λαύρας-Μετεώρων-Λεωφ. Νεάρχου
Διαδρομή 14: Ληνού – Σόλωνος
Διαδρομή 15: Παλαμά-Μαγγανάρηδων-Ερωφίλης-Γ. Γεωργιάδου –Ρωμανού
Διαδρομή 16: Καλαμά
Διαδρομή 17: Ε. Ξάνθου- Δυρραχίου –Νεαπόλεως – Μονής Τοπλού
Διαδρομή 18: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου-Πλαστήρα
Διαδρομή 19: Έβανς
Διαδρομή 20: 62 Μαρτύρων
Διαδρομή 21: Μεταξάκη-Κολοκοτρώνη-Ηρακλή
Διαδρομή 22: Μποφώρ
Διαδρομή 23: Λεωφ. Δημοκρατίας
Διαδρομή 24: Ηροδότου – Κεράμου -Σταδίου – Αναγεννήσεως
(Αλικαρνασσός)
Διαδρομή 25: Αγίου Φανουρίου-Παράδρομος Καζαντζίδη
Διαδρομή 26: Νεαπόλεως-Κομνηνών-Νηρέως
Διαδρομή 27: Ε. Μαρκογιαννάκη-Γ. Καραϊσκάκη-Κ. Αστρινάκη-Πιτσουλάκη
Διαδρομή 28: Γ. Καραϊσκάκη-Κλεάνθους-Δερβενακίων-Κρασαδάκη
Διαδρομή 29: Πικροδάφνης-Ερμή-Καρυωτάκη-Δ. Πλάκα-Βορεάδη-Θεογνή
Διαδρομή 30: Θανάση Σκουλά-Αρτέμιδος-Ζωμίνθου
Διαδρομή 31: Ανθέων-Ευμαθίου-Αριδαίας-Εθνομαρτύρων-Καλλιπόλεως
Διαδρομή 32: Σπερχειού-Κακρίδη-Χατζάκη
Διαδρομή 33: Ευμαθίου
Διαδρομή 34: Ανθέων
Διαδρομή 35: Κλεάνθη-Σκεπετζή
Διαδρομή 36: Μουστακλή-Βοιωτίας-Λακωνίας

120

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παραδοτέο 3 - Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και
Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων
Μάρτιος 2022

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Διαδρομή 37: Ιερολοχιτών-Ραυτόπουλου
Διαδρομή 38: Ισαύρων-Λεβήνου-Παπαγιάννη Σκουλά
Διαδρομή 39: Ηρακλή-Αγίου Ιωάννου Χωστού-Παμφίλου-Ναρσή-ΕυνικιανούΓ. Κορνάρου
Διαδρομή 40: Παύλου Μελά
Διαδρομή 41: Ατλαντίδος
Διαδρομή 42: Τριανδρίας
Διαδρομή 43: Μιλήτου-Τριανδρίας-Καστοριάς
Διαδρομή 44: Ελευθέρνης
Διαδρομή 45: Πυράνθου
Διαδρομή 46: Γερωνυμάκη
Διαδρομή 47: Στρυμώνως
Διαδρομή 48: Αναγεννήσεως-Κατσούλη-Καποδιστρίου
Διαδρομή 49: Παπαναστασίου (ΒΟΑΚ-Κνωσού)
Διαδρομή 50: Κνωσού -Γ. Παπανικολάου Ιτάνου-Φιλελλήνων
Διαδρομή 51: Γιαμαλάκη – Αγίου Μηνά – Λουκάρεως – Αβέρωφ
Διαδρομή 52: Ικάρου – Νέα Οδός
Διαδρομή 53: Νάθενα
Διαδρομή 54: Δημοκρατίας – Σοφοκλέους – Τίτου Γεωργιάδου – Αρχιμήδους
Διαδρομή 55: Πεδιάδος
Διαδρομή 56: Νάξου

•

Εγκατάσταση νέων σταθμών bike-sharing, Αριθμός: 87 (αύξηση κατά 12), (Π.2.6)

•

Χώροι κοινωνικοποίησης, Αριθμός: 30 (ίδιος αριθμός με 10ετία), (Π.2.6)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Χώρος 1: Αγία Αικατερίνη
Χώρος 2: Αγία Τριάδα
Χώρος 3: Άγιος Μηνάς
Χώρος 4: Πάρκο Γιούρι Γκαγκάριν
Χώρος 5: Ενετικά Τείχη
Χώρος 6: Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μασταμπά
Χώρος 7: Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας
Χώρος 8: Λιοντάρια
Χώρος 9: Ξενία
Χώρος 10: Παιδική χαρά Ερμή
Χώρος 11: Παιδική χαρά Π. Μελά-Νίκης-Τσόντου Βάρδα
Χώρος 12: Πάρκο Αγίου Γεωργίου
Χώρος 13: Πάρκο Αναλήψεως
Χώρος 14: Πάρκο Νεάρχου
Χώρος 15: Πάρκο Φιλελλήνων
Χώρος 16: Πλατεία Αναξαγόρα
Χώρος 17: Πλατεία Θερίσσου
Χώρος 18: Πλατεία Κορνάρου
Χώρος 19: Πλατεία Νικαίας
Χώρος 20: Πλατεία Σινάνη
Χώρος 21: Τίμιος Σταυρός
Χώρος 22: Πλατεία Αγίου Τίτου
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o
o
o
o
o
o
o
o

Χώρος 23: Πλατεία Αναξαγόρα
Χώρος 24: Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα
Χώρος 25: Πάρκο Οδυσσέως
Χώρος 26: Πάρκο Ηροδότου-Αναγεννήσεως-ΜπαλαλήΧώρος 27: Άγιος Ελευθέριος
Χώρος 28: Πλατεία Θιακάκη
Χώρος 29: Πάρκο Μικράς Ασίας
Χώρο 30: Πτολεμαίου και Καρδίτση

•

Οδοί προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, Μήκος: 20,63km (αύξηση κατά
4.62km), (Π.4.6)

•

Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, Αριθμός: 119 (ίδιος με τη
10ετία), (Π.3.6)

•

Δημιουργία απλής λεωφορειολωρίδας, Μήκος: 11,65km (ίδιος αριθμός με 10ετία),
(Π.5.2)
o Λωρίδα 1: 62 Μαρτύρων
o Λωρίδα 2: Σοφοκλή Βενιζέλου
o Λωρίδα 3: Ε.Ο. Ηρακλείου-Φαιστού
o Λωρίδα 4: Ιωνίας-Ούλωφ Πάλμε
o Λωρίδα 5: Ικάρου
o Λωρίδα 6: Εθνικής Αντιστάσεως

•

Νέες λεωφορειακές συνδέσεις, Μήκος: 9,2km (ίδιος αριθμός με 10ετία), (Π.5.2)

•

Χωροθέτηση ειδικών χώρων στάθμευσης ταξί (πιάτσες), Αριθμός: 47 (Αύξηση κατά
11), (Π.5.2)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Χώρος 1: Παγκρήτιο Στάδιο (Μουστακλή)
Χώρος 2: Στάση Γιόφυρος (Ε.Ο. Ηρακλείου-Φαιστού)
Χώρος 3: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Χώρος 4: Ειρήνης και Φιλίας και Μπακογιάννη
Χώρος 5: Άγιος Στυλιανός (Παύλου Μελά)
Χώρος 6: Α. Παπανδρέου και Ατλαντίδος
Χώρος 7: Λευθεραίου-Ατλαντίδος-Παρασκευόπουλου
Χώρος 8: Κονδυλάκη και Γεννηματά
Χώρος 9: Λεωφ. Δημοκρατίας και Πεδιάδος
Χώρος 10: Ιερολοχιτών και Ιωνίας
Χώρος 11: Εφέσου (πλησίον ΚΤΕΛ)
Χώρος 12: Λεωφ. Κνωσού (πλησίον στάσης Μπεντεβή)
Χώρος 13: Ούλωφ Πάλμε και Ευμαθίου
Χώρος 14: Εθνομαρτύρων και Παπαναστασίου
Χώρος 15: Λεωφ. Κνωσού και Νάθενα (Εφορία)
Χώρος 16: Λεωφ. Κνωσού και Σόλωνος (Βενιζέλειο Νοσοκομείο)
Χώρος 17: Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού
Χώρος 18: Ηφαίστου και Ελευθέρνης
Χώρος 19: Μάχης Κρήτης και 62 Μαρτύρων
Χώρος 20: Σοφοκλή Βενιζέλου και Μίνωος
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Χώρος 21: Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου
Χώρος 22: Ικάρου και Ηροδότου
Χώρος 23: Κανάρη και Ικάρου
Χώρος 24: Κονίτσης και Κομνηνών
Χώρος 25: Μ. Μουντράκη και Μπαντουβά
Χώρος 26: Μονής Πρεβέλης και Ιτάνου
Χώρος 27: Λεωφ. Ιωνίας και Γ. Παπανδρέου
Χώρος 28: Αθ. Διάκου και Λεωφ. Δημοκρατίας
Χώρος 29: Πλατεία Κορνάρου
Χώρος 30: Πλατεία Ελευθερίας
Χώρος 31: Μποφώρ και Επιμενίδου
Χώρος 32: Ελευθέρνης και Μαράντη
Χώρος 33: Λεωφ. Δημοκρατίας και Λεωφ. Κνωσού
Χώρος 34: Γερωνυμάκη και Δωδεκανήσου
Χώρος 35: Κρασαδάκη και Κασομούλη
Χώρος 36: Μουστακλή και Βοιωτίας (Παγκρήτιο)
Χώρος 37: ΠΑ.ΓΝ.Η.
Χώρος 38: Χρ. Ξυλούρη και Παναγή Σκουλά
Χώρος 39: Μπογατζίδου και Τιμοχάρους
Χώρος 40: Ανδ. Παπανδρέου, Γεννηματά και Αναγεννήσεως
Χώρος 41: Καλοκαιρινού και Γιαμαλάκη
Χώρος 42: Ι. Μητσοτάκη και Νεάρχου
Χώρος 43: Παπαναστασίου, Σκουλά και Ευμανθίου
Χώρος 44: Κνωσού και Χατζάκη
Χώρος 45: Καρυωτάκη και Ερμή
Χώρος 46: Κνωσού και Γέφυρα ΒΟΑΚ
Χώρος 47: Ξάνθου και Δαφέρμου

•

Αναβάθμιση τοπικού κέντρου, Αριθμός: 12 (ίδιος αριθμός με προηγούμενη 5ετία),
(Π.5.2)

•

Φωτεινός σηματοδότης για πεζούς, Αριθμός: 13 (αύξηση κατά 2), (Π.1.6)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Θέση 1: Σοφοκλή Βενιζέλου και Μίνωος
Θέση 2: Εφόδου και Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου
Θέση 3: Αρχιμήδους και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 4: Λεωφ. Ικάρου και Ρυτίου
Θέση 5: Πλατεία Ελευθερίας
Θέση 6: Εθν. Αντιστάσεως και Καλαμά
Θέση 7: Σμπώκου και Ραυτόπουλου
Θέση 8: Λεωφ. Ιωνίας, Ιερολοχιτών και Γύζη
Θέση 9: Γερωνυμάκη και Εθν. Αντιστάσεως
Θέση 10: πλ. Κουβιδογιάννη και Λεωφ. Κνωσού
Θέση 11: Λεωφ. 62 Μαρτύρων και Πετράκη
Θέση 12: Λεωφ. 62 Μαρτύρων και Ισαύρων
Θέση 13: Θανάση Σκουλά και Κνωσού
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9

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

9.1 Παρουσίαση ολοκληρωμένων πακέτων μέτρων
Τα εφικτά και αποτελεσματικά μέτρα όπως προέκυψαν μετά τις διαβουλεύσεις και τις
αξιολογήσεις κατηγοριοποιούνται σε οκτώ (8) διακριτά πακέτα μέτρων που αφορούν στις
παρακάτω θεματικές:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας
Προώθηση και υποστήριξη των βιώσιμων μέσων μετακίνησης
Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος
Ορθολογική διαχείριση του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών
Ενέργεια και ηλεκτροκίνηση
Λειτουργία λιμένα
Λειτουργία αεροδρομίου
Συμβολή της βιώσιμης κινητικότητας στην τουριστική δραστηριότητα

Σε κάθε πακέτο μέτρων δημιουργούνται ειδικές ομάδες μέτρων όπου εντάσσονται τα
επιμέρους μέτρα οι οποίες αφορούν σε διαχείριση κινητικότητας, βελτίωση υποδομών,
δράσεις, κίνητρα και διάφορες πολιτικές προώθησης/ευαισθητοποίησης. Επισημαίνεται
πως στα επιμέρους πακέτα μέτρων είναι δυνατόν να παρατηρηθούν μέτρα που
επαναλαμβάνονται. Το γεγονός αυτό συμβαίνει καθώς υπάρχουν προτεινόμενα μέτρα που
μπορούν να ανήκουν σε παραπάνω από 1 πακέτο μέτρων, εφόσον συμβάλλουν με
διαφορετικό τρόπο στη θεματική του κάθε πακέτου. Επίσης στα πακέτα μέτρων
τοποθετούνται δύο συγκεκριμένες κατηγορίες που αφορούν στη λειτουργία του λιμανιού
και του αεροδρομίου, δύο ιδιαίτερα κομβικών μεταφορικών υποδομών για τη λειτουργία
και την επισκεψιμότητα της πόλης.
Τα μέτρα που ακολουθούν, επικεντρώνονται και εξειδικεύονται στο Πολεοδομικό
Συγκρότημα Ηρακλείου (ΠΣΗ), όπως έχει οριστεί σε προηγούμενα Παραδοτέα (βλ.
αναλυτικά Παραδοτέα 1 & 2).
Ωστόσο, σε σχέση με τους περιφερειακούς οικισμούς του Δήμου (Ασίτες, Βασιλειές, Σίβα,
Βενεράτο κ.α.) αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να
εξειδικευθούν με την εκπόνηση επιμέρους κυκλοφοριακών μελετών, βλ. παραδοτέο 4 της
παρούσας υπηρεσίας – εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης:
•

Διασύνδεση των περιφερειακών του ΠΣΗ οικισμών εντός του Δήμου με το κέντρο
της πόλης του Ηρακλείου, καθώς και με σημαντικούς υπερτοπικούς πόλους (π.χ.
νοσοκομεία, πανεπιστήμια, λιμάνι), με λεωφορειακές γραμμές που να εξασφαλίζουν
υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης (π.χ. συχνότητες, διευρυμένο ωράριο, χαμηλό
κόμιστρο). Τα ακριβή χαρακτηριστικά (δρομολόγια, πλήθος και τύπος οχημάτων
λεωφορείων, συχνότητες, κλπ) θα προσδιορισθούν με την εκπόνηση μελετών
δημοτικής συγκοινωνίας.
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•

•

•
•
•

9.1.1

Διασύνδεση των περιφερειακών του ΠΣΗ οικισμών εντός του Δήμου μεταξύ τους με
ικανοποιητικό οδικό δίκτυο και των γειτονικών οικισμών μεταξύ τους με δίκτυο
πεζού- ποδηλάτη.
Να
διερευνηθεί
το
ενδεχόμενο
υλοποίησης
υπερτοπικής
διαδρομής
ποδηλατόδρομου που θα συνδέει το ΠΣΗ με κάποιον/ους οικισμό/ούς (ενδ.
γειτονικούς)
Χωροθέτηση χώρων στάθμευσης εκτός οδού, οχημάτων και ποδηλάτων, στην
είσοδο των οικισμών
Αναπλάσεις πλατειών και πεζοδρομήσεις εντός των οικισμών, δημιουργία χώρων
κοινονικοποίησης και ανάδειξη χώρων πολιτισμού
κ.α.

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 στις παρακάτω εικόνες
(χάρτες) παρουσιάζεται η πρόταση διαχείρισης της εκτροπής των υπερτοπικών φόρτων
από την Π. Πόλη και τις γειτονιές.
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Εικόνα 14: Εκτροπή διαμπερών/ υπερτοπικών ροών από τα κέντρα των γειτονιών

Εικόνα 15: Ιεράρχηση δικτύου και οδοί με περιορισμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά προτείνονται
προς μονοδρόμηση για αποσυμφόρηση διαμπερούς κίνησης σε γειτονιές και απόδοση χώρου στις
ενεργές μετακινήσεις.
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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.
Σχετικά με την παλιά πόλη του Ηρακλείου –με δεδομένο ότι αποτελεί τον ιστορικό και
εμπορικό πυρήνα της πόλης- προτείνεται η διαμόρφωση της παραλιακής οδού με
χαρακτηριστικά ήπιας κυκλοφορίας (αργή ταχύτητα οχημάτων, διακριτός χώρος για
πεζούς, ποδήλατα, ΕΠΗΟ, μειωμένη διέλευση βαρέων και σύνδεση της πόλης με τη
θάλασσα), η αποτροπή των διαμπερών ροών από το κέντρο της πόλης με βρόγχους που θα
επιτρέπουν την είσοδο - έξοδο από διαφορετικά σημεία και λειτουργία της διαδρομής Α.
Μακαρίου - Πλαστήρα - Έβανς - Τρικούπη - Δημοκρατίας ως περιμετρικού δακτυλίου. Η
προτεραιότητα σε πεζούς και ποδήλατα θα πρέπει να είναι σαφής με διακριτές υποδομές
και συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας, ενώ τα μη ρυπογόνα ΜΜΜ θα πρέπει να μπορούν να
εισέρχονται στον κεντρικό πυρήνα με κυκλικές κινήσεις.
Στον παραπάνω χάρτη αποτυπώνονται ενδεικτικές μελλοντικές κατευθύνσεις για τμήματα
που σήμερα λειτουργούν αμφίδρομα.
Ειδικότερα η κατεύθυνση είναι να ΜΗΝ υπάρχει η δυνατότητα διαμπερούς διέλευσης του
κέντρου μέσα από τις οδούς Αβέρωφ - Κυρ. Λουκάρεως - Αγ. Μηνά – Γιαμαλάκη, αλλά να
υπάρχουν αντίρροπες κατευθύνσεις (μονόδρομες) ώστε να δημιουργούνται βρόγχοι
εισόδου - εξόδου με 2 εισόδους (ενδεικτικά μονόδρομες είσοδοι Αβέρωφ και Καλοκαιρινού
ή μονόδρομες είσοδοι Έβανς και Καλοκαιρινού) και 2 εξόδους (ενδεικτικά μονόδρομες
έξοδοι Έβανς και Γιαμαλάκη ή Αβέρωφ και Γιαμαλάκη). Επιπρόσθετα για να δημιουργηθεί
ικανοποιητικός χώρος για τον πεζό και τον ποδηλάτη, προτείνεται η μονοδρόμηση των
Έβανς, Καλοκαιρινού και της διαδρομής Αβέρωφ - Κυρ. Λουκάρεως - Αγ. Μηνά - Γιαμαλάκη.
Το ανάλογο μπορεί να εφαρμοστεί μέσα από εφαρμογή των αντίστοιχων κυκλοφοριακών
μελετών και σε γειτονιές της πόλης όπως Μασταμπά, Θέρισο, Αλάτσατα, Καμίνια κ.α.
H κατεύθυνση είναι ενδεικτικά για την περιοχή του Μασταμπά να μονοδρομηθούν οι
Ατλαντίδος και Πετρακογιώργη, αντίστοιχα για Δειλινά η Μεταξάκη και Ξυλούρη, για Αη
Γιάννη, Αλάτσατα- Μεσαμπελιές οι Σκουλά, Αρτέμιδος, Νάθενα, Κακριδή, Χατζάκη, Δημαρά,
Παπ. Γαβαλά, Ανθέων Ευμαθίου και άλλες ώστε να δημιουργηθεί κατάλληλος χώρος για
πεζούς και άλλους ευάλωτους χρήστες.
Στον παραπάνω χάρτη αποτυπώνονται ενδεικτικές μελλοντικές κατευθύνσεις για τμήματα
που σήμερα λειτουργούν αμφίδρομα.
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Εικόνα 16: Μασταμπάς & Δειλινά

Εικόνα 17: Άη Γιάννης - Αλάτσατα, Μεσαμπελιές

Εικόνα 18: 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.
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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 (περιοχές με σχολεία,
κέντρα πολιτισμού, ΚΑΠΗ, μονάδες υγείας, εκκλησίες κ.α.).
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.
Με τη νέα ιεράρχηση θα λειτουργούν ως πρωτεύουσες αρτηρίες οι Ηρακλείου - Φαιστού,
Σοφοκλή Βενιζέλου, Καζαντζίδη, Ε.Ο. Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου, Ειρήνης και Φιλίας.
Ως δευτερεύουσες αρτηρίες οι Λ. 62 Μαρτύρων (τμήμα), Μίνωος-Ε.Ο.Κ.-Σμπώκου, (τμήμα)
Λ. Νέαρχου, Λ. Ικάρου (μετά τη διάνοιξη της οδού Οδυσσέως μέρος του ρόλου της Ικάρου
από Λ. Καζαντζίδη έως Πόρο θα λάβει η Οδυσσέως), Λ. Στέλιου Καζαντζίδη, Λ. Κνωσού, Λ.
Εθνικής Αντιστάσεως και η νέα προτεινόμενη διάνοιξη σύνδεσης ΒΟΑΚ - Λ. Κνωσού.
Ως συλλεκτήριες οι Α. Κάλβου-Πλάτωνος, Αγίου Ιωάννου Χωστού - Παπαγιάννη Σκουλά,
Ανθέων, Γερωνυμάκη - Κομνηνών - Χειμάρρας, Δεξιθέας - Γ. Παπανδρέου, Δημοκρατίας (Ν.
Αλικαρνασσός), Ε. Ξάνθου - Λαγκαδά, Μεγ. Έβανς, Εθνομαρτύρων, Ειρήνης και Φιλίας,
Ευμαθίου, Ηροδότου, Ηφαίστου, Κ. Αστρινάκη - Ε. Ξάνθου - Αγησιλάου, Καστοριάς,
Κλεάνθη, Κονδυλάκη, Λεβήνου - Ατλαντίδος - Παρασκευόπουλου, Λευτέρη Σκεπετζή, Λ.
Ιωνίας, Ούλωφ Πάλμε, Λ. Καλοκαιρινού (τμήμα), Λ. Πανεπιστημίου, Λ. ΠλαστήραΑρχιεπισκόπου Μακαρίου, Μάνου Κατράκη, Μάχης Κρήτης, Μεγ. Αλεξάνδρου, Μεσσαράς,
Μιλτιάδου, Ν. Κρασαδάκη, Παρασκευόπουλου, Πετρακογιώργη, Πιτσουλάκη, Σαλαμίνος,
Σπερχειού - Κακρίδη - Χατζάκη - Αρχελάου, Χριστομιχάλη Ξυλούρη, Γιαμαλάκη - Κ.
Λουκάρεως - Αβέρωφ - Παπαναστασίου, Μάρκου Καραναστάση, Νάθενα, Ερμή,
Δημοκρατίας, Μποφώρ, Ικάρου, Νεάρχου, Σοφ. Βενιζέλου, 62 Μαρτύρων (τμήμα της).
Ως βασική οδός με χαρακτηριστικά ήπιας κυκλοφορίας – χαμηλών ταχυτήτων για σύνδεση
πόλης – παραθαλάσσιου μετώπου η οδός Νεάρχου (από Γιαμαλάκη έως Μποφώρ). Λοιπές
οδοί ήπιας κυκλοφορίας χωροθετούνται εντός των γειτονιών για τοπικό δίκτυο.
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 περιοχές κατοικίας που περιλαμβάνονται εντός του ιεραρχημένου δικτύου θα
λειτουργούν ως περιοχές ήπιας κυκλοφορίας. Οι περιοχές 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
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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 ή με σημαντικά
προβλήματα ώστε να αποτρέπεται. Συνήθως εφαρμόζονται σε γειτονιές με έμφαση σε
περιοχές που περιλαμβάνουν σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, μονάδες υγείας και
πρόνοιας, εκκλησίες κ.α.

Εικόνα 19: 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 κατακόρυφη). 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 και η ταχύτητα διέλευσής
τους.
Ειδικότερα, όριο 40χλμ/ω θα έχουν οι οδοί Ηρακλείου - Φαιστού, Σοφοκλή Βενιζέλου,
Καζαντζίδη, Ε.Ο. Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου, Ειρήνης και Φιλίας και οι λοιπές οδοί θα έχουν
όριο 30χλμ/ω που μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά.
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Εικόνα 20: ΝΕΟ ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ & Ιεράρχηση δικτύου

Εικόνα 21: Ζώνες προστασίας – Ήπια Κυκλοφορία
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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, ιδιαίτερη
σημασία έχει και η αντίστοιχη διαμόρφωση του περιβάλλοντος κίνησης και η επιτήρησή
του καθώς και η ενημέρωση των μετακινούμενων. 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 22: Ενδεικτική διαμόρφωση οδού για χαμηλό όριο ταχύτητας
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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.
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Εικόνα 23: 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 διαχείριση των διαθέσιμων χώρων. Πιο αναλυτικά,
πρόκειται για το σύνολο της Παλιάς Πόλης, το βόρειο τμήμα Αλικαρνασσού από την οδό
Ικάρου προς τη θάλασσα 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
περιοχές που έχουν ήδη θέσεις στάθμευσης παρά την οδό, μιας και στα σημεία αυτά είναι
πιο ευνοϊκές οι συνθήκες.
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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 τον 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.
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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 24: Σηματοδοτούμενοι Κόμβοι – αλλαγή προγράμματος για ενίσχυση ασφάλειας ΠΕΖΩΝ
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1.1.8 Events Management (εκδηλώσεις για το Παγκρήτιο Στάδιο, γήπεδο ΟΦΗ, λαϊκές αγορές
κ.α.)
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.
Αντίστοιχα αλλά μικρότερης κλίμακας κυκλοφοριακά ζητήματα εντοπίζονται κατά τη
διάρκεια διενέργειας των λαϊκών αγορών στις διάφορες επιμέρους γειτονιές. Είναι κρίσιμο
να επιλέγονται οδοί τοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν ανήκουν στο ιεραρχημένο δίκτυο
(πρωτεύουσες- δευτερεύουσες αρτηρίες και συλλεκτήριες οδοί) για τη διενέργεια των
τοπικών λαικών αγορών. Η χωροθέτηση αυτών κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιείται στα
κέντρα γειτονιών σε τοπικές οδούς. Ιδανικά κρίνεται σκόπιμο να χωροθετούνται σε θέσεις
(οδούς ή ΚΧ) που γειτνιάζουν με ελεύθερους – ανοικτούς χώρους στάθμευσης για
εξυπηρέτηση των οχημάτων των παραγωγών με σκοπό να μην επιβαρύνονται οι επιμέρους
γειτονιές με επιπλέον παρόδια στάθμευση. Παράλληλα – με δεδομένο ότι πολλοί
επισκέπτες των αγορών είναι ευάλωτοι χρήστες – να εντείνεται η αστυνόμευση για
ζητήματα παράνομης στάσης- στάθμευσης στις οδούς που γειτνιάζουν με την αγορά.
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.
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Εικόνα 25: 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 Πόρου 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.
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Εικόνα 26: 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 ή ποδηλάτων ή με περπάτημα για το υπόλοιπο του
ταξιδιού τους. Επιπλέον των χώρων αυτών (Park n Ride) προτείνονται και χώροι
στάθμευσης γειτονιάς για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.
Αναλυτικά οι χώροι αυτοί προσδιορίζονται στα παρακάτω σημεία – τα οποία ΔΕΝ
αποτελούν αποκλειστική χωροθέτηση αλλά ενδεικτική χωροθέτηση:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πλησίον Παγκρητίου Σταδίου
Πλησίον Φραγκάκη και Βαλαωρίτη (περ. 62 Μαρτύρων),
Πλησίον Δομαλάκη (περ. 62 Μαρτύρων),
Πλησίον Γηπέδου ΟΦΗ (Καντάνου),
Καράβολας (πλησίον Μάχης Κρήτης),
Πλησίον Λεβήνου και Διογένους,
Πλησίον Μίνωος και Θενών,
Πλησίον ΕΟΚ και Στεργιογιάννη,
Πλησίον Πλ. Νικαίας,
Πλησίον Καπ. Χρήστου Μπαντουβά και Μακρή,
Πλησίον Μνησικλέους Πλ. Σινάνη,
Πλησίον Γηπέδου ΠΟΑ,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πλησίον Πάρκου Ερυθραίας (γεφ. Κνωσού),
Πλησίον Αχέπανς και Πανδώρας,
Πλησίον Μονής Πρεβέλης και Ιτάνου,
Πλησίον Μαραθωνομάχων και Ισιδώρου,
Πλησίον Ικάρου και Γράμμου,
Πλησίον Καζαντζίδη και Νέαρχου,
Πλησίον Ποσειδώνος (Πόρος),
Πλησίον 12ου Γυμνασίου Κατσαμπά,
Πλησίον Μαρκογιαννάκη και Ερ. Σταυρού,
Πλησίον Αγ. Φιλοθέης - Λουδοβίκου Παστέρ και Αγίας Φιλοθέης
Πλησίον Αρτεμησίας και Νεάρχου (Αλικαρνασός),
Πλησίον Σταδίου και Ικάρου,
Ενδεικτική μελλοντική Αεροδρόμιο (35.33496, 25.17324)
Πλησίον Αναπαύσεως και Καραϊσκάκη (Αλικαρνασσός),
Πλησίον Κάρατζη και Γληνού,
Πλησίον πάρκου Ερυθραίας και Χατζάκη,
Πλησίον Χατζάκη και Φαραγκουλιτάκη,
Πλησίον Ανθέων και Φαιστού,
Πλησίον Αλκμαίονος και Ούλωφ Πάλμε
Πλησίον Διονύσου (35.30293, 25.14708)
Πλησίον Εφορίας – Α ΔΟΥ
Πλησίον Ντοστογιέφσκι και Μενελάου Ξυλούρη (ΒΟΑΚ)
Πλησίον Στεφανογιώργη και Μανουσάκη (ΒΟΑΚ)
Εντός και περιφερειακά Βενιζελείου (& τέρμα Ερμή) και ΠΑΓΝΗ

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω σημεία δεν είναι δεσμευτικά αλλά προσδιορίζουν την περιοχή
που υπάρχει ανάγκη χωροθέτησης και μπορούν να επαναχωροθετούνται ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα, τη δυνατότητα χρήσης τους, τη δυνατότητα συνεργασίας με ιδιώτες κ.α..
1.2.3 Διαμόρφωση νόμιμης παρόδιας στάθμευσης με εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης
Το εν λόγω μέτρο είναι καθοριστικό για μια πόλη με τόσο αυξημένη ζήτηση για στάθμευση
και τόσο περιορισμένο διαθέσιμο χώρο για τους ευάλωτους χρήστες 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.
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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
προτεινόμενο δίκτυο αποτελεί μέρος του δικτύου πράσινων διαδρομών και παρουσιάζεται
στην παρακάτω εικόνα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οδών που προτείνονται για
αναπλάσεις είναι η οδός η Αναγεννήσεως - Κατσούλη, η Εθνομαρτύρων, η Κρασαδάκη, η
Ηροδότου, η Ατλαντίδος, η Γερωνυμάκη κ.α.

Εικόνα 27: Δικτύο πράσινων διαδρομών - 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.
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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.
Ενδεικτικά οι νέες προτεινόμενες θέσεις βρίσκονται στα κάτωθι σημεία ή πλησίον αυτών:
-

Χριστ. Ξυλούρη πλησίον Παπ. Σκουλά,
Ηρακλή πλησίον Ματθαιάκη,
Πλησίον πάρκου Ερυθραίας (ΒΟΑΚ),
Αστρινάκη,
Κνωσού και Κακριδή,
Ούλωφ Πάλμε,
Σκουλά
Χατζάκη
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Εικόνα 28: 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 συνέπεια της έλλειψης
αντίστοιχων χώρων. Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τους
παρακάτω πόλους Λιμάνι, Παλιά Πόλη, Ενετ. Τείχη, Παραλιακό Μέτωπο, Κνωσός, ΙΤΕ.

Εικόνα 29. Προτεινόμενοι χώροι στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων
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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 ασφάλεια. 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 είτε 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 30: Ενδεικτικό παράδειγμα κατάλληλων αναδιαμορφώσεων κόμβων
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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 31: Αναδιαμόρφωση ισόπεδων κόμβων, κατά προτεραιότητα σε διασταυρώσεις μειωμένης
οδικής ασφάλειας (δημιουργία κυκλικών ή αναδιαμόρφωση συμβολής κ.α.)
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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 32: 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
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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 Κνωσό - 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 33: Ενδεικτικός σχεδιασμός παρεμβάσεων πέριξ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1.2.10 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 παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη και αφορούν στις οδούς Π. Δέλτα,
Δομαλάκη, Πολυξίγκη, Μπαντουβά, Διογένη, Χρυσοπηγής, Ιερολοχιτών, Ικάρου κ.α.
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Εικόνα 34: Χωρικός εντοπισμός θέσεων διανοίξεων οδών

Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στην προβλεπόμενη διάνοιξη της οδού Οδυσσέως.
Αναλυτικότερα, η πλήρης διάνοιξή της, με σκοπό να αποκτήσει ίδια διατομή με τη Λ.
Ικάρου στη Ν. Αλικαρνασσό, θα της επιτρέψει να αντικαταστήσει το τμήμα της Λ. Ικάρου
στον Πόρο (μεταξύ Λ. Καζαντζίδη και Εθν. Αντιστάσεως). Έτσι, σε κάθε πρόταση που
διατυπώνεται στο παρόν τεύχος για τη Λ. Ικάρου, στην περίπτωση όπου έχει γίνει η
διάνοιξη της Οδυσσέως, τότε θα αφορά στην Οδυσσέως. Μετά τη διάνοιξη, το τμήμα της Λ.
Ικάρου (μεταξύ Λ. Καζαντζίδη & Εθν. Αντιστάσεως) θα υποβαθμισθεί κυκλοφοριακά. Στη
συνέχεια παρουσιάζεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πρόταση για την τυπική διατομή
της οδού Οδυσσέως.
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Εικόνα 35: Υφιστάμενη & Προτεινόμενη Διατομή της οδού Οδυσσέως (Δ1 - 20μ.)
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9.1.2

Πακέτο μέτρων 2 (ΠΜ2): Προώθηση των βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης

Το δεύτερο πακέτο μέτρων στοχεύει στη μείωση της χρήσης του επιβατικού ΙΧ και την
αύξηση του μεριδίου των ταξιδιών εντός Δήμου με περπάτημα, ποδήλατο, Δημόσια
Συγκοινωνία και συλλογικά μέσα 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 αυτοκινήτων Ι.Χ. καθώς και ο δραστικός περιορισμός των
ελευθεριών των αυτοκινήτων Ι.Χ.
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 36: Χάρτης ενίσχυσης ΜΜΜ
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Ειδικότερα οι νέες γραμμές προτείνεται να συνδέουν την περιοχή των Καμινίων προς
Μασταμπά μέσω της οδού Σμπώκου, την περιοχή του Μασταμπά, Θερίσσου και Δειλινών
μέσω της οδού Ξυλούρη και του λοιπού τοπικού δοκτύου. Αντίστοιχα στην περιοχή
Μασταμπά, θα πρέπει να συνδέεται η Λ. Ιωνίας και η Παναγίτσα δια μέσου της οδού
Παρασκευοπούλου και του πεταλοειδούς μέχρι την Κνωσό. Στην περιοχή Μεσαμπελιές
προτείνεται μεγαλύτερη κάλυψη από το Βόρειο ως το Νότιο τμήμα. Τέλος, στην περιοχή
Κατσαμπάς – Πόρος – Πατέλες προτείνεται κάλυψη με σύνδεση της Ιτάνου και Ξάνθου με
τη Λ. Ικάρου.
Η πρόβλεψη για διαδρομή Express προτείνεται να διέρχεται από τον Β.Ο.Α.Κ. και να
συνδέει μετακινήσεις από τον κόμβο Παπαναστασίου προς το ΠΑΓΝΗ/ΙΤΕ και την περιοχή
Βούτες, η οποία μπορεί να αποτελέσει δυνητικά και μετεξέλιξη της γραμμής 21.
Οδοί στις οποίες προβλέπεται η διαμόρφωση λωρίδας προτεραιότητας για συνύπαρξη
λεωφορείων, ποδηλάτων, ταξί και οχημάτων έκτακτης ανάγκης είναι οι Λ. 62 Μαρτύρων,
Βενιζέλου, Ούλωφ Πάλμε, Λ. Κνωσού και Λ. Ικάρου.
Τέλος, προτείνεται να ιδρυθεί νέα γραμμή σύνδεσης του κέντρου του Ηρακλείου με την
παραλία στον Καρτερό, προκειμένου να καλυφθεί το κενό σύνδεσης που σήμερα υπάρχει.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προτείνεται να διερευνηθούν περεταιρώ προς υλοποίηση
οι τυπικές διατομές (στις εικόνες 50-62 παρακάτω, Βλ. μέτρο 2.2.11) για τις οδούς:
• Λ. Ικάρου Δ1 (19μ. ΡΓ-ΡΓ)
• Λ. Ικάρου Δ2 (18μ. ΡΓ-ΡΓ)
• Λ. Ικάρου Δ3 (21-23μ. ΡΓ-ΡΓ)
• Λ. Εθν. Αντιστάσεως Δ1 (21-23μ. ΡΓ- ΡΓ)
• Λ. Κνωσού Δ1 - ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ τμήμα της (13 μ. ΡΓ-ΡΓ)
• Λ. Κνωσού Δ2 - ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ τμήμα της (20μ. ΡΓ-ΡΓ)
• Λ. Ιωνίας από Σμπώκου έως πλ. Σινάνη ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Δ1 (9μ. ΡΓ-ΡΓ)
• συνέχεια της Λ. Ιωνίας - Ούλωφ Πάλμε ΑΜΦΙΔΡΟΜΟΣ Δ2 (15μ. ΡΓ-ΡΓ)
• Λ. 62 Μαρτύρων Δ1 (19,5μ. ΡΓ-ΡΓ)
• Λ. Πανεπιστημίου Δ1 (12μ.)
• Λ. Πανεπιστημίου Δ2 (21μ)
• Λ. Σοφ. Βενιζέλου Δ1 (21μ.)
• Λ. Παναγιωτάκη - συνέχεια της Βενιζέλου Δ2 (21μ.)
2.1.2 Βελτίωση υπηρεσιών ΜΜΜ
Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των Μ.Μ.Μ.
βασική παράμετρος είναι η απόδοση χώρου προτεραιότητας στην κίνηση των οχημάτων
των ΜΜΜ (βλ. μέτρο 2.1.1) και 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.
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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.
Κρίνεται σκόπιμη η αναδιοργάνωση του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών στο
σύνολο του ΠΣΗ με δεδομένη την αυξημένη χρήση των 3 διαδρομών mini bus που
εξυπηρετούν το κέντρο.
Οι νέες γραμμές προτείνεται να συνδέουν την περιοχή των Καμινίων προς Μασταμπά
μέσω της οδού Σμπώκου, την περιοχή του Μασταμπά, Θερίσσου και Δειλινών μέσω της
οδού Ξυλούρη και του λοιπού τοπικού δοκτύου. Αντίστοιχα στην περιοχή Μασταμπά, θα
πρέπει να συνδέεται η Λ. Ιωνίας και η Παναγίτσα δια μέσου της οδού Παρασκευοπούλου
και του πεταλοειδούς μέχρι την Κνωσό. Στην περιοχή Μεσαμπελιές προτείνεται
μεγαλύτερη κάλυψη από το Βόρειο ως το Νότιο τμήμα. Τέλος, στην περιοχή Κατσαμπάς –
Πόρος – Πατέλες προτείνεται κάλυψη με σύνδεση της Ιτάνου και Ξάνθου με τη Λ. Ικάρου.
Γενικός στόχος είναι η αποφυγή διέλευσης όλων των γραμμών ΜΜΜ από το κέντρο και η
σύνδεση γειτονιών μεταξύ τους.
Ως κόμβοι μετεπιβίβασης προτείνεται να χρησιμοποιούνται τα κάτωθι σημεία:
-

Συμβολή Ικάρου και Εθν. Αντιστάσεως ή σημείο πλησίον αυτού για σύνδεση των
διαδρομών Πόρου/ Κατσαμπά/ Αλικαρνασσού/ Αεροδρομίου με το κέντρο,
Συμβολή ΒΟΑΚ – Λ. Κνωσού ή σημείο πλησίον αυτού για σύνδεση των διαδρομών
του Άη Γιάννη/ Βενιζελείου/ Μεσαμπελιές με τις διαδρομές mini bus προς κέντρο,
Χανιόπορτα ή σημείο πλησίον αυτής για σύνδεση διαδρομών των Καμινίων/
Δειλινών κ.α. με το κέντρο.

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.
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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

154

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παραδοτέο 3 - Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και
Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων
Μάρτιος 2022

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 37: Παλαιότερη Προτεινόμενη Χάραξη δικτύου ελαφρύ σιδηροδρόμου

Με βάση την παλαιότερη πρόταση και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα προτείνεται η
διερεύνηση της σκοπιμότητας και εφικτότητας για ένα νέο δίκτυο σταθερής τροχιάς για
τον Δήμο του Ηρακλείου, το οποίο θα αποβλέπει στη σύνδεση κρίσιμων πόλων όπως είναι
το Παγκρήτιο Στάδιο (και η ευρύτερη περιοχή του Γαζίου), η Κνωσός, το λιμάνι του
Ηρακλείου, το Αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» με ενδεχόμενο επέκτασης προς το
Αεροδρόμιο Καστελίου δια μέσου του επαρχιακού και εθνικού δικτύου κ.α., όπως
απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη.
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Εικόνα 38: Σύνδεση σημαντικών πόλων του ΠΣΗ με Μέσο Σταθερής Τροχιάς - Ενδεικτικές (προς
διερεύνηση) διαδρομές ΜΣΤ

Η υλοποίηση ενός δικτύου Μέσου/ων Σταθερής Τροχιάς απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση και
την εκπόνηση μιας σειράς εξειδικευμένων μελετών όπως: μελέτη σκοπιμότητας/ κόστους
– οφέλους (απαραίτητος ο προσδιορισμός της σχετικής ζήτησης/ demand assessment),
μελέτη εφικτότητας της εφαρμογής ΜΣΤ, κλπ. Οι ενδεικτικές διαδρομές (ενδεικτική
χάραξη) ΜΣΤ που εξετάζονται στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ αφορούν σε γενική πρόταση σύνδεσης
σημαντικών πόλων του ΠΣΗ με ΜΣΤ και δεν δύναται στην παρούσα φάση να εξειδικευθεί
τεχνικά με ποιο μέσο θα υλοποιηθεί (π.χ. Τραμ ή LRT ή άλλο), εάν θα είναι μονής ή διπλής
γραμμής (ποια διατομή θα έχει), εάν θα είναι αποκλειστικός διάδρομος κυκλοφορίας ή
μεικτής με άλλα οχήματα ή που θα εγκατασταθεί το αμαξοστάσιο των συρμών, κλπ.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προτείνεται να διερευνηθούν περεταίρω:
▪

▪

▪
▪

η εξυπηρέτηση με ΜΣΤ των πυλών εισόδου – εξόδου του ΠΣΗ για άμεση
μετεπιβίβαση, ήτοι του λιμανιού και του μελλοντικού αεροδρομίου στο Καστέλι
(απαιτείται και η διερεύνηση εφικτότητας και η συνεργασία/ συμφωνία των
αντίστοιχων φορέων, π.χ. Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου για διέλευση ή τερματικό
σταθμό εντός του λιμένα), ενδεχομένως και η σύνδεση με σταθμό υπεραστικών
λεωφορείων,
η σύνδεση των σημαντικών τοπόσημων και πόλων έλξης όπως κατά προτεραιότητα
Κνωσός, Παγκρήτιο Στάδιο, Γήπεδο ΟΦΗ, πανεπιστήμια, ΙΤΕ, νοσοκομεία,
Αλικαρνασσός και υφιστάμενο αεροδρόμιο (μελλοντική ανάπλαση) κοκ,
η διέλευση εντός της Παλιάς Πόλης αλλά και από το παραλιακό μέτωπο του ΠΣΗ,
ως πιθανός χώρος αμαξοστασίου (συρμών) να εξεταστεί τμήμα εντός της έκτασης
του υφιστάμενου αεροδρομίου (που θα απελευθερωθεί από τη μετεγκατάσταση στο
νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι) και συνεπώς να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο αυτό
στις μελέτες αξιοποίησης του χώρου του υφιστάμενου αεροδρομίου.
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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, για 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.
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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 επιβατικών 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, σε ταξί 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 (βόρεια Ικάρου) και η γειτονιά του Άη Γιάννη και πιο συγκεκριμένα το τμήμα
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 39: Το παράδειγμα της Αθήνας (Θησείο και Περιοχή στο εμπορικό τρίγωνο)
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Εικόνα 40: Πεζοδρομημένη περιοχή στο Άμστερνταμ

Εικόνα 41: Πεζοδρόμηση στο Coenties Slip, Νέα Υόρκη
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Ως οδοί προς πεζοδρόμηση μπορούν σε πρώτη φάση να υλοποιούνται οι οδοί πέριξ των
σχολείων (όπως σημειώνονται στην Εικόνα 21).
Συμπληρωματικά προς πεζοδρόμηση ή ήπιας κυκλοφορίας προτείνεται το σύνολο των
οδών με χαμηλό πλάτος (βλ. επόμενο μέτρο) καθώς και σημαντικές οδοί με χαρακτήρα
αναψυχής ή εμπορίου ή γειτνίασης με σχολικές μονάδες σε κάθε γειτονιά (ενδεικτικά
πλήθος οδών στην Π. Πόλη, οδός Ηροδότου στην Αλικαρνασσό, οδοί Ερμή στον Άη Γιάννη,
Μπετεινάκη στο Μασταπά, Φιλιππουπόλεως στη Θέρισο κ.α.).
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
απαιτούμενου 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 42: Ενδεικτικά οδοί κάτω των 6μ. όπου προβλέπεται η ενοποίηση οδοστρώματος και η
οπτική διαφοροποίηση του διαδρόμου κίνησης πεζών στην περιοχή Αγ. Τριάδας
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2.2.3 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ: Αναδιαμόρφωση/ ανακατασκευή/ διαπλάτυνση των πεζοδρομίων
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.

Εικόνα 43: Προτεινόμενο δίκτυο πράσινων διαδρομών
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Στους παρακάτω χάρτες προκύπτουν επιπλέον 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 44: Χάρτης εντοπισμού οδών για ήπιες παρεμβάσεις αναβάθμισης πεζοδρομίων

-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 45: Χάρτης εντοπισμού οδών για αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών
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-Ενδεικτικές οδοί στις οποίες προβλέπεται η πλήρης ανάπτυξη πεζοδρομίων και
πρόβλεψη για απαραίτητο εξοπλισμό ΑΜΕΑ (ενδεικτικά ονόματα οδών)

Εικόνα 46: 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.
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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 47: 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
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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 συστημάτων για την προσβασιμότητα/
διέλευση ευάλωτων ομάδων
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 Φωτεινών Σηματοδοτών (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.
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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, απουσία στάθμευσης παρά την οδό και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από τον περιορισμό των επιβατικών ΙΧ και τη μείωση του χρόνου μετακίνησης των
λεωφορείων.

166

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παραδοτέο 3 - Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και
Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων
Μάρτιος 2022

Εικόνα 48: Ενδεικτική εικόνα διαμόρφωσης μεικτών λωρίδων για λεωφορεία, ταξί και ποδήλατα

Εικόνα 49: Προτεινόμενος διαδρομές/ οδοί με λεωφορειολωρίδες - BRT

Η ένταξη των λωρίδων κίνησης βιώσιμων μέσων, δηλαδή ουσιαστικά λεωφορειολωρίδων
που θα χρησιμοποιούνται και από ποδήλατα και ταξί με μεικτής χρήσης προτείνεται να
πραγματοποιηθεί στο δίκτυο λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις που παρουσιάζονται
στις κάτωθι ενδεικτικές διατομές.
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Τονίζεται ότι, οι τυπικές διατομές που ακολουθούν είναι ενδεικτικές και οι διατομές που
τελικά θα επιλεχθούν προς υλοποίηση, θα προκύψουν από τις εκάστοτε μελέτες
εφαρμογής.

Εικόνα 50: Υφιστάμενη & ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή Λ. Ικάρου (Δ1 - 19μ.)
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Εικόνα 51: Υφιστάμενη & ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή Λ. Ικάρου (Δ2 - 18μ.)
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Εικόνα 52: Υφιστάμενη & ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή Λ. Ικάρου (Δ3 – 21,5μ.)

170

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παραδοτέο 3 - Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και
Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων
Μάρτιος 2022

Εικόνα 53: Υφιστάμενη & ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή Λ. Εθν. Αντιστάσεως (Δ1 – 23μ.)
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Εικόνα 54: Υφιστάμενη & ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή Λ. 62 Μαρτύρων (Δ1 – 20μ.)
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Εικόνα 55: Υφιστάμενη & ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή Λ. Κνωσού (Δ1 – 13μ.)
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Εικόνα 56: Υφιστάμενη & ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή Λ. Κνωσού (Δ2 – 20μ.)
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Εικόνα 57: Υφιστάμενη & ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή Λ. Ιωνίας (Δ1 – 9,5μ.)
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Εικόνα 58: Υφιστάμενη & ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή Λ. Ιωνίας/ Ούλωφ Πάλμε (Δ2 – 15μ.)
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Εικόνα 59: Υφιστάμενη & ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή Λ. Πανεπιστημίου (Δ1 – 12μ.)
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Εικόνα 60: Υφιστάμενη & ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή Λ. Πανεπιστημίου (Δ2 – 21μ.)
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Εικόνα 61: Υφιστάμενη & ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή Λ. Σοφ. Βενιζέλου (Δ1 – 21μ.)
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Εικόνα 62: Υφιστάμενη & ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή Λ. Σοφ. Βενιζέλου/ Παναγιωτάκη (Δ2 –
21μ.)

2.2.12 Διερεύνηση Λειτουργίας 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. Σημειώνεται
ότι το μέτρο αυτό υλοποιείται με την προϋπόθεση ότι οι μελέτες σκοπιμότητας εφικτότητας που προτείνονται να υλοποιηθούν για τη διερεύνηση της λειτουργίας
επίγειου Μέσου Σταθερής Τροχιάς (Ελαφρύ Μετρό – LRT ή ΤΡΑΜ), να καταλήγουν ότι είναι
εφικτή η ανάπτυξή του.
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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 κάποιες
ενδεικτικές εικόνες τυπολογίας διαδρομών δικτύου ποδηλάτου:

Εικόνα 63: Ενδεικτικές τυπολογίες αστικών διαδρομών ποδηλάτου

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.
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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 64: Παραδείγματα υποδομής για στάθμευση ποδηλάτου

Το σύνολο των παραπάνω μέτρων αποτυπώνονται χωρικά στον χάρτη που ακολουθεί.
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Εικόνα 65: Χάρτης προτεινόμενων υποδομών για κυκλοφορία, στάθμευση ποδηλάτων και χώρων
κοινοχρήστων ποδηλάτων

Ειδικότερα για την Παλιά Πόλη προτείνονται οι κάτωθι ποδηλατικές διαδρομές (λωρίδες,
διαδρόμους ή μεικτής χρήσης):
•
•
•
•
•

Λ. Δημοκρατίας - Πλ. Ελευθερίας- Μποφώρ,
Παραλιακή λεωφόρος,
Αβέρωφ - Κυρ. Λουκάρεως - Αγ. Μηνά - Γιαμαλάκη,
Μικρή Έβανς - Δικαιοσύνης - Ίδης - Καλοκαιρινού,
Σύνδεση ποδηλατόδρομου Τειχών Ηρακλείου με Μποφώρ και Παραλιακή.

Προϋπόθεση για τα άνωθεν είναι η υλοποίηση των σχετικών μονοδρομήσεων ή της
μείωσης λωρίδων κυκλοφορίας, όπου απαιτείται.
Οι παραπάνω προτάσεις για την Παλιά Πόλη και ειδικότερα για το εντός των Τειχών δίκτυο
περιλαμβάνονται στο ΣΒΑΚ προκειμένου να υπάρχει ένα οργανωμένο συνεκτικό δίκτυο του
ΠΣΗ, ωστόσο, οι οριστικές προτάσεις θα πρέπει να επικαιροποιηθούν με βάση την
Κυκλοφοριακή Μελέτη που δρίσκεται σε εξέλιξη κατά τη συγγραφή της παρούσας.
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Αντιστοιχα για το σύνολο του ΠΣΗ προτείνονται ποδηλατικές διαδρομές στις κάτωθι
οδούς:
o Θερίσσου
o Μάχης Κρήτης
o Μονής Πρεβέλης
o Γιόφυρος ποταμός (παραποτάμια διαδρομή)
o Καμπιτάκη-Βαλτετσίου
o Πιτσουλάκη-Μπαντουβά-Γερωνυμάκη
o Ανδρέα Παπανδρέου
o Κονδυλάκη
o Λιλής Ζωγράφου-Καζαντζίδη
o Νεάρχου-Παραλιακός Νέας Αλικαρνασσού
o Ηροδότου (μέχρι την οδό 1922)
o Μαυσώλου (μέχρι την οδό 1922)
o 1922 (μεταξύ Μαυσώλου & Ηροδότου)
o Ηρακλείτου (μεταξύ Ηροδότου & Μαυσώλου)
o Διονυσίου (μεταξύ Ηροδότου & Μαυσώλου)
o Ηρακλείτου
o Λεωφ. Κνωσού
o Εθνικής Αντιστάσεως
o Α. Καστρινάκη
o Ιωνίας
o Μεγάλου Αλεξάνδρου
Όπως φαίνεται από τους παραπάνω δρόμους, γίνεται επέκταση των ενδεικτικών οδεύσεων
ποδηλατοδρόμων στη Ν. Αλικαρνασσό. Συγκεκριμένα, προτείνεται να επεκταθεί ο
ποδηλατόδρομος της Ηροδότου και νότια της Λ. Ικάρου, μέχρι την οδό 1922, και περαιτέρω
να υπάρξει ποδηλατόδρομος επί της οδού Μαυσώλου, μέχρι την 1922, κλείνοντας με το
παραπάνω τμήμα της 1922 (μεταξύ Μαυσώλου & Ηροδότου). Προτείνεται περαιτέρω να
επεκταθεί ο ποδηλατόδρομος και στις οδούς Διονύσου και Ηρακλείτου, μεταξύ Ηροδότου
& Μαυσώλου. Οι εν λόγω προτάσεις θα επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της
κυκλοφοριακής μελέτης που είναι σε εξέλιξη για την περιοχή. Ενδεικτική χάραξη
παρατίθεται παρακάτω και ενσωματώνεται στον τελικό χάρτη για το δίκτυο ποδηλάτου.
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Εικόνα 66: Ενδεικτική χάραξη δικτύου ποδηλατόδρομου στη Ν. Αλικαρνασσό

Με τη μετεγκατάσταση του αερολιμένα, προτείνεται να ληφθεί μέριμνα για τη συνέχιση
του παραλιακού ποδηλατόδρομου (που θα φθάνει μέχρι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής),
προς τον Καρτερό, προκειμένου να επεκταθεί περαιτέρω η παραλιακή ποδηλατική
διαδρομή, αλλά παράλληλα να συνδεθεί και με την περιοχή του Καρτερού, που αποτελεί
πόλο έλξης για πολλούς μήνες τον χρόνο. Ενδεικτική χάραξη που θα μπορούσε να
διερευνηθεί παρατίθεται παρακάτω:

Εικόνα 67: Ενδεικτική χάραξη παραλιακού ποδηλατόδρομου για τη σύνδεση με την περιοχή του
Καρτερού
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Τέλος, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προτείνεται να διερευνηθούν περαιτέρω προς
υλοποίηση οι τυπικές διατομές (ενδεικτικά προτεινόμενες) στις παρακάτω εικόνες για τις
οδούς:
o Θερίσσου
o Μάχης Κρήτης
o Κονδυλάκη
o Α & Γ Παπανδρέου
o Κατρινάκη
o Μεγ. Αλεξάνδρου
o Δημοκρατίας
o Μ. Πρεβέλης
o Γιοφυρος παραποτάμια
o Νεάρχου-Παραλιακός Νέας Αλικαρνασσού
o Ηροδότου
o Πιτσουλάκη
o 1922
o Ηρακλείτου
o Διονυσίου
o Μαυσώλου
Τονίζεται ότι, οι τυπικές διατομές που ακολουθούν είναι ενδεικτικές και οι διατομές που
τελικά θα επιλεχθούν προς υλοποίηση, θα προκύψουν από τις εκάστοτε μελέτες
εφαρμογής.

Θερίσσου

Εικόνα 68: Ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή οδού Θερίσσου (πλάτους 10μ.) με ποδηλατόδρομο
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Εικόνα 69: Ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή οδού Μάχης Κρήτης (πλάτους 12μ.) με ποδηλατόδρομο

Εικόνα 70: Ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή οδού Κονδυλάκη (πλάτους 12μ.) με ποδηλατόδρομο
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Εικόνα 71: Ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή οδού Α. Παπανδρέου (πλάτους 12μ.) με ποδηλατόδρομο

Εικόνα 72: Ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή οδού Καστρινάκη (πλάτους 10μ.) με ποδηλατόδρομο
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Εικόνα 73: Ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου (πλάτους 12μ.) με
ποδηλατόδρομο

Εικόνα 74: Ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή οδού Δημοκρατίας (πλάτους 21,8μ.) με ποδηλατόδρομο
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Εικόνα 75: Ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή οδού Μονής Πρεβέλης (πλάτους 14μ.) με
ποδηλατόδρομο

Εικόνα 76: Ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή παρόχθιας διαδρομής Γιόφυρου (πλάτους 13,9μ.) με
ποδηλατόδρομο
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Εικόνα 77: Ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή οδού Νεάρχου προς Αλικαρνασσό (πλάτους 19μ.) με
ποδηλατόδρομο

Εικόνα 78: Ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή οδού Ηροδότου (πλάτους 20,95μ.) με ποδηλατόδρομο

Εικόνα 79: Ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή οδού Πιτσουλάκη (πλάτους 16μ.) με ποδηλατόδρομο
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Εικόνα 80: Ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή οδού 1922 (πλάτους 10μ.) με ποδηλατόδρομο

Εικόνα 81: Ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή οδού 1922 (πλάτους 15μ.) με ποδηλατόδρομο
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Διονυσίου

Εικόνα 82: Ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή οδού Διονυσίου (πλάτους 12μ.) με ποδηλατόδρομο

Εικόνα 83: Ενδεικτική προτεινόμενη Διατομή οδού Μαυσώλου (πλάτους 11,95μ.) με ποδηλατόδρομο
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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 αυτοκινήτων 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 διαβάσεις- διασταυρώσεις, 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.
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Εικόνα 84: 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.
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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.
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2.4.2 Προώθηση της Βιώσιμης
επαγγελματίες οδηγούς

Αστικής

Κινητικότητας

στα

σχολεία

και

στους

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 της βιώσιμης κινητικότητας για την ευαισθητοποίηση των
πολιτών
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.
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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.
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9.1.3

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 85: Εντοπισμός περιοχών εφαρμογής Ζ.Χ.Ε.
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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
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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 86: 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
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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 και χαρακτήρα αναψυχής (βλ. παραποτάμια διαδρομή Γιόφυρο,
Καρτερός προς Κνωσό). 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 64,3km νέων υποδομών.

Εικόνα 87: Παραδείγματα τυπολογίας πράσινων διαδρομών
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Ενδεκτικά, παρουσιάζονται ορισμένες ενδεικτικές διατομές που θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν για την υλοποίηση πράσινων διαδρομών με ενσωμάτωση ικανοποιητικών
πεζοδρομίων και ποδηλατικών υποδομών (έχουν παρουσιαστεί και προηγουμένως στις
ποδηλατικές διαδρομές):

Εικόνα 88: Παραδείγματα ενδεικτικών μελλοντικών διατομών για τις οδούς Θερίσου και Κονδυλάκη
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Εικόνα 89: Προτεινόμενες πράσινες διαδρομές

Πράσινες διαδρομές: Παραλιακή Λεωφόρος, Ενετικά τείχη, Λεωφ. Καλοκαιρινού, Γιαμπουδή
- 1821, Δικαιοσύνης, 1878 - Ψαρομηλίγκων - Ίδης, Γιάννη Χρονάκη – Ανδρεαδάκη Καντανολέοντος, Δούκος Μποφώρ - Σαπφούς - Ιδομενέως - Αγίου Τίτου, 25ης Αυγούστου,
Λεωφ. Νεάρχου, Φιλελλήνων - Μεγάλου Αλεξάνδρου - Μελετίου Πηγά - Μαρουλά - Κ.
Βολανάκη, Πέλλης - Ζωοδόχου Πηγής - Κονίτσης - Κορυτσάς, Ε. Ξάνθου - Ρυτίου - Αγίας
Λαύρας - Μετεώρων - Λεωφ. Νεάρχου,Ληνού – Σόλωνος, Παλαμά - Μαγγανάρηδων Ερωφίλης - Γ. Γεωργιάδου – Ρωμανού , Καλαμά, Ε. Ξάνθου - Δυρραχίου – Νεαπόλεως –
Μονής Τοπλού, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου-Πλαστήρα, Έβανς, 62 Μαρτύρων, Μεταξάκη –
Κολοκοτρώνη - Ηρακλή, Μποφώρ, Λεωφ. Δημοκρατίας, Ηροδότου – Κεράμου - Σταδίου –
Αναγεννήσεως (Αλικαρνασσός), Αγίου Φανουρίου - Παράδρομος Καζαντζίδη, Νεαπόλεως Κομνηνών - Νηρέως, Ε. Μαρκογιαννάκη - Γ. Καραϊσκάκη - Κ. Αστρινάκη - Πιτσουλάκη, Γ.
Καραϊσκάκη - Κλεάνθους - Δερβενακίων - Κρασαδάκη, Πικροδάφνης - Ερμή - Καρυωτάκη Δ. Πλάκα - Βορεάδη - Θεογνή, Θανάση Σκουλά - Αρτέμιδος - Ζωμίνθου, Ανθέων - Ευμαθίου
- Αριδαίας - Εθνομαρτύρων - Καλλιπόλεως, Σπερχειού - Κακρίδη - Χατζάκη, Ευμαθίου,
Ανθέων, Κλεάνθη - Σκεπετζή, Μουστακλή - Βοιωτίας - Λακωνίας, Ιερολοχιτών Ραυτόπουλου, Ισαύρων - Λεβήνου - Παπαγιάννη Σκουλά, Ηρακλή - Αγίου Ιωάννου Χωστού
- Παμφίλου - Ναρσή - Ευνικιανού - Γ. Κορνάρου, Παύλου Μελά, Ατλαντίδος, Τριανδρίας,
Μιλήτου - Τριανδρίας - Καστοριάς, Ελευθέρνης, Πυράνθου, Γερωνυμάκη, Στρυμώνως,
Αναγεννήσεως-Κατσούλη-Καποδιστρίου, Παπαναστασίου (ΒΟΑΚ-Κνωσού), Κνωσού - Γ.
Παπανικολάου Ιτάνου - Φιλελλήνων, Γιαμαλάκη – Αγίου Μηνά – Λουκάρεως – Αβέρωφ,
Ικάρου – Νέα Οδός, Νάθενα, Δημοκρατίας – Σοφοκλέους – Τίτου Γεωργιάδου – Αρχιμήδους,
Πεδιάδος, Νάξου

204

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παραδοτέο 3 - Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και
Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων
Μάρτιος 2022

Αποκατάσταση προσβασιμότητας: Δομαλάκη, 62 Μαρτύρων, Βενιζέλου, Κονδυλάκη,
Μερκούρη, Α. Παπανδρέου, Δεξιθέας, Γ. Παπανδρέου, Κνωσσού, Χρυσοστόμου,
Δημοκρατίας, Εθν. Αντιστάσεως, Ικάρου, Νεάρχου, Καζαντζίδη, Καράτζη, Παπαναστασίου,
Καραναστάση, Αστρινάκη
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 στις πράσινες διαδρομές, στις διαδρομές ενσωμάτωσης ποδηλάτου κ.α.

Εικόνα 90: Παραδείγματα ενδεικτικών μελλοντικών διατομών για τις οδούς Δημοκρατίας και
Ηροδότου
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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.
Οι χώροι κοινωνικοποίησης που προτείνονται βρίσκονται στα σημεία :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αγία Αικατερίνη,
Αγία Τριάδα,
Άγιος Μηνάς,
Πάρκο Γιούρι Γκαγκάριν,
Ενετικά Τείχη,
Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου
Μασταμπά,
Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας,
Λιοντάρια, Ξενία,
Παιδική χαρά Ερμή,
Παιδική χαρά Π. Μελά-Νίκης-Τσόντου Βάρδα,
Πάρκο Αγίου Γεωργίου,
Πάρκο Αναλήψεως,
Πάρκο Νεάρχου,
Πάρκο Φιλελλήνων,
Πλατεία Αναξαγόρα,
Πλατεία Θερίσσου,
Πλατεία Κορνάρου,
Πλατεία Νικαίας,
Πλατεία Σινάνη,
Τίμιος Σταυρός,
Πλατεία Αγίου Τίτου,
Πλατεία Αναξαγόρα,
Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα,
Πάρκο Οδυσσέως,
Πάρκο Ηροδότου-Αναγεννήσεως-Μπαλαλή,
Άγιος Ελευθέριος,
Πλατεία Θιακάκη,
Πάρκο Μικράς Ασίας,
Πτολεμαίου και Καρδίτση
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Εικόνα 91: 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 92: Παράδειγμα πάρκων τσέπης στον Δήμο Αθηναίων
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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), σκάλας επί της
Παραλιακής διαδρομής πλησίον της οδού Αιγαίου αλλά και δυνητικών θέσεων όπως στην
περιοχή Κατσαμπά - Αγ. Αικατερίνης, στην περιοχή δυτικά της Πλ. Σινάνη, στο παραλιακό
μέτωπο και αλλού).
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
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Εικόνα 93: 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.
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9.1.4

Πακέτο μέτρων 4 (ΠΜ4):
εμπορευματικών μεταφορών

Βελτίωση

της

διαχείρισης

τροφοδοσίας

και

Το τέταρτο πακέτο μέτρων σχετίζεται με τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των
επιχειρήσεων του Δήμου Ηρακλείου. Σημαντικά μέτρα βιώσιμης κινητικότητας που
συμβάλουν στον στόχο αυτό είναι:
Διαχείριση κινητικότητας
4.1.1 Προσδιορισμός δικτύου διέλευσης (και στάθμευσης) βαρέων οχημάτων
Αναμφισβήτητα, ο περιορισμός της κίνησης των βαρέων οχημάτων εντός των αστικών
κέντρων είναι μείζονος σημασίας τόσο για τη μείωση του θορύβου που προκαλείται από
την κίνησή τους όσο και για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση
της οδικής ασφάλειας. Στην κατεύθυνση αυτή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των
διαμπερών κινήσεων των βαρέων οχημάτων και γίνεται μια ευρύτερη προσπάθεια
απομάκρυνσής τους από τις γειτονιές απαγορεύοντας τόσο τη διέλευση όσο και τη
στάθμευσή τους στο εσωτερικό τους.
Έτσι, προτείνεται ο καθορισμός συγκεκριμένου δικτύου στο οποίο θα επιτρέπεται η κίνηση
των βαρέων οχημάτων προκειμένου να μειωθούν όσο το δυνατόν οι οχλήσεις που
προκαλεί. Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται το εν λόγω δίκτυο.

Εικόνα 94: Δίκτυο κίνησης βαρέων και προσδιορισμός κέντρων διαμετακόμισης

Στο δίκτυο περιλαμβάνονται οι οδοί ΒΟΑΚ, 62 Μαρτύρων, Σ. Βενιζέλου, Παναγιωτάκη,
Μίνωος, Σμπώκου, Ξυλούρη, Λυκείου, Εθν. Αντιστάσεως, Νεάρχου, Ικάρου, Ξάνθου,
Αστρινάκη, Πιτσουλάκη, Κλεάνθους, Καζαντζάκη, Ε.Ο. Ηρακλείου - Αρκαλοχωρίου,
Καράτζη, Ε.Ο. Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου, Κνωσού, Παπαναστασίου, Ούλωφ Πάλμε, Ειρήνης
και Φιλίας, Κατράκη, Ε.Ο. Ηρακλείου - Φαιστού, Βουτών - Κεφαλογιάννη.
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4.1.2 Αυστηρό ωράριο εμπορικών φορτοεκφορτώσεων και ειδικές ρυθμίσεις
Οι εμπορευματικές μεταφορές είναι καθοριστικές για τη λειτουργία της πόλης και αφορούν
σε ένα σημαντικό ποσοστό των αστικών μετακινήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται επιμέρους μέτρα και κίνητρα για την υποστήριξη της
εμπορευματικής διάστασης των μεταφορών στην πόλη. Πιο συγκεκριμένα, για το
εσωτερικό της Παλιάς Πόλης προτείνεται η αυστηροποίηση του ωραρίου διανομών &
εμπορικών φορτοεκφορτώσεων ενώ για την υπόλοιπη πόλη ο καθορισμός διαφορετικού,
πιο ευέλικτου, ωραρίου. Επιπλέον, επιθυμητή θα ήταν η προτίμηση των νυχτερινών
δρομολογίων τροφοδοσίας (night deliveries), καθώς τις ώρες αυτές η κυκλοφορία είναι
λιγότερο επιβαρυμένη.

Εικόνα 95: Παράδειγμα εφαρμογής κατακόρυφης σήμανσης για τη ρύθμιση του ωραρίου
τροφοδοσίας

4.1.3 Ενσωμάτωση e-bikes σε υπηρεσίες διανομής
Οι απαιτήσεις αστικών διανομών εμπορευμάτων χαμηλού βάρους μπορούν να γίνουν με
ηλεκτρικό ποδήλατο. Για τη χρήση αυτή προτείνεται η ανάπτυξη κινήτρων προς τους
ιδιώτες διανομείς για να προτιμήσουν τη λύση του ποδηλάτου για δέματα βάρους έως 15
κιλών.
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Βελτίωση υποδομών
4.2.1 Χωροθέτηση αποκλειστικών χώρων προσωρινής στάσης και στάθμευσης για
φορτοεκφόρτωση
Λόγω των αυξημένων επιβαρύνσεων που προκαλέι η κίνηση των βαρέων οχημάτων στο
αστικό δίκτυο αλλά και του μεγάλου όγκου που απαιτείται για τη στάση και τη στάθμευσή
τους, είναι άμεση ανάγκη η χωροθέτηση αποκλειστικών χώρων προσωρινής στάσης και
στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση.
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η υλοποίηση μιας κανονιστικής απόφασης που
θα αποτελεί ένα εργαλείο για τον πλήρη προσδριορισμό των διαδικασιών της χορήγησης
των θέσεων στάθμευσης και φορτοεκφόρτωσης, σύμφωνα με τις δυνατότητες του οδικού
δικτύου, τους κανόνες του νομικού πλαισίου και τις αρχές της οδικής ασφάλειας του
συνόλου των μετακινούμενων. Ενδεικτικά, προτείνονται χωροθετήσεις θέσεων Φ/Ε κατά
μήκος σημαντικών εμπορικών αξόνων όπως Ικάρου, Δημοκρατίας, Παπανδρέου, 62
Μαρτύρων κ.α.

Εικόνα 96: Ενδεικτική χωροθέτηση θέσεων Φ/Ε
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4.2.2 Διαμόρφωση αστικών κέντρων διανομής εμπορευμάτων
Στο πλαίσιο της βελτίωσης της διαχείρισης της τροφοδοσίας και των εμπορευματικών
μεταφορών, προκειμένου να υπάρξει μία πιο βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των
επιχειρήσεων του Ηρακλείου, προβλέπεται η υιοθέτηση του διεθνούς και εθνικού
παραδείγματος με τη διαμόρφωση αστικών κέντρων διανομής εμπορευμάτων. Πιο
συγκεκριμένα, το μέτρο αυτό προτείνει τη διαμόρφωση τεσσάρων αστικών κέντρων
διανομής, ενδεικτικά πλησίον του Παγκρητίου, στο Λιμάνι, κοντά στην Αλικαρνασσό και
στη γέφυρα του ΒΟΑΚ στην Κνωσό. Στα σημεία αυτά μπορούν να διαμορφωθούν χώροι
όπου οι προμηθευτές φτάνουν με τα μεγάλα οχήματα και αφήνουν το εμπόρευμα, το
οποίο, στη συνέχεια θα φορτωθεί σε μικρότερα και πιο βιώσιμα οχήματα και θα διανεμηθεί
στην αγορά.

Εικόνα 97: Ενδεικτική χωροθέτηση κέντρων διανομής εμπορευμάτων
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9.1.5

Πακέτο μέτρων 5 (ΠΜ5): Ενέργεια και ηλεκτροκίνηση

Το πέμπτο πακέτο μέτρων εμπεριέχει μέτρα που είναι σχετικά με θέματα ενέργειας και
μεταξύ άλλων και την ηλεκτροκίνηση, με σκοπό τον περαιτέρω μετασχηματισμό της πόλης
του Ηράκλειου σε ένα βιώσιμο αστικό πεδίο που σέβεται το περιβάλλον αλλά και την υγεία
των πολιτών του. Σε αυτό το πλαίσιο επιλέγονται τα εξής μέτρα:
Δράσεις
5.1.1 Κατάρτιση και εφαρμογή ΣΦΗΟ
Κατά τη διάρκεια σύνταξης του ΣΒΑΚ, εκπονήθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου, μέσω
αναδόχου, ειδικό Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Οι κατευθύνσεις που προέκυψαν
ενσωματώνονται στο ΣΒΑΚ. Πιο αναλυτικά, στο σχέδιο προβλέπονται 240 θέσεις φόρτισης
και 122 φορτιστές, όπου αφορούν σε ΙΧ, ΤΑΧΙ, δίκυκλα, λεωφορεία και οχήματα ΑΜΕΑ.
Προτείνεται επίσης, η τοποθέτηση φορτιστών σε όλους τους νέους χώρους στάθμευσης
της πόλης.
Στον ακόλουθο χάρτη παρουσιάζονται οι τελικές θέσεις ΦΗΟ όπως προέκυψαν από το
ΣΦΗΟ.

Εικόνα 98: Χωροθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων σύμφωνα με το ΣΦΗΟ Ηρακλείου
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5.1.2 Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) του Δήμου
Το Σ.Δ.Α.Ε. στοχεύει και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από μία
πράσινη πόλη με μεγαλύτερη συμμετοχή των Μ.Μ.Μ. σε σχέση με τις ιδιωτικές
μετακινήσεις. Για την περιοχή του Ηρακλείου προβλέπεται η εφαρμογή ζωνών χαμηλών
εκπομπών, οι οποίες έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Οι ζώνες αυτές,
αφορούν στην απαγόρευση πρόσβασης σε συγκεκριμένες περιοχές. Στο Ηράκλειο
προτείνεται η Παλιά Πόλη (ζώνη Α) και η Αλικαρνασσός χωρισμένη σε δύο ζώνες, βόρεια
και νότια (Β1, Β2), όπως παρουσιάζονται στον χάρτη του μέτρου 3.1.1.

5.1.3 Εφαρμογή ζωνών χαμηλών εκπομπών αερίων ρύπων
Το μέτρο αυτό απαιτεί σταδιακή και προσεκτική εφαρμογή. Για το λόγο αυτό προτείνεται η
εκπόνηση του μέτρου αυτού να ξεκινήσει από το κέντρο της πόλης, και την Παλιά Πόλη,
από τον Απρίλιου του 2022 για τρεις μήνες, με ωράριο 7:00-00:00. Έπειτα, για την επόμενη
τριετία, το μέτρο θα παραμείνει για τη ζώνη Α, αυξάνοντας τις απαιτήσεις των εκπομπών
(π.χ. κυκλοφορία από euro 3 σε euro 4) και έναρξη εφαρμογής στις ζώνες Β1, Β2. Τελικός
στόχος είναι το 2030 η αποκλειστική κίνηση των οχημάτων euro 4 και euro 5 και euro 6.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα σταδιακά βήματα εφαρμογής της Ζ.Χ.Ε..

Εικόνα 99: Πίνακας χαρακτηριστικών της Ζ.Χ.Ε.
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Βελτίωση υποδομών
5.2.1 Εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε δημοτικούς, δημόσιους και
ιδιωτικούς χώρους
Η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φαινομένων ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη μείωση του αστικού θορύβου. Για
να αυξηθεί το ποσοστό των ηλεκτρικών οχημάτων ως προς τα συνολικά (δηλ. ο βαθμός
διείσδυσης) είναι αναγκαία η χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. (βλ.
μέτρο 5.1.1)
5.2.2 Αντικατάσταση όλων των οχημάτων του Δήμου με εκσυγχρονισμένα οχήματα,
περιβαλλοντικά φιλικά
Για τη δημιουργία μιας πόλης βιώσιμης, που σέβεται τους κατοίκους και την υγεία τους,
είναι απαραίτητη η αντικατάσταση και ο εκσυγχρονισμός των οχημάτων, μιας και ένα πολύ
μεγάλο μέρος της ρύπανσης προέρχεται από αυτά. Πιο συγκεκριμένα, στο Ηράκλειο
προτείνεται η αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων του Δήμου με εκσυγχρονισμένα
οχήματα, που θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τους πολίτες, όπως για παράδειγμα
τα ηλεκτρικά οχήματα.

5.2.3 Ανανέωση και Αντικατάσταση στόλου οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας, με νέας
τεχνολογίας - μη ρυπογόνα / μη θορυβώδη
Στην επίτευξη του σκοπού για τον περαιτέρω μετασχηματισμό της πόλης του Ηράκλειου
σε ένα βιώσιμο αστικό πεδίο που σέβεται το περιβάλλον αλλά και την υγεία των πολιτών
του, σημαντικό ρόλο έχει το μέτρο αυτό, όπου αποβλέπει στην ανανέωση και την
αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας με οχήματα νέας
τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται τα συμβατικά οχήματα να αντικατασταθούν με
ηλεκτροκίνητα, έτσι ώστε να μειωθεί η ρύπανση της ατμόσφαιρας αλλά και ο θόρυβος της
πόλης.
5.2.4 Καθιέρωση της ηλεκτροκίνησης στον στόλο των πλοίων του λιμένα
Εκτός από τη χερσαία ζώνη του λιμένα, στη βελτίωση της λειτουργίας του και στην
ενίσχυση της βιωσιμότητας θα συμβάλλει και η καθιέρωση της ηλεκτροκίνησης στον στόλο
των πλοίων του λιμένα. Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει σημαντικά και στη μείωση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως αναλύεται και στο μέτρο 6.2.3.
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9.1.6

Πακέτο μέτρων 6 (ΠΜ6): Λειτουργία λιμένα

Το έκτο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει μέτρα τα οποία αναφέρονται στη λειτουργία του
λιμένα, συμβάλλοντας δραστικά σε μία νέα κατάσταση όπου βελτιώνεται τόσο η
προσπελασιμότητα εντός του λιμανιού όσο και η προσέγγιση του με βιώσιμα μέσα. Τα
μέτρα που επιλέχθηκαν για το συγκεκριμένο πακέτο είναι τα εξής:
Διαχείριση κινητικότητας
6.1.1 Αύξηση του ποσοστού εξυπηρέτησης επιβατών και εργαζομένων από τα ΜΜΜ
Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ένα πολύ μεγάλο λιμάνι εθνικού και διεθνούς χαρακτήρα που
λειτουργεί ως επιβατικό, εμπορευματικό αλλά και κρουαζιέρας. Είναι επόμενο, λοιπόν,
τόσο οι επιβάτες όσο και οι εργαζόμενοι σε αυτό να είναι πολλοί. Για το λόγο αυτό είναι
απαραίτητη η εξυπηρέτηση του κοινού (επιβατών και εργαζόμενων) μέσα από ένα
ενημερωμένο δίκτυο ΜΜΜ με βιώσιμα μέσα, το οποίο να είναι αξιόπιστο και να
περιλαμβάνει πολλές εναλλακτικές.
6.1.2 Άμεση σύνδεση (με γραμμές express ΜΜΜ) με Αεροδρόμιο, Αρχαιολογικό χώρο
Κνωσού, Μουσείο Ηρακλείου και Κέντρο Ηρακλείου (Παλιά Πόλη)
Το μέτρο αυτό πρόκειται να βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία του λιμένα, συμβάλλοντας
στη βιώσιμη κινητικότητα μέσω της ενίσχυσης της τουριστικής δραστηριότητας. Οι
τοποθεσίες που επιλέχθηκαν για να συνδεθούν (Λιμάνι, Αεροδρόμιο, Αρχαιολογικός χώρος
Κνωσού, Μουσείο Ηρακλείου και Παλιά Πόλη) αποτελούν τοπόσημα και πόλους έλξης της
πόλης του Ηρακλείου. Η άμεση σύνδεσή τους με γραμμές express ΜΜΜ, τόσο με το λιμάνι
και το αεροδρόμιο όσο και μεταξύ τους θα διαμορφώσουν ένα πρόσφορο δίκτυο
μετακινήσεων που θα διευκολύνουν και θα εξυπηρετήσουν με βιώσιμο τρόπο τις
μετακινήσεις των επισκεπτών και την τουριστική δραστηριότητα ευρύτερα. Το εν λόγω
μέτρο περιγράφεται και στο 8ο πακέτο μέτρων.
6.1.3 Δημιουργία δικτύου eco-buses εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα για την
εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζομένων, κλπ.
Το μέτρο αυτό αφορά στη χρήση μικρών ηλεκτρικών λεωφορείων, eco-buses, εντός της
χερσαίας ζώνης του λιμένα για να εξυπηρετήσει επιβάτες και εργαζόμενους.
6.1.4 Εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης για το Master Plan του ΟΛΗ
Για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας εντός του λιμανιού όσο και για την ευκολότερη
προσέγγιση του με βιώσιμα μέσα είναι αναγκαία η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης
κυκλοφοριακής μελέτης για το Master Plan του ΟΛΗ. Σε αυτήν, είναι σημαντικό να ληφθούν
υπόψη οι προτεραιότητες και συνολικά ο σχεδιασμούς του ΣΒΑΚ, καθώς και η
κυκλοφοριακή μελέτη που είναι υπό εκπόνηση για την παλιά πόλη. Με αυτόν τον τρόπο θα
αναδειχθούν οι βέλτιστες λύσεις για την περιοχή, βασισμένες στον πυλώνα της
βιωσιμότητας.
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Βελτίωση υποδομών
6.2.1 Σύνδεση δικτύου πράσινων διαδρομών με Κρουαζιέρα
Στο πλαίσιο της βελτίωση της λειτουργίας του λιμένα, είναι απαραίτητη η βελτίωση των
υποδομών για περπάτημα και ποδήλατο γύρω από το λιμάνι. Πιο συγκεκριμένα, είναι
σημαντική η βιώσιμη διασύνδεση σημαντικών πόλων έλξης με ήπιους τρόπους
μετακίνησης, καθώς ενισχύεται ο τουριστικός προορισμός σε συνδυασμό με τα ήπια μέσα.
Είναι γνωστό ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου φτάνουν πλοία κρουαζιέρας από τα οποία
αποβιβάζονται επισκέπτες. Είναι σημαντικό οι επισκέπτες αυτοί να αντικρίσουν ένα φιλικό
και βιώσιμο περιβάλλον και να μπορούν να κινηθούν είτε πεζή, είτε με ποδήλατο σε
κοντινούς πόλους έλξης για όσο χρόνο θα βρίσκονται στο λιμάνι. Αυτό θα επιτευχθεί με τη
σύνδεση του δικτύου πράσινων διαδρομών, όπου με τον όρο «πράσινες διαδρομές»
καλούνται οι χώροι όπου οι ήπιες μετακινήσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
6.2.2 Σχεδιασμός & λειτουργία διαδρόμου πεζών & ποδηλατοδρόμου εντός της χερσαίας
ζώνης λιμένα (ΧΖΛ) του ΟΛΗ
Επεκτείνοντας όσα αναφέρθηκαν στο 6.2.1, είναι σημαντικό οι επισκέπτες που
αποβιβάζονται στο λιμάνι του Ηρακλείου να μπορούν να κινηθούν με ευκολία τόσο εντός
της χερσαίας ζώνης του λιμένα όσο και στην υπόλοιπη πόλη, χρησιμοποιώντας ήπιες
μετακινήσεις. Συνεπώς είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός και η λειτουργία διαδρόμων πεζών
και ποδηλατόδρομου εντός της ΧΖΛ, ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη κινητικότητα και να
διευκολυνθούν οι μετακινήσεις.
6.2.3 Καθιέρωση της ηλεκτροκίνησης στον στόλο των πλοίων του λιμένα
Εκτός από τη χερσαία ζώνη του λιμένα, στη βελτίωση της λειτουργίας του και στην
ενίσχυση της βιωσιμότητας θα συμβάλλει και η καθιέρωση της ηλεκτροκίνησης στον στόλο
των πλοίων του λιμένα. Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει σημαντικά και στη μείωση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

9.1.7

Πακέτο μέτρων 7 (ΠΜ7): Λειτουργία αεροδρομίου

Το έβδομο πακέτο μέτρων περιέχει μέτρα που αφορούν στη λειτουργία του αεροδρομίου
με σκοπό την εναρμόνιση του ΣΒΑΚ με τις υφιστάμενες κατευθύνσεις για ενίσχυση του
Ηρακλείου ως κόμβου αεροπορικών μεταφορών. Τα μέτρα που επιλέχθηκαν για το
συγκεκριμένο πακέτο είναι τα εξής:

218

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παραδοτέο 3 - Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και
Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων
Μάρτιος 2022

Βελτίωση υποδομών
7.1.1 Ανάδειξη και προστασία της περιοχής του αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης μετά τη
μετεγκατάσταση του αεροδρομίου με επέκταση δικτύου βιώσιμων μετακινήσεων στη νέα
περιοχή που εντάσσεται στο ΠΣΗ
Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου αναμένεται να μετεγκατασταθεί στο Καστέλι. Για το λόγο
αυτό, εκπονείται Ε.Χ.Σ. για την αξιοποίηση της έκτασης του υπάρχοντος αεροδρομίου Ν.
Καζαντζάκη, στην Αλικαρνασσό, που πρόκειται να απελευθερωθεί. Στόχος του μέτρου
αυτού είναι η ανάδειξη της περιοχής και η σύνδεση της Αλικαρνασσού με την ευρύτερη
περιοχή του Ηρακλείου με τη χρήση δικτύων ήπιων μέσων μετακίνησης και ΜΜΜ.

7.1.2 Διερεύνηση Λειτουργίας Σιδηροδρομικής Γραμμής/ Μέσου Σταθερής Τροχιάς για τη
σύνδεση της πόλης του Ηρακλείου και του λιμένα (ΟΛΗ) με τις νέες χρήσεις της Δ.Ε.
Αλικαρνασσού (περιοχή υφιστάμενου αεροδρομίου) και με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.
Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Ηρακλείου ως κόμβου αεροπορικών μεταφορών, το μέτρο αυτό
αποσκοπεί στη διερεύνησης της σκοπιμότητας λειτουργίας χρήσης Μέσου Σταθερής
Τροχιάς (π.χ. Τραμ ή LRT) στο Ηράκλειο και στη σύνδεση της περιοχής της Αλικαρνασσού
με το Ηράκλειο και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

9.1.8

Πακέτο μέτρων 8 (ΠΜ8): Συμβολή της βιώσιμης κινητικότητας στην τουριστική
δραστηριότητα

Το όγδοο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει μέτρα τα οποία εξυπηρετούν την τουριστική
δραστηριότητα, συμβάλλοντας ριζικά σε μία άρτια διαχείριση της εποχικότητας των
μετακινήσεων. Τα μέτρα που επιλέχθηκαν για το συγκεκριμένο πακέτο είναι τα εξής:

Διαχείριση κινητικότητας
8.1.1 Άμεση σύνδεση (με γραμμές express ΜΜΜ) με Αεροδρόμιο, Αρχαιολογικό χώρο
Κνωσού, Μουσείο Ηρακλείου και Κέντρο Ηρακλείου (Παλιά Πόλη)
Το μέτρο αυτό πρόκειται να συμβάλλει σημαντικά στη βιώσιμη κινητικότητα στο πλαίσιο
της τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής, για μία άρτια διαχείριση της εποχικότητας
των μετακινήσεων. Οι τοποθεσίες που επιλέχθηκαν για να συνδεθούν (Αεροδρόμιο,
Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού, Μουσείο Ηρακλείου και Παλιά Πόλη) αποτελούν τοπόσημα
και πόλους έλξης της πόλης του Ηρακλείου. Η άμεση σύνδεσή τους με γραμμές express
ΜΜΜ, τόσο με το λιμάνι και το αεροδρόμιο όσο και μεταξύ τους θα διαμορφώσουν ένα
πρόσφορο δίκτυο μετακινήσεων που θα διευκολύνουν και θα εξυπηρετήσουν την
τουριστική δραστηριότητα.
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Βελτίωση υποδομών
8.2.1 Σύνδεση δικτύου πράσινων διαδρομών με Κρουαζιέρα
Στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας στην τουριστική δραστηριότητα, είναι
απαραίτητη η βελτίωση των υποδομών για περπάτημα και ποδήλατο γύρω από το λιμάνι.
Πιο συγκεκριμένα, είναι σημαντική η βιώσιμη διασύνδεση σημαντικών πόλων έλξης με
ήπιους τρόπους μετακίνησης, καθώς ενισχύεται ο τουριστικός προορισμός σε συνδυασμό
με τα ήπια μέσα. Είναι γνωστό ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου φτάνουν πλοία κρουαζιέρας
με πλήθος ημερήσιων επισκεπτών. Είναι σημαντικό οι επισκέπτες να έχουν εναλλακτικές
για κίνηση πεζή ή με ποδήλατο και ΕΠΗΟ προς τους κοντινούς πόλους έλξης. Αυτό θα
επιτευχθεί με τη σύνδεση του δικτύου πράσινων διαδρομών, όπου με τον όρο «πράσινες
διαδρομές» καλούνται οι χώροι όπου οι ήπιες μετακινήσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται το λιμάνι του Ηρακλείου και το δίκτυο που
συνδέει την υπόλοιπη πόλη με αυτό.

Εικόνα 100: Χάρτης βασικών υποδομών της πόλης για σύνδεση με το λιμάνι
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8.2.2 Πεζοδρομημένες Περιοχές (Car free zones) – Επέκταση των υφιστάμενων
πεζοδρομήσεων
Οι πεζοδρομημένες περιοχές αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θα συμβάλλει στη
βιώσιμη κινητικότητα στο πλαίσιο της τουριστικής δραστηριότητας. Οι πεζοδρομημένες
περιοχές, ή αλλιώς car free zones αποτελούν περιοχές οι οποίες είναι πλήρως
πεζοδρομημένες και στις οποίες δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε άλλα οχήματα πέρα από
των κατοίκων, τροφοδοσίας και μικρών λεωφορείων. Η Παλιά Πόλη σταδιακά θα
διαμορφωθεί σε μία car free zone, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να κινηθούν με
ασφάλεια χρησιμοποιώντας ήπιες μορφές μετακίνησης, κάτι που θα ενισχύσει την
τουριστική δραστηριότητα. Το εν λόγω μέτρο περιγράφεται γενικότερα στο μέτρο 2.2.1.
8.2.3 Λειτουργία Open Mall στο κέντρο της πόλης
Όπως έχει ήδη περιγραφεί στο μέτρο 3.2.10, τα Open Mall είναι μια λύση που ενδείκνυται
για την τόνωση της τοπικής οικονομίας σε περιοχές με πολιτιστικούς πόλους που
βρίσκονται στο επίκεντρο του τουριστικού ενδιαφέροντος. Μετατρέποντας το κέντρο σε
έναν ελκυστικό προορισμό για αγορές, διασκέδαση και πολιτισμό μπορεί να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων μετατρέποντας τη βιώσιμη κινητικότητα
σε ένα αναπτυξιακό εργαλείο για τον τουρισμό.
8.2.4 Υλοποίηση Δικτύου ποδηλατόδρομων σε όλο τον Δήμο με έμφαση το ΠΣΗ
Αδιαμφισβήτητα, ένα από τα σημαντικότερα μέτρα τα οποία εξυπηρετούν την τουριστική
δραστηριότητα, συμβάλλοντας ριζικά σε μία άρτια διαχείριση της εποχικότητας των
μετακινήσεων είναι η υλοποίηση δικτύου ποδηλατοδρόμων. Στόχος είναι η χρήση του
ποδηλάτου όχι μόνο για αναψυχή και άσκηση αλλά ως βασικό μέσο μετακίνησης. Για το
λόγο αυτό προτείνεται η δημιουργία δικτύου που θα διατρέχει όλη την πόλη του
Ηρακλείου. Ενδεικτικά αναφέρονται διαδρομές όπως η πλήρης αποκατάσταση της
παραλιακής διαδρομής και η σύνδεση από την Αλικαρνασσό έως το Παγκρήτιο Στάδιο,
όπως και η ανάπτυξη διαδρομής επί των Τειχών. Ακόμη, προτείνεται η ενίσχυση με
ξεχωριστή λωρίδα ή διάδρομο μεταξύ άλλων κατά μήκος της Λ. Ιωνίας και της Μ.
Αλεξάνδρου καθώς και η υλοποίηση διαδρομής στο πάρκο Ερυθραίας που θα οδηγήσει στη
σύνδεση με την υφιστάμενη διαδρομή στην οδό Κνωσού. Τονίζεται επίσης ότι σε βασικές
αρτηρίες προτείνεται η αποκλειστική λωρίδα μεικτής χρήσης από λεωφορεία, ταξί και
ποδήλατα.
Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί στους πολίτες και στους επισκέπτες ότι θα μπορούν να
σταθμεύσουν με ασφάλεια το ποδήλατό τους στον προορισμό όπου θα φτάσουν. Αυτό θα
αποτελέσει επιπλέον κίνητρο για τη χρήση τους ως βασικό μέσο μετακίνησης. Αντίστοιχα,
είναι σημαντική και η διασφάλιση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων, όπου θα μπορούν
να χρησιμοποιήσουν είτε επισκέπτες είτε κάτοικοι που δεν διαθέτουν δικό τους ποδήλατο.
Στον χάρτη του μέτρου 3.2.4 παρουσιάζονται αναλυτικά όσα προαναφέρθηκαν.
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Δράσεις
8.3.1 Ανάδειξη των πολιτιστικών, αρχαιολογικών και ιστορικών σημείων της πόλης του
Ηρακλείου και επικοινωνία σύνδεσής τους με διαδρομές βιώσιμων μετακινήσεων
Η πόλη του Ηρακλείου διαθέτει πολλά σημεία πολιτιστικού, αρχαιολογικού και ιστορικού
ενδιαφέροντος, τα οποία διαμορφώνουν τον ιστορικό και πολιτιστικό της χαρακτήρα. Τα
σημεία αυτά αποτελούν πόλους έλξης για τους επισκέπτες της πόλης και είναι σημαντικό
να αναδειχτούν κατάλληλα.
Στην ανάδειξή τους, σημαντικό ρόλο έχει και η προσβασιμότητα. Με γνώμονα τη βιώσιμη
κινητικότητα είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός δικτύου που θα εξυπηρετεί μια ιστορική
– πολιτιστική διαδρομή. Πράσινες διαδρομές, εναλλακτικές μορφές μετακίνησης και
express γραμμές, μπορούν να συνδέσουν τα πολιτιστικά, αρχαιολογικά και ιστορικά
σημεία της πόλης, τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλους πόλους έλξης, δίνοντας ώθηση
στον κόσμο να τα επισκεφθεί και να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από την
ιστορία της πόλης.
Σημαντικές διαδρομές είναι η σύνδεση της πόλης με την Κνωσό δια μέσου του άξονα της
Δημοκρατίας, η σύνδεση του παραλιακού μετώπου με την παραποτάμια περιοχή του
Γιόφυρου και η σύνδεση της Ν. Αλικαρνασσού με το Φαράγγι Καρτερού και την Κνωσό.
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9.2 Συνέργειες μεταξύ πακέτων μέτρων
Οι συνέργειες μεταξύ των πακέτων μέτρων αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για τη
στρατηγική του ΣΒΑΚ Ηρακλείου, καθώς δείχνει τη σχέση ανάμεσα τους, αναδεικνύοντας
πιθανές κατευθύνσεις για την υλοποίηση των μέτρων. Στον παρακάτω πίνακα
παρατίθενται τα πακέτα μέτρων και οι συνέργειες τους, κατηγοριοποιημένες ανάλογα με
την ένταση τους.
Πίνακας 13: Συνέργειες πακέτων μέτρων

Πακέτα μέτρων

Π.Μ.1 Π.Μ.2

Π.Μ.3

Π.Μ.4

Π.Μ.5

Π.Μ.6

Π.Μ.7

Π.Μ.8

Π.Μ.1
Π.Μ.2
Π.Μ.3
Π.Μ.4
Π.Μ.5
Π.Μ.6
Π.Μ.7
Π.Μ.8

Πίνακας 14: Υπόμνημα πίνακα συνεργειών

Έντονη συνέργεια
Μέτρια συνέργεια
Χαμηλή συνέργεια

Όπως φαίνεται, προκύπτουν διάφορες συσχετίσεις με ισχυρή συνέργεια μεταξύ τους.
Ενδεικτικά, το ΠΜ2 με τα αντίστοιχα του ΠΜ1, ΠΜ3, ΠΜ6, ΠΜ7 και ΠΜ8, δηλώνοντας τη
σημαντική επίδραση των μέτρων που υποστηρίζουν τη βιώσιμη κινητικότητα σε μέτρα
που αναφέρονται στην κυκλοφορία, στο αστικό περιβάλλον, στη λειτουργία λιμένα και
αεροδρομίου καθώς και στην τουριστική δραστηριότητα, και αντίστροφα. Επίσης ένα άλλο
ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η συμβολή διάφορων πακέτων στην υλοποίηση του πακέτου
που σχετίζεται με τον ρόλο στην τουριστική δραστηριότητα και φυσικά αντίστροφα.
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10

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

10.1 Εισαγωγή
H διαμόρφωση των μέτρων ΣΒΑΚ, που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του ΣΒΑΚ
Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε με βάση την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τις
διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες του Δήμου και την αξιολόγηση της
αποδοτικότητας και εφικτότητας τους. Στη συνέχεια, τα μέτρα ομαδοποιήθηκαν σε πακέτα
μέτρων και εξειδικεύθηκαν με την ανάπτυξη χαρτών. Κατά τη δραστηριότητα αυτή, το
κόστος του κάθε πακέτου μέτρο συγκρίνεται με τα πιθανά μελλοντικά οφέλη, τα οποία θα
προκύψουν από την εφαρμογή/υλοποίηση του. Τα οφέλη αναφέρονται σε διάφορα επίπεδα,
όπως το περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, και σχετίζονται με τους
στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες του ΣΒΑΚ.

10.2

Θεωρητικό υπόβαθρο – Μεθοδολογία αξιολόγησης μέτρων

Μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται συχνά για την αξιολόγηση παρεμβάσεων στο
μεταφορικό σύστημα μίας πόλης είναι η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους (Cost-Benefit Analysis
ή CBA). Η CBA από μαθηματική άποψη είναι μια εύκολα κατανοητή μέθοδος ακόμα και από
πολίτες χωρίς κάποια εξειδικευμένη γνώση. Συγκρίνει το κόστος κατασκευής (cost) ενός
έργου με τα μελλοντικά οφέλη (benefit) τα οποία είναι μεταφρασμένα σε χρηματικές
(παρούσες) αξίες. Η εκτίμηση του συνολικού όγκου οφελών σε χρηματικές μονάδες δεν
αποτελεί μια εύκολη υπόθεση· χρειάζεται ξεχωριστή οικονομοτεχνική μελέτη προκειμένου
με κατάλληλα στατιστικά μοντέλα να εκτιμηθούν οι μελλοντικές μεταβολές και οι
αντίστοιχες τιμές μετατροπής. Η ανάλυση αυτή δεν είναι απαραίτητη σε έργα με χαμηλό
κόστος, καθώς το ρίσκο της επένδυσης είναι εκ των προτέρων χαμηλό. Τα ΣΒΑΚ
εμπεριέχουν ένα συνδυασμό μέτρων βιώσιμης κινητικότητας, των οποίων το κόστος
κυμαίνεται από πολύ χαμηλά επίπεδα κόστους (μικρότερο από 10 χιλιάδες ευρώ) έως και
πολύ υψηλά επίπεδα κόστους (μεγαλύτερο από 5 εκατομμύρια ευρώ). Παράλληλα, η
πλειονότητα των μέτρων συνδέεται με εξωτερικές (ή έμμεσες) επιπτώσεις, οι οποίες είναι
πολύ δύσκολο να προ-εκτιμηθούν ποσοτικά. Για παράδειγμα η ανάπλαση των τοπικών
κέντρων μιας πόλης συμβάλει άμεσα στην αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού
περιβάλλοντος. Η μεταβολή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της επισκεψιμότητας μιας
περιοχής και σε έμμεση ενδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
To πρόγραμμα CIVITAS SUMPs-UP (2018) προτείνει τη χρήση της CBA σε συνδυασμό με την
Πολυκριτιριακή Ανάλυση Αξιολόγησης (Multi-Criteria Analysis ή MCA). Η MCA παρέχει τη
δυνατότητα εισαγωγής όχι μόνο ποσοτικών αλλά και ποιοτικών κριτηρίων για τη
διενέργεια αξιολόγησης. Το ερευνητικό πρόγραμμα EVIDENCE (2014) αναφέρει ότι λόγω της
ύπαρξης πολλαπλών εξωτερικών οφελών, η διενέργεια μιας CBA με ακριβείς οικονομικές
προβλέψεις είναι πρακτικά αδύνατη. Ωστόσο, όταν συνδυάζεται η MCA με την CBA, θα
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατανομή των βαρών προκειμένου τα
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια να μη συμβάλουν σε μεγαλύτερο βαθμό, στο τελικό
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αποτέλεσμα, σε σχέση με τα οικονομικά κριτήρια. Τέλος, το ερευνητικό πρόγραμμα TIDE
(2012) παρουσιάζει διάφορες καλές πρακτικές χρήσης CBA και MCA. Παρατηρείται ότι σε
μέτρα που σχετίζονται με την κατασκευή μεγάλων υποδομών τότε η ανάλυση κόστουςοφέλους είναι αναγκαία, όχι όμως εντός του ΣΒΑΚ αλλά μετέπειτα κατά τη μελέτη
ωρίμανσης που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις να εκπονηθεί.
Με βάση τα παραπάνω έχει αναπτυχθεί το εργαλείο Urban Nodes Assessment Tool από την
Panteia και την Rupprecht Consult που συνδυάζει τις δύο μεθόδους που αναφέρθηκαν πριν
και επιτρέπει την αξιολόγηση των επιπτώσεων μέτρων σε σχέση με τους στρατηγικούς
στόχους του ΣΒΑΚ. Το εργαλείο αυτό αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Ηρακλείου. Κατά
την ανάλυση πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο εργαλείο λαμβάνοντας
υπόψη τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και του στόχους του παρόν ΣΒΑΚ. Σε πρώτη
φάση, παρουσιάζονται συνοπτικά τα μέτρα ΣΒΑΚ και πραγματοποιούνται οι αναγκαίες
προμετρήσεις, ώστε σε δεύτερη φάση να υπολογιστεί το κόστος τους. Τα μέτρα
ομαδοποιούνται σε πακέτα μέτρων, τα οποία θέτονται προς αξιολόγηση. Στην επόμενη
φάση, εκτιμώνται ποιοτικά οι επιπτώσεις των πακέτων μέτρων με βάση διάφορα
περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία σχετίζονται και με του
στόχους του ΣΒΑΚ. Για την αξιολόγηση των οφελών, αξιοποιείται μια κλίμακα
βαθμολόγησης από το 0 έως το 10, η οποία παρουσιάζεται στη συνέχεια. Το κόστος του
κάθε μέτρου συμβάλει κατά 15% στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Για τα υπόλοιπα
κριτήρια χρησιμοποιούνται διαφορετικά πακέτα βαρών με διαφορετικό προσανατολισμό.
Πολλαπλασιάζοντας τις βαθμολογίες ανά κριτήριο με τα αντίστοιχα βάρη προκύπτουν τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης ανά μέτρο.

10.3

Προεκτίμηση κόστους μέτρων

Όπως έχει αναφερθεί, τα προτεινόμενα μέτρα ομαδοποιούνται σε συνολικά 8 πακέτα
μέτρων, για τα οποία θα πρέπει να εκτιμηθεί το συνολικό τους κόστος. Για να γίνει αυτό
πραγματοποιήθηκαν προ-μετρήσεις με βάση τους σχεδιασμούς εξειδίκευσης μέτρων ΣΒΑΚ
που παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στους επισυναπτόμενους χάρτες. Προέκυψε διαφορά
στο συνολικό κόστος μεταξύ του ριζοσπαστικού και του ήπιου σεναρίου, καθώς το
μέγεθος των παρεμβάσεων ανά μέτρο διαφέρει σημαντικά. Ο επόμενος Πίνακας
παρουσιάζει τα τελικά αποτελέσματα της κοστολόγησης μέτρων ΣΒΑΚ ανά πακέτο
μέτρων.
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Πίνακας 15: Κοστολόγηση ανά πακέτο μέτρων ΣΒΑΚ στα διαφορετικά σενάρια
Όνομα πακέτου μέτρων

Ήπιο σενάριο
Τελικό κόστος
Ποσοστό
επί του
συνολικού

Ριζοσπαστικό
Τελικό κόστος
Ποσοστό
επί του
συνολικού

11,975,000.00 €

32.82%

19,245,000.00 €

20.74%

5,630,000.00 €

15.43%

29,684,250.00 €

31.99%

15,497,800.00 €

42.47%

37,345,770.00 €

40.25%

1,305,600.00 €

3.58%

2,105,600.00 €

2.27%

ΠΜ5

Βελτίωση των συνθηκών
κυκλοφορίας της οδικής
ασφάλειας
Προώθηση των βιώσιμων
μέσων και τρόπων
μετακίνησης
Αναβάθμιση της ποιότητας
και της λειτουργίας αστικού
περιβάλλοντος
Βελτίωση της διαχείρισης
τροφοδοσίας και
εμπορευματικών
μεταφορών
Ενέργεια και ηλεκτροκίνηση

680,000.00 €

1.86%

1,005,000.00 €

1.08%

ΠΜ6

Λειτουργία λιμένα

650,000.00 €

1.78%

1,900,000.00 €

2.05%

ΠΜ7

Λειτουργία αεροδρομίου

250,000.00 €

0.69%

250,000.00 €

0.27%

ΠΜ8

Συμβολή της βιώσιμης
κινητικότητας στην
τουριστική δραστηριότητα

500,000.00 €

1.37%

1,250,000.00 €

1.35%

ΠΜ1
ΠΜ2
ΠΜ3
ΠΜ4

Σύνολο

36,488,400.00 €

92,785,620.00 €

Το συνολικό κόστος του ριζοσπαστικού σεναρίου αγγίζει τα 92.785.620.00 ευρώ, ενώ του
ήπιου σεναρίου τα 36.488.400 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, περίπου το 40-43% των δαπανών
κατανέμονται σε έργα για την αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και
την κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης. Η μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο
σεναρίων εντοπίζεται στα μέτρα για την προώθηση των βιώσιμων μέσων και τρόπων
μετακίνησης, όπως και για την αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργίας του αστικού
περιβάλλοντος. Στο ριζοσπαστικό σενάριο, προτείνεται η εισαγωγή δικτύου ΤΡΑΜ στην
πόλη του Ηρακλείου. Αυτή η πρόταση αυξάνει το κόστος του ΠΜ2 από το 5.63
εκατομμύρια ευρώ στα 29.68 εκατομμύρια ευρώ. Στο ριζοσπαστικό σενάριο, τα έργα για
βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας της οδικής ασφάλειας αποτελούν το 20.74% του
προϋπολογισμού. Στο ήπιο σενάριο, το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο· προβλέπονται
όμως παρεμβάσεις συγκριτικά μικρότερης κλίμακας με αποτέλεσμα το συνολικό τους
κόστος να είναι κατά περίπου 7 εκατομμύριο ευρώ μικρότερο.
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Εικόνα 101: Κατανομή προϋπολογισμού ΣΒΑΚ στο ήπιο σενάριο

Εικόνα 102: Κατανομή προϋπολογισμού ΣΒΑΚ στο ριζοσπαστικό σενάριο

Στον επόμενο Πίνακα παρουσιάζεται με περισσότερη λεπτομέρεια ο υπολογισμός του
κόστος ανά μέτρο ΣΒΑΚ. Δίνονται ποσοτικά στοιχεία σε σχέση με τις μεταβολές που
προτείνεται να πραγματοποιηθούν μετά το πέρας της 15ετίας. Οι μεταβολές αυτές
συνδέονται άμεσα με τους ποσοτικούς στόχους που τέθηκαν για το Ηράκλειο. Παράλληλα,
η ύπαρξη σεναρίων δίνει στον Δήμο την απαραίτητη ευελιξία ώστε να επιλέξει το μέγεθος
των παρεμβάσεων που επιθυμεί να πραγματοποιήσει ανά μέτρο ΣΒΑΚ. Με γκρι χρώμα
αναφέρονται συμπληρωματικά μέτρα τα οποία προτείνονται από το ΣΒΑΚ, αλλά δεν
συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. Η μελέτη και η υλοποίηση τους εντάσσεται
έμμεσα και όχι άμεσα στους σχεδιασμούς βιώσιμης κινητικότητας. Τέλος, με μπλε χρώμα
αποτυπώνονται μέτρα τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε άλλα. Αυτό έγινε για αποφυγή
διπλού υπολογισμού (double-counting) παρεμβάσεων στον τελικό προϋπολογισμό.

227

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παραδοτέο 3 - Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και
Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων
Μάρτιος 2022

Πίνακας 16: Λεπτομερής κοστολόγηση αρχικών μέτρων ΣΒΑΚ
Πακέτο
μέτρων
ΠΜ1

Κωδικός Μέτρο
1.1.1

ΠΜ1

1.1.2

ΠΜ1
ΠΜ1

1.1.3
1.1.4

ΠΜ1

1.1.5

ΠΜ1

1.1.6

ΠΜ1

1.1.7

ΠΜ1

1.1.8.

ΠΜ1

1.2.1

ΠΜ1

1.2.2

ΠΜ1

1.2.3

Εκτροπή διαμπερών/ υπερτοπικών φόρτων από το
κέντρο της πόλης (Παλιά Πόλη) και τις γειτονιές
Νέα Ιεράρχηση του οδικού δικτύου και Ζώνες ήπιας
κυκλοφορίας
Μείωση των ορίων ταχύτητας
Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης
(ΣΕΣ) κατοίκων & επισκεπτών
Εφαρμογή smart systems για τον έλεγχο των
θέσεων στάθμευσης επισκεπτών/ κατοίκων σε όλη
την έκταση εφαρμογής του ΣΕΣ και τους
οργανωμένους χώρους στάθμευσης
Αξιοποίηση εργαλείων με τη χρήση και νέων
τεχνολογιών για την αποτροπή της παράνομης
στάθμευσης
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
Events Management για το Παγκρήτιο Στάδιο και
γήπεδο ΟΦΗ
Αξιοποίηση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης
εκτός οδού
Κατασκευή και λειτουργία δημοτικών χώρων
στάθμευσης εκτός οδού (parking)
Διαμόρφωση νόμιμης παρόδιας στάθμευσης με
εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή μονάδας

Ήπιο σενάριο
Ποσότητα Τελικό κόστος
0.00 €

Ριζοσπαστικό
Ποσότητα
Τελικό κόστος
0.00 €

0.00 €
ανά πινακίδα
1 μονάδα

1 μονάδα

80.00 €
150,000.00 €

0.00 €

250.00
1.00

1.00

20,000.00 €
150,000.00 €

0.00 €
500.00
1.00

-

-

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1.00

0.00 €
ανά χώρο
στάθμευσης
ανά χώρο
στάθμευσης
1 μονάδα
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40,000.00 €
150,000.00 €

0.00 €

0.00 €

50,000.00 €

6.00

300,000.00 €

6.00

300,000.00 €

100,000.00 €

12.00

1,200,000.00 €

38.00

3,800,000.00 €

300,000.00 €

1.00

300,000.00 €

1.00

300,000.00 €
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Πακέτο
μέτρων
ΠΜ1

Κωδικός Μέτρο
1.2.4

ΠΜ1

1.2.5

ΠΜ1
ΠΜ1

1.2.6
1.2.7

ΠΜ1

1.2.8

ΠΜ1

1.2.9

ΠΜ1

1.2.10

ΠΜ2
ΠΜ2
ΠΜ2
ΠΜ2

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

ΠΜ2
ΠΜ2

2.1.5
2.2.1

ΠΜ2

2.2.2

ΠΜ2

2.2.3

Διακριτή χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για
ΑΜΕΑ
Δημιουργία χώρων στάθμευσης δικύκλων παρά την
οδό
Επαναχωροθέτηση χώρων αναμονής ΤΑΧΙ (πιάτσες)
Προσδιορισμός χώρων στάθμευσης τουριστικών
λεωφορείων
Αναδιαμόρφωση διασταυρώσεων οδών
Ειδική μέριμνα πέριξ των Νοσοκομείων για
προσβασιμότητα, στάθμευση, ταξί, έκτακτα
περιστατικά
Διανοίξεις οδών

Μονάδα
μέτρησης
1 μονάδα

Τιμή μονάδας

1 μονάδα

50,000.00 €

1.00

50,000.00 €

1.00

50,000.00 €

1 μονάδα
1 μονάδα

50,000.00 €
30,000.00 €

1.00
1.00

50,000.00 €
30,000.00 €

1.00
1.00

50,000.00 €
30,000.00 €

ανά
διασταύρωση
1 μονάδα

150,000.00 €

65.00

9,750,000.00 €

96.00

14,400,000.00 €

75,000.00 €

1.00

75,000.00 €

1.00

75,000.00 €

Αναβάθμιση & Επέκταση της Αστικής Συγκοινωνίας
Βελτίωση υπηρεσιών ΜΜΜ
On-demand λεωφορειακές γραμμές
1 μονάδα
Οριστική διερεύνηση για τη Λειτουργία Γραμμής
1 μονάδα
επίγειου Μέσου Σταθερής Τροχιάς (Ελαφρύ Μετρό –
LRT ή ΤΡΑΜ) για σύνδεση κρίσιμων πόλων
Εφαρμογή σύστημα ΜΑΑS
1 μονάδα
Πεζοδρομημένες Περιοχές (Car free zones) Επέκταση των υφιστάμενων πεζοδρομήσεων
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
Αναδιαμόρφωση/ανακατασκευή/διαπλάτυνση των ανά τετραγωνικό
πεζοδρομίων
μέτρο
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50,000.00 €

Ήπιο σενάριο
Ποσότητα Τελικό κόστος
1.00
50,000.00 €

60,000.00 €
200,000.00 €

0.00
0.00

100,000.00 €

0.00

Ριζοσπαστικό
Ποσότητα
Τελικό κόστος
1.00
50,000.00 €

-

-

0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
60,000.00 €
200,000.00 €

0.00 €
-

1.00
1.00
1.00

-

150.00 €

7500.00

1,125,000.00 €

100,000.00 €
-

15000.00

2,250,000.00 €
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Πακέτο
μέτρων
ΠΜ2

Κωδικός Μέτρο
2.2.4

ΠΜ2

2.2.5

ΠΜ2

2.2.6

ΠΜ2

2.2.7

ΠΜ2

2.2.8

ΠΜ2

2.2.9

ΠΜ2
ΠΜ2

2.2.10
2.2.11

ΠΜ2

2.2.12

ΠΜ2

2.2.13

ΠΜ2

2.2.14

ΠΜ2
ΠΜ2
ΠΜ2

2.2.15
2.3.1
2.4.1

Μονάδα
μέτρησης
1 μονάδα

Τιμή μονάδας

Εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στο
40,000.00 €
σύνολο των δημοτικών κτιρίων και υπηρεσιών
κοινώς ωφέλειας σύμφωνα με τον ΝΟΚ, 2012
Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων κοινόχρηστων ανά σταθμό bike
10,000.00 €
μέσων μετακίνησης (bike sharing system,
sharing
micromobility sharing και car-sharing system)
Τοποθέτηση πεζοφάναρων σε κρίσιμα σημεία
ανά διάβαση
20,000.00 €
πλησίον σχολείων
Εφαρμογή σε όλα τα φανάρια σύγχρονων
συστημάτων για την προσβασιμότητα/ διέλευση
ευάλωτων ομάδων
Πύκνωση διαβάσεων πεζών και εφαρμογή έξυπνων
ανά έξυπνη
50,000.00 €
διαβάσεων
διάβαση
Ανανέωση και αντικατάσταση στόλου οχημάτων
ανά ηλεκτρικό
250,000.00 €
δημόσιας συγκοινωνίας, με νέας τεχνολογίας - μη
λεωφορείο
ρυπογόνα / μη θορυβώδη
Τηλεματική
ανά στάση
5,000.00 €
Δημιουργία λεωφορειολωρίδων & Εξασφάλιση της
ανά χιλιόμετρο
20,000.00 €
ορθής λειτουργίας τους με κοινή χρήση για
ποδήλατο και ΤΑΧΙ
Λειτουργία Γραμμής επίγειου Μέσου Σταθερής
1 μονάδα
20,000,000.00 €
Τροχιάς (Ελαφρύ Μετρό – LRT ή ΤΡΑΜ)
Υλοποίηση Δικτύου ποδηλατόδρομων σε όλο τον
ανά χιλιόμετρο
125,000.00 €
Δήμο με έμφαση το ΠΣΗ
αποκλειστικής
υποδομής
Σύνδεση των κεντρικών στάσεων ΜΜΜ με
ποδηλατοδρόμους και δυνατότητα Bike and ride
Σχολεία: σχολικοί δακτύλιοι για οδική ασφάλεια
1 μονάδα
200,000.00 €
Κίνητρα για τη χρήση των ΜΜΜ και ποδηλάτου
Αξιοποίηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής
1 μονάδα
20,000.00 €
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Ήπιο σενάριο
Ποσότητα Τελικό κόστος
1.00
40,000.00 €

Ριζοσπαστικό
Ποσότητα
Τελικό κόστος
1.00
40,000.00 €

73.00

730,000.00 €

87.00

870,000.00 €

12.00

240,000.00 €

13.00

260,000.00 €

-

-

5.00

250,000.00 €

7.00

350,000.00 €

4.00

1,000,000.00 €

8.00

2,000,000.00 €

15.00
0.00

75,000.00 €
0.00 €

30.00
11.65

150,000.00 €
233,000.00 €

0.00

0.00 €

1.00

20,000,000.00 €

15.20

1,900,000.00 €

22.81

2,851,250.00 €

0.00 €
1.00
1.00

200,000.00 €
0.00 €
20,000.00 €

0.00 €
1.00
1.00

200,000.00 €
0.00 €
20,000.00 €
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Πακέτο
μέτρων
ΠΜ2

Κωδικός Μέτρο
2.4.2

Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
στα σχολεία και στους επαγγελματίες οδηγούς
Εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για
οδική ασφάλεια και eco - driving οδήγηση
Ενημέρωση και προώθηση της βιώσιμης
κινητικότητας για την ευαισθητοποίηση των
πολιτών
Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας

Μονάδα
μέτρησης
ανά εκδήλωση

Τιμή μονάδας

ανά εκδήλωση

2,500.00 €

10.00

25,000.00 €

20.00

50,000.00 €

ανά εκδήλωση

2,500.00 €

5.00

12,500.00 €

10.00

25,000.00 €

1 μονάδα

0.00 €

1.00

0.00 €

1.00

0.00 €

1 μονάδα
ανά τετραγωνικό
μέτρο

80,000.00 €
25.00 €

0.00
408772.00

0.00 €
10,219,300.00 €

1.00
903778.00

80,000.00 €
22,594,450.00 €

ΠΜ2

2.4.3

ΠΜ2

2.4.4

ΠΜ2

2.4.5

ΠΜ3
ΠΜ3

3.1.1
3.1.2

Ζώνη χαμηλών εκπομπών Ρύπων (LEZ)
Ζώνες ήπιας κυκλοφορίας

ΠΜ3

3.2.1

ΠΜ3

3.2.2

ΠΜ3

3.2.3

ΠΜ3

3.2.4

ΠΜ3
ΠΜ3

3.2.5
3.2.6

ΠΜ3
ΠΜ3

3.2.7
3.2.8

Μετατροπή (ενδεικτικών ή όλων) των οδών με
υφιστάμενα πεζοδρόμια πλάτους μικρότερο των
0,90μ. (και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα
διαπλάτυνσης) σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας ή
πεζόδρομους
Αναδιαμόρφωση/ ανακατασκευή/ διαπλάτυνση των
πεζοδρομίων
Δημιουργία superblocks
ανά τετραγωνικό
μέτρο
Ολοκληρωμένο δίκτυο προσβάσιμων διαδρομών
ανά χιλιόμετρο
ήπιων μορφών μετακίνησης & Δίκτυο Πράσινων
Διαδρομών
Ανάπλαση κεντρικών οδών
1 μονάδα
Δημιουργία νέων Πλατειών – ανάδειξη χώρων
1 μονάδα
συνάντησης σε γειτονιές
Δημιουργία πάρκων τσέπης
ανά parklet
Δημιουργία αστικών κερκίδων για διαχείριση
1 μονάδα
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2,500.00 €

Ήπιο σενάριο
Ποσότητα Τελικό κόστος
5.00
12,500.00 €

Ριζοσπαστικό
Ποσότητα
Τελικό κόστος
10.00
25,000.00 €

-

-

-

-

150.00 €

0.00

0.00 €

45158.80

6,773,820.00 €

50,000.00 €

39.12

1,956,000.00 €

48.25

2,412,500.00 €

3,000,000.00 €
1,500,000.00 €

1.00
0.00

3,000,000.00 €
0.00 €

1.00
1.00

3,000,000.00 €
1,500,000.00 €

2,500.00 €
600,000.00 €

25.00
0.00

62,500.00 €
0.00 €

50.00
1.00

125,000.00 €
600,000.00 €
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Πακέτο
μέτρων

Κωδικός Μέτρο

ΠΜ3
ΠΜ3

3.2.9
3.2.10

ΠΜ4

4.1.1

ΠΜ4

4.1.2

ΠΜ4
ΠΜ4

4.1.3
4.2.1

ΠΜ4

4.2.2

ΠΜ5
ΠΜ5

5.1.1
5.1.2

ΠΜ5

5.1.3

ΠΜ5

5.2.1

ΠΜ5

5.2.2

ΠΜ5

5.2.3

ΠΜ5

5.2.4

αναγλύφου
Αύξηση αστικού πρασίνου
Λειτουργία Open Mall στο κέντρο της πόλης
Προσδιορισμός δικτύου διέλευσης (και
στάθμευσης) βαρέων οχημάτων
Αυστηρό ωράριο εμπορικών φορτοεκφορτώσεων
και ειδικές ρυθμίσεις
Ενσωμάτωση e-bikes σε υπηρεσίες διανομής
Χωροθέτηση αποκλειστικών χώρων προσωρινής
στάσης και στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση
Διαμόρφωση αστικών κέντρων διανομής
εμπορευμάτων
Κατάρτιση και εφαρμογή ΣΦΗΟ
Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας
(ΣΔΑΕ) του Δήμου
Εκπόνηση/ Ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης
Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) για τον
Δήμο Ηρακλείου
Εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων σε δημοτικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς
χώρους
Αντικατάσταση όλων των οχημάτων του Δήμου με
εκσυγχρονισμένα οχήματα, περιβαλλοντικά φιλικά
Ανανέωση και Αντικατάσταση στόλου οχημάτων
δημόσιας συγκοινωνίας, με νέας τεχνολογίας - μη
ρυπογόνα / μη θορυβώδη
Καθιέρωση της ηλεκτροκίνησης στον στόλο των
πλοίων του λιμένα

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή μονάδας

1 μονάδα

260,000.00 €

Ήπιο σενάριο
Ποσότητα Τελικό κόστος
1.00

260,000.00 €
-

Ριζοσπαστικό
Ποσότητα
Τελικό κόστος
1.00

0.00 €

260,000.00 €
0.00 €

ανά πινακίδα

80.00 €

70.00

5,600.00 €

70.00

5,600.00 €

1 μονάδα

500,000.00 €

1.00

0.00 €
500,000.00 €

1.00

0.00 €
500,000.00 €

ανά κέντρο

400,000.00 €

2.00

800,000.00 €

4.00

1,600,000.00 €

1 μονάδα

75,000.00 €

1.00

75,000.00 €
-

1.00

75,000.00 €
-

-

-

ανά σταθμό
φόρτισης

5,000.00 €

97.00

485,000.00 €

122.00

610,000.00 €

ανά ηλεκτρικό
αυτοκίνητο

40,000.00 €

3.00

120,000.00 €

8.00

320,000.00 €
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-

-

0.00 €

0.00 €
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Πακέτο
μέτρων

Κωδικός Μέτρο

ΠΜ6

6.1.1

ΠΜ6

6.1.2

ΠΜ6

6.1.3

ΠΜ6

6.1.4

ΠΜ6

6.2.1

ΠΜ6

6.2.2

ΠΜ6

6.2.3

ΠΜ7

7.1.1

ΠΜ7

7.1.2

Μονάδα
μέτρησης

Αύξηση του ποσοστού εξυπηρέτησης επιβατών και
εργαζομένων από τα ΜΜΜ
Άμεση σύνδεση (με γραμμές express ΜΜΜ) με
1 μονάδα
Αεροδρόμιο, Αρχαιολογικό χώρο Κνωσού, Μουσείο
Ηρακλείου και Κέντρο Ηρακλείου (Παλιά Πόλη)
Δημιουργία δικτύου eco-buses εντός της χερσαίας
ανά ηλεκτρικό
ζώνης του λιμένα για την εξυπηρέτηση επιβατών,
λεωφορείο
εργαζομένων, κλπ
Εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης
1 μονάδα
για το Master Plan του ΟΛΗ
Σύνδεση δικτύου πράσινων διαδρομών με
Κρουαζιέρα
Σχεδιασμός & λειτουργία διαδρόμου πεζών &
ανά χιλιόμετρο
ποδηλατοδρόμου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα
υποδομής
(ΧΖΛ) του ΟΛΗ
πεζού-ποδηλάτη
Καθιέρωση της ηλεκτροκίνησης στον στόλο των
πλοίων του λιμένα
Ανάδειξη και προστασία της περιοχής του
αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης μετά τη
μετεγκατάσταση του αεροδρομίου με επέκταση
δικτύου βιώσιμων μετακινήσεων στη νέα περιοχή
που εντάσσεται στο ΠΣΗ
Λειτουργία Σιδηροδρομικής Γραμμής για τη
σύνδεση της πόλης του Ηρακλείου και του λιμένα
(ΟΛΗ) με τις νέες χρήσεις της Δ.Ε. Αλικαρνασσού
(περιοχή υφιστάμενου αεροδρομίου) και με το νέο
αεροδρόμιο στο Καστέλι

1 μονάδα

Τιμή μονάδας

Ήπιο σενάριο
Ποσότητα Τελικό κόστος
0.00 €

0.00

0.00 €

750,000.00 €

0.00

0.00 €

1.00

750,000.00 €

250,000.00 €

2.00

500,000.00 €

4.00

1,000,000.00 €

100,000.00 €

1.00

100,000.00 €

1.00

100,000.00 €

0.00 €
50,000.00 €

1.00

50,000.00 €

0.00 €
1.00

-

250,000.00 €

1.00

250,000.00 €

-
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Ριζοσπαστικό
Ποσότητα
Τελικό κόστος

50,000.00 €
-

1.00

250,000.00 €

-
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Πακέτο
μέτρων
ΠΜ8

Κωδικός Μέτρο
8.1.1

ΠΜ8

8.2.1

ΠΜ8

8.2.2

ΠΜ8
ΠΜ8

8.2.3
8.2.4

ΠΜ8

8.3.1

Άμεση σύνδεση (με γραμμές express ΜΜΜ) με
Αεροδρόμιο, Αρχαιολογικό χώρο Κνωσού, Μουσείο
Ηρακλείου και Κέντρο Ηρακλείου (Παλιά Πόλη)
Σύνδεση δικτύου πράσινων διαδρομών με
Κρουαζιέρα
Πεζοδρομημένες Περιοχές (Car free zones) Επέκταση των υφιστάμενων πεζοδρομήσεων
Λειτουργία Open Mall στο κέντρο της πόλης
Υλοποίηση Δικτύου ποδηλατόδρομων σε όλο τον
Δήμο με έμφαση το ΠΣΗ
Ανάδειξη των πολιτιστικών, αρχαιολογικών και
ιστορικών σημείων της πόλης του Ηρακλείου και
επικοινωνία σύνδεσής τους με διαδρομές βιώσιμων
μετακινήσεων

Μονάδα
μέτρησης
1 μονάδα

Τιμή μονάδας

1 μονάδα

200,000.00 €

1.00

200,000.00 €

1.00

200,000.00 €

1 μονάδα

300,000.00 €

1.00

300,000.00 €

1.00

300,000.00 €

234

750,000.00 €

Ήπιο σενάριο
Ποσότητα Τελικό κόστος
0.00
0.00 €

Ριζοσπαστικό
Ποσότητα
Τελικό κόστος
1.00
750,000.00 €

-

-

0.00 €

0.00 €

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παραδοτέο 3 - Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και
Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων
Μάρτιος 2022

10.4

Αξιολόγηση πακέτου μέτρων

Όπως έχει αναφερθεί, η αξιολόγηση των μέτρων πραγματοποιείται με Πολυκριτιριακή
ανάλυση αξιολόγησης. Το κόστος υλοποίησης-εφαρμογής του κάθε πακέτου μέτρου είναι
το σημαντικότερο κριτήριο στον υπολογισμό της απόδοσης κάθε μέτρου. Με άλλα λόγια,
πακέτα μέτρων με πολύ υψηλό ποσοστό κόστους ως προς το συνολικό λαμβάνουν
χαμηλότερη βαθμολογία σε σύγκριση με άλλα λιγότερα ακριβά πακέτα μέτρων. Συνεπώς,
σε όλες τις περιπτώσεις, το κόστος κατασκευή-υλοποίησης του κάθε πακέτου μέτρων
επιλέχθηκε να είναι το 15% της τελικής βαθμολογίας. Το υπόλοιπο 85% μοιράζεται
ανισοβαρώς στα υπόλοιπα κριτήρια ανάλογα με το επιλεγμένο σετ βαρών.
Για το ΣΒΑΚ Ηρακλείου, δημιουργήθηκαν 3 διαφορετικά σετ βαρών, τα οποία
παρουσιάζονται αναλυτικά στον επόμενο Πίνακα. Τα συγκεκριμένα πακέτα βαρών
σχετίζονται με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το παρόν ΣΒΑΚ. Συνεπώς, το
πρώτο σετ βαρών δίνει προτεραιότητα στο περιβάλλον, το δεύτερο στην οικονομία και το
τρίτο στην κοινωνία. Ανά περίπτωση, το άθροισμα των βαρών των κριτηρίων με
προτεραιότητα είναι ίσο με 50%, ενώ των υπόλοιπων πεδίων ίσο με 17.5%.

Βαθμός εξυπηρέτησης δημόσιας
συγκοινωνίας

Προσβασιμότητα ευάλωτων
χρηστών

.125

.125

.125

.058

.058

.058 .044 .044

.044

.044

.150

.044

.044

.044

.044

.167

.167

.167 .044 .044

.044

.044

.150

.044

.044

.044

.044

.058

.058

.058 .125

.125

.125
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Επίπεδο οδικής ασφάλειας

Κυκλοφοριακή συμφόρηση

.125

Υγεία

Κόστος μετακινήσεων

.150

Τοπική οικονομία

Ποιότητα του αστικού
περιβάλλοντος

Κοινωνικά
Κριτήρια

Επίπεδα θορύβου

Οικονομικά
Κριτήρια

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Περιβαλλοντικά
Κριτήρια

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Σετ βαρών με προτεραιότητα
το περιβάλλον
Σετ βαρών με προτεραιότητα
την οικονομία
Σετ βαρών με προτεραιότητα
την κοινωνία

Κόστος κατασκευής- υλοποίησης μέτρου

Πολλαπλασιάζοντας τα βάρη με τις βαθμολογίες που δόθηκαν ανά κριτήριο προκύπτει η
απόδοση του κάθε πακέτου μέτρου σε διαφορετικά επίπεδα, δηλαδή το περιβαλλοντικό,
οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής παρουσιάζονται
στον παρακάτω Πίνακα που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα.
Πίνακας 17: Παρουσίαση σετ βαρών
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ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παραδοτέο 3 - Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και
Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων
Μάρτιος 2022

ΠΜ1: Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας της οδικής ασφάλειας
ΠΜ2: Προώθηση των βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης
ΠΜ3: Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργίας αστικού περιβάλλοντος
ΠΜ4: Βελτίωση της διαχείρισης τροφοδοσίας και εμπορευματικών μεταφορών
ΠΜ5: Ενέργεια και ηλεκτροκίνηση
ΠΜ6: Λειτουργία λιμένα
ΠΜ7: Λειτουργία αεροδρομίου
ΠΜ8: Συμβολή της βιώσιμης κινητικότητας στην τουριστική δραστηριότητα

236

6
8
5
9
9
9
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9

6.367
7.591
6.525
6.894
6.355
6.74
7.121
6.971

Τελική βαθμολογία με
προτεραιότητα το
περιβάλλον
Τελική βαθμολογία με
προτεραιότητα την
οικονομία
Τελική βαθμολογία με
προτεραιότητα την
κοινωνία

Τελική βαθμολογία

ΗΠΙΟ

Κόστος κατασκευήςυλοποίησης μέτρου

Πίνακας 18: Αποτελέσματα Πολυκριτηριακής Ανάλυσης Αξιολόγησης
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10.5

2Η Διαβούλευση – ΣΕΝΑΡΙΑ

Στο πλαίσιο του παρόντος Παραδοτέου, εκπονείται ο 2ος κύκλος διαβούλευσης για την
εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου.
Κατά τον 2ο κύκλο διαβούλευσης, η Ομάδα φορέων και οι εμπλεκόμενες ομάδες πολιτών
ενημερώνονται για την την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου, για τα προτεινόμενα
σενάρια του υπό εκπόνηση Σχεδίουα καθώς και για τα επόμενα βήματα. Επιπλέον, μέσω
της διαβούλευσης οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις αρμοδιότητές τους, για το
πλάνο επικοινωνίας, καθώς και για τις διεργασίες στις οποίες θα απαιτηθεί η συμβολή
τους. Εκτός από την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη διαδικασία του ΣΒΑΚ, ζητείται
η συμβολή τους στην ανάδειξη των πραγματικών ζητημάτων κινητικότητας της περιοχής
παρέμβασης. Οι απόψεις των φορέων και των ομάδων πολιτών καταγράφονται και
αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη του οράματος του ΣΒΑΚ και των σεναρίων σε
επόμενα στάδια.
Ο 2ος Κύκλος Διαβούλευσης περιλαμβάνει τόσο τη συμμετοχή των πολιτών, όσο και τη
συμμετοχή φορέων:
 Η συμμετοχή των πολιτώνκαι των φορέων -στην παρούσα φάσηπραγματοποιήθηκε με τη ψηφοφορία που διεξήχθει μέσω την ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ,
για τα προτεινόμενα σενάρια και μέτρα (ήπιο και ριζοσπαστικό σενάριο).
Συγκεκριμένα, οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να δουν αναλυτικά τα προτεινόμενα
σενάρια, να ψηφίσουν ποιο προτίμουν αλλά και να καταθέσουν την άποψη και τις
ιδέες τους.
Βάση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, από την ψηφοφορία διεξήχθει μέσω της
ιστοσελίδας του ΣΒΑΚ Ηρακλείου (www.svakheraklion.gr), σχεδόν το 88% των πολιτών και
των φορέων ψήφισε το Ριζοσπαστικό σενάριο.
Η 2η ηλεκτρονική διαβούλευση για τους φορείς που συμμετέχουν στο ΣΒΑΚ Ηρακλείου
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 και ώρα 18.00, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας WebEx (σύστημα τηλεδιάσκεψης WebEx της εταιρείας Cisco). Σημειώνεται ότι,
λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία του COVID-19, δεν κατέστη
εφικτό να πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις που απαιτεί η διαδικασία της διαβούλευσης
σε νωρίτερη ημερομηνία, όπως επιδίωκε αρχικά η ομάδα εκπόνησης του ΣΒΑΚ2.
Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος απεστάλη στους προσκεκλημένους φορείς μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου κατά την πρόσκληση τους στην τηλεδιάσκεψη. Το σχετικό υλικό της 2ης
Ηλεκτρονικής διαβούλευσης (Πρόσκληση, Πίνακας Φορέων που προσκλήθηκαν, Πρόγραμμα
2ης Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης, Υλικό παρουσιάσεων, ψηφοφορία σεναρίων) παρατίθεται
στο Παράρτημα Ι του παρόντος Παραδοτέου.

Η συγκεκριμένη ενότητα συμπληρώθηκε σε μεταγενέστρο χρόνο από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την
Ομάδα Εργασίας του Δήμου.
2

238

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παραδοτέο 3 - Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και
Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων
Μάρτιος 2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

239

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παραδοτέο 3 - Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και
Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων
Μάρτιος 2022

Εικόνα 1.

Εικόνα 2.

Πρόσκληση 2ης Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης

Ατζέντα 2ης Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης
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