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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ  

ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ  

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η Επιστηµονική Επιτροπή Επίβλεψης της µελέτης «Προστασία και Ανάδειξη της 
Παληάς Πόλης Ηρακλείου» είχε εισηγηθεί την ανάθεση στα συµπράττοντα γραφεία 
«ΦΙΛΩΝ Ο.Ε.» και «ΦΙΛΟΠΟΛΙΣ» σε συνεργασία µε το γραφείο Ι. Γ. ∆οκουµετζίδη 
- ∆. Ρέντζου, την επεξεργασία και πρόταση ενός κοινού σχεδίου «Κυκλοφορίας και 
Στάθµευσης» στην εντός των τειχών πόλη. 

 
Βασική αρχή της πρότασης, αποφασίσθηκε ακόµη  να είναι η κατοχύρωση των 
στόχων και κατευθύνσεων για την Προστασία και Ανάδειξη της Παληάς Πόλης, 
όπως αυτές προσδιορίζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπλασης λαµβάνοντας υπ’ 
όψιν τις παρατηρήσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής για την πρόταση 
κυκλοφοριακής οργάνωσης.   

 
 

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ 

  

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Η δραστηριότητες εντός της πόλης περιλαµβάνουν εµπόριο, διοίκηση, τουρισµό, 
κατοικία και συγκροτούν µια ολοκληρωµένη κοινωνία. 

o Χρήσεις 
 Η περιοχή περιέχει περιοχές κατοικίας, εµπορικές χρήσεις, 
διοκητικές χρήσεις,τουρισµό κλπ. Αξιοσηµείωτο ότι υπάρχει 
σηµαντικός αριθµός µονίµων κατοίκων εντός της παλιάς πόλης. 

o Χωροταξικές ενότητες 
 Ο χώρος εντός των τειχών χωρίζεται σε τέσσερις βασικές 
ενότητες που είναι η περιοχή του Αγίου Τίτου, η περιοχή της 
Αγίας Τριάδας, η περιοχή του Αγίου Μηνά και η περιοχή Βαλιδέ 
τζαµί 

o Σηµαντικόι πόλοι έλξης 
 Πόλοι έλξης είναι η δηµοτική αγορά, το ∆ηµαρχείο, η Νοµαρχία, 
τα ∆ικαστήρια, το Αρχαιολιγικό Μουσείο, η νεά ανάπτυξη της 
παραλιακής ζώνης κλπ. 

  
 Η παλιά πόλη αποτελεί το κέντρο της ζωής κοινωνικής και εργασίας του 
Ηρακλείου. Τα τελευταία περίπου 10 χρόνια γίνεται µια σοβαρή προσπάθεια της 
∆ηµοτικής Αρχής να προστατέψει αφενός το χαρακτήρα της παλιάς πόλης και να 
αναδείξει αφετέρου το µεγάλο αριθµό αξιόλογων χαρακτηριστικών µνηµείων της 
όπως τα ενετικά τείχη, τα διατηρητέα κτίρια τις παλιές πλατείες και εκκλησίες 
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καθώς και το ενετικό λιµάνι µε τα νεώρια και άλλα σηµεία ενδιαφέροντος και 
οµορφιάς.  

 

 

 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 
 

Η περιοχή µελέτης χωρίστηκε σε 11 ζώνες εκ των οποίων οι 4 ευρίσκονται εντός 
των τειχών και οι επτά εκτός των τειχών.  

 
Με βάση µετρήσεις που διεξήχθηκαν από το τµήµα Κυκλοφορίας της Τεχνικής 
Υπηρεσίας το 2003 και µε την εφαρµογή του κυκλοφοριακού µοντέλου VISUM 
αναπτύχθηκε ένα µητρώο µετακινήσεων µεταξύ των έντεκα ζωνών.  

 

 

 3. ΥΠΟ∆ΟΜΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ      

 

Η εν γένει λειτουργία των φωτεινών σηµατοδοτών δεν είναι αποτελεσµατική και τα 
εφαρµοζόµενα προγράµµατα δεν ανταποκρίνονται στη διακύµανση των 
κυκλοφοριακών συνθηκών κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Σε πολλές περιπτώσεις 
δηµιουργούν άνωµαλίες στη κυκλοφορία. 

 
 

4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΑΙΧΜΗΣ
   

Εκτός από τις µετρήσεις του 2003 από το τµήµα Κυκλοφορίας η οµάδα µελέτης 
διεξήγαγε µετρήσεις διατοµής οδών (µε µηχάνηµα) και στρεφόντων ρευµάτων σε 
κόµβους κατά τις ώρες αιχµής (πρωί, µεσηµέρι και βράδυ).  

  
Οι µετρήσεις από την οµάδα µελέτης έγιναν τον Απρίλιο του 2007. Στρέφοντα 
ρεύµατα µετρήθηκαν στους κόµβους Αντιστάσεως/Παραλιακή, 
Αντιστάσεως/Ικάρου, ∆ηµοκρατίας/Ιερωνυµάκη/Τρικούπη, 
Καλοκαιρινού/Πλαστήρα/Αρχ.Μακαρίου, 62-Μαρτύρων/Μάχης 
Κρήτης/Θερίσσου/Πυράνθου, Εβανς/Πλαστήρα, Αρχ. Μακαρίου/Παραλιακή, 
Γιαµαλάκη/Βενιζέλου, Χρυσοστόµου/Γεωργιάδη, Εβανς/∆ικαιοσύνης, 
∆ικαιοσύνης/1821, Εβανς/Αβέρωφ 

 
Μετρήσεις σε διατοµές οδών έγιναν στις οδούς, Παραλιακή, 62 Μαρτύρων, 
∆ηµοκρατίας, Παραλιακή -Σ. Βενιζέλου- (σταθµός Σ4), 

 
Από τις µετρήσεις εξάγεται ότι η σύνθεση της κυκλοφορίας στη παλιά πόλη είναι, 

- ΕΙΧ   96% 
- Λεωφορεία   1% 
- Φορτηγά   3% 

 
Υπάρχει σηµαντικό ποσοστό δικύκλων των οποίων ο αριθµός αυξάνει σηµαντικά 
κατά τη καλοκαιρινή περίοδο. 
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 5. ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
 

Η κίνηση των πεζών στη περιοχή της παλιάς πόλης είναι πιο έντονη στη κεντρική 
περιοχή ∆ικαιοσύνης, Λιοντάρια, ∆ηµοτική Αγορά, 1821, Πλατεία Κορνάρου, 
Αβέρωφ και Εβανς. 

 
∆ια µέσου της παλιάς πόλης διατρέχουν γραµµές λεωφορειακών γραµµών από τα 
αστικά ΚΤΕΛ Ηρακλείου. 
 
Το γραφείο ∆. Ρέντζος εκπόνησε το 2005 µελέτη βελτίωσης των αστικών 
συγκοινωνιών της πόλης του Ηρακλείου. Οι προτάσεις αυτές είχαν λάβει υπόψη 
τις προτεινόµενες από τη Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης 
πεζοδροµήσεις και µονοδροµήσεις εντός των τειχών καθώς και τις προτάσεις των 
γραµµών µίνι λεωφορείων (mini bus) της ίδιας µελέτης. 

 
 
 6. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ                  
 

• Στάθµευση παρά το Κράσπεδο  
Η στάθµευση παρά το κράσπεδο των οδών σήµερα είναι εκτεταµένη και µε 
µεγάλο αριθµό παραβάσεων των αναρτηµένων σε πινακίδες περιορισµών. 
              

• Στάθµευση εκτός Οδού  
Η διαθέσιµοι χώροι στάθµευσης εκτός οδού έχουν αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια µε τη ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας καθώς και µε τους υπό 
κατασκευή σταθµούς από τη ∆ηµοτική Αρχή στο υπό ανέγερση κτίριο του 
Πολιτιστικού Κέντρου στην οδό Πλαστήρα, στη Παραλιακή οδό, και στο 
προγραµµατισµένο υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας. 
 

Η ανάπτυξη των σταθµών αυτοκινήτων εκτός οδού έγινε και γίνεται συνεχώς µε 
βάση τις σχετικές προτάσεις της µελέτης Προστασίας και Ανάδειξης της παλιάς 
πόλης.               
Η απογραφή των κατοίκων της παλιάς πόλης και η διαµόρφωση χώρων 
στάθµευσης επί της οδού για χρήση τους αποτελεί αντικείµενο µελέτης 
στάθµευσης που θα ακολουθήσει σε επόµενο στάδιο.           

 
 

ΙΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΗ 

 
 7. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ - ΣΤΟΧΟΙ             
 

Το Ηράκλειο είναι απροετοίµαστο όπως άλλωστε και οι περισσότερες πόλεις στην 
Ελλάδα, µπροστά στη ραγδαία αύξηση του αριθµού των αυτοκινήτων της 
τελευταίας δεκαετίας, και βρέθηκε αντιµέτωπο µε πολλαπλά προβλήµατα.  Τα 
προβλήµατα αυτά δεν αφορούν στενά και µόνο στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων 
αλλά γενικότερα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
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Εχει γίνει πιά αντιληπτό πως η ποιότητα µετακίνησης που προσφέρει το ιδιωτικό 
αυτοκίνητο έχει όρια και ότι υπάρχει ανάγκη ενθάρρυνσης άλλων τρόπων 
µετακίνησης των ανθρώπων, που θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα την ποιότητα 
ζωής, µέσα στην πόλη. 

 
Οι πεπερασµένες δυνατότητες της πόλης επιβάλλουν την δραστική και ορθολογική 
κατανοµή του χώρου χρήσης των οχηµάτων. Αυτό έχει σα συνέπεια την ανάγκη 
διαµόρφωσης ενός βασικού σχεδιασµού του κυκλοφοριακού συστήµατος που δεν 
θα καθοδηγείται από τη ραγδαία αύξηση της ιδιοκτησίας των ΙΧ αλλά θα τα 
προβλέπει και θα προσανατολίζεται  σε γενικότερες επιθυµητές λύσεις. 

 
Η παρούσα µελέτη εφαρµόζει αυτήν ακριβώς τη λογική, δηλαδή αφού 
διαπιστωθούν τα προβλήµατα και οι δυνατότητες που υπάρχουν, η υποδοµή της 
παλιάς πόλης σχεδιάζεται κατάλληλα και συνολικά για να εξυπηρετήσει στον 
καλύτερο δυνατό βαθµό τη ζήτηση τόσο από το όχηµα όσο και από το πεζό είτε 
αυτός είναι κάτοικος είτε όχι. Με τον τρόπο αυτό, τα προβλήµατα που ζουν 
καθηµερινά οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της παλιάς πόλης, αµβλύνονται. Οι 
στόχοι του σχεδιασµού περιγράφονται πιο κάτω. 

 
Είναι σίγουρο ότι αν δε γίνουν ριζικές αλλαγές στο σύστηµα κυκλοφορίας, π.χ. µε 
την κατασκευή των παρακαµπτηρίων καθώς και τη διάνοιξη βασικών οδών που 
προβλέπονται στο πολεοδοµικό σχέδιο, η πόλη πάντα θα αντιµετωπίζει 
κυκλοφοριακό πρόβληµα. 

 
Υπάρχουν όµως σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης της σηµερινής κατάστασης µε 
την κατάλληλη διαχείριση και ορθολογική οργάνωση της υπάρχουσας υποδοµής  
Πρέπει βέβαια να γίνει παράλληλα και δροµολόγηση των σχετικών έργων. 

 
Επειδή τα προβλήµατα της κυκλοφορίας είναι δυναµικά, πρέπει συνεχώς να 
παρακολουθούνται και να γίνονται επεµβάσεις και βελτιώσεις µε βάση την 
ποσοτικοποίηση και τη µεθοδολογία που παρουσιάζει αυτή η µελέτη. 

 
Πρέπει επίσης να προσθέσουµε ότι ο σχεδιασµός της κυκλοφορίας πρέπει να 
υπακούει σε γενικότερους στόχους και οράµατα της αναπτυξιακής και 
πολεοδοµικής εξέλιξης της παλιάς πόλης, όπως αυτοί τίθενται από τη µελέτη 
Προστασίας και Ανάπτυξης της Παλιάς Πόλης, από τις Αρχές και τους πολίτες της. 

 

Στόχοι  Σχεδιασµού 

 

Οι στόχοι του σχεδιασµού εκφράζουν τις γενικές αρχές και την επιθυµητή 
κατεύθυνση προς την οποία θα προσανατολιστεί ο σχεδιασµός των µεταφορών, 
τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. 

 
Οι στόχοι αυτοί διαµορφώνονται µε γνώµονα την επίλυση των προβληµάτων που 
έχουν διαπιστωθεί από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τις 
διαφαινόµενες τάσεις για ανάτπυξη της περιοχής, τις απόψεις της Υπηρεσίας, 
καθώς επίσης τις απόψεις των ενδιαφερόµενων φορέων που βιώνουν καθηµερινά 
τα κυκλοφοριακά προβλήµατα. 
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Οι στόχοι του σχεδιασµού συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 
1) Αποσυµφόρηση της κεντρικής περιοχής και γενικά βελτίωση των 
κυκλοφοριακών συνθηκών µε κατάλληλα διαχειριστικά µέτρα ρύθµισης 
ή/και αποθάρρυνσης της κυκλοφορίας. 

 
2) Προστασία και ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωµίας της παλιάς πόλης 
αλλά και των περιοχών ιδιαίτερης φυσικής οµορφιάς όπως παλιό λιµάνι, 
παραλιακή ζώνη, κλπ. µε στόχο την ελαχιστοποίηση της κυκλοφορίας 
των οχηµάτων µέσα στη παλιά πόλη. 

 
3) Λειτουργικός εκσυγχρονισµός, µέσα από τη διαφύλαξη της 
ιστορικότητας αλλά και την προσαρµογή στις σηµερινές απαιτήσεις για 
µια επικοινωνία που να εξασφαλίζει µια καλή ποιότητα ζωής. 

 
4) Αναβάθµιση των δηµόσιων συγκοινωνιών µε αναδιάρθρωση των 
λεωφορειακών γραµµών και καλύτερη οργάνωση του τρόπου 
λειτουργίας και της εξυπηρέτησης που προσφέρουν µε ταυτόχρονη 
δηµιουργία γραµµών µίνι λεωφορείων (Mini Bus). 

 
5) Αντιµετώπιση του προβλήµατος της στάθµευσης µε εφαρµογή 
κατάλληλης πολιτικής για τον έλεγχο και τη σωστή εκµετάλλευση των 
διαθέσιµων χώρων για τους κατοίκους και µε εξασφάλιση κατά 
προτεραιότητα θέσεων στάθµευσης εκτός οδού για τους επισκέπτες. 

 
6) Ιση µεταχείριση οδηγών και πεζών. Βελτίωση της εξυηπηρέτησης και 
της ασφάλειας των πεζών. 

 
7) Αναβάθµιση του περιβάλλοντος µε ευρείες πεζοδροµήσεις και µείωση 
των αρνητικών συνεπειών της κυκλοφορίας των οχηµάτων. 

 
Οι στόχοι του σχεδιασµού για την ανακούφιση της κυκλοφορίας στη παλιά πόλη 
πρέπει να συνοδεύονται από πρόσθετες ενέργειες για τη πόλη εκτός των τειχών 
που δίνονται παρακάτω: 

 
1) Βελτίωση της υποδοµής και λειτουργίας του υπάρχοντος οδικού δικτύου  
και δηµιουργίας νέας οδικής υποδοµής. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάγκη 
δεύτερης Πεταλλοειδούς (Μ. Αλεξάνδρου κλπ) και η βελτίωση της 
διαµόρφωσης ορισµένων κόµβων που παρουσιάζουν είτε συµφόρηση ή 
πρόβληµα στροφών, όπως η ∆ηµοκρατίας/Παπανδρέου, η 62 
Μαρτύρων στο ύψος του πολυκαταστήµατος παιγχνιδιών η 
Παραλιακή/Αντιστάσεως κλπ. 

 
2) Αναβάθµιση των δηµόσιων συγκοινωνιών, τόσο σε υποδοµή όσο και σε 
λειτουργία, µε αντικειµενικό σκοπό την όσο το δυνατό µεγαλύτερη 
αύξηση του ποσοστού µετακινήσεων µε το µέσο αυτό. 
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3) Ουσιαστική αντιµετώπιση των προβληµάτων στάθµευσης, στο σύνολο 
της περιοχής της πόλης, µε δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής 
σταθµών αυτοκινήτων και εκτός των τειχών για την ικανοποίηση 
µελλοντικών αναγκών. 

 
4) Βελτίωση της εξυπηρέτησης των εµπορευµατικών µεταφορών και της 
κυκλοφορίας των φορτηγών οχηµάτων. 

 
6) Βελτίωση της εξυπηρέτησης των υπεραστικών µετακινήσεων. 

 
7) Σωστή κυκλοφοριακή σύνδεση της πόλης µε την ενδοχώρα και µε 
σηµαντικές χρήσεις γης, όπως είναι το λιµάνι και το πανεπιστήµιο. 

 

Στοιχεία  του  Σχεδιασµού  της  Κυκλοφορίας και Στάθµευσης 

 
Τα στοιχεία του σχεδιασµού κυκλοφορίας είναι: 

♦ Σύστηµα κυκλοφοριακής οργάνωσης 
 
Με αφετηρία το σχεδιασµένο εσωτερικό δακτύλιο της παλιάς πόλης 
προτείνεται στην κεντρική υπόλοιπη περιοχή ένα σύστηµα 
µονοδροµήσεων των κεντρικών αρτηριών, απαγορεύσεων στροφών, 
βρόχων και κυψελών κυκλοφορίας που κατανέµει µε ορθολογικό και 
ασφαλέστερο τρόπο τις µετακινήσεις στο χώρο, εξυπηρετώντας 
συγχρόνως τους βασικούς στόχους λειτουργίας της πόλης όπως ετέθησαν 
παραπάνω. 

 
Επιπρόσθετα κριτήρια για το σχεδιασµό των µονοδροµήσεων ήταν η 
ανάγκη µείωσης των εµπλεκόµενων ρευµάτων σε κρίσιµους κόµβους της 
περιοχής, η µείωση του συνολικού πλάτους οδών που σήµερα (επειδή 
λειτουργούν µε δύο κατευθύνσεις-αµφίδροµα) δηµιουργούν προβλήµατα 
ασφάλειας στην πεζή µετακίνηση, η εξοικονόµηση οδικού χώρου για 
προσφορά θέσεων στάθµευσης σε περιοχές κατοικίας, η επέκταση των 
πεζοδροµίων και τέλος, η εύρυθµη κυκλοφοριακή λειτουργία µε τη 
δηµιουργία µονοδροµηµένων διαδροµών που διατρέχουν την πόλη. 

 

♦ ∆ίκτυο πεζοδρόµων - ποδήλατα 
 
Προτείνεται ένα δίκτυο πεζοδρόµων, στην παλιά πόλη, µε πόλους 
αναφοράς τόσο τους κοινόχρηστους χώρους (πρασίνου, αναψυχής) όσο 
και τη ζώνη του παραδοσιακού τοµέα, που σε συνδυασµό µε το σύστηµα 
κυκλοφοριακής οργάνωσης, αναβαθµίζει την πολεοδοµική και 
περιβαλλοντική λειτουργία της πόλης και ενισχύει το χαρακτήρα του 
ιστορικού κέντρου. 

 
Σηµειώνεται ότι στις πεζοδροµηµένες οδούς, επιτρέπεται η διέλευση των 
οχηµάτων των κατοίκων που έχουν ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης καθώς 
και για οχήµατα που έχουν προορισµό ξενοδοχεία µε ιδιόκτητους χώρους 
στάθµευσης. Τα τουριστικά λεωφορεία που έχουν προορισµό ξενοδοχεία 
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που βρίσκονται σε πεζόδροµους θα επιτρέπεται µόνο εφόσον υπάρχει 
διαθέσιµος χώρος. Τέλος, θα επιτρέπεται η -σε συγκεκριµένο ωράριο- 
διέλευση οχηµάτων τροφοδοσίας των παρακείµενων καταστηµάτων. 

 
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει µε ευθύνη του ∆ήµου να καταρτιστεί για 
κάθε πεζοδροµούµενη οδό, κανονισµός λειτουργίας του πεζόδροµου όπου 
λαµβάνονται υπ’ όψιν οι παρακείµενες χρήσεις και δραστηριότητες. Πρέπει 
να σηµειωθεί ότι πεζόδροµος δεν σηµαίνει πλήρης απαγόρευση της 
πρόσβασης των οχηµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία της 
πεζοδροµούµενης περιοχής, αλλά ανάσχεση της λειτουργίας της οδού ως 
άξονα κυκλοφορίας οχηµάτων (αποτροπή της διαµπερούς κυκλοφορίας). 
 
Σε πεζοδροµηµένες περιοχές διευκολύνεται ιδιαίτερα και η χρήση του 
ποδηλάτου 

 

♦ Σύστηµα ιεράρχησης οδικού δικτύου 
 
Προτείνεται η ιεράρχηση του οδικού δικτύου µε στόχο την αποσαφήνιση 
των µετακινήσεων που κάθε άξονας εξυπηρετεί και την κατανοµή των 
κινήσεων στις αντίστοιχες οδούς (αρτηριακού, συλλεκτήριου και τοπικού 
χαρακτήρα) και µε βάση τις προτάσεις της Μελέτης Προστασίας και 
Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης. 

 

♦ Στάθµευση 
 
Η οργάνωση της στάθµευσης γίνεται στα εξής πλαίσια: 

 
Στάθµευση παρά την οδό 

◊ Περιορισµός της στάθµευσης στο βασικό δίκτυο και πλήρης 
απαγόρευση στα  κυκλοφοριακώς κρίσιµα σηµεία της πόλης. 

◊ Προσφορά στάθµευσης σε διαδρόµους όπου εξοικονοµείται οδικός 
χώρος από το νέο σύστηµα κυκλοφοριακής οργάνωσης 
(µονοδροµήσεις, κλπ.) 

◊ Ελεγχόµενη στάθµευση στις κεντρικές περιοχές για την καλύτερη 
εκµετάλλευση των διαθέσιµων χώρων και µε σειρά προτεραιότητας για 
τους κατοίκους, τους εργαζοµένους και τους επισκέπτες. 

 
Στάθµευση σε χώρους εκτός οδού 

◊ Αύξηση της προσφοράς θέσεων µε δηµιουργία σταθµών αυτοκιήτων 
δηµόσιας χρήσης στην κεντρική περιοχή, καθώς και στις περιοχές που 
γειτνιάζουν τις πύλες εισόδου στη παλιά πόλη. 

◊ Πολιτική ενθάρρυνσης της στάθµευσης εκτός οδού στις περιοχές 
κατοικίας. 

 

♦ Αστική συγκοινωνία 
 
Προτείνονται διαδροµές για ττα µίνι λεωφορεία καθώς και ορθολογικές 
διαδροµές των αστικών συγκοινωνιών µε στόχο την αύξηση της 
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εξυπηρετικότητας (αλλά και της ελκυστικότητας) του υφιστάµενου 
συστήµατος Επιθυµητός στόχος είναι να αυξηθεί το ποσοστό των 
µετακινήσεων µε Μ.Μ.Μ. σε επίπεδα πάνω από 15%. 
 
 

8. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ           
 

Οι βασικές αρχές που ακολουθούνται στη κυκλοφοριακή οργάνωση της παλιάς 
πόλης είναι ίδιες µε αυτές που διαµορφώθηκαν από τις πρώτες φάσεις της 
Μελέτης Πραστασίας και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης, 

 

• Πολιτική Μονοδροµήσεων              

• Πολιτική Αποθάρρυνσης της ∆ιαµπερούς Κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη   
 

Αυτές οι αρχές είχαν αποτυπωθεί σε προηγούµενες φάσεις στις εξής κατυθύνσεις, 
 

1. περιορισµός της χρήσης του Ι.Χ. στην Π.Π., αλλά όχι απαγόρευση 

εισόδου σ’ αυτήν των Ι.Χ. των οποίων ιδιοκτήτες είναι µη κάτοικοι ή 
µη εργαζόµενοι στην Π.Π. 

2. περιορισµός ιδιαίτερα της διαµπερούς κίνησης Ι.Χ. µέσω της 

Π.Π. µε στόχο να αποφεύγεται η διέλευση του Ι.Χ. από την Π.Π. 

όταν ο προορισµός του είναι κάποιο σηµείο εκτός των τειχών. 

3. µείωση της χρήσης από το Ι.Χ. του τµήµατος της παραλιακής 

που βρίσκεται εντός των τειχών. Ειδικότερα µέτρα στα πλαίσια της 

παραπάνω κατεύθυνσης είναι: 

3.1  Η ‘’διάσπαση’’ της συνεχούς διέλευσης των Ι.Χ. έστω και 

µε µονοδρόµηση, δηλαδή η αποφυγή χρήσης της από Ι.Χ. ή 
λεωφορεία (πούλµαν) που έρχονται από το λιµάνι και το 
αεροδρόµιο και έχουν προορισµό την δυτική ακτή ή το 
αντίθετο. 

  3.2  Ο περιορισµός στην κίνηση Ι.Χ. στο ελάχιστο δυνατόν 

  τµήµα της διπλής κατεύθυνσης του δρόµου.   

4. Υποβίβαση της σηµασίας για το Ι.Χ. των πορειών κατά µήκος 

των τειχών (εσωτερικής και εξωτερικής περιµετρικής). 

5. Αποφυγή της συνεχούς κίνησης (κατά το δυνατόν) υπό την 

µορφή µονόδροµου της ‘’εσωτερικής περιµετρικής’’ των τειχών. 

6. Επιθυµητή η µονοδρόµηση και της εξωτερικής περιµετρικής 

των τειχών. 

7. Προστασία από σηµαντική κίνηση Ι.Χ. αυτοκινήτων των εξαιρετικά 

ενδιαφερουσών πορειών–διαδροµών και αποφυγή 

ρυµοτοµήσεων σε όλα τα ενδιαφέροντα τµήµατα του ιστού µε 

ταυτόχρονη δηµιουργία κυκλοφοριακών κυψελών, περιορισµού 

της όχλησης από Ι.Χ. των ιστορικών γειτονιών και των 

περιοχών κατοικίας.  

8. Υιοθέτηση σχεδόν αποκλειστικά των µονοδροµήσεων στην εντός 

των τειχών περιοχή για τους δρόµους που επιτρέπεται η κίνηση Ι.Χ. 
πλάτους οδοστρώµατος 3,5 - 4,5 µ.  
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9. ∆ηµιουργία κύριου και δευτερεύοντος δικτύου πεζοδρόµων, 

πορειών για τον πεζό, ποδηλατόδροµων και δρόµων ήπιας 

κυκλοφορίας, το οποίο συνολικά να αποτελεί την συντριπτική 

πλειοψηφία των δρόµων της Π.Π..  

10. Ενίσχυση της µετακίνησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς µε 

αξιοποίηση των µίνι λεωφορείων και επιλογή των πλέον 

κατάλληλων διαδροµών.  

11. Εξεύρεση χώρων στάθµευσης κυρίως κατά µήκος ή κοντά στα 

τείχη και σε µικρή απόσταση από τις ‘’πύλες’’ αλλά και σε αδόµητες 

ιδιοκτησίες της Π.Π. 

12. ∆ιευκόλυνση της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 
 

 

Προτάσεις Οργάνωσης Κυκλοφορίας  

 

Πρόταση Α (Μακροχρόνιος Σχεδιασµός) 

 
Η πρόταση Α είναι η αρχική πρόταση των µονοδροµήσεων όπως είχε περιγραφεί 
στη Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης/ 

 

Πρόταση Β (Βραχυχρόνιος Σχεδιασµός) 

 
Η πρόταση Β ενσωµατώνει τις τροποποιήσεις που ζητήθηκαν να εφαρµοσθούν 
από τη ∆ηµοτικές Αρχές και από τα αιτήµατα των κατοίκων. 

    
Οι τροποποιήσεις που εφαρµόσθηκαν είναι, 

 

◊ Οδικό ∆ίκτυο 
  

o η διατήρηση της Ιδοµενέως µε φορά από τη Μεραµπέλου προς και 
µέχρι την Επιµενίδου λόγω της µη διαπλάτυνσης της στη συµβολή 
µε την Μαλικούτη 

o οι αλλαγές που αυτή η κατάσταση απαιτεί στις µονοδροµήσεις των 
τοπικών οδών µεταξύ Επιµενίδου, Ιδοµενέως, Μποφώρ και 
Μουσείου καθώς και 

o το αίτηµα των κατοίκων και εµπόρων της οδού Ιδοµενέως για το 
µεγαλύτερο δυνατό υποβιβασµό της σηµασίας της οδού Ιδοµενέως.  
 

Αλλες τροποποιήσεις κατόπιν προφορικών εντολών είναι, 
 

o η διατήρηση της αµφίδροµης διαµπερότητας της Παραλιακής,  
o η διατήρηση της αµφίδροµης κίνησης της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 

και 
o η διατήρηση της αµφίδροµης κίνησης σε όλο το µήκος της 

Πλαστήρα. 
 

Ολες οι ρυθµίσεις και τοπικές διορθώσεις λόγω µη διανοίξεως οδών δίδονται σε 
σχέδιο και ελήφθησαν υπόψη στο τρέξιµο των προτύπων. 
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◊ Σύστηµα ιεράρχησης οδικού δικτύου  
 
Η ιεράρχιση του οδικού δικτύου παραµένει ως προτάθηκε από τη 
Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης 
 

◊ ∆ίκτυο πεζοδρόµων   
 
Το δίκτυο των πεζοδρόµων είναι σύµφωνα µε τις προτάσεις της Μελέτης 
Προστασίας και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης.  

        

◊ Στάθµευση   
 
Η στάθµευση παρα την οδό αποτελεί αντικείµενο του εποµένου σταδίου 
της µελέτης µετά την έγκριση του συστήµατος µονδρόµων και 
πεζοδρόµων. 

 

◊ ∆ηµόσιες συγκοινωνίες  
 
Τις δηµόσιες συγκοινωνίες αποτελούν τα αστικά λεωφορεία όπως 
προτάθηκαν από τη Μελέτη Οργάνωσης των Αστικών Συγκοινωνιών το 
2005 και τα µίνι λεωφορεία που προτάθηκαν από τη Μελέτη Προστασίας 
και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης.  
 
Το δίκτυο µίνι λεωφορείων έχει εναλλακτική διαδροµή της γραµµής Α τη 
διέλευση από την Ιδης-Καλοκαιρινού σε contra flow, και από τη 
Πλαστήρα αντί της Τοµπάζη-Λουκάρεως-Γιαµπουδή. 

 
Τα δίκτυα των δηµοσίων συγκοινωνιών, αστικά ΚΤΕΛ και µίνι λεωφορεία 
δίδονται σε σχέδιο. Ορισµένες γραµµές των αστικών ΚΤΕΛ που στη 
µελέτη της οργάνωσης των δηµοσίων συγκοινωνιών προβλεπόταν να 
διέρχονται της παλιάς πόλης τώρα µε τη λειτουργία των µίνι λεωφορείων 
πρέπει να αναθεωρηθούν και να τερµατίζουν στους δύο χώρους που 
υπάρχουν στη Χανιόπορτα και στο λιµάνι.         

 
 

 Συµπεράσµατα από την Αξιολόγηση των Προτάσεων Α και Β   

 
Τα συµπεράσµατα της ανάλυσης που έγινε είναι ότι και στις δύο λύσεις Α και Β η 
περιοχή της Παλιάς Πόλης µπορεί να λειτουργήσει µε το προτεινόµενο σύστηµα 
µονοδροµήσεων διότι επιτυγχάνει το στόχο της αποµάκρυνσης της µη επιθυµητής 
(διαµπερούς) κυκλοφορίας στη περιοχή µε τρόπο που δεν δηµιουργεί 
προβλήµατα προσπέλασης στα καταστήµατα και στους κατοίκους της. 

 
Οι ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Πρότασης Β (Βραχυχρόνιος Σχεδιασµός) δεν 
αναιρούν την στη συνέχεια εφαρµογή της Πρότασης Α (Μακροχρόνιος 
Σχεδιασµός) αλλά ουσιαστικά αποτελούν ένα πρώτο βήµα προς αυτή τη 
κατεύθυνση µέχρις ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές υποδοµές και διανοίξεις που 
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θα επιτρέψουν τη διαµπερή κυκλοφορία, κυρίως της Παραλιακής και της 
Πλαστήρα, να διοχετευθεί σε περιφερειακές οδούς εκτός των τειχών.  

 
Τέτοιες υποδοµές είναι η δηµιουργία της δεύτερης Πεταλλοειδούς και η 
ολοκλήρωση των χώρων στάθµευσης εκτός οδού (πολυόροφα κτίρια στάθµευσης) 
στη περιοχή µέσα από τα τείχη και στη περιοχή άµεσα έξω από αυτά καθώς και η 
βελτίωση της λειτουργίας των φωτεινών σηµατοδοτών. 

          
Μια σαφής απόφαση της ∆ηµοτικής Αρχής σήµερα είναι απαραίτητη για να 
προχωρήσει η µελέτη στα επόµενα στάδια που είναι οι µελέτες εφαρµογής του 
κυκλοφοριακού συστήµατος. Οι µελέτες αυτές είναι, 

 
o η οριζόντια και  η κατακόρυφη σήµανση,  
o οι φωτεινοί σηµατοδότες,  
o η οργάνωση αστικών λεωφορείων και γραµµών µίνι 

λεωφορείων και  
o η οργάνωση της στάθµευσης παρά την οδό για τους 

κατοίκους. 
 

Ολες οι προτεινόµενες ρυθµίσεις και µέτρα στηρίζονται στη τήρηση 

κανονισµών του ΚΟΚ και η επιτυχία τους εξαρτάται τόσο από τους ίδιους 

τους κατοίκους όσο και από την αστυνόµευση από πλευράς Τροχαίας και 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας.  

 
Η τοποθέτηση εµποδίων για τη συµµόρφωση των οδηγών οδηγεί σε περιορισµούς 
της κίνησης των πεζών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και κατά συνέπεια δεν 
προτείνεται εκτός ίσως σε ιδιαίτερες περιπτώσεις.  

 
 
 9. ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ           
   

Καθεστώς Στάθµευσης  

           
- Απαγορεύσεις Στάθµευσης  

 
Η στάθµευση στις βασικές οδούς του δικτύου πρέπει να απαγορεύεται διότι, µε τη 
διαπλάτυνση των πεζοδροµίων η οποία  γίνεται για τη διευκόλυνση στη κίνηση 
των πεζών δεν υπάρχει επαρκής χώρος και για στάθµευση παρά την οδό. 

 
Για την εξυπηρέτηση των καταστηµάτων θα διαµορφωθούν κατάλληλοι χώροι για 
τη φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων που όµως θα χρησιµοποιούνται σε 
συγκεκριµένες ώρες που θα συµφωνηθούν µε τους εµπορικούς συλλόγους. 

 
- Ελεγχόµενη Στάθµευση                  

 
Σε όλες τις τοπικές οδούς που κατά κανόνα πεζοδροµούνται, οι διαθέσιµοι χώροι 
θα διαµορφωθούν για στάθµευση µε προτεραιότητα για τους κατοίκους. 
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Εφόσον κατά τη σχεδίαση που θα ακολουθήσει στην επόµενη φάση υπάρξει 
περίσσεια χώρων στάθµευσης µετά την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων, 
αυτή θα διατεθεί κατά προτεραιότητα στους εργαζόµενους εντος της παλιάς πόλης 
και τελευταία στους επισκέπτες. 

 

 Πρόταση Κανονισµών           

 
Οι κάτοικοι και οι τυχόν άλλοι χρήστες που θα τύχουν αδείας στάθµευσης θα 
πρέπει να εφοδιασθούν µα ειδική κάρτα που θα είναι αναρτηµένη στο εµπρόσθιο 
υαλοπίνακα του οχήµατος για να είναι διακριτή από τη Τροχαία και τη ∆ηµοτική 
αστυνοµία η εξαίρεση από τη γενική απαγόρευση στάθµευσης.  

 
Η εφαρµογή των απαγορεύσεων ή/και της ελεγχόµενης στάθµευσης πρέπει να 
αστυνοµεύεται. Οι παραβάτες θα υπόκεινται σε πρόστιµα σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς του ισχύοντος ΚΟΚ. 

 
 
 10. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
   

Οι αρχές του σχεδιασµού των δηµοσίων συγκοινωνιών είναι η βελτίωση της 
συχνότητας διέλευσης των λεωφορείων από τις στάσεις και η διεύρυνση της 
περιοχής εξυπηρέτησης και εκµετάλλευσης. 

 
Συµπληρωµατικά εντός του πυρήνα της παλιάς πόλης δεν προτείνεται η διέλευση 
µεγάλων λεωφορείων αλλά η περιοχή εξυπηρετείται κατ’ εξοχήν από τις γραµµές 
των µίνι λεωφορείων.         

 
Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που είναι επιθυµητά για τις δηµόσιες συγκοινωνίες 
είναι η σύντοµη αναµονή στις στάσεις, το µικρό µήκος περπατήµατος και η άνεση 
στην αναµονή (προστασία από τις καιρικές συνθήκες) και εντός των λεωφορείων 
(µικρός αριθµός επιβαινόντων). 

    

 Το Προτεινόµενο Σύστηµα  ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών 

 
Η ανδιάρθρωση των αστικών λεωφορειακών γραµµών είναι όπως προτάθηκε στη 
µελέτη των ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών του 2005. 

 
Εντός της παλιάς πόλης διατηρείται η γραµµή Α όπως προτάθηκε από τη Μελέτη 
Προστασίας και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης, ενώ η γραµµή Β προτείνεται να µη 
διέρχεται από την 25

ης
 Αυγούστου αλλά µετά τη ∆ικαιοσύνης να συνεχίζει στην 

Ιδης και σε contra flow στη Καλοκαιρινού προς Χανιόπορτα. 
 

Το σύστηµα των προτεινοµένων γραµµών των δηµοσίων συγκοινωνιών έχει 
αλληλοεπικάλυψη ώστε κατά το πλείστον µε µία µεταπεβίβαση να µπορεί ο 
επιβάτης να µεταβεί όχι µόνο από τη µία άκρη της πόλης στην άλλη αλλά 
ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι διαµπερείς κινήσεις των µεγάλων λεωφορείων δια 
µέσου της παλιάς πόλης. Σε αυτό συµβάλλουν οι δύο προτεινόµενες γραµµές µίνι 
λεωφορείων που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις µετακινήσεις εντός της περιοχής 
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της παλιάς πόλης µε σηµεία µετεπιβίβασης στις γραµµές των αστικών 
λεωφορείων. 

 
Επίσης έχει δοθεί η δυνατότητα της διασύνδεσης όλων των σηµείων της πόλης µε 
τους σταθµούς των ΚΤΕΛ το Λιµάνι και το Αεροδρόµιο, καθώς και άλλα σηµεία 
ανάγκης µετάβασης όπως Σχολές, Νοσοκοµεία, Νεκροταφείο και Στάδια. 

 
Οι γραµµές των µίνι λεωφορείων προτείνεται να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά, 

 
o ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ Α (Mini Bus) 

Μήκος Γραµµής 4,25 χλµ 
Μέση Ταχύτητα 15 χλµ/ώρα 
Χρόνος Επανεµφάνισης Λεωφορείου στην ίδια στάση 17 λεπτά 
Προτεινόµενη συχνότητα 3 Λεωφορεία ανά 6 λεπτά 

 
o ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ Β (Mini Bus) 

Μήκος Γραµµής  5,4 χλµ 
Μέση Ταχύτητα 15 χλµ/ώρα 
Χρόνος Επανεµφάνισης Λεωφορείου στην ίδια στάση 22 λεπτά 
Προτεινόµενη συχνότητα 2 Λεωφορεία ανά 11  λεπτά 

 
Τα ταξί προτείνεται να επιτραπεί να διέρχονται και από τις πεζοδροµηµένες οδούς. 
Ιδιαίτερη σήµανση θα αναρτηθεί ώστε η ρύθµιση να είναι σαφής σε όλους που 
κινούνται στο δίκτυο. 

 
Εχουν σηµειωθεί σε σχέδιο και θέσεις πιάτσας που είναι, 
Μικρή Εβανς πριν τη έξοδο στη ∆ικαιοσύνης, Πλατεία Ελευθερίας, στην αρχή της 
∆ηµοκρατίας, στη πλατεία Κορνάρου, στην άκρη της 25

ης
 Αυγούστου (πλατεία 4 

Αγγλων), στο λιµάνι, στο Σταθµό ΚΤΕΛ της Παραλιακής, στη νέα Πόρτα, στη 
Παπανδρέου, στη Χανιόπορτα έξω των τειχών, στη Κονδυλάκη, στη Μίνωος, στη 
Παραλιακή (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας), στη Μακαρίου µεταξύ κλινικής και 
∆ιεύθυνσης Συγκοινωνιών 

 
Συµπληρωµατικά µετά από συνεννόηση µε το σύλλογο των ταξί υπάρχει η 
δυνατότητα να γίνει πιάτσα και στη οδό Μηνά, στην οδό Γιαµαλάκη και στην 
∆ικαιοσύνης αντί στην (µικρή) Εβανς. 

 
 
 10. ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Κυκλοφοριακά 

 
Το προτεινόµενο οδικό δίκτυο εντός των τειχών δεν απαιτεί ρυθµίσεις κυκλοφορίας 
µε φωτεινή σηµατοδότηση εκτός του κόµβου Καλοκαιρινού/Γιαµαλάκη/Αγ. Μηνά.  

 
Φωτεινή σηµατοδότηση επίσης απαιτείται σε όλες τις πυλες της παλιάς πόλης, 

- Χανιόπορτα,  
- Κοµµένο Μπετένι,  
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- Νέα Πόρτα  
και στους κόµβους 

- Παραλιακή/Αντιστάσεως, 
-  Αντιστάσεως/Ιερωνυµάκη, 
-  Αντιστάσεως/Χ.Τρικούπη, 
-  Κνωσσού/Γεωργιάδη, 
-  Κονδυλάκη/Μίνωος, 
-  Μίνωος/Παπανδρέου, 
-  Μίνωος/62 Μαρτύρων, 
-  Μίνωος/Παραλιακή, 
- Παραλιακή/Μάχης Κρήτης. 

 
Μαζί µε όλα τα µέτρα µονοδροµήσεων και πεζοδροµήσεων πρέπει να ρυθµισθούν 
και οι ώρες φορτοεκφόρτωσης των καταστηµάτων και των επιχειρήσεων εντός της 
περιοχής της παλιάς πόλης. Οι ώρες αυτές πρέπει να συµφωνηθούν µε τους 
εµπορικούς συλλόγους της παλιάς πόλης και να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες σε 
διαφορετικες εποχές πχ, ώρες κοινής ησυχίας κατά τη θερινή περίοδο. 

 

Ποδήλατα 

  

Οι προτάσιες των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων µε την εκτεταµένη πεζοδρόµηση και 
την αναµενόµενη µείωση της κυκλοφορίας οχηµάτων στη παλιά πόλη δηµιουργεί 
ευνοϊκές συνθήκες για τη ασφαλή χρήση των ποδηλάτων. 

 
Στη περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο να σηµανθούν ιδιαίτερες διαδροµές 
ποδηλάτων. 

 

 

11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ        
 

Προγραµµατισµός Εργων     

 
Ο προγραµµατισµός των έργων κατασκευής προτείνεται να γίνει κατά στάδια, ανά 
περιοχή γειτονιάς π.χ. Αγία Τριάδα, Αγιος Μηνάς κλπ. 

 
Ενδείκνυται η ταυτόχρονη αναδιοργάνωση των αστικών λεωφορείων και η 
υλοποίηση των γραµµών Α και Β των µίνι λεωφορείων. 

 
Η συµφωνία των εµπορικών επιχειρήσεων και των καταστηµάτων της παλιάς 
πόλης για τις ώρες φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων αποτελεί απαραίτητη 
προυπόθεση, όπως και η παροχή καρτών στάθµευσης στους κατοίκους. 

 

Πιλοτική Εφαρµογή 

 
Τα προτεινόµενα µέτρα, όπως είναι διαµορφωµένα στο σχέδιο που επισυνάπτεται, 
είναι σκόπιµο να εφαρµοσθούν πιλοτικά. Η διάρκεια της πιλοτικής εφαρµογής 
ενδείκνυται να είναι από 6 µήνες κατ’ ελάχιστο έως 12 µήνες, ώστε οι νέες 
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ρυθµίσεις να γίνουν κατανοητές και οι οδηγοί και οι πεζοί να βρούν τις νέες 
κατάλληλες διαδροµές που θα τους εξυπηρετούν. 
 
Κατά τη πιλοτική εφαρµογή, επειδή δεν είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί άµεσα το 
σύστηµα των mini bus, είναι σκόπιµο οι σηµερινές λεωφορειακές γραµµές να 
λειτουργούν ως σήµερα. Για τον ίδιο λόγο δεν είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί άµεσα 
το ειδικό µέτρο για τη στάθµευση των κατοίκων.  

 
Στη αρχή της εφαρµογής των µέτρων είναι αναµενόµενο και φυσιολογικό να 
υπάρξουν ανωµαλίες στη κυκλοφορία περίοδο της πιλοτικής εφαρµογής θα 
εντοπισθούν και διορθωθούν τυχόν αστοχίες των προβλέψεων. 
 
Ο βαθµός επιτυχίας της εφαρµογής είναι η αυστηρή αστυνόµευση και το ποσοστό 
ολοκλήρωσης των υποδοµών και κυρίως η θέληση των κατοίκων.  
 

 
Ο µελετητής 

 
 
 

∆ηµήτρης Ρέντζος 
Πολιτικός µηχανικός, Συγκοινωνιολόγος 


