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1.Ειςαγωγή 

 

Η Ελλάδα ωσ νθςιωτικι χϊρα ζχει μεγάλο αρικμό λιμανιϊν. Σα περιςςότερα από αυτά, 

ιδιαίτερα ςτα νθςιά, ζχουν καταςκευαςτεί πριν αρκετζσ δεκαετίεσ με ςκοπό να 

εξυπθρετιςουν κυρίωσ τθν επικοινωνία των κατοίκων με τθν θπειρωτικι χϊρα και των 

νθςιϊν μεταξφ τουσ, αλλά και τθ διακίνθςθ των εμπορευμάτων από και προσ αυτά. Ζτςι, 

πρόκειται για λιμάνια με λίγεσ υποδομζσ οι οποίεσ για χρόνια αρκοφςαν για να 

εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ αυτζσ. 

 

Με τθν ζκρθξθ, όμωσ, τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ τα λιμάνια αυτά κλικθκαν να 

εξυπθρετιςουν πλοία μεγαλφτερου μεγζκουσ, πολφ μεγαλφτερουσ φόρτουσ επιβατϊν, 

περιςςότερα και μεγαλφτερα οχιματα μεταφοράσ προϊόντων. Οι εγκαταςτάςεισ τουσ ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ πλζον κρίνονται από ανεπαρκείσ ζωσ και προβλθματικζσ. 

 

Η αντορίνθ και το μεγαλφτερό τθσ λιμάνι, αυτό του Ακθνιοφ, αντιμετϊπιςαν και 

ςυνεχίηουν να αντιμετωπίηουν τθν παραπάνω κατάςταςθ. Πολφ περιςςότερο δε από άλλα 

νθςιά του ελλθνικοφ χϊρου, αφοφ τα τουριςτικά μεγζκθ είναι ιδιαίτερα αυξθμζνα. το νθςί 

εκτόσ από τουσ επιςκζπτεσ που διαμζνουν για κάποιεσ μζρεσ των καλοκαιρινϊν μθνϊν, 

φτάνουν και χιλιάδεσ θμεριςιοι επιςκζπτεσ που επιβαίνουν ςε κρουαηιερόπλοια. Σο νθςί 

τθσ αντορίνθσ αποτελεί βαςικό προοριςμό των κρουαηιερόπλοιων που πλζουν ςτθ 

Μεςόγειο, αφοφ θ καλντζρα του νθςιοφ αποτελεί ζνα από τα ςυγκλονιςτικότερα τοπία τθσ. 

 

Σο καλοκαίρι του 2008, κατά τθ διάρκεια του οποίου εκπονείται θ παροφςα μελζτθ ζγιναν 

ζργα επζκταςθσ του λιμανιοφ του Ακθνιοφ ϊςτε να μπορεί να ανταποκρικεί καλφτερα ςτθν 

τεράςτια κίνθςθ που δζχεται. 

 

1.1. Αντικείμενο μελζτησ 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι να διαμορφωκεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο 

κυκλοφορίασ και ςτάκμευςθσ για το λιμάνι του Ακθνιοφ. Επίςθσ, να διατυπωκεί ζνα ςφνολο 

προτάςεων για τθν καλφτερθ διαχείριςθ τθσ κυκλοφορίασ εντόσ του λιμανιοφ με ςκοπό τθν 

εφρυκμθ λειτουργία και τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων (κακυςτεριςεων, μειωμζνθσ 

αςφάλειασ) που υπάρχουν ςιμερα. 
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Η μελζτθ διαρκρϊνεται ωσ εξισ: Αρχικά, γίνεται μια καταγραφι τθσ υπάρχουςασ 

κατάςταςθσ, δθλαδι των κινιςεων των οχθμάτων και των πεηϊν, των κινιςεων των πλοίων 

και των εγκαταςτάςεων και χϊρων που διακζτει το λιμάνι. τθ ςυνζχεια, γίνεται μια 

αποτίμθςθ των προβλθμάτων που δθμιουργοφνται από τθ ςθμερινι λειτουργία του. 

 

Ζπειτα, κα διατυπωκοφν οι ςτόχοι του κυκλοφοριακοφ ςχεδιαςμοφ ςε ςχζςθ και με τα 

προβλιματα που ζχουν διαπιςτωκεί. Σζλοσ, κα παρουςιαςτεί θ πλιρθσ πρόταςθ για τθ 

διαχείριςθ τθσ κυκλοφορίασ εντόσ του λιμζνα που κα περιλαμβάνει ζνα ςχζδιο 

κυκλοφορίασ και ζνα ςχζδιο ςτάκμευςθσ ςυνοδευόμενα από ζνα πακζτο 

ςυμπλθρωματικϊν προτάςεων και μζτρων που κρίνονται αναγκαία για τθν αποτελεςματικι 

και αςφαλι του λειτουργία. 

 

1.2. Ομάδα Μελζτησ 

 

Η ομάδα μελζτθσ αποτελείται από τουσ: 

 

 ταφρο Κωνςταντινίδθ, ςυγκοινωνιολόγο - πολιτικό μθχανικό, ανάδοχο, ςυντονιςτι 

και επιςτθμονικό υπεφκυνο τθσ μελζτθσ, 

 Γιϊργο Μπριςίμθ, ςυγκοινωνιολόγο - πολιτικό μθχανικό 

 

1.3. Ευχαριςτίεσ 

 

Η ομάδα μελζτθσ κα ικελε να ευχαριςτιςει ιδιαίτερα τον Τπεφκυνο Λιμζνα κ. Ματκαίο 

αλίβερο για τθν παροχι πολφτιμων ςτοιχείων ςχετικϊν με τθν κίνθςθ των πλοίων, τον 

αρικμό των επιβατϊν και των οχθμάτων που φορτϊνονται ςε αυτά, τισ διαςτάςεισ των 

πλοίων κλπ. Επίςθσ, ευχαριςτεί τουσ λιμενικοφσ υπαλλιλουσ κ. Βελεγράκθ Μανϊλθ και 

Δανίκα Αντϊνθ που με τθν πολφχρονθ εμπειρία τουσ βοικθςαν ςτον εντοπιςμό 

προβλθμάτων που ςχετίηονται με τισ λειτουργίεσ του λιμανιοφ με τα οποίεσ αςχολείται θ 

παροφςα μελζτθ. 

 

 

 

 

 



                                                                                               Μελέηη Κσκλοθοριακών Ρσθμίζεων Αθηνιού 

 

 STREET ● ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ● ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟΙ ● ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ 
 

[4] 

2. Περιγραφή Τπάρχουςασ Κατάςταςησ 

 

2.1. Τποδομζσ του λιμανιοφ  

 

2.1.1. εγκαταςτάςεισ και χϊροι λιμζνοσ 

 

το λιμάνι του Ακθνιοφ ζγιναν εργαςίεσ επζκταςθσ το καλοκαίρι του 2008 κατά τθ διάρκεια 

του οποίου εκπονικθκε και θ παροφςα μελζτθ. Ζτςι, θ υποδομι του για υποδοχι πλοίων 

βελτιϊκθκε ςθμαντικά, ενϊ αυξικθκαν εκτόσ από τουσ χϊρουσ για τον ελλιμενιςμό των 

πλοίων και οι χϊροι που διατίκενται για τισ επίγειεσ λειτουργίεσ του λιμανιοφ.  

 

Εντόσ του λιμανιοφ οι μθ ςτεγαςμζνοι χϊροι δεν ζχουν καμία διαμόρφωςθ. Η κίνθςθ και θ 

ςτάκμευςθ γίνονται είτε αυκαίρετα, είτε κατόπιν ςυμφωνίασ, είτε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

των λιμενικϊν και πάντωσ κακορίηονται με εμπειρικό τρόπο. 

 

Μποροφν να διακρικοφν οι εξισ χϊροι: 

 

 Χϊροι οι οποίοι μζνουν ελεφκεροι για τθν κυκλοφορία των πάςθσ φφςεωσ 

οχθμάτων που κινοφνται ςτο λιμάνι 

 Χϊροι ςτάκμευςθσ παράπλευροι ςτουσ προβλιτεσ για αναμονι των οχθμάτων που 

αναχωροφν 

 Χϊροι ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων (αδιαμόρφωτοσ χϊροσ πάνω από τθν εκκλθςία του 

Αγ. Νικολάου και αδιαμόρφωτοσ χϊροσ ςτα βόρεια του ςθμείου όπου ο δρόμοσ 

καταλιγει ςτο λιμάνι) 

 

Εκτόσ των μθ καλυμμζνων χϊρων, ςτο λιμάνι υπάρχουν κτίςματα, τα οποία είτε ςχετίηονται 

άμεςα με τθ λειτουργία του, είτε όχι. Πιο ςυγκεκριμζνα, τα κτίςματα που εξυπθρετοφν 

άμεςα τισ λειτουργίεσ του λιμανιοφ είναι τα εξισ: 

 

 Κτίρια του λιμεναρχείου ςτο νότιο άκρο του λιμζνα. τα κτίρια αυτά 

περιλαμβάνεται και το κτίριο αναμονισ των επιβατϊν που αναχωροφν με το 

αμζςωσ επόμενο, κάκε φορά, πλοίο. 

 τζγαςτρο αναμονισ των επιβατϊν  
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 Σα υπόλοιπα κτίςματα του λιμανιοφ. Σα κτίρια αυτά ςτεγάηουν κατά κφριο λόγο 

γραφεία υπθρεςιϊν, δθλαδι, γραφεία ταξιδιωτικϊν πρακτορείων και ναυτιλιακϊν 

εταιριϊν, γραφεία επιχειριςεων ενοικίαςθσ αυτοκινιτων, αλλά και καφετζριεσ και 

εςτιατόρια που εξυπθρετοφν επιβάτεσ που αναμζνουν ςτο λιμάνι ι άρτι αφιχκζντεσ 

ςε αυτό. 

 

Επιςθμαίνεται, τζλοσ, ότι εκτόσ των προβλθτϊν όπου δζνουν τα πλοία που μεταφζρουν 

επιβάτεσ, ςτο βόρειο άκρο του λιμζνα υπάρχει και ζνασ προβλιτασ για τθ φορτοεκφόρτωςθ 

επικίνδυνων φορτίων. 

 

2.1.2. ςυγκοινωνιακι ςφνδεςθ λιμζνα με το υπόλοιπο νθςί 

 

Σο λιμάνι του Ακθνιοφ ςυνδζεται με το υπόλοιπο νθςί μζςω ενόσ ελικοειδοφσ δρόμου ο 

οποίοσ καταλιγει ςτο βαςικό άξονα κυκλοφορίασ Οίασ – Μεγαλοχωρίου. Σο πλάτοσ του 

δρόμου ςε οριςμζνα τμιματά του γίνεται μικρότερο των 6 μζτρων με ςυνζπεια να 

δθμιουργοφνται προβλιματα ςτθν κυκλοφορία τα οποία επιδεινϊνονται και από το μεγάλο 

μζγεκοσ των οχθμάτων που κυκλοφοροφν (τουριςτικά λεωφορεία και λεωφορεία του ΚΣΕΛ 

50 κζςεων, φορτθγά που μεταφζρουν προϊόντα κλπ). 

 

2.1.3. δθμόςια ςυγκοινωνία 

 

Σο λιμάνι του Ακθνιοφ ςυνδζεται με δθμόςια ςυγκοινωνία με τα Φθρά, το Καμάρι και τθν 

Περίςςα. Σο ΚΣΕΛ αντορίνθσ εκτελεί δρομολόγια που ανταποκρίνονται ςτισ αφίξεισ και 

αναχωριςεισ των πλοίων και για το λόγο αυτό δεν ζχουν ζνα ςτακερό χρονοδιάγραμμα. 

 

Σα λεωφορεία που δρομολογοφνται ςτα ςυγκεκριμζνα δρομολόγια είναι 50 κζςεων, ενϊ 

δρομολογοφνται μζχρι και τρία λεωφορεία κάκε φορά. Σο ΚΣΕΛ άρα ζχει τθ δυνατότθτα 

μεταφοράσ περίπου 65-70 επιβάτεσ από κάκε πλοίο που φτάνει ςτο λιμάνι τθσ αντορίνθσ 

προσ κάκε προοριςμό, αν ςυνυπολογίςουμε τουσ όρκιουσ, οι οποίοι κανονικά δε κα ζπρεπε 

να υπάρχουν. Η μεταφορικι ικανότθτα αυτι του ΚΣΕΛ κρίνεται ανεπαρκισ για τισ 

περιόδουσ αιχμισ αφοφ ο αρικμόσ των επιβατϊν που αφικνοφνται ςτο λιμάνι χωρίσ όχθμα 

ξεπερνά κατά πολφ τον αρικμό αυτό. Βζβαια, θ επιβατικι κίνθςθ, όπωσ είναι φυςικό, 

παρουςιάηει ζντονθ εποχικότθτα και θ απόκτθςθ και δρομολόγθςθ επιπλζον οχθμάτων για 
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τθν παραγωγι του αυξθμζνου καλοκαιρινοφ μεταφορικοφ ζργου, οδθγεί ςε υπολειτουργία 

τουσ υπόλοιπουσ μινεσ του ζτουσ. 

 

Εκτόσ από το ΚΣΕΛ, υπάρχουν και ταξί τα οποία εξυπθρετοφν τισ μετακινιςεισ των 

επιςκεπτϊν που φτάνουν ςτο λιμάνι. Η χριςθ των ταξί για πρόςβαςθ ςτο και αναχϊρθςθ 

από το λιμάνι γίνεται δφςκολθ λόγω τθσ μεγάλθσ ηιτθςθσ που παρουςιάηεται τισ ςτιγμζσ 

αφιξοαναχωριςεων των επιβατικϊν πλοίων ςε ςυνδυαςμό με το ςχετικά μικρό αρικμό των 

ταξί. 

 

Άλλο ζνα μεγάλο ποςοςτό των επιβατϊν μεταφζρονται ςτον προοριςμό τουσ εντόσ του 

νθςιοφ με οχιματα (mini buses) που δρομολογοφν οι ιδιοκτιτεσ των ξενοδοχειακϊν 

επιχειριςεων και των ενοικιαηόμενων δωματίων. 

 

2.2. Κινήςεισ εντόσ του λιμζνα 

 

2.2.1. καλάςςια κυκλοφορία – κυκλοφοριακζσ αιχμζσ 

 

το εςωτερικό των λιμανιϊν, όπωσ είναι φυςικό, οι βαςικότεροι πόλοι γζνεςθσ και ζλξθσ 

μετακινιςεων είναι τα πλοία που αφικνοφνται και αναχωροφν. Για να γίνει διαχείριςθ, άρα, 

τθσ κυκλοφορίασ εντόσ του χϊρου ενόσ λιμανιοφ κα πρζπει να εντοπιςτοφν οι αιχμζσ τθσ 

κίνθςθσ των πλοίων.  

 

Σο λιμάνι τθσ αντορίνθσ δζχεται μεγάλθ πίεςθ λόγω του αυξθμζνου αρικμοφ αλλά και 

μεγζκουσ των πλοίων που φτάνουν εκεί. Πζρα όμωσ από το γεγονόσ ότι το νθςί αποτελεί 

βαςικό προοριςμό για τα κρουαηιερόπλοια τθσ Μεςογείου και άρα θ κίνθςθ του λιμανιοφ 

του είναι αυξθμζνθ ςε ςχζςθ με άλλα λιμάνια των Κυκλάδων, υπάρχει και θ ιδιαιτερότθτα 

ότι μεγάλα επιβατικά πλοία τθσ γραμμισ ζχουν ωσ τερματικό το λιμάνι του Ακθνιοφ. Αυτό 

ςυνεπάγεται ότι ςε περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα (από τθν άφιξθ ωσ τθν αναχϊρθςθ του 

πλοίου) ςυγκεντρϊνονται ςτουσ περιοριςμζνουσ χϊρουσ του λιμανιοφ πλικοσ επιβατϊν 

που επιςτρζφουν ςτον Πειραιά και αυτϊν που φτάνουν ςτο νθςί. Σο ίδιο ςυμβαίνει και για 

τα οχιματα (ΙΧ των επιςκεπτϊν αλλά και τα φορτθγά). Ζτςι, θ κατάςταςθ ςτο λιμάνι του 

Ακθνιοφ εμφανίηεται ιδιαίτερα επιβαρυμζνθ. 
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τον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά το πρόγραμμα αναχωριςεων από το λιμάνι του 

Ακθνιοφ, κακϊσ και τθσ παραμονισ κρουαηιερόπλοιων για τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ του 

2008 κατά τθ διάρκεια του οποίου εκπονείται θ παροφςα μελζτθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΤΣΔΡΑ 

Ακτοπλοΐα 

 

Κρουαζιερόπλοια 

Ώρα Πλοίο Πλοίο Ώρα 

7:30 Αρςινόθ SILVER WHISPER 07:00 – 18:00 

9:00 Πρζβελισ   

10:45 Super Jet     

11:00 Sea Runner   

11:45 High Speed 5     

11:50 Flying Cat 4     

16:00 Blue Star Paros     

16:00 Ρομίλντα     

17:45 Flying Cat 4     

18:00 Super Jet     

18:00 Sea Runner   

21:00 Flying Cat 3     
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ΣΡΙΣΗ 

Ακτοπλοΐα 

 

Κρουαζιερόπλοια 

Ώρα Πλοίο Πλοίο Ώρα 

3:30 Ιεράπετρα OCEAN VILLAGE  07:00 – 18:00 

9:00 Πρζβελισ ZUIDERDAM 11:00 – 23:00 

10:45 Super Jet STAR CLIPPER 13:00 – 19:30 

11:00 Sea Runner ORIENT QUEEN 16:00 – 22:00 

11:45 High Speed 5   

11:50 Flying Cat 4   

12:00 Νταλιάνα   

16:00 Blue Star Paros     

17:45 Flying Cat 4     

18:00 Sea Runner   

18:00 Super Jet   

19:00 Πρζβελισ     

20:50 Παναγία Σινου     

21:00 Flying Cat 3    

ΣΔΣΑΡΣΗ 

Ακτοπλοΐα 

  

Κρουαζιερόπλοια 

Ώρα Πλοίο Πλοίο Ώρα 

7:00 Ρομίλντα SPLENDOUR 07:00 – 17:00 

9:00 Παναγία Σινου     

9:00 Πρζβελισ   

10:45 Super Jet     

11:00 Sea Runner   

11:45 High Speed 5   

11:50 Flying Cat 4   

15:00 Ρομίλντα     

16:00 Blue Star Paros     

16:00 Αρςινόθ     

17:45 Flying Cat 4     

18:00 Sea Runner    

18:00 Super Jet    

21:00 Flying Cat 3    
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ΠΔΜΠΣΗ 

Ακτοπλοΐα 

  

Κρουαζιερόπλοια 

Ώρα Πλοίο Πλοίο Ώρα 

7:30 Αρςινόθ GRAND VOYAGER  07:00 – 13:00 

9:00 Πρζβελισ BLUE MONARCH 07:30 – 12:00 

10:45 Super Jet COSTA FORTUNA 07:30 – 13:30 

11:00 Sea Runner AIDA VITA 09:00 – 18:00 

11:45 High Speed 5 AQUA MARINE 15:00 – 20:00 

11:50 Flying Cat 4 CRISTAL  15:00 – 20:00 

16:00 Blue Star Paros OCEAN COUNTESS 15:00 – 20:00 

16:00 Αρςινόθ   

17:45 Flying Cat 4   

18:00 Sea Runner   

18:00 Super Jet   

20:35 Β. Κορνάροσ   

21:00 Flying Cat 3   

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

Ακτοπλοΐα 

  

Κρουαζιερόπλοια 

Ώρα Πλοίο Πλοίο Ώρα 

8:30 Αρςινόθ ZENITH 08:00 – 18:00 

9:00 Ρομίλντα INSIGNIA 08:00 – 18:00 

9:00 Πρζβελισ NAUTICA 08:00 – 18:00 

10:45 Super Jet   

11:00 Sea Runner     

11:45 High Speed 5   

11:50 Flying Cat 4   

15:00 Ρομίλντα     

16:00 Blue Star Paros     

17:45 Flying Cat 4     

18:00 Sea Runner   

18:00 Super Jet   

21:00 Flying Cat 3     
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ΑΒΒΑΣΟ 

Ακτοπλοΐα 

  

Κρουαζιερόπλοια 

Ώρα Πλοίο Πλοίο Ώρα 

3:30 Β. Κορνάροσ BLUE MONARCH  06:00 – 11:00 

9:00 Πρζβελισ ANKARA  07:00 – 12:00 

10:45 Super Jet 
COSTA 

ROMANTICA 
07:00 – 13:00 

11:00 Sea Runner SEA BOURN SPIRIT 07:00 – 17:00 

11:45 High Speed 5   

11:50 Flying Cat 4   

16:00 Blue Star Paros   

17:45 Flying Cat 4     

18:00 Sea Runner     

18:00 Super Jet   

20:50 Παναγία Σινου    

21:00 Flying Cat 3   

ΚΤΡΙΑΚΗ 

Ακτοπλοΐα 

  

Κρουαζιερόπλοια 

Ώρα Πλοίο Πλοίο Ώρα 

7:30 Αρςινόθ EMERALD 07:00 – 18:00 

9:00 Παναγία Σινου OCEAN COUNTESS 15:00 – 20:00 

9:00 Πρζβελισ     

10:45 Super Jet   

11:00 Sea Runner   

11:45 High Speed 5   

11:50 Flying Cat 4   

15:50 Αρςινόθ   

16:00 Blue Star Naxos   

17:45 Flying Cat 4     

18:00 Sea Runner     

18:00 Super Jet     

20:35 Ιεράπετρα     

21:00 Flying Cat 3   

 

Πίνακασ 1. Αναχωριςεισ πλοίων και παραμονζσ κρουαηιερόπλοιων ςτο λιμάνι του Ακθνιοφ 

 

Από τον παραπάνω πίνακα και βγαίνει το ςυμπζραςμα ότι οι κυκλοφοριακζσ αιχμζσ τθσ 

καλάςςιασ κυκλοφορίασ εντοπίηονται τισ θμζρεσ Σρίτθ και Πζμπτθ από τισ 17:45 ζωσ τισ 

18:00. το μικρό αυτό χρονικό διάςτθμα γίνεται επιβίβαςθ ςε ζνα κρουαηιερόπλοιο (ενϊ 

άλλα τρία παραμζνουν ςτο χϊρο του λιμανιοφ) και αναχϊρθςθ 3 πλοίων, δφο επιβατθγϊν 

(Flying Cat 4, Super Jet) και ενόσ επιβατθγοφ και οχθματαγωγοφ (Sea Runner). Άλλθ αιχμι 

που παρουςιάηει ενδιαφζρον είναι θ πρωινι αιχμι τθσ Σρίτθσ, τισ ϊρεσ 10:45 – 12:00. Σότε, 
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γίνεται αποβίβαςθ από ζνα κρουαηιερόπλοιο (ενϊ άλλο ζνα παραμζνει ςτο λιμάνι) ενϊ 

αναχωροφν 5 πλοία.  Σα δφο από αυτά είναι επιβατθγά (Super Jet, Flying Cat 4) και τα άλλα 

τρία είναι επιβατθγά και οχθματαγωγά (Sea Runner, High Speed 5, Νταλιάνα). Σζλοσ, άλλθ 

μια αιχμι που πρζπει να λθφκεί υπόψθ κατά τον κυκλοφοριακό ςχεδιαςμό είναι αυτι που 

λαμβάνει χϊρα κάκε Παραςκευι 15:00 – 16:00. ε αυτό το χρονικό διάςτθμα αναχωροφν 2 

μεγάλα επιβατθγά και οχθματαγωγά πλοία (Ρομίλντα, Blue Star Paros) ενϊ υπάρχει και 

παραμονι 3 κρουαηιερόπλοιων ςτο λιμάνι. 

 

Οι καλάςςιεσ αυτζσ κινιςεισ των πλοίων ςτο λιμάνι του Ακθνιοφ ςυνεπάγονται και 

αντίςτοιχεσ κινιςεισ ανκρϊπων και οχθμάτων ςτουσ επίγειουσ χϊρουσ του. Η κυκλοφορία 

που γεννάται από τα πλοία και που πρζπει να είναι ςε κζςθ να εξυπθρετεί το λιμάνι 

εξετάηονται ςτισ επόμενεσ δφο παραγράφουσ. 

 

2.2.2. κυκλοφορία οχθμάτων εντόσ του χϊρου του λιμανιοφ 

 

Όπωσ ζχει επιςθμανκεί παραπάνω, το  λιμάνι του Ακθνιοφ ζχει μόνο μία πρόςβαςθ, 

είςοδο-ζξοδο. Από το ςυγκεκριμζνο ςθμείο ειςζρχονται και εξζρχονται όλα τα οχιματα.  

 

το χϊρο του λιμανιοφ κινοφνται ςχεδόν όλων των ειδϊν τα οχιματα, εξυπθρετϊντασ 

διαφορετικζσ λειτουργίεσ το κάκε ζνα. Αναλυτικά, ςυναντϊνται: 

 

 Φορτθγά αυτοκίνθτα τα οποία μεταφζρουν εμπορεφματα από και προσ το νθςί τθσ 

αντορίνθσ 

 ΙΧ των επιςκεπτϊν του νθςιοφ που φτάνουν ςτο νθςί και αναχωροφν από αυτό με 

τα οχθματαγωγά πλοία 

 Σουριςτικά λεωφορεία διαφόρων μεγεκϊν. Σα λεωφορεία αυτά μεταφζρουν τουσ 

επιβάτεσ των κρουαηιερόπλοιων ςτουσ διάφορουσ προοριςμοφσ τουσ εντόσ τθσ 

αντορίνθσ και τουσ επιςτρζφουν ϊςτε να αναχωριςουν και πάλι 

 Λεωφορεία του ΚΣΕΛ 

 Σαξί 

 ΙΧ και δίκυκλα των εργαηόμενων ςτισ επιχειριςεισ του λιμανιοφ και ςτο λιμεναρχείο 

και οχιματα του λιμεναρχείου 

 Ενοικιαηόμενα οχιματα (ΙΧ, «γουροφνεσ», δίκυκλα) που διακζτουν οι αντίςτοιχεσ 

επιχειριςεισ που ςτεγάηονται ςτο λιμάνι, ςτουσ επιςκζπτεσ του νθςιοφ. Ο αρικμόσ 



                                                                                               Μελέηη Κσκλοθοριακών Ρσθμίζεων Αθηνιού 

 

 STREET ● ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ● ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟΙ ● ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ 
 

[12] 

των οχθμάτων αυτϊν αυξάνεται κατά τισ αφίξεισ των πλοίων αφοφ οι επιχειριςεισ 

μεταφζρουν τα οχιματα ςτο λιμάνι ϊςτε να τα παραδϊςουν απ’ ευκείασ (με τθν 

αποβίβαςι τουσ) ςτουσ πελάτεσ τουσ 

 Οχιματα (ΙΧ και κυρίωσ mini buses) των ιδιοκτθτϊν ενοικιαηόμενων δωματίων. Οι 

επιχειρθματίεσ αυτοί φτάνουν ςτο λιμάνι πριν αφιχκεί κάποιο επιβατθγό πλοίο 

προσ εξεφρεςθ πελατϊν. Με τα οχιματά τουσ μεταφζρουν τουσ πελάτεσ τουσ ςτα 

δωμάτια 

 Οχιματα τροφοδοςίασ των διαφόρων επιχειριςεων του λιμανιοφ  

 ΙΧ και δίκυκλα των προςϊπων που επιςκζπτονται τα καταςτιματα και τισ 

επιχειριςεισ του λιμανιοφ 

 

Όλα αυτά τα οχιματα μοιράηονται τον περιοριςμζνο χϊρο του λιμανιοφ και μάλιςτα με μια 

ομαλι κατανομι ςτο χρόνο, αφοφ βρίςκονται ςχεδόν όλα ςτα χρονικά διαςτιματα πριν τθν 

άφιξθ μζχρι και μετά τθν αναχϊρθςθ των πλοίων, ιδίωσ των μεγάλων επιβατθγϊν-

οχθματαγωγϊν.  

 

Είναι φυςικό οι αιχμζσ ςτθν κυκλοφορία των οχθμάτων να παρουςιάηεται παράλλθλα με τισ 

αιχμζσ ςτθ καλάςςια κυκλοφορία που επιςθμάνκθκαν ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. Πιο 

ςυγκεκριμζνα οι αιχμζσ ζχουν ωσ εξισ: 

 

a. τισ θμζρεσ ςτισ οποίεσ καταφτάνουν ταυτόχρονα τρία κρουαηιερόπλοια (Πζμπτθ, 

Παραςκευι, άββατο) 

 

b. τισ ϊρεσ 10:45 – 12:00 τθσ Σρίτθσ. Σότε, αποβιβάηονται επιβάτεσ από ζνα 

κρουαηιερόπλοιο (ZUIDERDAM) ενϊ αναχωροφν 5 πλοία.  Σα δφο από αυτά είναι 

επιβατθγά (Super Jet, Flying Cat 4) και τα άλλα τρία είναι επιβατθγά και 

οχθματαγωγά (Sea Runner, High Speed 5, Νταλιάνα) 

 

 

c. κάκε Παραςκευι 15:00 – 16:00. ε αυτό το χρονικό διάςτθμα αναχωροφν 2 μεγάλα 

επιβατθγά και οχθματαγωγά πλοία (Ρομίλντα, Blue Star Paros). Από άποψθ 

κυκλοφορίασ οχθμάτων, θ αιχμι αυτι είναι πιο ςθμαντικι από τθν α. Σο Blue Star 

ςυνικωσ μεταφζρει μεγάλο αρικμό φορτθγϊν οχθμάτων που επιβαρφνουν πολφ 

κυκλοφοριακά το λιμάνι. 
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Η απόδοςθ του χϊρου του κάκε διαφορετικοφ είδουσ οχιματοσ ζχει γίνει με εμπειρικό 

τρόπο. Ζτςι, το νότιο άκρο του λιμανιοφ χρθςιμοποιείται κυρίωσ για χϊροσ αναμονισ των 

φορτθγϊν που αναχωροφν με το επόμενο οχθματαγωγό πλοίο. Μπροςτά από τον 

προβλιτα που βρίςκονται οι εγκαταςτάςεισ του λιμεναρχείου και χϊροσ αναμονισ των 

επιβατϊν δθμιουργείται μια ςειρά οχθμάτων (ΙΧ και φορτθγϊν) που αναχωροφν ενϊ μζνει 

και ελεφκεροσ διάδρομοσ για να μποροφν να διζλκουν τα οχιματα από το οχθματαγωγό 

που καταφκάνει ςτο λιμάνι. 

 

Ο χϊροσ βόρεια του ςτεγάςτρου αναμονισ των επιβατϊν χρθςιμοποιείται από τα 

τουριςτικά λεωφορεία και το ΚΣΕΛ. Εκεί ςτακμεφουν επίςθσ και τα mini buses των 

επιχειρθματιϊν ενοικιαηόμενων δωματίων. Ανατολικά και βόρειά του ςτακμεφουν τα ταξί. 

Νότια και δυτικά του, κατά περίπτωςθ, ςτακμεφουν τουριςτικά λεωφορεία ι οχιματα 

(φορτθγά και ΙΧ) που πρόκειται να ταξιδζψουν. 

 

Σα υπόλοιπα οχιματα κινοφνται και ςτακμεφουν ςτουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ του λιμανιοφ 

και ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ πάνω από τθν εκκλθςία του Αγ. Νικολάου. 

 

2.2.3. κυκλοφορία πεηϊν εντόσ του χϊρου του λιμανιοφ 

 

Οι επιβάτεσ των πλοίων που φτάνουν ςτθ αντορίνθ ι/και φεφγουν από αυτι χωρίσ όχθμα, 

φτάνουν ςτο λιμάνι με διάφορουσ τρόπουσ όπωσ με τα λεωφορεία του ΚΣΕΛ, με ταξί, με το 

mini bus του ξενοδοχείου ςτο οποίο διζμειναν, με το ενοικιαηόμενο όχθμά τουσ το οποίο 

παραδίδουν ςτο λιμάνι κλπ. Οι ντόπιοι φτάνουν ςτο λιμάνι και με τα ΙΧ τουσ ι τα ΙΧ 

γνωςτϊν τουσ. 

 

Οι κινιςεισ των πεηϊν εντόσ του λιμανιοφ μποροφν να διακρικοφν ςτισ κφριεσ κινιςεισ των 

επιβατϊν των πλοίων που αφικνοφνται ι αναχωροφν και ςτισ υπόλοιπεσ, δευτερεφουςεσ 

κινιςεισ τουσ που ςχετίηονται με τισ υπόλοιπεσ λειτουργίεσ, τα εμπορικά καταςτιματα, τισ 

διάφορεσ επιχειριςεισ και το λιμεναρχείο. Βαςικι μζριμνα τθσ μελζτθσ είναι θ διαχείριςθ 

των κινιςεων τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ αφοφ αυτζσ είναι κατά πολφ πυκνότερεσ από τισ 

δεφτερεσ. 
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Όπωσ αναφζρκθκε ςε προθγοφμενθ παράγραφο, υπάρχουν δφο βαςικζσ εγκαταςτάςεισ για 

τθν εξυπθρζτθςθ των επιβατϊν των πλοίων. Αυτζσ είναι ο χϊροσ αναμονισ ςτο κζντρο 

περίπου του λιμανιοφ και ο κλειςτόσ χϊροσ αναμονισ για τουσ επιβάτεσ του πλοίου που 

αναχωρεί άμεςα. Οι κφριεσ κινιςεισ λαμβάνουν χϊρα ανάμεςα ςε αυτά τα δφο ςθμεία, τισ 

πόρτεσ των πλοίων και τθν είςοδο-ζξοδο του λιμανιοφ. 

 

Πιο αναλυτικά, οι επιβάτεσ που πρόκειται να αναχωριςουν με κάποιο πλοίο φτάνουν με 

κάποιον από τουσ τρόπουσ που προαναφζρκθκαν ςτον ανοιχτό χϊρο αναμονισ. Από εκεί, 

όταν θ αναχϊρθςθ του πλοίου με το οποίο πρόκειται να ταξιδζψουν είναι θ αμζςωσ 

επόμενθ, κινοφνται προσ τον κλειςτό χϊρο αναμονι. Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ κίνθςθσ 

αυτισ οι επιβάτεσ είναι αναγκαςμζνοι να περάςουν ανάμεςα από τα οχιματα (ΙΧ, φορτθγά 

και δίκυκλα) τα οποία πρόκειται να ταξιδζψουν με το ίδιο πλοίο. Από το χϊρο αναμονισ 

επιβιβάηονται ςτο πλοίο ζπειτα από εντολι του καπετάνιου του πλοίου. 

 

Οι επιβάτεσ που φτάνουν ςτο λιμάνι με κάποιο πλοίο, μόλισ αποβιβαςτοφν κινοφνται 

ανάμεςα από τα οχιματα που αναμζνουν να φορτωκοφν ςτο πλοίο, προσ το χϊρο όπου 

βρίςκονται το ΚΣΕΛ, τα ταξί και οι ιδιοκτιτεσ ενοικιαηόμενων δωματίων και αυτοκινιτων, 

δθλαδι βόρεια του ςτεγάςτρου αναμονισ. Από εκεί αναχωροφν με κάποιο όχθμα προσ 

τουσ διάφορουσ προοριςμοφσ εντόσ του νθςιοφ. 

 

Σαυτόχρονα μπορεί να γίνεται επιβίβαςθ-αποβίβαςθ ςε δφο πλοία τθσ ακτοπλοΐασ και ςε 

κάποιο κρουαηιερόπλοιο με ςυνζπεια οι κινιςεισ να είναι πολλζσ, αλλθλοεμπλεκόμενεσ και 

δφςκολα διαχειρίςιμεσ. 

 

2.3. Εντοπιςμόσ προβλημάτων 

 

Από τθν περιγραφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ που ζγινε, ιδθ ζχουν διαφανεί τα 

προβλιματα τα οποία αντιμετωπίηει το λιμάνι του Ακθνιοφ και που πρζπει να 

αντιμετωπίςει ο κυκλοφοριακόσ ςχεδιαςμόσ. Σα προβλιματα αυτά, αναλυτικά, είναι τα 

εξισ: 

 

 Ανεπαρκισ χϊροσ για τθν κίνθςθ των οχθμάτων ςε ςχζςθ με τουσ αντίςτοιχουσ 

φόρτουσ 
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 Ανεπαρκισ χϊροσ για ςτάκμευςθ, κυρίωσ των οχθμάτων (είτε φορτθγϊν, είτε ΙΧ, 

είτε δίκυκλων) που φορτϊνονται ςτα πλοία αλλά και των τουριςτικϊν λεωφορείων 

που μεταφζρουν τουσ τουρίςτεσ από τα κρουαηιερόπλοια 

 Αδιαμόρφωτοι χϊροι ςτάκμευςθσ. Ο χϊροσ πάνω από τθν εκκλθςία του Αγίου 

Νικολάου δεν ζχει καμιά διαμόρφωςθ με αποτζλεςμα τα οχιματα να ςτακμεφουν 

τυχαία και άρα να υπάρχει ςπατάλθ πολφτιμου χϊρου. Σο ίδιο ιςχφει και για τουσ 

άλλουσ, μικρότερουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ 

 Ο χϊροσ του λιμανιοφ είναι απολφτωσ αδιαμόρφωτοσ ωσ προσ τθν κυκλοφοριακι 

του λειτουργία. Δθλαδι, δεν υπάρχουν κακοριςμζνοι χϊροι για αναμονι 

οχθμάτων, για τθν κίνθςι τουσ, για ςτάςθ των λεωφορείων και των ταξί και για τθν 

κίνθςθ των πεηϊν. Ο κακοριςμόσ των χϊρων αυτϊν γίνεται εμπειρικά ςφμφωνα με 

τισ οδθγίεσ των λιμενικϊν υπαλλιλων. 

 Ωσ αποτζλεςμα αυτισ τθσ κατάςταςθσ υπάρχουν πολλζσ εμπλοκζσ των διαφόρων 

κινιςεων που λαμβάνουν χϊρα μεταξφ τουσ με ςυνζπεια κακυςτεριςεισ ςτθν 

εκκζνωςθ του λιμανιοφ και τθ φόρτωςθ των πλοίων κακϊσ και επιπτϊςεισ ςτθν 

αςφάλεια των πεηϊν 

 Μθ λειτουργικι χωροκζτθςθ του ςτεγάςτρου αναμονισ των επιβατϊν. Σο 

ςτζγαςτρο αυτό καταςκευάςτθκε όταν το λιμάνι είχε άλλθ μορφι. Με τισ 

επεκτάςεισ, όμωσ, του λιμανιοφ βρζκθκε ςε κεντρικό ςθμείο του όλου χϊρου, 

εμποδίηοντασ τθν κίνθςθ και τθ ςτάκμευςθ των οχθμάτων που φορτϊνονται ςτα 

πλοία και οδθγϊντασ ςε εμπλοκζσ των κινιςεων των πεηϊν με τισ κινιςεισ των 

οχθμάτων. Επίςθσ, ο χϊροσ αναμονισ δεν είναι τίποτα παραπάνω από ζνα 

ςτζγαςτρο που παρζχει ςκιά ςτουσ επιβάτεσ. Δεν υπάρχουν οποιεςδιποτε άλλεσ 

ανζςεισ (οφτε καν κακίςματα) γεγονόσ που κάνει τθν εγκατάςταςθ ανεπαρκι. 

 Σα γραφεία ενοικίαςθσ αυτοκινιτων πολλζσ φορζσ υπερβαίνουν το χϊρο που τουσ 

ζχει παραχωρθκεί για ςτάκμευςθ των αυτοκινιτων που νοικιάηουν. Ο διακζςιμοσ 

χϊροσ μειϊνεται, ζτςι, περεταίρω. 

 Η οδόσ που καταλιγει ςτο λιμάνι ζχει ανεπαρκι γεωμετρικά χαρακτθριςτικά για το 

φόρτο που καλείται να εξυπθρετιςει. Η κυριότερθ δυςκολία παρατθρείται κατά τθ 

διαςταφρωςθ των οχθμάτων μεγάλου μεγζκουσ (φορτθγϊν και λεωφορείων) 

 Σα δρομολόγια του ΚΣΕΛ μποροφν να απορροφιςουν μόνο ζνα μικρό τμιμα τθσ 

ηιτθςθσ για μεταφορά από το λιμάνι ςτουσ διάφορουσ προοριςμοφσ και το 

αντίςτροφο 



                                                                                               Μελέηη Κσκλοθοριακών Ρσθμίζεων Αθηνιού 

 

 STREET ● ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ● ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟΙ ● ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ 
 

[16] 

 Σα τουριςτικά λεωφορεία που εξυπθρετοφν τα κρουαηιερόπλοια καταλαμβάνουν 

υπερβολικά μεγάλο χϊρο (ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι ζκταςθ του λιμανιοφ) 

 Ειςζρχονται ςτο χϊρο πολλά οχιματα που μόνο ζμμεςα ςχετίηονται με τθ 

λειτουργία του λιμανιοφ. Πρόκειται για τα mini buses των επιχειρθματιϊν 

ενοικιαηόμενων δωματίων που μεταφζρουν τουσ πελάτεσ από το λιμάνι ςτα 

δωμάτια και αντίςτροφα, τα αυτοκίνθτα των επιχειρθματιϊν που καταφκάνουν 

προσ αναηιτθςθ πελατϊν κακϊσ και τα ενοικιαηόμενα αυτοκίνθτα που οι 

αντίςτοιχοι επιχειρθματίεσ παραδίδουν ςτουσ πελάτεσ τουσ ςτο λιμάνι. Σα οχιματα 

αυτά επιβαρφνουν ςθμαντικά και με τθ ςτάκμευςι τουσ και με τθν κίνθςι τουσ τθν 

κυκλοφοριακι κατάςταςθ του λιμανιοφ 

 Οι ίδιοι οι ιδιοκτιτεσ των επιχειριςεων ενοικιαηομζνων δωματίων κατά τθν 

αναηιτθςθ των πελατϊν τουσ καταλαμβάνουν ςθμαντικό τμιμα του οδοςτρϊματοσ 

μζςω του οποίου γίνεται θ αποχϊρθςθ των αποβιβαηόμενων οχθμάτων από το 

λιμάνι, προκαλϊντασ μεγάλθ ςυμφόρθςθ 

 Τπάρχουν ζντονεσ αιχμζσ ςτθν κυκλοφορία των πλοίων οι οποίεσ ζχουν ςαν 

ςυνζπεια αντίςτοιχεσ αιχμζσ ςτθν κυκλοφορία των πεηϊν και των οχθμάτων εντόσ 

του λιμανιοφ 

 Οι ςχεδόν ταυτόχρονεσ αφιξοαναχωριςεισ πλοίων οδθγοφν ςε μεγάλο αρικμό 

κινιςεων πεηϊν και οχθμάτων που εμπλζκονται μεταξφ τουσ και είναι δφςκολο να 

διαχειριςτοφν. 
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3. Βαςικοί ςτόχοι κυκλοφοριακοφ ςχεδιαςμοφ 

 

Σα προβλιματα που εντοπίςτθκαν με τθν ανάλυςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ 

υποδεικνφουν και τουσ ςτόχουσ του κυκλοφοριακοφ ςχεδιαςμοφ που κα διαμορφωκεί με 

τθν παροφςα μελζτθ.  

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ επζκταςθ των διακζςιμων υποδομϊν, είτε πρόκειται για χϊρουσ 

του λιμανιοφ είτε για τθν οδό που το ςυνδζει με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, κακϊσ και ότι θ 

ανάπτυξθ νζων είναι πολφ δφςκολα πραγματοποιιςιμεσ, και ίςωσ, ςε κάποιο βακμό, και μθ 

επικυμθτζσ (λόγω τθσ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ και τθσ αλλοίωςθσ του τοπίου) οι 

ςτόχοι του ςχεδιαςμοφ διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

 

 Ορκολογικι οργάνωςθ και κατανομι του διακζςιμου χϊρου ςτα οχιματα 

διαφόρων τφπων που καταφκάνουν ςτο λιμάνι για διάφορουσ λόγουσ 

 Διαμόρφωςθ κυκλοφοριακϊν διαδρόμων για τισ κινιςεισ των πεηϊν και των 

οχθμάτων. Η διαμόρφωςθ κα γίνει με τρόπο που να μειϊνονται ςτο ελάχιςτο 

δυνατό οι εμπλοκζσ των διαφόρων κινιςεων των οχθμάτων μεταξφ τουσ και οι 

εμπλοκζσ των κινιςεων των οχθμάτων με αυτζσ των πεηϊν 

 Ορκολογικι επαναχωροκζτθςθ οριςμζνων εγκαταςτάςεων του λιμανιοφ (οι οποίεσ 

είναι δυνατό να μετακινθκοφν) με ςκοπό τθ λειτουργικότερθ οργάνωςθ του χϊρου 

και άρα των κινιςεων εντόσ του. 

 Διαμόρφωςθ των χϊρων ςτάκμευςθσ και όςο το δυνατό αποτελεςματικότερθ 

χριςθ του περιοριςμζνου χϊρου τουσ. 

 Απομάκρυνςθ των λειτουργιϊν και των αντίςτοιχων οχθμάτων θ παρουςία των 

οποίων δε ςχετίηεται άμεσα με τθ λειτουργία του λιμανιοφ, ϊςτε να 

απελευκερωκοφν χϊροι και να μειωκεί και θ φόρτιςθ με διάφορεσ κινιςεισ. 

 Διαμόρφωςθ προτάςεων που ςχετίηονται με τθ καλάςςια κίνθςθ, τθ λειτουργία 

των προβλθτϊν, τισ κζςεισ των πλοίων κλπ 
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4. Πρόταςη 

 

4.1. Οργάνωςη κυκλοφορίασ εντόσ του λιμζνα 

 

Όπωσ φάνθκε και ςτθν παράγραφο 2.2.1. ςτο λιμάνι του Ακθνιοφ ςυμβαίνουν δφο βαςικά 

είδθ αιχμϊν με διαφορετικά μεταξφ τουσ χαρακτθριςτικά.  Σο ζνα είδοσ αιχμισ προκαλείται 

από τθν ταυτόχρονθ άφιξθ τριϊν κρουαηιερόπλοιων. Με τθν άφιξι τουσ ξεκινά θ 

αποβίβαςθ των επιβατϊν με καλάςςια ταξί (λάντηεσ). υνικωσ, χρειάηονται 60 με 90 λεπτά 

για να αποβιβαςτοφν όλοι οι επιβάτεσ των κρουαηιερόπλοιων. Όςοι ςταδιακά 

αποβιβάηονται από τα πλοία, ςτθ ςυνζχεια επιβιβάηονται ςτα τουριςτικά λεωφορεία που 

αναμζνουν ςτο λιμάνι. Δεδομζνου ότι ο αρικμόσ των επιβατϊν μπορεί να φτάνει τουσ 1000 

για κάκε κρουαηιερόπλοιο, χρειάηονται 60 λεωφορεία μεγάλου μεγζκουσ (50 κζςεων) για 

να τουσ μετακινιςουν προσ τουσ διάφορουσ προοριςμοφσ του νθςιοφ. Σα 60 λεωφορεία 

που είναι απαραίτθτα για τθ λειτουργία αυτι ςτακμεφουν όλα ςτο λιμάνι πριν από τθν 

άφιξθ των κρουαηιερόπλοιων, καταλαμβάνοντασ τεράςτιο ηωτικό χϊρο. 

 

Σο δεφτερο είδοσ αιχμισ δθμιουργείται από τθν εντόσ μίασ ϊρασ άφιξθ 2 μεγάλων 

οχθματαγωγϊν και επιβατθγϊν πλοίων. Κατά τθν αιχμι αυτι υπάρχει τόςο μεγάλθ κίνθςθ 

οχθμάτων (ΙΧ και φορτθγϊν) που επιβιβάηονται και αποβιβάηονται ςτα πλοία, όςο και 

μεγάλθ κίνθςθ επιβατϊν. Πολλζσ από τισ κινιςεισ αυτζσ γίνονται ταυτόχρονα. 

 

Η οργάνωςθ τθσ κυκλοφορίασ του λιμζνα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να αντιμετωπίηει 

αποτελεςματικά τα δφο είδθ αυτά των αιχμϊν. Όλεσ οι υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ και 

ςυνδυαςμοί αφιξοαναχωριςεων πλοίων κα καλφπτονται από τθν οργάνωςθ αυτι.  

 

τθν παροφςα μελζτθ παρουςιάηονται δφο διαφορετικά ςενάρια κυκλοφοριακισ 

οργάνωςθσ του χϊρου του λιμζνα. το ζνα ςενάριο γίνεται χριςθ του ςτεγάςτρου 

αναμονισ το οποίο υπάρχει ςτο χϊρο, με όλα τα μειονεκτιματα τθσ χωροκζτθςθσ αυτισ. 

Παρόλα αυτά το ςενάριο είναι ςχεδόν άμεςα εφαρμόςιμο, οργανϊνοντασ ςε πρϊτο χρόνο 

τθν κυκλοφοριακι λειτουργία του Ακθνιοφ. 

 

το δεφτερο ςενάριο, αναδιοργανϊνεται ςυνολικά θ χωροταξία του λιμζνα, 

μεγιςτοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ του χϊρου και βελτιςτοποιϊντασ τθν κυκλοφοριακι 

λειτουργία. 
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4.1.1 ενάριο 1 

 

Η κυκλοφοριακι οργάνωςθ ςφμφωνα με το πρϊτο ςενάριο φαίνεται ςτο χζδιο 1. Κατ’ 

αρχιν οργανϊνεται θ πρόςβαςθ ςτο χϊρο του λιμζνα. Καταςκευάηονται οι απαραίτθτεσ 

νθςίδεσ και οριοκετοφνται τα ρεφματα και οι κατευκφνςεισ κυκλοφορίασ.  

 

Ο χϊροσ του λιμζνα χωρίηεται ςε δφο τμιματα, το λιμενικό τμιμα Α και το λιμενικό τμιμα 

Β, ςτα οποία θ πρόςβαςθ είναι ελεγχόμενθ από το λιμενικό ςϊμα του Ακθνιοφ. Σο λιμενικό 

τμιμα Β λειτουργεί ςιμερα ωσ προβλιτασ επικινδφνων φορτίων. Με τθ νζα οργάνωςθ του 

λιμζνα, ο προβλιτασ, οριςμζνεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ, κατά τθ διάρκεια των οποίων υπάρχει 

αυξθμζνθ κίνθςθ πλοίων, κα δζχεται και καλάςςια ταξί για τθν αποβίβαςθ επιβατϊν 

κρουαηιερόπλοιων. Καταςκευάηεται και ςτζγαςτρο αναμονισ για τουσ επιβάτεσ αυτοφσ, 

τζςςερισ (4) κζςεισ αναμονισ για τα τουριςτικά λεωφορεία που κα τουσ μεταφζρουν εκτόσ 

του λιμανιοφ και μικρό κτίριο για να ςτεγάηει τουσ λιμενικοφσ υπαλλιλουσ που ελζγχουν το 

λιμενικό τμιμα Β. Δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ πλάτουσ 4 μζτρων θ κάκε μία εξυπθρετοφν 

τθν πρόςβαςθ ςτον προβλιτα, ενϊ ο υπόλοιποσ χϊροσ χρθςιμοποιείται για αναμονι 

λεωφορείων και τουσ απαραίτθτουσ ελιγμοφσ, όταν ο χϊροσ λειτουργεί ωσ προβλιτασ για 

κρουαηιερόπλοια, και για τισ φορτοεκφορτϊςεισ όταν λειτουργεί ωσ προβλιτασ 

επικινδφνων φορτίων. 

 

το λιμενικό τμιμα Α θ κυκλοφορία διεξάγεται ωσ εξισ: ζνα ρεφμα κυκλοφορίασ που 

οδθγεί από τουσ εξωτερικοφσ του λιμζνα χϊρουσ προσ τα πλοία διοχετεφεται δυτικά του 

ςτεγάςτρου αναμονισ. Ανάμεςα ςτο ςτζγαςτρο και το ρεφμα κυκλοφορίασ δθμιουργείται 

λωρίδα αναμονισ τουριςτικϊν λεωφορείων (3 κζςεισ). Οι επιβάτεσ των κρουαηιερόπλοιων 

από τθ κζςθ που δζνει θ λάντηα που τουσ μεταφζρει, μεταβαίνουν μζςω τθσ διάβαςθσ 

πεηϊν ςτο ςτζγαςτρο, από όπου επιβιβάηονται ςτα λεωφορεία που αναμζνουν ςτθ λωρίδα 

που τουσ ζχει αποδοκεί, ϊςτε να γίνεται με αςφάλεια θ επιβίβαςθ. Εκεί γίνεται και θ 

αποβίβαςι τουσ όταν επιςτρζφουν ςτο κρουαηιερόπλοιο ενϊ θ λωρίδα μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί και από τα mini buses των επιχειριςεων ενοικιαηόμενων δωματίων, μόνο 

για να αποβιβάςουν τουσ πελάτεσ τουσ που ταξιδεφουν και ζπειτα να αποχωριςουν από 

τον ελεγχόμενο χϊρο του λιμανιοφ. Βόρεια του ςτεγάςτρου δθμιουργοφνται κζςεισ για τθ 

ςτάκμευςθ των λεωφορείων του ΚΣΕΛ (3 κζςεισ) και βορειότερα 19 κζςεισ ςτάκμευςθσ για 

ταξί. Σο ρεφμα κυκλοφορίασ που οδθγεί από τα πλοία ςτθν ζξοδο διζρχεται ανατολικά του 
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ςτεγάςτρου, ενϊ ανάμεςα ςε αυτό και ςτο ρεφμα αντίκετθσ κατεφκυνςθσ που 

προαναφζρκθκε δθμιουργείται διαχωριςμζνοσ (με ςτακερά ι κινθτά ςτοιχεία) διάδρομοσ 

πεηϊν πλάτουσ 3 μζτρων για τθν αποβίβαςθ επιβατϊν από τισ νοτιότερεσ κζςεισ του 

λιμανιοφ όπου και δζνουν τα πλοία τθσ ακτοπλοΐασ. Οι επιβάτεσ από αυτά τα πλοία 

φτάνουν μζςω του διαδρόμου αυτοφ ςτο ςτζγαςτρο, δίπλα από το οποίο υπάρχει και info 

kiosk ςτο οποίο ςτζκονται οι ιδιοκτιτεσ επιχειριςεων ενοικιαηόμενων δωματίων. Ζτςι 

επιτυγχάνεται θ απομάκρυνςι τουσ από το ρεφμα κυκλοφορίασ διαμζςου του οποίου τα 

οχιματα που αποβιβάηονται από τα πλοία αποχωροφν από το λιμάνι. Άλλοσ ζνασ 

διαχωριςμζνοσ διάδρομοσ πεηϊν δθμιουργείται ανατολικά του ρεφματοσ αποχϊρθςθσ από 

το λιμάνι. Μζςω αυτοφ του διαδρόμου οι επιβάτεσ φτάνουν ςτο χϊρο αναμονισ μζςω του 

οποίου επιβιβάηονται ςτα πλοία τθσ ακτοπλοΐασ για να αναχωριςουν. Επίςθσ, το τμιμα του 

διαδρόμου από το ςτζγαςτρο και βόρεια, κα χρθςιμοποιείται και από τουσ επιβάτεσ που 

αποβιβάηονται, για να εξζλκουν από το λιμάνι ι να επιβιβαςτοφν ςτα ταξί. Σο ανατολικό 

όριο αυτοφ του διαδρόμου είναι και το όριο τθσ περιοχισ ελζγχου του λιμενικοφ. Εκεί το 

λιμάνι χωρίηεται με φυςικό τρόπο (πικανόν με κάγκελο) από το δρόμο ιπιασ κυκλοφορίασ 

πλάτουσ 5 μζτρων που εξυπθρετεί τισ χριςεισ που βρίςκονται ςτο λιμάνι. 

 

Ο χϊροσ δυτικά τθσ λωρίδασ κυκλοφορίασ με κατεφκυνςθ βορρά – νότου χρθςιμοποιείται 

για τθ ςτάκμευςθ λεωφορείων όταν γίνεται αποβίβαςθ από κρουαηιερόπλοια και 

οχθμάτων (φορτθγϊν και ΙΧ) όταν αναχωροφν οχθματαγωγά πλοία.  

 

Επίςθσ, καταςκευάηεται προζκταςθ του χϊρου αναμονισ των επιβατϊν που αναχωροφν 

από τα λιμάνι και προβλζπονται και 10 κζςεισ ςτάκμευςθσ για τουσ υπαλλιλουσ του 

λιμενικοφ. 

 

Η οργάνωςθ τθσ κυκλοφορίασ με αυτόν τον τρόπο, ενϊ ςυνεπάγεται τα πλεονεκτιματα τθσ 

απεμπλοκισ οριςμζνων κινιςεων που ςυμβαίνουν ςτο λιμάνι και τακτοποιεί οριςμζνεσ 

λειτουργίεσ εξακολουκεί να ζχει κάποια μειονεκτιματα λόγω τθσ μθ λειτουργικισ 

χωροκζτθςθσ του ςτεγάςτρου αναμονισ το οποίο καταςκευάςτθκε ςτθ κζςθ αυτι και με τθ 

ςυγκεκριμζνθ μορφι ςε χρόνο κατά τον οποίο το λιμάνι ιταν τελείωσ διαφορετικό, δθλαδι 

πριν τθν πρόςφατθ επζκταςι του. 

 

Δφο είναι τα βαςικά μειονεκτιματα. Πρϊτο μειονζκτθμα θ εμπλοκι που δθμιουργείται ςε 

ςθμείο νοτιοανατολικά του ςτεγάςτρου ανάμεςα ςε πεηοφσ που αποβιβάηονται από τα 
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πλοία τθσ ακτοπλοΐασ και ςε λεωφορεία ι άλλα οχιματα που εκτελοφν τθ ςτρζφουςα 

κίνθςθ για να ειςζλκουν ςτο ρεφμα κυκλοφορίασ που οδθγεί ςτθν ζξοδο του λιμανιοφ. Η 

εμπλοκι αυτι δθμιουργεί και κακυςτεριςεισ και ηθτιματα αςφάλειασ για τουσ πεηοφσ. Από 

τθν άλλθ, υπάρχει μεγάλθ ςπατάλθ χϊρου που κα μποροφςε να χρθςιμεφει για τθν 

αναμονι λεωφορείων ι διαφόρων τφπων οχθμάτων (ανάλογα τθν περίπτωςθ) κακϊσ και 

για τουσ απαραίτθτουσ ελιγμοφσ τουσ. Η ςπατάλθ οφείλεται ςτθ κζςθ του ςτεγάςτρου 

όπωσ προαναφζρκθκε, θ οποία με τθ ςειρά τθσ επιβάλλει τθ δθμιουργία δφο διαδρόμων 

πεηϊν κακϊσ και μια «ανορκόδοξθ» χωροκζτθςθ κι άλλων λειτουργιϊν 

(επιβίβαςθ/αποβίβαςθ ςε ΚΣΕΛ και τουριςτικά λεωφορεία). 

 

4.1.1 ενάριο 2 

 

Σο ςενάριο 2 προτείνεται ωσ ο τελικόσ τρόποσ χωροκζτθςθσ των λειτουργιϊν του λιμανιοφ 

του Ακθνιοφ και φαίνεται ςτο χζδιο 2.  

 

Σα τμιματα του λιμανιοφ παραμζνουν ίδια με αυτά του ςεναρίου 1. Επίςθσ, όμοια 

παραμζνει θ κυκλοφοριακι οργάνωςθ του λιμενικοφ τμιματοσ Β, το οποίο μπορεί να 

διαμορφωκεί άμεςα με τον τρόπο που προτείνεται παραπάνω. 

 

Σο λιμενικό τμιμα Α οργανϊνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι εμπλοκζσ 

και να μεγιςτοποιείται ο ωφζλιμοσ χϊροσ για ςτάκμευςθ οχθμάτων και ελιγμοφσ. Όπωσ 

φαίνεται ςτο χζδιο 2, θ κίνθςθ των πεηϊν διοχετεφεται ςε ζνα διάδρομο διαχωριςμζνο 

από τθν κίνθςθ των οχθμάτων, πλάτουσ 3 μζτρων. Οι πεηοί, ςε οποιοδιποτε ςθμείο ι 

εγκατάςταςθ του λιμανιοφ πρζπει να φτάςουν, κινοφνται πάνω ςε αυτόν με αςφάλεια, 

χωρίσ να εμπλζκονται με οχιματα. Για να επιβιβαςτοφν ι να αποβιβαςτοφν από τα πλοία 

διζρχονται από τισ διαβάςεισ πεηϊν που προβλζπονται. Ανατολικά του διαδρόμου 

χωροκετοφνται όλεσ οι εγκαταςτάςεισ των επιβατϊν: ςτζγαςτρα και κλειςτόσ χϊροσ 

αναμονισ και το info kiosk. Σο ςτζγαςτρο που καταςκευάηεται δίπλα ςτο info kiosk 

αντικακιςτά το ςθμερινό, ϊςτε να γίνει εφικτι θ εφαρμογι του ςχεδίου.  

 

Δυτικά του διαδρόμου των πεηϊν διαμορφϊνονται κζςεισ για τα λεωφορεία του ΚΣΕΛ (3 

κζςεισ) και για τα ΣΑΧΙ (19 κζςεισ). Ο χϊροσ όπου ςτακμεφουν αυτά τα οχιματα λειτουργεί 

και ωσ νθςίδα ανάμεςα ςτο διάδρομο των πεηϊν και τθν κίνθςθ των οχθμάτων. Οι δφο 

λωρίδεσ κυκλοφορίασ από τθν είςοδο ςτα πλοία και αντίςτροφα, πλάτουσ 4 μζτρων θ κάκε 
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μία, διαμορφϊνονται αμζςωσ δυτικά των κζςεων αυτϊν ςτάκμευςθσ και ςτο νοτιότερο 

τμιμα δυτικά του διαδρόμου πεηϊν. Ο κυκλικόσ κόμβοσ που διαμορφϊνεται ενδιάμεςα 

από το βόρειο και το νότιο τμιμα του λιμενικοφ τμιματοσ Α εξυπθρετεί τθν αναςτροφι των 

λεωφορείων του ΚΣΕΛ και των ΣΑΧΙ ϊςτε να ςτακμεφςουν ςτισ προκακοριςμζνεσ κζςεισ και 

από εκεί να μποροφν απ’ ευκείασ να αποχωριςουν από το χϊρο του λιμανιοφ. 

 

Ο χϊροσ που απομζνει ανάμεςα ςτισ λωρίδεσ κυκλοφορίασ και ςτο κρθπίδωμα 

χρθςιμοποιείται για τθ ςτάκμευςθ των διαφόρων τφπων οχθμάτων και τουσ απαραίτθτουσ 

ελιγμοφσ τουσ. Ο χϊροσ αυτόσ αρκεί για να καλφψει τθν αιχμι τφπου c (βλ. παράγραφο 

2.2.2). 

 

Δυτικά των λωρίδων κυκλοφορίασ ςτο βόρειο τμιμα διαμορφϊνεται αποβάκρα πλάτουσ 2 

μζτρων που εξυπθρετεί τθν επιβίβαςθ/αποβίβαςθ ςτα και από τα τουριςτικά λεωφορεία. Η 

είςοδοσ των οχθμάτων ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ δυτικά τθσ αποβάκρασ γίνεται από δεξιά, 

αμζςωσ μετά τθν είςοδο ςτο λιμενικό τμιμα Α. Από εκεί ειςζρχονται και τα τουριςτικά 

λεωφορεία που αποβιβάηουν επιβάτεσ για να πλευρίςουν τθν αποβάκρα. 

 

Σζλοσ προβλζπονται και 10 κζςεισ ςτάκμευςθσ για τα οχιματα των λιμενικϊν υπαλλιλων 

του Ακθνιοφ. 

 

4.2. Οργάνωςη χώρων ςτάθμευςησ του λιμζνα 

 

Όπωσ φάνθκε και ςε προθγοφμενθ παράγραφο τθσ μελζτθσ, απαραίτθτθ για το λιμάνι του 

Ακθνιοφ ιταν και θ οργάνωςθ οριςμζνων ανοιχτϊν χϊρων οι οποίοι ςιμερα εξυπθρετοφν 

τθ ςτάκμευςθ οχθμάτων ι απλά μζνουν ανεκμετάλλευτοι, ςε κανονικοφσ χϊρουσ 

ςτάκμευςθσ. 

 

τα δφο ςενάρια που προτείνονται, θ ςτάκμευςθ οργανϊνεται με τον ίδιο τρόπο. 

Διακρίνονται τρεισ κφριοι χϊροι ςτάκμευςθσ. Ζνασ βόρεια και ζνασ ανατολικά τθσ 

εκκλθςίασ του Αγ. Νικολάου και ζνασ δεξιά πριν από τθν είςοδο ςτο λιμενικό τμιμα Β. Οι 

δφο χϊροι γφρω από τθν εκκλθςία με τισ κατάλλθλεσ διαμορφϊςεισ νθςίδων ενοποιοφνται 

ϊςτε να μειωκοφν οι είςοδοι/ζξοδοι και άρα οι εμπλοκζσ με το βαςικό ρεφμα εξόδου από 

το λιμάνι.  
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υνολικά, οι χϊροι ςτάκμευςθσ που διαμορφϊνονται παρζχουν 111 κζςεισ ςτάκμευςθσ. 

 

4.3. υμπληρωματικά μζτρα κυκλοφοριακήσ οργάνωςησ  λιμζνα 

 

Για να λειτουργιςει αποτελεςματικότερα θ κυκλοφορία εντόσ του λιμανιοφ του Ακθνιοφ, θ 

χωροκζτθςθ των λειτουργιϊν όπωσ προτάκθκε πρζπει να ςυνοδεφεται και από μια δζςμθ 

διαχειριςτικϊν μζτρων. 

 

Ζνα πρϊτο μζτρο που πρζπει να δρομολογθκεί είναι θ διαςπορά των αφίξεων των 

κρουαηιερόπλοιων ςτο λιμάνι. Σο ίδιο χριςιμθ κα ιταν και θ κατανομι ςτο χρόνο των 

αποβιβάςεων των επιβατϊν των κρουαηιερόπλοιων με τα καλάςςια ταξί ςτο λιμάνι. Είναι 

ςθμαντικό για κάκε χρονικό τμιμα το οποίο κα οριςτεί να υπάρχει αποβίβαςθ από ζνα 

μόνο ι το πολφ δφο κρουαηιερόπλοια για να μθν αυξάνεται υπερβολικά ο αρικμόσ των 

τουριςτικϊν λεωφορείων που είναι απαραίτθτα για τθ μεταφορά των τουριςτϊν ςτο 

υπόλοιπο νθςί. Όπωσ αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενθ παράγραφο, ο προβλιτασ 

επικινδφνων μετατρζπεται και οριςμζνεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ μπορεί να δεχκεί και τα 

καλάςςια ταξί ι και τα καΐκια που εκτελοφν καλάςςιεσ εκδρομζσ ςτθν καλντζρα. 

 

Από τθν άλλθ, με τθν οριοκζτθςθ και περίφραξθ του χϊρου ευκφνθσ του λιμενικοφ 

επιτυγχάνεται ο καλφτεροσ ζλεγχοσ τθσ ειςόδου των οχθμάτων ςτο λιμάνι. Ζτςι, τα 

ενοικιαηόμενα ΙΧ κακϊσ και τα mini buses και ΙΧ των ιδιοκτθτϊν ενοικιαηόμενων δωματίων 

μζνουν εκτόσ του χϊρου αφοφ δε διατίκεται χϊροσ για τθ ςτάςθ και ςτάκμευςι τουσ. Σα 

mini buses κα μποροφν να ειςζρχονται μόνο για να αποβιβάςουν επιβάτεσ που ταξιδεφουν 

και ζπειτα να αποχωριςουν από το χϊρο. Χρειάηεται ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε τα 

ενοικιαηόμενα ΙΧ να μθν καταλαμβάνουν τισ νζεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ που κα 

διαμορφωκοφν. Ο χϊροσ που διατίκεται ςτισ αντίςτοιχεσ επιχειριςεισ περιορίηεται ςτο 

χϊρο μπροςτά από τα γραφεία τουσ και ωσ τθν οικοδομικι γραμμι. 

 

Σζλοσ, και μζχρι τθ ςτιγμι που κα γίνει εφικτι θ κατανομι των αφίξεων των 

κρουαηιερόπλοιων, πρζπει να γίνει διαχείριςθ των τουριςτικϊν λεωφορείων που κατά τθν 

αιχμι που ςθμειϊνεται, όταν φτάνουν 3 κρουαηιερόπλοια ταυτόχρονα, φτάνουν μζχρι και 

τα 60. Η αποβίβαςθ από τα κρουαηιερόπλοια των επιβατϊν με τα καλάςςια ταξί διαρκεί 

γφρω ςτα 90 λεπτά τθσ ϊρασ. Σα τουριςτικά λεωφορεία κα πρζπει να μθ ςτακμεφουν όλα 

ςτουσ χϊρουσ του λιμανιοφ από πριν τθν ζναρξθ τθσ αποβίβαςθσ. Αντίκετα, πρζπει να 
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χρθςιμοποιοφν τουσ ελεφκερουσ χϊρουσ που υπάρχουν ςτισ ςτροφζσ του δρόμου που 

καταλιγει ςτον Ακθνιό, οι οποίοι και πρζπει να διαμορφωκοφν κακϊσ και του ελεφκερου 

χϊρου τθσ Ζνωςθσ υνεταιριςμϊν Θθραϊκϊν προϊόντων. Εκεί κα παραμζνουν και κα 

ειςζρχονται ςε δφο ι τρεισ δόςεισ ςτο λιμάνι, ανά 45 ι 30 λεπτά από τθν ζναρξθ τθσ 

αποβίβαςθσ. Ζτςι κα ελευκερωκεί χϊροσ αναγκαίοσ για τθν πιο καλι εκτζλεςθ των ελιγμϊν 

και των ίδιων των λεωφορείων αλλά και γενικά όλων των οχθμάτων που βρίςκονται ςτουσ 

χϊρουσ ςτάκμευςθσ εντόσ του λιμανιοφ. 
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το παράρτθμα αυτό παρουςιάηονται οριςμζνα ςτοιχεία φυςικοφ ςχεδιαςμοφ τα οποία κα 

βοθκιςουν ςτθν υλοποίθςθ του χεδίου που προτείνεται ςτθν παροφςα μελζτθ. 

 

1. νθςίδεσ 

 

Οι νθςίδεσ οι οποίεσ πρζπει να καταςκευαςτοφν φυςικά, δθλαδι με κράςπεδο, 

επιςθμαίνονται ςτα χζδια 1 και 2 με πράςινο χρϊμα. Οι υπόλοιπεσ νθςίδεσ που 

εμφανίηονται ςτα ςχζδια διαμορφϊνονται με οριηόντια ςιμανςθ (περίγραμμα και 

διαγράμμιςθ).  

 

2. Λωρίδεσ κυκλοφορίασ 

 

Οι λωρίδεσ κυκλοφορίασ ζχουν πλάτοσ 4 μζτρα και διαμορφϊνονται με οριηόντια ςιμανςθ 

(κίτρινθ ςυνεχόμενθ γραμμι) ενϊ με βζλθ λευκοφ χρϊματοσ επιςθμαίνεται θ φορά κίνθςθσ 

ςε κάκε μία από αυτζσ.  

 

Ο δρόμοσ που διαμορφϊνεται για να εξυπθρετεί τισ γειτονικζσ χριςεισ είναι ιπιασ 

κυκλοφορίασ, αδιζξοδοσ (οπότε απαιτεί ελιγμοφσ αναςτροφισ) και πλάτουσ 5 μζτρων. 

 

3. διάδρομοσ πεηϊν 

 

Ο διάδρομοσ πεηϊν χωρίηεται από τα ρεφματα κυκλοφορίασ των οχθμάτων με ςτακερά ι 

κινθτά ςτοιχεία. Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πλαςτικά ςτθκαία New Jersey, 

ηαρντινιζρεσ, κάγκελα, πλαςτικά κολωνάκια ι να καταςκευαςτεί μόνιμο κράςπεδο. 

 

Ζχει πλάτοσ τριϊν μζτρων ενϊ διαμορφϊνεται όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα: 
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το κζντρο τθσ υπάρχει λωρίδα κακοδιγθςθσ ΑμεΑ από κατάλλθλεσ πλάκεσ πεηοδρομίου. 

 

4. λωρίδεσ λεωφορείων 

 

Οι λωρίδεσ για τθν ςτάκμευςθ των λεωφορείων ζχουν πλάτοσ 3 μζτρα και επιςθμαίνονται 

με τθν ζνδειξθ BUS γραμμζνθ ςτο οδόςτρωμα. 

 

5. κζςεισ ςτάκμευςθσ 

 

Οι κζςεισ ςτάκμευςθσ για τα αυτοκίνθτα και τα ταξί ζχουν μικοσ 5,50 μζτρα και πλάτοσ 

2.50 μζτρα. Οι κζςεισ ςτάκμευςθσ των ταξί επιςθμαίνονται με αντίςτοιχθ ζνδειξθ ςτο 

οδόςτρωμα. 

 

Οι αντίςτοιχεσ κζςεισ για τα λεωφορεία ζχουν πλάτοσ 2.50 μζτρα και μικοσ 12 μζτρα. 

 

6. χϊροι ςτάκμευςθσ 

 

Ο χϊροσ ςτάκμευςθσ εντόσ του λιμζνα για τα οχιματα που πρόκειται να ταξιδζψουν και τα 

τουριςτικά λεωφορεία διαμορφϊνεται με οριηόντια ςιμανςθ. Δθμιουργοφνται λωρίδεσ 

πλάτουσ 2.50 μζτρων με διακεκομμζνεσ κίτρινεσ γραμμζσ παράλλθλεσ με το γειτονικό 

κρθπίδωμα.  

 

 


