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Περίληψη 
 
Τα μέτρα ήπιας κυκλοφορίας, των οποίων πρωταρχικός στόχος είναι η άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων 
της κυκλοφορίας, χρησιμοποιούνται σήμερα όλο και περισσότερο στην αστική χωροταξία. H αποδοχή τέτοιου 
είδους μέτρων από τους χρήστες είναι σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να επηρεάζει όχι μόνο τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται από τους φορείς χάραξης πολιτικής, αλλά και τον τελικό σχεδιασμό και το βαθμό 
υλοποίησης των μέτρων αυτών εντός των αστικών ορίων. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη διαχρονική 
εξέλιξη της αποδοχής των μέτρων από τους χρήστες της οδού και την αλλαγή της συμπεριφοράς τους κατά τις 
μετακινήσεις τους, μέσα από την εξέταση σειράς μέτρων ήπιας κυκλοφορίας, που εφαρμόστηκαν προκειμένου 
να μειωθούν οι ταχύτητες των οχημάτων και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια. Τα αποτελέσματα, που 
εκφράζονται σε διαφορετικά επίπεδα αποδοχής χρηστών, αποκαλύπτουν πως με την πάροδο του χρόνου η 
συμπεριφορά των μετακινούμενων προσαρμόζεται και η άποψη τους σχετικά με τα οφέλη από τέτοιου είδους 
μέτρα μεταβάλλεται. 
 
Λέξεις κλειδιά: Αποδοχή χρηστών, μέτρα ήπιας κυκλοφορίας, αξιολόγηση. 

 
 

Abstract 
 
Traffic calming approach, whose primary objective is to alleviate the negative impacts of traffic in the urban 
environment, is nowadays increasingly utilized in urban spatial planning. One of the most important factors that 
could affect not only the decisions made by policy makers but also the final design and level of introduction of 
various traffic calming measures within urban limits, is the acceptance of such kind of measures by the users. 
This paper presents the temporal development of road users' acceptance and the change of their travel behaviour 
through the evaluation of a set of traffic calming measures, implemented in order to reduce vehicle speeds and 
enhance road safety. The results, expressed in terms of different levels of users' acceptance, reveal the temporal 
adaptation of road users' travel behaviour as well as the temporal alteration of their perspective regarding the 
benefits of such kind of measures. 
 
Keywords: Users’ acceptance; traffic calming; evaluation. 
 

1. Εισαγωγή 

Η προσέγγιση και οι τεχνικές επιβολής της ήπιας κυκλοφορίας έχουν εισαχθεί με 
ουμανιστικούς κυρίως στόχους, που αποσκοπούν σε τέσσερις βασικούς άξονες: τον 
περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων σε αμιγώς κατοικημένες περιοχές, τη μείωση της 
ταχύτητας των οχημάτων, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και για την αισθητική 
αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος (Πιτσιάβα & Τσώχος, 2001). Ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, διάφορα μέτρα ήπιας κυκλοφορίας 
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μπορούν να εφαρμοστούν, για να εξυπηρετήσουν έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω 
στόχους. Μέτρα ήπιας κυκλοφορίας, τα οποία αρχικά ξεκίνησαν να εφαρμόζονται κατά 
μήκος οδών, τώρα εισάγονται σε ευρύτερες περιοχές των πόλεων στα πλαίσια μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού των μεταφορών, με στόχο την ανακατανομή του 
οδικού χώρου από τα οχήματα στους πολίτες (Πιτσιάβα, Φραντζεσκάκης & Τσαμπούλας, 
1997). 

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί σχετικά με την προσέγγιση των μέτρων ήπιας κυκλοφορίας. 
Ωστόσο, όλοι επικεντρώνονται στο στόχο της μείωσης της ταχύτητας των οχημάτων, την 
αύξηση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές. Οι 
περισσότεροι ορισμοί επικεντρώνονται σε τεχνικά μέτρα με στόχο την αλλαγή της 
συμπεριφοράς των οδηγών. Μερικά από αυτά επικεντρώνονται σε τεχνικά μέτρα που 
αναγκάζουν τους οδηγούς να επιβραδύνουν και να κινηθούν με μειωμένες ταχύτητες, 
παραβλέποντας με αυτό τον τρόπο μέτρα που χρησιμοποιούν διάφορα εμπόδια για την 
εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλους δρόμους ή περιοχές. Οι δύο παρακάτω ορισμοί είναι 
αυτοί που χρησιμοποιούνται περισσότερο σήμερα (www.trafficcalming.org): 

“Τα μέτρα ήπιας κυκλοφορίας περιλαμβάνουν αλλαγές στη χάραξη της οδού, τοποθέτηση 
εμποδίων, καθώς και άλλα φυσικά μέτρα, για την μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας ή / και 
της διαμπερούς κυκλοφορίας, προς το συμφέρον της ασφάλειας των οδών, της βιωσιμότητας, 
και άλλων κοινωφελών σκοπών.” 

“Τα μέτρα ήπιας κυκλοφορίας στοχεύουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς των οδηγών σε ένα 
συγκεκριμένο δρόμο ή σε ένα οδικό δίκτυο. Περιλαμβάνουν επίσης τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας, η οποία στοχεύει στην μετατόπιση της ροής της κυκλοφορίας από συγκεκριμένες 
οδούς ή γειτονιές.” 

Σε κάθε περίπτωση, οι κύριοι στόχοι της ήπιας κυκλοφορίας είναι ανθρωπιστικοί και 
μπορούν να συνοψιστούν στην ακόλουθη λίστα (Ιορδανόπουλος, 2008): 

 Εκτροπή της κυκλοφορίας των ΙΧ από συγκεκριμένες διαδρομές  
 Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ιδίως για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου 

όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι ποδηλάτες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
 Μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των ατυχημάτων 
 Μείωση του θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
 Ανακατανομή του δημόσιου χώρου σε δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την 

κίνηση των οχημάτων (περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία, αθλητικές ή άλλες 
δραστηριότητες αναψυχής, κλπ) 

 Διαμόρφωση των οδών με πιθανές θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και στις 
πολιτιστικές δραστηριότητες 

 Δημιουργία ενός πιο πράσινου αστικού περιβάλλοντος με συστηματική φύτευση 
 Προώθηση των περιβαλλοντικά φιλικών μέσων μεταφοράς, όπως το ποδήλατο 

 

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα μέτρα ήπιας κυκλοφορίας τοποθετούν τον άνθρωπο στο 
κέντρο της πολεοδομικού σχεδιασμού και προωθούν τη δημιουργία ενός ελκυστικού και 
ασφαλούς αστικού περιβάλλοντος για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, η βασική 
τους ιδέα δεν έρχεται σε σύγκρουση με τη χρήση των ιδιωτικών οχημάτων. Αντίθετα 
προσπαθεί να δώσει στη μηχανοκίνητη κυκλοφορία ένα συγκεκριμένο μερίδιο του δημόσιου 
χώρου προκειμένου να δημιουργήσει ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον στο οποίο η 
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μηχανοκίνητη κυκλοφορία δεν κυριαρχεί, αλλά συνυπάρχει με τα άλλα μέσα μεταφοράς. 
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε προηγούμενες δεκαετίες, η χρήση των ιδιωτικών 
οχημάτων είχε επικρατήσει σε κάθε αστική περιοχή, ο πολεοδομικός σχεδιασμός που 
ενσωματώνει μέτρα ήπιας κυκλοφορίας μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας σε κατοικημένες περιοχές. Το γεγονός αυτό μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει 
«κύμα» αντιδράσεων από τους χρήστες των οδών οι οποίοι αντιλαμβάνονται ως μειονέκτημα 
την προσαρμογή των συνηθειών τους σε σχέση με την κινητικότητα. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου οι τοπικές κοινότητες αντέδρασαν στην εφαρμογή 
μέτρων ήπιας κυκλοφορίας, λόγω έλλειψης πληροφόρησης των κατοίκων σχετικά με τα 
οφέλη και τους στόχους των εν λόγω μέτρων. Συνήθως η αποδοχή αυτών των παρεμβάσεων 
εκτιμάται πριν και ακριβώς μετά την εφαρμογή τους. Ωστόσο, οι συγγραφείς της παρούσας 
εργασίας θέλουν να αποδείξουν ότι η πραγματική αποδοχή των χρηστών μπορεί να 
προσδιοριστεί μόνο αφού οι χρήστες έχουν προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση, κάτι το οποίο 
συμβαίνει μετά από ένα χρονικό διάστημα από την εφαρμογή των μέτρων. 

Μια σειρά τέτοιων μέτρων έχουν εφαρμοστεί εδώ και 5 χρόνια στην κεντρική εμπορική 
περιοχή της πόλης της Θέρμης, στην Θεσσαλονίκη και τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω, 
μαζί με τις επιπτώσεις τους στη συμπεριφορά των μετακινούμενων. Στα πλαίσια της εργασίας 
διεξάγεται μια συγκριτική ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη μετρήσεις κυκλοφορίας από τα ίδια 
οδικά τμήματα σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους: 

 Ακριβώς πριν από την εφαρμογή των μέτρων ήπιας κυκλοφορίας 
 Ακριβώς μετά την εφαρμογή τους 
 Πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή τους 

 

Επιπλέον, μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων του επιπέδου αποδοχής των 
χρηστών πραγματοποιείται μέσω έρευνας ερωτηματολογίου η οποία διεξήχθη σε δύο 
διαφορετικές χρονικές περιόδους: 

 Ακριβώς μετά την εφαρμογή των μέτρων 
 Πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή τους 

 

2. Αποδοχή των μέτρων ήπιας κυκλοφορίας από τους χρήστες 

Η εισαγωγή και η εφαρμογή των μέτρων ήπιας κυκλοφορίας απαιτεί ειδικά μεθοδικά βήματα 
από τις τοπικές αρχές, που έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή αυτών των μέτρων με τρόπο 
που είναι εύκολα αποδεκτός από τους χρήστες ούτως ώστε η συμπεριφορά τους να 
προσαρμοστεί αναλόγως. Η αποδοχή των μέτρων αυτών από τις τοπικές κοινωνίες επηρεάζει 
όχι μόνο τους φορείς λήψης αποφάσεων, αλλά τελικά το τελικό επίπεδο υλοποίησής τους και 
την περαιτέρω εφαρμογή τους σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι 
χρήστες του οδικού δικτύου έχουν αντιμετωπίσει αρνητικά την εισαγωγή και εφαρμογή 
μέτρων ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή τους λόγω της ελλιπούς ενημέρωσής τους, από τους 
σχεδιαστές των μέτρων και τις τοπικές αρχές, σχετικά με τους στόχους και τα οφέλη των 
μέτρων αυτών. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση 45 μελετών αποδοχής χρηστών τέτοιων 
μέτρων (Uzzell, & Μυχκίε, 2005) δείχνει συντηρητισμό των χρηστών δεδομένου ότι το 
ποσοστό των χρηστών που αποδέχονται τα μέτρα αυτά ως χρήσιμα και αποδοτικά, μόλις που 
ξεπερνά το 50% (Υπουργείο Μεταφορών, το 2007), ενώ ακόμη και 18 μήνες μετά εφαρμογή 
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των μέτρων σχεδόν το 35% των κατοίκων συνεχίζουν να είναι δυσαρεστημένοι από τα μέτρα 
(Evans, 1994). Μια άλλη σχετική έρευνα για την αποδοχή χρηστών μέτρων ήπιας 
κυκλοφορίας που έγινε στη Σκωτία (Social Research Associates, 1999) έδειξε ότι το μερίδιο 
της πεζής μετακίνησης αυξήθηκε από 4% έως 28%, και η χρήση των ποδηλάτων από 4% έως 
15%. 

Προφανώς, η αποδοχή αυτών των συστημάτων αυξάνεται σε κοινωνικές ομάδες ατόμων με 
αναπηρία, ποδηλάτες, γονείς, παιδιά (Social Research Associates, 1999). Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι ομάδες αυτές αισθάνονται την έλλειψη της οδικής ασφάλειας και της άνεσης 
κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σε διάφορες 
πόλεις της Βρετανίας, όπου υλοποιήθηκαν μέτρα ήπιας κυκλοφορίας, είχε γίνει εκ των 
προτέρων ενημέρωση της τοπικής κοινότητας σχετικά με τα οφέλη από τις επικείμενες 
αλλαγές μέσω εκστρατειών ενημέρωσης και διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες σε θέματα 
μεταφορών. 

Η αποδοχή των χρηστών εξαρτάται και από το λειτουργικό σχεδιασμό, την αισθητική και το 
είδος των μέτρων ήπιας κυκλοφορίας που εισάγονται κάθε φορά. Η λειτουργική σχεδίαση, η 
ελκυστική αισθητική και η τακτική συντήρηση αυτών των υποδομών είναι πολύ σημαντικές 
παράμετροι για το επίπεδο της αποδοχής των χρηστών ιδιαίτερα για τους κατοίκους των 
περιοχών στις οποίες εισάγονται οι παρεμβάσεις. Όσον αφορά το είδος των μέτρων, έχει 
παρατηρηθεί ότι τα μέτρα που περιλαμβάνουν αλλαγές στην κατακόρυφη ευθυγραμμία της 
οδού οδηγούν μεγαλύτερο επίπεδο αποδοχής σε σχέση με τα μέτρα που περιλαμβάνουν 
αλλαγές στην οριζόντια ευθυγραμμία της οδού ή τη δημιουργία κυκλικών κόμβων 
(Department for Transport, 2007, Gorman et al., 1989). Αυτό μπορεί να εξηγηθεί 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση των χρηστών για τα νέα μέτρα βασίζεται στην 
προσαρμοστικότητά τους στις αλλαγές. Με άλλα λόγια, μέτρα που δεν θα επηρεάσουν 
ιδιαίτερα τις παλιές συνήθειες και τη συμπεριφορά τους, αποκτούν μεγαλύτερη αποδοχή 
χωρίς να αξιολογούνται τα πρόσθετα οφέλη τους, όπως η μείωση των εκπομπών, του 
θορύβου και της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των μέτρων 
ήπιας κυκλοφορίας εξακολουθούν να σχετίζονται με ποσοτικές παραμέτρους όπως η 
ταχύτητα, ο φόρτος κυκλοφορίας, ο αριθμός των ατυχημάτων, τα επίπεδα των ρύπων και 
οχλήσεων που προκύπτουν και αντικατοπτρίζουν τις νέες συνθήκες στην περιοχή. 

Συνολικά, η αποδοχή των χρηστών σχετικά με τις τροποποιήσεις της κυκλοφορίας είναι ο 
κύριος παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχή υλοποίηση των πολιτικών ήπιας 
κυκλοφορίας και την πιθανή ενίσχυση της ποιότητας ζωής στις περιοχές όπου αυτά 
εφαρμόζονται. Ως εκ τούτου, οι έρευνες αποδοχής χρηστών δείχνουν στις αρμόδιες αρχές τις 
πολεοδομικές παρεμβάσεις στις οποίες πρέπει να βασίζονται. Επιπλέον, η ευαισθητοποίηση 
του κοινού σχετικά με τα οφέλη των μέτρων αυτών και τις επακόλουθες αλλαγές στην 
καθημερινή ζωή θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα της διαδικασίας σχεδιασμού και μια 
βασική παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο πριν αλλά και κατά τη 
διάρκεια και μετά την τελική εφαρμογή των μέτρων. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 
πρέπει να περιλαμβάνει μια διεξοδική παρουσίαση των προτεινόμενων μέτρων, σε ποιο 
βαθμό θα πρέπει να προσαρμοστεί η συμπεριφορά των μετακινουμένων, παρουσίαση των 
δεδομένων που συλλέγονται και επιβεβαιώνουν την ανάγκη για τις προτεινόμενες αλλαγές 
και σε βάθος ανάλυση των προβλεπόμενων θετικών επιπτώσεων των μέτρων, έτσι ώστε η 
κοινωνία να είναι σε θέση να κατανοήσει τους λόγους της υιοθέτησης μέτρων ήπιας 
κυκλοφορίας στην περιοχή της. 
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3. Μεθοδολογία 

Πριν από 5 χρόνια ο Δήμος Θέρμης αποφάσισε να εφαρμόσει μια σειρά μέτρων ήπιας 
κυκλοφορίας στην κεντρική εμπορική περιοχή της Θέρμης, προκειμένου να βελτιωθούν τα 
κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης και να μειωθεί η ταχύτητα των οχημάτων που 
κινούνται εντός τους οδικού δικτύου της Θέρμης, με στόχο τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας και την αισθητική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Τα μέτρα αυτά, τα 
οποία παρουσιάζονται παρακάτω, αποτελούν τα πρώτο μέρος μιας σειράς μέτρων που έχει 
σκοπό να υλοποιήσει  ο Δήμος ως μέρος ενός στρατηγικού πολεοδομικού σχεδίου για το την 
κεντρική περιοχή της Θέρμης. Λόγω της σοβαρής οικονομικής ύφεσης η οποία έχει πλήξει 
την Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια, οι τοπικές αρχές δεν μπόρεσαν ακόμη να διαθέσουν 
τους απαραίτητους πόρους για την πλήρη εφαρμογή όλων των προτεινόμενων μέτρων στο 
στρατηγικό σχέδιο. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, είναι μια ευκαιρία να αξιολογηθεί 
η αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, και να αναλυθεί η 
αποδοχή των χρηστών με σκοπό την αξιολόγηση του προγράμματος έτσι ώστε τα επόμενα 
βήματα να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των χρηστών και πραγματοποιώντας τις 
πιθανές απαραίτητες τροποποιήσεις. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία για την αξιολόγηση της 
συμπεριφοράς των χρηστών βασίστηκε σε δύο διαφορετικές μεθόδους. Έγινε καταγραφή 
κυκλοφοριακών φόρτων σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της περιοχής όπου 
υλοποιήθηκαν μέτρα ήπιας κυκλοφορίας, προκειμένου να προσδιορίσει αν υπάρχει 
προσαρμογή της συμπεριφοράς των οδηγών για την εξεύρεση εναλλακτικών διαδρομών λόγω 
των μέτρων. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως οι μετρήσεις διεξήχθησαν σε τρεις 
διαφορετικές χρονικές περιόδους: ακριβώς πριν από την εφαρμογή των μέτρων ήπιας 
κυκλοφορίας (2008), ακριβώς μετά την εφαρμογή τους (2009) και πέντε χρόνια μετά την 
εφαρμογή τους (2014). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα ερωτηματολογίου, που 
περιελάμβανε τόσο ερωτήσεις δηλωμένης (stated preference) όσο και αποκαλυπτόμενης 
προτίμησης (revealed preference) με σκοπό να προσδιοριστεί η μεταβολή στη συμπεριφορά 
των χρηστών του οδικού δικτύου και ως εκ τούτου το επίπεδο της αποδοχής των μέτρων που 
εφαρμόσθηκαν. Η έρευνα διεξήχθη δύο φορές: ακριβώς μετά την εφαρμογή των μέτρων 
(2009) και πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή τους (2014). 

Συνήθως η αποδοχή αυτών των παρεμβάσεων εκτιμάται πριν και ακριβώς μετά την εφαρμογή 
των μέτρων. Ωστόσο, οι συγγραφείς της εργασίας αποδεικνύουν ότι η πραγματική αποδοχή 
χρηστών μπορεί να προσδιοριστεί μόνο αφού οι χρήστες έχουν προσαρμοστεί στη νέα 
κατάσταση, κάτι το οποίο χρειάζεται αρκετό χρόνο μετά την ολοκλήρωση των μέτρων. 

 

4. Περιγραφή της περιοχής μελέτης 

4.1 Θέση και διοικητική οργάνωση της πόλης 

Η πόλη της Θέρμης βρίσκεται σε απόσταση 15 χλμ από την πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία 
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα. Είναι η πρωτεύουσα του Δήμου Θέρμης ο 
οποίος αποτελείται από τρεις δημοτικές ενότητες, της Θέρμης, της Μίκρας και των 
Βασιλικών, και αποτελεί το τοπικό κέντρο στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι υπηρεσίες 
υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης, τα πολιτιστικά δρώμενα και οι διοικητικές υπηρεσίες 
(τράπεζες, αστυνομία, δημοτικές υπηρεσίες, κλπ). 
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Επιπλέον, ο Δήμος Θέρμης προσελκύει μετακινήσεις από την ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης προς ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικές εγκαταστάσεις, εμπορικά 
κέντρα, επιχειρήσεις και το αεροδρόμιο Μακεδονία, το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της 
Ελλάδας. 

Η Θέρμη χαρακτηρίζεται ως προάστιο της Θεσσαλονίκης με κύριο χαρακτήρα κατοικίας. 
Συνδέεται με την αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης με δύο λεωφορειακές γραμμές και οι 
περισσότεροι από τους κατοίκους της εργάζονται και δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη 
όπου και χρειάζεται να μετακινούνται καθημερινά. 

Επιπλέον, εξαιτίας της θέσης της, το οδικό δίκτυο της Θέρμης εξυπηρετεί μεγάλο φόρτο 
οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και φορτηγών και λεωφορείων, τα οποία κατευθύνονται 
από τη Θεσσαλονίκη προς την περιφερειακή ενότητα της Χαλκιδικής, 

Ο Δήμος έχει 53,201 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, από τους οποίους οι 
16,004 κατοικούν στην πόλη της Θέρμης. Στην προηγούμενη γενική απογραφή πληθυσμού 
του 2001, ο Δήμος της Θέρμης είχε 36,276 κατοίκους από τους οποίους οι 11,360 
κατοικούσαν στην έδρα του Δήμου. Η αύξηση του πληθυσμού που σημειώθηκε την 
τελευταία δεκαετία, της τάξης του σχεδόν 50% στο Δήμο και στην πόλη, οφείλεται στη 
ραγδαία οικιστική ανάπτυξη της περιοχής η οποία κατέστησε την περιοχή προάστιο της 
πόλης της Θεσσαλονίκης. 

 

4.2. Υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων 

Ένας αριθμός κυκλοφοριακών μελετών έχει υλοποιηθεί στη Θέρμη προκειμένου να 
εντοπιστούν τα κύρια ζητήματα της περιοχής και να προσδιοριστούν οι απαραίτητες λύσεις. 
Σε όλες τις μελέτες γίνεται πρόβλεψη της σημαντικής αύξησης του πληθυσμού και ανάλυση 
των κύριων κυκλοφοριακών προβλημάτων στην πόλη. Οι προτάσεις στις οποίες καταλήγουν 
συγκλίνουν ως προς τη θέση και το είδος τους αλλά διαφέρουν σε κλίμακα. 

Η σχετική μελέτη που υλοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2004 (Γρηγοριάδου, 2004) εντόπισε τα 
κύρια κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης και πρότεινε τα ακόλουθα μέτρα: 

 Μονοδρομήσεις 
 Πεζοδρομήσεις τμημάτων του οδικού δικτύου 
 Αλλαγές στις λεωφορειακές γραμμές 
 Εισαγωγή συγκεκριμένης πολιτικής στάθμευσης 
 Ανασχεδιασμός και ανακατασκευή διασταυρώσεων 
 Υλοποίηση μέτρων ήπιας κυκλοφορίας με στόχο τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων 

εντός του οικισμού. 

 

Σε συνέχεια της μελέτης αυτής, το 2007 υλοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις στην οδό Α. 
& Γ. Ταβάκη, που περιλαμβάνουν διαπλάτυνση πεζοδρομίων, δημιουργία χώρων στάθμευσης 
παρά την οδό, τροποποίηση της ευθυγραμμίας της οδού σε κάθε διασταύρωση με την αλλαγή 
της πλευράς στάθμευσης, τοποθέτηση διαφόρων υποδομών όπως διακοσμητικά πασαλάκια 
για την αποτροπή στάθμευσης στα πεζοδρόμια, ράμπες για άτομα με ειδικές ανάγκες σε κάθε 
διασταύρωση, ειδικές θέσεις στάθμευσης για τα βαρέα οχήματα που εξυπηρετούν τα 
παρακείμενα καταστήματα κ.λπ. Επιπλέον, η οδός Δημητρίου Καραολή πεζοδρομήθηκε και η 
διασταύρωση των οδών Α. & Γ. Ταβάκη – Ελ. Βενιζέλου και ο κυκλικός κόμβος Α. & Γ. 
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Ταβάκη - Καπετάν Χάψα ανακατασκευάστηκαν ώστε να αποτραπεί η παράνομη στάθμευση 
και συγχρόνως να μεγαλύτερη ορατότητα για τους οδηγούς και καλύτερη οδική ασφάλεια. 

 

5. Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων  

Κυκλοφοριακοί φόρτοι μετρήθηκαν σε δύο κεντρικές διασταυρώσεις της Θέρμης οι οποίες 
αποτελούν βασικά σημεία του οδικού της δικτύου και εξυπηρετούν αυξημένους φόρτους και 
διαμπερή κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε αυτά τα σημεία τέμνονται κύριες οδοί 
της πόλης στις οποίες έχουν αναπτυχθεί τα μέτρα ήπιας κυκλοφορίας. Οι συντελεστές 
μετατροπής οχημάτων σε μονάδες επιβατικών αυτοκινήτων (ΜΕΑ) που χρησιμοποιήθηκαν 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 1: Συντελεστές μετατροπής των οχημάτων σε Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων (ΜΕΑ) 

Οχήματα 
Συντελεστής 
μετατροπής  

Επιβατικά οχήματα 1,0 
Βαρέα οχήματα (φορτηγά και 
λεωφορεία) 

2,75 

Μοτοσυκλέτες 0,5 

 

5.1 Κυκλοφοριακοί φόρτοι στη διασταύρωση Α. & Γ. Ταβάκη – Ελ. Βενιζέλου 

Ο φόρτος κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Α & Γ Ταβάκη - Ελ. Βενιζέλου, 
μετρήθηκε και για τις τέσσερις κινήσεις που παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
Ταυτόχρονα, μετρήθηκε και ο αριθμός των οχημάτων που εισέρχονται στον υπόγειο κεντρικό 
χώρο στάθμευσης. Οι μετρήσεις έγιναν σε δύο διαφορετικές τυπικές ημέρες κατά τη διάρκεια 
της πρωινής και της μεσημεριανής ώρας αιχμής. Η διαδικασία περιελάμβανε την 
καταμέτρηση των οχημάτων για δεκαπέντε λεπτά και ένα διάλειμμα πέντε λεπτών. Ως εκ 
τούτου, υπήρχαν έξι σειρές μετρήσεων για κάθε χρονικό διάστημα δύο ωρών. Μετά την 
κατάλληλη αναγωγή, το ημι-άθροισμα των οκτώ δεκαπεντάλεπτων παρήγαγε τον ωριαίο 
φόρτο κυκλοφορίας σε ΜΕΑ. Ο μέσος όρος των δύο ημερών δίνει τον πρωινό και το 
μεσημεριανό ωριαίο φόρτο κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. 

Οι κατευθύνσεις που μετρήθηκαν απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα (Σχήμα 1. (α)) και 
περιλαμβάνουν: 

 1δ: κατεύθυνση από την πλατεία Παραμάνα στην πλατεία Παραμάνα (κυκλικό 
δρομολόγιο) 

 1α: κατεύθυνση από την πλατεία Παραμάνα προς την οδό Ελ. Βενιζέλου 
 2δ: κατεύθυνση από την οδό Ελ. Βενιζέλου προς την πλατεία Παραμάνα 
 3: κατεύθυνση από την οδό Α. & Γ. Ταβάκη προς την πλατεία Παραμάνα 
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Σχήμα 1: (α) Διάγραμμα κινήσεων στην 1η διασταύρωση; (β) Διάγραμμα των αποτελεσμάτων  

 

Οι φόρτοι μετρήθηκαν στην ίδια θέση και με τον ίδιο τρόπο τρεις φορές: μία φορά τον 
Οκτώβριο του 2008, πριν από την έναρξη της κατασκευής των μέτρων, μια φορά τον 
Φεβρουάριο του 2009, ακριβώς μετά την εφαρμογή των νέων μέτρων και μια φορά τον 
Φεβρουάριο του 2014, πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή των μέτρων. Τα αποτελέσματα όλων 
των μετρήσεων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 2: Κυκλοφοριακοί φόρτοι στην 1η διασταύρωση  

Κατεύθυνση Πρωινός φόρτος [ΜΕΑ/ώρα] Μεσημεριανός φόρτος 
[ΜΕΑ/ώρα] 

2007 2008 2013 2007 2008 2013 
1δ 490 472 265 567 543 261 
1α 402 384 219 371 359 264 
2δ 207 185 99 150 151 112 
3 450 426 332 476 474 294 

 
 

Με βάση τα αποτελέσματα, προκύπτει μια σταθερή μείωση του φόρτου κυκλοφορίας στο 
διασταύρωση αυτή (Σχήμα 1. (β)). Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τη μείωση για κάθε 
κίνηση. Πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή των μέτρων, το ποσοστό της μείωσης των φόρτων 
σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ή ξεπερνά το 50%. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα 
μέτρα είναι αποτελεσματικά για την εμπορική περιοχή της Θέρμης και συμπεραίνεται ως εκ 
τούτου μια αλλαγή στην επιλογή των διαδρομών των οδηγών για τις καθημερινές 
μετακινήσεις τους. Ωστόσο θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο επηρεάστηκαν αρνητικά 
οδοί με χαμηλότερη κυκλοφοριακή ικανότητα. 

 

Πίνακας 3: Μείωση κυκλοφοριακού φόρτου στην 1η διασταύρωση  

Κατεύθυνση Πρωινός φόρτος Μεσημεριανός φόρτος  
Διαφορά πριν και 
μετά τα μέτρα  

Διαφορά 5 χρόνια μετά 
την υλοποίηση  

Διαφορά πριν και μετά 
τα μέτρα  

Διαφορά 5 χρόνια 
μετά την υλοποίηση  

1δ 3,67% 43,86% 4,23% 51,93% 
1α 4,48% 42,97% 3,23% 26,46% 
2δ 10,63% 46,49% -0,67% 25,83% 
3 5,33% 22,07% 0,42% 37,97% 
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5.2 Κυκλοφοριακοί φόρτοι στον κόμβο Α. & Γ. Ταβάκη – Ελ. Βενιζέλου 

Οι μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου σε αυτό τον κόμβο διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια μιας 
περιόδου δύο ωρών το μεσημέρι μιας τυπικής ημέρας. Αυτό το δίωρο αποφασίσθηκε να είναι 
στις 14:00 - 16:00, το οποίο θεωρείται ότι είναι η ώρα αιχμής, ιδίως για τα βαρέα οχήματα. Η 
διαδικασία μέτρησης που ακολουθήθηκε ήταν η ίδια με αυτή που ακολουθήθηκε στην 1η 
διασταύρωση. 

Οι φόρτοι μετρήθηκαν στις θέσεις που παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα (Σχήμα 2 
(α)) και βρίσκονται: 

 1: οδός Κ. Χάψα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη 
 2: οδός Κ. Χάψα με κατεύθυνση από Θεεσαλονίκη προς τον κόμβο 
 9: οδός Κ. Χάψα με κατεύθυνση προς Τριάδι 
 10: οδός Κ. Χάψα με κατεύθυνση από Τριάδι προς τον κόμβο 

 

 
Σχήμα 2: (α) Διάγραμμα κινήσεων στον κόμβο, (β) Διάγραμμα με τα αποτελέσματα 

 

Κατ’ αντιστοιχία με τις μετρήσεις στην 1η διασταύρωση, ο φόρτος μετρήθηκε στην ίδια θέση 
και με τον ίδιο τρόπο τρεις φορές: μία φορά τον Οκτώβριο του 2008, πριν από την έναρξη της 
κατασκευής των μέτρων, μια φορά τον Φεβρουάριο του 2009, ακριβώς μετά την εφαρμογή 
των νέων μέτρων και μια φορά τον Φεβρουάριο του 2014, πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή 
τους. Τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 4: Κυκλοφοριακοί φόρτοι στη 2η διασταύρωση  

Κατεύθυνση Φόρτοι [ΜΕΑ/ώρα] 
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2007 2008 2013 
1 740 705 299 
2 580 492 231 
9 592 526 236 
10 608 545 184 

 
Με βάση τα αποτελέσματα, παρατηρείται και πάλι μια σταθερή μείωση του φόρτου 
κυκλοφορίας στον κόμβο (Σχήμα 2. (β)). Η μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη εδώ και δείχνει ότι 
η κυκλική μορφή του κόμβου έχει επηρεάσει σημαντικά την επιλογή των διαδρομών των 
οδηγών για τις καθημερινές μετακινήσεις τους. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται 
περαιτέρω διερεύνηση για το κατά πόσο υπήρξε εκτροπή μέρους της κυκλοφορίας σε οδούς 
με χαμηλότερη κυκλοφοριακή ικανότητα ή όχι.  

 

Πίνακας 5: Μείωση του φόρτου κυκλοφορίας στη 2η διασταύρωση  

Κατεύθυνση Φόρτος  
Διαφορά πριν και μετά τα 
μέτρα  

Διαφορά 5 χρόνια μετά την 
υλοποίηση  

1 4,73% 57,59% 
2 15,17% 53,05% 
9 11,15% 55,13% 
10 10,36% 66,24% 

 

6. Έρευνα ερωτηματολογίου  

Στα πλαίσια της αξιολόγησης των μέτρων ήπιας κυκλοφορίας που υλοποιήθηκαν στην 
εμπορική περιοχής της πόλης της Θέρμης, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα ερωτηματολογίου 
προκειμένου να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων των πολιτών και των 
επισκεπτών της Θέρμης καθώς και η αποδοχή από αυτούς των μέτρων που έχουν υλοποιηθεί. 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η ίδια έρευνα πραγματοποιήθηκε δύο φορές: μια ακριβώς 
μετά την ολοκλήρωση των μέτρων (το 2009) και μια πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωσή 
τους (το 2014). 

 

Πίνακας 6: Κύρια μέρη του ερωτηματολογίου  

Δημογραφικά –  
Γενικές πληροφορίες 
 

Ηλικία, Φύλο 
Επάγγελμα 
Τόπο κατοικίας και εργασίας 
Μέσο μεταφοράς 

Συμπεριφορά χρηστών σε σχέση με 
τα μέτρα ήπιας κυκλοφορίας τα 
οποία υλοποιήθηκαν στην πόλη της 
Θέρμης 

Χρήση των πεζοδρόμων (συχνότητα χρήσης, αιτία, κλπ.) 
Χρήση της οδού Α. & Γ. Ταβάκη (συχνότητα χρήσης, στάθμευση και μέση 
ταχύτητα) 
Χρήση του κυκλικού κόμβου της Κ. Χάψα (συχνότητα χρήσης, οδική ασφάλεια) 
Χρήση του δημοτικού υπόγειου χώρου στάθμευσης (συχνότητα χρήσης, διάρκεια 
χρήσης) 

Αξιολόγηση των μέτρων  
ήπιας κυκλοφορίας 

Επηρέασαν τα κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης; 
Επηρέασαν την οδική ασφάλεια; 
Επηρέασαν την εμπορική δραστηριότητα της πόλης; 
Επηρέασαν την ποιότητα ζωής των κατοίκων; 
Επηρέασαν την ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης; 
Επηρέασαν την αισθητική της πόλης; 
Οι πολίτες έχουν αποδεχτεί τα μέτρα και έχουν υλοποιήσει τη συμπεριφορά τους; 
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Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε και στις δύο έρευνες ήταν το ίδιο ούτως ώστε να 
μπορέσει να αξιολογηθεί ο βαθμός αποδοχής των μέτρων ήπιας κυκλοφορίας από τους 
χρήστες και η διαχρονική εξέλιξή του. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου είχε στόχο να 
συλλέξει γενικές πληροφορίες σχετικά με τους ερωτηθέντες, όπως η ηλικία, το φύλο, το 
επάγγελμα, η κατοικία, η θέση εργασίας και ο προτιμώμενος τρόπος μετακίνησης. Στο 
δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, στόχος ήταν να διερευνηθεί η συμπεριφορά των 
χρηστών όσον αφορά στις υποδομές ήπιας κυκλοφορίας που υλοποιήθηκαν στην εμπορική 
περιοχή της Θέρμης. Στο τρίτο μέρος, οι ερωτήσεις είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
παροτρύνουν τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν τα μέτρα ήπιας κυκλοφορίας που 
υλοποιήθηκαν. Στο τέλος είχε συμπεριληφθεί και μια ανοιχτή ερώτηση σχετικά με τις 
προτάσεις των ερωτηθέντων για άλλα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης της Θέρμης. 100 ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν 
τόσο το 2009 όσο και το 2014 μέσω συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν σε 
χαρακτηριστικές τοποθεσίες του οδικού δικτύου Θέρμης. Ο αριθμός των 100 
ερωτηματολογίων θεωρήθηκε ικανοποιητικός για το μέγεθος του οικισμού και για τον 
πληθυσμό του. Το δείγμα ήταν τυχαίο και τα χαρακτηριστικά του παρουσιάζονται στον 
πίνακα 7. 

Κατά τη διάρκεια των πέντε ετών από την πρώτη έρευνα ερωτηματολογίου του 2009, όταν τα 
μέτρα είχαν μόλις τεθεί σε εφαρμογή, μέχρι σήμερα, παρατηρούνται αρκετές αλλαγές στο 
μοτίβο της κινητικότητας των πολιτών και των επισκεπτών της Θέρμης. Η πιο σημαντική 
αλλαγή είναι αυτή της αύξησης της χρήση των μη μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς 
(ποδήλατο ή πόδια) στην πόλη της Θέρμης (46% έναντι 28% το 2009). 

Οι πεζόδρομοι της εμπορικής περιοχής (οδός Δημητρίου-Καραολή, οδός Ιασωνίδου, κλπ) 
σήμερα χρησιμοποιούνται από σχεδόν όλους τους ερωτηθέντες (98%), σε αντίθεση με το 
29% των ερωτηθέντων το 2009, που είχε τότε απαντήσει αρνητικά. Σήμερα, οι περισσότεροι 
από τους ερωτηθέντες χρησιμοποιούν την πεζοδρομημένη περιοχή, συνεχώς ή συχνά (80%) 
και οι κύριοι λόγοι είναι για διασκέδαση / ψυχαγωγία (40%) και για πρόσβαση σε υπηρεσίες 
και αγορές (38%). Αυτό σε σύγκριση με τις απαντήσεις στην έρευνα του 2009, όταν οι 
ερωτηθέντες εξέφραζαν το φόβο ότι οι πεζόδρομοι θα μειώσουν την εμπορική 
δραστηριότητα, δείχνει σαφώς ότι η περιοχή δεν έχει εγκαταλειφθεί, αλλά αντίθετα έχει 
προσελκύσει ακόμη περισσότερες δραστηριότητες. 

 

Πίνακας 7: Χαρακτηριστικά του δείγματος 

 Τιμές 2008 
% (n=100) 

2013 
% (n=100) 

Ηλικία 1=Ερωτώμενοι μεταξύ 18 και 35 ετών 
2= Ερωτώμενοι μεταξύ 35 και 65 ετών  
3= Ερωτώμενοι άνω των 65 ετών 

36 
45 
19 

36 
57 
7 

Φύλο 1=Αρρεν 
2=Θήλυ 

49 
51 

56 
44 

Επάγγελμα 1= Ιδιωτικός ή δημόσιος υπάλληλος  
3= Ελεύθερος επαγγελματίας 
4= Φοιτητής 
5= Άνεργος  
6= Συνταξιούχος 

31 
22 
27 
5 
15 

24 
36 
5 
11 
24 

Τόπος κατοικίας 1= Κάτοικος Θέρμης 
2= Επισκέπτης της Θέρμης 
3= Εργαζόμενος στη Θέρμη 

49 
26 
25 

65 
21 
14 

Συχνότερο μέσο μετακίνησης 1= Ιδιωτικό όχημα 
2= Δημόσια συγκοινωνία 

69 
3 

48 
6 
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3= Ποδηλασία ή περπάτημα 28 46 

 

Όσον αφορά την οδό Α. & Γ. Ταβάκη, ο κύριος λόγος της χρήσης της, εξακολουθεί να είναι η 
πρόσβαση σε υπηρεσίες ή αγορές (83%), γεγονός που δηλώνει τον εμπορικό χαρακτήρα του 
δρόμου. Η οργάνωση της στάθμευσης παρά την οδό έχει μειώσει τις θέσεις στάθμευσης και 
περιόρισε τη διάρκεια της στάθμευσης (ελεγχόμενη στάθμευση μικρής διάρκειας) και ως 
αποτέλεσμα έχει μειωθεί η συχνότητα και η διάρκεια χρήσης των θέσεων στάθμευσης. 

Η εφαρμογή των μέτρων ήπιας κυκλοφορίας φαίνεται να έχει επηρεαστεί τη συμπεριφορά 
των οδηγών, καθώς σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες δηλώνουν πως έχουν μειώσει την ταχύτητα 
του οχήματος τους κατά τη διέλευσή τους από την οδό Α. & Γ. Ταβάκη και πλησιάζοντας τις 
υβώσεις (σαμαράκια) που έχουν εγκατασταθεί (84% το 2014 και 87% το 2009). Σύμφωνα με 
τους ερωτηθέντες, η εφαρμογή των μέτρων ήπιας κυκλοφορίας έχει βελτιώσει την ποιότητα 
ζωής των πολιτών (62% το 2014 και 59% το 2009), την οδική ασφάλεια (62% το 2014 και 
46% το 2009) και έχει μειώσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης (65% το 2014 και 
46% το 2009), την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον επακόλουθο θόρυβο και ρύπανση στην 
εμπορική περιοχή. Σε γενικές γραμμές, η πλειοψηφία του δείγματος (68% το 2014 και 60% 
το 2009) πιστεύει ότι οι παρεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας που έχουν υλοποιηθεί έχουν 
επηρεάσει θετικά την εμπορική περιοχή και έχουν βελτιώσει την αισθητική της. Επίσης, 
υποστηρίζουν τέτοιου είδους μέτρα δηλώνοντας ότι παρόμοια μέτρα θα πρέπει να 
εφαρμοστούν και σε άλλες περιοχές της πόλης με αυξημένα προβλήματα κυκλοφορίας 
(83%). 

Καθίσταται σαφές ότι η κοινωνική αντίδραση που είχε παρατηρηθεί ακριβώς μετά την 
εφαρμογή των μέτρων έχει πλέον μετριαστεί και οι ερωτηθέντες γνωρίζουν τη χρησιμότητά 
των μέτρων και τα αξιολογούν ακόμη πιο θετικά. Ωστόσο, η γνώμη των ερωτηθέντων για την 
επίδραση των μέτρων ήπιας κυκλοφορίας στην εμπορική δραστηριότητα της πόλης είναι 
αρνητική. Σημειώνουν ότι η εμπορική δραστηριότητα στα καταστήματα της περιοχής έχει 
μειωθεί, αλλά δεν μπορούν να διακρίνουν το βαθμό επιρροής των μέτρων ήπιας κυκλοφορίας 
και την επίδραση των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, λόγω της σοβαρής οικονομικής 
κρίσης στην Ελλάδα, σε αυτό. 

 

7. Συμπεράσματα 

Μια από τις πιο κοινές προσεγγίσεις που προτείνεται με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις της κυκλοφορίας στις αστικές περιοχές, είναι αυτή των μέτρων ήπιας 
κυκλοφορίας. Τα μέτρα ήπιας κυκλοφορίας υπόσχονται σημαντικά αποτελέσματα στη 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αισθητική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. 
Όμως ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την επιτυχία τέτοιων μέτρων, ο οποίος 
συχνά και παραβλέπεται, είναι η αποδοχή τους από τους κατοίκους και τους επισκέπτες των 
περιοχών όπου αυτά εφαρμόζονται. 

Γενικώς έχει παρατηρηθεί πως οι άνθρωποι είναι διστακτικοί στο να προσαρμοστούν σε 
αλλαγές και πως χρειάζεται χρόνος έως ότου συνειδητοποιήσουν τις πραγματικές επιπτώσεις 
από νέα μέτρα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανά τον κόσμο όπου μέτρα ήπιας 
κυκλοφορίας αξιολογήθηκαν αρνητικά από τις τοπικές κοινωνίες, όμως συνήθως η 
αξιολόγηση αυτή είχε λάβει χώρα ακριβώς μετά την υλοποίηση των μέτρων αυτών. Όπως 
παρουσιάστηκε και στην παρούσα εργασία, η πραγματική αποδοχή των χρηστών μπορεί να 
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αξιολογηθεί μόνο μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όταν η αρχική κοινωνική 
αντίδραση θα έχει μετριαστεί, οι χρήστες θα έχουν προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση και θα 
έχουν αντιληφθεί τα οφέλη που προκύπτουν από τα μέτρα. Στην περίπτωση της Θέρμης, η 
μείωση των κυκλοφοριακών φόρτων που καταγράφεται δείχνει ότι τα μέτρα είναι 
αποτελεσματικά ως προς το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν για την εμπορική περιοχή της 
Θέρμης και ότι έχει επιτευχθεί μια αλλαγή στην επιλογή των διαδρομών από τους οδηγούς 
για τις καθημερινές τους μετακινήσεις έστω και μετά από κάποιο χρόνο. Επιπλέον, η τοπική 
κοινωνία τάχθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό υπέρ των μέτρων και οι όποιες αντιρρήσεις 
ξεχάστηκαν.  

Σαν αποτέλεσμα της παρούσας εργασίας, προτείνεται η μεθοδολογία για την αξιολόγηση των 
μέτρων ήπιας κυκλοφορίας από τους χρήστες να λαμβάνει επιπλέον υπόψη την διαχρονική 
εξέλιξη του επιπέδου αποδοχής των μέτρων από τους χρήστες και να περιλαμβάνει πολλαπλά 
στάδια αξιολόγησης. Τουλάχιστον ένα ακόμη στάδιο αξιολόγησης κρίνεται αναγκαίο, μετά 
από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την πλήρη ολοκλήρωση της υλοποίησης κι 
λειτουργίας των νέων μέτρων ούτως ώστε να καταγράφεται η πραγματική αποδοχή και 
ανταπόκριση των χρηστών σε αυτά. Επιπλέον ο συνεχής διάλογος μεταξύ των τοπικών αρχών 
και των πολιτών  είναι απαραίτητος ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες  των 
πολιτών στον αστικό σχεδιασμό και να εξασφαλίζεται η επιτυχία των πολιτικών που 
αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. 
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