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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Αντικείμενο Σύμβασης Υπηρεσιών 
 

Το παρόν Τεύχος αποτελεί το δεύτερο Παραδοτέο της από 12/3/2021 Σύμβασης 
Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» που ανατέθηκε από το Δήμο 
Σητείας στην εταιρεία με επωνυμία 
ΕΤΑΜ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που 
εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Νίκο Δρακωνάκη  
Το έργο αφορά στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στα στελέχη της Ομάδας 
Εργασίας του Δήμου Σητείας για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). 
Στόχος του ΣΒΑΚ είναι να προκύψει ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και μέτρων 
μακροσκοπικού σχεδιασμού, που θα θέσουν τις βάσεις για την αναβάθμιση των 
υποδομών και των υπηρεσιών που αφορούν στην πραγματοποίηση των 
μετακινήσεων προσώπων και αγαθών εντός του Δήμου Σητείας.  
Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Σητείας έχει σαν αφετηρία την εκπλήρωση των εθνικών και 

διεθνών επιταγών περί επίτευξης βιώσιμων συστημάτων μεταφορών και 

μετακίνησης, όσο και τα πορίσματα και τις κατευθύνσεις του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και των διαφόρων επιμέρους στρατηγικών του Δήμου Σητείας.  

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Σητείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία και τα επιμέρους βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Παρατηρητηρίου ELTIS και την εθνική νομοθεσία 

καθώς και τις Κατευθύνσεις του Πράσινου Ταμείου (ΥΠΕΝ) και του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών. 

 

Το σύνολο των παραδοτέων του ΣΒΑΚ Σητείας περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

Π1 Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης 

ΣΒΑΚ  

Π2 Καθορισμός διαδικασίας ανάπτυξης του ΣΒΑΚ, του 

χρονοδιαγράμματος, των εμπλεκόμενων φορέων και ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης (παρόν παραδοτέο) 

Π3 Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων-  

Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων 

Π4 Οριστικό ΣΒΑΚ- Μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης 

των Μέτρων 

 

Καθένα από τα παραπάνω Παραδοτέα αναλύεται σε επιμέρους αυτοτελή τμήματα 

και παραδίδεται σύμφωνα με τη σύμβαση μετά από συνεργασία του αναδόχου 

σχήματος με την Ομάδα Εργασίας του Δήμου Σητείας.  

Σύμφωνα με την από 12/3/2021 σύμβαση για το ΣΒΑΚ Σητείας το αντικείμενο του 

δεύτερου παραδοτέου περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ, ΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   

▪ Ανάλυση και Εναρμόνιση των τοπικών πολιτικών για την ολοκληρωμένη 

προσέγγιση σχεδιασμού εκπόνησης του ΣΒΑΚ 

▪ Πλάνο Συμμετοχής ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών στη διαδικασία 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ 

▪ Διεξαγωγή διαβούλευσης 

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

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

κινητικότητας 

 

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

οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

Τεχνική έκθεση που θα περιγράφει αναλυτικά την οργάνωση των διαδικασιών 

ανάπτυξης του ΣΒΑΚ, τον ορισμό των εμπλεκόμενων φορέων και την Ανάλυση της 

Υφιστάμενης Κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης. 

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

2.1 Η ανάλυση και εναρμόνιση των τοπικών πολιτικών για την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση σχεδιασμού εκπόνησης του ΣΒΑΚ, 

2.2 Περιγραφή των διαδικασιών για τη σύσταση και το ρόλο του Δικτύου Φορέων 
και υποστηρικτικό υλικό λειτουργίας του καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησης του 
ΣΒΑΚ καθώς και με το πέρας αυτού,  

2.3 Η μεθοδολογία οργάνωσης – υποστήριξης και εκπόνησης της 1ης 
διαβούλευσης φορέων, καθώς και το ευρύτερο πλάνο συμμετοχής των φορέων 
και των πολιτών στη διαδικασία του ΣΒΑΚ, 

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

2.5 Τα αποτελέσματα της εκπόνησης της 1ης διαβούλευσης, 

2.6 Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων υφιστάμενης κατάστασης (ενδ. 
Αξιολόγηση στοιχείων υφιστάμενων στρατηγικών και μελετών, δημογραφικά 
χαρακτηριστικά, συνεργαζόμενοι φορείς, επιτόπιες αυτοψίες, ερωτηματολόγια, 
συνεντεύξεις, απόψεις δικτύου φορέων και κοινού κ.α.), 

2.7 Αναλυτική παρουσίαση δεδομένων υφιστάμενης κατάστασης που θα 
περιλαμβάνουν ειδικότερα την καταγραφή σχετικά με: το δίκτυο δημόσιων 
μεταφορών, το δίκτυο μη-μηχανοκίνητων μέσων (πεζή μετακίνηση και 
ποδήλατο), το δίκτυο ή τις δυνατότητες συνδυασμένων μεταφορών, την 
υφιστάμενη ιεράρχηση του δικτύου, τα στοιχεία οδικής ασφάλειας και κρίσιμων 
περιοχών, τα ζητήματα διαχείρισης κινητικότητας και κυκλοφορίας και 
στάθμευσης (με εντοπισμό προβληματικών ζωνών παράνομης ή νόμιμης 
στάθμευσης), τα δεδομένα εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την ανάλυση 
δεδομένων των ευφυών συστημάτων μεταφορών που σήμερα εντοπίζονται στην 
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πόλη της Σητείας. Οι παραπάνω θεματικές δύνανται να αυξάνονται με δεδομένη 
τη δυνατότητα περαιτέρω συλλογής στοιχείων με τη συμβολή της ΟΔΕ και των 
εμπλεκόμενων φορέων. Είναι κρίσιμο να παρουσιάζονται υλοποιημένα, 
προγραμματιζόμενα ή εν εξελίξει έργα υποδομών και παρεμβάσεις ρυθμιστικού/ 
κανονιστικού χαρακτήρα που θα επηρεάσουν την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ, 

2.8 Αναλυτική παρουσίαση δεδομένων έρευνας Π-Π μετακινήσεων για το 
πολεοδομικό συγκρότημα Σητείας, χαρακτηριστικών μετακινήσεων ΜΜΜ, 
κυκλοφοριακού φόρτου και σύνθεσης κυκλοφορίας ανά μέσο σε τουλάχιστον 8 
κόμβους κ.λπ. 

2.9 Συνοπτική θεώρηση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών ζητημάτων της 
υφιστάμενης κατάστασης σε πίνακα SWOT καθώς και ανάπτυξη πρότυπων 
πινακίδων εντοπισμού προβλημάτων για καθορισμό στόχων/ προτεραιοτήτων 
κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν σε επόμενο στάδιο 

2.10 Παρουσίαση σεναρίων μελλοντικής κατάστασης του συστήματος 
κινητικότητας της πόλης της Σητείας με απλό και εύληπτο τρόπο ώστε να 
μπορούν να αξιολογούνται τόσο από την ΟΔΕ του Δήμου όσο και από το Δίκτυο 
Φορέων.  

Οι ενότητες 2.7 και 2.8 θα πρέπει να συνοδεύονται από τους ανάλογους χάρτες 
και διαγράμματα. 
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 1.1 Διατύπωση Χρονοδιαγράμματος ΣΒΑΚ  
 

 
1.1.1 Κατάλογος απαιτούμενων δεδομένων και ενδεικτικός τρόπος συλλογής 

Ο ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας συνέταξε υπό μορφή πινάκων τον κατάλογο 
των απαιτούμενων δεδομένων για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ.  

Οι παρακάτω Πίνακες προωθήθηκαν στην Ομάδα Εργασίας του Δήμου (αναμένεται 
απάντηση – κάποια έχουν ήδη δοθεί ή έχουν δοθεί κατευθύνσεις ανεύρεσής τους), 
προκειμένου να συμπληρωθούν και κατόπιν να εκτιμηθούν οι ελλείψεις σε Χωρικά 
και Κυκλοφοριακά δεδομένα για το ΣΒΑΚ του Δήμου Σητείας. 

 

Πίνακας 1: Απαιτούμενα δεδομένα για το ΣΒΑΚ του Δήμου Σητείας  

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

Παραλαβή 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 Ψηφιακό υπόβαθρο της πόλης   

2 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (υφιστάμενο/ σε 
ψηφιακή μορφή) 

  

3 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (υφιστάμενο/ σε 
έντυπη μορφή) 

  

4 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (προτεινόμενο/σε 
ψηφιακή μορφή) 

  

5 Χάρτης υφιστάμενων χρήσεων γης   

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

  

7 Πολεοδομικές μελέτες σε εξέλιξη  (αν υπάρχουν)   

8 Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό σχέδιο – Σχέδιο πόλης   

9 Παλαιότερες κυκλοφοριακές μελέτες   

10 Μελέτες Στάθμευσης & ελεγχόμενης στάθμευσης   

11 
Μελέτες κόμβων & Προγράμματα σηματοδότησης 
(φανάρια) 

  

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

  

13 Χάρτης με δίκτυα ΟΚΩ   

14 Αδιάνοικτοι δρόμοι    

15 Οδοί αρμοδιότητας Δήμου   

16 
Αστική και Δημοτική συγκοινωνία (διαδρομές, 
δρομολόγια) 

  

17 
Θεσμοθετημένους – υλοποιημένους – μη 
υλοποιημένους πεζόδρομους 

  

18 
Επιχειρησιακό σχέδιο (υφιστάμενο ή 
προτεινόμενο σε ψηφιακή μορφή) 

  

19 
Προτεινόμενες ή προγραμματιζόμενες 
παρεμβάσεις (σχέδια αναπλάσεων κτλ). 

  

20 Υφιστάμενοι κανονισμοί φορτοεκφορτώσεων   

21 Υφιστάμενοι κανονισμοί τραπεζοκαθισμάτων   

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

  

ΣΤΑΔΙΟ 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΒΑΚ 
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23 
ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές που αφορούν 
περιοχές εκτός ΒΑΑ 

  

24 Κυκλοφοριακά στοιχεία που διαθέτει ο Δήμος    

25 
Κυκλοφοριακά στοιχεία από Περιφέρεια - Ο Δήμος 
να στείλει αίτημα 

  

26 
Στοιχεία ατυχημάτων - Ο Δήμος να στείλει αίτημα 
στην Τροχαία  

  

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

  

28 

Μελέτες για τη Δημόσια Συγκοινωνία  

- έρευνα προέλευσης προορισμού 

- δημιουργία νέων γραμμών λεωφορείων 

- χώροι στάθμευσης 

  

29 Έρευνες δεικτών κυκλοφορίας   

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

  

31 Ζώνες προστασίας    

32 Σχεδιαζόμενα δίκτυα πεζού – ποδηλάτη    

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

  

 

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

Χωρικά και Κυκλοφοριακά Δεδομένα Διαθεσιμότητα 
Πρωτογενή 
δεδομένα 

Δευτερογενή 
δεδομένα 

Πυκνότητα πληθυσμού    

Ανάγλυφο    

Θεσμοθετημένες χρήσεις γης    

Υφιστάμενες χρήσεις γης    

Σημαντικές χρήσεις γης της ευρύτερης 
περιοχής 

   

Θεσμοθετημένη ιεράρχηση οδικού δικτύου    

Υφιστάμενη 
λειτουργία 
οδικού δικτύου  

ιεράρχηση  

 

 

κατευθύνσεις   

φωτεινοί σηματοδότες   

Πλάτος οδοστρώματος    

Πλάτος πεζοδρομίων    

Πλάτος διαχωριστικών νησίδων    

Αποστάσεις μεταξύ ρυμοτομικών 
γραμμών 

   

Διαχείριση στάθμευσης    

Ένταση στάθμευσης    

Προσφερόμενες θέσεις στάθμευσης    

Δίκτυα 
μεταφορών 

ΚΤΕΛ    

Αστικά ΚΤΕΛ    

Δημοτική συγκοινωνία    

Ταξί    

Θέματα 
κυκλοφορίας 

επικίνδυνα σημεία    

φράγματα για πεζούς    

φράγματα για ΙΧ    

θέσεις τροχαίων συμβάντων    

Περιβαλλοντικά δεδομένα    

Δίκτυο πεζού – ποδηλάτη    
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1.1.2 Τελικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης ΣΒΑΚ 

Ο Δήμος Σητείας (συγκεκριμένα η Ο.Ε. με τη συμβολή του αναδόχου συμβούλου) στο 
πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας συνέταξε το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης 
του ΣΒΑΚ. 

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

1) την προτεραιότητα υλοποίησής τους, 

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

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

το χρονοδιάγραμμα έχει ως στόχο την καταγραφή της διαδικασίας ανάπτυξης.  

Επισημαίνεται πως το σύνολο του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης στο οποίο 
εμπλέκεται και η συμβολή του αναδόχου είναι 16 μήνες και αφορά στο χρονικό 
διάστημα έως και την οριστική σύνταξη του Σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του 
Σχεδίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.  

Σημειώνεται ότι, το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα αναθεωρείται σε περίπτωση 
που κριθεί αναγκαίο, όπως στην παρούσα φάση με την εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19. Εκτιμάται ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις (της τάξης των 2 μηνών) και 
συνεπώς, στο επόμενο χρονικό διάστημα, η Ο.Ε. σε συνεννόηση με τον ανάδοχο 
σύμβουλο, θα επαναπροσδιορίσουν το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης του ΣΒΑΚ. 
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 1.2 Σχέδιο συμμετοχής για την ενημέρωση και την ενεργοποίηση 
των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών  

 

1.2.1 Γενικά 

Οι κατηγορίες εμπλεκομένων μερών, πλέον της Ομάδας Εργασίας του Δήμου, που 
θα συμμετάσχουν στα διαφορετικά στάδια εκπόνησης του ΣΒΑΚ Σητείας είναι: 

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

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

κινητικότητα εντός του αστικού ιστού της πόλης, αποτελούν βασική ομάδα 

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

κατά κανόνα από σύγκρουση συμφερόντων, στοιχείο που μπορεί να προληφθεί 

με κατάλληλη ενημέρωση για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του ΣΒΑΚ. Λοιποί 

εμπλεκόμενοι φορείς είναι τα επιμελητήρια, οι σύλλογοι, οι όμοροί ΟΤΑ, η 

Περιφέρεια Κρήτης, η Τροχαία, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης κ.α..  

▪ Πολίτες του Δήμου Σητείας: Οι πολίτες αποτελούν το τελευταίο και ευρύτερο 

σύνολο το οποίο συμμετέχει στη διαδικασία σχεδιασμού. Η κυριότερη 

προϋπόθεση για την ορθολογική αξιοποίηση της άποψης των πολιτών αποτελεί 

η σωστή ενημέρωση τους πάνω στο θέμα στο οποίο καλούνται να εκφράσουν 

την άποψη τους και η εμπλοκή τους από την αρχή του σχεδιασμού μέχρι και το 

πέρας της ανάπτυξης (Σχεδίου και υλοποίησης των μέτρων). 

 

Διαδικασίες εμπλοκής φορέων και κοινού 

Μία από τις βασικές διαφορές του ΣΒΑΚ σε σχέση με τις παραδοσιακές μελέτες και 
υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού είναι η ενεργή συμμετοχή των φορέων και 
πολιτών σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης του σχεδίου. 

Η συμμετοχή διαφορετικών τύπων εμπλεκόμενων σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού 
και η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων απαιτήσεων τους είναι σημαντική. Η συμμετοχή 
των εμπλεκόμενων, υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού και 
αποδοτικού σχεδίου. Η ανάπτυξη ειδικής στρατηγικής είναι απαραίτητη για την 
εμπλοκή διαφορετικών συμμετεχόντων, ανταποκρινόμενη στις διαφορετικές μορφές 
και τεχνικές, ανάλογα με το εάν πρόκειται για δημόσιες αρχές, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, κοινωνικές οργανώσεις και οργανώσεις πολιτών ή όλα αυτά μαζί.  

Επιπλέον, οι πολίτες αποτελούν μία ειδική υπο-ομάδα εμπλεκόμενων. Η συμμετοχή 
τους στη διαδικασία σχεδιασμού είναι ένα θεμελιώδες καθήκον της τοπικής αρχής, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ποιότητα της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων. Η συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό είναι επίσης μία απαίτηση 
που καθορίζεται από τις οδηγίες της ΕΕ και τις διεθνείς συμβάσεις. 

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

Εξασφάλιση της συμμετοχής των αρμόδιων εμπλεκόμενων φορέων σε 

βασικά στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού. 

 

Ενθάρρυνση των πολιτών για ενημέρωση και συμμετοχή στη συζήτηση. 
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Σχεδιασμός βιώσιμων λύσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής όλων 

των πολιτών και η δημιουργία αισθήματος «ιδιοκτησίας» για τη διαδικασία 

σχεδιασμού. 

Ενίσχυση της ζωτικότητας της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής 

κουλτούρας. 

 

Βελτίωση της συνολικής ποιότητας, αποτελεσματικότητας, οικονομικής 

αποδοτικότητας, διαφάνειας, αποδοχής και νομιμότητας του σχεδιασμού 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας.  

Η συμμετοχή και εμπλοκή του κοινού στον σχεδιασμό για το ΣΒΑΚ είναι βασική αρχή 
για να θεωρείται ένα ΣΒΑΚ ολοκληρωμένο. Κρίνεται γενικά ότι χωρίς την εμπλοκή 
του κοινού στον συν-σχεδιασμό του οράματος και στην παρακολούθηση του 
συνόλου του, ένα ΣΒΑΚ δεν είναι πλήρες άρα και δεν λογίζεται ως τέτοιο από την ΕΕ.  

Οι όποιες συμμετοχικές διαδικασίες πρέπει να εκκινούν στη βάση της ενημέρωσης 
των συμμετεχόντων, ώστε να εμπλέκονται ουσιαστικά στον σχεδιασμό. 

Οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετέχουν συνεχώς σε όλες 
τις φάσεις της ανάπτυξης του ΣΒΑΚ, αλλά οι συμμετοχικές διαδικασίες τους θα 
πρέπει να παραμένουν χωριστές. Αυτό δίνει στην αρχή σχεδιασμού την ευκαιρία να 
αντιμετωπίσει διεξοδικά τα διάφορα επίπεδα απόψεων, γνώσεων και συμφερόντων 
κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Επιτρέπει, επίσης, την προσαρμογή των 
μορφών συμμετοχής στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πολιτών και στοχεύει σε 
συγκεκριμένες ομάδες, π.χ. ευάλωτες ή περιθωριοποιημένες ομάδες, οι οποίες είναι 
επιρρεπείς στο να «μην ακουστούν» ακολουθώντας μεικτή προσέγγιση. Ωστόσο, η 
προσέγγιση αυτή απαιτεί προσεκτική εναρμόνιση των δραστηριοτήτων 
διαβούλευσης, ενώ τα αποτελέσματα των επιμέρους διαβουλεύσεων θα πρέπει να 
συνδυαστούν σε μια κοινή διαδικασία. 

Μετά τη σύσταση της Ομάδας Εργασίας, ο Δήμος καλείται να αναζητήσει 
λεπτομερώς και να καταγράψει τους φορείς που θα αποτελέσουν το Δίκτυο Φορέων 
(πρωτοβάθμια εμπλεκόμενοι), τους φορείς και συλλογικότητες που θα συμμετέχουν 
συμπληρωματικά στη διαδικασία (δευτεροβάθμια εμπλεκόμενοι), καθώς και να 
διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή του κοινού.  

Το Δίκτυο Φορέων είναι το συλλογικό όργανο όλων των εμπλεκόμενων μερών στο 
πλαίσιο ανάπτυξης του ΣΒΑΚ που καλείται να συν-διαμορφώσει το ΣΒΑΚ μαζί με τον 
βασικό φορέα εκπόνησης. Επίσης, σημειώνεται ότι οι συναντήσεις με τους φορείς θα 
πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους με καθορισμένη 
θεματολογία και να γίνεται θετική προσπάθεια εξοικείωσης των φορέων με τις νέες 
έννοιες, καθώς και να αποφεύγονται οι άνευ λόγου εντάσεις που δεν συνδέονται 
άμεσα με τη βασική θεματολογία του ΣΒΑΚ. 

Επίσης, η  αρχή σχεδιασμού, θα πρέπει να προσδιορίσει τον βαθμό στον οποίο θα 
εμπλακούν οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία διαβούλευσης,  
ακολουθώντας τη γενική μεθοδολογία: ενημέρωση – διαβούλευση – συμμετοχή – 
συνεργασία - εξουσιοδότηση (IAP2, 2007). 

Η συμμετοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει την εμπλοκή των πολιτών και των 
ενδιαφερομένων μερών σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού από την ανάλυση των 
προβλημάτων κινητικότητας έως την παρατήρηση σχετικά με το τελικό σχέδιο (και 
ενδεχομένως την εφαρμογή του), ώστε οι γνώσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις τους 
να ενσωματωθούν στη λήψη διοικητικών και πολιτικών αποφάσεων. Ο σκοπός της 
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συμμετοχής μπορεί να ποικίλει μεταξύ των φάσεων σχεδιασμού (π.χ. συλλογή 
πληροφοριών, συζήτηση απόψεων, λήψη κοινών αποφάσεων) και έτσι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί διαφορετικό κοινό-στόχος και τεχνικές εμπλοκής ανάλογα με τη 
διερευνώμενη δραστηριότητα. 

Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει ευκαιρίες συμμετοχής των πολιτών και των 
ενδιαφερομένων σε διάφορα στάδια της διαδικασίας διαβούλευσης των ΣΒΑΚ. Οι 
διάφορες διαδικασίες συμμετοχής που περιγράφονται δείχνουν ότι υπάρχουν 
διαφορετικοί τρόποι και επίπεδα όπου οι αρχές σχεδιασμού μπορούν να εμπλέκουν 
τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς στην ανάπτυξη των ΣΒΑΚ. 

 

Κατά συνέπεια, η εμπλοκή των φορέων αλλά και των πολιτών πραγματοποιείται σε 
όλες τις φάσεις ανάπτυξης του ΣΒΑΚ: τόσο στη φάση συλλογής δεδομένων που 
αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση όσο και στη φάση σχεδιασμού των πακέτων 
μέτρων και φυσικά στη φάση της τελικής επιλογής και έγκρισης.  

 

Πως μετέχουν φορείς και κοινό  

Στο ΣΒΑΚ Σητείας με δεδομένη την ειδική περίοδο έξαρσης της πανδημίας COVID-19 
θα επιχειρήσει την κατά το δυνατόν διεπαφή ομάδας εργασίας, φορέων και κοινού 
μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων και συναντήσεων στη βάση του εφικτού (κυρίως 
υιοθέτηση υβριδικού μοντέλου συνεργασίας).   

Η συμμετοχή φορέων και κοινού γίνεται και της 3 φάσεις ανάπτυξης του ΣΒΑΚ με 
ιδιαίτερη συνεισφορά τους κατά την τη ΛΥΣΗ της υφιστάμενης κατάστασης και τον 
εντοπισμό προβλημάτων και ευκαιριών, κατά τον καθορισμό ΣΤΡΑΤΗΓΙ–ΗΣ (όραμα - 
στόχοι - μέτρα), και κατά την υιοθέτηση του.  

Μετά τη σύστασή του, το δίκτυο φορέων θα συνεδριάζει μέσω τηλεδιασκέψεων ή δια 
ζώσης συναντήσεων και θα ενημερώνεται μέσω ιστοσελίδας, σελίδας κοινωνικών 
δικτύων, προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά και δια ζώσης. Η 
συμβολή του δικτύου φορέων θα γίνεται μέσω απαντήσεων σε ειδικά διαμορφωμένα 
ερωτηματολόγια και μέσω οργανωμένων προτάσεων προς την ομάδα εργασίας.  
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Το κοινό ενημερώνεται μέσω ιστοσελίδας και σελίδας κοινωνικών δικτύων και η 
συμβολή του γίνεται μέσω ερωτηματολογίων ή και μέσω κατάθεσης προτάσεων 
στην ομάδας εργασίας.   

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν 3 διαβουλεύσεις ως εξής: 

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

ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 

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

αξιολόγηση πακέτου Μέτρων 

➢ 3η Διαβούλευση - Ενημέρωση πολιτών για τα επιλεγμένα μέτρα 

Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα οργανωθούν 2 εργαστήρια συμμετοχικού 
σχεδιασμού με θεματολογία που θα σχετίζεται με τον καθορισμό στρατηγικής και 
τον ειδικό προσδιορισμό μέτρων ανά τομέα (π.χ. Προώθηση ηλεκτροκίνησης σε όλα 
τα μέσα, ενίσχυση ποδηλάτου στην πόλη κ.α.).  

Στη διάρκεια του έργου θα αναζητηθούν και άλλες μέθοδοι εμπλοκής φορέων και 
κοινού ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της Σητείας. 

 

1.2.2 Δίκτυο Φορέων  

Μια κύρια δραστηριότητα της ομάδας εργασίας και πρώτο βήμα για τον συμμετοχικό 
σχεδιασμό, είναι η αναγνώριση και η επιλογή των φορέων που εμπλέκονται με 
οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο στο σύστημα μεταφορών και δραστηριοτήτων 
της εξεταζόμενης αστικής περιοχής για τον Δήμο Σητείας.  

Το πλήθος των εμπλεκομένων φορέων ενδέχεται να είναι μεγάλο, διότι πολλοί φορείς 
δραστηριοποιούνται στο σύστημα αστικών μετακινήσεων με διάφορους πιθανούς 
τρόπους, ενώ πολλοί φορείς είναι συναρμόδιοι για σειρά ζητημάτων και αρκετοί 
λαμβάνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων του τοπικού συστήματος. Ωστόσο, δεν είναι 
δεσμευτικό για κάθε φορέα να συμμετάσχει στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ.  

Βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι να προσδιοριστούν όλοι οι φορείς και οι 
αντίστοιχες αρμοδιότητες/ ευθύνες τους στο σύστημα μετακινήσεων της περιοχής 
παρέμβασης αλλά και να διαπιστωθούν οι εμπλεκόμενοι που πρόκειται να 
επηρεαστούν σημαντικά από πιθανές αλλαγές/ παρεμβάσεις που είναι δυνατό να 
προταθούν από ένα ΣΒΑΚ (ιεράρχηση φορέων). Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η 
ομάδα εργασίας δεν μπορεί να υποχρεώσει τη συμμετοχή και τη συνεργασία κανενός 
φορέα, αλλά αντίθετα θα πρέπει να εργαστεί ώστε να παρουσιάσει πειστικά 
επιχειρήματα για τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων από αυτούς. 

Οι κύριες Αρμοδιότητες του Δικτύου Φορέων (σύμφωνα με τις οδηγίες εκπόνησης 
ΣΒΑΚ, ΜΒΚ, 2016) περιλαμβάνουν τα παρακάτω:  

- Την εξασφάλιση ότι αποτυπώνονται και λαμβάνονται υπόψη οι επιδιώξεις και οι 

απόψεις του σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης του σχεδίου. 

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

συμμετοχής του: 

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

ευθύνη  εκπόνησης του ΣΒΑΚ 
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o στην αποτύπωση των προβλημάτων και αναγκών καθώς και των ευκαιριών 

που μπορούν να αναδειχθούν για την περιοχή παρέμβασης,  

o στην ανάπτυξη και εξέταση των εναλλακτικών σεναρίων για την περιοχή 

παρέμβασης, καθώς και στη διατύπωση του κοινού οράματος  

o στην παρουσίαση στην Επιτροπή Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ και στους πολίτες, 

των μέτρων παρέμβασης που έχουν επιλεγεί για την επίτευξη του οράματος 

και των καθορισμένων στόχων στην περιοχή παρέμβασης, 

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

προϋπολογισμό, τις πηγές χρηματοδότησης και τη μεθοδολογία 

παρακολούθησης & αξιολόγησης,  

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

την υλοποίηση των επιλεγμένων μέτρων παρέμβασης δομές, όργανα και 

χρηματικοί πόροι, 

o στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΣΒΑΚ, 

o στην επικαιροποίηση - αναθεώρηση του εγκεκριμένου ΣΒΑΚ, κατά τη 

μακροπρόθεσμη φάση υλοποίησής του. 

Το Δίκτυο Φορέων μπορεί  ακόμη να συμβάλει: 

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

- στην επιλογή των προτεραιοτήτων και των στόχων του ΣΒΑΚ, 

- στην επιλογή των κατάλληλων μέτρων του ΣΒΑΚ, 

- στην παροχή των απαιτούμενων στοιχείων όπως αυτά προβλέπονται στο 

Σχέδιο Δράσης για τη  Διαχείριση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του ΣΒΑΚ. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βασικοί φορείς που προσκλήθηκαν να 
μετέχουν στο ΣΒΑΚ Σητείας.  

 

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

Πολιτικοί προϊστάμενοι, 
κατέχοντες θέσεις 
ευθύνης κ.α.  

Δήμαρχοι όμορων (και μη) δήμων 
Περιφερειάρχης Κρήτης και αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, 
Βουλευτές Νομού Λασιθίου, 
Εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων Δ. Σητείας, 
Εκπρόσωποι τοπικών αρχών (συμβουλίων κ.α.) 

Μέσα μεταφοράς, 
διαχείριση υποδομών, 
ελεγκτικές αρχές  

ΚΤΕΛ Ηρακλείου- Λασιθίου, 
ΤΑΞΙ Σητείας, 
Πάροχοι κοινοχρήστων μέσων μετακίνησης, 
Ιδιοκτήτες μεγάλων χώρων στάθμευσης, 
Πάροχοι ενοικιαζόμενων οχημάτων, 
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης,  
Εκπρόσωποι των τοπικών ΟΚΩ, 
Λιμεναρχείο Σητείας, 
Αερολιμένας Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος», 
Τροχαία Σητείας, 
Δημοτική Αστυνομία Σητείας, 
Πυροσβεστικό Σώμα, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, 
Περιφέρεια Κρήτης 
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Φορείς με σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη 
μετακινήσεων, τις 
βασικές 
δραστηριότητες της 
πόλης/ υπαίθρου κ.α.  

Υπηρεσίες Δ. Σητείας (συμπ. εταιρειών ανάπτυξης δημοσίου 
συμφέροντος), 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΛΜΕΠΑ και λοιποί πάροχοι 
εκπαιδευτικού έργου (συμπ. ιδιωτικών ΙΕΚ κ.α.), 
ΙΤΕ και Τεχνολογικό Πάρκο, 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, 
Εμπορικό Επιμελητήριο Σητείας, 
Εμπορικός Σύλλογος Σητείας, 
Σύλλογος Επισιτισμού και Διασκέδασης Σητείας, 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (ΤΕΕ-ΤΑΚ) 

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

ΕΣΑΜΕΑ,  
Παγκρήτιος Σύλλογος Αναπήρων, 
Περιφερειακή Ένωση Τυφλών, 
Ποδηλατικές ενώσεις (cycling mass), 
Τοπικές ενώσεις με περιβαλλοντικό πρόσημο (ενδ. Σύλλογος 
Αγίας Τριάδας),  
Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, 
Άλλες συλλογικότητες με περιβαλλοντικό πρόσημο (ενδ. 
Πράσινοι).  

 

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της 1ης ηλεκτρονικής συνάντησης (1ος κύκλος 
διαβούλευσης), που περιγράφεται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο, το δίκτυο 
Φορέων εξειδικεύτηκε περαιτέρω και ο αναλυτικός πίνακας με τους αντίστοιχους 
εκπροσώπους περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος παραδοτέου. 

 

1.2.3 Υπογραφή Συμφώνου Συμμετοχής του ΟΤΑ με το Δίκτυο Φορέων 

Στο πλαίσιο του 1ου Παραδοτέου του ΣΒΑΚ του Δήμου Σητείας, συντάχθηκε κείμενο 
ως υπόδειγμα για την υπογραφή Συμφώνου Συμμετοχής Φορέων. 

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της 1ης ηλεκτρονικής συνάντησης (1ος κύκλος 
διαβούλευσης), που περιγράφεται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο, το Σύμφωνο 
Συμμετοχής παρουσιάστηκε/ μοιράστηκε στους Φορείς και περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα Ι του παρόντος παραδοτέου. 

Έως την υποβολή του παρόντος Παραδοτέου, στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ του Δήμου 
Σητείας, το προαναφερόμενο Σύμφωνο Συμμετοχής έχει υπογραφεί από 12 
εκπροσώπους των κάτωθι: 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 

 Επιμελητήριο Λασιθίου 

 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας 

 Εμπορικό Σύλλογο Σητείας 

 Αστυνομικό Τμήμα Σητείας 

 Ένωση Ξενοδόχων Επαρχίας Σητείας 

 Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες Δήμου Σητείας 

 Σωματείο Ιδιοκτητών ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) Σητείας (ΠΡΑΙΣΣΟΣ) 

 Ενοικιαζόμενα Αυτοκίνητα Ανατολικής Κρήτης – HNIOXOS  

 Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας 
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 Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Σητείας 

 IDEAS SPREAD ΑΜΚΕ 

 

 

1.2.4 Διαδικτυακή έρευνα ερωτηματολογίων πολιτών  

Για τις ανάγκες του ΣΒΑΚ του Δήμου Σητείας, η ομάδα εργασίας διαμόρφωσε και 
ανάρτησε στα μέσα του Δήμου, στον τοπικό Τύπο και στην ιστοσελίδα 
www.sitiasvak.gr που φιλοξενεί υλικό του ΣΒΑΚ, ειδικά ερωτηματολόγια 
τοποθέτησης πολιτών.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο από το οποίο προκύπτουν δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται στην ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και στη διαμόρφωση του 
οράματος. Το δείγμα που συλλέχθηκε από τα ερωτηματολόγια θα βοηθήσει στη 
δημιουργία μιας χρήσιμης βάσης δεδομένων η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί σε 
παραπάνω από ένα στάδιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ.  

Επίσης, εκτός από την ανάγκη ανάδειξης προβλημάτων και ευκαιριών του Δήμου, 
για να μπορέσουν να αποτυπωθούν στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 
χαρακτηριστικά των μετακινήσεων των πολιτών και των διαφορετικών κοινωνικών 
ομάδων του Δήμου, είναι σημαντικό η έρευνα να συμπεριλαμβάνει ερωτήσεις που να 
διαχωρίζουν τους ερωτώμενους ανά κατηγορίες.  

Για τον λόγο αυτό, στο εκάστοτε ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται ερωτήσεις 
σχετικά με τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά του/της κάθε ερωτώμενου/ης 
όπως φύλο, ηλικία, μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα κτλ, όσο και με βάση την 
απασχόληση, τα οχήματα που διαθέτει ο εκάστοτε πολίτης, τη συχνότητα και τα 
χαρακτηριστικά ανά σκοπό μετακίνησης.  

Τέλος, μέσα από το ερωτηματολόγιο γίνεται και μια αξιολόγηση του υφιστάμενου 
συστήματος αστικής μετακίνησης, με έμφαση στην αξιολόγηση της ασφάλειας και 
της ποιότητας εξυπηρέτησης που παρέχει η δημόσια συγκοινωνία στον Δήμο 
Σητείας. 

 

 1.3 Διαδικασία ανάπτυξης ΣΒΑΚ – Μεθοδολογικό Πλαίσιο  
 

Κατά την κατάρτιση ενός Σ.Β.Α.Κ., ακολουθούνται, ανά φάση, τα εξής:  

Φάση προετοιμασίας Σ.Β.Α.Κ. (φάση Α’): Ο φορέας εκπόνησης και η ομάδα 
εργασίας προβαίνουν στις εξής ενέργειες:  

α. ο φορέας εκπόνησης, με απόφασή του, συγκροτεί την ομάδα εργασίας 

β. ο φορέας εκπόνησης δημιουργεί και θέτει σε λειτουργία την ιστοσελίδα για 
την ανάρτηση του καταρτιζόμενου Σ.Β.Α.Κ., των απόψεων των πολιτών και 
των εμπλεκόμενων μερών και απευθύνει δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή 
στο δίκτυο φορέων. Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία 
σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184),  

γ. ο φορέας εκπόνησης συνθέτει το δίκτυο φορέων. Το σύμφωνο συμμετοχής 
υπογράφεται από τα μέλη του δικτύου φορέων και τον φορέα εκπόνησης 

http://www.sitiasvak.gr/
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σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6. Ο φορέας εκπόνησης αναρτά το 
υπογεγραμμένο σύμφωνο συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ.,  

δ. η ομάδα εργασίας μετά τη συγκρότησή της, συλλέγει τα σχετικά με το 
Σ.Β.Α.Κ. κείμενα και μελέτες εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου 
που αφορούν ή επηρεάζουν την περιοχή παρέμβασης. Λαμβάνει υποχρεωτικά 
υπόψη τα Σ.Β.Α.Κ. των όμορων ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης και των ΟΤΑ με 
χωρική αρμοδιότητα εντός αυτής, τα οποία έχουν ήδη χαρακτηριστεί με την 
απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 8. Εξετάζει την πληρότητα των στοιχείων 
και δεδομένων αναφορικά με την περιοχή παρέμβασης και εισηγείται στον 
φορέα εκπόνησης τη συμπλήρωσή τους. 

 

Φάση ανάπτυξης Σ.Β.Α.Κ. (φάση Β’) 

Στη φάση αυτή– την οποία βρισκόμαστε τώρα - περιλαμβάνονται τα εξής 
στάδια:  

α. Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ. Στο στάδιο 
αυτό, η ομάδα εργασίας καθορίζει:  

αα. το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ. και των επόμενων 
σταδίων και εργασιών του, και 

αβ. το σχέδιο συμμετοχής των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών με 
δράσεις για την ενημέρωση και την ενεργοποίησή τους στην ανάπτυξη των 
μέτρων του Σ.Β.Α.Κ. 

Το χρονοδιάγραμμα και το σχέδιο συμμετοχής περιλαμβάνονται σε 
παραδοτέο που συντάσσεται από την ομάδα εργασίας, υποβάλλεται στον 
φορέα εκπόνησης και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ.  

β. Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων. 
Με τη συμμετοχή του δικτύου φορέων, πραγματοποιείται η πρώτη 
διαβούλευση με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη. Για την ολοκλήρωση 
του σταδίου αυτού, η ομάδα εργασίας συντάσσει και υποβάλλει στον φορέα 
εκπόνησης παραδοτέο το οποίο περιλαμβάνει:  

βα. τα πορίσματα της πρώτης διαβούλευσης, κατόπιν αξιολόγησης και 
επεξεργασίας από την ομάδα εργασίας,  

ββ. την έκθεση αποτύπωσης της κατάστασης κινητικότητας εξετάζοντας 
κατ’ ελάχιστον τα προβλήματα και τις ευκαιρίες για τα οριζόμενα στην παρ. 1 
του άρθρου 3, και  

βγ. τα σενάρια για την κατάσταση της περιοχής παρέμβασης σε ορίζοντα 
πέντε (5), δέκα (10) ή περισσότερων ετών.  

 

Το παραδοτέο του σταδίου 2 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ. 

Στη συνέχεια (επόμενο παραδοτέο) θα ακολουθήσουν το/τα: 
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Στάδιο 3: Ανάπτυξη και προσδιορισμός κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και 
στόχων. Το αρχικό κοινό όραμα και οι προτεραιότητες του Σ.Β.Α.Κ. 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα εκπόνησης προς διαβούλευση. Η 
ομάδα εργασίας με τη συνεργασία του δικτύου φορέων εξετάζει το σύνολο 
των σχολίων και απόψεων, περιλαμβανομένων και όσων έχουν υποβληθεί 
κατά το στάδιο 2, συντάσσει και υποβάλλει στον φορέα εκπόνησης για το 
επικρατέστερο σενάριο, παραδοτέο στο οποίο:  

γα. ορίζονται σαφώς το τελικό κοινό όραμα, οι προτεραιότητες του Σ.Β.Α.Κ. 
και τα προβλήματα τα οποία επιδιώκει να επιλύσει, σε διάστημα, 
τουλάχιστον, δεκαετίας, και  

γβ. προσδιορίζονται οι επιμέρους στόχοι, οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι, 
μετρήσιμοι, υλοποιήσιμοι και με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.  

Το παραδοτέο του σταδίου 3 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ.  

 

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων. Συγκεντρώνονται και 
προσδιορίζονται τεκμηριωμένα τα καταλληλότερα μέτρα που εξυπηρετούν 
τον σκοπό του Σ.Β.Α.Κ. Με τη συμμετοχή του δικτύου φορέων 
πραγματοποιείται η διαβούλευση με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη, 
κατά την οποία παρουσιάζονται τα μέτρα που έχουν προσδιορισθεί, για την 
υποβολή σχολίων τους. Το δίκτυο φορέων συνεργάζεται με την ομάδα 
εργασίας και υποβάλλει τις απόψεις του. Για την ολοκλήρωση του σταδίου, η 
ομάδα εργασίας εξετάζει το σύνολο των σχολίων και απόψεων για την 
επιλογή των πλέον πρόσφορων μέτρων. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω 
εξέτασης, συντάσσει και υποβάλλει στον φορέα εκπόνησης παραδοτέο 
κείμενο που περιλαμβάνει:  

δα. τα πορίσματα της δεύτερης διαβούλευσης κατόπιν αξιολόγησης και 
επεξεργασίας των συλλεγέντων σχολίων και, 

δβ. τα επιλεγέντα μέτρα παρέμβασης, πακέτα μέτρων, τη σύνδεσή τους με το 
όραμα, τις προτεραιότητες και τους στόχους του Σ.Β.Α.Κ., καθώς και τους 
σχετικούς δείκτες παρακολούθησης. 

Το παραδοτέο του σταδίου 4 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ.  

 Στάδιο 5: Κατάρτιση - υποβολή σχεδίου δράσης. Για την κατάρτιση και 
υποβολή του σχεδίου δράσης ακολουθούνται τα εξής:  

εα. Η ομάδα εργασίας σε συνεργασία με το δίκτυο φορέων, καταρτίζει σχέδιο 
δράσης το οποίο περιλαμβάνει τα επιλεγέντα μέτρα. 

Ο φορέας εκπόνησης κοινοποιεί το σχέδιο δράσης ανάλογα με τα 
προτεινόμενα μέτρα παρέμβασης κατά περίπτωση: i. στις υπηρεσίες και 
φορείς που ορίζονται στα άρθρα 52 και 52Α του ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας, Α’ 57), για τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας και για 
τα μέτρα που αφορούν σε χερσαίους χώρους λιμένων αντιστοίχως, ii. στο 
Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Κανόνων Οδικής Κυκλοφορίας της 
Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών 
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και Μεταφορών για την εξέταση της συνάφειας των μέτρων που προάγουν 
την οδική ασφάλεια με το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας, iii. στις καθ’ 
ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς, όπως αυτές προσδιορίζονται στο σχέδιο 
δράσης, οι οποίες θα κληθούν μεταγενέστερα είτε να εγκρίνουν είτε να 
υλοποιήσουν μέτρα που προτείνονται από το Σ.Β.Α.Κ. Οι υπηρεσίες των 
στοιχείων i, ii και iii διατυπώνουν γνώμη επί των επιλεγέντων μέτρων του 
σχεδίου δράσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την 
παραλαβή αυτού.  

εβ. Αν κάποια από τις υπηρεσίες διατυπώσει τεκμηριωμένα αντιρρήσεις 
αναφορικά με την εφαρμογή προτεινόμενου μέτρου, τις αποστέλλει στον 
φορέα εκπόνησης και τις κοινοποιεί στις ως άνω εμπλεκόμενες συναρμόδιες 
υπηρεσίες. Ο φορέας εκπόνησης λαμβάνει υπόψη τις τεκμηριωμένες 
αντιρρήσεις.  

εγ. Η ομάδα εργασίας σε συνεργασία με το δίκτυο φορέων εξετάζει τις ως άνω 
αντιρρήσεις και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τροποποιεί αναλόγως το 
σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης τροποποιείται υποχρεωτικά σε περίπτωση 
διατύπωσης τεκμηριωμένων αντιρρήσεων από τον ΟΑΣΑ Α.Ε., τον ΟΣΕΘ Α.Ε. 
ή την Αττικό Μετρό Α.Ε.  

εδ. Το τελικό σχέδιο δράσης κοινοποιείται εκ νέου από τον φορέα εκπόνησης 
στις ως άνω υπηρεσίες προς ενημέρωσή τους και αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Σ.Β.Α.Κ 

εε. Στην περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των δύο (2) 
μηνών, ο φορέας εκπόνησης προβαίνει στις ενέργειες του Σταδίου  

εστ. Η μη αποστολή γνώμης από τις υπηρεσίες και τους φορείς των στοιχείων 
i, ii και iii της παρ. 2 ισοδυναμεί με σιωπηρή αποδοχή των μέτρων του σχεδίου 
δράσης.  

Στάδιο 6: Εξέταση Σ.Β.Α.Κ.: Μετά τον χαρακτηρισμό του σχεδίου ως Σ.Β.Α.Κ., η 
απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 8 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ.  

Φάση υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης μέτρων Σ.Β.Α.Κ. (Φάση 
Γ’)  

 

α. Ο φορέας εκπόνησης παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση του 
Σ.Β.Α.Κ., σύμφωνα με όσα έχουν ορισθεί στο τελικό σχέδιο δράσης του 
σταδίου 5 της φάσης Β’. Προς τούτο ο φορέας εκπόνησης:  

αα. καταρτίζει ανά διετία εκθέσεις προόδου του υλοποιούμενου Σ.Β.Α.Κ., οι 
οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Σ.Β.Α.Κ. προς ενημέρωση των 
πολιτών και εμπλεκόμενων μερών και για την υποβολή των σχολίων τους. Ο 
φορέας εκπόνησης γνωστοποιεί εγγράφως την έκδοση και την ανάρτηση της 
έκθεσης προόδου στους φορείς του σταδίου 5 και στην αρμόδια υπηρεσία του 
άρθρου 8 προς ενημέρωσή τους,  

αβ. επικαιροποιεί το σχέδιο δράσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, αγ. 
αναθεωρεί το Σ.Β.Α.Κ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. β. Τα προτεινόμενα 
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μέτρα του σχεδίου δράσης ενσωματώνονται στις επιμέρους τομεακές 
πολιτικές των ΟΤΑ και λαμβάνονται υπόψη σε τροποποιήσεις του 
υφιστάμενου χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Σε περίπτωση που για 
την υλοποίηση προτεινόμενων μέτρων παρέμβασης απαιτούνται αλλαγές 
θεσμοθετημένων χωρικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων, η υλοποίηση των 
μέτρων του Σ.Β.Α.Κ., που είναι ανεξάρτητα από αυτές, δεν παρεμποδίζεται.  

 

Το παραδοτέο του σταδίου 2 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ.  
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 2.1 Ευρύτερος ή και υπερκείμενος σχεδιασμός. Σχέδια, μελέτες, 
στρατηγικές και άλλες κρίσιμες κατευθύνσεις αφορούσες 
την περιοχή παρέμβασης του ΣΒΑΚ Σητείας 

 

Σε αυτή την ενότητα γίνεται ανάλυση των ευρύτερων τρεχουσών πολιτικών και 

σχεδίων άλλων ή συμπληρωματικών τομέων που μπορούν να επηρεάζουν την 

υλοποίηση του ΣΒΑΚ ή να επηρεάζονται από αυτή, με στόχο να επιτευχθεί η 

βέλτιστη εναρμόνιση αυτών για την ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού.  

Ειδικότερα εντοπίζονται σχέδια, μελέτες, πολιτικές, στρατηγικές ή άλλες 

κατευθύνσεις του τοπικού ή υπερκείμενου σχεδιασμού που αφορούν την περιοχή 

παρέμβασης.  

Εθνικός Σχεδιασμός – Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια  

 
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση 

στις 3.2.2021. Σε αυτό προβλέπονται μια σειρά από αλλαγές στον τρόπο απόκτησης 

άδειας οδήγησης, στην κυκλοφοριακή αγωγή, στον ΚΟΚ, στα πρόστιμα, στα όρια 

ταχύτητας στις αστικές περιοχές, στην λειτουργία των ΚΤΕΟ κλπ. Στόχος αυτού είναι 

η μείωση των νεκρών και των σοβαρά τραυματιών κατά 50% έως το 2030.  

 

Ειδικότερα περιλαμβάνει πέντε (5) διακριτές ενότητες για Ποιοτικά Δεδομένα (1), 

Διακυβέρνηση και Στρατηγικό Σχέδιο (2), Εκπαίδευση και Επικοινωνία (3), 

Αποτελεσματικό Σύστημα Επιβολής (4) και τέλος Ασφαλές οδικό δίκτυο (5).  

 

Οι δράσεις που ενσωματώνονται στο σχέδιο αφορούν στα κάτωθι:  

o Θεσμοθέτηση Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Οδική Ασφάλεια  

o Υιοθέτηση έγκυρων πρωτοκόλλων για τη συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων 

o Ανάπτυξη ΣΒΑΚ για κάθε δήμο άνω των 30.000 κατοίκων  

o Ανάπτυξη ειδικού συστήματος διακυβέρνησης με συντονιστές, επόπτες και 

εκτελεστικές επιτροπές 

o Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου ΟΑ 2021-2030  

o Ανάπτυξη εθνικού σχεδίου επικοινωνιακής πολιτικής για την οδική ασφάλεια  

o Υποχρεωτική διδασκαλία κυκλοφοριακής αγωγής αρχικά πιλοτικά και μετά σε 

όλα τα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια 

o Ένταξη εκπαιδευτικής διαδικασίας για απόκτηση ‘άδειας οδήγησης 

ποδηλάτου’  

o Ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών 

o Αναθεώρηση συστήματος εξετάσεων οδήγησης  

ΣΤΑΔΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 
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o Αναθεώρηση προϋποθέσεων για άσκηση επαγγέλματος εκπαιδευτή 

οδήγησης 

o Αναθεώρηση ΚΟΚ σχετικά με την κωδικοποίηση των παραβάσεων, την 

βελτίωση του συστήματος Point System, τον τρόπο επιβολής κυρώσεων κ.α. 

o Δημιουργία μητρώου Εποπτών ΚΤΕΟ  

o Δημιουργία Εθνικού Ταμείου Οδικής Ασφάλειας.  

 

Με δεδομένο ότι βασικός στόχος ενός ΣΒΑΚ είναι η βελτίωση του επιπέδου οδικής 

ασφάλειας από το Σ.Δ. Οδικής ασφάλειας λαμβάνονται ως κύριες κατευθύνσεις - 

δεδομένα για τα επόμενα στάδια καθορισμού μέτρων και πολιτικών τα κάτωθι:  

- Συστηματική καταγραφή τροχαίων συμβάντων και χωρικός προσδιορισμός 

για στοχευμένες παρεμβάσεις,  

- Καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε εναρμόνιση με το Εθν. 

Σχέδιο επικοινωνιακής πολιτικής για την οδική ασφάλεια  

- Ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομών – ΒΟΑΚ.  

Εκκρεμεί η πλήρης δημοσίευση του Σχεδίου Δράσης καθώς και η επικαιροποίηση του 

Στρατηγικού Σχεδίου για την οδική ασφάλεια, τα οποία μπορούν να ορίσουν 

ειδικότερες κατευθύνσεις που αφορούν στην περιοχή παρέμβασης.  

 
Εθνικός Σχεδιασμός – Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας  
 

Tο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών για την Ελλάδα είναι ένα συμβουλευτικό 

έργο που ανατέθηκε βάσει της «Συμφωνίας-Πλαισίου για τη στήριξη των 

δραστηριοτήτων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εντός και εκτός της ΕΕ των 28. Το Έργο χρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΤΕπ με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Στήριξης 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC Structural Reform 

Support Service). 

 

Το Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών καθορίζει την αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα 

μεταφορών για τα επόμενα 20 χρόνια και υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη της 

Ελλάδας. Επιπλέον, καθορίζει τις κύριες δράσεις που πιθανόν θα ενισχυθούν από 

Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, ιδιαιτέρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) και 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ).  

Η Τελική Έκθεση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, 

συμπεριλαμβανομένης της τελικής Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων για τη 

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (όπως εκδόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος) έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο 

Υποδομών και Μεταφορών. Υπάρχει πρόσβαση μέσω του παρακάτω συνδέσμου:  

http://www.nationaltransportplan.gr/wp-

content/uploads/2019/11/Final_NTPG_gr_20190712.pdf  

 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται το σύνολο των προβλεπόμενων υποδομών 

στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη.  

http://www.nationaltransportplan.gr/wp-content/uploads/2019/11/Final_NTPG_gr_20190712.pdf
http://www.nationaltransportplan.gr/wp-content/uploads/2019/11/Final_NTPG_gr_20190712.pdf
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Εικόνα 1. Απόσπασμα χάρτη μελλοντικών προβλεπόμενων υποδομών στην Κρήτη 

(Πηγή: ΕΣΣΜ-2017, Σχήμα 3-2: Επενδύσεις στις υποδομές για το ΕΣΣΜ 2037 – 

Προτεινόμενο σενάριο) 

 

Από το σύνολο των προβλεπόμενων στο ΕΣΣΜ την περιοχή της Σητείας αφορούν τα 

κάτωθι:  

- Αναβάθμιση Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Α90) σε αυτοκινητόδρομο 200 

χιλιομέτρων, 4 λωρίδων από Χανιά έως Άγιο Νικόλαο μέσω Ρεθύμνου και 

Ηρακλείου, και βελτιώσεις σε κάθετους άξονες 

- Αναβάθμιση ανατολικού (Άγιος Νικόλαος – Σητεία) και δυτικού (Χανιά – 

Καστέλι Κισσάμου) άκρου του ΒΟΑΚ (Α/Δ Α90) (RI-Infra 13), στο πλαίσιο των 

επενδύσεων που αφορούν την ενίσχυση των επιπέδων κινητικότητας, 

προσβασιμότητας και οικονομικής ανάπτυξης σε πιο απομακρυσμένες 

περιοχές 

- Αναβάθμιση Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ) και Καθέτων Αξόνων 

(Ηράκλειο – Άγιοι Δέκα και Παχιά Άμμος – Ιεράπετρα) (RI-Infra 20) 

- Βελτίωση του συστήματος ΥΓΟΣ (Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού 

Συμφέροντος) στο ελληνικό σύστημα αερολιμένων (περιλαμβάνει και τον 

αερολιμένα Σητείας)  

- Σχεδιαζόμενα έργα αεροδρομίων υπό τη διεύθυνση της ΥΠΑ με σκοπό την 

επίλυση προβλημάτων ασφάλειας/ προστασίας και λειτουγίας (για τον 

αερολιμένα Σητείας προβλέπονται →  Συμπληρωματικές εργασίες 

περίφραξης και χωματουργικών, συντήρηση φωτισμού αεροδρομίου)  

Εθνικός Σχεδιασμός – Εθνικό Σχέδιο Προσβασιμότητας με έμφαση στην Κλιματική 
Αλλαγή (ΕΣΠεΚΑ), Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία, ΝΟΚ Ν. 4067/2012  

 
 
Το Εθνικό Σχέδιο Προσβασιμότητας με έμφαση στην Κλιματική αλλαγή (ΕΣΠεΚΑ) 

διασυνδέει δύο μεγάλα θέματα που άπτονται του φυσικού και του δομημένου 

περιβάλλοντος, και αυτά είναι: η απρόσκοπτη και αυτόνομη πρόσβαση όλων των 

πολιτών χωρίς διακρίσεις σε αυτό και, οι συνοδευτικές ή/και συμπληρωματικές 
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δράσεις, μέτρα και έργα που θα καταστήσουν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις φιλικές 

προς το περιβάλλον (στο πλαίσιο της αειφορίας και της βιωσιμότητας). 

Σε αυτό περιλαμβάνεται ειδικό πρόγραμμα δράσης ανά επίπεδο σχεδιασμού ενώ 

δίδονται και χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα. Δεν υπάρχουν ειδικές προβλέψεις 

για συγκεκριμένες περιοχές ως εκ τούτου δεν υπάρχουν προσδιορισμένες πολιτικές 

για την πόλη της Σητείας ή την ευρύτερη περιοχή.  

Σημειώνεται ωστόσο ότι στον τομέα κινητικότητας δίδει κατευθύνσεις για το σύνολο 

των αστικών περιοχών σχετικά με την προώθηση της προσβασιμότητας, την 

προώθηση των ήπιων τρόπων μετακίνησης, την πεζή μετακίνηση και τη μετακίνηση 

με τα ΜΜΜ, τη μετακίνηση με ποδήλατο.  

 

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στοχεύει στη 

βελτίωση της προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους και κτίρια για ανθρώπους με 

αναπηρία. Το σχέδιο περιλαμβάνει έξι (6) πυλώνες σχεδιασμού  και είναι ένας ‘οδικός 

χάρτης’ που παρέχει ένα σαφές, συνεκτικό και συστηματικό πλαίσιο δράσης κυρίως 

για την περίοδο 2020-2023 και μπορεί να επεκτείνεται έως το 2029 (στη λογική του 

ν+2).  

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται και δίδουν κατευθύνσεις σχετικές με το ΣΒΑΚ 

Σητείας αφορούν την προσβασιμότητα στις μεταφορές, την προσβασιμότητα στο 

δημόσιο χώρο και τα κτίρια δημοσίου ενδιαφέροντος (φυσικό και δομημένο 

περιβάλλον).  

 

→ Αφορά και τη Σητεία (περιοχή παρέμβασης και σύνολο δήμου): Σημειώνεται ότι 

υπάρχει νομοθεσία (αρ. 26 ΝΟΚ 4067/2012) που ορίζει ότι τα κτίρια δημόσιου 

ενδιαφέροντος θα πρέπει να είναι καθολικά προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία και 

άτομα με μειωμένη κινητικότητα έως και την 31/12/2020, άλλως τα κτίρια που δεν θα 

έχουν προσαρμοστεί και εφαρμόσει τις διατάξεις θα κρίνονται αυθαίρετα. Η 

ημερομηνία αυτή έχει παραταθεί έως και τις 31.12.2022 (Ν. 4782/2021, Αρ. 210, ΦΕΚ 

36/9.3.2021) οπότε και το σύνολο των κτιρίων δημοσίου συμφέροντος σε όλη την 

επικράτεια αν δεν έχουν προσαρμοστεί θα θεωρούνται αυθαίρετα.  

 

*Μετατίθεται για την 31η-12-2022 (έληξε 31η-12-2020), η προθεσμία 

ολοκλήρωσης των απαιτούμενων για τον ανωτέρω σκοπό διαμορφώσεων, των 

υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών όπου στεγάζονται φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Δημόσιες Υπηρεσίες, ο.τ.α., 

νομικά πρόσωπα κ.α.) ή έχουν χώρους συνάθροισης κοινού καθώς και στους 

λοιπούς μνημονευόμενους χώρους στο άρθρο 26 του ν.4067/2012 (ναοί, θέατρα, 

τράπεζες κ.α.). Παράλληλα, αναστέλλονται αναδρομικά από την 1η-1-2021 και 

μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, οι προβλεπόμενες κυρώσεις (ο χαρακτηρισμός 

των εν λόγω χώρων και κτιρίων ως αυθαιρέτων) υπό τις οριζόμενες 

προϋποθέσεις. 

*. Προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες διαμορφώσεις προσβασιμότητας 

σε άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα των κτιρίων όπου στεγάζονται οι 

προαναφερόμενοι δημόσιοι φορείς, δημιουργείται από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων 
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προσβασιμότητας, της οποίας η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση ανατίθεται 

στο Τ.Ε.Ε. 

*Ορίζεται η 30η-9-2021, ως καταληκτική ημερομηνία για την καταχώριση από 

τους υπόχρεους στην ανωτέρω πλατφόρμα των στοιχείων των κτιρίων 

αρμοδιότητάς τους. 

*Η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω καταχώρισης των στοιχείων 

συνεπάγεται την αναστολή από 1η-1-2021 και μέχρι 31η-12-2022, των 

προβλεπόμενων κυρώσεων (χαρακτηρισμός των κτιρίων ως αυθαιρέτων) καθώς 

και της υποχρέωσης συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Μέχρι 

την ίδια ημερομηνία, επιβάλλεται να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 

παρεμβάσεις στα εν λόγω κτίρια, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι 

προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. Τυχόν παράταση 

των ανωτέρω προθεσμιών καθώς και όλα τα θέματα λειτουργίας της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας (τεχνικές 

λεπτομέρειες, κατηγορίες/είδη δεδομένων, τρόπος άντλησης αυτών κ.α.) 

ρυθμίζονται με κ.υ.α. 

(Αναθεωρημένο) Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης   
 
Το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης 

περιλαμβάνει σημαντικές στρατηγικές επιλογές για την περαιτέρω ανάπτυξη του 

νησιού. Πιο συγκεκριμένα, στους στόχους του περιλαμβάνονται: 

- Η ενίσχυση του διεθνούς και ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Περιφέρειας 

Κρήτης, με έμφαση στην ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών υποδομών 

μεταφορών και νέες, στρατηγικού χαρακτήρα, υποδομές και εγκαταστάσεις 

για υποδοχή διεθνών αγωγών και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, καθώς 

και στην υποστήριξη της ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας του 

νησιού. 

- Η προώθηση της χωρικής ολοκλήρωσης της Περιφέρειας Κρήτης, με έμφαση, 

στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου προτύπου αγροτικής οικονομίας και 

σύνδεσης της αγροτικής παραγωγής με τον ποιοτικό τουρισμό, στην 

προώθηση καινοτομικών πρωτοβουλιών στον τομέα του τουρισμού για τη 

μετάβαση σε έναν διαφοροποιημένο και πολυθεματικό τουρισμό, καθώς και 

στην ενεργειακή αναβάθμιση της Κρήτης και τη διασύνδεση της με το 

ηπειρωτικό σύστημα. 

- Η ολοκλήρωση των αναγκαίων χωρικών δράσεων για την προώθηση ενός 

προτύπου χωρικής οργάνωσης, για την οργάνωση του οικιστικού δικτύου, 

την αλλαγή του προτύπου κατανάλωσης του χώρου με τον περιορισμό της 

άμετρης κατανάλωσης γης σε βάρος γεωργικών και δασικών εκτάσεων, τον 

εμπλουτισμό των πόλεων της Κρήτης με λειτουργίες υπερτοπικού 

χαρακτήρα, καθώς και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος. 

Το αρχείο είναι προσβάσιμο στο σύνδεσμο: 

https://teetdk.gr/documents/horotaxiko_kritis.pdf  

https://teetdk.gr/documents/horotaxiko_kritis.pdf
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Ειδικότερα για τη Σητεία και την ευρύτερη περιοχή παρέμβασης, οι προβλέψεις του 

ΠΧΠ περιλαμβάνουν τα κάτωθι:  

- Σητεία: ένα από τα τρία οικιστικά κέντρα του αστικού τριπόλου, δευτερεύων 

εθνικός πόλος, με προτεινόμενη συν-λειτουργία και υψηλή 

συμπληρωματικότητα δραστηριοτήτων και υποδομών, στα πλαίσια της Π.Ε. 

και κέντρο έρευνας των συνθηκών φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, 

στη λεκάνη της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η πόλη έχει σαφή αναφορά στις 

ανατολικές ακτές του νησιού, στις περιοχές των οποίων διατηρείται ακόμη η 

μνήμη του «άθικτου» φυσικού και του πλούσιου πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στον αρχαιολογικό τομέα και έχει ήδη αναπτύξει 

συνεργασία η οποία πρέπει να ενισχυθεί και να διευρυνθεί, τόσο με τον τομέα 

Φυσικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κρήτης, όσο και με το 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ. Εδώ είναι δυνατό να χωροθετηθεί, 

σε μόνιμη λειτουργία, Ερευνητικό Ινστιτούτο / παράρτημα του ΙΤΕ, το οποίο 

θα συνεργάζεται με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα 

του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου καθώς και Εκπαιδευτικό Κέντρο για την 

χρήση και λειτουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λόγω του ενεργειακού 

κέντρου Αθερινόλακκου και της παρουσίας μεγάλου μέρος των 

εγκατεστημένων ΑΠΕ της νήσου. 

- Καστέλι Κισσάμου – Σητεία: χερσαίος άξονας ανάπτυξης εθνικής και 

διαπεριφερειακής εμβέλειας που συμβαδίζει παράλληλα με το βόρειο τμήμα 

του θεσμοθετημένου διευρωπαϊκού δικτύου χερσαίων μεταφορών, 

- Το θεσμοθετημένο διευρωπαϊκό δίκτυο χερσαίων μεταφορών συγκροτείται 

από τους οδικούς άξονες εθνικής και διαπεριφερειακής εμβέλειας (Καστέλι 

Κισσάμου-Σητεία και Ηράκλειο-Άγιοι Δέκα-Ιεράπετρα-Παχιά Άμμος) και από 

τον οδικό άξονα εθνικής και διαπεριφερειακής εμβέλειας (Ρέθυμνο-Τυμπάκι 

-Άγιοι Δέκα), που προτείνεται να ενταχθεί στο διευρωπαϊκό δίκτυο χερσαίων 

μεταφορών και, έως την ένταξή του, υπάγεται στις μεταβατικές διατάξεις.  

- Σχετικά με την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ : Προβλέπεται παράκαμψη της πόλης 

της Σητείας προς τον Πετρά  

- Οδικό Δίκτυο Ιεράπετρα- Κουτσουράς- Λίθινες- Πισκοκέφαλο – Σητεία 

ορίζεται ως πρωτεύον δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας (ή πρωτεύον 

βασικό περιφερειακό οδικό δίκτυο)  

- Οδικό δίκτυο Σητεία - Παλαίκαστρο - Αδραβάστοι/Ζάκρος - Καρύδι - Σίτανος 

- Χανδράς - Ετιά - Παπαγιαννάδες ορίζεται ως πρωτεύον δίκτυο 

ενδοπεριφερειακής σημασίας (ή πρωτεύον βασικό περιφερειακό οδικό 

δίκτυο)  

- Αεροδρόμιο Σητείας: αερολιμενική πύλη διαπεριφερειακής εμβέλειας, με 

πρόβλεψη για αναβάθμιση (λειτουργική και αισθητική). Ειδικότερα 

προβλέπεται η κατασκευή νέου κτιρίου αεροσταθμού και τη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντα χώρου, με βασική επιδίωξη να αποκτήσει σύντομα τη 

δυνατότητα να αναλάβει πιο αναβαθμισμένους και ενεργούς ρόλους και να 

συμβάλει στην αποφόρτιση των πιέσεων που ασκούνται στα δυο διεθνή Α/Δ. 
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- Λιμάνι Σητείας: διαπεριφερειακής εμβέλειας λιμενική πύλη με πρόβλεψη για 

αναβάθμιση (λειτουργική και αισθητική) ώστε να ενσωματωθεί στο δίκτυο 

λιμένων κρουαζιέρας μικρής κλίμακας 

- Κατηγοριοποίηση πολυκεντρικού προτύπου χωρικής ανάπτυξης –

Δευτερεύον εθνικός πόλος, τρίπολο με υψηλή συμπληρωματικότητα 

δραστηριοτήτων και υποδομών  → Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα και Σητεία. Η 

Σητεία ως οικιστικό κέντρο 4ου επιπέδου  

- Υποστήριξη του μελλοντικού διαπεριφερειακού και ενδοπεριφερειακού 

ρόλου τους (Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα και Σητεία) 

- Προβλέπεται η συλλειτουργία και η συνεργασία των 100 οικιστικών κέντρων 

της Κρήτης ως δίκτυα οικισμών/ πολύπολα, με κοινές συμπληρωματικές 

κοινωνικές εξυπηρετήσεις και αντίστοιχα προσανατολισμένα προς την 

εξυπηρέτησή τους οδικά δίκτυα. Ειδικότερα προβλέπονται τα Άγιος 

Νικόλαος, Ιεράπετρα, Σητεία και Σητεία, Ζίρος/Χανδράς, Παλαίκαστρο, 

Τουρλωτή, 

- Προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς με ανάταξη των μεγάλης κλίμακας ανατροπών του τοπίου, 

όπως αυτές καταγράφονται κυρίως στις παράκτιες ζώνες της Κρήτης – 

ορίζεται ειδική παράκτια ζώνη ελέγχου οικιστικής / τουριστικής ανάπτυξης 

και ποιοτικής/ περιβαλλοντικής αναβάθμισης  (συμπ. και Σητεία:  (2) στην 

ευρύτερη περιοχή του Μόχλου Σητείας, (3) από Διόνυσο έως Παπαδόκαμπο 

περί την Σητεία),  

- Ορίζεται περιοχή ανατολικά της Σητείας και δυτικά του Παλαίκαστρου που 

θα λειτουργεί ως περιοχή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης/ οργάνωσης 

πολυδραστηριοτήτων και ανάδειξης πολιτιστικών και φυσικών πόρων στους 

ορεινούς και ημιορεινούς όγκους,  

- Προβλέπεται – επιδιώκεται η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της 

παραδοσιακής αλιείας (μέσω και της ένταξής της στο εμπλουτισμένο 

τουριστικό προϊόν), όσο και των υδατοκαλλιεργειών με περιβαλλοντικά 

συμβατές μεθόδους (μέσω της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων για τις 

ανάγκες της δραστηριότητας εστίασης), με διασφάλιση χωρικής 

συμβατότητας με τις άλλες χρήσεις, διότι μπορούν να αποτελέσουν 

χρήσιμους κρίκους στην αλυσίδα αύξησης της τοπικής προστιθέμενης αξίας. 

Προβλέπεται η ανάπτυξη εκκολαπτηρίων γόνου στο Ηράκλειο και στον 

κόλπο της Σητείας και εγκαταστάσεων συσκευασίας και παραγωγής μη 

μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων σε Ιεράπετρα, Τυμπάκι, Άδελε και 

Γεράνι.  

- Σχετικά με τη μεταλλευτική δραστηριότητα (βιομηχανικά ορυκτά, 

ενεργειακές πρώτες ύλες, μεταλλικές ορυκτές πρώτες ύλες, μη μεταλλικά ορυκτά), 

σύμφωνα με τις χωροταξικές κατευθύνσεις της Εθνικής Πολιτικής για την 

αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών (Φεβρουάριος 2012), η οποία αναφέρεται 

ρητά στην διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης στα κοιτάσματα ΟΠΥ (έρευνα 

και εκμετάλλευση) και στην επίλυση ανταγωνισμού των χρήσεων γης. Ειδικότερα, 

για τις δύο περιοχές λειτουργίας των λατομείων γύψου, στο Στόμιο Ινοχωρίου και 

στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας, προβλέπεται νέος σχεδιασμός που έχει ως 
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συνέπεια τη μελλοντική παύση της λατομικής δραστηριότητας σε αυτές τις 

περιοχές. Προωθείται από τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού η θεσμοθέτηση 

λατομικών περιοχών εξόρυξης αδρανών υλικών και η ένταξη των λατομείων 

αδρανών εντός αυτών και περιορίζεται στα αναγκαία ο αριθμός και η θέση των 

λατομικών περιοχών.  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης 2020-2023   
 

Το τετραετές επιχειρησιακό της Περιφέρειας Κρήτης, εκπονείται βάσει του άρθρου 

268 του Ν. 3852/2010 ‘Πρόγραμμα Καλλικράτης’ (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 176 του του Ν. 4555/2018 ‘Πρόγραμμα 

Κλεισθένης’ (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018).  

Έχει συγκεκριμένους στόχους πολιτικής και προβλέπει μέτρα, δράσεις και 

συσχέτιση με πηγές χρηματοδότησης καθώς και τον σχετικό οικονομικό 

προγραμματισμό.  

 

Άξονας – στόχος πολιτικής που σχετίζεται με τη βιώσιμη κινητικότητα είναι ο: 

Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της 

κινητικότητας και των Περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ, με έμφαση στην ανάπτυξη 

του οδικού δικτύου και των μεταφορών (θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, και 

αεροπορικών), τη βιώσιμη κινητικότητα, καθώς και την ενίσχυση της 

πολυτροπικότητας, παράλληλα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή 

συνδεσιμότητα (υπερυψηλές ταχύτητες και 5G σε αστικά κέντρα, βασικούς άξονες 

οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορικών δικτύων και θαλάσσιων οδών).  

 

Οι δράσεις που στοχεύει να υποστηρίξει χρηματοδοτικά το νέο Ε.Π είναι:  

1. Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των 

προηγμένων τεχνολογιών με την ενίσχυση υφιστάμενων κέντρων αριστείας 

και τη σύμπραξη ερευνητικών κέντρων με επιχειρήσεις.  

2. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης μέσω της εξοικονόμησης 

ενέργειας στα ιδιαίτερα ενεργοβόρα στα Δημόσια / Δημοτικά κτίρια.  

3. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών 

της μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών και της 

αποτελεσματικότερης προστασίας του πληθυσμού και των οικοσυστημάτων.  

4. Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία μέσω της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. Έμφαση θα δοθεί στη στήριξη της 

ανακύκλωσης και στην επαναχρησιμοποίηση, στη χρήση έξυπνων 

τεχνολογιών, στην διαλογή στην πηγή κ.α. 

5. Ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων προκειμένου να 

διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό. Η 

κάλυψη των αναγκών σε υποδομές διαχείρισης λυμάτων θα επικεντρωθεί 

πρωτίστως σε παράκτιους τουριστικούς και ευαίσθητους οικολογικά 

οικισμούς.  

6. Ενίσχυση των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και μείωση της 

ρύπανσης και προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας.  
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7. Ανάπτυξη ασφαλούς εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με 

καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ.  

8. Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κοινωνικής 

πρόνοιας και υγείας.  

9. Ανάδειξη των πολιτισμικών και τουριστικών πόρων του νησιού με γνώμονα 

την αειφορία και τη διαφοροποίηση/εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος 

της Κρήτης 

10. Κοινωνικοοικονομική ένταξη των μειονεκτούντων ομάδων, καταπολέμηση 

της φτώχειας, προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού 

συμμετοχής και βελτίωση της απασχολησιμότητας.  

11. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής 

ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές 

περιοχές (βιώσιμη αστική ανάπτυξη).  

12. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής 

τοπικής ανάπτυξης (χωρική ανάπτυξη εκτός αστικών περιοχών) 

Πρόσβαση στο πλήρες τεύχος εδώ: https://www.crete.gov.gr/wp-

content/uploads/2020/10/epicheirisiako-perifereias-kritis-19.04.2021-me-

parartimata-_o_e_compressed.pdf  

Ειδικότερα για τη Σητεία και το ΣΒΑΚ που εκπονείται στην περιοχή παρέμβασης, οι 

προβλέψεις (ΜΕΤΡΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ) του ΠΧΠ περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία που 

μπορούν να αξιοποιηθούν:  

- Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής – μέτρο 1.2 Βιώσιμη- φιλική στο 

κλίμα και ισόρροπη χωρική οργάνωση (ΠΠ ενεργός Περιβαλλοντική 

διαχείριση), Μέτρο 1.2.4 Ενίσχυση Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας → 

Δράσεις από Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας/ Δράσεις 

βελτίωσης προσβασιμότητας για άτομα με μειωμένη κινητικότητα 

- Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής – μέτρο 1.2 Βιώσιμη- φιλική στο 

κλίμα και ισόρροπη χωρική οργάνωση (ΠΠ ενεργός Περιβαλλοντική 

διαχείριση), Μέτρο 1.2.5 Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση → Δράσεις για 

σχολεία / Δράσεις για ευρύ κοινό) 

- Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής – μέτρο 1.3 Ανάπτυξη βιώσιμων 

μεταφορικών υποδομών → αφορά σε ενέργειες ανάπτυξης ασφαλούς 

εθνικής, περιφερειακής και τοπικής μετακίνησης, καθώς και σε ενίσχυση των 

πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον, τη μείωση της ρύπανσης και 

την προαγωγή της βιώσιμης (και πράσινης) πολυτροπικής αστικής 

κινητικότητας. 

- Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής – μέτρο 1.3 Ανάπτυξη βιώσιμων 

μεταφορικών υποδομών → στόχος 1.3.1. Συμπλήρωση, αναβάθμιση δικτύου 

μεταφορών με προϋπολογισμό 98.419.197,19 ευρώ και 1.3.2 Ενίσχυση 

ασφάλειας στις οδικές μεταφορές με προϋπολογισμό 57.087.186,82 ευρώ  

- Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής – μέτρο 1.7 Πρόληψη και διαχείριση 
επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής και απειλών από καταστροφές (ΠΠ Ενεργός 
Περιβαλλοντική Διαχείριση) → στόχος 1.7.4. Αποκατάσταση υποδομών από 
φυσικές καταστροφές και 1.8.1 Διασφάλιση ποιοτικών χαρακτηριστικών 

https://www.crete.gov.gr/wp-content/uploads/2020/10/epicheirisiako-perifereias-kritis-19.04.2021-me-parartimata-_o_e_compressed.pdf
https://www.crete.gov.gr/wp-content/uploads/2020/10/epicheirisiako-perifereias-kritis-19.04.2021-me-parartimata-_o_e_compressed.pdf
https://www.crete.gov.gr/wp-content/uploads/2020/10/epicheirisiako-perifereias-kritis-19.04.2021-me-parartimata-_o_e_compressed.pdf
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υποδομών με δράσεις 9003: Παρεμβάσεις βελτίωσης της αστικής 
κινητικότητας κ.α.  

 

Άλλα μέτρα- δράσεις υποδομών που προβλέπονται για τη Σητεία είναι η Αναβάθμιση 

του Κτηνιατρείου της Σητείας, ο Εμπλουτισμός- αναπλήρωση λόγω διάβρωσης 

τμημάτων παραλίας Σητείας, η βελτίωση- αποκατάσταση του απεντομωτηρίου 

Σητείας, η Μελέτη οργάνωσης χερσαίας ζώνης του λιμένα Σητείας, η Μελέτη 

Βελτίωσης οδού Σητείας- Αγ. Φωτιά, οι συμπληρωματικές μελέτες για την ωρίμανση 

προς δημοπράτηση α) τμήματος του έργου Πιλαλήματα προς Σητεία μήκους 2,5km 

και β) Η Ολοκλήρωση παράκαμψης Κουτσουρά- Μακρύ Γιαλού – Ανάληψης, η ο 

Οριστική μελέτη Νότιου οδικού άξονα κατά τμήματα από Πιλαλήματα έως Σητεία, η 

συντήρηση του Επαρχιακού οδικού δικτύου Σητείας – Ιεράπετρας, η ανάδειξη της 

Σητειακής Διατροφικής Κουλτούρας, η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πραισού 

κ.α.  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2016-2019  
 
Το Επ. Πρόγραμμα του Δήμου βασίστηκε στη γενικότερη στρατηγική του Δήμου 

Σητείας για την περίοδο 2014-2019. Μέρος αυτής της στρατηγικής είναι το όραμα 

«Σητεία: Μια Πόλη «Πύλη-Πόλος-Προορισμός». Οι άξονες, τα μέτρα, οι ειδικοί στόχοι 

του Ε.Π. που σχετίζονται με το ζήτημα των μετακινήσεων και εν γένει με το ΣΒΑΚ 

Σητείας είναι οι κάτωθι:  

Στρατηγικός Στόχος 3 Προστασία, ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση του 

φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου και Άξονας 

Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής  

Μέτρο 1.1: Οικιστικό Περιβάλλον →  

Ε.Σ.1.1.1: Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων,  

Ε.Σ. 1.1.2: Βελτίωση χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων 

Μέτρο 1.4: Μεταφορική υποδομή, κυκλοφορία, στάθμευση → 

Ε.Σ.1.4.1: Συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενου οδικού δικτύου, 

Ε.Σ. 1.4.2: Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας,  

Ε.Σ.1.4.3: Βελτίωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων και υποδομών 

Στις ΣΧΕΤΙΚΕΣ δράσεις συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι:  

- Προμήθεια ποδηλάτων και δημιουργία σταθμών παρακολούθησης κίνησης 

- Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Σητείας  

o Συντήρηση καλντεριμιών  

o Διαμόρφωση τμήματος νέου νεκροταφείου Σητείας  

o Ανάπλαση εισόδου και κεντρικής οδού ΤΚ Μαρωνιάς και διαμόρφωση 

παιδικής χαράς  

o Πλακόστρωση Οδών Τ.Κ. Πισκοκέφαλου και Πρεσσού  

o Ανάπλαση οικισμού Γούδουρα  

o Ανάπλαση οικισμού Τουρλωτής  

o Ανάπλαση οικισμού Έξω Μουλιανών  
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o Κατασκευή πεζόδρομου Παλαίκαστρο Αγκαθιά  

o Ανάπλαση χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας  

o Ανάπλαση παραλιακού μετώπου από Γέφυρα έως Πετρά  

o Επανακαθορισμός γραμμής αιγιαλού και παραλίας και ανάπλαση 

Μόχλου  

o Αναπλάσεις οικισμών Δήμου Σητείας  

o Πεζοδρόμηση Παλαίκαστρου Κουρεμένου  

o Συμπληρωματικές εργασίες ανοικτού θεάτρου πολιτιστικών 

εκδηλώσεων 

- Η Σύνδεση Περιφερειακού Σχεδίου Πόλης με την είσοδο της πόλης  

- Η Μελέτη και υλοποίηση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Σητείας  

o Συμπληρωματικές εργασίες ανοικτού θεάτρου πολιτιστικών εκδηλώσεων 

- Η Σύνδεση Περιφερειακού Σχεδίου Πόλης με την είσοδο της πόλης  

- Η Μελέτη και υλοποίηση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Σητείας  

 
Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων 2021  

 
Το τεχνικό πρόγραμμα έργων του δήμου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 220/2020 

περιλαμβάνει 18 έργα. Εξ αυτών τα σχετικά με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας είναι τα κάτωθι:  

- Ανέγερση νέου Δημαρχείου (καθώς αποτελεί νέο πόλο έλξης- παραγωγής 

μετακινήσεων),  

- Κατασκευή υποδομών στίχου στο Εθνικό Στάδιο Σητείας (καθώς ενισχύει 

υφιστάμενο πόλο έλξης- παραγωγής μετακινήσεων), 

- Κατασκευή γηπέδου beach volley (καθώς ενισχύει υφιστάμενο πόλο έλξης- 

παραγωγής μετακινήσεων),  

- Ανάπλαση αύλειου χώρου Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης και στον Ι.Ν. Κοιμήσεως 

Θεοτόκου (καθώς ενισχύει υφιστάμενο πόλο έλξης- παραγωγής 

μετακινήσεων),  

- Ανάπλαση κεντρικής οδού οικισμού Αχλαδιών,  

- Βιοκλιματική ανάπλαση δημόσιων χώρων κοινότητας Zήρου,  

- Αισθητική αναβάθμιση Πλατείας Τουρλωτής και οδού πρόσβασης πηγής 

Οικισμού Παρασπορίου,  

- Βελτίωση κατά τμήματα Δημοτικής Οδού Σχοινοσέλι- Μόχλος- Λινάρες και 

οδού Πιλαλήματα- Γουδουρά, 

- Κατασκευή Πλανητάριου,  

- Βελτίωση πεζοδρομίου οικισμού Ανάληψης.  

 
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος  

 
Εκκρεμεί η απόδοση στοιχείων για ανάλυση και έλεγχο εναρμόνισης.  

Κυκλοφοριακές Μελέτες  
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Για την πόλη της Σητείας έχουν εκπονηθεί κυκλοφοριακές μελέτες με παλαιότερη 

μελέτη του 2000, ανανέωση του 2007, 2012 και 2017.  

Δύο είναι οι κυριότερες και πιο πρόσφατες μελέτες τις οποίες το ΣΒΑΚ αξιολογεί και 

προτείνει στοιχεία αναθεώρησης εφόσον απαιτείται.  

Η πρώτη αφορά την πόλη της Σητείας με έμφαση στο Κέντρο και την Πάνω Γειτονιά 

και η δεύτερη αφορά στην επέκταση του σχεδίου πόλης στις Ξεροκαμάρες.  

Η πρώτη μελέτη «Κυκλοφοριακή Μελέτη για την πόλη της Σητείας» ολοκληρώθηκε 

και εγκρίθηκε το 2012 με την υπ’ αριθμόν 1271 / 2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης και περιλαμβάνει αντιδρομήσεις, μονοδρομήσεις και πλήθος 

ρυθμίσεων που αφορούν απαγόρευση στάσης- στάθμευσης, καθορισμό ειδικών 

θέσεων στάθμευσης, παραχώρηση προτεραιότητας κ.α.  

Μεγάλο μέρος – αν όχι το σύνολο – των άνωθεν ρυθμίσεων έχουν εφαρμοστεί.  

Η δεύτερη κρίσιμη μελέτη «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης της 

Σητείας στην περιοχή Ξεροκαμάρες» αφορά επίσης την πόλη της Σητείας με έμφαση 

στην περιοχή Ξεροκαμάρες και δεν έχει εγκριθεί ούτε και υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. 

Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε το 2017 και περιλάμβανε πλήθος ρυθμίσεων 

(μονοδρομήσεις, αντιδρομήσεις, πεζόδρομοι, δίκτυο ποδηλατόδρομων, 

κυκλοφοριακοί δακτύλιοι, διαμορφώσεις χώρων στάθμευσης εκτός οδού). Στο 

πλαίσιο αυτής έγινε αναλυτικός σχεδιασμός για μεμονωμένες κρίσιμες 

διασταυρώσεις ενώ προτάθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το δίκτυο 

περιμετρικά των σχολείων.  

Είναι κρίσιμη η θεώρηση της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας στις 

μελλοντικές κυκλοφοριακές μελέτες μέσω ενίσχυσης του δικτύου πεζού και 

ποδηλάτου, ενώ απαιτείται ο ανασχεδιασμός των κόμβων και κρίσιμων 

διασταυρώσεων να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του συνόλου των χρηστών και να 

αποφεύγονται αυξημένα πλάτη λωρίδων, μεγάλες αποστάσεις διάσχισης πεζών, 

αποτροπή παράνομης στάσης- στάθμευσης σε κρίσιμα σημεία κ.α. που θα 

εξειδικευθούν ως κατευθύνσεις σε επόμενες φάσεις εκπόνησης του ΣΒΑΚ.  

 

Πολεοδομικές σχέδια και μελέτες  
 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Σητείας εγκρίθηκε το 2007 με το ΦΕΚ 

477/ΑΑΠ/29.10.2007 και αφορά στη σημερινή ΔΕ Σητείας. Στο ΓΠΣ προβλέπονται σειρά 

ρυθμίσεων και κατευθύνσεων σχετικά με τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, 

περιοχές πολεοδόμησης, την οικιστική οργάνωση, τις περιοχές οργανωμένης 

ανάπτυξης δραστηριοτήτων, ζώνες περιορισμού και ελέγχου δόμησης, ζώνες 

προστασίας κ.α. 

Η περιοχή μελέτης του Γ.Π.Σ. περιλαμβάνει τον αστικό και περιαστικό χώρο 

ολόκληρης της δημοτικής ενότητας εκτός από την περιοχή που ορίζεται από τα όρια 
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του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης της Σητείας (ΦΕΚ 215 / 

Δ/13.3.1987).  
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Εικόνα 2. Απόσπασμα χάρτη ΓΠΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
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Αναφορικά με τα δίκτυα υποδομής στον τομέα των μεταφορών στη Σητεία και σε 

οικισμούς που έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτή, προσδιορίζονται συνοπτικά τα 

κάτωθι:  

Προτείνεται η κατασκευή περιφερειακών δρόμων σε συνδυασμό με την 

προτεινόμενη επέκταση του σχεδίου πόλεως ειδικότερα:  

Α) Βόρεια (προς την περιοχή του αεροδρομίου) σε συνδυασμό με την εξομάλυνση 

του ορίου του σχεδίου πόλεως παράλληλα με τις κλίσεις του εδάφους, στο όριο της 

ισοθορυβικής καμπύλης των 20 NEF (βλ. περιβαλλοντική μελέτη αεροδρομίου). - 10 

ετία 

Β) Δυτικά (δυτική παράκαμψη Σητείας) που θα συνδέει την Εθνική Οδό με την οδό 

προς Ιεράπετρα και θα περιβάλλει την επέκταση του σχεδίου πόλεως στην περιοχή 

Ανεμομύλια. Ο δρόμος αυτός προτείνεται να συνεχιστεί ανατολικά στην περιοχή 

νότια από τον Πετρά και να συναντήσει την προτεινόμενη νέα χάραξη της εθνικής 

οδού κοντά στην Αγία Φωτιά, ώστε να αποτελέσει παράκαμψη της παραλιακής 

ζώνης Αγ. Φωτιά − Τρυπητός − Πετράς για τα οχήματα (και ιδιαίτερα τα μεγάλα 

οχήματα, φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα κλπ.) που κινούνται ανατολικά από την 

Σητεία. – 5ετία 

Γ) Οδός μεταξύ Σητείας και Πετρά για τη σύνδεση της δυτικής παράκαμψης και της 

οδού από Ιεράπετρα με την παραλιακή ζώνη και την οδό προς Παλαίκαστρο. – 10ετία 

Δ) Προγραμματίζεται οδός προς τη περιοχή .Νταούσο. (ιδιοκτησία ΕΤΒΑ). 

Προτείνεται η σύνδεση του με την οδό προς Φανερωμένη. 

Πισκοκέφαλο: προτείνεται η κατασκευή δύο περιφερειακών οδών  

Α) Ανατολικά του οικισμού για την κυκλοφορία από Σητεία προς Ιεράπετρα, που 

σήμερα επιβαρύνει τον οικισμό (κόμβοι στο ύψος του εργοστασίου Θαλασσινού και 

νότια του Πισκοκέφαλου) και θα αποτελεί το όριο της επέκτασης του οικισμού. – 

10ετία 

Β) Δυτικά του οικισμού που θα αποτελεί και σύνδεση της οδού προς Αχλάδια με την 

οδό προς Σητεία και Ιεράπετρα – 5ετία 

Σημαντικές κατευθύνσεις του ΓΠΣ που δεν έχουν ολοκληρωθεί και είναι κρίσιμες για 

το ΣΒΑΚ Σητείας είναι οι κάτωθι:  

- Να επαναπροσδιοριστούν οι κοινόχρηστοι χώροι και να διασφαλιστεί η 

προσβασιμότητα και η ποιότητα τους (κυκλοφορία, χώροι στάθμευσης, 

δημιουργία χώρων φύτευσης, επανάκτηση ή δημιουργία χώρων υγρών 

στοιχείων, χρήση υλικών επίστρωσης φιλικών προς το περιβάλλον). 

- Να υποβαθμιστεί η σημασία των τυχόν επαρχιακών οδών που διατρέχουν 

τους οικισμούς με μείωση του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας οχημάτων, 

και με αλλαγή της ποιότητας του οδοστρώματος. Οι παρόχθιες περιοχές των 

ρεμάτων, οι ζώνες της μισγάγγειας και του υδροκρίτη καθώς και οι ζώνες 
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προστασίας που βρίσκονται μέσα στα όρια των οικισμών, δεν 

πολεοδομούνται αλλά θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι ή ζώνες πρασίνου. 

Επιπλέον σημαντικά στοιχεία είναι οι περιοχές για τις επεκτάσεις του Σχεδίου πόλης 

σε Σητεία ( 1- γενική κατοικία), Σητεία (2- Τουρισμός- Αναψυχή), Αγιά Φωτιά, Πετράς, 

ΒΙΟΠΑ, Πισκοκέφαλο, Παπααδιόκαμπτος, Σκοπή, Παραλία Τουρλωτής (Μόχλος).  

Το παραπάνω ΓΠΣ έχει τροποποιηθεί το 2010 με το ΦΕΚ 268/ΑΑΠ/12-7-2010 και το 

2019 με το ΦΕΚ 670/Δ/2019.  

 

Ενεργοποίηση άλλων πολεοδομικών εργαλείων και στρατηγικών μελετών (ΟΧΕ – 
ΒΑΑ – ΤΑΠΤΟΚ κ.α.)  
 

Το 2017 εκπονήθηκε η μελέτη «Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Σητείας», Σχέδιο 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης με διττό σκοπό, ήτοι:  

 Α: την Αναβάθμιση των παρεχόμενων υποδομών και υπηρεσιών που βελτιώνουν την 

εικόνα και τη λειτουργία των οικιστικών συνόλων στα πρότυπα των βιώσιμων και 

έξυπνων οικισμών, συγκρατούν τον πληθυσμό και δημιουργούν ταυτόχρονα 

προϋποθέσεις επιχειρηματικότητας και μόχλευσης ιδιωτικών επενδύσεων. 

Και  

Β: τη Διαφύλαξη της βιωσιμότητας της τουριστικής προσφοράς μέσα από την 

προστασία και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων που διαμορφώνουν το τοπικό 

κεφάλαιο και στηρίζουν την τουριστική ανάπτυξη, αλλά και τη σταδιακή ενίσχυση – 

εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος στην κατεύθυνση της δημιουργίας 

τουριστικών εμπειριών. 

Στρατηγικοί στόχοι της ΟΧΕ ήταν: η διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η 

διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, η αναζήτηση και η 

αξιοποίηση ευκαιριών, η ανάδειξη και εκμετάλλευση των Σημείων Υπεροχής των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και η βελτίωση της παραγωγικής δομής.  

Οι άξονες, τα μέτρα, οι δράσεις που σχετίζονται με το ζήτημα των μετακινήσεων και 

εν γένει με το ΣΒΑΚ Σητείας είναι οι κάτωθι:  

- Άξονας 2: υποδομές κοινής ωφέλειας και ΜΕΤΡΟ 2.4: Μεταφορές (Ειδικός 

στόχος 2.4.1 Βελτίωση της οδικής σύνδεσης και της κινητικότητας) 

Προτεινόμενες Δράσεις: Η βελτίωση της οδικής σύνδεσης και της 

κινητικότητας στην περιοχή της Σητείας μπορεί να περιλαμβάνει καταρχήν 

έργα βελτίωσης του δημοτικού και επαρχιακού οδικού δικτύου με κυριότερα 

ίσως τη βελτίωση του οδικού δικτύου από Παλαίκαστρο προς Ζάκρο-

Ξερόκαμπο και τη βελτίωση του οδικού άξονα από την Ανάληψη έως τη 

Σητεία, χωρίς φυσικά να παραγνωρίζεται η σημασία της ολοκλήρωσης του 

ΒΟΑΚ στα όρια της Π.Ε. Λασιθίου. Στα πλαίσια εφαρμογής της βιώσιμης 

κινητικότητας πρέπει να εξετασθεί η δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης σε 
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πυκνοκατοικημένες περιοχές, η επέκταση των πεζοδρόμων, των δρόμων 

ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Σητείας και σε 

άλλους μεγάλους οικισμούς της υπαίθρου καθώς και η ενθάρρυνση της 

χρήσης του ποδηλάτου μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

και ανάπτυξης πιλοτικών συστημάτων ενοικίασης ή δωρεάν διάθεσης 

ποδηλάτων. Τέλος απαραίτητη κρίνεται η λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας π.χ. 

σημάνσεις, φωτισμός, διαβάσεις ΑΜΕΑ κ.α. 

- Άξονας 3: Φυσικό και δομημένο περιβάλλον και ΜΕΤΡΟ 3.2: Δομημένο 

Περιβάλλον και το ΜΕΤΡΟ 3.3: Κανονιστικό Πλαίσιο (Ειδικός στόχος 3.2.1 

Διατήρηση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας, 3.3.1 Προώθηση χωροταξικών και 

πολεοδομικών ρυθμίσεων,  

Προτεινόμενες Δράσεις: Οι δράσεις θα επικεντρωθούν σε χώρους και σημεία 

που διασώζονται στοιχεία της αρχιτεκτονικής ταυτότητας της περιοχής όσο 

και στα αυθεντικά στοιχεία του αγροτικού τοπίου (π.χ. γεφύρια, φάμπρικες, 

κρήνες, δεξαμενές, λιθοδομές, πατητήρια, πεζούλες κ.α.) και οι οποίες 

βελτιώνουν τη λειτουργικότητα των περιοχών αυτών και ταυτόχρονα 

αναδεικνύουν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα. Για παράδειγμα τέτοιου 

είδους έργα είναι : αναπλάσεις δημόσιων κτιρίων και πεζοδρομήσεις, η 

αποκατάσταση προσόψεων κατοικιών μέσω ειδικών κινήτρων, η 

υπογειοποίηση δικτύων κοινής ωφελείας και η γενικότερη ανάδειξη 

παραδοσιακών ή εν δυνάμει κηρυγμένων ως παραδοσιακών οικισμών μέσω 

καθαρισμού, σήμανσης και φωτισμού και τέλος η αποκατάσταση και 

ανάδειξη δομικών στοιχειών του αγροτικού τοπίου (π.χ. γεφύρια, φάμπρικες, 

κρήνες, δεξαμενές, λιθοδομές, πατητήρια, πεζούλες κ.α.). Συμπληρωματικά 

με τα παραπάνω θα λειτουργήσει η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών που 

απαιτούνται για την κήρυξη παραδοσιακών των οικισμών που προβλέπονται 

στο ΓΠΣ του Δήμου, καθώς θα συμβάλει στην άντληση πόρων για αναπλάσεις 

και άλλες σχετικές δράσεις. 

 
Μελέτες αναπλάσεων ή αναβάθμισης δημόσιου χώρου  
 

Στην περιοχή της Σητείας έχει ολοκληρωθεί στο παρελθόν η ανάπλαση οδών και 

κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Ξεροκαμάρες και περιλάμβανε ένα σύνολο 

αστικών αναπλάσεων οδών και δημοσίων χώρων με διαμόρφωση πεζοδρομίων, 

δικτύου ποδηλάτου, πεζόδρομων με ενσωμάτων ΚΧ και διαμόρφωση πλατειών. Οι 

αναπλάσεις των οδών έχουν βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και δημιουργούν μία 

ισχυρή αίσθηση ταυτότητας στην περιοχή. Σημειώνεται ότι με δεδομένο ότι εκκρεμεί 

η υλοποίηση των ρυθμίσεων της κυκλοφοριακής μελέτης στην περιοχή εντοπίζονται 

ζητήματα εξυπηρέτησης του συνόλου των χρηστών.  

Παράλληλα το σύνολο των αναβαθμισμένων οδών παρουσιάζει ισχυρό δίκτυο 

ποδηλάτου, εν μέρει ικανοποιητικό δίκτυο πεζού με προβλήματα ωστόσο στη 

διασφάλιση της προσβασιμότητας καθώς και επιμέρους ζητήματα οδικής ασφάλειας 

σε διάφορα σημεία.  
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Πρόσφατα εγκρίθηκε και διασφάλισε χρηματοδότηση (ΕΣΠΑ) και η νέα μελέτη 

ανάπλασης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης οδών & πλατωμάτων κεντρικού 

τμήματος πόλης Σητείας η οποία αφορά σε περιοχές που ενοποιούν το παραλιακό 

και την κεντρική πλατεία της πόλης με το ενετικό φρούριο της Καζάρμας. 

Συγκεκριμένα η περιοχή ανάπλασης αφορά σε μία μεγάλη έκταση που περιλαμβάνει 

τρεις βασικές ενότητες: 

- Την κεντρική πλατεία Ηρώου της πόλης και τμήμα του λιμανιού. 

- Επιλεγμένους δρόμους στο ιστορικό κέντρο της πόλης οι οποίοι από την 

περιοχή του λιμανιού καταλήγουν στο ενετικό φρούριο Καζάρμα και στους 

οποίους βρίσκονται τα εναπομείναντα ιστορικά διατηρητέα κτίσματα της 

πόλης καθώς και ο δρόμος στο παραλιακό μέτωπο παράλληλα με το ενετικό 

τείχος σε συνέχεια του διατηρητέου κτιρίου του τελωνείου. 

- Τον ιστορικό εμπορικό δρόμο της πόλης. 

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στα τμήματα αυτά αποσκοπούν τόσο στην αισθητική 

αναβάθμιση του αστικού χώρου, όσο και στην λειτουργική τους αναβάθμιση. Η κάθε 

μία από τις παραπάνω ενότητες φιλοξενεί ξεχωριστές δράσεις όπως εμπορικές 

δραστηριότητες, αναψυχή, περιπατητικές διαδρομές ανάμεσα σε διατηρητέα 

κτίσματα, ανάδειξη τμήματος του παραλιακού μετώπου και άλλες διαφορετικές 

δράσεις οι οποίες θα τονωθούν και θα συνδεθούν μεταξύ τους. 

Οι επιμέρους χωρικές προτάσεις θα περιλαμβάνουν διευθέτηση της κίνησης και της 

στάσης αυτοκινήτου και πεζού, νέες δαπεδοστρώσεις, φυτεύσεις, ηλεκτροφωτισμό 

και άλλα. Οι προτάσεις αυτές θα αντιστοιχούν σε ομάδες δράσεων που αφορούν σε 

έργα ανάδειξης του αστικού περιβάλλοντος όπως:  

- Διαμορφώσεις, πλακοστρώσεις, φυτεύσεις κοινόχρηστων χώρων.  

- Διαμόρφωση, ανάπλαση οδών.  

- Διαμορφώσεις, αναπλάσεις πλατειών –πλατωμάτων.  

- Δίκτυα υποδομής και τοποθέτηση αντικατάσταση νέων φωτιστικών 

σωμάτων και στοιχείων αστικού εξοπλισμού. 

Οι μελέτες αναπλάσεων ενσωματώνονται στο ΣΒΑΚ και επιπλέον μέτρα μπορούν σε 

επόμενη φάση να διασφαλίζουν ζητήματα προσβασιμότητας, συμπληρωματικών 

αναπλάσεων και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.  

 

Μasterplan Λιμένα  
 

Το πλαίσιο έργων ανάπτυξης (masterplan) του λιμένα Σητείας ολοκληρώθηκε το 2019 

και περιλαμβάνει το σχεδιασμό των χερσαίων υποδομών και των ελεύθερων χώρων, 

τις αναπτυξιακές προτάσεις και την οικονομοτεχνική ανάλυση.  

Κρίσιμο ζήτημα που αφορά στο εκπονούμενο ΣΒΑΚ είναι η προτεινόμενη 

κυκλοφοριακή οργάνωση της έκτασης που ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο και βρίσκεται 

σε επαφή με την πόλη.  
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Ειδικότερα προβλέπονται:  

Για ζητήματα προσπέλασης → Για την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας 

καθορίστηκαν, στο πλαίσιο του σχεδιασμού, τα τμήματα της ΧΖΛ που θα 

λειτουργήσουν ως οδοί για την κίνηση των οχημάτων, ως πεζόδρομοι και ως 

ποδηλατόδρομοι, ενώ καθορίστηκαν επίσης ανοικτοί χώροι – πλατείες, χώροι 

πρασίνου και χώροι στάθμευσης.  

Επιπλέον, προσδιορίστηκαν τα σημεία εισόδου/εξόδου των οχημάτων στις λιμενικές 

υποδομές με γνώμονα την βέλτιστη κυκλοφοριακή οργάνωση και ασφάλεια.  

Πιο συγκεκριμένα, η είσοδος στον «παλαιό» λιμένα θα πραγματοποιείται μέσω της 

οδού Α. Παπανδρέου και η έξοδος μέσω της οδού Σ. Καλογερίδη.  

Επιπλέον, η πρόσβαση (είσοδος-έξοδος) στον προσήνεμο μόλο του «παλαιού» 

λιμένα θα πραγματοποιείται μέσω της υφιστάμενης κάθετης οδού Γαλανάκη. Τέλος, 

η πρόσβαση (είσοδος-έξοδος) στον «νέο» λιμένα θα πραγματοποιείται από την οδό 

που διέρχεται μπροστά από το υφιστάμενο κτίριο του Λιμεναρχείου.  

Για την εσωτερική κυκλοφορία → προβλέπεται στην Α’-Β’ Φάση δημιουργία νέας 

οδού, κάθετης στον βορειοανατολικό προσήνεμο μόλο του Νέου Λιμένα και σχεδόν 

παράλληλης της οδού Εμμ. Ρουσελάκη.  

Το συνολικό μήκος της οδού θα ανέρχεται σε 300 m περίπου ενώ το πλάτος της θα 

είναι 15 m. Στα δύο άκρα της εν λόγω οδού προτείνεται η κατασκευή δύο κυκλικών 

κόμβων (roundabout) για την εξασφάλιση ομαλής και ασφαλής μετακίνησης εντός 

του χώρου του λιμένα.  

Η είσοδος – έξοδος στον λιμένα θα πραγματοποιείται από το βόρειο τμήμα του, από 

το σημείο όπου πραγματοποιείται και σήμερα η πρόσβαση στον νέο Λιμένα, μέσω 

της περιφερειακής οδού του αεροδρομίου Σητείας (βλ. Σχήμα 8-1).  
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Εικόνα 3. Νέα προτεινόμενη οδός εντός της ΧΖΛ Σητείας- Masterplan Λιμένα 

Στη Γ’ Φάση υλοποίησης του σχεδιασμού, που αφορά τα έργα επέκτασης του νέου 

λιμένα, προτείνεται η επέκταση της νέας οδού κατά 350 μ. περίπου, παράλληλα προς 

τον νότιο προσήνεμο μόλο του νέου λιμένα.  

Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία δύο νέων κυκλικών κόμβων (roundabout) για 

την εξασφάλιση ομαλής και ασφαλής μετακίνησης των οχημάτων εντός του χώρου 

του λιμένα.  

Στο πλαίσιο αυτό, θα καταργηθεί ο δεύτερος κυκλικός κόμβος που θα δημιουργηθεί 

κατά την Α’-Β’ Φάση των έργων, καθώς οι νέοι κόμβοι θα εξυπηρετούν πλήρως τις 

σχετικές ανάγκες. Επισημαίνεται, ότι η κατασκευή του συγκεκριμένου οδικού 

τμήματος θα ακολουθήσει χρονικά την κατασκευή των έργων επέκτασης των 

χερσαίων χώρων του λιμένα και συγκεκριμένα τη διαπλάτυνση του νότιου 

προσήνεμου μόλου, με στόχο την αύξηση του χώρου εξυπηρέτησης των λιμενικών 

δραστηριοτήτων.  
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Εικόνα 4. Επέκταση νέας οδού κατά τη Γ’ Φάση των έργων- Masterplan 

Λιμένα 

 

Παράλληλα προτείνονται νέοι χώροι στάθμευσης εντός ΧΖΛ όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα, καθώς και νέοι χώροι πρασίνου.  
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Εικόνα 5. Προτεινόμενοι χώροι στάθμευσης εντός ΧΖΛ Σητείας- Masterplan 

Λιμένα 

Συνοπτικά  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι κατευθύνσεις του σχεδιασμού 

που επηρεάζουν/ καθορίζουν/ κατευθύνουν την εκπόνηση του ΣΒΑΚ.  

Σχεδιασμοί – Προγράμματα- Μελέτες  
Κατευθύνσεις / περιορισμοί που αφορούν το ΣΒΑΚ 
Σητείας  

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

Οδική Ασφάλεια  

 

- Συστηματική καταγραφή 

τροχαίων συμβάντων και χωρικός 

προσδιορισμός για στοχευμένες 

παρεμβάσεις, 

- Καμπάνιες ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης σε εναρμόνιση 

με το Εθν. Σχέδιο επικοινωνιακής 

πολιτικής για την οδική ασφάλεια 

- Ολοκλήρωση μεγάλων έργων 

υποδομών – ΒΟΑΚ 
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Σχεδιασμοί – Προγράμματα- Μελέτες  
Κατευθύνσεις / περιορισμοί που αφορούν το ΣΒΑΚ 
Σητείας  

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 

Μεταφορών για την Ελλάδα  

- Αναβάθμιση Βόρειου Οδικού 

Άξονα Κρήτης (Α90) σε 

αυτοκινητόδρομο 200 

χιλιομέτρων, 4 λωρίδων από 

Χανιά έως Άγιο Νικόλαο μέσω 

Ρεθύμνου και Ηρακλείου, και 

βελτιώσεις σε κάθετους άξονες 

- Αναβάθμιση ανατολικού (Άγιος 

Νικόλαος – Σητεία) και δυτικού 

(Χανιά – Καστέλι Κισσάμου) 

άκρου του ΒΟΑΚ (Α/Δ Α90) (RI-

Infra 13), στο πλαίσιο των 

επενδύσεων που αφορούν την 

ενίσχυση των επιπέδων 

κινητικότητας, προσβασιμότητας 

και οικονομικής ανάπτυξης σε 

πιο απομακρυσμένες περιοχές 

- Αναβάθμιση Νότιου Οδικού Άξονα 

Κρήτης (ΝΟΑΚ) και Καθέτων 

Αξόνων (Ηράκλειο – Άγιοι Δέκα 

και Παχιά Άμμος – Ιεράπετρα) 

(RI-Infra 20) 

- Βελτίωση του συστήματος ΥΓΟΣ 

(Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού 

Συμφέροντος) στο ελληνικό 

σύστημα αερολιμένων 

(περιλαμβάνει και τον αερολιμένα 

Σητείας)  

- Σχεδιαζόμενα έργα αεροδρομίων 

υπό τη διεύθυνση της ΥΠΑ με 

σκοπό την επίλυση προβλημάτων 

ασφάλειας/ προστασίας και 

λειτουγίας (για τον αερολιμένα 

Σητείας προβλέπονται →  

Συμπληρωματικές εργασίες 

περίφραξης και χωματουργικών, 

συντήρηση φωτισμού 

αεροδρομίου)  
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Σχεδιασμοί – Προγράμματα- Μελέτες  
Κατευθύνσεις / περιορισμοί που αφορούν το ΣΒΑΚ 
Σητείας  

Εθνικός Σχεδιασμός – Εθνικό 

Σχέδιο Προσβασιμότητας με 

έμφαση στην Κλιματική 

Αλλαγή (ΕΣΠεΚΑ), Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρία, ΝΟΚ Ν. 

4067/2012  

 

- κατευθύνσεις για το σύνολο των 

αστικών περιοχών σχετικά με την 

προώθηση της προσβασιμότητας, 

την προώθηση των ήπιων 

τρόπων μετακίνησης, την πεζή 

μετακίνηση και τη μετακίνηση με 

τα ΜΜΜ, τη μετακίνηση με 

ποδήλατο,  

- υποχρεωτικά – προσβάσιμα 

κτίρια δημοσίου ενδιαφέροντος 

(δημόσια κτίρια, κτίρια φορέων 

κυβέρνησης και ΟΤΑ, θέατρα, 

τράπεζες, χώροι πολιτισμού κ.α.) 

έως 31.12.2022  

(Αναθεωρημένο) Περιφερειακό 

Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης   

 

- η Σητεία ως ένα από τα τρία 

οικιστικά κέντρα του αστικού 

τριπόλου, δευτερεύων εθνικός 

πόλος, με προτεινόμενη συν-

λειτουργία και υψηλή 

συμπληρωματικότητα 

δραστηριοτήτων και υποδομών, 

στα πλαίσια της Π.Ε. και κέντρο 

έρευνας των συνθηκών φυσικού 

και πολιτιστικού περιβάλλοντος, 

στη λεκάνη της νοτιοανατολικής 

Μεσογείου. Η πόλη έχει σαφή 

αναφορά στις ανατολικές ακτές 

του νησιού, στις περιοχές των 

οποίων διατηρείται ακόμη η 

μνήμη του «άθικτου» φυσικού και 

του πλούσιου πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στον 

αρχαιολογικό τομέα και έχει ήδη 

αναπτύξει συνεργασία η οποία 

πρέπει να ενισχυθεί και να 

διευρυνθεί, τόσο με τον τομέα 

Φυσικού Περιβάλλοντος του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, όσο και 
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Σχεδιασμοί – Προγράμματα- Μελέτες  
Κατευθύνσεις / περιορισμοί που αφορούν το ΣΒΑΚ 
Σητείας  

με το Ινστιτούτο Μεσογειακών 

Σπουδών του ΙΤΕ. Εδώ είναι 

δυνατό να χωροθετηθεί, σε 

μόνιμη λειτουργία, Ερευνητικό 

Ινστιτούτο / παράρτημα του ΙΤΕ, 

το οποίο θα συνεργάζεται με τα 

αντίστοιχα πανεπιστημιακά και 

ερευνητικά κέντρα του Ηρακλείου 

και του Ρεθύμνου καθώς και 

Εκπαιδευτικό Κέντρο για την 

χρήση και λειτουργία 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

λόγω του ενεργειακού κέντρου 

Αθερινόλακκου και της 

παρουσίας μεγάλου μέρος των 

εγκατεστημένων ΑΠΕ της νήσου. 

- Καστέλι Κισσάμου – Σητεία: 

χερσαίος άξονας ανάπτυξης 

εθνικής και διαπεριφερειακής 

εμβέλειας που συμβαδίζει 

παράλληλα με το βόρειο τμήμα 

του θεσμοθετημένου 

διευρωπαϊκού δικτύου χερσαίων 

μεταφορών, 

- Το θεσμοθετημένο διευρωπαϊκό 

δίκτυο χερσαίων μεταφορών 

συγκροτείται από τους οδικούς 

άξονες εθνικής και 

διαπεριφερειακής εμβέλειας 

(Καστέλι Κισσάμου-Σητεία και 

Ηράκλειο-Άγιοι Δέκα-Ιεράπετρα-

Παχιά Άμμος) και από τον οδικό 

άξονα εθνικής και 

διαπεριφερειακής εμβέλειας 

(Ρέθυμνο-Τυμπάκι -Άγιοι Δέκα), 

που προτείνεται να ενταχθεί στο 

διευρωπαϊκό δίκτυο χερσαίων 

μεταφορών και, έως την ένταξή 
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Σχεδιασμοί – Προγράμματα- Μελέτες  
Κατευθύνσεις / περιορισμοί που αφορούν το ΣΒΑΚ 
Σητείας  

του, υπάγεται στις μεταβατικές 

διατάξεις.  

- Σχετικά με την ολοκλήρωση του 

ΒΟΑΚ : Προβλέπεται παράκαμψη 

της πόλης της Σητείας προς τον 

Πετρά  

- Οδικό Δίκτυο Ιεράπετρα- 

Κουτσουράς- Λίθινες- 

Πισκοκέφαλο – Σητεία ορίζεται ως 

πρωτεύον δίκτυο 

ενδοπεριφερειακής σημασίας (ή 

πρωτεύον βασικό περιφερειακό 

οδικό δίκτυο)  

- Οδικό δίκτυο Σητεία - 

Παλαίκαστρο - 

Αδραβάστοι/Ζάκρος - Καρύδι - 

Σίτανος - Χανδράς - Ετιά - 

Παπαγιαννάδες ορίζεται ως 

πρωτεύον δίκτυο 

ενδοπεριφερειακής σημασίας (ή 

πρωτεύον βασικό περιφερειακό 

οδικό δίκτυο)  

- Αεροδρόμιο Σητείας: αερολιμενική 

πύλη διαπεριφερειακής 

εμβέλειας, με πρόβλεψη για 

αναβάθμιση (λειτουργική και 

αισθητική). Ειδικότερα 

προβλέπεται η κατασκευή νέου 

κτιρίου αεροσταθμού και τη 

διαμόρφωση του περιβάλλοντα 

χώρου, με βασική επιδίωξη να 

αποκτήσει σύντομα τη 

δυνατότητα να αναλάβει πιο 

αναβαθμισμένους και ενεργούς 

ρόλους και να συμβάλει στην 

αποφόρτιση των πιέσεων που 

ασκούνται στα δυο διεθνή Α/Δ. 

- Λιμάνι Σητείας: διαπεριφερειακής 

εμβέλειας λιμενική πύλη με 
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Σχεδιασμοί – Προγράμματα- Μελέτες  
Κατευθύνσεις / περιορισμοί που αφορούν το ΣΒΑΚ 
Σητείας  

πρόβλεψη για αναβάθμιση 

(λειτουργική και αισθητική) ώστε 

να ενσωματωθεί στο δίκτυο 

λιμένων κρουαζιέρας μικρής 

κλίμακας 

- Κατηγοριοποίηση πολυκεντρικού 

προτύπου χωρικής ανάπτυξης –

Δευτερεύον εθνικός πόλος, 

τρίπολο με υψηλή 

συμπληρωματικότητα 

δραστηριοτήτων και υποδομών  

→ Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα και 

Σητεία. Η Σητεία ως οικιστικό 

κέντρο 4ου επιπέδου  

- Υποστήριξη του μελλοντικού 

διαπεριφερειακού και 

ενδοπεριφερειακού ρόλου τους 

(Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος, 

Ιεράπετρα και Σητεία) 

- Προβλέπεται η συλλειτουργία και 

η συνεργασία των 100 οικιστικών 

κέντρων της Κρήτης ως δίκτυα 

οικισμών/ πολύπολα, με κοινές 

συμπληρωματικές κοινωνικές 

εξυπηρετήσεις και αντίστοιχα 

προσανατολισμένα προς την 

εξυπηρέτησή τους οδικά δίκτυα. 

Ειδικότερα προβλέπονται τα 

Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα, 

Σητεία και Σητεία, Ζίρος/Χανδράς, 

Παλαίκαστρο, Τουρλωτή, 

- Προστασία, διατήρηση και 

ανάδειξη της φυσικής και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς με 

ανάταξη των μεγάλης κλίμακας 

ανατροπών του τοπίου, όπως 

αυτές καταγράφονται κυρίως 

στις παράκτιες ζώνες της Κρήτης 

– ορίζεται ειδική παράκτια ζώνη 
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Σχεδιασμοί – Προγράμματα- Μελέτες  
Κατευθύνσεις / περιορισμοί που αφορούν το ΣΒΑΚ 
Σητείας  

ελέγχου οικιστικής / τουριστικής 

ανάπτυξης και ποιοτικής/ 

περιβαλλοντικής αναβάθμισης  

(συμπ. και Σητεία:  (2) στην 

ευρύτερη περιοχή του Μόχλου 

Σητείας, (3) από Διόνυσο έως 

Παπαδόκαμπο περί την Σητεία),  

- Ορίζεται περιοχή ανατολικά της 

Σητείας και δυτικά του 

Παλαίκαστρου που θα λειτουργεί 

ως περιοχή ήπιας τουριστικής 

ανάπτυξης/ οργάνωσης 

πολυδραστηριοτήτων και 

ανάδειξης πολιτιστικών και 

φυσικών πόρων στους ορεινούς 

και ημιορεινούς όγκους,  

- Προβλέπεται – επιδιώκεται η 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 

της παραδοσιακής αλιείας (μέσω 

και της ένταξής της στο 

εμπλουτισμένο τουριστικό 

προϊόν), όσο και των 

υδατοκαλλιεργειών με 

περιβαλλοντικά συμβατές 

μεθόδους (μέσω της παραγωγής 

ποιοτικών προϊόντων για τις 

ανάγκες της δραστηριότητας 

εστίασης), με διασφάλιση 

χωρικής συμβατότητας με τις 

άλλες χρήσεις, διότι μπορούν να 

αποτελέσουν χρήσιμους κρίκους 

στην αλυσίδα αύξησης της 

τοπικής προστιθέμενης αξίας. 

Προβλέπεται η ανάπτυξη 

εκκολαπτηρίων γόνου στο 

Ηράκλειο και στον κόλπο της 

Σητείας και εγκαταστάσεων 

συσκευασίας και παραγωγής μη 

μεταποιημένων αλιευτικών 
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Σχεδιασμοί – Προγράμματα- Μελέτες  
Κατευθύνσεις / περιορισμοί που αφορούν το ΣΒΑΚ 
Σητείας  

προϊόντων σε Ιεράπετρα, 

Τυμπάκι, Άδελε και Γεράνι.  

- Σχετικά με τη μεταλλευτική 

δραστηριότητα (βιομηχανικά 

ορυκτά, ενεργειακές πρώτες ύλες, 

μεταλλικές ορυκτές πρώτες ύλες, 

μη μεταλλικά ορυκτά), σύμφωνα 

με τις χωροταξικές κατευθύνσεις 

της Εθνικής Πολιτικής για την 

αξιοποίηση των Ορυκτών 

Πρώτων Υλών (Φεβρουάριος 

2012), η οποία αναφέρεται ρητά 

στην διασφάλιση της 

δυνατότητας πρόσβασης στα 

κοιτάσματα ΟΠΥ (έρευνα και 

εκμετάλλευση) και στην επίλυση 

ανταγωνισμού των χρήσεων γης. 

Ειδικότερα, για τις δύο περιοχές 

λειτουργίας των λατομείων 

γύψου, στο Στόμιο Ινοχωρίου και 

στην ευρύτερη περιοχή της 

Σητείας, προβλέπεται νέος 

σχεδιασμός που έχει ως συνέπεια 

τη μελλοντική παύση της 

λατομικής δραστηριότητας σε 

αυτές τις περιοχές. Προωθείται 

από τα υποκείμενα επίπεδα 

σχεδιασμού η θεσμοθέτηση 

λατομικών περιοχών εξόρυξης 

αδρανών υλικών και η ένταξη των 

λατομείων αδρανών εντός αυτών 

και περιορίζεται στα αναγκαία ο 

αριθμός και η θέση των 

λατομικών περιοχών.  
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Σχεδιασμοί – Προγράμματα- Μελέτες  
Κατευθύνσεις / περιορισμοί που αφορούν το ΣΒΑΚ 
Σητείας  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κρήτης 2020-2023   

 

- Άξονας – μέτρο 1.2 Βιώσιμη- 

φιλική στο κλίμα και ισόρροπη 

χωρική οργάνωση, Μέτρο 1.2.4 

Ενίσχυση Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας → Δράσεις από 

Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας/ Δράσεις 

βελτίωσης προσβασιμότητας για 

άτομα με μειωμένη κινητικότητα 

- Άξονας 1- μέτρο 1.2 Βιώσιμη- 

φιλική στο κλίμα και ισόρροπη 

χωρική οργάνωση, Μέτρο 1.2.5 

Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση 

→ Δράσεις για σχολεία / Δράσεις 

για ευρύ κοινό) 

- Άξονας 1: Περιβάλλον και 

Ποιότητα ζωής – μέτρο 1.3 

Ανάπτυξη βιώσιμων 

μεταφορικών υποδομών → αφορά 

σε ενέργειες ανάπτυξης 

ασφαλούς εθνικής, περιφερειακής 

και τοπικής μετακίνησης, καθώς 

και σε ενίσχυση των πράσινων 

υποδομών στο αστικό 

περιβάλλον, τη μείωση της 

ρύπανσης και την προαγωγή της 

βιώσιμης (και πράσινης) 

πολυτροπικής αστικής 

κινητικότητας. 

- Άξονας 1– μέτρο 1.3 Ανάπτυξη 

βιώσιμων μεταφορικών 

υποδομών → στόχος 1.3.1. 

Συμπλήρωση, αναβάθμιση 

δικτύου μεταφορών με 

προϋπολογισμό 98.419.197,19 

ευρώ και 1.3.2 Ενίσχυση 

ασφάλειας στις οδικές μεταφορές 

με προϋπολογισμό 57.087.186,82 

ευρώ  
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Σχεδιασμοί – Προγράμματα- Μελέτες  
Κατευθύνσεις / περιορισμοί που αφορούν το ΣΒΑΚ 
Σητείας  

- Άξονας 1: Περιβάλλον και 
Ποιότητα ζωής – μέτρο 1.7 
Πρόληψη και διαχείριση 
επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής 
και απειλών από καταστροφές 
(ΠΠ Ενεργός Περιβαλλοντική 
Διαχείριση) → στόχος 1.7.4. 
Αποκατάσταση υποδομών από 
φυσικές καταστροφές και 1.8.1 
Διασφάλιση ποιοτικών 

χαρακτηριστικών υποδομών με 
δράσεις 9003: Παρεμβάσεις 
βελτίωσης της αστικής 
κινητικότητας κ.α.  

Άλλα μέτρα- δράσεις υποδομών που 

προβλέπονται για τη Σητεία είναι η 

Αναβάθμιση του Κτηνιατρείου της 

Σητείας, ο Εμπλουτισμός- αναπλήρωση 

λόγω διάβρωσης τμημάτων παραλίας 

Σητείας, η βελτίωση- αποκατάσταση του 

απεντομωτηρίου Σητείας, η Μελέτη 

οργάνωσης χερσαίας ζώνης του λιμένα 

Σητείας, η Μελέτη Βελτίωσης οδού 

Σητείας- Αγ. Φωτιά, οι 

συμπληρωματικές μελέτες για την 

ωρίμανση προς δημοπράτηση α) 

τμήματος του έργου Πιλαλήματα προς 

Σητεία μήκους 2,5km και β) Η 

Ολοκλήρωση παράκαμψης Κουτσουρά- 

Μακρύ Γιαλού – Ανάληψης, η ο Οριστική 

μελέτη Νότιου οδικού άξονα κατά 

τμήματα από Πιλαλήματα έως Σητεία, η 

συντήρηση του Επαρχιακού οδικού 

δικτύου Σητείας – Ιεράπετρας, η 

ανάδειξη της Σητειακής Διατροφικής 

Κουλτούρας, η ανάδειξη του 

αρχαιολογικού χώρου Πραισού κ.α.  
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Σχεδιασμοί – Προγράμματα- Μελέτες  
Κατευθύνσεις / περιορισμοί που αφορούν το ΣΒΑΚ 
Σητείας  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Δήμου Σητείας  

 

- Προμήθεια ποδηλάτων και 

δημιουργία σταθμών 

παρακολούθησης κίνησης 

- Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων 

Σητείας  

o Συντήρηση καλντεριμιών  

o Διαμόρφωση τμήματος 

νέου νεκροταφείου Σητείας  

o Ανάπλαση εισόδου και 

κεντρικής οδού ΤΚ 

Μαρωνιάς και διαμόρφωση 

παιδικής χαράς  

o Πλακόστρωση Οδών Τ.Κ. 

Πισκοκέφαλου και 

Πρεσσού  

o Ανάπλαση οικισμού 

Γούδουρα  

o Ανάπλαση οικισμού 

Τουρλωτής  

o Ανάπλαση οικισμού Έξω 

Μουλιανών  

o Κατασκευή πεζόδρομου 

Παλαίκαστρο Αγκαθιά  

o Ανάπλαση χερσαίας ζώνης 

λιμένα Σητείας  

o Ανάπλαση παραλιακού 

μετώπου από Γέφυρα έως 

Πετρά  

o Επανακαθορισμός 

γραμμής αιγιαλού και 

παραλίας και ανάπλαση 

Μόχλου  

o Αναπλάσεις οικισμών 

Δήμου Σητείας  

o Πεζοδρόμηση 

Παλαίκαστρου Κουρεμένου  

o Συμπληρωματικές 

εργασίες ανοικτού 
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Σχεδιασμοί – Προγράμματα- Μελέτες  
Κατευθύνσεις / περιορισμοί που αφορούν το ΣΒΑΚ 
Σητείας  

θεάτρου πολιτιστικών 

εκδηλώσεων 

- Η Σύνδεση Περιφερειακού Σχεδίου 

Πόλης με την είσοδο της πόλης  

- Η Μελέτη και υλοποίηση της 

ανατολικής εισόδου της πόλης 

της Σητείας  

Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων 2021  - Ανέγερση νέου Δημαρχείου 

(καθώς αποτελεί νέο πόλο έλξης- 

παραγωγής μετακινήσεων),  

- Κατασκευή υποδομών στίχου στο 

Εθνικό Στάδιο Σητείας (καθώς 

ενισχύει υφιστάμενο πόλο έλξης- 

παραγωγής μετακινήσεων), 

- Κατασκευή γηπέδου beach volley 

(καθώς ενισχύει υφιστάμενο πόλο 

έλξης- παραγωγής 

μετακινήσεων),  

- Ανάπλαση αύλειου χώρου Ι.Ν. 

Αγίας Αικατερίνης και στον Ι.Ν. 

Κοιμήσεως Θεοτόκου (καθώς 

ενισχύει υφιστάμενο πόλο έλξης- 

παραγωγής μετακινήσεων),  

- Ανάπλαση κεντρικής οδού 

οικισμού Αχλαδιών,  

- Βιοκλιματική ανάπλαση 

δημόσιων χώρων κοινότητας 

Ζηρού,  

- Αισθητική αναβάθμιση Πλατείας 

Τουρλωτής και οδού πρόσβασης 

πηγής Οικισμού Παρασπορίου,  

- Βελτίωση κατά τμήματα 

Δημοτικής Οδού Σχοινοσέλι- 

Μόχλος- Λινάρες και οδού 

Πιλαλήματα- Γουδουρά, 

- Κατασκευή Πλανητάριου,  

- Βελτίωση πεζοδρομίου οικισμού 

Ανάληψης.  
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Σχεδιασμοί – Προγράμματα- Μελέτες  
Κατευθύνσεις / περιορισμοί που αφορούν το ΣΒΑΚ 
Σητείας  

 

Κυκλοφοριακές Μελέτες  

 

Πλήθος ρυθμίσεων που αφορούν το 

ΣΒΑΚ. Ενδεικτικά μονοδρομήσεις και 

αντιδρομήσεις για την αποφυγή 

διαμπερών ροών, δίκτυο ποδηλάτου, 

ανασχεδιασμός διασταυρώσεων, νέοι 

χώροι στάθμευσης,  ρυθμίσεις 

περιμετρικά των σχολείων κ.α.  

 

Πολεοδομικά σχέδια και  μελέτες  Προτείνεται η κατασκευή 

περιφερειακών δρόμων σε συνδυασμό 

με την προτεινόμενη επέκταση του 

σχεδίου πόλεως ειδικότερα:  

Α) Βόρεια (προς την περιοχή του 

αεροδρομίου) σε συνδυασμό με την 

εξομάλυνση του ορίου του σχεδίου 

πόλεως παράλληλα με τις κλίσεις του 

εδάφους, στο όριο της ισοθορυβικής 

καμπύλης των 20 NEF (βλ. 

περιβαλλοντική μελέτη αεροδρομίου). - 

10 ετία 

Β) Δυτικά (δυτική παράκαμψη Σητείας) 

που θα συνδέει την Εθνική Οδό με την 

οδό προς Ιεράπετρα και θα περιβάλλει 

την επέκταση του σχεδίου πόλεως στην 

περιοχή Ανεμομύλια. Ο δρόμος αυτός 

προτείνεται να συνεχιστεί ανατολικά 

στην περιοχή νότια από τον Πετρά και 

να συναντήσει την προτεινόμενη νέα 

χάραξη της εθνικής οδού κοντά στην 

Αγία Φωτιά, ώστε να αποτελέσει 

παράκαμψη της παραλιακής ζώνης Αγ. 

Φωτιά − Τρυπητός − Πετράς για τα 

οχήματα (και ιδιαίτερα τα μεγάλα 
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Σχεδιασμοί – Προγράμματα- Μελέτες  
Κατευθύνσεις / περιορισμοί που αφορούν το ΣΒΑΚ 
Σητείας  

οχήματα, φορτηγά, λεωφορεία, 

μηχανήματα κλπ.) που κινούνται 

ανατολικά από την Σητεία. – 5ετία 

Γ) Οδός μεταξύ Σητείας και Πετρά για τη 

σύνδεση της δυτικής παράκαμψης και 

της οδού από Ιεράπετρα με την 

παραλιακή ζώνη και την οδό προς 

Παλαίκαστρο. – 10ετία 

Δ) Προγραμματίζεται οδός προς τη 

περιοχή Νταούσο (ιδιοκτησία ΕΤΒΑ). 

Προτείνεται η σύνδεση του με την οδό 

προς Φανερωμένη. 

Πισκοκέφαλο: προτείνεται η κατασκευή 

δύο περιφερειακών οδών  

Α) Ανατολικά του οικισμού για την 

κυκλοφορία από Σητεία προς Ιεράπετρα, 

που σήμερα επιβαρύνει τον οικισμό 

(κόμβοι στο ύψος του εργοστασίου 

Θαλασσινού και νότια του 

Πισκοκέφαλου) και θα αποτελεί το όριο 

της επέκτασης του οικισμού. – 10ετία 

Β) Δυτικά του οικισμού που θα αποτελεί 

και σύνδεση της οδού προς Αχλάδια με 

την οδό προς Σητεία και Ιεράπετρα – 

5ετία 

Σημαντικές κατευθύνσεις του ΓΠΣ που 

δεν έχουν ολοκληρωθεί και είναι 

κρίσιμες για το ΣΒΑΚ Σητείας είναι οι 

κάτωθι:  

- Να επαναπροσδιοριστούν οι 

κοινόχρηστοι χώροι και να 

διασφαλιστεί η προσβασιμότητα 

και η ποιότητα τους (κυκλοφορία, 

χώροι στάθμευσης, δημιουργία 

χώρων φύτευσης, επανάκτηση ή 

δημιουργία χώρων υγρών 
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Σχεδιασμοί – Προγράμματα- Μελέτες  
Κατευθύνσεις / περιορισμοί που αφορούν το ΣΒΑΚ 
Σητείας  

στοιχείων, χρήση υλικών 

επίστρωσης φιλικών προς το 

περιβάλλον). 

- Να υποβαθμιστεί η σημασία των 

τυχόν επαρχιακών οδών που 

διατρέχουν τους οικισμούς με 

μείωση του πλάτους των 

λωρίδων κυκλοφορίας οχημάτων, 

και με αλλαγή της ποιότητας του 

οδοστρώματος. Οι παρόχθιες 

περιοχές των ρεμάτων, οι ζώνες 

της μισγάγγειας και του 

υδροκρίτη καθώς και οι ζώνες 

προστασίας που βρίσκονται μέσα 

στα όρια των οικισμών, δεν 

πολεοδομούνται αλλά 

θεωρούνται ως κοινόχρηστοι 

χώροι ή ζώνες πρασίνου. 

Επιπλέον σημαντικά στοιχεία είναι οι 

περιοχές για τις επεκτάσεις του Σχεδίου 

πόλης σε Σητεία ( 1- γενική κατοικία), 

Σητεία (2- Τουρισμός- Αναψυχή), Αγιά 

Φωτιά, Πετράς, ΒΙΟΠΑ, Πισκοκέφαλο, 

Πατταδιόκαμπτος, Σκοττή, Παραλία 

Τουρλωτής.  

 

Ενεργοποίηση άλλων 

πολεοδομικών εργαλείων και 

στρατηγικών μελετών (ΟΧΕ – 

ΒΑΑ – ΤΑΠΤΟΚ κ.α.)  

 

- Άξονας 2: υποδομές κοινής 

ωφέλειας και ΜΕΤΡΟ 2.4: 

Μεταφορές (Ειδικός στόχος 2.4.1 

Βελτίωση της οδικής σύνδεσης 

και της κινητικότητας) 

- Άξονας 3: Φυσικό και δομημένο 

περιβάλλον και ΜΕΤΡΟ 3.2: 

Δομημένο Περιβάλλον και το 

ΜΕΤΡΟ 3.3: Κανονιστικό Πλαίσιο 

(Ειδικός στόχος 3.2.1 Διατήρηση 

της αρχιτεκτονικής ταυτότητας, 
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Σχεδιασμοί – Προγράμματα- Μελέτες  
Κατευθύνσεις / περιορισμοί που αφορούν το ΣΒΑΚ 
Σητείας  

3.3.1 Προώθηση χωροταξικών και 

πολεοδομικών ρυθμίσεων.  

Μελέτες αναπλάσεων ή 

αναβάθμισης δημόσιου χώρου  

 

Οι μελέτες αναπλάσεων καθορίζουν τη 

μελλοντική μορφή των οδών. 

Διατηρούνται ως έχουν και 

ενσωματώνονται στο ΣΒΑΚ με πιθανές 

προσθήκες για διασφάλιση 

προσβασιμότητας.  

Μasterplan Λιμένα  

 

Νέες οδοί εντός ΧΖΛ, προτάσεις 

συνδέσεων με υφιστάμενο αστικό 

δίκτυο, νέοι χώροι στάθμευσης εντός 

ΧΖΛ και νέοι χώροι πρασίνου.  

 

 2.2 Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας – 
προετοιμασία ανάλυσης ευκαιριών και προβλημάτων 

 

2.2.1 Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά 

Ο Δήμος Σητείας βρίσκεται στο ανατολικότερο τμήμα της Κρήτης και αποτελεί το 

νότιο-ανατολικότερο σημείο της Ελλάδας. 

Ο Δήμος έχει έκταση 684,057 τ.χλμ και αποτελεί τον μεγαλύτερο σε έκταση Δήμο της 

Κρήτης. Σύμφωνα με την αναθεώρηση των αποτελεσμάτων της Απογραφής 

Πληθυσμού-Κατοικιών 2011,1 ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται σε 19.720 

κατοίκους, τιμή που αντιστοιχεί στο 26,2 % του πληθυσμού της Περιφερειακής 

Ενότητας Λασιθίου και στο 3,2% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης. 

Αποτελείται από 4 Δημοτικές Ενότητες (Σητείας, Ιτάνου, Λεύκης, Ανάληψης) και 32 

Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες με οικιστικά κέντρα ανά περιοχή την πόλη της 

Σητείας και τους οικισμούς του Πισκοκεφάλου, της Σκοπής (Δ.Ε Σητείας), του 

Παλαικάστρου, της Ζάκρου (Δ.Ε Ιτάνου), της Ζίρου (Δ.Ε Λεύκης) και των Πεύκων (Δ.Ε 

Ανάληψης).  

ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΑΣΗ  
(km2) 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ      
(2014) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 

 786 -  

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  684 19.720  

 
1 ΕΛ.ΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου, 2.4.2014, ΦΕΚ 699, τ. Β’, 20.3.2014 
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ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΑΣΗ  
(km2) 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ      
(2014) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 

 276,8 14.513  

 ΣΗΤΕΙΑΣ 22,1 9.912 ΠΕΔΙΝΗ 

 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 

8,6 182 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΑΧΛΑΔΙΩΝ 13 274 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ 16,3 247 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ 25,7 96 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΚΡΥΩΝ 30 128 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΛΑΣΤΡΟΥ 19 157 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΜΑΡΩΝΙΑΣ 11,1 152 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ 13,5 238 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΜΥΡΣΙΝΗΣ 6,2 147 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 14,8 781 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΠΡΑΙΣΟΥ 8,2 56 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 19,2 213 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΣΚΟΠΗΣ 22,9 774 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ 8,5 161 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΣΦΑΚΑΣ 12,4 322 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ 11 420 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΧΑΜΕΖΙΟΥ 14,3 253 ΟΡΕΙΝΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΙΤΑΝΟΥ 

 198,8 2.108  

 ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 86,8 1.227 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΖΑΚΡΟΥ 61 747 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΚΑΡΥΔΙΟΥ 23,3 86 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΜΗΤΑΤΟΥ 27,7 48 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΕΥΚΗΣ 

 153,6 1.697  

 ΖΙΡΟΥ 67,3 462 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 19,6 77 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΑΠΙΔΙΩΝ 18,6 342 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΑΡΜΕΝΩΝ 15,2 322 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ 15,8 268 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΧΑΝΔΡΑ 17,1 226 ΟΡΕΙΝΗ 
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ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΑΣΗ  
(km2) 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ      
(2014) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 84 1.402  

 ΠΕΥΚΩΝ 17 763 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 

 ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ 22 103 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΛΙΘΙΝΩΝ 25.9 346 ΟΡΕΙΝΗ 

 ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 18.7 190 ΟΡΕΙΝΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.826 75.381 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 8.340 623.065 

 

Ο Δήμος Σητείας αντιμετωπίζει σοβαρά δημογραφικά προβλήματα, που 

προσομοιάζουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά η Π.Ε Λασιθίου. Ο 

πληθυσμός του Δήμου μειώνεται, όπως συμβαίνει συνολικά με την Π.Ε Λασιθίου η 

οποία αποτελεί την μόνη Π.Ε του νησιού που εμφανίζει μείωση του πληθυσμού της 

στο διάστημα 2001-2011. Η πληθυσμιακή πυκνότητα του Δήμου είναι πολύ χαμηλή 

με 29,21 κατοίκους ανά τ.χλμ2 μέγεθος αρκετά χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Π.Ε 

Λασιθίου (41,2 κατ/τ.χλμ) και κατά πολύ χαμηλότερο της Περιφέρειας Κρήτης (74,7 

κατ/τ.χλμ). Τα δεδομένα αυτά κατατάσσουν το Δήμο στον 2ο πιο αραιοκατοικημένο 

Δήμο του Λασιθίου μετά τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου (18.36 κατ/τ.χλμ) και 

υποδηλώνουν τη μειονεκτικότητα του Δήμου Σητείας. 

Παρότι η πληθυσμιακή πυκνότητα της Δ.Ε Σητείας είναι από τις μεγαλύτερες της Π.Ε 

Λασιθίου λόγω υψηλής πληθυσμιακής συγκέντρωσης στο αστικό κέντρο της Σητείας, 

οι αντίστοιχες τιμές για τις Δ.Ε Ιτάνου (10,6 κατ/τ.χλμ) και Λεύκης (11 κατ/τ.χλμ), είναι 

οι χαμηλότερες στην Π.Ε, γεγονός που τις κατατάσσει στις πιο αραιοκατοικημένες 

Δ.Ε της Κρήτης συνολικά. Η πληθυσμιακή συγκέντρωση στο αστικό κέντρο της 

Σητείας, οδηγεί στην άνιση κατανομή του πληθυσμού ανάμεσα στη Δ.Ε Σητείας, όπου 

συγκεντρώνει το 73,6% και στις υπόλοιπες Δ.Ε της ενδοχώρας που συγκεντρώνουν 

συνολικά το υπόλοιπο 26,4%. 

Δεδομένων και των κοινωνικο-οικονομικών προεκτάσεών της, η ανισότητα στην 

κατανομή του πληθυσμού στην περιοχή της Σητείας, αποτυπώνεται συνολικά ως 

χωρική ανισότητα ανάμεσα στους παραθαλάσσιους οικισμούς (κατά κανόνα) και 

εκείνους της ενδοχώρας. Στην ουσία πρόκειται για μια περιοχή δύο ταχυτήτων, όπου 

τα οικιστικά κέντρα αποτελούν ταυτόχρονα και τους πόλους ανάπτυξης της 

περιοχής, κυρίως λόγω του όγκου των υποδομών και της συγκέντρωσης του ενεργού 

πληθυσμού.  

Συνολικά το διάστημα 2001-2014, ο Δήμος παρουσιάζει πληθυσμιακή μείωση κατά 

2,5%, ξεπερνώντας κατά πολύ το ποσοστό πληθυσμιακής μείωσης της Π.Ε Λασιθίου 

 
2 Απογραφή 2011 
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(0,47%) και ακολουθώντας αντίστροφη δημογραφική εξέλιξη σε σχέση με την 

Περιφέρεια Κρήτης που αυξάνει συνολικά τον πληθυσμό της σχεδόν κατά 5% την 

ίδια χρονική περίοδο. Σε αντίθεση με το Δήμο, πληθυσμιακή αύξηση παρουσιάζουν 

οι Δ.Ε Σητείας (0,7%) και Ανάληψης (3,1%).  

Μεταξύ των δύο απογραφών (2001-2011) παρατηρείται μια σημαντική μείωση 

πληθυσμού στην ενδοχώρα του Δήμου και συγκεκριμένα στις Δ.Ε Ιτάνου και Λεύκης, 

συνολικά κατά 28,7%, ενώ σε επίπεδο Κοινοτήτων, μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού 

τους χάνουν οι Κοινότητες Έξω Μουλιανών (25%), Κατσιδωνίου (24%), Κρυών (47%), 

Μαρωνίας (23%), Πραισού (23%), Στραυρωμένου (21%) της Δ.Ε Σητείας, η Κοινότητα 

Καρυδίου (22,5%) της Δ.Ε Ιτάνου και οι Κοινότητες Ζίρου (25%), Αγίας Τριάδος (21,5%) 

και Χανδρά (20,5%) της Δ.Ε Λεύκης. 

Από την άλλη, σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων, θετική μεταβολή καταγράφουν 

μόνο οι Δ.Ε Σητείας (0,66%) και Ανάληψης (3,1%), και σε επίπεδο Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, μόλις 7 Κοινότητες στο σύνολο των 32, ήτοι η Δημοτική 

Κοινότητα Σητείας και οι Τοπικές Κοινότητες Λάστρου, Χαμεζίου, Μητάτου, Απιδίων, 

Χρυσοπηγής και Περιβολακίων.  

ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΤΙ
ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙ
ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ      
(2011) 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ      
(2001) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  19.720 20.216 -2.5 29.08 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 

 14.513 14.418 0.66 52.43 

 ΣΗΤΕΙΑΣ 9.912 9.257 7.08 448.51 

 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 

182 221 -17.65 21.16 

 ΑΧΛΑΔΙΩΝ 274 317 -13.56 21.08 

 
ΕΞΩ 
ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ 

247 
332 

-25.60 15.15 

 ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ 96 126 -23.81 3.74 

 ΚΡΥΩΝ 128 241 -46.89 4.27 

 ΛΑΣΤΡΟΥ 157 135 16.30 8.26 

 ΜΑΡΩΝΙΑΣ 152 197 -22.84 13.69 

 
ΜΕΣΑ 
ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ 

238 
272 

-12.50 17.63 

 ΜΥΡΣΙΝΗΣ 147 168 -12.50 23.71 

 ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 781 824 -5.22 52.77 

 ΠΡΑΙΣΟΥ 56 73 -23.29 6.83 

 
ΡΟΥΣΣΑΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

213 167 27.54 11.09 
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ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΤΙ
ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙ
ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ      
(2011) 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ      
(2001) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

 ΣΚΟΠΗΣ 774 822 -5.84 33.80 

 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ 161 204 -21.08 18.94 

 ΣΦΑΚΑΣ 322 376 -14.36 25.97 

 ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ 420 437 -3.89 38.18 

 ΧΑΜΕΖΙΟΥ 253 249 1.61 17.69 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΙΤΑΝΟΥ 

 2.108 2,429 -13.22 10.60 

 ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 1.227 1,380 -11.09 14.14 

 ΖΑΚΡΟΥ 747 912 -18.09 12.25 

 ΚΑΡΥΔΙΟΥ 86 111 -22.52 3.69 

 ΜΗΤΑΤΟΥ 48 26 84.62 1.73 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΕΥΚΗΣ 

 1.697 2.009 -15.53 11.05 

 ΖΙΡΟΥ 462 
619 

 
-25.36 6.86 

 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 77 98 
-21.43 

 
3.93 

 ΑΠΙΔΙΩΝ 342 333 2.70 18.39 

 ΑΡΜΕΝΩΝ 322 365 -11.78 21.18 

 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔ
ΩΝ 

268 310 -13.55 16.96 

 ΧΑΝΔΡΑ 226 284 -20.42 13.22 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 1.402 1.360 3,1 16.77 

 
Τοπική 
Κοινότητα 
Πεύκων 

763 763 0,0 43.85 

 
Τοπική 
Κοινότητα 
Χρυσοπηγής 

190 137 38,7 10.16 

 
Τοπική 
Κοινότητα 
Λιθινών 

346 374 -7,5 13.36 

 
Τοπική 
Κοινότητα 
Περιβολακίων 

103 86 19,8 4.68 
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ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΤΙ
ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙ
ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ      
(2011) 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ      
(2001) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 75.381 75.736 -0.47 41.28 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 623.065 594.368 5 74 

 

Η δημογραφική εικόνα του Δήμου Σητείας προσιδιάζει στην τυπική εικόνα των 

ορεινών και μειονεκτικών ζωνών τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, 

και χαρακτηρίζεται αφενός από φθίνοντες ρυθμούς αύξησης στις νεαρές ηλικίες και 

αφετέρου από αύξηση των ατόμων τρίτης ηλικίας.  

Το δημογραφικό προφίλ του Δήμου Σητείας χαρακτηρίζεται από σημάδια έντονης 

γήρανσης, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση που επικρατεί στην Π.Ε Λασιθίου. 

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών είναι πολύ υψηλό στο 

σύνολο του πληθυσμού (27%) και σε σχέση με το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 0-14 

ετών (13,1%), γεγονός που υπογραμμίζει το έντονο δημογραφικό πρόβλημα της 

περιοχής και τη δυσκολία ανανέωσης του πληθυσμού της. Σημειώνεται ότι το 

αντίστοιχο ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης 

είναι κατά πολύ χαμηλότερο, ήτοι 17,6%, ενώ το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 0-14 

ετών αγγίζει το 16%3.  

Ενδεικτικό στοιχείο της αρνητικής δημογραφικής εικόνας του Δήμου, είναι το 

γεγονός ότι σε πολλούς οικισμούς, ο μέσος όρος ηλικίας είναι πάνω από 55 έτη ενώ 

σε κάποιους ξεπερνάει τα 60 έτη. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι η περιοχή γύρω 

από το αστικό κέντρο της Σητείας σημειώνει αύξηση του πληθυσμού σε όλα τα 

επίπεδα (Δ.Ε Σητείας, Δ.Κ Σητείας, Οικισμός Σητείας), δεν καταφέρνει να αυξήσει ή 

να κρατήσει στα ίδια επίπεδα τις νεανικές ηλικίες. Ακόμα και το αστικό κέντρο της 

Σητείας, μειώνει σχεδόν κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες την ηλικιακή ομάδα 0-19 ετών, 

πέφτοντας από το 24,3% το 2001 στο 21,1% το 2011. Το ίδιο και με την ομάδα 20-39 

ετών, που πέφτει από το 29,5% το 2001 στο 26,8% το 2011.  

 

Εν γένει, η δημογραφική εικόνα του Δήμου Σητείας, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με 

την αντίστοιχη εικόνα της Π.Ε Λασιθίου, η οποία ξεχωρίζει για τα αρνητικά 

αποτελέσματα που καταγράφει στο δημογραφικό πεδίο, σε σχέση με τις υπόλοιπες 

Π.Ε του νησιού. 

Εν γένει, η δημογραφική εικόνα του Δήμου Σητείας, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με 

την αντίστοιχη εικόνα της Π.Ε Λασιθίου, η οποία ξεχωρίζει για τα αρνητικά 

αποτελέσματα που καταγράφει στο δημογραφικό πεδίο, σε σχέση με τις υπόλοιπες 

Π.Ε του νησιού. Ενδεικτικά, η Π.Ε Λασιθίου παρουσιάζει τα χαμηλότερα ποσοστά 

αναφορικά με τις ομάδες του παιδικού και νεανικού πληθυσμού (άτομα έως 14 ετών 

και άτομα από 15 έως 34 ετών), το υψηλότερο ποσοστό αναφορικά με την ομάδα της 

 
3 Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας.  
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τρίτης ηλικίας και στην περίπτωση των ατόμων μέσης ηλικίας το δεύτερο 

υψηλότερο ποσοστό.  

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ4 ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ (2011)  

  Άνδρες Γυναίκες  Σύνολο Δήμου 

Ομάδες Ηλικιών  Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός % 

0-14 1175 13,1 1226 13,2 2401 13,1 

15-24 864 9,6 861 9,2 1725 9,4 

25-39 1725 19,2 1686 18,1 3411 18,6 

40-54 1923 21,4 1807 19,4 3730 20,4 

55-64 1054 11,7 1057 11,3 2111 11,5 

65-79 1587 17,6 1775 19,1 3362 18,4 

80+ 675 7,5 903 9,7 1578 8,6 

Σύνολο 9003 100 9315 100 18318 100 

Πίνακας 1.  ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού 2011 

 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ5 ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ (2011) 

 

Πίνακας 2. ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού 2011 

 

 

Όσο αφορά τη σύνθεση του πληθυσμού κατά φύλο, οι άντρες υπερτερούν στις 

ηλικιακές ομάδες 25-39 ετών και 40-54, ενώ ο γυναικείος πληθυσμός υπερτερεί στις 

ομάδες ηλικιών 65 ετών και άνω. Στις υπόλοιπες ομάδες ηλικιών διαπιστώνεται μια 

ισόρροπη εικόνα ως προς τη σύνθεση του πληθυσμού. 

 
4 Δεν περιλαμβάνονται οι Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Ανάληψης. 
5 Δεν περιλαμβάνονται οι Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Ανάληψης. 
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ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ6 

 

Πίνακας 3. ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ,  Απογραφή Πληθυσμού 2011. 

 
Η ένταση του δημογραφικού προβλήματος στο Δήμο τεκμηριώνεται και από τους 

αρνητικούς δημογραφικούς δείκτες, με το δείκτη γήρανσης να είναι πολύ υψηλός, 

της τάξης του 205,75% σε αντίθεση με το δείκτη νεανικότητας που φθάνει μόλις το 

13,1%. Ο δείκτης εξάρτησης που δηλώνει την επιβάρυνση που δέχεται ο ενεργός 

πληθυσμός από τον νεανικό και γεροντικό πληθυσμό αγγίζει το 66,87%.  Είναι 

χαρακτηριστική η δυσμενής εξέλιξη των συγκεκριμένων δεικτών μεταξύ των 

Απογραφών 2001 & 2011, με ποιο χαρακτηριστική τη σημαντική αύξηση του δείκτη 

γήρανσης. Συμπερασματικά, ο Δήμος Σητείας εμφανίζει δυσμενή δημογραφική 

εικόνα με την πυραμίδα ηλικιών να είναι διογκωμένη στις μεγάλες ομάδες ηλικιών 

και να συρρικνώνεται προς τις μικρότερες ηλικίες7.  

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ8 ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 2011 2001 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ9 13,1 14,53 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ10 205,75 164,45 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ11 66,87 62,39 

Πίνακας 4. ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επεξεργασία στοιχείων 

 
6 Δεν περιλαμβάνονται οι Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Ανάληψης. 
7 Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας.  
8 Υπολογισμένοι βάσει της κατηγοριοποίησης σε ομάδες 0-14 ετών κλπ.  
9 Δείκτης Νεανικότητας : (πληθυσμός 0-14 ετών) /(συνολικό πληθυσμό) Χ 100 
10 Δείκτης Γήρανσης: (πληθυσμός 65+ / πληθυσμό 0-14 ετών) Χ 100 
11 Δείκτης Εξάρτησης: [(πληθυσμός 0-14 ετών) + (πληθυσμός 65+) / (πληθυσμό 15-64 ετών) Χ 100 
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Το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού του Δήμου Σητείας δεν κρίνεται 

ικανοποιητικό, καθώς μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού δεν γνωρίζουν γραφή και 

ανάγνωση, είναι απόφοιτοι δημοτικού ή το έχουν εγκαταλείψει και άλλοι έχουν 

ολοκληρώσει απλά το στάδιο της προσχολικής αγωγής. 

 

Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της τάξεως του 30,67% είναι 

απόφοιτοι δημοτικού και μάλιστα ξεπερνούν ποσοστιαία την αντίστοιχη κατηγορία 

σε επίπεδο Π.Ε Λασιθίου (28,85%). Ταυτόχρονα το ποσοστό των αναλφάβητων 

(1,86%) του Δήμου είναι κατά τι υψηλότερο από το αντίστοιχο της Περιφέρειας 

Κρήτης (1,73%), ενώ αθροιστικά:  το ποσοστό των αναλφάβητων, εκείνων που 

ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή και εκείνων που εγκατέλειψαν το δημοτικό 

αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση (από την κατηγορία «Λοιπά»), είναι αρκετά 

υψηλό (12,56%)˙ για την ακρίβεια λίγες μονάδες χαμηλότερο του ποσοστού των 

δημοτών που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (15,37%). Το 

πρόβλημα είναι εντονότερο στις Δ.Ε Ιτάνου και Λεύκης, στις οποίες το ποσοστό 

αναλφαβητισμού αγγίζει συνολικά το 5%, ενώ το ποσοστό των αποφοίτων δημοτικού 

(37,14% και 43,78%) είναι τέσσερις και δέκα φορές μεγαλύτερο από εκείνο των 

αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (9,82% και 4,66%). 

Απ’ όλα τα παραπάνω λοιπόν, προκύπτει ένας τοπικός πληθυσμός  με χαμηλά 

τυπικά προσόντα και επίπεδο εξειδίκευσης. 

 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ (2011)12 

 

Διοικητική 
Ενότητα 

Σύνολο 
πληθυσμού 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριτοβάθμια 

% 

Δευτεροβάθμια 

% 

Πρωτοβάθμια 

% 
Λοιπά 

Ποσοστό 
αναλφαβητισμ
ού 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 

623.065 18,02 35,77 25,70 17,70 1,73 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

75.381 15,93 35,54 28,85 16,16 1,99 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
(Έδρα: Σητεία, η) 

18.318 15,37 34,34 30,67 15,62 1,86 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

14.513 17,43 36,20 28,20 15,41 1,70 

 
12 Δεν περιλαμβάνονται οι Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Ανάληψης. 
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Διοικητική 
Ενότητα 

Σύνολο 
πληθυσμού 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριτοβάθμια 

% 

Δευτεροβάθμια 

% 

Πρωτοβάθμια 

% 
Λοιπά 

Ποσοστό 
αναλφαβητισμ
ού 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ 

2.108 9,82 27,23 37,14 14,99 2,75 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ 

1.697 4,66 27,22 43,78 18,21 2,18 

Πίνακας 5. Επίπεδο εκπαίδευσης πληθυσμού Δήμου Σητείας 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Διοικητική Ενότητα 
Σύνολο 
Πληθυσμού 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τριτοβάθμια Δευτεροβάθμια Πρωτοβάθμια Λοιπά 

Δημοτική Ενότητα 
Σητείας 

14513 2065 5832 4092 2524 

Δημοτική Ενότητα 
Ιτάνου 

2108 183 716 783 426 

Δημοτική Ενότητα 
Λεύκης 

1697 64 521 743 369 

Τοπική Κοινότητα 
Λιθινών+Τοπική 
Κοινότητα 
Περιβολακίων 

449 22 140 189 98 

Τοπική Κοινότητα 
Πεύκων 

763 75 340 233 115 

Τοπική Κοινότητα 
Χρυσοπηγής 

190 22 70 71 27 

Σύνολο Δήμου 19.720 2.431 7.619 6.111 3.559 

Πίνακας 6. Επιπεδο Εκπαιδευσης Πληθυσμου Δημου Σητειας 

 
Σημειώνεται τέλος ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του δήμου Σητείας ήταν το 
39,6% του συνολικού πληθυσμού το 2011, ενώ ο δήμος καταγράφει το μεγαλύτερο 
ποσοστό ανέργων σε σχέση με τους υπόλοιπους Δήμους της Π.Ε Λασιθίου. 
 

 

 

 

 

 
2.2.1 Υφιστάμενες σημαντικές χρήσης γης – πόλοι ενδιαφέροντος – τοπόσημα – 

ειδικές χρήσεις  
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Οι χρήσεις γης έχουν διαμορφωθεί αφενός από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

που αναπτύσσονται στην περιοχή και αφετέρου από το γεωφυσικό ανάγλυφο της. 

Το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου, ήτοι το 40,17%, καταλαμβάνεται από βοσκότοπους 

και ακολουθούν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις σε ποσοστό 38,44%. Μικρότερα 

τμήματα της επιφάνειας καλύπτονται από δάση (18,66%), οικιστικές (0,54%) και 

διάφορες άλλες χρήσεις  (5,70%).  

 

 

Εικόνα 6. ΠΗΓΗ: Ελ. ΣΤΑΤ, Απογραφή 1999-2000 

Οι χρήσεις γης του Δήμου Σητείας αποτυπώνονται στο χάρτη που ακολουθεί, από 

τον οποίο προκύπτει ότι στο βόρειο τμήμα του επικρατούν βοσκότοποι με αραιή ή 

καθόλου βλάστηση. Κυρίαρχες χρήσεις είναι οι μεταβατικές δασώδης – θαμνώδης 

εκτάσεις και οι μόνιμες καλλιέργειες, όπως ελαιοκαλλιέργειες και 

αμπελοκαλλιέργειες. Άλλες επικρατούσες χρήσεις είναι οι βιομηχανικές, οι 

εμπορικές, η αστική δόμηση κλπ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ  

34,88%

40,17%

18,66%

0,05%
0,54% 5,70%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ & 
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ 
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

ΔΑΣΗ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ 
ΝΕΡΑ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΆΛΛΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
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Εικόνα 7. Καλύψεις γης στο Δήμο Σητείας ΠΗΓΗ: Οικοσκόπιο 

 
Στους χάρτες 8 και 9 γίνεται αναλυτικός εντοπισμός των σημείων ενδιαφέροντος της 
περιοχής παρέμβασης, της πόλης της Σητείας. Ο εντοπισμός αυτός είναι κρίσιμος 
για τη γένεση των μετακινήσεων και καθοριστικός για το μελλοντικό σχεδιασμό στην 
περιοχή παρέμβασης.  
 
Ειδικότερα στο χάρτη 9 προσδιορίζονται οι θέσεις των χρήσεων που προσεγγίζονται 
κυρίως από ευάλωτες ομάδες όπως: 

 
Υποδομές εκπαίδευσης 
- Ο χώρος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου,  
- Οι φοιτητικές εστίες,  
- Το 1ο δημοτικό σχολείο, 
- Το 2ο δημοτικό σχολείο,  
- Το 3ο δημοτικό και Νηπιαγωγείο, 
- Το 4ο δημοτικό και Νηπιαγωγείο, 
- Το 1ο και 2ο Γυμνάσιο,  
- Το ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Νυκτερινό και σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας,  
- Το 1ο νηπιαγωγείο,  
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- Το 4ο νηπιαγωγείο, 
- Το 5ο νηπιαγωγείο,  
- Το 6ο νηπιαγωγείο,  
- Το ΕΕΚ  
- Το 1ο ειδικό Δημοτικό Σχολείο και ειδικό νηπιαγωγείο,  

 
Καθώς και οι χώροι λατρείας όπως οι ιεροί ναοί Ευαγγελίστριας, Αγ. Αικατερίνης και 
Αγ. Γεωργίου, οι ΙΝ του νέου και παλαιού Κοιμητηρίου και ο χώρος των Χριστιανών 
Μαρτύρων του Ιεχωβά. 
 
Οι χρήσεις εκπαίδευσης όπως νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια 
προσελκύουν ένα εύρος προσχολικών έως εφηβικών ηλικιών. Θεωρούνται επομένως 
ευάλωτη ομάδα λόγω του νεαρού της ηλικίας τους που συνήθως εκφράζεται με την 
άγνοια κινδύνου και την αφέλεια κίνησης. Αντίστοιχα ευάλωτοι θεωρούνται οι 
φοιτητές που προσεγγίζουν τις υποδομές του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου. Στον αντίποδα, οι χώροι λατρείας εκτιμάται πως προσελκύουν 
κυρίως άτομα της τρίτης ηλικίας που αποτελούν εξίσου ευάλωτη ομάδα λόγω των - 
βάσει στατιστικής - μειωμένων αντανακλαστικών στο δρόμο και της μειωμένης 
κινητικότητας. 
 

 
Χάρτης 1. Χρήσεις γης που προσελκύουν ευάλωτους χρήστες, χώροι λατρείας και εκπαίδευσης 

 
Επιπλέον στο χάρτη 8 προσδιορίζονται οι σημαντικότερες χρήσεις στην περιοχή 
που κατά κανόνα αποτελούν και σημεία υψηλής ζήτησης στις μετακινήσεις.  
Ενδεικτικά χωροθετούνται:  

- Αεροδρόμιο 
- Λιμάνι 
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- Μαρίνα 
- Νοσοκομείο 
- Αρχαιολογικοί χώροι (Κάστρο Καζαρμά, Αρχ. Χώρος Πετρά, Αρχ. Χώρος 

Τρυπητού) 
- Μουσεία και χώροι πολιτισμού 
- Σημαντικοί κοινόχρηστοι χώροι ως ανοικτοί χώροι αναψυχής 
- Σημαντικά Κτήρια (Πολύκεντρο, Χώρος Μεσογειακού Φεστιβάλ κ.α.) 
- Αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.  

 

 
Χάρτης 2. Χρήσεις γης, σημεία ενδιαφέροντος 

  

 
2.2.3 Διαχείριση κυκλοφορίας. Οδικό δίκτυο και οδική ασφάλεια  

 
Οι οδικές μεταφορές και συνδέσεις στον Δήμο Σητείας πραγματοποιούνται κυρίως 
μέσω τριών βασικών οδικών αξόνων: το Βόρειο Οδικό Άξονα (ΒΟΑΚ) Ηρακλείου-
Αγίου Νικολάου-Σητείας, το Νότιο Οδικό Άξονα (ΝΟΑΚ) Ιεράπετρας-Μακρύ Γιαλού-
Σητείας και την επαρχιακή οδό Κάτω Ζάκρος-Παλαίκαστρο-Σητεία που και οι τρεις 
καταλήγουν στην πόλη της Σητείας και συνιστούν το πρωτεύον οδικό δίκτυο.  
Επίσης, έχει αναπτυχθεί ένα πλέγμα επαρχιακών και δημοτικών οδών που είναι 
σχεδόν οι περισσότεροι ασφαλτοστρωμένοι. 
Το σύνολο των οδών της πόλης έχει ελλιπή χαρακτηριστικά οδικής ασφάλειας είτε 
λόγω απουσίας ρυθμίσεων, είτε λόγω λανθασμένων ρυθμίσεων, είτε τέλος λόγω 
αναγλύφου, ορατότητας και άλλων γεωμετρικών χαρακτηριστικών.  
 
Ιεράρχηση Δικτύου  
Στο βασικό οδικό δίκτυο – κύριες αρτηρίες ανήκουν οι κάτωθι διαδρομές,  
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- Είσοδος πόλης από Άγιο Νικόλαο (Οδός Θερίσου- Παπαναστασίου) έως και 
το κυκλικό,  

- Διαδρομή οδού Παπανδρέου και Κ. Καραμανλή έως τη συμβολή της με τη 
Καπετάν Σήφη,  

- Διαδρομή από το κυκλικό στο κέντρο της πόλης προς Πισκοκέφαλο,  
- Διαδρομή οδού Πραισού προς Περιφερειακό (δυτικά) και προς κόμβο Sitia 

Beach (ανατολικά) με κατεύθυνση προς Βάι- Παλαίκαστρο.  
 
Στο συλλεκτηριακό δίκτυο ανήκουν οι κάτωθι διαδρομές:  

- Πλαστήρα από Καρ. Δημητρίου προς Κάστρο Κάζαρμας   
- Μιχ. Καταπότη  
 

 
Χάρτης 3. Υφιστάμενη ιεράρχηση οδικού δικτύου 
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Κατευθύνσεις οδικού δικτύου  
 

- Οι κατευθύνσεις του οδικού δικτύου παρουσιάζονται αναλυτικά στο χάρτη 2 
- Υφιστάμενη Κυκλοφοριακή Ροή.  

- Παρατηρείται ότι το σύνολο των οδών στο παλαιό τμήμα της πόλης έχουν 
μονοδρομηθεί με εξαιρέσεις (ενδ. Πλαστήρα, Μίνωος κ.α.). Σημαντικός 
παράγοντας της ρύθμισης των μονοδρομήσεων αποτέλεσε το γεωμετρικό 
χαρακτηριστικό του πλάτους των οδών, το οποίο απαντάται συνήθως σε 
μικρά μεγέθη (βλ. χάρτη 5). Παράλληλα, ο συνδυασμός του μικρού πλάτους 
των οδών με το κατά τόπους έντονο ανάγλυφο δεν αφήνει πολλά περιθώρια 
για την ύπαρξη αρκετών αμφίδρομων. 

- Ωστόσο, ανάλογες ρυθμίσεις δεν υπάρχουν στην περιοχή Ξεροκαμάρες που 
εκκρεμεί η έγκριση της ΚΜ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. 
Επιπλέον, οι δρόμοι που συνιστούν την κατηγορία των κύριων αρτηριών (βλ. 
χάρτη 1) είναι διπλής κατεύθυνσης. 
 

 
Χάρτης 4. Υφιστάμενη κυκλοφοριακή ροή 
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Πλάτη οδοστρώματος 
- Η ανάλυση για τα πλάτη οδοστρώματος παρουσιάζει σημαντικά ζητήματα 

καθώς μόλις το 0.2% του δικτύου έχει πλάτος μεγαλύτερο των 11μ., περίπου 
το 20% του δικτύου έχει πλάτος 7.5-11μ. και αντίστοιχα το 58,3% έχει πλάτος 
κάτω των 5,5μ. και το 21,8% πλάτος μεταξύ 5,5-7μ. Οι δρόμοι μεγαλύτερου 
πλάτους απαντώνται κυρίως περιμετρικά της πόλης ή στο κύριο δίκτυο, 
λόγω της δυνατότητας δημιουργίας ευρύτερων υποδομών που κατέστησαν 
δυνατές χάρη στην απουσία δόμησης αλλά και του ηπιότερου αναγλύφου. 
Αντίθετα, στο κέντρο της Σητείας, δεδομένης της πυκνής και συμπαγούς 
δόμησης, το οδικό δίκτυο περιορίζεται σε δρόμους μικρότερου πλάτους, οι 
οποίοι έχουν μονοδρομηθεί για την καλύτερη κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση 
(βλ. χάρτη 2). 

- Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία πλάτους 
οδοστρώματος για το σύνολο της αστικής περιοχής της πόλης.   
 

 
Χάρτης 5. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά, πλάτος οδοστρώματος 

 
 

Όριο ταχύτητας 
Tο όριο ταχύτητας στο σύνολο της πόλης ελλείψει άλλης σχετικής σήμανσης είναι 
50χλμ/ω.  
 
Επικίνδυνα σημεία – Οδική Ασφάλεια  
 
Στο σύνολο της πόλης εντοπίζονται περισσότερες από 30 διασταυρώσεις με 
μη επαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά για οδηγούς ή/ και ευάλωτους 
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χρήστες καθώς και πλήθος διαδρομών με επισφαλή χαρακτηριστικά για το 
σύνολο των χρηστών.  
Ο χάρτης 10 παρουσιάζει διαδρομές και σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας ενώ 
εκκρεμεί η ενίσχυση του εντοπισμού των σημείων με δεδομένα από τροχαία 
συμβάντα.  
 

Χάρτης 6. Εντοπισμός περιοχών και σημείων μειωμένης οδικής ασφάλειας 

 

 
Στα κρίσιμα σημεία εντοπίζονται τα κάτωθι:  

- ο περιφερειακός από Ξηροκαμάρες προς Νεκροταφείο καθώς έχει χαμηλό 
πλάτος, απουσία ερείσματος, απουσία δικτύου πεζών, ελλιπή σήμανση, 
απουσία μειωμένου ορίου ταχύτητας και πλήθος διασταυρώσεων με 
ανεπαρκή γεωμετρία.  

- Η παραλιακή διαδρομή από το Sitia Beach προς Αγ. Φωτιά καθώς έχει 
μεταβλητό πλάτος, απουσία ερείσματος, απουσία ασφαλούς δικτύου πεζών, 
ελλιπή σήμανση, απουσία μειωμένου ορίου ταχύτητας και πλήθος 
διασταυρώσεων με ανεπαρκή γεωμετρία. 

- Η διαδρομή της Βιτσέντζου Κορνάρου προς τη Μαρίνα και το Λιμάνι με 
δεδομένο ότι καλείται να υποστηρίξει διπλή κατεύθυνση με πλήρως 
ανεπαρκή γεωμετρικά στοιχεία,  

- Η απουσία κρίσιμων συνδέσεων της οδού Πλαστήρα προς τα δυτικά με την 
οδό Θερίσου και προς τα ανατολικά με τον περιμετρικό πάνω από το Κάστρο 
της Καζάρμας 

- Οι συμβολές των οδών Θερίσου- Παπαναστασίου με πλήθος καθέτων όπως 
Φεραίου, Μυσώνος, Καταπότη κ.α.  
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- Η συμβολή Καπετάν Σήφη και Βιτσέντζου Κορνάρου και πλήθος άλλων που 
εντοπίζονται αναλυτικά στο χάρτη.  

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η ανάλυση των δεδομένων της τροχαίας σχετικά με τροχαία 
συμβάντα της τελευταίας 5ετίας.  
 

Ακολουθούν αποσπάσματα των κρίσιμων συμβολών από αεροφωτογραφίες Google 
Earth.  

 
Εικόνα 8. Συμβολή οδών Θερίσου & Ανώνυμης 

 

 
Εικόνα 9. Συμβολή οδών Θερίσου & Πραισού 
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Εικόνα 10. Συμβολή οδών Πραισού & Εισόδου Κοιμητηρίου 

 

 
Εικόνα 11. Συμβολή οδών Πραισού & Ανώνυμης 
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Εικόνα 12. Συμβολή οδών Πραισού & Ειρ. Παπαδάκη 

 

 
Εικόνα 13. Συμβολή οδών Φλέμινγκ & Νικολάου Πλαστήρα 
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Εικόνα 14. Συμβολή οδών Θερίσου & Σολωμού 

 

 
Εικόνα 15. Συμβολή οδών Θερίσου & Καρπάθου 
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Εικόνα 16. Συμβολή οδών Καρπάθου & Κνωσού 

 

 
Εικόνα 17. Συμβολή οδών Πραισού & ΕΟ Πισκοκέφαλου 
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Εικόνα 18. Συμβολή οδών Πραισού & Φαιστού 

 

 
Εικόνα 19. Συμβολή οδών Κύπρου & Πατριάρχου Βαρθολομαίου 
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Εικόνα 20. Συμβολή οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή & Κύπρου 

 

 
Εικόνα 21. Συμβολή οδών Θερίσου & Παπανδρέου (Κυκλικός Κόμβος) 
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Εικόνα 22. Συμβολή οδών Θερίσου & Μιχαήλ Καταπότη 

 

 
Εικόνα 23. Συμβολή οδών Θερίσου & Ρήγα Φεραίου 
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Εικόνα 24. Συμβολή οδών Θερίσου & Μύσωνος 

 

 
Εικόνα 25. Συμβολή οδών Εμμανουήλ Πιμπλή & Αρχατζάκη 
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Εικόνα 26. Συμβολή οδών Θεοτοκοπούλου & Μίνωος 

 

 
Εικόνα 27. Συμβολή οδών Μιχαήλ Καταπότη & Νικολάου Πλαστήρα 
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Εικόνα 28. Συμβολή οδών Μιχαήλ Καταπότη & Μίνωος 

 

 
Εικόνα 29. Συμβολή οδών Μίνωος & Σακαδάκη 
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Εικόνα 30. Συμβολή οδών Αδερφών Παντογάλλων & Μουρούζη 

 

 
Εικόνα 31. Συμβολή οδών Ανδρέα Παπανδρέου & Δημοκρίτου 
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Εικόνα 32. Συμβολή οδών Ελευθερίου Βενιζέλου & Δημοκρίτου 

 

 
Εικόνα 33. Συμβολή οδών Καπετάν Σήφη & Βιτσέτζου Κορνάρου 
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Εικόνα 34. Συμβολή οδών Εμμανουήλ Σταυρακάκη & Αγίου Νικολάου 

 

 
Εικόνα 35. Συμβολή οδών Ιωάννου Ξανθοπούλου & 28ης Οκτωβρίου 
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Εικόνα 36. Συμβολή οδών 28ης Οκτωβρίου & Παρόδου 

 

 
Εικόνα 37. Συμβολή οδών Εμμανουήλ Ρουσελάκη & Παρόδου Λιμένος 
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2.2.4 Δεδομένα σύνθεσης κυκλοφορίας και κυκλοφοριακών ροών  

 
Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου 
Στο πλαίσιο της ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης την Δευτέρα 30 και Τρίτη 31 
Αυγούστου καθώς και την Τετάρτη 1, Πέμπτη 2 και Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 
πραγματοποιήθηκαν καταγραφές κυκλοφοριακού ροών και στρεφουσών κινήσεων 
σε 8 επιλεγμένους κόμβους που βρίσκονται εντός του Δήμου Σητείας. Σε επιλεγμένα 
διαστήματα 2 ωρών, τα διάφορα οχήματα καταγράφηκαν ανά στρέφουσα κίνηση και 
ανά τύπο από συνολικά 8 παρατηρητές. Παρακάτω αναλύονται τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων. 
Οι κόμβοι στους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι καταγραφές είναι: 

• Κόμβος 1: Θερίσου και Μυσώνος  

• Κόμβος 2: Κυκλικός (Παπανδρέου – Καταπότη – Επαρχ. Πισκοκοκεφάλου) 

• Κόμβος 3: ΚΤΕΛ (Ε.Ο. Σητείας - Παλαιοκάστρου και Επαρχ. Πισκοκοκεφάλου) 

• Κόμβος 4: Καραμανλή και Βενιζέλου 

• Κόμβος 5: Πλαστήρα και Καταπότη 

• Κόμβος 6: Γεννηματά και Ανθέων 

• Κόμβος 7: ΒΟΑΚ – Σητεία - Περιφερειακή Αεροδρομίου 

• Κόμβος 8: Λιμάνι (Ρουσελάκη και Περιφερειακή Αεροδρομίου) 

Ο χάρτης 1 παρουσιάζει τις θέσεις των 8 αυτών κόμβων: 

 

Χάρτης 7. Θέσεις επιλεγμένων κόμβων 

Τα οχήματα που παρατηρήθηκαν κατατάχθηκαν σε πέντε βασικές κατηγορίες 
ανάλογα με τον τύπο τους. Αυτές είναι: ΙΧ, φορτηγά- ημιφορτηγά, λεωφορεία, 
μηχανοκίνητα δίκυκλα και ποδήλατα. Συγκεντρώνοντας όλες τις καταγραφές από 
τους κόμβους, υπολογίστηκαν ποσοστά ανά κατηγορία οχήματος επί του συνολικού 
φόρτου. Στα ακόλουθα διαγράμματα οπτικοποιείται η σύνθεση της κυκλοφορίας 
στους δρόμους της Σητείας. Το ποσοστό των ΙΧ αγγίζει το 72.61%, ενώ το ποσοστό 
των μηχανοκίνητων δίκυκλων είναι ίσο με 24.50%. τα βαρέα οχήματα, δηλαδή τα 
φορτηγά και τα λεωφορεία, καταγράφουν ένα ποσοστό μικρότερο του 3.00%. Τέλος, 
το ποσοστό των ποδηλάτων στους κόμβους ανάλυσης βρέθηκε ίσο με 0.69%. 
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Διάγραμμα 1. Σύνθεση κυκλοφορίας όπως προέκυψε από τις μετρήσεις κυκλοφοριακού 
φόρτου 

Επίσης από τις καταγραφές ήταν δυνατό να υπολογιστούν οι μέγιστοι ωριαίοι 
φόρτοι ανά κίνηση και ανά κόμβο συνολικά. Οι φόρτοι αυτοί εκφράζονται σε Μονάδες 
Επιβατικών Αυτοκινήτων ανά ώρα (ΜΕΑ/h). Σημειώνεται ότι για την αναγωγή των 
τιμών φόρτου σε ΜΕΑ χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι συντελεστές αναγωγής: 1 ΙΧ 
αναλογεί σε 1 ΜΕΑ, 1 φορτηγό σε 3 ΜΕΑ, 1 λεωφορεία σε 2 ΜΕΑ και 1 μηχανοκίνητο 
δίκυκλο ή ένα ποδήλατο αναλογεί σε 0.5 ΜΕΑ. 
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 
από τη διαδικασία συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων στη Σητεία. Στον κόμβο 2 
μετρήθηκαν οι μεγαλύτεροι κυκλοφοριακοί φόρτοι· αυτοί κυμαίνονταν από 937 μέχρι 
1482 ΜΕΑ/h. Αντίθετα, κόμβο 8, οι ροές που καταγράφηκαν ήταν φανερά 
χαμηλότερες.  
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Διάγραμμα 2. Συνολικοί ωριαίοι φόρτοι ανά κόμβο 

Κόμβος 1: Θερίσου και Μυσώνος 
Ο κόμβος 1 βρίσκεται κεντρικά του Δήμου Σητείας και η ακριβής τοποθεσία είναι: 
https://www.openstreetmap.org/#map=19/35.20664/26.10251 
Ο κόμβος 1 αποτελείται από την οδό Θερίσου και την οδό Μυσώνος. Η οδός Θερίσου 
είναι αμφίδρομη και χωρίς διαχωριστική νησίδα, ενώ η οδός Μυσώνος είναι 
μονόδρομος. Σημειώνεται πως δεν υπάρχει φωτεινή σηματοδότηση στον κόμβο 
αυτό. Είναι τρισκελής, διαθέτει δηλαδή 3 προσβάσεις συνολικά και 4 κινήσεις. Οι 
κινήσεις όπως ονομάστηκαν είναι: 

→ Κίνηση 1: Από Θερίσου (Σητεία κέντρο) προς Θερίσου (Αεροδρόμιο) 

→ Κίνηση 2: Από Μυσώνος προς Θερίσου (Αεροδρόμιο) 

→ Κίνηση 3: Από Θερίσου (Αεροδρόμιο) προς Θερίσου (Σητεία κέντρο) 

→ Κίνηση 4: Από Μυσώνος προς Θερίσου (Σητεία κέντρο) 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τοποθεσία και η υφιστάμενη κατάσταση 
του κόμβου 1:  

https://www.openstreetmap.org/#map=19/35.20664/26.10251
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Εικόνα 38. Τοποθεσία Κόμβου 1 (πηγή: Google Earth) 

Οι μετρήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου πραγματοποιήθηκαν στις 30 Αυγούστου 
2021 κατά τα διαστήματα 08:00-10:00, 13:00-15:00 και 19:00-21:00.  
Στον κόμβο 1 ο υψηλότερος φόρτος καταγράφηκε κατά το τέταρτο 13:15 – 13:30 και ο 
χαμηλότερος κατά το τέταρτο 20:45 – 21:00. Στο διάστημα των μετρήσεων 
καταγράφηκαν συνολικά 4187 οχήματα. Αναφέρεται ότι το ποσοστό των ΙΧ άγγιξε το 
71.3%, ενώ τα μηχανοκίνητα δίκυκλα ξεπέρασαν το 26%. 
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Διάγραμμα 3. Σύνθεση κυκλοφορίας και διακύμανση φόρτου στον Κόμβο 1 ανά 15’ 

 
Έπειτα από ανάλυση των δεδομένων ανά κίνηση, παρατηρείται ότι ο υψηλότερος 
ωριαίος φόρτος είναι ίσος με 272 ΜΕΑ/h και μετρήθηκε στην κίνηση 1: από Θερίσου 
(Σητεία κέντρο) προς Θερίσου (Αεροδρόμιο), το χρονικό διάστημα 13:00-14:00. Στην 
αντίθετη πορεία (κίνηση 3) ο φόρτος βρέθηκε ίσος με 255 ΜΕΑ/h.  
 

Πίνακας 7. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση άνα ώρα για τον κόμβο 1(α)  
08.00-

09.00 

08.15-

09.15 

08.30-

09.30 

08.45-

09.45 

09.00-

10.00 

Από ΘΕΡΙΣΟΥ (ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ) 

προς ΘΕΡΙΣΟΥ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) 

170 162 185 187 196 
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13.45-14.00

14.00-14.15

14.15-14.30

14.30-14.45

14.45-15.00

19.00-19.15

19.15-19.30

19.30-19.45

19.45-20.00

20.00- 20.15

20.15-20.30

20.30-20.45

20.45- 21.00

Αριθμός Οχημάτων

Κόμβος 1

ΙΧ Φορτηγά Λεωφορεία Μηχανοκίνητα δίκυκλα Ποδήλατα



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Παραδοτέο 2 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Σεπτέμβριος 2021 

 

 98 

Από ΜΥΣΩΝΟΣ  προς ΘΕΡΙΣΟΥ 

(ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) 

70 69 70 76 80 

Από ΘΕΡΙΣΟΥ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) 

προς ΘΕΡΙΣΟΥ (ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ) 

223 245 232 230 247 

Από ΜΥΣΩΝΟΣ  προς ΘΕΡΙΣΟΥ 

(ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ) 

220 216 214 194 180 

 
 

Πίνακας 8. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 1(β) 

 13.00-

14.00 

13.15-

14.15 

13.30-

14.30 

13.45-

14.45 

14.00-

15.00 

Από ΘΕΡΙΣΟΥ (ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ) 

προς ΘΕΡΙΣΟΥ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) 

272 264 255 235 219 

Από ΜΥΣΩΝΟΣ  προς ΘΕΡΙΣΟΥ 

(ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) 

92 79 95 83 81 

Από ΘΕΡΙΣΟΥ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) 

προς ΘΕΡΙΣΟΥ (ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ) 

255 262 256 230 193 

Από ΜΥΣΩΝΟΣ  προς ΘΕΡΙΣΟΥ 

(ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ) 

187 178 147 144 129 

 

 
Πίνακας 9. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 1(γ) 

 19.00-

20.00 

19.15-

20.15 

19.30-

20.30 

19.45-

20.45 

20.00-

21.00 

Από ΘΕΡΙΣΟΥ (ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ) 

προς ΘΕΡΙΣΟΥ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) 

204 203 187 182 156 

Από ΜΥΣΩΝΟΣ  προς ΘΕΡΙΣΟΥ 

(ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) 

67 63 61 65 53 

Από ΘΕΡΙΣΟΥ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) 

προς ΘΕΡΙΣΟΥ (ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ) 

158 148 167 148 143 

Από ΜΥΣΩΝΟΣ  προς ΘΕΡΙΣΟΥ 

(ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ) 

103 110 119 101 94 
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Διάγραμμα 4. Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων κυκλοφοριακών ροών (ΜΕΑ/h) στον κόμβο 1 

 

 
Κόμβος 2: Κυκλικός (Παπανδρέου – Καταπότη – Επαρχ. Πισκοκοκεφάλου) 
Ο κόμβος 2 βρίσκεται κεντρικά του Δήμου Σητείας και συνδέει το κέντρο με το Λιμάνι.  
Η ακριβής τοποθεσία είναι: 
https://www.openstreetmap.org/#map=19/35.20541/26.10505 
Ο κόμβος 2 αποτελείται από την οδό Παπανδρέου, την οδό Καταπότη και την Επαρχ. 
Πισκοκοκεφάλου, οι οποίες είναι αμφίδρομες και διαθέτουν διαχωριστική νησίδα. 
Σημειώνεται πως ο κόμβος αυτός είναι κυκλικός και διαθέτει 3 προσβάσεις συνολικά 
και 9 κινήσεις. Οι κινήσεις όπως ονομάστηκαν είναι: 

→ Κίνηση 1: Από Χωριά προς Παραλία 

→ Κίνηση 2: Από Χωριά προς Θερίσου  

→ Κίνηση 3: Από Χωριά προς Γεννηματά 

→ Κίνηση 4: Από Παραλία προς Χωριά 

→ Κίνηση 5: Από Παραλία προς Θερίσου 

→ Κίνηση 6: Από Παραλία προς Γεννηματά 

→ Κίνηση 7: Από Θερίσου προς Χωριά 

→ Κίνηση 8: Από Θερίσου προς Παραλία 

→ Κίνηση 9: Από Θερίσου προς Γεννηματά 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τοποθεσία και η υφιστάμενη κατάσταση 
του κόμβου 1:  

0 50 100 150 200 250 300

Από ΘΕΡΙΣΟΥ (ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ) προς ΘΕΡΙΣΟΥ 
(ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)

Από ΜΥΣΩΝΟΣ  προς ΘΕΡΙΣΟΥ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)

Από ΘΕΡΙΣΟΥ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) προς ΘΕΡΙΣΟΥ 
(ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ)

Από ΜΥΣΩΝΟΣ  προς ΘΕΡΙΣΟΥ (ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ)

Ωριαίος φόρτος ανά κίνηση (MEA/h)

Κόμβος 1

20.00-21.00 19.45-20.45 19.30-20.30 19.15-20.15 19.00-20.00
14.00-15.00 13.45-14.45 13.30-14.30 13.15-14.15 13.00-14.00

https://www.openstreetmap.org/#map=19/35.20541/26.10505


 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Παραδοτέο 2 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Σεπτέμβριος 2021 

 

 100 

 

Εικόνα 39. Τοποθεσία Κόμβου 2 (πηγή: Google Earth) 

Οι μετρήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου πραγματοποιήθηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου 
2021 κατά τα διαστήματα 08:00-10:00, 13:00-15:00 και 19:00-21:00.  
Στον κόμβο 2 ο υψηλότερος φόρτος καταγράφηκε κατά το τέταρτο 14:00 – 14:15 και 
ο χαμηλότερος κατά το τέταρτο 19:15 – 19:30 και 19:30 – 19:45. Στο διάστημα των 
μετρήσεων καταγράφηκαν συνολικά 6862 οχήματα. Αναφέρεται ότι το ποσοστό των 
ΙΧ άγγιξε το 72.2%, ενώ τα μηχανοκίνητα δίκυκλα το 25%. 
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Διάγραμμα 5. Σύνθεση κυκλοφορίας και διακύμανση φόρτου στον κόμβο 2 ανά 15' 

 

Έπειτα από ανάλυση των δεδομένων ανά κίνηση, παρατηρείται ότι ο υψηλότερος 
ωριαίος φόρτος είναι ίσος με 330 ΜΕΑ/h και μετρήθηκε στην κίνηση 5: από Παραλία 
προς Θερίσου, το χρονικό διάστημα 13:15-14:15. Στην αντίθετη πορεία (κίνηση 8) ο 
φόρτος βρέθηκε ίσος με 177 ΜΕΑ/h.  
 

Πίνακας 10. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 2(α) 
 

08.00-

09.00 

08.15-

09.15 

08.30-

09.30 

08.45-

09.45 

09.00-

10.00 

Από ΧΩΡΙΑ προς ΠΑΡΑΛΙΑ 93 91 86 83 76 
Από ΧΩΡΙΑ προς ΘΕΡΙΣΟΥ 132 138 129 121 117 
Από ΧΩΡΙΑ  προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 17 16 13 24 36 
Από ΠΑΡΑΛΙΑ προς ΧΩΡΙΑ 37 45 58 61 63 
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14.15-14.30

14.30-14.45

14.45-15.00

19.00-19.15

19.15-19.30

19.30-19.45

19.45-20.00

20.00- 20.15

20.15-20.30

20.30-20.45

20.45- 21.00

Αριθμός οχηματων

Κόμβος 2

ΙΧ Φορτηγά Λεωφορεία Μηχανοκίνητα δίκυκλα Ποδήλατα
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Από ΠΑΡΑΛΙΑ προς ΘΕΡΙΣΟΥ 114 147 160 174 162 
Από ΠΑΡΑΛΙΑ προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 58 66 81 86 85 
Από ΘΕΡΙΣΟΥ προς ΧΩΡΙΑ 181 187 169 171 159 
Από ΘΕΡΙΣΟΥ προς ΠΑΡΑΛΙΑ 182 172 160 177 197 
Από ΘΕΡΙΣΟΥ προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 125 133 113 110 112 

 

Πίνακας 11. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 2(β) 

 13.00-

14.00 

13.15-

14.15 

13.30-

14.30 

13.45-

14.45 

14.00-15.00 

Από ΧΩΡΙΑ προς ΠΑΡΑΛΙΑ 257 280 246 238 185 
Από ΧΩΡΙΑ προς ΘΕΡΙΣΟΥ 255 303 327 319 250 
Από ΧΩΡΙΑ  προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 80 74 42 34 15 
Από ΠΑΡΑΛΙΑ προς ΧΩΡΙΑ 56 61 65 41 32 
Από ΠΑΡΑΛΙΑ προς ΘΕΡΙΣΟΥ 283 330 297 264 233 
Από ΠΑΡΑΛΙΑ προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 76 85 86 68 61 
Από ΘΕΡΙΣΟΥ προς ΧΩΡΙΑ 124 109 104 99 99 

Από ΘΕΡΙΣΟΥ προς ΠΑΡΑΛΙΑ 164 177 167 165 172 
Από ΘΕΡΙΣΟΥ προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 73 64 66 68 75 

 

Πίνακας 12. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 2(γ) 

 19.00-

20.00 

19.15-

20.15 

19.30-

20.30 

19.45-

20.45 

20.00-21.00 

Από ΧΩΡΙΑ προς ΠΑΡΑΛΙΑ 193 185 178 170 151 
Από ΧΩΡΙΑ προς ΘΕΡΙΣΟΥ 201 224 230 236 214 
Από ΧΩΡΙΑ  προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 21 23 27 27 20 
Από ΠΑΡΑΛΙΑ προς ΧΩΡΙΑ 26 38 35 41 38 
Από ΠΑΡΑΛΙΑ προς ΘΕΡΙΣΟΥ 236 260 285 305 302 
Από ΠΑΡΑΛΙΑ προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 58 54 53 52 41 
Από ΘΕΡΙΣΟΥ προς ΧΩΡΙΑ 49 52 47 56 50 
Από ΘΕΡΙΣΟΥ προς ΠΑΡΑΛΙΑ 151 128 135 137 123 
Από ΘΕΡΙΣΟΥ προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 40 46 42 47 49 
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Διάγραμμα 6. Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων κυκλοφοριακών ροών (ΜΕΑ/h) στον κόμβο 2 

Κόμβος 3: ΚΤΕΛ (Ε.Ο. Σητείας - Παλαιοκάστρου και Επαρχ. Πισκοκοκεφάλου) 
Ο κόμβος 3 βρίσκεται κεντρικά του Δήμου Σητείας, πλησίον του σταθμού ΚΤΕΛ της 
πόλης. Η ακριβής τοποθεσία είναι: 
https://www.openstreetmap.org/#map=19/35.20417/26.10487 
Ο κόμβος 1 αποτελείται από την Ε.Ο. Σητείας - Παλαιοκάστρου και την Επαρχ. 
Πισκοκοκεφάλου, οι οποίες είναι αμφίδρομες. Η Επαρχ. Πισκοκοκεφάλου (από το 
σιντριβάνι) διαθέτει και διαχωριστική νησίδα, ενώ οι υπόλοιπες όχι. Σημειώνεται πως 
υπάρχει φωτεινή σηματοδότηση στον κόμβο αυτό. Είναι τετρασκελής, διαθέτει 
δηλαδή 4 προσβάσεις συνολικά και 13 κινήσεις. Οι κινήσεις όπως ονομάστηκαν είναι: 

→ Κίνηση 1: Από Χωριά (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) προς Σητεία κέντρο (σιντριβάνι) 

→ Κίνηση 2: Από Χωριά (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) προς Πρεσσού (Νοσοκομείο) 

0 50 100 150 200 250 300 350

Από ΧΩΡΙΑ προς ΠΑΡΑΛΙΑ

Από ΧΩΡΙΑ προς ΘΕΡΙΣΟΥ

Από ΧΩΡΙΑ  προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ

Από ΠΑΡΑΛΙΑ προς ΧΩΡΙΑ

Από ΠΑΡΑΛΙΑ προς ΘΕΡΙΣΟΥ

Από ΠΑΡΑΛΙΑ προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ

Από ΘΕΡΙΣΟΥ προς ΧΩΡΙΑ

Από ΘΕΡΙΣΟΥ προς ΠΑΡΑΛΙΑ

Από ΘΕΡΙΣΟΥ προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ

Ωριαίος φόρτος ανά κίνηση (ΜΕΑ/h)

Κόμβος 2

20.00-21.00 19.45-20.45 19.30-20.30 19.15-20.15 19.00-20.00

14.00-15.00 13.45-14.45 13.30-14.30 13.15-14.15 13.00-14.00

09.00-10.00 08.45-09.45 08.30-09.30 08.15-09.15 08.00-09.00

https://www.openstreetmap.org/#map=19/35.20417/26.10487
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→ Κίνηση 3: Από Χωριά (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) προς Πρεσσού (Βαϊ-

Παλαιοκάστρου) 

→ Κίνηση 4: Από Πρεσσού (Νοσοκομείο) προς Χωριά (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) 

→ Κίνηση 5: Από Πρεσσού (Νοσοκομείο) προς Πρεσσού (Βαϊ-Παλαιοκάστρου) 

→ Κίνηση 6: Από Πρεσσού (Νοσοκομείο) προς Σητεία κέντρο (σιντριβάνι) 

→ Κίνηση 7: Από Πρεσσού (Βαϊ-Παλαιοκάστρου) προς Χωριά (Επαρχ. 

Πσκοκέφαλου) 

→ Κίνηση 8: Από Πρεσσού (Βαϊ-Παλαιοκάστρου) προς Πρεσσού (Νοσοκομείο) 

→ Κίνηση 9: Από Πρεσσού (Βαϊ-Παλαιοκάστρου) προς Σητεία κέντρο 

(σιντριβάνι) 

→ Κίνηση 10: Από Σητεία κέντρο (σιντριβάνι) προς Χωριά (Επαρχ. 

Πισκοκέφαλου) 

→ Κίνηση 11: Από Σητεία κέντρο (σιντριβάνι) προς Πρεσσού (Νοσοκομείο) 

→ Κίνηση 12: Από Σητεία κέντρο (σιντριβάνι) προς Πρεσσού (Βαϊ-

Παλαιοκάστρου) 

→ Κίνηση 13 (παράνομη): Από Σητεία κέντρο (σιντριβάνι) προς Σητεία κέντρο 

(σιντριβάνι)  

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τοποθεσία και η υφιστάμενη κατάσταση 
του κόμβου 3:  

 

Εικόνα 40. Τοποθεσία Κόμβου 3 (πηγή: Google Earth) 

Οι μετρήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου πραγματοποιήθηκαν στις 31 Αυγούστου 
2021 κατά τα διαστήματα 08:00-10:00, 13:00-15:00 και 19:00-21:00.  
Στον κόμβο 3 ο υψηλότερος φόρτος καταγράφηκε κατά το τέταρτο 13:15 – 13:30 και ο 
χαμηλότερος κατά το τέταρτο 20:45 – 21:00. Στο διάστημα των μετρήσεων 
καταγράφηκαν συνολικά 5547 οχήματα. Αναφέρεται ότι το ποσοστό των ΙΧ άγγιξε το 
78.6%, ενώ τα μηχανοκίνητα δίκυκλα ξεπέρασαν το 18%. 
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Διάγραμμα 7. Σύνθεση κυκλοφορίας και διακύμανση φόρτου στον κόμβο 3 ανά 15' 

Έπειτα από ανάλυση των δεδομένων ανά κίνηση, παρατηρείται ότι ο υψηλότερος 
ωριαίος φόρτος είναι ίσος με 222 ΜΕΑ/h και μετρήθηκε στην κίνηση 1: Από Χωριά 
(Επαρχ. Πισκοκέφαλου) προς Σητεία κέντρο (σιντριβάνι), το χρονικό διάστημα 08:45-
09:45. Στην αντίθετη πορεία (κίνηση 10) ο φόρτος βρέθηκε ίσος με 154 ΜΕΑ/h.  
 

Πίνακας 13. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 3(α) 
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Από ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) προς 
ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) 
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Από ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) προς 
ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) 
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Από ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) προς ΧΩΡΙΑ 
(Επαρχ. Πισκοκέφαλου) 

50 55 54 65 74 

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) προς 
ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) 

52 63 65 77 83 

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) προς ΣΗΤΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) 

72 86 89 93 91 

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) 
προς ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) 

76 61 62 59 53 

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) 
προς ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) 

95 108 97 100 108 

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) 
προς ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) 

52 66 69 71 99 

Από ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) προς 
ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) 

154 179 170 185 182 

Από ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) προς 
ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) 

39 44 39 43 44 

Από ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) προς 
ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) 

43 57 53 68 91 

Από ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) προς 
ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) 

9 8 7 5 5 
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Πίνακας 14. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 3(β) 

 13.00-
14.00 

13.15-
14.15 

13.30-
14.30 

13.45-
14.45 

14.00-
15.00 

Από ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) προς 
ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) 

170 179 155 151 128 

Από ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) προς 
ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) 

36 35 41 38 37 

Από ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) προς 
ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) 

45 49 39 35 29 

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) προς ΧΩΡΙΑ 
(Επαρχ. Πισκοκέφαλου) 

101 95 84 78 72 

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) προς 
ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) 

65 64 70 70 58 

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) προς ΣΗΤΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) 

108 93 93 78 71 

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) 
προς ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) 

49 51 60 63 57 

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) 
προς ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) 

74 82 87 77 61 

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) 
προς ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) 

91 90 85 82 53 

Από ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) προς 
ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) 

175 165 130 118 113 

Από ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) προς 
ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) 

42 32 30 26 23 

Από ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) προς 
ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) 

100 97 71 71 71 

Από ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) προς 
ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) 

5 5 6 5 7 

 

Πίνακας 15. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 3(γ) 

 19.00-
20.00 

19.15-
20.15 

19.30-
20.30 

19.45-
20.45 

20.00-
21.00 

Από ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) προς 
ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) 

184 182 180 188 168 

Από ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) προς 
ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) 

33 38 34 37 33 

Από ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) προς 
ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) 

28 31 23 22 20 
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Από ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) προς ΧΩΡΙΑ 
(Επαρχ. Πισκοκέφαλου) 

40 44 34 35 37 

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) προς 
ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) 

46 46 43 34 26 

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) προς ΣΗΤΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) 

54 52 40 52 40 

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) 
προς ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) 

53 52 49 54 46 

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) 
προς ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) 

65 70 52 54 45 

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) 
προς ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) 

63 66 59 56 62 

Από ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) προς 
ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) 

100 111 108 105 98 

Από ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) προς 
ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) 

18 14 16 22 19 

Από ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) προς 
ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) 

33 31 31 34 29 

Από ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) προς 
ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) 

5 5 4 3 1 
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Διάγραμμα 8. Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων κυκλοφοριακών ροών (ΜΕΑ/h) στον κόμβο 3 

0 50 100 150 200 250

Από ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) προς ΣΗΤΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι)

Από ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) προς ΠΡΕΣΣΟΥ 
(Νοσοκομείο)

Από ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. Πισκοκέφαλου) προς ΠΡΕΣΣΟΥ 
(προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ)

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) προς ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. 
Πισκοκέφαλου)

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) προς ΠΡΕΣΣΟΥ (προς 
ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ)

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο) προς ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 
(Σιντριβάνι)

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) προς 
ΧΩΡΙΑ (Επαρχ. Πισκοκέφαλου)

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) προς 
ΠΡΕΣΣΟΥ (Νοσοκομείο)

Από ΠΡΕΣΣΟΥ (προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ) προς 
ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι)

Από ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) προς ΧΩΡΙΑ 
(Επαρχ. Πισκοκέφαλου)

Από ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) προς ΠΡΕΣΣΟΥ 
(Νοσοκομείο)

Από ΣΗΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ (Σιντριβάνι) προς ΠΡΕΣΣΟΥ 
(προς ΒΑΙ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ)

Κόμβος 3

20.00-21.00 19.45-20.45 19.30-20.30 19.15-20.15 19.00-20.00

14.00-15.00 13.45-14.45 13.30-14.30 13.15-14.15 13.00-14.00

09.00-10.00 08.45-09.45 08.30-09.30 08.15-09.15 08.00-09.00
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Κόμβος 4: Καραμανλή και Βενιζέλου 
Ο κόμβος 4 βρίσκεται ανατολικά του Δήμου Σητείας, πλησίον της μαρίνας της πόλης. 
Η ακριβής τοποθεσία είναι: 
https://www.openstreetmap.org/#map=19/35.20760/26.10657 
Ο κόμβος 4 αποτελείται από την οδό Ελ. Βενιζέλου και την οδό Κωνσταντίνου 
Καραμανλή. Η οδός Βενιζέλου είναι μονόδρομος ενώ η οδός Καραμανλή είναι διπλής 
κατεύθυνσης και διαθέτει διαχωριστική νησίδα. Σημειώνεται πως δεν υπάρχει 
φωτεινή σηματοδότηση στον κόμβο αυτό. Ο κόμβος αυτός είναι τετρασκελής, 
διαθέτει δηλαδή 4 προσβάσεις συνολικά και 8 κινήσεις. Οι κινήσεις όπως 
ονομάστηκαν είναι: 

→ Κίνηση 1: Από Καπετάν Σήφη (Πάνω) προς Ελ. Βενιζέλου (δεξιά) 

→ Κίνηση 2: Από Καπετάν Σήφη (Πάνω) προς Καραμανλή (σιντριβάνι) 

→ Κίνηση 3: Από Καραμανλή (σιντριβάνι) προς Βενιζέλου (κέντρο) 

→ Κίνηση 4: Από Καραμανλή (σιντριβάνι) προς Καπετάν Σήφη (Πάνω) 

→ Κίνηση 5: Από Καραμανλή (σιντριβάνι) Καραμανλί (ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ) 

→ Κίνηση 6: Από Βενιζέλου (Λιμάνι) προς Καραμανλή (σιντριβάνι) 

→ Κίνηση 7: Από Βενιζέλου (Λιμάνι) προς Βενιζέλου (ευθεία προς κέντρο) 

→ Κίνηση 8: Από Βενιζέλου (Λιμάνι) προς Καπετάν Σήφη (πάνω) 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τοποθεσία και η υφιστάμενη κατάσταση 
του κόμβου 4:  

 
Εικόνα 41. Τοποθεσία Κόμβου 4 (πηγή: Google Earth) 

 

Οι μετρήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου πραγματοποιήθηκαν στις 30 Αυγούστου 
2021 κατά τα διαστήματα 08:00-10:00, 13:00-15:00 και 19:00-21:00.  
Στον κόμβο 4 ο υψηλότερος φόρτος καταγράφηκε κατά το τέταρτο 13:00 – 13:15 και 
ο χαμηλότερος κατά το τέταρτο 20:15 – 20:30 και 20:45 – 21:00. Στο διάστημα των 

https://www.openstreetmap.org/#map=19/35.20760/26.10657
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μετρήσεων καταγράφηκαν συνολικά 2126 οχήματα. Αναφέρεται ότι το ποσοστό των 
ΙΧ άγγιξε το 55.3%, ενώ τα μηχανοκίνητα δίκυκλα το 39.6%. 
 

 
Διάγραμμα 9. Σύνθεση κυκλοφορίας και διακύμανση φόρτου στον κόμβο 4 ανά 15' 

 
Έπειτα από ανάλυση των δεδομένων ανά κίνηση, παρατηρείται ότι ο υψηλότερος 
ωριαίος φόρτος είναι ίσος με 135 ΜΕΑ/h και μετρήθηκε στην κίνηση 4: Από 
Καραμανλή (σιντριβάνι) προς Καπετάν Σήφη (Πάνω), το χρονικό διάστημα 13:15-14:15. 
Στην αντίθετη πορεία (κίνηση 2) ο φόρτος βρέθηκε ίσος με 100 ΜΕΑ/h.  
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Πίνακας 16. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 4(α) 

  
08.00-
09.00 

08.15-
09.15 

08.30-
09.30 

08.45-
09.45 

09.00-
10.00 

Από ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ (ΠΑΝΩ) προς ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΔΕΞΙΑ) 30 27 29 29 29 
Από ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ (ΠΑΝΩ) προς ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ 
(ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλία) - ΙΤΑΝΟΣ 

97 107 109 116 119 

Από ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλία) - ΙΤΑΝΟΣ προς 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (κέντρο) 

26 23 37 36 39 

Από ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλία) - ΙΤΑΝΟΣ προς 
ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ (ΠΑΝΩ) 

63 71 92 104 98 

Από ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλία) - ΙΤΑΝΟΣ προς 
αναστροφή  

14 17 20 19 19 

Από ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΛΙΜΑΝΙ) προς ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ 
(ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλία) - ΙΤΑΝΟΣ 

10 8 13 23 25 

Από ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΛΙΜΑΝΙ) προς ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Ευθεία - 
προς κέντρο) 

7 14 13 14 14 

Από ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΛΙΜΑΝΙ) προς ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ (ΠΑΝΩ) 4 4 6 7 8 
 

Πίνακας 17. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 4(β) 
 13.00-

14.00 
13.15-
14.15 

13.30-
14.30 

13.45-
14.45 

14.00-
15.00 

Από ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ (ΠΑΝΩ) προς ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΔΕΞΙΑ) 38 39 44 34 30 
Από ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ (ΠΑΝΩ) προς ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ 
(ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλία) - ΙΤΑΝΟΣ 

106 100 105 98 88 

Από ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλία) - ΙΤΑΝΟΣ προς 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (κέντρο) 

32 25 24 22 22 

Από ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλία) - ΙΤΑΝΟΣ προς 
ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ (ΠΑΝΩ) 

127 135 122 102 89 

Από ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλία) - ΙΤΑΝΟΣ προς 
αναστροφή  

32 31 33 34 30 

Από ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΛΙΜΑΝΙ) προς ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ 
(ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλία) - ΙΤΑΝΟΣ 

25 27 30 30 29 

Από ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΛΙΜΑΝΙ) προς ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Ευθεία - 
προς κέντρο) 

9 13 16 15 20 

Από ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΛΙΜΑΝΙ) προς ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ (ΠΑΝΩ) 10 10 8 6 4 
 
 

Πίνακας 18. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 4(γ) 

 

 19.00-
20.00 

19.15-
20.15 

19.30-
20.30 

19.45-
20.45 

20.00-
21.00 

Από ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ (ΠΑΝΩ) προς ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΔΕΞΙΑ) 34 34 60 82 94 
Από ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ (ΠΑΝΩ) προς ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ 
(ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλία) - ΙΤΑΝΟΣ 

95 99 79 55 29 

Από ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλία) - ΙΤΑΝΟΣ προς 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (κέντρο) 

27 28 19 19 16 

Από ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλία) - ΙΤΑΝΟΣ προς 
ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ (ΠΑΝΩ) 

80 77 57 45 31 

Από ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλία) - ΙΤΑΝΟΣ προς 
αναστροφή  

28 24 14 10 3 

Από ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΛΙΜΑΝΙ) προς ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ 
(ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλία) - ΙΤΑΝΟΣ 

5 4 4 2 1 

Από ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΛΙΜΑΝΙ) προς ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Ευθεία - 
προς κέντρο) 

3 5 6 7 7 

Από ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΛΙΜΑΝΙ) προς ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ (ΠΑΝΩ) 1 1 3 4 4 
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Διάγραμμα 10. Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων κυκλοφοριακών ροών (ΜΕΑ/h) στον κόμβο 4 

 
Κόμβος 5: Πλαστήρα και Καταπότη 
Ο κόμβος 5 βρίσκεται βόρρεια του Δήμου Σητείας και η ακριβής τοποθεσία είναι: 
https://www.openstreetmap.org/#map=19/35.20938/26.10174 
Ο κόμβος 5 αποτελείται από την οδό Ν. Πλαστήρα και την οδό Μιχαήλ Καταπότη. Η 
οδός Καταπότη είναι μονόδρομος, ενώ η οδός πλαστήρα είναι αμφίδρομη και δεν 
διαθέτει διαχωριστική νησίδα. Σημειώνεται πως δεν υπάρχει φωτεινή σηματοδότηση 
στον κόμβο αυτό. Ο κόμβος αυτός είναι τετρασκελής, διαθέτει δηλαδή 4 προσβάσεις 
συνολικά και 7 κινήσεις. Οι κινήσεις όπως ονομάστηκαν είναι: 

→ Κίνηση 1: Από Πλαστήρα (κάστρο) προς Πλαστήρα (Γήπεδο) 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Από ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ (ΠΑΝΩ) προς ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
(ΔΕΞΙΑ)

Από ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ (ΠΑΝΩ) προς ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ 
(ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλια) - ΙΤΑΝΟΣ

Από ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλια) -
ΙΤΑΝΟΣ προς ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (κέντρο)

Από ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλια) -
ΙΤΑΝΟΣ προς ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ (ΠΑΝΩ)

Από ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλια) -
ΙΤΑΝΟΣ προς αναστροφή 

Από ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΛΙΜΑΝΙ) προς ΚΑΡΑΛΑΜΑΝΛΗ 
(ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ --- παραλια) - ΙΤΑΝΟΣ

Από ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΛΙΜΑΝΙ) προς ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
(Ευθεια - προς κέντρο)

Από ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΛΙΜΑΝΙ) προς ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ 
(ΠΑΝΩ)

Ωριαίος φόρτος ανά κίνηση

Κόμβος 4

20.00-21.00 19.45-20.45 19.30-20.30 19.15-20.15 19.00-20.00

14.00-15.00 13.45-14.45 13.30-14.30 13.15-14.15 13.00-14.00

09.00-10.00 08.45-09.45 08.30-09.30 08.15-09.15 08.00-09.00
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→ Κίνηση 2: Από Πλαστήρα (κάστρο) προς Καταπότη 

→ Κίνηση 3: Από Πλαστήρα (Γήπεδο) προς Καταπότη 

→ Κίνηση 4: Από Πλαστήρα (Γήπεδο) προς Πλαστήρα (κάστρο) 

→ Κίνηση 5: Από Καταπότη (Σητεία) προς Πλαστήρα (Κάστρο) 

→ Κίνηση 6: Από Καταπότη (Σητεία) προς Καταπότη 

→ Κίνηση 7: Από Καταπότη (Σητεία) προς Πλαστήρα (Γήπεδο) 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τοποθεσία και η υφιστάμενη κατάσταση 
του κόμβου 5: 

 
Εικόνα 42. Τοποθεσία κόμβου 5 (πηγή: Google Earth) 

Οι μετρήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου πραγματοποιήθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου 
2021 κατά τα διαστήματα 08:00-10:00, 13:00-15:00 και 19:00-21:00.  
Στον κόμβο 5 ο υψηλότερος φόρτος καταγράφηκε κατά το τέταρτο 14:00 – 14:15 και 
ο χαμηλότερος κατά το τέταρτο 20:15 – 20:30. Στο διάστημα των μετρήσεων 
καταγράφηκαν συνολικά 1338 οχήματα. Αναφέρεται ότι το ποσοστό των ΙΧ άγγιξε το 
69.7%, ενώ τα μηχανοκίνητα δίκυκλα το 29.2%. 
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Διάγραμμα 11. Σύνθεση κυκλοφορίας και διακύμανση φόρτου στον κόμβο 5 ανά 15' 

Έπειτα από ανάλυση των δεδομένων ανά κίνηση, παρατηρείται ότι ο υψηλότερος 
ωριαίος φόρτος είναι ίσος με 98 ΜΕΑ/h και μετρήθηκε στην κίνηση 6: Από Καταπότη 
(Σητεία) προς Καταπότη, το χρονικό διάστημα 13:30-14:30.  

 

Πίνακας 19. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 5(α) 

 
08.00-
09.00 

08.15-
09.15 

08.30-
09.30 

08.45-
09.45 

09.00-
10.00 

Από ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΚΑΣΤΡΟ) προς ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΓΗΠΕΔΟ)  8 9 9 10 11 
Από ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΚΑΣΤΡΟ)  προς ΚΑΤΑΠΟΤΗ 23 31 39 44 47 
Από ΠΛΑΣΤΗΡΑ (γηπεδο) προς ΚΑΤΑΠΟΤΗ 10 9 11 11 12 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

08.00-08.15

08.15-08.30

08.30-08.45

08.45-09.00

09.00-09.15

09.15-09.30

09.30-09.45

09.45-10.00

13.00-13.15

13.15-13.30

13.30-13.45

13.45-14.00

14.00-14.15

14.15-14.30

14.30-14.45

14.45-15.00

19.00-19.15

19.15-19.30

19.30-19.45

19.45-20.00

20.00- 20.15

20.15-20.30

20.30-20.45

20.45- 21.00

Αριθμός οχημάτων

Κόμβος 5

ΙΧ Φορτηγά Λεωφορεία Μηχανοκίνητα δίκυκλα Ποδήλατα
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Από ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΓΗΠΕΔΟ) προς ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΚΑΣΤΡΟ) 18 15 14 12 10 
Από ΚΑΤΑΠΟΤΗ (ΣΗΤΕΙΑ) προς ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΚΑΣΤΡΟ) 23 19 21 20 27 
Από ΚΑΤΑΠΟΤΗ (ΣΗΤΕΙΑ) προς ΚΑΤΑΠΟΤΗ  41 42 43 42 44 
Από ΚΑΤΑΠΟΤΗ (ΣΗΤΕΙΑ) προς ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΓΗΠΕΔΟ) 29 28 31 36 44 

 
Πίνακας 20. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 5(β) 

 13.00-
14.00 

13.15-
14.15 

13.30-
14.30 

13.45-
14.45 

14.00-
15.00 

Από ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΚΑΣΤΡΟ) προς ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΓΗΠΕΔΟ)  15 18 19 18 19 
Από ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΚΑΣΤΡΟ)  προς ΚΑΤΑΠΟΤΗ 13 18 18 18 17 
Από ΠΛΑΣΤΗΡΑ (γηπεδο) προς ΚΑΤΑΠΟΤΗ 13 13 14 12 10 
Από ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΓΗΠΕΔΟ) προς ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΚΑΣΤΡΟ) 10 14 13 15 12 
Από ΚΑΤΑΠΟΤΗ (ΣΗΤΕΙΑ) προς ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΚΑΣΤΡΟ) 35 41 44 36 33 
Από ΚΑΤΑΠΟΤΗ (ΣΗΤΕΙΑ) προς ΚΑΤΑΠΟΤΗ  83 94 98 93 84 
Από ΚΑΤΑΠΟΤΗ (ΣΗΤΕΙΑ) προς ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΓΗΠΕΔΟ) 53 66 71 74 71 

 
Πίνακας 21. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 5(γ) 

 19.00-
20.00 

19.15-
20.15 

19.30-
20.30 

19.45-
20.45 

20.00-
21.00 

Από ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΚΑΣΤΡΟ) προς ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΓΗΠΕΔΟ)  13 17 15 12 16 
Από ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΚΑΣΤΡΟ)  προς ΚΑΤΑΠΟΤΗ 19 17 18 17 19 
Από ΠΛΑΣΤΗΡΑ (γηπεδο) προς ΚΑΤΑΠΟΤΗ 11 10 9 6 8 
Από ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΓΗΠΕΔΟ) προς ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΚΑΣΤΡΟ) 14 14 13 12 11 
Από ΚΑΤΑΠΟΤΗ (ΣΗΤΕΙΑ) προς ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΚΑΣΤΡΟ) 28 28 28 25 23 
Από ΚΑΤΑΠΟΤΗ (ΣΗΤΕΙΑ) προς ΚΑΤΑΠΟΤΗ  64 70 63 59 58 
Από ΚΑΤΑΠΟΤΗ (ΣΗΤΕΙΑ) προς ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΓΗΠΕΔΟ) 54 48 39 30 26 
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Διάγραμμα 12. Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων κυκλοφοριακών ροών (ΜΕΑ/h) στον κόμβο 5 

 
Κόμβος 6: Γεννηματά και Ανθέων 
Ο κόμβος 6 βρίσκεται κεντρικά του Δήμου Σητείας και η ακριβής τοποθεσία είναι: 
https://www.openstreetmap.org/#map=19/35.20584/26.10214 
Ο κόμβος 6 αποτελείται από την οδό Γεννηματά και την οδό Ανθέων. Η οδός Ανθέων 
είναι μονόδρομος, ενώ η οδός Γεννηματά είναι αμφίδρομη και δεν διαθέτει 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Από ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΚΑΣΤΡΟ) προς ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
(ΓΗΠΕΔΟ) 

Από ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΚΑΣΤΡΟ)  προς ΚΑΤΑΠΟΤΗ

Από ΠΛΑΣΤΗΡΑ (γηπεδο) προς ΚΑΤΑΠΟΤΗ

Από ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΓΗΠΕΔΟ) προς ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
(ΚΑΣΤΡΟ)

Από ΚΑΤΑΠΟΤΗ (ΣΗΤΕΙΑ) προς ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΚΑΣΤΡΟ)

Από ΚΑΤΑΠΟΤΗ (ΣΗΤΕΙΑ) προς ΚΑΤΑΠΟΤΗ 

Από ΚΑΤΑΠΟΤΗ (ΣΗΤΕΙΑ) προς ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΓΗΠΕΔΟ)

Ωριαίος φόρτος ανά κίνηση

Κόμβος 5

20.00-21.00 19.45-20.45 19.30-20.30 19.15-20.15 19.00-20.00

14.00-15.00 13.45-14.45 13.30-14.30 13.15-14.15 13.00-14.00

09.00-10.00 08.45-09.45 08.30-09.30 08.15-09.15 08.00-09.00
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διαχωριστική νησίδα. Σημειώνεται πως δεν υπάρχει φωτεινή σηματοδότηση στον 
κόμβο αυτό. Ο κόμβος αυτός είναι τετρασκελής, διαθέτει δηλαδή 4 προσβάσεις 
συνολικά και 9 κινήσεις. Οι κινήσεις όπως ονομάστηκαν είναι: 

→ Κίνηση 1: Από Γεννηματά (Νοσοκομείο) προς Ανθέων (πάρκινγκ) 

→ Κίνηση 2: Από Γεννηματά (Νοσοκομείο) προς Γεννηματά (Σητεία κέντρο) 

→ Κίνηση 3: Από Γεννηματά (Σητεία κέντρο) προς Ανθέων (πάρκινγκ) 

→ Κίνηση 4: Από Γεννηματά (Σητεία κέντρο) προς Γεννηματά (Νοσοκομείο) 

→ Κίνηση 5: Από Ανθέων (πάρκινγκ) προς Γεννηματά (Σητεία κέντρο) 

→ Κίνηση 6: Από Ανθέων (πάρκινγκ) προς Γεννηματά (Νοσοκομείο) 

→ Κίνηση 7: Από Διονυσάδων-Άνθεων προς Γεννηματά (Νοσοκομείο) 

→ Κίνηση 8: Από Διονυσάδων-Άνθεων προς Γεννηματά (Σητεία κέντρο) 

→ Κίνηση 9: Από Διονυσάδων-Άνθεων προς Άνθεων 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τοποθεσία και η υφιστάμενη κατάσταση 
του κόμβου 6: 

 
Εικόνα 43. Τοποθεσία Κόμβου 6 (πηγή: Google Earth) 

 

Οι μετρήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου πραγματοποιήθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου 
2021 κατά τα διαστήματα 08:00-10:00, 13:00-15:00 και 19:00-21:00.  
Στον κόμβο 6 ο υψηλότερος φόρτος καταγράφηκε κατά το τέταρτο 13:30 – 13:45 και 
ο χαμηλότερος κατά το τέταρτο 19:45 – 20:00. Στο διάστημα των μετρήσεων 
καταγράφηκαν συνολικά 1311 οχήματα. Αναφέρεται ότι το ποσοστό των ΙΧ άγγιξε το 
70.9%, ενώ τα μηχανοκίνητα δίκυκλα το 26.8%. 
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Διάγραμμα 13. Σύνθεση κυκλοφορίας και διακύμανση φόρτου στον κόμβο 6 ανά 15' 

 
 
 
Έπειτα από ανάλυση των δεδομένων ανά κίνηση, παρατηρείται ότι ο υψηλότερος 
ωριαίος φόρτος είναι ίσος με 137 ΜΕΑ/h και μετρήθηκε στην κίνηση 2: Από Γεννηματά 
(Νοσοκομείο) προς Γεννηματά (Σητεία κέντρο), το χρονικό διάστημα 08:15-09:15.  
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Πίνακας 22. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 6(α) 

 
08.00-
09.00 

08.15-
09.15 

08.30-
09.30 

08.45-
09.45 

09.00-
10.00 

Από ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) προς ΑΝΘΕΩΝ 
(παρκινγκ) 

3 4 6 8 8 

Από ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 
(ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑ) 

113 137 128 119 109 

Από ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑ) προς ΑΝΘΕΩΝ 
(παρκινγκ) 

6 10 8 8 8 

Από ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑ) προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) 

60 77 72 65 64 

Από ΑΝΘΕΩΝ (παρκινγκ) προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΗΤΕΙΑ) 

5 8 6 5 5 

Από ΑΝΘΕΩΝ (παρκινγκ) προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) 

0 3 3 4 4 

Από ΜΟΝΟΔ. πχ ΔΙΟΝΥΣΑΔΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ έναντι 
παρκινγκ προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) 

2 5 6 5 5 

Από ΜΟΝΟΔ. πχ ΔΙΟΝΥΣΑΔΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ έναντι 
παρκινγκ προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑ) 

14 20 35 35 35 

Από ΜΟΝΟΔ. πχ ΔΙΟΝΥΣΑΔΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ έναντι 
παρκινγκ προς ΑΝΘΕΩΝ (παρκινγκ) 

10 11 12 10 11 

 

Πίνακας 23. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 6(β) 

 13.00-
14.00 

13.15-
14.15 

13.30-
14.30 

13.45-
14.45 

14.00-
15.00 

Από ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) προς ΑΝΘΕΩΝ 
(παρκινγκ) 

12 10 4 4 5 

Από ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 
(ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑ) 

93 91 97 93 100 

Από ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑ) προς ΑΝΘΕΩΝ 
(παρκινγκ) 

2 3 1 2 3 

Από ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑ) προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) 

86 88 82 69 67 

Από ΑΝΘΕΩΝ (παρκινγκ) προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΗΤΕΙΑ) 

12 9 5 5 3 

Από ΑΝΘΕΩΝ (παρκινγκ) προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) 

5 10 10 7 7 

Από ΜΟΝΟΔ. πχ ΔΙΟΝΥΣΑΔΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ έναντι 
παρκινγκ προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) 

2 2 2 2 0 

Από ΜΟΝΟΔ. πχ ΔΙΟΝΥΣΑΔΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ έναντι 
παρκινγκ προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑ) 

38 39 38 28 32 

Από ΜΟΝΟΔ. πχ ΔΙΟΝΥΣΑΔΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ έναντι 
παρκινγκ προς ΑΝΘΕΩΝ (παρκινγκ) 

12 16 15 13 12 

 
Πίνακας 24. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 6(γ) 

 19.00-

20.00 

19.15-

20.15 

19.30-

20.30 

19.45-

20.45 

20.00-

21.00 

Από ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) προς ΑΝΘΕΩΝ 

(παρκινγκ) 
2 2 1 1 2 

Από ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 

(ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑ) 
42 47 43 41 44 
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Από ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑ) προς ΑΝΘΕΩΝ 

(παρκινγκ) 
1 0 0 1 3 

Από ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑ) προς 

ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) 
20 32 32 34 46 

Από ΑΝΘΕΩΝ (παρκινγκ) προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΗΤΕΙΑ) 
2 3 2 2 2 

Από ΑΝΘΕΩΝ (παρκινγκ) προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 

(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) 
0 0 0 0 0 

Από ΜΟΝΟΔ. πχ ΔΙΟΝΥΣΑΔΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ έναντι 

παρκινγκ προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) 
0 0 0 0 0 

Από ΜΟΝΟΔ. πχ ΔΙΟΝΥΣΑΔΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ έναντι 

παρκινγκ προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑ) 
9 16 23 23 25 

Από ΜΟΝΟΔ. πχ ΔΙΟΝΥΣΑΔΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ έναντι 

παρκινγκ προς ΑΝΘΕΩΝ (παρκινγκ) 
4 5 5 5 5 
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Διάγραμμα 14. Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων κυκλοφοριακών ροών (ΜΕΑ/h) στον κόμβο 6 

 
 
Κόμβος 7: ΒΟΑΚ – Σητεία - Περιφερειακή Αεροδρομίου 
Ο κόμβος 7 βρίσκεται δυτικά του Δήμου Σητείας, στην είσοδο του Δήμου. Η ακριβής 
τοποθεσία είναι: https://www.openstreetmap.org/#map=19/35.20021/26.08154 
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ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑ)

Από ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑ) προς ΑΝΘΕΩΝ 
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ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Από ΑΝΘΕΩΝ (παρκινγκ) προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 
(ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑ)

Από ΑΝΘΕΩΝ (παρκινγκ) προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Από ΜΟΝΟΔ. πχ ΔΙΟΝΥΣΑΔΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ έναντι 
παρκινγκ προς ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Από ΜΟΝΟΔ. πχ ΔΙΟΝΥΣΑΔΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ έναντι 
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Από ΜΟΝΟΔ. πχ ΔΙΟΝΥΣΑΔΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ έναντι 
παρκινγκ προς ΑΝΘΕΩΝ (παρκινγκ)

Ωριαίος φόρτος ανά κίνηση (ΜΕΑ/h)
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Ο κόμβος 7 αποτελείται από τον ΒΟΑΚ, την περιφερειακή οδό Αεροδρομίου και την 
οδό Θερίσου. Και οι τρεις είναι αμφίδρομες και χωρίς διαχωριστική νησίδα. 
Σημειώνεται πως δεν υπάρχει φωτεινή σηματοδότηση στον κόμβο αυτό. Ο κόμβος 
αυτός είναι τρισκελής, διαθέτει δηλαδή 3 προσβάσεις συνολικά και 6 κινήσεις. Οι 
κινήσεις όπως ονομάστηκαν είναι: 

→ Κίνηση 1: Από Σητεία προς ΒΟΑΚ 

→ Κίνηση 2: Από Σητεία προς Αεροδρόμιο 

→ Κίνηση 3: Από Αεροδρόμιο προς Σητεία 

→ Κίνηση 4: Από Αεροδρόμιο προς ΒΟΑΚ 

→ Κίνηση 5: Από ΒΟΑΚ προς Σητεία 

→ Κίνηση 6: Από ΒΟΑΚ προς Αεροδρόμιο 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τοποθεσία και η υφιστάμενη κατάσταση 
του κόμβου 7: 

 
Εικόνα 44. Τοποθεσία κόμβου 7 (πηγή: Google Earth) 

 

Οι μετρήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου πραγματοποιήθηκαν στις 1 Σεπτεμβρίου 
2021 κατά τα διαστήματα 08:00-10:00, 13:00-15:00 και 19:00-21:00.  
Στον κόμβο 7 ο υψηλότερος φόρτος καταγράφηκε κατά το τέταρτο 13:15 – 13:30 και ο 
χαμηλότερος κατά το τέταρτο 20:30 – 20:45. Στο διάστημα των μετρήσεων 
καταγράφηκαν συνολικά 1594 οχήματα. Αναφέρεται ότι το ποσοστό των ΙΧ άγγιξε το 
84.3%, ενώ τα μηχανοκίνητα δίκυκλα ξεπέρασαν το 10%. 

 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Παραδοτέο 2 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Σεπτέμβριος 2021 

 

 124 

 
Διάγραμμα 15. Σύνθεση κυκλοφορίας και διακύμανση φόρτου στον κόμβο 7 ανά 15' 

Έπειτα από ανάλυση των δεδομένων ανά κίνηση, παρατηρείται ότι ο υψηλότερος 
ωριαίος φόρτος είναι ίσος με 194 ΜΕΑ/h και μετρήθηκε στην κίνηση 5: Από ΒΟΑΚ 
προς Σητεία, το χρονικό διάστημα 13:15-14:15.  
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Πίνακας 25. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 7(α) 

 
08.00-
09.00 

08.15-
09.15 

08.30-
09.30 

08.45-
09.45 

09.00-
10.00 

Από ΣΗΤΕΙΑ προς ΒΟΑΚ 64 80 79 86 86 
Από ΣΗΤΕΙΑ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 10 10 7 12 17 
Από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ προς ΣΗΤΕΙΑ 23 22 15 16 14 
Από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ  προς ΒΟΑΚ 25 22 13 8 7 
Από ΒΟΑΚ προς ΣΗΤΕΙΑ 100 125 145 159 167 
Από ΒΟΑΚ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 15 12 11 9 10 
Από παράνομη προς (πιθανά αναστροφή από 
Αεροδρόμιο προς Αεροδρόμιο) 

0 0 0 0 2 

 

Πίνακας 26. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 7(β) 

 13.00-
14.00 

13.15-
14.15 

13.30-
14.30 

13.45-
14.45 

14.00-
15.00 

Από ΣΗΤΕΙΑ προς ΒΟΑΚ 126 139 127 143 131 
Από ΣΗΤΕΙΑ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 22 25 21 23 17 
Από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ προς ΣΗΤΕΙΑ 22 22 26 23 19 
Από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ  προς ΒΟΑΚ 4 3 4 6 6 
Από ΒΟΑΚ προς ΣΗΤΕΙΑ 188 194 171 156 135 
Από ΒΟΑΚ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 20 16 11 7 7 
Από παράνομη προς (πιθανά αναστροφή από 
Αεροδρόμιο προς Αεροδρόμιο) 

3 0 0 0 0 

 

Πίνακας 27. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 7(γ) 

 19.00-
20.00 

19.15-
20.15 

19.30-
20.30 

19.45-
20.45 

20.00-
21.00 

Από ΣΗΤΕΙΑ προς ΒΟΑΚ 86 87 79 72 71 
Από ΣΗΤΕΙΑ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4 6 6 7 9 
Από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ προς ΣΗΤΕΙΑ 17 18 15 13 18 
Από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ  προς ΒΟΑΚ 10 11 14 14 15 
Από ΒΟΑΚ προς ΣΗΤΕΙΑ 103 99 99 85 90 
Από ΒΟΑΚ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 10 11 13 11 12 
Από παρανομη προς (πιθανά αναστροφή από 
Αεροδρόμιο προς Αεροδρόμιο) 

0 0 0 0 0 
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Διάγραμμα 16. Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων κυκλοφοριακών ροών (ΜΕΑ/h) στον κόμβο 7 

 
Κόμβος 8: Λιμάνι (Ρουσελάκη και Περιφερειακή Αεροδρομίου) 
Ο κόμβος 8 βρίσκεται βορειοανατολικά του Δήμου Σητείας, στο λιμάνι της πόλης. Η 
ακριβής τοποθεσία είναι: https://www.openstreetmap.org/#map=19/35.21303/26.11145 
Ο κόμβος 8 αποτελείται από την οδό Ρουσελάκη και την περιφερειακή οδό. Και οι 
τρεις είναι αμφίδρομες και χωρίς διαχωριστική νησίδα. Σημειώνεται πως δεν υπάρχει 
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Από ΒΟΑΚ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Από παρανομη προς (πιθανά αναστροφή από 
Αεροδρόμιο προς Αεροδρόμιο)

Ωριαίος φόρτος ανά κίνηση (ΜΕΑ/h)

Κόμβος 7

20.00-21.00 19.45-20.45 19.30-20.30 19.15-20.15 19.00-20.00

14.00-15.00 13.45-14.45 13.30-14.30 13.15-14.15 13.00-14.00

09.00-10.00 08.45-09.45 08.30-09.30 08.15-09.15 08.00-09.00

https://www.openstreetmap.org/#map=19/35.21303/26.11145
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φωτεινή σηματοδότηση στον κόμβο αυτό. Ο κόμβος αυτός είναι τρισκελής, διαθέτει 
δηλαδή 3 προσβάσεις συνολικά και 6 κινήσεις. Οι κινήσεις όπως ονομάστηκαν είναι: 

→ Κίνηση 1: Από Αεροδρόμιο προς Λιμάνι 

→ Κίνηση 2: Από Αεροδρόμιο προς Κέντρο 

→ Κίνηση 3: Από Κέντρο προς Λιμάνι 

→ Κίνηση 4: Από Κέντρο προς Αεροδρόμιο 

→ Κίνηση 5: Από Λιμάνι προς Αεροδρόμιο 

→ Κίνηση 6: Από Λιμάνι προς Κέντρο 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τοποθεσία και η υφιστάμενη κατάσταση 
του κόμβου 8: 

 
Εικόνα 45. Τοποθεσία κόμβου 8 (πηγή: Google Earth) 

Οι μετρήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου πραγματοποιήθηκαν στις 1 Σεπτεμβρίου 
2021 κατά τα διαστήματα 08:00-10:00, 13:00-15:00 και 19:00-21:00.  
Στον κόμβο 8 ο υψηλότερος φόρτος καταγράφηκε κατά το τέταρτο 20:15 – 20:30 και 
ο χαμηλότερος κατά το τέταρτο 08:30 – 08:45. Στο διάστημα των μετρήσεων 
καταγράφηκαν συνολικά 460 οχήματα. Αναφέρεται ότι το ποσοστό των ΙΧ άγγιξε το 
71.3%, ενώ τα μηχανοκίνητα δίκυκλα ξεπέρασαν το 27%. 
 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Παραδοτέο 2 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Σεπτέμβριος 2021 

 

 128 

 
Διάγραμμα 17. Σύνθεση κυκλοφορίας και διακύμανση φόρτου στον κόμβο 8 ανά 15' 

Έπειτα από ανάλυση των δεδομένων ανά κίνηση, παρατηρείται ότι ο υψηλότερος 
ωριαίος φόρτος είναι ίσος με 53 ΜΕΑ/h και μετρήθηκε στην κίνηση 4: Από Κέντρο 
προς Αεροδρόμιο, το χρονικό διάστημα 20:00-21:00.  
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ΙΧ Φορτηγά Λεωφορεία Μηχανοκίνητα δίκυκλα Ποδήλατα
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Πίνακας 28. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 8(α) 

 
08.00-
09.00 

08.15-
09.15 

08.30-
09.30 

08.45-
09.45 

09.00-
10.00 

Από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ προς ΛΙΜΑΝΙ 12 7 0 0 0 
Από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ προς ΚΕΝΤΡΟ 24 14 13 11 11 
Από ΚΕΝΤΡΟ προς ΛΙΜΑΝΙ 8 5 5 9 12 
Από ΚΕΝΤΡΟ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 14 14 14 18 20 
Από ΛΙΜΑΝΙ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 1 0 0 0 0 
Από ΛΙΜΑΝΙ προς ΚΕΝΤΡΟ 4 4 4 3 5 

 

Πίνακας 29. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 8(β) 

 13.00-
14.00 

13.15-
14.15 

13.30-
14.30 

13.45-
14.45 

14.00-
15.00 

Από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ προς ΛΙΜΑΝΙ 1 4 4 4 4 
Από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ προς ΚΕΝΤΡΟ 18 21 39 33 31 
Από ΚΕΝΤΡΟ προς ΛΙΜΑΝΙ 9 4 4 3 3 
Από ΚΕΝΤΡΟ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 35 33 32 21 16 
Από ΛΙΜΑΝΙ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 1 1 0 0 0 
Από ΛΙΜΑΝΙ προς ΚΕΝΤΡΟ 6 4 3 1 1 

 

Πίνακας 30. Παρουσίαση κυκλοφοριακών δεδομένων (ΜΕΑ) ανά κίνηση ανά ώρα για τον κόμβο 8(γ) 

 19.00-
20.00 

19.15-
20.15 

19.30-
20.30 

19.45-
20.45 

20.00-
21.00 

Από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ προς ΛΙΜΑΝΙ 3 6 4 4 5 
Από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ προς ΚΕΝΤΡΟ 26 22 19 21 24 
Από ΚΕΝΤΡΟ προς ΛΙΜΑΝΙ 5 5 6 7 7 
Από ΚΕΝΤΡΟ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 34 40 49 47 53 
Από ΛΙΜΑΝΙ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 0 0 0 1 1 
Από ΛΙΜΑΝΙ προς ΚΕΝΤΡΟ 4 5 7 7 7 
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Διάγραμμα 18. : Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων κυκλοφοριακών ροών (ΜΕΑ/h) στον κόμβο 8 

 
2.2.5 Ήπιοι τρόποι μετακίνησης – Δίκτυο πεζού και ποδηλάτου  
 
Δίκτυο ποδηλάτου  
To συνολικό μήκος του δικτύου ποδηλατοδρόμων ανέρχεται σε περίπου 2.7 χλμ και 
αναπτύσσεται κυρίως στην περιοχή Ξεροκαμάρες ενώ υπάρχουν δύο διαδρομές 
σύνδεσης με το παραλιακό μέτωπο. Ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 4,7% του 
συνολικού οδικού δικτύου. Αναλυτικότερα, το δίκτυο διέρχεται από τις ακόλουθες 
οδούς: 

− Αλέκου Παναγούλη 
− Αρχαιολόγου Παπαδάκη 
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Ωριαίος φόρτος ανά κίνηση (ΜΕΑ/h)

Κόμβος 8

20.00-21.00 19.45-20.45 19.30-20.30 19.15-20.15 19.00-20.00
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− Γεωργίου Γεννηματά (Από Λασιθίου έως Αρχαιολόγου Παπαδάκη) 
− Ελευθερίας 
− Ιτάνου (Από Αρχαιολογικού Μουσείου έως Ποειδώνος) 
− Ιωάννη Καποδίστρια 
− Λασιθίου 
− Πραισού (Από Αρχαιολογικού Μουσείου έως Αρχαιολόγου Παπαδάκη) 
− Ποσειδώνος 
− Στρατή Καλογερίδη 

 
Οι ποδηλατόδρομοι βρίσκονται κατά κανόνα σε διακριτό διάδρομο επί του 
πεζοδρομίου και έχουν μόνο οριζόντια σήμανση και κόκκινο χρωματισμό (κεραμιδί). 
Τμήματα αυτών βρίσκονται σε μορφή λωρίδας στο επίπεδο του οδοστρώματος χωρίς 
διαχωριστικά στοιχεία. Στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων απουσιάζει η πλήρης 
κατακόρυφη σήμανση ενώ σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν υποδομές μικτής χρήσης. 
Παράλληλα, δεν υπάρχουν υποδομές στο σύνολο της περιοχής του παλαιού σχεδίου 
ενώ λίγες είναι οι θέσεις στάθμευσης ποδηλάτου στο δίκτυο.  
Στο χάρτη 4 παρουσιάζεται το πλήρες δίκτυο ποδηλάτου.  

 
Χάρτης 8. Δίκτυο Ποδηλάτου 

 

Δίκτυο πεζού   
To συνολικό μήκος του δικτύου πεζοδρόμων ανέρχεται σε περίπου 3,2 χλμ, ήτοι 
συνολικά σε ποσοστό 5,5% του συνολικού οδικού δικτύου και συμπεριλαμβάνει 
πεζόδρομους (Ξηροκαμάρες, Παραλιακός πεζόδρομος, 4ης Σεπτεμβρίου) και σκάλες. 
Ένα μικρό μέρος της εμπορικής οδού Ελ. Βενιζέλου είναι πεζόδρομος, ο οποίος 
επεκτείνεται κατά τη θερινή περίοδο χωρίς ωστόσο χαρακτήρα αναβαθμισμένης 
εμπορικής αρτηρίας με σχετικό εξοπλισμό.  
Το σύνολο των οδών με περιορισμένη πρόσβαση σε οχήματα παρουσιάζεται στο 
χάρτη 3- Δίκτυο Πεζού.  
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Δεν υπάρχουν πεζόδρομοι σε γειτονιές ούτε πεζόδρομοι (παροδικοί ή μόνιμοι) 
μπροστά σε σχολικές μονάδες ή άλλες χρήσεις που συγκεντρώνουν μεγάλο πλήθος 
πεζών.  
Στο σύνολο της αστικής περιοχής της Σητείας δεν υπάρχει ικανοποιητικό δίκτυο 
διαβάσεων πεζών. Εντοπίζονται μόλις 18 διαβάσεις πεζών κυρίως στην παραλιακή 
οδό προς Αγ. Φωτιά και πέριξ των δύο βασικών κόμβων (Κυκλικός και ΚΤΕΛ).  
Τα πλάτη των πεζοδρομίων δεν είναι ικανοποιητικά στο σύνολο του δικτύου (πλάτη 
μικρότερα του 1,5μ.) ενώ παρουσιάζουν και πλήθος εμποδίων επί αυτών (φύτευση, 
ιστοί σήμανσης, σκαλοπάτια κ.α.). Ικανοποιητικά πεζοδρόμια εντοπίζονται σε μέρος 
των οδών που έχουν αναπλαστεί όπως ενδεικτικά στις Ξεροκαμάρες (ενδ. 
Γεννηματά), στην Παπανδρέου, στην Κ.Καραμανλή, στην Πατρ. Βαρθολομαίου.  
Το σύνολο του παλαιού σχεδίου έχει ελλιπή πεζοδρόμια ενώ είναι χαρακτηριστική η 
έλλειψη ικανοποιητικών διαδρομών πεζών επί της Θερίσου- Παπαναστασίου. 
Σημειώνεται τέλος ότι δεν υπάρχει ειδική μέριμνα για ελάχιστα πλάτη πεζοδρομίων 
στις περιοχές πέριξ των σχολείων, των εκπαιδευτικών και αθλητικών 
εγκαταστάσεων κ.λπ.  
 

 
Χάρτης 9. Δίκτυο Πεζού 

   

Η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα είναι εξαιρετικά 
ανεπαρκής τόσο στο δημόσιο χώρο και το δίκτυο μετακίνησης όσο και στα κτίρια 
δημοσίου ενδιαφέροντος.  
 

2.2.6 Δημόσια μέσα μεταφοράς – ΜΜΜ και ΤΑΧΙ  
Από την πόλη της Σητείας απουσιάζει πλήρως η τοπική αστική συγκοινωνία. Το 
σύνολο των ενδοαστικών μετακινήσεων γίνονται με ΙΧ αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα, 
ΤΑΧΙ ή πεζή/ποδήλατο.  
Το δίκτυο χωροθέτησης στάσεων λεωφορείου και χώρων αναμονής ΤΑΧΙ 
παρουσιάζεται στο χάρτη 6 - Δίκτυο Μέσων Συλλογικής Μετακίνησης.  
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Στο σύνολο της οικιστικής περιοχής εντοπίζονται πέντε (5) στάσεις λεωφορείου που 
εξυπηρετούν διαδημοτικές ή διαπεριφερειακά δρομολόγια με τα περιφερειακά 
αστικά κέντρα.  
Αντίστοιχα εντοπίζονται τρεις (3) πιάτσες ταξί στην Κ.Καραμανλή, στη Δημοκρατίας 
και στο Νοσοκομείο και δύο (2) εκτός πόλης σε Αεροδρόμιο και Λιμάνι.  
Απουσιάζει πλήρως η κάλυψη της Πάνω Γειτονιάς με ΤΑΧΙ, και η κάλυψη του συνόλου 
της πόλης αλλά και των συνδέσεών της με τους κοντινούς σημαντικούς πόλους 
(ΕΛΜΕΠΑ, Λύκεια, Γήπεδα Τένις) με λεωφορείο ή άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. 
Επιπλέον, δεν υπάρχει γραμμή λεωφορείου για σύνδεση της πόλης με το αεροδρόμιο. 
 

 
Χάρτης 10. Δίκτυο μέσων συλλογικής μετακίνησης 

 
 

2.2.7 Ηλεκτροκίνηση  
 
Δεν υπάρχουν υποδομές για φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων.  
Σημειώνεται ότι εκπονείται σχέδιο για τη χωροθέτηση δημόσια προσβάσιμων 
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.  

 
2.2.8 Οχήματα Διανομής – τροφοδοσία και εμπορευματικές μεταφορές  
 
Στην πόλη της Σητείας εντοπίζονται αρκετές θέσεις για φορτοεκφόρτωση 
εμπορευμάτων κυρίως στο εμπορικό τμήμα της πόλης. Συνολικά χωροθετούνται 
περίπου 13 θέσεις Φ/Ε παρά το κράσπεδο ενδεικτικά στις Παπαναστασίου, 
Παπανδρέου, Κ.Καραμανλή, Δημοκρατίας, Δασκαλογιάννη, Καταπότη, Ανθέων, 
Δημοκρίτου και Μυσώνος.  
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Δεν υπάρχει κανονισμός ωραρίου τροφοδοσίας για τον αστικό ιστό ούτε ειδική 
υποδομή για κέντρο διανομής εμπορευμάτων. Δεν υπάρχει επιπλέον περιοχή 
ελεγχόμενης πρόσβασης ή απαγόρευσης πρόσβασης βαρέων.  
 
Στο χάρτη 7 – Ρυθμίσεις στάθμευσης παρουσιάζονται οι αναλυτικές θέσεις Φ/Ε που 
εντοπίστηκαν.  

 
Χάρτης 11. Ρυθμίσεις Στάθμευσης 

 

Όπως παρατηρείται στο χάρτη 7, οι περισσότερες ειδικές θέσεις βρίσκονται 
χωροθετημένες εντός του εμπορικού κέντρου (βλ. χάρτη 8). Τέλος, οι θέσεις 
στάθμευσης ποδηλάτων βρίσκονται τοποθετημένες στα δύο άκρα του αντίστοιχου 
δικτύου (βλ. χάρτη 4) και είναι εξαιρετικά λίγες. 
 
2.2.9 Οργάνωση και διαχείριση της στάθμευσης  

Η πόλη της Σητείας – συγκριτικά με ανάλογου μεγέθους επαρχιακές πόλεις- έχει 
ικανοποιητικό καθεστώς στάθμευσης.  
Εντοπίζονται αρκετοί οργανωμένοι χώροι στάθμευσης οχημάτων κατάλληλα 
κατανεμημένοι στο χώρο με εξαίρεση την περιοχή βόρεια, βορειο-ανατολικά της 
Θερίσου (Πάνω Γειτονιά- Κόκκινα- Καζάρμα). Οι οργανωμένοι χώροι στάθμευσης 
έχουν χωρητικότητα έως και 730 οχήματα (συμπ. και βαρέων) και βρίσκονται στις 
παρακάτω τοποθεσίες: 
 

Τοποθεσία Αριθμός Θέσεων 

Αρχαιολόγου Παπαδάκη & Πραισού 30 

Μακρυγιάννη & Πραισού 120 

Διονυσάδων & Κνωσού 50 

Καποδίστρια & Παναγούλη 220 

Αρχαιολογικό Μουσείο 200 
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Πατριάρχη Βαρθολομαίου & Ποσειδώνος 25 

Πατριάρχη Βαρθολομαίου & Ποσειδώνος 50 

Μαρίνα 40 

 
Υπάρχει προσδιορισμένος χώρος στάθμευσης βαρέων οχημάτων και λεωφορείων ενώ 
υπάρχουν ανάλογα προβλέψεις για 7 ζώνες - χώρους στάθμευσης μοτοσυκλετών 
παρά το κράσπεδο σε (Ενδ. Δασκαλογιάννη, Κ. Καραμανλή, Βενιζέλου, Μυσώνος, 
Καζαντζάκη κ.α.).  
Αντίστοιχα εντοπίζονται δύο ποδηλατοστάσια και αρκετές θέσεις στάθμευσης για 
ΑΜΕΑ (>10 γενικές θέσεις).  
 
 
2.2.10 Περιβαλλοντικά στοιχεία – Ρύποι, θόρυβος και δημόσια υγεία  
 
Η Σητεία διαθέτει περιοχές με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον οι οποίες είναι  

ενταγμένες στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 και στο 

Πρόγραμμα CORINE. Επιπλέον λειτουργούν καταφύγια άγριων ζώων, ενώ στη Σητεία 

βρίσκεται και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς φοινικόδασος του Βάι.  Σε εθνικό 

επίπεδο προστατεύεται και ως καταφύγιο θηραμάτων ενώ σε διεθνές αποτελεί 

«Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά». Να σημειωθεί ότι τόσο για το Φοινικόδασος του 

Βάι όσο και την περιοχή Βορειοανατολικό Άκρο Κρήτης: Διονυσάδες, Έλασα, 

Χερσόνησος Σίδερο έχουν εκπονηθεί Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, οι οποίες 

όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν εγκριθεί. 

 

Σημαντικό κεφάλαιο στο περιβαλλοντικό πεδίο αποτελούν τα νησιά και οι 

βραχονησίδες της περιοχής που φιλοξενούν σπάνια είδη θαλάσσιας και χερσαίας 

πανίδας καθώς και αρχαιολογικούς θησαυρούς. Πρόκειται κυρίως για τις νήσους 

Διονυσάδες όπου φωλιάζει το σπάνιο αρπακτικό γεράκι με το όνομα Falco 

eleonorae, το Κουφονήσι όπου η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως ερείπια από 

εγκαταστάσεις μινωικής αλλά και ρωμαϊκής εποχής και η Ψείρα όπου επίσης έχουν 

βρεθεί αρχαιότητες της Μινωϊκής περιόδου. Άλλοι φυσικοί υγρότοποι 

καταγράφονται στην Αρχαία Ίτανο, στον Κουρεμένο, στη Χιόνα, στις Καρούμες, στην 

Κάτω Ζάκρο και στην Αλατσολίμνη Ξεροκάμπου. 

 

Η Σητεία είναι επίσης ιδιαίτερα δημοφιλής για τα σπήλαια που διαθέτει, σε μερικά 

από τα οποία έχουν ανακαλυφθεί ίχνη ανθρώπινης ζωής. Παρά τη σπουδαιότητα 

τους, τα σπήλαια της Σητείας δεν έχουν καταστεί μέχρι σήμερα επισκέψιμα. Μονάχα 

σε ορισμένα είναι δυνατή η πρόσβαση με τη χρήση όμως του κατάλληλου 

εξοπλισμού. Στα πιο γνωστά ανήκουν το Σπήλαιο Πελεκητά ή Συκιάς Σπήλιος κοντά 
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στην Κάτω Ζάκρο, το Σπήλαιο Περιστεράς κοντά στο Καρύδι, το Σπήλαιο Μεγάλο και 

Μικρό Κατωφύγι κοντά στη Μαρωνιά και το Σπήλαιο Όξω Λατσίδι, ένα από τα 

μεγαλύτερα σπήλαια της Κρήτης, κοντά στη Σίτανο. 

 

Εκτός από τα σπήλαια, η γεωλογική δομή της Σητείας, ευνόησε σημαντικά τη 

δημιουργία φαραγγιών που με τη σειρά τους συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός τόσο 

πλούσιου σε εναλλαγές γεωμορφολογικά τοπίου. Τα φαράγγια της θεωρούνται - ήδη 

από τη Μινωική αρχαιότητα – ο παράδεισος των αρωματικών και φαρμακευτικών 

φυτών. Εκτός από τη χλωρίδα, πλούσια είναι και η άγρια πανίδα που φιλοξενούν. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχέση των κατοίκων της περιοχής με τα φαράγγια υπήρξε 

από την αρχαιότητα ιερή.  

 

Το Φαράγγι των Νεκρών στη Ζάκρο είναι το πιο απτό παράδειγμα αυτής της σχέσης, 

όπου οι αρχαίοι έθαβαν τους νεκρούς τους στις σπηλιές που υπάρχουν εκεί. Με 

συνολικό μήκος 2,5 χλμ πρόκειται για το διασημότερο και περισσότερο επισκέψιμο 

φαράγγι της ανατολικής Κρήτης το οποίο ανήκει στο Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4. 

Σημαντικά μπορούν να θεωρηθούν επίσης τα φαράγγια των Χοχλακιών, του Ρίχτη, 

των Περβολακίων ή του Καψά και των Πεύκων.  

Τα συγκεκριμένα φαράγγια προσφέρονται για περιπατητικές διαδρομές και 

οικοτουρισμό λόγω της υψηλής αισθητικής τους αξίας και των αξιόλογων χερσαίων 

οικοσυστημάτων που φιλοξενούν. 

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει το Γεωπάρκο Σητείας13, το οποίο συστήθηκε στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» και 

λειτουργεί υπό την ευθύνη του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής 

Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.). Το Γεωπάρκο αποτελεί ένα μοναδικό γεωτουριστικό 

προορισμό που καλύπτει τις περιοχές των Δ.Ε. Ιτάνου και Λεύκης, καθώς και όλες 

τις παράκτιες περιοχές από βορρά προς νότο και χαρακτηρίζεται από μία ευρεία 

ποικιλία στοιχείων του αβιοτικού και βιοτικού περιβάλλοντος.  

Ο επισκέπτης του Γεωπάρκου έχει τη δυνατότητα πολυάριθμων επιλογών αναψυχής, 

οι οποίες εντάσσονται στη λογική της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και ειδικότερα 

της έννοιας «γεωτουρισμός»14. Συγκεκριμένα, έχουν σχεδιαστεί συνολικά δεκαπέντε 

 
13 http://www.sitia-geopark.gr  
14 «Γεωτουρισμός» είναι μία νέα έννοια εναλλακτικής μορφής τουρισμού που περιλαμβάνει την περιήγηση στην 
ύπαιθρο με έμφαση στα μνημεία της γεωμορφολογικής, γεωλογικής, περιβαλλοντικής και βεβαίως πολιτιστικής 
κληρονομιάς ενός τόπου.  

http://www.sitia-geopark.gr/
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(15) πεζοπορικές, ποδηλατικές και οδικές διαδρομές μέσα από τις οποίες ο 

επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί και να γνωρίσει από κοντά το φυσικό, γεωλογικό 

και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής.  

Οι διαδρομές είναι πλήρως αποτυπωμένες με σύγχρονες τεχνολογίες Γεωγραφικών 

Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και κατάλληλα σηματοδοτημένες. Επίσης, 

παρέχεται η δυνατότητα για αθλητικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την 

ιστιοσανίδα, την αναρρίχηση βράχου, τη σπηλαιολογία και τη διάσχιση φαραγγιών. 

Στο Πάρκο λειτουργούν και τρία Κέντρα Ενημέρωσης, το πρώτο στο παλιό δημοτικό 

σχολείο του χωριού Καρύδι, το οποίο είναι αφιερωμένο στη σπηλαιολογική έρευνα 

και το δεύτερο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ζάκρου, το οποίο είναι αφιερωμένο στα 

χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος του Πάρκου και το τρίτο στην πόλη της 

Σητείας. 

 

 
Εικόνα 46. Το Φυσικό Πάρκο της Σητείας (ΠΗΓΗ: http://www.sitia-geopark.gr) 

 
Τέλος, ο Δήμος Σητείας διαθέτει αρκετές περιοχές οριοθετημένες στο στα πλαίσια 

του προγράμματος «NATURA 2000». Πρόκειται για σημεία ταξινομημένα στις 

παρακάτω κατηγορίες: «Τόπους κοινοτικής σημασίας (SCI)», «Ζώνες ειδικής 

προστασίας (SPA)» και «Καταφύγια άγριας ζωής».  

 

 

 

 

http://www.sitia-geopark.gr/
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Α) ΤΟΠΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (SCI)  

 
Εικόνα 47.  

▪ GR4320006 - SCI A: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ, ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΔΕΡΟ (ΑΚΡΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 
- ΒΑΪ - ΑΚΡΑ ΠΛΑΚΟΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΖΩΝΗ 

▪ GR4320004 - SCI A: ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ (ΦΑΡΑΓΓΙ 
ΚΑΨΑ & ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ) 

▪ GR4320008 - SCI A: ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 

▪ GR4320005 – SCI Α: ΟΡΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ & ΓΥΡΩ 
ΠΕΡΙΟΧΗ (σ.σ. Δημοτικό Διαμέρισμα 
Λάστρου και Τοπική Κοινότητα 
Χρυσοπηγής). 

 

Β) ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (SPA)  

 
Εικόνα 48.  

▪ GR4320011 – SPA: ΔIΟΝYΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟI 

▪ GR4320009 – SPA: ΒΟΡΕIΟΑΝΑΤΟΛIΚΟ 
ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ 

▪ GR4320016 – SPΑ: ΟΡΗ ΖΑΚΡΟΥ 

▪ GR4320017 – SPΑ: ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ, 
ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΛΟΙ 

 

Γ) ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΆΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ  

 
Εικόνα 49.  

▪ Διονυσάδες νήσοι, Βάι, Ρούσσα Εκκλησιά, 
Ζάκρος, Χαλανδριανή Κεφάλα (Χανδράς-
Ζήρου-Απιδίων-Αρμένων), Νησί 
Κουφονήσι, Τουρλωτή, Συκιά, Τσιγγούνι 
Φαράγγι 

 

 
 
2.2.11 Δεδομένα από έρευνες – ερωτηματολόγια κατοίκων, φορέων κ.α.  
 
Η έρευνα που αφορά στις απόψεις των κατοίκων είναι υπό διαμόρφωση, καθώς η 
διαδικασία συλλογής των ερωτηματολογίων δεν έχει κλείσει. 
 
Σχετικά με τους φορείς τα σημαντικότερα ζητήματα που εντόπισαν παρουσιάζονται 
στον παρακάτω ενώ στο παράρτημα ενσωματώνονται όλα τα ερωτηματολόγια:  
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Προβλήματα/ φορείς 

που τα 
επισημαίνουν 

 
 

TEDXSitia 

 
Πυροσβεστικ

ό Κλιμάκιο 
Σητείας 

Ενοικιαζόμενα 
Αυτοκίνητα 
Ανατολικής 

Κρήτης 
HNIOXOS 

 
Αστυνομικό 

Τμήμα 
Σητείας 

 
IDEAS 
SPREA

D 
AMKE 

 
Σωματείο 

ΑΜΕΑ 
Ζήρος 

Ελλιπής δημόσια 

συγκοινωνία με 

περιμετρικούς 

πόλους 

ενδιαφέροντος 
 

Χ Χ   Χ Χ 

Απουσία αστικής 
συγκοινωνίας (συμπ. 
συνδέσεων με 
Αεροδρόμιο/ 
Πανεπιστήμιο κ.α.)  
 

Χ Χ Χ Χ Χ  

Συμφόρηση – 
Όχληση από 
εγκαταστάσεις ΚΤΕΛ  
 

    Χ  

Παράνομη 
στάθμευση σε 
πεζόδρομους, 
πλατείες, ΚΧ 
 

Χ    Χ Χ 

Υψηλή παρουσία ΙΧ 
αυτοκινήτου στο 
κέντρο της πόλης  
 

  Χ Χ Χ Χ 

Έλλειψη 
περιμετρικών- 
παρακαμπτήριων 
οδών για 
αποσυμφόρηση της 
πόλης  
 

    Χ  

Έλλειψη 
πεζοδρόμων 
  

Χ    Χ  

Έλλειψη 
ικανοποιητικών 
πεζοδρομίων ή 
διαδρομών πεζών 
 

  Χ Χ Χ  

Ανεπαρκές δίκτυο 
ποδηλάτου – μη 
ασφαλές δίκτυο  
 

  Χ Χ Χ  

Απουσία 
κοινοχρήστων 
ποδηλάτων  
 

   Χ  Χ 

Έλλειψη χώρων 
στάθμευσης – 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
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ζήτηση για νέους 
χώρους  
 
Ανεπαρκής 
φωτισμός – 
ανάγκες 
βελτίωσης 
 

Χ Χ Χ    

Κίνδυνος οδικής 
ασφάλειας από 
διέλευση βαρέων- 
μεγάλων  
οχημάτων  
 

Χ Χ   Χ Χ 

Έλλειψη πρασίνου 
και κοινοχρήστων 
χώρων – 
ανεπαρκής 
συντήρηση 
υφιστάμενου 
πρασίνου  
 

Χ Χ   Χ  

Ελλιπείς ρυθμίσεις 
τροφοδοσίας 
(περιλ. Και 
ενίσχυσης ΒΙΠΕ) 
 

Χ      

Απουσία 
τεχνολογιών ή 
εργαλείων 
υποστήριξης των 
μετακινήσεων  
 

Χ    Χ  

Απουσία 
ενημέρωσης - 
ευαισθητοποίησης 

    Χ  

 
 
 
 
 
 

 2.3 Σχεδιασμός σχετικός με την κινητικότητα από όμορους 
δήμους ή/και την Περιφέρεια Κρήτης 

 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ιεράπετρας έχει ολοκληρωμένο ΣΒΑΚ που προβλέπει 

πλήθος παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ήπιας κινητικότητας. Δεν υπάρχουν 

προβλέψεις που να επηρεάζουν ή να επηρεάζονται από το ΣΒΑΚ Σητείας, ωστόσο 

κρίνεται σκόπιμη η συνεργασία μεταξύ των ΟΤΑ για διαδημοτικές συνδέσεις 

πεζοπορικών και ποδηλατικών μονοπατιών κ.α.  
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Η περιφέρεια Κρήτης δεν έχει εκπονήσει Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

ούτε διαθέτει σχετική στρατηγική μεταφορών.  

Ο βασικός σχεδιασμός που επηρεάζει την περιοχή παρέμβασης είναι η αναβάθμιση 

του ΒΟΑΚ (Κίσσαμος- Σητεία).  

 

 2.4 Συνοπτική αναφορά προβλημάτων και ευκαιριών της 
περιοχής παρέμβασης του ΣΒΑΚ Σητείας 

S (Strengths)   W (Weaknesses) 
• Ύπαρξη ισχυρού παραλιακού 

μετώπου και διαδρομής περιπάτου   
• Εγκεκριμένη και εξασφαλισμένη 

χρηματοδότηση για ανάπλαση 
κέντρου και σύνδεση με Καζάρμα 

• Ύπαρξη προστατευόμενων 
περιοχών Natura 2000  

• Ισχυρά τοπόσημα (Καζάρμα κ.α.) 
• Ύπαρξη δικτύου ποδηλατοδρόμων  

 

• Ελλιπείς μεταφορικές συνδέσεις που 
επηρεάζουν την τουριστική κίνηση 
και την εξαγωγική δραστηριότητα 
της τοπικής παραγωγής. 

• Ανεπαρκή πλάτη πεζοδρομιών στο 
μεγαλύτερο μέρος της πόλης  

• Πλήρης απουσία αστικής 
συγκοινωνίας 

• Παράνομη κατάληψη πεζοδρομίων 
από στάθμευση η οποία εμποδίζει 
την κίνηση των πεζών και των 
ευάλωτων χρηστών 

• Έλλειψη υποδομών για ΑμεΑ σε 
κεντρικές και μη κεντρικές αρτηρίες 

• Ανεπαρκής αριθμός διαβάσεων 
πεζών  

• Απουσία σύνδεσης των 
κοινόχρηστων χώρων 

• Κακή ποιότητα οδοστρώματος σε 
μεγάλο μέρος της πόλης 

• Πρόβλημα στάθμευσης  
• Απουσία συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων  
• Εξαιρετικά στενά πλάτη 

οδοστρώματος  
• Γεωγραφική  απομόνωση (εξαιτίας 

και του οδικού δικτύου) από  την 
υπόλοιπη Κρήτη (και την Ελλάδα)  

• Επιβάρυνση των ευαίσθητων 
περιβαλλοντικά περιοχών από την 
ανάπτυξη ανθρώπινων 
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δραστηριοτήτων  (π.χ. ελαιοτριβεία, 
χημικά κ.α.). 

• Σημαντική εξάρτηση των οικισμών 
της ενδοχώρας από τη Σητεία και τα 
πλησιέστερα αστικά κέντρα (π.χ. 
Ιεράπετρα, Άγιος Νικόλαος, 
Ηράκλειο). 

• Αρνητικό δημογραφικό προφίλ 
(αύξηση των δεικτών γήρανσης και 
εξάρτησης) και χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο. 

• Αδυναμία ενσωμάτωσης νέων 
τεχνολογιών ΤΠΕ και καινοτόμων 
πρακτικών στις παραγωγικές 
διαδικασίες. 

• Χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης του 
ενεργού πληθυσμού. 

• Υψηλή εποχικότητα των κύριων 
οικονομικών δραστηριοτήτων και 
της απασχόλησης (γεωργική 
δραστηριότητα). 

• Περιορισμένη κάλυψη ευρυζωνικού 
δικτύου και δικτύου ασύρματης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.  

• Χαμηλός βαθμός διασύνδεσης 
έρευνας και παραγωγής. 

• Έλλειψη μηχανισμών προβολής και 
απουσία οργανωμένων δικτύων 
προώθησης προϊόντων και 
υπηρεσιών. 

• Υψηλός βαθμός εξάρτησης από 
αγροτικές και άλλες επιδοτήσεις. 
 

 O (Opportunities)  T (Threats) 

• Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για έργα 
που αφορούν βιώσιμες και 
καινοτόμες μετακινήσεις  

• Έμφαση σε εναλλακτικούς τρόπους 
μετακίνησης (π.χ Λεωφορεία – on 
Demand, συλλογικά ταξί, 
κοινόχρηστα μέσα) 

• Έλλειψη κρατικών πόρων λόγω 
οικονομικής κρίσης 

• Οικονομική κρίση που επηρεάζει 
όλους τους τομείς της ανάπτυξης 

• Πανδημία COVID -19 
• Καθυστέρηση ολοκλήρωσης ΒΟΑΚ  
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• Ευρωπαϊκή και κρατική 
χρηματοδότηση για την εισαγωγή 
της ηλεκτροκίνησης στην πόλη 

• Ευκαιρία χρηματοδότησης από την 
Περιφέρεια μέσω ΠΕΠ 

• Ολοκλήρωση κατασκευής ΒΟΑΚ  

• Περιφερειακή Στρατηγική για την 
Έξυπνη Εξειδίκευση. 

• Εγγραφή του Γεωπάρκου Σητείας 
στο κατάλογο της UNESCO.  

• Στροφή της ζήτησης σε νέα 
τουριστικά προϊόντα (π.χ. 

οικολογικός-περιπατητικός 
τουρισμός, συμβιωματικός 
τουρισμός, κ.α.). 

• Λειτουργία ΕΛΜΕΠΑ  

 

• Υποβάθμιση ρόλου αερολιμένα λόγω 
κατασκευής αεροδρομίου στο 
Καστέλλι 
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 2.5 Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων. Σενάρια μελλοντικής 
κατάστασης κινητικότητας στη Σητεία 

 

Εισαγωγή  
 
Τα σενάρια διαχείρισης της βιώσιμης κινητικότητας για τον Δήμο Σητείας, 
περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα ή/ και δέσμες μέτρων διαχείρισης της 
κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταξύ τους συνέργειες με στόχο τη 
βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών του δικτύου 
(πεζών, ποδηλατιστών, ΑΜΕΑ, κα), καθώς και στη σωστή λειτουργία και 
εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.  
Προσδιορίζονται και σχεδιάζονται εναλλακτικά Σενάρια μέτρων, με έμφαση στην 
αύξηση της χρήσης της Δημόσιας Συγκοινωνίας, στον προσδιορισμό/ σχεδιασμό 
διαδρομών εξυπηρέτησης ήπιων μορφών μετακίνησης, στον προσδιορισμό/ 
σχεδιασμό μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας με προτεραιότητα σε 
ευαίσθητες περιοχές, στη διαχείριση της στάθμευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξυπηρέτηση των κατοίκων.  
Τα εναλλακτικά Σενάρια αφορούν και στους λοιπούς τομείς που συνθέτουν τη 
Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ενώ περιλαμβάνουν τις τάσεις και τις προοπτικές 
περιβαλλοντικής και αειφόρου ανάπτυξης του Δήμου. 
 
Συνολικά, προτείνονται τρία (3) Σενάρια ως εξής: 

- Σενάριο των Τάσεων (Do Nothing or Business As Usual) 
- Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
- Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο (Do Everything) 

 
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ήτοι 5ετία, 10ετία και 15+ετία. 
 
 

Σενάριο Τάσεων ή Μηδενικό Σενάριο (do nothing or business as usual)  
 
Το Σενάριο των Τάσεων αφορά στη μελλοντική κατάσταση της περιοχής με τη 
θεώρηση ότι δεν θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις (Do Nothing) εκτός από όσες 
είχαν ήδη προγραμματιστεί (Business As Usual). 
 
Οι Γενικές Αρχές του Σεναρίου των Τάσεων έχουν ως εξής: 

- Ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στα προηγούμενα Κεφάλαια του παρόντος 
Παραδοτέου σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις εξέλιξης. 

- Παραμένουν τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης στην 
κυκλοφοριακή οργάνωση, τη στάθμευση και γενικότερα τις μετακινήσεις για 
το σύνολο του Δήμου. 

- Παραμένουν τα προβλήματα και οι αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει 
η αύξηση του αριθμού των οχημάτων, όπως η αύξηση της κατανάλωσης 
ενέργειας, η αύξηση των θυμάτων από οδικά ατυχήματα, η κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, η ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση, η επιβάρυνση του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και η κατάληψη ελευθέρων χώρων. 

- Παραμένουν τα προβλήματα κινητικότητας του Δήμου που οφείλονται σε 
μεγάλο βαθμό στη έλλειψη προσβάσιμων διαδρομών και ήπιων μορφών 
μετακίνησης (π.χ. δίκτυο ποδηλατοδρόμου, προσβάσιμα και ικανά 
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πεζοδρόμια, κλπ), καθώς και στην επιβάρυνση που δέχεται από τους 
μεγάλους οδικούς άξονες και τα φαινόμενα παράνομης στάθμευσης (π.χ. 
Θερίσου- Παπαναστασίου, Επαρχ. Οδός Πισκοκεφάλου, Παπαδρέου, 
Βιτσέντζου Κορνάρου).  

- Σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δεν προστίθενται νέες οι 
λεωφορειακές γραμμές  

- Υλοποιείται η προγραμματισμένη ανάπλαση του κέντρου προς την Καζάρμα.  
- Δεν επεκτείνεται το δίκτυο ποδηλάτου.  
- Εφαρμόζεται το ΣΦΗΟ και προστίθενται φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων.  
- Εφαρμόζεται το Masterplan του Λιμένα Σητείας και αναβαθμίζεται η ΧΖΛ.  

 
Διαχείριση κυκλοφορίας (οργάνωση – σηματοδότηση) 
 

- Η κυκλοφοριακή οργάνωση στο σύνολο του Δήμου λειτουργεί όπως στην 
υφιστάμενη κατάσταση. Δεν υλοποιούνται παρεμβάσεις στο βασικό οδικό 
δίκτυο του Δήμου, εκτός από ότι προβλέπεται στο τεχνικό πρόγραμμα.  

- Δεν ολοκληρώνεται η σύνδεση του ΒΟΑΚ ούτε η ανατολική παράκαμψη 
- Δεν προβλέπονται-υλοποιούνται νέες προτάσεις οδών ήπιας κυκλοφορίας 

και πεζοδρομήσεων, εκτός της ήδη προγραμματισμένης ανάπλασης.  
- Το αρτηριακό οδικό δίκτυο διατηρεί τον ίδιο βαθμό κορεσμού, ιδιαίτερα κατά 

τις ώρες αιχμής, καθώς η ζήτηση αυξάνει λόγω της αύξησης ιδιοκτησίας Ι.Χ., 
ενώ η προσφορά παραμένει σταθερή ή μειώνεται λόγω της παράνομης 
στάθμευσης, η οποία μειώνει την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού.  

- Με την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης αναμένεται αύξηση των 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, όπως και των ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων, με 
πρόσθετη επιβάρυνση στο οδικό δίκτυο του Δήμου, τόσο λόγω της 
πρόσθετης χρήσης, όσο και λόγω του πιθανού πρόσθετου στόλου οχημάτων. 

- Με την αναβάθμιση του λιμένα (και τη λειτουργία επιπλέον οδών εντός του) 
αυξάνεται η κυκλοφορία από και προς το Λιμάνι με επιβάρυνση στις πύλες 
εισόδου.  

- Διατήρηση της σηματοδότησης και των κόμβων ως έχουν.  
- Δεν πραγματοποιούνται μεταβολές και αναπλάσεις στις διαμορφώσεις των 

ισόπεδων κόμβων στο σύνολο του Δήμου, εκτός όσων έχουν ήδη 
προγραμματιστεί. Η οδική ασφάλεια των ισόπεδων κόμβων παραμένει στα 
ίδια επίπεδα, καθώς δεν υλοποιούνται διαμορφώσεις που να μειώσουν την 
επικινδυνότητα τους (διαβάσεις πεζών, ράμπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών, 
κλπ.). 

- Η ελλιπής διαμόρφωση του οδικού περιβάλλοντος εξακολουθεί να 
αποθαρρύνει την πεζή μετακίνηση (επικίνδυνες διασταυρώσεις, έλλειψη 
διαβάσεων, ακατάλληλα πεζοδρόμια, κλπ.). 

- Η πεζή μετακίνηση αυξάνεται μόνο πέριξ της νέας ανάπλασης με 
περισσότερη ζήτηση για προσέγγιση σε αυτή με ΙΧ αυτοκίνητο.  

- Δεν εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης επισκεπτών σε 
επιβαρυμένες περιοχές της πόλης. 

- Βάσει του εκτιμώμενου ΑΕΠ παραμένει υψηλός ο δείκτης ιδιοκτησίας και 
χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου και επακόλουθα, αυξάνεται η ζήτηση για 
θέσεις στάθμευσης στις κεντρικές περιοχές με εμπορικές χρήσεις ή χρήσεις 
αναψυχής. 

- Δεν υλοποιούνται νέοι οργανωμένοι χώροι στάθμευσης. Δεδομένης της 
έλλειψης δημοσίων χώρων στάθμευσης, η ζήτηση ικανοποιείται μόνο από 
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τους υφιστάμενους εκτός οδού χώρους στάθμευσης, οι οποίοι δεν επαρκούν 
για τις ανάγκες της ζήτησης.  

- Συνεχίζει η έλλειψη αστυνόμευσης στην κεντρική περιοχή που παρουσιάζει 
έντονο πρόβλημα παράνομης στάθμευσης 

 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  

 
- Ο χώρος του ΚΤΕΛ διατηρείται στην υφιστάμενη θέση συνεχίζοντας την 

επιβάρυνση στην πόλη, 
- Δεν προστίθενται νέες συνδέσεις πόλων και διατηρούνται τα υφιστάμενα 

δρομολόγια 
- Οι χώροι αναμονής ταξί διατηρούνται ως έχουν  

 
Δίκτυα ήπιας κινητικότητας 

- Υλοποιείται η μελέτη ανάπλασης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης οδών & 
πλατωμάτων κεντρικού τμήματος πόλης Σητείας η οποία αφορά σε περιοχές 
που ενοποιούν το παραλιακό και την κεντρική πλατεία της πόλης με το 
ενετικό φρούριο της Καζάρμας. 

- Δεν δημιουργούνται επιπλέον πεζοδρομημένες διαδρομές, 
- Δεν δημιουργούνται επιπλέον εμπορικοί πεζόδρομοι ή πεζόδρομοι γειτονιάς  
- Τα πεζοδρόμια εκτός των οδών που συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη 

ανάπλασης δεν βελτιώνονται  
- Παραμένουν οι ελάχιστες και αποσπασματικές διαμορφώσεις για την κίνηση 

των ΑΜΕΑ 
- Η ελλιπής διαμόρφωση του οδικού περιβάλλοντος εξακολουθεί να 

αποθαρρύνει παιδιά και ενήλικες από την πεζή μετακίνηση. 
- Η έλλειψη συντήρησης των πεζοδρόμων και πεζοδρομίων, των διαβάσεων, 

των ποδηλατοδρόμων και των σχετικών υποδομών –όπου υπάρχουν–
δημιουργεί προβλήματα στην οδική ασφάλεια αλλά και στη συνολική εικόνα 
σχετικά με το επίπεδο αντιληπτής οδικής ασφάλειας στην περιοχή. 

 
Μεταφορές εμπορευμάτων  

- Δεν προωθείται συγκεκριμένο ωράριο των εμπορικών φορτοεκφορτώσεων,  
αυξάνοντας τις χρονικές καθυστερήσεις και υποβαθμίζοντας ακόμη 
περισσότερο τη λειτουργία του δικτύου. 

- Δεν υλοποιούνται μέτρα σχετικά με τις εμπορικές μεταφορές, όπως 
παρακολούθηση των θέσεων Φ/Ε για διασφάλιση ομαλής Φ/Ε  

- Τα μεγάλα φορτηγά συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το τοπικό δίκτυο της 
περιοχής για τη μετακίνηση τους, γεγονός που δυσχεραίνει τη λειτουργία του 
δικτύου και δημιουργεί οχλήσεις σε επίπεδο κέντρου και γειτονιάς. 
 

Κατανάλωση ενέργειας  
- Δεν υλοποιούνται μέτρα σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

και των εκπεμπόμενων ρύπων. 
 
Επικοινωνία & λοιπές δράσεις  

- - δεν οργανώνονται δράσεις προώθησης των εναλλακτικών μετακινήσεων 
ούτε ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας σε σχολεία, επαγγελματίες οδηγούς, 
γενικό κοινό, 

- - ο δήμος δεν συμμετέχει στην οργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Κινητικότητας ή σε άλλες επετειακές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης.  
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Ήπιο Σενάριο (do something)  
 
Οι Γενικές Αρχές που ακολουθούνται στο πλαίσιο του Ήπιου Σεναρίου έχουν ως εξής: 

- Ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στα προηγούμενα Κεφάλαια του παρόντος 
Παραδοτέου σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις εξέλιξης 

- Εφαρμόζονται όλα τα προγραμματισμένα έργα και δράσεις,  
- Πραγματοποιούνται ήπιες παρεμβάσεις χωρίς ριζοσπαστικές αλλαγές,  
- Υλοποιούνται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και τα σχεδιαζόμενα έργα του 

υπερκείμενου σχεδιασμού (ενδ. ΒΟΑΚ, Ανατολική Παράκαμψη Σητείας κ.α.).  
- Γίνονται οι παρεμβάσεις ανάπλασης που προβλέπονται από τη μελέτη 

ανάπλασης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης οδών & πλατωμάτων 
κεντρικού τμήματος πόλης Σητείας 

- Γίνονται παρεμβάσεις αναβάθμισης διασταυρώσεων  
- Δεν γίνονται έργα αναβάθμισης του δικτύου στο παλαιό Σχέδιο παρά μόνον 

πέριξ του Κάστρου  
- Μεμονωμένες παρεμβάσεις για ενίσχυση ποδηλάτου  
- Μεμονωμένες παρεμβάσεις για βελτίωση τροφοδοσίας  
- Μεμονωμένες παρεμβάσεις για ενίσχυση συγκοινωνίας 

 
Διαχείριση κυκλοφορίας (οργάνωση – σηματοδότηση) 
 

- Αναβαθμίζεται ο κόμβος του ΚΤΕΛ και αποκαθίσταται η σύνδεση της 
περιοχής Ξεροκαμάρες με τον κυκλικό κόμβο.  

- Βελτιώνεται η συμβολή της οδού Καταπότη και Παπαναστασίου καθώς και η 
συμβολή Μυσώνος και Θερίσου 

- Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις ανάπλασης που προβλέπονται από τη 
μελέτη ανάπλασης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης οδών & πλατωμάτων 
κεντρικού τμήματος πόλης Σητείας 

- Αλλάζει το όριο ταχύτητας στο σύνολο της οικιστικής περιοχής σε 30χλμ/ω  
- Το αρτηριακό οδικό δίκτυο διατηρεί τον ίδιο βαθμό κορεσμού αλλά 

επιβαρύνεται επιπλέον από την κυκλοφορία της Κ. Καραμανλή και των 
λοιπών που έχουν αναπλαστεί και δεν έχουν την ίδια ικανότητα.  

- Απαγορεύεται η διέλευση βαρέων με ωράριο τροφοδοσίας και η εξυπηρέτηση 
για το Λιμένα γίνεται μέσω της περιμετρικής του Αεροδρομίου 

- Η ελλιπής διαμόρφωση του οδικού περιβάλλοντος στο Παλαιό Σχέδιο 
εξακολουθεί να αποθαρρύνει την πεζή μετακίνηση (επικίνδυνες 
διασταυρώσεις, έλλειψη διαβάσεων, ακατάλληλα πεζοδρόμια, κλπ.). 

- Η πεζή μετακίνηση αυξάνεται μόνο πέριξ της νέας ανάπλασης με 
περισσότερη ζήτηση για προσέγγιση σε αυτή με ΙΧ αυτοκίνητο.  

- Εφαρμόζεται η Κυκλοφοριακή Μελέτη στην περιοχή Ξεροκαμάρες 
- Δεν υλοποιούνται νέοι οργανωμένοι χώροι στάθμευσης. Δεδομένης της 

έλλειψης δημοσίων χώρων στάθμευσης, η ζήτηση ικανοποιείται μόνο από 
τους υφιστάμενους εκτός οδού χώρους στάθμευσης, οι οποίοι δεν επαρκούν 
για τις ανάγκες της ζήτησης.  

- Συνεχίζει η έλλειψη αστυνόμευσης στην κεντρική περιοχή που παρουσιάζει 
έντονο πρόβλημα παράνομης στάθμευσης 

 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  
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- Ο χώρος του ΚΤΕΛ διατηρείται στην υφιστάμενη θέση συνεχίζοντας την 
επιβάρυνση στην πόλη, 

- Προστίθεται μία αστική διαδρομή λεωφορείου (μικρού ηλεκτρικού) που 
διέρχεται από τις οδούς Λ. Βύρωνος, Πλαστήρα, Σακκαδάκη, Βενιζέλου, Κ. 
Καραμανλή, Παπανδρέου, Επαρχ. Πισκοκέφαλου προς Ανεμομύλια ή 
Πανεπιστήμιο (κυκλική)   

- Οι χώροι αναμονής ταξί διατηρούνται ως έχουν και προστίθεται επιπλέον 
πιάτσα πλησίον του Γηπέδου (Ι.Ν. Ευαγγελίστριας) 

 
Δίκτυα ήπιας κινητικότητας 

- Υλοποιείται η μελέτη ανάπλασης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης οδών & 
πλατωμάτων κεντρικού τμήματος πόλης Σητείας η οποία αφορά σε περιοχές 
που ενοποιούν το παραλιακό και την κεντρική πλατεία της πόλης με το 
ενετικό φρούριο της Καζάρμας. 

- Το σύνολο των οδών που προβλέπεται ήπια κυκλοφορία στο πλαίσιο της 
μελέτης γίνονται οδοί μικτής χρήσης ποδηλάτου - ΙΧ 

- Βελτιώνονται τα πεζοδρόμια και γίνεται ανάπλαση της παραλιακής οδού από 
Κ. Καραμανλή προς τον αρχαιολογικό χώρο Πετρά και Τρυπητού 

- Βελτιώνεται το δίκτυο κίνησης ΑΜΕΑ στις Ξεροκαμάρες και στην περιοχή της 
νέας ανάπλασης  

- Προωθείται εφαρμογή συστήματος ηλεκτρικών κοινοχρήστων ποδηλάτων με 
4 σταθμούς (Ξεροκαμάρες κοντά στο νέο Δημαρχείο, Παραλία – Ιτανος 
Ξενοδοχείο, Πάπιες, Καζάρμα)  
 

Μεταφορές εμπορευμάτων  
- Προσδιορίζεται συγκεκριμένο ωράριο των εμπορικών φορτοεκφορτώσεων 

και οι θέσεις Φ/Ε ελέγχονται με αυτόματο τρόπο  
- Τα μεγάλα φορτηγά συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το τοπικό δίκτυο της 

περιοχής για τη μετακίνηση τους, γεγονός που δυσχεραίνει τη λειτουργία του 
δικτύου και δημιουργεί οχλήσεις σε επίπεδο κέντρου και γειτονιάς. 
 

Κατανάλωση ενέργειας  
- Δεν υλοποιούνται μέτρα σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

και των εκπεμπόμενων ρύπων εκτός των αναπλάσεων, του ΣΦΗΟ και του 
ηλεκτρικού λεωφορείου. 

-  
Επικοινωνία & λοιπές δράσεις  

- οργανώνονται δράσεις προώθησης των εναλλακτικών μετακινήσεων σε 
σχολεία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και στην 
Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου 

 

Ριζοσπαστικό Ήπιο Σενάριο   
 
Οι Γενικές Αρχές που ακολουθούνται στο πλαίσιο του Ριζοσπαστικού Σεναρίου έχουν 
ως εξής: 

- Ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στα προηγούμενα Κεφάλαια του παρόντος 
Παραδοτέου σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις εξέλιξης 

- Εφαρμόζονται όλα τα προγραμματισμένα έργα και δράσεις,  
- Πραγματοποιούνται ριζοσπαστικές αλλαγές,  
- Υλοποιούνται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και τα σχεδιαζόμενα έργα του 

υπερκείμενου σχεδιασμού (ενδ. ΒΟΑΚ, Ανατολική Παράκαμψη Σητείας κ.α.).  
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- Γίνονται οι παρεμβάσεις ανάπλασης που προβλέπονται από τη μελέτη 
ανάπλασης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης οδών & πλατωμάτων 
κεντρικού τμήματος πόλης Σητείας 

- Γίνονται οι παρεμβάσεις που προβλέπονται από το Masterplan του Λιμένα 
- Γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις αναβάθμισης διασταυρώσεων και 

δημιουργίας μικρών κοινόχρηστων χώρων 
- Γίνονται έργα αναβάθμισης του δικτύου στο παλαιό Σχέδιο και προωθείται η 

δημιουργία χώρων στάθμευσης  
- Σημαντικές παρεμβάσεις για ενίσχυση ποδηλάτου  
- Σημαντικές παρεμβάσεις για βελτίωση τροφοδοσίας  
- Σημαντικές παρεμβάσεις για ενίσχυση συγκοινωνίας 

 
Διαχείριση κυκλοφορίας (οργάνωση – σηματοδότηση) 
 

- Αναβαθμίζεται ο κόμβος του ΚΤΕΛ και αποκαθίσταται η σύνδεση της 
περιοχής Ξεροκαμάρες με τον κυκλικό κόμβο.  

- Βελτιώνεται η συμβολή της οδού Καταπότη και Παπαναστασίου καθώς και η 
συμβολή Μυσώνος και Θερίσου και το σύνολο των 30 διασταυρώσεων που 
έχουν εντοπιστεί να έχουν επισφαλή στοιχεία  

- Γίνονται παρεμβάσεις αποκατάστασης της ασφάλειας στις κρίσιμες 
διαδρομές (Παραλία προς Βάι, Περιμετρικός προς Νεκροταφείο, Κορνάρου, 
Περιμετρικός προς Πλανητάριο), 

- Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις ανάπλασης που προβλέπονται από τη 
μελέτη ανάπλασης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης οδών & πλατωμάτων 
κεντρικού τμήματος πόλης Σητείας 

- Αλλάζει το όριο ταχύτητας στο σύνολο της οικιστικής περιοχής σε 30χλμ/ω  
- Πραγματοποιούνται νέες διανοίξεις της οδού Πλαστήρα προς το Γήπεδο και 

μετά την Καζάρμα, ενώ παράλληλα αναβαθμίζεται ο περιμετρικός Πραισού 
προς Νεκροταφείο με αποτέλεσμα το αρτηριακό οδικό δίκτυο να αλλάζει 
μορφή και να βελτιώνονται τα επίπεδα κορεσμού.   

- Απαγορεύεται η διέλευση βαρέων από την Πόλη της Σητείας.  Τα βαρέα 
μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο το περιμετρικό δίκτυο και να συνδέονται 
από ΒΟΑΚ- Αεροδρόμιο- Λιμάνι και αντίστοιχα από ΒΟΑΚ – Περιμετρική 
Νεκροταφείο- ΚΤΕΛ- Επαρχ. Πισκοκέφαλου και αντίστοιχα από ΒΟΑΚ – 
Ανατολική Παράκαμψη προς Παλαίκαστρο.  

- Στην πόλη εισέρχονται μόνο καθαρά – πράσινα οχήματα έως 3,5 τόνων  
- Εντός της ΧΖΛ δημιουργείται χώρος εναπόθεσης εμπορευμάτων (mini UCC) 
- Η πεζή μετακίνηση αυξάνεται συνολικά στην πόλη   
- Εφαρμόζεται η Κυκλοφοριακή Μελέτη στην περιοχή Ξεροκαμάρες και 

υλοποιούνται επιμέρους ΚΜ σε περιοχές γύρω από σχολεία και στις νέες 
επεκτάσεις του σχεδίου πόλης 

- Υλοποιούνται δύο νέοι οργανωμένοι χώροι στάθμευσης στο παλαιό Σχέδιο 
(πλησίον Γηπέδου- Ευαγγελίστρια, πλησίον Κάστρου, είσοδος πόλης από 
Πισκοκέφαλο). 

- Εφαρμόζεται σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην κεντρική περιοχή για 
επισκέπτες.  

- Η παρόδια στάθμευση περιορίζεται για να γίνουν αναπλάσεις πεζοδρομίων 
όπου υπάρχει έλλειψη/ απουσία πεζοδρομίου.  

- Αυξάνεται η τροχονομική επιτήρηση στην κεντρική περιοχή που παρουσιάζει 
έντονο πρόβλημα παράνομης στάθμευσης 
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Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  
 

- Ο χώρος του ΚΤΕΛ μεταφέρεται σε ελεύθερο χώρο (ενδ. Πλησίον Sitia Beach 
με την προϋπόθεση εντοπισμού ακινήτου ή σε ανάλογη θέση πλησίον 
Επαρχιακού Δικτύου)  

- Προστίθεται μία αστική διαδρομή λεωφορείου (μικρού ηλεκτρικού) που 
διέρχεται από τις οδούς Λ. Βύρωνος, Πλαστήρα, Σακκαδάκη, Βενιζέλου, Κ. 
Καραμανλή, Παπανδρέου, Επαρχ. Πισκοκέφαλου προς Ανεμομύλια ή 
Πανεπιστήμιο (κυκλική)   

- Οι χώροι αναμονής ταξί διατηρούνται ως έχουν και προστίθεται επιπλέον 
πιάτσα πλησίον του Γηπέδου (Ι.Ν. Ευαγγελίστριας), πλησίον των Λυκείων, 
πλησίον ΕΛΜΕΠΑ και στην είσοδο της πόλης (πλησίον Θερίσου- Αστ. Τμήμα). 

 
Δίκτυα ήπιας κινητικότητας 

- Υλοποιείται η μελέτη ανάπλασης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης οδών & 
πλατωμάτων κεντρικού τμήματος πόλης Σητείας η οποία αφορά σε περιοχές 
που ενοποιούν το παραλιακό και την κεντρική πλατεία της πόλης με το 
ενετικό φρούριο της Καζάρμας. 

- Το σύνολο των οδών που προβλέπεται ήπια κυκλοφορία στο πλαίσιο της 
μελέτης γίνονται οδοί μικτής χρήσης ποδηλάτου - ΙΧ 

- Βελτιώνονται τα πεζοδρόμια και γίνεται ανάπλαση της παραλιακής οδού από 
Κ. Καραμανλή προς τον αρχαιολογικό χώρο Πετρά και Τρυπητού 

- Βελτιώνεται το δίκτυο κίνησης ΑΜΕΑ σε όλη την πόλη 
- Βελτιώνεται η πρόσβαση ΑΜΕΑ σε όλα τα κτίρια δημοσίου ενδιαφέροντος και 

σε όλους τους ΚΧ 
- Πεζοδρομείται πλέγμα εμπορικών οδών (ενδ. Βενιζέλου, Δημοκρίτου κ.α.) 
- Πεζοδρομούνται με ωράριο οδοί που βρίσκονται σχολικές εγκαταστάσεις 
- Προωθείται εφαρμογή συστήματος ηλεκτρικών κοινοχρήστων ποδηλάτων με 

8 σταθμούς (Ξεροκαμάρες κοντά στο νέο Δημαρχείο, Παραλία – Ιτανος 
Ξενοδοχείο, Πάπιες, Καζάρμα, ΕΛΜΕΠΑ, Εστίες, Πλ. Πρωτόππα, Τέρμα 
Γεννηματά Περιμετρικός)  

- Επεκτείνεται το δίκτυο ποδηλάτου για σύνδεση οδών Θερίσου, Παπανδρέου, 
Κ.Καραμανλή - Κήπος, Παραλία προς Πετρά- ΕΛΜΕΠΑ – Τρυπητός)  
 

Μεταφορές εμπορευμάτων  
- Προσδιορίζεται συγκεκριμένο ωράριο των εμπορικών φορτοεκφορτώσεων 

και οι θέσεις Φ/Ε ελέγχονται με αυτόματο τρόπο  
- Τα βαρέα χρησιμοποιούν μόνο το περιμετρικό δίκτυο και να συνδέονται από 

ΒΟΑΚ- Αεροδρόμιο- Λιμάνι και αντίστοιχα από ΒΟΑΚ – Περιμετρική 
Νεκροταφείο- ΚΤΕΛ- Επαρχ. Πισκοκέφαλου και αντίστοιχα από ΒΟΑΚ – 
Ανατολική Παράκαμψη προς Παλαίκαστρο 
 

Κατανάλωση ενέργειας  
- Αναπλάσεις, ΣΦΗΟ, Κοινόχρηστα ποδήλατα κ.α.  

 
Επικοινωνία & λοιπές δράσεις  

- οργανώνονται δράσεις προώθησης των εναλλακτικών μετακινήσεων σε 
σχολεία και διάφορες ομάδες – στόχους με συστηματικό τρόπο (ετήσιες 
εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και στην 
Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου καθώς και σε άλλες συμβολικές περιόδους – 
έναρξη τουριστικής περιόδου, Χριστούγεννα κ.α.) 
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Θεματική παρεμβάσεων  Περιγραφή  Σενάρια 

Μηδενικό Ήπιο Ριζοσπαστικό 

Υλοποίηση ΒΟΑΚ και 
άλλων οδικών 
υποδομών  

Ολοκλήρωση ΒΟΑΚ 
Καστέλι- Σητεία 

 Χ Χ 

Ανατολική Παράκαμψη 
Σητείας  

Χ Χ Χ 

Αναπλάσεις οδών  Μελέτη ανάπλασης και 
περιβαλλοντικής 
αναβάθμισης οδών & 
πλατωμάτων κεντρικού 
τμήματος πόλης 
Σητείας (Ανάπλαση 
κέντρο προς Καζάρμα) 

 

Χ Χ Χ 

Πρόσθετες αναπλάσεις 
οδών (ενδ. Θερίσου- 
Παπαναστασίου)  

  Χ 

Πρόσθετες αναπλάσεις 
οδών (ενδ. Παραλιακή 
οδός προς Αγ. Φωτιά)  

 Χ Χ 

Πεζοδρομήσεις 
εμπορικών οδών  

  Χ 

Πεζοδρομήσεις οδών 
πέριξ εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων 

  Χ 
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Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ  Αποκατάσταση 
προσβασιμότητας στην 
επέκταση του Σχ. Πόλης 
(Ξεροκαμάρες και νέες 
περιοχές προς 
Πολεοδόμηση) 

 Χ Χ 

Ανάπλαση κεντρικών 
οδών στο παλαιό Σχέδιο  

  Χ 

Εφαρμογή καινοτόμων 
μεθόδων 
αποκατάστασης 
προσβασιμότητας σε 
περιοχές με έντονο 
ανάγλυφο  

  Χ 

Αποκατάσταση 
προσβασιμότητας σε 
κτίρια δημοσίου 
ενδιαφέροντος και ΚΧ  

  Χ 

Κρίσιμες διανοίξεις – 
μεγάλα έργα  

Επέκταση οδού 
Πλαστήρα προς Γήπεδο 
και προς Λιμάνι 

  Χ 

Λιμάνι  Masterplan Λιμένα  Χ Χ Χ 

ΜΜΜ – ΤΑΞΙ  Μετακίνηση ΚΤΕΛ    Χ 

Νέα αστική διαδρομή με 
μικρό ηλεκτρικό 
λεωφορείο 

 Χ Χ 
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Προσθήκη χώρων 
αναμονής ΤΑΧΙ 

 Χ Χ 

Οδική Ασφάλεια – 
Κόμβοι  

Νέο όριο ταχύτητας 
30χλμ/ω στο σύνολο 
της κατοικημένης 
περιοχής 

 Χ Χ 

Νέο όριο ταχύτητας 
30χλμ/ω σε 
μεμονωμένα κρίσιμα 
σημεία  

 Χ Χ 

Αναβάθμιση 
μεμονωμένων κρίσιμων 
κόμβων (ΚΤΕΛ, 
αποκατάσταση 
σύνδεσης Ξεροκαμάρες 
με κυκλικό κ.α.) 

 Χ Χ 

Βελτίωση άλλων 
κρίσιμων κόμβων  

 Χ Χ 

Βελτίωση και των 30 
κρίσιμων σημείων 

  Χ 

Βελτίωση οδικής 
ασφάλειας για 
ευάλωτους χρήστες σε 
διαδρομές προς Πετρά- 
Αγ. Φωτιά, Πλανητάριο 
κ.α. 

  Χ 
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Κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις 
(μονοδρομήσεις κ.α.)  

Εφαρμογή ΚΜ 
Ξεροκαμάρες 

 Χ Χ 

Εκπόνηση νέων ΚΜ σε 
περιοχές γύρω από 
σχολεία και κρίσιμες 
υποδομές  

  Χ 

Ποδήλατο  Επέκταση δικτύου 
ποδηλάτου  

  Χ 

Εφαρμογή συστήματος 
κοινοχρήστων 
ποδηλάτων  

 Χ Χ 

Δημιουργία δικτύου 
δρόμων μικτής χρήσης 
χωρίς αποκλειστική 
υποδομή 
ποδηλατόδρομου 

 Χ Χ 

Νέοι χώροι στάθμευσης 
ποδηλάτου  

  Χ 

Τροφοδοσία 
καταστημάτων, Φ/Ε  

Ωράριο τροφοδοσίας   Χ  

Προσδιορισμός δικτύου 
βαρέων – περιορισμοί 
στην κίνηση  

 Χ Χ 

Περιορισμοί ρύπων 
βαρέων  

  Χ 

Δημιουργία μικρού 
κέντρου διανομής και 
ενεργοποίηση ΒΙΠΕ  

  Χ 
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Στάθμευση  Εφαρμογή ΣΕΣ για 
επισκέπτες  

  Χ 

Δημιουργία νέων 
χώρων στάθμευσης 
(οργανωμένοι χώροι) 

  Χ 

Ηλεκτροκίνηση  Εκπόνηση και 
Εφαρμογή ΣΦΗΟ  

Χ Χ Χ 

Νέες τεχνολογίες  Έλεγχος στάθμευσης 
(ΣΕΣ, θέσεις Φ/Ε, 
ενημέρωση για 
διαθεσιμότητα χώρων 
στάθμευσης κα.) 

  Χ 

Αστυνόμευση – 
έλεγχος- τροχονομική 
επιτήρηση  

   Χ 

Επικοινωνία – 
Ευαισθητοποίηση – 
Καλλιέργεια 
κουλτούρας  

Εκδηλώσεις σε σχολεία 
στο πλαίσιο 
επετειακών ημερών/ 
εβδομάδων  

 Χ  

Εκδηλώσεις 
ευαισθητοποίησης- 
Ολοκληρωμένες 
καμπάνιες για 
διαφορετικές ομάδες 
πληθυσμού  

  Χ 
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Η συμμετοχή των Πολιτών στο σχεδιασμό για κρίσιμα θέματα, όπως αυτά της 
προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας και εν γένει της αναθεώρησης του τρόπου 
που μετακινούνται οι άνθρωποι σε μία πόλη αποτελεί βασικό παράγοντα για την 
υλοποίηση του ΣΒΑΚ. Συνεπώς, η δημιουργία κατάλληλων εργαλείων για τη 
συμμετοχή του κοινού είναι εξαιρετικά κρίσιμη και απαιτητική ως διαδικασία. Ο 
συμμετοχικός σχεδιασμός εμπεριέχεται σε όλα τα στάδια εκπόνησης του ΣΒΑΚ ώστε 
να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και να εξασφαλισθεί μια 
σχέση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας του Δήμου με τους κατοίκους, τόσο για 
θέματα βιώσιμης κινητικότητας όσο και για τα γενικότερα ζητήματα αστικού 
περιβάλλοντος.  

Κατά τη διαβούλευση, Φορείς και πολίτες ενημερώνονται για τις αρχές της βιώσιμης 
κινητικότητας ώστε να γίνει αντιληπτή η διαφορά ενός ΣΒΑΚ από το  συμβατικό 
κυκλοφοριακό σχεδιασμό και να μπορέσει να καταθέσει πιο ολοκληρωμένα τους 
προβληματισμούς του (ο φορέας ή ο πολίτης) σχετικά με την ποιότητα των 
μετακινήσεων. Η Ομάδα Εργασίας σε συνεργασία με το Δήμο διοργανώνει συζήτηση 
όπου δίνονται απαντήσεις προτείνοντας λύσεις και καταγράφοντας τον βαθμό 
αποδοχής τους από το κοινό (σε επόμενα στάδια- κατά τη φάση διαμόρφωσης των 
μέτρων). 

Στο πλαίσιο του παρόντος Παραδοτέου, εκπονείται ο 1ος κύκλος διαβούλευσης για 
την εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Σητείας. 

Κατά τον 1ο κύκλο διαβούλευσης, η Ομάδα φορέων και οι εμπλεκόμενες ομάδες 
πολιτών ενημερώνονται για την έννοια του ΣΒΑΚ, για την αναγκαιότητά του και 
γενικά για πληροφορίες του υπό εκπόνηση Σχεδίου που αφορούν στην ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος αστικών μετακινήσεων. Επιπλέον, μέσω 
της διαβούλευσης οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις αρμοδιότητές τους, για 
το πλάνο επικοινωνίας, καθώς και για τις διεργασίες στις οποίες θα απαιτηθεί η 
συμβολή τους. Εκτός από την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη διαδικασία του 
ΣΒΑΚ, ζητείται η συμβολή τους στην ανάδειξη των πραγματικών ζητημάτων 
κινητικότητας της περιοχής παρέμβασης. Οι απόψεις των φορέων και των ομάδων 
πολιτών καταγράφονται και αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη του οράματος του 
ΣΒΑΚ και των σεναρίων σε επόμενα στάδια. 

Ο 1ος Κύκλος Διαβούλευσης περιλαμβάνει τόσο τη συμμετοχή των πολιτών, όσο και 
τη συμμετοχή φορέων:  

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

συμπλήρωση ερωτηματολογίων, τα οποία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα 

www.sitiasvak.gr καθώς και στον τοπικό Τύπο. Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν 

ερωτηματολόγια απευθυνόμενα σε κατοίκους του Δήμου και σε γονείς μαθητών των 

σχολείων της πόλης, οι οποίοι απάντησαν σχετικά με τις συνήθειες των 

μετακινήσεων, τις ανάγκες και τα προβλήματα του συστήματος μεταφορών στον 

Δήμο.  

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ- 1Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

http://www.sitiasvak.gr/
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Η συμμετοχή των φορέων -στην παρούσα φάση- πραγματοποιήθηκε με τη 

διεξαγωγή της 1ης ηλεκτρονικής συνάντησης / διαβούλευσης, η οποία 

περιγράφεται στη συνέχεια.  

Η 1η ηλεκτρονική διαβούλευση για τους φορείς που συμμετέχουν στο ΣΒΑΚ Σητείας 
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom. Σημειώνεται ότι, λόγω των συνθηκών που 
διαμορφώθηκαν από την πανδημία του COVID-19, δεν κατέστη εφικτό να 
πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις που απαιτεί η διαδικασία της διαβούλευσης 
νωρίτερα, όπως επιδίωκε αρχικά η ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ.  

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος απεστάλη στους προσκεκλημένους φορείς μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την πρόσκληση τους στην τηλεδιάσκεψη. 
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της εν λόγω διαβούλευσης, δόθηκε στους φορείς και 
εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο, με σκοπό την εκ μέρους τους επισήμανση αναγκών 
και προβλημάτων σε σχέση με τις μετακινήσεις στην πόλη της Σητείας. 

Τα Συμπεράσματα της 1ης διαβούλευσης παρουσιάζονται στη συνέχεια. Το σχετικό 
υλικό (Πρόσκληση, Πίνακας Φορέων που προσκλήθηκαν, Εξειδικευμένο 
ερωτηματολόγιο Φορέων, Σύμφωνο Συμμετοχής Φορέων, Πρόγραμμα 1ης 
Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης, Υλικό παρουσιάσεων, Κείμενο καταγραφής απόψεων 
συμμετεχόντων/ Πρακτικά διαδικασίας, Παρουσιολόγιο, Απαντημένα 
Ερωτηματολόγια Φορέων, Υπογεγραμμένα Σύμφωνα Συμμετοχής Φορέων) 
παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Παραδοτέου.  

Σύνοψη & Συμπεράσματα 1ης Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Σητείας 

Αρχικά, την εναρκτήρια δημόσια διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Σητείας παρουσίασε και 
προλόγισε ο κ. Αριστοτέλης Μεραμβελιωτάκης στέλεχος του Δήμου, υπεύθυνος για 
την ανάπτυξη και υλοποίηση του Σχεδίου. 

Ακολούθησε χαιρετισμός του Δημάρχου Σητείας κ. Γιώργου Ζερβάκη, ο οποίος τόνισε 
την ουσιαστική συμβολή της τοπικής κοινωνίας στη μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος, με έμφαση στους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, καθώς και 
τη μείωση της χρήσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων. Επεσήμανε επίσης της σημασία 
του ρόλου των Φορέων σε αυτό το εγχείρημα. 

Στη συνέχεια ακολούθησε η τοποθέτηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Γιάννη 
Παπαδάκη, ο οποίος διαβεβαίωσε για την πρόθεση της δημοτικής αρχής να ενισχύσει 
την πορεία όλων των αναγκαίων ενεργειών που θα οδηγήσουν σε ένα υλοποιήσιμο 
σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου. 

Τη συνάντηση συντόνισε η κα Καρπαθιωτάκη, στέλεχος του αναδόχου σε συνεργασία 
με την Ομάδα Εργασίας του Δήμου.  

Η πρώτη παρουσίαση έγινε από τον Δρ. Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο, Πολιτικό 
Μηχανικό- Συγκοινωνιολόγο, Μέλος ΕΕΔΙΠ ΕΜΠ, συνεργάτης του Αναδόχου  ο οποίος 
ενημέρωσε για τη φιλοσοφία των ΣΒΑΚ, τη χρησιμότητα και αναγκαιότητά τους και 
τη δυνατότητα εφαρμογής ενός τέτοιου σχεδίου στην πόλη της Σητείας. 

Ακολούθησε η κ. Μαρία Σίτη Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός- Συγκοινωνιολόγος, 
μέλος της Ομάδας του αναδόχου του ΣΒΑΚ, η οποία παρουσίασε τις δράσεις που 
έχουν υλοποιηθεί, την υφιστάμενη κατάσταση και τα επόμενα βήματα για την 
εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Σητείας, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών. 
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ενεργό και παράλληλα αναγκαίο ρόλο των φορέων για 
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τη συνδιαμόρφωση του ΣΒΑΚ, ώστε να έχει άμεση εφαρμογή και να αποτελέσει 
αναπτυξιακό εργαλείο. Επιπρόσθετα παρουσίασε και αποτύπωσε συνοπτικά κάποια 
πρώτα πορίσματα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης όπως προέκυψε 
από τις αυτοψίες, τις μετρήσεις και τα ερωτηματολόγια. 

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων πραγματοποιήθηκε συζήτηση, την οποία 
συντόνισε η εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας ΕΤΑΜ ΑΕ κ. Τερέζα Καρπαθιωτάκη, 
η οποία κατέγραψε τις τοποθετήσεις των φορέων, τα προβλήματα και τις προτάσεις 
και παράλληλα υπενθύμισε σε όλους να απαντήσουν το εξειδικευμένο 
ερωτηματολόγιο ΣΒΑΚ, καθώς και να υπογράψουν το Σύμφωνο του Φορέα που 
εκπροσωπούν με το Δήμο Σητείας.   

Στην ηλεκτρονική διαβούλευση συμμετείχαν με εκπροσώπηση το Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Σητείας, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Σητείας, το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας, 
το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας, το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και 
Διαιτολογίας του ΕΛΜΕΠΑ, ο Επαγγελματικός & Επιστημονικός Σύλλογος 
Διπλωματούχων Μηχανικών Σητείας, η Οικολογική Ομάδα Σητείας, η IDEAS SPREAD 
AΜKE, το ΤΕΕ, Εκπρόσωποι του Δήμου – στελέχη υπηρεσιών, πολίτες και 
ενδιαφερόμενοι. 
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Εικόνα 1. Πρόσκληση 1ης ηλεκτρονικής διαβούλευσης του ΣΒΑΚ Σητείας 
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Εικόνα 2. Πρόγραμμα 1ης ηλεκτρονικής διαβούλευσης του ΣΒΑΚ Σητείας 

 

Εικόνα 3. Φωτογραφία από την 1η ηλεκτρονική διαβούλευση του ΣΒΑΚ Σητείας 

 

 

Εικόνα 4. Φωτογραφία από την παρουσίαση του Κου Κωνσταντίνου Αθανασόπουλου 

για τα ΣΒΑΚ- 1η  Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΣΒΑΚ Σητείας  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Υλικό 1ης Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης 
 
 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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