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ΠΡΟΛΟΓΟ – ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Δ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηελ Ώζήλα, θαηά ηελ πεξίνδν ΜαΎνπ  

2015 – Ενπιίνπ 2016, ζηνλ Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο 

(Σ.Μ..Τ.) ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλείνπ. 

Ώξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ, Βιέλε 

ΐιαρνγηάλλε, ε νπνία κε εκπηζηεχηεθε θαη κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα εξγαζηψ πάλσ 

ζε έλα πνιχ ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθφ ζέκα. Δ θαζνδήγεζε ηεο ήηαλ κείδνλνο 

ζεκαζίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

Βπραξηζηψ, επίζεο, ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

Β.Μ.Π., Διία Γθφηζε, γηα ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία καο,θαζ’φιν ην πξνεγνχκελν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Δ άξηηα επηθνηλσλία καο, θαζψο θαη νη ζπκβνπιέο ηνπ ζπλέβαιαλ 

θαζνξηζηηθά ζηελ επίιπζε ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ. 

Εδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζέισ λα δψζσ ζηνπο ζπγθνηλσληνιφγνπο,Ώληψλε Υαδίξε, 

Αεκήηξε εξκπή θαη Υαξίιαν Μπάκπε γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ ζην 

αληηθείκελν ηεο πξνζνκνίσζεο ιεηηνπξγίαο κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Ώθφκε, επραξηζηψ πνιχ ηνλ θχξην ΐαζίιε ΐαιαβάλε, ππάιιειν ηνπ Κέληξνπ 

Αηαρείξηζεο Κπθινθνξίαο, γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε θαηπαξνρή ησλ απαηηνχκελσλ 

θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πθηζηάκελεο εξγαζίαο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζε θαη ππνζηήξημε ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη ηελ 

παξνρή φισλ ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ γηα λα πεηχρσ ζηε δσή κνπ. 
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ΤΝΟΦΗ 

 

Παξά ηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν 

θπθινθνξηαθφο θνξεζκφο ζην αζηηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο Ώζήλαο εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί έλα κείδνλ πξφβιεκα, ην νπνίν έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν γηα ην 

πεξηβάιινλ,φζν θαη γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ππνδνκψλ ζε απηφ. Δ αλάπηπμε πνιηηηθψλ 

ηηκνιφγεζεο απνηειεί έλαλ δηαδεδνκέλν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο θπθινθνξηαθήο 

ζπκθφξεζεο ζε κεγάια αζηηθά θέληξα. Δ παξνχζα Αηπισκαηηθή Βξγαζία έρεη σο 

αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ πεξηνξηζκνχ ηεοθπθινθνξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ κέζνδν 

ζηαηηθήο ηηκνιφγεζεο ζε φιεο ηηο εηζφδνπο ηεο πεξηνρήο κειέηεο.Χο πεξηνρή κειέηεο 

νξίδεηαη νκηθξφο δαθηχιηνο Ώζελψλ. Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ, 

δηακνξθψζεθαλ θαηάιιεια ζελάξηα ζηαηηθήο ηηκνιφγεζεο, κεηά απφ ηε δηελέξγεηα 

έξεπλαο εξσηεκαηνινγίσλ ζε νδεγνχο νρεκάησλ ηδησηηθήο ρξήζεο (Ε.Υ.), αλαθνξηθά 

κε ηελ απνδνρή ηνπ κέηξνπ, αλάινγα κε ην χςνο ηνπ θνκίζηξνπ. Δ πξνζνκνίσζε ησλ 

ζελαξίσλ ηηκνιφγεζεο γηα ην κηθξφ δαθηχιην πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ Aimsun. Πξαγκαηνπνηήζεθε κηθξνζθνπηθή αλάιπζε ησλ θπθινθνξηαθψλ 

κεγεζψλ κε ηε ρξήζεεπηθαηξνπνηεκέλσλ θπθινθνξηαθψλ δεδνκέλσλ. Σέινο, απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κηθξνζθνπηθήο πξνζνκνίσζεο, πξνθξίλεηαη 

ηειηθά ην βέιηηζην ζελάξην. 

 

Λέξειρ - κλειδιά:κσκλοθοριακός κορεζμός, πολιηικές ηιμολόγηζης κορεζμού, μικρός 

δακηύλιοςΑθηνών, ζενάρια ζηαηικής ηιμολόγηζης, ύψος κομίζηροσ, μικροζκοπική 

προζομοίωζη 
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ABSTRACT 

 

Despite the economic crisis in the recent years, traffic congestion in the urban road 

network of Athens remains a major problem, which has negative impact on both the 

enviroment and the users of transportation infrastructure. The implementation of road 

pricing policies comprises a widespread way of reducing the congestion in large 

urbancapitals. The objective of this diploma thesis is the examination of traffic 

impacts from the implementation of gating control strategies and more precisely by 

the implementation of static congestion pricing policies. The study area consists of the 

inner ring area in the center of Athens city.To evaluate the ffects of the static pricing 

policies, several scenarios are formulated ad tested. The acceptance of the measure 

depending on the amount of fare was investigated through a survey using 

questionnaires. The microscopic simulation of the scenarios mentioned above was 

carried out using software, Aimsun, with updated traffic data. Finally, themost 

suitable scenario is suggested through the evaluation of microscopic simulation 

results. 

 

Key - Words : traffic congestion, congestion pricing strategies, small ring of Athens, 

static pricing scenarios, height of fare, microscopic simulation  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Δ ππφ εμέηαζε Αηπισκαηηθή Βξγαζία έρεη σο αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ηελ επηξξνή 

πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο ηνπ θπθινθνξηαθνχ θνξεζκνχ ζε αζηηθά νδηθά δίθηπα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κειεηψληαη κηθξνζθνπηθά νη θπθινθνξηαθέο ζπλέπεηεο ζηνλ κηθξφ 

δαθηχιην Ώζελψλ, ιφγσ ηεο ελδερφκελεο ρξήζεο πνιηηηθψλ ζηαηηθήο ηηκνιφγεζεο 

ηνπ θνξεζκνχ. 

Οη πξναλαθεξζείζεο πξαθηηθέο απνζθνπνχλ ζηελ απνζάξξπλζε ησλ κεηαθηλνχκελσλ 

απφ ηε ρξήζε ηνπ νρήκαηνο ηδησηηθήο ρξήζεο (Ε.Υ.) σο απνθιεηζηηθφ κέζν 

κεηαθνξάο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζηε κείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ξνήο εληφο ηνπ κηθξνχ 

δαθηπιίνπ Ώζελψλ, έηζη ψζηε λα κεησζνχλ ηα επίπεδα ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ θαη, 

παξάιιεια, λα απμεζεί ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ ρξεζηψλ ησλ ππνδνκψλ . 

Χζηφζν, ηε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν, φπνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε πιήηηεη ηε ρψξα θαη 

ε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ησλ πνιηηψλ έρεη, ζρεδφλ, εμαληιεζεί, ε εθαξκνγή έλνο 

ηέηνηνπ κέηξνπ ηηκνιφγεζεο ρξήδεη ηδηαίηεξεο εμέηαζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα δεδεισκέλεο πξνηίκεζεο, κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, ζε 

νδεγνχο Ε.Υ., πξνθεηκέλνπ λα πνζνηηθνπνηεζεί ην πνζνζηφ αλαθαηεχζπλζεο εθείλσλ 

πνπ ζα επηιέμνπλ ηειηθά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνην άιιν κέζν κεηαθνξάο γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπο ή ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ ζα επηιέμνπλ 

δηαδξνκή πεξηκεηξηθά ηνπ δαθηπιίνπ. ηελ πξνθείκελε έξεπλα, νη νδεγνί θιήζεθαλ 

λα απαληήζνπλ ζε ζελάξηα ηηκνιφγεζεο κε δηαθνξεηηθφ χςνο θνκίζηξνπ ζε θάζε έλα 

απφ απηά. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ θπθινθνξηαθψλ επηπηψζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ εθάζηνηε ζελαξίνπ, έγηλε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, Aimsun. ην πεξηβάιινλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ, δεκηνπξγήζεθε ην ςεθηαθφ πξνζνκνίσκα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο 

Ώηηηθήο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο – θπθινθνξηαθά – νδηθνχο 

άμνλεο. Δ πεξηγξαθφκελε αλάιπζε αθνξά ηελ ψξα πξσηλήο αηρκήο, ήηνη 8-9 π.κ. 

κηαο ηππηθήο θαζεκεξηλήο ηνπ Μαίνπ 2015 θαη ιακβάλεη ππφςε φιεο ηνπο ηζρχνληεο 

θπθινθνξηαθνχο πεξηνξηζκνχο θαηά ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (θσηεηλνί 

ζεκαηνδφηεο, ζηαζεξή νδηθή ζήκαλζε). Βπηπξφζζεηα, γηα ηε βαζκνλφκεζε ηνπ 

πξνζνκνηψκαηνο,ρξεζηκνπνίεζεθαλεπηθαηξνπνηεκέλαθπθινθνξηαθά δεδνκέλα γηα ην 

εμεηαδφκελν δηάζηεκα κειέηεο, ηα νπνία ιήθζεθαλ απφ ην Κέληξν Αηαρείξηζεο 

Κπθινθνξίαο ηεο Ώζήλαο. Σέινο, θαζψο ην επίπεδν αλάιπζεο είλαη κηθξνζθνπηθφ, 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηε κειέηε κηθξνζθνπηθψλ κεγεζψλ θπθινθνξηαθήο ξνήο 

(κέζε ηαρχηεηα θαη θαζπζηέξεζε αλά φρεκα). 
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Ώξρηθά, ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Ώηηηθήο. Χζηφζν, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο πξνζνκνίσζεο (εμαγσγή κηθξνζθνπηθψλ κεγεζψλ ξνήο), δε ζα 

παξέρνληαλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, θαζψο δε ζα ππήξρε αλαινγία κεηαμχ ησλ 

θπθινθνξηαθψλ θαηαζηάζεσλ θαη θνξηίζεσλ επί ηνπ δηθηχνπ. Βπηπιένλ, ε παξαπάλσ 

δηεξεχλεζε θαηέζηε αλέθηθηε νχησο ή άιισο, εμαηηίαο ησλ πςειψλ ππνινγηζηηθψλ 

πφξσλ πνπ απαηηνχληαλ θαηά ηε κηθξνζθνπηθή πξνζνκνίσζε. Βπηπξφζζεηα, ζηα 

πιαίζηα ηεο πθηζηάκελεο εξγαζίαο, θαηά ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνίζεθε, 

ιήθζεθε ππφςε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ζχλζεζεο θπθινθνξίαο, αιιά θαη ε 

επίδξαζε ησλ δεκνζίσλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, κέζσ ηεο εηζαγσγήο ησλ 

ιεσθνξεηνγξακκψλ ηνπ Ο.Ώ..Ώ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο πξνζνκνίσζεο. 

Σειηθά ππνινγίδνληαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ 

ζηαηηθήο ηηκνιφγεζεο, κε θφκηζηξν χςνπο 0,5, 1,0 θαη 1,5  €, αληίζηνηρα. Γηα θάζε 

ζελάξην πξαγκαηνπνηείηαη θαζνιηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην δίθηπν 

πξνζνκνίσζεο ζπλνιηθά, θαζψο θαη ηνπηθή πνπ αλαθέξεηαη ζε δχν ζέζεηο 

θαηαγξαθήο θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ ζηηο εηζφδνπο ηνπ δαθηπιίνπ, απηέο επί ηεο Λ. 

πγγξνχ θαη ΐαζ. νθίαο. 

Έηζη, ελδεηθηηθά, ζηα πιαίζηα ηεο θαζνιηθήο αλάιπζεο γηα ην πξψην ζελάξην 

ηηκνιφγεζεο, παξαηεξήζεθε πνζνζηηαία κείσζε 21,47 θαη 15,52 % γηα ηε κέζε 

θαζπζηέξεζε θαη ην κέζν ρξφλν δηαδξνκήο αλά νδεγφ, αληίζηνηρα. Καηά ηελ ηνπηθή 

αλάιπζε, θαηαγξάθεθε αχμεζε 65 θαη 9,5 %  ηεο κέζεο ηαρχηεηαο αλά νδεγφ γηα ηηο 

ζέζεηο επί ηεο Λ. πγγξνχ θαη ΐαζ. νθίαο, αληίζηνηρα. 

Ώλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ ζελαξίνπ νδηθήο ηηκνιφγεζεο, 

παξαηεξήζεθε πνζνζηηαία κείσζε 38,21 θαη 27,53 % γηα ηε κέζε θαζπζηέξεζε θαη 

κέζν ρξφλν δηαδξνκήο αλά νδεγφ, αληίζηνηρα. Βπηπιένλ, θαηαγξάθεθε αχμεζε 78,23 

θαη 16,38 % ηεο κέζεο ηαρχηεηαο αλά νδεγφ γηα ηηο ζέζεηο επί ηεο Λ. πγγξνχ θαη 

ΐαζ. νθίαο, αληίζηνηρα. 

Καηφπηλ εθηέιεζεο ηνπ ηξίηνπ ζελαξίνπ νδηθήο ηηκνιφγεζεο, επήιζε πνζνζηηαία 

κείσζε 55,97 θαη 39,61 % γηα ηε κέζε θαζπζηέξεζε θαη κέζν ρξφλν δηαδξνκήο αλά 

νδεγφ, αληίζηνηρα. Βπηπξφζζεηα, παξαηεξήζεθε αχμεζε 79,71 θαη 16,63 % γηα ηε 

κέζε ηαρχηεηα αλά νδεγφ γηα ηηο ζέζεηο επί ηεο Λ. πγγξνχ θαη ΐαζ. νθίαο, 

αληίζηνηρα. 

Σειηθά δηαθξίλνληαη δχν νπηηθέο απφ ηηο νπνίεο ππάξρεη δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ εθάζηνηε ζελαξίνπ ηηκνιφγεζεο θαη πξνηείλεηαη, θαηά 

αληηζηνηρία, ην θαηαιιειφηεξν ζελάξην πξνο εθαξκνγή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 Γιαηύπυζη ηος πποβλήμαηορ 

Ο θνξεζκφο ηεο θπθινθνξίαο ζπληζηάέλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ησλ 

αζηηθψλ κεγαινππφιεσλ αλά ηνλ θφζκν.Δ αχμεζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ γηα 

κεηαθίλεζε, ιφγσ ηνπ πςειήο έληαζεο ραξαθηήξα ησλ ζχγρξνλσλ αλζξσπίλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηε 

καδηθή παξαγσγή απηνθηλήησλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, είρε σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο εληφο ησλ αζηηθψλ νδηθψλ 

δηθηχσλ. Λνγηθή απφξξνηα ησλ παξαπάλσ, εθηφο απφ ηε δπζρέξεηα ζηε κεηαθίλεζε 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, απνηειεί ε δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ ερνξχπαλζεο, θαζψο θαη 

ε αχμεζε ησλ επηπέδσλ εθπνκπήο ξχπσλ εληφο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη 

πξναλαθεξζείζεο θαηαζηάζεηο έρνπλ – θπζηθά – θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο, ηφζν γηα 

ηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία ησλ ρξεζηψλ ησλ ππνδνκψλ, φζν θαη γηα ηελ εζληθή 

νηθνλνκία ησλ εθάζηνηε θξαηψλ, ηα νπνία δαπαλνχλ ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά ζε 

δνκέο ηεο Τγείαο, ελψ ζα ήηαλ εθηθηφ λα γίλεη εμνηθνλφκεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα επελδπζνχλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ ή – ελαιιαθηηθά 

– ζε άιιεο θξαηηθέο δνκέο, φπσο ε Παηδεία, ν Πνιηηηζκφο θαη ε Βθαξκνζκέλε 

Έξεπλα. 

1.2 Η πεπίπηυζη ηηρ Αθήναρ 

Δ Ώζήλα απνηειεί ηελ πξσηεχνπζα ηεο Βιιάδαο θαη – ηαπηφρξνλα – έλα απφ ηα πην 

ππθλνθαηνηθεκέλα αζηηθά θέληξα ζηελ Βπξψπε. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία 

ειιεληθή απνγξαθή (2011), ππνινγίδεηαη φηη ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ ην 33% ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Δ δε θαηλνκεληθή νηθνλνκηθή επκάξεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

εηψλ, παξάιιεια κε ηελ άλνδν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, νδήγεζε ζηελ εθηίλαμε 

ηνπ ζπληειεζηή ηδηνθηεζίαο νρήκαηνο ηδησηηθήο ρξήζεο (Ε.Υ.).Βηδηθφηεξα, ν 

ζπγθεθξηκέλνο ζπληειεζηήο εθηηκάηαη ζε 440 νρήκαηα αλά 1000 θαηνίθνπο 

(΄΄Κηλεηηθφηεηα ζηνλ αζηηθφ ρψξν. Πξάζηλε ΐίβινο θαη ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα΄΄, 

ΣΒΒ, Ώζήλα, 9 Ενπλίνπ 2008), κε κέγηζην φξην ηα 600.αλ ζπλέπεηα, ην φρεκα Ε.Υ. 

αλαδείρηεθε ζε – ζρεδφλ – απνθιεηζηηθφ κέζν κεηαθνξάο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε  ην 

γεγνλφο φηη ε Ώζήλα απνηειεί θφκβν επηρεηξεκαηηθψλ, εκπνξηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ θπθινθνξηαθήο 

ζπκθφξεζεο, ηφζν ζην δαθηχιην ηνπ θέληξνπ, φζν θαη ζην παξαθείκελν νδηθφ 

δίθηπν. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα γίλεηαη πην εχθνια αληηιεπηφ, εηδηθφηεξα θαηά 
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ηηο ψξεο αηρκήο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο νδηθέο αξηεξίεο λα ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλζήθεο 

θνξεζκνχ.  

Δ έληνλε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη ε ππθλή δφκεζε 

πνπ πξνέθπςε, δίρσο ην ζαθή θαζνξηζκφ ησλ ρξήζεσλ γεο, φμπλε αθφκε 

πεξηζζφηεξν ην θαηλφκελν. Βπηπιένλ, θαηά ηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ απνπζίαδε ε 

ζπγθξφηεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελεχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο 

αμηφπηζηνπ ζπγθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα δελ θαηέζηε δπλαηφ λα 

πξνβιεθζεί θαη ε ξαγδαία αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ νρήκαηνο Ε.Υ., κε απνηέιεζκα ην 

νγθψδεο – πιένλ – κεηαθνξηθφ έξγν λα κε δχλαηαη λα εμππεξεηεζεί απφ ηηο 

πθηζηάκελεο νδηθέο ππνδνκέο ή λα ιεηηνπξγεί ζε ρακειή ζηάζκε εμππεξέηεζεο. 

Καζίζηαηαη, ινηπφλ, επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

1.3 Ανηιμεηώπιζη ηος πποβλήμαηορ 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δηαρεηξίζηκν θαη επηιχζηκν ην πξφβιεκα ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ θνξεζκνχ, ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ. 

Δ πξψηε αθνξά (α) ηελ επέθηαζε ηεο ππάξρνπζαο ζπγθνηλσληαθήο ππνδνκήο, ελψ ε 

δεχηεξε αλαθέξεηαη (β) ζηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο, κε ηελ 

ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ. Βλ ζπλερεία, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ππφςε πνιηηηθψλ.  

1.3.1 Δπέκηαζη ηηρ ςθιζηάμενηρ ζςγκοινυνιακήρ ςποδομήρ 

Θεσξεηηθά, βέιηηζηε ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ σο άλσ πεξηγξαθέληνο 

πξνβιήκαηνο, απνηειεί ε αχμεζε ηεο θπθινθνξηαθήο ηθαλφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ 

νδηθψλ ππνδνκψλ, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ισξίδσλ ή αθφκε θαη αξηεξηψλ. Χζηφζν, 

ζηελ πξάμε, ε πξνψζεζε κηαο ηέηνηαο πξφηαζεο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα, ηφζνζε 

νηθνλνκηθφ, φζν θαη ζε ηερληθφ επίπεδν.Βηδηθφηεξα, ππφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, νη δηαζέζηκνη πφξνη, ηφζν απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ 

επελδχζεσλ, φζν θαη απφ Βπξσπαηθά Πξνγξάκκαηα Υξεκαηνδφηεζεο Αεκνζίσλ 

Έξγσλ, είλαη ειάρηζηνη έσο κεδακηλνί. Βμεηάδνληαο δε ηελ πξνθείκελε ιχζε απφ 

ηερληθήο ζθνπηάο, δηαπηζηψλεηαη φηη εθαξκνγή ηεο ζα ελζάξξπλε αθφκε πεξηζζφηεξν 

ηε ρξήζε ηνπ Ε.Υ., κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο εθπνκπήο ξχπσλ ζην ήδε 

επηβαξπκέλν αζηηθφ πεξηβάιινλ, θαζηζηψληαο παξάιιεια ηε βησζηκφηεηα ησλ 

κειινληηθψλ κεηαθνξψλ ππφ ακθηζβήηεζε. Σν παξαπάλσ θαηλφκελν νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ νδψλ ζπκβάιιεη ζηελ 

ηαρχηεξε αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ, φπσο απηέο ήδε 

αλαθέξζεθαλ, νπφηε παξνπζηάδεηαη αλάγθε θαηαζθεπήο θαη λέαο ππνδνκήο θ.ν.θ. 

Καηά ζπλέπεηα δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο. Σέινο, ε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
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ζπγθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο θξίλεηαη αζχκθνξε, ππφ ην ζθεπηηθφ φηη δελ αλακέλεηαη 

πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ νδηθψλ ζηνηρείσλ, θαηά ηηο ψξεο εθηφο αηρκήο. 

1.3.2 Γιασείπιζη ηηρ Κςκλοθοπίαρ 

Δ Αηαρείξηζε ηεο Οδηθήο Κπθινθνξίαο ή απιά Αηαρείξηζε ηεο Κπθινθνξίαο απνηειεί 

κηα πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο θαηαζθεπήο λέσλ νδψλ θαη ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ :  

 κεηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο ζπγθνηλσληαθήο ππνδνκήο 

βξαρπρξφληα θαη κε πεξηνξηζκέλνπ χςνπο επελδχζεηο. (Αηαρείξηζε 

πζηήκαηνο Μεηαθνξψλ -ΑΜ-) 

 

 κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξέο θαη ρξήζεο ηνπ επηβαηηθνχ 

απηνθηλήηνπ ζηηο θπθινθνξηαθά ζπκθνξεκέλεο πεξηνρέο θαη εηδηθφηεξα θαηά 

ηηο πεξηφδνπο αηρκήο (Αηαρείξηζε Γήηεζεο Μεηαθνξψλ -ΑΓΜ-)  

Εδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζήκεξα δηεζλψο, αιιά θαη ζηελ Βιιάδα ζηε Αηαρείξηζε 

ηεο Κπθινθνξίαο. πγθεθξηκέλα γηα ηελ Ώζήλα, φπνπ ε θπθινθνξία απνηειεί ηνλ 

θχξην παξάγνληα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, έρνπλ θαηά θαηξνχο εμαγγειζεί δηάθνξα 

παθέηα κέηξσλ θαηά ηνπ ΄΄λέθνπο΄΄, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θπξίσο κέηξα 

δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο (ΑΜ θαη ΑΓΜ). 

Οη έλλνηεο ηεο Αηαρείξηζεο πζηήκαηνο Μεηαθνξψλ θαη Γήηεζεο Μεηαθηλήζεσλ 

εθθξάδνληαη θαη νκαδνπνηνχληαη σο εμήο, αλαθνξηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θπθινθνξίαο θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ. 

α. ΐειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θπθινθνξηαθήο ξνήο 

β. Ώλαθαηαλνκή ηεο θπθινθνξίαο ζην ρψξν 

γ. Ώλαθαηαλνκή ηεο θπθινθνξίαο ζην ρξφλν 

δ. Αηνρέηεπζε θαη αλαθαηαλνκή ηεο θπθινθνξίαο ζηα κέζα κεηαθνξάο 

ε. Μείσζε ηνπ κήθνπο θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ κεηαθηλήζεσλ 

ζη. Μείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ κεηαθηλήζεσλ 

δ. Ώχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πιήξσζεο ησλ νρεκάησλ 

Σα κέηξα Αηαρείξηζεο ηεο Κπθινθνξίαο εθαξκφδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

ρξεζηψλ ησλ ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαη απηέο είλαη : 

α. Οδεγνί επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ 

β. Βπηβάηεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ 
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γ. Βπηβάηεο δεκνζίσλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ  

δ. Βπάισηνη ρξήζηεο ηεο νδνχ (πεδνί) 

ε. Πνδειάηεο 

ζη. Αηαθηλνχκελα αγαζά (θνξηεγά) 

1.3.3 Καηάηαξη Έπγυν Γιασείπιζηρ ηηρ Κςκλοθοπίαρ 

ηελ πξάμε, πθίζηαηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο έξγσλ ή κέηξσλ Αηαρείξηζεο ηεο 

Κπθινθνξίαο, κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ εθαξκφδνληαη ήδε ζην νδηθφ δίθηπν ηεο 

Ώζήλαο. Σα έξγα απηά δχλαηαη λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο, αλάινγα 

κε ην ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ. 

α. ΐειηίσζε Ρνήο Ορεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο θπθινθνξηαθήο ηθαλφηεηαο 

θαη ηεο ηαρχηεηαο επί ησλ νδηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο, ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ησλ αηπρεκάησλ. Βλδεηθηηθά κέηξα βειηίσζεο ηεο 

θπθινθνξηαθήο ξνήο είλαη :  

 ΐειηηζηνπνίεζε θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο 

 Μνλνδξνκήζεηο 

 Ώληηδξνκήζεηο 

 Βπαλεμέηαζε δηαξξχζκηζεο θφκβσλ 

 Ώπαγφξεπζεο ζηάζκεπζεο παξά ην θξάζπεδν 

 Μεηαθνξά ζηάζεσλ θαη δηακφξθσζε εζνρψλ γηα ιεσθνξεία 

 Ώπαγφξεπζε αξηζηεξψλ ζηξνθψλ απφ ηνλ άμνλα θεληξηθψλ νδηθψλ αξηεξηψλ 

β. Πξνλνκηαθή Μεηαρείξηζε θαη ΐειηίσζε ησλ Αεκνζίσλ Ώζηηθψλ πγθνηλσληψλ 

(Α.Ώ..), ε νπνία απνζθνπεί ζηελ παξνρή θαιχηεξε ζηάζκεο εμππεξέηεζεο πξνο ην 

επηβαηηθφ θνηλφ θαη αλαθέξεηαη κφλν ζηα ιεσθνξεία, ηα νπνία θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

νδηθέο ππνδνκέο. πλνπηηθά, ηέηνηα κέηξα κπνξεί λα είλαη : 

 Ώπνθιεηζηηθέο ισξίδεο ιεσθνξείσλ θαη ιεσθνξεηφδξνκνη 

 Έιεγρνο ηεο θαιήο ρξήζεο ησλ ιεσθνξεηνισξίδσλ 

 Πξνλνκηαθή εμππεξέηεζε ηεο θίλεζεο ησλ ιεσθνξείσλ, κέζσ ηεο 

ζεκαηνδφηεζεο 

 Βηδηθή κεηαρείξηζε ησλ ιεσθνξείσλ κε θαηάιιειε ζήκαλζε 

 Βγθαηάζηαζε εηδηθνχ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εηζηηεξίνπ, θαηά ηελ 

είζνδν ζην ιεσθνξείν 

 Ώλακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο πσιήζεσλ, κε ηε δεκηνπξγία εληαίνπ 

ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ 



 

 

5 

 

 Βθζηξαηεία πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ πξνο ηηο Οδηθέο πγθνηλσλίεο (Ο.Τ.), 

κε ζηφρν ηε ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζηφινπ 

γ. Πξνψζεζε Ήπηαο Μνξθήο Μεηαθηλήζεσλ, δίρσο ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ, 

δειαδή ησλ κεηαθηλήζεσλ πεδή θαη κε πνδήιαην, πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη κείσζε ηεο 

ρξήζεο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. Ώπηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ησλ 

παξαθάησ έξγσλ : 

 Βλεκέξσζε ησλ κεηαθηλνχκελσλ γηα ηηο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηεο 

κεηαθίλεζεο πεδή θαη κε πνδήιαην, πξνο ηελ πγεία 

 Αηεπθφιπλζε θπθινθνξίαο πεδψλ (δηαπιάηπλζε πεδφδξνκσλ, αλακφξθσζε 

δηαβάζεσλ, θαιχηεξνο θσηηζκφο) 

 Βπλφεζε θπθινθνξίαο πνδειάησλ, κε ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ ισξίδσλ ή 

αθφκα θαη δξφκσλ πνδειάηνπ 

δ. Αηαρείξηζε ηεο ηάζκεπζεο, κε ζηφρν λα επεξεαζηεί ζεηηθά θαη ζην ζχλνιν ηεο ε 

θπθινθνξία, εηδηθά εληφο νδψλ πεξηνξηζκέλνπ πιάηνπο, ιακβάλνληαο ηα ππφςε 

κέηξα : 

 Βπαλαθνξά ηειψλ ζηάζκεπζεο 

 Ώζηπλφκεπζε θαη έιεγρνο ηεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο, γηα ηελ απνηξνπή 

ηνπηθψλ ζεκείσλ ΄΄ζηξαγγαιηζκνχ΄΄ ηεο θπθινθνξίαο (trafficbottleneck) 

 Πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ησλ θαηνίθσλ εληφο ηνπ δαθηπιίνπ, κε ηελ παξνρή 

εηδηθψλ αδεηψλ ζηάζκεπζεο 

ε. Βπλντθή Μεηαρείξηζε Βπηβαηηθψλ Ώπηνθηλήησλ Τςειήο Πιήξσζεο, δειαδή 

νρεκάησλ Ε.Υ. κε ην κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ επηβαηψλ, πξνθεηκέλνπ – γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ κεηαθηλνχκελσλ πξνζψπσλ – λα επέιζεη κείσζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ εληφο ηνπ αζηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ. 

Βλδεηθηηθά κέηξα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη : 

 Παξνρή θηλήηξσλ απφ εξγνδφηεο γηα ηελ νκαδηθή ρξήζε απηνθηλήησλ 

 Αηακφξθσζε εηδηθψλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο 

ζη. Βθαξκνγή πζηεκάησλ Πξνεγκέλεο Σερλνινγίαο, κε ηε ρξήζε Πηλαθίδσλ 

Μεηαβιεηψλ Μελπκάησλ, γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ κεηαθηλνχκελσλ, 

αλαθνξηθά κε πεξηνρέο πςειήο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ρξήζε ηνπ νρήκαηνο Ε.Υ. θαη ην 

επηβαηηθφ θνηλφ λα ζηξαθεί ζηα Μέζα ηαζεξήο Σξνρηάο γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ. 

δ. Πεξηνξηζκφο ηεο Κπθινθνξίαο Ορεκάησλ. Ώλαθέξεηαη ζηελ απαγφξεπζε ηεο 

θπθινθνξίαο φισλ ή ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ νρεκάησλ απφ νξηζκέλεο θξίζηκεο 

πεξηνρέο, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηνπ θπθινθνξηαθνχ θνξεζκνχ εληφο πεξηνρψλ 

κεγάιεο θπθινθνξίαο (π.ρ. θέληξν ηεο Ώζήλαο) θαη – παξάιιεια – λα 
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πξνζηαηεπζνχλ νη νηθηζηηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη επαίζζεηεο πεξηνρέο ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο (π.ρ. αξραηνινγηθνί ρψξνη). Σα θπξηφηεξα κέηξα πνπ είλαη εθηθηφ λα 

ιεθζνχλ γηα ηελ πιήξσζε ηνπ αλψηεξνπ ζθνπνχ, είλαη : 

 Παξεκπφδηζε ηεο δηακπεξνχο θπθινθνξίαο κέζα απφ νηθηζηηθέο πεξηνρέο 

 Πεξηνξηζκφο θπθινθνξίαο βαξέσλ νρεκάησλ 

 Ώπαγφξεπζε – κφληκε ή πεξηνδηθή – ηεο θπθινθνξίαο ζε κηα δηεπξπκέλε 

πεξηνρή, φπσο ζπκβαίλεη ήδε ζηελ πεξηνρή ηνπ δαθηπιίνπ ηεο Ώηηηθήο 

 Πξνψζεζε πνιηηηθψλ πεξηνξηζκνχ ηεο θπθινθνξίαο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο ηνπ θνξεζκνχ (congestionpricing).  

ε. Μείσζε Μεηαθηλήζεσλ ζε Πεξηφδνπο Ώηρκήο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζηαδηαθή 

κείσζε ηνπ θνξεζκνχ θαηά ηηο πεξηφδνπο αηρκήο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ νδηθψλ ζηνηρείσλ (κείσζε ρξφλνπ δηαδξνκψλ, αχμεζε 

αλαπηπζζφκελεο ηαρχηεηαο, αχμεζε ρξνληθνχ θαη ρσξηθνχ δηαρσξηζκνχ), έηζη ψζηε 

λα απνηξαπεί ε θαηαζθεπή έξγσλ απαξαίηεησλ κφλν γηα ηηο πεξηφδνπο απηέο. Σν 

ζεκαληηθφηεξν κέηξν πνπ δχλαηαη λα ιεθζεί πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε αθνξά ηελ : 

 Eθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο ηνπ αζηηθνχ θνξεζκνχ, κε ηελ 

επηβνιή φκσο κεηαβιεηνχ θνκίζηξνπ (Απλακηθφ χζηεκαΣηκνιφγεζεο), ην 

νπνίν ζπλαξηάηαη απφ ηηο εθάζηνηε επηθξαηνχζεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο 

θαη απμάλεη θαηά ηηο πεξηφδνπο αηρκήο. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο ηνπ 

θνξεζκνχ ζην αζηηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο Ώηηηθήο απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ έξγνπ. 

1.3.3.1 Σιμολόγηζη ηος Κςκλοθοπιακού Κοπεζμού 

Ώπφ ηα πξνεγνχκελα έξγα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο, 

απνδνηηθφηεξνθαίλεηαη πσο είλαη ε ηηκνιφγεζε ηνπ θνξεζκνχ.Δ ρξέσζε, δειαδή, γηα 

ηελ ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ νδηθψλ ππνδνκψλ απνηειεί κηα κνξθή ππεξεζίαο, ε 

νπνία απνζθνπεί ζηε κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ Ε.Υ., πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηήζεη – καθξνπξφζεζκα – βηψζηκε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ κεηαθνξψλ, ελ γέλεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ επηηπγράλεηαη 

απιά κηα επηπιένλ βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ ξνήο, ε νπνία 

πνιιάθηοαπνδεηθλχεηαη θαη άζθνπε, αθνχ δελ επηθέξεη αιιαγέο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, 

αιιά αληηκεησπίδεηαη ην πξφβιεκα ελ ηε γελέζεη ηνπ. Δ ινγηθή γηα ηελ εθαξκνγή 

ελφο ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο ηνπ αζηηθνχ θνξεζκνχ, έγθεηηαη ζηελ ρξέσζε ελφο 

αγαζνχ – ελ πξνθεηκέλσ νδηθά ζηνηρεία θαη πεξηβάιινλ – ην νπνίν έρεη πςειή 

δήηεζε θαη επηβαξχλεηαη ζηαδηαθά απφ ηε ρξήζε ηνπ.  Δ ζηξνθή πξνο 

πεξηβαιινληηθά θηιηθέο κνξθέο κεηαθίλεζεο απνηειεί αληηθείκελν δηεξεχλεζεο θαη – 

ηαπηφρξνλα – ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ ησλ Μεηαθνξψλ. 
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ηελ Ώζήλα, έρεη δηαηππσζεί ξεηά ε αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο 

ηηκνιφγεζεο ηεο ρξήζεο ησλ ππνδνκψλ, απφ ηνλ χιινγν Βιιήλσλ 

πγθνηλσληνιφγσλ (.Β.., 2005), φξγαλν αλεμάξηεην, ε δξάζε ηνπ νπνίνπ έρεη 

ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα πξνο ηνπο αξκφδηνπο δεκφζηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ 

ππνδνκψλ, φηαλ παξαζηεί αλάγθε ζε ζπγθνηλσληαθά δεηήκαηα. 

Σα ζπζηήκαηα ηηκνιφγεζεο πνηθίιινπλ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο ρξέσζεο πνπ 

επηθέξνπλ. πλεπψο, ην θφκηζηξν κπνξεί λα είλαη ζηαζεξφ γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (ηαηηθφ χζηεκα Σηκνιφγεζεο – ..Σ.), αιιά θαη κεηαβιεηφ 

σο πξνο ηνλ ηχπν, ηελ ηερλνινγία θαη ην επίπεδν εθπεκπφκελσλ ξχπσλ ηνπ νρήκαηνο,  

ηε ρηιηνκεηξηθή ρξήζε, θαζψο ηηο εθάζηνηε επηθξαηνχζεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο. 

Δ δεχηεξε κνξθή ρξέσζεο αλαθέξεηαη ζε Απλακηθφ χζηεκα Σηκνιφγεζεο (Α..Σ.), 

ιφγσ ηνπ κεηαβιεηνχ χςνπο ηνπ θνκίζηξνπ. 

Σν εμεηαδφκελν κέηξν δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο παξνπζηάδεη αξθεηά 

πιενλεθηήκαηα, έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Ώξρηθά, ζπληζηά κηα αμηφπηζηε πεγή εζφδσλ, 

ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε βάζνο ρξφλνπ γηα ηελ επέλδπζε ζε λέα 

ζπγθνηλσληαθά έξγα, φπνπ θξηζνχλ απηά αλαγθαία, ελψ θαζίζηαηαη εθηθηή θαη ε 

ζπληήξεζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ. Χζηφζν, πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο 

ζηνπο κεηαθηλνχκελνπο φηη δελ απνηειεί έλα πξφζζεην θνξνεηζπξαθηηθφ κέηξν, ζηα 

πιαίζηα ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο χθεζεο, θαζψο – ππφ ην πξίζκα απηφ – δελ 

αλακέλεηαη επηηπρήο απφδνζε ηνπ. Βπηπιένλ, ηα έζνδα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κέηξνπ, δχλαηαη λα δηαηεζνχλ πξνο ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ Αεκνζίσλ 

Ώζηηθψλ πγθνηλσληψλ. Σέινο, εάλ κειεηάηαη ε επηξξνή ελφο δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηηκνιφγεζεο, ηφηε είλαη εθηθηή ε κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ θαηά ηηο πεξηφδνπο 

αηρκήο, ρσξίο φκσο λα πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιειε ρξνληθή κεηάζεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηφδσλ. 

Γηα ηνλ επαξθή ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηηπρή πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο νδηθήο 

ρξέσζεο, είλαη απαξαίηεηε ε εμέηαζε φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλαξηψληαη απφ 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. πγθεθξηκέλα, αμίδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ε κειέηε παξαγφλησλ, 

φπσο ε πεξηβαιινληηθά δεκηνγφλα ιεηνπξγία ησλ νρεκάησλ παληφο ηχπνπ, ε αμία ηεο 

δηαδξνκήο θαη ην πξνζσπηθφ θφζηνο θάζε ρξήζηε, θαζψο θαη ε αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ απηψλ. Βλ ηέιεη, θξίλεηαη αλαγθαίνο θαη ν θαζνξηζκφο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. 

1.4 κοπόρ ηηρ Γιπλυμαηικήρ Δπγαζίαρ 

Δ ηηκνιφγεζε ηνπ θνξεζκνχ ζηα αζηηθά νδηθά δίθηπα απνηειεί αληηθείκελν ρξφληαο 

δηεξεχλεζεο απφ ζπγθνηλσληνιφγνπο θαη εξεπλεηέο ησλ κεηαθνξψλ. θνπφο ηνπ 

παξφληνο εξεπλεηηθνχ έξγνπ είλαη ε κηθξνζθνπηθή δηεξεχλεζε ησλ θπθινθνξηαθψλ 

επηπηψζεσλ απφ ηελ ελδερφκελε εθαξκνγή ζηαηηθψλ πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο ηνπ 
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θνξεζκνχ ζην δαθηχιην ηεο Ώζήλαο. πγθεθξηκέλα, αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο ηεο 

εμεηαδφκελεο εξγαζίαο, απνηεινχλ ηα κηθξνζθνπηθά κεγέζε ηεο θπθινθνξίαο, ηα 

νπνία αλαιχνληαη δηεμνδηθά. Δ παξαπάλσ αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε, θαηφπηλ 

δηακφξθσζεο θαηάιιεισλ ζελαξίσλ ηηκνιφγεζεο, θάζε έλα απφ ηα νπνία αθνξά 

δηαθνξεηηθφ χςνο θνκίζηξνπ. Βπηπιένλ, ε αμηνιφγεζε ησλ ζελαξίσλ πξνέθπςε κε ηε 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο θπθινθνξηαθψλ ιεηηνπξγηψλ, Aimsun 

(AdvancedInteractiveMicroscopicSimulatorforUrbanandNon-UrbanNetworks). 

Σειηθά, έπεηηα θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ εθάζηνηε ζελαξίνπ, 

γίλεηαη πξνζπάζεηα πξφθξηζεο ηεο βέιηηζηεο ιχζεο γηα ην ζπγθνηλσληαθφ ζχζηεκα 

ηεο Ώζήλαο. 

1.5 Γιάπθπυζη ηηρ Γιπλυμαηικήρ Δπγαζίαρ 

Κεθάλαιο 1: ην παξφλ θεθάιαην, πεξηγξάθεηαη ην θαηλφκελν ηνπ θπθινθνξηαθνχ 

θνξεζκνχ ζηα αζηηθά θέληξα αλά ηνλ θφζκν. Καηφπηλ, ην πξφβιεκα εμεηδηθεχεηαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Ώζήλαο θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ απηφ ιακβάλεη. Βλ ζπλερεία, 

πξνηείλνληαη κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο, κέξνο ησλ 

νπνίσλ απνηειεί θαη ε έλλνηα ελφο ζπζηήκαηνο δπλακηθήο ηηκνιφγεζεο ηνπ 

θνξεζκνχ. Σειηθά, ην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθνξά ζην ζθνπφ θαη ηε 

δηάξζξσζε ηεο παξνχζαο Αηπισκαηηθήο Βξγαζίαο. 

Κεθάλαιο 2: ην δεχηεξν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ην θφζηνο ηνπ θπθινθνξηαθνχ 

θνξεζκνχ, θαζψο θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ζην νπνίν ζεκειηψλεηαη ε ινγηθή 

χπαξμεο αζηηθψλ δηνδίσλ. Παξάιιεια, παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα 

εθαξκνγήο ηνπ ηέινπο ζπκθφξεζεο ζε δηεζλή αζηηθά θέληξα, ε έλλνηα ηεο 

πξνζνκνίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ε ρξήζε 

ηνπ κηθξνζθνπηθνχ πξνζνκνησηή θπθινθνξίαο, Aimsun, γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

θπθινθνξηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε πφιεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σέινο, θαζίζηαηαη ζαθήο ε 

αλάγθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο Αηπισκαηηθήο Βξγαζίαο. 

Κεθάλαιο 3: ην ηξίην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε 

γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Παξάιιεια, πεξηγξάθεηαη ε 

έξεπλα πεδίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, αλαθνξηθά κε ηελ απνδνρή ηνπ κέηξνπ νδηθήο 

ηηκνιφγεζεο απφ ηνπο νδεγνχο Ε.Υ., ελψ παξαηίζεηαη θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ 

ππνινγηζκψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο κεηαθνξηθψλ 

ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ην δίθηπν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ 

απηνχ. 

Κεθάλαιο 4 : ην 4ν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη ε αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ εληφο ηνπ κηθξνχ δαθηπιίνπ Ώζελψλ, απέλαληη ζε 

πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο ηνπ θνξεζκνχ. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηείηαη πεξηγξαθηθή 
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ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα γηα 

θάζε κεηαβιεηή ρσξηζηά, αιιά θαη ζπλδπαζηηθά, φπνπ απηφ θξίζεθε ζθφπηκν. Σα 

εηζαγφκελα απνηειέζκαηα ζην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο παξνπζηάδνληαη ππφ ηε 

κνξθή πηλάθσλ. 

Κεθάλαιο 5 :ην 5
ν
 θεθάιαην, δηελεξγείηαη κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ηεο πθηζηάκελεο 

θπθινθνξηαθήο θαηάζηαζεο εληφο ηνπ κηθξνχ δαθηπιίνπ Ώζελψλ, θαζψο θαη ησλ 

εμεηαδφκελσλ ζελαξίσλ ζηαηηθήο ηηκνιφγεζεο. Ώξρηθά πεξηγξάθνληαη ηα 

δηαθνξεηηθά ζελάξηα, καδί κε ηηο παξαδνρέο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζελαξίσλ ζην ινγηζκηθφ 

Aimsun, ην πψο δειαδή ελζσκαηψζεθαλ ζην ινγηζκηθφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζελαξίσλ. 

 

Κεθάλαιο 6 : ην 6ν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή θαη παξαηίζεληαη πξνηάζεηο 

γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  

ΒΙΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

2.1 Θευπηηικό Τπόβαθπο 

2.1.1 Σο Κόζηορ ηος Κςκλοθοπιακού Κοπεζμού 

Χο θφζηνο ηνπ θπθινθνξηαθνχ θνξεζκνχ ή θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο νξίδεηαη ε 

ζπλνιηθή αμία ηνπ απνιπκέλνπ ρξφλνπ πνπ πξνθχπηεη ζαλ απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ελφο ζπγθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο. Σν θφζηνο 

ηνπ θνξεζκνχ δχλαηαη λα νξηζηεί αλαιπηηθφηεξα σο εμήο : «Σν θφζηνο ηεο 

ζπκθφξεζεο πξνθχπηεη απφ ηελ θνηλή ρξήζε, ηεο ίδηαο, επξηζθφκελεο ζε έιιεηςε, 

ππνδνκήο θαη νξίδεηαη σο ε επηπιένλ ρξνληθή θαζπζηέξεζε θαη ην ζρεηηθφ 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πνπ νη ρξήζηεο επηβάιινπλ ν έλαο ζηνλ άιιν, ιφγσ ακνηβαίαο 

ελφριεζεο. πλεπψο, ην θφζηνο ζπκθφξεζεο πξέπεη λα κεηαθξαζηεί σο εμσηεξηθφ 

θφζηνο νηθνλνκηθήο θχζεσο, πξνθαινχκελν απφ ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ή ηελ θαθή 

θαηαλνκή ηεο ππνδνκήο. Σα απνηειέζκαηα είλαη : απμεκέλε ρξνληθή θαζπζηέξεζε, 

απμεκέλεο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ, αηπρήκαηα θαη άιιν ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο»(TRANSPRICE, FinalReport). 

αλ ζπλέπεηα, ην θφζηνο ηνπ θνξεζκνχ δεκηνπξγείηαη, φηαλ ε δήηεζε γηα 

κεηαθηλήζεηο ζε κηα νδφ ή ζηνηρείν ηεο ζπγθνηλσληαθήο ππνδνκήο γεληθφηεξα, 

ππεξβαίλεη ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, κε απνηέιεζκα λα ππνβηβάδεηαη ε 

ζηάζκε εμππεξέηεζεο ηνπ (Level of Service–LOS)θαη λα απμάλεη ην γεληθεπκέλν 

θφζηνο κεηαθίλεζεο, ελψ – ηαπηφρξνλα – δεκηνπξγνχληαη αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ έλαλ δηεπξπκέλν θχθιν αλζξψπσλ. 

Δ ηηκνιφγεζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο βαζίδεηαη ζην ζθεπηηθφ πσο 

επηβαξχλνληαο φινπο ηνπο νδεγνχο θαη – παξάιιεια - ρξήζηεο ησλ νδηθψλ 

ππνδνκψλ, κε θφξν ίζν πξνο ην νξηαθφ θφζηνο ζπκθφξεζεο, ην νπνίν επηβάιιεηαη 

ζηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο (πεδνί, επηβάηεο Μέζσλ Μαδηθήο 

Μεηαθνξάο), ην θφζηνο θνξεζκνχ κεηψλεηαη. Ώπηή ε κείσζε επηηπγράλεηαη, κέζσ 

ηεο απνζάξξπλζεο ησλ κεηαθηλνχκελσλ απφ ηε ρξήζε νρήκαηνο Ε.Υ. θαη – 

ηαπηφρξνλα – κε ηελ ελζάξξπλζε ηνπο γηα ρξήζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαηά ηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα εθηφο αηρκήο. 

Σα εθηθηά – πξνο εκθάληζε – θφζηε ζε έλα ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν, ιφγσ θνξεζκνχ, 

δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο ηξεηο θαηεγνξίεο : 



 

 

11 

 

 Σν αηνκηθφ θφζηνο ηεο ρξήζεο θνξεζκέλσλ νδηθψλ ζηνηρείσλ (θαηαλάισζε 

θαπζίκσλ, ρξφλνο, αλάιεςε ξίζθνπ) 

 Σν θφζηνο ζπκθφξεζεο πνπ αληηκεησπίδεη ν νξηαθφο ρξήζηεο, ην νπνίν 

απμάλεη κε ηελ θπθινθνξηαθή ξνή, ελψ παξάιιεια κεηψλεηαη ε ηαρχηεηα 

 Σν θφζηνο ζπκθφξεζεο πνπ επηβάιιεηαη απφ ηνλ νξηαθφ ρξήζηε ζηνπο 

ππφινηπνπο νδεγνχο 

εκεηψλεηαη πσο νξηαθφο ρξήζηεο ελφο νδηθνχ δηθηχνπ ζεσξείηαη ν κεηαθηλνχκελνο, 

ν νπνίνο θάλεη ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ Ε.Υ., ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη 

γεγνλφηα. Αειαδή, ν νξηαθφο ρξήζηεο δελ πξαγκαηνπνηεί ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ, αιιά επηιέγεη θαη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ (Αεκφζηεο Ώζηηθέο πγθνηλσλίεο). 

Ώλαθνξηθά κε ηα θφζηε, ηα δχν πξψηα ζπληζηνχλ εζσηεξηθά θφζηε γηα ηνλ νξηαθφ 

ρξήζηε θαη απεηθνλίδνληαη κε ηελ θακπχιε «Μέζν Κνηλσληθφ Κφζηνο», ελψ ην ηξίην 

ραξαθηεξίδεηαη σο νξηαθφ θαη εθθξάδεηαη κέζσ ηεο θακπχιεο «Οξηαθφ Κνηλσληθφ 

Κφζηνο» ηνπ ρήκαηνο 2.1. 

 

ρήκα 2.1 ρέζε Κπθινθνξηαθήο Ρνήο κε Κφζηε θαη Οθέιε 

(Π. Παπατσάλλνπ, ΏΠΘ, 2007) 

 

πσο δηαθξίλεηαη, ε θπθινθνξηαθή ξνή εθηείλεηαη κέρξη ην ζεκείν ηνκήο ηεο 

θακπχιεο ηνπ Κνηλσληθνχ Κφζηνπο θαη ηεο KακπχιεοZήηεζεο (εκείν F). ην 

ζεκείν απηφ, ην αηνκηθφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηειεπηαίν νδεγφ ηζνχηαη κε 

ην φθεινο πνπ απνθέξεη ε κεηαθίλεζε, παξά ην γεγνλφο πσο επηθέξεη θφζηε γηα ηνπο 

ππφινηπνπο νδεγνχο.Χζηφζν, ε βέιηηζηε ξνή ζπλαληάηαη ζην ζεκείν ΐ, φπνπ ην 

θαζαξφ αηνκηθφ φθεινο ηνπ ηειεπηαίνπ νδεγνχ ηζνχηαη κε ηα πξφζζεηα θφζηε πνπ 

επηβάιινληαη ζηνπο ππνινίπνπο. 
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Αίρσο ηελ χπαξμε ζαθψλ θαη ηζρπξψλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ, δελ θαζίζηαηαη εθηθηή 

ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο. Μέζσ ηεο επηβνιήο ηέινπο (ΐΒ), νη 

ρξήζηεο νρήκαηνο Ε.Υ., αλαγθάδνληαη λα νδεγήζνπλ κέρξη ην ζεκείν ΐ, παξάγνληαο 

έζνδα ίζα κε ηελ επηθάλεηα (CBED) θαη θνηλσληθφ φθεινο ίζν πξνο ηελ επηθάλεηα 

(BGF). 

Ο πιένλ ζχλεζεο ηξφπνο επηβνιήο ηέινπο ζπκθφξεζεο βαζίδεηαη ζε ππνινγηζκφ ηνπ 

χςνπο ηνπ θνκίζηξνπ, ζπλαξηήζεη ησλ δηαλπφκελσλ ρηιηνκέηξσλ θαη κεηαβάιιεηαη, 

ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπθινθνξίαο. Παξά ηελ απινπζηεπκέλε 

δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε, ε απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο, ιφγσ θνξεζκνχ, απνηειεί 

ζχλζεηε δηαδηθαζία, αθνχ ζπλαξηάηαη απφ ηηο ηαρχηεηεο ησλ νρεκάησλ θαη ηνλ 

θπθινθνξηαθφ θνξεζκφ. 

Δ ζρέζε 2.1 αλαπαξηζηά ην Οξηαθφ Εδησηηθφ Κφζηνο (MPC) αλά δηαλπφκελν 

ρηιηφκεηξν, ζπλαξηήζεη ηεο ηαρχηεηαο s (εθθξαζκέλε ζε km/κνλάδα ρξφλνπ), ηεο 

αμίαο ηεο κνλάδαο ηνπ ρξφλνπ ζηνπο ηδηνθηήηεο νρήκαηνο, bθαη ελφο ζηαζεξνχ 

θφζηνπο a, αλά ρηιηφκεηξν. 

MPC = a + b/s (2.1) 

Σν MPCππνδειψλεη ην πξφζζεην θφζηνο πνπ αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο, επηιέγνληαο 

λα νδεγήζεη έλα επηπιένλ ρηιίνκεηξν. Σν πξνθείκελν θφζηνο δειψλεηαη θαη σο Μέζν 

Κνηλσληθφ Κφζηνο (ASC). 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηαρχηεηαο θαη ξνήο (αλά κνλάδα ρξφλνπ) : 

s = α – β*Fή MPC = a + b/(α-β*F) (2.2) 

Σν πλνιηθφ Κνηλσληθφ Κφζηνο (TSC) ππνινγίδεηαη σο εμήο : 

TSC = a*F + b*F/(α-β*F) (2.3) 

Σν Οξηαθφ Κνηλσληθφ Κφζηνο (MSC) νξίδεηαη σο εμήο : 

MSC = a + α*β/(α-β*F)
2
 (2.4) 

Σέινο, ην Οξηαθφ Φνξηίν ιφγσ ηεο εμσηεξηθφηεηαο (MEC) είλαη : 

MEC = (MSC-MPC)*F (2.5) 

ηνλ Πίλαθα 2.1 πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη ελδεηθηηθέο ηηκέο ηνπ νξηαθνχ 

θφζηνπο, ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο (αιιηψο 

εμσηεξηθφηεηα ηεο ζπκθφξεζεο), φπσο ππνινγίζηεθαλ ζηε Μεγάιε ΐξεηαλία, ην 

1990. 
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Πίλαθαο 2.1 Σηκέο Οξηαθνχ Κφζηνπο ιφγσ Βμσηεξηθφηεηαο Κπθινθνξηαθήο 

πκθφξεζεο (Π. Παπατσάλλνπ, ΏΠΘ, 2007) 

Σύπορ Οδού και Υπονική ηιγμή 
Οπιακό Κόζηορ Δξυηεπικόηηηαρ 

(p/οσημαηοσιλιόμεηπο) 

Σαρείαο 0,26 

Ώζηηθή Ώξηεξία – ξα Ώηρκήο 36,37 

Ώζηηθή Ώξηεξία 29,23 

Ώπιή Οδφο – ξα Ώηρκήο 15,86 

Ώπιή Οδφο 8,74 

 

Δ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο ηνπ θνξεζκνχ ζε αζηηθά νδηθά δίθηπα 

απνζθνπεί ζηελ κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ νρήκαηνο Ε.Υ. σο απνθιεηζηηθφ κέζν 

κεηαθνξάο θαη – παξάιιεια – ζηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 

Μεηαθνξάο. Ώπφξξνηα ηνπ παξαπάλσ γεγνλφηνο, απνηειεί ε κείσζε ηεο εθπνκπήο 

ξχπσλ ζην πεξηβάιινλ. Τπφ ην ζθεπηηθφ απηφ, ζα ήηαλ εθηθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

χςνπο ηνπ θνκίζηξνπ, φρη κφλν βάζεη ησλ ρξνληθψλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ 

πξνθαινχληαη, αιιά θαη ζπλαξηήζεη ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ. Βπηπιένλ, ε 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε επηθέξεη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ, θαζψο θαη 

ηελ αλάγθε γηα ηαθηηθφηεξε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 

Πεξηνξηζκνί ζπζρεηηδφκελνη κε ηελ ηδηνθηεζία ηνπ απηνθηλήηνπ, φπσο ε επηβνιή 

πςεινχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή θαηά ηελ απφθηεζε ηνπ νρήκαηνο, απνηεινχλ 

αλεπαξθέο θαη αλαπνηειεζκαηηθφ κέηξν γηα ηελ νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ θνξεζκνχ. Ο θνξεζκφο ηεο θπθινθνξίαο ζπλαξηάηαη απφ ηνλ ρξφλν 

θαη ρψξν φπνπ ιακβάλεη κέξνο κηα κεηαθίλεζε. πλεπψο, ν  απνθιεηζκφο νρεκάησλ, 

ησλ νπνίσλ ε αμία κεηαθίλεζεο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αμία ησλ θαζπζηεξήζεσλ, 

δελ απνηειεί αμηφπηζηε ιχζε. Βμάιινπ, νη κεηαθηλήζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο 

ζεκαληηθέο ή κε, βάζεη ηεο πξνζπκίαο ηνπ ρξήζηε λα πιεξψζεη έλα αληίηηκν ηζφπνζν 

κε ην νξηαθφ θφζηνο πνπ επηβάιιεη ζηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ. 

2.2 Αναλςηικόρ Πποζδιοπιζμόρ ηηρ Σιμολόγηζηρ Κοπεζμού 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ βέιηηζηνπ χςνπ ηέινπο ζπκθφξεζεο ζπλαξηάηαη απφ ηελ 

ηαρχηεηα ξνήο. πσο δηαθξίλεηαη ζην ρήκα 2.2, φπνπ απεηθνλίδεηαη ε 

θπθινθνξηαθή ξνή ζε κία νδφ κνλήο θαηεχζπλζεο, γηα δηαθνξεηηθά επίπεδα 
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ηαρχηεηαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ε ξνή εμαξηάηαη ηφζν απφ ην 

πιήζνο ησλ θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ, φζν θαη απφ ηελ ηαρχηεηα θπθινθνξίαο. 

 

ρήκα 2.2 Θεκειηψδεο δηάγξακκα ζπζρέηηζεο Ρνήο – Σαρχηεηαο      (ακπξάθνο, 

2010) 

 

Ώπφ ην παξαπάλσ ζεκειηψδεο δηάγξακκα, ζπλεπάγεηαη φηη αχμεζε ηεο ξνήο ησλ 

εηζεξρφκελσλ νρεκάησλ ζε έλα νδηθφ ζηνηρείν ή ηκήκα, επηθέξεη κείσζε ηεο 

αλαπηπζζφκελεο ηαρχηεηαο. Σν ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν εθθξάδεηαη απφ ην άλσ 

ηκήκα, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε ζπλζήθεο ειεχζεξεο ξνήο θαη νξηνζεηείηαη ζην 

ζεκείν, φπνπ κεγηζηνπνηείηαη ν θφξηνο (Καλνληθή Ρνή). Ώπφ ην ζεκείν απηφ θαη 

κεηά  ε ππθλφηεηα ππεξβαίλεη ηε κέγηζηε νξηαθή ηηκή, νπφηε ν θφξηνο θαη ε 

ηαρχηεηα κεηψλνληαη. Οξηνζεηείηαη, ινηπφλ, ην θάησ ηκήκα ηεο γξαθηθήο 

απεηθφληζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπλζήθεο θνξεζκνχ (Βμαλαγθαζκέλε Ρνή). 

Ώλ ππνηεζεί φηη ην γεληθεπκέλν θφζηνο κεηαθίλεζεο αλά kmεθθξάδεηαη κέζσ κηαο 

ζπλάξηεζεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη απφ ρξεκαηηθφ θφζηνο (θαχζηκα, ζπληήξεζε θ.ά.) 

θαη θφζηνο ρξφλνπ, ηφηε ηζρχεη : 

g =m + 
𝐛

𝐬(𝐪)
(2.6) 

φπνπ : 

g :Σν Γεληθεπκέλν Κφζηνο Μεηαθίλεζεο (Eπξψ/Μ.Β.Ώ./km) 

m :Υξεκαηηθφ Κφζηνο (Eπξψ/Μ.Β.Ώ./km) 

b :Ώμία Υξφλνπ (Eπξψ/Μ.Β.Ώ./h) 

s(q) : Δ ηαρχηεηα σο ζπλάξηεζε ηεο ξνήο q (km/h) 

Σν πλνιηθφ Κνηλσληθφ Κφζηνο Cηεο ξνήο qησλ νρεκάησλ είλαη : 

C = g*q = m*q+
b∗q

s(q)
(2.7) 
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ε πεξίπησζε πξφζζεζεο ελφο επηπιένλ νρήκαηνο ζηελ ξνή, ην πλνιηθφ Κνηλσληθφ 

Κφζηνο ζα απμεζεί θαηά : 

MSC = dC/dq = m+
b

s(q)
 - 

b∗q

[s q ^2]
 * s΄(q) (2.8) 

MSC = dC/dq = g + 
b

s(q)
 * esq(2.9) 

φπνπ ν φξνο esqεθθξάδεη ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο ηαρχηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ξνή. 

Δ εμίζσζε 2.9 πξνζεγγίδεη ην νξηαθφ θνηλσληθφ θφζηνο (MSC) σο ζπλάξηεζε ηνπ 

νξηαθνχ ηδησηηθνχ θφζηνπο g, ζπλ έλαλ φξν εμσηεξηθνχ θφζηνπο, ην θφζηνο 

ζπκθφξεζεο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Pigouγηα ηελ επηβνιή θφξνπ, θάζε αηνκηθή 

ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηελ θνηλσληθά βέιηηζηε επηινγή. Βλ 

πξνθεηκέλσ, ν θφξνο ηζνχηαη κε 
b

s(q)
 * esq αλά Μ.Β.Ώ. θαη km. 

2.3 Η έννοια ηηρ ηιμολόγηζηρ 

ΐαζηθή γελεζηνπξγφ αηηία ησλ αληζνξξνπηψλ θαη ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνλ 

ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ ζπληζηά ην γεγνλφο πσο νη κεηαθηλνχκελνη δελ επηβαξχλνληαη 

κε ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ ζπλεπάγνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Οη ρξήζηεο 

ησλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ επαθξηβψο ηί πιεξψλνπλ 

θαη γηα πνηφ ζθνπφ (Λεπθή ΐίβινο, 2001). 

ην πιαίζην απηφ, ινηπφλ, φπνπ ην θφζηνο κεηαθίλεζεο δελ αληηθαηνπηξίδεη ην 

ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θφζηνο πνπ επηθέξεη ε ιεηηνπξγία ελφο κεηαθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, επέξρεηαη ηερλεηή αχμεζε ηεο δήηεζεο. Χζηφζν, ε 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ ίζσο επηιπφηαλ ζηαδηαθά, έπεηηα 

απφ εθαξκνγή θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο ηεο ρξήζεο ησλ νδηθψλ 

ππνδνκψλ, αιιά θπξίσο ηνπ απηνθηλήηνπ Ε.Υ.. 

Δ ηηκνιφγεζε ηεο ζπγθνηλσληαθήο ή νδηθήο ππνδνκήο απνηειεί ηνλ ηξφπν, θαηά ηνλ 

νπνίν νη ρξήζηεο ελφο νδηθνχ δηθηχνπ επηβαξχλνληαη γηα ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ή 

ηκήκαηνο απηνχ. Δ πξνθείκελε πνιηηηθή ζηνρεχεη ζηελ θαηαβνιή ελφο ηέινπο εθ 

κέξνπο ησλ ρξεζηψλ πνπ ζεσξεηηθά αληηζηνηρεί ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θφζηνο 

πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε ρξήζε ηεο ππνδνκήο. 

Δ θνζηνιφγεζε ηεο νδηθήο ππνδνκήο ζεκειηψλεηαη ζην ζθεπηηθφ πσο θάζε ιήςε 

ππεξεζίαο ή θαηαλάισζε αγαζνχ – απφ ηε ζηηγκή πνπ απηά δελ είλαη απεξηφξηζηα 

θαη πξνθχπηεη θάπνην θφζηνο γηα ηε δηάζεζε ηνπο – ζα πξέπεη λα ρξεψλεηαη ζε βαζκφ 

αλάινγν κε ην βαζκφ ρξήζεο ή ζπλαξηήζεη θάπνηνπ θξηηεξίνπ πνπ πξνζδηνξίδεη – 

θαηά ηξφπν δίθαην – ην πνζφ ηεο ρξέσζεο απηήο. Βπηπιένλ, ζηα πιαίζηα κηαο δίθαηεο 

θαη απνηειεζκαηηθήο ηηκνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ 



 

 

16 

 

θφζηνπο, ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ ηνπ (θφζηνο ππνδνκψλ θαη εμσηεξηθφ θφζηνο) 

θαη ησλ ηειψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Βπηπξφζζεηα, ε ππνεθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ δεκηνπξγεί κηα 

ζεηξά απφ πιαζκαηηθά θίλεηξα. Πιήζνο νρεκάησλ θπθινθνξεί ζήκεξα ζην νδηθφ 

δίθηπν, θαηαλαιψλνληαο ηεξάζηηα πνζά ελέξγεηαο ππφ ηε κνξθή θαπζίκνπ, 

πξνθαιψληαο – ηαπηφρξνλα – ππεξβνιηθή ξχπαλζε. ηνλ αληίπνδα, ελαιιαθηηθέο θαη 

αληαγσληζηηθέο κνξθέο κεηαθίλεζεο, φπσο ηα δίθπθια θαη νη κεηαθηλήζεηο κε 

θαηαλάισζε αλζξψπηλεο ελέξγεηαο (πνδήιαην θαη πεδή), ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζεκαληηθά ρακειά επίπεδα δήηεζεο. 

ΐάζεη ησλ παξαπάλσ, ζπλάγεηαη φηη ην εγρείξεκα ηεο νδηθήο ηηκνιφγεζεο 

ζπλαξηάηαη απφ ηε δήηεζε γηα κεηαθηλήζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, ην ηέινο γηα ηε ρξήζε ηεο 

ππνδνκήο ζηηο πεξηφδνπο πςειήο δήηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

αληίζηνηρν ζηηο πεξηφδνπο ρακειήο δήηεζεο, δηφηη θαη ην πξνθχπηνλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ θφζηνο είλαη πςειφηεξν θαηά ηελ αηρκή. Ώληίζεηα, ζα πξέπεη 

λα παξέρνληαη θαηάιιεια θίλεηξα ππφ ηε κνξθή εθπηψζεσο ζην ηέινο ζπκθφξεζεο, 

γηα ηε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ ζε πεξηφδνπο εθηφο αηρκήο. 

πσο είλαη απφιπηα ινγηθφ, φηαλ ηίζεηαη πξνο εμέηαζε έλα δήηεκα κε ηφζν 

ζεκαληηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο θαη δηαζηάζεηο, εγείξεηαη θαη ε 

αληίζεηε άπνςε, πξνθαιψληαο ηε δηρνγλσκία κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. χκθσλα κε ηελ 

αληίιεςε απηή, νη νδηθέο ππνδνκέο θαη άιιεο παξερφκελεο ππεξεζίεο (Μέζα 

Μαδηθήο Μεηαθνξάο θ.ά.) πξέπεη λα δηαηίζεληαη ειεχζεξα ζηελ αγνξά, θαζψο 

ζεσξνχληαη εθ ησλ νπθ άλεπ δεκφζηα αγαζά. αθψο, θάζε αληίιεςε πεξί ηεο 

ηηκνιφγεζεο δχλαηαη λα εθθξαζηεί θαη λα ηεζεί ππφ δεκφζηα δηαβνχιεπζε, σζηφζν 

δελ θαζίζηαηαη εθηθηφ λα βαζηζηεί ζε ηζρχξα ζεκέιηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

δεκηνπξγνχληαη εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο θαη εμσηεξηθφ θφζηνο, ην βάξνο ησλ νπνίσλ 

αλαιακβάλεη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, ην νπνίν θαη δε ζρεηίδεηαη επ’ νπδελί 

κε ηε ρξήζε ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ θαη – επνκέλσλσο – κε ηελ απφθηεζε σθέιεηαο 

απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

Ώλεμάξηεηα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο αληηιήςεηο, ε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ππνδνκψλ απαηηεί δαπάλεο, ε θάιπςε ησλ νπνίσλ – ζην κεγαιχηεξν βαζκφ – νθείιεη 

λα πξνέιζεη απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ ππνδνκψλ, νη νπνίνη θαη θαζηζηψληαη ππεχζπλνη 

γηα ηε ζηαδηαθή θζνξά ηνπο. 

Σν χςνο ηνπ ηέινπο ζπκθφξεζεο δχλαηαη λα θαζνξηζηεί πνηθηινηξφπσο. Δ εθάζηνηε 

εθαξκνδφκελε κέζνδνο εμαξηάηαη απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ηηκνιφγεζεο, ηηο 

επηθξαηνχζεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη ην ππάξρνλ λνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ 

πιαίζην. 

Δ ηηκνιφγεζεείλαη – πνιιάθηο – δπλακηθή, δειαδή ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηαβιεηφ 

χςνο θνκίζηξνπ θαη δηαθνξνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νρήκαηνο 
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(ηχπνο, βάξνο θ.ά.), ηνπ ρξήζηε (ηαρχηεηα, ηξφπνο νδήγεζεο) θαη ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ νδηθψλ ζηνηρείσλ (θπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα θαη ζηάζκε 

εμππεξέηεζεο). 

Βπηπιένλ, νη ρξεψζεηο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή (αζηηθφ ή 

ππεξαζηηθφ νδηθφ δίθηπν) ή ζηα έξγα θαηά ηα νπνία εθαξκφδεηαη (γέθπξεο θαη 

ζήξαγγεο), ελψ είλαη επίζεο εθηθηή ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ζπλαξηήζεη ηνπ 

θξηηεξίνπ ηηκνιφγεζεο (ρξέσζε πεξηνρήο, ρξφλνπ, γξακκηθή ρηιηνκεηξηθή ρξέσζε). 

Σέινο, νη ρξεψζεηο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη δηαθξίλνληαη ζε 

ρεηξνθίλεηεο ή απηφκαηεο (ειεθηξνληθά κε ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο ή 

ειεθηξνληθψλ δηνδίσλ). 

2.4 ςζηήμαηα ηιμολόγηζηρ ηος κοπεζμού ζε αζηικά κένηπα 

ηα πιαίζηα ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, παξαηίζεληαη 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ηηκνιφγεζεο ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ θνξεζκνχ ζε δηεζλή αζηηθά θέληξα. Ώλά πεξίπησζε, εμεηάδνληαη ν 

ζηφρνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επήιζαλ 

ηειηθά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ.Σειηθά, ζηφρν ηεο παξάζεζεο απηήο, ζπληζηά ε 

νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηεο ινγηθήο ησλ πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο ηνπ θνξεζκνχ, ησλ 

αλαγθψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηβνιή ηνπο, θαζψο θαη ε εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ απφ ηε δηεζλή εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ζηελ πξάμε. 

2.4.1 Γιόδια ζηο Λονδίνο 

2.4.1.1 ηόσοι και ηπαηηγική ηος ςζηήμαηορ 

Δ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ αζηηθψλ δηνδίσλ ζην Λνλδίλν ρξνλνινγείηαη ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 2003. ΐαζηθνί ζηφρνη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηηκνιφγεζεο ηνπ θνξεζκνχ, απνηεινχζαλ ε κείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο, 

κε παξάιιειε κείσζε ησλ ρξφλσλ κεηαθίλεζεο, θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο 

ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο. 

2.4.1.2 Λειηοςπγία ηος ςζηήμαηορ 

Τπεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε 

ηνπηθή αξρή ΄΄TransportforLondon΄΄ (TfL). Ο θνξεάο απηφο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε 

ηελ ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ επξχηεξνπ 

Λνλδίλνπ. Βπηπιένλ, ε έθηαζε ηεο δψλεο ρξέσζεο, αξρηθά, αλεξρφηαλ ζηα 22km
2
θαη, 
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ηειηθά, επεθηάζεθε ζηα 42 km
2
, θαιχπηνληαο ην 2,6% ηεο πφιεο ηνπ Λνλδίλνπ. ην 

ρήκα 2.1, δηαθξίλεηαη ε δψλε επηβνιήο ηέινπο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ζην 

Λνλδίλν. 

 

ρήκα 2.3 Γψλεεπηβνιήο ηέινπο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ζην Λνλδίλν (TfL) 

 

Δ δψλε θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο Victoria, StJames, 

Waterloo, Borough, CityofLondon, Clerkenwell, Finsbury, Holborn, Bloomsbury, 

Soho, Mayfairθαη ηκήκαηα ηνπ Marylebone. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί πσο δελ επηβάιιεηαη 

ρξέσζε γηα ηα νρήκαηα πνπ θπθινθνξνχλ ζηηο νδνχο πνπ θαζνξίδνπλ ηα φξηα ηεο 

δψλεο. 

Σν ηέινο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο αλέξρεηαη ζηηο 11,50 ιίξεο εκεξεζίσο θαη 

αθνξά ηελ νδήγεζε εληφο ηεο δψλεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο απφ ηηο 7.00 π.κ. 

έσο ηηο 6.00 κ.κ., απφ Αεπηέξα έσο Παξαζθεπή, εθηφο απφ ηηο δεκφζηεο θαη επίζεκεο 

αξγίεο θαη ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ 25
ε
 Αεθεκβξίνπ θαη ηελ 1

ε
 

Εαλνπαξίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ). Δ πιεξσκή ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο επηηξέπεη 

ζηνπο κεηαθηλνχκελνπο, ρξήζηεο νρήκαηνο Ε.Υ., λα νδεγνχλ εληφο ηεο δψλεο, θαζψο 

θαη λα εμέξρνληαη θαη λα επαλεηζέξρνληαη ζε απηή, φζεο θνξέο θξηζεί απαξαίηεην, 

ηελ ίδηα εκέξα. Σν εκεξήζην ηέινο ησλ 11,50 ιηξψλ πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ή πξηλ απφ ηα κεζάλπρηα ηεο εκέξαο  κεηαθίλεζεο. Βπηπιένλ, ππάξρεη 

δπλαηφηεηα πιεξσκήο κέρξη ηα κεζάλπρηα ηεο επφκελεο εκέξα, φκσο ηφηε ην 

θφκηζηξν αλέξρεηαη ζηηο 14 ιίξεο. Χζηφζν, ε πιεξσκή ηελ επφκελε εκέξα είλαη 

εθηθηή κφλν κέζσ δηαδηθηχνπ ή ηειεθσληθά. 
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Δ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ νδεγψλ, γηα ηελ είζνδν ηνπο ζε πεξηνρή ηηκνιφγεζεο ηεο 

θπθινθνξίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θαηάιιειεο νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο 

νδηθήο ζήκαλζεο. Πεξίπησζε θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο δηαθξίλεηαη ζην ρήκα 2.2. 

 

ρήκα 2.4  Βλεκεξσηηθή θαηαθφξπθε νδηθή ζήκαλζε, γηα ηελ είζνδν ησλ νρεκάησλ 

ζε δψλε ρξέσζεο ηεο θπθινθνξίαο (TfL) 

 

Ώμίδεη, επίζεο, αλαθνξάο ην γεγνλφο πσο δελ ππάξρνπλ κπάξεο θαη δηφδηα. Ώληί 

απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πιεξσκήο, ν ελδηαθεξφκελνο ρξήζηεο θαηαβάιιεη 

θάπνην ηέινο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο ηνπ 

(VehicleRegistrationNumber – VRN) ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Κάκεξεο δηαβάδνπλ 

ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, θαζψο απηφ εηζέξρεηαη θαη εμέξρεηαη ηεο 

δψλεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο θαη ηνλ δηαζηαπξψλνπλ κε ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ απηψλ πνπ έρνπλ πιεξψζεη ην ηέινο ή απηψλ πνπ εμαηξνχληαη ή έρνπλ 

δεισζεί γηα έθπησζε 100%. Σειηθά, κφιηο γίλεη ηαπηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ 

θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα ε δηαγξαθή ησλ 

θσηνγξαθηψλ απφ ην κεηξψν δεδνκέλσλ. 

Ώλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο θαηαβνιήο ηνπ θνκίζηξνπ, απηνί πνηθίιινπλ. Ώξρηθά, 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απηνκαηνπνηεκέλεο πιεξσκήο, ε νπνία φκσο πξναπαηηεί ηελ 

εγγξαθή ηνπ ρξήζηε ζηνλ θνξέα TfLθαη ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία. Λφγσ ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, ν ελδηαθεξφκελνο ρξήζηεο δε δηαηξέρεη 

ηνλ θίλδπλν ιήςεο πξνζηίκσλ, ελψ παξάιιεια ρξεψλεηαη κε ην κεησκέλν ηέινο ησλ 

10,50 ιηξψλ. Δ απηφκαηε πιεξσκή ηνπ ηέινπο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο 
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(CCAutoPay) ζπληζηά έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα πιεξσκψλ, ην νπνίν 

θαηαγξάθεη απηφκαηα ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ έλα φρεκα θπθινθνξεί κέζα ζηε 

δψλε ηέινπο θάζε κήλα θαη ρξεψλεη αλάινγα κε ηελ θάξηα πιεξσκψλ ηνπ θαηφρνπ 

ηνπ ινγαξηαζκνχ.Βλαιιαθηηθά, κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο νδεγφο λα πιεξψλεη ην 

θφκηζην ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ, κε ηε ρξήζε ρξεσζηηθήο ή πηζησηηθήο 

θάξηαο. Βπηπξφζζεηα, ε πιεξσκή ηνπ ηέινπο ζπκθφξεζεο θαζίζηαηαη εθηθηή, κέζσ 

ηεο απνζηνιήο γξαπηνχ κελχκαηνο απφ θηλεηφ ηειέθσλν. 

Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη εμαηξέζεηο θαη εθπηψζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπ 

ηχπνπ νρήκαηα ή ηδηνθηήηεο απηψλ.πλαξηήζεη, ινηπφλ, ηεο θαηεγνξίαο 

θνξνιφγεζεο, νξηζκέλα νρήκαηα εμαηξνχληαη απηνκάησο απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ 

ηέινπο θαη είλαη ηα αθφινπζα :  

 Μνηνζπθιέηεο, κνηνπνδήιαηα θαη πνδήιαηα 

 Σαμί θαη minicabκε έδξα ην Λνλδίλν  

 Ορήκαηα ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο (Ώζηπλνκία, Ώζζελνθφξα) 

 Ορήκαηα πνπ αλήθνπλ ζην Τπνπξγείν Άκπλαο 

 Ορήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο 

 Ορήκαηα κεηαθνξάο αηφκσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο 

 Ορήκαηα 9 ή πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ κε άδεηα θπθινθνξίαο ιεσθνξείνπ 

Βπηπιένλ, ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε έθπησζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο. 

Οη θάηνηθνη πνπ κέλνπλ εληφο ηεο δψλεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο δηθαηνχληαη 

έθπησζε 90% επί ηνπ ηέινπο. Ώθφκε, πξνβιέπεηαη έθπησζε θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο 

ησλ φκνξσλ πεξηνρψλ, αθνχ ζεσξείηαη φηη δηακέλνπλ ηφζν θνληά ζηε δψλε 

ζπκθφξεζεο, ψζηε λα επεξεάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαθίλεζεο ηνπο απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο. Έθπησζε ηζρχεη, επίζεο, γηα νρήκαηα πνιχ 

ρακειψλ εθπνκπψλ ξχπσλ (UltraLowEmissionDiscount – ULED). Hπξνθείκελε 

έθπησζε δεκηνπξγήζεθε γηα λα ελζαξξχλεη ηε ζηξνθή πξνο πεξηβαιινληηθά 

θηιηθφηεξα νρήκαηα, κε ρακειέο εθπνκπέο CO2.Σν ULEDπαξέρεη έθπησζε 100% 

απφ ην ηέινο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο γηα απηνθίλεηα θαη βαλ πνπ εθπέκπνπλ 

75gCO2/kmή ιηγφηεξν θαη πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ Euro 5 γηα ηελ 

πνηφηεηα αέξα. Βηδηθφηεξα γηα ηα βαλ, απηά δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηνπο 3,5 

ηφλνπο κηθηνχ βάξνπο νρήκαηνο. 

2.4.1.3 Αποηελέζμαηα ηος ςζηήμαηορ 

Βπεξγεηηθά θαίλεηαη πσο ήηαλ ηα απνηειέζκαηα, φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο εηζεξρφκελσλ νρεκάησλ ζην θέληξν ηνπ 

Λνλδίλνπ. εκαληηθή, ινηπφλ, ήηαλ ε εθηφλσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο, 

αθνχ επήιζε κείσζε 33% ζηηο εηζξνέο νρεκάησλ ζηε δψλε ρξέσζεο θαη ην 

παξαθείκελν νδηθφ δίθηπν. Χζηφζν, θαηά ην πξψην έηνο, παξαηεξήζεθε ρξνληθή 
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κεηάζεζε ηνπ δηαζηήκαηνο αηρκήο, κεηά ηελ ιήμε ηεο ρξέσζεο, πξφβιεκα πνπ 

εμνκαιχλζεθε καθξνπξφζεζκα, κε ηε ζηαδηαθή απνδνρή θαη θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο 

επηβνιήο ηνπ κέηξνπ, εθ κέξνπο ησλ νδεγψλ.Παξάιιεια, δηαπηζηψζεθε κείσζε 

ζηνπο ρξφλνπο κεηαθίλεζεο θαηά 30%, ελψ ε κέζε ηαρχηεηα ζηε δψλε επηβνιήο 

ηέινπο απμήζεθε απφ 14km/hζε 18 km/h. 

Ώλαθνξηθά κε ηηο Αεκφζηεο Ώζηηθέο πγθνηλσλίεο, επήιζε αχμεζε 7% ζηε ρξήζε 

ηνπο. Δ δε αχμεζε ζηε ρξήζε ιεσθνξείσλ, ηα νπνία εηζέξρνληαη ζηελ πεξηνρή 

ηηκνιφγεζεο, αλήιζε ζην 37%. 

ια ηα θαζαξά έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηέιε θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο 

επελδχνληαη γηα ηε βειηίσζε ησλ κεηαθνξψλ ζην Λνλδίλν. Έηζη, κφλν ηελ πεξίνδν 

2012/13, ην ηέινο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο απέθεξε έζνδα 139 εθαηνκκπξίσλ 

ιηξψλ, ζεκαληηθφ κέξνο ησλ νπνίσλ, ηεο ηάμεο ηνπ 80%, επελδχζεθε ζηελ 

αλαβάζκηζε ησλ Αεκνζίσλ πγθνηλσληψλ. Ώθφκε, ππνινγίδεηαη πσο ην 13-15% επί 

ησλ εζφδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη βειηίσζεο 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ελψ ην ελαπνκείλαλ πνζνζηφ δαπαλήζεθε ζε έξγα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ξνήο ηεο θίλεζεο πεδή θαη κε πνδήιαην. Βθηηκάηαη, επίζεο, πνζνζηφ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ίζν κε 48% επί ησλ κηθηψλ εζφδσλ (CBO, 2009). 

Σέινο, απφ πιεπξάο πεξηβαιινληηθψλ ζπλεπεηψλ, ζεκεηψζεθε αμηνπξφζεθηε κείσζε 

ζηελ εθπνκπή ξχπσλ, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξε απηή ηεο εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα, ε νπνία θαη αλήιζε ζην 15,7%. 

2.4.2 Γιόδια ζηο Όζλο 

2.4.2.1 ηόσοι και ηπαηηγική ηος ςζηήμαηορ 

Σν ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο ηνπ θνξεζκνχ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζην ζιν ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 2003 θαη ζπλίζηαηαη απφ ηξία κέξε. Ώξρηθά, ην 1990, ηέζεθε ζε ηζρχ 

ην OsloPackage 1, γηα λα ζπλερηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπην 2000 κε ην OsloPackage 2, 

κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε εηζξνψλ θαη ηελ κεηέπεηηα επέλδπζε ηνπο ζηελ 

αλαβάζκηζε ησλ δεκνζίσλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ηεο πφιεο. Δ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ – πιένλ ηζρχνληνο – OsloPackage 3 πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2008, ελψ αλακέλεηαη 

λα δηαξθέζεη έσο ην 2027(Ieromonachou, Potter, Warren, 2006). ηφρνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο – εθηφο απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θνξεζκνχ – 

απνηεινχζε ε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ, φπνπ απηέο θξηζνχλ αλαγθαίεο. 
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2.4.2.2 Πεπιγπαθή ηος ςζηήμαηορ 

Σν ππφ εμέηαζε ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο θαιχπηεη δψλε έθηαζεο 64km
2
, ε νπνία θαη 

δηαθξίλεηαη ζην ρήκα 2.3. 

 

ρήκα 2.5 Γψλε επηβνιήο ηέινπο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ζην ζιν 

(http://www.cdn.arstechnica.netwp-contentuploadssites3201510oslo-car-free-

map.jpg) 

 

Γηα ηνλ έιεγρν εηζφδνπ νρεκάησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δψλε, δεκηνπξγήζεθαλ 19 

ζηαζκνί δηνδίσλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε έλαλ δαθηχιην πεξηκεηξηθά ηεο πφιεοηνπ 

ζιν.Οη ζηαζκνί ηνπνζεηήζεθαλ ζε απφζηαζε 3 – 8 kmαπφ ην θέληξν ηεο πφιεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κεγηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηέινπο 

θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο.ηελ πεξηνρή ησλ ζηαζκψλ δηνδίσλ, δηαθξίλνληαη 

ισξίδεο κε κπιε θαη ιεπθή ζήκαλζε ζην νδφζηξσκα. Οη ισξίδεο κε κπιε ζήκαλζε, 

είλαη εθηθηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν απφ νρήκαηα κε εγθαηεζηεκέλν ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα απηφκαηεο δηέιεπζεο (Autopass), ελψνη ιεπθήο ζήκαλζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ βαξέα νρήκαηα, επηζθέπηεο θαη νρήκαηα πνπ πιεξψλνπλ 

δηαθνξεηηθή δαπάλε, ζπλαξηήζεη ηνπ ηχπνπ. εκεηψλεηαη, επίζεο, πσο ππάξρνπλ θαη 

ισξίδεο γηα πιεξσκή κε κεηξεηά, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ φκσο έρεη κεησζεί 
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ζεκαληηθά απφ ην 2008, έπεηηα απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο κε ισξίδεο απηφκαηεο 

δηέιεπζεο. 

Ώμηνπξφζεθην είλαη ην πςειφ πνζνζηφ ησλ δηεξρφκελσλ νδεγψλ πνπ επηιέγνπλ λα 

πιεξψζνπλ ην θφκηζηξν ειεθηξνληθά, κέζσ ησλ εηηθεηψλ Autopass, αθνχ αλέξρεηαη 

ζην 60%. Βηδηθφηεξα γηα ηηο ψξεο αηρκήο, ην πξνθείκελν πνζνζηφ αγγίδεη ην 

85%.Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζέγγηζεο ελφο νρήκαηνο ζηελ πεξηνρή ειέγρνπ, 

αλαγλσξίδεηαη ε ηαπηφηεηα ηεο κνλάδαο πνπ δηέξρεηαη απφ ην ζηαζκφ δηνδίσλ θαη – 

παξάιιεια – αληηγξάθεηαη ζε θεληξηθφ ππνινγηζηή, φπνπ ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε ηεο 

θάξηαο. ε πεξίπησζε αλάγλσζεο παξάλνκεο δηέιεπζεο, ελεξγνπνηείηαη θαηάιιειε 

ηειενπηηθή κεραλή ιήςεο, πξνθεηκέλνπ λα θηλεζνχλ νη δηαδηθαζίεο απνζηνιήο 

πξνζηίκνπ ζηνλ αληίζηνηρν παξαβάηε. 

Ώξρηθά, ην χςνο ηνπ θνκίζηξνπ νξίζηεθε ζην 1,36 € (11 Ννξβεγηθέο Κνξψλεο), ζηε 

ζπλέρεηα φκσο απμήζεθε ζηα 2,47€ (20 Ννξβεγηθέο Κνξψλεο) θαη ζήκεξα έρεη 

ζηαζεξνπνηεζεί ζηα 2,8 € (25 Ννξβεγηθέο Κνξψλεο)αλά δηέιεπζε γηα ηα ζπκβαηηθά 

νρήκαηα θαη 8,4 € (75 Ννξβεγηθέο Κνξψλεο) γηα ηα βαξέα νρήκαηα. Βπηπιένλ, 

δηαηίζεληαη εηζηηήξηα Autopass, ηα νπνία πξνζθέξνπλ έθπησζε 10% θαη έρνπλ 

απμεκέλε ρξνληθή ηζρχ. Σέινο, ε ιεηηνπξγία ησλ αζηηθψλ δηνδίσλ ζην ζιν είλαη 

ζπλερήο, γηα φιεο ηηο ψξεο ηεο εκέξαο θαη ρσξίο ηελ εμαίξεζε θάπνηαο εκέξαο. 

2.4.2.3 Αποηελέζμαηα ηος ςζηήμαηορ 

Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ πξψηνπ έηνπο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο ζην 

ζιν, επήιζε κείσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θνξεζκνχ, κφιηο θαηά 10% (Solheim, 

1992). Σν γεγνλφο απηφ πξνέθπςε σο απφξξνηα ηνπ αξρηθά ρακεινχ χςνπο ηνπ 

θνκίζηξνπ. Καηφπηλ κειέηεο, εθηηκήζεθε πσο γηα λα ππάξμεη νπζηαζηηθφ 

απνηέιεζκα, έπξεπε ην χςνο ηνπ θνκίζηξνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξηπιάζην ηνπ 

αξρηθνχ. 

Δ αξρηθή επέλδπζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθηηκάηαη ζηα 31 

εθαηνκκχξηα επξψ (250 εθαηνκκχξηα Ννξβεγηθέο Κνξψλεο), πνζφ φκσο πνπ 

θαιχθζεθε απφ ηα έζνδα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο, ην χςνο ησλ νπνίσλ 

αλήιζε ζηα 93 εθαηνκκχξηα επξψ (750 εθαηνκκχξηα Ννξβεγηθέο Κνξψλεο). Έπεηηα 

θαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ ηέινπο ζπκθφξεζεο, πξνέθπςαλ έζνδα χςνπο 148 

εθαηνκκπξίσλ επξψ (1.192 εθαηνκκχξηα Ννξβεγηθέο Κνξψλεο). Ώμηνζεκείσην είλαη, 

επηπιένλ, ην γεγνλφο πσο νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ κφλν 

ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ, παξέρνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα ζην Ννξβεγηθφ 

Αεκφζην λα δηαζέζεη ην ελαπνκείλαλ πνζφ γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ νδηθψλ 

ππνδνκψλ ή ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ. 

πγθεθξηκέλα, κεηά ην 2002, ηδηαίηεξν βάξνο δφζεθε ζηελ επέλδπζε ησλ εζφδσλ γηα 

ηελ βειηίσζε ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί αθφκε 

πεξαηηέξσ ε ρξήζε ηνπ νρήκαηνο Ε.Υ..  
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Δ κεγαιχηεξε δπζθνιία πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηέινπο ζπκθφξεζεο 

θαη έπξεπε λα ππεξθεξαζηεί, ήηαλ ε απνδνρή ηνπ απφ ηνπο ρξήζηεο. πσο ήηαλ 

ινγηθφ, αληηδξάζεηο απφ ηνπο πνιίηεο ππήξμαλ θαη κάιηζηα έληνλεο, ζηε ζπλέρεηα 

φκσο ειαηηψζεθαλ ζεκαληηθά, φηαλ θαηέζηεζαλ νξαηά ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα 

απφ ηηο επελδχζεηο ζε λέεο νδηθέο ππνδνκέο.Βηδηθφηεξα, ζε έλα θξάηνο κε πςεινχο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, φπσο απηφ ηεο Ννξβεγίαο, φπνπ ε αγνξά απηνθηλήηνπ 

δελ απνηειεί εχθνιε ππφζεζε, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο είλαη ηδηαίηεξα πςειέο θαη 

νη ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο ησλ θαπζίκσλ ζε δπζζεψξεηα επίπεδα, νη πνιίηεο 

ππνζηήξημαλ πσο ε θαηαζθεπή λέσλ ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ είλαη θξαηηθή 

επζχλε θαη – ζπλεπψο – ηα φπνηα έξγα ζα έπξεπε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ δεκνζία 

δαπάλε. Έηζη, θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ κέηξνπ, ε θνηλή γλψκε ήηαλ αληίζεηε 

κε ηε ρξήζε ηνπ. Οη έληνλεο αληηδξάζεηο, σζηφζν, άξρηζαλ λα θαηεπλάδνληαη, κε ηελ 

εκθάληζε ησλ πξψησλ επεξγεηηθψλ απνηειεζκάησλ, λένη απηνθηλεηφδξνκνη, 

ζήξαγγεο θαη κηα πξφζζεηε γξακκή ηνπ ηξακ πήξαλ ηε ζέζε ηνπο ζην ηφηε ππάξρνλ 

ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν.Δ θνηλσληθή απνδνρή κεηψζεθε μαλά, κε ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε ιήμε ηνπ OsloPackage 2, φηαλ θαη ην ηέινο ζπκθφξεζεο 

επεθηάζεθε. Σέινο, νη πνιίηεο ηεο Ννξβεγίαο παξακέλνπλ αθφκε δηραζκέλνη, σο 

πξνο ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα επηβνιήο ηνπ κέηξνπ, έπεηηα απφ ηφζα 

ζπλαπηά έηε εθαξκνγήο ηνπ θαη παξά ηελ πινπνίεζε πξφζζεησλ ζεκαληηθψλ 

ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ. 

2.4.3 Γιόδια ζηη ιγκαπούπη 

2.4.3.1 ηόσοι και ηπαηηγική ηος ςζηήμαηορ 

Σν πξφβιεκα ελ νλφκαηη ΄΄θπθινθνξηαθφο θνξεζκφο΄΄ θαη ε ιχζε ηνπ, κέζσ ηεο 

ηηκνιφγεζεο ηνπ θνξεζκνχ, είλαη δχν έλλνηεο αξθεηά δηαδεδνκέλεο ζηε ηγθαπνχξε, 

ήδε απφ ηνλ Ενχλην ηνπ 1975.  

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηε 

ηγθαπνχξε, απνηεινχληαλ απφ ηα ηξία αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά : 

 Ώχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ νδηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

ζηάζκεο εμππεξέηεζεο ησλ κεηαθηλνχκελσλ 

 Αηαηήξεζε ηνπ ζπληειεζηή ηδηνθηεζίαο νρήκαηνο Ε.Υ. ζε ρακειφ επίπεδν, 

κέζσ ηεο επηβνιήο πςεινχ αξρηθνχ θφζηνπο θηήζεο 

 Πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο νρήκαηνο Ε.Υ. 

Ο ηειεπηαίνο πεξηνξηζκφο δχλαηαη λα επηηεπρζεί, κέζσ ηεο ρξέσζεο ησλ 

απηνθηλεηηζηψλ, ζπλαξηήζεη ηεο ζπρλφηεηαο, ηνπ δηαζηήκαηνο, αιιά θαη ηνπ ηφπνπ 

ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ. Δ ρξέσζε κε βάζε ηνλ ηφπν ρξήζεο ηνπ νρήκαηνο 
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πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο νδηθήο ηηκνιφγεζεο. Πξφζζεηα κέηξα, 

επηβνεζεηηθά πξνο ηελ αλψηεξα πεξηγξαθέληα ζθνπφ, ζπληζηνχλ ε αχμεζε ηνπ 

θφξνπ θαηαλάισζεο θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ε επηβνιή ηειψλ ζηάζκεπζεο. 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηφρν ηνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχζε ε κείσζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ απηνθηλήησλ θαη φρη ησλ κεηαθηλνχκελσλ εληφο ηεο δψλεο ηηκνιφγεζεο. Δ 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή απνζθνπνχζε ζηελ αλαθαηεχζπλζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ 

πξνο ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, κεηαβάιινληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο ζπλήζεηεο 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαθίλεζεο ησλ αηηνχλησλ ηελ είζνδν ζην θέληξν ηεο πφιεο. 

2.4.3.2 Πεπιγπαθή ηος ςζηήμαηορ 

Δ ηγθαπνχξε, επίζεκα Αεκνθξαηία ηεο ηγθαπνχξεο, είλαη λεζησηηθή ρψξα λφηηα 

ηεο Μαιαηζίαο θαη – ηαπηφρξνλα – ε κηθξφηεξε ρψξα ηεο λνηηναλαηνιηθήο Ώζίαο, κε 

έθηαζε κφιηο 719,1 km
2
 θαη πιεζπζκφ 5,4 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ (Παγθφζκηα 

Σξάπεδα, 2013). πλεπψο, απνηειεί κηα ζχγρξνλε πφιε – θξάηνο, ζηελ νπνία ην 

θφζηνο δηαβίσζεο δηαθξίλεηαη σο έλα απφ ηα πςειφηεξα δηεζλψο. 

ην πςειφ θφζηνο δηαβίσζεο, πξνζηέζεθε ην ζχζηεκα επηβνιήο ηέινπο ζπκθφξεζεο, 

ην νπνίνηέζεθε ζε ηζρχ γηα πξψηε θνξά ην 1975, ππφ ηε κνξθή ηνπ πζηήκαηνο 

Έθδνζεο Ώδεηψλ (ALS), γηα λα αληηθαηαζηαζεί ην 1998 απφ ηελ Διεθηξνληθή Οδηθή 

Σηκνιφγεζε (ERP) (ΑξChinKianKeong, δνθίκην γηα ην ηξίην ζεκηλάξην ηνπ 

IMPRINT – EUROPE, ΐξπμέιιεο, 23 – 24 Οθησβξίνπ, 2002). 

Καηά ην πξψην ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ALS, νξίζηεθε Γψλε Βιέγρνπ 

(RZ)ζηελ KεληξηθήΒπηρεηξεκαηηθήΠεξηνρή (CBD), κε αξρηθή έθηαζε 610 εθηάξηα, ε 

νπνία φκσο δηεπξχλζεθε ζε 725 εθηάξηα, έπεηηα απφ 14 ρξφληα (1989), ιφγσ ηεο 

έληαμεο λέσλ πεξηνρψλ εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δψλε.Σα φξηα 

ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο, ζηελ νπνία ηζρχεη θαη ε επηβνιή ηέινπο θπθινθνξηαθήο 

ζπκθφξεζεο, δηαθξίλνληαη ζην ρήκα 2.4. 
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ρήκα 2.6 Γψλε επηβνιήο ηέινπο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ζηε ηγθαπνχξε 

(LandTransportAuthority, http://www.Ita.gov.sg) 

 

Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ιήςε πξφζβαζεο ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, 

απνηεινχζε ε πξνκήζεηα θαη επίδεημε αδεηψλ πεξηνρήο (ALS), είηε κεληαίαο ηζρχνο, 

κε ζεκείν πψιεζεο ηαρπδξνκεία, είηε εκεξήζηαο ηζχνο, κε ην δίθηπν πσιήζεσλ λα 

απαξηίδεηαη απφ πξαηήξηα θαπζίκσλ, πεξίπηεξα θαη ηαρπδξνκεία, φια εγγχο 

επξηζθφκελα ζηα φξηα ηεο δψλεο ρξέσζεο. Γηα θάζε κήλα, εθδηδφηαλ εθ λένπ άδεηα, 

κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα θάζε θνξά, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ην θαηλφκελν ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, αιιά θαη λα δηεπθνιπλζεί αηζζεηά ν έιεγρνο αλά ηα ζεκεία εηζφδνπ, 

έηζη ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη κεγάιεο ηνπηθέο θαζπζηεξήζεηο. ε πεξίπησζε 

απφπεηξαο παξάλνκεο πξνζέγγηζεο ηεο πεξηνρήο ηηκνιφγεζεο, ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

απηνθηλήηνπ ιάκβαλε θιήηεπζε κε πςειφ αληίηηκν. 

Ώξρηθά, ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ίζρπε ην ηέινο ζπκθφξεζεο, ήηαλ 07:30 – 09:30 

θαζεκεξηλά, εθηφο ηεο Κπξηαθήο θαη επίζεκσλ αξγηψλ. Καηφπηλ ηξηψλ εβδνκάδσλ 

εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ, ν πεξηνξηζκφο επεθηάζεθε θαηά κηα πξφζζεηε ψξα, ίζρπε 

δειαδή θαηά ην δηάζηεκα 07:30 – 10:30. Σν 1989, ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ 

επεθηάζεθε θαη θαηά ηηο ψξεο 16:30 – 19:00, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί θαη ε 

απνγεπκαηηλή αηρκή. ηηο 3 Εαλνπαξίνπ ηνπ 1994, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ξηδηθέο 

αιιαγέο ζην ζχζηεκα ALS, κε ην δηάζηεκα ρξέσζεο λα νξίδεηαη ζε 10:15 – 16:30 γηα 

ηηο θαζεκεξηλέο θαη 10:15 – 15:00 γηαην άββαην. 

Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξφβιεςε γηα εμαίξεζε απφ ηε ρξέσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηεγνξηψλ νρεκάησλ, φπσο ηαμί, δεκφζηα αζηηθά ιεσθνξεία, βαξέα επαγγεικαηηθά 

νρήκαηα, δίθπθια θαη νρήκαηα Ε.Υ., κε πςειφ πνζνζηφ πιήξσζεο, ήηνη ηξεηο 
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επηβάηεο θαη άλσ. Βπηπιένλ, δεκηνπξγήζεθαλ ζεκεία «carpooling», ζεκεία δειαδή 

φπνπ άγλσζηα κεηαμχ ηνπο άηνκα ζπλεπηβαίλνπλ ζε θάπνην φρεκα, πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαβνχλ ζε θνηλφ ζεκείν πξννξηζκνχ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ηζνθαηαλνκή ηνπ 

θφζηνπο κεηαθίλεζεο. Δ πξσηνβνπιία γηα ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ 

πεξηγξαθέληνο πξνγξάκκαηνο ιήθζεθε, έηζη ψζηε λα επλνεζνχλ θαη νη νηθνλνκηθά 

αζζελείο ηάμεηο πνιηηψλ. Σνλ Ενχλην ηνπ 1989 θαη έπεηηα απφ ελδειερή επαλεμέηαζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, δηαπηζηψζεθε πσο ζεκαληηθφ πνζνζηφ κηθξψλ 

θνξηεγψλ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο επηβαηηθά, ελψ ηαπηφρξνλα ηα δίθπθια θαη ηα βαξέα 

νρήκαηα απνηεινχζαλ ηα 2/3 ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ εληφο ηεο Γψλεο Βιέγρνπ 

(RZ).Πέξαλ ηνχηνπ, ε νπζία ηνπ πξνγξάκκαηνο «carpooling» αιινηψζεθε, αθνχ 

δηαπηζηψζεθε πσο νη νδεγνί απηνθηλήησλ ζπλέιιεγαλ επηβάηεο, απιά γηα λα 

απνθχγνπλ ηε ρξέσζε. Χο ινγηθή απφξξνηα ησλ παξαπάλσ, ην ζχζηεκα 

αλαδηαξζξψζεθε ξηδηθά, κε κνλαδηθή εμαίξεζε απφ ηελ ηηκνιφγεζε λα απνηεινχλ 

πιένλ ηα δεκφζηα ιεσθνξεία θαη ηα νρήκαηα εθηάθηνπ αλάγθεο. 

Σν χςνο ηνπ θνκίζηξνπ αξρηθά νξίζηεθε ζηα 1,86 επξψ θαη απμήζεθε ζηα 3,10 επξψ 

ην 1980, γηα λα επαλέιζεη ζηα 1,86 επξψ, έπεηηα απφ ελλέα ρξφληα (1989). Σν 1994, 

νπφηε θαη έιαβε ρψξα ε ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ππήξμε δηαρσξηζκφο 

ησλ εηζηηεξίσλ, ζπλαξηήζεη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαηά ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ε κεηαθίλεζε ζην θέληξν ηεο πφιεο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ην 

ηέινο ζπκθφξεζεο νξίζηεθε ζηα 1,86 επξψ θαηά ηηο ψξεο αηρκήο, ελψ ην αληίζηνηρν 

θφκηζηξν γηα ηηο ππφινηπεο ψξεο, ηέζεθε ζηα 2/3 ηεο πξναλαθεξζείζαο ηηκήο, δειαδή 

1,24 επξψ. 

Με ηελ πξννδεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ, 

θαηέζηε επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο 

κεζφδνπ ηηκνιφγεζεο, ην νπνίν ζα αληηθαζηζηνχζε ην πξνβιεκαηηθφ χζηεκα 

Έθδνζεο Ώδεηψλ (ALS). Σν πξνθείκελν ζχζηεκα δελ ππνιφγηδε ην ηέινο 

ζπκθφξεζεο, βάζεη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δηέιεπζεο, ηνπ αξηζκνχ δηειεχζεσλ, 

αιιά θαη ησλ εθάζηνηε επηθξαηνπζψλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηε δψλε 

ηηκνιφγεζεο. Σν γεγνλφο απηφ ζπληζηνχζε ζεκαληηθή ηξνρνπέδε πξνο ηελ πεξαηηέξσ 

αλαβάζκηζε ηνπ ζπλνιηθνχ εγρεηξήκαηνο. 

Σειηθά, ην 1998, επήιζε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ πζηήκαηνο Έθδνζεο Ώδεηψλ 

(ALS) απφ έλα ηερλνινγηθά άξηην – πιένλ – ζχζηεκα, ηελ Διεθηξνληθή Οδηθή 

Σηκνιφγεζε (ElectronicRoadPricing–ERP).Δ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ERPβαζίδεηαη ζε ηξεηο παξακέηξνπο. Δ πξψηε αλαθέξεηαη ζε κηα θάξηα 

απνζεθεπκέλεο αμίαο, δειαδή ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ πξνπιεξσκέλνπ απφ ηνρξήζηε, 

ε νπνία ιεηηνπγεί ζαλ αλακεηαδφηεο εληφο ηνπ νρήκαηνο, ελψ δηαηίζεηαη ζην εκπφξην 

ζε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, θάζε έλα απφ ηα νπνία παξαπέκπεη ζε δηαθνξεηηθφ ηχπν 

νρήκαηνο. Δ δεχηεξε απνηειείηαη απφ θεξαίεο, αληρλεπηέο θαη θάκεξεο, 

εγθαηεζηεκέλα ζε γεξαλνγέθπξεο, κε ζθνπφ ηελ ιήςε θπθινθνξηαθψλ δεδνκέλσλ 

θαη ηελ εθπνκπή ηνπο ζηνλ πχξγν ειέγρνπ, ν νπνίνο παξάιιεια απνηειεί θαη ηελ 
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ηξίηε παξάκεηξν ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζπληειείηαη απφ δηαθνκηζηέο θαη ζπζηήκαηα 

παξαθνινχζεζεο.Μέζσ ηεο ρξήζεο ηεο πξνεγκέλεο – πιένλ – ηερλνινγίαο, θαηέζηε 

εθηθηή ε θαηαγξαθή θαη ηαπηνπνίεζε ησλ παξάλνκα εηζειζφλησλ νρεκάησλ ζηε 

δψλε ζπκθφξεζεο, θαζψο θαη ε επηβνιή ησλ αληίζηνηρσλ ηειψλ θχξσζεο. 

Δ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ERPθξίλεηαη ηδηαίηεξε απιντθή. Ο ρξήζηεο δηέξρεηαη απφ 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλε ππνδνρή θαη θαηφπηλ πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθφο 

έιεγρνο, αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηηθή επάξθεηα ηεο θάξηαο εηζφδνπ. Βάλ ην 

απνζεθεπκέλν πνζφ επαξθεί γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηέινπο ζπκθφξεζεο, ηφηε 

παξάγεηαη έλαο ήρνο πνπ ππνδειψλεη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, νη θάκεξεο θσηνγξαθίδνπλ ηελ πίζσ φςε ηνπ νρήκαηνο, 

απνζηέιινπλ ηε θσηνγξαθία ζηνλ πχξγν ειέγρνπ, φπνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

αλαγλψξηζε ηνπ νρήκαηνο θαη έθδνζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζηίκνπ. 

2.4.3.3 Αποηελέζμαηα ηος ςζηήμαηορ 

Καηά ηελ αξρηθή θάζε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, επήιζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

θπθινθνξηαθήο ξνήο εληφο ηεο δψλεο ηηκνιφγεζεο, ηεο ηάμεο ηνπ 44%, ε νπνία 

κεηψζεθε σζηφζν ζην 38% ην 1998, αθνχ νη ρξήζηεο νρεκάησλ Ε.Υ. απέθεπγαλ 

ζθφπηκα ηελ θεληξηθή πεξηνρή θαη εηζέξρνληαλ εληφο απηήο, κφλν θαηά ην δηάζηεκα 

δηαθνπήο ηεο επηβνιήο ηνπ ηέινπο θνξεζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηε ρξέσζε. 

ην δεπηεξνγελέο ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηελ εθθίλεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ERP, ππήξμε κείσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ φγθνπ θαηά 15% ζηελ 

Κεληξηθή Βπηρεηξεκαηηθή Πεξηνρή (CBD), αθνχ ην λέν ζχζηεκα απνζάξξπλε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πνιιαπιψλ δηειεχζεσλ, θαηά ηελ ίδηα εκέξα. αλ ζπλέπεηα, ν 

θπθινθνξηαθφο θφξηνο κεηψζεθε, παξά ην γεγνλφο πσο ην ηέινο ζπκθφξεζεο ζην 

ζχζηεκα ERPήηαλ έληνλα κεηαβιεηφ, απφ 0,3 επξψ έσο 3,10 επξψ. 

Σν λέν ζχζηεκα ERPαπνζθνπνχζε ζηελ εη ην δπλαηφλ νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ, δειαδή νη ζπληζηψζεο νδνί λα ιεηηνπξγνχλ ζε κηα κέζε ζηάζκε 

εμππεξέηεζεο, απνηξέπνληαο ηελ αλάπηπμε πςειψλ ηαρπηήησλ, αιιά θαη ηνλ 

θνξεζκφ ησλ νδηθψλ ζηνηρείσλ. Έπεηηα απφ ηελ εθπφλεζε θαηάιιειεο δηεξεχλεζεο, 

εθηηκήζεθε πσο ε βέιηηζηε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο εληφο ηεο πεξηνρήο CBDπξέπεη λα 

θπκαίλεηαη απφ 20 km/hέσο 30 km/h. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ ησλ 30 

km/h, ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην νδηθφ δίθηπν εληφο ηεο δψλεο 

ηηκνιφγεζεο, θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα θαη, σο εθ ηνχηνπ, θξίλεηαη αλαγθαία ε 

κείσζε ηνπ ηέινπο ζπκθφξεζεο, πξνθεηκέλνπ ηα νδηθά ζηνηρεία λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά βέιηηζην ηξφπν. Ώληίζεηα, φηαλ ε ηαρχηεηα θπκαίλεηαη ζε επίπεδα ρακειφηεξα 

ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε αχμεζε ηνπ θνκίζηξνπ. 
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Σέινο, ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ην ζχζηεκα ERPαπέθεξε εηήζηα έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 

38 εθαηνκκπξίσλ επξψ, φηαλ ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηνπ, αλήιζε ζηα 95,6 

εθαηνκκχξηα επξψ. 

Χζηφζν, ην εγρείξεκα ηεο επηβνιήο αζηηθψλ δηνδίσλ παξνπζίαζε αξθεηά 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, ηα νπνία θαη έρξεδαλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο. 

Καη’ αξράο, ππήξρε έληνλε αλεζπρία γηα επίηεπμε ζεκαληηθνχ πιήγκαηνο ζην 

εκπφξην ηεο ηγθαπνχξεο, θαζψο ε δψλε ηέινπο ζπκθφξεζεο απνηειεί κέρξη θαη 

ζήκεξα θφκβν επηρεηξεκαηηθψλ θαη εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηπρφλ δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ην εκπφξην, 

νξίζηεθαλ ζπγθεθξηκέλεο ψξεο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ, πξάμε ηειηθά σθέιηκε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, αθνχ θαηέζηεζε ηελ πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή επθνιφηεξε. 

Έλα πξφζζεην δήηεκα πνπ έγεηξε έληνλεο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο, απηφ ηεο 

ελδερφκελεο παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ ρξεζηψλ, αληηκεησπίζηεθε κε ηε 

δηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα, θαηφπηλ 

παξέιεπζεο 24 σξψλ θαη θαηαγξαθήο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ πηζησηηθή θάξηα ηνπ 

ρξήζηε. 

Βπηπξφζζεηα, πξνβιεκαηηζκφο επηθξαηνχζε αξρηθά κεηαμχ ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηα 

επίπεδα αθηηλνβνιίαο, ζηα νπνία θπκαίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, αλεζπρία 

πνπ εμαιείθζεθε ηειηθά κε ηε δηαπίζησζε πσο νη θεξαίεο εθπέκπνπλ ζεκαληηθά 

κηθξφηεξε αθηηλνβνιία απφ ηα φξηα πνπ ζπληζηνχλ νη δηεζλείο νξγαληζκνί. 

Βλ θαηαθιείδη, ην εγρείξεκα ηεο ηηκνιφγεζεο ηνπ θνξεζκνχ ζηε ηγθαπνχξε 

θξίλεηαη αξθεηά επηηπρέο θαη επεθηείλεηαη – πιένλ – θαη ζε νδηθέο αξηεξίεο, 

παξαθείκελεο ζηε CBD, κε παξάιιειε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ. 

2.4.4 Γιόδια ζηη ηοκσόλμη 

2.4.4.1 ηόσοι και ηπαηηγική ηος ςζηήμαηορ 

Σν κέηξν ηεο ηηκνιφγεζεο ηνπ θνξεζκνχ εθαξκφζηεθε ζηε ηνθρφικε, αξρηθά ζε 

πηινηηθφ επίπεδν, απφ ηνλ Εαλνπάξην έσο ηνλ Ενχιην ηνπ 2006 θαη ηέζεθε ζε πιήξε 

ηζρχ ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 2007 (Eliassonetal., 2009). 

Σν ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο απνζθνπνχζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ 

θνξεζκνχ, κε ηε βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ξνήο, ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ, κέζσ ηεο κείσζεο ηεο εθπνκπήο πεξηβαιινληηθά ερζξηθψλ ξχπσλ, θαζψο 

θαη ε αλαβάζκηζε ησλ Αεκνζίσλ Ώζηηθψλ πγθνηλσληψλ. Δ έθηαζε ηεο δψλεο 

ηέινπο ζπκθφξεζεο εθηηκάηαη ζε 30 km
2
, ζπληζηψληαο 9% ηεο πφιεο.ην αθφινπζν 
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ρήκα, δηαθξίλεηαη ε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, ε νπνία θαη πεξηβάιιεηαη απφ 18 

ζεκεία ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο. 

 

ρήκα 2.7 Γψλε επηβνιήο ηέινπο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ζηε ηνθρφικε 

(http://www.autoalert.me.uk) 

2.4.4.2 Πεπιγπαθή ηος ςζηήμαηορ 

Δ κέζνδνο ηηκνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ηνθρφικε, δηαθξίλεηαη γηα ηνλ 

δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο, δειαδή ην χςνο ηνπ θνκίζηξνπ είλαη κεηαβιεηφ θαη 

ζπλαξηάηαη απφ ηελ ψξα δηέιεπζεο. Δ ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία νλνκάδεηαη 

ANPR θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο επηηπγράλεηαη κέζσ θακεξψλ, νη νπνίεο 

θαηαγξάθνπλ έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν ηζηπ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλν 

ζην φρεκα πνπ εηζέξρεηαη ζηελ πεξηνρή ηηκνιφγεζεο. Μεηά θαη ηελ θαηαγξαθή, 

απνζηέιιεηαη ζην ρξήζηε εηδνπνίεζε,αλαθεξφκελε ζηελ πιεξσκή ηνπ ηέινπο. 

Σν ζπλνιηθφ έξγν ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ Αεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ψξεο 06:30 – 

18:30, κε ην χςνο ηνπ θνκίζηξνπ λα δηαθξίλεηαη ζε 1, 1.5 θαη 2 επξψ, ζπλαξηήζεη ηεο 
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ρξνληθήο ζηηγκήο εηζφδνπ ζηε δψλε επηβνιήο ηνπ ηέινπο. Δ κέγηζηε ρξέσζε 

αλέξρεηαη ζηα 6 επξψ αλά εκέξα  (Eliassonetal., 2009). 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ν έιεγρνο εηζφδνπ ιακβάλεη ρψξα ζε 18 ζεκεία ηεο πφιεο, 

ρσξίο λα ππάξρνπλ κπάξεο, ράξηλ απνθπγήο πεξηηηψλ θαζπζηεξήζεσλ. Οη κέζνδνη 

πιεξσκήο πνηθίιινπλ, κε ηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πιεξσκήο ησλ ηειψλ 

κεηαθίλεζεο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Autopass, ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ, ελψ 

θαζίζηαηαη εθηθηή ε θαηαβνιή ηνπ θνκίζηξνπ θαη ζε θαηαζηήκαηα ή ηξάπεδεο, ζε 

κεληαία βάζε (CityofStockholm, 2009). Φπζηθά, ηεο ρξέσζεο απαιιάζζνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο νρεκάησλ, φπσο ιεσθνξεία κε νιηθφ βάξνο αλψηεξν ησλ 

14 ηφλσλ, νρήκαηα εθηάθηνπ αλάγθεο, απηνθίλεηα ηνπ δηπισκαηηθνχ ζψκαηνο, 

δίθπθια, απηνθίλεηα κε πηλαθίδεο εμσηεξηθνχ, ζηξαηησηηθά νρήκαηα, θαζψο θαη 

νρήκαηα ελαιιαθηηθήο κνξθήο θαπζίκσλ σο ην 2012. Δ εμαίξεζε ρξέσζεο ηζρχεη γηα 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο νρεκάησλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Ενπιίνπ. Σέινο, ζε 

ελδερφκελε παξάβαζε, πξνβιέπεηαη πξφζηηκν χςνπο 50 επξψ (ΚΣΏ, 2008). 

2.4.4.3 Αποηελέζμαηα ηος ςζηήμαηορ 

Δ εθαξκνγή ηεο δπλακηθήο πνιηηηθήο ηηκνιφγεζεο ηνπ θνξεζκνχ επέθεξε κείσζε 

ηεο θπθινθνξηαθήο ξνήο, ηεο ηάμεο ηνπ 22%, ελψ ππήξμε κείσζε θαη ησλ ρξφλσλ 

κεηαθίλεζεο ζε εχξνο 30 – 50 %. Βπηπιένλ, ε ηαρχηεηα ειέγρνπ ζηε δψλε 

ηηκνιφγεζεο παξνπζίαζε αχμεζε ζε επίπεδν 30 – 50 %, κε ην 33% λα αλαθέξεηαη 

ζηελ πξσηλή αηρκή. Βπηπξφζζεηα, ζεκεηψζεθε αχμεζε 9% ζηε ρξήζε ησλ Αεκνζίσλ 

Ώζηηθψλ πγθνηλσληψλ. 

Ώλαθνξηθά κε ην πεξηβαιινληηθφ ζθέινο, επεηεχρζε ηειηθά ν επηδησθφκελνο ζθνπφο, 

αθνχ επήιζε κείσζε ηεο εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά 14% ζηελ πεξηνρή 

ρξέσζεο ηεο θπθινθνξίαο. 

Σα θαζαξά εηήζηα έζνδα απφ ηελ εηζπξαμηκφηεηα ηνπ κέηξνπ, αλέξρνληαη ζηα 52 

εθαηνκκχξηα επξψ θαη επελδχνληαη ζηε βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ νδηθψλ 

ππνδνκψλ, ζηελ αλαβάζκηζε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο, αιιά θαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αζηηθψλ δηνδίσλ. Σέινο, ηα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα απνηεινχλ κφιηο ην 25% επί ησλ εζφδσλ. 

2.4.5 Γιόδια ζηο Δδιμβούπγο 

Σν Βδηκβνχξγν, πξσηεχνπζα ηεο θσηίαο, ζπληζηά ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε πφιεο 

φπνπ ππήξρε ζρέδην γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο αζηηθψλ δηνδίσλ, σζηφζν 

δελ εθαξκφζηεθε ηειηθά. Δ κειέηε γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ελφο ζπζηήκαηνο 

νδηθήο ηηκνιφγεζεο βξηζθφηαλ ζε εμέιημε γηα δέθα ζπλαπηά έηε, έσο φηνπ ην 
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Φεβξνπάξην ηνπ 2005, απνθαζίζηεθε ην εγρείξεκα λα ηεζεί ζηελ θξίζε ησλ πνιηηψλ, 

ππφ ηε κνξθή δεκνςεθίζκαηνο. 

Σν εμεηαδφκελν έξγν απνζθνπνχζε ζηελ νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ θνξεζκνχ, θαζψο θαη ζηελ επέλδπζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ πινπνίεζε 

ηνπ, ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, γηα ηελ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζίσλ ηνπο. 

Σν ζρέδην πεξηειάκβαλε ηελ χπαξμε δχν πεξηνρψλ ηηκνιφγεζεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία 

απνηεινχζε ππνζχλνιν ηεο άιιεο. Γηα ηελ είζνδν ηηο θαζεκεξηλέο ζηελ – 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο – θεληξηθή δψλε, πξνβιεπφηαλ ρξέσζε γηα ηηο ψξεο 07:00 – 

18:30, ελψ γηα ηελ πεξηβάιινπζα εμσηεξηθή πεξηνρή ζα πξνέθππηε ρξέσζε κφλν 

θαηά ηελ πξσηλή αηρκή, δειαδή θαηά ην δηάζηεκα 07:00 – 10:00. ην ρήκα 2.6 

δηαθξίλεηαη ε εμσηεξηθή δψλε ηηκνιφγεζεο, κε ηελ εζσηεξηθή λα αθνινπζεί ζην 

ρήκα 2.7. 

 

ρήκα 2.8 Βμσηεξηθή δψλε ηηκνιφγεζεο ζην 

Βδηκβνχξγν(http://www.news.bbc.co.uk) 
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ρήκα 2.9 Βζσηεξηθή δψλε ηηκνιφγεζεο ζην 

Βδηκβνχξγν(http://www.news.bbc.co.uk) 

 

Δ ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ εγρεηξήκαηνο ζα ζπληζηνχζε πξνζρέδην θαη παξάδεηγκα 

πξνο εθαξκνγή γηα γεηηληάδνπζεο πφιεηο, φπσο ε Γιαζθφβε. Σν ππφ εμέηαζε ζρέδην 

είρε πξνγξακκαηηζηεί λα ηεζεί ζε ηζρχ ην 2006 θαη ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηελ ίδηα 

ηερλνινγία κε απηή ηνπ αληίζηνηρνπ ζην Λνλδίλν (ANPR). 

Ώλαθνξηθά κε ην νηθνλνκηθφ ζθέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνβιεπφηαλ ηέινο χςνπο 

2,3 επξψ γηα ηα νρήκαηα Ε.Υ., παξέρνληαο φκσο ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ 

δηειεχζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Βπηπιένλ, ε πιεξσκή ζα ήηαλ εθηθηή ζε 

θαηά ηφπνπο ζπλεξγαδφκελα θαηαζηήκαηα, κέζσ δηαδηθηχνπ, γξαπηψλ κελπκάησλ ή 

ηειεθσληθψλ θιήζεσλ. Βμαίξεζε απφ ηελ πιεξσκή ηνπ θνκίζηξνπ απνηεινχζαλ νη 

πνιίηεο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο νρεκάησλ, δειαδή ηα 

ηαμί, ιεσθνξεία, κνηνπνδήιαηα θαη νρήκαηα ελνηθηαδφκελα κε ηελ ψξα. 

Βπηπξφζζεηα, δε ζα πξνέθππηε ρξέσζε, αλ έλα φρεκα δε δηεξρφηαλ έζησ απφ έλαλ 

θινηφ ρξέσζεο, αιιά θηλνχηαλ εληφο απηνχ. 

Ώπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, βάζεη πξνυπνινγηζκνχ, εθηηκήζεθαλ θαζαξά 

εηήζηα έζνδα χςνπο 57,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ, ζεκαληηθφ κέξνο ησλ νπνίσλ ζα 

ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ Αεκνζίσλ Ώζηηθψλ πγθνηλσληψλ, 

ελψ ην ππφινηπν ζα ήηαλ εθηθηφ λα δηαηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θίλεζεο κε 

πνδήιαην θαη πεδή, ζηε ζπληήξεζε ησλ ηφηε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη ηε 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ νδηθήο αζθάιεηαο, θαζψο θαη ζηελ δηακφξθσζε λέσλ 

πξνγξακκάησλ ζηάζκεπζεο. 

Τπέξκαρεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νδηθήο ηηκνιφγεζεο ηάρζεθαλ νη πεξηβαιινληηθέο 

νκάδεο ηεο ρψξαο, ιφγσ ηεο πξνζδνθίαο γηα βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη – ελ γέλεη – ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο. Βπηπξφζζεηα, δηεμήρζε εηδηθφ 
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πξφγξακκα πξνψζεζεο ηνπ εγρεηξήκαηνο, ην νπνίν ζα βειηίσλε αηζζεηά ηελ 

θηλεηηθφηεηα ζηελ πφιε. Χζηφζν, νη πνιέκηνη ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ, 

ζρεκάηηζαλ ηζρπξή εζληθή ζπκκαρία, ε νπνία πξαγκαηνπνίεζε εθζηξαηεία, κε 

πιήζνο δηακαξηπξηψλ, θαηά ηεο επηβνιήο αζηηθψλ δηνδίσλ ζηελ πφιε. Δ βαζηθή 

αλεζπρία ησλ αληηθξνλνχλησλ κε ην ηέινο ζπκθφξεζεο, αθνξνχζε ηελ πηζαλή 

επίηεπμε πιεγκάησλ ζην ιηαληθφ εκπφξην θαη ηηο ζπλαθφινπζεο επηπηψζεηο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηηκνιφγεζεο. Χο ινγηθή απφξξνηα, θαηφπηλ δηεμαγσγήο 

ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, νη θάηνηθνη ηνπ Βδηκβνχξγνπ απέξξηςαλ θαηά ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ην εγρείξεκα εθαξκνγήο αζηηθψλ δηνδίσλ (74,4% αληηηάρζεθαλ ζην 

ζρέδην), νδεγψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο πφιεο ζε 

απφζπξζε ηεο πξφηαζεο γηα ηηκνιφγεζε ηεο θπθινθνξίαο. 

ΐαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ απφξξηςε ηνπ ζρεδίνπ απνηέιεζαλ ε επαξέζθεηα ζηε 

ρξήζε νρήκαηνο Ε.Υ., θαζψο θαη ε αδπλακία θαηαλφεζεο ηνπ άμνλα ζηνλ νπνίν 

ζεκειησλφηαλ ε ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ επεξγεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα 

πξνέθππηαλ απφ ελδερφκελε εθαξκνγή ηνπ. Δ αδπλακία θαηαλφεζεο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο πσο πξνβιέπνληαλ δχν δψλεο ρξέσζεο, αληί γηα 

κία εληαία. Βπηπιένλ, ελψ ζην Λνλδίλν ππήξραλ ηνπιάρηζηνλ 60 εηδηθνί (κεραληθνί 

θαη νηθνλνκνιφγνη) πνπ αζρνινχληαλ κε ην ζρεδηαζκφ ηεο νξζνινγηθφηεξεο 

πινπνίεζεο ηνπ κέηξνπ, ζην Βδηκβνχξγν ππήξραλ κφλν 6, δίλνληαο ηελ εληχπσζε 

ζην θνηλφ πσο ην ζρέδην δελ ήηαλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε 

ζε έλα ζχζηεκα αζηηθψλ δηνδίσλ (Reyetal., 2008). 

Σέινο, νη πνιίηεο δελ ήηαλ πεπεηζκέλνη πσο ην εμεηαδφκελν εγρέηξεκα ζα θαζηζηνχζε 

εθηθηή ηελ ηαπηφρξνλε επίηεπμε ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ ηνπ, δειαδή ηε κείσζε ηεο 

θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο, θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ απφ ηηο Αεκφζηεο πγθνηλσλίεο. Ώληίζεηα, επηθξαηνχζε ε αληίιεςε πσο ε 

θπβέξλεζε αλαδεηνχζε έλα αθφκε θνξνεηζπξαθηηθφ κέηξν, ρσξίο ηελ θαηάιιειε 

πνιηηηθή βνχιεζε γηα πξαγκαηνπνίεζε νπζηαζηηθψλ επελδχζεσλ. 

2.5 Πποζομοίυζη Λειηοςπγίαρ Μεηαθοπικών ςζηημάηυν 

Δ νξζνινγηθή θαη νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο απαηηεί αξρηθά ηελ 

πιήξε γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ αηηηψλ γέλεζεο ηνπ. Ώληίζηνηρα, ινηπφλ, 

ε επίιπζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θνξεζκνχ, εηδηθφηεξα ζην θέληξν ηεο Ώζήλαο, 

πξνυπνζέηεη ηε ζε βάζνο γλψζε ησλ ζπλζεθψλ θαη επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

ξνήο, καθξνζθνπηθψλ θαη κηθξνζθνπηθψλ. Μέζσ ηεο άξηηαο επίγλσζεο ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, θαζίζηαηαη εθηθηή ε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ 

δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο, φπσο ε επηβνιή ηέινπο ζπκθφξεζεο, γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ ξνήο.Δ αλάιπζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

θαηαζηάζεσλ, ζε κηα πεξηνρή, επηηπγράλεηαη πιένλ κε ηε ρξήζε ινγηζκηθψλ 
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πξνζνκνίσζεο ηεο  θπθινθνξίαο θαη – ελ γέλεη – ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Μεηαθνξηθψλ 

πζηεκάησλ. 

Δ πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Μεηαθνξηθψλ πζηεκάησλ θαη – πην 

ζπγθεθξηκέλα – ησλ θπθινθνξηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε έλα νδηθφ δίθηπν απνηειεί 

αληηθείκελν πνιπεηνχο δηεξεχλεζεο γηα ηνπο ζπγθνηλσληνιφγνπο κεραληθνχο θαη – 

γεληθά – ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηνλ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ. Δ ζπγθεθξηκέλε 

δηεξεχλεζε θξαηεί γηα πεξηζζφηεξα απφ πελήληα έηε, αιιά κφιηο ηα ηειεπηαία είθνζη, 

έρεη επηηεπρζεί ε αλάπηπμε αιγνξίζκσλ ή ινγηζκηθψλ, επαξθψλ γηα ηελ επαθξηβή 

πεξηγξαθή ηεο ξνήο νρεκάησλ ζε έλα δίθηπν. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλεηαη ε 

πεξηγξαθή ηφζν ησλ πθηζηάκελσλ θπθινθνξηαθψλ θαηαζηάζεσλ, ππφ ηηο παξνχζεο 

ζπλζήθεο ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο, φζν θαη ε εη ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξε 

πξφβιεςεησλ κειινληηθψλ ζπλζεθψλ ξνήο. 

Πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζηηθή αλάπηπμε πξνηχπσλ απεηθφληζεο ηεο θπθινθνξίαο, 

επηθξαηνχζε ε παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ησλ θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ, ε 

νπνίαβαζηδφηαλ ζε αηηηνθξαηηθά (ή ληεηεξκηληζηηθά) πξφηππα. Χζηφζν, ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα δελ δχλαλην λα ιάβνπλ ππφςε ηπραία γεγνλφηα, ηα νπνία θαη 

εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηελ ξνή, θαζψο ε ινγηθή ηνπο ζεκειησλφηαλ ζε 

ππεξαπινπζηεπκέλεο παξαδνρέο θαη καζεκαηηθέο εμηζψζεηο. Ώληίζεηα, ηα πιένλ 

ζχγρξνλα αλαπηπζζφκελα πξφηππα πξνζνκνίσζεο ηεο θπθινθνξίαο ιακβάλνπλ 

ππφςηλ ην ζηνραζηηθφ ραξαθηήξα ηεο ξνήο θαη, κάιηζηα, θαζίζηαηαη εθηθηή φρη κφλν 

ε πεξηγξαθή ησλ καθξνζθνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θπθινθνξίαο, αιιά θαη ησλ 

κηθξνζθνπηθψλ, δειαδή ε αλάιπζε ζε επίπεδν νρήκαηνο. Σα ηειεπηαία πξφηππα 

νλνκάδνληαη θαη ζηνραζηηθά, ιφγσ ηεο ζεψξεζεο ηεο επηξξνήο ηεο ηπραηφηεηαο ζηελ 

θπθινθνξία. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ έξγνπ, πξαγκαηνπνίεζεθε ε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο θπθινθνξίαο, Aimsun. Ώλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην 

ινγηζκηθφ θαη ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηνπ, παξαηίζεληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

2.6 Σο λογιζμικό Aimsun 

Σν ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο θπθινθνξίαο, Aimsun, αλαπηχζζεηαη θαηεθδίδεηαη απφ 

ηελ εηαηξεία TransportSimulationSystems, κε έδξα ηε ΐαξθειψλε.Δ ινγηθή ηνπ 

πξνθείκελνπ ινγηζκηθνχ ζηεξίδεηαη ζην πξφηππν αθνινπζίαο νρεκάησλ 

(carfollowingmodel) πνπ αλέπηπμε ν PeterG. Gippsζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. 

Σν πξφηππν απηφ βαζίδεηαη άκεζα ζηελ αηνκηθή νδεγηθή ζπκπεξηθνξάθαη αληίιεςε, 

γηα ηα νρήκαηα πνπ θηλνχληαη ζε έλα ξεχκα θπθινθνξίαο.Βπηπιένλ, πθίζηαληαη 

πεξηνξηζκνί ζπζρεηηδφκελνη κε ηηο παξακέηξνπο ησλ νδεγψλ θαη ησλ νρεκάησλ, κε 

ζθνπφ ηελ επαθξηβή θαη αζθαιή κίκεζε ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ πνπ αθνινπζνχλ 

ηα πξνπνξεπφκελα ζην έκπξνζζελ ηκήκα ηεο ξνήο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, 
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επηηπγράλεηαη ε ξχζκηζε θαη ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ γηα ηελ έγθπξε θαη έγθαηξε 

αιιαγή ισξίδσλ (lanechangingmodel), θαζψο θαη ηελ επίηεπμε αζθαιψλ ρσξηθψλ 

θαη ρξνληθψλ δηαρσξηζκψλ κεηαμχ ησλ νρεκάησλ (gap–acceptancemodel). Σν 

πξφηππν αθνινπζίαο νρεκάησλ ηνπ Gippsδηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ππφινηπα 

αλαπηπρζέληα ζην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηεί έλα πξννδεπηηθφ ρξνληθφ βήκα εληφο ηεο 

ζπλάξηεζεο αθνινπζίαο, ην νπνίν ηειηθά βνεζάεη ζηε κείσζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ 

φγθνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αξηζκεηηθή αλάιπζε (AimsunUser’sManual). 

2.7 Πεπιπηώζειρ εθαπμογήρ ηος λογιζμικού Aimsun 

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ελδεηθηηθάπαξαδείγκαηα απφ δχν πφιεηο ζην εμσηεξηθφ, 

ζηηο νπνίεο ε πξνζνκνίσζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ιεηηνπξγηψλ επεηεχρζε κε ηε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ Aimsun. 

2.7.1 Πποζομοίυζη ζηο Σοπόνηο 

Οη Παλακεξηθαληθνί Ώγψλεο ηνπ 2015 απνηέιεζαλ πφιν έιμεο γηα πεξηζζφηεξνπο 

απφ 7000 αζιεηέο θαη πεξίπνπ 1,4 εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο ζην Σνξφλην ηνπ Καλαδά, 

ζηελ πεξηνρή ηνπ GreaterGoldenHorseshoe. Δ πεξηνρή ησλ ηεηειεζκέλσλ – πιένλ – 

αγψλσλ ζπλίζηαηαη απφ κία έθηαζε 5300 km
2
 θαη νη αγψλεο απνηέιεζαλ έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπ Καλαδά.Ο θπθινθνξηαθφο 

θνξεζκφο εληφο ηεο πφιεο ζπληζηνχζε αλέθαζελ έλα κείδνλ πξφβιεκα γηα ηελ 

πεξηνρή θαη, γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη δηνξγαλσηέο έζεζαλ σο θχξην ζηφρν ηελ εη ην 

δπλαηφλ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ αζιεηψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ αγψλσλ (ΣΣΣ, 2015). 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζπγθξνηήζεθε ε πγθνηλσληαθή Οκάδα ησλ Παλακεξηθαληθψλ 

Ώγψλσλ (PanAmTransportationTeam), ε νπνία θαη εξγάζηεθε πάλσ ζε έλα ζρέδην 

κεηαθηλήζεσλ, ην νπνίν εθηηκάηαη πσο θφζηηζε θνληά ζηα 60 εθαηνκκχξηα θαλαδηθά 

δνιάξηα, έηζη ψζηε λα παξάζρεη ηειηθά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνπο αγψλεο, αζθαιείο 

θαη αμηφπηζηεο κεηαθνξέο. 

Σν ηειηθά εθπνλεζέλ ζρέδην πεξηείρε πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ θηλήζεσλ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ισξίδσλ πξνηεξαηφηεηαο 

(PriorityLaneNetwork–PLN), πεξηνξηζκνχο ζηάζκεπζεο, απαγνξεχζεηο ζηξεθνπζψλ 

θαη αλαζηξνθψλ, απνθιεηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ νδψλ, θαζψο θαη αιιαγέο ζην 

σξνιφγην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο. 

Δ αξκφδηα πγθνηλσληαθή Οκάδα, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο ζπλέπεηεο απφ 

ηελ ιήςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη εηδηθφηεξα 
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απφ ηε δεκηνπξγία ισξίδσλ πξνηεξαηφηεηαο, αλέπηπμε ην ςεθηαθφ θπθινθνξηαθφ 

πξνζνκνίσκα ηεο πεξηνρήο, ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ Aimsun. Σν 

πξνζνκνίσκαπεξηειάκβαλε ηνπο απηνθηλεηνδξφκνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζηνπο 

νπνίνπο κάιηζηα νξίζηεθαλ νη ισξίδεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηα νρήκαηα ησλ αγψλσλ. 

Καηφπηλ καθξνζθνπηθήο, κεζνζθνπηθήο θαη κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο, θαηέζηε 

εθηθηή ε πξφβιεςε θαη αλάιπζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ έξγσλ δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη ε αληίδξαζε 

ησλ κεηαθηλνχκελσλ απφ ηελ επηβνιή ησλ φπνησλ αιιαγψλ. ην ρήκα 2.10 

απεηθνλίδεηαη κέξνο ηνπ ςεθηαθνχ πξνζνκνηψκαηνο ηεο πφιεο ηνπ Σνξφλην, 

ζχκθσλα κε ην ινγηζκηθφ Aimsun. 

 

ρήκα 2.10 Φεθηαθφ θπθινθνξηαθφ πξνζνκνίσκα ηεο πφιεο ηνπ Σνξφλην 

(https://www.aimsun.com/wp/wp-content/uploads/2012/06/Flow-Toronto-

SimFrame.png) 

 

2.7.2 Πποζομοίυζη ζηο ΑεποδπόμιοCharlesdeGaulle ηος Παπιζιού 

ΔεηαηξείαAéroportsdeParis (AdP), απνζθνπψληαο ζηε κεηαηξνπή ηεο πφιεο ηνπ 

Παξηζηνχ ζε πφιε – αεξνδξφκην, αλέζεζε ζηε γαιιηθή ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία 

κεραληθψλ, CDVIA, ηελ αλάπηπμε θαηάιιεινπ θπθινθνξηαθνχ πξνζνκνηψκαηνο γηα 

ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην αεξνδξφκην (TTT, February 2015). Μάιηζηα, ζην ρήκα 

2.11 δηαθξίλεηαη ε πεξηνρή πξνζνκνίσζεο. 
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ρήκα 2.11 Πεξηνρή πξνζνκνίσζεο ζην αεξνδξφκην CharlesdeGaulle 

(https://www.aimsun.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/cdg-airport-aimsun.jpg) 

 

Σν θπθινθνξηαθφ πξνζνκνίσκα ηεο πεξηνρήο δεκηνπξγήζεθε, θαη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Aimsunθαη ραξαθηεξίζηεθε σο πβξηδηθφ. Ο 

ραξαθηεξηζκφο απηφο πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο πσο ην πξνζνκνίσκα παξείρε ηε 

δπλαηφηεηα κεζνζθνπηθήο αλάιπζεο, ελψ φπνπ απαηηείην πεξηζζφηεξε αθξίβεηα, 

πξαγκαηνπνηείην κηθξνζθνπηθή αλάιπζε. Σν εμεηαδφκελν 

πξνζνκνίσκαπεξηειάκβαλε ην παξαθείκελν, ζην αεξνδξφκην, νδηθφ δίθηπν, ην κήθνο 

ηνπ νπνίνπ ππεξέβαηλε ηα 240 km, 600 θφκβνπο, 64 γξακκέο ιεσθνξείσλ, 100 

ζηάζεηο ιεσθνξείσλ θαη 190 θεληξνεηδή θαηάιιεια δηαρσξηζκέλσλ δσλψλ ηεο 

πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο. ην ρήκα 2.12 απεηθνλίδεηαη ην ςεθηαθφ πξνζνκνίσκα ηεο 

δψλεο κειέηεο. 
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ρήκα 2.12 Φεθηαθφ πξνζνκνίσκα ηνπ παξαθείκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζην 

αεξνδξφκην CharlesdeGaulle                                    (https://www.aimsun.com/wp/wp-

content/uploads/2015/06/CDG-hybrid.png) 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πβξηδηθνχ πξνζνκνηψκαηνο, δηακνξθψζεθαλ θαηάιιεινη 

πίλαθεο πξνέιεπζεο – πξννξηζκνχ (Origin–DestinationMatrices, ODMatrices), νη 

νπνίνη πεξηειάκβαλαλ ρξήζηκα ζηνηρεία, ηφζν γηα ηελ πξσηλή, φζν θαη ηελ 

απνγεπκαηηλή αηρκή. Δ AdPρξεζηκνπνηεί πιένλ ην πξνζνκνίσκα, γηα λα εμεηάζεη 

ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ λέσλ πξνθππηφλησλ θπθινθνξηαθψλ 

πξνβιεκάησλ. Σέινο, παξά ηελ αθξίβεηα πνπ πξνζθέξεη ε αλάιπζε ηνπ πξνθείκελνπ 

πξνζνκνηψκαηνο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ. 

2.8 ςμπεπάζμαηα Βιβλιογπαθίαρ 

Καηφπηλ ελδειερνχο αλάιπζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαηέζηε ζαθέο φηη ππάξρεη αλάγθε 

εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ηηκνιφγεζεο ηνπ θνξεζκνχ ζηα αζηηθά νδηθά δίθηπα αλά ηνλ 

θφζκν. ηνλ Πίλαθα 2.2 παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ επέθεξε 

ε επηβνιή ηέινπο ζπκθφξεζεο ζε δηεζλή αζηηθά θέληξα, φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ 

ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, κε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη 

εληππσζηαθά. Έηζη, παξαηεξείηαη θαηά κέζν φξν κείσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ 

θνξεζκνχ ζηελ πεξηνρή ζπκθφξεζεο, ηεο ηάμεο ηνπ 25%. Παξάιιεια, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηέινπο θνξεζκνχ, ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή κείσζε εθπεκπφκελσλ ξχπσλ 

ζηελ αηκφζθαηξα. 
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Πίλαθαο 2.2 πλέπεηεο ησλ ζπζηεκάησλ ηηκνιφγεζεο ζηελ θπθινθνξία θαη ην 

πεξηβάιινλ (ΐιαρνγηάλλε, Γθφηζεο, 2015) 

 

Μείυζη ηηρ 

κςκλοθοπιακήρ 

ζςμθόπηζηρ 

Πεπιβαλλονηικέρ επιπηώζειρ 

Λνλδίλν 33% Μείσζε :15.7% CO2, 17% NOx, 24% PM10 

ηγθαπνχξε 38% 
+εκαληηθήκείσζεηεο εθπνκπήο ξχπσλ 

-Ώθηηλνβνιία απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζιν 10% εκαληηθή κείσζε ξχπσλ θαη ερνξχπαλζεο 

ηνθρφικε 22% Μείσζε 14% ηνπ CO2 

 

πλεπψο, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή ελφο άξηηα ζρεδηαζκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο ζην δαθηχιην ηεο Ώζήλαο, ε νπνία, φπσο απνδείρηεθε ζην 

πξψην θεθάιαην ηεο παξφληνο εξεπλεηηθνχ έξγνπ, αληηκεησπίδεη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο θαη αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. 

Χζηφζν, απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, δηαθξίλεηαη ε έιιεηςε κηθξνζθνπηθήο 

εμέηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο νδηθήο ηηκνιφγεζεο πνπ επίθεηηαη λα εθαξκνζηεί ζην 

κηθξφ δαθηχιην Ώζελψλ. Σελ έιιεηςε απηή, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο 

Ώζήλαο, έρεη σο ζθνπφ λα θαιχςεη ε έξεπλα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ εθπφλεζε ηεο 

παξνχζαο Αηπισκαηηθήο Βξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

3.1 Γιάγπαμμα Ροήρ Δπγαζιών 

Σν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 3.1. 

 

ρήκα 3.1 Αηάγξακκα Ρνήο Βξγαζηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θπθινθνξηαθψλ 

ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο ηνπ θνξεζκνχ 
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3.2 Έπεςνα Πεδίος 

3.2.1 Πεπιγπαθή και ηόσοι ηος Πποηεινόμενος ςζηήμαηορ Γιοδίυν 

α. Πεπιγπαθή ηος ςζηήμαηορ 

Σν εμεηαδφκελν πξνο εθαξκνγή ζχζηεκα αζηηθψλ δηνδίσλ αλαθέξεηαη ζην θέληξν 

ηεο Ώζήλαο, ελψ σο πεξηνρή επηβνιήο ηνπ ηέινπο ζπκθφξεζεο, νξίδεηαη ν κηθξφο 

δαθηχιηνο. Δ έθηαζε ηεο δψλεο ηηκνιφγεζεο δηαθξίλεηαη ζην ρήκα 3.2. 

 

ρήκα 3.2 Ο δαθηχιηνο ηεο Ώζήλαο σο πεξηνρή επηβνιήο ηέινπο ζπκθφξεζεο 

(ΐιαρνγηάλλε, Γθφηζεο, 2015) 

 

χκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν ζρέδην, ην ρξνληθφ δηάζηεκα επηβνιήο ηνπ ηέινπο 

ζπκθφξεζεο γηα ηνπο κεηαθηλνχκελνπο εληφο ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο, νξίδεηαη 

απφ ηηο 07:00 έσο ηηο 21:00. Βμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηηκνιφγεζεο, απνηεινχλ νη Κπξηαθέο θαη νη εκέξεο αξγίαο, ελψ ην άββαην 

πξνβιέπεηαη ε ηζρχο ηνπ κφλν θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο, ήηνη 07:00 έσο 21:00. 

Δ απνηειεζκαηηθή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ απνδνρή ηνπ κέηξνπ απφ ηνπο επίδνμνπο ρξήζηεο. ην πιαίζν 

απηφ, ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ θνκίζηξνπ πξέπεη λα θαηαζηεί επξέσο απιφο θαη 

θαηαλνεηφο. Ώξρηθά, νη νδεγνί πνπ απνδέρνληαη ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ, ζα πξέπεη 

λα δειψζνπλ ηνλ αξηζκφ πηλαθίδαο ησλ νρεκάησλ Ε.Υ. πνπ ζθνπεχνπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κειινληηθά, εληφο ηεο πεξηνρήο ηηκνιφγεζεο, ζε κηα θεληξηθή βάζε 
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δεδνκέλσλ. Βπηπιένλ, θαζίζηαηαη απφιπηα αλαγθαία ε θαηαγξαθή ησλ πξνζσπηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ κεηαθηλνχκελσλ, θαζψο θαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ρξέσζεο απηψλ 

(αξηζκφο πηζησηηθήο θάξηαο). Δ ρξήζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηξφπν απφιπηα εκπηζηεπηηθφ, ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο επηβνιήο ηνπ ηέινπο ζηνλ 

εθάζηνηε νδεγφ.Δ δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζπλίζηαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ Αεκφζην Φνξέα, πθηζηάκελν ή λενζχζηαην.Μέζσ ηεο πεξηγξαθείζαο 

δηαδηθαζίαο, θαζίζηαηαη εθηθηή ε θαηαγξαθή θαη αλαγλψξηζε ησλ πηλαθίδσλ 

θπθινθνξίαο απφ θάκεξεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ 

δηνδίσλ πεξηκεηξηθά ηνπ δαθηπιίνπ θαη, ζπλεπψο, απμεκέλεο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο 

απφ ηελ αλακνλή ζηα ζεκεία ειέγρνπ. Βλ ζπλερεία, είηε ζα αθαηξείηαη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ην αληίζηνηρν πνζφ απφ ηελ δεισζείζα πηζησηηθή ή ρξεσζηηθή θάξηα ηνπ 

νδεγνχ, είηε ζα απνζηέιιεηαη ζηελ νηθία απηνχ, ππφ ηε κνξθή ζπγθεληξσηηθνχ 

ινγαξηαζκνχ. Βπηπξφζζεηα, ζα παξέρεηαη δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ηνπ θνκίζηξνπ 

κέζσ εηδηθψλ θαξηψλ απηφκαηεο πιεξσκήο, νη νπνίεο ζα πσινχληαη απφ πξαηήξηα 

θαπζίκσλ ή πεξίπηεξα παξαθείκελα ζηε δψλε ηηκνιφγεζεο, κέζσ γξαπηνχ 

κελχκαηνο απφ ην θηλεηφ, κέζσ δηαδηθηχνπ ή ζε ζπγθεθξηκέλα ζπλεξγαδφκελα 

θαηαζηήκαηα.ε πεξίπησζε απνηπρίαο θαηαβνιήο ηνπ θνκίζηξνπ απφ ην ρξήζηε 

εληφο δέθα εκεξψλ, ην πνζφ ζα δηπιαζηάδεηαη, ελψ κε ηελ πάξνδν είθνζη θαη πιένλ 

εκεξψλ, πξνβιέπεηαη ζνβαξφηεξε θχξσζε γηα ηνλ παξαβάηε – νδεγφ, κε ηελ 

αθαίξεζε ησλ πηλαθίδσλ απφ ην Ε.Υ. φρεκα ηνπ. 

Ο αλαιπηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ χςνπο ηνπ θνκίζηξνπ ζπληζηά αληηθείκελν 

ελδειερνχο δηεξεχλεζεο. ηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ην 

εμεηαδφκελν ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο ραξαθηεξίδεηαη σο δπλακηθφ, δειαδή ε ρξέσζε, 

γηα ηε ρξήζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, πξνθχπηεη ζπλαξηήζεη ησλ εθάζηνηε επηθξαηνπζψλ 

θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ. Δ ρξήζε δπλακηθψλ πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο ηνπ 

θνξεζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ θπθινθνξηαθή εθηφλσζε ησλ 

δηαζηεκάησλ αηρκήο, θαζψο θαη ηελ ζπλνιηθή εμνκάιπλζε ηεο ξνήο εληφο ηεο 

εκέξαο. Χζηφζν, ππφ ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο, φπνπ ε 

χθεζε πιήηηεη ηε ρψξα γηα έλα επηπιένλ ζπλαπηφ έηνο, ζεσξείηαη πνιχ πηζαλή ε 

επξεία αληίιεςε ηνπ κέηξνπ ηηκνιφγεζεο σο έλα επηπξφζζεην θνξνεηζπξαθηηθφ 

κέηξν. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα πεξηνξηζηεί ε αληίιεςε απηή, ζα πξέπεη – 

ηνπιάρηζηνλ αξρηθά – ην χςνο ηνπ ηέινπο ζπκθφξεζεο λα θπκαίλεηαη ζε ρακειά 

επίπεδα θαη λα κε ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε κεηαβιεηφηεηα. Με ηελ πάξνδν 

εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη αθνχ γίλνπλ νξαηά ηα πξψηα επεξγεηηθά 

απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ, θαζίζηαηαη εθηθηή ε πξαγκαηνπνίεζε 

θαηάιιεισλ ηξνπνπνηήζεσλ. Πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνηήζεηο, φπσο ε επηβνιή 

ρξέσζεο ζχκθσλα κε ηα επίπεδα εθπεκπφκελσλ ξχπσλ ησλ νρεκάησλ, θξίλνληαη 

ππεξβνιηθέο θαη αλεδαθηθέο θαηά ην αξρηθφ ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ.Δ 

πνιππαξακεηξηθή εμάξηεζε ηεο ρξέσζεο ζα θαζηζηνχζε ην κέηξν αξθεηά πνιχπινθν 

γηα ηνπο ρξήζηεο, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα απνθεπρζεί αξρηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

θακθζνχλ νη αλακελφκελα έληνλεο αληηξξήζεηο απφ ηνπο πνιίηεο. Άιισζηε, φπσο 
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απνδείρηεθε ζε αξθεηέο εθ ησλ εμεηαζζέλησλ πεξηπηψζεσλ (Κεθάιαην 2, 

«ΐηβιηνγξαθηθή Ώλαζθφπεζε»), ν κεραληζκφο ησλ αζηηθψλ δηνδίσλ νθείιεη, 

ηνπιάρηζηνλ ζην αξρηθφ ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ, λα είλαη ιεηηνπξγηθά απιφο θαη 

επξέσο θαηαλνεηφο θαη ελ ζπλερεία λα εμειίζζεηαη θαη λα αλαβαζκίδεηαη, 

πξνζζέηνληαο λέεο κεηαβιεηέο. 

Βπηπιένλ, πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ηε ρξέσζε γηα ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο εληφο 

ηεο πεξηνρήο ηηκνιφγεζεο, ηα δεκφζηα ιεσθνξεία, ηα νρήκαηα ησλ ζσκάησλ 

αζθαιείαο (αζηπλνκία, ππξνζβεζηηθή) θαη ηα αζζελνθφξα. Σέινο, θαζίζηαηαη δπλαηή 

ε παξνρή θηλήηξνπ γηα ηνπο ηαθηηθνχορξήζηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ δαθηπιίνπ (φπσο νη 

εξγαδφκελνη εληφο ηεο δψλεο ηηκνιφγεζεο), ππφ ηε κνξθή εθπησηηθήο θάξηαο, 

γεγνλφο πνπ ζα ηνπο επέηξεπε απμεκέλν αξηζκφ δηειεχζεσλ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

ππφινηπνπο ρξήζηεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 

β. ηόσοι ηος ςζηήμαηορ 

Δ κείσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ φγθνπ εληφο ηνπ δαθηπιίνπ ηεο Ώζήλαο αλάγεηαη ζε 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ηνπ ζπζηήκαηνο αζηηθψλ δηνδίσλ.  Ώπηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ε 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο Ώζήλαο ζπληζηά πιένλ έλα 

αξθεηά ζνβαξφ πξφβιεκα, κε ηηο επηπηψζεηο λα είλαη εκθαλείο ηφζν ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά κεηαθίλεζεο (απμεκέλνη ρξφλνη κεηαθίλεζεο), φζν θαη ζηε ζσκαηηθή 

θαη ςπρηθή πγεία ησλ πνιηηψλ. Μεξηθέο κφλν απφ ηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ 

κεηαθηλνχκελσλ είλαη ε δπζρέξεηα ζηελ αλαπλνή, ιφγσ ηνπ πςεινχ επηπέδνπ 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ε αλάπηπμε αηζζήκαηνο άγρνπο θαη θφπσζεο.πλεπψο, ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ σο άλσ πεξηγξαθφκελνπ πξνβιήκαηνο απνηειεί δήηεκα κείδνλνο 

ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ θαη νη επηκέξνπο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ 

χπαξμε ηνπ. 

Βπηπιένλ, θαζίζηαηαη εθηθηφ λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ θνηλσλία θαη 

ηνπο πνιίηεο, κέζσ ηεο βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

κέηξνπ. Ώξρηθά, βέβαηα, ηα φπνηα έζνδα ππάξμνπλ, ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ 

απνπιεξσκή ηεο επέλδπζεο ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δ εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνθείκελνπ ζπζηήκαηνο, ιφγσ ηεο πςειήο ηερλνινγίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί, θξίλεηαη αξθεηά δαπαλεξή, εηδηθά θαηά ην πξψην ζηάδην εθαξκνγήο 

ηνπ κέηξνπ, σζηφζν ε θάιπςε ηνπ θφζηνπο θαζίζηαηαη εθηθηή, κέζσ ηεο ζηαδηαθήο 

θνηλσληθήο απνδνρήο ηνπ κέηξνπ. Βλ ζπλερεία, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο ζα 

ππάξμεη νηθνλνκηθφ πιεφλαζκα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, δχλαηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαβάζκηζεο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο (Μ.Μ.Μ.). 

πγθεθξηκέλα, ην πιενλάδνλ πνζφ ζα κπνξνχζε λα δηαηεζεί γηα ηελ επέθηαζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ γξακκψλ ζην 

αζηηθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, θαζψο θαη γηα ηελ αγνξά ζχγρξνλνπ ζηφινπ 

ιεσθνξείσλ, γηα ηελ θάιπςε ηεο πξφζζεηεο δήηεζεο πνπ ζα πξνθχςεη ζηηο Αεκφζηεο 

Ώζηηθέο πγθνηλσλίεο, έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ θαη πηζαλή κείσζε ηνπ 
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εηζηηεξίνπ γηα ηελ είζνδν ζηα Μ.Μ.Μ.. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί ε καθξνρξφληα νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Μέζσλ 

Μαδηθήο Μεηαθνξάο, ρσξίο ηελ κφληκε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο απφ θξαηηθά θνλδχιηα, 

ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα δηαηεζνχλ ζε άιιεο θνηλσληθέο δνκέο. Βπηπξφζζεηα, ε 

δεκηνπξγία πξφζζεησλ ιεσθνξεηνισξίδσλ, παξάιιεια κε ηελ χπαξμε απζηεξψλ 

ειέγρσλ γηα ηελ νξζή ρξήζε ηνπο, ζα αχμαλε ηελ παξερφκελε ζηάζκε εμππεξέηεζεο 

ησλ κεηαθηλνχκελσλ κε ιεσθνξείν θαη ζα θαζηζηνχζε ηηο Αεκφζηεο Ώζηηθέο 

πγθνηλσλίεο αθφκε πην ειθπζηηθέο γηα ην ρξήζηε. Σέινο, κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ ζα ήηαλ δπλαηφ λα δηαηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ αζηηθψλ 

πνδειαηνδξφκσλ θαη πεδνδξφκσλ, πξνθεηκέλνπ λα επλνεζνχλ νη πεξηβαιινληηθά 

θηιηθέο κνξθέο κεηαθίλεζεο, ήηνη κε πνδήιαην θαη πεδή. 

Γχξσ απφ ηνπο παξαπάλσ άμνλεο, ινηπφλ, πξέπεη λα θηλεζεί ν ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληήζεη ηελ επξεία θνηλσληθή αληαπφθξηζε θαη απνδνρή. Δ 

πιεηνςεθηθή απνδνρή ηνπ κέηξνπ απφ ηνπο πνιίηεο είλαη ν πιένλ θξίζηκνο 

παξάγνληαο πνπ ζα ην θαηαζηήζεη ηειηθά απνηειεζκαηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνθχςνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πξνζδνθψκελνη 

ζηφρνη. 

3.2.2 Πεπιγπαθή Έπεςναρ Πεδίος 

θνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

απφθξηζεο ησλ κεηαθηλνχκελσλ ζην θέληξν ηεο Ώζήλαο, απέλαληη ζε ελδερφκελε 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο ηνπ θνξεζκνχ εληφο ηνπ δαθηχιηνπ. Ώληηθέηκελν 

εμέηαζεο απνηεινχλ, επίζεο, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδεθηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο, ην κέζν κεηαθίλεζεο πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κέηξνπ, ν πξνηηκψηεξνο ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απφ ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο 

ζπκθφξεζεο, θαζψο θαη ην χςνο ηνπ θνκίζηξνπ πνπ είλαη δηαηεηζέκελνη λα 

θαηαβάιινπλ, ζπλαξηψκελν απφ ηελ αληίζηνηρε κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηαδξνκήο ηνπο. 

Παξάιιεια, κειεηψληαη ηα κεηαθηλεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηνχκελσλ, θαζψο 

θαη ε άπνςε ηνπο γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ζην θέληξν ηεο πφιεο. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη πνιίηεο, νη νπνίνη δηέξρνληαη απφ ην θέληξν ηεο 

Ώζήλαο, κε ζθνπφ ηελ εξγαζία, ηηο ζπνπδέο, ηελ αλαςπρή, ηηο αγνξέο ή απιά 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πεξηνρή σο ελδηάκεζν θφκβν γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπο. Ο αξηζκφο 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ιήθζεθε, αξρηθά, αλήιζε ζηα 343. Καηφπηλ, φκσο, 

θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο θαη ειέγρνπ γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ ιεθζέλησλ 

απαληήζεσλ, εληνπίζηεθαλ 243 εξσηεκαηνιφγηα κε ειιηπή ζηνηρεία. αλ ζπλέπεηα, 

ηα ζπγθεθξηκέλα εξσηεκαηνιφγηα ραξαθηεξίζηεθαλ σο αλαμηφπηζηα, κε ηνλ ηειηθφ 

αξηζκφ έγθπξσλ εξσηεκαηνινγίσλ λα αλέξρεηαη κφιηο ζηα 100. Χζηφζν, ην ηειηθφ 

δείγκα θξίλεηαη αμηφπηζην θαη επαξθέο. ΐάζεη ησλ απαληήζεσλ απηψλ, πξνέθπςαλ 

θαη ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο. Ώθνινχζσο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε θσδηθνπνίεζε ησλ 
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εξσηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πην εχθνιε ε επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ, 

ελψ ηα ζηνηρεία απνζεθεχηεθαλ ηειηθά ζε θαηάιιειε βάζε δεδνκέλσλ. 

Δ δηεμαγσγή ηεο παξαπάλσ έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο 

δεδεισκέλεο πξνηίκεζεο. Δ δε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κέζσ αηνκηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ ζηνπο θαηά ηφπνπο εξεπλεηέο, θαζψο θαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 

Οη ζπλεληεχμεηο έιαβαλ ρψξα ζηηο εμήο πεξηνρέο : Νέν Δξάθιεην, Γσγξάθνπ, 

Βμάξρεηα θαη Ώκπειφθεπνη. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζην νπνίν δηεμήρζε ε έξεπλα ήηαλ 

απφ 15/11/2014 έσο 15/12/2014, θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο (08:00 – 18:00). Δ κέζε 

ρξνληθή δηάξθεηα κηαο ζπλέληεπμεο αλεξρφηαλ ζηα 6 ιεπηά, δηάξθεηα ζχληνκε, πνπ 

ππνδεηθλχεη ηελ θαιή θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο. Δ επηινγή ησλ αηφκσλ έγηλε κε ηξφπν ηπραίν, έηζη ψζηε ην δείγκα λα 

ζεσξείηαη εη ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθφ. Σα άηνκα πνπ θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ πεδνί, εξγαδφκελνη ζε γξαθεία θαη 

λνζνθνκεία, ηδηνθηήηεο νρεκάησλ Ε.Υ. πνπ κφιηο είραλ ζηαζκεχζεη, αιιά θαη 

θνηηεηέο εμεξρφκελνη απφ ην Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν ζηελ νδφ ηνπξλάξε. 

Πξηλ ηελ εθθίλεζε ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξεπλεηήο ηφληδε ηνλ αλψλπκν ραξαθηήξα ηεο 

έξεπλαο, ελψ αλέθεξε σο θνξέα δηεμαγσγήο ηεο, ην Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, 

δηεπθξηλίδνληαο παξάιιεια πσο ζηφρνο ηεο απνηεινχζε ε εχξεζε κεζφδσλ γηα ηε 

κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ ζην θέληξν ηεο Ώζήλαο.  

Ώλαθνξηθά κε ην ειεθηξνληθφ ζθέινο ηεο έξεπλαο, ην εξσηεκαηνιφγην αλαξηήζεθε 

ζηηο ηζηνζειίδεο www.apergia.grθαη www.mqn.gr . Γηα ηνλ ειεθηξνληθφ ζρεδηαζκφ 

θαη ηε ζπιινγή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ςεθηαθή πιαηθφξκα ηεο εηαηξείαο «Google», φπνπ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θφξκαο 

ζπιινγήο απαληήζεσλ (GoogleForms), ηα ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαλ ζε έλα αξρείν 

GoogleDocs, θαζψο θαη ζην GoogleDriveζε κνξθή θχιινπ Excel. 

Σέινο, ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, εηζήρζεζαλ ζην 

ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο θπθινθνξηαθψλ ιεηηνπξγηψλ, Aimsun, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

πξνέθπςαλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζε επφκελν θεθάιαην. 

3.2.3 Σο επυηημαηολόγιο 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο αλεξρφηαλ θαηά κέζν φξν ζε 6-7 

ιεπηά, αλάινγα κε ηελ αληίιεςε θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ εξσηψκελνπ. ε 

πεξίπησζε χπαξμεο απνξηψλ, ν εξεπλεηήο ζπλδηαιεγφηαλ κε ηνλ εξσηψκελν, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ε 

φ,ηη αθνξά ην πεξηερφκελν απηνχ, θάζε εξψηεζε πεξηείρε επαξθή αξηζκφ 

απαληήζεσλ, έηζη ψζηε λα θαιχςεη εη ην δπλαηφλ φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο πεξηπηψζεηο 
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πνπ ζα κπνξνχζε λα ζθεθηεί θάπνηνο. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηξία 

ηκήκαηα, ηα νπνία θαη αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Δνόηηηερ ηος επυηημαηολογίος 

Σμήμα Α 

Σν πξψην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηείρε 12 εξσηήζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαλ 

ζε πξνζσπηθά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εξσηψκελνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ 1
ε
 εξψηεζε, ν εξεπλεηήο ξσηνχζε ην θχιν ηνπ εξσηψκελνπ. 

ηε 2
ε
 εξψηεζε, ν εξσηψκελνο ζπκπιήξσλε ηελ ειηθηαθή θιάζε, ζηελ νπνία 

εληαζζφηαλ, κε ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο λα είλαη 6 (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-

64, ≥65). 

Δ 3
ε
 εξψηεζε αθνξνχζε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ εξσηψκελνπ, δειαδή αλ 

είλαη άγακνο ή έγγακνο θαη, αλ ηειηθά ήηαλ παληξεκέλνο, κε πφζα παηδηά, θαζψο θαη 

πφζα άηνκα βξίζθνληαη ζην λνηθνθπξηφ ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. 

Δ 4
ε
 εξψηεζε αλαθεξφηαλ ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ εξσηψκελνπ, κε ηηο 

ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο λα είλαη : Γπκλάζην – Λχθεην – Παλεπηζηήκην. 

ηελ 5
ε
 εξψηεζε, ν εξσηψκελνο θαινχληαλ λα ζπκπιεξψζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, κε ηελ χπαξμε 7 δηαθνξεηηθψλ απαληήζεσλ : Αεκφζηνο Τπάιιεινο, 

Εδησηηθφο Τπάιιεινο, Βιεχζεξνο Βπαγγεικαηίαο, Φνηηεηήο, πληαμηνχρνο, Άλεξγνο 

ή Άιιν. 

ηελ 6
ε
 θαη ηειεπηαία εξψηεζε ηεο πξψηεο ελφηεηαο, ν εξσηψκελνο έπξεπε λα 

απαληήζεη εάλ έρεη δηαζέζηκν – θαη φρη απαξαίηεηα ηδηφθηεην – φρεκα γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ κεηαθίλεζεο ηνπ. Βάλ απνθξηλφηαλ ζεηηθά, αθνινπζνχζαλ 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηνλ ηχπν ηνπ νρήκαηνο, ηελ πξψηε ρξνλνινγία 

θπθινθνξίαο ηνπ, ηνλ θπβηζκφ ηνπ νρήκαηνο, ηελ απφδνζε ηνπ θηλεηήξα θαη ηνλ 

ηχπν θαπζίκνπ. Ώμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

εξσηψκελσλ δελ είρε γλψζε γηα ηελ απφδνζε ηνπ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο Ε.Υ. ηνπ ζε 

άινγα, θαζψο θαη ην πξψην έηνο θπθινθνξίαο. ε αξθεηέο ησλ πεξηπηψζεσλ, 

γλσξίδνληαο ηα θπβηθά ηνπ νρήκαηνο θαη ην κνληέιν ηνπ, θαηέζηε εθηθηή ε 

ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έιιεηπαλ, απφ ηνλ εξεπλεηή, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη εηδηθφηεξα κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ www.4-troxoi.grθαη www.auto-

data.gr . Βπηπιένλ, κε ηε βνήζεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηζηνζειίδσλ, ν κειεηεηήο 

ήηαλ ζε ζέζε, εληνπίδνληαο ην κνληέιν ηνπ νρήκαηνο, λα πξνζζέζεη ζηνηρεία 

θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη εθπνκπψλ CO2, ζην θχιιν Excelηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Σέινο, γηα ηελ επηηπρή ζπκπιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο Ώ, ν εξσηψκελνο θαινχληαλ λα 

εληάμεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε κία απφ ηηο 4 αθφινπζεο θαηεγνξίεο κεληαίνπ αηνκηθνχ 
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εηζνδήκαηνο, κε ηηο επηινγέο λα είλαη νη εμήο : <800 επξψ, 800 – 1500 επξψ, 1501 – 

2500 επξψ, >2500 επξψ. 

Σμήμα Β 

Σν ηκήκα ΐ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη 8 εξσηήζεηο. 

Ώξρηθά, ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη εάλ είλαη θάηνηθνο ηνπ θέληξνπ ηεο 

Ώζήλαο θαη εηδηθφηεξα εάλ δηακέλεη εληφο ηνπ κηθξνχ δαθηπιίνπ. Ώθνινχζσο, 

απαληά εάλ νη δηαδξνκέο πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλνπλ ην θέληξν ηεο Ώζήλαο. ε 

πεξίπησζε ζεηηθήο απφθξηζεο, εξσηάηαη εάλ ε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ζπρλφηεξα 

πεξλάεη απιψο κέζα απφ ην δαθηχιην ή ηεξκαηίδεη εληφο απηνχ. 

Δ 4
ε
 εξψηεζε ηνπ ηκήκαηνο ΐ αλαθέξεηαη ζηε ζπρλφηεηα κεηαθηλήζεσλ ηνπ 

εξσηψκελνπ, κε ηελ χπαξμε 3 ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ : Κάζε εκέξα, 2-4 θνξέο 

ηελ εβδνκάδα, <2 θνξέο ηελ εβδνκάδα). Δ επφκελε εξψηεζε αθνξά ην κέζν 

κεηαθίλεζεο πνπ επηιέγεη ν ρξήζηεο γηα ηελ είζνδν ηνπ ζην δαθηχιην, παξέρνληαο 

ηνπ ηηο αθφινπζεο επηινγέο : Ε.Υ., Σαμί, Λεσθνξείν-Σξφιετ, Αίθπθιν, Σξακ, Μεηξφ-

Διεθηξηθφο, Δκηθνξηεγφ, Φνξηεγφ, Βπαγγεικαηηθφ ρεκα. ηελ πεξίπησζε, θαηά 

ηελ νπνία ν εξσηεζείο επέιεγε σο κέζν κεηαθίλεζεο ηνπ ζην δαθηχιην έλα απφ ηα 

I.X., δίθπθιν ή ηαμί, αθνινπζνχζαλ δχν εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα 

ιήςεο ελαιιαθηηθήο δηαδξνκήο, θαζψο θαη κε ην ελδερφκελν ρξήζεο ησλ Μέζσλ 

Μαδηθήο Μεηαθνξάο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμεηαδφκελεο κεηαθίλεζεο. ηε 

ζπλέρεηα, δηεξεπλάηαη ν ζθνπφο κεηαθίλεζεο, κε ηελ χπαξμε 4 ελαιιαθηηθψλ 

απαληήζεσλ : Βξγαζία, Ώλαςπρή/Ώγνξέο, πνπδέο, Άιιν. Σέινο, αληηθείκελν 

κειέηεο απνηέιεζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαθίλεζεο, δειαδή ε ψξα έλαξμεο, ε 

δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο, ε δηαλπφκελε απφζηαζε, θαζψο θαη νη πεξηνρέο πξνέιεπζεο 

– πξννξηζκνχ. 

Σμήμα Γ 

Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ, ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο νδηθήο 

ηηκνιφγεζεο ζην θέληξν ηεο Ώζήλαο. ηηο εξσηήζεηο ηνπ πξνθείκελνπ ηκήκαηνο, 

θαινχληαλ λα απαληήζνπλ κφλν φζνη, πξνεγνπκέλσο,  είραλ επηιέμεη σο κέζν 

κεηαθίλεζεο ην φρεκα Ε.Υ. σο κέζν κεηαθίλεζεο ζην δαθηχιην ηεο Ώζήλαο. Να 

ζεκεησζεί πσο ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δελ εηίζεην θαλ ζηνπο θαηνίθνπο εληφο ηνπ 

δαθηπιίνπ, αθνχ ν ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ πξνβιέπεη ηελ εμαίξεζε ηνπο απφ ηε 

ρξέσζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ηκήκα Γ, ππήξραλ δχν πίλαθεο, νη νπνίνη σο ζεηξέο είραλ ηα 

εμήο ελδεηθηηθά πνζά : 0,5 €, 1 €, 1,5 €θαη 3 €. Χο ζηήιεο, πθίζηαλην νη δηαηηζέκελνη 

ηξφπνη κεηαθίλεζεο πνπ ζα αθνινπζνχζαλ νη εξσηψκελνη, αλάινγα κε ην θφζηνο 
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κεηαθίλεζεο. Ώμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο νη ρξήζηεο θαινχληαλ λα 

επηιέμνπλκφλν έλαληξφπν κεηαθίλεζεο. Γηα ιφγνπο θαιχηεξεο αληίιεςεο, 

παξαηίζεληαη νη πεξηγξαθφκελνη πίλαθεο, ππφ ηε θπζηθή κνξθή ησλ Πηλάθσλ 3.1 θαη 

3.2. 

Πίλαθαο 3.1 Σκήκα Γ(α) Βξσηεκαηνινγίνπ 

 

Πίλαθαο 3.2 Σκήκα Γ(β) Βξσηεκαηνινγίνπ 

 

Ο Πίλαθαο 3.1 ζπκπιεξσλφηαλ απφ φζνπο ρξήζηεο απαληνχζαλ ζην πξνεγνχκελν 

ηκήκα φηη ε δηαδξνκή ηνπο ηεξκάηηδε εληφο ηνπ δαθηπιίνπ, ελψ ν Πίλαθαο 3.2 απφ 

ηνπο ρξήζηεο πνπ απαληνχζαλ πσο ε δηαδξνκή ηνπο απιά πεξλνχζε κέζα απφ ην 

δαθηχιην. ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, θξίζηκε πιεξνθνξία πξνο 

αμηνπνίεζε,ζπληζηνχζε ην ελδερφκελν αιιαγήο ησλ κεηαθηλεζηαθψλ ζπλεζεηψλ ηνπ 

ρξήζηε, ζπλαξηήζεη ηνπ αληίζηνηρνπ θνκίζηξνπ, γεγνλφο πνπ ζα είρε επεξγεηηθέο 

ζπλέπεηεο, ηφζν γηα ηελ εθηφλσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ φγθνπ ζην θέληξν ηεο Ώζήλαο, 

φζν θαη γηα ηε κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ ζην πεξηβάιινλ. 
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3.3 Πποζομοίυζη Οδικού Γικηύος Αθήναρ 

3.3.1 Θευπηηικό Τπόβαθπο 

ηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ρξεζηκνπνηείηαη αξρηθά καθξνζθνπηθή 

θαη ζηε ζπλέρεηα κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θπθινθνξίαο γηα 

ην νδηθφ δίθηπν ηεο Ώηηηθήο. ηελ ελφηεηα απηή, επεμεγείηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 

ηφζν ηεο καθξνζθνπηθήο, φζν θαη ηεο κηθξνζθνπηθήο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

ινγηζκηθφ Aimsun. Βηδηθφηεξα, αληηθείκελν κειέηεο απνηειεί ν ηξφπνο θαηά ηνλ 

νπνίν θαηαλέκεηαη ε θπθινθνξηαθή ξνή εληφο ηνπ δηθηχνπ ηνπ ςεθηαθνχ 

πξνζνκνηψκαηνο. 

Ώλαθνξηθά κε ην καθξνζθνπηθφ ζθέινο ηεο αλάιπζεο, ην ινγηζκηθφ πξέπεη λα 

ππνινγίζεη ηηο δηαδξνκέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα νρήκαηα, βάζεη ησλ 

επηθαηξνπνηεκέλσλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εηζάγνληαη ζε απηφ. Γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ππνινγηζκψλ, ιακβάλνληαη ππφςε νη αθφινπζνη δχν 

αληηθξνπφκελνη θαλφλεο. 

 Οη νδεγνί επηδηψθνπλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην ρξφλν κεηαθίλεζεο ηνπο, 

πξνζπαζψληαο λα αθνινπζήζνπλ ηε ρηιηνκεηξηθά ζπληνκφηεξε δηαδξνκή 

 Οη νδεγνί επηδηψθνπλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην ρξφλν κεηαθίλεζεο ηνπο, 

πξνζπαζψληαο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο νδνχο κε ηε κηθξφηεξε θπθινθνξηαθή 

δήηεζε, ήηνη νδνχο ρσξίο ζπκθφξεζε 

Καηα απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ινγηζκηθφ θαηαλέκεη ηελ ξνή εληφο ηνπ δηθηχνπ, 

εμεηάδνληαο ζε θάζε δηαδξνκή ηε ζηάζκε εμππεξέηεζεο, θαζψο θαη ην θφξην ησλ 

νδηθψλ ζηνηρείσλ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ παξαπάλσ θαηαλνκή, ζπλζέηνπλ έλα ζχλνιν απφ δεπγάξηα ζηάζκεο 

εμππεξέηεζεο θαη θφξηνπ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία. Δ ζηάζκε 

εμππεξέηεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη κία νδφ ζην ινγηζκηθφ, ππνινγίδεηαη κέζσ κηαο 

ζπλάξηεζεο γηα ηε ρξήζε ηεο. Γηα ην καθξνζθνπηθφ ή αιιηψο ζηαηηθφ πείξακα πνπ 

δηελεξγήζεθε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλαξηήζεηο θπθινθνξηαθνχ φγθνπ θαη 

θαζπζηέξεζεο, πξνθεηκέλνπ εθηηκεζεί ν ρξφλνο δηάλπζεο κηαο νδνχ απφ έλα φρεκα, 

ζπλαξηήζεη ηνπ θπθινθνξηαθνχ φγθνπ πνπ θηλείηαη επί απηήο. Βλδεηθηηθά, κηα ηέηνηα 

ζπλάξηεζε απεηθνλίδεηαη ζην θάησζη ρήκα 3.3. 
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ρήκα 3.3 Ο ρξφλνο δηάλπζεο κηαο νδνχ ζπλαξηήζεη ηνπ θπθινθνξηαθνχ φγθνπ πνπ 

θηλείηαη επί απηήο 

 

Ώπφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ παξαπάλσ ρήκαηνο, αμηνπξφζεθην ζπληζηά ην γεγνλφο 

πσο ε ζπλάξηεζε πνπ ζπζρεηίδεη ηνλ θπθινθνξηαθφ θφξην κε  ηε ζηάζκε 

εμππεξέηεζεο, είλαη κε γξακκηθή. Βπηπιένλ, ζπλάγεηαη πσο γηα κεδεληθφ 

θπθινθνξηαθφ φγθν, πξνθχπηεη ν ρξφλνο ειεχζεξεο ξνήο to. 

Δ θαηαλνκή ηεο θπθινθνξηαθήο ξνήο αλά νδηθφ ζηνηρείν πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 3.4. 

 

ρήκα 3.4 πλάξηεζε Γήηεζεο – Πξνζθνξάο γηα έλα κεηαθνξηθφ ζχζηεκα 
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ην άλσζη ρήκα, κε ηε κπιε θακπχιε απεηθνλίδεηαη ε ζπλάξηεζε πνπ πεξηέρεη ηνπο 

ρξφλνπο δηάλπζεο ησλ πηζαλψλ δηαδξνκψλ ηνπ δηθηχνπ, ελψ κε ηελ θφθθηλε 

δηαθξίλεηαη ε αληίζηξνθε ζπλάξηεζε, απηή ηεο δήηεζεο. Σν ζεκείν ηνκήο ησλ δχν 

απηψλ θακπχισλ απνηειεί ην ζεκείν ηζνξξνπίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

θαη ηζνδπλακεί κε ηελ θαηάζηαζε, φπνπ θαλέλαο ρξήζηεο δε δχλαηαη πιένλ λα 

αιιάμε ηε δηαδξνκή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ην ρξφλν κεηαθίλεζεο ηνπ. 

Δ καθξνζθνπηθή πξνζνκνίσζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ινγηζκηθφ Aimsun, ιεηηνπξγεί 

απνθιεηζηηθά ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ηνπ δηθηχνπ, δειαδή κε ηελ ππφζεζε πσο 

φινη νη νδεγνί εθηεινχλ ηηο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκέο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ 

ζπκθφξεζεο θαη ρσξηθά ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο. 

ρεηηθά κε ηε κηθξνζθνπηθή αλάιπζε ηεο θπθινθνξίαο, απηή βαζίδεηαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εμήο δχν ζπλζεθψλ. 

 Καηαλνκή ηεο ξνήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδξνκέο πνπ πξνέθπςαλ, έπεηηα απφ 

ηελ εθηέιεζε ηεο καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο 

 Οκαιή θαη αζθαιήοξνή ησλ νρεκάησλ ζην δίθηπν, βάζεη νξζνινγηθνχ 

πιαηζίνπνδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο, αθνινπζψληαο παξάιιεια ην πξφηππν 

αθνινπζίαο νρεκάησλ πνπ αλέπηπμε ν Gibbs, ε ινγηθή ηνπ νπνίνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 2, Βλφηεηα 6 (2.6) 

Χζηφζν, ε επίηεπμε ησλ δχν, σο άλσζηπεξηγξαθέλησλ, ζπλζεθψλ δελ θαζίζηαηαη 

πάληα εχθνιε ή εθηθηή θαη, ζπλεπψο, δχλαηαη λα παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν έληνλεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο θπθινθνξηαθήο θαηαλνκήο πνπ πξνέθπςε, θαηφπηλ 

καθξνζθνπηθήο αλάιπζεο, απφ εθείλε πνπ πξνήιζε, κέζσ κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 

3.3.2 Σο Οδικό Γίκηςο ηηρ Αθήναρ ζηο λογιζμικόAimsun 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο Αηπισκαηηθήο Βξγαζίαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ήδε 

ππάξρνλ ςεθηαθφ πξνζνκνίσκα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Ώηηηθήο, ζρεδηαζκέλν ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο θπθινθνξηαθψλ ιεηηνπξγηψλ, Aimsun. Σν 

πξνθείκελν πξνζνκνίσκα δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο Αηδαθηνξηθήο 

Αηαηξηβήο. Δ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε, γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ, είλαη ε 

αθφινπζε : 

 Ώπνηχπσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Ώηηηθήο 

 Βηζαγσγή ησλ γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ 

 Βηζαγσγή ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο, ήηνη 

ζηαζεξψλ θαη θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ 

 Ώλαπξνζαξκνγή ηνπ Πίλαθα Πξνέιεπζεο – Πξννξηζκνχ κε 

επηθαηξνπνηεκέλα θπθινθνξηαθά ζηνηρεία θαη δεκηνπξγία Πίλαθα Π/Π γηα ην 

δηάζηεκα πξσηλήο αηρκήο (07:00 – 10:00) 
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 Φφξηηζε θαη έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηθηχνπ 

 ρεκαηηζκφο ππνδηθηχνπ (πεξηνρή κειέηεο) θαη αληίζηνηρνπ Πίλαθα Π/Π 

ην ρήκα 3.5, απεηθνλίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Ώηηηθήο, φπσο απηφ 

έρεη δεκηνπξγεζεί ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ, ελψ κε θφθθηλν ρξψκα 

δηαθξίλεηαη ην ππνζχλνιν ηνπ κηθξνχ δαθηπιίνπ ηεο Ώζήλαο. 

 

ρήκα 3.5 Σν ςεθηαθφ πξνζνκνίσκα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Ώηηηθήο 

 

Σν ρήκα 3.6 ζπληζηά ιεπηνκέξεηα ηνπ ρήκαηνο 3.5 θαη ζπγθεθξηκέλα αλαπαξηζηά 

ην νδηθφ δίθηπν ηνπ δαθηπιίνπ ηεο Ώζήλαο. Με κπιε θαη πξάζηλεο γξακκέο ζην 

ρήκα 3.6, δηαθξίλνληαη νη ζπλδέζεηο ησλ θεληξνεηδψλ, ε έλλνηα ησλ νπνίσλ ζα 

νξηζηεί παξαθάησ. Σέινο, κε ηελ θφθθηλε γξακκή, θαζνξίδνληαη ηα ζχλνξα ηεο 

πξνθείκελεο πεξηνρήο. 
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ρήκα 3.6 Σν ςεθηαθφ πξνζνκνίσκα ηνπ δαθηπιίνπ ηεο Ώζήλαο 

 

 Πεπιεσόμενα ηος τηθιακού πποζομοιώμαηορ: 

α) Οδικά ζηοισεία (sections) : ην πθηζηάκελν ςεθηαθφ πξνζνκνίσκα, έρεη 

επηηεπρζεί πιήξεο απνηχπσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ νδψλ ηεο Ώηηηθήο, καδί κε ηα 

γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (αξηζκφο ισξίδσλ, πιάηνο ισξίδαο). εκεηψλεηαη 

πσο, γηα απινπνηεηηθνχο ιφγνπο, ην πιάηνο ισξίδαο φισλ ησλ νδηθψλ ηκεκάησλ έρεη 

νξηζηεί ζηα 3 m. Βπηπιένλ, ηα νδηθά ηκήκαηα ζπλνδεχνληαη απφ ην φλνκα ηεο νδνχ, 

ζηελ νπνία αλήθνπλ, θαζψο θαη ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, φπσο απηφο έρεη 

νξηζηεί απηφκαηα απφ ην ινγηζκηθφ.Βπηπξφζζεηα, ππάξρεη θαηεγνξηνπνίεζε, 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο νδνχ (κε ζεκαηνδνηνχκελε νδφο, ζεκαηνδνηνχκελε νδφο, 

αξηεξία, απηνθηλεηφδξνκνο), ε νπνία θαη ραξαθηεξίδεη ηε κέγηζηε ηαρχηεηα 

θπθινθνξίαο επί απηήο, θαζψο θαη ην κέγηζην θφξην αλά ισξίδα νδηθνχ ζηνηρείνπ. 

Έηζη, νη κε ζεκαηνδνηνχκελεο νδνί αλαθέξνληαη ζε νδηθά ζηνηρεία κε κέγηζηε 

ηαρχηεηα θπθινθνξίαο 50 ρικ/ψξα θαη κέγηζην θφξην ισξίδαο 850 νρήκαηα/ψξα. 

Ώληίζεηα, νη ζεκαηνδνηνχκελεο νδνί ζρεηίδνληαη κε νδηθά ηκήκαηα κε κέγηζηε 

ηαρχηεηα θπθινθνξίαο 60 ρικ/ψξα θαη κέγηζην θφξην ισξίδαο 1000 νρήκαηα/ψξα. 

Σέινο, νη αξηεξίεο πεξηιακβάλνπλ νδνχο κε κέγηζηε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο 

80ρικ/ψξαθαη κέγηζην θφξην θφξην ισξίδαο 2100 νρήκαηα/ψξα. 

ην ρήκα 3.7, αλαπαξίζηαηαη ελδεηθηηθά ε θαξηέια κε ηα ζηνηρεία κηαο ηππηθήο 

ζεκαηνδνηνχκελεο νδνχ. 
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ρήκα 3.7 Καξηέια ζηνηρείσλ κηαο ηππηθήο ζεκαηνδνηνχκελεο νδνχ 

 

β) Κόμβοι(nodes): Οη ζπκβνιέο ησλ νδψλ απεηθνλίδνληαη ζην ινγηζκηθφ, ππφ ηε 

κνξθή θφκβσλ (nodes). Ώπιή πεξίπησζε ηππηθνχ θφκβνπ αλαπαξίζηαηαη ζην ρήκα 

3.8 (πκβνιή ησλ Παλεπηζηεκίνπ θαη Γ’ επηεκβξίνπ). 
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ρήκα 3.8 Πεξίπησζε αλαπαξάζηαζεο ηππηθνχ θφκβνπ ζην ινγηζκηθφ          

(πκβνιή ησλ νδψλ Παλεπηζηεκίνπ θαη Γ’ επηεκβξίνπ) 

 

ην ρήκα 3.8, δηαθξίλνληαη φρη κφλν νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ νδηθψλ ζηνηρείσλ, 

αιιά θαη νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ισξίδσλ πξνέιεπζεο – πξννξηζκνχ ησλ αλάληε 

θαη θαηάληε νδηθψλ ηκεκάησλ, αληίζηνηρα. 

Βπηπιένλ, κε δηπιφ θιηθ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επνπηείαο ησλ επηηξεπφκελσλ 

ζηξνθψλ, θαζψο θαη ηεο ζεκαηνδφηεζεο πνπ θαζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ 

θηλήζεσλ επί ηνπ θφκβνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ρήκα 3.9 πνπ αθνινπζεί, 

απεηθνλίδεηαη ην πξφγξακκα θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο πνπ ξπζκίδεηην ρξφλν ηέιεζεο 

ηεο δεμηάο ζηξέθνπζαο επί ηνπ θφκβνπ, ήηνη απφ ηελ νδφ Παλεπηζηεκίνπ πξνο ηελ Γ’ 

επηεκβξίνπ. 
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ρήκα 3.9 Εζρχνλ πξφγξακκα θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο επί ηνπ θφκβνπ 

 

γ) Κενηποειδή (centroids) : Χο θεληξνεηδέο νξίδεηαη ην γεσκεηξηθφ θέληξν βάξνπο 

κηαο πεξηνρήο, ην νπνίν ζεσξείηαη πσο παξάγεη θαη έιθεη φιεο ηηο 

πξαγκαηνπνηνχκελεο κεηαθηλήζεηο απφ θαη πξνο ηε δψλε πνπ αληηπξνζσπεχεη. 

πλνιηθά, ζην ςεθηαθφ πξνζνκνίσκα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Ώηηηθήο, πθίζηαληαη 

1154 θεληξνεηδή, αξηζκφο πνπ θξίλεηαη ηθαλφο γηα ηελ ππθλή θαη επαξθή θάιπςε ηνπ 

πξνθείκελνπ δηθηχνπ. ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ, ηα θεληξνεηδήαλαπαξίζηαληαη 

κε ηε βνήζεηα ελφο θχθινπ θαη ζπλδένληαη κε θφκβνπο, ηνπο νπνίνπο είηε 

ηξνθνδνηνχλ κε νρήκαηα, είηε έιθνπλ νρήκαηα εμ απηψλ. Κάζε θεληξνεηδέο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ίδην λνχκεξν – ηαπηφηεηα ηνπ. Σππηθφ παξάδεηγκα 

θεληξνεηδνχο δηαθξίλεηαη ζην ρήκα 3.10. 
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ρήκα 3.10 Σππηθφ παξάδεηγκα θεληξνεηδνχο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ 

 

Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα θεληξνεηδή, πξαγκαηνπνηψληαο δηπιφ θιηθ 

ζε έλα απφ απηά, εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε θαξηέια ηνπ ρήκαηνο 3.11. ηελ 

πξνθείκελε θαξηέια, παξαηίζεληαη νη θφκβνη, ηνπο νπνίνπο είηε ηξνθνδνηεί, είηε 

δέρεηαη κεηαθηλήζεηο εμ απηψλ, ην θεληξνεηδέο. 
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ρήκα 3.11ηνηρεία θφξηηζεο ηνπ θεληξνεηδνχο 

 

δ) Πίνακαρ Πποέλεςζηρ – Πποοπιζμού (O/DMatrix) :Καηαιπηηθή παξάκεηξν γηα 

ηελ νξζνινγηθή θφξηηζε ηνπ πξνζνκνηψκαηνο ζπληζηά ν Πίλαθαο Πξνέιεπζεο – 

Πξννξηζκνχ (O/DMatrix).ηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα, έρεη εηζαρζεί έλα αξρείν excel, 

ην νπνίν πεξηέρεη σο ζεηξέο θαη ζηήιεο ηα λνχκεξα – ηαπηφηεηα ησλ θεληξνεηδψλ. Σν 

ηπρφλ ζηνηρείν ηνπ πίλαθα, πνπ πξνθχπηεη σο ζπλδπαζκφο ζεηξάο – ζηήιεο, εθθξάδεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ νρεκάησλ (ή κεηαθηλνχκελσλ, αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ πίλαθα), ηα 

νπνία κεηαβαίλνπλ απφ ην θεληξνεηδέο ηεο αλαθεξφκελεο ζεηξάο πξνο ην αληίζηνηρν 

ηεο εμεηαδφκελεο ζηήιεο. ηελ ηειεπηαία ζεηξά ηνπ Πίλαθα Πξνέιεπζεο – 

Πξννξηζκνχ, έγθεηηαη ν αζξνηζηηθφο θφξηνο ησλ νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη πξνο έλα 

ζπγθεθξηκέλν θεληξνεηδέο. 

ην ρήκα 3.12, δηαθξίλεηαη ε κνξθή ηνπ Πίλαθα Πξνέιεπζεο – Πξννξηζκνχ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο θπθινθνξίαο, Aimsun. 
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ρήκα 3.12 Μνξθή ηνπ Πίλαθα Πξνέιεπζεο – Πξννξηζκνχ (O/DMatrix) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4  

ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ ΥΡΗΣΧΝ 

4.1 Ανάλςζη Γείγμαηορ και Αποηελέζμαηα 

ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, παξνπζηάδνληαη, κέζσ ηεο ρξήζεο 

δηαγξακκάησλ,γηα ιφγνπο θαιχηεξεο επνπηείαο, ηα εμαρζέληα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ. Σα απνηειέζκαηα θαηεγνξηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε 

ηε θχζε θαη ην ζηφρν ησλ απνηειεζκάησλ. 

4.1.1 Γημογπαθικά Υαπακηηπιζηικά Γείγμαηορ 

ην Αηάγξακκα 4.1 απνηππψλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ δείγκαηνο βάζεη θχινπ. πσο 

αλακελφηαλ, ιφγσ ηνπ ηπραίνπ ραξαθηήξα ηεο επηινγήο ησλ εξσηεζέλησλ ηνπ 

δείγκαηνο, ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη 

πεξίπνπ ίζν κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ. 

 

Αηάγξακκα 4.1 Αηαρσξηζκφο ηνπ δείγκαηνο βάζεηθχινπ 

 

ηε ζπλέρεηα, ζην Αηάγξακκα 4.2 απεηθνλίδεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ 

δείγκαηνο, ζπλαξηήζεη ηεο ειηθηαθήο θιάζεο, ζηελ νπνία αλήθνπλ νη εξσηεζέληεο. 

Ώμηνζεκείσην θαζίζηαηαη ην γεγνλφο πσο παξαηεξνχληαη πςειά πνζνζηά ζηηο κηθξέο 

161
47%

181
53%

Γυναίκα Άνδρασ
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ειηθηαθέο θαηεγνξίεο θαη απηφ νθείιεηαη ζε δχν παξάγνληεο. Καη’ αξράο, έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζπκπιεξψζεθε ειεθηξνληθά, κε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ λα απαξηίδεηαη θπξίσο απφ άηνκα ειηθίαο, κεηαμχ 

ησλ 18 – 24, 25 – 34 (ΐέξγε, Σαπηφηεηα ησλ ρξεζηψλ Ίληεξλεη ζηελ Βιιάδα, 2008). 

Καηά δεπηέξνηο, ην ζχλνιν ησλ ειηθησκέλσλ πνπ θπθινθνξεί ζην θέληξν ηεο πφιεο 

θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα θαη, ζπλεπψο, νη θιάζεηο 55 – 64 θαη 65+ 

παξνπζηάδνπλ κηθξά πνζνζηά. 

 

Αηάγξακκα 4.2 Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζπλαξηήζεη ειηθηαθήο θιάζεο 

ην Αηάγξακκα 4.3 δηαθξίλεηαη ην πνζνζηφ έγγακσλ κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ. Ώπηφ 

έγθεηηαη ζε ρακειφ επίπεδν, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη αξρηθά ζην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ εξσηεζέλησλ, ελψ ε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

απνηξέπεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηε ζχλαςε γάκνπ. 

44%

43%

6%

4%
2% 1%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+
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Αηάγξακκα 4.3 Πνζνζηφ έγγακσλ κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ 

ην Αηάγξακκα 4.4 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή βάζεη ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

εξσηεζέλησλ. Παξαηεξείηαη πσο ηε ζπληξηπηηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο, 

ζπληζηνχλ απφθνηηνη Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. 

 

Αηάγξακκα 4.4 Καηαλνκή δείγκαηνο ζχκθσλα κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

ην Αηάγξακκα 4.5 παξαηεξείηαη ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζπλαξηήζεη ηνπ 

επαγγέικαηνο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία, επηθξαηνχλ νη θνηηεηέο, κε ηνπο ηδησηηθνχο 

ππαιιήινπο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο λα αθνινπζνχλ. 

12%

88%

Άγαμοσ

Ζγγαμοσ

1%

7%

92%

Γυμνάςιο

Λφκειο

Πανεπιςτιμιο
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Αηάγξακκα 4.5 Βπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ εξσηεζέλησλ 

Σέινο, ζην Αηάγξακκα 4.6 πνπ αθνινπζεί, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηαλνκή ηνπ 

δείγκαηνο, ζχκθσλα κε ην εηζφδεκα. Χο ινγηθή απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο 

θαη αβεβαηφηεηαο, δηαθξίλνληαη ηδηαίηεξα ρακειά πνζνζηά ζηηο πςειέο 

εηζνδεκαηηθέο θιάζεηο. 

 

Αηάγξακκα 4.6 Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο βάζεη ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο 

4.1.2 Δπυηήζειρ αναθοπικά με ηο Ι.Υ. 

ην Αηάγξακκα 4.7 απεηθνλίδνληαη ηα πνζνζηά ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο απάληεζεο 

ζηελ εξψηεζε πεξί χπαξμεο δηαζέζηκνπ Ε.Υ. γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαθίλεζεο. 

5%
8%

12%

17%

1%

56%

1%

Άνεργοσ

Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ

Ελ. Επαγγελματίασ

Ιδιωτικόσ Τπάλλθλοσ

υνταξιοφχοσ

Φοιτθτισ

Άλλο

68%

23%

6%

3%

<800  €

800-1500 €

1501-2500 €

>2500 €
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Αηάγξακκα 4.7 Αηαζεζηκφηεηα Ε.Υ. κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ 

ην Αηάγξακκα 4.8 πξαγκαηνπνηείηαη θαηάηαμε ησλ νρεκάησλ, βάζεη ηχπνπ, ζε 

ειαθξά θαη βαξέα. χκθσλα κε ην δεισζέλ κνληέιν απφ ηνλ αληίζηνηρν θάηνρν 

νρήκαηνο Ε.Υ., αιιά θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ, θαηέζηε εθηθηφ γηα ηνλ 

εξεπλεηή λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ παξαπάλσ θαηάηαμε, ε νπνία ζεσξείηαη 

θαηαιπηηθή γηα ηε κειέηε ηεο εθπνκπήο ξχπσλ ελφο νρήκαηνο. 

 

Αηάγξακκα 4.8 Αηαρσξηζκφο ησλ νρεκάησλ ζε ειαθξά θαη βαξέα 

ην Αηάγξακκα 4.9 παξαηίζεηαη ε θαηαλνκή ησλ νρεκάησλ ησλ εξσηεζέλησλ, 

ζχκθσλα κε ην πξψην έηνο θπθινθνξίαο ηνπο. Δ σο άλσ πεξηγξαθείζα θαηαλνκή 

δηαθξίλεη ηα νρήκαηα ζε θπθινθνξνχληα πξηλ θαη κεηά ην 2004. Σν έηνο 2004 

νξίζηεθε σο ην θξίζηκν ρξνληθφ ζεκείν, δηφηη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

38%

62%

Ναι

Όχι

67%

33%

Ελαφρφ όχθμα

Βαρφ όχθμα
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απηνθηλήησλ ζηελ Βιιάδα εθηηκήζεθε ζηα 10,1 έηε, ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην χλδεζκν Βηζαγσγέσλ Μεραλνθίλεησλ Ορεκάησλ 

(http://www.semo.org.cy/stoicheia-agoras/meletes---ereunes). Δ ζπγθεθξηκέλε ηηκή 

ζεσξείηαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο ζηελ Βπξψπε. 

 

Αηάγξακκα 4.9 Καηαλνκή ησλ νρεκάησλ ζχκθσλα κε ην πξψην έηνο θπθινθνξίαο 

ηνπο 

ην Αηάγξακκα 4.10 πξαγκαηνπνηείηαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νρεκάησλ ζπλαξηήζεη 

ηνπ θπβηζκνχ ηνπο. Δ πξνθείκελε θαηεγνξηνπνίεζε βαζίζηεθε ζε θνξνινγηθά 

θξηηήξηα πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα www.taxspirit.gr . 

 

Αηάγξακκα 4.10 Καηεγηνξηνπνίεζε ησλ νρεκάησλ ζπλαξηήζεη ηνπ θπβηζκνχ 

41%

59%

πρίν το 2004

μετά το 2004

5%

13%

27%

26%

17%

6%
6%

<999

1000-1199

1200-1399

1400-1599

1600-1799

1800-1999

2000+
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ην Αηάγξακκα 4.11 απεηθνλίδεηαη ε θαηάηαμε ησλ νρεκάησλ βάζεη ηεο ηζρχνο ηνπ 

θηλεηήξα, εθθξαζκέλεο ζε ίππνπο. Παξαηεξείηαη πσο ε πιεηνςεθία ηνπ ζηφινπ ησλ 

νρεκάησλ δηαζέηεη ηζρχ θηλεηήξα κεηαμχ 60 θαη 120 ίππσλ. 

 

Αηάγξακκα 4.11 Καηάηαμε ησλ νρεκάησλ βάζεη ηεο ηζρχνο θηλεηήξα 

ην Αηάγξακκα 4.12 δηαθξίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ νρεκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν 

θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Βμ απηνχ ζπλάγεηαη πσο 

επηθξαηεί ε ρξήζε ησλ βελδηλνθίλεησλ, έλαληη ησλ πεηξειαηνθίλεησλ νρεκάησλ. 

0

5

10

15

20

25

40 50 60 70 80 95

Α
π

ό
λυ

τη
 τ

ιμ
ή

'Ιπποι



 

 

68 

 

 

Αηάγξακκα 4.12 Καηαλνκή ησλ νρεκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν θαπζίκνπ 

ην Αηάγξακκα 4.13 παξνπζηάδεηαη ην ηζηφγξακκα εθπνκπήο ξχπσλ γηα ηα νρήκαηα 

πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηνρή ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

Αηάγξακκα 4.13 Εζηφγξακκα εθπνκπήο ξχπσλ γηα ηα νρήκαηα ησλ εξσηεζέλησλ 

πσο αλαθέξεηαη ζην ακέζσο πξνεγνχκελν θεθάιαην, νρήκαηα κε εθπνκπέο ξχπσλ 

<100 γξ/ρικ, ζα απαιιάζζνληαλ ηεο ρξέσζεο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπο εληφο ηνπ 

δαθηπιίνπ. αλ ινγηθή ζπλέπεηα, ζην Αηάγξακκα 4.14 πνπ αθνινπζεί, θαηαγξάθεηαη 
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ην πνζνζηφ ησλ νρεκάησλ πνπ ζα εμαηξνχληαλ ηεο ρξέσζεο, θαζψο ζα εληάζζνληαλ 

ζηελ θαηεγνξία νηθνινγηθήο ιεηηνπξγίαο. 

 

Αηάγξακκα 4.14 Πνζνζηφ εμαηξνχκελσλ θαη κε νρεκάησλ απφ ηε ρξέσζε 

Σέινο, ζην Αηάγξακκα 4.15 παξαηίζεηαη ε θαηάηαμε ησλ νρεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ. 

 

Αηάγξακκα 4.15 Καηάηαμε ησλ νρεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ 

15%

85%

<100 gr/km

>100 gr/km

13%

44%

37%

3% 3%

3-4,9

5-6,9

7-8,9

9-10,9

11+
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4.1.3 Δπυηήζειρ αναθοπικά με ηη σπηζιμοποιούμενη διαδπομή 

ην Αηάγξακκα 4.16 απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ εξσηεζέλησλ βάζεη ηεο πεξηνρήο 

δηακνλήο ηνπο. πλεπψο, πξαγκαηνπνηείηαη δηάθξηζε κεηαμχ θαηνίθσλ ηνπ δαθηπιίνπ 

θαη κε. 

 

Αηάγξακκα 4.16 Καηαλνκή ησλ εξσηεζέλησλ βάζεη ηεο πεξηνρήο δηακνλήο ηνπο 

ην Αηάγξακκα 4.17 απεηθνλίδεηαη ε θαηάηαμε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ δηαδξνκψλ 

ζπλαξηήζεη ηεο ράξαμεο πνπ αθνινπζνχλ. Έηζη, δηαθξίλνληαη δηαδξνκέο νη νπνίεο 

ηεξκαηίδνπλ εληφο ηνπ δαθηπιίνπ, θαζψο θαη δηαδξνκέο πνπ απιψο ηνλ δηαζρίδνπλ. 

16%

84%

Εντόσ δακτυλίου

Εκτόσ δακτυλίου
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Αηάγξακκα 4.17 Καηάηαμε ησλ δηαδξνκψλ ζπλαξηήζεη ηεο γεσκεηξηθήο ράξαμεο 

ην Αηάγξακκα 4.18 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ δηαδξνκψλ ζχκθσλα κε ηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο. Άμην αλαθνξάο απνηειεί ην γεγνλφο πσο πεξίπνπ νη κηζνί 

απφ ηνπο κεηαθηλνχκελνπο κεηαβαίλνπλ ζην θέληξν ιηγφηεξν απφ δπν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. 

 

Αηάγξακκα 4.18 Καηαλνκή ησλ δηαδξνκψλ ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο 

ην Αηάγξακκα 4.19 παξαηεξείηαη ε δηάθξηζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ζπλαξηήζεη ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ κέζνπ κεηαθνξάο. Παξαηεξνχληαη πςειά πνζνζηά ζηε ρξήζε 

Λεσθνξείνπ/Σξφιετ, Ε.Υ. θαη Μεηξφ/Διεθηξηθνχ. 

54%

46%
Απλϊσ περνάει μζςα 
από το δαχτφλιο

Σερματίηει εντόσ του 
δαχτυλίου

49%

26%

25%

<2 φορζσ τθν 
εβδομάδα

2-4 φορζσ τθν 
εβδομάδα

Κάκε μζρα
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Αηάγξακκα 4.19 Αηάθξηζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 

κέζνπ κεηαθνξάο 

ην Αηάγξακκα 4.20 δηαθξίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

χπαξμε ή φρη ηεο δπλαηφηεηαο ιήςεο ελαιιαθηηθήο δηαδξνκήο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαθηλήζεσλ. Ώμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο 

πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη κηθξή ειαζηηθφηεηα ζηελ πηζαλφηεηα 

αθνινχζεζεο δηαθνξεηηθήο δηαδξνκήο. 

 

Αηάγξακκα 4.20 Απλαηφηεηα ιήςεο ελαιιαθηηθήο δηαδξνκήο 

6%

34%

26%

31%

1% 2%
0%

0% 0% 0% 0%

Δίκυκλο

Ι.Χ.

Λεωφορείο/Σρόλεϊ

Μετρό/Ηλεκτρικόσ

Ποδιλατο

Σαξί

Σράμ

Φορτθγό

Ημιφορτθγό

Επαγγελματικό όχθμα

Άλλο

30%

25%

45% Κακόλου

Μεγάλθ

Μικρι
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ην Αηάγξακκα 4.21 παξαηίζεηαη ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ φηη 

δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε κεηαθίλεζε ηνπο κε ηε ρξήζε ησλ Μέζσλ 

Μαδηθήο Μεηαθνξάο. Ώπφ ηα εμαγφκελα απνηειέζκαηα, ζπλάγεηαη πσο ε πιεηνςεθία 

ησλ κεηαθηλνχκελσλ δηαηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην δεκφζην κεηαθνξηθφ κέζν. 

 

Αηάγξακκα 4.21 Απλαηφηεηα ρξήζεο Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο 

ην Αηάγξακκα 4.22 απνηππψλεηαη ε θαηάηαμε ησλ απαληήζεσλ, αλάινγα κε ην 

ζθνπφ κεηαθίλεζεο. εκεηψλεηαη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κεηαθηλήζεσλ εληφο ηνπ δαθηπιίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ αλαςπρή/αγνξέο. 

 

Αηάγξακκα 4.22 Αηάθξηζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ζχκθσλα κε ην ζθνπφ 

92%

8%

Ναι

Όχι

47%

25%

26%

1%
1%

Αναψυχι/Αγορζσ

Εργαςία

πουδζσ

Όλα τα παραπάνω

Άλλο
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Σέινο, ζην Αηάγξακκα 4.23 απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ 

κεηαθηλήζεσλ πνπ ζεσξήζεθαλ σο πξσηλέο ή κε. Χο πξσηλέο ραξαθηεξίζηεθαλ νη 

κεηαθηλήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ 07:00 – 12:00. 

 

Αηάγξακκα 4.23 Πξσηλέο ή κε κεηαθηλήζεηο 

4.1.4 ςνδςαζηική Ανάλςζη Μεηαβληηών 

Οη Πίλαθεο 4.1 θαη 4.2 αλαπαξηζηνχλ ην ηξίην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ε 

απηνχο, παξαηεξείηαη ε κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κεηαθηλνχκελσλ, νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχλ φρεκα Ε.Υ. γηα ηελ είζνδν ηνπο ζην δαθηχιην, ειέσ ηεο ελδερφκελεο 

εθαξκνγήο πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο ηνπ θνξεζκνχ. ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο, 

θαηαγξάθνληαη νη αληηδξάζεηο ησλ νδεγψλ ζε 4 δηαθνξεηηθά ζελάξηα, γηα ηζφπνζεο 

ελαιιαθηηθέο ηηκέο θνκίζηξνπ. Ο πξψηνο Πίλαθαο αλαθέξεηαη ζηηο πξσηλέο 

κεηαθηλήζεηο, φπσο απηέο νξίζηεθαλ παξαπάλσ, ελψ ν δεχηεξνο ζρεηίδεηαη κε ηηο 

κεηαθηλήζεηο πνπ δχλαληαη λα ζπκβνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

Πίλαθαο 4.1 Μεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγψλ ειέσ εθαξκνγήο πνιηηηθψλ 

ηηκνιφγεζεο ηεο θπθινθνξίαο (Πξσηλέο Μεηαθηλήζεηο) 

Γηα 

θόκηζηρο 

Μείφζε ζηε δήηεζε γηα 

Ι.Χ. 

Πραγκαηοποίεζε 

ελαιιαθηηθής δηαδροκής 

(εθηός δαθησιίοσ) 

€0,50 31,15% 52,60% 

€1,00 47,54% 10,53% 

€1,50 75,41% 15,79% 

€3,00 91,80% 23,68% 

61%

39%

Πρωινά

Τπόλοιπθ θμζρα
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Πίλαθαο 4.2 Μεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγψλ ειέσ εθαξκνγήο πνιηηηθψλ 

ηηκνιφγεζεο ηεο θπθινθνξίαο (Μεηαθηλήζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο) 

Γηα 

θόκηζηρο 

Μείφζε ζηε δήηεζε γηα 

Ι.Χ. 

Πραγκαηοποίεζε 

ελαιιαθηηθής δηαδροκής 

(εθηός δαθησιίοσ) 

€0,50 30,30% 3,77% 

€1,00 49,49% 11,32% 

€1,50 79,79% 16,98% 

€3,00 88,88% 26,41% 

ε επηηαθηηθή αλάγθε αλάγεηαη ε αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

αλά δεχγε, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην είδνο ησλ 

κεηαθηλήζεσλ εληφο ηνπ δαθηπιίνπ ηεο Ώζήλαο. Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλάιπζε 

ηφζν ησλ πξσηλψλ κεηαθηλήζεσλ, φζν θαη εθείλσλ ζπλνιηθά. 

Πίλαθαο 4.3 Καηαγξαθή ηεο κείσζεο ζηερξήζε νρήκαηνο Ε.Υ. αλάινγα κε ην ζθνπφ 

κεηαθίλεζεο θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο 

Σθοπός κεηαθίλεζες/ύυοσς 

θοκίζηροσ €0,5 €1,0 €1,5 €3,0 

Εργαζία 32% 36% 56% 76% 

Αλαυστή/Αγορές 23% 38% 92% 93% 

Σποσδές 35% 36% 95% 100% 

 

Πίλαθαο 4.4 Καηαγξαθή ηεο κείσζεο ζηε ρξήζε νρήκαηνο Ε.Υ. αλάινγα κε ην ζθνπφ 

κεηαθίλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο εκέξαο 

Σθοπός κεηαθίλεζες/ύυοσς 

θοκίζηροσ €0,5 €1,0 €1,5 €3,0 

Εργαζία 28,5% 45,7% 65,0% 80,0% 

Αλαυστή/Αγορές 30,0% 55,0% 87,5% 90,0% 

Σποσδές 33,3% 47,6% 95,0% 99,0% 

 

σόλιο :εκεηψλεηαη πσο γηα ηηο δχν ρακειφηεξεο ηηκέο θνκίζηξνπ, ε κείσζε ζηε 

δήηεζε ηνπ νρήκαηνο Ε.Υ. θπκαίλεηαη ζε ζπλαθή ρακειά επίπεδα, αλεμάξηεηα ηνπ 

ζθνπνχ κεηαθίλεζεο. Ώληίζεηα, γηα θφζηνο ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 1,5 €, παξαηεξείηαη 

δπζαλάινγα κεγαιχηεξε κείσζε, φηαλ ν ζθνπφο ηεο κεηαθίλεζεο αλαθέξεηαη ζε 

αλαςπρή/αγνξέο θαη ζπνπδέο. Ώπηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ε αμία ηνπ ρξφλνπ 

κεηαθίλεζεο εθηηκάηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ εξσηψκελν, φηαλ έρεη σο ζθνπφ ηελ 

αλαςπρή/αγνξέο θαη πξνθαλψο ζεσξείηαη ρακειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε πνπ 

αλαθέξεηαη ζε κεηαθίλεζε κε ζθνπφ ηελ εξγαζία. 
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Ώλακελφκελα, απφ ηνλ Πίλαθα 4.5 εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο φζν ζπρλφηεξα 

εηζεξρφηαλ ν εξσηψκελνο ζην δαθηχιην, πξαγκαηνπνηψληαο ρξήζε νρήκαηνο Ε.Υ., 

ηφζν απμαλφηαλ ε πηζαλφηεηα λα ζηξαθεί ζε ελαιιαθηηθφ δεκφζην κέζν κεηαθνξάο, 

ζε ελδερφκελε επηβνιή ηέινπο ζπκθφξεζεο. 

Πίλαθαο 4.5 Καηαγξαθή ηεο κείσζεο ζηε ρξήζε νρήκαηνο Ε.Υ. αλάινγα κε ηε 

ζπρλφηεηα κεηαθίλεζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

Σθοπός κεηαθίλεζες/ύυοσς 

θοκίζηροσ €0,5 €1,0 €1,5 €3,0 

<2 θορές ηελ εβδοκάδα 15,20% 50,00% 89,00% 95,00% 

2-4 θορές ηελ εβδοκάδα 19,00% 38,00% 73,00% 84,60% 

Κάζε κέρα 44,40% 59,30% 70,40% 81,50% 

 

Βπηπιένλ, απφ ηνλ Πίλαθα 4.6 ζπλάγεηαη πσο ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζε ελδερφκελε 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο ηνπ θνξεζκνχ. Χο ινγηθή απφξξνηα, ινηπφλ, φζν 

ρακειφηεξν ζεσξείηαη ην εηζφδεκα ηνπ εξσηψκελνπ, ηφζν πην άκεζα ζα εγθαηέιεηπε 

ηε ρξήζε ηνπ Ε.Υ., ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηέινπο θνξεζκνχ. 

Πίλαθαο 4.6 Καηαγξαθή ηεο κείσζεο ζηε ρξήζε νρήκαηνο Ε.Υ. αλάινγα κε ην 

εηζφδεκα ηνπ εξσηψκελνπ (κεηαθηλήζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο) 

Εηζόδεκα/ύυος θοκίζηροσ €0,5 €1,0 €1,5 €3,0 

<800  31,50% 53,70% 86,00% 90,40% 

800-1500 29,34% 48,70% 79,00% 91,00% 

1500-2500 12,50% 24,60% 37,50% 75,00% 

>2500 8,00% 15,00% 36,00% 70,30% 

 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ελζηηηνχηνπ 

Καηαλαισηψλ (ΕΝΚΏ) ην 2011, ε κέζε θαηαλάισζε θαπζίκνπ γηα έλα φρεκα Ε.Υ. 

πνπ θηλείηαη εληφο ηνπ ειιεληθνχ αζηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, εθηηκάηαη ζηα 6 ιίηξα/100 

ρικ. (http://www.euro2day.gr/news/economy/article/624169/inka-akrivotero-to-

leoforeio-apo-to-ih.html). πλεπψο, ζην Αηάγξακκα 4.24 πνπ αθνινπζεί, 

απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ νρεκάησλ, ζπλαξηήζεη ηεο αληίζηνηρεο 

κέζεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ. 
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Αηάγξακκα 4.24 Καηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ νρεκάησλ ζπλαξηήζεη ηεο κέζεο 

θαηαλάισζεο θαπζίκνπ 

Ώθνινχζσο, θαηαγξάθεηαη ε κείσζε ζηε ρξήζε ηνπ νρήκαηνο Ε.Υ. σο κέζν 

κεηαθνξάο, ζπλαξηήζεη ηεο αληίζηνηρεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 4.7, νη θάηνρνη νρήκαηνο κε θαηαλάισζε <6 ιίηξα/100 

ρικ, ζα εγθαηέιεηπαλ πην εχθνια ην απηνθίλεην ηνπο, ζε ελδερφκελε εθαξκνγή 

ζπζηήκαηνο νδηθήο ηηκνιφγεζεο. 

Πίλαθαο 4.7 Καηαγξαθή ηεο κείσζεο ζηε ρξήζε νρήκαηνο Ε.Υ. αλάινγα κε ηελ 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ (κεηαθηλήζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο) 

Καηαλάιφζε 

οτήκαηος/ύυος 

θοκίζηροσ 

€0,5 €1,0 €1,5 €3,0 

<6 lt/100km 34,90% 51,00% 81,80% 93,20% 

>6 lt/100km 25,45% 48,15% 76,36% 85,50% 

 

ηνλ Πίλαθα 4.8 απνηππψλεηαη ε κείσζε ζηε ρξήζε ηνπ νρήκαηνο Ε.Υ., ζχκθσλα κε 

ην θχιν ηνπ εξσηψκελνπ νδεγνχ. Βιαθξψο ρακειφηεξε εθηηκάηαη ε κείσζε ηεο 

ρξήζεο νρήκαηνο Ε.Υ. απφ ηνπο άλδξεο, έλαληη ηεο αληίζηνηρεο ησλ γπλαηθψλ. 

 

 

44%

56%

<6 lt/100km

>6 lt/100km
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Πίλαθαο 4.8 Καηαγξαθή ηεο κείσζεο ζηε ρξήζε νρήκαηνο Ε.Υ. αλάινγα κε ην θχιν 

ηνπ εξσηψκελνπ 

 

Βπηπιένλ, ζηνλ Πίλαθα 4.9 θαηαγξάθεηαη ε κείσζε ζηε ρξήζε ηνπ νρήκαηνο Ε.Υ., 

αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ εξσηψκελνπ, κε ηηο κηθξφηεξεο ειηθηαθά νκάδεο λα 

απνδέρνληαη δπζθνιφηεξα ην πξφγξακκα αζηηθήο ηηκνιφγεζεο. 

 

Πίλαθαο 4.9 Καηαγξαθή ηεο κείσζεο ζηε ρξήζε νρήκαηνο Ε.Υ. αλάινγα κε ηελ 

ειηθία ηνπ εξσηψκελνπ (κεηαθηλήζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο) 

Ηιηθία/ύυος 

θοκίζηροσ 
€0,5 €1,0 €1,5 €3,0 

18-24 37,80% 62,20% 91,90% 94,60% 

25-34 27,80% 44,40% 75,90% 87,00% 

 

Βλ θαηαθιείδη, ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

παξνπζηάδεη ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα 

ρξήζε νρήκαηνο Ε.Υ., ζε ελδερφκελε εθαξκνγή πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο ηνπ 

θνξεζκνχ. πγθεθξηκέλα, γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εξγαζίαο, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 4.2 ζα εηζαρζνχλ ζην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο θπθινθνξηαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ε κεηαβνιή ησλ εμεηαδφκελσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θπθινθνξίαο θαη, ζπλεπψο, λα εμαρζνχλ αζθαιή θαη αμηφπηζηα 

ζπκπεξάζκαηα. 

  

Φύιο/ύυος 

θοκίζηροσ 
€0,5 €1,0 €1,5 €3,0 

Γσλαίθα 29,40% 52,90% 82,40% 85,30% 

Άλδρας 29,90% 46,30% 76,20% 88,00% 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5  

ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΝΑΡΙΧΝ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ 

5.1 Πεπιγπαθή ηυν ζεναπίυν 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δεδεισκέλεο πξνηίκεζεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ εθείλα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.2, πξνθχπηνπλ 

ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζελάξηα νδηθήο ηηκνιφγεζεο, ηα νπνία ζα εηζαρζνχλ ζην 

ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο θπθινθνξίαο, Aimsun θαη ζα ζπγθξηζνχλ ηφζν κε ην 

βαζηθφ ζελάξην, φζν θαη κεηαμχ ηνπο. Ώθνινπζεί, ινηπφλ, ε επεμήγεζε ησλ 

ζελαξίσλ. 

Βαζικό ενάπιο: Σν βαζηθφ ζελάξην αλαπαξηζηά ηελ πθηζηάκελε θπθινθνξηαθή 

θαηάζηαζε ζην νδηθφ δίθηπν ηεο Ώζήλαο, ζπλαξηήζεη επηθαηξνπνηεκέλσλ 

θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ. ην ζελάξην απηφ, δελ εθαξκφδεηαη ζχζηεκα 

ηηκνιφγεζεο ηνπ θνξεζκνχ. 

ενάπιο Α : Σν ζελάξην Ώ απεηθνλίδεη ηελ θπθινθνξηαθή ξνή ζην αζηηθφ νδηθφ 

δίθηπν, ζε πεξίπησζε επηβνιήο ηέινπο ζπκθφξεζεο, κε ζηαζεξφ χςνο θνκίζηξνπ ίζν 

κε 0,5 €. Γηα ηνλ θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ζελαξίνπ Ώ ζην ινγηζκηθφ 

Aimsun, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ δηαθξίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.1. 

Πίλαθαο 5.1 ηνηρεία δήηεζεο γηα ην ελάξην Ώ 

 

Ο Πίλαθαο 5.1 εθθξάδεη ηα αθφινπζα : ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο 

ηηκνιφγεζεο κε χςνο θνκίζηξνπ νξηζκέλν ζηα 0.5 €, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

30,3% ησλ νδεγψλ πνπ εηζέξρνληαη ζην δαθηχιην ησλ Ώζελψλ κε ην Ε.Υ. ηνπο ζα 

επηιέμεηθάπνηνλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν λα κεηαθηλεζεί. Οη ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ 

κπνξνχζε λα επηιέμεη ν εξσηψκελνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ λα κεηαθηλεζεί κε ην 

Ε.Υ. αιιά ζπαληφηεξα, φπνπ πξνζκεηξνχληαλ σο κείσζε ηεο δήηεζεο γηα Ε.Υ. απφ ηνλ 

εξεπλεηή, λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο, λα ζθεθηφηαλ ηελ αγνξά 

νηθνινγηθνχ νρήκαηνο, λα άιιαδε ηελ ψξα ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ, λα 

ρξεζηκνπνηνχζε δίθπθιν, λα πήγαηλε πεδή ή κε ην πνδήιαην, ή αθφκε λα άιιαδε 

δηαδξνκή (εθηφο δαθηπιίνπ). Βληφο ηνπ πνζνζηνχκείσζεο ζηε ρξήζε νρήκαηνο Ε.Υ., 

πνπ δηαθξίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.1, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη νδεγνί εθείλνη νηνπνίνη 

Για κόμιζηρο Μείωζη ζηη ζήηηζη για Ι.Χ.

Πραγμαηοποίηζη 

εναλλακηικής διαδρομής 

(εκηός δακησλίοσ)

€0,50 30,30% 3,77%
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ζα δηαηεξήζνπλ ηε ρξήζε ηνπ νρήκαηνο Ε.Υ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ θηήζε ηνπο, φκσο 

ζα επηιέμνπλ ηειηθά δηαθνξεηηθή δηαδξνκή εθηφο δαθηπιίνπ. Σα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 

5.1 εηζάγνληαη ζην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο κε θαηάιιειν ηξφπν. Ο ελδεδεηγκέλνο 

ηξφπνο εηζαγσγήο ηνπο ζα παξνπζηαζηεί ζηελ ελφηεηα 5.3 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

ενάπιο Β : ην ζελάξην ΐ, πξνζνκνηψλεηαη ε θπθινθνξηαθή  θαηάζηαζε, ζε 

ελδερφκελν εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο αζηηθψλ δηνδίσλ, κε ζηαζεξφ θφκηζηξν νξηζκέλν 

ζηα 1,0 €. Σα ζηνηρεία πνπ ελδηαθέξνπλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζελαξίνπ ΐ ζην 

ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο, δηαθξίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.2. 

Πίλαθαο 5.2 ηνηρεία δήηεζεο γηα ην ελάξην ΐ 

 

ενάπιο Γ : ην ζελάξην Γ, επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε ηεο ξνήο ζην νδηθφ δίθηπν ηεο 

Ώζήλαο, ζε πεξίπησζε επηβνιήο ηέινπο ζπκθφξεζεο, κε θφκηζηξν νξηζκέλν ζηα 1,5 

€. Σα ζηνηρεία δήηεζεο γηα ην ζελάξην Γ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.3. 

Πίλαθαο 5.3 ηνηρεία δήηεζεο γηα ην ελάξην Γ 

 

ενάπιο Γ : ην ελάξην Α, ιακβαλφηαλ ππφςε ζχζηεκα αζηηθψλ δηνδίσλ κε ηέινο 

νξηζκέλν ζηα 3 €. Χζηφζν, ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζψο θαη 

ησλ έθηαθησλ θνξνεηζπξαθηηθψλ κέηξσλ πνπ ηίζεληαη ζπλερψο ζε εθαξκνγή, 

θξίλνληαη ακθίβνιεο ηφζν ε απνδεθηηθφηεηα, φζν θαη ε πιήξεο θαηαλφεζε ηεο 

ινγηθήο ηνπ κέηξνπ, εθ κέξνπο ησλ νδεγψλ. πλεπψο, ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην δε 

κειεηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Σα ζηνηρεία ησλ ελαξίσλ Ώ, ΐ, Γ εηζάγνληαη ζην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηελ ελφηεηα 5.3. 

5.2 Παπαδοσέρ για ηην εκηέλεζη ηυν ζεναπίυν 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζελαξίσλ ιήθζεθαλ ππφςε νη αθφινπζεο παξαδνρέο : 

Για κόμιζηρο Μείωζη ζηη ζήηηζη για Ι.Χ.

Πραγμαηοποίηζη 

εναλλακηικής διαδρομής 

(εκηός δακησλίοσ)

€1,00 49,49% 11,32%

Για κόμιζηρο Μείωζη ζηη ζήηηζη για Ι.Χ.

Πραγμαηοποίηζη 

εναλλακηικής διαδρομής 

(εκηός δακησλίοσ)

€1,50 79,79% 16,98%
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5.2.1 Πεπιοσή Μελέηηρ 

Χο πεξηνρή κειέηεο ησλ θπθινθνξηαθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο νδηθήο ηηκνιφγεζεο ζηελ Ώζήλα, νξίζηεθε ε θάησζη απεηθνληδφκελε 

πεξηνρή ηνπ ρήκαηνο 5.1. 

 

ρήκα 5.1 Πεξηνρή κειέηεο 

Δ πξνθείκελε δψλε πεξηέρεη ζην ζχλνιν ηεο ην δαθηχιην ηεο Ώζήλαο θαη νξηνζεηείηαη 

απφ ην θφθθηλν πνιχγσλν, ελψ ν δαθηχιηνο απνηειεί ην εζψθιεηζην ηκήκα ηνπ 

πξάζηλνπ πνιπγψλνπ. 

Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο ππφ εμέηαζε δψλεο απνηέιεζαλ ηα εμήο : 

α. Δ γεσκεηξηθή δηάηαμε ηνπ δηθηχνπ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηιακβάλεη ην δαθηχιην ζην 

ζχλνιν ηνπ, εη δπλαηφλ θαη ζεκαληηθέο αξηεξίεο εληφο θαη πεξί ηνχηνπ 

(Παλεπηζηεκίνπ, ηαδίνπ, ΐ. Κσλζηαληίλνπ, Ώιεμάλδξαο, Ώκαιίαο, Φηιειιήλσλ, Λ. 

πγγξνχ θ.ά.). 

β. Δ ππθλή θάιπςε ηνπ δηθηχνπ απφ θσξαηέο, γηα ηελ παξνρή κεγάινπ πιήζνπο 

θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζην ινγηζκηθφ ζε κηα κηθξή δψλε κειέηεο. Πξνέθπςαλ 

ηειηθά 90 θσξαηέο (90/450 = 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ θσξαηψλ, ζε έλα ππν-δίθηπν 

κηθξφηεξν απφ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ). Έηζη, ζηα πιαίζηα ηεο κηθξνζθνπηθήο 

πξνζνκνίσζεο, δχλαηαη λα επηηεπρζεί θαιχηεξε θαη πην αμηφπηζηε θπθινθνξηαθή 

θαηαλνκή ζην δίθηπν. 
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γ. Δ δεκηνπξγίανδηθψλ <<πνδψλ>> ζηα άθξα ηνπ δηθηχνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ιακβάλνληαη ππφςε κηθξά νδηθά ηκήκαηα αξηεξηψλ, ηα νπνία πεξηέρνπλ αληρλεπηέο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαζίζηαηαη εθηθηή ε γλψζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζε 

ζεκαληηθά ζεκεία εηζφδνπ/εμφδνπ ηνπ δηθηχνπ (είζνδνο/έμνδνο πξνο/απφ Λ. 

Κεθηζίαο, Λ. Ώζελψλ, Λ. πγγξνχ, Ώιεμάλδξαο θ.ά.). 

5.2.2 Υπονικό Γιάζηημα Μελέηηρ 

Ώξρηθή πξφζεζε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχζε ε κειέηε ηνπ 

ππφςε ζπγθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζελαξίσλ ηηκνιφγεζεο, γηα ην ηξίσξν 

πξσηλήο αηρκήο 7-10 π.κ. Καηφπηλ, φκσο, εθηέιεζεο πιήζνπο κηθξνζθνπηθψλ 

ζελαξίσλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Aimsun, δηαπηζηψζεθε πσο γηα ην 

εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ πξαγκαηνπνηνχηαλ αμηφπηζηε θπθινθνξηαθή 

θαηαλνκή εληφο ηνπ δηθηχνπ. Βπηπιένλ, νη ππνινγηζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ ζελαξίσλ ζεσξήζεθαλ ππεξβνιηθέο θαη ε κειέηε ηνπ εμεηαδφκελνπ δηθηχνπ 

θαηέζηε κε δηαρεηξίζηκε, ρσξίο πξαθηηθή ζθνπηκφηεηα. πλεπψο, σο ρξνληθφ 

δηάζηεκα κειέηεο νξίζηεθε εθ λένπ ε ψξα πξσηλήο αηρκήο, κεηαμχ 8-9 π.κ. 

5.2.3 ύνθεζη Κςκλοθοπίαρ 

Εδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ κηθξνζθνπηθή αλάιπζε ηνπ βαζηθνχ ζελαξίνπ, θαζψο θαη 

ησλ ζελαξίσλ νδηθήο ηηκνιφγεζεο, απνθηά ε εμαγσγή αμηφπηζηεο ζχλζεζεο 

θπθινθνξίαο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ, ινηπφλ, ηεο ζχλζεζεο θπθινθνξίαο εληφο ηνπ 

δαθηπιίνπ ηεο Ώζήλαο, ιήθζεθαλ ππφςε θπθινθνξηαθά δεδνκέλα πνπ παξείρε ην 

Κέληξν Αηαρείξηζεο Κπθινθνξίαο, γηα δχν ζέζεηο κέηξεζεο. Οη πξνθείκελεο ζέζεηο 

βξίζθνληαη επί ησλ αξηεξηψλ ΐαζηιίζζεο νθίαο θαη ΐαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ. 

Χζηφζν, ε ηειηθή ζχλζεζε θπθινθνξίαο εμήρζε θαηφπηλ θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο 

θαη ζπγθεξαζκνχ ησλ δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία κειέηεο ηνπ Οξγαληζκνχ Ώζηηθψλ 

πγθνηλσληψλ (Ο.Ώ..Ώ., Σζακπνχιαο, 2008). 

Σειηθά, ε ζχλζεζε θπθινθνξίαο απνηειείηαη απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο νρεκάησλ κε ηα 

αληίζηνηρα πνζνζηά : 

α. Ορήκαηα Ε.Υ. : 94,50 % 

β. Λεσθνξεία : 4,50 % 

γ. ΐαξέα Ορήκαηα – Φνξηεγά : 1,00 % 

σόλιο :Ώπφ ηελ εμεηαδφκελε ζχλζεζε θπθινθνξίαο, απνπζηάδνπλ ηα ηαμί θαη ηα 

δίθπθια. Γηα ηα κελ ηαμί, δελ θαηέζηε εθηθηφ λα πξνζνκνησζεί, κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ 

ν ζηνραζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ ζπρλψλ ζηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εληφο ηνπ 
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δηθηχνπ, ελψ γηα ηα δίθπθια, δε δχλαηαη λα πξνζνκνησζεί ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

θίλεζεο ηνπο αλάκεζα ζηα ππφινηπα νρήκαηα, ζην φξην κεηαμχ δχν ισξίδσλ. 

Ώλαθνξηθά κε ηα ιεσθνξεία ηνπ Ο.Ώ..Ώ., απηά έρνπλ εηζαρζεί μερσξηζηά ζην 

ινγηζκηθφ, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.2.4. 

5.2.4 Γίκηςο Λευθοπειογπαμμών 

ηα πιαίζηα ηεο κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θξίζεθε ζθφπηκε ε δεκηνπξγία ησλ 

ιεσθνξεηνγξακκψλ ηνπ Ο.Ώ..Ώ. εληφο ηνπ δηθηχνπ ζην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο. 

ηφρν απνηειεί ε κειέηε ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

επίδξαζε ησλ Αεκνζίσλ Ώζηηθψλ πγθνηλσληψλ (Α.Ώ..), ελψ νη ιεσθνξεηνγξακκέο 

πνπ ηειηθά εηζήρζεζαλ ζην ινγηζκηθφ, είλαη φζεο πξαγκαηνπνηνχληαη πιήξσο εληφο 

ηνπ δαθηπιίνπ ή απιά ηνλ δηαζρίδνπλ. Οη πιεξνθνξίεο γηα ην ρψξν θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ιεηηνπξγίαο ησλ εθάζηνηε γξακκψλ, ιήθζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα 

http://www.oasa.gr/search.php?id=searchroute, κε θίιηξν απνθιεηζηηθά γηα ηηο 

γξακκέο πνπ εθηεινχληαη εληφο ηνπ Αήκνπ Ώζελψλ. 

πλνιηθά, εηζήρζεζαλ 173 ιεσθνξεηνγξακκέο ηνπ Ο.Ώ..Ώ., αξηζκφο πνπ απνηειεί 

πεξίπνπ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ γξακκψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. ηνλ αξηζκφ απηφ, 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη αληίζηξνθεο γξακκέο ησλ δηπιψλ γξακκψλ, θαζψο 

απαηηνχζαλ μερσξηζηφ πξνγξακκαηηζκφ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ. ηα 

ρήκαηα 5.2 θαη 5.3 απεηθνλίδεηαη ην δεκηνπξγεζέλ δίθηπν ιεσθνξεηνγξακκψλ, κε ή 

ρσξίο ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, αληίζηνηρα. Με κηθξνχο θχθινπο, 

απεηθνλίδνληαη νη ζηάζεηο ησλ γξακκψλ ζην δίθηπν. 
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ρήκα 5.2Αεκηνπξγεζέλ δίθηπν ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ δηεξρφκελσλ απφ ην 

δαθηχιην 
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ρήκα 5.3Αεκηνπξγεζέλ δίθηπν ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ δηεξρφκελσλ απφ ην 

δαθηχιην (ρσξίο απεηθφληζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ) 

Γηα ηηο δηπιέο γξακκέο, ζεσξήζεθε ε εμήο θσδηθνπνίεζε ζηελ νλνκαζία :  

 [Ώξηζκφο Γξακκήο] γηα ηελ αξρηθή δηαδξνκή 

 [Ώξηζκφο ΓξακκήοR]γηα ηελ αληίζηξνθε δηαδξνκή ηεο γξακκήο 

Σν ιαηηληθφ ζχκβνιν "R"απνηειεί αξρηθφ γξάκκα ηεο ιέμεο "Reverse" (Ώληίζηξνθε). 

Βπηπιένλ νη κνλέο, θπθιηθέο γξακκέο νλνκάζηεθαλ σο εμήο : 

 [Ώξηζκφο ΓξακκήοC] 

, φπνπ ηνιαηηληθφ ζχκβνιν "C"ζπληζηά αξρηθφ γξάκκα ηεο ιέμεο "Circular" 

(Κπθιηθή). 

ην ρήκα 5.4 απεηθνλίδεηαη κέξνο ηεο ιίζηαο ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ, καδί κε 

ηελ θσδηθή νλνκαζία ηνπο. 
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ρήκα 5.4 Λίζηα ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ θαη θσδηθνπνίεζε ηεο νλνκαζίαο απηψλ 

Ώλαθνξηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ γξακκψλ, αξρηθά έπξεπε λα νξηζηεί ε 

ρσξηθή ράξαμε απηψλ, κε ηελ επηινγή θάζε νδηθνχ ηκήκαηνο (section) απφ ην νπνίν 

πεξλάεη ε εθάζηνηε γξακκή. Δ ράξαμε κηαο γξακκήο – ελ πξνθεηκέλσ ηεο Γξακκήο 1 

– απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 5.5. 



 

 

87 

 

 

ρήκα 5.5 Υσξηθφο πξνγξακκαηηζκφο ιεσθνξεηαθήο γξακκήο 

Καηφπηλ, απαηηείην λα νξηζηεί ην ρξνλνδηάγξακκα πξαγκαηνπνίεζεο ηεοεθάζηνηε 

γξακκήο (timetable). Σν ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα επηηεχρζεθε, κέζσ ηεο θαξηέιαο 

"Timetables"ησλ γξακκψλ. ε απηή, νξίζηεθε ν ηχπνο νρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ηελ εθάζηνηε γξακκή, ε αξρηθή ψξα αλαρψξεζεο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δχν 

δηαδνρηθψλ αλαρσξήζεσλ, θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

γξακκήο. Βλ πξνθεηκέλσ, νξίδεηαη γηα ηελ πξσηλή αηρκή, κεηαμχ 7-10 π.κ.. Βπηπιένλ, 

νξίδνληαη ν κέζνο ρξφλνο αλακνλήο ησλ ιεσθνξείσλ αλά ζηάζε, θαζψο θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε απηνχ. Ο ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο κηαο γξακκήο απεηθνλίδεηαη ζην 

ρήκα 5.6. 
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ρήκα 5.6 Υξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ιεσθνξεηαθήο γξακκήο 

Βπηπξφζζεηα, ζην δίθηπν ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ειήθζε γηα πξνζνκνίσζε, πθίζηαλην 

ήδε νη ζηάζεηο ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ θαη νη ιεσθνξεηνισξίδεο. πνπ, 

δηαπηζηψζεθε έιιεηςε ζηάζεο, απηή πξνζηέζεθε άκεζα ζην δίθηπν. ην ρήκα 5.7, 

ζην θφθθηλν πιαίζην απεηθνλίδεηαη ιεσθνξεηνισξίδα, ελψ ζην πξάζηλν 

αλαπαξίζηαηαη ζηάζε γξακκήο επί ηεο νδνχ Παλεπηζηεκίνπ. 
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ρήκα 5.7 Λεσθνξεηνισξίδα θαη ζηάζε επί ηεο νδνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Σέινο, ν νξηζκφο νδηθνχ ηκήκαηνο (section) ζε απνθιεηζηηθή ιεσθνξεηνισξίδα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ ηξφπν πνπ δηαθξίλεηαη ζην ρήκα 5.8. 
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ρήκα 5.8 Οξηζκφο νδηθνχ ηκήκαηνο ζε απνθιεηζηηθή ιεσθνξεηνισξίδα 

5.3 Ππογπαμμαηιζμόρ ηυν ζεναπίυν ζηο πεπιβάλλον ηος 

λογιζμικού Aimsun 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ δήηεζεο γηα θάζε έλα απφ ηα 

εμεηαδφκελα ζελάξηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο θπθινθνξίαο, 

Aimsun. Σα ζηνηρεία πνπ ζα εηζαρζνχλ ζην ινγηζκηθφ, παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 

5.4. 
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Πίλαθαο 5.4 ηνηρεία πξνγξακκαηηζκνχ ζελαξίσλ 

 

ηα πιαίζηα ηεο ηξίηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν νδεγφο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε φρεκα Ε.Υ. γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ ζην θέληξν 

ηεο Ώζήλαο, θαιείην λα αλαθέξεη ηελ πηζαλή αληίδξαζε ηνπ ζην ελδερφκελν 

εθαξκνγήο αζηηθψλ δηνδίσλ, γηα δηαθνξεηηθά χςε θνκίζηξνπ. 

Δ απνηχπσζε ηεο κείσζεο ζηε ρξήζε νρήκαηνο Ε.Υ. ζην εμεηαδφκελν ςεθηαθφ νδηθφ 

πξνζνκνίσκα, κεηά ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ζπκθφξεζεο, πξαγκαηνπνίεζεθε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Πίλαθα Πξνέιεπζεο-Πξννξηζκνχ. 

Ώξρηθά, εληνπίζηεθαλ ζην πξνζνκνίσκα φια ηα θεληξνεηδή ηα νπνία είηε βξίζθνληαλ 

εληφο δαθηπιίνπ είηε είραλ ηνπιάρηζηνλ κία ζχλδεζε "attractsfrom" εληφο δαθηπιίνπ. 

Όζηεξα, κεηαβαίλνληαο ζηνλ Πίλαθα Πξνέιεπζεο-Πξννξηζκνχ γηα ηα νρήκαηα Ε.Υ. 

(car), επηιέρζεθαλ νη ζηήιεο νη νπνίεο αληηζηνηρνχζαλ ζε θάζε θεληξνεηδή πνπ 

εληνπίζηεθε λσξίηεξα. Οη ζηήιεο απηέο πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε ηνλ ζπληειεζηή ηεο 

κείσζεο ηεο δήηεζεο Ε.Υ. Γηα παξάδεηγκα, γηα θφκηζηξν 0,5 € , ε κείσζε ζηε δήηεζε 

γηα Ε.Υ. ήηαλ 30,3% , γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ην 30,3% ησλ νδεγψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Ε.Υ. γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ κεηαθίλεζή ηνπο, ζα 

θαηέθεπγαλ ζε δηαθνξεηηθφ κέζν πξνθεηκέλνπ λα κεηαθηλεζνχλ ή ζα άιιαδαλ 

δηαδξνκή (εθηφο δαθηπιίνπ). Άξα, ν ζπληειεζηήο κε ηνλ νπνίν πνιιαπιαζηάζηεθαλ 

νη ζηήιεο ησλ θεληξνεηδψλ είλαη 0,697. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, πξνθχπηεη γηα θάζε 

ζελάξην ηηκνιφγεζεο, έλαο δηαθνξεηηθφο Πίλαθαο Πξνέιεπζεο-Πξννξηζκνχ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξνζνκνίσζε. Οη Πίλαθεο απηνί δηαθξίλνληαη ζην ρήκα 5.9. 

 

ρήκα 5.9 Λίζηα Πηλάθσλ Πξνέιεπζεο-Πξννξηζκνχ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

ζελαξίσλ 

Για κόμιζηρο Μείωζη ζηη ζήηηζη για Ι.Χ.

Πραγμαηοποίηζη 

εναλλακηικής διαδρομής 

(εκηός δακησλίοσ)

€0,50 30,30% 3,77%

€1,00 49,49% 11,32%

€1,50 79,79% 16,98%
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Ώθνινχζσο, έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνζνκνίσζε ηεο πξφζεζεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ελαιιαθηηθήο δηαδξνκήο ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαδξνκή ηνπ 

εξσηψκελνπ πεξλνχζε απιψο κέζα απφ ην δαθηχιην. Ώπηφ επεηεχρζε κε ηνλ 

αθφινπζν ηξφπν: Ώξρηθά, ν ηξνπνπνηεκέλνο Πίλαθαο Πξνέιεπζεο-Πξννξηζκνχ 

(δειαδή ν Πίλαθαο πνπ είρε πνιιαπιαζηαζηεί κε ηνλ ζπληειεζηή κείσζεο ηεο 

δήηεζεο ηνπ Ε.Υ. φπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) ρσξίζηεθε ζε 

δχν. Καζέλαο απφ ηνπο δχν πίλαθεο πξννξηζκνχ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πεξηείρε έλα 

πνζνζηφ ηνπ αξρηθνχ Πίλαθα. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

ζελαξίνπ Ώ, φπνπ ην 3,77% ησλ ρξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηνχζε ελαιιαθηηθή 

δηαδξνκή εθηφο δαθηπιίνπ, ν αξρηθφο Πίλαθαο Πξνέιεπζεο-Πξννξηζκνχ ρσξίζηεθε 

ζε έλαλ Πίλαθα ν νπνίνο πεξηείρε ηνπο θφξηνπο ησλ 

θεληξνεηδψλπνιιαπιαζηαζκέλνπο κε 3,77% θαη έλαλ δεχηεξν πνπ πεξηείρε ηνπο 

θφξηνπο ησλ θεληξνεηδψλ πνιιαπιαζηαζκέλνπο κε 96,23% (100%-3,77%). 

Βπηπξφζζεηα, δεκηνπξγήζεθε ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ κηα εηδηθή θαηεγνξία 

νρεκάησλ κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ζπκβαηηθά νρήκαηα ηα νπνία 

νλνκάζηεθαλ "Rerouting" δειαδή "απηνί πνπ αιιάδνπλ δηαδξνκή". Έηζη, ν Πίλαθαο 

Π/Π πνπ είρε πνιιαπιαζηαζηεί κε 3,77% αληηζηνηρήζεθε ζηα νρήκαηα "rerouting" 

θαη ν Πίλαθαο πνπ είρε πνιιαπιαζηαζηεί κε 96.23% αληηζηνηρήζεθε ζηα ζπκβαηηθά 

νρήκαηα. Δ σο άλσ αλαθεξφκελε δηαδηθαζία δηαθξίλεηαη ζην ρήκα 5.10. 

 

ρήκα 5.10 Ώληηζηνίρηζε ηνπ Πίλαθα Πξνέιεπζεο-Πξννξηζκνχ κε ηελ θαηεγνξία 

νρήκαηνο 

Σέινο, έπξεπε λα πξνγξακκαηηζηεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ ε απαγφξεπζε 

ηεο εηζφδνπ ησλ νρεκάησλ ηχπνπ "Rerouting" εληφο δαθηπιίνπ. Ώπηφ έγηλε, κε ηε 

βνήζεηα ησλ ηδηνηήησλ ησλ νδηθψλ ζηνηρείσλ (sections) ζην ινγηζκηθφ Aimsun θαζψο 

απαγνξεχηεθε ε θίλεζε ησλ νρεκάησλ Ε.Υ. ηχπνπ "Rerouting" ζε φιεο ηηο εηζφδνπο 

ηνπ δαθηπιίνπ (ringentrances). Γηα ηελ ηαρχηεξε πξαγκαηνπνίεζε ηεο σο άλσ 

πεξηγξαθφκελεο δηαδηθαζίαο, απνκνλψζεθαλ ζην ινγηζκηθφ νη είζνδνη ηνπ 

δαθηπιίνπ, ζχκθσλα κε ηε ζηξψζε ζηελ νπνία αλαπαξίζηαληαη 

(RingEntrancesLayer). Έηζη, νη νδεγνί νη νπνίνη ζα επηρεηξήζνπλ λα εηζέιζνπλ εληφο 
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ηνπ δαθηπιίνπγηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπο εθηφο δαθηπιίνπ, ζα επηιέμνπλ ηειηθά κία 

ελαιιαθηηθή δηαδξνκή πεξηκεηξηθά ηνπ δαθηπιίνπ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην φρεκα 

ηχπνπ"Rerouting"πξέπεη, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Πξνέιεπζεο-Πξννξηζκνχ, λα 

εηζέιζεη απεπζείαο ζε θάπνηα είζνδν ηνπ δαθηπιίνπ, ην ινγηζκηθφ δελ ηνπ επηηξέπεη 

ηελ παξαπάλσ θίλεζε θαη ηειηθά δελ ην εηζάγεη ζην δίθηπν.  Δπεξηγξαθείζα 

δηαδηθαζία απεηθνλίδεηαη κέζσ θαξηέιαο ηνπ ινγηζκηθνχ ζην ρήκα 5.11. 

 

ρήκα 5.11 Καζνξηζκφο ηεο απαγφξεπζεο εηζφδνπ ησλ νρεκάησλ "Rerouting" ζην 

δαθηχιην απφ νδηθφ ηκήκα ηεο ΐαζ. νθίαο 

Έρνληαο πξνγξακκαηίζεη φια ηα δεδνκέλα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, 

πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ην εθάζηνηε κηθξνζθνπηθφ ζελάξην, γηα λα εμαρζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα έπξεπε λα γίλνπλ νη παξαθάησ ελέξγεηεο: Ώξρηθά, δεκηνπξγήζεθαλ 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο δεηήζεηο θπθινθνξίαο, κία γηα θάζε ηχπν νρήκαηνο. Οη δεηήζεηο 

θπθινθνξίαο πεξηείραλ ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο Π/Π γηα θάζε ζελάξην. Έηζη, γηα ην 

βαζηθφ ζελάξην δεκηνπξγήζεθε ε δήηεζε θπθινθνξίαο ε νπνία πεξηείρε ηνλ αξρηθφ 

Πίλαθα Πξνέιεπζεο-Πξννξηζκνχ γηα ηα νρήκαηα Ε.Υ. ηνπ πξνζνκνηψκαηνο, ρσξίο 
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θακία ηξνπνπνίεζε, ζπλ ηνπο πίλαθεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θνξηεγά θαη ιεσθνξεία. 

Σειηθά, γηα θάζε ζελάξην νδηθήο ηηκνιφγεζεο, δεκηνπξγήζεθε ε δήηεζε θπθινθνξίαο 

πνπ πεξηείρε ηνπο δχν πίλαθεο πξνέιεπζεο πξννξηζκνχ γηα ηα νρήκαηα Ε.Υ. (νρήκαηα 

Ε.Υ. πνπ ζπλερίδνπλ ηελ πνξεία ηνπο εληφο δαθηπιίνπ θαη νρήκαηα ηχπνπ Rerouting 

πνπ θηλνχληαη ζην παξαθείκελν δίθηπν) πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθζεθε παξαπάλσ ζπλ ηνπο ζηαζεξνχο πίλαθεο πνπ αθνξνχζαλ θνξηεγά θαη 

ιεσθνξεία. Δ δήηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ιεσθνξεηνγξακκέο ηνπ Ο.Ώ..Ώ. 

ελζσκαηψλεηαη ζην ινγηζκηθφ κέζσ ηεο έληαμεο ησλ ιεσθνξεηνγξακκψλζε 

έλαρέδην Αεκνζίσλ Μεηαθνξψλ (PublicTransportPlan), ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ 

εηζάγεηαη ζην εθάζηνηε δπλακηθφ-κηθξνζθνπηθφ ζελάξην. 

ην ρήκα 5.12δηαθξίλνληαη φινη νη πίλαθεο Πξνέιεπζεο-Πξννξηζκνχ πνπ 

εηζήρζεζαλ ζηελ δήηεζε θπθινθνξίαο ηνπ ζελαξίνπ Ώ. Βπίζεο,απεηθνλίδνληαη φινη 

νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη νρεκάησλ: πκβαηηθά νρήκαηα Ε.Υ, Λεσθνξεία, Φνξηεγά θαη 

νρήκαηα Ε.Υ., ηχπνπ Rerouting. 

 

ρήκα 5.12 Καξηέια δήηεζεο θπθινθνξίαο γηα ην ελάξην Ώ 

Βπηπξφζζεηα, ζην ρήκα 5.13 απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ 

ιεσθνξεηνγξακκψλ ζε έλα ρέδην Αεκνζίσλ Μεηαθνξψλ (.Α.Μ.) απνθιεηζηηθά γηα 

ηηο γξακκέο πνπ δηαζρίδνπλ ην δαθηχιην, ελψ ζην ρήκα 5.14 παξνπζηάδεηαη ν 

ηξφπνο εηζαγσγήο ηνπ .Α.Μ. ζην εθάζηνηε κηθξνζθνπηθφ ζελάξην. 
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ρήκα 5.13 Έληαμε ησλ ιεσθνξεηνγξακκψλ ζε .Α.Μ. 

 

ρήκα 5.14 Βηζαγσγή ηνπ .Α.Μ. ζε κηθξνζθνπηθφ ζελάξην 
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Σέινο, δεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά κηθξνζθνπηθά ζελάξηα θαη ηα 

αληίζηνηρα πεηξάκαηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη εηζήρζεζαλ ζε απηά νη 

δεηήζεηο θπθινθνξίαο, ηα δεδνκέλα εκέξαο, ψξαο θαη επνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

ζπλζήθεο γηα ην πείξακα αθνξνχλ ηελ Σξίηε, 5 ΜαΎνπ 2015 (ζχκθσλα κε ηα 

ιεθζέληαεπηθαηξνπνηεκέλα θπθινθνξηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ), θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 8-9 π.κ. (φπσο θαηαλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα). 

ηα ρήκαηα 5.15 θαη 5.16 δηαθξίλεηαη ε ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ελφο 

κηθξνζθνπηθνχ ζελαξίνπ. Έηζη, ζην ρήκα 5.15 παξαηεξείηαη ε δήηεζε θπθινθνξίαο 

πνπ εηζήρζε θαηά ην εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ απφ ην ρήκα 5.16, 

δηαθξίλνληαη ε εκέξα ηεο εβδνκάδαο, ε επνρή θαη ν θαηξφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνζνκνίσζεο. 

 

ρήκα 5.15 Βηζαγσγή δήηεζεο θπθινθνξίαο ζην κηθξνζθνπηθφ ζελάξην Ώ 

 

ρήκα 5.16 Καζνξηζκφο εκέξαο, ψξαο, επνρήο θαη θαηξνχ πξνζνκνίσζεο 
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5.4 Αποηελέζμαηα 

Δ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε ζελάξην πξαγκαηνπνείηαη ζε δχν βαζκίδεο. 

Δ πξψηε αθνξά θαζνιηθή αλάιπζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ελψ ε 

δεπηέξε αλαθέξεηαη ηνπηθά ζε ηππηθέο ζέζεηο εηζφδνπ ζην δαθηχιην θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ζηελ δψλε ηηκνιφγεζεο. 

5.4.1 Αποηελέζμαηα καθολικήρ ανάλςζηρ 

ηα πιαίζηα ηεο θαζνιηθήο αλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε ζελάξην, 

παξνπζηάδνληαη, γηα ιφγνπο θαιχηεξεο επνπηείαο, δχν ράξηεο. Ο πξψηνο απεηθνλίδεη 

ηνλ πξνζνκνησκέλν θφξην αλά νδηθφ ηκήκα, ελψ ν δεχηεξνο αλαπαξηζηά ηελ κέζε 

ηαρχηεηα δηαδξνκήο αλά φρεκα θαη ζελάξην. 

Βπηπιένλ, ζην δεχηεξν ηκήκα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο γηα θάζε ζελάξην, 

παξνπζηάδνληαη ρξήζηκα ζηαηηζηηθά απφ ηελ αλάιπζε καθξνζθνπηθψλ θαη  

κηθξνζθνπηθψλ θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ. 

5.4.1.1 Αποηελέζμαηα Βαζικού εναπίος 

ην ρήκα 5.17 δηαθξίλεηαη ν ράξηεο πνπ απεηθνλίδεη ηνλ πξνζνκνησκέλν θφξην γηα 

ην βαζηθφ ζελάξην. Ώπφ ηνλ ράξηε ηνπ ρήκαηνο 5.17, δηαθξίλεηαη έληνλε 

θπθινθνξηαθή ξνή ζηνπο βαζηθνχο νδηθνχο άμνλεο θαη εηδηθφηεξα ζηηο 

ζεκαηνδνηνχκελεο αξηεξίεο πνιιψλ ισξίδσλ, εληφο ηνπ δαθηπιίνπ, γεγνλφο απφιπηα 

αλακελφκελν. Χζηφζν, αθφκε θαη νη εμεηαδφκελεο αξηεξίεο δε ζεσξνχληαη απφιπηα 

ζπκθνξεκέλεο. Ώληίζεηα, νη απιέο νδνί δηαθξίλνληαη γηα ην ρακειφ επίπεδν θφξηηζεο 

ηνπο. Δ παξαπάλσ πξνζνκνησκέλε θφξηηζε φκσο νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηελ 

νηθνλνκηθή χθεζε πνπ πιήηηεη ηε ρψξα, κε απνηέιεζκα πιήζνο νδεγψλ λα έρεη 

εγθαηαιείςεη ηε ρξήζε ηνπ νρήκαηνο Ε.Υ. νχησο ή άιισο. Βπηπιένλ, κέξνο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο θφξηηζεο νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ε 

κηθξνζθνπηθή πξνζνκνίσζε ιακβάλεη ππφςε ηηο πξαγκαηηθέο θπθινθνξηαθέο 

ζπλζήθεο, θαζψο θαη ζπλζήθεο πεξηνξηζκνχ ηεο ξνήο (ζεκαηνδνηνχκελνη θφκβνη, 

θαζπζηεξήζεηο νδεγψλ αλά θφκβν) θαη, ζπλεπψο, δχλαηαη λα δείρλεη θάπνηεο νδνχο 

σο ζεσξεηηθά αθφξηηζηεο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαπηχζζεηαη ζπκθφξεζε ζε 

απηέο. Γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε 

θπθινθνξηαθή θαηάζηαζε, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εμέηαζε κηθξνζθνπηθψλ κεγεζψλ 

ηεο θπθινθνξίαο. ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην πξάζηλν ρξψκα 

ππνδειψλεη νδνχο εμππεξέηεζεο ρακειψλ θπθινθνξηαθψλ θφξησλ, ελψ ηα 

πνξηνθαιί θαη θφθθηλν απεηθνλίδνπλ νδνχο πνπ εμππεξεηνχλ πςειφ φγθν νρεκάησλ. 
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ρήκα 5.17 Υάξηεο πξνζνκνησκέλνπ θφξηνπ γηα ην βαζηθφ ζελάξην 

ηε ζπλέρεηα, ζην ρήκα 5.18 αλαπαξίζηαηαη ν ράξηεο κέζσλ ηαρπηήησλ δηαδξνκήο. 

Σν θφθθηλν ρξψκα αλαπαξηζηά ρακειήο ηάμεσο ηαρχηεηεο, ελψ φζν πην 

αλνηρηφρξσκν δείρλεη έλα νδηθφ ηκήκα, ηφζν πην πςειέο ηαρχηεηεο αλαπηχζζνληαη 

ζε απηφ. 

Ώπφ ην παξαπάλσ ρήκα, ινηπφλ, θαη ζε ζπλάξηεζε κε φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηελ 

επεμήγεζε ηνπ ρήκαηνο 5.17, θξίλεηαη πσο αλαπηχζζεηαη έληνλε ζπκθφξεζε ζηηο 

νδνχο εληφο ηνπ δαθηπιίνπ. 

ηε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο, παξαηίζεληαη ρξήζηκα ζηαηηζηηθά πνπ εμήρζεζαλ απφ 

ηελ αλάιπζε ηνπ ζελαξίνπ θαη αθνξνχλ βαζηθά κηθξνζθνπηθά κεγέζε 

θπθινθνξηαθήο ξνήο. Σα κεγέζε απηά ζα ζπγθξηζνχλ ζηελ επφκελε ελφηεηα ηνπ 

παξφληνο θεθαιαίνπ κε ηα αληίζηνηρα θάζε ζελαξίνπ ηηκνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 
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ρήκα 5.18 Υάξηεο κέζσλ ηαρπηήησλ δηαδξνκήο γηα ην βαζηθφ ζελάξην 

ηνλ Πίλαθα 5.5 παξνπζηάδεηαη ε κέζε θαζπζηέξεζε αλά φρεκα, εθθξαζκέλε ζε 

δεπηεξφιεπηα/φρεκα/ρηιηφκεηξν (sec/veh/km). Σν ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο πξνθχπηεη 

σο ε αλακελφκελε δηαθνξά ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηάλπζε ελφο 

ρηιηνκεηξηθνχ νδηθνχ ηκήκαηνο ππφ ηδαληθέο ζπλζήθεο ξνήο θαη ηνπ ρξφλνπ δηάλπζεο 

ελφο νδηθνχ ζηνηρείνπ, ίζνπ κήθνπο, ππφ ηηο επηθξαηνχζεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο 

θαη πεξηνξηζκνχο ξνήο. Βιέγρνληαο ηε κέζε ρηιηνκεηξηθή θαζπζηέξεζε αλά φρεκα, ε 

νπνία ιακβάλεη ππφςε ην ζχλνιν ησλ νρεκάησλ θαη ε νπνία έρεη ηηκή 149 

sec/veh/km, απηή θξίλεηαη αξθεηά πςειή, αθνχ αλαθέξεηαη ζε θαζπζηέξεζε πεξίπνπ 

ίζε κε 2,5 ιεπηά/φρεκα/ρηιηφκεηξν (2,5 min/veh/km). 

Πίλαθαο 5.5 Μέζε θαζπζηέξεζε αλά φρεκα (ΐαζηθφ ελάξην) 

 

ηνλ Πίλαθα 5.6 παξνπζηάδεηαη ε κέζε ππθλφηεηα εληφο ηνπ δηθηχνπ,  εθθξαζκέλε 

ζε αξηζκφ νρεκάησλ αλά ρηιηφκεηξν νδηθνχ ζηνηρείνπ (veh/km). Δ ηηκή ηεο κέζεο 

ππθλφηεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ νρεκάησλ κεγηζηνπνηείηαη, ιακβάλνληαο ππφςε 

θπξίσο ηελ ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζηα Ε.Υ., ελψ ε ηηκή πνπ αλαθέξεηαη ζηα βαξέα 

νρήκαηα θαη ιεσθνξεία είλαη κηθξή, δηφηη νχησο ή άιισο απνηεινχλ κηθξφ πνζνζηφ 

Μζςη καθυςτζρηςη ανά όχημα (sec/veh/km) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 149,01 5,07

Ι.Χ. 148,6 5,11

Βαρζα Οχιματα 157,68 12,67

Λεωφορεία 155,03 7,38
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ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφινπ νρεκάησλ πνπ θπθινθνξεί εληφο ηνπ δαθηπιίνπ (5,50 % 

αζξνηζηηθά). 

Πίλαθαο 5.6 Μέζε ππθλφηεηα εληφο ηνπ δηθηχνπ (ΐαζηθφ ελάξην) 

 

Βπηπιένλ, ζηνλ Πίλαθα 5.7 παξαηίζεηαη ν θπθινθνξηαθφο φγθνο πνπ εμππεξεηείηαη, 

γηα ην εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα κειέηεο, ελ πξνθεηκέλσ 8-9 π.κ. Γηα λα 

ζεσξεζεί φηη έλα φρεκα εμππεξεηήζεθε, πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηε δηαδξνκή ηνπ 

εληφο ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη λα εμέιζεη απηνχ. 

Πίλαθαο 5.7 Βμππεξεηνχκελνο θπθινθνξηαθφο φγθνο θαηά ηελ ψξα αηρκήο (ΐαζηθφ 

ελάξην) 

 

Ώθνινπζεί ν Πίλαθαο 5.8, ζηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ε κέζε νπξά αλακνλήο εληφο 

ηνπ δηθηχνπ θαη αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν πξνζνκνίσζεο, ε νπνία ελ πξνθεηκέλσ 

ηαπηίδεηαη κε ηελ ψξα πξσηλήο αηρκήο, ελψ εθθξάδεηαη ζε απφιπην αξηζκφ νρεκάησλ 

(veh). 

Πίλαθαο 5.8 Μέζε νπξά αλακνλήο εληφο ηνπ δηθηχνπ (ΐαζηθφ ελάξην) 

 

Μζςη Πυκνότητα (veh/km) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 28,72 0,58

Ι.Χ. 26,26 0,54

Βαρζα Οχιματα 0,29 0,02

Λεωφορεία 2,18 0,07

Εξυπηρετοφμενοσ κυκλοφοριακόσ όγκοσ/ϊρα (veh/h) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 48234 1309

Ι.Χ. 45366 1244

Βαρζα Οχιματα 473 25

Λεωφορεία 2394 74

Μζςη ουρά αναμονήσ (veh) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 9680 289

Ι.Χ. 8851 269

Βαρζα Οχιματα 94 7

Λεωφορεία 735 28
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ηνλ Πίλαθα 5.9 πξνβάιιεηαη έλα αθφκε ελδηαθέξνλ κέγεζνο, απηφ ηνπ πιήζνπο ησλ 

απνιπκέλσλ ζηξεθνπζψλ θηλήζεσλ εληφο ηνπ δηθηχνπ. Σν κέγεζνο απηφ εθθξάδεη ηνλ 

αξηζκφ απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηψλ ησλ νδεγψλ λα ιάβνπλ ηελ επηζπκεηή 

ζηξέθνπζα θίλεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδξνκήο ηνπο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο 

νινθιήξσζεο ηεο επηζπκεηήο θίλεζεο, νη νδεγνί ησλ πξνζνκνησκέλσλ νρεκάησλ 

επαλαυπνινγίδνπλ ηε δηαδξνκή ηνπο θαη επηρεηξνχλ ιήςε λέαο ζηξέθνπζαο ζε 

επφκελν θφκβν. 

Πίλαθαο 5.9 Ώπνιπκέλεο ζηξέθνπζεο θηλήζεηο (ΐαζηθφ ελάξην) 

 

ηε ζπλέρεηα, ζηνλ Πίλαθα 5.10 παξαηίζεηαη ε κέζε ηαρχηεηα δηαδξνκήο αλά φρεκα, 

ε νπνία εθθξάδεηαη ζε ρηιηφκεηξα/ψξα (km/h). 

Πίλαθαο 5.10 Μέζε ηαρχηεηα δηαδξνκήο αλά φρεκα (ΐαζηθφ ελάξην) 

 

ηνλ Πίλαθα 5.11 παξνπζηάδεηαη ν κέζνο ρξφλνο ζηάζεο αλά φρεκα θαη αλά 

ρηιηφκεηξν νδηθνχ δηθηχνπ (sec/veh/km). 

Πίλαθαο 5.11 Μέζνο ρξφλνο ζηάζεο αλά φρεκα (ΐαζηθφ ελάξην) 

 

Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 5.12 παξαηίζεηαη ν κέζνο ρξφλνο δηαδξνκήο αλά φρεκα. Ο 

πξνθείκελνο ρξφλνο εθθξάδεη ην κέζν ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηάλπζε ελφο 

νδηθνχ ηκήκαηνο, κήθνπο ελφο ρηιηνκέηξνπ, εληφο ηνπ δηθηχνπ, απφ έλα φρεκα. 

Πίλαθαο 5.12 Μέζνο ρξφλνο δηαδξνκήο αλά φρεκα (ΐαζηθφ ελάξην) 

 

Απολυμζνεσ ςτρζφουςεσ κινήςεισ (#) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 3023 287

Ι.Χ. 2723 274

Βαρζα Οχιματα 23 6

Λεωφορεία 277 29

Μζςη ταχφτητα διαδρομήσ ανά όχημα (km/h) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 29,86 0,35

Ι.Χ. 30,16 0,35

Βαρζα Οχιματα 26,53 0,85

Λεωφορεία 24,84 0,44

Μζςοσ χρόνοσ ςτάςησ ανά όχημα (sec/veh/km) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 124,64 4,84

Ι.Χ. 124,55 4,89

Βαρζα Οχιματα 131,55 12,42

Λεωφορεία 124,95 7,2

Μζςοσ χρόνοσ διαδρομήσ ανά όχημα (sec/veh/km) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 201,17 5,1

Ι.Χ. 200,01 5,14

Βαρζα Οχιματα 216,59 12,68

Λεωφορεία 220,18 7,5



 

 

102 

 

5.4.1.2 Αποηελέζμαηα εναπίος Α 

ην ρήκα 5.19 παξνπζηάδεηαη ν ράξηεο πνπ αλαπαξηζηά ηνλ πξνζνκνησκέλν θφξην 

γηα ην ζελάξην Ώ. ην πξνθείκελν ζρήκα παξαηεξείηαη κεησκέλε ξνή ζηα νδηθά 

ζηνηρεία ηνπ δαθηπιίνπ. Δ ζχγθξηζε φκσο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ επφκελε 

ελφηεηα κεηαμχ ησλ ζελαξίσλ ηηκνιφγεζεο θαη ηνπ βαζηθνχ, ζα ζπλαξηάηαη απφ 

κηθξνζθνπηθά κεγέζε ηεο θπθινθνξίαο, ηα νπνία είλαη θαη πην αληηπξνζσπεπηηθά γηα 

ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ θαη αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζην 

ζελάξην Ώ, θαζψο θαη ζηα δχν ελαπνκείλαληα ζελάξηα ηηκνιφγεζεο πνπ αθνινπζνχλ, 

ηα νρήκαηα Ε.Υ. έρνπλ δηαζπαζηεί ζε νρήκαηα πνπ πεξλνχλ κέζα απφ ην δαθηχιην θαη 

νρήκαηα πνπ επαλαυπνινγίδνπλ ηε δηαδξνκή ηνπο θαη θηλνχληαη ζην παξαθείκελν 

νδηθφ δίθηπν. 

 

ρήκα 5.19 Υάξηεο πξνζνκνησκέλνπ θφξηνπ γηα ην ζελάξην Ώ 

ην ρήκα 5.20 παξαηίζεηαη ν ράξηεο κέζσλ ηαρπηήησλ δηαδξνκήο γηα ην ζελάξην Ώ. 

Ήδε είλαη εκθαλήο ε επηξξνή ηεο κείσζεο ζηε δήηεζε ησλ νρεκάησλ Ε.Υ., θαζψο 

ζηνλ εμεηαδφκελν ράξηε δηαπηζηψλνληαη πεξηζζφηεξα νδηθά ηκήκαηα ρξψκαηνο 

πνξηνθαιί, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη αλάπηπμε πςειφηεξσλ κέζσλ ηαρπηήησλ αλά νδηθφ 

ζηνηρείν. 
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ρήκα 5.20 Υάξηεο κέζσλ ηαρπηήησλ δηαδξνκήο γηα ην ζελάξην Ώ 

ηνλ Πίλαθα 5.13 παξνπζηάδεηαη ε κέζε θαζπζηέξεζε αλά φρεκα. 

Πίλαθαο 5.13 Μέζε θαζπζηέξεζε αλά φρεκα (ελάξην Ώ) 

 

ηνλ Πίλαθα 5.14 δηαθξίλεηαη ε κέζε ππθλφηεηα εληφο ηνπ δηθηχνπ. 

Πίλαθαο 5.14 Μέζε ππθλφηεηα εληφο ηνπ δηθηχνπ (ελάξην Ώ) 

 

Βπηπιένλ, ζηνλ Πίλαθα 5.15 παξαηίζεηαη ν θπθινθνξηαθφο φγθνο πνπ εμππεξεηείηαη 

θαηά ηελ ψξα αηρκήο. 

Μζςη καθυςτζρηςη ανά όχημα (sec/veh/km) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 117,02 8,38

Ι.Χ. 115,54 8,29

Βαρζα Οχιματα 127,26 12,66

Λεωφορεία 132,27 10,46

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 117,35 10,42

Μζςη Πυκνότητα (veh/km) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 15,68 0,64

Ι.Χ. 13,23 0,55

Βαρζα Οχιματα 0,23 0,02

Λεωφορεία 1,84 0,08

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 0,39 0,03
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Πίλαθαο 5.15 Βμππεξεηνχκελνο θπθινθνξηαθφο φγθνο θαηά ηελ ψξα αηρκήο (ελάξην 

Ώ) 

 

Ώθνινπζεί ν Πίλαθαο 5.16, ζηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ε κέζε νπξά αλακνλήο εληφο 

ηνπ δηθηχνπ. 

Πίλαθαο 5.16 Μέζε νπξά αλακνλήο εληφο ηνπ δηθηχνπ (ελάξην Ώ) 

 

ηνλ Πίλαθα 5.17 παξαηίζεηαη ν αξηζκφο ησλ απνιπκέλσλ ζηξεθνπζψλ θηλήζεσλ 

εληφο ηνπ δηθηχνπ. 

Πίλαθαο 5.17 Ώπνιπκέλεο ζηξέθνπζεο θηλήζεηο (ελάξην Ώ) 

 

ηε ζπλέρεηα, ζηνλ Πίλαθα 5.18 παξαηίζεηαη ε κέζε ηαρχηεηα δηαδξνκήο αλά φρεκα. 

Πίλαθαο 5.18 Μέζε ηαρχηεηα δηαδξνκήο αλά φρεκα (ελάξην Ώ) 

 

ηνλ Πίλαθα 5.19 παξνπζηάδεηαη ν κέζνο ρξφλνο ζηάζεο αλά φρεκα θαη αλά 

ρηιηφκεηξν νδηθνχ δηθηχνπ. 

Εξυπηρετοφμενοσ κυκλοφοριακόσ όγκοσ/ϊρα (veh/h) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 45910 1595

Ι.Χ. 40631 1412

Βαρζα Οχιματα 638 41

Λεωφορεία 3492 140

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 1150 49

Μζςη ουρά αναμονήσ (veh) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 4487 311

Ι.Χ. 3782 264

Βαρζα Οχιματα 62 6

Λεωφορεία 531 38

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 111 12

Απολυμζνεσ ςτρζφουςεσ κινήςεισ (#) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 1987 159

Ι.Χ. 1653 146

Βαρζα Οχιματα 20 5

Λεωφορεία 264 23

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 51 10

Μζςη ταχφτητα διαδρομήσ ανά όχημα (km/h) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 31,9 0,51

Ι.Χ. 32,54 0,51

Βαρζα Οχιματα 28,2 0,68

Λεωφορεία 25,63 0,56

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 30,52 0,62
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Πίλαθαο 5.19 Μέζνο ρξφλνο ζηάζεο αλά φρεκα (ελάξην Ώ) 

 

Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 5.20 παξαηίζεηαη ν κέζνο ρξφλνο δηαδξνκήο αλά φρεκα. 

Πίλαθαο 5.20 Μέζνο ρξφλνο δηαδξνκήο αλά φρεκα (ελάξην Ώ) 

 

5.4.1.3 Αποηελέζμαηα εναπίος Β 

ην ρήκα 5.21 παξνπζηάδεηαη ν ράξηεο πνπ αλαπαξηζηά ηνλ πξνζνκνησκέλν θφξην 

γηα ην ζελάξην ΐ. 

 

ρήκα 5.21 Υάξηεο πξνζνκνησκέλνπ θφξηνπ γηα ην ζελάξην ΐ 

Μζςοσ χρόνοσ ςτάςησ ανά όχημα (sec/veh/km) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 94,79 8,04

Ι.Χ. 93,96 7,95

Βαρζα Οχιματα 102,78 12,36

Λεωφορεία 102,71 10,07

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 95,68 10,07

Μζςοσ χρόνοσ διαδρομήσ ανά όχημα (sec/veh/km) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 169,95 8,52

Ι.Χ. 167,24 8,37

Βαρζα Οχιματα 186,47 12,73

Λεωφορεία 198,54 11,27

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 169,53 10,45
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ην ρήκα 5.22 πξνβάιιεηαη ν ράξηεο κέζσλ ηαρπηήησλ δηαδξνκήο γηα ην ζελάξην ΐ. 

 

ρήκα 5.22 Υάξηεο κέζσλ ηαρπηήησλ δηαδξνκήο γηα ην ζελάξην ΐ 

ηνλ Πίλαθα 5.21 παξνπζηάδεηαη ε κέζε θαζπζηέξεζε αλά φρεκα. 

Πίλαθαο 5.21 Μέζε θαζπζηέξεζε αλά φρεκα (ελάξην ΐ) 

 

ηνλ Πίλαθα 5.22 παξνπζηάδεηαη ε κέζε ππθλφηεηα εληφο ηνπ δηθηχνπ. 

Πίλαθαο 5.22 Μέζε ππθλφηεηα εληφο ηνπ δηθηχνπ (ελάξην ΐ) 

 

Βπηπξφζζεηα, ζηνλ Πίλαθα 5.23 δηαθξίλεηαη ν θπθινθνξηαθφο φγθνο πνπ 

εμππεξεηείηαη θαηά ηελ ψξα αηρκήο. 

Μζςη καθυςτζρηςη ανά όχημα (sec/veh/km) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 92,08 3,36

Ι.Χ. 89,44 3,38

Βαρζα Οχιματα 99,31 6,12

Λεωφορεία 109,75 5,11

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 93,11 4,33

Μζςη Πυκνότητα (veh/km) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 8,77 0,53

Ι.Χ. 6,45 0,41

Βαρζα Οχιματα 0,17 0,01

Λεωφορεία 1,5 0,08

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 0,65 0,05
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Πίλαθαο 5.23 Βμππεξεηνχκελνο θπθινθνξηαθφο φγθνο θαηά ηελ ψξα αηρκήο (ελάξην 

ΐ) 

 

Ώθνινπζεί ν Πίλαθαο 5.24, ζηνλ νπνίν παξαηίζεηαη ε κέζε νπξά αλακνλήο εληφο ηνπ 

δηθηχνπ. 

Πίλαθαο 5.24 Μέζε νπξά αλακνλήο εληφο ηνπ δηθηχνπ (ελάξην ΐ) 

 

ηνλ Πίλαθα 5.25 δηαθξίλεηαη ν αξηζκφο ησλ απνιπκέλσλ ζηξεθνπζψλ θηλήζεσλ 

εληφο ηνπ δηθηχνπ. 

Πίλαθαο 5.25 Ώπνιπκέλεο ζηξέθνπζεο θηλήζεηο (ελάξην ΐ) 

 

ηε ζπλέρεηα, ζηνλ Πίλαθα 5.26 παξνπζηάδεηαη ε κέζε ηαρχηεηα δηαδξνκήο αλά 

φρεκα. 

Πίλαθαο 5.26 Μέζε ηαρχηεηα δηαδξνκήο αλά φρεκα (ελάξην ΐ) 

 

ηνλ Πίλαθα 5.27 παξαηίζεηαη ν κέζνο ρξφλνο ζηάζεο αλά φρεκα θαη αλά ρηιηφκεηξν 

νδηθνχ δηθηχνπ. 

Εξυπηρετοφμενοσ κυκλοφοριακόσ όγκοσ/ϊρα (veh/h) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 39154 1110

Ι.Χ. 31362 890

Βαρζα Οχιματα 736 37

Λεωφορεία 4213 148

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 2843 92

Μζςη ουρά αναμονήσ (veh) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 1977 247

Ι.Χ. 1436 189

Βαρζα Οχιματα 35 5

Λεωφορεία 357 38

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 149 22

Απολυμζνεσ ςτρζφουςεσ κινήςεισ (#) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 1453 98

Ι.Χ. 1086 86

Βαρζα Οχιματα 18 4

Λεωφορεία 227 21

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 122 17

Μζςη ταχφτητα διαδρομήσ ανά όχημα (km/h) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 33,76 0,34

Ι.Χ. 34,89 0,34

Βαρζα Οχιματα 30,1 0,7

Λεωφορεία 26,84 0,44

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 32,46 0,38
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Πίλαθαο 5.27 Μέζνο ρξφλνο ζηάζεο αλά φρεκα (ελάξην ΐ) 

 

Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 5.28 δηαθξίλεηαη ν κέζνο ρξφλνο δηαδξνκήο αλά φρεκα. 

Πίλαθαο 5.28 Μέζνο ρξφλνο δηαδξνκήο αλά φρεκα (ελάξην ΐ) 

 

5.4.1.4 Αποηελέζμαηα εναπίος Γ 

ην ρήκα 5.23 παξνπζηάδεηαη ν ράξηεο πνπ αλαπαξηζηά ηνλ πξνζνκνησκέλν θφξην 

γηα ην ζελάξην Γ. Σν δίθηπν δηαθξίλεηαη σο ζρεδφλ αθφξηηζην. 

Μζςοσ χρόνοσ ςτάςησ ανά όχημα (sec/veh/km) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 71,7 3,17

Ι.Χ. 70,14 3,2

Βαρζα Οχιματα 76,62 5,88

Λεωφορεία 81,4 4,85

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 73,25 4,21

Μζςοσ χρόνοσ διαδρομήσ ανά όχημα (sec/veh/km) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 145,79 3,42

Ι.Χ. 141,4 3,42

Βαρζα Οχιματα 158,84 6,18

Λεωφορεία 176,36 5,47

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 145,45 4,34
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ρήκα 5.23 Υάξηεο πξνζνκνησκέλνπ θφξηνπ γηα ην ζελάξην Γ 

ην ρήκα 5.24 πξνβάιιεηαη ν ράξηεο κέζσλ ηαρπηήησλ δηαδξνκήο γηα ην ζελάξην Γ. 

Παξαηεξνχληαη πιένλ αξθεηά πεξηζζφηεξα νδηθά ηκήκαηα, ρξψκαηνο πνξηνθαιί, 

ζηνηρείν πνπ ππνδειψλεη ηελ αλάπηπμε πςειφηεξσλ ηαρπηήησλ, ζπγθξηηηθά κε ηα 

πξνεγνχκελα ζελάξηα. 
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ρήκα 5.24 Υάξηεο κέζσλ ηαρπηήησλ δηαδξνκήο γηα ην ζελάξην Γ 

ηνλ Πίλαθα 5.29 παξνπζηάδεηαη ε κέζε θαζπζηέξεζε αλά φρεκα. 

Πίλαθαο 5.29 Μέζε θαζπζηέξεζε αλά φρεκα (ελάξην Γ) 

 

ηνλ Πίλαθα 5.30 παξνπζηάδεηαη ε κέζε ππθλφηεηα εληφο ηνπ δηθηχνπ. 

Πίλαθαο 5.30 Μέζε ππθλφηεηα εληφο ηνπ δηθηχνπ (ελάξην Γ) 

 

Βπηπιένλ, ζηνλ Πίλαθα 5.31 δηαθξίλεηαη ν θπθινθνξηαθφο φγθνο πνπ εμππεξεηείηαη 

θαηά ηελ ψξα αηρκήο. 

Μζςη καθυςτζρηςη ανά όχημα (sec/veh/km) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 65,61 1,13

Ι.Χ. 59,75 0,9

Βαρζα Οχιματα 69,24 2,47

Λεωφορεία 80,63 2,76

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 66,21 1,68

Μζςη Πυκνότητα (veh/km) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 3,29 0,1

Ι.Χ. 1,73 0,05

Βαρζα Οχιματα 0,13 0,01

Λεωφορεία 1,14 0,05

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 0,29 0,01
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Πίλαθαο 5.31 Βμππεξεηνχκελνο θπθινθνξηαθφο φγθνο θαηά ηελ ψξα αηρκήο (ελάξην 

Γ) 

 

Ώθνινπζεί ν Πίλαθαο 5.32, ζηνλ νπνίν παξαηίζεηαη ε κέζε νπξά αλακνλήο εληφο ηνπ 

δηθηχνπ. 

Πίλαθαο 5.32 Μέζε νπξά αλακνλήο εληφο ηνπ δηθηχνπ (ελάξην Γ) 

 

ηνλ Πίλαθα 5.33 δηαθξίλεηαη ν αξηζκφο ησλ απνιπκέλσλ ζηξεθνπζψλ θηλήζεσλ 

εληφο ηνπ δηθηχνπ. 

Πίλαθαο 5.33 Ώπνιπκέλεο ζηξέθνπζεο θηλήζεηο (ελάξην Γ) 

 

ηε ζπλέρεηα, ζηνλ Πίλαθα 5.34 παξνπζηάδεηαη ε κέζε ηαρχηεηα δηαδξνκήο αλά 

φρεκα. 

Πίλαθαο 5.34 Μέζε ηαρχηεηα δηαδξνκήο αλά φρεκα (ελάξην Γ) 

 

ηνλ Πίλαθα 5.35 παξαηίζεηαη ν κέζνο ρξφλνο ζηάζεο αλά φρεκα θαη αλά ρηιηφκεηξν 

νδηθνχ δηθηχνπ. 

Εξυπηρετοφμενοσ κυκλοφοριακόσ όγκοσ/ϊρα (veh/h) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 20154 222

Ι.Χ. 12774 156

Βαρζα Οχιματα 803 37

Λεωφορεία 4722 86

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 1855 45

Μζςη ουρά αναμονήσ (veh) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 513 41

Ι.Χ. 254 21

Βαρζα Οχιματα 17 2

Λεωφορεία 196 18

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 46 4

Απολυμζνεσ ςτρζφουςεσ κινήςεισ (#) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 626 56

Ι.Χ. 340 52

Βαρζα Οχιματα 14 5

Λεωφορεία 215 20

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 57 12

Μζςη ταχφτητα διαδρομήσ ανά όχημα (km/h) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 36,02 0,13

Ι.Χ. 38,72 0,14

Βαρζα Οχιματα 33,18 0,51

Λεωφορεία 29,36 0,26

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 35,64 0,36
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Πίλαθαο 5.35 Μέζνο ρξφλνο ζηάζεο αλά φρεκα (ελάξην Γ) 

 

Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 5.36 δηαθξίλεηαη ν κέζνο ρξφλνο δηαδξνκήο αλά φρεκα. 

Πίλαθαο 5.36 Μέζνο ρξφλνο δηαδξνκήο αλά φρεκα (ελάξην Γ) 

 

5.4.2 Αποηελέζμαηα ζημειακήρ ανάλςζηρ 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ππν-ελφηεηαο, επεηδή ε πξαγκαηνπνηεζείζα αλάιπζε ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ δηθηχνπ δελ ιακβάλεη ππφςε θάπνην νκνηνγελέο δίθηπν θνηλψλ 

γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θπθινθνξηαθψλ πεξηνξηζκψλ, αιιά πεξηιακβάλεη 

δίθηπν απνηεινχκελν απφ πνιιέο νδνχο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ, εθηειείηαη ζεκεηαθή 

αλάιπζε ζε δχν ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηνπ δηθηχνπ. 

ηα πιαίζηα ηεο ζεκεηαθήο αλάιπζεο, ιακβάλνληαη ππφςε δχν δηαηνκέο κέηξεζεο ζε 

ηζάξηζκεο ραξαθηεξηζηηθέο εηζφδνπο ηνπ δαθηπιίνπ. Οη δηαηνκέο βξίζθνληαη επί ηεο 

ιεσθφξνπ πγγξνχ θαη ηεο ΐαζ. νθίαο θαη εηζήρζεζαλ ζην ινγηζκηθφ ππφ ηε κνξθή 

θσξαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο ησλ θπθινθνξηαθψλ 

κεγεζψλ ζηηο θχξηεο εηζφδνπο ηεο δψλεο ηηκνιφγεζεο.  ηελ παξνχζα ελφηεηα, 

ινηπφλ, ζα εμεηαζηνχλ γηα θάζε ζέζε ηα αθφινπζα ηέζζεξα θπθινθνξηαθά κεγέζε, 

γηα ηα νπνία ππήξρε ε δπλαηφηεηα θαηάγξαθεο θαη νξίδνληαη σο εμήο :  

 Φφξηνο (Count) 

 Ππθλφηεηα (Density) 

 Καηάιεςε (Occupancy) 

 Σαρχηεηα (Speed) 

Βπηπιένλ, επεηδή θαηά ηε βαζκνλφκεζε ησλ κηθξνζθνπηθψλ ζελαξίσλ, έρεη νξηζηεί 

θαηαγξαθή ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ αλά 5 ιεπηά, ζα παξνπζηαζηνχλ, αλά ζέζε θαη 

ζελάξην, ηέζζεξα δηαγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ κεηαβνιή ηνπο αλά ηζφπνζα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ψξαο αηρκήο. Βπηπξφζζεηα, γηα θάζε ζέζε 

Μζςοσ χρόνοσ ςτάςησ ανά όχημα (sec/veh/km) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 46,85 1,08

Ι.Χ. 43,57 0,86

Βαρζα Οχιματα 48,98 2,28

Λεωφορεία 54,63 2,59

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 48,77 1,53

Μζςοσ χρόνοσ διαδρομήσ ανά όχημα (sec/veh/km) Σιμή Συπική Απόκλιςη

φνολο Οχθμάτων 121,49 1,13

Ι.Χ. 111,89 0,9

Βαρζα Οχιματα 128,93 2,54

Λεωφορεία 147,28 2,72

Ι.Χ. εκτόσ δακτυλίου 118,68 1,71
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θαη ζελάξην ηηκνιφγεζεο παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα Φφξηνπ-Καηάιεςεο θαη 

Σαρχηεηαο-Φφξηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο 

ηνπηθά επηθξαηνχζεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο. Σειηθά, ζηελ επφκελε ελφηεηα ηνπ 

παξφληνο θεθαιαίνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ θαηαγξαθέλησλ 

κεγεζψλ αλά ζέζε θαη ζελάξην, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζε ηηκή ηνπ εθάζηνηε 

κεγέζνπο. 

5.4.2.1 Λ. ςγγπού 

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ηα θαηαγξαθέληα θπθινθνξηαθά κεγέζε γηα ηε ζέζε 

θσξαηή εηζφδνπ, επί ηεο Λ. πγγξνχ. Με ζπλερή γξακκή, αλαπαξίζηαηαη ν κέζνο 

φξνο ηνπ εθάζηνηε κεγέζνπο, ελψ κε δηαθεθνκκέλε πξνβάιιεηαη ε ειάρηζηε θαη 

κέγηζηε ηηκή ηνπ κεγέζνπο, κέζσ ηεο ππνινγηζζείζαο ηππηθήο απφθιηζεο. 

Βπηπξφζζεηα, κε ζπλερή ζηαζεξή γξακκή, δηαθξίλεηαη ν κέζνο φξνο ηεο ψξαο αηρκήο 

γηα θάζε θαηαγξαθέλ κέγεζνο. 

5.4.2.1.1 Βαζικό ενάπιο 

ην Αηάγξακκα 5.1 απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηνπ θφξηνπ αλά πέληε ιεπηά, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξσηλήο σξηαίαο αηρκήο. Παξαηεξείηαη φηη κεηά ην πέξαο ηνπ πξψηνπ 

κηζάσξνπ, θαηαγξάθεηαη απφηνκε κείσζε ηνπ θφξηνπ θαη, ζπλεπψο, γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηφ πσο πιένλ ππάξρεη δπζρέξεηα ζηελ εμππεξέηεζε ηεο θπθινθνξίαο. Ο 

κέζνο θφξηνο αλά πεληάιεπην ππνινγίζηεθε ζε 160 νρήκαηα, ελψ ν ζπλνιηθά 

κεηξεκέλνο αλήιζε ζηα 1914 νρήκαηα/ψξα κειέηεο. 

 

Αηάγξακκα 5.1 Φφξηνο/5 ιεπην ζηελ Λ. πγγξνχ γηα ην βαζηθφ ζελάξην 
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ην Αηάγξακκα 5.2 αλαπαξίζηαηαη ε κεηαβνιή ηεο ππθλφηεηαο αλά πέληε ιεπηά ζηελ 

εμεηαδφκελε ζέζε. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο, παξαηεξείηαη αξρηθά ρακειή ηηκή, 

ε νπνία εμειίζζεηαη νκαιά γεληθά, ελψ θαη απηή κεηά ην πέξαο ηνπ πξψηνπ 

κηζάσξνπ, απμάλεη απφηνκα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ην θψιπκα ζηελ εμππεξέηεζε 

ηεο ξνήο. Δ κέζε ππθλφηεηα γηα ηελ ψξα αηρκήο ππνινγίζηεθε ζε 89,59 

νρήκαηα/ρηιηφκεηξν. 

 

Αηάγξακκα 5.2 Ππθλφηεηα/5 ιεπην ζηελ Λ. πγγξνχ γηα ην βαζηθφ ζελάξην 

ην Αηάγξακκα 5.3 παξνπζηάδεηαη ε κεηξεκέλε θαηάιεςε θαη ε εμέιημε απηήο αλά 

πεληάιεπην. Παξαηεξείηαη θαη ζε απηφ ην κέγεζνο, απφηνκε αχμεζε κεηά ην πέξαο 

ησλ πξψησλ ηξηάληα ιεπηψλ. Δ κέζε θαηάιεςε εθηηκήζεθε ζε 66,87 %. 

 

Αηάγξακκα 5.3 Καηάιεςε/5 ιεπην ζηελ Λ. πγγξνχ γηα ην βαζηθφ ζελάξην 



 

 

115 

 

ην Αηάγξακκα 5.4 απεηθνλίδεηαη ε κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο αλά πέληε ιεπηά. 

Ώμηνζεκείσηε θξίλεηαη ε απφηνκε πηψζε ηνπ κεγέζνπο, κεηά ην πέξαο ηνπ 

κηζάσξνπ, ππνδειψλνληαο έηζη ηνπηθφ θνξεζκφ. Σειηθά, ε κέζε ηαρχηεηα 

ππνινγίζηεθε ζε 34,36 ρηιηφκεηξα/ψξα. 

 

Αηάγξακκα 5.4 Σαρχηεηα/5 ιεπην ζηελ Λ. πγγξνχ γηα ην βαζηθφ ζελάξην 

ην Αηάγξακκα 5.5 παξαηίζεηαη ην πξαγκαηνπνηεζέλ ζεκειηψδεο δηάγξακκα Φφξηνπ-

Καηάιεςεο γηα ην βαζηθφ ζελάξην. Σα ζεκεία επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγξάκκαηνο 

απεηθνλίδνληαη ρξνλνινγηθά - γεληθά - απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Παξάιιεια, γηα 

ην πξνθείκελν θαη ζπλάκα πθηζηάκελν ζελάξην θπθινθνξηαθήο δήηεζεο, 

παξαηεξείηαη πσο γηα αχμεζε ηεο θαηάιεςεο απφ 80 ζε 100%, πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηάξξεπζε ηεο θπθινθνξηάο θαη ζνβαξή παξεκπφδηζε ζηελ εμππεξέηεζε ηεο ξνήο. 
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Αηάγξακκα 5.5 Πξαγκαηηθφ δηάγξακκα Φφξηνπ-Καηάιεςεο γηα ηελ Λ. πγγξνχ θαη 

ην βαζηθφ ζελάξην 

Βπηπιένλ, ζην Αηάγξακκα 5.6 παξνπζηάδεηαη ην πξαγκαηηθφ ζεκειηψδεο δηάγξακκα 

Σαρχηεηαο-Φφξηνπ γηα ην βαζηθφ ζελάξην. Γηα ην πθηζηάκελν ζελάξην δήηεζεο 

θπθινθνξίαο, ε ρξνλνινγηθή απεηθφληζε ησλ ζεκείσλ επί ηνπ πξνθείκελνπ 

δηαγξάκκαηνο ζπκβαίλεη γεληθά απφ ηα  δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά, κε απνηέιεζκα λα 

αλαπαξηζηά ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ην θάησ ζθέινο ηνπ αλίζηνηρνπ ζεσξεηηθνχ 

δηαγξάκκαηνο. Έηζη, ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ππφ ηε κνξθή απηή εθθξάδεη ηελ 

πεξηνρή ζπκθνξεκέλεο ξνήο, αθνχ κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ζπλεπάγεηαη κε ζνβαξή 

κείσζε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δηεξρφκελνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ αλά πεληάιεπην. 

πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη πσο επέξρεηαη θαηάξξεπζε ηεο θπθινθνξίαο, κεηά ηελ 

πηψζε ηεο ηαρχηεηαο θάησ απφ 25 ρηιηφκεηξα/ψξα. 
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Αηάγξακκα 5.6 Πξαγκαηηθφ δηάγξακκα Σαρχηεηαο-Φφξηνπ γηα ηελ Λ. πγγξνχ θαη ην 

βαζηθφ ζελάξην 

5.4.2.1.2 ενάπιο Α 

ην Αηάγξακκα 5.7 απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηνπ θφξηνπ αλά πέληε ιεπηά, θαηά ην 

νξηζζέλ ρξνληθφ δηάζηεκα ελδηαθέξνληνο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην, 

παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε νκαιφηεηα ζηελ εμέιημε ηνπ κεγέζνπο, ζπγθξηηηθά κε ην 

βαζηθφ ζελάξην, θάηη πνπ αλακέλεηαη θαη γηα ηα ππφινηπα θπθινθνξηαθά κεγέζε ηνπ 

ίδηνπ ζελαξίνπ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηεο θπθινθνξηαθήο 

δήηεζεο. Ο κέζνο θφξηνο αλά πεληάιεπην ππνινγίζηεθε ζε 146 νρήκαηα, ελψ ν 

ζπλνιηθφο αλήιζε ζηα 1758 νρήκαηα/ψξα κειέηεο. 

 

Αηάγξακκα 5.7 Φφξηνο/5 ιεπην ζηελ Λ. πγγξνχ γηα ην ζελάξην Ώ 
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ην Αηάγξακκα 5.8 αλαπαξίζηαηαη ε εμέιημε ηεο ππθλφηεηαο αλά πέληε ιεπηά, ζηελ 

εμεηαδφκελε ζέζε. Δ κέζε ππθλφηεηα εθηηκήζεθε ζε 39,65 %. 

 

Αηάγξακκα 5.8 Ππθλφηεηα/5 ιεπην ζηε Λ. πγγξνχ γηα ην ζελάξην Ώ 

ην Αηάγξακκα 5.9 παξνπζηάδεηαη ε κεηξεκέλε θαηάιεςε θαη ε κεηαβνιή απηήο αλά 

πέληε ιεπηά, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κειέηεο. Δ κέζε θαηάιεςε ππνινγίζηεθε ζε 

28,71 %. 

 

Αηάγξακκα 5.9 Καηάιεςε/5 ιεπην ζηελ Λ. πγγξνχ γηα ην ζελάξην Ώ 

ην Αηάγξακκα 5.10 απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηεο ηαρχηεηαο αλά πέληε ιεπηά γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελδηαθέξνληνο. Δ κέζε ηαρχηεηα εθηηκήζεθε ζε 56,78 

ρηιηφκεηξα/ψξα. 
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Αηάγξακκα 5.10 Σαρχηεηα/5 ιεπην ζηελ Λ. πγγξνχ γηα ην ζελάξην Ώ 

ην Αηάγξακκα 5.11 παξαηίζεηαη ην πξαγκαηηθφ ζεκειηψδεο δηάγξακκα Φφξηνπ-

Καηάιεςεο γηα ην ζελάξην Ώ. 

 

Αηάγξακκα 5.11 Πξαγκαηηθφ δηάγξακκα Φφξηνπ-Καηάιεςεο γηα ηελ Λ. πγγξνχ θαη 

ην ζελάξην Ώ 

Βπηπξφζζεηα, ζην Αηάγξακκα 5.12 παξνπζηάδεηαη ην πινπνηεζέλ ζεκειηψδεο 

δηάγξακκα Σαρχηεηαο-Φφξηνπ γηα ην ζελάξην Ώ. 
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Αηάγξακκα 5.12 Πξαγκαηηθφ δηάγξακκα Σαρχηεηαο-Φφξηνπ γηα ηελ Λ. πγγξνχ θαη 

ην ζελάξην Ώ 

σόλιο : Ώπφ ηελ νπηηθή επηζθφπεζε ησλ Αηαγξακκάησλ 5.11 θαη 5.12, γίλεηαη 

εχθνια αληηιεπηή ε «πεξίεξγε» κνξθή ηνπο, κε ηηο ηξνρηέο ησλ ζεκείσλ επί ησλ 

δηαγξακκάησλ λα κελ θηλνχληαη ζηαζεξά πξνο ηε κία ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε. Σν 

πξνθείκελν θαηλφκελν νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο κείσζε ζηε δήηεζε Ε.Υ. θαη, 

ζπλεπψο, ζηε ρξήζε ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ επηθέξεη έληνλε κεηαβιεηφηεηα ζηελ 

εμέιημε ησλ θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κειέηεο. Ώπηφ 

ζπκβαίλεη, δηφηη φζν κεηψλεηαη ε θπθινθνξηαθή δήηεζε, δεκηνπξγνχληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζπλζήθεο ειεχζεξεο ξνήο (free flow conditions), κε απνηέιεζκα νη 

αθίμεηο λα ζεσξνχληαη πιένλ ηπραίεο, απνθηψληαο έληνλα ζηνραζηηθφ ραξαθηήξα. Σν 

σο άλσ πεξηγξαθέλ θαηλφκελν γίλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν αληηιεπηφ ζηα αληίζηνηρα 

δηαγξάκκαηα γηα ηα ζελάξηα ΐ θαη Γ, θαζψο θαη ζε εθείλα επί ηεο ΐαζ. νθίαο γηα ηα 

αληίζηνηρα ζελάξηα ηηκνιφγεζεο. 

5.4.2.1.3 ενάπιο Β 

ην Αηάγξακκα 5.13 απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηνπ θφξηνπ αλά 5 ιεπηά, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξσηλήο σξηαίαο αηρκήο. Ο κέζνο θφξηνο αλά πεληάιεπην ππνινγίζηεθε 

ζε 107 νρήκαηα, ελψ ν ζπλνιηθφο αλήιζε ζηα 1276 νρήκαηα/ψξα κειέηεο. 
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Αηάγξακκα 5.13 Φφξηνο/5 ιεπην ζηελ Λ. πγγξνχ γηα ην ζελάξην ΐ 

ην Αηάγξακκα 5.14 αλαπαξίζηαηαη ε εμέιημε ηεο ππθλφηεηαο αλά πεληάιεπην, γηα 

ηελ εμεηαδφκελε ζέζε. Παξαηεξείηαη ήδε έληνλε δηαθχκαλζε ζηελ εμέιημε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ, θαζψο θαη ησλ ππφινηπσλ θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ. Δ κέζε 

ππθλφηεηα εθηηκήζεθε ζε 24,11 νρήκαηα/ρηιηφκεηξν. 

 

Αηάγξακκα 5.14 Ππθλφηεηα/5 ιεπην ζηελ Λ. πγγξνχ γηα ην ζελάξην ΐ 

ην Αηάγξακκα 5.15 παξνπζηάδεηαη ε κεηξεκέλε θαηάιεςε θαη ε κεηαβνιή απηήο 

αλά πεληάιεπην, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κειέηεο. Δ κέζε θαηάιεςε ππνινγίζηεθε 

ζε 18,63 %. 
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Αηάγξακκα 5.15 Καηάιεςε/5 ιεπην ζηελ Λ. πγγξνχ γηα ην ζελάξην ΐ 

ην Αηάγξακκα 5.16 απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηεο ηαρχηεηαο αλά πέληε ιεπηά, γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελδηαθέξνληνο. Δ κέζε ηαρχηεηα εθηηκήζεθε ζε 61,24 

ρηιηφκεηξα/ψξα. 

 

Αηάγξακκα 5.16 Σαρχηεηα/5 ιεπην ζηελ Λ. πγγξνχ γηα ην ζελάξην ΐ 

ην Αηάγξακκα 5.17 παξαηίζεηαη ην πξαγκαηηθφ ζεκειηψδεο δηάγξακκα Φφξηνπ-

Καηάιεςεο γηα ην ζελάξην ΐ. 
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Αηάγξακκα 5.17 Πξαγκαηηθφ δηάγξακκα Φφξηνπ-Καηάιεςεο γηα ηελ Λ. πγγξνχ θαη 

ην ζελάξην ΐ 

Βπηπιένλ, ζην Αηάγξακκα 5.18 παξνπζηάδεηαη ην πινπνηεζέλ ζεκειηψδεο δηάγξακκα 

Σαρχηεηαο-Φφξηνπ γηα ην ζελάξην ΐ. 

 

Αηάγξακκα 5.18 Πξαγκαηηθφ δηάγξακκα Σαρχηεηαο-Φφξηνπ γηα ηελ Λ. πγγξνχ θαη 

ην ζελάξην ΐ 

5.4.2.1.4 ενάπιο Γ 

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ηα εμεηαδφκελα θπθινθνξηαθά κεγέζε θαη ε εμέιημε 

απηψλ αλά πέληε ιεπηά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο σξηαίαο αηρκήο, γηα ην ζελάξην 
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Γ. Δ έληνλε δηαθχκαλζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ εμέιημε ησλ ππφ εμέηαζε 

θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ γηα ην ζελάξην ΐ, θαζίζηαηαη αθφκε πεξηζζφηεξν αληηιεπηή 

πιένλ. Σν παξαπάλσ θαηλφκελν είλαη απφιπηα αλακελφκελν, θαζψο φζν κεηψλεηαη ε 

δήηεζε ζηε ρξήζε νρεκάησλ Ε.Υ. θαη, ζπλεπψο, ζηε ρξήζε ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ, νη 

αθίμεηο ησλ νρεκάησλ γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηπραίεο, απνθηψληαο έηζη 

έληνλα ζηνραζηηθφ ραξαθηήξα. ην Αηάγξακκα 5.19 απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηνπ 

θφξηνπ αλά πέληε ιεπηά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο σξηαίαο αηρκήο. Ο κέζνο 

θφξηνο αλά πέληε ιεπηά ππνινγίζηεθε ζε 55 νρήκαηα, ελψ ν ζπλνιηθφο αλήιζε ζηα 

653 νρήκαηα/ψξα κειέηεο. 

 

Αηάγξακκα 5.19 Φφξηνο/5 ιεπην ζηελ Λ. πγγξνχ γηα ην ζελάξην Γ 

ην Αηάγξακκα 5.20 αλαπαξίζηαηαη ε κεηαβνιή ηεο ππθλφηεηαο αλά πέληε ιεπηά, γηα 

ην εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα κειέηεο. Δ κέζε ππθλφηεηα εθηηκήζεθε ζε 12 

νρήκαηα/ρηιηφκεηξν. 
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Αηάγξακκα 5.20 Ππθλφηεηα/5 ιεπην ζηελ Λ. πγγξνχ γηα ην ζελάξην Γ 

ην Αηάγξακκα 5.21 παξνπζηάδεηαη ε κεηξεκέλε θαηάιεςε θαη ε εμέιημε απηήο αλά 

πέληε ιεπηά, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κειέηεο. Δ κέζε θαηάιεςε ππνινγίζηεθε ζε 

12 %. 

 

Αηάγξακκα 5.21 Καηάιεςε/5 ιεπην ζηελ Λ. πγγξνχ γηα ην ζελάξην Γ 

ην Αηάγξακκα 5.22 απεηθνλίδεηαη ε κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο αλά πεληάιεπην γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελδηαθέξνληνο. Δ κέζε ηαρχηεηα εθηηκήζεθε ζε 61,75 

ρηιηφκεηξα/ψξα. 
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Αηάγξακκα 5.22 Σαρχηεηα/5 ιεπην ζηελ Λ. πγγξνχ γηα ην ζελάξην Γ 

ην Αηάγξακκα 5.23 παξαηίζεηαη ην πξαγκαηηθφ ζεκειηψδεο δηάγξακκα Φφξηνπ-

Καηάιεςεο γηα ην ζελάξην Γ. 

 

Αηάγξακκα 5.23 Πξαγκαηηθφ δηάγξακκα Φφξηνπ-Καηάιεςεο γηα ηελ Λ. πγγξνχ θαη 

ην ζελάξην Γ 

Βπηπιένλ, ζην Αηάγξακκα 5.24 παξνπζηάδεηαη ην πινπνηεζέλ ζεκειηψδεο δηάγξακκα 

Σαρχηεηαο-Φφξηνπ γηα ην ζελάξην Γ. 
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Αηάγξακκα 5.24 Πξαγκαηηθφ δηάγξακκα Σαρχηεηαο-Φφξηνπ γηα ηελ Λ. πγγξνχ θαη 

ην ζελάξην Γ 

5.4.2.2 Βαζ. οθίαρ 

ε απηήλ ηελ ππν-ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα αληίζηνηρα εμειηζζφκελα 

θπθινθνξηαθά κεγέζε γηα ηε δηαηνκή επί ηεο ΐαζ. νθίαο. Ώλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε 

απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο σξηαίαο αηρκήο θαη αλά ζελάξην, ηζρχνπλ ηα 

ζρφιηα πνπ παξαηέζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, γηα ην θσξαηή εηζφδνπ ζην 

δαθηχιην, επί ηεο Λ. πγγξνχ. Βπηπιένλ, ε ζπζρέηηζε Φφξηνπ-Καηάιεςεο θαη 

Σαρχηεηαο-Φφξηνπ γηα ην εθάζηνηε ζελάξην είλαη αλάινγε κε εθείλε ε νπνία 

πεξηγξάθεθε θαη ζρνιηάζηεθε γηα ηε δηαηνκή επί ηεο Λ. πγγξνχ. 

5.4.2.2.1 Βαζικό ενάπιο 

ην Αηάγξακκα 5.25 απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηνπ θφξηνπ αλά πέληε ιεπηά, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξσηλήο σξηαίαο αηρκήο. Ο κέζνο θφξηνο  αλά πεληάιεπην 

ππνινγίζηεθε ζε 188 νρήκαηα, ελψ ν ζπλνιηθφο αλήιζε ζηα 2253 νρήκαηα/ψξα 

κειέηεο. 
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Αηάγξακκα 5.25 Φφξηνο/5 ιεπην ζηε ΐαζ. νθίαο γηα ην βαζηθφ ζελάξην 

ην Αηάγξακκα 5.26 αλαπαξίζηαηαη ε κεηαβνιή ηεο ππθλφηεηαο αλά πέληε ιεπηά, 

θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κειέηεο. Δ κέζε ππθλφηεηα εθηηκήζεθε ζε 85,75 

νρήκαηα/ρηιηφκεηξν. 

 

Αηάγξακκα 5.26 Ππθλφηεηα/5 ιεπην ζηε ΐαζ. νθίαο γηα ην βαζηθφ ζελάξην 

ην Αηάγξακκα 5.27 παξνπζηάδεηαη ε κεηξεκέλε θαηάιεςε θαη ε εμέιημε απηήο αλά 

πέληε ιεπηά, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κειέηεο. Δ κέζε θαηάιεςε ππνινγίζηεθε ζε 

57,52 %. 
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Αηάγξακκα 5.27 Καηάιεςε/5 ιεπην ζηε ΐαζ. νθίαο γηα ην βαζηθφ ζελάξην 

ην Αηάγξακκα 5.28 απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηεο ηαρχηεηαο αλά πέληε ιεπηά, γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελδηαθέξνληνο. Δ κέζε ηαρχηεηα εθηηκήζεθε ζε 53,16 

ρηιηφκεηξα/ψξα. 

 

Αηάγξακκα 5.28 Σαρχηεηα/5 ιεπην ζηε ΐαζ. νθίαο γηα ην βαζηθφ ζελάξην 

ην Αηάγξακκα 5.29 παξαηίζεηαη ην πξαγκαηηθφ ζεκειηψδεο δηάγξακκα Φφξηνπ-

Καηάιεςεο γηα ην βαζηθφ ζελάξην. 
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Αηάγξακκα 5.29 Πξαγκαηηθφ δηάγξακκα Φφξηνπ-Καηάιεςεο γηα ηε ΐαζ. νθίαο θαη 

ην βαζηθφ ζελάξην 

Βπηπιένλ, ζην Αηάγξακκα 5.30 παξνπζηάδεηαη ην πινπνηεζέλ ζεκειηψδεο δηάγξακκα 

Σαρχηεηαο-Φφξηνπ γηα ην βαζηθφ ζελάξην. 

 

Αηάγξακκα 5.30 Πξαγκαηηθφ δηάγξακκα Σαρχηεηαο-Φφξηνπ γηα ηε ΐαζ. νθίαο θαη 

ην βαζηθφ ζελάξην 
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5.4.2.2.2 ενάπιο Α 

ην Αηάγξακκα 5.31 απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηνπ θφξηνπ αλά πέληε ιεπηά, γηα ην 

εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο κέζνο θφξηνο αλά πεληάιεπην ππνινγίζηεθε ζε 

185 νρήκαηα, ελψ ν ζπλνιηθφο αλήιζε ζηα 2232 νρήκαηα/ψξα κειέηεο. 

 

Αηάγξακκα 5.31 Φφξηνο/5 ιεπην ΐαζ. νθίαο γηα ην ζελάξην Ώ 

ην Αηάγξακκα 5.32 αλαπαξίζηαηαη ε κεηαβνιή ηεο ππθλφηεηαο αλά πέληε ιεπηά, γηα 

ην εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δ κέζε ππθλφηεηα εθηηκήζεθε ζε 53,30 

νρήκαηα/ρηιηφκεηξν. 

 

Αηάγξακκα 5.32 Ππθλφηεηα/5 ιεπην ζηε ΐαζ. νθίαο γηα ην ζελάξην Ώ 
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ην Αηάγξακκα 5.33 παξνπζηάδεηαη ε κεηξεκέλε θαηάιεςε θαη ε αλά πέληε ιεπηά 

εμέιημε απηήο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κειέηεο. Δ κέζε θαηάιεςε ππνινγίζηεθε 

ζε 37 %. 

 

Αηάγξακκα 5.33 Καηάιεςε/5 ιεπην ζηε ΐαζ. νθίαο γηα ην ζελάξην Ώ 

ην Αηάγξακκα 5.34 απεηθνλίδεηαη ε κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο αλά πεληάιεπην, γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελδηαθέξνληνο. Δ κέζε ηαρχηεηα εθηηκήζεθε ζε 58,19 

ρηιηφκεηξα/ψξα. 

 

Αηάγξακκα 5.34 Σαρχηεηα/5 ιεπην ζηε ΐαζ. νθίαο γηα ην ζελάξην Ώ 

ην Αηάγξακκα 5.35 παξαηίζεηαη ην πξαγκαηηθφ ζεκειηψδεο δηάγξακκα Φφξηνπ-

Καηάιεςεο γηα ην ζελάξην Ώ. 
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Αηάγξακκα 5.35 Πξαγκαηηθφ δηάγξακκα Φφξηνπ-Καηάιεςεο γηα ηε ΐαζ. νθίαο θαη 

ην ζελάξην Ώ 

Βπηπιένλ, ζην Αηάγξακκα 5.36 παξνπζηάδεηαη ην πινπνηεζέλ ζεκειηψδεο δηάγξακκα 

Σαρχηεηαο-Φφξηνπ γηα ην ζελάξην Ώ. 

 

Αηάγξακκα 5.36 Πξαγκαηηθφ δηάγξακκα Σαρχηεηαο-Φφξηνπ γηα ηε ΐαζ. νθίαο θαη 

ην ζελάξην Ώ 
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5.4.2.2.3 ενάπιο Β 

ην Αηάγξακκα 5.37 απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηνπ θφξηνπ αλά πεληάιεπην γηα ην 

νξηζζέλ ρξνληθφ δηάζηεκα κειέηεο. Ο κέζνο θφξηνο αλά πεληάιεπην ππνινγίζηεθε 

ζε 150 νρήκαηα, ελψ ν ζπλνιηθφο αλήιζε ζηα 1804 νρήκαηα/ψξα κειέηεο. 

 

Αηάγξακκα 5.37 Φφξηνο/5 ιεπην ζηε ΐαζ. νθίαο γηα ην ζελάξην ΐ 

ην Αηάγξακκα 5.38 αλαπαξίζηαηαη ε κεηαβνιή ηεο ππθλφηεηαο αλά πέληε ιεπηά, 

ζηελ εμεηαδφκελε ζέζε. Δ κέζε ππθλφηεηα εθηηκήζεθε ζε 27,71 νρήκαηα/ρηιηφκεηξν. 

 

Αηάγξακκα 5.38 Ππθλφηεηα/5 ιεπην ζηε ΐαζ. νθίαο γηα ην ζελάξην ΐ 

ην Αηάγξακκα 5.39 παξνπζηάδεηαη ε κεηξεκέλε θαηάιεςε θαη ε εμέιημε απηήο αλά 

πεληάιεπην, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κειέηεο. Δ κέζε θαηάιεςε ππνινγίζηεθε ζε 

20 %. 
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Αηάγξακκα 5.39 Καηάιεςε/5 ιεπην ζηε ΐαζ. νθίαο γηα ην ζελάξην ΐ 

ην Αηάγξακκα 5.40 απεηθνλίδεηαη ε κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο αλά πέληε ιεπηά, γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελδηαθέξνληνο. Δ κέζε ηαρχηεηα εθηηκήζεθε ζε 61,87 

ρηιηφκεηξα/ψξα. 

 

Αηάγξακκα 5.40 Σαρχηεηα/5 ιεπην ζηε ΐαζ. νθίαο γηα ην ζελάξην ΐ 

ην Αηάγξακκα 5.41 παξαηίζεηαη ην πξαγκαηηθφ ζεκειηψδεο δηάγξακκα Φφξηνπ-

Καηάιεςεο γηα ην ζελάξην ΐ. 
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Αηάγξακκα 5.41 Πξαγκαηηθφ δηάγξακκα Φφξηνπ-Καηάιεςεο γηα ηε ΐαζ. νθίαο θαη 

ην ζελάξην ΐ 

Βπηπιένλ, ζην Αηάγξακκα 5.42 παξνπζηάδεηαη ην πινπνηεζέλ ζεκειηψδεο δηάγξακκα 

Σαρχηεηαο-Φφξηνπ γηα ην ζελάξην ΐ. 

 

Αηάγξακκα 5.42 Πξαγκαηηθφ δηάγξακκα Σαρχηεηαο-Φφξηνπ γηα ηε ΐαζ. νθίαο θαη 

ην ζελάξην ΐ 
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5.4.2.2.4 ενάπιο Γ 

ην Αηάγξακκα 5.43 απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηνπ θφξηνπ αλά πέληε ιεπηά, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξσηλήο σξηαίαο αηρκήο. Ο κέζνο θφξηνο αλά πέληε ιεπηά ππνινγίζηεθε 

ζε 72 νρήκαηα, ελψ ν ζπλνιηθφο αλήιζε ζηα 858 νρήκαηα/ψξα κειέηεο. 

 

Αηάγξακκα 5.43 Φφξηνο/5 ιεπην ζηε ΐαζ. νθίαο γηα ην ζελάξην Γ 

ην Αηάγξακκα 5.44 αλαπαξίζηαηαη ε κεηαβνιή ηεο ππθλφηεηαο αλά πέληε ιεπηά, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο σξηαίαο αηρκήο. Δ κέζε ππθλφηεηα εθηηκήζεθε ζε 

14,35 νρήκαηα/ρηιηφκεηξν. 

 

Αηάγξακκα 5.44 Ππθλφηεηα/5 ιεπην ζηε ΐαζ. νθίαο γηα ην ζελάξην Γ 
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ην Αηάγξακκα 5.45 παξνπζηάδεηαη ε κεηξεκέλε θαηάιεςε θαη ε εμέιημε απηήο αλά 

πέληε ιεπηά, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κειέηεο. Δ κέζε θαηάιεςε ππνινγίζηεθε ζε 

12,28 %. 

 

Αηάγξακκα 5.45 Καηάιεςε/5 ιεπην ζηε ΐαζ. νθίαο γηα ην ζελάξην Γ 

ην Αηάγξακκα 5.46 απεηθνλίδεηαη ε κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο αλά πέληε ιεπηά, γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελδηαθέξνληνο. Δ κέζε ηαρχηεηα εθηηκήζεθε ζε 60 

ρηιηφκεηξα/ψξα. 

 

Αηάγξακκα 5.46 Σαρχηεηα/5 ιεπην ζηε ΐαζ. νθίαο γηα ην ζελάξην Γ 

ην Αηάγξακκα 5.47 παξαηίζεηαη ην πξαγκαηηθφ ζεκειηψδεο δηάγξακκα Φφξηνπ-

Καηάιεςεο γηα ην ζελάξην Γ. 
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Αηάγξακκα 5.47 Πξαγκαηηθφ δηάγξακκα Φφξηνπ-Καηάιεςεο γηα ηε ΐαζ. νθίαο θαη 

ην ζελάξην Γ 

Βπηπιένλ, ζην Αηάγξακκα 5.48 παξνπζηάδεηαη ην πινπνηεζέλ ζεκειηψδεο δηάγξακκα 

Σαρχηεηαο-Φφξηνπ γηα ην ζελάξην Γ. 

 

Αηάγξακκα 5.48 Πξαγκαηηθφ δηάγξακκα Σαρχηεηαο-Φφξηνπ γηα ηε ΐαζ. νθίαο θαη 

ην ζελάξην Γ 

5.5 ςγκπιηική αξιολόγηζη ζεναπίυν ηιμολόγηζηρ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ιακβάλεη ρψξα ε ζχγθξηζε ησλ ηξηψλ ζελαξίσλ ηηκνιφγεζεο 

κε ην βαζηθφ ζελάξην, πξνθεηκέλνπ ηειηθά λα εμαρζεί αζθαιέο ζπκπέξαζκα γηα ηελ 
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πξφθξηζε ηνπ βέιηηζηνπ ζελαξίνπ επηβνιήο ηέινπο ζπκθφξεζεο. Δ ζχγθξηζε ησλ 

ζελαξίσλ ηηκνιφγεζεο κε ην βαζηθφ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν επίπεδα, έλα γηα θάζε 

βαζκίδα αλάιπζεο, φπσο απηέο πεξηγξάθεθαλ ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

5.5.1 ύγκπιζη ζεναπίυν ζε επίπεδο δικηύος 

ε επίπεδν δηθηχνπ, ε ζχγθξηζε ησλ ζελαξίσλ ηηκνιφγεζεο κε ην βαζηθφ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο κεηαβνιήο ησλ θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ 

πνπ παξαηέζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 5.4.1. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο 

κε ηελ κεηαβνιή ησλ θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ γηα θάζε ζελάξην ηηκνιφγεζεο. 

ηνλ Πίλαθα 5.37 δηαθξίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο κέζεο θαζπζηέξεζεο αλά νδεγφ θαη 

ρηιηφκεηξν γηα θάζε ζελάξην ηηκνιφγεζεο. Ώμηνζεκείσηε θξίλεηαη ε κείσζε ηεο 

θαζπζηέξεζεο γηα θφκηζηξν χςνπο 1,5 €, φηαλ θαη κεηψλεηαη πεξίπνπ θαηά 56 %. 

Πίλαθαο 5.37 Πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο κέζεο θαζπζηέξεζεο αλά φρεκα θαη ζελάξην 

ηηκνιφγεζεο 

 

Ώθνινχζσο, ζηνλ Πίλαθα 5.38 παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηεο κέζεο ππθλφηεηαο γηα 

θάζε ζελάξην νδηθήο ηηκνιφγεζεο. Βλ πξνθεηκέλσ, ε κέγηζηε κείσζε αλέξρεηαη ζε 

88,50 % γηα ηέινο ζπκθφξεζεο ίζν κε 1,50 €. 

Πίλαθαο 5.38 Πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο κέζεο ππθλφηεηαο αλά ζελάξην ηηκνιφγεζεο 

 

ηνλ Πίλαθα 5.39 παξαηίζεηαη ε κεηαβνιή εμππεξεηνχκελνπ θπθινθνξηαθνχ φγθνπ 

θαηά ηελ ψξα αηρκήο, γηα θάζε ζελάξην εθαξκνγήο ηέινπο ζπκθφξεζεο. 

Ώμηνπξφζεθην ζπληζηά ην γεγνλφο πσο επέξρεηαη κείσζε κφλν ζηελ θαηεγνξία ησλ 

νρεκάησλ Ε.Υ., ελψ πξαγκαηνπνηείηαη αχμεζε ζηα βαξέα νρήκαηα θαη ιεσθνξεία. Δ 

αληίζεζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο γηα θάζε ζελάξην νδηθήο ηηκνιφγεζεο 

επέξρεηαη κείσζε ζηε ρξήζε ηνπ νρήκαηνο Ε.Υ., πνπ απνηειεί θαη ην βαζηθφ πνζνζηφ 

ηεο ζχλζεζεο θπθινθνξίαο (95,50%), εμππεξεηψληαο έηζη ιηγφηεξα νρήκαηα Ε.Υ. θαη 

πεξηζζφηεξα απφ ηηο δχν ελαπνκείλνπζεο θαηεγνξίεο, ιφγσ βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ 

ξνήο. 

Μεταβολή μζςησ καθυςτζρηςησ ανά όχημα ενάριο Α ενάριο Β ενάριο Γ

φνολο Οχθμάτων -21,47% -38,21% -55,97%

Ι.Χ. -22,25% -39,81% -59,79%

Βαρζα Οχιματα -19,29% -37,02% -56,09%

Λεωφορεία -14,68% -29,21% -47,99%

Μεταβολή μζςησ πυκνότητασ ενάριο Α ενάριο Β ενάριο Γ

φνολο Οχθμάτων -45,40% -69,46% -88,54%

Ι.Χ. -49,62% -75,44% -93,41%

Βαρζα Οχιματα -20,69% -41,38% -55,17%

Λεωφορεία -15,60% -31,19% -47,71%
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Πίλαθαο 5.39 Πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ εμππεξεηνχκελνπ θπθινθνξηαθνχ φγθνπ 

αλά ζελάξην ηηκνιφγεζεο 

 

ηνλ Πίλαθα 5.40 απεηθνλίδεηαη ε κεηαβνιή ηεο κέζεο νπξάο αλακνλήο ζην δίθηπν, 

αλά ζελάξην νδηθήο ηηκνιφγεζεο. ην ζελάξην Γ, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο 

παξαηεξείηαη ζρεδφλ θαζνιηθή κείσζε ησλ νπξψλ αλακνλήο, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο ειεχζεξεο ξνήο (free flow conditions). 

Πίλαθαο 5.40 Πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο κέζεο νπξάο αλακνλήο αλά ζελάξην 

ηηκνιφγεζεο 

 

ηνλ Πίλαθα 5.41 αλαπαξίζηαηαη ε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ απνιπκέλσλ 

ζηξεθνπζψλ εληφο ηνπ δηθηχνπ. Παξαηεξείηαη πσο κε ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

ξνήο, θαηφπηλ εθαξκνγήο ησλ ζελαξίσλ νδηθήο ηηκνιφγεζεο, επέξρεηαη κείσζε ηεο 

απνηπρίαο ησλ νδεγψλ λα ιάβνπλ ηελ επηζπκεηή ζηξέθνπζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδξνκήο ηνπο. 

Πίλαθαο 5.41 Πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ απνιπκέλσλ ζηξεθνπζψλ εληφο ηνπ δηθηχνπ 

αλά ζελάξην ηηκνιφγεζεο 

 

ηνλ Πίλαθα 5.42 παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηεο κέζεο ηαρχηεηαο δηαδξνκήο αλά 

φρεκα θαη ζελάξην νδηθήο ηηκνιφγεζεο. Λφγσ ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ ξνήο 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζελαξίσλ ηηκνιφγεζεο, παξαηεξείηαη αχμεζε, κε ηε κέγηζηε 

ηηκή ηεο λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 20 %. 

Μεταβολή εξυπηρετοφμενου κυκλοφοριακοφ όγκου ενάριο Α ενάριο Β ενάριο Γ

φνολο Οχθμάτων -4,82% -18,82% -58,22%

Ι.Χ. -10,44% -30,87% -71,84%

Βαρζα Οχιματα 34,88% 55,65% 69,79%

Λεωφορεία 45,84% 75,96% 97,22%

Μεταβολή μζςησ ουράσ αναμονήσ ενάριο Α ενάριο Β ενάριο Γ

φνολο Οχθμάτων -53,64% -79,57% -94,70%

Ι.Χ. -57,27% -83,77% -97,13%

Βαρζα Οχιματα -34,01% -62,46% -81,86%

Λεωφορεία -27,68% -51,48% -73,37%

Μεταβολή πλήθουσ απολυμζνων ςτρεφουςϊν 

κινήςεων
ενάριο Α ενάριο Β ενάριο Γ

φνολο Οχθμάτων -34,25% -51,94% -79,30%

Ι.Χ. -39,29% -60,11% -87,52%

Βαρζα Οχιματα -14,21% -24,82% -39,58%

Λεωφορεία -4,71% -17,85% -22,32%
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Πίλαθαο 5.42 Πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο κέζεο ηαρχηεηαο δηαδξνκήο αλά φρεκα θαη 

ζελάξην ηηκνιφγεζεο 

 

ηνλ Πίλαθα 5.43 παξαηίζεηαη ε κεηαβνιή ηνπ κέζνπ ρξφλνπ ζηάζεο αλά νδεγφ θαη 

ζελάξην ηηκνιφγεζεο. Γηα θάζε ζελάξην παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ εμεηαδφκελνπ 

κεγέζνπο, ε κέγηζηε ηηκή ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 62,41 %. 

Πίλαθαο 5.43 Πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ κέζνπ ρξφλνπ ζηάζεο αλά φρεκα θαη 

ζελάξην ηηκνιφγεζεο 

 

Σειηθά, ζηνλ Πίλαθα 5.44 απεηθνλίδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ κέζνπ ρξφλνπ δηαδξνκήο 

αλά νδεγφ θαη ζελάξην ηηκνιφγεζεο. Δ κείσζε πνπ επέξρεηαη έπεηηα απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζελαξίσλ ηηκνιφγεζεο θξίλεηαη σο απνιχησο ινγηθή, θξίλνληαο θαη 

απφ ηελ κείσζε ησλ αληίζηνηρσλ νπξψλ αλακνλήο θαη θαζπζηεξήζεσλ αλά φρεκα. 

Πίλαθαο 5.44 Πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ κέζνπ ρξφλνπ δηαδξνκήο αλά φρεκα θαη 

ζελάξην ηηκνιφγεζεο 

 

5.5.2 ύγκπιζη ζεναπίυν ζε ηοπικό επίπεδο 

ε ηνπηθφ επίπεδν, ε ζχγθξηζε ησλ ζελαξίσλ ηηκνιφγεζεο κε ην βαζηθφ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο κεηαβνιήο ησλ θπθινθνξηαθψλ 

κεγεζψλ πνπ παξαηέζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 5.4.2. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη νη 

πίλαθεο κε ηελ κεηαβνιή ησλ θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ γηα θάζε ζελάξην 

ηηκνιφγεζεο. 

ηνλ Πίλαθα 5.45 παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ αληρλεπκέλσλ 

θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ επί ηνπ θσξαηή κέηξεζεο πνπ βξίζθεηαη ζηε Λ. πγγξνχ. 

Μεηά ηελ επηβνιή ησλ ζελαξίσλ νδηθήο ηηκνιφγεζεο, επέξρεηαη κείσζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θπθινθνξηαθήο ξνήο, ε νπνία θξίλεηαη σο ζεκαληηθή. 

Μεταβολή μζςησ ταχφτητασ διαδρομήσ ανά όχημα ενάριο Α ενάριο Β ενάριο Γ

φνολο Οχθμάτων 6,83% 13,06% 20,63%

Ι.Χ. 7,89% 15,68% 28,38%

Βαρζα Οχιματα 6,29% 13,46% 25,07%

Λεωφορεία 3,18% 8,05% 18,20%

Μεταβολή μζςου χρόνου ςτάςησ ανά όχημα ενάριο Α ενάριο Β ενάριο Γ

φνολο Οχθμάτων -23,95% -42,47% -62,41%

Ι.Χ. -24,56% -43,69% -65,02%

Βαρζα Οχιματα -21,87% -41,76% -62,77%

Λεωφορεία -17,80% -34,85% -56,28%

Μεταβολή μζςου χρόνου διαδρομήσ ανά όχημα ενάριο Α ενάριο Β ενάριο Γ

φνολο Οχθμάτων -15,52% -27,53% -39,61%

Ι.Χ. -16,38% -29,30% -44,06%

Βαρζα Οχιματα -13,91% -26,66% -40,47%

Λεωφορεία -9,83% -19,90% -33,11%
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Πίλαθαο 5.45 Πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ θαηαγξαθφκελσλ θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ 

επί ηνπ θσξαηή ζηε Λ. πγγξνχ 

 

ηνλ Πίλαθα 5.46 θαηαγξάθεηαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ κεηξνχκελσλ 

θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ επί ηνπ αληρλεπηή ζηε ΐαζ. νθίαο. Καη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, είλαη αηζζεηή ε κείσζε ησλ θαηαγξαθφκελσλ κεγεζψλ θπθινθνξηαθήο 

ξνήο. 

Πίλαθαο 5.46 Πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ θαηαγξαθφκελσλ θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ 

επί ηνπ θσξαηή ζηε ΐαζ. νθίαο 

 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά, γηα φια ηα ζελάξηα θαη αλά δηαηνκή, 

ηα πξαγκαηηθά δηαγξάκκαηα Καηάιεςεο-Φφξηνπ θαη Σαρχηεηαο Αηαδξνκήο-Φφξηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε θαηαλφεζε ηεο κεηαβνιήο ηεο ζπζρέηηζεο ησλ 

εμεηαδφκελσλ θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ θαη, ηειηθά, ε εμαγσγή ρξήζηκσλ θαη 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο θπθινθνξηαθέο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ε 

εθαξκνγή ηνπ εθάζηνηε ζελαξίνπ. 

Έηζη, ζην Αηάγξακκα 5.49 δηαθξίλεηαη ε γξαθηθή ζρέζε κεηαμχ θαηάιεςεο θαη 

θφξηνπ γηα φια ηα πηζαλά ζελάξηα επί ηεο Λ. πγγξνχ. Παξαηεξείηαη πσο αξρηθά, γηα 

ην βαζηθφ ζελάξην, εμππεξεηείηαη πςειφο πεληάιεπηνο θπθινθνξηαθφο φγθνο, κε 

ηαπηφρξνλα πςειή ηηκή θαηάιεςεο. Ώληίζεηα, φζν εθαξκφδνληαη απζηεξφηεξα 

κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο θπθινθνξίαο, ππάξρεη ε ηάζε εμππεξέηεζεο κηθξνχ αξηζκνχ 

νρεκάησλ αλά πέληε ιεπηά, κε παξάιιειε πηψζε ηεο θαηάιεςεο. Χζηφζν, ην 

ζπγθεθξηκέλν ρακειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο θπθινθνξηαθνχ φγθνπ νθείιεηαη ζηε 

ρακειή δήηεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ ηνπο νδεγνχο, ιφγσ ηεο επηβνιή ηνπ κέηξνπ 

νδηθήο ηηκνιφγεζεο θαη φρη δηφηη αλαπηχζζνληαη ζπλζήθεο θνξεζκνχ ζην δίθηπν.  

Ποςοςτιαία Μεταβολή Κυκλοφοριακοφ Μεγζθουσ ενάριο Α ενάριο Β ενάριο Γ

Μζςοσ φόρτοσ ανά πεντάλεπτο -8,75% -33,75% -65,63%

υνολικόσ Φόρτοσ κατά την ϊρα αιχμήσ -8,15% -33,33% -65,88%

Μζςη Πυκνότητα -55,74% -73,09% -86,64%

Μζςη Κατάληψη -57,07% -72,14% -83,30%

Μζςη ταχφτητα 65,25% 78,23% 79,71%

ΘΕΗ : Λ. ΤΓΓΡΟΤ

Ποςοςτιαία Μεταβολή Κυκλοφοριακοφ Μεγζθουσ ενάριο Α ενάριο Β ενάριο Γ

Μζςοσ φόρτοσ ανά πεντάλεπτο -1,60% -20,21% -61,70%

υνολικόσ Φόρτοσ κατά την ϊρα αιχμήσ -0,93% -19,93% -61,92%

Μζςη Πυκνότητα -37,84% -67,69% -83,27%

Μζςη Κατάληψη -35,78% -65,30% -78,65%

Μζςη ταχφτητα 9,46% 16,38% 16,63%

ΘΕΗ : ΒΑ. ΟΦΙΑ



 

 

144 

 

 

Αηάγξακκα 5.49 ρέζε Καηάιεςεο-Φφξηνπ γηα φια ηα ζελάξηα επί ηεο Λ. πγγξνχ 

ην Αηάγξακκα 5.50 παξνπζηάδεηαη ε γξαθηθή ζρέζε κεηαμχ ηαρχηεηαο δηαδξνκήο 

θαη θφξηνπ γηα φια ηα πηζαλά ζελάξηα επί ηεο Λ. πγγξνχ. Ώξρηθά, θαηά ην βαζηθφ 

ζελάξην δηαθξίλεηαη ε εμππεξέηεζε ρακειήο ηάμεσο πεληάιεπηνπ θπθινθνξηαθνχ 

φγθνπ ππφ ηελ αλάπηπμε ρακειψλ ηαρπηήησλ δηαδξνκήο αλά φρεκα. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηα ρακειά επίπεδα θαη ησλ δχν εμεηαδφκελσλ θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ, 

γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πσο επηθξαηεί θνξεζκφο ζην νδηθφ δίθηπν. Ώληίζεηα, κε 

ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο δήηεζεο ησλ νρεκάησλ Ε.Υ. θαη, ζπλεπψο, θαη 

ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ, παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ εμππεξεηνχκελνπ θπθινθνξηαθνχ 

φγθνπ, κε παξάιιειε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο δηαδξνκήο. Σν σο άλσ πεξηγξαθέλ 

θαηλφκελν, φκσο, ζπκβαίλεη κέρξη έλα νξηαθφ ζεκείν, θαζψο γηα ην απζηεξφηεξν 

ζελάξην ηηκνιφγεζεο, δειαδή ην ζελάξην Γ κε ην πςειφηεξν ηέινο ζπκθφξεζεο, 

παξαηεξείηαη εμππεξέηεζε ρακειήο ηάμεσο θφξηνπ, κε πςειέο ηαρχηεηεο δηαδξνκήο. 

Σνχην ζπκβαίλεη δηφηη θαηά ην ηξίην ζελάξην ηηκνιφγεζεο, ε ρξήζε ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ έρεη πεξηνξηζηεί ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ, ψζηε νη αθίμεηο ησλ νρεκάησλ λα 

ζεσξνχληαη πιένλ ηπραίεο, κε απνηέιεζκα νη ζπλζήθεο ξνήο λα πξνζεγγίδνπλ εθείλεο 

ηεο ειεχζεξεο ξνήο. 
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Αηάγξακκα 5.50 ρέζε Σαρχηεηαο Αηαδξνκήο-Φφξηνπ γηα φια ηα ζελάξηα επί ηεο Λ. 

πγγξνχ 

ην Αηάγξακκα 5.51 παξνπζηάδεηαη ε γξαθηθή ζρέζε κεηαμχ θαηάιεςεο θαη θφξηνπ 

γηα φια ηα πηζαλά ζελάξηα επί ηεο ΐαζ. νθίαο. Γηα ηελ πξνθείκελε δηαηνκή θαη ηε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ, εμάγνληαη 

ζπκπεξάζκαηα αλάινγα κε εθείλα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ αληίζηνηρε ζέζε επί ηεο Λ. 

πγγξνχ. 
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Αηάγξακκα 5.51 ρέζε Καηάιεςεο-Φφξηνπ γηα φια ηα ζελάξηα επί ηεο ΐαζ. νθίαο 

Σέινο, ζην Αηάγξακκα 5.52 απεηθνλίδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηαρχηεηαο δηαδξνκήο θαη 

θφξηνπ γηα φια ηα πηζαλά ζελάξηα επί ηεο ΐαζ. νθίαο. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

θαη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ, ηζρχνπλ 

ζπκπεξάζκαηα αλάινγα κε εθείλα πνπ εμήρζεζαλ γηα ηελ αληίζηνηρε ζέζε επί ηεο Λ. 

πγγξνχ. 
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Αηάγξακκα 5.52 ρέζε Σαρχηεηαο Αηαδξνκήο-Φφξηνπ γηα φια ηα ζελάξηα επί ηεο 

ΐαζ. νθίαο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ 

ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

6.1 ςμπεπάζμαηα 

Ώπφ ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζελαξίσλ ζηαηηθήο ηηκνιφγεζεο κε ην βαζηθφ, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

α. Σφζν απφ ηελ αλάιπζε ηνπ δηθηχνπ ζπλνιηθά, φζν θαη απφ ηελ αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνπηθά ζηνπο δχν εμεηαδφκελνπο θσξαηέο ησλ νδψλ πγγξνχ θαη 

ΐαζ. νθίαο, πξνθχπηεη πσο ε ππνινγηζκέλε κείσζε ησλ καθξνζθνπηθψλ θαη 

κηθξνζθνπηθψλ κεγεζψλ ηεο ξνήο γηα ην ηξίην ζελάξην ηηκνιφγεζεο είλαη ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ εθηηκάηαη γηα ηα δχν ππφινηπα ζελάξηα ηηκνιφγεζεο. 

πλεπψο, σο ζεσξεηηθά θαηαιιειφηεξν πξνο εθαξκνγή ζελάξην ηηκνιφγεζεο 

θξίλεηαη ην ζελάξην Γ. 

β. Χζηφζν, ε επηινγή ηνπ ζελαξίνπ Γ εγθπκνλεί ηνλ θίλδπλν ππνιεηηνπξγίαο ησλ 

νδηθψλ ππνδνκψλ εληφο ηνπ κηθξνχ δαθηπιίνπ ηεο Ώζήλαο, ζέηνληαο, θαηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ην δίθηπν ζε θαηάζηαζε ππνρξεζηκνπνίεζεο. 

γ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε πξφθξηζε θαη, ηειηθά, εθαξκνγή ηνπ βέιηηζηνπ ζελαξίνπ 

ηηκνιφγεζεο έγθεηηαη ζηε ζθνπηά απφ ηελ νπνία εμεηάδεηαη ην εγρείξεκα απφ ηελ 

εθάζηνηε πνιηηηθή αξρή. Ώπηφ ζεκαίλεη πσο αλ θχξην ζηφρν απνηειεί ε πιήξεο 

απνθφξηηζε ησλ θεληξηθψλ νδηθψλ αμφλσλ ηνπ κηθξνχ δαθηπιίνπ θαη ε επλφεζε ησλ 

πεδή κεηαθηλήζεσλ, θαζψο θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ κε ηε ρξήζε ησλ Αεκνζίσλ 

Ώζηηθψλ πγθνηλσληψλ, ηφηε πξέπεη λα εθαξκνζηεί ην ηξίην ζελάξην ηηκνιφγεζεο. 

Ώληίζεηα, αλ βαζηθφ ζθνπφ ζπληζηά ε ζεκαληηθή απνθφξηηζε ηνπ αζηηθνχ νδηθνχ 

ηζηνχ, αιιά ρσξίο λα θαηαζηνχλ νη νδηθέο ππνδνκέο παξνπιηζκέλεο, ηφηε 

θαηαιιειφηεξν ζελάξην ηηκνιφγεζεο πξνο εθαξκνγή θξίλεηαη ην δεχηεξν. 
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6.2 Πποηάζειρ για πεπαιηέπυ έπεςνα 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο παξαηίζεηαη ζεηξά πξνηάζεσλ γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα : 

 Αηεχξπλζε ηεο πεξηνρήο πξνζνκνίσζεο, εθηφο απφ ηε κειέηε ηνπ κηθξνχ 

δαθηπιίνπ Ώζελψλ 

 Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα δηάθνξα ζελάξηα ζηαηηθήο ηηκνιφγεζεο, αλά ηχπν νδνχ 

 Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ δηαθφξσλ ζελαξίσλ ηηκνιφγεζεο, κε εηζαγσγή 

ησλ ηαμί θαη δηθχθισλ ζηε ζχλζεζε θπθινθνξίαο, φηαλ ηερληθνί ιφγνη θαη 

λέεο πξνγξακκαηηζηηθέο δπλαηφηεηεο ην επηηξέςνπλ 

 Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε ζελαξίνπ δπλακηθήο ηηκνιφγεζεο ηεο ζπκθφξεζεο, 

δειαδή ηηκνιφγεζεο πνπ ππνινγίδεη ην χςνο θνκίζηξνπ ζπλαξηήζεη ησλ 

εθάζηνηε επηθξαηνπζψλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, 

ηνπ θφξηνπ θαη ηεο θαηάιεςεο 
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