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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 04/2022 

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Δημοτικής Ενότητας 

Αλικαρνασσού (πρώην Δημαρχείο Αλικαρνασσού) την Πέμπτη 29/9/2022 και ώρα 12:30 π.μ. ύστερα από πρό-

σκληση του Προέδρου Αναστασάκη Ιωάννη. 

Η σύνθεση της επιτροπής σύμφωνα με την 86/2021 απόφαση η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την 

αριθμ. 924/2019Απόφαση 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-

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 
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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, Πρόεδρος Σωματείου Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ηρακλείου, ως τακτικό μέλος με ανα-

πληρωτή του τον κ. Λεκάκη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΟΕΒΕΝΗ, Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδιοκ. Τουριστικών 

Λεωφορείων Κρήτης ο κ. Μαγκουσάκης Ευστράτιος ως τακτικό μέλος και τον αναπληρωτή του κ. Τρυπιδάκη 

Γεώργιο, 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, Καλαϊτζάκης  Ιωάννης – Γεώργιος τακτικό μέλος, Πλατάκη Παρασκευή 

τακτικό μέλος, κ. Δρακωνάκη Γεώργιο Α.Τ.Μ αναπληρωματικό μέλος, Εμμανουήλ Κουμαντάκη τακτικό μέλος, 

Καλλέργος Βουλγαράκης τακτικό μέλος, Γερώνυμο Χαράλαμπο τακτικό μέλος, Σαρρής Επαμεινώνδας τακτικό 

μέλος, Νιταδώρος Ιωάννης τακτικό μέλος, Πελαγία Χαιρέτη τακτικό μέλος, Ιωάννης Ψαρράς τακτικό μέλος, Με-

ϊμαράκης Αλέξανδρος τακτικό μέλος, Τρυπιδάκης Γεώργιος αναπληρωματικό μέλος. 

Στην συνεδρίαση παραστάθηκαν από την 3η Δημοτική κοινότητα ο κ. Βάμβουκας Μιχάλης, από την 4η Δημοτική 

κοινότητα η κα. Βρούχου-Πούλη Δωροθέα.  

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

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

πρόεδρος της επιτροπής κ. Αναστασάκης εισηγήθηκε το παρακάτω  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:  

 

ΘΕΜΑ Α : Έγκριση βατότητας διαδρομής του τουριστικού τρένο ιδιοκτησίας Στ. Βιλανάκης και σύμφωνη 

γνώμη.  

 

 

2η Διαδρομή: Λιμένας Ηρακλείου, Λ. Νεάρχου, πλατεία 18 Άγγλων-αναστροφή, Λ. Νεάρχου, Λ. Εθνικής Αντιστά-
σεως, Λ. Ικάρου, Πλ. Ελευθερίας, Λ. Δημοκρατίας, Λ. Κνωσσού, Κνωσσός, Λ. Κνωσσού, Λ. Δημοκρατίας, Πλ. Ε-
λευθερίας, Λ. Ικάρου, Λ. Εθν. Αντιστάσεως, Λιμένας Ηρακλείου. 
 
Στάσεις:  

Αφετηρία: Λιμένας Ηρακλείου 1) Πλατεία 18 Άγγλων, 2) Πλατεία Ελευθερίας (πριν το ξενοδοχείο Αστόρια), 3) 

Σταθμός Αυτοκινήτων ΠΑΣΙΦΑΗ (100μ από αρχαιολογικό χώρο), 4) Λ. Δημοκρατίας , έμπροσθεν αγάλματος Ελ. 

Βενιζέλου.  

 

 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Το θέμα συζητήθηκε σε συνδυασμό με τα θέματα 1,2 ημερησίας διάταξης. 
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

 

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση βατότητας διαδρομής του τουριστικού τρένο ιδιοκτησίας Τσάλος Γιώργος & ΣΙΑ ΟΕ  

και σύμφωνη γνώμη. 

 

Σχετ. Το με αριθμό πρωτ. 77819/10-8-2022 έγγραφο της Επιτροπής Ελέγχου Μελετών κυκλοφοριακών Επιπτώ-

σεων Τουριστικών Τρένων  Περιήγησης. 

 

Η προτεινόμενη διαδρομή περιλαμβάνει τις εξής οδούς :Λιμένας Ηρακλείου (αφετηρία) - Εθνικής Αντιστάσεως - Λ. 

Ικάρου - Λ. Δημοκρατίας - Χαριλάου Τρικούπη – Έβανς - Λ. Ν. Πλαστήρα – Αρχιεπισκόπου Μακαρίου - Λ. Σοφο-

κλή Βενιζέλου – Μητσοτάκη - Λ. Νεάρχου - Λιμένας Ηρακλείου. 

Το μήκος της διαδρομής υπολογίστηκε σε 6,2 χλμ.  μικρότερο του ορίου των 16 χλμ που θέτει η ΚΥΑ 6246/2013 

(ΦΕΚΒ 773). 

 
Στάσεις:  

Αφετηρία: Λιμένας Ηρακλείου έξω από τον επιβατικό σταθμό , 1) Έξω από το κτίριο Αθηνά, 2) Δεξιά στο τέννις, 3) 

Αστόρια, 4) Μνημείο Μάχης Κρήτης (πάρκο Γεωργιάδη), 5) Πύλη Ιησού, 6) Πύλη Βηθλεέμ, 7) Χανιόπορτα, 8) 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, 9) Ιστορικό Μουσείο, 10) Κούλες 

 

 

 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Το θέμα συζητήθηκε σε συνδυασμό με τα θέματα 1,2 ημερησίας διάταξης. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση βατότητας διαδρομής του τουριστικού τρένο ιδιοκτησίας ¨Ρasko mariia & ΣΙΑ ΕΕ¨ 
και σύμφωνη γνώμη. 
Σχετ. Το με αριθμό πρωτ. 77857/10-8-2022 έγγραφο της Επιτροπής Ελέγχου Μελετών κυκλοφοριακών Επιπτώ-

σεων Τουριστικών Τρένων  Περιήγησης. 

 

Η προτεινόμενη διαδρομή περιλαμβάνει τις εξής οδούς :Λιμένας Ηρακλείου (αφετηρία) - Εθνικής Αντιστάσεως - Λ. 

Ικάρου - Λ. Δημοκρατίας - Χαριλάου Τρικούπη – Έβανς - Λ. Ν. Πλαστήρα – Αρχιεπισκόπου Μακαρίου - Λ. Σοφο-

κλή Βενιζέλου – Μητσοτάκη - Λ. Νεάρχου - Λιμένας Ηρακλείου. 

Το μήκος της διαδρομής υπολογίστηκε σε 6,2 χλμ.  μικρότερο του ορίου των 16 χλμ που θέτει η ΚΥΑ 6246/2013 

(ΦΕΚΒ 773). 

 
Στάσεις:  

Αφετηρία: Λιμένας Ηρακλείου έξω από τον επιβατικό σταθμό , 1) Έξω από το κτίριο Αθηνά, 2) Δεξιά στο τέννις, 3) 

Αστόρια, 4) Μνημείο Μάχης Κρήτης (πάρκο Γεωργιάδη), 5) Πύλη Ιησού, 6) Πύλη Βηθλεέμ, 7) Χανιόπορτα, 8) 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, 9) Ιστορικό Μουσείο, 10) Κούλες 
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Ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Αναστασάκης καλωσόρισε τα μέλη της επιτροπής και ξεκίνησε λέγοντας ότι ένα με-
γάλο μέρος της σημερινής συζήτησης είναι για τα τουριστικά τρενάκια το οποίο είναι ένα θέμα που έχει απασχολή-
σει πολύ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία  ο ρόλος του Δήμου περιορίζεται στην έγκριση βατότητας της διαδρομής και 
στην επιλογή των στάσεων αλλά, τίθεται ζήτημα ικανότητας της πόλης του Ηρακλείου να διαχειριστεί αυτήν την 
κατάσταση. Έχει  ζητηθεί από τον μελετητή της κυκλοφοριακής μελέτης Παλιάς Πόλης να διερευνήσει πως μπορεί  
να οριστεί  πλαφόν ως προς τον αριθμό των αρθρωτών οχημάτων, που θα κυκλοφορούν στην πόλη.  
Στη σημερινή συνεδρίαση  θα συζητηθούν τα θέματα που έχει εισηγηθεί η Υπηρεσία και θα  ληφθεί απόφαση   για 
την βατότητα των διαδρομών και για τον αριθμό των στάσεων που θα δοθούν και αν θα είναι κοινές για όλες τις 
επιχειρήσεις  ή διαφορετικές. Στην συνέχεια τον λόγο πήρε η κ. Χαιρέτη η οποία παρουσίασε την εισήγηση των 
θεμάτων για την έγκριση βατότητας και σύμφωνης γνώμης για τις διαδρομές και στάσεις των τουριστικών τρένων 
ιδιοκτησίας κ. Στ. Βιλανάκης, ¨Τσάλος Γιώργος & ΣΙΑ ΟΕ ¨ και ¨Ρasko mariia & ΣΙΑ ΕΕ¨.   
Το λόγο πήρε  ο κ. Σαρρής ρωτώντας εάν υπάρχουν και άλλες αιτήσεις για έγκριση διαδρομών τουριστικού  
τρένου που εκκρεμεί η έγκριση τους. Η κ. Χαιρέτη απάντησε ότι είναι σε εκκρεμότητα  η εξέταση  τεσσάρων αιτή-
σεων επί πλέον. Τον λόγο πήρε ο κ. Παττακός ρωτώντας  ποιο είναι το μήκος κάθε τρένου που έχει εγκριθεί.   
Ο κ. Αναστασάκης απάντησε πως είχε τεθεί αριθμητικός περιορισμός όσο αφορά το μήκος των τρένων και είχε 
συζητηθεί  να μην ξεπερνά τα δύο βαγώνια. Ο κ. Καλαϊτζάκης ρώτησε ποιους μήνες  
λειτουργούν τα τρενάκια και κάθε πότε ξεκινούν την διαδρομή  παίρνοντας την απάντηση ότι λειτουργούν  την 
τουριστική περίοδο από Απρίλιο μέχρι Νοέμβριο και κάνουν κυκλική διαδρομή.  
Στη συνέχεια  ο κ. Ψαρράς επεσήμανε ότι μιλάμε για τέσσερα τρενάκια και άλλα τέσσερα που περιμένουν να ε-
γκριθούν λέγοντας  πως θα ήταν  καλύτερα να μην ληφθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση απόφαση για τα τρία τρε-
νάκια και να μιλήσουμε συνολικά αφού θα έχει προηγηθεί συζήτηση με τον μελετητή της κυκλοφοριακής μελέτης 
Παλιάς Πόλης. Ο κ. Αναστασάκης πήρε τον λόγο και υπενθύμισε ότι ο ρόλος μας ως επιτροπή σύμφωνα με τη 
νομοθεσία είναι η έγκριση της βατότητας, δεν αξιολογούνται θέματα σκοπιμότητας επομένως εάν η βατότητα είναι 
εξασφαλισμένη οφείλουμε να εγκρίνουμε. 
Ο κ. Σαρρής είπε πως όλη η προσπάθεια εξωραϊσμού της πόλης και ορθά είναι σιγά σιγά να διώχνει τα αυτοκί-
νητα από τους δρόμους της πόλης επειδή έχουμε πεί ότι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών της πόλης δεν 
επιτρέπουν την κυκλοφορία  τόσο πολλών οχημάτων και σωστά ο Δήμος απομακρύνει τα αυτοκίνητα πεζοδρο-
μώντας οδούς και ερχόμαστε τώρα να προσθέσουμε στην πόλη  ένα νέο κυκλοφοριακό φορτίο, υπάρχουν δύο 
τρόποι ή θα αρχίσουμε να γκρεμίζουμε για να έχουμε την γεωμετρία που χρειάζεται πράγμα αδύνατο ή να διώ-
ξουμε από την κυκλοφορία οχήματα και να έρθουν οχήματα που μπορούν να έχουν και αναπτυξιακή μορφή για 
την πόλη, οπότε αν θέλουμε αυτά τα τρενάκια θα πρέπει να διώξουμε κάποια κυκλοφορία μέσα από την πόλη. και 
να δημιουργηθούν νέες συνθήκες, εφαρμόζοντας κάποιες τακτικές όπως π.χ. στα ωράρια τροφοδοσίας αλλά όχι 
σε απεριόριστο αριθμό τρένων. Η κ. Χαιρέτη πρόσθεσε  ότι σε μια πρώτη συζήτηση με τον μελετητή της κυκλοφο-
ριακής μελέτης παλιάς πόλης είπε ότι από την στιγμή που υποβάλλουν μελέτες κυκλοφοριακών επιπτώσεων και 
είναι σύμφωνα με τις  προδιαγραφές δεν είναι εφικτή η μη χορήγηση βεβαίωσης βατότητας. Συνέχισε λέγοντας ότι 
πρέπει να  εξεταστεί ο αριθμός και η χωροθέτηση των στάσεων  που αιτείται η κάθε επιχείρηση.  
Τον λόγο πήρε ο κ. Ερμείδης ο οποίος ανέφερε ότι και την προηγούμενη φορά είχε ψηφίσει αρνητικά στην λει-
τουργία τουριστικών τρένων για λόγους κυκλοφοριακούς και ότι θα έρθει η στιγμή όπως και ήρθε που θα αιτηθούν 
πολλές αιτήσεις για λειτουργία τουριστικών τρένων και θα υπάρξει πρόβλημα, οπότε όπως και στην πρώτη αί-
τηση έτσι και τώρα θα ψηφίσουμε όχι. Ο πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε η επιτροπή όσο τα δυνατόν να 
μειώσει τις στάσεις των τουριστικών τρένων. Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή αποφασίζει θετικά για την 
έγκριση βατότητας διαδρομής του τουριστικού τρένο ιδιοκτησίας Στ. Βιλανάκης και σύμφωνη γνώμη, την έγκριση 
βατότητας διαδρομής του τουριστικού τρένο ιδιοκτησίας ¨ Τσάλος Γιώργος & ΣΙΑ ΟΕ ¨ και σύμφωνη γνώμη, την 

έγκριση βατότητας διαδρομής του τουριστικού τρένο ιδιοκτησίας ¨Ρasko mariia & ΣΙΑ ΕΕ¨ και σύμφωνη γνώμη 

και καθορίζει στάσεις για όλα τα τουριστικά τρένα και γι’ αυτό που ήδη λειτουργεί  ως εξής:  
Λιμάνι Ηρακλείου έξω από επιβατικό σταθμό, επί της Λ. Δημοκρατίας μπροστά από το Μνημείο Μάχης Κρήτης 
στην ήδη διαμορφωμένη στάση, στη Στοά Μακάσι στην υπάρχουσα εσοχή ,στο  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην 
υφιστάμενη εσοχή με κατεύθυνση από δύση προς ανατολή και  το μήκος των βαγωνιών των τρένων να μην ξε-
περνάει τα 12,00 μ. 
Επίσης η επιτροπή αποφάσισε ότι σε όλες τις εγκρίσεις να γραφτεί η επισήμανση ότι ο Δήμος θα επαναξιολογήσει 
όλες τις εγκρίσεις βατότητας, σύμφωνης γνώμης και στάσεων, αριθμό τρένων για τα τουριστικά τρενάκια που λει-
τουργούν ή θα λειτουργήσουν μετά εφαρμογή των μέτρων που θα υλοποιηθούν με βάση την κυκλοφοριακή  μελέ-
της της Παλιάς Πόλης και της Κανονιστικής Διάταξης που θα ψηφιστεί. Ο κ. Βουλγαράκης ψήφισε αρνητικά, ο 
κ.Ερμείδης ψήφισε αρνητικά, ο κ. Ψαρράς ψήφισε λευκό και ο κ. Σαρρής ψήφισε παρόν. 
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Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για για την έγκριση βατότητας διαδρο-

μής του τουριστικού τρένο ιδιοκτησίας Στ. Βιλανάκης και σύμφωνη γνώμη, την έγκριση βατότητας δια-

δρομής του τουριστικού τρένο ιδιοκτησίας ¨ Τσάλος Γιώργος & ΣΙΑ ΟΕ ¨ και σύμφωνη γνώμη, την έ-

γκριση βατότητας διαδρομής του τουριστικού τρένο ιδιοκτησίας ¨Ρasko mariia & ΣΙΑ ΕΕ¨ και σύμφωνη 

γνώμη. 

Ως στάσεις καθορίστηκαν ίδιες  στάσεις για όλα τα τουριστικά τρένα και αυτά που ήδη  λειτουργούν και 

είναι οι εξής: Λιμάνι Ηρακλείου έξω από επιβατικό σταθμό, επί της Λ. Δημοκρατίας μπροστά από το Μνημείο 

Μάχης Κρήτης στην ήδη διαμορφωμένη στάση, στη Στοά Μακάσι στην υπάρχουσα εσοχή ,στο  Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας στην υφιστάμενη εσοχή με κατεύθυνση από δύση προς ανατολή και  το μήκος των βαγωνιών των 

τρένων να μην ξεπερνάει τα 12,00 μ. 

Επίσης η επιτροπή αποφάσισε ότι σε όλες τις εγκρίσεις να γραφτεί η επισήμανση ότι ο Δήμος θα επανα-

ξιολογήσει όλες τις εγκρίσεις βατότητας, σύμφωνης γνώμης και στάσεων, αριθμό τρένων για τα τρενά-

κια που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν με την επικαιροποίηση της μελέτης της Παλιάς Πόλης. ο κ. 

Ψαρράς ψήφισε λευκό, ο κ. Σαρρής ψήφισε παρόν, ο κ. Βουλγαράκης ψήφισε όχι και ο κ. Ερμείδης ψή-

φισε όχι. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο : Ανάκληση βατότητας διαδρομής τουριστικού τρένου περιήγησης εντός πόλεως Ηρακλείου 

της εταιρίας Μαυράκης ΑΕΒΕΤΞΕ λόγω μονοδρόμησης της οδού Γ. Γεωργιάδη. 

 
Σχετ. 1. Το με αριθμό πρωτ. 78461/16-8-2022 έγγραφο της Επιτροπής Ελέγχου Μελετών κυκλοφοριακών Επι-

πτώσεων Τουριστικών Τρένων  Περιήγησης. 

2. Την με αριθμό 165/2022 απόφαση Δ.Σ. Ηρακλείου. 

 

Ανάκληση χορηγηθείσας γνωμοδότησης βατότητας τουριστικού τρένου της εταιρίας Μαυράκης ΑΕΒΕΤΞΕ  και 

συγκεκριμένα της δεύτερης διαδρομής. 

 2η  διαδρομή: 

 

Λ. Ανδρ. Παπανδρέου (Δ. Γαζίου), Ξηροπόταμος, Λακωνίας, Λ. Σοφ. Βενιζέλου, Μητσοτάκη, Λ. Νεάρχου, Λ. Εθν. 

Αντιστάσεως, Λ. Ικάρου, Πλ. Ελευθερίας, Λ. Δημοκρατίας, Χαρ. Τρικούπη, Λ. Ανδρ. Παπανδρέου, Ερωφίλης, Γ. 

Γεωργιάδου, Πυράνθου, Μάχης Κρήτης, Λ. Μίνωος, Λ. Σοφ. Βενιζέλου, Σπ. Μουστακλή, Ξηροπόταμος, Λ. Ανδρ. 

Παπανδρέου (Δ. Γαζίου).     

 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την ανάκληση βατότητας διαδρομής 

τουριστικού τρένου περιήγησης εντός πόλεως Ηρακλείου της εταιρίας Μαυράκης ΑΕΒΕΤΞΕ λόγω μονοδρόμησης 

της οδού Γ. Γεωργιάδη. 
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ΘΕΜΑ 4ο : Ανάκληση βατότητας διαδρομών τουριστικού τρένου περιήγησης εντός πόλεως Ηρακλείου 

της εταιρίας Ιωάννη Κουτεντάκη λόγω μονοδρόμησης της οδού Γ. Γεωργιάδη. 
 

Σχετ. 1. Το με αριθμό πρωτ. 78465/16-8-2022 έγγραφο της Επιτροπής Ελέγχου Μελετών κυκλοφοριακών Επι-

πτώσεων Τουριστικών Τρένων  Περιήγησης. 

2. Την με αριθμό 165/2022 απόφαση Δ.Σ. Ηρακλείου. 

 

Ανάκληση της με αριθμό 89131/1-8-2017 βεβαίωσης βατότητας οδού κυκλοφορίας και συνολικού μήκους διαδρο-

μής τουριστικού τρένου περιήγησης εντός πόλης Ηρακλείου για τις διαδρομές όπως αυτές ορίζεται στην ΑΔΣ 

269/2017 και συγκεκριμένα των διαδρομών: 

 

1η Διαδρομή: 

Λιμάνι, Λ. Εθν. Αντιστάσεως, Λ. Ικάρου, Πλ. Ελευθερίας, Λ. Δημοκρατίας, Χαρ. Τρικούπη, Λ. Ανδρ. Παπανδρέου, 

Ερωφίλης, Γ. Γεωργιάδου, Πυράνθου, Μάχης Κρήτης, Εφόδου, Λ. Σοφ. Βενιζέου, Μητσοτάκη, Λ. Νεάρχου, Λι-

μάνι. 

 
 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

Η  επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την ανάκληση βατότητας διαδρο-
μών τουριστικού τρένου περιήγησης εντός πόλεως Ηρακλείου της εταιρίας Ιωάννη Κουτεντάκη λόγω μονοδρόμη-
σης της οδού Γ. Γεωργιάδη. 
 
 
 

 ΘΕΜΑ 5ο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό προτεραιότητας σε περιοχή του Άη 

Γιάννη. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στη συμ-

βολή διαφόρων οδών στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Αίτημα με αριθμ. πρωτ.129877/2021 
 
Α. Εισαγωγικό πλαίσιο  

Η περιοχή του Άη Γιάννη μέχρι και σήμερα (8ος 2022), δεν διαθέτει θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή Μελέτη 

και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα στο τοπικό δίκτυο έχουν προκύψει ή προκύπτουν σύμ-

φωνα 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 ή νέες διανοίξεις οδών σε γραμμικές επιφάνειες/ κύριες- δευτερεύουσες αρτηρίες ή τοπικές 

οδούς και σημειακές παρεμβάσεις σε γειτονιές για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων.  

 

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

(STOP) στις οδούς της περιοχής μελέτης στον Άη Γιάννη όπου έχει εντοπιστεί προβληματική διάσχιση οχημάτων 

με κίνδυνο οδικής ασφάλειας για ευάλωτους χρήστες και παντός είδους οχήματα, και η αποτροπή τροχαίων συμ-

βάντων με την αποκατάσταση σήμανσης προτεραιότητας για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των οδών στις 

διασταυρώσεις εντός της περιοχής μελέτης.  
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Σημειώνεται ότι η σήμανση P-2 (STOP) τοποθετείται πρίν από κόμβο και σημαίνει υποχρεωτική διακοπή πορείας 

του οχήματος πρίν από την είσοδο στον κόμβο και παραχώρηση προτεραιότητας στα οχήματα τα οποία κινούνται 

στην οδό πρός την οποία πλησιάζει.  

Σημειώνεται επιπλέον ότι η παρούσα εκπονήθηκε ύστερα από πλήθος αιτημάτων πολιτών σχετικά με τον καθορι-

σμό προτεραιότητας σε διάφορες συμβολές οδών στην περιοχή μελέτης στον Άη Γιάννη και ειδικότερα για την οδό 

Δελαπόρτα, την πάροδο Δημαρά και Ιδαίας, και όπου μετά από αυτοψία του Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοι-

νωνιών αναγνωρίστηκε η έλλειψη σχετικής σήμανσης προτεραιότητας στην ευρύτερη περιοχή που περι-

κλείεται από τις οδούς Κνωσού- Ε. Χατζάκη- Κρασαδάκη- Αιδινίου.  

 

Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης  

 

Η περιοχή μελέτης περικλείεται από τις οδούς Κνωσού- Ε. Χατζάκη- Κρασαδάκη- Αιδινίου και περιλαμβάνει πλήθος 

συμβολών οδών. Ενδεικτικά οι οδοί που περιλαμβάνονται εντός Π.Μ. είναι οι Ιδαία, Σταυρινίδη, Κυριάκου, Σηφάκη, 

Καστελλίου Δελαπόρτα κ.α.  

 

Λειτουργικά η Λ. Κνωσού έχει χαρακτήρα αρτηρίας (με τον ανάλογο χαρακτηρισμό στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

Ηρακλείου).  

Η οδός Κρασαδάκη σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη ιεράρχηση του οδικού δικτύου βάσει ΓΠΣ είναι υπό διάνοιξη 

συλλεκτήρια σε μέρος αυτής ενώ λειτουργικά σήμερα είναι τοπική συλλεκτήρια. Τοπικές οδοί είναι και το σύνολο 

των λοιπών οδών εντός της περιοχής μελέτης με εξαίρεση την οδό Χατζάκη που λειτουργεί ως συλλεκτήρια.  

Σύμφωνα με την αυτοψία του τμήματός μας η Λ. Κνωσού λειτουργεί ως αρτηρία.  

Αντίστοιχα οι οδοί Κρασαδάκη, Ε. Χατζάκη και Αηδινίου λειτουργούν ως συλλεκτήριες σύμφωνα με τον όγκο της 

διερχόμενης κυκλοφορίας, τη συνδεσιμότητα πόλων κ.α..  

Ως τοπικές οδοί Α προτεραιότητας εντός της περιοχής μελέτης λειτουργεί η οδός Σηφάκη.  

Ως τοπικές οδοί Β προτεραιότητας εντός της ΠΜ λειτουργούν οι Λιμπίτη, Κρήτης, Καστελλίου, Ιδαία, Δημαρά- Κα-

σομούλη- Μούση, Σταυρινίδη, Κυριάκου.  

Το σύνολο των λοιπών οδών ανήκουν στις τοπικές οδούς.  

Σε τμήμα των οδών παρουσιάζεται έντονο ανάγλυφο που δυσχαιρένει την ορατότητα και την παραχώρηση προτε-

ραιότητας έναντι των κάθετα ερχόμενων προς αυτές, και σήμερα απουσιάζει σημαντικά σήμανση ρυθμιστικού χα-

ρακτήρα που να ορίζει ότι όντως αυτές έχουν προτεραιότητα έναντι των καθέτων τους.  

Στο παρακάτω απόσπασμα χάρτη προσδιορίζονται με κόκκινο οι αρτηρίες (Λ. Κνωσού), με μπλε συνεχή γραμμή 

οι συλλεκτήριες (Κρασαδάκη, Αηδινίου, Ε. Χατζάκη), με μπλε διακεκομμένη γραμμή οι τοπικές οδοί Α προτεραιό-

τητας (Σηφάκη) και με πράσινη διακεκομμένη γραμμή οι τοπικές οδοί Β προτεραιότητας. Λοιπές τοπικές οδοί προσ-

διορίζονται με μαύρη συνεχή γραμμή.  

 

Στο σύνολο της περιοχής μελέτης απουσιάζουν ικανοποιητικού πλάτους πεζοδρόμια και διαβάσεις πεζών ενώ το 

σύνολο των οδών με εξαίρεση την οδό Κυριάκου,Σταυρινίδου και της οδού Ματζαπετάκη είναι αμφίδρομες. Διαβά-

σεις πεζών υπάρχουν πέριξ του σχολείου στην οδό Κρασαδάκη ενώ έχουν ληφθεί και μέτρα για τον περιορισμό της 

ταχύτητας κυκλοφορίας (σήμανση, όριο ταχύτητας, μάτια γάτας κ.α.). Το σύνολο των οδών με εξαίρεση την Λ. 

Κνωσού έχουν μη επαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενώ παρατηρείται ότι στο σύνολο της ημέρας κυκλοφορούν 

πεζοί και ευάλωτοι χρήστες επί του οδοστρώματος με ελλιπή φωτισμό.  
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Στο σύνολο της περιοχής μελέτης δεν υπάρχει προσδιορισμός επιτρεπόμενης ή μη στάθμεσης ως εκ τούτου ισχύον 

τα οριζόμενα από τον ΚΟΚ για απαγόρευση στάσης- στάθμευσης σε τομές ΟΤ (5μ), πλησίον διασταυρώσεων, σε 

απόσταση 12μ. από STOP, στις περιπτώσεις που το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για 

την κυκλοφορία οχημάτων κ.α. 

Πλήθος διασταυρώσεων εντός της περιοχής μελέτης δεν έχει σχεδιασμό για τον καθορισμό προτεραιότητας (STOP) 

με αποτέλεσμα να έχει προτεραιότητα ο ερχόμενος εκ δεξιών (ΚΟΚ). Ενδεικτικά τέτοιες διασταυρώσεις είναι όλες 

οι διασταυρώσεις οδών με την Σηφάκη , με την Καστελλίου, Κρήτης κ.α.  

 
Εικόνα 1. απόσπασμα χάρτη περιοχής μελέτης με εντοπισμό υφιστάμενης ιεράρχησης 

 

Σήμερα στην περιοχή μελέτης προσδιορίζεται η υποχρεωτική διακοπή πορείας των οχημάτων (STOP) σε κάποιες  

συμβολές οδών που παρουσιάζονται στο συνημμένο χάρτη. Εντός της περιοχής μελέτης υπάρχουν σχολικές μο-

νάδες. 

 

Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, στο σύνολο των υπό εξέταση διασταυρώσεων εντός περιοχής μελέτης α-

παιτείται η ρύθμιση της προτεραιότητας για την αποφυγή τροχαίων συμβάντων.  
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Ως εκ τούτου το τμήμα μας εισηγείται:  

- Την λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Κρασαδάκη έναντι των καθέτων της 

με εξαίρεση την Χατζάκη σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα,  

- Τη λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Σηφάκη έναντι των καθέτων της με 

εξαίρεση την Αηδινίου και την Κρασαδάκη σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα,  

- Τη λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Δημ. Κυριακού  έναντι των καθέτων 

της με εξαίρεση τις Μιχαήλ Σηφάκη και την Κρασαδάκη σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει 

την παρούσα,  

- Τη λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Νικ. Σταυρινίδη  έναντι των καθέτων 

της με εξαίρεση τις Μιχαήλ Σηφάκη και την Λ. Κνωσσού σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει 

την παρούσα,  

- Τη λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Κ.Θ Δημαρά και την συνέχεια της 

Νικ. Κοσομούλη  έναντι των καθέτων της με εξαίρεση τις Μιχαήλ Σηφάκη την Λ. Κνωσσού και 

την Κρασαδάκη σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα,  

- Τη λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Κ.Θ Δημαρά και την συνέχεια της 

Νικ. Κοσομούλη  έναντι των καθέτων της με εξαίρεση τις Μιχαήλ Σηφάκη την Λ. Κνωσσού και 

την Κρασαδάκη σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα,  

- Τη λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Ιδαίας  έναντι των καθέτων της με 

εξαίρεση τις Μιχαήλ Σηφάκη την Λ. Κνωσσού σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει την πα-

ρούσα,  

 

- Τη λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Καστελίου  έναντι των καθέτων της 

με εξαίρεση τις Μιχαήλ Σηφάκη την Κρασαδάκη σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει την πα-

ρούσα,  

 

- Τη λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Κρήτης  έναντι των καθέτων της με 

εξαίρεση τις Μιχαήλ Σηφάκη την Κρασαδάκη και την Αηδινίου σύμφωνα με το σχέδιο που συ-

νοδεύει την παρούσα,  

- Τη λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Λιμπρίτι Ιωαν.  έναντι των καθέτων 

της με εξαίρεση την Κρασαδάκη και την Αηδινίου σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει την πα-

ρούσα,  

- Την λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας των λοιπών τοπικών οδών σύμφωνα με το 

σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα.  
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Σχέδιο Διαμόρφωσης 

 

 

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.  
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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.  

 

 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

Η  επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 
καθορισμό προτεραιότητας σε περιοχή του Άη Γιάννη, τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική δια-
κοπή πορείας) στη συμβολή διαφόρων οδών στο Ηράκλειο Κρήτης, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 5. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο : : Μεταβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας σε περιοχή κατοικίας που περικλείεται από τις 

οδούς Βασ. Σμπώκου-Ιωνίας-Γεωργ. Παπανδρέου-Ανδρέα Παπανδρέου, Δήμου Ηρακλείου. 
 

A. Εισαγωγικό πλαίσιο 

Η υπερβολική ταχύτητα - ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στον τομέα της οδικής ασφάλειας - αυξάνει σε 
μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο ατυχήματος- τροχαίου συμβάντος. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
υπερβολική ταχύτητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο 30% περίπου των τροχαίων συμβάντων. Το 40-50% 
περίπου των οδηγών οδηγούν με ταχύτητα άνω του επιτρεπόμενου ορίου (σε αστικό ή περιαστικό περιβάλλον), 
ενώ το 10-20% υπερβαίνουν το όριο αυτό κατά περισσότερα από 10 χλμ. Η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας 
αυξάνει όχι μόνο τον κίνδυνο σύγκρουσης, αλλά και την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή και θανατηφόρου 
τροχαίου συμβάντος. 
Σύμφωνα με ανάλυση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (2011), το 73% των οδικών ατυχημάτων με πα-
θόντες γίνεται σε κατοικημένες περιοχές.  
Ειδικότερα στις αστικές περιοχές της χώρας το 2008, τα ποσοστά θανάτων πεζών ανέρχονταν στο 82% και των 
δικυκλιστών στο 67%. Επισημαίνεται ότι η ταχύτητα είναι υπαίτια τόσο για την πρόκληση όσο και για τη σοβαρότητα 
των οδικών ατυχημάτων, ιδιαίτερα στο αστικό περιβάλλον όπου κυκλοφορούν πολλοί ευάλωτοι χρήστες της οδού, 
δηλαδή πεζοί, μοτοσικλετιστές, ποδηλάτες, παιδιά, ηλικιωμένοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα συμβάντα που εμπλέ-
κεται όχημα με πεζό, η πιθανότητα θανάτου του πεζού εκτιμάται στο 10% όταν η ταχύτητα είναι 30 χλμ./ώρα, στο 
50% όταν η ταχύτητα είναι 50 χλμ./ώρα και στο 90% όταν η ταχύτητα είναι 70 χλμ./ώρα. Ακόμη και μικρή μείωση 
της ταχύτητας των οχημάτων στις αστικές περιοχές είναι δυνατόν να σώσει αρκετές ζωές. Η μείωση του ορίου 
ταχύτητας στις γειτονιές από 50χλμ/ω σε 30χλμ/ω ή και λιγότερο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ατυχημάτων 
κατά 40%.  
Πρόσφατη αναφορά (2019) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) το 70% των νεκρών από 
τροχαία σε αστικούς δρόμους των Ευρωπαϊκών πόλεων είναι πεζοί, ποδηλάτες και μοτοσυκλετιστές, ήτοι οι τρεις 
πιο ευάλωτες ομάδες της οδού.  
Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, πληθώρα πόλεων στα ευρωπαϊκά κράτη λαμβάνουν μέτρα για τους ευάλωτους 
χρήστες με την προώθηση ασφαλέστερων υποδομών, τη μείωση των ταχυτήτων κυκλοφορίας, τη δημιουργία εναλ-
λακτικών τρόπων μετακίνησης και την ευαισθητοποίηση αναφορικά με την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικό-
τητα.  Είναι πάρα πολλά τα αστικά κέντρα στην Ευρώπη που την τελευταία δεκαετία λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση 
του ορίου ταχύτητας, με περιοχή εφαρμογής συνήθως το ιστορικό κέντρο και τις γειτονιές. Ενδεικτικά, ιστορικά 
κέντρα πόλεων στην Ευρώπη που έχουν όριο ταχύτητας τα 30 χλμ/ω εντοπίζονται στην Ιταλία (Μιλάνο, Μπολόνια 
κ.α.), στη Γαλλία (Παρίσι, Λυόν κ.α.), στο Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο, Εδιμβούργο, Δουβλίνο κ.α. ), στην Ελβετία 
(σύνολο πόλεων) και σε πολλές άλλες χώρες. Η πρόσφατη διακήρυξη της Στοκχόλμης (2ος/ 2020) καλεί όλα τα 
κράτη στον κόσμο να μειώσουν το όριο ταχύτητάς τους σε 30χλμ/ω σε όλες τις περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη 
παρουσία ευάλωτων χρηστών. Ανάλογα με τις χρήσεις το όριο προτείνεται να μειώνεται περαιτέρω σε 20χλμ/ω για 
γειτνίαση με ευάλωτες χρήσεις γης. Στην Ελλάδα αρκετές πόλεις ακολουθούν την παραπάνω τακτική και λαμβάνουν 
μέτρα για τη μείωση του ορίου ταχύτητας τόσο στα κέντρα τους όσο και σε γειτονιές που έχουν χρήσεις που έλκουν 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ενδ. Σχολεία, εκκλησίες κ.α.). Ενδεικτικά τέτοιες πόλεις είναι η Αθήνα, το Ρέθυμνο, 
τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, η Λάρισα κ.α. 
Ο Δήμος Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια λαμβάνει μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας και ενίσχυσης της οδικής 
ασφάλειας τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και περιφερειακά πληθώρας σχολείων, μέτρα που περιλαμβάνουν ως 
βασικό συστατικό τους τη μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας με συνακόλουθες υποδομές που αφορούν σε μειω-
τήρες ταχύτητας και άλλες τεχνικές, εκτός της θέσπισης του μικρότερου ορίου ταχύτητας. Ήδη στο Ηράκλειο το όριο 
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των 20χλμ/ω ή και των 30χλμ/ω έχει εφαρμοστεί τόσο στο σύνολο της Π.Πόλης (30χλμ/ω) όσο και σε αρκετές 
περιοχές που ενσωματώνουν σχολικά συγκροτήματα ή άλλες χρήσεις που έλκουν μετακινήσεις ευάλωτων χρηστών 
του δικτύου.  
Εν αναμονή του επερχόμενου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το σύνολο της πόλης του Ηρα-
κλείου καθώς και της Κυκλοφοριακής Μελέτης βόρεια της Ικάρου για την περίπτωση της Ν. Αλικαρνασού, 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. παιδιών, ΑΜΕΑ, εμποδιζόμενα άτομα κ.α.).  Στο παρα-
πάνω πλαίσιο εντάσσεται και η παρούσα πρόταση που προκρίνεται προς έγκριση για μέτρα ρύθμισης της κυκλο-
φορίας και ειδικότερα τη μείωση του ορίου ταχύτητας σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου που περικλείεται από τις 

οδούς Βασ. Σμπώκου-Ιωνίας-Γεωργ. Παπανδρέου-Ανδρέα Παπανδρέου .  

 
Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης – Περιγραφή κυκλοφοριακών συνθηκών | Τεκμηρίωση τροποποί-
ησης ορίου ταχύτητας 
Η περιοχή μελέτης αντιμετωπίζει μία σειρά ζητημάτων που άπτονται των πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και κυ-
κλοφοριακών της συνθηκών. Τα κυριότερα προβλήματα αυτής περιλαμβάνουν τα παρακάτω:  

o απουσία ολοκληρωμένων δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων,  

o χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης της δημόσιας συγκοινωνίας και απουσία αποκλειστικού δικτύου 

κίνησης,  

o απουσία ορθής χωροθέτησης στάσεων δημόσιας συγκοινωνίας και παρεμπόδιση στάσεων από 

παράνομη στάση- στάθμευση, 

o παρεμπόδιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, ηλικιωμένων, γονέων με καροτσάκι, ανηλίκων, και γενικό-

τερα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα,   

o ελλιπές σύστημα διαχείρισης στάθμευσης κατοίκων και επισκεπτών, 

o απουσία ρυθμίσεων για μηχανοκίνητα δίκυκλα (κυκλοφορία – στάθμευση), 

o απουσία σύγχρονου μηχανισμού διαχείρισης και ελέγχου της κυκλοφορίας, 

o αυξημένα συμβάντα οδικής ασφάλειας, 

o απουσία ανάπτυξης θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας, 

o αυξημένη εξάρτηση μετακινήσεων από ΙΧ και τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία (>73% της σύνθεσης 

των ιδιωτικών μετακινήσεων), 

o εκτεταμένη παράνομη στάθμευση στο σύνολο του αστικού οδικού δικτύου και σε κρίσιμες υποδο-

μές για πεζούς και ΑΜΕΑ, 

o έλλειψη συστηματικής αστυνόμευσης, 

o αυξημένη ρύπανση (ατμοσφαιρική, ακουστική και οπτική), 

o απουσία συστηματικής συντήρησης σήμανσης, 

o υψηλό κόστος ατομικών μετακινήσεων με ΙΧ και μηχανοκίνητο δίκυκλο, 

o απουσία συσχέτισης πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, 

o μεμονωμένες περιπτώσεις δράσεων ενημέρωσης-  ευαισθητοποίησης για τις μετακινήσεις, 

o μεμονωμένες δράσεις για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι η λειτουργία πολλών οδών ως κύριες ή δευτερεύουσες συλλεκτήριες 
(ανεξαρτήτως θεσμικού χαρακτηρισμού τους) που επιτρέπουν τη διαμπερή κυκλοφορία, δημιουργώντας έτσι ση-
μαντικές επιβαρύνσεις στο δίκτυο. Επιπλέον σημαντικό ζήτημα που παρατηρείται και προκαλεί σημαντικά προβλή-
ματα είναι η εξαιρετικά αυξημένη συχνότητα εντοπισμού παράνομης στάσης ή στάθμευσης στο σύνολο του δικτύου 
της με έμφαση στα σημεία όπου υπάρχει μεγάλη ένταξη ανάμιξης χρήσεων, όπως επί της Βας. Σμπώκου, Ιωνίας 
και  επί της Παπανδρέου κ.α. 
Χαρακτηριστικά η Βασ. Σμπώκου που χωροθετείται εφαπτομενικά στην περιοχής παρέμβασης αποτελεί οδό με 
σημαντικό φόρτο και μεγάλες καθυστερήσεις ενώ εξυπηρετεί τη σύνδεση με την Λ. Κνωσσού και την 62 Μαρτύρων 
δηλαδή συνδέει το ανατολικό με το δυτικό κομμάτι της Πόλης. Επιπρόσθετα εντοπίζεται διέλευση βαρέων οχημά-
των. Επιπλέον η οδός Ιωνίας στο σύνολο της αλλά και στο τμήμα που εξετάζουμε είναι μονής κατεύθυνσης και 
χρησιμοποιείται ως είσοδος προς το κέντρο από τα νότια προάστια της πόλης.   
Στην παρούσα τεχνική έκθεση ως περιοχή μελέτης θεωρείται η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Βασ. Σμπώ-
κου-Ιωνίας-Γεωργ. Παπανδρέου-Ανδρέα Παπανδρέου  
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Figure 1. παρουσίαση περιοχής μελέτης για νέο όριο ταχύτητας 

Οι οδοί που σήμερα παρατηρείται μεγάλη συμφόρηση (περιμετρικές της περιοχής μελέτης) παρουσιάζονται στον 
παρακάτω χάρτη.  
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Figure 2. εντοπισμός οδών στην πλατφόρμα Google Traffic τυπική ημέρα Τρίτη μεσημέρι με εντοπισμό καθυστερή-
σεων 

Σημειώνεται ότι η περιοχή συγκεντρώνει κυρίως κατοικία, επιχειρήσεις τοπικού χαρακτήρα, σχολεία και χρήσεις 
εκπαίδευσης.  
Σύμφωνα με αυτοψία του Τμήματος μας (Ιούλιος 2022), χαρακτηριστικές οδοί στις οποίες αναπτύσσεται ταχύτητα 
άνω των 30χλμ/ω και μεμονωμένα άνω των 50χλμ/ω – σημερινό όριο ταχύτητας (βλ. εικόνα παρακάτω) είναι οι 
Αντωνίου Καστρινάκη, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, Ραυτοπούλου.  
 
 
Η αλλαγή του ορίου ταχύτητας θα πρέπει να γίνεται σαφής στα σημεία που παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη 
(εισόδου- εξόδου περιοχής, κάθε 50 ή 100 μέτρα σε επιμήκεις οδούς, σε αλλαγές πορείας κ.λπ.), ενώ είναι σημα-
ντικό εκτός της τροποποίησης του ορίου να ακολουθήσουν σειρά παρεμβάσεων που παρουσιάζονται σε επόμενη 
ενότητα.  
Σημειώνεται ότι σε όσα σημεία υπάρχει ήδη υλοποιημένη ρύθμιση διατηρείται ως έχει ή ενισχύεται.  
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Figure 3. Προτεινόμενο Σχέδιο 

 

Γ. Μέτρα ρύθμισης και Συνοδευτικές παρεμβάσεις | Εισήγηση 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρούνται αφενός αυξημένη κυκλοφορία 
οχημάτων από τις εξεταζόμενες διατομές (υψηλές και μεσαίες ροές σε ώρες αιχμής) σε ταχύτητες (άνω των 30 
χλμ/ω) που θέτουν σε κίνδυνο το σύνολο των οδηγών και ειδικότερα των μοτοσυκλετιστών και των οδηγών ποδη-
λάτου και αφετέρου μειωμένη ασφάλεια των πεζών και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα που διέρχονται από την 
περιοχή.  
Κρίσιμα σημεία για την οδική ασφάλεια πεζών μετακινούμενων καθώς και για την ομαλή διέλευση της αστικής συ-
γκοινωνίας και των λοιπών οδηγών εντοπίζονται στα σημεία που παρουσιάζονται στην παραπάνω εικόνα (εικ. 4), 
περιλαμβανομένων και όσων σημείων παρατηρείται συστηματική παράνομη στάθμευση, άρα εμποδισμός της ορα-
τότητας και έκθεση του πεζού στο οδόστρωμα.  
Για την άρση μέρους των παραπάνω αστοχιών και την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή 
μελέτης στην κατεύθυνση της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας και της θωράκισης ευάλωτων θυλάκων της 
πόλης, προτείνεται σε πρώτη φάση η τροποποίηση του ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ/ω στο σύνολο της περιοχής 
μελέτης. 
Σημειώνεται εκ νέου ότι είναι χαρακτηριστικό ότι στα συμβάντα που εμπλέκεται όχημα με πεζό, η πιθανότητα θα-
νάτου του πεζού εκτιμάται στο 10% όταν η ταχύτητα είναι 30 χλμ./ώρα, στο 50% όταν η ταχύτητα είναι 50 χλμ./ώρα 
και στο 90% όταν η ταχύτητα είναι 70 χλμ./ώρα. Ακόμη και μικρή μείωση της ταχύτητας των οχημάτων στις αστικές 
περιοχές είναι δυνατόν να σώσει αρκετές ζωές. Η μείωση του ορίου ταχύτητας στις γειτονιές από 50χλμ/ω σε 
30χλμ/ω ή και λιγότερο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ατυχημάτων κατά 40%.  
Σχετική σήμανση θα τοποθετηθεί σε όλες τις εισόδους της περιοχής μελέτης, όπως φαίνεται στο χάρτη παρακάτω. 
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. Αυτά είναι ζητήματα που θα εξεταστούν και θα μετα-
βληθούν κατάλληλα στο πλαίσιο της Κυκλοφοριακής Μελέτης Βόρεια της Ικάρου που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.   
Οι προτεινόμενες μεταβολές αφορούν την τοποθέτηση σήμανσης (κατακόρυφη και οριζόντια) για αλλαγή ορίου 
ταχύτητας σε 30 χλμ/ω και παύση αυτού στα σημεία που ορίζονται από το συνοδευτικό χάρτη.  
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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. 

 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η  επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την μεταβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας σε περιοχή κατοικίας 
που περικλείεται από τις οδούς Βασ. Σμπώκου-Ιωνίας-Γεωργ. Παπανδρέου-Ανδρέα Παπανδρέου, όπως αποτυ-
πώνεται στο συν. σχ. 6. 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Καρκαδιώτισσα, Καλλός του Δ. Ηρα-

κλείου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σή-

μανσης στο οδικό δίκτυο. 
 

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 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 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 οι εξεταζόμενοι στην παρούσα τεχνική έκθεση, δεν είχαν ουδέποτε και δεν 

έχουν ολοκληρωμένο πολεοδομικό ή κυκλοφοριακό σχεδιασμό και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις 

προκύπτουν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του τμήματός μας συναρτώμενες από τις υφιστάμενες συνθή-

κες, τις νέες διανοίξεις, τις χρήσεις γης και την παρακολούθηση των δεδομένων οδικής κυκλοφορίας και 

ασφάλειας.  
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Στόχος της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι η διασφάλιση ομαλής διέλευσης των κατοίκων και επισκε-

πτών των οικισμών από τις κεντρικές οδούς τους όλων των χρηστών και ειδικότερα πεζών και τροχοφό-

ρων, 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 Καρκαδιώτισσα, Καλλός, 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 διέ-

λευση οχημάτων ή αποτελούν δίκτυο πεζού – ακόμα και μη κατασκευασμένο, γ) διασαφήνισης καθορι-

σμού προτεραιότητας των κύριων αρτηριών έναντι των καθέτων τους και δ) ενίσχυσης του δικτύου δια-

βάσεων πεζών σε σημεία που παρατηρείται αυξημένη πυκνότητα διάσχισης ή ειδικές χρήσεις που το α-

παιτούν.  
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Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης 

 

Οι υπό αξιολόγηση περιοχές περιλαμβάνουν τους οικισμούς Καρκαδιώτισσα, Καλλός 

 Αναλυτικά:  

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

10214 /Δ/ 22.10.1986) και χαρακτηρίζεται ως ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, α-

διάφορος, στάσιμος, συνεκτικός, μεσαίος. Όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα ο οικισμός αποτε-

λείται από τη βασική επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Πραιτωρίας, και τις καθέτους σε αυτόν. Η πρόσβασή 

του από τους γειτονικούς οικισμούς γίνεται μέσω του επαρχιακού δικτύου. Το όριο ταχύτητας στον οικι-

σμό είναι 40χλμ/ω και ορίζεται με ειδική σήμανση σε μέρος της επαρχιακής οδού.  

 

Εικόνα 2. δίκτυο οικισμού Καρκαδιώτισσα - απόσπασμα Google Maps 

Βασικά προβλήματα που εντοπίζονται στον οικισμό είναι η απουσία οριζόντιας και κατακόρυφης σήμαν-

σης, 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 απουσία διαβάσεων πεζών και πεζοδρομίου κ.α. καθώς και η επικινδυνότητα της κεντρικής οδού λόγω 

της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων για την ασφάλεια των μαθητών του δημοτικού σχολείου το 

οποίο βρίσκεται διπλά στον ιερό ναό του οικισμού. 

   

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται ενδεικτικά η παρούσα κατάσταση.  
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Εικόνα 3. υφιστάμενη κατάσταση στον κεντρικό δρόμο όπου αναπτύσσεται ο οικισμός  

 

Το όριο ταχύτητας στον οικισμό είναι 50χλμ/ω (ελλείψει διαφορετικής σήμανσης).  

 

Ο οικισμός Καλλός 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, 

στάσιμος, συνεκτικός και μικρός. Όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα ο οικισμός αποτελείται από 

τη επαρχ. Οδό που ενώνει τον οικισμό Γαλένι με τον οικισμό Δούλι και το πλέγμα καθέτων. Η πρόσβασή 

του από τους γειτονικούς οικισμούς γίνεται μέσω του επαρχιακού δικτύου, ενώ υπάρχει και πλήθος τοπι-

κών δρόμων που συνδέουν τον οικισμό με τα γειτονικά γεωτεμάχια.  

Το όριο ταχύτητας στον οικισμό είναι 50χλμ/ω (ελλείψει διαφορετικής σήμανσης).  
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Εικόνα 4. δίκτυο οικισμού Κάλος - απόσπασμα Google Maps 

Βασικά προβλήματα που εντοπίζονται στον οικισμό είναι η απουσία οριζόντιας και κατακόρυφης σήμαν-

σης, 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.  

 

  

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 δικτύου. Σε πολλούς οικισμούς απαιτούνται σημαντικές κατασκευαστικές διαμορφώ-

σεις στους κόμβους του δικτύου ενώ σε όλους απαιτείται η κατασκευή πεζοδρομίων στο σύνολο του 

δικτύου.  
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Συνοπτικά απαιτείται η προσθήκη ρυθμίσεων όπως διαβάσεις πεζών, υποχρεωτική διακοπή πορείας σε 

διασταυρώσεις τοπικού δικτύου με το κεντρικό δίκτυο του οικισμού, αλλαγή ορίου ταχύτητας, απαγό-

ρευση 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 Οδι-

κής Ασφάλειας στους υπό εξέταση οικισμούς, προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις οι οποίες εξειδι-

κεύονται με χάρτες παρακάτω ανά οικισμό:  

 

Γ1. Για λόγους διασφάλισης διέλευσης όλων των χρηστών με ασφάλεια    

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

με επιπρόσθετη πληρ. Πινακίδα «ΑΡΓΑ» και 20χλμ/ω έμπροσθεν του δημοτικού σχολείου καρ-

καδιώτισσας (με υπενθύμιση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης ανά 80μ. στον επαρχιακό 

δρόμο),  

- 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 

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

- οριζόντια διαγράμμιση για όρια ταχύτητας- απαγόρευση στάθμευσης- καθορισμό πλάτους λωρί-

δας κ.α. 

 

 

Γ.2 για λόγους βελτίωσης βαδισιμότητας περιοχής  

- προσθήκη διαβάσεων πεζών στα σημεία που παρουσιάζονται στον χάρτη  

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

των διερχόμενων οχημάτων (όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα χάρτη). 
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Σχέδιο παρεμβάσεων οικισμού Καρκαδιώτισσα 
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Σχέδιο παρεμβάσεων οικισμού Κάλλος 

 

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

την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων ατόμων εφόσον υπάρχει υποδομή πεζοδρομίου κατά τα αναγραφόμενα 

στην Απόφαση Υ.ΠΕ.ΚΑ. 52907/2009. 

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.  

 

 
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η  επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Καρκα-

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

κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 7Α και 7Β.  

 

 
ΘΕΜΑ 8ο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Μασταμπά για την ενίσχυση της οδικής ασφά-

λειας γύρω από το 48ο Νηπιαγωγείο και το Α’ ΚΕΠΑ.  
Αίτημα με αριθμ. πρωτ.53607/10-6-2022 της 4ης Δημοτικής κοινότητας. 
Αίτημα με αριθμ. πρωτ. 53602/10-6-2022 
Αίτημα με αριθμ. πρωτ.22744/15-3-2022 
Αίτημα με αριθμ. πρωτ. 32409/11-4-2022 
 

B. Εισαγωγικό Πλαίσιο 
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Η πόλη του Ηρακλείου έως και σήμερα 8/2022 με εξαίρεση την Παλιά Πόλη (τμήμα εντός των 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:  

1. τις κατευθύνσεις του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου αναφορικά με την ιεράρχηση του ο-

δικού δικτύου, 

2. τις κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής, 

3. τις κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου,  

4. τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων και φορέων λόγω εντοπισμού ελλείψεων, αστοχιών ή άλλων 

προβληματικών οι οποίες προωθούνται / αξιολογούνται και διαχειρίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Τμ. Κυκλοφορίας,  

5. τις όποιες αναπλάσεις σε γραμμικές επιφάνειες / κύριες - δευτερεύουσες αρτηρίες και σημειακές πα-

ρεμβάσεις σε γειτονιές για τη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων (ΚΧ), οι οποίες εντάσσονταν ως 

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

επιμέρους μελέτες, πολεοδομικές μελέτες, Π.Ε. 

Με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και εν αναμονή της αναθεώρησης της 

Κυκλοφοριακής Μελέτης για την περίπτωση της Παλιάς Πόλης, ο Δήμος Ηρακλείου και ειδικότερα το Τμήμα Κυκλο-

φορίας 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 ισόρ-

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

χρηστών (βλ. ΑμεΑ, εμποδιζόμενα άτομα, κ.ά.). 

Οι περιοχές που βρίσκονται 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 πεζών, την υπερύψωση διαβάσεων, την ενίσχυση οριζό-

ντιας και κατακόρυφης σήμανσης, την τοποθέτηση οριοδεικτών και σήμανσης για απαγόρευση στάθμευσης, ακου-

στικών λωρίδων ή μειωτήρων ταχύτητας για μείωση ταχύτητας,  τη μείωση των ορίων ταχύτητας, κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις (μονοδρομήσεις ή αντιδρομήσεις οδών, παροδικές πεζοδρομήσεις κ.α.) και πλήθος άλλων που απορρέ-

ουν 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 με-

τακινούμενο σε ομάδες ή κατά μόνας. 

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

νηπιαγωγεία επί της Ιερολοχιτών και Πατρ. Γρηγορίου αντίστοιχα με δεδομένα τα τροχαία συμβάντα που συμβαί-

νουν στην περιοχή,  και προτείνει παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή με έμφαση 

στην εξυπηρέτηση των ευάλωτων χρηστών και ειδικότερα μαθητών.  
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Β. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιοχής Μελέτης 

 

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τα εξής οικοδομικά τετράγωνα: Χ271, Χ272, Χ273, Χ275, Χ281, Χ282, Χ283, 

Χ285, Χ287, Χ288, Χ289, Χ290, Χ292, Χ296, Χ297, Χ304, Χ305, Χ306, Χ307, Χ308, Χ309, Χ341, Χ342, Χ446, 

Χ447, Χ448, Χ455, Χ456, Χ469, Χ474, Χ475, Χ476. Περικλείεται από τις οδούς Λευθεραίου (δυτικά), λεωφόρο 

Ιωνίας (ανατολικά), Βασιλείου Σμπώκου (βόρεια) και Παρασκευοπούλου (νότια) (βλ. Χάρτη 1). 

 

 

Χάρτης 1: Καθορισμός Περιοχής Παρέμβασης 
 

Σύμφωνα το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ηρακλείου, η οδός Βασιλείου Σμπώκου και η λεωφόρος Ιωνίας χαρακτη-

ρίζονται ως (κύριες) αρτηρίες, η οδός Παρασκευοπούλου ως συλλεκτήρια αρτηρία, ενώ οι υπόλοιπες οδοί που 

περιλαμβάνονται στην περιοχή παρέμβασης εντάσσονται στο τοπικό δημοτικό οδικό δίκτυο. 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και η κυρίαρχη χρήση 

γης είναι η κατοικία (εντάσσεται εξ’ ολοκλήρου στις οικιστικές περιοχές). Ωστόσο, σε πολλά τμήματα των βασικών 

οδικών αξόνων που διασχίζουν την περιοχή μελέτης όπως η Βασιλείου Σμπώκου, η Παρασκευοπούλου και η λεω-

φόρος Ιωνίας, επικρατούν οι κεντρικές λειτουργίες πόλης (εμπόριο, αναψυχή, εστίαση, παροχή υπηρεσιών, κ.λπ.) 

έναντι της κατοικίας η οποία βρίσκεται κατά κανόνα σε ορόφους.  

Το βασικότερο χαρακτηριστικό σημείο της περιοχής παρέμβασης είναι η Παναγίτσα (Ο.Τ. Χ288 - βλ. Χάρτη 1), που 

αποτελεί και κυρίαρχο τοπόσημο. Πρόκειται για ένα αρκετά γνωστό σημείο της πόλης του Ηρακλείου και πήρε το 

όνομά του από το ναό που δεσπόζει εκεί και είναι αφιερωμένος στην Παναγία (βλ. Εικόνα 1). 
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Εικόνα 5: Παναγίτσα Μασταμπά - Ηράκλειο 

Πηγή: https://www.cretewoman.gr/cms_files/images/DSC_0500.jpg 

 

Η περιοχή είναι αρκετά πυκνοκατοικημένη και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της πόλης του Ηρα-

κλείου (Παλιά Πόλη).  

Αναφορικά με τα κυριότερα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου της περιοχής παρέμβασης, υπογραμμίζονται τα 

ακόλουθα: 

 Το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου αποτελείται από μονόδρομους (εξαίρεση αποτελούν η Βασιλείου 

Σμπώκου, η Μιχαήλ Βλάχου και τμήμα της οδού Διγενή Ακρίτα). Πιο συγκεκριμένα για την περίπτωση της 

οδού Διγενή Ακρίτα, αυτή είναι μονόδρομος από το σημείο που ξεκινά (διασταύρωση με την Γκεγκρέτζου 

Ξυλούρη) έως τη διασταύρωσή της με την οδό Αντωνίου Καστρινάκη. Το τμήμα της που βρίσκεται ανά-

μεσα στις οδούς Αντωνίου Καστρινάκη και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' είναι αμφίδρομος, ενώ ξαναγίνεται 

μονόδρομος στο υπόλοιπο τμήμα της (τμήμα μεταξύ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' και Γεωργίου Στυλιανού). 

 Οι οδοί Λευθεραίου, Ιερολοχιτών και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' συναντώνται / τέμνονται στην Παναγίτσα, 

η οποία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί σημείο κατατεθέν της περιοχής παρέμβασης. Επιπρόσθετα, 

βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης η μελέτη αναβάθμισης του εν λόγω κόμβου (Παναγίτσας Μασταμπά 

- συμβολή οδών Λευθεραίου, Ιερολοχιτών, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε', Παρασκευοπούλου και Ατλαντίδος). 

 Η οδός Παρασκευοπούλου έχει αναπλαστεί και μονοδρομηθεί σχετικά πρόσφατα. Η ανάπλαση περιελάμ-

βανε, μεταξύ άλλων, τη μονοδρόμηση της οδού (με κατεύθυνση προς δύση - από λεωφόρο Ιωνίας προς 

Παναγίτσα), καθώς και τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων. Παρόλα αυτά, ακόμη και μετά από τις εν λόγω 

παρεμβάσεις, το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης επί της οδού συνεχίζει να παρατηρείται έντονα. 

 Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία που αντλούνται από το ΣΒΑΚ του Δήμου Ηρακλείου, παράνομη στάθμευση 

(τόσο σε ΙΧ, όσο και σε δίκυκλα) εντοπίζεται επίσης κατά μήκος της οδού Βασιλείου Σμπώκου, αλλά και 
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κατά μήκος της λεωφόρου Ιωνίας. Επίσης, σε αυτές τις οδούς σημειώνεται πλήρης κατάληψη και των 

νόμιμων και των παράνομων θέσεων. Η ζήτηση στάθμευσης, δηλαδή, ήταν αρκετά υψηλή. 

 Στη διασταύρωση της οδού Ιερολοχιτών με τη Διγενή Ακρίτα, στη διασταύρωση της οδού Ιερολοχιτών με 

την Πατρ. Φωτίου καθώς και στη διασταύρωση της οδού Λευθεραίου με την Γεωργίου Στυλιανού, σημειώ-

νεται μεγάλος αριθμός τροχαίων συμβάντων. Ο κύριος λόγος πρόκλησης ατυχημάτων οφείλεται αφενός 

στην ύπαρξη τοιχίου στη συμβολή Ιερολοχιτών και Φωτίου, και αφετέρου στην κλίση της Ακρίτα στη συμ-

βολή της με την Ιερολοχιτών όπου εξαιτίας της κλίσης και της παράνομης στάθμευσης οι οδηγοί εξέρχο-

νται πέραν της γραμμής ΣΤΟΠ για να εξετάσουν την πιθανότητα διερχόμενου.  

 Λίγο μετά τη διασταύρωση της οδού Ιερολοχιτών με την οδό Διγενή Ακρίτα, επί της οδού Ιερολοχιτών, 

είναι χωροθετημένο το 48ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, έξω από το οποίο δεν υπάρχει καμία διάβαση για την 

ασφαλή διέλευση των μαθητών, αντίστοιχα στη συμβολή των Πατρ. Γρηγορίου και Διγ. Ακρίτα εντοπίζεται 

ο βρεφονηπιακός σταθμός Α ΚΕΠΑ. 

 Σημειώνεται ότι επιπλέον επίκειται η ανάπλαση της οδού Ατλαντίδος για την διαμόρφωση πεζοδρομίων 

και την βελτίωση των συμβολών των καθέτων οδών σε αυτή.  

 Στη συντριπτική πλειοψηφία του οδικού δικτύου που εντάσσεται την περιοχή παρέμβασης, δεν υπάρχει 

κατάλληλη σήμανση σχετική με τα ισχύοντα όρια ταχύτητας. 

 Εντοπίζονται ορισμένες διασταυρώσεις με μειωμένη ορατότητα, καθώς επίσης και απουσία πεζοδρομίων 

ή ελλειμματικά πεζοδρόμια (μικρά πλάτη και εμπόδια).  

 Ο κυκλοφοριακός φόρτος εμφανίζεται αυξημένος, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες, σε διάφορα τμήματα 

του οδικού δικτύου της περιοχής παρέμβασης, όπως είναι η Πατριάρχου Γρηγορίου Ε', η λεωφόρος Ιω-

νίας, τμήματα της Βασιλείου Σμπώκου, κ.λπ. Στους Χάρτες 2 και 3 που ακολουθούν, απεικονίζονται οι 

καθυστερήσεις ως αποτέλεσμα του φόρτου και της συμφότησης της περιοχής παρέμβασης, έτσι όπως 

αυτός προέκυψε μέσα από την πλατφόρμα παρακολούθησης φόρτου/ καθυστερήσεων πραγματικού χρό-

νου του Google Maps, για δύο ημέρες: Τρίτη απόγευμα (11/05/2021 στις 17:00) και Τετάρτη πρωί 

(12/05/2021 στις 10:00). 

 Από την περιοχή διέρχονται λεωφορεία αστικής συγκοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, οχήματα της δημόσιας 

συγκοινωνίας διέρχονται από τις οδούς: Βασιλείου Σμπώκου, λεωφόρο Ιωνίας και Λευθεραίου. 
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Χάρτης 2: Απεικόνιση Κυκλοφοριακών Φόρτων μέσα από την Πλατφόρμα Παρακολούθησης Φόρτου Πραγματι-

κού Χρόνου του Google Maps για την 11/05/2021 (17:00) 

 

 

Χάρτης 3: Απεικόνιση Κυκλοφοριακών Φόρτων μέσα από την Πλατφόρμα Παρακολούθησης Φόρτου Πραγματι-

κού Χρόνου του Google Maps για την 12/05/2021 (10:00) 
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Αντλώντας στοιχεία από το ΣΒΑΚ του Δήμου Ηρακλείου αναφορικά με την εκτίμηση του κυκλοφοριακού φόρτου 

αλλά και της σύνθεσης της κυκλοφορίας για την περιοχή μελέτης προκύπτουν τα ακόλουθα (οι μετρήσεις στρεφου-

σών κινήσεων και σύνθεσης κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκαν στον μη σηματοδοτούμενο κόμβο της Παναγίτσας): 

 ο μεγαλύτερος κυκλοφοριακός φόρτος σημειώνεται κατά το χρονικό διάστημα 19:00 - 20:00 και ακολου-

θούν τα διαστήματα 13:00 - 14:00, 14:00 - 15:00, 08:00 - 09:00, 20:00 - 21:00 και 09:00 - 10:00 (βλ. 

Πίνακα 1). 

 

Κωδ. 

Στ. 
Κόμβος Τύπος Κόμβου 

Ώρα 

08:00-

09:00 

09:00-

10:00 

13:00-

14:00 

14:00-

15:00 

19:00-

20:00 

20:00-

21:00 

Σ-7 Ι.Ν. Μασταμπά 
Μη σηματοδοτούμε-

νος 
1.274 921 1.298 1.275 1.362 1.269 

Πίνακας 1: Κυκλοφοριακοί Φόρτοι στον Κόμβο Παναγίτσας 

 

 η κυκλοφορία συντίθεται κατά 70,74% από ΙΧ, ταξί και ημι-φορτηγά, κατά 25,79% από δίκυκλα, κατά 

1,38% από ποδήλατα και AΤVs, κατά 1,26% από φορτηγά και κατά 0,84% από λεωφορεία (βλ. 

Πίνακα 2). 

 

Κωδ. 

Στ. 
Κόμβος Τύπος Κόμβου 

Σύνολο 

ΙΧ/ΤΑΞΙ/Ημι-

φορτηγά 
Δίκυκλα Φορτηγά Λεωφορεία 

Ποδήλατα 

/ ATVs 

Σ-7 Ι.Ν. Μασταμπά 
Μη σηματοδοτού-

μενος κόμβος 
70,74% 25,79% 1,26% 0,84% 1,38% 

Πίνακας 2: Σύνθεση Κυκλοφορίας στον Κόμβο Παναγίτσας 

 

Οι οδοί που εξετάζονται στο πλαίσιο της παρούσας τεχνικής έκθεσης αποτελούν τμήματα των οδών Διγενή Ακρίτα, 

Ιερολοχιτών και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε'. Στη συνέχεια, αναλύονται με λεπτομέρεια χαρακτηριστικά των εν λόγω 

οδικών τμημάτων αναφορικά με τις εξυπηρετούμενες ροές, την κατηγοριοποίησή τους και τα βασικά γεωμετρικά 

τους χαρακτηριστικά. 

 

 Οδός Ιερολοχιτών 

Το υπό μελέτη οδικό τμήμα της οδού Ιερολοχιτών βρίσκεται μεταξύ των οδών Βασιλείου Σμπώκου και Παρασκευ-

οπούλου- Λευθεραίου (κόμβος Παναγίτσα). Η οδός είναι στο σύνολό της μονόδρομος, με κατεύθυνση προς τον 

νότο, ενώ τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν αυτής είναι πολύ στενά, καθώς δεν διαθέτουν τις ελάχιστες απαιτούμενες 

διαστάσεις (ελάχιστο πλάτος ίσο με 1,50 m). Επιπλέον, σε κάποια σημεία παρατηρείται πλήρης απουσία πεζοδρο-

μίων. Αναφορικά με τη διαχείριση της στάθμευσης, δεν εντοπίζεται καμία σχετική σήμανση, με αποτέλεσμα όλοι να 

σταθμεύουν σύμφωνα με την κρίση τους. Τέλος, επί της οδού Ιερολοχιτών εντοπίζεται σχολική μονάδα, έξω από 

την οποία δεν υπάρχει διάβαση πεζών που να εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των μαθητών. Πρόσφατα επί της 

Ιερολοχιτών τοποθετήθηκαν διαβάσεις πεζών στη συμβολή της με τη Λευθεραίου.  
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Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται μια ενδεικτική διατομή της οδού Ιερολοχιτών, σε τμήμα που βρίσκεται μεταξύ των 

οδών Διγενή Ακρίτα και Λευθεραίου. Το εν λόγω οδικό τμήμα έχει συνολικό πλάτος οδοστρώματος ίσο με 5,5 m 

περίπου, με μια λωρίδα κίνησης των οχημάτων (πλάτους περίπου 3,5 m) και μια λωρίδα στάθμευσης πλάτους 

περίπου 2 m (λόγω της απουσίας κατάλληλης σήμανσης διαχείρισης της στάθμευσης στο συγκεκριμένο οδικό 

τμήμα, η στάθμευση παρατηρείται δεξιά ή αριστερά της λωρίδας κυκλοφορίας, ανάλογα με την κρίση του κάθε 

οδηγού, ωστόσο λόγω των υφιστάμενων κτισμάτων παρατηρείται στάθμευση στα δεξιά στο τμήμα από Σμπώκου 

έως Φωτίου και στα δεξιά στο λοιπό τμήμα). Το πλάτος των υφιστάμενων πεζοδρομίων ανέρχεται στα 0,8 m κατά 

τη δεξιά πλευρά του δρόμου (με κατεύθυνση προς νότο) και στα 0,6 m κατά την αριστερή πλευρά του δρόμου (με 

κατεύθυνση προς νότο). 

 

 

Εικόνα 6: Ενδεικτική Διατομή Οδού Ιερολοχιτών (Τμήμα μεταξύ Οδών Διγενή Ακρίτα και Παρασκευοπούλου) 

 

Σημειώνεται ότι η οδός Ιερολοχιτών εντάσσεται στο τοπικό δημοτικό οδικό δίκτυο, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 

που απορρέουν από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου. 

Στις Εικόνες 3 και 4 παρουσιάζεται, ενδεικτικά, η σημερινή κατάσταση της οδού Ιερολοχιτών.  
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Εικόνα 7: Σημερινή Εικόνα Οδού Ιερολοχιτών συμ-

βολή με Διγ. Ακρίτα 

Εικόνα 8: Σημερινή Εικόνα Οδού Ιερολοχιτών πλη-

σίον Σμπώκου 

 

Στο σύνολο του εξεταζόμενου τμήματος της οδού Ιερολοχιτών εντοπίζονται τέσσερις διασταυρώσεις τύπου Χ (έχει 

ληφθεί υπόψη και η διασταύρωση με την οδό Βασιλείου Σμπώκου), ενώ το τελευταίο υπό μελέτη τμήμα της δια-

σταυρώνεται με τις οδούς Λευθεραίου, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε', Παρασκευοπούλου και Ατλαντίδος, στο ύψος της 

Παναγίτσας, δημιουργώντας έτσι έναν κόμβο. Σε όλες τις διασταυρώσεις υπάρχει σχετική σήμανση ρυθμιστικού 

χαρακτήρα για είσοδο ή απαγόρευση εισόδου. 

Τέλος, ο φόρτος των οχημάτων στην υπό εξέταση οδό είναι σχετικά χαμηλός, όπως επιβεβαιώνεται μετά από δειγ-

ματοληπτικό έλεγχο στην πλατφόρμα παρακολούθησης φόρτου πραγματικού χρόνου του Google Maps (βλ. Χάρτη 

2 και Χάρτη 3). 

 

 Οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 

Το υπό μελέτη οδικό τμήμα της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' βρίσκεται μεταξύ των οδών Βασιλείου Σμπώκου και 

Παρασκευοπούλου (Παναγίτσα). Η οδός είναι στο σύνολό της μονόδρομος, με κατεύθυνση προς τον βορρά, ενώ 

τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν αυτής είναι πολύ στενά, καθώς δεν διαθέτουν τις ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις 

(ελάχιστο πλάτος ίσο με 1,50 m). Επιπλέον, σε κάποια σημεία παρατηρείται πλήρης απουσία πεζοδρομίων. Ανα-

φορικά με τη διαχείριση της στάθμευσης, δεν εντοπίζεται καμία σχετική σήμανση, με αποτέλεσμα όλοι να σταθμεύ-

ουν σύμφωνα με την κρίση τους, σε αντιστοιχία με την οδό Ιερολοχιτών. 

Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται μια ενδεικτική διατομή της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε', σε τμήμα που βρίσκεται 

μεταξύ των οδών Πατριάρχου Φωτίου και Ατσιπάδων. Το εν λόγω οδικό τμήμα έχει συνολικό πλάτος οδοστρώματος 

ίσο με 6 m περίπου, με μια λωρίδα κίνησης των οχημάτων (πλάτους περίπου 4 m) και μια λωρίδα στάθμευσης 

πλάτους περίπου 2 m (λόγω της απουσίας κατάλληλης σήμανσης διαχείρισης της στάθμευσης στο συγκεκριμένο 

οδικό τμήμα, η στάθμευση παρατηρείται δεξιά ή αριστερά της λωρίδας κυκλοφορίας, ανάλογα με την κρίση του κάθε 

οδηγού). Το πλάτος των υφιστάμενων πεζοδρομίων ανέρχεται στα 0,9 m κατά την αριστερή πλευρά του δρόμου 

(με κατεύθυνση προς βορρά) και στα 0,8 m κατά τη δεξιά πλευρά του δρόμου (με κατεύθυνση προς βορρά). 
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Εικόνα 9: Ενδεικτική Διατομή Οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' (Τμήμα μεταξύ Οδών Πατριάρχου Φωτίου και Ατσι-

πάδων) 

 

Σημειώνεται ότι η οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' εντάσσεται στο τοπικό δημοτικό οδικό δίκτυο, σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις που απορρέουν από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου. 

Στις Εικόνες 6 και 7 παρουσιάζεται, ενδεικτικά, η σημερινή κατάσταση της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε'.  

 

Οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 
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Εικόνα 10: Σημερινή Εικόνα Οδού Πατριάρχου 

Γρηγορίου Ε' μετά τη διασταύρωσή της με τη Φω-

τίου 

Εικόνα 11: Σημερινή Εικόνα Οδού Πατριάρχου 

Γρηγορίου Ε' πλησίον της συμβολής με την Σμπώ-

κου 

 

Στο σύνολο του εξεταζόμενου τμήματος της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' εντοπίζονται τέσσερις διασταυρώσεις 

τύπου Χ (έχει ληφθεί υπόψη και η διασταύρωση με την οδό Βασιλείου Σμπώκου), μια διασταύρωση τύπου Τ, ενώ 

το αρχικό τμήμα της διασταυρώνεται με τις οδούς Λευθεραίου, Ιερολοχιτών και Παρασκευοπούλου, στο ύψος της 

Παναγίτσας, δημιουργώντας έτσι έναν κόμβο. Σε όλες τις διασταυρώσεις υπάρχει σχετική σήμανση ρυθμιστικού 

χαρακτήρα για είσοδο ή απαγόρευση εισόδου. 

Τέλος, ο φόρτος των οχημάτων στην υπό εξέταση οδό σημειώνεται αυξημένος, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες, 

όπως επιβεβαιώνεται μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο στην πλατφόρμα παρακολούθηση φόρτου πραγματικού 

χρόνου του Google Maps (βλ. Χάρτη 2 και Χάρτη 3). 

 

 Οδός Διγενή Ακρίτα 

Το υπό μελέτη οδικό τμήμα της οδού Διγενή Ακρίτα βρίσκεται μεταξύ των οδών Γκεγκρέτζου Ξυλούρη και Γεωργίου 

Στυλιανού. Η οδός είναι μονόδρομος (με κατεύθυνση προς τη δύση) από το σημείο που ξεκινά (διασταύρωση με 

την Γκεγκρέτζου Ξυλούρη) έως τη διασταύρωσή της με την οδό Αντωνίου Καστρινάκη, στη συνέχεια το τμήμα της 

που βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Αντωνίου Καστρινάκη και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' είναι αμφίδρομος, ενώ 

ξαναγίνεται μονόδρομος (με κατεύθυνση προς τη δύση) στο υπόλοιπο τμήμα της (τμήμα μεταξύ Πατριάρχου Γρη-

γορίου Ε' και Γεωργίου Στυλιανού). Τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού είναι πολύ στενά, καθώς δεν διαθέτουν 

τις ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις (ελάχιστο πλάτος ίσο με 1,50 m). Επιπλέον, σε κάποια σημεία παρατηρείται 

πλήρης απουσία πεζοδρομίων. Αναφορικά με τη διαχείριση της στάθμευσης, δεν εντοπίζεται καμία σχετική σή-

μανση, με αποτέλεσμα όλοι να σταθμεύουν σύμφωνα με την κρίση τους. 
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Στην Εικόνα 8 παρουσιάζεται μια ενδεικτική διατομή της οδού Διγενή Ακρίτα, σε τμήμα που βρίσκεται μεταξύ των 

οδών Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' και Ραυτόπουλου. Το εν λόγω οδικό τμήμα, όπως έχει ήδη επισημανθεί, είναι αμ-

φίδρομος με συνολικό πλάτος οδοστρώματος ίσο με 6 m περίπου και δύο λωρίδες κίνησης των οχημάτων (μια για 

κάθε κατεύθυνση) πλάτους περίπου 3 m. Λόγω της απουσίας κατάλληλης σήμανσης διαχείρισης της στάθμευσης 

στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα, παρατηρούνται σταθμευμένα οχήματα στη δεξιά ή στην αριστερή της λωρίδα κυ-

κλοφορίας (ανάλογα με την κρίση του κάθε οδηγού), μειώνοντας πρακτικά κατά αυτόν τον τρόπο τις λωρίδες κυ-

κλοφορίας σε μια. Το πλάτος των υφιστάμενων πεζοδρομίων ανέρχεται στα 0,8 m κατά την αριστερή πλευρά του 

δρόμου (με κατεύθυνση προς ανατολή) και στα 0,7 m κατά τη δεξιά πλευρά του δρόμου (με κατεύθυνση προς 

ανατολή). 

 

 

Εικόνα 12: Ενδεικτική Διατομή Οδού Διγενή Ακρίτα (Τμήμα μεταξύ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' και Ραυτόπουλου) 

στο αμφίδρομο τμήμα αυτής 

 

Στην Εικόνα 9 παρουσιάζεται μια ενδεικτική διατομή της οδού Διγενή Ακρίτα, σε τμήμα που βρίσκεται μεταξύ των 

οδών Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' και Ιερολοχιτών. Το εν λόγω οδικό τμήμα έχει συνολικό πλάτος οδοστρώματος ίσο 

με 5,5 m περίπου, με μια λωρίδα κίνησης των οχημάτων (πλάτους περίπου 3,5 m) και μια λωρίδα στάθμευσης 

πλάτους περίπου 2 m (λόγω της απουσίας κατάλληλης σήμανσης διαχείρισης της στάθμευσης στο συγκεκριμένο 

οδικό τμήμα, η στάθμευση παρατηρείται δεξιά ή αριστερά της λωρίδας κυκλοφορίας, ανάλογα με την κρίση του κάθε 

οδηγού). Το πλάτος των υφιστάμενων πεζοδρομίων ανέρχεται στα 0,9 m κατά την αριστερή πλευρά του δρόμου 

(με κατεύθυνση προς τη δύση) και στα 1,1 m κατά τη δεξιά πλευρά του δρόμου (με κατεύθυνση προς τη δύση). 
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Εικόνα 13: Ενδεικτική Διατομή Οδού Διγενή Ακρίτα (Τμήμα μεταξύ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' και Ιερολοχιτών) 

στο μονόδρομο τμήμα της 

 

Σημειώνεται ότι η οδός Διγενή Ακρίτα εντάσσεται στο τοπικό δημοτικό οδικό δίκτυο, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 

που απορρέουν από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου. 

Στις Εικόνες 10 και 11 παρουσιάζεται, ενδεικτικά, η σημερινή κατάσταση της οδού Διγενή Ακρίτα. 
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Εικόνα 14: Σημερινή Εικόνα Οδού Διγενή Ακρίτα 

στο σημείο συμβολής της με την Ιερολοχιτών όπου 

πραγματοποιούνται πολλά συμβάντα 

Εικόνα 15: Σημερινή Εικόνα Οδού Διγενή Ακρίτα 

 

Στο σύνολο του εξεταζόμενου τμήματος της οδού Διγενή Ακρίτα εντοπίζονται επτά (7) διασταυρώσεις, τέσσερις 

διασταυρώσεις είναι τύπου Χ και τρείς διασταυρώσεις είναι τύπου Τ. Στις διασταυρώσεις εντοπίζεται σχετική σή-

μανση ρυθμιστικού χαρακτήρα για είσοδο ή απαγόρευση εισόδου. 

Τέλος, ο φόρτος των οχημάτων στην υπό εξέταση οδό είναι πάρα πολύ χαμηλός, όπως επιβεβαιώνεται μετά από 

δειγματοληπτικό στην πλατφόρμα παρακολούθησης φόρτου πραγματικού χρόνου του Google Maps (βλ. Χάρτη 2 

και Χάρτη 3). 

Συνολικά, αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό στοιχείο υποβάθμισης όλων των εξεταζόμενων οδών είναι οι πολύ 

φτωχές υποδομές πεζοδρομίων, η απουσία πεζοδρομίων σε πολλά σημεία του εξεταζόμενου δικτύου, τα ελλιπή 

χαρακτηριστικά οδικής ασφάλειας στις διασταυρώσεις και η άναρχη στάθμευση εκατέρωθεν των οδών, ελλείψει 

κατάλληλης σήμανσης διαχείρισης της στάθμευσης.  

Επίσης, ενώ σε όλο το μήκος των οδών που μελετήθηκαν δεν υπάρχει απαγόρευση στάσης / στάθμευσης, όριο 

ταχύτητας, το ελλιπές τους πλάτος θα έπρεπε να επιφέρει απαγόρευση σε τουλάχιστον μια πλευρά των οδών αυτών 

ή διαμόρφωση θέσεων σε εσοχές, σύμφωνα με το Άρθρο 34 του ΚΟΚ. Τέλος, κατά μήκος των οδικών τμημάτων 

που μελετήθηκαν συναντώνται χρήσεις κατοικίας, εμπορίου, εστίασης και παροχής υπηρεσιών (με κυρίαρχη τη 

χρήση της κατοικίας ωστόσο).  
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Γ. Προτεινόμενες Παρεμβάσεις - Εισήγηση 
 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, στην υπό εξέταση περιοχή παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε επίπεδο 

υποδομών για όλους τους χρήστες και ιδιαιτέρως για τις ευάλωτες ομάδες, καθώς και μειωμένη ασφάλεια των 

ευάλωτων χρηστών λόγω τόσο της απουσίας ρυθμίσεων, όσο και της έντασης του φαινομένου της άναρχης στάθ-

μευσης και της πλήρους ελευθερίας κίνησης των οχημάτων.  

Τα κυριότερα κρίσιμα σημεία για την οδική ασφάλεια πεζών μετακινούμενων παρουσιάζονται στον Χάρτη που ακο-

λουθεί. 

 

 

Χάρτης 4: Κρίσιμα Σημεία Περιοχής Παρέμβασης 

 

Σημειώνεται ότι η περιοχή μελέτης έχει ήδη νέα όρια ταχύτητας 30χλμ/ω σύμφωνα με την πρόσφατη έγκριση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

 

 

 

Το σχεδιάγραμμα εφαρμογής των ορίων παρουσιάζεται παρακάτω. 
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Σχέ-

διο διαμόρφωσης 

Επίσης για λόγους βαδησιμότητας της περιοχής έχουν ήδη κατασκευαστεί διαβάσεις πεζών στις συμβολές όπως 

αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο. 

Σε συνέχεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εγκρίθηκαν με την 247/2021 απόφαση του Δ.Σ.  προτείνουμε την 

άρση των  αντιδρομήσεων για τις οδούς Διγενή Ακρίτα  και πατριάρχου Φωτίου ως εξής: 

Το τμήμα της οδού Διγενή Ακριτά από τη συμβολή με την  οδό Γ. Στυλιανού έως την οδό Πατρ. Γρηγορίου Ε’  θα 

έχει από δύση  προς ανατολή. Το τμήμα της οδού Διγενή Ακρίτα από τη συμβολή με την οδό Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 

έως τη συμβολή με την οδό Ραυτοπούλου θα είναι διπλής κατεύθυνσης. Το τμήμα της οδού Πατρ. Φωτίου από τη 

συμβολή με την οδό Ιερολοχιτών έως τη συμβολή με την οδό Λευθεραίου θα έχει φορά από δύση προς ανατολή. 

Επίσης προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών στην συμβολή των οδών Ιερολοχιτών 

και Διγενή Ακρίτα όπως παρουσιάζεται στο συν. σχέδιο. 
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Τέλος: 

 Η διατομή των τμημάτων των υπό εξέταση οδών αλλάζει στα σημεία όπου προτείνονται νέα πεζοδρόμια, 

μονοδρομήσεις και αντιδρομήσεις, διορθώνοντας τα σήμερα μεταβλητά πλάτη λωρίδων.   

 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 προ-

ϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου.  

 

 

 
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η  επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Μασταμπά για την 

ενίσχυση της οδικής ασφάλειας γύρω από το 48ο Νηπιαγωγείο και το Α’ ΚΕΠΑ., όπως αποτυπώνεται στο συν. 

σχ. 8.  

 

 

ΘΕΜΑ 9ο :  Χωροθέτηση στάσης για λεωφορείο ανοιχτού τύπου επί της Λεωφόρου Ικάρου.  

Αίτημα με αριθμ. πρωτ.64120/8-7-2022  

Εισηγούμαστε την χωροθέτηση στάσης για λεωφορείο ανοιχτού τύπου επί της Λεωφόρου Ικάρου. Η χωροθέτηση 

θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν με το ΦΕΚ 1364/Β/23-9-2003 

 
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η  επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για χωροθέτηση στάσης για λεωφορείο ανοιχτού τύπου επί της Λε-

ωφόρου Ικάρου. 

 

 
ΘΕΜΑ 10ο :  Χωροθέτηση στάσεων για λεωφορείο στον οικισμού Αγίου Βλάση.  

Αίτημα με αριθμ. πρωτ.64831/11-7-2022  

Εισηγούμαστε την χωροθέτηση στάσεων στον οικισμό Αγίου Βλάση. Η χωροθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές που ισχύουν με το ΦΕΚ 1364/Β/23-9-2003.  

 

 
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η  επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για χωροθέτηση στάσεων για λεωφορείο στον οικισμού Αγίου Βλάση, 

όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 10.  

 

 

 

 
ΘΕΜΑ 11ο  : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ούλωφ Πάλμε στην περιοχή Μεσαμπελίες 

Δήμου Ηρακλείου.   

A. Εισαγωγικό πλαίσιο 

Η υπερβολική ταχύτητα - ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στον τομέα της οδικής ασφάλειας - αυξάνει σε 
μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο ατυχήματος- τροχαίου συμβάντος. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
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υπερβολική ταχύτητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο 30% περίπου των τροχαίων συμβάντων. Το 40-50% 
περίπου των οδηγών οδηγούν με ταχύτητα άνω του επιτρεπόμενου ορίου (σε αστικό ή περιαστικό περιβάλλον), 
ενώ το 10-20% υπερβαίνουν το όριο αυτό κατά περισσότερα από 10 χλμ. Η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας 
αυξάνει όχι μόνο τον κίνδυνο σύγκρουσης, αλλά και την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή και θανατηφόρου 
τροχαίου συμβάντος. 
Σύμφωνα με ανάλυση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (2011), το 73% των οδικών ατυχημάτων με πα-
θόντες γίνεται σε κατοικημένες περιοχές.  
Ειδικότερα στις αστικές περιοχές της χώρας το 2008, τα ποσοστά θανάτων πεζών ανέρχονταν στο 82% και των 
δικυκλιστών στο 67%. Επισημαίνεται ότι η ταχύτητα είναι υπαίτια τόσο για την πρόκληση όσο και για τη σοβαρότητα 
των οδικών ατυχημάτων, ιδιαίτερα στο αστικό περιβάλλον όπου κυκλοφορούν πολλοί ευάλωτοι χρήστες της οδού, 
δηλαδή πεζοί, μοτοσικλετιστές, ποδηλάτες, παιδιά, ηλικιωμένοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα συμβάντα που εμπλέ-
κεται όχημα με πεζό, η πιθανότητα θανάτου του πεζού εκτιμάται στο 10% όταν η ταχύτητα είναι 30 χλμ./ώρα, στο 
50% όταν η ταχύτητα είναι 50 χλμ./ώρα και στο 90% όταν η ταχύτητα είναι 70 χλμ./ώρα. Ακόμη και μικρή μείωση 
της ταχύτητας των οχημάτων στις αστικές περιοχές είναι δυνατόν να σώσει αρκετές ζωές. Η μείωση του ορίου 
ταχύτητας στις γειτονιές από 50χλμ/ω σε 30χλμ/ω ή και λιγότερο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ατυχημάτων 
κατά 40%.  
Αναφορά (2019) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) το 70% των νεκρών από τροχαία 
σε αστικούς δρόμους των Ευρωπαϊκών πόλεων είναι πεζοί, ποδηλάτες και μοτοσυκλετιστές, ήτοι οι τρεις πιο ευά-
λωτες ομάδες της οδού.  
Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, πληθώρα πόλεων στα ευρωπαϊκά κράτη λαμβάνουν μέτρα για τους ευάλωτους 
χρήστες με την προώθηση ασφαλέστερων υποδομών, τη μείωση των ταχυτήτων κυκλοφορίας, τη δημιουργία εναλ-
λακτικών τρόπων μετακίνησης και την ευαισθητοποίηση αναφορικά με την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικό-
τητα.  Είναι πάρα πολλά τα αστικά κέντρα στην Ευρώπη που την τελευταία δεκαετία λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση 
του ορίου ταχύτητας, με περιοχή εφαρμογής συνήθως το ιστορικό κέντρο και τις γειτονιές. Ενδεικτικά, ιστορικά 
κέντρα πόλεων στην Ευρώπη που έχουν όριο ταχύτητας τα 30 χλμ/ω εντοπίζονται στην Ιταλία (Μιλάνο, Μπολόνια 
κ.α.), στη Γαλλία (Παρίσι, Λυόν κ.α.), στο Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο, Εδιμβούργο, Δουβλίνο κ.α. ), στην Ελβετία 
(σύνολο πόλεων) και σε πολλές άλλες χώρες. Η πρόσφατη διακήρυξη της Στοκχόλμης (2ος/ 2020) καλεί όλα τα 
κράτη στον κόσμο να μειώσουν το όριο ταχύτητάς τους σε 30χλμ/ω σε όλες τις περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη 
παρουσία ευάλωτων χρηστών. Ανάλογα με τις χρήσεις το όριο προτείνεται να μειώνεται περαιτέρω σε 20χλμ/ω για 
γειτνίαση με ευάλωτες χρήσεις γης. Στην Ελλάδα αρκετές πόλεις ακολουθούν την παραπάνω τακτική και λαμβάνουν 
μέτρα για τη μείωση του ορίου ταχύτητας τόσο στα κέντρα τους όσο και σε γειτονιές που έχουν χρήσεις που έλκουν 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ενδ. Σχολεία, εκκλησίες κ.α.). Ενδεικτικά τέτοιες πόλεις είναι η Αθήνα, το Ρέθυμνο, 
τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, η Λάρισα κ.α. 
Ο Δήμος Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια λαμβάνει μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας και ενίσχυσης της οδικής 
ασφάλειας τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και περιφερειακά πληθώρας σχολείων, μέτρα που περιλαμβάνουν ως 
βασικό συστατικό τους τη μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας με συνακόλουθες υποδομές που αφορούν σε μειω-
τήρες ταχύτητας και άλλες τεχνικές, εκτός της θέσπισης του μικρότερου ορίου ταχύτητας. Ήδη στο Ηράκλειο το όριο 
των 20χλμ/ω ή και των 30χλμ/ω έχει εφαρμοστεί τόσο στο σύνολο της Π. Πόλης (30χλμ/ω) όσο και σε αρκετές 
περιοχές που ενσωματώνουν σχολικά συγκροτήματα ή άλλες χρήσεις που έλκουν μετακινήσεις ευάλωτων χρηστών 
του δικτύου.  
Εν αναμονή του επερχόμενου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το σύνολο της πόλης του Ηρα-
κλείου το Τμήμα Κυκλοφορίας 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. παιδιών, ΑΜΕΑ, εμποδιζόμενα άτομα κ.α.).  Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται 
και η παρούσα πρόταση που προκρίνεται προς έγκριση για μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας και ειδικότερα τη 
μείωση του ορίου ταχύτητας επί της οδού Ούλαφ Πάλμε και τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος για την 
μείωση της ταχύτητας. 
 
Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης – Περιγραφή κυκλοφοριακών συνθηκών | Τεκμηρίωση τροποποί-
ησης ορίου ταχύτητας 
Το τμήμα της οδού Ούλαφ Πάλμε που μελετάται στην παρούσα τεχνική έκθεση ξεκινάει από την συμβολή της με 
την οδό Ακροπόλεως έως την συμβολή με την οδό Αλκμαίνωος. Το τμήμα της οδού σύμφωνα με το Γ.Π.Σ είναι 
χαρακτηρισμένο ως συλλεκτήρια και συνδέει την περιοχή Κορώνη Μαγαρά με τις Μεσσαμπελιές και νότια προς 
Βασιλειές. Σημειώνεται ότι η περιοχή συγκεντρώνει χρήσεις όπως γενική κατοικία, Κ.Χ. (Γ.Π.Σ) και γειτνιάζει με 
οικιστικές περιοχές καθώς και χρήσεις εκπαίδευσης. 
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Απόσπασμα Γ.Π.Σ.  περιοχής  
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Εικόνα 4. παρουσίαση περιοχής μελέτης για νέο όριο ταχύτητας 
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Εντοπισμός οδών στην πλατφόρμα Google Traffic τυπική ημέρα Τρίτη μεσημέρι με εντοπισμό καθυστερήσεων 

 

  
Σύμφωνα με αυτοψία του Τμήματος μας (Ιούλιος του 2022), παρατηρήθηκε ότι επί της οδού αναπτύσσονται ταχύ-
τητες άνω των 30χλμ/ω και μεμονωμένα άνω των 50χλμ/ω.  Επιπρόσθετα λόγω των σχολείων που στεγάζονται 
επί της οδού Παπαπέτρου Γαβαλά (46ο Δημοτικό σχολείο και 11ο Λύκειο, 5ο Γυμνάσιο υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος 
κατά την επιβίβαση και αποβίβαση των μαθητών, Υπάρχει επίσης και πλήθος καταστημάτων επί της οδού με διά-
φορες χρήσεις όπως πχ. Σούπερ μάρκετ, αρτοποιεία, καφετέριες κ.α με την διέλευση πεζών να είναι αυξημένη και 
λόγω των υψηλών ταχυτήτων να υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ατυχημάτων.   



 45 

 
Φωτογραφία στην συμβολή των οδών Ουλαφ Πάλμε και Ευμαθίου 

 
Φωτογραφία στην συμβολή των οδών Ουλαφ Πάλμε και Ακροπόλεως 
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Φωτογραφία στην συμβολή των οδών Ουλαφ Πάλμε και Δανήλου Συντηχάκη  

 

Φωτογραφία στην συμβολή των οδών Ουλαφ Πάλμε και Εμμ. Λυδάκη. 
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Φωτογραφία στην συμβολή των οδών Ουλαφ Πάλμε και Νικ. Πετράκη 

 
Η αλλαγή του ορίου ταχύτητας θα πρέπει να γίνεται σαφής στα σημεία που παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη 
(εισόδου- εξόδου περιοχής, σε αλλαγές πορείας κ.λπ.). 
Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται οι κρίσιμες διασταυρώσεις για τις οποίες χρειάζεται να παρθούν μέτρα για την 
μείωση της ταχύτητας των οχημάτων για την ασφαλή διέλευση πεζών. 
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Χάρτης επισήμανσης κρίσιμων διασταυρώσεων επί της οδού Ούλαφ Πάλμε. 

 
Σημειώνεται ότι σε όσα σημεία υπάρχει ήδη υλοποιημένη ρύθμιση διατηρείται ως έχει ή ενισχύεται. 
 
 
 
Γ. Μέτρα ρύθμισης και Συνοδευτικές παρεμβάσεις | Εισήγηση 
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρούνται αφενός αυξημένη κυκλοφορία 
οχημάτων από τις εξεταζόμενες διατομές (υψηλές και μεσαίες ροές σε ώρες αιχμής) σε ταχύτητες (άνω των 30 
χλμ/ω) που θέτουν σε κίνδυνο μαθητές και μειωμένη ασφάλεια των πεζών και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα 
που διέρχονται από την περιοχή.  
Για την άρση μέρους των παραπάνω αστοχιών και την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στην περιοχή μελέτης στην 
κατεύθυνση της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας και της θωράκισης ευάλωτων θυλάκων της πόλης, προ-
τείνεται σε πρώτη φάση η τροποποίηση του ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ/ω στο σύνολο της περιοχής μελέτης και 
τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος σε επιλεγμένα σημεία που φαίνονται στον παρακάτω χάρτη για την 
μείωση της ταχύτητας. 
Σημειώνεται εκ νέου ότι είναι χαρακτηριστικό ότι στα συμβάντα που εμπλέκεται όχημα με πεζό, η πιθανότητα θα-
νάτου του πεζού εκτιμάται στο 10% όταν η ταχύτητα είναι 30 χλμ./ώρα, στο 50% όταν η ταχύτητα είναι 50 
χλμ./ώρα και στο 90% όταν η ταχύτητα είναι 70 χλμ./ώρα. Ακόμη και μικρή μείωση της ταχύτητας των οχημάτων 
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στις αστικές περιοχές είναι δυνατόν να σώσει αρκετές ζωές. Η μείωση του ορίου ταχύτητας στις γειτονιές από 
50χλμ/ω σε 30χλμ/ω ή και λιγότερο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ατυχημάτων κατά 40%.  
Σχετική σήμανση θα τοποθετηθεί σε όλες τις εισόδους της περιοχής μελέτης, όπως φαίνεται στο χάρτη παρακάτω. 
 

 
Σχέδιο Διαμόρφωσης περιοχής μελέτης 

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 σήμανσης (κατακόρυφη και οριζόντια) για αλλαγή ορίου 
ταχύτητας σε 30 χλμ/ω.  
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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.  

 
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της 

οδού Ούλωφ Πάλμε στην περιοχή Μεσαμπελίες Δήμου Ηρακλείου, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 11.  

 

 

ΘΕΜΑ 12ο : Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε δημιουργία θέσεων στάσης για  τροφοδοσία- 

ανεφοδιασμό επί της οδού Μαυσώλου στην περιοχή Νέα Αλικαρνασσός. 

Αίτημα με αριθμό πρωτ. 44124/18-5-2022 της κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού.  

Α. Εισαγωγικό πλαίσιο  

Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (7/2022) 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 και εξυπηρέτηση πεζών και οχημάτων και την αποφυγή της παρακώ-

λησης της διέλευσης του συνόλου των μετακινούμενων.  

Στόχος της παρούσας είναι η δημιουργία δύο θέσεων τροφοδοσίας - ανεφοδιασμού για προσωρινή στάση οχημά-

των διανομής επί της οδού Μαυσώλου σε εσοχή στάθμευσης που σήμερα σταθμεύουν χωρίς περιορισμούς οχή-

ματα κάθε είδους.  

Σημειώνεται ότι η θέση τροφοδοσίας- ανεφοδιασμού αφορά τις επιχείρησεις που δραστηριοποιούντε στο τμήμα 

στης οδού μέχρι την συμβολή της με την οδό Διδούς , το ωράριο χρήσης αυτών είναι κατά την λειτουργία των 

καταστημάτων. 
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Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης  

 

Το συγκεκριμένο τμήμα της οδού Μαυσώλου που εξετάζουμε από την συμβολή της με την οδό Στελ. Καζαντζίδης 

έως την συμβολή της με την οδό Διδούς αποτελεί τοπικό δίκτυο σύμφωνα με το ΓΠΣ Ηρακλείου, και λειτουργεί ως 

μονόδρομος με κατευθυνση από Καζαντζίδη προ Διδούς.  

Στην παρούσα Τ.Ε. εξετάζεται το τμήμα της Μαυσώλου έμπροσθεν του ΟΤ 80 . 

 

Εικόνα 16.Απόσπασμα ΓΠΣ Ηρακλείου με την Μαυσώλου  ως τοπική οδό 

Είναι σήμερα μονής κατεύθυνσης με πλάτος περί τα 10 μ. 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 με σταθερό πλάτος 4,00 

μ., 1 ζώνη στάθμευσης στην αριστερ πλευρά της οδού. Τα πεζοδρόμια έχουν πλάτος από 1,5 έως 2 μ. 

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

Ενδεικτική διατομή της οδού στο εξεταζόμενο τμήμα παρουσιάζεται παρακάτω:  
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Εικόνα 17. Διατομή της οδού Μαυσώλου στην υφιστάμενη μορφή της 

 

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

ανεφοδιασμού έμπροσθεν του ΟΤ 80 που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα  
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Εικόνα 18. εντοπισμός ΟΤ για παραχώρηση θέσης τροφοδοσίας 

παρατηρείται ότι:  

- Δεν υπάρχει θέση τροφοδοσίας – ανεφοδιασμού στην πλευρά του ΟΤ 80 επί της Μαυσώλου,  

- 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  με αριθ. Πρωτ. 44124/18-5-2022 κρίνεται σκόπιμη η 

οριοθέτηση δύο θέσεων τροφοδοσίας- ανεφοδιασμού για όλα τα οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων με κα-

τάλληλη σήμανση ήτοι 4 πινακίδες Ρ-39 «Απαγορεύεται η στάση» με πρόσθετη πινακίδα ‘ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΟΧΗΜΑ 

ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ – ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ΄και 2 πινακίδες ΠΡ-

4 α και 2 πινακίδες ΠΡ-4 β παύση αυτών μετά τη θέση. Οριζόντια οι θέσεις σημαίνονται με κίτρινο χρώμα για μήκος 

7,00 και πλάτος 2,00 μ. και μήκος 5,00 και πλάτος 2,00 μ 

 

Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση 
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Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, κρίνεται σκόπιμη η οριοθέτηση δύο θέσεων τροφοδοσίας- ανεφοδιασμού για 

όλα τα οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων με κατάλληλη σήμανση ήτοι 2 πινακίδες Ρ-39 «Απαγορεύεται η 

στάθµευση» με πρόσθετες πινακίδες ‘ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΟΧΗΜΑ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ – ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ΄ και 2 πινακίδες ΠΡ-4 α αρχη, και και 2 πινακίδες ΠΡ-4 β παύση αυτών μετά 

τη θέση. Οριζόντια οι θέσεις σημαίνονται με κίτρινο χρώμα για μήκος 7,00 και πλάτος 2,00 μ και για μήκος 5,00 και 

πλάτος 2,00 μ.   

 

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 ή άλλο κυκλοφοριακό στοιχείο της.  

 

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.  

 

 
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η  επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε δημιουργία θέσεων στάσης για  

τροφοδοσία- ανεφοδιασμό επί της οδού Μαυσώλου στην περιοχή Νέα Αλικαρνασσός, όπως αποτυπώνεται στο 

συν. σχ. 12, ο κ. Ερμείδης ψήφισε αρνητικά. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο :  Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε δημιουργία θέσεων στάσης για  τροφοδοσία- 

ανεφοδιασμό των καταστημάτων  επί της οδού 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο.  

Αίτημα με αριθμό πρωτ. 127623/22-12-2021 της 3ης Δημοτικής κοινότητας. 

Α. Εισαγωγικό πλαίσιο  

 

Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (8/2022) 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 
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τμήματός μας με στόχο την ομαλή διέλευση και εξυπηρέτηση πεζών και οχημάτων και την αποφυγή της παρακώ-

λησης της διέλευσης του συνόλου των μετακινούμενων.  

Στόχος της παρούσας είναι η δημιουργία θέσεων τροφοδοσίας - ανεφοδιασμού για προσωρινή στάση οχημάτων 

διανομής σε διάφορα σημεία επί της οδού 62 Μαρτύρων που σήμερα σταθμεύουν χωρίς περιορισμούς οχήματα 

κάθε είδους.  

Σημειώνεται ότι η θέση τροφοδοσίας- ανεφοδιασμού δεν αφορά μόνο στην επιχείρηση που αιτείται τη θέση αλλά 

στο σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων της οδού 62 Μαρτύρων και ο μέγιστος χρόνος χρήσης της είναι 30΄.  

 

Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης  

 

Η υπό αξιολόγηση περιοχή περιλαμβάνει την Λ. 62 μαρτύρων ξεκινώντας από την συμβολή της με την οδό Μάχης 

Κρήτης εως την συμβολή της με την οδό Πετράκη Αποτελεί περιοχή με αυξημένη οικιστική πυκνότητα και συγκε-

ντρώνει χρήσεις όπως κατοικία,γραφεία καταστήματα εμπορίου λιανικής πώλησης και τοπικά καταστήματα αναψυ-

χής. Η Λ. 62 Μαρτύρων παρουσιάζει αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα καθόλη 

την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.  

 

Εικόνα 19.Απόσπασμα ΓΠΣ Ηρακλείου της οδού 62 Μαρτύρων 

Η οδός είναι διπλής κυκλοφορίας με διαχωριστική νησίδα για των διαχωρισμών των αντίθετων κατευθύνσεων. Πα-

ρουσιάζει 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. Τα πε-

ζοδρόμια έχουν πλάτος από 1,2 έως 2,0 μ. με πλήθος ωστόσο  εμποδίων επί αυτών.  

Στο σύνολο του εξεταζόμενου τμήματος οι χρήσεις είναι κέντρο, οικιστικές περιοχές, πράσινο, ΚΧ κ.α.  

 

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

ανεφοδιασμού έμπροσθεν των Οικοδομικών τετραγώνων, Χ 164,Χ 112, Χ 167, 1277,12β,2311,13β που παρουσιά-

ζονται στις παρακάτω εικόνες. 
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Εικόνες2. εντοπισμός για παραχώρηση θέσεων τροφοδοσίας 

 

παρατηρείται ότι:  

 

- Δεν υπάρχει άλλη θέση τροφοδοσίας – ανεφοδιασμού στην πλευρά του ΟΤ Χ157 επί της 62 Μαρτύρων,  

- η στάθμευση επιτρέπεται στο σύνολο της πλευράς του ΟΤ  

- Δεν υπάρχει άλλη ειδική θέση στάθμευσης (πχ. ΑΜΕΑ) στις προτεινόμενες θέσεις, 

- 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. 
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Σε συνέχεια των παραπάνω και στο πλαίσιο του αιτήματος  με αριθ. Πρωτ. 127623/21-12-2022  αίτηση της 3ης 

Δημοτικής κοινότητας Ηρακλείου κρίνεται σκόπιμη η οριοθέτηση θέσεων τροφοδοσίας- ανεφοδιασμού για όλα τα 

οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων με κατάλληλη σήμανση (σε κάθε θέση) ήτοι 2 πινακίδες Ρ-39 «Απαγο-

ρεύεται η στάση» με πρόσθετη πινακίδα ‘ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΟΧΗΜΑ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ – ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, 1 πινακίδα ΠΡ-4 α και 1 πινακίδα ΠΡ-4 β και παύση αυτών μετά τη 

θέση. Οι οριζόντιες θέσεις σημαίνονται με κίτρινο χρώμα για μήκος 7,00 και πλάτος 2,00 μ.   

 

Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, κρίνεται σκόπιμη η οριοθέτηση θέσεων τροφοδοσίας- ανεφοδιασμού για όλα 

τα οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων με κατάλληλη σήμανση ήτοι 2 πινακίδες Ρ-39 «Απαγορεύεται η στάθ-

µευση» με μια πρόσθετη πινακίδα ‘ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΟΧΗΜΑ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ – ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ΄’ ,1 πινακίδα ΠΡ-4α (αρχή) και 1 πινακίδα ΠΡ-4 β (παύση) αυτών μετά τη 

θέση.  Οι οριζόντιες θέσεις σημαίνονται με κίτρινο χρώμα για μήκος 7,00 και πλάτος 2,00 μ 

 

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 ή άλλο κυκλοφοριακό στοιχείο της.  

 

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. 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

Η  επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε δημιουργία θέσεων στάσης για  

τροφοδοσία- ανεφοδιασμό των καταστημάτων  επί της οδού 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο, όπως αποτυπώνεται 

στο συν. σχ. 13, ο κ. Ερμείδης ψήφισε αρνητικά.  

 

 

ΘΕΜΑ 14ο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό προτεραιότητας σε περιοχή των Μεσα-

μπελιών. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στη συμβολή 

διαφόρων οδών στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Αίτημα με αριθμ. πρωτ. 71668/28-7-2022 

Αίτημα με αριθμ. πρωτ. 42979/17-5-2021 

 

 Α. Εισαγωγικό πλαίσιο  

Η περιοχή Μεσαμπελιές μέχρι και σήμερα (8ος 2022), δεν διαθέτει θεσμοθετημένη και εν ισχύ Κυκλοφοριακή Μελέτη 

και ως εκ τούτου οι όποιες ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα στο τοπικό δίκτυο έχουν προκύψει ή προκύπτουν σύμ-

φωνα 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 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 ή νέες διανοίξεις οδών σε γραμμικές επιφάνειες/ κύριες- δευτερεύουσες αρτηρίες ή τοπικές 

οδούς και σημειακές παρεμβάσεις σε γειτονιές για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων.  

 

Η παρούσα Τ.Ε. εκπονείται με στόχο την προσθήκη σήμανσης για υποχρεωτική διακοπή πορείας (STOP) στις 

οδούς της περιοχής μελέτης στις Μεσαμπελιές όπου έχει εντοπιστεί προβληματική διάσχιση οχημάτων με κίνδυνο 

οδικής ασφάλειας για ευάλωτους χρήστες και παντός είδους οχήματα, και η αποτροπή τροχαίων συμβάντων με την 

αποκατάσταση σήμανσης προτεραιότητας για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των οδών στις διασταυρώσεις 

εντός της περιοχής μελέτης.  

 

Σημειώνεται ότι η σήμανση P-2 (STOP) τοποθετείται πρίν από κόμβο και σημαίνει υποχρεωτική διακοπή πορείας 

του οχήματος πρίν από την είσοδο στον κόμβο και παραχώρηση προτεραιότητας στα οχήματα τα οποία κινούνται 

στην οδό πρός την οποία πλησιάζει.  

Σημειώνεται επιπλέον ότι η παρούσα εκπονήθηκε ύστερα από πλήθος αιτημάτων πολιτών σχετικά με τον καθορι-

σμό προτεραιότητας στη συμβολή των οδών Ιολκού και Αγήνορα και όπου μετά από αυτοψία του Τμήματος Κυ-

κλοφορίας και Συγκοινωνιών αναγνωρίστηκε η έλλειψη σχετικής σήμανσης προτεραιότητας στο σύνολο της ευρύ-

τερης περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Ανθέων- Φαιστού- Παπαναστασίου – Ευμαθίου.  

 

Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης  

 

Η περιοχή μελέτης περικλείεται από τις οδούς Ανθέων, Φαιστού, Λ. Παπαναστασίου και Ευμαθίου και περιλαμβάνει 

πλήθος συμβολών οδών. Ενδεικτικά οι οδοί που περιλαμβάνονται εντός Π.Μ. είναι οι Αγήνορα, Ερημούπολης, 

Τριπόλεως- Γαρίπας, Αστυρακάκη, Πέτσοφα, Ικαρίας, Ιολκού, Βίνης, Καίρη, Πορ Φορ κ.α.  

 

Λειτουργικά η οδός Παπαναστασία έχει χαρακτήρα αρτηρίας (χωρίς να έχει τον ανάλογο χαρακτηρισμό στο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο Ηρακλείου) ενώ οι οδοί Ευμαθίου και Ανθέων έχουν το χαρακτήρα συλλεκτήριας οδού. Ση-

μειώνεται ότι η οδός Ευμαθίου έχει τον ανάλογο χαρακτηρισμό από το ΓΠΣ Ηρακλείου.  

Η οδός Φαιστού καθώς και το σύνολο των υπόλοιπων οδών εντός της ΠΜ έχουν θεσμικά χαρακτήρα τοπικής 

οδού. Οι οδοί Φαιστού, Αγήνορα, Ερμούπολης και Τριπόλεως ως τροφοδότες της Λ. Παπαναστασίου έχουν ΣΗ-

ΜΕΡΑ λειτουργικά χαρακτήρα τοπικής συλλεκτήριας με δεδομένα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους, τον όγκο της 

διερχόμενης κυκλοφορίας και τις εκκρεμούσες διανοίξεις οδών. Επιπρόσθετα σε σημεία αυτών (Ερμούπολης, Τρι-

πόλεως/ Γαριπας) παρουσιάζεται έντονο ανάγλυφο που δυσχαιρένει την παραχώρηση προτεραιότητας έναντι των 

κάθετα ερχόμενων προς αυτές, ωστόσο σήμερα απουσιάζει παντελώς σήμανση ρυθμιστικού χαρακτήρα που να 

ορίζει ότι όντως αυτές έχουν προτεραιότητα έναντι των καθέτων τους.  

Στο παρακάτω απόσπασμα χάρτη προσδιορίζονται με κόκκινο οι αρτηρίες (Λ. Παπαναστασίου), με μπλε διακεκομ-

μένη γραμμή οι συλλεκτήριες (Ευμαθίου και Ανθέων) και με πράσινη διακεκομμένη γραμμή οι τοπικές συλλεκτήριες 
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εντός γειτονιάς (Φαιστού, Αγήνορα, Ερμούπολης, Τριπόλεως). Σημαντικές τοπικές οδοί προσδιορίζονται με μαύρη 

συνεχή γραμμή.  

Στο σύνολο της περιοχής μελέτης απουσιάζουν πεζοδρόμια και διαβάσεις πεζών ενώ το σύνολο των οδών με 

εξαίρεση τμήμα της Ευμαθίου είναι αμφίδρομες. Το σύνολο των οδών με εξαίρεση την Λ. Παπαναστασίου έχουν μη 

επαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενώ παρατηρείται ότι στο σύνολο της ημέρας κυκλοφορούν πεζοί και ευάλωτοι 

χρήστες επί του οδοστρώματος με ελλιπή φωτισμό.  

Στο σύνολο της περιοχής μελέτης δεν υπάρχει προσδιορισμός επιτρεπόμενης ή μη στάθμεσης ως εκ τούτου ισχύον 

τα οριζόμενα από τον ΚΟΚ για απαγόρευση στάσης- στάθμευσης σε τομές ΟΤ (5μ), πλησίον διασταυρώσεων, σε 

απόσταση 12μ. από STOP, στις περιπτώσεις που το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για 

την κυκλοφορία οχημάτων κ.α. 

Για το σύνολο των διασταυρώσεων εντός της περιοχής μελέτης – με εξαίρεση τις διασταυρώσεις Λ. Παπαναστασίου 

– Φαιστού, Λ. Παπαναστασίου- Αγήνορα, Λ. Παπαναστασίου- Λιβαδειάς, Λ. Παπαναστασίου- Ερμούπολης, Λ. Πα-

παναστασίου- Τριπόλεως/ Γαρίπας, Ευμαθίου- Νιρβάνα, Ευμαθίου- Πέστοφα, Ευμαθίου- Ανώνυμης, Ευμαθίου- 

Ιολκού, Ευμαθίου- Καίρη, Ευμαθίου- Πορ Φορ, Ευμαθίου- Ανθέων, Ανθέων- Αγήνορα, Ανθέων – Φαιστού (βλ. α-

πόσπασμα χάρτη παρακάτω) -- ΔΕΝ υπάρχει καθορισμός προτεραιότητας (STOP) με αποτέλεσμα να έχει προτε-

ραιότητα ο ερχόμενος εκ δεξιών (ΚΟΚ).  

 

 

 
Εικόνα 20. απόσπασμα χάρτη περιοχής μελέτης με εντοπισμό υφιστάμενης ιεράρχησης 
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Σήμερα στην περιοχή μελέτης προσδιορίζεται η υποχρεωτική διακοπή πορείας των οχημάτων (STOP) στις περισ-

σότερες οδούς που εκβάλλουν στις Λ. Παπανααστασίου, Ανθέων και Ευμαθίου.  

Ειδικότερα στο παρακάτω απόσπασμα χάρτη φαίνονται οι θέσεις όπου εντοπίζονται σήμερα οι πινακίδες STOP.  

 

 
Εικόνα 21. υφιστάμενα STOP στην περιοχή μελέτης  

Εντός της περιοχής μελέτης δεν υπάρχουν σχολικές μονάδες αλλά πλήθος μαθητών που διαμένουν εντός ή στην 

άμεση περίμετρο αυτής κινούνται με κατεύθυνση τις μονάδες που βρίσκονται επί της Ανθέων (Λιλιπούπολη) και επί 

της Μυρτιάς (37ο δημοτικό σχολείο).  
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Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, στο σύνολο των υπό εξέταση διασταυρώσεων εντός περιοχής μελέτης α-

παιτείται η ρύθμιση της προτεραιότητας για την αποφυγή τροχαίων συμβάντων.  

Ως εκ τούτου το τμήμα μας εισηγείται:  

- Την λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Φαιστού έναντι των καθέτων της με 

εξαίρεση τις Λ. Παπαναστασίου και Ανθέων σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα,  

- Τη λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Αγήνορα έναντι των καθέτων της με 

εξαίρεση τις Λ. Παπαναστασίου και Ανθέων σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα,  

- Τη λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Ερμούπολης έναντι των καθέτων της 

με εξαίρεση τις Λ. Παπαναστασίου και Καίρη σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει την πα-

ρούσα,  

- Τη λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Τριπόλεως/ Γαρίπας έναντι των κα-

θέτων της με εξαίρεση τις Λ. Παπαναστασίου και Ιολκού σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει 

την παρούσα,  

- Την λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας των λοιπών τοπικών οδών σύμφωνα με το 

σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα.  

 

Ανaλυτικά τα  stop σημειώνονται στον παρακάτω χάρτη. 
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Επιπρόσθετα το τμήμα μας εισηγείται την τοποθέτηση διαβάσεων πεζών στα σημεία που προσδιορίζο-

νται παρακάτω σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα. 
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Σχέδιο διαμόρφωσης 

 

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 κυκλο-

φορίας και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών, δε θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη 

στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του δήμου Ηρακλείου 

 

 
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η  επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό προτεραιότητας 

σε περιοχή των Μεσαμπελιών, τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στη συμ-

βολή διαφόρων οδών στο Ηράκλειο Κρήτης, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 14.  
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ΘΕΜΑ 15ο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μιχαήλ Παυλάκη στην περιοχή Μασταμπάς-

Κορώνη Μαγαρά Δήμου Ηρακλείου. 
 
Αίτημα με αριθμ. πρωτ. 606/30-6-2022 

Αίτημα με αριθμ. πρωτ.60971/1-7-2022 

Αίτημα με αριθμ. πρωτ.58894/27-6-2022 

Αίτημα με αριθμ. πρωτ.58894 

 
A. Εισαγωγικό πλαίσιο 

Η υπερβολική ταχύτητα - ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στον τομέα της οδικής ασφάλειας - αυξάνει σε 
μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο ατυχήματος- τροχαίου συμβάντος. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
υπερβολική ταχύτητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο 30% περίπου των τροχαίων συμβάντων. Το 40-50% 
περίπου των οδηγών οδηγούν με ταχύτητα άνω του επιτρεπόμενου ορίου (σε αστικό ή περιαστικό περιβάλλον), 
ενώ το 10-20% υπερβαίνουν το όριο αυτό κατά περισσότερα από 10 χλμ. Η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας 
αυξάνει όχι μόνο τον κίνδυνο σύγκρουσης, αλλά και την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή και θανατηφόρου 
τροχαίου συμβάντος. 
Σύμφωνα με ανάλυση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (2011), το 73% των οδικών ατυχημάτων με πα-
θόντες γίνεται σε κατοικημένες περιοχές.  
Ειδικότερα στις αστικές περιοχές της χώρας το 2008, τα ποσοστά θανάτων πεζών ανέρχονταν στο 82% και των 
δικυκλιστών στο 67%. Επισημαίνεται ότι η ταχύτητα είναι υπαίτια τόσο για την πρόκληση όσο και για τη σοβαρότητα 
των οδικών ατυχημάτων, ιδιαίτερα στο αστικό περιβάλλον όπου κυκλοφορούν πολλοί ευάλωτοι χρήστες της οδού, 
δηλαδή πεζοί, μοτοσικλετιστές, ποδηλάτες, παιδιά, ηλικιωμένοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα συμβάντα που εμπλέ-
κεται όχημα με πεζό, η πιθανότητα θανάτου του πεζού εκτιμάται στο 10% όταν η ταχύτητα είναι 30 χλμ./ώρα, στο 
50% όταν η ταχύτητα είναι 50 χλμ./ώρα και στο 90% όταν η ταχύτητα είναι 70 χλμ./ώρα. Ακόμη και μικρή μείωση 
της ταχύτητας των οχημάτων στις αστικές περιοχές είναι δυνατόν να σώσει αρκετές ζωές. Η μείωση του ορίου 
ταχύτητας στις γειτονιές από 50χλμ/ω σε 30χλμ/ω ή και λιγότερο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ατυχημάτων 
κατά 40%.  
Αναφορά (2019) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) το 70% των νεκρών από τροχαία 
σε αστικούς δρόμους των Ευρωπαϊκών πόλεων είναι πεζοί, ποδηλάτες και μοτοσυκλετιστές, ήτοι οι τρεις πιο ευά-
λωτες ομάδες της οδού.  
Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, πληθώρα πόλεων στα ευρωπαϊκά κράτη λαμβάνουν μέτρα για τους ευάλωτους 
χρήστες με την προώθηση ασφαλέστερων υποδομών, τη μείωση των ταχυτήτων κυκλοφορίας, τη δημιουργία εναλ-
λακτικών τρόπων μετακίνησης και την ευαισθητοποίηση αναφορικά με την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικό-
τητα.  Είναι πάρα πολλά τα αστικά κέντρα στην Ευρώπη που την τελευταία δεκαετία λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση 
του ορίου ταχύτητας, με περιοχή εφαρμογής συνήθως το ιστορικό κέντρο και τις γειτονιές. Ενδεικτικά, ιστορικά 
κέντρα πόλεων στην Ευρώπη που έχουν όριο ταχύτητας τα 30 χλμ/ω εντοπίζονται στην Ιταλία (Μιλάνο, Μπολόνια 
κ.α.), στη Γαλλία (Παρίσι, Λυόν κ.α.), στο Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο, Εδιμβούργο, Δουβλίνο κ.α. ), στην Ελβετία 
(σύνολο πόλεων) και σε πολλές άλλες χώρες. Η πρόσφατη διακήρυξη της Στοκχόλμης (2ος/ 2020) καλεί όλα τα 
κράτη στον κόσμο να μειώσουν το όριο ταχύτητάς τους σε 30χλμ/ω σε όλες τις περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη 
παρουσία ευάλωτων χρηστών. Ανάλογα με τις χρήσεις το όριο προτείνεται να μειώνεται περαιτέρω σε 20χλμ/ω για 
γειτνίαση με ευάλωτες χρήσεις γης. Στην Ελλάδα αρκετές πόλεις ακολουθούν την παραπάνω τακτική και λαμβάνουν 
μέτρα για τη μείωση του ορίου ταχύτητας τόσο στα κέντρα τους όσο και σε γειτονιές που έχουν χρήσεις που έλκουν 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ενδ. Σχολεία, εκκλησίες κ.α.). Ενδεικτικά τέτοιες πόλεις είναι η Αθήνα, το Ρέθυμνο, 
τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, η Λάρισα κ.α. 
Ο Δήμος Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια λαμβάνει μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας και ενίσχυσης της οδικής 
ασφάλειας τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και περιφερειακά πληθώρας σχολείων, μέτρα που περιλαμβάνουν ως 
βασικό συστατικό τους τη μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας με συνακόλουθες υποδομές που αφορούν σε μειω-
τήρες ταχύτητας και άλλες τεχνικές, εκτός της θέσπισης του μικρότερου ορίου ταχύτητας. Ήδη στο Ηράκλειο το όριο 
των 20χλμ/ω ή και των 30χλμ/ω έχει εφαρμοστεί τόσο στο σύνολο της Π. Πόλης (30χλμ/ω) όσο και σε αρκετές 
περιοχές που ενσωματώνουν σχολικά συγκροτήματα ή άλλες χρήσεις που έλκουν μετακινήσεις ευάλωτων χρηστών 
του δικτύου.  
Εν αναμονή του επερχόμενου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το σύνολο της πόλης του Ηρα-
κλείου το Τμήμα Κυκλοφορίας 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. παιδιών, ΑΜΕΑ, εμποδιζόμενα άτομα κ.α.).  Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται 
και η παρούσα πρόταση που προκρίνεται προς έγκριση για μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας και ειδικότερα τη 
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μείωση του ορίου ταχύτητας επί της οδού Μιχαήλ Παυλάκη και τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος για την 
μείωση της ταχύτητας. 
 
Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης – Περιγραφή κυκλοφοριακών συνθηκών | Τεκμηρίωση τροποποί-
ησης ορίου ταχύτητας 
Η οδος Μιχαήλ Παυλάκη που μελετάται στην παρούσα τεχνική έκθεση ξεκινάει από την συμβολή της με την οδό 
Ιερολοχιτών έως την συμβολή με την οδό Παύλου Ζωγραφιστού. Η οδός σύμφωνα με το Γ.Π.Σ είναι χαρακτηρισμένο 
ως συλλεκτήρια και συνδέει την περιοχή Κορώνη Μαγαρά με τις Μεσσαμπελιές και νότια προς Βασιλειές. Σημειώ-
νεται ότι η περιοχή συγκεντρώνει χρήσεις όπως γενική κατοικία, Κ.Χ. (Γ.Π.Σ) και γειτνιάζει με οικιστικές περιοχές 
καθώς και χρήσεις εκπαίδευσης. 
  
 

 
Απόσπασμα Γ.Π.Σ.  περιοχής  
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Εικόνα 5. παρουσίαση περιοχής μελέτης για νέο όριο ταχύτητας 
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Εντοπισμός οδών στην πλατφόρμα Google Traffic τυπική ημέρα Τρίτη μεσημέρι με εντοπισμό καθυστερήσεων 

 

  
Σύμφωνα με αυτοψία του Τμήματος μας (Ιούλιος του 2022), παρατηρήθηκε ότι επί της οδού αναπτύσσονται ταχύ-
τητες άνω των 30χλμ/ω και μεμονωμένα άνω των 50χλμ/ω.  Επιπρόσθετα λόγω των σχολείων που στεγάζονται 
επί της οδού Παπαπέτρου Γαβαλά (46ο Δημοτικό σχολείο και 11ο Λύκειο, 5ο Γυμνάσιο υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος 
κατά την επιβίβαση και αποβίβαση των μαθητών, Υπάρχει επίσης και πλήθος καταστημάτων επί της οδού με διά-
φορες χρήσεις όπως πχ. Σουπερ μαρκετ, αρτοποιεία, καφετέριες κ.α με την διέλευση πεζών να είναι αυξημένη και 
λόγω των υψηλών ταχυτήτων να υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ατυχημάτων.   
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Φωτογραφίες οδού Μιχ. Παυλάκη 

 
Φωτογραφία στην συμβολή των οδών Μιχ. Παυλάκη με Ι. Αληκάκη 
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Φωτογραφίες επί της οδού Μ. Παυλάκη 

 
Η αλλαγή του ορίου ταχύτητας θα πρέπει να γίνεται σαφής στα σημεία που παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη 
(εισόδου- εξόδου περιοχής, σε αλλαγές πορείας κ.λπ.). 
Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται οι κρίσιμες διασταυρώσεις για τις οποίες χρειάζεται να παρθούν μέτρα για την 
μείωση της ταχύτητας των οχημάτων για την ασφαλή διέλευση πεζών. 

 
Χάρτης επισήμανσης κρίσιμων διασταυρώσεων επί της οδού Ούλαφ Πάλμε. 

 
Σημειώνεται ότι σε όσα σημεία υπάρχει ήδη υλοποιημένη ρύθμιση διατηρείται ως έχει ή ενισχύεται. 
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Γ. Μέτρα ρύθμισης και Συνοδευτικές παρεμβάσεις | Εισήγηση 
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρούνται αφενός αυξημένη κυκλοφορία 
οχημάτων από τις εξεταζόμενες διατομές (υψηλές και μεσαίες ροές σε ώρες αιχμής) σε ταχύτητες (άνω των 30 
χλμ/ω) που θέτουν σε κίνδυνο μαθητές και μειωμένη ασφάλεια των πεζών και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα 
που διέρχονται από την περιοχή.  
Για την άρση μέρους των παραπάνω αστοχιών και την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στην περιοχή μελέτης στην 
κατεύθυνση της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας και της θωράκισης ευάλωτων θυλάκων της πόλης, προ-
τείνεται σε πρώτη φάση η τροποποίηση του ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ/ω στο σύνολο της περιοχής μελέτης και 
τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος σε επιλεγμένα σημεία που φαίνονται στον παρακάτω χάρτη για την 
μείωση της ταχύτητας. 
Σημειώνεται εκ νέου ότι είναι χαρακτηριστικό ότι στα συμβάντα που εμπλέκεται όχημα με πεζό, η πιθανότητα θα-
νάτου του πεζού εκτιμάται στο 10% όταν η ταχύτητα είναι 30 χλμ./ώρα, στο 50% όταν η ταχύτητα είναι 50 χλμ./ώρα 
και στο 90% όταν η ταχύτητα είναι 70 χλμ./ώρα. Ακόμη και μικρή μείωση της ταχύτητας των οχημάτων στις αστικές 
περιοχές είναι δυνατόν να σώσει αρκετές ζωές. Η μείωση του ορίου ταχύτητας στις γειτονιές από 50χλμ/ω σε 
30χλμ/ω ή και λιγότερο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ατυχημάτων κατά 40%.  
Σχετική σήμανση θα τοποθετηθεί σε όλες τις εισόδους της περιοχής μελέτης, όπως φαίνεται στο χάρτη παρακάτω. 
 

 
Σχέδιο Διαμόρφωσης περιοχής μελέτης 

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 σήμανσης (κατακόρυφη και οριζόντια) για αλλαγή ορίου 
ταχύτητας 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.  
 
 
 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η  επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μιχαήλ Παυλάκη στην 

περιοχή Μασταμπάς-Κορώνη Μαγαρά Δήμου Ηρακλείου , όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 15.  
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ΘΕΜΑ 16ο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ των σχολικών μονάδων πλησίον οδού Ματθαιάκη, 

περιοχή Μασταμπάς.  
 
Αίτημα με αριθμό πρωτ. 100727/19-10-2021  

Α. Εισαγωγικό πλαίσιο  

Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (8/2022), με εξαίρεση την Παλιά Πόλη (τμήμα εντός Τειχών), δεν διαθέτει θεσμο-

θετημένη 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, 

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

Δ) τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων λόγω εντοπισμού ελλείψεων, αστοχιών ή άλλων προβληματικών οι οποίες προωθού-

νται- 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 των επιμέρους κυκλτηςριακών μελετών 

ανά πολεοδομική ενότητα, ο δήμος Ηρακλείου και ειδικότερα το Τμήμα Κυκλοφορίας 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.).   

Οι περιοχές που ευρίσκονται πέριξ εκπαιδευτικών συγκροτημάτων και/ ή αθλητικών εγκαταστάσεων σε κέντρα γειτονιών 

χρήζουν ιδιαίτερων παρεμβάσεων λόγω της πληθώρας των ευάλωτων χρηστών (παιδιών) που κινούνται καθημερινά στο δί-

κτυο. 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, τη δημιουργία πεζοδρομίων και χώρων κυκλοφο-

ρίας πεζών, την ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, την τοποθέτηση οριοδεικτών για απαγόρευση στάθμευσης, 

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

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

σία, όσο και από διεθνείς και ευρωπαϊκούς οδηγούς/ κανονισμούς αστικού σχεδιασμού και ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικό-

τητας 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 τα 22ο Νηπιαγωγείο 

και προτείνει παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.  

 

Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης 

Η υπό αξιολόγηση περιοχή περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα εκατέρωθεν της οδού Ματθαιάκη με αριθμούς 2180, 2179, 

2188, 2225, 2232, 2223, 2222, 2219, 2218, 2217, 1281, 1286, 1285, 1232, 1282, 2238, 2237, 2236, 2235, 2234, 2233, 2231, 

2226α, 2186.  
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Εικόνα 22. Καθορισμός περιοχής υπό αξιολόγηση με εντοπισμό των σχολικών μονάδων 

Σύμφωνα το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ηρακλείου, η οδός Ματθαιάκη έχει χαρακτήρα τοπικής οδού. Πλησίον αυτής μόνο 

η οδό Λυκείου έχει χαρακτήρα (υπό διάνοιξη- κατά την εκπόνηση του ΓΠΣ) συλλεκτήριας και η Παπαγιάννη  Σκουλά χαρα-

κτήρα αρτηρίας. Σημειώνεται ότι η οδός Ηρακλή αν και δεν έχει τέτοιο χαρακτηρισμό λειτουργεί πρακτικά ως τοπική συλλε-

κτήρια. Το σύνολο των καθέτων στην οδό Ματθαιάκη είναι χαρακτηρισμένες τοπικές οδοί με αντίστοιχη λειτουργία εκτός της 

οδού Ηρακλή και της οδού Μνησικλή που έχουν λειτουργικά χαρακτήρα τοπικών συλλεκτήριων.  
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Εικόνα 23. Παρουσίαση περιοχής χωροθέτησης στο χάρτη ΓΠΣ 

Αποτελεί περιοχή που ενσωματώνει τα σχολικά συγκροτήματα του 22ου νηπιαγωγείου (εντός του ΟΤ 1282) και του 74ου νη-

πιαγωγείου (εντός του ΟΤ 2232) τα οποία αμφότερα προσεγγίζονται από την οδό Ματθαιάκη.   

Η περιοχή έχει χαμηλή προς μεσαία οικιστική πυκνότητα καθώς και χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο (στο τοπικό δίκτυο). Στα 

όρια της περιοχής μελέτης  όπου εντοπίζονται η αρτηρία Παπ. Σκουλά προς Φοινικιά – Μαλάδες, η Χρ. Ξυλούρη,  και η 

Λυκείου (συλλεκτήρια) στις οποίες ο φόρτος είναι αυξημένος καθόλη τη διάρκεια της μέρας. Το τοπικό δίκτυο (Ματθαιάκη) 

βαρύνεται κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών και η όποια επιβάρυνση έχει τοπικά χαρακτηριστικά.   

Βασικό πρόβλημα στην οδό Ματθαιάκη είναι η πλήρης απουσία πεζοδρομίων, το καθεστώς μη διαμορφωμένου χώρου για την 

κυκλοφορία όπως προέκυψε από τις διανοίξεις οδών και η υψηλή ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων.  

Η οδός που εξετάζεται στην παρούσα τεχνική έκθεση– αναφορικά με τις παρεμβάσεις για λόγους ενίσχυσης της οδικής ασφά-

λειας- είναι η οδός Ματθαιάκη.  

Στην οδό έχουν εντοπιστεί ζητήματα συστηματικού εμποδισμού διέλευσης ευάλωτων χρηστών του δικτύου, απουσία πεζο-

δρομίου, υψηλές ταχύτητες οχημάτων, απουσία καθορισμένου πλάτους λωρίδας κυκλοφορίας. Σημειακά παρατηρείται παρά-

τυπη παρόδια στάθμευση η οποία ωστόσο δεν προκαλεί ζητήματα παρακώλησης της κυκλοφορίας.  

Η υπό αξιολόγηση περιοχή λειτουργεί κυρίως για την τοπική εξυπηρέτηση εντός γειτονιάς.  

Παρακάτω αναλύονται με λεπτομέρεια χαρακτηριστικά των επιμέρους τμημάτων των οδών αναφορικά με τις εξυπηρετούμενες 

ροές, την κατηγοριοποίηση των οδών, τα γεωμετρικά στοιχεία, τη σήμανση κ.λπ. ενώ σε επόμενη ενότητα τεκμηριώνεται η ανα-

γκαιότητα των υπό αξιολόγηση παρεμβάσεων σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση.  

1) Οδός Ματθαιάκη- Κερατόκαμπου  

 

Το υπό μελέτη τμήμα βρίσκεται μεταξύ των οδών Ηρακλή και Τζανάκη Ηρακλή και έχει μήκος 1115 μ.  

Στο σύνολο του εξεταζόμενου τμήματός της είναι αμφίδρομος. Δεν εντοπίζονται σημεία για επιτρεπόμενη στάση- στάθμευση 

(εσοχές). Δεν εντοπίζονται πεζοδρόμια.  

Το πλάτος του καταστρώματος της οδού κυμαίνεται μεταξύ 5,00μ. και 7,50μ.  

Έχει κλίση περί 3%.  

Σημειώνεται ότι η Ματθαιάκη παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά τοπικής οδού γειτονιάς με μεμονωμένες υπερτοπικές χρήσεις 

(σχολείο, κολυμβητήριο, πρατήριο υγρών καυσίμων, τεχνικές εταιρείες). Σημαντικό στοιχείο υποβάθμισης στην οδό είναι η 

απουσία πεζοδρομίων και ο καθορισμός του οδικού χώρου.  

Η πεζή κυκλοφορία στην περιοχή είναι μικρή και συγκεντρώνεται κυρίως πλησίον των σχολικών μονάδων, των γυμναστηρίων 

και του κολυμβητηρίου. Οι επισκέπτες των ανωτέρω χρήσεων προσεγγίζουν κατά κανόνα με ΙΧ αυτοκίνητο ή δίκυκλο και 

σταθμεύουν παρόδια.  
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Εικόνα 24. Σημερινή εικόνα οδού Ματθαιάκη 

  
Εικόνα 25. Σημερινή εικόνα οδού Ματθαιάκη 

  
Εικόνα 26. Σημερινή εικόνα οδού Ματθαιάκη πλησίον νηπιαγωγείου 

Στο εξεταζόμενο τμήμα εντοπίζονται 14 ισόπεδες διασταυρώσεις οι περισσότερες εκ των οποίων τύπου Χ.  

Σημαντικότερες εξ αυτών είναι η συμβολή Ματθαιάκη – Μνησικλή και η Ματθαιάκη – Ηρακλή όπου προτεραιότητα έχουν οι 

Μνησικλή και Ηρακλή αντίστοιχα. 

Οι περισσότερες διασταυρώσεις έχουν τη σχετική σήμανση ρυθμιστικού χαρακτήρα για είσοδο ή απαγόρευση εισόδου σε 

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

μειώνεται ότι η συνέχεια της Ματθαιάκη προς ανατολή μετά τη διασταύρωση με τη Μνησικλή μετονομάζεται σε Κερατοκά-

μπου και έχει υποχρεωτική πορεία προς νότο (Ηρ. Τζανάκη) μετά το νηπιαγωγείο.  

Λόγω των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, της πυκνότητας των διασταυρώσεων, του (πολλές φορές χαμηλού) φόρτου 

και της λοιπής γεωμετρίας, η ταχύτητα των οχημάτων κυμαίνεται μεταξύ 20-55 χλμ/ω (χρόνος παρατήρησης (Μάιος 2022). 

Σημειακά παρατηρούνται οχήματα που διέρχονται με 40-55 χλμ/ω και εξαιρέσεις με ταχύτητα >60χλμ/ω  

Ο φόρτος των οχημάτων στην υπό εξέταση οδό είναι χαμηλός και μάλιστα δεν είναι ούτε στη χαμηλότερη στάθμη ώστε να 

χαρακτηρίζεται «με δυνατότητες καταγραφής- πράσινο ελεύθερη ροή» από την πλατφόρμα παρακολούθησης φόρτου πραγμα-

τικού χρόνου του GoogleMaps.  
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Εικόνα 27. απόσπασμα πλατφόρμας Google Traffic για τυπική ημέρα Τρίτη ώρα 13.40 

Σε όλο το μήκος της οδού δεν υπάρχουν πεζοδρόμια.  

Υπάρχει μόνο μία διάβαση πεζών και σήμανση για προσοχή των οδηγών λόγω συχνής διέλευσης πεζών.  

Ενδεικτική διατομή της οδού στο σημείο έμπροσθεν των σχολείων παρουσιάζεται παρακάτω:  
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Εικόνα 28. διαγραμματική απεικόνιση υφιστάμενης κατάστασης οδού Ματθαιάκη έμπροσθεν σχολείων 

 

 
Παρουσιάζεται επιπλέον σήμανση για προειδοποίηση παρουσίας παιδιών λόγω παρουσίας σχολείου (πινακίδες Κ16).  

Δεν υπάρχει καθορισμός ορίου ταχύτητας (ενδ. 20 ή 30 χλμ/ω) ως εκ τούτου το ανώτερο όριο ταχύτητας επί αυτής είναι τα 

50χλμ/ω.  

Από την οδό Ματθαιάκη δεν διέρχεται λεωφορείο αστικής ή δημοτικής συγκοινωνίας. 
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Παρατηρείται ότι δεν φαίνεται ο άξονας του δρόμου (η γραμμή οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας, της επιτρεπόμενης ή 

μη στάθμευσης) κ.λπ. 

2) Λοιπές οδοί   

Οι λοιπές οδοί της περιοχής μελέτης αποτελούν κατά κανόνα νεοδιανοιχθείσες οδούς με τοπικά χαρακτηριστικά πλάτους 7,5 

έως 13μ.  

Το σύνολο των καθέτων που εκβάλλουν στη Ματθαιάκη έχουν stop και παραχωρούν προτεραιότητα σε αυτή, εκτός της Ηρα-

κλή και της Μνησικλή.  

 

Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε επίπεδο υποδο-

μών για τους ευάλωτους χρήστες και μειωμένη ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών,  λόγω τόσο της απουσίας πεζοδρομίων όσο 

και της απουσίας ρυθμίσεων για χαμηλή ταχύτητα διέλευσης.  

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 

ρύθμιση. Ο επισυναπτόμενος χάρτης παρουσιάζει το σύνολο των εντοπισμένων προβληματικών σημείων.  

 
Εικόνα 29. Απόσπασμα χάρτη αποτύπωσης κρίσιμων σημείων 

 

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

νονται σε οι παρακάτω παρεμβάσεις:  

Γ1.  Καθορισμός περιοχής ήπιας κυκλοφορίας που περιβάλλεται από την Μνησικλή- Κερατοκάμπου- Ματθαιάκη- Ηρ. Τζανάκη 

(σε κάθε σημείο εισόδου), 

- Σήμανση περιοχή ήπιας κυκλοφορίας (αρχή και παύση), 

- Όριο ταχύτητας 20χλμ εντός περιοχής ήπιας κυκλοφορίας, 

- Όριο ταχύτητας 20χλμ επί της οδού Κερατοκάμπου (πρόσοψη και πλευρικά της μονάδας του 22ου Νηπιαγωγείου) , 
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Γ.2 Για λόγους μείωσης των ταχυτήτων στα σημεία που παρατηρείται ζήτημα οδικής ασφάλειας για τους διερχόμενους πεζούς, 

ευάλωτους χρήστες και μηχανοκίνητη κυκλοφορία:  

- Αλλαγή ορίου ταχύτητας όπως περιγράφεται παραπάνω για την ΠΗΚ, 

- Όριο ταχύτητας 30χλμ/ω επί της οδού Ματθαιάκη, 

- σήμανση Κ.16 παιδιά & επιγραφή ’ προσοχή σχολείο’ και ‘αργά’ στα κρίσιμα σημεία κατά το ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013 

που σημειώνονται στο χάρτη, 

- οριζόντια διαγράμμιση για καθορισμό πλάτους λωρίδας, οριζόντια επιγραφή 30χλμ/ω και 20χλμ/ω αντίστοιχα ΠΡΟ των 

σχολείων  κ.α. 

 

Γ.3 για λόγους βελτίωσης της κυκλοφορίας μηχανοκίνητων μέσων στην περιοχή:  

- Κατακόρυφη σήμανση για προσέγγιση σε ΣΧΟΛΕΙΟ & πρόσθετη επιγραφή ΑΡΓΑ,  

- Επισήμανση ορίου ταχύτητας με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.  

 

Γ.4 για λόγους βελτίωσης βαδισιμότητας περιοχής  

- κατασκευή πεζοδρομίων στο σύνολο της οδού Ματθαιάκη  

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

μάτια γάτας,  

- κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,5μ. στο ΟΤ του 22ου Νηπιαγωγείου στην πλευρά του σχολείου και απέναντι 

(οδός Κερατοκάμπου) και μέχρι την κατασκευή του οριοθέτηση λωρίδας κίνησης πεζών με πλαστικά επαναφερόμενα 

κολωνάκια,  

- άμεση κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,5μ. στο ΟΤ του έτερου σχολείου επί της Ματθαιάκη πλησίον επιχεί-

ρησης κολυμβητηρίου για 10μ. εκατέρωθεν της εισόδου στην πλευρά του σχολείου το οποίο θα οριοθετείται και με ε-

μπόδια Π και μέχρι την κατασκευή του συνολικού πεζοδρομίου επί της οδού 

- απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε απόσταση 5μ. στα κατάλληλα σημεία πλησίον των διαβάσεων (υφιστάμενων και 

νέων), 

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

των (όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα χάρτη),   

- Προσθήκη μειωτήρων ταχύτητας (πλέγμα με μάτια γάτας) στα κατάλληλα σημεία όπως σημειώνονται στον επισυναπτό-

μενο χάρτη  
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Με άσπρο χρώμα επισημαίνονται οι  υφιστάμενες διαβάσεις πεζών και με  κόκκινο περίγραμμα οι προτεινόμενες 

 

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

απαιτούνται δεν μειώνουν το ωφέλιμο πλάτος της οδού αλλά αξιοποιούν τις υφιστάμενες εσοχές και εξοχές στις διασταυρώ-

σεις. Η διατομή της οδού αλλάζει μόνο στα σημεία όπου προβλέπεται πεζοδρόμιο χωρίς να μεταβάλλει το ωφέλιμο πλάτος 

λωρίδας σε πλάτος κάτω των 3,0μ.  Δεν μεταβάλλεται επιπλέον οτιδήποτε αφορά στις κατευθύνσεις κίνησης των οχημάτων.  

Επιπρόσθετα μεταβάλλεται το όριο ταχύτητας στην περιοχή μελέτης σε 30 χλμ/ω επί της οδού Ματθαιάκη και το πέριξ του 

22ου νηπιαγωγείου όπου εντοπίζεται η είσοδος του σε 20χλμ/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 δή-

μου Ηρακλείου. 

 
 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η  επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ των 

σχολικών μονάδων πλησίον οδού Ματθαιάκη, περιοχή Μασταμπάς, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 16.  
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ΘΕΜΑ 17ο : Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο για αποκα-

τάσταση προβληματων οδικής ασφάλειας. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υπο-

χρεωτική διακοπή πορείας) στη συμβολή διαφόρων οδών στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης. 

 
Α. Εισαγωγικό πλαίσιο  

Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (8/2022), 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.  

 

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.  

 

Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης  

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

Κόμβος 1: Δήλου και Μεθώνης (περιοχή Mεσαμπελίες)  
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Εικόνα 30. εντοπισμός διασταύρωσης Δήλου και Μεθώνης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόμβος 2 και 3: Δημοκρατίας και Βουρλά, Δημοκρατίας και Κωνσταντίνου Παρασκευά (περιοχή Βασιλειές)  
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Εικόνα 31. εντοπισμός διασταύρωσης Δημοκρατίας και Βουρλά 

 

 

Εικόνα 32. εντοπισμός διασταύρωσης Δημοκρατίας και Κωνσταντίνου Παρασκευά 

 
 

Στο σύνολο των υπό εξέταση διασταυρώσεων η σήμανση είναι ελλιπής.  

 

Ειδικότερα: για τον κόμβο 1, Δήλου και Μεθώνης στην περιοχή Mεσαμπελίες, εντός σχεδίου Πόλεως, Πολεοδομική 

Ενότητα Άγιος Ιωάννης - Φορτέτσα – Μεσαμπελιές, εντοπίζονται τα κάτωθι ζητήματα:  

- Ασάφεια προτεραιότητας διέλευσης μεταξύ των δύο οδών, 

- Αυξημένη διέλευση πεζών λόγω εγγύτητας με σχολείο (νηπαγωγείο), 

- Απουσία δικτύου πεζών (πεζοδρόμια και διαβάσεις πεζών).  
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Η οδός Μεθώνης είναι διπλής κατεύθυνσης και συνδέει την οδό Δήλου με την οδό Μυκηνών. Η οδός Δήλου είναι 

διπλής κατεθυνσης και το τμήμα της από την συμβολή με την οδό Μεθώνης έως την οδό Αλεξ. Παπαναστασίου 

είναι μονόδρομος με έξοδο στην Αλεξ. Παπαναστασίου. Δεν διαθέτουν ειδική υποδομή για στάθμευση (εσοχές), δεν 

διέρχεται λεωφορείο και δεν διαθέτουν πεζοδρόμια.  

 

Εικόνα 4. Απόσπασμα Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

Αξιολογώντας την περιοχή, η οδός Δήλου έχει συγκριτικά με την οδό Μεθώνης μεγαλύτερο φόρτο κυ-

κλοφορίας και περισσότερους πεζούς που εξυπηρετούνται στον παρακείμενο αθλητικό χώρο. Συμπεραί-

νεται ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να τηρείται για τους κινούμενους επί της Δήλου και να παραχωρεί 

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

ζόντιας σήμανσης.  
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Εικόνα 5. Οδός Δήλου, συμβολή με την οδό Μεθώνης. 

 

 
Για τον κόμβο 2 & 3, Δημοκρατίας και Βουρλά, Δημοκρατίας και Κωνσταντίνου Παρασκευά στην περιοχή 

Βασιλειές εκτός σχεδίου εντοπίζονται τα κάτωθι ζητήματα:  

 

 Ασάφεια προτεραιότητας διέλευσης μεταξύ των δύο οδών  

 Απουσία δικτύου πεζών (πεζοδρόμια και διαβάσεις πεζών).  

 

- Και οι δύο οδοί είναι διπλής κατεύθυνσης, η οδός Δημοκρατίας με κατεύθυνση από Βασιλείες προς Σύλαμο 

και αντίθετα, και αφετέρου η οδός Βουρλά που ενώνει την οδό Δημοκρατίας με την νότια πλευρά του οικι-

σμού των Βασιλειών. Η οδός Κωνσταντίνου Παρασκευά ενώνει την οδό Δημοκρατίας με Ζωοδόχου Πηγής 

με κατεύθυνση προς Σύλαμο-Αρχάνες.    

 

Προτεινόμενα Σχέδια συμβολών 
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Προτεινόμενο σχέδιο Α 
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Προτεινόμενο σχέδιο Β. 

 

 

 

Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση 

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

τητας για την αποφυγή τροχαίων συμβάντων.  

Ως εκ τούτου το τμήμα μας εισηγείται:  

- Την λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Δήλου έναντι της Μεθώνης στα ση-

μεία που σημειώνονται στον συνημμένο χάρτη με τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 στην Μεθώνης και 

στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας όταν συναντούν την Δήλου.  

- Την λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Δημοκρατίας έναντι της οδού 

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

Σερρών. 

- Την λήψη μέτρων για οριοθέτηση προτεραιότητας της οδού Δημοκρατίας έναντι της οδού 

Κων/νου Παρασκευά  στο σημείο που σημειώνεται στον συνημμένο χάρτη με τοποθέτηση πινα-

κίδας Ρ-2 στην Κων/νου Παρασκευά . 
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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.  

 

Δεν μεταβάλλεται επιπλέον οτιδήποτε αφορά στις κατευθύνσεις κίνησης των οχημάτων.  

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.  
 
 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η  επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο 

για αποκατάσταση προβλημάτων οδικής ασφάλειας και την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεω-

τική διακοπή πορείας) στη συμβολή διαφόρων οδών στον Δήμο Ηρακλείου, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 

17Α και 17Β.  

 

ΘΕΜΑ 18ο : Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Θεοτοκοπούλου για βελτί-

ωση προσπελασιμότητας στο κέντρο του Ηρακλείου.  

Αίτημα με αριθμό πρωτ. 79687/2022 

 
Α. Εισαγωγικό πλαίσιο  

Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (8/2022) 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 Θεοτοκο-

πούλου στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου με αποτροπή στάσης και στάθμευσης σε κρίσιμα σημεία.  
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Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης  

Η οδός Θεοτοκοπούλου 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 τοπική συλλεκτήρια οδό με κατεύθυνση από Κορωναίου προς Μητσοτάκη .   

 

Εικόνα 33. Απόσπασμα Κυκλοφοριακής Μελέτης Παλιάς Πόλης Ηρακλείου 

Το πλάτος της οδού σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο είναι σε καποια τμήματα εως 6,00 μέτρα και σε 

καποια άλλα φτάνει έως 8,00 μέτρα χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες διανοίξεις σε όλο το μήκος της.  
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Εικόνα 34. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου 

Λειτουργεί ως μονόδρομος στο σύνολό της και έχει ελλιπές δίκτυο πεζού (πεζοδρόμια).  

Στο σύνολο του μήκους της εντοπίζεται χρήσεις όπως κατοικίας, ξενοδοχεία,γραφεία,καταστήματα, ι-

διωτικοί χώροι στάθμευσης.  

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 παρακάτω εικόνας.  
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Εικόνα 35. Απόσπασμα εικόνας από Google maps στο σημείο όπου στενεύει η οδός λόγω μη διάνοιξης. 
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Εικόνα 4. Απόσπασμα εικόνας από Google maps στο σημείο όπου παρατηρείται άναρχη στάθμευση. 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω και στο πλαίσιο του αιτήματος με αριθμό 79687/2022 αιτήματος δημότη για 

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης με κατάλληλη σήμανση Ρ-40 σε τμήμα της οδού από την συμβολή 

της με την οδό Λορδου Βύρωνος έως την συμβολή της με την οδό Μητσοτάκη και κίτρινη διαγράμμιση 

με οριζόντια σήμανση στις γωνίες των οικοδομικών τετραγώνων.  
 

Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, στην υπό αξιολόγηση οδό έχει  παρατηρηθεί παράνομη και ά-

ναρχη 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 εί-

ναι σαφής λόγω στενότητας δικτύου, παρουσίας πεζοδρομίων κ.α.  
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Σχέδιο διαμόρφωσης 

 

 

 

 

Ειδικότερα έμπροσθεν του σημείου από την συμβολή της οδού Θεοτοκοπούλου με την οδό Θαλήτα το 

οδόστρωμα στενεύει λόγω της στάθμευσης και στις δύο πλευρές με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία 

στην ασφαλή διέλεση των οχημάτων καθώς των πεζών λόγω έλλειψης πλάτους πεζοδρομίων. 

Ως εκ τούτου το τμήμα μας εισηγείται:  
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- Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης τμήματος της οδού Θεοτοκοπούλου με ρυθμιστικές 

πινακίδες Ρ-40. 

- Την διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα όλων των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων που συμ-

βάλουν επι της οδού.  

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.  

 
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η  επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Θεοτοκο-
πούλου για βελτίωση προσπελασιμότητας στο κέντρο του Ηρακλείου, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 18. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 19 : Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης έμπροσθεν 12ου νηπιαγωγείου περιοχή Φορτέτσα. 

Αίτημα με αριθμό πρωτ. 55239/17-6-2021  

 

Α. Εισαγωγικό πλαίσιο  

Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (8/2022) 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 Ναυαρίνου 

υ με αποτροπή στάσης και στάθμευσης σε κρίσιμα σημεία στην περιοχή Φορτέτσα έμπροσθεν του 12ου Νηπιαγω-

γείου Ηρακλείου.  
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Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης  

Η οδός Ναυαρίνου αποτελεί τοπικό δίκτυο εντός Σχεδίου Πόλεως Ηρακλείου στην Πολεοδομική ενότητας Μεσσα-

μπελιές-Φορτέτσα-Μασταμπάς, Τομέας Γ.  

Σύμφωνα με το ΓΠΣ Ηρακλείου αποτελεί τοπική  

 

 

 

Εικόνα 36. Απόσπασμα Γ.Π.Σ. 

Το πλάτος της οδού σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο είναι σε καποια τμήματα εως 4,00 μέτρα και εί-

ναι δρόμος διπλής κατευθύνσεως.  
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Εικόνα 37. Φωτό έμπροσθεν 12ου Νηπιαγωγείου. 

Λειτουργεί ως διπλής κυκλοφοριάς στο σύνολό της και έχει ελλιπές δίκτυο πεζού (πεζοδρόμια).  

Στο σύνολο του μήκους της εντοπίζεται χρήσεις όπως 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-άναρχη στάση και στάθμευση εκατέρωθεν της οδού και ει-

δικότερα σε σημεία που οι οδηγοί εκτιμούν ότι η στάθμευσή τους δεν εμποδίζει με αποτέλεσμα να πα-

ρακωλύεται η κυκλοφορία τόσο των διερχόμενων οδηγών όσο και των πεζών που είτε κυκλοφορούν 

στην οδό καθώς και των γονέων που θέλουν να πανε τα παιδιά τους στο σχολείο και οι εξόδοι του νη-

πιαγωοποίων γίνονται αδιαπέραστες.  
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Εικόνα 38. Φωτό επί της οδού Ναυαρίνου 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω και στο πλαίσιο του αιτήματος με αριθμό πρωτ. 55239/2022 αιτήματος του 

12ου Νηπιαγωγείου για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης με κατάλληλη σήμανση Ρ-40 σε τμήμα της 

οδού έμπροσθεν του νηπιαγωγείου για την ασφαλή διελευσή των μαθητών.  
 

Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, στην υπό αξιολόγηση οδό έχει  παρατηρηθεί παράνομη και ά-

ναρχη στάθμευση που οδηγεί σε ζητήματα ασφάλειας τόσο στους μαθητές και γονείς όσο και στους 

διερχόμενους οδηγούς από το σημείο όσο και στους πεζούς καθώς και τους κατοίκους των παρακείμε-

νων οικιών. Η παράνομη στάθμευση είναι σαφής λόγω στενότητας δικτύου, απουσίας πεζοδρομίων κ.α.  
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Σχέδιο διαμόρφωσης 

 

Ειδικότερα έμπροσθεν του 12ου Νηπιαγωγείου το οδόστρωμα στενεύει λόγω της στάθμευσης με αποτέ-

λεσμα να υπάρχει επικυνδυνότητα στην ασφαλή διέλεση γονεων και μαθητών καθώς και των πεζών 

λόγω χώρου. 

Ως εκ τούτου το τμήμα μας εισηγείται:  

- Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήματης οδού Ναυαρίνου έμπροσθεν του 12ου Νη-

πιαγωγείου με ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-40. 

- Την διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα όλων των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων που συμ-

βάλουν επι της οδού.  

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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Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η  επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά απαγόρευση στάσης και στάθμευσης έμπροσθεν 12ου νηπιαγωγείου 
περιοχή Φορτέτσα, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 19. 

 

 

 
ΘΕΜΑ 20 : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά από το 10ο Δημοτικό σχολείο στην περιοχή Ατσαλέ-

νιο.  

Αίτημα με αριθμό πρωτ. 101083/10-10-2019  

 

Α. Εισαγωγικό Πλαίσιο 

Η πόλη του Ηρακλείου έως και σήμερα (9/2022), με εξαίρεση την Παλιά Πόλη (τμήμα εντός των 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:  

6. τις κατευθύνσεις του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου αναφορικά με την ιεράρχηση του ο-

δικού δικτύου, 

7. τις κατευθύνσεις και προβλέψεις των ενεργών πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής, 

8. τις κατευθύνσεις του αρμόδιου Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου,  

9. τις παρεμβάσεις μόνιμων κατοίκων και φορέων λόγω εντοπισμού ελλείψεων, αστοχιών ή άλλων 

προβληματικών οι οποίες προωθούνται / αξιολογούνται και διαχειρίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Τμ. Κυκλοφορίας,  

10. τις όποιες αναπλάσεις σε γραμμικές επιφάνειες / κύριες - δευτερεύουσες αρτηρίες και σημειακές πα-

ρεμβάσεις σε γειτονιές για τη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων (ΚΧ), οι οποίες εντάσσονταν ως 

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

επιμέρους μελέτες, πολεοδομικές μελέτες, Π.Ε. 

Ο Δήμος Ηρακλείου και ειδικότερα το Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών, παρεμβαίνει σε προβληματικά ση-

μεία 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.ά.) και την 

ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. 

Οι περιοχές που βρίσκονται πέριξ εκπαιδευτικών συγκροτημάτων και/ ή αθλητικών εγκαταστάσεων σε 

κέντρα γειτονιών 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 περιλαμ-

βάνουν: τη δημιουργία διαβάσεων πεζών, την υπερύψωση διαβάσεων, την ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης 

σήμανσης, την τοποθέτηση οριοδεικτών και σήμανσης για απαγόρευση στάσης- στάθμευσης, ακουστικών λωρίδων 

ή μειωτήρων ταχύτητας για μείωση ταχύτητας,  τη μείωση των ορίων ταχύτητας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (μονο-

δρομήσεις ή αντιδρομήσεις οδών, παροδικές πεζοδρομήσεις κ.α.) και πλήθος άλλων που απορρέουν τόσο από την 
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κείμενη εθνική νομοθεσία, όσο και από διεθνείς και ευρωπαϊκούς οδηγούς / κανονισμούς αστικού σχεδια-

σμού και ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση τον ευάλωτο χρήστη και κυρίως τον ανήλικο μετα-

κινούμενο σε ομάδες ή κατά μόνας. 

Στην παραπάνω κατεύθυνση, το Τμήμα μας έχει λάβει αιτήματα για την κυκλοφοριακή διαχείριση στην περιοχή 

Μασταμπάς πέριξ του 10ου Δημοτικού σχολείου για ενίσχυση της ασφαλούς διέλευσης πεζών επί της οδού Ισοκρά-

τους στην οποία λειτουργεί Δημοτικό σχολείο και υπάρχει συχνή διέλευση μαθητών/πεζών.  

Με την παρούσα μελέτη το Τμήμα μας εστιάζει στην περιοχή που περικλείει το σχολικό συγκρότημα και επιχειρεί 

να αμβλύνει τα κυκλοφοριακά ζητήματα που σχετίζονται με την ασφαλή προσέγγιση και αποχώρηση των μαθητών 

και των λοιπών πεζών περιμετρικά του σχολείου.  
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Β. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιοχής Μελέτης 

Η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται από της Χρ. Ξυλούρη, Ασιτών, Κουνάβων και Μεσσαράς. Βρίσκεται πλησίον 

του οριοθετημένου ρέματος Γιόφυρου.  Η θέση του σχολείου παρουσιάζεται στο παρακάτω απόσπασμα χάρτη.  

 

  

Εικόνα 39. καθορισμός περιοχής παρέμβασης με εντοπισμό της σχολικής μονάδας 

 

Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ηρακλείου η περιοχή διέπεται από χρήση Κέντρο και Οικιστικές περιο-
χές. Το σύνολο των οδών εντός της περιοχής μελέτης είναι τοπικές οδοί εκτός της οδού Παρασκευοπούλου η οποία 
χαρακτηρίζεται ως τοπική συλλεκτήρια.  
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Εικόνα 40. εντοπισμός περιοχής υπό αξιολόγηση επί του ΓΠΣ Ηρακλείου 

Εντός της περιοχής εντοπίζονται σύμφωνα με την αυτοψία του τμήματός μας χρήσεις κατοικίας, σχολείο και περι-
κλείεται από τις οδούς Παρασκευοπούλου, Μηνά Γεωργιάδη, Φωκίωνος και Παρθενίου Περίδου. 
Αναφορικά με τα κυριότερα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου της περιοχής παρέμβασης, υπογραμμίζονται τα 

ακόλουθα: 

 Το σύνολο σχεδόν της περιοχής μελέτης αποτελείται από οδούς μονόδρομους εντός σχεδίου πόλης εκτός 

της οδό Φωκίωνος η οποία λειτουργεί ως διπλής κυκλοφορίας.  

 Στο σύνολο του δικτύου εντοπίζεται έλλειψη υποδομών πεζοδρομίων και διαβάσεις πεζών, έλλειψη δια-

κριτών λωρίδων στάθμευσης, υποδομές ποδηλάτου κ.α. εκτός από την οδό Παρασκευοπούλου. 

 Δεν υπάρχει σήμανση για προσέγγιση σε σχολείο, και σήμανση ορίου ταχύτητας 20 ή 30χλμ/ω.   

 Εντός της περιοχής παρέμβασης δεν υπάρχουν σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις  

 Ο κυκλοφοριακός φόρτος εμφανίζεται χαμηλός με μικρές καθυστερήσεις να εντοπίζονται επί της οδού 

Παρακευοπούλου όπως προκύπτει μέσα από την πλατφόρμα παρακολούθησης φόρτου/ καθυστερήσεων 

πραγματικού χρόνου του Google Maps για τυπική ημέρα Τρίτη μεσημέρι.  
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Εικόνα 41. Απόσπασμα πλατφόρμας Google Maps Traffic – πλατφόρμα παρακολούθησης φόρτου – καθυστερήσεων για τυπική ημέρα 
Τρίτη 

 

 

 

Εικόνες τις υφιστάμενης κατάστασης παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Εικόνα 42. ενδεικτικές εικόνες γύρω από το σχολικό συγκρότημα 

  

Οι οδοί που εξετάζονται στο πλαίσιο της παρούσας τεχνικής έκθεσης αποτελούν τμήματα των οδών Παρασκευο-

πούλου, Μηνά Γεωργιάδη, Ισοκράτους έμπροσθεν σχολείου και Παρθενίου Περίδου.  Στη συνέχεια, αναλύονται 

βασικά χαρακτηριστικά των εν λόγω οδικών τμημάτων αναφορικά με τις εξυπηρετούμενες ροές, την κατηγοριοποί-

ησή τους και τα βασικά γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά. 

 

 Οδός Παρασκευοπούλου  

Το υπό μελέτη οδικό τμήμα της οδού Παρασκευοπούλου βρίσκεται μεταξύ των οδών Μηνά Γεωργιάδη και Παρθε-

νίου Περίδου . Λειτουργεί ως μονόδρομος με μία λωρίδα κυκλοφορίας και πεζοδρόμια εκατέρωθεν πλάτους περί-

που 1,40 μ. Στο σύνολο του υπό εξέταση τμήματος υπάρχουν διαβάσεις πεζών στην συμβολή με την οδό Μηνά 

Γεωργιάδη και δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση για διαχείριση της στάθμευσης (οριοθέτηση ή απαγόρευση). Το πλάτος 

της οδού είναι 10μ. ενώ εξ αυτών το κυκλοφορούμενο τμήμα καταλαμβάνει πλάτος περίπου 5,50 μ. Η οδός αποτελεί 

σύμφωνα με το ΓΠΣ Ηρακλείου τοπική συλλεκτήρια.  
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 Οδοί Μηνά Γεωργιάδη, Ισοκράτους, Παρθενίου Περίδου   

Και οι τρεις εξεταζόμενες οδοί αποτελούν τοπικό δίκτυο που περικλείουν το 10ο Δημοτικό, επί της οδού 

Ισοκράτους βρίσκεται η είσοδος του σχολείου. Δεν διαθέτουν πεζοδρόμια παρά μόνο σημειακά , δεν 

υπάρχει σχετική ρύθμιση για διαχείριση της στάθμευσης (οριοθέτηση ή απαγόρευση) και δεν υπάρχουν 

διαβάσεις πεζών ή ειδικές ρυθμίσεις για προσέγγιση σε σχολική μονάδα, όριο ταχύτητας κ.α.  

 
 

Γ. Προτεινόμενες Παρεμβάσεις - Εισήγηση 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, στην υπό εξέταση περιοχή παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις που οδη-

γούν σε μειωμένη οδική ασφάλεια ειδικότερα στο δίκτυο πεζών.  

Για την άρση των παραπάνω αστοχιών και με σκοπό την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή μελέτης, 

εισηγούνται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:  

 Για λόγους μείωσης των ταχυτήτων των διερχόμενων οχημάτων στο σύνολο της περιοχής προτείνεται 

:  

 Εφαρμογή ορίου ταχύτητας 30χλμ/ω στο σύνολο των τοπικών οδών της περιοχής μελέτης  

 Πυκνή σήμανση (οριζόντια και κατακόρυφη) του ορίου ταχύτητας 30χλμ/ω αντίστοιχα για τις όλες 

τις οδούς περιμετρικά της περιοχής μελέτης.  

 οριζόντια κίτρινη διαγράμμιση για απαγόρευση στάθμευσης σε όλες τις διασταυρώσεις Ο.Τ. (γω-

νίες) εντός της περιοχής παρέμβασης.   

 

 Για λόγους βελτίωσης της κυκλοφορίας μηχανοκίνητων μέσων και βελτίωσης ασφαλούς βαδησι-

μότητας στην περιοχή παρέμβασης, προτείνονται: 

 δημιουργία διαβάσεων πεζών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέ-

διο, για την ασφαλή διέλευση των πεζών, με ιδιαίτερη μέριμνα στις σχολικές εγκαταστάσεις  

 κατακόρυφη σήμανση για προσέγγιση σε όλες τις νέες και υφιστάμενες διαβάσεις της περιοχής,  

 προσθήκη κατακόρυφης σήμανσης για προσέγγιση σε σχολείο με πρόσθετη επιγραφή ΑΡΓΑ, 
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Σχέδιο Διαμόρφωσης 
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Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω εισηγούμαστε:  

-Την εφαρμογή ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ω εντός της περιοχής μελέτης όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέ-

διο. 

-Την τοποθέτηση πινακίδων Κ-16 ¨κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών¨. 

- Κατασκευή διαβάσεων πεζών στο σημεία που αποτυπώνονται στο σχέδιο. 

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 Δή-

μου Ηρακλείου.  

 
Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περι-
μετρικά από το 10ο Δημοτικό σχολείο στην περιοχή Ατσαλένιο, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 20. 

 

 
ΘΕΜΑ 21 : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Μ. Κρουσταλένιας και Μ. Καλυβιανής, πε-

ριοχή  Μασταμπά. 

Α. Εισαγωγικό πλαίσιο  

Στις 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, η μεγάλη πυκνότητα της 

κυκλοφορίας και διασταυρώσεων οδηγεί σε αυξημένο αριθμό εμπλοκών και αντίστοιχα σε μεγαλύτερη πιθα-

νότητα πρόκλησης ατυχημάτων. Η πόλη του Ηρακλείου μέχρι και σήμερα (9/2022), 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 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 ΚΜ (Δοκουμετζίδης) ή σε άλλες κατά περίπτωση επιμέρους μελέτες, πολεοδομικές μελέτες, Π.Ε.,  

 

Β. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχής Μελέτης 

 Η υπό αξιολόγηση περιοχή  βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ.  1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340 σε 

περιοχή εντός του σχεδίου πόλης, στην πολεοδομική ενότητα ¨Ατσαλένιο¨του  Δήμου Ηρακλείου, οι οδοί 

Μονής Κρουσταλένιας και Μονής Καλυβιανής  έχει χαρακτηριστικά τοπικής οδού σύμφωνα με το Γενικού Πολεο-

δομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου (ΦΕΚ 696 Δ’ 2003) και εξυπηρετεί στις ιδιοκτησίες 

των παραπάνω οικοδομικών τετραγώνων. 
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Οι οδο΄πι που εξετάζεται στην παρούσα τεχνική έκθεση κατά προτεραιότητα – αναφορικά με τις παρεμβάσεις για 

λόγους ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας είναι η οδός Μονής Κρουσταλένιας και η οδός Μονής Καλυβιανής, όπου 

έχουν εντοπιστεί ζητήματα συστηματικής παρεμπόδισης στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω του ότι 

των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών δεν επιτρέπουν την ομαλή διέλευση των οχημάτων και την ασφαλή 

διέλευση των πεζών.  

 

Εικόνα 43. Καθορισμός περιοχής υπό αξιολόγηση 
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Εικόνα 2. Απόσπασμα εγκεκριμένου ΓΠΣ Ηρακλείου με εμφανή τα οδικά τμήματα ή τις υπό εξέταση οδούς 

 

Οι υπό αξιολόγηση οδοί  λειτουργούν  κατά κανόνα για την τοπική εξυπηρέτηση και για την σύνδεση των 

μετακινήσεων προς οδό ιερολοχιτών, Μιχαήλ Παυλάκη και Ιωνίας και βρίσκεται σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως 

περιοχή γενικής κατοικίας, σύμφωνα με το ΓΠΣ Ηρακλείου. 
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Εικόνα 3. Σημερινή εικόνα στη συμβολή της οδού Μονής Κρουσταλένιας και Ιερολοχιτών 
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Εικόνα 4. Μονής Κρουσταλένιας 

 

 

 

 

  

  

 

Εικόνες  Μονής Καλυβιανής 

 

Η οδός Μονής Κρουσταλένιας έχει πλάτος από ρυμοτομική σε ρυμοτομική περίπου 4,00 μ. στο στενό τμήμα της 

και στην συνέχειά της έχει πλάτος 12,00 μ. και λειτουργεί σήμερα ως διπλής κυκλοφορίας με προβλήματα στην 

είσοδο και έξοδό της προς την οδό Ιερολοχιτών. 
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Η οδός Μονής Καλυβιανής έχει πλάτος από ρυμοτομική σε ρυμοτομική περίπου 4,00 μ.σε όλο της το τμήμα και 

λειτουργεί σήμερα ως διπλής κατεύθυνσης και έχει κάθετο τμήμα το οποίο καταλήγει στην οδό Ιωνίας.  

Για την άρση της επικινδυνότητας και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων λόγω της στενότητας των συγκεκριμένων 

καθώς και για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας προτείνεται η μονοδρόμηση τμημάτων των οδών. Τμήμα της 

οδού Μονής Κρουσταλένιας (στενό τμήμα οδού) προτείνεται μονόδρομος με έξοδο στην οδό Ιερολοχιτών ενώ τμήμα 

της οδού Μονής Καλυβιανής προτείνεται μονόδρομος με είσοδο την οδό Ιερολοχιτών και έξοδο την κάθετη οδό που 

οδηγεί στην οδό Ιωνίας όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω συνημμένο σχέδιο. 

 

 

Γ. Προτεινόμενες παρεμβάσεις | Εισήγηση 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση στην υπό αξιολόγηση περιοχή έχει παρατηρηθεί ότι στα τμήματα των οδών 

Μονής Κρουσταλένιας και Μονής Καλυβιανής δημιουργούνται προβλήματα λόγω στένωσης των οδών η κυκλοφο-

ρία των οχημάτων διεξάγεται με επικινδυνότητα . Για το λόγο αυτό και για την άρση της επικινδυνότητας της οδού, 

με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή μελέτης προτείνεται:  

- Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Μονής Κρουσταλένιας  με έξοδο στην οδό Ιερολοχιτών όπως αποτυ-

πώνεται στο συν. σχέδιο. 

- Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Μονής Καλυβιανής με είσοδο από την οδό Ιερολοχιτών όπως αποτυ-

πώνεται στο συν. σχέδιο. 
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Εικόνα 6. Σχέδιο διαμόρφωσης περιοχής παρεμβάσεων 

 

 

- Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα είναι διαμέτρου Φ60 κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πά-

χους 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. 

- Σημειώνεται τέλος ότι για την υλοποίηση των παραπάνω περιγραφόμενων μέτρων και παρεμβάσεων ρύθ-

μισης της κυκλοφορίας και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών, δε θα προκύψει πρό-

σθετη δαπάνη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του δήμου Ηρακλείου.  
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Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η  επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Μ. Κροουσταλένιας και Μ. 
Καλυβιανής, περιοχή  Μασταμπά, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 21. 
 

 
ΘΕΜΑ 22 : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα των οδών Κομνηνών και Μαραθώνος περιοχή Πόρος. 

Αίτημα με αριθμό πρωτ. 88791/12-9-2022  

 
Α. Εισαγωγικό Πλαίσιο 

 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στην παρούσα Τ.Ε. έρχονται σε συνέχεια του αιτήματος με αριθμό πρωτ. 88791/12-9-
2022 με ζητούμενο τη μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Κομνηνών με είσοδο από την συμβολή με την οδό 
Μιλτιάδου και έξοδο στην συμβολή με την οδό Μαραθώνος και μονοδρόμηση τμήματος της οδού Μαραθώνος με 
είσοδο από την συμβολή με την οδό Κομνηνών και έξοδο στην συμβολή με την οδό μεγάλου Κωνσταντίνου και με 
δεδομένο ότι με την ανάπλαση της οδού και τη διατήρηση της αμφίδρομης πορείας δημιουργείται ζήτημα αυξημέ-
νης ζήτησης για στάθμευση.  
Ως εκ τούτου το τμήμα μας εξέτασε:  
Α) το σύνολο των υπό έγκριση ρυθμίσεων στην γειτονική περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κομνηνών-Κο-
νίτσης-Νικ. Κατεχάκη-Κορυτσάς,  
Β) το σύνολο των παρεμβάσεων που προβλέπει η ανάπλαση της οδού Κομνηνών στο τμήμα από οδό Γερωνυ-
μάκη έως την οδό Κονίτσης.  

 

Μετά από αυτοψία στην περιοχή και αξιολόγηση των δεδομένων προτείνει τα παρακάτω 

 

 

Β. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιοχής Μελέτης 

 

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τα εξής οικοδομικά τετράγωνα: Χ863, X620, X622, X616, X623, X617, X625, 

X624, X642, X643, X634, X650, X657, X662, X668, X672, X681, 124, 125, 126, 169, 170, X680, X674, X554, X661, 

X655, X654.  

Περικλείεται από τις οδούς Μαραθώνος, Μεγάλου Κωνσταντίνου, Μιλτιάδου και Κομνηνών (βλ. εικόνα παρακάτω). 
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Εικόνα 44. Καθορισμός περιοχής παρέμβασης με εντοπισμό του 12ου Δημοτικού  

Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ηρακλείου το σύνολο των οδών εντός της ΠΜ είναι τοπικές οδοί Το 
σύνολο της περιοχής παρέμβασης βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και η κυρίαρχη χρήση γης είναι η κατοικία (ε-
ντάσσεται εξ’ ολοκλήρου στις οικιστικές περιοχές). Εντός της περιοχής εντοπίζονται σύμφωνα με το σχέδιο πόλης 
χρήσεις κατοικίας και νηπιαγωγείο.  
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Εικόνα 45. εντοπισμός περιοχής υπό αξιολόγηση επί του ΓΠΣ Ηρακλείου 

Η περιοχή είναι αρκετά πυκνοκατοικημένη και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το τοπικό κέντρο του Πόρου 

(πλησίον εκκλησίας Αγ. Γεωργίου).  

Αναφορικά με τα κυριότερα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου της περιοχής παρέμβασης, υπογραμμίζονται τα 

ακόλουθα: 

 Η οδός Κομνηνών έχει χαρακτήρα τοπικής συλλεκτήριας οδού χωρίς να έχει λάβει ωστόσο σχετικό χαρα-

κτηρισμό από το σχέδιο πόλης.  

 Στο σύνολο των τοπικών οδών παρατηρείται στάθμευση εκατέρωθεν των οδών καθώς και στις γωνίες 

των ΟΤ.  

 Εντός της περιοχής παρέμβασης δεν υπάρχουν σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις με φωτεινό σηματο-

δότη  



 119 

 Στη συντριπτική πλειοψηφία του οδικού δικτύου που εντάσσεται την περιοχή παρέμβασης, δεν υπάρχει 

κατάλληλη σήμανση σχετική με τα ισχύοντα όρια ταχύτητας και τα λοιπά ισχύοντα δεδομένα. 

 Ο κυκλοφοριακός φόρτος εμφανίζεται μέτριος με αιχμές. Στο παρακάτω απόσπασμα χάρτη απεικονίζο-

νται οι καθυστερήσεις ως αποτέλεσμα του φόρτου, της γεωμετρίας των οδών και της συμφόρησης της 

περιοχής παρέμβασης, έτσι όπως αυτός προέκυψε μέσα από την πλατφόρμα παρακολούθησης φόρτου/ 

καθυστερήσεων πραγματικού χρόνου του Google Maps για τυπική ημέρα Τρίτη μεσημέρι. Οι οδοί Κομνη-

νών και Κονίτσης παρουσιάζουν τις περισσότερες καθυστερήσεις γεγονός που παρατηρείται με δεδομέ-

νες και τις λοιπές συνθήκες επί των οδών (παράνομη στάθμευση εκατέρωθεν, βάδιση πεζών στο οδό-

στρωμα λόγω απουσίας πεζοδρομίων, χαμηλό πλάτος οδοστρώματος κ.α.).  

 Από την περιοχή διέρχονται λεωφορεία αστικής συγκοινωνίας δια μέσου της οδού Κομνηνών και με την 

εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου η διαδρομή που θα ακολουθεί το αστικό λεωφορείο θα είναι από 

την οδό Κομνηνών, Μαραθώνος ,Μεγάλου Κωνσταντίνου, Μιλτιάδου και συνέχεια του δρομολογίου ως 

έχει.  

 

Εικόνα 46. Απόσπασμα πλατφόρμας Google Maps Traffic – πλατφόρμα παρακολούθησης φόρτου – καθυστερήσεων για τυπική ημέρα 
Τρίτη 
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Οι οδοί που εξετάζονται στο πλαίσιο της παρούσας τεχνικής έκθεσης αποτελούν τμήματα των οδών Κομνηνού και 

Μαραθώνος. Στη συνέχεια, αναλύονται με λεπτομέρεια χαρακτηριστικά των εν λόγω οδικών τμημάτων αναφορικά 

με τις εξυπηρετούμενες ροές, την κατηγοριοποίησή τους και τα βασικά γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά. 

 

 Ανάπλαση οδού Κομνηνών  

Δυτικά της οδού Αργυροκάστρου όπως φαίνεται στην εικόνα 1 (χάρτης Περιοχής παρέμβασης) βρίσκεται η οδός 

Κομνηνών η οποία έχει το ρόλο τοπικής συλλεκτήριας στη γειτονιά του Πόρου. Η οδός Κομνηνών βρίσκεται σήμερα 

υπό ανάπλαση με στόχο τη διαμόρφωση νέων μεγαλύτερων πεζοδρομίων, τη διαμόρφωση μικρών πάρκων, την 

αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού, την ενίσχυση της φύτευσης, την οριοθέτηση της στάθμευσης, τη βελτίωση 

του φωτισμού και των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.  

Η τελική μορφή της οδού θα έχει την παρακάτω εικόνα. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ανάπλασης η οδός Κομνη-

νών θα έχει μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,30μ., οριοθετημένη στάθμευση σε εσοχές μέσου πλάτους 

1,90μ., πεζοδρόμια με πλάτος >1.5μ. με όδευση τυφλών, πλήθος διαβάσεων πεζών κ.α. . Οι κάτοικοι της περιοχής 

καθώς και η τοπική κοινότητα θέλουν να παραμείνει η στάθμευση στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού και για τον 

λόγο καθώς και το ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή εισηγούμαστε την μο-

νοδρόμηση του τμήματος της οδού Κομνηνών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. 
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Εικόνα 47. σχέδιο ανάπλασης οδού Κομνηνών 

Επίσης στο πλαίσιο της ανάπλασης αυτής προβλέπεται η μονοδρόμηση της οδού Κράπης από Κομνηνών προς 

Κορυτσάς, η μονοδρόμηση της οδού Κατρέ από Κορυτσάς προς Κομνηνών και ανάλογα για τις Χίου, Μήλου, κ.α.  

 

Οδός Μαραθώνος 

Το τμήμα της οδού Μαραθώνος που εξετάζουμε στην παρούσα έκθεση δηλαδή από την συμβολή της με την οδό 

Κομνηνών έως την συμβολή της με την οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου αποτελεί τοπικό δίκτυο και σύμφωνα με το 

Γ.Π.Σ. δεν της έχει δοθεί χαρακτηρισμός, το πλάτος της είναι περίπου 10,00 μ. από ρυμοτομική σε ρυμοτομική με 

πεζοδρόμια πλάτους περίπου 70 ε. εκατέρωθεν της οδού και λειτουργεί σήμερα σαν δρόμος διπλής κυκλοφορίας, 

επί του τμήματος αυτού στεγάζεται και το 4ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου με συχνή διέλευση πεζών, γονέων και μαθη-

τών. 

 

Γ. Προτεινόμενες Παρεμβάσεις - Εισήγηση 
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Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, στην υπό εξέταση περιοχή παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε επίπεδο 

υποδομών για όλους τους χρήστες και ιδιαιτέρως για τις ευάλωτες ομάδες, καθώς και μειωμένη ασφάλεια των 

ευάλωτων χρηστών λόγω τόσο της απουσίας ρυθμίσεων, όσο και της έντασης του φαινομένου της άναρχης στάθ-

μευσης και της πλήρους ελευθερίας κίνησης των οχημάτων. Η ανάπλαση της οδού Κομνηνών επιφέρει μία σημα-

ντική αλλαγή στην ευρύτερη περιοχή καθώς έχει τα χαρακτηριστικά τοπικής συλλεκτήριας με συχνή διέλευση πεζών 

και αναμένεται να παρουσιάζει με τη νέα της εικόνα αναβαθμισμένο αίσθημα ασφάλειας.  

Στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «Ανάπλαση οδού Κομνηνών»  η περιοχή αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα 

στάθμευσης και κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν και τα κάτωθι μέτρα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την 

εξυπηρέτηση των κατοίκων με επιπλέον 30 περίπου θέσεις στάθμευσης. Το αστικό λεωφορείο μπορεί να εξυπηρε-

τηθεί διερχόμενο από τις οδούς Κομνηνών-Μαραθώνος-Μιλτιάδου. 

Για την άρση όλων των παραπάνω αστοχιών και με σκοπό την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή 

μελέτης, εισηγούνται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:  

 Για λόγους μείωσης των ταχυτήτων των διερχόμενων οχημάτων στα σημεία όπου παρατηρείται ζήτημα 

οδικής ασφάλειας για τους πεζούς και τους ευάλωτους χρήστες, προτείνονται: 

 αλλαγή ορίου ταχύτητας σε 30 Km/h στο εξεταζόμενο τμήμα της οδού Μαραθώνος. 

 οριζόντια σήμανση 30 Km/h στην είσοδο της οδού Μαραθώνο προ της προσέγγισης στην σχολική 

μονάδα (4ο νηπιαγωγείο).  

 οριζόντια διαγράμμιση για απαγόρευση στάθμευσης σε όλες τις διασταυρώσεις Ο.Τ. 

 

 Για λόγους βελτίωσης της κυκλοφορίας μηχανοκίνητων μέσων και βελτίωσης ασφαλούς βαδησι-

μότητας στην περιοχή παρέμβασης, προτείνονται: 

 δημιουργία διαβάσεων πεζών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τον παρακάτω χάρτη, 

για την ασφαλή διέλευση των πεζών, με ιδιαίτερη μέριμνα στις σχολικές εγκαταστάσεις κ 

 Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Κομνηνών με είσοδο από την συμβολή με την οδό Μιλ-

τιάδου και έξοδο στην συμβολή με την οδό Μαραθώνος. 

 Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Μαραθώνος με είσοδο από την συμβολή με την οδό Κο-

μνηνών και έξοδο στην συμβολή με την οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου. 

 κατακόρυφη σήμανση για προσέγγιση σε σχολείο με πρόσθετη επιγραφή ΑΡΓΑ, 

 επισήμανση ορίου ταχύτητας με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση όπως περιγράφεται παρα-

πάνω, 

 σήμανση για απαγόρευση στάσης - στάθμευσης στο σύνολο των συμβολών των οδών (γωνίες ΟΤ), 

 την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στις συμβολές που επισημαίνονται παρακάτω  χάρτη για 

την απρόσκοπτη κίνηση του αστικού λεωφορείου. 

 τοποθέτηση σήμανσης για καθορισμό οδών προτεραιότητας στο τοπικό δίκτυο στις συμβολές που 

απουσιάζει (Ρ-2 ΣΤΟΠ)  

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω εισηγούμαστε:  

- Την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Κομνηνών με είσοδο από την συμβολή με την οδό Μιλτιάδου 

και έξοδο στην συμβολή με την οδό Μαραθώνος. 
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- Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Μαραθώνος με είσοδο από την συμβολή με την οδό Κομνηνών 

και έξοδο στην συμβολή με την οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου. 

- Την αλλαγή ορίου ταχύτητας σε 30 Km/h στο εξεταζόμενο τμήμα της οδού Μαραθώνος. 

- Την τοποθέτηση διάβασης πεζών στην είσοδο του 4ου νηπιαγωγείου επί της οδού Μαραθώνος. 

- Την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης και οριζόντια διαγράμμιση εκατερωθεν της 

διάβασης πεζών στην είσοδο του νηπιαγωγείου όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο. 

- Την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών όπως φαίνεται στον συν. σχέδιο για την ομαλή διέλευση του αστι-

κού λεωφορείου. 
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Σχέδιο Διαμόρφωσης 

 

Σημειώνεται επιπλέον ότι:  

 Η διατομή των τμημάτων των υπό εξέταση οδών αλλάζει στα σημεία όπου προτείνονται νέα πεζοδρόμια, 

μονοδρομήσεις και αντιδρομήσεις, διορθώνοντας τα σήμερα μεταβλητά πλάτη λωρίδων.   
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 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 προ-

ϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου.  

 
 

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Η  επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για κυκλοφοριακές σε τμήματα των οδών Κομνηνών και Μαραθώνος περιοχή 
Πόρος, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 22, ο κ. Ψαρράς ψήφισε λευκό και ο κ. Ερμείδης ψήφισε παρόν. 
 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 

Εσωτερική Διανομή 
1. Τμήμα Πρωτοκόλλου 
2. Aρχείο Διεύθυνσης 

Ακριβές αντίγραφο του 

Πρωτοτύπου της Υπηρεσίας 

 


