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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το παρόν Τεύχος αποτελεί το δεύτερο 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 το Δήμο Ηρακλείου στην ένωση εταιρειών με τις 

επωνυμίες: 

I. ΕΤΑΜ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Νίκο 

Δρακωνάκη και  

II. ΜΣΜ- ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από την 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 Εμπλεκόμενων 

Φορέων και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

Π3 Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων-  

Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων 

Π4 Οριστικό ΣΒΑΚ- Μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

Μέτρων 

 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 2 - Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων και 

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Σεπτέμβριος 2020 

 

 
2 

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.  

Σύμφωνα με την από 9/3/2020 σύμβαση για το ΣΒΑΚ Ηρακλείου το αντικείμενο του 

δεύτερου παραδοτέου περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΒΑΚ  

▪ Ανάλυση και Εναρμόνιση των τοπικών πολιτικών για την ολοκληρωμένη 

προσέγγιση σχεδιασμού εκπόνησης του ΣΒΑΚ 

▪ Πλάνο Συμμετοχής ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών στη διαδικασία 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ 

▪ Διεξαγωγή διαβούλευσης 

• Συλλογή δεδομένων αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. 
υφιστάμενες μελέτες, χάρτες, χρήσεις γης, κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, 
έρευνες, δημογραφικά 

• Ανάλυση προβλημάτων και ευκαιριών 
• Ανάπτυξη σεναρίων μελλοντικής κατάστασης του συστήματος 

κινητικότητας 

Στο πλαίσιο του Παραδοτέου 2, θα παραδοθεί φάκελος με τίτλο Παραδοτέο 2, ο 

οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

Τεχνική έκθεση που θα περιγράφει αναλυτικά την οργάνωση των διαδικασιών 
ανάπτυξης του ΣΒΑΚ, τον ορισμό των εμπλεκόμενων φορέων και την Ανάλυση της 
Υφιστάμενης Κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης. 

Χάρτες και διαγράμματα που θα παρουσιάζουν την Ανάλυση της Υφιστάμενης 
κατάστασης για όλες τις επιμέρους θεματικές αξιολόγησης. 

Ειδικότερα κατ’ ελάχιστον σε αυτή την Τ.Ε. θα περιλαμβάνεται:  

2.1 Η αναλυτική διαδικασία ανάπτυξης του ΣΒΑΚ με διακριτή αναφορά στα 

επιμέρους στάδια εκπόνησής του και ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο της ΟΕΔ και 

του Δικτύου Φορέων, 

2.2 Περιγραφή των διαδικασιών για τη σύσταση και το ρόλο του Δικτύου 

Φορέων και υποστηρικτικό υλικό λειτουργίας του καθ' όλη τη διάρκεια 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ καθώς και με το πέρας αυτού,  

2.3 Η μεθοδολογία οργάνωσης – υποστήριξης και εκπόνησης της 1ης 

διαβούλευσης φορέων, καθώς και το ευρύτερο πλάνο συμμετοχής των φορέων 

και των πολιτών στη διαδικασία του ΣΒΑΚ, 

2.4 Το υλικό της ιστοσελίδας ΣΒΑΚ Ηρακλείου και τη λειτουργία της, 

2.5 Τα αποτελέσματα της εκπόνησης της 1ης διαβούλευσης, 

2.6 Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων υφιστάμενης κατάστασης (ενδ. 

Αξιολόγηση στοιχείων υφιστάμενων στρατηγικών και μελετών, δημογραφικά 
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χαρακτηριστικά, συνεργαζόμενοι φορείς, επιτόπιες αυτοψίες, ερωτηματολόγια, 

συνεντεύξεις, απόψεις δικτύου φορέων και κοινού κ.α.), 

2.7 Αναλυτική παρουσίαση δεδομένων υφιστάμενης κατάστασης που θα 

περιλαμβάνουν ειδικότερα την καταγραφή σχετικά με: το δίκτυο δημόσιων 

μεταφορών, το δίκτυο μη-μηχανοκίνητων μέσων (πεζή μετακίνηση και 

ποδήλατο), το δίκτυο ή τις δυνατότητες συνδυασμένων μεταφορών, την 

υφιστάμενη ιεράρχηση του δικτύου, τα στοιχεία οδικής ασφάλειας και κρίσιμων 

περιοχών, τα ζητήματα διαχείρισης κινητικότητας και κυκλοφορίας και 

στάθμευσης (με εντοπισμό προβληματικών ζωνών παράνομης ή νόμιμης 

στάθμευσης), τα δεδομένα εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την ανάλυση 

δεδομένων των ευφυών συστημάτων μεταφορών που σήμερα εντοπίζονται 

στην πόλη του Ηρακλείου. Οι παραπάνω θεματικές δύνανται να αυξάνονται με 

δεδομένη τη δυνατότητα περαιτέρω συλλογής στοιχείων με τη συμβολή της 

ΟΔΕ και των εμπλεκόμενων φορέων. Είναι κρίσιμο να παρουσιάζονται 

υλοποιημένα, προγραμματιζόμενα ή εν εξελίξει έργα υποδομών και 

παρεμβάσεις ρυθμιστικού/ κανονιστικού χαρακτήρα που θα επηρεάσουν την 

ανάπτυξη του ΣΒΑΚ, 

2.8 Αναλυτική παρουσίαση δεδομένων έρευνας Π-Π μετακινήσεων για το 

πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου, χαρακτηριστικών μετακινήσεων ΜΜΜ, 

κυκλοφοριακού φόρτου και σύνθεσης κυκλοφορίας ανά μέσο σε τουλάχιστον 10 

κόμβους κ.λπ. 

2.9 Συνοπτική θεώρηση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών ζητημάτων της 

υφιστάμενης κατάστασης σε πίνακα SWOT καθώς και ανάπτυξη πρότυπων 

πινακίδων εντοπισμού προβλημάτων για καθορισμό στόχων/ προτεραιοτήτων 

κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν σε επόμενο στάδιο 

2.10 Παρουσίαση σεναρίων μελλοντικής κατάστασης του συστήματος 

κινητικότητας της πόλης του Ηρακλείου με απλό και εύληπτο τρόπο ώστε να 

μπορούν να αξιολογούνται τόσο από την ΟΔΕ του Δήμου όσο και από το Δίκτυο 

Φορέων.  

Οι ενότητες 2.7 και 2.8 θα πρέπει να συνοδεύονται από τους ανάλογους χάρτες 

και διαγράμματα. 

 

 

 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 2 - Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων και 

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Σεπτέμβριος 2020 

 

 
4 

 

2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 2 

Στο παρόν τεύχος παρουσιάζεται η οργάνωση των διαδικασιών για την ανάπτυξη 

του ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου και ορίζονται οι εμπλεκόμενοι φορείς, ενώ ταυτόχρονα 

παρουσιάζεται η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στον Δήμο Ηρακλείου. 

Το 1ο κεφάλαιο, όπως ήδη έχει παρουσιαστεί παραπάνω, αναφέρθηκε στο 

αντικείμενο της σύμβασης των υπηρεσιών.  

Στο παρόν κεφάλαιο (2ο) περιλαμβάνεται μία σύντομη περιγραφή του δεύτερου 

Παραδοτέου.  

Στο 3ο κεφάλαιο περιγράφεται η οργάνωση των διαδικασιών ανάπτυξης του ΣΒΑΚ 

με διακριτή αναφορά στο ρόλο της Ομάδας Εργασίας. Επιπλέον, γίνεται ο ορισμός 

των εμπλεκόμενων φορέων, της επιτροπής διαβούλευσης του ΣΒΑΚ και 

καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Δικτύου Φορέων και το πλάνο 

επικοινωνίας και διαβούλευσης (μέσα - εργαλεία και χρονοδιάγραμμα συμμετοχής). 

Όσον αφορά στο 4ο κεφάλαιο, αναλύεται ο τρόπος διεξαγωγής της 1ης 

διαβούλευσης με τα αποτελέσματα της, καθώς και το υλικό της ιστοσελίδας που 

φιλοξενεί τις πληροφορίες για το ΣΒΑΚ Ηρακλείου. 

Στη συνέχεια, στο 5ο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της μεθοδολογίας συλλογής 

δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και η 

ανάλυση της. Στην ανάλυση αυτή περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με την 

καταγραφή του δικτύου ΜΜΜ, του δικτύου μηχανοκίνητων μέσων, του δικτύου 

συνδυασμένων μεταφορών, της υφιστάμενης ιεράρχησης του δικτύου, των  

στοιχείων οδικής ασφάλειας και κρίσιμων περιοχών, των ζητημάτων διαχείρισης 

κινητικότητας, κυκλοφορίας και στάθμευσης, της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς 

και των ευφυών συστημάτων μεταφορών. Επίσης, παρουσιάζονται υλοποιημένα, 

προγραμματιζόμενα ή εν εξελίξει έργα υποδομών και παρεμβάσεις ρυθμιστικού/ 

κανονιστικού χαρακτήρα που θα επηρεάσουν την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ. Στο ίδιο 

κεφάλαιο, πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση δεδομένων έρευνας Π-Π 

μετακινήσεων, χαρακτηριστικών μετακινήσεων ΜΜΜ, κυκλοφοριακού φόρτου και 

σύνθεσης κυκλοφορίας. 

Η συνοπτική θεώρηση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών ζητημάτων της 

υφιστάμενης κατάστασης σε πίνακα SWOT, παρουσιάζεται στο 6ο κεφάλαιο.  

Τέλος, στο 7ο κεφάλαιο παρατίθενται τα σενάρια μελλοντικής κατάστασης του 

συστήματος κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου με απλό και εύληπτο τρόπο, 

ώστε να μπορούν να αξιολογούνται τόσο από την ΟΔΕ, όσο και από το Δίκτυο 

Φορέων. 
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3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΒΑΚ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

 3.1 Ανάλυση και Εναρμόνιση των τοπικών πολιτικών για την 

ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού εκπόνησης του ΣΒΑΚ  

3.1.1 Σύσταση Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ (Απόφαση Δημάρχου) & Ομάδας Έργου 

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 Τεχνικών Υπηρεσιών Πρασίνου και 

Καθημερινότητας, Δήμου Ηρακλείου 

▪ 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 του τμήματος 

Πολεοδομικών Μελετών της Δ/νσης Πολεοδομίας, Δήμου Ηρακλείου 

▪ 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 του τμήματος 

Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Δήμου Ηρακλείου 

▪ Εκπρόσωπος από το Γραφείο τύπου και Επικοινωνίας, Δήμου Ηρακλείου 
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▪ 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 

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. 

Η απόφαση Δημάρχου παρατίθεται παρακάτω. 

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 ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος 

[ΜΣΜ Consulting] 

Φίλιππος Ταλιούρας, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ [ΜΣΜ Consulting] 
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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 [Εξωτερικός Συνεργάτης 

ΜΣΜ Consulting] 

Φωτεινή Χωνιανάκη,  Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Περιβαλλοντολόγος 

[Εξωτερικός Συνεργάτης ΜΣΜ Consulting] 
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Εικόνα 1: Απόφαση Δημάρχου για Σύσταση Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ Ηρακλείου 

3.1.2 Αντιστοίχιση ρόλων και αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων μερών 

Υποχρεώσεις Ομάδας Εργασίας  

Η ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ: 

• Ενημερώνει το δίκτυο συμμετεχόντων σχετικά με τις Αρχές της Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας, τη διαδικασία εκπόνησης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας και την αξία του Συμμετοχικού Σχεδιασμού στην εκπόνηση 

ανάλογων στρατηγικών σχεδίων. 

• Αναλαμβάνει να επικοινωνεί με το δίκτυο συμμετεχόντων στην εκπόνηση του 

ΣΒΑΚ και να τους ενημερώνει για τις δράσεις κάθε σταδίου υλοποίησης. 

• Είναι υπεύθυνη για την απάντηση των ερωτημάτων, την παροχή 

διευκρινήσεων και την καθοδήγηση των συμμετεχόντων, όταν αυτό χρειασθεί.  

• Είναι υπεύθυνη για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων κάθε δράσης 

συμμετοχικού σχεδιασμού. 

• Παρέχει ανάλογες ευκαιρίες και δυνατότητες τοποθέτησης και συμμετοχής 

σε κάθε μέλος του δικτύου των συμμετεχόντων του ΣΒΑΚ. 

• Σέβεται και ενσωματώνει -στον βαθμό του εφικτού- κάθε άποψη/ πρόταση/ 

προτροπή των συμμετεχόντων, εφόσον αυτή συμβάλει ουσιαστικά στη 

βιώσιμη λειτουργία του συστήματος κινητικότητας και να μην αντικρούει σε 

«στέρεα» (αποδεδειγμένα μέσω υπολογισμών ή/και μετρήσεων ή/ και 

ποιοτικών επιστημονικών θεωρήσεων) συμπεράσματα. 

Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων 

Το κάθε μέλος του δικτύου των συμμετεχόντων για το ΣΒΑΚ: 

• θα ορίσει εκπρόσωπο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με 

την ομάδα εργασίας, 

• θα συμμετέχει στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

ορίζει η στρατηγική συμμετοχικού σχεδιασμού, 

• θα παρέχει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που του ζητούνται, όταν αυτές 

είναι διαθέσιμες, 

• θα δεσμευθεί για την ουσιαστική συμμετοχή του στο σχεδιασμό και την 

υλοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της Βιώσιμης Κινητικότητας, 

• θα πρέπει να λειτουργεί και να αποφασίζει προσανατολισμένο στη 

συνεργασία αντί για τον ανταγωνισμό. 

Πλαίσιο Επικοινωνίας 

• Η ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και τη 

διαχείριση των επικοινωνιών. 

• Κάθε εκπρόσωπος οφείλει να συμπεριφέρεται με φιλικό και συνεργατικό 

τρόπο σε όλες τις δραστηριότητες του συμμετοχικού σχεδιασμού. 

• Οι αρχή του αμοιβαίου σεβασμού αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό για γόνιμο 

και αποδοτικό διάλογο. 
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3.1.3 Κατάλογος απαιτούμενων δεδομένων και ενδεικτικός τρόπος συλλογής 

Ο ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας συνέταξε υπό μορφή πινάκων τον κατάλογο 

των απαιτούμενων δεδομένων για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ.  

Οι παρακάτω Πίνακες προωθήθηκαν στην Ομάδα Εργασίας του Δήμου (αναμένεται 

απάντηση – κάποια έχουν ήδη δοθεί ή έχουν δοθεί κατευθύνσεις ανεύρεσής τους), 

προκειμένου να συμπληρωθούν και κατόπιν να εκτιμηθούν οι ελλείψεις σε Χωρικά 

και Κυκλοφοριακά δεδομένα για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ηρακλείου. 

Πίνακας 1: Απαιτούμενα δεδομένα για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ηρακλείου 

Α/Α Κατηγορία Σχεδίου ή Μελέτης 
Διαθεσιμότητα 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Παραλαβή 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 Ψηφιακό υπόβαθρο της πόλης   

2 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (υφιστάμενο/ σε 
ψηφιακή μορφή) 

  

3 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (υφιστάμενο/ σε 
έντυπη μορφή) 

  

4 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (προτεινόμενο/σε 
ψηφιακή μορφή) 

  

5 Χάρτης υφιστάμενων χρήσεων γης   

6 
Σχέδιο δράσης αειφόρου ενέργειας και κλίματος 
(ΣΔΑΕΚ) (εφόσον υπάρχει) 

  

7 Πολεοδομικές μελέτες σε εξέλιξη  (αν υπάρχουν)   

8 Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό σχέδιο – Σχέδιο πόλης   

9 Παλαιότερες κυκλοφοριακές μελέτες   

10 Μελέτες Στάθμευσης & ελεγχόμενης στάθμευσης   

11 
Μελέτες κόμβων & Προγράμματα σηματοδότησης 
(φανάρια) 

  

12 
Πλάτη πεζοδρομίων, πλάτη οδών (εφόσον δεν 
προκύπτει από το υπόβαθρο /τοπογραφικό) 

  

13 Χάρτης με δίκτυα ΟΚΩ   

14 Αδιάνοικτοι δρόμοι    

15 Οδοί αρμοδιότητας Δήμου   

16 
Αστική και Δημοτική συγκοινωνία (διαδρομές, 
δρομολόγια) 

  

17 
Θεσμοθετημένους – υλοποιημένους – μη 
υλοποιημένους πεζόδρομους 

  

18 
Επιχειρησιακό σχέδιο (υφιστάμενο ή 
προτεινόμενο σε ψηφιακή μορφή) 

  

19 
Προτεινόμενες ή προγραμματιζόμενες 
παρεμβάσεις (σχέδια αναπλάσεων κτλ). 

  

20 Υφιστάμενοι κανονισμοί φορτοεκφορτώσεων   

21 Υφιστάμενοι κανονισμοί τραπεζοκαθισμάτων   

22 
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) για  
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) 

  

23 
ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές που αφορούν 
περιοχές εκτός ΒΑΑ 

  

24 Κυκλοφοριακά στοιχεία που διαθέτει ο Δήμος    

25 
Κυκλοφοριακά στοιχεία από Περιφέρεια - Ο Δήμος 
να στείλει αίτημα 
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26 
Στοιχεία ατυχημάτων - Ο Δήμος να στείλει αίτημα 
στην Τροχαία  

  

27 
Άλλο στοιχείο που προτείνει η Ομάδα Εργασίας 
Δήμου (προσδιορίστε) 

  

28 

Μελέτες για τη Δημόσια Συγκοινωνία  

- έρευνα προέλευσης προορισμού 

- δημιουργία νέων γραμμών λεωφορείων 

- χώροι στάθμευσης 

  

29 Έρευνες δεικτών κυκλοφορίας   

30 
Περιβαλλοντικές μελέτες από έργα που έχουν 
υλοποιηθεί τα τελευταία 10 χρόνια 

  

31 Ζώνες προστασίας    

32 Σχεδιαζόμενα δίκτυα πεζού – ποδηλάτη    

33 
Δεδομένα ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Αίτημα για να στείλει ο 
Δήμος 

  

Πίνακας 2: Απαιτούμενα Χωρικά και Κυκλοφοριακά δεδομένα για το ΣΒΑΚ του Δήμου 
Ηρακλείου 

Χωρικά και Κυκλοφοριακά Δεδομένα Διαθεσιμότητα 
Πρωτογενή 

δεδομένα 

Δευτερογενή 

δεδομένα 

Πυκνότητα πληθυσμού    

Ανάγλυφο    

Θεσμοθετημένες χρήσεις γης    

Υφιστάμενες χρήσεις γης    

Σημαντικές χρήσεις γης της ευρύτερης 

περιοχής 
   

Θεσμοθετημένη ιεράρχηση οδικού δικτύου    

Υφιστάμενη 

λειτουργία 

οδικού δικτύου  

ιεράρχηση  

 

 

κατευθύνσεις   

φωτεινοί σηματοδότες   

Πλάτος οδοστρώματος    

Πλάτος πεζοδρομίων    

Πλάτος διαχωριστικών νησίδων    

Αποστάσεις μεταξύ ρυμοτομικών 

γραμμών 
   

Διαχείριση στάθμευσης    

Ένταση στάθμευσης    

Προσφερόμενες θέσεις στάθμευσης    

Δίκτυα 

μεταφορών 

ΚΤΕΛ    

Αστικά ΚΤΕΛ    

Δημοτική συγκοινωνία    

Ταξί    

Θέματα 

κυκλοφορίας 

επικίνδυνα σημεία    

φράγματα για πεζούς    

φράγματα για ΙΧ    

θέσεις τροχαίων συμβάντων    

Περιβαλλοντικά δεδομένα    

Δίκτυο πεζού – ποδηλάτη    
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3.1.4 Ανάλυση πολιτικών και παραμέτρων για εναρμόνιση με τη βιώσιμη 

κινητικότητα 

H στρατηγική και οι στόχοι ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που 

εκπονείται στα όρια μια αστικής περιοχής, αλλά και γενικότερα ενός οποιοδήποτε 

σχεδίου που έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση της κινητικότητας και το 

συγκοινωνιακό/ πολεοδομικό/ περιβαλλοντικό σχεδιασμό, θα πρέπει να 

συμμορφώνεται και να κατευθύνεται/ επηρεάζεται από τις αντίστοιχες 

στρατηγικές που προτείνονται και εφαρμόζονται σε περιφερειακό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Οι βασικοί σχεδιασμοί που επηρεάζουν το ΣΒΑΚ Ηρακλείου είναι οι αρχές και 

κατευθύνσεις που απορρέουν από τις κάτωθι πολιτικές και σχέδια κατά 

περίπτωση: 

 Διακήρυξη της Στοκχόλμης [1972] 

 Πράσινη Βίβλος των Μεταφορών [2007] 

 Λευκή Βίβλος των Μεταφορών [2011] 

 Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Urbact 

 Έκθεση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας 

 Διεθνής διάσκεψη της Βιέννης [2009] 

 Περιφέρεια Κρήτης - ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 

 Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Κρήτης 

 Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου (μη θεσμοθετημένο – εκτιμώνται οι αναλύσεις 

και οι κατευθύνσεις του) 

 Τοπικά Σχέδια και Στρατηγικές 

✓ Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

✓ Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) & Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη (ΒΑΑ)  

✓ Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ηρακλείου 

✓ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηρακλείου 2015-2019 

✓ Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για τη δημιουργία Ανοικτού 

Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) 

✓ Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για την αναβάθμιση των 

τεχνολογικών υποδομών του με γνώμονα τον πολίτη | ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ  

✓ Στρατηγική Ανθεκτικότητας  

✓ Στρατηγική για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και  Προγράμματα που 

υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν στον Δήμο σχετικά με τη βιώσιμη 

κινητικότητα 
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✓ Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για το παραλιακό μέτωπο  

✓ Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για την ενίσχυση της 

προσβασιμότητας ΑΜΕΑ | ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

✓ Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για την αναβάθμιση κρίσιμων 

κόμβων | ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

✓ Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για τις παρεμβάσεις ενίσχυσης της 

οδικής ασφάλειας γύρω από σχολεία | ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

✓ Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για την ενίσχυση του αστικού 

πρασίνου | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

✓ Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για την αναβάθμιση των Ενετικών 

Τειχών - Masterplan | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

✓ Ο σχεδιασμός του Ηρακλείου για τον Τουρισμό | ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ  

✓ Κυκλοφοριακές Μελέτες | Π. Πόλη & Αλικαρνασσός  

✓ Μελέτη Σκοπιμότητας Συστήματος Ελαφρού Μέσου Σταθερής Τροχιάς 

στην πόλη του Ηρακλείου  

Τα παραπάνω κείμενα στρατηγικής – πολιτικής, τα οποία αφορούν σε διάφορα 

διοικητικά επίπεδα (Δήμος, Περιφέρεια, Υπουργείο, Επιμέρους φορείς, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, κλπ.) έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στο Παραδοτέο 1 της παρούσας 

υπηρεσίας, ενώ στο παρόν 2ο Παραδοτέο εξειδικεύονται ως προς τον τρόπο που 

επηρεάζουν την υφιστάμενη και μελλοντική κατάσταση στον Δήμο Ηρακλείου ανά 

περίπτωση (βλ. Κεφ. 5 & 7 του παρόντος). 

3.1.5 Ανάλυση δεδομένων, ευκαιριών, προοπτικών και κινδύνων 

Το Ηράκλειο αναπτύχθηκε αρχικά γύρω από την τειχισμένη πόλη και σταδιακά 

κατέληξε στη σημερινή οικιστική του ανάπτυξη. Οι προσπάθειες σχεδιασμού που 

έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν δεν πρόλαβαν να δώσουν λύσεις σε κρίσιμα 

ζητήματα όπως την ήδη παγιωμένη αυθαιρεσία και έτσι δημιουργήθηκαν χωρικές 

ενότητες οι οποίες εξελίχθηκαν σε περιοχές αυθαίρετης δόμησης. Μία από τις 

ενότητες αυτές παρεμβάλλεται ανάμεσα στο οικιστικό συγκρότημα του Ηρακλείου 

και στους οικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων Ηρακλείου, Αλικαρνασσού και 

Γαζίου.  

Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού του αστικού κέντρου του Ηρακλείου σε 

συνδυασμό με το ήδη πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον της πόλης του 

Ηρακλείου, οδήγησε στη διαμόρφωση νέων αστικών περιοχών χωρίς σχεδιασμό, 

συνοδευόμενων από όλα τα προβλήματα που προκύπτουν ελλείψει του 

σχεδιασμού. Νέες οικιστικές περιοχές σε ζώνες εκτός σχεδίου δημιουργήθηκαν, 

παραγωγικές χρήσεις και οχλούσες για το περιβάλλον χρήσεις χωροθετήθηκαν 

κατά μήκος βασικών οδικών αξόνων και νέες κατοικίες δημιουργήθηκαν σε 

οικισμούς γειτονικούς με το Ηράκλειο. Όλες οι παραπάνω πιέσεις έγιναν εις βάρος 

του φυσικού περιβάλλοντος και των αγροτικών εκτάσεων της περιοχής 

παρέμβασης. Η γεωργική γη μειώνεται και στη θέση της, ανάλογα με την περιοχή 

τοποθετούνται αστικές λειτουργίες προς το νότιο τμήμα κυρίως και τουριστική 

δραστηριότητα προς το βόρειο τμήμα της περιοχής παρέμβασης. 
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Το Ηράκλειο ως αστικό κέντρο μεγάλου μεγέθους σε επίπεδο χώρας, 

μητροπολιτικού χαρακτήρα σε επίπεδο Κρήτης, και πλέον του πρώτου 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 πλήθος 

άλλων.   

Η σημερινή κατάσταση του συγκοινωνιακού συστήματος της πόλης συσχετίζεται 

άμεσα με τα χρόνια και πολύπλευρα συμπτώματα μιας 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 μετρήσεις 

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

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

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

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

αντίστοιχα) αποδεικνύει την απόλυτη κυριαρχία της ιδιωτικής μετακίνησης στην 

πόλη 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 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 όλης, 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, 
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▪ ελευθερία διαμπερούς κυκλοφορίας σε γειτονιές της πόλης και απουσία 

ανάπτυξης θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας,  

▪ 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. 

3.1.6 Κατάλογος αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής 

Βασική προϋπόθεση για τη σωστή εκπόνηση και υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ είναι η 

επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων κάτι που επιτυγχάνεται κατά τον βέλτιστο 

τρόπο στις συναντήσεις των Διαβουλεύσεων. 

Ωστόσο, επειδή ορισμένες φορές είναι απαραίτητη η μαζική συμβολή μεγάλου 

αριθμού πολιτών που ενδεχομένως να μην γίνεται να παραστούν όλοι στις 

συναντήσεις ή να συμμετέχουν στις τηλεδιασκέψεις, η ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ 

χρησιμοποιεί και άλλους τρόπους για τη συλλογή απόψεων και επισημάνσεων από 

το σύνολο των φορέων και των πολιτών. 

Έτσι, για τις ανάγκες επικοινωνίας και συνεργασίας των εμπλεκόμενων μερών, 

διαμορφώνονται κατάλληλα εργαλεία και μέθοδοι επικοινωνίας ώστε να ενισχύεται 

η συμμετοχικότητα στον σχεδιασμό του ΣΒΑΚ. Τέτοια εργαλεία είναι η διαδικτυακή 

πλατφόρμα που δημιουργείται για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ηρακλείου και τα 

ερωτηματολόγια τοποθέτησης για τα εμπλεκόμενα μέρη (βλ. αναλυτικά σε επόμενα 

κεφάλαια). 

Η διεύθυνση του συνδέσμου είναι  https://smartcity.heraklion.gr/el/project/svak/, 

όπου μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για το τι είναι το ΣΒΑΚ, σε τι φάση βρίσκεται η 

διαδικασία, αλλά και με ποιο τρόπο μπορεί να συμμετέχει στον σχεδιασμό. Επίσης, 

η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών γίνεται και μέσω των εξής σελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης:   

https://www.instagram.com/svak_her/?hl=el 

https://www.facebook.com/svakher/ 

Όσον αφορά στην επικοινωνία με τον Δήμο (Υπεύθυνη Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ 

Ηρακλείου: κυρία Πελαγία Χαιρέτη - Προϊσταμένη Τμήματος Κυκλοφορίας & 

Συγκοινωνιών) τα στοιχεία είναι τα κάτωθι: 

email: svakher@gmail.com 

Τηλ.: +30 2813 409 886 

https://smartcity.heraklion.gr/el/project/svak/
https://www.instagram.com/svak_her/?hl=el
https://www.facebook.com/svakher/
mailto:svakher@gmail.com
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Υπενθυμίζονται τα εργαλεία που αξιοποιούνται και ενδεχομένως αξιοποιηθούν στο 

μέλλον: 

 

Εργαλεία υποβοήθησης του Δήμου να συλλέγει δεδομένα, να αναλύει 

και να αξιολογεί την υφιστάμενη κατάσταση, στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ 

❖ Online ή έντυπα ερωτηματολόγια προς φορείς, κοινό, εξειδικευμένο κοινό 

κ.α. (ερωτηματολόγιο κατοίκων, ερωτηματολόγιο μαθητών, ερωτηματολόγιο 

γονέων μαθητών που φοιτούν στον Δήμο Ηρακλείου, σύντομο θεματικό 

ερωτηματολόγιο φορέων για βασικά ζητήματα του Δήμου) για εντοπισμό 

αναγκών κινητικότητας (έρευνες)  

❖ Έντυπα καταγραφής κυκλοφοριακού φόρτου, σύνθεσης κυκλοφορίας και 

στρεφουσών κινήσεων για την εκτίμηση των κυκλοφοριακών δεδομένων 

(μετρήσεις) 

❖ Επιτόπιες αυτοψίες για αναγνώριση αναγκών, αστοχιών, ασυνεχειών κ.α. 

❖ Κατάλογος μεταβλητών ελέγχου ΣΒΑΚ – υφιστάμενη κατάσταση 

❖ Καταγραφή προφίλ Περιοχής Παρέμβασης μέσω του Regional Profile Tool 

Poly-SUMP  

❖ Ψηφιακή εφαρμογή Mapillary για την καταγραφή στοιχείων σήμανσης, 

παρουσίας αστικού εξοπλισμού κ.α. 

❖ Εργαλεία crowdsensing για τη συλλογή πληροφοριών από το πλήθος 

(google traffic, strava, OSM κ.α.) 

❖ Φόρουμ στο διαδίκτυο / ιστοσελίδες δήμου και φορέων/  σελίδες στα social 

media  

 

Εργαλεία καθοδήγησης του Δήμου για τη συμμετοχή φορέων και 

κοινού στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ 

 CH4LLENGE Manual SUMP Participation Kit 

Το εγχειρίδιο καθοδήγησης για την εμπλοκή του κοινού στον σχεδιασμό ενός 

ΣΒΑΚ CH4LLENGE Manual SUMP Participation Kit παρουσιάζει πληθώρα 

συμβουλών και καλών πρακτικών για την εμπλοκή του κοινού και των 

ενδιαφερόμενων φορέων στην ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ. Παρέχει αναλυτικές 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της συμμετοχής στη 

διαδικασία σχεδιασμού των μεταφορών και την προετοιμασία, τη διαχείριση και 

την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων συμμετοχής. Διαθέσιμο εδώ:  

http://www.eltis.org/resources/tools/sump-participation-kit   

http://www.eltis.org/resources/tools/sump-participation-kit
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 Πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών για το ΣΒΑΚ της Ηρακλείου  

Η πλατφόρμα μπορεί να αναπτυχθεί στην υφιστάμενη σελίδα του smartcity, με 

στόχο να αποτελέσει ένα μηχανισμό ενεργοποίησης της συμμετοχής των 

κατοίκων στον σχεδιασμό. Μία απλή και εύχρηστη πλατφόρμα καλεί τον 

χρήστη-κάτοικο του Δήμου να πει ελεύθερα την ιδέα του σε σχέση με 

δεδομένες κατηγορίες ζητημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο της βιώσιμης 

κινητικότητας. Στην πλατφόρμα αυτή μπορούν οι χρήστες να καταθέτουν ιδέες 

που αφορούν στις μετακινήσεις και την αξιοποίηση του δημοσίου χώρου. 

Κρίσιμο στοιχείο της πλατφόρμας αυτής είναι η διαδραστικότητα που εν 

δυνάμει θα δημιουργεί μεταξύ των διάφορων χρηστών.  

 

Εργαλεία διευκόλυνσης του δήμου στη διαμόρφωση πακέτου μέτρων 

για το ΣΒΑΚ 

❖ CH4LLENGE SUMP Measure Selection Manual 

Το εγχειρίδιο καθοδήγησης στην επιλογή μέτρων ΣΒΑΚ CH4LLENGE SUMP 

Measure Selection Manual παρέχει το σύνολο των σύγχρονων βασικών οδηγιών 

σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής μέτρων ΣΒΑΚ και διαμόρφωσης πακέτου 

μέτρων με τους κατάλληλους δείκτες. Παρέχει επίσης παραδείγματα καλών 

πρακτικών και αναφέρεται σε μικρές και μεσαίες πόλεις.  

Διαθέσιμο εδώ: http://civitas.eu/tool-inventory/ch4llenge-sump-monitoring-

and-evaluation-manual 

❖ KonSULT: Knowledgebase on Sustainable Urban Land use and Transport 

Πρόκειται για μία διαδικτυακή γεννήτρια «μέτρων ΣΒΑΚ» η οποία τροφοδοτείται 

από το χρήστη με κάποια κριτήρια σχετικά με τις επιμέρους θεματικές του 

ΣΒΑΚ και αναλόγως προτείνει μία σειρά μέτρων.  

Όπως αναφέρει ο οδηγός του ELTIS η KonSULT είναι μια βάση πληροφοριών η 

οποία παρέχει εκτίμηση της δυνητικής συμβολής 40 εργαλείων πολιτικής 

μεταφορών και χρήσεων γης, που βασίζονται τόσο στην αξιολόγηση βασικών 

αρχών όσο και στην επανεξέταση μελετών περιπτώσεων. Ο μηχανισμός 

γένεσης των επιλογών επιτρέπει στους χρήστες να «ανακρίνουν» την KonSULT 

προκειμένου να προσδιορίζουν το υποσύνολο των εργαλείων που είναι πιθανό 

να είναι περισσότερο χρήσιμα εντός ενός καθορισμένου πλαισίου. 

Διαθέσιμο εδώ: www.konsult.leeds.ac.uk, www.sump-challenges.eu.   

 

http://civitas.eu/tool-inventory/ch4llenge-sump-monitoring-and-evaluation-manual
http://civitas.eu/tool-inventory/ch4llenge-sump-monitoring-and-evaluation-manual
http://www.sump-challenges.eu/
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3.1.7 Τελικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης ΣΒΑΚ  

Ο Δήμος Ηρακλείου (συγκεκριμένα η Ο.Ε. με τη συμβολή του αναδόχου συμβούλου) 

στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας συνέταξε το χρονοδιάγραμμα 

ανάπτυξης του ΣΒΑΚ. 

Με δεδομένο πως τα μέτρα του ΣΒΑΚ Ηρακλείου διαφοροποιούνται ανάλογα με: 

1) την προτεραιότητα υλοποίησής τους, 

2) τον χαρακτήρα τους (κανονισμός ή διαδικασία πολιτικής ή φυσικό/ τεχνικό 

έργο), 

3) το πλήθος και τη διάρκεια των βημάτων εγκρίσεων και υλοποίησής τους. 

το χρονοδιάγραμμα έχει ως στόχο την καταγραφή της διαδικασίας ανάπτυξης.  

Επισημαίνεται πως το σύνολο του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης στο οποίο 

εμπλέκεται και η συμβολή του αναδόχου είναι 16 μήνες και αφορά στο χρονικό 

διάστημα έως και την οριστική σύνταξη του Σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και 

του Σχεδίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.  

Σημειώνεται ότι, το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα αναθεωρείται σε 

περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, όπως στην παρούσα φάση με την εκδήλωση της 

πανδημίας COVID-19. Εκτιμάται ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις (της τάξης των 2 

μηνών) και συνεπώς, στο επόμενο χρονικό διάστημα, η Ο.Ε. σε συνεννόηση με τον 

ανάδοχο σύμβουλο, θα επαναπροσδιορίσουν το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης του 

ΣΒΑΚ. 
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Εικόνα 2: Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης ΣΒΑΚ 
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 3.2 Πλάνο Συμμετοχής ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών στη 

διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ  

 

3.2.1 Γενικά 

Οι κατηγορίες εμπλεκομένων μερών, πλέον της Ομάδας Εργασίας του Δήμου, που 

θα συμμετάσχουν στα διαφορετικά στάδια εκπόνησης του ΣΒΑΚ Ηρακλείου είναι: 

▪ Εμπλεκόμενοι Φορείς/ ομάδες/ συλλογικότητες: Οι φορείς που σχετίζονται με 

τις μεταφορές στον Δήμο Ηρακλείου και εμπλέκονται ως ένα βαθμό με την 

κινητικότητα εντός του αστικού ιστού της πόλης, αποτελούν την αμέσως 

επόμενη ομάδα ατόμων που θα συμμετάσχει στον σχεδιασμό. Η εν λόγω ομάδα 

χαρακτηρίζεται κατά κανόνα από σύγκρουση συμφερόντων, στοιχείο που 

μπορεί να προληφθεί με κατάλληλη ενημέρωση για τους σκοπούς και τις 

επιδιώξεις του ΣΒΑΚ. Λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς είναι τα επιμελητήρια, οι 

σύλλογοι, οι όμοροί ΟΤΑ, η Περιφέρεια Κρήτης, η Τροχαία, η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Κρήτης κ.α. (βλ. επόμενη ενότητα).  

▪ Πολίτες του Δήμου Ηρακλείου: Οι πολίτες αποτελούν το τελευταίο και 

ευρύτερο σύνολο το οποίο συμμετέχει υπό κατάλληλες συνθήκες και 

προϋποθέσεις στη διαδικασία σχεδιασμού. Η κυριότερη προϋπόθεση για την 

ορθολογική αξιοποίηση της άποψης των πολιτών αποτελεί η σωστή 

ενημέρωση τους πάνω στο θέμα στο οποίο καλούνται να εκφράσουν την 

άποψη τους. 

Διαδικασίες εμπλοκής φορέων και κοινού 

Μία από τις βασικές διαφορές του ΣΒΑΚ σε σχέση με τις παραδοσιακές μελέτες και 

υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού είναι η ενεργή συμμετοχή των φορέων και 

πολιτών σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης του σχεδίου. 

Η συμμετοχή διαφορετικών τύπων εμπλεκόμενων σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού 

και η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων απαιτήσεων τους είναι σημαντική. Η συμμετοχή 

των εμπλεκόμενων, υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού και 

αποδοτικού σχεδίου. Η ανάπτυξη ειδικής στρατηγικής είναι απαραίτητη για την 

εμπλοκή διαφορετικών συμμετεχόντων, ανταποκρινόμενη στις διαφορετικές 

μορφές και τεχνικές, ανάλογα με το εάν πρόκειται για δημόσιες αρχές, ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, κοινωνικές οργανώσεις και οργανώσεις πολιτών ή όλα αυτά μαζί.  

Επιπλέον, οι πολίτες αποτελούν μία ειδική υπο-ομάδα εμπλεκόμενων. Η 

συμμετοχή τους στη διαδικασία σχεδιασμού είναι ένα θεμελιώδες καθήκον της 

τοπικής αρχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ποιότητα της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό είναι 

επίσης μία απαίτηση που καθορίζεται από τις οδηγίες της ΕΕ και τις διεθνείς 

συμβάσεις. 
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Οι βασικοί στόχοι σχετικά με τη συμμετοχή των φορέων και του κοινού είναι: 

 Εξασφάλιση της συμμετοχής των αρμόδιων εμπλεκόμενων φορέων σε βασικά 

στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού. 

 Ενθάρρυνση των πολιτών για ενημέρωση και συμμετοχή στη συζήτηση. 

 Σχεδιασμός βιώσιμων λύσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής όλων των 

πολιτών και η δημιουργία αισθήματος «ιδιοκτησίας» για τη διαδικασία 

σχεδιασμού. 

 Ενίσχυση της ζωτικότητας της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής 

κουλτούρας. 

 Βελτίωση της συνολικής ποιότητας, αποτελεσματικότητας, οικονομικής 

αποδοτικότητας, διαφάνειας, αποδοχής και νομιμότητας του σχεδιασμού 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας.  

Η συμμετοχή και εμπλοκή του κοινού στον σχεδιασμό για το ΣΒΑΚ είναι βασική 

αρχή για να θεωρείται ένα ΣΒΑΚ ολοκληρωμένο. Κρίνεται γενικά ότι χωρίς την 

εμπλοκή του κοινού στον συν-σχεδιασμό του οράματος και στην παρακολούθηση 

του συνόλου του, ένα ΣΒΑΚ δεν είναι πλήρες άρα και δεν λογίζεται ως τέτοιο από 

την ΕΕ.  

Οι όποιες συμμετοχικές διαδικασίες πρέπει να εκκινούν στη βάση της ενημέρωσης 

των συμμετεχόντων, ώστε να εμπλέκονται ουσιαστικά στον σχεδιασμό. 

Οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετέχουν συνεχώς σε όλες 

τις φάσεις της ανάπτυξης του ΣΒΑΚ, αλλά οι συμμετοχικές διαδικασίες τους θα 

πρέπει να παραμένουν χωριστές. Αυτό δίνει στην αρχή σχεδιασμού την ευκαιρία να 

αντιμετωπίσει διεξοδικά τα διάφορα επίπεδα απόψεων, γνώσεων και συμφερόντων 

κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Επιτρέπει, επίσης, την προσαρμογή των 

μορφών συμμετοχής στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πολιτών και στοχεύει σε 

συγκεκριμένες ομάδες, π.χ. ευάλωτες ή περιθωριοποιημένες ομάδες, οι οποίες είναι 

επιρρεπείς στο να «μην ακουστούν» ακολουθώντας μεικτή προσέγγιση. Ωστόσο, η 

προσέγγιση αυτή απαιτεί προσεκτική εναρμόνιση των δραστηριοτήτων 

διαβούλευσης, ενώ τα αποτελέσματα των επιμέρους διαβουλεύσεων θα πρέπει να 

συνδυαστούν σε μια κοινή διαδικασία. 

Μετά τη σύσταση της Ομάδας Εργασίας, ο Δήμος καλείται να αναζητήσει 

λεπτομερώς και να καταγράψει τους φορείς που θα αποτελέσουν το Δίκτυο 

Φορέων (πρωτοβάθμια εμπλεκόμενοι), τους φορείς και συλλογικότητες που θα 

συμμετέχουν συμπληρωματικά στη διαδικασία (δευτεροβάθμια εμπλεκόμενοι), 

καθώς και να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή του κοινού.  

Το Δίκτυο Φορέων είναι το συλλογικό όργανο όλων των εμπλεκόμενων μερών στο 

πλαίσιο ανάπτυξης του ΣΒΑΚ που καλείται να συν-διαμορφώσει το ΣΒΑΚ μαζί με 

τον βασικό φορέα εκπόνησης. Επίσης, σημειώνεται ότι οι συναντήσεις με τους 

φορείς θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους με 

καθορισμένη θεματολογία και να γίνεται θετική προσπάθεια εξοικείωσης των 
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φορέων με τις νέες έννοιες, καθώς και να αποφεύγονται οι άνευ λόγου εντάσεις 

που δεν συνδέονται άμεσα με τη βασική θεματολογία του ΣΒΑΚ. 

Επίσης, η  αρχή σχεδιασμού, θα πρέπει να προσδιορίσει τον βαθμό στον οποίο θα 

εμπλακούν οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία διαβούλευσης,  

ακολουθώντας τη γενική μεθοδολογία: ενημέρωση – διαβούλευση – συμμετοχή – 

συνεργασία - εξουσιοδότηση (IAP2, 2007). 

Η συμμετοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει την εμπλοκή των πολιτών και των 

ενδιαφερομένων μερών σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού από την ανάλυση των 

προβλημάτων κινητικότητας έως την παρατήρηση σχετικά με το τελικό σχέδιο (και 

ενδεχομένως την εφαρμογή του), ώστε οι γνώσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις 

τους να ενσωματωθούν στη λήψη διοικητικών και πολιτικών αποφάσεων. Ο σκοπός 

της συμμετοχής μπορεί να ποικίλει μεταξύ των φάσεων σχεδιασμού (π.χ. συλλογή 

πληροφοριών, συζήτηση απόψεων, λήψη κοινών αποφάσεων) και έτσι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί διαφορετικό κοινό-στόχος και τεχνικές εμπλοκής ανάλογα με τη 

διερευνώμενη δραστηριότητα. 

Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει ευκαιρίες συμμετοχής των πολιτών και των 

ενδιαφερομένων σε διάφορα στάδια της διαδικασίας διαβούλευσης των ΣΒΑΚ. Οι 

διάφορες διαδικασίες συμμετοχής που περιγράφονται δείχνουν ότι υπάρχουν 

διαφορετικοί τρόποι και επίπεδα όπου οι αρχές σχεδιασμού μπορούν να εμπλέκουν 

τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς στην ανάπτυξη των ΣΒΑΚ. 

 

Κατά συνέπεια, η εμπλοκή των φορέων αλλά και των πολιτών πραγματοποιείται σε 

όλες τις φάσεις ανάπτυξης του ΣΒΑΚ: τόσο στη φάση συλλογής δεδομένων που 

αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση όσο και στη φάση σχεδιασμού των πακέτων 

μέτρων και φυσικά στη φάση της τελικής επιλογής και έγκρισης.  
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Πως μετέχουν φορείς και κοινό  

Στο ΣΒΑΚ Ηρακλείου με δεδομένη την ειδική περίοδο έξαρσης της πανδημίας 

COVID-19 θα επιχειρήσει την κατά το δυνατόν διεπαφή ομάδας εργασίας, φορέων 

και κοινού μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων και μειωμένων δημοσίων συναντήσεων.  

Η συμμετοχή φορέων και κοινού θα γίνεται και στις 3 φάσεις ανάπτυξης του ΣΒΑΚ 

με ιδιαίτερη συνεισφορά τους κατά την ΑΝΑΛΥΣΗ της υφιστάμενης κατάστασης και 

τον εντοπισμό προβλημάτων και ευκαιριών, κατά τον καθορισμό ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

(όραμα - στόχοι - μέτρα), και κατά την υιοθέτηση του.  

Μετά τη σύστασή του το δίκτυο φορέων θα συνεδριάζει μέσω τηλεδιασκέψεων και 

θα ενημερώνεται μέσω ιστοσελίδας, σελίδας κοινωνικών δικτύων, προσωπικού 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικά. Η συμβολή του δικτύου φορέων θα 

γίνεται μέσω απαντήσεων σε ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια και μέσω 

οργανωμένων προτάσεων προς την ομάδα εργασίας.  

Το κοινό θα ενημερώνεται μέσω ιστοσελίδας και σελίδας κοινωνικών δικτύων και η 

συμβολή του θα γίνεται μέσω ερωτηματολογίων ή και μέσω κατάθεσης προτάσεων 

στην ομάδας εργασίας ατομικά.  

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν 3 διαβουλεύσεις ως εξής: 

➢ 1η Διαβούλευση - τι είναι ΣΒΑΚ, διαδικασία ΣΒΑΚ, συμμετοχικός σχεδιασμός, 

ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 

➢ 2η Διαβούλευση - Όραμα, Προτεραιότητες & Στόχοι, Προσδιορισμός και 

αξιολόγηση πακέτου Μέτρων 

➢ 3η Διαβούλευση - Ενημέρωση πολιτών για τα επιλεγμένα μέτρα 

Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα οργανωθούν 2 εργαστήρια συμμετοχικού 

σχεδιασμού με θεματολογία που θα σχετίζεται με τον καθορισμό στρατηγικής και 

τον ειδικό προσδιορισμό μέτρων ανά τομέα (π.χ. Προώθηση ηλεκτροκίνησης σε όλα 

τα μέσα, ενίσχυση ποδηλάτου στην πόλη κ.α.).  

Στη διάρκεια του έργου θα αναζητηθούν και άλλες μέθοδοι εμπλοκής φορέων και 

κοινού ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του Ηρακλείου.  

3.2.2 Δίκτυο Φορέων 

Μια κύρια δραστηριότητα της ομάδας εργασίας και πρώτο βήμα για τον 

συμμετοχικό σχεδιασμό, είναι η αναγνώριση και η επιλογή των φορέων που 

εμπλέκονται με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο στο σύστημα μεταφορών και 

δραστηριοτήτων της εξεταζόμενης αστικής περιοχής για τον Δήμο Ηρακλείου.  

Το πλήθος των εμπλεκομένων φορέων ενδέχεται να είναι μεγάλο, διότι πολλοί 

φορείς δραστηριοποιούνται στο σύστημα αστικών μετακινήσεων με διάφορους 

πιθανούς τρόπους, ενώ πολλοί φορείς είναι συναρμόδιοι για σειρά ζητημάτων και 

αρκετοί λαμβάνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων του τοπικού συστήματος. Ωστόσο, 

δεν είναι δεσμευτικό για κάθε φορέα να συμμετάσχει στη διαδικασία εκπόνησης 

του ΣΒΑΚ.  
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Βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι να προσδιοριστούν όλοι οι φορείς και οι 

αντίστοιχες αρμοδιότητες/ ευθύνες τους στο σύστημα μετακινήσεων της περιοχής 

παρέμβασης αλλά και να διαπιστωθούν οι εμπλεκόμενοι που πρόκειται να 

επηρεαστούν σημαντικά από πιθανές αλλαγές/ παρεμβάσεις που είναι δυνατό να 

προταθούν από ένα ΣΒΑΚ (ιεράρχηση φορέων). Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η 

ομάδα εργασίας δεν μπορεί να υποχρεώσει τη συμμετοχή και τη συνεργασία 

κανενός φορέα, αλλά αντίθετα θα πρέπει να εργαστεί ώστε να παρουσιάσει 

πειστικά επιχειρήματα για τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων από 

αυτούς. 

Οι κύριες Αρμοδιότητες του Δικτύου Φορέων (σύμφωνα με τις οδηγίες εκπόνησης 

ΣΒΑΚ, ΜΒΚ, 2016) περιλαμβάνουν τα παρακάτω:  

- Την εξασφάλιση ότι αποτυπώνονται και λαμβάνονται υπόψη οι επιδιώξεις και 

οι απόψεις του σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης του σχεδίου. 

- Την παροχή συμβουλών σε κρίσιμα στάδια της διαδικασίας, μέσω της 

συμμετοχής του: 

o στην υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής με τον Δήμο και τον έχοντα την 

ευθύνη  εκπόνησης του ΣΒΑΚ 

o στην αποτύπωση των προβλημάτων και αναγκών καθώς και των ευκαιριών 

που μπορούν να αναδειχθούν για την περιοχή παρέμβασης,  

o στην ανάπτυξη και εξέταση των εναλλακτικών σεναρίων για την περιοχή 

παρέμβασης, καθώς και στη διατύπωση του κοινού οράματος  

o στην παρουσίαση στην Επιτροπή Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ και στους 

πολίτες, των μέτρων παρέμβασης που έχουν επιλεγεί για την επίτευξη του 

οράματος και των καθορισμένων στόχων στην περιοχή παρέμβασης, 

o στην ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για την κατανομή των αρμοδιοτήτων, 

τον προϋπολογισμό, τις πηγές χρηματοδότησης και τη μεθοδολογία 

παρακολούθησης & αξιολόγησης,  

o στη σύνταξη Σχεδίου Δράσης με το οποίο θα καθορίζονται οι απαραίτητες 

για την υλοποίηση των επιλεγμένων μέτρων παρέμβασης δομές, όργανα και 

χρηματικοί πόροι, 

o στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΣΒΑΚ, 

o στην επικαιροποίηση - αναθεώρηση του εγκεκριμένου ΣΒΑΚ, κατά τη 

μακροπρόθεσμη φάση υλοποίησής του. 

Το Δίκτυο Φορέων μπορεί  ακόμη να συμβάλει: 

- στις δέουσες ενέργειες για την προώθηση του οράματος προς τους πολίτες, 

- στην επιλογή των προτεραιοτήτων και των στόχων του ΣΒΑΚ, 

- στην επιλογή των κατάλληλων μέτρων του ΣΒΑΚ, 

- στην παροχή των απαιτούμενων στοιχείων όπως αυτά προβλέπονται στο 

Σχέδιο Δράσης για τη  Διαχείριση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του 

ΣΒΑΚ. 
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Πίνακας 3: Φορείς για πρόσκληση στο Δίκτυο Φορέων για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ηρακλείου 

Πολιτικοί προϊστάμενοι, 
κατέχοντες θέσεις 
ευθύνης κ.α.  

Δήμαρχοι Χερσονήσου, Γόρτυνας, Μαλεβιζίου, Αχαρνών- 
Αστερουσίων (όμοροι δήμοι), 

Περιφερειάρχης Κρήτης και αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, 

Βουλευτές Νομού Ηρακλείου, 

Εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων Δ. Ηρακλείου, 

Εκπρόσωποι τοπικών αρχών (συμβουλίων κ.α.) 

Μέσα μεταφοράς, 
διαχείριση υποδομών, 
ελεγκτικές αρχές  

ΚΤΕΛ Ηρακλείου- Λασιθίου, 

Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου, 

ΤΑΞΙ Ηρακλείου, 

Πάροχοι κοινοχρήστων μέσων μετακίνησης, 

Ιδιοκτήτες μεγάλων χώρων στάθμευσης, 

Πάροχοι ενοικιαζόμενων οχημάτων, 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης,  

Εκπρόσωποι των τοπικών ΟΚΩ, 

Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου, 

Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», 

Τροχαία Ηρακλείου, 

Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου, 

Τουριστική Αστυνομία Ηρακλείου, 

Πυροσβεστικό Σώμα, 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, 

Περιφέρεια Κρήτης 

Φορείς με σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη 
μετακινήσεων, τις 
βασικές 
δραστηριότητες της 
πόλης/ υπαίθρου κ.α.  

Υπηρεσίες Δ. Ηρακλείου (συμπ. εταιρειών ανάπτυξης 
δημοσίου συμφέροντος), 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΛΜΕΠΑ και λοιποί πάροχοι 
εκπαιδευτικού έργου (συμπ. ιδιωτικών ΙΕΚ κ.α.), 

ΙΤΕ και Τεχνολογικό Πάρκο, 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, 

Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, 

Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, 

Σύλλογος Επισιτισμού και Διασκέδασης Ηρακλείου, 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (ΤΕΕ-ΤΑΚ) 

Φορείς και 
συλλογικότητες με 
σημαντικό δημόσιο 
λόγο και ρόλο κ.α.  

ΕΣΑΜΕΑ,  

Παγκρήτιος Σύλλογος Αναπήρων, 

Περιφερειακή Ένωση Τυφλών (Τμήμα Ηρακλείου), 

Ποδηλατικές ενώσεις (cycling mass), 

Τοπικές ενώσεις με περιβαλλοντικό πρόσημο (ενδ. Σύλλογος 
Αγίας Τριάδας),  

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου (ΣΑΝΗ), 

Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, 

Άλλες συλλογικότητες με περιβαλλοντικό πρόσημο (ενδ. 
Πράσινοι).  

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της 1ης ηλεκτρονικής συνάντησης (1ος κύκλος 

διαβούλευσης), που περιγράφεται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο, το δίκτυο 

Φορέων εξειδικεύτηκε περαιτέρω και ο αναλυτικός πίνακας με τους αντίστοιχους 

εκπροσώπους περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος παραδοτέου. 
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3.2.3 Υπογραφή Συμφώνου Συμμετοχής του ΟΤΑ με το Δίκτυο Φορέων 

Στο πλαίσιο του 1ου Παραδοτέου του ΣΒΑΚ του Δήμου Ηρακλείου, συντάχθηκε 

κείμενο ως υπόδειγμα για την υπογραφή Συμφώνου Συμμετοχής Φορέων. 

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της 1ης ηλεκτρονικής συνάντησης (1ος κύκλος 

διαβούλευσης), που περιγράφεται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο, το Σύμφωνο 

Συμμετοχής παρουσιάστηκε/ μοιράστηκε στους Φορείς και περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα Ι του παρόντος παραδοτέου. 

Έως την υποβολή του παρόντος Παραδοτέου, στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ του Δήμου 

Ηρακλείου, το προαναφερόμενο Σύμφωνο Συμμετοχής έχει υπογραφεί από 

εκπροσώπους των κάτωθι: 

- 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.  

 

3.2.4 Διαδικτυακή έρευνα ερωτηματολογίων πολιτών 

Για τις ανάγκες του ΣΒΑΚ του Δήμου Ηρακλείου, η ομάδα εργασίας διαμόρφωσε και 

ανήρτησε στα μέσα του Δήμου, στον τοπικό Τύπο και στην ιστοσελίδα SMART CITY 

HERAKLION που φιλοξενεί υλικό του ΣΒΑΚ, ειδικά ερωτηματολόγια τοποθέτησης 

πολιτών.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο από το οποίο προκύπτουν δεδομένα που 

χρησιμοποιούνται στην ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και στη διαμόρφωση 

του οράματος. Το δείγμα που συλλέχθηκε από τα ερωτηματολόγια θα βοηθήσει στη 

δημιουργία μιας χρήσιμης βάσης δεδομένων η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί σε 

παραπάνω από ένα στάδιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ.  

Επίσης, εκτός από την ανάγκη ανάδειξης προβλημάτων και ευκαιριών του Δήμου, 

για να μπορέσουν να αποτυπωθούν στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

χαρακτηριστικά των μετακινήσεων των πολιτών και των διαφορετικών κοινωνικών 

ομάδων του Δήμου, είναι σημαντικό η έρευνα να συμπεριλαμβάνει ερωτήσεις που 

να διαχωρίζουν τους ερωτώμενους ανά κατηγορίες.  
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Για τον λόγο αυτό, στο εκάστοτε ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται ερωτήσεις 

σχετικά με τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά του/της κάθε ερωτώμενου/ης 

όπως φύλο, ηλικία, μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα κτλ, όσο και με βάση την 

απασχόληση, τα οχήματα που διαθέτει ο εκάστοτε πολίτης, τη συχνότητα και τα 

χαρακτηριστικά ανά σκοπό μετακίνησης.  

Τέλος, μέσα από το ερωτηματολόγιο γίνεται και μια αξιολόγηση του υφιστάμενου 

συστήματος αστικής μετακίνησης, με έμφαση στην αξιολόγηση της ασφάλειας και 

της ποιότητας εξυπηρέτησης που παρέχει η δημόσια συγκοινωνία στον Δήμο 

Ηρακλείου. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του παρόντος Παραδοτέου συμπληρώθηκε φόρμα/ 

ερωτηματολόγιο μέσω πλατφόρμας στο διαδίκτυο (Google Forms) σχετικά με τις 

ατομικές μετακινήσεις στον Δήμο Ηρακλείου, για διαφορετικούς σκοπούς 

μετακίνησης (ερωτηματολόγιο Προέλευσης – Προορισμού (Π-Π)). 

Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από την έρευνα ερωτηματολογίων ανά ομάδα-

στόχο (κάτοικοι, γονείς μαθητών, μαθητές), όπως και της έρευνας Προέλευσης – 

Προορισμού (Π-Π) παρουσιάζονται αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο (βλ. Κεφ. 5.7 

«Έρευνα προέλευσης - προορισμού μετακινήσεων και χαρακτηριστικών 

μετακινήσεων»). 
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4 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 

Τις προηγούμενες δεκαετίες, οι πολίτες είχαν χάσει το ενδιαφέρον και την 

εμπιστοσύνη τους προς τις τοπικές αρχές της πόλης, ώστε να ασχολούνται με τα 

ζητήματά της, όπως είναι η βιώσιμη κινητικότητα και η ποιότητα του δομημένου 

περιβάλλοντος. Ωστόσο,  ο συμμετοχικός σχεδιασμός αποτελεί βασικό παράγοντα 

για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ, οπότε η δημιουργία κατάλληλων εργαλείων για τη 

συμμετοχή του κοινού είναι κρίσιμη και εξαιρετικά δύσκολη. Ο συμμετοχικός 

σχεδιασμός εμπεριέχεται σε όλα τα στάδια εκπόνησης του ΣΒΑΚ ώστε να 

ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και να εξασφαλισθεί μια 

σχέση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας του Δήμου με τους κατοίκους, τόσο για 

θέματα βιώσιμης κινητικότητας όσο και για τα γενικότερα ζητήματα αστικού 

περιβάλλοντος.  

Κατά τη διαβούλευση, Φορείς και πολίτες ενημερώνονται για τις αρχές της 

βιώσιμης κινητικότητας ώστε να γίνει αντιληπτή η διαφορά ενός ΣΒΑΚ από τον  

συμβατικό κυκλοφοριακό σχεδιασμό και να μπορέσει να καταθέσει πιο 

ολοκληρωμένα τους προβληματισμούς του (ο φορέας ή ο πολίτης) σχετικά με την 

ποιότητα των μετακινήσεων. Η Ομάδα Εργασίας σε συνεργασία με τον Δήμο 

διοργανώνει μια συζήτηση όπου δίνονται απαντήσεις προτείνοντας λύσεις και 

καταγράφοντας τον βαθμό αποδοχής τους από το κοινό (σε επόμενα στάδια- κατά 

τη φάση διαμόρφωσης των μέτρων). 

Στο πλαίσιο του παρόντος Παραδοτέου, εκπονείται ο 1ος κύκλος διαβούλευσης για 

την εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου. 

Κατά τον 1ο κύκλο διαβούλευσης, η Ομάδα φορέων και οι εμπλεκόμενες ομάδες 

πολιτών ενημερώνονται για την έννοια του ΣΒΑΚ, για την αναγκαιότητά του και 

γενικά για πληροφορίες του υπό εκπόνηση Σχεδίου που αφορούν στην ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος αστικών μετακινήσεων. 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 1ος Κύκλος Διαβούλευσης περιλαμβάνει τόσο τη συμμετοχή των πολιτών, όσο και 

τη συμμετοχή φορέων:  

 Η συμμετοχή των πολιτών -στην παρούσα φάση- πραγματοποιήθηκε με τη 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων, τα οποία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα 

https://smartcity.heraklion.gr/el/project/svak/. Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν 

ερωτηματολόγια απευθυνόμενα σε κατοίκους του Δήμου, σε μαθητές και σε 

https://smartcity.heraklion.gr/el/project/svak/
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γονείς μαθητών των σχολείων της πόλης, οι οποίοι απάντησαν σχετικά με 

τις συνήθειες των μετακινήσεων, τις ανάγκες και τα προβλήματα του 

συστήματος μεταφορών στον Δήμο. Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από 

την έρευνα ερωτηματολογίων ανά ομάδα-στόχο παρουσιάζονται αναλυτικά 

σε επόμενο κεφάλαιο (βλ. Κεφ. 5.7 «Έρευνα προέλευσης - προορισμού 

μετακινήσεων και χαρακτηριστικών μετακινήσεων»). 

 Η συμμετοχή των φορέων -στην παρούσα φάση- πραγματοποιήθηκε με τη 

διεξαγωγή της 1ης ηλεκτρονικής συνάντησης/ διαβούλευσης, η οποία 

περιγράφεται στη συνέχεια.  

Η 1η ηλεκτρονική διαβούλευση για τους φορείς που συμμετέχουν στο ΣΒΑΚ 

Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 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 ΣΒΑΚ. Ολόκληρη η συνδιάσκεψη είναι 

αναρτημένη στον ακόλουθο σύνδεσμο (link) 

https://www.youtube.com/watch?v=n8QyotW03yc. 

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος απεστάλη στους προσκεκλημένους φορείς μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την πρόσκληση τους στην τηλεδιάσκεψη. 

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της εν λόγω διαβούλευσης, δόθηκε στους φορείς και 

εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο, με σκοπό την εκ μέρους τους επισήμανση αναγκών 

και προβλημάτων σε σχέση με τις μετακινήσεις στην πόλη του Ηρακλείου. 

Σημειώνεται ότι η 1η αυτή διαβούλευση πραγματοποιήθηκε εντός του πλαισίου των 

εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.  

Τα Συμπεράσματα της 1ης διαβούλευσης παρουσιάζονται στη συνέχεια. Το σχετικό 

υλικό (Πρόσκληση, Πίνακας Φορέων που προσκλήθηκαν, Εξειδικευμένο 

ερωτηματολόγιο Φορέων, Σύμφωνο Συμμετοχής Φορέων, Πρόγραμμα 1ης 

Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης, Υλικό παρουσιάσεων, Κείμενο καταγραφής απόψεων 

συμμετεχόντων/ Πρακτικά διαδικασίας, Παρουσιολόγιο, Απαντημένα 

Ερωτηματολόγια Φορέων, Υπογεγραμμένα Σύμφωνα Συμμετοχής Φορέων) 

παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Παραδοτέου.  

https://www.youtube.com/watch?v=n8QyotW03yc
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Σύνοψη & Συμπεράσματα 1ης Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Ηρακλείου 

Αρχικά, η συντονίστρια της διαδικασίας, κα Χαιρέτη, Msc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, 

Προϊσταμένη Τμήματος Κυκλοφορίας, και Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων του Δήμου Ηρακλείου καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, διευκρινίζοντας ότι 

ο Δήμος Ηρακλείου προσβλέπει στη συμμετοχή των δημοτών στην αποτύπωση της 

υφιστάμενης κατάστασης για να τεθούν μετά οι στόχοι και τα μέτρα, ώστε να 

αλλάξει η κινητικότητα στο Ηράκλειο. Σημείωσε ότι, το ΣΒΑΚ θα περιλαμβάνει 

ολοκληρωμένα μέτρα, και πολιτικές για την ηλεκτροκίνηση και τη συμμετοχική 

χρήση οχημάτων, καθώς και τη στρατηγική κινητικότητας για τα επόμενα χρόνια. Η 

στόχευση του Δήμου Ηρακλείου είναι τον Αύγουστο του 2021 να έχουν ολοκληρωθεί 

τα μέτρα. 

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασίλης Λαμπρινός, δήλωσε την 

υποστήριξη του Δήμου σε άλλες μορφές μετακίνησης, χωρίς περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα. Σημείωσε ότι, σε συνέχεια των προγραμμάτων ΣΟΑΠ (Σχέδια 

Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης) και ΒΑΑ (Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) 

έρχεται το ΣΒΑΚ, να ολοκληρώσει την ολιστική πράσινη αναπτυξιακή στρατηγική - 

εν προκειμένω κινητικότητας. Τόνισε ότι ο Δήμος στοχεύει σε ένα κέντρο (της 

πόλης) χωρίς αυτοκίνητα, με έμφαση σε πεζό, ποδηλάτη, τα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς και τα ταξί. Ο Δήμος Ηρακλείου, επιθυμεί να τεθούν όρια στα θέματα 

της οδικής ασφάλειας. 

Ακολούθως, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου & Καθημερινότητας 

Δήμου Ηρακλείου, κ. Γιάννης Αναστασάκης, σημείωσε πως το Ηράκλειο αποτελεί 

μία προσβάσιμη πόλη με εκτεταμένη πεζοδρόμηση, ενώ έχει τεθεί όριο ταχύτητας 

30 χλμ. εντός κέντρου, καθώς υιοθετήθηκε η σύμβαση της Στοκχόλμης. Προχώρησε 

σε ενημέρωση για τις δράσεις κλειδιά που έχουν λάβει και λαμβάνουν χώρα μέχρι 

σήμερα, όπως μελέτη 32χλμ. οδικού δικτύου για βελτίωση προσβασιμότητας, 270 

ράμπες πεζών, 8 χλμ. πεζοδρομίων, κλπ. Χρυσό πασπαρτού στη βελτίωση της 

οδικής ασφάλειας η κατασκευή κυκλικών κόμβων στην πόλη. Το πιο πρόσφατο 

μέτρο, είναι ο καθορισμός ζωνών στάθμευσης με περισσότερες από 700 θέσεις, για 

τους μόνιμους κατοίκους εντός του κέντρου. Επιπλέον, των 2 δημοτικών γραμμών 

που λειτουργούν δωρεάν με περίπου 600.000 επιβάτες ετησίως, ο Δήμος 

προτίθεται να λειτουργήσει και 3η δημοτική γραμμή. Υπάρχει η στόχευση για την 

αύξηση και αναβάθμιση του στόλου των ποδηλάτων. Στόχευση της δημοτικής 

αρχής αποτελεί η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας επί συνόλω. Η Δημοτική 

Αρχή χρειάζεται φορείς, δημότες και Οραματιστές για να συν-σχεδιάσει. Ως 

κοινωνία επενδύουμε στην παιδεία για να επιτύχουμε την καλή συμπεριφορά και 

παράλληλα προβαίνουμε σε αναγκαίες ενέργειες μέσω ελεγκτικού μηχανισμού. 
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Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο κ. Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ, 

Συγκοινωνιολόγος-Πολεοδόμος, C.E.S./ Ε.Ν.P.C., PhD., Μονάδα Βιώσιμης 

Κινητικότητας ΕΜΠ, ο οποίος παρουσιάσε το «Τι είναι το ΣΒΑΚ», εκ μέρους της 

ομάδας που εκπονεί το ΣΒΑΚ. Τόνισε ότι, το θετικό των ΣΒΑΚ είναι ότι κάθε πόλη 

δύναται να έρθει πιο κοντά στις άλλες και κατ’ επέκταση η Ελλάδα στην Ευρώπη 

σε επίπεδο βιώσιμης κινητικότητας. Όσον αφορά σε τοπικές προβληματικές 

σημείωσε το κακό ρυμοτομικό του Ηρακλείου. Μέσω διαβουλεύσεων για τη βιώσιμη 

κινητικότητα και τα ΣΒΑΚ, θα ρυθμιστούν κάποια θέματα στρατηγικής, καθώς οι 

Πολίτες είναι γνώστες των καθημερινών προβλημάτων, έχουν ανάγκες, προτάσεις 

και λύσεις. Όπως σημείωσε ο κ. Βλαστός, η κυκλοφορία θα πρέπει να συνάδει με 

την πολεοδομία, δίνοντας έμφαση στη γειτονιά. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε 

συνθήκες βίωσης της πόλης. Τέλος, τόνισε ότι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 

είναι πολύ σημαντική, αλλά είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος του Δήμου σε αυτό. 

Ακολούθως, ο κ. Θοδωρής Μαυρογεώργης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 

Συγκοινωνιολόγος MSc (Eng), MSc (Fin), “ΜΣΜ - Μαυρογεώργης και Συνεργάτες 

Μελετητική Ι.Κ.Ε.”, εκ μέρους της ομάδας εργασίας, παρουσίασε την Ανάλυση της 

Υφιστάμενης Κατάστασης στον Δήμο Ηρακλείου. Σημείωσε ότι, στο μέλλον κάποια 

έργα θα ανατίθενται στους Δήμους μόνο αν έχουν ΣΒΑΚ στο πλαίσιο του ολιστικού 

σχεδιασμού. Μέχρι σήμερα, διακρίνουμε μονοκρατορία των ΙΧ και μεγάλο επίπεδο 

κατάληψης δημόσιου χώρου. Έδωσε παραδείγματα από παρεμβάσεις σε άλλες 

πόλεις και ιδιαίτερα έδωσε έμφαση στην αύξηση διαβάσεων πεζών, που θα πρέπει 

να λειτουργικές και σωστά σχεδιασμένες. Έμφαση σημείωσε ότι πρέπει να δοθεί 

και στην αναβάθμιση των αρτηριών με επίκεντρο τον πεζό, τον ποδηλάτη, τον 

χρήστη δημόσιας συγκοινωνίας. Τόνισε τέλος ότι, το ΣΒΑΚ είναι μια στρατηγική 

ολιστικής ανάπτυξης.  

Στη συνέχεια, η κα Μαρία Σίτη, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Πολεοδόμος - 

Συγκοινωνιολόγος, MSc, εκ μέρους της ομάδας, ανέλυσε τις αναγκαίες ενέργειες και 

επόμενα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ, καθώς και τον 

ρόλο και τη σύσταση δικτύου φορέων για τη συμμετοχή αυτών στην εκπόνηση του 

ΣΒΑΚ. 

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση, όπου οι συμμετέχοντες έθεσαν τις απορίες τους 

και εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με ζητήματα κινητικότητας -και όχι μόνο- 

στον Δήμο Ηρακλείου. 

❖ Από το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου, ο κ. Χαλκιαδάκης σημείωσε ότι πρέπει να 

ευαισθητοποιηθούμε και να κατανοήσουμε τι σημαίνει κλιματική αλλαγή, ώστε 

να λάβουμε εγκαίρως μέτρα και δράσεις πρόληψης. Σημείωσε επίσης ότι θα 

πρέπει να βελτιωθεί η ταχύτητα και ο χρόνος των αστικών ΚΤΕΛ. 
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❖ Ο κ. Γεώργιος Τρούκης, Διευθυντής Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου, σημείωσε 

ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ποδηλατοκίνηση, στην ηλεκτροκίνηση και 

στην πεζή μετακίνηση. Σε αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να οριοθετηθούν οι 

ποδηλατόδρομοι, για να κυκλοφορούν οι ποδηλάτες με ασφάλεια, να 

αναδιαταχθούν και να επικαιροποιηθούν οι υφιστάμενες πινακίδες, όπως και να 

απομακρυνθούν οι παλιές/κατεστραμμένες, που υφίστανται σε όλα τα σημεία 

της πόλης. Όσον αφορά στη στάθμευση, πρότεινε να αξιοποιηθούν κάποιες 

θέσεις για ελεγχόμενη στάθμευση, ενώ όπως επεσήμανε η έλλειψη 

χωροθέτησης στάθμευσης μηχανών δυσκολεύει την προσέγγιση στο κέντρο.  

❖ Ο κ. Γιάννης Λιονάκης, Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.Τ.Α. Ηράκλειου (Σύλλογος Εθελοντών για την 

Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων), πρότεινε να προωθηθούν νέα μέτρα και 

δράσεις ευαισθητοποίησης, χωρίς φόβο αλλαγής μοντέλου. 

❖ Ο κ. Στέλιος Καρακούδης, Διοικητής Τροχαίας Ηρακλείου, επεσήμανε ότι 

Δημοτική Αστυνομία και Τροχαία, ελέγχουν καθημερινά τις παραβάσεις 

«αντικοινωνικού χαρακτήρα». Οι σταθμεύσεις 5λέπτου, αποτελούν απόδειξη 

«αντικοινωνικής συμπεριφοράς», χωρίς σεβασμό προς το συμπολίτη. 

Αναμένεται η εκ νέου ενεργοποίηση της χρήσης του γερανού. Τόνισε την 

αναγκαιότητα για βιώσιμους και πιο εύκολους τρόπους μετακίνησης.  

❖ Ο κ. Βασίλης Εφραίμογλου, από τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου (& 

Ποδηλάτης), σημείωσε ότι υφίστανται μόνο δύο ποδηλατόδρομοι στο Ηράκλειο, 

ο ένας στα τείχη και ο δεύτερος στην παραλιακή, και κανένας στην ουσία δεν 

εξυπηρετεί τους ποδηλάτες για την πρόσβαση στο κέντρο, ως εναλλακτική 

επιλογή μέσου μετακίνησης. Η διαδικασία των εκάστοτε μέτρων 

καθημερινότητας και κατασκευών, να προσφέρει λύσεις και εναλλακτικούς 

τρόπους μετακίνησης και πρόσβασης. Με τα τεχνικά έργα συχνά ταλαιπωρείται 

ο κόσμος και ταυτόχρονα, μειώνεται ο τζίρος των εμπορικών καταστημάτων 

(πχ όταν κλείνει ένας δρόμος για μεγάλο διάστημα). Κάθε μέτρο που σχετίζεται 

με τη βιώσιμη κινητικότητα, θα πρέπει να συνοδεύεται ή να έπεται από 

εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης (π.χ. ΤΡΑΜ). Τρία (3) παρκινγκ 

περιμετρικά της Πόλης του Ηρακλείου, για τη διευκόλυνση των πολιτών.  

❖ Ο κ. Βλοντάκης Γιώργος, από το Σύλλογο Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου (Πολίτες 

κατά της Ηχορύπανσης), έθεσε προβληματισμούς σχετικά με το λόγο 

υλοποίησης των παρεμβάσεων, την απορρόφηση κονδυλίων και το 

χρηματοδοτικό πλαίσιο, καθώς και τη σχέση της Δημοτικής Αρχής με τους 

πολίτες. 

❖ Εκπρόσωπος των Ταξί Ηρακλείου πρότεινε την αποκέντρωση χρήσεων γης 

(ιατρεία, δικηγορικά γραφεία, επιχειρήσεις, κλπ) για μείωση κυκλοφοριακής 

κίνησης στο Κέντρο της πόλης.  
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❖ Η κα. Ειρήνη Μανουσάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη του τμήματος 

Τεχνικού Αρχείου Μηχανοργάνωσης Εξυπηρέτησης Πολιτών, της Δ/νσης 

Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου, σημείωσε ότι η στάθμευση του 5λέπτου, οι 

παραβιάσεις του ΚΟΚ, κλπ. αποτελούν κακή νοοτροπία, έλλειψη οδικής 

κουλτούρας και παιδείας. Τόνισε ότι η ρυμοτομία του Ηρακλείου είναι 

προβληματική, με εξαίρεση την περιοχή ανατολικά της Αλικαρνασσού. Τέλος, 

επεσήμανε την υιοθέτηση καλών πρακτικών και να μη μείνουμε μόνο στον 

σχεδιασμό.  

❖ Η κα. Ρένια Δρόσου, ΠΕ Διοικητικού, Προϊσταμένη της Δ/νσης 

Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Δήμου Ηρακλείου, σημείωσε 

ότι είναι πολύ σημαντική η διαβούλευση για την αποτύπωση των απόψεων των 

φορέων. Ως στελέχη, προσπαθούμε σε συνεργασία με την Πολιτική Αρχή, να 

προσφέρουμε λύσεις μέσω της εξεύρεσης κονδυλίων. 

❖ Ο κ. Γιώργος Φουρναράκης, Διευθυντής Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου, 

εξέφρασε τον προβληματισμό του σε σχέση με τη χαμηλή συμμετοχή των 

Φορέων στη συγκεκριμένη διαβούλευση. Θα πρέπει να συζητηθεί περισσότερο 

με την Ομάδα Έργου και με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για το πώς θα 

ενημερωθούν περισσότερο οι Πολίτες / Φορείς για να συμμετέχουν. Υπενθύμισε 

ότι, η υφιστάμενη μελέτη για το ΤΡΑΜ εκπονήθηκε το 1999 και έχει βασιστεί σε 

«τραβηγμένες» παραδοχές. Είναι απαρχαιωμένη και δεν αξιοποιείται. Έχει 

αποδειχθεί Μη Βιώσιμη σε οικονομικούς όρους. Θα πρέπει να γίνει 

επικαιροποίηση των δεδομένων πριν τα αξιοποιήσουμε.   

Στη συνέχεια της συζήτησης ακολούθησαν οι τοποθετήσεις/ απαντήσεις 

(δευτερολογία) των Ομιλητών κου. Θ. Βλαστού, κου. Θ. Μαυρογεώργη και κας Μ. 

Σίτη, εκ μέρους της ομάδας εργασίας.  

• κ. Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος-Πολεοδόμος, C.E.S./ 

Ε.Ν.P.C., PhD., Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ: Φάνηκε από τις ομιλίες/ 

τοποθετήσεις ότι η πόλη έχει μια ωριμότητα. Ωστόσο υπάρχει πολύς κόσμος 

που είναι επιφυλακτικός και αυτούς πρέπει να τους «κερδίσουμε». Η αλλαγή 

της νοοτροπίας προς τη βιώσιμη κινητικότητα είναι ένα λεπτό ζήτημα. Δεν 

είναι αρνητικό το να θέλει ένας Δήμος να πάρει χρηματοδοτήσεις, διότι αυτό 

σημαίνει ότι προτίθενται να κάνει έργα για τους δημότες του. Δεν πρέπει 

αυτό να το υποτιμάτε. Είναι όμορφο και γοητευτικό να βλέπεις μια ιστορική 

πόλη που είχε πάρει λάθος τροχιά, να έχει σηκώσει τα μανίκια και να 

προσπαθεί να αλλάξει Ταυτότητα. Ευχή για αποτελέσματα που θα κάνουν την 

πόλη και την Κρήτη καλύτερη. 
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• κ. Θοδωρής Μαυρογεώργης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος 

MSc(Eng), MSc(Fin), “ΜΣΜ - Μαυρογεώργης και Συνεργάτες Μελετητική Ι.Κ.Ε.”: 

Ο κ. Θ. Μαυρογεώργης, απάντησε στις όποιες επιμέρους ερωτήσεις των 

Φορέων. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο μέτρο των λεωφορειολωρίδων για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των αστικών ΚΤΕΛ, καθώς και για το ΤΡΑΜ ότι ως 

μέτρο φιλικό προς το περιβάλλον πρέπει να ληφθεί υπόψη και βεβαίως να 

αναθεωρηθεί η όποια παρωχημένη -λόγω χρόνου- μελέτη αυτού. 

• κα. Μαρία Σίτη, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Πολεοδόμος - 

Συγκοινωνιολόγος, MSc, Μέλος αναδόχου σχήματος Ενημέρωσε ότι στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου 2020) 

υπάρχουν αναρτημένες στα site του Δήμου τρεις (3) ψηφοφορίες, οι οποίες 

σχετίζονται με συναφή ζητήματα βιώσιμης κινητικότητας (ενδεικτικά δρόμοι 

φιλικοί προς το ποδήλατο, δρόμοι προς πεζοδρόμηση και σημεία για 

τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων). 

Τέλος, ο κ.  Γιάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου & 

Καθημερινότητας Δήμου Ηρακλείου έκλεισε τη συζήτηση επισημαίνοντας ότι η 

συμμετοχή των πολιτών είναι ιδιαιτέρως σημαντική, διότι έργα με καλές 

προδιαγραφές αν δεν «αγκαλιαστούν» από τους πολίτες/ κοινή γνώμη καταλήγουν 

σε «Βατερλό», όπως συνέβη με την Πλ. Κορνάρου. Η Δημοτική Αρχή σε καμία 

περίπτωση ΔΕΝ θεωρεί ότι η επικοινωνία με τους πολίτες είναι «Αναγκαίο Κακό». 
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Εικόνα 3: Πρόσκληση 1ης ηλεκτρονικής διαβούλευσης του ΣΒΑΚ Ηρακλείου ΣΒΑΚ 
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Εικόνα 4: Πρόγραμμα 1ης ηλεκτρονικής διαβούλευσης του ΣΒΑΚ Ηρακλείου ΣΒΑΚ 
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5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 5.1 Βασικά Στοιχεία & Πληροφορίες Περιοχής Παρέμβασης 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου βρίσκεται στο κέντρο της βόρειας ακτής του νησιού και 

αποτελεί έδρα της Περιφέρειας Κρήτης. Εκτός από σημαντικό διοικητικό, 

εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο αποτελεί και κέντρο εμπορίου, ενώ αποτελεί 

επίσης διεθνούς φήμης τουριστικό προορισμό και κέντρο διαμετακομιστικού 

εμπορίου και διακίνησης μεγάλου αριθμού επιβατών και εμπορευμάτων προς όλη 

την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς διαθέτει το δεύτερο (2ο) σε επιβατική κίνηση 

Διεθνές Αεροδρόμιο («Νίκος Καζαντζάκης») και το τέταρτο (4ο) σε επιβατική 

κίνηση λιμάνι της χώρας.  

Πολεοδομικά Στοιχεία 

Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί τον μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης, με συνολικό 

πληθυσμό 173.993 μόνιμους κατοίκους και έκταση 245,12 km2, με έδρα το Ηράκλειο 

και ιστορική έδρα τη Νέα Αλικαρνασσό.  

Ο Δήμος Ηρακλείου υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηρακλείου, 

της οποίας αποτελεί και έδρα, και είναι το διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας 

Κρήτης.  

Ο διευρυμένος Δήμος Ηρακλείου, προέκυψε από τη συνένωση των Καποδιστριακών 

Δήμων Ηρακλείου, Γοργολαΐνης, Τεμένους, Παλιανής και Νέας Αλικαρνασσού, στο 

πλαίσιο του Προγράμματος «Καλλικράτης». Αποτελείται από 5 Δημοτικές Ενότητες 

(ΔΕ): 

1. Ηρακλείου 

2. Γοργολαΐνης 

3. Τεμένους 

4. Παλιανής 

5. Νέας Αλικαρνασσού. 

Η μεγαλύτερη σε έκταση είναι η Δ.Ε. Ηρακλείου, η οποία καταλαμβάνει σχεδόν το 

50% του δήμου και η μικρότερη η Δ.Ε. Νέα Αλικαρνασσού, η οποία έχει έκταση 

μόλις 16,1 km2.  

Εντός αυτών των 5 Δημοτικών Ενοτήτων συναντώνται 54 οικισμοί. Ωστόσο, η 

μεγάλη πλειοψηφία των οικισμών (47) του Δήμου Ηρακλείου δεν υπερβαίνει τους 

1000 κατοίκους. Εξαιρέσεις αποτελούν οι οικισμοί Κάτω Ασίτες, Βασιλείες, Δαφνές, 

Σκαλάνι, Νέα Αλικαρνασσός και Προφήτης Ηλίας. 
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Εικόνα 5: Καλλικρατικοί Δήμοι Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Πηγή: Έργο WASP Tool, 
Επιλογή πιλοτικών περιοχών, 2012) 

 
Εικόνα 6: Δημοτικές Ενότητες Δήμου Ηρακλείου  
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Υπενθυμίζεται ότι, ως περιοχή παρέμβασης – μελέτης του ΣΒΑΚ Ηρακλείου 

εξετάζεται ως βασική περιοχή η έκταση του Δήμου, αλλά τονίζεται πως αποδίδεται 

μεγαλύτερη έμφαση στην περιοχή της Δ.Ε. Ηρακλείου, καθώς περιλαμβάνει τον 

βασικό οικιστικό πυρήνα της πόλης, όπου παρατηρείται πληθώρα κυκλοφοριακών 

ροών καθώς και αρκετές σημαντικές χρήσεις γης και δραστηριότητες. 

Δευτερευόντως το ΣΒΑΚ ασχολείται και με τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες, με 

έμφαση στη Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού που λόγω της άμεσης γειτνίασής της με τον 

οικιστικό πυρήνα του Ηρακλείου. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη πως ο χώρος 

λειτουργεί ενιαία, υπερβαίνοντας ορισμένες φορές τα διοικητικά όρια, σημειώνεται 

πως ορισμένα μέτρα θα αφορούν σε μία ευρύτερη περιοχή που παρουσιάζει άμεση 

αλληλεπίδραση με τον Δήμο Ηρακλείου, και κυρίως τη ΔΕ Γαζίου του Δήμου 

Μαλεβιζίου στα δυτικά (ως συνέχεια του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου) 

και τον Δήμο Χερσονήσου στα ανατολικά. Τα πακέτα μέτρων του ΣΒΑΚ Ηρακλείου 

θα επικεντρώνονται στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Ηρακλείου. 

Ο Δήμος Ηρακλείου περιλαμβάνει ένα σύνθετο πολεοδομικό συγκρότημα το οποίο, 

σε επίπεδο συγκοινωνιακού και πολεοδομικού σχεδιασμού, αναπτύσσεται ραγδαία 

με επεκτάσεις και αστική διάχυση.  

Σημειώνεται ότι εντός της περιοχής παρέμβασης στη ΔΕ Ηρακλείου εντοπίζονται 

διάφορες υπο-περιοχές (εντός του αστικού τμήματος) που δημιουργούν την 

πλειοψηφία των μετακινήσεων όπως:  

▪ Αγία Τριάδα (Εντός Τειχών), 
▪ Άγιος Μηνάς (Εντός Τειχών), 
▪ Άγιος Δημήτριος (Εντός Τειχών), 
▪ Άγιος Τίτος (Εντός Τειχών),  
▪ Βαλιδέ Τζαμί (Εντός Τειχών), 
▪ Ανατολικό Κέντρο, 
▪ Χρυσοπηγή- Πόρος- Κατσαμπάς, 
▪ Κάτω Κατσαμπάς- Μετόχι Παπά Τίτου, 
▪ Νέα Αλικαρνασός, 
▪ ΒΙΠΕ – ΒΙΟΠΑ - Καλλιθέα, 
▪ Δημοκρατίας - Ανάληψη, 
▪ Δημητρίου - Μπεντεβή, 
▪ Ακαδημία, 
▪ Ατσαλένιο, 
▪ Μασταμπάς - Κορώνη, 
▪ Θέρισος - Δειλινά,  
▪ Καμίνια,  
▪ Μεσαμπελιές- Φορτέτσα, 
▪ Άγιος Ιωάννης, 
▪  Περιφερειακό Κέντρο,  
▪ Εσταυρωμένος, 
▪ Αμφιθέα, 
▪ ΤΕΙ, 
▪ Κόμβος Μεσσαράς, 
▪ Φοινικιά- Γούρνες- Μαλάδες.  
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Σημαντικές περιοχές κατοικίας εκτός πόλης (οικισμοί, αγροτ. Περιοχές με υψηλή 

πυκνότητα εκτός σχεδίου δόμησης) που παράγουν μετακινήσεις και θα εξεταστούν 

στο ΣΒΑΚ είναι και οι περιοχές Βασιλειές και οι γειτονικοί οικισμοί (Αγ. Βλάσης, 

Μαλάδες, Αγ. Σύλλας), καθώς και περιοχές των υπολοίπων ΔΕ (Κυπαρίσσι, Προφ. 

Ηλίας, Βενεράτο, Ασίτες, Πενταμόδι, Δαφνές).  

 
Εικόνα 8. Οργάνωση Δήμου Ηρακλείου σε υποπεριοχές (από GIS Ηρακλείου) 

Οικονομικά Στοιχεία 

Ο τριτογενής τομέας αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της τοπικής οικονομίας του 

Δήμου Ηρακλείου με αιχμή τον κλάδο του εμπορίου, των υπηρεσιών, της 

μεταποίησης και τελευταίο τον τουριστικό κλάδο. Στο γράφημα που ακολουθεί 

αποτυπώνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα ανά κατηγορία. 

 
Γράφημα 1: Ποσοστό επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα (Πηγή: Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου 

Ηρακλείου 2015-2019) 
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Οι περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις (91%) συγκεντρώνονται, όπως είναι 

αναμενόμενο, στη ΔΕ Ηρακλείου και ακολουθούν η ΔΕ Νέας Αλικαρνασσού και οι 

υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου 

Ηρακλείου 2015-2019, συνολικά στον Δήμο Ηρακλείου καταγράφονται 11.995 

επιχειρήσεις, εκ των οποίων 4.227 εμπορικές, 3.297 στο τομέα της μεταποίησης, 

334 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, και 4.097 επιχειρήσεις στον τομέα των υπηρεσιών. 

 

Γράφημα 2: Αριθμός Επιχειρήσεων ανά τύπο και Δ.Ε του Δήμου Ηρακλείου 

Χαρακτηριστικό σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις στον τομέα του τουρισμού είναι το 

γεγονός ότι στον Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΤ (2017), 

λειτουργούν συνολικά 1.438 επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων, 200 επιχειρήσεις 

οδικών μεταφορών και 232 τουριστικά γραφεία. 

Σημαντικότερες δραστηριότητες κατά παραγωγικό τομέα 

Πρωτογενής τομέας 

Στον τομέα αυτό σε όλες σχεδόν τις Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ) κυριαρχούν οι 

δενδροκαλλιέργειες με κυρίαρχο είδος σε συντριπτικό ποσοστό την καλλιέργεια 

ελαιόδεντρων και την παραγωγή λαδιού, και δευτερευόντων την καλλιέργεια 

εσπεριδοειδών. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η καλλιέργεια αμπελιών, όπου 

κυριαρχούν τα οινάμπελα, αυτά δηλαδή που προορίζονται για την παραγωγή 

κρασιού και η σουλτανίνα που αφορά επιτραπέζιο σταφύλι. Η κτηνοτροφία είναι 

επίσης μία σημαντική δραστηριότητα που ασκείται στην περιοχή με κύρια είδη τα 

Βοοειδή, Προβατοειδή, Αίγες, Χοίροι, Πουλερικά, Κουνέλια, Ιπποειδή και κυψέλες 

μελισσών. Οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις των ανωτέρω δραστηριοτήτων καλύπτουν 

περίπου το 2–3% των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. 
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Δευτερογενής τομέας 

Στον δευτερογενή τομέα, οι σημαντικότερες δραστηριότητες συνδέονται κύρια με 

την επεξεργασία προϊόντων του πρωτογενή τομέα που προαναφέρθηκε 

(ελαιοτριβεία, οινοποιεία, συσκευαστήρια, κτλ.) πολλές από τις οποίες είναι 

συνεταιριστικές. Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στους 

θεσμοθετημένους υποδοχείς όπως η ΒΙΠΕΗ στη Δ.Ε. Αλικαρνασσού, το ΒΙΟΠΑ της 

Ανώπολης, και στις λοιπές βιομηχανικές - βιοτεχνικές ζώνες πέριξ του Π.Σ. 

Ηρακλείου (π.χ. ζώνη Φοινικιάς, Γαζίου, Γουβών, Επισκοπής, κτλ.) κατά κανόνα δεν 

σχετίζονται με τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, αλλά με άλλους κλάδους 

όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα δομικά υλικά και τα πλαστικά. Υπάρχουν επίσης 

και οι λατομικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται σε ειδικά χαρακτηρισμένους 

για τον σκοπό αυτό χώρους, όπου παράγονται αδρανή (ή άλλα) υλικά. 

Τριτογενής τομέας 

Στον τριτογενή τομέα η σημαντικότερη δραστηριότητα είναι ο τουρισμός και οι 

συναφείς με αυτόν δραστηριότητες (εστίαση, αναψυχή, κτλ.). Οι τουριστικές 

δραστηριότητες εντοπίζονται χωρικά σε μεγάλη ένταση του βόρειου παραλιακού 

μετώπου, ενώ η ενδοχώρα εμφανίζει σημαντική υστέρηση στον τομέα αυτό. Κύριο 

χαρακτηριστικό των τουριστικών δραστηριοτήτων είναι η έντονη εποχικότητα που 

εμφανίζουν, με περίοδο αιχμής τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης σημαντική 

δραστηριότητα αποτελεί ο κλάδος του εμπορίου (χονδρικό και λιανικό) 

καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων.  

Επίσης, λόγω του διοικητικού ρόλου του Ηρακλείου ως έδρα της Περιφέρειας 

Κρήτης και του Νομού Ηρακλείου συγκεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος διοικητικές, εκπαιδευτικές και χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες μεταφορών. Ειδικότερα, λόγω του νησιωτικού 

χαρακτήρα της τοπικής οικονομίας και του εξαγωγικού της προσανατολισμού, 

έχουν αναπτυχθεί ισχυρότατες εταιρίες μεταφορών και ναυτιλιακές εταιρείες. 

Αξιολόγηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων κατά τομέα 

o Ο πρωτογενής τομέας πάσχει από τα γνωστά διαρθρωτικά προβλήματα που 

χαρακτηρίζουν γενικότερα τη χώρα, δηλ. το μικρό και πολυτεμαχισμένο 

γεωργικό κλήρο, την πρόωρη γήρανση και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του 

αγροτικού πληθυσμού, τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων εξαιτίας 

του αυξημένου κόστους παραγωγής και μεταφοράς, του χαμηλού ποσοστού 

αρδευόμενων εκτάσεων, την ενασχόληση με παραδοσιακές καλλιέργειες 

(ελαιοκαλλιέργεια και αμπελουργία), τον εκτατικό χαρακτήρα της κτηνοτροφίας 

σε συνδυασμό με το μικρό αριθμό οργανωμένων κτηνοτροφικών μονάδων, την 

έλλειψη υποδομών, διαχείρισης και εμπορίας των αλιευμάτων και 

εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης του αλιευτικού στόλου και των μεθόδων 

αλιείας. 
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o Ο δευτερογενής τομέας, πέραν της τάσης μείωσής του, με έμφαση και στην 

οικοδομική δραστηριότητα, χαρακτηρίζεται από περιορισμένες ζώνες 

οργανωμένης εγκατάστασης βιομηχανίας – βιοτεχνίας (ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, ΒΙΟΠΑ 

Ανώπολης, ΒΙΠΕ Κρουσώνα και Τυλίσου με προβλήματα κορεσμού). Η 

δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β (μέσης όχλησης) Καστελλίου 

φαίνεται ότι θα ενισχύσει την υπάρχουσα υποδομή και αναμένεται να 

εξυπηρετεί επιπλέον και τους Δήμους Ν. Καζαντζάκη, Αρκαλοχωρίου, Βιάννου 

και Χερσονήσου. Η μόνη αύξηση η οποία καταγράφεται ως τάση στον 

συγκεκριμένο τομέα είναι η καθετοποιημένη αγροτική παραγωγή με μονάδες, οι 

οποίες όμως επιδοτήθηκαν από πλαίσια όπως το Leader, κλπ, ενώ η παραγωγή 

οικοδομικών υλικών, η οποία ήταν αρκετά αναπτυγμένη, φαίνεται ότι πέρασε σε 

μια φάση ύφεσης, λόγω της γενικότερης κρίσης. 

o Ο τριτογενής τομέας τείνει αυξανόμενος στο πλαίσιο της αστικοποίησης, με 

επίκεντρο τις υπηρεσίες κυρίως στο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου 

και τον τουρισμό – αναψυχή στη βόρεια παράκτια περιοχή. Ιδιαίτερης σημασίας 

για την προοπτική του τομέα, είναι το έργο των ερευνητικών κέντρων και των 

πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν αναπτύξει 

συνεργασίες με βιομηχανίες εκτός Κρήτης, αλλά ο προσανατολισμός στην 

τοπική και την εθνική οικονομία, καθώς και αυτήν της ευρύτερης Ν.Α. Μεσογείου 

παραμένει ακόμα σε χαμηλά επίπεδα. Συμπληρωματικά, υπογραμμίζεται ότι οι 

υποδομές που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Τεχνολογικού Πάρκου 

Ηρακλείου, δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς και η προσέλκυση επιχειρήσεων 

είναι μικρής κλίμακας, ενώ αντίθετα στον τομέα των υπηρεσιών υγείας έχει 

αναπτυχθεί σημαντική ερευνητική δραστηριότητα σε διεπιστημονική βάση με 

την ανάπτυξη συστημάτων τηλεϊατρικής. Σημαντική υποδομή του τριτογενή 

τομέα αποτελεί το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (Γούρνες), το οποίο όμως 

δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς προς το παρόν τουλάχιστον. Τέλος, όσον αφορά 

τον τουρισμό, θεωρείται ότι είναι ο πιο δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδος σε 

ολόκληρη την περιφέρεια με αναγνωρίσιμη τουριστική ταυτότητα σε ορισμένες 

περιοχές και με μονάδες υψηλής ποιότητας. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται υψηλή 

συγκέντρωση κυρίως μαζικού τουρισμού, που εμφανίζει έντονα φαινόμενα 

υποβάθμισης. Υψηλός είναι ο βαθμός εξάρτησης της τοπικής οικονομίας με την 

τουριστική δραστηριότητα και ο όποιος κλονισμός της δραστηριότητας αυτής, 

από οποιαδήποτε αιτία (συμπεριλαμβανομένης της γενικής κρίσης), θα επιφέρει 

σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική και περιφερειακή οικονομία. 

Σημαντικής σημασίας εξάλλου, είναι η αναπτυσσόμενη παροχή υπηρεσιών 

δημοσίου με αποκεντρωμένες υπηρεσίες και επομένως και ιδιωτικού 

ενδιαφέροντος υπηρεσίες, οι οποίες προσελκύονται στα μικρά αστικά κέντρα 

της ενδοχώρας του Π.Σ., στοιχείο το οποίο θα υποβοηθήσει την οργάνωση της 

ανάπτυξης του ΣΒΑΚ. 
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O μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

απογραφής του 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανέρχεται σε 173.993 μόνιμους κατοίκους 

συγκεντρώνοντας το 57% του πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 

και το 28% της Περιφέρειας Κρήτης.  

Στο διάστημα 2001-2011, ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Ηρακλείου αυξήθηκε 

κατά 6,7%, ενώ αύξηση είχε σημειωθεί και κατά την προηγούμενη δεκαετία 1991-

2001 (κατά 11,3%).  

Πίνακας 4: Μόνιμος & Πραγματικός (de facto) πληθυσμός Περιφέρειας Κρήτης ανά 
Περιφερειακή Ενότητα & ΠΕ Ηρακλείου ανά Δήμο (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 

 1991 2001 2011 

 Μόνιμος 
Πραγματικός 

(De Facto) 
Μόνιμος 

Πραγματικός 
(De Facto) 

Μόνιμος 
Πραγματικός 

(De Facto) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  536.805 540.054 594.368 601.131 623.065 682.928 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

265.708 264.906 291.225 292.489 305.490 338.052 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  146.536 140.256 163.115 159.046 173.993 175.113 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - 
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ  

18.171 18.655 17.531 18.022 16.692 16.780 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ  6.793 7.129 5.983 6.463 5.563 5.679 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ  18.439 19.156 17.423 18.264 15.632 15.680 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  15.522 15.970 20.735 21.131 24.864 29.062 

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  18.224 19.425 18.692 20.332 17.563 17.829 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ  24.000 24.843 23.882 24.228 24.466 24.572 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  18.023 19.472 23.864 25.003 26.717 53.337 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

70.253 71.279 75.736 76.319 75.381 75.995 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

68.905 70.095 78.957 81.936 85.609 97.059 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΧΑΝΙΩΝ  

131.939 133.774 148.450 150.387 156.585 171.822 

 

 5.2 Δημογραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία της περιοχής  παρέμβασης   
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Πίνακας 5: Μόνιμος & Πραγματικός (de facto) πληθυσμός Δήμου Ηρακλείου (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 

  

1991 2001 2011 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

Πραγματικός 
(De Facto) 
Πληθυσμός 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

Πραγματικός 
(De Facto) 
Πληθυσμός 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

Πραγματικός 
(De Facto) 
Πληθυσμός 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Έδρα: 
Ηράκλειον,το, Ιστορική έδρα: 
Νέα Αλικαρνασσός,η) 

146.536 140.256 163.115 159.046 173.993 175.113 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

126.840 120.563 142.112 137.711 151.324 151.331 

Ηράκλειον,το 121.872 115.270 135.761 130.914 140.730 140.413 

Αγία Ειρήνη,η 75 50 172 659 91 93 

Αθάνατοι,οι 93 93 138 138 181 182 

Βλυχιά,η 69 70 46 46 52 52 

Γούρναι,αι 62 58 136 124 639 625 

Δρακουλιάρης,ο 32 32 33 45 82 81 

Κνωσός,η 372 357 364 360 300 290 

Λοφούπολις,η   164 164 572 580 

Μαραθίτης,ο 117 115 269 252 809 740 

Σέμελη,η   33 33 142 145 

Φοινικιά,η 135 133 274 277 824 790 

Τοπική Κοινότητα Βασιλειών 547 553 1.109 1.089 2.256 2.211 

Βασιλείαι,αι 338 327 815 800 1.662 1.653 

Άγιος Βλάσιος,ο 176 193 230 228 416 382 

Σίλαμος,ο 33 33 64 61 178 176 

Τοπική Κοινότητα Βουτών 769 1.049 820 828 1.300 1.809 

Βούται,αι 621 627 581 576 682 658 

Γιοφυράκια,τα 148 422 239 252 618 1.151 

Τοπική Κοινότητα Δαφνέ 1.280 1.352 1.076 1.081 1.204 1.199 

Δαφνές,ο 1.280 1.352 1.076 1.081 1.204 1.199 

Τοπική Κοινότητα Σκαλανίου 778 792 1.015 1.004 1.229 1.221 

Σκαλάνιον,το 742 750 936 933 1.180 1.173 

Σπήλια,τα 36 42 79 71 49 48 

Τοπική Κοινότητα Σταυρακίων 639 639 702 697 913 900 

Σταυράκια,τα 639 639 702 697 913 900 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ 

3.069 3.124 3.026 3.171 2.930 2.932 

Τοπική Κοινότητα Αγίου 
Μύρωνος 

699 708 705 730 613 605 

Άγιος Μύρων,ο 695 700 700 717 612 604 

Ξηρολιά,η 4 8 5 13 1 1 

Τοπική Κοινότητα Άνω Ασιτών 399 423 414 452 425 425 

Άνω Ασίται,οι 399 423 414 452 425 425 

Τοπική Κοινότητα Κάτω 
Ασιτών 

1.083 1.113 1.182 1.228 1.083 1.093 

Κάτω Ασίται,οι 1.078 1.104 1.168 1.219 1.076 1.086 

Ιερά Μονή Γοργολαΐνη,η 1 3 2 1 0 0 

Νίση,η 4 6 12 8 7 7 

Τοπική Κοινότητα Πενταμοδίου 283 278 273 280 300 300 

Πενταμόδιον,το 283 278 273 280 300 300 

Τοπική Κοινότητα 
Πετροκεφάλου 

251 248 126 129 182 182 

Πετροκέφαλον,το 251 248 126 129 182 182 

Τοπική Κοινότητα Πυργούς 354 354 326 352 327 327 

Πυργού,η 354 354 326 352 327 327 
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1991 2001 2011 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

Πραγματικός 
(De Facto) 
Πληθυσμός 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

Πραγματικός 
(De Facto) 
Πληθυσμός 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

Πραγματικός 
(De Facto) 
Πληθυσμός 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

11.389 11.338 12.559 12.542 14.635 15.763 

Δημοτική Κοινότητα Νέας 
Αλικαρνασσού 

10.816 10.729 11.648 11.630 13.030 14.160 

Νέα Αλικαρνασσός,η 10.741 10.683 11.563 11.551 12.925 14.065 

Άγιος Ιωάννης,ο 75 46 85 79 105 95 

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 573 609 911 912 1.605 1.603 

Καλλιθέα,η 329 309 437 444 734 731 

Καρτερός,ο 167 203 274 263 459 463 

Πρασσάς,ο 77 97 200 205 412 409 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΛΙΑΝΗΣ 

2.128 2.130 2.296 2.404 1.844 1.841 

Τοπική Κοινότητα Βενεράτου 924 919 907 962 869 866 

Βενεράτον,το 873 863 858 917 836 834 

Μονή Παλιανής,η 45 45 34 34 21 21 

Πύργος,ο 4 2 7 3 8 7 

Σινάπιον,το 2 9 8 8 4 4 

Τοπική Κοινότητα Αυγενικής 661 658 777 812 539 540 

Αυγενική,η 661 658 769 804 533 530 

Βλαχιανά,τα   8 8 6 10 

Τοπική Κοινότητα Κερασίων 312 309 345 366 267 265 

Κεράσια,τα 276 273 235 243 149 147 

Νέον Βενεράτον,το 36 36 110 123 118 118 

Τοπική Κοινότητα Σίβας 231 244 267 264 169 170 

Σίβα,η 231 244 267 264 169 170 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΕΜΕΝΟΥΣ 

3.110 3.101 3.122 3.218 3.260 3.246 

Τοπική Κοινότητα Προφήτη 
Ηλία 

1.468 1.440 1.469 1.471 1.429 1.429 

Προφήτης Ηλίας,ο 1.468 1.440 1.469 1.471 1.429 1.429 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Σύλλα 790 815 840 881 1.157 1.156 

Άγιος Σύλλας,ο 523 527 519 546 545 544 

Ζερβού Μετόχιον,το 38 38 35 39 72 72 

Κάμπος,ο 110 115 154 164 303 303 

Μαλάδες,οι 22 22 45 35 126 126 

Τσαγκαράκιον,το 97 113 87 97 111 111 

Τοπική Κοινότητα Κυπαρίσσου 852 846 813 866 674 661 

Κυπάρισσος,η 336 328 337 347 254 255 

Γαλένιον,το 27 26 18 19 26 27 

Καλός,ο 99 105 105 101 102 96 

Καρκαδιώτισσα,η 199 197 171 185 156 152 

Ρουκάνιον,το 191 190 182 214 136 131 

Θετική πληθυσμιακή μεταβολή σημείωσαν κατά τη δεκαετία 2001-2011 οι 3 από τις 

5 Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.) με τη Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού να 

σημειώνει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση και τη Δημοτική Ενότητα Παλιανής 

τη μεγαλύτερη συρρίκνωση του πληθυσμού. 
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Πίνακας 6: Πληθυσμιακή Μεταβολή Δήμου Ηρακλείου & ΔΕ, 1991-2001-2011 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 

    ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ (de facto) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

  Έτος Πληθυσμός 
% 

Μεταβολή 
1991-2001 

% 
Μεταβολή 
2001-2011 

Πληθυσμός 
% 

Μεταβολή 
1991-2001 

% 
Μεταβολή 
2001-2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ  

1991 536.805 
10,72% 

  540.054 
11,31% 

  

2001 594.368 
4,83% 

601.131 
13,61% 

2011 623.065   682.928   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

1991 265.708 
9,60% 

  264.906 
10,41% 

  

2001 291.225 
4,90% 

292.489 
15,58% 

2011 305.490   338.052   

ΔΗΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

1991 146.536 
11,31% 

  140.256 
13,40% 

  

2001 163.115 
6,67% 

159.046 
10,10% 

2011 173.993   175.113   

ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

1991 126.840 
12,04% 

  120.563 
14,22% 

  

2001 142.112 
6,48% 

137.711 
9,89% 

2011 151.324   151.331   

ΔΕ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ 

1991 3.069 
-1,40% 

  3.124 
1,50% 

  

2001 3.026 
-3,17% 

3.171 
-7,54% 

2011 2.930   2.932   

ΔΕ ΝΕΑΣ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

1991 11.389 
10,27% 

  11.338 
10,62% 

  

2001 12.559 
16,53% 

12.542 
25,68% 

2011 14.635   15.763   

ΔΕ ΠΑΛΙΑΝΗΣ 

1991 2.128 
7,89% 

  2.130 
12,86% 

  

2001 2.296 
-19,69% 

2.404 
-23,42% 

2011 1.844   1.841   

ΔΕ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 

1991 3.110 
0,39% 

  3.101 
3,77% 

  

2001 3.122 
4,42% 

3.218 
0,87% 

2011 3.260   3.246   

Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού (87%) κατανέμεται στη Δημοτική Ενότητα 

Ηρακλείου και ακολουθεί με μεγάλη απόκλιση η Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού (~8%), ενώ 

μόλις το 1% του πληθυσμού κατοικεί στη Δ.Ε. Παλιανής. 

Ο πληθυσμός του Δήμου Ηρακλείου χαρακτηρίζεται «υγιής» από δημογραφική 

άποψη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που αφορούν στον μόνιμο πληθυσμό, 

ο Δήμος διακρίνεται από ικανοποιητικό ποσοστό νεανικού πληθυσμού (17,84%) και 

υψηλό ποσοστό παραγωγικού πληθυσμού που ανέρχεται περίπου στο 70% του 

συνολικού πληθυσμού. Επίσης, δεν υφίσταται πρόβλημα γήρανσης και ανανέωσης 

του πληθυσμού, αφού το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών 

συγκρατείται σε χαμηλά επίπεδα, της τάξης του 13%. Στο παρακάτω γράφημα 

αποτυπώνεται αναλυτικά η ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού του Δήμου. 
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Γράφημα 3: Ηλικιακή κατανομή του Δήμου Ηρακλείου (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 
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Γράφημα 4: Ηλικιακή κατανομή της πόλης του Ηρακλείου (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 
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 5.3 Θεσμικό Πλαίσιο - Χρήσεις Γης  

5.3.1 ΓΠΣ Δήμου Ηρακλείου - Πολεοδομική Διαίρεση Δήμου Ηρακλείου  

Τα εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια στην περιοχή παρέμβασης είναι τα εξής: 

• Γ.Π.Σ. οικισμού Ηρακλείου, οικισμού Νέας Αλικαρνασσού και των οικισμών 

Γαζίου και Αγίας Μαρίνας (ΦΕΚ 458/Δ/1988) 

• Τροποποίηση Γ.Π.Σ. του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου, Νέας 

Αλικαρνασσού και Γαζίου (ΦΕΚ 696/Δ/2003) 

• Γ.Π.Σ. οικισμών Βούτες και Γιοφυράκια του Δήμου Ηρακλείου (ΦΕΚ 268/Δ/2004) 

• Τροποποιήσεις χρήσεων γης, του Γ.Π.Σ. Ηρακλείου (ΦΕΚ 524/Δ/2006, ΦΕΚ 

444/Δ/2007, ΦΕΚ 88/Δ/2009) 

• ΓΠΣ Νέας Αλικαρνασσού (ΦΕΚ 112/ΤΑΑ/2009) 

 

Εικόνα 7: Θεσμοθετημένες χρήσεις γης βάσει ΓΠΣ 

Η θεσμική κατοχύρωση του ρόλου του Ηρακλείου ως Πολεοδομικό Συγκρότημα, που 

είχε χαρακτηριστεί ήδη από προηγούμενες μελέτες και σχέδια, ολοκληρώνεται με 

την έγκριση του Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 458/Δ/1988) που συμπεριελάμβανε τους οικισμούς 

Ηράκλειο, Ν. Αλικαρνασσό, Γάζι και Αγ. Μαρίνα. 
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Τα όρια αυτού του Γ.Π.Σ. περιελάμβαναν: 

• τους δύο οικισμούς Γάζι (Π.Ε. 22) και Αγ. Μαρίνα (Π.Ε. 21) από τον σημερινό 

Δήμο Μαλεβιζίου 

• το Ηράκλειο, οργανωμένο σε 18 Π.Ε., εκ των οποίων οι 5 είναι εντός των τειχών 

της πόλης, οι 2 νοτίως του ΒΟΑΚ (Π.Ε. 14 Άγ. Ιωάννης και Π.Ε. 15 Μεσαμπελιές – 

Φορτέτσα) και οι υπόλοιπες 11 Π.Ε. βρίσκονται εντός της ζώνης μεταξύ του 

ΒΟΑΚ και των τειχών της παλιάς πόλης 

• τον οικισμό της Ν. Αλικαρνασσού και την περιοχή των επεκτάσεων νότια της 

Νέας Εθνικής Οδού, περιοχή που οργανώνεται σε δύο Π.Ε. - την Π.Ε. 16 

(περιοχή επεκτάσεων νοτίως του ΒΟΑΚ) και την Π.Ε. 17 που αποτελεί την 

περιοχή του εγκεκριμένου σχεδίου της Ν. Αλικαρνασσού. 

Η θεσμοθέτηση του Γ.Π.Σ. το 1988 εντάσσει στο σχέδιο τις ήδη αυθαίρετα 

αναπτυγμένες περιοχές και προβλέπει μικρή αύξηση πληθυσμού. Δεν επαρκεί 

ώστε να κατασταλεί η αυθαίρετη δόμηση και η εντός τειχών περιοχή συνεχίζει να 

αποτελεί το κέντρο βάρους της πόλης. Η πρόβλεψη κατοίκων στο ΠΣΗ ήταν 

130.000. Στο σχέδιο πόλης εντάσσονται 11000 στρέμματα πυκνοδομημένων και 

αδόμητων περιοχών. Εντάχθηκαν γειτονιές νοτίως της εθνικής, όπως ο Αϊ Γιάννης, 

οι Μεσαμπελιές, η Νέα Αλικαρνασσός. Η επέκταση προς τα δυτικά ήταν μικρότερη 

και περιελάμβανε τις περιοχές του Εσταυρωμένου, τα ΤΕΙ, τον Γιόφυρο και 

περιφερειακό κέντρο. Στο ΓΠΣ, ορίστηκαν επίσης τα όρια των οικισμών δυτικά της 

πόλης (Γάζι, Αγία Μαρίνα) και νοτίως της εθνικής (μετόχι Κολιγά, Άγιος 

Παντελεήμονας)». Από το 1988 μέχρι το 1996 εγκρίθηκαν 5 Προεδρικά Διατάγματα 

που αφορούσαν πολεοδομικές μελέτες επέκτασης του σχεδίου στο πλαίσιο του 

αρχικώς εγκριθέντος Γ.Π.Σ.  

Ωστόσο, η οικιστική εξάπλωση του Π.Σ.Η. συνεχίστηκε με έντονους ρυθμούς και 

στα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να προκύψει η ανάγκη τροποποίησης του 

Γ.Π.Σ. Έτσι, το 2003 θεσμοθετείται η τροποποίηση του Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 696/Δ/2003) το 

οποίο αναδημοσιεύθηκε για την αντικατάσταση των χαρτών που το συνόδευαν το 

2005, με την οποία εντάχθηκαν και νέες περιοχές εντός των ορίων του Γ.Π.Σ., και 

συγκεκριμένα: 

• στον σημερινό Δήμο Μαλεβιζίου εντάσσονται επιπλέον των δύο Π.Ε. (21 Αγ. 

Μαρίνα και 22 Γάζι), οι υπόλοιπες περιοχές που βρίσκονται μεταξύ του ΒΟΑΚ, 

του Αλμυρού Ποταμού και του διοικητικού ορίου με τον Δήμο Ηρακλείου, 

• στον Δήμο Ηρακλείου εντάχθηκαν επιπλέον οι οικισμοί Βασιλειές και Γούρνες 

καθώς και οι περιοχές νοτίως του ΒΟΑΚ 

• στη ΔΕ Νέας Αλικαρνασσού εντάχθηκαν η παραλία της Ν. Αλικαρνασσού η 

περιοχή μεταξύ της οδού Ικάρου και του αεροδρομίου, η περιοχή του 

στρατοπέδου ΣΕΑΠ η περιοχή κατοικίας στην περιοχή των λόφων Δύο Αοράκια, 

η ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου και η περιοχή της Λαχαναγοράς. 
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Επίσης, το 2004 εντάχθηκαν σε όριο Γ.Π.Σ. οι οικισμοί Βούτες και Γιοφυράκια (ΦΕΚ 

268/Δ/2004), καθώς και οι χώροι του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ και του ΙΤΕ που 

αποτελούν τη φυσική συνέχεια του Π.Σ. Ηρακλείου προς τα νότια. Επίσης, με την 

ίδια πράξη εντάχθηκε η δυτική πλευρά του χείμαρρου Ξηροπόταμου ως ζώνη 

χονδρεμπορίου από τον οικισμό Γούρνες μέχρι το όριο του εγκεκριμένου ΓΠΣ 

Ηρακλείου, η οποία αποτελεί ουσιαστικά τη δυτική επέκταση της Π.Ε. 32. Οι ως άνω 

επεκτάσεις του Γ.Π.Σ. θεσμοθέτησαν ουσιαστικά την υφιστάμενη κατάσταση αφού, 

σε αυτές τις περιοχές είχαν ήδη αναπτυχθεί οι περισσότερες δραστηριότητες.  

18 χρόνια μετά την αρχική έγκριση του Γ.Π.Σ. Ηρακλείου εγκρίθηκε η εναρμόνιση 

των χρήσεων γης του ρυμοτομικού σχεδίου με τις προβλεπόμενες από το ισχύον 

Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 524/Δ/2006). Έπειτα, επήλθαν δύο νέες τροποποιήσεις του ΓΠΣ εκ των 

οποίων η μία αφορούσε αλλαγή χρήσης στη βορειοδυτική παραλιακή ζώνη του 

Δήμου από Τουρισμό – Αναψυχή σε Ελεύθερο χώρο – αστικό πράσινο (ΦΕΚ 

444/Δ/2007) και η δεύτερη αλλαγή χρήσης από μη οχλούσα βιοτεχνία – βιομηχανία 

σε Γενική κατοικία (ΦΕΚ 88/Δ/2009). 

Τέλος, η ΔΕ Ν. Αλικαρνασσού το 2009 απέκτησε νέο Γ.Π.Σ. στο πλαίσιο του Ν. 

2508/1997 (ΦΕΚ 122/ΑΑΠ/2009) βάσει του οποίου επήλθαν τροποποιήσεις στο Γ.Π.Σ. 

του Π.Σ. Ηρακλείου και συγκεκριμένα: 

• η ΣΕΑΠ αποχαρακτηρίστηκε από περιοχή πολεοδομικού κέντρου αφού το 

στρατόπεδο παραμένει στη θέση του και αντ’ αυτού χαρακτηρίζεται ως Π.Ε. 40 

η περιοχή της πρώην ΜΟΜΑ που βρίσκεται ανατολικά της ΣΕΑΠ 

• επεκτείνεται η ΒΙΠΕ προς βορρά προς τους λόφους Δύο Αοράκια 

• επεκτείνεται η ζώνη χονδρεμπορίου της Λαχαναγοράς και δημιουργείται μία 

δεύτερη δυτικά της ΒΙΠΕΗ επί της οδού Ηρακλείου – Βιάννου. 

• δημιουργείται νέος χώρος για ΒΙΟΠΑ νότια της ΒΙΠΕΗ και ανατολικά του 

οικισμού Καλλιθέας 

• εντάσσονται στο Γ.Π.Σ. νέες Πολεοδομικές Ενότητες : οι οικισμοί Καλλιθέα 

Πρασσάς, Καρτερός – Άγ. Ιωάννης Μετόχι Δράκου καθώς και τα υπό 

πολεοδόμηση στρατόπεδα Μπετεινάκη και Γιακουμάκη. 

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα όρια που περιγράφονται στο τελικώς εγκεκριμένο 

ΓΠΣ του Π.Σ. του Ηρακλείου (ΦΕΚ 696/Δ/2003), το Π.Σ. εκτείνεται σε πλάτος 16 χλμ 

κατά μήκος της παραλίας και περίπου 6 χλμ. προς τα νότια και περιλαμβάνει 

τμήματα των Δήμων Ηρακλείου, του Γαζίου (εντός Δ. Μαλεβιζίου) και τη Ν. 

Αλικαρνασσό (εντός Δ. Ηρακλείου).  

Ειδικότερα, η οικιστική ανάπτυξη του Π.Σ. οριοθετείται ως εξής : 

• στα ανατολικά από τη ΒΙΠΕ, το Αεροδρόμιο και τις στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις 

• στα δυτικά από την περιοχή των Λινοπεραμάτων 

• στα βόρεια από το παραλιακό μέτωπο 

• στα νότια ο φραγμός της Εθνικής Οδού δεν αποτέλεσε εμπόδιο στην οικιστική 

ανάπτυξη του Π.Σ. αφού η πόλη εξαπλώθηκε νοτιότερα με τη χωροθέτηση 

σημαντικών λειτουργιών που προσέλκυσαν περαιτέρω οικιστική ανάπτυξη. 
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Στο τμήμα του Π.Σ. που περιλαμβάνεται στον Δήμο Ηρακλείου οι χρήσεις γης 

εμφανίζονται αναμεμιγμένες. Πιο συγκεκριμένα, εντός της Παλιάς Πόλης του 

Ηρακλείου κυριαρχούν οι διοικητικές και εμπορικές δραστηριότητες, αλλά και το 

μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων αναψυχής και εστίασης. Επίσης, υφίσταται 

και η κατοικία, σε μικρότερο όμως ποσοστό συγκριτικά με άλλες περιοχές. Στην 

περιοχή εκτός των τειχών της Παλιάς Πόλης κυριαρχεί η χρήση της κατοικίας η 

οποία όμως είναι αναμεμιγμένη με διοικητικές, εμπορικές, επαγγελματικές και 

λοιπές χρήσεις. Ωστόσο, κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων που διασχίζουν 

την πόλη όπως είναι η οδός 62 Μαρτύρων, ο δακτύλιος των οδών Μίνωος – 

Σμπώκου και Εθνικής Αντιστάσεως, η Λεωφόρος Κνωσού, η Λεωφόρος 

Δημοκρατίας, η Λ. Ικάρου και άλλες δευτερεύουσες οδοί, επικρατούν οι κεντρικές 

λειτουργίες πόλης έναντι της κατοικίας η οποία εμφανίζει τάσεις απομάκρυνσης 

από τις κεντρικές οδούς. Νότια του ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα κατά μήκος του 

Ξηροπόταμου ποταμού και του Γιόφυρου ποταμού (Φοινικιά) κυριαρχούν οι 

βιοτεχνικές και βιομηχανικές χρήσεις. Το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου 

καταλαμβάνεται κατά ένα μεγάλο μέρος από τις χερσαίες λιμενικές εγκαταστάσεις 

του ΟΛΗ (από τον ενετικό λιμένα και ανατολικά), ενώ στο υπόλοιπο τμήμα (δυτικά 

και μέχρι τον Γιόφυρο ποταμό) κυριαρχούν οι δραστηριότητες εστίασης και 

αναψυχής. Στον υπολειπόμενο χώρο μεταξύ των εκβολών του Γιόφυρου ποταμού 

και του Ξηροπόταμου βρίσκονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Παγκρήτιου 

Σταδίου.  

Στο τμήμα της περιοχής της Ν. Αλικαρνασσού κυριαρχεί η χρήση της κατοικίας με 

εξαίρεση τους βασικούς οδικούς άξονες της Λ. Ικάρου και Ηροδότου, όπου 

κυριαρχούν οι κεντρικές λειτουργίες πόλης. Στην οικιστική περιοχή νότια του ΒΟΑΚ 

και εντός περιοχής κατοικίας, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές μοναδιαίες 

χωροθετήσεις, όπως είναι το Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου, το Μέγαρο της 

Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, οι οποίες συνυπάρχουν με τον καταυλισμό 

των Τσιγγάνων και με διάσπαρτες κατοικίες και βιοτεχνικές δραστηριότητες. Στην 

παραλιακή περιοχή βόρεια του αεροδρομίου επικρατεί μία μίξη χρήσεων με τις 

Φυλακές Αλικαρνασσού, τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ηροδότου, τον οικισμό 

των Τσιγγάνων, καθώς και ορισμένες χρήσεις αναψυχής. Ανατολικά της Ν. 

Αλικαρνασσού κυριαρχεί η εκτατική χρήση του αεροδρομίου και των στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων της ΣΕΑΠ και της αεροπορικής βάσης. Πλησίον του αεροδρομίου 

και κατά μήκος της Λ. Ικάρου σε συνέχεια του αστικού ιστού της Ν. Αλικαρνασσού 

επικρατούν οι χρήσεις του χονδρεμπορίου. Τέλος, νότια του αεροδρομίου η 

οικιστική συνέχεια του Π.Σ. Ηρακλείου ολοκληρώνεται με τη θεσμοθετημένη ΒΙΠΕ, 

την περιοχή της Λαχαναγοράς και του Κέντρου Διαλογής Απορριμμάτων.  

Σημειώνεται ότι με τη μεταφορά του Κρατικού Αεροδρομίου «Ν. 

Καζαντζάκης» στο Καστέλι υπάρχουν σχέδιο για εκπόνηση Ειδικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου στην περιοχή της Αλικαρνασσού.  
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Σύμφωνα με το τροποποιημένο Γ.Π.Σ. Ηρακλείου, οι βασικές λειτουργίες που 

αναπτύσσονται στα όρια του πολεοδομικού συγκροτήματος εξειδικεύονται ως 

εξής:  

Κατοικία  

Οι περιοχές κατοικίας διακρίνονται από την άποψη της ανάμιξης ή όχι με άλλες 

συγγενείς ή συμβιβαζόμενες με την κατοικία χρήσεις σε: α) περιοχές αμιγούς 

κατοικίας και β) σε περιοχές γενικής κατοικίας.  

Συγκεκριμένα, χρήση αμιγούς κατοικίας (βάσει του ΓΠΣ - ΦΕΚ 696/Δ/2003) 

εντοπίζεται στις πολεοδομικές ενότητες Αλμυρού και Χαλέπας Κεφαλογιάννη 

(περιλ. στον Δ. Μαλεβιζίου), στο νότιο τμήμα της πολεοδομικής ενότητας Αγία 

Ειρήνη – Κορακοβούνι – Μαραθίτης, στην περιοχή επέκτασης της πολεοδομικής 

ενότητας Μεσαμπελιών, καθώς και στις εκτός ορίων οικισμού περιοχές των 

πολεοδομικών ενοτήτων Κολυβά και Αγάκου Μετόχι.  

Η χρήση της γενικής κατοικίας συναντάται στις πολεοδομικές ενότητες: Γούρνες, 

Αϊ Γιάννης Χωστός, Δύο Αοράκια και Βασιλειές. Επίσης, χρήση γενικής κατοικίας με 

εξαίρεση τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης εντοπίζεται στις 

πολεοδομικές ενότητες: Αγ. Πάντες, Τσαλικάκι, Καραμαλή, Αμφιθέα, Κάτω 

Κατσαμπάς - Μετόχι Πάπα Τίτου - Παγκρήτιο όπως επίσης στο βόρειο τμήμα της 

πολεοδομικής ενότητας Αγία Ειρήνη - Κορακοβούνι – Μαραθίτης και στις 

επεκτάσεις των πολεοδομικών ενοτήτων Ν. Αλικαρνασσού, Περιφερειακού Κέντρου 

και Γαζίου. Επίσης, γενική κατοικία εντοπίζεται στις εντός ορίων οικισμού 

περιοχές των πολεοδομικών ενοτήτων Κολυβά και Αγάκου.  

Βιομηχανία  

Η βιομηχανία είναι συγκεντρωμένη κυρίως στην πολεοδομική ενότητα Δύο Αοράκια 

του Δήμου Ν. Αλικαρνασσού, όπου εκεί λειτουργεί η ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου και εν μέρει 

στη Ζώνη Φοινικιάς, όπου λειτουργεί βιοτεχνική ζώνη.  

Βιοτεχνία  

Η βιοτεχνική δραστηριότητα αναπτύσσεται στην πολεοδομική ενότητα Δύο 

Αοράκια, στην επαγγελματική Ζώνη Γαζίου, στη Βιοτεχνική Ζώνη Τυλίσσου, καθώς 

και στη Φοινικιά, η οποία ενώ ξεκίνησε να θεσμοθετηθεί ως ΒΙΟΠΑ, στη συνέχεια το 

εγχείρημα αυτό σταμάτησε και έτσι αποτελεί απλή βιοτεχνική ζώνη. 

Χονδρεμπόριο 

Ως περιοχές χονδρεμπορίου θεωρούνται οι περιοχές με χρήσεις, όπως 

εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, 

εγκαταστάσεις ολοκληρωμένων συγκροτημάτων εμπορίας και επισκευής 

αυτοκινήτων και αυτοκινούμενων οχημάτων, επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής 

όχλησης, πρατήρια βενζίνης και υγραερίου. Η χρήση του χονδρικού εμπορίου στο 

Πολεοδομικό Συγκρότημα Ηρακλείου αναπτύσσεται στις πολεοδομικές ενότητες 

αεροδρομίου, πρώην ΣΕΑΠ, Κόμβου Μεσσαράς, σε τμήμα εκατέρωθεν του οδικού 

άξονα Ηράκλειο-Μοίρες, και σε ένα τμήμα, βορειοανατολικά της ΒΙΠΕΗ. 
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Τουρισμός - Αναψυχή 

Οι τουριστικές δραστηριότητες και η αναψυχή αναπτύσσονται κατά βάση στο 

βόρειο τμήμα, σε γραμμικό άξονα, που εκτείνεται από την πολεοδομική ενότητα 

της Παραλίας Αλικαρνασσού έως και την περιοχή της Αμμουδάρας (περιλ. Δ. 

Μαλεβιζίου). 

Από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του Π.Σ. Ηρακλείου χρήσεις τουρισμού – αναψυχής 

προτείνονται στις εξής περιοχές: 

• σε τμήμα της παραλιακής περιοχής της Ν. Αλικαρνασσού βορειοδυτικά του 

αεροδρομίου (Π.Ε. 41) έκτασης 26,18 Ha, όπου είχαν αρχίσει ήδη να 

εγκαθίστανται τέτοιου είδους δραστηριότητες. 

• στο παραλιακό μέτωπο της Π.Ε. 13 μεταξύ της εκβολής του Γιόφυρου ποταμού 

και των τειχών της παλιάς πόλης. 

• στην παραλιακή περιοχή Αμμουδάρα του Δ. Μαλεβιζίου. 

Κεντρικές Λειτουργίες 

Οι εν λόγω χρήσεις αναπτύσσονται στο Δυτικό Κέντρο, στις πολεοδομικές 

ενότητες Χαλέπα Κεφαλογιάννη, Αμμουδάρας, Κόμβου Μεσσαράς, πρώην ΣΕΑΠ, 

Ανατολικού Πολεοδομικού Κέντρου, στην περιοχή εντός των Ενετικών Τειχών (Αγ. 

Τριάδα, Άγιος Μηνάς, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Τίτος, Βαλιδέ Τζαμί), όπως επίσης και 

στην πολεοδομική ενότητα Βασιλειών. Επίσης, κεντρικές λειτουργίες εντοπίζονται 

στην περιοχή εκατέρωθεν της Λ. Δημοκρατίας, νοτίως του ανισόπεδου κόμβου με 

την εθνική οδό και μέχρι τις προσωρινές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 

Κρήτης στη Φορτέτσα καθώς και στην περιοχή εκατέρωθεν της Λ. 62 Μαρτύρων και 

στην περιοχή εκατέρωθεν της Θερίσου – πολεοδομική ενότητα Θέρισσος – Δειλινά. 

Εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών 

Οι εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών ήτοι, σταθμός λεωφορείων και φορτηγών, 

λιμάνι και αεροδρόμιο είναι χωροθετημένες αφενός στην περιοχή του αεροδρομίου 

Ν. Καζαντζάκης και αφετέρου, στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα Ηρακλείου, και εν 

μέρει στην Πλατεία Κόρακα (Χανιώπορτα). 

Περίθαλψη 

Σε αυτή την κατηγορία χρήσεων περιλαμβάνονται τα νοσοκομεία του δημοσίου 

τομέα, το Βενιζέλειο που βρίσκεται επί της Λ. Κνωσού και ανήκει στην ΠΕ Αγίου 

Ιωάννη και το ΠΑΓΝΗ. Σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά ιατρεία και τις κλινικές, βρίσκονται 

διάσπαρτα εντός των ορίων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. 

Πρόνοια 

Εγκαταστάσεις πρόνοιας εντοπίζονται διάσπαρτες στις πολεοδομικές ενότητες 

του Π.Σ. Ηρακλείου. 
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Αθλητισμός 

Αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα μπάσκετ, στάδια, 

κολυμβητήριο, ναυταθλητικές εγκαταστάσεις) υπάρχουν διάσπαρτες στο Π.Σ. 

Ηρακλείου και συγκεκριμένα εντοπίζονται στις εξής πολεοδομικές ενότητες: 

Δημητρίου – Μπεντεβή, Ατσαλένιο, Καμίνια, Άγιος Ιωάννης, Αμμουδάρα, Δύο 

Αοράκια, Παραλία Αλικαρνασσού, και Αεροδρόμιο. Επίσης αθλητικές εγκαταστάσεις 

υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Σκαφιδαράς και Φοινικιάς. 

Εκπαίδευση 

Η κατηγορία της εκπαίδευσης περιλαμβάνει υποδομές προσχολικής και 

στοιχειώδους εκπαίδευσης, μέσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης καθώς 

επίσης υποδομές τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τέτοιου είδους 

υποδομές διαθέτουν οι πολεοδομικές ενότητες: Χρυσοπηγή - Πόρος - Κατσαμπάς, 

Δημητρίου - Μπεντεβή, Καμίνια, Άγιος Ιωάννης, Αεροδρόμιο, ΤΕΙ και Βασιλειές. 

Επίσης, νότια των πολεοδομικών ενοτήτων Αγάκου και Κολυβά υπάρχουν οι 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και του ΙΤΕ. Προσχολική, πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση εντοπίζεται διάσπαρτη σε όλο το Π.Σ. Ηρακλείου. 

Πολιτιστικές Λειτουργίες 

Οι πολιτιστικές λειτουργίες είναι ιδιαίτερα περιορισμένες και εντοπίζονται στην 

παραλία Αλικαρνασσού και στην πολεοδομική ενότητα του Αγίου Τίτου και στο 

Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στην περιοχή του Λάκκου (όρια Μαρτινέγκου). 

Ιδιαίτερες Χρήσεις 

Στις ιδιαίτερες χρήσεις κατατάσσονται ο χώρος του στρατοπέδου της ΣΕΑΠ, ο 

αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού, η περιοχή των ενετικών τειχών και η 

λαχαναγορά, καθώς και τα κοιμητήρια. 

Αναφορικά με τις παραπάνω χρήσεις και λειτουργίες του Π.Σ. Ηρακλείου όπως 

αυτές προτείνονται από το Γ.Π.Σ. του Π.Σ. Ηρακλείου, ισχύουν όπως εξειδικεύονται 

και περιορίζονται με την έγκριση των Πολεοδομικών Μελετών. 

Οικιστική Ανάπτυξη 

Το Ηράκλειο ως οικιστικό κέντρο 1ου επιπέδου του Νομού, σύμφωνα με το 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Κρήτης, δέχεται τις πιο έντονες οικιστικές πιέσεις, συγκριτικά με τα 

οικιστικά κέντρα 3ου και 4ου επιπέδου του βόρειου τμήματος του Νομού (Γάζι, 

Χερσόνησος, Μάλια, Γούβες). Ταυτόχρονα έντονη είναι και η πίεση τουριστικών 

λειτουργιών στη βόρεια ζώνη του Ηρακλείου και ανατολικά προς τη Χερσόνησο. 

Τα διαθέσιμα στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, για την εξέλιξη 

δόμησης των κατοικιών στον Δήμο Ηρακλείου επιβεβαιώνουν τις έντονες 

οικιστικές πιέσεις που παρατηρούνται λόγω της αύξησης του πληθυσμού του 

Δήμου. 
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Συμπερασματικά, προκύπτει ότι η τάση δόμησης πρώτης κατοικίας 

συγκεντρώνεται κυρίως γύρω από το Πολεοδομικό Συγκρότημα Ηρακλείου και κατά 

μήκος της βόρειας ακτής και του Βόρειου Οδικού Άξονα με παραμέτρους 

ελκυστικότητας, όπως η προσπελασιμότητα των περιοχών (χρονοαπόσταση) και η 

γειτνίαση με τις βασικές μεταφορικές δια-και ένδο-περιφερειακές υποδομές. 

Ο ανταγωνισμός των αστικών χρήσεων γης εντός του Π.Σ. Ηρακλείου είναι ιδιαίτερα 

έντονος και εκφράζεται με συγκρουσιακές σχέσεις – ασυμβατότητες, όπως: 

• των τουριστικών δραστηριοτήτων και της εστίασης – αναψυχής με την 

κατοικία, κυρίως στην Παλιά Πόλη και στο παραλιακό μέτωπο. 

• των κεντρικών λειτουργιών πόλης με την κατοικία κυρίως στην Παλιά Πόλη και 

κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων. 

• των μεταφορικών υποδομών με την κατοικία στο αεροδρόμιο, το λιμάνι και 

κατά μήκος του ΒΟΑΚ και με τις δραστηριότητες τουρισμού – εστίασης –  

αναψυχής στην παραλιακή περιοχή του αεροδρομίου και του λιμανιού. 

 
Εικόνα 8: Κατευθύνσεις ανάπτυξης Δ. Ηρακλείου (από ΓΠΣ - μελέτες ανάπλασης κλπ) 
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5.3.2 Υφιστάμενες Χρήσεις Γης 

Οι υφιστάμενες χρήσεις γης που εντοπίσθηκαν στην έκταση των ορίων του Δήμου 

Ηρακλείου είναι οι ακόλουθες : 

• γεωργική γη, 

• αγρανάπαυση – εγκαταλελειμμένη γεωργική γη 

• οικιστική χρήση, 

• δάση, εκτάσεις με ελάχιστη ή καθόλου βλάστηση, 

• υδάτινες επιφάνειες 

Οι χρήσεις αυτές έχουν διαχρονικά ανταγωνιστικό χαρακτήρα, ο οποίος εντείνεται 

στον περιαστικό χώρο του Ηρακλείου και εξασθενεί όσο απομακρυνόμαστε από 

αυτό. Ειδικότερα διαπιστώνεται: 

• μία έντονη μετατροπή της γεωργικής γης σε τουριστικές χρήσεις στις 

παραλιακές περιοχές της περιοχής παρέμβασης 

• μία μετατροπή στην ενδοχώρα της γεωργικής γης σε οικιστικές χρήσεις 

βιομηχανίας κυμαινόμενου βαθμού ανάλογα με τον δυναμισμό των αγροτικών 

κέντρων. 

Οι βασικές λειτουργίες που αναπτύσσονται στον Δήμο Ηρακλείου διακρίνονται στις 

κάτωθι γενικές κατηγορίες:  

• Οικονομική λειτουργία 

• Διοικητική λειτουργία 

• Πνευματική λειτουργία 

• Κοινωνική λειτουργία 

• Τουριστική λειτουργία 

• Συγκοινωνιακή λειτουργία 

Οικονομική λειτουργία  

Ο γνωστός οικονομικός κύκλος (εργασία - παραγωγή - διάθεση - κατανάλωση – 

εργασία) ενεργεί ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης.  

Ο κύριος όγκος των μεγάλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων είναι 

συγκεντρωμένος στον χώρο της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, η οποία 

βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Νέας Αλικαρνασσού, νότια της Νέας 

Εθνικής Οδού και βόρεια του οικισμού Καλλιθέα. 

Εντός της πόλης του Ηρακλείου δεν λειτουργούν πλέον βιομηχανίες. Βιοτεχνικές 

μονάδες, λεγόμενες αστικού τύπου, λειτουργούν σε διάφορες περιφερειακές 

περιοχές, εξυπηρετώντας τις βασικές ανάγκες του συγκροτήματος, 

Διοικητική λειτουργία  

Η πολιτική και διοικητική λειτουργία (κεντρική διοίκηση, τοπικές εξουσίες) 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην πολεοδομική ανάπτυξη.  

Παρακάτω παρατίθενται οι διάφοροι χώροι (κτίρια) του Δήμου Ηρακλείου με 

διοικητική λειτουργία: 
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• Το Κεντρικό Κτίριο Δημαρχείου (Λότζια) στην Αγίου Τίτου 1 

• Το Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2 

• Το Δημοτικό Κτίριο της Πλατείας Δασκαλογιάννη 

• Το Δημοτικό Κτίριο στα Αχτάρικα 

• Το Κτίριο της Παλιάς Λαχαναγοράς (στην παραλιακή λεωφόρο) 

• Το Κτίριο του πρώην Δήμου Αλικαρνασσού 

• Τα δύο (2) δημοτικά Κοιμητήρια 

• Το Δημοτικό Κτίριο της Μάνδρας κοντά στο Αεροδρόμιο 

• Τα Δημοτικά γραφεία της οδού Μίνωος 

• Τα Δημοτικά γραφεία στις Εργατικές Κατοικίες Μπεντεβή και 

• Τα Κτίρια που στεγάζουν τα Επτά (7) ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου 

• Το Κτίριο της Οδού Πλαστήρα (ΚΕΠ). 

Πνευματική λειτουργία  

Υποδομές Εκπαίδευσης 

Στον Δήμο Ηρακλείου λειτουργούν σχολικές υποδομές για όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης. Το παρόν παραδοτέο συνοδεύεται από τον Χάρτη Χ.5 «ΣΧΟΛΙΚΑ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ». 

Στον Δήμο Ηρακλείου λειτουργούν 102 νηπιαγωγεία και 76 Δημοτικά Σχολεία, εκ των 

οποίων τα 2 νηπιαγωγεία και τα 3 δημοτικά αφορούν σε ειδικά σχολεία, σε επίπεδο 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης1, ενώ σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης2 

λειτουργούν 20 Γυμνάσια (ανάμεσα στα οποία ένα Ειδικό, ένα Πειραματικό, ένα 

Εσπερινό), 15 Γενικά Λύκεια (ανάμεσα στα οποία ένα Πειραματικό και Εσπερινό), 6 

Επαγγελματικά Λύκεια (ανάμεσα στα οποία και ένα Ειδικό), 1 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, 1 

Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.), 2 Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), 

καθώς και διάφορα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. 

Όσον αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτή παρέχεται από Σχολές του 

Πανεπιστήμιου Κρήτης και του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, στο οποίο 

εντάχθηκε το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (ΤΕΙ). Το Πανεπιστήμιο 

λειτουργεί με αποκεντρωμένη δομή, δεδομένου ότι Σχολές ή Τμήματά του 

υπάρχουν και στο Ρέθυμνο, ενώ στα Χανιά υπάρχει το Πολυτεχνείο Κρήτης.  

Επιπλέον, λειτουργεί το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ - FORTH) που 

ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα 

ερευνητικά κέντρα της χώρας, με διεθνή αναγνώριση και προσωπικό υψηλών 

δεξιοτήτων, αλλά και το κτίριο Αχτάρικα που πλέον στεγάζει τη Βικελαία Δημοτική 

Βιβλιοθήκη. Άλλα ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν στην περιοχή είναι 

Τεχνολογικό Πάρκο (Science and Technology Park of Crete STEP-C), το ΕΛΚΕΘΕ 

Κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας και το Eνυδρείο Kρήτης (CretAquarium) του EΛKEΘE. 

 
1 Πηγή: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου (http://dipe.ira.sch.gr/site/dnsh/sxoleia/) 
2 Πηγή:  https://www.heraklion.gr/municipality/sxoleia/sxoleia.html 

http://dipe.ira.sch.gr/site/dnsh/sxoleia/
https://www.heraklion.gr/municipality/sxoleia/sxoleia.html
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Μουσεία  

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας, Μουσείο Μάχης της Κρήτης. 

Αρχαιολογικοί Χώροι 

• Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού 

• Αρχαιολογικός χώρος Προφήτη Ηλία 

• Αρχαιολογικός χώρος Γυψάδων 

• Αρχαιολογικός χώρος Μακρυτοίχος 

• Αρχαιολογικός χώρος Μπουγάδα Μετόχι 

• Ενετικά τείχη 

• Ενετικά Νεώρια 

• Ενετικό Φρούριο Κούλες 

• Αρχαιολογικός χώρος Αμνισού και Σπήλαιο Ειλειθυίας 

Κοινωνική Λειτουργία 

Στον Δήμο Ηρακλείου παρέχονται οι λεγόμενες «κοινωνικές υπηρεσίες» (κοινωνική 
μέριμνα, περίθαλψη κ.α.) και μπορούν να εξυπηρετηθούν ανάγκες κοινωνικότητας 
του ανθρώπου. 

Το Νέο Πολιτιστικό Κέντρο και Συνεδριακό Κέντρο είναι κάποια από τα κτίρια με 

σημαντική κοινωνική λειτουργία για τον Δήμο Ηρακλείου. 

Δομές υγείας, πρόνοιας & κοινωνικής στήριξης 

Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργούν το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

"Βενιζέλειο-Πανάνειο" και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

(ΠΑΓΝΗ). Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης 

στον Δήμο Ηρακλείου λειτουργούν ακόμα ένα (1) αστικό Κέντρο Υγείας (ΠΕΔΥ-ΜΥ 

Ηρακλείου), δύο (2) Περιφερειακά Ιατρεία, οκτώ (8) μονάδες ψυχικής υγείας και 

ένας (1) Σύλλογος Ψυχικής Υγείας.  

Τέλος, στον Δήμο Ηρακλείου λειτουργούν έντεκα (11) Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας 

- Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η.).  

 

Εικόνα 9: Φωτογραφίες υποδομών υγείας Δήμου Ηρακλείου 
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Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι μονάδες υγείας του Δήμου: 

Πίνακας 7: Δομές Υγείας Δήμου Ηρακλείου (Πηγή: 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης) 

 

Αθλητικές Υποδομές 

Στον Δήμο Ηρακλείου λειτουργούν αθλητικές υποδομές όπως, δημοτικό 

κολυμβητήριο, δημοτικό στάδιο, γήπεδα ποδοσφαίρου κανονικών διαστάσεων, 

γήπεδα ποδοσφαίρου διαστάσεων 5Χ5 έως 11Χ11, γήπεδα μπάσκετ, τένις και δύο 

κλειστά γυμναστήρια.  

Η μεγαλύτερη αθλητική υποδομή είναι το Παγκρήτιο στάδιο χωρητικότητας 26.240 

θεατών το οποίο φιλοξενεί διεθνείς αγώνες ποδοσφαίρου και στίβου. Το Παγκρήτιο 

στάδιο είναι ένα πολυδύναμο αθλητικό κέντρο και ταυτόχρονα είναι πόλος έλξης 

για ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.  

Επιπλέον σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις θεωρούνται: το Δημοτικό Αθλητικό 

και Πνευματικό Κέντρο Ηρακλείου (ΔΑΠΚΗ), το Μεγάλο Κλειστό Ηρακλείου στα Δύο 

Αοράκια, το Αθλητικό Κέντρο Εφόδου, το Αθλητικό Κέντρο Κατσαμπά, το Αθλητικό 

κέντρο Βουτών, το Αθλητικό κέντρο Σκαλανίου, το Αθλητικό κέντρο Φορτέτσας, το 

Αθλητικό κέντρο Σταυρακίων, το Αθλητικό κέντρο Δαφνών, το Αθλητικό κέντρο 

Αγίου Βλάσση, το Αθλητικό κέντρο στην Αγία Αικατερίνη και το Αθλητικό κέντρο 

στον Άγιο Ιωάννη. 
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Εικόνα 10: Αθλητικές Υποδομές Παγκρήτιου Σταδίου (Πηγή: http://www.aahaeota.gr) 

Τουριστική Λειτουργία 

Η λειτουργία αυτή βασίζεται στη συστηματική αξιοποίηση και παρουσίαση 
φυσικών, ιστορικών, καλλιτεχνικών πόρων ή ψυχαγωγικών δυνατοτήτων που 
διαθέτει το Π.Σ. Ηρακλείου και η ευρύτερη περιοχή. Η ανάπτυξη της λειτουργίας 
αυτής εξαρτάται από τη δυνατότητα εξασφάλισης μέσων προσέλκυσης, 
προσωρινής παραμονής και εξυπηρέτησης μικρού ή μεγάλου αριθμού επισκεπτών 
από άλλες περιοχές. 

Οι τουριστικές δραστηριότητες και η αναψυχή αναπτύσσονται κατά βάση στο 

βόρειο τμήμα, σε γραμμικό άξονα, που εκτείνεται από την πολεοδομική ενότητα 

της Παραλίας Αλικαρνασσού έως και την περιοχή της Αμμουδάρας. 

Συγκοινωνιακή Λειτουργία 

Λιμένας Ηρακλείου 

Στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου βρίσκεται το μεγαλύτερο λιμάνι της 

Κρήτης, που αποτελεί πύλη εισόδου-εξόδου, όχι μόνο για τον Νομό, αλλά και για 

ολόκληρο το νησί. 

Το λιμάνι του Ηρακλείου, αποτελεί σημαντικό κέντρο διακίνησης επιβατών και 

εμπορευμάτων στη λεκάνη της Μεσογείου. Επιβατικά, τουριστικά και εμπορικά 

σκάφη διακινούνται με πυκνά δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.  

Οι εσωτερικοί λιμενικοί χώροι αποτελούνται από 5 κύριους προβλήτες σε διάταξη 

χτένας που συμπληρώνονται με τα εσωτερικά κρηπιδώματα προκυμαίας συνολικού 

μήκους 4.730m περίπου. Οι χερσαίοι χώροι έχουν έκταση συνολικά 600.000m2. 

Το λιμάνι διακρίνεται σε επιβατικό, εμπορικό και αλιευτικό. Επίσης, διαθέτει μαρίνα 

για τουριστικά σκάφη, κρουαζιέρα και μικρή ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη για την 

επισκευή, συντήρηση ή φύλαξη σκαφών βάρους κάτω των 100 τόνων. 
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Αποστάσεις από σημαντικά σημεία: 

• Κέντρο της πόλης: 1500 m 

• Αερολιμένας: 2 km 

• Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: 3 km 

• Στάση Λεωφορείων: 600 m 

• Σταθμός Ταξί: 20 m 

Διεθνές Αεροδρόμιο "Ν. Καζαντζάκης" 

Το διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης" (HER), βρίσκεται 9,2 χιλιόμετρα 

ανατολικά από το λιμάνι του Ηράκλειου και 5 χιλιόμετρα ανατολικά από το κέντρο 

του Ηράκλειου στην περιοχή Νέα Αλικαρνασσός.  

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε κίνηση 

αεροδρόμιο στην Ελλάδα. Τους καλοκαιρινούς μήνες δέχεται εκατοντάδες πτήσεις 

εσωτερικού, καθώς επίσης και πτήσεις charter από το εξωτερικό. 

Το αεροδρόμιο λειτούργησε πρώτη φορά το 1939, ενώ στη σημερινή του μορφή 

λειτουργεί από το 1971. Διαθέτει διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης 2.680m, 

κτιριακές εγκαταστάσεις 13.000m2, ενώ υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 

αεροσκαφών με αρκετούς χώρους στάθμευσης. Στις εγκαταστάσεις του 

αεροδρομίου λειτουργούν εμπορικά καταστήματα, χώροι εστίασης, ιατρείο, 

τράπεζες και ταχυδρομείο. Υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης ΙΧ, ενώ είναι 

δυνατή και η φύλαξη αποσκευών. Τέλος υπάρχουν διάφορες διευκολύνσεις για 

άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Αξίζει να σημειωθεί πως, ο Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» 

αναμένεται να αντικατασταθεί από τον νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης 

στο Καστέλλι στις αρχές του 2025, όπου προβλέπεται και σιδηροδρομική σύνδεση 

του Ηρακλείου με τον νέο αερολιμένα. 

Χώροι Αναψυχής και Πρασίνου 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται διάφορες κατηγορίες κοινόχρηστου 

πρασίνου όπως π.χ. δημοτικοί και δημόσιοι κήποι, πάρκα, άλση, όπως επίσης 

λωρίδες πρασίνου μέσα σε λοιπές κοινόχρηστες επιφάνειες (επιφάνειες 

κυκλοφορίας). Επιπλέον, περιλαμβάνονται ποτάμια και ελεύθεροι χώροι. 

Οι παραπάνω χρήσεις εντοπίζονται στην περιοχή των δίδυμων λόφων Δύο 

Αοράκια, στις περιοχές εκτός των ορίων των πολεοδομικών ενοτήτων Αη Γιάννης 

Χωστός – Στειακού Μετόχι, Αμφιθέα και Δύο Αοράκια και στην πολεοδομική 

ενότητα Φοινικάς. Επίσης, ελεύθεροι χώροι αστικού πρασίνου υπάρχουν σε ζώνες 

κατά μήκος της εθνικής οδού και των ανισόπεδων κόμβων αυτής, καθώς και στα 

ποτάμια Γιόφυρος, Ξηροπόταμος και Αλμυρός. 
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Εικόνα 11: Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου 
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Εικόνα 12: Οριοθετημένα ρέματα 
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Εικόνα 13: Προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura2000 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 2 - Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων και 

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Σεπτέμβριος 2020 

 

 
66 

5.3.3 Υπερτοπικοί Πόλοι Έλξης Ευρύτερης Περιοχής 

Ανάκτορο Αρχανών 

Στις Αρχάνες σήμερα σώζεται ένα από τα πιο σημαντικά ανακτορικά συγκροτήματα 

της Μινωικής εποχής, το οποίο ήρθε στο φως τη δεκαετία του 1960. Ο 

αρχαιολογικός χώρος των Αρχανών βρίσκεται στην περιοχή Τουρκογειτονιά του 

ομώνυμου οικισμού, 15 χιλιόμετρα νοτιότερα από την πόλη του Ηρακλείου. 

Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 

Το κτίριο που στεγάζει το Μουσείο αναστηλώθηκε με την εποπτεία του Υπουργείου 

Πολιτισμού και από τον Αύγουστο του 1998 άρχισε να λειτουργεί με έκθεση 

αντιγράφων έργων του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Το Μουσείο Δομήνικου 

Θεοτοκόπουλου (γνωστό και ως Μουσείο Ελ Γκρέκο) βρίσκεται στην άκρη του 

χωριού Φόδελε στην Κρήτη, περίπου 32 km δυτικά της πόλης του Ηρακλείου. 

Χερσόνησος Ηρακλείου 

Η Χερσόνησος είναι χωριό του νομού Ηρακλείου και έχει γίνει δημοφιλής 

προορισμός, σε απόσταση 26 περίπου χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου. Οι γοργοί 

ρυθμοί ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού, άρχισαν από το 1960 με αποτέλεσμα 

σήμερα να είναι παγκοσμίως γνωστή ως κοσμοπολίτικο τουριστικό κέντρο και ένα 

από τα σημαντικότερα της Μεσογείου, με αξιόλογη τουριστική υποδομή, έχοντας 

τη δυνατότητα να δεχθεί χιλιάδες επισκέπτες. 

Ανω Ασίτες 

Οι Ανω Ασίτες είναι μικρό χωριό στους ανατολικούς πρόποδες του Ψηλορείτη και 

σε απόσταση 24 χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου. Σε ελάχιστη απόσταση, μόλις 1 

χλμ. βρίσκεται και το "άλλο μισό" του οικισμού, οι Κάτω Ασίτες 

Μάλια 

Τα Μάλια θεωρούνται μία κοσμοπολίτικη περιοχή με έντονη τουριστική ανάπτυξη 

και απέχουν 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Η παραλία των Μαλίων συγκεντρώνει 

πλήθος επισκεπτών από όλα τα μέρη του κόσμου.  

Γούβες 

Οι Γούβες βρίσκονται πολύ κοντά στην πόλη του Ηρακλείου, μόλις 16 χιλιόμετρα,  

αποτελούνται από πολλά μικρά γραφικά χωριουδάκια και αμμώδεις παραλίες. 

Αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς πόλους έλξης επισκεπτών. 

Αγία Πελαγία Ηρακλείου 

Σε απόσταση 20 χλμ από Ηράκλειο βρίσκεται η Αγία Πελαγία. Θεωρείται ένα από τα 

πιο ξεχωριστά τουριστικά θέρετρα και αποτελεί κομβικό σημείο για κάποιον που 

επιθυμεί να επισκεφτεί τα αξιοθέατα του νησιού. Η Αγία Πελαγία αποτελεί πόλο 

έλξης επισκεπτών για τις παραλίες της. 

Γούρνες 

Οι Γούρνες βρίσκονται 15 χιλιόμετρα ανατολικά από το Ηράκλειο. Σήμερα, στην 

περιοχή υπάρχει ένα σχολείο, ένα γυμνάσιο, το Δημαρχείο και ένας εκθεσιακός 

χώρος, καθώς και το περίφημο ενυδρείο Θαλασσόκοσμος ή “Cretaquarium”, ένα από 

τα καλύτερα στην Ευρώπη και σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών. 
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Ανώγεια 

Τα Ανώγεια είναι ορεινή κωμόπολη στην κεντρική Κρήτη, απέχουν 36,2 χλμ. από το 

Ηράκλειο και βρίσκονται σε υψόμετρο 263μ. στη ράχη του υψώματος που 

ονομάζεται Αρμί (κορυφογραμμή), στους βόρειους πρόποδες του Ψηλορείτη. Τα 

Ανώγεια αποτελούν ελκυστικό προορισμό λόγω της πολιτιστικής ιστορίας τους, 

που συνδέεται με σπουδαίους έλληνες καλλιτέχνες της σύγχρονης εποχής όπως ο 

Νίκος Ξυλούρης, ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, ο Βασίλης Σκουλάς και αρκετοί 

ακόμη. 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 2 - Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων και 

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Σεπτέμβριος 2020 

 

 
68 

 

 5.4 Οδικό Δίκτυο  

5.4.1 Θεσμοθετημένο Οδικό Δίκτυο Δήμου Ηρακλείου 

Το οδικό δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου διακρίνεται σε:  

Α) Πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο, αποτελούμενο από την:  

1. Νέα Εθνική Οδός Ηρακλείου – Χανίων  

2. Νέα Εθνική Οδός Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου  

Β) Δευτερεύον Εθνικό/ Επαρχιακό δίκτυο αποτελούμενο από:  

1. Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθμ. 1: "Τύλισσος" (από χ.θ. 10-000 της Εθν. Οδού 
Ηρακλείου – Ρεθύμνου) – Γωνιές προς Ανώγεια (όρια Νομού)  

2. Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθμ. 2: "Γάζι" (χ.θ. 7-000 της Εθν. Οδού 
Ηρακλείου – Ρεθύμνου) – Αλμυρός – Ρογδιά – Φόδελε) συνάντηση με Εθν. 
Οδό Ηρακλείου – Ρεθύμνου.  

3. Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθμ. 3: "Γάζι" (χ.θ. 6-000 της Εθν. Οδού 
Ηρακλείου – Ρεθύμνου) – Καραβοχώρι – Κεραμούτσι – Καμάρι μέχρι 
συνάντηση με Επαρχ. Οδό 1".  

4. Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθμ. 4: "Γάζι" (από Επαρχ. Οδό 3) – Κορφές – 
Κρουσώνας".  

5. Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθμ. 5: "Γάζι" Επάνω και Κάτω Καλέσα ως 
παρακαμπτήριος της Επ. Οδού 4"  

6. Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθμ. 7 : "Ηράκλειο" (από χ.θ. 3+000 Εθν. Οδού 
Ηρακλείου – Φαιστός) – Βούτες (και μέσω παρακαμπτήριας Πεπαγνή – 
Βούτες) – Πετροκέφαλο – Πενταμόδι – Καθαρίδα – Κρουσώνας.  

7. Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθμ. 30 : "Κνωσός (από Λιμάνι Ηρακλείου – ΒΙΠΕ 
– Καλλιθέα) – Σκαλάνι – Κουνάβοι – Πεζά – Καλλονή Χουδέτσι – Τεφέλι – 
Πραιτώρια – Χάρακας ".  

8. Τον Επαρχιακό Δρόμο με αριθμ. 31 : "Κνωσός (από Επαρχ. Οδό 30) – Άνω και 
Κάτω Αρχάνες – Βαθύπετρο – μέχρι της Επ. Οδό 30".  

Από το Ηράκλειο ξεκινούν επίσης οι κάθετοι οδικοί άξονες «Ηράκλειο-Αγ. Δέκα» 

και «Ηράκλειο-Βιάννος». 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του Π.Σ. Ηρακλείου (οικισμοί Γάζι, Ηράκλειο και Ν. 

Αλικαρνασσός) (ΦΕΚ 458/Δ/1988 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 696/Δ/2003) το 

βασικό οδικό δίκτυο της πόλης του Ηρακλείου ιεραρχείται ως εξής: 

• ως ελεύθερη λεωφόρος αστικής κυκλοφορίας λειτουργεί η Ν.Ε.Ο. Ε90 (ΒΟΑΚ) 

από την οποία οι κινήσεις διοχετεύονται στο δίκτυο των αρτηριών μέσω 5 

υφιστάμενων ανισόπεδων κόμβων (του αεροδρομίου, του Κατσαμπά, της 

Κνωσού, της Μεσσαράς και του Γαζίου). Ο χαρακτηρισμός ελεύθερη λεωφόρος 

αναφέρεται σε κύριες αρτηρίες μη διακοπτόμενης ροής, δηλαδή με πλήρη έλεγχο 

των προσβάσεων μέσω ανισόπεδων κόμβων/ διαβάσεων σε όλες τις 

διασταυρώσεις με άλλες οδούς και με παράπλευρες οδούς για την εξυπηρέτηση 

της τοπικής κυκλοφορίας. Οι ελεύθερες λεωφόροι προορίζονται για την 

εξυπηρέτηση μετακινήσεων μεγάλου μήκους με υψηλή ταχύτητα. 
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• ως (κύριες) αρτηρίες χαρακτηρίζονται: 

o ο εσωτερικός πεταλοειδής δακτύλιος παράκαμψης της κεντρικής περιοχής 

του Ηρακλείου που αποτελείται από τις οδούς Μίνωος – ΕΟΚ – Σμπώκου – 

Εθνικής Αντιστάσεως 

o ο εξωτερικός πεταλοειδής δακτύλιος παράκαμψης του κέντρου 

o η οδός που συνδέει το λιμάνι με τον ανισόπεδο κόμβο Κατσαμπά 

o η δυτική παραλιακή λεωφόρος από τα ενετικά τείχη μέχρι τις εκβολές του 

Γιόφυρου και η συνέχειά της προς το νότο μέχρι τον κόμβο Μεσσαράς. Το 

τμήμα της δυτικής παραλιακής από τα ενετικά τείχη μέχρι το λιμάνι 

υποβαθμίζεται σε κύρια συλλεκτήρια. Στη διασταύρωση της αρτηρίας με τη 

λεωφόρο 62 Μαρτύρων – ΠΕΟ δημιουργείται ανισόπεδος κόμβος. 

o η λεωφόρος 62 Μαρτύρων από τα τείχη (Χανιώπορτα) μέχρι τον Γιόφυρο και η 

συνέχειά της προς τα δυτικά (Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου – Ρεθύμνου), 

μέχρι την Πολεοδομική Ενότητα Γαζίου, όπου μέσω ανισόπεδου κυκλικού 

κόμβου εκτρέπεται προς τα βορειοδυτικά για να συναντήσει τη δυτική οριακή 

της ενότητας και μέσω αυτής τον κόμβο Γαζίου. 

o η λεωφόρος Ικάρου από τα ενετικά τείχη μέχρι το αεροδρόμιο 

o η λεωφόρος Κνωσού από το σημείο διασταύρωσής της με τον εσωτερικό 

πεταλοειδή μέσω ανισόπεδου κόμβου μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Κνωσού 

o η λεωφόρος Ιωνίας και η συνέχειά της Ούλωφ Πάλμε από τη διασταύρωσή της 

με τον εσωτερικό πεταλοειδή δακτύλιο μέχρι τις Βασιλειές 

o η οδός Κονδυλάκη και η συνέχειά της νοτίως της Ν.Ε.Ο. από τη διασταύρωσή 

της με τον εξωτερικό πεταλοειδή δακτύλιο μέχρι τον οικισμό Πρ. Ηλία 

o η οδός προς Φοινικιά 

o η νέα επαρχιακή οδός προς Βιάννο από τον κόμβο Κατσαμπά προς νότο 

o η εθνική οδός προς Μεσσαρά Ε 97 

o η οδός από την Ε 97 μέχρι το ΠΑΓΝΗ 

o η οδός που συνδέει το ΠΑΓΝΗ με τον κόμβο Γαζίου 

• ως (κύριες) συλλεκτήριες χαρακτηρίζονται οι οδοί που προβλέπονται κατά 

μήκος των ορίων των πολεοδομικών ενοτήτων και δεν είναι αρτηρίες. Κύριες 

συλλεκτήριες είναι και τα τμήματα των οδών Δημοκρατίας – Κνωσού, 

Κονδυλάκη και Π.Ε.Ο. Ηρακλείου – Ρεθύμνου που δεν χαρακτηρίζονται ως 

αρτηρίες. Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται ενδεικτικά οι τμήματα των οδών: 

Νεάρχου, Σοφοκλή Βενιζέλου, 62 Μαρτύρων, Δημοκρατίας, Νικολάου Πλαστήρα, 

κ.α. 
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Επιπλέον, από εγκεκριμένο Γ.Π.Σ., του Π.Σ. Ηρακλείου, δίδονται οι ακόλουθες 

κατευθύνσεις για το οδικό δίκτυο: 

• Οργάνωση της κυκλοφορίας στην εντός των τειχών περιοχή της παλιάς πόλης, 

έτσι ώστε αυτή να απελευθερωθεί από διαμπερείς κινήσεις και η πρόσβαση σε 

αυτή με αυτοκίνητο να γίνεται μέσω βρόγχων κυκλικής πορείας ύστερα από 

κατάλληλες μονοδρομήσεις των εντός της περιοχής των τειχών συλλεκτηρίων. 

Ειδικότερες ρυθμίσεις μπορούν να προταθούν στα πλαίσια έγκρισης της 

πολεοδομικής μελέτης ανάπλασης της περιοχής. 

• Προτείνεται η κατόπιν ειδικής μελέτης περιβαλλοντική – αισθητική 

αναβάθμιση του οδικού άξονα Δημοκρατίας – Κνωσού από το αρχαιολογικό 

μουσείο μέχρι αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού με τη δημιουργία πεζοδρόμων, 

ποδηλατοδρόμων και χώρων πρασίνου σε όλο το μήκος της παράλληλα προς 

τα ρεύματα κυκλοφορίας των οχημάτων. 

• το δίκτυο κυκλοφορίας των πεζών οργανώνεται με βασικούς άξονες τον 

προβλεπόμενο παραλιακό πεζόδρομο κατά μήκος της δυτικής παραθαλάσσιας 

ζώνης από τις εκβολές του Αλμυρού μέχρι τις εκβολές του Γιόφυρου που 

συνεχίζεται προς ανατολάς μέχρι το παλιό λιμάνι και τον κάθετο σε αυτόν 

άξονα που συνδέει το ιστορικό κέντρο με την Κνωσό. Επίσης βασικές 

διαδρομές κίνησης των πεζών προβλέπονται κατά μήκος εκατέρωθεν των 

ρεμάτων. 

 

 
Εικόνα 14: Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου πόλης του Ηρακλείου βάσει ΓΠΣ (από GIS Δήμου) 
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Εικόνα 15: Θεσμοθετημένη Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου πόλης του Ηρακλείου 

5.4.2 Βασικοί οδικοί άξονες βάσει πραγματικής λειτουργίας οδικού δικτύου 

Το παρόν παραδοτέο συνοδεύεται από τον Χάρτη Χ.1 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 

Βασικοί Οδικοί Άξονες ΠΕ Ηρακλείου 

O Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) είναι ο σημαντικότερος αναπτυξιακός 

άξονας της Κρήτης με χαρακτηριστικά Ελεύθερης Ταχείας Λεωφόρου (όχι σε όλο το 

μήκος του) και ενώνει με ταχύτητα τα πέντε σημαντικότερα οικιστικά κέντρα της 

Περιφέρειας, τα τέσσερα εκ των οποίων αποτελούν τις πρωτεύουσες των νομών, 

ήτοι Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Αγ. Νικόλαος (το πέμπτο είναι η Σητεία στην 

ανατολική Κρήτη).  

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του νέου αεροδρομίου στο 

Καστέλλι, το κύριο οδικό δίκτυο της περιοχής αποτελείται από δρόμους σε 

ακτινική διάταξη, οι οποίοι συνδέουν τους οικισμούς με το Ηράκλειο (κύριος πόλος 

έλξης των περισσότερων μετακινήσεων). Η ακτινική σύγκλιση των οδών στο 

Ηράκλειο παράλληλα με την έλλειψη ενός ανταγωνιστικού περιφερειακού δικτύου 

οδικής σύνδεσης των δευτερευόντων οικιστικών κέντρων του Νομού ενέτεινε την 

ανάπτυξη του βόρειου τμήματος του Νομού και του αστικού κέντρου του 

Ηρακλείου.  

Η κάθετη σύνδεση εντός του Νομού Ηρακλείου γίνεται μέσω δύο οδικών αξόνων, 

του δυτικού κάθετου άξονα Ηρακλείου – Μοιρών και του ανατολικού κάθετου 

άξονα Ηρακλείου – Βιάννου. Η σημασία των αξόνων αυτών (που δεν προβλέπονται 
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από το ΓΠΧΣΑΑ, όπως οι ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ) είναι πολύ μεγάλη για το Π.Σ. Ηρακλείου, 

αφού ο μεν δυτικός άξονας μέσω του ΝΟΑΚ θα παρέχει σύνδεση με το 

προγραμματιζόμενο εξειδικευμένο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων στο Τυμπάκι, ενώ 

ο ανατολικός κάθετος άξονας με το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου που 

προγραμματίζεται να κατασκευαστεί στο Καστέλλι.  

Η ανάλυση της μορφής του δικτύου, εμφανίζει το βασικό δομικό του στοιχείο, το 

οποίο είναι η ακτινική του μορφή, με κέντρο την πόλη του Ηρακλείου και ακτινική 

ανάπτυξη των υπολοίπων οδών από το Ηράκλειο προς τους λοιπούς προορισμούς. 

Δεν υπάρχουν, δηλαδή, επαρκείς οριζόντιες συνδέσεις των λοιπών πόλεων και 

οικισμών του Νομού μεταξύ τους (κατά τον άξονα Ανατολής – Δύσης), κάτι που 

εξαναγκάζει τα οχήματα να κινούνται υποχρεωτικά, σε πολλές περιπτώσεις, προς 

το Ηράκλειο ώστε δια αυτού να πραγματοποιούν τις αναγκαίες μετακινήσεις τους, 

δημιουργώντας σημαντικές περιπορείες και αυξάνοντας την κυκλοφοριακή 

φόρτιση του οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου. 

Από τις οδούς των ως άνω δικτύων, είναι εν γένει σε καλή κατάσταση από άποψη 

βατότητας, αυτές του Εθνικού και κυρίως ο νέος ΒΟΑΚ. Στις οδούς, όμως, του 

Επαρχιακού δικτύου και κυρίως σε αυτές του Δευτερεύοντος, υπάρχουν πολλά 

τμήματα τα οποία χρήζουν βελτίωσης από άποψη βατότητας.  

Αντιθέτως, όμως, προς το θέμα βατότητας, η υπάρχουσα διατομή αλλά και 

ορισμένα στοιχεία οριζοντιογραφικής χάραξης είναι ανεπαρκή, ακόμη και στον 

ΒΟΑΚ. Έτσι, παρ’ όλο που εξυπηρετεί πολύ υψηλούς φόρτους, η διατομή της οδού 

αυτής σε πολλά τμήματα είναι μιας λωρίδας (επιπλέον της ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση, 

χωρίς διαχωρισμό των κατευθύνσεων, κάτι που καθιστά τον άξονα ιδιαιτέρως 

επικίνδυνο, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από τον σημαντικό αριθμό τροχαίων 

συμβάντων με σωματικές βλάβες, τα οποία παρατηρούνται σε αυτόν. 

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο νέος οδικός άξονας από Αγία Βαρβάρα προς 

Μοίρες, ενώ προωθείται για την εξυπηρέτηση του υπό μελέτη αεροδρομίου 

Καστελλίου, και η ανάλογη αναβάθμιση του ΒΟΑΚ από Α.Κ. Καστελλίου μέχρι 

αεροδρομίου Καστελλίου. 

Βασικοί Οδικοί Άξονες Δήμου Ηρακλείου και Πολεοδομικού Συγκροτήματος 

Ηρακλείου 

Οι βασικοί άξονες που διατρέχουν το Π.Σ.Η. είναι κατ’ αρχάς ο Β.Ο.Α.Κ. με 

κατεύθυνση Δυτικά - Ανατολικά, κατά μήκος του οποίου υπάρχουν 4 ανισόπεδοι 

κόμβοι: για το αεροδρόμιο και τη ΒΙΠΕ στην Αλικαρνασσό, στη συμβολή με τον 

άξονα Ηρακλείου – Βιάννου, στη συμβολή με τον άξονα Ηρακλείου – Μοιρών και 

στο Γάζι. Η υφιστάμενη χάραξη του ΒΟΑΚ στο τμήμα του που διατρέχει το Π.Σ.Η. 

έχει χαρακτήρα περιφερειακής οδού. Ωστόσο, επειδή η οικιστική ανάπτυξη έχει 

επεκταθεί κατά πολύ νοτιότερα του ΒΟΑΚ με περαιτέρω τάσεις εξάπλωσης, η 

λειτουργία του ΒΟΑΚ τον καθιστά πλέον ως έναν τεχνητό φραγμό εντός του Π.Σ.Η. 

Το βασικό αστικό δίκτυο αποτελείται κατά μεν με κατεύθυνση ανατολικά προς 

δυτικά αφενός από την παραλιακή οδό Σοφοκλή Βενιζέλου – Κουντουριώτου και 
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αφετέρου, περίπου κεντροβαρικά της πόλης, από τον άξονα Καλοκαιρινού – 

Δικαιοσύνης και κατά δε με κατεύθυνση βόρεια προς νότια α) από τον άξονα 25ης 

Αυγούστου – Έβανς, η συνέχεια του οποίου αποτελεί την οδό προς Κνωσσό, καθώς 

και β) από τον άξονα Λ. Παλαμά – Λ. Ν. Παναγιωτάκη, η συνέχεια του οποίου 

αποτελεί την οδό προς Άγ. Δέκα. Οι άξονες αυτοί, διασχίζουν την πόλη και 

καταλήγουν μέχρι την παραλία και επομένως δια αυτών ολοκληρώνεται η κίνηση 

στο συνολικό οδικό κύκλωμα. Η σύνδεση αυτή δε, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς 

συνδέει το πολεοδομικό συγκρότημα και δια αυτού την ενδοχώρα με το λιμάνι – το 

μεγάλο κόμβο του οδικού δικτύου από τον οποίο εισρέει μεγάλος αριθμός 

κινούμενων οχημάτων από και προς το Ηράκλειο και την ανατολική Κρήτη 

ειδικότερα. Στο κύκλωμα αυτό, εντάσσεται και ο άλλος μεγάλος κόμβος του 

αεροδρομίου, από και προς το οποίο επίσης κινείται μεγάλος αριθμός οχημάτων.  

Επίσης, η κατασκευή του παραλιακού δρόμου Ηρακλείου - Ν. Αλικαρνασσού 

συμβάλλει στην αποφόρτιση της κίνησης προς το αεροδρόμιο μέσω της Ικάρου, 

αλλά και αποφέρει τη φόρτιση της κίνησης μέσα από τον οικισμό της ίδιας της Ν. 

Αλικαρνασσού. 

Η κυκλοφοριακή οργάνωση στην πόλη του Ηρακλείου και ειδικότερα στο ιστορικό 

του κέντρο είναι ιδιαίτερα προβληματική με καταγεγραμμένη τη μεγάλη έλλειψη 

θέσεων στάθμευσης των Ι.Χ. που κυκλοφορούν. Η κυκλοφορία με τα Μ.Μ.Μ. 

στηρίζεται αποκλειστικά στα λεωφορεία.  

Στην παλιά πόλη, η κυκλική μορφή του Ενετικού Κάστρου της πόλης ορίζει 

αντίστοιχα την οργάνωση του βασικού δικτύου με παράλληλες προς τα τείχη 

οδούς, τις Χαριλάου Τρικούπη, Νικολάου Πλαστήρα, Μπωφόρ και Ικάρου. Τέλος, στο 

βασικό δίκτυο συγκαταλέγεται και ο άξονας των οδών Αγίου Μηνά, Βικέλα και 

Αβέρωφ, ο οποίος συνδέει μεταξύ τους τις κεντρικές πλατείες Ελευθερίας, 

Κορνάρου, Αρκαδίου και Ρήγα Φεραίου. 

Η σύνδεση με τις νοτιότερες περιοχές πραγματοποιείται (κυρίως) μέσω της 

Εθνικής Οδού 97 (ΕΟ Ηρακλείου - Φαιστού), η οποία οδηγεί και σε σημαντικούς 

αρχαιολογικούς χώρους (ανάκτορο της Φαιστού, χώρος της αρχαίας πόλης 

Γόρτυνα). 

Στην πραγματικότητα, στο οδικό δίκτυο της πόλης του Ηρακλείου συναντώνται 

περισσότερες από τις προαναφερθείσες θεσμοθετημένες κατηγορίες οδών, οι 

οποίες αποτυπώνονται στην επόμενη εικόνα και συγκροτούν ένα 

«πολυφασματικό» οδικό δίκτυο και είναι οι ακόλουθες: 

• Ελεύθερη λεωφόρος: η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το τμήμα του Βόρειου 

Οδικού Άξονα Κρήτης – ΒΟΑΚ (Α90). Το μήκος της εν λόγω ελεύθερης 

λεωφόρου που διέρχεται από την πόλη του Ηρακλείου υπολογίζεται στα 

13.073, 61 μέτρα. 

• Πρωτεύουσα αρτηρία: στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγεται τμήμα της οδού 

Σοφοκλή Βενιζέλου με συνολικό μήκος 5.682,30 μέτρα. 
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• Δευτερεύουσα αρτηρία: περιλαμβάνει οδούς όπως η Γιαμαλάκη, η 62 

Μαρτύρων, η Μίνωος, Ικάρου, Νεάρχου, Δημοκρατίας, Εθνικής Αντιστάσεως, 

κ.λπ. Το συνολικό μήκος των δευτερευουσών αρτηριών υπολογίζεται στα 

30.555,43 μέτρα. 

• Συλλεκτήρια αρτηρία: οι συλλεκτήριες αρτηρίες έχουν συνολικό μήκος 

46.033,25 μέτρα και οι πιο σημαντικές από αυτές είναι η Γερωνυμάκη, η 

Εμμανουήλ Ξάνθου, η Γεωργίου Παπανδρέου, η Χριστομιχάλη Ξυλούρη, η 

Σκουλά, κ.λπ.  

• Τοπική οδός: οι τοπικές οδοί έχουν συνολικό μήκος 172.334,98 μέτρα. 

• Οδός εξυπηρέτησης: οι οδοί εξυπηρέτησης έχουν συνολικό μήκος 13.969,72 

μέτρα. 

• Πεζόδρομος: οι πεζόδρομοι έχουν συνολικό μήκος 9.064,80 μέτρα. 

• Μονοπάτι: τα μονοπάτια που καταγράφονται στην περιοχή παρέμβασης 

έχουν συνολικό μήκος 11.944,59 μέτρα. 

• Σκαλιά: με συνολικό μήκος 960,89 μέτρα. 

• Ποδηλατόδρομος: το συνολικό μήκος των ποδηλατοδρόμων της περιοχής 

παρέμβασης ανέρχεται στα 2.304,12 μέτρα. 

• Χωματόδρομος: οι χωματόδρομοι έχουν συνολικό μήκος 3.880,22 μέτρα. 

 
Εικόνα 16: Υφιστάμενη Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου πόλης του Ηρακλείου 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 2 - Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων και 

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Σεπτέμβριος 2020 

 

 
75 

Όπως συμπεραίνεται και από το Γράφημα που ακολουθεί,  από το σύνολο του 

οδικού δικτύου της πόλης του Ηρακλείου που λήφθηκε υπόψη (309.803,91 μέτρα) 

το 4,22% είναι η ελεύθερη λεωφόρος, το 1,83% είναι πρωτεύουσες αρτηρίες, το 

9,86% είναι δευτερεύουσες αρτηρίες, το 14,86% είναι συλλεκτήριες αρτηρίες, το 

55,63% τοπικές οδοί, το 4,51% οδοί εξυπηρέτησης, το 2,93% πεζόδρομοι, το 3,86% 

μονοπάτια, το 0,31% σκαλιά, το 0,74% ποδηλατόδρομοι και το 1,25% είναι 

χωματόδρομοι. 

 

Γράφημα 5: Ποσοστό Κατηγορίας Οδικού Δικτύου πόλης του Ηρακλείου 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό πως στην περιοχή παρέμβασης 

καταγράφονται κάποιες οδοί ήπιας κυκλοφορίας. Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω οδοί 

είναι: η οδός Κατεχάκη (από την οδό Αγίου Μηνά μέχρι την οδό Μονής Οδηγήτριας), 

η οδός Καρτερού, τμήμα της οδού Μαλικούτη (από την οδό Αριάδνης μέχρι την οδό 

Ιδομενέως) και η οδός Γκάλη.  

Μια απλή σύγκριση ανάμεσα στη θεσμοθετημένη ιεράρχηση του οδικού δικτύου 

της περιοχής παρέμβασης και της υφιστάμενης λειτουργίας του καταδεικνύει 

σημαντικές διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα, η Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη 

θεωρείται ως κύρια αρτηρία με βάση το Γ.Π.Σ. του Δήμου Ηρακλείου, ενώ στην 

πραγματικότητα λειτουργεί ως δευτερεύουσα αρτηρία. Επιπλέον, ολόκληρη η 

λεωφόρος Νεάρχου λειτουργεί ως δευτερεύουσα αρτηρία στην πραγματικότητα, 

ενώ σύμφωνα με το ισχύον Γ.Π.Σ. ένα τμήμα της θεωρείται κύρια αρτηρία (το τμήμα 

μεταξύ της λεωφόρου Στέλιου Καζαντζίδη και της λεωφόρου Εθνικής 

Αντιστάσεως), ενώ το υπόλοιπο τμήμα της θεωρείται κύρια συλλεκτήρια αρτηρία. 
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5.4.3 Πλάτος Οδοστρώματος Οδικού Δικτύου πόλης Ηρακλείου 

Σε γενικές γραμμές η περιοχή της πόλης Ηρακλείου που εξετάζεται, 

χαρακτηρίζεται κυρίως από μέτριες τιμές πλάτους οδοστρώματος, χωρίς φυσικά 

να απουσιάζουν πολύ μικρές ή πολύ μεγάλες τιμές πλάτους. Η μεγαλύτερη τιμή 

πλάτους οδοστρώματος που μετρήθηκε είναι ίση με 26,0 μέτρα, ενώ η μικρότερη 

είναι μόλις 1,7 μέτρα (πρόκειται για πλάτος ποδηλατοδρόμου).  

Σε μια διαφορετική ανάγνωση του οδικού δικτύου, δημιουργούνται 8 επιμέρους 

κατηγορίες για το σύνολο της εξεταζόμενης περιοχής της πόλης του Ηρακλείου, οι 

οποίες είναι (βλ. Γράφημα στη συνέχεια): 

• Οδοί με πλάτος οδοστρώματος μικρότερο των 3 μέτρων. Το ποσοστό τους 

ανέρχεται σε 1,92% επί του συνολικού ποσοστού του οδικού δικτύου που 

λήφθηκε υπόψη για τη μέτρηση του πλάτους οδοστρώματος. 

• Οδοί με πλάτος οδοστρώματος που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 5,5 μέτρων και οι 

οποίες συνθέτουν τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία για την εξεταζόμενη 

περιοχή. Το ποσοστό τους ανέρχεται στο 30,27% επί του συνολικού ποσοστού 

του οδικού δικτύου. 

• Οδοί με πλάτος οδοστρώματος που κυμαίνεται μεταξύ 5,5 και 8 μέτρων και 

αποτελούν το 47,74% του οδικού δικτύου που λήφθηκε υπόψη για τη μέτρηση 

του πλάτους οδοστρώματος. Πρόκειται για την κατηγορία που κυριαρχεί 

στην εξεταζόμενη περιοχή. 

• Οδοί με πλάτος οδοστρώματος που κυμαίνεται μεταξύ 8 και 10,5 μέτρων που 

αποτελούν το 10,97% του οδικού δικτύου που λήφθηκε υπόψη για τη μέτρηση 

του πλάτους οδοστρώματος. 

• Οδοί με πλάτος οδοστρώματος που κυμαίνεται μεταξύ 10,5 και 13 μέτρων που 

αποτελούν το 7,04% του οδικού δικτύου που λήφθηκε υπόψη για τη μέτρηση 

του πλάτους οδοστρώματος. 

• Οδοί με πλάτος οδοστρώματος που κυμαίνεται μεταξύ 13 και 15,5 μέτρων που 

αποτελούν το 1,54% του οδικού δικτύου που λήφθηκε υπόψη για τη μέτρηση 

του πλάτους οδοστρώματος. 

• Οδοί με πλάτος οδοστρώματος που κυμαίνεται μεταξύ 15,5 και 18 μέτρων που 

αποτελούν το 0,38% του οδικού δικτύου που λήφθηκε υπόψη για τη μέτρηση 

του πλάτους οδοστρώματος. 

• Οδοί με πλάτος οδοστρώματος μεγαλύτερο των 18 μέτρων που αποτελούν το 

0,15% του οδικού δικτύου που λήφθηκε υπόψη για τη μέτρηση του πλάτους 

οδοστρώματος. 
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Γράφημα 6: Πλάτη Οδοστρώματος Οδικού Δικτύου πόλης του Ηρακλείου 

Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι στην εξεταζόμενη περιοχή, οι 

κατηγορίες οδικού δικτύου που κυριαρχούν είναι αυτές που αντιστοιχούν σε πλάτη 

οδοστρώματος 5,5-8m και 3-5,5m, όπως αποτυπώνεται και στην Εικόνα που 

ακολουθεί. 

 
Εικόνα 17: Πλάτη Οδοστρώματος Οδικού Δικτύου πόλης του Ηρακλείου 

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του συνολικού μήκους του οδικού δικτύου 

συμπεριλήφθηκαν όλες οι οδοί εντός της πόλης του Ηρακλείου (εξεταζόμενη 

περιοχή). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι χωματόδρομοι, τα μονοπάτια και οι δρόμοι 

που είναι υπό κατασκευή. 
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5.4.4 Πλάτος Πεζοδρομίων του Ιεραρχημένου Οδικού Δικτύου πόλης Ηρακλείου 

Εισαγωγή 

Η περιοχή παρέμβασης είναι το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εκεί έγινε έλεγχος του 

πλάτους των πεζοδρομιών του ιεραρχημένου οδικού δικτύου, καθώς και των 

εμποδίων που ένας πεζός "συναντάει".   

Το ιεραρχημένο οδικό δίκτυο, στο οποίο έγινε απογραφή των πεζοδρομίων, αφορά 

στις εξής κατηγορίες: 

• Ελεύθερη/ Ταχεία Λεωφόρος 

• Πρωτεύουσα Αρτηρία 

• Δευτερεύουσα Αρτηρία 

• Συλλεκτήρια Οδός 

Συγκεκριμένα, οι οδοί που ελέγχθηκαν είναι: 

Πίνακας 8: Οδοί Ιεραρχημένου Δικτύου   

1. ΒΟΑΚ 
2. ΕΟ Ηρακλείου - Φαιστού 
3. Παναγιωτάκη 
4. Ελευθερίου Βενιζέλου 
5. Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 
6. Λεωφ. 62 Μαρτύρων 
7. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
8. Λεωφ. Καλοκαιρινού Ανδρέα 
9. Στυλιανού & Νικολάου 

Γιαμαλάκη 
10. Λεωφ. Μίνωος 
11. Λεωφ. ΕΟΚ 
12. Βασιλείου Σμπώκου 
13. Λεωφ. Κνωσσού 
14. Λεωφ. Δημοκρατίας 
15. Λεωφ. Εθνικής 

Αντιστάσεως 
16. Λεωφ. Ικάρου 
17. Λεωφ. Νεάρχου 
18. Λεωφ. Στέλιου Καζαντζίδη 
19. Μεσσαράς 
20. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 
21. Παπαστεφανάκη 
22. Λυσιστράτης 
23. Αγίου Ιωάννη Χωστού 
24. Παπαγιάννη Σκουλά 
25. Θερίσου 
26. Πατριάρχη Μελετίου 

Μεταξάκη 
27. Εργοτέλους 
28. Μάχης Κρήτης 
29. Ηφαίστου 
30. Θενών  

31. Παύλου Μελά 
32. Λεβηνού 
33. Λίμνης Κούρνα 
34. Στρυμώνος 
35. Κονδυλάκη 
36. Πυράνθου 
37. Λεωφ. Νικολάου 

Πλαστήρα 
38. Λεωφ. Ανδρέα 

Παπανδρέου 
39. Γεωργίου Γεωργιάδη 
40. Αγίου Μηνά 
41. Κυρίλλου Λουκάρεως 
42. Πλατεία Κορνάρου 
43. Αβέρωφ 
44. Οδός 1821 
45. Δικαιοσύνης 
46. Έβανς 
47. Χρυσοστόμου 
48. Λεωφ. Κνωσού 
49. Πλατεία Κύπρου 
50. Χαριλάου Τρικούπη 
51. Γερωνυμάκη 
52. Κομνηνών 
53. Κονίτσης 
54. Λαγκαδά 
55. Εμμανουήλ Ξάνθου 
56. Πιτσουλάκη 
57. Καπετάν Μανώλη 

Παντουβά 
58. Πέτρου Ανάγν. Φάνου 
59. Σερρών 
60. Ιτάνου 

61. Μονής Τόπλου 
62. Αγησιλάου 
63. Γεωργίου Παπανδρέου 
64. Αντωνίου Καστρινάκη 
65. Λευθεραίου 
66. Ιερολοχιτών 
67. Ατλαντίδος 
68. Παρασκευοπούλου 
69. Ονιθέ 
70. Γεωργίου Πετρακογιώργη 
71. Μεγάλου Αλεξάνδρου 
72. Θεοφάνους 
73. Ηρακλέους 
74. Παύλου Ζωγραφιστού 
75. Ούλωφ Πάλμε 
76. Λεωφόρος Ιωνίας 
77. Κωνσταντίνου Βολανάκη 
78. Θανάση Σκορδαλού 
79. Λεωφ. Παπαναστασίου 
80. Μονής Γωνιάς 
81. Μονής Πρεβέλης 
82. Αλεξανδρείας 
83. Μελετίου Πήγα 
84. Σκλαβόκαμπου 
85. Μηνά Γεωργιάδη 
86. Θεοτοκόπουλου 
87. Λόρδου Βύρωνα 
88. Επιμενίδου 
89. Λεωφ. Μποφώρ 
90. Δούκα Μποφώρ 
91. Γιάννη Χρονάκη 
92. Ανδρεάκη 
93. Μινώταυρου 
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Μέσω του Google Maps έγινε προσδιορισμός του πλάτους και της κατάστασης των 

πεζοδρομίων, όπως επίσης και του αστικού εξοπλισμού και γενικά όλων των 

εμποδίων που ένας πεζός μπορεί να συναντήσει. Προκειμένου να γίνει αυτός ο 

έλεγχος χρησιμοποιήθηκε η λειτουργία του Street View και οι δορυφορικοί χάρτες 

του Google Maps.  

Η ανάλυση για το πλάτος των πεζοδρομίων γίνεται με βάση τον αριθμό των 

οικοδομικών τετραγώνων, ήτοι η αναγωγή του μέσου όρους γίνεται ανά πλευρά Ο.Τ. 

(και όχι του συνολικού μήκους του πεζοδρομίου). 

Στην περιοχή παρέμβασης, σε αρκετές περιπτώσεις, υπήρχαν διακυμάνσεις στο 

πλάτος των πεζοδρομίων. Για αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκε ένα μέσο 

πλάτος. Επίσης, υπήρχαν οικοδομικά τετράγωνα όπου σε κάποιο τμήμα υπήρχε 

πεζοδρόμιο αλλά στο μεγαλύτερο μήκος ή στο σύνολό τους δεν υπήρχε 

διαμορφωμένο πεζοδρόμιο. 

Τέλος, για τα πεζοδρόμια του ιεραρχημένου οδικού δικτύου της πόλης του 

Ηρακλείου έγινε απογραφή των εμποδίων που ενδεχομένως συναντάει ένας πεζός 

κατά τη μετακίνηση, ενώ απογράφηκαν και οι οδεύσεις τυφλών όπου αυτές 

υπήρχαν. 

Απογραφή Πλάτους Πεζοδρομίων  

Το ελάχιστο πλάτος, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για πεζοδρόμια χωρίς αστικό 

εξοπλισμό είναι 1,50μ., ενώ στην περίπτωση που υπάρχει αστικός εξοπλισμός το 

απαιτούμενο πλάτος είναι τα 2,10 μ. Στον Δήμο Ηρακλείου βρέθηκε ότι το μέσο 

πλάτος πεζοδρομίων του ιεραρχημένου δικτύου είναι 1,332 μ. 

Η ανάλυση στη συνέχεια παρουσιάζεται για το σύνολο του ιεραρχημένου οδικού 

δικτύου και ανά κατηγορία οδού. 

 

Απογραφή Πλάτους Πεζοδρομίων - Σύνολο Ιεραρχημένου Οδικού Δικτύου 

Για το σύνολο των οδών, προέκυψε πως τα οδικά τμήματα που δεν διαθέτουν 

πεζοδρόμιο αποτελούν το 20,0% του συνολικού δικτύου. Τα πεζοδρόμια με πλάτος 

μικρότερο του 1,50 μ. καταλαμβάνουν το 48,5%, τα πεζοδρόμια με πλάτος μεταξύ 

1,51-2,00μ. ανέρχονται στο 19,5%, ενώ πλάτος μεγαλύτερο των 2,00 μέτρων 

καταλαμβάνουν πεζοδρόμια στο 12,0% του συνόλου.  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται το σύνολο πεζοδρομίων ανά πλευρά 

οικοδομικού τετραγώνου και το αντίστοιχο ποσοστό για κάθε κατηγορία πλάτους. 
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Πίνακας 9: Πλάτη Πεζοδρομίων για το σύνολο του ιεραρχημένου οδικού δικτύου 

Πλάτος Πεζοδρομίου 
Πλήθος πεζοδρομίων 

(πλευρά Ο.Τ.) 
Ποσοστό (%) 

Χωρίς πεζοδρόμιο 249 20,0% 

0,01-1,00 μ. 251 20,2% 

1,01-1,50 μ. 351 28,3% 

1,51-2,00 μ. 242 19,5% 

2,01-2,50 μ. 71 5,7% 

> 2,50 μ. 78 6,3% 

Σύνολο 1.242 100,0% 
 

20,0%

20,2%

28,3%

19,5%

5,7% 6,3%

Κατανομή Πλάτους Πεζοδρομίων για το Σύνολο του 
Ιεραρχημένου Οδικού Δικτύου της πόλης του Ηρακλείου

Χωρίς πεζοδρόμιο

0,01-1,00

1,01-1,50

1,51-2,00

2,01-2,50

> 2,50

 
Διάγραμμα 1: Κατανομή Πλάτους Πεζοδρομίων για το Σύνολο του Ιεραρχημένου Οδικού 

Δικτύου της πόλης του Ηρακλείου 

Απογραφή Πλάτους Πεζοδρομίων - Ανά Κατηγορία Ιεράρχησης Οδού 

I. Ελεύθερη/Ταχεία Λεωφόρος 

Στην περιοχή παρέμβασης, Ελεύθερη/Ταχεία Λεωφόρος είναι ο ΒΟΑΚ, όπου δεν 

υπάρχουν πεζοδρόμια λόγω της φύσης του (αυτοκινητόδρομος). 

II. Πρωτεύουσες Αρτηρίες 

Όσον αφορά στις πρωτεύουσες αρτηρίες, το μέσο πλάτος πεζοδρομίων είναι 2,113μ. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των πεζοδρομίων (65%) διαθέτουν πλάτος >1,50μ., τα 

πεζοδρόμια με πλάτος μεταξύ 1,01-1,50μ. είναι το 25%, ενώ τέλος το 10% των 

πεζοδρομίων δεν διαθέτουν πεζοδρόμιο. Σημειώνεται ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, 

το πλάτος δεν παραμένει σταθερό σε όλο το μήκος των οδών, ενώ υπάρχουν 

εμπόδια σε όλο το μήκος των πεζοδρομίων.  
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Πίνακας 10: Πλάτη Πεζοδρομίων στις Πρωτεύουσες Αρτηρίες 

Πλάτος Πεζοδρομίου 
Πλήθος πεζοδρομίων 

(πλευρά Ο.Τ.) 
Ποσοστό (%) 

Χωρίς πεζοδρόμιο 2 10,0% 

0,01-1,00 μ. 0 0,0% 

1,01-1,50 μ. 5 25,0% 

1,51-2,00 μ. 8 40,0% 

2,01-2,50 μ. 1 5,0% 

> 2,50 μ. 4 20,0% 

Σύνολο 20 100,0% 

 

10,0%
0,0%

25,0%

40,0%

5,0%

20,0%

Κατανομή Πλάτους Πεζοδρομίων στις Πρωτεύουσες 
Αρτηρίες της πόλης του Ηρακλείου

Χωρίς πεζοδρόμιο

0,01-1,00

1,01-1,50

1,51-2,00

2,01-2,50

> 2,50

 
Διάγραμμα 2: Κατανομή Πλάτους Πεζοδρομίων στις Πρωτεύουσες Αρτηρίες της πόλης του 

Ηρακλείου 

III. Δευτερεύουσες Αρτηρίες 

Στις δευτερεύουσες αρτηρίες, το 7,8% των οικοδομικών τετραγώνων δεν διαθέτουν 

πεζοδρόμιο. Πεζοδρόμιο μικρότερο του 1,50 μέτρου συναντάται στο 48,7% των 

πεζοδρομίων, ενώ το υπόλοιπο 43,5% αφορά σε πεζοδρόμια με πλάτος > 1,50μ. 

Πίνακας 11: Πλάτη Πεζοδρομίων στις Δευτερεύουσες Αρτηρίες 

Πλάτος Πεζοδρομίου 
Πλήθος πεζοδρομίων 

(πλευρά Ο.Τ.) 
Ποσοστό (%) 

Χωρίς πεζοδρόμιο 22 7,8% 

0,01-1,00 μ. 38 13,4% 

1,01-1,50 μ. 100 35,3% 

1,51-2,00 μ. 67 23,7% 

2,01-2,50 μ. 18 6,4% 

> 2,50 μ. 38 13,4% 

Σύνολο 283 100,0% 
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7,8%
13,4%

35,3%

23,7%

6,4%
13,4%

Κατανομή Πλάτους Πεζοδρομίων στις Δευτερεύουσες 
Αρτηρίες της πόλης του Ηρακλείου

Χωρίς πεζοδρόμιο

0,01-1,00

1,01-1,50

1,51-2,00

2,01-2,50

> 2,50

 
Διάγραμμα 3: Κατανομή Πλάτους Πεζοδρομίων στις Δευτερεύουσες Αρτηρίες της πόλης 

του Ηρακλείου 

IV. Συλλεκτήριες Οδοί 

Όσον αφορά στις συλλεκτήριες οδούς, μεγάλο ποσοστό δεν διαθέτει καθόλου 

πεζοδρόμιο (24% των Ο.Τ.), ενώ σχεδόν στις μισές περιπτώσεις (48,9%) τα 

υφιστάμενα πεζοδρόμια έχουν πλάτος μικρότερο του 1,50 μέτρου. Πεζοδρόμια με 

πλάτος > 1,50μ. αποτελούν το 27,1%. 

Πίνακας 12: Πλάτη Πεζοδρομίων στις Συλλεκτήριες Οδούς 

Πλάτος Πεζοδρομίου 
Πλήθος πεζοδρομίων 

(πλευρά Ο.Τ.) 
Ποσοστό (%) 

Χωρίς πεζοδρόμιο 225 24,0% 

0,01-1,00 μ. 213 22,7% 

1,01-1,50 μ. 246 26,2% 

1,51-2,00 μ. 167 17,8% 

2,01-2,50 μ. 52 5,5% 

> 2,50 μ. 36 3,8% 

Σύνολο 939 100,0% 
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24,0%

22,7%
26,2%

17,8%

5,5% 3,8%

Κατανομή Πλάτους Πεζοδρομίων στις Συλλεκτήριες Οδούς 
της πόλης του Ηρακλείου

Χωρίς πεζοδρόμιο

0,01-1,00

1,01-1,50

1,51-2,00

2,01-2,50

> 2,50

 
Διάγραμμα 4: Κατανομή Πλάτους Πεζοδρομίων στις Συλλεκτήριες Οδούς της πόλης του 

Ηρακλείου 

Κατάσταση Πεζοδρομίων 

Η αξιολόγηση της κατάστασης των πεζοδρομίων έγινε για όσα πεζοδρόμια 

απογράφηκαν, ήτοι πεζοδρόμια μη μηδενικού πλάτους. Στο σύνολο των 

πεζοδρομίων όλων των οδικών τμημάτων που απογράφηκαν, το 20% δεν διαθέτει 

καθόλου πεζοδρόμιο και συνεπώς δεν αξιολογείται. 

Χωρίς να ληφθεί υπόψη κατ’ αρχάς στην αξιολόγηση η ύπαρξη εμποδίων επί των 

πεζοδρομίων και το «καθαρό» πλάτος διέλευσης πεζών, καθώς και οι υποδομές 

εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ (οδεύσεις τυφλών, ράμπες στις διασταυρώσεις), η κατάσταση 

των πεζοδρομίων διακρίθηκε σε:  

• «Καλή», όταν ο πεζός μπορεί να περπατήσει σχετικά άνετα,  

• «Μέτρια» όταν υπήρχαν σπασμένες πλάκες ή ανωμαλίες στο πεζοδρόμιο,  

• «Κακή», όταν το πεζοδρόμιο ήταν κατεστραμμένο. 

Στο σύνολο των πεζοδρομίων που βρέθηκαν, η συντριπτική πλειοψηφία (97,3%) 

χαρακτηρίζεται από «Καλή» κατάσταση. Η κατάσταση των πεζοδρομίων 

χαρακτηρίστηκε ως "Μέτρια" στο 2,5% του συνόλου των πεζοδρομίων, ενώ ως 

"Κακή" μόνο το 0,2% αυτών.  

Εμπόδια επί των Πεζοδρομίων 

Ο εντοπισμός των εμποδίων αφορά στα πεζοδρόμια που απογράφηκαν, ήτοι 

πεζοδρόμια μη μηδενικού πλάτους. Στο σύνολο των πεζοδρομίων που 

απογράφηκαν (ανά Ο.Τ.), στο 37% δεν εντοπίζονται συστηματικά εμπόδια πάνω σε 

αυτά και δεν δυσχεραίνεται η διέλευση των πεζών (καθαρό πλάτος διέλευσης 

πεζών > 1,5μ.).  
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Όσον αφορά στο είδος των εμποδίων, εντοπίστηκε μεγάλη ποικιλία κατά μήκος 

των πεζοδρομίων. Αυτά ήταν δέντρα, κάδοι σκουπιδιών, ιστοί σήμανσης ΚΟΚ, 

κολώνες & κολωνάκια, περίπτερα, πυροσβεστικοί κρουνοί, καθώς και εμπορεύματα 

παρόδιων καταστημάτων. Το κύριο εμπόδιο που εμφανίζεται συχνότερα στα 

πεζοδρόμια είναι η κατηγορία "κολώνες - κολωνάκια". Πρόκειται, κατά κύριο λόγο, 

για στύλους (κολώνες) ΔΕΗ - ΟΤΕ και ιστούς φωτισμού και λιγότερο κολωνάκια σε 

ράμπες ΑΜΕΑ (για αποτροπή στάθμευσης). 

Πίνακας 13: Εμπόδια επί των πεζοδρομίων 

 Εμπόδια 

 Δέντρα Κάδοι 
Ιστοί 

Σήμανσης 
Στάσεις 

Κολώνες - 
Κολωνάκια 

Εμπορεύμ
ατα 

Περίπτερα 
Πυροσβεστικοί 

Κρουνοί 

Πλήθος 
πεζοδρομίων με 

εμπόδια ανά είδος 
439 77 425 53 553 66 21 8 

Σύνολο 
πεζοδρομίων με 

πλάτος >0,0μ. 
993 

Ποσοστό (%) επί 
του συνόλου 

44,2% 7,8% 42,8% 5,3% 55,7% 6,6% 2,1% 0,8% 

Οδεύσεις Τυφλών 

Διαπιστώνεται ότι υπάρχουν οδεύσεις τυφλών στα πεζοδρόμια του ιεραρχημένου 

οδικού δικτύου της πόλης του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, σε ποσοστό 19,7% στο 

σύνολο των πεζοδρομίων υπάρχει όδευση τυφλών. Οι οδεύσεις καταγράφονται -

κατά κύριο λόγο- σε συλλεκτήριες οδούς και ακολούθως σε δευτερεύουσες 

αρτηρίες, ενώ δεν εντοπίστηκαν οδεύσεις τυφλών στα πεζοδρόμια του 

πρωτεύοντος οδικού δικτύου. 

5.4.5 Φράγματα και Διαβάσεις 

Η ύπαρξη διαφόρων σημαντικών οδικών αρτηριών με χαρακτηριστική γεωμετρία, 

διαμόρφωση φιλική προς το αυτοκίνητο και μεγάλους φόρτους στην περιοχή, 

καθώς και η ύπαρξη των τειχών της παλαιάς πόλης και ανοιχτών ρεμάτων, 

επιφέρουν τον σχηματισμό φραγμάτων στην κίνηση των πεζών και άλλων 

ευάλωτων χρηστών. 

Το μεγαλύτερο φράγμα της περιοχής παρέμβασης αποτελεί ο ΒΟΑΚ (μαζί με τις 

παράπλευρες οδούς του), καθώς χωρίζει το τμήμα της πόλης του Ηρακλείου από 

τον υπόλοιπο Δήμο. Εξίσου σημαντικά φράγματα στην περιοχή είναι η Παραλιακή 

οδός, που διακόπτει την πόλη από το παραλιακό μέτωπο, οι μεγάλες οδικές 

αρτηρίες (π.χ. μεγάλος δακτύλιος, Λ. Κνωσού, Λ. Καζαντζίδη, Εθν. Αντιστάσεως, Λ. 

62 Μαρτύρων, κ.α.), με υπερτοπική σημασία που διασχίζονται δύσκολα, 

εγκυμονώντας σε ορισμένα σημεία τους μάλιστα αρκετούς κινδύνους για όσους 

μετακινούνται με ενεργούς τρόπους μετακίνησης. 

Επίσης, φυσικά φράγματα αποτελούν ο ποταμός Γιόφυρος και τα ανοιχτά ρέματα 

που διατρέχουν την πόλη (π.χ. Ξηροπόταμος, Χρυσοπηγή).  

Επιπλέον βασικές αποκοπές στην περιοχή αποτελούν και οι εκτάσεις του 

Αεροδρομίου και της ΒΙΠΕ, καθώς πρόκειται για εκτάσεις εντός της πόλης. 
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Τέλος, τα τείχη της παλαιάς πόλης λειτουργούν ως εμπόδια διάσχισης καθώς, 

υπάρχουν μεν πύλες και συνεπώς είναι σχετικά ευνοϊκότερες οι συνθήκες 

προσπέλασης, διασχίζονται δε μόνο από καθορισμένα σημεία. 

Είναι φανερό πως τα φράγματα που περιγράφηκαν δυσχεραίνουν σε κρίσιμο βαθμό 

την κίνηση των πεζών και των ποδηλατών στην περιοχή, ιδίως στην περίπτωση 

των μεγάλων οδικών αξόνων. Τα φράγματα που συναντώνται στην περιοχή 

τεμαχίζουν τον αστικό ιστό, αποκόπτοντας με αυτόν τον τρόπο την επικοινωνία 

της περιοχής. Αξίζει να αναφερθεί πως η προσπέλασή τους είναι ακόμα πιο 

δύσκολη για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. 

Συμπερασματικά, καθίσταται αναγκαία η αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης 

μέσα από την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων και παρεμβάσεων, προκειμένου 

να ενοποιηθεί καλύτερα ο αστικός ιστός αλλά και να βελτιωθεί η προσβασιμότητα 

των ατόμων που επιλέγουν για τη μετακίνησή τους το περπάτημα και το 

ποδήλατο. 

5.4.6 ΒΟΑΚ – Κάθετες συνδέσεις επαρχιακού και εθνικού δικτύου στην Π. Ε. 

Η πόλη του Ηρακλείου ενσωματώνει στα όρια της τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης 

(τμήμα Ηρακλείου), καθώς και πληθώρα επαρχιακών δικτύων και τμημάτων του 

ΝΟΑΚ – Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης. Ο ρόλος αυτών των δικτύων είναι 

καθοριστικός για την προσπελασιμότητα της πόλης από κατοίκους της 

περιφέρειας, εργαζόμενους στην περιφέρεια αλλά και επισκέπτες.  

Ο ΒΟΑΚ λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ως μεγάλος δακτύλιος για την πόλη του 

Ηρακλείου καθώς αρκετές μετακινήσεις στοχεύουν στη σύνδεση των δυτικών με τα 

ανατολικά προάστια διαμέσου του ΒΟΑΚ ειδικότερα στο τμήμα του από Κόμβο 

Μοιρών έως και Κόμβο ΒΙΠΕ- Καζαντζίδη επιβαρύνοντας σημαντικά το δίκτυο.  
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5.5.1 Αεροπορικές Μεταφορές 

Ο Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης»  αποτελεί τον δεύτερο 

σημαντικότερο ελληνικό αερολιμένα και απέχει 4 χιλιόμετρα από το κέντρο 

της πόλης, στην περιοχή Νέα Αλικαρνασσός. Είναι το 2ο μεγαλύτερο σε κίνηση 

αεροδρόμιο στην Ελλάδα με σχεδόν 8 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, με έτος 

αναφοράς το 2018. 

 
Εικόνα 18: Διεθνής Αερολιμένας "Ν. Καζαντζάκης", (Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) 

Το 2018 πραγματοποιήθηκαν έργα επέκτασης του αεροδρομίου. Τα έργα αυτά 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

• τη διαμόρφωση των χώρων του ισογείου και του α’ ορόφου του αερολιμένα 

(8.000τ.μ.) με νέα δάπεδα, ξύλινες επενδύσεις, led φωτισμό, νέα κλιματιστικά κα 

• την επέκταση του τερματικού σταθμού κατά 2.900 τμ. προς την πίστα (17μ.), 

• επιπλέον χώρος για καταστήματα αφορολογήτων ειδών, 

• 6 νέα ανακαινισμένα καταστήματα εστίασης στις αναχωρήσεις και 2 στους 

χώρους check in. 

• αναδιαμόρφωση των πυλών με δημιουργία επιπλέον. Συνολικά, ο αερολιμένας 

έχει πλέον 11 εξόδους με δικό τους ασανσέρ (9 έξοδοι στο ισόγειο, 2 στον α’ 

όροφο). 

• δημιουργία 2 lounges στην extra schengen περιοχή και 2 στην intra schengen 

ζώνη. 

 5.5 Δίκτυο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς  
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Ο αερολιμένας του Ηρακλείου εξυπηρετεί κατά κανόνα την επιβατική – τουριστική 

κίνηση, ενώ η εμπορευματική κίνηση είναι περιορισμένη, καθώς ο κύριος όγκος των 

εμπορευματικών μεταφορών εξυπηρετείται από το λιμάνι. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το νέο αεροδρόμιο, παρατηρείται 

μία συνεχής αύξηση τόσο των πτήσεων όσο και των επιβατών που διακινούνται 

μέσω του αερολιμένα Ηρακλείου. 

Η πρόσβαση στο αεροδρόμιο γίνεται μέσω του Βόρειου Οδικού Άξονα με ειδικό 

κόμβο, καθώς και μέσω της Λ. Ικάρου από το κέντρο της πόλης και το λιμάνι του 

Ηρακλείου. Η κίνηση εξωτερικού αποτελεί το 80% και πλέον της κίνησης του 

αερολιμένα, ενώ το σύνολο σχεδόν της επιβατικής κίνησης εξωτερικού διακινείται 

κατά τους μήνες Απρίλιο – Οκτώβριο. Η επιβατική κίνηση του εξωτερικού 

διαχωρίζεται σε εκείνη των τακτικών και σε εκείνη των έκτακτων πτήσεων 

(charter). Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εξαντλείται η δυνατότητα των 

υποδομών με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η άρτια εξυπηρέτηση όλων των 

πτήσεων, λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας. 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηρακλείου (2015-2019), το 

αεροδρόμιο σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας, κυρίως σε περιόδους 

νοτίων ανέμων. Η ανάπτυξη της περιοχής και η υπερσυγκέντρωση λειτουργιών της 

πόλης, του λιμανιού και του αεροδρομίου στην ευρύτερη περιοχή εντείνουν το 

πρόβλημα των παράλληλων εξυπηρετήσεων. Παρά τις παρεμβάσεις (κατασκευή 

νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών και οχημάτων εδάφους, όπως επίσης και η 

δημιουργία νέας αίθουσας check in, επέκταση χώρου αφίξεων και αναχωρήσεων, 

βελτίωση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για καλύτερη πρόσβαση στο αεροδρόμιο), το 

αεροδρόμιο εκτιμάται ότι δε θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στην αυξανόμενη 

επιβατική κίνηση που ήδη σήμερα εξυπηρετείται οριακά. 

Επιπλέον, από την αυξημένη κίνηση και λειτουργία του αερολιμένα Ηρακλείου 

έχουν δημιουργηθεί περαιτέρω προβλήματα που περιλαμβάνουν: 

• Την έντονη ηχορύπανση των κατοικημένων περιοχών του Ηρακλείου και 

κυρίως της Νέας Αλικαρνασσού 

• Την αλληλοεπίδραση των χώρων εναέριας κυκλοφορίας των αεροδρομίων 

Ηρακλείου, Χανίων και Καστελίου 

• Την ύπαρξη ελάχιστου χώρου για επέκταση των επίγειων εγκαταστάσεων 

• Τον κίνδυνο αεροπορικού δυστυχήματος κατά την πτήση των αεροσκαφών 

πάνω από κατοικημένες περιοχές. 

Οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των επιβατών κρίνονται ικανοποιητικές, ωστόσο 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι η περίοδος αιχμής της τουριστικής 

περιόδου δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά στην πίεση της αυξημένης 

κίνησης, γι' αυτό απαιτείται καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών 

μέχρι την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου. Πρέπει να αναβαθμιστεί άμεσα η 

δυναμικότητα του Αεροδρομίου στη Νέα Αλικαρνασσό, ώστε να εξυπηρετείται 

καλύτερα η ζήτηση αιχμής κατά τους θερινούς μήνες. 
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Για όλους τους παραπάνω λόγους, έχει εξαγγελθεί η κατασκευή νέου διεθνούς 

αεροδρομίου στο Καστέλλι Πεδιάδος, στις εγκαταστάσεις του υφιστάμενου 

στρατιωτικού αεροδρομίου. Ωστόσο, δεν είναι προς το παρόν σαφές αν το νέο 

αεροδρόμιο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά ή θα αντικαταστήσει πλήρως το 

αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης», αν και οι υφιστάμενες μελέτες και εξαγγελίες 

τείνουν προς το δεύτερο. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τον 

Αερολιμένα Ηρακλείου, παρουσιάζεται ο επόμενος πίνακας με το αντίστοιχο 

διάγραμμα που περιγράφουν την επιβατική και εμπορευματική κίνηση ανά έτος για 

την περίοδο 1994-2018, στοιχεία που το φέρνουν στη δεύτερη θέση σε επιβατική 

κίνηση στην Ελλάδα.. 

Πίνακας 14: Επιβατική και εμπορευματική κίνηση ανά έτος για την περίοδο 1994-2018 του 
Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου (Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΤΗ 
ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΜΠΟΡ/ΤΑ (σε τόνους) 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡ. 

1994 1.999.856 1.994.585 4.372 420 

1995 1.782.853 1.776.290 4.312 515 

1996 1.741.201 1.670.682 3.546 412 

1997 2.008.654 1.863.795 3.514 542 

1998 2.102.922 1.941.459 3.562 535 

1999 2.497.081 2.467.886 3.525 582 

2000 2.552.550 2.598.087 3.859 639 

2001 2.490.794 2.555.932 2.548 448 

2002 2.370.786 2.420.943 2.676 530 

2003 2.404.622 2.428.885 3.781 567 

2004 2.344.980 2.367.528 2.610 643 

2005 2.452.104 2.480.807 2.159 441 

2006 2.653.212 2.692.440 2.061 500 

2007 2.700.487 2.737.882 2.563 494 

2008 2.701.494 2.735.574 2.205 472 

2009 2.505.753 2.547.087 1.514 414 

2010 2.434.788 2.472.549 1.416 339 

2011 2.608.856 2.638.151 1.265 282 

2012 2.518.605 2.532.891 261 72 

2013 2.882.756 2.896.008 265 23 

2014 3.002.864 3.022.094 404 53 

2015 3.016.685 3.040.670 514 76 

2016 3.362.952 3.379.794 552 67 

2017 3.655.157 3.681.626 139 11 

2018 3.970.661 4.004.226 620 107 
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Γράφημα 7: Επιβατική κίνηση εσωτερικού - εξωτερικού διαχωρισμένη σε αφίξεις - 
αναχωρήσεις επιβατών (Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) 

5.5.2 Ακτοπλοϊκές Μεταφορές 

Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι το μεγαλύτερο της Κρήτης και είναι χαρακτηρισμένο 

ως λιμένας του κεντρικού δικτύου (core network) των Διευρωπαϊκών Δικτύων 

Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ). 

Γεωγραφικά είναι τοποθετημένο στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων (Ευρώπη, Αφρική 

και Ασία), όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα. 

 
Εικόνα 19: Ο Λιμένας Ηρακλείου ως σταυροδρόμι τριών ηπείρων (Πηγή: Ένωση Λιμένων 

Ελλάδος) 
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Διαθέτει πέντε προβλήτες, οι οποίοι εξυπηρετούν τη διακίνηση χύδην ξηρού και 

γενικού φορτίου, εμπορευματοκιβωτίων καθώς και επιβατική κίνηση ακτοπλοΐας 

και κρουαζιέρας, ενώ εξυπηρετεί σε μόνιμη βάση αλιευτικά σκάφη και σκάφη 

αναψυχής. Το συνολικό μήκος των κρηπιδωμάτων ανέρχεται σε 3.058 μ. με βάθος 

που φτάνει μέχρι και τα 14,2 μ. Το λιμάνι είναι πιστοποιημένο κατά ISPS Code και ο 

βασικός μηχανολογικός του εξοπλισμός περιλαμβάνει δύο αυτοκινούμενους 

γερανούς (80 και 100 τόνων ανυψωτικής ικανότητας) και επτά γερανούς επί 

σιδηροτροχιών. Το λιμάνι διαθέτει τερματικό σταθμό επιβατών επιφάνειας 3.500 

τ.μ. Στους χώρους του προβλήτα V λειτουργεί μικρή επισκευαστική ζώνη κυρίως 

για μικρά σκάφη. 

 
Εικόνα 20: Ανατολική άποψη του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου (Πηγή: Ένωση Λιμένων 

Ελλάδος) 

Πιο συγκεκριμένα διαθέτει: 

• Αλιευτικό Καταφύγιο. Περίπου 100 σκάφη (διαφόρων μεγεθών) φιλοξενούνται 

στον Ενετικό Λιμένα. Σε αυτό τον χώρο ελλιμενίζονται περίπου 90 

επαγγελματικά και ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας. Τα περισσότερα είναι τα 

παραδοσιακά ξύλινα "Τρεχαντήρια" και αρκετά από αυτά έχουν κατασκευασθεί 

στα δύο καρνάγια που βρίσκονται και λειτουργούν εντός της χερσαίας ζώνης 

του λιμένα. Στο παλαιό λιμάνι εκτός των αλιευτικών σκαφών εξυπηρετούνται 

και τα σκάφη αναψυχής. Ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, το λιμάνι φιλοξενεί 

πολλά σκάφη (γιωτ, θαλαμηγοί, ιστιοφόρα, κλπ) που περιοδεύουν στο Αιγαίο 

και στην Κρήτη. 

• Τουριστικό Λιμάνι - Μαρίνα Τουριστικών Σκαφών. Τα τουριστικά σκάφη 

ελλιμενίζονται στον Ενετικό Λιμένα και σε συνδυασμό με τα αλιευτικά 

δημιουργούν μια μοναδική εικόνα με φόντο το φρούριο Κούλε. Ιδιαίτερα τους 

θερινούς μήνες, υπάρχει αυξημένη ζήτηση από σκάφη που περιοδεύουν στο 

Αιγαίο και στην Κρήτη. Η μαρίνα προβλέπεται να επεκταθεί με πλωτές 

προβλήτες και πιο σύγχρονες υπηρεσίες. 
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• Μικρή Επισκευαστική Ζώνη. Η μικρή επισκευαστική ζώνη είναι απαραίτητη και 

συμπληρωματική λειτουργία για το λιμάνι. Ο ΟΛΗ προγραμματίζει την 

οργανωμένη ανάπτυξη της μικρής επισκευαστικής ζώνης για τα τουριστικά και 

αλιευτικά σκάφη, σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς στην ανατολικότερη 

προβλήτα, όπου διατίθεται ο αναγκαίος και κατάλληλος χώρος.  

• Επιβατικό Λιμάνι. Η λειτουργία του επιβατικού λιμένα προσδίδει ζωή και 

κίνηση στο λιμάνι, στην πόλη του Ηρακλείου και στον νομό γενικότερα. 

Εξυπηρετεί τις ανάγκες εμπορευμάτων, οχημάτων και επιβατών και έχει 

ανακηρυχθεί σε λιμάνι εθνικής σημασίας και διεθνούς εμβέλειας. Τα τελευταία 

χρόνια πραγματοποιήθηκαν σημαντικά έργα στο λιμάνι του Ηρακλείου με 

στόχο τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η κατασκευή νέου επιβατικού σταθμού, νέου προβλήτα, 

υποδομών μέτρων ασφαλείας (ζώνη ISPS), φωταγώγησης, πρόσθεσης νέων 

πλωτών προβλητών στο ενετικό λιμάνι, κατασκευής χώρου στάθμευσης εντός 

του λιμένα και  η αναβάθμιση του παλαιού επιβατικού σταθμού. Το Επιβατικό 

Λιμάνι του Ηρακλείου είναι το τέταρτο σε διακίνηση επιβατών στην Ελλάδα. 

Εξυπηρετεί ετησίως περίπου 2,0 εκ. επιβάτες και 310.000 οχήματα (ΕΙΧ και 

Φ/Γ) και διαθέτει δύο επιβατικούς σταθμούς, ο δεύτερος και νεότερος είναι 

εμβαδού 2.500m2 με σύγχρονες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. Παράλληλα 

φιλοξενεί αξιόλογο αριθμό κρουαζιερόπλοιων. Το λιμάνι λειτουργεί, τα 

τελευταία χρόνια, ως base port σε συνέργεια με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου 

«Νίκος Καζαντζάκης» και είναι το μοναδικό λιμάνι στην Ελλάδα, που σε 

συνεργασία με τις αρχές του αεροδρομίου, κάνει το Check - in, Check - out των 

επιβατών στο Νέο Επιβατικό Σταθμό, προσφέροντας τη δυνατότητα στους 

διερχόμενους επιβάτες να αξιοποιήσουν τον ενδιάμεσο χρόνο μέχρι την 

αναχώρησή τους από το αεροδρόμιο. Επίσης, πρόκειται για το δεύτερο λιμάνι, 

μετά του Πειραιά, που προσφέρει υπηρεσίες ως λιμάνι αρχής και τέλους 

κρουαζιέρας. 

• Εμπορικό Λιμάνι. Η διακίνηση εμπορευμάτων συμπληρώνει τη διακίνηση 

επιβατών στο λιμάνι και από κοινού προσδιορίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά 

του ως επιβατικό και εμπορικό λιμάνι. Στο Λιμένα Ηρακλείου η διακίνηση 

εμπορευμάτων αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Η διακίνηση γίνεται 

κυρίως στους προβλήτες ΙΙΙ και IV, όπου υπάρχει Ελεύθερη Ζώνη έκτασης 66 

στρεμμάτων. Η ύπαρξη ζώνης ελεύθερου εμπορίου ενισχύει τον εμπορικό ρόλο 

του λιμανιού και τη θέση που κατέχει στις διεθνείς μεταφορές ως 

διαμετακομιστικό κέντρο. Το εμπορευματικό Λιμάνι του Ηρακλείου, το 

μεγαλύτερο της Νότιας Ελλάδος κατατάσσεται σταθερά πλέον στην 5η θέση 

στην Ελλάδα, μετά τα Λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. 

Στον Λιμένα Ηρακλείου πραγματοποιούνται τα εξής δρομολόγια: 

• Πειραιάς - Ηράκλειο - Πειραιάς 

• Ηράκλειο - Κυκλάδες - Ηράκλειο 

• Ηράκλειο - Σητεία - Κάσος - Κάρπαθος - Χάλκη - Ρόδος 
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Ο Λιμένας του Ηρακλείου είναι για τα έτη 2017-2018-2019 σταθερά το τέταρτο σε 
διακίνηση επιβατών μετά το Λιμάνι του Πειραιά, της Θήρας και της Ραφήνας, ενώ 
όσον αφορά την εμπορευματική κίνηση, βρίσκεται στην πέμπτη θέση μετά τα 
λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, του Βόλου και της Ελευσίνας, όπως 
φαίνεται και στους παρακάτω πίνακες. Η επιβατική κίνηση του Λιμένα Ηρακλείου 
είναι αντίστοιχης τάξης μεγέθους με αυτή των λιμένων της Αίγινας και της 
Μυκόνου (πάνω από 1.500.000 επιβάτες ετησίως). 

Πίνακας 15: Επιβατική κίνηση ελληνικών λιμένων ως άθροισμα επιβιβασθέντων και 
αποβιβασθέντων για τα έτη 2017-2018-2019 (Πηγή: στοιχεία από ΕΛΣΤΑΤ) 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΛΙΜΑΝΙΑ 2017 2018 2019 
Μεταβολή 
2017-2018 

Μεταβολή 
2018-2019 

Πειραιώς 8.348.000 8.646.000 8.977.000 3,57% 3,83% 

Θήρας 1.789.000 1.986.000 2.117.000 11,01% 6,60% 

Ραφήνας 1.904.000 1.963.000 2.003.000 3,10% 2,04% 

Ηρακλείου 1.550.000 1.561.000 1.732.000 0,71% 10,95% 

Μυκόνου 1.410.000 1.571.000 1.669.000 11,42% 6,24% 

Αίγινας 1.489.000 1.606.000 1.573.000 7,86% -2,05% 

Πάρου 1.078.000 1.179.000 1.253.000 9,37% 6,28% 

Τήνου 941.000 1.000.000 1.002.000 6,27% 0,20% 

Σούδας 756.000 816.000 817.000 7,94% 0,12% 

Σύρου 631.000 696.000 732.000 10,30% 5,17% 

Ρόδου 629.000 643.000 653.000 2,23% 1,56% 

Γαυρίου 543.000 551.000 572.000 1,47% 3,81% 

Μυτιλήνης 392.000 373.000 328.000 -4,85% -12,06% 

Χίου  370.000 352.000 308.000 -4,86% -12,50% 

Σάμης 117.000 245.000 229.000 109,40% -6,53% 

΄Υδρας 242.000 261.000 228.000 7,85% -12,64% 

Πόρου 177.000 183.000 185.000 3,39% 1,09% 

Πατρών 21.000 155.000 139.000 638,10% -10,32% 

Σπετσών 109.000 112.000 87.000 2,75% -22,32% 

Πίνακας 16: Εμπορευματική κίνηση ελληνικών λιμένων ως άθροισμα εκφορτωθέντων και 
φορτοθέντων εμπορευμάτων για τα έτη 2017-2018-2019 (Πηγή: στοιχεία από ΕΛΣΤΑΤ) 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ) 

ΛΙΜΑΝΙΑ 2017 2018 2019 
Μεταβολή 
2017-2018 

Μεταβολή 
2018-2019 

Πειραιώς 6.739.000 7.607.000 8.165.000 12,88% 7,34% 

Θεσσαλονίκης 4.362.000 4.863.000 4.976.000 11,49% 2,32% 

Βόλου 3.721.000 3.852.000 3.670.000 3,52% -4,72% 

Ελευσίνας 3.813.000 3.451.000 3.494.000 -9,49% 1,25% 

Ηρακλείου 2.277.000 2.193.000 2.762.000 -3,69% 25,95% 

Λάρυμνας 3.489.000 3.102.000 2.512.000 -11,09% -19,02% 

Αγίων Θεοδώρων 1.927.000 2.067.000 2.117.000 7,27% 2,42% 

Ρίου 1.346.000 1.184.000 1.037.000 -12,04% -12,42% 

Πολιτικών (Ευβοίας) 1.317.000 1.072.000 900.000 -18,60% -16,04% 

Λαυρίου 920.000 907.000 795.000 -1,41% -12,35% 

Αλιβερίου 730.000 632.000 743.000 -13,42% 17,56% 

Αντικύρας 762.000 845.000 664.000 10,89% -21,42% 

Θήρας 509.000 514.000 649.000 0,98% 26,26% 

Ιτέας 755.000 805.000 596.000 6,62% -25,96% 

Μεγάρων 301.000 310.000 326.000 2,99% 5,16% 

Χαλκίδας 33.000 39.000 40.000 18,18% 2,56% 
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Αξίζει να σημειωθεί, πως ο λιμένας Ηρακλείου κατέγραψε σημαντική αύξηση στην 

επιβατική και εμπορευματική κίνηση από το 2018 στο 2019 της τάξεως του 10,95% 

και 25,95% αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η επιβατική και εμπορευματική κίνηση του 

Λιμένα Ηρακλείου ανά τρίμηνο των ετών 2017-2018-2019 φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα, όπου συμπεραίνεται ότι κατά το Γ' τρίμηνο πραγματοποιείται η 

περισσότερη κίνηση, είτε επιβατών είτε εμπορευμάτων. 

Πίνακας 17: Επιβατική και εμπορευματική κίνηση του Λιμένα Ηρακλείου ανά τρίμηνο για τα 
έτη 2017-2018-2019 

ΕΠΙΒΑΤΕΣ 

Λιμένας 
Ηρακλείου 

Αποβιβασθέντες Μεταβολή % Επιβιβασθέντες Μεταβολή % 

2017 2018 2019 
2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2017 2018 2019 
2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 135.000 123.000 150.000 -8,9 22,0 141.000 127.000 163.000 -9,9 28,3 

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 359.000 366.000 404.000 1,9 10,4 358.000 361.000 398.000 0,8 10,2 

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 196.000 200.000 231.000 2,0 15,5 183.000 187.000 212.000 2,2 13,4 

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 93.000 103.000 93.000 10,8 -9,7 85.000 94.000 81.000 10,6 -13,8 

Σύνολο 783.000 792.000 878.000 1,1 10,9 767.000 769.000 854.000 0,3 11,1 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (1) (2) 

Λιμένας 
Ηρακλείου 

Εκφορτωθέντα Μεταβολή % Φορτωθέντα Μεταβολή % 

2017 
(τόνοι) 

2018 
(τόνοι) 

2019 
(τόνοι) 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2017 
(τόνοι) 

2018 
(τόνοι) 

2019 
(τόνοι) 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 367.000 354.000 463.000 -3,5 30,8 187.000 173.000 254.000 -7,5 46,8 

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 409.000 390.000 488.000 -4,6 25,1 253.000 223.000 237.000 -11,9 6,3 

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 398.000 315.000 479.000 -20,9 52,1 203.000 182.000 269.000 -10,3 47,8 

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 334.000 355.000 365.000 6,3 2,8 126.000 201.000 207.000 59,5 3,0 

Σύνολο 1.508.000 1.414.000 1.795.000 -6,2 26,9 769.000 779.000 967.000 1,3 24,1 

(1) Περιλαμβάνονται οι διακινηθέντες επιβάτες και τα μεταφερθέντα εμπορεύματα με ατμόπλοια και δεξαμενόπλοια . 
(2) Περιλαμβάνονται και τα εμπορεύματα που μεταφέρονται με πορθμεία πλοία.     

Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ 

(ΟΛΗ ΑΕ) 

Με την υπ’ αρ.01/16-02-2007 Απόφαση της 31ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) εγκρίθηκε το Master Plan του Λιμένα 

Ηρακλείου (αναμορφωμένη τελική πρόταση, Προμελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων)3.  

Κατόπιν αυτής, το 2009 επικαιροποιήθηκε το Master Plan του ΟΛΗ Α.Ε.4, 

 
3 «Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου» (2004), Ρογκάν και 
Συνεργάτες Α.Ε., Ρογκάν Σ., Κίων Μελετητική Α.Ε., Μπαϊρακτάρης Δ & Συνεργάτες Ε.Π.Ε., 
Ξεζωνάκης Σ., Πορτοκάλογλου Δ., Βλάχου Σ. 
«Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.» (Ρογκάν και 
Συνεργάτες Α.Ε., Παπαγεωργίου Γ.Κ. & Μανούδης Α.) 

• Φάση Α΄ (2003, Α΄ & Β΄ Τροποποίηση 2004): Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης 
καταστάσεως και δυναμικής του ΟΛΗ Α.Ε.  

• Φάση Β (2004): Στρατηγική και Στόχοι Αναπτύξεως Λιμένα και ΟΛΗ Α.Ε.  
• Φάση Γ (2005): Επιχειρησιακό Σχέδιο. 
• Φάση Δ (2005): Σχέδιο Εκμεταλλεύσεως Περιοχών και Χώρων Λιμένα Ηρακλείου.  

4 «Επικαιροποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΟΛΗ Α.Ε., Τελική 
Έκθεση» (2009), Ρογκάν και Συνεργάτες Α.Ε., Παπαγεωργίου Γ.Κ. 
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Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α’/2012), «Κυρώνονται και 

αποκτούν ισχύ τυπικού νόμου, από το χρόνο της εκδόσεώς τους, οι κανονιστικού 

περιεχομένου αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων 

(Ε.Σ.Α.Λ.), με τις τροποποιήσεις τους, οι οποίες παρατίθενται στο Παράρτημα, που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152/3.5.2012 Τ.Α.Α.Π., αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τον παρόντα νόμο. Οι ανωτέρω αποφάσεις 

μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 

ύστερα από πρόταση της επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.». 

Με αφετηρία το Master Plan που εγκρίθηκε με την απόφαση της ΕΣΑΛ, η συνολική 

περιοχή χωρίζεται σε επιμέρους 11 ΟΤ. Οι αναπτυξιακοί στόχοι του Λιμένα 

Ηρακλείου καθορίστηκαν ως εξής: 

• Ανάπτυξη του λιμένα ως τουριστική πύλη της Κρήτης 

• Εκσυγχρονισμός του λιμένα 

• Ανάπτυξη εμπορικού λιμένα 

• Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ο.Λ.Η 

• Σύνδεση του Λιμένα με την τοπική Κοινότητα. 

Το εγκεκριμένο Master Plan του λιμένα, αναπτύχθηκε βασιζόμενο στην αρχή της 

αυτοτέλειας των Λιμενικών Τμημάτων, με ανεξάρτητες εισόδους και 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για κάθε Λ.Τ. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων 

ορίστηκε η αναδιάταξη του λιμένα με δημιουργία αυτόνομων διοικητικών μονάδων 

ή λιμενικών τμημάτων, που απεικονίζονται στην Εικόνα 21. 

Ειδικότερα, προβλεπόταν η δημιουργία οκτώ (8) Λιμενικών Τμημάτων, ξεκινώντας 

την αρίθμηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά: 

i. Λιμενικό Τμήμα Α΄ αναψυχής 

ii. Λιμενικό Τμήμα Β΄ ακτοπλοΐας 

iii. Λιμενικό Τμήμα Γ΄ κρουαζιέρας 

iv. Λιμενικό Τμήμα Δ΄ φορτοεκφόρτωση γενικού και χύδην φορτίων 

v. Λιμενικό Τμήμα Ε΄ Ελεύθερη Ζώνη – Διακινήσεως Εμπορευματοκιβωτίων 

vi. Λιμενικό Τμήμα Ζ΄ μελλοντικές επεκτάσεις Ελεύθερης Ζώνης – Διακινήσεις 

Εμπορευματοκιβωτίων 

vii. Λιμενικό Τμήμα Η΄ αλιευτικών σκαφών και επισκευαστικής μονάδας μικρών 

σκαφών 

viii. Λιμενικό Τμήμα Θ΄ Διοικήσεως ΟΛΗ ΑΕ 

ix. Λιμενικό Τμήμα I΄ περιοχής Λινοπεραμάτων 

Για το ΛΤ Α΄ Αναψυχής προβλέπονται 1. Έργα διανοίξεως νέας εισόδου για μικρά 

σκάφη και επαναφορά του Κουλέ στη φυσική του κατάσταση ως προσήνεμου 

μώλου του Ενετικού Λιμένα, και 2. Έργα αναβαθμίσεως του Ενετικού λιμένα σε 

λιμένα μικτής χρήσεως, σε πρώτη φάση (αλιευτικών και μικρών σκαφών). 

Πέραν των λιμενικών τμημάτων του Λιμένα Ηρακλείου, χωρίζεται η χερσαία 

λιμενική ζώνη σε 22 οικοδομικά τετράγωνα. 
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Τα προγραμματικά μεγέθη του λιμένα Ηρακλείου (σύμφωνα με τη μελέτη master 

plan του ΟΛΗ – 2007) ήταν τα παρακάτω:  

1. Οι τελικές προβλέψεις της μελέτης του εγκεκριμένου Master Plan του λιμένα 

Ηρακλείου για το 2035, που αποτελεί το έτος στόχο, ως προς τη διακίνηση 

επιβατών και τουριστών ανέρχονται σε: 3.000.047 επιβάτες και 821.908 

τουρίστες.  

2. Η διακίνηση εμπορευμάτων γίνεται σήμερα στους προβλήτες ΙΙΙ και IV, όπου 

υπάρχει Ελεύθερη Ζώνη έκτασης 66 στρεμμάτων. Επίσης, εμπορεύματα 

διακινούνται με φορτηγά οχήματα με τα ακτοπλοϊκά πλοία, καθώς και από την 

περιοχή Λινοπεράματα (τσιμέντο, καύσιμα) με εξειδικευμένα εμπορικά πλοία. 

Οι τελικές προβλέψεις της ως άνω μελέτης για το 2035, ως προς τη διακίνηση 

εμπορευμάτων ανέρχονται σε 420.987 τόνους γενικού φορτίου, 775.317 τόνους 

χύδην φορτίου και 4.679.624 εμπορευματοκιβώτια, οι οποίες σε περίπτωση 

μεταφοράς των λιμενικών δραστηριοτήτων των δύο τελευταίων κατηγοριών 

στο Τυμπάκι, θα είναι πολλαπλάσιου όγκου. 

 

Εικόνα 21: Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου 

Με την υπ’ αρ.716/2015 Απόφαση του ΣτΕ, ακυρώθηκαν οι πράξεις καθορισμού των 

χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος Ηρακλείου (στο 

τμήμα της βόρεια της παραλιακής οδού), λόγω της μη έκδοσης σχετικού Π.Δ. 

Κατά την 71η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ (15/12/2017) εισήχθη και πάλι το θέμα της 

επικαιροποίησης του Master Plan του Κεντρικού Λιμένα Ηρακλείου (πρώτη 

εισαγωγή θέματος στις 31/05/2017), ως προς τους όρους δόμησης και χρήσεις γης, 

ενώ για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας, αποσύρθηκε πλήρως η πρόταση για 

χωροθέτηση LNG εντός της χερσαίας ζώνης. Η πρόταση επικαιροποίησε το 

εγκεκριμένο Master Plan του λιμένα Ηρακλείου, με τροποποίηση του χωροταξικού 
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και ρυμοτομικού σχεδίου του λιμένα, ώστε να επιτευχθεί προσαρμογή με την υπ’ 

αρ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΣΒΜΑΧΜΑΕ/45139/30639/685/218/31-1-2018 Απόφαση του 

ΚΑΣ. 

• Για την τροποποίηση του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου του λιμένα, 

προσαρμόζονται οι χρήσεις των Λιμενικών Ο.Τ. (ΛΟΤ) 1, 2, 3, και4 στις απαιτήσεις 

του ΚΑΣ, με βασικότερη την απαίτηση για κατάργηση της πρότασης ανοίγματος 

για την είσοδο του Λιμένα Μικρών Σκαφών στην περιοχή του Κούλε. 

• Για την τροποποίηση του ΡΣ του λιμένα Ηρακλείου προτείνεται διαφοροποίηση 

στους όρους δόμησης των ΛΟΤ 1, 2, 3 και 4, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΑΣ. 

Με την κατάργηση της προοπτικής κατασκευής λοξού διαδρόμου στο σημερινό 

αεροδρόμιο, αίρεται η μέχρι σήμερα απαγόρευση επέκτασης του εμπορικού λιμένα 

προς ανατολάς. 

Η σημαντικότερη τροποποίηση που λαμβάνει χώρα σε σχέση με το εγκεκριμένο 

Master Plan είναι η κατάργηση της δημιουργίας ανεξάρτητης εισόδου στο 

λιμενίσκο Μικρών Σκαφών, η οποία είχε στόχο της διευκόλυνση της εισόδου των 

σκαφών, ενώ παράλληλα θα επιταχυνόταν η επαναφορά του Ενετικού Λιμένα στην 

αρχική του μορφή. 

Επίσης, μεταβάλλεται το εμβαδό του Λιμενικού Τμήματος (ΛΤ) Αναψυχής, αλλά και 

το ΛΤ Ακτοπλοΐας, τα οποία συνορεύουν. Αναδιαμορφώνεται ο Λιμενίσκος Μικρών 

Σκαφών, μεταξύ του ανατολικού ορίου του Προβλήτα Μικρού Κούλε και των 

δυτικών κρηπιδωμάτων του ΛΤ Ακτοπλοΐας, ο οποίος εμπίπτει στο ΛΤ Αναψυχής. 

Όπως και στο εγκεκριμένο Master Plan, διατηρούνται τα επτά (7) πρώτα ΛΤ, ενώ 

προτείνεται και η δημιουργία ενός ακόμα ΛΤ του Υδατοδρομίου (ΛΤ Ι), οπότε 

συνολικά προγραμματίζονται οκτώ (8) ΛΤ. 

Σχετικά με τη ρυμοτομική μελέτη του λιμένα, καθορίζονται έντεκα (11) Ο.Τ. Στη 

συγκεκριμένη τροποποίηση προτείνονται οκτώ (8) ΟΤ, στα οποία είναι 

διαφοροποιημένοι οι όροι δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις σε σχέση με το 

εγκεκριμένο Σχέδιο, ώστε να συμμορφωθούν με την απόφαση του ΚΑΣ. Στο ΡΣ Λ486 

– ΡΟ (εικόνα 23) εμφαίνεται το όριο της χερσαίας ζώνης του λιμένα, καθώς και ο 

εξομοιούμενος με χερσαία ζώνη λιμένα χώρος (ΦΕΚ 233/ΑΑΠ/2007). 

Σε συνέχεια όσων παραγράφανονται παραπάνω, με απόφαση της Συνεδρίασης της 

ΕΣΑΛ (την Τετάρτη 31/10/2018), εγκρίθηκε και η τροποποίηση του Master Plan.  
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Εικόνα 22: Πρόταση επικαιροποίησης Master Plan λιμένα Ηρακλείου 

Από τις προαναφερθείσες χρήσεις του αναθεωρούμενου Master Plan για τη 

Λιμενική Ζώνη, γίνεται αντιληπτό ότι παράλληλα με την ενίσχυση της λειτουργίας 

του λιμανιού, προβλέπεται και η δημιουργία, ενός συμπλέγματος δραστηριοτήτων 

φιλοξενίας, αναψυχής, εστίασης και εμπορίου. Το νέο αυτό σύμπλεγμα, μέσα στη 

λιμενική ζώνη, θα πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά και ενισχυτικά με τις 

ήδη ανεπτυγμένες δραστηριότητες στο παραλιακό μέτωπο της πόλης του 

Ηρακλείου. 

Στη λογική αυτή ο Δήμος Ηρακλείου θα πρέπει να αναπτύξει κοινές 

δραστηριότητες σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου έτσι ώστε το 

παραλιακό μέτωπο και το λιμάνι να ενισχύσουν την ελκυστικότητά τους και να 

συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων κινητικότητας της πόλης. 
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5.5.3 Υπεραστική Συγκοινωνία (ΚΤΕΛ) 

Στο Ηράκλειο υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο χερσαίων συγκοινωνιών το οποίο σε 

γενικές γραμμές εξυπηρετεί τις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών. Οι χερσαίες 

συγκοινωνίες πραγματοποιούνται: α) με αστικά λεωφορεία (τοπική συγκοινωνία), 

εντός των ορίων των Ηρακλείου, Γαζίου και Αλικαρνασσού και β) με υπεραστικά 

λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου Α.Ε, εντός των ορίων των Γουβών, 

Χερσονήσου και Μαλίων. Το δίκτυο εξυπηρέτησης των ΜΜΜ του Ηρακλείου 

αποτελείται μόνο από λεωφορειακές γραμμές και δεν έχει μέσα σταθερής τροχιάς.  

Το ΚΤΕΛ Ηρακλείου εν προκειμένω, έχει στη διάθεσή του Υπεραστικά Λεωφορεία 

(πράσινα), τα οποία συνδέουν το Ηράκλειο με όλους τους Νομούς της Κρήτης.  

Τα κύριοι δρομολόγια των Υπεραστικών Λεωφορείων από το Ηράκλειο: 

Ηράκλειο - Λασίθι (Χερσόνησος - Μάλια - Αγ. Νικόλαος - Ιεράπετρα - Σητεία - 

Βιάννος - Μονοφάτσι). Αφετηρία: Λιμάνι Ηρακλείου.  

Ηράκλειο - Ρέθυμνο - Χανιά  

• Ηράκλειο - Ρέθυμνο - Χανιά με Αφετηρία: Λιμάνι Ηρακλείου 

• Ηράκλειο- Ανώγεια - Κρουσώνας - Ασίτες - Δαφνές – Ρογδιά, με αφετηρία: 

Χανιώπορτα 

Επιπλέον, πραγματοποιούνται και δρομολόγια εκτός Κρήτης ως εξής: 

• Ηράκλειο - Λαμία - Λάρισα - Θεσσαλονίκη 

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

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2018 παραδόθηκαν στο κοινό νέες εγκαταστάσεις της 

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου Α.Ε και πλέον το ιστορικό κτίριο της πόλης 

του Ηρακλείου «Αθηνά», μπορεί και εξυπηρετεί άνετα το κοινό είτε πρόκειται αυτό 

να ταξιδέψει με πούλμαν είτε πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. 

 
Εικόνα 23: Εσωτερικό των νέων εγκαταστάσεων της "Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου – 

Λασιθίου Α.Ε" 
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5.5.4 Αστική Συγκοινωνία  

Αστικό ΚΤΕΛ 

Εντός πόλης το ΚΤΕΛ Ηρακλείου είναι αρμόδιο για την οργάνωση, την εκτέλεση και 

την επίβλεψη του συγκοινωνιακού έργου με συναρμόδιο για ζητήματα διαδρομών 

και χωροθέτησης/ συντήρησης στάσεων το Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών 

της Τ.Υ. του Δήμου Ηρακλείου. 

Το Αστικό ΚΤΕΛ (Αστικά Λεωφορεία με μπλε χρώμα), εξυπηρετεί όλο το 

πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου (συμπεριλαμβάνει τις περιοχές Γαζίου και 

Ν. Αλικαρνασσού), τα προάστια, καθώς και τα γύρω χωριά, σε μια ακτίνα 12 χλμ. 

(βλ. Χάρτη Χ.2 που συνοδεύει το παρόν Παραδοτέο). Έχει είκοσι αστικές γραμμές, 

με το πρώτο δρομολόγιο να αναχωρεί στις 6 π.μ. και το τελευταίο στις 11 μ.μ. Τα 

γεωγραφικά όρια των γραμμών του ΚΤΕΛ διαιρούνται σε δύο ζώνες:  

• Στην Α' ζώνη που περιλαμβάνει την πόλη του Ηρακλείου σε μια ακτίνα από 0 

(το κέντρο της πόλης) έως 5 χλμ. και στη Β' ζώνη που περιλαμβάνει τα 

προάστια, δηλαδή από τα 5 χλμ. και μετά, πλην κάποιων χωριών.  

• Στη Β΄ ζώνη περιλαμβάνονται οι γραμμές: Αμνισσός, Πρασσά, Καλλιθέα, 

Λινοπεράματα, Γάζι, Γάζι - Καβροχώρι και Κνωσός. Το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου 

διαθέτει έναν στόλο 56 ειδικά διασκευασμένων αστικού τύπου λεωφορείων, 

μεταξύ των οποίων τρία είναι τύπου mini-bus και τέσσερα διπλά με φυσούνες.  

Οι σταθμοί των οχημάτων βρίσκονται σε τρία (3) σημεία της πόλης. Οι δύο σταθμοί 

που εξυπηρετούν το Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ βρίσκονται πλησίον του Λιμένα 

Ηρακλείου επί της οδού Εφέσου και ο τρίτος πλησίον της Χανιώπορτας (χωρίς 

σαφή οριοθέτηση με σημαντικά προβλήματα εξυπηρέτησης). Το υπεραστικό ΚΤΕΛ 

Ηρακλείου, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μετεγκαταστάθηκε σε νέο 

ιδιόκτητο χώρο με πρόσωπο επί των οδών Εφέσου, Ικάρου και Αντιστάσεως, 

αναβαθμίζοντας σημαντικά το επίπεδο εξυπηρέτησης των μετακινούμενων, 

επιβαρύνοντας ωστόσο με σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο τη Λ. Ικάρου και Λ. Εθν. 

Αντιστάσεως. 
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Οι κύριες γραμμές εξυπηρέτησης της πόλης διαχωρίζονται στα δρομολόγια λιμένος 

και αεροδρομίου, όπως παρακάτω: 

 

Εικόνα 24: Βασικές λεωφορειακές γραμμές κατά τη χειμερινή περίοδο (Πηγή: Ιστοσελίδα 
ΚΤΕΛ Ηρακλείου 
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Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ανακοίνωση5 του ΚΤΕΛ Ηρακλείου, από 

01/10/2020 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια: 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΠΟ  ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
➢ Α.Τ.Ε.Ι.: 6:00 – 6:35 - 7:15 - και κάθε 15’-20’ - 22:30. Μετά 23:00 - 23:30 - 24:00. Σάββατο: ως έχει 

έως τις 23:00, μετά 23:20 - 23:40 - 24:00 
➢ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΘΕΡΙΣΣΟΣ: 6:15 - 7:00 - κάθε 30’ έως 15:00. Μετά κάθε 1 ώρα έως 22:00. Κυριακές: 

6:15 – 8:00 - κάθε 2 ώρες έως 22:00. 
➢ ΓΑΖΙ:  06.30 - 6:48 (ΚΑΒΡ) - 7:20 - και κάθε 1 ώρα έως 14.20 (ΚΑΒΡ) - Μετά 16.00 - 17.00 - 

18.00 KAB - 19.20 - 21:05 - 22.00. Σάββατο: 06:45 - 07:45 - 09:00 – 10.20 - 12.00 – 13.20 – 15:00 – 
16:20 – 18:00 – 20:20 – 22:00. Κυριακή: 07:20 - 10:00 - 13:00 – 16.00 -19.00 – 22.00. 

➢ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ: 06:15 – 7:30 & ανά 1 ώρα έως 20:30, μετά: 21:40 - 22:40 - 23:15.  
➢ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ: 6:48 – 10:20 - 14:20 – 18:00. 
➢ Σάββατο: 6:45 – 10:20 - 13:20 – 18:00 – 20:20, Εκτός Κυριακές 
➢ ΑΜΝΙΣΣΟΣ: 6:55 (Πρασσά Αμνισσός) - 8:00 - και  κάθε 1 ώρα έως τις 22:00, (ANAXΩΡ. ΑΠΟ 

ΓΙΟΦΥΡΟ). Σαββάτο - Κυριακή: 7:00 – 8:00 – και κάθε 1 ώρα έως 22:00 
➢ ΚΑΛΛΙΘΕΑ: 07:05 – 14:10 - 17:10. ** Σάββατο: 7:10 και 12:10 (ΑΠΟ ΓΙΟΦΥΡΟ) (Εκτός Κυριακής) 
➢ ΠΑ.Γ.Ν.Η. ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: 6:25 - 6:52 – 7.20 (και Ι.Τ.Ε.) - 7.47 και κάθε 1 ώρα, έως 21.47. 
➢ ΦΟΙΝΙΚΙΑ – ΜΑΛΑΔΕΣ: 6:55 – 14:15 - 16:00 (Εκτός Σαββάτου - Κυριακής) 
➢ ΓΟΥΡΝΕΣ – ΑΘΑΝΑΤΟΙ: 7:05 – 13:55 (Εκτός Σαββάτου - Κυριακής) 
➢ Ι.Κ.Α.: 07:05 (Γούρνες Ι.Κ.Α.) - 10:00 - 15:00 (Εκτός Σαββάτου – Κυριακής) 
➢ ΚΝΩΣΣΟΣ – ΠΑΓΝΗ: 7.00 - 8:00 - 9:00 – 11:00 – 13:00 - 14:10 - 14:45 (Αναχώρηση από Κνωσό) 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΠΟ  ΛΙΜΑΝΙ 
➢ ΚΝΩΣΣΟΣ: 6:00 - 6:20 – 7:00 – 7:20 – 8:00 & κάθε 20’-40’ (Κάθε Ώρα +00’ & +20’) έως 22:00 – 

22:30 – 23:00. Σάββατο:  6.00 - 6.20 & κάθε 20’ έως 15.00. Μετά 15.20 - 16.00 - 16.20 - 17.00 - 
17.20 - 18.00 έως 22.00 - 22.30 - 23.00. Κυριακή: 6.00 - 6.30 & κάθε 30’ έως 23.00 

➢ ΦΟΡΤΕΤΣΑ: 6.40 & κάθε 1 ώρα έως τις 21.40. Κυριακή:  6:45 – 8:45 – 10:45 - 12:45 - 14:45 - 16:45 
- 18:45 – 20:45 

➢ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ: 6.00 - 6:30 - 7:00 & κάθε 20’ έως 22.00 – 22:30 - 23:00. Σάββατο: 6:00 - 6:30 - 7:00 
& κάθε 20’ έως 16:00, Μετά κάθε 30’ έως 23:00. Κυριακή: 6:00 – 23:00 ανά 1 ώρα.    

➢ ΛΙΜΑΝΙ-ΠΑ.Γ.Ν.Η: 07:45 - 08:15 & κάθε 15’ έως  16:00 - 16:30 & κάθε 1 ώρα έως 21:30 - 22:45. 
Σάββατο - Κυριακή: 7:30 - 21:30, ανά 1 ώρα και 22:45. 

➢ ΜΕΣΑΜΠΕΛIEΣ: 6.45 - 7.15 & κάθε 1 ώρα έως 21:15. Σάββατο: 6:45 - 7:15 & κάθε 1 ώρα - έως 15:15, 
Μετά κάθε 2 ώρες - 17:15 - 19:15 - 21:15. Εκτός Κυριακής. 

➢ ΣΚΑΛΑΝΙ: 7:05 – 10:10 - 14:15 – 16:05 - 18:10 - 21:00. ** Σάββατο: 07:15 – 14:15. Εκτός Κυριακής. 
➢ ΑΓ. ΣΥΛΛΑΣ: 6:45 – 9:20 - 12:30 - 14:05 – 16:10 - 20:30. ** Σάββατο: 06:45 – 14:05. Εκτός 

Κυριακής. 
➢ ΛΙΜΑΝΙ-ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ: 7:05 - 8:05 - 8:25 - 9:05 - 09:25 - ανά 20’ με 40’ έως 22:05. 
➢ ΛΙΜΑΝΙ - ΠΑ.Γ.Ν.Η – ΙΤΕ: 7:20 (από Αεροδρόμιο)  –  8:30 – 14:30 – 17:30. Σάββατο-

Κυριακή: (αναχώρηση από Αεροδρόμιο) -  9:50 - 15:50 
➢ NEO KOIMHTHΡΙΟ: 10:00 (από ΓΙΟΦΥΡΟ) – επιστροφή 11:15 από Νέο Κοιμητήριο. Κυριακή: 9:00 

& επιστροφή 10:30 
 
Αναχωρήσεις Από Α.Τ.Ε.Ι. Προς – ΚΕΝΤΡΟ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΑΠΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΡΟΣ – ΚΕΝΤΡΟ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: 6:35 - 7:00 - 7:50, ΚΑΙ ΚΑΘΕ 15' ΕΩΣ 22:50, ΜΕΤΑ  23:10 -
23:30 

Αναχωρήσεις Από ΑΜΝΙΣΣΟ Προς – ΚΕΝΤΡΟ – ΓΙΟΓΥΡΟ - Α.Τ.Ε.Ι. 

ΑΠΟ ΑΜΝΙΣΣΟ ΠΡΟΣ - ΚΕΝΤΡΟ - ΓΙΟΦΥΡΟ - Α.Τ.Ε.Ι.:  07:45 ΚΑΙ ΑΝΑ 1 ΩΡΑ (KAΘΕ KAI 45') - ΕΩΣ 
20:45, ΤΕΛΟΣ 21:35 - (ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΑΜΝΙΣΣΟ)  

Αναχωρήσεις Από ΓΑΖΙ Προς – ΚΕΝΤΡΟ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΑΠΟ ΓΑΖΙ ΠΡΟΣ - ΚΕΝΤΡΟ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ:  7:00 - 7:30 (ΚΑΒΡ.) - 08:05 - 09:05 - 10:05 - 11:15 (ΚΑΒΡ.) - 
12:05 - 13:15 - 14:15 - 15:15 (ΚΑΒΡ.) - 16:45 - 17:45 - 18:50 (ΚΑΒΡ.) - 20:05 - 21:40 - 22:40. 

Αναχωρήσεις Από ΑΜΟΥΔΑΡΑ Προς – ΚΕΝΤΡΟ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΑΠΟ ΑΜΟΥΔΑΡΑ ΠΡΟΣ – ΚΕΝΤΡΟ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ:  6:50 - 8:20 ΚΑΙ ΑΝΑ 1 ΩΡΑ (KAΘΕ KAI 20') ΕΩΣ 23:20, 
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ 23:50 

 
5 http://astiko-irakleiou.gr/news.html?id=2091 

http://astiko-irakleiou.gr/news.html?id=2091
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Αναχωρήσεις Από ΑΜΟΥΔΑΡΑ Προς – ΚΕΝΤΡΟ - ΛΙΜΑΝΙ 

ΑΠΟ ΑΜΟΥΔΑΡΑ ΠΡΟΣ -  ΚΕΝΤΡΟ -  ΛΙΜΑΝΙ:   7:45 - 8:50 ΚΑΙ ΑΝΑ 1 ΩΡΑ (KAΘΕ KAI 50') ΕΩΣ  21:50,  ΚΑΙ 
ΤΕΛΟΣ  22:40 

Αναχωρήσεις Από ΚΝΩΣΣΟ Προς – ΚΕΝΤΡΟ - ΛΙΜΑΝΙ. 

ΑΠΟ ΚΝΩΣΣΟ ΠΡΟΣ - ΚΕΝΤΡΟ - ΛΙΜΑΝΙ: 6:20 - 6:40 - 7:25 - 7:45 - 8:25 - 8:45 - 9,10 - 9:25 - 9:45 - 10:25 
- 10:45 - 11:25 - 11:45 - 12:25 - 12:45 - 13:25 - 13:45 - 14:25 - 14:45 - 15:25 - 15:45 - 16:10 - 16:25 - 16:45 - 
17:25 - 17:45 - 18:25 - 18:45 - 19:25 - 19:45 - 20:05 - 20:45 - 21:25 - 21:45 - 22:25 - 22:55 - 23:25 -
 (ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΚΝΩΣΣΟ) 

Αναχωρήσεις Από ΦΟΡΤΕΤΣΑ Προς – ΚΕΝΤΡΟ - ΛΙΜΑΝΙ. 

ΑΠΟ ΤΕΡΜΑ ΦΟΡΤΕΤΣΑ ΠΡΟΣ - ΚΕΝΤΡΟ - ΛΙΜΑΝΙ: 07:00 - 08:00 - 09:05 - 10:05 - 11:05 - 12:05 - 13:05 - 
14:05 - 15:00 - 16:05 - 17:05 - 18:05 - 19:05 - 20:05 - 21:05 - 10:05 - (ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΡΜΑ 
ΦΟΡΤΕΤΣΑ) 

ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΝΩΣΣΟΥ (ΥΨΟΣ  ΒΕΝΖΕΛΙΟΥ) ΠΡΟΣ – ΚΕΝΤΡΟ - ΛΙΜΑΝΙ: 06:22 - 06:42 - 07:03 - ΚΑΙ 
ΚΑΘΕ 20' ΕΩΣ ΚΑΙ 22:28 – ΜΕΤΑ 22:57 - 23:27 

Αναχωρήσεις Από ΣΚΑΛΑΝΙ Προς – ΚΕΝΤΡΟ - ΛΙΜΑΝΙ.  

ΑΠΟ ΤΕΡΜΑ ΣΚΑΛΑΝΙ ΠΡΟΣ - ΚΕΝΤΡΟ - ΛΙΜΑΝΙ: 07:30 - 10:40 - 14:45 - 16:35 - 18:40 * - 21:30 * - 
(ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΡΜΑ  ΣΚΑΛΑΝΙ) - * ΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΩ 

Αναχωρήσεις Από AΓ. ΣΥΛΛΑ Προς – ΚΕΝΤΡΟ - ΛΙΜΑΝΙ.  

ΑΠΟ ΤΕΡΜΑ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ ΠΡΟΣ - ΚΕΝΤΡΟ - ΛΙΜΑΝΙ: 07:20 - 10:05 - 14:50 - 16:50 - 21:10 (ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ) 

Σημειώνεται ότι κατά τη θερινή περίοδο πυκνώνουν οι διαδρομές που εξυπηρετούν 

τις περιοχές Αμνισός, Κνωσός, Αεροδρόμιο.  

Οι υφιστάμενες γραμμές εξυπηρέτησης καλύπτουν σχετικά ικανοποιητικά τις 

διάφορες περιοχές με σημαντικά κενά ωστόσο σε επιμέρους περιοχές, όπως 

αποτυπώνεται στον Χάρτη Χ.2 «ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» που συνοδεύει το 

παρόν Παραδοτέο.  

Ανεπαρκής κάλυψη της δημόσιας συγκοινωνίας παρατηρείται στις περιοχές 

Καμίνια, σε μέρος της Θερίσου, στο Περιφερειακό Κέντρο, στον Εσταυρωμένο, στον 

Άη Γιάννη Χωστό - Στειακού Μετόχι, στην Κορώνη, στον Κάτω Κατσαμπά - Παπά 

Τίτου Μετόχι, και σε μέρος των Μεσαμπελιών.  

Εντοπίζεται μεγάλη συχνότητα δρομολογίων προς Αεροδρόμιο και Λιμάνι, ενώ 

παρατηρείται ότι το σύνολο των λεωφορειακών γραμμών εξυπηρετούν ακτινικά 

την πόλη και τις επιμέρους γειτονιές προς το κέντρο. Ενδεικτικά, δεν υπάρχουν 

περιφερειακές συνδέσεις μεταξύ των περιοχών Καμίνια - Θέρισσος – Μασταμπάς - 

Κορώνη, Αλικαρνασσός – Άη Γιάννης - Βενιζέλειο, το σύνολο των γειτονιών με 

ΠΑΓΝΗ- ΙΤΕ- ΕΛΜΕΠΑ, Αμμουδάρα - Γάζι - ΠΑΓΝΗ κ.α. 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι κομβικές δραστηριότητες όπως το ΙΤΕ, ΠΑΓΝΗ, 

ΕΛΜΕΠΑ-πρώην ΤΕΙ, και ευρύτερα η ζώνη Αμφιθέα, Εσταυρωμένος, Φοινικιά, ΤΕΙ, 

Πρώην ΚΑΤΤΕ, και ΒΙΠΕ εξυπηρετούνται μόνο με διαδρομές που συνδέουν το 

κέντρο με κάποιες εξ αυτών. 

Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές όπως η ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου και το 

ΒΙΟ.ΠΑ. Μαλάδων που η συχνότητα των δρομολογίων είναι χαμηλή.  

Τέλος, σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος Δημόσιας Συγκοινωνίας 

παρατηρείται ότι δεν υπάρχει ενοποιημένο εισιτήριο ως εκ τούτου ο συνδυασμός 2 

ή περισσότερων γραμμών έχει διπλάσια ή αντίστοιχα πολλαπλάσια τιμή με 

αποτέλεσμα να αποφεύγεται εξ' ολοκλήρου.  
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City Bus 

Από τον Ιανουάριο του 2018, λειτουργεί το City Bus, με δύο γραμμές για το κέντρο 

της πόλης. Η μετακίνηση με το City Bus είναι δωρεάν για κατοίκους και επισκέπτες 

της πόλης, μετά από σχετική Προγραμματική Σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος 

Ηρακλείου με το Αστικό ΚΤΕΛ για επιχορήγησή τους.  

Για την υποστήριξη της ορθής λειτουργίας των γραμμών αυτών ο Δήμος Ηρακλείου 

έχει αναπτύξει σε χώρους της δικαιοδοσίας του ή συναφών φορέων που 

εδράζονται στην πόλη, δύο μεγάλους χώρους στάθμευσης, οι οποίοι λειτουργούν 

ως χώροι μετεπιβίβασης park & ride εντός της περιοχής του ΟΛΗ και πέριξ του 

Παγκρητίου Σταδίου. Και οι δύο αυτές περιοχές βρίσκονται εκτός Π. Πόλης 

Ηρακλείου.  

Οι δύο γραμμές πιο συγκεκριμένα είναι: 

α) Γραμμή 1 (ΚΟΚΚΙΝΗ) νέα χάραξη με ενσωμάτωση Αλικαρνασσού έχει αφετηρία 

και τέρμα το Λιμάνι Ηρακλείου και ακολουθεί την εξής διαδρομή: Αφετηρία (εντός 

του λιμένα Ηρακλείου), Εθνικής Αντιστάσεως, Ικάρου, Πλ. Ελευθερίας, Αβέρωφ, Πλ. 

Κορνάρου, Κυρ. Λουκάρεως, Αγ. Μηνά, Γιαμαλάκη, Μητσοτάκη, Λ. Νεάρχου, Σεφέρη, 

Διονυσίου, Αρτεμησίας, Λ. Νεάρχου και επιστροφή στην αφετηρία (εντός του 

λιμένα Ηρακλείου). 

β) Γραμμή 2 (ΜΠΛΕ) έχει αφετηρία και τέρμα στο Παγκρήτιο Στάδιο και ακολουθεί 

την εξής διαδρομή: Αφετηρία (πέριξ του Παγκρητίου Σταδίου), Σοφ. Βενιζέλου, 

(Τάλως, Μητέρα), Αρχ. Μακαρίου, Καλοκαιρινού, Αγ. Μηνά, Κυρίλλου Λουκάρεως, Πλ. 

Κορνάρου, Κυρίλλου Λουκάρεως, Αγ. Μηνά, Γιαμαλάκη, Σοφ. Βενιζέλου (Μουσείο 

Φυσ. Ιστορίας, Μητέρα, Τάλως), επιστροφή στην αφετηρία (Παγκρήτιο Στάδιο). 

Οι δύο νέες γραμμές λειτουργούν καθημερινές από Δευτέρα έως και Παρασκευή και 

από 7.00 έως 23.00, και Σάββατο από 8.00 έως 23.00 και εκτελούνται δρομολόγια 

κυκλικά.   

Οι στάσεις της Γραμμής 1 (Κόκκινη Γραμμή) είναι οι εξής: 

• Αφετηρία (Λιμένας Ηρακλείου) 
• 1η στάση: Πλατεία Ελευθερίας (Αστόρια), υφιστάμενη στάση 
• 2η στάση: Αβέρωφ , υφιστάμενη στάση 
• 3η στάση: Πλ. Κορνάρου, υφιστάμενη στάση 
• 4η στάση: Αγ. Μηνά 24, υφιστάμενη στάση  
• 5η στάση: Στ. Γιαμαλάκη & Καζαντζάκη, υφιστάμενη  στάση 
• 6η στάση: Στ. Γιαμαλάκη 50 (Σοφ. Βενιζέλου), υφιστάμενη στάση 
• 7η στάση: Πλ. Κουντουριώτη (Ενετικό Λιμάνι), υφιστάμενη στάση 
• 8η στάση: Λ. Νεάρχου 10, υφιστάμενη στάση 
• 9η στάση: Λ. Νεάρχου (πάρκο), νέα στάση 
• 10η στάση: Αρτεμησίας (μεταξύ οδών Διονυσίου και Ηρακλείτου) 
• 11η στάση: οδός Σκόπα πλησίον παραλιακής, νέα Στάση 
• 12η στάση: Λ. Νεάρχου, υφιστάμενη στάση 
• Αφετηρία (Λιμένας Ηρακλείου) 
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Οι στάσεις της Γραμμής 2 (Μπλε Γραμμή) είναι οι εξής: 

• Αφετηρία (Παγκρήτιο Στάδιο) 
• 1η στάση: Σοφοκλή Βενιζέλου (S/M Χαλκιαδάκης), υφιστάμενη στάση 
• 2η στάση: Σοφοκλή Βενιζέλου 168 (Τάλως), υφιστάμενη στάση 
• 3η στάση: Σοφοκλή Βενιζέλου 95 (Μητέρα), υφιστάμενη  στάση 
• 4η στάση: Αρχ. Μακαρίου 13 (Τράπεζα Πειραιώς), υφιστάμενη στάση 
• 5η στάση: Καλοκαιρινού 201 (1ο Δημ. Σχολείο), υφιστάμενη στάση 
• 6η στάση: Καλοκαιρινού 133 (Αγία Παρασκευή), υφιστάμενη στάση  
• 7η στάση: Κυρ. Λουκάρεως 10  (Άγιος Μηνάς), υφιστάμενη στάση 
• 8η στάση: Πλατεία Κορνάρου, υφιστάμενη στάση 
• 9η στάση: Πλατεία Κορνάρου, υφιστάμενη στάση 
• 10η στάση: Αγ. Μηνά 24, υφιστάμενη στάση 
• 11η στάση: Στ. Γιαμαλάκη & Καζαντζάκη, υφιστάμενη  στάση 
• 12η στάση: Στ. Γιαμαλάκη 50 (Σοφ. Βενιζέλου), υφιστάμενη στάση 
• 13η στάση: Σοφ. Βενιζέλου 34 (Μουσείο Φυσ. Ιστορίας), υφιστάμενη στάση. 
• 14η στάση: Σοφ. Βενιζέλου 87 (Μητέρα), υφιστάμενη στάση 
• 15η στάση: Σοφ. Βενιζέλου 168 (Τάλως), υφιστάμενη στάση 
• 16η στάση: Σοφοκλή Βενιζέλου (S/M Χαλκιαδάκης), υφιστάμενη στάση 
• Τέρμα (Παγκρήτιο Στάδιο) 

 
Εικόνα 25 Διαδρομές και στάσεις των Γραμμών City Bus (σημ. ο χάρτης για τη Γραμμή 1 – 
κόκκινη, απεικονίζει την παλαιά διαδρομή χωρίς την ενσωμάτωση της Ν. Αλικαρνασσού) 

Νέο δρομολόγιο με ηλεκτροκίνητο mini bus 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ECOROUTS, ο Δήμος Ηρακλείου έχει 

παραλάβει ηλεκτρικό λεωφορείο με μηδενικούς ρύπους, το οποίο θα εξυπηρετεί 

διαδρομή καθημερινών μετακινήσεων, με στόχο την αποσυμφόρηση του κέντρου 

της πόλης και τη μείωση των ρύπων και του θορύβου. Η νέα διαδρομή του 

Ηλεκτρικού Λεωφορείου - Electric Mini Bus θα ξεκινά από τον νέο χώρο 

προσωρινής στάθμευσης πλησίον του πάρκου Ερυθραίας στην Κνωσού και θα 

επιτρέπει στο πρότυπο των δύο υφιστάμενων διαδρομών τη στάθμευση των 

ιδιωτικών ΙΧ και μηχανών στον χώρο Park & Ride της Ερυθραίας. Από εκεί οι 

χρήστες του λεωφορείου θα κινούνται προς το κέντρο του Ηρακλείου με το 

ηλεκτροκίνητο λεωφορείο. Η γραμμή θα εξυπηρετεί τις περιοχές Φορτέτσα, Άη 

Γιάννης, Αλάτσατα, Μεσαμπελιές, Ατσαλένιο, Άγιος Κωνσταντίνος, Δημοκρατίας.  
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Η διαδρομή αναλυτικά θα εξυπηρετεί μέσω των παρακάτω οδών: Πάρκο Ερυθραίας 

> Οδός Ερυθραίας > Λεωφόρος Κνωσού > Καποδιστρίου > Χρυσοστόμου > Έβανς > 

Πλ. Κορνάρου > Κυρ. Λουκάρεως > Καλοκαιρινού > Χανιώπορτα > Πλαστήρα > Έβανς 

> Πλ. Κύπρου > Κνωσού > Πάρκο Ερυθραίας.  

Ενδεικτικές στάσεις θα πραγματοποιούνται στην Έβανς, στην Πλ. Κορνάρου, στην 

Αγ. Τριάδα (Καλοκαιρινού), στη Χανιώπορτα, στην Πύλη Βηθλεέμ, στην Πύλη Ιησού 

και στην Καινούρια Πόρτα.  

Η γραμμή αυτή συνδέει βασικές διαδρομές με σημαντικές χρήσεις υπηρεσιών, 

εμπορίου και αναψυχής, ενώ φροντίζει και τη διασύνδεση ιστορικών μνημείων και 

σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος με σύγχρονο μη ρυπογόνο μέσο μετακίνησης. 

H διαδρομή αυτή έχει μελετηθεί με γνώμονα τον σεβασμό προς το περιβάλλον. Με 

αυτό τον τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα στους κατοίκους και επισκέπτες της 

πόλης του Ηρακλείου να κινηθούν στα μέρη που επιθυμούν να περιηγηθούν, με 

μέσα μαζικής μεταφοράς που παράγουν μηδενικούς ρύπους. Η χωροθέτηση των 

σταθμών φόρτισης θα πραγματοποιηθεί με βάση τη βέλτιστη διαδρομή που θα 

ακολουθούν τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος 

χρόνος για τη φόρτισή τους (ημερήσια, νυχτερινή). 

 
Εικόνα 26 Διαδρομή και στάσεις νέας Γραμμής City Bus  

5.5.5 Δίκτυο ελαφρύ Τραμ στο Ηράκλειο  

Το ενδεχόμενο για ενσωμάτωση Δικτύου ελαφρύ τραμ στο Ηράκλειο είχε εξεταστεί 

αναλυτικά στο πλαίσιο της Μελέτης Σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ελαφρού 

μέσου σταθερής τροχιάς (τραμ) το 1999, ωστόσο εγκαταλείφθηκε με την πάροδο 

του χρόνου. Το 2018 ξεκίνησαν εκ νέου συζητήσεις για την αναγκαιότητα 

ανάπτυξης δικτύου ελαφρύ τραμ στην πόλη, όπου οι λεωφορειακές γραμμές θα 

λειτουργούν συμπληρωματικά. (βλ. αναλυτικά Κεφ. 5.15.12 του παρόντος). 
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Το παρόν παραδοτέο συνοδεύεται από τον Χάρτη Χ.3 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ». 

5.6.1 Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας 

Όπως έχει αναφερθεί, στην πόλη του Ηρακλείου καταγράφονται κάποιοι οδοί ήπιας 

κυκλοφορίας, ως εξής: 

o η οδός Κατεχάκη (από την οδό Αγίου Μηνά μέχρι την οδό Μονής Οδηγήτριας),  

o η οδός Καρτερού,  

o τμήμα της οδού Μαλικούτη (από την οδό Αριάδνης μέχρι την οδό Ιδομενέως),  

o η οδός Γκάλη.  

Σημειώνεται τέλος ότι, σε τμήμα της παραλιακής οδού (οδικό τμήμα της 

Ηρακλείτου μεταξύ Καζαντζίδη και Δωδεκανήσου) εντοπίζεται σήμανση ήπιας 

κυκλοφορίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει η απαραίτητη διαμόρφωση. 

5.6.2 Πεζόδρομοι - Πεζοδρομημένες ζώνες 

Εξετάζοντας τους πεζόδρομους της πόλης του Ηρακλείου, όπως αυτοί 

παρουσιάστηκαν προηγουμένως (βλ. παραπάνω Κεφ. 5.4.2), εντοπίζονται κυρίως 

στο κέντρο της πόλης, καταλαμβάνοντας συνολικό μήκος ~9km. 

Πεζοδρομημένες ζώνες - Περιοχές Carfree 

Το οδικό δίκτυο της πόλης περιλαμβάνει μία αρκετά μεγάλη πεζοδρομημένη 

περιοχή, με τις πεζοδρομημένες ζώνες Παλιά Πόλη Ηρακλείου, Πλατεία Ελευθερίας, 

Βαλιδέ Τζαμί, Καγιαμπή  κ.α. Σε αυτή την περιοχή συναντάται το μεγαλύτερο μέρος 

της εμπορικής κίνησης της πόλης αλλά και πολλά εστιατόρια, μπαρ και άλλα 

καταστήματα εστίασης και αναψυχής. Πεζοδρομημένη περιοχή, χωρίς διέλευση 

οχημάτων, αποτελεί και το παραλιακό μέτωπο, βόρεια της Λ. Σοφ. Βενιζέλου  
(Καράβολας). 

 
Εικόνα 27: Χάρτης Περιοχών Carfree (περιοχές με κίτρινο χρώμα) 

 5.6 Δίκτυο Πεζού και Ποδηλάτη  

Περιοχές Carfree 
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5.6.3 Υποδομές - Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ ή ΑΜΚ 

Γενικότερα, στον Δήμο Ηρακλείου εντοπίζεται παρεμπόδιση προσβασιμότητας 

ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΚ).  

Παρ' όλα αυτά, οι παρακάτω χώροι πολιτιστικού ενδιαφέροντος είναι στο σύνολό 

τους ή τμηματικά προσβάσιμοι για ΑΜΕΑ ή ΑΜΚ. Μάλιστα στους περισσότερους 

χώρους με αντίτιμο, η είσοδος είναι δωρεάν για ΑΜΕΑ, αλλά και για τον συνοδό 

τους. 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

• Κούλες Ενετικό Φρούριο 

• Θαλασσόκοσμος (Ενυδρείο) 

• Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου 

• Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

• Αρχαιολογικός Χώρος της Κνωσού (τμήμα του Α.Χ.) 

• Αγία Αικατερίνη Σιναιτών 

• Μέρος του Παραλιακού Μετώπου Ηρακλείου (Από το Ιστορικό Μουσείο έως την 

περιοχή Καραβόλας, όπου έχει και κούνια για ΑμεΑ) 

• Πάρκο Γεωργιάδη (μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας συντήρησής του) 

• Αγ. Αικατερίνη- Εκκλησία Αγίου Μηνά – Εκκλησία Αγίου Τίτου 

• Περιοχή Κέντρο Ηρακλείου (Πλατεία Ελευθερίας – Πεζόδρομος Δαιδάλου – 

Πλατεία Λιονταριών – Πεζόδρομος 25ης Αυγούστου – Οδός 1866 Κεντρική Αγορά 

- Πάρκο Θεοτοκόπουλου) 

Προσβάσιμη παραλία για ΑΜΕΑ υπάρχει στον Καρτερό στη Δημοτική Ακτή 

(Πρόσβαση στη θάλασσα με seatrak). 

Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για την ενίσχυση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 

| ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της εκπόνησης υπηρεσίας για τη βιώσιμη 

κινητικότητα έχει ξεκινήσει την πιλοτική αξιολόγηση των υποδομών του για την 

ενίσχυση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και ευάλωτων χρηστών. Σε αυτή την 

κατεύθυνση έχει κάνει έλεγχο και αξιολόγηση υποδομών σε συγκεκριμένες 

διαδρομές του δικτύου του (Π. Πόλη), έχει ποσοτικοποιήσει τις ανάγκες 

αποκατάστασης των αστοχιών του δικτύου με βασικά κριτήρια : την ασφάλεια του 

όλων των χρηστών, την ελεύθερη μετακίνηση και προσπέλαση βασικών χρήσεων, 

υπηρεσιών, χώρων στάθμευσης, την αποκατάσταση του αποκλεισμού σε κρίσιμα 

σημεία που κρίνουν α. οι ειδικοί, β. οι ίδιοι οι ΑΜΕΑ ή ευάλωτοι χρήστες. 

Οι πολιτικές άρσης εμποδίων αφορούν τρία βασικά μέρη, τα οποία και μπορούν με 

διαφορετικές τακτικές, νοοτροπίες ή και μέτρα να συμβάλλουν στην εξασφάλιση 

της προσβασιμότητας εν πρώτοις στην εξεταζόμενη περιοχή αλλά και επί του 

συνόλου: 

Α) αφενός τον Δήμο και την τεχνική του υπηρεσία σχετικά με την αποκατάσταση 

των τεχνικών χαρακτηριστικών των υποδομών για καθολική πρόσβαση των 

εμποδιζόμενων ατόμων, 
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Β) τους κατοίκους και επιχειρηματίες που διαμένουν ή δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή ή πλησίον των σημείων όπου παρατηρείται η όποια ασυνέχεια ή εμπόδιο, 

 Γ) το ευρύ κοινό (κάτοικοι ή επισκέπτες της πόλης) που κινείται πεζή ή με 

οποιοδήποτε όχημα (μηχανοκίνητο ή μη), σταματά ή και σταθμεύει σε σημεία 

παρεμποδίζοντας με οποιοδήποτε τρόπο την καθολική πρόσβαση των 

εμποδιζόμενων ατόμων. 

Ειδικότερα οι λύσεις που έχουν βρεθεί και είναι σε διαδικασία εφαρμογής ήδη από 

τον Απρίλιο 2018 περιλαμβάνουν: 

∙ Αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίου ή διαδρόμου διέλευσης πεζού 

(επίστρωση νέου υλικού ή αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων με υπάρχον 

υλικό), 

∙ Αποκατάσταση ελάχιστου πλάτους πεζοδρομίου και ελεύθερου ύψους όδευσης 

πεζών, 

∙ Αποκατάσταση ελάχιστου πλάτους διαβάσεων και επιλογή διαβάσεων για 

κατάργηση ανισοσταθμιών, 

∙ Δημιουργία νέων ραμπών σε υφιστάμενες διαβάσεις πεζών (& όπου κρίνεται 

ασφαλές για τη διέλευση ΑΜΕΑ), 

∙ Αποκατάσταση υφιστάμενων ραμπών (κλίση, πλάτος, προδιαγραφές, σήμανση 

κ.λπ.), 

∙ Απομάκρυνση/ Μετακίνηση εμποδίων που εντοπίζονται είτε επί των 

πεζοδρομίων (αστικός εξοπλισμός, σήμανση, πράσινο, εξοπλισμός κ.α.), είτε 

πλησίον/ επί των ραμπών (κολώνες, ιστοί σήμανσης, φύτευση κ.α.), 

∙ Εξασφάλιση παύσης παράνομης στάθμευσης σε πεζοδρόμια, ράμπες ΑΜΕΑ, 

οδεύσεις τυφλών, 

∙ Δημιουργία οδεύσεων τυφλών (διαδρόμων) / αποκατάσταση συνέχειας τους με 

αλλαγή επίστρωσης, αποκατάσταση ελεύθερου ύψους 2,20μ., τοποθέτηση 

χειρολαβών - χειρολισθήρων σε σημεία 

∙ Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για χαρακτηρισμό οδών ήπιας κυκλοφορίας με στόχο 

τη συνύπαρξη όλων στον δρόμο, τη μείωση των ταχυτήτων κυκλοφορίας 

μηχανοκίνητων μέσων, κ.α. 

∙ Υποστηρικτικές υπηρεσίες για διευκόλυνση της μετακίνησης (ενδ. Ηχητική 

σήμανση και ενημέρωση, βοηθήματα ενίσχυσης ήχου, απλοποιημένη σήμανση, 

μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών κ.α.), 

∙ Νέα κανονιστική απόφαση για την απόδοση χώρων στάθμευσης ΑΜΕΑ 

Ενδεικτικά τα σημεία στα οποία εντοπίστηκαν ζητήματα και προγραμματίζονται 

παρεμβάσεις παρουσιάζονται στο παρακάτω απόσπασμα χάρτη:  
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Εικόνα 28: Εντοπισμός ασυνεχειών προσβασιμότητας στο πιλοτικό δίκτυο του Δ. Ηρακλείου 
(από Σχέδια Παροχής υπηρεσίας με αντικείμενο τη βιώσιμη κινητικότητα και δημοσιεύματα 

Τοπικού Τύπου) 

5.6.4 Ποδηλατόδρομοι 

Οι υποδομές για το ποδήλατο στο Ηράκλειο εξαντλούνται σε σημειακές 

παρεμβάσεις στο παραλιακό δίκτυο και στη Λεωφόρο Κνωσού, ενώ πρόσφατα 

τοποθετήθηκαν ποδηλατοστάσια σε σημεία του κέντρου της πόλης. Οι 

ποδηλατόδρομοι που εντοπίζονται είναι: 

➢ ο Παραλιακός Ποδηλατόδρομος Καράβολα προς Παγκρήτιο, με διακριτή 

χάραξη δίπλα σε πεζόδρομο, μήκους 1,2km 

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

➢ ο Ποδηλατόδρομος Κνωσού, με Μονόδρομες λωρίδες ποδηλάτου (Cycle 

Lane) εκατέρωθεν του οδοστρώματος, μήκους ~1,7km ανά κατεύθυνση. ο 

οποίος ωστόσο είναι πρακτικά ανύπαρκτος καθώς είναι σταθερά 

κατειλημμένος από παράνομα σταθμευμένα οχήματα και κάδους 

απορριμμάτων. 

Επιπλέον, εντός ΠΣΗ -αλλά εκτός Περιοχής Παρέμβασης- εντοπίζεται και ο 

Ποδηλατόδρομος Γαζίου, διαχωρισμένος με νησίδα από τη λωρίδα κίνησης 

οχημάτων, μήκους ~775m. 
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Εικόνα 29: Χάρτης ποδηλατικών διαδρομών (Πηγή: Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ, 

https://www.smu.gr/greece_cycle_map/) 

 
Εικόνα 30: Χάρτης υφιστάμενων υποδομών για στάθμευση ποδηλάτων στην πόλη (δημόσιες 

με μπλε χρώμα και ιδιωτικές υποδομές με κίτρινο χρώμα) 

 

 

 

Ποδηλατόδρομος 

https://www.smu.gr/greece_cycle_map/
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 5.7 Έρευνα προέλευσης - προορισμού μετακινήσεων και 

χαρακτηριστικών μετακινήσεων  

Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του 

Δήμου Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων από τους δημότες/ επισκέπτες του Δήμου Ηρακλείου, σχετικά 

με τις συνήθειες των μετακινήσεων και τα προβλήματα του συστήματος 

μεταφορών στον Δήμο. Τα ερωτηματολόγια απευθύνθηκαν στις παρακάτω ομάδες-

στόχους: 

✓ κάτοικοι του Δήμου (973 ερωτηματολόγια) 

✓ γονείς μαθητών των σχολείων της πόλης (254 ερωτηματολόγια) 

✓ μαθητές των σχολείων της πόλης (207 ερωτηματολόγια). 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του παρόντος Παραδοτέου συμπληρώθηκε φόρμα/ 

ερωτηματολόγιο μέσω πλατφόρμας στο διαδίκτυο (Google Forms) σχετικά με τις 

ατομικές μετακινήσεις στον Δήμο Ηρακλείου, για διαφορετικούς σκοπούς 

μετακίνησης: 

✓ ερωτηματολόγιο Προέλευσης – Προορισμού (Π-Π) (274 ερωτηματολόγια). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από την έρευνα 

ερωτηματολογίων ανά ομάδα-στόχο. 
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ΚΑΤΟΙΚΟΙ 

Στο πλαίσιο της εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

μοιράστηκαν ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε κατοίκους του Δήμου 

Ηρακλείου. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 

απαντήσεων.  

Ενότητα Α: Δημογραφικές ερωτήσεις  

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 973 άτομα: 540 γυναίκες, 402 άντρες, 22 

άτομα που δε δήλωσαν φύλο αλλά δήλωσαν ηλικία και 9 άτομα που δε δήλωσαν 

ηλικία & φύλο. 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 

31-45 ετών. 

Παρακάτω φαίνονται συνδυαστικά, η ηλικία και το φύλο των συμμετεχόντων (964 

απαντήσεις): 

Πίνακας 18: Φύλο & Ηλικιακή ομάδα (πλήθος απαντήσεων) 

Ηλικιακή 
ομάδα 

Φύλο 

Άνδρας 
Άνδρας 

% 
Γυναίκα 

Γυναίκα 
% 

Δεν 
απαντώ 

Δεν 
απαντώ % 

Σύνολο Σύνολο % 

18-30 ετών 95 24% 104 19% 11 50% 210 22% 

31-45 ετών 162 40% 226 42% 4 18% 392 41% 

46-60 ετών 117 29% 177 33% 4 18% 298 31% 

> 61 ετών 28 7% 33 6% 3 14% 64 7% 

Σύνολο 402 100% 540 100% 22 100% 964 100% 

Οι περισσότεροι κάτοικοι μένουν στις περιοχές Μασταμπάς – Κορώνη, κέντρο 

Ηρακλείου,  Θέρισσος - Δειλινά,  Μεσαμπελιές - Φορτέτσα και Άγιος Ιωάννης (Άη 

Γιάννης) – Κνωσός. Ακολουθεί πίνακας με την περιοχή κατοικίας των 

συμμετεχόντων στην έρευνα (963 απαντήσεις). 

Πίνακας 19. Περιοχή κατοικίας 

Περιοχή Κατοικίας 
Αριθμός 

Απαντήσεων 
Ποσοστό 

Απαντήσεων 

Μασταμπάς - Κορώνη 127 13% 

Ηράκλειο (κέντρο) 117 12% 

Θέρισσος- Δειλινά 83 9% 

Μεσαμπελιές - Φορτέτσα 70 7% 

Άγιος Ιωάννης (Άη Γιάννης) - Κνωσός 63 7% 

Οικισμός εκτός πόλης 55 6% 

Δημοκρατίας- Ανάληψη 50 5% 

Καμίνια 45 5% 

Νέα Αλικαρνασσός  44 5% 

Χρυσοπηγή- Πόρος- Κατσαμπάς 43 4% 

Αμμουδάρα - Εσταυρωμένος (Βόρεια Εθν. Οδού) 38 4% 

Ακαδημία 31 3% 

Κηπούπολη 31 3% 

Πατέλες 25 3% 
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Περιοχή ΤΕΙ 22 2% 

Δημητρίου - Μπεντεβή 15 2% 

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου - Κορακοβούνι- Μαραθίτης 12 1% 

Φοινικιά 11 1% 

Ατσαλένιο 10 1% 

Γάζι 7 1% 

Γιόφυρο 6 1% 

Αγία Αικατερίνη  5 1% 

Βασιλειές  5 1% 

Αμφιθέα - Κορακοβούνι 4 0% 

Ξηροπόταμος 4 0% 

Τσαλικάκι  4 0% 

Κάτω Κατσαμπάς - Μετόχι Παπά Τίτου 3 0% 

Καλλιθέα 2 0% 

Καράβολας 2 0% 

Καρτερός 2 0% 

Νέος Κόσμος (Παλαιά ΚΑΤΕΕ) 2 0% 

Τρεις Βάγιες  2 0% 

Τρία Πεύκα 2 0% 

Αγία Μαρίνα  Τσαλικάκη  1 0% 

Άγιος Κωνσταντίνος 1 0% 

Αλάτσατα Κνωσού 1 0% 

Αμνισσος, Περιοχή ΠΑΓΝΗ 1 0% 

Άνω Αλικαρνασσός 1 0% 

Δειλινά 1 0% 

Ιωνιας κατάστημα 1 0% 

Κατσαμπάς 1 0% 

Κολυμβητήριο 1 0% 

Κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή 1 0% 

Κορώνη Μαγαρά 1 0% 

Κρατικός συνοικισμός, Τρία Πεύκα 1 0% 

Σέμελη 1 0% 

Λίντο 1 0% 

Όαση  1 0% 

Παγκρήτιο 1 0% 

Προς Μαλάδες 1 0% 

Τσαλίκακι Γαζι 1 0% 

Φιλοθέη  1 0% 

Χανιώπορτα  1 0% 

Χωριό Πυργού 1 0% 

Σύνολο 963 100% 
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Ενότητα Β: Κατοχή οχημάτων 

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για την κατοχή μιας ή παραπάνω κατηγοριών 

οχημάτων και οι απαντήσεις (940) παρουσιάζονται παρακάτω: 

Πίνακας 20: Κατοχή οχήματος 

Όχημα ή συνδυασμός οχημάτων 
Αριθμός 

Απαντήσεων 
Ποσοστό 

Απαντήσεων 

1 Αυτοκίνητο 257 27% 

2 ή περισσότερα Αυτοκίνητα 190 20% 

1 Αυτοκίνητο, Μηχανάκι/ δίκυκλο 96 10% 

1 Αυτοκίνητο, Ποδήλατο 82 9% 

2 ή περισσότερα Αυτοκίνητα, Ποδήλατο 64 7% 

1 Αυτοκίνητο, Μηχανάκι/ δίκυκλο, Ποδήλατο 58 6% 

2 ή περισσότερα Αυτοκίνητα, Μηχανάκι/ δίκυκλο 50 5% 

2 ή περισσότερα Αυτοκίνητα, Μηχανάκι/ δίκυκλο, Ποδήλατο 40 4% 

Άλλο (π.χ. πατίνι) 25 3% 

Μηχανάκι/ δίκυκλο 24 3% 

Ποδήλατο 24 3% 

Μηχανάκι/ δίκυκλο, Ποδήλατο 7 1% 

1 Αυτοκίνητο, Ποδήλατο, Άλλο (π.χ. πατίνι) 6 1% 

2 ή περισσότερα Αυτοκίνητα, Μηχανάκι/ δίκυκλο, Ποδήλατο, 
Άλλο (π.χ. πατίνι) 

5 1% 

1 Αυτοκίνητο, Μηχανάκι/ δίκυκλο, Ποδήλατο, Άλλο (π.χ. πατίνι) 4 0% 

2 ή περισσότερα Αυτοκίνητα, Ποδήλατο, Άλλο (π.χ. πατίνι) 3 0% 

Ποδήλατο, Άλλο (π.χ. πατίνι) 3 0% 

1 Αυτοκίνητο, Άλλο (π.χ. πατίνι) 1 0% 

2 ή περισσότερα Αυτοκίνητα, Μηχανάκι/ δίκυκλο, Άλλο (π.χ. 
πατίνι) 

1 0% 

Σύνολο 940 100% 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες κατέχουν είτε μόνο αυτοκίνητο (είτε 1 είτε 

περισσότερα αυτοκίνητα), ενώ δημοφιλείς είναι και οι συνδυασμοί «1 αυτοκίνητο 

και δίκυκλο» καθώς και «1 αυτοκίνητο και ποδήλατο» . 

Σε επόμενες ερωτήσεις, εξετάστηκε η κατοχή ή μη κατοχή ποδηλάτου καθώς και η 

επιθυμία / πρόθεση αγοράς ποδηλάτου. Ακολουθούν τα αποτελέσματα των 

ερωτήσεων που αφορούν στο ποδήλατο (900 απαντήσεις): 

Πίνακας 21: Κατοχή και πρόθεση αγοράς ποδηλάτου 

Κατοχή ποδηλάτου 
Θέλετε - σκοπεύετε - επιθυμείτε να αγοράσετε ποδήλατο; 

Ναι Ναι % Όχι Όχι % Σύνολο Σύνολο % 

Ναι 100 30% 161 28% 261 29% 

Όχι 233 70% 406 72% 639 71% 

Σύνολο 333 100% 567 100% 900 100% 

Από τα παραπάνω φαίνεται πως οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν κατέχουν 

ποδήλατο. Στην ερώτηση της πρόθεσης αγοράς, οι περισσότεροι είναι αρνητικοί. 
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Ενότητα Γ: Μετακίνηση 

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν «Ποιος είναι ο κύριος τρόπος μετακίνησής σας;», με 

δυνατότητα να δηλώσουν έως τρεις (3) τρόπους μετακίνησης. Οι απαντήσεις 

συγκεντρωτικά ήταν οι παρακάτω (1.669 στον αριθμό): 

Πίνακας 22: Κύριος τρόπος μετακίνησης 

Κύριος τρόπος μετακίνησης 
Αριθμός 

Απαντήσεων 
Ποσοστό 

Απαντήσεων 

Είμαι επιβάτης αυτοκινήτου/μοτοσικλέτας (συνεπιβάτης ενώ 
οδηγεί άλλος/η) 

155 9% 

Είμαι οδηγός αυτοκινήτου/ μοτοσικλέτας 691 41% 

Είμαι πεζός/η 484 29% 

Είμαι ποδηλάτης/ισσα 108 6% 

Είμαι χρήστης/στρια Δημόσιας Συγκοινωνίας (λεωφορείου) 225 13% 

Ηλεκτρικό πατίνι 2 0% 

Ταξί 3 0% 

Μεταφορά από φίλους και συγγενείς 1 0% 

Σύνολο 1669 100% 

→ Ο δημοφιλέστερος τρόπος μετακίνησης είναι η οδήγηση αυτοκινήτου/ 

μοτοσικλέτας και ο δεύτερος δημοφιλέστερος είναι η μετακίνηση πεζή. 

Μια ακόμη ερώτηση που αφορά στις μετακινήσεις ήταν «Ποια είναι τα πιο 

σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε σε σχέση με τις μετακινήσεις σας».  

Οι συνολικές απαντήσεις που δόθηκαν ήταν 3185 και η σύνοψή τους παρουσιάζεται 

παρακάτω: 

Πίνακας 23: Σημαντικότερα προβλήματα σχετικά με τη μετακίνηση 

Σημαντικότερα προβλήματα σχετικά με τη μετακίνηση 
Αριθμός 

Απαντήσεων 
Ποσοστό 

Απαντήσεων 

Έλλειψη θέσεων στάθμευσης 608 19% 

Έλλειψη σεβασμού στον πεζό από τους άλλους χρήστες του 
δρόμου 

295 9% 

Η κίνηση του πεζού δεν είναι άνετη και ευχάριστη 389 12% 

Η κίνηση του πεζού δεν είναι ασφαλής 316 10% 

Η κίνηση του ποδηλάτη δεν είναι ασφαλής 256 8% 

Κακή ποιότητα οδοστρώματος (λακκούβες κ.α.) 676 21% 

Λίγα δρομολόγια λεωφορείων / δεν έρχονται την ώρα που πρέπει 278 9% 

Ρύπανση και θόρυβος 159 5% 

Υψηλό κόστος μετακινήσεων 208 7% 

Σύνολο 3185 100% 

→ Η κακή ποιότητα οδοστρώματος, η έλλειψη θέσεων στάθμευσης και η επισφαλής 

κίνηση πεζών και ποδηλατών είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που 

εκφράστηκαν. 
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Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν στη συνέχεια να απαντήσουν σε μια κλίμακα από το 1 

έως το 5 (όπου το 1 σημαίνει «Καθόλου» και 5 «Πάρα πολύ»), αν θεωρούν πως οι 

ίδιοι συμμορφώνονται με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. 

Εκφράστηκε η πεποίθηση πως συμμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό, με μέση 

βαθμολογία 4,43 στα 5. Ακολουθούν οι απαντήσεις (965 στον αριθμό): 

Πίνακας 24: Βαθμός συμμόρφωσης με τον Κ.Ο.Κ. 

Βαθμός συμμόρφωσης με κανόνες 
οδικής κυκλοφορίας 

Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

1 1 0% 

2 6 1% 

3 50 5% 

4 430 45% 

5 478 50% 

Σύνολο 965 100% 

Στην επόμενη ερώτηση οι συμμετέχοντες κλήθηκαν και πάλι να απαντήσουν σε 

κλίμακα από το 1 έως το 5 κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από τις μετακινήσεις 

τους στο Δήμο Ηρακλείου (όπου το 1 σημαίνει Καθόλου και 5 Πάρα πολύ). 

Εκφράστηκε χαμηλός βαθμός ικανοποίησης, κάτω του μετρίου, με 2,25 στα 5. 

Ακολουθούν οι απαντήσεις (961 στον αριθμό): 

Πίνακας 25: Βαθμός ικανοποίησης από τις μετακινήσεις 

Βαθμός ικανοποίησης από τις μετακινήσεις Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

1 231 24% 

2 330 34% 

3 336 35% 

4 57 6% 

5 7 1% 

Σύνολο 961 100% 

 

Ενότητα Δ: Δραστηριότητες 

Στη συνέχεια οι κάτοικοι ερωτήθηκαν για το πόσο χρόνο αφιερώνουν σε 

δραστηριότητες εκτός σπιτιού, εννοώντας τις εξής 6 δραστηριότητες: 

• Βόλτα στα μαγαζιά 

• Βόλτα για καφέ/μπαρ/εστιατόριο 

• Βόλτα στο πράσινο (πάρκο, δάσος) 

• Βόλτα χωρίς συγκεκριμένο σκοπό 

• Βόλτα στο κέντρο του Δήμου 

• Επίσκεψη σε μουσεία ή εκθέσεις 
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Οι πιθανές απαντήσεις ήταν  

• Καθόλου 

• Λίγο (20 λεπτά/ημέρα) 

• Αρκετό (21-60 λεπτά/ημέρα) 

• Πολύ (1-2 ώρες/ημέρα) 

• Πάρα πολύ (>2 ώρες/ημέρα) 

Στην ερώτηση «πόσο χρόνο αφιερώνετε σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού , στο 

δημόσιο χώρο», οι περισσότεροι απάντησαν «αρκετό».  Ακολουθούν οι 963 

απαντήσεις: 

Πίνακας 26: Χρόνος που αφιερώνεται εκτός σπιτιού 

Πόσο χρόνο καταναλώνετε εκτός σπιτιού (σε 
δραστηριότητες στο δημόσιο χώρο); 

Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Καθόλου 16 2% 

Λίγο 142 15% 

Αρκετό 395 41% 

Πολύ 306 32% 

Πάρα πολύ 104 11% 

Σύνολο 963 100% 

Για τον χρόνο που καταναλώνουν σε καθημερινή βάση για καθεμία από τις 

δραστηριότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω, απαντήθηκαν τα εξής: 

Για βόλτα στα μαγαζιά, οι περισσότεροι απάντησαν «λίγο» (939 απαντήσεις). 

Πίνακας 27: Χρόνος για βόλτα στα μαγαζιά 

Χρόνος για βόλτα στα μαγαζιά Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Καθόλου 121 13% 

Λίγο 568 60% 

Αρκετό 211 22% 

Πολύ 31 3% 

Πάρα πολύ 8 1% 

Σύνολο 939 100% 

Για βόλτα σε καφέ/καφενείο/μπαρ/εστιατόριο, οι περισσότεροι απάντησαν «λίγο» 

(938 απαντήσεις). 

Πίνακας 28: Χρόνος σε καφέ/ καφενείο/ μπαρ/ εστιατόριο 

Χρόνος σε καφέ/ καφενείο/ μπαρ/ εστιατόριο Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Καθόλου 71 8% 

Λίγο 511 54% 

Αρκετό 264 28% 

Πολύ 76 8% 

Πάρα πολύ 16 2% 

Σύνολο 938 100% 
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Για βόλτα στο πράσινο (πάρκο, δάσος κ.λπ.) οι περισσότεροι απάντησαν «λίγο» 

(938 απαντήσεις). 

Πίνακας 29: Βόλτα στο πράσινο (πάρκο, δάσος) 

Βόλτα στο πράσινο (πάρκο, δάσος) Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Καθόλου 111 12% 

Λίγο 358 38% 

Αρκετό 311 33% 

Πολύ 117 12% 

Πάρα πολύ 41 4% 

Σύνολο 938 100% 

Για βόλτα χωρίς συγκεκριμένο σκοπό οι περισσότεροι απάντησαν «λίγο» (917 

απαντήσεις). 

Πίνακας 30:Βόλτα χωρίς συγκεκριμένο σκοπό 

Βόλτα χωρίς συγκεκριμένο σκοπό Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Καθόλου 191 21% 

Λίγο 343 37% 

Αρκετό 251 27% 

Πολύ 99 11% 

Πάρα πολύ 33 4% 

Σύνολο 917 100% 

Για βόλτα στις παραλίες οι περισσότεροι απάντησαν «λίγο» (923 απαντήσεις). 

Πίνακας 31: Βόλτα στις παραλίες 

Βόλτα στις παραλίες Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Καθόλου 96 10% 

Λίγο 342 37% 

Αρκετό 289 31% 

Πολύ 133 14% 

Πάρα πολύ 63 7% 

Σύνολο 923 100% 

Για επίσκεψη σε μουσεία ή εκθέσεις οι περισσότεροι απάντησαν «λίγο» (922 

απαντήσεις). 

Πίνακας 32: Επίσκεψη σε μουσεία ή εκθέσεις 

Επίσκεψη σε μουσεία ή εκθέσεις Αριθμός απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Καθόλου 136 15% 

Λίγο 403 44% 

Αρκετό 248 27% 

Πολύ 96 10% 

Πάρα πολύ 39 4% 

Σύνολο 922 100% 
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Ενότητα Ε: Στρατηγικές βιώσιμης κινητικότητας 

Στην ενότητα αυτή αναφέρεται στο πώς οι ερωτηθέντες αντιλαμβάνονται τη 

βιώσιμη κινητικότητα. 

H πρώτη σχετική ερώτηση αφορά στο αν πριν από τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου γνώριζαν την πρόθεση της δημοτικής αρχής «να προωθήσει το 

περπάτημα, το ποδήλατο και τα άλλα φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς 

στο Δήμο».  

Οι περισσότεροι δε γνώριζαν την πρόθεση της δημοτικής αρχής. Οι 966 απαντήσεις 

που δόθηκαν συνοψίζονται παρακάτω: 

Πίνακας 33: Γνωρίζατε την πρόθεση της δημοτικής αρχής να προωθήσει το περπάτημα, το 
ποδήλατο & άλλα φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς; 

Γνωρίζατε την πρόθεση της δημοτικής αρχής να προωθήσει το 
περπάτημα, το ποδήλατο & άλλα φιλικά προς το περιβάλλον 

μέσα μεταφοράς; 

Αριθμός 
απαντήσεων 

Ποσοστό 
Απαντήσεων 

Ναι 291 30% 

Όχι 675 70% 

Σύνολο 966 100% 

Σε επόμενη ερώτηση, οι κάτοικοι κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο 

ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε δράσεις για την προώθηση του περπατήματος, 

του ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας (εκδηλώσεις- ομιλίες- εφαρμογές). 

Οι απαντήσεις δόθηκαν σε μια κλίμακα από 1 έως 5. 

Εκφράστηκε μέτριο ενδιαφέρον καθώς οι περισσότεροι απάντησαν με 3 στα 5. Η 

μέση πρόθεση ήταν 3.21 στα 5. Ακολουθεί η σύνοψη των απαντήσεων στην 

ερώτηση για το ενδιαφέρον συμμετοχής σε στρατηγικές βιώσιμης κινητικότητας 

(955 απαντήσεις): 

Πίνακας 34: Ενδιαφέρον για συμμετοχή σε δράσεις για την προώθηση του περπατήματος, 
του ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας 

Ενδιαφέρον για συμμετοχή σε δράσεις για την προώθηση του 
περπατήματος, του ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας 

Αριθμός 
απαντήσεων 

Ποσοστό 
Απαντήσεων 

1 125 13% 

2 150 16% 

3 281 29% 

4 202 21% 

5 197 21% 

Σύνολο 955 100% 
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ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Στο πλαίσιο της εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

μοιράστηκαν ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε γονείς μαθητών του Δήμου 

Ηρακλείου. Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση των απαντήσεων των 

ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι γονείς.   

Ενότητα Α: Δημογραφικές ερωτήσεις γονέων 

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 254 άτομα: 169 γυναίκες, 80 άντρες και 5 

άτομα που δε δήλωσαν φύλο. 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 

31-45 ετών. 

Παρακάτω φαίνονται συνδυαστικά, η ηλικία και το φύλο των συμμετεχόντων (254 

απαντήσεις): 

Πίνακας 35: Φύλο & Ηλικιακή ομάδα (πλήθος απαντήσεων) 

Ηλικιακή 
ομάδα 

Φύλο 

Άνδρας Άνδρας % Γυναίκα Γυναίκα % 
Δεν 

απαντώ 
Δεν 

απαντώ % 
Σύνολο Σύνολο % 

έως 30 ετών 0 0% 7 4% 0 0% 7 3% 

31 - 45 ετών 36 45% 93 55% 1 20% 130 51% 

46 - 60 
ετών 

44 55% 69 41% 0 0% 113 44% 

Δεν απαντώ 0 0% 0 0% 4 80% 4 2% 

Σύνολο 80 100% 169 100% 5 100% 254 100% 

 

Ενότητα B: Μετακινήσεις μαθητών 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 

απαντήσεων των γονέων σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τις μετακινήσεις των 

παιδιών τους. Οι γονείς απάντησαν για καθένα παιδί ξεχωριστά και έτσι ο αριθμός 

των απαντήσεων σε μερικές περιπτώσεις υπερβαίνει τον αριθμό των γονέων που 

απάντησαν το ερωτηματολόγιο. 

Μετακίνηση προς το σχολείο 

Για τα παιδιά του Δήμου Ηρακλείου απαντήθηκε ο τρόπος μετακίνησής τους προς 

το σχολείο. Συνηθέστερος τρόπος είναι με το αυτοκίνητο του γονέα. Ακολουθεί το 

πλήθος των απαντήσεων στην ερώτηση του κύριου τρόπου μετακίνησης των 

παιδιών από το σπίτι προς το σχολείο (118 απαντήσεις): 
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Πίνακας 36: Τρόπος μετακίνησης προς το σχολείο 

Τρόπος μετακίνησης προς το σχολείο Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Περπάτημα παρέα με άλλα παιδιά 9 8% 

Περπάτημα με συνοδεία γονέα 31 26% 

Με το οικογενειακό αυτοκίνητο 59 50% 

Με τα πόδια, μόνο του 9 8% 

Με λεωφορείο (αστική συγκοινωνία) 5 4% 

Με δίκυκλο ως οδηγός 1 1% 

Με δίκυκλο ως επιβάτης 1 1% 

Με άλλο μέσο 3 3% 

Σύνολο 118 100% 

Στην ερώτηση «συμπληρώστε τον χρόνο μετακίνησης του παιδιού σας από το σπίτι 

προς το σχολείο στη διάρκεια μιας τυπικής εβδομάδας», οι περισσότεροι γονείς 

απάντησαν «έως 5 λεπτά». Ακολουθούν οι απαντήσεις που σχετίζονται με το χρόνο 

μετακίνησης προς το σχολείο (403 απαντήσεις): 

Πίνακας 37: Χρόνος μετακίνησης προς το σχολείο 

Χρόνος μετακίνησης προς το σχολείο Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Έως 5 λεπτά 141 35% 

5 - 10 λεπτά 139 34% 

10 - 15 λεπτά 76 19% 

15 - 20 λεπτά 38 9% 

Περισσότερα από 20 λεπτά 9 2% 

Σύνολο 403 100% 

Επιστροφή από το σχολείο 

Οι γονείς ερωτήθηκαν με ποιο τρόπο επιστρέφουν τα παιδιά τους προς το σπίτι. 

Συνηθέστερος τρόπος είναι η μετακίνηση με το αυτοκίνητο του γονέα. Ακολουθεί 

το πλήθος των απαντήσεων στην ερώτηση του κύριου τρόπου μετακίνησης των 

παιδιών από το σχολείο προς το σπίτι (119 απαντήσεις): 

Πίνακας 38: Τρόπος επιστροφής προς το σπίτι 

Τρόπος επιστροφής προς το σπίτι 
Αριθμός 

Απαντήσεων 
Ποσοστό 

Απαντήσεων 

Περπάτημα παρέα με άλλα παιδιά 16 13% 

Περπάτημα με συνοδεία γονέα 35 29% 

Με το οικογενειακό αυτοκίνητο 45 38% 

Με τα πόδια, μόνο του 12 10% 

Με λεωφορείο (αστική συγκοινωνία) 6 5% 

Με αυτοκίνητο άλλου ατόμου (π.χ. συγγενή, γείτονα, γνωστού) 1 1% 

Με άλλο μέσο 4 3% 

Σύνολο 119 100% 
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Στην ερώτηση «συμπληρώστε τον χρόνο μετακίνησης του παιδιού σας από το 

σχολείο προς το σπίτι στη διάρκεια μιας τυπικής εβδομάδας», οι περισσότεροι 

γονείς απάντησαν «5-10 λεπτά». Ακολουθούν οι απαντήσεις που σχετίζονται με το 

χρόνο μετακίνησης προς το σπίτι (405 απαντήσεις): 

Πίνακας 39: Χρόνος επιστροφής προς το σπίτι 

Χρόνος επιστροφής προς το σπίτι Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Έως 5 λεπτά 120 30% 

5 - 10 λεπτά 124 31% 

10 - 15 λεπτά 86 21% 

15 - 20 λεπτά 49 12% 

Περισσότερο από 20 λεπτά 26 6% 

Σύνολο 405 100% 

Συνδυασμός μετακίνησης με το παιδί από και προς το σχολείο με άλλες 

μετακινήσεις 

Οι γονείς ρωτήθηκαν σε περίπτωση που συνοδεύουν το παιδί τους κατά τη 

μετάβαση προς το σχολείο ή/και κατά την επιστροφή από το σχολείο, αν 

συνδυάζουν αυτή τη μετακίνηση με άλλους σκοπούς (πχ ψώνια κλπ.). 

Για τον συνδυασμό διαδρομών κατά τη μετάβαση στο σχολείο δόθηκαν 240 

απαντήσεις: 

Πίνακας 40:Συνδυασμός διαδρομών κατά τη μετάβαση στο σχολείο  

Συνδυασμός διαδρομών κατά τη μετάβαση στο σχολείο 
Αριθμός 

Απαντήσεων 
Ποσοστό 

Απαντήσεων 

Ναι 157 65% 

Όχι 83 35% 

Σύνολο 240 100% 

 Για την επιστροφή στο σπίτι δόθηκαν 228 απαντήσεις: 

Πίνακας 41:Συνδυασμός διαδρομών κατά την επιστροφή στο σπίτι 

Συνδυασμός διαδρομών κατά την επιστροφή στο σπίτι 
Αριθμός 

Απαντήσεων 
Ποσοστό 

Απαντήσεων 

Ναι 109 48% 

Όχι 119 52% 

Σύνολο 228 100% 
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ΜΑΘΗΤΕΣ 

Στο πλαίσιο της εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

μοιράστηκαν ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε μαθητές σχολείων του Δήμου 

Ηρακλείου. Παρακάτω παρουσιάζεται η σύνοψη των απαντήσεων. 

Ενότητα Α: Δημογραφικές ερωτήσεις  

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 207 παιδιά και ενήλικες: 115 αγόρια, 81 

κορίτσια, και 11 άτομα που δε δήλωσαν φύλο.  

Παρακάτω φαίνονται συνδυαστικά, η ηλικία και το φύλο των παιδιών (207 

απαντήσεις): 

Πίνακας 42: Φύλο & Ηλικία 

Ηλικία 

Φύλο 

Αγόρι Αγόρι % Κορίτσι Κορίτσι % 
Δε 

δήλωσαν 
Δε 

δήλωσαν % 
Σύνολο Σύνολο % 

4 1 1%   0% 0 0% 1 0% 

6 0 0% 1 1% 0 0% 1 0% 

7 2 2% 1 1% 0 0% 3 1% 

8 2 2% 1 1% 0 0% 3 1% 

9 2 2% 1 1% 0 0% 3 1% 

10 3 3% 1 1% 0 0% 4 2% 

11 2 2% 3 4% 0 0% 5 2% 

12 2 2% 4 5% 0 0% 6 3% 

13 18 16% 12 15% 1 9% 31 15% 

14 16 14% 15 19% 1 9% 32 15% 

15 13 11% 8 10% 1 9% 22 11% 

16 10 9% 11 14% 0 0% 21 10% 

17 14 12% 4 5% 1 9% 19 9% 

18 5 4% 5 6% 0 0% 10 5% 

19 0 0% 1 1% 0 0% 1 0% 

20 0 0% 1 1% 0 0% 1 0% 

21 1 1% 1 1% 0 0% 2 1% 

22 1 1% 1 1% 0 0% 2 1% 

23 0 0% 1 1% 0 0% 1 0% 

25 0 0%   0% 1 9% 1 0% 

16 0 0% 1 1% 0 0% 1 0% 

Δε 
δήλωσαν 

6 5% 3 4% 6 55% 15 7% 

26 ετών 
και άνω 

17 15% 5 6% 0 0% 22 11% 

Σύνολο 115 100% 81 100% 11 100% 207 100% 
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Ενότητα B: Μετακινήσεις 

Η πρώτη ερώτηση σχετική με τις μετακινήσεις των μαθητών ήταν με ποιο μέσο 

πηγαίνουν συνήθως στο σχολείο. Κάποιοι μαθητές απάντησαν παραπάνω από ένα 

μέσο μεταφοράς, συνεπώς έχουμε περισσότερες απαντήσεις από τον συνολικό 

αριθμό των μοναδικών μαθητών. 

Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: 

• 62 μαθητές απάντησαν για μετακίνηση με αυτοκίνητο 

• 111 μαθητές απάντησαν για μετακίνηση περπατώντας 

• 18 μαθητές απάντησαν για μετακίνηση με ποδήλατο 

• 19 μαθητές απάντησαν για μετακίνηση με δίκυκλο 

• 12 μαθητές απάντησαν για μετακίνηση με σχολικό λεωφορείο 

• 8 μαθητές απάντησαν για μετακίνηση με άλλο μέσο 

Ακολουθούν οι χρόνοι μετακίνησης προς το σχολείο ανά μέσο: 

Πίνακας 43: Χρόνοι μετακίνησης προς το σχολείο ανά μέσο 

Προς το σχολείο με αυτοκίνητο Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Έως 5 λεπτά 15 24% 

5 - 10 λεπτά 20 32% 

10 - 15 λεπτά 15 24% 

15 - 20 λεπτά 7 11% 

Περισσότερο από 20 λεπτά 5 8% 

Σύνολο 62 100% 

 

Προς το σχολείο με περπάτημα Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Έως 5 λεπτά 33 30% 

5 - 10 λεπτά 35 32% 

10 - 15 λεπτά 28 25% 

15 - 20 λεπτά 8 7% 

Περισσότερο από 20 λεπτά 7 6% 

Σύνολο 111 100% 

 

Προς το σχολείο με ποδήλατο Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Έως 5 λεπτά 6 33% 

5 - 10 λεπτά 7 39% 

10 - 15 λεπτά 3 17% 

15 - 20 λεπτά 2 11% 

Σύνολο 18 100% 

 

Προς το σχολείο με δίκυκλο Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Έως 5 λεπτά 9 47% 

5 - 10 λεπτά 8 42% 

10 - 15 λεπτά 2 11% 

Σύνολο 19 100% 
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Προς το σχολείο με σχολικό λεωφορείο Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Έως 5 λεπτά 1 8% 

5 - 10 λεπτά 1 8% 

10 - 15 λεπτά 4 33% 

15 - 20 λεπτά 4 33% 

Περισσότερο από 20 λεπτά 2 17% 

Σύνολο 12 100% 

 

Προς το σχολείο με άλλο μέσο Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Έως 5 λεπτά 5 63% 

10 - 15 λεπτά 1 13% 

Περισσότερο από 20 λεπτά 2 25% 

Σύνολο 8 100% 

Η δεύτερη ερώτηση σχετική με τις μετακινήσεις των μαθητών ήταν «πόσο συχνά 

κάνετε τις παρακάτω δραστηριότητες;». 

Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: 

• 138 μαθητές απάντησαν για αγορές αγαθών 

• 170 μαθητές απάντησαν για εκπαίδευση (σχολείο, φροντιστήριο, ξένες γλώσσες) 

• 180 μαθητές απάντησαν για αθλητισμό 

• 184 μαθητές απάντησαν για αναψυχή/ διασκέδαση/ βόλτα με φίλους 

• 14 μαθητές απάντησαν για άλλο σκοπό 

Ακολουθεί η συχνότητα των δραστηριοτήτων: 

Πίνακας 44: Συχνότητα δραστηριοτήτων 

Εκπαίδευση Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Καθημερινά μέσα στην εβδομάδα 95 56% 

Λίγες φορές 55 32% 

Μόνο τα σαββατοκύριακα 3 2% 

Ποτέ 17 10% 

Σύνολο 170 100% 

 

Αθλητισμός Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Καθημερινά μέσα στην εβδομάδα 82 46% 

Λίγες φορές 84 47% 

Μόνο τα σαββατοκύριακα 2 1% 

Ποτέ 12 7% 

Σύνολο 180 100% 

 

Αναψυχή Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Καθημερινά μέσα στην εβδομάδα 37 20% 

Λίγες φορές 93 51% 

Μόνο τα σαββατοκύριακα 54 29% 

Σύνολο 184 100% 
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Αγορές αγαθών Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Καθημερινά μέσα στην εβδομάδα 37 27% 

Λίγες φορές 84 61% 

Μόνο τα σαββατοκύριακα 7 5% 

Ποτέ 10 7% 

Σύνολο 138 100% 

 

Άλλος σκοπός Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Καθημερινά μέσα στην εβδομάδα 3 21% 

Λίγες φορές 9 64% 

Ποτέ 2 14% 

Σύνολο 14 100% 

Η επόμενη ερώτηση σχετική με τις μετακινήσεις των μαθητών ήταν «για ποιες 

δραστηριότητες πηγαίνετε με τα ΠΟΔΙΑ από το σπίτι; Πόσο περίπου χρόνο σας 

παίρνει ΜΑΖΙ με την επιστροφή;». Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: 

• 112 μαθητές απάντησαν για αγορές αγαθών 

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

• 94  μαθητές απάντησαν για αθλητισμό 

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

• 19  μαθητές απάντησαν για άλλο σκοπό 

Ακολουθούν οι απαντήσεις περί του χρόνου περπατήματος για δραστηριότητες: 

Πίνακας 45: Περπάτημα για δραστηριότητες  

Αγορές Αγαθών Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Έως 10 λεπτά 49 44% 

10-20 λεπτά 41 37% 

20-30 λεπτά 14 13% 

30 λεπτά - 1 ώρα 5 4% 

Περισσότερο από 1 ώρα 3 3% 

Σύνολο 112 100% 
 

Εκπαίδευση Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Έως 10 λεπτά 48 48% 

10-20 λεπτά 32 32% 

20-30 λεπτά 14 14% 

30 λεπτά - 1 ώρα 5 5% 

Περισσότερο από 1 ώρα 2 2% 

Σύνολο 101 100% 
 

Αναψυχή Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Έως 10 λεπτά 29 21% 

10-20 λεπτά 39 29% 

20-30 λεπτά 33 24% 

30 λεπτά - 1 ώρα 16 12% 

Περισσότερο από 1 ώρα 19 14% 

Σύνολο 136 100% 
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Αθλητισμός Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Έως 10 λεπτά 22 23% 

10-20 λεπτά 29 31% 

20-30 λεπτά 28 30% 

30 λεπτά - 1 ώρα 11 12% 

Περισσότερο από 1 ώρα 4 4% 

Σύνολο 94 100% 
 

Άλλος σκοπός Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Έως 10 λεπτά 7 37% 

10-20 λεπτά 7 37% 

20-30 λεπτά 1 5% 

30 λεπτά - 1 ώρα 2 11% 

Περισσότερο από 1 ώρα 2 11% 

Σύνολο 19 100% 

Σε επόμενη ερώτηση, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν αν κάνουν συχνά βόλτα 

περπατώντας (εκτός της μετακίνησης από/ προς το σχολείο). Ακολουθούν οι 

απαντήσεις (204 απαντήσεις): 

Πίνακας 46: Βόλτα περπατώντας εκτός σχολείου 

Κάνετε συχνά βόλτα με τα πόδια;  Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Καθημερινά 45 22% 

Λιγότερο από 3 φορές/ βδομάδα 81 40% 

Λιγότερο από 1 φορές/ βδομάδα 41 20% 

Λιγότερο από 1 φορά/ 15 ημέρες 20 10% 

Λιγότερο από 1 φορά/ μήνα 17 8% 

Σύνολο 204 100% 

Οι μαθητές ρωτήθηκαν στη συνέχεια αν αισθάνονται ασφαλείς όταν περπατούν 

στον δρόμο ή το πεζοδρόμιο. Οι περισσότεροι απάντησαν «λίγο». Οι μαθητές 

ρωτήθηκαν επίσης αν αισθάνονται ασφαλείς να περπατούν όταν νυχτώνει, από 

πλευράς εγκληματικότητας. Οι περισσότεροι απάντησαν «καθόλου». Ακολουθούν οι 

απαντήσεις (σύνολο 207). 

Πίνακας 47: Ασφάλεια στο περπάτημα 

Αίσθηση ασφάλειας στο περπάτημα Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Καθόλου 45 22% 

Λίγο 89 43% 

Αρκετά 60 29% 

Πολύ 13 6% 

Σύνολο 207 100% 

Πίνακας 48: Αίσθηση ασφάλειας από άποψη εγκληματικότητας 

Αίσθηση ασφάλειας από άποψη 
εγκληματικότητας 

Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Καθόλου 102 49% 

Λίγο 73 35% 

Αρκετά 28 14% 

Πολύ 4 2% 

Σύνολο 207 100% 
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Στη συνέχεια, οι μαθητές ρωτήθηκαν αν έχουν δικό τους ποδήλατο και αν ναι, αν το 

χρησιμοποιούν μόνοι τους ή με τους γονείς τους. Ακολουθούν οι 207 απαντήσεις 

που δόθηκαν: 

Πίνακας 49: Κατοχή και τρόπος χρήσης ποδηλάτου  
Τρόπος χρήσης ποδηλάτου 

Κατοχή 
ποδηλάτου 

Μαζί με 
τους γονείς 

Με 
φίλους 

Μόνος/η 
Δεν 

απάντησαν 
Αριθμός 

Απαντήσεων 
Ποσοστό 

Απαντήσεων 

Ναι 43 20 68 0 131 63% 

Όχι 1 0 7 68 76 37% 

Σύνολο 44 20 75 68 207 100% 

Η επόμενη ερώτηση σχετική με το ποδήλατο ήταν πόσο συχνά χρησιμοποιούν το 

ποδήλατό τους όσοι μαθητές δήλωσαν πως κατέχουν. Ακολουθούν οι 138 

απαντήσεις που δόθηκαν: 

Πίνακας 50: Συχνότητα χρήσης ποδηλάτου 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το ποδήλατό  σας;  Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Έως 1 φορά το μήνα 25 18% 

Έως 3 φορές την εβδομάδα 56 41% 

Έως 3 φορές το μήνα 29 21% 

Καθημερινά 28 20% 

Σύνολο 138 100% 

Η τελευταία ερώτηση σχετική με το ποδήλατο ήταν «πόσο μακριά πηγαίνετε 

συνήθως με το ποδήλατο από το σπίτι σας; Σημειώστε πόσα χιλιόμετρα ή πόση 

ώρα χωρίς την επιστροφή». Ακολουθούν οι 125 απαντήσεις που δόθηκαν: 

Πίνακας 51: Χιλιόμετρα που διανύουν με το ποδήλατο 

Χιλιόμετρα που διανύουν με το ποδήλατο Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

0 2 2% 

1 26 21% 

2 20 16% 

3 7 6% 

4 2 2% 

5 22 18% 

6 5 4% 

7 2 2% 

10 16 13% 

11 2 2% 

12 1 1% 

15 6 5% 

20 6 5% 

25 2 2% 

30 5 4% 

50 1 1% 

Σύνολο 125 100% 

Η τελευταία ερώτηση σχετικά με τις μετακινήσεις ήταν αν οι μαθητές κατέχουν 

πατίνι ή skate ή άλλο μικρό μέσο μετακίνησης. Ακολουθούν οι απαντήσεις (198 

στον αριθμό): 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 2 - Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων και 

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Σεπτέμβριος 2020 

 

 
129 

Πίνακας 52: Κατοχή πατινιού, skate ή άλλου μικρού μέσου μετακίνησης 

Έχετε δικό σας πατίνι ή skate ή άλλο μικρό 
μέσο μετακίνησης; 

Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Ναι 46 23% 

Όχι 152 77% 

Σύνολο 198 100% 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (Π-Π) 

Για τις μετακινήσεις με σκοπό την εργασία το 88,7% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι 

πραγματοποίησε μετακίνηση προς/από την εργασία του κατά την προηγούμενη 

μέρα, ενώ το βασικό μέσο μεταφοράς ήταν το Ι.Χ. 

Πίνακας 53: Μετακίνηση προς την εργασία 

Πήγατε στην εργασία σας εχθές; Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Ναι 243 88,7% 

Όχι 31 11,3% 

Σύνολο 274 100,0% 
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Πίνακας 54: Μέσο μετακίνησης προς την εργασία 

Μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

ΙΧ ως οδηγός 130 52,4% 

Μοτοποδήλατο/ Δίκυκλη μηχανή 43 17,3% 

Με τα πόδια (πάνω από 500m ή 15’) 41 16,5% 

ΙΧ ως επιβάτης 19 7,7% 

Λεωφορείο 9 3,6% 

Ποδήλατο 5 2,0% 

Ταξί (επιβάτης) 1 0,4% 

Σύνολο 248 100,0% 

 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 2 - Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων και 

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Σεπτέμβριος 2020 

 

 
131 

Ένας στους δύο ερωτηθέντες απάντησε ότι κατά τη μετάβαση του προς την 

εργασία στάθμευσε ελεύθερα παρά την οδό, ενώ 1 στους 5 σε οργανωμένο χώρο 

στάθμευσης (ιδιωτικό ή δημόσιο). Ο κύριος όγκος των μετακινήσεων προς την 

εργασία έγινε κατά την πρωινή περίοδο (07:00 – 09:00 π.μ.). 

Πίνακας 55: Είδος στάθμευσης για την εργασία 

Που σταθμεύσατε (για όσους χρησιμοποίησαν 
όχημα); 

Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Στο δρόμο 130 49,3% 

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

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

41 10,0% 

Σε χώρο στάθμευσης της δραστηριότητας που 
πήγα για προσωπικούς λόγους 

19 9,5% 

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

9 6,0% 

Στο δρόμο σε θέση ελεγχόμενης στάθμευσης 5 3,5% 

Σύνολο 248 100,0% 
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Πίνακας 56: Ώρα μετακίνησης προς την εργασία 

Ώρα 

Αναχώρηση Άφιξη 

Αριθμός 
Απαντήσεων 

Ποσοστό 
Απαντήσεων 

Αριθμός 
Απαντήσεων 

Ποσοστό 
Απαντήσεων 

06:00-07:00 18 7,5% 4 1,7% 

07:00-08:00 100 41,5% 72 29,9% 

08:00-09:00 76 31,5% 99 41,1% 

09:00-10:00 25 10,4% 40 16,6% 

10:00-11:00 5 2,1% 6 2,5% 

11:00-12:00 4 1,7% 3 1,2% 

12:00-13:00 1 0,4% 2 0,8% 

13:00-14:00 3 1,2% 3 1,2% 

14:00-15:00 0 0,0% 1 0,4% 

15:00-16:00 3 1,2% 4 1,7% 

16:00-17:00 2 0,8% 2 0,8% 

17:00-18:00 0 0,0% 0 0,0% 

18:00-19:00 0 0,0% 1 0,4% 

19:00-20:00 3 1,2% 2 0,8% 

20:00-21:00 1 0,4% 2 0,8% 

Σύνολο 241 100,00% 241 100,0% 
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Tέλος, όσον αφορά τη διάρκεια διαδρομής οι ερωτηθέντες φαίνεται ότι για 

μετακινήσεις μεταξύ 15 με 30 λεπτών επιλέγουν κατά κανόνα το Ι.Χ.. Ενθαρρυντικό 

είναι το γεγονός ότι για μετακινήσεις κάτω των 15 λεπτών το ποδήλατο και η 

μετακίνηση με τα πόδια συγκεντρώνουν συνολικά ποσοστό άνω του 10%. 

Πίνακας 57: Διάρκεια μετακίνησης προς την εργασία 

Ώρα 

Έως 15 
λεπτά 

15-30 
λεπτά 

30-45 
λεπτά 

45-60 
λεπτά 

Πάνω από 
1 ώρα 

Σύνολο 

Αρ. %. Αρ.. % Αρ.. % Αρ.. % Αρ.. % Αρ. % 

ΙΧ ως επιβάτης 9 3,8% 7 3,0% 1 0,4% 1 0,4% 1 0,4% 19 8,1% 

ΙΧ ως οδηγός 53 22,6% 60 25,6% 3 1,3% 3 1,3% 2 0,9% 121 51,7% 

Λεωφορείο 5 2,1% 2 0,9% 1 0,4% 0 0,0% 1 0,4% 9 3,8% 

Με τα πόδια 
(πάνω από 
500m ή 15’) 

23 9,8% 12 5,1% 2 0,9% 0 0,0% 1 0,4% 38 16,2% 

Μοτοποδήλατο/ 
Δίκυκλη μηχανή 

32 13,7% 8 3,4% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 41 17,5% 

Ποδήλατο 5 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,1% 

Ταξί (επιβάτης) 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 

Σύνολο 128 54,7% 89 38,0% 8 3,4% 4 1,7% 5 2,1% 234 100,0% 

 

Για τις μετακινήσεις με σκοπό τα ψώνια το 42,0% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι 

πραγματοποίησε μετακίνηση για τον παραπάνω σκοπό κατά την προηγούμενη 

μέρα, ενώ το βασικό μέσο μεταφοράς ήταν το Ι.Χ. 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 2 - Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων και 

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Σεπτέμβριος 2020 

 

 
134 

Πίνακας 58: Μετακίνηση με σκοπό τα ψώνια 

Πήγατε για ψώνια εχθές; Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Ναι 115 42,0% 

Όχι 159 58,0% 

Σύνολο 274 100,0% 

 

Πίνακας 59: Μέσο μετακίνηση  με σκοπό τα ψώνια 

Μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

ΙΧ ως οδηγός 45 37,8% 

Με τα πόδια (πάνω από 500m ή 15’) 38 31,9% 

ΙΧ ως επιβάτης 16 13,4% 

Μοτοποδήλατο/ Δίκυκλη μηχανή 15 12,6% 

Ποδήλατο 3 2,5% 

Λεωφορείο 2 1,7% 

Σύνολο 119 100,0% 
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Οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι για τη μετακίνηση τους για ψώνια σταθμεύουν 

κυρίως ή παρά την οδό (38,8%) ή σε χώρους στάθμευσης που παρέχονται από τις 

επιχειρήσεις που επισκέφτηκαν (35,8%). Σε αντίθεση με τις μετακινήσεις με σκοπό 

την εργασία, η πλειοψηφία των μετακινήσεων για ψώνια έγινε κατά την 

απογευματινή περίοδο (05:00 – 08:00 μ.μ.). 

Πίνακας 60: Είδος στάθμευσης για τη μετακίνηση με σκοπό τα ψώνια 

Που σταθμεύσατε (για όσους χρησιμοποίησαν 
όχημα); 

Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Στο δρόμο 31 38,3% 

Σε οργανωμένο πάρκινγκ της επιχείρησης που 
αγόρασα προϊόντα 

29 35,8% 

Σε οργανωμένο πάρκινγκ (ιδιωτικό ή δημόσιο) 11 13,6% 

Στο δρόμο σε θέση ελεγχόμενης στάθμευσης 4 4,9% 

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

4 4,9% 

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

2 2,5% 

Σύνολο 81 100,0% 
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Πίνακας 61: Ώρα μετακίνησης με σκοπό τα ψώνια 

Ώρα 

Αναχώρηση Άφιξη 

Αριθμός 
Απαντήσεων 

Ποσοστό 
Απαντήσεων 

Αριθμός 
Απαντήσεων 

Ποσοστό 
Απαντήσεων 

06:00-07:00 1 0,4% 0 0,0% 

07:00-08:00 3 1,2% 3 1,2% 

08:00-09:00 0 0,0% 1 0,4% 

09:00-10:00 4 1,7% 2 0,8% 

10:00-11:00 1 0,4% 2 0,8% 

11:00-12:00 3 1,2% 4 1,7% 

12:00-13:00 2 0,8% 2 0,8% 

13:00-14:00 3 1,2% 3 1,2% 

14:00-15:00 4 1,7% 4 1,7% 

15:00-16:00 6 2,5% 6 2,5% 

16:00-17:00 7 2,9% 6 2,5% 

17:00-18:00 16 6,6% 13 5,4% 

18:00-19:00 29 12,0% 28 11,6% 

19:00-20:00 27 11,2% 29 12,0% 

20:00-21:00 5 2,1% 7 2,9% 

21:00-22:00 0 0,0% 1 0,4% 

Σύνολο 111 100,0% 111 100,0% 
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Τέλος, οι μετακινήσεις με σκοπό τα ψώνια δεν διαρκούν, κατά κανόνα, πάνω από 15 

λεπτά και βασικά μέσα αποτελούν το Ι.Χ. (38,1% ως οδηγός και 12,7% ως επιβάτης) 

και η μετακίνηση με τα πόδια (32,2%).  

Πίνακας 62: Διάρκεια μετακίνησης με σκοπό τα ψώνια 

Ώρα 

Έως 15 
λεπτά 

15-30 
λεπτά 

30-45 
λεπτά 

45-60 
λεπτά 

Πάνω από 
1 ώρα 

Σύνολο 

Αρ. %. Αρ.. % Αρ.. % Αρ.. % Αρ.. % Αρ. % 

ΙΧ ως επιβάτης 9 7,6% 3 2,5% 1 0,8% 1 0,8% 1 0,8% 15 12,7% 

ΙΧ ως οδηγός 31 26,3% 7 5,9% 3 2,5% 4 3,4% 0 0,0% 45 38,1% 

Λεωφορείο 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,7% 

Με τα πόδια 
(πάνω από 
500m ή 15’) 

30 25,4% 4 3,4% 1 0,8% 3 2,5% 0 0,0% 38 32,2% 

Μοτοποδήλατο/ 
Δίκυκλη μηχανή 

10 8,5% 4 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 15 12,7% 

Ποδήλατο 3 2,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 2,5% 

Σύνολο 83 70,3% 20 16,9% 5 4,2% 8 6,8% 2 1,7% 118 100,0% 
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Για τις μετακινήσεις με σκοπό κοινωνικές δραστηριότητες/ψυχαγωγία το 33,6% των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι πραγματοποίησε μετακίνηση για τον παραπάνω σκοπό 

κατά την προηγούμενη μέρα, ενώ το βασικό μέσο μεταφοράς ήταν το Ι.Χ. 

Πίνακας 63: Μετακίνηση με σκοπό κοινωνικές δραστηριότητες/ψυχαγωγία  

Πήγατε εχθές σε Κοινωνικές δραστηριότητες, 
Ψυχαγωγία; 

Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Ναι 92 33,6% 

Όχι 182 66,4% 

Σύνολο 274 100,0% 

 

Πίνακας 64: Μέσο μετακίνηση  με σκοπό κοινωνικές δραστηριότητες/ψυχαγωγία 

Μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

ΙΧ ως οδηγός 42 44,7% 

Με τα πόδια (πάνω από 500m ή 15’) 20 21,3% 

Μοτοποδήλατο/ Δίκυκλη μηχανή 14 14,9% 

ΙΧ ως επιβάτης 12 12,8% 

Ποδήλατο 5 5,3% 

Λεωφορείο 1 1,1% 

Σύνολο 94 100,0% 
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Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 1 στους 2 ερωτηθέντες σταθμεύει ελεύθερα 

παρά την οδό για τις μετακινήσεις του με σκοπό κοινωνικές 

δραστηριότητες/ψυχαγωγία. Οι μετακινήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά 

πλειοψηφία κατά την απογευματινή περίοδο (05:00 – 08:00 μ.μ.). 

Πίνακας 65: Είδος στάθμευσης για τη μετακίνηση με σκοπό κοινωνικές 
δραστηριότητες/ψυχαγωγία 

Που σταθμεύσατε (για όσους χρησιμοποίησαν 
όχημα); 

Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Στο δρόμο 38 48,7% 

Σε οργανωμένο πάρκινγκ (ιδιωτικό ή δημόσιο) 15 19,2% 

Σε χώρο στάθμευσης της επιχείρησης που 
πήγα για ψυχαγωγία κ.α. 

9 11,5% 

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

8 10,3% 

Στο δρόμο σε θέση ελεγχόμενης στάθμευσης 5 6,4% 

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

3 3,8% 

Σύνολο 78 100,0% 
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Πίνακας 66: Ώρα μετακίνησης με σκοπό κοινωνικές δραστηριότητες/ψυχαγωγία 

Ώρα 

Αναχώρηση Άφιξη 

Αριθμός 
Απαντήσεων 

Ποσοστό 
Απαντήσεων 

Αριθμός 
Απαντήσεων 

Ποσοστό 
Απαντήσεων 

00:00-01:00 2 2,2% 2 2,2% 

01:00-02:00 0 0,0% 0 0,0% 

02:00-03:00 0 0,0% 0 0,0% 

03:00-04:00 0 0,0% 0 0,0% 

04:00-05:00 0 0,0% 0 0,0% 

05:00-06:00 3 3,2% 2 2,2% 

06:00-07:00 2 2,2% 3 3,2% 

07:00-08:00 3 3,2% 1 1,1% 

08:00-09:00 0 0,0% 1 1,1% 

09:00-10:00 1 1,1% 1 1,1% 

10:00-11:00 1 1,1% 1 1,1% 

11:00-12:00 0 0,0% 0 0,0% 

12:00-13:00 0 0,0% 0 0,0% 

13:00-14:00 1 1,1% 1 1,1% 

14:00-15:00 0 0,0% 0 0,0% 

15:00-16:00 2 2,2% 2 2,2% 

16:00-17:00 4 4,3% 4 4,3% 

17:00-18:00 9 9,7% 7 7,5% 

18:00-19:00 16 17,2% 13 14,0% 

19:00-20:00 16 17,2% 19 20,4% 

20:00-21:00 20 21,5% 19 20,4% 

21:00-22:00 12 12,9% 14 15,1% 

22:00-23:00 1 1,1% 2 2,2% 

23:00-24:00 0 0,0% 1 1,1% 

Σύνολο 93 100,0% 93 100,0% 
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Τέλος, οι μετακινήσεις με σκοπό κοινωνικές δραστηριότητες/ψυχαγωγία γίνονται 

κατά κανόνα με Ι.Χ. (44,1% ως οδηγός και 12,9% ως επιβάτης) με τις μετακινήσεις με 

τα πόδια να συγκεντρώνουν ποσοστό 21,5%, ενώ η διάρκεια τους είναι κυρίως έως 

30 λεπτά. 

Πίνακας 67: Διάρκεια μετακίνησης με σκοπό κοινωνικές δραστηριότητες/ψυχαγωγία 

Ώρα 

Έως 15 
λεπτά 

15-30 λεπτά 
30-45 
λεπτά 

45-60 
λεπτά 

Πάνω από 
1 ώρα 

Σύνολο 

Αρ. %. Αρ.. % Αρ.. % Αρ.. % Αρ.. % Αρ. % 

ΙΧ ως επιβάτης 8 8,6% 4 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 12,9% 

ΙΧ ως οδηγός 22 23,7% 17 18,3% 1 1,1% 0 0,0% 1 1,1% 41 44,1% 

Λεωφορείο 1 1,1%  0,0%  0,0% 0 0,0%  0,0% 1 1,1% 

Με τα πόδια 
(πάνω από 
500m ή 15’) 

13 14,0% 5 5,4% 0 0,0% 0 1,1% 1 1,1% 20 21,5% 

Μοτοποδήλατο/ 
Δίκυκλη μηχανή 

14 15,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 14 15,1% 

Ποδήλατο 3 3,2% 1 1,1% 0 0,0% 0 1,1% 0 0,0% 5 5,4% 

Σύνολο 61 65,6% 27 29,0% 1 1,1% 1 2,2% 2 2,2% 93 100,0% 
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Για τις μετακινήσεις με σκοπό την εκπαίδευση (κάθε είδους) το 21,9% των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι πραγματοποίησε μετακίνηση για τον παραπάνω σκοπό 

κατά την προηγούμενη μέρα, ενώ το βασικό μέσο μεταφοράς ήταν το Ι.Χ.  

Πίνακας 68: Μετακίνηση με σκοπό την εκπαίδευση 

Πήγατε εχθές σε Κοινωνικές δραστηριότητες, 
Ψυχαγωγία; 

Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Ναι 60 21,9% 

Όχι 214 78,1% 

Σύνολο 274 100,0% 

 

Πίνακας 69: Μέσο μετακίνηση  με σκοπό την εκπαίδευση 

Μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

ΙΧ ως οδηγός 39 65,0% 

Με τα πόδια (πάνω από 500m ή 15’) 12 20,0% 

ΙΧ ως επιβάτης 5 8,3% 

Μοτοποδήλατο/ Δίκυκλη μηχανή 3 5,0% 

Λεωφορείο 1 1,7% 

Σύνολο 94 100,0% 

 

 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 2 - Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων και 

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Σεπτέμβριος 2020 

 

 
143 

Σχετικά με το είδος στάθμευσης κατά τη μετακίνηση του με σκοπό την εκπαίδευση 

το 56,9 του δείγματος απάντησε ότι σταθμεύει ελεύθερα παρά την οδό. Οι 

μετακινήσεις αυτές εμφανίζουν διασπορά κατά τη διάρκεια της μέρα με βασικές 

συγκεντρώσεις κατά στις 07:00-09:00 π.μ. και 03:00-07:00 μ.μ.. 

Πίνακας 70: Είδος στάθμευσης για τη μετακίνηση με σκοπό την εκπαίδευση 

Που σταθμεύσατε (για όσους χρησιμοποίησαν 
όχημα); 

Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Στο δρόμο 29 56,9% 

Σε χώρο στάθμευσης της δραστηριότητας που 
πήγα για προσωπικούς λόγους 

11 21,6% 

Σε οργανωμένο πάρκινγκ (ιδιωτικό ή δημόσιο) 5 9,8% 

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

4 7,8% 

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

2 3,9% 

Σύνολο 51 100,0% 
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Πίνακας 71: Ώρα μετακίνησης με σκοπό την εκπαίδευση 

Ώρα 

Αναχώρηση Άφιξη 

Αριθμός 
Απαντήσεων 

Ποσοστό 
Απαντήσεων 

Αριθμός 
Απαντήσεων 

Ποσοστό 
Απαντήσεων 

00:00-01:00 0 0,0% 0 0,0% 

01:00-02:00 0 0,0% 0 0,0% 

02:00-03:00 0 0,0% 0 0,0% 

03:00-04:00 0 0,0% 0 0,0% 

04:00-05:00 0 0,0% 0 0,0% 

05:00-06:00 1 1,7% 0 0,0% 

06:00-07:00 1 1,7% 2 3,3% 

07:00-08:00 5 8,3% 2 3,3% 

08:00-09:00 4 6,7% 6 10,0% 

09:00-10:00 2 3,3% 3 5,0% 

10:00-11:00 3 5,0% 2 3,3% 

11:00-12:00 2 3,3% 1 1,7% 

12:00-13:00 1 1,7% 2 3,3% 

13:00-14:00 0 0,0% 1 1,7% 

14:00-15:00 1 1,7% 1 1,7% 

15:00-16:00 6 10,0% 4 6,7% 

16:00-17:00 7 11,7% 8 13,3% 

17:00-18:00 11 18,3% 6 10,0% 

18:00-19:00 6 10,0% 12 20,0% 

19:00-20:00 4 6,7% 3 5,0% 

20:00-21:00 6 10,0% 5 8,3% 

21:00-22:00 0 0,0% 2 3,3% 

22:00-23:00 0 0,0% 0 0,0% 

23:00-24:00 0 0,0% 0 0,0% 

Σύνολο 60 100,0% 60 100,0% 
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Τέλος, οι μετακινήσεις με σκοπό την εκπαίδευση διαρκούν κατά 71,7% κάτω από 15 

λεπτά ενώ κυρίαρχο μέσω είναι το Ι.Χ. με ποσοστό 73,3% (είτε ως οδηγός είτε ως 

επιβάτης). 

Πίνακας 72: Διάρκεια μετακίνησης με σκοπό την εκπαίδευση 

Ώρα 

Έως 15 
λεπτά 

15-30 
λεπτά 

30-45 
λεπτά 

45-60 
λεπτά 

Πάνω από 
1 ώρα 

Σύνολο 

Αρ. %. Αρ.. % Αρ.. % Αρ.. % Αρ.. % Αρ. % 

ΙΧ ως επιβάτης 3 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,3% 0 0,0% 5 8,3% 

ΙΧ ως οδηγός 28 46,7% 9 15,0% 1 1,7% 1 1,7% 0 0,0% 39 65,0% 

Λεωφορείο 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,7% 1 1,7% 

Με τα πόδια 
(πάνω από 
500m ή 15’) 

11 18,3% 1 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 20,0% 

Μοτοποδήλατο/ 
Δίκυκλη μηχανή 

1 1,7% 1 1,7% 1 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 3 5,0% 

Σύνολο 43 71,7% 11 18,3% 2 3,3% 3 5,0% 1 1,7% 60 100,0% 

 

Για τις μετακινήσεις με σκοπό άλλες ατομικές υποθέσεις (συμπεριλαμβάνονται και 

λόγοι υγείας- ιατρεία κ.α.) το 25,9% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πραγματοποίησε 

μετακίνηση για τον παραπάνω σκοπό κατά την προηγούμενη. Για τις παραπάνω 

μετακινήσεις χρησιμοποιήθηκαν κυρίως το Ι.Χ. με ποσοστό 53,5% (είτε ως οδηγός 

είτε ως επιβάτης) και η μετακίνηση με τα πόδια με ποσοστό 32,4%. 
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Πίνακας 73: Μετακίνηση με σκοπό άλλες ατομικές υποθέσεις (συμπεριλαμβάνονται και 
λόγοι υγείας- ιατρεία κ.α.) 

Πήγατε εχθές σε Κοινωνικές δραστηριότητες, 
Ψυχαγωγία; 

Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Ναι 71 25,9% 

Όχι 203 74,1% 

Σύνολο 274 100,0% 

 

Πίνακας 74: Μέσο μετακίνηση  με σκοπό άλλες ατομικές υποθέσεις (συμπεριλαμβάνονται 
και λόγοι υγείας- ιατρεία κ.α.) 

Μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

ΙΧ ως οδηγός 29 40,8% 

Με τα πόδια (πάνω από 500m ή 15’) 23 32,4% 

ΙΧ ως επιβάτης 9 12,7% 

Μοτοποδήλατο/ Δίκυκλη μηχανή 7 9,9% 

Λεωφορείο 3 4,2% 

Σύνολο 71 100,0% 
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Σχετικά με το είδος στάθμευσης κατά τη μετακίνηση του με σκοπό άλλες ατομικές 

υποθέσεις το 58,3% του δείγματος απάντησε ότι σταθμεύει ελεύθερα παρά την 

οδό, ενώ οι μετακινήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά κανόνα τις 

απογευματινές ώρες. 

Πίνακας 75: Είδος στάθμευσης για τη μετακίνηση με σκοπό άλλες ατομικές υποθέσεις 
(συμπεριλαμβάνονται και λόγοι υγείας- ιατρεία κ.α.) 

Που σταθμεύσατε  

(για όσους χρησιμοποίησαν όχημα); 
Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Στο δρόμο 28 58,3% 

Σε οργανωμένο πάρκινγκ (ιδιωτικό ή δημόσιο) 8 16,7% 

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

4 8,3% 

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

4 8,3% 

Σε χώρο στάθμευσης της δραστηριότητας που 
πήγα για προσωπικούς λόγους 

4 8,3% 

Σύνολο 48 100,0% 
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Πίνακας 76: Ώρα μετακίνησης με σκοπό άλλες ατομικές υποθέσεις (συμπεριλαμβάνονται 
και λόγοι υγείας- ιατρεία κ.α.) 

Ώρα 

Αναχώρηση Άφιξη 

Αριθμός 
Απαντήσεων 

Ποσοστό 
Απαντήσεων 

Αριθμός 
Απαντήσεων 

Ποσοστό 
Απαντήσεων 

00:00-01:00 3 4,4% 3 4,4% 

01:00-02:00 0 0,0% 0 0,0% 

02:00-03:00 0 0,0% 0 0,0% 

03:00-04:00 1 1,5% 1 1,5% 

04:00-05:00 0 0,0% 0 0,0% 

05:00-06:00 2 2,9% 1 1,5% 

06:00-07:00 0 0,0% 1 1,5% 

07:00-08:00 2 2,9% 0 0,0% 

08:00-09:00 1 1,5% 3 4,4% 

09:00-10:00 1 1,5% 1 1,5% 

10:00-11:00 1 1,5% 1 1,5% 

11:00-12:00 5 7,4% 4 5,9% 

12:00-13:00 0 0,0% 0 0,0% 

13:00-14:00 4 5,9% 5 7,4% 

14:00-15:00 0 0,0% 0 0,0% 

15:00-16:00 1 1,5% 0 0,0% 

16:00-17:00 1 1,5% 1 1,5% 

17:00-18:00 16 23,5% 13 19,1% 

18:00-19:00 10 14,7% 12 17,6% 

19:00-20:00 8 11,8% 7 10,3% 

20:00-21:00 6 8,8% 6 8,8% 

21:00-22:00 6 8,8% 8 11,8% 

22:00-23:00 0 0,0% 1 1,5% 

23:00-24:00 0 0,0% 0 0,0% 

Σύνολο 68 100,0% 68 100,0% 
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Τέλος, οι μετακινήσεις με σκοπό άλλες ατομικές υποθέσεις διαρκούν κατά 56,3% 

κάτω από 15 λεπτά ενώ το Ι.Χ. και η μετακίνηση με τα πόδια είναι τα κύρια μέσα 

που επιλέγουν οι ερωτηθέντες με ποσοστό 40,8% και 32,4% αντίστοιχα. 

Πίνακας 77: Διάρκεια μετακίνησης με σκοπό άλλες ατομικές υποθέσεις 
(συμπεριλαμβάνονται και λόγοι υγείας- ιατρεία κ.α.) 

Μέσο 
Μετακίνησης/ 

Διάρκεια 
διαδρομής 

Έως 15 
λεπτά 

15-30 λεπτά 
30-45 
λεπτά 

45-60 
λεπτά 

Πάνω από 
1 ώρα 

Σύνολο 

Αρ. %. Αρ.. % Αρ.. % Αρ.. % Αρ.. % Αρ. % 

ΙΧ ως επιβάτης 3 4,2% 0 4,2% 0 1,4% 2 0,0% 0 0,0% 5 9,9% 

ΙΧ ως οδηγός 28 21,1% 9 12,7% 1 5,6% 1 0,0% 0 1,4% 39 40,8% 

Λεωφορείο 0 1,4% 0 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 1 4,2% 

Με τα πόδια 
(πάνω από 
500m ή 15’) 

11 21,1% 1 5,6% 0 1,4% 0 2,8% 0 1,4% 12 32,4% 

Μοτοποδήλατο/ 
Δίκυκλη μηχανή 

1 8,5% 1 4,2% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 12,7% 

Σύνολο 43 56,3% 11 28,2% 2 8,5% 3 2,8% 1 4,2% 60 100,0% 
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 5.8 Κυκλοφοριακοί φόρτοι & Σύνθεση κυκλοφορίας 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα κυκλοφοριακά στοιχεία που 

συλλέχθηκαν από υφιστάμενες μελέτες και τα κυκλοφοριακά στοιχεία που 

συλλέχθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ και αφορούν σε μετρήσεις 

σύνθεσης κυκλοφορίας και στρεφουσών κινήσεων 

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία του 

COVID-19, δεν ήταν δυνατό να γίνουν οι κυκλοφοριακές μετρήσεις στον χρόνο που 

ήταν αρχικά προγραμματισμένες. Επιδιώκοντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

να ανταποκρίνονται σε συνθήκες (κατά το δυνατόν) πραγματικής λειτουργίας του 

οδικού δικτύου και των μετακινήσεων, δηλαδή να έχει επανέλθει σε κανονικούς 

ρυθμούς η λειτουργία της πόλης, οι σχετικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν τον 

Σεπτέμβριο του 2020, μετά την έναρξη της σχολικής δραστηριότητας, και τα 

σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

5.8.1 Κυκλοφοριακά στοιχεία που συλλέχθηκαν από υφιστάμενες μελέτες 

Τα διατιθέμενα στοιχεία προέρχονται από τη μελέτη του Β.Ο.Α.Κ., η οποία 

εκπονήθηκε από το Τ.Ε.Ε. (Τμήμα Ανατολικής Κρήτης – 2008) και από τα στοιχεία 

μετρήσεων της ΓΓΔΕ του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ του 1990, προσαρμοσμένα στα δεδομένα του 

2008 με κατάλληλο προσδιορισμό συντελεστή συνόρθωσης, με βάση τα στοιχεία 

της ως άνω μελέτης του Β.Ο.Α.Κ. Οι φόρτοι για το έτος 2008 ήταν: 

 
Η σύγκριση των στοιχείων του έτους 1990 με αυτά του 2008 υποδηλώνουν μία 

σημαντική συνεχή αύξηση των φόρτων, της τάξεως του 170% σε περίοδο 18 ετών. 

Τούτο σημαίνει ότι η μέση ετήσια αύξηση των φόρτων στο οδικό δίκτυο του νομού 

υπερέβη το 6%, ήταν, δηλαδή, περίπου διπλάσια του εθνικού μέσου όρου. Τούτο 

καθιστά τις προβλέψεις της μελέτης του ΒΟΑΚ για τα έτη 2018 και 2028 μάλλον 

υποεκτιμημένες, αφού ο προβλεπόμενος σε αυτή μέσος όρος αύξησης των φόρτων 

ήταν κάτω του 0,3%. Οι προβλεπόμενοι φόρτοι για τα εξεταζόμενα τμήματα του 

δικτύου του Νομού Ηρακλείου εκτιμήθηκαν ότι θα ανέλθουν σε: 

 
Εκτός των ως άνω υψηλών ήδη ΕΜΗΚ πρέπει να τονισθεί ότι κατά τους θερινούς 

μήνες αιχμής υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη φόρτιση του οδικού δικτύου, με φόρτους 

οι οποίοι εκτιμήθηκαν, για το τμήμα του ΒΟΑΚ το οποίο ευρίσκεται εντός των 

ορίων του Νομού Ηρακλείου, ήδη σε 40.000 ΜΕΑ ημερησίως, με πρόβλεψη ο 

αριθμός αυτός να υπερβεί, μέχρι το 2020, τις 50.000 ΜΕΑ ημερησίως. 
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5.8.2 Στρέφουσες κινήσεις και σύνθεση κυκλοφορίας (Μετρήσεις 2020 στο 

πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ) 

Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ του Δήμου Ηρακλείου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 

στρεφουσών κινήσεων και σύνθεσης κυκλοφορίας σε επιλεγμένες διασταυρώσεις/ 

κόμβους του οδικού δικτύου. Οι μετρήσεις των στρεφουσών κινήσεων έχουν ως 

αντικείμενο την καταμέτρηση των διερχόμενων οχημάτων από τον κόμβο και την 

ποσοτικοποίηση ανά πρόσβαση και κατεύθυνση προκειμένου να εκτιμηθεί το 

επίπεδο εξυπηρέτησης και οι καθυστερήσεις των οχημάτων. 

Ο χρόνος που επελέγη να πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις βρίσκεται εντός του 

«τυπικού» μήνα, που είναι ο Σεπτέμβριος. Πρόβλημα -που δεν είναι δυνατόν να 

αντιμετωπισθεί- είναι τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας του COVID-19 

(κορονοϊού), τα οποία ήταν σε ισχύ κατά τις ημερομηνίες των μετρήσεων. Ωστόσο, 

εκτιμάται ότι η καθημερινή κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης είχε επανέλθει σε 

μια "κανονικότητα", καθώς τα εν λόγω μέτρα ήταν σε εφαρμογή ήδη έναν μήνα και 

οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει στις βασικές τους δραστηριότητες. 

Για τις μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων χρησιμοποιήθηκαν επιτόπου 

παρατηρητές, ο αριθμός των οποίων κυμάνθηκε ανάλογα με την πολυπλοκότητα 

του εκάστοτε κόμβου. Μετρήθηκαν δώδεκα (12) κύριοι κόμβοι (σηματοδοτούμενοι 

και μη). Για κάθε κόμβο πραγματοποιήθηκε αρχικά αυτοψία και σκαριφηματική 

αποτύπωση του κόμβου για την ονοματοδοσία των ρευμάτων κλπ. Στη συνέχεια 

συντάχθηκαν δελτία μετρήσεων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ρεύματα, 

κατηγορίες οχημάτων κλπ.) για κάθε σταθμό μέτρησης.  

Οι μετρήσεις διεξήχθησαν έξι (6) ώρες ημερησίως ανά σταθμό μέτρησης για τις 

εξής χρονικές περιόδους: 

o 08:00 – 10:00 (πρωινή αιχμή) 

o 13:00 – 15:00 (μεσημεριανή αιχμή) 

o 19:00 – 21:00 (απογευματινή αιχμή) 

Η επιλογή των περιόδων αυτών στηρίχθηκε στην παρατήρηση των κυκλοφοριακών 

συνθηκών που εντοπίστηκαν κατά την αναγνώριση του κύριου οδικού δικτύου της 

περιοχής παρέμβασης.   

Για τη σύνθεση της κυκλοφορίας μετρήθηκαν οι εξής κατηγορίες οχημάτων: 

➢ Δίκυκλα 

➢ ΙΧ επιβατικά, ημιφορτηγά και ΤΑΧΙ, 

➢ Φορτηγά και, 

➢ Λεωφορεία 

➢ Ποδήλατα/ATVs 
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Για την αναγωγή των διαφόρων τύπων οχημάτων σε ισοδύναμες Μ.Ε.Α. (Μονάδες 

Επιβατικών Αυτοκινήτων – ΙΧ), προκειμένου να γίνει σύγκριση στους διάφορους 

σταθμούς μέτρησης, χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω συντελεστές: 

o Δίκυκλα = 0,5 (δύο δίκυκλα ισοδύναμα με ένα ΙΧ) 

o ΙΧ, ΤΑΧΙ, ημιφορτηγά = 1,0 

o Φορτηγά = 2,0 και 

o Λεωφορεία = 3,0. 

Τα ποδήλατα/ATVs λόγω του πολύ μικρού τους πλήθους, καθώς και του ότι τα 

ποδήλατα χρησιμοποιούν -σε πολλές περιπτώσεις- το πεζοδρόμιο για τη διέλευση 

τους, δεν λήφθηκαν υπόψη στον υπολογισμό των ΜΕΑ. 

Η επιλογή των θέσεων μέτρησης στρεφουσών κινήσεων και σύνθεσης κυκλοφορίας 

κάλυψε τις πιο σημαντικές κυκλοφοριακά διασταυρώσεις με στόχο την ποσοτική 

και ποιοτική αξιολόγηση τους. Συγκεκριμένα οι κόμβοι που μετρήθηκαν 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 78: Στοιχεία κόμβων & Μετρήσεων  

Κωδ. 
Σταθμού 

Κόμβος/Διασταύρωση 
Τύπος κόμβου/ 
διασταύρωσης 

Ημερομηνία 
μετρήσεων 

Σ-1 Αντιστάσεως - Λ. Νεάρχου Σηματοδοτούμενος 16-9-2020 

Σ-2 Κνωσού - Χατζάκη/ Κακριδή Κυκλικός 21-9-2020 

Σ-3 Κνωσού - Σκορδαλού Σηματοδοτούμενος 29-9-2020 

Σ-4 Κνωσού - Κουβιδογιάννη/ Φιλελλήνων Μη Σηματοδοτούμενος 29-9-2020 

Σ-5 62 Μαρτύρων & Ελευθέρνης / Φραγκιαδάκη Μη Σηματοδοτούμενος 23-9-2020 

Σ-6 Μίνωος & Μ. Κρήτης Σηματοδοτούμενος 24-9-2020 

Σ-7 Ι.Ν. Μασταμπά Μη Σηματοδοτούμενος 18-9-2020 

Σ-8 Σινάνη Μη Σηματοδοτούμενος 16-9-2020 

Σ-9 Πιτσουλάκη - Κλεάνθη - Αστρινάκη Κυκλικός 25-9-2020 

Σ-10 Ικάρου & Καζαντζίδη Σηματοδοτούμενος 17-9-2020 

Σ-11α Λεβήνου & Στρυμώνος Μη Σηματοδοτούμενος 28-9-2020 

Σ-11β Θερίσου & Στρυμώνος Μη Σηματοδοτούμενος 28-9-2020 

Σ-11γ Παπανδρέου & Στρυμώνος /Θερίσου Μη Σηματοδοτούμενος 28-9-2020 

Σ-12 Ηφαίστου & 62 Μαρτύρων Σηματοδοτούμενος 22-9-2020 
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Εικόνα 31: Θέσεις μέτρησης στρεφουσών κινήσεων 

Από τον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα παρατηρούμε ότι οι ώρες αιχμής 

περιλαμβάνονται στο χρονικό διάστημα της μέτρησης. Οι αιχμές παρουσιάζονται 

κατά τις ώρες: 

• 08:00 – 09:00  

• 13:00 – 14:00  

• 19:00 – 20:00 
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Πίνακας 79: Συγκεντρωτικός πίνακας φόρτων στους υπό εξέταση κόμβους 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥΣ (MEA) 

Κωδ. 

Στ. 
Κόμβος Τύπος κόμβου 

Ώρα 

08:00-
09:00 

09:00-
10:00 

13:00-
14:00 

14:00-
15:00 

19:00-
20:00 

20:00-
21:00 

Σ-1 
Αντιστάσεως - Λ. 
Νεάρχου 

Σηματοδοτούμενος 2.083 1.823 2.053 2.003 2.105 1.883 

Σ-2 
Κνωσού - Χατζάκη/ 
Κακριδή 

Κυκλικός κόμβος 2.366 2.170 2.292 2.202 2.064 1.794 

Σ-3 Κνωσού - Σκορδαλού Σηματοδοτούμενος 3.451 3.216 3.408 3.549 3.527 2.960 

Σ-4 
Κνωσού - 
Κουβιδογιάννη/ 
Φιλελλήνων 

Μη 
σηματοδοτούμενος 

3.037 2.591 2.740 2.854 2.670 2.374 

Σ-5 
62 Μαρτύρων & 
Ελευθέρνης / 
Φραγκιαδάκη 

Μη 
σηματοδοτούμενος 

1.430 1.306 1.495 1.352 1.444 1.474 

Σ-6 Μίνοως & Μ. Κρήτης Σηματοδοτούμενος 808 778 905 773 898 772 

Σ-7 Ι.Ν. Μασταμπά 
Μη 

σηματοδοτούμενος 
1.274 921 1.298 1.275 1.362 1.269 

Σ-8 Σινάνη 
Μη 

σηματοδοτούμενος 
1.381 1.179 1.330 1.339 1.262 1.237 

Σ-9 
Πιτσουλάκη - 
Κλεάνθη - Αστρινάκη 

Κυκλικός κόμβος 
 

1.291 1.874 1.619 1.610 1.689 

Σ-10 Ικάρου & Καζαντζίδη Σηματοδοτούμενος 2.415 2.315 2.413 2.198 2.362 2.015 

Σ-11α Λεβήνου & Στρυμώνος 
Μη 

σηματοδοτούμενος 
1.340 1.184 1.389 1.359 1.248 1.196 

Σ-11β Θερίσου & Στρυμώνος 
Μη 

σηματοδοτούμενος 
1.464 1.333 1.524 1.478 1.470 1.283 

Σ-11γ 
Παπανδρέου & 
Στρυμώνος /Θερίσου 

Μη 
σηματοδοτούμενος 

1.560 1.369 1.686 1.572 1.673 1.384 

Σ-12 
Ηφαίστου & 62 
Μαρτύρων 

Σηματοδοτούμενος 3.284 3.083 3.075 3.177 3.215 2.826 

Σύνολα6 25.891 24.555 27.478 26.749 26.906 24.154 

 
6 Η πρωινή περίοδος (08:00-09:00) στο κόμβο Σ-9 δεν έχει ληφθεί υπόψη καθώς δεν 
πραγματοποιήθηκε η μέτρηση 08:00-08:15. 
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Γράφημα 8: ΜΕΑ ανά Ώρα στους υπό εξέταση κόμβους  

Στην ανάλυση των στοιχείων δίνεται και ποσοστιαία κατανομή του φόρτου ανά 

είδος οχήματος με σχετικό γράφημα. Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση των 

στοιχείων της σύνθεσης της κυκλοφορίας είναι απαραίτητη γιατί κάθε όχημα (ΙΧ, 

δίκυκλο, φορτηγό ή λεωφορείο) λειτουργεί διαφορετικά στο δίκτυο, 

καταλαμβάνοντας διαφορετικό χώρο, επιλέγει διαφορετικές ταχύτητες, διαθέτει 

διαφορετικά περιθώρια ασφάλειας και έχει διαφορετικές δυνατότητες ελιγμών. 

Τονίζεται επίσης ότι, για τον ίδιο αριθμό οχημάτων σε ένα οδικό τμήμα ή 

διασταύρωση, το επίπεδο εξυπηρέτησης (LOS) διαφέρει ανάλογα με το ποσοστό 

βαριάς κυκλοφορίας σε σχέση με το σύνολο του φόρτου. 

Σημειώνεται ότι τα παρακάτω δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν επίσης κατά τον 

υπολογισμό του επιπέδου εξυπηρέτησης (Level of Service - LOS) των υπό εξέταση 

διασταυρώσεων. 
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Πίνακας 80: Συγκεντρωτικός πίνακας σύνθεσης κυκλοφορίας 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Κωδ. 

Στ. 
Κόμβος Τύπος κόμβου 

Σύνολο 

ΙΧ/ΤΑΞΙ/Ημι-

φορτηγά 
Δίκυκλα Φορτηγά Λεωφορεία 

Ποδήλατα/ 

ATVs 

Σ-1 
Αντιστάσεως - 

Λ. Νεάρχου 

Σηματοδοτούμενος 

κόμβος 
77,68% 19,12% 0,99% 1,26% 0,95% 

Σ-2 

Κνωσού - 

Χατζάκη/ 

Κακριδή 

Κυκλικός κόμβος 81,44% 15,95% 1,09% 0,98% 0,54% 

Σ-3 
Κνωσού - 

Σκορδαλού 

Σηματοδοτούμενος 

κόμβος 
79,47% 18,34% 1,24% 0,59% 0,36% 

Σ-4 

Κνωσού - 

Κουβιδογιάννη/ 

Φιλελλήνων 

Μη 

σηματοδοτούμενος 

κόμβος 

78,03% 20,04% 0,64% 0,74% 0,56% 

Σ-5 

62 Μαρτύρων & 

Ελευθέρνης / 

Φραγκιαδάκη 

Μη 

σηματοδοτούμενος 

κόμβος 

66,02% 29,75% 0,90% 2,03% 1,31% 

Σ-6 
Μίνοως & Μ. 

Κρήτης 

Σηματοδοτούμενος 

κόμβος 
74,76% 23,19% 0,76% 0,38% 0,92% 

Σ-7 Ι.Ν. Μασταμπά 

Μη 

σηματοδοτούμενος 

κόμβος 

70,74% 25,79% 1,26% 0,84% 1,38% 

Σ-8 Σινάνη 

Μη 

σηματοδοτούμενος 

κόμβος 

74,43% 22,33% 1,57% 1,03% 0,64% 

Σ-9 

Πιτσουλάκη - 

Κλεάνθη - 

Αστρινάκη 

Κυκλικός 75,90% 22,03% 0,91% 0,82% 0,35% 

Σ-10 
Ικάρου & 

Καζαντζίδη 

Σηματοδοτούμενος 

κόμβος 
72,13% 21,77% 3,43% 2,28% 0,39% 

Σ-

11α 

Λεβήνου & 

Στρυμώνος 

Μη 

σηματοδοτούμενος 

κόμβος 

79,73% 19,27% 0,43% 0,30% 0,27% 

Σ-11β 
Θερίσου & 

Στρυμώνος 

Μη 

σηματοδοτούμενος 

κόμβος 

75,70% 23,16% 0,47% 0,43% 0,25% 

Σ-11γ 

Παπανδρέου & 

Στρυμώνος 

/Θερίσου 

Μη 

σηματοδοτούμενος 

κόμβος 

74,53% 23,90% 0,91% 0,35% 0,31% 

Σ-12 
Ηφαίστου & 62 

Μαρτύρων 

Σηματοδοτούμενος 

κόμβος 
82,10% 14,45% 1,78% 1,14% 0,53% 

Σύνολα 75,90% 21,36% 1,17% 0,94% 0,62% 
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Γράφημα 9: Σύνθεσης κυκλοφορίας στο σύνολο των υπό εξέταση κόμβων  

Υπολογισμός επιπέδου εξυπηρέτησης στις υπό εξέταση διασταυρώσεις 

Για την ανάλυση της υφιστάμενης κυκλοφοριακής λειτουργίας στις υπό εξέταση 

διασταυρώσεις εξετάσθηκε η κυκλοφοριακή ικανότητα και το επίπεδο 

εξυπηρέτησης (LOS - Level of Service) για κάθε πρόσβαση και συνολικά ανά 

διασταύρωση. 

Η κυκλοφοριακή ανάλυση λειτουργίας των διασταυρώσεων έγινε με εφαρμογή της 

μεθοδολογίας του Highway Capacity Manual για ισόπεδους κόμβους χωρίς 

σηματοδότηση, ενώ το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Highway Capacity 

Software Ver.2000. Το επίπεδο εξυπηρέτησης των προσβάσεων σε σχέση με τις 

καθυστερήσεις στις μη σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις δίνεται στο Highway 

Capacity Manual (2000): 

Επίπεδο εξυπηρέτησης 
(LOS) 

Μέση καθυστέρηση ανά όχημα 
(sec/όχημα) 

Μη σηματοδοτούμενες 
διασταυρώσεις 

A 0 - 10 

B >10 - 15 

C >15 - 25 

D >25 - 35 

E >35 - 50 

F >50 

Πηγή: ΗCM 2000 
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Σύμφωνα με την παραπάνω μεθοδολογία του HCM, τα επίπεδα Α – F που ορίζουν 

την εξυπηρέτηση (LOS) ανά πρόσβαση και ανά διασταύρωση περιγράφονται ως 

εξής: 

➢ Α: Αφορά σε συνθήκες ελεύθερης ροής με κατά κανόνα χαμηλούς 

κυκλοφοριακούς φόρτους και υψηλές ταχύτητες. 

➢ Β: Αφορά σε σταθερή ροή με μέσες ταχύτητες που επηρεάζονται ως ένα 

βαθμό από τις ισχύουσες κυκλοφοριακές συνθήκες. 

➢ C: Αφορά επίσης σε περιοχή σταθερής ροής αλλά η ταχύτητα επηρεάζεται 

σημαντικά από τους υψηλότερους κυκλοφοριακούς φόρτους στο υπό 

εξέταση οδικό δίκτυο. 

➢ D: Αφορά σε περιοχή ασταθούς ροής, αλλά με ανεκτές ταχύτητες. Οι υψηλοί 

φόρτοι και οι μεταβολές τους δύναται να επηρεάσουν για κάποιο χρονικό 

διάστημα (π.χ. ώρα αιχμής) τις κυκλοφοριακές συνθήκες. 

➢ E: Αφορά σε κυκλοφοριακές συνθήκες όπου οι κυκλοφοριακοί φόρτοι 

βρίσκονται κοντά στην κυκλοφοριακή ικανότητα του οδικού δικτύου. 

➢ F: Αφορά σε αναγκαστική ροή με μικρή ταχύτητα, με υψηλούς 

κυκλοφοριακούς φόρτους πάνω από την κυκλοφοριακή ικανότητα του οδικού 

δικτύου. Οι κυκλοφοριακές συνθήκες διακρίνονται από καθυστερήσεις με 

ουρές αναμονής οχημάτων που μπορούν να διαρκέσουν για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα ή και όλη την περίοδο της κυκλοφοριακής αιχμής, στο υπό 

εξέταση δίκτυο. Σε ακραίες περιπτώσεις η ταχύτητα μπορεί να μηδενιστεί. 

Σύμφωνα με την παραπάνω μεθοδολογία και αναφορικά με τις μη 

σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις, επισημαίνονται τα εξής: 

o Επηρεάζονται σημαντικά όλες οι κινήσεις της δευτερεύουσας οδού (αριστερή 

– δεξιά στρέφουσα και ευθεία κίνηση) που εμποδίζονται από την κίνηση της 

κύριας οδού. Ειδικότερα, η αριστερή στρέφουσα της δευτερεύουσας αποτελεί 

την πιο δύσκολη κίνηση γιατί εμποδίζεται από όλες τις κινήσεις της κύριας 

οδού καθώς και από την ευθεία κίνηση και την αριστερή στρέφουσα του 

αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας της δευτερεύουσας οδού. 

o Επηρεάζεται η αριστερή στρέφουσα της κύριας οδού από την ευθεία κίνηση 

και δεξιά στρέφουσα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας της κύριας οδού. 

o Βασικό στοιχείο για τον υπολογισμό της κυκλοφοριακής ικανότητας είναι η 

διαδικασία αποδοχής κρίσιμων κυκλοφοριακών διάκενων στη κύρια οδό από 

τις κινήσεις της δευτερεύουσας. Τα οχήματα χρησιμοποιούν κυκλοφοριακά 

διάκενα ανάλογα με τη διαβάθμιση των προτεραιοτήτων. Ως κρίσιμο 

κυκλοφοριακό διάκενο (critical gap tc) ορίζεται ο ελάχιστος χρονικός 

διαχωρισμός μεταξύ δυο διαδοχικών οχημάτων στο ρεύμα της κύριας 

αρτηρίας που επιτρέπει την είσοδο σε όχημα από τη δευτερεύουσα οδό. 

Επίσης, λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της εκκίνησης 

δυο διαδοχικών οχημάτων σε συνθήκες «ουράς» της δευτερεύουσας οδού που 
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χρησιμοποιούν το ίδιο κενό για να εισέλθουν στην κύρια οδό και ονομάζεται 

χρονικός διαχωρισμός ακολουθίας (follow-up time tf ). 

o Τέλος, ο αριθμός και η χρήση των λωρίδων είναι κρίσιμες παράμετροι για την 

ομαλή ροή των κινήσεων στη δευτερεύουσα οδό. Όταν οι κινήσεις 

μοιράζονται την ίδια λωρίδα, τότε μόνο ένα όχημα μπορεί να χρησιμοποιήσει 

κάθε διάκενο στην κίνηση της κύριας οδού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και μέσω των γεωμετρικών στοιχείων της 

απογραφής και των μετρήσεων στρεφουσών κινήσεων στις διασταυρώσεις, έγινε, 

αντίστοιχα, ο υπολογισμός του επιπέδου λειτουργίας τους, που παρατίθεται στον 

επόμενο πίνακα: 
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Πίνακας 81: Συγκεντρωτικός πίνακας υπολογισμού επιπέδου εξυπηρέτησης (LOS) μη 
σηματοδοτούμενων διασταυρώσεων 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (LOS) 
ΜΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ 

Με έλεγχο των προσβάσεων της δευτερεύουσας οδού (STOP) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Κωδικός 
σταθμού 
μέτρησης 

Οδός Κόμβου Ημ/νια 

Πρωινή αιχμή 
08:00-09:00 

Μεσημεριανή 
αιχμή 

13:00-14:00 

Βραδινή αιχμή 
19:00-20:00 

Επίπεδο Εξυπηρέτησης Πρόσβασης (LOS) 

Σ4 

Κνωσού - Κουβιδογιάννη/ Φιλελλήνων 

Δευτερεύουσα οδός: 
Στησιχόρου 

29/9/2020 

F F F 

Δευτερεύουσα οδός: 
Κουβιδογιάννη 

F E F 

Αριστερή στρέφουσα  
από Κνωσού προς Κουβιδογιάννη 

B B B 

Δευτερεύουσα οδός: 
M. Αλεξάνδρου 

F F F 

Αριστερή στρέφουσα  
από Κνωσού προς Μ. Αλεξάνδρου 

B B B 

Δευτερεύουσα οδός: 
Φιλελλήνων 

F F F 

Αριστερή στρέφουσα  
από Κνωσού προς Φιλελλήνων 

B B B 

Σ5 

62 Μαρτύρων & Ελευθέρνης / Φραγκιαδάκη 

Δευτερεύουσα οδός: 
Ελευθέρνης 

23/9/2020 

D E E 

Δευτερεύουσα οδός: 
Φραγκιαδάκη 

F F F 

Σ7 

Ι.Ν. Μασταμπά 

Δευτερεύουσα οδός : 
Ατλαντίδος 

18/9/2020 

C F F 

Δευτερεύουσα οδός : 
Παρασκευοπούλου 

F F F 

Δευτερεύουσα οδός : 
Λευθερίου 

B C B 

Σ8 

Σινάνη 

Δευτερεύουσα οδός : Ιερολοχιτών (STOP στη 
διασταύρωση με τη Μ. Παυλάκη) 

16/9/2020 

D D C 

Δευτερεύουσα οδός : Ιερολοχιτών (STOP στη 
διασταύρωση με τη Λ. Ιωνίας) 

F F F 

Σ11α 

Λεβήνου & Στρυμώνος 

Δευτερεύουσα οδός : 
Στυμώνος (από Kονδυλάκη) 

28/9/2020 F F F 

Σ11β 

Θερίσου & Στρυμώνος 

Δευτερεύουσα οδός : 
Θερισού (αριστερή στρέφουσα) 

28/9/2020 

B B B 

Δευτερεύουσα οδός : 
Στρυμώνος (αριστερή στρέφουσα) 

A A A 

Σ11γ 

Παπανδρέου & Στρυμώνος /Θερίσου 

Δευτερεύουσα οδός : 
Παπανδρέου 

28/9/2020 F F F 

Ο συντελεστής ώρας αιχμής (PHF) επιλέχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του Highway Capacity Manual (HCM) για αστική 
περιοχή με τιμή 0,92. 
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Τέλος ο υπολογισμός του επιπέδου εξυπηρέτησης για τους κυκλικούς κόμβους 

έγινε σύμφωνα με την αντίστοιχη μεθοδολογία του HCM και τα αποτέλεσμα 

παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 82: Συγκεντρωτικός πίνακας υπολογισμού επιπέδου εξυπηρέτησης (LOS) κυκλικών 
κόμβων 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (LOS) ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Κωδικός 

σταθμού 

μέτρησης 

Κόμβος Ημ/νια 

Πρωινή αιχμή 

08:00-09:00 

Μεσημεριανή 
αιχμή 

13:00 -14:00 

Βραδινή αιχμή 

19:00-20:00 

Επίπεδο Εξυπηρέτησης Πρόσβασης (LOS) 

Σ2 

Κνωσού - Χατζάκη/ Κακριδή 

Πρόσβαση: 

Χατζάκη 

21/9/2020 

F E D 

Πρόσβαση: 

Κνωσού από Ηράκλειο 
F F F 

Πρόσβαση: 

Κακριδή 
F F D 

Πρόσβαση: 

Κνωσού από Βενιζέλειο 
F F F 

Σ9 

Πιτσουλάκη - Κλεάνθη - Αστρινάκη 

Πρόσβαση: 

Κλεάνθη 

25/9/2020 

 
C B 

Πρόσβαση: 

Αστρινάκη 
 

B B 

Πρόσβαση: 

Πιτσουλάκη Στρατολογία 
 

C B 

Πρόσβαση: 

Σκεπετζή 
 

C B 

Πρόσβαση: 

Πιτσουλάκη (από Κνωσού) 
 

E C 

 

Συνοπτικά Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σύνθεσης κυκλοφορίας δεν καταγράφονται μεγάλα 

ποσοστά βαριάς κυκλοφορίας (βαρέων οχημάτων) στους υπό εξέταση κόμβους, με 

το ποσοστό της να παρουσιάζει τιμές μικρότερες του 2% της συνολικής 

κυκλοφορίας. 

Εξαίρεση αποτελεί ο κόμβος Σ-10 Ικάρου & Καζαντζίδη που εμφανίζει υψηλότερο 

ποσοστό βαριάς κυκλοφορίας (3,43%). Η επιβάρυνσή του συγκεκριμένου κόμβου 

είναι αναμενόμενη καθώς η Λ. Καζαντζίδη αποτελεί βασική είσοδο/έξοδο από το 

εμπορευματικό λιμένα του Ηρακλείου. 

Ο κόμβος με τον υψηλότερο φόρτο κατά τις ώρες μέτρησης είναι ο Σ-3 Κνωσού & 

Σκορδάλου (20.109 ΜΕΑ) με τον κόμβο Σ-12 Ηφαίστου & 62 Μαρτύρων (Ανισόπεδος 
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Γιόφυρο) να ακολουθεί (18.659 ΜΕΑ). Οι παραπάνω 2 κόμβοι βρίσκονται σε 

συμβολές οδών που αποτελούν βασικές εισόδους/εξόδους της πόλης του 

Ηρακλείου από τον υπόλοιπο νομό, από τη νότια και δυτική Κρήτη αντίστοιχα. 

Παράλληλα ο Σ-12 αποτελεί το βασικό κόμβο όπου διέρχονται οχήματα που 

κατευθύνονται προς το ΠΑΓΝΗ-ΙΤΕ, καθώς και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΕΛΜΕΠΑ 

(πρώην ΤΕΙ Ηρακλείου). Ο Σ-3 αποτελεί και τον κόμβο από όπου διέρχονται όσοι 

κατευθύνονται προς τις περιοχές Άη Γιάννη, Αλάτσατα, Φορτέτσα ενώ 

εξυπηρετούνται και όσοι κατευθύνονται προς το Βενιζέλειο Νοσοκομείο και τη ΔΟΥ 

Ηρακλείου. 

Γενικά, το οδικό δίκτυο του Ηρακλείου είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο γεγονός που 

επαληθεύεται από το πολύ χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στην πλειοψηφία των 

μη σηματοδοτούμενων κόμβων που αναλύθηκαν. Από τους κόμβους που 

εξετάσθηκαν, οι μόνοι που δεν παρουσιάζουν προβλήματα υψηλών 

καθυστερήσεων είναι ο Σ11β Θερίσου & Στρυμώνος και ο Σ9 Πιτσουλάκη – Κλεάνθη – 

Αστρινάκη, με εξαίρεση την πρόσβαση της οδού Πιτσουλάκη (από Κνωσού) κατά τη 

μεσημβρινή αιχμή. Όλοι οι υπόλοιποι κόμβοι, εμφανίζουν σε μια τουλάχιστον 

δευτερεύουσα κίνηση τους κατά τις εξεταζόμενες περιόδους επίπεδο 

εξυπηρέτησης F. 

Σημειώνεται ότι το ποσοστό κυκλοφορίας των ποδηλάτων στο σύνολο των 

εξεταζόμενων τμημάτων είναι μικρότερο του 0,6%, εξαιρετικά χαμηλό όπως 

αναμενόταν με δεδομένη τη χαμηλή χρήση ποδηλάτου στην πόλη αλλά και την 

απουσία εξειδικευμένων υποδομών για ποδήλατο.  

Τέλος σημειώνεται ότι το ποσοστό παρουσίας των μοτοποδηλάτων στο σύνολο 

των κόμβων είναι 21,36%, εξαιρετικά υψηλό όπως προκύπτει και από παλαιότερες 

μετρήσεις του Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δήμου.  

Η κυκλοφορία των επιβατικών ΙΧ φτάνει σε ποσοστό το 75,9%, ενώ για τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς το αντίστοιχο ποσοστό είναι 0,94%. 
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 5.9 Τροχαία Συμβάντα 

5.9.1 Τροχαία Συμβάντα από βάσεις δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ 

Η ανάλυση της πραγματικής οδικής ασφάλειας (actual road safety) στηρίχθηκε σε 

καταγραφές τροχαίων συμβάντων που πραγματοποιήθηκαν από την αρμόδια 

τροχαία και συγκεντρώθηκαν σε βάσεις δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ. Τα δεδομένα αυτά 

αφορούν στην περίοδο, όπως ορίζεται από τα έτη 2012-2017. Η επιλογή των πιο 

πρόσφατων στοιχείων σχετίζεται με το γεγονός ότι κατά την περίοδο αυτή δεν 

έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές αλλαγές στο οδικό δίκτυο και συνεπώς, με τη 

χρήση τους είναι εφικτή η εύρεση των επικίνδυνων σημείων. Στη βάση δεδομένων, 

που δημιουργήθηκε από την ομάδα εργασίας, κρατήθηκαν τα τροχαία συμβάντα 

που καταγράφηκαν εντός του Δήμου Ηρακλείου. Ακόμα, τόσο στη στατιστική όσο 

και στη χωρική ανάλυση λαμβάνονται υπόψη μόνο τα τροχαία συμβάντα που 

υπήρξαν (σοβαροί και ελαφρείς) τραυματισμοί ή θάνατοι και όχι αυτά στα οποία 

προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Άλλωστε, η Αστυνομία δεν καλείται από τους 

εμπλεκόμενους σε ένα μεγάλο μέρος τέτοιων (μη σοβαρών) περιπτώσεων.  

Στον Δήμο Ηρακλείου κατά μέσο όρο καταγράφονται 108,67 τροχαία συμβάντα με 

παθόντες ανά έτος. Στο σύνολο, τα 107 από τα 652 συμβάντα (16,41%) είναι είτε 

θανατηφόρα είτε με σοβαρούς τραυματισμούς. Κατά μέσο όρο, σε 5,50 και 12,33 

τροχαία συμβάντα ετησίως, τουλάχιστον ένας μετακινούμενος είτε χάνει τη ζωή 

του είτε τραυματίζεται σοβαρά, αντίστοιχα. Ο μεγαλύτερος αριθμός σοβαρών 

συμβάντων παρατηρήθηκε κατά το έτος 2013 με την ύπαρξη 141 τροχαίων. Στο πιο 

πρόσφατο έτος 2017 καταγράφηκαν τα λιγότερα τροχαία συμβάντα.  Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο σύνολο των γεγονότων με σοβαρό 

τραυματισμό, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου και είναι 

άγνωστο με βάση αυτά τα δεδομένα εάν αυτός/αυτή κατέληξε ως συνέπεια των 

τραυμάτων του. Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

στοιχεία, τα οποία περιγράφηκαν. 

Πίνακας 83: Κατανομή τροχαίων συμβάντων ανά έτος και επίπεδο σοβαρότητας 

Έτος Συνολικός αριθμός 
τροχαίων 

συμβάντων 

Τροχαία συμβάντα 
με τουλάχιστον 

έναν θάνατο 

Τροχαία συμβάντα 
με τουλάχιστον 

έναν σοβαρό 
τραυματισμό 

Τροχαία συμβάντα 
με τουλάχιστον 

έναν ελαφρύ 
τραυματισμό 

2012 121 6 8 107 

2013 141 6 22 113 

2014 98 5 13 80 

2015 104 7 11 86 

2016 101 8 11 82 

2017 87 1 9 77 

Σύνολο 652 33 74 545 

Ποσοστό επί του 
συνόλου 
τραυματισμών - 
θανάτων 

 5,06% 11,35% 83,59% 

Συμβάντα/έτος 108,7 5,50 12,33 90,83 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 2 - Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων και 

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Σεπτέμβριος 2020 

 

 
164 

Αν τώρα κατανεμηθούν τα τροχαία συμβάντα ανά μέσο μετακίνησης που ενεπλάκη 

σε αυτά, τότε παρατηρείται ότι, από τα συνολικά 652 συμβάντα, στα 503 

συμμετείχε το αυτοκίνητο. Επίσης, στα 442 από τα 652 τροχαία συμβάντα, ένα από 

τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα ήταν μηχανοκίνητο δίκυκλο. Ο μέσος όρος των 

συγκρούσεων το χρόνο στα μηχανοκίνητα δίκυκλα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα 

υψηλός. Αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο στοιχείο, καθώς θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί ότι τα μηχανοκίνητα δίκυκλα αποτελούν το περίπου 20-25% του 

κυκλοφοριακού φόρτου, ενώ τα αυτοκίνητα περίπου το 75%. Κάθε χρόνο, σε 12,33 

τροχαία συμβάντα τουλάχιστον ένας πεζός εμπλέκεται. Όπως φαίνεται στον 

επόμενο Πίνακα, στον Δήμο Ηρακλείου, έχει καταγράφει ένας θάνατος ποδηλάτη 

και συνολικά, σε 1,67 τροχαία συμβάντα ανά έτος ένας ποδηλάτης εμπλέκεται. Αυτό 

το στοιχείο δεν τεκμηριώνει ότι η πόλη του Ηρακλείου είναι ασφαλής για χρήση 

ποδήλατο, καθώς θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι οι ποδηλάτες αποτελούν κάτι 

λιγότερο από το 2% συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου. 

Πίνακας 84: Κατανομή τροχαίων συμβάντων ανά μέσο μετακίνησης 

Μέσο  
μεταφοράς 

Συνολικός 
αριθμός 

τροχαίων 
συμβάντων 

 Τροχαία 
συμβάντα 
ανά έτος 

Ποσοστό (%) 

Τροχαίων 
συμβάντων με 

τουλάχιστον έναν 
θάνατο 

Τροχαίων 
συμβάντων με 

τουλάχιστον έναν 
σοβαρό 

τραυματισμό 

Τροχαίων 
συμβάντων με 

τουλάχιστον έναν 
ελαφρύ 

τραυματισμό 

Αυτοκίνητο 503 83,83 1,59% 1,39% 97,02% 

Φορτηγό 44 7,33 2,27% 6,82% 90,91% 

Λεωφορείο-
τρόλεϊ 

5 0,83 0,00% 0,00% 100,00% 

Μηχανήματα 
έργων και 
γεωργικά 
μηχανήματα 

1 0,17 0,00% 0,00% 100,00% 

Μηχανοκίνητο 
δίκυκλο 

442 73,67 2,04% 1,58% 96,38% 

Ποδήλατο 10 1,67 10,00% 0,00% 90,00% 

Πεζός 74 12,33 0,00% 1,35% 98,65% 

Άγνωστο όχημα 6 1,00 0,00% 0,00% 100,00% 

Στον Δήμο Ηρακλείου, περισσότερα τροχαία συμβάντα εμφανίστηκαν κατά τους 

μήνες του Φθινοπώρου. Αντίθετα, τους καλοκαιρινούς μήνες της περιόδου 2012-

2017, ο αριθμός των τροχαίων συμβάντων παρουσιάστηκε μειωμένος, όπως αυτό 

φαίνεται στον επόμενο Πίνακα. Αυτό το στοιχείο έρχεται σε αντίφαση με 

αποτελέσματα για την οδική ασφάλεια από πολλούς Δήμους της Κρήτης, όπου ο 

αριθμός των σοβαρών τροχαίων συμβάντων αυξάνεται σημαντικά τους θερινούς 

μήνες λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Ωστόσο, το Ηράκλειο είναι πρώτα 

από όλα ένα μεγάλο αστικό κέντρο, οπότε οι κυκλοφοριακοί φόρτοι διατηρούνται 

στα ίδια υψηλά επίπεδα και τους χειμερινούς μήνες. 
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Πίνακας 85: Κατανομή τροχαίων συμβάντων ανά εποχή 

Εποχή Συνολικός 
αριθμός 

τροχαίων 
συμβάντων 

Τροχαία 
συμβάντα 
ανά μήνα 
ανά έτος 

Τροχαία 
συμβάντα με 
τουλάχιστον 
ένα θάνατο 

Τροχαία 
συμβάντα με 
τουλάχιστον 
έναν σοβαρό 
τραυματισμό 

Τροχαία 
συμβάντων με 
τουλάχιστον 
έναν ελαφρύ 
τραυματισμό 

Χειμώνας 152 8,4 4 17 131 

Άνοιξη 180 10 9 24 147 

Καλοκαίρι 131 7,3 10 15 106 

Φθινόπωρο 189 10,5 10 18 161 

Σύνολο 652 9,1 33 74 545 

 

5.9.2 Τροχαία Συμβάντα από στοιχεία του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου Κρήτης 

Η ανάλυση της πραγματικής οδικής ασφάλειας (actual road safety) στηρίχθηκε σε 

καταγραφές τροχαίων συμβάντων που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Τροχαίας 

Ηρακλείου Κρήτης. Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα ανάλυση 

τα τροχαία συμβάντα που συμβαίνουν στον ΒΟΑΚ, καθώς είναι εκτός αρμοδιότητάς 

της (υπάρχει διακριτό ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΟΑΚ). Συνεπώς, δεν πραγματοποιείται 

σύγκριση με την προηγούμενη παράγραφο που αφορά σε βάσεις δεδομένων της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το σύνολο του Δήμου. 

Τα δεδομένα από το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου Κρήτης αφορούν στην περίοδο, 

όπως ορίζεται από τα έτη 2015-2020. Η επιλογή των πιο πρόσφατων στοιχείων 

σχετίζεται με το γεγονός ότι κατά την περίοδο αυτή δεν έχουν πραγματοποιηθεί 

σημαντικές αλλαγές στο οδικό δίκτυο. Συνεπώς, με τη χρήση τους είναι εφικτή η 

εύρεση των επικίνδυνων σημείων. Στη βάση δεδομένων, που δημιουργήθηκε από 

την ομάδα έργου, επιλέχθηκαν τα τροχαία συμβάντα που καταγράφηκαν εντός των 

ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης, τόσο στη στατιστική όσο και στη χωρική 

ανάλυση λαμβάνονται υπόψη μόνο τα τροχαία συμβάντα με παθόντες, ήτοι αυτά 

που καταγράφονται θάνατοι ή τραυματισμοί (σοβαροί και ελαφρείς) και όχι αυτά 

στα οποία προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Άλλωστε, η Αστυνομία δεν καλείται 

από αυτός εμπλεκόμενους σε ένα μεγάλο μέρος τέτοιων (μη σοβαρών) 

περιπτώσεων.  

Στον Δήμο Ηρακλείου κατά μέσο όρο καταγράφονται 27,33 τροχαία συμβάντα με 

παθόντες ανά έτος. Στο σύνολο, τα 77 από τα 164 συμβάντα (46,95%) είναι είτε 

θανατηφόρα είτε με σοβαρούς τραυματισμούς. Κατά μέσο όρο, σε 4,67 και 8,17 

τροχαία συμβάντα ετησίως, τουλάχιστον ένας μετακινούμενος είτε χάνει τη ζωή 

του είτε τραυματίζεται σοβαρά, αντίστοιχα. Ο μεγαλύτερος αριθμός σοβαρών 

συμβάντων παρατηρήθηκε κατά το έτος 2016 με την ύπαρξη 39 τροχαίων. Στο πιο 

πρόσφατο έτος 2020 καταγράφηκαν τα λιγότερα τροχαία συμβάντα.  Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο σύνολο των γεγονότων με σοβαρό 

τραυματισμό, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου και είναι 

άγνωστο με βάση αυτά τα δεδομένα εάν αυτός/αυτή κατέληξε ως συνέπεια των 

τραυμάτων του.  
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Πίνακας 86: Κατανομή τροχαίων συμβάντων ανά έτος και επίπεδο σοβαρότητας 

Έτος Συνολικός αριθμός 
τροχαίων 

συμβάντων 

Τροχαία συμβάντα 
με τουλάχιστον 

έναν θάνατο 

Τροχαία συμβάντα 
με τουλάχιστον 

έναν σοβαρό 
τραυματισμό 

Τροχαία συμβάντα 
με τουλάχιστον 

έναν ελαφρύ 
τραυματισμό 

2015 25 5 5 15 

2016 39 9 12 18 

2017 24 1 8 15 

2018 26 4 11 11 

2019 29 5 11 13 

2020 21 4 2 15 

Σύνολο 164 28 49 87 
Ποσοστό επί του 
συνόλου 
τραυματισμών - 
θανάτων 

 17,07% 29,88% 53,05% 

Συμβάντα/έτος 27,33 4,67 8,17 14,50 

Αν τώρα κατανεμηθούν τα τροχαία συμβάντα ανά μέσο μετακίνησης που ενεπλάκη 

σε αυτά, τότε παρατηρείται ότι το αυτοκίνητο εμπλέκεται στα 110 συμβάντα από 

τα συνολικά 164. Επίσης, στα 92 από τα 164 τροχαία, ένας από τους δυο 

εμπλεκόμενους ήταν αναβάτης μηχανοκίνητου δίκυκλου. Ο μέσος όρος των 

συγκρούσεων ετησίως στα μηχανοκίνητα δίκυκλα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα 

υψηλός. Αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο στοιχείο, καθώς θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί ότι τα μηχανοκίνητα δίκυκλα αποτελούν το περίπου 20-25% του 

κυκλοφοριακού φόρτου, ενώ τα αυτοκίνητα περίπου το 75%. Κάθε χρόνο, σε 4.67 

τροχαία συμβάντα τουλάχιστον ένας πεζός εμπλέκεται. Όπως φαίνεται στον 

επόμενο Πίνακα, στον Δήμο Ηρακλείου έχει καταγράφει ένας σοβαρός 

τραυματισμός ποδηλάτη συνολικά. Αυτό το στοιχείο δεν τεκμηριώνει ότι η πόλη 

του Ηρακλείου είναι ασφαλής (ή μη) για χρήση ποδηλάτου, καθώς θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί ότι οι ποδηλάτες αποτελούν κάτι λιγότερο από το 2% συνολικού 

κυκλοφοριακού φόρτου. 

Πίνακας 87: Κατανομή τροχαίων συμβάντων ανά μέσο μετακίνησης 

Μέσο  
μεταφοράς 

Συνολικός 
αριθμός 

τροχαίων 
συμβάντων 

 Τροχαία 
συμβάντα 
ανά έτος 

Ποσοστό (%) 

Τροχαίων 
συμβάντων με 

τουλάχιστον έναν 
θάνατο 

Τροχαίων 
συμβάντων με 

τουλάχιστον έναν 
σοβαρό 

τραυματισμό 

Τροχαίων 
συμβάντων με 

τουλάχιστον έναν 
ελαφρύ 

τραυματισμό 

Αυτοκίνητο 119 19,83 16,81% 21,01% 62,18% 

Φορτηγό 25 4,17 28,00% 36,00% 36,00% 

Λεωφορείο-
τρόλεϊ 

0 0,00 
   

Μηχανοκίνητο 
δίκυκλο 

92 15,33 11,96% 39,13% 48,91% 

Ποδήλατο 1 0,17 0,00% 100,00% 0,00% 

Πεζός 28 4,67 14,29% 25,00% 60,71% 
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Στον Δήμο Ηρακλείου, περισσότερα τροχαία συμβάντα εμφανίστηκαν κατά τους 

μήνες της Άνοιξης. Αντίθετα, τους καλοκαιρινούς μήνες της περιόδου 2015-2020, ο 

αριθμός των τροχαίων συμβάντων παρουσιάστηκε εμφανώς μειωμένος, όπως 

φαίνεται στον  Αυτό το στοιχείο έρχεται σε αντίθεση με αποτελέσματα σχετικά με 

την οδική ασφάλεια σε πολλούς Δήμους της Κρήτης. Εκεί ο αριθμός των σοβαρών 

τροχαίων συμβάντων αυξάνεται σημαντικά τους θερινούς μήνες λόγω της 

αυξημένης τουριστικής κίνησης. Ωστόσο, το Ηράκλειο είναι πρώτα από όλα ένα 

μεγάλο αστικό κέντρο, οπότε οι κυκλοφοριακοί φόρτοι διατηρούνται στα ίδια 

υψηλά επίπεδα και τους χειμερινούς μήνες  

. Αυτό το στοιχείο έρχεται σε αντίθεση με αποτελέσματα σχετικά με την οδική 

ασφάλεια σε πολλούς Δήμους της Κρήτης. Εκεί ο αριθμός των σοβαρών τροχαίων 

συμβάντων αυξάνεται σημαντικά τους θερινούς μήνες λόγω της αυξημένης 

τουριστικής κίνησης. Ωστόσο, το Ηράκλειο είναι πρώτα από όλα ένα μεγάλο αστικό 

κέντρο, οπότε οι κυκλοφοριακοί φόρτοι διατηρούνται στα ίδια υψηλά επίπεδα και 

τους χειμερινούς μήνες  

Πίνακας 88: Κατανομή τροχαίων συμβάντων ανά εποχή 

Εποχή Συνολικός 
αριθμός 

τροχαίων 
συμβάντων 

Τροχαία 
συμβάντα 
ανά μήνα 
ανά έτος 

Τροχαία 
συμβάντα με 
τουλάχιστον 
ένα θάνατο 

Τροχαία 
συμβάντα με 
τουλάχιστον 
έναν σοβαρό 
τραυματισμό 

Τροχαία 
συμβάντων με 
τουλάχιστον 
έναν ελαφρύ 
τραυματισμό 

Χειμώνας 39 2,2 6 14 19 

Άνοιξη 49 2,7 7 15 27 

Καλοκαίρι 32 1,8 5 12 15 

Φθινόπωρο 44 2,4 10 8 26 

Σύνολο 164 2,3 28 49 87 
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Εικόνα 32: Χωρική κατανομή τροχαίων συμβάντων στο ΠΣΗ 

Πηγή: Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου Κρήτης, Επεξεργασία: Ομάδα Έργου ΣΒΑΚ Ηρακλείου 
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Εικόνα 33: Χωρική κατανομή τροχαίων συμβάντων στον Δήμο Ηρακλείου 

Πηγή: Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου Κρήτης, Επεξεργασία: Ομάδα Έργου ΣΒΑΚ Ηρακλείου 
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Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για την αναβάθμιση κρίσιμων κόμβων | ΟΔΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο Δήμος Ηρακλείου αξιολογώντας προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου και 

ειδικότερα κόμβους με υψηλούς φόρτους σε κρίσιμα σημεία του δικτύου, έχει 

προχωρήσει στον σχεδιασμό της αναβάθμισής αρκετών κόμβων και ειδικότερα στα 

σημεία: 

▪ Κόμβος ΟΑΣΗ (όριο Παλιάς και Νέας Πόλης), 

▪ Κόμβος Jumbo (όριο περιοχής Θέρισος Δειλινά – Καμίνια), 

▪ Κόμβος Καράβολα (περιοχή Καμίνια), 

▪ Κόμβος Χριστ. Ξυλούρη (περιοχή Αγ. Ιωάννη Χωστού, Παπ. Σκουλά- Χριστ. 

Ξυλούρη- Λυκείου), 

▪ Κόμβος Εθν. Αντιστάσεως (περιοχή Ανατολικό Κέντρο πλησίον ΚΤΕΛ), 

▪ Κόμβος Μινωική Ασπίδα (περιοχή Μπεντεβή), 

▪ Κόμβος Κολυμβητήριο (περιοχή Περιφερειακό Κέντρο), 

▪ Κόμβοι προς Σταυράκια – Βούτες, 

▪ Κόμβος Κρασαδάκη (περιοχή Άγ. Ιωάννη). 

Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για τις παρεμβάσεις ενίσχυσης της οδικής 

ασφάλειας γύρω από σχολεία | ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο Δήμος Ηρακλείου αξιολογώντας προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου και 

ειδικότερα τις περιοχές περιφερειακά των σχολικών συγκροτημάτων έχει 

προχωρήσει στο σχεδιασμό της αναβάθμισής επιμέρους περιοχών με ειδικές 

επιμέρους κυκλοφοριακές μελέτες. Ενδεικτικά τέτοιες περιοχές είναι περιφερειακά 

των κάτωθι σχολικών συγκροτημάτων: 

 33ο Δημοτικό και 9ο Γυμνάσιο (περιοχή Δειλινά) 

 14ο Δημοτικό (περιοχή Πόρος), 

 23ο Νηπιαγωγείο, 2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο (περιοχή Θέρισος), 

 7ο Δημοτικό (περιοχή Ακαδημία), 

 Β ΚΕΠΑ (περιοχή Ακαδημία), 

 Σχολεία πλησίον Σκεπετζή – Φιλελλήνων (περιοχή Αγ. Ιωάννης), 

 Σχολεία Ερμή (περιοχή Αγ. Ιωάννης), 

 Σχολεία Πυράνθους (περιοχή Θέρισος), 

 Και πλήθος άλλων εντός και εκτός της παλιάς Πόλης του Δήμου. 

 5.10 Στοιχεία Οδικής Ασφάλειας Κρίσιμων Περιοχών   
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Η στάθμευση στην πόλη του Ηρακλείου γίνεται κατά κανόνα παρά την οδό σε μη 

οριοθετημένες θέσεις. Οργανωμένοι χώροι στάθμευσης και ζώνες ελεγχόμενης 

στάθμευσης εντοπίζονται κυρίως στο κέντρο της πόλης.  

5.11.1 Ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης κατοίκων 

Συγκεκριμένα, στον Δήμο Ηρακλείου έχουν χωροθετηθεί θέσεις στάθμευσης 

μονίμων κατοίκων με την εφαρμογή του σχετικού μέτρου από την Τρίτη 9 Ιουνίου 

2020. Όπως φαίνεται στον σχετικό χάρτη από την ιστοσελίδα του Δήμου με τις 

καθορισμένες θέσεις στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους, το εντός τειχών 

κομμάτι της πόλης έχει χωριστεί σε 3 ζώνες. 

Η Α’ ζώνη καλύπτει το κεντρικό τμήμα μέχρι την Μποφόρ στα ανατολικά της, τη 

Γιαμαλάκη στα δυτικά της, και φυσικά μέχρι το παραλιακό μέτωπο στη βορεινή 

πλευρά και προσφέρει 160 θέσεις μόνιμων κατοίκων συνολικά. Πιο συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνει τμήματα των οδών:  

• Γ. Χρονάκη με 19 θέσεις 

• Ανδρεαδάκη με 20 θέσεις 

• Κορωναίου με 5 θέσεις 

• Λυσ.Καλοκαιρινού με 6 θέσεις 

• Παντ.Πρεβελάκη με 8 θέσεις 

• Λ.Βύρωνα με 15 θέσεις 

• Ιδομενέως με 6 θέσεις 

• Επιμενίδου με 11 θέσεις 

• Μαλικούτη με 25 θέσεις 

• Υγείας με 11 θέσεις 

• Μεραμβέλου με 18 θέσεις 

• Χατζηδάκη με 12 θέσεις 

• Μινωταύρου με 4 θέσεις 

Η Β’ ζώνη ουσιαστικά καλύπτει το δυτικό κομμάτι του κεντρικού Ηρακλείου, το 

κομμάτι δηλαδή που εκτείνεται από τη Γιαμαλάκη δυτικά μέχρι τη Χανιώπορτα, και 

πιο νότια μέχρι την Πλαστήρα και την Κυρίλλου Λουκάρεως και έχει χωρητικότητα 

165 θέσεων στάθμευσης συνολικά. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τμήματα των 

οδών: 

• Καλλονάδων με 7 θέσεις 

• Μ. Μουσούρου με 8 θέσεις 

• Γιαμπουδή με 5 θέσεις 

• Ροδαμάνθυος με 4 θέσεις 

• Σπιναλόγγας με 8 θέσεις 

• Απ. Παύλου με 4 θέσεις 

• Παράλληλη Πλαστήρα με 22 θέσεις 

 5.11  Χαρακτηριστικά Στάθμευσης  
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• Βασιλογιώργη με 14 θέσεις 

• Κ. Πολυχρονάκη με 4 θέσεις 

• Στρατηγού Βάσου με 5 θέσεις 

• Κισσάμου με 12 θέσεις 

• Σαμουήλ Χάουζ με 8 θέσεις 

• Αρετής Νίοτη με 5 θέσεις 

• Πάροδος Αντ.Συμιακού με 16 θέσεις 

• Σκορδυλών με 26 θέσεις 

• Γοργολαϊνης με 6 θέσεις 

• 1878 με 5 θέσεις 

• Μελισσηνών με 6 θέσεις 

Η Γ’ ζώνη στάθμευσης καλύπτει γεωγραφικά το νοτιοανατολικό κομμάτι του 

κέντρου, δηλαδή την περιοχή της Ανάληψης, της Βίγλας, μέχρι και τη λεωφόρο 

Εθνικής Αντιστάσεως και προσφέρει συνολικά 49 θέσεις στάθμευσης. Πιο 

αναλυτικά για κάθε οδό: 

• Βίγλας με 10 θέσεις 

• Τίτου Γεωργιάδη με 8 θέσεις 

• Αναλήψεως με 6 θέσεις 

• Σοφοκλέους με 8 θέσεις 

• Αρχιμήδους με 17 θέσεις 

Ακολουθεί ο χάρτης με τις τρεις ζώνες στάθμευσης στον Δήμο Ηρακλείου. 

 
Εικόνα 34: Θέσεις Στάθμευσης Μονίμων Κατοίκων. Ζώνη Α' - Κίτρινο, Ζώνη Β' - Πορτοκαλί, 
Ζώνη Γ' - Μωβ (Πηγή: ιστοσελίδα Δήμου Ηρακλείου) 
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5.11.2 Θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Ηρακλείου έχει χωροθετήσει συνολικά 163 

γενικές θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ, οι οποίες φαίνονται και στην επόμενη εικόνα. 

 
Εικόνα 35: Χάρτης με Δημόσιες Θέσεις Στάθμευσης ΑΜΕΑ (Πηγή: ιστοσελίδα Δήμου 
Ηρακλείου) 

5.11.3 Οργανωμένοι χώροι στάθμευσης εκτός οδού 

Οργανωμένοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης εντοπίζονται (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά): 

• στην παλιά Λαχαναγορά,  

• στον χώρο του εμπορικού κέντρου Τάλως (Καράβολας),  

• στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου,  

• στον χώρο πλησίον των οδών πλησίον των οδών Πετράκη - Εκάβης – 

Καμπέλλη 

• στην οδό Βουρβάχων, αφορά σε στάθμευση αποκλειστικά δικύκλων (P ΜΟΤΟ). 

Στην εικόνα παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικοί αυτοί χώροι. Στον σχετικό χάρτη 

απεικονίζονται οι χώροι στάθμευσης εκτός οδού που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ (βλ. Χάρτη 4 που συνοδεύει το παρόν Παραδοτέο). 

Ιδιωτικοί σταθμοί αυτοκινήτων εντοπίζονται στην οδό Πλαστήρα, στη Γιαμαλάκη, 

στην οδό Μ. Καρδιωτίσσης, στην οδό Θησέως, στην οδό Αβέρωφ, στην οδό 

Κορωναίου, στην οδό Αρκολέοντος, στην οδό Μητσοτάκη, στην οδό Μιχελιδάκη, 

εντός του ΟΛΗ Ηρακλείου.  

Οι χώροι επί των Τειχών που παλαιότερα λειτουργούσαν ως δημοτικοί χώροι 

στάθμευσης έχουν καταργηθεί, αρκετοί εκ των οποίων χρησιμοποιούνται 

παράτυπα.  
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Εικόνα 36: Χωροθέτηση δημοτικών χώρων στάθμευσης και θέσεων ελεγχόμενης 
στάθμευσης στον Δήμο Ηρακλείου (από ιστοσελίδα Δήμου Ηρακλείου) 

5.11.4 Απογραφές στάθμευσης (Μετρήσεις 2020 στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ) 

Στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ πραγματοποιήθηκαν απογραφές παρόδιας 

στάθμευσης σε επιλεγμένα οδικά τμήματα της περιοχής παρέμβασης. 

Οι απογραφές έλαβαν χώρα στις εξής ημερομηνίες και ώρες: 

➢ Τρίτη 22/09/2020, 18:30-20:00: Λ. Μίνωος, Μάχης Κρήτης 

➢ Τετάρτη 23/09/2020, 18:30-20:00: Λ. Αντιστάσεως, Σμπώκου, Λ. Παπαναστασίου 

➢ Πέμπτη 24/09/2020, 09:30-13:00: Λ. 62 Μαρτύρων, Λ. Κνωσού, Λ. Ιωνίας, 

Μεραμβέλου 

Για τις ανάγκες της απογραφής, κατεγράφησαν τα εξής: 

• Η οριζόντια και κάθετη σήμανση στάθμευσης ανά εξεταζόμενη οδό, η οποία 

οριοθετεί -σε συνδυασμό και µε λοιπές διατάξεις του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας- τις νόμιμες θέσεις στάθμευσης. 

• Το καθεστώς στάθμευσης για τις νόμιμες παρά την οδό θέσεις:  

 Χωρίς περιορισμό  

 Με περιορισμό: μηνιαίο (βάσει των πινακίδων σήμανσης Ρ-41, Ρ-42 του 

Κ.Ο.Κ.), εργάσιμες ώρες για ειδικές χρήσεις (π.χ. ΕΛΤΑ, τράπεζα, κ.α.) 

 Ειδικές θέσεις (για ΑΜΕΑ κλπ.) 

Τα αναλυτικά στοιχεία της απογραφής ανά οδικό τμήμα παρατίθενται στο 

«Παράρτημα ΙV: ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ». 

Τα οδικά τμήματα, που επιλέχθηκαν ως τυπικό δείγμα για να εξεταστούν τα 

υφιστάμενα χαρακτηριστικά στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης, είναι τα 

ακόλουθα: 
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Πίνακας 89: Οδικά τμήματα έρευνας χαρακτηριστικών στάθμευσης 

ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΕΩΣ 

Λ. Κνωσού Καρυάτιδων  Χατζάκη/ Κακριδή 

Λ. Παπαναστασίου Φιλλίπων  Ανεξαρτησίας 

Μεραμβέλου Υγείας  Ξανθουδίδη 

Μεραμβέλου Ιδομενέως Ξανθουδίδη 

Λ. Αντιστάσεως Γερωνυμάκη Ίμβρου 

Λ. Ιωνίας Ιλ. Κατσούλη / Καποδιστρίου Γ. Παπανδρέου  

Σμπώκου Καστρινάκη  Λ. Ιωνίας 

Λ. 62 Μαρτύρων Λ. Μίνωος  Λεβήνου/ Ισαύρων 

Λ. Μίνωος Θερίσου  Κονδυλάκη  

Λ. Μίνωος Μάχης Κρήτης Πελασγών 

Μάχης Κρήτης Εφόδου Λ. Μίνωος 

 

Εικόνα 37: Σκαρίφημα απογραφόμενων οδικών τμημάτων (με πορτοκαλί χρώμα) 

Η συνολική ζήτηση προσδιορίστηκε ως το άθροισμα των νόμιμα προσφερόμενων 

θέσεων (µε παραδοχή πλήρους κατάληψής τους) και των παράνομα σταθμευμένων 

οχημάτων στα εξεταζόμενα οδικά τμήματα.  

Έτσι, η συνολική ζήτηση στάθμευσης στα εξεταζόμενα οδικά τμήματα ήταν 520 Ι.Χ. 

και 255 Δίκυκλα, ενώ περίπου τα 2/3 της ζήτησης αφορούν σε παράνομη 

στάθμευση. 

Παρακάτω, παρουσιάζεται συγκεντρωτικά ανά οδικό τμήμα και για κάθε τύπο 

οχήματος (Ι.Χ./ Δίκυκλα) ο αριθμός των νόμιμων και παράνομων σταθμευμένων 

οχημάτων ξεχωριστά, που βρέθηκαν κατά την απογραφή, καθώς και το ποσοστό 

τους επί της συνολικής ζήτησης. 
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Πίνακας 90: Συνολική ζήτηση στάθμευσης (νόμιμα και παράνομα) ανά οδικό τμήμα  

ΟΔΟΣ 

ΝΟΜΙΜΗ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ  

ΙΧ ΔΙΚΥΚΛΑ ΙΧ ΔΙΚΥΚΛΑ ΙΧ ΔΙΚΥΚΛΑ 

Λ. Κνωσού 0 0 154 63 154 63 

Λ. Παπαναστασίου 16 6 1 0 17 6 

Μεραμβέλου 7 3 4 4 11 7 

Μεραμβέλου 0 0 1 3 1 3 

Λ. Αντιστάσεως 0 0 56 35 56 35 

Λ. Ιωνίας 17 11 23 8 40 19 

Σμπώκου 0 0 18 6 18 6 

Λ. 62 Μαρτύρων 29 26 30 21 59 47 

Λ. Μίνωος 39 11 25 16 64 27 

Λ. Μίνωος 36 9 14 2 50 11 

Μάχης Κρήτης 28 23 22 8 50 31 

ΣΥΝΟΛΟ 172 89 348 166 520 255 

Πίνακας 91: Σύγκριση νόμιμης/παράνομης στάθμευσης Ι.Χ. στα εξεταζόμενα οδικά τμήματα  

ΟΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΙΧ 

ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ  

ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % 

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

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

Μεραμβέλου 7 63,6% 4 36,4% 11 100,0% 

Μεραμβέλου 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 

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

Λ. Ιωνίας 17 42,5% 23 57,5% 40 100,0% 

Σμπώκου 0 0,0% 18 100,0% 18 100,0% 

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

Λ. Μίνωος 39 60,9% 25 39,1% 64 100,0% 

Λ. Μίνωος 36 72,0% 14 28,0% 50 100,0% 

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

ΣΥΝΟΛΟ 172 33,1% 348 66,9% 520 100,0% 

Πίνακας 92: Σύγκριση νόμιμης/παράνομης στάθμευσης δικύκλων στα εξεταζόμενα οδικά 
τμήματα  

ΟΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 

ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ  

ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % 

Λ. Κνωσού 0 0,0% 63 100,0% 63 100,0% 

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

Μεραμβέλου 3 42,9% 4 57,1% 7 100,0% 

Μεραμβέλου 0 0,0% 3 100,0% 3 100,0% 

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

Λ. Ιωνίας 11 57,9% 8 42,1% 19 100,0% 

Σμπώκου 0 0,0% 6 100,0% 6 100,0% 

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

Λ. Μίνωος 11 40,7% 16 59,3% 27 100,0% 

Λ. Μίνωος 9 81,8% 2 18,2% 11 100,0% 

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

ΣΥΝΟΛΟ 89 34,9% 166 65,1% 255 100,0% 
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Από την αυτοψία διαπιστώνεται ότι: 

• Στη συντριπτική πλειοψηφία των οδών που εξετάστηκαν σημειώθηκε πλήρης 

κατάληψη και των νόμιμων και των παράνομων θέσεων. Η ζήτηση 

στάθμευσης, δηλαδή, ήταν αρκετά υψηλή. 

• Παρόλο που σε κάποια οδικά τμήματα υπήρχαν σημάνσεις απαγόρευσης 

στάσης και στάθμευσης Ρ-40 και απαγόρευσης στάθμευσης Ρ-39, αυτές δεν 

τηρούνταν. Επίσης, δεν τηρούνταν οι απαγορεύσεις στάθμευσης βάσει ΚΟΚ 

(πχ. 5 μ. από γωνία, 5 μ. από διαβάσεις πεζών, 12 μ. από στάσεις λεωφορείου, 

20μ. από φωτεινό σηματοδότη κλπ.), όπως και η απαγόρευση στάθμευσης επί 

της Λ. Κνωσού λόγω του ποδηλατόδρομου (και στις δύο πλευρές), με 

αποτέλεσμα να καταγραφεί υψηλό ποσοστό παράνομης στάθμευσης ανά 

οδικό τμήμα. 

 

 

 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 2 - Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων και 

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Σεπτέμβριος 2020 

 

 
178 

 

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 πλήθος 

άλλων. 

Η σημερινή κατάσταση του συγκοινωνιακού συστήματος της πόλης συσχετίζεται 

άμεσα με τα χρόνια και πολύπλευρα συμπτώματα μιας 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 περιλαμβάνουν τα 

κάτωθι: 

• απουσία ολοκληρωμένων δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζοί, 

ποδήλατα), 

• χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των ΜΜΜ, 

• παρεμπόδιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και συνόλου ευάλωτων χρηστών, 

 5.12 Ζητήματα Διαχείρισης Κινητικότητας και Κυκλοφορίας  
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• 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, 

• 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. 

 

Σημειώνεται επιπλέον σε σχέση με ζητήματα διαχείρισης:  

- Δεν γίνεται έλεγχος συμφόρησης και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν 

περιορισμοί εισόδου στο κέντρο της πόλης, σε τοπικά κέντρα και σε 

γειτονιές, 

- Δεν γίνεται παρακολούθηση ρύπων ή θορύβου και ως εκ τούτου δεν 

υπάρχουν έκτακτα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας σε συνάρτηση με τα 

δεδομένα, 

- Δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας των ΜΜΜ και 

δεν λαμβάνονται μέτρα για εναλλακτικές διαδρομές σε περίπτωση 

συμφόρησης, 

- Δεν υπάρχει παρακολούθηση δεδομένων στάθμευσης παρά την οδό ή σε 

οργανωμένους χώρους στάθμευσης,  

- Δεν υπάρχει χρέωση εισόδου ή άλλης μορφή τιμολόγηση για χρήση δικτύου.  
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Η διαχείριση τροφοδοσίας αντιμετωπίζεται πλέον ως κομβικός τομέας του ΣΒΑΚ. 

Οι καθημερινές μεταφορές εμπορευμάτων και αγαθών μπορούν να λειτουργήσουν 

σε ένα σύστημα, όχι απλά υπακούοντας σε κανόνες μετακίνησης, αλλά 

συνεργαζόμενες προς ένα κοινό όραμα με όφελος για την πόλη αλλά και για τις 

επιχειρήσεις διανομής.  

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ηρακλείου στον τομέα περιλαμβάνουν: 

ολοκληρωμένες συγκεντρώσεις συναφών επιχειρήσεων (βλ. ΒΙΠΕ, Φοινικιά), 

ισχυρούς φορείς (Επιμελητήριο, Ερευνητικά κέντρα) με δυνατότητα απορρόφησης 

χρηματοδοτήσεων  (βλ. RIS3).  

Ενδεικτικά, οι δράσεις, οι πολιτικές και τα έργα που θα αναπτύσσονται ως μέρος 

στρατηγικής, σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα του ΣΒΑΚ, 

περιλαμβάνουν: 

- την προώθηση της ανάπτυξης συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων,  

- τη θέσπιση κινήτρων για διαχείριση στόλου τροφοδοσίας με καινοτόμες 

εφαρμογές διαχείρισης με έμφαση στις κορεσμένες κυκλοφοριακά περιοχές,  

- τον σχεδιασμό για τη διαχείριση των λειτουργιών σχετικά με τη τροφοδοσία 

της πόλης σε συνδυασμό με το σχεδιασμό για την πολιτική στάθμευσης (πχ. 

χωροθέτηση ειδικών θέσεων τροφοδοσίας σε κεντρικές εμπορικές αρτηρίες 

όπως στις Λ. 62 Μαρτύρων, Κνωσού, Ικάρου ) 

Σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση παρατηρούνται τα κάτωθι:  

- δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο διαμόρφωσης ζωνών τροφοδοσίας σε 

εμπορικούς άξονες και περιοχές με αυξημένες ανάγκες τροφοδοσίας 

(εμπόριο, εστίαση κ.α.), 

- δεν εντοπίζεται κέντρο διαμετακόμισης ή άλλο κέντρο διαμοιρασμού 

εμπορευμάτων, 

- δεν υπάρχουν οργανωμένες διανομές ούτε σύστημα διαχείρισης της 

τροφοδοσίας π.χ. ITS Delivery planning software  

- δεν υπάρχει περιορισμός εισόδου εμπορευματικών οχημάτων σε καμία 

εμπορική περιοχή εκτός των πεζοδρομημένων τμημάτων της Παλιάς Πόλης, 

οι οποίοι δεν τηρούνται, 

- εντοπίζονται πλήθος επιχειρήσεων που δεσμεύουν παρανόμως τμήματα 

δρόμων μπροστά από τα καταστήματά τους για διανομή ή προσωρινή 

εξυπηρέτηση των πελατών τους, 

 5.13 Δεδομένα Εφοδιαστικής Αλυσίδας  
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- εντοπίζονται πλήθος επιχειρήσεων που διατηρούν υπηρεσίες delivery εντός 

των πεζοδρομημένων τμημάτων οδών οι οποίες σταθμεύουν τα οχήματα 

διανομής (μηχανάκια) παρανόμως επί των πεζοδρομημένων οδών ενώ 

παράλληλα εκτελούν τις μεταφορές παρακάμπτοντας τις ρυθμίσεις των 

οδών και τον ΚΟΚ, 

- δεν εντοπίζονται κίνητρα προς επιχειρήσεις για να αντικαταστήσουν 

συμβατικά οχήματα διανομής με ποδήλατα, ηλεκτρικά ποδήλατα ή 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα και βαν, 

- Δεν υπάρχουν πράσινα οχήματα διανομής, 

- Δεν υπάρχει εφαρμογή Last- mile deliveries . 
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Τα ευφυή συστήματα μεταφορών και η διαχείριση της κυκλοφορίας με έξυπνο 

τρόπο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αξιοποίηση του διατιθέμενου χρόνου 

μετακίνησης, τη δυναμική διαχείριση της σηματοδότησης, και την εν γένει 

βελτίωση της κυκλοφορίας. Το Ηράκλειο, με την υφιστάμενη εμπειρία του σε 

θέματα έξυπνης πόλης, έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης τεχνολογιών με έμφαση 

στην έξυπνη κινητικότητα, στην ανάπτυξη συστημάτων επίλυσης χρόνιων 

ζητημάτων και την αντιμετώπιση καθημερινών διαχειριστικών λειτουργιών με 

ευφυή συστήματα. 

Έξυπνες Στάσεις με Τηλεματική 

Στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. λειτουργεί εδώ και πέντε περίπου έτη το έργο 

«Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και 

Αυτόματης έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών». Η πράξη αυτή αποτελεί 

μία επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού, καθώς 

έχουν προστεθεί νέα λεωφορεία στον στόλο, όσο και σε επίπεδο συστημάτων και 

λογισμικών για την υποστήριξη αυτών και την επέκταση των υφιστάμενων 

υπηρεσιών και λειτουργιών. Το τελικό έργο έχει ως στόχο να παρέχει στο επιβατικό 

κοινό ένα σύνολο από αναβαθμισμένες υπηρεσίες προκειμένου τα συγκεκριμένα 

μέσα μεταφοράς να γίνουν ακόμα πιο προσφιλή, αποτελώντας παράλληλα ένα 

σύγχρονο μέσο σε σχέση με τα εναλλακτικά μέσα μετακίνησης. Πρόσθετα οφέλη 

των πολιτών και των εργαζομένων στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε., αλλά και της 

διοίκησης είναι η επίτευξη μέσω των εγκατεστημένων εφαρμογών και της 

συλλογής των ποικίλων δεδομένων (από τα οχήματα, τις στάσεις και τους 

αυτόματους πωλητές) καλύτερης διαχείρισης του στόλου των λεωφορείων και του 

ανθρώπινου δυναμικού ειδικά όταν προβλέπεται αυξημένη ζήτηση ή προβλήματα 

που μπορεί να οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (όπως καιρικές συνθήκες, 

όπου μπορεί να απαιτείται μεγαλύτερη συχνότητα δρομολογίων, φθορές και 

αντικατάσταση λεωφορείων, κλπ). Θα ήταν πολύ χρήσιμο, στο πλαίσιο καλής 

συνεργασίας του ΚΤΕΛ με τον Δήμο Ηρακλείου, να κοινοποιούνται στον Δήμο τα 

δεδομένα. Επιπλέον, να λειτουργήσει σύστημα διαρκούς συνεργασίας μεταξύ 

Δήμου και ΚΤΕΛ, ώστε να ικανοποιούνται δυναμικά και σε υψηλό βαθμό οι ανάγκες 

μετακίνησης επιβατών, κατοίκων και επισκεπτών. 

Συγκεκριμένα στην πράξη περιλαμβάνονται συστήματα ενημέρωσης επιβατών 

εντός του λεωφορείου (infotainment systems) μέσω οθονών LCD, πρόσβαση σε 

υπηρεσίες Internet εντός του οχήματος μέσω Wi-Fi, ενσωμάτωση επιπλέον 

επιλογών έξυπνου εισιτηρίου με τεχνολογίες web ticketing και mobile ticketing, 

καθώς και εφαρμογές για την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού σε πραγματικό 

χρόνο, μέσω της αναβαθμισμένης ιστοσελίδας και των εφαρμογών για τα κινητά 

τηλέφωνα. Παράλληλα, ενεργοποιούνται υπηρεσίες, όπως η ανάπτυξη εφαρμογής 

υπολογισμού κίνησης οδικού δικτύου που θα επιτρέψει στο Αστικό ΚΤΕΛ να 

 5.14 Ανάλυση Δεδομένων Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών 
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οργανώσει καλύτερα το μεταφορικό του έργο και να προσφέρει και σε άλλους 

φορείς μια εικόνα της κίνησης στους δρόμους της πόλης. Ενσωματώνονται 

έξυπνες στάσεις και infokiosk με τις αντίστοιχες υπηρεσίες που έχουν ως 

αποκλειστικό στόχο την πληροφόρηση των επιβατών, ενώ τοποθετούνται 

επιπλέον αυτόματοι πωλητές εισιτηρίων για τη μέγιστη κάλυψη των αναγκών του 

επιβατικού κοινού. Τέλος, υπηρεσίες e-learning ενσωματώνονται στην πρόταση με 

σκοπό τη κάλυψη ενεργειών εκπαίδευσης του προσωπικού του Αστικού ΚΤΕΛ. 

Στα υφιστάμενα συστήματα θα μπορούσε να ενσωματωθεί ενιαίο εισιτήριο 

δεδομένο που όμως δεν έχει αξιολογηθεί μέχρι σήμερα. 

 

Εικόνα 38: Εφαρμογή τηλεματικής στο ΚΤΕΛ Ηρακλείου (Πηγή: ΚΤΕΛ Ηρακλείου) 

Σύστημα διάθεσης δωρεάν ποδηλάτων στους πολίτες  

Ο Δήμος Ηρακλείου έχει ήδη από το 2011 εγκατεστημένο 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. Το υφιστάμενο 

σύστημα αποτελεί ΣΚΠ 1ης γενιάς και λειτουργεί χωρίς αυτοματοποιημένο τρόπο. 

Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018, το σύστημα κοινοχρήστων αυτό λειτουργεί 

μόνον τις εργάσιμες ώρες και μέρες από μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό που διαθέτει 

ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της ΔΟΠΑΦΜΑΗ με διαδικασία εγγραφής που απαιτεί την 

επίδειξη ταυτότητας για εγγραφή, τη διατήρηση της ταυτότητας του χρήστη στο 

σταθμό μέχρι και την επιστροφή του ποδηλάτου. Επιπλέον τα ποδήλατα 

διατίθενται κυρίως για αναψυχή – βόλτα κατοίκων και επισκεπτών στο παραλιακό 

μέτωπο. Το μέγιστο διάστημα μίσθωσης (χωρίς αντίτιμο) που σήμερα διατίθενται 

τα ποδήλατα στον Δήμο είναι δύο (2) ώρες ανά χρήστη ανά ημέρα. Κατά το έτος 

2018 έγιναν συνολικά 6.500 ενοικιάσεις ποδηλάτων, δηλαδή 541 ενοικιάσεις κατά 

μέσο όρο το μήνα, και 27 ενοικιάσεις κατά μέσο όρο ανά ημέρα μόνο για τις 

εργάσιμες ημέρες/ ώρες. Σημειώνεται ότι οι μήνες που είχαν τις περισσότερες 

ενοικιάσεις ήταν ο Ιούνιος (650) και ο Σεπτέμβριος (800) στοιχείο που 

επιβεβαιώνει- σε συνδυασμό με τις ώρες ενοικίασης- ότι η χρήση κυρίως αφορά 

αναψυχή και όχι μετακίνηση εργασίας. 

Στο πλαίσιο της εξέλιξης και επίλυσης των ζητημάτων μεταφορών και 

μετακινήσεων της πόλης του Ηρακλείου, ο δήμος οργανώνει πληθώρα δράσεων, 
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πολιτικών και παρεμβάσεων με γνώμονα την προώθηση της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας μέρος των οποίων είναι και η παρούσα αναβάθμιση του 

υφιστάμενου συστήματος.  

Στο παραπάνω πλαίσιο αυτό – και σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας 

όπου στόχος είναι να μην απορρίπτεται ο υφιστάμενος στόλος ποδηλάτων - ο 

Δήμος Ηρακλείου έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση του υφιστάμενου στόλου 50 

ποδηλάτων σε αυτόματα DOCKLESS ποδήλατα, ποδήλατα δηλαδή που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ο καθένας για οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας μετά την εγγραφή 

του χωρίς να απαιτείται η προσέγγιση ειδικού σταθμού ενοικίασης ποδηλάτου, η 

παράδοση ταυτότητας ή και η συνεννόηση του πολίτη με υπάλληλο του δήμου σε 

χρόνο λειτουργίας υπηρεσιών (εργάσιμες μέρες/ ώρες). 

Η αναβάθμιση του στόλου πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Σεπτέμβριος – 

Οκτώβριος 2018 και ολοκληρώθηκε τη 10/10/2018. 

Η αναβάθμιση του στόλου αφορούσε σε τοποθέτηση 50 ηλεκτρονικών κλειδαριών 

με ενσωματωμένο σύστημα GPS/GPRS (1 σε κάθε ποδήλατο) και ανάπτυξη 

ηλεκτρονικής εφαρμογής (application) ελέγχου των ποδηλάτων για κινητά 

τηλέφωνα IOS/ ANDROID. Επιπλέον τοποθετήθηκαν 50 σετ ανταλλακτικών 

ποδηλάτων (σαμπρέλες, ελαστικά, ντίζες φρένων και ταχυτήτων κ.α.). Στην 

προμήθεια περιλαμβάνονταν και η ετήσια άδεια χρήσης του λογισμικού διαχείρισης 

συμπεριλαμβανομένων και των SIM καρτών που βρίσκονται ενσωματωμένες στις 

ηλεκτρονικές κλειδαριές. 
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Ο Δήμος Ηρακλείου έχει αναπτύξει μία σειρά στρατηγικών, σχεδίων, μελετών και 

αναπτυξιακών κατευθύνσεων. Παρακάτω αναλύονται τα βασικά στοιχεία του κάθε 

επιπέδου σχεδιασμού που λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση του ΣΒΑΚ 

Ηρακλείου. 

5.15.1 Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Κρήτης  

Καθοριστικό στοιχείο για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ είναι το ΠΧΠΠΚ (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/ 

8.11.2017) ως βασικό στοιχείο υπερκείμενου χαρακτήρα του οποίου οι κατευθύνσεις 

κατά τον Ν. 4599/20195 θα πρέπει να ενσωματωθούν. 

Το ΣΒΑΚ Ηρακλείου θα λάβει υπόψη ιδιαίτερα τις κατευθύνσεις για τις πύλες 

δικτύου μεταφορών (διεθνής λιμενική πύλη Ηρακλείου και εκκίνηση Κρουαζιέρας, 

διεθνούς εμβέλειας αερολιμενική πύλη Ηρακλείου – μετάβαση στο νέο Α/Δ 

Καστέλλι Πεδιάδος> βασικός στόχος ΠΧΠ), τα διαμετακομιστικά κέντρα εθνικής και 

περιφερειακής εμβέλειας, τα δίκτυα οικισμών (βλ. Ηράκλειο, Βενεράτο, Άγιος 

Μύρων, Προφήτης Ηλίας), τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως τοπία ιδιαίτερης 

σημασίας (βλ. ΠΕ Ηρακλείου – Ενότητα 3), τις καθοριζόμενες αναπτυξιακές 

ενότητες, το οδικό δίκτυο και πλήθος άλλων. 

Σημαντικός είναι ο χαρακτήρας που προσδίδεται στην πόλη του Ηρακλείου, ως 

εξής: Ηράκλειο: πρωτεύων εθνικός πόλος διεθνούς, ευρωπαϊκής και 

διαπεριφερειακής ακτινοβολίας, με άξονα την έρευνα - τεχνολογία και τον 

πολιτισμό. Προβλέπεται να αποτελέσει, μαζί με την Αθήνα, την Πάτρα και τη 

Θεσσαλονίκη, τον κορμό της ανάπτυξης ερευνητικής δραστηριότητας στη Χώρα, με 

κατεύθυνση τη βιοτεχνολογία και την πληροφορική. Διαθέτει την τεχνογνωσία να 

αναπτύξει δραστηριότητες στους τομείς της τηλεματικής, των δικτύων ΑΤΜ, των 

οπτικών ινών και να λειτουργήσει ως διεθνής τηλεπικοινωνιακός κόμβος και 

κόμβος τηλεϊατρικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο ρόλος του επομένως 

προσδιορίζεται επακριβώς, ως κέντρου με εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή 

ακτινοβολία, με άξονα την προηγμένη τεχνολογία, σε όλους τους τομείς. 

Προφανώς, το πολιτιστικό του πρόσωπο, ως κέντρο του Μινωικού πολιτισμού και 

κέντρο αρχείων, βιβλιοθηκών και μουσειακών συλλογών, με ιδιαίτερη αναφορά στη 

Μεσόγειο, οφείλει να το διατηρήσει και να το αναπτύξει. 

5.15.2 Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου 

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου δεν έχει θεσμοθετηθεί ούτε ολοκληρωθεί, 

παρουσιάζει ωστόσο χρήσιμα στοιχεία και κατευθύνσεις που μπορούν να 

αξιολογηθούν από το ΣΒΑΚ. Σημειώνεται ότι η περιοχή μελέτης του περιελάμβανε 

το σύνολο του σημερινού Δήμου Ηρακλείου, καθώς και το Δ. Μινώα - Πεδιάδας, Δ. 

Μαλεβιζίου, Δ. Χερσονήσου και τις Δ.Ε. Αγ. Βαρβάρας (Δ. Γόρτυνας) και Δ.Ε. Ν. 

 5.15 Υλοποιημένα, Προγραμματιζόμενα και Εν Εξελίξει Έργα που θα 

επηρεάσουν την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ   
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Καζαντζάκη, Αρχανών, Επισκοπής (Δ. Αρχανών Αστερουσίων). Στους γενικούς 

στόχους του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η συγκρότηση ενός δομικού σχεδίου 

με περιβαλλοντική συνιστώσα, η ενίσχυση της πολυτομεακότητας της οικονομίας 

(βλ. σχήμα). 

 

Εικόνα 39: Διαγραμματική απεικόνιση γενικών στόχων ΡΣΗ (Ρ.Σ. Ηρακλείου) 

Αντίστοιχα, σημαντικοί ειδικοί στόχοι του ΡΣΗ που μπορούν να αξιοποιηθούν από 

το ΣΒΑΚ Ηρακλείου είναι οι κάτωθι: 

o Ηράκλειο – Χανιά, δίπολο μητροπολιτική περιοχή, διασυνδεόμενες πόλεις με 

στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μητροπολιτικών κέντρων σε 

εθνικό επίπεδο σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, στην προώθηση των 

πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος, των ιστορικών κέντρων, με 

εμβέλεια τον μεσογειακό και τον ευρωπαϊκό χώρο. 

o Ανάπτυξη ενιαίας πολιτικής, για την προστασία και ανάδειξη του "Φυσικού και 

Πολιτιστικού περιβάλλοντος" (αρχαιότητες, μνημεία, ιστορικά κτίρια και 

σύνολα, παραδοσιακοί οικισμοί, φυσικό περιβάλλον, τοπίο) και δημιουργία 

οικοπολιτιστικών δικτύων για τη διασύνδεσή τους που συμβάλλει στην 

ανάπτυξη συνείδησης των κατοίκων και στην ανάπτυξη των εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού. Στόχος η προσέλκυση πολιτιστικού τουρισμού και η 

μεταστροφή του σημερινού κορεσμένου συμβατικού τουριστικού προτύπου 

των «προκατασκευασμένων» παροχών των τριών S (sun, sand, see) που 

αλλοιώνει το χώρο, καταστρέφει το τοπίο και το περιβάλλον γενικότερα, προς 

τις νέες μορφές οι οποίες θα τονώσουν κυρίως την ενδοχώρα, και παράλληλα 

με την ανάπτυξη της πολυλειτουργικής γεωργίας θα συμβάλλουν στην 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 2 - Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων και 

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Σεπτέμβριος 2020 

 

 
187 

αναστροφή της του οξυμένου φαινόμενου της ανισοβαρούς ανάπτυξης του 

παραθαλάσσιου αναπτυξιακού άξονα και της ενδοχώρας - της ανατολικής και 

δυτικής ΧυΕ και της ημιορεινής – γεωργικής ΧΕ 

o Προώθηση της πολυκεντρικότητας στο πλαίσιο της χωρικής οργάνωσης  

o Δραστικός περιορισμός κατά περιοχή της εκτός σχεδίου δόμησης, ανάπτυξη 

σχεδίων χρήσεων γης που θα αποτρέπουν της αστική διάχυση και θα 

συμβάλλουν στην αρχή της προστασίας του τοπίου, των πλουτοπαραγωγικών 

πόρων – της γεωργικής γης. Παράλληλα με τις κανονιστικές διατάξεις θα 

πρέπει να προωθηθούν μελέτες και έργα τα οποία θα συμβάλλουν στην ίδια 

πολιτική της αποτροπής της αστικής διάχυσης, όπως η αναβάθμιση του 

θαλάσσιου μετώπου από το ανατολικό μέχρι το δυτικό όριο της περιοχής 

μελέτης ως βασικού φυσικού και αντιληπτικού στοιχείου της συνολικής 

χωρικής οργάνωσης της περιοχής, η αποκατάσταση των περιοχών που έχουν 

υποστεί σημαντική υποβάθμιση, οι παρεμβάσεις στον ορεινό χώρο, κ.ά. 

o Προώθηση της συμπαγούς πόλης με καταστολή της αστικής διάχυσης προς 

την ύπαιθρο, με τη διακριτή ύπαρξη της υπαίθρου από την πόλη, η οποία 

διατηρείται αμιγής χωρίς οικιστικές πιέσεις από την πόλη 

 
Εικόνα 40: Χάρτης πρότασης ΡΣΗ 1 ( ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ περιοχή – Ρ.Σ. Ηρακλείου) 
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Εικόνα 41: Χάρτης πρότασης ΡΣΗ 1 ( ΔΥΤΙΚΗ περιοχή – Ρ.Σ. Ηρακλείου) 

5.15.3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηρακλείου 2015-2019 

Καθοριστικό στοιχείο για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ είναι το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα του Δήμου, οι προτεραιότητες, οι κατευθύνσεις ανάπτυξης και οι 

ανάγκες του. Ο Δήμος Ηρακλείου με την 575/2016 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Στρατηγικός και 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) για τη περίοδο 2015-2019. 

Το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Ηρακλείου με βάση τις ευρωπαϊκές & εθνικές 

αναπτυξιακές προτεραιότητες αλλά και τις επιδιώξεις και δεσμεύσεις της 

Δημοτικής Αρχής, είναι ο Δήμος Ηρακλείου να καταστεί: 

«Δήμος Έξυπνος, Ανθεκτικός, με ισχυρή Τουριστική και Πολιτιστική Ταυτότητα». 

Οι βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής βασίζονται στον καθορισμό 

επιμέρους «ταυτοτήτων» (διεθνώς αναγνωρισμένων) υπερκείμενων των Αξόνων 

Προτεραιότητας, όπως: 

 Έξυπνος Δήμος, τόπος καινοτομίας, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, 

βελτιωμένης ποιότητας ζωής, ηλεκτρονικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης, 

ενεργειακά αποδοτικός, με ισχυρή προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη 

αστική κινητικότητα.  
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 Ανθεκτικός Δήμος, τόπος με αποτελεσματικές υποδομές και δομημένη 

κοινωνική πολιτική, με οργανωμένες δομές πολιτικής προστασίας, 

συμμετοχικά δίκτυα αλληλεγγύης και προστασία της απασχόλησης και της 

ασφάλειας των πολιτών 

 Δήμος με ισχυρή Πολιτιστική και Τουριστική Ταυτότητα, Δήμος - πόλη φάρος 

πολιτισμού, με ισχυρή δημιουργική βιομηχανία, ελκυστικές τουριστικές 

υπηρεσίες και προϊόντα με ισχυρή συνεισφορά στην τοπική οικονομία 

Το επιχειρησιακό σχέδιο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στο πλαίσιο 

αναπτυξιακού σχεδιασμού αλλά και μια μέθοδος δουλειάς για την ορθολογική και 

αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου. Παράλληλα, μέσω του επιχειρησιακού 

σχεδίου δημιουργείται ένα δομημένο διεκδικητικό πλαίσιο, διαμορφώνεται η 

γενικότερη στρατηγική του Δήμου, καθορίζονται οι επιμέρους στόχοι και δράσεις 

που πρέπει να υλοποιηθούν και προσδιορίζονται οι απαιτούμενοι πόροι για την 

υλοποίηση τους. 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου περιλαμβάνει 4 Άξονες με 

αντίστοιχα Μέτρα: 

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  

Μέτρο 1.1 Ενεργειακή διαχείριση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής  

1.1.3: Ολοκληρωμένες πολεοδομικές παρεμβάσεις με βιώσιμο και αειφορικό 

τρόπο  

Μέτρο 1.2 Βιώσιμη Κινητικότητα  

1.2.1: Βελτίωση αγροτικού και δημοτικού δικτύου  

1.2.2: Βελτίωση συγκοινωνιακών συνδέσεων και υποδομών  

1.2.3: Αντιμετώπιση προβλημάτων κυκλοφορίας, οδικής ασφάλειας και 

στάθμευσης  

1.2.4: Προώθηση βιώσιμων μεταφορών  

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

Το ΣΒΑΚ διατηρεί και ενισχύει τις 3 ταυτότητες με μέτρα, δράσεις, έργα και 

παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα. Σημαντικό επίσης είναι 

να συσχετίζονται οι δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος με το Σχέδιο 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του ΣΒΑΚ. 

5.15.4 Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) & Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη (ΒΑΑ) 

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για τον Δήμο Ηρακλείου 

εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 (βάσει του ΦΕΚ 494/Β/19.02.2020) με την ΚΥΑ 

υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/123044/5479. 
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Το ΣΟΑΠ προσεγγίζει ολοκληρωμένα την ανάπτυξη της πόλης: Πολεοδομικά, 

κοινωνικά, αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, συγκοινωνιακά, κτιριακά, επιχειρηματικά 

προβλήματα σε συνδυασμό με την καθημερινή διαβίωση των πολιτών τίθενται 

συνδυαστικά στο επίκεντρο με ανοικτή-δημόσια διαβούλευση, χρονοδιάγραμμα και 

αντίστοιχη χρηματοδότηση. 

Στο σύνολό τους οι προκλήσεις που διατυπώθηκαν για την περιοχή ΣΟΑΠ/ΒΑΑ 

αφορούν στην αποκατάσταση των «ΚΕΝΩΝ» δηλαδή στην ενίσχυση της συνοχής, 

ήτοι των «ΚΕΝΩΝ» που τραυματίζουν τη λειτουργία της οικονομίας, της πόλης και 

της κοινωνίας και είναι αλληλένδετα. Τα «ΚΕΝΑ» κτίρια των επιχειρήσεων που 

κλείνουν διαταράσσουν τη συνοχή της πόλης και δημιουργούν το μεγάλο «ΚΕΝΟ» 

της ανεργίας, πληγή στην οικονομία. Με τη σειρά της η ανεργία δημιουργεί το 

μεγάλο «ΚΕΝΟ» της φτώχειας που διαταράσσει τη συνοχή στην κοινωνία. Τα 

«ΚΕΝΑ» από τη μη χωρική σύνδεση των δικτύων κοινόχρηστων χώρων και χώρων 

πρασίνου και μεταφορών βιώσιμης κινητικότητας, διαταράσσουν τη συνοχή της 

πόλης και επιβαρύνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αστικού περιβάλλοντος. 

Το βασικό όμως «ΚΕΝΟ», αφορά στη λειτουργική σύνδεση της παλιάς πόλης και 

του παράκτιου μετώπου με την Κνωσό και το λιμάνι, πύλη εισόδου της 

κρουαζιέρας, έχει σαν συνέπεια λιγότερους επισκέπτες στην πόλη και μειωμένη 

ωφέλεια για τις επιχειρήσεις που συντηρούνται οριακά ή κλείνουν και λόγω των 

συνεπειών της οικονομικής κρίσης. 

Το ΣΟΑΠ περιλαμβάνει δύο μέρη: το πρόγραμμα για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

(ΒΑΑ) του δυτικού παραλιακού μετώπου και της παλιάς πόλης και το ΣΟΑΠ για τον 

υπόλοιπο Δήμο7.  

Στο εγκεκριμένο ΣΟΑΠ σημειώνονται τα κάτωθι σε σχέση με τη βιώσιμη 

κινητικότητα (Άρθρο 8: Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και 

διαχείριση του περιβάλλοντος): 

2. […] Επιδιώκεται η υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, 

σύμφωνα και με τις σχετικές προς τούτο κατευθύνσεις των άρθρων 29 και 30 του ν. 

4277/2014, μεταξύ άλλων, και μέσω της προσφοράς θέσεων στάθμευσης, του 

βαθμού προσπελασιμότητας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και της διαμόρφωσης 

δικτύων πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας. 

10. Σημαντικός παράγοντας για την προσέλκυση δημοτών και επισκεπτών στο 

Δήμο Ηρακλείου είναι η αναβάθμιση και ανάπλαση των ελεύθερων κοινόχρηστων 

χώρων, καθώς και η δημιουργία νέων. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται: 

 
7 Για το πρώτο μέρος της ΒΑΑ, υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, από το ΠΕΠ Κρήτης 2014 - 
2020 για ορισμένες θεματικές (επιχειρηματικότητα, πολιτική προστασία υποδομές, κοινωνικές 
παροχές, εξοικονόμηση ενέργειας, αστική ανάπλαση) που αγγίζει τα 24 εκατομμύρια ευρώ (δύο 
πόλεις δικαιούχους, το Ηράκλειο και τα Χανιά). Για το δεύτερο μέρος του ΣΟΑΠ και όλες τις δράσεις 
που δεν προβλέπονται να χρηματοδοτηθούν από τη ΒΑΑ του ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020, 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, ειδικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αλλά και 
άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως το Πράσινο Ταμείο. 
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• Η επαύξηση των ελεύθερων/ κοινόχρηστων χώρων πρασίνου με το 

χαρακτηρισμό οποιωνδήποτε διαθέσιμων εκτάσεων ως κοινόχρηστων χώρων 

πρασίνου και η απόδοση αδόμητων χώρων σε δημόσια χρήση πρασίνου. 

• Η λειτουργική διασύνδεση υποδομών, δικτύων, οικιστικών συνόλων και 

ελεύθερων/ κοινόχρηστων χώρων, καθώς και η προσαρμογή των έργων στο 

ευρύτερο περιβάλλον. 

 
Εικόνα 42: Περιοχή παρέμβασης ΣΟΑΠ - ΒΑΑ 

Για την επίτευξη του στόχου της Στρατηγικής ορίζονται οι κατευθύνσεις – πεδία 

της Στρατηγικής Παρέμβασης ως εξής: 

• Διακυβέρνηση 

• Καινοτομίες στην οικονομία 

• Διεύρυνση της οικονομίας 

• Αστικό Περιβάλλον: Αναβάθμιση και ανάδειξη των χαρακτηριστικών του 

αστικού περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς, για ενίσχυση της 

ελκυστικότητας της Περιοχής Παρέμβασης ως τόπου κατοικίας, τουρισμού 

και επιχειρηματικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την ορθολογική 

διαχείριση περιβαλλοντικών – πολιτιστικών πόρων και αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

• Χωρικός σχεδιασμός: Αναθεώρηση και ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού 

στο τοπικό επίπεδο, με βάση τις κατευθύνσεις υπερκείμενων επιπέδων και 

τις ανάγκες της Περιοχής Παρέμβασης. 

• Πολιτική προστασία 

• Υποδομές περιβάλλοντος 
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• Πολιτισμός: Ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών - ιστορικών πόρων για 

την ισχυροποίηση τοπικής ταυτότητας. 

• Υποδομές κοινής ωφέλειας 

• Κοινωνικές διακρίσεις/ φτώχεια 

• Απασχολησιμότητα ευπαθών ομάδων 

Βασικοί Άξονες Στρατηγικής των παραπάνω είναι:  

o η ενίσχυση της συνοχής στην οικονομία  

o η ενίσχυση της συνοχής στην πόλη  

o η ενίσχυση της συνοχής στην κοινωνία  

Το Πρόγραμμα Δράσης του ΣΟΑΠ διαρθρώνεται σε επιμέρους Δράσεις, που είναι 

μεμονωμένα έργα ή ενέργειες καθώς και σύνολα ομοειδών έργων ή ενεργειών. Σε 

αντιστοίχιση με τους Ειδικούς Στόχους, οι Δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της 

βιώσιμης κινητικότητας είναι οι εξής: 

ΕΣ 1: αύξηση του αριθμού των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

o Δράση 1.1 Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού 
τουρισμού και ενίσχυσης ταυτότητας προορισμού. 

o Δράση 1.2 Έξυπνες εφαρμογές για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας 
του Δήμου και της εξυπηρέτησης των πολιτών. 

ΕΣ 4: βελτίωση και ανάδειξη των χαρακτηριστικών του αστικού περιβάλλοντος. 

o Δράση 4.1 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια. 

o Δράση 4.2 Μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο δημόσιο κοινόχρηστο χώρο. 

o Δράση 4.3 Δράσεις ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας [Σε αυτή τη δράση 
περιλαμβάνονται το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και η 
Εφαρμογή δράσεων του ΣΒΑΚ]. 

o Δράση 4.4 Πρόγραμμα Βιοκλιματικής Πρόσοψης. 

o Δράση 4.5 Ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων. 

o Δράση 4.6 Δράσεις ενίσχυσης χρήσης ΜΜΜ. 

o Δράση 4.7 Δράσεις εκσυγχρονισμού του στόλου δημοτικών οχημάτων. 

o Δράση 4.8 Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας οχημάτων. 

o Δράση 4.9 Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την εξοικονόμηση 
ενέργειας, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη μείωση εκπομπών CO2. 

ΕΣ 5: προώθηση της ολοκλήρωσης του χωρικού σχεδιασμού. 

o Δράση 5.1 Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο. 

ΕΣ 9: αύξηση επισκεψιμότητας ιστορικών – πολιτιστικών χώρων. 

o Δράση 9.1 Δράσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης ιστορικών 
και πολιτιστικών στοιχείων κατά μήκος επιλεγμένων διαδρομών. 
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5.15.5 Σύμφωνο των Δημάρχων & Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου 

Ηρακλείου 

Ο Δήμος Ηρακλείου υπέγραψε το 2011 το σύμφωνο των Δημάρχων που αποτελεί 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο τη μείωση του ποσοστού 

εκπομπής CO2 κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020.  

Το Σύμφωνο των Δημάρχων8 αποτελεί μία Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία 

αναπτύχθηκε το 2008 με σκοπό τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 

πραγματοποίηση αειφόρων ενεργειακών πολιτικών και την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν 

συμφωνήσει σε ένα νέο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια με σκοπό το 

ενεργειακό σύστημα να γίνει ανταγωνιστικό, ασφαλές και βιώσιμο. Οι στόχοι που 

έχουν τεθεί για τον χρονικό ορίζοντα του 2030 αφορούν σε μείωση κατά 40% του 

διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται στην ατμόσφαιρα, βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας κατά 27% και αύξηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

κατά 27%, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Παράλληλα, τίθεται το θέμα της 

αναζήτησης μέτρων για την προσαρμογή στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής. 

Οι Δήμαρχοι που προβαίνουν στην υπογραφή του Συμφώνου δεσμεύονται να 

επιτύχουν ή ακόμα και να υπερβούν τους στόχους του 2030 βάζοντας έτσι τα 

θεμέλια για το «decarbonisation» των ενεργειακών συστημάτων. Βασική 

προϋπόθεση για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και 

Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) καθίσταται η απογραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και ο 

υπολογισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η απήχηση του Συμφώνου 

είναι αρκετά μεγάλη κρίνοντας από την αυξημένη συμμετοχή των Δήμων στην 

πρωτοβουλία αυτή. Μέχρι στιγμής πάνω από 7.500 δήμοι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

έχουν υπογράψει, από τους οποίους οι περίπου 6.000 έχουν ήδη υποβάλει τα 

Σχέδια Δράσης τους. Όσον αφορά στην Ελλάδα, τα αντίστοιχα νούμερα είναι 220 

υπογράφοντες με 141 υποβεβλημένα Σχέδια Δράσης, από τα οποία τα 29 έχουν 

προχωρήσει στο στάδιο παρακολούθησης. 

Οι δεσμεύσεις των υπογραφόντων το Σύμφωνο συνδέονται με το πλαίσιο πολιτικής 

της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια: τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την 

ενέργεια έως το 2020, για τους υπογράφοντες που εντάχθηκαν στο Σύμφωνο 

μεταξύ του 2008 και του 2015, και το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 

2030, καθώς και τη Στρατηγική της ΕΕ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, 

για τους υπογράφοντες που εντάχθηκαν μετά το 2015. 

Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο δεσμεύονται να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε 

αυτήν. Θα πρέπει να αναπτύξουν, εντός των πρώτων δύο ετών από την ένταξή 

τους, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα, με στόχο τη μείωση 

 
8 https://www.simfonodimarxon.eu/el/ 

https://www.simfonodimarxon.eu/el/
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των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και την αύξηση της 

ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. 

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο – 

κλειδί που προσδιορίζει την ενεργειακή πολιτική του Δήμου καθώς και την 

πρόθεσή του για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.  

Το 1ο ΣΔΑΕ του Δήμου Ηρακλείου εγκρίθηκε το 2012 θέτοντας έναν ιδιαίτερα 

φιλόδοξο στόχο, να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 

τουλάχιστον 32% έως το 2020. Συγκεκριμένα, ο Δήμος δεσμεύθηκε να: 

• μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά τουλάχιστον 32% έως το 2020. 

• μειώσει τις εκπομπές ρύπων CO2κατά τουλάχιστον 32% έως το 2020. 

• αυξήσει τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά τουλάχιστον 20% έως 

το 2020. 

Σημειώνεται ότι, το 1ο ΣΔΑΕ του Δήμου Ηρακλείου όρισε ως έτος αναφοράς το 2008, 

έχοντας ως βάση τα αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών (Baseline Emission 

Inventory). 

Το 2018, ο Δήμος Ηρακλείου επικαιροποίησε το ΣΔΑΕ για το διάστημα 2012-2017, με 

την εκπόνηση του 2ου ΣΔΑΕ. 

ΣΔΑΕ του Δήμου Ηρακλείου (2012-2017) - 2ο ΣΔΑΕ 

Σύμφωνα με τα Παραδοτέα της «Παροχής Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για 

ΣΔΑΕ» («Απολογισμός των δράσεων/έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 

ΣΔΑΕ για την περίοδο 2012 - 2017» & «Επικαιροποίηση του ΣΔΑΕ και 

ποσοτικοποίηση του αναμενόμενου περιβαλλοντικού οφέλους με τη χρήση 

δεικτών»), το 2ο ΣΔΑΕ αποτελεί και τον πρώτο απολογισμό που διενεργείται από το 

2012 και δεδομένης της διαθεσιμότητας πραγματικών καταναλώσεων ανά τομέα 

στο Δήμο Ηρακλείου (ΔΕΔΔΗΕ 2011-2017), ως έτος βάσης για τη σύγκριση ορίζεται 

το 2011 που αποτελεί και το πρώτο έτος λειτουργίας του ως «Καλλικρατικού» 

Δήμου. Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι ο πρότυπος συντελεστής εκπομπών που 

χρησιμοποιήθηκε κατά την εκπόνηση του 1ου ΣΔΑΕ ήταν ο προτεινόμενος από το 

ΣτΔ σε εθνικό επίπεδο (1,149 tnCO2/MWhe) αλλά δεν ήταν προσαρμοσμένος στα 

ενεργειακά δεδομένα της Κρήτης, όπου η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν 

προέρχεται από την καύση λιγνίτη και το περιεχόμενο των υγρών καυσίμων σε 

βιοντίζελ έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2008 και έπειτα. Επιπλέον, ο εθνικός 

συντελεστής σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΚΕΝΑΚ παραμένει 0,989 tnCO2/MWhe 

δηλαδή ως είχε στην πρώτη έκδοση του ΚΕΝΑΚ (ΦΕΚ407Β/9-4-2010). Έτσι ως 

πρότυπος συντελεστής εκπομπών από ηλεκτρική ενέργεια για το 2ο ΣΔΑΕ του 

Δήμου Ηρακλείου επιλέχθηκε να είναι 0,819 tnCO2/MWhe8 ο οποίος έχει επιλεγεί για 

τους περισσοτέρους Δήμους της Κρήτης που συμμετέχουν στο ΣτΔ, δεδομένου ότι 

-εκτός των άλλων- με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται και η συμμετοχή σε 

διαδημοτικές συγκρίσεις εντός της Περιφέρειας Κρήτης. 
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Εκπομπές CO2 από τις μεταφορές 

1. Εκπομπές CO2 από τα δημοτικά οχήματα 

o 2011 ανέρχονται σε 3.151 tn εκπομπές CO2  

o 2017 ανέρχονται σε 2.610 tn εκπομπές CO2  

o Μεταβολή 2012-2017: -17,2% (Μείωση) 

2. Εκπομπές από τα ιδιωτικά οχήματα 

o 2011 ανέρχονται σε 227.641 tn εκπομπές CO2  

o 2017 ανέρχονται σε 296.989 tn εκπομπές CO2  

o Μεταβολή 2012-2017: 30% (Αύξηση) 

Εκτίμηση αναμενόμενης Μείωσης Εκπομπών CO2 από τις αστικές αναπλάσεις 

Πέραν όλων των αναμενόμενων τομέων δράσης που συνήθως περιλαμβάνονται στα 

Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ανάπτυξης (δημοτικά κτίρια, οχήματα, φωτισμός, κλπ) για 

το Δήμο Ηρακλείου θα πρέπει να γίνει αναφορά στο περιβαλλοντικό όφελος που 

προκύπτει από τις πολυάριθμές αστικές αναπλάσεις που έχουν ξεκινήσει τα 

τελευταία χρόνια. 

Οι αστικές αναπλάσεις δύναται να έχουν σημαντικά οφέλη στη μείωση των 

εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου ιδιαίτερα στην περίπτωση που συνοδεύονται 

με τη δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και άρα τον περιορισμό της χρήσης 

οχλουσών οχημάτων. 

Στο σύνολο τους οι αστικές αναπλάσεις στον Δήμο Ηρακλείου, εκτιμάται ότι θα 

επιφέρουν μείωση στις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της τάξης του 

15% που αντιστοιχεί σε 9.788.894 KWh (8.017 τόνους CO2 eq) της συνολικής 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για δημόσια χρήση και αντιστοίχως 15% της 

κατανάλωσης καυσίμων που αντιστοιχεί σε 10.836.054 KWh (2.698 τόνους CO2 eq). 

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι ο βιοκλιματικόςσχεδιασμός των αστικών 

αναπλάσεων που εξασφαλίζει θερμική άνεση χειμώνα – καλοκαίρι μπορεί να 

συμβάλει στη μείωση των καταναλώσεων στα γειτονικά κτίρια. 

Εκτίμηση αναμενόμενης Μείωσης Εκπομπών CO2 από τις μεταφορές 

Μείωση των καταναλώσεων από τα δημοτικά οχήματα 

Σταδιακή αντικατάσταση δημοτικού στόλου όπου στις τεχνικές προδιαγραφές του 

τεύχους διακήρυξης λαμβάνονται θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές 

ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εκπομπών CO2, NOx, NMHC και 

εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων. 

Η απόσυρση και σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων αναμένεται να 

συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από το 

δημοτικό στόλο, καθώς απ’ ό,τι φαίνεται τις περισσότερες φορές η κατανάλωση 
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καυσίμου ανά 100 χιλιόμετρα από αυτά τα οχήματα κυμαίνεται μεταξύ 16-30 λίτρα 

(περίπου 30-40% μεγαλύτερη σε σχέση με οχήματα νεότερης τεχνολογίας). 

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα υψηλή κατανάλωση καυσίμου 

λόγω της παλαιότητας τους, προτείνεται εναλλακτικά η σταδιακή αντικατάσταση 

τους έστω και μετά το 2020. 

 Το 2018 ο Δήμος προχώρησε στην αγορά 2 απορριμματοφόρων νέας 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, με την προϋπόθεση ότι θα 

αντικαταστήσουν 2 υφιστάμενα παλαιότερης τεχνολογίας, ή ότι θα 

αγοραστούν 2 ακόμα νέα γι’ αυτό τον σκοπό. 

 Για το έτος 2019 προβλεπόταν η προμήθεια συνολικά 6 νέων επιβατικών, 6 

δικύκλων και ακόμα 15 βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων για την 

εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών. 

 Σε επόμενο στάδιο, μετά το 2020 προτείνεται συμπληρωματικά η σταδιακή 

αλλαγή προς την ηλεκτροκίνηση με την αντικατάσταση οχημάτων του 

δημοτικού στόλου από ηλεκτρικά. Για τη λειτουργία του οχήματος μπορεί 

αρχικά, πιλοτικά να ενσωματωθεί ένας σταθμός φόρτισης ηλεκτροκίνητου 

οχήματος με τη χρήση συμβατικής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στην πορεία 

κρίνεται σκόπιμος ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός σταθμού φόρτισης 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων με τη χρήση ΑΠΕ. Μία συνήθης καλή πρακτική σε 

αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης που 

καλύπτεται με φωτοβολταϊκά. 

 Τέλος, προτείνεται η διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

απευθυνόμενα στους χειριστές των οχημάτων του δημοτικού στόλου, όπου 

θα παρουσιάζονται οι αρχές της οικολογικής οδήγησης (eco-driving) και 

παράλληλα θα γίνονται πρακτικά μαθήματα. 

Μείωση των καταναλώσεων από τις «δημόσιες» μεταφορές (μετακινήσεις που 

γίνονται με μέσα μαζικής μεταφοράς) 

Σύμφωνα με την απογραφή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις 

δημόσιες μεταφορές (Αστικό ΚΤΕΛ), οι οποίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου, διανύονται ετησίως περίπου 

3.577.000 χλμ που αντιστοιχούν σε 1.484.839 λίτρα πετρελαίου (για το 2017 

ειδικότερα) και εκπέμπονται 3.920 τόνους CO2 eq. 

Αναμένεται όφελος 1.132 tn CO2 eq ετησίως (4.454.516 KWh) με την υλοποίηση των 

εξής μέτρων: 

 Προώθηση δωρεάν μετακινήσεων εντός του αστικού κέντρου με city bus και 

δημιουργία δωρεάν χώρων στάθμευσης (Λιμάνι – Παγκράτιο) [σ.σ. έχει 

υλοποιηθεί κατά τη συγγραφή του παρόντος] 

 Προμήθεια 2 ηλεκτροκίνητων λεωφορείων 30 θέσεων αστικού τύπου και του 

συνοδού εξοπλισμού, 2 σταθμών φόρτισης στο πλαίσιο του έργου ECORouts 

(Κατάλληλα για κίνηση εντός των τειχών - Ιστορικό κέντρο της πόλης) 
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 Μαθήματα και εφαρμογή eco-driving 

Μείωση των καταναλώσεων από τις ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές 

Αναμένεται όφελος από 267 έως 56.942 tn CO2 eq ετησίως (1.050.000 έως 

224.185.955 KWh) με την υλοποίηση των εξής δράσεων: 

 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (και Ενοποίηση Κυκλοφοριακών 

μελετών): Εφαρμογή 

 Προμήθεια 300 ποδηλάτων και δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτών καθώς 

και εφαρμογή αυτόματου συστήματος ενοικίασης 

 Αναβάθμιση και συντήρηση 70 υφιστάμενων ποδηλάτων 

 Χάραξη ποδηλατοδρόμων, δημιουργία πράσινων διαδρομών και σχεδίαση 

διαδρομών ήπιας κυκλοφορίας 

 Δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε δημοτικούς 

χώρους στάθμευσης 

 Τοποθέτηση Φ/Β σκιάστρων σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης για τη 

φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων 

 Ολοκληρωμένο σύστημα τροφοδοσίας για τη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση 

εμπορευμάτων και λοιπών προϊόντων εντός του κέντρου της πόλης 

 Μαθήματα και εφαρμογή eco-driving 

5.15.6 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) 

Στην παρούσα φάση εκπονείται το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος 

(ΣΔΑΕΚ), σε συνέχεια του υφιστάμενου Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας, 

προκειμένου ο Δήμος Ηρακλείου να προωθήσει δράσεις και μέτρα για τη βελτίωση 

της ενεργειακής αποδοτικότητας της πόλης, την αύξηση της χρήση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO2 (και ενδεχομένως 

άλλων αερίων του θερμοκηπίου) κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030. 

Βασικοί άξονες του σχεδίου (που θα αξιοποιηθούν και για το ΣΒΑΚ) είναι: 

 Μείωση εκπομπών CO2 από τα δημοτικά κτίρια, 

 Μείωση εκπομπών CO2 από τις αστικές αναπλάσεις, 

 Μείωση εκπομπών CO2 από το δημοτικό φωτισμό, 

 Μείωση εκπομπών CO2 από τις μεταφορές, 

 Μείωση εκπομπών CO2 από τα νοικοκυριά και τον τριτογενή τομέα. 

5.15.7 Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (OpenMall) 

Τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου (ή αλλιώς Open Malls) είναι οριοθετημένες και 

περιορισμένης έκτασης περιοχές μέσα στον υπάρχοντα εμπορικό ιστό μιας πόλης 

και αφορά στις υπάρχουσες επιχειρήσεις - καταστήματα. Μέσα σε αυτή την 

περιοχή θα μπορεί να υπάρχουν πεζοδρομήσεις δρόμων, ειδικές σημάνσεις, χώρος 

φύλαξης και ψυχαγωγίας για τα παιδιά των καταναλωτών, χώροι στάθμευσης, 

αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, καλαίσθητα παρτέρια, ειδικός φωτισμός, 
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άμεσες ενημερώσεις για προσφορές με ειδικά ηχητικά και οπτικά συστήματα, 

επιβραβεύσεις καταναλωτών, προωθητικές ενέργειες, δρώμενα δημιουργικής 

απασχόλησης για τα παιδιά των καταναλωτών, διοργάνωση θεματικών εκθέσεων 

όπως έκθεση βιβλίου, τη διοργάνωση γιορτών και επιδείξεων μόδας αλλά και 

διαφόρων άλλων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 

O Δήμος Ηρακλείου έχει εκπονήσει (10.2018) μελέτη-πρόταση για τη δημιουργία 

Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (OpenMall) στο κέντρο της πόλης.  

Η πρόταση κατατέθηκε στη δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ 

(ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία») και στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της 

οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και 

ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και 

τουριστική δυναμική.  

Ο βασικός στόχος της δημιουργίας του ΑΚΕ στην παλιά πόλη του Ηρακλείου είναι 

διττός. Από τη μία πλευρά να βοηθήσει τους επιχειρηματίες και να τονώσει την 

κίνηση στην αγορά και από την άλλη, μέσω των αναγκαίων παρεμβάσεων, να δώσει 

μια πρώτη εικόνα για τη μελλοντική πόλη όπως την οραματίζεται και την 

περιγράφει ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου με βασικό εργαλείο 

την «Μελέτη Ανάπλασης Παλιάς Πόλης».  

Οι παρεμβάσεις που προγραμματίζονται περιλαμβάνουν εργασίες εκσυγχρονισμού 

υποδομών και αισθητικής αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης και κατασκευής 

συστήματος απορροής όμβριων υδάτων, εργασίες υπογειοποίησης καλωδίων 

κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ), εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων και 

σταθμών, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης, εγκατάσταση συστήματος 

ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, Προμήθεια Διαδραστικού Συστήματος 

Πληροφόρησης Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Ηρακλείου (info kiosk), 

εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, εγκατάσταση 

συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας και συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, 

τοποθέτηση ηλιακών «έξυπνων» παγκακιών.  

Η εμπορική περιοχή παρέμβασης οροθετείται δυτικά από την οδό Έβανς, βόρεια 

από την οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη, ανατολικά από τη Ζωγράφου και νότια από την 

Αβέρωφ, ενώ την περιοχή συμπληρώνουν οι οδοί Φ. Θεοδοσάκη, Τσικριτζή και 

Γιαννιτσών, όπως φαίνεται και από την εικόνα/χάρτη στη συνέχεια. 
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Εικόνα 43: Περιοχή Ανοικτού Εμπορικού Κέντρου  

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος Ηρακλείου 

περιγράφονται στη συνέχεια και ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται στο ποσό των 

2.097.751,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκ των οποίων το ποσό του 

1.500.000,00 ευρώ είναι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός βάσει της Πρόσκλησης και το 

υπόλοιπο ποσό των 597.751,36 ευρώ, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου 

Ηρακλείου, ώστε να εξασφαλιστεί ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της Πρότασης).   

1. Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου (προϋπολογισμός 1.685.727,36 € με ΦΠΑ)  

Η περιοχή για την οποία προτείνεται η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου αφορά 

στις οδούς Αβέρωφ (τμήμα) – Ζωγράφου – Χατζ. Γιάνναρη (τμήμα) – Σμύρνης – 

Ρούσου Χούρδου – Κοζύρη – Τσαγκαράκη – Γιαννιτσών (τμήμα). Τα έργα που θα 

απαιτηθούν για την προτεινόμενη αναβάθμιση του ως άνω δημόσιου χώρου, 
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περιγράφονται παρακάτω και χωρίζονται σε τέσσερις διακριτές κατηγορίες 

υποέργων.  

✓  Υποέργο 1 (προϋπολογισμός 1.115.000,00 € με ΦΠΑ): Εργασίες αναβάθμισης 

των οδών “Αβέρωφ (τμήμα) – Ζωγράφου – Χατζ. Γιάνναρη (τμήμα) – 

Σμύρνης – Ρούσου Χούρδου – Κοζύρη – Τσαγκαράκη – Γιαννιτσών (τμήμα)” 

στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού υποδομών & αισθητικής αναβάθμισης, της 

περιοχής “Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου” Ηρακλείου.  

✓  Υποέργο 2 (προϋπολογισμός 186.000,00 € με ΦΠΑ): Εργασίες 

υπογειοποίησης καλωδίων κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ), στο πλαίσιο 

αισθητικής αναβάθμισης, της περιοχής “Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου” 

Ηρακλείου  

✓  Υποέργο 3 (προϋπολογισμός 310.000,00 € με ΦΠΑ): Εργασίες αναβάθμισης 

δικτύου ύδρευσης και κατασκευής συστήματος απορροής όμβριων υδάτων, 

στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού υποδομών, της περιοχής “Ανοικτού Κέντρου 

Εμπορίου” Ηρακλείου  

✓  Υποέργο 4 (προϋπολογισμός 74.727,36 € με ΦΠΑ): Προμήθεια και 

εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων και σταθμών, στο πλαίσιο 

βελτίωσης της προσβασιμότητας, της περιοχής “Ανοικτού Κέντρου 

Εμπορίου” Ηρακλείου  

2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης (προϋπολογισμός 

48.620,40 € με ΦΠΑ) 

✓  Υποέργο 5 (προϋπολογισμός 17.620,40 € με ΦΠΑ): Προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο  Διαδίκτυο (free 

wifi για επισκέπτες)  

✓  Υποέργο 6 (προϋπολογισμός 31.000,00 € με ΦΠΑ): Προμήθεια Διαδραστικού 

Συστήματος Πληροφόρησης Πολιτών και  Επισκεπτών της Πόλης του 

Ηρακλείου (info kiosk)  

3. Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

(προϋπολογισμός 223.063,60 € με ΦΠΑ)  

✓  Υποέργο 7 (προϋπολογισμός 186.421,60 € με ΦΠΑ): Προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας και συστήματος 

ελεγχόμενης στάθμευσης  

✓  Υποέργο 8 (προϋπολογισμός 36.642,00 € με ΦΠΑ): Προμήθεια & τοποθέτηση 

ηλιακών "έξυπνων" καθιστικών (παγκάκια)  
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Εικόνα 44: Προοπτική απεικόνιση περιοχής Ανοικτού Εμπορικού Κέντρου  

5.15.8 Στρατηγική Ανθεκτικότητας 

Η στρατηγική ανθεκτικότητας εκπονείται για τον Δήμο Ηρακλείου και βρίσκεται σε 

Διαβούλευση. Αναμένεται να περιλαμβάνει μια σειρά διακριτών αλλά και 

αλληλένδετων δράσεων με σαφές όραμα για την αντιμετώπιση των αιφνίδιων 

κρίσεων και χρόνιων πιέσεων που αντιμετωπίζει ή ενδέχεται να αντιμετωπίσει η 

πόλη. Η εν λόγω Στρατηγική θα συνδέει νέες δράσεις ανθεκτικότητας με 

υφιστάμενα προγράμματα και δράσεις του Δήμου Ηρακλείου. Η στρατηγική 

στηρίζεται στον επιχειρησιακό προγραμματισμό του Δήμου και συγκροτείται γύρω 

από τρεις βασικούς άξονες προτεραιότητας οι οποίοι περιλαμβάνουν συνολικά 

δέκα (10) στόχους: 

Α. Δυναμικό Ηράκλειο: η πόλη μαθαίνει με στόχους: 

Α.1 Προώθηση δια βίου μάθησης & σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές 

Α.2 σύνδεση της μάθησης με τον πολιτισμό και τις τοπικές κοινότητες 

Α.3 σύνδεση της μάθησης με τη βιώσιμη ανάπτυξη: περιβάλλον – 

επιχειρηματικότητα- απασχόληση, 

Α.4 αξιοποίηση της διά βίου μάθησης – ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και 

συμμετοχής 

Β. Κοινωνικό Ηράκλειο: αλληλέγγυα πόλη 

Β.1 Αξιοποίηση των πόρων της πόλης και υποστήριξη 
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Β.2 προώθηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας όλων των κοινωνικών 

ομάδων 

Β.3 Δόμηση κοινωνικών υπηρεσιών και πρότυπων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας 

Β.4 Ενίσχυση της ταυτότητας του δήμου και υποστήριξη νέων μορφών συμμετοχής 

Γ. Ασφαλές Ηράκλειο: η πόλη θωρακίζεται 

Γ.2 Ενίσχυση του προγραμματισμού ενόψει σοβαρών κρίσεων 

Γ.3 ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και του ρόλου των τοπικών κοινοτήτων. 

5.15.9 Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για την αναβάθμιση των τεχνολογικών 

υποδομών του με γνώμονα τον πολίτη | ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ 

O Δήμος Ηρακλείου έκανε προσφάτως ένα σημαντικό αλλά και παράλληλα 

δυναμικό άλμα στο στρατηγικό και αναπτυξιακό του σχεδιασμό για να 

ενδυναμώσει την ταυτότητά του ως “έξυπνη πόλη”, συνθέτοντας το πρώτο σε 

εθνικό επίπεδο στρατηγικό σχέδιο για την Έξυπνη Πόλη. Ως Έξυπνη Πόλη νοείται η 

πόλη που επιχειρεί να αντιμετωπίσει δημόσια ζητήματα με τη συμβολή των 

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, στο πλαίσιο μιας συμμετοχικής 

διαδικασίας μεταξύ πολλαπλών εμπλεκόμενων φορέων και προσώπων. Με αυτό 

λοιπόν το Σχέδιο, το Ηράκλειο στοχεύει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων 

πολιτικών στους τομείς της ενεργειακής κατανάλωσης και περιβαλλοντικής 

αναβάθμισης, της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, της τόνωσης της τοπικής 

οικονομίας με την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, της αύξησης της 

συμμετοχής των πολιτών στα κοινά μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και 

κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ειδικότερα, στόχος-όραμα του 

στρατηγικού σχεδίου του Δήμου είναι το Ηράκλειο να αναπτυχθεί βασιζόμενο στις 

παρακάτω αναπτυξιακές ταυτότητες: 

o Πόλη ανθεκτική με ασφαλές περιβάλλον ανάπτυξης της ζωής στην πόλη. 

o Ανθρωποκεντρικά δομημένη κοινωνική πολιτική, με αποτελεσματικές 

υποδομές κοινωνικής στήριξης, συμμετοχικά δίκτυα αλληλεγγύης, ισχυρές 

δομές και υπηρεσίες δια βίου μάθησης, προστασία της απασχόλησης. 

o Με οργανωμένες δομές πολιτικής προστασίας και ασφάλειας των πολιτών. 

o Πόλη με ισχυρή πολιτιστική και Τουριστική ταυτότητα, πόλη εστία πολιτισμού, 

με ισχυρή δημιουργική βιομηχανία, ελκυστικές τουριστικές υπηρεσίες και 

προϊόντα, καθώς και ισχυρή συνεισφορά στην τοπική οικονομία. 

o Πραγματικά Έξυπνη Πόλη. Τόπος καινοτομίας, ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας, βελτιωμένης ποιότητας ζωής, ηλεκτρονικής και 

συμμετοχικής διακυβέρνησης, ενεργειακά αποδοτική, με ισχυρή προστασία του 

περιβάλλοντος και σημαντική έμβαση βιώσιμη αστική κινητικότητα. 

Εστιάζοντας περαιτέρω στον Οδικό Χάρτη Έργων του Στρατηγικού Σχεδίου και 

συγκεκριμένα στις Δράσεις & Έργα που αναφέρονται στους τομείς Ενέργεια & 

Περιβάλλον και Κινητικότητα & Μεταφορές, σημειώνεται πως αναγράφονται εξής: 
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Αναφορικά με την Ενέργεια και το Περιβάλλον, το σχέδιο προτείνει μεταξύ άλλων 

δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών για εξοικονόμηση 

ενέργειας, βιοκλιματικές αναπλάσεις οικισμών και ανοικτών χώρων με παράλληλη 

αύξηση πρασίνου, υπολογισμό του «ανθρακικού αποτυπώματος» (carbon footprint) 

και των επιπέδων ρύπανσης (ηχορύπανσης, φωτορύπανσης και ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης) στον Δήμο μέσα από τους κατάλληλους δείκτες, ενεργειακές 

παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια μέσω της αναβάθμισης του κελύφους τους, 

χάραξη ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου σχεδίου διαχείρισης των 

απορριμμάτων και εξοικονόμησης ενέργειας, προστασία των φυσικών 

οικοσυστημάτων του Δήμου, παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στον αστικό ιστό, ενίσχυση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης 

καθώς και διαμόρφωση μιας σφαιρικής προσέγγισης που συνδυάζει κυκλοφοριακό 

και πολεοδομικό σχεδιασμό (έλεγχος χρήσεων γης, προώθηση δημόσιας/δημοτικής 

συγκοινωνίας, περπατήματος και ποδηλάτου). 

Σχετικά με την Κινητικότητα και τις Μεταφορές, η στρατηγική Έξυπνης Πόλης του 

Δήμου περιλαμβάνει μέτρα για τοποθέτηση έξυπνων στάσεων στο αστικό ΚΤΕΛ 

Ηρακλείου, εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος διάθεσης δωρεάν ποδηλάτων 

με δανεισμό, προσθήκη αισθητήρων στα οχήματα του αστικού ΚΤΕΛ με σκοπό την 

παρακολούθηση των διαδρομών στον οδικό χώρο, αξιοποίηση ICT τεχνολογιών για 

δράσεις παρακολούθησης (monitoring) περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών 

προβλημάτων, εισαγωγή νέων συστημάτων μέτρησης της κυκλοφοριακής κίνησης 

με τη χρήση διαφόρων μορφών αισθητήρων, πραγματοποίηση δράσεων για 

σταδιακή εφαρμογή συνεργατικών συστημάτων κινητικότητας σε επιβατικές αλλά 

κυρίως στις εμπορευματικές μεταφορές, ανάπτυξη έξυπνου συστήματος 

ελεγχόμενης στάθμευσης κ.α. 

Επιπρόσθετα, στο σχέδιο Έξυπνης Πόλης στον τομέα Κινητικότητα και Μεταφορές 

αναφέρονται και ορισμένες δράσεις σχετικές με την εξυπηρέτηση των χρηστών 

των διαφόρων μεταφορικών μέσων. Συγκεκριμένα προτείνει δράσεις 

πληροφόρησης των μετακινούμενων και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο, 

διαμόρφωση συστημάτων για πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS), δράσεις 

αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας (monitoring συντήρησης, παρεμβάσεων, 

εντοπισμός και βελτίωση επικίνδυνων σημείων, συστηματική επιτήρηση 

συμπεριφοράς κ.ο.κ.), αξιοποίηση υπηρεσιών Τηλεματικής καθώς και χρήση 

τεχνολογιών, τεχνικών και τεχνογνωσίας ώστε να διασφαλιστεί η ηλεκτρονική 

προσβασιμότητα των ΜΕΑ και άλλων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. 

5.15.10 Στρατηγική για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και Προγράμματα που 

υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν στον Δήμο σχετικά με τη βιώσιμη 

κινητικότητα 

Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της εκπόνησης υπηρεσίας για τη βιώσιμη 

κινητικότητα έχει διαμορφώσει την πρωταρχική στρατηγική για τη ΒΑΚ. 

Η στρατηγική αυτή δεν αποτελεί την οριστική στρατηγική που θα προκύψει μέσω 

του ΣΒΑΚ, καθώς αυτή θα είναι προϊόν εκτεταμένης διαβούλευσης με φορείς και 
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κοινό για διερεύνηση των ειδικών αναγκών τους. Ο σχεδιασμός του οράματος του 

ΣΒΑΚ θα πρέπει να στηρίζεται στην παρούσα στρατηγική και να επιλαμβάνεται 

των επιμέρους θεματικών ενοτήτων της για εξειδίκευση σε μετρήσιμα μέτρα και 

υλοποιήσιμες πολιτικές και παρεμβάσεις.  

Το Σχέδιο Δράσης εξετάζει την καταρχήν συμβατότητα των μέτρων και πολιτικών 

που διαμορφώνονται στο παρόν με τα εν εξελίξει και προγραμματισμένα έργα. 

Η στρατηγική για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα για το Ηράκλειο αναπτύσσεται 

σε δέκα (10) βασικές θεματικές ενότητες που αφορούν στις διάφορες πτυχές των 

μεταφορών και μετακινήσεων για την πόλη του Ηρακλείου, δηλαδή τις: πεζή 

μετακίνηση, ποδήλατο, συλλογικές μετακινήσεις ΜΜΜ και ΕΙΧ, διαχείριση 

κυκλοφορίας / ιδιωτικό αυτοκίνητο ΙΧ, διαχείριση ταχύτητας και οδική ασφάλεια, 

καινοτόμοι τρόποι μετακίνησης / κοινόχρηστη πόλη, καθαρά οχήματα, ευφυή 

συστήματα, διαχείριση τροφοδοσίας / logistics, ενημέρωση - ευαισθητοποίηση. 

Στόχος της πόλης μέσω αυτού του πλαισίου στρατηγικής είναι να ληφθούν κάποιες 

αποφάσεις σταθμοί αναφορικά με την πολιτική των μετακινήσεων, οι οποίοι 

διαμορφώνουν κατ’ ουσίαν τους πυλώνες της στρατηγικής, ήτοι: 

 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 κορμού) και αφετέρου στην εξυπηρέτηση του 

πεζού και του ποδηλάτου ως κυρίαρχων ευάλωτων χρηστών αλλά και 

μοχλών ανάπτυξης της πόλης. 

 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). 

 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.  

 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. 

 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 
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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. 

 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. 

 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. 

 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). 

 Οι περιοχές ήπιας κυκλοφορίας εκτός της κυκλοφοριακής τους ταυτότητας 

έχουν συγχρόνως τις προϋποθέσεις για να συγκροτήσουν κοινωνικούς 

πυρήνες 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. 

 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. 

 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 
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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. 

 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. 

 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. 

Στόχος της πόλης του Ηρακλείου να γίνει μία πόλη βιώσιμη, προσβάσιμη και 

έξυπνη στον τομέα των μετακινήσεων, η οποία θα περιορίσει την εξάρτησή της 

από το ιδιωτικό αυτοκίνητο μέσω της προώθησης του περπατήματος, του 

ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας, και θα προσαρμόσει τις μετακινήσεις 

της με βάση την εποχική διακύμανση λόγω τουρισμού. Η αλλαγή της νοοτροπίας 

των κατοίκων θα έρθει ως αποτέλεσμα εκτεταμένου διαλόγου, θέσπισης κινήτρων 

και μέτρων αποτροπής της αυτοκινητοκεντρικής δομής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται 

στην προώθηση αποτελεσματικών συστημάτων για τις εμπορευματικές 

μεταφορές. 

• Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για το παραλιακό μέτωπο 

Η εικόνα της πόλης στο παραλιακό μέτωπο έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 

χρόνια με στόχο την επαναφορά της πόλης προς τη θάλασσα και την άρση της 

αποκοπής που εντοπίζονταν σε αυτό. 

• Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου | 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

LIFEGRIN για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή έχει αναπτύξει αναλυτικό 

σχεδιασμό για την αύξηση του αστικού πρασίνου ενώ έχει υπό διαβούλευση νέο 

Κανονισμό Πρασίνου. Επιπλέον αξιολογούνται 14 περιοχές στην πόλη του 

Ηρακλείου (ενδ. τάφος Καζαντζάκη, λεωφόρος Ν. Παναγιωτάκη, πάρκο Πουλή, 

ρέματα Χρυσοπηγής, νέο πάρκο Κατσαμπά, πάρκο Αναγεννήσεως, πάρκο 
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Ερυθραίας, πευκώνας των Δειλινών, πάρκο Θεοτοκόπουλου και χώροι της ενετικής 

τάφρου δυτικά από το κομμένο Μπεντένι) με στόχο τη δημιουργία νέων φυτεύσεων 

που θα ακολουθηθούν από μετρήσεις περιβαλλοντικών παραγόντων. Στόχοι της 

στρατηγικής που αναπτύσσει το πρόγραμμα αυτό είναι: η μείωση της χρήσης 

ενέργειας, η μείωση της επιφανειακής απορροής των κατακρημνισμάτων, η 

βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η μείωση του ατμοσφαιρικού CO2, η μείωση του 

φαινομένου της θερμικής νησίδας, η βελτίωση ενδιαιτημάτων για είδη χλωρίδας και 

πανίδας και η βελτίωση τελικά της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

• Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για την αναβάθμιση των Ενετικών Τειχών - 

Masterplan | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στόχος του Masterplan για την ανάδειξη των Eνετικών Τειχών είναι η απόδοση σε 

κατοίκους και επισκέπτες ενός χώρου 350 στρεμμάτων για αναψυχή και πολιτισμό. 

Η κήρυξη των Ενετικών Τειχών ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο έγινε το 1931, 

σύμφωνα με το Δ 8-6-1931 (ΦΕΚ 159/τ.Α/13-6-1931) ενώ το 1965 ο Δήμος Ηρακλείου 

«…. χαρακτηρίστηκε ως οργανωμένος αρχαιολογικός τόπος …. λόγω …. των 

αξιόλογων αρχαιολογικών ευρημάτων και σπουδαίων ιστορικών μνημείων …» (ΥΑ 

6525 / 7-5-1965 ΦΕΚ 360/τ.Β/1965). Το 1981 αποχαρακτηρίστηκαν οι εξωτερικοί 

προμαχώνες (του Αγ. Δημητρίου – Ανάληψης, Ακαδημίας κ.ά) σύμφωνα με την υπ’ 

αρ. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/52868/1318/10-9-81 Απόφαση (ΦΕΚ 568/τ.Β/16-9-1981), όμως 

το 2012 με την Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/22270/651 (ΦΕΚ 92/τ.ΑΑΠ/27-3-

2012), εγκρίθηκε η κήρυξη και οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου τμήματος της 

πόλης (το τμήμα εντός των Ενετικών τειχών), τα Ενετικά τείχη με την τάφρο 

καθώς και τη ζώνη των εξωτερικών προμαχώνων. 

Αναφορικά με τον ρόλο του Δήμου, σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρ. πρ. 

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/45768/1949/20-05-2009 έληξε η παραχώρηση του 

Μνημείου και των Νεωρίων στον Δήμο Ηρακλείου και καλούνταν ο Δήμος σε 

συνεργασία με την τοπική Εφορεία να συντάξει ολοκληρωμένη μελέτη χρήσεων 

των τειχών, της Τάφρου και των Νεωρίων η οποία και θα υποβαλλόταν προς 

έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Από το 2014 έληξε η ισχύς της 

«Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠΠΟ-ΥΠΕΧΩΔΕ-ΤΑΠ και Δήμου Ηρακλείου για 

την αναστήλωση των ενετικών τειχών του Χάνδακα και την αναβάθμιση της Παλιάς 

πόλης του Ηρακλείου». 

Παρόλα αυτά ο Δήμος, εν μέσω γενικότερης οικονομικής κρίσης, καταβάλλει 

συνεχείς προσπάθειες με διττό στόχο, την προστασία και διάσωση του συνόλου 

του οχυρωματικού μεσαιωνικού περιβόλου του Χάνδακα αφενός αλλά και την 

προβολή του μέσα από συμβατές προς το χαρακτήρα του μνημείου χρήσεις. 

Συνεχίζει να φροντίζει με όσα μέσα διαθέτει, το Μνημείο, να προγραμματίζει έργα 

και να επικαιροποιεί μελέτες προκειμένου να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά 

προγράμματα, για να αποκτήσει το Μνημείο τη θέση που του αρμόζει και να 

διεκδικεί την εγγραφή του στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της UNESCO. 
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Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν ήδη υλοποιηθεί ή υλοποιούνται μεταξύ άλλων 

τα εξής: 

∙ μια σειρά έργων στατικής αποκατάστασης του Μνημείου όπως: στο 

ευθύγραμμο τμήμα του προμαχώνα Βιτούρι, στον προμαχώνα Μαρτινέγκο, 

στην Πύλη του Παντοκράτορα, στην Πύλη του Ιησού 

∙ παρεμβάσεις με στόχο την αξιοποίησή του όπως:  

o η διαμόρφωση του συνόλου του ευθυγράμμου τμήματος της οχύρωσης 

από τον προμαχώνα Ιησού έως τον προμαχώνα Αγ. Ανδρέα,  

o η διαμόρφωση του μεγαλύτερου τμήματος της τάφρου,  

o η διαμόρφωση αστικών πυλών όπως: της Πύλης του Αγ. Γεωργίου σε 

εκθεσιακό χώρο, της Πύλης Ιησού σε εκθεσιακό χώρο για τον Νίκο 

Καζαντζάκη,  

o η διαμόρφωση στρατιωτικών πυλών – στοών όπως: η στοά Μακάσι του 

Προμαχώνα Μαρτινέγκο για το Μουσείο Μνήμης της πόλης, η νότια 

χαμηλή πλατεία του Προμαχώνα Βηθλεέμ για τη λειτουργία του θερινού 

δημοτικού κινηματογράφου,  

o η αποκατάσταση όλων των χαμηλών πλατειών και στοών του ενετικού 

περιβόλου,  

o η διαμόρφωση του κ.χ. της πύλης Σαμπιονάρα,  

∙ παράλληλα λειτουργούν τμήμα της τάφρου, ιδιοκτησίας Δήμου Ηρακλείου, ως 

ανοικτό Θέατρο – «Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη» και η δυτική χαμηλή 

πλατεία του προμαχώνα Ιησού – Μικρό Κηποθέατρο «Μάνου Χατζιδάκι»  

Το Masterplan περιλαμβάνει και μελέτη ορισμού χρήσεων στη ζώνη των Ενετικών 

Τειχών με σκοπό: 

∙ την ανάδειξη - αξιοποίηση αυτής με τη διαμόρφωση ενός ιστορικού – 

αρχαιολογικού περιπάτου γνωριμίας με το μνημείο, 

∙ την εξασφάλιση της καλής κατάστασης διατήρησης του μνημείου με τη 

συμβολή των πόρων που θα προέρχονται από χρήσεις που εντάσσονται σ’ 

αυτή, 

∙ την ανάδειξη των επιμέρους στοιχείων (ιστορικών, κατασκευαστικών, 

αρχιτεκτονικών, μορφολογικών), 

∙ τη δημιουργία ενός περιηγητικού - φυσιολατρικού περιπάτου γνωριμίας με 

την παλαιά πόλη, την οικιστική της ανάπτυξη, με τις θέες προς τη θάλασσα 

και την ενδοχώρα σε διάφορες χρονικές περιόδους της και τέλος ως απλή 

φυσιολατρική ανάγκη (περίπατο, τρέξιμο, φυσική άσκηση). 

• Ο σχεδιασμός του Ηρακλείου για τον Τουρισμό | ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο Δήμος Ηρακλείου πρόσφατα διαμόρφωσε Στρατηγική τουριστικού μάρκετινγκ με 

στόχους: 

∙ την Ανάπτυξη μιας ισχυρής ταυτότητας που θα τονίζει τη μοναδικότητα του 

Ηρακλείου, τη συναρπαστική ιστορική του διαδρομή ανά τους αιώνες και τις 

ελκυστικές επιλογές ψυχαγωγίας που προσφέρει στους επισκέπτες του  
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∙ την Αύξηση των ξενοδοχειακών πελατών του Ηρακλείου ιδίως τους μήνες 

εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου προσεγγίζοντας πιο συστηματικά τόσο το 

ευρύ ταξιδιωτικό κοινό όσο και τουρίστες ειδικών κατηγοριών και 

∙ την Αύξηση των ημερήσιων επισκεπτών και ενθάρρυνσή τους να δαπανήσουν 

περισσότερο χρόνο και χρήμα στην πόλη του Ηρακλείου. 

5.15.11 Κυκλοφοριακές Μελέτες | Παλιά Πόλη & Αλικαρνασσός 

Στο πλαίσιο της Ανάπλασης της Π. Πόλης εκπονήθηκε Κυκλοφοριακή Μελέτη. 

Κύριος σκοπός της μελέτης αυτής ήταν οι κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές 

ρυθμίσεις που προτείνονται να υπηρετούν τους γενικότερους στόχους για την 

προστασία και ανάδειξη της περιοχής, η αποσυμφόρησή της από την κίνηση του 

Ι.Χ. και την ανεξέλεγκτη στάθμευση, καθώς και να δοθεί προτεραιότητα στην 

κυκλοφορία των πεζών εις βάρος της κυκλοφορίας των οχημάτων, ιδίως αυτών 

που προέρχονται από κατοίκους εκτός τειχών. Όσον αφορά στην κυκλοφορία, 

επιδίωξη ήταν η "Απόδοση της Παλιάς Πόλης στον πεζό, στον κάτοικο, στον 

χρήστη, στον επισκέπτη, με τη δραστική μείωση της όχλησης από το Ι.Χ. με: 

α. Δημιουργία δικτύου κίνησης οχημάτων Ι.Χ., με τον αποκλεισμό της διαμπερούς 

διέλευσης και τη δημιουργία βρόγχων προσπέλασης στον οικιστικό ιστό. 

β. Δημιουργία δικτύου κίνησης μίνι λεωφορείων. 

γ. Διερεύνηση της δημιουργίας τραμ. 

δ. Δραστική μείωση της κίνησης Ι.Χ. στο τμήμα της παραλιακής λεωφόρου στο 

μέτωπο της Παλιάς Πόλης στη θάλασσα και “άνοιγμα” της λειτουργίας της 

παλιάς Πόλης προς την παραλία για κίνηση κατοίκων, τουριστών, επισκεπτών. 

ε. Δραστική μείωση της κίνησης Ι.Χ. στην εσωτερική περιμετρική των τειχών και 

σε άλλους δρόμους της Παλιάς Πόλης του δήμου Ηρακλείου, που 

χαρακτηρίζονται από τη συγκέντρωση μνημείων και διατηρητέων κτιρίων. 

στ. Δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης εντός των τειχών και εκτός των 

τειχών, πλησίον των πυλών εισόδου στην Παλιά Πόλη, με βάση τα νέα 

πολεοδομικά και κυκλοφοριακά δεδομένα όπως αυτά διαμορφώνονται με την 

παρούσα μελέτη [σ.σ. Παλαιάς Πόλης]» 

Η μελέτη αυτή δεν υιοθετήθηκε στο σύνολό της αλλά πληθώρα παρεμβάσεων και 

ρυθμίσεων έχουν ακολουθήσει τις κατευθύνσεις της. 

Παράλληλα σήμερα εκπονείται η αναθεώρηση της ως άνω μελέτης με επίκεντρο 

την Παλιά Πόλη.  
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Εικόνα 45: Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης – Πεζόδρομοι – Ποδηλατόδρομοι 
σύμφωνα με την «Πολεοδομική Μελέτη Ανάπλασης – Β’ Φάση: Πρόταση Ανάπλασης 

(Προστασίας και Ανάδειξης)» 

 

Παράλληλα κυκλοφοριακή μελέτη εκπονείται σήμερα (ολοκληρώνεται) στο τμήμα 

βόρεια της Λ. Ικάρου στην περιοχή της Ν. Αλικαρνασσού, με σκοπό τη διευθέτηση 

της κίνησης των τροχοφόρων, τη διαχείριση της στάθμευσης, την κυκλοφορία των 

ευάλωτων χρηστών κ.ο.κ. 
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5.15.12 Μελέτη Σκοπιμότητας Συστήματος Ελαφρού Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην 

πόλη του Ηρακλείου 

Στο παρελθόν (1999) είχε εκπονηθεί Μελέτη Σκοπιμότητας για την ανάπτυξη 

ελαφρού μέσου σταθερής τροχιάς (τραμ) για τον Δήμο, όπου είχαν εξεταστεί η 

υποδομή, στοιχεία χάραξης, ενδεικτικές διατομές οδών διέλευσης, χωροθέτηση 

σταθμών, ενώ είχε γίνει μία πρώτη προσέγγιση χρηματοοικονομικής ανάλυσης και 

εκτίμηση μελλοντικής επιβατικής κίνησης.  

Συγκεκριμένα, η “Μελέτη σκοπιμότητας Συστήματος Ελαφρού Μέσου Σταθερής 

Τροχιάς (ΕΜΣΤ) στην πόλη του Ηρακλείου” εκπονήθηκε το 1999 από τη 

γερμανοελβετική κοινοπραξία Lahmayer International – Switch Transit Consult.  

Η τότε δημοτική Αρχή είχε θέσει ως στόχο τη δημιουργία δύο γραμμών Τραμ, 

εκμεταλλευόμενη την ένταξη του Ηρακλείου στη λίστα των επαρχιακών πόλεων 

που θα συνέδραμαν την Αθήνα στη φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 

Δύο (2) Γραμμές 

Στην παρουσίαση της μελέτης είχε γίνει γνωστό ότι το Τραμ του Ηρακλείου θα 

αποτελείτο από δύο γραμμές συνολικού μήκους 14,2 χιλιομέτρων.  

Η Γραμμή "1", μήκους 8,6 χιλιομέτρων, θα ξεκινούσε από το αεροδρόμιο του 

Ηρακλείου και θα κατέληγε στο Παγκρήτιο Στάδιο, το οποίο τότε δεν είχε 

κατασκευαστεί ακόμη. Στο ενδιάμεσο, το Τραμ θα διερχόταν από το λιμάνι και το 

κέντρο της πόλης. Ο σχεδιασμός της διαδρομής "Αεροδρόμιο-Παγκρήτιο" 

περιλάμβανε 17 στάσεις, ενώ θα γινόταν χρήση 8 συρμών, που θα εξυπηρετούσαν 

σε καθημερινή βάση περίπου 15.800 επιβάτες.  

Η Γραμμή "2" είχε μήκος 5,6 χιλιόμετρα: Θα είχε αφετηρία το κέντρο του Ηρακλείου 

και τερματισμό στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Η γραμμή 2 περιελάμβανε 

συνολικά 10 στάσεις, ενώ οι έξι συρμοί της εν λόγω γραμμής θα εξυπηρετούσαν 

καθημερινά περίπου 13.800 επιβάτες.  

Σημειώνεται ότι ο χρόνος διαδρομής είχε 

εκτιμηθεί στα 20 λεπτά για τη "Γραμμή 1"  και 

στα 13 λεπτά για τη "Γραμμή 2". 

Ο σχεδιασμός προέβλεπε την έναρξη των 

εργασιών μέσα στο 2001, ενώ το Τραμ 

Ηρακλείου θα ολοκληρωνόταν έως το 2004. 

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα εκείνης της 

περιόδου9, το 25% των δαπανών θα 

προερχόταν από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα το 

διέθεταν ιδιώτες. Το συνολικό εκτιμώμενο 

κόστος ανερχόταν στα 45 δισεκατομμύρια ευρώ. 

 
9 Πηγή: https://www.tanea.gr/2000/03/15/greece/to-irakleio-kritis-apokta-tram/ 

https://www.tanea.gr/2000/03/15/greece/to-irakleio-kritis-apokta-tram/
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Οι εικόνες που ακολουθούν προέρχονται από τη Σελίδα Facebook  "Τραμ Ηρακλείου 

Κρήτης-Heraklion Tram system" (https://www.facebook.com/tramheraklionCrete/), 

στην οποία γίνεται συζήτηση και για 3η διαδρομή επί του Περιμετρικού Λ. Μίνωος – 

ΕΟΚ – Σμπώκου (γαλάζια χάραξη), με μετεπιβίβαση στις δύο αρχικές γραμμές. 

 
Εικόνα 46: Χάρτης με Διαδρομές Τραμ (Όλες οι Γραμμές) 

 
Εικόνα 47: Στάσεις Τραμ (Όλες οι Γραμμές) 

 
Εικόνα 48: Στάσεις Γραμμής 2 Τραμ: Κέντρο – Κνωσός, Επέκταση έως ΟΛΗ 

https://www.facebook.com/tramheraklionCrete/
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5.15.13 Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας Πόλεως Ηρακλείου Κρήτης 

(Γραφείο Δοξιάδη, 1990) 

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η ανάλυση και η διαμόρφωση μέτρων 

βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τη δημιουργία του 

προτεινόμενου σχεδίου μεταφορών για την πόλη του Ηρακλείου, με στόχο τη 

βελτιστοποίηση του συστήματος μεταφορών της πόλης του Ηρακλείου 

Η εν θέματι μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις : 

ΦΑΣΗ Ι: «Απογραφή και Ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης» 

ΦΑΣΗ ΙΙ: «Προτάσεις για Μακροπρόθεσμα και Βραχυπρόθεσμα Μέτρα»  

 

Η μελέτη Δοξιάδη προέβλεπε βραχυπρόθεσμα10: 

• Κάποιες πεζοδρομήσεις και σημειακές διανοίξεις, αλλά κυρίως εκτεταμένες 

μονοδρομήσεις στο κέντρο της πόλης οι οποίες, όπως αναφέρει, «θα 

αποτελούσαν ουσιαστικά την προετοιμασία και τον προάγγελο του πλήρους 

αποκλεισμού της κυκλοφορίας στο εμπορικό κέντρο». 

• Πολιτική στάθμευσης «στην οδό» (με απαγόρευση στάθμευσης, ελεγχόμενη 

στάθμευση κλπ.) και «εκτός οδού» σε σταθμούς αυτοκινήτων, δημοτικούς και 

ιδιωτικούς, με νομοθετικές ρυθμίσεις και κίνητρα. Οι ανοικτοί σταθμοί 

(Πλαστήρα, παραλιακή στο ύψος της Γιαμαλάκη, πάρκο Νεολαίας), και οι 

κλειστοί σταθμοί (Μονής Καρδιωτίσσης, Πεδιάδος, Δημοκρατίας, Κορνάρου, 

Αγ. Μηνά, πλατεία ιστορικού Μουσείου, πλατεία Κόρακα, στη θέση του 

Πολιτιστικού, στην πλατεία της Βίγλας), θα έδιναν συνολικά 4350 θέσεις 

στάθμευσης περίπου «εκτός οδού». Μαζί με τις θέσεις στάθμευσης «στην 

οδό», οι θέσεις ανέβαιναν σε 7807.  

• Λειτουργία μικρών λεωφορείων (mini – bus), αρχικά με μία γραμμή. 

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι ενώ ο «σταυρός» αποδίδεται από τη μελέτη 

στη χρήση των ΙΧ αυτοκινήτων, δεν αξιοποιείται για διαδρομή mini – bus, έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αποστάσεις, παρά την προοπτική να 

αποκλειστεί το κέντρο από αυτοκίνητα. 

• Αναδιάρθρωση των δημόσιων συγκοινωνιών (21 γραμμές, με κεντρική 

αφετηρία στο μέγαρο Φυτάκη). 

• Συμπλήρωση του στόλου των κανονικών λεωφορείων. 

• Ιεράρχηση του οδικού δικτύου και εκτεταμένες μονοδρομήσεις στο εκτός 

τειχών τμήμα της πόλης. 

 
10 http://www.vannasfakianaki.gr/kikloforiakes-meletes-sto-iraklio/ 

http://www.vannasfakianaki.gr/kikloforiakes-meletes-sto-iraklio/
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Μακροπρόθεσμα η μελέτη προέβλεπε11: 

Για το οδικό δίκτυο: 

• Αποκλεισμό της κυκλοφορίας των ιδιωτικών οχημάτων στην περιοχή που 

περικλείεται από τον εσωτερικό δακτύλιο του ιστορικού κέντρου (Γιαμαλάκη, 

Αγ. Μηνά, Πλατεία Κορνάρου, Αβέρωφ, Πλατεία Ελευθερίας, Μποφώρ). 

• Διανοίξεις δρόμων από το Κομμένο Μπεντένι προς τη 1821 και της οδού 

Πεδιάδος, από την Έβανς μέχρι την πλατεία Ελευθερίας, με δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας. 

• Ζεύγος μονόδρομων περιφερειακά των τειχών (εντός και εκτός) με δύο 

λωρίδες κυκλοφορίας για τον κάθε μονόδρομο. 

• Δημιουργία τριών περιφερειακών δακτυλίων μεταξύ των τειχών και της 

Εθνικής οδού, με πρώτο τον Πεταλοειδή. 

• Ακτινικές αρτηρίες, συγκλίνουσες προς το κέντρο (62 Μαρτύρων, Κονδυλάκη, 

Ιωνίας, Δημοκρατίας, Γερωνυμάκη, Ικάρου, Ιτάνου). 

Για την εξυπηρέτηση των υπεραστικών μετακινήσεων: 

• Αναβάθμιση της Εθνικής οδού σε κλειστό αυτοκινητόδρομο δύο λωρίδων 

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα, ολοκλήρωση των 

παράπλευρων δρόμων και ανισόπεδους κόμβους στις Κνωσσού και 

Παπαναστασίου και στο ύψος του αεροδρομίου. 

• Την παραλιακή με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και 

διαχωριστική νησίδα με ανισόπεδο κόμβο στο Γιόφυρο και αρτηρία δύο 

λωρίδων κυκλοφορίας προς τα δυτικά της πόλης. 

• Το Σιλαμιανό12 από λιμάνι προς ΒΙΠΕ και Καλλιθέα με δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας διαχωριστική νησίδα και ανισόπεδη διάβαση στην Ικάρου. 

• Περιφερειακό παραλιακό στην Αλικαρνασσό με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. 

• Αναβάθμιση της Λεωφ. Κνωσού σε δρόμο δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα, από το νεκροταφείο μέχρι το 

Βενιζέλειο. Ανισόπεδο κόμβο στην Εθνική οδό για την πρόσβαση προς ΠΑΓΝΗ 

και Πανεπιστήμιο. 

Για τις δημόσιες συγκοινωνίες και τη στάθμευση: 

• Εκσυγχρονισμό και επέκταση του στόλου των λεωφορείων, με αύξηση και 

επέκταση των γραμμών σε εικοσιτέσσερεις (24). 

• Επέκταση του δικτύου των μικρών λεωφορείων (mini – bus) σε τρείς (3) 

γραμμές. 

• Υλοποίηση νέων κλειστών σταθμών αυτοκινήτων σε δημόσιους χώρους λόγω 

αποκλεισμού του κέντρου (Πανάνειο, πλατεία 18 Άγγλων, πάρκο Νεολαίας, 

Κομμένο Μπεντένι, Πλαστήρα) 

 
11 http://www.vannasfakianaki.gr/kikloforiakes-meletes-sto-iraklio/ 
12 Τότε ρέμα Κατσαμπά, που οριοθετήθηκε με αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ (ΦΕΚ/Δ/68/2003 
και ΦΕΚ/Δ/155/2008) http://www.vannasfakianaki.gr/kikloforiakes-meletes-sto-iraklio/ - _ftn3 

http://www.vannasfakianaki.gr/kikloforiakes-meletes-sto-iraklio/
http://www.vannasfakianaki.gr/kikloforiakes-meletes-sto-iraklio/#_ftn3
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Για τα τρία βασικά ζητήματα της κυκλοφοριακής μελέτης, δηλ. οδικό δίκτυο, 

δημόσιες συγκοινωνίες, στάθμευση, η μελέτη σημείωνε: «…ότι τα προτεινόμενα 

μέτρα, είτε αφορούν τη διαχείριση της κυκλοφορίας και το οδικό δίκτυο, είτε τις 

δημόσιες συγκοινωνίες και τη στάθμευση, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο μέτρων με 

κοινή φιλοσοφία και στόχους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και σε μερικές 

περιπτώσεις στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Έτσι δεν θα πρέπει κανείς να 

αντιμετωπίζει αποκομμένα και αποσπασματικά την οργάνωση της κυκλοφορίας 

και του οδικού δικτύου από τα θέματα της στάθμευσης και των δημόσιων 

συγκοινωνιών και αντιστρόφως. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που αφορά την 

εφαρμογή των μέτρων είναι ο σωστός προγραμματισμός της εφαρμογής τους και η 

σωστή ενημέρωση των χρηστών στα μέτρα αυτά.».  

Η μελέτη ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε στο ιστορικό κέντρο, παρά επιλεκτικά σε 

κάποιες περιπτώσεις, κυρίως για μονοδρομήσεις και κατασκευές πεζοδρομίων13. 

Η εφαρμογή της στις εκτός τειχών περιοχές της πόλης, στάθηκε αφορμή για 

συγκρούσεις ιστορικού χαρακτήρα, όπως αυτές για τον σταθμό αυτοκινήτων 

(γκαράζ) στη Λεωφ. Δημοκρατίας, για τον χαρακτήρα της παραλιακής λεωφόρου 

και της Λ. Κνωσού, για τον ανισόπεδο κόμβο στο νεκροταφείο, για τον παραλιακό 

δρόμο στην Αλικαρνασσό, κλπ14. 

 

Εικόνα 49: Προτεινόμενος Βραχυπρόθεσμος Σχεδιασμός Μελέτης Δοξιάδη (στην κεντρική 
περιοχή) 

 
13 http://www.vannasfakianaki.gr/kikloforiakes-meletes-sto-iraklio/ 
14 http://www.vannasfakianaki.gr/kikloforiakes-meletes-sto-iraklio/ 

http://www.vannasfakianaki.gr/kikloforiakes-meletes-sto-iraklio/
http://www.vannasfakianaki.gr/kikloforiakes-meletes-sto-iraklio/
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Εικόνα 50: Προτεινόμενος Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός Μελέτης Δοξιάδη 
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5.16.1 Ρύποι 

Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης στην περιοχή παρέμβασης είναι: 

• οι βιομηχανικές δραστηριότητες 

• οι οικιστικές και τουριστικές δραστηριότητες 

• οι γεωργικές καλλιέργειες 

• οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

• οι ιδιαίτερες χρήσεις και υποδομές (στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμάνι, 

αεροδρόμιο) 

Η ρύπανση ανάλογα με τους αποδέκτες μπορεί να ταξινομηθεί σε τρεις μορφές: 

• την αέρια ρύπανση 

• τη ρύπανση του εδάφους και του υπεδάφους 

• τη θαλάσσια ρύπανση 

Αέρια ρύπανση 

Η αέρια ρύπανση εντοπίζεται κυρίως στις αστικές περιοχές και προέρχεται κατά 

κύριο λόγο από την κυκλοφορία των οχημάτων και από τη λειτουργία των 

καυστήρων κεντρικής θέρμανσης των κατοικιών τους χειμερινούς μήνες. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί τους μεγαλύτερους κυκλοφοριακούς φόρτους συγκεντρώνει ο ΒΟΑΚ 

καθώς και το αστικό οδικό δίκτυο του Π.Σ. Ηρακλείου, το οποίο και συγκεντρώνει 

τους μεγαλύτερους αέριους ρύπους στην περιοχή μελέτης. Η κατάσταση στο Π.Σ. 

Ηρακλείου επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τη λειτουργία του λιμανιού το 

οποίο κατά τους θερινούς μήνες αιχμής παρουσιάζει σημαντικά αυξημένη κίνηση 

πλοίων και οχημάτων που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Ταυτόχρονα, η λειτουργία 

του αεροδρομίου που βρίσκεται στο Π.Σ. Ηρακλείου προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη 

επιβάρυνση του αέρα, εξαιτίας της κίνησης των αεροσκαφών.  

Επίσης, σημαντικούς αέριους ρύπους παράγουν οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές 

μονάδες που λειτουργούν στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου. Όσον αφορά στα ελαιοτριβεία η 

ρύπανση του αέρα από τη λειτουργία τους είναι περιορισμένη και εντοπίζεται 

μονάχα την περίοδο από Δεκέμβριο έως Μάρτιο. 

Στην αέρια ρύπανση μερίδιο ευθύνης φέρει και ο γεωργικός τομέας, λόγω της 

λειτουργίας των θερμοκηπίων αλλά και λόγω της λειτουργίας των αγροτικών 

μηχανημάτων. Η ρύπανση από τις γεωργικές δραστηριότητες είναι σχετικά πολύ 

πιο περιορισμένη συγκριτικά με τη ρύπανση που προκαλείται από τις άλλες πηγές 

που προαναφέρθηκαν (κυκλοφορία, βιομηχανία, οικιστικής χρήση, κτλ.), ειδικά όσον 

αφορά στην περιοχή παρέμβασης. 

 5.16 Περιβαλλοντικά Στοιχεία   
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Ρύπανση του εδάφους και του υπεδάφους 

Οι πηγές ρύπανσης τους εδάφους και του υπεδάφους στην περιοχή παρέμβασης 

αλλά και στο σύνολο του Δήμου εστιάζονται στα εξής: 

• στη διάθεση των ανεπεξέργαστων ή πλημμελώς επεξεργασμένων υγρών 

οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων που γίνεται είτε σε απορροφητικούς 

βόθρους είτε στους φυσικούς αποδέκτες (ρέματα, χείμαρροι) 

• στη διάθεση των προϊόντων εκσκαφής, που γίνεται στους φυσικούς αποδέκτες 

(ρέματα, χείμαρροι). 

• στην ύπαρξη πολλών ποιμνιοστασίων τα οποία προκαλούν ρύπανση και 

δυσοσμία από τη διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων 

• στην ανεξέλεγκτη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στις γεωργικές 

καλλιέργειες που εισχωρούν στο υπέδαφος μολύνοντας την υπόγεια υδροφορία. 

• στη διάθεση των υγρών αποβλήτων των τυροκομικών μονάδων, των μονάδων 

αμπελουργικών προϊόντων και μαρμάρου που διοχετεύονται σε φυσικούς 

αποδέκτες. 

Θαλάσσια ρύπανση 

Η θαλάσσια ρύπανση αφορά βασικά το βόρειο παραλιακό μέτωπο στο οποίο 

συγκεντρώνεται το συντριπτικό ποσοστό της οικιστικής χρήσης και των 

τουριστικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Η παραλιακή αυτή ζώνη δέχεται 

τη μεγαλύτερη ένταση του τουριστικού ρεύματος, όχι μόνον της περιοχής 

παρέμβασης, αλλά και ολόκληρου του νομού Ηρακλείου το οποίο συνεπάγεται ότι 

ολόκληρο το θαλάσσιο μέτωπο δέχεται τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις από την ανάπτυξη αυτή. 

Η θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή παρέμβασης οφείλεται: 

• στη διάθεση των ανεπεξέργαστων ή πλημμελώς επεξεργασμένων οικιακών και 

ξενοδοχειακών λυμάτων. Επισημαίνεται ότι, στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων τα ξενοδοχεία διαθέτουν τα λύματά τους απευθείας στη 

θάλασσα, χωρίς να υφίστανται τις περισσότερες φορές καμία επεξεργασία. 

• στην επιβάρυνση των παραλιών από απορρίμματα που αφήνουν ανεξέλεγκτα 

ο μεγάλος αριθμός λουόμενων που τις επισκέπτεται κάθε χρόνο, κυρίως κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες. 

• στη λειτουργία του λιμένα Ηρακλείου, όπου καθημερινά κινούνται πλοία κάθε 

είδους επιβαρύνοντας την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή με διαρροές καυσίμων, 

απορριμμάτων που πετιούνται από τους επιβάτες στη θάλασσας, αλλά και από 

δραστηριότητες στη χερσαία ζώνη του λιμένα. Μεγαλύτερη επιβάρυνση 

δέχεται το θαλάσσιο περιβάλλον στην περιοχή των Λινοπεραμάτων, όπου 

μεταφέρονται σημαντικές ποσότητες υγρών καυσίμων και τσιμέντων, ένα 

μέρος των οποίων διαφεύγει στη θάλασσα. 

• στη διάθεση των υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ.Η., τα οποία υφίστανται μόνον 

πρωτοβάθμια επεξεργασία και στη συνέχεια, αφού δεχθούν και τα 

ανεπεξέργαστα λύματα των στρατιωτικών εγκαταστάσεων της 128 Σ.Μ., 

οδηγούνται μέσω αγωγού στη θάλασσα περιοχή της Ν. Αλικαρνασσού. 
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• στη διάθεση των ανεπεξέργαστων λυμάτων των εγκαταστάσεων του 

αεροδρομίου, παρόλο που από τη σχετική ΜΠΕ προβλέπεται αγωγός για τη 

σύνδεση του αεροδρομίου με τη  ΕΥΑΗ. Ανεπεξέργαστα εκβάλλουν και τα 

όμβρια του αεροδρομίου, που θα έπρεπε να επεξεργάζονται, δεδομένου ότι 

περιέχουν υπολείμματα καυσίμων. 

• στη διάθεση των αποβλήτων των σφαγείων στην παραλιακή περιοχή της Ν. 

Αλικαρνασσού. Αν και τα σφαγεία έκλεισαν πριν από λίγα χρόνια, η θαλάσσια 

περιοχή έχει υποστεί σημαντικές επιβαρύνσεις. 

• στη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων που προέρχονται από 

βιομηχανικές δραστηριότητες, μπάζα, απορρίμματα και οικιακά απόβλητα που 

διατίθενται στους ποταμούς και τα ρυάκια που εκβάλλουν στη θάλασσα.  

• στην υπερβολική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, τα οποία μέσω των 

επιφανειακών απορροών και των υπόγειων υδροφορέων μεταφέρονται στη 

θάλασσα γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική ανάπτυξη φυτικών 

οργανισμών. Το φαινόμενο αυτό, ονομαζόμενο ευτροφισμός, οδηγεί στην 

εξάντληση του οξυγόνου, το οποίο υπάρχει στο νερό από τα φυτά και στη 

διαταραχή της οικολογικής ισορροπίας στο συγκεκριμένο οικοσύστημα. 

Τα θαλάσσια οικοσυστήματα στην περιοχή μελέτης διακρίνονται από άποψη 

περιβαλλοντικής υποβάθμισης στα εξής: 

• Μια αζωική περιοχή που βρίσκεται στην περιοχή εκβολής των αγωγών αστικών 

και βιομηχανικών αποβλήτων γύρω από τους αγωγούς ΒΙΠΕ – σφαγείων. 

Αποτελεί το τελευταίο και χειρότερο στάδιο υποβάθμισης των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων από οργανική ρύπανση, όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν 

την επιβίωση κανενός θαλάσσιου οργανισμού με εξαίρεση τους πληθυσμούς 

αναερόβιων μικροβίων. 

• Μια βαρέως ρυπαρή περιοχή που καλύπτει το σύνολο σχεδόν της ακτογραμμής 

από την είσοδο του λιμένα μέχρι και τις ανατολικές ακτές της περιοχής 

αεροδρομίου σε βάθη που ποικίλουν από 0-5 μέτρα. Η περιοχή αυτή 

χαρακτηρίζεται από την επικράτηση ιδιαίτερα μικρού αριθμού ειδών που 

εμφανίζονται όμως με μεγάλες τιμές αφθονίας και βιομάζας (δείκτες 

ρύπανσης) 

• Μια εκτεταμένη ρυπαρή (μεταβατική) περιοχή η οποία καλύπτει περιμετρικά 

την προηγούμενη φτάνοντας σε βάθος μέχρι και τα 15 μέτρα. Χαρακτηρίζεται 

από μια ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλότητα οργανισμών που εμφανίζονται με 

μεγάλες τιμές αφθονίας και βιομάζας. Η παρουσία μεγάλων πληθυσμών και 

ποικιλίας ψαριών που αλιεύονται στην περιοχή του αεροδρομίου και κοντά 

στην είσοδο του λιμένα οφείλεται ακριβώς στο στάδιο αυτό της ρύπανσης. 

• Μια εκτεταμένη περιοχή ανοικτά του κόλπου Ηρακλείου σε βάθη 25 με 30 

μέτρα έως 70 μέτρα. Η περιοχή αυτή συμπίπτει με την περιοχή τελικής 

απόθεσης στον θαλάσσιο πυθμένα χερσογενών υλικών, ανθρωπογενούς ή μη 

προέλευσης όπως τα λεπτότερα κλάσματα φερτών υλικών, οργανικά 

θραύσματα, βαρέα μέταλλα κλπ 
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5.16.2 Θόρυβος 

Ο θόρυβος και κατ’ επέκταση η ηχορύπανση είναι μια μορφή ρύπανσης, η οποία δεν 

έχει άμεσες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, έχει όμως έμμεσες επιπτώσεις σε 

όλους τους ζωντανούς οργανισμούς που διαβιούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Οι 

κύριες πηγές ηχορύπανσης στην περιοχή παρέμβασης είναι: 

o η κυκλοφορία των οχημάτων και ιδιαίτερα κατά μήκος των οδικών αξόνων 

ταχείας κυκλοφορίας 

o η ευρύτερη περιοχή του πολιτικού αεροδρομίου, αλλά και των στρατιωτικών 

αεροδρομίων λόγω της υψηλής στάθμης θορύβου από τα αεροσκάφη 

o οι τουριστικές περιοχές, κυρίως λόγω της λειτουργίας των κέντρων 

διασκέδασης 

Το πρόβλημα της ηχορύπανσης σχετίζεται άμεσα με τον σχεδιασμό χρήσεων γης. 

Το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από 

την κυκλοφορία των οχημάτων στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της περιοχής, 

καθώς και από σημειακές πηγές, όπως είναι οι βιομηχανίες, το αεροδρόμιο, το 

λιμάνι κ.ά.  

Εκτιμάται ότι η βασική πηγή επηρεασμού του ακουστικού περιβάλλοντος στο 

αστικό περιβάλλον είναι η κυκλοφορία των οχημάτων, γιατί στην οδική κυκλοφορία 

εκτίθεται συστηματικά το μεγαλύτερο ποσοστό του αστικού πληθυσμού σε σχέση 

με τις σημειακές πηγές θορύβου. 

Ο θόρυβος από την οδική κυκλοφορία -σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες 

εκτιμήσεις της Δ/νσης D G XI της Ευρωπαϊκής Ένωσης- ενοχλεί το 20-25% περίπου 

του πληθυσμού των ανεπτυγμένων κρατών της Δυτ. Ευρώπης, ενώ το 19% του 

συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περίπου 67 εκατ.) ευρίσκεται σε 

περιοχές με υψηλές στάθμες θορύβου. Ο οδικός θόρυβος θεωρείται ως η πλέον 

ενοχλητική πηγή θορύβου για τον αστικό πληθυσμό. 

Τα όρια οδικού κυκλοφοριακού θορύβου καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 

Αριθ. οικ. 17252/92 (ΦΕΚ 395Β/19.6.92) "Καθορισμός δεικτών και ανωτάτων 

επιτρεπόμενων ορίων θορύβου, που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και 

συγκοινωνιακά έργα", η οποία αποτελεί τη σχετική νομοθεσία περί κυκλοφοριακού 

θορύβου. Έτσι, ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια δεικτών κυκλοφοριακού θορύβου 

καθορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Για τον δείκτη Leq (8-20 ωρ.) τα 67 dB(A) και 

β) Για τον δείκτη L10 (18 ωρ.) τα 70 dB(A) 

μετρούμενα σε απόσταση 2,0 μέτρα από την πρόσοψη των πλησιέστερων, προς το 

οδικό έργο (ή / και τις συνοδές του εγκαταστάσεις), κτιρίων. 

Το Ηράκλειο συγκαταλέγεται στις πιο θορυβώδεις πόλεις της χώρας (Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Λαμία, Ηράκλειο, Βόλος). Αυτό είναι απόρροια του έντονου 

κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης και του τεράστιου αριθμού μετακινήσεων 

που γίνονται με Ι.Χ. - δίκυκλα και όχι με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 
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Υψηλή είναι η στάθμη θορύβου στις περιοχές κατοικίας από τις οποίες διέρχονται 

οδοί με υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους και υψηλές ταχύτητες των κινούμενων 

οχημάτων. Οι περιοχές αυτές εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη περιοχή 

του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου, όπου το αστικό οδικό δίκτυο 

παρουσιάζει μεγάλη κίνηση οχημάτων με ανάλογη ακουστική επιβάρυνση. Επίσης ο 

Β.Ο.Α.Κ. που τέμνει ή γειτνιάζει με περιοχές κατοικίας στα νότια του Π.Σ.Η. 

προκαλεί υψηλής στάθμης θόρυβο, καθώς στερείται φυσικών φυτοφρακτών ή 

τεχνητών ηχοφρακτών, ώστε να επιτυγχάνεται η ηχομόνωση. Στους υπόλοιπους 

οικισμούς η ηχορύπανση από την οδική κυκλοφορία είναι σημαντικά πιο 

περιορισμένη, αλλά υφίσταται, καθώς το βασικό εθνικό ή επαρχιακό οδικό δίκτυο 

διέρχεται μέσα από αυτούς και δεν τους παρακάμπτει, δημιουργώντας στα σημεία 

αυτά εστίες ηχορύπανσης. 

Οι βιομηχανικές συγκεντρώσεις πέριξ του Π.Σ. Ηρακλείου προκαλούν θόρυβο κατά 

τη λειτουργία τους, ο οποίος όμως είναι τοπικού χαρακτήρα και δεν επηρεάζει το 

αστικό περιβάλλον. Ωστόσο μέσα στον αστικό ιστό λειτουργούν βιοτεχνίες και 

επαγγελματικά εργαστήρια (π.χ. συνεργεία, ξυλουργεία, σιδηρουργεία, 

ελαιοτριβεία, κτλ.) προκαλώντας σημειακή ηχορύπανση. 

Η σημαντικότερη σημειακή πηγή θορύβου της περιοχής παρέμβασης είναι 

αναμφισβήτητα το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» στη Νέα Αλικαρνασσό. 

Μετρήσεις θορύβου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κρατικού 

Αερολιμένα Ηρακλείου (TRADEMCO, 1995)  

Σύμφωνα με τη μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ν. Αλικαρνασσού, στα 

πλαίσια της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη λειτουργία του 

αεροδρομίου που ανατέθηκε από την ΥΠΑ στην εταιρεία TRADEMCO το 1994, 

μετρήθηκαν με ειδικά ακουστικά όργανα οι πραγματικές τιμές έντασης ήχου που 

προκαλούν τα αεροπλάνα σε διάφορες θέσεις της πόλης. Δυστυχώς, δεν μετρήθηκε 

η αντίστοιχη ηχορύπανση από τα στρατιωτικά αεροπλάνα η οποία είναι 

μεγαλύτερη, αλλά και πάλι μόνο τα στοιχεία των μετρήσεων από τα πολιτικά 

αεροπλάνα είναι ικανά να στηρίξουν χωρίς καμία αμφιβολία τη συμμετοχή της 

λειτουργίας του αεροδρομίου στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Αλικαρνασσού. 

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην προστασία των πολιτών από τον θόρυβο είναι 

το Π.Δ. 1180 της 6-10-81 (ΦΕΚ 293/6-10-81) με το οποίο καθορίστηκαν για όλη τη 

χώρα τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων. 

Ο πίνακας που υπάρχει στο άρθρο 2 παρ.5 του Π.Δ. αυτού καθορίζει τα ανώτατα 

όρια θορύβου στο περιβάλλον που κατά περιοχή είναι: 

✓ Για νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές: ανώτατο όριο 70dB(A)  

✓ Για περιοχές όπου επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο: ανώτατο όριο 65dB(A)  

✓ Για περιοχές όπου επικρατούν εξίσου το βιομηχανικό και το αστικό 

στοιχείο: ανώτατο όριο 65dB(A)  

✓ Για περιοχές όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο: ανώτατο όριο 50 dB(A)  



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 2 - Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων και 

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Σεπτέμβριος 2020 

 

 
222 

Κατά την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη λειτουργία 

του Αεροδρομίου Ηρακλείου, έγιναν οι μετρήσεις του πραγματικού θορύβου που 

προκαλείται από τα πολιτικά αεροπλάνα σε 140 σημεία γύρω από το αεροδρόμιο. 

Τα 140 σημεία αυτά βρίσκονται διεσπαρμένα σε ολόκληρη την παραλιακή περιοχή 

από το Ενετικό λιμάνι μέχρι την Αμνισό. Οι μετρήσεις του θορύβου περιλαμβάνουν 

τη θέση της μέτρησης, τη μέγιστη αλλά και την ελάχιστη τιμή του θορύβου που 

προκαλείται από ένα αεροπλάνο, τον χρόνο εφαρμογής του θορύβου, τον τύπο του 

αεροπλάνου την καμπύλη εφαρμογής του θορύβου κ.α. 

Ενδεικτικές μέγιστες και ελάχιστες τιμές των θορύβων που μετρήθηκαν σε μερικά 

καίρια σημεία της περιοχής περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 93: Μέγιστες και ελάχιστες τιμές των θορύβων σε καίρια σημεία της περιοχής 

 

Το σημαντικό συμπέρασμα που συνάγεται από τις μετρήσεις είναι το γεγονός πως 

οι μεν μέγιστες τιμές του θορύβου υπερέβαιναν ακόμη και τα 102 Decibel με χρόνο 

εφαρμογής από τα 30 δευτερόλεπτα μέχρι και το ενάμισι λεπτό και οι ελάχιστες 

ήταν παντού μεγαλύτερες από 55 Decibel πράγμα που σημαίνει πως όλη η 

διαδικασία κίνησης των αεροπλάνων, δηλαδή και προσγειώσεις και απογειώσεις, 

δημιουργούσαν θόρυβο μεγαλύτερο του ορίου των 50 Decibel που προβλέπει ο 

νόμος. Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι το γεγονός ότι το καλοκαίρι οι θόρυβοι 

αυτοί επαναλαμβάνονταν καθ’ όλο το 24ωρο επί 150-180 φορές κάθε Παρασκευή, 

Σάββατο και Κυριακή και σε μικρότερο αριθμό τις άλλες ημέρες της εβδομάδας. 

Για την επιβεβαίωση της ακρίβειας των μετρήσεων της μελέτης η Δ/νση 

Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης έκανε 20 

διαδοχικές δειγματοληπτικές μετρήσεις σε σημείο κοντά στο Ενετικό λιμάνι, όπου 

διαπίστωσε στάθμες θορύβου από 75 Decibel μέχρι 100 Decibel και στην περιοχή 

Αλικαρνασσού (στην οδό Ηροδότου μπροστά στον κινηματογράφο Στούντιο) όπου 

οι τιμές ήταν από 80 Decibel μέχρι 100 Decibel. 
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Βάσει του Π.Δ. 1178/5-10-81 οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε συνάρτηση με τις 

ζώνες αυτές θορύβου είναι οι εξής: 

• Ζώνη θορύβου μικρότερη από 30 NEF. Σε περίπτωση σχολείων, νοσοκομείων 

και εκκλησιών θα πρέπει να γίνει ανάλυση των απαιτήσεων για ηχομόνωση 

ή άλλου είδους μείωση του θορύβου για την περιοχή μεταξύ 25 και 30. 

• Ζώνη θορύβου μεταξύ 30 και 40 NEF. Μονοκατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία, 

εκκλησίες, κλπ δεν μπορούν να κτιστούν. Πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, 

θέατρα, γραφεία, βιομηχανίες μπορούν να κτιστούν μόνο μετά από ανάλυση 

ηχομόνωσης και άλλων απαιτήσεων. 

• Ζώνη θορύβου μεγαλύτερη από 40 NEF. Μόνα γραφεία, ξενοδοχεία, 

βιομηχανίες και άλλα εμπορικά κτίρια σχετικά με τις δραστηριότητες του 

αερολιμένα μπορούν να κτιστούν και μόνο μετά από ανάλυση της 

ηχορύπανσης και άλλων απαιτήσεων για τη μείωση του θορύβου. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι, η ηχορύπανση από τις κινήσεις των πολιτικών 

αεροπλάνων ήταν μεγαλύτερη από ό,τι επιτρέπει ο νόμος.15 

Μετρήσεις θορύβου της Νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κρατικού 

Αερολιμένα Ηρακλείου (ΑΔΚ Α.Ε - Φ. Χωνιανάκη, 2009) 

Η Νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. 

Καζαντζάκης» αφορά στη λειτουργία του αεροδρομίου με τη σημερινή μορφή του, 

τα έργα επέκτασης και αναβάθμισης και τη μελλοντική του λειτουργία. 

Στο πλαίσιο της νέας ΜΠΕ πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για την καταγραφή της 

υφιστάμενης κατάστασης ακουστικού περιβάλλοντος. Αξιοποιήθηκαν επίσης και 

παλαιότερες μετρήσεις στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου για την 

εκτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης. Βάσει αυτών, επισημαίνονται τα ακόλουθα : 

o Η επίδραση των αεροπορικών διαδικασιών στο ακουστικό περιβάλλον των 

οικισμών της άμεσης περιοχής επιρροής του αερολιμένα είναι 

σημαντικότερες κατά τις απογειώσεις και λιγότερο επιβαρυντικές κατά τις 

προσγειώσεις. 

o Οι πιο επιβαρημένες περιοχές βρίσκονται στην περιοχή της Ν. 

Αλικαρνασσού και επηρεάζονται από τις απογειώσεις από τον διάδρομο 27. 

Η επιβάρυνση είναι ισχυρότερη κάτω ή/και πλησίον του ίχνους απογείωσης. 

o Οι περιοχές ανατολικά του αεροδρομίου (παραλιακή ζώνη) επηρεάζονται 

από τις προσγειώσεις στον 027. Οι επιπτώσεις είναι ηπιότερες από αυτές 

στη Ν. Αλικαρνασσό. Οι θέσεις που γειτνιάζουν προς το αεροδρόμιο 

(κατώφλι 27) επηρεάζονται και από τις διαδικασίες απογείωσης και μάλιστα 

σε σημαντικότερο βαθμό από τις προσγειώσεις. 

 
15 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας το αίτημα της ΥΠΑ για 
την έγκριση από το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Ηρακλείου της μελέτης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του αεροδρομίου, βασίστηκε στο αιτιολογικό πως το αεροδρόμιο δεν μπορεί να 
λειτουργεί άνευ αδείας. 
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o Σε περιοχές, οι οποίες είναι πιο απομακρυσμένες η διαφοροποίηση της 

στάθμης θορύβου κατά τη διάρκεια των αεροπορικών κινήσεων είναι 

μικρότερη και η όχληση δεν αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντική. 

o Η στάθμη θορύβου βάθους και οδικού κυκλοφοριακού θορύβου είναι 

σημαντική κοντά στην παλιά εθνική οδό και το κύριο οδικό δίκτυο, ενώ στο 

εσωτερικό των οικιστικών περιοχών κυμαίνεται σε ανεκτά επίπεδα. 

o Δραστηριότητες αναψυχής επηρεάζουν την ποιότητα ακουστικού 

περιβάλλοντος τις νυχτερινές ώρες στις τουριστικές περιοχές. 

o Η αυξημένη κυκλοφορία διαμορφώνει την ποιότητα ακουστικού 

περιβάλλοντος στις περιοχές της πόλης του Ηρακλείου που δεν γειτνιάζουν 

άμεσα προς τα ίχνη πτήσεων των αεροσκαφών. 

Για την Περιοχή Αλικαρνασσού:  

- Πρόκειται για την περιοχή που δέχεται τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις από 

τη λειτουργία του αεροδρομίου σε σχέση με την ποιότητα ακουστικού 

περιβάλλοντος.  

- Η στάθμη θορύβου δεν είχε μεταβληθεί σημαντικά από το 2001. 

 

Μετρήσεις θορύβου από τη Στρατηγική Χαρτογράφηση του Περιβαλλοντικού 

Θορύβου (ΣΧΘ) (2012-2013) 

Η πλέον πρόσφατη μελέτη θορύβου για την περιοχή παρέμβασης είναι η 

«Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 

2002/49/ΕΚ για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Ηρακλείου Κρήτης και Χανίων», που 

εκπονήθηκε το 2012-2013 και αφορά στη Στρατηγική Χαρτογράφηση του 

Περιβαλλοντικού Θορύβου (ΣΧΘ) των Πολεοδομικών Συγκροτημάτων Ηρακλείου 

Κρήτης και Χανίων. 

Στη συνέχεια, δίνονται εποπτικά (αποτελέσματα μοντέλου CadnaA) οι Στρατηγικοί 

Χάρτες Θορύβου Σ.Χ.Θ. του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου για τους 

Ευρωπαϊκούς Δείκτες Θορύβου Lden & Lnight (συνδυασμός οδικού και αεροπορικού 

θορύβου) της εν λόγω μελέτης. 
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Εικόνα 51: Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου Π.Σ. Ηρακλείου - Δείκτης θορύβου Lden 

 
Εικόνα 52: Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου Π.Σ. Ηρακλείου - Δείκτης θορύβου Lnight 
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Ο πληθυσμός που εκτίθεται ανά ζώνη θορύβου για τους δείκτες θορύβου Lden & 

Lnight δίνεται στον επόμενο πίνακα για τον συνδυασμό περιβαλλοντικού οδικού 

κυκλοφοριακού και αεροπορικού θορύβου. 

Πίνακας 94: Π.Σ. Ηρακλείου: Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου 2013 – Κατανομή πληθυσμού ανά 
ζώνη οδικού κυκλοφοριακού & αεροπορικού θορύβου 

ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΕΙΚΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 

(κάτοικοι & %) 

dΒ(Α) Lden Lnight  Lden Lnight  

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

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

50 – 55  13.491 37.611 9,30% 26,00% 

55 – 60  60.010 25.528 41,50% 17,60% 

60 – 65 32.854 18.488 22,70% 12,80% 

65 – 70  20.373 5.951 14,10% 4,10% 

70 – 75  14.921 0 10,30% 0,00% 

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

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε κατοίκους και 
% αναλογία ανά ζώνη θορύβου = 

144.774 144.774 100,00% 100,00% 

Πηγή: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/49/ΕΚ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ & ΧΑΝΙΩΝ/ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ’ 
ΣΤΑΔΙΟΥ» 

Στο Σχέδιο Δράσης της εν θέματι μελέτης χαρτογράφησης θορύβου, προτείνονται οι 

παρακάτω απλές διαμορφώσεις για την περιοχή της Αλικαρνασσού που 

επιβαρύνεται ιδιαίτερα από την ύπαρξη του αεροδρομίου: 

- Παραμένουν ως έχουν οι εμπορικές δραστηριότητες στο Νότιο όριο και στις 

κεντρικές αρτηρίες των οδών Ηροδότου και Καριάς, 

- Ενισχύονται οι εμπορικές και πολιτισμικές δραστηριότητες γύρω από την 

πλατεία Αγ. Νικολάου και το πάρκο του Δημαρχείου στη διασταύρωση των 

οδών Αρτεμισίας και Διονυσίου. 

- Πεζοδρομούνται κάποιοι εγκάρσιοι άξονες (όπως η οδός Ζαφείρας), κυρίως 

γύρω από τα εκπαιδευτικά κτίρια και τις δημόσιες υπηρεσίες (Δημαρχείο, 

ΙΚΑ, εκκλησίες κτλ.) και το παραθαλάσσιο μέτωπο, διευκολύνοντας την 

περιήγηση στη γειτονιά και την παραλία. 

- Δημιουργούνται ποδηλατοδρόμοι στο εσωτερικό και περιφερειακά της υπο-

περιοχής (στην παραλία, κατά μήκος τους αερολιμένα και προς την περιοχή 

γύρω από την εκκλησία Αγ. Νεκτάριος στα Βορειανατολικά). 

- Οι εγκαταλελειμμένοι χώροι φυτεύονται και προτείνονται νέοι χώροι 

χαλάρωσης όπως πάρκα, παιδικές χαρές κτλ. 
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Πίνακας 95: Σχέδιο Δράσης για το Π.Σ. Ηρακλείου μελέτης χαρτογράφησης θορύβου του 2013 
Ταυτότητα / 
τοποθεσία 

Περιβάλλον Kοινωνικό περιβάλλον Ηχητικό τοπίο 

Η παραλία 

▪ Κατασκευή ηχοπετάσματος στο 
Βόρειο τμήμα της λεωφόρου 
Καζαντζίδη (προς το λιμάνι) για 
την προστασία από τον θόρυβο 
των κατοικιών στα δυτικά της 
Αλικαρνασσού, γύρω από τον 
Ιερό Ναό του Αγίου Φανουρίου. 

▪ Διαμόρφωση των δημόσιων αστικών 
χώρων σε σκιασμένους χώρους 
χαλάρωσης (παιδικές χαρές, μικρά 
πάρκα, παγκάκια), 

▪ ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου με 
τη δημιουργία μικρών προβλητών, 
διευκολύνοντας δραστηριότητες όπως 
περίπατος, ψάρεμα, μπάνιο κτλ.),  

▪ δημιουργία κοινόχρηστων κήπων 
στους εγκαταλελειμμένους χώρους. 

▪ Πρόταση διαφόρων 
σημείων θέας και 
ακρόασης του τοπίου 
κατά μήκος του 
παραλιακού μετώπου. 

Η εμπορική 
ζώνη 

▪ Διαχείριση της ροής της 
κυκλοφορίας με την ανάπλαση 
της οδού Ικάρου (διαπλάτυνση 
των πεζοδρομίων, δημιουργία 
λεωφορειολωρίδας και χώρων 
στάθμευσης), 

▪ πύκνωση του αστικού ιστού και 
του κτιστού περιβάλλοντος για 
την ενίσχυση του φυσικού 
ηχητικού φράγματος. 

▪ Διατήρηση των υπαρχόντων ζωνών  

Η ζώνη 
κατοικίας 

▪ Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων 
επιτρέποντας τη στάθμευση 
μόνο στη μία πλευρά του 
δρόμου,  

▪ πεζοδρόμηση εγκάρσιων οδών, 
▪ προώθηση της οικοδόμησης με 

πίσω ακάλυπτους χώρους 
ενισχύοντας τη δημιουργία 
νησίδων ησυχίας. 

▪ Δημιουργία ποδηλατοδρόμου που θα 
συνδέει τα κεντρικά σημεία της 
γειτονιάς, τις δημόσιες υπηρεσίες και 
την παραλία, 

▪ επιστροφή όσο είναι δυνατόν του 
δημόσιου χώρου στους πεζούς, 
ενθαρρύνοντας την οικειοποίηση του 
από τους κατοίκους 

▪ Φύτευση των 
πεζοδρόμων και των 
πλατειών εισάγοντας 
νέους ήχους της φύσης 
όπως θρόισμα των 
φύλλων, κελάηδισμα 
των πουλιών κτλ. 

Οι αστικές 
πλατείες 

▪ Διατήρηση της αστικής 
τυπολογίας 

▪ Επιστροφή όσο είναι δυνατόν του 
δημόσιου χώρου (πεζοδρόμια) στους 
πεζούς, ενθαρρύνοντας την 
οικειοποίηση του από τους κατοίκους 

▪ Ενίσχυση των ηχητικών 
ρυθμών της γειτονιάς 
με την εγκατάσταση 
εξοπλισμών τύπου 
καμπάνα, κουδούνι κτλ. 

Οι ζωντανές 
γειτονιές 

▪ Προώθηση της αποκατάστασης 
κάποιων αξιόλογων κτιρίων και 
σύνδεση τους με τη δημιουργία 
δικτύου πεζοδρόμων 

▪ Επιστροφή όσο είναι δυνατόν του 
δημόσιου χώρου (πεζοδρόμια) στους 
πεζούς, ενθαρρύνοντας την 
οικειοποίηση του από τους κατοίκους 

▪ Ενίσχυση των ηχητικών 
ρυθμών της γειτονιάς 
με την εγκατάσταση 
εξοπλισμών τύπου 
καμπάνα, κουδούνι 

Επιπτώσεις στην υγεία λόγω περιβαλλοντικού θορύβου 

Οι επιπτώσεις στην υγεία που προκαλεί η έκθεση σε περιβαλλοντικό θόρυβο είναι 

σημαντικές. Πρόσφατη έκθεση του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας / WHO -

World Health Organization) δίνει πλέον τεκμηριωμένα, με πλήθος μελετών, τις 

σημαντικές επιδράσεις του περιβαλλοντικού θορύβου στην υγεία του ανθρώπου. 

Από το σύνολο των επιπτώσεων στην υγεία λόγω περιβαλλοντικού θορύβου 

λαμβάνονται υπόψη μόνο όσες τεκμηριώνονται από αξιόπιστες έρευνες - μελέτες. 

Οι πιο χαρακτηριστικές και αποδεδειγμένες συνέπειες είναι οι: 

➢ Ενόχληση από κυκλοφοριακό θόρυβο 

➢ Διαταραχή ύπνου από κυκλοφοριακό θόρυβο 

➢ Γνωστική ανεπάρκεια σε μαθητές λόγω κυκλοφοριακού θορύβου 

➢ Καρδιοαγγειακά νοσήματα (έμφραγμα του μυοκαρδίου) λόγω κυκλοφοριακού 

θορύβου 
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Στο επόμενο σχήμα αποτυπώνονται οι διάφορες επιπτώσεις στην υγεία που 

προκαλεί η έκθεση σε θόρυβο συναρτήσει του πλήθους των ανθρώπων οι οποίοι 

προσβάλλονται από αυτές. Όσο ανεβαίνουμε στην πυραμίδα ανεβαίνει και η 

σοβαρότητα των επιπτώσεων υγείας. Έτσι προκύπτει: 

• Ως λιγότερο επικίνδυνη συνέπεια από τον θόρυβο η γενική ενόχληση καθώς 

και τη γενική διαταραχή η οποία επιδρά στο μεγαλύτερο σχετικά πλήθος των 

εκτεθειμένων στον θόρυβο.  

• Μία βαθμίδα παραπάνω από άποψη επικινδυνότητας έχουμε τη δημιουργία 

άγχους και στρες ως μια αντίδραση του ανθρώπου στην έκθεση σε θόρυβο. Το 

πλήθος των περιπτώσεων με αυτή την αντίδραση είναι μειωμένο σε σχέση με 

αυτούς που νιώθουν γενική όχληση.  

• Στην επόμενη βαθμίδα επικινδυνότητας έχουμε πλέον σοβαρές επιπτώσεις 

στην υγεία όπως είναι αύξηση της αρτηριακής πίεσης, αύξησης της 

χοληστερίνης, αύξηση της πήξης του αίματος καθώς και αύξηση του ζάχαρου 

ως συνέπεια της έκθεσης σε θόρυβο. Το πλήθος των περιπτώσεων που 

παρουσιάζει τα παραπάνω συμπτώματα είναι μικρότερο από το πλήθος που 

αντιδρά με τη δημιουργία άγχους.  

• Μια βαθμίδα πριν τον θάνατο έχουμε τις σοβαρότερες επιπτώσεις τις οποίες 

προκαλεί η έκθεση σε θόρυβο. Αυτές είναι τα καρδιοαγγειακά νοσήματα 

ποσοστό των οποίων οφείλεται στις έντονες διαταραχές του ύπνου.  

• Ως κορυφή της πυραμίδας απεικονίζεται ο θάνατος ως συνέπεια κάποιου 

νοσήματος που προκλήθηκε από την έκθεση στον θόρυβο. 

 
Εικόνα 53: Πυραμίδα συσχέτισης σοβαρότητας συνεπειών στην υγεία από θόρυβο με 

πλήθος στο οποίο επιδρά (Babisch)16 

 

 

 

 
16 Πηγή: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
2002/49/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ & ΧΑΝΙΩΝ/ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 
ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΣΤΑΔΙΟΥ» 
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5.16.3 Τεχνολογικές εξελίξεις - Ηλεκτροκίνηση & Ηλεκτρικά Οχήματα 

Η Ηλεκτροκινητικότητα ως Υπηρεσία17, καλείται να ενώσει τις διαφορετικές 

επιλογές μετακίνησης, που προσφέρει η αγορά, όπως είναι τα ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά και κοινόχρηστα ποδήλατα, η δημόσια συγκοινωνία, τα 

ηλεκτρικά μέσα μικροκινητικότητας (π.χ. πατίνια), επιταχύνοντας έτσι την 

υιοθέτηση της ηλεκτροκινητικότητας. 

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της ηλεκτροκίνησης; 

Α. Η ύπαρξη ηλεκτροκίνητων οχημάτων (ΙΧ, ταξί, δημόσια συγκοινωνία με 

λεωφορεία & τρόλεϊ, ποδήλατο, πατίνια, κλπ. αλλά και τραμ, μετρό, 

προαστιακός, πλοία) 

Β. Η ύπαρξη και ευρεία κατανομή υποδομών φόρτισης (σε δημόσιους, ημι-

δημόσιους, ιδιωτικούς χώρους)  

Ηλεκτροκίνητα Οχήματα - Ορισμός: Ηλεκτροκίνητο Όχημα - ΗΟ (Electric Vehicle - 

EV) ονομάζεται το όχημα που διαθέτει έναν τουλάχιστον ηλεκτροκινητήρα για την 

κίνησή του.  

Τύποι Ηλεκτρικών Οχημάτων ECVs (Electrically - Chargeable Vehicles) 

 Ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας (Battery Electric Vehicles - BEV): Αμιγώς 

ηλεκτρικά 

◦ Η χημική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία που είναι 

εγκατεστημένη στο όχημα χρησιμοποιείται για την κίνηση ενός ή 

περισσοτέρων ηλεκτρικών κινητήρων. Η αυτονομία οδήγησης είναι 

περιορισμένη (περίπου 150km-200km κατά μέσο όρο).  

 Ηλεκτρικά οχήματα με Ενεργειακά Στοιχεία (Fuel Cell Electric Vehicles - FCEV) ή 

Ηλεκτρικά οχήματα με Ηλεκτροχημική Μονάδα Παραγωγής Υδρογόνου  

◦ Τα οχήματα της κατηγορίας αυτής λειτουργούν αποκλειστικά με 

ηλεκτροκινητήρα, αλλά σε αντίθεση με τα BEV, ο ηλεκτρισμός παράγεται 

από κυψέλες καυσίμου υδρογόνου αντί μπαταριών. Οι κυψέλες υδρογόνου 

παράγουν ηλεκτρική ενέργεια συνδυάζοντας υδρογόνο με οξυγόνο. 

 Ηλιακά ηλεκτρικά οχήματα (Solar Electric Vehicles - SEV) 

◦ Διαθέτουν φωτοβολταϊκά (ηλιακό πάνελ) και συσσωρευτές αποθήκευσης 

ενέργειας. 

 Ηλεκτρικά οχήματα αυξημένης αυτονομίας (Extended Range Electric Vehicles - 

EREV)  

◦ Τα οχήματα της κατηγορίας αυτής διαθέτουν μηχανή εσωτερικής καύσης και 

ηλεκτρικό κινητήρα. Ωστόσο, η κίνηση του οχήματος στηρίζεται 

 
17 Ηλεκτροκινητικότητα ως Υπηρεσία: eMaaS (electro-Mobility as a Service), Πηγή: 

https://trimis.ec.europa.eu/project/emaas 

https://trimis.ec.europa.eu/project/emaas
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αποκλειστικά στον ηλεκτρικό κινητήρα. Η μηχανή εσωτερικής καύσης 

χρησιμοποιείται μόνο για την κίνηση μιας γεννήτριας που σκοπό έχει τη 

φόρτιση της κύριας μπαταρίας. Η τεχνολογία αυτή δίνει τη δυνατότητα 

αύξησης της αυτονομίας οδήγησης (>300km). 

 Επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα (Plug-in Hybrid Electric Vehicles - PHEV) 

◦ Όπως και τα EREV, διαθέτουν έναν ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος 

τροφοδοτείται από μια μπαταρία παρέχοντας αυτονομία οδήγησης μερικών 

δεκάδων χιλιομέτρων (~40km), και έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης. 

 Υβριδικά οχήματα (Hybrid Electric Vehicles - HEV) 

◦ Τα υβριδικά οχήματα δεν έχουν τη δυνατότητα φόρτισης των συσσωρευτών 

τους από εξωτερική πηγή, διότι η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια 

παράγεται από τα ίδια τα οχήματα. Διαθέτουν έναν θερμικό κινητήρα και 

έναν ηλεκτροκινητήρα που λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια η οποία 

παράγεται από τον θερμικό κινητήρα ή από τη μετατροπή της κινητικής 

ενέργειας του ίδιου του οχήματος που συλλέγεται και αποθηκεύεται στους 

συσσωρευτές του κατά τις φάσεις επιβράδυνσης, πέδησης και κίνησης σε 

κατωφέρειες.  

Πλεονεκτήματα ηλεκτροκίνησης: 

Στα υπέρ της ηλεκτροκίνησης περιλαμβάνονται : 

- το περιβαλλοντικό όφελος τόσο για την ατμοσφαιρική όσο και για την 

ηχητική ρύπανση (Μηδενικοί Ρύποι, Μηδενική Ηχορύπανση) 

- το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος,  

- το κοινωνικό όφελος από την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας,  

- το ευρύτερο οικονομικό όφελος σε κρατικές δαπάνες  

- και η αναμενόμενη κινητοποίηση των επιχειρήσεων που θα επιφέρει αύξηση 

στις θέσεις εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα.  

Επιπλέον πλεονεκτήματα προκύπτουν από τη μηχανικά βελτιωμένη λειτουργία 

του οχήματος σε σχέση με τα συμβατικά οχήματα λόγω λιγότερων μηχανικών 

μερών.  

Μειονεκτήματα ηλεκτροκίνησης 

Στα κατά της ηλεκτροκίνησης περιλαμβάνονται: 

- η μικρή διανυόμενη απόσταση (130-180χλμ με μία πλήρη φόρτιση, άρα μικρή 

αυτονομία) συγκριτικά με τα συμβατικά ΙΧ,  

- ο χρόνος φόρτισης  

- και το υψηλό κόστος αγοράς, στην περίπτωση που τα κίνητρα που 

παρέχονται για την αγορά του δεν είναι ελκυστικά.  

Επιπλέον μπορεί να περιλαμβάνεται και :  

- το ενδεχόμενο ελλειμματικό δίκτυο σταθμών φόρτισης,  

- η μικρότερη τελική ταχύτητα  

- και η υποχρέωση  αντικατάστασης ανά διαστήματα των συσσωρευτών.  
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Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων 

- Στη συμβατική πρίζα, για την περίπτωση της οικιακής φόρτισης, η πλήρης 

φόρτιση διαρκεί από 7-12 ώρες. 

- Μέσω ειδικής εγκατάστασης φόρτισης, ο χρόνος μπορεί να μειωθεί σημαντικά 

στις 4-5 ώρες.  

Ηλεκτρονική Κινητικότητα: Electro mobility ή e-MOBILITY18 

Το e-MOBILITY είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις 

αρχές και τις έννοιες της χρήσης τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης. Η έννοια e-

MOBILITY αντιπροσωπεύει την έννοια της χρήσης: 

• τεχνολογιών ηλεκτρικού συστήματος μετάδοσης κίνησης,  

• πληροφοριών οχήματος & τεχνολογιών επικοινωνίας  

και  

• συνδεδεμένων υποδομών  

για την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής προώθησης οχημάτων και στόλων.  

Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα - Διεθνείς Τάσεις 

Η αυτοκινητοβιομηχανία κινείται πλέον ταχύτατα προς τη μαζική υιοθέτηση της 

ηλεκτροκίνησης, λόγω του ανερχόμενου ενδιαφέροντος των καταναλωτών, αλλά 

και λόγω της αυστηροποίησης του κανονιστικού πλαισίου για τις εκπομπές ρύπων 

και του περιορισμού των ντιζελοκίνητων οχημάτων.  

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πλέον μια βιώσιμη επιλογή σε όλο και περισσότερες 

χώρες παγκοσμίως. Ενδεικτικά, σύμφωνα με έρευνες, οι οποίες υποθέτουν ότι οι 

κυβερνητικές πολιτικές, η τεχνολογία και οι κοινωνικές προτιμήσεις θα συνεχίζουν 

να εξελίσσονται με προσφορότερο τρόπο και ταχύτητα σε σχέση με το πρόσφατο 

παρελθόν, ο στόλος των ηλεκτρικών επιβατικών ΙΧ οχημάτων από μόλις 1,26 εκ. το 

2015 έφτασε τα 8,5 εκ. το 2020, ενώ αναμένεται να φτάσει μέχρι το 2030 στα 116 

εκατ. παγκοσμίως αγγίζοντας μερίδιο του 8% του συνολικού στόλου επιβατικών ΙΧ 

οχημάτων (σύμφωνα με έκθεση της Bloomberg New Energy Finance (BNEF): 

Electric Vehicle Outlook 202019).  

Σε αντίστοιχη έκθεση της International Energy Agency20, εξετάζοντας δύο 

διαφορετικά σενάρια (Α. Σενάριο δηλωμένων πολιτικών, το οποίο ενσωματώνει τις 

υπάρχουσες κυβερνητικές πολιτικές και Β. Σενάριο αειφόρου ανάπτυξης, το οποίο 

είναι πλήρως συμβατό με τους κλιματικούς στόχους της συμφωνίας του Παρισιού 

και θεωρώντας ότι επιτυγχάνεται ο στόχος του 30% μεριδίου για ηλεκτρικά 

οχήματα), οι εκτιμήσεις για το 2030 ανέρχονται σε Α. 140 εκ. ηλεκτρικά επιβατικά ΙΧ 

οχήματα (7% του παγκόσμιου στόλου) για το συντηρητικό σενάριο και Β. 245 εκ. 

ηλεκτρικά επιβατικά ΙΧ οχήματα για το αισιόδοξο σενάριο. 

 
18 Πηγές: https://www.spilasers.com/case-study-e-mobility/what-is-e-mobility/  
 www.gartner.com/en/information-technology/glossary/electro-mobility-e-mobility 
19 https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/ 
20 https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020 

https://www.spilasers.com/case-study-e-mobility/what-is-e-mobility/
http://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/electro-mobility-e-mobility
https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/
https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020
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Ο εξηλεκτρισμός των αυτοκινήτων έχει διάφορες μορφές και στάδια. Όσον αφορά 

στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ECVs (Electrically - Chargeable Vehicles), όπως 

προαναφέρθηκε, η ηλεκτροκίνηση αφορά κυρίως στα τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEVs), 

στα plug-in υβριδικά PHEVs (επαναφορτιζόμενα), καθώς και στα υβριδικά (HEV).  

Οι προβλέψεις σχετικά με τις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι 

παραπάνω από αισιόδοξες, καθώς όλο και περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες 

δίνουν μεγάλη έμφαση στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με την BNEF, αναμένεται να είναι διαθέσιμα στην αγορά πάνω από 500 

μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέχρι το 202221. Οι πωλήσεις νέων ηλεκτρικών 

επιβατικών ΙΧ οχημάτων από 450.000 το 2015 έφτασαν τις 2,1 εκ. το 2019, 

παρουσίασαν μικρή πτώση το 2020 (εκτίμηση στα 1,7 εκ.), ενώ αναμένεται να 

φτάσουν μέχρι το 2040 στα 54 εκατ. παγκοσμίως (σύμφωνα την BNEF 202022). Το 

παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την εξέλιξη της αγοράς για τα έτη 2010-2019, 

όσον αφορά στα συμβατικά, plug-in υβριδικά και τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. 

 
Γράφημα 10: Εξέλιξη του παγκόσμιου στόλου ηλεκτρικών οχημάτων (plug-in υβριδικών και 

αμιγώς ηλεκτρικών) για τα έτη 2010-201923 

Στην Ευρώπη, τα στοιχεία δηλώνουν ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν 

μεγαλύτερη ετοιμότητα, σε σχέση με το παρελθόν, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 

παρόλο που ο ρυθμός βελτίωσης ποικίλλει σημαντικά σε όλη την Ευρώπη. Το κοινό 

φαίνεται να ενθαρρύνεται σχετικά με την αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς 

κάθε χρόνο οι πωλήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων EVs καταγράφουν υψηλά 

ποσοστά αύξησης, σημειώνοντας άλματα της τάξης του 40-50%. 

 
21 https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/ 
22 https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/ 
23 https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020 

https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/
https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/
https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020
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Γράφημα 11: Εξέλιξη του στόλου ηλεκτρικών οχημάτων (plug-in υβριδικών και αμιγώς 

ηλεκτρικών) στην ΕΕ για τα έτη 2008-202024 

Η αύξηση των πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων, τα τελευταία χρόνια, ήταν 

επακόλουθο της αύξησης των συνολικών πωλήσεων των αυτοκινήτων. Το μερίδιο 

τους στην αγορά εκτιμάται ότι αυξήθηκε μόλις 0,9% από το 2014 έως το 2017, 

φτάνοντας το 2019 στο 1% (βλ. παρακάτω). Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές πολιτικές 

και οι προβλέψεις για τη μείωση της τιμής τους, που ενδέχεται να προσεγγίσει την 

τιμή των συμβατικών έως το 2021, αλλά και το ευρύτερο φάσμα επιλογών σε 

συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών αναμένεται να 

αλλάξει τα δεδομένα.   

Ενδεικτικά, η συνθήκη του Παρισιού, προβλέπει ότι ως το 2050 θα κυκλοφορούν 

στην Ευρώπη 150 εκατ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αντίστοιχα, η Βρετανία ανακοίνωσε 

ότι θα απαγορεύσει την πώληση αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης ως 

το 2040. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ως στόχο προς υιοθέτηση από τα κράτη 

μέλη, οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων να φτάσουν το 15% μέχρι το 2025 και 

30% μέχρι το 2030, ενώ συγκριτικά το 2017 οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

αντιπροσώπευαν μόλις το 0,7% των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Στην Ελλάδα, ο δρόμος της ηλεκτροκίνησης βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο 

τα στοιχεία δείχνουν ότι ακολουθεί, αν και με αργό ρυθμό, βήματα προόδου. Αξίζει 

να αναφερθεί η σύγκριση ανάμεσα στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Σουηδία 

που διαθέτουν παρόμοιο πληθυσμό (της τάξης των 10 εκατ.). Αναλυτικά, η Ελλάδα 

διαθέτοντας 183 εν λειτουργία σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ 17.100€, έχει μερίδιο αγοράς 0,04%. Στον αντίποδα, η Σουηδία με 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ 47.900€ και 9.511 σταθμούς φόρτισης, έχει μερίδιο αγοράς 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων της τάξης του 3,2%. Τέλος, η Πορτογαλία διαθέτοντας 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ 19.500€, πολύ κοντά σε αυτό της Ελλάδας, αλλά 2.109 σταθμούς 

φόρτισης, έχει καταφέρει να φτάσει το μερίδιο αγοράς της στο 1,2%.  

 
24 https://www.eafo.eu/countries/european-union/23640/summary 

https://www.eafo.eu/countries/european-union/23640/summary
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Μερίδιο Ηλεκτρικών Οχημάτων25: 

 Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο το 1% όλων των αυτοκινήτων που 

ταξινομήθηκαν το 2019 ήταν ηλεκτρικά (αμιγώς ή υβριδικά). Το μερίδιο των 

οχημάτων που κινούνται με εναλλακτική πηγή ενέργειας/ εναλλακτικά 

καύσιμα (συμπ. ηλεκτρικών) αντιστοιχεί στο 3,8%.  

 Οι αντίστοιχες τιμές για την Ελλάδα ανέρχονται σε 0,4% για τα ηλεκτρικά 

και 0,5% συνολικά για όλα τα εναλλακτικά. 

 
Γράφημα 12: Μερίδιο επιβατικών ΙΧ ανά τύπο καυσίμου στην ΕΕ για το 201926 

 
Γράφημα 13: Μερίδιο οχημάτων εναλλακτικής πηγής ενέργειας ανά τύπο οχήματος στην ΕΕ 

για το 201927 

 
25 Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) 
26 Πηγή: https://www.acea.be/statistics/tag/category/passenger-car-fleet-by-fuel-type 
27 Πηγή: https://www.acea.be/statistics/tag/category/share-of-alternative-fuel-vehicles-per-vehicle-
segment 

https://www.acea.be/statistics/tag/category/passenger-car-fleet-by-fuel-type
https://www.acea.be/statistics/tag/category/share-of-alternative-fuel-vehicles-per-vehicle-segment
https://www.acea.be/statistics/tag/category/share-of-alternative-fuel-vehicles-per-vehicle-segment
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Σύγκριση Στόλου Ηλεκτρικών Οχημάτων Ελλάδας - Πορτογαλίας - Σουηδίας (Πληθ. 

~10 εκ.) [Πηγή: https://www.eafo.eu/, BEV = Αμιγώς ηλεκτρικά, PHEV = Plug-in υβριδικά] 

 
Γράφημα 14: Στόλος ηλεκτρικών (BEVs και PHEVs) επιβατικών ΙΧ στην Ελλάδα28  

 
Γράφημα 15: Στόλος ηλεκτρικών (BEVs και PHEVs) επιβατικών ΙΧ στην Πορτογαλία29  

 

Γράφημα 16: Στόλος ηλεκτρικών (BEVs και PHEVs) επιβατικών ΙΧ στη Σουηδία 

 
28 Πηγή: https://www.eafo.eu/countries/greece/1735/summary 
29 Πηγή: https://www.eafo.eu/countries/greece/1735/summary/compare 

https://www.eafo.eu/
https://www.eafo.eu/countries/greece/1735/summary
https://www.eafo.eu/countries/greece/1735/summary/compare
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Σύγκριση Υποδομών/ Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Ελλάδας – 

Πορτογαλίας – Σουηδίας (Πληθ. ~ 10 εκ.) 

 
Γράφημα 17: Υποδομές - Σημεία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Ελλάδα30  

 
Γράφημα 18: Υποδομές - Σημεία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Πορτογαλία31  

 
Γράφημα 19: Υποδομές - Σημεία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στη Σουηδία 

 
30 Πηγή: https://www.eafo.eu/countries/greece/1735/summary 
31 Πηγή: https://www.eafo.eu/countries/greece/1735/summary/compare 

https://www.eafo.eu/countries/greece/1735/summary
https://www.eafo.eu/countries/greece/1735/summary/compare
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Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 

Το 2019 κυρώθηκε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) (ΦΕΚ 

4893/Β/31.12.2019), το οποίο συνιστά το Στρατηγικό Σχέδιο για τα θέματα του 

Κλίματος και της Ενέργειας και περιλαμβάνει έναν αναλυτικό οδικό χάρτη για την 

επίτευξη συγκεκριμένων Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030: 

➢ Ορίζει συγκεκριμένο στόχο ώστε το μερίδιο των ηλεκτρικών επιβατικών 

οχημάτων στις νέες ταξινομήσεις κατά το έτος 2030 να ανέρχεται στο 30%. Ο 

στόχος αυτός, σε συνδυασμό με τον αναθεωρημένο στόχο για τη συμμετοχή των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 

ενέργειας σε τουλάχιστον 35% μέχρι το έτος 2030, θα συμβάλλει σημαντικά στη 

μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές. 

Ηλεκτρικά Οχήματα & Θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα 

Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης αποτελεί πλέον βασικό στόχο πολιτικής της 

Ελλάδας. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής έχουν ήδη θεσπιστεί οικονομικά κίνητρα 

με σκοπό την προώθηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.  

Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

καταβολής τελών κυκλοφορίας, τελών ταξινόμησης και φόρου πολυτέλειας. Τα 

υβριδικά αυτοκίνητα απαλλάσσονται από το 50% (ή 75%) του προβλεπόμενου 

τέλους ταξινόμησης. Τέλος, όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν τη δυνατότητα 

κυκλοφορίας μέσα στο δακτύλιο του κέντρου της Αθήνας σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 5592/Φ.911/16 (ΦΕΚ 3208 Β 2016).  

Τον Ιούνιο του 2019 υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (υπ’ αριθμ. 42863/438, 

ΦΕΚ 2040/Β/4.6.2019) για τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης των 

ηλεκτρικών οχημάτων ανοίγοντας το δρόμο για την ηλεκτροκίνηση, με στόχο έως 

το 2030 τα ηλεκτρικά οχήματα να αποτελούν το 10% του συνόλου του στόλου, 

έχοντας συνεισφέρει στη μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας από τα 

επιβατικά οχήματα κατά 9%. Τα παραπάνω σενάρια φαίνονται περισσότερο 

αισιόδοξα λόγω των κινήτρων που πρόκειται να δοθούν στο ελληνικό αγοραστικό 

κοινό τα επόμενα χρόνια. Ενδεικτικά, η ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη εκπονήσει μελέτη, 

σύμφωνα με την οποία προγραμματίζεται η εγκατάσταση 1.448 φορτιστών σε 

δημόσιους χώρους στις πόλεις και 300-340 ταχυφορτιστών στο εθνικό οδικό 

δίκτυο, επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες ακόμη και αυξημένης διείσδυσης 

των ηλεκτρικών οχημάτων. 

Επιπλέον, πρόσφατα δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α/23.07.2020) 

«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις.». Στο άρθρο 17 του Ν.4710/20 

προβλέπεται η υποχρεωτική εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(ΣΦΗΟ), από τους Δήμους, με το οποίο προγραμματίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς 

αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων 

επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών τους 

ορίων. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 62 του Ν.4710/20 με απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι όροι και 

οι τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση του ΣΦΗΟ, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό 

με την εφαρμογή του άρθρου 17. 
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Σε συνέχεια των ως άνω, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30.09.2020 (ΦΕΚ 4380Β/05.10.2020) απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ΣΦΗΟ». Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του 

Ν.4710/20 οι Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί 

Δήμοι, Δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και μεγάλοι και 

μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι (βάσει του Ν. 3852/2010), εκπονούν υποχρεωτικά το 

ΣΦΗΟ έως την 31.03.2021, ενώ οι Δήμοι που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες 

υποχρεούνται να εκπονήσουν ΣΦΗΟ έως την 31.03.2022. 

Τέλος, τον Αύγουστο του 2020 δημοσιεύθηκε η απόφαση υπ’ αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520 "Προκήρυξη της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»" (ΦΕΚ 

3323/Β/07.08.2020). Αντικείμενο της δράσης είναι ο καθορισμός των όρων, των 

προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την ενίσχυση της αγοράς αμιγώς 

ηλεκτρικού ή υβριδικού ηλεκτρικού οχήματος εξωτερικής φόρτισης (με όριο 

εκπομπών CO2 τα 50g/km), συμπεριλαμβανομένων των δικύκλων, τρικύκλων και 

ποδηλάτων, με δυνατότητα απόσυρσης (ή αντικατάστασης) παλαιού οχήματος, 

καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» οικιακού σημείου 

επαναφόρτισης Η/Ο. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης είναι 45.800.000,00 

ευρώ. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι:  

1. Η ανανέωση του στόλου των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης,  

2. Η ανανέωση του στόλου επαγγελματικών οχημάτων,  

3. Η ανανέωση επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) με 

ταυτόχρονη υποχρεωτική απόσυρση παλαιού οχήματος, και  

4. Η ανάπτυξη «έξυπνων» οικιακών υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο.  

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα συντελέσει στη α) Μείωση των εκπομπών 

CO2 και την προστασία της ατμόσφαιρας και του κλίματος, ως απόρροια της 

μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων. β) Μείωση εκπομπών επιβλαβών αερίων 

ρύπων (ΝΟx) για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ειδικά εντός των ελληνικών 

πόλεων, όπου καθίσταται μεγαλύτερη ανάγκη. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη βελτίωση της υποδομής 

σχετικά με την ηλεκτροκίνηση, όπως η προγραμματισμένη αύξηση των σημείων 

φόρτισης, όσο και τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για επιστροφή 

έως το 2040 των οικονομικών δεικτών στην προ κρίσης εποχή του 2007, 

αναμένεται αύξηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα στροφή στην 

ηλεκτροκίνηση στο άμεσο μέλλον. Ο ρυθμός αύξησης, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από 

τα διαφορετικά κίνητρα και τις πολιτικές που θα ακολουθούν τα διάφορα σενάρια 

εξέλιξης στην Ελλάδα. 

Τέλος, όσον αφορά στο Ηράκλειο, σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 

είναι ταξινομημένα 10 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, ενώ έχουν υποβληθεί 630 

αιτήσεις στο πρόγραμμα ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ για απόκτηση ηλεκτρικού 

οχήματος με επιδότηση, που επιμερίζονται σε 53 επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα, 165 

(ηλεκτρο)μηχανοκίνητα δίκυκλα και 420 ποδήλατα. 
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6 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

 

 6.1 Γενικά 

Η διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ενός 

στρατηγικού σχεδιασμού που σκοπό έχει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 

αστικές περιοχές και τα περίχωρά τους, την ικανοποίηση των αναγκών 

κινητικότητας των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών. Συγκεκριμένα, κύριος 

στόχος του  ΣΒΑΚ αποτελεί η βελτίωση της προσβασιμότητας των αστικών 

περιοχών και η παροχή υψηλής ποιότητας και βιώσιμης κινητικότητας και 

μεταφοράς προς, διαμέσου και εντός της αστικής περιοχής.  

Το ΣΒΑΚ, αφού εξετάσει την υφιστάμενη κατάσταση και διαμορφώσει ένα επίπεδο 

αναφοράς (baseline), παρουσιάζει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη 

μελλοντική ανάπτυξη της υποδομής, των μεταφορών και της κινητικότητας. 

Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, το ΣΒΑΚ ενσωματώνει στο σχεδιασμό μια 

βραχυπρόθεσμη υλοποίηση της στρατηγικής αυτής, προσδιορίζοντας τον χρονικό 

ορίζοντα της υλοποίησης, κατανέμοντας τις προτεραιότητες και επισημαίνοντας 

του στόχους. 

Τα παραπάνω αποτελούν χαρακτηριστικά ενός στρατηγικού σχεδιασμού. Γενικά, ο 

στρατηγικός σχεδιασμός αναφέρεται  σε μια δομημένη διαδικασία ανάλυσης της 

σημερινής κατάστασης μιας οντότητας, στη συγκεκριμένη περίπτωση ενός αστικού 

περιβάλλοντος, και καθορισμού του οράματος με το οποίο η οντότητα θα εξελιχτεί 

και θα τοποθετηθεί ως προς το περιβάλλον της. Ωστόσο, ο στρατηγικός 

σχεδιασμός δεν αποτελεί πρόβλεψη των εξελίξεων και των τάσεων του μέλλοντος. 

Αντιθέτως, με το στρατηγικό σχέδιο, η εκάστοτε οντότητα αποφασίζει τον τρόπο 

με τον οποίο θα επιβιώσει στο ταραχώδες και απρόβλεπτο περιβάλλον των 

μελλοντικών εξελίξεων. 

Η ανάλυση SWOT είναι μια δημοφιλής γενική εκδοχή του στρατηγικού σχεδιασμού, 

η οποία αναλύει το εσωτερικό (πλεονεκτήματα και αδυναμίες) και εξωτερικό 

περιβάλλον (ευκαιρίες και απειλές) μιας οντότητας. Κατά την ανάλυση SWOT, 

εξετάζονται τα δυνατά (Strengths) και αδύναμα (Weaknesses) σημεία μίας 

επιχείρησης, οργανισμού ή και περιοχής (όπως κατά την εκπόνηση του ΣΒΑΚ), 

καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν.  



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 2 - Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων και 

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Σεπτέμβριος 2020 

 

 
240 

 

 

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την εφαρμογή της ανάλυσης SWOT στον στρατηγικό 

σχεδιασμό του ΣΒΑΚ, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού και μελέτης των δυνατών και 

αδύνατων σημείων του εσωτερικού περιβάλλοντος των περιοχών του Δήμου 

Ηρακλείου, κυρίως μέσω της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης. Επιπλέον, 

επιχειρείται η εξέταση των ευκαιριών και των απειλών που αντανακλούν οι 

μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος, τις οποίες ο σχεδιασμός οφείλει να 

αντιμετωπίσει και να προσαρμοστεί σε αυτές (π.χ. μελλοντικές εξελίξεις και 

τάσεις, ανάγκες κ.ά.). 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα γίνει καταγραφή των συντελεστών της ανάλυσης SWOT για 

το ΣΒΑΚ Ηρακλείου. Κατά την ανάλυση αυτή, επιχειρείται να απαντηθούν τα 

παρακάτω ερωτήματα για την περιοχή: 

Πλεονεκτήματα - Strengths 

• Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δήμου Ηρακλείου; 

• Ποια είναι η ενδογενής δύναμη της περιοχής; 

• Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι που είναι μοναδικοί ή έχουν το μικρότερο 

συγκριτικά κόστος; 

Αδυναμίες - Weaknesses 

• Τι προβλήματα παρουσιάζονται στον Δήμο; 

• Ποια είναι η ενδογενής αδυναμία της περιοχής; 

• Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί; 

Ευκαιρίες - Opportunities 

• Ποιες είναι οι ενδεχόμενες ευκαιρίες; 

• Ποιες είναι οι ενδιαφέρουσες τάσεις εξέλιξης που αφορούν στον Δήμο 

Ηρακλείου; 

Ανάλυση 

SWOT 

 

Πλεονεκτήματα 

(Strengths) 

Αδυναμίες 

(Weaknesses) 

Απειλές 

(Threats) 
 

Ευκαιρίες 

(Opportunities) 
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• Ποιες ευκαιρίες αναδύονται με εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της 

περιοχής; 

• Ποιες ευκαιρίες αξιοποιούνται με την εξάλειψη των αδυναμιών της περιοχής; 

Απειλές - Threats 

• Ποια εμπόδια μπορεί να προκύψουν; 

• Οι μελλοντικές τάσεις εξέλιξης απειλούν την περιοχή; 

• Μπορεί κάποια από τις αδυναμίες να αποτελέσει απειλή για την ανάπτυξη της 

περιοχής; 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια προσέγγιση της ανάλυσης SWOT για τον Δήμο 

Ηρακλείου, η οποία θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη του 

στρατηγικού σχεδιασμού και του τελικού οράματος του ΣΒΑΚ Ηρακλείου. Τα 

παρακάτω αποτέλεσαν διαπιστώσεις από την ανάλυση και εξέταση της 

υφιστάμενης κατάστασης στον Δήμο. 

 

 6.2 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), όπως και η μεταφορά της κυκλοφορίας στο 

μικρό δακτύλιο Αβέρωφ, Πλ. Κορνάρου, Αγ. Μηνά, Γιαμαλάκη, έχουν 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, ενώ και οι μελλοντικά προβλεπόμενες 

αναπλάσεις (Έβανς, Ψαρομηλίγκων, Καλοκαιρινού, 1821, Αρχ. Μακαρίου) αναμένεται 

να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις τοπικές συνθήκες. 
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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 αν και η χρήση του είναι χαμηλή σήμερα.  

Τέλος, 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. 

 

 6.3 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. 

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 
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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 εντοπίζεται 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 αναψυχή και όχι μετακίνηση εργασίας (σε συνδυασμό με τις ώρες 

ενοικίασης, τα ποδήλατα διατίθενται κυρίως για αναψυχή – βόλτα κατοίκων και 

επισκεπτών στο παραλιακό μέτωπο, οι μήνες που έχουν τις περισσότερες 

ενοικιάσεις είναι ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος). 

 

 6.4 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 και της αυξημένης 

χρήσης Ι.Χ. 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 κατασκευασμένων 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.  
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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, δημιουργεί 

την ευκαιρία για επέκταση του ώστε να αντιμετωπιστεί η έλλειψη σε θέσεις 

στάθμευσης και το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης σε ολόκληρη την πόλη. 

Τέλος, η μετεγκατάσταση που σχεδιάζεται του αεροδρομίου στο Καστέλλι 

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 και των επισκεπτών. 

Η πόλη μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αναμορφωθεί, να αναγεννηθεί και να 

εκσυγχρονιστεί μέσα από ουσιαστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του 

ΣΒΑΚ. 

 

 6.5 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 2ου 

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. Η 

μετακίνηση του αεροδρομίου και των συναφών χρήσεων εκτός πόλης (στο 

Καστέλλι) και η μελλοντική μορφή της Ν. Αλικαρνασσού αποτελεί κρίσιμη απειλή 

αν δεν αντιμετωπιστεί ορθά.  
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7 ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

 7.1 Εισαγωγή 

Τα σενάρια διαχείρισης της βιώσιμης κινητικότητας για τον Δήμο Ηρακλείου, 

περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα ή/ και δέσμες μέτρων διαχείρισης της 

κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταξύ τους συνέργειες με στόχο τη 

βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών του δικτύου 

(πεζών, ποδηλατιστών, ΑΜΕΑ, κα), καθώς και στη σωστή λειτουργία και 

εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.  

Προσδιορίζονται και σχεδιάζονται εναλλακτικά Σενάρια μέτρων, με έμφαση στην 

αύξηση της χρήσης της Δημόσιας Συγκοινωνίας, στον προσδιορισμό/ σχεδιασμό 

διαδρομών εξυπηρέτησης ήπιων μορφών μετακίνησης, στον προσδιορισμό/ 

σχεδιασμό μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας με προτεραιότητα σε 

ευαίσθητες περιοχές, στη διαχείριση της στάθμευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

εξυπηρέτηση των κατοίκων. Τα εναλλακτικά Σενάρια αφορούν και στους λοιπούς 

τομείς που συνθέτουν τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ενώ περιλαμβάνουν τις 

τάσεις και τις προοπτικές περιβαλλοντικής και αειφόρου ανάπτυξης του Δήμου. 

Συνολικά, προτείνονται τρία (3) Σενάρια ως εξής: 

✓ Σενάριο των Τάσεων (Do Nothing or Business As Usual)  

✓ Ήπιο Σενάριο (Do Something)  

✓ Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο (Do Everything)  

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ήτοι 5ετία, 10ετία και 15+ετία. 

Η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης της περιοχής παρέμβασης, γίνεται βάσει 

χωροταξικών - πολεοδομικών σχεδίων/ μελετών, λοιπών στρατηγικών, κ.α. τα 

οποία έχουν εκπονηθεί από τον Δήμο. Για τη σύγκριση της μελλοντικής 

κατάστασης με την υφιστάμενη χρησιμοποιούνται οι δείκτες που 

χρησιμοποιήθηκαν και κατά την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης.  
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 7.2 Σενάριο των Τάσεων (Do Nothing or Business As Usual) 

7.2.1 Γενικές Αρχές - Κατευθύνσεις Σεναρίου των Τάσεων 

Το Σενάριο των Τάσεων αφορά στη μελλοντική κατάσταση της περιοχής με τη 

θεώρηση ότι δεν θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις (Do Nothing) εκτός από όσες 

είχαν ήδη προγραμματιστεί (Business As Usual). 

Οι Γενικές Αρχές του Σεναρίου των Τάσεων έχουν ως εξής: 

✓ Ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στα προηγούμενα Κεφάλαια του παρόντος 

Παραδοτέου σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις εξέλιξης 

(ΓΠΣ, πληθυσμιακή εξέλιξη, οικονομικές εξελίξεις, Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, 

μελλοντικές επεκτάσεις υποδομών μεταφορών και ΜΜΜ, Δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων, Κατανάλωση Ενέργειας, Θόρυβος, Τεχνολογικές εξελίξεις & 

Ηλεκτροκίνηση). 

✓ Παραμένουν τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης στην 

κυκλοφοριακή οργάνωση, τη στάθμευση και γενικότερα τις μετακινήσεις για 

το σύνολο του Δήμου, αλλά ιδιαίτερα για το ΠΣΗ. 

✓ Παραμένουν τα προβλήματα και οι αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η 

αύξηση του αριθμού των οχημάτων, όπως η αύξηση της κατανάλωσης 

ενέργειας, η αύξηση των θυμάτων από οδικά ατυχήματα, η κυκλοφοριακή 

συμφόρηση, η ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση, η επιβάρυνση του 

φαινομένου του θερμοκηπίου και η κατάληψη ελευθέρων χώρων. 

✓ Παραμένουν τα προβλήματα κινητικότητας του Δήμου που οφείλονται σε 

μεγάλο βαθμό στη έλλειψη προσβάσιμων διαδρομών και ήπιων μορφών 

μετακίνησης (π.χ. δίκτυο ποδηλατοδρόμου, προσβάσιμα και ικανά 

πεζοδρόμια, κλπ), καθώς και στην επιβάρυνση που δέχεται από τους 

μεγάλους οδικούς άξονες και τα φαινόμενα παράνομης στάθμευσης (π.χ. 

Σοφοκλή Βενιζέλου, Γιαμαλάκη, Λ. 62 Μαρτύρων, Λ. Μίνωος, Ικάρου, Λ. 

Νεάρχου, Δημοκρατίας, Εθνικής Αντιστάσεως, κ.α.). 

✓ Σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, οι λεωφορειακές γραμμές του 

Αστικού ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν τον Δήμο για τις μετακινήσεις από/προς το 

αεροδρόμιο και το λιμάνι, αλλά και τη σύνδεση με γειτονικές περιοχές, 

λειτουργούν με αρκετά καλή κάλυψη αλλά με ελλείψεις (συχνότητες που δεν 

επαρκούν για την εξυπηρέτηση του μεγάλου όγκο χρηστών, αναξιόπιστα 

δρομολόγια, περιορισμένο ωράριο, μη ύπαρξη ενιαίου εισιτηρίου). Οι 

υφιστάμενες γραμμές καλύπτουν σχετικά ικανοποιητικά τις διάφορες 

περιοχές με σημαντικά κενά ωστόσο σε επιμέρους περιοχές. Στον αντίποδα, 

θετική κρίνεται η λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών CITYBUS, με 

δωρεάν μετακίνηση, οι οποίες προβλέπεται να ενισχυθούν και με νέα γραμμή 

που θα εκτελεί ηλεκτρικό όχημα. 
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✓ Σύμφωνα με τις γενικότερες τάσεις εξέλιξης, καθώς και τις σύγχρονες 

κατευθύνσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα των πόλεων, τα υφιστάμενα 

προβλήματα διαιωνίζονται και επεκτείνονται σε όλους τους τομείς της ζωής 

της πόλης. 

Οι εκτιμήσεις της ομάδας έργου του ΣΒΑΚ Ηρακλείου, παρουσιάζονται στη 

συνέχεια ανά θεματική κατηγορία για τους Ορίζοντες 5ετίας, 10ετίας & 15+ετίας. 

 

7.2.2 Διαχείριση Οδικής Κυκλοφορίας (Κυκλοφοριακή Οργάνωση, Σηματοδότηση) 

Κυκλοφοριακή Οργάνωση 

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Η κυκλοφοριακή οργάνωση στο σύνολο του Δήμου λειτουργεί όπως στην 

υφιστάμενη κατάσταση. Δεν υλοποιούνται παρεμβάσεις στο βασικό οδικό 

δίκτυο του Δήμου. 

2. Οι μεγάλοι οδικοί άξονες (ΒΟΑΚ μαζί με τις παράπλευρες οδούς του, μεγάλος 

δακτύλιος, Λ. Κνωσού, Λ. Καζαντζίδη, Εθν. Αντιστάσεως, Λ. 62 Μαρτύρων, 

κ.α.) και οι υψηλοί κυκλοφοριακοί φόρτοι που αυτοί εξυπηρετούν 

κατακερματίζουν τον αστικό ιστό. Διασχίζονται δύσκολα, εγκυμονώντας σε 

ορισμένα σημεία τους μάλιστα αρκετούς κινδύνους για όσους μετακινούνται 

με ενεργούς τρόπους μετακίνησης. 

3. Δεν προβλέπονται-υλοποιούνται νέες προτάσεις οδών ήπιας κυκλοφορίας 

και πεζοδρομήσεων. 

4. Το πρωτεύον οδικό δίκτυο παραμένει κορεσμένο, ιδιαίτερα κατά τις ώρες 

αιχμής, καθώς η ζήτηση αυξάνει λόγω της αύξησης ιδιοκτησίας Ι.Χ., ενώ η 

προσφορά παραμένει σταθερή ή μειώνεται λόγω της παράνομης στάθμευσης, 

η οποία μειώνει την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού. Η κατάσταση 

λειτουργίας του βασικού οδικού δικτύου στο κέντρο της πόλης είναι πολύ 

επιβαρυμένη κατά τις ώρες και μέρες αιχμής. 

5. Με την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης αναμένεται αύξηση των 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων, όπως και των ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων, με 

πρόσθετη επιβάρυνση στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου, τόσο λόγω της 

πρόσθετης χρήσης, όσο και λόγω του πιθανού πρόσθετου στόλου οχημάτων. 

6. Σημειώνεται τέλος ότι, εντός του ορίζοντα της 10ετίας, με τη λειτουργία του 

νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι, θα υπάρξει ανακατανομή της σχετικής 

κυκλοφορίας που σήμερα επιβαρύνει τη Νέα Αλικαρνασσό, ενώ -αναλόγως 

των χρήσεων που θα αντικαταστήσουν το σημερινό αεροδρόμιο- ενδέχεται 

να υπάρχει πρόσθετη κυκλοφοριακή επιβάρυνση του οδικού δικτύου των 

γειτονιών στη Νέα Αλικαρνασσό. 
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Σηματοδότηση 

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Η υφιστάμενη σηματοδότηση λειτουργεί όπως σήμερα. Δεν αλλάζει το 

πλήθος των σηματοδοτούμενων κόμβων.  

2. Η αύξηση της χρήσης ΙΧ προκαλεί αύξηση του χώρου κατάληψης των 

οχημάτων  έναντι των πεζών και σε συνδυασμό με την έλλειψη πεζοφάναρων 

για την ασφαλή κίνηση τους, μειώνονται τα επίπεδα της οδικής ασφάλειας 

στην περιοχή. 

7.2.3 Οδική ασφάλεια (Διαμορφώσεις Ισόπεδων Κόμβων)  

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Δεν πραγματοποιούνται μεταβολές και αναπλάσεις στις διαμορφώσεις των 

ισόπεδων κόμβων στο σύνολο του Δήμου, εκτός όσων έχουν ήδη 

προγραμματιστεί. Η οδική ασφάλεια των ισόπεδων κόμβων παραμένει στα 

ίδια επίπεδα, καθώς δεν υλοποιούνται διαμορφώσεις που να μειώσουν την 

επικινδυνότητα τους (διαβάσεις πεζών, ράμπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών, 

κλπ.). 

2. Η ελλιπής διαμόρφωση του οδικού περιβάλλοντος εξακολουθεί να 

αποθαρρύνει την πεζή μετακίνηση (επικίνδυνες διασταυρώσεις, έλλειψη 

διαβάσεων, ακατάλληλα πεζοδρόμια, κλπ.). 

7.2.4 Διαχείριση Στάθμευσης  

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Δεν εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης επισκεπτών σε 

επιβαρυμένες περιοχές του Δήμου. 

2. Βάσει του εκτιμώμενου ΑΕΠ παραμένει υψηλός ο δείκτης ιδιοκτησίας και 

χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου και επακόλουθα, αυξάνεται η ζήτηση για 

θέσεις στάθμευσης στις κεντρικές περιοχές με εμπορικές χρήσεις ή χρήσεις 

αναψυχής.  

3. Δεν υλοποιούνται νέοι οργανωμένοι χώροι στάθμευσης. Δεδομένης της 

έλλειψης δημοσίων χώρων στάθμευσης, η ζήτηση ικανοποιείται μόνο από 

τους υφιστάμενους εκτός οδού χώρους στάθμευσης, οι οποίοι δεν επαρκούν 

για τις ανάγκες της ζήτησης. 

4. Παραμένουν και εντείνονται τα φαινόμενα παράνομης στάθμευσης στο 

σύνολο του Δήμου, με μεγαλύτερη ένταση στις κεντρικές περιοχές. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, η έντονη παρουσία φαινομένων παράνομης στάθμευσης 

(κατάληψη πεζοδρομίων, στάθμευση στις διασταυρώσεις, στάθμευση σε 

διπλό στίχο κ.α.) υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του δικτύου, 

αυξάνοντας τις χρονικές καθυστερήσεις αλλά και την πιθανότητα πρόκλησης 

τροχαίου συμβάντος. 
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5. Υπάρχει έλλειψη αστυνόμευσης στις περιοχές που παρουσιάζουν έντονο 

πρόβλημα παράνομης στάθμευσης. 

6. Αναμένεται να εκπονηθεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) 

βάσει του Ν. 4710/2020 για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων σε προσβάσιμους δημόσιους χώρους, κατά μήκος του αστικού/ 

υπεραστικού οδικού δικτύου. Οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης ωστόσο είναι 

αμφίβολο εάν θα δεν διαθέτουν θέσεις για ηλεκτρικά οχήματα ή σημεία 

φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η έλλειψη χώρων στάθμευσης με 

δυνατότητα επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων αποθαρρύνει τους 

πολίτες από την αγορά και χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων τα επόμενα χρόνια εκτιμάται 

ότι θα είναι αυξημένη. 

7.2.5 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Οι υφιστάμενες υποδομές Δημόσιας Συγκοινωνίας (ΜΜΜ) λειτουργούν όπως 

στην υφιστάμενη κατάσταση, διατηρώντας το ίδιο επίπεδο εξυπηρέτησης, το 

οποίο, όπως έχει προκύψει από τις έρευνες (επιτόπιες & ερωτηματολογίων), 

δεν είναι αρκετά ικανοποιητικό εντός των ορίων του Δήμου και ιδιαίτερα 

εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου.  

Παρόλο που η λειτουργία του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ κρίνεται αρκετά ικανοποιητική 

με 20 αστικές γραμμές και 2 γραμμές CITYBUS, υπάρχουν σημαντικές 

ελλείψεις όπως: συχνότητες που δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση του 

μεγάλου όγκου χρηστών, αναξιόπιστα δρομολόγια, περιορισμένο ωράριο 

(6:00-23:00), ενιαίου εισιτηρίου κ.α.  

Η μη ύπαρξη ενοποιημένου εισιτηρίου για το συνδυασμό 2 ή περισσότερων 

γραμμών έχει διπλάσια ή αντίστοιχα πολλαπλάσια τιμή με αποτέλεσμα να 

αποφεύγεται εξ' αρχής. Το σύνολο των λεωφορειακών γραμμών εξυπηρετούν 

ακτινικά την πόλη και τις επιμέρους γειτονιές προς το κέντρο. Οι κομβικές 

δραστηριότητες/ περιοχές όπως το ΙΤΕ, ΠΑΓΝΗ, ΕΛΜΕΠΑ-πρώην ΤΕΙ, και 

ευρύτερα η ζώνη Αμφιθέα, Εσταυρωμένος, Φοινικιά, ΤΕΙ, Πρώην ΚΑΤΤΕ, και 

ΒΙΠΕ εξυπηρετούνται μόνο με διαδρομές που συνδέουν το κέντρο με κάποιες 

εξ αυτών. Ενδεικτικά, δεν υπάρχουν περιφερειακές συνδέσεις μεταξύ των 

περιοχών Καμίνια - Θέρισσος – Μασταμπάς - Κορώνη, Αλικαρνασσός – Άη 

Γιάννης - Βενιζέλειο, το σύνολο των γειτονιών με ΠΑΓΝΗ - ΙΤΕ - ΕΛΜΕΠΑ, 

Αμμουδάρα - Γάζι - ΠΑΓΝΗ κ.α.  

Η κάλυψη της έκτασης που εξυπηρετούν οι υφιστάμενες γραμμές παραμένει 

όπως σήμερα, δηλαδή αν και καλύπτει τη μεγαλύτερη έκταση της περιοχής, 

εντοπίζονται σημαντικά κενά σε επιμέρους περιοχές (επιρροή κάλυψης 

στάσεων 250μ.), όπως στις περιοχές Καμίνια, σε μέρος της Θερίσου, στο 

Περιφερειακό Κέντρο, στον Εσταυρωμένο, στον Άη Γιάννη Χωστό - Στειακού 
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Μετόχι, στην Κορώνη, στον Κάτω Κατσαμπά - Παπά Τίτου Μετόχι, και σε 

μέρος των Μεσαμπελιών. 

2. Στον αντίποδα, αναμένεται να παραμείνει η μεγάλη συχνότητα δρομολογίων 

προς Αεροδρόμιο και Λιμάνι, ενώ θετική κρίνεται η λειτουργία των 

λεωφορειακών γραμμών CITYBUS, με δωρεάν μετακίνηση, οι οποίες 

προβλέπεται να ενισχυθούν και με νέα γραμμή που θα εκτελεί ηλεκτρικό 

όχημα. 

3. Όσον αφορά στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς, ο υφιστάμενος σχεδιασμός δεν 

προβλέπει να εξυπηρετηθεί ο Δήμος με Γραμμή Τραμ/ LRT, όπως έχει 

συζητηθεί παλαιότερα.  

❖ 15+ετία 

1. Η λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι προκαλεί ανακατανομή της 

επιβατικής κίνησης στα Μ.Μ.Μ. και πιθανότατα αλλαγές σε συγκεκριμένες 

γραμμές για το σύνολο του Δήμου. Γίνεται επιτακτική η ανάγκη για επέκταση 

και βελτίωση των λεωφορειακών γραμμών που διευκολύνουν τη 

μετεπιβίβαση των χρηστών. 

2. Δεν ανανεώνεται ο στόλος των οχημάτων του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ, τα οποία πλέον 

δεν είναι σύγχρονα και ενδεχομένως δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 

7.2.6 Ολοκληρωμένο δίκτυο προσβάσιμων διαδρομών ήπιας μετακίνησης & 

Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών (πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, ήπιας 

κυκλοφορίας, διαπλάτυνση πεζοδρομίων)  

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Στην παρούσα κατάσταση δεν υπάρχει δίκτυο πράσινης διαδρομής. Επίσης, 

δεν υπάρχει ενιαίο δίκτυο ποδηλατόδρομου. Υπάρχουν 3 κατασκευασμένοι 

ποδηλατόδρομοι (Παραλιακός Ποδηλατόδρομος Καράβολα-Γιόφυρο, 

Ποδηλατόδρομος Λιμένα Ηρακλείου, Ποδηλατόδρομος Κνωσού), εκ των 

οποίων ο ποδηλατόδρομος επί της Λ. Κνωσού είναι πρακτικά ανύπαρκτος 

καθώς είναι κατειλημμένος από παράνομα σταθμευμένα οχήματα και κάδους 

απορριμμάτων.  

2. Πεζοδρομημένες ζώνες εντοπίζονται στην Παλιά Πόλη Ηρακλείου, Πλατεία 

Ελευθερίας, Βαλιδέ Τζαμί, Καγιαμπή, καθώς και στο παραλιακό μέτωπο, 

βόρεια της Λ. Σοφ. Βενιζέλου  (Καράβολας). Επιπλέον, υπάρχουν 

πεζοδρομήσεις και ηπιοποιήσεις σε μεμονωμένα οδικά τμήματα και στην 

υπόλοιπη έκταση του ΠΣΗ, οι οποίες παραμένουν αποσπασματικές και δεν 

συνδέονται σε ενιαίο δίκτυο. 

3. Όπως προέκυψε από τις έρευνες ερωτηματολογίων που πραγματοποιήθηκαν 

στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ, ο δημοφιλέστερος τρόπος μετακίνησης -

μετά την οδήγηση αυτοκινήτου/ μοτοσικλέτας- είναι η πεζή μετακίνηση, 

γεγονός που αποδεικνύει την αναγκαιότητα για βελτίωση των σχετικών 

υποδομών. 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 2 - Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων και 

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Σεπτέμβριος 2020 

 

 
251 

4. Επιπλέον, βάσει των ερευνών ερωτηματολογίων, στα σημαντικότερα 

προβλήματα σχετικά με τη μετακίνηση των κατοίκων, επισημάνθηκαν 

(μεταξύ άλλων) «Η κίνηση του πεζού δεν είναι άνετη και ευχάριστη» (12%), «Η 

κίνηση του πεζού δεν είναι ασφαλής» (10%), «Έλλειψη σεβασμού στον πεζό 

από τους άλλους χρήστες του δρόμου» (9%), «Η κίνηση του ποδηλάτη δεν 

είναι ασφαλής» (8%). Παράλληλα, οι μαθητές στην πλειοψηφία τους δεν 

αισθάνονται ασφαλείς όταν περπατούν στον δρόμο ή το πεζοδρόμιο από 

άποψη οδικής ασφάλειας, ενώ δεν αισθάνονται ασφαλείς να περπατούν όταν 

νυχτώνει και από πλευράς εγκληματικότητας. 

5. Δεν υλοποιούνται νέες προτάσεις οδών ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρομήσεων 

ή ποδηλατόδρομων. 

6. Η έλλειψη επαρκούς πλάτους πεζοδρομίων (βάσει προδιαγραφών απαιτείται 

ελεύθερο πλάτος κίνησης πεζών τουλάχιστον 1,5μ. ή 2,05 με οδικό 

εξοπλισμό) εξακολουθεί να δυσχεραίνει τη λειτουργία του δικτύου και την 

ασφαλή κίνηση των πεζών στο δίκτυο.  

7. Παραμένουν οι ελάχιστες και αποσπασματικές διαμορφώσεις για την κίνηση 

των ΑΜΕΑ (όπως ράμπες και οδεύσεις τυφλών), που οδηγούν σε αδυναμία 

χρήσης του δικτύου από ΑΜΕΑ και σε μειωμένη οδική ασφάλεια. 

8. Η ελλιπής διαμόρφωση του οδικού περιβάλλοντος εξακολουθεί να 

αποθαρρύνει παιδιά και ενήλικες από την πεζή μετακίνηση. Η έλλειψη 

υποδομών αποθαρρύνει την πεζή μετακίνηση και τη χρήση του ποδηλάτου 

εντός του Δήμου, παρόλο που ο πολεοδομικός χαρακτήρας του ΠΣΗ έχει τις 

δυνατότητες να διαμορφώσει φιλικές συνθήκες για το περπάτημα. 

9. Η απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού ενός δικτύου πράσινων 

διαδρομών εντείνει το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και παρεμποδίζει την 

προσβασιμότητα, ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων (παιδιά, ηλικιωμένοι, 

ΑΜΕΑ κ.ά.). 

10. Η έλλειψη συντήρησης των πεζοδρόμων και πεζοδρομίων, των διαβάσεων, 

των ποδηλατοδρόμων και των σχετικών υποδομών –όπου υπάρχουν– 

δημιουργεί προβλήματα στην οδική ασφάλεια αλλά και στη συνολική εικόνα 

σχετικά με το επίπεδο αντιληπτής οδικής ασφάλειας στην περιοχή. 

11. Το εγκατεστημένο (από το 2011) σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων, 

λειτουργεί όπως σήμερα. Ωστόσο, ο μη αυτοματοποιημένος τρόπος 

λειτουργίας περιορίζει τις δυνατότητες του συστήματος, ενώ προκύπτει ότι 

η χρήση κυρίως αφορά αναψυχή και όχι μετακίνηση εργασίας. 

12. Η αύξηση του δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. και η επακόλουθη αύξηση της ζήτησης 

για στάθμευση, σε συνδυασμό με την έλλειψη οργανωμένων χώρων 

στάθμευσης στις κεντρικές περιοχές, εντείνει το πρόβλημα της κατάληψης 

πεζοδρομίων από την παράνομη στάθμευση και συνεπώς την 

προσβασιμότητα.  
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7.2.7 Χώροι Πρασίνου - Κοινόχρηστοι Χώροι 

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Οι χώροι πρασίνου εντός του οικιστικού αποτυπώματος του Δήμου 

παραμένουν περιορισμένοι έως ανύπαρκτοι. 

2. Οι χώροι περιαστικού πρασίνου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

παραμένουν ως έχουν, χωρίς παρεμβάσεις ανάδειξής τους, με τον κίνδυνο 

υποβάθμισης να γίνεται εντονότερος.  

3. Η έλλειψη πράσινης διαδρομής, φιλικής προς τις ήπιες μορφές μετακίνησης, 

η οποία να συνδέει τους χώρους πρασίνου με τις διάφορες πολιτιστικές, 

εκπαιδευτικές, αθλητικές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις του Δήμου, 

αποθαρρύνει την αξιοποίηση τους από τους πολίτες.  

7.2.8 Εμπορικές Μεταφορές  

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Το ωράριο των εμπορικών φορτοεκφορτώσεων εξακολουθεί να λειτουργεί 

όπως στην υφιστάμενη κατάσταση, αυξάνοντας τις χρονικές καθυστερήσεις 

και υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του δικτύου. 

2. Δεν υλοποιούνται μέτρα σχετικά με τις εμπορικές μεταφορές, όπως θέσεις 

φορτοεκφόρτωσης σε συγκεκριμένα οδικά τμήματα για την εξυπηρέτηση των 

καταστημάτων, με αποτέλεσμα να γίνεται κατάληψη του οδικού δικτύου από 

τα οχήματα εμπορικών μεταφορών. 

3. Τα μεγάλα φορτηγά συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το τοπικό δίκτυο της 

περιοχής για τη μετακίνηση τους, γεγονός που δυσχεραίνει τη λειτουργία του 

δικτύου και δημιουργεί οχλήσεις σε επίπεδο γειτονιάς.  

7.2.9 Κατανάλωση Ενέργειας  

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Δεν υλοποιούνται μέτρα σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

και των εκπεμπόμενων ρύπων. 

2. Όπως προαναφέρθηκε, αναμένεται να εκπονηθεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (ΣΦΗΟ) βάσει του Ν. 4710/2020 για την εγκατάσταση σημείων 

φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε προσβάσιμους δημόσιους χώρους, κατά 

μήκος του αστικού/ υπεραστικού οδικού δικτύου..  

3. Εκπονείται Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ). 

Ωστόσο, η επιβολή των μέτρων για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 

των εκπεμπόμενων ρύπων (όπως προκύπτει και από το ήδη εκπονημένο 

ΣΔΑΕ) παραμένει αμφίβολη. 
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7.2.10 Προώθηση & Δράσεις Βιώσιμης Κινητικότητας - Πρόσθετα Μέτρα  

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Δεν υλοποιούνται μέτρα σχετικά με την προώθηση της βιώσιμης 

κινητικότητας, ούτε δράσεις συμμετοχικότητας των πολιτών. 

2. Θετική δράση είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, στην οποία ο Δήμος 

Ηρακλείου συμμετέχει τα δύο τελευταία χρόνια. 

3. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η εξέλιξη της τεχνολογίας με τις σύγχρονες 

εφαρμογές για smart συσκευές, δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο Ηρακλείου 

για άμεση προσέγγιση των δημοτών του, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί μαζί 

τους μέσω μηνυμάτων. 
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 7.3 Ήπιο Σενάριο (Do Something) 

7.3.1 Γενικές Αρχές - Κατευθύνσεις Ήπιου Σεναρίου 

Οι Γενικές Αρχές που ακολουθούνται στο πλαίσιο του Ήπιου Σεναρίου έχουν ως 

εξής: 

✓ Ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στα προηγούμενα Κεφάλαια του παρόντος 

Παραδοτέου σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις εξέλιξης 

(ΓΠΣ, πληθυσμιακή εξέλιξη, οικονομικές εξελίξεις, Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, 

μελλοντικές επεκτάσεις υποδομών μεταφορών και ΜΜΜ, Δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων, Κατανάλωση Ενέργειας, Θόρυβος, Τεχνολογικές εξελίξεις 

& Ηλεκτροκίνηση). 

✓ Ως γενική αρχή προτείνεται η εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου, όπου και εάν κρίνεται ότι υπάρχουν τροποποιήσεις στην 

υφιστάμενη κατάσταση. 

✓ Στο παρόν Σενάριο επιδιώκεται η βέλτιστη διαχείριση των υφιστάμενων 

υποδομών, με ήπιες παρεμβάσεις, χωρίς ριζοσπαστικές αλλαγές στις 

υποδομές και το δίκτυο μεταφορών. 

✓ Όσον αφορά στα σχεδιαζόμενα έργα του υπερκειμένου σχεδιασμού, 

υλοποιούνται οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις που επηρεάζουν συνολικά τις 

μετακινήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης, όπως παρεμβάσεις στον ΟΛΗ, 

μεταφορά του αεροδρομίου στο Καστέλλι, αναβάθμιση του ΒΟΑΚ. 

✓ Αντικατάσταση παράνομης στάθμευσης με διαπλάτυνση πεζοδρομίων και -

όπου είναι εφικτό- δημιουργία ποδηλατόδρομων, ακόμη και σε τμήματα του 

ιεραρχημένου οδικού δικτύου. Σχεδιασμός μέτρων (π.χ. φύτευση ή/ και 

κιγκλιδώματα στο άκρο των πεζοδρομίων) αποτροπής/ κατάργησης της 

παράνομης στάθμευσης –ιδιαίτερα αυτής επί των πεζοδρομίων– στο 

ιεραρχημένο οδικό δίκτυο του Δήμου. Στην υφιστάμενη κατάσταση, η 

παράνομη στάθμευση στο ιεραρχημένο οδικό δίκτυο μειώνει σε μεγάλο 

βαθμό το επίπεδο της οδικής ασφάλειας για πεζούς (καθώς τους ωθεί να 

κινηθούν σε μειωμένο πλάτος ή/ και επί του ενεργού οδοστρώματος) και για 

οχήματα (μείωση ορατότητας, ιδιαίτερα στις διασταυρώσεις). 

✓ Στις οδούς που επιτρέπεται η παρόδια στάθμευση προτείνονται 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις με εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης, έτσι 

ώστε να χωροθετείται η νόμιμη στάθμευση και να εξασφαλίζεται η 

ορατότητα των διασταυρώσεων προς όφελος της οδικής ασφάλειας. 

✓ Ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και βελτίωση των τεχνικών/ 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών σε όλο τον Δήμο, για την ευχερέστερη πεζή 

μετακίνηση των χρηστών. 
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✓ Στις παρεμβάσεις που προτείνονται να υλοποιηθούν, δίνεται προτεραιότητα 

στην προσβασιμότητα στις ευάλωτες ομάδες, με ιδιαίτερη πρόβλεψη σε 

ράμπες ΑΜΕΑ στις διασταυρώσεις και σε οδεύσεις τυφλών επί των 

πεζοδρομίων. 

✓ Αποτροπή της διαμπερούς κίνησης οχημάτων από τις περιοχές κατοικίας, 

με μέτρα όπως ηπιοποιήσεις - πεζοδρομήσεις οδικών τμημάτων, μείωση 

των ορίων ταχύτητας, οφιοειδείς χαράξεις, δημιουργία δικτύων 

συγκλινόμενων και αποκλινόμενων οδικών τμημάτων στις περιοχές 

γειτονιάς. 

✓ Μείωση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων στις περιοχές κατοικίας. 

Επιτυγχάνεται με χρήση πρόσθετης σηματοδότησης (φανάρια, 

πεζοφάναρα), νέων προγραμμάτων σηματοδότησης (gating), σήμανση (όρια 

ταχύτητας, κλπ.) στο ιεραρχημένο οδικό δίκτυο και με ηπιοποιήσεις και 

σχετικές αρχιτεκτονικές αναπλάσεις στο τοπικό οδικό δίκτυο. 

✓ Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) τόσο στις κεντρικές 

περιοχές του Δήμου, όσο και στις περιοχές μεγάλης ζήτησης, με αξιοποίηση 

«έξυπνων συστημάτων» (smart systems). Αρχές του ΣΕΣ είναι κατά 

προτεραιότητα η εξυπηρέτηση των κατοίκων και ακολούθως η χωροθέτηση 

θέσεων επισκεπτών στις εμπορικές χρήσεις, με μέγιστο επιτρεπόμενο 

χρόνο στάθμευσης τις 3 ώρες. 

✓ Κατασκευή και λειτουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης εκτός οδού. 

✓ Οι υποδομές Δημόσιας Συγκοινωνίας (Αστικό ΚΤΕΛ & City Bus) λειτουργούν 

με αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση 

(Αύξηση συχνότητας/ Πύκνωση δρομολογίων ΜΜΜ, Βελτίωση αξιοπιστίας, 

Επέκταση ωραρίου, Εφαρμογή τηλεματικής, Ανανέωση/ Αντικατάσταση 

στόλου οχημάτων με εκσυγχρονισμένα οχήματα, περιβαλλοντικά φιλικά), 

βελτιώνοντας ουσιαστικά το επίπεδο εξυπηρέτησης. Όπως έχει προκύψει 

από τις έρευνες της ομάδας έργου και τη σχετική βιβλιογραφία, η 

αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της Δημόσιας Συγκοινωνίας, 

είναι το βασικότερο κριτήριο για την επιλογή έναντι της χρήσης του 

αυτοκινήτου. 

✓ Ενίσχυση της χρήσης ποδηλάτου με κατασκευή δικτύου ποδηλατόδρομων 

και διαμόρφωση υποδομών χρήσης ποδηλάτου (parking, σύστημα κοινής 

χρήσης ποδηλάτων, κλπ.), ώστε το ποδήλατο να αποτελεί εναλλακτικό μέσο 

μετακίνησης και ταυτόχρονα να λειτουργεί ως συμπληρωματικό μέσο της 

δημόσιας συγκοινωνίας.  

✓ Δημιουργία Δικτύου Πράσινων Διαδρομών. 

✓ Βιώσιμη διαχείριση εμπορικών/ εμπορευματικών μεταφορών. 

Οι προτάσεις της έργου του ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου, παρουσιάζονται στη συνέχεια 

ανά θεματική κατηγορία για τους Ορίζοντες 5ετίας, 10ετίας & 15+ετίας. 
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7.3.2 Διαχείριση Οδικής Κυκλοφορίας (Κυκλοφοριακή Οργάνωση, Σηματοδότηση) 

Κυκλοφοριακή Οργάνωση 

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Εκτροπή διαμπερών/ υπερτοπικών φόρτων από το κέντρο της πόλης 

(Παλιά Πόλη). Προτείνονται μέτρα αποτροπής της διαμπερούς κυκλοφορίας 

(π.χ. συγκλινόμενα/ αποκλινόμενα οδικά τμήματα, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, 

πεζοδρομήσεις, κλπ.). 

2. Δημιουργία Πεζοδρομημένων Περιοχών (Car free zones) και Επέκταση των 

υφιστάμενων πεζοδρομήσεων. Προτείνεται απαγόρευση διέλευσης και 

στάθμευσης οχημάτων πλην συλλογικών μέσων μεταφοράς και μικρών 

οχημάτων τροφοδοσίας. Εξαιρούνται μη διαμπερείς διαδρομές πρόσβασης 

προς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης εκτός οδού για 

κατοίκους και επισκέπτες. 

3. Δημιουργία ζωνών ήπιας κυκλοφορίας, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων 

θα περιορίζεται σε χαμηλό όριο ταχύτητας (30km/h). Περιλαμβάνει 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις των οδών (π.χ. οφιοειδής χάραξη, 

εγκιβωτισμένη στάθμευση, κλπ.). 

4. Μείωση των ορίων ταχύτητας σε 40km/h στο ιεραρχημένο δίκτυο και σε 

30km/h στις συλλεκτήριες και τις τοπικές οδούς. 

5. Απαγόρευση διέλευσης (και στάθμευσης) βαρέων οχημάτων σε περιοχές 

κατοικίας και σε συγκεκριμένες περιοχές μεγάλης ζήτησης (εμπορίου, 

αναψυχής) κατά τις ώρες αιχμής (π.χ. περιοχή εντός των Ενετικών Τειχών, 

γειτονιές π.χ. Καμίνια, Θέρισσος, Άη Γιάννης, Μπεντεβή, Μασταμπάς κ.α.)  

6. Μετατροπή (ενδεικτικών ή όλων) των οδών με υφιστάμενα πεζοδρόμια 

πλάτους μικρότερο των 1,50μ. (και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα 

διαπλάτυνσης) σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομους. Το μέτρο 

συνοδεύεται από αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (π.χ. ενιαίο οδόστρωμα ή 

οφιοειδής χάραξη, απαγόρευση στάθμευσης ή εγκιβωτισμένες θέσεις, κα.)  

7. Αναδιαμόρφωση/ ανακατασκευή/ διαπλάτυνση των πεζοδρομίων  με πλάτος 

πεζοδρομίων τουλάχιστον 1,5μ. ή 2,05μ. (εφόσον υπάρχει οδικός 

εξοπλισμός). Προσβασιμότητα σε όλους, μη δυνατότητα παράνομης 

στάθμευσης πάνω στα πεζοδρόμια (π.χ. φύτευση ή/ και κιγκλιδώματα στο 

άκρο των πεζοδρομίων ή άλλο, για την αποτροπή της παράνομης 

στάθμευσης στα πεζοδρόμια, κλπ.). Προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες, 

με ιδιαίτερη πρόβλεψη σε ράμπες ΑΜΕΑ στις διασταυρώσεις και σε 

οδεύσεις τυφλών. 

8. Εφαρμογή συστήματος κοινής χρήσης συμβατικών και ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων πόλης: Car sharing "κοινόχρηστα αυτοκίνητα" & "κοινόχρηστα 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης".  
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9. Αντίστοιχα, εφαρμογή συστήματος κοινής χρήσης συμβατικών και 

ηλεκτρικών ποδηλάτων πόλης: Bike sharing "κοινόχρηστα ποδήλατα" & 

"κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα πόλης"   

Σηματοδότηση 

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Τοποθέτηση πεζοφάναρων σε οδικά τμήματα με αυξημένη οδική 

κυκλοφορία και μεγάλες ταχύτητες κίνησης, στο πέρας των 

πεζοδρομημένων οδών, κ.α. 

2. Εφαρμογή σε όλα τα φανάρια σύγχρονων συστημάτων για την 

προσβασιμότητα/ διέλευση ευάλωτων ομάδων. Ηχητικά συστήματα για 

διέλευση τυφλών, έξυπνα συστήματα με ενημέρωση για το που βρίσκεται ο 

χρήστης, «φανάρια που μιλάνε», κ.α. 

3. 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). Οι "ουρές" και καθυστερήσεις οχημάτων 

περιορίζονται στο ιεραρχημένο οδικό δίκτυο, στα όρια της πόλης. 

7.3.3 Οδική ασφάλεια (Διαμορφώσεις Ισόπεδων Κόμβων)  

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Δημιουργία κυκλικών κόμβων (roundabout) σε διασταυρώσεις με υψηλό 

δείκτη τροχαίων συμβάντων, για τη βελτίωση των αστικών 

χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος χώρου, κλπ. και εφόσον υπάρχει 

διαθέσιμος χώρος σύμφωνα με υφιστάμενα ρυμοτομικά σχέδια. 

2. Αναδιαμόρφωση ισόπεδων κόμβων, κατά προτεραιότητα σε διασταυρώσεις 

μειωμένης οδικής ασφάλειας . Υλοποιούνται μέτρα βελτίωσης, ανάλογα με 

τη γεωμετρία τους, διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, τουλάχιστον στα 

πρώτα 5μ., του κάθε οδικού τμήματος με εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης 

εξασφαλίζοντας καταρχάς την απαιτούμενη ορατότητα των οδηγών, κλπ., 

κατασκευή υποδομής για την προσβασιμότητα ευάλωτων ομάδων 

(διαβάσεις πεζών, ράμπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών, κλπ.) 

7.3.4 Διαχείριση Στάθμευσης  

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) κατοίκων & 

επισκεπτών στην κεντρική περιοχή του Ηρακλείου με ολοκληρωμένη 

διαχείριση της ζήτησης στάθμευσης κατοίκων & επισκεπτών. 

2. Επέκταση της εφαρμογής του ΣΕΣ σε περιοχές μεγάλης ζήτησης. Προστασία 

κατοικίας, απομάκρυνση μακροχρόνιας στάθμευσης επισκεπτών σε 

περιοχές με αυξημένη ζήτηση (π.χ. πέριξ Νοσοκομείων, υφιστάμενου 
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αεροδρομίου, λιμένα, κ.α.), εξυπηρέτηση επισκεπτών για βραχυχρόνια 

στάθμευση. 

3. Εφαρμογή smart systems για τον έλεγχο των θέσεων επισκεπτών σε όλη 

την έκταση εφαρμογής του ΣΕΣ 

4. Αξιοποίηση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης εκτός οδού & Ενσωμάτωση 

στη λειτουργία του ΣΕΣ με real time πληροφόρηση. 

5. Κατασκευή και λειτουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης εκτός οδού 

(parking) & Ενσωμάτωση στη λειτουργία του ΣΕΣ με real time πληροφόρηση. 

6. Ενοποιημένη διαχείριση θέσεων στάθμευσης ΣΕΣ και θέσεων χώρων 

στάθμευσης εκτός οδού με real time (σε πραγματικό χρόνο) παροχή 

πληροφορίας στον οδηγό για τη συνολική προσφορά και τη θέση 

διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης (εφαρμογή τηλεματικής). 

7. Νόμιμη παρόδια στάθμευση με εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης. 

Προτείνεται η υλοποίηση αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων για τη 

χωροθέτηση των νόμιμων θέσεων στάθμευσης και τη μη δυνατότητα 

παράνομης στάθμευσης. 

8. Διακριτή χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ με εφαρμογή στο 

σύνολο του οδικού δικτύου. Αυξημένες θέσεις ΑΜΕΑ (επιπλέον του 

θεσμοθετημένου 5% των νόμιμων θέσεων) σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση 

(π.χ. εμπορίου και αναψυχής), αλλά και σε σημεία μετεπιβίβασης σε ΜΜΜ. 

9. Δημιουργία χώρων στάθμευσης δικύκλων, παρά την οδό και εκτός οδού. 

Ενσωμάτωση στη λειτουργία του ΣΕΣ. 

10. Χωροθέτηση χώρων στάθμευσης ταξί (πιάτσες).  

11. Χωροθέτηση χώρων στάθμευσης ποδηλάτων και εν γένει οχημάτων 

μικροκινητικότητας, παρά την οδό και εκτός οδού. Ενσωμάτωση στη 

λειτουργία του ΣΕΣ. 

12. Χωροθέτηση αποκλειστικών χώρων προσωρινής στάσης/ στάθμευσης για 

φορτοεκφόρτωση. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω τηλεματικής για 

κατάληψη ή όχι των χώρων φορτοεκφόρτωσης. Εφαρμογή σε θέσεις παρά 

την οδό και εκτός οδού και ενσωμάτωση στη λειτουργία του ΣΕΣ. 

13. Αξιοποίηση εργαλείων με τη χρήση και νέων τεχνολογιών για την αποτροπή 

της παράνομης στάθμευσης. 

7.3.5 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Αναβάθμιση & Επέκταση της Αστικής Συγκοινωνίας. Προτείνεται 

ανασχεδιασμός των υφιστάμενων Γραμμών & Διαδρομών, λειτουργία νέων 

Γραμμών, Συχνότερα δρομολόγια, Επέκταση ωραρίου, καθώς και Εποχιακός 

σχεδιασμός για τη θερινή περίοδο. 
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2. Προτείνεται (ως ιδιαίτερα σημαντική) η στενότερη συνεργασία Αστικού 

ΚΤΕΛ & Δήμου για την ικανοποίηση των αναγκών μετακίνησης κατοίκων και 

επισκεπτών. 

3. Βελτίωση υπηρεσιών ΜΜΜ: Αύξηση συχνότητας/ Πύκνωση δρομολογίων για 

Αστικό ΚΤΕΛ & City Bus, Βελτίωση αξιοπιστίας, Επέκταση ωραρίου, κλπ. 

4. Ανανέωση και Αντικατάσταση στόλου οχημάτων, με νέας τεχνολογίας - μη 

ρυπογόνα / μη θορυβώδη. Ο εξοπλισμός του στόλου λεωφορείων θα 

πραγματοποιείται με εκσυγχρονισμένα οχήματα, περιβαλλοντικά φιλικά, 

κατά προτίμηση ηλεκτρικά. 

5. Κίνητρα για τη χρήση των ΜΜΜ: Δημιουργία χώρων park & ride, Κάρτα 

απεριορίστων διαδρομών (π.χ. μηνιαία), Ενιαία τιμολόγηση, Επιβράβευση 

συχνής χρήσης με εξαργύρωση σε εισιτήρια για πολιτιστικούς/ 

αρχαιολογικούς χώρους, προσφορές σε εμπορικά καταστήματα, κλπ. 

6. Εφαρμογή Τηλεματικής σε όλες τις στάσεις. Βελτίωση της αξιοπιστίας της 

πληροφορίας. Αξιοποίηση των δεδομένων της τηλεματικής για βελτίωση 

των υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας. 

7. Δημιουργία λεωφορειολωρίδων & Εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας τους 

(αστυνόμευση, συντήρηση σήμανσης και υποδομής, κλπ.). 

7.3.6 Ολοκληρωμένο δίκτυο προσβάσιμων διαδρομών ήπιας μετακίνησης & 

Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών (πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, ήπιας 

κυκλοφορίας, διαπλάτυνση πεζοδρομίων)  

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων διαδρομών ήπιων 

μορφών μετακίνησης & Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών. Περιλαμβάνονται 

πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, διαπλατύνσεις 

πεζοδρομίων με παράλληλη ενίσχυση της παρόδιας φύτευσης. 

2. Υλοποίηση Δικτύου ποδηλατόδρομων σε όλο τον Δήμο με έμφαση το ΠΣΗ. 

Ένωση όλων των γειτονιών με το κέντρο της πόλης αλλά και σημαντικούς 

πόλους έλξης και γένεσης μετακινήσεων μέσω ποδηλατικών υποδομών 

(κατά προτεραιότητα αρχαιολογικός χώρος Κνωσού, Μουσεία Ηρακλείου, 

Πανεπιστήμια, αθλητικοί χώροι, Παγκρήτιο στάδιο, Λιμάνι, χώρος 

υφιστάμενου αεροδρομίου, κλπ.). 

3. Σύνδεση των κεντρικών στάσεων ΜΜΜ με ποδηλατοδρόμους και 

δυνατότητα Bike and ride. 

4. Bike sharing: "κοινόχρηστα ποδήλατα - ποδήλατα πόλης" : Ποδήλατα πόλης 

κοινής χρήσης συμβατικά και ηλεκτρικά. Πρόβλεψη επιπλέον για ηλεκτρικά 

οχήματα μικροκινητικότητας. 

5. Ανάδειξη των -πολλών- πολιτιστικών, αρχαιολογικών και ιστορικών 

σημείων της πόλης του Ηρακλείου , μέσω της σύνδεσης με δίκτυο το 
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δίκτυο Πράσινων διαδρομών, με τον αρχαιολογικό χώρο Κνωσού με το 

Λιμάνι. 

7.3.7 Χώροι Πρασίνου - Κοινόχρηστοι Χώροι 

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Ανάπλαση κεντρικών οδών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι άξονες 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου - Λεωφ. Νικολάου Πλαστήρα, Λεωφ. Μίνωος – ΕΟΚ 

– Σμπώκου - Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως ή Λεωφ. Δημοκρατίας.  

 Δίνεται έμφαση στην προσβασιμότητα, την κίνηση των ΑΜΕΑ και εν 

γένει των ευάλωτων ομάδων, δημιουργία ανεμπόδιστων διαδρομών με 

σεβασμό στον δημόσιο χώρο.  

 Μείωση λωρίδων κυκλοφορίας.  

 Αξιοποίηση χώρου για ήπια μετακίνηση ή/και -αν επιλεχθεί- για 

διέλευση ΜΣΤ. 

2. Δημιουργία νέων Πλατειών  

3. Δημιουργία πάρκων τσέπης  

4. Δημιουργία αστικών κερκίδων 

5. Αύξηση πρασίνου. Φυτεύσεις στον δημόσιο χώρο σε διαπλατύνσεις 

πεζοδρομίων, νησίδες και κοινόχρηστους χώρους. 

7.3.8 Εμπορικές Μεταφορές  

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Αυστηρό ωράριο εμπορικών φορτοεκφορτώσεων: 

 Μεγάλα οχήματα: φορτοεκφόρτωση μόνο κατά τις πολύ πρωινές ώρες,  

 Μικρά οχήματα: φορτοεκφόρτωση σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις,  

 Ελεύθερο ωράριο τροφοδοσίας με ηλεκτρικά ποδήλατα,  

2. Διαμόρφωση αστικών κέντρων διανομής εμπορευμάτων.  

7.3.9 Κατανάλωση Ενέργειας  

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Εκπονείται άμεσα Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) βάσει του 

Ν.4710/2020.  

2. Εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε δημοτικούς, 

δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές (ΦΕΚ 

4380Β/05.10.2020), απαιτείται 1 φορτιστής ανά 1000 κατ. Προτείνεται η 

χωροθέτηση των σημείων φόρτισης Η/Ο να καλύπτει χωρικά το σύνολο του 

Δήμου (διάσπαρτοι). Επιπλέον, για τις περιοχές μεγάλης ζήτηση (π.χ. 

Λιμάνι, Κέντρο) προτείνεται η χωροθέτηση διακριτών θέσεων ανά 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 2 - Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων και 

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Σεπτέμβριος 2020 

 

 
261 

κατηγορία οχήματος (επιβατικά ΙΧ, δίκυκλα – μοτοσυκλέτες και ποδήλατα, 

βαρέα οχήματα) 

3. Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) του Δήμου. 

Επικαιροποιήθηκε το 2018. Υλοποιούνται τα μέτρα σχετικά με τη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας και των εκπεμπόμενων ρύπων από τον τομέα των 

μεταφορών. 

4. Εκπόνηση/ Ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και 

Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) για τον Δήμο Ηρακλείου. Με την ολοκλήρωσή του, 

αναμένεται να ενσωματωθούν και να υλοποιηθούν τα μέτρα σχετικά με τη 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπεμπόμενων ρύπων από τον 

τομέα των μεταφορών. 

5. Αντικατάσταση όλων των οχημάτων του Δήμου με εκσυγχρονισμένα 

οχήματα, περιβαλλοντικά φιλικά. Προώθηση πράσινων τεχνολογιών 

κινητικότητας – Ανάπτυξη τεχνογνωσίας -  Προώθηση της ηλεκτροκίνησης 

– Eco driving. 

7.3.10 Προώθηση & Δράσεις Βιώσιμης Κινητικότητας - Πρόσθετα Μέτρα  

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Αξιοποίηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. Το Πάρκο Κυκλοφοριακής 

Αγωγής βρίσκεται στη Ν. Αλικαρνασσό, σε χώρο 7 στρεμμάτων και 

απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Προτείνεται 

επιπλέον, να διερευνηθεί η δυνατότητα μεταφοράς του Πάρκου/ 

εκπαίδευσης σε πραγματικό οδικό περιβάλλον στις γειτονιές της πόλης. 

2. Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στα σχολεία (π.χ. 

Δημιουργία Σχολικού Διαγωνισμού, για τη βιώσιμη κινητικότητα, από τον 

Δήμο). 

3. Εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για eco - driving οδήγηση, σε 

επαγγελματίες οδηγούς (λεωφορεία, ταξί) και σε όλους τους δημότες. 

4. Ενημέρωση και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας για την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών με εξατομικευμένες προωθητικές ενέργειες 

σε επίπεδο μεμονωμένου νοικοκυριού. Επιπλέον, προτείνεται -ενδεικτικά- 

να διεξαχθεί διαγωνισμός (τύπου hackathon) με τη υποβολή από κάθε 

ενδιαφερόμενο προτάσεων βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη (π.χ. 

«Πρασίνισε την Πόλη σου, μετακινήσου σωστά !»). 

5. Σταθερή συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και 

αξιοποίηση της για εκδηλώσεις και περαιτέρω ενημέρωση των πολιτών. 

Ενδεχομένως να αξιοποιηθεί και ως ετήσιο ορόσημο για δείκτες – 

μετρήσιμους στόχους. 

6. Εφαρμογή εξειδικευμένων μέτρων για τη διαχείριση της ζήτησης πέριξ των 

μεγάλων νοσοκομείων «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου» & 
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«Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου». Τα μέτρα θα αφορούν θέματα 

προσβασιμότητας, στάθμευσης, ταξί, έκτακτα περιστατικά, κλπ. 

Αστυνόμευση για εξασφάλιση της επιβολής τους. Εξασφάλιση γρήγορης 

εξυπηρέτησης ΕΚΑΒ στις βασικές διαδρομές εξυπηρέτησής τους. 

7. Εφαρμογή μέτρων βελτίωσης προσβασιμότητας, ήπιας κυκλοφορίας, 

προστασίας περιοχών πέριξ των σχολείων/ σχολικών συγκροτημάτων σε 

ακτίνα  300μ. Εφαρμογή της Απόφασης Αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 «Έγκριση 

Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για 

την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με 

αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» (ΦΕΚ 

2302/Β/16.09.2013) σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Ηρακλείου. 

8. Ειδικές ρυθμίσεις και σήμανση πέριξ χώρων όπου υπάρχουν παιδιά, 

ευάλωτες ομάδες, όπως σχολεία, αθλητικοί χώροι, κτίρια πρόνοιας, 

Νοσοκομεία, κα.   

9. Λειτουργία Open Mall στο κέντρο της πόλης. 

7.3.11 Παρεμβάσεις που συνδέονται με τη λειτουργία του λιμανιού (με τη συμβολή 

του ΟΛH) 

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Αύξηση του ποσοστού εξυπηρέτησης επιβατών και εργαζομένων από τα 

ΜΜΜ. Προωθείται η χρήση των ΜΜΜ που θα πρέπει να αντικαταστήσουν 

σταδιακά σε μεγάλο ποσοστό τα ιδιωτικά οχήματα. 

2. Σύνδεση δικτύου πράσινων διαδρομών με Κρουαζιέρα. Προτείνεται η 

δημιουργία διαδρόμων σύνδεσης (Πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι & ήπιας 

κυκλοφορίας με παράλληλη ενίσχυση πρασίνου παρά την οδό – συστοιχίες 

δέντρων) της παραλιακής λεωφόρου με Κέντρο Ηρακλείου, Αρχαιολογικό 

χώρο Κνωσού, Μουσείο/α Ηρακλείου κλπ. Οι διαδρομές θα διαμορφώνουν 

έτσι ώστε να είναι κατάλληλες και προσβάσιμες από ΑΜΕΑ. 

3. Προτείνεται η άμεση σύνδεση με γραμμές express του λιμανιού με το 

Αεροδρόμιο, τον Αρχαιολογικό χώρο Κνωσού, το Μουσείο Ηρακλείου και το 

Κέντρο Ηρακλείου (Παλιά Πόλη). Η λειτουργία των δρομολογίων προτείνεται 

να γίνεται με οχήματα Eco/Green, τα οποία να είναι προσβάσιμα από ΑΜΕΑ. 

4. Σχεδιασμός & λειτουργία διαδρόμου πεζών & ποδηλατοδρόμου εντός της 

χερσαίας ζώνης λιμένα (ΧΖΛ) του ΟΛΗ. Η ορθή λειτουργία τους αφορά 

μεταξύ άλλων στην προστασία από οχήματα, στην κατάλληλη σήμανση, 

στην πρόβλεψη σταθμών bike sharing και μικροκινητικότητας κ.α. 

5. Δημιουργία δικτύου eco/ green buses εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα 

(ΧΖΛ) για την εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζομένων, κλπ. το εν λόγω δίκτυο 

eco/ green buses θα αφορά σε εσωτερική εξυπηρέτηση της ΧΖΛ. 
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7.3.12 Παρεμβάσεις που συνδέονται με τη λειτουργία του Αεροδρομίου (με τη 

συμβολή του φορέα διαχείρισης) 

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Μετεγκατάσταση του αεροδρόμιου «Ν. Καζαντζάκης» από τη Δ.Ε. 

Αλικαρνασσού στο Καστέλλι Πεδιάδος 

2. Αξιοποίηση της έκτασης που θα απελευθερωθεί στην Αλικαρνασσό. 

Εκπόνηση Ειδικού Χωρικού- Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΧΣ- ΕΠΣ) στη Δ.Ε. Ν. 

Αλικαρνασσού. Στο παρόν Σενάριο προτείνεται Ολοκληρωμένος 

πολεοδομικός, συγκοινωνιακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός με βάση τις 

Αρχές της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και της Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΒΑΚ) στη νέα περιοχή (για οποιαδήποτε χρήση τελικά 

επιλεχθεί). 

3. Σύνδεση της όποιας ανάπλασης/ νέας χρήσης με την ευρύτερη περιοχή 

μέσω δικτύων ήπιων μέσων μετακίνησης & ΜΜΜ. Σύνδεση με το δίκτυο 

πράσινης διαδρομής και τους ποδηλατόδρομους της ευρύτερης περιοχής. 
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 7.4 Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο (Do Everything) 

7.4.1 Γενικές Αρχές - Κατευθύνσεις Ριζοσπαστικού Σεναρίου 

Οι Γενικές Αρχές που ακολουθούνται στο πλαίσιο του Ριζοσπαστικού Σεναρίου 

έχουν ως εξής: 

✓ Ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στα προηγούμενα Κεφάλαια του παρόντος 

Παραδοτέου σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις εξέλιξης 

(ΓΠΣ, πληθυσμιακή εξέλιξη, οικονομικές εξελίξεις, Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, 

μελλοντικές επεκτάσεις υποδομών μεταφορών και ΜΜΜ, Δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων, Κατανάλωση Ενέργειας, Θόρυβος, Τεχνολογικές εξελίξεις 

& Ηλεκτροκίνηση). 

✓ Ισχύουν όλα όσα προτείνονται στο Ήπιο Σενάριο έως και τον Ορίζοντα 

15ετίας. Προτείνονται επιπλέον παρεμβάσεις και ριζοσπαστικές αλλαγές 

στην κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου του Δήμου Ηρακλείου, με 

στόχο την ουσιαστική αποτροπή χρήσης ΙΧ οχημάτων εντός του Δήμου και 

τη γενίκευση των μετακινήσεων με ήπιες εναλλακτικές μορφές και με τα 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

✓ Στο παρόν Σενάριο επιβάλλεται η αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με τις αστικές 

μετακινήσεις, ήτοι οι καθημερινές μετακινήσεις πραγματοποιούνται 

(σχεδόν) αποκλειστικά με ΜΜΜ και ήπιους τρόπους μετακίνησης. 

Προϋπόθεση αποτελεί η κατασκευή - λειτουργία των σχετικών υποδομών 

και η υλοποίηση ριζοσπαστικών αλλαγών στο οδικό δίκτυο και εν γένει στο 

αστικό τοπίο. 

Το παρόν Σενάριο περιλαμβάνει ριζοσπαστικές αλλαγές στις υποδομές και το 

δίκτυο μεταφορών, όπως καθορίζονται από τον υπερκείμενο σχεδιασμό αλλά και 

με νέες προτάσεις παρεμβάσεων. Ειδικότερα: 

 Υλοποίηση όλων των προβλεπόμενων παρεμβάσεων βάσει του 

υπερκειμένου σχεδιασμού (παρεμβάσεις στον ΟΛΗ, μεταφορά του 

αεροδρομίου στο Καστέλλι, αναβάθμιση του ΒΟΑΚ). 

 Δημιουργία διευρυμένου Δικτύου Πράσινων Διαδρομών. 

 Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατόδρομων και Ενίσχυση της 

χρήσης ποδηλάτου. 

 Αναβάθμιση & Επέκταση της Δημόσιας Συγκοινωνίας (Αστικό ΚΤΕΛ & City 

Bus) με Αύξηση συχνότητας/ Πύκνωση δρομολογίων ΜΜΜ, Βελτίωση 

αξιοπιστίας, Επέκταση ωραρίου, Εφαρμογή τηλεματικής, Ανανέωση/ 

Αντικατάσταση στόλου οχημάτων με εκσυγχρονισμένα οχήματα, 

περιβαλλοντικά φιλικά.  
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 Επιπλέον, δημιουργία επίγειου Μέσου Σταθερής Τροχιάς (αστικού, όπως 

Τραμ ή LRT) αλλά και σιδηροδρομική σύνδεση με το νέο αεροδρόμιο. 

 Εφαρμογή μέτρων για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης, 

αντικατάστασή της με διαπλάτυνση πεζοδρομίων και αναπλάσεις. 

Χωροθέτηση της νόμιμης στάθμευσης με εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης 

και αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις.  

 Μετατροπή του οδικού δικτύου συλλεκτήριων και τοπικών οδών σε ήπιας 

κυκλοφορίας για όλη την πόλη, με υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων. 

Αποτροπή της διαμπερούς κίνησης οχημάτων από τις περιοχές κατοικίας, 

με μέτρα όπως ηπιοποιήσεις - πεζοδρομήσεις οδικών τμημάτων, μείωση 

των ορίων ταχύτητας, οφιοειδείς χαράξεις, δημιουργία δικτύων 

συγκλινόμενων και αποκλινόμενων οδικών τμημάτων στις περιοχές 

γειτονιάς. 

 Μείωση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων, με στόχο τα 30km/h σε όλο 

το οδικό δίκτυο του ΠΣΗ (πλην ΒΟΑΚ). 

 Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) σε όλο το ΠΣΗ με 

αξιοποίηση «έξυπνων συστημάτων» (smart systems). Ενοποιημένο 

σύστημα λειτουργίας/ διαχείρισης της παρά την οδό και της εκτός οδού 

στάθμευσης 

 Βιώσιμη διαχείριση εμπορικών μεταφορών και με αξιοποίηση νέων έξυπνων 

τεχνολογιών. 

Οι προτάσεις της έργου του ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου, παρουσιάζονται στη συνέχεια 

ανά θεματική κατηγορία για τους Ορίζοντες 5ετίας, 10ετίας & 15+ετίας. 

7.4.2 Διαχείριση Οδικής Κυκλοφορίας (Κυκλοφοριακή Οργάνωση, Σηματοδότηση) 

Κυκλοφοριακή Οργάνωση 

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Δημιουργία ζωνών χαμηλών εκπομπών ρύπων (Low Emission Zones - LEZ): 

Κυκλοφορία οχημάτων σε ζώνες με περιβαλλοντικούς περιορισμούς. 

2. Μείωση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων, με στόχο τα 30km/h σε όλο 

το οδικό δίκτυο του ΠΣΗ (πλην ΒΟΑΚ). 

3. Δημιουργία superblocks: Ενοποίηση οικοδομικών τετραγώνων στο τοπικό 

οδικό δίκτυο (αρμοδιότητας του Δήμου) για την προστασία των γειτονιών - 

Θύλακες ήπιας κυκλοφορίας. 

Σηματοδότηση 

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Έξυπνες διαβάσεις με 3D απεικονίσεις, διαβάσεις με αισθητήρες 

κατάληψης, έγχρωμες διαβάσεις κ.α. 
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7.4.3 Οδική ασφάλεια (Διαμορφώσεις Ισόπεδων Κόμβων)  

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Αναδιαμόρφωση ισόπεδων κόμβων σε όλες τις διασταυρώσεις του οδικού 

δικτύου του Ηρακλείου, με κατ’ ελάχιστον διαπλάτυνση των πεζοδρομίων 

στα πρώτα 5μ. του κάθε οδικού τμήματος και εγκιβωτισμό θέσεων 

στάθμευσης. 

7.4.4 Διαχείριση Στάθμευσης  

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Εφαρμογή ΣΕΣ σε όλο τον Δήμο. 

7.4.5 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Λεωφορειολωρίδες με αποκλειστικό διάδρομο. Οι προτεινόμενες 

λεωφορειολωρίδες διαχωρίζονται (αποκλειστικός διάδρομος) με φυσικά 

εμπόδια, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση και η παράνομη 

είσοδος/ διέλευση οχημάτων ΙΧ - νησίδα με φύτευση. 

2. On demand λεωφορειακές γραμμές. Διερεύνηση της προτεινόμενης 

λειτουργίας τους για εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών εντός του 

Δήμου Ηρακλείου. 

3. Λειτουργία Γραμμής επίγειου Μέσου Σταθερής Τροχιάς (Ελαφρύ Μετρό – 

LRT ή ΤΡΑΜ) με αξιοποίηση και επικαιροποίηση της Μελέτης Σκοπιμότητας 

του 1999, όπου αποτυπώνεται η τότε χάραξη. 

7.4.6 Ολοκληρωμένο δίκτυο προσβάσιμων διαδρομών ήπιας μετακίνησης & 

Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών (πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, ήπιας 

κυκλοφορίας, διαπλάτυνση πεζοδρομίων)  

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Μετατροπή όλου του οδικού δικτύου της πόλης σε δίκτυο πράσινων 

διαδρομών, μέσω πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων, οδών ήπιας κυκλοφορίας 

και σημαντικών διαπλατύνσεων πεζοδρομίων. 

7.4.7 Χώροι Πρασίνου - Κοινόχρηστοι Χώροι 

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Ισχύουν όσα περιγράφονται και στο Ήπιο Σενάριο. Προτείνεται περαιτέρω 

εφαρμογή (π.χ. πάρκο τσέπης σε κάθε γειτονιά). 

7.4.8 Εμπορικές Μεταφορές  

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Εξειδικευμένα μέτρα νέων έξυπνων τεχνολογιών: 

o Πράσινα οχήματα διανομής 
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o Last- mile deliveries σε συνδυασμό με το UCC 

o ITS Delivery planning software  

7.4.9 Κατανάλωση Ενέργειας  

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Ισχύουν όσα περιγράφονται και στο Ήπιο Σενάριο. Προτείνεται περαιτέρω 

εφαρμογή. 

7.4.10 Προώθηση & Δράσεις Βιώσιμης Κινητικότητας - Πρόσθετα Μέτρα  

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Events Management για το Παγκρήτιο Στάδιο. Επιτυγχάνεται με Ειδικό 

Σχέδιο διαχείρισης κυκλοφορίας, σηματοδότησης, στάθμευσης και 

δρομολογίων ΜΜΜ τις ημέρες διεξαγωγής αγώνων ή λοιπών megaevents 

στο Παγκρήτιο Στάδιο. 

7.4.11 Παρεμβάσεις που συνδέονται με τη λειτουργία του λιμανιού (με τη συμβολή 

του ΟΛH) 

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. Προτείνεται η λειτουργία Γραμμής επίγειου Μέσου Σταθερής Τροχιάς (LRT ή 

ΤΡΑΜ) 

2. Καθιέρωση της ηλεκτροκίνησης στον στόλο των πλοίων του λιμένα με τη 

δημιουργία σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης των πλοίων  

3. Εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης για το Master Plan του 

ΟΛΗ: Διαχείριση κυκλοφορίας για τη μείωση των κυκλοφοριακών 

επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο της πόλης, Προώθηση της βιώσιμης 

κινητικότητας και της προσβασιμότητας, Λειτουργική διασύνδεση όλων των 

Μέσων Δημόσιας Συγκοινωνίας (ΜΜΜ, Eco-Buses) προς εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών, επιβατών, εργαζομένων, κλπ. 

7.4.12 Παρεμβάσεις που συνδέονται με τη λειτουργία του Αεροδρομίου (με τη 

συμβολή του φορέα διαχείρισης) 

❖ 5ετία/ 10ετία / 15+ετία 

1. 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 

Καστέλλι. Εξυπηρέτηση και σύνδεση μεγάλων υπερτοπικών πόλων με Μέσο 

Σταθερής Τροχιάς (ΜΣΤ – LRT ή ΤΡΑΜ) 
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 7.5 Συγκριτικός (Συνοπτικός) Πίνακας Εναλλακτικών Σεναρίων 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι παρεμβάσεις που περιγράφηκαν αναλυτικά στα 

προηγούμενα υποκεφάλαια υπό μορφή Πίνακα, ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητή 

η σύγκριση των τριών (3) Εναλλακτικών Σεναρίων (Τάσεων, Ήπιο, Ριζοσπαστικό). 

Τα προτεινόμενα μέτρα παρουσιάζονται ανά Θεματική κατηγορία παρεμβάσεων, 

όπως περιγράφηκαν και παραπάνω, δηλαδή: 

 Διαχείριση Οδικής Κυκλοφορίας (Κυκλοφοριακή Οργάνωση, Σηματοδότηση) 

 Οδική ασφάλεια (Διαμορφώσεις Ισόπεδων Κόμβων) 

 Διαχείριση Στάθμευσης 

 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

 Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών  

 Χώροι Πρασίνου - Κοινόχρηστοι Χώροι 

 Εμπορικές Μεταφορές 

 Κατανάλωση Ενέργειας 

 Προώθηση & Δράσεις Βιώσιμης Κινητικότητας - Πρόσθετα Μέτρα 

Και τέλος 

 Παρεμβάσεις που συνδέονται με τη λειτουργία του λιμανιού (με τη συμβολή 

του ΟΛH) 

 Παρεμβάσεις που συνδέονται με τη λειτουργία του Αεροδρομίου (με τη 

συμβολή του φορέα διαχείρισης) 

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν στο σύνολο της περιοχής 

παρέμβασης, ενώ ανά περίπτωση -όπου κρίνεται απαραίτητο- επεξηγείται στην 

Περιγραφή της εκάστοτε πρότασης με ποιο τρόπο και σε ποια υποπεριοχή 

εφαρμόζεται.  
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Πίνακας 96: Εναλλακτικά Σενάρια ανά Θεματική Κατηγορία Παρεμβάσεων 

Θεματική Κατηγορία Παρεμβάσεων Περιγραφή 
Σενάρια 

Τάσεων Ήπιο Ριζοσπαστικό 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ (ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΛH) 
   

Αύξηση του ποσοστού εξυπηρέτησης 
επιβατών και εργαζομένων από τα ΜΜΜ 

Προωθείται κυρίως η χρήση των ΜΜΜ που θα πρέπει να αντικαταστήσουν σταδιακά σε 
μεγάλο ποσοστό τα ιδιωτικά οχήματα. 

 ✓ ✓ 

Σύνδεση δικτύου πράσινων διαδρομών με 
Κρουαζιέρα  

Διάδρομοι σύνδεσης (Πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι & ήπιας κυκλοφορίας με παράλληλη 
ενίσχυση πρασίνου παρά την οδό – συστοιχίες δέντρων) παραλιακής λεωφόρου με Κέντρο 
Ηρακλείου, Αρχαιολογικό χώρο Κνωσού, Μουσείο Ηρακλείου κλπ. Διαδρομές Προσβάσιμες 
από ΑΜΕΑ. 

 ✓ ✓ 

Άμεση σύνδεση (με γραμμές express ΜΜΜ) με 
Αεροδρόμιο, Αρχαιολογικό χώρο Κνωσού, 
Μουσείο Ηρακλείου και Κέντρο Ηρακλείου 
(Παλιά Πόλη) 

Express Eco/Green Buses από/προς Λιμένα. Πρόβλεψη διαδρομών σύνδεσης με 
Αεροδρόμιο, Αρχαιολογικό χώρο Κνωσού, Μουσείο/α Ηρακλείου και Κέντρο Ηρακλείου 
(Παλιά Πόλη), κ.α. Οχήματα Προσβάσιμα από ΑΜΕΑ. 

 ✓ ✓ 

Γραμμή επίγειου Μέσου Σταθερής Τροχιάς (LRT ή ΤΡΑΜ)   ✓ 

Σχεδιασμός & λειτουργία διαδρόμου πεζών & 
ποδηλατοδρόμου εντός της χερσαίας ζώνης 
λιμένα (ΧΖΛ) του ΟΛΗ 

Ορθή λειτουργία, Προστασία από οχήματα, Κατάλληλη σήμανση, κ.α. 

Πρόβλεψη σταθμών bike sharing και μικροκινητικότητας, κλπ.  
 ✓ ✓ 

Δημιουργία δικτύου eco/ green buses εντός 
της χερσαίας ζώνης του λιμένα για την 
εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζομένων, κλπ. 

Δίκτυο eco/ green buses για εσωτερική εξυπηρέτηση  ✓ ✓ 

Καθιέρωση της ηλεκτροκίνησης στον στόλο 
των πλοίων του λιμένα  

Δημιουργία σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης των πλοίων    ✓ 

Εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής 
μελέτης για το Master Plan του ΟΛΗ 

Διαχείριση κυκλοφορίας για τη μείωση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο 
της πόλης, Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και της προσβασιμότητας, Λειτουργική 
διασύνδεση όλων των Μέσων Δημόσιας Συγκοινωνίας (ΜΜΜ, Eco-Buses) προς 
εξυπηρέτηση των επισκεπτών, επιβατών, εργαζομένων, κλπ. 

  ✓ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) 
   

Μετεγκατάσταση του αεροδρομίου Ηρακλείου 
«Ν. Καζαντζάκης» 

Μετεγκατάσταση του αεροδρόμιου «Ν. Καζαντζάκης» από τη Δ.Ε. Αλικαρνασσού στο 

Καστέλλι Πεδιάδος 
✓ ✓ ✓ 

Αξιοποίηση της έκτασης που θα 
απελευθερωθεί στην Αλικαρνασσό  

Εκπόνηση Ειδικού Χωρικού- Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΧΣ- ΕΠΣ) στη Δ.Ε. Ν. Αλικαρνασσού ✓ ✓ ✓ 
Ολοκληρωμένος πολεοδομικός, συγκοινωνιακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός με βάση 
τις Αρχές της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και της Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΒΑΚ) στη νέα περιοχή (για οποιαδήποτε χρήση τελικά επιλεχθεί) 

 ✓ ✓ 
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Σενάρια 

Τάσεων Ήπιο Ριζοσπαστικό 

Σύνδεση της όποιας ανάπλασης/ νέας χρήσης 
με την ευρύτερη περιοχή μέσω δικτύων ήπιων 
μέσων μετακίνησης & ΜΜΜ 

Σύνδεση με δίκτυο πράσινης διαδρομής, ποδηλατόδρομους, ΜΜΜ  ✓ ✓ 

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 
Καστέλλι 

Εξυπηρέτηση και σύνδεση μεγάλων υπερτοπικών πόλων με Μέσο Σταθερής Τροχιάς (ΜΣΤ – 
LRT ή ΤΡΑΜ)   ✓ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
   

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

Μέτρα αποτροπής της διαμπερούς κυκλοφορίας (π.χ. συγκλινόμενα/ αποκλινόμενα οδικά 
τμήματα, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρομήσεις, κλπ.)   ✓ ✓ 

Πεζοδρομημένες Περιοχές (Car free zones) - 
Επέκταση των υφιστάμενων πεζοδρομήσεων 

Απαγόρευση διέλευσης και στάθμευσης οχημάτων πλην συλλογικών μέσων μεταφοράς και 
μικρών οχημάτων τροφοδοσίας. Εξαιρούνται μη διαμπερείς διαδρομές πρόσβασης προς 
δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης εκτός οδού για κατοίκους και επισκέπτες. 

 ✓ ✓ 

Ζώνες ήπιας κυκλοφορίας 
Κυκλοφορία των οχημάτων σε χαμηλό όριο ταχύτητας (30km/h)  

Αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις οδών (π.χ. οφιοειδής χάραξη, εγκιβωτισμένη στάθμευση, 
κλπ.)  

 ✓ ✓ 

Ζώνη χαμηλών εκπομπών Ρύπων (LEZ) Κυκλοφορία οχημάτων σε ζώνες με περιβαλλοντικούς περιορισμούς    ✓ 

Μείωση των ορίων ταχύτητας 
40km/h στο ιεραρχημένο δίκτυο και 30km/h στις συλλεκτήριες και τις τοπικές οδούς   ✓ ✓ 

30km/h σε όλο το οδικό δίκτυο του ΠΣΗ (πλην ΒΟΑΚ)   ✓ 

Απαγόρευση διέλευσης (και στάθμευσης) 
βαρέων οχημάτων 

Σε περιοχές κατοικίας και σε συγκεκριμένες περιοχές μεγάλης ζήτησης (εμπορίου, 
αναψυχής) κατά τις ώρες αιχμής (π.χ. περιοχή εντός των Ενετικών Τειχών, γειτονιές π.χ. 
Καμίνια, Θέρισσος, Άη Γιάννης, Μπεντεβή, Μασταμπάς κ.α.)  

 ✓ ✓ 

Μετατροπή (ενδεικτικών ή όλων) των οδών με 
υφιστάμενα πεζοδρόμια πλάτους μικρότερο 
των 1,50μ. (και εφόσον δεν υπάρχει 
δυνατότητα διαπλάτυνσης) σε δρόμους ήπιας 
κυκλοφορίας ή πεζόδρομους 

Αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (π.χ. ενιαίο οδόστρωμα ή οφιοειδής χάραξη, απαγόρευση 
στάθμευσης ή εγκιβωτισμένες θέσεις, κα.)   ✓ ✓ 
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Θεματική Κατηγορία Παρεμβάσεων Περιγραφή 
Σενάρια 

Τάσεων Ήπιο Ριζοσπαστικό 

Αναδιαμόρφωση/ ανακατασκευή/ διαπλάτυνση 
των πεζοδρομίων 

Πλάτος πεζοδρομίων τουλάχιστον 1,5μ. ή 2,05μ. (εφόσον υπάρχει οδικός εξοπλισμός). 
Προσβασιμότητα σε όλους, μη δυνατότητα παράνομης στάθμευσης πάνω στα πεζοδρόμια 
(π.χ. φύτευση ή/ και κιγκλιδώματα στο άκρο των πεζοδρομίων ή άλλο, για την αποτροπή 
της παράνομης στάθμευσης στα πεζοδρόμια, κλπ.). Προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες, 
με ιδιαίτερη πρόβλεψη σε ράμπες ΑΜΕΑ στις διασταυρώσεις και σε οδεύσεις τυφλών. 

 ✓ ✓ 

Δημιουργία superblocks Ενοποίηση οικοδομικών τετραγώνων στο τοπικό οδικό δίκτυο (αρμοδιότητας του Δήμου) 
για την προστασία των γειτονιών - Θύλακες ήπιας κυκλοφορίας    ✓ 

Car sharing: "κοινόχρηστα αυτοκίνητα" & 
"κοινόχρηστα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης" 

Bike sharing: "κοινόχρηστα ποδήλατα" & 
"κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα πόλης" 

Κοινής χρήσης συμβατικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης  

Κοινής χρήσης συμβατικά και ηλεκτρικά ποδήλατα πόλης 
 ✓ ✓ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
   

Τοποθέτηση πεζοφάναρων  Σε οδικά τμήματα με αυξημένη οδική κυκλοφορία και μεγάλες ταχύτητες κίνησης, στο 
πέρας των πεζοδρομημένων οδών, κ.α.  ✓ ✓ 

Εφαρμογή σε όλα τα φανάρια σύγχρονων 
συστημάτων για την προσβασιμότητα/ 
διέλευση ευάλωτων ομάδων 

Ηχητικά συστήματα για διέλευση τυφλών, έξυπνα συστήματα με ενημέρωση για το που 
βρίσκεται ο χρήστης, «φανάρια που μιλάνε», κ.α.  ✓ ✓ 

Έξυπνες διαβάσεις  3D απεικονίσεις, διαβάσεις με αισθητήρες κατάληψης, έγχρωμες διαβάσεις κ.α.   ✓ 

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) 

"Ουρές" και καθυστερήσεις οχημάτων στο ιεραρχημένο οδικό δίκτυο, στα όρια της πόλης  ✓ ✓ 

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ)     

Δημιουργία κυκλικών κόμβων (roundabout) 
Σε διασταυρώσεις με υψηλό δείκτη τροχαίων συμβάντων, για τη βελτίωση των αστικών 
χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος χώρου, κλπ. και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος 
σύμφωνα με υφιστάμενα ρυμοτομικά σχέδια 

 ✓ ✓ 

Αναδιαμόρφωση ισόπεδων κόμβων, κατά 
προτεραιότητα σε διασταυρώσεις μειωμένης 
οδικής ασφάλειας 

Μέτρα βελτίωσης, ανάλογα με τη γεωμετρία τους, διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, 
τουλάχιστον στα πρώτα 5μ., του κάθε οδικού τμήματος με εγκιβωτισμό θέσεων 
στάθμευσης εξασφαλίζοντας καταρχάς την απαιτούμενη ορατότητα των οδηγών, κλπ., 
κατασκευή υποδομής για την προσβασιμότητα ευάλωτων ομάδων ( διαβάσεις πεζών, 
ράμπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών, κλπ.) 

 ✓ ✓ 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 2 - Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Σεπτέμβριος 2020 
 

 
272 
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Σενάρια 

Τάσεων Ήπιο Ριζοσπαστικό 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ     

Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης (ΣΕΣ) κατοίκων & επισκεπτών 
στην κεντρική περιοχή του Ηρακλείου 

Ολοκληρωμένη διαχείριση της ζήτησης στάθμευσης κατοίκων & επισκεπτών  ✓ ✓ 

Εφαρμογή ΣΕΣ σε περιοχές μεγάλης ζήτησης 
Προστασία κατοικίας, απομάκρυνση μακροχρόνιας στάθμευσης επισκεπτών σε περιοχές 
με αυξημένη ζήτηση (π.χ. πέριξ Νοσοκομείων, υφιστάμενου αεροδρομίου, λιμένα, κ.α.), 
εξυπηρέτηση επισκεπτών για βραχυχρόνια στάθμευση. 

 ✓ ✓ 

Εφαρμογή ΣΕΣ σε όλο το ΠΣΗ  
  ✓ 

Εφαρμογή smart systems για τον έλεγχο των 
θέσεων επισκεπτών σε όλη την έκταση 
εφαρμογής του ΣΕΣ 

 
 ✓ ✓ 

Αξιοποίηση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης 
εκτός οδού  

Ενσωμάτωση στη λειτουργία του ΣΕΣ με real time πληροφόρηση  ✓ ✓ 

Κατασκευή και λειτουργία δημοτικών χώρων 
στάθμευσης εκτός οδού (parking) 

Ενσωμάτωση στη λειτουργία του ΣΕΣ με real time πληροφόρηση  ✓ ✓ 

Ενοποιημένη διαχείριση θέσεων στάθμευσης 
ΣΕΣ και θέσεων χώρων στάθμευσης εκτός οδού 

Real time παροχή πληροφορίας στον οδηγό για τη συνολική προσφορά και τη θέση 
διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης (εφαρμογή τηλεματικής)  ✓ ✓ 

Νόμιμη παρόδια στάθμευση με εγκιβωτισμό 
θέσεων στάθμευσης 

Αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις για τη χωροθέτηση των νόμιμων θέσεων στάθμευσης και τη 
μη δυνατότητα παράνομης στάθμευσης.  ✓ ✓ 

Διακριτή χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για 
ΑΜΕΑ  

Εφαρμογή στο σύνολο του οδικού δικτύου. Αυξημένες θέσεις ΑΜΕΑ (επιπλέον του 
θεσμοθετημένου 5% των νόμιμων θέσεων) σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση (π.χ. εμπορίου 
και αναψυχής), αλλά και σε σημεία μετεπιβίβασης σε ΜΜΜ. 

✓ ✓ ✓ 

Δημιουργία χώρων στάθμευσης δικύκλων Παρά την οδό και εκτός οδού, ενσωμάτωση στο ΣΕΣ  ✓ ✓ 

Χωροθέτηση χώρων ταξί (πιάτσες)  
 ✓ ✓ 

Χωροθέτηση χώρων στάθμευσης ποδηλάτων 
και εν γένει οχημάτων μικροκινητικότητας 

Παρά την οδό και εκτός οδού, ενσωμάτωση στο ΣΕΣ  ✓ ✓ 

Χωροθέτηση αποκλειστικών χώρων 
προσωρινής στάσης/ στάθμευσης για 
φορτοεκφόρτωση 

Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω τηλεματικής για κατάληψη ή όχι των χώρων 
φορτοεκφόρτωσης – Παρά την οδό και εκτός οδού, ενσωμάτωση στο ΣΕΣ   ✓ ✓ 

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

  ✓ ✓ 
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ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ     

Αναβάθμιση & Επέκταση της Αστικής 
Συγκοινωνίας 

Ανασχεδιασμός Γραμμών & Διαδρομών, Νέες Γραμμές, Συχνότερα δρομολόγια, Επέκταση 
ωραρίου. Εποχιακός σχεδιασμός για τη θερινή περίοδο  ✓ ✓ 

Στενότερη συνεργασία Αστικού ΚΤΕΛ & Δήμου για την ικανοποίηση των αναγκών 
μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών  ✓ ✓ 

Βελτίωση υπηρεσιών ΜΜΜ Αύξηση συχνότητας/ Πύκνωση δρομολογίων ΜΜΜ (Αστικό ΚΤΕΛ & City Bus), Βελτίωση 
αξιοπιστίας, Επέκταση ωραρίου  ✓ ✓ 

Ανανέωση και Αντικατάσταση στόλου 
οχημάτων, με νέας τεχνολογίας - μη ρυπογόνα 
/ μη θορυβώδη 

Εξοπλισμός στόλου λεωφορείων με εκσυγχρονισμένα οχήματα, περιβαλλοντικά φιλικά, 
κατά προτίμηση ηλεκτρικά.  ✓ ✓ 

Κίνητρα για τη χρήση των ΜΜΜ 
Δημιουργία χώρων park & ride, Κάρτα απεριορίστων διαδρομών (π.χ. μηνιαία), Ενιαία 
τιμολόγηση, Επιβράβευση συχνής χρήσης με εξαργύρωση σε εισιτήρια για πολιτιστικούς/ 
αρχαιολογικούς χώρους, προσφορές σε εμπορικά καταστήματα, κλπ. 

 ✓ ✓ 

Τηλεματική Εφαρμογή σε όλες τις στάσεις. Βελτίωση αξιοπιστίας. Αξιοποίηση των δεδομένων της 
τηλεματικής για βελτίωση των υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας.  ✓ ✓ 

Δημιουργία λεωφορειολωρίδων & Εξασφάλιση 
της ορθής λειτουργίας τους 

Αστυνόμευση, συντήρηση σήμανσης και υποδομής, κλπ  ✓ ✓ 

Λεωφορειολωρίδες με αποκλειστικό διάδρομο 
Διαχωρίζονται (αποκλειστικός διάδρομος) με φυσικά εμπόδια, ώστε να αποτρέπεται η 
παράνομη στάθμευση και η παράνομη είσοδος/ διέλευση οχημάτων ΙΧ - νησίδα με 
φύτευση 

  ✓ 

On demand λεωφορειακές γραμμές Διερεύνηση λειτουργίας τους για εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών εντός του 
Δήμου   ✓ 

Λειτουργία Γραμμής επίγειου Μέσου Σταθερής 
Τροχιάς (Ελαφρύ Μετρό – LRT ή ΤΡΑΜ) 

Αξιοποίηση και επικαιροποίηση της Μελέτης Σκοπιμότητας του 1999.    ✓ 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ     

Ολοκληρωμένο δίκτυο προσβάσιμων 
διαδρομών ήπιων μορφών μετακίνησης & 
Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών  

Περιλαμβάνονται πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, διαπλατύνσεις 
πεζοδρομίων με παράλληλη ενίσχυση της παρόδιας φύτευσης.  ✓ ✓ 

Υλοποίηση Δικτύου ποδηλατόδρομων σε όλο 
τον Δήμο με έμφαση το ΠΣΗ 

Ένωση όλων των γειτονιών με το κέντρο της πόλης αλλά και σημαντικούς πόλους έλξης 
και γένεσης μετακινήσεων μέσω ποδηλατικών υποδομών (κατά προτεραιότητα 
αρχαιολογικός χώρος Κνωσού, Μουσεία Ηρακλείου, Πανεπιστήμια, αθλητικοί χώροι, 
Παγκρήτιο στάδιο, Λιμάνι, χώρος υφιστάμενου αεροδρομίου, κλπ.) 

 ✓ ✓ 
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Τάσεων Ήπιο Ριζοσπαστικό 

Μετατροπή όλου του οδικού δικτύου της 
πόλης σε δίκτυο πράσινων διαδρομών 

Mέσω πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων, οδών ήπιας κυκλοφορίας και σημαντικών 
διαπλατύνσεων πεζοδρομίων   ✓ 

Σύνδεση των κεντρικών στάσεων ΜΜΜ με 
ποδηλατοδρόμους και δυνατότητα Bike and 
ride 

  ✓ ✓ 

Bike sharing: "κοινόχρηστα ποδήλατα - 
ποδήλατα πόλης" 

Ποδήλατα πόλης κοινής χρήσης συμβατικά και ηλεκτρικά,  

Ηλεκτρικά πατίνια και μικροκινητικότητα 
✓ ✓ ✓ 

Ανάδειξη των -πολλών- πολιτιστικών, 
αρχαιολογικών και ιστορικών σημείων της 
πόλης του Ηρακλείου 

Σύνδεση με δίκτυο Πράσινων διαδρομών. Σύνδεση με αρχαιολογικό χώρο Κνωσού και 
Μουσεία Ηρακλείου. Σύνδεση με Λιμάνι.  ✓ ✓ 

ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ    

Ανάπλαση κεντρικών οδών  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι άξονες Αρχιεπισκόπου Μακαρίου - Λεωφ. Νικολάου Πλαστήρα, 
Λεωφ. Μίνωος – ΕΟΚ – Σμπώκου - Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως ή Λεωφ. Δημοκρατίας. 
Έμφαση στην προσβασιμότητα, την κίνηση των ΑΜΕΑ και εν γένει των ευάλωτων ομάδων, 
δημιουργία ανεμπόδιστων διαδρομών με σεβασμό στον δημόσιο χώρο  
Μείωση λωρίδων κυκλοφορίας.  
Αξιοποίηση χώρου για ήπια μετακίνηση ή/και -αν επιλεχθεί- για διέλευση ΜΣΤ . 

 ✓ ✓ 

Δημιουργία νέων Πλατειών  
 ✓ ✓ 

Δημιουργία πάρκων τσέπης  
 ✓ ✓ 

Δημιουργία αστικών κερκίδων  
 ✓ ✓ 

Αύξηση πρασίνου Φυτεύσεις στον δημόσιο χώρο σε διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, νησίδες και κοινόχρηστους 
χώρους  ✓ ✓ 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ     

Αυστηρό ωράριο εμπορικών 
φορτοεκφορτώσεων 

Μεγάλα οχήματα: φορτοεκφόρτωση μόνο κατά τις πολύ πρωινές ώρες 

Μικρά οχήματα: φορτοεκφόρτωση σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις 

Ελεύθερο ωράριο τροφοδοσίας με ηλεκτρικά ποδήλατα 

 ✓ ✓ 

Διαμόρφωση αστικών κέντρων διανομής 
εμπορευμάτων. 

 
 ✓ ✓ 

Εξειδικευμένα μέτρα νέων έξυπνων 
τεχνολογιών  

Πράσινα οχήματα διανομής, Last- mile deliveries σε συνδυασμό με το UCC, ITS Delivery 
planning software   ✓ 
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ     

Κατάρτιση και εφαρμογή ΣΦΗΟ Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων – Βάσει του Ν.4710/2020 ο Δήμος Ηρακλείου 
πρέπει να εκπονήσει υποχρεωτικά το ΣΦΗΟ έως την 31.03.2021. ✓ ✓ ✓ 

Εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων σε δημοτικούς, δημόσιους και 
ιδιωτικούς χώρους  

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές (ΦΕΚ 4380Β/05.10.2020), απαιτείται 1 φορτιστής ανά 1000 

κατ. Προτείνεται η χωροθέτηση των σημείων φόρτισης Η/Ο να καλύπτει χωρικά το σύνολο 
του Δήμου (διάσπαρτοι). Επιπλέον, για τις περιοχές μεγάλης ζήτηση (π.χ. Λιμάνι, Κέντρο) 
προτείνεται η χωροθέτηση διακριτών θέσεων ανά κατηγορία οχήματος (επιβατικά ΙΧ, 
δίκυκλα – μοτοσυκλέτες και ποδήλατα, βαρέα οχήματα) 

✓ ✓ ✓ 

Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου 
Ενέργειας (ΣΔΑΕ) του Δήμου 

Επικαιροποιήθηκε το 2018. Υλοποιούνται τα μέτρα σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και των εκπεμπόμενων ρύπων από τον τομέα των μεταφορών. ✓ ✓ ✓ 

Εκπόνηση/ Ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης 
Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) για 
τον Δήμο Ηρακλείου 

Με την ολοκλήρωσή του, να ενσωματωθούν και να υλοποιηθούν τα μέτρα σχετικά με τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπεμπόμενων ρύπων από τον τομέα των 
μεταφορών. 

✓ ✓ ✓ 

Αντικατάσταση όλων των οχημάτων του 
Δήμου με εκσυγχρονισμένα οχήματα, 
περιβαλλοντικά φιλικά 

Προώθηση πράσινων τεχνολογιών κινητικότητας – Ανάπτυξη τεχνογνωσίας -  Προώθηση 
της ηλεκτροκίνησης – Eco driving  ✓ ✓ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ 
   

Αξιοποίηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής βρίσκεται στη Ν. Αλικαρνασσό, σε χώρο 7 στρεμμάτων 
και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Να διερευνηθεί η 
δυνατότητα μεταφοράς του Πάρκου/ εκπαίδευσης σε πραγματικό οδικό περιβάλλον στις 
γειτονιές της πόλης 

 ✓ ✓ 

Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας στα σχολεία 

Π.χ. Δημιουργία Σχολικού Διαγωνισμού, για τη βιώσιμη κινητικότητα, από τον Δήμο  ✓ ✓ 

Εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης 
για eco - driving οδήγηση 

Σε επαγγελματίες οδηγούς (λεωφορεία, ταξί) και σε όλους τους δημότες  ✓ ✓ 

Ενημέρωση και προώθηση της βιώσιμης 
κινητικότητας για την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών  

Εξατομικευμένες προωθητικές ενέργειες σε επίπεδο μεμονωμένου νοικοκυριού 

Διαγωνισμός (τύπου hackathon) με τη υποβολή από κάθε ενδιαφερόμενο προτάσεων 
βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη (π.χ. «Πρασίνισε την Πόλη σου, μετακινήσου σωστά !») 

 ✓ ✓ 

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας  

Σταθερή συμμετοχή και αξιοποίηση της για εκδηλώσεις και περαιτέρω ενημέρωση των 
πολιτών. Ενδεχομένως να αξιοποιηθεί και ως ετήσιο ορόσημο για δείκτες – μετρήσιμους 
στόχους. 

✓ ✓ ✓ 
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Τάσεων Ήπιο Ριζοσπαστικό 

Events Management για το Παγκρήτιο Στάδιο Ειδικό Σχέδιο διαχείρισης κυκλοφορίας, σηματοδότησης, στάθμευσης και δρομολογίων 
ΜΜΜ τις ημέρες διεξαγωγής αγώνων ή λοιπών megaevents στο Παγκρήτιο Στάδιο   ✓ 

Νοσοκομεία: προσβασιμότητα, στάθμευση, 
ταξί, έκτακτα περιστατικά, κλπ. 

Εφαρμογή εξειδικευμένων μέτρων για τη διαχείριση της ζήτησης πέριξ των μεγάλων 
νοσοκομείων «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου» & «Βενιζέλειο Νοσοκομείο 
Ηρακλείου». Αστυνόμευση για εξασφάλιση της επιβολής τους. Εξασφάλιση γρήγορης 
εξυπηρέτησης ΕΚΑΒ στις βασικές διαδρομές εξυπηρέτησής τους. 

 ✓ ✓ 

Σχολεία: προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια 

Εφαρμογή μέτρων βελτίωσης προσβασιμότητας, ήπιας κυκλοφορίας, προστασίας 
περιοχών πέριξ των σχολείων/ σχολικών συγκροτημάτων σε ακτίνα  300μ. Εφαρμογή της 
Απόφασης Αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών 
παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών 
συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας» (ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013) σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου 
Ηρακλείου. 

✓ ✓ ✓ 

Ειδικές ρυθμίσεις και σήμανση έξω από 
σχολεία, αθλητικούς χώρους, κτίρια πρόνοιας, 
Νοσοκομεία, κα. (όπου υπάρχουν παιδιά, 
ευάλωτες ομάδες, κλπ.) 

Σχεδιασμός και εφαρμογή  ✓ ✓ ✓ 

Λειτουργία Open Mall στο κέντρο της πόλης  
✓ ✓ ✓ 
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Παράρτημα Ι: Υλικό 1ης Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης  

(Πρόσκληση, Δίκτυο Φορέων, Εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο 

Φορέων, Σύμφωνο Συμμετοχής Φορέων, Πρόγραμμα 1ης 

Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης, Παρουσιάσεις, Πρακτικά, 

Παρουσιολόγιο, Απαντημένα Ερωτηματολόγια Φορέων, 

Υπογεγραμμένα Σύμφωνα Συμμετοχής Φορέων) 
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Παράρτημα ΙΙ: Ερωτηματολόγια (υποδείγματα) κατοίκων, γονέων μαθητών και 

μαθητών & Ερωτηματολόγιο Προέλευσης – Προορισμού (Π-Π) 
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Παράρτημα ΙΙΙ: Μετρήσεις Κυκλοφοριακών Φόρτων  

Α. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΦΟΥΣΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 

Β. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (LOS - LEVEL OF SERVICE) ΚΥΚΛΙΚΩΝ & ΜΗ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΜΒΩΝ 
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Παράρτημα ΙV: Απογραφές Στάθμευσης 
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Παράρτημα V: Απογραφές Πεζοδρομίων Ιεραρχημένου Οδικού Δικτύου 


