
 

 

 

Τίτλος Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία "Πράσινων" - 

Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές 

Περιοχές – ECORouTs (https://ecorouts-project.eu/)  

     

Περιφέρεια     Κρήτης  

 

Δήμος     Ηρακλείου 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Interreg V-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” 

 

Φορέας Λειτουργίας   Δήμος Ηρακλείου 

 

Προϋπολογισμός (συνολικός)  € 616.600,00 

 

Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικοί 

πόροι της Ελλάδας και της Κύπρου 

 

Περιγραφή Η δημιουργία πράσινων, περιβαλλοντικά φιλικών διαδρομών 

(«ECORouTs»)  για την υποστήριξη των μεγάλων αστικών 

κέντρων, δίνοντας έμφαση στις τουριστικές τους περιοχές και 

τις ιστορικές τους τοποθεσίες, στην εισαγωγή φιλόδοξων 

μέτρων και πολιτικών μεταφοράς. Το «ECORouTs» επιδιώκει 

την μεταστροφή των μεταφορικών μέσων που 

χρησιμοποιούνται σε ιστορικά κέντρα μεγάλων πόλεων, προς 

την κατεύθυνση της αειφόρου μεταφοράς. Παράλληλα 

αποσκοπεί στο να ωθήσει τόσο τους πολίτες των μεγάλων 

https://ecorouts-project.eu/


αστικών κέντρων όσο και τους επισκέπτες, να 

χρησιμοποιήσουν δημόσια οχήματα χαμηλών ή μηδενικών 

ρύπων, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος που προέρχεται από τις δημόσιες μεταφορές. 

Για τον Δήμο Ηρακλείου η πράξη περιλαμβάνει: 

1. Την προμήθεια δύο ηλεκτροκίνητων λεωφορείων μικρού 

μεγέθους,  

2. Την προμήθεια-εγκατάσταση δύο σταθμών φόρτισης των 

ηλεκτρικών λεωφορείων. 

3. Την δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής και την 

εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής, που θα 

επιτρέπουν τη λήψη και την διάδοση πληροφοριών για 

τα δρομολόγια, την θέση των λεωφορείων, τα αξιοθέατα 

των διαδρομών, κ.λπ., σε πραγματικό χρόνο.  

4. Την δημιουργία και υλοποίηση σχεδίου πληροφόρησης 

και δημοσιότητας και την διοργάνωση εκδηλώσεων με 

σκοπό την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στις 

πράσινες μεταφορές. 

5. Μια τελική εκδήλωση-συνέδριο του έργου με σκοπό τη 

διάδοση των αποτελεσμάτων του. 

Εταιρικό σχήμα: 

 Δήμος Ηρακλείου (ΚΔ) 

 Δήμος Πάφου 

 Δήμος Αραδίππου 

 Δήμος Χανίων 

 

Οφέλη Η ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην πόλη 

του Ηρακλείου και ο μετριασμός των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον από τις μετακινήσεις των πολιτών και των 

επισκεπτών σε ιστορικής σημασίας τοποθεσίες και στο 

κέντρο της πόλης. 

Η αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης των χρηστών αστικών 

συγκοινωνιών. 

Η ενίσχυση της γνώσης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών 

που συμμετέχουν στο έργο, σχετικά με τα οφέλη των 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

 Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 



Συντονιστής του έργου Ζαχαρένια Δρόσου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής 

 

Ομάδα Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ) Δ.Η.    

 Ζαχαρένια Δρόσου, Υπεύθυνη Ο.Δ.Ε. Δ.Η.  

 Μάρθα Παπαδομιχελάκη, οικονομικά υπεύθυνη και 

υπεύθυνη επικοινωνίας. 

 Πελαγία Χαιρέτη, τεχνικός υπεύθυνος (τεχνικά - διοικητικά 

ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου του έργου) 

 Παντελής Κρουσταλάκης, τεχνικός υπεύθυνος (τεχνικά - 

διοικητικά ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση του 

φυσικού αντικειμένου του έργου) 

 Εμμανουήλ Πετράκης (ΣΜΕ) ΠΕ Πληροφορικής 

(υποστήριξη υλοποίησης, διαχείριση και μελέτη 

βιωσιμότητας του έργου) 

 Μαρία Τικμανίδη (ΣΜΕ) ΠΕ Οικονομικού (υποστήριξη 

υλοποίησης, διαχείριση, αξιολόγηση και μελέτη 

βιωσιμότητας του έργου). 

 

Φωτογραφίες    

 

 

 

 

 


