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Περίληψη 

 
Η παρούσα έρευνα προτείνει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των πιθανών 
παρακάμψεων ενός αστικού αυτοκινητόδρομου σε περίπτωση μεγάλης έκτασης συμβάντος. Μέσω 
πολυκριτιριακής ανάλυσης αξιολογούνται εναλλακτικές διαδρομές διοχέτευσης κυκλοφορίας με βάση 
3 κριτήρια: ασφάλεια, κόστος καθυστερήσεων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι βασικές κατηγορίες 
αναλύθηκαν σε υποκατηγορίες. Τα μεγέθη των υποκατηγοριών υπολογίζονται και βαθμολογούνται 
χρησιμοποιώντας μια διαφορετική για κάθε μέγεθος κλίμακα. Εξετάζονται οι περιπτώσεις διοχέτευσης 
κυκλοφορίας την ώρα αιχμής με και χωρίς υποβοηθητικά μέτρα και διοχέτευσης μικρού όγκου 
κυκλοφορίας σε ώρες χαμηλής φόρτισης του αυτοκινητόδρομου (βραδινές ώρες). Ακολουθώντας την 
μεθοδολογία της πολυκριτηριακής αξιολόγησης προκύπτουν τελικοί βαθμοί «συνολικής απόδοσης» 
κάθε παράκαμψης για κάθε σενάριο με τελικό εξαγόμενο μια κατάταξη εναλλακτικών διαδρομών αλλά 
και ένα πλαίσιο προϋποθέσεων εφικτότητας υλοποίησης  (πχ παρουσία τροχαίας σε διασταυρώσεις) 
για διαφορετικά επίπεδα κυκλοφοριακού φόρτου .  
 
Λέξεις κλειδιά: οδικό συμβάν, βέλτιστη διαδρομή, αστικός αυτοκινητόδρομος, πολυκριτιριακή ανάλυση 

 
 
Abstract 
 
This paper proposes an integrated method for evaluating all alternative detours (of an urban motorway) 
that can be used for channeling traffic in major incidents and unexpected events. Τhe evaluation 
method chosen is multicriteria analysis and the basic categories analyzed are safety, cost of and 
environmentαλ impacts. Each category is broken down into subcategories and each subcategory is 
calculated and calibrated using a different measurement scale. The study is carried out for three 
different scenarios: Maximum traffic (peak hour) with no improvements in the detour route, maximum 
traffic with best improvements (support by traffic police) and minimum traffic (low volume periods). 
After the implementation of the multicriteria analysis, a final grade of “overall efficiency” is obtained 
for every route and for each scenario. The research results include the overall ranking of the routes as 
well as some critical conclusions about the preparation and the implementation of such a scheme. 
 
Keywords: traffic incident, rerouting, urban motorway, multicriteria analysis 
 

1. Εισαγωγή 

Σε περίπτωση ενός συμβάντος μεγάλης έκτασης  η διοχέτευση της κυκλοφορίας μιας 
αστικής αρτηρίας ή ενός αστικού αυτοκινητόδρομου απαιτεί λεπτομερή σχεδιασμό 
και προσχεδιασμένα πλάνα δράσης. Τα μεγάλης έκτασης συμβάντα αφορούν 
ατυχήματα με σοβαρές επιπτώσεις (κάποιων ωρών) και κλιμακώνονται σε 
προβλήματα που μπορούν να διαρκέσουν αρκετές μέρες. (πχ η περίπτωση σεισμού 
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και τα πιθανά προβλήματα στην υποδομή) Συνεπώς τα σχέδια διοχέτευσης και 
επιλογής βέλτιστης παράκαμψης θα πρέπει να αφορούν σχεδιασμούς μικρής και 
μεγάλης κλίμακας.   

Σε επίπεδο έρευνας υπάρχουν αναφορές σχετικές με αυτό το θέμα, κυρίως  σε ότι 
αφορά τη βέλτιστη διαδρομή από πλευράς κυκλοφοριακής ικανότητας του δικτύου 
παράκαμψης. Στον αντίποδα υπάρχουν οι μελέτες ανάλυσης κίνδυνων που αφορούν 
ευαίσθητες υποδομές, όπως οι σήραγγες, όπου τα κριτήρια επεκτείνονται σε θέματα 
ασφάλειας και επιρροής της παράκαμψης στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά την 
επιλογή βέλτιστης διαδρομής, έχουν γίνει προσπάθειες να κωδικοποιηθεί ο τρόπος 
επιλογής τους και κάθε έρευνα αξιολογεί και επιλέγει διαδρομές δίνοντας βαρύτητα 
σε διαφορετικά κριτήρια. 

O Τζεβελέκης (2009) ασχολήθηκε εκτενώς με την διαχείριση της αστικής 
κυκλοφορίας σε έκτακτες περιπτώσεις με έμφαση στην διοχέτευση της κυκλοφορίας 
στον αστικό ιστό μετά από μεγάλης κλίμακας γεγονός αλλά και στον τρόπο 
αντιμετώπισης των συνεπειών και του ρόλου του δικτύου για την εξυπηρέτηση 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.  

Το 2003 ο Scanlon εστίασε στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το οδικό δίκτυο 
για την εκκένωση του πληθυσμού κατά την διάρκεια μεγάλων αναγκών ή 
καταστροφών. Τονίζει πως ο σχεδιασμός για την εκκένωση, ακόμα και αν θεωρείται 
πλήρης και σωστά μελετημένος, δεν είναι εφικτό πάντα να ανταποκρίνεται στις 
πραγματικές συνθήκες του οδικού δικτύου. Επί παραδείγματι, ένα σχέδιο διαχείρισης 
δεν προβλέπει  τις οδικές εργασίες, τα ατυχήματα που αποκλείουν μέρος του δικτύου 
κλπ. 

Οι Stratou et al. το 2004 προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια εφαρμογή η οποία, σε 
περίπτωση σεισμού, να μπορεί να εξετάζει το οδικό δίκτυο και τις ζημιές του 
εντοπίζοντας παράλληλα την αποτελεσματικότερη διαδρομή που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οχήματα  υπηρεσιών διάσωσης και έκτακτης ανάγκης 
(ασθενοφόρα, πυροσβεστική κ.α.) 

Σε παρόμοια λογική κινήθηκαν οι Pitilakis et al. το 2006 οπού εκτός από την 
αποτύπωση της κατάστασης των κτιρίων μετά από ένα σεισμό, επιχείρησαν να 
υπολογίσουν τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του (απώλειες, δυσκολία στην 
εξυπηρέτηση, συντρίμμια) ώστε να παρέχουν αποδοτικά σενάρια διαχείρισης και 
εξομάλυνσης της έκτακτης κατάστασης. 

Όσον αφορά την επιλογή διαδρομών, στην έρευνα των Ingole και Nichat (2013) 
γίνεται προσπάθεια να επιλεγεί η συντομότερη, από πλευράς απόστασης, διαδρομή με 
την χρήση αλγορίθμων. Το 2014 ο Quercia et al. δημιουργούν μια μεθοδολογία που 
θα επιλέγει μια διαδρομή με βάση κριτήρια που αφορούν την αισθητική και την 
χαμηλότερη όχληση, ενώ προηγουμένως, το 2006 ο Letchner et al. προσπάθησε να 
λάβει υπόψη του στην μεθοδολογία τις οδηγικές προτιμήσεις των οδηγών. Πιο 
αναλυτικά, δημιουργώντας μια μεγάλη βάση δεδομένων από τις προηγούμενες 
διαδρομές που έχει επιλέξει κάθε οδηγός, η μεθοδολογία αυτή έχει την δυνατότητα να 
βρίσκει και να προτείνει διαδρομές που αφενός θα αποφεύγουν την κίνηση και 
αφετέρου θα ικανοποιούν τις προσωπικές απαιτήσεις κάθε οδηγού. Οι απαιτήσεις 
αυτές, για παράδειγμα, μπορεί να είναι η προτίμηση του οδηγού για 
αυτοκινητόδρομους ή η προσπάθεια του να αποφεύγει πιθανά διόδια.  
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Tο 2005 οι Politis et.al. μέσω προσομοίωσης στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης 
εξέτασαν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις εκπομπές ρύπων για περιπτώσεις 
έκτακτων αναγκών.  

Υπάρχουν βεβαίως και προσπάθειες να ενοποιηθούν όλες αυτές οι διαφορετικές 
αξιολογήσεις σε μία που θα λαμβάνει ακόμη περισσότερες παραμέτρους στην 
αξιολόγηση (Spitadakis και Fostieri, 2012). Μια ποιο ευρεία μεθοδολογία, πάνω στην 
οποία θα μπορούμε να στηριζόμαστε για την αξιολόγηση των συγκοινωνιακών έργων 
προσπάθησαν να δώσουν οι Lake, M., και Ferreira, L. το 2002, ενώ η Nathanail et al. 
(2010) Κατά την εργασία αυτή, αξιολογήθηκαν τα εναλλακτικά σενάρια μεταφοράς 
επικίνδυνων φορτίων στη κατεύθυνση της πολυπαραγοντικής επίπτωσης μιας 
διαδρομής (περιβάλλον, ασφάλεια κλπ). 

Σαν συνέχεια και συγκερασμό των προηγούμενων εργασιών, η παρούσα εργασία έχει 
ως στόχο την δημιουργία μιας αξιόπιστης μεθόδου που θα αξιολογεί τις διαθέσιμες 
εναλλακτικές παρακάμψεις μεταξύ δύο κόμβων ενός αστικού αυτοκινητόδρομου 
δημιουργώντας μια ενιαία μέθοδο αναφοράς για την επιλογή βέλτιστων διαδρομών σε 
έκτακτες καταστάσεις.  

 

2. Μεθοδολογία 

2.1 Γενικά 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και 
πρακτικής διαδικασίας που θα επιτρέπει την απ’ ευθείας σύγκριση και αξιολόγηση 
των παρακάμψεων ενός αστικού αυτοκινητόδρομου. Η μεθοδολογία μιας τέτοιας 
διαδικασίας, για να μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστική και να αναπαραχθεί όταν υπάρχει 
η ανάγκη, πρέπει να ικανοποιεί δύο βασικές αρχές: α) Να γίνεται εύκολα κατανοητή 
από τους λειτουργούς και διαχειριστές των αυτοκινητόδρομων και β) να αντανακλά 
τις ανάγκες και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται μια διαδικασία αξιολόγησης 
και επιλογής εναλλακτικών διαδρομών. Με γνώμονα λοιπόν τις δύο αυτές αρχές, η 
μεθοδολογία που επιλέχθηκε για την αξιολόγηση των παρακάμψεων έχει ως βάση την 
πολυκριτηριακή αξιολόγηση. Η πολυκριτηριακή αξιολόγηση αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο ανάλυσης και λήψης αποφάσεων σε σύνθετα προβλήματα. Επιλέχθηκε 
καθώς είναι αξιόπιστη,  εξαιρετικά χρήσιμη για την ιεράρχηση των επιλογών και 
ιδιαίτερα ευέλικτη, επιτρέποντας την εισαγωγή τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών. 

2.2. Επιλογή Κριτηρίων Αξιολόγησης 

Αρχικά, επιλέγονται τα βασικά κριτήρια της ανάλυσης. Τα κριτήρια αυτά 
επιλέχθηκαν με την βοήθεια πέντε (5) ειδικών και αποτελούν τους βασικούς 
παράγοντες που ρεαλιστικά επηρεάζουν την αξιολόγηση και την τελική επιλογή μιας 
παράκαμψης. Η ανάλυση στη συνέχεια προχωρά στην εξέταση των επιμέρους 
χαρακτηριστικών του κάθε βασικού παράγοντα. Προκύπτουν έτσι συγκεκριμένα 
υποκριτήρια. Τα επιλεχθέντα υποκριτήρια δεν θα είναι μοναδικά και είναι δυνατόν να 
υπάρχει πλήθος άλλον που περιγράφουν τους βασικούς παράγοντες (Ρομπόλης κ.α. 
2012) ενώ ο αριθμός τους υπακούει σε κάποιους περιορισμούς που δεν δημιουργούν 
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επιπτώσεις στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων (Joynt, 2004). Οι βασικές 
κατηγορίες κριτηρίων με τα υποκριτήρια τους  φαίνονται στον πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1: Βασικά κριτήρια και υποκριτήρια 

 

Βασικές Κατηγορίες Υποκατηγορίες 

Οδική Ασφάλεια 

Σήμανση-Οδόστρωμα 

Διασταυρώσεις και Τύπος 

Εγκαταστάσεις-Δίκτυα Πεζών 

Φωτισμός 

Ταχύτητα 

Ευαίσθητες Χρήσεις 

Κόστος (Κυκλοφοριακά) Κόστος/Χρόνος Καθυστερήσεων 

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Όχληση 

Μήκος Διαδρομής με Οικίες και 
Ευαίσθητους Χρήστες 

Εκπομπές (CO,  HC, NOx) 

 

 

2.3 Επιλογή Σεναρίων Αξιολόγησης 

Για να ελεγχθεί η μεθοδολογία τόσο στην ευκολία της εφαρμογής της όσο και στην 
ορθότητα των αποτελεσμάτων της επιλέχθηκε να γίνει εφαρμογή στον 
αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού. Προκειμένου να δοκιμαστεί η διαδικασία σε 
ποικίλες περιπτώσεις επιλέξαμε να εξετάσαμε παρακαμπτήριες διαδρομές για δύο 
διαφορετικούς υποθετικούς αποκλεισμούς: ένας σε σημείο αστικής περιοχής με 
υψηλή κυκλοφορία (μεταξύ κόμβου Κύμης και Κηφισιάς) και ένα σε ημιαστική 
περιοχή με πιο ήπια κυκλοφορία (μεταξύ κόμβου Κάντζας και Παιανίας). Για λόγους 
απλότητας θεωρήσαμε ότι ο αποκλεισμός αφορά ένα ρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή 
προς μία κατεύθυνση. Εννοείται ότι ο ταυτόχρονος αποκλεισμός των δύο ρευμάτων 
απαιτεί τον ίδιο έλεγχο εναλλακτικών διαδρομών στην άλλη κατεύθυνση. 

Όπως γίνεται αντιληπτό η ομαλή διοχέτευση της κυκλοφορίας ενός αστικού 
αυτοκινητόδρομου από παρακαμπτήριες διαδρομές εξαρτάται αφενός από τον τύπο 
και τα χαρακτηριστικά του τοπικού δικτύου (επιλέξαμε ένα αστικό και ένα 
ημιαστικό) και αφετέρου από τον κυκλοφοριακό φόρτο του αυτοκινητόδρομου. 
Συνεπώς οι απαιτήσεις που υπάρχουν από την παρακαμπτήρια διαδρομή 
μεταβάλλονται ανάλογα με την ημέρα και την ώρα. Αποτελεσματικά, για την 
αξιολόγηση των παρακάμψεων βάση και αυτών των μεταβολών επιλέχθηκε να γίνει 
αξιολόγηση για δυο διαφορετικά σενάρια φόρτου: α) μέγιστος κυκλοφοριακός 
φόρτος (ωριαίος φόρτος αιχμής) του αυτοκινητόδρομου και β) χαμηλός 
κυκλοφοριακός φόρτος (βραδινές ώρες).  
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Κατά την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι ορισμένες παρακάμψεις είναι πρακτικά 
αδύνατον να υλοποιηθούν χωρίς πρόσθετα μέτρα και κυρίως χωρίς την παρουσία 
δυνάμεων της Τροχαίας σε κρίσιμα σημεία της παράκαμψης. Επιπλέον, από τα 
εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητόδρομου διαπιστώθηκε ότι τα 
υφιστάμενα σχέδια δράσης προβλέπουν υποβοήθηση στις προαποφασισμένες 
παρακάμψεις από δυνάμεις της Τροχαίας (Εγχειρίδια Λειτουργίας, Τόμος 2-
Προσάρτημα Β΄, 2013). Για να καταδειχθεί, λοιπόν, η αναγκαιότητα ενός τέτοιου 
σχεδιασμού και να προκύψει η αξιολόγηση με και χωρίς υποβοήθηση από πρόσθετα 
μέτρα, εξετάσαμε επιπλέον ένα σενάριο το οποίο όπως θα αποδειχθεί (και όπως 
αναμένονταν άλλωστε) είναι το δυσμενέστερο. Είναι το σενάριο της διοχέτευσης του 
μέγιστου κυκλοφοριακού φόρτου (ωριαίος φόρτος αιχμής) του αυτοκινητόδρομου 
χωρίς πρόσθετα μέτρα (πχ δυνάμεις τροχαίας). Τελικά τα 3 σενάρια έχουν ως εξής:  

 Σενάριο 1 (Σ1): μέγιστος φόρτος χωρίς παρεμβάσεις  
 Σενάριο 2 (Σ2): μέγιστος φόρτος με παρεμβάσεις  
 Σενάριο 3 (Σ3): χαμηλός φόρτος. 

 

2.4 Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση 

Για την ορθή εφαρμογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης απαιτείται αρχικά να 
υπολογιστούν τα μεγέθη των κατηγοριών (βασικές και υποκατηγορίες) του πίνακα 1 
για κάθε ένα από τα τρία σενάρια που θα εξεταστούν. Στην συνέχεια, τα 
αποτελέσματα που θα προκύψουν θα βαθμολογηθούν χρησιμοποιώντας ενιαία 
κλίμακα βαθμολόγησης. Αυτή η κλίμακα θα αποτελείται από τις ακέραιες τιμές 
μεταξύ των αριθμών   1 και  5 (Joynt, 2004; Ρομπόλης κ.α. 2012). Η τιμή 1 θα 
θεωρείται η ελάχιστη και 5 η μέγιστη. Αυτό σημαίνει πως το 1 αντιστοιχεί σε 
«μεγάλη έλλειψη» ή «μη ικανοποιητικό» χαρακτηριστικό ενώ το 5 σε «πληρότητα» ή 
«απολύτως ικανοποιητικό» χαρακτηριστικό. Μοναδική εξαίρεση στην μεθοδολογία 
βαθμολόγησης αποτελεί η Οδική Ασφάλεια. Σε αυτή την βασική κατηγορία 
επιλέγεται να εκτελεσθεί ο «τυποποιημένος» Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας (Safety 
Audit) που βασίστηκε στην υπάρχουσα μεθοδολογία αξιολόγησης ασφάλειας 
υφιστάμενων οδών της Νέας Ζηλανδίας (Transfund New Zealand, 1998) και 
αναλύεται περεταίρω στο κεφάλαιο 3.2.1.  

Μετά την βαθμολόγηση, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα κοινό επίπεδο βαθμονόμησης 
το οποίο να είναι άμεσα συγκρίσιμο και να παραπέμπει σε ποσοστό ικανοποίησης του 
συγκεκριμένου χαρακτηριστικού, ακολουθεί ο υπολογισμός του βαθμού εκπλήρωσης. 
Ο τρόπο υπολογισμού του βαθμού εκπλήρωσης εκφράζεται από τον τύπο 1. 

                 	 	 , 1, … ,                                 (1) 

όπου:  
max xj: αντιπροσωπεύει την μέγιστη τιμή της βαθμολογικής κλίμακας – στην                  
περίπτωση μας είναι ίσο με πέντε (5) και 
xj: η βαθμολογία του κριτηρίου j 

Για παράδειγμα, αν η βαθμολογία του υποκριτηρίου είναι 3 τότε ο βαθμός 
εκπλήρωσης του είναι 3/5 = 0,6. Ο βαθμός εκπλήρωσης κάθε υποκριτηρίου 
συμμετέχει στην τελική βαθμολογία του βασικού κριτηρίου του (bj) 
πολλαπλασιαζόμενος με ένα συντελεστή βαρύτητας. (Εξίσωση 2) 
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   	∑      (2) 

Όπου j = 1,2,3 (Τα τρία βασικά κριτήρια) 

 Όμως, αφού μπορούμε να υποθέσουμε πως όλα τα υποκριτήρια επηρεάζουν το ίδιο 
τις βασικές κατηγορίες στις οποίες ανήκουν και προκειμένου να αποφευχθεί η 
υποκειμενικότητα στον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας τους, τα βάρη τους 
θα θεωρηθούν ίδια. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην κατηγορία της Οδικής Ασφάλειας 
τα πέντε υποκριτήρια θα έχουν το κάθε ένα βάρος wj=1/5=0,2. 

Στη συνέχεια, ο πολλαπλασιασμός του βαθμού που προκύπτει για κάθε βασικό 
κριτήριο (bj) με τον δικό του συντελεστή βαρύτητας (Wj) μας δίνει την συμμετοχή 
του στο τελικό αποτέλεσμα. Οι βασικές κατηγορίες, αντίθετα με τις υποκατηγορίες, 
επιλέχθηκε να μην είναι ισοβαρείς καθώς σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης η 
ανάγκη για ασφάλεια είναι μεγαλύτερη από την αποφυγή του επιπλέον κόστους ή τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο βαθμό που αυτές δεν αφορούν στην παρούσα 
ανάλυση κάποιο σοβαρό κίνδυνο (πχ διαρροές επικίνδυνων υλικών) αλλά κυρίως τις 
εκπομπές ρύπων. Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε για την εξαγωγή των βαρών στην 
παρούσα εργασία είναι η σύγκριση κατά ζεύγη και αποτελεί μέρος της διαδικασίας 
αναλυτικής ιεράρχησης (Saaty, 1990 και 2008).  

Το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει από το άθροισμα των συμμετοχών των βασικών 
κριτηρίων    ( ) και αποτελεί τον δείκτη συνολικής απόδοσης κάθε 
παράκαμψης. Ο δείκτης συνολικής απόδοσης παίρνει τιμές από 0 έως 1. Αυτό 
σημαίνει ότι όσο η τιμή του δείκτη πλησιάζει την μονάδα (1) τόσο η συμπεριφορά 
της παράκαμψης στις συνθήκες που την εξετάζουμε βελτιώνεται. Αποδόσεις < 0,5 
θεωρούνται φτωχές, 0,5 – 0,7 θεωρούνται μέσες και > 0,7 υψηλές. 

 

2.4.1 Εύρεση Βαρών Βασικών Κατηγοριών 

Η διαδικασία για την εξαγωγή των συντελεστών βαρύτητας αποτελείται από τα 
παρακάτω βήματα: 

1. Γίνεται κατά ζεύγη σύγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης και δημιουργείται ο 
πίνακας Π1 των ,  όπου ο αριθμός , εκφράσει την σχετική σπουδαιότητα του 
κριτηρίου j ως προς το κριτήριο j΄, δηλαδή πόσες φορές σημαντικότερο είναι το 
κριτήριο j από το j΄. Από την βιβλιογραφία (Saaty,1990) ως δυνατές τιμές για 
έναν αριθμό ,  προτείνονται κατά περίπτωση οι: 

a. Ακέραιοι αριθμοί από 2 έως 9, εάν το κριτήριο j είναι περισσότερο σημαντικό 
από το j΄. 

b. Οι αντίστροφοι κλασματικοί αριθμοί των παραπάνω ακεραίων, εάν το κριτήριο j 
είναι λιγότερο σημαντικό από το j΄. 

c. Η τιμή 1, εάν το κριτήριο j είναι το ιδιο σημαντικό με το j΄. 

Ισχύει η συμμετρικότητα, δηλαδή: , =1/ ,  

2. Θεωρείται το μετασχηματισμένο μητρώο Π2. Είναι το ίδιο με το Π1 με εξαίρεση 
ότι τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου αντί για μονάδα έχει τεθεί η ποσότητα 1-σ 
(με σ άγνωστη παράμετρο). 

3. Βρίσκονται οι ιδιοτιμές (eigenvalues) τκ ως ρίζες (του αγνώστου σ) της εξίσωσης 
μηδενισμού της ορίζουσας του Π2, δηλαδή οι ρίζες της det(Π2)=0. 
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Λαμβάνεται η μέγιστη τιμή τmax και βρίσκεται το ιδιοδιάνυσμα [W] που αντιστοιχεί 
σε αυτή, από τον τύπο [Π3]*[W]=[0]. Ο πίνακας Π3 είναι ο πίνακας που προκύπτει 
από την αντικατάσταση της τmax στο μητρώο Π2 ενώ ο [W] είναι το άγνωστο 
ιδιοδιάνυσμα που αποτελεί και τον πίνακα των βαρών των κριτηρίων. 

 

3. Αναλυτική εφαρμογή της μεθοδολογίας 

3.1 Διαδρομές Αξιολόγησης 

Οι εναλλακτικές διαδρομές σε περίπτωση αποκλεισμού, και φυσικά σε εξάρτηση με 
το εξωτερικό του αυτοκινητόδρομου δίκτυο, παίρνουν τιμές από 1 έως Ν. Στην 
συγκεκριμένη ανάλυση διερευνήθηκαν αρκετές εναλλακτικές οι οποίες είτε 
εμπεριέχονταν στα υφιστάμενα σχέδια δράσης της εταιρείας λειτουργίας του 
αυτοκινητόδρομου είτε όχι. Για την προτυποποίησή της μεθοδολογίας επιλέχθηκαν 
τελικά δύο (2) εναλλακτικές προς αξιολόγηση σε κάθε υποτιθέμενο αποκλεισμό. 

Οι τέσσερις παρακάμψεις με τους κωδικούς αναφοράς τους, τους δρόμους από τους 
οποίους αποτελούνται, τους φόρτους αιχμής και τους βραδινούς φόρτους, έχουν ως 
εξής: (Τα στοιχεία των φόρτων παραχωρήθηκαν από την εταιρεία λειτουργίας και 
συντήρησης της Αττικής Οδού και αφορούν το έτος 2014) 

 1Α (Κάντζα-Παιανία): Λεωφόρος Παλαιοπαναγιάς - Λεωφόρος Λαυρίου - 
Διαδόχου Κωνσταντίνου - Αγίας Τριάδας – Αττικής - Λεωφόρος Λαυρίου - 
Αγίου Θωμά. Φόρτος αιχμής: 2900 οχ./ώρα, Βραδινός φόρτος: 200 οχ./ώρα 

 1Β (Κάντζα-Παιανία): Λεωφόρος Παλαιοπαναγιάς – Παπαγγελάκη – 
Λεωφόρος Σπάτων – Αγίου Θωμά. Φόρτος αιχμής: 2900 οχ./ώρα, Βραδινός 
φόρτος: 200 οχ./ώρα 

 2Α (Κύμης-Κηφισίας): Λεωφόρος Κύμης – Λεωφόρος Ολυμπιονίκη Σπύρου 
Λούη – Λεωφόρος Κηφισίας. Φόρτος αιχμής: 5300 οχ./ώρα, Βραδινός 
φόρτος: 300 οχ./ώρα 

 2Β (Κύμης-Κηφισίας): Λεωφόρος Κύμης – Βύρωνος/Ανδρονίκου/Αγίου 
Κωνσταντίνου – Λεωφόρος Κηφισίας. Φόρτος αιχμής: 5300 οχ./ώρα, 
Βραδινός φόρτος: 300 οχ./ώρα 

Σε αυτό το σημείο σημαντικό είναι να αναφερθούν οι υποθέσεις που έχουν γίνει κατά 
την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης: α) Η προϋπάρχουσα κυκλοφορία των 
παρακαμπτήριων διαδρομών δεν έχει ληφθεί υπόψη. Κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε 
στοιχεία κυκλοφοριακού φόρτου σε όλα τα τμήματα των διαδρομών, κάτι που δεν 
υπάρχει καταγεγραμμένο αλλά και δεν αποτελεί στόχο της εργασίας που είναι η 
διατύπωση μιας βήμα προς βήμα μεθοδολογίας επιλογής βέλτιστης παράκαμψης με 
τα συγκεκριμένα κριτήρια. Κατά συνέπεια η εφαρμογή της μπορεί να γίνει με 
παραδοχές αύξησης του φόρτου χωρίς να αλλοιωθεί ο τρόπος που υπολογίζεται η 
βέλτιστη διαδρομή. β) Ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις της Αττικής Οδού έχει 
κατασκευαστεί ο προαστιακός σιδηρόδρομος και συνεπώς θεωρούμε πως σε πιθανό 
κλείσιμο και των δύο κατευθύνσεων η κυκλοφορία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από 
την ίδια παρακαμπτήρια διαδρομή χρησιμοποιώντας το αντίθετο ρεύμα. γ) Θεωρούμε 
πως κλείνει η μία κατεύθυνση του αυτοκινητόδρομου και ο φόρτος εκτροπής είναι ο 
κυκλοφοριακός φόρτος μιας ώρας. 
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3.2 Ανάλυση Και Υπολογισμός  

3.2.1 Οδική Ασφάλεια 

Για την Οδική Ασφάλεια, όπως περιγράφηκε ήδη, δημιουργήθηκε μια λίστα ελέγχου 
(safety audit checklist) με βάση το πρότυπο μοντέλο αξιολόγησης που έχει 
δημιουργήσει η Νέα Ζηλανδία (Transfund New Zealand, 1998). Το πρότυπο αυτό 
μοντέλο κρίθηκε συνοπτικό και κατάλληλο για την παρούσα αξιολόγηση ενώ δεν 
διαφέρει σημαντικά και δεν υστερεί στα επί μέρους χαρακτηριστικά από γνωστές 
μεθόδους της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Σε αυτό το σημείο κάθε παράκαμψη χωρίστηκε σε τμήματα μήκους  διακοσίων (200) 
έως  τετρακοσίων (400) μέτρων, ανάλογα με την ομοιομορφία τους και οι ελεγκτές 
κλήθηκαν να τα βαθμολογήσουν ανεξάρτητα χρησιμοποιώντας την κλίμακα 1-5 που 
παρουσιάστηκε παραπάνω. Στον πίνακα 2 φαίνονται τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης. Οι αριθμοί που έχουν προκύψει ως τελική βαθμολογία για κάθε υπο-
υποκατηγορία είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των πέντε ανεξάρτητων βαθμολογιών 
των επιμέρους τμημάτων κάθε παράκαμψης. 

Προκειμένου η βαθμολόγηση των διαφορετικών κομματιών των παρακάμψεων να 
είναι πιο αντικειμενική ορίστηκαν, με την σύμφωνη γνώμη και την βοήθεια όλων των 
ελεγκτών, για κάθε μέγεθος «κανόνες βαθμολόγησης» για κάθε μέγεθος. Οι κανόνες 
αυτοί είναι: 

• Ορατότητα σήμανσης: 1:(0-20)%, 2:(20-40)%, 3:(40-60)%, 4:(60-80)%, 
5:(80-100)%. Όπου τα ποσοστά αυτά αντικατοπτρίζουν το πόσο ορατή είναι η 
σήμανση. Σε 100% αντιστοιχεί η κατακόρυφη ή οριζόντια σήμανση που είναι πλήρως 
ορατή (σαν της Αττικής Οδού) ενώ σε 0% αντιστοιχεί η έλλειψη σήμανσης. 

• Διασταυρώσεις: Διασταυρώσεις με σηματοδότηση βαθμολογούνται με 
βαθμούς μεγαλύτερους του μέσου (3) 

• Εγκαταστάσεις πεζών και φωτισμός: Βαθμολογία 1 σε περίπτωση παντελούς 
έλλειψης 

• Κύριες χρήσεις: Σε περίπτωση που η σύνδεση ορισμένων χρήσεων με το 
δίκτυο γινόταν με σηματοδότηση ή ειδική διαμόρφωση, βαθμολογούνταν με βαθμούς 
3 και άνω 

• Επικινδυνότητα εμπλοκών πεζών για τις κύριες χρήσεις: Χρήσεις που έλκουν 
μικρής ηλικίας άτομα (π.χ. πάρκο) και χρήσεις που έλκουν μεγάλα πλήθη ατόμων να 
βαθμολογούνται με χαμηλότερη βαθμολογία στις έλξεις οχημάτων-πεζών (αυξημένη 
επικινδυνότητα) 
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Πίνακας 2: Βαθμολόγηση κριτηρίου Οδικής Ασφάλειας 

 

Υποκριτήριο 1 Υποκριτήριο 2 
Διαδρομές 

1A 1B 2A 2B 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ 

Επάρκεια-Πληρότητα 2,35 4,00 4,17 2,91 

Ορατότητα 2,17 2,94 4,00 1,82 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 
ΣΗΜΑΝΣΗ 

Επάρκεια-Πληρότητα 3,48 3,83 4,08 3,91 

Ορατότητα 3,48 3,72 4,08 3,45 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ Ποιότητα Οδοστρώματος 3,35 3,89 4,17 3,18 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ Ορατότητα 3,39 4,27 3,91 3,50 

Λειτουργία Διασταύρωσης 3,50 3,45 3,73 3,50 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ
Σ ΠΕΖΩΝ 

Διαβάσεις 1,00 2,20 2,29 2,00 

Πεζοδρόμια 2,35 2,06 3,00 3,27 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ Επάρκεια-Τοποθέτηση 3,22 3,33 3,67 3,64 

Στους Κόμβους 3,39 3,17 3,83 3,64 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ Καταλληλότητα Ορίου Ταχύτητας. 4,04 3,72 4,50 3,82 

ΚΥΡΙΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ  
(ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ  

Ή ΟΧΙ) 

Στάση Λεωφορείου Έλξεις Οχημάτων - Πεζών 3,00 3,50 3,00 3,33 

Σύνδεση με Δίκτυο 3,00 2,88 2,00 3,83 

Καταστήματα Έλξεις Οχημάτων - Πεζών 3,33 3,00 3,67 2,75 

Σύνδεση με Δίκτυο 3,42 3,14 3,67 3,25 

Ο.Α.Κ.Α Έλξεις Οχημάτων - Πεζών   4,50  

Σύνδεση με Δίκτυο   5,00  

Οικίες Έλξεις Οχημάτων - Πεζών 3,59 4,33  3,00 

Σύνδεση με Δίκτυο 2,94 3,22  4,00 

Σχολείο Έλξεις Οχημάτων - Πεζών 3,00   4,00 

Σύνδεση με Δίκτυο 4,50   5,00 

Εκθεσιακό Κέντρο 
MEC 

Έλξεις Οχημάτων - Πεζών 4,00    

Σύνδεση με Δίκτυο 5,00    

Πάρκο Έλξεις Οχημάτων - Πεζών 2,50    

Σύνδεση με Δίκτυο 4,50    

Προαστιακός Έλξεις Οχημάτων - Πεζών  4,00   

Σύνδεση με Δίκτυο  2,00   

Εκκλησία Έλξεις Οχημάτων - Πεζών  4,00   

Σύνδεση με Δίκτυο  4,00   

Δημοτικό Στάδιο 
Σπάτων / Κέντρο 
Ελέγχου Αττικής 
Οδού 

Έλξεις Οχημάτων - Πεζών  4,50   

Σύνδεση με Δίκτυο  4,00   
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3.2.2 Κυκλοφοριακά Μεγέθη Και  Κόστος Διαδρομής 

Για τον υπολογισμό του κόστους διαδρομής αθροίστηκε το κόστος από την 
κατανάλωση καυσίμου των οχημάτων και η αξία χρόνου των χρηστών. Δεν 
προστέθηκε κόστος φθοράς ΙΧ διότι θεωρείται αμελητέο για το περιορισμένο τμήμα 
της παράκαμψης. Το κόστος βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με την κυκλοφοριακή 
ικανότητά του δικτύου παράκαμψης, αλλά και την κυκλοφορία και τα 
χαρακτηριστικά της (πχ σύνθεση κυκλοφορίας). Το κόστος επιλέγεται τελικά ως το 
βασικό κριτήριο έκφρασης των κυκλοφοριακών μεγεθών παρότι είναι παράγωγο, 
διότι περιλαμβάνει και εκφράζει το σύνολο κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών αλλά 
και των ανθρωποωρών ή οχηματοωρών καθυστέρησης στην εναλλακτική διαδρομή. 

Για τον σωστό υπολογισμό του κόστους απαιτείται προσεκτικός υπολογισμός των 
μεγεθών που το επηρεάζουν. Στην μεθοδολογία που ακολουθεί τα μεγέθη που 
απαιτείται να υπολογισθούν και ο τρόπος υπολογισμού τους είναι: 

 Αναλογία Ι.Χ. με Βαρέα: Δίνεται από τις Αττικές Διαδρομές και αφορά τον 
φόρτο της Αττικής Οδού 

 Χρόνος διαδρομής: Οι τιμές χρόνου προέκυψαν από πραγματικές μετρήσεις 
στο πεδίο και ο χρόνος που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του κόστους 
είναι ο αριθμητικός μέσος όρος τους. 

 Μήκος διαδρομής: Το μήκος κάθε παράκαμψης μετρήθηκε και επιτόπου, με 
την χρήση χιλιομετρητή αυτοκινήτου, και εξ ’αποστάσεως, με την χρήση του 
χιλιομετρητή της εφαρμογής google maps. Το μήκος διαδρομής μένει σταθερό 
για κάθε σενάριο. 

 Μέση ταχύτητα διαδρομής: Η μέση ταχύτητα της διαδρομής υπολογίστηκε 
διαφορετική για κάθε σενάριο φόρτου. Προέκυψε από την διαίρεση του μήκος 
κάθε παράκαμψης με τον απαιτούμενο χρόνο διαδρομής. 

 Φόρτος Αττικής Οδού, Μέση πληρότητα, Αξία χρόνου μετακίνησης: Τα τρία 
αυτά μεγέθη που χαρακτηρίζουν τον φόρτο της Αττικής Οδού δόθηκαν από 
τις Αττικές Διαδρομές. 

Για τον υπολογισμό του κόστους ακολουθούνται τα εξής βήματα: 

3.2.2.1 Υπολογισμός Κόστους Από Την Κατανάλωση Καυσίμων  

Βασίζεται στη μεθοδολογία που προτείνεται από το (EMEP/CORINAIR, 2007) και 
έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα (Kopelias et al., 2013; Κοπελιάς κ.α., 
2009). Έγιναν οι εξής παραδοχές: 

 Ολόκληρος ο στόλος είναι προδιαγραφών EURO 4 και πάνω 
 Η αναλογία Ι.Χ. με βαρέα οχήματα είναι σύμφωνα με της Αττικές Διαδρομές: 

96% για Ι.Χ. και 4% βαρέα οχήματα 
 Τα Ι.Χ. έχουν κατά μέσο όρο κινητήρες 1400 κυβικών  
 Τα βαρέα οχήματα έχουν μέσο βάρος 12-14 τόνους με φορτίο 50%  

Για τον υπολογισμό της βασικής κατανάλωσης χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές 
εξισώσεις για οχήματα Ι.Χ. και βαρέα: 

 Για τα οχήματα Ι.Χ. η εξίσωση είναι:  

      (3)     
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Όπου: 
EF: Κατανάλωση καυσίμου σε g/km. 

V: Η μέση ταχύτητα των αυτοκινήτων σε χλμ/ώρα. (
ή 	 ή

ό 	 ή
 

a,b,c,d,e: Παράμετροι του μοντέλου, οι κατάλληλοι πίνακες παρατίθενται στο 
παράρτημα. (EMEP/CORINAIR, 2007) 

 
 Η αντίστοιχη εξίσωση για τα βαρέα είναι:  

      (4) 
Όπου: 
FC: Κατανάλωση καυσίμου σε g/km. 

V: Η μέση ταχύτητα των βαρέων οχημάτων σε χλμ./ώρα. (
ή 	 ή

ό 	 ή
 

a,b,c,d,e: Παράμετροι του μοντέλου, οι κατάλληλοι πίνακες παρατίθενται στο 
παράρτημα. (EMEP/CORINAIR, 2007) 

Εν τέλει το κόστος από την κατανάλωση εκφράζεται από την εξίσωση 5: 

 

Κόστος καυσίμων ανά ώρα =[ FCΙ.Χ.(σε lt) * (τιμή ανά λίτρο αμόλυβδης)* 
96% + FCΒΑΡΕΑ(σε lt) * (τιμή ανά λίτρο πετρελαίου)*4% ] *            (5) 

(φόρτος Α.Ο. μιας ώρας)* (Μήκος διαδρομής) 

 

Για τιμή λίτρου χρησιμοποιούμε την παρούσα μέση τιμή ενός λίτρου αμόλυβδης (για 
Ι.Χ.) και πετρελαίου (για βαρέα) η οποία είναι 1,46€ για λίτρο αμόλυβδης και 1,17€ 
για λίτρο πετρελαίου κίνησης (http://www.fuelprices.gr, Φεβρουάριος 2015).  

Ως προς τον υπολογισμό σημειώνονται οι εξής επιπλέον παραδοχές: Η ταχύτητα σε 
ώρες αιχμής και ώρες χαμηλού φόρτου μετρήθηκε στο πεδίο. Δύναται όμως να 
υπολογισθεί και θεωρητικά από τη σύγκριση φόρτου και ικανότητας δικτύου 
παράκαμψης. Για την εφαρμογή των εξισώσεων λήφθηκε η μέση ταχύτητα όλης της 
διαδρομής. Εναλλακτικά μπορεί να εκτελεσθεί (κυρίως σε τμήματα με σηματοδότες) 
αναλυτικός υπολογισμός διάσχισης τμήματος – αναμονής σε σηματοδότη. Σε αυτήν 
την περίπτωση λαμβάνονται οι αντίστοιχες εξισώσεις σύμφωνα με το 
EMEP/CORINAIR, 2007. 

 

3.2.2.2 Υπολογισμός κόστους χρόνου 

Η αξία χρόνου μετακίνησης (value of travel time) αναφέρεται στο κόστος του χρόνου 
που ξοδεύει κάποιος για τις μετακινήσεις του. Ο προσδιορισμός της αξίας χρόνου 
είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία για την οποία ελάχιστα στοιχεία 
υπάρχουν στον ελληνικό χώρο, λόγω και των οικονομικών μεταβολών των 
τελευταίων ετών. Επιπλέον αποτελεί παράμετρο που επηρεάζεται τόσο από το είδος 
μετακίνησης  (εργασία, κατανάλωση, αναψυχή κλπ)  όσο και από τις συνθήκες του 
οδικού δικτύου και τις οδηγικές προτιμήσεις των χρηστών (Litman και Doherty, 
2011).  
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Στην παρούσα εργασία, αναφερόμαστε στον φόρτο της Αττικής Οδού και επομένως 
στα χαρακτηριστικά των χρηστών της. Συνεπώς ο μέσος όρος αξίας χρόνου που 
δόθηκε από τις Αττικές Διαδρομές για τους χρήστες της Αττικής Οδού μπορεί αν 
θεωρηθεί ασφαλής προσέγγιση. Οι τιμές που δόθηκαν είναι 7€/ώρα/άτομο για Ι.Χ. 
και 14€/ώρα/άτομο για βαρέα ενώ η μέση πληρότητα Ι.Χ. των χρηστών της Αττικής 
Οδού δόθηκε ίση με 1.51 για τα ΙΧ και 1 για τα βαρέα. Τελικά το κόστος από την 
αξία χρόνου μετακίνησης υπολογίζεται από την εξίσωση 6 σε ωριαία βάση:  

 

Αξία χρόνου μετακίνησης = 
Χρόνος διαδρομής * Φόρτος Αττικής Οδού (μία ώρα) * 

              [Μέση πληρότητα Ι.Χ. * Αξία χρόνου μετακίνησης Ι.Χ. * 96% +                (6) 
Μέση πληρότητα βαρέων * Αξία χρόνου μετακίνησης βαρέων * 4%] 

                                                                                      

Ως προς τον παραπάνω υπολογισμό, σημειώνεται ότι οι παραδοχές για EURO 4, η μη 
συμμετοχή ντιζελοκίνητων ΙΧ, η σύνθεση κυκλοφορίας, ο κυβισμός, η τρέχουσα τιμή 
καυσίμων αλλά και η αξία χρόνου μετακίνησης είναι απολύτως «ανοιχτές» σε 
αλλαγές ανάλογα με την περιοχή μελέτης, τις εξεταζόμενες οδούς και την περίοδο 
μελέτης. Κατά αυτήν την έννοια η μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους μιας 
διαδρομής είναι δεδομένη αλλά εξαρτάται απόλυτα από τα χαρακτηριστικά των 
χρηστών και των οχημάτων του δικτύου που εξετάζεται. 

 

3.2.3. Κόστος Δυνάμεων Τροχαίας  

Με την παραδοχή ότι ένας αποκλεισμός θα κινητοποιούσε ούτως η άλλως τις 
δυνάμεις και θα χρησιμοποιούσε σχεδόν το σύνολο των πόρων από τον φορέα που 
την υλοποιεί, ανεξαρτήτως διαδρομής, θα έπρεπε να προστεθεί το επιπλέον κόστος 
που επιβαρύνει την υπηρεσία της Τροχαίας και αθροίζεται στο κόστος παράκαμψης. 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ορισμένες διαδρομές παρότι έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθούν λόγω της κυκλοφοριακής τους ικανότητας σε υποθετικές συνθήκες 
ελεύθερης ροής, είναι επιλέξιμες πρακτικά μόνον αν αλλάξουν οι ρυθμίσεις σε 
κρίσιμες διασταυρώσεις (προτεραιότητες, χρόνοι σηματοδότησης). Αυτό φυσικά στην 
πράξη αντικαθίσταται από την παρουσία δυνάμεων της Τροχαίας στη διασταύρωση 
ώστε να επιβάλλει επί τόπου την προτεραιότητα που κάθε φορά απαιτείται και να 
δίνει τη δυνατότητα να απορροφηθεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται η κυκλοφορία 
που προστίθεται από την διοχέτευση των οχημάτων του αυτοκινητόδρομου στο 
υπόλοιπο αστικό δίκτυο. Αν, όμως, η παράκαμψη διαρκέσεις κάποιες μέρες θα πρέπει 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο αλλαγής των χρόνων σηματοδότησης. 

Ενδεικτικό παράδειγμα αρτηρίας που υπό συνθήκες μπορεί να παραλάβει το φόρτο 
της Αττική Οδού είναι η διαδρομή παράκαμψης που περιλαμβάνει έξοδο στον κόμβο 
Κύμης στην κατεύθυνση προς ανατολάς, συνέχιση επί της. Λ Κύμης, αριστερά προς 
Σπ. Λούη και στη συνέχεια προς Κηφισίας με κατεύθυνση την επανείσοδο στον 
κόμβο Λ. Κηφισίας η οποία παρότι αποτελείται από αρτηρίες 2 ή 3 λωρίδων 
κυκλοφορίας, έχει σημεία που ακυρώνουν τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση. Για 
παράδειγμα το φανάρι αριστερής στροφής από Λ. Κύμης προς Σπ. Λούη διαρκεί λίγα 
δευτερόλεπτα και μόνον με αλλαγή χρόνου πρασίνου ή με παρουσία Τροχαίας είναι 
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δυνατόν να δοθεί περισσότερος χρόνος ώστε η Σπ. Λούη, που μπορεί να αντέξει από 
πλευράς χωρητικότητας το φόρτο της Αττική Οδού, να τροφοδοτείται με το μέγιστο 
δυνατό ρυθμό ροής. Στην παρούσα εργασία δεν προσμετράται αυτό το κόστος, 
σημειώνεται όμως ότι εκτιμήσαμε συνολικά και για τις 4 διαδρομές ότι απαιτείται 
παρουσία τροχαίας σε 35 διασταυρώσεις σε σύνολο 28 σηματοδοτούμενων και 130 
μη σηματοδοτούμενων διασταυρώσεων (ποσοστό 22%). 

Τελικά το κόστος υπολογίσθηκε με χρήση των εξισώσεων (5) και (6), και τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3: Υπολογισμός Κόστους Διαδρομών Παράκαμψης (€/ώρα) 

 

Παράκαμψη Σ1 Βαθμός Σ2 Βαθμός Σ3 Βαθμός 

1Α 42284 2 33715 3 342 5 

1Β 

2Α 

2Β 

73236 

45262 

73215 

1 

2 

1 

31002 

24087 

37973 

3 

4 

3 

312 

318 

385 

5 

5 

5 

 

 

3.2.4  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και όχληση 

3.2.4.1  Εκπομπές (CO, HC και NOx) 

Στην περίπτωση ενός έκτακτου συμβάντος, η αύξηση των καθυστερήσεων 
δημιουργεί δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως ακουστική όχληση και 
αύξηση αέριων ρύπων. Οι αέριοι ρύποι και η ακουστική ρύπανση όχι μόνο 
αυξάνονται αλλά λόγω χρήσης παρακάμψεων μεταφέρονται απευθείας στον αστικό 
ιστό. Στην παρούσα έρευνα, σε αντίθεση με τους αέριους ρύπους, δεν 
συμπεριλήφθηκε η ακουστική όχληση που προκαλείται απο τον εκτρεπόμενο φόρτο, 
καθώς απαιτεί μετρήσεις σε πολλά σημεία του δικτύου απο εξειδικευμένο εξοπλισμό 
που δεν ήταν διαθέσιμος.  

Ο υπολογισμός των εκπομπών των αέριων ρύπων έγινε με την ίδια μέθοδο με την 
κατανάλωση καυσίμου (EMEP/CORINAIR, 2007) και χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες 
παραδοχές. Ισχύουν οι εξισώσεις: 

     (7) 

     (8) 

               (9) 
Όπου: 
CO, HC, NOx: εκπομπές σε g/km. 
V: Η μέση ταχύτητα οχημάτων σε χλμ./ώρα. 
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a,b,c,d,e: Παράμετροι του μοντέλου που λαμβάνονται από κατάλληλους πίνακες 
(EMEP/CORINAIR, 2007) 

Καθώς η μέση ταχύτητα των αυτοκινήτων διαφέρει, οι εκπομπές των CO, HC και 
NOx υπολογίσθηκαν διαφορετικές για κάθε σενάριο. Η βαθμολόγηση τους έγινε 
βάση του αθροίσματος των αποτελεσμάτων τους και παρουσιάζεται στον πίνακα 4. 
Για κάθε σενάριο και κάθε παράκαμψη προέκυψε ένα άθροισμα γραμμαρίων (g) το 
οποίο και βαθμολογήθηκε με κλίμακα 1 έως 5 κατόπιν σύγκρισης με τη μέγιστη 
υπολογισθείσα ποσότητα εκπομπών που έλαβε την τιμή 5. 

 

Πίνακας 4: Άθροισμα και βαθμολόγηση εκπομπών (gr/όχημα) 

 

Παράκαμψη Σ1 Βαθμός Σ2 Βαθμός Σ3 Βαθμός 

1Α 8,49 1 7,44 2 2,97 4 

1Β 

2Α 

2Β 

9,81 

5,46 

5,28 

1 

3 

3 

7,12 

4,23 

4,37 

2 

4 

4 

2,98 

1,89 

1,49 

4 

5 

5 

 

3.2.4.2 Μήκος διαδρομής με οικίες και ευαίσθητους δέκτες 

Μια οδός είναι πηγή περιβαλλοντικής ρύπανσης (αέριας και ακουστικής). Με την 
χρήση του τοπικού δικτύου για την διοχέτευση της κυκλοφορίας ενός 
αυτοκινητόδρομου επιδεινώνονται οι περιβαλλοντικές συνθήκες των περιοχών 
διέλευσης. Οι χρήσεις γης που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την επιδείνωση 
είναι οι οικίες και λοιποί ευαίσθητοι δέκτες, όπως άλλωστε περιγράφεται και στη 
σχετική ελληνική νομοθεσία για δέκτες που χρήζουν προστασίας (ΦΕΚ 1367/2012). 
Η μέτρηση του μήκους διαδρομής με οικίες έγινε με δύο τρόπους, απευθείας μέτρηση 
χρησιμοποιώντας τον χιλιομετρητή αυτοκινήτου και μέτρηση χρησιμοποιώντας τον 
μετρητή απόστασης του https://www.google.gr/maps. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, σε μέτρα, μαζί με την βαθμολογία που έλαβαν 
φαίνονται στον πίνακα 5 ενώ η κλίμακα για την βαθμολόγηση τους είναι: 

 1: > 60 % του μήκους της διαδρομής 
 2: (45-60) % του μήκους της διαδρομής 
 3: (30-45) % του μήκους της διαδρομής 
 4: (15-30) % του μήκους της διαδρομής 
 5: < 15 % του μήκους της διαδρομής 
  

Πίνακας 5: Μήκος διαδρομής με οικίες και ευαίσθητους δέκτες και βαθμολόγηση 

 

Παράκαμψη Ποσοστό Βαθμός 
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1A 

1B 

2A 

2B 

65% 

36% 

5% 

52% 

1 

3 

5 

2 

 

 

 
4. Αποτελέσματα 

Για τον προσδιορισμό των συντελεστών βαρύτητας των βασικών κατηγοριών 
ακολουθείται η μεθοδολογία που περιγράφηκε αρχικώς. Το μητρώο (πίνακας 6) που 
κατασκευάστηκε παρουσιάζει την σύγκριση των βασικών κατηγοριών ανά ζεύγη.  

 

Πίνακας 6: Μητρώο Π1 σύγκρισης ζεύγη  βασικών κατηγοριών κατά ζεύγη 

 

 Οδική Ασφάλεια Κόστος Περιβαλλοντικά 

Οδική Ασφάλεια 

Κόστος 

Περιβαλλοντικά 

1 

1/2 

1/3 

2 

1 

1/2 

3 

2 

1 

  

 

Κατόπιν του υπολογισμού των ιδιοτιμών και του αντίστοιχου ιδιοδιανύσματος η 
μεθοδολογία εξαγωγής συντελεστών βαρύτητας καταλήγει στα εξής βάρη: 

 Οδική Ασφάλεια: 0,55 
 Κόστος: 0,25 
 Περιβάλλον: 0,20 

Συνυπολογίζοντας λοιπόν τα επιμέρους αποτελέσματα προκύπτει ο ενδιάμεσος 
πίνακας  του βαθμού εκπλήρωσης κάθε κριτηρίου (Πίνακας 7) και ο τελικός πίνακας 
βαθμού απόδοσης της παράκαμψης (Πίνακας 8). Ο πίνακας 7 αποτελεί συνδυασμό 
των πινάκων 2 έως 5 που έγινε με την χρήση της εξίσωσης 2. Ειδικότερα, πρέπει να 
σημειωθεί ότι οι στήλες που αφορούν το Περιβάλλον αποτελούν συγκερασμό των 
πινάκων 3 και 4 που έγινε με την βοήθεια της εξίσωσης 2. Στην Οδική Ασφάλεια, ο 
βαθμός που προκύπτει είναι για κάθε παράκαμψη ο μέσος όρος όλων των 
βαθμολογιών της (από τον πίνακα 1) διαιρεμένος πάντα με πέντε (5). Για τον πίνακα 
8, οι τιμές υπολογίστηκαν βάση της μεθοδολογίας του κεφαλαίου 2 σύμφωνα με την 
εξίσωση: 

 

ό 	 ό , , ∑ , ,                              (8) 

Όπου: 
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b: Τελικός βαθμός βασικής κατηγορίας (πίνακας 7) 

W: Βάρος βασικής κατηγορίας 

i: Κωδικός παράκαμψης (1Α, 1Β, 2Α, 2Β) 

j: Βασική κατηγορία (Οδική Ασφάλεια, Κόστος, Περιβάλλον) 

l: Σενάριο (Σ1, Σ2, Σ3) 

 

 

 

 Πίνακας 7: Τελικοί βαθμοί (εκπλήρωσης) των τριών βασικών κατηγοριών 

 

 Σ1,Σ2,Σ3 Σ1 Σ2 Σ3 

Παράκαμψη Οδική 
Ασφάλεια 

Κόστος Περιβάλλον Κόστος Περιβάλλον Κόστος Περιβάλλον

1Α 0,61 0,4 0,2 0,6 0,3 1,0 0,5 

1Β 0,66 0,2 0,4 0,6 0,5 1,0 0,7 

2Α 0,74 0,4 0,8 0,8 0,9 1,0 1 

2Β 0,67 0,2 0,5 0,6 0,6 1,0 0,7 

 

 

Πίνακας 8: Βαθμός Απόδοσης Παράκαμψης 

 

 Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 

1Α 0,48 0,55 0,69 

1Β 0,49 0,61 0,75 

2Α 0,67 0,79 0,86 

2Β 0,52 0,64 0,76 

 

 

Όπως προκύπτει, οι παρακάμψεις μεταξύ των κόμβων Κύμης-Κηφισίας (2Α και 2Β) 
είναι πιο «αποδοτικές» σε γενικές γραμμές κατά την χρησιμοποίηση τους σε σχέση με 
αυτές των κόμβων Κάντζα-Παιανία (1Α και 1Β) αφού διέρχονται από υψηλότερων 
ποιοτικών και σχεδιαστικών χαρακτηριστικών οδούς. 

Στην πρώτη περίπτωση αποκλεισμού υπερτερεί η διαδρομή 1Α για όλα τα σενάρια, 
έστω δε οριακά για το σενάριο υψηλού φόρτου χωρίς παρεμβάσεις Σ1. Αξίζει δε να 
σημειωθεί ότι η 1Α αναμένεται να έχει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά από την 
εναλλακτική της εάν και εφόσον εργασίες στον κεντρικό άξονα στη Λ. Λαυρίου που 
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την διαφοροποίησαν από τα υφιστάμενα σχέδια παράκαμψης των εγχειριδίων της 
Αττικής Οδού, ολοκληρωθούν.  

Στην δεύτερη περίπτωση υπερτερεί η διαδρομή 2Α με διαφορά σε όλα τα σενάρια. 
Μάλιστα είναι η μόνη διαδρομή που σε χαμηλές συνθήκες φόρτου λαμβάνει μέγιστη 
τιμή (0,86). Αν παρατηρηθούν οι επί μέρους βαθμοί είναι επίσης φανερό ότι το θέμα 
της ασφάλειας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την καταλληλότητα μιας διαδρομής στο 
βαθμό που υποστηρικτικά μέτρα θα ληφθούν ούτως ή άλλως. Σε αυτήν την 
περίπτωση διαδρομές που έχουν υψηλή βαθμολογία στην οδική ασφάλεια (πάνω από 
0,7) θα πρέπει να μελετώνται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζονται τα 
υποστηρικτικά μέτρα και να επιλέγονται για μεγάλου χρόνου παρακάμψεις. 

 
5. Συμπεράσματα και προτάσεις 

Η παρούσα εργασία υπολογίζει την αποδοτικότερη διαδρομή από πλευράς 
ασφάλειας, κόστους χρηστών και επιπτώσεων στο περιβάλλον στην περίπτωση 
αποκλεισμού αστικού αυτοκινητόδρομου και διοχέτευσης της κυκλοφορία τους στο 
αστικό παράπλευρο δίκτυο. 

Τα επιμέρους μεγέθη της οδικής ασφάλειας είναι τα μόνα που στο σύνολο τους δεν 
μεταβάλλονται ανάλογα με τον φόρτο και τις συνθήκες του δικτύου. Ο υπολογισμός 
του τελικού βαθμού οδικής ασφάλειας κάθε παράκαμψης μας δείχνει πως οι διαφορές 
δεν είναι μεγάλες. Τα μεγέθη από τα οποία εξαρτάται είναι πολλά και συνεπώς 
δύσκολα μπορεί ένα μεμονωμένο σημείο με μικρό βαθμό οδικής ασφάλειας να 
επηρεάσει τον συνολικό βαθμό. Εξαίρεση είναι η εξεταζόμενη παράκαμψη 2Α που 
είναι η μόνη που έχει σε όλο της σχεδόν το μήκος ελεγχόμενες προσβάσεις, 
εγκαταστάσεις για πεζούς, επαρκή οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και πλήρη 
φωτισμό. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι κατά βάση η «αχίλλειος πτέρνα» των 
υπόλοιπων παρακάμψεων οι οποίες είτε διασχίζουν ευαίσθητες περιοχές με οικίες 
είτε περιέχουν δρόμους με πολύ κακό σχεδιασμό. 

Από πλευράς κόστους σημειώνεται ότι το μήκος παράκαμψης, η χωρητικότητα των 
διατομών και ο τύπος των διασταυρώσεων (σηματοδότηση ή μη, χρόνοι πρασίνου 
κλπ) είναι αποφασιστικής σημασίας για τον υπολογισμό των καθυστερήσεων και κατ 
επέκταση του κόστους στην περίπτωση του μέγιστου φόρτου. Ομοίως, οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις ακολουθούν σε γενικές γραμμές τα κυκλοφοριακά 
χαρακτηριστικά με εξαίρεση κάποια επιμέρους στοιχεία που αν διαφοροποιηθούν 
διαφοροποιούνται και οι βαθμοί απόδοσης όπως πχ η σύνθεση κυκλοφορίας (βαρέα) 
που στους αναλυτικούς υπολογισμούς έχουν πολλαπλάσια επίδραση από τα ΙΧ. 

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η επιλογή αποδοτικότερης παράκαμψης είναι 
εξαιρετικά απλή στην περίπτωση χαμηλής κυκλοφορίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι 
βαθμοί απόδοσης μεγαλώνουν και πλησιάζουν σε ορισμένες περιπτώσεις τη μονάδα 
για τα δίκτυα υψηλής χωρητικότητας και υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας. 

Η εμπειρία της παρούσας εργασίας τόσο κατά τη συλλογή στοιχείων όσο και κατά 
την ανάλυση και τον υπολογισμό κατέδειξε μερικά σημαντικά θέματα που αξίζει να 
σημειωθούν και να τεθούν υπόψη στους έχοντες την απόφαση αλλά και ευθύνη για 
την επιλογή και την υλοποίηση παρακάμψεων υψηλής κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα:  

 Η σημαντικότητά μεγάλων αξόνων στις περιπτώσεις γενικευμένων 
συμβάντων ή φυσικών κινδύνων (πχ σεισμός) είναι πολύ μεγάλη και σε 
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αυτούς θα βασισθεί η κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση, η πρόσβαση σε κρίσιμες 
υποδομές (αεροδρόμια νοσοκομεία κλπ) μια πόλης σε συνθήκες «πανικού». 

 Η δημιουργία σχεδίων δράσης για τις καταρχήν εναλλακτικές διαδρομές είναι 
απαραίτητη για κάθε τέτοιο άξονα ο οποίος πρέπει πάση θυσία να λειτουργεί 
σε συνθήκες κρίσης, έστω και με τοπικές παρακάμψεις. 

 Τα σχέδια δράσης δεν είναι «στατικά» και πρέπει να αξιολογούνται τακτικά 
αφού αλλάζουν οι συνθήκες στο δίκτυο (νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
πεζοδρομήσεις, αλλαγές χρήσεων, σηματοδοτήσεις κλπ). Όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά συνυπολογίσθηκαν στην παρούσα μεθοδολογία και η αλλαγή 
τους οδηγεί πιθανότατα σε άλλα αποτελέσματα. 

 Προσωρινές ρυθμίσεις, έργα ή άλλες καταστάσεις υπάρχει πιθανότητα να 
εξελίσσονται σε προαποφασισμένες διαδρομές κύριες ή δευτερεύουσες χωρίς 
τη γνώση του φορέα ευθύνης. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της 
εργασίας αυτής η κύρια διαδρομή των υφιστάμενων σχεδίων δράσης για την 
παράκαμψη στο Τμήμα Κάντζα-Παιανία διερχόταν από τη Λ. Λαυρίου η 
οποία τις ημέρες μετρήσεων πεδίου και για αρκετό χρονικό διάστημα ήταν 
αποκλεισμένη σε μεγάλο τμήμα της λόγω εργασιών και κατά συνέπεια 
καθίστατο ανενεργή. 

 Στο βαθμό που η κυκλοφορία μεγάλων αρτηριών (πχ Αττική Οδός, Λ. 
Κηφισού, Περιφερειακή Θεσσαλονίκης) είναι πολλαπλάσια της κυκλοφορίας 
των εναλλακτικών διαδρομών θα πρέπει να προβλέπονται τουλάχιστον 2 
εναλλακτικές διαδρομές σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού ώστε να εξετάζεται 
η περίπτωση να υλοποιούνται συμπληρωματικά. 

 Ευρύτερες παρακάμψεις μέσω ανοιχτών κεντρικών αξόνων θα πρέπει να 
τίθενται σε εξέταση εφόσον ελαχιστοποιούν τους παράγοντες όχλησής 
περιοχών κατοικίας, απορροφούν μεγαλύτερους κυκλοφοριακούς φόρτους και 
υπερτερούν σε σημαντικό βαθμό σε θέματα ασφάλειας. Κατά αυτή την έννοια 
είναι πιθανότερο να ωφελεί μια μεγαλύτερου μήκους παράκαμψη από 
κεντρικούς άξονες, όπου είναι εφικτό. 

 Παρακάμψεις που έχουν επιλεγεί και προαποφασισθεί θα πρέπει να 
εξεταστούν με την ματιά της επίδρασης από πλευράς ασφάλειας και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στη λογική αυτή η παρουσία της τροχαίας σε 
κρίσιμα σημεία διαδρομής (πχ σχολεία και άλλες ευαίσθητες χρήσεις) 
ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις προστασίας τους 

 Ο συντονισμός με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, πρωτίστως με την Τροχαία 
στο σχεδιασμό και την υλοποίηση είναι απαραίτητος καθώς χωρίς τις 
δυνάμεις υποβοήθησης οι περισσότερες εναλλακτικές διαδρομές καθίστανται 
ανενεργές λόγω διασταυρώσεων με και χωρίς σηματοδότηση. 

 Σε περίπτωση αποκλεισμού ενός μόνον ρεύματος κυκλοφορίας θα πρέπει να 
εξετάζεται η υλοποίηση κίνησης αντίθετης φοράς στο άλλο ρεύμα (contra 
flow). 

Ως προς τη μεθοδολογία που επιλέχθηκε, προτείνονται: 
 Η χρήση προσομοιώσεων για την εξαγωγή ορισμένων μεγεθών όπως ο χρόνος 

καθυστέρησης και η κατανάλωση καυσίμου με μεγαλύτερη ακρίβεια Με την 
βοήθεια των προσομοιώσεων τα μεγέθη που θα προκύπτουν θα 
ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα και οι αξιολογήσεις θα 
μπορούν να είναι πιο ακριβείς. 
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 Η δοκιμή διαφορετικών μεθόδων εξαγωγής συντελεστών βαρύτητας για τα 
επιμέρους μεγέθη και τις βασικές κατηγορίες. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα 
δημιουργηθεί αφενός μια τράπεζα μεθόδων που θα ανταποκρίνεται στις 
υποκειμενικές ανάγκες κάθε αρμόδιας αρχής και αφετέρου θα μπορεί να γίνει 
σύγκριση. Με την σύγκριση των αποτελεσμάτων από διαφορετικές 
αξιολογήσεις θα μπορέσουν να προσδιορισθούν οι αλληλεξαρτήσεις των 
επιμέρους μεγεθών αλλά και τα μεγέθη εκείνα που εντέλει επηρεάζουν 
περισσότερο την «απόδοση» των παρακάμψεων. 

 Η εφαρμογή της μεθοδολογίας σε κάθε δυνητικά επιλεγόμενη παράκαμψη του 
σε υφιστάμενα σχέδια δράσης με σκοπό είτε να επιβεβαιωθεί ότι η 
προεπιλεγμένες διαδρομές είναι οι κατάλληλες είτε να προσδιορισθούν 
επιβαρυντικοί παράγοντες σε αυτές και να ληφθούν κατάλληλα μέτρα.  
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