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Περίληψη 
 
Το οδικό δίκτυο εξυπηρετεί τις ανάγκες κινητικότητας μεταξύ των πόλων κοινωνικο-οικονομικής 
δραστηριότητας. Έτσι, κρίνεται σημαντική η ανάλυση των συνθηκών λειτουργίας του στην περίπτωση ακραίων 
φαινομένων, όπως ο σεισμός. Ένας σεισμός μπορεί να επιφέρει φθορές στα τεχνικά έργα που απαρτίζουν το 
οδικό δίκτυο, όπως γέφυρες, σήραγγες, επιχώματα και ορύγματα, οι οποίες μπορεί να περιορίσουν τη 
χωρητικότητα σε τμήματα του οδικού δικτύου επιδρώντας ευρύτερα στη λειτουργία του οδικού δικτύου μίας 
περιοχής. Στην παρούσα εργασία προτείνεται μία μεθοδολογία ανάλυσης του υπεραστικού οδικού δικτύου με 
σκοπό την εκτίμηση της διαφοροποίησης των συνθηκών βιώσιμης λειτουργίας, του καταμερισμού των 
μετακινήσεων στο δίκτυο και του οικονομικού κόστους λόγω συμφόρησης στην κρίσιμη περίοδο αμέσως μετά 
το σεισμό και στην περίοδο σταδιακής αποκατάστασης σε σχέση με την περίοδο πριν το σεισμό. Η 
προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται στην πρώτη φάση υλοποίησης εν εξελίξει ερευνητικού έργου για την 
ανάπτυξη λογισμικού ολοκληρωμένης διαχείρισης σεισμικού κινδύνου.  
 
Λέξεις κλειδιά: Υπεραστικό οδικό δίκτυο, σεισμική διακινδύνευση, πρόβλεψη, ανάλυση, αξιολόγηση, 
βιωσιμότητα, καταμερισμός στο δίκτυο, κόστος συμφόρησης. 

 
 

Abstract 
 
The road network services mobility needs generated by the poles of socio-economic activity. Therefore, it is 
considered crucial to analyse its functioning under extreme events, such as an earthquake. An earthquake may 
cause damage to bridges, tunnels, embankments and trenches and, thus, decrease the capacity of specific 
segments affecting the wider road network. The current project involves the proposal of a methodology for the 
analysis of the interurban road network in order to evaluate the differentiation of sustainable mobility factors, 
trip assignment and economic costs due to congestion in the period immediately after the earthquake and in the 
period of gradual recovery from the earthquake in relation to the pre-earthquake period. The proposed 
methodology is based on the results from the implementation of the first phase of an on-going research project 
for the development of a software program for the assessment of seismic risk along the interurban road network. 
 
Keywords: Interurban road network, seismic risk, forecast, analysis, evaluation, sustainability, trip assignment, 
congestion cost. 
 

1. Εισαγωγή 

 

Τα μεταφορικά δίκτυα συμβάλλουν στην ευημερία και ανάπτυξη των περιφερειών 
υλοποιώντας τις διασυνδέσεις που είναι απαραίτητες για τη διακίνηση προσώπων και 
αγαθών. Σε αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερη είναι η σημασία του οδικού δικτύου, το οποίο 
αποτελεί το βασικό χερσαίο δίκτυο μεταφορών στις χώρες του Δυτικού κόσμου από τη 
δεκαετία του 1950 έως σήμερα. Η παρουσία έκτακτων φαινομένων και μεγάλων φυσικών 
καταστροφών, όπως ο σεισμός, μπορούν να προκαλέσουν υλικές ζημιές στα συστατικά 
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στοιχεία του οδικού δικτύου και, κυρίως, σε μεγάλα τεχνικά έργα, όπως γέφυρες, σήραγγες, 
επιχώματα και ορύγματα, αλλά και σε στοιχεία εξοπλισμού, όπως ηλεκτροφωτισμός, τάφροι 
κτλ. Οι υλικές αυτές ζημιές, αν και αναφέρονται σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου, 
επηρεάζουν άμεσα την ασφαλή λειτουργία και τη μεταφορική ικανότητα σε ευρύτερα οδικά 
τμήματα και περιορίζουν τη λειτουργικότητα του συνολικού δικτύου. Συγκεκριμένα, 
προβλήματα δημιουργούνται τόσο στη διαχείριση της κυκλοφορίας για το έργο της 
εκκένωσης και αποκατάστασης αμέσως μετά από το σεισμό όσο και στη συνέχεια, ως προς 
την απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία του δικτύου μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών. Η 
απώλεια της συνολικής λειτουργικότητας έχει αρνητική επίδραση στις συνθήκες 
κινητικότητας και στην παροχή προσβάσεων από και προς του πόλους δραστηριότητας στις 
περιφέρειες που εξυπηρετούνται από το οδικό δίκτυο με δυσμενείς συνέπειες στην ομαλή 
διεξαγωγή της κοινωνικο-οικονομικής δραστηριότητας. 

Παλαιότερες έρευνες έχουν καταδείξει ότι η κινητικότητα των Ελληνικών περιφερειών και 
γενικότερα των περιφερειών των Νότιων Βαλκανίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 
οδικό δίκτυο, ενώ σε ορισμένες περιφέρειες οι οδικές μεταφορές αποτελούν το μοναδικό 
διαθέσιμο σύστημα χερσαίων μεταφορών (Gavanas, 2014). Αυτή η παρατήρηση σε 
συνδυασμό με τη συχνή εμφάνιση σεισμικής δραστηριότητας στην Ελλάδα επιτείνουν την 
αναγκαιότητα για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης του σεισμικού 
κινδύνου. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, τα υφιστάμενα πλαίσια διαχείρισης σεισμικού κινδύνου συνθέτουν 
μεθόδους και υποδείγματα για την εκτίμηση της θέσης και του εύρους των πιθανών ζημιών 
στα στοιχεία του οδικού δικτύου λόγω του σεισμικού συμβάντος καθώς και των δυνατοτήτων 
ανακατανομής της κυκλοφορίας στο δίκτυο συναρτήσει του χρόνου τόσο για την άμεση 
αντιμετώπιση όσο και για τη σταδιακή αποκατάσταση των συνθηκών κινητικότητας (Brebbia 
& Beriatos, 2008). Συχνά, τα πλαίσια αυτά συνθέτουν ολοκληρωμένα διεπιστημονικά 
εργαλεία υποστήριξης της διαδικασίας λήψης απόφασης των αρμόδιων φορέων (όπως φορείς 
τοπικής αυτοδιοίκησης, διαχείρισης του οδικού δικτύου κλπ), ως προς την αξιολόγηση 
ενδεχόμενων επεμβάσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου έναντι σεισμού, 
την εκτίμηση του επιπλέον κόστους λειτουργίας του δικτύου λόγω των υλικών φθορών και 
των συνεπαγόμενων καθυστερήσεων και την προσομοίωση εναλλακτικών σεναρίων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Απώτερος σκοπός είναι η δυνατότητα αξιολόγησης εκ των 
προτέρων των επενδύσεων που είναι σκόπιμο να γίνουν για τη λήψη ενισχυτικών μέτρων που 
περιορίζουν τη σεισμική διακινδύνευση των κρίσιμων στοιχείων του οδικού δικτύου, 
προετοιμασίας των πλέον αποδοτικών σεναρίων διαχείρισης της κυκλοφορίας στα διάφορα 
στάδια από την εμφάνιση του σεισμού έως την οριστική αποκατάσταση των συνθηκών 
κινητικότητας του δικτύου και πληροφόρησης και υποστήριξης για την αντίδραση των 
αρμόδιων οργάνων σε πραγματικό χρόνο μετά από γεγονότα σεισμικών καταστροφών. 

Προς την κατεύθυνση αυτή βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη το ερευνητικό έργο: 
«Ολοκληρωμένο σύστημα για την αποτίμηση και τη διαχείριση της σεισμικής 
διακινδύνευσης αστικών και υπεραστικών οδικών δικτύων, RETIS RISK»1. Ο σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και περιγραφή των αποτελεσμάτων της πρώτης 
φάσης εκπόνησης των δράσεων του έργου σχετικά με την ανάπτυξη μεθοδολογίας ανάλυσης 
του υπεραστικού οδικού δικτύου, την εκπόνηση των οποίων έχει αναλάβει το Εργαστήριο 
Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Οι 
συγκεκριμένες δράσεις αναφέρονται στην ανάπτυξη μεθοδολογίας με δύο διακριτά σκέλη, 

                                                            
 
1 Ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, Δράση: 
Αριστεία ΙΙ, το οποίο εκπονείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με συντονιστή τον Τομέα Επιστήμης και 
Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών και τη 
συνεργασία της Εγνατία Οδός Α.Ε. και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
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δηλαδή από τη μία πλευρά στην ανάλυση κυκλοφοριακών σεναρίων σε διαφορετικές 
χρονικές περιόδους πριν και μετά το σεισμό και από την άλλη πλευρά στην αξιολόγηση των 
οδικών τμημάτων των εναλλακτικών διαδρομών ως προς τη σημασία τους για τη βιώσιμη 
λειτουργία του συνολικού οδικού δικτύου. Στο πρώτο σκέλος ακολουθείται η διεθνής 
εμπειρία σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης της κυκλοφοριακής ροής και τα κυκλοφοριακά 
μοντέλα, όπως εφαρμόζονται στη διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης του οδικού 
δικτύου. Στο δεύτερο σκέλος της μεθοδολογίας υιοθετείται μία καινοτόμα προσέγγιση 
αξιολόγησης μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων των χαρακτηριστικών βιώσιμης κινητικότητας 
που αφορούν σε κάθε εναλλακτική διαδρομή του δικτύου, η οποία εφεξής αναφέρεται ως 
αξιολόγηση ολικής αξίας των οδικών τμημάτων. 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η παρούσα εργασία συντίθεται στις παρακάτω ενότητες: 
Αρχικά, γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση των μεθόδων ανάλυσης του οδικού δικτύου καθώς 
και της ενσωμάτωσής τους σε υφιστάμενα εργαλεία διαχείρισης σεισμικού κινδύνου. 
Ακολουθεί ο καθορισμός των παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση του 
οδικού δικτύου λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η 
μεθοδολογία ανάλυσης του οδικού δικτύου που αναπτύχθηκε για το συγκεκριμένο 
ερευνητικό έργο και δίνεται η διαδικασία ενσωμάτωσης της στη συνολική μεθοδολογική 
προσέγγιση του έργου (Kappos, et al., 2014). Τέλος, γίνεται αναφορά στα βασικά 
συμπεράσματα ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εν λόγω μεθοδολογίας 
και τις προοπτικές εφαρμογής του. 

 

2. Ανασκόπηση μεθόδων ανάλυσης του οδικού δικτύου και αξιοποίηση στη 
διαχείριση σεισμικού κινδύνου 
 

Η ανασκόπηση των μεθόδων ανάλυσης του οδικού δικτύου στην περίπτωση πρόβλεψης των 
μεταβολών της κυκλοφοριακής ροής σε διαφορετικές χρονικές περιόδους πριν και μετά την 
εμφάνιση σεισμικής δραστηριότητας που προκαλεί φθορά στις οδικές υποδομές αφορά 
ουσιαστικά στην ανασκόπηση των υποδειγμάτων πρόβλεψης και ανάλυσης της 
κυκλοφοριακής ροής στο οδικό δίκτυο. Η συμβατική μορφή των συγκεκριμένων 
υποδειγμάτων καθιερώθηκε από τη δεκαετία του 1950 και αναφέρεται στο μοντέλο τεσσάρων 
βημάτων (4 step-model), ήτοι: α) Γένεση των μετακινήσεων (trip generation), β) Κατανομή 
των μετακινήσεων (trip distribution), γ) Καταμερισμός των μετακινήσεων στα μέσα 
μεταφοράς (modal split), και δ) Καταμερισμός των μετακινήσεων στο δίκτυο (trip 
assignment) (Γιαννόπουλος, 2002). Η εξέλιξη των δυνατοτήτων ανάλυσης μέσω της 
ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών οδήγησε στη διαμόρφωση διαφόρων τύπων 
αποσυνθετικών (disaggregated) υποδειγμάτων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη την επίδραση της 
διαφοροποίησης των κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών ανάμεσα σε διαφορετικές 
μονάδες, όπως νοικοκυριό, μετακινούμενος κτλ, του υπό εξέταση πληθυσμού στην επιλογή 
μετακίνησης (Bowman & Ben-Akiva, 2001; Ortuzar & Willumsen, 2011). Εξέλιξη των 
πρώτων αποσυνθετικών υποδειγμάτων που έχουν ως βάση υπολογισμού τη μετακίνηση (trip-
based models) αποτελούν τα υποδείγματα που βασίζονται στη διαδρομή (tour-based models), 
δηλαδή στην αλληλουχία διαδοχικών μετακινήσεων που συνθέτουν μία διαδρομή από την 
αρχική προέλευση στον τελικό προορισμό. Στα συγκεκριμένα υποδείγματα, οι διαδρομές 
συνήθως διαφοροποιούνται σε αυτές που έχουν βάση την έδρα του νοικοκυριού και στις 
υπόλοιπες διαδρομές (Miller et al., 2005). Γενικότερα, το υψηλό επίπεδο ανάλυσης που 
εξασφαλίζουν τα αποσυνθετικά υποδείγματα απαιτεί αντίστοιχα υψηλό όγκο λεπτομερών 
δεδομένων, το οποίο από τη μία πλευρά αυξάνει σημαντικά το κόστος εφαρμογής και από την 
άλλη πλευρά έχει υψηλές απαιτήσεις για τη συσχέτιση των δεδομένων ώστε να 
εξασφαλίζεται η ορθολογική συμπεριφορά του υποδείγματος (Kitamura, 1988). Για το λόγο 
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αυτό και σε σχέση με το ειδικό αντικείμενο και το εύρος της ανάλυσης σήμερα εξακολουθεί 
να είναι ευρεία η εφαρμογή των συμβατικών, συνθετικών υποδειγμάτων. 

Η εφαρμογή αντίστοιχων υποδειγμάτων πρόβλεψης για την προσομοίωση της κυκλοφορίας 
σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 έχοντας επίκεντρο τους 
τυφώνες, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται στη συνέχεια στα πυρηνικά εργοστάσια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και από τη δεκαετία του 1990 επίκεντρο έγιναν πάλι οι 
τυφώνες. Σχετικά πρόσφατα το ενδιαφέρον των επιστημόνων επικεντρώθηκε στην επίδραση 
του σεισμού στη λειτουργία του οδικού δικτύου λόγω και των πρόσφατων σεισμών και 
επακόλουθων παλιρροϊκών κυμάτων που έπληξαν την Ασία (Wilmot & Mei, 2004; Chang et 
al., 2012). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην ανάλυση του οδικού δικτύου στην περίπτωση 
του σεισμού είναι η απουσία προειδοποίησης και η αδυναμία πρόβλεψης σχετικά με το 
συμβάν, γεγονός που δημιουργεί δυσκολία στην πρόβλεψη της μεταβολής της ζήτησης, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση απουσίας ιστορικών δεδομένων σε μια περιοχή (Shinozuka, et al., 
2005; Kiremidjian, et al., 2007). 

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες μπορούν να εντοπιστούν στη διεθνή βιβλιογραφία 
διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου, όπου 
ενσωματώνονται υποδείγματα πρόβλεψης μετακινήσεων. Οι Basöz & Kiremidjian (1996) 
ανέπτυξαν μια μεθοδολογία για την υποστήριξη του σχεδιασμού δράσεων αντιμετώπισης 
πριν και μετά από καταστροφική σεισμική δραστηριότητα, με βάση τον προσδιορισμό της 
τρωτότητας και σπουδαιότητας των γεφυρών και της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου. 
Οι Cho et al. (2001) ανέπτυξαν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκτίμησης των άμεσων και 
έμμεσων απωλειών στην οικονομία μιας περιοχής εξαιτίας των σεισμικών βλαβών στις 
γέφυρες του δικτύου μεταφορών και στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις ενσωματώνοντας 
πολλαπλά υποδείγματα (προσομοίωσης απόδοσης γεφυρών και άλλων στοιχείων, οδικού 
δικτύου, χωρικής κατανομής και εισροών-εκροών). Σε εμπειρικά δεδομένα προγενέστερων 
σεισμών βασίστηκε η ανάλυση των Shinozuka et al. (2003) για την εκτίμηση της διαβάθμισης 
των επιπέδων βλάβης των γεφυρών. Η μεθοδολογία των Kiremidjian et al. (2006) βασίζεται 
στην εκτίμηση των ετήσιων απωλειών για κάθε σεισμικό σενάριο στα επιμέρους στοιχεία του 
οδικού συστήματος και των απωλειών λόγω μείωσης της λειτουργικότητάς του. Σε 
μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα από τους Jenelius et al. (2006), Dueñas-Osorio 
& Vemuru (2009), Jenelius & Mattsson (2012) και Faturechi & Miller-Hooks (2014) γίνεται 
εκτίμηση των επιπλέον καθυστερήσεων που προκύπτουν από τον αποκλεισμό από την 
κυκλοφορία τμημάτων του οδικού δικτύου, τα οποία έχουν υποστεί φθορά λόγω σεισμού. 
Στη μέθοδο που προτείνεται από τους Chang et al. (2012) δίνεται έμφαση στην προσομοίωση 
της ζήτησης των μετακινήσεων μετά το σεισμό επιχειρώντας να προσδιοριστούν οι αλλαγές 
στο πλέγμα των μετακινήσεων κατά την κρίσιμη περίοδο αμέσως μετά το σεισμό και κατά 
την περίοδο της αποκατάστασης και σταδιακής επαναφοράς στις φυσιολογικές συνθήκες 
ώστε να ενσωματωθούν στο υπόδειγμα πρόβλεψης μετακινήσεων. Οι παραδοχές που έγιναν 
στη συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι ότι οι πληθυσμοί εκκενώνουν άμεσα τις θέσεις τους 
μετά από καταστροφή ενώ η γένεση των μετακινήσεων είναι ανάλογη με τον εκτιθέμενο 
πληθυσμό στο σεισμό και σταθερή μέσα στην εκάστοτε ζώνη ανάλυσης. 

Στον Ελληνικό χώρο χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίστοιχων παλαιότερων προσπαθειών 
αποτελεί το ερευνητικό έργο SRM-LIFE που υλοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το έργο αναφέρεται στη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου σε 
αστικές περιοχές λαμβάνοντας υπόψη εκτός από τα στοιχεία του οδικού δικτύου και τα 
πολεοδομικά χαρακτηριστικά, όπως το ύψος των παρά την οδό κτιρίων, την απόστασή τους 
από την οδό και την πιθανότητα κατάρρευσης. Η προστιθέμενη αξία του έργου είναι η 
ιεράρχηση των βασικών οδικών αξόνων βάσει κατάλληλων δεικτών με απώτερο σκοπό την 
αποτίμηση της ολικής αξίας ως προς τη συμβολή των τμημάτων αυτών στη λειτουργικότητα 
του δικτύου (Πιτιλάκης κ.α., 2008). Η συγκεκριμένη προσέγγιση υιοθετείται και εξελίσσεται 
στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ολικής αξίας της παρούσας εργασίας. 
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Σήμερα, έχουν πλέον αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα λογισμικά 
διαχείρισης σεισμικού κινδύνου. Τα πιο διαδεδομένα λογισμικά είναι τα λογισμικά HAZUS 
και REDARS, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στις Η.Π.Α. Το λογισμικό HAZUS (Federal 
Emergency Management Agency – FEMA, Department of Homeland Security) προορίζεται 
για χρήση σε κάθε διοικητικό επίπεδο για τον υπολογισμό των απωλειών σε περίπτωση 
σεισμού με σκοπό την υποστήριξη των ενεργειών για τον προληπτικό σχεδιασμό, την 
αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των καταστροφών στο δομημένο περιβάλλον. Η 
μεθοδολογία που ακολουθεί το HAZUS βασίζεται στη σπονδυλωτή σχεδίαση με τη σύνθεση 
των κατάλληλων επιμέρους αλγορίθμων και βάσεων δεδομένων που επιτρέπουν την 
εξειδίκευση στις ανάγκες του χρήστη. Έτσι, το HAZUS παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης σε 
τρία επίπεδα: α. Ανάλυση από βάσεις ιστορικών δεδομένων, όπου ο χρήστης χρησιμοποιεί τις 
μεθόδους και τα προ εγκατεστημένα δεδομένα με ελάχιστη εισαγωγή εξωγενών στοιχείων, β. 
Ανάλυση δεδομένων από το χρήστη, τα οποία έχουν συλλεχθεί και επεξεργαστεί κατάλληλα 
ώστε να είναι συμβατά με τη μεθοδολογία και να εξασφαλίζουν μεγαλύτερο βαθμό 
προσαρμογής στις συνθήκες της περιοχής μελέτης και γ. Ανάλυση εξειδικευμένων δεδομένων 
και μεθόδων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης υποστηρικτικά και συμπληρωματικά 
ως προς τη βασική μεθοδολογία. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι στη μεθοδολογία 
του HAZUS τα αποτελέσματα της ανάλυσης του δικτύου μεταφορών εισάγονται εξωγενώς 
(Federal Emergency Management Agency, 2012). 

Το λογισμικό REDARS, Risks from Earthquake Damage to Roadway Systems, (Multi-
Disciplinary Center for Earthquake Engineering Research – MCEER & Federal Highway 
Administration) είναι ένα εργαλείο ανάλυσης σεισμικής διακινδύνευσης για οδικά 
συγκοινωνιακά συστήματα. Η μεθοδολογία του αποτελεί σύνθεση μίας σειράς από 
υποδείγματα για την εκτίμηση των σεισμικών κινδύνων, των πιθανών επιπέδων βλαβών για 
το κάθε στοιχείο του συστήματος, του κόστους επισκευών και του βαθμού λειτουργικότητας 
του οδικού συστήματος συναρτήσει του χρόνου. Επιπλέον, εκτιμά τις επιπτώσεις του σεισμού 
στους χρόνους διαδρομής και στη ροή της κυκλοφορίας, καθώς και τις οικονομικές απώλειες 
και τις αυξήσεις σε χρόνους διαδρομής. Σκοπός είναι η υποστήριξη λήψης αποφάσεων, πριν 
το σεισμό, σχετικά με την ανάλυση της αποδοτικότητας και της σχέσης κόστους-οφέλους των 
επεμβάσεων για την ενίσχυση των στοιχείων του οδικού δικτύου προκειμένου να μειωθούν 
πιθανές απώλειες λόγω σεισμού και, μετά το σεισμό, σχετικά με την σε πραγματικό χρόνο 
αξιολόγηση διάφορων σεναρίων κατανομής και διαχείρισης της κυκλοφορίας ώστε να 
εξυπηρετηθούν επαρκώς οι ανάγκες κινητικότητας. Η μεθοδολογία εμπεριέχει υπόδειγμα 
πρόβλεψης μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο, το οποίο δεν υποστηρίζει σενάρια σχετικά με τις 
δημόσιες συγκοινωνίες (MCEER, 2006; Cho, et al., 2006). 

 

3. Παράμετροι ανάλυσης υπεραστικού οδικού δικτύου  

 

Υπό το πρίσμα της ανάλυσης του οδικού δικτύου ως δίκτυο παροχής κινητικότητας και 
προσβάσεων από και προς τους πόλους κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων, το οποίο 
εντάσσεται ως υποδομή στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον μίας περιφέρειας, οι 
παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συγκεκριμένη ανάλυση αναφέρονται στη 
δυνατότητα εκπλήρωσης των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την 
απαίτηση της περιβαλλοντικής διασφάλισης κατά τη λειτουργία του δικτύου πριν και μετά το 
σεισμό. Κατά συνέπεια, η προτεινόμενη μεθοδολογία επιχειρεί να συμβάλει στην υποστήριξη 
μίας βιώσιμης προσέγγισης στο σχεδιασμό και στη διαχείριση του οδικού δικτύου σε 
περίπτωση σεισμού. Αναλυτικά, οι παράμετροι ανάλυσης του υπεραστικού οδικού δικτύου 
στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης σεισμικού κινδύνου παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1: Παράμετροι ανάλυσης υπεραστικού οδικού δικτύου 

 

Παράμετροι ανά κατηγορία 
Κατηγορία 1: Οδικό δίκτυο 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά (λειτουργική ιεράρχηση, κατεύθυνση, χωρητικότητα, 
αριθμός λωρίδων, έλεγχος πρόσβασης σε κόμβο, χωρητικότητα χώρων στάθμευσης) 
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά (μήκος οδικών τμημάτων, πλάτος, νησίδες και ερείσματα, 
διάταξη κόμβου) 
Κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά (κυκλοφοριακός φόρτος, σύνθεση κυκλοφορίας, 
ταχύτητα) 
Λοιπά (θέση κόμβων, σταθμών διοδίων, χώρων στάθμευσης, σταθμών εξυπηρέτησης 
αυτοκινητιστών, άλλων υποδομών) 

Κατηγορία 2: Τεχνικά έργα 
Θέση και είδος τεχνικών έργων που αναμένεται να υποστούν βλάβη λόγω σεισμού 
(γέφυρες, σήραγγες, επιχώματα - ορύγματα, ανισόπεδοι κόμβοι, έργα αντιστήριξης, 
άλλες υποδομές) 
Απώλεια χωρητικότητας λόγω βλάβης στο τεχνικό έργο 

Κατηγορία 3: Περιοχές με υψηλή απαίτηση εξυπηρέτησης 
Θέση και σπουδαιότητα περιοχών: α) Σημαντικής πληθυσμιακής συγκέντρωσης, β) 
Διοίκησης – υπηρεσιών και γ) Οικονομικής σημασίας (βιομηχανία, τουρισμός κτλ.) 
Θέση και σπουδαιότητα εξυπηρετούμενων τερματικών σταθμών άλλων μέσων 
(αεροδρόμια, λιμένες, σιδηροδρομικοί σταθμοί κτλ.) 
Θέση διασυνοριακών σταθμών 

Κατηγορία 4: Περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές 
Θέση και σπουδαιότητα οικισμών σημαντικής πληθυσμιακής συγκέντρωσης 
Θέση εγκαταστάσεων υγείας και εκπαίδευσης εκτός οικισμών (νοσοκομεία, κέντρα 
αποκατάστασης, πανεπιστημιουπόλεις, εργαστηριακές εγκαταστάσεις πανεπιστημίων 
κτλ.) 
Θέση περιοχών φυσικού κάλλους και πολιτιστικής κληρονομιάς 
Θέση περιβαλλοντικά επιβαρυμένων περιοχών (όπως βιομηχανικές ζώνες) 

 
 
Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου της υπό εξέταση περιοχής 
πρέπει να συμπεριληφθούν στην ανάλυση για την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε 
σχέση με την προσφορά υποδομής και τη ζήτηση μετακινήσεων, για την ανάπτυξη και 
εφαρμογή του υποδείγματος πρόβλεψης μετακινήσεων και για την αξιολόγηση της ολικής 
αξίας. Η θέση και το είδος των τεχνικών έργων είναι απαραίτητη για την περιγραφή του 
οδικού δικτύου. Επίσης, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι γέφυρες και τα υπόλοιπα 
τεχνικά έργα αποτελούν τα κρίσιμα στοιχεία του οδικού δικτύου όπου εμφανίζονται οι εν 
δυνάμει βλάβες λόγω σεισμού. Όπως παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα, η διαδικασία 
ανάλυσης του οδικού δικτύου εντάσσεται στη συνολική μεθοδολογία της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης σεισμικού κινδύνου λαμβάνοντας δεδομένα σχετικά με τη θέση των τεχνικών 
έργων που αναμένεται να υποστούν βλάβη στο ισχύον σεισμικό σενάριο και με τον 
περιορισμό της μεταφορικής ικανότητας που συνεπάγεται η συγκεκριμένη βλάβη. Στο σημείο 
αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι ο περιορισμός της μεταφορικής ικανότητας σε ένα τεχνικό έργο 
συνεπάγεται τον αντίστοιχο περιορισμό της χωρητικότητας στο οδικό τμήμα (από κόμβο σε 
κόμβο) όπου εντάσσεται το συγκεκριμένο τεχνικό έργο. Οι περιοχές με υψηλή απαίτηση 
εξυπηρέτησης από το οδικό δίκτυο αναφέρονται ουσιαστικά στους βασικούς πόλους 
κοινωνικο-οικονομικής δραστηριότητας στην υπό εξέταση περιφέρεια. Ο εντοπισμός είναι 
απαραίτητος στην περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και στην ανάλυση των σεναρίων 
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μεταβολής της ζήτησης στο υπόδειγμα πρόβλεψης μετακινήσεων αλλά και στην αξιολόγηση 
της ολικής αξίας των οδικών τμημάτων που παρέχουν πρόσβαση προς τους συγκεκριμένους 
πόλους, η οποία πρέπει να εξασφαλισθεί και μετά το σεισμό. Από την άλλη πλευρά, ο 
εντοπισμός των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών σχετίζεται άμεσα με την εκτίμηση της 
ολικής αξίας κατά τον καταμερισμό των μετακινήσεων στο δίκτυο μετά το σεισμό, ο οποίος 
μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου, άρα και των συνεπαγόμενων 
επιπτώσεων στα επίπεδα θορύβου, ρύπανσης και οδικής ασφάλειας, σε τμήματα που 
διέρχονται από αυτές τις ευαίσθητες περιοχές. Η σύνθεση των παραπάνω παραμέτρων μπορεί 
να γίνει σε μία ενιαία βάση γεωχωρικών δεδομένων σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 
(GIS). Η βάση αυτή πρέπει να ενσωματωθεί στη συνολική μεθοδολογία ώστε να επιτρέπει 
την αυτοματοποιημένη εισαγωγή πρωτογενών δεδομένων και εξαγωγή των αποτελεσμάτων 
της ανάλυσης σε εποπτικούς χάρτες και μητρώα. 

 

4. Χρονικές περίοδοι ανάλυσης 

 
Σύμφωνα με τη παγκόσμια πρακτική, η ανάλυση του οδικού δικτύου σε κάθε σεισμικό 
σενάριο περιλαμβάνει τρεις περιόδους: 

 Κανονικής λειτουργίας. 
 Κρίσης. 
 Αποκατάστασης. 

Η περίοδος κανονικής λειτουργίας είναι η περίοδος που αναφέρεται στην υφιστάμενη 
κατάσταση, δηλαδή την ομαλή λειτουργία του οδικού δικτύου πριν το σεισμό. Αυτή η 
περίοδος ανάλυσης αποτελεί το σενάριο βάσης. Η περίοδος κρίσης αναφέρεται στην περίοδο 
αμέσως μετά το σεισμό, όπου προτεραιότητα δίνεται στην άμεση εκκένωση του πληθυσμού 
και στην πρόσβαση οχημάτων βοήθειας σε οικισμούς αλλά και στην πρόσβαση σε βασικές 
υπηρεσίες, όπως υγεία και διοίκηση. Κατά την περίοδο αυτή παρουσιάζεται μεταβολή της 
ζήτησης για μετακίνηση ανάλογα με τις προαναφερθείσες έκτακτες ανάγκες. Η διάρκεια της 
συγκεκριμένης περιόδου είναι συνάρτηση του μεγέθους και των καταστροφικών συνεπειών 
του σεισμού αλλά και της διαμόρφωσης των κυκλοφοριακών δεδομένων σε σχέση με τη 
διαθεσιμότητα εναλλακτικών διαδρομών. Τέλος, η περίοδος αποκατάστασης αποτελεί την 
περίοδο που εκπονούνται εργασίες για την αποκατάσταση του δικτύου με τη διάρκειά της να 
εξαρτάται από το μέγεθος των βλαβών και την επιλογή, προγραμματισμό και υλοποίηση των 
έργων αποκατάστασης. Σε αυτή την περίοδο επιδιώκεται η επιστροφή στην αυτονομία του 
δικτύου και τίθεται ως βασική παραδοχή στην ανάλυση του οδικού δικτύου η αποκατάσταση 
της ζήτησης για μετακινήσεις στα επίπεδα της περιόδου κανονικής λειτουργίας. 

 

5. Μεθοδολογία ανάλυσης του υπεραστικού οδικού δικτύου 

 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην ανάπτυξη λογισμικού για την αποτίμηση και τη διαχείριση 
της σεισμικής διακινδύνευσης του υπεραστικού οδικού δικτύου το οποίο θα εξυπηρετεί ως 
εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων των αρμοδίων φορέων διοίκησης σε νομαρχιακό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, επιδίωξη αποτελεί το συγκεκριμένο 
λογισμικό να είναι ελεύθερο προς εγκατάσταση και χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο φορέα-
χρήστη. Ο χρήστης θα εισάγει με αυτοματοποιημένο τρόπο τα απαραίτητα γεωχωρικά, 
ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα στη βάση δεδομένων του λογισμικού, το οποίο στη συνέχεια 
θα του δίνει τη δυνατότητα να εξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις που διαφορετικά σεισμικά 
σενάρια αναμένεται να επιφέρουν στη λειτουργία του οδικού δικτύου καθώς και να 
αξιολογήσει το επιπλέον κόστος λειτουργίας του δικτύου λόγω επιπλέον καθυστερήσεων και 



- 8 - 
 

το κόστος αποκατάστασης των φθορών έναντι του κόστους πιθανών επενδύσεων ενίσχυσης 
των σεισμικά και κυκλοφοριακά ευάλωτων στοιχείων του δικτύου. Επιπρόσθετα, ο χρήστης 
θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει με ποιοτικό τρόπο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
σεναρίων. Σε περίπτωση σεισμού, τέλος, το λογισμικό θα μπορεί να υποστηρίξει σε σχεδόν 
πραγματικό χρόνο (near real-time) την διαδικασία διαχείρισης της κυκλοφορίας στις περιοχές 
του οδικού δικτύου που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. 

Η συνολική μεθοδολογία του ερευνητικού έργου παρουσιάζεται στο Σχήμα 1, όπου φαίνεται 
ο τρόπος ένταξης της ανάλυσης του υπεραστικού οδικού δικτύου, το οποίο αποτελεί 
αντικείμενο της παρούσας έρευνας. Συγκεκριμένα, η αποτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας 
οδηγεί στην ανάπτυξη των υπό εξέταση σεισμικών σεναρίων και, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά του κάθε σεναρίου, γίνεται ανάλυση της σεισμικής τρωτότητας των γεφυρών 
και των γεωτεχνικών έργων του οδικού δικτύου που τροφοδοτεί με δεδομένα την ανάλυση 
του υπεραστικού οδικού δικτύου. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται αναλυτικότερα στη 
συνέχεια. 

 

 

 

Σχήμα 1: Πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης σεισμικού κινδύνου 

 

Η ανάλυση της σεισμικής τρωτότητας των γεφυρών και των γεωτεχνικών έργων του οδικού 
δικτύου για κάθε σεισμικό σενάριο οδηγεί στον προσδιορισμό της θέσης των τεχνικών έργων 
που αναμένεται να υποστούν βλάβη. Η θέση των τεχνικών έργων που αναμένεται να 
υποστούν βλάβη αποτελεί εισροή στη μεθοδολογία ανάλυσης του υπεραστικού οδικού 
δικτύου. Κατά την κρίσιμη περίοδο αμέσως μετά το σεισμό θεωρείται ότι η οποιαδήποτε 
βλάβη σε τεχνικό έργο, που έχει ως συνέπεια την υλική φθορά του, οδηγεί σε συνολική 
απώλεια της χωρητικότητας στο οδικό τμήμα όπου χωροθετείται το συγκεκριμένο τεχνικό 
έργο. Αυτό εξασφαλίζει στον φορέα διαχείρισης τον απαραίτητο χρόνο να εξακριβώσει και 
να εκτιμήσει το πραγματικό επίπεδο βλάβης μετά το σεισμό χωρίς να διοχετεύεται 
κυκλοφοριακή ροή σε επισφαλή οδικά τμήματα. Κατά την περίοδο αποκατάστασης και μετά 
τον έλεγχο της πραγματικής φθοράς του τεχνικού έργου είτε διατηρείται η αρχική εκτίμηση 
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συνολικής απώλειας της χωρητικότητας είτε η χωρητικότητα επανέρχεται στο επίπεδο που 
βρισκόταν προ σεισμού. 

Επιπρόσθετα, η μεθοδολογία ανάλυσης του υπεραστικού οδικού δικτύου απαιτεί την 
εισαγωγή μίας σειράς δεδομένων από τον χρήστη. Τα δεδομένα αυτά αφορούν στα εξής: α) 
Όρια, πόλοι δραστηριότητας και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές της περιοχής μελέτης, 
β) Βασικά λειτουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του υπεραστικού οδικού δικτύου 
στην περιοχή και γ) Κυκλοφοριακές ζώνες και αντίστοιχα μητρώα προέλευσης-προορισμού. 
Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται αριθμημένα τόσο τα δεδομένα που προέρχονται από την 
ανάλυση σεισμικής τρωτότητας γεφυρών και γεωτεχνικών έργων όσο και τα δεδομένα που 
πρέπει να εισαχθούν από τον χρήστη. Στη συνέχεια, η αρίθμηση αυτή χρησιμοποιείται για την 
παρουσίαση των δεδομένων που απαιτούνται για την εκπόνηση των διαφορετικών σκελών 
της μεθοδολογίας ανάλυσης του υπεραστικού οδικού δικτύου. 

 

 
 

Σχήμα 2: Διάγραμμα ροής εργασιών 

 
Αρχικά η μεθοδολογία περιλαμβάνει την ανάπτυξη υποδείγματος καταμερισμού των 
μετακινήσεων στο δίκτυο και τον καθορισμό των βασικών εναλλακτικών διαδρομών, δηλαδή 
αυτών που συνδέουν τους πόλους έλξης μετακινήσεων μεταξύ τους αλλά και με τα σημεία 
εξόδου (κόμβοι) του οδικού δικτύου από τα όρια της περιοχής μελέτης. Σύμφωνα με το 
προαπαιτούμενο του ερευνητικού έργου, υιοθετείται ελεύθερο λογισμικό καταμερισμού της 
κυκλοφορίας, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων (τόσο υπό τη 
μορφή χαρτών όσο και βάσεων δεδομένων) σε περιβάλλον GIS. Ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να εφαρμόσει το λογισμικό για την περίοδο κανονικής λειτουργίας του οδικού 
δικτύου, όπου δεν λαμβάνονται υπόψη οι βλάβες στα τεχνικά έργα λόγω σεισμού και η 
απεικόνιση του καταμερισμού των μετακινήσεων αντικατοπτρίζει τις καθημερινές συνθήκες 
λειτουργίας του δικτύου. Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό χωρητικότητας στο σύνολο 
των τεχνικών έργων που αναμένεται να υποστούν βλάβη στο υπό εξέταση σεισμικό σενάριο, 
ο χρήστης μπορεί να εφαρμόσει το λογισμικό για την περίοδο κρίσης ώστε να διερευνήσει τον 
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καταμερισμό των μετακινήσεων στο δίκτυο αμέσως μετά τον σεισμό. Στη συνέχεια, το 
λογισμικό μπορεί να εφαρμοστεί στα διαφορετικά στάδια της περιόδου αποκατάστασης, 
ανάλογα με τη σειρά ολοκλήρωσης των έργων για την αποκατάσταση του κάθε τεχνικού 
έργου που έχει υποστεί βλάβη. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσεται εγχειρίδιο οδηγιών για τη 
χρήση του λογισμικού, το οποίο περιλαμβάνει προτεινόμενους συντελεστές, βάσει 
βιβλιογραφίας, για τη μεταβολή της ζήτησης στην περίοδο κρίσης. Παράλληλα, λόγω της 
χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα, ο χρήστης θα είναι ελεύθερος να επέμβει στα αρχικά 
δεδομένα και να εξετάσει σενάρια διαφορετικά από τα προτεινόμενα. Επιπλέον, θα παρέχεται 
η δυνατότητα στον χρήστη να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλη μέθοδο ή λογισμικό 
ανάλυσης, με την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε αυτό το στάδιο θα 
έχουν την κατάλληλη μορφή ώστε να είναι συμβατά με τις απαιτήσεις του επόμενου σταδίου 
της μεθοδολογίας, δηλαδή τον υπολογισμό του κόστους μετακίνησης. 

Σχετικά με το κόστος μετακίνησης, η απώλεια της χωρητικότητας σε τμήματα του οδικού 
δικτύου που έχουν υποστεί φθορές λόγω σεισμού και η συνεπαγόμενη αύξηση του 
κυκλοφοριακού φόρτου σε άλλα τμήματα, όπως προκύπτει από τη διαδικασία καταμερισμού 
των μετακινήσεων στο δίκτυο στις περιόδους κρίσης και αποκατάστασης που περιγράφεται 
παραπάνω, οδηγούν σε μεταβολές στις ταχύτητες και στις διανυόμενες αποστάσεις. Γενικά, η 
μεταβολή του επιπέδου λειτουργικότητας του οδικού δικτύου από την κατάσταση ομαλής 
λειτουργίας στις καταστάσεις κρίσης και αποκατάστασης αναμένεται να οδηγήσει σε 
απώλεια χρόνου στο δίκτυο λόγω περιορισμού των εναλλακτικών διαδρομών και επιπλέον 
φόρτισης στις εναπομείναντες διαδρομές. Η απώλεια χρόνου μπορεί να ερμηνευτεί σε 
αύξηση του κόστους μετακίνησης σε κάθε διαδρομή ανάλογα με την αξία χρόνου του 
μετακινούμενου. Η επιμέρους αύξηση του κόστους μετακίνησης οδηγεί στη συνολική αύξηση 
του κόστους λειτουργίας του δικτύου στην περιοχή μελέτης. Ο σκοπός του συγκεκριμένου 
σταδίου της μεθοδολογίας είναι η εκτίμηση του επιπλέον κόστους λειτουργίας του οδικού 
δικτύου κατά την περίοδο κρίσης και κατά την περίοδο αποκατάστασης σε σχέση με την 
περίοδο κανονικής λειτουργίας. Για την εκτίμηση του συγκεκριμένου στοιχείου κόστους έγινε 
προσαρμογή της συνάρτησης του Goodwin, σύμφωνα με τις εξισώσεις (Goodwin, 2004): 

 

 
 

(1)

 
 

(2)

 
 

(3)

 ,  (4)

 
Όπου, 
ΕΚj= Επιπλέον κόστος στο οδικό δίκτυο λόγω συμφόρησης στην περίοδο κρίσης ή 

αποκατάστασης (j) σε σχέση με την περίοδο ομαλής λειτουργίας (σενάριο βάσης, 
0). 

EKij= Επιπλέον κόστος στο οδικό τμήμα (i) λόγω συμφόρησης στην περίοδο κρίσης ή 
αποκατάστασης (j) σε σχέση με την περίοδο ομαλής λειτουργίας (0). 

Δij= Επιπλέον συνολικές καθυστερήσεις στο οδικό τμήμα (i) λόγω συμφόρησης στην 
περίοδο κρίσης ή αποκατάστασης (j) σε σχέση με την περίοδο ομαλής λειτουργίας 
(0). 
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VOT= Μέση αξία χρόνου για τους χρήστες του δικτύου. 
Vij= Μέσος ωριαίος κυκλοφοριακός φόρτος στο οδικό τμήμα (i) στην περίοδο κρίσης 

ή αποκατάστασης (j). 
tij , ti0= Μέσος χρόνος διάνυσης του οδικού τμήματος (i) στην περίοδο κρίσης ή 

αποκατάστασης (j) και στην περίοδο ομαλής λειτουργίας (0) αντίστοιχα. 
li= Μήκος οδικού τμήματος (i). 
uij , ui0= Μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα (i) στην περίοδο κρίσης ή 

αποκατάστασης (j) και στην περίοδο ομαλής λειτουργίας (0) αντίστοιχα. 

 
Η αλληλουχία των παραπάνω εξισώσεων έχει διαμορφωθεί με τη μορφή αλγόριθμου που 
λαμβάνει αυτοματοποιημένα δεδομένα ανά οδικό τμήμα από τη βάση δεδομένων σε 
περιβάλλον GIS που προκύπτει από την εφαρμογή του υποδείγματος της προηγούμενης 
δράσης. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που λαμβάνονται είναι τα εξής: α) Μήκος οδικού 
τμήματος, β) Μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα και γ) Μέσος ωριαίος φόρτος 
στο οδικό τμήμα. Τα δεδομένα για την αξία χρόνου λαμβάνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία 
και προηγούμενες μελέτες στο Ελληνικό υπεραστικό οδικό δίκτυο. Βασική παραδοχή 
εργασίας λόγω έλλειψης σχετικών δεδομένων είναι ότι η αξία χρόνου παραμένει σταθερή 
στις περιόδους κανονικής λειτουργίας, κρίσης και αποκατάστασης. 

Όσον αφορά το Δείκτη Ολικής Αξίας, ο υπολογισμός του αναφέρεται στην περίοδο κανονικής 
λειτουργίας και στην περίοδο αποκατάστασης, ενώ κατά την περίοδο κρίσης δεν θεωρείται 
σκόπιμο να αξιολογηθεί η ολική αξία, η οποία αναφέρεται στην αξιολόγηση των 
εναλλακτικών διαδρομών με κριτήρια βιώσιμης κινητικότητας. Ο υπολογισμός του Δείκτη 
Ολικής Αξίας περιλαμβάνει δύο επιμέρους δράσεις. Στην πρώτη δράση εντοπίζονται οι 
βασικές εναλλακτικές διαδρομές στο δίκτυο, όπως έχουν προκύψει από το πρώτο σκέλος. Στη 
συνέχεια, για κάθε διαδρομή υπολογίζονται μέσω κατάλληλων δεικτών οι τιμές για τα εξής 
κριτήρια: α) Σπουδαιότητα της εξακολούθησης χρήσης της διαδρομής για τη διατήρηση της 
λειτουργικότητας του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης μετά το σεισμό και β) Επίπτωση 
από τη δυνητικά αυξημένη χρήση της διαδρομής μετά το σεισμό στην υποβάθμιση του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Πίνακας 2). Τα παραπάνω κριτήρια και οι 
δείκτες προέκυψαν από τα εξαγόμενα του συναφούς ερευνητικού έργου SRM-LIFE. Τόσο οι 
δείκτες στο Κριτήριο 1 όσο και οι κατηγορίες βαθμονόμησης των δεικτών είναι ισοβαρείς. 
Έτσι, ένας αυτοκινητόδρομος με τη μέγιστη κλάση πλάτους που παρέχει άμεση πρόσβαση 
ανάμεσα σε δύο τουλάχιστον πόλους έλξης μετακινήσεων θα λαμβάνει τη μέγιστη τιμή, ενώ 
αντίθετα μία αγροτική οδός με την ελάχιστη κλάση πλάτους που δεν συνδέει τουλάχιστον δύο 
πόλους έλξης μετακινήσεων θα λαμβάνει την ελάχιστη τιμή. Επιπρόσθετα, το Κριτήριο 2 θα 
έχει μορφή ποσοστιαίου μειωτικού συντελεστή ενώ ο κάθε δείκτης που συνθέτει το κριτήριο 
είναι ισοβαρής. Στο επόμενο στάδιο της έρευνας, οι τιμές των μειωτικών συντελεστών θα 
προσδιοριστούν βάσει εφαρμογής της μεθόδου Delphi. Έτσι, δεν θα λάβει μειωτικό 
συντελεστή μία διαδρομή που δεν διέρχεται από εγκαταστάσεις υγείας, εκπαίδευσης και 
διοίκησης εκτός πόλης και από περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές ενώ μία διαδρομή που 
διέρχεται και από τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες περιοχών θα λάβει το μέγιστο 
μειωτικό συντελεστή. 

 

Πίνακας 2: Κριτήρια και δείκτες για τον υπολογισμό του Δείκτη Ολικής Αξίας 

 
Δείκτης Βαθμονόμηση 

Κριτήριο 1: Σπουδαιότητα για τη διατήρηση της λειτουργικότητας του δικτύου 
Λειτουργική ιεράρχηση. Αυτοκινητόδρομος / Εθνική / Επαρχιακή 

/ Άλλο
Κυκλοφοριακή ικανότητα. Κλάσεις πλάτους
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Πρόσβαση σε πόλους έλξης μετακίνησης, 
δηλ. βασικές πόλεις, διασυνοριακά 
περάσματα και έξοδοι από περιοχή.

Άμεση / έμμεση πρωταρχική / έμμεση 
δευτερεύουσα / καμία 

Κριτήριο 2: Επίπτωση στο περιβάλλον από την αυξημένη χρήση 
Διέλευση από εγκαταστάσεις υγείας, 
εκπαίδευσης και διοίκησης εκτός πόλης.

Ναι / όχι

Διέλευση από περιβαλλοντικά ευαίσθητες ή 
επιβαρυμένες περιοχές, δηλ. 
προστατευόμενες περιοχές, μνημεία, 
βιομηχανικές ζώνες.

Ναι / όχι

 
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, η δεύτερη δράση αφορά στον υπολογισμό του Δείκτη Ολικής Αξίας 
(ΔΟΑ) για κάθε εναλλακτική διαδρομή, ο οποίος προκύπτει από το άθροισμα των τιμών των 
τριών (3) δεικτών του Κριτηρίου 1 επί το άθροισμα των δύο (2) μειωτικών συντελεστών που 
τυχόν προκύπτει για το Κριτήριο 2, σύμφωνα με την εξίσωση: 

 

(5)

 
Η τιμή του Δείκτη Ολικής Αξίας για κάθε διαδρομή του δικτύου θα παρουσιάζεται στο 
ψηφιακό χάρτη του λογισμικού. Η εκτίμηση του Δείκτη Ολικής Αξίας και του επιπλέον 
κόστους λόγω συμφόρησης στις περιόδους μετά το σεισμό ολοκληρώνουν τη μεθοδολογία 
και επιτρέπουν στον χρήστη μία συνολική εκτίμηση της βιώσιμης λειτουργίας του οδικού 
δικτύου. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της ανάλυσης του υπεραστικού οδικού δικτύου 
επανατροφοδοτούν την ενιαία μεθοδολογία του ερευνητικού έργου με τους εξής στόχους: α) 
Υπολογισμός ενός πρωτότυπου Δείκτη Λειτουργικότητας του οδικού δικτύου και β) Σύνθεση 
με τα υπόλοιπα στοιχεία κόστους που παρέχει η μεθοδολογία για την υποστήριξη της 
αξιολόγησης του κόστους και των ωφελειών από τυχόν επεμβάσεις προληπτικής ενίσχυσης 
της αντισεισμικότητας των τεχνικών έργων, μέτρα απομείωσης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και μέτρα έκτακτης ανάγκης μετά το σεισμό. 

 

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με την μεθοδολογία, το υπόδειγμα καταμερισμού μετακινήσεων 
εφαρμόζεται αρχικά για την περίοδο κανονικής λειτουργίας. Στη συνέχεια, ανάλογα με το 
σεισμικό σενάριο και τις εκτιμώμενες βλάβες στα τεχνικά έργα, το υπόδειγμα εφαρμόζεται με 
τις ανάλογες προσαρμογές στο μητρώο προέλευσης-προορισμού για την περίοδο κρίσης. 
Γίνεται παραδοχή απώλειας χωρητικότητας κατά μήκος όλων των τμημάτων του οδικού 
δικτύου που περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον τεχνικό έργο όπου προβλέπονται σημαντικές 
φθορές, σύμφωνα με τα προηγούμενα στάδια ανάλυσης του πλαισίου ολοκληρωμένης 
διαχείρισης σεισμικού κινδύνου. Ακολούθως το υπόδειγμα εφαρμόζεται για την περίοδο 
αποκατάστασης σε διαδοχικές επαναλήψεις, όπου κάθε επανάληψη αντιστοιχεί σε ένα στάδιο 
της αποκατάστασης κατά το οποίο προβλέπεται να έχει αποκατασταθεί σε συνθήκες 
κανονικής λειτουργίας η χωρητικότητα κάποιου ή κάποιων από τα οδικά τμήματα, ανάλογα 
με την προτεραιότητα που θέτει ο χρήστης για την σταδιακή αποκατάσταση των τεχνικών 
έργων που έχουν υποστεί βλάβη από το σεισμό. Τα δεδομένα που προκύπτουν από την 
εκάστοτε εφαρμογή του υποδείγματος χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των 
καθυστερήσεων και του κόστους μετακίνησης και για την εκτίμηση του Δείκτη Ολικής 
Αξίας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται παραπάνω. 
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6. Συμπεράσματα και επόμενα βήματα 

 

Συνοψίζοντας, η εκπόνηση των παραπάνω δράσεων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός 
λογισμικού ολοκληρωμένης διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου στο οδικό δίκτυο, το οποίο 
θα έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 

 Ανάπτυξη και προσαρμογή πρωτότυπων αλγορίθμων και μεθοδολογιών αποτίμησης 
των επιπτώσεων των οδικών μεταφορών, όπως ο Δείκτης Ολικής Αξίας και το κόστος 
συμφόρησης του Goodwin και ένταξή τους στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης της 
σεισμικής διακινδύνευσης. 

 Σπονδυλωτή δομή, αποτελούμενη από επιμέρους τμήματα λογισμικού ανοικτού 
κώδικα -ένα εκ των οποίων και το λογισμικό καταμερισμού της κυκλοφορίας- 
δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στον χρήστη να επεμβαίνει τόσο στα 
δεδομένα όσο και στις διαδικασίες υπολογισμού. 

 Προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα σχετικά με τις σεισμολογικές συνθήκες, τα 
χαρακτηριστικά και τη σεισμική τρωτότητα των τεχνικών έργων, την οργάνωση και 
τη λειτουργία του οδικού δικτύου, την περιβαλλοντική και την κοινωνικο-οικονομική 
αποτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης και τη συμβατότητα των διαθέσιμων 
δεδομένων. 
 

Τέλος, οι μελλοντικές δράσεις για την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας αφορούν στα 
εξής: α) Προσδιορισμός των τιμών των σχετικών μειωτικών συντελεστών για την εκτίμηση 
του Δείκτη Ολικής Αξίας μέσω εφαρμογής της μεθόδου Delphi και β) Πιλοτική εφαρμογή 
της μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της εφαρμοσιμότητάς της και της ποιότητας των 
αποτελεσμάτων καθώς και τον έλεγχο του παραγόμενου λογισμικού. 
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