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Περίληψη 
 
Η παρούσα εργασία μελετά τη διακύμανση των κυκλοφοριακών φόρτων και της διάρκειας διαδρομών 
μετά από μια ενδεχόμενη αλλαγή στα στοιχεία του δικτύου. Οι αλλαγές κυκλοφοριακής ικανότητας 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ανάπτυξης μιας αξιοβίωτης πόλης, όπου διατυπώνεται η συμβολή της 
προώθησης μέτρων ήπιας κινητικότητας στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου αστικού οδικού 
περιβάλλοντος.   

Περιοχή μελέτης είναι η Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου εξετάζονται το σενάριο αναφοράς και δύο 
πιθανά σενάρια. Το πρώτο σενάριο εισάγει λεωφορειοδρόμους και ποδηλατοδρόμους σε οδικούς 
άξονες, ενώ το δεύτερο σενάριο αφορά στην εφαρμογή μέτρων ελέγχου της ταχύτητας. 
Προσδιορίζεται η σημασία των μέτρων αυτών, με βάση τη βιώσιμη κινητικότητα, καθώς επίσης και 
τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται οι οδικοί άξονες στους οποίους είναι σκόπιμο να εφαρμοστούν. 
Στο πρακτικό μέρος γίνεται συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τα τρία 
σενάρια στο λογισμικό VISUM. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που απορρέουν από την 
έρευνα, ενώ παρατίθενται και προτάσεις που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ασφαλέστερων 
συνθηκών κυκλοφορίας.  
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Abstract 
 
The paper focuses on the variation of travel time and volume after any change in traffic network 
components. Changes in the transport capacity held within the framework of a worth-living city, 
which sets out the contribution of promoting soft mobility measures in order to develop a safer urban 
road transport environment. 

The study area is Eastern Thessaloniki, in Greece. The current situation in the road network is 
imprinting upon the baseline scenario and two possible scenarios are considered. The first scenario 
introduces bus and bike lanes in main roads of the network, whereas the second scenario involves the 
implementation of speed control measures. The importance of traffic calming measures is determined, 
in light of sustainable mobility, as well as the criteria for selecting the roads in which they should be 
implemented. In the practical part, there is a comparative presentation of the results of the scenarios in 
VISUM software. Finally, conclusions arising from the investigation and proposals of the research are 
presented.  

 
Keywords: Traffic calming measures, urban road safety, Eastern Thessaloniki road network, VISUM software, 
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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία εξετάζει την βιώσιμη κινητικότητα, δηλαδή την δημιουργία και 
εφαρμογή ενός βιώσιμου συστήματος μεταφοράς στην περιοχή της Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης. Ένα βιώσιμο σύστημα μεταφοράς πρέπει να επιτρέπει την βασική πρόσβαση 
των ατόμων με ασφαλή τρόπο, να προσφέρει επιλογές μεταφορικών μέσων, 
αντιμετωπίζοντας την άνιση ανάπτυξη των διαφορετικών μεταφορικών μέσων, να συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στις πόλεις, θέτοντας όρια εκπομπών 
και αποβλήτων, να περιορίζει τα φαινόμενα του κορεσμού και της συμφόρησης. 

1.1 Προγενέστερη έρευνα 

Για την περιοχή μελέτης λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσματα των παρακάτω διπλωματικών 
εργασιών: 

 Τσακιροπούλου Ανθή, «Συνέργεια Αστικών Μαζικών Μεταφορών και Ποδηλάτου στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης», 

 Δημητριάδου Ανεστίνα και Μάγκος Ευριπίδης, «Οργάνωση του ποδηλατικού δικτύου 
στο Δήμο Καλαμαριάς και της διασύνδεσής του με το αντίστοιχο του Δήμου 
Θεσσαλονίκης» και 

 Στρατάκη Στέλλα, «Μέθοδοι κατανομής κυκλοφορίας και εφαρμογές σε αστικό οδικό 
δίκτυο με το λογισμικό VISUM». 

Στην τελευταία εργασία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μεταβολής ενός παράγοντα (One-factor-
at-time), για την ανάλυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων στις μεταβολές της ζήτησης και 
της προσφοράς στο οδικό δίκτυο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.  

Διερευνήθηκε η σχέση που συνδέει τη μεταβολή του λόγου του κυκλοφοριακού φόρτου προς 
την χωρητικότητα καθώς μεταβάλλεται η ζήτηση και η προσφορά. Η σχέση, η οποία συνδέει 
την μεταβολή του κυκλοφοριακού φόρτου καθώς μεταβάλλεται η ζήτηση είναι γραμμική. 
Αντίθετα η σχέση, η οποία συνδέει την μεταβολή του κυκλοφοριακού φόρτου καθώς 
μεταβάλλεται η προσφορά είναι υπερβολική συνάρτηση.  

Διερευνήθηκε επίσης η σχέση που συνδέει την μεταβολή του λόγου  , όπου to o βέλτιστος 

χρόνος διαδρομής και tcur ο χρόνος διαδρομής φορτισμένου δικτύου, και η σχέση που 
συνδέει την μεταβολή του λόγου  , όπου vo η βέλτιστη ταχύτητα (Voptimum) και vcur η 

ταχύτητα φορτισμένου δικτύου, καθώς μεταβάλλεται η ζήτηση και η προσφορά. 

Παρατηρήθηκε, στο οδικό δίκτυο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ότι αν μειωθεί η 
υπάρχουσα χωρητικότητα κατά 40%, το επίπεδο εξυπηρέτησης παραμένει το ίδιο. Υπάρχει η 
δυνατότητα περιορισμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας σε κάποια τμήματα του οδικού 
δικτύου της Θεσσαλονίκης, με την παραχώρηση μέρους του οδικού τμήματος για άλλες 
χρήσεις και λειτουργίες, πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν 
σε συμφωνία με τις προτάσεις για ποδηλατόδρομο, όπως διατυπώθηκαν στη διπλωματική 
εργασία της Τσακιροπούλου Ανθής για το τμήμα της περιοχής μελέτης στον Δήμο 
Θεσσαλονίκης και στη διπλωματική εργασία των Δημητριάδου Ανεστίνας και Μάγκου 
Ευριπίδη για το τμήμα που βρίσκεται στο Δήμο Καλαμαριάς.  

1.2 Στόχος  
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Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εμπεριστατωμένη προώθηση συλλογικών μέσων 
μεταφοράς και η εφαρμογή μέτρων ήπιας κινητικότητας στην περιοχή της Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης. Με τη χρήση υποδειγμάτων Σχεδιασμού Μεταφορών, παρουσιάζονται δύο 
σενάρια παρεμβάσεων και λήψης μέτρων ήπιας κινητικότητας, με σκοπό την ανάδειξη των 
ωφελειών της πεζής μετακίνησης, της ποδηλασίας καθώς και της ενίσχυσης των συλλογικών 
μέσων μεταφοράς, στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας αξιοβίωτης πόλης. Κύριοι κατευθυντήριοι 
άξονες αποτελούν η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, η αναβάθμιση του βιοτικού 
τους επιπέδου, η ενίσχυση της έννοιας της γειτονιάς, η τόνωση της τοπικής αγοράς, χωρίς την 
αντίστοιχη επιβάρυνση στους χρόνους μετακίνησης των κατοίκων.  

1.3 Προτεινόμενη Στρατηγική 

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πολεοδόμο Fred Kent «Αν σχεδιάζετε πόλεις για αυτοκίνητα και 
κίνηση, θα έχετε αυτοκίνητα και κίνηση. Αν σχεδιάζετε για ανθρώπους και χώρους, θα έχετε 
ανθρώπους και χώρους». Επομένως, η στρατηγική που ακολουθεί η παρούσα έρευνα συνάδει 
με τους στόχους του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης 
(Σ.Β.Α.Κ.). Το Σ.Β.Α.Κ. είναι στρατηγικό σχέδιο που έχει εκπονηθεί για να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες κινητικότητας των ατόμων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και τον περιβάλλοντα 
χώρο για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού 
και λαμβάνει υπόψη τις αρχές ολοκλήρωσης, συμμετοχής και αξιολόγησης. (ΣΑΣΘ 2012) 

Επιδιώκεται να προσδιορισθούν τρόποι επίλυσης των κυκλοφοριακών προβλημάτων κυρίως 
μέσω της διαχείρισης της κυκλοφορίας και όχι με την κατασκευή νέας υποδομής.  

Ένας κύριος πυλώνας του Σ.Β.Α.Κ. είναι ο περιορισμός ή και η απαγόρευση χρήσης του Ι.Χ. 
στον αστικό ιστό και ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης. Στην έρευνα η στρατηγική αυτή 
υλοποιείται με την εφαρμογή της σηματορρύθμισης διαδοχικών κύριων σηματοδοτημένων  
κόμβων σύμφωνα με την αρχή του πράσινου ή κόκκινου κύματος (Gartner, N.H. & 
Stamatiadis, C., 2002). Επιπλέον, η διαχείριση της στάθμευσης επηρεάζει το μέγεθος και τη 
γεωγραφική και χρονική κατανομή της κυκλοφοριακής ροής. 

Δύο άλλοι στόχοι του Σ.Β.Α.Κ. είναι η ενίσχυση της χρήσης των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς μέσω δημιουργίας νέων και αξιοποίησης των υπαρχουσών υποδομών και η 
ενθάρρυνση χρήσης άλλων φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μετακίνησης (ποδήλατο, πεζή 
μετακίνηση) μέσω δημιουργίας κατάλληλων υποδομών και λήψης μέτρων. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την επέκταση του δικτύου ποδηλατό/λεωφορειολωρίδων και τον 
επανασχεδιασμό του δικτύου ποδηλατό/λεωφορειακών γραμμών. Ακόμη, τα ΜΜΜ 
προωθούνται με τις αποκλειστικές λωρίδες κυκλοφορίας ΔΑΣ καθώς και με την 
προτεραιότητά τους σε σηματοδοτημένους κόμβους. Η καθιέρωση ενιαίου και ευφυούς 
συστήματος εισιτηρίων και πληρωμής και η συνεργασία με άλλους βασικούς φορείς της 
πόλης (ΠΚΜ, ΔΘ, ΙΜΕΤ) διευκολύνουν την ανάπτυξη επαρκούς συστήματος διαχείρισης 
αστικής κινητικότητας και ελέγχου της κυκλοφορίας.  

Ένας άλλος στόχος, ο οποίος υποστηρίζεται και από την παρούσα έρευνα, είναι η σταδιακή 
αλλαγή της νοοτροπίας των μετακινούμενων στην πόλη μέσα από διάφορα μέτρα και 
καμπάνιες. Τέλος, η διερεύνηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στα ΜΜΜ αποτελεί ένα 
στόχο για πιθανές μελλοντικές εργασίες. 

 

2. Ήπια Κινητικότητα 
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Η αύξηση της κίνησης στα αστικά κέντρα έχει ως αποτέλεσμα το επαναλαμβανόμενο 
φαινόμενο της κυκλοφοριακής συμφόρησης με πολυάριθμες αρνητικές συνέπειες, ως προς το 
χαμένο χρόνο, την περιβαλλοντική όχληση και τα οδικά ατυχήματα. Οι οδικές μεταφορές 
αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα ρύπανσης του περιβάλλοντος, σε σχέση με τα 
υπόλοιπα είδη μεταφορών και επιπλέον τον ταχύτερα εξελισσόμενο, παρά τις προσπάθειες οι 
οποίες καταβάλλονται για το αντίθετο. Εκτός όμως από τη συνολική κυκλοφορία οχημάτων 
και τη σύνθεσή της, υπάρχουν και άλλοι κυκλοφοριακοί παράγοντες που συμβάλλουν σε 
αυξημένες εκπομπές ρύπων από τα οχήματα, όπως η διακοπτόμενη πορεία και η 
κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορρύπανση εντείνονται κάθε 
χρόνο. Η αστική κυκλοφορία ευθύνεται για το 40% των εκπομπών CO2 και οι οδικές 
μεταφορές για το 70% των εκπομπών άλλων ρύπων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2007). 

Τα κυριότερα προβλήματα των συστημάτων Μεταφορών συνοψίζονται στα κάτωθι: 

 Άνιση ανάπτυξη των διαφορετικών τρόπων μεταφοράς, με κυριαρχία των οδικών 
Μεταφορών έναντι των υπολοίπων.  

 Συμφόρηση στους μεγάλους οδικούς άξονες, καθώς και στα μεγάλα αστικά κέντρα, με 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής. 

 Έλλειψη δικτυακών διασυνδέσεων και χαμηλή διατροπικότητα, που εμποδίζουν την 
ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. 

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών απαιτεί ενιαία στρατηγική. Στην ουσία θα πρέπει 
να προωθηθεί ένα γενικό πλαίσιο που μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει στην αυτορρύθμιση των 
υπηρεσιών στις μεταφορές.  

Ο Σχεδιασμός Μεταφορών σε σχέση με την πόλη, τον δημόσιο χώρο της, τους δρόμους και 
τις μετακινήσεις που γίνονται σε αυτήν, θα πρέπει να νοηθεί ως το τελικό αποτέλεσμα μιας 
αλυσίδας ενεργειών και δραστηριοτήτων. Η αλυσίδα αυτή ξεκινά με την υιοθέτηση μιας 
δημόσιας πολιτικής για την κινητικότητα και οδηγεί στην εκπόνηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας και τέλος στην υλοποίηση του σχεδίου αυτού [Ταξιλτάρης Χ., 2014]. 

Ο αστικός συγκοινωνιακός σχεδιασμός είχε επικεντρωθεί στην εξυπηρέτηση και προώθηση 
της μεμονωμένης, ατομικής, μηχανοκίνητης μετακίνησης. Αποτέλεσμα της παραπάνω 
διαδικασίας ήταν η δημιουργία πόλεων κυριαρχούμενων πλήρως από τα Ι.Χ. Τα πάρκα και 
γενικότερα οι χώροι πρασίνου έχουν καταληφθεί από τα αυτοκίνητα, είτε για τη δημιουργία 
χώρων στάθμευσης, είτε για τη διευκόλυνση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Η πεζή 
μετακίνηση έχει παραγκωνισθεί με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
περισσοτέρων κατοίκων των πόλεων.  

Όμως, ο αστικός συγκοινωνιακός σχεδιασμός είναι μια ατέρμων λειτουργία, με διαρκείς 
επικαιροποιήσεις δεδομένων και στόχων.  

Η βιωσιμότητα ή βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις σημερινές ανάγκες, 
χωρίς να υπονομεύει την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές 
τους. Η βιωσιμότητα αποτελεί σύνθετη έννοια, η οποία πέρα από τις μεταφορές και την 
κινητικότητα συμπεριλαμβάνει κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και πολιτικά-θεσμικά 
κριτήρια. Το βιώσιμο σύστημα μεταφορών πρέπει να ικανοποιεί ταυτόχρονα οικονομικά 
κριτήρια (κατά το δυνατόν βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται 
για τις ανάγκες των συγκοινωνιακών υποδομών), κοινωνικά (απεριόριστη και ισότιμη 
δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους ενδιαφερόμενους, με τρόπο οικονομικά προσιτό, 
ασφαλή, αξιόπιστο και ευέλικτο) και περιβαλλοντικά (περιορισμός επιβλαβών επιπτώσεων 
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των μεταφορών, βελτίωση συνθηκών και ποιότητας ζωής, εξασφάλιση διαχρονικότητας 
φυσικού περιβάλλοντος και φυσικών πόρων) [Πιτσιάβα - Λατινοπούλου 2012]. 

Στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητη μια συνδυασμένη πολιτική χωροταξικού, πολεοδομικού 
και συγκοινωνιακού σχεδιασμού, που θα επιτρέψει την καλύτερη οργάνωση της 
κυκλοφορίας. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις υποδομές των μέσων μαζικής μεταφοράς. 
Ακόμη, χρειάζεται μια πολιτική διαχείρισης κυκλοφορίας που προωθεί και υποστηρίζει 
συστηματικά τις μαζικές μετακινήσεις και μια πολιτική αναπλάσεων για ήπιες μορφές 
μετακίνησης, ώστε να αποδοθεί σημαντικός ωφέλιμος χώρος στους πεζούς και στους 
ποδηλάτες. Τέλος να προωθηθούν τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον.  

Σήμερα επιδιώκεται η δημιουργία αξιοβίωτων πόλεων με την προαγωγή ήπιων  μορφών 
μετακίνησης, βάδισμα και ποδήλατο, με απώτερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος 
και την προάσπιση της υγείας και εν γένει της ποιότητας ζωής των κατοίκων [Stuster Jack 
and Coffman, Zail, 1998]. Στόχος είναι η μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, η βελτίωση 
του δείκτη ποιότητας κυκλοφορίας, η μείωση των άχρηστων οχηματοχιλιομέτρων μέσα στην 
πόλη, η μείωση ταχύτητας διέλευσης από τις περιοχές κατοικίας, η αποτροπή της διαμπερούς 
κυκλοφορίας. Η ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου συστήματος Δημόσιων Αστικών 
Συγκοινωνιών είναι απαραίτητη. Η μείωση του επιπέδου των ρύπων, η μείωση των 
ατυχημάτων και της συμφόρησης, οι μικρότερες απαιτήσεις σε δημόσιο χώρο (σε σχέση με 
τα ΙΧ) καθώς και η γενικότερη βελτίωση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας, είναι 
μερικά από τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης και λειτουργίας ΔΑΣ.  

Τα μέτρα ήπιας κινητικότητας αποσκοπούν [Ευφραιμίδου Ε., Ιορδανόπουλος Π., 2010]: 

 στην παρεμπόδιση των μηχανοκίνητων οχημάτων να χρησιμοποιούν "ακατάλληλες" 
διαδρομές (εξάλειψη διαμπερούς κυκλοφορίας μέσα από περιοχές αμιγούς κατοικίας)  

 στη βελτίωση της ασφάλειας της οδού για τους πλέον ευάλωτους χρήστες της (παιδιά, 
ηλικιωμένοι, ποδηλάτες και άτομα με ειδικές ανάγκες)  

 στη μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των ατυχημάτων  
 στη μείωση του θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  
 στην εξοικονόμηση χώρου για δραστηριότητες που δε σχετίζονται με την κυκλοφορία 

(κίνηση - στάση πεζών, παιδικό παιχνίδι κτλ.) 
 στον εξωραϊσμό της οδού με πιθανές θετικές επιπτώσεις σε τοπικές οικονομικές και 

πολιτιστικές δραστηριότητες  
 στην αύξηση του παρόδιου πρασίνου  
 στην ενθάρρυνση οικολογικά κατάλληλων και άρα επιθυμητών μέσων μεταφοράς, όπως 

το ποδήλατο 

Η εφαρμογή μέτρων ήπιας κυκλοφορίας μπορεί να κλιμακωθεί στα παρακάτω επίπεδα: 

Διαχειριστικά μέτρα είναι μέτρα, στα οποία δεν υφίσταται φυσικός διαχωρισμός των 
χρήσεων και περιορίζονται στην οριζόντια και κάθετη σήμανση, στη σηματορρύθμιση, στον 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε λεωφορειολωρίδες, ποδηλατολωρίδες κα. 

Δομικά – Φυσικά μέτρα είναι μέτρα, στα οποία δημιουργείται φυσικός διαχωρισμός, όπως 
για παράδειγμα λεωφορειόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, αλλαγές στην επίστρωση 
της οδού. 

Πολεοδομικά μέτρα είναι μέτρα, τα οποία εντάσσονται στον γενικότερο πολεοδομικό 
σχεδιασμό και έχουν ευρύτερο χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα ο διαχωρισμός ή η ανάμειξη 
χρήσεων γης, η χωροθέτηση ελεύθερων χώρων, χώρων πρασίνου κ.α. 
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Σε κάθε περίπτωση η προώθηση της ήπιας (άρα και βιώσιμης) κινητικότητας στην πόλη 
αμφισβητεί την κυριαρχία της ιδιωτικής μηχανοκίνησης και συγκρούεται μ’ αυτήν. Την 
αμφισβητεί όχι μόνον ως τρόπο μετακίνησης αλλά κυρίως ως τρόπο οργάνωσης της πόλης 
και της ζωής στην πόλη. 

Η οργάνωση των αστικών μετακινήσεων σύμφωνα με τις αρχές της ήπιας κινητικότητας, σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη αξιοβίωτης μορφής πόλης (συμπαγής πόλη, δημιουργία 
σύντομων αποστάσεων, επέκταση γύρω από άξονες δημόσιων συγκοινωνιών, μεικτές χρήσεις 
γης) μπορεί να οδηγήσει στην ήπια πόλη. Η ήπια πόλη θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο του 
σχεδιασμού, προσφέροντας ταυτόχρονα ικανοποιητική προσβασιμότητα κυρίως με τα 
εναλλακτικά του Ι.Χ. μέσα, καθώς και γενικότερα καλής ποιότητας αστικό περιβάλλον. 

2.1 Περιοχή Μελέτης - Υπάρχουσα Κατάσταση  

Η περιοχή μελέτης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του 
πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Αποτελείται από το ανατολικό μέρος του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, το Δήμο Πυλαίας και το Δήμο  Καλαμαριάς.  

 

 

 

Σχήμα 1: Περιοχή Μελέτης 
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Περιμετρικά οι οδοί, οι οποίες περικλείουν την περιοχή μελέτης είναι: από βόρεια η οδός της 
3ης Σεπτεμβρίου, ανατολικά η Περιφερειακή οδός και η λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, 
νότια η οδός Νικολάου Πλαστήρα και δυτικά η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου και η οδός 
Θεμιστοκλή Σοφούλη. Το οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης αποτελείται από μια κύρια 
αρτηρία, μία δευτερεύουσα και τις συλλεκτήριες οδούς, καθώς και όλες τις τοπικές ανάμεσα 
στα οικοδομικά τετράγωνα. 

Η επικρατέστερη μορφή χρήσης γης στην περιοχή μελέτης είναι η κατοικία με εξαίρεση σε 
κάποιους κεντρικούς οδικούς άξονες, όπου η χρήση γης στο ισόγειο είναι εμπορικού 
ενδιαφέροντος. 

Οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Πυλαίας και Καλαμαριάς εξυπηρετούνται από τον Οργανισμό 
Αστικών Συγκοινωνιών  Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), ο οποίος είναι ο μοναδικός φορέας αστικών 
συγκοινωνιών στο Νομό Θεσσαλονίκης και λειτουργεί από το 1957.  

Δεν υπάρχει αναπτυγμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων ή ποδηλατολωρίδων. Ο μοναδικός 
ποδηλατοδρόμος που διασχίζει την περιοχή μελέτης βρίσκεται παράλληλα με τη Λεωφόρο 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, προς το μέρος του παραλιακού μετώπου. Η διεξαγωγή Λαϊκών 
Αγορών αποτελεί τοπική ιδιαιτερότητα της περιοχής. Μερικές φορές οι Λαϊκές Αγορές 
αποκλείουν κύριους οδικούς άξονες. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μεγαλύτερους 
κυκλοφοριακούς φόρτους κατά το διάστημα λειτουργίας και η κυκλοφοριακή συμφόρηση 
επιβαρύνεται. Όσον αφορά στη σήμανση, σε όλη την έκτασή της, είναι ικανοποιητική. Στα 
σημαντικά σημεία υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες για μείωση ταχύτητας από τους 
οδηγούς (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, δρόμοι στους οποίους παίζουν παιδιά). 

2.2 Περιγραφή των Σεναρίων Παρεμβάσεων 

Μία σύγχρονη μεθοδολογική προσέγγιση των ζητημάτων του σχεδιασμού είναι η διατύπωση 
σεναρίων με την υλοποίηση παρεμβάσεων εφαρμογής και προώθησης της ήπιας 
κινητικότητας. 

Το σενάριο αναφοράς (Baseline scenario), περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση στην 
περιοχή μελέτης, χωρίς καμία παρέμβαση, σύμφωνα με τα δεδομένα, τα οποία δόθηκαν από 
το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και λειτουργεί ως βασικό σενάριο σύγκρισης.  

Το πρώτο σενάριο (Σενάριο 1) εξετάζει την επίδραση της εφαρμογής λεωφορειοδρόμων 
μικτής χρήσης ή ποδηλατοδρόμων στο οδικό δίκτυο. Πρόκειται για τους κύριους οδικούς 
άξονες της περιοχής και δεν διερευνάται η εφαρμογή πεζοδρόμησης. 

Οι παρεμβάσεις προτείνονται σε συμφωνία με τις προτάσεις για ποδηλατόδρομο, όπως 
διατυπώθηκαν σε προηγούμενες μελέτες, ενώ οι παρεμβάσεις για λεωφορειόδρομο, 
προτείνονται σύμφωνα με τις νέες λεωφορειολωρίδες που πρόκειται να υλοποιηθούν. Μετά 
από τις κυκλοφοριακές μελέτες του 2003 και διάφορες διοικητικές ενέργειες των αρμοδίων 
φορέων (ΥΠΟΜΕΔΙ, ΣΑΣΘ, ΟΑΣΘ, Δήμος Θεσσαλονίκης και Δ. Καλαμαριάς κ.α.) 
καθορίζονται και οδεύουν για υλοποίηση οι κάτωθι νέες Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Ειδικές Λωρίδες Λεωφορείων) (Γ. Αγγελίδης, 2012): 

a) Στην οδό Γ. Παπανδρέου, στο τμήμα της από την οδό Κορομηλά και μέχρι 35μ. πριν από 
τη διασταύρωση με την οδό Θ. Σοφούλη, στη δεξιά πλευρά κατά την κατεύθυνση 
κίνησης από την οδό Μ. Αλεξάνδρου προς την οδό Θ. Σοφούλη. 
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b) Στην οδό Αγγελάκη, από την πλατεία ΧΑΝΘ και έως 60μ πριν από την πλατεία 
Συντριβανίου, στη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση από την πλατεία ΧΑΝΘ προς την 
πλατεία Συντριβανίου. 

c) Στην οδό Αλ. Παπαναστασίου, στο τμήμα της από τον κόμβο με την οδό Βαλαγιάννη και 
μέχρι τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Στρατού, στη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση προς 
το κέντρο της πόλης. 

d) Στην οδό Αλ. Παπαναστασίου, στο τμήμα της από τον κόμβο Κωνσταντινουπόλεως –
Λεωφόρου Στρατού και μέχρι 27μ.. πριν από τη διασταύρωσή της με την οδό 
Βαλαγιάννη, στη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση προς Χαριλάου. 

e) Στη Λεωφόρο Στρατού, στο τμήμα της από την οδό Ι. Χρυσοστόμου και μέχρι την οδό 
Κυβερνίδου, στη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. 

f) Στη Λεωφόρο Στρατού, στο τμήμα της από την οδό Ν. Ζέρβα και μέχρι τη διασταύρωσή 
της με την οδό Μπιζανίου, στη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση προς Χαριλάου. 

Η μεθοδολογική προσέγγιση του 1ου σεναρίου έγινε με βάση τις αλλαγές στις διατομές των 
οδών. Η νέα χωρητικότητα C’ υπολογίζεται: 

C’= fw * C         (1) 

όπου fw είναι πολλαπλασιαστικός συντελεστής, που εξαρτάται από το πλάτος της οδού και C 
η προηγούμενη χωρητικότητα. 

Στο δεύτερο σενάριο (Σενάριο 2) θεωρείται ότι έχουν γίνει οι παρεμβάσεις του Σεναρίου 1 
και επιπρόσθετα αναπτύσσεται η λογική του δικτύου 70-50-30. Δηλαδή, ορισμός περιοχών 
και οδών με βέλτιστες ταχύτητες αντίστοιχες της παραπάνω κλίμακας, ανάλογα με την 
κατηγοριοποίησή τους και τη θέση τους στο δίκτυο. Βέλτιστη ταχύτητα (Voptimum), είναι η 
ταχύτητα με την οποία επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη κυκλοφοριακή ικανότητα στο οδικό 
δίκτυο με γνώμονα πάντοτε την οδική ασφάλεια. Οι διαφοροποιήσεις της βέλτιστης 
ταχύτητας (Vo) μιας οδού προκαλούν αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στην κυκλοφοριακή 
ικανότητα της οδού. Έτσι για την εφαρμογή του δευτέρου σεναρίου στο λογισμικό ορίστηκε 
ως βέλτιστη ταχύτητα (Vo) στην Περιφερειακή Οδό η ταχύτητα των 70 km/h, στις κύριες 
αρτηρίες η ταχύτητα των 50 km/h και τέλος, στις υπόλοιπες, συλλεκτήριες οδούς ορίζεται ως 
βέλτιστη ταχύτητα διέλευσης Vo = 30km/h. Στο Σχήμα 2 φαίνονται οι αλλαγές των 
ταχυτήτων ανάμεσα στα σενάρια. 
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Σχήμα 2: Στον αριστερό χάρτη απεικονίζονται οι βέλτιστες ταχύτητες σύμφωνα με το Σενάριο Αναφοράς 
(Baseline Scenario), ενώ, στο δεξί χάρτη, οι ταχύτητες σύμφωνα με το Σενάριο 2. 

 

Σύμφωνα με τα δύο σενάρια τροποποιήθηκαν τα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 
σε 33 οδικούς άξονες και το σύστημα επιλύθηκε, με την χρήση του λογισμικού VISUM, 
συνολικά για όλο το δίκτυο. Για τον καταμερισμό των μετακινήσεων επιλέχθηκε η μέθοδος 
«Assignment with ICA» όπου υπολογίζονται οι φόρτοι, οι καθυστερήσεις και το επίπεδο 
εξυπηρέτησης (LOS), σύμφωνα με το Highway Capacity Manual (HCM). 

Γίνεται ανάλυση και σύγκριση των σεναρίων με τη βοήθεια του λογισμικού VISUM, όπου 
έχει γίνει προτυποποίηση μέτρων ήπιας κινητικότητας. Στόχος είναι η πρόβλεψη των 
επιπτώσεων στο πραγματικό σύστημα και η πρόταση ρεαλιστικών επεμβάσεων για την 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, για την προστασία του περιβάλλοντος και της 
κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.  

2.3 Συγκριτική Παρουσίαση Σεναρίων  του οδικού δικτύου 

Για την αξιολόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων θεωρήθηκε σκόπιμο να συγκριθούν οι 
κυκλοφοριακοί φόρτοι, τα οχηματοχιλιόμετρα και ο βαθμός κορεσμού (volume / capacity 
ratio). Παράλληλα, δημιουργήθηκαν πίνακες και διαγράμματα για την απεικόνιση των 
αποτελεσμάτων. Επιπλέον, επιλέχθηκαν οι αρτηρίες, που παρουσιάζονται παρακάτω 
αναλυτικά, στις οποίες γίνεται η σύγκριση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών μεταξύ των 
δύο σεναρίων και του σεναρίου αναφοράς. 

Αρχικά, πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών του 
οδικού δικτύου της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε κάθε σενάριο. Η σύγκριση είναι απλώς μία 
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ένδειξη για την ανταπόκριση των σεναρίων στο στόχο της μελέτης. Αυτό που ενδιαφέρει, 
δηλαδή η επιχειρησιακή αξία (engineering value) των αποτελεσμάτων, προκύπτει από την 
εξέταση των συνεπειών των σεναρίων σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες.  

Ο Πίνακας 1 έχει χωριστεί σε δύο μέρη, στα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά οδικών 
τμημάτων και στα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά οδικών αποστάσεων.  Όπως παρατηρείται 
από τον παρακάτω πίνακα, η κυκλοφοριακή ικανότητα έχει μειωθεί κατά 29%, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ακραία σενάρια. Η βέλτιστη ταχύτητα Vo, ανάμεσα στο σενάριο αναφοράς και το 
πρώτο σενάριο, παραμένει ίδια. Ενώ συγκριτικά με το δεύτερο σενάριο, όπου εφαρμόζονται 
μέτρα ελέγχου ταχύτητας, μειώνεται κατά 16% στο σύνολο του δικτύου.  

 

Πίνακας 1: Κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά συνολικά στην περιοχή μελέτης 

 

 
  

Κυκλοφοριακά Χαρακτηριστικά οδικών 
τμημάτων (links) 

Κυκλοφοριακά Χαρακτηριστικά 
οδικών αποστάσεων (paths) 

Σενάρια 
Κυκλοφ. 

Ικανότητα 
(Capacity) 

Βέλτιστη 
ταχύτητα 

Vο 

Οχηματο-
χιλιόμετρα 

V/C 
Βέλτιστος 

χρόνος 
(Τo) 

Βέλτιστη 
ταχύτητα 

Vο 
TCUR VCUR 

0-1 -11% 0% -10% 1% 15% -2% 61% -23% 

0-2 -29% -16% -16% -2% 31% -16% 83% -35% 

 

Τα οχηματοχιλιόμετρα μειώθηκαν αισθητά, κατά 10% και 16% αντίστοιχα σε κάθε σενάριο. 
Ως εκ τούτου, έχουμε μείωση κυκλοφοριακού φόρτου, και αυτό μεταφράζεται ως επίτευξη 
μείωσης των χρηστών ιδιωτικών μέσων για την μετακίνησή τους. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο βαθμός κορεσμού (V/C ratio), ο οποίος αυξομειώνεται ελάχιστα 
με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις. Παρατηρείται ακόμη ότι μειώνοντας τη βέλτιστη 
ταχύτητα (Vo), μειώνεται ο κυκλοφοριακός φόρτος, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η 
συμφόρηση. 

2.4 Συγκριτική Παρουσίαση Σεναρίων σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες 

Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων στο σύνολο του οδικού δικτύου, τα οποία 
προκύπτουν με την εφαρμογή των δύο σεναρίων, εξετάζονται τα ίδια κυκλοφοριακά 
χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες της μελετώμενης περιοχής.  

2.5 Κυκλοφοριακός Φόρτος 

Στον Πίνακα 2 φαίνεται η διακύμανση του κυκλοφοριακού φόρτου στους οδικούς άξονες, με 
την εφαρμογή των σεναρίων.  

Πίνακας 2: Σενάρια 0 -1 Κυκλοφοριακός φόρτος 
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ΟΔΟΙ Σενάριο 0 Σενάριο 1 
Λόγος 

Σεν1/Σεν0 

Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ  236.82 397.11 1.68 

Εικοστής Πέμπτης Μαρτίου 708.71 1013.72 1.43 

Κωνσταντινουπόλεως  1073.23 1360.07 1.27 

Παπάφη  453.38 490.9 1.08 

Νικολάου Πλαστήρα 529.8 572.61 1.08 

Θεμ. Σοφούλη  287.46 308.37 1.07 

Βούλγαρη  597.42 637.95 1.07 

Αγίου Δημητρίου 1492.23 1584.37 1.06 

Εικοστής Ογδόης Οκτωβρίου 295.1 310.45 1.05 

Μητροπολίτου Κυδωνιών Γρηγορίου 715.95 735.71 1.03 

Ανατολικής Θράκης  551 559.99 1.02 

Μάρκου Μπότσαρη 508.46 487.85 0.96 

Μητροπολίτου Καλλίδου 125.57 120.25 0.96 

Π. Συνδίκα 461.5 433.68 0.94 

Δελφών  540.63 505.05 0.93 

Τάκη Οικονομίδη 1204.88 1053.18 0.87 

Μοσχονησίων 716.25 625.73 0.87 

Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 1365 1189.39 0.87 

Πόντου 713.1 580.7 0.81 

Λεωφόρο Τρίτης Σεπτεμβρίου 527.43 423.98 0.80 

Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου  2311.42 1795.49 0.78 

Λυσάνδρου Καυταντζογλου  463.33 355.29 0.77 

Εγνατίας 1673.79 1190.39 0.71 

Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 752.77 507.95 0.67 

Χιλής 169.3 113.69 0.67 

Γεωργίου Παπανδρέου  1414.62 911 0.64 

Αδριανουπόλεως 1087.17 664.22 0.61 

Κατσιμίδη 782.91 452.13 0.58 

Εθνικής Αντιστάσεως 1696 946.82 0.56 

Γρηγορίου Λαμπράκη  1039.38 527.44 0.51 

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 2339.67 1168.4 0.50 

Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 2913.33 1413.88 0.49 

Λεωφόρος Στρατού 1791.54 318.94 0.18 

 
Παρατηρείται ότι η εφαρμογή του σεναρίου 1 έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην  
Λεωφόρο Τζων Κέννεντυ και στις οδούς 25ης Μαρτίου και Κωνσταντινουπόλεως (τμήμα 1). 
Γι’ αυτό κατά την εφαρμογή του σεναρίου 2 θεωρήθηκε ότι δεν έγιναν οι παρεμβάσεις του 
σεναρίου 1 στους παραπάνω δρόμους. Υπάρχει στο 2ο τμήμα του πίνακα, μια ομάδα οδών 
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όπου η εφαρμογή του σεναρίου 1 επιφέρει μικρές διαφοροποιήσεις της τάξης του + ή- 20% 
στον κυκλοφοριακό φόρτο και θα εξετασθεί η χρησιμότητα της εφαρμογής των 
λεωφοριοδρόμων μικτής χρήσης και των ποδηλατοδρόμων. Τέλος στο 3ο τμήμα του πίνακα 
αναγράφονται οι οδοί, στις οποίες είναι απαραίτητη η εφαρμογή λεωφορειοδρόμων μικτής 
χρήσης ή ποδηλατοδρόμων, με προτεραιότητα στις Λεωφόρους Στρατού, Βασιλέως Γεωργίου 
και Βασιλίσσης Όλγας. 

Στον Πίνακα 3 γίνεται σύγκριση του κυκλοφοριακού φόρτου μεταξύ του δευτέρου σεναρίου 
και του σεναρίου αναφοράς. 

 

Πίνακας 3: Σενάρια 0 -2 Κυκλοφοριακός φόρτος 

 

ΟΔΟΙ Σενάριο 0 Σενάριο 2 
Λόγος 

Σεν2/Σεν0 

Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ  236.82 339.22 1.43 

Παπάφη  453.38 641.44 1.41 

Θεμ. Σοφούλη  287.46 401.8 1.40 

Βούλγαρη  597.42 755.54 1.26 

Εικοστής Ογδόης Οκτωβρίου 295.1 367.69 1.25 

Εικοστής Πέμπτης Μαρτίου 708.71 882.59 1.25 

Νικολάου Πλαστήρα 529.8 640.58 1.21 

Μητροπολίτου Κυδωνιών Γρηγορίου 715.95 848.5 1.19 

Μοσχονησίων 716.25 812.04 1.13 

Πόντου 713.1 761.86 1.07 

Αγίου Δημητρίου 1492.23 1563.35 1.05 

Δελφών  540.63 549.08 1.02 

Λυσάνδρου Καυταντζογλου  463.33 454.79 0.98 

Μητροπολίτου Καλλίδου 125.57 121.98 0.97 

Κωνσταντινουπόλεως  1073.23 1020.73 0.95 

Μάρκου Μπότσαρη 508.46 477.41 0.94 

Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 1365 1278.61 0.94 

Π. Συνδίκα 461.5 432.24 0.94 

Ανατολικής Θράκης  551 489.32 0.89 

Χιλής 169.3 140.16 0.83 

Τάκη Οικονομίδη 1204.88 957.23 0.79 

Εγνατίας 1673.79 1263.28 0.75 

Λεωφόρο Τρίτης Σεπτεμβρίου 527.43 367.94 0.70 

Κατσιμιδη 782.91 532.63 0.68 

Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 752.77 510.94 0.68 

Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου  2311.42 1523.18 0.66 

Γεωργίου Παπανδρέου  1414.62 899.46 0.64 
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Εθνικής Αντιστάσεως 1696 919.45 0.54 

Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 2913.33 1411.91 0.48 

Αδριανουπόλεως 1087.17 516.43 0.48 

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 2339.67 1084.99 0.46 

Γρηγορίου Λαμπράκη  1039.38 478.01 0.46 

Λεωφόρος Στρατού 1791.54 304.41 0.17 

 

Υπάρχει μία ομάδα οδών, όπως φαίνεται στο 1ο τμήμα του Πίνακα 3, όπου αντενδείκνυται η 
εφαρμογή μέτρων ελέγχου ταχύτητας, κυρίως στην Λεωφόρο Τζων Κέννεντυ, στην οδό 
Παπάφη, Σοφούλη, Βούλγαρη, 28ης Οκτωβρίου, 25ης Μαρτίου και Πλαστήρα. 

Ελέγχοντας το 3ο τμήμα του πίνακα για τις οδούς, όπου η εφαρμογή μέτρων ελέγχου 
ταχύτητας έχει σημαντικά θετική επίδραση, πρέπει να εξετάσουμε σε ποιες οδούς έχει 
επέλθει ήδη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου λόγω της εφαρμογής του σεναρίου 1. Έτσι 
στις Λεωφόρους Στρατού, Βασιλέως Γεωργίου, Βασιλίσσης Όλγας και στις οδούς Γρηγορίου 
Λαμπράκη, Εθνικής Αντιστάσεως και Κατσιμίδη η εφαρμογή του σεναρίου 1 έχει επιφέρει 
σημαντική μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου.  

Προκύπτει λοιπόν ότι τα μέτρα ελέγχου ταχύτητας απαιτούνται κυρίως στις οδούς 
Αδριανουπόλεως, Γ. Παπανδρέου, Παπαναστασίου και στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.  

 

3. Συμπεράσματα 

Έγινε μία ικανοποιητική προσέγγιση των συνεπειών των παρεμβάσεων στην κυκλοφοριακή 
ικανότητα του δικτύου της ανατολικής Θεσσαλονίκης και προέκυψαν ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα, σχετικά με τις επιπτώσεις στο πραγματικό σύστημα της εφαρμογής των 2 
σεναρίων. 

Αξιολογώντας συνολικά τα αποτελέσματα προκύπτει ότι σε 10 οδικούς άξονες πρέπει να 
εφαρμοσθούν και τα 2 σενάρια. Οι συνέπειες των επεμβάσεων θα είναι πολύ θετικές ιδίως η 
εφαρμογή των λεωφοριοδρόμων μικτής χρήσης και των ποδηλατοδρόμων στη Λεωφόρο 
Στρατού, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και στην οδό Λαμπράκη. Τα μέτρα ελέγχου 
ταχύτητας έχουν θετική επίδραση κυρίως στην οδό Αδριανουπόλεως και στην Λεωφόρο 
Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το κοινό στοιχείο των παραπάνω οδών είναι η σημαντική μείωση των 
λωρίδων κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, στη Λεωφόρο Στρατού, οι δυο λωρίδες κυκλοφορίας 
για τα μηχανοκίνητα οχήματα, μετατράπηκαν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας για τα ιδιωτικά 
μέσα και μία λωρίδα κυκλοφορίας για τα ΜΜΜ και τα ποδήλατα.  

Σε 12 οδικούς άξονες χρειάζεται να δημιουργηθούν λεωφοριόδρομοι και ποδηλατόδρομοι, 
χωρίς την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου ταχύτητας, όπως στη Λεωφόρο Βασιλέως 
Γεωργίου, την οδό  Κατσιμίδη, Χιλής, Παπαναστασίου, Εγνατία και Καυταντζόγλου. Σ’ 
αυτούς τους οδικούς άξονες παρατηρείται ότι η συνεισφορά των μέτρων ελέγχου ταχύτητας 
έχει μικρή επίδραση και έτσι η εφαρμογή μόνο του 1ου σεναρίου είναι ικανοποιητική. 

Στις οδούς Κωνσταντινουπόλεως και Ανατολικής Θράκης δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν 
λεωφοριόδρομοι και ποδηλατόδρομοι, ενώ η εφαρμογή μέτρων ελέγχου ταχύτητας είναι 
επιθυμητή. 
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Τέλος υπάρχουν 9 οδικοί άξονες, όπως η Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ, οι οδοί 25ης Μαρτίου,  
Μητροπολίτου Κυδωνίων, 28ης Οκτωβρίου, Αγίου Δημητρίου, Βούλγαρη, Σοφούλη, 
Πλαστήρα και η Παπάφη, όπου δεν χρειάζεται να γίνει καμία επέμβαση. Με την εφαρμογή 
των σεναρίων, ο δείκτης V/C έχει χειροτερέψει. Άρα καλύτερα να μην εφαρμοστεί κανένα 
σενάριο.  

 

4. Προτάσεις 

Με την παρούσα εργασία προσδιορίζονται και ιεραρχούνται οι οδικοί άξονες στους οποίους 
είναι σκόπιμο να δημιουργηθούν λεωφοριόδρομοι και ποδηλατόδρομοι ή να εφαρμοστούν 
μέτρα ελέγχου ταχύτητας ή τέλος να εφαρμοστούν και τα δύο σενάρια. 

Στον Πίνακα 4 διακρίνονται οι οδικοί άξονες, ανάλογα με τις επεμβάσεις που προτείνονται.  

 

Πίνακας 4: Προσδιορισμός οδικών αξόνων εφαρμογής των παρεμβάσεων 

 

ΟΔΟΙ Σενάριο 0 Σενάριο 1 Σενάριο 2 
Σενάριο 

Εφαρμογής 

Λόγος 
Εφαρμογής/ 
Αναφοράς 

Παπάφη  453 491 641 453 1.00 

Νικολάου Πλαστήρα 530 573 641 530 1.00 

Θεμ. Σοφούλη  287 308 402 287 1.00 

Βούλγαρη  597 638 756 597 1.00 

Αγίου Δημητρίου 1,492 1,584 1,563 1,492 1.00 
Εικοστής Ογδόης 
Οκτωβρίου 295 310 368 295 

1.00 

Μητροπολίτου 
Κυδωνιών Γρηγορίου 716 736 849 716 

1.00 

Λεωφόρος Τζων 
Κέννεντυ  237 237 339 237 

1.00 

Εικοστής Πέμπτης 
Μαρτίου 709 709 883 709 

1.00 

Κωνσταντινουπόλεως  1,073 1,073 1,021 1,021 0.95 

Ανατολικής Θράκης  551 560 489 489 0.89 
Μητροπολίτου 
Καλλίδου 126 120 122 120 

0.96 

Π. Συνδίκα 462 434 432 462 1.00 

Δελφών  541 505 549 541 1.00 

Μοσχονησίων 716 626 812 626 0.87 
Λεωφόρος 
Κωνσταντίνου 
Καραμανλή 1,365 1,189 1,279 1,365 

1.00 

Πόντου 713 581 762 581 0.81 
Λυσάνδρου 
Καυταντζογλου  463 355 455 355 

0.77 
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Εγνατίας 1,674 1,190 1,263 1,190 0.71 
Αλεξάνδρου 
Παπαναστασίου 753 508 511 508 

0.67 

Χιλής 169 114 140 114 0.67 

Κατσιμιδη 783 452 533 452 0.58 
Λεωφόρος Βασιλέως 
Γεωργίου 2,913 1,414 1,412 1,414 

0.49 

Μάρκου Μπότσαρη 508 488 477 477 0.94 

Τάκη Οικονομίδη 1,205 1,053 957 957 0.79 
Λεωφόρο Τρίτης 
Σεπτεμβρίου 527 424 368 368 

0.70 

Λεωφόρος Μεγάλου 
Αλεξάνδρου  2,311 1,795 1,523 1,523 

0.66 

Γεωργίου 
Παπανδρέου  1,415 911 899 911 

0.64 

Αδριανουπόλεως 1,087 664 516 516 0.48 

Εθνικής Αντιστάσεως 1,696 947 919 947 0.56 

Γρηγορίου Λαμπράκη  1,039 527 478 478 0.46 
Λεωφόρος 
Βασιλίσσης Όλγας 2,340 1,168 1,085 1,085 

0.46 

Λεωφόρος Στρατού 1,792 319 304 319 0.18 

 

Θεωρώντας ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει να επιφέρουν βελτίωση των 
χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας τουλάχιστον κατά 25%, προτείνονται οι παρακάτω 
παρεμβάσεις. 

Εφαρμογή και των 2 σεναρίων στις Λεωφόρους Στρατού, Βασιλίσσης Όλγας, Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και στους οδικούς άξονες Γρηγορίου Λαμπράκη, Εθνικής Αντιστάσεως, 
Αδριανουπόλεως και Γεωργίου Παπανδρέου. 

Εφαρμογή λεωφορειοδρόμων μικτής χρήσης στην Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου και στους 
οδικούς άξονες Κατσιμίδη, Χιλής, Παπαναστασίου και Εγνατία. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων είναι αφενός μια 
αναλυτική διαδικασία διαβούλευσης, με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, με σκοπό την 
συνεργασία και την αλληλοκατανόηση ανάμεσα στους χρήστες και αφετέρου ο έλεγχος της 
λειτουργίας των μέτρων με αστυνόμευση και παρακολούθηση. 

Είναι πολύ σημαντικό τα μέτρα και οι παρεμβάσεις που εφαρμόζονται να χαρακτηρίζονται 
από συνοχή και συνέχεια. Ένα συνεκτικό δίκτυο λεωφορειοδρόμων, λεωφορειολωρίδων, 
υποδομών ποδηλασίας, επιτρέπει στους χρήστες να φθάσουν στα περισσότερα μέρη της 
πόλης χρησιμοποιώντας μέσα φιλικά προς το περιβάλλον. Η δημιουργία τμηματικών, 
διάσπαρτων ποδηλατοδρόμων (π.χ. μικρότεροι από 500 μέτρα) ή λεωφορειοδρόμων σε 
επιμέρους τμήματα της πόλης δεν συνεισφέρουν πρακτικά στη βελτίωση του αντίστοιχου 
επιπέδου εξυπηρέτησης. 

Οι παρεμβάσεις επιδιώκουν τη συμπληρωματικότητα και τη συνέργεια ανάμεσα στη χρήση 
του ποδηλάτου και των δημόσιων συγκοινωνιών. Ταυτόχρονα, μειώνεται ο χώρος της οδικής 
υποδομής, που αντιστοιχεί στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, και διατίθεται στις 
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εναλλακτικές μορφές κινητικότητας (λεωφορεία και ποδήλατα) οπότε επιτυγχάνεται η 
μείωση των ταχυτήτων και η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας.  

Η αξιοποίηση των παραπάνω συμπερασμάτων από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές θα είχε σαν 
συνέπεια τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την αναβάθμιση του βιοτικού τους 
επιπέδου, την ενίσχυση της έννοιας της γειτονιάς, την τόνωση της τοπικής αγοράς, χωρίς την 
αντίστοιχη επιβάρυνση στους χρόνους μετακίνησης των κατοίκων. 

Η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς πρέπει να ενθαρρυνθεί με την παροχή 
αποκλειστικών λωρίδων για τις ΔΑΣ και παραχώρηση προτεραιότητας από τους φωτεινούς 
σηματοδότες. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί αύξηση της ταχύτητας κίνησης και της 
αξιοπιστίας των δρομολογίων των λεωφορείων, μείωση της εκπομπής καυσαερίων και 
σωματιδίων από τα οχήματα, μείωση των ατυχημάτων και της συμφόρησης. Συνέπεια των 
παραπάνω θα είναι η προσέλκυση νέων επιβατών από τα ιδιωτικά οχήματα και τα ΤΑΧΙ και 
η μετατόπιση των πολιτών σε πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς. 

Με την επέκταση και πύκνωση των λεωφορειοδρόμων, ποδηλατοδρόμων αλλά και των 
άλλων μέτρων ήπιας κινητικότητας, δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις 
κινητικότητας σε μια πιο «αργή» αλλά οπωσδήποτε συνολικά πιο αξιοβίωτη (φιλικότερη, 
ασφαλέστερη και αισθητικά βελτιωμένη) πόλη. 

4.1 Πιθανές μελλοντικές εργασίες βελτίωσης / Μελλοντική έρευνα 

Στην παρούσα εργασία δεν υπάρχει κάποια πρόνοια για την μεταβολή του ποσοστού χρήσης 
των οχημάτων λόγω των συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, δεν έχει 
αξιολογηθεί η επίδραση των μέτρων στη μεταβολή της ζήτησης που θα επέλθει στα διάφορα 
μέσα μεταφοράς. Συνεπώς, η σύνταξη έρευνας Δηλωμένης Προτίμησης αποτελεί μια 
μελλοντική εργασία. Ως έρευνα Δηλωμένης προτίμησης ορίζονται οι έρευνες με τις οποίες 
συλλέγουμε στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις - προθέσεις των μετακινούμενων και 
μπορούν να διακριθούν σε δύο είδη: σε αυτές που ρωτάμε τι θα διάλεγαν για μια δεδομένη 
κατάσταση-υπηρεσία που τους περιγράφουμε ή που την ξέρουν (Τεχνική Δηλωμένης 
Προτίμησης - Stated preference techniques) και σε εκείνες που ρωτάμε απλά τι επιλογή 
έκαναν σε μία δεδομένη περίπτωση (Τεχνική Αποκαλυπτόμενης Προτίμησης - Revealed 
preference techniques). Η χρησιμότητα αυτής της έρευνας είναι μεγάλη καθώς 
πραγματοποιείται μέτρηση των προτιμήσεων για κάποια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών σε 
σχέση με άλλα και υπάρχει η δυνατότητα μετάφρασης - μετατροπής των προτιμήσεων σε 
πραγματικές επιλογές. Ακόμη, οι τεχνικές SP δίνουν την επαρκή ποιότητα δεδομένων και 
πληροφοριών για να κατασκευαστούν καλής ποιότητας στατιστικά μοντέλα. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο θα είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η μεταβολή στην επιθυμία των χρηστών για χρήση 
Ι.Χ.(Μίντσης Γ. κ.α., 2005) 

Μια ακόμη μελλοντική εργασία είναι η αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Αυτός 
ο παράγοντας είναι πολύ σημαντικός για την πληρέστερη προσομοίωση του οδικού 
συστήματος και την ποσοτικοποίηση των θετικών ή μη αποτελεσμάτων, ως προς το 
περιβάλλον, των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Στόχος είναι η ποσοτική συσχέτιση ανάμεσα 
στους μειωμένους φόρτους των οδικών αξόνων και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η 
αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος μιας περιοχής και ο χαρακτηρισμός του ως 
υποβαθμισμένου ή μη, γίνεται με βάση νομοθετημένα ή επιστημονικά καθιερωμένα όρια 
τιμών ορισμένων ρύπων. Οι ρύποι αυτοί, που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος προσδιορίζονται από τους περιβαλλοντικούς δείκτες και 
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παρακολουθούνται συστηματικά με μετρήσεις σε επιλεγμένες θέσεις. Ακόμη θα ήταν καλό 
να γίνει ανάλυση της σύνθεσης της κυκλοφορίας σε διάφορες κατηγορίες οχημάτων για πιο 
ακριβή αποτελέσματα. Στην προκειμένη έρευνα έχουν χρησιμοποιηθεί οι Μονάδες 
Επιβατικών Αυτοκινήτων (ΜΕΑ) καθιστώντας αδύνατον να αναλυθεί η σύνθεση της 
κυκλοφορίας.   

Τέλος, θα είχε ενδιαφέρον η περαιτέρω διερεύνηση της επιρροής των εμπορευματικών 
μεταφορών στο σύστημα αναφοράς. Η εφαρμογή νέων σεναρίων, λαμβάνοντας υπόψη και 
την εμπορευματική δραστηριότητα, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της 
κυκλοφορίας, εξετάζοντας λεπτομερώς τις ανάγκες του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. 

Ευχαριστίες 

Θεωρώ ηθική υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους, όσοι συνέδραμαν με το δικό τους τρόπο, 
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