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Περίληψη 
 
Ο τουρισμός στη χώρα μας αποτελεί και θα παραμείνει βασική κινητήριο δύναμη για την οικονομική 
ανάπτυξη. Η εξυπηρέτηση της επιθυμίας κινητικότητας, που είναι ζητούμενο για τους οικισμούς-
υποδοχείς των τουριστών, αποτελεί τον κύριο παράγοντα υστέρησής τους. Τα τελευταία χρόνια έχει 
δοθεί στον ευρωπαϊκό χώρο έμφαση στην εφαρμογή σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας στις 
τουριστικές περιοχές. Στην εισήγηση παρουσιάζεται το παράδειγμα του Ρεθύμνου. Ο δήμος Ρεθύμνου 
συνδυάζει μια αξιόλογη ιστορικά και σήμερα επεκτεινόμενη πόλη που χρήζει προστασίας, έναν πολύ 
έντονα αναπτυσσόμενο γραμμικό παραλιακό άξονα που απειλεί τη φυσιογνωμία της και πλούσια σε 
φυσική και πολιτιστική κληρονομιά ενδοχώρα που έχει ακόμα αγροτικό χαρακτήρα. Η προτεινόμενη 
κυκλοφοριακή στρατηγική στηρίζεται στα υφιστάμενα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, αλλά προσπαθεί 
παράλληλα να εξυπηρετήσει τους χωροταξικούς και οικονομικούς στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της περιοχής. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στο Ρέθυμνο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης 
Κινητικότητας μπορεί να βρει εφαρμογή σε αρκετές περιπτώσεις παραλιακών οικισμών με ανάλογα 
χαρακτηριστικά. 
 
Λέξεις κλειδιά: Βιώσιμη Κινητικότητα, ενιαίος πολεοδομικός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός, βιώσιμος 
τουρισμός, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

 
 

Abstract 
 
Sustainable Mobility is a key factor in order to achieve sustainable tourism. In New Zealand tourists’ transport 
represents for the 65 % of tourists’ total energy consumption (Becken et al. 2003). Moreover touristic areas 
generally have high physical and cultural value and should be protected from environmental degradation caused 
by car traffic. This paper contributes to these efforts by presenting the case of Rethymno, where a methodology 
for integrated urban and transport planning was used to shape the Sustainable Mobility Plan. Urban form is one 
of the main factors influencing travel choices (Newman & Kenworthy, 1989).  

Rethymno is a Greek city located in the north of Crete. The wider area of Rethymno is a place with high cultural 
heritage and with a very interesting landscape. On the north the municipality has a 40 km long seashore, while 
on the south is mountainous (Picture 1). The municipality of Rethymno has 55525 residents, of whom 32648 live 
in the city. According to the Hellenic Statistical Authority (EL STAT, 2012), 79.000 tourists, of whom 90% 
originated from foreign countries, arrived in Rethymno in July 2012 (peak season). 

The integrated urban and transport planning methodology consists of the following steps: 

● Bibliographic and visual survey about places of high importance for tourism, 
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● Demographic trends analysis of settlements in the municipality of Rethymno in order to evaluate their 
importance as traffic generators, 

● Distance and altitude differences analysis between settlements in order to evaluate energy consumption 
for cycling trips (Milakis et al. 2012). 

● Public participation through a visioning workshop for a more sustainable city image  
● Decision upon sustainable mobility measures that could foster a more sustainable urban form  
● Public consultation. 

During the first step places were defined, which attract tourists and should be connected with the city. It came 
out that almost all settlements of the municipality (the medieval inner city included) have preserved their 
medieval form and belong to Crete’s cultural heritage. Unique perspectives of these settlements are obtained 
from various positions of the landscape.      

The second step was crucial for recognizing the “metropolitan area” of the city. The small settlements around the 
city belong to two basic categories: a) Mountainous villages which have preserved traditional forms of economy 
(agriculture and livestock) and have ageing demographics and b) rapidly developing settlements in areas near the 
city, which absorb city growth and are in fact suburbs of the city. These suburbs and the city form the 
“metropolitan area” (red line in picture 1). One third of the 48.500 residents live in these suburbs.  They are 
almost exclusively car-dependent because public transport does not offer a competitive alternative solution.   

The third step was necessary for recognizing areas which could be served by a bike network.  

During the last steps the sustainable mobility strategy for the city was shaped. The urban form is nowadays quite 
unsustainable. The city is trapped into a vicious mobility circle (picture 2 - left). Hotels and citizens move to the 
suburbs generating car traffic which degrades the city. Suburbs seem to be more attractive due to better 
environmental conditions and the vicious trend is continued. The Sustainable Mobility Plan intends to make 
sustainable mobility solutions competitive, by reducing the impact of transportation, improving environmental 
conditions in the city center and thus, fostering urban regeneration. It is also aimed that residents reduce travel 
distances and change travel behaviour to more sustainable patterns (picture 2 – right).   

Rethymno’s sustainable mobility plan includes (picture 4): 
1. Implementation of cycle infrastructure in connection to the demand for low energy consumption 

conveyances between the city center, the neighborhoods and the suburbs. 
2. Signage of long-distance green routes for bus, bicycle or pedestrians, which connect attractive places of 

the mountainous municipality with the city (picture 3). 
3. Implementation of a competitive main public transportation facility, parallel to the coastline with high 

standards to attract residents and visitors serving the connections between the most developed suburbs, 
the neighborhoods of the city and the city center. 

4. Development of public transportation feedering modes (bus-taxi, bike & ride, park & ride) to make 
every suburb accessible with public transportation. Three mobility centers could be placed along the 
main public transportation corridor to foster mixed-mode traveling. 

5. Implementation of bike-sharing system, including all suburbs of the metropolitan area and all 
neighborhoods of the city of Rethymno. This system could be vital to serve neighborhoods and suburbs 
with difference in altitude, where bicycles could be used only for one-way conveyances. 

6. Implementation of road pricing policies (congestion – park charging) in order to collect funds for the 
implementation of the sustainable mobility plan and to make car use less competitive. 

7. Pedestrianization of the city center for improving environmental conditions and for making car use less 
efficient than public transportation (picture 5). 

Rethymno’s sustainable mobility plan did not provoke negative reactions and gained support at the public 
meetings, despite the radical changes proposed.  

Keywords: Sustainable mobility, combined urban and transport planning, sustainable tourism, sustainable 
urban mobility plans. 
 

1. Εισαγωγή 
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Ενώ το μερίδιο των περιβαλλοντικά φιλικών μέσων μεταφοράς (περπάτημα, ποδήλατο, μέσα 
συλλογικών μετακινήσεων) σε μετακινήσεις με σκοπό την εργασία είναι ικανοποιητικό στην 
Ευρώπη, σε μετακινήσεις που αφορούν αναψυχή και τουρισμό κυριαρχεί συντριπτικά το 
αυτοκίνητο. Το ποσοστό τους είναι 50 % επί του συνόλου των μετακινήσεων στις 
ανεπτυγμένες χώρες. Ακόμα και όσοι επισκέπτονται χωρίς το αυτοκίνητό τους τουριστικές 
πόλεις καταλήγουν τελικά και αυτοί να επιβαρύνουν την κυκλοφορία χρησιμοποιώντας επί 
τόπου ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Μελέτη της συμπεριφοράς όσων φθάνουν με πτήση charter 
στην Κύπρο έδειξε ότι το 50 % των χιλιομέτρων που διανύονται για την επίσκεψη σε 
εμπορικά κέντρα γίνεται με ταξί ή αυτοκίνητο (Goessling, 2002). Στη Νέα Ζηλανδία η 
ενεργειακή κατανάλωση με σκοπό τη μετακίνηση αποτελεί το 65 % της συνολικής 
ενεργειακής κατανάλωσης των τουριστών. Περίπου οι μισοί από τους ξένους επισκέπτες που 
επισκέπτονται τη χώρα μετακινούνται με αυτοκίνητο, παρ’ όλο που φθάνουν κυρίως 
αεροπορικώς. Συνολικά, από την ενέργεια που καταναλώνεται για μετακινήσεις των ξένων 
επισκεπτών της Νέας Ζηλανδίας, το 61 % αφορά μετακινήσεις με ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο 
αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, το 8 % αεροπορικές μετακινήσεις και το 18 %  
οργανωμένες εκδρομές με λεωφορείο (Becken et al. 2003).  

Οι πόλεις που αποτελούν πόλους έλξης για τους τουρίστες έχουν αξιόλογα πολιτιστικά και 
φυσικά χαρακτηριστικά, στα οποία στηρίζουν την ανάπτυξή τους και τα οποία πρέπει να 
προστατεύονται από τις ιδιαίτερα σημαντικές αισθητικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
κυκλοφορίας. Η περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή πίεση γίνεται εντονότερη τις περιόδους 
αιχμής, όταν συρρέουν οι επισκέπτες. Βιώσιμη κινητικότητα σε τουριστικές περιοχές 
σημαίνει να διατηρείς ή και να αυξάνεις την κινητικότητα των επισκεπτών, περιορίζοντας τις 
επιπτώσεις για το περιβάλλον. Ο περιορισμός της κινητικότητας των τουριστών δεν είναι σε 
καμία περίπτωση επιθυμητή πολιτική ούτε για τους οικισμούς-υποδοχείς τους, ούτε για την 
εθνική οικονομία.  

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τον ενιαίο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό 
με στόχο τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων. 
Προτείνεται η εκπόνηση “Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας” στις πόλεις που θα 
έχουν πλέον διεπιστημονική (και όχι αμιγώς κυκλοφοριακή) προσέγγιση και θα εισάγουν 
νέες μορφές πολιτικής και διακυβέρνησης με συμμετοχή του κοινού (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2013). Τα σχέδια αυτά ακολουθούν μία τελείως διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με το 
συμβατικό κυκλοφοριακό σχεδιασμό και δίνουν τη δυνατότητα να εισαχθούν πιο 
ριζοσπαστικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης (Πίνακας 1). 

Ο ενιαίος πολεοδομικός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός αποτελεί συστατικό στοιχείο των 
νέων αυτών σχεδίων και πολιτικής αιχμής για την αντιμετώπιση της εξάρτησης των κατοίκων 
από το αυτοκίνητο (Βλαστός & Μηλάκης, 2006). Από το 1989 έχει διαπιστωθεί  (Newman & 
Kenworthy, 1989) ότι η μορφή της πόλης επιδρά σημαντικά στην ενεργειακή κατανάλωση 
για μεταφορές. Πιο συγκεκριμένα οι κάτοικοι των πόλεων που διαχέονται σε μικρές 
πυκνότητες στον αστικό χώρο είναι πιο εξαρτημένοι για τη μετακίνησή τους από το ΙΧ σε 
σχέση με κατοίκους «συμπαγών», υψηλής πυκνότητας πόλεων, οι οποίοι ξοδεύουν πολύ 
μικρότερη ενέργεια για τις μετακινήσεις τους.   

Το παρόν άρθρο εμπλουτίζει τη βιβλιογραφία των σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας 
τουριστικών περιοχών (DELTA, 2010, STARTER, 2013) με το παράδειγμα του δήμου 
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Ρεθύμνου, στον οποίο για τη χάραξη στρατηγικής βιώσιμης κινητικότητας έγινε ανάλυση της 
πολεοδομικής πραγματικότητας σε σχέση με τα δύο αυτά αστικά μοντέλα και στη συνέχεια 
συντάχθηκε το σχέδιο στο οποίο οι κυκλοφοριακές πολιτικές που προτείνονται δίνουν κυρίως 
κατευθύνσεις σχεδιασμού όχι μόνο προς βιώσιμα κυκλοφοριακά μέτρα, αλλά και προς μια 
νέα μορφή της πόλης που θα μείωνε τις ενεργειακές απαιτήσεις για μετακινήσεις. 
 
Πίνακας 1: Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας συγκρινόμενα με το Συμβατικό Κυκλοφοριακό 

Σχεδιασμό. Πηγή: (CFC, 2015)1 
 

Συμβατικός Κυκλοφοριακός Σχεδιασμός Σχεδιασμός Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας 

Σχεδιασμός που υπηρετεί τη λογική της 
αυτοκίνησης 

Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός 

Πρωταρχικός στόχος η αύξηση της 
κυκλοφοριακής ικανότητας του δρόμου και της 

ταχύτητας της ροής 
 

Πρωταρχικός στόχος η βέλτιστη 
προσβασιμότητα, η ποιότητα ζωής, η 
βιωσιμότητα, οικονομική ανάπτυξη, η 

κοινωνική δικαιοσύνη, η υγεία και η ποιότητα 
περιβάλλοντος 

 

Σχεδιασμός εστιασμένος στο αυτοκίνητο 
 

Ισόρροπη ανάπτυξη όλων των φιλικών στο 
περιβάλλον τρόπων μετακίνησης και στροφή 

σε καθαρότερα μέσα 
 

Σχεδιασμός εστιασμένος στην κατασκευή 
μεταφορικών υποδομών 

 

Σχεδιασμός εστιασμένος στις φθηνές λύσεις 
που στηρίζονται σε ένα πιο ευγενικό και 

πολιτισμένο κοινωνικό περιβάλλον 
 

Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος 
Σχεδιασμός 

 

Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος 
Σχεδιασμός που υπάγεται σε μακροπρόθεσμα 
οράματα και στρατηγικές για την πόλη και τη 

ζωή μας 
 

     Σχεδιασμός που αναφέρεται στο χώρο με 
διοικητικούς όρους 

 

Σχεδιασμός που αναφέρεται σε λειτουργικές 
περιοχές και βασίζεται σε ανάγκες και 

επιθυμίες κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας 
 

Σχεδιασμός που αποτελεί αντικείμενο 
συγκοινωνιολογικών θεωρήσεων 

Διεπιστημονικός σχεδιασμός 

 
 

2. Ο δήμος Ρεθύμνου 
 
Ο δήμος Ρεθύμνου είναι ιδιαίτερα προικισμένος από πλευράς φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος. Όλη η έκταση του δήμου Ρεθύμνου είναι γεμάτη από πολιτιστικά μνημεία, 

                                                 
1 Ο Πίνακας αποτελεί διασκευή πίνακα από (ΣΕΣ, 2015). 
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αρχαιολογικούς χώρους και τόπους που ανήκουν σχεδόν σε όλες τις σημαντικές περιόδους 
της ιστορίας της Κρήτης. 

Το φυσικό τοπίο του δήμου περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό ρεμάτων και φαραγγιών. 
Βρίσκονται στο νότο και ενώνονται από το ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι Ε4. Βόρεια ο 
δήμος Ρεθύμνου έχει ένα παραλιακό μέτωπο, μήκους περίπου 40 χλμ, το μεγαλύτερο τμήμα 
του οποίου περιλαμβάνει παραλία προσβάσιμη για την αναψυχή κατοίκων και επισκεπτών. 
Ορεινά και παραθαλάσσια τοπία υπάρχουν ακόμη και μέσα στην πόλη. Το ανάγλυφο και η 
θάλασσα διαμορφώνουν τα φυσικά όρια της πόλης του Ρεθύμνου, η οποία αναπτύσσεται 
γραμμικά μεταξύ βουνού και θάλασσας. Το ανάγλυφο είναι τόσο έντονο που η αστική 
ανάπτυξη των τελευταίων 50 χρόνων δεν έχει καταφέρει να το παρακάμψει. Οι γειτονιές του 
Ρεθύμνου οριοθετούνται από τα ρέματα που τέμνουν κάθετα τη γραμμική ανάπτυξη της 
πόλης μεταξύ βουνού και θάλασσας. Οι έντονες κλίσεις στην πόλη εξασφαλίζουν θέα προς τη 
θάλασσα από το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειάς της.  

 

 
Σχήμα 1: Ο δήμος Ρεθύμνου (μαύρη γραμμή) και η «μητροπολιτική περιοχή» του (κόκκινη γραμμή). Με 
πράσινο φαίνονται τα προστατευόμενα φυσικά τοπία εντός του δήμου και με μωβ τα μνημεία εκτός 
οικισμών. Με κόκκινο φαίνονται οι οικισμοί που επιτελούν κεντρικές λειτουργίες ή αυτοί που 
αναπτύσσονται πληθυσμιακά. Με γκρι είναι οι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί οικισμοί. 

 

Ο δήμος έχει μόνιμο πληθυσμό (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2011) 55525 κατοίκους, εκ των οποίων 32468 
ζουν στο συμπαγή και πυκνοδομημένο οικιστικό ιστό της πόλης. Ο δήμος Ρεθύμνου, χάρις 
στον τουρισμό, είναι από τους δυναμικά αναπτυσσόμενους δήμους. Μεταξύ των ετών 2001 
και 2011 αύξησε τον πληθυσμό του κατά 17% (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2001).Εξαιτίας του τουρισμού 
εκτινάσσονται οι δραστηριότητες και οι μετακινήσεις εντυπωσιακά τους θερινούς μήνες. Για 
παράδειγμα τον Ιούλιο 2012 αφίχθησαν στο νομό Ρεθύμνου περίπου 79 000 άτομα, το 90 % 
των οποίων ήταν αλλοδαποί (ΕΛΛ.ΣΤΑΤ., 2012).  
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3. Μεθοδολογία σύνταξης σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας 
 
3.1 Πολεοδομική Αναγνώριση της Περιοχής Έρευνας 

Όπως προαναφέρθηκε για τη σύνταξη του σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας του Ρεθύμνου 
έγινε αρχικά ανάλυση της πολεοδομικής φυσιογνωμίας της περιοχής. 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η εξής: 
● Οπτική και βιβλιογραφική καταγραφή ποιοτήτων ανθρωπογενούς και φυσικού 

περιβάλλοντος. 
● Ανάλυση των δημογραφικών δυναμικών των οικισμών του δήμου και της 

κυκλοφοριακής τους διάστασης. 
● Χαρτογραφική και υψομετρική ανάλυση της περιοχής μελέτης. 

Το πρώτο βήμα αφορούσε την καταγραφή όλων των σημείων τα οποία αποτελούν ή θα 
μπορούσαν να αποτελούν πόλους έλξης για επισκέπτες και κατοίκους που επιθυμούν να 
γνωρίσουν την ιστορία του τόπου. Τέτοια σημεία είναι οι μεσαιωνικοί πυρήνες των 
περισσότερων οικισμών, σε όλη την έκταση του δήμου. Διεθνούς εμβέλειας μνημείο 
πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί η Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου με το Ενετικό Λιμάνι της, 
πάνω από την οποία δεσπόζει το μεσαιωνικό φρούριο. Στη γύρω ύπαιθρο η πλούσια 
μορφολογία του εδάφους προσφέρει όμορφες εικόνες στο διαβάτη. Το ίδιο συμβαίνει και 
μέσα στη σύγχρονη πόλη χάρις στο έντονο ανάγλυφο. Ο πιο κατάλληλος τρόπος για την 
ανάγνωση αυτής της πραγματικότητας είναι το περπάτημα και το ποδήλατο. Είναι ο τρόπος 
που σου επιτρέπει την στενότερη επαφή με το περιβάλλον χωρίς να το τραυματίζει. 

Η πόλη του Ρεθύμνου απλώνεται στη γύρω ύπαιθρο και τα όριά της δεν είναι ευκρινή. 
Μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα χωροθετήθηκαν κατά μήκος της ανατολικής παραλίας 
και δημιούργησαν μία γραμμική ανάπτυξη κατά μήκος της. Όμως στα όρια του δήμου 
υπάρχει ακόμη ύπαιθρος που έχει διατηρήσει τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες 
(κυρίως κτηνοτροφικές). Ήταν κρίσιμο για την πολεοδομική και κυκλοφοριακή αναγνώριση 
του δήμου να διαχωριστούν οι οικισμοί που αποτελούν ουσιαστικά δορυφόρους της πόλης 
και αποτελούν μαζί με την πόλη μία ευρύτερη «μητροπολιτική περιοχή» από αυτούς που 
έχουν διατηρήσει την παραδοσιακή αγροτική-κτηνοτροφική οικονομία τους και δεν έχουν 
καθημερινές λειτουργικές σχέσεις με την πόλη. Οι τελευταίοι πλήττονται από πληθυσμιακή 
στασιμότητα και γήρανση του πληθυσμού.  

Η οριοθέτηση της «μητροπολιτικής περιοχής» έγινε μέσω της μελέτης των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών των οικισμών τα τελευταία 10 χρόνια (2001-2011). Θεωρήθηκε ότι το 
σύνολο των οικισμών που έχουν αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λειτουργούν 
δορυφορικά ως προς την πόλη. 

Διαπιστώθηκε ότι οι οικισμοί που προσελκύουν νέους κατοίκους βρίσκονται σε απόσταση 
μέχρι 8-10 χλμ. από το κέντρο του Ρεθύμνου, με εξαίρεση την ανατολική περιοχή του δήμου 
(δημοτική ενότητα Αρκαδίου) όπου η ανάπτυξη διαχέεται σε μεγαλύτερη απόσταση (μέχρι 14 
χλμ. από το κέντρο του Ρεθύμνου) (σχήμα 1).  

Με αυτόν τον τρόπο έγινε δυνατόν να οριστεί η «μητροπολιτική περιοχή του Ρεθύμνου», που 
ξεκινάει από τον οικισμό Γεράνι και φθάνει μέχρι τον οικισμό Σκαλέτα και ορίζει τα όρια της 
περιοχής που έχει καθημερινή σχέση με την πόλη του Ρεθύμνου. Όλοι οι οικισμοί που 
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περικλείονται στη μητροπολιτική περιοχή επηρεάζουν σημαντικά τις κυκλοφοριακές ροές 
στο κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου και την ποιότητα ζωής σε αυτήν. 

Όπως προκύπτει από την απογραφή της ΕΣΥΕ (2011) ο πληθυσμός του συμπαγούς 
οικιστικού ιστού του Ρεθύμνου είναι 32.468 κάτοικοι, ενώ συνολικά της «μητροπολιτικής 
περιοχής του», δηλαδή συνολικά του Ρεθύμνου και όλων των γύρω οικισμών που 
λειτουργούν δορυφορικά, είναι περίπου 48.500 κάτοικοι. Δηλαδή τουλάχιστον το 1/3 του 
πληθυσμού της πόλης διαμένει σε δορυφορικούς οικισμούς. 

Ο πληθυσμός των περιοχών Ατσιπόπουλου, Πρινέ και Γεράνι - που αποτελούν το επίκεντρο 
της εξάπλωσης της πόλης προς δυσμάς – αντιστοιχεί στο 14 % του πληθυσμού της ευρύτερης 
"μητροπολιτικής" περιοχής του Ρεθύμνου. Οι ανατολικοί δορυφορικοί οικισμοί του Ρεθύμνου 
αποτελούν το 12 % του πληθυσμού. Οι νότιοι δορυφορικοί οικισμοί, που βρίσκονται στους 
πρόποδες του όρους Βρύσινα αποτελούν το 8 % του πληθυσμού.  

Η τάση των κατοίκων της πόλης για φυγή προς τα προάστια θα αποτελέσει μεγάλο εμπόδιο  
για την πολιτική βιώσιμης κινητικότητας που φιλοδοξείται να ασκηθεί στον οικιστικό πυρήνα 
του Ρεθύμνου. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των δορυφορικών οικισμών είναι ότι δεν 
βρίσκονται σε απόσταση βαδίσματος από την πόλη του Ρεθύμνου, ούτε συνδέονται με 
λεωφορειακές γραμμές με αποδεκτό επίπεδο εξυπηρέτησης (Πίνακας 1), οπότε μία πολιτική 
περιορισμού της δυνατότητας χρήσης του αυτοκινήτου στην πόλη του Ρεθύμνου θα έχει 
έντονες επιπτώσεις στην κινητικότητα των κατοίκων αυτών. Αντίθετα οι κάτοικοι των 
περισσότερων πυκνοδομημένων γειτονιών γύρω από το Ρέθυμνο βρίσκονται σε απόσταση 
βαδίσματος από το κέντρο του. Όσο περισσότερο οι κάτοικοι απομακρύνονται από το κέντρο 
της πόλης, τόσο πιο δέσμιοι γίνονται του αυτοκινήτου τους.  

Ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία για το σχεδιασμό δικτύων βιώσιμης κινητικότητας 
είναι οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ των περιοχών. Τα μέσα συλλογικής μεταφοράς, ο 
ποδηλάτης και ο πεζός προσεγγίζουν περιοχές που έχουν μεγάλες κλίσεις με μεγάλο, σε 
σχέση με το αυτοκίνητο, βαθμό δυσκολίας. Συνήθως αυτή η καταγραφή απουσιάζει από τις 
συμβατικές κυκλοφοριακές μελέτες, στο Ρέθυμνο όμως το έντονο ανάγλυφο επηρεάζει 
καθοριστικά τις επιλογές των κατοίκων. 

Για την καταγραφή των υψομέτρων του οδικού δικτύου και των οικισμών χρησιμοποιήθηκαν 
χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ).  
 

3.2 Αξιολόγηση Διαδρομών Μητροπολιτικής Περιοχής 

Αφού έγινε πολεοδομική αναγνώριση της περιοχής έρευνας, το επόμενο βήμα ήταν η 
ανάλυση των διαδρομών εντός της μητροπολιτικής περιοχής του δήμου που συγκεντρώνουν 
καθημερινά σημαντικό αριθμό μετακινήσεων.  

Η ανάλυση εστίασε:  
● στη σημασία των διαδρομών με κριτήριο τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, 
● στην ενεργειακή κατανάλωση που προκαλεί κάθε διαδρομή με κριτήριο το μήκος της, 

την υψομετρική διαφορά και το κόστος της κατανάλωσης ενέργειας σε αυτήν, 
● στην ποιότητα της συγκοινωνιακής κάλυψης των διαδρομών από λεωφορεία με 

κριτήρια το κόστος μετακίνησης και τη συχνότητα των δρομολογίων, 
● στη δυνατότητα του ποδηλάτου και του περπατήματος να ανταγωνιστούν τη χρήση 
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του ΙΧ, με κριτήριο την ενεργειακή κατανάλωση που προκαλούν οι διαδρομές. 

Προϊόν της ανάλυσης είναι ο πίνακας 2. Το κόστος με ΙΧ θεωρήθηκε 25 € ανά 100 χλμ. σε 
διαδρομές με μέση κλίση ίση ή και άνω του 5 % και 15 € ανά 100 χλμ. σε διαδρομές με μέση 
κλίση κάτω του 5 %.  
 

Πίνακας 2: Ανάλυση συγκοινωνιακών συνδέσεων πόλης Ρεθύμνου με γύρω οικισμούς 
 

Οικισμοί Ποσοστό 
Πληθυσμού 
Μητρ. 
Περιοχής  
(%) 

Από- 
σταση 
από 
κέντρο 
(km) 

Υψό- 
μετρο 
(m) 

Μέση 
κλίση 
(%) 
σύν- 
δεσης 

Μέση 
Περίοδος 
δρομ. 
λεωφορ. 
(min) 

Κόστος 
εισιτη- 
ρίου 
Λεω- 
φορείου 

Κόστος 
ΙΧ  

Εντός πόλης 
Ρεθύμνου και 
Πανεπιστήμιο 
 

66,6 3,5 0-160 max 4,6 15  1,2 € 0,5 € 

Βιολί Χαράκι 
- Ατσιπόπουλο 

- Πρινές 
 

10,0 5 180 3,6 50  1,6 € 0,75 € 

Ανατολικοί 
παραλιακοί 

οικισμοί μέχρι 
Πρίνο 

6,7 10 0 0 40  1,6 € 1,5 € 

 
Άδελε-Αγία 
Παρασκευή- 
Πηγή-Άγιος 
Δημήτριος,  

Λούτρα 

3,3 9 100 1,1 50  1,2 € 1,4 € 

 
Ανώγεια- 

Ρουσσοσπίτι- 
Χρομοναστήρι 

 

2,2 6 300 5,0 450  1,6 € 1,5 € 

      Γεράνι 1,7 8 100 1,3 200  1,6 € 1,20 € 
 

Αρμένοι- 
Σωματάς 

1,5 8 360 4,5 250  1,6 € 1,2 € 

 
Μαρουλάς- 

Δίλοφο 
1,0 8 250 3,1 420  1,2 € 1,2 € 

 
Αγία Τριάδα- 

Μέση 
0,5 10 200 2,0 465  1,2 € 1,5 € 

 
Παγκαλοχώρι 

 
0,5 11 80 0,7 495  1,6 € 1,7 € 
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Όπως φαίνεται στον πίνακα οι σημαντικότερες διαδρομές με κριτήριο τον εξυπηρετούμενο 
πληθυσμό είναι με σειρά προτεραιότητας: 
1. Μεταξύ του κέντρου της πόλης του Ρεθύμνου, των πυκνοδομημένων συνοικιών του 
συμπαγούς οικιστικού ιστού και του Πανεπιστημίου. 
2. Μεταξύ του κέντρου της πόλης και της δημοτικής κοινότητας Ατσιπόπουλου και Πρινέ 
(οικισμοί Πρινές, Ατσιπόπουλο, Βιολί Χαράκι, Αγνά). 
3. Μεταξύ του κέντρου της πόλης και των παραλιακών οικισμών προς τα ανατολικά (από 
Πλατανιά μέχρι Πρίνο). 
4. Μεταξύ του κέντρου της πόλης και των πεδινών οικισμών της Δημοτικής Ενότητας 
Αρκαδίου (από Άδελε μέχρι Λουτρά). 
5. Μεταξύ του κέντρου της πόλης και των νότιων δορυφορικών οικισμών στους πρόποδες 
του όρους Βρύσινα (από Ανώγεια μέχρι Χρομοναστήρι). 
6. Μεταξύ του κέντρου της πόλης και του οικισμού του Γάλλου. 
7. Μεταξύ του κέντρου της πόλης και του οικισμού Γεράνι. 

Μελετώντας τις ενεργειακές απαιτήσεις των κυκλοφοριακών συνδέσεων προκύπτει το 
συμπέρασμα ότι εντός της πόλης του Ρεθύμνου, όπου συγκεντρώνεται η πλειονότητα των 
κατοίκων, το περπάτημα αποτελεί ανταγωνιστική επιλογή και μπορεί να ενθαρρυνθεί μία 
πολιτική περιορισμού της χρήσης του αυτοκινήτου, ώστε να μη χρησιμοποιείται για 
μετακινήσεις μικρότερες του 1,5 χλμ. Για τις γειτονιές που απέχουν πάνω από 1,5 χλμ. από το 
κέντρο της πόλης πρέπει ωστόσο να δοθούν εναλλακτικές του ΙΧ λύσεις. 

Η δημόσια συγκοινωνία δεν αποτελεί ανταγωνιστική επιλογή σε σχέση με το ΙΧ, καθώς το 
κόστος χρήσης της είναι σημαντικά υψηλότερο από του ΙΧ. Εξυπηρετεί κυρίως το 
Πανεπιστήμιο και περιοχές προς τα ανατολικά όρια της πόλης που βρίσκονται σε απόσταση 
μεγαλύτερη του 1,5 χλμ. από το κέντρο και δεν είναι προσβάσιμες πεζή. 
 

3.3 Σύνταξη Κυκλοφοριακών Προτάσεων προς  μία Νέα Πολεοδομική Ανάπτυξη 

Όπως διαπιστώθηκε από την πολεοδομική αναγνώριση της περιοχής μελέτης και την 
ανάλυση των συνδέσεων εντός της «μητροπολιτικής περιοχής» του Ρεθύμνου, ο δήμος 
πολεοδομικά και κυκλοφοριακά είναι εγκλωβισμένος σε έναν φαύλο κύκλο που περιγράφεται 
από το σχήμα 2 (αριστερά). 

Όσο διατηρείται η παρακάτω, αριστερά, περιγραφόμενη τάση απειλείται η φυσιογνωμία της 
πόλης του Ρεθύμνου. Όλο και περισσότερα αυτοκίνητα θα κατακλύζουν το κέντρο της πόλης 
από τις γύρω αναπτυσσόμενες περιοχές, αναζητώντας θέσεις στάθμευσης και αυτό θα 
υποβαθμίζεται στα μάτια κατοίκων και επισκεπτών. Η οικονομία της πόλης, που στηρίζεται 
σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, πλήττεται.  

Αντίθετα, αν η κινητικότητα κατοίκων και επισκεπτών στηρίζεται στο περπάτημα και το 
ποδήλατο, ωφελείται σημαντικά το κέντρο της πόλης, καθώς με την απελευθέρωσή του από 
μποτιλιαρισμένα και σταθμευμένα οχήματα θα βοηθηθούν οι επισκέπτες να απολαμβάνουν 
τις σημαντικές ποιότητες της πεζή ή με ποδήλατο μετακίνησης στο εσωτερικό του. Αν το 
κέντρο της πόλης γίνει ξανά ελκυστικό για τους κατοίκους, μακροπρόθεσμα θα μειωθούν οι 
αποστάσεις μετακίνησης, ενώ οι τουριστικές επενδύσεις θα κατευθυνθούν προς την πόλη. Η 
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αύξηση της πυκνότητας εντός της πόλης θα μείωνε τις αποστάσεις μετακίνησης, καθιστώντας 
πιο ευχερή τη χρήση του ποδηλάτου και του περπατήματος και τροφοδοτώντας μία βιώσιμη 
ανάπτυξη για την πόλη. 

 

 

Σχήμα 2: Ο φαύλος κύκλος που απειλεί τη φυσιογνωμία της πόλης του Ρεθύμνου (αριστερά) και η 
επιθυμητή πολεοδομική και κυκλοφοριακή στρατηγική για το δήμο (δεξιά). 

 

Αυτό που θα έμενε να οργανωθεί σε μία πόλη που στηρίζεται στο περπάτημα, το ποδήλατο 
και τη δημόσια συγκοινωνία είναι η κινητικότητα μεταξύ πόλης και των γύρω προορισμών 
και δευτερευόντως μεταξύ των προορισμών.  

Κατά συνέπεια το σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας για το δήμο Ρεθύμνου δομείται με βάση 
τους παρακάτω άξονες: 

● Δημιουργία υποδομών ποδηλάτου από τον οικισμό Ατσιπόπουλο δυτικά μέχρι 
τον οικισμό Σκαλέτα ανατολικά, διάχυση του δικτύου στο συμπαγή οικιστικό 
ιστό του Ρεθύμνου. 

Η δημιουργία υποδομής στην περιοχή αυτή που θα διαχωρίζει τις κινήσεις των ποδηλάτων 
από την υπόλοιπη κυκλοφορία και θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση στους 
ποδηλάτες κρίνεται απαραίτητη για την εξυπηρέτηση του ποδηλάτου. Σημειώνεται ότι οι 
οικισμοί από Ατσιπόπουλο μέχρι Πηγιανό Κάμπο, δηλαδή το 96 % της εξυπηρετούμενης 
περιοχής, απέχουν μέχρι μισή ώρα με το ποδήλατο από το κέντρο της πόλης, ενώ από 
πλευράς κλίσεων οι διαδρομές είναι από εύκολες (μέχρι 3 % κλίση προς Πρινέ) έως μέτριας 
δυσκολίας (μέχρι 6 % κλίση προς Ατσιπόπουλο). Δηλαδή οι περιοχές που προτείνεται να 
συνδεθούν με ποδήλατο έχουν τις προϋποθέσεις για να το προσελκύσουν. 

● Δημιουργία ποδηλατικών – περιπατητικών διαδρομών στο σύνολο της έκτασης 
του δήμου και  οργάνωση από το δήμο περιηγητικών διαδρομών με λεωφορεία 

Στόχος είναι η διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης και στους οικισμούς που μέχρι σήμερα 
δεν έχουν ωφεληθεί από αυτήν, η προσέλκυση ποδηλατικού και φυσιολατρικού τουρισμού 
όλο το χρόνο σε όλη την έκταση του δήμου και η υποκατάσταση μέρους των μετακινήσεων 
που γίνονται με αυτοκίνητα για την εξερεύνηση της ενδοχώρας του δήμου με πιο 
οργανωμένο τρόπο. Οι ποδηλατικές-περιπατητικές διαδρομές απευθύνονται σε έμπειρους 
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ποδηλάτες και περιηγητές και θα στηριχτούν κυρίως σε σήμανση του δικτύου και στη 
δημιουργία χώρων ανάπαυσης σε σημεία με θέα. Για τη χάραξη του δικτύου 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της πολυκριτηριακής ανάλυσης (Milakis et al. 2012). 

 

 

Σχήμα 3: Το δίκτυο περιηγητικών διαδρομών στο σύνολο της έκτασης του δήμου (μπλε γραμμές). 

 

● Δημιουργία υποδομής δημόσιας συγκοινωνίας. 
Απαιτείται η οργάνωση μίας ισχυρής δημόσιας συγκοινωνίας που θα καλύπτει το μεγαλύτερο 
μέρος της μητροπολιτικής περιοχής. Χαρακτηριστικά του συστήματος πρέπει να είναι: 

i. Η μικρότερη δυνατή εμπλοκή με την κυκλοφορία, ιδίως σε περιοχές όπου 
παρουσιάζεται κυκλοφοριακή συμφόρηση. Δηλαδή η δημόσια συγκοινωνία πρέπει να 
διαθέτει στο κέντρο της πόλης δικό της αποκλειστικό διάδρομο, διότι η αξιοπιστία 
είναι κρίσιμο χαρακτηριστικό της ποιότητας εξυπηρέτησης. 

ii. Η μεγαλύτερη δυνατή επένδυση σε σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και σε υψηλή  
αισθητική για τα οχήματα και τις στάσεις ώστε αυτές να προσελκύουν το επιβατικό 
κοινό λειτουργώντας ως τοπόσημα της πόλης. 

iii. Η εξυπηρέτηση με πυκνά δρομολόγια, ιδιαίτερα στην κεντρική περιοχή. 
iv. Η προσφορά δυνατότητας μεταφοράς ποδηλάτου στα οχήματα, ώστε να αυξάνεται η 

εμβέλεια και των δύο μέσων. 
v. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τηλεματικής για ζωντανή on-line πληροφόρηση 

από κινητά, σε σταθμούς ή από το σπίτι. 

Μεγάλο πλεονέκτημα του Ρεθύμνου είναι ότι έχει γραμμική ανάπτυξη, οπότε μία μόνο 
γραμμή δημόσιας συγκοινωνίας που θα διατρέχει την πόλη θα κάλυπτε πολύ μεγάλο μέρος 
της επιφάνειάς της και με οικονομικό τρόπο.  

Ενδεικτικά, αν δρομολογηθούν δύο γραμμές με συχνότητα ανά 20 λεπτά (πράσινες γραμμές 
σχήμα 4): 

i. Γάλλος – Άδελε, 
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ii. Ατσιπόπουλο – Σφακάκι, 
- επιτυγχάνεται συχνότητα 10 λεπτών στις κεντρικές γειτονιές της πόλης, όπου κατοικεί 

τουλάχιστον το 60 % του πληθυσμού της μητροπολιτικής περιοχής (έχουν αφαιρεθεί 
κατά προσέγγιση γειτονιές που απέχουν πάνω από 500 μέτρα από τον άξονα της 
δημόσιας συγκοινωνίας), 

- επιτυγχάνεται συχνότητα 20 λεπτών σε μία περιοχή που κατοικεί το 15 % του 
πληθυσμού της μητροπολιτικής περιοχής. 

 

 

Σχήμα 4: Σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας για την «μητροπολιτική περιοχή» του Ρεθύμνου (κόκκινες 
γραμμές: Κύριοι Οδικοί άξονες, πράσινες γραμμές: κύριο δίκτυο δημόσιας συγκοινωνίας, μπλε  

γραμμές: κύρια ποδηλατική υποδομή, γκρι περιοχή: ελεγχόμενη στάθμευση, Κίτρινη περιοχή: ελεύθερη 
από αυτοκίνητα). 

 

Δηλαδή με το προτεινόμενο δίκτυο ισχυρής δημόσιας συγκοινωνίας το 75 % της 
μητροπολιτικής περιοχής αποκτά άμεση πρόσβαση σε εναλλακτικό του ΙΧ και ελκυστικό 
μέσο μεταφοράς. 

● Τροφοδότηση της δημόσιας συγκοινωνίας. 
Η άσκηση πολιτικών για την τροφοδότηση της δημόσιας συγκοινωνίας είναι πολύ σημαντική, 
ίσως σημαντικότερη και από την κατασκευή της υποδομής της. Η δημόσια συγκοινωνία 
πρέπει να είναι προσβάσιμη για να είναι ελκυστική. Ο κάτοικος που αποφασίζει να μην πάρει 
το αυτοκίνητό του πρέπει να έχει φθηνή και απεριόριστη κινητικότητα στο μεγαλύτερο μέρος 
της μητροπολιτικής περιοχής. Μία μέθοδος είναι η συνεργασία του ποδηλάτου με τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς (Martens, 2004), δηλαδή είτε η δυνατότητα στάθμευσης ιδιόκτητου 
ποδηλάτου στο σταθμό, είτε η δυνατότητα ενοικίασης κοινόχρηστου ποδηλάτου στο σταθμό 
προορισμού, είτε η δυνατότητα μεταφοράς ποδηλάτου εντός του οχήματος. Μία άλλη 
ενδιαφέρουσα πρωτότυπη εναλλακτική στρατηγική που εφαρμόζεται στο εξωτερικό είναι τα 
«συλλογικά ταξί» (collective taxi) (Factor & Miller, 2006).  Μπορεί για κάθε δρομολόγιο 
δημόσιας συγκοινωνίας να υπάρχουν στον τερματισμό της συγκοινωνίας ταξί που θα 
κατευθύνονται σε συγκεκριμένο οικισμό και οι επιβάτες θα μοιράζονται το κόμιστρο.  
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Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται η δημιουργία τριών κέντρων κινητικότητας με 
αντικείμενο την τροφοδότηση της δημόσιας συγκοινωνίας (πράσινοι κύκλοι στο σχήμα 4): 
στο Κουμπέ, στο Ρέθυμνο και στον Αδελιανό Κάμπο. Τα κέντρα αυτά μπορούν να παρέχουν 
πληροφορίες για τη δημόσια συγκοινωνία, να οργανώνουν διαδρομές taxi-bus στους γύρω 
οικισμούς, να δίνουν τη δυνατότητα ενοικίασης κοινόχρηστου ποδηλάτου, να έχουν 
αφετηρίες ταξί, δυνατότητα ενοικίασης οχήματος, να οργανώνουν ταξίδια προς την 
ενδοχώρα. Επίσης να προσφέρουν θέσεις στάθμευσης για μετεπιβίβαση στη δημόσια 
συγκοινωνία. Θα παραλαμβάνουν αιτήματα και θα αποτελούν τους τοπικούς συλλέκτες 
προβλημάτων μετακίνησης. Τα κέντρα κινητικότητας θα αποτελούν τα τοπικά κέντρα μίας 
ευέλικτης και δυναμικά σχεδιαζόμενης τοπικής συγκοινωνίας που θα τροφοδοτεί τον κύριο 
κορμό και θα προσαρμόζεται στις εποχιακές διακυμάνσεις της ζήτησης. 

Ο δήμος μπορεί να μετατρέψει με τη συνεργασία τους τα ξενοδοχεία της περιοχής σε τοπικά 
κέντρα κινητικότητας που θα συνεργάζονται για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών με τα 
κέντρα κινητικότητας του δήμου. 

● Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων ποδηλάτων στο σύνολο της μητροπολιτικής 
περιοχής. 

Το Ρέθυμνο είναι μία περιοχή που η υποδομή κοινόχρηστων ποδηλάτων έχει σημαντική 
λειτουργία. Χάρις στις υψομετρικές διαφορές, το ποδήλατο είναι ένα εξαιρετικά 
ανταγωνιστικό μέσο για την πρόσβαση στο κέντρο της πόλης, υστερεί σημαντικά ωστόσο 
στην επιστροφή. Όλες οι πορείες, δυτικά και νότια του κέντρου, έχουν σημαντική ανωφέρεια. 
Το ιδανικό θα ήταν να μπορούσε κάποιος να κατέβει στο κέντρο της πόλης με το ποδήλατο, 
να γύρναγε με ένα άλλο μέσο με το οποίο θα μετέφερε και το ποδήλατο και την άλλη μέρα να 
ξεκίναγε πάλι με ποδήλατο το κατέβασμά του στο κέντρο. Τα συστήματα κοινόχρηστων 
ποδηλάτων ευνοούν ακόμη περισσότερο τη χρήση του ποδηλάτου προς μία κατεύθυνση, 
καθώς η εφαρμογή τους θα έδινε τη δυνατότητα στους κατοίκους του Ρεθύμνου να 
κατεβαίνουν στο κέντρο με κοινόχρηστο ποδήλατο και να ανεβαίνουν με διαφορετικό τρόπο.  
Στο σχήμα 4 (μαύροι κύκλοι) φαίνεται η προτεινόμενη διασπορά σταθμών κοινόχρηστων 
ποδηλάτων στο σύνολο της μητροπολιτικής περιοχής του Ρεθύμνου. 

● Αύξηση του κόστους χρήσης του αυτοκινήτου, διαχείριση κυκλοφορίας και 
στάθμευσης, εκτεταμένες πεζοδρομήσεις 

Ένας βασικός τρόπος χρηματοδότησης της δημόσιας συγκοινωνίας είναι η φορολόγηση της 
χρήσης του αυτοκινήτου, είτε με τέλη εισόδου (αστικά διόδια) είτε με τέλη στάθμευσης στο 
κέντρο της πόλης, γύρω από το κέντρο (γκρι περιοχή σχήματος 4) και στα σημεία 
μετεπιβίβασης. Κρίσιμο για την προστασία των γειτονιών γύρω από το κέντρο είναι να 
επεκταθεί το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης σε αυτές με την παροχή θέσεων 
αποκλειστικά για κατοίκους. Όσο πιο ολοκληρωμένο σύστημα, εναλλακτικό του ΙΧ, 
εγκαταστήσει ο δήμος, τόσο πιο εύκολο είναι να περάσει πολιτικές που περιορίζουν ή 
επιβαρύνουν τη χρήση του αυτοκινήτου. Σήμερα η κυκλοφορία με το αυτοκίνητο στο 
Ρέθυμνο είναι φθηνότερη επιλογή σε σχέση με τη δημόσια συγκοινωνία, αυτό όμως δεν είναι 
αποδεκτό, διότι το αυτοκίνητο έχει σημαντικό κοινωνικό κόστος που πρέπει να καταβάλλεται 
(ρύπανση, θόρυβος, κατανάλωση αστικού χώρου, υποβάθμιση τουριστικού προϊόντος). Για 
το κέντρο του Ρεθύμνου η προτεινόμενη πολιτική περιγράφεται από το σχήμα 5. 
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Οι εκτεταμένες πεζοδρομήσεις μπορούν να συμβάλλουν πολλαπλά στο στόχο της βιώσιμης 
κινητικότητας: αφενός περιορίζουν την ελευθερία κίνησης του αυτοκινήτου, αφετέρου δίνουν 
τη δυνατότητα στη δημόσια συγκοινωνία να διασχίζει κεντρικές περιοχές με ταχύτητα, 
απαλλασσόμενη από καθυστερήσεις που θα προέκυπταν από την εμπλοκή της με την 
κυκλοφορία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι αφενός οι πεζοδρομήσεις δημιουργούν ένα 
περιβάλλον στο οποίο το περπάτημα και το ποδήλατο απολαμβάνουν τις μεγαλύτερες 
ποιότητες, αφετέρου βελτιώνουν την ποιότητα κατοικίας στο κέντρο, τονώνοντας τη 
«συμπαγή» πολεοδομική ανάπτυξη. 

   
Σχήμα 5: Σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας για το κέντρο  του Ρεθύμνου 

 

Η υλοποίηση του σχήματος 5 διευκολύνεται ιδιαίτερα από τη μορφολογία του εδάφους στην 
πόλη του Ρεθύμνου, τη γραμμική ανάπτυξη της πόλης και την παρουσία των ρεμάτων που 
την τέμνουν εγκάρσια, προφυλάσσοντάς την από διαμπερείς κινήσεις. Το αυτοκίνητο θα 
μπορούσε να αποκλειστεί πλήρως από μία εκτεταμένη περιοχή του κέντρου του Ρεθύμνου 
(κίτρινη περιοχή σχήματος 4).  

 

3.4 Διαβούλευση επί των προτάσεων 

Οι σχεδιασμοί για τη βιώσιμη κινητικότητα προβλέπουν ουσιαστικές αλλαγές στην 
καθημερινότητα των πολιτών. Χωρίς όμως ενημέρωση, εκπαίδευση και συμμετοχή του 
κόσμου υπάρχει ο κίνδυνος οι αλλαγές που προτείνονται να προκαλέσουν εκτεταμένες 
αντιδράσεις που μπορεί να αναγκάσουν το δήμο να υποχωρήσει από τους αρχικούς στόχους 
του. Επιπροσθέτως στη δυσχερή οικονομική συγκυρία οι πόροι του δήμου σπάνια επαρκούν 
για τα έργα που είναι απαραίτητα. Έτσι μια ενημερωτική εκστρατεία του δήμου θα μπορούσε 
να προκαλέσει το ενδιαφέρον ιδιωτών που είναι πιθανό να διέκριναν επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στη στρατηγική βιώσιμης κινητικότητας (π.χ. ξενοδόχοι, πάροχοι συγκοινωνιακού 
έργου κοκ). Σε τουριστικές περιοχές οι επιχειρηματίες μπορεί να αποτελέσουν πολύτιμους 
συμμάχους στη δύσκολη προσπάθεια απαλλαγής μιας πόλης από την υποβάθμιση που 
προκαλεί η άναρχη κίνηση του αυτοκινήτου.  
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Η διαβούλευση επί των προτάσεων έγινε σε 4 ανοιχτές συναντήσεις και ημερίδες, στις οποίες 
προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν τοπικοί φορείς και κάτοικοι. Στην πρώτη έγινε ενημέρωση 
για τη γενική στρατηγική της βιώσιμης κινητικότητας στην Ευρώπη και δόθηκε η εικόνα του 
οράματος ενός Ρεθύμνου ελεύθερου από αυτοκίνητα. Στη δεύτερη συνάντηση 
παρουσιάστηκαν κάποιες πρώτες λύσεις για τη δημιουργία υποδομών. Στην τρίτη συνάντηση 
έγινε πλήρης παρουσίαση του σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας. Αυτό παρουσιάστηκε και μία 
δεύτερη φορά στο πλαίσιο μιας ημερίδας στο Ρέθυμνο. 

Παρ’ όλη τη γενναία στροφή και πολεοδομική αλλαγή που προτείνεται ήταν αξιοσημείωτη η 
γενική αποδοχή της πολιτικής, ενώ οι ενστάσεις περιορίστηκαν σε επιμέρους ζητήματα (π.χ. 
υπέρ μιας πολιτικής περιορισμού και αποθάρρυνσης και όχι πλήρους απαγόρευσης της 
κίνησης των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης). 

 

4. Συμπεράσματα 
 

Οι τουριστικές πόλεις, όπως το Ρέθυμνο, αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά προβλήματα 
εξαιτίας: 
1. της επιθυμίας των επισκεπτών να έχουν υψηλό επίπεδο κινητικότητας κατά τη διάρκεια 

της παραμονής για να διεισδύουν βαθύτερα στον τόπο, 
2. της χωροθέτησης των τουριστικών εγκαταστάσεων σε οικισμούς εκτός πόλης, 
3. της αστικής διάχυσης που προκαλείται από την τουριστική ανάπτυξη.  

Η ανάγνωση του πολεοδομικού υποβάθρου του Ρεθύμνου, που είναι η αιτία της 
κυκλοφοριακής πίεσης που υφίσταται το κέντρο της πόλης, έδειξε ότι υπάρχουν δύο ειδών 
οικισμοί εντός των ορίων του δήμου, που τα χαρακτηριστικά τους έχουν διαφορετική 
κυκλοφοριακή σημασία: 
1. αγροτικοί οικισμοί με παραδοσιακές μορφές οικονομίας και δομή, οι οποίοι αποτελούν 

πόλους μετακινήσεων από την πόλη και πρέπει να αποτελούν τμήμα ενός δικτύου 
περιηγητικών διαδρομών χωρίς αυτοκίνητο. 

2. δορυφορικοί της πόλης αστικοί οικισμοί που αποτελούν γεννήτριες κινήσεων με 
αυτοκίνητο προς την πόλη, στους οποίους πρέπει να δημιουργηθούν υποδομές 
εναλλακτικές και ανταγωνιστικές του αυτοκινήτου 

Στο άρθρο προτάθηκε μία μέθοδος απλή για την αναγνώριση και κατάταξή τους, μέσα από τη 
μελέτη των δημογραφικών δυναμικών τους. Μέσω έρευνας προέλευσης-προορισμού θα 
μπορούσε να συμπληρωθεί η μεθοδολογία αυτή με στόχο τον υπολογισμό της πραγματικής 
ζήτησης μετακινήσεων. 

Επιπλέον προτάθηκε η μέθοδος της καταγραφής της ενεργειακής κατανάλωσης των 
διαδρομών μεταξύ δορυφορικών γειτονιών, οικισμών και κέντρου της πόλης για να 
αναδειχθούν αυτές οι οποίες μπορούν να γίνονται με ποδήλατο. Στις διαδρομές αυτές πρέπει 
κατά προτεραιότητα να υλοποιούνται ποδηλατικές υποδομές. 

Η υλοποίηση εναλλακτικών υποδομών από την πόλη προς όλους τους δορυφορικούς 
οικισμούς, εξαιτίας του μικρού πληθυσμού τους δε μπορεί να γίνεται με τα συμβατικά μέσα 
(τακτικές λεωφορειακές γραμμές), αλλά απαιτείται η οργάνωση από το δήμο ενός ευέλικτου 



 

- 16 - 

συστήματος συλλογικών μετακινήσεων που θα εξασφαλίζουν αξιόπιστη, γρήγορη και 
ανταγωνιστική του αυτοκινήτου εξυπηρέτηση. 

Πολεοδομικός στόχος πρέπει να παραμένει η αποθάρρυνση της διάχυσης των αστικών 
λειτουργιών στους γύρω οικισμούς. Μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν: 
1.  Η αποθάρρυνση της χρήσης του αυτοκινήτου για μετακίνηση προς το κέντρο της πόλης 
μέσω τιμολόγησης της στάθμευσης ή διοδίων. Έτσι θα βελτιωθεί η ποιότητα του 
περιβάλλοντος στο κέντρο της πόλης και θα γίνει επιθυμητός τόπος για κατοικία. 
2. Η δημιουργία, με τους πόρους που θα συγκεντρωθούν, ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και 
αξιόπιστου συστήματος δημόσιας συγκοινωνίας, με πυκνή δρομολόγηση και με χρήση 
προηγμένης τεχνολογίας για την πληροφόρηση των επιβατών που θα καταστήσουν τις 
μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης άνετες. 
3. Η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης για τους μόνιμους κατοίκους. 
4. Η δημιουργία εκτεταμένων περιοχών στο κέντρο χωρίς την παρουσία αυτοκινήτων 
(πεζοδρομήσεις). 
5. Η απαγόρευση μέσω πολεοδομικών πολιτικών των επεκτάσεων σε δορυφορικούς 
οικισμούς, των οποίων οι συνδέσεις με το κέντρο της πόλης είναι ενεργειακά τόσο 
απαιτητικές που δε μπορούν να γίνονται με ποδήλατο. 

Μία τουριστική πόλη έχει μεγάλη ευθύνη και κίνητρο να εφαρμόζει ένα πλέγμα 
κυκλοφοριακών και πολεοδομικών μέτρων που θα ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα, και 
να παρουσιάζει στους επισκέπτες την εικόνα μιας περιβαλλοντικά φιλικής πόλης. Θα  
βελτιώνει έτσι τη θέση της στο διεθνή ανταγωνισμό, θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα 
την κυκλοφοριακή πίεση που δέχεται τις περιόδους αιχμής και θα αυξάνει τη χωρητικότητά 
της για επισκέπτες. Άλλωστε ξεκινάει με τη βάση ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ δε διαθέτει αυτοκίνητο, δικαιούται ενός υψηλού επιπέδου 
κινητικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για ριζική στροφή των τουριστικών πόλεων 
αποτελεί η πλήρης ενημέρωση και υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρηματιών 
για τους σχεδιασμούς που πρέπει και αυτοί να αγκαλιάσουν βλέποντας τις προτεινόμενες 
αλλαγές ως μία ευκαιρία προόδου και ευημερίας. 
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