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Περίληψη 
 

Παγκοσμίως, κατά καιρούς συμβαίνουν ανθρωπογενή ή φυσικά φαινόμενα, που διαμορφώνουν 
συνθήκες έκτακτης ανάγκης και απαιτούν την εκκένωση μιας περιοχής. Σημαντική παράμετρο για τη 
λειτουργία της εκκένωσης αποτελεί η συμπεριφορά των οδηγών. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια 
αναλυτική μελέτη της αποτελεσματικότητας της εκκένωσης συναρτήσει της συμπεριφοράς των 
οδηγών, με τη μέθοδο της ανάλυσης ευαισθησίας. Η συλλογή δεδομένων για την παράμετρο αυτή 
είναι δύσκολη έως αδύνατη σε πραγματικές συνθήκες για περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας, οπότε 
επιλέγεται η κυκλοφοριακή προσομοίωση για την περιγραφή της. Στόχος είναι να εξεταστεί κατά 
πόσο η επιθετικότητα των οδηγών επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της εκκένωσης. Η επιλογή του 
μοντέλου που διέπει τη συμπεριφορά των οδηγών γίνεται μέσω ταυτόχρονης ανάλυσης ευαισθησίας 
των παραμέτρων. Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται για κάποια εύρη τιμών των σημαντικών παραμέτρων 
σε κάποια σενάρια ζήτησης, με ή χωρίς την εφαρμογή βελτιωτικών μέτρων. Τελικά, προκύπτουν εύρη 
χρονικής διάρκειας εκκένωσης και ο αριθμός των ανθρώπων που εκκενώνονται, καθώς και 
συμπεράσματα από την εφαρμογή των βελτιωτικών μέτρων. 
 
Λέξεις κλειδιά: Εκκένωση, προσομοίωση, ταυτόχρονη ανάλυση ευαισθησίας, συμπεριφορά οδηγών, Σαντορίνη. 

 
 

Abstract 
 

Worldwide, manmade or natural phenomena occasionally occur, that form emergency conditions and 
require the evacuation of an area. Drivers’ behavior becomes a very important factor for the 
evacuation’s operation. This paper is an analytical research of the effectiveness of evacuation 
according to drivers’ behavior, using the sensitivity analysis method. Collecting real-time data about 
that factor is a difficult to impossible task for large scale cases, therefore, traffic simulation is the most 
appropriate method for analysis. Our goal is to investigate how drivers’ aggressiveness affects the 
evacuation effectiveness. The drivers’ behavior model is chosen through all-at-once sensitivity 
analysis of the parameters. This model is applied to some demand scenarios for some important 
parameters’ value ranges, regardless of the application of improvement actions. Finally, duration 
ranges of the evacuation and the number of the evacuated people are coming of this investigation, such 
as findings about the application of improvement actions. 
 
Keywords: Evacuation, simulation, all-at-once sensitivity analysis, driver behavior, Santorini. 
 

1. Εισαγωγή 

Ακραία φυσικά ή ανθρωπογενή φαινόμενα μπορούν να παρουσιαστούν σε ποικίλες περιοχές 
ή χρονικές περιόδους, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Τέτοια 
φαινόμενα ευθύνονται για την απώλεια μεγάλου αριθμού ανθρώπινων ζωών. Προκύπτει, 
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λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη για εφαρμογή σχεδίων εκκένωσης, προκειμένου να 
διαχειριστούν τέτοια φαινόμενα και να διασωθούν κατά το δυνατόν οι πληττόμενοι 
πληθυσμοί. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της 
διαδικασίας της εκκένωσης υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης, συναρτήσει της συμπεριφοράς 
των οδηγών. Η διαχείριση έκτακτων αναγκών αποτελεί ιδιαίτερα σύνθετο και ευαίσθητο 
ζήτημα, μιας και έχει άμεση σχέση με την επιβίωση σημαντικού αριθμού ανθρώπων. Για το 
λόγο αυτό, απαιτείται η διεξοδική μελέτη αντίστοιχων εφαρμογών, προκειμένου να 
αποσαφηνιστούν κάποιες έννοιες, να μελετηθούν πιθανές μέθοδοι και εργαλεία διαχείρισης 
και να εντοπιστούν πεδία που μπορούν ενδεχομένως να υποστούν περαιτέρω ανάλυση. 

Ακόμα, πρέπει να αναπτυχθεί μία μεθοδολογία, η οποία περιλαμβάνει ένα σενάριο 
εκκένωσης με βάση το σχεδιασμό της εφαρμογής, πάνω στο οποίο πρόκειται να γίνει η 
διερεύνηση της συμπεριφοράς των οδηγών. Τέτοια σενάρια μπορούν να παρουσιάσουν 
μεγάλη ποικιλομορφία, μιας και η συμπεριφορά των οδηγών ή η εμφάνιση απρόοπτων 
γεγονότων είναι τουλάχιστον απρόβλεπτη. Παρόλο που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
συμπεριφοράς οδηγών σε πραγματικές συνθήκες (πραγματικά ή προσομοιωμένα), αυτά 
αφορούν ειδικές περιοχές, όπως γέφυρες και σήραγγες (π.χ. σήραγγες Gotthard ή Mont Blanc, 
πιλότοι έργου SAVE ME). Έτσι, στην περίπτωση που εξετάζεται η εκκένωση μιας περιοχής 
μεγάλης κλίμακας, λόγω αδυναμίας στη συλλογή πραγματικών δεδομένων, η πειραματική 
εφαρμογή του εξεταζόμενου σεναρίου επιλέγεται να γίνει με χρήση του εργαλείου της 
προσομοίωσης, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο κυκλοφοριακής ανάλυσης. 

Στην συγκεκριμένη εργασία εξετάζεται η περίπτωση οπού η εκκένωση του νησιού θα 
επιτάσσεται λόγω κάποιας φυσικής καταστροφής που θα συνδέεται με το ενεργό ηφαίστειο 
της περιοχής, όπως ένας σεισμός μεγάλης κλίμακας ή μία έντονη έκρηξη. Για τη διερεύνηση 
της συμπεριφοράς των οδηγών, πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας σε κάποιες από τις 
παραμέτρους που συμμετέχουν στη διαμόρφωσή της, προκειμένου να προκύψει ο ελάχιστος 
δυνατός αριθμός παραμέτρων που θα εξεταστεί. Τόσο η διαδικασία αυτή, όσο και η εκτέλεση 
των σεναρίων πραγματοποιούνται με χρήση του μικροσκοπικού προσομοιωτή Aimsun. 
Ακόμη, μιας και ο αριθμός των σεναρίων και των επαναλήψεων που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν ξεπερνά τις δυνατότητες χειροκίνητης προσέγγισης, αξιοποιείται το 
λογισμικό Matlab, για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας. 

Το κίνητρο για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος αποτέλεσε η ελαφρά αύξηση της 
δραστηριότητας του ηφαιστείου της Σαντορίνης τα τελευταία χρόνια, η οποία εκδηλώνεται με 
μικροσεισμούς, μικρομετακινήσεις του εδάφους και ακόμα εντονότερα την ανύψωση της 
καλντέρας που προκλήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2011-2012, λόγω της συσσώρευσης 
μάγματος κάτω από την επιφάνεια της Νέας Καμένης [Parks et al. 2012]. Παράλληλα, 
παρατηρήθηκε ότι δεν υπήρχε κάποια ολοκληρωμένη μελέτη για την αντιμετώπιση μιας 
έκτακτης ανάγκης στην περιοχή, ενώ όποιες «αντίστοιχες» περιπτώσεις βρέθηκαν, 
παρουσίαζαν τεράστιες διαφορές ως προς τις παραμέτρους, με αποτέλεσμα να καθιστούν 
αδύνατη τη χρήση τους ως υποδείγματα. 

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από 7 ενότητες. Ειδικότερα, η παρούσα εισαγωγή 
ακολουθείται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, πάνω στην οποία βασίστηκε η παρούσα 
εργασία. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία, στην τέταρτη, αναπτύσσεται 
διεξοδικά η εφαρμογή που εξετάζεται και η διαδικασία συλλογής των απαραίτητων 
δεδομένων. Στην πέμπτη ενότητα, παρουσιάζονται και αναλύονται οι σημαντικές παράμετροι, 
όπως αυτές προέκυψαν από την ανάλυση ευαισθησίας. Η έκτη ενότητα περιγράφει την 
εκτέλεση των σεναρίων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, ενώ στην τελευταία 
παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν και η ανάλυσή τους. 
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2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Πολλές φορές, φυσικές ή μη καταστροφές, όπως τυφώνες [Fu and Wilmot, 2004], σεισμοί 
[Naghdi et al. 2008], πλημμύρες [Lim et al. 2013], πυρκαγιές [Korhonen and Hostikka, 2009] 
ή βιομηχανικά ατυχήματα [Soffer et al. 2008], μπορεί να πλήξουν κατοικημένες περιοχές και 
να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Απαιτείται, λοιπόν, η εκκένωση των πληττόμενων 
περιοχών και η μετακίνηση του πληθυσμού σε ασφαλείς περιοχές, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος. Ο σχεδιασμός της εκκένωσης πραγματοποιείται με τη χρήση 
σύγχρονων εργαλείων όπως τα μοντέλα εκκένωσης, που επιτρέπουν την εκτίμηση 
παραμέτρων όπως ο χρόνος εκκένωσης και οι ασφαλέστερες διαδρομές που θα οδηγήσουν σε 
ασφαλείς περιοχές. Ανάλογα με τον τρόπο που επιλέγεται για την αντιμετώπιση περιστατικών 
εκκένωσης, αξιοποιείται η αντίστοιχη τεχνική, όπως  εκκένωση με διαχείριση κυκλοφορίας, 
με προγραμματισμό διαδρομής, με βάση το χρόνο έναρξης, ή τη συμπεριφορά του οδηγού.  

Η προσέγγιση της διαχείρισης κυκλοφορίας με προσομοίωση εκτελεί μια αναπαράσταση των 
μετακινήσεων με στοχαστικά μοντέλα, χρησιμοποιώντας εργαλεία προσομοίωσης, όπως τα 
Aimsun [Barceló, 2002], DynaMIT [Ben-Akiva et al. 2010], TransModeler [Caliper, 2010] 
κλπ. Τα μοντέλα αυτά βασίζονται στη διαμόρφωση της ζήτησης, όπως αυτή προκύπτει από 
τα μητρώα Προέλευσης-Προορισμού. Παράλληλα, υπάρχουν μοντέλα, όπως τα CLEAR 
[Loudoun County, Office of Evacuation Management], NetSim [Tetcos, 2002] κ.α. τα οποία 
συνδυάζουν ένα σύνολο υπολογιστικών προγραμμάτων, προκειμένου να υπολογίσουν το 
χρόνο εκκένωσης και να δημιουργήσουν σχέδια εκκένωσης μιας περιοχής υπό διαφορετικές 
συνθήκες, όπως οι καιρικές συνθήκες ή η ώρα της μέρας. Επίσης, έχει αναπτυχθεί ένα 
μοντέλο πρόβλεψης και εκτίμησης των κυκλοφοριακών συνθηκών για χρήση σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης, το οποίο εφαρμόσθηκε στην εκκένωση της κεντρικής περιοχής της πόλης 
της Βοστώνης [Balakrishna et al. 2008]. Πολλά μοντέλα έχουν παρουσιαστεί, προκειμένου να 
προσδιοριστούν οι συνθήκες που επικρατούν όταν ο όγκος της ζήτησης βρίσκεται στο 
μέγιστο, και συνεπώς να υπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται για την εκκένωση της 
επικίνδυνης ζώνης [Li et al. 2014]. Ακόμη, έχουν αναπτυχθεί πολλές μελέτες που 
επικεντρώνονται στη διαχείριση της κυκλοφορίας ανά λωρίδα, υπολογίζοντας τους φόρτους 
του οδικού δικτύου και υποδεικνύοντας τις βέλτιστες διαδρομές για κάθε λωρίδα [Cova and 
Johnson, 2001]. 

Η προσέγγιση με προγραμματισμό διαδρομής ανάγει το πρόβλημα το εκκένωσης σε 
πρόβλημα διαχείρισης φόρτου, καθώς έχει ως αντικείμενο τον ορισμό προγραμματισμένων 
διαδρομών προέλευσης-προορισμού. Έτσι, ο σχεδιασμός της εκκένωσης αφορά ουσιαστικά 
την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής (βέλτιστη μαθηματική λύση) για κάθε επιμέρους φόρτο 
του δικτύου, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους επιλογής διαδρομής και μεθόδους γραμμικού 
προγραμματισμού [Shekhar et al. 2012]. Μια τεχνική που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στον 
προγραμματισμό διαδρομής είναι η χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), 
για την ανάλυση σεναρίων εκκένωσης. Μέσω των συστημάτων αυτών, διευκολύνεται τόσο ο 
προσδιορισμός των διαδρομών εκκένωσης, όσο και το μέγεθος του πληθυσμού που 
πλήττεται, αλλά και η  χωρική αλληλεπίδρασή τους, που οδηγεί σε χρήσιμες εκτιμήσεις [Pal 
et al. 2002]. Η εκκένωση με βάση το χρόνο έναρξης προτιμάται όταν η περιοχή εκκένωσης 
παρουσιάζει έντονο αστικό χαρακτήρα, με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, προκειμένου να 
αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το οδικό δίκτυο, χωρίς να δημιουργηθεί έντονη 
κυκλοφοριακή συμφόρηση [Zhan and Chen, 2008]. Από την άλλη, τα μοντέλα δυναμικής 
διαχείρισης της κυκλοφορίας επιτρέπουν το σχεδιασμό με βάση την οδηγική συμπεριφορά 
και την και την εκτίμηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων [Chiu et al. 2005]. 
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Σε ότι αφορά τις παραμέτρους σχεδιασμού, έχουν αναπτυχθεί διάφορες προσεγγίσεις, 
ανάλογα με την περίπτωση που εξετάζεται σε κάθε μελέτη. Έτσι, όσο πιο λεπτομερή 
απεικόνιση του δικτύου υπάρχει, τόσο πιο εύκολος καθίσταται ο σχεδιασμός της εκκένωσης 
και η χρήση εργαλείων μικροσκοπικής προσομοίωσης, που αξιοποιούν ιδιαίτερα τέτοια 
στοιχεία [Cova and Johnson, 2001]. Για παράδειγμα, μπορεί κάποια σημεία του οδικού 
δικτύου να καταστραφούν από κάποια φυσική αιτία (π.χ. κατολίσθηση) ή να μην είναι 
προσβάσιμα από μια χρονική στιγμή και μετά λόγω κάποιου ατυχήματος [Pel et al. 2010]. 
Παράλληλα, η επιλογή των περιοχών που θα λειτουργήσουν ως ζώνες ασφαλείας μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με διάφορες μεθόδους εποπτείας της ευρύτερης περιοχής, όπως 
αεροφωτογραφίες ή δορυφορικές παρατηρήσεις, επιτόπια παρατήρηση στο πεδίο ή χρήση 
αναλυτικών χαρτών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής [Saadatseresht et al. 2007]. 
Κάποιες φορές, για υπολογιστικούς λόγους, οι ζώνες ασφαλείας συγκεντρώνονται σε μία 
ενιαία περιοχή που καθορίζεται από ένα κεντροειδές σημείο [Chiu, 2004]. Ακόμη, σε 
περίπτωση αυξημένης ζήτησης ή λόγω κάποιου φαινομένου που αποκλείει ένα μέρος του 
δικτύου από την εκκένωση, προτείνεται η χρήση λωρίδων κυκλοφορίας αντίθετης 
κατεύθυνσης, ώστε να επιταχυνθεί η εκκένωση [Hua et al. 2014, Wang et al. 2013, Kim et al. 
2008]. Παράλληλα, η προσομοίωση είναι μία από τις λίγες μεθοδολογίες που επιτρέπει την 
ανάλυση παραμέτρων ή τροποποιήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα [Antoniou et al. 
2008]. Είναι εμφανές ότι, χάρη στη δυνατότητα να ληφθεί υπόψη ο ανθρώπινος παράγοντας, 
η κυκλοφοριακή προσομοίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη 
και αξιολόγηση ανεπτυγμένων συστημάτων πληροφόρησης (ATIS) [Florian, 2004]. 

Σε ότι αφορά την ανάλυση ευαισθησίας, σημειώνεται ότι πρόκειται για τη μελέτη του πως η 
αβεβαιότητα του αποτελέσματος ενός μαθηματικού μοντέλου ή συστήματος (αριθμητικό ή 
όχι), μπορεί να επιμεριστεί σε διαφορετικές πηγές αβεβαιότητας των δεδομένων του [Saltelli 
et al. 2008]. Μία από τις πιο απλές και κοινές προσεγγίσεις είναι η μεταβολή ενός παράγοντα 
τη φορά (one-at-a-time), ώστε να διαπιστωθεί τι επίδραση δημιουργεί αυτό στο αποτέλεσμα 
[Murphy et al. 2004]. Ωστόσο, η προσέγγιση ΟΑΤ δεν μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μεταβλητών εισόδου, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη την 
ταυτόχρονη μεταβολή των μεταβλητών εισόδουχ  [Frey and Jugulum, 2006]. 
Χαρακτηριστική μελέτη που αξιοποιεί την ανάλυση ευαισθησίας στην κυκλοφοριακή 
προσομοίωση είναι αυτή των Prionisti and Antoniou (2012), όπου περιγράφεται η σύγκριση 
ορισμένων κυκλοφοριακών μοντέλων στη συμπεριφορά των οδηγών υπό συνθήκες έκτακτης 
ανάγκης. Σε ότι αφορά το λογισμικό προσομοίωσης AIMSUN, έχουν πραγματοποιηθεί λίγες 
μελέτες ανάλυσης ευαισθησίας των παραμέτρων του μοντέλου, με σημαντικότερη αυτή των 
Ciuffo et al. (2013), σύμφωνα με την οποία εξετάστηκε μία τεχνική βασισμένη σε 
μεταμοντέλο και εφαρμόστηκε στο μεσοσκοπικό μοντέλο του AIMSUN. 

3. Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται γενικά στην προσέγγιση της εκκένωσης με κυκλοφοριακή 
προσομοίωση περιλαμβάνει τον ορισμό όλων εκείνων των στοιχείων που θα αποτελέσουν τη 
βάση της προσομοίωσης, με κυριότερο εκείνο του πίνακα προέλευσης-προορισμού, την 
περιγραφή του μαθηματικού μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί, την εκτέλεση των 
προσομοιώσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτής της 
μεθοδολογίας και τα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν εξαρτώνται από το σκοπό της 
περίπτωσης που εξετάζεται και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Προκειμένου, λοιπόν, να 
διευκρινιστούν οι ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή της μεθοδολογίας, χρειάζεται 
η περιγραφή του σκοπού της μελέτης και των χαρακτηριστικών του σεναρίου που εξετάζεται. 
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Στην παρούσα μελέτη, επιλέχθηκε η εφαρμογή της εκκένωσης του νησιού της Σαντορίνης, η 
οποία επιβάλλεται λόγω μιας φυσικής καταστροφής που συνδέεται με το ενεργό ηφαίστειο 
της περιοχής, όπως κάποιος δυνατός σεισμός ή ακόμα και έκρηξη του ίδιου του ηφαιστείου. 
Η περίπτωση αυτή παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες που απαιτούν την προσαρμογή της 
γενικής μεθοδολογίας. Πιο αναλυτικά, η έλλειψη πραγματικών δεδομένων για τη 
συμπεριφορά των οδηγών και το γενικό μαθηματικό μοντέλο που διέπει τη διαδικασία της 
εκκένωσης μιας τόσο μεγάλης περιοχής, οδηγούν στη διεξαγωγή ανάλυσης ευαισθησίας του 
μοντέλου. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράμετροι αυτές που επηρεάζουν 
περισσότερο τα αποτελέσματα και να αξιοποιηθούν για την εφαρμογή, απαιτείται η σύγκριση 
των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από διαφορετικές τιμές των παραμέτρων. Οι τιμές 
αυτές επιλέγονται τυχαία εντός των προκαθορισμένων ορίων συναρτήσει των επιπέδων 
ανάλυσης που θα πραγματοποιηθούν και προκύπτουν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί τιμών 
παραμέτρων. Ακόμη, για κάθε σετ παραμέτρων ορίζεται ένας ελάχιστος αριθμός 
επαναλήψεων που είναι απαραίτητος για την ομαλοποίηση του αποτελέσματος και την 
αποφυγή της τυχαιότητας μιας συγκεκριμένης εκτέλεσης προσομοίωσης. 

Η διαδικασία αυτή προσεγγίζεται προγραμματιστικά για ακρίβεια και οικονομία χρόνου. 
Έτσι, μέσω μιας γλώσσας προγραμματισμού και ενός διαδραστικού περιβάλλοντος 
ανάπτυξης αλγορίθμων, καλείται το εργαλείο προσομοίωσης. Αυτό  με τη σειρά του 
επικοινωνεί μέσω μιας άλλη γλώσσας προγραμματισμού με ένα άλλο αρχείο (script), το 
οποίο περιέχει όλη την πληροφορία για την εκτέλεση της προσομοίωσης (αρχείο δικτύου, 
κωδικός πειράματος, τιμές παραμέτρων κλπ.). Αφού, οριστούν όλες οι παράμετροι και 
εισαχθούν στο αρχείο του δικτύου, εκτελείται η προσομοίωση και τα αποτελέσματα 
αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων που έχει οριστεί. Στη συνέχεια, πάλι μέσω του 
εξωτερικού αλγορίθμου, πραγματοποιείται σύνδεση με τη βάση, συλλέγονται τα δεδομένα 
που χρειάζονται και αποθηκεύονται σε εξωτερικό αρχείο. Η διαδικασία αυτή 
επαναλαμβάνεται τόσες φορές όσα και τα σετ των παραμέτρων που έχουν οριστεί επί τον 
ελάχιστο αριθμό επαναλήψεων που απαιτείται για το καθένα. Στην εφαρμογή της παρούσας 
μελέτης, χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού MATLAB, το λογισμικό 
προσομοίωσης AIMSUN, καθώς και ένα script σε γλώσσα python (Σχήμα 1α και 1β). 

Εφόσον ολοκληρωθούν οι ενέργειες αυτές και προσδιοριστούν οι παράμετροι που 
παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη σημαντικότητα για τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων, 
ορίζονται τα διαφορετικά σενάρια που θα εξεταστούν, τα οποία στην ουσία διαφέρουν ως 
προς το φόρτο που πρέπει να εκκενωθεί και την κατανομή του στα κεντροειδή. Στη συνέχεια, 
ορίζονται τα εύρη και ο αριθμός των επιπέδων ανάλυσης των σημαντικών παραμέτρων,  ο 
οποίος επιλέγεται να είναι μεγαλύτερος από αυτόν που χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση 
ευαισθησίας, ώστε να πυκνώσει το νέφος των στοιχείων εξόδου και να αυξηθεί η ακρίβεια 
των αποτελεσμάτων. Έτσι, για κάθε σενάριο εκτελείται ο συνολικός αριθμός των 
προσομοιώσεων, όπως αυτός έχει προκύψει από τον αριθμό των παραμέτρων, τον αριθμό των 
επιπέδων ανάλυσης και τον αριθμό των επαναλήψεων, συλλέγονται τα αποτελέσματα και 
αξιολογούνται. 
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Σχήμα 1: Μεθοδολογία ανάλυσης ευαισθησίας και σεναρίων. 

 

 
(α) 

 
(β) 

 

4. Εφαρμογή και συλλογή δεδομένων 

 

Σε ότι αφορά το δίκτυο, αξιοποιήθηκαν τα γεωμετρικά στοιχεία που παρέχει η πλατφόρμα 
Openstreetmap για την περιοχή μελέτης. Έτσι, ορίστηκε η περιοχή που καλύπτει όλο το οδικό 
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δίκτυο της Σαντορίνης και αποκόπηκε το συγκεκριμένο αρχείο, το οποίο περιείχε 
ψηφιοποιημένους τους συνδέσμους και αποθηκευμένα όλα τα απαραίτητα κυκλοφοριακά 
στοιχεία. 

Τα κεντροειδή προέλευσης ορίστηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιπροσωπεύουν ενιαίες 
εκτάσεις της επικίνδυνης ζώνης, οι οποίες περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους οικισμούς 
σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Η ομαδοποίηση αυτή έγινε με κριτήριο οι οικισμοί που 
αντιμετωπίζονται ως ενιαία οντότητα να συγκεντρώνουν όλοι μαζί ικανό αριθμό κατοίκων 
και τουριστών, τέτοιο ώστε να μην έχει νόημα η ξεχωριστή αντιμετώπιση και διαχείρισή 
τους, και να μοιράζονται κοινό οδικό δίκτυο για να προσεγγίσουν τις ζώνες ασφαλείας. Έτσι, 
προέκυψαν 9 κεντροειδή προέλευσης, τα οποία ορίζονται αναλυτικά ως εξής: 

 Ημεροβίγλι (συμπεριλαμβάνεται και ο οικισμός Βουρβούλος) 
 Θήρα (περιλαμβάνει τους οικισμούς Φηρά, Έξω Κατοικίες, Μέσα Κατοικίες) 
 Καρτεράδος 
 Μεσαριά (συμπεριλαμβάνεται και ο οικισμός Βόθωνας) 
 Λιμάνι (συμπεριλαμβάνεται και ο οικισμός Μεγαλοχώρι) 
 Πύργος Καλλίστης 
 Επισκοπή (συμπεριλαμβάνεται και ο οικισμός Έξω Γωνιά) 
 Εμπορείο 
 Ακρωτήρι 

Ως ασφαλείς ζώνες προορισμού (safe zones) ορίστηκαν οι περιοχές του αεροδρομίου και του 
εργοστασίου της αφαλάτωσης. Λόγω της φύσης και των δύο αυτών περιοχών, προσφέρεται 
ιδιαίτερα μεγάλος ελεύθερος χώρος, που μπορεί να συγκεντρώσει πολλά οχήματα, ενώ το 
οδικό δίκτυο που οδηγεί στα σημεία αυτά είναι καλοδιατηρημένο και επιτρέπει τη μεταφορά 
υψηλού φόρτου. Στο Σχήμα 2, παρουσιάζεται η κατανομή των κεντροειδών στην περιοχή 
μελέτης, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την πραγματοποίηση της εφαρμογής και 
χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του πίνακα προέλευσης-προορισμού και την κατανομή 
του εξεταζόμενου φόρτου. Με κόκκινο χρώμα σημειώνονται τα κεντροειδή προέλευσης, ενώ 
με πράσινο τα κεντροειδή προορισμού. 
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Σχήμα 2: Επικίνδυνη ζώνη και κατανομή κεντροειδών προέλευσης και προορισμού (Πηγή: 
OpenStreetMap). 

 

Σε ότι αφορά τη ζήτηση, διαμορφώθηκαν δύο διαφορετικά σενάρια, ανάλογα με τις συνθήκες 
φόρτου που επικρατούν. Το πρώτο σενάριο (best-case scenario) αφορά τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες που μπορεί να επικρατούν τη στιγμή της λήψης της απόφασης για εκκένωση, και οι 
οποίες είναι χαμηλά επίπεδα τουρισμού και χαμηλή κινητικότητα πληθυσμού. Το δεύτερο 
σενάριο (worst-case scenario) αφορά τις χειρότερες δυνατές συνθήκες που μπορεί να 
επικρατούν τη στιγμή της λήψης της απόφασης για εκκένωση, και οι οποίες είναι υψηλά 
επίπεδα τουρισμού και υψηλή κινητικότητα πληθυσμού. Τα μεγέθη αυτά ορίστηκαν χωρίς τη 
συμμετοχή μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία χρησιμοποιούνται στη συνέχεια ως 
βελτιωτικό μέτρο. Στον Πίνακα 1, παρουσιάζονται οι τελικές κατανομές του φόρτου των 
αυτοκινήτων, για τα δύο σενάρια αντίστοιχα. 

Πίνακας 1: Πίνακας προέλευσης προορισμού (O/D) ανά σενάριο. 

 Σενάριο 1 (best-case scenario) Σενάριο 2 (worst-case scenario) 

Safe zone 
 
Κεντροειδές 

Αεροδρόμιο Οία Αεροδρόμιο Οία 

Ημεροβίγλι/Βουρβούλος 0 285 0 591 
Θήρα 76 400 157 900 
Ακρωτήρι 130 0 204 0 
Εμπορείο 517 0 559 0 
Επισκοπή/Έξω Γωνιά 118 0 142 0 
Καρτεράδος 330 0 515 0 
Μεσαριά/Βόθωνας 611 0 613 0 
Πύργος Καλλίστης 243 0 257 0 
Λιμάνι 158 0 387 0 
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5. Επιλογή παραμέτρων μεγαλύτερης επιρροής 

Χαρακτηριστικό στοιχείο των μελετών εκκένωσης είναι ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για τη 
συμπεριφορά των οδηγών υπό τέτοιες συνθήκες για περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας 
εφαρμογής. Προκειμένου, λοιπόν να ξεπεραστεί η δυσκολία αυτή, επιλέγεται η μελέτη 
κάποιων από τις παραμέτρους  που ορίζουν τη συμπεριφορά των οδηγών, χρησιμοποιώντας 
κάποια εύρη τιμών, έτσι ώστε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν να 
καλύπτουν σημαντικό ποσοστό των συμπεριφορών που μπορεί να παρατηρηθούν. 
Προκειμένου να οριστούν ποιες παράμετροι θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση του 
μαθηματικού μοντέλου, πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας σε ένα μεγαλύτερο σύνολο 
παραμέτρων, ώστε να διαπιστωθεί ποιες από αυτές επηρεάζουν περισσότερο το αποτέλεσμα 
και συνεπώς, περιέχουν το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας που απαιτείται για τη 
διεξαγωγή συμπερασμάτων. 

Ως τεχνική προσέγγισης επιλέχθηκε η μέθοδος all-at-once, μέσω της οποίας λαμβάνεται 
υπόψη η επίδραση που έχει η μεταβολή όχι μόνο μίας παραμέτρου στα αποτελέσματα, αλλά 
και η μεταβολή πολλών παραμέτρων ταυτόχρονα. Έτσι, απεικονίζονται και οι πιθανές 
συμμεταβλητότητες των παραμέτρων, που σε άλλες τεχνικές (όπως η one-at-a-time) δεν 
λαμβάνονται υπόψη. Έτσι, επιλέχθηκε να γίνει ανάλυση ευαισθησίας για 4 παραμέτρους σε 5 
επίπεδα ανάλυσης, στοιχεία τα οποία δημιουργούν 625 προσομοιώσεις. Οι 4 αυτές 
παράμετροι επιλέχθηκαν να είναι αυτές που επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη λειτουργία 
της κυκλοφορίας και αφορούν τα μεγέθη speed acceptance, maximum acceleration, normal 
deceleration και reaction time. Τα εύρη των παραμέτρων ορίστηκαν με βάση τις 
προκαθορισμένες τιμές του προσομοιωτή για το μοντέλο ακολουθίας οχήματος όπως αυτές 
έχουν οριστεί από τον κατασκευαστή, και για τιμές γύρω από αυτές. Οι μεμονωμένες τιμές 
που ορίστηκαν για να εκφράσουν το εύρος των τιμών προσδιορίστηκαν ομοιόμορφα μέσα 
στο εύρος της κάθε παραμέτρου, συναρτήσει των επιπέδων ανάλυσης που επιλέχθηκαν. 
Ακόμη, για τη διαδικασία της ανάλυσης ευαισθησίας λήφθηκαν υπόψη κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας και φόρτου, στον οποίο συμμετείχαν και μέσα μαζικής μεταφοράς. Στον Πίνακα 
2, παρουσιάζονται αναλυτικά οι προκαθορισμένες τιμές των παραμέτρων, τα εύρη τιμών τους 
και οι μεμονωμένες τιμές για 5 επίπεδα ανάλυσης. 

Πίνακας 2: Εύρη και τιμές των παραμέτρων που συμμετέχουν στην ανάλυση ευαισθησίας. 

 Default values Range Specific values 
Speed acceptance 1.1 [0.9   1.3] [0.9  1.0  1.1  1.2  1.3] 
Maximum acceleration 3 m/s2 [1.5  4.5] [1.5  2.25  3.0  3.75  4.5] 
Normal deceleration 4 m/s2 [2.5  5.5] [2.5  3.25  4.0  4.75  5.5] 
Reaction time 0.8 sec [0.4  1.2] [0.4  0.6  0.8  1.0  1.2] 

Τα αποτελέσματα που επιλέχθηκαν για να γίνει η σύγκριση της επίδρασης των παραμέτρων 
ήταν η ταχύτητα, ο φόρτος και η πυκνότητα. Τα μεγέθη αυτά συλλέχθηκαν για κάθε πιθανό 
συνδυασμό των τιμών των παραμέτρων, για κάθε τύπο οχήματος, ανά δεκάλεπτο λειτουργίας 
της προσομοίωσης, αλλά και για το σύνολο του χρόνου διεξαγωγής. Οι μετρήσεις των εν 
λόγω μεγεθών έγιναν στα σημεία στα οποία είχαν τοποθετηθεί αισθητήρες και τα οποία 
βρίσκονταν πολύ κοντά στα σημεία εξόδου ή συγκέντρωσης των οχημάτων (safe zones), 
ώστε να συλλεχθεί το σύνολο της πληροφορίας για όλα τα οχήματα που έχουν προλάβει να 
εκκενώσουν το δίκτυο στον προκαθορισμένο χρόνο. Τα στοιχεία αυτά ομαδοποιούνται και 
προβάλλονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργούνται διαγράμματα, το καθένα από τα 
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οποία δείχνει τη μεταβολή ενός από τα αποτελέσματα (ταχύτητα, φόρτος, πυκνότητα) για 
έναν αισθητήρα συναρτήσει μίας από τις παραμέτρους, για κάθε τύπο οχήματος, στο σύνολο 
της προσομοίωσης. Προκύπτουν, λοιπόν, 24 διαγράμματα για κάθε τύπο οχήματος (2 
αισθητήρες, 3 αποτελέσματα, 4 παράμετροι), κάποια από τα οποία παρουσιάζονται 
παρακάτω. Η παρουσίαση που επιλέχθηκε είναι αυτή των boxplot, καθώς παρέχουν καλύτερη 
αντίληψη των αποτελεσμάτων, αφού επιτρέπουν την απεικόνιση τόσο των μέσων όρων των 
αποτελεσμάτων για κάθε τιμή παραμέτρου, όσο και της διακύμανσης των αποτελεσμάτων 
αυτών. Ενδεικτικά παρουσιάζονται κάποια από τα διαγράμματα αυτά για την κατηγορία των 
αυτοκινήτων στο Σχήμα 3. 

Σχήμα 3: Αποτελέσματα ανάλυσης ευαισθησίας ανά αισθητήρα, παράμετρο και στοιχείο 
εξόδου. 

Ακόμα, διαμορφώθηκε το μετα-μοντέλο λειτουργίας του δικτύου συναρτήσει των 
σημαντικών παραμέτρων που προέκυψαν από την ανάλυση ευαισθησίας για κάθε ένα από τα 
στοιχεία εξόδου (ταχύτητα, φόρτος, πυκνότητα) (Πίνακας 3). 
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Πίνακας 3: Αποτελέσματα εκτίμησης του επιλεγμένου απλού μοντέλου ανά στοιχείο εξόδου. 

 Μεταβλητές Value t-test 

Τ
α

χύ
τη

τα
 

Speed acceptance 6.535 130.996 
Acceleration -0.232 6.096 

Detector = OIA -2.205 15.304 
Vehicle = Bus 9.696 -13.570 

Detector = OIA & Vehicle 
= Bus 

-12.166 -15.859 

Detector = OIA & Speed 
acceptance 

0.20 2.213 

Vehicle = Bus & Speed 
acceptance 

-1.341 -14.828 

Detector = OIA & 
Acceleration 

0.931 5.458 

Vehicle = Bus & 
Acceleration 

0.860 5.042 

Detector = OIA & Vehicle 
= Bus & Acceleration 

-1.170 -4.852 

Φ
όρ

το
ς 

Speed acceptance 6.874 6.180 
Acceleration 33.763 19.717 

Detector = OIA -735.209 -45.688 
Vehicle = Bus -1029.037 -63.947 

Detector = OIA & Vehicle 
= Bus 

729.940 66.982 

Detector = OIA & Speed 
acceptance 

-1.736 -1.352 

Vehicle = Bus & Speed 
acceptance 

-5.789 -4.507 

Detector = OIA & 
Acceleration 

-33.513 -13.839 

Vehicle = Bus & 
Acceleration 

-32.801 -13.545 

Detector = OIA & Vehicle 
= Bus & Acceleration 

32.854 9.514 

Π
υκ

νό
τη

τα
 

Speed acceptance -1.060 -67.75 
Acceleration 0.502 20.84 

Detector = OIA -14.886 -65.76 
Vehicle = Bus -22.989 -101.55 

Detector = OIA & Vehicle 
= Bus 

9.382 61.20 

Detector = OIA & Speed 
acceptance 

0.470 26.02 

Vehicle = Bus & Speed 
acceptance 

0.804 44.48 

Detector = OIA & 
Acceleration 

-0.548 -16.10 

Vehicle = Bus & 
Acceleration 

-0.492 -14.44 

Detector = OIA & Vehicle 
= Bus & Acceleration 

0.538 11.17 
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Με βάση, λοιπόν, το σύνολο των διαγραμμάτων, αλλά και τα μετα-μοντέλα που προέκυψαν 
από τα δεδομένα της ανάλυσης ευαισθησίας, ως σημαντικές παράμετροι ορίστηκαν οι speed 
acceptance και max acceleration, μιας και αυτές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 
αλληλεπίδραση με τα στοιχεία εξόδου. Στην περίπτωση των εξεταζόμενων σεναρίων, η 
συμπεριφορά των οδηγών διαμορφώνεται κυρίως μέσω της μεταβολής των δύο αυτών 
σημαντικών παραμέτρων. Η μεταβολή αυτή εφαρμόζεται για το ίδιο εύρος τιμών, αλλά 
μεγαλύτερο αριθμό επιπέδων ανάλυσης, ώστε να πυκνώσει το νέφος των τιμών που 
χρησιμοποιούνται ως στοιχεία εισόδου και συνεπώς να είναι πιο πλήρη και τα αποτελέσματα 
που θα προκύψουν.  Ο αριθμός των επιπέδων ανάλυσης που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν 
είναι 10. Οι άλλες δύο παράμετροι παραμένουν σταθερές στην προκαθορισμένη από τον 
κατασκευαστή τιμή. Στον Πίνακα 4, παρουσιάζονται αναλυτικά τα εύρη τιμών και οι 
μεμονωμένες τιμές για 10 επίπεδα ανάλυσης των δύο σημαντικών παραμέτρων. 

Πίνακας 4: Εύρη και τιμές των παραμέτρων που συμμετέχουν στα σενάρια. 

 Range Specific values 

Speed acceptance [0.9  1.3] 
[0.9  0.944  0.989  1.033  1.078  1.122  1.167 

1.211 1.256  1.3] 

Maximum acceleration 
[1.5  4.5] 

m/s2 
[1.5   1.83  2.167  2.5  2.83  3.167  3.5  3.83  

4.167  4.5] 

 

6. Εκτέλεση σεναρίων και ανάλυση αποτελεσμάτων 

Με βάση τις τιμές αυτές, ορίστηκαν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί των τιμών των παραμέτρων 
(10^2), κάθε ένας από τους οποίους εκφράζει μία προσομοίωση,  και εκτελέστηκαν 10 
επαναλήψεις για κάθε μία από αυτές. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε και για τα 2 
σενάρια που έχουν οριστεί. Για κάθε ένα από τα εξεταζόμενα σενάρια, εκτελέστηκαν 1000 
προσομοιώσεις, από τις οποίες συλλέχθηκαν τα στοιχεία που αφορούσαν τον αριθμό των 
οχημάτων που έχει εκκενώσει το δίκτυο στη 1 ώρα, στη 1μιση ώρα, στις 2 ώρες, αλλά και τη 
χρονική στιγμή που εξήλθε και το τελευταίο όχημα από το δίκτυο. Οι μετρήσεις αυτές 
πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστά για κάθε αισθητήρα κυκλοφορίας, ώστε να υπάρχει πιο 
σαφής εικόνας της λειτουργίας του δικτύου. Η ακρίβεια που επιτεύχθηκε στον προσδιορισμό 
του χρόνου εκκένωσης ήταν της τάξης του δεκαλέπτου. Στα τρισδιάστατα διαγράμματα του 
Σχήματος 4 παρουσιάζεται το χρονικό διάστημα με ακρίβεια 10λεπτου, στο οποίο εξήλθε και 
το τελευταίο όχημα από το δίκτυο ανά αισθητήρα και συνδυασμό των τιμών των 
παραμέτρων, για καθένα από τα εξεταζόμενα σενάρια. Παρατηρώντας το σύνολο των 
διαγραμμάτων και για τα δύο σενάρια, προκύπτει ότι η αύξηση της αποδοχής του ορίου 
ταχύτητας επιφέρει πολύ μεγαλύτερη μείωση του χρόνου εκκένωσης από ότι η αύξηση της 
μέγιστης επιτάχυνσης, ανεξάρτητα από το φόρτο ο οποίος εκκενώνεται. Αυτό προκύπτει και 
από το μοντέλο λειτουργίας του δικτύου, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την ανάλυση 
ευαισθησίας, στο οποίο είναι εμφανής η διαφορά του βαθμού επίδρασης των δύο 
παραμέτρους σε όλα τα στοιχεία εξόδου (άρα και στο συνολικό χρόνο εκκένωσης). 
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Σχήμα 4: Χρόνος εκκένωσης συναρτήσει των τιμών των παραμέτρων, ανά αισθητήρα και 
σενάριο. 

Base case 
Best-case scenario Worst-case scenario 

Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε αλλά και με τα αποτελέσματα που προέκυψαν 
από την απλή εφαρμογή της εκκένωσης για κάθε σενάριο, διαπιστώνεται ότι δεν έχουν όλοι 
οι άνθρωποι που βρίσκονται στο νησί τη δυνατότητα  να εκκενώσουν την επικίνδυνη περιοχή, 
καθώς δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο όχημα ιδιωτικής χρήσης, ενώ παράλληλα παρατηρείται 
έντονη συμφόρηση στους συνδέσμους που προσεγγίζουν τις ασφαλείς ζώνες. Για τους λόγους 
αυτούς, επιλέχθηκε η λήψη κάποιων βελτιωτικών μέτρων, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν 
κατά το δυνατόν όλοι οι άνθρωποι στην εκκένωση και να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αυτής πιο γρήγορα. Τα μέτρα αυτά αφορούν τη συμμετοχή των διατιθέμενων 
μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και την αντιστροφή κάποιων συνδέσμων στους οποίους 
παρατηρείται έντονη συμφόρηση (contraflow). Τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν το καθένα 
ξεχωριστά, αλλά και ταυτόχρονα για καθένα από τα σενάρια, αφού πρώτα συλλέχθηκαν τα 
απαραίτητα στοιχεία και έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή τους. Στην 
περίπτωση της αξιοποίησης των μέσων μαζικής μεταφοράς, λήφθηκαν υπόψη ο αριθμός των 
ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο όχημα ιδιωτικής χρήσης, τα διατιθέμενα 
λεωφορεία, καθώς και πόσοι ακόμα μπορούν να εξυπηρετηθούν από αυτά, ώστε να μειωθεί ο 
φόρτος των ΙΧ και έτσι διαμορφώθηκαν κατάλληλοι πίνακες προέλευσης-προορισμού για 
κάθε σενάριο με τις κατανομές του φόρτου των οχημάτων (Πίνακας 5). 
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Πίνακας 5: Φόρτος ανά κεντροειδές προέλευσης και σενάριο με αξιοποίηση λεωφορείων. 

  
Σενάριο 1-1 (best-case 

scenario/bus) 
Σενάριο 2-1 (worst-case 

scenario/bus) 

 
Safe zone 

 
Κεντροειδές 

Airport Oia Airport Oia 

Α
υτ

οκ
ίν

η
το

 

Ημεροβίγλι/Βουρβούλος 0 273 0 591 
Θήρα 70 400 157 900 

Ακρωτήρι 129 0 204 0 
Εμπορείο 517 0 559 0 

Επισκοπή/Έξω Γωνιά 115 0 142 0 
Καρτεράδος 330 0 515 0 

Μεσαριά/Βόθωνας 611 0 613 0 
Πύργος Καλλίστης 243 0 257 0 

Λιμάνι 133 0 387 0 

Λ
εω

φ
ορ

εί
ο 

Ημεροβίγλι/Βουρβούλος 0 10 0 10 
Θήρα 5 10 5 10 

Ακρωτήρι 4 0 4 0 
Εμπορείο 10 0 10 0 

Επισκοπή/Έξω Γωνιά 4 0 4 0 
Καρτεράδος 8 0 8 0 

Μεσαριά/Βόθωνας 10 0 10 0 
Πύργος Καλλίστης 6 0 6 0 

Λιμάνι 7 0 7 0 

Παρατηρείται ότι η αξιοποίηση των διατιθέμενων μέσω μαζικής μεταφοράς, επιφέρει μία 
μικρή αύξηση του φόρτου που πρόκειται να εκκενωθεί, η οποία όμως επιτρέπει τη συμμετοχή 
στην εκκένωση του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού που δεν διαθέτει κάποιο όχημα. Τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή αυτού του μέτρου παρουσιάζονται 
παρακάτω. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία συλλογής δεδομένων για το φόρτο και τους 
χρόνους εκκένωσης κάθε σεναρίου και έτσι προέκυψαν διαγράμματα ανά αισθητήρα (Σχήμα 
5). 
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Σχήμα 5: Χρόνος εκκένωσης με αξιοποίηση λεωφορείων συναρτήσει των τιμών των 
παραμέτρων, ανά αισθητήρα και σενάριο. 

Bus 
Best-case scenario Worst-case scenario 

 

Γενικά, παρατηρείται ότι η αξιοποίηση των μέσων μεταφοράς όχι μόνο δεν μειώνει το 
συνολικό χρόνο εκκένωσης για κανένα από τα εξεταζόμενα σενάρια, αφού δεν αντικαθιστά 
τη χρήση των αντίστοιχων οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, αλλά και αυξάνει κατά ένα μικρό 
ποσοστό τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο εκκένωσης. Ωστόσο, αποτελεί σημαντική 
βελτίωση της διαδικασίας της εκκένωσης, μιας και μειώνει δραστικά τον αριθμό των 
ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο όχημα, προκειμένου να εκκενώσουν την 
επικίνδυνη ζώνη. Έτσι, ενώ χωρίς καμία παρέμβαση, ο αριθμός των ανθρώπων που 
βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο ανέρχεται στους 2150 και στους 5000 για το πρώτο και το 
δεύτερο σενάριο αντίστοιχα, με την εφαρμογή αυτού του μέτρου οι αριθμοί αυτοί 
διαμορφώνονται σε 300 και 2000 ανθρώπους, αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση του δεύτερου βελτιωτικού μέτρου, προτείνεται η αντιστροφή ορισμένων 
συνδέσμων του οδικού δικτύου (contraflow), στους οποίους σημειώνεται έντονη συμφόρηση, 
ούτως ώστε να διπλασιαστεί η χωρητικότητα των εν λόγω συνδέσμων, να μειωθεί η 
συμφόρηση και να επιταχυνθεί η διαδικασία της εκκένωσης. Η διαδικασία αυτή 
επιτυγχάνεται με αξιοποίηση του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας, το οποίο υπό κανονικές 
συνθήκες επιτρέπει την απομάκρυνση από ένα σημείο. Αντιστρέφοντας το σύνδεσμο αυτό, 
απαγορεύεται η απομάκρυνση από το σημείο αυτό και ενισχύεται η προσέγγιση του, αφού 
πρακτικά έχουν «δημιουργηθεί» δύο σύνδεσμοι για αυτό το σκοπό. Η αντιστροφή των 
συνδέσμων πραγματοποιήθηκε μόνο στο οδικό τμήμα που οδηγεί στην περιοχή του 
αεροδρομίου, που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συμφόρηση, μιας και στην περιοχή του 
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εργοστασίου αφαλάτωσης η κυκλοφορία πραγματοποιείται σχεδόν απρόσκοπτα, λόγω 
μεγάλης κυκλοφοριακής ικανότητας του δικτύου σε σχέση με την αντίστοιχη ζήτηση Τα 
αποτελέσματα της ενέργειας σε ότι αφορά το συνολικό χρόνο εκκένωσης ανά περίπτωση 
παρουσιάζονται στο Σχήμα 6. 

Σχήμα 6: Χρόνος εκκένωσης με αντιστροφή συνδέσμων συναρτήσει των τιμών των 
παραμέτρων, ανά αισθητήρα και σενάριο. 

Contraflow 
Best-case scenario Worst-case scenario 

.   

Και στα δύο σενάρια, παρατηρείται ότι η αντιστροφή των συνδέσμων στην περιοχή του 
πρώτου αισθητήρα, επέφερε σημαντική μείωση του χρόνου εκκένωσης, εφόσον η 
συμπεριφορά των οδηγών ακολουθεί μια πιο αμυντική προσέγγιση (κατώτατα όρια 
παραμέτρων). Από την άλλη, σε περίπτωση που οι οδηγοί είναι πιο επιθετικοί, η αντιστροφή 
των συνδέσμων δεν επιφέρει αλλαγή στον ελάχιστο χρόνο εκκένωσης που απαιτείται. Αυτό 
συμβαίνει διότι η χωρητικότητα και το μέγεθος του οδικού δικτύου είναι τέτοια, που 
ανεξάρτητα από την οδηγική συμπεριφορά, απαιτείται ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 70 
λεπτών για την ολοκλήρωση της εκκένωσης. Εν γένει, η αντιστροφή ορισμένων συνδέσμων 
του οδικού τμήματος που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συμφόρηση, επιφέρει σημαντική 
μείωση του χρόνου εκκένωσης και  για τα δύο σενάρια, σε σημείο να διαμορφώνεται σχεδόν 
ανεξάρτητα από τον εξεταζόμενο φόρτο. 

Προκειμένου να εφαρμοστούν ταυτόχρονα τα δύο παραπάνω μέτρα βελτίωσης της 
διαδικασίας της εκκένωσης, συνδυάστηκαν τα στοιχεία που αφορούσαν τόσο τα στοιχεία 
εισόδου, όσο και τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή του καθενός. Έτσι, 
αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία που αφορούσαν τα διαθέσιμα μέσα μαζικής μεταφοράς και το 
φόρτο, όπως αυτός διαμορφώνεται από την εφαρμογή του πρώτου μέτρου, αλλά και 
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πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για  την αντιστροφή ορισμένων συνδέσμων, 
όπως αυτοί επιλέχθηκαν στο δεύτερο μέτρο (πχ. προσδιορισμός εναλλακτικών διαδρομών). 
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ταυτόχρονη εφαρμογή των δύο μέτρων σε καθένα 
από τα σενάρια παρουσιάζονται στο Σχήμα 7. 

Σχήμα 7: Χρόνος εκκένωσης με αξιοποίηση λεωφορείων και αντιστροφή συνδέσμων 
συναρτήσει των τιμών των παραμέτρων, ανά αισθητήρα και σενάριο. 

Συνολικά, σε ότι αφορά το συνδυασμό των δύο βελτιωτικών μέτρων, ο χρόνος εκκένωσης 
κυμαίνεται στα ίδια εύρη που ισχύουν για την απλή αντιστροφή συνδέσμων και για τα δύο 
σενάρια. Παρατηρείται πολύ μικρή διακύμανση συναρτήσει της συμπεριφοράς των οδηγών 
που οφείλεται στην εισαγωγή των λεωφορείων στο δίκτυο και η οποία δεν επηρεάζει τα 
ανώτατα και κατώτατα όρια του χρόνου εκκένωσης.  Έτσι, ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται 
για την πλήρη εκκένωση του δικτύου είναι 90 λεπτά, και αυτό λόγω του δεύτερου αισθητήρα, 
στον οποίο πρακτικά έχει εφαρμοστεί μόνο η αξιοποίηση των λεωφορείων. 

7. Συζήτηση και συμπεράσματα 

Εξετάζοντας όλα τα παραπάνω σενάρια όπως διαμορφώνονταν συναρτήσει του φόρτου και 
της εφαρμογής ή όχι κάποιου βελτιωτικού μέτρου, προέκυψαν τα πιθανά εύρη του χρόνου 
εκκένωσης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανά περίπτωση. Στον 
Πίνακα 6, παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα εύρη του χρόνου εκκένωσης, με βάση τη 
συμπεριφορά των οδηγών, ανά αισθητήρα, για καθένα από τα εξεταζόμενα σενάρια, αλλά και 

Bus+contraflow 
Best-case scenario Worst-case scenario 
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ο αριθμός των ανθρώπων που εκκενώνονται μέσα σε μία ώρα, αλλά και συνολικά, για κάθε 
σενάριο και εφαρμοζόμενο μέτρο. 

 
Πίνακας 6: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τα εύρη του χρόνου εκκένωσης και τον αριθμό 
των ανθρώπων που εκκενώνονται, ανά αισθητήρα και εξεταζόμενο σενάριο. 

Reaction time 
(min) 

Best-case scenario Worst-case scenario 
Airport Oia Airport Oia 

Base 70-100 70-75 90-130 70-90 
Bus 80-100 70-75 100-130 70-90 

Contraflow 70-80 70-75 70-80 70-90 
Contraflow/Bus 70-80 70-75 70-80 70-90 

Evacuated 
people 

1 hour total 1 hour total 1 hour total 1 hour total 

Base 4785 6540 1780 2055 4890 8490 3565 4470 
Bus 5125 7800 2135 2525 5580 10665 3940 5275 

Contraflow 6090 6540 1810 2055 7740 8490 3610 4470 
Contraflow/Bus 7125 7800 2150 2525 9540 10665 4050 5275 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, προκύπτει ότι η μείωση του χρόνου εκκένωσης μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο μέσω της αντιστροφής των συνδέσμων που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 
συμφόρηση. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται αυτό (αισθητήρας αεροδρομίου), η μείωση 
μπορεί να είναι μέχρι και της τάξης του 40% για συνθήκες υψηλού φόρτου. Έτσι, ο χρόνος 
εκκένωσης αγγίζει τα επίπεδα του χαμηλού φόρτου και τα αποτελέσματα διαμορφώνονται 
ανεξάρτητα από τον εξεταζόμενο φόρτο, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, μιας και 
η κυκλοφοριακή ικανότητα του δικτύου είναι μεγαλύτερη από τον φόρτο που εισάγεται σε 
οποιαδήποτε περίπτωση κι αν εξετάζεται. 

Ακόμη, σημειώνεται ότι η αξιοποίηση των λεωφορείων επιφέρει μικρή αύξηση του χρόνου 
εκκένωσης, είτε εφαρμόζεται ως μοναδικό βελτιωτικό μέτρο στα αρχικά σενάρια, είτε 
συμπληρωματικά με την αντιστροφή συνδέσμων. Αυτό οφείλεται καθαρά στην αύξηση του 
φόρτου που πρόκειται να εκκενωθεί, καθώς και στην αδυναμία των εν λόγω οχημάτων να 
αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα για την εφαρμογή αυτού του μέτρου, μιας και με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση να 
εκκενώσουν την επικίνδυνη ζώνη πολλοί περισσότεροι άνθρωποι. Παρατηρείται ότι, στην 
περίπτωση του πρώτου σεναρίου (best-case scenario), εφόσον δεν εφαρμόζεται η αντιστροφή 
συνδέσμων, η αξιοποίηση των λεωφορείων επιτρέπει την εκκένωση περίπου 10% 
περισσότερων ανθρώπων σε σχέση με την απλή εκκένωση του δικτύου, στη διάρκεια μιας 
ώρας, ενώ για το σύνολο της διαδικασίας, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 20%. Αντίστοιχα, στο 
δεύτερο σενάριο (worst-case scenario), η αύξηση αυτή του πληθυσμού που εκκενώνεται 
ανέρχεται στο 12% στη διάρκεια της μιας ώρας και στο 23% για το σύνολο της διαδικασίας. 

Εφόσον η αξιοποίηση των λεωφορείων εφαρμόζεται παράλληλα με την αντιστροφή των 
συνδέσμων, τα ποσοστά αυτά αυξάνονται περαιτέρω και ανέρχονται σε 17,5% και 20% για 
το πρώτο σενάριο και σε 20% και 23% για το δεύτερο σενάριο. Παρατηρείται ότι και στα δύο 
σενάρια, η αξιοποίηση των λεωφορείων επιφέρει την ίδια αύξηση πληθυσμού που 
εκκενώνεται για το σύνολο της διαδικασίας, είτε εφαρμόζεται η αντιστροφή συνδέσμων είτε 
όχι, ενώ υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στη διάρκεια της μιας ώρας. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι με την αντιστροφή των συνδέσμων αυξάνεται σημαντικά η κυκλοφοριακή 
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ικανότητα του δικτύου και έχει σαν αποτέλεσμα την αμεσότερη εκκένωση περισσότερων 
οχημάτων. Έτσι, στη διάρκεια της μιας ώρας, μαζί με τα αυτοκίνητα προλαβαίνουν να 
εκκενώσουν περιοχή και περισσότερα λεωφορεία, που μεταφέρουν σημαντικό αριθμό 
ανθρώπων, αυξάνοντας το αντίστοιχο ποσοστό και μειώνοντας το συνολικό χρόνο 
εκκένωσης. 

Ακόμη, ο αισθητήρας της Οίας δεν παρουσιάζει σχεδόν καμία αυξομείωση στο χρόνο 
εκκένωσης, μιας και η αντιστροφή των συνδέσμων δεν επηρεάζει το οδικό τμήμα στο οποίο 
ανήκει, ενώ η εισαγωγή των λεωφορείων στο δίκτυο αυξάνει ελάχιστο το φόρτο που 
εξυπηρετείται από τη συγκεκριμένη ασφαλή ζώνη, σε όλα τα εξεταζόμενα σενάρια. 

Σε ότι αφορά το σύνολο των εξεταζόμενων σεναρίων, παρατηρείται ότι, ανεξάρτητα από τον 
φόρτο που εξετάζεται ή την εφαρμογή πιθανών βελτιωτικών μέτρων, ο ελάχιστος χρόνος 
εκκένωσης δεν ξεπερνάει το κατώτατο όριο των 70 λεπτών. Αυτό σημαίνει ότι, σε κάθε 
περίπτωση, απαιτείται ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα μίας ώρας, προκειμένου να αδειάσει 
πλήρως το οδικό δίκτυο. Σε περίπτωση που η έκτακτη ανάγκη είναι τέτοια που δεν επιτρέπει 
αυτό το χρονικό περιθώριο, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκκένωσης 
πριν την εκδήλωση του φαινομένου. 
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