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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΟ 38 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Κατόπιν σχετικών εντολών της Διοίκησης του Ιδρύματος, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προέβηκε 
στη σύνταξη Σχεδίου – Πρότασης για την χωροθέτηση μικρού κυκλικού κυκλοφοριακού κόμβου, 
εξωτερικά της πύλης εισόδου στην Πολυτεχνειούπολη. Ο κυκλικός αυτός κυκλοφοριακός κόμβος θα 
εξυπηρετεί τις τέσσερις κατευθύνσεις Χανιά, Κουνουπιδιανά, Πολυτεχνειούπολη και Κολυμβητήριο. 
 
Η ανάγκη αυτή προκύπτει μέσα από την παρακολούθηση του χρόνιου προβλήματος κυκλοφοριακής 
συμφόρησης και επικίνδυνης οδήγησης που παρατηρείται στην πύλη εισόδου της Πολυτεχνειούπολης 
στο Ακρωτήρι. 
 
Κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται τις ώρες αιχμής, δηλαδή κατά την προσέλευση και αποχώρηση 
του προσωπικού και της μεγάλης μάζας των φοιτητών τις πρωινές και τις μεσημεριανές προς 
απογευματινές ώρες. Δεδομένου ότι η πύλη εισόδου - εξόδου στην Πολυτεχνειούπολη εξυπηρετείται από 
ισόπεδο κόμβο τύπου Τ (κανονικά είναι τύπου Σταυρού αλλά δεν λειτουργεί η κατεύθυνση προς το 
Κολυμβητήριο προς το παρόν), τις ώρες υψηλής κυκλοφορίας παρατηρείται επικίνδυνη οδήγηση και 
πολλές φορές πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων, μερικές φορές ορισμένων από αυτών πολύ σοβαρού 
επιπέδου. 
 
Βασική πρώτη προοπτική - στόχος της τοποθέτησης ενός τέτοιου κυκλικού κυκλοφοριακού κόμβου στην 
πύλη εισόδου της Πολυτεχνειούπολης είναι η ρύθμιση της κυκλοφοριακής προτεραιότητας στον κόμβο 
(αυτή την στιγμή προτεραιότητα έχουν οι κατευθύνσεις από και προς Χανιά και Κουνουπιδιανά) έτσι 
ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι κυκλοφοριακοί φόρτοι που εισέρχονται και εξέρχονται στην 
Πολυτεχνειούπολη. Σαν δεύτερη προοπτική – στόχος είναι η μείωση της μεγάλης ταχύτητας που 
αναπτύσσεται από τα διερχόμενα οχήματα στην περιοχή εκείνη της επαρχιακής οδού Προφήτη Ηλία – 
Μονή Αγ. Τριάδος. 
 
Η τοποθέτηση του κυκλικού κυκλοφοριακού κόμβου στη συγκεκριμένη θέση πιστεύεται ότι θα επιτύχει 
τους στόχους αυτούς καθώς επίσης θα δώσει την δυνατότητα στο Ίδρυμα να δημιουργήσει περαιτέρω 
συνθήκες για αντιμετώπιση και άλλων σημαντικών προβλημάτων που παρατηρούνται στην περιοχή της 
πύλης εισόδου και να επιτύχει την επίλυση τους (ή τουλάχιστον την ελαχιστοποίηση τους).  
Το όλο θέμα αναπτύσσεται στη συνέχεια. 
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2. Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ 
 
Η πύλη εισόδου της Πολυτεχνειούπολης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Π.Κ.) βρίσκεται επί της επαρχιακής 
οδού Προφήτη Ηλία – Μονής Αγ. Τριάδος, η οποία οδός διέρχεται από την ταχύτατα αναπτυσσόμενη 
κατοικημένη περιοχή των Κουνουπιδιανών στο Ακρωτήρι. 
 

 
Εικόνα 1 – Η θέση της Πύλης Εισόδου της Πολυτεχνειούπολης 

Του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Κουνουπιδιανά 
 
 
 
Η πύλη αυτή λειτουργούσε σε άλλη θέση πλησίον της σημερινής τα προηγούμενα χρόνια, αλλά λόγω της 
επικίνδυνης γεωμετρίας της οδού στη συγκεκριμένη θέση (ελαφριά καμπύλη και ελαφριά κατωφέρεια) το 
Ίδρυμα την μετακίνησε σε πιο ασφαλές σημείο (σημερινή θέση). 
Ακριβώς στη θέση αυτή συνέβη το πρόσφατο θανατηφόρο ατύχημα, που πήρε πανελλήνια δημοσιότητα. 
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Εικόνα 2 – Η θέση της Παλαιάς Πύλης Εισόδου της Πολυτεχνειούπολης 

στα Κουνουπιδιανά 
 

 
Εικόνα 3 – Η θέση της Παλαιάς Πύλης Εισόδου της Πολυτεχνειούπολης 

στα Κουνουπιδιανά 
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Σήμερα η κυκλοφορία στο διασταυρούμενο αυτό σημείο του οδικού δικτύου εξυπηρετείται από κόμβο 
τύπου ισόπεδης διασταύρωσης. Η σημερινή υπάρχουσα κατάσταση σε κάτοψη, φαίνεται στο Σχήμα που 
ακολουθεί. 
 

 
Εικόνα 4 - Υπάρχουσα Κατάσταση στον κόμβο της Πύλης Εισόδου στην  

Πολυτεχνειούπολη ΠΚ (Μάιος 2014) 
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Εικόνες 5α - Πύλη Εισόδου στην  
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Πολυτεχνειούπολη Πολυτεχνείου Κρήτης 
 

 
Εικόνα 5β – Υπάρχον Κόμβος στην Πύλη Εισόδου της 
Πολυτεχνειούπολης: Κυκλοφοριακή Κατεύθυνση Χανιά 
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Εικόνα 5γ – Υπάρχον Κόμβος στην Πύλη Εισόδου τηςΠολυτεχνειούπολης:  

Κυκλοφοριακή Κατεύθυνση Κουνουπιδιανά 
 
Δεδομένου ότι το κολυμβητήριο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, η κατεύθυνση Κολυμβητήριο παραμένει 
ανενεργή. Η κατεύθυνση Κολυμβητήριο και Πολυτεχνειούπολη δεν είναι στην ίδια ευθεία αλλά 
παράλληλα μετατεθειμένες όπως φαίνεται και στο Σχήμα.  
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Εικόνα 5δ – Υπάρχον Κόμβος στην Πύλη Εισόδου της 

Πολυτεχνειούπολης: Κυκλοφοριακή Κατεύθυνση Κολυμβητηρίου 
 (Ανενεργή λόγω Κλειστού Κολυμβητηρίου – Διακρίνεται η πύλη) 

 
Στην εν λόγω διασταύρωση είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό μια διαδικασία καταγραφής των κυκλοφοριακών 
φόρτων με σκοπό την εξεύρεση λύσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εισόδου και εξόδου 
οχημάτων στην Πολυτεχνειούπολη και του μεγάλου υπαρκτού κινδύνου που υφίσταται πρόκλησης 
τροχαίων ατυχημάτων λόγω και της υπερβολικής ταχύτητας που παρατηρείται. Σε συνεννόηση με το 
αρμόδιο Υπουργείο για τις συγκοινωνίες και το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Χανίων, η Υπηρεσία μας 
προχώρησε σε μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων κατόπιν οδηγιών που έλαβε από τους δύο φορείς. 
 
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγινε η επεξεργασία των στοιχείων των κυκλοφοριακών φόρτων. Οι 
μετρήσεις των κυκλοφοριακών φόρτων που εκπόνησε η Υπηρεσία μας καταγράφονται στο σχετικό 
Πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας – Μέσες Τιμές Σειράς Μετρήσεων Κυκλοφοριακών Φόρτων στον κόμβο της Πύλης  

Εισόδου στην Πολυτεχνειούπολη 
 
Οι πορείες για τις οποίες έχουν μετρηθεί κυκλοφοριακοί φόρτοι φαίνονται στην Εικόνα στην συνέχεια. 
 

 
Εικόνα 6 - Πορείες Κυκλοφορίας στον Κόμβο στην Πύλη 

της Πολυτεχνειούπολης ΠΚ 
 
Οι κυκλοφοριακοί αυτοί φόρτοι από και προς την Πολυτεχνειούπολη, πιστεύεται ότι σήμερα είναι 
μεγαλύτεροι δεδομένου ότι η Πολυτεχνειακή Κοινότητα αυξάνεται συνεχώς και ταυτόχρονα οι Διοικητικές 
Υπηρεσίες του Ιδρύματος καθώς και η Αρχιτεκτονική Σχολή έχουν μεταφερθεί από την πόλη των Χανίων 
στην Πολυτεχνειούπολη. Επίσης, ο αριθμός των νεοεισερχόμενων φοιτητών αυξάνει κατακόρυφα τα 
τελευταία 3-4 χρόνια. Αυτό βεβαίως μπορεί να διαπιστωθεί μόνο με την διεξαγωγή καινούργιων 
μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων. 
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Στον Πίνακα με τις μετρήσεις αυτές, παρατηρείται ότι ο μέσος όρος των ποσοστών των κυκλοφοριακών 
φόρτων οχημάτων που κινούνται προς και από την Πολυτεχνειούπολη κυμαίνονται στο 10% με 20% του 
συνολικού φόρτου οχημάτων που διέρχονται από τον κόμβο. Επίσης, από τις μεσημεριανές ώρες και 
μετά το ποσοστό κυμαίνεται περισσότερο κοντά στο 20%. Τα ποσοστά αυτά με τα σημερινά δεδομένα 
που επικρατούν, εκτιμάται ότι θα είναι αρκετά μεγαλύτερα. Όπως έχει προαναφερθεί, αυτό μπορεί να 
διαπιστωθεί μόνο καινούργιες μετρήσεις. 
 
 
 
 
3. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΕΙΣΌΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
 
Στον συγκεκριμένο κόμβο μπροστά στην πύλη εισόδου στην Πολυτεχνειούπολη, που υφίσταται αυτή τη 
στιγμή (ισόπεδη διασταύρωση) καταγράφονται συχνά τροχαία ατυχήματα, πολλά από τα οποία θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν σοβαρά ως και πολύ σοβαρά, κάποια εξ αυτών και θανατηφόρα.  
 
Αιτία αυτών των ατυχημάτων εκτιμάται ότι είναι η μεγάλη ταχύτητα που αναπτύσσουν τα οχήματα λόγω 
της μεγάλης ευθυγραμμίας που παρουσιάζει ο άξονας του δρόμου Χανιά – Κουνουπιδιανά, από το ύψος 
του Προφήτη Ηλία, καθώς επίσης και στο γεγονός ότι η κατεύθυνση από και προς την 
Πολυτεχνειούπολη δεν διαφαίνεται από τα διερχόμενα οχήματα ως μια ισότιμη συμμετέχουσα 
κατεύθυνση στον ισόπεδο κόμβο - διασταύρωση (δεδομένου του σημαντικού ποσοστού κυκλοφοριακού 
φόρτου οχημάτων που καταγράφονται) αλλά ως μια είσοδος - έξοδος σε κάποιον ιδιωτικό χώρο. Επίσης, 
παρατηρείται ότι δεν τηρούνται οι κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
 
Σύμφωνα με έγγραφο του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και Συντονιστή Διευθυντή της 
Νευροχειρουργικής Κλινικής κ. Αρχοντάκη Γ. προς το Π.Κ. (Συνημμένο 3), συμβαίνουν πάρα πολλά 
ατυχήματα στην έξοδο του Πολυτεχνείου στην ευθεία των Κουνουπιδιανών. Με το έγγραφο αυτό ο κ. 
Αρχοντάκης ζητά από το Ίδρυμα να συνδράμει στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Το 
έγγραφο επισυνάπτεται (Αρ. Πρωτοκόλλου 3523 / 9-5-2014). 
 
Επίσης, σύμφωνα με έγγραφο του Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Χανίων, κ. Βλαχάκη Ι. (Συνημμένο 
4), έχουν καταγραφεί από το Τμήμα τους, την τελευταία διετία, στον δρόμο μπροστά από την πύλη της 
Πολυτεχνειούπολης, τροχαία ατυχήματα, τα οποία έχουν περιέλθει στη γνώση τους, εκ των οποίον ένα 
θανατηφόρο και ένα με σοβαρό τραυματία. Το έγγραφο επίσης επισυνάπτεται (Αρ. Πρωτοκόλλου 4428 / 
8-7-2014). 
 
Στον συγκεκριμένο κόμβο παρατηρείται μεγάλη κυκλοφοριακή δυσλειτουργία κατά τις ώρες αιχμής 
δεδομένου ότι τα εισερχόμενα – εξερχόμενα οχήματα προς την Πολυτεχνειούπολη δυσκολεύονται να το 
πράξουν και συνήθως εισέρχονται - εξέρχονται εκείνες τις ώρες παραβαίνοντας τους κανόνες 
κυκλοφορίες που τους θέλουν να περιμένουν. 
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Εικόνα 7 – Έξοδος Οχήματος από την Πολυτεχνειούπολη 

με Κατεύθυνση τα Κουνουπιδιανά 
 
Επίσης, δεδομένου ότι από την πλευρά της ιδιοκτησίας του Π.Κ., επί των κατευθύνσεων Κουνουπιδιανά 
– Π.Κ. και Π.Κ. Χανιά, υπάρχουν λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης αντίστοιχα, παρατηρείται οι 
λωρίδες αυτές να χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης των οχημάτων των οδηγών που θέλουν να 
εξυπηρετηθούν από τα καταστήματα απέναντι (φυτώριο, μίνι μάρκετ). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
παρακωλύουν την ορατότητα των οχημάτων που προσπαθούν να εξέλθουν από την Πολυτεχνειούπολη 
καθώς επίσης παρεμποδίζουν τα οχήματα που εισέρχονται στην Πολυτεχνειούπολη από Κουνουπιδιανά, 
να ελευθερώσουν την λωρίδα Κουνουπιδιανά – Χανιά και τα οχήματα που εξέρχονται από την 
Πολυτεχνειούπολη με κατεύθυνση προς Χανιά, να εξέλθουν άμεσα ελευθερώνοντας έτσι την λωρίδα 
κατεύθυνσης Πολυτεχνειούπολη – Κουνουπιδιανά.  
 
Τα οχήματα αυτά, που παράνομα σταθμεύουν επί των λωρίδων επιτάχυνσης – επιβράδυνσης, πολλές 
φορές εκτελούν αναστροφή επί τόπου προκειμένου να κινηθούν με κατεύθυνση προς τα Κουνουπιδιανά. 
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Εικόνες 7 – Όχημα σταθμευμένο επί της λωρίδας επιβράδυνσης 
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Το ίδιο και στην απέναντι πλευρά από την πύλη εισόδου της Πολυτεχνειούπολης, πολλές φορές 
σταθμεύουν οχήματα είτε για να εξυπηρετηθούν από τα παρόδια καταστήματα, είτε πολλές φορές 
απορριμματοφόρα για να συλλέξουν τα απορρίμματα από τους κάδους επί του δρόμου. 
 

 
Εικόνες 8 – Όχημα (απορριμματοφόρο) σταματημένο επί της  
λωρίδας κατεύθυνσης Χανιά – Κουνουπιδιανά εν ώρα αιχμής 

 
Πολλές φορές οχήματα τα οποία κινούνται προς μια κατεύθυνση, για διάφορους λόγους που αφορούν 
τους οδηγούς των οχημάτων αυτών, εκτελούν επί τόπου αναστροφή εκθέτοντας σε κίνδυνο τα άλλα 
διερχόμενα οχήματα. Άλλες φορές, οχήματα χρησιμοποιούν την διαρρύθμιση που υφίσταται έμπροσθεν 
την πύλης εισόδου της Πολυτεχνειούπολης (νησίδες κλπ) και εκτελούν επί τόπου αναστροφή εκθέτοντας 
σε κίνδυνο τα άλλα οχήματα (βλέπε σχετικό σχήμα). 
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Τεχνική πρόταση Πολυτεχνείου Κρήτης για τη δημιουργία κυκλικού κυκλοφοριακού κόμβου στην πύλη εισόδου επί 
της επαρχιακής οδού Νο 38 Προφήτης Ηλίας-Κουνουπιδιανά 

 

 

Σελίδα  15 από  28 

  
Εικόνες 9 – Όχημα προερχόμενο από τα Χανιά με κατεύθυνση προς Κουνουπιδιανά 

παραβιάζει τους κανόνες κυκλοφορίας και εκτελεί αναστροφή επί της πύλης του Ιδρύματος  
εισερχόμενο στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας (λωρίδα εξόδου από την Πολυτεχνειούπολη) 

 
Σε απόσταση περίπου 300 μέτρων επί της επαρχιακής οδού Προφήτη Ηλία – Μονής Αγ. Τριάδας, εντός 
της ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, υπάρχει τοποθετημένο ΑΤΜ ελληνικής τράπεζας. Στον ίδιο χώρο είχε 
ζητηθεί και συζητηθεί η τοποθέτηση ΑΤΜ και από άλλη τράπεζα. 
 
Στο εν λόγω ΑΤΜ μηχάνημα παρατηρείται το φαινόμενο τα οχήματα να σταθμεύουν επί της μιας λωρίδας 
κυκλοφορίας, καταλαμβάνοντας την, προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
παρακώλυση της κυκλοφορίας. Επίσης, οχήματα τα οποία έρχονται από Κουνουπιδιανά για να 
εξυπηρετηθούν και επιστρέφουν πίσω, πολλές φορές κάνουν αναστροφή επί του δρόμου με αποτέλεσμα 
να δημιουργούν κωλύματα και να θέτουν σε κίνδυνο τα διερχόμενα οχήματα. Οχήματα που προέρχονται 
από την κατεύθυνση των Χανίων, σταθμεύουν στην απέναντι πλευρά του δρόμου από αυτήν που είναι 
τοποθετημένο το ΑΤΜ και αναγκάζονται οι οδηγοί τους να διασχίσουν τον δρόμο για να εξυπηρετηθούν 
στο ΑΤΜ (βλέπε σχετικές εικόνες) 
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Εικόνα 10 – Μηχάνημα ΑΤΜ εντός της Ιδιοκτησίας του Ιδρύματος 

 

 
Εικόνα 11 – Μηχάνημα ΑΤΜ εντός της Ιδιοκτησίας του Ιδρύματος 

(τα οχήματα σταθμεύουν επί της λωρίδας κυκλοφορίας) 
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Εικόνα 12 – Μηχάνημα ΑΤΜ εντός της Ιδιοκτησίας του Ιδρύματος 

(τα οχήματα σταθμεύουν στην απέναντι πλευρά πολλές φορές και οι 
οδηγοί διασχίζουν το οδόστρωμα για να το χρησιμοποιήσουν) 

 
 
 

 
4. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 
Σίγουρα υπάρχουν διάφορες λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το θέμα του 
καθορισμού προτεραιότητας στον υπάρχοντα κόμβο στην πύλη εισόδου της Πολυτεχνειούπολης στο 
Ακρωτήρι. 
 
Ένας τρόπος είναι χρησιμοποιώντας κανείς πινακίδες σήμανσης της κυκλοφορίας οι οποίες θα 
καθορίζουν την προτεραιότητα στις διάφορες κατευθύνσεις που εξυπηρετούνται από τον κόμβο αυτό. 
Τέτοιες πινακίδες θα ήταν η πινακίδα STOP και η πινακίδα παραχώρησης προτεραιότητας. 
 

         
Εικόνες 13 – Πινακίδες Ρύθμισης της Κυκλοφορίας 
(πινακίδα STOP και Παραχώρηση Προτεραιότητας) 
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Άλλος τρόπος για να μπορέσει κανείς να ρυθμίσει την προτεραιότητα των οχημάτων επί του κόμβου 
είναι η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης της κυκλοφορίας. 
 

 
Εικόνα 14 – Φωτεινοί Σηματοδότες  

Ρύθμισης της Κυκλοφορίας 
 
Και οι δυο αυτές λύσεις έχουν δείξει να μην αποδίδουν αποτελεσματικά, κυρίως τις πολύ πρωινές και 
βραδινές ώρες οι οποίες δεν θεωρούνται ώρες αιχμής και δεν φαίνεται να τηρούνται οι κανόνες οδικής 
κυκλοφορίας. Τόσο η σήμανση όσο και οι φωτεινοί σηματοδότες παραβιάζονται. 
 
Λύσεις για να επιχειρήσει κανείς να υποχρεώσει τα διερχόμενα από τον κόμβο οχήματα να ελαττώνουν 
ταχύτητα θα μπορούσαν να είναι οι φωτεινοί σηματοδότες, η ρύθμιση της ταχύτητας της κυκλοφορίας με 
κατάλληλη σήμανση ή τη χρήση μειωτήρων ταχύτητας («σαμαράκια»).  
 

 
Εικόνα 15 – Μειωτήρες Ταχύτητας («Σαμαράκια») 

 
Γενικά όμως, παρατηρώντας κανείς στο Ακρωτήρι και σε άλλες περιοχές τριγύρω, διαπιστώνει ότι δεν 
τηρούνται οι κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι οποίοι παραβιάζονται κατά συρροή. 
Παρατηρούνται παραβιάσεις πινακίδων STOP, παραβιάσεις του κόκκινου σε φωτεινούς σηματοδότες, 
διέλευση με μεγάλες σχετικά ταχύτητες από μειωτήρες ταχύτητας, παραβίαση τις διπλής συνεχόμενης 
διαχωριστικής γραμμής, παρατηρούνται επικίνδυνα προσπεράσματα, κλπ. 
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Εικόνα 16 – Όχημα παραβιάζει την Πινακίδα STOP 

(Ισόπεδος Κόμβος στο Πιθάρι πλησίον πρώην Δημαρχείου) 
 

 
Εικόνα 17 – Όχημα κινείται επί της νησίδας και εκτελεί παράνομο 

ελιγμό για να στρίψει σε δευτερεύον δρόμο 
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(Ισόπεδος Κόμβος στο Πιθάρι πλησίον πρώην Δημαρχείου) 
 
Η τοποθέτηση κυκλικών κόμβων σε διασταυρώσεις, κατάλληλα σχεδιασμένους έτσι ώστε να παρέχουν 
κάθετη πρόσβαση στις διερχόμενες κυκλοφοριακές κατευθύνσεις, λειτουργεί ως μηχανισμός 
υποχρεωτικής ελάττωσης της ταχύτητας των οχημάτων και δίνει ισότιμη προτεραιότητα στην διακίνηση 
των οχημάτων μέσα στον κόμβο, θέτοντας βέβαια κάποιους κανόνες. Επίσης αποκλείονται οι 
διασταυρούμενες πορείες οχημάτων όπως για παράδειγμα η πορεία των οχημάτων 2 με την πορεία των 
οχημάτων 3, οι οποίες αναγκάζονται να διασταυρωθούν στον κόμβο (σχετική Εικόνα).  
 
Η τοποθέτηση τέτοιων κόμβων στον δρόμο Χανίων – Αεροδρομίου (στη διασταύρωση για Σούδα λίγο 
πριν το Πιθάρι και στη διασταύρωση έξω από το στρατόπεδο του Π.Β.Κ. για το αεροδρόμιο), πιστεύεται 
ότι έχει μειώσει σημαντικά την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με στοιχεία 
από την Τροχαία Χανίων. 
 

 
Εικόνα 18 – Κυκλικός Κυκλοφοριακός Κόμβος 

Αεροδρομίου (Στρατόπεδο Π.Β.Κ.) 
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Εικόνα 19 – Κυκλικός Κυκλοφοριακός Κόμβος 

Πιθαρίου για Σούδα 
 
 
 
 
5. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ 
 
Η προτεινόμενη λύση Κυκλικού Κυκλοφοριακού Κόμβου στη πύλη εισόδου της Πολυτεχνειούπολης, 
πιστεύεται ότι θα δώσει λύση στο πρόβλημα και θα βελτιώσει κατά πολύ την κυκλοφορία των οχημάτων. 
 
Αρχικά υπήρχε η σκέψη για τοποθέτηση Φωτεινών Σηματοδοτών ρύθμισης της κυκλοφορίας στον 
υπάρχοντα κόμβο στη πύλη εισόδου. Το θέμα διερευνήθηκε και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε 
εισάγοντας την ιδέα του Κυκλικού Κυκλοφοριακού Κόμβου ως πιο αποδοτικού. 
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Εικόνα 20 – Παράδειγμα: Μικρός Κυκλικός Κόμβος εντός  

Κατοικημένης Περιοχής 
 

 
Εικόνα 21 – Μικρός Κυκλικός Κόμβος εντός  

Κατοικημένης Περιοχής (κόμβος μιας λωρίδας κυκλοφορίας) 
 
Μια προτεινόμενη λύση για την τοποθέτηση κυκλικού κυκλοφοριακού κόμβου εξωτερικά της πύλης της 
Πολυτεχνειούπολης, φαίνεται στη σχετική Εικόνα που ακολουθεί. Στη επόμενη Εικόνα εμφανίζεται ο 
κυκλικός κυκλοφοριακός κόμβος σε μεγέθυνση. 
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Εικόνα 22 – Προτεινόμενη Λύση Κυκλικού Κόμβου εξωτερικά 

της Πύλης της Πολυτεχνειούπολης 
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Εικόνα 23 – Προτεινόμενη Λύση Κυκλικού Κόμβου εξωτερικά 

της Πύλης της Πολυτεχνειούπολης (Μεγέθυνση - Λεπτομέρεια) 
 
Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός επιχειρεί να συνδυάσει τους κυκλοφοριακούς φόρτους που προέρχονται 
από και προς τα Χανιά και τους φόρτους από και προς τα Κουνουπιδιανά και την ευρύτερη περιοχή του 
Ακρωτηρίου διοχετεύοντας μέρος εξ αυτών προς την Πολυτεχνειούπολη και το Κολυμβητήριο (όταν αυτό 
τεθεί σε λειτουργία βεβαίως). Ένας λόγος επιπλέον για τον οποίον ο σχεδιασμός του κυκλικού 
κυκλοφοριακού κόμβου πρέπει να αντιμετωπίζει την κίνηση τόσο προς την Πολυτεχνειούπολη όσο και 
προς το Κολυμβητήριο ενιαία, είναι το γεγονός ότι το Κολυμβητήριο έχει πλέον σήμερα παραχωρηθεί 
στο Πολυτεχνείο Κρήτης και κάτω από αυτό το καθεστώς θα λειτουργήσει και θα αναπτυχθεί. 
 
Σχεδιάζεται με την λογική οι λωρίδες κυκλοφορίας από τις διάφορες κατευθύνσεις που εξυπηρετούνται 
από τον κόμβο αυτό, να συναρμόζονται με κάθετη γωνία προσέγγισης, γεωμετρία που υποχρεώνει τα 
οχήματα που προσεγγίζουν τον κόμβο να ελαττώσουν ταχύτητα. Αυτή η λογική δεν τηρείται στη 
περίπτωση του κυκλικού κυκλοφοριακού κόμβου του αεροδρομίου. Τα οχήματα με κατεύθυνση από 
Χανιά προς Στέρνες μπορούν να διέλθουν τον κόμβο με ταχύτητες μέχρι και 80 χλμ/ώρα.  
 
Ο κυκλικός κόμβος σχεδιάζεται με μία λωρίδα κυκλοφορίας στον δακτύλιο του. Αυτό γίνεται γιατί οι 
κυκλοφοριακοί φόρτοι που εξυπηρετεί είναι σχετικά μικροί. Παρέχει όμως την δυνατότητα να γίνει 
σχεδιασμός και κατασκευή και δεύτερης λωρίδας κυκλοφορίας σε περίπτωση που παρατηρηθεί αύξηση 
των διερχόμενων κυκλοφοριακών φόρτων. 
 
Ο εν λόγω προτεινόμενος κόμβος στην πύλη εισόδου της Πολυτεχνειούπολης μπορεί να συνδυαστεί με 
τον σχεδιασμό και άλλων κυκλικών κυκλοφοριακών κόμβων ενδεχομένως εντός της κατοικημένης 
περιοχής των Κουνουπιδιανών (βλέπε σχετικό σχήμα). Για παράδειγμα ένας τέτοιος κόμβος θα 
μπορούσε να τοποθετηθεί πλησίον του Κτηνιατρείου στα Κουνουπιδιανά και ένας άλλος στην πλατεία 
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Κουνουπιδιανών που αυτή τη στιγμή λειτουργούν φωτεινοί σηματοδότες. Οι κόμβοι αυτοί θα μπορούσαν 
να εντάσσονται σε έναν γενικότερο σχεδιασμό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την αναπτυσσόμενη 
κατοικημένη περιοχή και να είναι πολύ μικρής διαμέτρου. 
 

 
Εικόνα 24 – Θέσεις προτεινόμενου Κυκλικού Κυκλοφοριακού Κόμβου 

Πολυτεχνειούπολης σε συνδυασμό ενδεχόμενων Κυκλικών Κυκλοφοριακών  
Κόμβων στα Κουνουπιδιανά 
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Εικόνα 25 – Κυκλικός Κυκλοφοριακός Κόμβος πολύ μικρής Διαμέτρου 

 
Η κατασκευή ενός τέτοιου κόμβου σίγουρα απαιτεί μεγάλες επιφάνειες γης. Το Πολυτεχνείο Κρήτης 
προτίθεται και δεσμεύεται να παραχωρήσει τμήμα από την ιδιοκτησία του προκειμένου να 
σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί ένας τέτοιος κόμβος. 
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6. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Βασικό αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων πλησίον της πύλης 
εισόδου στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι χρησιμοποιώντας τον σχηματισμό του κυκλικού 
κυκλοφοριακού κόμβου και ο καθορισμός της προτεραιότητας προσδίδοντας ισότητα στους 
κυκλοφοριακούς φόρτους της συγκεκριμένης περιοχής. 
 
Τα οχήματα που κατευθύνονται για να εισέλθουν ή για να εξέλθουν της Πολυτεχνειούπολης, θα μπορούν 
να το πράξουν με μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια. Ταυτόχρονα αποκτούν «ισότιμα» δικαιώματα 
κυκλοφορίας με τα οχήματα που κινούνται στις κατευθύνσεις Χανιά – Κουνουπιδιανά και αντιστρόφως. 
 
Ο εν λόγω κόμβος παρέχει την δυνατότητα να λειτουργήσει ως γεωμετρικός σχηματισμός μείωσης της 
ταχύτητας κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται στην επαρχιακή οδό Προφήτη Ηλία – Μονής Αγ. 
Τριάδος και που λόγω της μεγάλης ευθυγραμμίας της οδού στη θέση αυτή, καθώς επίσης και της 
μεγάλης γεωμετρικής άνεσης και ευρείας ορατότητας που παρουσιάζει, συνήθως οι ταχύτητες των 
οχημάτων είναι αυξημένες. 
 
Ο κόμβος θα διευκολύνει περαιτέρω την πρόσβαση στο Κλειστό Κολυμβητήριο Ακρωτηρίου το οποίο 
αυτή τη στιγμή είναι ανενεργό αλλά έχει ήδη παραχωρηθεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης το οποίο και 
προτίθεται να το συντηρήσει και να το λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν. 
 
Πέραν τούτων, ο συγκεκριμένος κόμβος, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, δίνει την δυνατότητα στο Ίδρυμα να 
δημιουργήσει χώρο στάθμευσης πλησίον της πύλης (Σχήμα 5) ο οποίος θα έχει πρόσβαση κατευθείαν 
από τον κυκλικό κόμβο. Αυτό παρέχει την ευχέρεια στο Ίδρυμα να ασκήσει συγκεκριμένη πολιτική όσον 
αφορά την είσοδο και έξοδο οχημάτων εντός της Πολυτεχνειούπολης.  
 

 
Εικόνα 26 – Σχεδιαζόμενος Χώρος Στάθμευσης πλησίον του 

Κυκλικού Κυκλοφοριακού Κόμβου 
 
Επίσης επί του χώρου αυτού μπορούν να χωροθετηθούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών όπως 
μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜς), ειδικά μηχανήματα παραλαβής ανακυκλούμενων 
αντικειμένων, μίνι περίπτερα πώλησης αγαθών, κλπ. Το μηχάνημα ΑΤΜ το οποίο αυτή τη στιγμή 
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βρίσκεται περίπου 300 μέτρα από την πύλη εισόδου στην Πολυτεχνειούπολη, μπορεί να μεταφερθεί 
στον εν λόγω χώρο και να αναιρεθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται στη θέση αυτή. 
 
Ο χώρος αυτός στάθμευσης μπορεί να εξυπηρετήσει και για σύντομη στάθμευση οχημάτων οι οδηγοί 
των οποίων εξυπηρετούνται από τα διάφορα καταστήματα έναντι της πύλης του Ιδρύματος, οχήματα τα 
οποία σήμερα σταθμεύουν επί των λωρίδων κυκλοφορίας. Οχήματα τα οποία έρχονται από 
Κουνουπιδιανά για να εξυπηρετηθούν και επιστρέφουν πίσω, πολλές φορές κάνουν αναστροφή επί του 
δρόμου με αποτέλεσμα να δημιουργούν κωλύματα και να θέτουν σε κίνδυνο τα διερχόμενα οχήματα.  
 
Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συχνά πλησίον της πύλης του Ιδρύματος και στη θέση επί του δρόμου 
έναντι του Σ/Μ Χαλκιαδάκης, όπου υπάρχει τοποθετημένο εντός της ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, το ΑΤΜ 
τράπεζας. Στον ίδιο χώρο είχε ζητηθεί και συζητηθεί η τοποθέτηση ΑΤΜ και από άλλη τράπεζα. 
 
Εξυπακούεται ότι η απόφαση ή όχι για την υλοποίηση ενός τέτοιου κυκλικού κυκλοφοριακού κόμβου 
ανήκει εξ ολοκλήρου στη πολιτεία μέσω του αρμόδιου φορέα της που διαχειρίζεται θέματα 
συγκοινωνιών. Επίσης, για να είναι εφικτή η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδιασμού χρειάζεται λεπτομερής 
σχεδιασμός και μελέτη σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στην επιστήμη της οδοποιίας και των κανονισμών 
της πολιτείας.  
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