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ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

                                     Ηράκλειο 11/02/2021 

                                   Αριθ. Πρωτ…………. 

 

 
                ΠΡΟΣ: Την Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής      

                                          

  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ.   01 / 2021 

       Η Επιτροπή Κυκλοφορίας συνεδρίασε μέσω  τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 4/2//2021 και ώρα 12:30 

μ.μ. ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Αναστασάκη Ιωάννη.  

Η σύνθεση της επιτροπής σύμφωνα με την τροποποίηση της αριθμ. 924/2019 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου είναι η ακόλουθη: 

Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και καθημερινότητας (πρόεδρος), 

Παττακός Μαρίνος, τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Βουρεξάκη Γιώργο, Εκπρόσωποι της δημοτικής 

παράταξης «Δύναμη Πολιτών» , Ερμίδης Συμεών, τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Καραντεμοίρη Μα-

νόλη, Εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Αποστολάκης Σπύρος, τακτικό μέλος με  

αναπληρωτή του τον κ. Μακρυλάκη Δημήτρη, Εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης «συν-ΠΡΑΞΗ Δημοτών 

Ηρακλείου», Καλαϊτζάκης  Ιωάννης – Γεώργιος , τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ.  Αγριόγιαννο Μιχάλη, 

Εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης «Ηράκλεια Πρωτοβουλία», Ψαράκη Αριστείδη, τακτικό μέλος με ανα-

πληρωτή του τον κ. Μαρκοδημητράκη  Μενέλαο, Εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο Για Όλους» 

, Μουρτζάκης Εμμανουήλ, Διοικητής Τροχαίας Ηρακλείου, τακτικό μέλος με αναπληρωτή του  τον κ. Καρακούδη 

Στυλιανό, Πλατάκη Παρασκευή, Διευθύντρια της Δημοτικής Αστυνομίας, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια  την 

κα Μακριδάκη Σοφία, Αγαπάκη Γεώργιο Α.Τ.Μ τακτικό μέλος με αναπληρωτή του  τον κ. Δρακωνάκη Γεώργιο 

Α.Τ.Μ, Εκπρόσωποι του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, Κουμαντάκης Μανόλης, Πρόεδρος Ε.Σ.Η., τακτικό 

μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Χουστουλάκη Αλέξανδρο, Εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, 

Βουλγαράκης Καλλέργος, Πρόεδρος του Αστικού  ΚΤΕΛ Ηρακλείου, τακτικό μέλος με αναπληρωτή του  τον κ. 

Δοξαστάκη Ευάγγελο, κ. Φοινίτση Ιωάννη τακτικό μέλος με αναπληρωτή του  τον κ. Πετράκη Ελευθέριο, Εκ-

πρόσωποι του  Συλλόγου Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Ηρακλείου, Παπαδάκης 

Χαρίτος, Εκπρόσωπος  ιδιοκτητών Σταθμών Αυτοκινήτων με αναπληρωτή του  τον κ. Αλεξανδράκη Κων/νος, 

Βιδάκης, Γεώργιος, τακτικό μέλος με αναπληρωτές  τους  κ.κ. Γερώνυμο Χαράλαμπο ή Γεώργιο Κοτζιά  Εκπρό-

σωποι του Συλλόγου ΑμεΑ, Μαράκης Μενέλαος, τακτικό μέλος με αναπληρωτή του  τον κ.  Κρανιωτάκη  Εμμα-
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νουήλ,  Εκπρόσωποι του Συλλόγου ιδιοκτητών Γραφείων Εκμισθώσεως Επιβατηγών Αυτοκινήτων και Δίκυ-

κλων Ι.Χ. «ΗΝΙΟΧΟΣ», Σαρρής Επαμεινώνδας, Πρόεδρος ΠΟΗ  ΚΑΣΤΡΟ, τακτικό μέλος  με αναπληρωτή του  

τον κ. Σαρρή Μιχαήλ, Νιταδώρος Ιωάννης Ιδιώτης Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος, Χαιρέτη Πελαγία 

Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής, υπάλληλος του Τμήματος Κυκλοφορίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Ηρακλείου, Εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο 3.7.5»  ο  Δημοτικός Σύμβουλος  κ. 

Ψαρράς Ιωάννης με αναπληρώτριά του την κ. Πατεροπούλου Μαρία, Εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης 

«Ενεργοί Πολίτες» ο κ. Νεονάκης Ιωάννης με αναπληρωτή του τον κ. Τσαγκαράκη Εμμανουήλ, ο κ. Μεϊμαράκης 

Αλέξανδρος, Πρόεδρο Σωματείου Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ηρακλείου, ως τακτικό μέλος με αναπλη-

ρωτή του τον κ. Λεκάκη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΟΕΒΕΝΗ,  Εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειον 

Αξίζει», Εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης «ΣυνΕργασία για το Ηράκλειο». 

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι: Ιωάννης Αναστασάκης (πρόεδρος), Παττακός Μαρίνος τακτικό μέ-

λος, Ερμείδης Συμεών τακτικό μέλος, Καραπιπεράκης εκπρόσωπος της τροχαίας, Πλατάκη Παρασκευή, τα-

κτικό μέλος Δρακωνάκης Γεώργιος αναπληρωματικό μέλος, Καλλέργος Βουλγαράκης τακτικό μέλος, Βιδάκης 

Γεώργιος τακτικό μέλος, Σαρρής Επαμεινώνδας τακτικό μέλος, Ιωάννης Νιταδώρος τακτικό μέλος, Πελαγία 

Χαιρέτη τακτικό μέλος, Μαρκοδημητράκης Μενέλαος αναπληρωματικό μέλος, . 

Στην συνεδρίαση παραστάθηκαν από την 1η Δημοτική Κοινότητα ο κος Μαρκάκης Ζαχαρίας.  

Ο εκπρόσωπος της  2ης Δημοτική Κοινότητα ενημερώθηκε μέσω τηλεφώνου λόγω μη δυνατότητας σύνδεσης. 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν προχωρήσει η συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης ο 

πρόεδρος της επιτροπής κος Ι. Αναστασάκης εισηγήθηκε τα δύο παρακάτω θέματα εκτός ημερήσιας διάτα-

ξης. 

ΘΕΜΑ 1ο: Διαμόρφωση  χώρου φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων  επί της οδού 

Μίνωος 

Η Λ. Μίνωος αποτελεί βασικό δίκτυο σύμφωνα με το ΓΠΣ Ηρακλείου (Αρτηρία)  και αποτελεί τον βασικό πεταλοειδή 

δακτύλιο παράκαμψης της κεντρικής περιοχής μαζί με τις ΕΟΚ- Σμπώκου και Αντιστάσεως.   

Στην παρούσα εισήγηση εξετάζεται το τμήμα της Λ. Μίνωος έμπροσθεν του ΟΤ Χ149.   

Είναι σήμερα διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα στο μέσον της οδού και συνολικό πλάτος από ΡΓ σε ΡΓ 

περί τα 16μ. Παρουσιάζει κατά κανόνα σταθερό πλάτος λωρίδας, ενώ η στάθμευση είναι οριοθετημένη σε εσοχές 

και οι γωνίες των ΟΤ έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τοπικές εξοχές για αποκατάσταση της παράνομης 

στάθμευσης. Στην οδό αναπτύσσονται 1 λωρίδα ανά κατεύθυνση με πλάτος από 2,5μ. έως 3,40μ., 1 ζώνη στάθ-

μευσης ανά κατεύθυνση σε κάθε πλευρά της οδού. Τα πεζοδρόμια έχουν πλάτος από 1,4 έως 2,5 μ. με πλήθος 

ωστόσο  εμποδίων επί αυτών.  

Στο σύνολο του εξεταζόμενου τμήματος οι χρήσεις είναι εμπόριο, κατοικία, αναψυχή, ΚΧ, γραφεία κ.α.  

Μετά από αυτοψία του τμήματός μας στο σημείο, σε συνέχεια του αιτήματος για παραχώρηση θέσης τροφοδοσίας- 

ανεφοδιασμού έμπροσθεν του ΟΤ Χ 149 που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα  
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Εικόνα 1. εντοπισμός ΟΤ για παραχώρηση θέσης τροφοδοσίας 

παρατηρείται ότι:  

- Δεν υπάρχει άλλη θέση τροφοδοσίας – ανεφοδιασμού στην πλευρά του ΟΤ Χ149 επί της Μίνωος,  

- η στάθμευση επιτρέπεται στο σύνολο της πλευράς του ΟΤ και μάλιστα είναι οριοθετημένη σε ειδική εσοχή 

εγκιβωτισμού θέσεων στάθμευσης,  

- Δεν υπάρχει άλλη ειδική θέση στάθμευσης (πχ. ΑΜΕΑ) στην εσοχή, 

- Η μετατροπή υφιστάμενης στάθμευσης σε ζώνη τροφοδοσίας- ανεφοδιασμού με χρονικό όριο δεν αναμέ-

νεται να επηρεάσει την περιοχή με δεδομένο ότι δεν δεσμεύεται χώρος κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων 

αλλά χωροθετείται σε ζώνη στάθμευσης.  

Σε συνέχεια των παραπάνω και στο πλαίσιο του αιτήματος κρίνεται σκόπιμη η οριοθέτηση μίας θέσης τροφοδοσίας- 

ανεφοδιασμού για όλα τα οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων με κατάλληλη σήμανση ήτοι 1 πινακίδα Ρ-39 

«Απαγορεύεται η στάση» με πρόσθετη πινακίδα ‘ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΟΧΗΜΑ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ – ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ για 

30΄ και 1 πινακίδα ΠΡ-4 β και παύση αυτών μετά τη θέση. Οριζόντια η θέση σημαίνεται με κίτρινο χρώμα για μήκος 

7,00 και πλάτος 2,0μ.   

Ο χρόνος φορτοεκφόρτωσης ορίζεται από τις 06:00-10:00 και 15:00 εως 17:00 με ολιγόλεπτη στάση 30 λεπτών 

 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση η  επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για δημιουργία χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της 

οδού Μίνωος. 

Ο κ Ερμείδης ψήφισε αρνητικά  
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ΘΕΜΑ 2ο: Διαμόρφωση  χώρου στάθμευσης για την   Εισαγγελία επί της οδού Ζωγράφου 

Ο κος Ι. Αναστασάκης πήρε το λόγο εξηγώντας στα μέλη της επιτροπής τις δυσκολίες που έχουν προκύψει 

τους τελευταίους μήνες λόγω των έργων ανάπλασης. Επεσήμανε ότι  παρατηρούνται  προβλήματα στην εύ-

ρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων και συνέχισε λέγοντας  ότι  τίθενται θέματα ασφάλειας  γι’ αυτό προ-

σπαθούμε να είμαστε θετικοί και να εξυπηρετούμε τις εν λόγω υπηρεσίες παραχωρώντας θέσεις στάθμευσης 

διευκολύνοντας έτσι την άμεση πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο. 

 
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση η  επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης για την 

Εισαγγελία Ηρακλείου επί της οδού Ζωγράφου (μπροστά από το κτίριο  της πολεοδομίας Ηρακλείου) 

Ο κ Ερμείδης ψήφισε αρνητικά  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο  Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο για αποκατάσταση προβλη-

μάτων οδικής ασφάλειας. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στη 

συμβολή διαφόρων οδών στο Ηράκλειο Κρήτης  

 

Α. Εισαγωγικό πλαίσιο  

Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (11/2020), με εξαίρεση την Παλιά Πόλη (τμήμα εντός Τειχών), δεν διαθέτει 

θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή Μελέτη και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο πολε-

οδομικό συγκρότημα και στις επιμέρους περιοχές του Ηρακλείου έχουν προκύψει ή προκύπτουν σύμφωνα με τα 

κάτωθι:  

α) τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ αναφορικά με την ιεράρχηση του δικτύου, 

β) τις κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής, 

γ) τις κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δ. Ηρακλείου,  

δ) τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων και των αρμόδιων φορέων (Ενδ. Τροχαία) λόγω εντοπισμού ελλείψεων, α-

στοχιών ή άλλων προβληματικών οι οποίες προωθούνται- αξιολογούνται και μελετώνται και διαχειρίζονται από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ειδικότερα το Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών,  

ε) τις όποιες αναπλάσεις σε γραμμικές επιφάνειες/ κύριες- δευτερεύουσες αρτηρίες και σημειακές παρεμβάσεις σε 

γειτονιές για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οι οποίες εντάσσονταν ως υπό διαμόρφωση τόσο στη Μελέτη 

Εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες κατά περίπτωση επιμέρους μελέτες, πολεοδο-

μικές μελέτες. 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση εκπονείται με στόχο την προσθήκη σήμανσης για υποχρεωτική διακοπή πορείας 

(STOP) σε σημεία που έχει εντοπιστεί προβληματική διάσχιση οχημάτων με κίνδυνο οδικής ασφάλειας για ευάλω-

τους χρήστες και παντός είδους οχήματα και η αποτροπή τροχαίων συμβάντων με την αποκατάσταση σήμανσης 

προτεραιότητας για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των όμορρων ακινήτων στις εξεταζόμενες διασταυρώσεις.  
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Σημειώνεται ότι η σήμανση P-2 τοποθετείται πρίν από κόμβο και σημαίνει υποχρεωτική διακοπή πορείας του οχή-

ματος πρίν από την είσοδο στον κόμβο και παραχώρηση προτεραιότητας στα οχήματα τα οποία κινούνται στην οδό 

πρός την οποία πλησιάζει.  
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Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης  

 

Οι κόμβοι στους οποίους έχει εντοπιστεί αστοχία στον καθορισμό προτεραιοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω.  

 

Κόμβος 1: Μπουμπουλίνας και Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά (περιοχή Κορώνη Μαγαρά)  

 

Εικόνα 2. εντοπισμός διασταύρωσης Μπουμπουλίνας και Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά 

Κόμβος 2: Αυλώνος και Άρβης (περιοχή Θέρισος)  

 

Εικόνα 3. εντοπισμός διασταύρωσης Άρβης και Αυλώνος 

 
Κόμβος 3 και 4: Λορέντζου Μαβίλη και Σολωμού και Λορέντζου Μαβίλη και Παλαμά (περιοχή Τρία Πεύκα)  
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Εικόνα 4. εντοπισμός διασταύρωσης Λορέντζου Μαβίλη και Σολωμού 

 
Εικόνα 5. εντοπισμός διασταύρωσης Λορέντζου Μαβίλη και Παλαμά 
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Κόμβος 5: Αναστ. Μπουτζαλή και Μαρουλά (περιοχή Ατσαλένιο)  

 

 

Εικόνα 6. εντοπισμός διασταύρωσης Μπουτζαλή και Μαρουλά 

 

Στο σύνολο των υπό εξέταση διασταυρώσεων η σήμανση είναι ελλιπής.  

 

Ειδικότερα για τον κόμβο 1, Μπουμπουλίνας και Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά 

εντοπίζονται τα κάτωθι ζητήματα:  

- Ασάφεια προτεραιότητας διέλευσης μεταξύ των δύο οδών, ενώ η Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά είναι σα-

φώς σημαντικότερη σε ιεράρχηση με δεδομένο ότι συνδέει την περιοχή με σημαντικές χρήσεις με την οδό 

Λυκείου,  

- Αυξημένη διέλευση πεζών λόγω εγγύτητας με αθλητική δομή (τένις), 

- Απουσία δικτύου πεζών (πεζοδρόμια και διαβάσεις πεζών).  

 

Και οι δύο οδοί είναι διπλής κατεύθυνσης. Δεν διαθέτουν ειδική υποδομή για στάθμευση (εσοχές), δεν διέρχεται 

λεωφορείο και δεν διαθέτουν πεζοδρόμια.  

Η οδός Καπ. Χρήστου Μπαντουβά συνδέει την Λυκείου με τη Ματθαιάκη με ρόλο τοπικής συλλεκτήριας εντός γει-

τονιάς. Έχει μέσο πλάτος 10μ. μεταξύ ρυμοτομικών γραμμών και μήκος 301μ.  

Η οδός Μπουμπουλίνας έχει ρόλο τοπικής οδού και συνδέει την Ηρακλή με τη Ματθαιάκη. Έχει μέσο πλάτος 9μ. 

μεταξύ ρυμοτομικών γραμμών και μήκος 214μ.  
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Εικόνα 7. Απόσπασμα ρυμοτομικού με κύρια αρτηρία την Παπ. Σκουλά και συλλεκτήρια τη Λυκείου 

Σημειώνεται ότι ρόλο συλλεκτήριας λαμβάνει και η οδός Ηρακλή παρόλο που δεν χαρακτηρίζεται έτσι 

από το υφιστάμενο ΓΠΣ.  

Αξιολογώντας την περιοχή, η οδός Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά έχει συγκριτικά με την οδό Μπου-

μπουλίνας μεγαλύτερο φόρτο κυκλοφορίας και περισσότερους πεζούς που εξυπηρετούνται στον παρα-

κείμενο αθλητικό χώρο. Συμπεραίνεται ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να τηρείται για τους κινούμενους 

επί της Μπαντουβά και να παραχωρεί προτεραιότητα ο κινούμενος επί της Μπουμπουλίνας.  
Σημειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή θα ελεγχθούν περαιτέρω τα δεδομένα για ενίσχυση κατακόρυφης και ορι-

ζόντιας σήμανσης.  

 

Για τον κόμβο 2, Αυλώνος και Άρβης στην περιοχή Θέρισος εντοπίζονται τα κάτωθι ζητήματα:  

- Ασάφεια προτεραιότητας διέλευσης μεταξύ των δύο οδών, ενώ η Αυλώνος είναι σαφώς σημαντικότερη σε 

ιεράρχηση με δεδομένο ότι συνδέει τις Κονδυλάκη και Πυράνθους,  

- Αυξημένη διέλευση πεζών λόγω εγγύτητας με εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και κοινόχρηστους χώρους κα-

θώς και υψηλή πυκνότητα κατοικίας,  

- Ελλιπές δίκτυο πεζών (στενά πεζοδρόμια και λίγες διαβάσεις πεζών).  

 

Και οι δύο οδοί είναι μονής κατεύθυνσης, αφενός η οδός Άρβης με κατεύθυνση από Μίνωος προς Αυλώνος, και 

αφετέρου η οδός Αυλώνος με κατεύθυνση από Πυράνθους προς Κονδυλάκη.   

Η οδός Άρβης συνδέει την Λ. Μίνωος με την οδό Αυλώνος με ρόλο τοπικής οδού γειτονιάς. Έχει πλάτος 7,40 έως 

8,20μ. μεταξύ ρυμοτομικών γραμμών και μήκος 310μ.  
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Η οδός Αυλώνος έχει επίσης ρόλο τοπικής οδού και συνδέει την Κονδυλάκη με την οδό Πυράνθους ενώ φιλοξενεί 

και χρήσεις εκπαίδευσης, γραφείων και κατοικίας. Έχει μέσο πλάτος 8,0μ. μεταξύ ρυμοτομικών γραμμών και μήκος 

290μ.  

 

Εικόνα 8. Απόσπασμα ρυμοτομικού με κύρια αρτηρία την Μίνωος  και συλλεκτήρια την Πυράνθους 

Αξιολογώντας την περιοχή, η οδός Αυλώνος έχει συγκριτικά με την οδό Άρβης αφενός μεγαλύτερο φόρτο 

κυκλοφορίας, και αφετέρου η Άρβης δε συνεχίζει μετά την Αυλώνος καταλήγοντας σε κόμβο Τ, γεγονός 

που υποδηλώνει ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να τηρείται επί της Αυλώνος και να παραχωρεί προτεραι-

ότητα ο κινούμενος επί της Άρβης που αλλάζει πορεία στη διασταύρωση με την Αυλώνος.  

Σημειώνεται επιπλέον ότι η οδός Άρβης στο σύνολο των λοιπών διασταυρώσεων με όλες τις λοιπές κα-

θέτους της έχει σήμανση P-2 για υποχρεωτική διακοπή πορείας και απουσιάζει μόνον στη συμβολή της 

με την οδό Αυλώνος.  
 

Για τους κόμβους 3 και 4, Λορέντζου Μαβίλη και Σολωμού και Λορέντζου Μαβίλη και Παλαμά στην περιοχή 

Τρία Πεύκα εντοπίζονται τα κάτωθι ζητήματα:  

- Ασάφεια προτεραιότητας διέλευσης μεταξύ των δύο οδών που διασχίζουν την Λορέντζου Μαβίλη και ελλι-

πής σήμανση στις οδούς Παλαμά και Σολωμού, γεγονός που βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τις παράλληλες 

της Μαβίλη που συνδέουν την Πεταλοειδή με την Παπανδρέου, οι οποίες έχουν όλες προτεραιότητα,  

- Αυξημένη διέλευση πεζών λόγω υψηλής πυκνότητας κατοικίας, 

- Ελλιπές δίκτυο πεζών (στενά πεζοδρόμια και απουσία διαβάσεων πεζών).  

 

Το σύνολο των οδών Λορ. Μαβίλη, Παλαμά και Σολωμού είναι μονής κατεύθυνσης, αφενός η οδός Λορέντζου 

Μαβίλη με κατεύθυνση από Παπανδρέου προς Σμπώκου, και αφετέρου η οδός Σολωμού από Δημοκρατίας προς 

Ιωνίας και η οδός Παλαμά από Ιωνίας προς Δημοκρατίας.  

Το σύνολο των οδών είναι τοπικές οδοί γειτονιάς.  

Η οδός Λορέντζου Μαβίλη έχει μήκος 308μ. και πλάτος μεταξύ ρυμοτομικών γραμμών 10μ.  
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Η οδός Σολωμού έχει μήκος 221μ. μεταξύ Ιωνίας και Δημοκρατίας και είναι τοπική οδός σε αναλογία με τις Καπο-

διστρίου, Παλαμά (182μ.), Απόλλωνος κ.α.  

 

Στην ευρύτερη περιοχή που περικλείεται από τις Ιωνίας- Παπανδρέου- Χρυσοστόμου- Σμπώκου, οι οδοί που συν-

δέουν την Σμπώκου με την Παπανδρέου (βλ. Κωνσταντινίδη) έχουν προτεραιότητα έναντι των τοπικών καθέτων 

τους, ήτοι Καποδιστρίου, Σολωμού, Παλαμά, Απόλλωνος.  

Με δεδομένο ότι η Κωνσταντινίδη με την Λορ. Μαβίλη δημιουργεί ζεύγος αντίρροπων κατευθύνσεων κρίνεται σκό-

πιμο να ρυθμιστεί ανάλογα και η προτεραιότητα επί της Μαβίλη έναντι των τοπικών Σολωμού και Παλαμά.  

 

Εικόνα 9. Απόσπασμα Google Maps με εντοπισμό του ζεύγους Κωνσταντινίδη- Μαβίλη και τη θέση των υφιστάμενων P-2 έναντι της Κων-
σταντινίδη και της Μαβίλη επί της Καποδιστρίου 
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Εικόνα 10. Απόσπασμα ρυμοτομικού με κύρια αρτηρία την Σμπώκου  και συλλεκτήρια την Παπανδρέου 

Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις που 

ορίζουν τις Κωνσταντινίδη και Μαβίλη προτεραιότητας έναντι των καθέτων τους εντός της ΠΜ και άρα 

θα πρέπει να καθοριστεί κατ’ αναλογία η παραχώρηση προτεραιότητας από τους κινούμενους επί της 

Παλαμά και Σολωμού έναντι όσων κινούνται επί της Μαβίλη.  
 

Τέλος για τον κόμβο 5, Αναστ. Μπουτζαλή και Μαρουλά στην περιοχή Ατσαλένιο εντοπίζονται τα κάτωθι ζητή-

ματα:  

- Ασάφεια προτεραιότητας διέλευσης μεταξύ των δύο οδών, ενώ η Μαρουλά είναι σαφώς σημαντικότερη σε 

ιεράρχηση με δεδομένο ότι συνδέει την  Ποδιά με την Παπαναστασίου,  

- Αυξημένη διέλευση πεζών λόγω εγγύτητας με σχολείο, 

- ελλιπές δίκτυο πεζών (μικρά πεζοδρόμια και διαβάσεις πεζών).  

 

Και οι δύο οδοί είναι διπλής κατεύθυνσης. Δεν διαθέτουν ειδική υποδομή για στάθμευση (εσοχές), δεν διέρχεται 

λεωφορείο και δεν διαθέτουν επαρκή πεζοδρόμια.  

Η οδός Μπουτζαλή έχει πινακίδα σήμανσης P-2 στην έξοδό της στην Καρατάρη. Έχει πλάτος 5,5μ. μεταξύ ρυμο-

τομικών και μήκος 69μ. ενώ τμήμα της είναι αδιάνοικτο.  

Η οδός Μαρουλά συνδέει την Παπαναστασίου με την Ποδιά και έχει χαακτήρα τοπικής οδού.  Έχει μέσο πλάτος 

8,5μ. μεταξύ ρυμοτομικών γραμμών και μήκος 370μ.  
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Εικόνα 11. Απόσπασμα ρυμοτομικού με συλλεκτήρια την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 

Αξιολογώντας την περιοχή, και το σύνολο των λοιπών καθέτων της Μαρουλά οι οποίες έχουν υποχρεω-

τική διακοπή πορείας P-2 προκύπτει ότι η Μαρουλά είναι σαφώς σημαντικότερη σε ιεράρχηση σε σχέση με 

την Μπουτζαλή και προτεραιότητα θα πρέπει να διατηρείται στους κινούμενους επί της Μαρουλά.  
Σημειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή θα ελεγχθούν περαιτέρω τα δεδομένα για ενίσχυση κατακόρυφης και ορι-

ζόντιας σήμανσης.  

Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις  
 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, στο σύνολο των υπό εξέταση κόμβων απαιτείται η ρύθμιση της προτεραιό-

τητας για την αποφυγή τροχαίων συμβάντων.  

Το τμήμα μας εισηγείται:  

- Την λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Καπ. Χρήστου Μπαντουβά έναντι 

της Μπουμπουλίνας στα σημεία που σημειώνονται στον συνημμένο χάρτη με την τοποθέτηση 

πινακίδας Ρ-2 στην Μπουμπουλίνας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας όταν συναντούν την 

Καπ. Χρήστου Μπαντουβα,  

- Την λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Αυλώνος έναντι της οδού Άρβης  

στο σημείο που σημειώνεται στον συνημμένο χάρτη με την τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 στην Άρ-

βης, 
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- Την λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Λορ. Μαβίλη έναντι των καθέτων 

της Σολωμού και Παλαμά στα σημεία που σημειώνονται στον συνημμένο χάρτη με την  τοποθέ-

τηση πινακίδας Ρ-2 στην Παλαμά και στην Σολωμού όταν συναντούν την Λορ. Μαβίλη,  

- Την λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Μαρουλά έναντι της Μπουτζαλή 

στα σημεία που σημειώνονται στον συνημμένο χάρτη με την  τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 στην 

Μπουτζαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας όταν συναντούν την Μαρουλά   
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Σχέδιο Διαμόρφωσης στην συμβολή των οδών Καπ. Χρήστου Μπαντουβά και Μπουμπουλίνας. 

 

 
Σχέδιο Διαμόρφωσης στην συμβολή των οδών Αυλώνος και Άρβης. 
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Σχέδιο Διαμόρφωσης στην συμβολή των οδών Λορ. Μαβίλη και Σολωμού και Λορ. Μαβίλη και Παλαμά . 
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Σχέδιο Διαμόρφωσης στην συμβολή των οδών Μαρουλά και Μπουτζαλή 

 
 
 
Σημειώνεται ότι η διατομή των λωρίδων κυκλοφορίας των υπό εξέταση οδών δεν θα αλλάξει, καθώς οι ρυθμιστικές 
σημάνσεις που απαιτούνται δεν μειώνουν το ωφέλιμο πλάτος της οδού.  
Δεν μεταβάλλεται επιπλέον οτιδήποτε αφορά στις κατευθύνσεις κίνησης των οχημάτων.  

Σημειώνεται τέλος ότι για την υλοποίηση των παραπάνω περιγραφόμενων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας και 
ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών, δε θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου.  
 

Το θέμα εισηγήθηκε η κα Χαιρέτη αναλύοντας τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της έλλειψης σή-

μανσης,  που καθορίζει την προτεραιότητα στις προαναφερόμενες συμβολές. Ανέφερε αναλυτικά τα ση-

μεία που προτείνονται από το Τμήμα  Κυκλοφορίας  για τοποθέτηση πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική δια-

κοπή πορείας) και έχουν ως εξής:  συμβολή των οδών Μπουμπουλίνας και Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά 

περιοχή Κορώνη Μαγαρά, συμβολή των οδών Αυλώνος και Άρβης στην περιοχή Θέρισσο, συμβολή των 

οδών Λορέντζου Μαβίλη και Σολωμού στην περιοχή Τρία Πεύκα και συμβολή των οδών Αναστασίου 

Μπουτζαλή και Μαρουλά. τα οποία προέκυψαν κατόπιν αιτημάτων δημοτών. 

 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την ενίσχυση οριζόντιας και 

κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο για αποκατάσταση προβλημάτων οδικής ασφάλειας. Τοποθέτηση ρυθ-

μιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στη συμβολή διαφόρων οδών στο Ηράκλειο Κρήτης ό-

πως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 1Α-1Δ. 
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ΘΕΜΑ 2ο  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Ανάληψη - Κέντρο Ηρακλείου. Δημιουργία διαβάσεων 

πεζών για τη διευκόλυνση της κίνησης πεζών στη Λ. Δημοκρατίας, Χ. Τρικούπη και Χρυσοστόμου 

 

A. Εισαγωγικό πλαίσιο  
Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (11/2020), με εξαίρεση την Παλιά Πόλη (τμήμα εντός Τειχών), δεν διαθέτει 

θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή Μελέτη και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο πολε-

οδομικό συγκρότημα έχουν προκύψει ή προκύπτουν σύμφωνα με τα κάτωθι:  

Α) τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ αναφορικά με την ιεράρχηση του δικτύου, 

Β) τις κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής, 

Γ) τις κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δ. Ηρακλείου,  

Δ) τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων ή επισκεπτών ή παρεμβάσεων των φορέων και οργανισμών λόγω εντο-

πισμού ελλείψεων, αστοχιών ή άλλων προβληματικών οι οποίες προωθούνται- αξιολογούνται και διαχειρίζονται 

από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τμ. Κυκλοφορίας,  

Ε) τις όποιες αναπλάσεις σε γραμμικές επιφάνειες/ κύριες- δευτερεύουσες αρτηρίες και σημειακές παρεμβάσεις 

σε γειτονιές για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οι οποίες εντάσσονταν ως υπό διαμόρφωση τόσο στη 

Μελέτη Εφαρμογής ΚΜ (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες κατά περίπτωση επιμέρους μελέτες, πολεοδομικές μελέτες, 

Π.Ε.,  

Εν αναμονή του επερχόμενου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας καθώς και της αναθεώρησης της Κυκλοφο-

ριακής Μελέτης για την περίπτωση της Παλιάς Πόλης, ο Δήμος Ηρακλείου και ειδικότερα το Τμήμα Κυκλοφοριακών 

και Συγκοινωνιών, παρεμβαίνει σε προβληματικά σημεία του δικτύου που δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί στο πλαίσιο 

ευρύτερου κυκλοφοριακού σχεδιασμού με στόχο την άμεση άρση των αστοχιών και την αποκατάσταση της 

ισόρροπης κυκλοφορίας όλων των χρηστών του δικτύου, με έμφαση την ασφαλή διέλευση των πεζών και 

ευάλωτων χρηστών (βλ. ΑΜΕΑ, εμποδιζόμενα άτομα κ.α.).   

Η παρούσα τεχνική έκθεση  εκπονείται με στόχο την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας προσθήκης διάβασης/ εων 

πεζών στην περιοχή Ανάληψης σε κρίσιμες διασταυρώσεις για τη διάσχιση ευάλωτων χρηστών. Σημειώνεται ότι 

τόσο επί της Χαρ. Τρικούπη όσο και επί της Δημοκρατίας έχουν εντοπιστεί σημεία όπου γίνεται συχνά διάσχιση 

πεζών με κίνδυνο ασφάλειας, ενώ εντοπίζονται και σημεία με εκτεταμένη παράνομη στάθμευσης.  

Σημειώνεται ότι το Τμήμα μας έχει λάβει και σχετικό αίτημα από το 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου. 

Είναι γνωστό ότι οι διαβάσεις πεζών λειτουργούν ως νησίδες σύνδεσης των πεζοδρομίων και των οικοδομικών 

τετραγώνων. Η επιστήμη ορίζει ότι πεζοδρόμια και διαβάσεις θα πρέπει να αποτελούν ενιαία υποδομή- διαδρομή 

για τον πεζό με συνεκτικά χαρακτηριστικά που θα κάνουν φιλόξενο τον οδικό χώρο. 

Σκοπός των διαβάσεων είναι να εξασφαλίζουν την με ασφάλεια επικοινωνία μεταξύ των απέναντι πεζοδρομίων και 

να ειδοποιούν τον οδηγό να σταματά  αντιλαμβανόμενος ότι θα διασχίσει ένα πολύ διαφορετικό τμήμα δρόμου 

όπου προτεραιότητα έχει ο πεζός. Ανάλογη υποχρέωση έχει και ο πεζός όπου εφόσον υπάρχει διάβαση οφείλει να 

διασχίζει την οδό από αυτήν σύμφωνα με το αρ. 38 του ΚΟΚ.  

Στις ελληνικές πόλεις - και σύμφωνα με εκτιμήσεις του τμήματός μας και στην πόλη του Ηρακλείου- παρότι η 

μέση ταχύτητα των οχημάτων είναι περίπου η μισή σε σχέση με εκείνη στο υπεραστικό δίκτυο (<50χλμ/ω), η μεγάλη 

πυκνότητα της κυκλοφορίας και διασταυρώσεων σε συνδυασμό με την αυξημένη παράνομη στάθμευση σε γωνίες 

ΟΤ οδηγεί σε αυξημένο αριθμό εμπλοκών, μειωμένη ορατότητα και αντίστοιχα σε μεγαλύτερη πιθανότητα 
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πρόκλησης ατυχημάτων, ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου η συνεκτικότητα του δικτύου πεζού δεν είναι 

εξασφαλισμένη.  

Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η παρούσα πρόταση που προκρίνεται προς έγκριση για μέτρα ρύθμισης 

της κυκλοφορίας και ειδικότερα ενίσχυσης της ασφαλούς διέλευσης πεζών μέσω διαβάσεων πεζών στις Χαρ. Τρι-

κούπη και Λ. Δημοκρατίας, Χρυστοστόμου και άλλων τοπικών οδών στην περιοχή της Ανάληψης – πλησίον κέντρου 

Ηρακλείου.   
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Β. Περιγραφή υφιστάμενων κυκλοφοριακών συνθηκών  
Η υπό αξιολόγηση περιοχή περιλαμβάνει μέρος των Λ. Δημοκρατίας και Χαρ. Τρικούπη όπως φαίνεται στο από-

σπασμα παρακάτω, ενώ αξιολογείται ευρύτερα η περιοχή που περικλείεται από τις Χρυσοστόμου- Χαρ. Τρικούπη- 

Γερωνυμάκη – Αντιστάσεως- Παπανδρέου:  

  

 

Στην ευρύτερη περιοχή παρουσιάζεται υψηλή οικιστική πυκνότητα και σε περιπτώσεις υψηλός κυκλοφοριακός φόρ-

τος και σημειακές καθυστερήσεις.  

Η περιοχή λόγω της εγγύτητάς της με το κέντρο της πόλης αλλά και λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης δραστηριο-

τήτων (καταστήματα λιανικής πώλησης, γραφεία, επιχειρήσεις) κατά μήκος της Λ. Δημοκρατίας έχει αυξημένο φόρτο 

πεζών. Σημαντική αύξηση παρατηρείται επί της Λ. Δημοκρατίας κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των 

μαθητών στο 3ο Γυμνάσιο και Λύκειο. Επιπλέον επί της Χ. Τρικούπη υπάρχει υψηλός φόρτος πεζών, ενώ αποτελεί 

και ζώνη αναζήτησης στάθμευσης.   

Οι οδοί που εξετάζονται στην παρούσα τεχνική έκθεση– αναφορικά με τις παρεμβάσεις για λόγους ενίσχυσης της 

οδικής ασφάλειας και ειδικότερα την ενίσχυση του δικτύου πεζού- αποτελούν τμήματα των Δημοκρατίας και Χαρι-

λάου Τρικούπη και Ρόδων,   στις οποίες έχουν εντοπιστεί ζητήματα μειωμένης οδικής ασφάλειας, μη ασφαλούς 

διέλευσης πεζών, αυξημένη διέλευση πεζών και ευάλωτων χρηστών, επικίνδυνοι ελιγμοί οχημάτων, συχνή στάση 

και στάθμευση, παράνομη στάθμευση σε μονό και διπλό στίχο κ.α.  

Η υπό αξιολόγηση περιοχή λειτουργεί για την υπερτοπική εξυπηρέτηση του συνόλου της πόλης.  

Σύμφωνα με το εν ισχύ ΓΠΣ Ηρακλείου τόσο η Λ. Δημοκρατίας όσο και η Τρικούπη αποτελούν συλλεκτήριες αρτη-

ρίες.  

Εικόνα 12. Καθορισμός περιοχής υπό αξιολόγηση 
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Εικόνα 13. απόσπασμα ΓΠΣ Ηρακλείου  

Ειδικότερα:  

Η Λεωφόρος Δημοκρατίας αποτελεί συλλεκτήρια οδό με 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση με διαχωριστική νησίδα και 

εξυπηρετεί υπερτοπική λειτουργία.  

Έχει φωτεινή σηματοδότηση στις διασταυρώσεις της με την Χ. Τρικούπη και την Παπανδρέου.  

Οι υφιστάμενες διαβάσεις στην λεωφόρο απέχουν 322μ. και μεταξύ αυτών παρεμβάλλονται 3 οικοδομικά τετρά-

γωνα εκατέρωθεν της οδού.  

Αντίστοιχα η Χ. Τρικούπη αποτελεί συλλεκτήρια με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση (και άλλη μία που καταλαμβάνεται 

από στάθμευση) και διαχωριστική νησίδα και εξυπηρετεί αντίστοιχα υπερτοπική λειτουργία. Έχει φωτεινή σηματο-

δότηση στη συμβολή της με την Δημοκρατίας ενώ στη συμβολή της με Χρυσοστόμου υπάρχει νέος κυκλικός κόμ-

βος.  
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Εικόνα 14. Νέος κυκλικός κόμβος στη συμβολή Χ. Τρικούπη/ Χρυσοστόμου/ Έβανς 

 
Εικόνα 15. Υφιστάμενη κατάσταση Χαρ. Τρικούπη με παράνομη στάθμευση σε γωνίες ΟΤ 

 

 

 
Σύμφωνα με τις μετρήσεις του τμήματός μας για την παρούσα Τ.Ε. εντοπίζονται συστηματικά παράνομα σταθμευ-

μένα οχήματα επί των συμβολών της Δημοκρατίας και Διάκου, Δημοκρατίας και Μυσώνος, Δημοκρατίας και Καρα-

γιάννη, Χαρ. Τρικούπη και Αθηνάς, Χαρ. Τρικούπη και Δρακοντοπούλου.  

Παρακάτω αναλύονται με λεπτομέρεια χαρακτηριστικά των επιμέρους τμημάτων των οδών αναφορικά με τις εξυπη-

ρετούμενες ροές, την κατηγοριοποίηση των οδών, τα γεωμετρικά στοιχεία, τη σήμανση κ.λπ. ενώ σε επόμενη ενότητα 

τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της προσθήκης διαβάσεων πεζών σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση.  
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1) Λεωφόρος Δημοκρατίας και Χαρ. Τρικούπη 

Το υπό μελέτη τμήμα της Λ. Δημοκρατίας βρίσκεται μεταξύ των Παπανδρέου και Τρικούπη και έχει μήκος 352μ.  

 
Εικόνα 16. Προφίλ ανύψωσης στο εξεταζόμενο τμήμα της Λ. Δημοκρατίας 

Η Λεωφόρος Δημοκρατίας αποτελεί συλλεκτήρια οδό με 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση με διαχωριστική νησίδα και 

εξυπηρετεί υπερτοπική λειτουργία. Σημειώνεται ότι λόγω της παράνομης στάθμευσης εκατέρωθεν αυτής η οδός 

έχει μετατραπεί σε οδός 1 λωρίδας ανά κατεύθυνση με διαχωριστική νησίδα. Το πλάτος της λωρίδας είναι στο 

σύνολό του μεγαλύτερο των 3,4μ. Η κλίση φτάνει έως και το 3%.  

Έχει φωτεινή σηματοδότηση στις διασταυρώσεις της με την Χ. Τρικούπη και την Παπανδρέου.  

Αντίστοιχα το υπό μελέτη τμήμα της Χαρ. Τρικούπη βρίσκεται μεταξύ Δημοκρατίας και Χρυσοστόμου και έχει μήκος 

320μ.   
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Εικόνα 17. Προφίλ ανύψωσης στη Χαρ. Τρικούπη 

Όμοια με τη Λ. Δημοκρατίας και η Χαρ. Τρικούπη έχει 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση με διαχωριστική νησίδα και εξυ-

πηρετεί υπερτοπική λειτουργία και επιπλέον η μία λωρίδα κάθε κατεύθυνσης καταλαμβάνεται από παράνομη στάθ-

μευση. Το πλάτος της λωρίδας είναι στο σύνολό του μεγαλύτερο των 3,4μ. Η κλίση φτάνει έως και το 5%.  

Και στις δύο οδούς δεν υπάρχει σήμανση για όριο ταχύτητας ως εκ τούτου θεωρείται ότι το ανώτατο όριο είναι 

50χλμ/ω.  

Κατά τις ώρες αιχμής κυκλοφορίας των πεζών, η επικινδυνότητα είναι ορατή καθώς αν και εντοπίζονται πεζοδρόμια 

ικανού πλάτους δεν υπάρχει συνεκτικό και επαρκές διίκτυο πεζού (διαβάσεις πεζών, ράμπες ΑΜΕΑ) και εντοπίζεται 

παράνομη στάθμευση σε αρκετές γωνίες ΟΤ. 

Κατά μήκος των τμημάτων αυτών συναντώνται χρήσεις γης όπως: ελεύθεροι χώροι (Τείχη), επιχειρήσεις, κατοικία, 

γραφεία, εργατικό κέντρο, σχολεία κ.α. 

Η πεζή κυκλοφορία στην περιοχή παρουσιάζει υψηλές φορτίσεις επιπέδου κέντρου πόλης καθόλη τη διάρκεια της 

μέρας. Ειδικότερα κατά τις ώρες αιχμής διέρχονται κατά μέσο όρο 100 πεζοί/ 15 λεπτά, ήτοι 400 πεζοί/ ώρα από τη 

Λ. Δημοκρατίας ενώ αισθητά μικρότερος είναι ο φόρτος στην Χ. Τρικούπη.  

Το σύνολο των διασταυρώσεων στα εξεταζόμενα τμήματα έχει τη σχετική σήμανση ρυθμιστικού χαρακτήρα για 

είσοδο ή απαγόρευση εισόδου στις καθέτους εκτός και εάν η διασταύρωση επιτρέπει όλες τις κινήσεις οπότε και 

δεν υπάρχει σχετική σήμανση.  

Ο φόρτος των οχημάτων στο υπό εξέταση τμήμα είναι μεσαίος με σημειακές εξάρσεις κατά τις ώρες αιχμής.   

Από τη δειγματοληπτική ανάλυση της σύνθεσης κυκλοφορίας προκύπτει υψηλός φόρτος διέλευσης μηχανοκίνητων 

δικύκλων (>18%) και υψηλός φόρτος διέλευσης ιδιωτικών οχημάτων ΙΧ (>50%) ενώ αρκετά είναι και τα οχήματα 

τροφοδοσίας που διέρχονται από τα εξεταζόμενα τμήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. 
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Μετά από δειγματοληπτική καταγραφή εκτίμησης καθυστερήσεων διαπιστώνεται ότι μέγιστη αιχμή εντοπίζεται στο 

διάστημα 9.00 με 14.30 (Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής). 

 
Εικόνα 18. Απεικόνιση φόρτων στην πλατφόρμα παρακολούθησης φόρτου πραγματικού χρόνου του GoogleMaps (παρουσιάζονται τα ε-
ξεταζόμενα τμήματα στην ευρύτερη περιοχή για τυπική ημέρα Τρίτη μεσημέρι 13.35) 

Πεζοδρόμια εντοπίζονται και στις δύο υπό εξέταση οδούς με ικανοποιητικά πλάτη, τα οποία ωστόσο περιλαμβάνουν 

και εμπόδια πέραν της παράνομης στάθμευσης όπως αστικό εξοπλισμό, δενδροφύτευση, κολώνες φωτισμού και 

ιστούς σήμανσης κ.α.  

Ενδεικτική διατομή της Λ. Δημοκρατίας έμπροσθεν του Εργατικού Κέντρου παρουσιάζεται παρακάτω:  

 
Εικόνα 19. Διαγραμματική απεικόνιση διατομής Λ. Δημοκρατίας 

Στο σύνολο του εξεταζόμενου τμήματος υπάρχουν διαβάσεις πεζών μόνο στους σηματοδοτούμενους κόμβους (με 

Παπανδρέου και με Χαρ. Τρικούπη).  

Σημειώνεται ότι από την οδό διέρχεται λεωφορείο αστικής συγκοινωνίας, και εντοπίζονται και στάσεις λεωφορείου.  
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Παρατηρείται επιπλέον ότι φαίνεται ο άξονας του δρόμου καθώς υπάρχει νησίδα διαχωρισμού ενώ δεν φαίνονται 

οι διαχωριστικές μεταξύ των λωρίδων.  

Ενδεικτική διατομή της Χαρ. Τρικούπη παρουσιάζεται παρακάτω:  

 
Εικόνα 20. Διαγραμματική απεικόνιση διατομής Χαρ. Τρικούπη 

Στο σύνολο του εξεταζόμενου τμήματος υπάρχουν διαβάσεις πεζών μόνο στους σηματοδοτούμενους κόμβους (με 

Δημοκρατίας και με Χρυσοστόμου).  

Σημειώνεται ότι από την οδό διέρχεται λεωφορείο αστικής συγκοινωνίας, και εντοπίζονται και στάσεις λεωφορείου.  

Παρατηρείται επιπλέον ότι φαίνεται ο άξονας του δρόμου καθώς υπάρχει νησίδα διαχωρισμού ενώ δεν φαίνονται 

οι διαχωριστικές μεταξύ των λωρίδων.  

2) Χρυσοστόμου και λοιπές τοπικές οδοί  

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται αρκετές τοπικές οδοί εύρους από 6 έως 12μ. Κατά κανόνα στο σύνολό τους 

είναι μονόδρομοι με στάθμευση εκατέρωθεν και απουσία επιπρόσθετων ρυθμίσεων.  

Στην οδό Ρόδων κάθετη στην οδό Μύσωνος και Γερωνυμάκη, εντοπίζεται νηπιαγωγείο και απουσιάζουν διαβάσεις 

πεζών. Η οδός είναι μονόδρομη σε όλο το μήκος της και εξυπηρετεί την τοπική κυκλοφορία της γειτονιάς, έχει 

πλάτος μικρότερο των 6μ και απουσιάζουν ικανοποιητικού πλάτους πεζοδρόμια. Επιπλέον απουσιάζουν συνολικά 

διαβάσεις πεζών.   

Αντίστοιχα η Λ. Χρυσοστόμου απουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της συλλεκτήριας καθώς παρατηρείται στάθμευση 

εκατέρωθεν της οδού και διέρχονται λεωφορεία. Κατά τις ώρες αιχμής έχει αυξημένο φόρτο πεζών καθώς συγκε-

ντρώνει κατοικία, γραφεία, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, φροντιστήρια, καταστήματα γειτονιάς κ.α. Στην οδό υπάρ-

χει όριο ταχύτητας 30χλμ/ω λόγω γειτνίασης με τα σχολικά συγκροτημάτων της Κνωσού και Ζερβουδάκη, καθώς 

και σήμανση για προσέγγιση σε σχολείο. Διαβάσεις πεζών υπάρχουν στη συμβολή της οδού με την Παπανδρέου 

καθώς και με την Τρικούπη.   
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Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις - Αιτιολόγηση| Εισήγηση 
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρείται αφενός αυξημένη κυκλοφορία 

οχημάτων από τις εξεταζόμενες διατομές και αφετέρου αυξημένη διέλευση πεζών με μειωμένη ασφάλεια των πεζών 

στη συμβολή των Δημοκρατίας και Αθ. Διάκου, Δημοκρατίας και Χαρ. Τρικούπη, Χαρ. Τρικούπη και Δρακοντοπού-

λου, Χρυσοστόμου και Αθ. Διάκου και πλήθος άλλων.    

 
Εικόνα 21. Εντοπισμός σημείων μειωμένης οδικής ασφάλειας πεζών σε θέσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν διάβαση πεζών (κόκκινο) 
και σημείων όπου γίνεται συνήθως επικίνδυνη διάσχιση 

Στην παρακάτω εικόνα σημειώνονται οι υφιστάμενες διαβάσεις πεζών καθώς και οι θέσεις των νέων προτεινόμε-

νων.  
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Εικόνα 22. Χωροθέτηση υφιστάμενων (κίτρινων)) και νέων διαβάσεων (λευκό) 

 
Σκοπός των διαβάσεων αυτών είναι να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και με ασφάλεια κίνηση των πεζών και 

ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων (παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ) μεταξύ των απέναντι πεζοδρομίων και να ειδοποι-

ούν τον οδηγό να σταματά  αντιλαμβανόμενος ότι θα διασχίσει ένα πολύ διαφορετικό τμήμα δρόμου όπου προτε-

ραιότητα έχει μόνον ο πεζός. 

 

 

 

 

 



 29 

 

Σχέδιο διαμόρφωσης: 

 

Η θέση των διαβάσεων έχει επιλεγεί με γνώμονα την υφιστάμενη υποδομή, την κατάσταση των πεζοδρομίων, τις 

δυνατότητες για ανάπτυξη ραμπών ΑΜΕΑ με σήμανση για την ασφαλή διέλευση και των ατόμων με περιορισμένη 

όραση.  

Κρίνεται επιπλέον σκόπιμο και έχει ήδη προγραμματιστεί από το Τμήμα μας η συνολική αξιολόγηση της ευρύτερης 

περιοχής για επιπλέον μέτρα ήπιας κυκλοφορίας.   

Σημειώνεται ότι η διατομή των τμημάτων των υπό εξέταση οδών δεν θα αλλάξει, καθώς δεν απαιτούνται κατασκευ-

αστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην παρούσα φάση. Δεν μεταβάλλεται επιπλέον 

οτιδήποτε αφορά στις κατευθύνσεις κίνησης των οχημάτων.  

Οι προτεινόμενες μεταβολές αφορούν την τοποθέτηση διάβασης και ιστών σήμανσης (κατακόρυφη και οριζόντια) 

καθώς και την τοποθέτηση οριοδεικτών για την αποτροπή παράνομης στάθμευσης και την ανεμπόδιστη διέλευση 

της αστικής συγκοινωνίας.  

Σημειώνεται τέλος ότι για την υλοποίηση των παραπάνω περιγραφόμενων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας και 

ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών, δε θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη στον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό του δήμου Ηρακλείου.  

Σύμφωνα με την παραπάνω κυκλοφοριακή ανάλυση, το τμήμα εισηγείται: 

 Την τοποθέτηση διαβάσεων πεζών στη συμβολή  όπως αποτυπώνονται στο συν. σχέδιο 

 Την αλλαγή του ορίου ταχύτητας σε 30χλμ/ω  
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 Την τοποθέτηση πληροφοριακής σήμανσης Κ.16 παιδιά & επιγραφή ’ προσοχή σχολείο’ και ‘αργά’ στα κρί-

σιμα σημεία κατά το ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013 που σημειώνονται στο χάρτη, πληροφοριακές πινακίδες σή-

μανσης Π-21  για την ειδοποίηση προσέγγισης σε διάβαση πεζών των διερχόμενων οχημάτων (όπως φαί-

νεται στο παρακάτω απόσπασμα χάρτη).  

 Την τοποθέτηση σταθερών οριοδεικτών εκατέρωθεν των διαβάσεων πεζών 

 Την οριοθέτηση της απαγόρευσης στάθμευσης με κίτρινη συνεχόμενη γραμμή στις γωνίες των ΟΤ. 

 Την επισήμανση των στάσεων λεωφορείου με κατάλληλη διαγράμμιση  

 Την ανάπτυξη ραμπών ΑΜΕΑ στο σύνολο των νέων διαβάσεων.   

 

Το θέμα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περιμετρικά του 3ου Λυκείου, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 

Λ. Δημοκρατίας, Χαρ. Τρικούπη και Χρυσοστόμου εισηγήθηκε η κα Χαιρέτη εξηγώντας ότι η θέση των διαβάσεων 

πεζών έχει επιλεγεί με γνώμονα την υφιστάμενη υποδομή, την κατάσταση των πεζοδρομίων, τις δυνατότητες για 

ανάπτυξη ραμπών ΑΜΕΑ με σήμανση για την ασφαλή διέλευση και των ατόμων με περιορισμένη όραση.  

 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τις Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 

περιοχή Ανάληψη - Κέντρο Ηρακλείου, τη δημιουργία διαβάσεων πεζών για τη διευκόλυνση της κίνησης πεζών 

στη Λ. Δημοκρατίας, Χ. Τρικούπη και Χρυσοστόμου, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο 2. 

 

ΘΕΜΑ 3ο  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της πεζή προσβασιμότητας και τη βελτίωση της 

οδικής ασφάλειας στο βόρειο τμήμα της Λ. Παπαναστασίου, από τη συμβολή με τη Λ. Κνωσσού έως το 

ΒΟΑΚ 

 
 

1. Εισαγωγικό πλαίσιο  

Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (11/2020), με εξαίρεση την Παλιά Πόλη (τμήμα εντός Τειχών), δεν 

διαθέτει θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή Μελέτη και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα 

στο πολεοδομικό συγκρότημα έχουν προκύψει ή προκύπτουν σύμφωνα με τα κάτωθι:  

Α) τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ αναφορικά με την ιεράρχηση του δικτύου, 

Β) τις κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής, 

Γ) τις κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δ. Ηρακλείου,  

Δ) τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων και φορέων όπως η Τροχαία Ν. Ηρακλείου λόγω εντοπισμού ελλεί-

ψεων, αστοχιών ή άλλων προβληματικών οι οποίες προωθούνται- αξιολογούνται και διαχειρίζονται από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τμ. Κυκλοφορίας,  

Ε) τις όποιες αναπλάσεις σε γραμμικές επιφάνειες/ κύριες- δευτερεύουσες αρτηρίες και σημειακές παρεμβά-

σεις σε γειτονιές για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οι οποίες εντάσσονταν ως υπό διαμόρφωση τόσο 

στη Μελέτη Εφαρμογής ΚΜ (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες κατά περίπτωση επιμέρους μελέτες, πολεοδομικές 

μελέτες, Π.Ε.,  

Εν αναμονή του επερχόμενου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και της Κυκλοφοριακής Μελέτης Π. 

Πόλης, ο Δήμος Ηρακλείου και ειδικότερα το Τμήμα Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιών, παρεμβαίνει σε προ-

βληματικά σημεία του δικτύου που δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί στο πλαίσιο ευρύτερου κυκλοφοριακού σχε-
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διασμού με στόχο την άρση των αστοχιών και την αποκατάσταση της ισόρροπης κυκλοφορίας όλων των χρη-

στών του δικτύου, με έμφαση την ασφαλή διέλευση των πεζών και ευάλωτων χρηστών (βλ. ΑΜΕΑ, εμποδιζό-

μενα άτομα, παιδιά, ηλικιωμένοι κ.α.).   

Η παρούσα τεχνική έκθεση. εκπονείται με στόχο την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με 

έμφαση στην προσθήκη διαβάσεων πεζών και ενίσχυση της προσβασιμότητας στη Λ. Παπαναστασίου και ειδικό-

τερα στο βόρειο τμήμα της στο οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί ανάπλαση από τη διασταύρωσή της με τη Λ. Κνω-

σού έως τον ΒΟΑΚ. Επιπρόσθετα των διαβάσεων κρίνεται σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες των 

ΟΤ για την αποφυγή τροχαίων συμβάντων λόγω έλλειψης ορατότητας.  

Σημειώνεται ότι σήμερα στην οδό εντοπίζονται ελλιπή γεωμετρικά χαρακτηριστικά για το δίκτυο πεζού ενώ αποτελεί 

οδό με συχνή διέλευση πεζών. Επιπλέον παρατηρούνται πολλά τροχαία συμβάντα σε συμβολές οδών και η στάθ-

μευση χωροθετείται άναρχα και στις δύο πλευρές της οδού.  

Οι διαβάσεις προτείνονται προς τοποθέτηση καθώς έχει παρατηρηθεί εκτενώς η εμποδιζόμενη μετακίνηση ενηλί-

κων και ανηλίκων πεζών που κινούνται και στις δύο πλευρές της οδού, ενώ διασχίζουν επικίνδυνα το οδόστρωμα 

σε τυχαία σημεία, καθώς οι υφιστάμενες διαβάσεις δεν επαρκούν.  

Σημειώνεται ότι το Τμήμα μας έχει λάβει και σχετικά αίτημα από κατοίκους της οδού και των παρακείμενων.  

Οι διαβάσεις πεζών λειτουργούν ως νησίδες σύνδεσης των πεζοδρομίων και των οικοδομικών τετραγώνων. Η επι-

στήμη ορίζει ότι πεζοδρόμια και διαβάσεις θα πρέπει να αποτελούν ενιαία υποδομή- διαδρομή για τον πεζό με 

συνεκτικά χαρακτηριστικά που θα κάνουν φιλόξενο τον οδικό χώρο. 

Σκοπός των διαβάσεων είναι να εξασφαλίζουν την με ασφάλεια επικοινωνία μεταξύ των απέναντι πεζοδρομίων και 

να ειδοποιούν τον οδηγό να σταματά  αντιλαμβανόμενος ότι θα διασχίσει ένα πολύ διαφορετικό τμήμα δρόμου όπου 

προτεραιότητα έχει ο πεζός. Ανάλογη υποχρέωση έχει και ο πεζός όπου εφόσον υπάρχει διάβαση οφείλει να δια-

σχίζει την οδό από αυτήν σύμφωνα με το αρ. 38 του ΚΟΚ.  

Στις ελληνικές πόλεις - και σύμφωνα με εκτιμήσεις του τμήματός μας και στην πόλη του Ηρακλείου- παρότι η μέση 

ταχύτητα των οχημάτων είναι περίπου η μισή σε σχέση με εκείνη στο υπεραστικό δίκτυο (<50χλμ/ω), η μεγάλη 

πυκνότητα της κυκλοφορίας και διασταυρώσεων οδηγεί σε αυξημένο αριθμό εμπλοκών και αντίστοιχα σε μεγαλύ-

τερη πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων, ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου η συνεκτικότητα του δικτύου πεζού δεν 

είναι εξασφαλισμένη.  

Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η παρούσα πρόταση που προκρίνεται προς έγκριση για μέτρα ρύθμισης 

της κυκλοφορίας και ειδικότερα ενίσχυσης της ασφαλούς διέλευσης πεζών μέσω διαβάσεων καθώς και ενίσχυσης 

της σήμανσης στις υφιστάμενες διαβάσεις για την αποφυγή παραβατικών συμπεριφορών.   
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Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης  

Η υπό αξιολόγηση περιοχή περιλαμβάνει το βόρειο τμήμα της Λ. Παπαναστασίου και τα οικοδομικά τετράγωνα 

εκατέρωθεν αυτής όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα.  

 
Εικόνα 23. Καθορισμός περιοχής υπό αξιολόγηση 

Στην ευρύτερη περιοχής μελέτης συναντώνται πληθώρα χρήσεων γης που έλκουν καθημερινές μετακινήσεις κατοί-

κων τόσο για βασικές εξυπηρετήσεις όσο και για ειδικές υπηρεσίες.  

Έχει μέση οικιστική πυκνότητα και μεσαίο προς υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, που 

μειώνεται σαφώς μετά τη λήξη του εργασιακού ωραρίου. Σημειώνεται ότι η οδός χρησιμοποιείται για την έξοδο της 

πόλης προς τον ΒΟΑΚ συμπληρωματικά με την διέλευση από Σκορδαλού/ Παπαναστασίου.  

Από την οδό διέρχονται βαρέα οχήματα καθώς και λεωφορεία αστικής συγκοινωνίας, ενώ γίνεται συχνή διέλευση 

πεζών σε όλο το μήκος αυτής.  

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού παρουσιάζουν σαφείς ελλείψεις που εντοπίζονται κυρίως στην απουσία 

ικανού πλάτους πεζοδρομίων, στο ασαφές και άναρχο πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας, το ασαφές καθεστώς στάθ-

μευσης εκατέρωθεν της οδού κ.α. 

Σημειώνεται ότι η Λ. Παπαναστασίου σύμφωνα με το ΓΠΣ δεν έχει λάβει χαρακτηρισμό ως εκ τούτου θεωρείται 

τοπική οδός, αλλά σύμφωνα με τα λειτουργικά της χαρακτηριστικά λειτουργεί ως κύρια συλλεκτήρια αρτηρία. 
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Εικόνα 24. απόσπασμα ΓΠΣ που παρουσιάζει την Παπαναστασίου ως τοπική οδό 

Σε όλο το εξεταζόμενο μήκος της οδού (βόρεια του ΒΟΑΚ), παρουσιάζεται αυξημένη στάση για εξυπηρέτηση από 

τα παρακείμενα καταστήματα ενώ υπάρχει πυκνή διέλευση πεζών σε όλο το μήκος της με εξαίρεση το νοτιότερο 

τμήμα της που γειτνιάζει με το ΒΟΑΚ.  

Στο σύνολο του εξεταζόμενου τμήματος εντοπίζονται μεμονωμένες διαβάσεις πεζών.  

Το όριο ταχύτητας στην οδό – ελλείψει σχετικής απόφασης ή σήμανσης – είναι 50χλμ/ω.  

Το σύνολο του εξεταζόμενου τμήματος της Παπαναστασίου έχει μήκος 709μ., έχει ανοδική κλίση έως 4% και είναι 

μονόδρομος.  
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Εικόνα 25. Προφίλ ανύψωσης εξεταζόμενου τμήματος οδού 

Το πλάτος της οδού (οδοστρώματος) είναι κυμαινόμενο από 6,5 έως 8μ., ενώ τα πεζοδρόμια κυμαίνονται από 0,50 

έως 2,5μ. με αρκετά ζητήματα προσβασιμότητας σε όλο το μήκος της.  

Στην ευρύτερη περιοχής μελέτης συναντώνται χρήσεις κατοικίας καθώς και τοπικού και υπερτοπικού εμπορίου. 

Έχει μέση οικιστική πυκνότητα και μεσαίο κυκλοφοριακό φόρτο με σημειακές εξάρσεις κατά τις ώρες αιχμής.  

Παρατηρείται συχνή διέλευση βαρέων οχημάτων και διέρχονται λεωφορεία.   

Η πεζή κυκλοφορία στην περιοχή παρουσιάζει μεσαίες φορτίσεις με εξάρσεις κατά τις ώρες αιχμής. 

Στο εξεταζόμενο τμήμα αυτό εντοπίζονται 12 ισόπεδες διασταυρώσεις εκ των οποίων οι 8 είναι τύπου Τ και οι 4 

τύπου Χ.  

Όλες οι διασταυρώσεις έχουν τη σχετική σήμανση ρυθμιστικού χαρακτήρα για είσοδο ή απαγόρευση εισόδου στις 

καθέτους εκτός και εάν η διασταύρωση επιτρέπει όλες τις κινήσεις οπότε και δεν υπάρχει σχετική σήμανση.  

Δεν εντοπίζεται σήμανση για απαγόρευση στάσης- στάθμευσης σε σημεία της οδού, υπάρχουν μερικές οριοθετη-

μένες θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ.   

Διαβάσεις πεζών εντοπίζονται σε τρία (3) σημεία εντός της περιοχής μελέτης.  

Υπάρχει σήμανση για συχνή διέλευση παιδιών χωρίς τις απαραίτητες ακολουθούμενες διαβάσεις.  

Ο φόρτος των οχημάτων στο υπό εξέταση τμήμα είναι μεσαίος με αιχμές κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες 

όπου σημειώνονται σημειακές καθυστερήσεις, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα με την πλατφόρμα παρακο-

λούθησης φόρτου πραγματικού χρόνου του GoogleMaps.  
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Εικόνα 26. Απεικόνιση φόρτων και καθυστερήσεων στην πλατφόρμα παρακολούθησης φόρτου πραγματικού χρόνου 
του GoogleMaps (παρουσιάζεται το υπό αξιολόγηση τμήμα στην ευρύτερη περιοχή για τυπική ημέρα Τρίτη) 

Ενδεικτική διατομή της οδού πλησίον της διασταύρωσης με την οδό Παρασκευοπούλου παρουσιάζεται παρακάτω:  

 
Εικόνα 27. Διαγραμματική απεικόνιση διατομής Λ. Παπαναστασίου 

Παρατηρείται επιπλέον ότι δεν φαίνεται ο άξονας του δρόμου (η γραμμή οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας, 

της επιτρεπόμενης ή μη στάθμευσης) κ.λπ. γεγονός που επιτρέπει την άναρχη στάση και στάθμευση στην οδό.  

Ακολουθεί φωτογραφική αποτύπωση σημείων της οδού (Ιούλιος 2020). 



 36 

 

 

 

 
Εικόνα 28. φωτογραφική αποτύπωση Λ. Παπαναστασίου στην υφιστάμενη κατάσταση 
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Σχέδιο διαμόρφωσης 
 
 
Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις  

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή εντοπίζεται ελλιπής χωροθέτηση διαβάσεων 

πεζών που οδηγούν σε μειωμένη οδική ασφάλεια για τους ευάλωτους χρήστες. Επιπρόσθετα εντοπίζεται εκτετα-

μένη παράνομη στάση και στάθμευση κυρίως στις γωνίες ΟΤ, καθώς και απουσία αστοχίες σε πλήθος πεζοδρομίων 

(ελλιπές πλάτος, εμπόδια, δέντρα, σπασμένες πλάκες κ.α.).  



 38 

Ειδικότερα στα σημεία που εντοπίζονται στον παρακάτω χάρτη παρατηρείται το μεγαλύτερο ζήτημα κατά τη διά-

σχιση πεζών και κρίνεται σκόπιμη η προσθήκη διαβάσεων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία σε 

οδούς με αυξημένη παρουσία ευάλωτων χρηστών κρίνεται σκόπιμο να υπάρχουν σημεία ασφαλούς διάσχισης κάθε 

80-100μ.  
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Εικόνα 29. εντοπισμός σημείων με μειωμένη ασφάλεια και συχνή διέλευση πεζών ή γειτνίαση με στάση λεωφορείου 
για την τοποθέτηση διάβασης πεζών 
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Εικόνα 30. Σημεία για τοποθέτηση διαβάσεων 
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Σκοπός των διαβάσεων αυτών είναι να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και με ασφάλεια κίνηση των πεζών και 

ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων (παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ) μεταξύ των απέναντι πεζοδρομίων και να ειδοποι-

ούν τον οδηγό να σταματά  αντιλαμβανόμενος ότι θα διασχίσει ένα πολύ διαφορετικό τμήμα δρόμου όπου προτε-

ραιότητα έχει μόνον ο πεζός. 

Η θέση των διαβάσεων έχει επιλεγεί με γνώμονα την υφιστάμενη υποδομή, την υφιστάμενη ή μελλοντική κατάσταση 

των πεζοδρομίων, τις δυνατότητες για ανάπτυξη ραμπών ΑΜΕΑ με σήμανση για την ασφαλή διέλευση και των 

ατόμων με περιορισμένη όραση.  

Σημειώνεται ότι η διατομή των τμημάτων των υπό εξέταση οδών και ειδικότερα το πλάτος των λωρίδων κυκλοφο-

ρίας δεν θα αλλάξει, καθώς δεν απαιτούνται κατασκευαστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας 

στην παρούσα φάση εκτός των πεζοδρομίων.  

Δεν μεταβάλλεται επιπλέον στην παρούσα φάση οτιδήποτε αφορά στις κατευθύνσεις κίνησης των οχημάτων.  

Οι προτεινόμενες μεταβολές αφορούν την τοποθέτηση διαβάσεων πεζών και σήμανσης. 

Σημειώνεται τέλος ότι για την υλοποίηση των παραπάνω περιγραφόμενων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας και 

ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών, δε θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη στον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό του δήμου Ηρακλείου.  

Σύμφωνα με την παραπάνω κυκλοφοριακή ανάλυση, εισηγούμαστε:  

- Την τοποθέτηση διάβασης πεζών στα σημεία όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο 

- Την τοποθέτηση πινακίδας Π21 σε κάθε διάβαση πεζών , 

- Την τοποθέτηση πλέγματος πλαστικών επαναφερόμενων εμποδίων σε κάθε διάβαση πεζών για την α-

σφαλή λειτουργία τους και την αποφυγή παράνομης στάθμευσης καθώς και σε απόσταση 5μ. από γωνίες 

ΟΤ στις κρίσιμες διαβάσεις (Παρασκευοπούλου & Παπαναστασίου)  

- Την οριοθέτηση της απαγόρευσης στάσης- στάθμευσης σε κάθε γωνία ΟΤ σε όλο το μήκος της εξεταζό-

μενης οδού με κίτρινη οριζόντια διαγράμμιση,  

- Προσθήκη οριζόντιας γραμμής ΣΤΟΠ σε όλες τις καθέτους που συμβάλλουν στην Λ. Παπαναστασίου  

 

Το θέμα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της πεζή προσβασιμότητας και τη βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας στο βόρειο τμήμα της Λ. Παπαναστασίου, από τη συμβολή με τη Λ. Κνωσσού έως το ΒΟΑΚ εισηγήθηκε 

η κα Χαιρέτη εξηγώντας ότι η θέση των διαβάσεων πεζών έχει επιλεγεί με γνώμονα την υφιστάμενη υποδομή, την 

υφιστάμενη ή μελλοντική κατάσταση των πεζοδρομίων, τις δυνατότητες για ανάπτυξη ραμπών ΑΜΕΑ με σήμανση 

για την ασφαλή διέλευση και των ατόμων με περιορισμένη όραση. Επίσης ανέφερε ότι σκοπός των διαβάσεων 

αυτών είναι να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και με ασφάλεια κίνηση των πεζών και ειδικότερα των ευάλωτων 

ομάδων (παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ) μεταξύ των απέναντι πεζοδρομίων και να ειδοποιούν τον οδηγό να σταματά  

αντιλαμβανόμενος ότι θα διασχίσει ένα πολύ διαφορετικό τμήμα δρόμου όπου προτεραιότητα έχει μόνον ο πεζός. 

 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τις κυκλοφοριακές ρυθμί-

σεις για την ενίσχυση της πεζής προσβασιμότητας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο βόρειο τμήμα 

της Λ. Παπαναστασίου, από τη συμβολή με τη Λ. Κνωσσού έως το ΒΟΑΚ,  όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 3.  
 

ΘΕΜΑ 4ο  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Βούτες, Σταυράκια, Δαφνές, Βενεράτο, Κυπαρρίσι 

και Σκαλάνι του Δ. Ηρακλείου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ενίσχυση οριζόντιας και κα-

τακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο.  
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Α. Εισαγωγικό πλαίσιο  

Οι οικισμοί του Ηρακλείου όπως και η πόλη μέχρι και σήμερα δεν διαθέτει θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή 

Μελέτη και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο πολεοδομικό συγκρότημα και στους οικισμούς 

έχουν προκύψει ή προκύπτουν σύμφωνα με τα κάτωθι:  

α) τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ αναφορικά με την ιεράρχηση του δικτύου, 

β) τις κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής ή τα σχέδια των 

οικισμών, 

γ) τις κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δ. Ηρακλείου,  

δ) τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων και των αρμόδιων φορέων (Ενδ. Τροχαία) λόγω εντοπισμού ελλείψεων, α-

στοχιών ή άλλων προβληματικών οι οποίες προωθούνται- αξιολογούνται και μελετώνται και διαχειρίζονται από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ειδικότερα το Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών,  

ε) τις όποιες αναπλάσεις σε γραμμικές επιφάνειες/ κύριες- δευτερεύουσες αρτηρίες και σημειακές παρεμβάσεις σε 

γειτονιές για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οι οποίες εντάσσονταν ως υπό διαμόρφωση τόσο στη Μελέτη 

Εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες κατά περίπτωση επιμέρους μελέτες, πολεοδο-

μικές μελέτες. 

 

Ειδικότερα οι οικισμοί, όπως οι εξεταζόμενοι στην παρούσα Τ.Ε., δεν είχαν ουδέποτε και δεν έχουν ολοκληρωμένο 

πολεοδομικό ή κυκλοφοριακό σχεδιασμό και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις προκύπτουν σύμφωνα με τις κατευ-

θύνσεις του τμήματός μας συναρτώμενες από τις υφιστάμενες συνθήκες, τις νέες διανοίξεις, τις χρήσεις γης και την 

παρακολούθηση των δεδομένων οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας.  

Στόχος της παρούσας Τ.Ε. είναι η διασφάλιση ομαλής διέλευσης των κατοίκων και επισκεπτών των οικισμών από 

τις κεντρικές οδούς τους όλων των χρηστών και ειδικότερα πεζών και τροχοφόρων, με γνώμονα την ενίσχυση των 

συνθηκών οδικής ασφάλειας, τη μείωση της επικίνδυνης διαμπερούς κυκλοφορίας, την αύξηση της προσοχής των 

οδηγών και την εγκατάσταση συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας σε αυτούς με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων. 

Με δεδομένη τη γεωμετρία του υφιστάμενου δικτύου καθώς και το υψηλό όριο ταχύτητας (40χλμ/ω ή 50χλμ/ω) που 

ισχύει κατά κανόνα στους οικισμούς Βούτες, Σταυράκια, Δαφνές, Βενεράτο, Κυπαρίσσι και Σκαλάνι, η παρούσα 

τεχνική έκθεση τεκμηριώνει την αναγκαιότητα α) αλλαγής ορίου ταχύτητας στον οικισμό σε 20 ή 30χλμ/ω μαζί με τις 

συνοδευτικές παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν την τήρησή του (μειωτήρες ταχύτητας), β) απαγόρευσης στάσης-

στάθμευσης σε σημεία που δημιουργούν αστοχίες ασφαλείας ή δεν επιτρέπουν την ομαλή διέλευση οχημάτων ή 

αποτελούν δίκτυο πεζού – ακόμα και μη κατασκευασμένο, γ) διασαφήνισης καθορισμού προτεραιότητας των κύ-

ριων αρτηριών έναντι των καθέτων τους και δ) ενίσχυσης του δικτύου διαβάσεων πεζών σε σημεία που παρατηρεί-

ται αυξημένη πυκνότητα διάσχισης ή ειδικές χρήσεις που το απαιτούν.  
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Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης 

Οι υπό αξιολόγηση περιοχές περιλαμβάνουν τους οικισμούς Βούτες, Σταυράκια, Δαφνές, Βενεράτο, Κυπαρίσσι και 

Σκαλάνι.  

Αναλυτικά:  

Ο οικισμός των Βουτών οριοθετείται με την υπ’ αριθμ. ΤΠ οικ. 5341, 4208 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 1029 

/Δ/ 29.10.1986) και χαρακτηρίζεται ως ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, 

στάσιμος, συνεκτικός, μεσαίος. Όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα ο οικισμός αποτελείται από τη 

βασική επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Κρουσώνα, και τις καθέτους σε αυτόν. Η πρόσβασή του από τους 

γειτονικούς οικισμούς γίνεται μέσω του επαρχιακού δικτύου. Το όριο ταχύτητας στον οικισμό είναι 40χλμ/ω 

και ορίζεται με ειδική σήμανση σε μέρος της επαρχιακής οδού.  

 

Εικόνα 31. δίκτυο οικισμού - απόσπασμα Google Maps 

Βασικά προβλήματα που εντοπίζονται στον οικισμό είναι η απουσία οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 

οι διακυμάνσεις στο πλάτος της επαρχιακής, η παράνομη στάση και στάθμευση επί του κεντρικού δικτύου 

που δυσχεραίνει την κίνηση των κατοίκων, η απουσία δικτύου για πεζούς και ευάλωτους χρήστες, η απου-

σία διαβάσεων πεζών και πεζοδρομίου κ.α.  

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται ενδεικτικά η παρούσα κατάσταση. Σημειώνεται ότι την περιοχή εξυ-

πηρετεί το ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου με τη γραμμή. 
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Εικόνα 32. υφιστάμενη κατάσταση στον κεντρικό δρόμο όπου αναπτύσσεται ο οικισμός των Βουτών 

 

Ο οικισμός Σταυράκια  οριοθετείται με την υπ’ αριθμ. ΤΠ οικ. 7632 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 1246 /Δ/ 

31.12.1986) και χαρακτηρίζεται ως αδιάφορος, στάσιμος, συνεκτικός και μεσαίος. Όπως φαίνεται στο πα-

ρακάτω απόσπασμα ο οικισμός αποτελείται από τη βασική δημοτική οδό που συνδέει ΠΑΓΝΗ- Σταυράκια 

και τις καθέτους σε αυτόν. Η πρόσβασή του από τους γειτονικούς οικισμούς γίνεται μέσω του επαρχιακού 

δικτύου. Το όριο ταχύτητας στον οικισμό είναι 50χλμ/ω (ελλείψη διαφορετικής σήμανσης).  
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Εικόνα 33. δίκτυο οικισμού - απόσπασμα Google Maps 

Βασικά προβλήματα που εντοπίζονται στον οικισμό είναι η απουσία οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 

οι διακυμάνσεις στο πλάτος της κεντρικής οδού, η άναρχη και παράνομη στάση και στάθμευση επί του 

κεντρικού δικτύου που δυσχεραίνει την κίνηση των κατοίκων, η απουσία συνεκτικού δικτύου για πεζούς και 

ευάλωτους χρήστες, η απουσία πεζοδρομίου κ.α.  

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται ενδεικτικά η παρούσα κατάσταση. Σημειώνεται ότι στο δίκτυο εντο-

πίζονται ζώνες οριοθετημένης στάθμευσης καθώς και διαβάσεις πεζών. Σημειώνεται ότι την περιοχή εξυ-

πηρετεί το ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου. 
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Εικόνα 34. υφιστάμενη κατάσταση στον κεντρικό δρόμο όπου αναπτύσσεται ο οικισμός των Σταυρακίων 

 

 

Ο οικισμός Δαφνές  οριοθετείται με την υπ’ αριθμ. ΤΠ οικ. 5340/4207 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 1014 

/Δ/ 22.10.1986) και χαρακτηρίζεται ως ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφο-

ρος, στάσιμος, συνεκτικός και μεγάλος. Όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα ο οικισμός αποτε-

λείται από τη βασική επαρχ. Οδό Σταυρακίων - Σίβας και το πλέγμα καθέτων. Η πρόσβασή του από 

τους γειτονικούς οικισμούς γίνεται μέσω του επαρχιακού δικτύου, ενώ υπάρχει και πλήθος τοπικών 

δρόμων που συνδέουν τον οικισμό με τα γειτονικά γεωτεμάχια. Το όριο ταχύτητας στον οικισμό είναι 

50χλμ/ω ενώ σε τμήμα του επαρχιακού που φιλοξενεί σχολείο (διθέσιο νηπιαγωγείο) το όριο μειώνεται 

στα 40χλμ/ω.  
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Εικόνα 35. δίκτυο οικισμού - απόσπασμα Google Maps 

Βασικά προβλήματα που εντοπίζονται στον οικισμό είναι η απουσία οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 

οι διακυμάνσεις στο πλάτος της κεντρικής οδού, η άναρχη και παράνομη στάση και στάθμευση επί του 

κεντρικού δικτύου που δυσχεραίνει την κίνηση των κατοίκων, η απουσία συνεκτικού δικτύου για πεζούς και 

ευάλωτους χρήστες, η απουσία πεζοδρομίου κ.α.  

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται ενδεικτικά η παρούσα κατάσταση. Σημειώνεται ότι στο δίκτυο εντο-

πίζονται στάσεις ΚΤΕΛ, μεμονωμένες διαβάσεις πεζών και κατακόρυφη σήμανση. Σημειώνεται ότι την πε-

ριοχή εξυπηρετεί το ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου. 
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Εικόνα 36. υφιστάμενη κατάσταση στον κεντρικό δρόμο όπου αναπτύσσεται ο οικισμός των Δαφνών 

Ο οικισμός Βενεράτο οριοθετείται με την υπ’ αριθμ. ΤΠ οικ. 5340/4207 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 1014 

/Δ/ 22.10.1986) και χαρακτηρίζεται ως ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφο-

ρος, δυναμικός, συνεκτικός και μεσαίος. Όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα ο οικισμός δεν 

αναπτύσσεται μόνο εκατέρωθεν του επαρχ. Δικτύου Ηρακλείου- Πενταμοδίου αλλά και από τοπικό δί-

κτυο που συνδέει και την Επαρχ. Οδό Βενεράτου – Κυπάρισσου. Το όριο ταχύτητας στον οικισμό είναι 

50χλμ/ω όπως επισημαίνεται με τη σχετική σήμανση.  
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Εικόνα 37. δίκτυο οικισμού - απόσπασμα Google Maps 

Βασικά προβλήματα που εντοπίζονται στον οικισμό είναι η απουσία οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 

η απουσία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, το πλήθος των αμφίδρομων, οι διακυμάνσεις στο πλάτος της κε-

ντρικής οδού, η άναρχη και παράνομη στάση και στάθμευση επί του κεντρικού δικτύου που δυσχεραίνει 

την κίνηση των κατοίκων, η απουσία συνεκτικού δικτύου για πεζούς και ευάλωτους χρήστες, η απουσία 

πεζοδρομίου κ.α.  

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται ενδεικτικά η παρούσα κατάσταση. Σημειώνεται ότι στο δίκτυο εντο-

πίζονται στάσεις ΚΤΕΛ, μεμονωμένες διαβάσεις πεζών. Σημειώνεται ότι την περιοχή εξυπηρετεί το ΚΤΕΛ 

Ηρακλείου – Λασιθίου. 
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Εικόνα 38. υφιστάμενη κατάσταση στις κεντρικές οδούς του οικισμού Βενεράτο  

 

Ο οικισμός Κυπαρίσση οριοθετείται με την υπ’ αριθμ. ΤΠ οικ. 5340/4207 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 1014 /Δ/ 

22.10.1986) και χαρακτηρίζεται ως ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, δυναμικός, 

συνεκτικός και μεσαίος. Όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα ο οικισμός δεν αναπτύσσεται μόνο εκατέρωθεν 

του επαρχ. Δικτύου Βενεράτου- Κυπάρισσου αλλά και από τοπικό ενδοδημοτικό δίκτυο. Το όριο ταχύτητας στον 

οικισμό είναι 50χλμ/ω και 40χλμ/ω (σε τμήμα της οδού έμπροσθεν σχολείων) όπως επισημαίνεται με τη σχετική 

σήμανση.  
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Εικόνα 39. δίκτυο οικισμού - απόσπασμα Google Maps 

 
Βασικά προβλήματα που εντοπίζονται στον οικισμό είναι η απουσία οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 

η απουσία ευρύτερων ρυθμίσεων, η άναρχη και παράνομη στάση και στάθμευση επί του κεντρικού δικτύου, 

η απουσία συνεκτικού δικτύου για πεζούς και ευάλωτους χρήστες, η απουσία πεζοδρομίου κ.α.  

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται ενδεικτικά η παρούσα κατάσταση. Σημειώνεται ότι στο δίκτυο εντο-

πίζονται στάσεις ΚΤΕΛ και απουσιάζουν διαβάσεις πεζών. Σημειώνεται ότι την περιοχή εξυπηρετεί το ΚΤΕΛ 

Ηρακλείου – Λασιθίου. 
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Εικόνα 40. υφιστάμενη κατάσταση στις κεντρικές οδούς του οικισμού Κυπάρισσος 

Ο οικισμός Σκαλάνι οριοθετείται με την υπ’ αριθμ. ΤΠ οικ. 5670 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 1145 /Δ/ 

26.11.1986) και χαρακτηρίζεται ως περιαστικός, αδιάφορος, δυναμικός, συνεκτικός και μεσαίος. Όπως φαί-

νεται στο παρακάτω απόσπασμα ο οικισμός αναπτύσσεται σε βασικό δίκτυο που διασταυρώνεται πλησίον 

της εισόδου του και τοπικό. Συνδέεται με τους οικισμούς Πατσίδες, Πρασσάς, Αιτάνια. Η βασική εξυπηρέ-

τηση του δικτύου γίνεται μέσω της οδού Καζαντζίδη από Ηράκλειο προς Νότο. Το όριο ταχύτητας στον 

οικισμό είναι 40χλμ/ω και οριοθετείται με ελλιπή σήμανση στην είσοδό του.  
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Εικόνα 41. δίκτυο οικισμού - απόσπασμα Google Maps 

Βασικά προβλήματα που εντοπίζονται στον οικισμό είναι η απουσία οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 

η απουσία ευρύτερων ρυθμίσεων, η άναρχη και παράνομη στάση και στάθμευση επί του κεντρικού δικτύου, 

η απουσία συνεκτικού δικτύου για πεζούς και ευάλωτους χρήστες, η απουσία πεζοδρομίου κ.α. Σημαντικό 

ζήτημα προκύπτει από την αναξιοποίητη πλατεία του οικισμού που αποτελεί σήμερα έναν αδιαμόρφωτο 

κόμβο.  

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται ενδεικτικά η παρούσα κατάσταση. Σημειώνεται ότι στο δίκτυο εντο-

πίζονται στάσεις ΚΤΕΛ και υπάρχουν μεμονωμένες διαβάσεις πεζών. Τμήματα του τοπικού δικτύου έχουν 

αναπλαστεί με αποτέλεσμα να έχουν την όψη οδού ήπιας κυκλοφορίας, ελλείψει όμως σχετικού χαρακτη-

ρισμού. Από τα σημαντικότερα προβλήματα στην περιοχή είναι η στάθμευση. Σημειώνεται ότι την περιοχή 

εξυπηρετεί το ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου  
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Εικόνα 42. υφιστάμενη κατάσταση στις κεντρικές οδούς του Σκαλανίου 
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Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, στους εξεταζόμενους οικισμούς εντοπίζεται πλήθος ζητημάτων που χρήζουν 

βελτίωσης. Κατά κανόνα η κεντρική οδός των οικισμών λειτουργεί ως πρωτεύουσα συλλεκτήρια αρτηρία ενώ σε 

αυτές επίσης συγκεντρώνονται όλες οι βασικές πολεοδομικές λειτουργίες των οικισμών.  

Στο σύνολο των οικισμών οι αστικές πυκνότητες είναι χαμηλές και ο φόρτος χαμηλός με εξάρσεις σε περιπτώσεις 

κοινωνικών εκδηλώσεων. Δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω αυξημένου φόρτου σε κανένα σημείο του δι-

κτύου. Σε πολλούς οικισμούς απαιτούνται σημαντικές κατασκευαστικές διαμορφώσεις στους κόμβους του δικτύου 

ενώ σε όλους απαιτείται η κατασκευή πεζοδρομίων στο σύνολο του δικτύου.  

Συνοπτικά απαιτείται η προσθήκη ρυθμίσεων όπως διαβάσεις πεζών, υποχρεωτική διακοπή πορείας σε διασταυ-

ρώσεις τοπικού δικτύου με το κεντρικό δίκτυο του οικισμού, αλλαγή ορίου ταχύτητας, απαγόρευση στάθμευσης και 

οριοθέτηση πλάτους λωρίδων κυκλοφορίας, οριοθέτηση στάσεων λεωφορείου κ.α.  

Για την άρση όλων των παραπάνω περιγραφόμενων προβληματικών και με στόχο την ενίσχυση της Οδικής Ασφά-

λειας στους υπό εξέταση οικισμούς, προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις οι οποίες εξειδικεύονται με χάρτες 

παρακάτω ανά οικισμό:  

Γ1. Για λόγους διασφάλισης διέλευσης όλων των χρηστών με ασφάλεια    

- Προσθήκη σήμανσης Υποχρεωτικής Διακοπής Πορείας (ΣΤΟΠ Ρ-2) σε όλες τις καθέτους (τοπικές οδούς) 

που συμβάλλουν στην Επαρχ. Οδό Ηρακλείου – Κρουσώνα καθώς και στα άλλα σημεία που εντοπίζονται 

στο χάρτη παρεμβάσεων, 

- Απαγόρευση στάσης – στάθμευσης στα κρίσιμα σημεία του οικισμού όπως επισημαίνονται στο χάρτη (έμ-

φαση όπου το δίκτυο για τα οχήματα –οδόστρωμα- έχει πλάτος μικρότερο των 7μ.),  

- Όριο ταχύτητας 30χλμ/ω στην επαρχιακή οδό και σε όλες τις τοπικές οδούς εντός του οικισμού και 20χλμ/ω 

έμπροσθεν του 1ου δημοτικού σχολείου Βουτών (με υπενθύμιση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης ανά 

80μ. στον επαρχιακό δρόμο),  

- Τοποθέτηση σήμανσης για απαγόρευση προσπέρασης (Ρ-30)στο σύνολο της επαρχιακής οδού στο τμήμα 

εντός οικισμού (χωρίς παύση κατά την έξοδο), 

- Τοποθέτηση οριζόντιας σήμανσης για οριοθέτηση στάσης ΚΤΕΛ, 

- Τοποθέτηση πλέγματος ανακλαστήρων οδοστρώματος (μάτια γάτας) σε διάταξη κατά το ΦΕΚ 

2302/Β/16.09.2013 στα σημεία εισόδου του οικισμού και προ των κρίσιμων διασταυρώσεων όπως σημαί-

νεται στο χάρτη παρεμβάσεων για την αναγκαστική μείωση της ταχύτητας των οχημάτων,  

- οριζόντια διαγράμμιση για όρια ταχύτητας- απαγόρευση στάθμευσης- καθορισμό πλάτους λωρίδας κ.α. 

 

Γ.2 για λόγους βελτίωσης βαδισιμότητας περιοχής  

- προσθήκη διαβάσεων πεζών στα σημεία που παρουσιάζονται στον χάρτη  

- απαγόρευση στάσης-στάθμευσης (όλες οι κρίσιμες διασταυρώσεις και σε σημεία όπου το πλάτος του οδο-

στρώματος είναι μικρότερο των 7μ.), 

- Πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης Π-21  για την ειδοποίηση προσέγγισης σε διάβαση πεζών των διερ-

χόμενων οχημάτων (όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη). 

 

Οι προβλεπόμενες διαβάσεις πεζών περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και τη δημιουργία ραμπών ΑΜΕΑ για την εξυ-

πηρέτηση εμποδιζόμενων ατόμων εφόσον υπάρχει υποδομή πεζοδρομίου κατά τα αναγραφόμενα στην Απόφαση 

Υ.ΠΕ.ΚΑ. 52907/2009. 
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Σημειώνεται ότι η διατομή των λωρίδων κυκλοφορίας των υπό εξέταση οδών δεν θα αλλάξει, καθώς οι ρυθμιστικές 

σημάνσεις που απαιτούνται δεν μειώνουν το ωφέλιμο πλάτος της οδού.  

Σημειώνεται τέλος ότι για την υλοποίηση των παραπάνω περιγραφόμενων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας και 

ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών, δε θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη στον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου.  

 

Η κα Χαιρέτη εισηγήθηκε το θέμα αναλύοντας τα μέτρα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  που προτείνονται στους 

οικισμούς όπως περιγράφονται παραπάνω για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την ενίσχυση της οριζό-

ντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο.  

 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τις κυκλοφοριακές ρυθμί-

σεις Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Βούτες, Σταυράκια, Δαφνές, Βενεράτο, Κυπαρρίσι και Σκαλάνι 

του Δ. Ηρακλείου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την ενίσχυση της οριζόντιας και κατακόρυφης 

σήμανσης στο οδικό δίκτυο όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. ……...  
 

ΘΕΜΑ 5ο  

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των συνθηκών κυκλοφορίας ευάλω-

των χρηστών γύρω από τα σχολεία 20ο και 56ο Δημοτικό Σχολείο και 51ο Νηπιαγωγείο στην περιοχή Ά-

γιος Ιωάννης  

 

Α. Εισαγωγικό πλαίσιο  

Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (8/2020), με εξαίρεση την Παλιά Πόλη (τμήμα εντός Τειχών), δεν διαθέτει 

θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή Μελέτη και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο πολε-

οδομικό συγκρότημα έχουν προκύψει ή προκύπτουν σύμφωνα με τα κάτωθι:  

Α) τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ αναφορικά με την ιεράρχηση του δικτύου, 

Β) τις κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής, 

Γ) τις κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δ. Ηρακλείου,  

Δ) τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων και φορέων λόγω εντοπισμού ελλείψεων, αστοχιών ή άλλων προβληματι-

κών οι οποίες προωθούνται- αξιολογούνται και διαχειρίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τμ. Κυκλοφο-

ρίας,  

Ε) τις όποιες αναπλάσεις σε γραμμικές επιφάνειες/ κύριες- δευτερεύουσες αρτηρίες και σημειακές παρεμβάσεις 

σε γειτονιές για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οι οποίες εντάσσονταν ως υπό διαμόρφωση τόσο στη Με-

λέτη Εφαρμογής ΚΜ (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες κατά περίπτωση επιμέρους μελέτες, πολεοδομικές μελέτες, 

Π.Ε.,  

Εν αναμονή του επερχόμενου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας καθώς και της αναθεώρησης της Κυκλοφο-

ριακής Μελέτης για την περίπτωση της Παλιάς Πόλης, ο δήμος Ηρακλείου και ειδικότερα το Τμήμα Κυκλοφοριακών 

και Συγκοινωνιών, παρεμβαίνει σε προβληματικά σημεία του δικτύου που δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί στο πλαίσιο 

ευρύτερου κυκλοφοριακού σχεδιασμού με στόχο την άρση των αστοχιών και την αποκατάσταση της ισόρροπης 

κυκλοφορίας όλων των χρηστών του δικτύου, με έμφαση την ασφαλή διέλευση των πεζών και ευάλωτων χρηστών 

(βλ. ΑΜΕΑ, εμποδιζόμενα άτομα κ.α.).   
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Οι περιοχές που ευρίσκονται πέριξ εκπαιδευτικών συγκροτημάτων και/ ή αθλητικών εγκαταστάσεων σε κέντρα γει-

τονιών χρήζουν ιδιαίτερων παρεμβάσεων λόγω της πληθώρας των ευάλωτων χρηστών (παιδιών) που κινούνται 

καθημερινά στο δίκτυο. Ως εκ τούτου το Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δήμου μελετά, αξιολογεί και 

προτείνει παρεμβάσεις για ανάλογες ζώνες σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση και τις οδηγίες της κείμενης 

νομοθεσίας, με γνώμονα  την ασφαλή μετακίνηση όλων των διερχόμενων χρηστών (οχημάτων και πεζών).  

Οι παρεμβάσεις που κατά κανόνα προτείνονται από το Τμήμα μας πέριξ των σχολικών συγκροτημάτων, σε ζώνη 

από 0-500 μ., περιλαμβάνουν: τη δημιουργία διαβάσεων, την υπερύψωση διαβάσεων, την ενίσχυση οριζόντιας και 

κατακόρυφης σήμανσης, την τοποθέτηση οριοδεικτών και σήμανσης για απαγόρευση στάθμευσης, ακουστικών 

λωρίδων για μείωση ταχύτητας,  τη μείωση των ορίων ταχύτητας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (μονοδρομήσεις ή αντι-

δρομήσεις οδών, παροδικές πεζοδρομήσεις κ.α.) και πλήθος άλλων που απορρέουν τόσο από την κείμενη εθνική 

νομοθεσία, όσο και από διεθνείς και ευρωπαϊκούς οδηγούς/ κανονισμούς αστικού σχεδιασμού και ενίσχυσης της 

βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση τον ευάλωτο χρήστη και κυρίως τον ανήλικο μετακινούμενο σε ομάδες ή κατά 

μόνας. 

Στην παραπάνω κατεύθυνση, το Τμήμα μας εστιάζει με την παρούσα μελέτη σε περιοχή που γειτνιάζει με το 20ο 

και 56ο δημοτικό σχολείο καθώς και το 51ο Νηπιαγωγείο στην περιοχή Αγίου Ιωάννη πλησίον της ΔΟΥ Ηρακλείου, 

και προτείνει παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή με έμφαση στην εξυπηρέτηση των 

ευάλωτων χρηστών.  
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Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης 
Η υπό αξιολόγηση περιοχή περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα με αριθμούς 1938, 1938α, 1946, 1951, 1960, 

1939, 1945, 1952α, 1959, 1944, 1953, 1958, ΚΦ196). Περικλείεται από τις οδούς Αρτέμιδος, Αρχ. Ευγενίου, Πτολε-

μαίων, Καρδίτση, Ορφέως, Νάθενα και Κνωσού.  

 
Εικόνα 43. Καθορισμός περιοχής υπό αξιολόγηση 

Σύμφωνα το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ηρακλείου, η λεωφ. Κνωσού αποτελεί αρτηρία, η οδός Αρτέμιδος συλλε-

κτήρια ενώ το σύνολο των λοιπών οδών της περιοχής μελέτης αποτελούν τοπικό δίκτυο.  

 
Εικόνα 44. Παρουσίαση περιοχής χωροθέτησης στο χάρτη ΓΠΣ Ηρακλείου 

Αποτελεί περιοχή που ενσωματώνει τα σχολικά συγκροτήματα 51ου Νηπιαγωγείου και του 20ου και 56ου Δημοτικού 

σχολείου (εντός του ΚΦ 194, ΚΦ 196), τα οποία προσεγγίζονται από τις οδούς Νάθενα, Ορφέως και Πτολεμαίων.  

Σημειώνεται ότι στην περιοχή ευρίσκεται και η ΔΟΥ Ηρακλείου καθώς και πλήθος υπερτοπικών δραστηριοτήτων 

που έλκουν και παράγουν σημαντικό αριθμό ημερήσιων μετακινήσεων.  

Η περιοχή έχει μέση οικιστική πυκνότητα καθώς και υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο στο σύνολο του ιεραρχημένου της 

δικτύου. Αυξημένος φόρτος στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζεται στον κόμβο Νάθενα- Κνωσού, στο σύνολο της Λ. 
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Κνωσού, ενώ η ευρύτερη περιοχή αποτελεί ζώνη αναζήτησης στάθμευσης λόγω των δραστηριοτήτων που περι-

κλείονται σε αυτή.   

Το τοπικό δίκτυο βαρύνεται κατά τις πρωινές ώρες λόγω γειτνίασης με τη ΔΟΥ, τα υποκαταστήματα τραπεζών, τον 

ΟΑΕΔ κ.α. Σημαντική μείωση της φόρτισης παρατηρείται μετά τις μεσημεριανές ώρες. Επιπλέον υπάρχει σημαντική 

επιβάρυνση του δικτύου κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών.  

Σημειώνεται τέλος ότι τμήμα της οδού Ορφέως που εφάπτεται στις εισόδους των δημοτικών σχολείων έχει σήμανση 

πεζοδρόμου, ο οποίος συχνά παραβιάζεται από διερχόμενους και από γονείς/ κηδεμόνες μαθητών.  

Οι οδοί που εξετάζονται στην παρούσα τεχνική έκθεση κατά προτεραιότητα – αναφορικά με τις παρεμβάσεις για 

λόγους ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας- αποτελούν τμήματα των Νάθενα, Αρχ. Ευγενίου και Ορφέως.  

Στις οδούς έχουν εντοπιστεί ζητήματα συστηματικού εμποδισμού διέλευσης ευάλωτων χρηστών του δικτύου λόγω 

απουσίας ρυθμίσεων αν και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους – υπο συνθήκες- επιτρέπουν την ασφαλή διέλευση 

τους υπό την προϋπόθεση κανονιστικών ρυθμίσεων και ελέγχου εφαρμογής.  

Παρακάτω αναλύονται με λεπτομέρεια χαρακτηριστικά των επιμέρους τμημάτων των οδών αναφορικά με τις εξυπη-

ρετούμενες ροές, την κατηγοριοποίηση των οδών, τα γεωμετρικά στοιχεία, τη σήμανση κ.λπ. ενώ σε επόμενη ενότητα 

τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα των υπό αξιολόγηση παρεμβάσεων σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση.  

1) Οδός Νάθενα 

 
Το υπό μελέτη τμήμα βρίσκεται μεταξύ των Λ. Κνωσού και Αρχ. Ευγενίου και έχει μήκος 320μ..  

Στο σύνολό της η οδός είναι αμφίδρομη, δεν εντοπίζονται σημεία της όπου να υπάρχει διαμορφωμένη στάθμευση. 

Το πλάτος λωρίδας στην οδό είναι κυμαινόμενο από 2,5 έως και 3,0μ. λόγω παράνομης στάθμευσης εκατέρωθεν, 

ενώ απουσιάζουν πεζοδρόμια στο σύνολο της οδού. Έχει κλίση περί το 5% σε μικρό τμήμα της.  

 
Εικόνα 45. Προφίλ ανύψωσης οδού Νάθενα 

Σημειώνεται ότι η Νάθενα αν και θεσμικά αποτελεί τοπική οδό, λειτουργικά λαμβάνει ρόλο τοπικής συλλεκτήριας. 

Σημαντικό στοιχείο υποβάθμισης στην οδό είναι η απουσία πεζοδρομίων και η άναρχη στάθμευση εκατέρωθεν της 

οδού, καθώς και η απουσία πλήρους διάνοιξης της οδού σε σημεία.  

Κατά μήκος του τμήματος αυτού συναντώνται χρήσεις γης όπως: κατοικία, σχολεία, εφορία, ΟΑΕΔ, τοπικό εμπόριο, 

εκπαίδευση, και ΚΧ.  
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Η πεζή κυκλοφορία στην περιοχή είναι μεσαία με σημαντικές εξάρσεις λόγω παρουσίας των δραστηριοτήτων ΔΟΥ 

και ΟΑΕΔ καθώς και λόγω των σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερα προβληματική παρουσιάζεται η πεζή κυκλοφορία 

ηλικιωμένων και ανήλικων που λόγω απουσίας τόσο των διαβάσεων πεζών όσο και πεζοδρομίων κινούνται στο 

άκρο της οδού – δίπλα στα σταθμευμένα οχήματα- με κινδύνους τόσο από τους διερχόμενους όσο και από τις 

εισόδους/ εξόδους των οχημάτων από τις κατοικίες.  

Ακολουθούν αποσπάσματα της οδού:  

 

 
Εικόνα 46. Σημερινή εικόνα οδού Νάθενα 

Στο σύνολο του εξεταζόμενου τμήματος της οδού Νάθενα εντοπίζονται 8 ισόπεδες διασταυρώσεις εκ των οποίων 

οι 5 είναι τύπου Τ και οι 3 τύπου Χ. Εντοπίζεται ωστόσο και η είσοδος στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης της ΔΟΥ 

και του ΟΑΕΔ η οποία έχει συχνές διελεύσεις οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.  

Το σύνολο των διασταυρώσεων υπάρχει η σχετική σήμανση ρυθμιστικού χαρακτήρα για είσοδο ή απαγόρευση 

εισόδου ωστόσο το σύνολο αυτών είναι αδιαμόρφωτες με απουσία πεζοδρομίων και τοπικών εξοχών δημιουργώ-

ντας σημαντικά ζητήματα οδικής ασφάλειας.  

Σε όλο το μήκος της οδού δεν υπάρχει απαγόρευση στάσης/ στάθμευσης, το ελλιπές της πλάτος ωστόσο θα έπρεπε 

να επιφέρει απαγόρευση σε τουλάχιστον μία πλευρά της οδού σύμφωνα με το άρ. 34 του ΚΟΚ λόγω περιορισμένου 

πλάτους οδού.  

Σημειώνεται ότι κατά τις ώρες αιχμής με έμφαση την πρωινή παρατηρείται παράνομη στάθμευση παρά το κράσπεδο 

σε μονό ή κατά περίπτωση και σε διπλό στίχο και σε γωνίες ΟΤ στο σύνολο του μήκους της εξεταζόμενης οδού με 

έμφαση στα σημεία έμπροσθεν ΔΟΥ και πλησίον σχολείων.  

Λόγω των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, της πυκνότητας των διασταυρώσεων, του φόρτου, της κλίσης 

της σε σημεία, η μέση ταχύτητα των οχημάτων κυμαίνεται μεταξύ 12-30 χλμ/h (χρόνος παρατήρησης Ιούλιος 2020). 

Το όριο στην οδό ελλείψει σχετικής ρύθμισης είναι 50 χλμ/ω.  
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Ο φόρτος των οχημάτων στην υπό εξέταση οδό είναι χαμηλός με καθυστερήσεις κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, 

όπως επιβεβαιώνεται μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο στην πλατφόρμα παρακολούθησης φόρτου πραγματικού 

χρόνου του GoogleMaps. 

 
Εικόνα 47. Απεικόνιση φόρτων στην πλατφόρμα παρακολούθησης φόρτου πραγματικού χρόνου του GoogleMaps 
(παρουσιάζεται το υπό αξιολόγηση τμήμα στην ευρύτερη περιοχή για τυπική ημέρα Τρίτη) 

Σε όλο το υπό εξέταση τμήμα, το πλάτος του οδοστρώματος κυμαίνεται από 8μ. έως 12μ, από το οποίο – λόγω 

παράνομης στάθμευσης και απουσίας πεζοδρομίων – απομένει για την κυκλοφορία 5μ. έως 6,40μ. και 0μ. για τους 

πεζούς.  

Ενδεικτική διατομή της οδού στο σημείο πλησίον της διασταύρωσης με την οδό Ορφέως (είσοδος σχολείων) πα-

ρουσιάζεται παρακάτω:  

 
Εικόνα 48. Διαγραμματική απεικόνιση διατομής οδού Νάθενα πλησίον σχολείων 

Στο σύνολο της Νάθενα εντοπίζεται μία διάβαση πεζών πλησίον της διασταύρωσης με την οδό Ορφέως. 

Παρουσιάζεται επιπλέον σήμανση για προειδοποίηση για σήμανση διάβασης πεζών 

Από την οδό δεν διέρχεται λεωφορείο αστικής ή δημοτικής συγκοινωνίας. 

Παρατηρείται τέλος ότι δεν φαίνεται ο άξονας του δρόμου (η γραμμή οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας, της 

επιτρεπόμενης ή μη στάθμευσης) κ.λπ. 
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2) Οδός Αρχιεπισκόπου Ευγενίου  

Το υπό μελέτη τμήμα βρίσκεται μεταξύ των οδών Νάθενα και Αρτέμιδος και έχει μήκος 219μ.  

Σε όλο το μήκος της η οδός είναι αμφίδρομη και όμοια με τη Νάθενα δεν έχει διαμορφωμένες εσοχές για στάθμευση. 

Στην οδό υπάρχουν πεζοδρόμια με ελλιπή γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Η στάθμευση δεν είναι καθορισμένη και 

παρατηρείται σε όλο το μήκος της οδού παρά το πεζοδρόμιο. Έχει μικρή κλίση περί το 3%.  

 

Εικόνα 49. Προφίλ ανύψωσης οδού Αρχ. Ευγενίου 

 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το υπάρχον πολεοδομικό καθεστώς και το εγκεκριμένο ΓΠΣ του πολεοδομικού συ-

γκροτήματος Ηρακλείου, η οδός έχει τοπικό χαρακτήρα οδού γειτονιάς, παρουσιάζει ωστόσο χαρακτηριστικά τοπι-

κής συλλεκτήριας σε όλο το μήκος της.    

Κατά μήκος του τμήματος αυτού συναντώνται κυρίως χρήσεις κατοικίας και τοπικό εμπόριο.  

Η πεζή κυκλοφορία στην περιοχή είναι χαμηλή με σημειακές εξάρσεις κατά τις ώρες αιχμής.  

Το όριο ταχύτητας στην οδό είναι 50χλμ/ω ελλείψει διαφορετικής ρύθμισης και σήμανσης. 

Ακολουθούν αποσπάσματα της οδού:  

  
Εικόνα 50. σημερινή εικόνα οδού Αρχ. Ευγενίου 

Στο εξεταζόμενο τμήμα αυτό εντοπίζονται 6 ισόπεδες διασταυρώσεις, η μία τύπου Χ με την απαιτούμενη σήμανση 

και οι λοιπές τύπου Τ.  

Δεν απαγορεύεται με σήμανση η στάση και η στάθμευση σε όλο το εξεταζόμενο μήκος της οδού. 

Σημειώνεται ότι από το εξεταζόμενο τμήμα της Οδού δεν διέρχεται η γραμμή αστικού λεωφορείου.  
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Λόγω του εύρους της διατομής της οδού η μέση ταχύτητα των οχημάτων ξεπερνάει τα 30 χλμ/h (χρόνος παρατή-

ρησης Φεβρουάριος και Ιούλιος 2020). Ελλείψει σχετικής σήμανσης το όριο ταχύτητας στην περιοχή είναι 30χλμ/ω. 

Σε όλο το υπό εξέταση τμήμα της, το πλάτος του οδοστρώματος κυμαίνεται από 6 έως 8,5μ. ενώ τα πεζοδρόμια 

της στο υπό εξέταση τμήμα έχουν κυμαινόμενο πλάτος 0,80-1,40μ. 

Ενδεικτική διατομή της οδού παρουσιάζεται παρακάτω:  

 
Εικόνα 51. διαγραμματική απεικόνιση οδού 

Στο σύνολο της του εξεταζόμενου τμήματος της Ευγενίου υπάρχει μία διάβαση πεζών στη διασταύρωση με την 

Νάθενα πλησίον του νηπιαγωγείου.  

Η οριζόντια σήμανση του ΚΟΚ είναι περιορισμένη σε όλο το μήκος του δρόμου, δεν φαίνεται ο άξονας του δρόμου, 

η γραμμή οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας, της επιτρεπόμενης ή μη στάθμευσης. 
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3) Οδός Ορφέως  
Το υπό μελέτη τμήμα βρίσκεται μεταξύ των οδών Αρτέμιδος και Καρδίτση και έχει μήκος 306μ. Έχει μικρή κλίση 

περί το 3%.  

Αποτελεί τοπική οδό με πλάτος από ρυμοτομική σε ρυμοτομική 6μ. γεγονός που καθιστά αδύνατη την όποια χρήση 

της πέραν του πεζοδρόμου. Παρόλα αυτά το τμήμα της οδού από Νάθενα έως Αρτέμιδος λειτουργεί αμφίδρομα 

ενώ το τμήμα της από Νάθενα έως Καρδίτση – όπου εντοπίζονται και οι είσοδοι του σχολείου – έχει σήμανση 

πεζοδρόμου, παρόλο που καταστρατηγείται συστηματικά.  

Σημειώνεται ότι στην οδό παρατηρείται και παράνομη στάθμευση σημειακά.  

Κατά μήκος του τμήματος αυτού συναντώνται κυρίως χρήσεις κατοικίας.  

Η πεζή κυκλοφορία στο τμήμα από Νάθενα έως Καρδίτση είναι ιδιαίτερα αυξημένη κατά τις ώρες προσέλευσης- 

αποχώρησης των μαθητών ενώ στο εναπομένον τμήμα είναι πολύ χαμηλή.  

Το όριο ταχύτητας στην οδό είναι 50χλμ/ω ελλείψει σχετικής ρύθμισης ή σήμανσης. 

Αποσπάσματα από τη σημερινή εικόνα της οδού παρουσιάζονται παρακάτω:  

 

  
Εικόνα 52. σημερινή μορφή οδού Ορφέως στο τμήμα που είναι πεζόδρομος και στο λοιπό 

 
 
 
Στο εξεταζόμενο τμήμα αυτό εντοπίζονται 4 ισόπεδες διασταυρώσεις, οι 2 τύπου Τ και οι άλλες 2 τύπου Χ με την 

απαιτούμενη σήμανση.  

Σε όλη την οδό δεν απαγορεύεται με σήμανση η στάση και η στάθμευση αλλά απαγορεύεται λόγω περιορισμένου 

πλάτους και σήμανσης πεζοδρομίου (Σε τμήμα της).  

Σημειώνεται ότι από το εξεταζόμενο τμήμα της Οδού δεν διέρχεται η γραμμή αστικού λεωφορείου.  
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Λόγω των γεωμετρικών στοιχείων της οδού η μέση ταχύτητα των οχημάτων δεν ξεπερνάει τα 30 χλμ/h (χρόνος 

παρατήρησης Ιούλιος 2020).  

Σε όλο το υπό εξέταση τμήμα της οδού, το πλάτος του οδοστρώματος δεν ξεπερνά τα 6,0μ. ενώ τα πεζοδρόμια της 

είτε απουσιάζουν είτε έχουν πλάτος έως 50μ.    

Ενδεικτική διατομή της οδού στο σημείο πλησίον των σχολείων παρουσιάζεται παρακάτω:  

 
Εικόνα 53. διαγραμματική απεικόνιση οδού Ορφέως στο τμήμα που λειτουργεί ως πεζόδρομος 

Στο σύνολο της του εξεταζόμενου τμήματος δεν υπάρχει διάβαση πεζών.  

Η οριζόντια σήμανση του ΚΟΚ είναι περιορισμένη σε όλο το μήκος του δρόμου, δεν φαίνεται το καθεστώς στάθμευ-

σης ή οι επιτρεπόμενες κατευθύνσεις ενώ απουσιάζει και σήμανση για προσέγγιση σε σχολείο.   

 

4) Λοιπές οδοί   

Οι λοιπές οδοί της περιοχής μελέτης παρουσιάζουν επίσης χαρακτηριστικά τοπικών οδών με μικρό πλάτος οδο-

στρώματος. Οι οδοί Λαοδάμαντος, Μενάνδρου και Κραγιά αποτελούν όμοια με την Ορφέως τοπικές οδούς με πλά-

τος μικρότερο των 6,5μ., οι οποίες σήμερα λειτουργούν αμφίδρομα με παράνομη στάθμευση σημειακά. Η χρήση 

που συναντάται στις οδούς είναι κυρίως κατοικία. Σε αυτές κατά κανόνα απουσιάζει η σήμανση (οριζόντια και κα-

τακόρυφη). 

Οι οδοί πέριξ του πάρκου Μ. Ασίας αποτελούν ζώνη αναζήτησης στάθμευσης. Οι οδοί Καρδίτση και Πτολεμαίων 

παρουσιάζουν μεγάλο εύρος, είναι αμφίδρομες και απουσιάζουν τα πεζοδρόμια.  
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Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση 
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε επί-

πεδο υποδομών για τους ευάλωτους χρήστες και μειωμένη ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών,  λόγω τόσο της 

απουσίας ρυθμίσεων όσο και έντασης του φαινομένου της άναρχης στάθμευσης και της πλήρους ελευθερίας κίνη-

σης των οχημάτων.  

Κρίσιμα σημεία για την οδική ασφάλεια πεζών μετακινούμενων εντοπίζονται στα σημεία που παρουσιάζονται στον 

παρακάτω χάρτη, περιλαμβανομένων και όσων σημείων παρατηρείται συστηματική παράνομη στάθμευση ή άλλο 

ζήτημα που χρήζει ρύθμισης.  

 
Εικόνα 54. Απόσπασμα χάρτη αποτύπωσης κρίσιμων σημείων 

Για την άρση όλων των παραπάνω αστοχιών και με στόχο την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στην περιοχή μελέ-

της, προτείνονται σε οι παρακάτω παρεμβάσεις:  

 

Γ.1 Για λόγους μείωσης των ταχυτήτων στα σημεία που παρατηρείται ζήτημα οδικής ασφάλειας για τους διερχόμε-

νους πεζούς, ευάλωτους χρήστες και μηχανοκίνητη κυκλοφορία:  

- Αλλαγή ορίου ταχύτητας σε όλη την περιοχή μελέτης σε 30 χλμ/ω (εκτός Λ. Κνωσού), 

- Μειωτήρες ταχύτητας (πλέγμα μάτια γάτας) στην κάθοδο της οδού Νάθενα από Ευγενίου προς Κνωσού και 

στην οδό Αρτέμιδος στην ίδια κατεύθυνση,  

- σήμανση Κ.16 παιδιά & επιγραφή ’ προσοχή σχολείο’ και ‘αργά’ στα κρίσιμα σημεία κατά το ΦΕΚ 

2302/Β/16.09.2013 που σημειώνονται στο χάρτη (πλέον των υφιστάμενων στη συμβολή της οδού , 

- υπερυψωμένη διάβαση στην Καρδίτση έμπροσθεν Νηπιαγωγείου,  

- υπερυψωμένη διάβαση στη συμβολή των Νάθενα και Ορφέως,   

- οριζόντια σήμανση 30 χλμ/ω σε κάθε είσοδο στην περιοχή μελέτης και πριν από κάθε υπερυψωμένη διά-

βαση κατά το ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013 και στις συμβολές των οδών, 
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- οριζόντια διαγράμμιση για απαγόρευση στάθμευσης σε όλες τις διασταυρώσεις ΟΤ, για καθορισμό πλάτους 

λωρίδας κ.α. 

 

Γ.2 για λόγους βελτίωσης της κυκλοφορίας μηχανοκίνητων μέσων στην περιοχή:  

- Κατακόρυφη σήμανση για προσέγγιση σε υπερυψωμένη διάβαση,  

- Κατακόρυφη σήμανση για προσέγγιση σε όλες τις νέες διαβάσεις της περιοχής,  

- Σήμανση για απαγόρευση στάσης- στάθμευσης στα σημεία που προσδιορίζονται στον επισυναπτόμενο 

χάρτη, 

- Επισήμανση ορίου ταχύτητας με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, 

- Μονοδρόμηση οδού Ορφέως (τμήμα Νάθενα- Αρτέμιδος) με κατεύθυνση από Αρτέμιδος προς Νάθενα,  

- Μονοδρόμηση οδού Λαοδάμαντος (τμήμα Νάθενα- Αρτέμιδος) με κατεύθυνση από Νάθενα προς Αρτέμιδος,  

- Μονοδρόμηση οδού Γιάννη Σταυρακάκη (τμήμα Νάθενα- Καρδίτσης) με κατεύθυνση από Νάθενα προς Καρ-

δίτσης (σημ. το αδιέξοδο τμήμα της παραμένει αμφίδρομο για εξυπηρέτηση των περιοίκων),  

- Μονοδρόμηση οδού Κραγιά (τμήμα Νάθενα- Αρτέμιδος) με κατεύθυνση από Αρτέμιδος προς Νάθενα,  

- Μονοδρόμηση οδού Μενάνδρου (τμήμα Νάθενα- Ανώνυμη) με κατεύθυνση από Νάθενα προς Ανώνυμη, 

 

Γ.3 για λόγους βελτίωσης βαδισημότητας περιοχής  

- Δημιουργία διαβάσεων πεζών στα διάφορα σημεία της περιοχής μελέτης (βλ. επισυναπτόμενο χάρτη),  

- Χαρακτηρισμός οδών Ορφέως (τμήμα Νάθενα- Αρτέμιδος), Λαοδάμαντος, Πάρ. Νάθενα, Κράγια, Μενάν-

δρου και Ανώνυμης ως ήπιας κυκλοφορίας, 

- απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε απόσταση στα σημεία πλησίον των διαβάσεων (υφιστάμενων και 

νέων υπερυψωμένων), 

- Πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης Π-21  για την ειδοποίηση προσέγγισης σε διάβαση πεζών των διερχό-

μενων οχημάτων.   
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1.Οι υπερυψωμένες διαβάσεις επισημαίνονται με γαλάζιο χρώμα 

 
Σχέδιο Διαμόρφωσης 
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Οι προβλεπόμενες διαβάσεις πεζών περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και τη δημιουργία ραμπών για την εξυπηρέτηση 

εμποδιζόμενων ατόμων κατά τα αναγραφόμενα στην Απόφαση Υ.ΠΕ.ΚΑ. 52907/2009.  

Σημειώνεται ότι η διατομή των τμημάτων των υπό εξέταση οδών δεν θα αλλάξει, καθώς οι κατασκευαστικές παρεμ-

βάσεις που απαιτούνται δεν μειώνουν το ωφέλιμο πλάτος της οδού αλλά αξιοποιούν τις υφιστάμενες εσοχές και 

εξοχές στις διασταυρώσεις ή το υφιστάμενο πλάτος από ΡΓ σε ΡΓ. Η διατομή της οδού αλλάζει μόνο στα σημεία 

όπου προβλέπεται υπερυψωμένη διάβαση κατά το ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013 χωρίς να μεταβάλλει το ωφέλιμο πλά-

τος λωρίδας καθώς αξιοποιείται χώρος που κατά τον ΚΟΚ απαγορεύεται η στάση και στάθμευση. Δεν μεταβάλλεται 

επιπλέον οτιδήποτε αφορά στις κατευθύνσεις κίνησης των οχημάτων.  

Επιπρόσθετα μεταβάλλεται το όριο κίνησης στην περιοχή μελέτης σε 30 χλμ/ω.  

Σημειώνεται τέλος ότι για την υλοποίηση των παραπάνω περιγραφόμενων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας και 

ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών, δε θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη στον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό του δήμου Ηρακλείου.  

 

Η κα  Χαιρέτη εισηγήθηκε το θέμα  εξηγώντας ότι τα μέτρα που προτείνονται στην συγκεκριμένη περιοχή αφο-

ρούν διαβάσεις πεζών, όριο ταχύτητας, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και διαφύλαξη του πεζόδρομου της 

οδού Ορφέως με επιπλέον σήμανση. Το λόγο πήρε ο κος Μαρκοδημητράκης Μενέλαος  ρωτώντας αν στην συ-

γκεκριμένη μελέτη προβλέπονται η κατασκευή πεζοδρομίων  επί της Ανδρέα Νάθενα.  

Δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις  και συγκεκριμένα ειπώθηκε ότι η εν λόγω μελέτη αφορά μόνο κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις. Ο πεζόδρομος θα προστατευθεί με επιπλέον σήμανση που θα ορίζει ότι είναι πεζόδρομος τις ώρες 

λειτουργίας του σχολείου, τοποθέτηση σήματος πεζοδρόμου, σήμα απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης, σταθε-

ροί οριοδείκτες δεν είναι εφικτό να τοποθετηθούν γιατί η πρόσβαση πρέπει να είναι εύκολη από πυροσβεστικό 

όχημα και ασθενοφόρο εκτός και αν τοποθετηθούν οριοδείκτες με δυνατότητα βύθισης. Σε ερώτημα του κου  

Ερμείδη για την κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης επί  των οδών Ανδρέα Νάθενα και Ορφέως απάντησε ότι 

προυπόθεση για να κατασκευαστούν οι διαβάσεις είναι να υπάρχουν πεζοδρόμια. Στην περίπτωση όμως που 

αυτό δεν είναι εφικτό  πρώτα θα κατασκευαστούν τα  πεζοδρόμια για όσο μήκος απαιτείται, έτσι ώστε να γίνει η 

υπερυψωμένη διάβαση. 

 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη βελτίωση της οδικής α-

σφάλειας και των συνθηκών κυκλοφορίας ευάλωτων χρηστών γύρω από τα σχολεία 20ο και 56ο Δημοτικό Σχολείο 

και 51ο Νηπιαγωγείο στην περιοχή Άγιος Ιωάννης   όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 5. 

 

ΘΕΜΑ 6ο  Ενίσχυση ασφάλειας μετακινούμενων και δημιουργία διαβάσεων πεζών για τη διευκό-

λυνση της κίνησης πεζών και ευάλωτων χρηστών στην οδό Λυκείου.  

A. Εισαγωγικό πλαίσιο 

Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (10/2020), με εξαίρεση την Παλιά Πόλη (τμήμα εντός Τειχών), 

δεν διαθέτει θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή Μελέτη και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις 

ισχύουν σήμερα στο πολεοδομικό συγκρότημα έχουν προκύψει ή προκύπτουν σύμφωνα με τα κάτωθι:  
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Α) τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ αναφορικά με την ιεράρχηση του δικτύου, 

Β) τις κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής, 

Γ) τις κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δ. Ηρακλείου,  

Δ) τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων ή επισκεπτών ή παρεμβάσεων των φορέων και οργανισμών 

λόγω εντοπισμού ελλείψεων, αστοχιών ή άλλων προβληματικών οι οποίες προωθούνται- αξιολογού-

νται και διαχειρίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τμ. Κυκλοφορίας,  

Ε) τις όποιες αναπλάσεις σε γραμμικές επιφάνειες/ κύριες- δευτερεύουσες αρτηρίες και σημειακές 

παρεμβάσεις σε γειτονιές για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οι οποίες εντάσσονταν ως υπό 

διαμόρφωση τόσο στη Μελέτη Εφαρμογής ΚΜ (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες κατά περίπτωση επιμέ-

ρους μελέτες, πολεοδομικές μελέτες, Π.Ε.,  

Εν αναμονή του επερχόμενου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας καθώς και της αναθεώρησης της 

Κυκλοφοριακής Μελέτης για την περίπτωση της Παλιάς Πόλης, ο δήμος Ηρακλείου και ειδικότερα το 

Τμήμα Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιών, παρεμβαίνει σε προβληματικά σημεία του δικτύου που δεν 

έχουν ακόμα αξιολογηθεί στο πλαίσιο ευρύτερου κυκλοφοριακού σχεδιασμού με στόχο την άμεση άρση 

των αστοχιών και την αποκατάσταση της ισόρροπης κυκλοφορίας όλων των χρηστών του δικτύου, 

με έμφαση την ασφαλή διέλευση των πεζών και ευάλωτων χρηστών (βλ. ΑΜΕΑ, εμποδιζόμενα άτομα 

κ.α.).   

Στόχος της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης είναι η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας προσθήκης διαβάσεων πεζών και ανα-

κλαστήρων οδοστρώματος σε κρίσιμα σημεία και διασταυρώσεις της οδού Λυκείου για την ασφαλή και ανεμπόδιστη 

διάσχιση της από τους ευάλωτους χρήστες. Σημειώνεται ότι επί της εν λόγω οδού έχουν εντοπιστεί σημεία όπου γίνεται 

συχνά διάσχιση πεζών με κίνδυνο ασφάλειας, ενώ στην οδό δεν υπάρχουν διαμορφωμένα πεζοδρόμια με αποτέλεσμα 

όλοι οι χρήστες της να κινούνται στο ίδιο επίπεδο. Επιπλέον, η στάθμευση παρά την οδό αναγκάζει τους πεζούς να 

χρησιμοποιούν το οδόστρωμα αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης τροχαίων συμβάντων.  

Οι διαβάσεις πεζών συνδέουν τόσο τα πεζοδρόμια όσο και τα οικοδομικά τετράγωνα. Η επιστήμη ορίζει ότι πεζοδρόμια 

και διαβάσεις θα πρέπει να αποτελούν ενιαία υποδομή- διαδρομή για τον πεζό με συνεκτικά χαρακτηριστικά που θα 

κάνουν φιλόξενο τον οδικό χώρο. Σκοπός των διαβάσεων είναι να εξασφαλίζουν την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των 

απέναντι πεζοδρομίων και εμποδίζοντας τον οδηγό να σταματά αντιλαμβανόμενος ότι θα διασχίσει ένα πολύ διαφορε-

τικό τμήμα δρόμου όπου προτεραιότητα έχει ο πεζός. Ανάλογη υποχρέωση έχει και ο πεζός όπου εφόσον υπάρχει διά-

βαση οφείλει να διασχίζει την οδό από αυτήν σύμφωνα με το αρ. 38 του ΚΟΚ. 

Παρόλο που στο Ηράκλειο, όπως και στις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις, η μέση ταχύτητα των οχημάτων είναι μικρότερη 

των 50χλμ/ώρα έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα αυξημένων κυκλοφοριακών φόρτων και παράνομης στάθμευσης παρά 
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την οδό. Τα φαινόμενα αυτά οδηγούν σε αυξημένο αριθμό εμπλοκών, σε μείωση της ορατότητας των οδηγών και συ-

νεπώς σε μεγαλύτερη πιθανότητα πρόκλησης συγκρούσεων μεταξύ των διερχόμενων οχημάτων και των ευάλωτων χρη-

στών του οδικού δικτύου.  

Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η παρούσα πρόταση μελέτης που προκρίνεται προς έγκριση για μέτρα ρύθμισης 

της κυκλοφορίας και ειδικότερα ενίσχυσης της ασφαλούς διέλευσης πεζών μέσω δημιουργίας διαβάσεων πεζών και 

τοποθέτησης ανακλαστήρων επί της οδού Λυκείου στο Ηράκλειο.  

Σημειώνεται ότι η παρούσα λαμβάνει υπόψη τη μελλοντική αναβάθμιση του κόμβου Λυκείου- Χριστ. Ξυλούρη- Σκουλά- 

Ηρακλή σύμφωνα με το σχεδιασμό της υπηρεσίας μας, ενώ παράλληλα προβλέπει τη μελλοντική ανάπτυξη πεζοδρο-

μίων εκατέρωθεν της οδού σύμφωνα με το σχέδιο πόλης.  
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Β. Περιγραφή υφιστάμενων κυκλοφοριακών συνθηκών  

Η υπό αξιολόγηση περιοχή περιλαμβάνει την οδό Λυκείου στο Ηράκλειο Κρήτης, από την οδό Αγίου 

Ιωάννη Χωστού έως την οδό Μνησικλή, καθώς και τις κάθετες σε αυτήν οδούς Καπετάν Μπαντουβά, 

Ξηρουχάκη, Σωσικράτη, Διογένη, Ετεοκρητών, Τιθύος, Μανταλενάκη και  Γλαύκου. 

 
Εικόνα 55 - Ορισμός υπό αξιολόγηση περιοχής (Πηγή: Ιδία επεξεργασία) 

Συμφώνα με τον εν ισχύ Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό η οδός Λυκείου περιβάλλεται από οικιστικές 

περιοχές ενώ νότια της εν λόγω οδού από το ύψος της οδού Διογένη μέχρι και το πέρας της στην οδό 

Μνησικλή έχει θεσμοθετηθεί ένας ενιαίος χώρος πρασίνου. Ο ίδιος σχεδιασμός χαρακτηρίζει την οδό 

Λυκείου ως συλλεκτήρια οδό. Οι κάθετες προς τη Λυκείου οδοί ανήκουν στο τοπικό δίκτυο. Σημειώνεται 

ότι στην υφιστάμενη κατάσταση οι χώροι πρασίνου δεν έχουν αξιοποιηθεί.  
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Εικόνα 56 – Χρήσεις Γης σύμφωνα με το Γ.Π.Σ Ηρακλείου (Πηγή: http://gis.heraklion.gr/sdi/) 

 

 
Εικόνα 57 - Θεσμοθετημένη Ιεράρχηση οδικού δικτύου (Πηγή: Ιδία επεξεργασία) 

Η οδός Λυκείου είναι διπλής κατεύθυνσης, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και δε διαθέτει 

κεντρική νησίδα. Το μήκος της είναι περίπου 1,08χλμ και το πλάτος της κάθε λωρίδας είναι στο σύνολό 

του μεγαλύτερο των 5,5μ. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα η μέση κλίση της οδού είναι 1,8% ενώ 

η μέγιστη κλίση φτάνει έως και 5,5%.  

http://gis.heraklion.gr/sdi/
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Εικόνα 58 - Μηκοτομή της οδού Λυκείου (Πηγή: Google earth) 

Χαρακτηριστικό της Λυκείου είναι η απουσία υποδομών για τους πεζούς και το ιδιαίτερα μεγάλο πλάτος 

της (μη οριοθετημένο) το οποίο κυμαίνεται από 9,0μ έως και 14,0μ. Ο συνδυασμός των δύο προαναφε-

ρόμενων γνωρισμάτων ευνοεί στην ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων από τα διερχόμενα οχήματα και μειώ-

νει αισθητά το επίπεδο της οδικής ασφάλειας για το σύνολο των μετακινούμενων. Ως εκ τούτου, η οδός 

κρίνεται ακατάλληλη για την διέλευση της από πεζούς, καθώς δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα διαβάσεις 

πεζών που να συνοδεύονται από κατάλληλη σήμανση, πεζοδρόμια ούτε έχουν υλοποιηθεί ειδικές διαμορ-

φώσεις επί του οδοστρώματος που να αναγκάζουν τους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα (π.χ. σαμαράκια, 

ανακλαστήρες).  

Όσον αφορά στην υφιστάμενη σήμανση, έχουν καταγραφεί αποκλειστικά πινακίδες Ρ-2 (STOP) στις ο-

δούς Καπετάν Μπαντουβά, Ξηρουχάκη, Σωσικράτη, Διογένη, Ετεοκρητών, Τιθύος, Μανταλενάκη, Γλαύ-

κου αλλά και σε ανώνυμες οδούς που τέμνουν κατά κύριο λόγο κάθετα την οδού Λυκείου. Επιπλέον, 

πινακίδες Ρ-2 έχουν τοποθετηθεί στην οδό Λυκείου στα σημεία που διασταυρώνεται με τις οδούς Αγίου 

Ιωάννη Χωστού και Μνησικλή. Συμπερασματικά, και η υφιστάμενη σήμανση συντελεί στο να αναπτύ-

ξουν ταχύτητα τα οχήματα που διέρχονται από την οδό. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι επί της οδού Λυκείου μεταξύ των οδών Αγίου Ιωάννη Χωστού και 

Τιθύος, εντοπίζονται παράτυπα σταθμευμένα οχήματα.  
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Ο φόρτος των οχημάτων στο υπό εξέταση τμήμα είναι μικρός με σημειακές εξάρσεις κατά τις ώρες αιχ-

μής.  Από τη δειγματοληπτική ανάλυση της σύνθεσης κυκλοφορίας προκύπτει υψηλός φόρτος διέλευσης 

ΙΧ. Ειδικότερα από την ανάλυση σύνθεσης κυκλοφορίας στον παρακείμενο κόμβο προκύπτει ότι το πο-

σοστό ΙΧ αυτοκινήτων που διέρχεται του κόμβου ανέρχεται σε 86,9%, το ποσοστό μηχανάκι 8,9%, φορ-

τηγό 3,8% λεωφορείο 0,3% και τέλος ποδήλατο 0,1%. 

Μετά από δειγματοληπτική καταγραφή εκτίμησης καθυστερήσεων διαπιστώνεται ότι μέγιστη αιχμή ε-

ντοπίζεται στο διάστημα 9.00 με 14.30 (Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής). 

Μετά τις 17.30 σε καθημερινή βάση παρατηρείται ιδιαίτερα συχνή διέλευση ανηλίκων από τον κόμβο 

Χωστός – Λυκείου και Χωστός- Ηρακλή με στόχο την επίσκεψη των καταστημάτων καφέ- εστίασης σε 

συνθήκες πλήρους επικινδυνότητας για τους ευάλωτους χρήστες.  

 

Εικόνα 59. Απεικόνιση φόρτων/ καθυστερήσεων στην πλατφόρμα παρακολούθησης φόρτου πραγματικού χρόνου του GoogleMaps (πα-
ρουσιάζονται τα εξεταζόμενα τμήματα στην ευρύτερη περιοχή για τυπική ημέρα Τρίτη μεσημέρι 13.00) 

Στην ευρύτερη περιοχή παρουσιάζεται χαμηλή οικιστική πυκνότητα.  

 
Εικόνα 60 - Υφιστάμενη οδός Λυκείου (Πηγή: googlestreet) 
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Ενδεικτικά, παρουσιάζεται παρακάτω μια τυπική διατομή της οδού Λυκείου στην οποία η κάθε λωρίδα 

κυκλοφορίας έχει πλάτος 5,5- 6,5μ., δεν υπάρχει κεντρική νησίδα και δεν υπάρχουν υλοποιημένα πεζο-

δρόμια. Σημειώνεται επίσης, ότι δεν υπάρχουν σε όλο το μήκος της οδού διαγραμμίσεις για τις λωρίδες 

κυκλοφορίας. Επιπλέον από την οδό ΔΕΝ διέρχεται αστικό λεωφορείο. 

 
Εικόνα 61 - Τυπική διατομή οδού Λυκείου (Πηγή: Ιδία επεξεργασία streetmix) 

Λοιπές τοπικές οδοί 

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται αρκετές τοπικές οδοί εύρους από 6 έως 9μ. Στο σύνολό τους είναι 

αμφίδρομοι με απουσία επιπρόσθετων ρυθμίσεων στάθμευσης. Όπως αναφέρθηκε, η μόνη σήμανση που 

καταγράφηκε είναι η ύπαρξη πινακίδων Ρ-2 στα σημεία τομής τους με την οδό Λυκείου. Εφόσον δεν 

υπάρχουν πινακίδες ελέγχου ορίου ταχύτητας, το όριο ταχύτητας ανέρχεται στα 50χλμ/ώρα.  

Οι χρήσεις γης που συναντώνται περιμετρικά του τοπικού δικτύου της περιοχής μελέτης είναι ως επί το 

πλείστον κατοικίες με εξαίρεση γυμναστήριο, μικρές επιχειρήσεις πώλησης ειδών και παροχής υπηρεσιών 

και καφέ. Η ανυπαρξία πεζοδρομίων και διαβάσεων πεζών είναι επίσης αισθητή και στο τοπικό δίκτυο. 
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Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις - Αιτιολόγηση| Εισήγηση 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρείται: 

 αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων από την εξεταζόμενη διατομή και κυρίως από τον παρακείμενο κόμβο 
(Χριστ. Ξυλούρη) 

 υψηλές ταχύτητες διερχόμενων οχημάτων, λόγω απουσίας ρυθμίσεων 

 έλλειψη υποδομών και σήμανσης για την κίνηση των πεζών 

 μειωμένη ασφάλεια των πεζών σε όλο το μήκος της οδού Λυκείου αλλά και στις καθέτους.  

 

Εικόνα 62. Εντοπισμός σημείων μειωμένης οδικής ασφάλειας πεζών σε θέσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν διάβαση πεζών (κόκκινο) 
και σημείων όπου γίνεται συνήθως επικίνδυνη διάσχιση 

Στις παρακάτω εικόνες σημειώνεται η υφιστάμενη σήμανση καθώς και η προτεινόμενη, τα σημεία χωροθέτησης 

διαβάσεων και ενδεικτικά σημεία τοποθέτησης ανακλαστήρων οδοστρώματος. Σημειώνεται ότι οι διαβάσεις πε-

ζών σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία πρέπει να εντοπίζονται με απόσταση 80-100μ. για την απρόσκοπτη 

κίνηση των πεζών ή σε μεγαλύτερες αποστάσεις πλησίον των φυσικών σημείων διάσχισης εάν υπάρχει η ανάγκη.  
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Εικόνα 63 - Προτεινόμενες παρεμβάσεις στην οδό Λυκείου και στις κάθετες οδούς (1/2) 

 

Εικόνα 64 - Προτεινόμενες παρεμβάσεις στην οδό Λυκείου και στις κάθετες οδούς (2/2) 

Η πλήρης απουσία πεζοδρομίου δημιουργεί την αίσθηση ότι πρόκειται για οδό εκτός κατοικημένης πε-

ριοχής με σκοπό τα διερχόμενα οχήματα να αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες. Για την μείωση των ταχυ-

τήτων προτείνεται τόσο η τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης του ορίου ταχύτητας στα 30χλμ/ώρα όσο και 

η τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος.   

Οι πινακίδες επιβολής ανώτατου ορίου ταχύτητας αποσκοπούν στην έγκαιρη και σταδιακή ενημέρωση 

των κινουμένων στην οδό ώστε η διέλευσή τους από αυτήν να πραγματοποιείται µε ασφάλεια και µε τη 

λιγότερη δυνατή επικινδυνότητα για τους πεζούς.  

Για την ενίσχυση της ασφαλούς βασιδιμότητας στην περιοχή προτείνεται η δημιουργία διαβάσεων πεζών (ορι-

ζόντια και κατακόρυφη σήμανση). Σκοπός των διαβάσεων αυτών είναι να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και 

ασφαλή κίνηση των πεζών και ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων (παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ) μεταξύ των απέ-

ναντι οικοδομικών τετραγώνων και να ειδοποιούν τον οδηγό να σταματά αντιλαμβανόμενος ότι θα διασχίσει ένα 
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πολύ διαφορετικό τμήμα δρόμου όπου προτεραιότητα έχει μόνον ο πεζός. Η θέση των διαβάσεων έχει επιλεγεί 

με γνώμονα την υφιστάμενη υποδομή και τις χρήσεις γης. 

Σημειώνεται ότι η διατομή των τμημάτων της υπό εξέταση οδού δεν θα αλλάξει, καθώς δεν απαιτούνται κατα-

σκευαστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην παρούσα φάση. Επιπρόσθετα επισημαί-

νεται ότι δεν μεταβάλλονται οι κατευθύνσεις κίνησης των οχημάτων. 

Σημειώνεται τέλος ότι για την υλοποίηση των παραπάνω περιγραφόμενων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας 

και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών, δε θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη στον εγκεκρι-

μένο προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου. 

Σύμφωνα με την παραπάνω κυκλοφοριακή ανάλυση, εισηγούμαστε: 

 Την τοποθέτηση διαβάσεων πεζών στη συμβολή  όπως αποτυπώνονται στο συν. σχέδιο 

 Την αλλαγή του ορίου ταχύτητας σε 30χλμ/ω  

 Την τοποθέτηση πληροφοριακής σήμανσης Κ.16 παιδιά & επιγραφή ’ προσοχή σχολείο’ και ‘αργά’ στα κρί-

σιμα σημεία κατά το ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013 που σημειώνονται στο χάρτη, πληροφοριακές πινακίδες σή-

μανσης Π-21  για την ειδοποίηση προσέγγισης σε διάβαση πεζών των διερχόμενων οχημάτων (όπως φαί-

νεται στο παρακάτω απόσπασμα χάρτη).  

 Την τοποθέτηση σταθερών οριοδεικτών εκατέρωθεν των διαβάσεων πεζών 

 Την τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρωμάτων (ενδεικτικά) μεταξύ των Ο.Τ. 2182-2245, 2220-2244. 

Το θέμα εισηγήθηκε η κα Χαιρέτη αναλύοντας τα μέτρα που προτείνονται στην περιοχή με την δη-

μιουργία διαβάσεων πεζών και καθορισμό ορίου ταχύτητας. Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Ανα-

στασάκης εξηγώντας ότι ήδη έχει γίνει μελέτη για 11 κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου που αφο-

ρούν την αποκατάσταση της προσβασιμότητας, δημιουργία πεζοδρομίων και ανάπλαση που συνδέο-

νται με  άλλες υφιστάμενες αναπλάσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο διαδρομών με πεζο-

δρόμια. 

 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά ενίσχυση ασφάλειας 

μετακινούμενων και δημιουργία διαβάσεων πεζών για τη διευκόλυνση της κίνησης πεζών και 

ευάλωτων χρηστών στην οδό Λυκείου  όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 7.  

 

ΘΕΜΑ 7ο  

Διαμόρφωση  χώρου φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων  επί της οδού Καπετάν Μα-

νώλη Μπαντουβά 
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Η οδός Καπετάν Μανώλη Μπαντουβά  είναι  διπλής κατεύθυνσης  με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση και διαμορφω-

μένες εσοχές εκατέρωθεν για στάθμευση και πεζοδρόμια  ικανοποιητικού πλάτους. Παρατηρούνται  σημαντικά ζη-

τήματα οδικής ασφάλειας σε σχέση με την εξυπηρέτηση των παρακείμενων επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψιν 

την ανάγκη που προκύπτει για φορτοεκφόρτωση των επιχειρήσεων επί της οδού Καπετάν Μανώλη Μπαντουβά  

και το γεγονός ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης θέσεων στάθμευσης ατομικά για την κάθε επιχείρηση 

εισηγούμαστε να διαμορφωθεί χώρος για φορτοεκφόρτωση για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην οδό  

Συγκεκριμένα προτείνουμε την οριοθέτηση χώρου 7,0μ. Χ 2.00μ. για φορτοεκφόρτωση επί της οδού Καπετάν Μα-

νώλη Μπαντουβά , στην ήδη διαμορφωμένη εσοχή αμέσως μετά τη συμβολή της με την οδό Νεαπόλεως 

Η επισήμανση του χώρου θα γίνει με την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-39 (Απαγόρευση στάθμευσης) και  

με κίτρινη διαγράμμιση, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 7. 

Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους 
3mm, ενώ το περιεχόμενο και η ανακλαστικότητά τους θα είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου 
EN 12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 
 

Το θέμα για την παραχώρηση χώρου φορτοεκφόρτωσης  επί της οδού Καπετάν Μανώλη Μπαντουβά, 

εισηγήθηκε η  κα Χαιρέτη εξηγώντας ότι η θέση θα είναι σε ήδη διαμορφωμένη εσοχή και θα έχει δια-

στάσεις 2,0μ Χ 7,0μ. Επεσήμανε ότι η θέση θα χρησιμοποιείται από όλες τις επιχειρήσεις που δραστη-

ριοποιούνται στην συγκεκριμένη οδό και επίσης θα υπάρχει ωράριο για τις ώρες φορτοεκφόρτωσης.  

 
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά  διαμόρφωση  χώρου φορτοεκ-

φόρτωσης για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων  επί της οδού Καπετάν Μανώλη Μπαντουβά όπως αποτυ-

πώνεται στο συν. σχ.7. 

ΘΕΜΑ 8ο  

Διόρθωση ζητημάτων προβληματικής διέλευσης περιοίκων πέριξ της Τίτου Γεωργιάδη, περιοχή 

Ανάληψη Ηρακλείου  

 

Α.Εισαγωγικό πλαίσιο  

Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (01/2021), με εξαίρεση την Παλιά Πόλη (τμήμα εντός Τειχών), 

δεν διαθέτει θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή Μελέτη και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις 

ισχύουν σήμερα στο πολεοδομικό συγκρότημα έχουν προκύψει ή προκύπτουν σύμφωνα με τα κάτωθι:  

Α) τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ αναφορικά με την ιεράρχηση του δικτύου, 

Β) τις κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής, 

Γ) τις κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δ. Ηρακλείου,  

Δ) τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων ή επισκεπτών ή παρεμβάσεων των φορέων και οργανισμών 

(Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου, Δημοτική Αστυνομία) λόγω εντοπισμού ελλείψεων, αστοχιών ή άλλων 

προβληματικών οι οποίες προωθούνται- αξιολογούνται και διαχειρίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου- Τμ. Κυκλοφορίας.  

Ε) τις όποιες αναπλάσεις σε γραμμικές επιφάνειες/ κύριες- δευτερεύουσες αρτηρίες και σημειακές 

παρεμβάσεις σε γειτονιές για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οι οποίες εντάσσονταν ως υπό 

διαμόρφωση τόσο στη Μελέτη Εφαρμογής Κυκλοφοριακής Μελέτης (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες 

κατά περίπτωση επιμέρους μελέτες, πολεοδομικές μελέτες, Π.Ε. 

Εν αναμονή του επερχόμενου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας καθώς και της αναθεώρησης της 

Κυκλοφοριακής Μελέτης για την περίπτωση της Παλιάς Πόλης, ο Δήμος Ηρακλείου και ειδικότερα το 

Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών, παρεμβαίνει σε προβληματικά σημεία του δικτύου που δεν έχουν 
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ακόμα αξιολογηθεί στο πλαίσιο ευρύτερου κυκλοφοριακού σχεδιασμού με στόχο την άμεση άρση των 

αστοχιών και την αποκατάσταση της ισόρροπης κυκλοφορίας όλων των χρηστών του δικτύου. 
Η παρούσα τεχνική έκθεση εκπονείται με στόχο την διόρθωση της προβληματικής διέλευσης των περιοί-

κων στο τοπικό δίκτυο πέριξ της οδού Τ. Γεωργιάδη με δεδομένη την επισήμανση περιοίκων για εμποδι-

ζόμενη κυκλοφορία λόγω αναγλύφου.  Σημειώνεται ότι σχετικά με το τοπικό αυτό δίκτυο έχει ληφθεί στο 

παρελθόν η απόφαση δημοτικού συμβουλίου 150 – πρακτικό 7 Έγκριση της Πρότασης της Επιτροπής 

Κυκλοφορίας, εξωραισμού πρ. 6/1999) η οποία ενέκρινε συγκεκριμένα τα κάτωθι: «2. Να μονοδρομηθεί 

το τμήμα της οδού Ισιδώρου με είσοδο από Τ. Γεωργιάδη και έξοδο στη συμβολή της με την οδό Κοσμά 

Αιτωλού» και «3. Επίσης συμβολή της με την οδό Ισιδώρου και έξοδο την οδό Τίτου Γεωργιάδη. (δημιουρ-

γείται ζεύγος μονοδρόμων)». Σημειώνεται ότι στην απόφαση ΔΣ δεν επισυνάπτεται χάρτης της υφιστάμε-

νης κατάστασης, ούτε της παρέμβασης ούτε της προτεινόμενης σήμανσης ούτε άλλο σχετικό διάγραμμα 

που να διασαφηνίζει το μελλοντικό καθεστώς, ενώ δεν προκύπτει από κάπου η σχετική μελέτης του Τμή-

ματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών. 

 

Β. Περιγραφή υφιστάμενων κυκλοφοριακών συνθηκών στις περιοχές μελέτης 

Η οδός Ισιδώρου βρίσκεται στην περιοχή Ανάληψη του Ηρακλείου και σε συνδυασμό με τις γειτονικές 

τοπικές οδούς αποτελούν δίκτυο αποκλειστικής εξυπηρέτησης των κατοίκων των οικιών με πρόσωπο σε 

αυτές και δεν φέρουν διαμπερή κυκλοφορία. Κατ’ αντιστοιχία και η οδός Επικούρου και η Κοσμά Αιτω-

λού. Παρακάτω εντοπίζονται οι οδοί στο χάρτη και η βασική προβληματική περιοχή για τη διέλευση των 

περιοίκων.  

 
Εικόνα 65. Απόσπασμα χάρτη με ΠΜ 
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Σήμερα η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Τ.Γεωργιάδη, Σουρή, Ισιδώρου, Κοσμά Αιτωλού και 

Επίκουρου λειτουργεί ως εξής:  

- Οδός Τίτου Γεωργιάδη μονόδρομος με κατεύθυνση από Γερωνυμάκη προς Λ. Ικάρου,   

- Οδός Επίκουρου αμφίδρομος πλάτους 5,5μ. με τοπική εξυπηρέτηση, μεγάλης κλίσης που κατα-

λήγει σε σκάλες στην πλευρά της  Λ. Εθν. Αντιστάσεως, υποχρεωτική πορεία της Επικούρου δια 

μέσου της Κ. Αιτωλού προς Ισιδώρου,    

- Οδός Κοσμά Αιτωλού αμφίδρομος πλάτους 3,5μ. με τοπική εξυπηρέτηση που συνδέει τις Επι-

κούρου και Ισιδώρου, 

- Οδός Αριστείδου αμφίδρομος πλάτους 3,5μ. με τοπική εξυπηρέτηση που συνδέει τις Επικούρου 

και Ισιδώρου, 

- Οδός Ισιδώρου μονόδρομος με κατεύθυνση από Σουρή προς Ισιδώρου (έως βενζινάδικο) και 

αμφίδρομος στο λοιπό τμήμα, η οποία πρόσφατα – σε συνέχεια της απόφασης ΔΣ 150/1999 – 

θεωρήθηκε μονόδρομος στο σύνολό της και τοποθετήθηκε η απαιτούμενη σήμανση επί της K. 

Αιτωλού για απαγόρευση δεξιάς στροφής προς τεχνικό που διασχίζει την Εθν. Αντιστάσεως,   

Σημειώνεται ότι η οδός Ισιδώρου – αντίθετα με την Επικούρου- δεν σταματά στην Εθν. Αντιστάσεως 

αλλά περνά κάτω από αυτή με τεχνικό – γέφυρα που έχει δημιουργηθεί ώστε να εξυπηρετεί χαμηλά 

επιβατηγά αυτοκίνητα που κινούνται επί της Ισιδώρου και αποτελεί κατ’ ουσία τη μοναδική διέξοδο 

της περιοχής.  

Παρακάτω παρουσιάζονται αποσπάσματα / φωτογραφίες των οδών στη σημερινή τους διαμόρφωση.  

 
Εικόνα 66. η οδός Ισιδώρου στο τμήμα που διασχίζει υπόγεια την Εθν. Αντιστάσεως 
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Εικόνα 67. Συμβολή Τ. Γεωργιάδη με Ισιδώρου 

 
Εικόνα 68. συμβολή της Τ. Γεωργιάδη με Επίκουρου 
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Εικόνα 69. Επίκουρου πλησίον της συμβολής της με Κ. Αιτωλού 

Μετά από αιτήματα περιοίκων το Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δ. Ηρακλείου, τοποθέτησε 

σήμανση απαγόρευσης δεξιάς στροφής Ρ-28 στην οδό Κοσμά Αιτωλού εφαρμόζοντας μέρος της παρελ-

θοντικής Απόφασης Δ.Σ. (1999) που αφορά στη μονοδρόμηση της Ισιδώρου με κατεύθυνση από Σουρή 

προς Τίτου Γεωργιάδη, ήτοι την απαγόρευση της δεξιάς στροφής από την οδό  Κ. Αιτωλού με στόχο να 

φύγουν οι κάτοικοι της Κοσμά Αιτωλού διαμέσου της Ισιδώρου αλλά όχι με κατεύθυνση ανατολικά (ως 

είχε)  αλλά δυτικά προς Τ. Γεωργιάδη.  

Με την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης παρατηρήθηκε το εξής πρόβλημα:  

Οι κινούμενοι στην οδό Κ. Αιτωλού πρέπει υποχρεωτικά να στρίψουν αριστερά καθώς πλέον απαγορεύ-

εται η δεξιά στροφή, γεγονός ωστόσο που είναι αδύνατο με δεδομένο το ανάγλυφο και τη θέση του γω-

νιακού κτιρίου εντός του ΟΤ X418. Παράλληλα οι διαμένοντες και σταθμεύοντες στην οδό Κ. Αιτωλού 

δεν έχουν άλλη εναλλακτική εξυπηρέτηση καθώς δεν μπορούν να διαφύγουν μέσω της οδού Επικούρου 

λόγω αντίστοιχων κλίσεων.  

 
Εικόνα 70. Αιτωλού στη συμβολή της με την Ισιδώρου και η προς κατάργηση σήμανση 

Ως εκ τούτου στην παρούσα τεχνική έκθεση εξετάζεται το ενδεχόμενο να παραμένει ως αμφίδρομος 

τμήμα της Ισιδώρου από Κ. Αιτωλού έως Ισιδώρου στο σημείο που η οδός κατευθύνεται προς το τεχνικό 

έργο (πλησίον πρατηρίου βενζίνης) υπόγεια της Εθν. Αντιστάσεως με απαγόρευση στάσης/ στάθμευσης 

εκατέρωθεν της οδού, ώστε οι εξερχόμενοι της Κ. Αιτωλού να μπορούν να φύγουν από το τοπικό δίκτυο 

δια μέσου της Ισιδώρου ανατολικά. Η απαιτούμενη σήμανση για αυτή την κίνηση είναι ο συνδυασμός 

των πινακίδων Ρ-5 και Ρ-6 που ουσιαστικά θα ρυθμίσουν την προτεραιότητα των διερχόμενων λόγω στε-

νότητας και αναγλύφου.    
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Εικόνα 71. Τμήμα Ισιδώρου για διατήρηση αμφίδρομης πορείας 

Σημειώνεται ότι αυτή η κίνηση πραγματοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια χωρίς σημαντικά προβλήματα 

με δεδομένο ότι πρόκειται περί 14 οχημάτων την ημέρα (κάτοικοι οδού ___) τα οποία διέρχονται από το 

σημείο το μέγιστο 2 φορές την ημέρα έκαστο. Προκειμένου να λειτουργήσει νόμιμα αυτή η κίνηση θα 

πρέπει – με δεδομένη τη γεωμετρία του τμήματος – να καθορίζεται με σαφήνεια η προτεραιότητα των 

κινήσεων καθώς και να απαγορεύεται η στάθμευση στο σύνολο της Αιτωλού και στο τμήμα της Ισιδώρου.  

 

Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις - Αιτιολόγηση| Εισήγηση 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση προτείνεται η διατήρηση της διπλής κατεύθυνσης σε τμήμα της 

οδού Ισιδώρου για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοίκων χωρίς κινδύνους ελλείψει φυσικά εναλλακτι-

κής. 

Με την διατήρηση της αμφίδρομης κίνησης στο τμήμα της οδού Ισιδώρου από Κ. Αιτωλού έως Ισιδώρου 

(έως και το τεχνικό που στρέφει την κυκλοφορία υπογείως της Εθν. Αντιστάσεως), οι υπόλοιπες οδοί 

παραμένουν ως έχουν και η νέα μορφή κατευθύνσεων παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη:  

 

Σημειώνεται ότι με τις παραπάνω ρυθμίσεις είναι απαραίτητη η προσθήκη σήμανσης Ρ-5 και Ρ-6 που θα 

ορίζει ότι στο μικρό αυτό τμήμα της οδού Ισιδώρου, προτεραιότητα έχει αυτός που ανεβαίνει την Ισιδώ-

ρου από το πρατήριο προς την Τ. Γεωργιάδη και αντίστοιχα προτεραιότητα παραχωρεί αυτός που κατέρ-

χεται από την Αιτωλού με έξοδο προς το τεχνικό υπογείως της Εθν. Αντιστάσεως.   Ειδικότερα ο οδηγός 

που εξέρχεται από την Κ. Αιτωλού για να κινηθεί ανατολικά θα πρέπει να ενημερώνεται ότι επιτρέπεται 
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η δεξιά στροφή και να ειδοποιείται με πινακίδα Ρ-5 για προτεραιότητα των αντιθέτως ερχόμενων οχημά-

των και αντίστοιχα ο κινούμενος επί της Ισιδώρου να ενημερώνεται στην αρχή του αμφίδρομου τμήματος 

με πινακίδα Ρ-6 ότι έχει προτεραιότητα εκείνος έναντι της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας.  

Παράλληλα στο σύνολο του μήκους όπου η Ισιδώρου θα είναι διπλής κατεύθυνσης θα πρέπει να ορίζεται 

η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης με σήμανση Ρ- 40.   

 

 

 

Η  κα Χαιρέτη εισηγήθηκε το θέμα αναλύοντας ότι η οδός Ισιδώρου με απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου έτους 1999 μονοδρομήθηκε με φορά από την οδό Σουρή προς την οδό Τίτου Γεωργιάδη. Οι κά-

τοικοι της οδού Επικούρου και της οδού Κοσμά Αιτωλού κατά την έξοδο τους στην οδό Ισιδώρου αντι-

μετωπίζουν πρόβλημα λόγω των έντονων γεωμετρικών χαρακτηριστικών στην συμβολή Κοσμά Αιτω-

λού και Ισιδώρου όπου δεν είναι εφικτή η αριστερή στροφή. Αναγκάζονται για ένα μικρό τμήμα  μέχρι 

να βγουν στην οδό Εθν. Αντιστάσεως να κινούνται  αντίθετα από την φορά της οδού Ισιδώρου. Γι’ αυτό 

τον λόγο προτείνεται ένα μικρό τμήμα της οδού Ισιδώρου να γίνει διπλής κυκλοφορίας από τη συμβολή 

της με την οδό  Κοσμά Αιτωλού έως το τεχνικό έργο (γέφυρα). 

 
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την πρόταση της Υπηρεσίας 

σχετικά με τη διόρθωση ζητημάτων της προβληματικής διέλευσης των περιοίκων των οδών Κ. Αιτωλού 

και Επικούρου, περιοχή Ανάληψη Ηρακλείου, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 8 
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ΘΕΜΑ 9ο  
Άρση της απαγόρευσης οχημάτων  άνω  των 5τ, στο τμήμα της οδού Αναγεννήσεως από τη συμβολή με την 
οδό Μαυσώλου έως την οδό Ηροδότου 
Σχετ. Η  αριθ. 15/2020 απόφαση της Κοινότητας Ν. Αλικαρνασσού και το αίτημα της εταιρείας Αφοί Μπαξεβάνη 
Ο.Ε. 
 Η οδός Αναγεννήσεως είναι διπλής κατεύθυνσης με την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης για την απαγό-

ρευση  της διέλευσης οχημάτων άνω των 5τ. Στο τμήμα της οδού από τη συμβολή με την οδό Μαυσώλου έως την 
οδό Ηροδότου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις με χρήση βαρέων οχημάτων. 

Αξιολογώντας τα κυκλοφοριακά δεδομένα εισηγούμαστε την άρση της απαγόρευσης των βαρέων ο-

χημάτων στο τμήμα της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μαυσώλου και Ηροδότου, για την ε-

ξυπηρέτηση των εμπορικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Η άρση της απαγόρευσης βαρέων 

οχημάτων δεν θα ισχύει  για το υπόλοιπο τμήμα της οδού, καθώς τα γεωμετρικά της χαρακτηριστικά 

δεν επαρκούν για διέλευση βαρέων οχημάτων. 
 

Η κα Χαιρέτη εισηγήθηκε το θέμα για την άρση της απαγόρευσης οχημάτων  άνω  των 5τ, στο τμήμα της 
οδού Αναγεννήσεως από τη συμβολή με την οδό Μαυσώλου έως την οδό Ηροδότου εξηγώντας το λόγο  που η 
Υπηρεσία προτείνει την άρση της απαγόρευσης για το τμήμα της οδού Αναγεννήσεως μεταξύ των οδών Μαυ-
σώλου και Ηροδότου. Επίσης επεσήμανε ότι στο υπόλοιπο τμήμα της οδού Αναγεννήσεως θα συνεχίσει να  
ισχύει η απαγόρευση της  διέλευσης των  βαρέων οχημάτων καθώς το πλάτος της οδού δεν επαρκεί. 

. 
                                                                   

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την πρόταση της Υπηρεσίας 

σχετικά με την άρση της απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5τ, στο τμήμα της οδού Αναγεννήσεως από τη 

συμβολή με την οδό Μαυσώλου έως την οδό Ηροδότου όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 9 

 

ΘΕΜΑ 10ο  
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Ξανθουδίδου  

Σχετ. το αριθ. Πρωτ. 23119/2020 έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας με Αίτημα Δημότη.  

Η απαγόρευση της στάθμευσης στο Ανατολικό τμήμα της οδού Ξανθουδίδου έγινε ώστε να αντιμετω-

πιστεί η παράνομη στάθμευση μπροστά από την είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Ωστόσο, η απα-

γόρευση αυτή δεν έχει νόημα να ισχύει σε όλο το μήκος της ανατολικής πλευράς της οδού (δηλ. από 

τη ράμπα ΑμεΑ του Μουσείου μέχρι την συμβολή με την οδό Χατζηδάκη), καθώς εκεί υπάρχουν οριο-

θετημένες θέσεις ΑμεΑ και μια θέση για το υπηρεσιακό όχημα του Περιφερειάρχη Κρήτης. Μεταξύ των 

θέσεων αυτών και της ράμπας ΑμεΑ του Μουσείου υπάρχει ένα τμήμα περίπου 10 μέτρων στο οποίο 

παρκάρουν, παρανόμως, οχήματα δημοτών. Εφόσον τα οχήματα που σταθμεύουν μετά τη ράμπα Α-

ΜΕΑ του Μουσείου δεν δυσχεραίνουν την είσοδο στο Μουσείο, εισηγούμαστε να παραμείνουν οι θέσεις 

αυτές ελεύθερες για στάθμευση οχημάτων και  να ισχύει η απαγόρευση της στάθμευσης μόνο στο 

τμήμα της οδού Ξανθουδίδου από τη συμβολή της με την Δ. Μποφόρ έως τη ράμπα ΑμεΑ του Μου-

σείου. Έτσι θα αποδοθούν 2 θέσεις στάθμευσης στο κοινό.  

 

Η κα Χαιρέτη εισηγήθηκε το θέμα αναλύοντας την υφιστάμενη κατάσταση, εξηγώντας ότι η απαγό-

ρευση της στάσης και στάθμευσης δεν έχει νόημα να ισχύει σε όλο το μήκος της ανατολικής πλευράς 

της οδού (δηλ. από τη ράμπα ΑμεΑ του Μουσείου μέχρι την συμβολή με την οδό Χατζηδάκη), καθώς 

εκεί υπάρχουν οριοθετημένες θέσεις ΑμεΑ και μια θέση για το υπηρεσιακό όχημα του Περιφερειάρχη 

Κρήτης. Μεταξύ των θέσεων αυτών και της ράμπας ΑμεΑ του Μουσείου υπάρχει ένα τμήμα περίπου 

10 μέτρων στο οποίο παρκάρουν, παρανόμως, οχήματα δημοτών.  
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Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την πρόταση της Υπηρεσίας 

σχετικά με την παραχώρηση δύο (2) θέσεων για στάση και στάθμευση  επί της οδού Ξανθουδίδου , στο συν. σχ. 

10.  

 

ΘΕΜΑ 11ο  
Τοποθέτηση πληροφοριακής σήμανσης για τη λειτουργία του σταθμού αυτοκινήτων «Χανιόπορτα»  
επί της οδού Αρχ. Μακαρίου 
Σχετ. 1. Το αριθ. Πρωτ.31287/30-4-20 (Δομική Ακινήτων ΑΕ) ζητάει άδεια για τοποθέτηση 19  

             πινακίδων που υποδεικνύουν τη θέση του σταθμού parking "Χανιόπορτα".  

2.   Την επισυναπτόμενη  μελέτη σήμανσης  

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο αριθ. Πρωτ. 26954/1924/6-7-2012 έγγραφο του Υπ. Μεταφορών Υποδομών & 

Δικτύων «Στεγασμένοι σταθμοί αυτοκινήτων άνευ αντλιών υγρών καυσίμων» 

 

Οι πληροφοριακές πινακίδες – επιγραφές, επί πεζοδρομίου, έμπροσθεν των ανωτέρω εγκαταστάσεων, 

µε την επωνυμία της επιχείρησής τους, καθώς επίσης και των όποιων τυχόν φωτιζομένων πληροφο-

ριακών επιγραφών έχουν τοποθετήσει (π.χ. πληροφοριακές φωτεινές επιγραφές µε τις λέξεις 

PARKING, κενό, 24ωρες ανοικτό, το αντίτιμο της στάθμευσης κ.λπ.): 

   

• χαρακτηρίζονται ως πληροφοριακές - ενημερωτικές και δεν θεωρούνται διαφημιστικές, διότι υπο-

βοηθούν και ενημερώνουν τους οδηγούς αυτοκινήτων οχημάτων να εντοπίσουν το χώρο στάθμευσης 

άμεσα, έτσι ώστε να µην κυκλοφορούν ασκόπως επιβαρύνοντας έτσι τη λοιπή μηχανοκίνητη οδική 

κυκλοφορία της ευρύτερης περιοχής της εγκατάστασης, καθώς επίσης και του αστικού φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντός της. 

• δύνανται να τοποθετούνται (κατ’ αναλογική εφαρμογή των πινακίδων των πρατηρίων υγρών καυ-

σίμων και των σταθμών µε αντλίες υγρών καυσίμων) είτε εντός του χώρου του σταθμού, είτε επί του 

πεζοδρομίου, είτε στο πλαϊνό τμήμα του κτιρίου, είτε έμπροσθεν της εισόδου του εντός της ρυμοτομι-

κής γραμμής του οικοπέδου και σε απόσταση απέχουσα έως δέκα (10) μέτρα από την είσοδο του 

σταθμού, παράλληλα ή κάθετα προς τον άξονα τής οδού (δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 11 

του Ν. 2696/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)», για τη σύννομη τοποθέτησή τους επί του πεζο-

δρόμιου απαιτείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τον οικείο δήμο και η καταβολή από 

τον ιδιοκτήτη/κάτοχο του σταθμού σχετικού τέλους. 

• δύναται η ακριβής θέση τους, στη περίπτωση που αιτηθούν να τοποθετηθούν επί πεζοδρόμιου, να 

εγκρίνεται από τον οικείο δήμο/κοινότητα, κατά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης για τη 

χορήγηση αδείας απότμησης του πεζοδρόμιου και υποβιβασμού της στάθμης του, για τη διαμόρφωση 

της εισόδου και της εξόδου του σταθμού (άρθρο 29, παρ. 2 Π.Δ. 118/2006, όπως ισχύει)». 

Η Υπηρεσία μας ελέγχοντας τη μελέτη σήμανσης  εισηγείται την τοποθέτηση οκτώ πληροφοριακών 

πινακίδων, όπως αποτυπώνονται στο συν. σχέδιο. Οι πινακίδες θα είναι διαστ. 0,80χ0,35μ.και θα 

τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου σε στύλο από γαλβανισμένο χάλυβα διαμ. 50mm και πάχος 3mm.  

 

Η κα Χαιρέτη εισηγήθηκε το  θέμα σχετικά  για την τοποθέτηση πληροφοριακής σήμανσης για τη λειτουργία 

του σταθμού αυτοκινήτων «Χανιώπορτα» επί της οδού Αρχ. Μακαρίου, εξηγώντας τη μελέτη σήμανσης για 

την  τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων που οδηγούν στον σταθμό αυτοκινήτων ξεκινώντας από τον 

κόμβο Θερίσσου και 62 Μαρτύρων, στην Πύλη Παντοκράτορα και επί της οδού Μάχης Κρήτης. Μετά 

από αυτοψία της υπηρεσίας εγκρίθηκαν 8 πινακίδες .Μετά την οριστική έγκριση  θα δοθούν και οι προ-

διαγραφές για το ύψος των πινακίδων, την απόσταση από το κράσπεδο προκειμένου να μείνει ανεμπόδι-

στη η όδευση πεζών και ΑμΕΑ. Τον λόγο πήρε ο κύριος Ερμείδης εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης 

«λαϊκή συσπείρωση» υποβάλλοντας την ερώτηση εάν με την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων ε-

μποδίζεται η πρόσβαση στα πεζοδρόμια και υπάρχει και οπτική όχληση. Σε απάντηση η κα Χαιρέτη ενη-

μέρωσε ότι για να μην υπάρχει οπτική όχληση μειώθηκαν οι πινακίδες από τις 19 που είχαν αιτηθεί με το 

αριθ. Πρωτ.31287/30-4-20 αίτημα τους στις 8 πινακίδες οι οποίες είναι και οι απαραίτητες για να  οδη-

γήσουν στον σταθμό αυτοκινήτων. 
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Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά τοποθέτηση πληροφοριακής 
σήμανσης για τη λειτουργία του σταθμού αυτοκινήτων «Χανιόπορτα»  επί της οδού Αρχ. Μακαρίου 

 όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 11. 

ΘΕΜΑ 12ο  

Τροποποίηση  Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου στο ύψος της οδού Ν. Κο-

καράκη - αντιδρόμηση της οδού Ν. Κοκαράκη. 

 
Α.  Εισαγωγικό πλαίσιο 

Η παρούσα τεχνική έκθεση εκπονείται με στόχο την τεκμηρίωση παρεμβάσεων για την άμβλυνση των 

προβλημάτων λόγω μειωμένης ορατότητας σε παρακείμενες ιδιοκτησίες επί της οδού Ν. Κοκαράκη και λόγω 

των προβλημάτων που παρατηρούνται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου λόγω  στενότητας της οδού από τα σταθμευ-
μένα οχήματα.  

Η παρούσα συμπληρώνει τις ρυθμίσεις που ελήφθησαν με την 4573/30-3-2020 Απόφαση/ έγκριση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

Σημειώνεται ότι το Τμήμα μας έχει λάβει σχετικά αιτήματα για παρεμβάσεις από τους κατοίκους της 

περιοχής και ειδικότερα κατοίκους της οδού Κοκαράκη που εντόπισαν δυσκολίες κίνησης μετά τις πρό-

σφατες ρυθμίσεις. 

 
 

  



 90 

Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης – Περιγραφή κυκλοφοριακών συνθηκών στην περιοχή 
Η περιοχή που εξετάζεται στην παρούσα τεχνική έκθεση αναπτύσσεται εκατέρωθεν της Λ. Κνωσού στο ύψος των 
οδών Μ. Αλεξάνδρου, Ν. Κοκαράκη και Ι. Πολυξίγκη και παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη εντοπισμού.  

 
Εικόνα 72. Εντοπισμός της Περιοχής μελέτης 

Στην ευρύτερη περιοχή ελήφθησαν μέτρα με αντιδρομήσεις, μονοδρομήσεις και άλλα στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 
532/2019 απόφασης του Δ. Συμβουλίου Ηρακλείου. 
Σημειώνεται επιπλέον ότι η περιοχή παρουσιάζει μέση οικιστική πυκνότητα και υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, αλλά 
η οδός Κοκαράκη αποτελεί τοπικό δίκτυο με χαμηλό φόρτο.  
Το ευρύτερο δίκτυο βαρύνεται σημαντικά κατά τις ώρες αιχμής ενώ παρουσιάζει μόνιμα μέσους προς υψηλούς 
φόρτους. Ιδιαίτερη επιβάρυνση προκαλείται στην περιοχή από την παράνομη στάθμευση και τη μειωμένη ορατό-
τητα κατά την είσοδο και έξοδο από τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης επί της οδού Ν. Κοκαράκη,   
Σύμφωνα με το ΓΠΣ Ηρακλείου αναφορικά με την ιεράρχηση του δικτύου, η οδός Μεγ. Αλεξάνδρου είναι  Κύρια 
αρτηρία η Λ. Α. Παπαναστασίου δεν έχει λάβει χαρακτηρισμό ως εκ τούτου θεωρείται τοπική οδός, αλλά σύμφωνα 
με τα λειτουργικά της χαρακτηριστικά λειτουργεί ως κύρια συλλεκτήρια αρτηρία. 
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Εικόνα 73. Σημερινή εικόνα μπροστά από τον Ιερό ναό επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου. 

 
Εικόνα 74. Σημερινή εικόνα επί της οδού Ν. Κοκαράκη 
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Εικόνα 75. Σημερινή εικόνα στη συμβολή των οδών Θ. Κορνάρου και Ν. Κοκαράκη 

Σημειώνεται ότι η κατεύθυνση της Κοκαράκη που ελήφθη με προηγούμενη απόφαση δημιουργούσε πρόβλημα 
κατά την είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικά γκαράζ επί της Κοκαράκη λόγω έλλειψης ορατότητας με κινδύνους 
οδικής ασφάλειας για το σύνολο των μετακινούμενων ενώ επιπλέον στην Μ. Αλεξάνδρου παρατηρείται παράνομη 
στάση- στάθμευση ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η λήψη πρόσθετων μέτρων και άρσης των ζητημάτων που 
παρατηρήθηκαν.  
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Γ. Μέτρα ρύθμισης – νέα μέτρα και μέτρα διατήρησης της νομιμότητας των υφιστάμενων ρυθμίσεων 
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση τα κρίσιμα σημεία από την υφιστάμενη λειτουργία του δικτύου παρουσιάζο-
νται στον παρακάτω χάρτη.  

 
Εικόνα 76. Εντοπισμός κρίσιμων σημείων 

- Για την άρση μέρους των παραπάνω αστοχιών και την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στην ευρύτερη 

περιοχή μελέτης, προτείνεται: 

- H αντιδρόμηση της οδού Ν. Κοκαράκη με είσοδο από τη οδό Μ. Αλεξάνδρου και έξοδο στην οδό Αλεξ. 

Παπαναστασίου. 

- H απαγόρευση της στάσης και   στάθμευσης με την τοποθέτηση πινακίδων Ρ – 40 επί της οδού Μ. Αλεξάν-

δρου μπροστά από την εκκλησία  

- H μετατροπή του τμήματος της οδού Μ. Αλεξάνδρου από μονόδρομο σε διπλής κατεύθυνσης έμπροσθεν 

του ΟΤ789 δηλ. από τη συμβολή με την οδό Θέμου Κορνάρου έως την ανώνυμη οδό (παράπλευρη της Λ. 

Κνωσσού). 

Σημειώνεται ότι η διατομή των τμημάτων των υπό εξέταση οδών δεν θα αλλάξει, καθώς δεν απαιτούνται κατασκευ-
αστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην παρούσα φάση.  
Οι προτεινόμενες μεταβολές αφορούν την τοποθέτηση σήμανσης (κατακόρυφη και οριζόντια).  
Σημειώνεται τέλος ότι για την υλοποίηση των παραπάνω περιγραφόμενων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας και 
ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, δε θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου 
Ηρακλείου.  
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Σχ.1 Πρόταση διαμόρφωσης της περιοχής μελέτης – με κόκκινο σημειώνονται οι νέες κατευθύνσεις των οδών στα 

τμήματα της Κοκαράκη και Μεγ. Αλεξάνδρου  

Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm, 

ενώ το περιεχόμενο και η ανακλαστικότητά τους θα είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 

12899-1:2007 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

Η κα Χαιρέτη εισηγήθηκε  την τροποποίηση  Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 

στο ύψος της οδού Ν. Κοκαράκη - αντιδρόμηση της οδού Ν. Κοκαράκη περιγράφοντας την υφιστάμενη 

κατάσταση  επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου μπροστά από την εκκλησία όπου υπάρχουν δέντρα φυ-

τεμένα τα οποία είναι εκτός πεζοδρομίου και περιορίζουν το πλάτος του οδοστρώματος και με την στάθ-

μευση των οχημάτων να στενεύει ακόμα περισσότερο η λωρίδα κυκλοφορίας. Στη συνέχεια ανέφερε ότι 

η  οδός Ν. Κοκαράκη είχε συζητηθεί  σε παλιότερη συνεδρίαση ως μονόδρομος με  αντίθετη φορά από 

την προτεινόμενη δηλαδή με είσοδο από την Θέμου Κορνάρου και έξοδο από την Μεγάλου Αλεξάνδρου 

αλλά κατόπιν αιτημάτων δημοτών για την ύπαρξη πολλών υπογείων παρκινγκ με περιορισμένη ορατό-

τητα λόγω των γεωμετριών χαρακτηριστικών της οδού δεν εξυπηρετεί η φορά και προτείνετε η αντιδρό-

μηση της  με είσοδο από την Μεγάλου Αλεξάνδρου και έξοδο  την Λ. Παπαναστασίου. Στη συνέχεια 

επεσήμανε ότι είναι μια  τοπική ρύθμιση που εξυπηρετεί την οδό Ν. Κοκαράκη. Η Μεγάλου Αλεξάνδρου 

προτείνεται  αμφίδρομη  μέχρι την  ανώνυμο οδό (παράληλη της Λ. Κνωσσού)  
 
 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την Τροποποίηση  Κυκλο-

φοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου στο ύψος της οδού Ν. Κοκαράκη - αντιδρόμηση της 

οδού Ν. Κοκαράκη και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 12. 
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ΘΕΜΑ 13ο: Απαγόρευση στάσης- στάθμευσης επί της οδού Άλμπερτ για βελτίωση προσπε-

λασιμότητας στο κέντρο του Ηρακλείου  

Α. Εισαγωγικό πλαίσιο  

Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (1/2021) δεν διαθέτει θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή Μελέτη 

και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο πολεοδομικό συγκρότημα και στις επιμέρους περιοχές 

του Ηρακλείου έχουν προκύψει ή προκύπτουν σύμφωνα με τα κάτωθι:  

α) τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ αναφορικά με την ιεράρχηση του δικτύου, 

β) τις κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής, 

γ) τις κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δ. Ηρακλείου,  

δ) τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων και των αρμόδιων φορέων (Ενδ. Τροχαία) λόγω εντοπισμού ελλείψεων, α-

στοχιών ή άλλων προβληματικών οι οποίες προωθούνται- αξιολογούνται και μελετώνται και διαχειρίζονται από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ειδικότερα το Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών,  

ε) τις όποιες αναπλάσεις σε γραμμικές επιφάνειες/ κύριες- δευτερεύουσες αρτηρίες και σημειακές παρεμβάσεις σε 

γειτονιές για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οι οποίες εντάσσονταν ως υπό διαμόρφωση τόσο στη Μελέτη 

Εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες κατά περίπτωση επιμέρους μελέτες, πολεοδο-

μικές μελέτες. 

Το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου μελετάται σήμερα για Αναθεώρηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης του αναφορικά 

με το σύνολο της Παλιάς Πόλης. Μέχρι την ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση αυτής γίνονται κρίσιμες παρεμβάσεις του 

τμήματός μας με στόχο την ομαλή διέλευση πεζών και οχημάτων και την αποφυγή της παρακώλησης της διέλευσης 

του συνόλου των μετακινούμενων.  

Στόχος της παρούσας είναι η αποκατάσταση της ομαλής διέλευσης οχημάτων και πεζών από την οδό Αλμπερ στο 

κέντρο της πόλης του Ηρακλείου με αποτροπή στάσης και στάθμευσης σε κρίσιμα σημεία.  

Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης  

Η οδός Άλμπερ αποτελεί τοπικό δίκτυο εντός Παλιάς Πόλης Ηρακλείου.  

Σύμφωνα με το ΓΠΣ Ηρακλείου αποτελεί τοπική οδό ενώ σύμφωνα με την παλαιά Κυκλοφοριακή Μελέτη Παλιάς 

Πόλης (Ρέντζος 2011) αποτελεί επίσης τοπική οδό με κατεύθυνση από Πλαστήρα προς Κυρ. Λουκάρεως.   
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Εικόνα 77. Απόσπασμα Κυκλοφοριακής Μελέτης Παλιάς Πόλης Ηρακλείου 

Το πλάτος της οδού σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο είναι 3,5 έως 5μέτρα σε όλο το μήκος της ενώ 

υπάρχουν σε εκκρεμότητα πολλές διανοίξεις.  
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Εικόνα 78. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου 

Λειτουργεί ως μονόδρομος στο σύνολό της και έχει ελλιπές δίκτυο πεζού (πεζοδρόμια).  

Στο σύνολο του μήκους της εντοπίζεται χρήση κατοικίας.  

Δεν διαθέτει ειδική υποδομή για στάθμευση (εσοχές), χώρο πεζών (αποκλειστική υποδομή εκατέρωθεν) 

κ.λπ. λόγω εξαιρετικής στενότητας οδοστρώματος.  

Βασικό ζήτημα στην οδό είναι η παράνομη στάση και στάθμευση εκατέρωθεν της οδού και ειδικότερα 

σε σημεία που οι οδηγοί εκτιμούν ότι η στάθμευσή τους δεν εμποδίζει με αποτέλεσμα να παρακωλύεται 

η κυκλοφορία τόσο των διερχόμενων οδηγών όσο και των πεζών που είτε κυκλοφορούν στην οδό κα-

θώς και των πεζών που εξέρχονται από τις οικίες τους, οι έξοδοι των οποίων γίνονται αδιαπέραστες.  

Ειδικότερα εντοπίζονται σημεία κατά τα οποία πραγματοποιείται παράνομη στάση και στάθμευση επί 

των μικρών πεζοδρομίων όπως στην περίπτωση της διεύθυνσης Άλμπερ 57, βλ. εικόνα.  
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Εικόνα 79. Απόσπασμα εικόνας από Google maps στο σημείο όπου πραγματοποιείται παράνομη στάθμευση επί των πεζοδρομίων 

Σε συνέχεια των παραπάνω και στο πλαίσιο του αιτήματος κατοίκων από 3/10/2020 με αριθμό αιτήμα-

τος 3405605 κρίνεται απαραίτητη η οριοθέτηση της απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης με κατάλ-

ληλη σήμανση Ρ-40 καθώς και κίτρινη οριοθέτηση απαγόρευσης με οριζόντια σήμανση.  
 

Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, στην υπό αξιολόγηση οδό έχει  παρατηρηθεί παράνομη στάθμευση που 

οδηγεί σε ζητήματα ασφάλειας τόσο στους διερχόμενους οδηγούς από το σημείο όσο και στους πεζούς 

καθώς και τους κατοίκους των παρακείμενων οικιών. Η παράνομη στάθμευση είναι σαφής λόγω στενό-

τητας δικτύου, παρουσίας πεζοδρομίων κ.α.  

Ειδικότερα έμπροσθεν του σημείου επί της Άλμπερ 57 το οδόστρωμα είναι περί τα 3μ. γεγονός που α-

παγορεύει εκ της νομοθεσίας της στάση ή στάθμευση και κρίνεται σκόπιμη και η επισήμανσή του με 

οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.  

Σημειώνεται ότι η διατομή των λωρίδων κυκλοφορίας των υπό εξέταση οδών δεν θα αλλάξει, καθώς οι ρυθμιστι-

κές σημάνσεις που απαιτούνται δεν μειώνουν το ωφέλιμο πλάτος της οδού.  

Δεν μεταβάλλεται επιπλέον οτιδήποτε αφορά στις κατευθύνσεις κίνησης των οχημάτων.  

Σημειώνεται τέλος ότι για την υλοποίηση των παραπάνω περιγραφόμενων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας και 

ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών, δε θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη στον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό του δήμου Ηρακλείου.  
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Σχ. Διαμόρφωσης 

 

Η κα Χαιρέτη εισηγήθηκε το  θέμα της απαγόρευσης της  στάσης και  στάθμευσης επί της οδού Άλ-

μπερτ για βελτίωση προσπελασιμότητας στο κέντρο του Ηρακλείου, εξηγώντας ότι η απαγόρευση 

στάσης και στάθμευσης στην Άλμπερτ αιτιολογείται λόγω του ότι το πλάτος της οδού είναι λιγότερο 

από 6 μέτρα, με στάθμευση εκατέρωθεν της οδού και όλα αυτά συντελούν στο να δυσχεραίνεται   η 

κυκλοφορία  των οχημάτων 
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Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά απαγόρευση στάσης- στάθ-

μευσης επί της οδού Άλμπερτ για βελτίωση προσπελασιμότητας στο κέντρο του Ηρακλείου όπως α-

ποτυπώνεται στο συν. σχ. 13. 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Βασιλειές για ασφαλή συνύπαρξη πε-

ζών και οχημάτων.  

 

Α. Εισαγωγικό πλαίσιο  

Οι οικισμοί του Ηρακλείου όπως και η πόλη μέχρι και σήμερα δεν διαθέτει θεσμοθετημένη και εν ισχύ 

Κυκλοφοριακή Μελέτη και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο πολεοδομικό συγκρό-

τημα έχουν προκύψει ή προκύπτουν σύμφωνα με τα κάτωθι:  

α) τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ αναφορικά με την ιεράρχηση του δικτύου, 

β) τις κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής ή τα 

σχέδια των οικισμών, 

γ) τις κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δ. Ηρακλείου,  

δ) τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων και των αρμόδιων φορέων (Ενδ. Τροχαία) λόγω εντοπισμού ελλεί-

ψεων, αστοχιών ή άλλων προβληματικών οι οποίες προωθούνται- αξιολογούνται και μελετώνται και δια-

χειρίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ειδικότερα το Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινω-

νιών,  

ε) τις όποιες αναπλάσεις σε γραμμικές επιφάνειες/ κύριες- δευτερεύουσες αρτηρίες και σημειακές παρεμ-

βάσεις σε γειτονιές για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οι οποίες εντάσσονταν ως υπό διαμόρ-

φωση τόσο στη Μελέτη Εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες κατά περί-

πτωση επιμέρους μελέτες, πολεοδομικές μελέτες. 

Ειδικότερα οι οικισμοί, όπως αυτός των Βασιλειών, δεν έχουν ολοκληρωμένο πολεοδομικό ή κυκλοφο-

ριακό σχεδιασμό και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις προκύπτουν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του 

τμήματός μας συναρτώμενες από τις υφιστάμενες συνθήκες, τις νέες διανοίξεις, τις χρήσεις γης και την 

παρακολούθηση των δεδομένων οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας.  

Στόχος της παρούσας Τ.Ε. είναι η διασφάλιση της από κοινού αρμονικής και ασφαλούς συνύπαρξης οχη-

μάτων και πεζών στην οδό Γιούχτα στον οικισμό των Βασιλειών, η οποία αποτελεί συνήθη περιπατητική 

διαδρομή που συνδέει τις Βασιλείες με το Μοναστήρι του Αγ. Αντωνίου, το Βωμό Ελληνικής Εθνικής 

Θρησκείας καθώς και πλήθος λατρευτικών χώρων που συγκεντρώνονται στο Γιούχτα (Τιμίου Προδρό-

μου, Παναγία Καριδακιανή, Άγ. Απόστολοι κ.α.), και η αποφυγή υψηλών ταχυτήτων στην υφιστάμενη 

στενή γεωμετρία του δικτύου.  
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Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης 

Η υπό αξιολόγηση οδός βρίσκεται στα όρια του οικισμού Βασιλειές, ο οποίος έχει ενταχθεί στο ΓΠΣ 

Ηρακλείου σύμφωνα με την απόφαση 26882 τροποποίησης του ΓΠΣ του πολεοδομικού συγκροτήματος 

Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασού και Γαζίου.  

 

Εικόνα 80. εντοπισμός περιοχής μελέτης 
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Εικόνα 81. Η οδός μελέτης στο ΓΠΣ Ηρακλείου 

Βασικές οδοί του οικισμού είναι η Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως η οποία αποτελεί συνέχεια της Λ. Ιωνίας- 

Ούλωφ Πάλμε από τη διασταύρωση της με τον εσωτερικό πεταλοειδή δακτύλιο μέχρι τις Βασιλειές, η 

οποία χαρακτηρίζεται ως Κύρια Αρτηρία. Επιπλέον σημαντικές είναι οι ορισμένες ως συλλεκτήριες Νι-

κηφόρου Φωκά (και η συνέχειά της σε Μάνου Κατράκη που διαπερνά την κεντρική πλατεία), και η έναντι 

της Εθν. Αντιστάσεως που καταλήγει στη Σερρών καθώς και η Ζωοδόχου Πηγής από Ανατολικά έως Εθν. 

Αντιστάσεως. Η οδός Γιούχτα αποτελεί τοπική οδό σύμφωνα με το ΓΠΣ Ηρακλείου. Σημειώνεται 

επιπλέον ότι επί της οδού χωροθετούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες και χρήση εκπαίδευσης.  

Στο σύνολο του οικισμού υπάρχει σήμανση που καθορίζει τμηματικά το όριο ταχύτητας σε 30χλμ/ω κυ-

ρίως πλησίον του Δημοτικού Σχολείου και πλησίον του νηπιαγωγείου Μαγικός Αυλός, ενώ στην υπό 

αξιολόγηση οδό Γιούχτα το όριο είναι 40χλμ/ω το οποίο ορίζεται από σχετική σήμανση.  
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Εικόνα 82. Απόσπασμα Google Maps που προσδιορίζει την οδό Γιούχτα 

Σήμερα η οδός Γιούχτα έχει την παρακάτω εικόνα.  
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Εικόνα 83. σημερινή εικόνα οδού Γιούχτα 
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Τα χαρακτηριστικά της οδού σήμερα είναι τα κάτωθι:  

- Αποτελεί τοπικό δίκτυο του οικισμού και συνδέει τον οικισμό με το όρος Γιούχτα καθώς και 

τους διάφορους χώρους λατρείας,  

- Είναι αμφίδρομος με πλάτος από 4,20μ. έως 6,50μ. (σε λίγα μεμονωμένα σημεία) γεγονός που την 

κάνει σημειακά επισφαλή για την ταυτόχρονη διέλευση τροχοφόρων και πεζών, ιδίως στις περι-

πτώσεις που οχήματα αναπτύσουν υψηλές ταχύτητες,  

- Δεν διαθέτει υποδομή πεζοδρομίων, διαβάσεις πεζών ή άλλες ειδικές ρυθμίσεις για πεζούς, 

- Εξυπηρετεί κατά κανόνα μετακινήσεις των κατοίκων των παρακείμενων οικιών καθώς και μετα-

κινήσεις των ιδιοκτητών των αγροτεμαχίων της περιοχής, 

- Έχει καθορισμένο όριο ταχύτητας 40χλμ/ω σε όλο το μήκος της, 

- Δεν διέρχεται αστική ή υπεραστική συγκοινωνία, 

- Λόγω της στενότητας της οδού δεν εντοπίζεται (κατά κανόνα) παράνομη στάση ή στάθμευση 

χωρίς ωστόσο να υπάρχει σχετική σήμανση απαγόρευσης, 

- Δεν έχει διαχωριστικές νησίδες ούτε οριζόντια διαγράμμιση που να ορίζει το εύρος του οδο-

στρώματος ή να καθορίζει την αμφίδρομη κίνηση, 

- Όλες οι διασταυρώσεις έχουν την απαραίτητη σήμανση για επιτρεπόμενη ή μη είσοδο σε αυτές 

αν και κατά κανόνα όλες οι οδοί είναι αμφίδρομες, 

- Δεν υπάρχουν άλλες ρυθμίσεις επί της οδού για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας ούτε σήμανση 

για κίνδυνο από τη συχνή διέλευση πεζών.  

 

Στο σύνολο του οικισμού υπάρχει μεσαία οικιστική πυκνότητα με χρήσεις κυρίως γενικής κατοικίας. Επί 

της οδού Γιούχτα υπάρχουν χρήσεις κατοικίας και πρόβλεψη για τη χωροθέτηση εκπαιδευτικών εγκατα-

στάσεων βάσει ΓΠΣ.  

Ο φόρτος στην περιοχή είναι εξαιρετικά χαμηλός και δεν εντοπίζονται καθυστερήσεις όπως επιβεβαιώ-

νεται και από την πλατφόρμα Traffic της Google Maps.  
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Εικόνα 84. στιγμιότυπο από την πλατφόρμα Traffic GoogleMaps για τυπική ημέρα Παρασκευή ώρα 13.05 

Συνοπτικά τα βασικά προβλήματα που εντοπίζονται επί της οδού Γιούχτα αφορούν τα κάτωθι:  

- απουσία τήρησης του ορίου ταχύτητας,  

- απουσία ρυθμίσεων για την παράλληλη κίνηση πεζών και οχημάτων,  

- εξαιρετική στενότητα οδοστρώματος,  

- λόγω συχνής διέλευσης πεζών που προσεγγίζουν τους λατρευτικούς χώρους, των πεζών που κάνουν πε-

ριπάτους αναψυχής με κατοικίδια και παιδιά καθώς και αθλητών που τρέχουν κατά μήκος της οδού δη-

μιουργείται αίσθημα επισφάλειας για τους πεζούς χρήστες της οδού.  



 107 

Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση των ζητημάτων της οδού και με στόχο την ενίσχυση της Οδικής 

Ασφάλειας στην περιοχή, προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις:  

- Απαγόρευση στάσης – στάθμευσης σε όλο το μήκος της οδού,  

- Οριοθέτηση οριογραμμής οδού σε κάθε πλευρά της,  

- Όριο ταχύτητας 30χλμ/ω στην οδό, με υπενθύμιση σε όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου (δια-

σταυρώσεις), 

- Τοποθέτηση σήμανσης για Υποχρεωτική διακοπή πορείας (ΣΤΟΠ Ρ-2) σε όλες τις καθέτους που 

συμβάλλουν στην οδό,  

- Τοποθέτηση σήμανσης για απαγόρευση προσπέρασης στο σύνολο της οδού (Ρ-30),  

- τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος (μάτια γάτας) σε διάταξη κατά το ΦΕΚ 

2302/Β/16.09.2013 Ή υπερυψωμένων υβώσεων (σαμαράκια) κατά μήκος της οδού ανά 50-

100μ. όπως σημαίνεται στον παρακάτω χάρτη παρεμβάσεων,  

- Τοποθέτηση σήμανσης για κίνδυνο λόγω συχνής διέλευσης παιδιών (Κ-16) σε κρίσιμα σημεία 

συνοδευτικά των μειωτήρων ταχύτητας, 

- οριζόντια διαγράμμιση για όρια ταχύτητας- απαγόρευση στάθμευσης- καθορισμό πλάτους λω-

ρίδας κ.α. 

 
Σημειώνεται ότι η διατομή των λωρίδων κυκλοφορίας των υπό εξέταση οδών δεν θα αλλάξει, καθώς οι 

ρυθμιστικές σημάνσεις που απαιτούνται δεν μειώνουν το ωφέλιμο πλάτος της οδού.  

Σημειώνεται τέλος ότι για την υλοποίηση των παραπάνω περιγραφόμενων μέτρων ρύθμισης της κυκλο-

φορίας και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών, δε θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη 

στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου.  
 

 

Το θέμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Βασιλειές για ασφαλή συνύπαρξη πεζών και 

οχημάτων  εισηγήθηκε  η κα Χαιρέτη αναλύοντας, ότι η οδός Γιούχτα είναι ένας δρόμος με μεγάλη 

επικινδυνότητα, ανύπαρκτα πεζοδρόμια και συχνή διέλευση πεζών. Επεσήμανε ότι η Υπηρεσία ειση-

γείται την  απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, την οριοθέτηση γραμμής αριστερά και δεξιά του 

δρόμου, το όριο ταχύτητας 30χλμ/ω, την τοποθέτηση σήμανσης για υποχρεωτική διακοπή πορείας 

σε όλους τους κάθετους δρόμους και την κατασκευή υπερυψωμένων διαβάσεων ή να τοποθετηθούν 

σαμαράκια κατά μήκος της οδού. 

 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τις κυκλοφοριακές ρυθμί-

σεις στον οικισμό Βασιλειές για ασφαλή συνύπαρξη πεζών και οχημάτων όπως αποτυπώνεται στο συν. 

σχ. 14. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 
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Εσωτερική Διανομή 
1. Τμήμα Πρωτοκόλλου 
2. Aρχείο Διεύθυνσης 

Ακριβές αντίγραφο του  

Πρωτοτύπου της Υπηρεσίας 

 


