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ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
 
 
 

Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση των µελετών των συγκοινωνιακών 
έργων. Συγκεκριµένα µελετάται η δυνατότητα ανακατασκευής-βελτίωσης του οδικού 
άξονα Πάτρας-Τρίπολης. Είναι ένα δίκτυο που συνδέει δύο περιφέρειες, την 
Πελοπόννησο και την ∆υτική Ελλάδα. Η µελέτη αυτή γίνεται µε τη µέθοδο της 
αυτοχρηµατοδότησης, ξεκινώντας µε την αξιολόγηση του οδικού δικτύου µε τη 
µέθοδο Κόστους – Οφέλους µε σκοπό να διαπιστωθεί η δυνατότητα ή µη 
αυτοχρηµατοδότησής του µε το σύστηµα Σύµβασης Παραχώρησης. 

Η εργασία εµβαθύνει στην περιοχή µελέτης, εξετάζοντας τα κοινωνικά, 
πολιτικά κ.τ.λ. χαρακτηριστικά, καθώς και τα υφιστάµενα συστήµατα µεταφορών της 
περιοχής. Προχωρεί στην κυκλοφοριακή ανάλυση, µε την βοήθεια στοιχείων που 
προκύπτουν από τη συλλογή πληροφοριών µέσω ερωτηµατολογίου.  
Ακόµη εµβαθύνει στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, καθώς και στον 
προσδιορισµό του κόστους κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας και την 
κοινωνική αξιολόγησή του.  

Τέλος εξετάζει, µέσω της ανάλυσης χρηµατοδότησης, το ύψος των διοδίων, 
τις εισροές-εκροές και διεξάγεται ανάλυση ευαισθησίας για τον υπό µελέτη οδικό 
άξονα, από την οποία προκύπτουν και τα αποτελέσµατα. 

Για την πραγµατοποίηση της εργασίας αυτής θα ήθελα να ευχαριστήσω 
ιδιαίτερα τον κύριο Καλτσούνη Αντώνιο, την Υπεύθυνη Καθηγήτρια Μαρία 
Γιαουτζή και την κυρία Αναστασία Στρατηγέα για την πολύτιµη καθοδήγηση και τις 
υποδείξεις τους, που συνέβαλαν τα µέγιστα στην ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. 
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σταύρο Καραµπάση (Υπεύθυνο στη 
∆/νση ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας) για την εξαίρετη 
συνεργασία και διάθεση εξυπηρέτησης.  
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SUMMARY 
 
 
 

The purpose of this thesis is the analysis of transport and communication 
work. In particular, we study the possibility of reconstruction and improvement of the 
national road Patra-Tripoli. It is a cross- section that connects the areas of 
Peloponnesus and Western Greece. In this particular thesis we apply the method of 
self-financing, beginning with the assessment of the present road part by using the 
Cost- Benefit method.  

This estimate focuses on the area of studying the social and political 
characteristics, in addition to the existing transportation scheme of the area. 
Continuing with the traffic analysis and the data gathered through quantitative 
research (questionnaires), the typical cross-section that we suggest is a brand new 
marking calculated by the dimensions of the roadway. 

Nevertheless this research emphasizes on the technical aspect of the work 
involved, as well as an estimated cost of construction, maintenance and operational 
value of this socio-economical scheme. 

Finally, this thesis examines through the analysis of funding, the toll-
collecting systems, the outflows and the inflows, including a sensitivity analysis on 
the road axis under investigation conducted.  
 For the realization of this thesis I would like to thank especially Mr 
Kaltsounis, my supervisor Mrs Giaoutsi and Mrs Stratigea for their valuable guidance 
and their indications and suggestions which help me to complete my thesis. 
 Finally I would like to thank Mr Karampasis for his excellent cooperation and 
his willing to help me.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Στο εισαγωγικό αυτό σηµείωµα παρουσιάζεται η δοµή της εργασίας µας, µε 
συνοπτική αναφορά στα επιµέρους τµήµατα της µελέτης ως εξής : 

 
Στο κεφάλαιο 1 αναλύεται ο σκοπός της εργασίας και οι µελέτες των 
συγκοινωνιακών έργων.  
Στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται η µέθοδος της αυτοχρηµατοδότησης, τι είναι και πώς 
εφαρµόζεται. Επισηµαίνεται η αναγκαιότητα της µεθόδου, οι εναλλακτικές λύσεις, 
καθώς και η θέση της µεθόδου στην χώρα µας. 
Στο κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά στον άνθρωπο και τις µεταφορές, στην εξάρτηση 
του από το αυτοκίνητο (στην περιφέρεια και στην πόλη), στα φαινόµενα  
υπερκαταναλωτισµού µε επιπτώσεις στις µεταφορές, στην αναγκαιότητα της 
εξοικονόµησης χρόνου, «ο χρόνος είναι χρήµα», στην καθηµερινότητα του ανθρώπου 
στο δρόµο. Πρώτιστο µέληµα θεωρείται η ασφάλεια στους δρόµους. Περιγράφεται 
ένα µεγάλο έργο : Η γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου και οι επιδράσεις  που αναµένονται 
από αυτήν. 
Στο κεφάλαιο 4 παραθέτονται στοιχεία από την χωροταξία για την περιφέρεια της 
Πελοποννήσου στην οποία και αναφέρεται το υπό εξέταση οδικό τµήµα, σε 
συνδυασµό µε την περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας και τους επιµέρους νοµούς και 
των δύο αυτών περιφερειών.   
Στο κεφάλαιο 5 περιγράφεται το υπάρχον σύστηµα µεταφορών (οδικό – 
σιδηροδροµικό – θαλάσσιο – εναέριο δίκτυο) στις περιφέρειες Πελοποννήσου και 
∆υτικής Ελλάδας, καθώς και τα υλοποιηµένα αλλά και προγραµµατισµένα έργα  των 
δύο αυτών περιφερειών.  
Στο κεφάλαιο 6 γίνεται κυκλοφοριακή ανάλυση, σύνθεση της κυκλοφορίας και 
υπολογίζεται ο κυκλοφοριακός φόρτος, µε χρήση προγραµµάτων για την ανάλυση 
της κυκλοφορίας και ερωτηµατολόγιου, που µοιράζεται στους χρήστες του εν λόγω 
οδικού δικτύου. 
Στο κεφάλαιο 7 γίνεται λόγος περί τυπικής διατοµής . Υπολογίζεται η τυπική 
διατοµή, οι στάθµες εξυπηρέτησης και  η κυκλοφοριακή ικανότητα του δρόµου. 
Στο κεφάλαιο 8 περιγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση και προτείνεται νέα χάραξη. 
Παρουσιάζονται η ταχύτητα µελέτης, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του έργου, οι 
κόµβοι και τα µεγάλα τεχνικά έργα. 
Στο κεφάλαιο 9 παρατίθεται η διαστασιολόγηση του οδοστρώµατος, µε επιλογή της 
κατάλληλης µεθόδου (AASHTO) και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της . 
Στο κεφάλαιο 10 προσδιορίζεται το κόστος κατασκευής και λειτουργίας του έργου 
και των σταθµών των διοδίων. 
Στο κεφάλαιο 11 γίνεται µία κοινωνικοοικονοµική αξιολόγηση του έργου µε 
υπολογισµό των λειτουργικών δαπανών των οχηµάτων καθώς και τις ωφέλειες των 
χρηστών του οδικού τµήµατος. Ακόµη εντοπίζονται οι στόχοι των µελετών εκτίµησης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αποφέρουν τα έργα οδοποιίας.  
Στο κεφάλαιο 12 µελετάται η ανάλυση αυτοχρηµατοδότησης, αναφέρονται τα 
συστήµατα συλλογής διοδίων, καθορίζεται το ύψος διοδίων, οι εκροές-εισροές και 
τέλος διεξάγεται και η ανάλυση ευαισθησίας για τον υπό µελέτη οδικό άξονα .    
Στο κεφάλαιο 13 παραθέτονται τα συµπεράσµατα της µελέτης.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
 
 

1.1 Γενικά 
 

Μιλώντας για συγκοινωνιακό έργο δεν µπορούµε να αναφερθούµε σε κάποιον 
συγκεκριµένο και γενικά αποδεκτό ορισµό. Με βάση τη ∆ιεθνή Τράπεζα, 
συγκοινωνιακό έργο είναι ένα σύνολο αλληλένδετων δαπανών, ενεργειών και 
πολιτικών µε σκοπό να επιτευχθούν οι οικονοµικοί και κοινωνικοί στόχοι της 
περιοχής στην οποία αναφέρεται το έργο µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 
Σύµφωνα µε έναν άλλο ορισµό, το συγκοινωνιακό έργο αναφέρεται ως µια 
δραστηριότητα η οποία αποσκοπεί στην ύπαρξη κάποιων ωφελειών και εντάσσεται 
στον περιφερειακό και οικονοµικό σχεδιασµό της χώρας .  

Και οι δύο αυτοί ορισµοί δεν περιορίζουν τον όρο συγκοινωνιακό έργο µόνο στον 
τοµέα της κατασκευής συγκοινωνιακής υποδοµής, αλλά συµπεριλαµβάνουν και τη 
βελτίωση και συντήρηση της υφιστάµενης κατάστασης του οδικού δικτύου.  

Σε γενικές γραµµές, η πραγµατοποίηση ενός συγκοινωνιακού έργου συνεπάγεται 
σηµαντικές δαπάνες και συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης. ∆εδοµένου ότι 
οι διαθέσιµοι πόροι είναι περιορισµένοι, τίθεται το πρόβληµα της χάραξης 
προτεραιοτήτων στην επιλογή των έργων.  
 
 

1.2 Σκοπός  ∆ιπλωµατικής  
 
Ο στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι  η βελτίωση και 

περαιτέρω αξιοποίηση του συστήµατος οδικών µεταφορών της χώρας µας. Η 
προσέγγιση που υιοθετείται αφορά σε ένα οδικό σύστηµα ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών, καθώς προσεγγίζουµε και συγκρίνουµε αρχικά ένα πολλαπλό 
σύστηµα µεταφορών. Το οδικό δίκτυο που µελετάται αφορά στο τµήµα του οδικού 
άξονα Πάτρας – Τρίπολης. Η δυνατότητα ανακατασκευής – βελτίωσης  του κύριου 
αυτού οδικού δικτύου που συνδέει  δύο περιφέρειες, την Πελοπόννησο και την 
∆υτική Ελλάδα γίνεται µε την µέθοδο της αυτοχρηµατοδότησης. Η µελέτη έχει ως 
αφετηρία την αξιολόγηση του οδικού δικτύου µε τη µέθοδο Κόστους – Οφέλους  µε 
σκοπό να διαπιστωθεί η δυνατότητα ή µη αυτοχρηµατοδότησής του µε το σύστηµα 
Σύµβασης Παραχώρησης. 

Η ανακατασκευή  αυτή αποτελεί επιτακτική ανάγκη λόγω της γεωµετρικής 
αύξησης  των  οδικών µεταφορών ατόµων και αγαθών.   

 
Η λεπτοµερέστερη µελέτη του υπό εξέταση οδικού τµήµατος περιλαµβάνει:  

• Περιγραφή και κοινωνικοοικονοµική ανάλυση – αξιολόγηση  της περιοχής του 
έργου αλλά και της περιοχής επιρροής αυτού. 
•  Περιγραφή και αξιολόγηση του υπάρχοντος συστήµατος µεταφορών.  
•  Κυκλοφοριακή ανάλυση µε το πρόγραµµα Motors Transportation, σύνθεση της 
κυκλοφορίας.  
• Προσδιορισµός  της τυπικής διατοµής του συγκεκριµένου οδικού άξονα.  
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• Περιγραφή και σύγκριση των λειτουργικών και κατασκευαστικών 
χαρακτηριστικών παλαιάς και νέας χάραξης του έργου.  
• Προσδιορισµός  κόστους κατασκευής , συντήρησης και λειτουργίας του έργου. 
•  Κοινωνικοοικονοµική αξιολόγηση του έργου, που αφορά σε ωφέλειες 
οικονοµικές και κοινωνικές.  
• Ανάλυση αυτοχρηµατοδότησης και των συστηµάτων συλλογής διοδίων.    
 
 
 Οι µεταφορές εσωτερικού – οδικές , σιδηροδροµικές , αεροπορικές και 
θαλάσσιες - αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παραγωγικής διαδικασίας υπό την 
έννοια ότι αποτελούν την απαραίτητη υποδοµή δια µέσου της οποίας  λαµβάνουν 
χώρα οι αλληλεπιδράσεις των οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Από 
αυτή τη σκοπιά, οι υποδοµές αναπτύσσονται στο βαθµό που εξυπηρετούν 
συγκεκριµένες ανάγκες που έχουν οι κοινωνικοοικονοµικές δραστηριότητες. ∆εν 
αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά µέσο για την επίτευξη σκοπού. Η παροχή - προσφορά  
των υπηρεσιών µεταφορών στην έκταση και ποιότητα, καθώς και στο χώρο και το 
χρόνο που ζητούνται αποτελεί καθοριστικής σηµασίας παράγοντα για τη λειτουργία 
της οικονοµίας της χώρας. 
 Στο πλαίσιο αυτό, η ικανοποίηση της ζήτησης και ειδικότερα η ικανοποίηση  
της προβλεπόµενης ζήτησης µε οικονοµικά κριτήρια για υπηρεσίες µεταφορών, 
αποτελεί – τουλάχιστον θεωρητικά - βασικό άξονα ανάπτυξης για τον κλάδο των 
µεταφορών. 
 Ο εκσυγχρονισµός όµως του οδικού δικτύου απαιτεί τη διάθεση σηµαντικών 
οικονοµικών πόρων. Αν οι πόροι αυτοί προέρχονται από τις δηµόσιες επενδύσεις, 
τότε αφαιρούνται από άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες, ενώ αν προέρχονται από 
ιδιωτικά κεφάλαια  αφαιρούνται από άλλες επενδυτικές ευκαιρίες . 
 Η αξιολόγηση των τεχνικών υποδοµών γίνεται µέσω των Οικονοµοτεχνικών 
Μελετών ή Μελετών Σκοπιµότητας, οι οποίες εντάσσονται σε µία σειρά µελετών, 
που θα αναφερθούν στη συνέχεια.  

Κρίσιµος παράγοντας για την κατασκευή σύγχρονων οδικών έργων και 
κυρίως για χώρες µε περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες, όπως η χώρα µας , είναι 
η εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων. Έτσι σε πολλές χώρες το κόστος 
κατασκευής καταλογίσθηκε στους χρήστες, µέσω του Συστήµατος Σύµβασης 
Παραχώρησης (Αυτοχρηµατοδότηση). Στα πλαίσια του συστήµατος αυτού, ο φορέας 
αναλαµβάνει τη χρηµατοδότηση για την λειτουργία και τη συντήρηση ενός έργου και 
εισπράττει ανταποδοτικά τέλη (µε την µορφή διοδίων) από τους χρήστες της . 

Από τις µέχρι τώρα εξελίξεις είναι σαφές ότι οι µεταφορές παίζουν πολύ πιο 
σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των άλλων κοινωνικοοικονοµικών δραστηριοτήτων. 
Αναγνωρίζεται και όχι µόνο στην Ελλάδα, ότι το κριτήριο για την ανάπτυξη του 
συστήµατος µεταφορών δεν είναι τόσο η άµεση συµβολή του στο σχηµατισµό του 
Α.Ε.Π. ή στην απασχόληση, όσο η αποτελεσµατική ικανοποίηση των αναγκών, µε 
οικονοµικά κριτήρια, που έχουν οι άλλες κοινωνικοοικονοµικές δραστηριότητες για 
υπηρεσίες µεταφορών. Σχετικά µε τη σηµασία των επιµέρους κλάδων µεταφορών, 
αντιπροσωπευτικός θεωρείται ο δείκτης της συµµετοχής τους στην εκτέλεση του 
µεταφορικού έργου της χώρας. 

Βέβαια στην ανάπτυξη του συστήµατος µεταφορών καθοριστικό - θετικό ή 
αρνητικό - ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες. Τα τελευταία χρόνια µερικοί από 
αυτούς, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόµηση ενέργειας και 
ιδιαίτερα υγρών καυσίµων, ο περιορισµός των τροχαίων ατυχηµάτων κλπ. απέκτησαν 
ιδιαίτερη βαρύτητα. Τα παραπάνω είναι ιδιαίτερα σηµαντικά στον καθορισµό των 
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προτεραιοτήτων για τα διάφορα µεταφορικά µέσα που εξυπηρετούν µια 
συγκεκριµένες ανάγκες. 

Η ικανοποίηση της ζήτησης για υπηρεσίες µεταφορών, προϋποθέτει την 
ύπαρξη ενός συστήµατος µεταφορών ανάλογης χωρητικότητας. 

Με δεδοµένο το σύστηµα µεταφορών και ιδιαίτερα την υποδοµή, η ροή των 
υπηρεσιών µεταφοράς που προσφέρονται στη µονάδα του χρόνου είναι σχετικά 
σταθερή. Η χωρητικότητα του συστήµατος εξαρτάται από τεχνικής φύσεως 
χαρακτηριστικά, που σχετίζονται τόσο µε την ίδια την υποδοµή όσο και µε τα 
µεταφορικά µέσα που την χρησιµοποιούν. 

Έτσι έχοντας υπόψη το ιδιαίτερο της ΄΄ευαίσθητης περιοχής’’ που θα 
εξετάσουµε και την ροή πληροφοριών που αναφέραµε , καθορίζουµε τα όρια των 
µελετών των συγκοινωνιακών έργων . 
 
 

1.3 Μελέτες  Συγκοινωνιακών  Έργων  
 

Ο όρος σχεδιασµός  (planning)  χρησιµοποιείται για να εκφράσει µια σειρά 
παρεµβάσεων που αποβλέπουν στην αλλαγή της υφιστάµενης µορφής ή δοµής του 
υπό θεώρηση συστήµατος και την πραγµατοποίηση στο µέλλον µιας άλλης, σύµφωνα 
µε δεδοµένους στόχους και επιδιώξεις. Η διαδικασία σχεδιασµού µεταφορών 
περιλαµβάνει τα εξής στάδια : 

• Καθορισµός στόχου - υποστόχων 
• ∆ιερεύνηση της υφιστάµενης κατάστασης  
• Πρόβλεψη της µελλοντικής ζήτησης 
• ∆όµηση εναλλακτικών λύσεων 
• Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων 
• Επιλογή της βέλτιστης εναλλακτικής σε σχέση µε το στόχο 

 
Ο όρος προγραµµατισµός αναφέρεται στον χρονικό προγραµµατισµό των 

ενεργειών για την επίτευξη των στόχων σχεδιασµού . 
 
 

Ο σχεδιασµός – προγραµµατισµός στο επίπεδο συστήµατος µεταφορών 
περιλαµβάνει τις παρακάτω βασικές δραστηριότητες : 

 Συλλογή στοιχείων για την υφιστάµενη κατάσταση στις οδικές µεταφορές 
(διανυόµενα χιλιόµετρα επιβατών και αγαθών, προέλευση – προορισµός 
µετακινήσεων, κυκλοφοριακοί φόρτοι). 

 Πρόβλεψη µελλοντικής ζήτησης.  
 Εξέταση εναλλακτικών λύσεων για την κάλυψη των επιπλέον αναγκών 

(διάφορα ποσοστά χρήσεως δηµοσίων συγκοινωνιακών έργων, προέλευση – 
προορισµός µετακινήσεων, κυκλοφοριακοί φόρτοι). 

 Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και επιλογή της προσφορότερης.  
 Επιλογή εναλλακτικής λύσης. 
 Μέτρα και έργα για την υλοποίησή της.     
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1.3.1 Μελέτες σχεδιασµού ( Planning studies )  
 
Οι µελέτες σχεδιασµού περιλαµβάνουν τέσσερα βασικά στάδια :   

 Τη διερεύνηση της υφιστάµενης κατάστασης.  
 Την πρόβλεψη των µελλοντικών αναγκών. 
 Τη δόµηση εναλλακτικών λύσεων.  
 Την αξιολόγηση των λύσεων και την επιλογή της προσφορότερης.  

 
Οι µελέτες σχεδιασµού των µεταφορών είναι γενικές και αποβλέπουν στη 

σύνθεση µιας οικονοµικά και κοινωνικά αποδεκτής λύσης και την καθιέρωση σειράς 
διαδικασιών για την πραγµατοποίηση της λύσης αυτής. Παραδείγµατα µελετών 
σχεδιασµού για τη χώρα µας αποτελούν η Γενική Μελέτη του οδικού δικτύου της 
χώρας και η Μελέτη Κυκλοφορίας και Μεταφορών της Περιοχής Αττικής .          
  
 

1.3.2 Μελέτες σκοπιµότητας ( Feasibility studies ) 
 
Οι µελέτες σκοπιµότητας έχουν νόηµα µόνο όταν δεν γίνονται γενικότερες 

µελέτες σχεδιασµού των µεταφορών, γιατί στην ουσία δεν είναι παρά µελέτες 
αξιολόγησης διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων σχετικά µε ένα συγκεκριµένο έργο. 
Αυτό ισχύει και όταν δεν υπάρχει παρά µόνο µια λύση που εξετάζεται, όπου σε αυτή 
την περίπτωση η αξιολόγηση γίνεται µεταξύ αυτής και της υφιστάµενης κατάστασης. 

Η αξιολόγηση των διαφόρων έργων αποτελεί αντικείµενο των µελετών 
σκοπιµότητας ή οικονοµικής σκοπιµότητας και προσπαθούν να δώσουν απάντηση 
στα κάτωθι ερωτήµατα :  

• Γιατί πρέπει να πραγµατοποιηθεί το έργο. 
• Γιατί πρέπει να πραγµατοποιηθεί την συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 
• Ποια  πρέπει να είναι τα λειτουργικά και τεχνικά του χαρακτηριστικά.  
• Ποια είναι η προτεραιότητα του έργου σε ένα ιεραρχηµένο πρόγραµµα   
προτεραιοτήτων.  

 
Η κατασκευή συγκοινωνιακών έργων χωρίς την εκπόνηση κάποιων µελετών 

σκοπιµότητας είναι ένα σύνηθες φαινόµενο και ορισµένες φορές το έργο δεν 
εντάσσεται σε κάποιο γενικότερο προγραµµατισµό, µε αποτέλεσµα:  
• Τη µη ορθολογική αξιοποίηση των Εθνικών πόρων  
• Την κατασκευή έργων που θα µπορούσαν να µην πραγµατοποιηθούν ή  να 
πραγµατοποιηθούν µε άλλη µορφή ή να πραγµατοποιηθούν σε άλλη χρονική στιγµή. 
•  Την µη κατασκευή άλλων έργων, πολύ σηµαντικότερων. 
•  Την κακή εξυπηρέτηση των χρηστών.   
 
     

1.3.3 Προκαταρκτικές ή λειτουργικές µελέτες (Functional studies)   
  
Οι προκαταρκτικές ή λειτουργικές µελέτες αποτελούν το συνδετήριο κρίκο µεταξύ 
των µελετών σχεδιασµού των µεταφορών και των κατασκευαστικών µελετών. 
Αντικείµενό τους είναι ο καθορισµός των λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός έργου, 
ο ορισµός της µορφής και θέσεώς του στον χώρο και ένας πρώτος κατά προσέγγιση 
υπολογισµός του κόστους του .  
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1.3.4 Προµελέτη   
  
Η προµελέτη, όταν έχει προηγηθεί η προκαταρκτική µελέτη, έχει σαν σκοπό τη 
µελέτη της λύσεως που έχει επιλεγεί  σε λεπτοµερέστερο τοπογραφικό διάγραµµα και 
την ακριβέστερη εκτίµηση του κόστους κατασκευής και απαλλοτρίωσης. Για τις 
υπεραστικές οδούς χρησιµοποιείται τοπογραφικός χάρτης σε κλίµακα 1 : 20.000, ενώ 
για τις αστικές οδούς χρησιµοποιούνται συνήθως κλίµακες 1 : 1.000, 1 : 500 ή ακόµα 
και 1 : 200, όπως στην περίπτωση µεµονωµένου κόµβου. Η προµελέτη της οδού 
αποτελεί κατασκευαστική µελέτη και διαφέρει από την οριστική µελέτη, γιατί 
εκπονείται σε χάρτη, χωρίς πασσάλωση της οδού στο έδαφος και δεν δείχνει όλες τις 
λεπτοµέρειες κατασκευής .  
  
 

1.3.5 Οριστική µελέτη ( Final Design ) 
  

Η οριστική µελέτη αποτελεί την τελευταία πιο διεξοδική επεξεργασία της 
λύσεως που έχει επιλεγεί, ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή ενός έργου. Για µια οδό 
για παράδειγµα, περιλαµβάνει τη µεταφορά και τη χάραξη στο έδαφος του άξονα, ο 
οποίος έχει εγκριθεί κατά την προµελέτη και την ετοιµασία όλων των σχεδίων και 
τευχών που απαιτούνται για την δηµοπράτηση και την κατασκευή του 
συγκοινωνιακού έργου. Για τις υπεραστικές οδούς χρησιµοποιείται κλίµακα 
οριζοντιογραφίας 1 : 1.000, ενώ για τις αστικές οδούς χρησιµοποιούνται κλίµακες  1 : 
1.000 , 1 : 500 ή και  1 : 200, ανάλογα µε την έκταση και µορφή του έργου . 
 
 

1.4 Μεταφορές  
 
 Η µεταφορά µπορεί να ορισθεί ως η µετακίνηση ατόµων ή αγαθών από έναν 
τόπο σε έναν άλλο. Η µεταφορά είναι µια προσωρινή κατάσταση, η οποία χάνεται 
µετά το τέλος του ταξιδιού. Η ανάγκη για ελαχιστοποίηση του κόστους µεταφοράς 
και του χρόνου διαδροµής οδήγησαν τα τελευταία χρόνια στη διερεύνηση της έννοιας 
µεταφοράς. Σήµερα η µεταφορά περιλαµβάνει εκτός από την καθεαυτή µεταφορική 
διαδικασία και τα προαπαιτούµενά της (κράτηση θέσεων, παραλαβή προϊόντος) όσο 
και τα παρεπόµενά της (αποθήκευση προϊόντος, διευκόλυνση επιβάτη για την 
χρησιµοποίηση πιθανού άλλου µέσου µεταφοράς), ώστε ο επιβάτης και το εµπόρευµα 
να µεταφέρονται χωρίς ενδιάµεσες καθυστερήσεις υπό συνθήκες υψηλής ταχύτητας, , 
αξιοπιστίας και ασφάλειας. 

Οι µεταφορές εντάσσονται στον τριτογενή τοµέα. Η ζήτηση για µεταφορά 
µπορεί να διακριθεί σε : 
Άµεση ζήτηση, κατά την οποία η µεταφορά είναι ένα προϊόν τελικής κατανάλωσης. 
Ως µόνο παράδειγµα αναφέρεται η µεταφορά για τουρισµό που αποτελεί αυτοσκοπό. 
Έµµεση ζήτηση, που αποτελεί και την πιο συνήθη περίπτωση. Η µεταφορά δεν 
αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά µέσο για την επίτευξη άλλων σκοπών, όπως για 
παράδειγµα µεταφορά επιβατών µε σκοπό την εργασία, την αναψυχή και µεταφορά 
εµπορευµάτων.  
 
Ανάλογα µε το µέσο µεταφοράς , οι µεταφορές διακρίνονται σε : 
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 Χερσαίες µεταφορές που περιλαµβάνουν : 
• Τις οδικές µεταφορές  
• Τις σιδηροδροµικές µεταφορές  
• Την ποτάµια ναυσιπλοΐα 

 
 Θαλάσσιες µεταφορές  

 
 Αεροπορικές µεταφορές  



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
 

2.1 Γενικά 
  
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις λειτουργικές δυνατότητες και 

απαιτήσεις της σύµβασης παραχώρησης καθώς και στις παραµέτρους, 
πρωτεύουσες και δευτερεύουσες, που ωθούν στην αξιοποίησή της.   Η ανάγκη για 
αξιοποίηση της σύµβασης παραχώρησης σε ένα ευέλικτο και ποιοτικό δίκτυο 
αναθεώρησε το θεσµικό πλαίσιο που ίσχυε τις προηγούµενες δεκαετίες στην 
ποσοστιαία και οργανική συµµετοχή του δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου. 

Εξετάζεται η δυνατότητα αυτοχρηµατοδότησης του οδικού δικτύου 
Πάτρας – Τρίπολης. Γίνεται δηλαδή µια  προσπάθεια να ερευνηθεί κατά πόσο θα 
είναι οικονοµικά βιώσιµη µια επιχείρηση που θα αναλάβει τη χρηµατοδότηση της 
κατασκευής του έργου, µε δάνεια που θα συνάψει στην ελεύθερη αγορά και θα 
της εκχωρηθεί το προνόµιο επιβολής και είσπραξης διοδίων για ένα περιορισµένο 
χρονικό διάστηµα ώστε να αποπληρώσει τα δάνεια. 

Η χρηµατοδότηση από δηµόσιο χρήµα και η συµβολή της ιδιωτικής 
συµµετοχής πρέπει να είναι αλληλένδετη. Οι υποδοµές στην Ελλάδα, που 
απορροφούνται από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, ακολουθούν τις εξελίξεις σε 
ένα βέλτιστο οδικό δίκτυο, που στην προκειµένη περίπτωση είναι τµήµα του 
οδικού δικτύου Πάτρας – Τρίπολης. Παρατίθεται µία εκτεταµένη έρευνα στις 
Η.Π.Α., οι οποίες και θεωρούνται το πρότυπο υποδοµής και ανταγωνιστικότητας 
της αγοράς και συγκεκριµένα στη Μασαχουσέτη στο πλαίσιο συνεδρίου που 
οργανώθηκε από την Τράπεζα «Federal Reserve Bank of Boston»  το 1990. Από 
την έρευνα αυτή απορρέει το σύστηµα σύµβασης παραχώρησης και οι 
προβληµατισµοί σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική και τη διάθεση των 
κεφαλαίων. Επειδή µιλάµε για µία οικονοµική θεωρία η ελαστικότητα της 
ζήτησης και της αξιοποίησης της υποδοµής είναι καθοριστική και γι’ αυτό 
αναλύεται διεξοδικά.       

 
 

2.2 Τα Προβλήµατα ∆ιαχείρισης  των Υποδοµών   
  

Κατά την παραδοσιακή οικονοµική άποψη1, οι υποδοµές γενικά χρηµα-
τοδοτούνται από κρατικούς πόρους και λειτουργούν µε την ευθύνη και τους κα-
νόνες δηµόσιων φορέων για την εξυπηρέτηση σκοπών κοινωνικού και 
οικονοµικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο όµως της ορθολογικότερης και 
αποτελεσµατικότερης διαχείρισης των πόρων και της έγκαιρης υλοποίησης έργων 
για τα οποία οι δηµόσιοι πόροι δεν επαρκούν τίθεται το θέµα της ιδιωτικοποίησης 
των υποδοµών µε τη µορφή της εξαρχής συµµετοχής του ιδιωτικού κεφαλαίου 
στη δηµιουργία τους ή απλώς στη διαχείριση τους ή και στα δύο µε διάφορους 
συνδυασµούς.  

Σηµασία έχει ότι το θέµα της συµµετοχής ιδιωτών δεν τέθηκε µόνο για τις 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, που σε ορισµένες χώρες λειτουργούσαν ήδη και 
                                                 
1 Στ. Χειµωνίτη – Τερροβίτη : Συµµετοχή ιδιωτών στα έργα υποδοµής και αυτοχρηµατοδότηση 
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στο πρόσφατο παρελθόν υπό ιδιωτική ιδιοκτησία και δηµόσια ρύθµιση 
(regulation), αλλά ακόµη και για έργα υποδοµών (δρόµοι, αεροδρόµια κλπ.) που 
γενικά χρηµατοδοτούνταν από τον κρατικό προϋπολογισµό. 

Σε κάθε χώρα βέβαια, οι ανάγκες κατασκευής και διαχείρισης των 
υποδοµών, καθώς και τα κοινωνικοοικονοµικά και πολιτικά δεδοµένα  διαφέρουν 
τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, µε αποτέλεσµα  τη διαφοροποίηση των 
ερωτηµάτων και ζητηµάτων που τίθενται στο πλαίσιο του φορέα χρηµατοδότησης 
και διαχείρισης των έργων. Στις πρώην ανατολικές χώρες, η ανάγκη για νέες και 
βελτιωµένες υποδοµές εντασσόταν στις γενικότερες ανάγκες για αλλαγή δοµών 
(οικονοµικών και πολιτικών) και προσαρµογή της οικονοµίας τους στα νέα 
δεδοµένα. Ανάλογα, διάφορες ήταν οι αιτίες και ανάγκες σε πολλές χώρες 
ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες. Σε όλες όµως, ο γενικός στόχος ήταν η 
αύξηση της αποτελεσµατικότητας των οικονοµικών συντελεστών και συγχρόνως 
η βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Στην Ελλάδα, για αρκετά χρόνια παραµελήθηκε η δηµιουργία επενδύσεων 
παγίου κεφαλαίου και ειδικότερα υποδοµών µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν 
προβλήµατα εξυπηρέτησης αναγκών. Σε ορισµένες άλλες χώρες όµως - 
παράδειγµα το Ηνωµένο Βασίλειο - όπου αντίθετα θεωρήθηκε ότι µέχρι το 1978 
διάφορα κίνητρα (κυρίως θεσµικά στο πλαίσιο της γραφειοκρατικής νοοτροπίας 
των δηµόσιων οργανισµών) συνέβαλαν σε υπερεπένδυση του ∆ηµοσίου σε 
υποδοµές, τέθηκαν καταρχήν µε οξύτερο τρόπο τα προβλήµατα διαχείρισης, αν 
και τελικά η ανανέωση υποδοµών είναι το ζητούµενο. 

Στις περισσότερες χώρες, οι πιέσεις για µείωση των δηµοσίων δαπανών 
συχνά καταλήγουν στη µείωση των επενδύσεων, πέρα από το γεγονός ότι συχνά 
οι επιλογές των έργων είναι αποτέλεσµα µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων και δεν 
γίνονται µε ορθολογικά κριτήρια. Έτσι οι πιέσεις για εµπλοκή των ιδιωτών 
αφενός αποσκοπούσαν στην αναπλήρωση της ανεπαρκούς  για διάφορους λόγους  
δηµόσιας δραστηριότητας αφετέρου στον εξορθολογισµό της και στην καλύτερη 
διαχείριση του δηµιουργούµενου κεφαλαίου. 

 
 
 

2.3  Η Συµβολή των Υποδοµών στην Οικονοµική Ανάπτυξη 
 

Η σηµασία των υποδοµών µε την έννοια της επένδυσης δηµόσιου 
κεφαλαίου για την οικονοµική ανάπτυξη είναι θέµα που έχει απασχολήσει αρκετά 
τους οικονοµολόγους, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες. Συγχρόνως ο 
εντεινόµενος ανταγωνισµός δηµιούργησε συνθήκες που επέβαλαν τη σχολαστική 
επανεξέταση και αναθεώρηση απόψεων σε σχέση µε την τελική 
αποτελεσµατικότητα των χρησιµοποιούµενων πόρων και των επιµέρους 
χειρισµών και εργαλείων οικονοµικής πολιτικής. 

Η εκτενής αναφορά στις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά καιρούς σχετικά 
µε τη σηµασία των υποδοµών είναι πέρα από τα όρια και τις απαιτήσεις της 
παρούσας εργασίας. 

Στις Η.Π.Α. στο τέλος της δεκαετίας του '80 εκφραζόταν ανοιχτά η άποψη 
ότι τα αµέσως προηγούµενα χρόνια είχε παραµεληθεί το απόθεµα του δηµόσιου 
κεφαλαίου και το θέµα προκάλεσε δηµόσιες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις 
µεταξύ ενδιαφερόµενων προσώπων και φορέων, αφού είχε συνέπειες στους 
πολίτες της χώρας. Συγχρόνως αποτέλεσε την αφορµή για ερευνητικές εργασίες 
και συζητήσεις από οικονοµολόγους, σχετικά µε τη σηµασία των υποδοµών στην 
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παραγωγικότητα της οικονοµίας και στην κοινωνική ζωή, αλλά και των επιλογών 
σχετικά µε τη διαχείριση και τη λειτουργία τους. Ενδιαφέρουσες απόψεις και 
σχετικές εργασίες παρουσιάσθηκαν στη Μασαχουσέτη στα πλαίσια συνεδρίου 
που οργανώθηκε από την Τράπεζα «Federal Reserve Bank of Boston» (Munnel, 
1990). Οι εργασίες που παρουσιάσθηκαν εστιάστηκαν σε καίρια θέµατα - 
ερωτήµατα για τη χρησιµότητα και συµβολή των υποδοµών στην ανάπτυξη και 
την κοινωνική ζωή, αλλά και σηµαντικά ερωτήµατα πολιτικής σχετικά µε τη 
δηµιουργία, τη χρηµατοδότηση και τη διαχείριση των υποδοµών. 

 
Μέσω των επιµέρους ζητηµάτων που αναλύθηκαν στις σχετικές εργασίες 

και της συζήτησης που επακολούθησε, προέκυψαν συνοπτικά τα εξής: 
• Επιβεβαιώθηκε ότι πράγµατι οι υποδοµές και κατ' επέκταση οι υπηρεσίες 

που απορρέουν από αυτές, είναι χρήσιµες για τη διατήρηση του 
περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής και τη λειτουργία της οικονοµίας. 
Σχετικά µε την τελευταία, γίνεται δεκτό ότι το δηµόσιο κεφάλαιο πρέπει 
να περιλαµβάνεται στη συνάρτηση παραγωγής παράλληλα µε το ιδιωτικό.  

• ∆ιαφωνίες προέκυψαν ως προς το βαθµό που το δηµόσιο (πάγιο) κεφάλαιο 
επηρεάζει την παραγωγικότητα της οικονοµίας και ασκεί σηµαντική 
ποσοτική επίδραση στα οικονοµικά µεγέθη και όχι ως προς την επιρροή 
κάθ’ αυτήν. 

• Εκφράσθηκε βέβαια και η υποψία της αντίστροφης σχέσης, δηλαδή της 
θετικής επίδρασης της ταχείας ανάπτυξης και αύξησης της 
παραγωγικότητας στην αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων.  

• Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι η θετική και σηµαντική συσχέτιση των 
δηµόσιων επενδύσεων µε τα συνολικά οικονοµικά µεγέθη (προϊόν, 
απασχόληση, ιδιωτικές επενδύσεις) τεκµηριώνεται καλύτερα µε 
διαστρωµατικά στοιχεία και όχι διαχρονικά, όπου κυριαρχεί η τάση και 
βέβαια η αµοιβαία επίδραση διάφορων παραγόντων. Η ουσιαστικότερη 
επίδραση των υποδοµών που προκύπτει από τα διαστρωµατικά στοιχεία 
πρέπει να συνδεθεί και µε τη σηµασία των υποδοµών ως ανταγωνιστικού 
χαρακτηριστικού µεταξύ των Πολιτειών.  

• Επισηµαίνεται µάλιστα ότι κατά την εξέταση της επίδρασης των 
υποδοµών κατά είδος, διαπιστώθηκε εντονότερα θετική η επίδραση των 
έργων ύδρευσης – αποχέτευσης, µε την επίδραση των αυτοκινητοδρόµων 
να έπεται και των άλλων υποδοµών να φαίνεται αµελητέα.  

• Είναι γενικά διαπιστωµένη, όµως, η δυσκολία µιας επαρκούς και συνεπούς 
απάντησης για το βαθµό της συµβολής των υποδοµών στην ανάπτυξη. 
Εξάλλου, ενώ αναγνωρίζεται η θετική επίδραση των υποδοµών στην 
ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, επισηµαίνεται ότι πολλά από τα 
στοιχεία της επίδρασης αυτής δεν υπεισέρχονται στον υπολογισµό του 
εθνικού προϊόντος. 

• Τέθηκε ακόµη το θέµα του κόστους των διατιθέµενων πόρων το οποίο δεν 
λαµβάνεται υπόψη στις συναρτήσεις παραγωγής και εποµένως δεν 
απαντάται το ερώτηµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων και µάλιστα 
των µελλοντικών.  

• Επισηµάνθηκαν τα οφέλη µιας αξιολόγησης των δηµόσιων επενδύσεων µε 
τη µέθοδο ”ανάλυσης κόστους-ωφελειών” . 

• Όσον αφορά στην επάρκεια των επενδύσεων, παρατηρήθηκε ότι οι απο-
φάσεις και τα κίνητρα για τις επενδύσεις αυτές δεν είναι συχνά συνεπή µε 
αυτά που απορρέουν από τη λογική των οικονοµολόγων και την 
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οικονοµική θεωρία ούτε τα µακροχρόνια κοινωνικά συµφέροντα. 
Αντίθετα, πολλές φορές οι αποφάσεις για επενδύσεις εξυπηρετούν 
πολιτικές σκοπιµότητες που υπόκεινται στην ικανοποίηση όσων καλούνται 
να πληρώσουν φόρους (δηµοψηφίσµατα, έρευνες δηµοσκόπησης κλπ.) 
χωρίς ευρύτερο ορίζοντα για την εκτίµηση των συλλογικών ωφελειών 
(µέλλουσες γενιές) ή µε τρόπο στατικό χωρίς ενσωµάτωση των 
προσδοκιών.  

• Επισηµάνθηκε επίσης από τον J. A. Tarr ο ρόλος των σηµαντικών 
εξωγενών παραγόντων (τεχνολογικές αλλαγές, πληθυσµιακές, µεγάλη 
αστικοποίηση, διάθεση πόρων από το φόρο καυσίµων) που ιστορικά 
ενθάρρυναν την πραγµατοποίηση επενδύσεων και σήµερα δεν υφίστανται 
στις Η.Π.Α.  

• Αντίθετα, παρατηρούνται προβλήµατα στην κατανοµή των επενδυτικών 
πόρων και στην αποτελεσµατική τιµολόγηση των υπηρεσιών και 
φορολόγηση των χρηστών της υποδοµής καθώς και στη χρηµατοδότηση. 

• Σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων παρατηρήθηκε ότι είναι 
σκόπιµο, τουλάχιστον στο πλαίσιο του πολιτειακού συστήµατος των 
Η.Π.Α., αυτές να χρηµατοδοτούνται κυρίως από τους χρήστες ή και τους 
τοπικούς - πολιτειακούς φορείς κατά περίπτωση. Η αξιοποίηση των 
ενισχύσεων της οµοσπονδιακής κυβέρνησης πρέπει να γίνεται µε την 
ευθύνη της κάθε πολιτείας, επειδή έτσι οι επενδύσεις καθοδηγούνται από 
ορθολογικότερα κίνητρα. 

• Τέλος, τέθηκε ευθέως το θέµα των προοπτικών ιδιωτικοποίησης των 
υποδοµών από τους Gomez-lbanez, Mayer και Luberoff (1991), οι οποίοι 
αποσαφηνίζουν ότι σε καµιά περίπτωση οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν πρέπει 
να υποκαθιστούν τις δηµόσιες και διατυπώνουν κάποιες ενδιαφέρουσες 
απόψεις για τους ρόλους ∆ηµοσίου - ιδιωτών που θα εκτεθούν παρακάτω. 

• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όµως, λόγω και του αντικειµένου της παρούσας 
εργασίας, έχει η ανάλυση των απόψεων και διερευνήσεων σχετικά µε το 
πλαίσιο και τους όρους συµµετοχής των ιδιωτών στη δηµιουργία και 
διαχείριση των επενδύσεων υποδοµών, καθώς και τις προϋποθέσεις 
επιτυχίας της συµµετοχής αυτής. 

 
 

2.4  Η Αποτελεσµατικότητα της Ιδιωτικής Συµµετοχής στις Υποδοµές και 
η  Ανάγκη των  Ρυθµίσεων   

 
Οι απόψεις που αναφέρθηκαν µέχρι τώρα βοηθούν να γίνει κατανοητό το 

ενδιαφέρον για ανανέωση των υποδοµών στο σύγχρονο κόσµο και αποτελούν µια 
χρήσιµη εισαγωγή στο γενικότερο προβληµατισµό για τα αναµενόµενα οφέλη, 
αλλά δεν αρκούν για την αναζήτηση των προσφορότερων λύσεων - µεθόδων 
αναφορικά µε τις αποφάσεις δηµιουργίας, λειτουργίας και διαχείρισης των 
υποδοµών. 

Σχετικά µε το ζήτηµα της εµπλοκής των ιδιωτών στις επενδύσεις 
υποδοµών, πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις διατυπώθηκαν από πολλές πλευρές, 
πρόσωπα και φορείς σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των κινήτρων και τις 
δραστηριότητές τους βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, καθώς και σχετικά µε 
τα ενδεδειγµένα όρια ευθύνης και συνεργασίας των ιδιωτών και του ∆ηµοσίου. 
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Το κύριο θέµα σχετικά µε τις ιδιωτικοποιήσεις υποδοµών αποτελεί η 
πολυσυζητηµένη αποτελεσµατικότητα (efficiency) της ιδιωτικής παρέµβασης. Το 
ζήτηµα της αποτελεσµατικότητας των ιδιωτών στις επενδύσεις υποδοµών και την 
τιµολόγηση υπηρεσιών είναι θέµα προς διερεύνηση και όχι δεδοµένο εκ των 
προτέρων, όπως συχνά υπονοείται. Σύµφωνα µε την άποψή τους, η εµπλοκή των 
ιδιωτών κυρίως θα επηρεάσει την κατανοµή των βαρών µεταξύ χρηστών, 
φορολογουµένων, επενδυτών και άλλων εµπλεκόµενων οµάδων κατά περίπτωση. 
∆εν είναι όµως βέβαιο ότι θα εξασφαλισθεί µειωµένο κόστος για το έργο, παρά 
τη µεγαλύτερη ευελιξία των ιδιωτών σε διάφορα σχετικά θέµατα, όπως η 
παραγωγικότερη αξιοποίηση των διατιθέµενων πόρων (σε χρόνο και χρήµα) και η 
εφαρµογή καταλληλότερης τιµολογιακής πολιτικής. 

Εκείνο που οπωσδήποτε θα συµβεί θα είναι κάποια ανακατανοµή βαρών 
και ωφελειών. Ειδικότερα, άµεσα χαµένοι θα είναι οι εργαζόµενοι των δηµοσίων 
επιχειρήσεων, που συνδικαλίζονται, ενώ θα µπορούσαν να κερδίσουν οι άνεργοι 
που θα βρουν δουλειά σε ενδεχόµενη αύξηση της απασχόλησης λόγω βελτίωσης 
της ανταγωνιστικής εικόνας της συγκεκριµένης χώρας, αλλά και οι χρήστες των 
υποδοµών από τη διάθεση και λειτουργία τους γενικότερα.  Σε κάθε περίπτωση 
µπορεί να είναι διαφορετικοί οι χαµένοι (π.χ. ιδιοκτήτες γης σε περίπτωση 
απαλλοτριώσεων) και οι ωφεληµένοι, ανάλογα µε τις πραγµατικές συνθήκες του 
έργου και το συµβατικό πλαίσιο. Μεταξύ των κερδισµένων είναι σίγουρα οι 
φορολογούµενοι που επιβαρύνονται µε λιγότερους φόρους και οι επενδυτές στο 
µέτρο που τους επιτρέπεται να πραγµατοποιούν µονοπωλιακά κέρδη ή ακόµη και 
να βελτιώνουν τη σύνθεση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου τους. 

Όσον αφορά στην τιµολογιακή πολιτική, οι ιδιωτικοί φορείς µπορεί να 
είναι περισσότερο ικανοί στην τιµολόγηση των προσφερόµενων υπηρεσιών 
σύµφωνα µε το οριακό κόστος κατά περίπτωση, αλλά δεν πρέπει να διαθέτουν 
µονοπωλιακή δύναµη, επειδή τότε δεν θα είναι δυνατό να περάσει στους χρήστες 
το οποιοδήποτε όφελος από την ενδεχοµένως αποτελεσµατικότερη παραγωγή των 
υπηρεσιών. Όµως και οι ρυθµιστικές παρεµβάσεις σχετικά µε τις τιµές, που είναι 
συνήθως αναγκαίες, µπορεί να στρεβλώσουν τα οικονοµικά δεδοµένα και τελικά 
τα οφέλη της ιδιωτικής παρέµβασης. 

Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση, αυτοί πιστεύουν ότι οι ιδιώτες δεν έχουν 
αναγκαστικά ευκολότερους τρόπους άντλησης κεφαλαίων και επισηµαίνουν 
διαφορές στη φορολόγηση και στο κόστος χρήσης κεφαλαίου. Οι διαφορές αυτές 
ή το κόστος αποφυγής τους πρέπει να λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να 
εκτιµηθεί το συνολικό απαιτούµενο κεφάλαιο σε κάθε περίπτωση. Τελικά θα 
προκύψει αύξηση της αποτελεσµατικότητας, αν οι ιδιώτες µπορούν να µειώσουν 
το ποσό του απαιτούµενου κεφαλαίου ή τους σχετικούς κινδύνους. 

Στην προσπάθεια γενικής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων από την 
εµπλοκή των ιδιωτών, η απάντηση δεν µπορεί να είναι γενική αλλά διαφορο-
ποιηµένη ανάλογα µε το συγκεκριµένο έργο. Είναι όµως εύλογο ότι η ιδιωτική 
συµµετοχή στη χρηµατοδότηση και λειτουργία των υποδοµών καταλήγει σε 
ανακατανοµή ωφελειών και βαρών µεταξύ των διαφόρων κοινωνικών οµάδων 
που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα.  

Ως συµπέρασµα προκύπτει ότι η ιδιωτικοποίηση των υποδοµών συµφέρει 
όταν η προσδοκώµενη αποτελεσµατικότητα του εγχειρήµατος φαίνεται 
σηµαντική και οι ιδιώτες δεν έχουν µονοπωλιακή δύναµη, οπότε και τα οφέλη 
που προκύπτουν είναι περισσότερα και διαχέονται ευρύτερα (περνούν δηλαδή 
στους χρήστες). Η αποτελεσµατικότητα εκτιµάται ότι µπορεί να είναι µεγαλύτερη 
στην περίπτωση της διάθεσης αποβλήτων, σε σύγκριση µε τους 
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αυτοκινητοδρόµους, επειδή η απαιτούµενη τεχνολογία και συνθετότητα των 
εγκαταστάσεων επιτρέπουν την ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων των ιδιωτών 
επιχειρηµατιών. Ίσως το σηµαντικότερο όφελος της εµπλοκής του ιδιωτικού 
τοµέα προκύπτει από την πίεση που έµµεσα ασκείται στις αρµόδιες δηµόσιες 
αρχές για εκλογίκευση των αποφάσεων σχετικά µε τις δαπάνες και τη φορολογία 
σύµφωνα µε ορθολογικά οικονοµικά κριτήρια. 

Εξάλλου η συζήτηση για το µεγάλο κόστος της υποδοµής και για την 
αποδοτικότητα της ιδιωτικής παρέµβασης αγνοεί ή βάζει σε δεύτερη µοίρα 
κάποια σηµαντικά ερωτήµατα σε σχέση µε την υποδοµή. Τα ερωτήµατα αυτά 
σχετίζονται µε διάφορες βασικές επιλογές που συνεπάγονται κόστη και οφέλη µη 
αποτιµούµενα σε χρήµα και µε το πρόβληµα της κατανοµής τους. Τέτοια θέµατα 
είναι η χωροθέτηση των έργων, η οποία είναι και πολύ σηµαντική επιλογή για 
ορισµένα από αυτά  όπως δρόµοι, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων κλπ., 
επιλογές σε σχέση µε το περιβάλλον και ενδεχόµενες άλλες παρεµβάσεις του 
∆ηµοσίου σε σχέση µε την ανάµειξη των ιδιωτών (π.χ. αλλαγές στη φορολογία ή 
έλεγχος τιµών). 

Το ∆ηµόσιο οφείλει να προβληµατισθεί σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες κάθε 
έργου ή κατηγορίας έργων, αναφορικά µε την ανταγωνιστικότητα της αγοράς 
στην παραγωγή και παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών, τα σχετικά οφέλη 
που µπορεί να παρέχουν οι ιδιώτες, τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και τις 
εξωτερικές οικονοµίες που θα προκύψουν καθώς και τις αναµενόµενες 
ανακατανοµές βαρών και ωφεληµάτων, εν όψει των ιδιωτικοποιήσεων. Πρέπει 
επίσης να µην παραβλέπει το γεγονός ότι η εµπλοκή των ιδιωτών θα πρέπει να 
είναι συµπληρωµατική και δεν θα πρέπει να καταλήξει σε περιορισµό των 
συνολικών επενδύσεων σε υποδοµές. Ειδικά για το τελευταίο υποστηρίζουν ότι 
εάν το ∆ηµόσιο και οι ιδιώτες απευθύνονται στις ίδιες πηγές για άντληση κε-
φαλαίων (µέσω έκδοσης οµολόγων ή άλλων δανειακών κεφαλαίων), η συµµετοχή 
των ιδιωτών δεν θα αυξήσει τελικά τα κεφάλαια που κατευθύνονται σε υποδοµές 
ή και αν το κάνει, αυτό θα σηµαίνει τη µαταίωση κάποιων άλλων επενδύσεων. 

Παρ' όλο που γενικά δεν µπορεί παρά να συµφωνήσει κανείς µε την 
ανάλυση που προηγήθηκε σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της ιδιωτικής 
συµµετοχής, µπορεί εύκολα να αντιτείνει κάποια επιχειρήµατα στην τελευταία 
παρατήρηση για την αδυναµία αύξησης των επενδύσεων υποδοµών µε τη συµ-
µετοχή αυτή. Ότι ισχύει για το σύνολο των οικονοµιών ή για µια µεγάλη α-
νεπτυγµένη χώρα όπως οι Η.Π.Α., δεν ισχύει αναγκαστικά για µια µικρή χώρα 
που διαθέτει περιορισµένα εσωτερικά κεφάλαια και προσπαθεί να επιταχύνει την 
ανάπτυξη της προσελκύοντας κεφάλαια από το εξωτερικό και µάλιστα για 
µακροχρόνιες τοποθετήσεις, όπως στην µελέτη µας. 

Η αποτελεσµατικότητα των ιδιωτικοποιήσεων στις υποδοµές, µε το 
ερώτηµα για το εάν αποτελεί ένα σύµφυτο ή ένα υπό αναζήτηση χαρακτηριστικό, 
έχει απασχολήσει αρκετά την οικονοµική βιβλιογραφία και πολιτική και σε σχέση 
µε την ενδεδειγµένη πολιτική και τις ιδιωτικοποιήσεις των επιχειρήσεων 
δηµόσιας ωφέλειας και δηµόσιων υπηρεσιών γενικότερα. Οι τελευταίοι, 
αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα των ιδιωτικοποιήσεων υποδοµών στις 
µεταφορές , υποστηρίζουν ότι το θέµα πρέπει να κριθεί µε βάση τις µακροχρόνιες 
συνέπειες στις αποφάσεις για επένδυση, το επίπεδο παραγωγικής ικανότητας και 
την ποιότητα των υπηρεσιών. 

Σηµασία έχει το γεγονός ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σαφείς 
δεσµεύσεις των ιδιωτών για τη διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας και 
ποιότητας της υποδοµής που διαχειρίζονται και αντίστροφα υπερτερούν οι 
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οικονοµικοί στόχοι των ιδιωτών, είναι δυνατό να καταλήξει η σύµβαση σε 
µείωση των απαιτούµενων επενδύσεων και υποβάθµιση της παρεχόµενης 
εξυπηρέτησης (σε ποιότητα ή / και σε ποσότητα) προκειµένου να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα του επενδυµένου κεφαλαίου.  

Αναλύοντας µάλιστα διάφορες εναλλακτικές περιπτώσεις εξηγούν πώς η 
ελαστικότητα της ζήτησης υπηρεσιών (σε περίπτωση αρχική υπερεπένδυσης) 
µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική υπό-αξιοποίηση της υποδοµής. Αντίστροφα, σε 
περίπτωση αρχικής ανεπάρκειας της υποδοµής,  η ελαστικότητα δεν οδηγεί σε 
σηµαντική χειροτέρευση της παρεχόµενης εξυπηρέτησης, επειδή η ζήτηση 
στρέφεται σε άλλους τρόπους εξυπηρέτησης. Αν η ζήτηση είναι ανελαστική, σε 
περίπτωση υπερεπένδυσης, τα αποτελέσµατα δεν θα είναι τόσο δυσµενή, ενώ σε 
περίπτωση υπό-επένδυσης θα οδηγήσουν σε σχετικά σηµαντική χειροτέρευση της 
ποιότητας της υπηρεσίας. 

 Παρά το γεγονός ότι οι απώλειες για το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή το 
κοινωνικό κόστος, διαφέρει σε κάθε περίπτωση (υπό-αξιοποίηση ή υπό-
επένδυση) ανάλογα µε διάφορους παράγοντες, εκτιµάται από αυτούς ως 
σηµαντικότερο το κόστος της υπό-επένδυσης µάλλον παρά της υπό-αξιοποίησης . 
Ειδικά για την υποδοµή των µεταφορών παρατηρείται (Helm και Yarrow, 1988) 
ότι λόγω της συµπληρωµατικότητάς τους µε άλλους οικονοµικούς κλάδους η 
υπερεπένδυση είναι γενικά καλύτερη από την υπό-επένδυση, έστω και µε κάποιο 
κόστος (premium). Βέβαια, εάν υπάρχει ανταγωνισµός, π.χ. από κάποιο άλλο 
έργο µε ανταγωνιστικές υπηρεσίες, τότε ο κίνδυνος που απορρέει από την υπό-
επένδυση είναι οπωσδήποτε µικρότερος. 

Η σηµασία της διατήρησης και αύξησης των απαιτούµενων επενδύσεων 
είναι πρωταρχική και είναι ένας βασικός ή κατά τους Helm και Thompson (1991) 
ο βασικότερος λόγος των ιδιωτικοποιήσεων. Οι λόγοι υστέρησης των επενδύσεων 
σχετίζονται µε τη µονοπωλιακή φύση των εξυπηρετήσεων που προσφέρουν οι 
υποδοµές αυτές και την οποία βέβαια εκµεταλλεύονται οι ιδιώτες επιχειρηµατίες 
που αποκτούν τα σχετικά δικαιώµατα. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην 
προσφορά εναλλακτικών υποδοµών (βλ. και Szymanski, 1991) είναι βέβαιο ότι 
µπορεί να βελτιώσει την κατάσταση, αλλά δεν είναι εύκολη και ρεαλιστική 
υπόθεση ειδικά για τις µεταφορές. Ρυθµίσεις σχετικές µε την τιµολογιακή 
πολιτική (π.χ. µε την επιβολή τελών συµφορήσεως) ή που να συνδέουν τις τιµές 
µε επενδυτικά προγράµµατα  µπορεί κατά περίπτωση να βοηθήσουν, αλλά η 
έκβαση τους δεν είναι πάντα θετική. 

Είναι βέβαιο όµως ότι δεν υπάρχει τέλεια ρύθµιση, εφόσον οι προς 
ρύθµιση παράγοντες είναι διάφοροι (τιµολογιακή πολιτική, ποιότητα λειτουργίας 
κλπ.) και δεν είναι δεκτικοί ενός ενιαίου και συνεπούς διακανονισµού.  

Με τη µείωση της ανάγκης ρυθµίσεων και εποµένως µε την ευελιξία στη 
λειτουργία της επένδυσης σχετίζεται και το θέµα της εµπιστοσύνης µεταξύ 
ιδιώτη-∆ηµοσίου σχετικά µε ‘’ανάρµοστη" ευκαιριακή συµπεριφορά 
(opportunistic behaviour), (βλ. και Szymanski, 1991). Όσο µεγαλύτερη 
εµπιστοσύνη υπάρχει µεταξύ των δύο πλευρών  τόσο µικρότερη είναι η ανάγκη 
λεπτοµερών ρυθµίσεων που µπορεί να έχουν και αντίθετο από το αναµενόµενο 
αποτέλεσµα. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος, πέρα από τα µειονεκτήµατα του 
µονοπωλίου, για την εισαγωγή στοιχείων ανταγωνισµού µε παράλληλες ή 
βοηθητικές δραστηριότητες , όπου αυτό είναι εκ των πραγµάτων δυνατό. 

Οι παράλληλες ή βοηθητικές δραστηριότητες, όπως είναι για παράδειγµα 
τα καταστήµατα στο χώρο αεροδροµίου, βελτιώνουν το ανταγωνιστικό πλαίσιο 
του έργου και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που σχετίζονται έµµεσα µε αυτό. 
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Οι δραστηριότητες αυτές, ενώ έχουν περισσότερο ανταγωνιστικό χαρακτήρα, δεν 
προσφέρουν υπηρεσίες µε την έννοια της δηµόσιας ωφέλειας και συγχρόνως 
παρέχουν επιπλέον έσοδα σε αυτόν που διαχειρίζεται το έργο υποδοµής µε τα 
µονοπωλιακά χαρακτηριστικά. Έτσι υπάρχει η ευχέρεια εκ µέρους του ρυθµιστή, 
που είναι κάποια δηµόσια αρχή, να επιτρέπει προσαρµογή των τιµών, δηλαδή των 
επιβαρύνσεων των χρηστών λιγότερο ή περισσότερο αναλογική από τη µεταβολή 
του κόστους (οριακού ή µέσου), ώστε να υπάρχει κίνητρο αποτελεσµατικής 
συµπεριφοράς από τον επιχειρηµατία (µείωση κόστους, βελτίωση παρεχόµενων 
υπηρεσιών). 

Από τις απόψεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει η µεγάλη σηµασία 
του ανταγωνισµού και η ανάγκη περιορισµού, όσο είναι δυνατόν, των 
µονοπωλιακών συνθηκών που επικρατούν στη δηµιουργία και χρήση πολλών 
υποδοµών και ειδικά των µεταφορών. Η σηµασία του ανταγωνισµού αφορά όλα 
τα στάδια και τα στοιχεία δηµιουργίας και λειτουργίας των υποδοµών: 
ανταγωνισµός πριν από την ανάληψη της κατασκευής, ανταγωνισµός κατά τη 
δηµοπρασία και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, µε εξασφάλιση ανταγωνι-
στικότητας στην αγορά εισροών και εκροών της επένδυσης. 

Θεωρείται γενικά ότι δεν πραγµατοποιούνται αποκλειστικώς ιδιωτικά έργα 
τέτοιου είδους, ακριβώς λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζουν στην πράξη. 

Ενδιαφέρουσες σχετικά µε τα κίνητρα των επενδύσεων σε υποδοµή 
µεταφορών είναι οι απόψεις του Szymanski (1991). Αυτός υποστηρίζει ότι όταν 
υπάρχει ανταγωνισµός για τη δηµιουργία ενός έργου (π.χ. αναµένεται η ανάληψη 
και λειτουργία ενός ανταγωνιστικού έργου) επισπεύδεται η επένδυση, ενώ 
αντίθετα ο µονοπωλητής αναβάλλει την επένδυση αναµένοντας ευνοϊκότερες 
συνθήκες εκµετάλλευσης (τουλάχιστον στην περίπτωση που διαγράφονται 
ευνοϊκές αναπτυξιακές προοπτικές). 

Αναλυτικότερα, ο Szymanski υποστηρίζει ότι γενικά για την κατηγορία 
αυτή των επενδύσεων υπάρχει χρονική διαφοροποίηση των κινήτρων επένδυσης 
για το ∆ηµόσιο και τους ιδιώτες και συνεπώς υφίσταται ανάγκη συγχρονισµού 
τους. Οι εκτιµήσεις για την επιθυµητή στιγµή επένδυσης από το ∆ηµόσιο και 
τους ιδιώτες µπορεί να διαφέρουν συστηµατικά, ανάλογα µε τις συνθήκες της 
αγοράς, τις προσδοκίες και τους ακριβείς όρους της επένδυσης (όπως αυτοί 
πιθανολογούνται από τις δύο πλευρές,). Η εκάστοτε κυβέρνηση µπορεί να 
εναρµονίσει τους σχεδιασµούς αυτούς σύµφωνα µε το δηµόσιο όφελος, µε 
διάφορες ρυθµίσεις αναφορικά µε τις συνθήκες παραχώρησης όπως π.χ. 
επιβαρύνσεις, χρονική επέκταση ή συρρίκνωση δικαιωµάτων σχετικά µε την πα-
ραχώρηση κλπ. που η επίδραση τους δεν είναι πάντα προφανής.  

Σηµασία έχει ότι, όπως υποστηρίζουν οι πιο πάνω, το ∆ηµόσιο γενικά δεν 
γνωρίζει το κόστος ευκαιρίας του απαιτούµενου κεφαλαίου και καταφεύγει στους 
ιδιώτες, για τους οποίους βέβαια το κόστος ευκαιρίας διαµορφώνεται 
διαφορετικά. Καταλήγουν πάντως ότι τελικά το σηµαντικότερο είναι η σωστή 
επιλογή των έργων (µε κριτήριο το προσδοκώµενο κοινωνικοοικονοµικό όφελος 
να είναι µεγαλύτερο από το κόστος)  και η ικανότητα του ∆ηµοσίου να πείσει 
τους ιδιώτες µε τα κατάλληλα κίνητρα να τα υλοποιήσουν - εφόσον ο 
συγχρονισµός των συµφερόντων δεν είναι δεδοµένος - και να αναλάβουν τη 
λειτουργία τους µε τον αποτελεσµατικότερο  (efficient)  τρόπο. 

Ο ανταγωνισµός κατά τη λειτουργία µπορεί να προέρχεται από κάποιο 
έργο µε παρόµοιες υπηρεσίες αλλά όχι πανοµοιότυπες (π.χ. διαφορετική θέση, 
διαφορετικό µέγεθος ενός αεροδροµίου ή ένας µακρύτερος παλαιότερος δρόµος, 
όχι όµως ένας παράλληλος ίδιας ποιότητας αυτοκινητόδροµος χωρίς διόδια). Ο 
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ανταγωνισµός δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τα κανονικά κέρδη, κάτι που πρέπει 
εκ των προτέρων να είναι σαφές, αλλά να µειώνει τη µονοπωλιακή δύναµη και 
συγχρόνως την ανάγκη ρυθµίσεων. Αυτές συχνά εµποδίζουν την αποτελεσµατική 
διαχείριση και τιµολόγηση των υπηρεσιών, την οποία θα µπορούσε να 
ακολουθήσει ο ιδιώτης επιχειρηµατίας, που έχει τη δυνατότητα να δράσει 
περισσότερο ευέλικτα, αν αντιµετωπίζει κάποιον ανταγωνισµό.  

Υπενθυµίζεται ότι η σωστή τιµολόγηση των υπηρεσιών θα πρέπει να 
εξασφαλίζει εσωτερική αποτελεσµατικότητα - σε σχέση µε το κόστος - (marginal 
cost pricing) αλλά και αποτελεσµατικότητα στην αγορά του προϊόντος (allocative 
efficiency), δηλαδή δεν θα διαστρέφει τα µηνύµατα της αγοράς, χωρίς να 
εκµεταλλεύεται τους χρήστες (µε υπερβολικές τιµές ή χαµηλή ποιότητα 
υπηρεσιών - κόστος συµφορήσεως). Η τιµολογιακή πολιτική πρέπει και να 
ικανοποιεί τον επενδυτή για το επενδυµένο κεφάλαιο και να είναι δίκαιη απέναντι 
στον καταναλωτή, εξασφαλίζοντας συγχρόνως και τη µακροχρόνια 
αποδοτικότητα - ανταγωνιστικότητα της επένδυσης. Η πολιτική αυτή κάποιες 
φορές σηµαίνει ότι τα έργα απαιτούν και δηµόσια χρηµατοδότηση, αν η 
δηµιουργία και λειτουργία τους παρέχει µεγαλύτερη ωφελιµότητα από τα έσοδα 
που µπορεί να εξασφαλίσει η αγορά. 

Σηµαντικός είναι επίσης ο ρόλος της φορολογίας που έχει αντικείµενο 
δραστηριότητες σχετικές µε τη χρήση της υποδοµής, π.χ. φορολογία καυσίµων, 
και θα πρέπει να είναι συνεπής µε το σύνολο των συντελεστών της λειτουργίας 
του έργου. 

Όλα αυτά βέβαια πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τις αρµόδιες 
δηµόσιες αρχές που έχουν τη δυνατότητα των κατάλληλων χειρισµών και κινή-
τρων απέναντι στους ιδιώτες. Oι χειρισµοί αυτοί όµως προϋποθέτουν εκτενή 
πληροφόρηση και ανάλυση των πληροφοριών σχετικά µε το έργο. Η ανάλυση 
όλων των πληροφοριών πρέπει να οδηγεί και στην καλύτερη προετοιµασία της 
δηµοπράτησης (ακριβής προσδιορισµός και προετοιµασία του αντικειµένου της 
δηµοπρασίας) και στη διαµόρφωση του συµβολαίου που τελικά θα υπογραφεί. Το 
συµβόλαιο δεν µαταιώνει την ανάγκη των ρυθµίσεων αλλά τις περιορίζει, ειδικά 
όταν έχει υπάρξει πρόνοια δηµιουργίας κάποιων ανταγωνιστικών συνθηκών ή εάν 
έχει γίνει τέτοια προετοιµασία του έργου και η δηµοπράτηση αφορά πολύ 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ώστε να είναι δυνατή η υποβολή ανταγωνιστικών 
προσφορών.  

Πολλές από τις παρατηρήσεις των οικονοµολόγων και τα συµπεράσµατα 
των σχετικών διερευνήσεων που διατυπώθηκαν πιο πάνω, σε συνδυασµό και µε 
την παρατήρηση των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο, είναι ιδιαίτερα χρήσιµα 
προκειµένου να τεθούν σε σωστότερες βάσεις ορισµένα κρίσιµα ζητήµατα 
σχετικά µε τις υποδοµές, την αυτοχρηµατοδότηση και τα όρια της 
ιδιωτικοποίησης, καθώς και τη διαχείριση των έργων και τη διαδικασία λήψης 
των αποφάσεων.  

 
 

 

2.5 Η Σηµασία των  Συµβάσεων  Παραχώρησης 
 
Όπως προέκυψε από τα προηγούµενα, οι συµβάσεις παραχώρησης είναι η 

συνήθης και προσφορότερη µορφή συνεργασίας του δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα στις περιπτώσεις δηµιουργίας και εκµετάλλευσης υποδοµών µε 
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µονοπωλιακά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα αυτά του φυσικού µονοπωλίου. Όταν 
βέβαια µιλάµε για µονοπώλιο δεν θεωρούµε µε κανένα τρόπο τη δέσµευση της 
ελεύθερης αγοράς στις συµβάσεις παραχώρησης, αλλά το γεγονός πως στη 
δηµοπράτηση των έργων µπορούν να αναλάβουν µέρος µόνο όσοι έχουν τα 
κατάλληλα δικαιολογητικά, όπως το να είναι για σύγχρονους αυτοκινητόδροµους 
τεχνικές εταιρίες 5ης και 6ης τάξεως. Είναι επόµενο στα χαρακτηριστικά τους να 
αντανακλώνται τα προβλήµατα των αυτοχρηµατοδοτήσεων και συγχρηµατο-
δοτήσεων γενικά, είναι σκόπιµο όµως να εξετασθούν µε τη µορφή που πρακτικά 
εµφανίζονται στις συµβάσεις αυτές µε βάση και τη διεθνή εµπειρία. 

Υπενθυµίζεται ότι ως συνήθη έργα (οικονοµικής) υποδοµής γενικά 
θεωρούνται αυτά που αφορούν : 

α. Τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, δηλαδή παραγωγή και διανοµή 
ενέργειας , τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης, διαχεί-
ρισης αποβλήτων. 

β. Τα παραδοσιακά δηµόσια έργα, δηλαδή έργα υποδοµής µεταφορών - 
δρόµοι, γέφυρες, λιµάνια, αεροδρόµια κλπ. καθώς και εγγειοβελτιωτικά.  

 
Η παραπάνω καταγραφή δεν αποτελεί αποκλειστικό ορισµό. Στην πα-

ρούσα εργασία, όπως αναφέρθηκε, παρ' όλο που γίνεται µια γενικότερη κάλυψη 
του θέµατος, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα έργα και τις αντίστοιχες υπηρεσίες 
των έργων υποδοµής µεταφορών. Ως συµβάσεις παραχώρησης εξάλλου θα 
νοούνται, εκτός αν γίνεται ρητή διαφοροποίηση, οι συµβάσεις των οποίων ο 
ανάδοχος θα έχει υποχρέωση για επένδυση.  

Επικράτησε λοιπόν να καλείται παραχώρηση η µέθοδος εκείνη υλοποίησης 
ενός έργου κατά την οποία ο ιδιωτικός τοµέας αναλαµβάνει καθ’ ολοκληρίαν ή κατά 
ένα µεγάλο ποσοστό την χρηµατοδότηση κατασκευής του έργου, καθώς και την 
εκµετάλλευσή του για µια χρονική περίοδο. Η απόσβεση του έργου καθώς και η 
απαιτούµενη απόδοση του επενδυόµενου κεφαλαίου προκύπτουν από τα έσοδα που 
θα προέλθουν από την εκµετάλλευση του έργου. Οι κυριότερες πηγές εσόδων είναι:  

• ∆ιόδια για την περίπτωση χρήσης γεφυρών , σηράγγων , λεωφόρων ταχείας 
κυκλοφορίας . 

• Τέλη προσγειώσεων – απογειώσεων για την περίπτωση αεροδροµίων.  
• Τέλη ελλιµενισµού για την περίπτωση λιµανιών.  
• Εισιτήρια για την περίπτωση τρένων µεγάλης ταχύτητας.  

 
Οι συµβάσεις παραχώρησης γενικά θεωρούνται ως ένας τρόπος παροχής, 

από ιδιώτες, υπηρεσιών που έχουν χαρακτηριστικά αγοράς και ζήτησης, επειδή οι 
συµβάσεις παραχώρησης µπορούν να διευκολύνουν τη ρύθµιση µονοπωλιακά 
προσφερόµενων υπηρεσιών. Η λογική στην περίπτωση αυτή είναι ότι γίνεται 
προσπάθεια δηµιουργίας ανταγωνισµού ex ante για την παροχή µιας 
συγκεκριµένης υπηρεσίας, επειδή ex post ο ανταγωνισµός είναι οπωσδήποτε 
περιορισµένος αν όχι πρακτικά ανύπαρκτος.  

Για τον λόγο αυτό, ο καλύτερος τρόπος εµπλοκής των ιδιωτών είναι µέσω 
δηµοπρασίας, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η διαδικασία αυτή µηδενίζει την 
ανάγκη ρυθµίσεων κατά τη διάρκεια της παραχώρησης. Αξιόλογες σχετικά µε το 
θέµα είναι οι απόψεις του Williamson (1976) για τις δυσκολίες που παρουσιάζει 
η δηµοπρασία υπηρεσιών (franchise bidding) µε µονοπωλιακά χαρακτηριστικά 
και το µη αυτονόητο των πλεονεκτηµάτων της µεθόδου απέναντι στη ρυθµιστική 
πολιτική. Κυρίως αναδεικνύει τη σηµασία των πολλαπλών πληροφοριών που 
απαιτούνται για τη διαµόρφωση του αντικειµένου της δηµοπράτησης και της 
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αναπόφευκτης (σε ένα βαθµό) ρύθµισης που θα απαιτηθεί µακροχρόνια, καθώς 
και του κόστους συναλλαγών. 

Το κύριο πρόβληµα µετά την επιλογή των κατάλληλων έργων είναι η 
οργάνωση της διαδικασίας δηµοπράτησης και διαπραγµάτευσης - υπογραφής της 
τελικής σύµβασης µε τον αναδειχθέντα µειοδότη. Η όλη διαδικασία πρέπει να 
αποβλέπει αφενός στην ανάδειξη και εκµετάλλευση των διαφορετικών 
δυνατοτήτων των δύο πλευρών, δηλαδή  ∆ηµοσίου και ιδιωτών να συµβάλουν 
στο έργο και στη λειτουργία του, αφετέρου στην εξισορρόπηση των 
αντιτιθέµενων συµφερόντων τους, ώστε να εξασφαλισθεί κατά το δυνατόν οµαλή 
µακροχρόνια συνεργασία. Αυτά βέβαια προϋποθέτουν συστηµατική 
προετοιµασία τόσο των θεσµών και υπηρεσιών του ∆ηµοσίου για τη συνεργασία 
αυτή όσο και  της κοινωνίας, προκειµένου να δεχθεί οµαλά µια διαφοροποιηµένη 
λειτουργία και παροχή κάποιων υπηρεσιών (π.χ. δρόµοι µε διόδια). Επιπλέον 
απαιτούν την αναλυτική προµελέτη του έργου. 

Κατά την ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου και τη διαδικασία προε-
τοιµασίας, που πρέπει να γίνεται πάντοτε από εξειδικευµένο προσωπικό, απο-
σαφηνίζονται οι ενδεικνυόµενες δράσεις και πιθανές υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου, 
ειδικές (για τη συγκεκριµένη επένδυση) και γενικές - σε θεσµικό, οργανωτικό 
επίπεδο - και τελικά διαµορφώνεται το αντικείµενο ή τα αντικείµενα της 
δηµοπρασίας και διαπραγµάτευσης. Κατά τη φάση αυτή της προετοιµασίας 
διαφαίνονται και οι συνθήκες που θα δηµιουργηθούν στην αγορά και την 
κοινωνία από την παραχώρηση του έργου και τον αποκλεισµό των χρηστών που 
θα ακολουθήσει. ∆ιαφαίνονται επίσης οι δυνατότητες περιορισµού της 
µονοπωλιακής δύναµης του παραχωρησιούχου και µπορούν να ιεραρχηθούν οι 
προτεραιότητες του ∆ηµοσίου σχετικά µε τις απαιτήσεις που θα προβάλει 
αναφορικά µε τα standards ποιότητας και εξυπηρέτησης αλλά και τις εγγυήσεις ή 
ευθύνες που είναι διατεθειµένο να αναλάβει, καθώς και την αναγκαιότητα και το 
ύψος της δηµόσιας συµµετοχής. 

Η δηµοπρασία (τουλάχιστον στο τελικό στάδιο) περιγράφει αναλυτικά το 
αντικείµενο του έργου ως προς την κατασκευή και τη λειτουργία του, εξασφα-
λίζοντας κάποιους ελάχιστους όρους που πρέπει να ικανοποιούνται, για τη δια-
σφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος, αλλά προσφέροντας και µια σαφή εικόνα 
των υποχρεώσεων και των όρων που θα πρέπει να αντιµετωπίσουν οι ενδιαφε-
ρόµενοι ιδιώτες. Όσο αναλυτικότερη, συνεπέστερη και συστηµατικότερη είναι η 
περιγραφή του έργου, των όρων και του πλαισίου κατασκευής και λειτουργίας 
του που εκτίθενται στα τεύχη δηµοπράτησης, τόσο ελκυστικότερη προς τους 
ιδιώτες φαίνεται η επένδυση, γεγονός που δίνει δυνατότητα επιλογής από την 
πλευρά του ∆ηµοσίου και ανάδειξης του περισσότερο αξιόπιστου ‘’αναδόχου’’. 

Από την άλλη πλευρά βέβαια, ο πολύ λεπτοµερής προσδιορισµός κάποιων 
χαρακτηριστικών κατά τη δηµοπράτηση µπορεί να µαταιώσει τη δυνατότητα 
ανάπτυξης και παρουσίασης διαφορετικών προσεγγίσεων από µέρους των 
ιδιωτών σχετικά µε τεχνολογικές - κατασκευαστικές λύσεις, αλλά και µε τους 
συγκεκριµένους τρόπους χρηµατοδότησης, λειτουργίας, και εκµετάλλευσης του 
έργου. Σηµασία έχει η διαµόρφωση διαδικασιών (διαδικασία προεπιλογής ή διπλή 
δηµοπράτηση) που να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των ιδιωτών και την ανάπτυξη 
της δηµιουργικής τους πρωτοβουλίας, αλλά και να επιτρέπουν τον πραγµατικό 
ανταγωνισµό των ενδιαφεροµένων µε βάση κάποια ενιαία κριτήρια. Γι' αυτό είναι 
γενικά πολύ σηµαντικός ο τρόπος που θα γίνει η προετοιµασία και η διαδικασία 
της δηµοπράτησης, καθώς και η διαµόρφωση των δεδοµένων και των αιτουµένων 
της προσφοράς.  
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Η επιλογή της καλύτερης τακτικής για την προετοιµασία της δηµοπρασίας 
σχετίζεται µε την ικανότητα των φορέων και συµβούλων του ∆ηµοσίου να 
ελέγξουν ποικίλους µηχανισµούς και να αναλάβουν περισσότερους κινδύνους 
κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 

Στη συνέχεια η επιλογή της ‘’καλύτερης’’, δηλαδή της πλέον συµφέ-
ρουσας, µέσω της δηµοπρασίας, προσφοράς θα καταλήξει στην υπογραφή 
σύµβασης, όπου θα ρυθµίζονται όλα τα σχετικά µε την υλοποίηση και τη 
λειτουργία του έργου, καθώς και οι αµοιβαίες δεσµεύσεις και τα δικαιώµατα των 
συµβαλλόµενων µερών (∆ηµοσίου - ιδιωτών κατασκευαστών και χρηµατοδοτών) 
µε τρόπο ισόρροπο, µεταξύ ευελιξίας και ακρίβειας. Τέλος, θα προβλέπεται το 
πλαίσιο των µελλοντικών ρυθµίσεων. 

Ως συµπέρασµα προκύπτει ότι η επιτυχία της σύµβασης, η οποία κρίνεται 
µακροχρόνια, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη συνολική προετοιµασία που 
έχει γίνει στη συγκεκριµένη χώρα (Ελλάδα) γενικά και ειδικά για τη συγκεκρι-
µένη σύµβαση .  
 
 

2.5.1 Στάδια διαδικασίας σύµβασης παραχώρησης οδικών έργων  
  

Σκοπός των µελετών αυτοχρηµατοδότησης είναι η γνώση των 
κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών ώστε ένας φορέας που θα αναλάβει την 
χρηµατοδότηση του έργου να µπορεί να γνωρίζει όσο δυνατόν καλύτερα σε ποιο 
βαθµό είναι δυνατή η αποπληρωµή του έργου από τις εισπράξεις διοδίων, αφού το 
κόστος υλοποίησής τους είναι πολύ υψηλό. 
 Για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστηµα πετυχηµένα θα πρέπει : 

• Στην όλη διαδικασία να έχουν προκαθοριστεί οι αρχικές τιµές διοδίων καθώς 
και η σχέση που θα δίνει την διαχρονική αναπροσαρµογή τους.  

• Να προκύπτει άµεση, εµφανής αλλά και υπολογίσιµη ωφέλεια για τον χρήστη, 
µεγαλύτερη από το κόστος των διοδίων.  

• Να διατίθεται στο χρήστη εναλλακτική λύση για τη χρησιµοποίηση ή όχι του 
εν λόγω οδικού τµήµατος.  

• Να παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον χρήστη.  
 
 

2.5.2 Συµβάσεις παραχώρησης αυτοκινητόδροµων στην Ελλάδα  
 
Το Ελληνικό ∆ηµόσιο εκπροσωπούµενο από το Υπουργείο Εθνικής 

Οικονοµίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 
έχει ξεκινήσει µια διαδικασία κατασκευής αυτοκινητόδροµων και τµηµάτων του 
βασικού οδικού δικτύου της χώρας, παρέχοντας τη δυνατότητα σε οµίλους του 
ιδιωτικού τοµέα να συµµετάσχουν στο σχεδιασµό, την κατασκευή, την 
χρηµατοδότηση και την λειτουργία τους. 

Από το Β’ Κ.Π.Σ. (1994 – 1999) έχουν προσδιορισθεί πέντε Συνδυασµοί 
Παραχώρησης, οι οποίοι χρηµατοδοτούνται µε συµµετοχή ιδιωτικού φορέα και 
βρίσκονται είτε σε στάδιο κατασκευής είτε έχουν ολοκληρωθεί . Αυτοί είναι : 

• Ο νέος ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών στα Σπάτα. 
• Η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. 
• Η ελευθέρα Λεωφόρος Ελευσίνας Σταυρού – Αεροδροµίου Σπάτων. 
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• Η ∆υτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υµηττού (Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα- 
Σταυρός – Σπάτα ή Περιφερειακός ∆ακτύλιος Υµηττού). 

• Υπόγειος Σιδηρόδροµος Θεσσαλονίκης (Μετρό Θεσσαλονίκης). 
 

Από το Γ’ Κ.Π.Σ. ( 2000 – 2006 ) ακολουθείται η ίδια πολιτική για τα κάτωθι 
έργα :  

 
• Τµήµατα του Π.Α.Θ.Ε. (Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων). 
• Εγνατία οδός (Ηγουµενίτσα – Θεσσαλονίκη – Κήποι). 
• Ιόνια Οδός (∆υτικός Οδικός Άξονας). 
• Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας.  

 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 
 
 
 
 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

  

3.1 Γενικά 
 
 Οι ανάγκες του ανθρώπου σήµερα καθορίζουν το µέλλον και την οικονοµική 
βιωσιµότητα ενός ευρύτερου κοινωνικού και θεσµικού πλαισίου. Μία από τις 
µεγαλύτερες ανάγκες, όπως εξελίχτηκε τις τελευταίες δεκαετίες, είναι η µεταφορά 
του από ένα σηµείο Α σε ένα σηµείο Β. Η γεωγραφία και ανάλυση του χώρου µε τα 
µοντέλα που διεξήγαγε µπορούν να διαµορφώσουν το πόσο καθοριστικός παράγοντας 
είναι η µετακίνηση του ανθρώπου µε το αυτοκίνητο. Τέτοια µοντέλα θα αναφέρουµε 
ενδεικτικά είναι τα διακριτά (δίκτυο σηµείων),που έχουν πρακτική εφαρµογή.  
 

• Το µοντέλο ρ-διάµεσος, που δίνει έµφαση στο ερώτηµα της οριοθέτησης των 
περιοχών εξυπηρέτησης και έµµεσα απαντά στο ερώτηµα για τα κέντρα 
παροχής υπηρεσιών.  

• Το µοντέλο σύνολο κάλυψης, που δίνει έµφαση στο ερώτηµα για το βέλτιστο 
αριθµό κέντρων παροχής υπηρεσιών και έµµεσα για τις περιοχές 
εξυπηρέτησης.  

• Το µοντέλο µέγιστης-κάλυψης, που δίνει έµφαση τόσο στον αριθµό των 
κέντρων όσο και στις περιοχές εξυπηρέτησης.  

 
Τα µοντέλα αυτά µπορούν να προσδιορίσουν την ταξινόµηση θέσεων και 

αποστάσεως. Στην εργασία µας οι θέσεις αυτές είναι τα αστικά κέντρα Πάτρας και 
Τρίπολης και η µεταξύ τους απόσταση ως το τµήµα του οδικού δικτύου  Πάτρας – 
Τρίπολης που µελετούµε. Ένα οδικό δίκτυο µε απαιτήσεις, που προστατεύει το χώρο 
αλλά προπάντων σέβεται τον άνθρωπο-πολίτη. 
 Η εξάρτηση του ανθρώπου από το αυτοκίνητο έχει άµεση σχέση µε τη 
γεωγραφική θέση-χώρο που βρίσκεται το άτοµο, αλλά και από την απόσταση που 
έχει να διανύσει καθώς και τη σχέση µε την υλιστική κοινωνία που θα αναφέρουµε 
παρακάτω. 

Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος οι ανάγκες είναι µεγάλες στην 
εξυπηρέτηση οδικού δικτύου, λόγω της θέσεώς της αλλά και της ποικιλόµορφης 
γεωγραφίας που έχει.  

Οι έννοιες του χώρου και της απόστασης ορίζονται στη συνέχεια:  
 Ο χώρος είναι ένα σπάνιο αγαθό, βρίσκεται δηλαδή σε περιορισµένη 
ποσότητα. Πάνω σε αυτόν πραγµατοποιούνται βασικές λειτουργίες 
ανταλλαγής / αλληλεπίδρασης δια µέσου των µεταφορών και επικοινωνιών. 
Το οδικό δίκτυο αποτελεί την υποδοµή, πάνω στην οποία µετακινούνται 
άτοµα και αγαθά για την εκπλήρωση των αναγκών τους.   

 Η απόσταση µπορεί να µετρηθεί µε απόλυτο και σχετικό τρόπο. Η απόλυτη 
απόσταση είναι η γεωµετρική απόσταση ανάµεσα σε δύο σηµεία στο χώρο και 
µετριέται σε φυσικές µονάδες µήκους (π.χ. χιλιόµετρα). Η απόλυτη απόσταση 
µπορεί να πάρει διάφορες τιµές ανάλογα µε τον τρόπο που τη µετράµε (π.χ. 
απόσταση δύο θέσεων σε ευθεία πάνω σ' ένα χάρτη, οδική απόσταση µε βάση 
µια ή περισσότερες χαράξεις). Η σχετική απόσταση µετριέται µε βάση άλλες 
µονάδες εκτός από µονάδες µήκους (όπως µονάδες χρόνου, µονάδες κόστους). 
Η σχετική απόσταση είναι περισσότερο χρήσιµη από την απόλυτη, επειδή 
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δίνει την πραγµατική εικόνα της οργάνωσης των δραστηριοτήτων στο χώρο 
και επιτρέπει έτσι την καλύτερη ερµηνεία και κατανόηση τους.  

 
Βασικές µορφές της σχετικής απόστασης είναι (Κουτσόπουλος Κ., 

Γεωγραφία: Μεθοδολογία και Μέθοδοι Ανάλυσης Χώρου): 
• Η χρονική απόσταση: Μετριέται σε µονάδες χρόνου που απαιτούνται για να 

διανυθεί και παίρνει διάφορες τιµές ανάλογα µε το µέσο µεταφοράς. 
• Η οικονοµική απόσταση: Μετριέται σε µονάδες κόστους που χρειάζονται 

για να καλυφθεί και παίρνει διάφορες τιµές όπως και η χρονική. 
• Η αντιληπτή απόσταση: Είναι αυτή που αντιλαµβάνεται κάθε άτοµο. Η 

αντιληπτή απόσταση εξαρτάται από διάφορες παραµέτρους όπως ηλικία, 
οικονοµική κατάσταση, συχνότητα επικοινωνίας µε το συγκεκριµένο 
τόπο, διάρκεια παραµονής σε έναν τόπο κ.α. Εποµένως, η αντιληπτή 
απόσταση επηρεάζεται άµεσα από το κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο µέσα 
από το οποίο διαµορφώνεται. 

 
 

3.2 Εξάρτηση του Ανθρώπου από το Αυτοκίνητο και 
Υπερκαταναλωτισµός   
 

Η ανάπτυξη των µέσων µεταφοράς είναι κρίσιµη για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του πληθυσµού στον πλανήτη µας. Οι µεταφορές έχουν εξασκήσει άµεση 
ή έµµεση επίδραση σε όλες σχεδόν τις ανθρώπινες οµάδες και έχουν 
επανειληµµένα µεταβάλλει τον πληθυσµιακό χάρτη του κόσµου. Οι θαλάσσιες 
µεταφορές έχουν επιτρέψει την ανακάλυψη νέων περιοχών και έχουν δηµιουργήσει 
φτηνούς τρόπους µακρινού εµπορίου. Τα µεγάλα λιµάνια έχουν µεγάλη ανάπτυξη 
και συχνά αποτελούν µεγάλα αστικά κέντρα, δείχνοντας έτσι τη σπουδαιότητα της 
παραλιακής θέσης. 

 Η ανάπτυξη των χερσαίων µεταφορών, µε τη σειρά της, έχει καταστήσει 
δυνατή τη γέννηση του µοντέρνου πολιτισµού µέσα από τη συγκέντρωση, δηλαδή τη 
συνύπαρξη πρώτων υλών, πρωτογενούς παραγωγής, βιοµηχανίας και εµπορίου και 
εποµένως και των ανθρώπων σε ένα τόπο. Πόλεις που αυξάνουν διαρκώς σε 
µέγεθος και έκταση καθώς και βιοµηχανικές περιοχές, οφείλουν την εµφάνιση 
τους σε µεγάλο βαθµό στους σιδηροδρόµους, στους δρόµους και στους πλωτούς 
ποταµούς. Αυτό γίνεται φανερό αν παρατηρήσουµε σ' ένα χάρτη την ανάπτυξη, 
που εξαπλώνεται από την πόλη-πυρήνα κατά µήκος των κυρίων γραµµών 
επικοινωνίας.  
 Ο υπερκαταναλωτισµός, που ωθεί την κοινωνία και σε αλόγιστη χρήση 
των προϊόντων της αγοράς αποτελεί συνέπεια των ευρέων αναπτυξιακών 
προγραµµάτων και την επίτευξη της τεχνολογίας που δηµιουργήθησαν κατά τη 
διάρκεια του 20ου αιώνα. Η τεχνολογία όµως στην εποχή µας έχει δώσει ιδιαίτερη 
έµφαση στις µεταφορές, µε σηµαντική συµβολή στη δηµιουργία προδιαγραφών 
ασφαλείας, λαµβάνοντας υπόψη την αποτελεσµατικότητα και τη χρησιµότητα του 
δικτύου. Έτσι η ανακατασκευή και βελτίωση του εν λόγω τµήµατος του οδικού 
δικτύου Πάτρας – Τρίπολης  πρέπει να παρακολουθήσει τις ανάγκες, που όλο και 
θα αυξάνονται. Αυτό γιατί το υπάρχον δίκτυο όχι µόνο δεν επαρκεί αλλά και 
υποβαθµίζει την περιοχή, περιορίζοντας και την καταναλωτική χρήση των 
µεταφορών. 
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  3.2.1 Επιδράσεις της γέφυρας του Ρίου Αντιρρίου  
 
Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (Χατήρας Σπ., Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου:Τεχνικές 

Εκδόσεις), ένα από τα µεγαλύτερα έργα των τελευταίων χρόνων αναµένεται να 
βελτιώσει δραστικά τις οδικές συγκοινωνίες. Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου αποτελεί 
πραγµατικότητα για τους Έλληνες από τις 13 Αυγούστου του 2004. Η διέλευση της 
Ολυµπιακής φλόγας από το κατάστρωµά της σηµατοδότησε την άτυπη έναρξη της 
λειτουργίας της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.1  Άποψη της γέφυρας και σύνδεσή της µε Αιτωλοακαρνανία 
                             Πηγή: http://westerngreece.gr/index 

. 
 
Η αγωνία για το αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν στα οχηµαταγωγά πλοία 

να µεταφέρουν απέναντι ανθρώπους και προϊόντα  και το άγχος µήπως τα πληρώµατά 
τους αιφνιδιάσουν µε µία απρόβλεπτη απεργία για κοινωνικοοικονοµικούς λόγους 
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αποτελούν παρελθόν. Μόλις τέσσερα λεπτά, µε ανώτατη επιτρεπόµενη ταχύτητα 80 
χλµ / ώρα πάνω στη γέφυρα, είναι αρκετά για να περάσουν τα οχήµατα από το Ρίο 
στο Αντίρριο και αντίστροφα.  

Το τεραστίων διαστάσεων - και δεν αναφερόµαστε µόνο στα ελληνικά 
δεδοµένα - έργο, που αποτελεί τη µεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα στον κόσµο, 
ονοµάζεται ‘’Χαρίλαος Τρικούπης’’, τιµώντας το σπουδαίο Μεσολογγίτη πολιτικό, 
που πρώτος την οραµατίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Η αποπεράτωσή της αλλάζει 
κυριολεκτικά το γεωγραφικό χάρτη της Ελλάδος, ενώ ξεπερνά σε σηµαντικότητα 
ακόµη και την – επίσης τεχνικά δυσκολότατη στην εποχή της -  διάνοιξη της 
διώρυγας της Κορίνθου. 
 Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου συµβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της 
περιφέρειας της ∆υτικής Ελλάδας, καθώς αναµένεται να µειώσει την απόσταση 
µεταξύ των µεγάλων πόλεών της.  Η Πάτρα, η Ναύπακτος, το Μεσολόγγι και το 
Αγρίνιο φαίνεται πως θα είναι οι πιο ωφεληµένες πόλεις, ενώ θα αποτελεί και την 
‘’φυσική συνέχεια’’ της από χρόνια αναµενόµενης Ιόνιας Οδού, που θα συνδέει τα 
Αλβανικά σύνορα µε την Καλαµάτα. Ανάλογα όµως θα είναι και τα αποτελέσµατα 
για τον εθνικό άξονα ΠΑΘΕ (Πάτρα – Αθήνα - Θεσσαλονίκη), που συνδέει µεταξύ 
τους τις τρεις µεγαλύτερες πόλεις της χώρας µας . 

 Επίσης, ακµάζει η οδική επικοινωνία της Ελλάδος µε την Ιταλία και κατ’ 
επέκταση µε τις χώρες της υπόλοιπης ∆υτικής Ευρώπης, αφού η ύπαρξή της 
αναβαθµίζει τους διεθνείς µας λιµένες προς την κατεύθυνση αυτή. Οι µελέτες 
έδειχναν ότι µόλις η γέφυρα παραδοθεί για χρήση θα εξυπηρετεί 10.000 αυτοκίνητα 
την ηµέρα, αντί των 8.500, που διέρχονταν µε πλωτά µέσα, όπως ενδεικτικά υπάρχει 
αναφορά το έτος 2000. Ο αριθµός αυτός βέβαια, προβλέπεται να µεγαλώσει αφού η 
εύκολη πρόσβαση ένθεν και ένθεν δεν θα απαιτεί δεύτερη σκέψη από τους 
ενδιαφερόµενους για να πραγµατοποιηθεί. Σε εορταστικές περιόδους και ηµέρες 
αιχµής, αναµένεται να διέρχονται από τη γέφυρα περίπού 25.000 οχήµατα. 
 Η ζεύξη του Ρίου µε το Αντίρριο δροµολογήθηκε αποφασιστικά µετά τη 
σύνοδο κορυφής της Κέρκυρας το 1993, οπότε και το µεγαλόπνοο έργο εντάχθηκε 
στα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών. Τον επόµενο χρόνο έγινε ακόµη ένα µεγάλο 
βήµα, αφού στη σύνοδο του Έσσεν η ένωση της Πελοποννήσου µε τη ∆υτική Στερεά 
Ελλάδα κρίθηκε ως ένα από τα µεγαλύτερα έργα πρώτης προτεραιότητας. Ο 
διαγωνισµός για την ανάληψή του από κάποιον κατασκευαστικό όµιλο είχε 
προκηρυχθεί το 1991, ενώ οι προσφορές των ενδιαφεροµένων κατατέθηκαν το 
∆εκέµβριο του 1993. Τον Ιανουάριο του 1996 η γαλλο–ελληνικών συµφερόντων 
εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. υπέγραψε συµφωνία µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο και η επίσηµη 
έναρξη του έργου έγινε στις 24 ∆εκεµβρίου του 1997, µε υποχρέωση να παραδοθεί 
προς χρήση ύστερα από ακριβώς επτά χρόνια. 

 Η θεµελίωσή του υπήρξε µοναδική στον κόσµο, από πλευράς συνθηκών 
κατασκευής, καθώς είχε να αντιµετωπίσει το µεγάλο βάθος, την υψηλή σεισµικότητα 
της περιοχής και τα στρώµατα ιλύος του θαλάσσιου πυθµένα του Κορινθιακού 
Κόλπου. Οι δύο πλωτές πλατφόρµες “SAR 3” και “LISA A” (µαζί µε το βοηθητικό 
της ‘’CATAMARAN’’, που σχεδιάστηκε ειδικά για τη γέφυρα) ανέλαβαν το κύριο 
βάρος των εργασιών θεµελίωσης, ξεκινώντας τις υποθαλάσσιες εκσκαφές το 
Φεβρουάριο του 2000. Η ευαίσθητη και ιδιαίτερα κρίσιµη διαδικασία επιτεύχθηκε µε 
θεµέλια διαµέτρου 90µ., που επικάθισαν στον πυθµένα, αφού εκείνος είχε 
προηγουµένως ‘’εξυγιανθεί’’ και ενισχυθεί µε ‘’έµπηξη’’ µεταλλικών σωλήνων από 
σίδερο διαµέτρου 2 µέτρων και µήκους 25-30 µέτρων. Το Μάιο του 2001 το βάθρο 
του πυλώνα  Μ3 εδράστηκε στην οριστική του θέση και έντεκα µήνες αργότερα είχε 
συµβεί το ίδιο µε τα υπόλοιπα τρία. Για τις εργασίες τοποθέτησης των 
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κεφαλόδεσµων, δηλαδή των κεφαλών των πυλώνων και της ανάρτησης του 
καταστρώµατος είχε καταπλεύσει στο θαλάσσιο στενό ο ‘’TAKLIFT 7’’, ένας από 
τους πιο µεγάλους γερανούς στον κόσµο, µε δυνατότητα ανύψωσης αντικειµένων 
βάρους 1.200 τόνων.  Στα τέλη του 2003 αποπερατώθηκαν ως προς το ύψος τους οι 
πυλώνες M2  και  M1, ενώ τον Ιανουάριο του 2004 ολοκληρώθηκε η σύνδεση του 
καταστρώµατος µεταξύ των  Μ3 ,  Μ4  και της γέφυρας πρόσβασης του Αντιρρίου.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.2   Οι πυλώνες «M2» και  «M3» 
                                  Πηγή:. http://westerngreece.gr/index 

 
∆ύο λωρίδες κυκλοφορίας και µία βοηθητική είναι στη διάθεση των οδηγών, 

για τις οποίες βέβαια έγιναν κυκλοφοριακές µετρήσεις . 
Το κόστος των διοδίων, που βρίσκονται στην πλευρά του Αντιρρίου (τέσσερις 

σταθµοί ανά κατεύθυνση ), παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα για το έτος του 2004. 
 
 

TΕΛΗ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 
ΑΠΛΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ 

Μοτοσικλέτες € 1,50 
Επιβατικά αυτοκίνητα € 9,70 
Φορτηγά  
2 αξόνων € 15,00 
3 αξόνων € 24,90 
4 αξόνων € 34,90 
5 αξόνων € 44,00 
Λεωφορεία  
20 θέσεων € 23,50 
20-40 θέσεων € 33,50 
40 θέσεων και άνω € 51,00 

 
         Πίνακας 3.1  Τέλη διοδίων γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου για το 2004 
                       Πηγή: http://westerngreece.gr/index 
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 Η πεζή επιβίβαση είναι δωρεάν, η οποία εκτός των άλλων αποτελεί και ένα 

πρωτόγνωρο συναίσθηµα . Το έργο λειτουργεί υπό την ευθύνη της παραχωρησιούχου 
εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει την εκµετάλλευσή της µέχρι τις 24 
∆εκεµβρίου του 2039, οπότε και θα αναλάβει το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  
 Το συµπέρασµα είναι πως ένα έργο τόσο µεγάλης σηµασίας και πρωτοτυπίας 
σαν τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου θα πρέπει να συνδέει και να συνδέεται (ισοδύναµη 
σχέση) µε έργα αντίστοιχης αξίας και παραγωγικότητας. Ο δρόµος που εµείς θα 
µελετήσουµε και αντιπροσωπεύει τµήµα του οδικού δικτύου τηρεί τις απαιτούµενες 
προδιαγραφές . Η γεωγραφική θέση της γέφυρας φαίνεται στο επόµενο σχήµα . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχ.3.3 Γεωγραφική θέση της γέφυρας 
Πηγή: http://westerngreece.gr/index 

 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα οικονοµικά µεγέθη της γέφυρας του Ρίου-

Αντιρρίου όσον αφορά το κόστος του έργου ανέρχονται στα 750 εκατοµµύρια Ευρώ . 
Η χρηµατοδότηση του έργου, επί του ποσοστού που αναλογούσε στο ∆ηµόσιο χωρίς 
την εταιρεία εκµετάλλευσης,  έγινε ως εξής: 

• 10% ελληνικά κεφάλαια 
• 40% ελληνικό ∆ηµόσιο, µε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Περιφερειακής ανάπτυξης 
• 50% δάνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, µε την εγγύηση οµίλου 

εµπορικών τραπεζών αποτελούµενου από 29 µέλη.   
 

 Τέλος στους παρακάτω πίνακες παρατίθεται ένα δείγµα των 
κατασκευαστικών στοιχείων και των αντοχών που η γέφυρα φέρει . 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Συνολικό µήκος γέφυρας 2.883 µέτρα 
Μήκος καλωδιωτής γέφυρας 2.252 µέτρα 
Μήκος γέφυρας πρόσβασης Ρίου 380 µέτρα 
Μήκος γέφυρας πρόσβασης Αντιρρίου 228 µέτρα 
Μήκος πλευρικών ανοιγµάτων 286 µέτρα 
Πυλώνες 4 
Απόσταση µεταξύ πυλώνων 560 µέτρα 
Ανώτατο ύψος πυλώνα  227 µέτρα 
Ανώτατο υπερθαλάσσιο ύψος πυλώνα ως την 
επιφάνεια του καταστρώµατος  

57 µέτρα 

Ανώτατο υπερθαλάσσιο ύψος πυλώνα 167 µέτρα 
Ανώτατο υποθαλάσσιο τµήµα πυλώνα 65 µέτρα 
Βάρος πυλώνα 170.000 τόνοι 
∆ιάµετρος θεµελίου πυλώνα  90 µέτρα 
Μήκος καλωδίων 40.000 µέτρα 
Βάρος καλωδίων 5.000 τόνοι 
Όγκος σκυροδέµατος 260.000 κυβικά µέτρα 
Πλάτος οδοστρώµατος 27,2 µέτρα 
 
Πίνακας 3.2  Τεχνικά χαρακτηριστικά γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου  
Πηγή: http://westerngreece.gr/index 

 
 

 
 

ΑΝΤΟΧΕΣ 
Σε σεισµό Άνω των 7,4 Ρίχτερ, µε επιτάχυνση εδάφους 48% επί 

της βαρύτητας  

Σε άνεµο Ταχύτητα έως και 265 χλµ / ώρα (τυφώνας)  

Σε σύγκρουση Με δεξαµενόπλοιο βάρους ως και 180.000 τόνων που 
ταξιδεύει µε ταχύτητα 16 κόµβων 

 
Πίνακας  3.3  Αντοχές της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου  
Πηγή: http://westerngreece.gr/index 
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3.2.2 Αναγκαιότητα εξοικονόµησης χρόνου 
  

Η µείωση του χρόνου ταξιδιού (µετακίνησης) έχει οικονοµική αξία και για το 
χρήστη του έργου αλλά και για την εθνική οικονοµία γενικότερα, αφού ο χρόνος 
αυτός θα διατεθεί στην παραγωγική διαδικασία, αυξάνοντας έτσι το συνολικό προϊόν 
της χώρας. 
 Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για την µείωση του χρόνου ταξιδιού που έχει 
σχέση µε την εργασία, όσο και για τη µείωση του χρόνου ταξιδιού για άλλες 
µετακινήσεις όπως π.χ. ταξίδια αναψυχής, επίσκεψης συγγενών κτλ., αφού µε τη 
µείωση του χρόνου µετακίνησης  αυξάνεται ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο 
χρήστης για άλλες δραστηριότητες. 
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο χρόνος έχει αξία, η οποία αφού αποτιµηθεί σε 
χρηµατικές µονάδες λαµβάνεται υπόψη στις ωφέλειες που προκύπτουν από την 
κατασκευή του νέου δρόµου. Για την ποσοτικοποίηση της ωφέλειας αυτής υπάρχουν 
αρκετοί µέθοδοι. Η τιµολόγηση της παραπάνω ωφελείας γίνεται ξεχωριστά για το 
χρόνο που αφορά εργασιακή σχέση και ξεχωριστά για τις υπόλοιπες µετακινήσεις. 
 Στην πρώτη περίπτωση (µείωση του χρόνου ταξιδιού που έχει σχέση µε την 
εργασία) η τιµολόγηση γίνεται συνήθως µε βάση το µέσο ηµεροµίσθιο αυξηµένο µε 
τις ανάλογες επιβαρύνσεις. Για την τιµολόγηση του ελεύθερου χρόνου υπάρχουν 
πολλοί τρόποι, των οποίων τα αποτελέσµατα διαφέρουν αρκετά µεταξύ τους . Για την 
αποφυγή αυτών των διαφορών έχει επικρατήσει διεθνώς να αποτιµάται η αξία του 
χρόνου για τις παραπάνω δραστηριότητες (ελεύθερος χρόνος ) στο 25% της αξίας του 
χρόνου εργασίας .  
 
 

  3.2.3 Αναγκαιότητα για ευχάριστα και ξεκούραστα ταξίδια 
  

Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που ωθούν στην ανάπτυξη και 
στη βιωσιµότητα ενός τόπου αποτελεί η πρόσβαση σε αυτόν. Ένα άτοµο για λόγους 
καταγωγής, εργασίας ή τουρισµού έχει θέσει κάποιους όρους για να επισκεφτεί ή 
µετακινηθεί από τη µία θέση στην άλλη. Οι όροι αυτοί αφορούν το κατά πόσο τον 
συµφέρει οικονοµικά η συγκεκριµένη µετακίνηση σε συνδυασµό µε  τις εναλλακτικές 
δυνατότητες που έχει, καθώς και  την εξοικονόµηση του χρόνου, τη διάθεση αυτού, 
την ασφάλεια του οδικού δικτύου και τέλος την ψυχολογική ενθάρρυνση για την 
χρήση αυτού του  δικτύου. 

 Στην περίπτωση µας οι χρήστες ‘’καταναλώνουν’’ αρκετή από την υποµονή 
και επιµονή τους για να διασχίσουν την περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδος, οι νοµοί 
της οποίας διαθέτουν σπάνιας οµορφιάς φυσικά τοπία καθώς και ποικίλα ιστορικά 
και αρχαία µνηµεία. Παρ’ όλα αυτά,  η τουριστική ανάπτυξη δεν είναι αύτη που θα 
αναµενόταν. 
 Η µετακίνηση του ανθρώπου δεν θα πρέπει να είναι µια αψυχολόγητη και 
αδικαιολόγητη µεταφορά, αλλά ένα ευχάριστο και ξεκούραστο ταξίδι, κάτι που είναι 
εφικτό στην περιοχή µας. Εξάλλου τέτοια κριτήρια έπαιξαν και παίζουν σηµαντικό 
ρόλο στην επίτευξη δύσκολων έργων, που απέφεραν εντυπωσιακό αποτέλεσµα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο αυτοκινητόδροµος Autobahn στη Γερµανία, 
όπου προτείνεται ταχύτητα 130 χλµ / ώρα, µε α4νσ διατοµή, σε ένα δίκτυο που 
διασχίζει ορεινές και δύσβατες περιοχές µε ότι αυτό µπορεί να συνεπάγεται όπως π.χ. 
δύσκολες  κλιµατολογικές συνθήκες.  
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 Έτσι, µπορεί να φανταστεί κανείς πως όταν ένα ταξίδι γίνεται µε προδιάθεση 
για επίτευξη περισσότερων χιλιοµέτρων, πόσο αυτό µπορεί να αποτελεί 
προσοδοφόρο µοχλό για την τουριστική ανάπτυξη και περαιτέρω οικονοµική 
διεύρυνση της περιοχής.  
 
 

 3.3 Ασφάλεια στους  ∆ρόµους   
  
 Η ασφάλεια αποτελεί το σηµαντικότερο παράγοντα για τον χρήστη ενός 
οδικού δικτύου. Η ανθρώπινη ζωή είναι αναντικατάστατη και γι’ αυτό η 
καθυστέρηση και αναβολή στην κατασκευή σύγχρονων συστηµάτων µεταφορών 
αποτελεί  χάσιµο χρόνου. 
 Στο σηµείο αυτό θα αναλύσουµε τα αίτια των τροχαίων ατυχηµάτων, στα 
οποία και θα δούµε ότι και ο ανθρώπινος παράγοντας συµβάλλει µέγιστα. Τα αίτια τα 
οποία µπορούν να οδηγήσουν σε µια οδική σύγκρουση είναι δυνατά να διακριθούν σε 
6 κύριες κατηγορίες: 
 
 

 Αίτια αναφερόµενα κυρίως στους οδηγούς 
• Παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας, όταν µεταφέρεται ένας ασθενής. 
• Υπερβολική ταχύτητα. 
• Έλλειψη της σωστής απόστασης από άλλα προπορευόµενα 

αυτοκίνητα. 
• Αντικανονική στάθµευση ή εκκίνηση. 
• Παραβίαση της προτεραιότητας άλλου αυτοκινήτου. 
• Παραβίαση  της προτεραιότητας  των  πεζών. 
• ∆ιέλευση µέσα από  ζώνη ασφαλείας. 
• Αντικανονικό προσπέρασµα ή ελιγµοί ή στροφές. 
• Οδήγηση στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας. 
• Παράλειψη σήµατος για την ειδοποίηση άλλων αυτοκινήτων. 
• Παραβίαση σηµάτων τροχονόµου,  πινακίδων ή οδοστρώµατος. 
• Οδήγηση  χωρίς φώτα ή αντικανονική  χρήση  τους. 
• Μεταφορά επιβατών ή φορτίων πέραν αυτών που προβλέπουν οι 

κανονισµοί του αυτοκινήτου. 
• Χρησιµοποίηση ακατάλληλης ταχύτητας. 
• Ελαττωµένη ικανότητα µετά από χρήση οινοπνεύµατος, ναρκωτικών, 

από ύπνο, αδιαθεσία ή άλλη αιτία. 
• Απότοµη τροχοπέδηση ή άλλη αντικανονική ενέργεια του οδηγού. 

 
 

 Αίτια αναφερόµενα στους πεζούς 
• Απειθαρχία σε σήµα του τροχονόµου ή του φωτεινού σηµατοδότη. 
• Αντικανονική διάβαση του δρόµου. 
• Απασχόληση χωρίς προσοχή πάνω στο δρόµο. 
• Ελαττωµένη  ικανότητα από κάποια αιτία. 
• Άλλες αντικανονικές ενέργειες των πεζών. 
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 Αίτια αναφερόµενα στα µεταφερόµενα πρόσωπα 
• Συγκράτηση έξω από  το αυτοκίνητο 
• Άνοδος και κάθοδος, όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση. 
• Άλλες αντικανονικές ενέργειες των µεταφερόµενων προσώπων 
 

 
 Αίτια αναφερόµενα σε ελαττώµατα ή βλάβες του αυτοκινήτου 
• Βλάβη ή ελαττωµατικότητα της τροχοπέδης. 
• Βλάβη ή ελαττωµατικότητα του συστήµατος οδήγησης ή των τροχών. 
• Έλλειψη ή βλάβη των φώτων του αυτοκινήτου. 
• Άλλες βλάβες  

 
 

 Αίτια που αναφέρονται στην κατάσταση του δρόµου  
• Ελαττώµατα του δρόµου 
 
 

 Άλλα αίτια 
• Κακές καιρικές συνθήκες 

 
 

Η ανάλυση αυτή είναι οπωσδήποτε χρήσιµη, γιατί γνωρίζοντας τις βασικές 
αιτίες των τροχαίων ατυχηµάτων, µπορούµε πιο εύκολα να χαράξουµε µια 
πολιτική αντιµετώπισης τους. Γνωρίζοντας τις αιτίες και αναλύοντας τους  
προσδιοριστικούς παράγοντες που βρίσκονται πίσω από αυτές έχουµε 
περισσότερες δυνατότητες πρόληψης των ατυχηµάτων και οργάνωσης µιας 
σωστής οδικής συµπεριφοράς. 

Έτσι, όπως θα προκύψει από την ανάλυση, οι βασικότερες µορφές 
τροχαίων ατυχηµάτων είναι η σύγκρουση µε κινούµενο αυτοκίνητο και η 
σύγκρουση µε πεζό. Η αντικανονική λοιπόν συµπεριφορά τόσο των  πεζών όσο 
και των οδηγών αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήµατα, που θα πρέπει να 
επιλύσουµε αν θέλουµε να αντιµετωπίσουµε τα τροχαία ατυχήµατα. Βέβαια το 
να αποκτήσουν οι οδηγοί και οι πεζοί σωστή συµπεριφορά στο δρόµο δεν είναι 
εύκολο. Όµως, διαφωτιστικά σεµινάρια, διαλέξεις σε σχολεία, διαφώτιση των 
ανθρώπων που από το επάγγελµα τους διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο,  
πινακίδες µε συστάσεις ή ειδικές εκποµπές από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης για τη διαφώτιση του κοινού θα ήταν ίσως αρκετά σε ένα 
αρχικό στάδιο για την αντιµετώπιση των τροχαίων ατυχηµάτων. 
 ∆ε θα πρέπει όµως, να στραφούµε µόνο στον παράγοντα άνθρωπο, 
αλλά και στις αντικειµενικές συνθήκες που επικρατούν. Καλύτερος 
φωτισµός των δρόµων, περισσότερα φωτεινά σήµατα, σήµατα που θα 
πληροφορούν για την κατάσταση του δρόµου, εντονότερη παρουσία της 
τροχαίας είναι οπωσδήποτε µέτρα τα οποία θα συµβάλλουν στη µείωση των 
τροχαίων ατυχηµάτων. 
 Αλλά και η δηµιουργία νέων δρόµων καθώς και η βελτίωση της 
κατάστασης των ήδη υπαρχόντων οδικών δικτύων θα πρέπει να επιδιωχθεί 
γιατί, όπως προαναφέραµε, το κόστος των τροχαίων ατυχηµάτων είναι 
σηµαντικό και οπωσδήποτε καλύπτει το κόστος για τη διάνοιξη ή τη 
σωστότερη διαµόρφωση πολλών δρόµων.  
 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

4.1  Γενικά 
 
     Στις µελέτες αυτοχρηµατοδότησης οδικών έργων σηµαντικό ρόλο παίζει η 
επιτυχής πρόβλεψη του κυκλοφοριακού φόρτου, έτσι ώστε να γίνει µέγιστη δυνατή 
εκµετάλλευση του έργου µε το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ως αποτέλεσµα λοιπόν, θα 
έχουµε µια κερδοφόρα επένδυση, δεδοµένου ότι οι πόροι για την αποπεράτωση ενός 
τέτοιου έργου είναι συνήθως περιορισµένοι. 
     Κύριος παράγοντας που βοηθά στην πρόβλεψη του κυκλοφοριακού φόρτου που 
θα αναλάβει ένα συγκοινωνιακό έργο είναι η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση της υπό 
µελέτη περιοχής καθώς επίσης και των περιοχών επιρροής του έργου αυτού. Τα 
κοινωνικά αλλά και τα οικονοµικά στοιχεία, όπως τα δηµογραφικά – πληθυσµός και 
διάρθρωσή του - η ανεργία, το εργατικό δυναµικό, η απασχόληση του πληθυσµού, το 
ΑΕΠ, οι ρυθµοί ανάπτυξης των τοµέων παραγωγής κλπ. αποτελούν στοιχεία τα οποία 
αν µελετηθούν, αναλυθούν και προβλεφθούν κατάλληλα, βοηθούν την αξιολόγηση – 
µελέτη σκοπιµότητας του έργου, αλλά και την διαπίστωση της εφικτότητας ή όχι της  
αυτοχρηµατοδότησής του.  
     Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, η οποία θα ασχοληθεί µε τη δυνατότητα 
κατασκευής ενός κλειστού αυτοκινητόδροµου και πιο συγκεκριµένα µε το τµήµα του 
οδικού άξονα Πάτρας – Τρίπολης, απαραίτητη κρίνεται η κοινωνικοοικονοµική 
ανάλυση – αξιολόγηση της υπό µελέτη περιοχής, δηλαδή των Περιφερειών  
Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας. Εξάλλου το οδικό δίκτυο Πάτρας – Τρίπολης  
ενώνει αυτές τις δύο περιφέρειες της Ελλάδος  
 

 
 

Χάρτης 1 : Οι περιφέρειες της Ελλάδας 
                                    Πηγή: http://www.roe.gr/epirus/geografia.htm 
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Η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση της υπό µελέτη περιοχής θα συµβάλλει στην 
πρόβλεψη του κυκλοφοριακού φόρτου που είναι και το νευραλγικό σηµείο της 
διπλωµατικής εργασίας Τα κυριότερα στοιχεία της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης 
είναι : 

• Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
• Η ανεργία 
• Το εργατικό δυναµικό 
• Η απασχόληση του πληθυσµού 
• Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
• Οι ρυθµοί ανάπτυξης των τοµέων παραγωγής 

 
     Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να δοθεί µια πλήρης εικόνα της υπάρχουσας 
κατάστασης αλλά και της δυναµικής της περιοχής µελέτης για την καλύτερη 
εµβάθυνση του προτεινόµενου  έργου και της περιοχής επιρροής του.    
 
 

4.2 Κοινωνικοοικονοµικά  Χαρακτηριστικά  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  

4.2.1. Γεωγραφική θέση – Έκταση 
      
Η Πελοπόννησος είναι το νοτιότερο γεωγραφικό διαµέρισµα της Ηπειρωτικής 
Ελλάδας. Η χερσαία µάζα της δηµιουργήθηκε κατά το Νεογενές, αποτελώντας αρχικά 
ένα νησί, το οποίο λόγω έντονων γεωλογικών διεργασιών ενώθηκε και αποκόπηκε 
διαδοχικά δύο φορές από την ηπειρωτική χέρσο. Κατά το Ανώτερο Πλειστόκαινο, µια 
νέα υποχώρηση της θάλασσας δηµιούργησε τον Ισθµό της Κορίνθου. Σ’ αυτή την 
χερσαία γέφυρα διανοίχτηκε τον 19ο αιώνα η ∆ιώρυγα της Κορίνθου, που για τρίτη 
φορά και µε τεχνητά µέσα κατέστησε την Πελοπόννησο νησί . 
     Η Πελοπόννησος εκτείνεται ανάµεσα στους παράλληλους 38ο20΄Β (Ακρωτήριο 
∆ρέπανο) και 36ο23΄Β (Ακρωτήριο Ταίναρο) και στους µεσηµβρινούς 21ο10΄Α 
(παραλία Κυλλήνης) και 23ο31΄Α (Ακρωτήριο Σκύλλαιο). Το σχήµα της, που µοιάζει 
µε πλατανόφυλλο, είναι αποτέλεσµα έντονων ρηξιγενών διεργασιών. 

 Η περιφέρεια της Πελοποννήσου καταλαµβάνει όλο το τµήµα της Πελοποννήσου 
εκτός των νοµών Αχαΐας και Ηλείας και έχει ως έδρα την Κόρινθο.  
     Η έκταση της Πελοποννήσου ανέρχεται σε 15.490 τετραγωνικά χλµ. που 
αντιστοιχεί στο 11,7% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας και  είναι η πέµπτη σε 
έκταση περιφέρεια µετά τις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και 
Μακεδονίας.  
      Συνορεύει βόρεια µε την περιφέρεια Αττικής, έχει εκτεταµένα παράλια και 
βρέχεται νότια από τον Μεσσηνιακό και Λακωνικό κόλπο και το Μυρτώο πέλαγος, 
ανατολικά από τον Αργολικό κόλπο και Σαρωνικό κόλπο ενώ βόρεια από τον 
Κορινθιακό.1        
     Ο πληθυσµός της ανερχόταν κατά την απογραφή του 2001 σε 638.942 κατοίκους, 
γεγονός που την καθιστά πέµπτη πολυπληθέστερη περιφέρεια µετά τις περιφέρειες 
Αττικής, ∆υτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, συγκεντρώνοντας το 5,8% 
του συνολικού πληθυσµού της χώρας και το 0,2% του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης2. 

                                                 
1 Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Α’ φάση.  
2 ΕΣΥΕ 
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4.2.2 Μορφολογία – Ανάγλυφο3 
      

Το ανάγλυφο της Πελοποννήσου είναι τραχύ. Από τα 15.490 τετραγωνικά χλµ. 
Το 21,5% είναι  πεδινή  γη, το 28,4% ηµιορεινή και το 50,1%  ορεινή. Το εσωτερικό 
της συγκροτεί ένα συµπαγές ορεινό συγκρότηµα, που αποτελείται από επτά κυρίως 
όρη (Ταΰγετος στον νοµό Λακωνίας µε υψόµετρο 2.408, Ερύµανθος ή Ωλονός µε 
υψόµετρο 1.419 στον νοµό Μεσσηνίας, Μαίναλο και Πάρνωνας στον νοµό Αρκαδίας 
µε υψόµετρο 1.981 και 1.935 αντίστοιχα και το όρος Παναχαϊκό ή Βοδιάς  στον νοµό 
Αχαΐας. Τα όρη αυτά µε τις προεκτάσεις τους σχηµατίζουν µια ορεινή  αλυσίδα, που 
είναι προέκταση των ορέων  της  ηπειρωτικής Ελλάδας  και ακολουθεί  την  ίδια µε 
αυτά διεύθυνση, δηλαδή από τα βόρεια – βορειοδυτικά προς τα νότια – 
νοτιοανατολικά. Μεταξύ των ορεινών όγκων της Πελοποννήσου αναπτύσσονται 
πεδιάδες και κοιλάδες, όπως πχ. τα οροπέδια ή λεκάνες της Τρίπολης, Μεγαλόπολης 
της Ασέας, η Μεσσηνιακή και Λακωνική πεδιάδα. Το υδρογραφικό δίκτυο της 
Πελοποννήσου είναι εκτεταµένο, µεγαλύτερος ποταµός της είναι ο Αλφειός 
(110χλµ.), ο οποίος πηγάζει νότια της Τρίπολης και καταλήγει στο Ιόνιο πέλαγος. Ο 
Ευρώτας είναι ο δεύτερος σε µήκος ποταµός της (90χλµ.) και πηγάζει από το 
οροπέδιο της Ασέας και καταλήγει στο Λακωνικό κόλπο.  
     Από πλευράς λιµνών η µόνη σηµαντική λίµνη είναι αυτή της Στυµφαλίας (µέγιστη 
επιφάνεια 18 τετραγωνικά χλµ.) στο νοµό Κορινθίας, ενώ µικρότερη σε έκταση είναι 
η λίµνη Τάκα στο νοµό Αρκαδίας. Υπάρχουν επίσης και οι τεχνητές λίµνες του 
Λάδωνα στην Αρκαδία και του Φενεού στην Κορινθία.  
 

4.2.3 ∆ηµογραφικά στοιχεία  
      

Κατά την απογραφή του 1961 ο πληθυσµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
ανερχόταν σε 668.323 κατοίκους, ενώ µια δεκαετία µετά σηµειώθηκε 10% µείωση 
αυτού, φθάνοντας τους 581.996 κατοίκους. Στην απογραφή του 1981 κυµάνθηκε 
περίπου στα ίδια επίπεδα, µειωµένος κατά 0,8% µε 577.030 κατοίκους.Τέλος στην 
απογραφή του 1991 και 2001 παρουσίασε αύξηση 5,27% αντιστοίχως .  
     Η µείωση του πληθυσµού που σηµειώθηκε κατά την δεκαετία 1961 – 1971 
οφείλεται κυρίως στην µεγάλη εσωτερική και εξωτερική µετανάστευση της περιόδου 
αυτής, η οποία έπληξε ιδιαίτερα την Πελοπόννησο, που καταλαµβάνει την Τρίτη 
θέση ανάµεσα στα γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας ως προς την µείωση του 
πληθυσµού, µετά την Ήπειρο και τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου.  
     Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι µια από τις 13 περιφέρειες της χώρας 
(Ν.1622/86) και περιλαµβάνει το µεγαλύτερο τµήµα της Πελοποννήσου ως 
γεωγραφικής  ενότητας. Ειδικότερα περιλαµβάνει τους νοµούς Κορινθίας, Αργολίδος, 
Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας (λείπουν δηλαδή οι νοµοί Αχαΐας και Ηλείας 
που έχουν ενταχθεί στην περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας). Στους 5 αυτούς νοµούς 
εντάσσονται 42 ∆ήµοι και 822 Κοινότητες.  
     Με την εφαρµογή του προγράµµατος Ι. Καποδίστριας , η Πελοπόννησος έχει 102 
νέου τύπου ∆ήµους και 5 Κοινότητες. Πιο συγκεκριµένα ο αριθµός των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων ανά νοµό παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα  4.2.1. 
 
 
 

                                                 
3 Βλέπε 1,2  
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Νοµός Αριθµός ∆ήµων Αριθµός κοινοτήτων 

Ν. Αργολίδας 14 2 
Ν. Αρκαδίας 22 1 
Ν. Κορινθίας 15 - 
Ν. Λακωνίας 20 2 
Ν. Μεσσηνίας 31 - 

Σύνολο 102 5 
 
Πίνακας  4.2.1  ∆ήµοι και Κοινότητες ανά νοµό της περιφέρειας Πελοποννήσου 
Πηγή: http://www.roe.gr/region/face.htm 
 
 
     Η   συνολική  έκταση  της  περιφέρειας  ανέρχεται  σε  15.508  τετραγωνικά  χλµ.  
(11,8% του συνόλου της Ελλάδας).   
     Μια συνοπτική συγκριτική εικόνα της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε το σύνολο 
της χώρας για ορισµένα βασικά µεγέθη δίνει ο επόµενος πίνακας 4.2.2. 
 
 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
(1991) 

ΕΛΛΑ∆Α 
(1991) 

ΠΕΛΟΠΟΝ. 
/ΕΛΛΑ∆Α 

 
Συνολική Έκταση 

(χλµ.στρ.) 
15.490 131.537 11.8% 

Καλλιεργούµενη γη 
(χλµ.στρ.) 

4.834 39.452 12.3% 

Πεδινή % 21,5% 30,3% 71% 

Ηµιορεινή % 28,4% 27,1% 104,8% 

Ορεινή % 50,1% 42,6% 117,6% 

Πληθυσµός (1991) 607.428 10.258.90 5,90% 

Πυκνότητα Πληθυσµού 

(κατ/χλµ²) 

39 78 66,7% 

 
Πίνακας  4.2.2  Βασικά µεγέθη περιφέρειας Πελοποννήσου 
Πηγή: http://www.roe.gr/region/face.htm 
 
 
     Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
καταλαµβάνει το 11,8% της συνολικής έκτασης της χώρας και αντιπροσωπεύει µόνο 
το 5,7% του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας, ενώ είναι µια από τις πιο 
αραιοκατοικηµένες περιφέρειες της χώρας, καθώς η πληθυσµιακή της πυκνότητα 
ανέρχεται σε 41 κατοίκους ανά τετραγωνικό χλµ. (απογραφή 2001), σε σύγκριση µε 
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το σύνολο της χώρας όπου η πυκνότητα είναι 77,8 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χλµ. 
Τέλος το 80% περίπου της έκτασής της είναι ορεινή ή ηµιορεινή. 
     Ο ορεινός πληθυσµός αντιστοιχεί το1971 στο 21,3% (123.702 κάτοικοι), ο 
ηµιορεινός σε 32,1% και ο πεδινός σε 46,6%. Τις επόµενες δύο δεκαετίες 
παρατηρήθηκε µια σταθερότητα όσον αφορά τον ορεινό πληθυσµό, ο οποίος 
κυµάνθηκε από 20,5% (118.687 κάτοικοι) το 1981 και 20% (122.007 κάτοικοι) το 
1991, ενώ φαίνεται να πραγµατοποιήθηκε αλλαγή των ποσοστών µεταξύ ηµιορεινού 
και πεδινού πληθυσµού, µε τον µεν ορεινό να φθάνει το 30,7% (176.931 κάτοικοι) το 
1981 και να συνεχίζει να µειώνεται φθάνοντας το 29,7% (180.641 κάτοικοι) το 1991, 
ποσοστά που λειτούργησαν αντίθετα για τον πεδινό πληθυσµό, ο οποίος από 48,8%  
(281.446 κάτοικοι)  το 1981 έφθασε το 50,3% (305.780 κάτοικοι)  το 1991. 
 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

20,00%

29,70%

50,30%

ΟΡΕΙΝΑ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΠΕ∆ΙΝΑ
 

∆ιάγραµµα 4.1: Κατανοµή έκτασης της περιφέρειας Πελοποννήσου 
Πηγή: Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Α’ φάση, ΕΣΥΕ 

 
 

     Ο αστικός πληθυσµός ανέρχεται στο 24% του συνολικού πληθυσµού το 1991 και 
παρουσιάζει µικρή αύξηση σε σχέση µε το 1981. Ο αγροτικός πληθυσµός ανέρχεται 
στο 57% του συνολικού και παρουσιάζει µικρή κάµψη σε σχέση µε το 1981, ενώ ο 
ηµιαστικός αυξάνεται και ανέρχεται στο 19% του συνόλου. 
 

Σε γενικές γραµµές όµως, ο πληθυσµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
παρουσίασε συνεχή κάµψη στην περίοδο 1961 – 1981, άρχισε ωστόσο να ανακάµπτει 
µετά το 1981. Πρόκειται για αποτέλεσµα καθαρής εισροής πληθυσµού από άλλες 
περιφέρειες και όχι φυσικής αύξησης, κάτι που έχει διπλή σηµασία, διότι αφενός 
αποτελεί ένδειξη κάποιου αναπτυξιακού δυναµισµού (ζήτηση) και αφετέρου σηµαίνει 
ότι η δηµογραφική φυσιογνωµία παρουσιάζει προβλήµατα. Πάντως , σε σύγκριση µε 
το 1961 ο πληθυσµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου παραµένει κατά 10% 
µικρότερος, ενώ ο πληθυσµός στο σύνολο της χώρας  έχει αυξηθεί κατά 22% 
περίπου. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟ 1991

24,00%

19,00%
57,00%

ΑΣΤΙΚΟΣ ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
 

∆ιάγραµµα 4.2: Κατανοµή πληθυσµού περιφέρειας Πελοποννήσου, 1991 
Πηγή:. Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Α’ φάση, ΕΣΥΕ 

      
 

4.2.4 ΑΕΠ4 
     

 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καταλαµβάνει την 7η θέση µεταξύ των 
περιφερειών της χώρας ως προς το σύνολο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
(ΑΕΠ) το οποίο κατά το 1994 ανήρχετο σε 861,7 δις. δρχ. σε σύγκριση µε το 1990 
που καταλάµβανε την 6η θέση και το 1980 την 5η. ∆ηλαδή υπάρχει µια σαφής 
υποχώρηση της οικονοµικής θέσης της Περιφέρειας στο σύνολο του ΑΕΠ της χώρας. 
Η περιφέρεια παράγει το 5,5% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Στον πρωτογενή 
τοµέα παράγεται το 30% του ΑΕΠ, ποσοστό υπερδιπλάσιο της συµµετοχής του 
πρωτογενή τοµέα στο ΑΕΠ της χώρας (15%). Η συµµετοχή του δευτερογενή τοµέα 
στο συνολικό ΑΕΠ της Περιφέρειας  Πελοποννήσου είναι ελαφρά χαµηλότερη από 
το αντίστοιχο εθνικό επίπεδο (23% έναντι 25%). Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλοι οι 
νοµοί της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρουσιάζουν µια συνεχόµενη τάση µείωσης 
της συµµετοχής του δευτερογενή τοµέα στο συνολικό ΑΕΠ της περιφέρειας, ενώ 
παράλληλα  υπάρχει και µια ελαφρά µείωση της συµµετοχής της Πελοποννήσου στο 
εθνικό εγχώριο προϊόν που παράγεται από τον δευτερογενή τοµέα (5% το 1994 σε 
σύγκριση µε 5,4% περίπου τα προηγούµενα χρόνια) ως αποτέλεσµα τάσεων 
αποβιοµηχάνισης που έπληξαν ορισµένες περιοχές της περιφέρειας. 
     Το µεγαλύτερο τµήµα του ΑΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου παράγεται από 
τον τριτογενή τοµέα µε ποσοστό 47%. Ωστόσο το ποσοστό αυτό υπολείπεται 
σηµαντικά του αντίστοιχου ποσοστού στο σύνολο της χώρας, που φθάνει το 60%. Η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου ακολουθεί θετικό ρυθµό µέσης ετήσιας αύξησης κατά την 
δεκαετία 1981 – 1991, χαµηλότερο του αντίστοιχου της χώρας. Όµως , µετά το 1991 
ο ρυθµός αύξησης του τριτογενή τοµέα παρουσιάζει σηµαντική επιτάχυνση και 
υπερβαίνει τον εθνικό ρυθµό. Πάντως σε όλους τους νοµούς της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, το ποσοστό συµµετοχής του ΑΕΠ του τριτογενή τοµέα στο συνολικό  

                                                 
4 Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας Α’ Φάση. 
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ΑΕΠ κυµαίνεται µεταξύ 50 % – 52%, εκτός του νοµού Κορινθίας όπου το αντίστοιχο  
ποσοστό είναι µικρότερο (35,2%).  
 
 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟ 

1991

30%

23%

47%

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ
 

∆ιάγραµµα 4.3:Ποσοστιαία κατανοµή ΑΕΠ της περιφέρειας Πελοποννήσου κατά 
τοµέα παραγωγής, 1991 

Πηγή: Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Α’ φάση, ΕΣΥΕ 
 

     Μετά το 1980 παγιώνεται το νέο παραγωγικό πρότυπο της περιοχής το οποίο 
χαρακτηρίζεται από την µεγάλη και διαρκή µείωση της σχετικής σηµασίας του 
πρωτογενή τοµέα, την µείωση του δευτερογενή τοµέα µε αιχµή την αποβιοµηχάνιση 
και αντιθέτως από την µεγάλη και σταθερή αύξηση της σηµασίας του τριτογενή 
τοµέα , µε εξαίρεση τον τουρισµό. 
     Όσον αφορά στο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, το 1994 ανήρχετο σε 1.326.670 δρχ. σε σύγκριση µε 1.535.032 δρχ. 
στο σύνολο της χώρας. Ο ρυθµός αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας 
φαίνεται να µειώνεται συνεχώς από το 1981 σε σχέση µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο 
σύνολο της χώρας. Έτσι , ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν 201.317 δρχ. και 
αντιστοιχούσε στο 105,4% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας (190.954 δρχ.), 
το 1990 ήταν 850.980 δρχ. και αντιστοιχούσε στο 93,8% του µέσου κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ της χώρας (907.326 δρχ.) και το 1994 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου ήταν 1.326.670 δρχ. και αντιστοιχούσε στο 86,4% του µέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας (1.535.032 δρχ.). 
 
 

4.2.5 Απασχόληση – Ανεργία – Ενεργός πληθυσµός5  
 
     Σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου ο ενεργός πληθυσµός το 1991 ανήρχετο 
σε 235.353 άτοµα, που αντιστοιχούν στο 6% του συνολικού ενεργού πληθυσµού της 
χώρας. Ο ενεργός  πληθυσµός  της  χώρας σηµείωσε µείωση 4,27% την δεκαετία 
1971 – 1981, ενώ την επόµενη δεκαετία  εµφανίζει αύξηση 1,59%. Με βάση την 

                                                 
5 Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας , Α’ φάση. 
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απογραφή του 2001 ο ενεργός πληθυσµός και η απασχόληση τα τελευταία χρόνια µε 
εξαίρεση το 1997 παρουσιάζει αύξηση, γεγονός που συµβαδίζει µε τη διαχρονική 
αύξηση του συνολικού πληθυσµού της περιφέρειας. Αντίθετα για το 1997 
εµφανίζεται σηµαντική µείωση τόσο του εργατικού δυναµικού της περιφέρειας όσο 
και της απασχόλησης σε αυτήν.  
     Από τον Πίνακα 4.2.3 διαπιστώνουµε πως το ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου της περιόδους 1971 – 1981 και 1981 – 1991 είναι χαµηλότερο από το 
αντίστοιχο της χώρας. Αυτό συµβαίνει λόγω του αναπτυγµένου αγροτικού τοµέα και 
την ύπαρξη σηµαντικών ποσοστών υποαπασχόλησης, η οποία δεν καταγράφεται στις 
στατιστικές. 
 
 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

1971 1981 1991 

Χώρα 3,13% 4,38% 8,09% 
Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

1,58% 2,82% 6,72% 

 
Πίνακας  4.2.3  Ποσοστό ανεργίας χώρας και περιφέρειας Πελοποννήσου τις  
                             δεκαετίες 1971 – 1981 – 1991  
Πηγή: http://www.roe.gr/region/face.htm 
 
 
     Στον Πίνακα 4.2.4 παρουσιάζονται για την τελευταία πενταετία το εργατικό 
δυναµικό της περιφέρειας Πελοποννήσου, οι απασχολούµενοι, ο αριθµός και το 
ποσοστό ανεργίας, το οποίο προκύπτει από την διαίρεση του αριθµού των ανέργων µε 
το σύνολο του εργατικού δυναµικού. 
 
 
Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

1996 1997 1998 1999 2000 

Εργατικό 
∆υναµικό 

246.300 225.500 227.100 224.400 223.400 

Απασχολούµενοι 228.400 207.000 208.600 207.400 202.600 

Άνεργοι 17.900 18.600 18.500 17.000 20.800 

Ποσοστά 
Ανεργίας  (%) 

7,3 8,2 8,1 7,6 9,3 

 
Πίνακας  4.2.4  Εργατικό δυναµικό περιφέρειας Πελοποννήσου  
Πηγή: http://www.roe.gr/region/face.htm 
 
 
 
     Σε επίπεδο περιφέρειας η εξέλιξη της διάρθρωσης της απασχόλησης ακολουθεί τις 
τάσεις της απασχόλησης στο σύνολο της χώρας, την αύξηση δηλαδή του τριτογενούς 
και δευτερογενούς τοµέα µε την απελευθέρωση εργατικού δυναµικού από τον 
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πρωτογενή τοµέα. Ο ρυθµός όµως της εξέλιξης είναι σηµαντικά αργός στο επίπεδο 
της περιφέρειας, όπως προκύπτει από την στασιµότητα του δευτερογενούς τοµέα 
στην συµµετοχή του στην συνολική απασχόληση που σηµειώνεται κατά την περίοδο 
1981 – 1991. Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλοι οι νοµοί είναι κάτω του µέσου όρου της 
χώρας στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Πρόκειται για σαφή ένδειξη της 
αδύνατης θέσης της περιφέρειας Πελοποννήσου στο εθνικό παραγωγικό σύστηµα.  
     Πιο συγκεκριµένα, η συνολική απασχόληση το 1991 ανήρχετο σε 219.554 άτοµα, 
έναντι 225.118 άτοµα το 1981 και 238.656 το 1971. Κατά την δεκαετία 1971 – 1981 
η µείωση της απασχόλησης της περιφέρειας ανέρχεται σε 5,7% και κατά την δεκαετία 
1981 – 1991 σε 2,5%. 
     Το 43,4% των απασχολουµένων εργάζεται στον πρωτογενή τοµέα, το 16,9% στον 
δευτερογενή και το 39,7% στον τριτογενή τοµέα, ενώ τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά 
είναι 19,8%, 22,5% και 57,7%. Τα τελευταία χρόνια και συγκεκριµένα την περίοδο 
1993 – 1997 η τοµεακή σύνθεση της απασχόλησης µεταβάλλεται µόνο στον 
πρωτογενή τοµέα, όπου παρουσιάζεται µείωση και στον τριτογενή τοµέα, όπου 
έχουµε αύξηση. 
     Το ποσοστό ανεργίας στην περιφέρεια κατά το χρονικό διάστηµα 1971 – 1991 
παρουσιάζει διαχρονικά ποσοστά ανεργίας χαµηλότερα από τα αντίστοιχα στο 
σύνολο της χώρας. Συγκεκριµένα το ποσοστό ανεργίας το έτος 1993 ήταν 6,7% και 
το 1997  ανήλθε στο 8,2%, ενώ τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά ανεργίας είναι 9,7% 
και 10,3% τις  χρονιές αυτές. Θα πρέπει όµως να τονιστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο 
ανεπτυγµένος αγροτικός τοµέας ορισµένων περιοχών της περιφέρειας, συνεπάγεται 
την ύπαρξη σηµαντικών ποσοστών υποαπασχόλησης, η οποία δεν καταγράφεται στις 
επίσηµες στατιστικές. 
     Η ανεργία πλήττει κυρίως τις γυναίκες, καθώς το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 
φθάνει το 14,4% επί  του γυναικείου εργατικού δυναµικού (1997),  ενώ το ποσοστό 
των ανδρών αγγίζει µόλις το 4,4%. Οι γυναίκες αποτελούν το 65,4% του συνόλου 
των ανέργων  σε σύγκριση µε το 34,6% των ανδρών. 
     Από το σύνολο των ανέργων οι 6.904 (41%) είναι άνεργοι που έχουν εργασθεί στο 
παρελθόν, ενώ οι 9.940 (59%) είναι άνεργοι οι οποίοι αναζητούν εργασία για πρώτη 
φορά. Η κατανοµή µεταξύ των ανέργων που αναζητούν εργασία για πρώτη φορά και 
αυτών που έχουν εργασθεί στο παρελθόν διαφέρει ανάµεσα στα δύο φύλλα. Έτσι 
στους άνδρες, στο σύνολο των 5.833 ανέργων, το 39,8% αναζητά εργασία για πρώτη 
φορά και το 60,2% έχει ξαναεργασθεί. Αντίθετα στις γυναίκες, η κατανοµή είναι 
αντίστροφη. ∆ηλαδή το 69,2% αναζητά εργασία για πρώτη φορά και το 30,8% έχει 
εργασθεί στο παρελθόν. Αυτό δείχνει όχι µόνο ότι οι γυναίκες βρίσκουν πιο δύσκολα 
εργασία, αλλά και ότι όταν µένουν άνεργες απογοητεύονται και αποχωρούν. 
 
 

4.2.6 Πρωτογενής τοµέας  
 
     Ο πρωτογενής τοµέας αντιπροσωπεύει το 40,2% της συνολικής απασχόλησης της 
περιφέρειας το 1991, έναντι 19,3% στο σύνολο της χώρας, το 55% το 1981 και το 
66,8% το 1971. Η κυριαρχία του πρωτογενούς τοµέα στην περιφέρεια ισχύει και σε 
νοµαρχιακό επίπεδο, δεν υπάρχει δηλαδή νοµός µε διαφορετική φυσιογνωµία από την 
άποψη αυτή. Με δεδοµένο αυτό το σηµείο διαφαίνεται µια τάση αυξανόµενης 
συµµετοχής του πρωτογενούς τοµέα στην οικονοµική βάση, µε την αύξηση της 
απόστασης από τον αναπτυξιακό άξονα Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης . 
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∆ιαχρονικά ο πρωτογενής τοµέας µειώνεται σε ορισµένες περιπτώσεις µε σχετικά 
ταχύ ρυθµό.  
     Ο πρωτογενής τοµέας της περιφέρειας  συµµετέχει  κατά  33%  στην   
διαµόρφωση του ΑΕΠ. Η φυτική παραγωγή  συµµετέχει κατά 70% περίπου στην 
Ακαθάριστη αξία παραγωγής  του  πρωτογενούς  τοµέα, έναντι  25%  της  
κτηνοτροφίας, ενώ µε ένα µικρό  ποσοστό  3%  συµµετέχει η αλιευτική παραγωγή 
και µε µόλις 1% η δασική παραγωγή. Στο  παρακάτω  γράφηµα  φαίνεται  η  
ποσοστιαία  κατανοµή  της απασχόλησης του πρωτογενή τοµέα στους νοµούς της 
περιφέρειας Πελοποννήσου (Απογραφή 1991). 
 
 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1991
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∆ιάγραµµα 4.4: Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης πρωτογενή τοµέα  

Πηγή: Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Α’ φάση.  
 
 

4.2.7 ∆ευτερογενής τοµέας  
 
     Ο δευτερογενής τοµέας είναι ο ισχυρότερος οικονοµικός τοµέας της περιφέρειας 
και παρουσιάζει µείωση του ποσοστού συµµετοχής του στο συνολικό Ακαθάριστο 
Προϊόν της περιφέρειας, η οποία όµως είναι αντίστοιχη της κάµψης που παρατηρείται 
σε επίπεδο χώρας. Πιο συγκεκριµένα ο δευτερογενής τοµέας της περιφέρειας 
συµµετέχει µε ποσοστό 27% το 1991 ενώ παρουσιάζεται µια συνεχής µείωση που 
φθάνει το 25% το 1994. Το 58% του συνολικού Ακαθάριστου προϊόντος παράγει η 
µεταποίηση, το 26% ο κλάδος των κατασκευών, το 10% ο κλάδος του ηλεκτρισµού 
και το 5% ο κλάδος των ορυχείων. 
     Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η ποσοστιαία κατανοµή του ΑΕΠ του 
δευτερογενή τοµέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά νοµό το 1994. Ο νοµός 
Κορινθίας συµβάλλει κατά 61,05%, ακολουθούν οι νοµοί Μεσσηνίας και Αργολίδας 
µε 16,96% και 14,16% αντίστοιχα και τέλος οι νοµοί Αρκαδίας µε 4,88% και 
Λακωνίας µε 2,93%. 
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ 

ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟ 

1991
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ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑ ΑΡΓΟΛΙ∆Α
ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

 
∆ιάγραµµα 4.5: Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης δευτερογενούς τοµέα  

Πηγή: Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Α’ φάση. . 
 
 
 

4.2.8 Τριτογενής τοµέας 
 
     Ο τριτογενής τοµέας αντιστοιχεί στο 41,5% της συνολικής απασχόλησης της 
περιφέρειας το 1991 (έναντι 55,2% στο σύνολο της χώρας), το 26,6% το 1981 και το 
25% το 1971. Ο τοµέας παρουσιάζει αυξητική πορεία αφού το 1994 φθάνει το 46%, 
αν και παραµένει σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε της χώρας, που αγγίζει το 60%. Ο 
τριτογενής τοµέας εµφανίζεται στην αρχή της δεκαετίας του 1990 αρκετά ισοµερώς 
κατανεµηµένος, µε κύριο χαρακτηριστικό τις σηµαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις κατά 
την διάρκεια της δεκαετίας του 1980, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν από την γεωργική 
έξοδο αλλά και από την αποβιοµηχάνιση.  
     Όσον αφορά τη διάρθρωση του προϊόντος του τριτογενή τοµέα το 1991 το 
εµπόριο συµµετέχει  µε  ποσοστό 22%, ο κλάδος της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Άµυνας µε 21%, οι διάφορες υπηρεσίες µε 14%, η υγεία και η εκπαίδευση µε 13% 
όσο και το ποσοστό των µεταφορών και επικοινωνιών, οι κατοικίες µε 12% και τέλος 
οι τράπεζες και ασφάλειες συµµετέχουν µε ποσοστό 5%.  
     Στο επόµενο γράφηµα παρουσιάζονται αναλυτικά οι νοµοί της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου βάσει της ποσοστιαίας συµµετοχής τους στην απασχόληση του 
τριτογενή τοµέα το 1991. 
 
       



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
 
52 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 
ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟ 1991
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ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑ ΑΡΓΟΛΙ∆Α ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
 

∆ιάγραµµα 4.6: Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης τριτογενούς τοµέα  
Πηγή:Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Α’ φάση.. 

 
 
 

4.3 Κοινωνικοοικονοµικά Χαρακτηριστικά Νοµών Περιφέρειας  
Πελοποννήσου       
 

4.3.1 . Νοµός  Αργολίδας  
 
     Ο νοµός Αργολίδας βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα της περιφέρειας 
Πελοποννήσου, συνορεύει βόρεια µε τον νοµό Κορινθίας, νοτιοανατολικά µε το 
τµήµα του νοµού Αττικής που βρίσκεται στην Πελοπόννησο, δυτικά και νότια µε τον 
νοµό Αρκαδίας και βρέχεται νότια και νοτιοανατολικά από τον Αργολικό κόλπο και 
βορειοανατολικά από τον Σαρωνικό κόλπο. Ο νοµός έχει έκταση 2.214 τετραγωνικά 
χλµ. και ο πληθυσµός του ανερχόταν σε 105.770 κατοίκους µε την απογραφή του 
2001.  
     Ο πληθυσµός του, όπως καταγράφηκε από την απογραφή του 2001, αποτελεί το 
16,1% του πληθυσµού της περιφέρειας µε πυκνότητα 49,1 κάτοικοι ανά τετραγωνικό 
χλµ. Από την δεκαετία του 1971 µέχρι αυτή του 1991 ο νοµός παρουσίασε µια 
συνολική αύξηση της τάξης του 5% (Στοιχεία ΕΣΥΕ).   
     Το ποσοστό συµµετοχής του πρωτογενούς τοµέα στο συνολικό ΑΕΠ είναι 29,6%, 
ενώ του δευτερογενούς τοµέα είναι µόλις 13,1% και είναι η µικρότερη συµβολή από 
τους νοµούς της περιφέρειας. Ενώ στον τριτογενή τοµέα το ποσοστό συµµετοχής 
κυµαίνεται µεταξύ 51% και 52%.  
     Ο νοµός  παρουσιάζει  µικρή  µείωση  του  ενεργού πληθυσµού κατά την περίοδο 
1971 – 1981 (0,7%) ενώ κατά την επόµενη δεκαετία 1981 – 1991 παρουσιάζει 
αύξηση του ενεργού πληθυσµού (7,33%) αρκετά υψηλότερη από την µέση αύξηση 
της περιφέρειας (1,6%) κατά την ίδια χρονική περίοδο. Ειδικότερα, η συνολική 
απασχόληση στον νοµό ήταν 36.768 άτοµα το 1971 , 36.358 άτοµα το 1981 ( µείωση 
κατά 1,1%) και 37.440 άτοµα το 1991 , όπου και παρουσιάζεται δηλαδή µια αύξηση 
περίπου 3%. Κατά το 1991, το 41,2% της συνολικής απασχόλησης του νοµού 
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απορροφάται από τον πρωτογενή τοµέα, το 17,6% από τον δευτερογενή και όµοια το 
41,2% από τον τριτογενή.  
     Τέλος, σχετικά χαµηλά ποσοστά ανεργίας παρουσιάζει ο νοµός, ο οποίος κινείται 
σε ευνοϊκότερα επίπεδα του συνόλου της περιφέρειας. 
 
 
 
4.3.2. Νοµός Αρκαδίας    

 
     Ο νοµός Αρκαδίας κατέχει το κεντρικό τµήµα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
συνορεύει µε όλους τους νοµούς της .Βόρεια µε τους νοµούς Αχαΐας και Κορινθίας, 
νότια  µε  τους νοµούς Λακωνίας και Μεσσηνίας, δυτικά  µε  τους  νοµούς Ηλείας και 
Μεσσηνίας, ανατολικά συνορεύει µε τον νοµό Αργολίδας και βρέχεται από τον 
Αργολικό κόλπο. Ο νοµός έχει έκταση 4.419 τετραγωνικά χλµ., είναι δηλαδή ο 
µεγαλύτερος νοµός της  περιφέρειας και ο τέταρτος από άποψη µεγέθους όλης της 
Ελλάδας. Από  την απογραφή του 2001 ο πληθυσµός του βρέθηκε να ανέρχεται στους 
102.035 κατοίκους, το οποίο  αντιστοιχεί  στο 17,3% του  πληθυσµού της 
περιφέρειας. Πρωτεύουσα  του νοµού είναι η Τρίπολη.  
     Ο νοµός έχει την χαµηλότερη πυκνότητα στην περιφέρεια (23,1 κάτοικοι ανά 
τετραγωνικό χλµ., το οποίο και  αποτελεί  το 1/3 της πληθυσµιακής πυκνότητας του 
συνόλου της χώρας) και είναι η τρίτη χαµηλότερη µεταξύ των  νοµών της χώρας µετά 
τους νοµούς Ευρυτανίας και Φωκίδας. Σηµαντική είναι η πληθυσµιακή του µείωση -
2,4%, ακόµα και στην δεκαετία του 1981 – 1991 όπου οι περισσότεροι νοµοί της 
χώρας σταθεροποιούν ή αυξάνουν τον πληθυσµό τους .Ακόµα και η Τρίπολη απλώς 
σταθεροποιεί τον πληθυσµό της µε πολύ χαµηλό ρυθµό µεταβολής της τάξης του 
0,09% (Στοιχεία ΕΣΥΕ). 
     Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός του νοµού Αρκαδίας αντιπροσωπεύει το 43% 
του συνολικού πληθυσµού. Από τους απασχολούµενους, 66% ασχολούνται στην 
αγροτική οικονοµία, 6% στην βιοµηχανία, 8% στις υπηρεσίες, 6% στο εµπόριο, 
εστιατόρια κτλ., 5% στις οικοδοµές , 4% στις µεταφορές , επικοινωνίες και 5% στα 
ορυχεία, ηλεκτρισµό κτλ. Ο νοµός αυτός είναι ο πιο φτωχός και καθυστερηµένος από 
τους νοµούς της περιφέρειας. Το ορεινό του έδαφος, η µεγάλη µεταναστευτική 
παράδοση ανάµεσα στους κατοίκους, η µη αξιοποίηση των φυσικών πηγών 
αποτελούν τα κύρια αίτια γι’ αυτήν την καθυστέρηση. 
     Σαν νοµός παρουσιάζει συνεχή µείωση του ενεργού πληθυσµού. Κατά την 
περίοδο 1971 - 1981  σηµειώνεται µείωση 1,2% και κατά την περίοδο 1981 – 1991 η 
µείωση φθάνει το 12,02%. Επίσης µείωση εµφανίζεται και στην συνολική 
απασχόληση στον νοµό από 45.152 άτοµα το 1971 σε 43.864 άτοµα το 1981 (µείωση 
2,85%) και σε 36.949 άτοµα το 1991 (µείωση 15,76%). Κατά το 1991, το 36,24% της 
συνολικής απασχόλησης απορροφάται από τον πρωτογενή τοµέα, το 20,5% από τον 
δευτερογενή και το 43,27% από τον τριτογενή τοµέα. 
     Για τον νοµό Αρκαδίας το ποσοστό συµµετοχής του πρωτογενούς τοµέα στο 
συνολικό ΑΕΠ είναι το µικρότερο όλων των νοµών της περιφέρειας 16,2%, του 
δευτερογενούς τοµέα είναι το µεγαλύτερο 31,9% ενώ τέλος του τριτογενούς 
κυµαίνεται µεταξύ 51% και 52%. Ο νοµός αναπτύχθηκε εντυπωσιακά τη δεκαετία 
του 1970 µε µοχλό τον δευτερογενή τοµέα. Μετά το 1990 όµως παρουσιάζονται 
χαµηλοί ρυθµοί ανάπτυξης που αντιστοιχούν στις γενικότερες εξελίξεις της Εθνικής 
Οικονοµίας. Μετά το 1980 παγιώνεται το νέο παραγωγικό πρότυπο της περιοχής το 
οποίο χαρακτηρίζεται από την µεγάλη και διαρκή µείωση της σχετικής σηµασίας του 
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πρωτογενή τοµέα, τη µείωση του δευτερογενή µε αιχµή την αποβιοµηχάνιση και 
αντιθέτως από την µεγάλη και σταθερή αύξηση της σηµασίας του τριτογενή τοµέα , 
µε εξαίρεση τον τουρισµό.6. 
     Ο νοµός, τέλος, να σηµειωθεί ότι µαζί µε τον νοµό Κορινθίας έχει την υψηλότερη 
ανεργία και µάλιστα σε ποσοστά που προσεγγίζουν αυτά του συνόλου της χώρας.  
 
 

4.3.3. Νοµός  Κορινθίας  

 
     Ο νοµός βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
και περιλαµβάνει µικρό τµήµα της Στερεάς Ελλάδας, ανατολικά της διώρυγας της 
Κορίνθου. Βόρεια βρέχεται από τον Κορινθιακό κόλπο, δυτικά συνορεύει µε τον 
νοµό Αχαΐας, νότια µε τους νοµούς Αρκαδίας και Αργολίδας, ενώ ανατολικά βρέχεται 
από τον Σαρωνικό κόλπο και συνορεύει µε τον νοµό Αττικής. Ο νοµός έχει έκταση 
2.290 τετραγωνικά χλµ., µε πρωτεύουσα την Κόρινθο και πληθυσµό 154.624 
κατοίκους, όπως µετρήθηκε στην απογραφή του 2001, που αντιστοιχεί στο 23,4% του 
πληθυσµού της περιφέρειας. Ως προς την µέση πληθυσµιακή πυκνότητα ο νοµός 
αυτός κατατάσσεται πρώτος στην περιφέρεια µε 67,5 κατοίκους ανά τετραγωνικό 
χλµ. 
     Ο νοµός κατόρθωσε να συγκρατήσει σε µεγάλο βαθµό τον πληθυσµό του κατά την 
διάρκεια της δεκαετίας του 1960, αλλά και να τον αυξήσει κατά 8,8% την δεκαετία 
1971 - 1981 και κατά 15,3% την δεκαετία 1981 -1991, ποσοστά σχεδόν τριπλάσιο 
από αυτό της περιφέρειας αλλά και της χώρας. 
     Στον τοµέα της απασχόλησης ο νοµός Κορινθίας χαρακτηρίζεται από µια συνεχή 
αύξηση από το 1971 από 36.524 άτοµα αυξήθηκαν σε 46.151 το 1981 και έφθασαν 
να είναι 50.117 τα άτοµα που απασχολούνται στον νοµό (ήτοι αύξηση 8,6%), δηλαδή 
το 23% του συνολικού ενεργού πληθυσµού της περιφέρειας. 
     Κατά το 1991 το 33,4% της συνολικής απασχόλησης απορροφάται από τον 
πρωτογενή τοµέα, το 21,83% από τον δευτερογενή και το 44,7% από τον τριτογενή 
τοµέα. Έτσι στον νοµό Κορινθίας το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα 
είναι χαµηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της περιφέρειας, προς 
όφελος του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα7. 
     Τέλος έχει το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής του πρωτογενούς τοµέα στο 
συνολικό ΑΕΠ κατά 35,6%, το ίδιο υψηλό είναι και το ποσοστό συµµετοχής του 
δευτερογενούς τοµέα µε 29,2% ενώ εξαίρεση παρουσιάζει ο τριτογενής τοµέας του 
νοµού µε ποσοστό συµµετοχής µόλις 35,2% και το µικρότερο από όλους τους 
υπόλοιπους νοµούς της περιφέρειας.  
 
 

4.3.4. Νοµός   Μεσσηνίας  

 
     Ο νοµός Μεσσηνίας µε πρωτεύουσα την Καλαµάτα βρίσκεται στο νότιο τµήµα 
της Πελοποννήσου, βόρεια  ορίζεται από τους νοµούς Ηλείας και Αρκαδίας, 
ανατολικά από τους νοµούς Αρκαδίας και Λακωνίας, ενώ νότια και δυτικά βρέχεται 
                                                 
6 Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας , Α’ φάση.  
7 ΕΣΥΕ. 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
 

55

από το Ιόνιο πέλαγος. Έχει έκταση 2.991 τετραγωνικά χλµ. και ο πληθυσµός της στην 
απογραφή του 2001 βρέθηκε 176.876  κάτοικοι, το οποίο αντιστοιχεί στο 27,5% του 
συνολικού πληθυσµού της περιφέρειας.  
     Ο πληθυσµός του νοµού ήταν κατά 27,1% αστικός, 17,4% ηµιαστικός και 55,5% 
αγροτικός. Προκύπτει επίσης ότι το 44,23% είναι πεδινός, το 44,23% ηµιορεινός και 
το 11,54% ορεινός. Ο νοµός είναι πληθυσµιακά ο µεγαλύτερος της περιφέρειας και η 
πυκνότητα του είναι αρκετά υψηλή (59,1 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χλµ.)8 . 
     Η απογραφή πληθυσµού για το 1991 και αφού ο νοµός παρουσίασε  µια µείωση 
της τάξης του 8,2% την περίοδο 1971 – 1981, κατέγραψε για πρώτη φορά µετά από 
τρεις δεκαετίες αύξηση του πληθυσµού του νοµού κατά 7,100 άτοµα σε σχέση µε το 
1981, δηλαδή της τάξης του 4,5%. Η αύξηση αυτή είναι µικρότερη τόσο από το 
σύνολο της περιφέρειας (5,3%) όσο και από το σύνολο της χώρας (5,4%) η οποία, ας 
σηµειωθεί, εµφανίζει σηµαντική κάµψη του ρυθµού πληθυσµιακής αύξησης σε σχέση 
µε την δεκαετία του 1970. Η αντίστροφη της δυναµικής της πληθυσµιακής 
συρρίκνωσης για τη Μεσσηνία αποτελεί µια πολύ ενθαρρυντική ένδειξη 
επανάκαµψης του νοµού σε πορεία ανάπτυξης. 
     Ο νοµός παρουσιάζει και αυτός συνεχή µείωση του ενεργού πληθυσµού τόσο κατά 
την περίοδο 1971 – 1981 (10,3%) όσο και κατά την επόµενη περίοδο 1981 – 1991 
(1,8%). Ο ενεργός πληθυσµός του νοµού το 1991 ανέρχεται σε 63.817 άτοµα, δηλαδή 
το 27,1% περίπου του συνολικά ενεργού πληθυσµού της περιφέρειας. 
     Η εξέλιξη της απασχόλησης στον νοµό σε γενικές γραµµές ακολουθεί τις 
πληθυσµιακές εξελίξεις της χώρας. Η µεγαλύτερη µείωση πραγµατοποιήθηκε την 
δεκαετία του 1960, κατά 20,4% και έκτοτε καταγράφεται µια τάση ανακοπής του 
ρυθµού µείωσης των απασχολουµένων, η οποία όµως δεν έχει ακόµα δώσει θετικούς 
ρυθµούς αύξησης. Τη δεκαετία του 1980 και παρά την µικρή πληθυσµιακή αύξηση, ο 
αριθµός των απασχολούµενων µειώθηκε. Ειδικότερα, η συνολική απασχόληση στον 
νοµό ήταν 71.188 άτοµα το 1971, 63.108 άτοµα το 1981 (µείωση 11,4%) και 59.073 
άτοµα το 1991 (µείωση 6,4%). Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΚΕΠΕ, το 1994 το 
σύνολο των απασχολούµενων έφθασε τα 58.747 άτοµα, σηµείωσε δηλαδή µέσα στην 
τριετία 1991 – 1994 µείωση κατά 0,6%. 
     Σχετικά µε την κατανοµή της απασχόλησης σε επί µέρους τοµείς, το 1991 ο 
µεγαλύτερος αναλογικά τοµέας είναι ο τριτογενής, ο οποίος απορροφά το 42,23% της 
συνολικής απασχόλησης του νοµού, ποσοστό µεγαλύτερο από αυτό του πρωτογενή 
που  έχει φθάσει τα επίπεδα του 38,64% της συνολικής απασχόλησης, ενώ στον 
δευτερογενή  απασχολείται το 19,1% των απασχολούµενων. Σε σχέση µε το σύνολο 
της χώρας ο νοµός Μεσσηνίας εµφανίζεται µε σαφή αγροτικό προσανατολισµό, όπως 
εξάλλου και όλοι οι υπόλοιποι νοµοί της περιφέρειας, δεδοµένου ότι η αναλογία 
απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα είναι διπλάσια από την αντίστοιχη της 
χώρας, µε τον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα να υπολείπονται αντίστοιχα κατά 
23% και 21%. 
     Τέλος να σηµειώσουµε ότι στον νοµό το ποσοστό συµµετοχής του πρωτογενούς 
τοµέα στο συνολικό ΑΕΠ του νοµού είναι 30,5%, του δευτερογενή τοµέα 18,4% και 
του τριτογενή  κυµαίνεται µεταξύ 51% και 52%9. 
 
 
 
 

                                                 
8 Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας , Α’ φάση. 
9 ΕΣΥΕ. 
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4.3.5. Νοµός  Λακωνίας      

  
     Ο νοµός βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τµήµα της περιφέρειας, βόρεια ορίζεται 
από τον νοµό Αρκαδίας, δυτικά από τους νοµούς Αρκαδίας και Μεσσηνίας και από 
τον Μεσσηνιακό κόλπο, νότια από τον Λακωνικό κόλπο και ανατολικά από τον νοµό 
Αρκαδίας και το Μυρτώο πέλαγος. Έχει έκταση 3.636 τετραγωνικά χλµ., 
πρωτεύουσα την Σπάρτη και πληθυσµό 99.637 κατοίκους, όπως έδειξε η απογραφή 
του 2001. Είναι ο µικρότερος σε πληθυσµό νοµός της περιφέρειας και αντιστοιχεί στο 
15,8%  του συνολικού της πληθυσµού.  
     Η πληθυσµιακή πυκνότητα του νοµού είναι 26,3 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χλµ. Ο 
πληθυσµός είναι κατά  15,4% αστικός, κατά 12,5% ηµιαστικός και 72,1%  αγροτικός. 
Ήταν επίσης κατά 47,38% πεδινός, 38,5% ηµιορεινός και κατά 14,11% ορεινός. Ο  
πληθυσµός παρουσίασε µεγάλη µείωση του ενεργού πληθυσµού κατά την περίοδο 
1971 – 1981 (13,7%), ενώ κατά την περίοδο 1981 – 1991 παρουσιάζει αύξηση του 
ενεργού πληθυσµού κατά 2,7%, αρκετά υψηλότερη από την µέση αύξηση της 
περιφέρειας  (1,6%) την ίδια χρονική περίοδο10. 
     Με  βάση τις καταγραφές ο νοµός την περίοδο 1971 – 1981 παρουσιάζει τεράστια 
µείωση  της απασχόλησης 48,76%, από 69.544 άτοµα το 1971 σε 35.637 το 1981), 
ενώ  το 1991 παρουσιάζει  µια  µικρή  αύξηση τη  τάξης του  0,92%, αφού  έφθασε τα 
35.965 άτοµα. Το 10,8% της συνολικής απασχόλησης απορροφάται από τον 
δευτερογενή τοµέα, το  54,88%  από  τον πρωτογενή και  το 34,3% από τον 
τριτογενή. Σε επίπεδο νοµών, ο νοµός Λακωνίας παρουσιάζει τα χαµηλότερα 
ποσοστά ανεργίας κατά την περίοδο 1971 – 1991, σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους 
νοµούς της περιφέρειας. 
     Τέλος, να σηµειώσουµε ότι το ποσοστό συµµετοχής του πρωτογενούς τοµέα στο 
συνολικό ΑΕΠ του νοµού είναι 36,1% και είναι το υψηλότερο των νοµών της 
περιφέρειας, του δευτερογενούς είναι 18,3% και του τριτογενούς κυµαίνεται µεταξύ 
51% και 52%. 
 
 
 

4.4 Κοινωνικοοικονοµικά  Χαρακτηριστικά Περιφέρειας  ∆υτικής 
Ελλάδας  
 

4.4.1 Γεωγραφική θέση – Έκταση 
 
     Η Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας καταλαµβάνει το βορειοδυτικό τµήµα της 
Πελοποννήσου, δηλαδή τους νοµούς Αχαΐας και Ηλείας και το δυτικό άκρο της 
Στερεάς Ελλάδας µε  τον  νοµό  Αιτωλοακαρνανίας . Έχει  ως  έδρα την  Πάτρα, την 
τρίτη σε  µέγεθος πόλη της χώρας. Συνορεύει   ανατολικά µε τους νοµούς 
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και µε τους 
νοµούς Κορινθίας και Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, βόρεια µε τον νοµό 
Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου και νότια µε τους νοµούς Μεσσηνίας και Αρκαδίας, 
που ανήκουν και αυτοί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Βρέχεται δυτικά από το 

                                                 
10 Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας , Α’ φάση. 
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Ιόνιο Πέλαγος, βόρεια από τον Αµβρακικό κόλπο και ενδιάµεσα από τον Κορινθιακό 
και Πατραϊκό κόλπο11. 
     Έχει έκταση 11.350 τετραγωνικά χλµ. και καλύπτει το 8,6% της συνολικής 
έκτασης της χώρας. Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι η έκτη σε έκταση 
περιφέρεια, αφού προηγούνται αυτές της Αττικής, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, 
Στερεάς Ελλάδας και Μακεδονίας. Από την απογραφή του 2001 ο πληθυσµός της 
µετρήθηκε 740.506 κατοίκους, γεγονός που την καθιστά τέταρτη σε πληθυσµό 
περιφέρεια της Ελλάδας µετά τις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, 
συγκεντρώνοντας το 6,9% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χάρτης 2 :  Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
                                        Πηγή:http://www.roe.gr/region/face.htm 

 
 
 

4.4.2  Μορφολογία - Ανάγλυφο   
 
     Η γεωµορφολογία της περιφέρειας παρουσιάζει εξαιρετική ποικιλία. Συνδυάζει 
εκτεταµένα παράλια, αφού όλοι οι νοµοί βρέχονται από θάλασσα, υψηλά όρη, όπως 
τα Αροάνια µε 2.335 υψόµετρο και  το Παναχαϊκό µε 1.926, στον νοµό Αχαΐας, τον 

                                                 
11 ΕΣΥΕ. 
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Ερύµανθο µε 2.222 υψόµετρο στον νοµό Ηλείας και τα Ακαρνανικά όρη µε 
υψόµετρο 1.589 στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας  και πλούσιο υδάτινο δυναµικό µε 
µεγάλες φυσικές  λίµνες και σηµαντικούς ποταµούς. Αναφέρουµε ενδεικτικά την 
Τριχωνίδα µε έκταση 95,84 τετραγωνικά χλµ. που είναι και η µεγαλύτερη της χώρας, 
την Αµβρακία µε έκταση 14,45 τετραγωνικά χλµ., την Λυσιµαχεία µε 13 τετραγωνικά 
χλµ., την λίµνη Καϊάφα κ.α. Το τοπίο  συµπληρώνεται µε τους ποταµούς  Αχελώο  µε  
µήκος 220 χλµ. που τον καθιστά δεύτερο σε µήκος ποταµό στην χώρα µας, τον 
Αλφειό µε 110 χλµ. µήκος, τον Πηνειό, τον Εύηνο, τον Σελινούντα, τον  Βουραϊκό, 
τον Πείρο και τον Γλαύκο.  
     Στο µεγαλύτερο ποσοστό της περιφέρειας τα εδάφη της είναι ορεινά (45,3%) και 
ηµιορεινά (25,6%) ενώ µόλις το 29,1% ανήκει σε πεδινές εκτάσεις. Τα ποσοστά αυτά 
παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφηµα. 
 
 
 
 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

45,10%

25,80%

29,10%

ΟΡΕΙΝΑ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΠΕ∆ΙΝΑ
 

 
∆ιάγραµµα 4.7: Μορφολογία εδάφους περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  
Πηγή:Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Α’ φάση. 

 

 

4.4.3 ∆ηµογραφικά στοιχεία      
  
     Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, µε βάση την πληθυσµιακή απογραφή της 
Ε.Σ.Υ.Ε. του 2001 έχει πληθυσµό 740.506 κατοίκους αυξηµένος κατά 4,6% σε σχέση 
µε την απογραφή του 1991, µε αύξηση χαµηλότερη αυτή του συνόλου της χώρας , 
που ήταν 6,9%.  
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
 

59

      
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
1991  

% ΑΣΤΙΚΟΣ ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 228.180 32 75.853 38.357 113.970 

ΑΧΑΪΑΣ 300.078 42 198.664 9.732 91.682 

ΗΛΕΙΑΣ 179.429 26 44.517 32.775 102.137 

ΣΥΝΟΛΟ 
Π.∆.Ε 

707.687 100 319.034 80.864 307.789 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

10.259.000  6.036.660 1.312.774 2.910.446 

 
Πίνακας  4.4.1  Κατανοµή πληθυσµού Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας   
Πηγή:http://www.roe.gr/region/face.htm 
 
 
Στον Πίνακα 4.4.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία πληθυσµού 
και κατανοµής του σε αστικό, ηµιαστικό και αγροτικό για το 1991, κατά νοµό12 . 
     Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι ο πληθυσµός των νοµών Αιτωλοακαρνανίας 
και Ηλείας είναι κυρίως αγροτικός, σε αντίθεση µε τον νοµό Αχαΐας που 
χαρακτηρίζεται αστικός. Σε γενικές γραµµές ο αστικός πληθυσµός της περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας του 1991 αποτελεί το 45,1%, ο ηµιαστικός το 11,4% και ο 
αγροτικός το 43,5%. Το επόµενο διάγραµµα δείχνει τα ποσοστά αυτά . 
 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΤΙΚΟΥ-ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΥ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1971-1991 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
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∆ιάγραµµα 4.8:Κατανοµή πληθυσµού στην περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (1971-
1991) 

Πηγή: Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Α’ φάση. 

                                                 
12 Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας , Α’ φάση. 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
 
60 

  
 
ΝΟΜΟΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

  
ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΡΥΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

 1971 1981 1991 1996 1971-
1981 

1981-
1991 

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 228.989 219.764 228.180 234.578 -0.4% +0.4% 

ΑΧΑΪΑΣ 240.854 275.193 300.078 316.628 +1.4% +0.9% 

ΗΛΕΙΑΣ 164.061 160.305 179.429 182.610 -0.2% +1.2% 

ΣΥΝΟΛΟ 
Π.∆.Ε 

633.904 655.262 707.687 733.816 +0.3% +0.8% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

8.768.128 9.740.417 10.259.900 10.475.878 +1.1% +0.5% 

 
Πίνακας  4.4.2  Εξέλιξη πληθυσµού και µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής αυτού  
                          στην περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας   
Πηγή:http://www.roe.gr/region/face.htm 

 
 
  Η εξέλιξη του πληθυσµού της περιφέρειας για τα έτη 1971 , 1981 , 1991 και 1996 
καθώς και ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής συγκριτικά µε το σύνολο της χώρας , 
φαίνονται στον Πίνακα 4.4.2 . 
 
     Από τον πίνακα αυτό είναι φανερό ότι ο νοµός Αχαΐας είναι ο πολυπληθέστερος 
της περιφέρειας, ο δε µέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής είναι θετικός και ξεπερνά 
αυτόν της χώρας και για τις δύο δεκαετίες. Αντιθέτως, οι νοµοί Αιτωλοακαρνανίας 
και Ηλείας κατά την δεκαετία 1971 – 1981 παρουσίασαν πληθυσµιακή µείωση, η 
οποία όµως ανατράπηκε κατά την δεκαετία 1981 – 1991.   
     Μετά την πρόσφατη διοικητική διαίρεση (Ν. 2539/97) η Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδας αποτελείται από 74 ΟΤΑ. Αναλυτικά κατά νοµό παρουσιάζεται η ακόλουθη 
εικόνα, στον Πίνακα 4.4.3. 
 
 

Ο Τ Α Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
Π.∆.Ε 

∆ΗΜΟΙ 29 21 22 72 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ -- 2 -- 2 

ΣΥΝΟΛΟ 29 23 22 74 

 
Πίνακας  4.4.3  ∆ιοικητική διαίρεση περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  
Πηγή: http://www.roe.gr/region/face.htm 
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     Ο ∆ήµος Πατρών είναι ο πολυπληθέστερος, όπως προκύπτει από την απογραφή 
της Ε.Σ.Υ.Ε. του 1991. Συνολικά παρατηρείται ότι σηµαντική αύξηση του 
πληθυσµού παρουσιάζουν κυρίως οι παραθαλάσσιοι δήµοι των νοµών Αχαΐας και 
Ηλείας και οι παρά τον οδικό άξονα Ναυπάκτου – Αγρινίου του νοµού 
Αιτωλοακαρνανίας. Αντίθετα, οι ορεινοί δήµοι παρουσιάζουν πληθυσµιακή µείωση, 
αναδεικνύοντας το έλλειµµα ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της περιφέρειας. 
     Η κατανοµή οµάδων ηλικιών του πληθυσµού της περιφέρειας είναι 21,27% για 
παιδιά από 0 µέχρι 15 ετών, 64,21% για τους ενήλικες από 16 έως 64 ετών και 
14,52% για ανθρώπους ηλικιωµένους, δηλαδή άνω των 65 χρονών. Η περιφέρεια, να 
επισηµάνουµε, ότι παρουσιάζει µεγαλύτερα ποσοστά από το σύνολο της χώρας στις 
µικρές και µεγάλες ηλικίες, ενώ στις παραγωγικές ηλικίες το ποσοστό είναι 
µικρότερο από το αντίστοιχο της χώρας. Τα στοιχεία αυτά φαίνονται στο παρακάτω 
διάγραµµα.  
 
 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΑ∆ΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
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∆ιάγραµµα 4.9:  Κατανοµή οµάδων ηλικίας στην περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας  
Πηγή: Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Α’ φάση. 

 
Ακολουθεί η πληθυσµιακή κατάταξη των δήµων της Περιφέρειας της ∆υτικής 

Ελλάδος, καθώς είναι αναγκαία η προσάρτησή τους. Η γεωγραφική θέση αυτών των 
αστικών σηµείων αποτελεί πηγή επιρροής για την κυκλοφορία του νέου δρόµου. 
Εξάλλου η ∆υτική Ελλάδα «παίζει» καθοριστικό ρόλο, γιατί είναι πιο κοντά στην 
πρωτεύουσα της Ελλάδας, την Αθήνα, από ότι η Ήπειρος µε αποτέλεσµα να 
παρατηρείτε µεγαλύτερη κινητικότητα.         
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ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ∆ΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001) 
 

∆ΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  
ΠΑΤΡΩΝ  ΑΧΑΪΑΣ 164534  
Αγρινίου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 43605  
Πύργου ΗΛΕΙΑΣ 35681  
Αµαλιάδας ΗΛΕΙΑΣ 32016  
ΑΙΓΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 27741  
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 17597  
Ναυπάκτου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 17460  
Σκιλλούντος ΗΛΕΙΑΣ 15487  
ΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 13291  
Αµφιλοχίας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 12877  
Ζαχάρως ΗΛΕΙΑΣ 11841  
ΜΕΣΣΑΤΙ∆ΟΣ  ΑΧΑΪΑΣ 11765  
Γαστούνης ΗΛΕΙΑΣ 11460  
Βουπρασίας ΗΛΕΙΑΣ 11144  
Αρχαίας Ολυµπίας ΗΛΕΙΑΣ 11141  
∆ΥΜΗΣ  ΑΧΑΪΑΣ 10955  
Οινιάδων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 10280  
Θέρµου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9304  
Ωλένης ΗΛΕΙΑΣ 9046  
ΛΑΡΙΣΣΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 8858  
Ανακτορίου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 8846  
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 8634  
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  ΑΧΑΪΑΣ 8609  
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ   ΑΧΑΪΑΣ 7634  
Αιτωλικού ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 7279  
Αστακού ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 7230  
Θεστιέων ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 7166  
∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 7073  
ΩΛΕΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 6905  
ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 6871  
Αρακύνθου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6448  
Στρατού ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6443  
Λεχαινών ΗΛΕΙΑΣ 6304  
ΦΑΡΡΩΝ  ΑΧΑΪΑΣ 6262  
Ίναχου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6168  
Πηνείας ΗΛΕΙΑΣ 5482  
ΤΡΙΤΑΙΑΣ   ΑΧΑΪΑΣ 5477  
Βαρθολοµίου ΗΛΕΙΑΣ 5345  
Μεδεώνος ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5264  
Μακρύνειας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5235  
ΜΟΒΡΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 5132  
ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 5049  
Νεάπολης ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5013  
Φολόης ΗΛΕΙΑΣ 5007  
ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 4503  
Κεκροπίας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4478  
Παράβολας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4472  
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Ιορδανού ΗΛΕΙΑΣ 4447  
Ανδραβίδας ΗΛΕΙΑΣ 4226  
Κάστρου-Κυλλήνης ΗΛΕΙΑΣ 4058  
ΕΡΙΝΕΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 3911  
ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 3876  
Αλιφείρας ΗΛΕΙΑΣ 3844  
Βώλακος ΗΛΕΙΑΣ 3810  

 
 

 

4.4.4 ΑΕΠ13 
 
     Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, µε την απογραφή του 
2001 υπολογίζεται 9.420 Ευρώ και βρίσκεται σε χαµηλότερη θέση από το αντίστοιχο 
µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, που είναι 11.886 Ευρώ. Συγκεκριµένα 
ανέρχεται στο 83,7% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας για το έτος 1994.  
Η ∆υτική Ελλάδα την τριετία 1989 – 1991 βρισκόταν στην ενδέκατη θέση των 
περιφερειών της Ε.Ε. µε το χαµηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, πλησιάζοντας µόλις το 
40,8% του µέσου όρου της Ε.Ε., ενώ το 1996 καταλαµβάνει την δωδέκατη θέση, 
καλύπτοντας  το 58% του µέσου όρου της Ε.Ε.  

Η εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ της Περιφέρειας παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 4.4.4 : 
 
 
 
ΝΟΜΟΙ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Ν. Αιτωλοακαρνανίας 77,2 75,1 72,4 72,0 72,7 73,9 74,3 74,3 
Ν. Αχαΐας  95,4 85,7 86,2 88,7 89,6 90,3 89,5 89,2 
Ν. Ηλείας 75,9 72,7 79,5 78,7 75,5 74,6 75,6 75,6 
Σύνολο Περιφέρειας 85,0 79,0 80,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 

  
 Πίνακας   4.4.4  ΑΕΠ κατά κεφαλήν ως ποσοστό του Εθνικού Μέσου Όρου   
Πηγή : Οι Νοµοί της Ελλάδας 2001, all media publications – Περιοδικό Επιλογή 
 
 

Η περιφέρεια παράγει το 5,97% του συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος της χώρας. Στον πρωτογενή τοµέα παράγεται το 27%, στον δευτερογενή 
το21% και στον τριτογενή τοµέα το 51% του περιφερειακού Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την χώρα είναι 15% για τον πρωτογενή τοµέα    
25% για τον δευτερογενή και 60% για τον τριτογενή τοµέα. Από αυτό διαφαίνεται, 
διαχρονικά, µια στροφή της περιφερειακής οικονοµίας προς τον τριτογενή τοµέα, 
αφού αυξάνεται η συµµετοχή του τοµέα αυτού στο συνολικό περιφερειακό ΑΕΠ και 
κάµψη του πρωτογενή και µικρότερη του δευτερογενή τοµέα. 
     Η συµµετοχή του πρωτογενούς τοµέα της περιφέρειας στον σχηµατισµό του ΑΕΠ 
του τοµέα της χώρας µειώθηκε από 11,3% το 1981 σε 10,7% το1991 και σε 10,6% το 

                                                 
13Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας , Α’ φάση.  
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1994. Το ίδιο και η συµµετοχή του δευτερογενούς τοµέα της περιφέρειας στον 
σχηµατισµό του ΑΕΠ του τοµέα στην χώρα παρουσιάζει µείωση από 5,2% το 1981 
σε 5% το 1991 και φθάνει το 4,7% το 1994. Τέλος η συµµετοχή του τριτογενούς 
τοµέα της περιφέρειας µειώθηκε από 4,8% το 1981 σε 4,5% το 1991 και αυξήθηκε 
τελικά το 1994 σε 5,2%. 
     Όσον αφορά την παραγωγικότητα της ∆υτικής Ελλάδας, υστερεί σε σχέση µε την 
παραγωγικότητα της Ε.Ε., ενώ είναι λίγο υψηλότερη από το µέσο εθνικό επίπεδο. 
Συγκεκριµένα, το 1996 η παραγωγικότητα της περιφέρειας καλύπτει το 73% του 
µέσου όρου της Ε.Ε., ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας είναι 72%, 
παρουσιάζοντας µια µικρή βελτίωση σε σχέση µε το έτος 1993 που το αντίστοιχο 
ποσοστό ήταν 72%.  
 
 

4.4.5  Ανεργία – Ενεργός πληθυσµός – Απασχόληση14     
 
     Ο ενεργός πληθυσµός της ∆υτικής Ελλάδας ανέρχεται σε 254.202 κατοίκους, ενώ 
οι απασχολούµενοι είναι 232.800 το έτος 1997. Η διαχρονική εξέλιξη του ενεργού 
πληθυσµού και της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια (1991- 1997) παρουσιάζεται 
φθίνουσα, παρά την συνολική αύξηση του πληθυσµού της περιφέρειας.         
Χαρακτηριστικά, από 7,1% του ενεργού πληθυσµού της χώρας το 1981, µειώθηκε 
στο 6,8% το 1991 και σε 6,6% το 1994. Τόσο η περιφέρεια όσο και οι νοµοί  
ακολούθησαν τις µεταβολές στην σύνθεση της απασχόλησης για την χώρα κατά το 
διάστηµα 1971 – 1991. Ειδικότερα η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα µειώθηκε, 
η απασχόληση στον τριτογενή τοµέα και στον κλάδο των τραπεζών και ασφαλειών 
αυξήθηκε και αυτή στον δευτερογενή τοµέα αυξήθηκε την δεκαετία 1971- 1981 και 
µειώθηκε την επόµενη δεκαετία 1981 – 1991.  
     Στον παρακάτω πίνακα 4.4.5 παρουσιάζονται το εργατικό δυναµικό της 
περιφέρειας, οι απασχολούµενοι, ο αριθµός και το ποσοστό ανεργίας, το οποίο 
προκύπτει αν διαιρέσουµε τον αριθµό των ανέργων µε το σύνολο του εργατικού 
δυναµικού. 
 
    
Περιφέρεια 
∆υτικής 
Ελλάδας 

1996 1997 1998 1999 2000 

Εργατικό 
∆υναµικό 

252.200 254.200 266.600 253.100 261.000 

Απασχολούµενοι 228.800 232.800 237.400 223.400 234.500 

Άνεργοι 23.400 21.400 29.200 29.700 26.500 

Ποσοστά 
Ανεργίας  (%) 

9,2 8,4 11 11,8 10,2 

 
Πίνακας 4.4.5  Εργατικό δυναµικό περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  
Πηγή:http://www.roe.gr/region/face.htm 
                                                 
14 Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας , Α’  φάση. 
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     Το 41,5% των απασχολούµενων εργάζεται στον πρωτογενή τοµέα, το 17,6% στον 
δευτερογενή και το 40,9% στον τριτογενή τοµέα, ενώ τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά 
είναι 19,8%, 22,5% και 57,7%, όπως προκύπτουν από την απογραφή του 1997.Την 
περίοδο 1993 – 1997 παρατηρήθηκε  µικρή µείωση  του ποσοστού απασχόλησης 
στον πρωτογενή τοµέα και µικρή  αύξηση  σε  αυτά  του δευτερογενή και τριτογενή 
τοµέα. Φαίνεται δηλαδή µια σαφής τάση ενίσχυσης του δευτερογενή τοµέα και 
µείωσης του πρωτογενή, ενώ και  στον τριτογενή τοµέα παρατηρείται κάποια 
αύξηση. 
     Αν συγκρίνουµε τώρα τα ποσοστά ανεργίας της περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε 
αυτά της Ε.Ε. Σε γενικές γραµµές η περιφέρεια εµφανίζει ποσοστό της τάξης του 8% 
- 10% και την καθιστά στην ‘οµάδα’  µε µεσαίους δείκτες ανεργίας, ενώ µε βάση το 
ποσοστό των ανέργων κάτω των 25 ετών βρίσκεται στην κατηγορία µε τους 
υψηλότερους δείκτες ανέργων νέων, αφού το ποσοστό αυτό είναι µεγαλύτερο του 
30% σε αντιστοιχία µε αυτό της χώρας που κυµαίνεται µεταξύ των 15,9% και 32,3%. 
Τέλος όσον αφορά την ανεργία των γυναικών, η περιφέρεια βρίσκεται στην 
κατηγορία µε τον δεύτερο υψηλότερο δείκτη στον Ευρωπαϊκό χώρο, αφού το 
ποσοστό είναι 13% - 15% . 

Η διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας της ∆υτικής Ελλάδας τα τελευταία χρόνια 
δείχνει τάσεις µείωσης. Συγκεκριµένα, το ποσοστό ανεργίας το έτος 1993 ήταν 
10,6%, ενώ το 1997 έπεσε στο 8,4% (τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά ανεργίας είναι 
9,7% και 10,3%). Το ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας στο σύνολο των ανέργων 
ανέρχεται στο 67,7%, ενώ για την χώρα στο 57,1%. Από τα ποσοστά αυτά φαίνεται 
ότι ενώ η Περιφέρεια ξεπερνά την κρίση της αποβιοµηχάνισης, έχει ως κατάλοιπο την 
υψηλή µακροχρόνια ανεργία (Τα παραπάνω προκύπτουν από επεξεργασµένα στοιχεία 
Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού Ε.Σ.Υ.Ε.) .  
 
 

4.4.6 Πρωτογενής Τοµέας15   

    
     Ο πρωτογενής  τοµέας αποτελεί τον  κυριότερο παραγωγικό τοµέα της 
περιφέρειας, ενώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι νοµοί Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας 
χαρακτηρίζονται ως οι περισσότερο αγροτικοί νοµοί της. Πιο συγκεκριµένα, στον 
νοµό Αιτωλοακαρνανίας εµφανίζεται τάση εξειδίκευσης στην φυτική παραγωγή, µε 
βασικότερους  κλάδους την ελαιοκαλλιέργεια, τα κηπευτικά, τα εσπεριδοειδή, την 
αµπελοκαλλιέργεια, την βιοµηχανική τοµάτα, το βαµβάκι και τα καπνά. Οι 
καλλιέργειες αυτές έχουν  αξιόλογες προοπτικές εξέλιξης αφού υπάρχει δυνατότητα 
παραπέρα ικανοποίησης της συνολικής εγχώριας ζήτησης, την υποκατάσταση των 
εισαγόµενων, ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων και την αύξηση των εξαγωγών. 

Από τα εδάφη που ανήκουν στην περιφέρεια, οι καλλιεργούµενες εκτάσεις 
αντιπροσωπεύουν το 31%, οι βοσκότοποι το 37,6%, τα δάση το 23,3%, εκτάσεις 
οικισµών το 3,2% και εκτάσεις καλυµµένες µε νερό το 3,9%. Το ποσοστό 
καλλιεργήσιµης γης και δασών υπερτερούν ελαφρώς των αντίστοιχων εθνικών 
ποσοστών ενώ το ποσοστό βοσκοτόπων υπολείπεται ελαφρώς, όπως προκύπτει από 
την απογραφή του 1991. Η καλλιεργήσιµη γη κατανέµεται γεωγραφικά σε 53,5% 
πεδινή, 24% ηµιορεινή και 22,5% ορεινή έκταση.  

                                                 
15 Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας , Α’ φάση. 
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Η κτηνοτροφική παραγωγή δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα µε 
αποτέλεσµα η συµµετοχή της ζωικής παραγωγής στο γεωργικό εισόδηµα να είναι 
χαµηλή, ενώ και οι δυνατότητες οικονοµικής εκµετάλλευσης των δασών για 
παραγωγή ξυλείας είναι περιορισµένες. Ο αλιευτικός κλάδος παρουσιάζει σηµαντική 
ανάπτυξη, ενώ δυναµισµό εµφανίζουν ιδιαίτερα η αλιεία εσωτερικών υδάτων και οι 
υδατοκαλλιέργειες στις οποίες η περιφέρεια έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα  λόγω 
της γεωµορφολογία της. Τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται αναλυτικά στο επόµενο 
διάγραµµα.      

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ε∆ΑΦΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

31,00%

37,60%
1,00%

3,20%

23,30%

3,90%

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
∆ΑΣΗ ΚΑΛ/ΝΕΣ ΑΠΟ ΝΕΡΟ

 
∆ιάγραµµα 4.10:Κατανοµή εδαφών περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  
Πηγή: Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Α’ φάση. 

 
 

 

4.4.7  ∆ευτερογενής τοµέας16  
 
     Ο δευτερογενής τοµέας στην περιφέρεια δεν σηµείωσε τις θετικές εξελίξεις του 
πρωτογενούς. Το ΑΕΠ του δευτερογενή τοµέα αυξήθηκε από 20.500 Ευρώ το 1981 
σε 21.830 Ευρώ το 1991 παρουσιάζοντας εν συνεχεία µείωση της τάξης του 10% 
φθάνοντας τα 19.935 Ευρώ το 1994. Η µείωση αυτή είναι αποτέλεσµα της µείωσης 
της συµµετοχής των κλάδων της µεταποίησης και του ηλεκτρισµού  -φωταερίου – 
νερού και της αύξησης της συµµετοχής του κλάδου των ορυχείων, ενώ η συµµετοχή 
του κλάδου των κατασκευών έµεινε σταθερή. 
     Ειδικότερα, ο κλάδος της µεταποίησης είναι ο πιο σηµαντικός τόσο από την 
άποψη του ΑΕΠ όσο και από την άποψη των θέσεων εργασίας. Η µεταποιητική 
δραστηριότητα στην περιφέρεια είναι συγκεντρωµένη κατά µήκος των εθνικών οδών 
Κορίνθου – Πατρών – Πύργου – Ολυµπίας και Πατρών – Μεσολογγίου – Αγρινίου – 
Αµφιλοχίας. 
     Από όλους τους νοµούς, αυτός της Αχαΐας µπορεί να χαρακτηριστεί σαν ο κατ ‘ 
εξοχήν µεταποιητικός νοµός. Με δεδοµένα τον δυναµισµό του πρωτογενούς τοµέα 

                                                 
16 Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας , Α’ φάση. 
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και τις αξιόλογες δυνατότητες του τουρισµού, η µεταποίηση στην περιφέρεια 
παρουσιάζει ουσιαστικές προοπτικές. Η παραπέρα ανάπτυξη της µεταποίησης θα 
συµβάλλει στην αύξηση του περιφερειακού εισοδήµατος και στην πληρέστερη 
εκµετάλλευση και αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων, τη συγκράτηση των 
δυναµικών υλικών κοινωνικών συνθηκών στην περιφέρεια. 
 
 

4.4.8  Τριτογενής τοµέας17    

 
     Ο τριτογενή  τοµέας  αύξησε  το ποσοστό συµµετοχής στην διαµόρφωση του 
ΑΕΠ, ενώ σε επίπεδο χώρας διατήρησε σταθερό το ποσοστό συµβολής του στον 
σχηµατισµό του προϊόντος του τοµέα. Στις περιφερειακές εξελίξεις συνέβαλαν και οι 
τρεις νοµοί και στις εθνικές πρώτα η Αχαΐα και µετά η Αιτωλοακαρνανία . 
     Το ΑΕΠ του τριτογενή τοµέα αυξήθηκε σταδιακά από 30.354 Ευρώ το 1981 σε 
37.210 Ευρώ το 1991 φθάνοντας τα 44.869 Ευρώ το 1994, δηλαδή συνολική αύξηση 
από το 1981 της τάξης του 47,8%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην συµβολή των 
κλάδων µεταφορών – επικοινωνιών, των τραπεζών, ασφαλειών, της δηµόσιας 
διοίκησης  και άµυνας και της εκπαίδευσης – υγείας και της µείωσης της συµβολής 
των κλάδων του χονδρικού – λιανικού εµπορίου.  
     Η απασχόληση στον τριτογενή τοµέα αυξήθηκε από 53.841 άτοµα το 1981 σε 
108.010 άτοµα το 1991, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 100,6%. Η 
περιφέρεια έχει σηµαντικές δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του τριτογενούς 
τοµέα. Στο εµπόριο για την κατασκευή αποθηκευτικών χώρων διακίνησης των 
προϊόντων και διατήρησης των νωπών και κατεψυγµένων προϊόντων. Προοπτικές 
εµφανίζει και η τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων, υπερπηδώντας τις δυσχέρειες 
διάθεσής τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. ∆υνατότητες παρουσιάζονται και για 
τη δηµιουργία εµπορικών κέντρων στις πόλεις της περιφέρειας, που ευνοούνται τώρα, 
µετά την ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου. Και τέλος ο κλάδος των µεταφορών έχει 
εξαιρετικές προοπτικές για την αξιοποίηση των λιµανιών της περιφέρειας.  
 
 
 

4.5 Κοινωνικοοικονοµικά  Χαρακτηριστικά Νοµών Περιφέρειας  ∆υτικής  
Ελλάδας  
 
4.5.1. Αιτωλοακαρνανία 18 
 
Γεωγραφική θέση – Έκταση – Μορφολογία - Ανάγλυφο  
 
     Ο νοµός αυτός έχει έκταση 5.460 τετραγωνικά χλµ. και πρωτεύουσα το 
Μεσολόγγι. Είναι ο µεγαλύτερος σε έκταση από τους νοµούς της Ελλάδας. Κατέχει 
το δυτικό τµήµα της περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, βόρεια βρέχεται από τον 
Αµβρακικό κόλπο και συνορεύει µε τον νοµό Άρτας, ανατολικά συνορεύει µε τους 
νοµούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο πέλαγος 
και νότια από τους κόλπους Κορινθιακό και Πατραϊκό.  
                                                 
17 Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας , Α’ φάση. 
18 Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας , Α’ φάση , ΕΣΥΕ. 
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     Από την απογραφή του 1991 προέκυψε ότι το έδαφος του νοµού είναι κατά 46,4% 
ορεινό, κατά 33%ηµιορεινό και 20,6% πεδινό, όπως δείχνει και το παρακάτω 
διάγραµµα . 
 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

44,50%

35,20%

20,30%

ΟΡΕΙΝΑ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΠΕ∆ΙΝΑ
 

∆ιάγραµµα 4.11:Κατανοµή έκτασης νοµού Αιτωλοακαρνανίας  
Πηγή:Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Α’ φάση. 

 
 

Οι οροσειρές του νοµού έχουν δειναρική κατεύθυνση, δηλαδή από βορειοδυτικά 
προς νοτιοανατολικά, ενώ οι πεδινές εκτάσεις βρίσκονται στο νότιο τµήµα του .Η 
υδρογραφία του νοµού αυτού, λίµνες, λιµνοθάλασσες και ποταµοί αποτελούν βασική 
πηγή της οικονοµικής δραστηριότητας.  Η λίµνη Τριχωνίδα είναι η πρώτη σε έκταση 
επί ελληνικού εδάφους λίµνη της Ελλάδας. Μεγαλύτερος ποταµός του νοµού είναι ο 
Αχελώος, δεύτερος σε µήκος ποταµός της Ελλάδας. 
 
 
 
 
ΑΕΠ 
 
     Η συµµετοχή του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα του νοµού αυτού στον 
σχηµατισµό του ΑΕΠ του τοµέα στην περιφέρεια παρουσιάζουν µείωση από το 1981 
στο 1991, προς όφελος του τριτογενή τοµέα ο οποίος αυξήθηκε. Πιο συγκεκριµένα η 
συµµετοχή του πρωτογενούς τοµέα από 39,2% το 1981 έπεσε στο 38,7% το 1991, 
αλλά αυξήθηκε ελαφρά στο 38,9% µέχρι το 1994. Η συµµετοχή του δευτερογενούς 
τοµέα από 34,4% το 1981 µειώθηκε σε 21,9% για το 1991, ενώ παρουσίασε 
περαιτέρω µείωση σε 21,1% µέχρι το 1994. Αντίθετα, η συµµετοχή του τριτογενούς 
τοµέα αυξήθηκε από 27,5% που ήταν το 1981 σε 28,6% το 1991 και ακόµα 
περισσότερο σε 32,8% το 1994. 
     Σήµερα στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας αναλογεί το 1,6%του ΑΕΠ και µε κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ  9.390 Ευρώ έναντι 11.886 Ευρώ του µέσου όρου της χώρας. Οι τιµές 
αυτές κατατάσσουν τον νοµό στην 38η θέση. 
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Ανεργία – Ενεργός πληθυσµός – Απασχόληση – ∆ηµογραφικά στοιχεία    
 
     Ο νοµός έχει 224.429 κατοίκους και βρίσκεται στο 32% του συνολικού 
πληθυσµού της περιφέρειας, όπως προκύπτει από την απογραφή του 2001. Κατά την 
περίοδο 1971 – 1981 ο νοµός παρουσίασε µια µείωση της τάξης του 4%, ενώ την 
επόµενη δεκαετία εµφανίζει παρόµοια αύξηση 3,8%, µε αποτέλεσµα να παραµένει 
περίπου ίδιος ο αριθµός του πληθυσµού από το 1971. Η τάση µείωσης του 
πληθυσµού είναι εµφανής, αφού είναι ένας από τους νοµούς στους οποίους 
σηµειώνεται και το 2002 φυσική µείωση του πληθυσµού (υπεροχή γεννήσεων / 1.000 
κατοίκους: -0,1) για 8η συνεχή χρονιά. Η αναλογία µαθητών ∆ηµοτικού ανά 1.000 
κατοίκους (66) του νοµού όµως είναι υψηλότερη από τον µέσο όρο της χώρας (59). 
Μεταξύ των απογραφών 1991 και 2001 ο πληθυσµός του νοµού µειώθηκε κατά 1,6%. 
     Το 33,3% του πληθυσµού χαρακτηρίζεται αστικός, το 16,8% ηµιαστικός και το 
49,9% αγροτικός. Ο Πίνακας 4.5.1 δείχνει τα ποσοστά αυτά τις τρεις περιόδους 1971, 
1981 και 1991. 
 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 1971 % 1981 % 1991 % 
Νοµός 
Αιτωλοακαρνανίας 

229.989 100 219.764 100 228.180 100 

Αστικός 54.193 23,7 56.462 25,7 75.853 33,3 
Ηµιαστικός 55.033 24 49.360 22,5 38.357 16,8 
Αγροτικός 119.763 52,3 113.942 51,8 113.970 49,9 

 
Πίνακας  4.5.1  Πληθυσµός νοµού Αιτωλοακαρνανίας 1971 – 1991 
Πηγή:http://www.roe.gr/region/face.htm 
 
 
 
 
     Με την εκµετάλλευση των νερών του Αχελώου µετά το 1960, για άρδευση και 
δηµιουργία υδροηλεκτρικών σταθµών, ο νοµός σηµείωσε αξιόλογη οικονοµική 
ανάπτυξη στον τοµέα της γεωργίας, κτηνοτροφίας και της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Κύρια πηγή εισοδήµατος του νοµού είναι η αγροτική οικονοµία, όπου 
απασχολούνται το65%περίπου του ενεργού πληθυσµού. 
     Ο νοµός ακολουθώντας την αντίστοιχη µεταβολή του ενεργού πληθυσµού της 
περιφέρειας παρουσιάζει µείωση από 35,4% του ενεργού πληθυσµού της περιφέρειας 
το 1981 σε 32,6% το 1991 και φθάνει το 31,8% το 1994. Την ίδια περίοδο η 
µεταβολή του ποσοστού της ανεργίας ήταν µεγαλύτερη από την αντίστοιχη της 
περιφέρειας. Έτσι, ο νοµός παρουσίασε  µείωση και οι άνεργοι από 35,1% των 
ανέργων της περιφέρειας το 1981 έφθασαν το 33,8% το 1991 και κατέληξαν στο 
33,3% το 1994.  
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4.5.2. Αχαΐα 19     
 
Γεωγραφική θέση – Έκταση – Μορφολογία – Ανάγλυφο 
 
     Ο νοµός Αχαΐας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα της Πελοποννήσου και 
διοικητικά ανήκει  στην  περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και  έχει πρωτεύουσα την 
Πάτρα, η οποία είναι και το τρίτο σε µέγεθος αστικό κέντρο της χώρας. Συνορεύει 
ανατολικά  µε τον νοµό Κορινθίας, νότια µε τους νοµούς Αρκαδίας και Ηλείας, ενώ 
βόρεια  βρέχεται από τους κόλπους Πατραϊκό και Κορινθιακό και δυτικά από το Ιόνιο 
πέλαγος. Έχει  έκταση 3.271 τετραγωνικά χλµ. και κατέχει το 29% της συνολικής 
έκτασης της περιφέρειας. 
     Το έδαφος του νοµού είναι κατά 65,5% ορεινό, κατά 13,8% ηµιορεινό και κατά 
20,7% πεδινό, όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφηµα. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ 
ΑΧΑΙΑΣ

64,85%
13,66%

21,49%

ΟΡΕΙΝΑ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΠΕ∆ΙΝΑ
 

∆ιάγραµµα 4.12:Κατανοµή έκτασης νοµού Αχαΐας  
Πηγή: Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Α’ φάση. 

 
 

     Το ανάγλυφο του νοµού είναι πιο έντονο στο ανατολικό τµήµα του, όπου 
υψώνονται και τα µεγαλύτερα όρη (Χελµός ή Αροάνια  Ερύµανθος και Παναχαϊκό µε 
τις προεκτάσεις τους). Οι µεγαλύτερες πεδινές εκτάσεις βρίσκονται στο δυτικό τµήµα  
του  νοµού (εκτεταµένη πεδιάδα της Αχαΐας , η οποία είναι εξαιρετικά εύφορη και γι’ 
αυτό και πυκνοκατοικηµένη και αποτελεί τον οικονοµικό πνεύµονα του νοµού . 
 
 
 
ΑΕΠ    
 
     Η συµµετοχή του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα του νοµού στον 
σχηµατισµό του ΑΕΠ του τοµέα στην περιφέρεια αυξήθηκε, σε αντίθεση µε αυτή του 
τριτογενούς τοµέα που παρουσιάζει µικρή µείωση. Πιο αναλυτικά η συµµετοχή του 
πρωτογενούς τοµέα αυξήθηκε από 26,2% το 1981 σε 27,3% το 1991, ενώ στη 

                                                 
19 Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας , Α’ φάση , ΕΣΥΕ. 
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συνέχεια υπάρχει µια µείωση της τάξης του 24,3% το 1994. Η συµµετοχή του 
δευτερογενούς τοµέα αυξάνεται συνεχώς από 50,3% το 1981, σε 64,6% το 1991 και 
φθάνει το 65,8% το 1994. Τέλος η συµµετοχή του τριτογενούς τοµέα του νοµού στον 
σχηµατισµό του ΑΕΠ του τοµέα της περιφέρειας µειώνεται σταθερά από 50% το 
1981 σε 49,3% το 1991 και καταλήγει στο 46,4% το 1994. 
     Σήµερα ο νοµός συγκεντρώνει το 3% του πληθυσµού της χώρας και παράγει το 
2,7% του ΑΕΠ  αυτής. 
 
 
Ανεργία – Ενεργός πληθυσµός – Απασχόληση – ∆ηµογραφικά στοιχεία   
 
     Ο νοµός στην απογραφή του 2001 βρέθηκε να έχει πληθυσµό 322.789 κατοίκους, 
ενώ παρουσίασε µια αύξηση της τάξης του 14,7% την δεκαετία 1971 – 1981, 
ποσοστό που ήταν µεγαλύτερο τόσο από την περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (3,4%) 
όσο και από το σύνολο της χώρας. Τις επόµενες δύο δεκαετίες σηµειώνεται επίσης 
αύξηση της τάξης του 9% η οποία  ήταν πάλι µεγαλύτερη αυτής της περιφέρειας. Ο 
πίνακας 4.5.2 εµφανίζει τις µεταβολές και τα ποσοστά τους του πληθυσµού του 
νοµού από το 1971 µέχρι το 1991. 
 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 1971 % 1981 % 1991 % 
Ν. Αχαΐας  239.859 100 275.193 100 300.078 100 
Αστικός 144.603 60,3 180.319 65,5 198.664 66,2 
Ηµιαστικός 3.684 1,5 5.185 1,9 9.732 3,2 
Αγροτικός 91.572 38,2 89.689 32,6 91.628 30,6 

 
Πίνακας  4.5.2  Πληθυσµός νοµού Αχαΐας  1971 - 1991 
Πηγή: http://www.roe.gr/region/face.htm 
 
 
 
     Ο νοµός περιλαµβάνει το 44% του  συνολικού  πληθυσµού  της  περιφέρειας  
∆υτικής Ελλάδας  καθώς  επίσης  το  42%  του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της 
περιφέρειας. Η  σηµασία του πρωτογενούς τοµέα φαίνεται να µειώνεται συνεχώς, 
όπως και η απασχόληση στην βιοµηχανία λόγω της έντονης αποβιοµηχάνισης του 
νοµού και του υψηλού αριθµού των προβληµατικών επιχειρήσεων, σε αντίθεση µε 
τον τριτογενή τοµέα, µε έµφαση στις τράπεζες που παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και 
ειδικά πιο έντονα στον γυναικείο πληθυσµό. 
     Το ποσοστό της ανεργίας παρουσιάζει αυξητική πορεία από το 1990 ως το 1994, 
το οποίο είναι της τάξης του 11,5% και συνεχίζει µε πτωτική πορεία φθάνοντας το 
9,2% το 1996 σε αντίθεση µε το σύνολο της χώρας όπου εµφανίζεται αυξητική τάση 
από το 1990 ως το 1996. Οι γυναίκες είναι  η πιο ευάλωτη κατηγορία στο πρόβληµα 
της ανεργίας σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ο.Α.Ε.∆. για τον νοµό Αχαΐας.  
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4.5.3. Ηλεία 20  
      
Γεωγραφική θέση – Έκταση – Μορφολογία – Ανάγλυφο 
 
     Ο νοµός Ηλείας µε πρωτεύουσα τον Πύργο, βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα 
της Πελοποννήσου, βόρεια και βορειοανατολικά συνορεύει µε τον νοµό Αχαΐας, 
ανατολικά µε τον νοµό Αρκαδίας, νότια µε τον Μεσσηνίας, ενώ δυτικά βρέχεται από 
το Ιόνιο πέλαγος. Έχει έκταση 2.617,8 τετραγωνικά χλµ. και είναι ο τρίτος κατά 
µέγεθος νοµός της περιφέρειας, µε µέση πυκνότητα πληθυσµού 69 κατοίκους ανά 
τετραγωνικό χλµ.(στοιχεία από την Εθνική Στατιστική).  
     Το έδαφος του νοµού είναι κατά 20,9% ορεινό, κατά 21,2% ηµιορεινό και κατά 
57,9% πεδινό. 
 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ 
ΗΛΕΙΑΣ

20,90%

21,20%
57,90%

ΟΡΕΙΝΑ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΠΕ∆ΙΝΑ
 

∆ιάγραµµα 4.13: Κατανοµή έκτασης νοµού Ηλείας  
Πηγή: Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Α’ φάση. 

 
 
     Όπως δείχνει και το παραπάνω γράφηµα το µεγαλύτερο µέρος του νοµού 
χαρακτηρίζεται πεδινό και ηµιορεινό (80%). Ορεινό είναι µόνο το βορειοανατολικό 
και ανατολικό τµήµα του. Οι πεδινές περιοχές του νοµού εκτείνονται στο βόρειο και 
στο δυτικό τµήµα του και συγκροτούν την πεδιάδα της Ηλείας, η οποία είναι και η 
µεγαλύτερη της Πελοποννήσου. Υπάρχουν επίσης αρκετά µεγάλοι ποταµοί και αυτό 
οφείλεται τόσο στις άφθονες βροχοπτώσεις που δέχεται η δυτική Πελοπόννησος, όσο 
και στην ευρύτατη πεδινή έκταση που µεσολαβεί ανάµεσα στην ορεινή κεντρική 
Πελοπόννησο και στην θάλασσα. Στους σηµαντικούς ποταµούς του νοµού 
συγκαταλέγονται ο Πηνειός, ο Αλφειός και ο Νέδας.   
     Ο νοµός  χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη παράλιων υδροβιότοπων (Κοτύχι, 
Καϊάφα) εξαιρετικού φυσικού κάλλους και οικολογικού πλούτου. 
 
 
 

                                                 
20 Χωροταξικό σχέδιο περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας , Α’ φάση , ΕΣΥΕ. 
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ΑΕΠ 
 
     Η συµµετοχή των τριών τοµέων του νοµού Ηλείας στον σχηµατισµό του ΑΕΠ του 
τοµέα της περιφέρειας δεν έχει κάποια σταθερή. Μόνο για τον δευτερογενή τοµέα 
µπορούµε να επισηµάνουµε µια σταθερή µείωση τα τελευταία χρόνια και κυµάνθηκε 
από 15,3% το 1981 σε 13,5% το 1991 µέχρι 13,1% το 1994. Όσον αφορά τον 
πρωτογενή τοµέα παρατηρείται µια µικρή µείωση από 34,6% το 1981 σε 34% το 
1991 ενώ στην συνέχεια αυξήθηκε σε 36,8% το 1994. Αντίθετα η συµµετοχή του 
τριτογενούς τοµέα του νοµού στον σχηµατισµό του ΑΕΠ του τοµέα της περιφέρειας 
αυξήθηκε από 21,6% το 1981 σε 22,1% το 1991 ενώ κατόπιν µειώθηκε για να φθάσει 
το 20,8% το 1994.  
     Σήµερα στην περιοχή αναλογεί το 1,1% του ΑΕΠ. 
 
 
Ανεργία – Ενεργός πληθυσµός – Απασχόληση – ∆ηµογραφικά στοιχεία   
 
     Ο νοµός έχει 193.288 κατοίκους, όπως δείχνει η απογραφή του 2001 και 
αντιπροσωπεύει το 1,7% του συνολικού πληθυσµού της χώρας, συµµετέχοντας µε 
ποσοστό 25,5% στο σύνολο του πληθυσµού της περιφέρειας. Παρουσιάζεται µια 
αύξηση του πληθυσµού της τάξης του 0,8% την δεκαετία 1971 – 1981, ποσοστό που 
είναι µικρότερο και από αυτό της περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (3,4%) , αλλά και 
από αυτό του συνόλου της χώρας. Τις επόµενες δύο δεκαετίες 1981 – 1991 και 1991 
– 2001 η αύξηση του πληθυσµού είναι πολύ µεγαλύτερη και αγγίζει το ποσοστό του 
7,5% , ενώ είναι µεγαλύτερη από αυτήν της περιφέρειας.  
     Το 23,2% του πληθυσµού είναι αστικός, το 16,6% ηµιαστικός και το µεγαλύτερο 
µέρος της τάξης του 60,2% είναι αγροτικός. 
     Η κατανοµή του πληθυσµού και οι επί τοις εκατό µεταβολές του στον νοµό 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.5.3. 
 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 1971 % 1981 % 1991 
Ν. Ηλείας 165.056 100 166.305 100 179.429 
Αστικός 35.214 21,3 37.206 23,2 44.517 
Ηµιαστικός 21.973 13,3 26.359 16,6 32.775 
Αγροτικός 107.869 65.4 95.560 60,2 102.137 

 
Πίνακας  4.5.3  Πληθυσµός νοµού Ηλείας  1971 - 1991 
Πηγή:http://www.roe.gr/region/face.htm 
 
 
 
     Τέλος σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι ο νοµός παρουσιάζει µεγάλο ποσοστό 
ηλικιών άνω των 65 ετών (16,73%) και αυτό φανερώνει την έντονη γήρανση του 
πληθυσµού.  
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4.6 Αναπτυξιακά Προβλήµατα Περιφέρειας Πελοποννήσου  
 
     Με βάση τα οικονοµικά στοιχεία της περιφέρειας τα προβλήµατα φαίνονται να 
είναι αρκετά. Στον πρωτογενή τοµέα πρόβληµα αποτελεί ο κατακερµατισµός του 
κλήρου και η παραγωγή µη ανταγωνιστικών προϊόντων. Στο δευτερογενή τοµέα, 
δεδοµένης της µείωσης του ΑΕΠ και των θέσεων απασχόλησης διακρίνουµε µια τάση 
οπισθοδρόµησης. Ο τριτογενής τοµέας φανερώνει προβλήµατα υποαπασχόλησης και 
συγκαλυµµένης ανεργίας.  
     Η περιφέρεια παρουσιάζει άνιση κατανοµή του πληθυσµού, αφού το 50% του 
πληθυσµού της συγκεντρώνεται στους νοµούς Κορινθίας και Μεσσηνίας, ενώ οι 
νοµοί Αρκαδίας και Λακωνίας ανήκουν στους πλέον αραιοκατοικηµένους νοµούς της 
χώρας και εµφανίζουν διαρκή µείωση του πληθυσµού τους. Αυτό είναι λογικό, 
εφόσον οι περισσότερες δραστηριότητες και έργα συγκεντρώνονται στους δύο 
πρώτους νοµούς.  
     Κατά την περίοδο 1981 – 1991 η περιφέρεια παρουσιάζει µείωση του κατά 
κεφαλήν προϊόντος και επιταχυνόµενη αύξηση  της ανεργίας. Ο νοµός που βρίσκεται 
στην πλεονεκτικότερη  θέση είναι αυτός της Κορινθίας. Το ποσοστό ανεργίας, παρά 
το ότι κινείται σε  χαµηλότερα  επίπεδα από αυτά  της  χώρας (1,5% πιο κάτω για τα 
έτη 1971 – 1991) τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει µια µικρή αύξηση.  
     Τέλος, ο πρωτογενής τοµέας  συµµετέχει κατά 33% στον σχηµατισµό του ΑΕΠ 
του τοµέα στην περιφέρεια το 1991, έναντι 15% της χώρας, ο δευτερογενής τοµέας 
κατά 27%, έναντι 25% της χώρας την ίδια περίοδο, ενώ ο τριτογενής συµµετέχει κατά 
46% έναντι 60% της χώρας, καθιστώντας τον πρώτο οικονοµικό τοµέα της 
περιφέρειας . 
 
 
 

4.7  Συµπεράσµατα – Προοπτικές  Ανάπτυξης της Περιφέρειας  
Πελοποννήσου 

 
     Από την καταγραφή των κοινωνικοοικονοµικών στοιχείων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου διαπιστώνεται ότι αυτή διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όπως τη 
γεωγραφική της θέση, τους πολιτισµικούς και φυσικούς της πόρους, το ότι αποτελεί 
µια από της πιο εύφορες περιοχές της χώρας, η οποία σε συνδυασµό µε τις 
κλιµατολογικές συνθήκες και την αξιοποίηση του υδάτινου δυναµικού µπορούν να 
επιφέρουν την ανάπτυξη δυναµικών ποιοτικών καλλιεργειών. 
     Η περιφέρεια φαίνεται να υπερτερεί στις θαλάσσιες µεταφορές, το εµπόριο, την 
διεθνή συνεργασία στην τουριστική ανάπτυξη του µεσογειακού χώρου καθώς και 
στον τουρισµό , παρά τις τάσεις µείωσης που παρουσίασε την δεκαετία του 1991. 
Με βάση τα στοιχεία που παραθέσαµε είναι φανερό ότι η Περιφέρεια  Πελοποννήσου 
δεν είναι µια από τις αναπτυγµένες περιφέρειες της χώρας µας, αλλά τα έργα που 
γίνονται, τα κονδύλια που δαπανώνται σε όλους τους τοµείς της ζωής, εκτιµάται ότι 
θα την δυναµώσουν σε πολλά επίπεδα. 
     Τα έργα υποδοµής που γίνονται θα  βοηθήσουν στην συγκράτηση του πληθυσµού 
και κυρίως τις νεαρές ηλικίες, θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα 
βελτιώσουν  την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιφέρειας. Όλα αυτά θα 
δηµιουργήσουν ευνοϊκές οικονοµικές προοπτικές και θα συντελέσουν και στην 
δηµογραφική ανάκαµψη της.       
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4.8 Αναπτυξιακά Προβλήµατα Περιφέρειας ∆υτικής  Ελλάδας  

 
     Σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε, παρατηρούµε µια επιδείνωση της 
θέσης της τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Στην Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας η 
συµβολή στην διαµόρφωση του ΑΕΠ της χώρας µειώθηκε, λόγω της µείωσης του 
πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα στην διαµόρφωση του ΑΕΠ των αντίστοιχων 
τοµέων σε επίπεδο χώρας και έχει ως αποτέλεσµα την µείωση του ΑΕΠ κατά 
κεφαλήν του ενεργού πληθυσµού και την αύξηση της ανεργίας στην περιφέρεια. Πιο 
συγκεκριµένα, ο πρωτογενής τοµέας συµµετέχει κατά 27% στον σχηµατισµό του 
ΑΕΠ του τοµέα στην περιφέρεια το 1991 έναντι 15% της χώρας, ο δευτερογενής 
τοµέας κατά 21% έναντι 25% της χώρας και ο τριτογενής κατά 52% έναντι 60% της 
χώρας .  

     Οι αδυναµίες της περιφέρειας λοιπόν της  ∆υτικής Ελλάδας διοικητικά είναι οι 
παρακάτω: 
• Η κρίση που έπληξε την περιφέρεια και ειδικότερα τον µεταποιητικό τοµέα 
• Το υψηλό ποσοστό απασχολούµενων στον γεωργικό τοµέα 
• Το µεγάλο ποσοστό των ορεινών και ηµιορεινών περιοχών, η ανεπάρκεια 

υποδοµών και η αποψίλωσή τους, µε συνέπεια την αποδυνάµωση της 
υπαίθρου  

• Το πολύ υψηλό ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων µε έµφαση σε 
πληθυσµιακές οµάδες όπως οι γυναίκες, οι οικονοµικοί µετανάστες κλπ.  µε 
παράλληλη µείωση του ενεργού πληθυσµού   

• Χαµηλή ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. 
• Η ανεπάρκεια του σιδηροδροµικού δικτύου, η απουσία αεροπορικής 

υποδοµής. Υπερβολική επιβάρυνση του οδικού δικτύου σε αστικό και 
υπεραστικό επίπεδο. 

• Η ύπαρξη ως ένα βαθµό ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στις 
τηλεπικοινωνιακές υποδοµές. 

• Χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών. 
• Η ενδεχόµενη στο µέλλον υποβάθµιση της θέσης της περιφέρειας λόγω της 

δηµιουργίας νέων αρτηριών µεταφοράς εµπορευµάτων σε άλλες περιφέρειες 
και εκτροπής του µεταφορικού έργου 

• Η ενδεχόµενη υποβάθµιση του περιβάλλοντος από ανεξέλεγκτες 
δραστηριότητες. 

• Η ύπαρξη ως ένα βαθµό ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 
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4.9  Συµπεράσµατα – Προοπτικές  Ανάπτυξης της  Περιφέρειας  ∆υτικής 
Ελλάδας   
 
 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος21 αποτελεί ένα σύγχρονο συγκοινωνιακό-
διαµετακοµιστικό κόµβο που συνδέει την Ελλάδα µε την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς 
το λιµάνι της Πάτρας αποτελεί την κύρια πύλη της Ελλάδας προς τη ∆υτική Ευρώπη. 
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος συνδέεται µε τα κυριότερα Ιταλικά λιµάνια της 
Αδριατικής (Μπάρι - Πρίντεζι - Ανκόνα - Βενετία - Τεργέστη), µέσω του λιµανιού 
της Πάτρας, µε καθηµερινά δροµολόγια, µε την Αθήνα µέσω της Ε.Ο. Πατρών - 
Κορίνθου - Αθηνών που αποτελεί µέρος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 
Αυτοκινητόδροµων υψηλών ταχυτήτων, και µε το χώρο της Ανατολικής Ευρώπης και 
της Ασίας µέσω του οδικού άξονα  Πατρών - Αθηνών–Θεσσαλονίκης. 

Περισσότεροι από τους µισούς επισκέπτες της Ελλάδας που επισκέπτονται τη 
χώρα µας ακτοπλοϊκά φθάνουν στην Ελλάδα µέσω της Πάτρας. Oι υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις του λιµανιού επαρκούν για να εξυπηρετήσουν καθηµερινά σαράντα 
οχηµαταγωγά πλοία. Tα αγαθά που µεταφέρονται µέσω του λιµανιού της Πάτρας 
αντιπροσωπεύουν το 6% του συνόλου των εξαγωγών της Ελλάδας. H Πάτρα παρέχει 
επίσης εξυπηρέτηση σε σκάφη αναψυχής, στην µαρίνα που βρίσκεται δίπλα στη 
λιµενική ζώνη. Άλλα λιµάνια είναι αυτά του Αιγίου, της Κυλλήνης, του Κατακόλου, 
του Μεσολογγίου, του Αστακού.  

H Περιφέρεια εξυπηρετείται αεροπορικά από το Αεροδρόµιο Αράξου που 
βρίσκεται σε απόσταση 25 χλµ. από το κέντρο της Πάτρας και πάνω στον οδικό 
άξονα Πατρών - Πύργου – Ολυµπίας. Επίσης από τα αεροδρόµια της Ανδραβίδας στο 
Νοµό Ηλείας και του Ακτίου που βρίσκεται στο Βορειοδυτικό άκρο της 
Αιτωλοακαρνανίας.  

Tο αεροδρόµιο Αράξου καλύπτει κυρίως πτήσεις charter, εξυπηρετώντας 
ετησίως 30.000 επιβάτες, µε αυξητικές τάσεις σε ότι αφορά τον αριθµό των αφίξεων. 
Άλλα αεροδρόµια είναι αυτά του Ακτίου και της Ανδραβίδας. 

Tο εσωτερικό δίκτυο µεταφορών εξυπηρετείται και από τις Εθνικές Οδούς 
Αθηνών – Πατρών – Πύργου – Ολυµπίας και την Εθνική Οδό Αντιρρίου – 
Ιωαννίνων.  

Σιδηροδροµικά η Περιφέρεια εξυπηρετείται από τον σιδηροδροµικό άξονα 
Αθηνών Πατρών – Πύργου – Καλαµάτας. Επίσης υπάρχει ο µοναδικός οδοντωτός 
σιδηρόδροµος που συνδέει την Ανατολική Αχαΐα (Αιγιαλεία) µε την ορεινή περιοχή 
Καλαβρύτων.  

Μία σειρά από σηµαντικά αναπτυξιακά έργα που χρηµατοδοτούνται κυρίως 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να αναβαθµίσουν ακόµα περισσότερο το ρόλο 
της Περιφέρειας στο νοτιοανατολικό άκρο του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου. 
Συγκεκριµένα , τα έργα που βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής είναι :  

• Ο νέος οδικός άξονας  Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης - Ευζώνων 
• Η κατασκευή νέων λιµανιών στην Πάτρα , το Αίγιο και την Κυλλήνη.  
• Η κατασκευή νέας σιδηροδροµικής γραµµής Αθήνα ( ΣΚΑ) – Κιάτο ,  Κιάτο -

Πάτρα 
 

                                                 
21 ∆ιαδίκτυο : www.westerngreece.gr/index  
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Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας έχει σαφώς πλεονεκτήµατα, τα οποία 
επηρεάζουν την εξέλιξη του έργου που µελετάται στην παρούσα διπλωµατική 
εργασία. Με σειρά προτεραιότητας αυτά τα  πλεονεκτήµατα είναι τα παρακάτω : 

• Η θέση της περιφέρειας στο εθνικό και διεθνές σύστηµα µεταφορών 
• Το κλίµα και η γεωµορφολογία της. Το πλούσιο υδάτινο δυναµικό. Τα 

σηµαντικά οικοσυστήµατα 
• Ικανή αγροτική παραγωγή για τη στήριξη µεταποιητικών δραστηριοτήτων 
• Η βιοµηχανική παράδοση της περιφέρειας και πιο συγκεκριµένα του νοµού 

Αχαΐας. Η ύπαρξη σηµαντικών βιοµηχανικών υποδοµών (ΒΙΠΕ, ΝΑΒΙΠΕ) 
• Ύπαρξη επαρκούς και ικανού, επιστηµονικού και ερευνητικού δυναµικού 
• Ικανοποιητικά µεγέθη της Πρωτεύουσας της Περιφέρειας για την συγκράτηση 

εξειδικευµένων στελεχών. 
• Κατανόηση των πλεονεκτηµάτων των νέων τεχνολογιών από τον 

επιχειρηµατικό κόσµο . Ύπαρξη µεγάλου αριθµού δοµών στήριξης. 
• Τηλεπικοινωνιακές υποδοµές σε ικανοποιητικό επίπεδο 
• Οι πολιτιστικοί της πόλοι. 
• Η αξιοποίηση των διάφορων µεγάλων έργων που εκτελούνται στην 

περιφέρεια 
• Ικανοποιητικός αριθµός δοµών κατάρτισης 
• Η διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων, η ανακήρυξη της Πάτρας ως 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και άλλα πολιτιστικά γεγονότα 
(Καρναβάλι, φεστιβάλ) και η συνακόλουθη διεθνής προβολή τους. 

• Τοµεακοί σχεδιασµοί του Γ’ ΚΠΣ στους τοµείς: Παιδεία, Πολιτισµός, 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Υγεία, Μεταφορές 

 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΕΜΠΤΟ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

5.1 Γενικά 
 
     Για να µπορέσει µια µελέτη έργου συγκοινωνιακής υποδοµής να χαρακτηριστεί 
απαραίτητη αλλά και ταυτόχρονα κερδοφόρα, θα πρέπει εκτός από την εκτενή 
κοινωνικοοικονοµική ανάλυση της υπό µελέτη περιοχής και της περιοχής επιρροής 
του έργου, που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, να περιγραφούν 
λεπτοµερώς το υφιστάµενο σύστηµα µεταφορών της περιοχής µελέτης καθώς και η 
ζώνη επιρροή του έργου. 
     Στο κεφάλαιο λοιπόν αυτό περιγράφονται  και  αναλύονται καταρχήν η 
υφιστάµενη κατάσταση του συστήµατος µεταφορών (δηλαδή οδικό, σιδηροδροµικό, 
αεροδροµικό και θαλάσσιο δίκτυο) της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Κατόπιν, αναλύονται τα έργα υποδοµής που έγιναν ή 
βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτά που πρόκειται να υλοποιηθούν στο άµεσο µέλλον στη 
ζώνη επιρροής του έργου. 
     Η παραπάνω ανάλυση θα οδηγήσει σε συµπεράσµατα και επισηµάνσεις σχετικά 
µε τις προοπτικές που θα επιφέρει η υλοποίηση έργων υποδοµής. 
 
 

5.2 Υφιστάµενο Σύστηµα Μεταφορών στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου 

5.2.1 Γενικά 
      

Το σύνολο των µετακινήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου όπως και στην 
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας που εξετάζονται στη συνέχεια, γίνεται κυρίως πάνω στο 
οδικό δίκτυο και σε µικρότερο ποσοστό στο σιδηροδροµικό. Στις συγκεκριµένες 
περιφέρειες, τα υπόλοιπα µέσα χρησιµοποιούνται ελάχιστα  για τις 
ενδοπεριφερειακές µετακινήσεις. Σιδηροδροµική εξυπηρέτηση έχουν οι νοµοί 
Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας, ενώ αεροπορικές συνδέσεις 
γίνονται από τον αερολιµένα της Καλαµάτας µόνο µε την Αθήνα. 
 
 

5.2.2 Οδικό δίκτυο 
 
     Σύµφωνα µε τη διοικητική διαίρεση, το οδικό  δίκτυο κατηγοριοποιείται σε 
εθνικό, επαρχιακό και δηµοτικό / κοινοτικό. Παρ’ όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις 
το οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από αναντιστοιχία  µεταξύ διοικητικής ιεράρχησης, 
γεωµετρικών χαρακτηριστικών και λειτουργικής σηµασίας. 
     Το εθνικό δίκτυο της περιφέρειας σύµφωνα µε το µητρώο εθνικών οδών έχει 
συνολικό µήκος 1.167 χιλιόµετρα. Οι αυτοκινητόδροµοι της περιφέρειας, τα 
γεωµετρικά τους χαρακτηριστικά και ο ηµερήσιος φόρτος τους φαίνονται στον 
Πίνακα  5.2. 
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Πίνακας  5.2.1 Γεωµετρικά χαρακτηριστικά και φόρτος αυτοκινητόδροµων  
                             Περιφέρειας Πελοποννήσου   
Πηγή: 1 ∆ιαδίκτυο: www.westerngreece.gr/index 
 
 
      Από τον πίνακα αυτό διαπιστώνεται πως ο πιο επιβαρηµένος άξονας µε 
κυκλοφορία άνω των 30.000 οχηµάτων  ηµερησίως  είναι το  τµήµα του Π.Α.Θ.Ε. 
από την  Κόρινθο έως το ∆ερβένι, ακολουθεί ο άξονας Νεµέα – Άργος – Ναύπλιο µε 
10.000 οχήµατα την ηµέρα, ο Κόρινθος – Τρίπολη µε 8.000 οχήµατα  την ηµέρα, ο 
Άργος – Τρίπολη – Μεγαλόπολη  µε 5.000 οχήµατα την ηµέρα, ο Τρίπολη – Σπάρτη 
– Γύθειο µε 3.000 οχήµατα την ηµέρα, ενώ το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο της 
περιφέρειας παρουσιάζει µέση ηµερήσια κίνηση χαµηλότερη των 2.000 οχηµάτων 
την ηµέρα, συνήθως δε χαµηλότερη και των 1.000 οχηµάτων την ηµέρα.     
      Κυριότερη οδός είναι ο Αυτοκινητόδροµος Κορίνθου – Τρίπολης που εισέρχεται 
στο οροπέδιο της Τρίπολης από το ΒΑ άκρο του (σήραγγα Αρτεµισίου) και 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΦΟΡΤΟΣ 1998  
( ΟΧΗΜΑΤΑ / 

ΗΜΕΡΑ) 
Εθνική Οδός Αθηνών -
Κορίνθου - Πατρών, 
τµήµα νοµού Κορίνθου  

Εναλλαγή 2 και 1 λωρίδα / 
κατεύθυνση 

 

Παλαιά Εθνική Οδός 
Αθηνών – Κορίνθου – 
Πατρών 

1 λωρίδα / κατεύθυνση  

Κόρινθος – ∆ερβένι 
ΠΑΘΕ 

Κλειστός 
αυτοκινητόδροµος 2 
λωρίδες / κατεύθυνση 

>30.000 

Νεµέα – Άργος – Ναύπλιο  10.000 

Κόρινθος – Τρίπολη Κλειστός 
αυτοκινητόδροµος  2 
λωρίδες / κατεύθυνση 

>8.000 

Άργος – Τρίπολη – 
Μεγαλόπολη 

1 λωρίδα / κατεύθυνση >5.000 

Τρίπολη – Σπάρτη – 
Γύθειο 

1 πλατιά λωρίδα / 
κατεύθυνση 

>3.000 

Κόρινθος – Παλαιά 
Επίδαυρος 

1 λωρίδα / κατεύθυνση >2.000 

Αργος – Λεωνίδιο 1 λωρίδα / κατεύθυνση >2.000 

Λεβίδι – ∆ηµητσάνα 1 λωρίδα / κατεύθυνση >2.000 
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τερµατίζεται στο σηµείο συνάντησης του µε την παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – 
Άργους – Τρίπολης, 2 χλµ. περίπου ανατολικά της Τρίπολης. Η διατοµή του 
αυτοκινητόδροµου είναι 2 x 2 λωρίδες κυκλοφορίας. 
      Άλλος σηµαντικός οδικός άξονας στην περιοχή είναι η Εθνική Οδός Κορίνθου – 
Άργους – Τρίπολης – Μεγαλόπολης – Καλαµάτας (Εθνική Οδός 7). Η οδός αυτή 
εισέρχεται στο οροπέδιο της Τρίπολης από τα ανατολικά (περιοχή Αχλαδόκαµπος). 
Μετά την Τρίπολη στρέφει προς τα νοτιοδυτικά  και περνώντας από δύο σηµαντικούς 
αυχένες (του Καλογερικού και της Παλιοχούνης, όπου τα γεωµετρικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά της οδού είναι χαµηλά), φτάνει στην λεκάνη της 
Μεγαλόπολης. 
       Άλλες τέσσερις εθνικές οδοί ξεκινούν από το οροπέδιο της Τρίπολης, 
αναδεικνύοντας τη σηµασία της Τρίπολης ως συγκοινωνιακού κόµβου για την 
Πελοπόννησο. 
      Από την Τρίπολη µε κατεύθυνση προς Σπάρτη και Γύθειο αρχίζει η Εθνική Οδός 
39 που συνδέει το νοµό Λακωνίας µε την Τρίπολη και τις Εθνικές Οδούς (παλαιά και 
αυτοκινητόδροµο) προς Κόρινθο. 
      Επίσης από την Τρίπολη και µε κατεύθυνση αρχικά προς βορρά ξεκινά η Εθνική 
Οδός  74 Τρίπολης – Αρχαίας Ολυµπίας – Πύργου. Η οδός αυτή στο βόρειο άκρο του 
οροπεδίου στρέφει προς τα δυτικά µε κατεύθυνση τη Βυτίνα, ενώ από αυτήν την 
περιοχή διακλαδίζονται άλλες δύο εθνικές οδοί, από το Λεβίδι η Εθνική Οδός 66 µε 
κατεύθυνση βορειοανατολικά  προς Νεµέα, και από τη Βλαχέρνα η Εθνική Οδός 33 
µε κατεύθυνση βορειοδυτικά προς Πάτρα. 
      Με αφετηρία την Τρίπολη ξεκινούν αρκετές επαρχιακές οδοί µε κυριότερες τις 
οδούς προς Άστρος, προς Ζευγολατιό και προς Βυτίνα (µέσω  Αλωνίσταινας). 
Τέλος, αρκετές δευτερεύουσες επαρχιακές και κοινοτικές οδοί διακλαδίζονται από τις 
παραπάνω εθνικές και κύριες επαρχιακές οδούς προς τα χωρία και οικισµούς της 
Αρκαδίας. 
     Πρέπει να αναφερθεί ότι, µε εξαίρεση την Εθνική Οδό 74 προς Πύργο που σε 
αρκετό µήκος έχει διαπλατυνθεί και βελτιωθεί και ορισµένα τµήµατα των εθνικών 
οδών προς Άργος και Σπάρτη, όλο το υπόλοιπο οδικό δίκτυο έχει µάλλον χαµηλά 
γεωµετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 
σηµερινές οικονοµικές – κοινωνικές ανάγκες, αφού δεν επιτρέπει µεγάλες 
εµπορευµατικές ταχύτητες και ασφαλή κυκλοφορία. Επίσης, η διανοµαρχιακή 
σύνδεση καθίσταται ιδιαίτερα προβληµατική, βασικός ανασταλτικός παράγοντας για 
την ανάπτυξη της κεντρικής και νότιας Πελοποννήσου. Το ήδη κατασκευασθέν 
τµήµα του αυτοκινητόδροµου Κορίνθου – Τρίπολης έχει επιλύσει το πρόβληµα 
µερικώς, η ολοκλήρωση δε του νέου οδικού άξονα προς Μεγαλόπολη και Καλαµάτα 
θα βοηθήσει σηµαντικά φέρνοντας την Καλαµάτα σε απόσταση αναπνοής από την 
Αθήνα. 
      Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου περιλαµβάνει µέρος του 
αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι) στο τµήµα 
του που διέρχεται στα βόρεια της περιφέρειας (Νοµός Κορινθίας). Περιλαµβάνει 
επίσης έναν οδικό άξονα πρώτου επιπέδου, τον άξονα Κορίνθου – Τρίπολης. 
      Η κατάσταση του λοιπού εθνικού καθώς και του επαρχιακού δικτύου, παρά τα επί 
µέρους προβλήµατα και τις ελλείψεις που παρουσιάζει, είναι γενικά ικανοποιητική. 
Έχουν ασφαλτοστρωθεί, κατά το πλείστον, οι δρόµοι, µικρά ( ορεινά ) τµήµατα όµως 
παραµένουν αδιάνοικτα. 
      Η όλη κατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.2.2 
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Πίνακας 5.2.2  Χαρακτηριστικά οδικού δικτύου περιφέρειας Πελοποννήσου  
Πηγή: 1 ∆ιαδίκτυο: www.westerngreece.gr/index 
 
 
     Γενικότερα σε όλη την περιφέρεια απαιτείται κυρίως συντήρηση ασφαλτοταπήτων 
και βελτίωση χάραξης ορισµένων δρόµων, αφού τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται 
µέτρια λειτουργικότητα και έντονα προβλήµατα (σπάσιµο – άνοιγµα δρόµου).  
 
 

5.2.3 Σιδηροδροµικό δίκτυο 

 
     Ο σιδηρόδροµος αποτελεί ένα διαχρονικό µέσο µεταφοράς µε αρκετά 
πλεονεκτήµατα. Τη µεγάλη µεταφορική του ικανότητα σε συνδυασµό µε τον υψηλό 
βαθµό ασφάλειας, τη µικρή λωρίδα κατάληψης σε συνδυασµό µε τη µεγάλη 
χωρητικότητα των γραµµών, την απόλυτα ελεγχόµενη κίνηση και την περιορισµένη –
ειδικά αν πρόκειται για ηλεκτροκίνηση – ρύπανση. Όλα τα παραπάνω κατέστησαν 
τον σιδηρόδροµο κυρίαρχο µέσο για πολλές δεκαετίες.  
     Τα τελευταία δε χρόνια, ο σιδηρόδροµος οδηγείται σε περαιτέρω ανάκαµψη λόγω 
του κορεσµού των οδικών δικτύων. Οι προσπάθειες αναβάθµισης του ελληνικού 
σιδηρόδροµου αφορούν κυρίως τον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη  - βόρεια σύνορα 
και τη γραµµή Πατρών. Γενικά όµως το δίκτυο αυτό της Ελλάδας ακολουθεί τις 
εξελίξεις µε µεγάλη καθυστέρηση συγκριτικά µε το σιδηροδροµικό δίκτυο της 

Κυκλοφο-
ρούµενα 
Τµήµατα 

Μη 
Κυκλοφορού-

µενα 
Τµήµατα 

 

Βατότητα 
Οδού 

Μέσο 
Χαρακτηρι-
στικό Πλάτος 

 

 Συνολικό 
µήκος 
οδών 
(χλµ) 

Καλή Μέτρια Κακή Λίαν 
δυσχερής 

ή 
περιοδική 

<5.0 
µ 

5.0 -
6.0 
µ 

>6.0 
µ 

Ηµιτε-
λή 

Αδιάνοι
κτα 

Νοµός 
Αργολίδος 

448 371 24 5 - 11 29 360 27 21 

Νοµός 
Αρκαδίας 

1332 796 349 87 32 372 632 260 8 60 

Νοµός 
Κορίνθιας 

786 583 60 108 23 114 570 90 7 5 

Νοµός 
Λακωνίας 

822 696 126 - - - 151 671 - - 

Νοµός 
Μεσσηνίας 

775 654 55 22 - 119 356 256 11 33 

Περιφέρεια 
Πελοποννή-
σου 

4163 3100 614 222 55 616 1735 1637 53 119 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιο συγκεκριµένα  η Περιφέρεια Πελοποννήσου παραµένει 
έξω από αυτές. 
     Το δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει περισσότερο γραµµική µορφή και 
όχι µορφή δικτύου πλέγµατος, στο σύνολό του παρουσιάζει µετρικό πλάτος 1 µέτρο 
σε αντίθεση µε το σιδηροδροµικό δίκτυο της Στερεάς Ελλάδας που έχει πλάτος 
γραµµής 1.435 µέτρα. Το τµήµα του σιδηροδροµικού δικτύου που αφορά την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου συντίθεται από µία γραµµή, 6 διακλαδώσεις και 76 
σταθµούς. Οι διακλαδώσεις αυτές αφορούν τα τµήµατα : 

- Ισθµός – Λουτράκι 
- Καλό Νερό – Κυπαρισσία  
- Ζευγολατιό – Σκάλα – Πλατύ – Θουρία – Ασπρόχωµα – Καλαµάτα 
- Θουρία – Μεσσήνη 
- Τριπόταµο – Μεγαλόπολη 
- Άργος – ∆αλαµανάρα – Τύρινς – Ναύπλιο 

 
     Η µορφή της γραµµής είναι βέβαια κυκλική, δεν είναι όµως ακτινωτή, µε 
αποτέλεσµα οι δυνατές συνδέσεις από σηµεία της νότιας Πελοποννήσου µε άλλα της 
βόρειας να βρίσκονται συχνά σε αναντιστοιχία  µε τις βέλτιστες δυνατές αποστάσεις 
και να καθιστούν µειονεκτικό το σιδηροδροµικό δίκτυο έναντι των οδικών 
µεταφορών.   
     Η γραµµή σε όλο το δίκτυο είναι µονή και το µεγαλύτερο µέρος του δικτύου 
διασταυρώνεται ισόπεδα µε το οδικό δίκτυο, µε αποτέλεσµα να τέµνει 
πυκνοκατοικηµένες περιοχές, δηµιουργώντας έτσι προβλήµατα ασφάλειας και 
µείωσης της µέσης ταχύτητας . Τέλος να επισηµάνουµε ότι λόγω της µορφολογίας 
του εδάφους το δίκτυο σε ορισµένα τµήµατα παρουσιάζει έντονες κλίσεις µε µικρές 
ακτίνες καµπυλότητας.  
     Από το προαναφερθέν σιδηροδροµικό δίκτυο, το τµήµα αυτού που εντάσσεται 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι σταθµοί Καλαµάτας και Κυπαρισσίας 
κατατάσσονται στους τριάντα σηµαντικότερους σταθµούς του Ο.Σ.Ε. πανελλαδικά. 
Σε υψηλότερες θέσεις στην κατάταξη βρίσκονται οι σταθµοί Πατρών – Πύργου, 
∆ιακοφτού και Καλαβρύτων.  
     Στον Πίνακα 5.2.3 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα µήκη των γραµµών που 
βρίσκονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και οι µέγιστες και µέσες ταχύτητες των 
δροµολογίων.  
 
     Στην Πελοπόννησο εκτελούνται καθηµερινά από δίδυµους συρµούς:  

- 8 δροµολόγια Αθήνα – Κόρινθος – Άργος – Τρίπολη 
- 4 δροµολόγια Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο 
- 4 δροµολόγια Αθήνα – Λουτράκι 
- 2 δροµολόγια Πάτρα – Κυπαρισσία – Καλαµάτα 

ενώ δροµολόγια  Intercity  δεν εκτελούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου . 
 
 

5.2.4 Θαλάσσιο δίκτυο 
 
     Στην  Περιφέρεια Πελοποννήσου ανήκουν αρκετοί θαλάσσιοι λιµένες, όπως αυτοί 
των Αγίων Θεοδώρων, του Γυθείου, του Ναυπλίου, της Ίσθµιας, του Κιάτου, της 
Μονεµβασιάς, της Κορίνθου, της Καλαµάτας, της Νεάπολης και του Πορτοχελίου. 
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Από αυτούς, µόνο ο λιµένας της Καλαµάτας κατατάσσεται στην κατηγορία Λιµένων 
Εθνικής Σηµασίας, ενώ αυτά του Ναυπλίου και του Γυθείου χαρακτηρίζονται 
µείζονος ενδιαφέροντος. Οι υπόλοιποι λιµένες είναι τοπικής σηµασίας. 
 

 
 
 
 

ΓΡΑΜΜΗ 
 

 
 

ΜΗΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ 

( ΧΛΜ ) 
 
 

 
 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
( ΧΛΜ / ΩΡΑ ) 

 
 

 
ΜΕΣΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΤΑΧΥΤΕΡΟΥ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
( ΧΛΜ / ΩΡΑ ) 

 

 
Πύργος – 
Κυπαρισσία 

 
63 

 
90 

 
66,3 

 
Κόρινθος – 
Τρίπολη 

121,4 85 54 

Τρίπολη – 
Καλαµάτα 

114,6 85 49,4 

Ζευγολατιό – 
Καλό Νερό 

28,7 85 39,3 

 
Πίνακας  5.2.3 Γραµµές Πελοποννήσου – Μήκη αυτών – Μέγιστες και µέσες  

Ταχύτητες 
Πηγή: 1 ∆ιαδίκτυο: www.westerngreece.gr/index 
 
     Το σύστηµα λιµένων της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρουσιάζει µεγαλύτερη 
εµβέλεια όσον αφορά την εµπορευµατική κίνηση παρά την επιβατική. Η επιβατική 
κίνηση αφορά συνδέσεις µε νησιά σε κοντινές αποστάσεις, όπως Σπέτσες και 
Κύθηρα. Οι διασυνδέσεις του συστήµατος λιµένων της περιφέρειας σε 
διαπεριφερειακή κλίµακα είναι περιορισµένες. 
     Στον Πίνακα 5.2.4 φαίνεται η εµπορευµατική κίνηση των λιµένων της περιοχής σε 
τόνους, το έτος 1995. Όπως συµπεραίνεται από αυτόν, ο λιµένας των Αγίων 
Θεοδώρων παρουσιάζει την υψηλότερη κίνηση µε 2,7 εκατοµµύρια τόνους στο 
σύνολο των 3 εκατοµµυρίων τόνων της περιφέρειας. Το µέγεθος αυτό όµως δεν είναι 
ενδεικτικό για την ακριβή επιρροή του λιµένα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφού 
εξυπηρετεί αποκλειστικά τα διυλιστήρια της περιοχής χωρίς να συµβάλλει στη 
διακίνηση προϊόντων από και προς την Πελοπόννησο. 
     Οι  λιµένες Ναυπλίου και Καλαµάτας ακολουθούν σε σηµασία µε αυτόν του 
Ναυπλίου να  εξυπηρετεί κυρίως φορτώσεις εµπορευµάτων, ενώ αυτό της Καλαµάτας 
εκφορτώσεις. Οι δε λιµένες Κορίνθου και Γυθείου έχουν κάποια σχετική σηµασία.
  
  Ο Πίνακας 5.2.5 δείχνει την επιβατική κίνηση των λιµένων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου το έτος 1995. Από αυτά τα στοιχεία συµπεραίνουµε ότι την 
µεγαλύτερη επιβατική κίνηση έχουν τα λιµάνια της Νεάπολης και του Πορτοχελίου. 
Το γεγονός αυτό δικαιολογείται λόγω της σύνδεσης της Νεάπολης µε τα Κύθηρα και 
του Πορτοχελίου µε τις Σπέτσες. Να προσθέσουµε και τον λιµένα της Μονεµβασιάς, 
ο οποίος λόγω της σύνδεσης του µε τον Πειραιά εµφανίζει και αυτός µια σχετική 
κίνηση.  
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Λιµένες 
 

Σύνολο Έτους 1995 

Ακτοπλοΐα Εκφορτωθέντα (τόνους) Φορτωθέντα (τόνους) 

Αγ. Θεόδωροι 790 2.744.822 

Γύθειο 3.568 4.095 

Ίσθµια 25.540 13.453 

Καλαµάτα 154.092 5.954 

Κόρινθος 19.660 95.342 

Μονεµβασία 1.988 1.687 

Ναύπλιο 52.061 230.912 

Νεάπολη 2.114 2.261 

Σύνολο 259.813 3.098.526 

Πίνακας  5.2.4  Ακτοπλοϊκή – Εµπορευµατική κίνηση λιµένων περιοχής  µελέτης   
                             1995 
Πηγή: 1 ∆ιαδίκτυο: www.westerngreece.gr/index 
 
 
 
 

Λιµένες Σύνολο Έτους 1995 

Ακτοπλοΐα Αποβιβασθέντες Επιβιβασθέντες 

Γύθειο 5.609 9.606 

Μονεµβασία 10.609 10.267 

Ναύπλιο 1.575 1.711 

Νεάπολη 6.626 4.776 

Πορτοχέλι 47.948 48.559 

Σύνολο 72.367 74.919 

Πίνακας  5.2.5  Ακτοπλοϊκή – Επιβατική κίνηση λιµένων περιοχής µελέτης  
                    1995 
Πηγή: 1 ∆ιαδίκτυο: www.westerngreece.gr/index 
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5.2.5 Εναέριο δίκτυο  
 
     Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει τον αερολιµένα της Καλαµάτας καθώς και 
τα αεροδρόµια της Σπάρτης και της Τρίπολης. Η διάκριση των όρων αερολιµένας και 
αεροδρόµιο έγκειται στην εξυπηρέτηση ή µη επιβατικής κίνησης. Το αεροδρόµιο της 
Σπάρτης εξυπηρετεί µικρά αεροσκάφη αεροψεκασµού ή πυρόσβεσης, ενώ το 
αεροδρόµιο της Τρίπολης είναι ανεπαρκές για την εξυπηρέτηση επιβατικής κίνησης. 
     Ο αερολιµένας Καλαµάτας βρίσκεται βορειοδυτικά της πόλης, στον δρόµο προς 
την Μεσσήνη (περιοχή Ασπρόχωµα) και εξυπηρετεί τακτικές πτήσεις µεταξύ Αθηνών 
και Καλαµάτας (2 πτήσεις ηµερησίως) καθώς και έκτατες πτήσεις εξωτερικού, ενώ το 
αεροδρόµιο αυτό λειτουργεί παράλληλα και σαν στρατιωτικό.  Άλλες εσωτερικές 
συνδέσεις δεν εξυπηρετούνται. Τέλος η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν διαθέτει 
ελικοδρόµιο, ενώ έχει προταθεί η χωροθέτησή του στην Νεάπολη Λακωνίας. 
 
 
 

5.3 Υλοποιηµένα Έργα Υποδοµής της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου 
  

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά την προγραµµατική περίοδο 1994 – 
1999 υλοποιήθηκε ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραµµα, το οποίο θα µπορούσε να 
αναβαθµίσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας. Στον Πίνακα 5.3.1 
φαίνεται µια πρώτη κατανοµή των έργων και των παρεµβάσεων που επιχείρησε η 
περιφέρεια, των οποίων η συνολική δαπάνη ξεπερνά τα 1,2 δις Ευρώ.  

Ο κύριος όγκος των υλοποιηµένων έργων της περιφέρειας αφορά το οδικό 
δίκτυο. Το συνολικό Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιφέρειας µετά το 
πέρας του Περιφερειακού Επιχειρηµατικού Προγράµµατος ( Π.Ε.Π. ) Πελοποννήσου 
1989 – 1993 ανερχόταν στα 5.504 χλµ. Από αυτά τα 1.190 χλµ. αφορούσαν το Εθνικό 
οδικό δίκτυο και τα υπόλοιπα 4.314 χλµ. το Επαρχιακό. Κατά την εφαρµογή του  
Π.Ε.Π. Πελοποννήσου 1994 – 1999 υλοποιήθηκαν οδικά έργα που αντιστοιχούσαν σε 
850 χλµ. οδικού δικτύου. Αναλυτικά αναφέρεται ότι πρόκειται για την κατασκευή 60 
χλµ. δρόµων Εθνικού δικτύου, 650 χλµ. Επαρχιακού και 140 χλµ. δηµοτικού οδικού 
δικτύου. 
     Το µεγαλύτερο µέρος του Εθνικού δικτύου της περιφέρειας, περίπου το 70% 
διέρχεται µέσα από τους νοµούς Κορινθίας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας, ενώ το 
µεγαλύτερο  ποσοστό  του Επαρχιακού δικτύου της περιφέρειας, δηλαδή το 32% 
περίπου, διασχίζει τον νοµό Αρκαδίας. Να σηµειώσουµε ότι ο αυτοκινητόδροµος 
Κορίνθου – Τρίπολης έχει µειώσει την απόσταση κατά 50 χλµ. και τον χρόνο 
µετάβασης κατά µία ώρα.  
     Υλοποιηµένο έργο σήµερα είναι ο δρόµος που συνδέει την Τρίπολη µε την 
Καλαµάτα µέσω Τσακώνας, καθώς και η συντήρηση και η βελτίωση του ήδη 
υπάρχοντος τµήµατος που ενώνει την Κόρινθο µε την Τρίπολη. Επίσης έχει 
ολοκληρωθεί το κοµµάτι του οδικού άξονα Άστρος – Τρίπολη – Αρχαία Ολυµπία 
προϋπολογισµού 18 εκ. Ευρώ. Με το έργο αυτό ήρθε σε επαφή το ανατολικό µε το 
δυτικό τµήµα της Πελοποννήσου.  
     Όσον αφορά τα υπόλοιπα τρία δίκτυα, κανένα έργο άξιο λόγου δεν έχει 
ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα. 
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Επενδυτικό Πρόγραµµα ∆ισεκατοµµύρια ∆ραχµές 

Οδικές Υποδοµές 147.969 

Σιδηροδροµικές Υποδοµές 14.250 

Λιµενικές Υποδοµές 1.535 

Υποδοµές Περιβάλλοντος : ∆ίκτυα 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης , Βιολογικοί 
Καθαρισµοί 

21.731 

Υποδοµές Περιβάλλοντος : ∆ιαχείριση 
Απορριµµάτων 

4.300 

Αρδεύτηκα Έργα 25.820 

Προστασία Βιότοπων και Οικοσυστηµάτων 2.730 

Αναπλάσεις Πόλεων και Οικισµών 15.542 

Εθνικό Κτηµατολόγιο 2.650 

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός 
Σχεδιασµός 

0.925 

Παραγωγικές Πρωτοβουλίες Τοπικής 
Ανάπτυξης 

16.592 

Αντιµετώπιση Φυσικών Καταστροφών 1.947 

Έργα Υγείας και Πρόνοιας 19.403 

Ανθρώπινοι Πόροι 17.762 

Έργα Τουρισµού και Πολιτισµού 64.184 

Έργα Ενίσχυσης ∆ραστηριοτήτων του 
∆ευτερογενούς Τοµέα 

37.578 

Έργα Ενίσχυσης ∆ραστηριοτήτων του 
Πρωτογενούς Τοµέα 

15.500 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  409.493 

Πίνακας  5.3.1  Υλοποιούµενα επενδυτικά προγράµµατα στην περιφέρεια  
                           Πελοποννήσου 
Πηγή: 1 ∆ιαδίκτυο: www.westerngreece.gr/index 
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5.4 Έργα Υποδοµής της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου προς  Υλοποίηση      
 
 

Το πρώτο µέρος της βελτίωσης αφορά στις παρεµβάσεις για την ενίσχυση των 
µεταφορικών υποδοµών. Θα πραγµατοποιηθούν βελτιώσεις και επεκτάσεις του 
Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου που συνδέει αφ’ ενός τα αστικά και τα 
ηµιαστικά κέντρα της περιφέρειας µεταξύ τους, αλλά και µε τους κεντρικούς οδικούς 
άξονες, δηλαδή τους αυτοκινητόδροµους προς και από την Αθήνα  και αφ’ ετέρου τα 
τουριστικά κέντρα µεταξύ τους και µε τα αστικά και ηµιαστικά κέντρα της 
περιφέρειας. 
     Σηµαντικός αναπτυξιακός παράγοντας για την περιφέρεια είναι η διέλευση του 
οδικού άξονα Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Π.Α.Θ.Ε.) από το 
βόρειο τµήµα της Πελοποννήσου. Τµήµατα του άξονα αυτού ήδη υλοποιούνται στην 
περιφέρεια. 

Το σιδηροδροµικό δίκτυο της περιφέρειας έχει σοβαρά µειονεκτήµατα. ∆εν είναι 
συµβατό µε το υπόλοιπο Εθνικό δίκτυο, οι γραµµές του δικτύου της Πελοποννήσου 
έχουν µικρότερο πλάτος, είναι µονής κατεύθυνσης, δεν υπάρχουν ανισόπεδες 
διαβάσεις και έχει κακή χάραξη. 
      Το σιδηροδροµικό αυτό δίκτυο σχεδιάστηκε µε βάση τα κοινωνικά δεδοµένα και 
τις  τεχνολογικές δυνατότητες του απώτερου παρελθόντος και  στις µέρες µας 
κρίνεται ανεπαρκές. Έχει όµως προχωρήσει σε εργασίες αναβάθµισης. Πιο 
συγκεκριµένα, τη νέα γραµµή Αθηνών – Κορίνθου – Πάτρας, που είναι διπλή, 
κανονικού εύρους, εξοπλισµένη µε σύγχρονα συστήµατα σηµατοδότησης και 
τηλεδιοίκησης και η οποία θα καταφέρει αυξάνοντας τις ταχύτητες – 200 χλµ./ ώρα 
µέχρι την Λυκοποριά, 150 χλµ./ ώρα στο τµήµα Λυκοποριά – Αίγιο και 120 χλµ./ 
ώρα στο τµήµα Αίγιο – Πάτρα, να µειώσει  το χρόνο διαδροµής Αθήνας – Πάτρας 
στις 2 ώρες και 1 λεπτό σε σχέση µε τις 3 ώρες και 26 λεπτά που ήταν πριν.        
     Η επόµενη κατηγορία δράσεων αφορά σε παρεµβάσεις βελτίωσης της 
υφιστάµενης σιδηροδροµικής γραµµής της περιφέρειας, καθώς επίσης και 
παρεµβάσεις βελτίωσης των εγκαταστάσεων στους σταθµούς της σιδηροδροµικής 
γραµµής. Ειδικότερα προβλέπεται συντήρηση  των υφιστάµενων γραµµών Ανδρίτσας 
– Καλαµάτας, Ζευγολατιού – Καλόνερου και Λεύκτρο Μεγαλόπολης, το οποίο 
χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από πόρους του Ο.Σ.Ε. Με συγχρηµατοδότηση από το 
3ο Κ.Π.Σ. µέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων προβλέπεται 
ακόµη η αναβάθµιση των σιδηροδροµικών γραµµών Κορίνθου – Ανδρίτσας και 
Άργους – Ναυπλίου 

Αναµένεται ακόµη να γίνουν βελτιώσεις στο σύστηµα των λιµένων. Αυτές θα 
ξεκινήσουν κατ’ αρχήν στους κύριους λιµένες της περιφέρειας, δηλαδή στους λιµένες 
Γυθείου, Κυπαρισσίας και Κορίνθου, και στη συνέχεια και σε άλλους εµπορικούς και 
τουριστικούς λιµένες. Οι βελτιώσεις αυτές αναφέρονται κυρίως σε εκβαθύνσεις και 
δηµιουργία ή επέκταση των αναγκαίων µόλων και προβλητών, µε αντίστοιχη αύξηση 
των θέσεων ελλιµενισµού, καθώς και δηµιουργία των αναγκαίων διευκολύνσεων και 
εξυπηρετήσεων µεγαλύτερων επιβατηγών και εµπορικών πλοίων από αυτά που 
προσεγγίζουν σήµερα. 
     Οι προβλεπόµενες βελτιώσεις έχουν άµεση λειτουργική συνάφεια και διασύνδεση 
µε τις υφιστάµενες αλλά και µε τις προβλεπόµενες νέες οδικές υποδοµές από και προς 
τα κύρια λιµάνια της περιφέρειας. 
     Παράλληλα προβλέπεται να δηµιουργηθούν ή και να βελτιωθούν λιµενικές 
υποδοµές της περιφέρειας που αφορούν αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών σε 
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λιµένες που συνδέονται µε τουριστικές περιοχές, προσελκύοντας έτσι το ενδιαφέρον 
ιδιωτών επενδυτών για ορισµένες από αυτού του είδους τις παρεµβάσεις. 
     Από τις παρεµβάσεις που αφορούν λιµενικές υποδοµές, τα άµεσα αποτελέσµατα 
που θα προκύψουν αφορούν κυρίως στην αύξηση του αριθµού των επιβατών και των 
οχηµάτων που θα µετακινούνται µέσω αυτών και σε µικρότερο βαθµό στην αύξηση 
του όγκου των διακινούµενων εµπορευµάτων. Τέλος, ως συνέπεια των παραπάνω θα 
δηµιουργηθούν και οι προϋποθέσεις αύξησης του αριθµού των ναυτιλιακών γραµµών 
που προσεγγίζουν κάθε λιµάνι και ως εκ τούτου προβλέπεται αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των λιµένων της περιφέρειας και ενδυνάµωση της εξωστρέφειάς 
της.    
 
 

5.5 Σχολιασµός Συστήµατος Μεταφορών της  Περιφέρειας  
Πελοποννήσου 

5.5.1 Οδικό δίκτυο 
 
     Το οδικό δίκτυο της περιφέρειας αναλαµβάνει τον µεγαλύτερο όγκο των 
επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορών αφήνοντας έτσι πολύ µικρότερο µερίδιο 
στο σιδηροδροµικό και θαλάσσιο δίκτυο.  
     Τα τµήµατα του δικτύου είναι τα παρακάτω :  

- Κόρινθος – Τρίπολη 
- Πύργος – Τσακώνα – Καλαµάτα 
- Τρίπολη – Μεγαλόπολη – Καλαµάτα  
- Κυπαρισσία – διασταύρωση για Τρίπολη ή Καλαµάτα  
- Νεµέα – Άργος – Ναύπλιο 
- Τρίπολη – Σπάρτη – Γύθειο 

 
     Από αυτά , τα δύο πρώτα παρουσιάζουν διεθνείς προδιαγραφές υψηλής ποιότητας, 
ενώ τα υπόλοιπα αναντιστοιχία µεταξύ ιεραρχικής κατηγορίας και λειτουργικού 
ρόλου. Αποτέλεσµα αυτού είναι το γεγονός ότι αναλαµβάνουν σηµαντικό 
κυκλοφοριακό φόρτο χωρίς να είναι σε θέση να παρέχουν υψηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης, αφού τα τεχνικά και γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους, όπως χάραξη, 
ασφαλτοτάπητας, πλάτος δρόµου κλπ. είναι φτωχά.   
     Τέλος, να επισηµάνουµε ότι αν και το οδικό δίκτυο της περιφέρειας είναι σχετικά 
πυκνό, εξακολουθούν να υπάρχουν ορεινές κατά κύριο λόγο περιοχές οι οποίες έχουν 
δυσχερή πρόσβαση στο βασικό οδικό δίκτυο και ως εκ τούτου υπο-εξυπηρετούνται.  
 

5.5.2 Σιδηροδροµικό δίκτυο 
 
     Το ουσιαστικό πρόβληµα του δικτύου στην περιφέρεια είναι τα τεχνικά του 
χαρακτηριστικά, τα οποία και καθιστούν την ποιότητα εξυπηρέτησης χαµηλή. 
Ειδικότερα:  
- Το δίκτυο διασταυρώνεται µε το οδικό κατατέµνοντας πυκνοκατοικηµένες περιοχές 
ισόπεδα, δηµιουργώντας προβλήµατα ασφάλειας. Συγχρόνως περιορίζει την 
ταχύτητά του σε 30 – 40 χλµ./ ώρα, σε αντίθεση µε την µέση ταχύτητα των συρµών 
σε όλη την  Περιφέρεια Πελοποννήσου, που πλησιάζει τα 90 χλµ./ ώρα. 
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- Η γραµµή παρουσιάζει έντονες κλίσεις και µικρές ακτίνες καµπυλότητας, µε 
αποτέλεσµα η επιδοµή του δικτύου να χαρακτηρίζεται πεπαλαιωµένη. 

- Η γραµµή είναι µονού µετρικού πλάτους, ενώ η γραµµή της Αττικής και της 
Στερεάς Ελλάδας είναι κανονικού πλάτους, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η 
µεταφορική συνέχεια των συνδέσεων µεταξύ Πελοποννήσου και όλων των 
περιοχών της Αττικής, αφού απαιτούνται διαδικασίες µετεπιβίβασης και 
µεταφόρτωσης στο συγκρότηµα Αθήνας – Πειραιά. 

- Η συγκοινωνιακή γραµµή της Πελοποννήσου διακινεί µόλις το 15% της συνολικής 
επιβατικής κίνησης του Ο.Σ.Ε., ενώ τα φορτία µε προέλευση αυτήν 
αντιπροσωπεύουν µόνο το 0,15%. 

 
 

5.5.3 Θαλάσσιο δίκτυο 
 
     Το σύστηµα λιµένων της περιφέρειας σε ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή 
κλίµακα χαρακτηρίζεται µη ανεπτυγµένο, αφού και οι συνδέσεις του είναι 
περιορισµένες. Οι  µοναδικές  συνδέσεις µε νησιά είναι µε τις Σπέτσες και τα 
Κύθηρα, ενώ δεν υπάρχει καµία σύνδεση µε λιµένες του εξωτερικού.  
 
 
5.5.4 Εναέριο δίκτυο 

 
     Η περιφέρεια διαθέτει το µεγάλο αερολιµένα της Καλαµάτας και τα δύο 
µικρότερα αεροδρόµια της Σπάρτης και της Τρίπολης. Ο αερολιµένας της Καλαµάτας 
είναι και ο µοναδικός από τους τρεις που εξυπηρετεί επιβάτες, ενώ συνδυάζει µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο την απόσταση από το αεροδρόµιο της  πρωτεύουσας και την 
τοπική ζήτηση αφού η βόρεια Πελοπόννησος εξυπηρετείται από την πρωτεύουσα.  
 
 

5.5.5 Προοπτικές του συστήµατος µεταφορών  
 
     Τα σηµαντικά έργα που πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία περίοδο οδηγούν σε 
µια γενικότερη ανάπτυξη της περιφέρειας. Μπορούµε πλέον να κάνουµε λόγο για ένα 
ικανοποιητικό και αποτελεσµατικό δίκτυο χερσαίων µεταφορών, το οποίο εξυπηρετεί 
διευκολύνει την πρόσβαση επιβατών και εµπορευµάτων από και προς τα ακραία 
αστικά και ηµιαστικά κέντρα της περιφέρειας µε τα µητροπολιτικά κέντρα της χώρας, 
όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.  
     Παράλληλα παρατηρούνται δράσεις βελτίωσης και των λιµενικών υποδοµών της 
περιφέρειας. Πιο συγκεκριµένα η ανάπτυξη του λιµένα της Καλαµάτας, το οποίο 
σηµαίνει αύξηση της δυνατότητας υποδοχής των επιβατηγών κυρίως σύγχρονων 
πλοίων µεγάλου µεγέθους και δηµιουργία δυνατότητας εξυπηρέτησης πλοίων για 
µεταφορά εµπορευµάτων αλλά και τουριστών. 
     Τέλος, τα δεδοµένα της περιφέρειας που αναλύθηκαν συγκριτικά µε άλλες 
γεωγραφικές ενότητες δείχνουν µία µη ευνοϊκή κατάσταση από πλευράς συµµετοχής 
σε προγράµµατα κατασκευής έργων υποδοµής από παρεµβάσεις του 3ου Κ.Π.Σ.       
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5.6 Υφιστάµενο Σύστηµα  Μεταφορών στην  Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας  

5.6.1 Γενικά  
 
     Οι ενδοπεριφερειακές µετακινήσεις στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας γίνονται µε 
όλα τα µέσα, αλλά κατά κύριο λόγο µε τη χρήση του οδικού δικτύου και των 
θαλάσσιων µεταφορών από το λιµάνι της Πάτρας και δευτερευόντως του 
σιδηροδροµικού άξονα  Αθηνών – Πατρών – Πύργου – Καλαµάτας . Οι θαλάσσιες 
µεταφορές εξυπηρετούνται εκτός από το σηµαντικότατο λιµάνι της Πάτρας και από  
τοπικές γραµµές, όπως αυτή που συνδέει την Κυλλήνη µε την Ζάκυνθο, ενώ 
υπάρχουν και συνδέσεις µικρών λιµανιών της Αιτωλοακαρνανίας µε τα απέναντι 
νησιά του Ιονίου. Τέλος αεροπορικές συνδέσεις γίνονται µε πτήσεις τσάρτερ από το 
αεροδρόµιο του Άραξου. 
  
 

5.6.2 Οδικό δίκτυο 
 
     Η περιφέρεια µέχρι πριν δύο χρόνια ήταν κοµµένη σε δύο τµήµατα που 
επικοινωνούσαν µόνο µέσω του πορθµείου Ρίου – Αντιρρίου, µε αποτέλεσµα το 
βόρειο τµήµα της Αιτωλοακαρνανίας να συνδέεται περισσότερο µε τις όµορες 
περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου παρά µε το νότιο τµήµα της, τους 
νοµούς δηλαδή Αχαΐας και Ηλείας. Αυτό είχε σαν συνέπεια να διασπάται η συνοχή 
της περιφέρειας όσον αφορά την ενιαία γεωγραφική και λειτουργική ενότητά της. 
Είναι προφανές πως σήµερα, µετά την αποπεράτωση του έργου της ζεύξης Ρίου – 
Αντιρρίου έχει αποκατασταθεί πλέον στην περιφέρεια  η επιθυµητή συνοχή. Ενώ 
παράλληλα προωθείται περαιτέρω η σύνδεσή της µε την υπόλοιπη Ελλάδα, τα 
Βαλκάνια και την Ευρώπη. 
     Το οδικό δίκτυο στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας έχει τη δοµή δέντρου και είναι 
διαρθρωµένο σε δύο υπερτοπικούς άξονες, την Εθνική οδό Αθηνών – Πάτρας – 
Πύργου – Καλαµάτας και την Εθνική οδό Αντιρρίου – Αγρινίου – Άρτας – 
Ιωαννίνων.  Η σύνδεση των δύο αξόνων σήµερα, εκτός από το πορθµείο Ρίου – 
Αντιρρίου γίνεται πλέον οδικός µε την ζεύξη των δύο πορθµείων. 
     Η περιφέρεια συνδέεται µε την Αθήνα, την Εύβοια και την Στερεά Ελλάδα µέσω 
της Εθνικής οδού Αθηνών – Πατρών, ενώ υπάρχουν και δευτερεύουσες συνδέσεις 
µέσω Αιτωλοακαρνανίας και Στερεάς Ελλάδας µε τις επαρχιακές οδούς προς 
Καρπενήσι και Ιτέα. Οι δύο αυτές συνδέσεις αν και είναι µέτριας λειτουργικότητας, 
µέχρι πριν την ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου, αποδεικνύονταν σηµαντικές σε περιπτώσεις 
που διακοπτόταν η λειτουργία των πορθµείων του Πατραϊκού  λόγω καιρικών 
συνθηκών ή άλλων έκτακτων γεγονότων, όπως απεργίες. 
     Με  άλλα  λόγια η σύνδεση της Αιτωλοακαρνανίας µε την Πελοπόννησο καθώς 
και των νοµών Αχαΐας και Ηλείας µε την Ήπειρο και τα Ιόνια νησιά και τη ∆υτική 
Μακεδονία εξαρτώνται από την διάβαση Ρίου – Αντιρρίου. Μέχρι πριν δύο χρόνια, 
πριν την ζεύξη, όταν δεν ήταν εφικτή η διάβαση, οι µετακινήσεις γίνονταν 
ηπειρωτικά, µέσω Αθήνας. 
     Η σύνδεση της περιφέρειας µε τη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική 
Μακεδονία και τη Θράκη γίνεται µέσω Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας. Στις 
διαδροµές αυτές, τόσο τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά όσο η παρεχόµενη ασφάλεια 
και το επίπεδο εξυπηρέτησης είναι φτωχά, µε αποτέλεσµα να προτιµάται η διέλευση 
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µέσω της Εθνικής οδού Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Π.Α.Θ.Ε.), η 
οποία υπερτερεί σε λειτουργικά χαρακτηριστικά αλλά και σε ασφάλεια.  
     Ένα άλλο αδύνατο σηµείο του οδικού δικτύου είναι το γεγονός ότι αυτό δεν 
προσφέρει εναλλακτικές διαδροµές για ενδοπεριφερειακές µετακινήσεις µεταξύ των 
οικισµών. Επίσης αξίζει να αναφερθεί το µειονεκτικό του δευτερεύον επαρχιακό 
οδικό δίκτυο, το οποίο παρά την ανάπτυξή του στα πεδινά, στα ορεινά παρουσιάζει 
ποσοτικές ανεπάρκειες, όπως έλλειψη ασφαλτοδρόµων που να συνδέουν τα χωριά µε 
τα κεφαλοχώρια, αλλά και ποιοτικές ανεπάρκειες, όπως η µέτρια βατότητα των 
δρόµων και το χαµηλό επίπεδο ασφαλείας. 
     Τέλος, ένα άλλο πρόβληµα που υπήρχε, αλλά λύθηκε πρόσφατα, ήταν η διέλευση 
του οδικού άξονα µέσα από την πόλη της Πάτρας. Τώρα πλέον οι οδηγοί γλιτώνουν 
τουλάχιστον µισή ώρα κίνησης σε σχέση µε την προηγούµενη χάραξη.    
 
        

5.6.3 Σιδηροδροµικό δίκτυο 
 
     Η περιφέρεια  διαθέτει  µόνο  µία σιδηροδροµική γραµµή, αυτή  της   
Πελοποννήσου (Αθήνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Καλαµάτα) που εξυπηρετεί 
τους νοµούς Αχαΐας και Ηλείας, ενώ ο νοµός Αιτωλοακαρνανίας δεν έχει καθόλου 
σιδηροδροµικό δίκτυο. Λόγω των χαµηλών ταχυτήτων η απόσταση  Αθήνα – Πάτρα 
είναι περίπου 3 ώρες και 45 λεπτά. Ο σιδηρόδροµος υφίσταται έντονο ανταγωνισµό 
από τα υπεραστικά λεωφορεία και τα φορτηγά, αφού αυτά επωφελούνται από τον 
αναβαθµισµένο οδικό άξονα Αθήνας – Πάτρας για την επιβατική και την 
εµπορευµατική κίνηση αντίστοιχα.  
     Στη µελέτη του έργου της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου είχε προβλεφθεί 
σιδηροδροµική γραµµή, όµως τελικά δεν υλοποιήθηκε  και αυτό διαιωνίζει το 
µονοπώλιο των οδικών µεταφορών, µε αποτέλεσµα το αυξηµένο µεταφορικό και 
εµπορευµατικό κόστος στις επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές αντίστοιχα.  
     Για να δώσουµε ένα παράδειγµα, µε τα σηµερινά δεδοµένα, σιδηροδροµικώς ο 
Πύργος απέχει 230 χλµ. από την Αθήνα, ήτοι 5 ώρες και 20 λεπτά και 100 χλµ. από 
την Πάτρα, ήτοι 1 ώρα και 35 λεπτά. Παρά το ότι πρόκειται για πεδινό τµήµα, χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήµατα στις κατά µήκος κλίσεις του, εντούτοις η χάραξη δεν είναι 
πολύ καλή, οι ακτίνες είναι µικρές, µε αποτέλεσµα οι ταχύτητες που αναπτύσσονται 
στο τµήµα αυτό να είναι µικρές και πιο συγκεκριµένα µικρότερες από 90 χλµ / ώρα 
σε όλο το µήκος του τµήµατος και αυτό κάνει και τον χρόνο διαδροµής αρκετά 
µεγάλο.  
     Τα δροµολόγια που εξυπηρετούν καθηµερινά διακρίνονται σε επιβατικές και 
εµπορευµατικές αµαξοστοιχίες και είναι τα παρακάτω: 
Επιβατικές Αµαξοστοιχίες   

- 8 Intercity για Αθήνα – Κόρινθο – Πάτρα – Πύργο 
- 10 ταχείες ( απλά τρένα ) 
- 8 δροµολόγια για ∆ιακοφτό – Καλάβρυτα 
- 5 δροµολόγια για Πύργο – Ολυµπία  

Εµπορευµατικές Αµαξοστοιχίες  
- 2 δροµολόγια την εβδοµάδα  

Σε περιόδους αιχµής προστίθενται άλλα 2 δροµολόγια     
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Τέλος αξίζει να σηµειωθεί η ύπαρξη του µοναδικού οδοντωτού 
σιδηρόδροµου, που συνδέει την Ανατολική Αχαΐα (Αιγιάλεια) µε την ορεινή περιοχή 
Καλαβρύτων.  
 
 

5.6.4 Θαλάσσιο δίκτυο 
 

Το λιµάνι της Πάτρας αποτελεί την κύρια πύλη της Ελλάδας προς τη ∆υτική 
Ευρώπη και συνδέει την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος µε τα κυριότερα Ιταλικά 
λιµάνια της Αδριατικής (Μπάρι - Μπρίντεζι - Ανκόνα - Βενετία - Τεργέστη), µε 
καθηµερινά δροµολόγια. Περισσότεροι από τους µισούς επισκέπτες της Ελλάδας που 
φτάνουν στη χώρα µας ακτοπλοϊκά έρχονται µέσω της Πάτρας. Oι υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις του λιµανιού επαρκούν για να εξυπηρετήσουν καθηµερινά σαράντα 
οχηµαταγωγά πλοία. Tα αγαθά που µεταφέρονται µέσω του λιµανιού της Πάτρας 
αντιπροσωπεύουν το 6% του συνόλου των εξαγωγών της Ελλάδας. H Πάτρα παρέχει 
επίσης εξυπηρέτηση σε σκάφη αναψυχής, στην µαρίνα που βρίσκεται δίπλα στη 
λιµενική ζώνη. 

Άλλα λιµάνια είναι αυτά του Αιγίου, της Κυλλήνης, του Κατακόλου, του 
Μεσολογγίου, του Αστακού.  

 
 

5.6.5 Αεροπορικό δίκτυο  
 

H Περιφέρεια εξυπηρετείται αεροπορικά από το Αεροδρόµιο Αράξου που 
βρίσκεται σε απόσταση 25 χλµ. από το κέντρο της Πάτρας και πάνω στον οδικό 
άξονα Πατρών - Πύργου – Ολυµπίας. Επίσης από τα αεροδρόµια της Ανδραβίδας στο 
Νοµό Ηλείας και του Ακτίου που βρίσκεται στο Βορειοδυτικό άκρο της 
Αιτωλοακαρνανίας.  

Tο αεροδρόµιο Αράξου καλύπτει κυρίως πτήσεις charter, εξυπηρετώντας 
ετησίως 30.000 επιβάτες, µε αυξητικές τάσεις σε ότι αφορά τον αριθµό των αφίξεων. 
Άλλα αεροδρόµια είναι αυτά του Ακτίου και της Ανδραβίδας. 
 
 
 

5.7 Υλοποιηµένα Έργα  Υποδοµής της  Περιφέρειας  ∆υτικής Ελλάδας  

 
     Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, κατά την προγραµµατική περίοδο 1994 – 1999 
υλοποιήθηκε ένα επενδυτικό πρόγραµµα µε έργα και παρεµβάσεις συνολικής 
δαπάνης πάνω από 2,4 δις Ευρώ. Το επενδυτικό αυτό πρόγραµµα χρηµατοδοτείται 
από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. Το µέγεθος του προγράµµατος είναι 
πρωτόγνωρο και χαρακτηρίζεται αναδιαρθρωτικό υπό την έννοια της υλοποίησης 
ενός ευρέως πλέγµατος παρεµβάσεων που αλληλοσυµπληρώνονται και συντείνουν σε 
νέες διαρθρώσεις του αναπτυξιακού ιστού προς την κατεύθυνση µιας βιώσιµης, αλλά 
και ανταγωνιστικής ανάπτυξης. 
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Επενδυτικό Πρόγραµµα ∆ισεκατοµµύρια ∆ραχµές 

Υποδοµές Οδικών ∆ικτύων 397.836 

∆ίκτυα Ύδρευσης – Αποχέτευσης και 
Βιολογικών Καθαρισµών 

147.537 

∆ιαχείριση Στέρεων Απόβλητων 3.453 

∆ιαχείριση και Ανάδειξη Οικοτόπων – 
Βιότοπων Φυσικού Περιβάλλοντος  

3.982 

Ενέργειες Αστικής Ανάπτυξης – Ανάπλαση – 
Αναβάθµιση Αστικού Χώρου & Περιοχών 
Φυσικού Κάλλους 

21.359 

Πολεοδοµικός Σχεδιασµός – Έργα Υποδοµών – 
Χωροταξικός Σχεδιασµός  

2.826 

Ενέργειες στον Τοµέα του Τουρισµού - 
Πολιτισµού 

8.873 

Λιµενικά Έργα – Επικοινωνίες 24.674 

Εγγειοβελτιωτικά Έργα 19.345 

Κτηµατολόγιο 2.544 

Υποδοµές – Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τοµέα 28.950 

Αναβάθµιση και Αναθέρµανση Ζωνών 
Βιοµηχανικής Παραγωγής 

26.954 

Εκπαίδευση ( Τριτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια) 82.889 

Κατάρτιση 10.514 

Υγειά – Πρόνοια 20.909 

Έργα – Ενέργειες Οργανισµών 54.335 

Αντιµετώπιση Φυσικών Καταστροφών 35.814 

Σύνολο 802.645 

Πίνακας  5.7.1 Υλοποιούµενα επενδυτικά προγράµµατα στην περιφέρεια ∆υτικής                    
                          Ελλάδας 
Πηγή: 1 ∆ιαδίκτυο: www.westerngreece.gr/index 
 
 
     Πολλά οδικά έργα περιφερειακής κλίµακας υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια όπως 
είναι οι βελτιωτικές παρεµβάσεις στην Εθνική οδό Πατρών – Τρίπολης που 
αναβαθµίζουν την σύνδεση της Εθνικής  Οδού  µε το αστικό συγκρότηµα της Πάτρας 
και η βελτίωση της επαρχιακής οδού Πούντας – Καλαβρύτων και Πάτρας – 
Χαλανδρίτσας – Καλαβρύτων, οι οποίες θα συµβάλλουν στην τουριστική και 
οικονοµική τόνωση της επαρχίας Καλαβρύτων. 
Επίσης η ολοκλήρωση της οδού παράκαµψης της πόλης της Ναυπάκτου, έργο 
απαραίτητο για την τουριστική τόνωση της πόλης και την βελτίωση της ποιότητας 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 94

ζωής των κατοίκων, καθώς επίσης και η βελτίωση της Εθνικής οδού Αρχαίας 
Ολυµπίας – Βυτίνας συνολικού προϋπολογισµού 14 εκ. Ευρώ . 
     Σηµαντικό έργο στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας αποτελεί και η Παραιόνια 
οδός. Στην οδό αυτή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, αλλά έχει κατασκευαστεί 
ένα µεγάλο τεχνικό έργο που δεν είναι άλλο από την υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου – 
Πρέβεζας. Πρόκειται για σήραγγα, µήκους 1.570 µέτρα που µειώνει την ταλαιπωρία 
των οδηγών κατά 20 λεπτά αλλά κυρίως εξασφαλίζει τη συνέχεια του οδικού 
τµήµατος ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. 
     Συνολικά για τον τοµέα των οδικών υποδοµών υλοποιήθηκαν 237 έργα και 
παρεµβάσεις συνολικού προϋπολογισµού 1.200 δις Ευρώ, τα περισσότερα από τα 
οποία έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το 2001. 
     Από το 2ο Κ.Π.Σ. το µοναδικό έργο που προβλεπόταν και υλοποιήθηκε, που 
αφορά το σιδηροδροµικό δίκτυο, ήταν η ανακαίνιση της επιδοµής και υποδοµής σε 
εντοπισµένα τµήµατα της σιδηροδροµικής γραµµής Πάτρας – Πύργου – Καλαµάτας, 
συνολικού κόστους 1,7 εκ. Ευρώ το οποίο αποπερατώθηκε τον Απρίλιο του 2000. 
 
 

5.8 Έργα Υποδοµής της  Περιφέρειας  ∆υτικής  Ελλάδας προς 
Υλοποίηση   
 

5.8.1 Γενικά 
 
     Υπάρχουν συγκοινωνιακά έργα τα οποία εντάσσονται σε κάποιο χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα, χωρίς όµως να έχουν συνταχθεί οι µελέτες, µε αποτέλεσµα η 
ολοκλήρωση των µελετών να γίνεται αιτία καθυστέρησης υλοποίησης των έργων 
αυτών. Στον αντίποδα αυτού έχουν γίνει και µελέτες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται 
σε έργα που εντάσσονται σε κάποιο χρηµατοδοτικό πλαίσιο. Είναι δύσκολο λοιπόν 
και ασαφές, να χαρακτηρίσουµε ένα έργο ως προγραµµατισµένο. 
     Ο προγραµµατισµός των οδικών έργων γίνεται κατά βάση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Τα 
προγραµµατισµένα έργα για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας δε µεταβάλλουν την 
δοµή του υφιστάµενου δικτύου, αλλά αναβαθµίζουν τις ήδη υπάρχουσες συνδέσεις.        

 Τρία είναι τα βασικά οδικά έργα που εκτελούνται στην Ελλάδα και αποτελούν το 
σκελετό του Εθνικού δικτύου στον ελλαδικό χώρο. Το πρώτο είναι ο ∆υτικός Άξονας 
ή λεγόµενη Ιόνια οδός, ο αυτοκινητόδροµος Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – 
Ευζώνων (Π.Α.Θ.Ε.) και η Εγνατία οδός. ∆ύο εξ ‘ αυτών διασχίζουν την Περιφέρεια 
∆υτικής Ελλάδας. 
     Ειδικότερα ο ∆υτικός άξονας θα ξεκινήσει από την Καλαµάτα και θα καταλήγει 
στα Ιωάννινα (κατά µήκος του Ιονίου πελάγους, γι’ αυτό και ονοµάστηκε Ιόνια οδός) 
µέσω  Πύργου –Πάτρας – Μεσολογγίου – Αγρινίου και Αµφιλοχίας. Είναι ένας 
κλειστός αυτοκινητόδροµος µε 4  λωρίδες (2 για κάθε κατεύθυνση), ενώ θα 
παρακάµπτει τις προαναφερθείσες πόλεις. Στο συγκεκριµένο κοµµάτι Πάτρα – 
Πύργος δεν έχει ακόµα εγκριθεί η οριστική µελέτη. Επίσης στον Π.Α.Θ.Ε. 
ολοκληρώνεται η οριστική µελέτη Κορίνθου – Πάτρας που θα συνδέεται µε τη 
γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, έργο εθνικής και καθοριστικής σηµασίας για την 
Νοτιοδυτική Ελλάδα και όχι µόνο. 
     Ένα άλλο προγραµµατισµένο έργο είναι η λεγόµενη Παραιόνια οδός η οποία 
συνδέει το Μεσολόγγι µε το Αιτωλικό, το Νεοχώρι, την Κατοχή, το Λεσίνι, το 
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Πλατυγιάλι, τον Αστακό, τον Μύτικα, την Πάλαιρο και τη Βόνιτσα, µε έργα 
προϋπολογισµού άνω των 35 εκ. Ευρώ. Η οδός αυτή καλείται να εξυπηρετήσει 
κυρίως  τοπικές και τουριστικές κινήσεις που δεν απαιτούν µεγάλες ταχύτητες, ενώ η 
βαριά καθώς και η διαµπερής κυκλοφορία µεταξύ Αντιρρίου και Πρέβεζας είναι 
προτιµότερο να χρησιµοποιεί τον ∆υτικό Οδικό Άξονα µέχρι την Αµφιλοχία. Η 
Παραιόνια Οδός θα συνδέεται µε την παράκαµψη Αγρινίου µέσω της σήραγγας 
µεταξύ Αγ . Ηλία και Σταµνάς. 
     Προωθούνται επίσης έργα αναµόρφωσης, βελτίωσης και αναβάθµισης 
σηµαντικών οδικών αξόνων σε όλες τις περιοχές του νοµού Αιτωλοακαρνανίας που 
υπερβαίνουν σε προϋπολογισµό τα 59 εκ. Ευρώ, όπως στους άξονες : Αγρίνιο – 
Καρπενήσι, Αγρίνιο – Θέρµο, Αλευράδα – Γέφυρα Τατάρνας, Οδικό ∆ίκτυο Βάλτου, 
Οδικό ∆ίκτυο Ορεινής Ναυπακτίας, κλπ . 
     Στις προτάσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τα συγκοινωνιακά έργα περιλαµβάνονται 
παρεµβάσεις ύψους 35 εκ. Ευρώ, για έργα από την Αµβρακία στο Άκτιο και τη 
Λευκάδα, 132 εκ. Ευρώ για το Αγρίνιο – Καρπενήσι, 103 εκ. Ευρώ για το Αντίρριο – 
Άµφισσα και 32 εκ. Ευρώ  για το Αγρίνιο – Κουβαράς. 
     Όσον αφορά στο επαρχιακό δίκτυο σε ελάχιστες περιπτώσεις έχουν ολοκληρωθεί 
τα έργα όπως προβλέπονταν, ενώ αρκετά είναι αυτά που ακόµα και µε το πέρας του 
2ου Κ.Π.Σ. βρίσκονταν σε µηδενικό στάδιο. 

Στο σιδηροδροµικό δίκτυο υλοποιείται αναβάθµιση της γραµµής Κορίνθου – 
Πάτρας µε βελτίωση της χάραξης και διπλασιασµού της µετρικής γραµµής 
εξασφαλίζοντας εµπορική ταχύτητα 160 χλµ / ώρα που κρίνεται επαρκής για το 
επιδιωκόµενο επίπεδο εξυπηρέτησης των επιβατικών και εµπορευµατικών 
µεταφορών. 
     Σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό σχέδιο του Ο.Σ.Ε. διερευνάται η αναβάθµιση 
ορισµένων τοπικών γραµµών ιδιαίτερης τουριστικής σηµασίας, όπως Κατακώλου – 
Πύργου – Ολυµπίας και ∆ιακοφτού – Καλαβρύτων χωρίς όµως µέχρι στιγµής να 
υπάρχει κάποια οριστική µελέτη. 
     Η ανεπαρκής σήµερα σιδηροδροµική εξυπηρέτηση των νοµών Αχαίας και Ηλείας 
θα αναβαθµίσει µε την προγραµµατιζόµενη από τον Ο.Σ.Ε. αναβάθµιση των 
τουριστικών γραµµών Κατακώλου – Πύργου – Αρχαίας Ολυµπίας (ύψους 3 εκ. Ευρώ 
χωρίς τα απαιτούµενα υλικά, τα οποία θα διατεθούν από τα αποθέµατα του Ο.Σ.Ε. µε 
χρόνο αποπεράτωσης του έργου τα τέλη του 2003) και ∆ιακοφτού – Καλαβρύτων 
(αποξήλωση πεπαλαιωµένης σιδηροδροµικής γραµµής, διάστρωση µε σκύρο, 
αντικατάσταση σιδηροτροχιών – στρωτήρων και των λοιπών υλικών σύνδεσης µε 
σύγχρονα υλικά, ενίσχυση των τεχνικών έργων όπου χρειάζεται), καθώς και η 
κατασκευή στηθαίου ασφαλείας µε ηλεκτροφωτισµό τµηµατικά στους νοµούς Κάτω 
Αχαίας – Ηλείας. Παράλληλα µε την απόφαση αναβάθµισης της γραµµής αυτής 
προγραµµατίσθηκε η προµήθεια τεσσάρων συρµών µε µέγιστο φορτίο κατά άξονα 
12t αντί των 4,5t κατά άξονα που σήµερα κυκλοφορεί, πυκνώνοντας τα δροµολόγια 
και αυξάνοντας σηµαντικά τον αριθµό των επιβατών από 80 σε 104 ανά συρµό και 
ανά δροµολόγιο, µε στόχο τη κυκλοφορία της νέας γραµµής από τους νέους συρµούς 
στις αρχές του 2004, πράγµα που τελικά όµως δεν έγινε και πείρε παράταση. Τα 
προαναφερθέντα χρηµατοδοτούνται από το 3ο Κ.Π.Σ.  
Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται κοντά στα 13,5 εκατοµµύρια Ευρώ. 
     Από τους πόρους του Ο.Σ.Ε. (2,65 εκ Ευρώ) θα πραγµατοποιηθούν τµηµατικές 
παρεµβάσεις σε εντοπισµένα τµήµατα της γραµµής Πάτρας – Καλαµάτας µε 
αντικατάσταση σιδηροτροχιών – στρωτήρων, συµπλήρωση έρµατος και µείωση 
αριθµού αρµών µε σκοπό την αύξηση της ταχύτητας και την άνεση των επιβατών.  
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     Τέλος στους νοµούς Ηλείας και Αχαίας µε πόρους και πάλι από τον Ο.Σ.Ε. γίνεται 
ανακαίνιση της γραµµής Πάτρας – Πύργος – Κυπαρισσία, προϋπολογισµού 14,7 εκ 
Ευρώ µε ηµεροµηνία αποπεράτωσης του έργου το 2006 και σκοπό τη µείωση των 
κραδασµών, την άρση της βραδυπορίας, την αύξηση της ταχύτητας και άνεσης του 
ταξιδιού, ενώ για τον ίδιο σκοπό πραγµατοποιείται και η ανακαίνιση της τοπικής 
γραµµής Αλφειού – Ολυµπίας προϋπολογισµού 0,73 εκ Ευρώ. 
     Στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας πηγή χρηµατοδότησης είναι µόνο ο Ο.Σ.Ε. και όχι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση µε το 3ο Κ.Π.Σ.  Πιο συγκεκριµένα σε εξέλιξη βρίσκεται η 
ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης σιδηροδροµικής γραµµής Κρυονερίου – 
Αγρινίου ύψους 8,51 εκ Ευρώ. Επίσης προβλέπεται η διεξαγωγή διαγωνισµού για τη 
θαλάσσια σύνδεση Πατρών – Κρυονερίου, τη µελέτη και αποκατάσταση τεχνικών 
έργων Κρυονερίου – Αγρινίου, την ανακαίνιση των σταθµών και κατασκευή 
κρηπιδωµάτων της ίδιας γραµµής µε ανακαίνιση 8 υφιστάµενων κτιρίων σταθµών και 
κατασκευή κρηπιδωµάτων σε τρεις επιπλέον στάσεις για την εξυπηρέτηση των 
επιβατών.   

Τα λιµενικά έργα και οι επικοινωνίες συνιστούν µία άλλη ενότητα έργων και 
παρεµβάσεων στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Στον τοµέα αυτό επιτελούνται 
έργα Εθνικής κλίµακας και σηµασίας µε σηµαντικότερα τη κατασκευή του νέου 
Λιµένα Πατρών προϋπολογισµού 53 εκ. Ευρώ και τον εκσυγχρονισµό του 
υπάρχοντος ύψους 830 χιλιάδες Ευρώ. 
     ∆εν προβλέπονται νέες συνδέσεις της Πάτρας µε άλλους λιµένες, αντίθετα 
προγραµµατίζονται νέες ή ενισχύονται υφιστάµενες συνδέσεις της Πάτρας µε λιµένες 
της Αδριατικής (Τριέστη, Βενετία) και πιθανότητα ακτές της ∆αλµατίας. Έργα 
επέκτασης ή ριζικής αναβάθµισης επιτελούνται επίσης και στους λιµένες του Αιγίου 
προϋπολογισµού ύψους 6,5 δις  Ευρώ, του Κατάκωλου ύψους 2,9 εκ. Ευρώ  και της 
Κυλλήνης ύψους 3 δις  Ευρώ. Τα έργα αυτά ήταν εντεταγµένα στο 2ο Κ.Π.Σ. τα 
οποία όµως για κάποιους λόγους δεν ξεκίνησαν. Οι λιµένες αυτοί θα λειτουργούσαν 
συµπληρωµατικά προς το λιµένα της Πάτρας και θα µπορούν να εξυπηρετούν 
τουριστικά σκάφη µεγάλης χωρητικότητας (όπως κρουαζιερόπλοια) και να ενισχύουν 
έτσι την προσπάθεια αναβάθµισης του τουρισµού υψηλού επιπέδου στην Περιφέρεια. 
     Παράλληλα επιτελούνται έργα µικρότερης κλίµακας µε σηµαντικότερα αυτά που 
αφορούν συµπληρωµατικές εργασίες και παρεµβάσεις σε αλιευτικά καταφύγια και 
λιµένες τοπικής σηµασίας (π.χ. Μύτικα, Παλαίρου, Βόνιτσας, Κρυονερίου κλπ.), ενώ 
παράλληλα γίνεται προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος σύγχρονου 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού στο λιµάνι της Πάτρας. 
     Συνολικά περιλαµβάνονται 24 έργα στον τοµέα αυτό συνολικού προϋπολογισµού 
73 δις  Ευρώ τα οποία χρηµατοδοτούνται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους.  

Το Αεροδρόµιο του Ακτίου εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται. Έργα 10,3 εκ. 
Ευρώ, που ήδη εκτελούνται, θα δώσουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν ταυτόχρονα 
600 επιβάτες εξωτερικού και στις δύο κατευθύνσεις (άφιξη – αναχώρηση). 
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5.9 Σχολιασµός Συστήµατος  Μεταφορών της Περιφέρειας ∆υτικής  
Ελλάδας  

5.9.1 Οδικό δίκτυο 
 
     Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας έχει αναλάβει τον κύριο όγκο 
των επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορών, αφού η χρήση του σιδηρόδροµου 
αυξάνει την χρονική διάρκεια της µεταφοράς και δεν είναι εφικτή η σύνδεση 
αεροπορικώς ή από την θάλασσα.  
     Σήµερα, µετά την ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου, µπορούµε να πούµε ότι το έργο αυτό 
παρουσιάζει διεθνείς προδιαγραφές υψηλής ποιότητας, σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα 
που υλοποιήθηκαν στην περιφέρεια. Για παράδειγµα, οι νοµοί επικοινωνούν µέσω 
της εθνικής οδού Πύργου – Πατρών, που έχει µια λωρίδα για κάθε κατεύθυνση, ενώ 
εµφανίζει µεγάλο ποσοστό διερχόµενων βαρέων οχηµάτων και πλήθος ισόπεδων 
διαβάσεων, οι οποίες µπορούν να προκαλέσουν πολλά ατυχήµατα. Οµοίως η εθνική 
οδός Μεσολογγίου – Αγρινίου – Αµφιλοχίας που καταλήγει στα Ιωάννινα έχει και 
αυτή µια λωρίδα για κάθε κατεύθυνση, µε πληθώρα βαρέων οχηµάτων και γενικά 
κακά γεωµετρικά χαρακτηριστικά, οπότε δεν παρέχει στους οδηγούς το απαραίτητο 
και επιθυµητό επίπεδο εξυπηρέτησης. 
     Τέλος το οδικό αυτό δίκτυο δεν έχει τη δοµή πλέγµατος, οπότε και ελάχιστες 
εναλλακτικές διαδροµές για τις ενδοπεριφερειακές µετακινήσεις µεταξύ των βασικών 
οικισµών υπάρχουν. 
 
   

5.9.2 Σιδηροδροµικό δίκτυο 
 
     Κάποια από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το δίκτυο είναι τα παρακάτω:  

-  Η γραµµή έχει µικρές ακτίνες καµπυλότητας, πεπαλαιωµένη επιδοµή µε 
αποτέλεσµα τις µικρές ταχύτητες των συρµών, µόνο µέχρι 90 χλµ./ ώρα και το 
µεγάλο χρόνο διαδροµής, περίπου 3 ώρες και 25 λεπτά για Πάτρα και 5 ώρες 
για Πύργο. Επόµενο είναι λοιπόν, το σιδηροδροµικό δίκτυο να µειονεκτεί σε 
σχέση µε το οδικό, το οποίο χρησιµοποιεί τον αναβαθµισµένο οδικό άξονα 
Πάτρας – Αθήνας. 

-    Η γραµµή µετρικού πλάτους Πάτρας – Πύργου είναι µονή, σε αντίθεση µε αυτή  
της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας που είναι κανονικού πλάτους, µε 
συνέπεια να προκαλείται ασυνέχεια στις µεταφορές στις συνδέσεις µεταξύ της 
πρωτεύουσας και των γύρω νοµών. 

-    ∆εν υπάρχει καν σιδηροδροµικό δίκτυο στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο 
απλά περιορίζει τις δυνατότητες µετακίνησης και µεταφοράς του νοµού, των 
όµορων αυτού, αλλά και των περιοχών µε τις οποίες έρχεται σε επαφή.  

 

5.9.3 Θαλάσσιο δίκτυο 
 
     Οι συνδέσεις σε ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή κλίµακα της Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας είναι αρκετά αναπτυγµένες. Και αυτό, βέβαια, επειδή υπάρχει ο 
λιµένας της Πάτρας, ο οποίος εξυπηρετεί κινήσεις επιβατών, αλλά και 
εµπορευµάτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
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5.9.4 Εναέριο δίκτυο 
 
     Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας διαθέτει τον αερολιµένα του Ακτίου, ο οποίος 
µπορεί να εξυπηρετήσει την βόρεια Αιτωλοακαρνανία, χωρίς όµως να συντελεί σε 
ικανοποιητικό βαθµό στην ανάπτυξη της περιφέρειας, παρά τα  έργα που γίνονται. 
Ενώ και ο αερολιµένας του Αράξου εξυπηρετεί στο βαθµού του εφικτού, µε 
προγραµµατισµένες πτήσεις τσάρτερ. 
 
 

5.9.5 Προοπτικές του συστήµατος µεταφορών  
 
     Με βάση τα υλοποιηθέντα και προγραµµατισµένα έργα στην περιφέρεια, 
συµπεραίνεται ότι θα µειωθεί ο χρόνος µετακίνησης των επιβατών τόσο των 
κατοίκων όσο και των τουριστών, αλλά και ο χρόνος µεταφοράς των εµπορευµάτων  
από και προς την περιφέρεια και µεταξύ των αστικών, ηµιαστικών και τουριστικών 
της κέντρων. Έτσι ενδυναµώνεται η κοινωνική και πολιτιστική υποδοµή της 
περιφέρειας, αλλά και η παραγωγική εξωστρέφεια αυτής.  
     Επίσης η ολοκλήρωση των εν εξελίξει έργων θα συµβάλλει στην ισόρροπη και 
ταχεία κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της χώρας και αυτό µεταφράζεται σε πολλές 
νέες θέσεις εργασίας, µείωση της ανεργίας, συµβολή στην ανάπτυξη του τριτογενή 
τοµέα, συγκράτηση του πληθυσµού στις περιφέρειες, εντονότερη οικιστική ανάπτυξη.          
 
 
 
 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
 
 
 
 
 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  

           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

99

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
6.1 Γενικά 
 

Η χάραξη του υπό µελέτη οδικού άξονα εντάσσεται στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα 
και συνεπώς οι στόχοι που εξυπηρετεί συνδέονται τόσο µε τον κεντρικό σχεδιασµό 
και περιφερειακό σχεδιασµό της χώρας όσο και µε αυτούς των ∆ιευρωπαϊκών 
∆ικτύων. Ο εκσυγχρονισµός των µεταφορών και ειδικότερα η ένταξη του οδικού 
άξονα στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα θα δηµιουργήσει στον Ελλαδικό χώρο νέες 
προοπτικές εξέλιξης. Υποστηρίζεται ότι η βαθµιαία ενσωµάτωση σύµφωνα µε τις 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές του προτεινοµένου οδικού άξονα θα προωθήσει σε εθνικό 
αλλά και σε διεθνές επίπεδο τις εµπορικές συναλλαγές, τις επενδύσεις και γενικότερα 
την οικονοµική συνεργασία µε άλλες χώρες. Παράλληλα όµως η νέα διάρθρωση του 
χώρου µέσω του βελτιωµένου συστήµατος µεταφορών που προτείνεται δίνει 
ευκαιρίες για βελτίωση των υπαρχόντων επενδυτικών ή άλλων δραστηριοτήτων που 
επεκτείνονται στον Ελλαδικό χώρο ή και στο εξωτερικό. 

Οι κυκλοφοριακές προβλέψεις παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία του 
σχεδιασµού µεταφορών, διότι είναι αυτές που θα επιτρέψουν, στα πλαίσια του 
δυνατού, τη σωστή διαστασιολόγηση του έργου. Για την εκτίµηση λοιπόν των 
κυκλοφοριακών προβλέψεων, όπως και κάθε είδους άλλων προβλέψεων, έχουν 
αναπτυχθεί διάφορα µοντέλα, τα οποία στη µεγάλη τους πλειοψηφία είναι αρκετά 
σύνθετα διότι αποτελούνται από µεγάλο αριθµό µεταβλητών που ως επί των πλείστον 
έχουν άµεση σχέση  µε κοινωνικό-οικονοµικά µεγέθη τόσο σε τοπικό, περιφερειακό 
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν βέβαια και µοντέλα, τα οποία είναι 
σχετικά απλά και τα οποία σε πολλές περιπτώσεις έχουν εκτιµήσει µε σχετική 
ακρίβεια τις απαιτούµενες προβλέψεις. 
 Τα µοντέλα των κυκλοφοριακών προβλέψεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
κατά πολλούς τρόπους. Για παράδειγµα µπορεί κανείς να ερευνήσει τις µεταβολές 
του κυκλοφοριακού φόρτου σε σχέση µε τις µεταβολές είτε του συστήµατος 
δραστηριοτήτων είτε της εξέλιξης της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης είτε 
θεµελιωδών αλλαγών στη χρήση γης κτλ. Εδώ µπορεί κανείς να δοµήσει διάφορα 
εναλλακτικά σενάρια (εναλλακτικές λύσεις). Επίσης µπορεί κανείς να ερευνήσει και 
να προσδιορίσει τις µεταβολές που προκάλεσε η βελτίωση ενός συστήµατος 
µεταφορών π.χ. του οδικού δικτύου στο σύστηµα των δραστηριοτήτων, της 
ανάπτυξης κλπ. Συµπερασµατικά λοιπόν µπορούµε να πούµε ότι οι κυκλοφοριακές 
προβλέψεις συνδέονται στενά µε τον προσδιορισµό της ζήτησης για µεταφορές.      

Οι µεταβλητές που επηρεάζουν την εξέλιξη της κυκλοφορίας είναι αρκετές 
και όπως όλα τα στατιστικά µεγέθη, είναι ανισοβαρείς. Μόνο µια ουσιαστική εξέταση 
της κάθε µιας θα οδηγήσει στη λήψη αποτελεσµάτων όσον αφορά την πρόβλεψη του 
κυκλοφοριακού φόρτου του οδικού έργου προς αποφυγή των πιθανών υποκειµενικών 
συµπερασµάτων. 

Στην προκείµενη περίπτωση η ανάλυση στηρίζεται σε στατιστικά δεδοµένα 
των τελευταίων ετών που ελήφθησαν από το Υπουργείο Οικονοµικών, από τις 
µελετητικές εταιρείες Dromos, Prisma, το τεχνικό γραφείο ∆οξιάδη και τη Στατιστική 
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Υπηρεσία. Αφορούν στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας καθώς και στην ανάπτυξη των επί µέρους νοµών της. 

Σηµαντικό κοµµάτι αποτελεί η πρόβλεψη µε µαθηµατικά µοντέλα που 
αναλύουν χρονολογικές σειρές δεδοµένων ώστε να προσεγγίσουµε τις κυκλοφοριακές 
µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί, καθώς και η εφαρµογή προγραµµάτων 
µαθηµατικής προσοµοίωσης όπως το Motors Transportation Package (version 1987).  
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας διακινείται ένα ερωτηµατολόγιο 
µε σκοπό τη συλλογή πληροφορίας Προέλευσης - Προορισµού των χρηστών του 
υπάρχοντος αυτοκινητοδρόµου, µία  τοπική δηλαδή έρευνα για τη συλλογή 
πληροφορίας και την οργάνωσή της σε βάση δεδοµένων.  

Κύριος σκοπός της κυκλοφοριακής ανάλυσης είναι να προσδιορίσουµε και να 
ερευνήσουµε τα στοιχεία εκείνα, τα οποία θα µας επιτρέψουν να εκτιµήσουµε τους 
µελλοντικούς κυκλοφοριακούς φόρτους. Η κυκλοφοριακή ανάλυση ενός οδικού 
τµήµατος (σύνθεση της κυκλοφορίας, κατανοµή φόρτων στα δύο τµήµατα της οδού, 
πρόβλεψη µελλοντικών φόρτων, φόρτων αιχµής) είναι ένα από τα κυριότερα αν όχι 
το κυριότερο σηµείο µιας µελέτης οδοποιίας, γιατί από αυτήν προκύπτουν : 

 Η τυπική διατοµή που θα εφαρµοστεί στο οδικό τµήµα (εποµένως εύρος 
κατάληψης οδοστρώµατος, άρα κόστος απαλλοτριώσεων κλπ.).  

 Η στάθµη εξυπηρέτησης που θα παρέχει η οδός στα διάφορα τµήµατά της. 
 Το κόστος κατασκευής του οδοστρώµατος (πάχος οδοστρώµατος) και κατ’ 
επέκταση διαστασιολόγηση του έργου από την σύνθεση της κυκλοφορίας. 

 Οι ωφέλειες που θα έχει ο χρήστης και η επιβολή ορθού ύψους διοδίων. 
 Η σωστή επιλογή της θέσης διοδίων και τα έσοδα που προκύπτουν από αυτά, 
ώστε να γίνει σωστότερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας της επένδυσης. 

 
Ένα από τα σηµαντικότερα βήµατα κατά την κατασκευή ενός οδικού 

τµήµατος, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι η σωστή επιλογή της τυπικής διατοµής που 
θα χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τον Μέσο Ηµερήσιο Κυκλοφοριακό Φόρτο αλλά και 
τις αρχές που διέπονται από τις παραµέτρους µελέτης και λειτουργίας οδών. Έτσι, η 
πραγµατοποίηση των ερωτηµατολογίων κρίθηκε εκ των προτέρων αναγκαία γιατί 
κατά πρώτο λόγο µας δείχνουν πως προσδοκά η τοπική κοινωνία την ανάπτυξη ενός 
τέτοιου έργου και κατά δεύτερο λόγο πως συµβάλλουν στον ορθό υπολογισµό του 
κυκλοφοριακού φόρτου. 
 

 

   6.2  Στόχοι  Ερωτηµατολογίου  
 

Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε στους οδηγούς που χρησιµοποιούν την 
συγκεκριµένη διαδροµή δύο φορές. Η µία ήταν την Τρίτη 9  Αυγούστου του 2005, σε 
δείγµα 80 ατόµων – χρηστών και η επόµενη φορά την Τρίτη 11 Οκτωβρίου του 2005 
σε δείγµα 90 ατόµων – χρηστών του τµήµατος αυτού του οδικού δικτύου. Το 
ερωτηµατολόγιο που συντάχθηκε έχει 15 ερωτήσεις, τις οποίες και απευθύναµε στους 
χρήστες – οδηγούς και είχε σαν στόχο να διερευνήσει τα παρακάτω: 

 Τα ατοµικά χαρακτηριστικά των χρηστών, όπως φύλο, ηλικία, µορφωτικό 
επίπεδο και επάγγελµα (πρώτες τέσσερις ερωτήσεις). Οι ερωτήσεις αυτές δεν 
αφορούν άµεσα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του αυτοκινητόδροµου, αλλά 
οδηγούν σε χρήσιµα συµπεράσµατα κατά την επεξεργασία των δεδοµένων.  

 Την προέλευση των πιθανών χρηστών.  



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  

           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

101

 
 Τον προορισµό τους. 

 
 Το λόγο της µετακίνησης τους (έβδοµη ερώτηση) και τον αριθµό των 
συνεπιβατών (όγδοη ερώτηση). 

 
Οι παραπάνω ερωτήσεις, εξαιρουµένων των ατοµικών χαρακτηριστικών των 
χρηστών, µπορούν να µας οδηγήσουν σε κάποια πρώτα συµπεράσµατα για τη 
διατοµή του αυτοκινητόδροµου και για τον προσδιορισµό της επιβολής ή όχι 
διοδίων, καθώς και το ύψος αυτών, αφού αυτά εξαρτώνται από τον αριθµό 
των χρηστών και τους λόγους µετακίνησής τους.  

 
 Το λόγο για τον οποίο οι χρήστες χρησιµοποιούν το αυτοκίνητό τους. 

 
 Ποιο µέσο θα χρησιµοποιούσαν εκτός από το αυτοκίνητό τους. Έτσι 
διαµορφώνεται µια σφαιρική άποψη για όλα τα µέσα µεταφοράς, καθώς οι 
χρήστες δείχνουν την προτίµησή τους και υποδεικνύουν το 
ανταγωνιστικότερο µέσο σε σχέση µε το αυτοκίνητο. 

 
 Το πόσο ικανοποιηµένος είναι ο χρήστης από την κατάσταση του υπάρχοντος 
οδικού δικτύου.  

 
 ∆ιευκρινίζονται οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι ικανοποιηµένοι οι 
χρήστες. Σκοπός της ερώτησης αυτής είναι να εντοπισθούν τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζουν οι οδηγοί και τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν στον 
υπάρχοντα αυτοκινητόδροµο.  

 
 Ακολουθεί ερώτηση που αφορά στη συχνότητα χρήσης του εν λόγω οδικού 
τµήµατος. Με βάση τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων αυτών έγινε δυνατό να 
υπολογισθούν τα ταξίδια ανά επιβάτη, ανά µήνα και τέλος να 
κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε τον λόγο µετακίνησής τους.   

 
 Ποιο ποσοστό θα δεχόντουσαν να πληρώσουν για διόδια στο νέο 
αυτοκινητόδροµο σε σχέση µε τις αντιληπτές ωφέλειες σε χρόνο και καύσιµα 
που θα έχουν αφότου κατασκευασθεί ο νέος αυτοκινητόδροµος. Η 
επεξεργασία των απαντήσεων των χρηστών σε συνδυασµό µε τις 
προηγούµενες ερωτήσεις µπορεί να οδηγήσει σε ‘’ασφαλή’ συµπεράσµατα 
για το ύψος των διοδίων του νέου αυτοκινητόδροµου.     

 

 

6.3  Επιλογή  Θέσης  Συνέντευξης  
 

Για την θέση της συνέντευξης επιλέξαµε την πλατεία Ψωφίδος στην Ψωφίδα, 
του ∆ήµου Αροάνιας (Τριπόταµα), στην χιλιοµετρική θέση 85,7 km του οδικού 
δικτύου Πάτρας – Τρίπολης, το οποίο έχει συνολική χιλιοµετρική έκταση 171 km.   
Το σηµείο αυτό επιλέχθηκε για την εξυπηρέτησή τόσο την δικιά µας όσο και των 
χρηστών – οδηγών, αφού εκεί είναι εύκολο να σταµατήσουν τα διερχόµενα 
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αυτοκίνητα, για προσωπικούς τους λόγους. Το σηµείο αυτό είναι και κατά κάποιο 
τρόπο κοµβικό, εφόσον υπάρχουν διασταυρώσεις µε προορισµό την Κλειτορία και τα 
Καλάβρυτα αλλά και την Ολυµπία και τον Πύργο. 

 

 

6.4 Αρχές  Ερωτηµατολογίου 
 

Οι αρχές οι οποίες λήφθηκαν υπ΄ όψιν για την σύνταξη του ερωτηµατολογίου 
είναι οι παρακάτω:   

-  Ερωτήσεις απλά διατυπωµένες και απόλυτα διευκρινισµένες ώστε να είναι 
κατανοητές για τον ερωτηθέντα µέσο χρήστη – οδηγό. 

-  ∆ιατηρήθηκε η ανωνυµία του χρήστη, αφού υπήρχαν και ερωτήσεις που 
αφορούν προσωπικά δεδοµένα. 

-    Υπάρχει οµαλή ροή των ερωτήσεων και αυτές είναι σε οµογενείς ενότητες. 
-   Ο χρόνος διάρκειας του ερωτηµατολόγιου δεν ξεπερνά τα πέντε λεπτά, έτσι 

ώστε να µην κουράζονται οι ερωτηθέντες. 
-    Το δείγµα είναι τυχαίο.    

 
 

6.5 Αποτελέσµατα  Συνεντεύξεων  
 

   6.5.1 Φύλο ερωτηθέντων  
 

Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 68,9% ήταν άντρες και το 31,1% 
γυναίκες (∆ιάγραµµα 6.1). Είναι όντως µεγάλο το ποσοστό υπέρ των αντρών, αλλά 
δεν ξέρουµε που οφείλεται αυτό. Μια  πιθανή εξήγηση είναι το  γενικό φαινόµενο  
που επικρατεί στη χώρα µας και θέλει τους άντρες να κάνουν τις µεγάλες και κυρίως 
υπεραστικές διαδροµές.    
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

68,76%

31,24%

ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ
 

∆ιάγραµµα 6.1:Φύλο ερωτηθέντων 
Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

6.5.2 Ηλικία ερωτηθέντων    
 

Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 13,5% ανήκε στην οµάδα ηλικιών από 18 
έως 25 ετών, το 30,8% στην οµάδα ηλικιών από 26 έως 35 ετών, το 29,7% στην 
οµάδα από 36 έως 45 ετών, το 18,7% στην οµάδα ηλικιών από 46 έως 55 ετών και 
τέλος το 7,3% στην οµάδα ηλικιών από 56 και άνω.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά µετακινούµενων 
ανήκουν στις παραγωγικές ηλικίες µεταξύ 26 και 45 ετών και είναι περίπου ένα 
ποσοστό 60%. 

 
 

ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

13,50%

30,80%

29,70%

18,70%

7,30%

18 - 25 25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 και ανω
 

∆ιάγραµµα 6.2:Ηλικία ερωτηθέντων 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
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6.5.3 Μορφωτικό επίπεδο ερωτηθέντων 
 

Με βάση το ερωτηµατολόγιο για το µορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων, 
προκύπτουν τα παρακάτω: το 3,8% ήταν άνθρωποι αγράµµατοι, 14,4% απόφοιτοι του 
δηµοτικού σχολείου, 21,9% απόφοιτοι γυµνασίου, 22,6% απόφοιτοι λυκείου, 19,3% 
απόφοιτοι ΑΕΙ και 18% απόφοιτοι ΤΕΙ. Από αυτά προκύπτει ότι οι άνθρωποι µε πολύ 
χαµηλό επίπεδο µόρφωσης αποτελούν µειοψηφία, γύρω στο 37% των ερωτηθέντων 
ήταν άνθρωποι ανώτερης ή και ανώτατης εκπαίδευσης και τέλος σηµαντικό είναι το 
ποσοστό των ανθρώπων χωρίς πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, το οποίο είναι και λογικό 
αν λάβουµε υπόψη και το µέσο όρο ηλικίας των χρηστών . 

 
 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

3,80%

14,40%

21,90%

22,60%

19,30%

18,00%

αγράµµατοι αποφ. ∆ηµοτικού αποφ. Γυµνασίου
αποφ. Λυκείου αποφ. ΑΕΙ αποφ. ΤΕΙ

 
∆ιάγραµµα 6.3:Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτηθέντων 

                                               Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

 

6.5.4 Επάγγελµα ερωτηθέντων 
 

Όσον αφορά το επάγγελµα των ερωτηθέντων, το µεγαλύτερο ποσοστό το 
έχουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και µε µεγάλη διαφορά σε σχέση µε τα υπόλοιπα 
επαγγέλµατα, µε ποσοστό 35,3%. Ακολουθούν οι δηµόσιοι υπάλληλοι µε ποσοστό 
20%, οι έµποροι – ιδιωτικοί υπάλληλοι  µε 15%, οι αγρότες µε 14,4%, οι φοιτητές και 
οι µαθητές µε 7,1% και τέλος ένα σηµαντικό ποσοστό της τάξης του 8,2% που αφορά 
άλλες κατηγορίες όπως οικιακά, εργάτες, στρατιωτικοί, συνταξιούχοι, στρατιώτες 
κ.α.     
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 ∆ιάγραµµα 6.4:Επάγγελµα ερωτηθέντων 

                                                        Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
 

6.5.5 Προέλευση ερωτηθέντων  
 

Από τα επόµενο διάγραµµα παρατηρείται πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
έχει ως προέλευση τον Ν. Αργολίδας µε ποσοστό 31,4%, ενώ ακολουθεί ο Ν. Αχαΐας 
µε ποσοστό 30,5%, ο Ν. Αττικής µε ποσοστό 20,9%, ο Ν. Κορινθίας µε 9,8% και 
τέλος ο Ν. Ηλείας µε ποσοστό 7,4%.  

 
 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

31,40%

30,50%

20,90%

9,80%

7,40%

Ν. Αργολίδας Ν. Αχαίας Ν. Αττικής Ν. Κορινθίας Ν. Ηλείας
 

 ∆ιάγραµµα 6.5:Προέλευση ερωτηθέντων  
Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

35,30%

20,00%
15,00%

14,40%

7,10%

8,20%

Ελεύθ . Επαγγελµατίες ∆ηµ. Υπάλληλοι Ιδιωτ.Υπάλληλοι
Αγρότες Φοιτητές Άλλες ασχολίες
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6.5.6 Προορισµός ερωτηθέντων 
 

Οι προορισµοί των ερωτηθέντων ποικίλουν και αυτοί. Μπορούµε όµως να 
επισηµάνουµε ότι το υψηλότερο πάλι ποσοστό το έχει ο Ν. Αργολίδας µε 20,1% και 
ακολουθεί ο Ν. Αχαΐας µε 19,8%, ενώ σχετικά κοντά είναι και ο Ν. Αττικής µε 
15,2%. Ακολουθούν οι Νοµοί Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας µε το ίδιο ποσοστό του 
12,3%, ο Ν. Αρκαδίας µε ποσοστό 8,9%, ο Ν. Μεσσηνίας µε 6,3% και τέλος ο Ν. 
Άρτας µε 5,1%. 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

20,10%

19,80%

15,20%
12,30%

12,30%

8,90%

6,30%

5,10%

Ν. Αργολίδας Ν. Αχαίας Ν. Αττικής Ν. Αιτωλ/νιας
Ν. Ηλείας Ν. Αρκαδίας Ν. Μεσσηνίας Ν. Άρτας

 
 

∆ιάγραµµα 6.6:Προορισµός ερωτηθέντων   
Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

6.5.7 Σκοπός µετακίνησης ερωτηθέντων  
 

Στην ερώτηση που αφορά τον σκοπό της µετακίνησης των οδηγών που 
ερωτήθηκαν, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε ποσοστό 45,8% 
απάντησε για εργασία. Ακολουθεί ένα ποσοστό της τάξεως του 13,8% για µόρφωση, 
ένα ποσοστό 12,7% που απάντησε για οικογενειακούς λόγους και έχουµε ακόµα το 
ίδιο ποσοστό 10,3% για επίσκεψη ή διασκέδαση και τέλος 7,1% απάντησαν για 
άλλους λόγους. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

45,80%

13,80%

12,70%

10,30%

10,30%

7,10%

Εργασία Μόρφωση Οικογεν. Λόγοι
Επίσκεψη ∆ιασκέδαση Άλλοι λόγοι

 
 ∆ιάγραµµα 6.7: Σκοπός µετακίνησης  

Πηγή: ΕΣΥΕ 

6.5.8 Αριθµός επιβατών  
 

Όσον αφορά τον αριθµό των επιβατών σε κάθε αυτοκίνητο η πλειοψηφία των 
οχηµάτων είχαν 1 συνεπιβάτη, ενώ ακολουθούν τα οχήµατα στα οποία ο οδηγός ήταν 
µόνος του µε ποσοστό 31,7%. Οχήµατα µε τρία άτοµα είχαν ποσοστό 10,1%, µε 
τέσσερα άτοµα 7,1%, µε πέντε άτοµα 5,8% και τέλος µε περισσότερα από πέντε 
άτοµα 7,3%. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

31,70%

29,90%

10,10%

8,10%

7,30%

7,10%

5,80%

Μόνος Ένας ∆ύο Τρείς Τέσσερις Πέντε Πάνω από πέντε
 

∆ιάγραµµα 6.8: Αριθµός επιβατών  
Πηγή:ΕΣΥΕ 
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6.5.9 Λόγοι που σας ώθησαν να χρησιµοποιήσετε το αυτοκίνητό σας    
 

Ο κυριότερος λόγος επιλογής του αυτοκινήτου σαν µέσο µεταφοράς από τους 
ερωτηθέντες ήταν η άνεση που τους παρέχει, µε ποσοστό 37,4%, ακολουθεί 
παραδόξως η επιλογή του αυτοκινήτου µε το κριτήριο της ασφάλειας σε ποσοστό 
23,5%, ο χρόνος διαδροµής του ταξιδιού µε ποσοστό 22,4% και τέλος το 16,7% των 
ερωτηθέντων θεωρεί ότι δεν υπήρχε άλλο µέσο να κάνουν την διαδροµή τους.   
 
 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ι.Χ.

37,40%

23,50%

22,40%

16,70%

Άνεση Ασφάλεια Χρόνος ∆ιαδροµής ∆εν υπήρχε άλλο µέσο
 

 ∆ιάγραµµα 6.9: Λόγοι χρησιµοποίησης του αυτοκινήτου  
Πηγή: ΕΣΥΕ 

 
 

6.5.10  Ποιο άλλο µεταφορικό µέσο θα χρησιµοποιούσατε ; 
 

Η ερώτηση αυτή αποσκοπεί στο να συµπεράνουµε την άποψη των 
ερωτηθέντων για τα εναλλακτικά µέσα µεταφοράς. Η συντριπτική πλειοψηφία 
υποδεικνύει  το λεωφορείο σαν εναλλακτικό µέσο µεταφοράς µε ποσοστό 61,9%, ενώ 
ακολουθεί το ταξί µε ποσοστό 29,8% αρκετά µεγάλο παρά το αυξηµένο κόστος του 
και τέλος ένα ποσοστό της τάξης του 8,3% υποδεικνύει σαν άλλη επιλογή τη µηχανή. 
Για το αεροπλάνο και το τρένο δεν υπήρχε καµία απάντηση. Υποθέτουµε ότι η µια 
εξήγηση είναι το κόστος αυτών ενώ µια άλλη πιθανή αιτία είναι ότι δεν θα 
εξυπηρετούν στον βαθµό της ανάγκης των χρηστών – οδηγών του συγκεκριµένου 
οδικού δικτύου.   
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ΑΛΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

61,90%

29,80%

8,30%

Λεωφορείο Ταξί Μηχανή
 

∆ιάγραµµα 6.10:Επιλογή χρήσης άλλου µεταφορικού µέσου 
Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

6.5.11 Είστε ικανοποιηµένος από την κατάσταση στο εν λόγω οδικό τµήµα ; 
 

Από το σύνολο των ερωτηθέντων η συντριπτική πλειοψηφία του 45,3% 
απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι από το συγκεκριµένο οδικό τµήµα, 
το 25,5% ότι είναι λίγο ικανοποιηµένο, το 24,2% ότι είναι αρκετά ικανοποιηµένο και 
τέλος µόλις το 5% απάντησε ότι είναι πολύ ικανοποιηµένο. Από αυτά τα ποσοστά 
µπορούµε να συµπεράνουµε για το οδικό αυτό τµήµα του δικτύου ότι οι χρήστες – 
οδηγοί που το χρησιµοποιούν δεν είναι ικανοποιηµένοι από αυτό και το ποσοστό 
ξεπερνάει το 70%. Αυτό φαίνεται και στο επόµενο διάγραµµα.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΜΗΜΑ

45,30%

25,50%

24,20%

5,00%

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ
 

∆ιάγραµµα 6.11: Ικανοποίηση χρηστών από το εν λόγω τµήµα 
Πηγή: ΕΣΥΕ 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  

           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

110 

6.5.12  Λόγοι που δεν είναι ικανοποιηµένος ο χρήστης  
 

Η ερώτηση αυτή είναι σε άµεση συνάρτηση µε την προηγούµενη, αφού οι 
ερωτηθέντες που απάντησαν ότι δεν είναι ικανοποιηµένοι από το εν λόγω οδικό 
τµήµα ή είναι λίγο ικανοποιηµένοι κλήθηκαν να απαντήσουν και τον λόγο για τον 
οποίο δεν είναι. Έτσι λοιπόν το 65,3% δεν είναι ικανοποιηµένο λόγο της µειωµένης 
ασφάλειας που παρουσιάζει το οδικό αυτό τµήµα, σαν αποτέλεσµα της κακής 
υποδοµής, το 20,8% για την έλλειψη άνεσης στην οδήγηση, το 11,2% για τον µεγάλο 
χρόνο της διαδροµής, ενώ τέλος το 2,7% αναφέρθηκε στο υψηλό κόστος της 
διαδροµής.   

 
                   

ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

65,30%

20,80%

11,20%

2,70%

Μείωση ασφάλειας Έλλειψη άνεσης
Χρόνος διαδροµής Κόστος διαδροµής

 
∆ιάγραµµα 6.12: Λόγοι µη ικανοποίησης των χρηστών  

Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
 

 

6.5.13 Πόσες φορές χρησιµοποιείται το εν λόγω οδικό τµήµα από τον χρήστη ; 
 

Από τις παραπάνω µετρήσεις προκύπτει ότι ποσοστό 36,5% χρησιµοποιεί το 
εν λόγο  οδικό τµήµα  έως  πέντε φορές  τον  µήνα  και  ένα ποσοστό  της  τάξης του 
26,8%  χρησιµοποιεί το οδικό αυτό τµήµα  περισσότερο  από πέντε  φορές  τον µήνα. 
Τέλος υπάρχουν χρήστες που χρησιµοποιούν το εν λόγο οδικό τµήµα έως πέντε 
φορές τον χρόνο µε ποσοστό 21,9% και περισσότερο από πέντε φορές τον χρόνο µε 
ποσοστό 14,8%. 
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

36,50%

26,80%

21,90%

14,80%

Έως 5 φορές το µήνα Πάνω από 5 φορές το µήνα
Έως 5 φορές το χρόνο Πάνω από 5 φορές το χρόνο

 
∆ιάγραµµα 6.13:Συχνότητα χρήσης του εν λόγω τµήµατος  

Πηγή: ΕΣΥΕ 
 

 

6.5.14 ∆έχεστε να αναβαθµιστεί το υπάρχον οδικό δίκτυο ; 
 

Στην φάση αυτή ρωτώνται οι χρήστες εάν και εφόσον το υπάρχον οδικό 
δίκτυο αναβαθµιζόταν και προσέφερε ασφάλεια σε ίσου χρόνου διαδροµή και 
καύσιµα, µε το αντίστοιχο αντίτιµο των διοδίων, θα τη χρησιµοποιούσαν. Η 
συντριπτική πλειοψηφία , µε ποσοστό  81%  απάντησε Ναι , ενώ το υπόλοιπο  19% 
απήντησαν Όχι. Αυτό δείχνει πόσο µεγάλη σηµασία έχει η ασφάλεια ως παροχή 
υπηρεσιών ενός δρόµου και πως ελάχιστη αξία έχει ως προς το κόστος.  

 

                 ∆ιάγραµµα 6.14:Αποδοχή αναβάθµισης του εν λόγω τµήµατος  
                                     Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
 
 

81%

19%

ΝΑΙ
ΌΧΙ
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6.5.15 Ποσοστό που δέχεστε να πληρώνετε στα διόδια 
 

Στην τελευταία µας ερώτηση και εάν τα οφέλη που θα είχαµε από το νέο 
δρόµο σε χρόνο και καύσιµα ανέρχονταν σε 10 ευρώ, ρωτώνται οι χρήστες τι 
ποσοστό διοδίων θα ήταν διατεθειµένοι να πληρώσουν. Το µεγαλύτερο ποσοστό, το 
26%, προτιµά να πληρώσει ολόκληρο το ποσό που θα είχε όφελος (10 ευρώ). Το 21% 
προτιµά να πληρώσει 60% των ωφελειών δηλαδή 6 ευρώ, το 17% προτιµά να 
πληρώσει 4 ευρώ από τα οφέλη που θα ήταν 10 ευρώ , το 15% προτιµά να πληρώσει 
2 ευρώ, το 11% 8 ευρώ και τέλος ένα ποσοστό 10% δεν επιθυµεί να πληρώσει τίποτα. 

Όπως είναι λογικό όσο ανεβαίνει το ποσοστό των διοδίων σε σχέση µε το 
αντιληπτό λειτουργικό όφελος υπάρχει µείωση του αριθµού των χρηστών που 
δέχονται να πληρώσουν. Αυτοί που δέχονται να πληρώσουν ποσοστό διοδίων 
µεγαλύτερο του 80% είναι άτοµα που έχουν να διανύσουν µεγάλη ακτίνα 
χιλιοµέτρων καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που έχουν ως σκοπό της 
µετακίνησής τους την εργασία ή δίνουν µεγάλη σηµασία στην ασφάλειά τους, κάτι 
που θα πρέπει να ισχύει για όλους τους χρήστες. 
 

26%

11%

21%

17%

15%

10%

10 εύρο
8 εύρο
6 εύρο
4 εύρο
2 εύρο 
ΤΙΠΟΤΑ

 
 

∆ιάγραµµα 6.15: Ποσό διοδίων που διατίθενται να πληρώσουν οι χρήστες  
                             Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
 

6.6  Στοιχεία για την  Σύνθεση της  Κυκλοφορίας  
 

Ο κυκλοφοριακός φόρτος αποτελείται από οχήµατα διαφόρων ειδών τα οποία 
φέρουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, όπως ύψος, πλάτος οχήµατος, άνω και 
πλευρικός χώρος ελευθερίας κινήσεων, άνω και πλευρικός χώρος ασφαλείας, µέγιστη 
υψηλή ταχύτητα . 

Στον Πίνακα 6.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η σύνθεση της κυκλοφορίας 
όπως υπήρχε στο τµήµα Πάτρα – Τρίπολη σύµφωνα µε τη διεύθυνση µελετών 
οδοποιίας (∆ΜΕΟ) και τις µετρήσεις που έγιναν για λογαριασµό του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 
από: 
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• Μελέτη ∆οξιάδη που είχε γίνει στα πλαίσια της Νέας Εθνικής Έρευνας 
Προέλευσης – Προορισµού της οδικής κυκλοφορίας το 1993. 

• Μελέτη σκοπιµότητας και αναγνωριστικές µελέτες του άξονα 
Ηγουµενίτσα – Πάτρα – Πύργος – Καλαµάτα για το νότιο τµήµα του 
∆υτικού Οδικού Άξονα . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 6.1 Σύνθεση κυκλοφορίας στο τµήµα Πάτρα - Τρίπολη 
Πηγή : ∆ΜΕΟ  
 
 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως µέσα σε µια εξαετία το ποσοστό 
δικύκλων και λεωφορείων έχει παραµείνει σταθερό ενώ έχει γίνει ανταλλαγή 
ποσοστού ανάµεσα στα επιβατικά και φορτηγά της τάξης του 6%.Αξιοσηµείωτο είναι 
το γεγονός ότι µε τη λειτουργία όλων των κλειστών αυτοκινητόδροµων όπως 
Π.Α.Θ.Ε., Εγνατία, την σύνδεση της Λαµίας αλλά και του Βόλου µε την Εγνατία, σε 
συνδυασµό µε την ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου αναµένεται να αυξηθεί το ποσοστό των 
βαρέων οχηµάτων στο οδικό τµήµα Πάτρας – Τρίπολης, αφού θα ελαττωθεί η 
χρονική απόσταση µεταξύ των πόλεων της Ελλάδας, των λιµανιών της Ελλάδας, 
αλλά και από το εξωτερικό. Το ποσοστό όµως αυτό είναι δύσκολο να προβλεφθεί στα 
πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας.  

Τέλος, να αναφέρουµε ότι οι περαιτέρω υπολογισµοί και διαδικασίες 
χρησιµοποιούν ως δεδοµένη σύνθεση της κυκλοφορίας αυτήν που φαίνεται στον 
προηγούµενο πίνακα από την µελέτη σκοπιµότητας και αναγνωριστικές µελέτες του 
άξονα Ηγουµενίτσα – Πάτρα – Πύργος – Καλαµάτα για το νότιο τµήµα του ∆υτικού 
Οδικού Άξονα.      

Αξιοσηµείωτα για την προοπτική ανάπτυξη του έργου και των άµεσων 
επιπτώσεων στην κυκλοφορία είναι τα παρακάτω: 

• Η αναµενόµενη κάλυψη της αναπτυξιακής υστέρησης των περιοχών που 
εξυπηρετούνται από τον υπό µελέτη άξονα θα δηµιουργήσει τάσεις αύξησης 
του αριθµού των ελαφρών οχηµάτων (Ι.Χ. και ηµιφορτηγών). Αυτό θα 
οδηγήσει, παράλληλα, στη στασιµότητα του ποσοστού των λεωφορείων. 

• Ο άξονας έχει προοπτικές εξυπηρέτησης σηµαντικής εµπορευµατικής 
κίνησης, καθώς συνδέει τις παραγωγικές περιοχές της Περιφέρειας 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ    

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η 

1993 

 
ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΥ ∆.Ο.Α 

∆ίκυκλα 
 

1,69% 
 

2,42% 

Επιβατικά 87,25% 80,03% 

Λεωφορεία 1,87% 2,38% 

Φορτηγά 9,19% 15,17% 
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Πελοποννήσου τόσο µε την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας µε τη γέφυρα Ρίου 
– Αντιρρίου όσο και µε την Νότια Ελλάδα. Έτσι τα προσεχή χρόνια πιθανόν 
να παρουσιαστεί αύξηση του ποσοστού των φορτηγών (παρ’ όλο που η 
αύξηση της εµπορευµατικής κίνησης τείνει να εξυπηρετείται µε µεγαλύτερα 
παρά µε µικρότερα φορτηγά). 

• Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των 
Ι.Χ. και των δικύκλων, καθώς παρουσιάζεται αυξηµένη τουριστική κίνηση σε 
σχέση µε τον χειµώνα. 

• Ο κυκλοφοριακός φόρτος που υπολογίζεται εκφράζεται σε Μέση Ηµερήσια 
Κυκλοφορία ΜΗΚΦ, (Εικοσιτετράωρη λειτουργία) συνολικά και για τα δύο 
ρεύµατα κυκλοφορίας της οδού.  

 
 

6.7  Ανάλυση  Κυκλοφοριακού  Φόρτου 
 

Η κυκλοφοριακή ανάλυση και µετέπειτα επιλογή και καθορισµός της τυπικής 
διατοµής είναι όπως ήδη έχουµε προαναφερθεί το πιο δύσκολο κοµµάτι στην 
εκπόνηση µίας µελέτης οδοποιίας. Οι δύο αυτές ενότητες αποτελούν το ενδιάµεσο 
στάδιο από την περιγραφή και αξιολόγηση του υφιστάµενου συστήµατος µεταφορών 
στην τεχνική περιγραφή του υπό κατασκευή έργου. Στόχος λοιπόν του κεφαλαίου 
αυτού είναι ο προσδιορισµός του κυκλοφοριακού φόρτου που θα αναλάβει το υπό 
µελέτη οδικό έργο από την έναρξη λειτουργίας του µέχρι το τέλος της περιόδου 
αξιολόγησης του. 
 Συνήθως σε τέτοιου είδους έρευνες γίνονται κάποιες παραδοχές για την  
απλοποίηση του προβλήµατος, οι οποίες όµως οφείλουν να τηρούν τα πρότυπα των 
σύγχρονων οδικών δικτύων και των συµβάσεων παραχώρησης. Αυτές στην 
προκειµένη περίπτωση είναι: 

 
o Χρόνος που απαιτείται για να φθάσει στην έγκριση οριστικής µελέτης ένα 

χρόνο. 
 
o  Έτος έναρξης εργασιών το 2006 (1/1/2006). 

 
o Χρόνος αποπεράτωσης εργασιών 3 χρόνια  (1/1/2006 – 31/12/2008). 

 
o  Έτος λειτουργίας του έργου 2009 (1/1/2009). 

 
o  Χρονικός ορίζοντας του έργου 21 χρόνια, αφού το πρώτο θεωρείται έτος 

προσαρµογής (2029).  
 

o  Σύνθεση κυκλοφορίας σταθερή και ίδια µε τη σηµερινή για όλη την διάρκεια 
του έτους και για τον χρονικό ορίζοντα αυτού. 

 
o ∆εν θα υπάρχει καθυστέρηση έναρξης ή ολοκλήρωσης των εργασιών αφού το 

έργο θα αξιοποιηθεί από ιδιωτικό φορέα µέσω του Συστήµατος Σύµβασης 
Παραχώρησης, οπότε οποιουδήποτε είδους καθυστέρηση θα οδηγούσε σε 
µείωση της αποδοτικότητας της επένδυσης.   
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o Στο πρόγραµµα Motors-Transportation-Package έχουµε δεδοµένους τους 
πίνακες προέλευσης - προορισµού από τη Ν.Ε.Ε.Π.Π. (Νέα Εθνική Έρευνα 
Προέλευσης Προορισµού για τα έτη 2000, 2010 και εφαρµόζουµε τη 
γραµµική παρεµβολή για το έτος λειτουργίας, δηλαδή το έτος 2029). 

 
 

Το πρόβληµα της γραµµικής παρεµβολής παρουσιάζεται παρακάτω 
(Μπακόπουλος και Χρυσοβέργης, 19..): 

 
 

κ1 λ1 
κ2 λ2 
κ3 λ3 

 
 
λ3= λ1 + (λ2 - λ1) x [( κ3 - κ1)/( κ2 - κ1)] 

 
όπου κ  :  τα έτη  
  και  λ : ο κυκλοφοριακός φόρτος  
  
 
 Συγκεκριµένα έχουµε ως δεδοµένα τις τιµές κ1=2000, κ2=2010, κ3=2029 
καθώς και τις αντίστοιχες τιµές λ, που είναι κυκλοφοριακός φόρτος από ζώνη σε 
ζώνη  για τα έτη 2000 και 2010, µε ζητούµενο την κυκλοφορία από ζώνη σε ζώνη για 
το έτος 2029.  
 
 Τέλος οι λόγοι για τους οποίους δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε σε αυτήν 
τη µελέτη τον πίνακα που προκύπτει από το ερωτηµατολόγιο που πραγµατοποιήθηκε 
στο 85,7ο χλµ. του οδικού δικτύου Πάτρας – Τρίπολης είναι κατά τη γνώµη µας οι 
εξής : 

• Το δείγµα των  80 και 90 (τη δεύτερη φορά) χρηστών του αυτοκινητοδρόµου 
είναι επαρκές, αλλά δεν είναι αντιπροσωπευτικό. 

• Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε δύο φορές, για να γίνει πιο αντιπροσωπευτική. 
Την πρώτη φορά έγινε στις 9 Αυγούστου, ηµεροµηνία που ίσως να µην µας 
βοηθάει στην µελέτη µας, εφόσον η έξοδος των χρηστών των νοµών της 
περιφέρειας, αλλά και των όµορων περιφερειών ήταν αυξηµένη λόγω της 
εορτής του ∆εκαπενταύγουστου, µε αποτέλεσµα να υπάρχει άνιση κατανοµή 
χρηστών προέλευσης και προορισµού. 

• Ενδέχεται να υπάρξει στατιστικό σφάλµα στις µετρήσεις της κυκλοφορίας 
και κατά επέκταση της επιλογής της διατοµής, καθώς η έρευνα έγινε σε 
σηµείο κοµβικό θα το χαρακτηρίζαµε, χωρίς όµως να είναι και απόλυτα 
αντιπροσωπευτικό. Κατά την γνώµη µας, όµως, ήταν η λογικότερη επιλογή 
θέσης, παρά τον φόβο µιας πιθανώς λάθος κατανοµής του χώρου. 

• Η άγνοια πολλών ερωτώµενων σε θέµατα κατασκευής αυτοκινητόδροµου µε 
την µέθοδο της αυτοχρηµατοδότησης  ενδέχεται να οδήγησε σε λανθασµένες 
απαντήσεις. 
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• Είναι σαφές πως δεν καλύπτεται η έρευνα από επαναλαµβανόµενη 
µεθοδολογία και χρόνο κάλυψης, ώστε να υπάρχει το εύρος για µία 
αντίστοιχη µελέτη σε 5 χρόνια και συγκερασµό των πορισµάτων της έρευνας. 

• Η χρήση του προγράµµατος Motors-Transportation-Package εκτός από την 
πανελλήνια κάλυψη (25 κυκλοφοριακές ζώνες), απαιτεί συσχετισµό 
συνδέσµων, ψευδο-συνδέσµων, κόµβων και αποστάσεων µεταξύ αυτών. 

• Το γεγονός ότι υπάρχει µία ενδεδειγµένη και εµπεριστατωµένη έρευνα, όπως 
η Νέα Εθνική Έρευνα Προέλευσης Προορισµού µε χρονικό ορίζοντα 
εικοσαετίας, καθιστά ‘δευτερευούσης’ αξιοπιστίας την έρευνα των 
ερωτηµατολογίων. 

• Σκοπός των ερωτηµατολογίων αυτών είναι η λήψη της άποψης του κοινού 
στην κατασκευή ενός τόσο µεγάλου οδικού έργου καθώς και η διεξαγωγή 
συµπερασµάτων χρήσιµων για την επίλυση των προβληµάτων που θα 
προκύπτουν κατά την ολοκλήρωση του έργου (όπως για παράδειγµα το 
µέγεθος των διοδίων).  

• Στην παρούσα εργασία προσπαθούµε να αξιοποιήσουµε, όσο αυτό είναι 
εφικτό, πληροφορίες και στοιχεία, βάσεις δεδοµένων και µαθηµατικά 
µοντέλα. Έτσι παίρνουµε στοιχεία από τη Ν.Ε.Ε.Π.Π., αξιολογούµε τα 
δεδοµένα που πηγάζουν από τα ερωτηµατολόγια και τα επεξεργαζόµαστε µε 
το πρόγραµµα του υπολογιστή, το Motors-Transportation-Package.           

 
 

6.8  Κατηγορίες  Προβλεπόµενης  Κυκλοφορίας  
 

Ο κυκλοφοριακός φόρτος δεν είναι ένας µονοδιάστατος, µονοµερής αριθµός αλλά 
είναι µία σύσταση από φόρτους που παράγονται, καθορίζονται και οργανώνονται 
µέσα σε ένα σύστηµα µεταφορών. Για την εκτίµηση της συνολικής κοινωνικής 
ωφέλειας που θα προκύψει από την βελτίωση του υφιστάµενου οδικού άξονα και την 
κατοπινή λειτουργία του είναι απαραίτητος ο διαχωρισµός της συνολικής επιβατικής 
κίνησης στις ακόλουθες υποκατηγορίες :  

 
- Κανονική Κυκλοφορία  

Αποτελεί το τµήµα αυτό της κίνησης που ούτως ή αλλιώς θα χρησιµοποιούσε το 
υφιστάµενο οδικό δίκτυο για τις µετακινήσεις του.  
 

- Προσελκυόµενη (Εκτρεπόµενη) Κυκλοφορία 
Αποτελεί την κυκλοφορία που υπήρχε και πριν την αποπεράτωση των εργασιών, η 
οποία χρησιµοποιούσε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο. Οι επιβάτες της κατηγορίας 
αυτής επωφελούνται την αξία του χρόνου που προκύπτει ως διαφορά των δύο 
διαδροµών, καθώς και από την αντίστοιχη µείωση του λειτουργικού κόστους των 
οχηµάτων.    
 

- Παράγωγη κυκλοφορία  
Αποτελεί το τµήµα της νέας κίνησης που θα αναπτυχθεί µετά την έναρξη λειτουργίας 
του νέου άξονα, λόγω ενθάρρυνσης νέων ανταλλαγών µετακινήσεων µεταξύ των 
συνδεόµενων κυκλοφοριακών ζωνών. Η νέα αυτή σύνδεση που παρέχει το έργο 
προσφέρει καλύτερη προσιτότητα µεταξύ των διαφορετικών περιοχών που 
εξυπηρετεί. 
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Ένα πρόβληµα που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε στη µελέτη νέων οδικών 
τµηµάτων είναι η εύρεση του ποσοστού της παράγωγης και εκτρεπόµενης 
κυκλοφορίας που αναµένεται να υπάρξει. Σύµφωνα λοιπόν µε τη δηµοσίευση  
AASHTO (Πολιτική Γεωµετρικού Σχεδιασµού Αυτοκινητόδροµων), το άθροισµα της 
παράγωγης και εκτρεπόµενης κυκλοφορίας κυµαίνεται από 5% έως 25% της 
υπάρχουσας κυκλοφορίας στο συγκεκριµένο οδικό τµήµα και θεωρείται ότι 
δηµιουργείται τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Το ποσοστό αναφέρεται σε 
περιοχές µε συνθήκες οικονοµικής ισορροπίας.  

Κατά τον υπολογισµό των αναµενόµενων κυκλοφοριακών φόρτων νέων 
οδικών συνδέσεων που απαιτείται για τον καθορισµό των λωρίδων κυκλοφορίας και 
γενικότερα των διαστάσεων του έργου, η εκτρεπόµενη κυκλοφορία είναι δυνατόν να 
εκτιµηθεί µε τη σύγκριση του χρόνου ή του µήκους διαφόρων χαρακτηριστικών 
διαδροµών µέσω της σύνδεσης και του υφιστάµενου δικτύου. 

Η µη ολοκλήρωση σηµαντικών οδικών έργων τα οποία θα µεταβάλλουν 
ριζικά τις οικονοµικές ισορροπίες όπως η Εγνατία Οδός, ο ∆υτικός Οδικός Άξονας, η 
Παραϊόνια οδός, ο αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε., αλλά και ο αυτοκινητόδροµος της 
Κεντρικής Ελλάδας, σαφώς θα προκαλέσει αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στο 
τµήµα µας Πάτρας – Τρίπολης, δεν είµαστε όµως σε θέση να γνωρίζουµε σε ποιο 
βαθµό και θεωρείται ότι δεν εντάσσεται στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής 
µελέτης.   

 
 

  

6.9  Μαθηµατική  Προσοµοίωση της  Κυκλοφορίας  
  

6.9.1 Γενικά 1  
 

Στα πλαίσια της µελέτης µας για το σχεδιασµό ενός συστήµατος µεταφορών 
απαραίτητη χαρακτηρίζεται η πλήρης κατανόηση του φαινοµένου των µεταφορών. 
Το φαινόµενο αυτό όµως εξελίσσεται δυναµικά µέσα στον χρόνο και αλληλεπιδρά µε 
µία σειρά από παράγοντες ανάπτυξης της περιοχής. Επειδή στην µελέτη µας θα 
κάνουµε προβολή των στοιχείων στο µέλλον, θα πρέπει το πρότυπο που 
χρησιµοποιείται να µην είναι ασταθές, δηλαδή µικρές µεταβολές στα δεδοµένα να 
µην επιφέρουν µεγάλες αλλαγές στα αποτελέσµατα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
καθορίζεται από στοιχεία που µπορούν να εκτιµηθούν στο µέλλον µε σχετική 
ακρίβεια . 

Παραδοσιακά, στο σχηµατισµό των µεταφορών χρησιµοποιείται µια 
διαδικασία τεσσάρων βηµάτων, χρησιµοποιούνται δηλαδή τα εξής πρότυπα για κάθε 
ένα µέρος του φαινοµένου: 

 Πρότυπα γένεσης µετακινήσεων ( Trip generation ) 
 Πρότυπα κατανοµής των µετακινήσεων (Trip distribution ) 
 Πρότυπα διαχωρισµού στα µέσα ( Modal split ) 
 Πρότυπα καταµερισµού της κυκλοφορίας  ( Traffic assignment ) 

 

                                                 
1 Σχεδιασµός των µεταφορών , Η διαδικασία πρόβλεψης των µελλοντικών αναγκών των µετακινήσεων 
( Γ. Α. Γιαννόπουλος, Οκτώβριος 2002). 
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Στο πρώτο βήµα που αναφέρεται στη γένεση των µετακινήσεων εξετάζεται ο 
τρόπος δηµιουργίας των µετακινήσεων που παράγει ή έλκει κάθε ζώνη. Εξετάζεται 
δηλαδή ποια κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία προκαλούν τις µετακινήσεις τη µέση 
ηµέρα του έτους. Η γένεση των µετακινήσεων έχει δύο σκέλη. Το σκέλος της 
παραγωγής, που αφορά τις µετακινήσεις που παράγονται και ξεκινάνε από µια 
περιοχή και το σκέλος της έλξης που αναφέρεται στις µετακινήσεις που 
προσελκύονται από µια περιοχή.   

Στην επόµενη φάση της κατανοµής των µετακινήσεων επιλέγεται ο τρόπος 
µεταφοράς. Στη φάση αυτή υπολογίζεται ο αριθµός των µετακινήσεων που 
πραγµατοποιείται µεταξύ κάθε ζεύγους ζωνών και ο αριθµός εισόδων και εξόδων από 
και προς την περιοχή µελέτης. ∆ύο είναι τα πιο συνηθισµένα πρότυπα των  
µετακινήσεων. Το πρότυπο Fratar και το πρότυπο της βαρύτητας. 

Στην τρίτη φάση γίνεται η επιλογή του µέσου µεταφοράς που θα χρησιµοποιηθεί 
για την πραγµατοποίηση της µετακίνησης από όλες τις προσφερόµενες λύσεις. 

Στην τελευταία φάση τέλος, επιλέγεται η διαδροµή που θα ακολουθήσει το 
µεταφορικό µέσο που επιλέχθηκε στην προηγούµενη φάση µεταξύ διαφόρων 
εναλλακτικών διαδροµών. Τα πρότυπα καταµερισµού στο δίκτυο είναι η µέθοδος του 
όλα ή τίποτα, η µέθοδος περιορισµένης χωρητικότητας συνδέσµου και διαγράµµατα 
διαχωρισµού µεταξύ δικτύου ελεύθερων και ταχέων λεωφόρων και δικτύου λοιπών 
ειδών.   
 
 

6.9.2 Μαθηµατική προσοµοίωση της κυκλοφορίας στο υπό µελέτη οδικό τµήµα 
 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει η πρόβλεψη του κυκλοφοριακού φόρτου υπό 
µελέτη οδικού τµήµατος για την διάρκεια λειτουργίας του έργου είναι απαραίτητη για 
την διπλωµατική µας εργασία.  

Ο υπολογισµός της έγινε µε µαθηµατική προσοµοίωση της κυκλοφορίας µε 
χρήση του προγράµµατος MOTORS TRANSPORTATION PACKAGE (Έκδοση 
1987). Το υπό µελέτη οδικό τµήµα αποτελεί τον κεντρικό άξονα της Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας που ενώνει τους νοµούς του βόρειου τµήµατος  της Πελοποννήσου, 
διερχόµενος από τους νοµούς Αχαΐας, Ηλείας και καταλήγει στον νοµό Αρκαδίας. 
Όπως είναι αναµενόµενο, ο άξονας αυτός, µετά τη βελτίωση της υφιστάµενης 
κατάστασής του, θα αναλάβει µεγάλο µέρος των µετακινήσεων µεταξύ των νοµών 
και των επαρχιών της περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και τις διεθνείς µετακινήσεις 
που εισέρχονται και εξέρχονται από το λιµάνι της Πάτρας.    

Όπως αναφέραµε σε προηγούµενη παράγραφο, στο σχεδιασµό των 
µεταφορών  χρησιµοποιείται µια διαδικασία τεσσάρων βηµάτων. Το πρώτο βήµα 
είναι η γένεση των µετακινήσεων. Στο σηµείο αυτό να επισηµάνουµε ότι οι 
βασικότεροι παράγοντες επηρεασµού είναι (Γιαννόπουλος, 2002): 

- Κοινωνικοοικονοµικοί  
- Θέση και χρήσεις της γης  
- Προσιτότητα της κάθε κυκλοφοριακής ζώνης  

Στο υπό µελέτη οδικό τµήµα είναι λογικό οι περιοχές παραγωγής και έλξης των 
µετακινήσεων να πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της χώρας αλλά και τις περιοχές 
εκτός συνόρων, αφού πρόκειται για έναν άξονα που αποτελεί µέρος του 
∆ιευρωπαϊκού δικτύου, οπότε σίγουρα θα υπάρχουν µετακινήσεις από και προς τις 
όµορες χώρες.   
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Στη συγκεκριµένη εφαρµογή σαν περιοχές γένεσης των µετακινήσεων 
θεωρήθηκαν οι 25 ζώνες στις οποίες χωρίστηκε η Ελλάδα, αλλά και οι οδικές 
µετακινήσεις από και προς τα όµορα κράτη. Οι ζώνες αυτές παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 6.2  . 

Όπως παρατηρούµε από τον πίνακα αυτό, υπολογισµοί µπορούν να γίνουν µόνο 
µεταξύ των ζωνών και όχι εντός κάθε ζώνης. Οι ζώνες  περιλαµβάνουν µόνο την 
ηπειρωτική χώρα αγνοώντας µετακινήσεις από και προς τα νησιά, αφού αυτή 
θεωρείται πολύ µικρή ενώ αντίθετα περιλαµβάνουν τις διεθνείς οδικές µετακινήσεις 
που εξέρχονται και εισέρχονται στην χώρα. Επίσης οι περιοχές που βρίσκονται κοντά 
στο υπό µελέτη οδικό έργο έχουν διαιρεθεί σε µικρές ζώνες, σε επίπεδο επαρχίας 
δηλαδή, ενώ αυτές που είναι πιο αποµακρυσµένες σε µεγαλύτερες. 

 
 
 

 
 

ΖΩΝΕΣ 
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΖΩΝΗ 
1 
 

ΘΡΑΚΗ ( ΝΟΜΟΙ ΕΒΡΟΥ , ΡΟ∆ΟΠΗΣ , ΞΑΝΘΗΣ ) 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ( ΝΟΜΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ , ΣΕΡΡΩΝ , 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ , ΚΙΛΚΙΣ ) 
∆ΡΑΜΑΣ , ΝΟΜΟΙ ΠΕΛΛΗΣ και οι διεθνείς µετακινήσεις 
Μεθοριακού σταθµού Ευζώνων 

2 ΝΟΜΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και οι διεθνείς µετακινήσεις µέσω του 
µεθοριακού σταθµού Κρυσταλλοπηγής και  ΚΟΖΑΝΗΣ – ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 

3 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΑΚΑΒΙΑ και οι διεθνείς µετακινήσεις µέσω του 
µεθοριακού σταθµού Κακαβιάς 

4 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ και οι οδικές µετακινήσεις που δηµιουργούνται µέσω του 
λιµένα Ηγουµενίτσας 

5 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 

6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

7 ΝΟΜΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ 

8 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 

9 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

10 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

11 Επαρχία ΒΟΝΙΤΣΗΣ και ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ( νοµού Αιτωλοακαρνανίας) 

12 Επαρχίες ΒΑΛΤΟΥ , ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ,  ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΟΣ   ( 
Νοµού Αιτωλοακαρνανίας ) 

13 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

14 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 

15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και οι µετακινήσεις λόγω λιµένα Πειραιά και αεροδροµίου των 
Σπάτων 

16 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

17 Επαρχία Αιγιαλείας ( Νοµού Αχαΐας ) 

18 Επαρχία Καλαβρύτων ( Νοµού Αχαΐας ) 

19 
 

Επαρχία Πατρών ( Νοµού Αχαίας ) και οι οδικές µετακινήσεις που δηµιουργούνται 
µέσω του λιµένα της Πάτρας 

20 Επαρχεία Ηλείας ( Νοµού Ηλείας ) 

21 Επαρχεία Ολυµπίας ( Νοµού Ηλείας ) 

22 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 
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23 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 

24 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

25 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 
Πίνακας 6.2  Χωρισµός Ελλάδας σε ζώνες κυκλοφορίας  

Πηγή: Νέα Εθνική Έρευνα Προέλευσης Προορισµού, γραφείο ∆οξιάδη, 1993 
 
 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η διαίρεση των νοµών Ηλείας, Αχαΐας και 

Αιτωλοακαρνανίας σε επίπεδο επαρχιών, της ένωσης των νοµών Χαλκιδικής, 
Σερρών, ∆ράµας, Ξάνθης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλης, Έβρου, 
Ροδόπης και των διεθνών µετακινήσεων από τον µεθοριακό σταθµό Ευζώνων σε µία 
ζώνη.  Αυτό γίνεται γιατί µας ενδιαφέρει σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια η γένεση των 
µετακινήσεων από τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην περιοχή επιρροής του 
έργου.  

Η διαίρεση των νοµών Αχαΐας και Ηλείας σε επίπεδο επαρχίας είναι λογική αφού 
από αυτούς τους δύο νοµούς διέρχεται το υπό µελέτη έργο, ενώ αν λάβουµε υπ’ όψιν 
και τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου φαίνεται ότι ο νοµός Αργολίδας 
συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό προέλευσης εν συγκρίσει µε τους υπόλοιπους 
όµορους νοµούς, οπότε και επιλέγεται αυτός για τη διαίρεσή του σε επίπεδο επαρχίας. 
Τέλος, δεν µπόρεσε να καταστεί δυνατή η λεπτοµερέστερη διαίρεση άλλων νοµών, 
όπως αυτός της Αιτωλοακαρνανίας, αφού το πρόγραµµα επιτρέπει την διαίρεση της 
Ελλάδας σε 25 ζώνες το πολύ.  

Μέχρι το σηµείο αυτό έχουν υλοποιηθεί τα πρώτα δύο βήµατα της µαθηµατικής 
προσοµοίωσης και έχει δηµιουργηθεί ένας πίνακας Προέλευσης – Προορισµού. 
Μιλάµε δηλαδή για έναν τετραγωνικό πίνακα 25 x 25 που περιλαµβάνει τον 
κυκλοφοριακό φόρτο που θα κατευθυνθεί από την µια ζώνη στην άλλη. Ο τρόπος µε 
τον οποίο ορίστηκαν οι 25 κυκλοφοριακές ζώνες στην παρούσα εργασία είναι 
τέτοιος, ώστε κάθε µία από αυτές τις ζώνες να περιέχει έναν ακέραιο αριθµό 
(µεγαλύτερο ή ίσο του ένα) των 126 ζωνών της Ν.Ε.Ε.Π.Π. Έτσι ο ζητούµενος 
πίνακας 25 x 25 προκύπτει από τον δεδοµένο πίνακα 126 x 126 αν αθροίσουµε την 
κυκλοφορία, όπως αθροίζονται και οι 126 ζώνες για να δώσουν τις 25. 

Λόγω της δυσκολίας δηµιουργίας ενός τέτοιου πίνακα που απαιτεί πληθώρα 
πολύπλοκων στοιχείων χρησιµοποιήθηκε ο Πίνακας Προέλευσης – Προορισµού που 
δηµιουργήθηκε από το Γραφείο ∆οξιάδη στα πλαίσια της Νέας Εθνικής Έρευνας 
Προέλευσης Προορισµού (1995). Στον πίνακα αυτό η Ελλάδα έχει χωριστεί σε 126 
ζώνες σε επίπεδο επαρχιών και περιείχε τις µετακινήσεις µεταξύ των ζωνών αλλά και 
τις διεθνείς µετακινήσεις. Η παραγωγή των µετακινήσεων υπολογίστηκε ότι είναι 
ανάλογη µε τον πληθυσµό της κάθε ζώνης, ενώ οι έλξεις µετακινήσεων προκύπτουν 
να είναι ανάλογες του ακαθάριστου προϊόντος της ζώνης. Το πρότυπο το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε ήταν αυτό της πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης. 

Όπως είναι λογικό για τη δηµιουργία του Πίνακα Προέλευσης Προορισµού που 
χρησιµοποιείται στην παρούσα διπλωµατική εργασία οι 25 ζώνες στις οποίες 
χωρίστηκε η Ελλάδα αποτελούν ακέραιο αριθµό ενός ή περισσοτέρων από τις 126 
ζώνες της µελέτης ∆οξιάδη. Βέβαια η κυκλοφορία που είχε υπολογιστεί µεταξύ δύο 
ζωνών του πίνακα της Ν.Ε.Ε.Π.Π., που ανήκουν στην ίδια ζώνη (από τις 25) της 
παρούσας εργασίας, θεωρείται εσωτερική της νέας ζώνης και µηδενίζεται έτσι ώστε ο 
πίνακας 25 x 25 να έχει όλα τα στοιχεία της διαγωνίου µηδέν.  
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Στην Νέα Εθνική Έρευνα Προέλευσης Προορισµού είχαν υπολογιστεί 3 πίνακες 
προέλευσης – προορισµού, ένας για το 1993 (ο οποίος είχε ελεγχθεί και µε τις 
επιτόπου µετρήσεις της κυκλοφορίας που είχαν γίνει αυτή τη χρονιά), ένας για το 
2000 και ένας για το 2010. Οι µετρήσεις της κυκλοφορίας του 1993  µας έχουν δώσει 
τη Μέση Ηµερήσια Κυκλοφορία για το υπό µελέτη οδικό τµήµα για εκείνο το έτος. 
Έτσι υπολογίστηκαν, σύµφωνα µε τα παραπάνω, δύο πίνακες 25 x 25, έναν για το 
2000 και έναν για το 2010 (ο καθένας από τον αντίστοιχο της Ν.Ε.Ε.Π.Π.). Το υπό 
µελέτη έργο όµως, εξετάζεται µέχρι το 2029. Για αυτό µέσω των πινάκων 25  x 25 για 
τα έτη 2000 και 2010 υπολογίσαµε και έναν πίνακα 2029. Αυτό έγινε θεωρώντας ότι 
η κυκλοφορία από µία ζώνη σε µία άλλη θα προκύψει για το έτος 2029, 
επεκτείνοντας γραµµικά την µεταβολή της κυκλοφορίας (µεταξύ των 2 ζωνών) 
µεταξύ των ετών 2000 και 2010, µέχρι το έτος 2029.  

Στη συνέχεια ακολουθεί το τρίτο βήµα µαθηµατικής προσοµοίωσης, που είναι 
αυτό της επιλογής του µέσου µεταφοράς των µετακινήσεων. Στο βήµα αυτό 
υιοθετείται η άποψη ότι οι µετακινήσεις γίνονται µέσω οδικού δικτύου και 
αγνοούνται τα υπόλοιπα δηµόσια µέσα µεταφοράς όπως σιδηρόδροµος, πλοία και 
αεροπλάνα. Η υπόθεση αυτή θεωρείται ασφαλής εφόσον στην χώρα µας οι 
αποστάσεις είναι πολύ µικρές, το σιδηροδροµικό δίκτυο ανεπαρκές τόσο από 
λειτουργικά όσο και από γεωµετρικά χαρακτηριστικά, ενώ το εναέριο σύστηµα 
µεταφορών θεωρείται ακριβό για µετακίνηση ανθρώπων ή αγαθών.  

Τέταρτο λοιπόν και τελευταίο βήµα της µαθηµατικής προσοµοίωσης αποτελεί η 
επιλογή της διαδροµής του µεταφορικού µέσου που ήδη έχει επιλεγεί. Για την 
πραγµατοποίηση των µετακινήσεων που ήδη υπάρχουν από τους Πίνακες 
Προέλευσης Προορισµού θα πρέπει να ορισθεί ένα δίκτυο που θα αναλάβει τις οδικές 
αυτές µετακινήσεις.  
 
 

6.9.3 Βασικές  έννοιες της µαθηµατικής προσοµοίωσης  
 

Πριν προβούµε σε περαιτέρω ανάλυση, χρήσιµο κρίνεται να αναλυθεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο η έννοια του δικτύου, η οποία και αποτελεί µια από τις πλέον 
βασικές έννοιες για την µαθηµατική έκφραση προβληµάτων επιλογής διαδροµής. Ο 
όρος δίκτυο χρησιµοποιείται συχνά για να περιγράψει µια φυσική δοµή π.χ. οδικό 
δίκτυο, σιδηροδροµικό δίκτυο, δίκτυο αεροπορικών γραµµών κλπ. και ένα σύνολο 
συνδετήριων τµηµάτων, π.χ. οδικά τµήµατα, σιδηροδροµικές γραµµές, αεροπορικές 
συνδέσεις µεταξύ αεροδροµίων. Η διαπίστωση ότι ένα φυσικό δίκτυο αποτελείται 
από κοµβικά σηµεία και συνδετήρια τµήµατα διευκολύνει την κατανόηση του 
µαθηµατικού ορισµού του δικτύου που ακολουθεί: 

∆ίκτυο (V , A) είναι µια δοµή που αποτελείται από ένα σύνολο V κόµβων και 
ένα σύνολο Α ζευγών των σηµείων συνόλου V. Τα µέλη του συνόλου Α ονοµάζονται 
σύνδεσµοι και κλάδοι οι ακµές. Σε κάθε σύνδεσµο του δικτύου που ορίζεται από το 
ζεύγος των κόµβων  (I , j) αντιστοιχεί µια ποσότητα Cij που εκφράζει το βαθµό 
δυσκολίας µετακίνησης (΄΄Κόστος΄΄) κατά µήκος του συνδέσµου (Ζωγράφος, 1987).  

Εάν τα ζεύγη του συνόλου Α είναι διατεταγµένα, τότε το δίκτυο ονοµάζεται 
προσανατολισµένο ή διευθυνόµενο. Συνδεδεµένο είναι ένα δίκτυο που για κάθε 
ζεύγος κόµβων του υπάρχει ένας δρόµος (µονοπάτι) που τους συνδέει. Ένας δρόµος 
(διαδροµή) σε ένα δίκτυο ορίζεται από µία αλληλουχία προσανατολισµένων 
συνδέσµων στην οποία  ο τελικός κόµβος ενός συνδέσµου είναι ο αρχικός κόµβος του 
επόµενου.   
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Τα δίκτυα αποτελούνται κυρίως από δύο συστατικά στοιχεία, τους 
συνδέσµους  και τους κόµβους. Οι κόµβοι αναπαριστούν συγκεκριµένα σηµεία στον 
χώρο. Στη γραφική τους αναπαράσταση, οι κόµβοι είναι σηµεία ή κουκίδες και οι 
σύνδεσµοι είναι γραµµές που συνδέουν αυτές τις κουκίδες. Ένας σύνδεσµος 
οριοθετείται από τους κόµβους που πρέπει να υπάρχουν στα άκρα του. Για τους 
συνδέσµους δεν καθορίζεται κατεύθυνση. Στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να 
καθορισθεί (όπως στην αναπαράσταση ενός µονόδροµου) χρησιµοποιείται ένα τόξο. 

Ένα τόξο είναι απλώς ένας σύνδεσµος µε µία συγκεκριµένη κατεύθυνση 
(λέγεται επίσης και βρόχος). Σε ένα διάγραµµα αυτό εµφανίζεται µε ένα βέλος πάνω 
στην αντίστοιχη γραµµή. Συχνά τα τόξα ονοµάζονται και κατευθυνόµενοι σύνδεσµοι. 
Ο κόµβος από όπου ξεκινά ένα τόξο καλείται κόµβος -Α και ο κόµβος στον οποίο 
κατευθύνεται είναι ο κόµβος –Β. Η χρησιµοποίηση ενός δικτύου για να 
αναπαραστήσει τα χαρακτηριστικά στο χώρο του συστήµατος µεταφορών  
απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα, όπου το οδικό σύστηµα  δείχνεται µε τη µορφή 
ενός τυπικού χάρτη στο επάνω τµήµα και αναπαριστάνεται από συνδέσµους και 
κόµβους στο κάτω τµήµα. Στο κάτω τµήµα παρουσιάζονται δύο µορφές συνδέσµων, 
τους µη κατευθυνόµενους (αποκαλούνται και σύνδεσµοι) και τους κατευθυνόµενους 
(τόξα) που υποδεικνύονται από γραµµές µε βέλη. Μία οδός πάνω στην οποία  µπορεί 
να διεξαχθεί η κυκλοφορία και κατά τις δύο κατευθύνσεις παριστάνεται είτε από έναν 
σύνδεσµο είτε από δύο τόξα  (ένα προς κάθε κατεύθυνση), ενώ ένας µονόδροµος 
παριστάνεται µε ένα τόξο.  
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Σχήµα 1 : Αναπαράσταση οδικού συστήµατος µε µορφή χάρτη µε συνδέσµους – 

κόµβους αλλά και µε µορφή συνδέσµων. 
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Στην παρούσα διπλωµατική εργασία επειδή ο Πίνακας Προέλευσης 
Προορισµού περιλαµβάνει όλων των ειδών τις µετακινήσεις µεταξύ διαφορετικών 
επαρχιών, νοµών αλλά και διαφορετικών χωρών, το δίκτυο που µελετάται αφορά σε 
ένα σύνολο από άξονες του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου (Ιόνια Οδός, Εγνατία 
Οδός, Π.Α.Θ.Ε.) και άξονες του εθνικού οδικού δικτύου.  Η δηµιουργία τριών 
Πινάκων Προέλευσης Προορισµού για τα έτη 2000, 2010 και 2029 απαιτεί, όπως 
είναι λογικό, και τη δηµιουργία τριών οδικών δικτύων στις αντίστοιχες χρονολογίες. 
Το κάθε οδικό δίκτυο περιλαµβάνει τα αντίστοιχα κατασκευασµένα τµήµατα για τις 
διάφορες χρονολογίες.  

Έτσι, το δίκτυο για το 2000 περιλαµβάνει το σύνολο των Εθνικών οδών που 
έχουν αποπερατωθεί µέχρι το 2000, το δίκτυο του 2010 περιλαµβάνει τόσο τις 
βελτιώσεις των οδικών δικτύων που έχουν υλοποιηθεί από το 2000 µέχρι το 2010 όσο 
και τη δηµιουργία νέων τµηµάτων από την ολοκλήρωση εθνικών οδών όπως αυτός 
της Εγνατίας, της Ιόνιας οδού και του Π.Α.Θ.Ε. Τέλος το δίκτυο του 2029 θεωρήθηκε 
ίδιο µε αυτό του 2010 αφού µέχρι στιγµής δεν προβλέπεται η δηµιουργία άλλου 
κλειστού αυτοκινητόδροµου, παρά µόνο η βελτίωση κάποιων τµηµάτων εθνικών 
οδών τα οποία βρίσκονται ακόµα σε φάση µελέτης.  

Τα στοιχεία εισαγωγής για τη µελέτη του δικτύου είναι η ταχύτητα, η 
απόσταση και η κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού. Τα στοιχεία αυτά για το έτος 
2000 προήλθαν κυρίως από τη Νέα Εθνική Έρευνα Προέλευσης Προορισµού, ενώ σε 
ορισµένες περιπτώσεις έγινε επικαιροποίηση διαφόρων στοιχείων όπως αυτό της 
ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου και Ακτίου – Πρέβεζας, τα οποία στη µελέτη ∆οξιάδη 
θεωρούνται υλοποιηµένα το 2000 ενώ στην πραγµατικότητα δεν είχαν υλοποιηθεί, µε 
αποτέλεσµα για λόγους απλότητας να θεωρούνται κατασκευασµένα το 2010.  

Έχοντας τώρα τους Πίνακες Προέλευσης Προορισµού και τα αντίστοιχα 
οδικά δίκτυα απαιτείται να γίνει καταµερισµός των µετακινήσεων στο δίκτυο, ποιες 
δηλαδή και πόσες µετακινήσεις θα γίνουν µέσω κάθε δυνατής διαδροµής. Η φόρτιση 
του δικτύου για εύρεση των πιθανότερων µετακινήσεων έγινε µε το  MOTORS 
TRANSPORTATION PACKAGE (Έκδοση 1987). Στη φόρτιση του δικτύου 
υιοθετείται ότι οι χρήστες επιλέγουν την ελάχιστη σε χρόνο µετακίνηση (minimum 
path) σε σχέση µε την ελάχιστη απόσταση, αφού σε µεγάλες µετακινήσεις θεωρείται 
σηµαντικότερος παράγοντας η εξοικονόµηση χρόνου από αυτόν της απόστασης.  

Για να είναι αναγνώσιµη από το πρόγραµµα η περιγραφή του δικτύου απαιτεί 
µια συγκεκριµένη κωδικοποίηση . Αυτή αποτελείται από τα εξής στοιχεία:   
 

Κεντροειδές (centroid): Είναι ένα ιδεατό σηµείο προέλευσης ή προορισµού 
όλων των µετακινήσεων από ή προς µία ζώνη. Κάθε ζώνη έχει το δικό της µοναδικό 
κεντροειδές που έχει την ίδια αρίθµηση µε την ζώνη, δηλαδή η ζώνη 7 έχει ένα 
κεντροειδές µε αρίθµηση  7. Επειδή οι ζώνες κυκλοφορίας είναι 25 για τα δίκτυα του 
2000, 2010 και 2027 και επειδή δεν αλλάζουν έχουµε 25 κεντροειδείς.  

 
Κόµβος (node): Είναι µία οποιαδήποτε κορυφή του δικτύου που αντιστοιχεί 

σε µια πραγµατική ή ιδεατή διασταύρωση των οδών. Η αρίθµησή τους ξεκινάει από 
το 26 αφού τα πρώτα 25 νούµερα αποτελούν τα κεντροειδή του δικτύου. Το δίκτυο 
του 2000 περιελάµβανε 82 κόµβους, ενώ αυτό του 2010 και του 2029 περιελάµβανε 
79.  

 
Σύνδεσµος (link): Είναι η σύνδεση µε συγκεκριµένη φορά µεταξύ δύο 

κόµβων. Όταν ο σύνδεσµος συνδέεται µε κεντροειδές ονοµάζεται ψευδοσύνδεσµος, 
ενώ όταν συνδέει δύο κόµβους που δεν είναι κανένας από τους δύο κεντροειδής 
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ονοµάζεται σύνδεσµος και αποτελεί πραγµατικό οδικό τµήµα. Σύνδεση µεταξύ δύο 
κεντροειδών δεν είναι δυνατή. Επειδή κάθε σύνδεσµος έχει συγκεκριµένη φορά, 
µεταξύ δύο κόµβων δηµιουργούνται δύο σύνδεσµοι, από τον πρώτο κόµβο προς το 
δεύτερο αλλά και από τον δεύτερο κόµβο προς τον πρώτο, όπως και µεταξύ 
ψευδοσυνδέσµων. Τα στοιχεία τόσο των συνδέσµων όσο και των ψευδοσυνδέσµων 
είναι η ταχύτητα, η απόσταση και η κυκλοφοριακή ικανότητα, µε τη διαφορά ότι 
στους ψευδοσυνδέσµους τα στοιχεία αυτά θεωρούνται µηδενικά ενώ στους 
συνδέσµους τοποθετούνται τα πραγµατικά στοιχεία. Το δίκτυο του 2000 
περιελάµβανε 194 συνδέσµους και ψευδοσυνδέσµους συνολικά, ενώ αυτό του 2010 
και του 2029 περιελάµβανε 198 λόγω προσθήκης νέων οδικών τµηµάτων.  

∆ιαδροµή  (path): Είναι µία διαδοχική σειρά συνδέσµων, που  µπορεί να 
δηλώνουν την κίνηση, πηγαίνοντας από ένα κεντροειδές σε ένα άλλο (δηλαδή από τη 
µία ζώνη σε µία άλλη).  

 
 
 
Η µέθοδος που επιλέχθηκε να γίνει η φόρτιση του δικτύου ήταν αυτή της 

περιορισµένης ικανότητας (capacity restrain) σε σχέση µε τη µέθοδο όλα ή τίποτα (all 
or nothing assignment). Αυτό έγινε επειδή µε την πρώτη µέθοδο υπάρχει σχέση 
ταχύτητας, απόστασης και κυκλοφοριακής ικανότητας µε αποτέλεσµα αύξηση του 
φόρτου να οδηγεί σε µείωση της ταχύτητας οπότε και αύξηση του χρόνου διαδροµής 
και να γίνεται ανακατανοµή των µετακινήσεων στο δίκτυο έτσι ώστε να καθίσταται 
αδύνατο να γίνει υπερφόρτωση ενός οδικού τµήµατος όταν το ‘γειτονικό’ είναι 
ελαφρά φορτισµένο. Η δεύτερη µέθοδος απορρίφθηκε επειδή κάποιο οδικό τµήµα 
αναλαµβάνει ή όλη την κυκλοφορία ή τίποτα ανάλογα µε το χρόνο διαδροµής χωρίς 
να λαµβάνει υπ’ όψιν τους προαναφερθέντες παράγοντες που επηρεάζουν στην 
πραγµατικότητα τις µετακινήσεις των χρηστών. 

Στον Πίνακα 6.3 φαίνεται η µέση ηµερήσια κυκλοφορία στο οδικό τµήµα 
Πάτρας – Τριπόλεως που εξήχθηκε από το πρόγραµµα. Η έλλειψη κάποιας 
διασταύρωσης µε κάποια άλλη οδική αρτηρία είχε ως αποτέλεσµα ο φόρτος στο εν 
λόγο οδικό τµήµα να θεωρηθεί αµετάβλητος, υπόθεση που δεν απέχει πολύ από την 
πραγµατικότητα, όπως φαίνεται και από τις προβλέψεις της εταιρείας DROMOS 
Consulting για το οδικό αυτό τµήµα.  
 
 

 
ΕΤΟΣ 

 
MOTORS 

2000 7.545 
2010 13.817 
2029 18.353 

 
Πίνακας 6.3  Μέσος ηµερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος στο οδικό τµήµα  Πάτρας  -  
                       Τρίπολης και για τις δύο κατευθύνσεις   

Πηγή:. DROMOS Consulting  
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Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι που παρουσιάζονται στον πίνακα αυτό είναι το 

άθροισµα και των δύο κατευθύνσεων. Στο έτος 2010 τα αποτελέσµατα από το 
MOTORS κυµαίνονται στα  10.000 µε 15.000 οχήµατα την ηµέρα. Τέλος, για το έτος 
2029 η πρόβλεψη κυκλοφοριακού φόρτου είναι 18.353 οχήµατα την ηµέρα. Το 
γεγονός αυτό κρίνεται φυσιολογικό και φαίνεται πως ο κυκλοφοριακός φόρτος στο 
υπό µελέτη οδικό τµήµα θα ανέρχεται στα 12.000 µε 14.000 οχήµατα. Θα πρέπει να 
σηµειωθεί πως η DROMOS Consulting έχει κάνει πρόβλεψη κυκλοφοριακού φόρτου 
για το οδικό τµήµα Κόρινθος – Πάτρα και ενδεχόµενες αποκλίσεις κρίνονται 
φυσιολογικές.  

Παραθέτουµε τέλος τον Πίνακα 6.4 από τον οποίο βλέπουµε  τη µέση ετήσια 
αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου για τις χρονικές περιόδους 2000 – 2010 και 2010 
– 2029. 

 
 

 
Πίνακας  6.4  Μέση ετήσια αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στο οδικό τµήµα  
                       Πάτρα – Τρίπολη   
Πηγή: DROMOS Consulting 
 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ 

2000 – 2010 
 

9,4 % 

2010 - 2029 4 % 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ ΤΟΥ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 
7.1 Γενικά  
   

Προκειµένου να επιτευχθεί οµοιοµορφία και συνέχεια στη µελέτη, κατασκευή 
και λειτουργία µιας οδού, ορίζεται µία τυπική διατοµή που καλύπτει τις απαιτήσεις 
και ανταποκρίνεται στα λειτουργικά χαρακτηριστικά της οδού. Η επιλογή της τυπικής 
διατοµής καθορίζεται σύµφωνα µε κυκλοφοριακά, οικονοµικά και κατασκευαστικά 
κριτήρια. Τα κυκλοφοριακά κριτήρια αφορούν την προσδοκώµενη κυκλοφοριακή 
ικανότητα της οδού και την ασφάλεια των χρηστών. Στα οικονοµικά κριτήρια 
εντάσσονται τα διαθέσιµα οικονοµικά µέσα, από τα οποία ζητείται να προέλθει η 
µέγιστη ωφέλεια. Η τυπική διατοµή πρέπει να εφαρµόζεται σταθερή για µεγάλα 
τµήµατα της οδού, ώστε οι οδηγοί να έχουν το χρονικό περιθώριο να αντιληφθούν τα 
χαρακτηριστικά της οδού και να προσαρµόσουν, ανάλογα, την ταχύτητά τους. 

 Πιο συγκεκριµένα , οι παράµετροι που επηρεάζουν τη διαµόρφωση αλλά και 
την επιλογή των µερών που συνιστούν τις διατοµές είναι οι παρακάτω:   

 Τα λειτουργικά δεδοµένα του οδικού δικτύου.  
 Τα λειτουργικά δεδοµένα της κυκλοφορίας όπως: 

• Ταχύτητα  
• Φόρτος 
• Σύνθεση της κυκλοφορίας  
• Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον  

 Επιθυµητή στάθµη εξυπηρέτησης:  
•   Κλίση  
•   ∆υνατότητα προσπεράσµατος 

 Η σχέση της οδού µε τον παρόδιο χώρο 
 

 

7.2 Υπολογισµός 30ΟΥ Ωριαίου  Φόρτου για το υπό  Μελέτη Οδικό Τµήµα  
 

Για τη σωστή διαστασιολόγηση της οδού που θα προσφέρει και το ζητούµενο 
επίπεδο εξυπηρέτησης, αποφεύγοντας συνθήκες κυκλοφοριακής συµφόρησης, θα 
πρέπει η επιλογή της διατοµής να γίνει µε βάση τον 30ο µέγιστο ωριαίο φόρτο, 
δηλαδή τον φόρτο της 30ης πιο φορτισµένης ώρας του έτους ή  τον φόρτο που µπορεί 
να ξεπεραστεί µόνο για 30 συνολικά ώρες κατά την διάρκεια ενός έτους. 

Οι πιθανότητες υπέρβασης του 30ου ωριαίου κυκλοφοριακού φόρτου 
σύµφωνα µε το Highway Capacity Manual (HCM)  είναι µόνο 0,34% δηλαδή κατά 
ποσοστό 99,96% προκύπτει ότι ο ωριαίος φόρτος δεν θα υπερβεί τον 30ο ωριαίο 
φόρτο. Έτσι , θεωρείται ότι προσεγγίζει µε σχετική ακρίβεια τους φόρτους αιχµής.  

Επίσης, σύµφωνα µε το H.C.M. ο ωριαίος φόρτος αντιπροσωπεύει στους 
αυτοκινητόδροµους το 12,7% έως το 13,6% του µέσου ηµερήσιου κυκλοφοριακού 
φόρτου. Σε πολλές περιπτώσεις η τυπική διατοµή µιας οδού καθορίζεται επίσης από 
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τον 50ο µέγιστο ωριαίο φόρτο που αντιστοιχεί για τους αυτοκινητόδροµους στο12,6% 
του µέσου ηµερήσιου κυκλοφοριακού φόρτου. Η χρήση του 50ου µέγιστου ωριαίου 
φόρτου οδηγεί κατά κανόνα σε µία πιο οικονοµική διατοµή, σε βάρος, όµως της 
κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού. Στην περίπτωση, όµως, του υπό µελέτη οδικού 
άξονα, θεωρείται αναγκαία η εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης, 
καθώς πρόκειται για έργο µε νευραλγικό ρόλο στο σύστηµα µεταφορών της χώρας. 
Έτσι προτιµήθηκε η διαστασιολόγηση της τυπικής διατοµής µε βάση τον 30ο µέγιστο 
ωριαίο φόρτο. 

Οι διάφορες κατηγορίες οχηµάτων απαιτούν διάφορες επιφάνειες οδού και 
προκαλούν διαφορετικό µέγεθος κυκλοφοριακής συµφόρησης ανάλογα µε το µέγεθος 
και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους. Για τη µετατροπή των διαφόρων 
κατηγοριών οχηµάτων σε συγκρίσιµες µονάδες, από άποψη κυκλοφοριακής 
ικανότητας της οδού, χρησιµοποιείται σαν βασική µονάδα το αυτοκίνητο και οι 
φόρτοι εκφράζονται σε Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων. 

Ο 30ος µέγιστος ωριαίος φόρτος µετράται σε µονάδες επιβατικών αυτοκινήτων 
( Μ.Ε.Α.) ανά ώρα σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα µετατροπής . 

 
 

 
Πίνακας 7.1  Συντελεστές Μετατροπής Οχηµάτων σε Μ.Ε.Α. 
Πηγή: ∆ΜΕΟ 
 
 

 Από το προηγούµενο κεφάλαιο, της κυκλοφοριακής ανάλυσης, θεωρήθηκε 
ότι η κατανοµή του κυκλοφοριακού φόρτου θα παραµείνει σταθερή για τα επόµενα 
χρόνια, ενώ επίσης έχει εκτιµηθεί η σύνθεση της κυκλοφορίας του υπό µελέτη οδικού 
τµήµατος, η οποία είναι: 

• ∆ίκυκλα 2% 
• Επιβατικά και ηµιφορτηγά: 81% 
• Λεωφορεία: 3% 
• Φορτηγα:14% 

Εποµένως, ο συντελεστής µετατροπής της κυκλοφορίας σε Μ.Ε.Α. για την υπό 
µελέτη οδό στηριζόµενοι στους Πίνακες 6.1 και 7.1 είναι: 
 

Συντελεστής µετατροπής σε Μ.Ε.Α. σε 
υπεραστικές οδούς 

Κατηγορία οχηµάτων 

ΕΛΛΑ∆Α  
 ( ΥΠΕΧΩ∆Ε ) 

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Μοτοσικλέτες – 
Ποδήλατα 

( ∆ίκυκλα ) 

0,5 1 

Επιβατικά ( Ι.Χ. και 
ΤΑΞΙ ) 

1 1 

Λεωφορεία 2 3 

Φορτηγά 3 3 
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0,5 x 0,0242 + 1 x 0,8003 +2 x 0,0238 + 3 x 0,1517 = 1,31 
 
Από τον Πίνακα 6.3 έχουµε υπολογίσει το µέσο ηµερήσιο κυκλοφοριακό φόρτο για 
το υπό µελέτη οδικό τµήµα για τις χρονολογίες 2000, 2010 και 2029. Θεωρώντας 
γραµµική αύξηση για τις ενδιάµεσες χρονολογίες, υπολογίζουµε µέσο ηµερήσιο 
κυκλοφοριακό φόρτο για κάθε χρόνο σε οχήµατα / ηµέρα (Πίνακας 7.2), σε Μ.Ε.Α. / 
ηµέρα (Πίνακας 7.3) και στη συνέχεια τον 30ο ωριαίο κυκλοφοριακό φόρτο σε 
Μ.Ε.Α. / ώρα (Πίνακας 7.4). 
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 Πίνακας 7.2 Μέσος ηµερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος ( οχήµατα / ηµέρα ) 
 
 

ΕΤΟΣ ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΠΟΛΗ 

2000 7545 

2001 7997 

2002 8476 

2003 8984 

2004 9523 

2005 10094 

2006 10699 

2007 11340 

2008 12020 

2009 12741 

2010 13817 

2011 14024 

2012 14234 

2013 14447 

2014 14663 

2015 14882 

2016 15105 

2017 15331 

2018 15560 

2019 15795 

2020 16030 

2021 16270 

2022 16515 

2023 16763 

2024 17014 

2025 17269 

2026 17528 
2027 17790 

2028              18056 
2029              18353 
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Πίνακας 7.3  Μέσος ηµερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος ( Μ.Ε.Α. / ηµέρα )  
 

ΕΤΟΣ ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΠΟΛΗ 

2000 9884 

2001 10476 

2002 11103 

2003 11769 

2004 12475 

2005 13223 

2006 14015 

2007 14855 

2008 15746 

2009 16690 

2010 18100 

2011 18371 

2012 18646 

2013 18925 

2014 19208 

2015 19495 

2016 19787 

2017 20083 

2018 20383 

2019 20691 

2020 20999 

2021 21313 

2022 21634 

2023 21959 

2024 22288 

2025 22622 

2026               22962 

2027 23305 

2028 23653 

2029 24042 
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Πίνακας 7.4  30ος Ωριαίος κυκλοφοριακός φόρτος ( Μ.Ε.Α. / ώρα )  

ΕΤΟΣ ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΠΟΛΗ 

2000 1285 

2001 1362 

2002 1443 

2003 1529 

2004 1621 

2005 1719 

2006 1822 

2007 1931 

2008 2046 

2009 2170 

2010 2353 

2011 2388 

2012 2424 

2013 2460 

2014 2497 

2015 2534 

2016 2572 

2017 2610 

2018 2650 

2019 2690 

2020 2730 

2021 2771 

2022 2812 

2023 2855 

2024 2897 

2025 2941 

2026 2985 

2027 3030 

2028 3075 

2029 3125 
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7.3 Στάθµες  Εξυπηρέτησης  Οδικών  Έργων      
 

7.3.1 Γενικά 
 

Ανάλογα µε την κυκλοφοριακή ικανότητα µιας οδού θεωρείται ότι αυτή 
παρέχει µια στάθµη εξυπηρέτησης. Η στάθµη εξυπηρέτησης προσδιορίζεται από τη 
δυνατότητα που παρέχεται στα οχήµατα να επιλέξουν την επιθυµητή ταχύτητα 
κίνησης, ως συνάρτηση των περιορισµών που τίθενται από την κίνηση των 
υπολοίπων οχηµάτων. Σύµφωνα µε τη σχετική εργασία για κυκλοφοριακές 
ικανότητες που έγινε στις Η.Π.Α. τη δεκαετία του 1980 έχουν καθιερωθεί έξι επίπεδα 
ή στάθµες εξυπηρέτησης που χαρακτηρίζονται από τα στοιχεία  Α έως F  και 
καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες λειτουργίας, από τις καλύτερες µέχρι τις 
χειρότερες, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την επιθυµητή ταχύτητα κίνησης και τους 
περιορισµούς από τις κινήσεις των υπόλοιπων οχηµάτων. 

Οι στάθµες αυτές περιγράφονται παρακάτω: 
 

 Στάθµη εξυπηρέτησης Α: Συνθήκες ελεύθερης ροής µε χαµηλούς 
κυκλοφοριακούς φόρτους και υψηλές ταχύτητες. Η πυκνότητα κυκλοφορίας 
είναι µικρή και οι ταχύτητες καθορίζονται µόνο από  τις  επιθυµίες των 
οδηγών, τα όρια ταχυτήτων και τις επικρατούσες οδικές συνθήκες. 

 
 Στάθµη εξυπηρέτησης Β: Σταθερή ροή, οι ταχύτητες λειτουργίας αρχίζουν 
να περιορίζονται κάπως από κυκλοφοριακές συνθήκες. Οι οδηγοί έχουν 
ακόµα την δυνατότητα να διαλέξουν ταχύτητα και λωρίδα κυκλοφορίας. 

 
 Στάθµη εξυπηρέτησης  C: Σταθερή ροή µε περιορισµό ελιγµών και 
ταχύτητας από τους κυκλοφοριακούς φόρτους. Η ελευθερία επιλογής 
ταχύτητας, αλλαγής λωρίδας και προσπεράσµατος περιορίζεται για τους 
περισσότερους οδηγούς. Η ταχύτητα λειτουργίας βρίσκεται σε ικανοποιητικό 
επίπεδο και οι κυκλοφοριακοί φόρτοι εξυπηρετήσεως θεωρούνται κατάλληλοι 
για τη µελέτη των οδικών συστηµάτων. 

 
 Στάθµη εξυπηρέτησης D: Ασταθής ροή, αλλά διατηρούνται ανεκτές 
ταχύτητες λειτουργίας. Μεταβολές στον κυκλοφοριακό φόρτο και προσωρινοί 
περιορισµοί της ροής µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικές πτώσεις στην 
ταχύτητα λειτουργίας. Οι οδηγοί έχουν µειωµένη ελευθερία ελιγµών και η 
άνεση οδηγήσεως είναι µικρή, αλλά οι συνθήκες αυτές είναι ανεκτές για 
περιορισµένα χρονικά διαστήµατα. 

 
 Στάθµη εξυπηρέτησης  Ε: Ταχύτητες λειτουργίας µικρότερες από το επίπεδο 
εξυπηρέτησης D µε κυκλοφοριακούς φόρτους κοντά στην κυκλοφοριακή 
ικανότητα. Η ροή είναι ασταθής µε αναγκαστικές διακοπές της πορείας για 
µικρά χρονικά διαστήµατα. 

 
 Στάθµη εξυπηρέτησης F: Αναγκαστική ροή µε µικρή ταχύτητα όπου οι 
κυκλοφοριακοί φόρτοι βρίσκονται κάτω από την κυκλοφοριακή ικανότητα. Οι 
συνθήκες αυτές προκύπτουν συνήθως από ουρές οχηµάτων που 
δηµιουργούνται από κάποιο περιορισµό της κυκλοφορίας και εκτείνονται 
µέχρι το εξεταζόµενο οδικό τµήµα, που χρησιµεύει σαν περιοχή αποθήκευσης 
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κατά διαστήµατα ή σε όλη την περίοδο κυκλοφοριακής αιχµής. Οι ταχύτητες 
µειώνονται σηµαντικά και διακοπές πορείας µπορεί να συµβούν για µικρά ή 
και µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Σε ακραίες περιπτώσεις η ταχύτητα και 
εποµένως ο κυκλοφοριακός φόρτος µπορεί να µηδενισθούν. 

 
Για οικονοµικούς λόγους πρέπει να επιδιώκεται να εξυπηρετείται σε όλη τη 

διάρκεια ζωής του έργου σηµαντικό ποσοστό του µέγιστου επιτρεπόµενου φόρτου. 
Έτσι στις ‘Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων’ που εξέδωσε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., στις 
υπεραστικές περιοχές οδοί κατηγορίας Α, προτείνεται η επιλογή στάθµης 
εξυπηρέτησης D, ενώ σαν ανώτερη στάθµη εξυπηρέτησης ορίζεται η B.  
 
 

7.3.2 Προσδιορισµός κυκλοφοριακής ικανότητας του υπό µελέτη οδικού 
τµήµατος    
 

Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος 
φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί κάτω από συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες. 
Ο προσδιορισµός της ικανότητας αποτελεί βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση του 
επιπέδου προσφοράς του µεταφορικού έργου, αλλά και για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικών τόσο µε τη σχεδίαση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, όσο και µε το σχεδιασµό 
ενός οδικού έργου.  

Η εκτίµηση της κυκλοφοριακής ικανότητας βασίζεται σε µια σειρά 
υπολογισµών και υποθέσεων που παρατίθενται παρακάτω. 

Ο κυκλοφοριακός φόρτος  που µπορεί  να εξυπηρετηθεί σε  ιδανικές συνθήκες 
( ιδανΦ) σε αυτοκινητόδροµους δίνεται από τον Πίνακα 7.5. 

 
 

 
Πίνακας 7.5  Κυκλοφοριακή ικανότητα τους αυτοκινητόδροµους 

(για ταχύτητα 120 χλµ / ώρα) 
                            Πηγή: Κονταράτος Μ., 1999 
 
 
Ο πραγµατικός όµως φόρτος  (πραγΦ) που µπορεί να εξυπηρετηθεί είναι µικρότερος 
αυτού των ιδανικών συνθηκών (ιδανΦ). 

 
Ο πραγµατικός φόρτος για κάθε στάθµη εξυπηρέτησης υπολογίζεται από την σχέση: 
 

ΠραγΦ = ( ιδανΦ ) x ( Σ.∆.) x ( Σ.Μ.Ε.Χ.) x (Σ.Β.Ο.) 
 

Στάθµη 
εξυπηρέτησης 

Μέση Ταχύτητα 
 (χιλιόµετρα / ώρα) 

Φόρτος  
(οχήµατα /ώρα / λωρίδα) 

A 120 750 
B 115 1150 
C 102 1530 
D 98 1960 
E 96 2300 
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Ενώ ο πραγµατικός φόρτος για κάθε κατεύθυνση είναι: 
  

ΠραγΦ = ( ιδανΦ) x ( Ν ) x ( Σ.∆.) x ( Σ.Μ.Ε.Χ.) x (Σ.Β.Ο.) 
 

Όπου :   
ιδανΦ = 2.800 
Σ.Β.Ο. : Συντελεστής µείωσης λόγω βαρέων οχηµάτων 
Σ.Μ.Ε.Χ.: Συντελεστής µείωσης λόγω µη εξοικειωµένων χρηστών  
Σ.∆. : Συντελεστής µείωσης λόγω πλάτους λωρίδας και πλευρικού διαχωρισµού  
N :  ο αριθµός των λωρίδων κάθε κατεύθυνσης κυκλοφορίας 
 
 
Ο συντελεστής  (Σ.Β.Ο. µείωσης λόγω βαρέων οχηµάτων δίνεται από τον Πίνακα 7.6.   
 
 
 
 
 
 
      Πίνακας 7.6  Συντελεστής µείωσης του φόρτου λόγω παρουσίας βαρέων               
                            οχηµάτων  
       Πηγή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (2001 ΟΜΟΕ-∆) 
 
όπου Β.Ο. : ποσοστό βαρέων οχηµάτων, σαν δεκαδικός αριθµός. 
 

Για το υπό µελέτη οδικό τµήµα έχουµε ποσοστό βαρέων οχηµάτων 15,17% 
και πεδινό έδαφος, οπότε ο ( Σ.Β.Ο.) = 1/(1+ 0,5 x 0,1517) = 0,93 
 
Ο συντελεστής (Σ.∆.) µείωσης λόγω πλάτους λωρίδας και πλευρικού διαχωρισµού 
δίνεται στον Πίνακα 5.7. 
 
 

 
Πίνακας 7.7  Συντελεστής µείωσης του φόρτου λόγω πλάτους λωρίδων και  
                       πλάτους  εµποδίων 
Πηγή : Κονταράτος Μ., 1999 

Πεδινό έδαφος Ηµιορεινό έδαφος Ορεινό έδαφος 

1/ ( 1 + 0,5 x Β.Ο. ) 1/ ( 1 + 2,0 x Β.Ο. ) 1/ ( 1 + 5,0 x Β.Ο. ) 

Εµπόδιο από την µία 
πλευρά 

Εµπόδιο και από τις δύο 
πλευρές 

Πλάτος λωρίδας ( µέτρα ) Πλάτος λωρίδας ( µέτρα ) 

 
Απόσταση 

εµποδίων από 
το άκρο του 

οδοστρώµατος

3,65 3,05 3,65 3,05 

> 1,80 1,00 0,90 1,00 0,90 
1,20 0,99 0,89 0,98 0,88 
0,60 0,97 0,88 0,95 0,86 

0 0,92 0,84 0,86 0,78 
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Το υπό µελέτη οδικό τµήµα θα έχει πλάτος κυκλοφορίας 3,5 µέτρα και 
πλευρικό διάκενο 2,00 µέτρα , εποµένως ο (Σ.∆.) = 1. 
 
Ο συντελεστής ( Σ.Μ.Ε.Χ.) µείωσης λόγω µη εξοικειωµένων χρηστών δίνεται από 
τον Πίνακα 7.8  
 

Χαρακτηριστικά χρηστών ( Σ.Μ.Ε.Χ. ) 
Καθηµερινοί χρήστες 1,00 

Μη – εξοικειωµένοι χρήστες 0,75 – 0,99 
 Πίνακας 7.8  Συντελεστής µείωσης του φόρτου λόγω κίνησης µη εξοικειωµένων  
                       χρηστών      
Πηγή: Κονταράτος Μ., 1999 
 
 

Το υπό µελέτη τµήµα θα εξυπηρετεί και διαπεριφερειακές και διεθνείς 
κινήσεις, στις οποίες ένα ποσοστό των οδηγών θα χρησιµοποιεί για πρώτη φορά τον 
δρόµο. Εξάλλου µία ενδεχόµενη ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή θα αυξήσει 
και τον αριθµό των επισκεπτών / τουριστών στην περιοχή. Εποµένως θεωρούµε ότι 
ένα ποσοστό των χρηστών της οδού δεν θα είναι εξοικειωµένοι µε αυτήν. Έτσι 
λαµβάνουµε (ΣΜΕΧ)=0,90. 

Άρα ο πραγµατικός φόρτος για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας µε βάση τον πίνακα 
7.5 και τους συντελεστές που προκύπτουν φαίνονται στον επόµενο Πίνακα 7.9. 
 
 

        Πίνακας 7.9  Πραγµατικός φόρτος ανά λωρίδα κυκλοφορίας µε βάση την  
                       παρεχόµενη στάθµη εξυπηρέτησης  
                  Πηγή: Κονταράτος Μ., 1999 
 
 

Στην µελέτη µας θα  επιλεγεί µια διατοµή που θα αποτελείται από δύο 
λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση , δηλαδή τέσσερις συνολικά , εποµένως  ο 
πραγµατικός συνολικός φόρτος που θα µπορεί να εξυπηρετεί ο αυτοκινητόδροµος θα 
είναι τετραπλάσιος από αυτόν του Πίνακα 7.9 και τον παρουσιάζουµε στον παρακάτω 
Πίνακα 7.10 . 

 
 
 
 

 
 

 
Στάθµη 

Εξυπηρέτησης 

 
Πραγµατικός Φόρτος ανά λωρίδα κυκλοφορίας  

( οχήµατα / ώρα / λωρίδα ) 
A 628 
B 963 
C 1281 
D 1641 
E 1925 
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Πίνακας 7.10  Συνολικός πραγµατικός φόρτος µε βάση την παρεχόµενη στάθµη  
                         εξυπηρέτησης για 4 λωρίδες κυκλοφορίας   

Πηγή: Κονταράτος Μ., 1999 
 
 
Από τον πίνακα 7.4 σε συνδυασµό µε τον προηγούµενο πίνακα 7.10 

υπολογίζεται η παρεχόµενη στάθµη εξυπηρέτησης του  υπό µελέτη οδικού έργου από 
το έτος λειτουργίας του 2009 µέχρι το έτος 2029 που φαίνεται στον πίνακα 7.11 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Στάθµη 

εξυπηρέτησης  

 
Πραγµατικός Φόρτος Συνολικά  

( οχήµατα / ώρα ) 
A 2512 

B 3852 

C 5124 

D 6564 

E 7700 
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Πίνακας 7.11  Προσφερόµενη στάθµη εξυπηρέτησης αυτοκινητόδροµου µε δύο  
                        (2) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση    
 
 
 
 

7.3.3 Υπολογισµός κυκλοφοριακής ικανότητας υφιστάµενης οδού   
 

Η υφιστάµενη οδός είναι δρόµος που έχει µία λωρίδα ανά κατεύθυνση .Ο 
πραγµατικός φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί από αυτή την διατοµή υπολογίζεται 
από  την  σχέση  ΠραγΦ = 2.800 x Σ.Γ. x Σ.∆. x Σ.Κ.Φ. x Σ.Β.Ο. για ιδανικές 
συνθήκες .  

Σαν ιδανικές συνθήκες θεωρούνται οι παρακάτω  
 Ταχύτητα µελέτης µεγαλύτερη ή ίση µε 100 χλµ./ώρα  
 Πεδινό έδαφος  
 Πλάτος λωρίδας 3,5 µ. 
 Ελάχιστο πλευρικό διάκενο 2,00µ. 
 Επιτρέπεται η προσπέραση σε όλο το µήκος της χάραξης  
 Στο οδικό τµήµα υπάρχει παρουσία µόνο επιβατικών οχηµάτων και όχι 
παρουσία φορτηγών . 

 Ισοκατανοµή του φόρτου και στις δύο κατευθύνσεις  
 Το οδικό τµήµα πρόκειται για υπεραστική οδό . 

ΕΤΟΣ ΣΤΑΘΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ Ο∆ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΠΟΛΗ 

2009 Α 
2010 Α 
2011 Α 
2012 Α 
2013 Α 
2014 Α 
2015 Β 
2016 Β 
2017 Β 
2018 Β 
2019 Β 
2020 Β 
2021 Β 
2022 Β 
2023 Β 
2024 Β 
2025 Β 
2026 Β 
2027 Β 
2028 Β 
2029 Β 
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Όπου Σ.Γ. συντελεστής µείωσης λόγω γεωµετρίας και στάθµης εξυπηρέτησης , 
δεδοµένου του ότι επιτρέπονται οι προσπεράσεις στο 60% . Ο συντελεστής αυτός 
δίνεται για πεδινό έδαφος στον επόµενο πίνακα 7.12  . 
 
 

Πίνακας 7.12  Συντελεστής µείωσης του φόρτου ως συνάρτηση της στάθµης  
                        εξυπηρέτησης και της γεωµετρίας για πεδινό έδαφος   
Πηγή : Κονταράτος Μ .,1999 
 
 
Σ.∆. συντελεστής που εξαρτάται από τον τύπο της διατοµής ( πλάτος λωρίδας 3,5 µ. 
και ερείσµατος , δηλαδή λωρίδες καθοδήγησης και έκτακτης ανάγκης 2µ. ). Στον 
πίνακα 7.13 που ακολουθεί παρουσιάζεται η επίδραση των παραπάνω 
χαρακτηριστικών στην µείωση του φόρτου κυκλοφορίας .  
  
 

  Πίνακας 7.13  Συντελεστής µείωσης του φόρτου λόγω πλάτους λωρίδας και  
                        ερείσµατος  
 Πηγή : Κονταράτος Μ.,1999 
 

Ποσοστό του µήκους όπου δεν επιτρέπεται η προσπέραση ( % )  
Στάθµη 

εξυπηρέτησης 0 20 40 60 80 100 

A 0,15 0,12 0,09 0,07 0,05 0,04 

B 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 

C 0,43 0,39 0,36 0,34 0,33 0,32 

D 0,64 0,62 0,62 0,59 0,58 0,57 

E 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
Πλ. Λωρίδας 
= 3,65 

 
Πλ. Λωρίδας = 
3,35 

 
Πλ. Λωρίδας = 
3,05 

 
Πλ. Λωρίδας 
= 2,75 

 
 
Πλάτος  
Έρεισµα 

A - D E A - D E A - D E A - D E 

>1,80 1,00 1,00 0,93 0,94 0,84 0,87 0,70 0,76 

1,20 0,92 0,97 0,85 0,92 0,77 0,85 0,65 0,74 

0,60 0,81 0,93 0,75 0,88 0,68 0,81 0,57 0,70 

0 0,70 0,88 0,65 0,82 0,58 0,75 0,49 0,66 
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Σ.Κ.Φ. συντελεστής µείωσης λόγω κατανοµής του φόρτου . Η επίδραση που έχει 
στην µείωση του φόρτου παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα 7.14 . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 7.14  Συντελεστής µείωσης του φόρτου λόγω κατανοµής της  
                        κυκλοφορίας στις κατευθύνσεις   
Πηγή : Κονταράτος Μ.,1999 
 
 
 
Στην υφιστάµενη οδό η κατανοµή της κυκλοφορίας είναι 50 / 50  άρα Σ.Κ.Φ.= 1,00 
 
Σ.Β.Ο. ο συντελεστής µείωσης λόγω παρουσίας βαρέων οχηµάτων , ο οποίος δίνεται 
από τον παρακάτω πίνακα 7.15  
 
 

   
Πίνακας 7.15  Συντελεστής µείωσης λόγω παρουσίας βαρέων οχηµάτων  
Πηγή : Κονταράτος Μ.,1999 
 

 
Κατανοµή του φόρτου της 

κυκλοφορίας στις 2 κατευθύνσεις 

 
Συντελεστής µείωσης λόγω 

κατανοµής του φόρτου ( Σ.Κ.Φ. ) 

100/0 0,79 

90/10 0,83 

80/20 0,87 

70/30 0,93 

60/40 0,96 

50/50 1,00 

Στάθµη 
εξυπηρέτησης 

Πεδινό έδαφος Λοφώδες έδαφος Ορεινό έδαφος 

A 1/ (1+ Β.Ο ) 1/ (1+3 x Β.Ο.) 1/ (1+6 x Β.Ο.) 

B και C 1/ (1+1,2 x Β.Ο.) 1/ (1+4 x Β.Ο.) 1/ (1+9 x Β.Ο.) 

D και E 1/ (1+Β.Ο.) 1/ (1+4 x Β.Ο.) 1/ (1+11x Β.Ο.) 
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∆εδοµένου του ότι έχουµε πεδινό έδαφος και ποσοστό βαρέων οχηµάτων 

15,17% υπολογίζεται ο ( Σ.Β.Ο.) = 0,87 για επίπεδο εξυπηρέτησης Α , 0,85 για 
επίπεδο εξυπηρέτησης Β , C  και 0,83 για επίπεδο εξυπηρέτησης D , E . 

Στον επόµενο πίνακα 7.16 παρουσιάζεται σε αριθµό , ο πραγµατικός φόρτος 
και για τις δύο κατευθύνσεις που µπορεί να εξυπηρετήσει η οδός συνολικά , ανάλογα 
µε το επίπεδο εξυπηρέτησης . Τα αποτελέσµατα του πίνακα αυτού προκύπτουν από 
την εφαρµογή της σχέσης  ΠραγΦ = 2.800 x Σ.Γ. x Σ.∆. x Σ.Κ.Φ. x Σ.Β.Ο. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πίνακας 7.16 Πραγµατικός φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί µε βάση το  
                       παρεχόµενο επίπεδο εξυπηρέτησης   
 
 

Από τον πίνακα 7.4 και από τον πίνακα 7.16 εύκολα φαίνεται πως η 
παρεχόµενη στάθµη εξυπηρέτησης του υπό µελέτη οδικού έργου είναι  F , γεγονός 
που από µόνο του µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι χρειάζεται αναβάθµιση το οδικό 
αυτό τµήµα . Στον πίνακα 7.17 που ακολουθεί φαίνεται η παρεχόµενη στάθµη 
εξυπηρέτησης του υφιστάµενου οδικού τµήµατος Πάτρας – Τρίπολης   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Στάθµη 
Εξυπηρέτησης 

         Πραγµατικός φόρτος ( πραγµΦ ) 
 και για τις δυο κατευθύνσεις 

 ( οχήµατα ανά ώρα ) 

A 219 

B 500 

C 857 

D 1476 

E 2324 
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                 Πίνακας 7.17  Προσφερόµενη στάθµη εξυπηρέτησης υφιστάµενου  
                                         οδικού  τµήµατος   

 
 

 
ΕΤΟΣ 

 
ΣΤΑΘΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΠΟΛΗ 

2005 Ε 
2006 Ε 
2007 Ε 
2008 Ε 
2009 Ε 
2010 F 
2011 F 
2012 F 
2013 F 
2014 F 
2015 F 
2016 F 
2017 F 
2018 F 
2019 F 
2020 F 
2021 F 
2022 F 
2023 F 
2024 F 
2025 F 
2026 F 
2027 F 
2028 F 
2029 F 
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7.4  Επιλογή  Τυπικής  ∆ιατοµής    
 

Από την µελλοντική πρόβλεψη του κυκλοφοριακού φόρτου και την 
µετατροπή του σε Μ.Ε.Α. καθώς και από λειτουργικά και γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά τόσο της υφιστάµενης όσο και της µελλοντικής διατοµής  του υπό 
εξέταση οδικού τµήµατος , συµπεραίνουµε  ότι το οδικό τµήµα απαιτεί αναβάθµιση 
αφού για το έτος 2009 η στάθµη εξυπηρέτησης που παρέχεται είναι F . Πρέπει λοιπόν 
να αλλάξει η διατοµή του υφιστάµενου οδικού τµήµατος .  

Από τις στάθµες εξυπηρέτησης παρατηρείται πως ένας αυτοκινητόδροµος µε 
δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση παρέχει στάθµη εξυπηρέτησης Α από το έτος 
λειτουργίας του και για τα επόµενα 6 χρόνια και στην συνέχεια µέχρι το τέλος 
λειτουργίας του ( 2029 ) παρέχει ικανοποιητική στάθµη εξυπηρέτησης  Β .  

Συνοψίζοντας και θέτοντας ταυτόχρονα προτεραιότητα το όφελος του χρήστη  
αλλά και το κόστος , επιλέγουµε η διατοµή του συγκεκριµένου οδικού τµήµατος να 
αποτελείται από δυο λωρίδες ανά κατεύθυνση γιατί :  

1. Παρέχει καλά επίπεδα εξυπηρέτησης για όλη την περίοδο , που 
υπόκεινται στους περιορισµούς που θέτει το ΥΠΕΧΩ∆Ε                  
( αναφέρθηκαν στην ενότητα 7.3.1 ) 

2. Είναι πιο οικονοµική σε σχέση µε αυτή των τριών λωρίδων ανά 
κατεύθυνση  

3. Παρέχει καλό επίπεδο εξυπηρέτησης και µετά την περίοδο όπου θα 
τελειώσει η Σύµβαση της παραχώρησης ( έτος 2029 ) . 

Οι διατοµές των οδών ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους στοιχεία 
κατατάσσονται στις οµάδες α έως ζ  . Με πεζά γράµµατα χαρακτηρίζονται οι οµάδες 
των διατοµών ενώ µε κεφαλαία οι οµάδες των οδών και οι κατηγορίες των οδών . Οι 
γερµανικοί κανονισµοί  RAS – Q  έχουν καθιερώσει 17 τύπους διατοµών εκ των 
οποίων 10 για υπεραστικούς και 7 για αστικούς δρόµους .   

Το υπό µελέτη οδικό τµήµα πρόκειται για οδό χωρίς παρόδια δόµηση , εκτός 
κατοικηµένων περιοχών ( υπεραστική περιοχή ) µε βασική λειτουργία την σύνδεση , 
οπότε ανήκει στην οµάδα Α , ενώ από το γεγονός ότι πρόκειται για κλειστό 
αυτοκινητόδροµο η κατηγορία της οδού είναι ΙΙ . Εποµένως πρόκειται για κατηγορία 
οδού ΑΙΙ , ενώ η διατοµή που επιλέγεται είναι η β4νσ που έχει δύο λωρίδες ανά 
κατεύθυνση πλάτους 3,5 µέτρων µε διαχωρισµένο οδόστρωµα και Λωρίδα Έκτακτης 
Ανάγκης πλάτους 2 µέτρων .   

   
 

 
 
 
 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΠΑΤΡΑΣ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΠΟΛΗ 
 
 

8.1 Περιγραφή  Υφισταµένης  Χάραξης  1  
 

8.1.1 Χωροθέτηση της οδού  
Η Εθνική Οδός Πατρών–Τριπόλεως διασχίζει το βόρειο τµήµα της 

Πελοποννήσου και αποτελεί τον βασικό οδικό άξονα σύνδεσης της βορειοδυτικής µε 
την κεντρική Πελοπόννησο. Το υπό µελέτη τµήµα της οδού αρχίζει ανατολικά του 
Βασιλικού συνεχίζει ανατολικά των Φαρρών και διασχίζει τον ποταµό Πείρο. Έπειτα 
η οδός διέρχεται δυτικά του Αστερίου διασχίζοντας τα Σουβαλιώτικα και τα 
Παπακωσταϊικα  φτάνοντας ανατολικά της Χιόνας. Στην συνέχεια περνά ανατολικά 
του Αβράµιου, του Μανεσίου και του Μαστραντωνίου, δυτικά του Σκιαδά και της 
Καρπέτας και διέρχεται από την Αγ. Τριάδα. Η οδός συνεχίζει ακολουθώντας τους 
ποταµούς Σειραίο και τον Πάο. Σε αυτήν την διαδροµή συναντά την Λαµπεία, τα 
Τριπόταµα, τον Αγ. Γεώργιο και τον Νέο Πάο. Έπειτα η οδός συνεχίζει βόρεια της 
∆άφνης και νότια της Σκοτάνης και των Καλυβίων. Στο σηµείο αυτό φτάνουµε στο 
σύνορο του νοµού Αχαΐας µε τον νοµό Αρκαδίας. Κατόπιν, µπαίνοντας στον νοµό 
Αρκαδίας διασχίζει το Στενό και την Παναγίτσα, περνάει βόρεια από την λίµνη του 
Λάδωνα. Στην συνέχεια περνάει η οδός µέσα από την Βλαχέρνα, το Λεβίδι, έχει στα 
βόρειά της την Βυτίνα και τέλος πριν την Τρίπολη διέρχεται ανάµεσα από τον Κάψα 
και τον Καρδαρά.   
 
 

8.1.2 Αναµενόµενα οφέλη  
Η Εθνική Οδός Πατρών–Τριπόλεως αποτελεί βασικό έργο υποδοµής της 

Πελοποννήσου. Είναι ο βασικός οδικός άξονας σύνδεσης της βορειοδυτικής µε την 
κεντρική Πελοπόννησο. Η βελτίωση της υφιστάµενης Εθνικής οδού και η 
αναβάθµισή της σε οδό ταχείας κυκλοφορίας µε ταχύτητα µελέτης 100 km θα έχει 
άµεση και ευεργετική επίδραση στις µεταφορές και στην ποιότητα ζωής της περιοχής 
επιρροής της. Οι µεταφορές  θα χαρακτηρίζονται από άνεση, ασφάλεια και ταχύτητα, 
γεγονός που εκτιµάται ότι θα επιφέρει σηµαντικές θετικές διαφοροποιήσεις στην 
κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα της ευρύτερης περιοχής.  

Η σύνδεση των δύο µεγαλύτερων οικιστικών κέντρων της Πελοποννήσου 
(Πάτρα και Τρίπολη) µε µία οδό σύγχρονων προδιαγραφών θα επιφέρει επιθυµητές 
διαφοροποιήσεις στους µεγάλους πόλους έλξης µετακινήσεων του νοτιοελλαδικού 
χώρου (Αθήνα και Πάτρα). Η µεταφορά αγαθών που προορίζονται για εξαγωγές θα 
αξιοποιήσει τον νέο λιµένα Πατρών και θα αποσυµφορήσει τον λιµένα Πειραιώς. 
Επίσης για την εξυπηρέτηση των ατοµικών αναγκών (αγορές, ψυχαγωγία, υγεία κ.τ.λ) 
η υπό µελέτη οδός θα δράσει ανακουφιστικά για την Αθήνα, αφού λόγω της 

                                                 
1 Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας – ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων. 
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µικρότερης διαδροµής, σε συνδυασµό µε την ταχύτητα και την ασφάλεια των 
µετακινήσεων, εκτιµάται ότι οι εν λόγω ανάγκες θα εξυπηρετούνται στην Πάτρα.  

Λαµβάνοντας λοιπόν, υπ’ όψη τα παραπάνω γίνεται σαφώς αντιληπτό ότι η 
υπό µελέτη οδός αναµένεται να δράσει ανακουφιστικά  στον υδροκεφαλισµό της 
Αθήνας και ευεργετικά στην ανάπτυξη της Πάτρας αλλά και της Τρίπολης. 
 

 

8.1.3 Γεωλογικοί  σχηµατισµοί 
Η περιοχή που διασχίζει η υπό µελέτη οδός χαρακτηρίζεται γεωλογικά  από 

ασβεστόλιθους της ζώνης Ολονού–Πίνδου και σχηµατισµούς του φλύσχη κυρίως 
αργιλικούς σχιστόλιθους, ιλυόλιθους, ψαµµίτες και κροκαλοπαγή. Κατά τόπους 
εµφανίζονται ποτάµιες αποθέσεις, παλαιές προσχώσεις και πρόσφατοι έως σύγχρονοι 
σχηµατισµοί ποτάµιων προσχώσεων. Πλησίον της ∆άφνης έχουν εµφανιστεί σεισµοί  
µε βάθος εστίας µεγαλύτερο από 60 km και µέγεθος της τάξης των 6 R (περίοδος 
1901 – 1986).  

Αναλυτικά οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που διασχίζει η υπό µελέτη οδός 
παρουσιάζονται παρακάτω. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τους γεωλογικούς 
χάρτες κλίµακας 1: 50.000 του ΙΓΜΕ. 
 
 

α . Κύρια χάραξη        
 
Από Χ.Θ. 0 + 000 έως Χ.Θ. 0 + 515 
Το τµήµα αυτό της χάραξης προβλέπεται να διέλθει από αποσαρθρώµατα  των γύρω 
σχηµατισµών. Οι γύρω σχηµατισµοί αποτελούνται από εύθρυπτους ψαµµίτες, 
ψαµµούχους  αργίλους, αργιλικές µάργες και παλαιές τεταρτογενείς αποθέσεις. 
 
 
Από Χ.Θ. 0 + 515 έως Χ.Θ. 7 + 650  
Το τµήµα αυτό της χάραξης προβλέπεται να διέλθει από παλαιές τεταρτογενείς 
αποθέσεις που αποτελούνται από πολυγενές χαλαρό κροκαλολατυποπαγές µε 
ερυθρογή, µε παρεµβολές ερυθρής αργιλοαµιγούς άµµου. Πιο συγκεκριµένα, στις 
χιλιοµετρικές θέσεις 0 + 902, 1 + 380, 3 + 075 . 4 + 070 και 5 + 900 υπάρχουν 
προσχώσεις, χειµαρρώδεις αναβαθµίδες και ελουβιακοί σχηµατισµοί. Οι προσχώσεις 
αποτελούνται από αργιλοαµµώδη συστατικά, κροκάλες, λατύπες. Οι αναβαθµίδες 
αποτελούνται από κροκαλολατύπες µε αργιλοαµµώδη υλικά. 
 
 
Από  Χ.Θ. 7 + 650 έως Χ.Θ. 15 + 150  
Το τµήµα αυτό της χάραξης προβλέπεται να διέλθει από πηλίτες και κροκαλοπαγή µε 
αραιές ψαµµιτικές στρώσεις. Στις χιλιοµετρικές θέσεις 7 + 900 και 14 + 300 
υπάρχουν προσχώσεις, χειµαρρώδεις αναβαθµίσεις και ελλουβιακοί σχηµατισµοί. 
Επίσης πιθανό ή καλυµµένο ρήγµα συναντά την χάραξη στην χιλιοµετρική θέση 10 + 
000.  
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Από Χ.Θ. 15 + 150 έως Χ.Θ. 31 + 000 
Το τµήµα αυτό της χάραξης προβλέπεται να διέλθει από πηλίτες και κροκαλοπαγή. 
Στην χιλιοµετρική θέση 18 + 150 συναντιόνται ιλυόλιθοι κυανοί. 
 
 
 
Από Χ.Θ. 31 + 000 έως Χ.Θ. 32 + 350   
Το τµήµα αυτό της χάραξης προβλέπεται να διέλθει  από ψαµµιτικό φλύσχη. Στο 
τµήµα από τη Χ.Θ. 32 + 000 έως τη Χ.Θ. 32 + 350 εµφανίζεται ψαµµιτικός φλύσχης 
µε κροκάλες. 
 
 
Από Χ.Θ. 32 + 350 έως Χ.Θ. 32 + 600 , 32 + 870 , έως 32 + 980 και 33 + 2000έως 37 
+ 100  
Οι περιοχές από τις οποίες προβλέπεται η διέλευση των πιο πάνω τµηµάτων της οδού 
δοµούνται από εναλλαγές κροκαλοπαγών και µάργων. 
 
 
Από Χ.Θ. 32 + 600 έως Χ.Θ. 32 + 870  
Το τµήµα αυτό της χάραξης προβλέπεται να διέλθει από ψαµµιτικό φλύσχη. 
 
 
Από Χ.Θ. 32 + 980 έως  Χ.Θ. 33 + 200 
Το τµήµα αυτό της χάραξης προβλέπεται να διέλθει από ιλυόλιθους κυανούς. 
 
 
Από Χ.Θ. 37 + 100 έως Χ.Θ. 41 + 600 
Το τµήµα αυτό της χάραξης προβλέπεται να διέλθει από περιοχές που δοµούνται από 
κροκαλοπαγή και µάργες, οι οποίες εναλλάσσονται µε έναν σχηµατισµό που 
αποτελείται από θραύσµατα κερατολίθου. Ο σχηµατισµός αυτός επικρατεί από την 
Χ.Θ. 38 + 780 έως Χ.Θ. 41 + 600.   
     
 
 
Από Χ.Θ. 41 + 600 έως Χ.Θ. 45 + 850 
Το τµήµα αυτό της χάραξης προβλέπεται να διέλθει από κροκαλοπαγή αδροµερή, 
κακοβαθµισµένα σε στρώσεις ποτάµιας προέλευσης τα οποία εναλλάσσονται µε 
θραύσµατα κερατολίθου. Στη Χ.Θ. 43 + 480 εµφανίζονται παλαιοί και σύγχρονοι 
κώνοι κορηµάτων. 
 
 
 
Από Χ.Θ.45 + 850 έως Χ.Θ. 46 + 520 
Το τµήµα αυτό της χάραξης προβλέπεται να διέλθει από µεταβατικά στρώµατα προς 
τον φλύσχη, τα οποία αποτελούνται από εναλλαγές πλακωδών ασβεστόλιθων και 
ψαµµιτών.  
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  
 

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ 
             ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ 
 

146 

Από Χ.Θ. 46 + 520 έως Χ.Θ. 47 + 300 
Το τµήµα αυτό της χάραξης προβλέπεται να διέλθει από πλακώδεις ασβεστόλιθους, 
οι οποίοι είναι λατυποπαγείς. Ο σχηµατισµός δοµείται από στοιχεία που φθάνουν τα  
10 cm, από τα οποία µερικά είναι θραύσµατα ρουδιοτών, ενώ υπάρχουν και 
λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθοι. 
 
 
 
Από Χ.Θ. 47 + 300 έως Χ.Θ. 61 + 500 
Το τµήµα αυτό της χάραξης προβλέπεται να διέλθει από συνεχείς εναλλαγές φλύσχη 
µε στρώµατα µεταβάσεως. Ο  φλύσχης αποτελείται από εναλλαγή πάγκων ψαµµιτών 
και ψαµµιτικών ιλυόλιθων. Τα στρώµατα µεταβάσεως αποτελούνται από εναλλαγές 
πλακωδών ασβεστόλιθων, ασβεστοµαργαϊκών υλικών, ψαµµιτών και λατυποπαγών 
ασβεστόλιθων. Εµφανίζονται επίσης 2 ρήγµατα στις Χ.Θ. 59 + 000 και 59 + 700. 
 
 
Από Χ.Θ. 61 + 500 έως Χ.Θ. 71 + 500 
Το τµήµα αυτό της χάραξης προβλέπεται να διέλθει από σύγχρονα αλλούβια, τα 
οποία αποτελούνται από ασύνδετα κροκαλοπαγή, χαλίκωνες άµµους, ιλυόλιθους και 
ερυθρογή των δολινών. Επίσης στην Χ.Θ. 64 + 500 υπάρχουν κώνοι κορηµάτων 
(κυρίως κορήµατα ασβεστόλιθων).  
 
 
 
Από Χ.Θ. 71 + 500 έως Χ.Θ. 73 + 000 
Το τµήµα αυτό της χάραξης προβλέπεται να διέλθει από εναλλαγές ραδιολαριτών µε 
πλακώδεις ασβεστόλιθους, φλύσχη και στρωµάτων µεταβάσεως. 
 
 
 
Από Χ.Θ. 73 + 000 έως Χ.Θ. 80 + 700 
Το τµήµα αυτό της χάραξης προβλέπεται να διέλθει από εναλλαγή προσφάτων µε 
παλαιά αλλούβια. Τα πρόσφατα αλλούβια αποτελούνται από ασύνδετα κροκαλοπαγή, 
χαλικώνες άµµους και ιλυόλιθους, ενώ τα παλαιά από κροκαλοπαγή µε φακούς 
αµµώδεις και ιλυώδεις.  
 
 
Από Χ.Θ. 80 + 700 έως Χ.Θ. 81 + 800 
Το τµήµα αυτό της χάραξης προβλέπεται να διέλθει από φλύσχη . 
 
 
Από Χ.Θ. 81 + 800 έως Χ.Θ. 84 + 800 και Χ.Θ. 86 + 000 έως τέλος οδού  
Οι περιοχές από τις οποίες προβλέπεται  η διέλευση των πιο πάνω τµηµάτων της οδού 
δοµούνται από πρόσφατα αλλούβια. Στη Χ.Θ. 87 + 300 εµφανίζεται ρήγµα. 
 
 
Από Χ.Θ.84 + 800 έως Χ.Θ. 86 + 000 
Το τµήµα αυτό της χάραξης προβλέπεται να διέλθει από εναλλαγή φλύσχη, 
στρωµάτων µετάβασης και πλακωδών ασβεστόλιθων. Στη Χ.Θ. 85 + 400 εµφανίζεται 
ρήγµα. 
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β. Εναλλακτικές χαράξεις  
 
Οι 5 εναλλακτικές χαράξεις που προτείνουµε στην συνέχεια διέρχονται από τους 
ίδιους γεωλογικούς σχηµατισµούς που διέρχονται και τα αντίστοιχα τµήµατα της 
κύριας χάραξης. 
 
 
 

8.1.4 Γεωµορφολογία  
Το υπό µελέτη τµήµα της οδού ξεκινάει από υψόµετρο περίπου 200 m µε ήπιο 

ανάγλυφο έως το ποταµό Πείρο, το ρέµα Λαγκάδι και τον ποταµό Παραπείρο. Από 
εκεί το ανάγλυφο αρχίζει να γίνεται πιο έντονο µε κλίσεις της τάξης του 50%  
ανατολικά του Κοµποβουνίου έως την Χιόνα. Από το Αβράµιο και το Μανέσιο το 
έδαφος είναι και πάλι ήπιο σε υψόµετρο περίπου 350m. Στην περιοχή υπάρχει το 
ρέµα Βουτωχλιάτικο το ρέµα Σκουροπόταµο, το ρέµα Γούβαλη, το ρέµα Λαγκάδι, το 
ρέµα Τούβα, το ρέµα Μπιλάλι και το ρέµα Ζωνάρα. Ανατολικά το Καρπέτα, το 
έδαφος είναι πάλι έντονο µε κλίση της τάξης του 35% έως την Αγ. Τριάδα. Στην 
συνέχεια υπάρχει το ρέµα Κατσαρού και το ρέµα Λαµπείας σε υψόµετρο 700m  
περίπου. Στα νοτιοανατολικά της οδού κυλά ο ποταµός Ευρύµανθος έως τα 
Τριπόταµα και από εκεί παράλληλα µε την οδό ο ποταµός Σειραίος, ανατολικά και 
δυτικά  του οποίου το ανάγλυφο είναι έντονο έως τον οικισµό Νέο Πάο. Από την 
∆άφνη και έπειτα η οδός συνεχίζει παράλληλα του ποταµού Πάου, όπου το υψόµετρο 
είναι 500m  περίπου και το ανάγλυφο ήπιο. Στην συνέχεια η οδός συναντά τον 
ποταµό Λάδωνα, το ρέµα Τράγος.    
 

 

8.1.5 Κλιµατολογικά στοιχεία  
Στην περιοχή της µελέτης υπάρχουν οι µετεωρολογικοί σταθµοί της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

 Πίνακας 8.1 : Στοιχεία από τους µετεωρολογικούς  σταθµούς της υπό µελέτης  
                       Περιοχής 
           Πηγή : ΕΜΥ 

Σταθµός Φορέας φ λ Η Περίοδος 
Αναφοράς 

Αίγιο Ε.Μ.Υ. 38Ο 15’ 22Ο 05’ 64,0 1974-1997 

Άραξος Ε.Μ.Υ. 38Ο 08’ 21Ο 25’ 11,7 1955-1997 

Καλάβρυτα Ε.Μ.Υ. 38Ο 02’ 
 

22Ο 06’ 731,0 1975-1997 

Πάτρα Ε.Μ.Υ. 38Ο 15’ 21Ο 44’ 1,0 1955-1993 

Πύργος Ε.Μ.Υ. 37Ο 40’ 21Ο 18’ 12,0 1975-1997 

Τρίπολη Ε.Μ.Υ. 37Ο 32’ 22Ο 24’ 651,9 1957-1997 
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 Θερµοκρασία    
Η µέση θερµοκρασία στην περιοχή είναι περίπου 16οC , η µέση µέγιστη 21ο C και η 
µέση ελάχιστη  10οC. Οι θερµότεροι µήνες του έτους είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος 
µε µέση µέγιστη θερµοκρασία  31οC και οι ψυχρότεροι είναι ο Ιανουάριος και ο 
Φεβρουάριος µε µέση ελάχιστη θερµοκρασία 4οC. Οι θερµοκρασίες αυτές φαίνονται 
στον επόµενο πίνακα 8.2 για κάθε περιοχή του υπό µελέτη οδικού τµήµατος και για 
όλους τους µήνες του χρόνου.  
 
 
 
 
 

Πίνακας  8.2 :  Μέσες θερµοκρασίες ανά µήνα και ανά περιοχή 
             Πηγή: ΕΜΥ 
 
 

 Βροχοπτώσεις  
Η ετήσια ολική βροχόπτωση είναι της τάξης των 703mm. Οι µήνες µε τις 
περισσότερες βροχές είναι ο Νοέµβριος και ο ∆εκέµβριος και οι πιο ξηροί µήνες είναι 
ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Στον επόµενο πίνακα  8.3 φαίνεται η ολική βροχόπτωση 
ανά µήνα σε κάθε περιοχή του υπό µελέτη οδικού τµήµατος. 
 

 
Πίνακας 8.3:Ολική βροχόπτωση ανά µήνα και ανά περιοχή  
           Πηγή: ΕΜΥ 
 
 

Μέση 
Σταθµός ΙΑΝ 

 
ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 

Αίγιο 10,2 10,3 12,5 15,7 20,2 24,5 27,1 27,2 24,3 19,6 14,6 11,3 
Άραξος 10,2 10,5 12,2 15,2 19,8 24,1 26,6 26,8 23,4 19,0 14,7 11,6 

Καλάβρυτα 4,1 4,7 7,1 10,8 15,4 19,8 22,1 21,5 18,0 13,2 8,3 5,4 
Πάτρα 9,9 10,5 12,5 15,7 20,1 24,0 26,3 26,6 23,5 19,0 14,5 11,3 
Πύργος 9,6 10,1 12,2 15,0 19,6 23,8 26,3 26,1 23,0 18,5 13,9 11,0 
Τρίπολη 5,1 5,8 7,9 11,7 17,0 22,0 24,5 24,1 20,0 14,6 10,1 6,7 

Μέση 
Σταθµός ΙΑΝ 

 
ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 

Αίγιο 10,2 10,3 12,5 15,7 20,2 24,5 27,1 27,2 24,3 19,6 14,6 11,3 
Άραξος 10,2 10,5 12,2 15,2 19,8 24,1 26,6 26,8 23,4 19,0 14,7 11,6 

Καλάβρυτα 4,1 4,7 7,1 10,8 15,4 19,8 22,1 21,5 18,0 13,2 8,3 5,4 
Πάτρα 9,9 10,5 12,5 15,7 20,1 24,0 26,3 26,6 23,5 19,0 14,5 11,3 
Πύργος 9,6 10,1 12,2 15,0 19,6 23,8 26,3 26,1 23,0 18,5 13,9 11,0 
Τρίπολη 5,1 5,8 7,9 11,7 17,0 22,0 24,5 24,1 20,0 14,6 10,1 6,7 

Μέση 
Σταθµός ΙΑΝ 

 
ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 

Αίγιο 10,2 10,3 12,5 15,7 20,2 24,5 27,1 27,2 24,3 19,6 14,6 11,3 
Άραξος 10,2 10,5 12,2 15,2 19,8 24,1 26,6 26,8 23,4 19,0 14,7 11,6 

Καλάβρυτα 4,1 4,7 7,1 10,8 15,4 19,8 22,1 21,5 18,0 13,2 8,3 5,4 
Πάτρα 9,9 10,5 12,5 15,7 20,1 24,0 26,3 26,6 23,5 19,0 14,5 11,3 
Πύργος 9,6 10,1 12,2 15,0 19,6 23,8 26,3 26,1 23,0 18,5 13,9 11,0 
Τρίπολη 5,1 5,8 7,9 11,7 17,0 22,0 24,5 24,1 20,0 14,6 10,1 6,7 

Ολική βροχόπτωση ( mm ) 
Σταθµός  ΙΑΝ 

 
ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 

Αίγιο 84 84,2 61 54,4 27,9 10,9 3,2 6,8 16,2 85,5 128,9 116,5
Άραξος 93 79 63 45,3 21,2 8,7 3,6 5,6 30 82,6 132,1 124,1

Καλάβρυτα 69,8 56,8 37,4 47,2 22,6 13,1 8,5 9,3 7,9 49,8 72,8 88,9 
Πάτρα 89,8 82 62,4 48,8 29,5 8,1 4,8 5,2 26,1 74,5 117,2 117,7
Πύργος 136,4 111,5 71,5 63,3 24 8,2 4,5 14,7 27,7 103,4 194 161,7
Τρίπολη 111,1 89,5 74,8 58,5 38,6 23,3 19,9 22,1 28,1 69,3 109,8 135,6
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 Σχετική υγρασία  
Η µέση ετήσια σχετική υγρασία είναι περίπου 69%. Οι µήνες µε την µεγαλύτερη 
υγρασία είναι ο Νοέµβριος και ο ∆εκέµβριος και οι πιο ξηροί είναι ο Ιούνιος και ο 
Ιούλιος. Στον επόµενο πίνακα 8.4 παρουσιάζεται η σχετική υγρασία όπως 
εµφανίζεται για όλους τους µήνες του χρόνου και για κάθε περιοχή ξεχωριστά . 
 

 
Πίνακας 8.4 :Σχετική υγρασία ανά µήνα και ανά περιοχή    
            Πηγή: ΕΜΥ 
 
 
 

 Ανεµολογικά στοιχεία  
Σύµφωνα µε τα ανεµολογικά στοιχεία του σταθµού Αιγίου επικρατούντες άνεµοι 
είναι οι Βορειοδυτικοί, ενώ σύµφωνα µε τους σταθµούς Αράξου, Καλαβρύτων, 
Πατρών, Πύργου και Τρίπολης επικρατούντες άνεµοι είναι οι Βορειοανατολικοί, 
Βόρειοι, Νοτιοδυτικοί, Βορειοδυτικοί και Νοτιοδυτικοί αντίστοιχα. Στον παρακάτω 
πίνακα 8.5 φαίνονται οι διευθύνσεις των ανέµων για κάθε µήνα του χρόνου 
αναλυτικά και ανά περιοχή. 
 

 
Πίνακας  8.5 :∆ιευθύνσεις ανέµων ανά µήνα και ανά περιοχή     
             Πηγή: ΕΜΥ 
 
 

Σχετική υγρασία % 
Σταθµός  ΙΑΝ 

 
ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ

Αίγιο 84,3 82,6 81,4 80,4 76,9 70,6 68,5 71,7 75,4 81,1 84,9 85,8 
Άραξος 73,6 72,7 72,1 71,8 68,7 62,7 59,2 59,6 65,3 69,3 75,9 76,4 

Καλάβρυτα 77,7 76,1 70,5 66,3 63,7 58 56,1 59,1 63,6 72 77,2 79,5 
Πάτρα 69 67,3 67,3 66,4 64,6 62,4 60,1 59,3 63,3 67,2 70,9 71 
Πύργος 73,5 71,8 71,1 70,5 67,7 62,4 60,1 62,5 67 70,8 75,2 75,5 
Τρίπολη 76,3 73,8 69,3 63,1 57,7 48 44,9 46,4 55,5 67,1 75,6 77,8 

∆ιεύθυνση Ανέµων 
Σταθµός  ΙΑΝ 

 
ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ

Αίγιο Β∆ Β∆ Β∆ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ Β∆ Β∆ Β∆ Β∆ Β∆ 
Άραξος ΒΑ ΒΑ ΒΑ ΒΑ ∆ ∆ ∆ ∆ ΒΑ ΒΑ ΒΑ ΒΑ 

Καλάβρυτα Β Β Β Ν Ν Β Β Β Β Ν Β Ν 
Πάτρα ΒΑ ΒΑ ΒΑ Ν∆ Ν∆ Ν∆ Ν∆ Ν∆ Ν∆ ΒΑ ΒΑ ΒΑ 
Πύργος Β∆ Β∆ Β∆ Β∆ Β∆ Β∆ Β∆ Ν∆ Β∆ Β∆ Β∆ Β∆ 
Τρίπολη Β Ν∆ Ν∆ Ν∆ Ν∆ Ν∆ Β Β Β Β Ν∆ Ν∆ 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  
 

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ 
             ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ 
 

150 

 Χιόνι – Οµίχλη  
Από τους σταθµούς της υπό µελέτης περιοχής µόνο σε αυτούς της Τρίπολης και των 
Καλαβρύτων παρουσιάζεται χιονόπτωση 8-9 ηµέρες τον χρόνο. Η οµίχλη είναι 
φαινόµενο τοπικά αλλού έντονο και αλλού σπάνιο. Στο Αίγιο και στα Καλάβρυτα 
εµφανίζεται οµίχλη περίπου 20 ηµέρες τον χρόνο. Στους υπόλοιπους σταθµούς η 
καταγραφή οµίχλης είναι φαινόµενο σχετικά σπάνιο. Στον επόµενο πίνακα 8.6 
εµφανίζονται ανά περιοχές οι µέρες µε χιόνι για όλους τους µήνες του χρόνου, ενώ 
στον πίνακα 8.7 εµφανίζονται για κάθε περιοχή ξεχωριστά οι µέρες µε οµίχλη, πάλι 
για όλους τους µήνες του έτους. 
 
 

 
Πίνακας 8.6 :Μέρες µε χιόνι ανά περιοχή και ανά µήνα 
            Πηγή: ΕΜΥ 
 
 
 
 
 

 
 
Πίνακας 8.7 :Μέρες µε οµίχλη ανά περιοχή και ανά µήνα    
            Πηγή: ΕΜΥ 
 
 
 
 
 
 
 

Μέρες µε χιόνι 
Σταθµός  ΙΑΝ 

 
ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ

Αίγιο 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 
Άραξος 0,1 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 

Καλάβρυτα 3 3,1 1,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0,3 2,1 
Πάτρα 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 
Πύργος 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Τρίπολη 2,6 3,3 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,4 

Μέρες µε οµίχλη 
Σταθµός  ΙΑΝ 

 
ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ

Αίγιο 2 3 4,3 3 1,3 0,4 0,6 1 0,7 2,8 2,1 1,9 
Άραξος 0,6 0,4 0,7 0,5 0,8 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,6 0,7 

Καλάβρυτα 1,9 1,2 1,3 1,5 1,7 0,3 0,4 0,6 1 3,2 3,6 3 
Πάτρα 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Πύργος 0,3 0,1 0,4 0,2 0,2 0 0 0 0,2 0,1 0 0,3 
Τρίπολη 2,7 1,9 2,9 2,7 2,9 1,1 0,9 1,1 1,9 3,8 6,1 3,6 
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8.2 Εξεταζόµενες  Χαράξεις  2 

8.2.1  Γενικά  
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι οριακές τιµές των γεωµετρικών στοιχείων 

της Εθνικής Οδού Πατρών–Τριπόλεως, όπως αυτές καθορίζονται από τους 
κανονισµούς. Σύµφωνα µε τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) η Εθνική  
Οδός Πατρών –Τριπόλεως είναι οδός οµάδας Α κατηγορίας ΑΙΙ. 

Οι οδοί οµάδας Α είναι οδοί εκτός κατοικηµένων περιοχών, χωρίς παρόδια 
δόµηση µε καθοριστική λειτουργία την σύνδεση. Οδοί οµάδας Α είναι οδοί σύνδεσης 
ευρύτερων περιοχών χώρας (κατηγορία : ΑΙ), οδοί σύνδεσης περιοχών χώρας 
(κατηγορία : ΑIΙ), οδοί σύνδεσης οικιστικών περιοχών (κατηγορία : ΑΙΙΙ), οδοί 
σύνδεσης εκτάσεων (κατηγορία : ΑΙV), οδοί δευτερεύουσας σύνδεσης (κατηγορία : 
ΑV) και αγροτικές οδοί  (κατηγορίας : ΑVΙ). 

Για τις οδούς οµάδας ΑΙΙ οι παράµετροι λειτουργίας και µελέτης που 
προβλέπονται παρουσιάζονται στον πίνακα  8.8 που ακολουθεί. 
 
 

 
                        Πίνακας 8.8 Παράµετροι µελέτης και λειτουργίας      
            Πηγή : Οδοποιία IV, Κατασκευαστικά στοιχεία έργων οδοποιίας, Α.                  
                      Καλτσούνης 
 
 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και µε γνώµονα την ασφάλεια της κυκλοφορίας 
συνεπάγεται ότι : 
α. για την περίπτωση ενιαίου οδοστρώµατος και ισόπεδων κόµβων η ταχύτητα 
µελέτης είναι 90 km / h  
β. για την περίπτωση διαχωρισµένου οδοστρώµατος µε ισόπεδους κόµβους η 
ταχύτητα µελέτης είναι 100 km / h  
γ. για την περίπτωση διαχωρισµένου οδοστρώµατος µε ανισόπεδους κόµβους η 
ταχύτητα µελέτης είναι 110 km / h   

Σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και την σύµβαση η Εθνική Οδός 
Πατρών–Τριπόλεως είναι τύπου Α µε ταχύτητα µελέτης  100 km / h, ενώ για την 
σύνταξη της παρούσας µελέτης υιοθετείται ενιαίο οδόστρωµα µε ισόπεδους κόµβους 
και ταχύτητα µελέτης 100 km / h .  

Εποµένως, µε βάση τις Ο.Μ.Ο.Ε. οι οδοί κατηγορίας ΑΙΙ µε ταχύτητες 
µελέτης 100 έχουν τις οριακές τιµές γεωµετρικών στοιχείων που παρουσιάζονται 
στον πίνακα 8.9 που ακολουθεί . 
                                                 
2 Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας – ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων. 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Ο∆ΟΥ ∆ιατοµή 
Οδοστρώµατος 

Κόµβοι Ταχύτητα 
Μελέτης 

Ανισόπεδοι ∆ιαχωρισµένο 

Ισόπεδοι 

(120) 110 100 90 (80)  
 

ΑΙΙ 

Ενιαίο Ισόπεδοι (100) 90 80 (70) 
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               Πίνακας 8.9 Οριακές τιµές γεωµετρικών στοιχείων κατά  Ο.Μ.Ο.Ε.   
               Πηγή : Οδοποιία IV, Κατασκευαστικά στοιχεία έργων οδοποιίας, Α.                  
                      Καλτσούνης 
 
 

Σύµφωνα τέλος, µε τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισµούς για οδούς τύπου 
Β προβλέπονται οι οριακές τιµές των γεωµετρικών στοιχείων που παρουσιάζονται 
στον επόµενο πίνακα 8.10 . 

 
 

          Πίνακας 8.10 Οριακές τιµές γεωµετρικών στοιχείων οδών τύπου Β   
             Πηγή : Οδοποιία IV, Κατασκευαστικά στοιχεία έργων οδοποιίας, Α.                  
                      Καλτσούνης        

 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ Ο.Μ.Ο.Ε. 
Κατηγορία οδού ΑΙΙ – Ταχύτητα µελέτης 100 km / h 

Ακτίνα Οριζοντιογραφικής Καµπύλης 

για πεδινά εδάφη R > 420 m ( 400 m ) 
για λοφώδη και ορεινά εδάφη R > 480 m 

Κατά Μήκος Κλίση 

για πεδινά εδάφη S< 3% (5%) 
για λοφώδη εδάφη S < 4% (6%) 
για ορεινά εδάφη S< 6% (8%) 

Ακτίνα Κατακόρυφης Κυρτής Καµπύλης 

για ενιαίο οδόστρωµα 7.900 m < Hk < 13.000m 
για διαχωρισµένο οδόστρωµα Hk > 7.900 m  

Ακτίνα Κατακόρυφης Κοίλης Καµπύλης 

για κάθε κατηγορία  Hw > 5.200 m 
Επίκλιση 

για πεδινά εδάφη 2,5% < q < 8% (9%) 
για λοφώδη και ορεινά εδάφη 2,5 < q < 7%  

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ο∆ΟΥ 
ΤΥΠΟΥ Β 

Ακτίνα οριζοντιογραφικής καµπύλης  R > 350 m 
Κατά µήκος κλίση S < 3%  (5%) 
Ακτίνα κατακόρυφης κυρτής καµπύλης  Hk > 9.000 m 
Ακτίνα κατακόρυφης κοίλης καµπύλης   Hw > 5.000 m 
Επίκλιση  q < 6% 
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Σύµφωνα πάλι µε τους κανονισµούς για τις οδούς τύπου Β εφαρµόζονται οι 
τυπικές διατοµές Β1, Β2 και Β3. Η τυπική διατοµή Β1 έχει συνολικό πλάτος 19µ., η 
Β2 14,5µ. και η Β3 12,5µ. Για την σύνταξη της παρούσας µελέτης χρησιµοποιήθηκε 
η τυπική διατοµή συνολικού πλάτους 19µ., η οποία διαµορφώνεται ανά κατεύθυνση 
ως εξής  :  

• ∆ύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,5µ. έκαστη 
• Λωρίδα πολλαπλών χρήσεων πλάτους 2µ. 

 
 

Για λόγους ασφαλείας της διερχόµενης και της εισερχόµενης κυκλοφορίας είναι 
απαραίτητη η τοποθέτηση προκατασκευασµένου στηθαίου ασφαλείας τύπου  στο 
µέσον του οδοστρώµατος. Εξάλλου αυτό είναι σύµφωνο και µε τις Ο.Μ.Ο.Ε. 
προκειµένου να υιοθετηθεί ταχύτητα µελέτης 100. Επιπλέον η τοποθέτηση στηθαίου 
ασφαλείας εξυπηρετεί την προοπτική της µελλοντικής τροποποίησης της οδού σε 
κλειστή οδό.  

Συνοψίζοντας, προτείνεται να χρησιµοποιηθεί τυπική διατοµή συνολικού πλάτους 
19µ. µε στηθαίο ασφαλείας, η οποία διαµορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής :   

• Στηθαίο ασφαλείας µετά του απαιτούµενου ελεύθερου χώρου συνολικού 
πλάτους 0,75µ. 

• ∆ύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,5µ. έκαστη 
• Λωρίδα πολλαπλών χρήσεων πλάτους  2µ. 

 
 

Για την διαµόρφωση των πρανών των επιχωµάτων επιλέγεται κλίση 2:3. Στις 
θέσεις των επιχωµάτων ύψους µεγαλύτερου των 2,5µ. προβλέπεται η χρήση 
προστατευτικών κιγκλιδωµάτων . Για τα πρανή των ορυγµάτων επιλέγεται κλίση 3:1. 
Στις θέσεις των ορυγµάτων προβλέπεται τριγωνική τάφρος κλίσης  1 : 3 και βάθους 
0,3µ. Οι κλίσεις των πρανών που υιοθετήθηκαν στην παρούσα µελέτη, ενδεχοµένως 
να διαφοροποιηθούν έπειτα από την εκπόνηση της γεωλογικής µελέτης καθώς και της 
γεωτεχνικής έρευνας. 

Στα υψηλά ορύγµατα προβλέπεται η διαµόρφωση του πρανούς µε µπαγγίνες 
ύψους 12µ. και πλάτους 4µ. Για την κατασκευή των πρανών των επιχωµάτων σε 
θέσεις που το έδαφος ενδεχοµένως έχει κλίση µεγαλύτερη από 30% προβλέπεται η 
κατασκευή αναβαθµίδων πλάτους 3µ. και κλίσης 6% . 

Το οδόστρωµα της υπό µελέτης οδού προβλέπεται να έχει συνολικό πάχος 0,64µ. 
και αποτελείται από τις εξής στρώσεις  : 

 
• Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,04µ. 
• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05µ. 
• Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05µ. 
• Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,2µ. σε δύο  στρώσεις των 0,1µ.  
• Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0,2µ. 
• Στραγγιστική στρώση πάχους 0,1µ.    
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Α .  Κύρια  χάραξη 

Α1 . Περιγραφή χάραξης  
Η Κύρια Χάραξη εν γένει ακολουθεί την υφιστάµενη Εθνική Οδό Πατρών-

Τρίπολης και µόνο τοπικά ξεφεύγει, προκειµένου να επιτευχθεί η επιθυµητή 
βελτίωση των γεωµετρικών στοιχείων της οδού. 

Οριζοντιογραφικά  χαράχτηκε πολυγωνική 99 κορυφών. Η κορυφή ΚΟ 
βρίσκεται επί της υφισταµένης Εθνικής Οδού στο ύψος του οικισµού Βασιλικό και η 
κορυφή ΚΤ λίγο µετά το σύνορο των νοµών Αχαΐας και Αρκαδίας. Στις κορυφές Κ1 
έως Κ97 εφαρµόστηκαν κυκλικά τόξα ακτίνας 500m. Για την υψοµετρική χάραξη της 
οδού χαράχτηκε πολυγωνική 54 κορυφών. Στις κορυφές της πολυγωνικής ερυθράς 
εφαρµόστηκαν κατακόρυφα κυκλικά τόξα στρογγύλευσης ακτίνας από 5.000m έως 
20.000m. Στις περισσότερες κορυφές εφαρµόστηκαν κυκλικά τόξα ακτίνας 10.000, 
Οι κατά µήκος κλίσεις εν γένει είναι εντός των ορίων που τίθενται από τους 
κανονισµούς και µόνο τοπικά προσεγγίζονται µέγιστες επιτρεπόµενες. Υπέρβαση της 
µέγιστης επιτρεπόµενης κατά µήκος κλίσης εµφανίζεται µόνο στο ρέµα Λαµπείας, η 
οποία είναι της τάξης του 8%. Συνοψίζοντας, η οριζοντιογραφική και υψοµετρική 
χάραξη της οδού ανταποκρίνεται στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές για την κατηγορία της οδού.    

 
 
 
 

 
ΚΟΜΒΟΙ ΚΥΡΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 

Χ.Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0+470,14 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Βασιλικό  
3+267,56 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Φαρρές και µε ∆.Ο. προς Πρέβεδο 
14+523,24 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Χίονα 
16+263,31 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Αβράµιο και Παναγιά  
20+602,63 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Μαστραντώνη 
23+414,76 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Αγ. Βαρβάρα , Ρουπακιά και Αγ. 

Νικόλαο , Ξηροχώρι , Αγ. Μαρίνα  
24+405,7 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Πανουσαϊικα 
27+531,63 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Σκιαδά 
29+819,69 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Καραµπέτσου και µε ∆.Ο. προς Σκούρα 
35+062,15 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Αγ. Τριάδα 
36+639,11 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς ∆ουκλαϊικα , Μητραϊικα , Πρόδροµο , 

Σκλίβα  
41+586,25 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Σπαρτούλια και µε ∆.Ο. προς Χάνια 

Πανόπουλου   
45+742,84 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Αγ. Παρασκευή , Αντρώνιο  
48+771,14 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Αµυγδαλή 
50+308,23 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Μαρµαρά , Κούµανη , Λαµπεία και µε 

∆.Ο. πρόσβασης ιδιοκτησιών  
57+431,81 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Ορεινή  
61+189,92 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Παράλογγους , Βεληµάχιο , Βιδιάκιο και 
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Πίνακας  8.11  Κόµβοι κύριας χάραξης   
              Πηγή : Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως, Σεπτέµβριος 2000. 
 

Α2 . Κόµβοι  
Για την αποκατάσταση τοπικής κυκλοφορίας και την εξυπηρέτηση των παρόδιων 
δραστηριοτήτων απαιτείται η διαµόρφωση των κόµβων που παρουσιάζονται στον 
πίνακα  8.11 που ακολουθεί.  
 
 

Α3. Τεχνικά έργα  
Για την κατασκευή της υπό µελέτης οδού προβλέπεται η κατασκευή των 

τεχνικών έργων που παρουσιάζονται στον πίνακα 8.12 που ακολουθεί. Για την 
επιλογή της θέσεως, του είδους και των διαστάσεων των τεχνικών έργων λήφθηκε 
υπ’ όψη το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, η αποχέτευση της οδού και η 
δυνατότητα χρήσης τους ως διαβάσεις ανθρώπων, αγροτικών οχηµάτων και ζώων . 

Οι αναφερόµενες θέσεις και το είδος των τεχνικών έργων, καθώς  και οι 
διαστάσεις αυτών ενδεχοµένως να διαφοροποιηθούν σε επόµενο στάδιο της µελέτης . 
Η ακριβής θέση, το είδος και οι διαστάσεις αυτών θα καθοριστούν κατά το στάδιο 
της οριστικής µελέτης των τεχνικών έργων. 

 
 

   
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΥΡΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 

Χ.Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(πλάτος  x  µήκος) 

0+017,06 Γέφυρα 17,00  x 15,00 
0+814,33 Κιβωτοειδής οχετός 17,00  x  2,00 
1+135,47 Γέφυρα 17,00 x 15 
1+491,07 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 2,00 
2+084,92 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 2,00 
2+257,04 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 2,00 
2+743,96 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 3,00 
3+145,88 Γέφυρα 17,00 x 30,00 
4+060,69 Γέφυρα 17,00 x 15,00 
5+823,21 Γέφυρα 17,00 x 30,00 
7+527,55 Γέφυρα 17,00 x 40,00 

προς Λιβάρτζι , Κερασέα , Βασιλική , Άστρα , Πλάκα 
62+976,88 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Κρίνη και πρόσβασης ιδιοκτησιών  
73+239,99 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Κάτω Χόβολη 
75+792,13 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Πεύκο 
80+048,57 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Καλύβια Σκοτάνης και ∆.Ο. πρόσβασης 

ιδιοκτησιών  
83+500,16 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Ζευγολατιό και προς Χάνια   
85+307,94 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Καλύβια Παγκραταϊικα 
88+440,09 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Στενό 
90+318,47 ∆ιασταύρωση µε ∆.Ο. προς Καλύβια Κάτω Βάλτου 
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8+083,76 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 2,00 
8+575,23 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 3,00 
9+164,83 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
9+808,68 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
9+889,68 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 2,00 
10+204,27 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
10+405,56 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
10+491,6 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
10+739,13 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 2,00 
11+220,04 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
11+331,57 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
11+499,14 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
11+648,76 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
12+047,1 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 2,00 
13+118,39 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 2,00 
14+027,8 Γέφυρα 17,00 x 20,00 
14+560,0 Γέφυρα 17,00 x 15,00 
15+527,14 Γέφυρα 17,00 x 15,00 
17+026,22 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
18+477,68 Γέφυρα 17,00 x 20,00 
18+855,13 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
19+221,94 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
19+451,13 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
19+753,38 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
20+079,01 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 6,00 
20+289,07 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
20+641,16 Γέφυρα 17,00 x 10,00 
21+095,97 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
21+390,46 Γέφυρα 17,00 x 10,00 
21+898,82 Γέφυρα 17,00 x 30,00 
23+217,5 Γέφυρα 17,00 x  20,00 
23+823,23 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
24+574,03 Γέφυρα 17,00 x 10,00 
25+853,46 Γέφυρα 17,00 x 20,00 
26+876,53 Γέφυρα 17,00 x 20,00 
27+930,83 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x  8,00 
29+213,5 Γέφυρα 17,00 x 15,00 
29+750,55 Γέφυρα 17,00 x 20,00 
30+201,0 Γέφυρα 17,00 x 35,00 
30+850,42 Γέφυρα 17,00 x 30,00 
31+993,7 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 2,00 
32+157,87 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
032+399,19 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
32+587,7 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
32+771,17 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 2,00 
33+145,87 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
35+370,02 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
35+866,35 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
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36+376,07 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
37+404,12 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
41+017,26 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 4,00 
41+672,5 Γέφυρα 17,00 x 10,00 
42+004,55 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
42+226,93 Γέφυρα 17,00 x 20,00 
42+486,0 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
43+034,61 Γέφυρα 17,00 x 20,00 
43+352,72 Γέφυρα 17,00 x 15,00 
44+152,86 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
44+463,05 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
44+656,57 Γέφυρα 17,00 x 15,00 
44+827,99 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
45+049,25 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
45+968,06 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
46+110,68 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
46+762,83 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
47+295,64 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
47+683,61 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
47+943,91 Γέφυρα 17,00 x 15,00 
48+106,01 Γέφυρα 17,00 x 20,00 
48+389,13 Γέφυρα 17,00 x 10,00 
49+317,71 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
50+074,96 Γέφυρα 17,00 x 10,00 
50+743,94 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 6,00 
51+097,12 Γέφυρα 17,00 x 20,00 
51+832,0 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
52+453,29 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
52+581,77 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
52+789,33 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
53+679,22 Γέφυρα 17,00 x 400,00 
54+168,65 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
54+506,85 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
55+082,4 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
55+995,72 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 2,00 
56+426,0 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 6,00 
56+847,25 Γέφυρα 17,00 x 15,00 
58+491,5 Γέφυρα 17,00  x 30,00 
59+891,73 Κιβωτοειδής οχετός 17,00  x 8,00 
60+328,95 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 2,00 
61+123,71 Γέφυρα 17,00  x 20,00 
62+918,49 Κιβωτοειδής οχετός 17,00  x 8,00 
63+193,97 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
63+435,56 Κιβωτοειδής οχετός 17,00  x 8,00 
70+457,96 Κιβωτοειδής οχετός 17,00  x 2,00 
71+440,93 Γέφυρα 17,00  x 15,00 
75+644,55 Κιβωτοειδής οχετός 17,00  x 8,00 
75+912,76 Κιβωτοειδής οχετός 17,00  x 8,00 
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76+136,81 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
76+855,98 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
77+078,91 Κιβωτοειδής οχετός 17,00  x 2,00 
78+291,0 Κιβωτοειδής οχετός 17,00  x 6,00 
80+653,77 Κιβωτοειδής οχετός 17,00  x 2,00 
83+868,42 Γέφυρα 17,00  x 25,00 
86+748,18 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
87+573,68 Κιβωτοειδής οχετός 17,00  x 2,00 
88+183,55 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
88+574,99 Κιβωτοειδής οχετός 17,00  x 8,00 
 
Πίνακας 8.12 Τεχνικά έργα κύριας χάραξης    
             Πηγή : Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως, Σεπτέµβριος 2000. 

 

Α4. Χωµατουργικά  
Οι συνολικοί όγκοι ορυγµάτων και επιχωµάτων της Κύριας Χάραξης παρουσιάζονται 
συνοπτικά στον πίνακα  8.13 που ακολουθεί .  
 
 

 
Πίνακας 8.13  Χωµατισµοί κύριας χάραξης  
             Πηγή: Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως, Σεπτέµβριος 2000. 

 

Α5. Οικονοµικά στοιχεία  
Η προβλεπόµενη δαπάνη κατασκευής της Κύριας Χάραξης, µε την εφαρµογή της 
τυπικής διατοµής µε το στηθαίο ασφαλείας τύπου New Jersey, ανέρχεται στα 
36.000.000.000δρχ. µε τιµές του ∆’ τριµήνου 1999, συµπεριλαµβανοµένου και του 
εργολαβικού οφέλους και προ επιβολής Φ.Π.Α. Η δαπάνη κατασκευής της Κύριας 
Χάραξης µε την τυπική διατοµή χωρίς το στηθαίο ασφαλείας ανέρχεται στα 
35.000.000.000 δρχ.. ∆ηλαδή η υιοθέτηση του στηθαίου ασφαλείας στην τυπική 
διατοµή δεν επιφέρει ουσιαστική µεταβολή στο κόστος κατασκευής της οδού.  

ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΥΡΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΟΡΥΓΜΑΤΑ 
( κ.µ.) 

ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 
( κ.µ.) 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
( κ.µ.) 

0+000,00 – 18+330,89 -1.970.564 1.707.582,7 -262.981,3 
18+330,89 – 22+896,41 -145.771,2 264.429,6 118.658,4 
22+896,41 – 27+739,14 -423.363,9 464.200,2 40.836,3 
27+739,14 – 36+910,74 -915.813,2 1.191.457,6 275.644,4 
36+910,74 – 48+375,28 -1.278.954,6 1.768.855,2 489.900,6 
48+375,28 – 56+817,65 -2.751.849,8 2.017.678,4 -734.171,4 
56+817,65 – 86+127,61 -3.219.165,6 2.759.440,3 -459.725,3 
86+127,61 – 90+567,58 -444.357,8 983.810,2 539.452,4 
ΣΥΝΟΛΟ -11.149.840,1 11.157.454,2 7.614,1 
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Β . Εναλλακτική  χάραξη 1  

Β1 . Περιγραφή  χάραξης   
Στην Εναλλακτική Χάραξη 1 η οδός παρακάµπτει τον οικισµό του 

Μαστραντωνίου και  ξεφεύγει  από την υφιστάµενη Εθνική Οδό Πατρών – 
Τριπόλεως , την οποία ακολουθεί η Κύρια χάραξη  

Η Εναλλακτική Χάραξη 1 ξεκινάει από τη Χ.Θ. 18 + 330,89 της Κύριας 
χάραξης και τελειώνει στη Χ.Θ. 22 + 896,41 της Κύριας Χάραξης . Η Εναλλακτική 
Χάραξη 1 έχει συνολικό µήκος 4.581,89  . 

Οριζοντιογραφικά χαράχτηκε πολυγωνική 6 κορυφών. Η κορυφή ΚΟ 
βρίσκεται στην Χ.Θ. 18 + 896,41 της Κύριας Χάραξης. Στις κορυφές Κ1 έως Κ4 
εφαρµόστηκαν κυκλικά τόξα ακτίνας 500m. Στις κορυφές της πολυγωνικής της 
ερυθράς εφαρµόστηκαν κατακόρυφα κυκλικά τόξα στρογγύλευσης ακτίνας 10.000m.  
 

Β2 . Κόµβοι 
Γενικά οι απαιτούµενοι κόµβοι της Εναλλακτικής Χάραξης 1 είναι οι ίδιοι µε 

εκείνους του αντίστοιχου τµήµατος της Κύριας Χάραξης. Βεβαίως αν υιοθετηθεί στο 
επόµενο στάδιο της µελέτης η Εναλλακτική Χάραξη 1, η υφιστάµενη Εθνική Οδός θα 
µπορέσει να αξιοποιηθεί ως δευτερεύουσα οδός για την εξυπηρέτηση της τοπικής 
κυκλοφορίας. 

 

Β3 .Τεχνικά έργα  
Η Εναλλακτική Χάραξη 1 ξεκινάει από τη Χ.Θ. 18 + 330,89 της Κύριας 

Χάραξης και τελειώνει στη Χ.Θ. 22 + 896,41 της Κύριας Χάραξης. Στο τµήµα αυτό η 
Κύρια Χάραξη απαιτεί 11 τεχνικά έργα , ενώ η Εναλλακτική Χάραξη 1 απαιτεί τα 5 
τεχνικά έργα που παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα 8.14 
 
 

 
Πίνακας 8.14 Τεχνικά έργα εναλλακτικής Χάραξης 1   
             Πηγή : Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως, Σεπτέµβριος 2000. 

 

Β4 . Χωµατουργικά 
Ο συνολικός όγκος ορυγµάτων της Εναλλακτικής Χάραξης 1 είναι 235.364κ.µ. και 
των επιχωµάτων 102.463κ.µ.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 1 

Χ.Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(πλάτος x µήκος) 

18+477,68 Γέφυρα 17,00 x 20,00 
0+564,3 Κιβωτοειδής Οχετός 17,00  x 8,00 
0+874,22 Κιβωτοειδής Οχετός 17,00 x 8,00 
2+231,93 Γέφυρα 17,00  x 20,00 
2+868,94 Σωληνωτός Οχετός D = 1,00 
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Β5 . Οικονοµικά στοιχεία  
Η προβλεπόµενη δαπάνη κατασκευής της Εναλλακτικής Χάραξης 1 ανέρχεται στα 
1.000.000.000 δρχ. µε τις τιµές του ∆’ τριµήνου 1999 .     
 
 

Γ. Εναλλακτική  χάραξη 2 

Γ1 . Περιγραφή  χάραξης  
Στην Εναλλακτική Χάραξη 2 η οδός παρακάµπτει µε διαφορετικό τρόπο τον 

οικισµό Αγία Τριάδα, σε σχέση µε την Κύρια Χάραξη. Η Εναλλακτική Χάραξη 2 
ξεκινάει από τη Χ.Θ. 27 + 739,14 της Κύριας Χάραξης και τελειώνει στη Χ.Θ. 36 + 
910,74 της Κύριας Χάραξης. Η Εναλλακτική Χάραξη 2 έχει συνολικό µήκος 
9.664,32m . 

Οριζοντιογραφικά  χαράχθηκε πολυγωνική 11 κορυφών. Η κορυφή ΚΟ 
βρίσκεται στη Χ.Θ. 27 + 739,14   της  Κύριας   Χάραξης  και  η  κορυφή ΚΤ στη 
Χ.Θ. 36 + 910,74 της Κύριας Χάραξης. Στις κορυφές Κ1 έως Κ9 εφαρµόστηκαν 
κυκλικά τόξα ακτίνας 500m. Στις κορυφές της πολυγωνικής της ερυθράς 
εφαρµόστηκαν κατακόρυφα κυκλικά τόξα στρογγύλευσης ακτίνας 10.000m . 
 
 

Γ2 . Κόµβοι 
Εν γένει οι απαιτούµενοι κόµβοι της Εναλλακτικής Χάραξης 2 είναι οι ίδιοι µε 
εκείνους του αντίστοιχου τµήµατος της Κύριας Χάραξης . 
 
 
 

Γ3 . Τεχνικά έργα    
Η Εναλλακτική Χάραξη 2 ξεκινάει από τη Χ.Θ. 27 + 739,14 της Κύριας 

Χάραξης και τελειώνει στη Χ.Θ. 36 + 910,74 της Κύριας Χάραξης. Στο τµήµα αυτό η 
Κύρια Χάραξη απαιτεί 14 τεχνικά έργα, ενώ η Εναλλακτική Χάραξη 2 απαιτεί τα 16 
τεχνικά έργα που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα  8.15. 
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Πίνακας 8.15 Τεχνικά έργα Εναλλακτικής Χάραξης 2 
            Πηγή : Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως, Σεπτέµβριος 2000. 
 
 

Γ4 . Χωµατουργικά 
Ο συνολικός όγκος ορυγµάτων της Εναλλακτικής Χάραξης 2 είναι 804.333 κ.µ. και 
των επιχωµάτων 1.021.453 κ.µ. 
 
 

Γ5 . Οικονοµικά στοιχεία     
Η προβλεπόµενη δαπάνη κατασκευής της Εναλλακτικής Χάραξης 2 ανέρχεται στα 
2.600.000.000 δρχ. µε τιµές ∆’ τριµήνου 1999. 
 
 

∆. Εναλλακτική  χάραξη 3 

∆1 . Περιγραφή  Εναλλακτικής Χάραξης  3 
Η Εναλλακτική Χάραξη 3 ξεκινάει από τη Χ.Θ. 27 + 739,14 της Κύριας 

Χάραξης και τελειώνει στη Χ.Θ. 36 + 910,74 της Κύριας Χάραξης. Η Εναλλακτική 
Χάραξη 3 έχει συνολικό µήκος 9.918,20m.  

Οριζοντιογραφικά  χαράχτηκε πολυγωνική 10 κορυφών. Η κορυφή ΚΟ 
βρίσκεται  στη  Χ.Θ. 27 + 739,14  της  Κύριας  Χάραξης  και  η κορυφή  ΚΤ στη 
Χ.Θ. 36 + 910,74 της Κύριας Χάραξης. Στις κορυφές Κ1 έως Κ8 εφαρµόστηκαν 
κυκλικά τόξα ακτίνας 500m. Στις κορυφές της πολυγωνικής της ερυθράς 
εφαρµόστηκαν κατακόρυφα κυκλικά τόξα στρογγύλευσης ακτίνας 10.000m. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 2 

Χ.Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(πλάτος x µήκος) 

27+930,83 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
1+567,05 Γέφυρα 17,00 x 15,00 
2+029,92 Γέφυρα 17,00 x 20,00 
2+516,67 Κιβωτοειδής οχετός 17,00  x  8,00 
2+997,24 Γέφυρα 17,00  x 25,00 
3+104,35 Γέφυρα 17,00 x 25,00 
3+315,36 Γέφυρα 17,00 x 25,00 
31+993,7 Κιβωτοειδής οχετός 17,00  x  2,00 
32+157,87 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
32+399,19 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
32+587,7 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
32+771,17 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 2,00 
33+145,87 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
35+370,02 Κιβωτοειδής οχετός 17,00  x 8,00 
35+866,35 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
36+376,07 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
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∆2 . Κόµβοι 
Εν γένει οι απαιτούµενοι κόµβοι της Εναλλακτικής Χάραξης 3 είναι οι ίδιοι µε 
εκείνους του αντίστοιχου τµήµατος της Κύριας Χάραξης. 
 
 

∆3 . Τεχνικά έργα  
Η Εναλλακτική Χάραξη 3 ξεκινάει από τη Χ.Θ. 27 + 739,14 και τελειώνει στη 

Χ.Θ. 36 + 910,74 της Κύριας Χάραξης. Στο τµήµα αυτό η Κύρια Χάραξη απαιτεί 14 
τεχνικά έργα, ενώ η Εναλλακτική Χάραξη 3 απαιτεί τα 16 τεχνικά έργα που 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 8.16. 
 

 
Πίνακας 8.16  Τεχνικά έργα Εναλλακτικής Χάραξης 3    
             Πηγή : Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως, Σεπτέµβριος 2000. 
 
 

∆4 . Χωµατουργικά  
Ο συνολικός  όγκος ορυγµάτων της Εναλλακτικής Χάραξης 3 είναι 967.649κ.µ. και 
των επιχωµάτων 939.113κ.µ.   
 

∆5 . Οικονοµικά στοιχεία 
Η προβλεπόµενη δαπάνη κατασκευής της Εναλλακτικής Χάραξης 3 ανέρχεται στα 
2.600.000.000δρχ. µε τιµές ∆’ τριµήνου 1999 .  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 3 

Χ.Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(πλάτος x µήκος) 

27+930,83 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
1+457,11 Γέφυρα 17,00 x 15,00 
1+809,08 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
1+947,96 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
2+462,97 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
3+622,9 Γέφυρα 17,00 x 40,00 
4+086,38 Γέφυρα 17,00 x 20,00 
31+993,7 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 2,00 
32+157,87 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
32+399,19 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
32+587,7 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
32+771,17 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 2,00 
33+145,87 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
35+370,02 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
35+866,35 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
36+376,07 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
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Ε . Εναλλακτική  χάραξη 4  

Ε1 . Περιγραφή  χάραξης  
Στην Εναλλακτική Χάραξη 4 η οδός πριν την διασταύρωση µε το ρέµα 

Λαµπείας απαιτεί την κατασκευή σήραγγας.  
Η Εναλλακτική Χάραξη 4 ξεκινάει από τη Χ.Θ. 48 + 375,28 της Κύριας 

Χάραξης και τελειώνει στη Χ.Θ. 56 + 817,65 της Κύριας Χάραξης. Η Εναλλακτική 
Χάραξη 4 έχει συνολικό µήκος  8.304,49µ.  

Οριζοντιογραφικά  χαράχτηκε πολυγωνική 6 κορυφών. Η κορυφή ΚΟ 
βρίσκεται στη  Χ.Θ. 48 + 375,28  της  Κύριας  Χάραξης  και  η  κορυφή  ΚΤ στη 
Χ.Θ. 56 + 817,65 της Κύριας Χάραξης. Στις κορυφές Κ1 έως Κ4 εφαρµόστηκαν 
κυκλικά τόξα ακτίνας 500m. Στις κορυφές της πολυγωνικής της ερυθράς 
εφαρµόστηκαν κατακόρυφα κυκλικά τόξα στρογγύλευσης ακτίνας 10.000m. 
 
 

Ε2 . Κόµβοι 
Εν γένει οι απαιτούµενοι κόµβοι της Εναλλακτικής Χάραξης 4 είναι οι ίδιοι µε 
εκείνους του αντίστοιχου τµήµατος της Κύριας Χάραξης. 

 

Ε3. Τεχνικά έργα  
Η Εναλλακτική Χάραξη 4 ξεκινάει από τη Χ.Θ. 48 + 375,28 της Κύριας Χάραξης και 
τελειώνει στη Χ.Θ. 56 + 817,65 της Κύριας Χάραξης. Στο τµήµα αυτό η Κύρια 
Χάραξη απαιτεί 15 τεχνικά έργα, ενώ η Εναλλακτική Χάραξη 4 απαιτεί τα 18 τεχνικά 
έργα που παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα 8.17. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 4 

Χ.Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(πλάτος x µήκος) 

48+389,13 Γέφυρα 17,00 x 10,00 
49+317,71 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
1+557,58 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
2+410,3 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 6,00 
2+639,86 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 6,00 
2+804,46 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 6,00 
2+855,7 έως 3+874,5 Σήραγγα - 
3+967,24 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
4+128,81 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
4+324,98 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
4+490,1 έως 4+961,7 Cult and cover - 
5+297,9 Γέφυρα 17,00 x 400,00 
5+716,36 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
6+035,55 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
6+564,22 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
6+746,16 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
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7+028,13 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
7+198,98 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
7+266,95 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
7+450,75 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 2,00 
7+951,1 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 6,00 
 
Πίνακας 8.17 Τεχνικά έργα Εναλλακτικής Χάραξης 4      
             Πηγή : Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως, Σεπτέµβριος 2000. 
 

Ε4 . Χωµατουργικά  
Ο συνολικός  όγκος ορυγµάτων της Εναλλακτικής Χάραξης 4 είναι 1.603.488κ.µ. και 
των επιχωµάτων 2.118.132κ.µ.   
 
 

Ε5 . Οικονοµικά στοιχεία 
Η προβλεπόµενη δαπάνη κατασκευής της Εναλλακτικής Χάραξης 4 ανέρχεται στα 
15.000.000.000δρχ. µε τιµές ∆’ τριµήνου 1999.  
 
 
 

ΣΤ. Εναλλακτική  χάραξη 5  

ΣΤ1 . Περιγραφή  χάραξης  
Στην  Εναλλακτική Χάραξη 5 η οδός ακολουθεί την υφιστάµενη Εθνική Οδό 

Πατρών–Τριπόλεως και διέρχεται εντός του οικισµού Στενό. Η Εναλλακτική Χάραξη 
5 ξεκινάει από τη Χ.Θ. 86 + 127,61 της Κύριας Χάραξης και τελειώνει στη Χ.Θ. 90 + 
567,58 της Κύριας Χάραξης. Η Εναλλακτική Χάραξη 5 έχει συνολικό µήκος  
4.452,24µ.  

Οριζοντιογραφικά  χαράχτηκε πολυγωνική 9 κορυφών. Η κορυφή ΚΟ 
βρίσκεται στη  Χ.Θ. 86 + 127,61  της  Κύριας  Χάραξης  και  η  κορυφή  ΚΤ στη 
Χ.Θ. 90 + 567,58 της Κύριας Χάραξης. Στις κορυφές Κ1 έως Κ7 εφαρµόστηκαν 
κυκλικά τόξα ακτίνας 500m. Στις κορυφές της πολυγωνικής της ερυθράς 
εφαρµόστηκαν κατακόρυφα κυκλικά τόξα στρογγύλευσης ακτίνας 10.000m. 
 
 

ΣΤ2 . Κόµβοι 
Εν γένει οι απαιτούµενοι κόµβοι της Εναλλακτικής Χάραξης 5 είναι οι ίδιοι µε 
εκείνους του αντίστοιχου τµήµατος της Κύριας Χάραξης. 
 

ΣΤ3. Τεχνικά έργα  
Η Εναλλακτική Χάραξη 5 ξεκινάει από τη Χ.Θ. 86 + 127,61 της Κύριας Χάραξης και 
τελειώνει στη Χ.Θ. 90 + 567,58 της Κύριας Χάραξης. Στο τµήµα αυτό η Κύρια 
Χάραξη απαιτεί 4 τεχνικά έργα, ενώ η Εναλλακτική Χάραξη 5 απαιτεί τα 4 τεχνικά 
έργα που παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα 8.18. 
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Πίνακας 8.18 Τεχνικά έργα Εναλλακτικής Χάραξης 5 
             Πηγή : Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως, Σεπτέµβριος 2000. 
 

ΣΤ4 . Χωµατουργικά  
Ο συνολικός  όγκος ορυγµάτων της Εναλλακτικής Χάραξης 5 είναι 526.693 κ.µ. και 
των επιχωµάτων 387.300 κ.µ.  
 

ΣΤ5 . Οικονοµικά στοιχεία 
Η προβλεπόµενη δαπάνη κατασκευής της Εναλλακτικής Χάραξης 5 ανέρχεται στα 
1.050.000.000δρχ. µε τιµές ∆’ τριµήνου 1999 . 
 

 

8.2.2  Σύγκριση – Αξιολόγηση Εναλλακτικών χαράξεων 
Η Εναλλακτική Χάραξη 1 πλεονεκτεί έναντι του αντιστοίχου τµήµατος της 

Κύριας Χάραξης στο γεγονός ότι παρακάµπτει την οικιστική περιοχή του 
Μαστραντωνίου. Έτσι, η κατασκευή της οδού απεµπλέκεται από τις οικιστικές 
δραστηριότητες της περιοχής. 

Η Εναλλακτική Χάραξη 2 είναι ισοδύναµη µε την Εναλλακτική Χάραξη 3. 
Στο τµήµα αυτό προτείνεται να υιοθετηθεί σε επόµενο στάδιο της µελέτης  η Κύρια 
Χάραξη, η οποία είναι εµφανώς πιο τεταµένη από τις δύο Εναλλακτικές Χαράξεις. 

Η Εναλλακτική Χάραξη 4 έχει καλύτερα γεωµετρικά στοιχεία από το 
αντίστοιχο τµήµα της Κύριας Χάραξης. Επίσης είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον, 
αφού µε την σήραγγα αποφεύγονται τα εκτεταµένα ορύγµατα του αντίστοιχου 
τµήµατος της Κύριας Χάραξης, στο οποίο σηµειωτέον, η κατά µήκος κλίση είναι 
µεγαλύτερη από την επιτρεπόµενη από τους κανονισµούς . 

Η Εναλλακτική Χάραξη 5 ακολουθεί την υφιστάµενη Εθνική Οδό Πατρών-
Τριπόλεως, αλλά διέρχεται εντός του οικισµού Στενό. Η Κύρια Χάραξη σε αυτό το 
τµήµα πλεονεκτεί στο γεγονός ότι παρακάµπτει τον οικισµό Στενό. 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 5 

Χ.Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
( πλάτος x µήκος) 

86+748,18 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
1+464,22 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 2,00 
2+068,58 Σωληνωτός οχετός D = 1,00 
2+438,65 Κιβωτοειδής οχετός 17,00 x 8,00 
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8.3 ∆ευτερεύουσες  Οδοί 3  
  

Στην παράγραφο αυτή αναφερόµαστε ενδεικτικά στην διαµόρφωση κάποιων 
δευτερευουσών οδών, οι οποίες κρίνουµε ότι θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της 
τοπικής κυκλοφορίας. Για την επιλογή  των δευτερευουσών οδών µείζονος σηµασίας 
χρησιµοποιήθηκαν όλοι οι διαθέσιµοι χάρτες  (κλ.1:50.000 της Γ.Υ.Σ. έκδοσης 1990 
και κλ. 1: 5.000 της Γ.Υ.Σ. έκδοσης 1970), οι οποίοι λόγω της παλαιότητάς τους είναι 
σαφές ότι δεν αντιπροσωπεύουν την σηµερινή εικόνα της περιοχής.  

Οι περισσότερες από τις δευτερεύουσες οδούς απαιτούν περιορισµένης 
έκτασης τροποποιήσεις προκειµένου να συνδεθούν µε την Κύρια Χάραξη, γεγονός 
που εξηγεί και το σχετικά µικρό µήκος τους, το οποίο σε γενικές γραµµές είναι της 
τάξης των 500m. 

Οι δευτερεύουσες οδοί αυτές θεωρούνται οδοί τύπου Ε των ισχυόντων 
ελληνικών κανονισµών µε ταχύτητα µελέτης 50 km / h. Σύµφωνα λοιπόν, µε τους 
κανονισµούς αυτούς οι οριακές τιµές των γεωµετρικών στοιχείων για οδούς τύπου Ε 
παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα 8.19. 
 
 

 
Πίνακας 8.19 Οριακές τιµές γεωµετρικών στοιχείων για τις δευτερεύουσες οδούς  
            Πηγή : Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως, Σεπτέµβριος 2000. 
 
 
Για τις δευτερεύουσες οδούς υιοθετείται η τυπική διατοµή τύπου Ε, µε συνολικό 
πλάτος 8,50m και διαµορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής :  

• Μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,25m 
• Λωρίδα πολλαπλών χρήσεων πλάτους 1,00m 

 
 
Το οδόστρωµα των δευτερευουσών οδών προβλέπεται να έχει συνολικό πάχος 0,64m  
και αποτελείται από τις εξής στρώσεις : 

• Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,04m   
• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m  
• Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05m 
• Βάση οδοστρωσίας συνολικού πάχους 0,20 m σε 2 στρώσεις των 0,10 m 
• Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0,20 m  
• Στραγγιστική στρώση πάχους 0,10 m   

 
 

                                                 
3 Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας – ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων. 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ο∆ΟΥ 
ΤΥΠΟΥ Ε 

Ακτίνα οριζοντιογραφικής καµπύλης  R >75 m 
Κατά µήκος κλίση S < 6% 
Ακτίνα κατακόρυφης κυρτής καµπύλης  Hκ > 1.500 m 
Ακτίνα κατακόρυφης κοίλης καµπύλης   Hw > 2.000 M 
Επίκλιση  q < 8% 
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Πίνακας 8.20  ∆ευτερεύουσες Οδοί    
             Πηγή : Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως, Σεπτέµβριος 2000. 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

 
ΜΗΚΟΣ ( m )  

∆.Ο.1 προς Βασιλικό  289,13 
∆.Ο.2 προς Φαρρές  365,03 
∆.Ο.3 προς Πρέβεδο 367,47 
∆.Ο.4 προς Χιόνα 366,81 
∆.Ο.5 προς Αβράµιο 646,12 
∆.Ο.6 προς Κρούγκα 1.823,84 
∆.Ο.7 προς Αγ. Γεώργιο 513,47 
∆.Ο.8 προς Μαστραντώνη 361,24 
∆.Ο.9 προς Ρουπακιά  625,14 
∆.Ο.10 προς Πανουσαϊικα 307,39 
∆.Ο.11 προς Σκιαδά  480,54 
∆.Ο.12 προς Σκούρα 153,9 
∆.Ο.13 προς Καραµπέτσου 404,2 
∆.Ο.14 προς Αγ. Τριάδα 253,8 
∆.Ο.15 προς Σκλίβα 377,9 
∆.Ο.16 πρόσβασης ιδιοκτησιών 378,84 
∆.Ο.17 προς Χάνια Πανοπούλου 342,11 
∆.Ο.18 προς Κακοτάριο 506,15 
∆.Ο.19 προς Κερέσοβα 333,83 
∆.Ο.20 προς Σπαρτούλια 364,71 
∆.Ο.21 προς Αντρώνιο 532,1 
∆.Ο.22 προς Αµυγδαλή  346,86 
∆.Ο.23 προς Κουµάνη 615,43 
∆.Ο.24 προς Λαµπεία 226,7 
∆.Ο.25 προς Ορεινή  714,79 
∆.Ο.26 προς Βεληµάχιο 432,4 
∆.Ο.27 προς Λιβάρτζιο 322,8 
∆.Ο.28 προς Κρίνη 115,5 
∆.Ο.29 πρόσβασης ιδιοκτησιών 422,82 
∆.Ο.30 προς Κρίνη 451,86 
∆.Ο.31 πρόσβασης ιδιοκτησιών  504,86 
∆.Ο.32 προς Ποταµιά  4.253,7 
∆.Ο.33 προς Κοντοβάζαινα 298,6 
∆.Ο.34 προς ∆άφνη 787,41 
∆.Ο.35 προς Πεύκο 477,5 
∆.Ο.36 προς Καλύβια Σκοτάνης  308,2 
∆.Ο.37 προς Καλύβια Φίλιων 166 
∆.Ο.38 πρόσβασης ιδιοκτησιών  317,9 
∆.Ο.39 πρόσβασης ιδιοκτησιών  2.688,37 
∆.Ο.40 προς Ζευγολατιό 144,7 
∆.Ο.41 προς Χάνια 103,2 
∆.Ο.42 προς Καλύβια Παγκαταϊικα 582,2 
∆.Ο.43 προς Στενό  322,14 
∆.Ο.44 προς Καλύβια Κάτω Βάλτου 116,74 
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8.4 Συµπεράσµατα  – Προτάσεις  4  
 

Η Εθνική Οδός Πατρών–Τριπόλεως αποτελεί βασικό έργο υποδοµής της 
Πελοποννήσου. Είναι ο βασικός οδικός άξονας σύνδεσης της βορειοδυτικής µε την 
κεντρική Πελοπόννησο. Η βελτίωση της υφιστάµενης Εθνικής Οδού και η 
αναβάθµισή της σε οδό ταχείας κυκλοφορίας µε ταχύτητα µελέτης 100km / h  θα έχει 
άµεση και ευεργετική επίδραση στις µεταφορές και στην ποιότητα ζωής της περιοχής 
επιρροής. Οι µεταφορές θα χαρακτηρίζονται από άνεση, ασφάλεια και ταχύτητα, 
γεγονός που εκτιµάται ότι θα επιφέρει σηµαντικές θετικές διαφοροποιήσεις στην 
κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα της ευρύτερης περιοχής.  

Με βάση τα στοιχεία που µας δόθηκαν από τις περιφέρειες και τις 
∆ιευθύνσεις ∆ηµοσίων Έργων τόσο της Πάτρας όσο και της Τρίπολης, προκύπτει ότι 
τα σηµαντικά έργα αφορούν το κοµµάτι του νοµού Αχαΐας, ενώ από τον νοµό 
Αρκαδίας δεν προβλέπονται έργα ή βελτιώσεις της υπάρχουσας χάραξης .    

Στην παρούσα µελέτη εξετάστηκαν µια κύρια χάραξη βελτίωσης της οδού 
(Κύρια Χάραξη) και πέντε εναλλακτικές επί µέρους χαράξεις (Εναλλακτικές 
Χαράξεις 1 έως 5). Για την αποκατάσταση του τοπικού δικτύου προτείναµε και 44 
δευτερεύουσες οδούς. 

Η προβλεπόµενη δαπάνη κατασκευής της Κύριας Χάραξης, µε την εφαρµογή 
της τυπικής διατοµής µε το στηθαίο ασφαλείας τύπου New Jersey ανέρχεται στα 
36.000.000.000δρχ. µε τις τιµές ∆’ τριµήνου 1999, συµπεριλαµβανοµένου του 
εργολαβικού οφέλους και προ επιβολής Φ.Π.Α. Η δαπάνη κατασκευής της Κύριας 
Χάραξης µε την τυπική διατοµή χωρίς το στηθαίο ασφαλείας ανέρχεται στα 
35.000.000.000δρχ. ∆ηλαδή η υιοθέτηση του στηθαίου ασφαλείας στην τυπική 
διατοµή δεν επιφέρει ουσιαστική µεταβολή στο κόστος κατασκευής της οδού.     

Λαµβάνοντας υπ’ όψη την αµελητέα αύξηση του κόστους από την 
τοποθέτηση του στηθαίου ασφαλείας και τα όσα αναφέρθηκαν νωρίτερα, προτείνεται 
η υιοθέτηση του στηθαίου ασφαλείας στην τυπική διατοµή της οδού.  

Η Εναλλακτική Χάραξη 1 πλεονεκτεί έναντι του αντίστοιχου τµήµατος της 
Κύριας Χάραξης στο γεγονός ότι παρακάµπτει την οικιστική περιοχή του 
Μαστραντωνίου. Ο συγκεντρωτικός προϋπολογισµός της Εναλλακτικής Χάραξης 1 
ανέρχεται στα 1.000.000.000δρχ. Το κόστος του αντίστοιχου τµήµατος της Κύριας 
Χάραξης ανέρχεται στα 1.300.000.000δρχ. 

Η Εναλλακτική Χάραξη  2 είναι ισοδύναµη µε την Εναλλακτική Χάραξη 3. 
Στο τµήµα αυτό προτείνεται να υιοθετηθεί σε επόµενο στάδιο της µελέτης η Κύρια 
Χάραξη, η οποία είναι εµφανώς πιο τεταµένη από τις δύο εναλλακτικές χαράξεις. Ο 
συγκεντρωτικός προϋπολογισµός της Εναλλακτικής Χάραξης 2 αλλά και της 
Εναλλακτικής Χάραξης 3 ανέρχονται στα 2.600.000.000δρχ. Το κόστος του 
αντίστοιχου τµήµατος της Κύριας Χάραξης ανέρχεται στα 2.650.000.000δρχ. 

Η Εναλλακτική Χάραξη έχει καλύτερα γεωµετρικά στοιχεία από το 
αντίστοιχο τµήµα της Κύριας Χάραξης. Επίσης είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον 
αφού µε την σήραγγα αποφεύγονται τα εκτεταµένα ορύγµατα του αντίστοιχου 
τµήµατος της Κύριας Χάραξης, στο οποίο σηµειωτέον η κατά µήκος κλίση είναι 
µεγαλύτερη από την επιτρεπόµενη από τους κανονισµούς. Ο συγκεντρωτικός 
προϋπολογισµός της Εναλλακτικής Χάραξης 4 ανέρχεται στα 15.000.000.000δρχ. εκ 
των οποίων περίπου 10.000.000.000δρχ. αφορούν την κατασκευή σήραγγας και cult 
and cover. Το κόστος του αντίστοιχου τµήµατος της Κύριας Χάραξης ανέρχεται στα 
6.400.000.000δρχ.      

                                                 
4 Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας – ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων. 
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Η Εναλλακτική Χάραξη 5 ακολουθεί την υφιστάµενη Εθνική Οδός Πατρών – 
Τριπόλεως, αλλά διέρχεται εντός του οικισµού Στενό. Η Κύρια Χάραξη πλεονεκτεί 
στο γεγονός ότι παρακάµπτει τον οικισµό αυτό. Ο συγκεντρωτικός προϋπολογισµός 
της Εναλλακτικής Χάραξης 5 ανέρχεται στα 1.050.000.000δρχ. Το κόστος του 
αντίστοιχου τµήµατος της Κύριας Χάραξης ανέρχεται στα 1.100.000.000δρχ.  

Το συνολικό κόστος κατασκευής της Κύριας Χάραξης µε στηθαίο ασφαλείας 
στην τυπική διατοµή και µε τις απαιτούµενες δευτερεύουσες οδούς ανέρχεται στα 
41.000.000.000δρχ., συµπεριλαµβανοµένου εργολαβικού οφέλους και προ επιβολής 
Φ.Π.Α.      
 
 
 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
 
 
 
 
 

∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ  
 

9.1  Γενικά 1 
 

Το φυσικό έδαφος δεν είναι ικανό να αντεπεξέλθει στις καταπονήσεις που 
προέρχονται από την κυκλοφορία και τις κλιµατολογικές συνθήκες χωρίς να 
υπάρχουν παραµορφώσεις, ρηγµατώσεις. Την αδυναµία αυτή έρχεται να καλύψει το 
οδόστρωµα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η µελέτη και η κατασκευή του 
οδοστρώµατος αποτελεί αναπόσπαστο και σηµαντικό κοµµάτι της οδοποιίας σήµερα. 

Η διαστασιολόγηση, ο υπολογισµός δηλαδή των οδοστρωµάτων στηρίζεται 
σήµερα σε δύο µεθόδους  : 

 Τις θεωρητικές (αναλυτικές): Μέθοδοι σύµφωνα µε τις οποίες 
υπολογίζονται οι αναπτυσσόµενες τάσεις και παραµορφώσεις στα κρίσιµα 
σηµεία του οδοστρώµατος και συγκρίνονται µε τα µέγιστα επιτρεπτά µεγέθη 
της ποιοτικής (µηχανικής) συµπεριφοράς των υλικών του οδοστρώµατος που 
προσδιορίζονται από εργαστηριακές δοκιµές. Η ικανοποίηση της απαίτησης 
για ασφαλή αντιµετώπιση των αναπτυσσόµενων αυτών τάσεων και 
παραµορφώσεων καθορίζει τα απαιτούµενα (αναγκαία) πάχη των στρώσεων 
του οδοστρώµατος.    

 Τις ηµιθεωρητικές  (ηµιαναλυτικές): Μέθοδοι σύµφωνα µε τις οποίες τα 
απαιτούµενα πάχη λαµβάνονται από νοµογραφήµατα ή διαγράµµατα, τα 
οποία είναι αποτελέσµατα είτε αναλυτικών υπολογισµών των παραπάνω 
µεθόδων είτε συνδυασµός αναλυτικών και πειραµατικών συνθηκών 
αποτελεσµάτων. 

 
 
 
9.2 Χαρακτηριστικά Οδοστρωµάτων 2    

9.2.1 Είδη οδοστρωµάτων  
Τα οδοστρώµατα ανάλογα µε την ελαστικότητά τους διακρίνονται σε :  

 Εύκαµπτα: Συγκροτούνται από στρώσεις λιθωδών υλικών επενδεδυµένες από 
επιφανειακές στρώσεις µικρού σχετικά πάχους που κατασκευάζονται µε 
βασικό υλικό την άσφαλτο ή την πίσσα. 

 ∆ύσκαµπτα : Συγκροτούνται από πλάκες σκυροδέµατος. 
 

9.2.2 Στρώσεις οδοστρωµάτων  
Η οδός σαν τεχνικό έργο υλοποιείται σε διάφορες στρώσεις οι οποίες 

οµαδοποιούνται από κάτω προς τα επάνω στις εξής ενότητες : 
1. Υπέδαφος : Σαν υπέδαφος χαρακτηρίζεται το υπάρχον φυσικό έδαφος το οποίο 
στο επίχωµα εντοπίζεται αµέσως µετά την αποµάκρυνση των φυτικών γαιών, ενώ στο 
όρυγµα όταν επιτευχθεί το απαιτούµενο βάθος εκσκαφής. 

                                                 
1, 2  Οδοποιία IV, Κατασκευαστικά στοιχεία έργων οδοποιίας ( Α. Καλτσούνης).  
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2. Υποδοµή : Υποδοµή  καλείται το τεχνικά κατασκευασµένο επίχωµα, το οποίο δεν 
απαιτείται σε όρυγµα. Θα πρέπει να έχει πολύ καλή συµπύκνωση, έτσι ώστε να 
µπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις έδρασης της ανωδοµής.  
3. Ανωδοµή : Η ανωδοµή βρίσκεται πάνω από την υποδοµή ή το φυσικό έδαφος και 
αποτελείται από διάφορες στρώσεις. Χωρίζεται σε υπόβαση, βάση και επιφανειακή 
στρώση (ασφαλτικές στρώσεις).   
 

 Η υπόβαση είναι η πρώτη στρώση της ανωδοµής, τοποθετείται όταν δεν είναι 
αναγκαία η κατασκευή επιχώµατος  (υποδοµής) πάνω στο έδαφος. 

 Η βάση στο σύνολό της είναι η κυριότερη δοµική στρώση ενός εύκαµπτου 
οδοστρώµατος και κατασκευάζεται µεταξύ της υπόβασης και των 
επιφανειακών ασφαλτικών στρώσεων. 

 Οι επιφανειακές στρώσεις συνιστούνται από τον τάπητα της κυκλοφορίας ή 
την επιφανειακή στρώση και την συνδετική στρώση. 

 
 

9.3  Μέθοδος  ∆ιαστασιολόγησης  Οδοστρώµατος   AASHTO3 
 

Ο υπό µελέτη άξονας θα έχει εύκαµπτο οδόστρωµα, για την διαστασιολόγηση 
του οποίου θα εφαρµόσουµε µία ηµιαναλυτική µέθοδο, τη µέθοδο AASHTO 
(Καλτσούνης Α.(2002)). Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτήν, η αστοχία του οδοστρώµατος 
σχετίζεται µε το επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχει αυτό στον χρήστη σε 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Εποµένως το ζητούµενο από τον σχεδιασµό της οδού 
είναι να εξασφαλίσει ότι στο τέλος της σχεδιαστικής ζωής του οδοστρώµατος, θα 
παρέχεται αποδεκτό επίπεδο εξυπηρέτησης. 

Οι παράγοντες που αποτελούν καθοριστικές παραµέτρους για τον σχεδιασµό 
οδοστρωµάτων σύµφωνα µε αυτήν την µέθοδο είναι :  

 
 Χρονικός ορίζοντας σχεδιασµού  
 Κυκλοφοριακός φόρτος  
 Αξιοπιστία  
 Κριτήρια απόδοσης ( συµπεριφοράς ) του οδοστρώµατος  
 Κλιµατολογικές συνθήκες  
 Χαρακτηριστικά της κατασκευής οδοστρώµατος  
 Χαρακτηριστικές ιδιότητες υλικών  

 
 

9.3.1 Χρονικός ορίζοντας σχεδιασµού  
Ενώ η σχεδιαστική διάρκεια της ζωής ενός έργου κατά κανόνα αποτελεί µία µη 

συγκεκριµένη έννοια στην µέθοδο αυτή πρέπει να προσδιορισθεί επακριβώς, γιατί 
αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την αξιολόγηση της καλύτερης τεχνοοικονοµικής 
εναλλακτικής λύσης. Χαρακτηριστικοί όροι εδώ είναι η περίοδος ανάλυσης και η 
περίοδος συµπεριφοράς. 
Σαν Περίοδος Ανάλυσης ή σχεδιασµένη διάρκεια ζωής του οδοστρώµατος θεωρείται 
η ολική διάρκεια ζωής του οδοστρώµατος κατά την οποία γίνεται η 

                                                 
3 Οδοποιία IV, Κατασκευαστικά στοιχεία έργων οδοποιίας ( Α. Καλτσούνης). 
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προγραµµατισµένη συντήρηση και µία ή περισσότερες αποκαταστάσεις του 
οδοστρώµατος. 
Σαν Περίοδος Συµπεριφοράς καλείται η χρονική περίοδος κατά την οποία το 
οδόστρωµα δεν χρειάζεται αποκατάσταση, αρκεί µόνο η συντήρηση.  
Σαν Ελάχιστη Περίοδος Συµπεριφοράς λαµβάνεται η χρονική περίοδος στην 
διάρκεια της οποίας θεωρείται βέβαια η παροχή ικανοποιητικού βαθµού 
εξυπηρέτησης .Η περίοδος αυτή ορίζεται κατά κανόνα 10 έτη. 
Τέλος, σαν Μέγιστη Περίοδος Συµπεριφοράς ορίζεται η µέγιστη διάρκεια ζωής του 
οδοστρώµατος πριν από την αποκατάσταση. Συνήθως, τα περισσότερα οδοστρώµατα 
χρειάζονται αποκατάσταση πριν από την 15ετία. Στην παρούσα µελέτη θα 
θεωρήσουµε σαν περίοδο συµπεριφοράς τα 10 έτη λειτουργίας του έργου. Εποµένως 
κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου (2009 – 2029) θα γίνει µια αντικατάσταση 
του οδοστρώµατος µετά το 2019 και άλλη µία το 2029, που είναι και το τελευταίο 
έτος εξέτασης του υπό µελέτη οδικού έργου. 
 
 

9.3.2 Κυκλοφοριακός φόρτος  
Για την προστασία των οδοστρωµάτων έχουν θεσπιστεί µέγιστα επιτρεπόµενα 

βάρη ανά τύπο οχήµατος και ιδιαίτερα ανά τύπο άξονα, καθώς τα φορτία αλλά και η 
κατανοµή στους άξονες είναι άµεσα συνυφασµένα µε την επίπτωσή τους στο 
οδόστρωµα.   

Η πρώτη προσπάθεια για έναν ποσοτικό προσδιορισµό των φθορών που 
προξενούν σε ένα οδόστρωµα οι καταπονήσεις των εµπορικών οχηµάτων σε σχέση µε 
τα αξονικά τους φορτία έγινε το διάστηµα 1957–1961 στα πλαίσια ερευνών του 
AASHTO. Την περίοδο αυτή ορίσθηκε και ένας άξονας µε φορτίο 18.00lb  δηλαδή 
8,2t, ο οποίος επιλέχθηκε  σχεδόν αυθαίρετα ως αντιπροσωπευτικό φορτίο, ενώ ο 
άξονας αυτός ονοµάστηκε τυπικός άξονας. 

Για τον άξονα αυτό θεωρήθηκε ότι οι φθορές που επιφέρει στο οδόστρωµα 
ισοδυναµούν µε την µονάδα. Οι φθορές που προξενούν οι διελεύσεις των αξόνων µε 
µικρότερα ή µεγαλύτερα φορτία από αυτό των 8,2t εκφράστηκαν µε συντελεστές 
µικρότερους ή µεγαλύτερους από την µονάδα αντίστοιχα. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα 
µετατροπής των διαφορετικών αξονικών φορτίων σε µία ενιαία (κοινή) µεταβλητή, 
αυτής του Ισοδύναµου Τυπικού Άξονα (Ι.Τ.Α.). 

Επειδή η καταστροφική ικανότητα  για το οδόστρωµα των επιβατικών οχηµάτων 
θεωρείται αµελητέα σε σύγκριση µε αυτή των φορτηγών, για την δοµική ικανότητα 
της οδού, θα θεωρηθεί ως κυκλοφοριακός φόρτος µόνο αυτό των φορτηγών, 
εκφρασµένος σε Ισοδύναµους Τυπικούς Άξονες. Η αναγωγή γίνεται µε την βοήθεια 
των συντελεστών Ισοδυναµίας, οι οποίοι υπολογίζονται µε βάση τον νόµο τέταρτης 
δύναµης του οδικού πειράµατος  AASHTO  και την παρακάτω σχέση : 

Οι συντελεστές ισοδυναµίας (Σ.Ι.) για κάθε τυχαίο αξονικό φορτίο Pi 
υπολογίζονται από την σχέση : 

 
( )4.. Pt
Pi=ΙΣ  

 
όπου  Pi : το τυχαίο αξονικό φορτίο και  
Pt  : το τυπικό αξονικό φορτίο ( 8,2 tn )  
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Από τον πίνακα 7.2 όπου φαίνεται ο µέσος ηµερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος και 
γνωρίζοντας ότι το ποσοστό των βαρέων οχηµάτων είναι 15,17%, υπολογίζονται οι 
διελεύσεις των φορτηγών ηµερησίως και ετησίως στον παρακάτω πίνακα 9.1 καθώς 
και το άθροισµά τους για το έτος 2019 και 2029.  

 

 
Πίνακας  9.1  Αναµενόµενος αριθµός διελεύσεων φορτηγών ανά έτος στο  
                        οδικό τµήµα   

ΕΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΗΜΕΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΕΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

2009 1933 705545 

2010 2096 765040 

2011 2127 776355 

2012 2159 788035 

2013 2192 800080 

2014 2224 811760 

2015 2258 824170 

2016 2291 836215 

2017 2326 848990 

2018 2360 861400 

 

2019 2396 874540 8892130 

2020 2432 887680 

2021 2468 900820 

2022 2505 914325 

2023 2543 928195 

2024 2581 942065 

2025 2620 956300 

2026 2659 970535 

2027 2699 985135 

2028 2739 999735 

 

2029 2784 1016160 9500950 
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Λαµβάνεται η υπόθεση ότι οι διελεύσεις των φορτηγών αυτών κατανέµονται σε τρεις 
τύπους µε την εξής αναλογία  :  
 

 Το ένα τρίτο των φορτηγών   ανήκει στον τύπο 3 (Φορτηγά 3 αξόνων). Τα 
φορτηγά αυτά έχουν µέγιστο µικτό βάρος 26tn και κατανέµονται σε τρεις 
άξονες µε τον πρώτο να αναλαµβάνει βάρος 6tn  και τους άλλους δύο από 
10tn. 

 Το άλλο τρίτο των φορτηγών ανήκει στον τύπο 2–S2 Ρυµουλκό µε 
ηµιρυµουλκούµενο 4 αξόνων (νταλίκα). Τα φορτηγά αυτά έχουν µέγιστο 
µικτό βάρος 38tn που κατανέµεται σε τέσσερις άξονες µε τον πρώτο να 
αναλαµβάνει βάρος 8tn  και τους άλλους τρεις από 10tn.  

 Το τελευταίο ένα τρίτο των φορτηγών ανήκει στον τύπο 3-2 (συρµός). 
Πρόκειται για φορτηγά 5 αξόνων µε ένα ρυµουλκούµενο. Τα φορτηγά αυτού 
του τύπου έχουν µέγιστο µικτό βάρος 40tn, το οποίο κατανέµεται σε πέντε 
άξονες. Ο πρώτος αναλαµβάνει φορτίο 6tn, ο δεύτερος και ο τρίτος βάρος 7tn 
και οι τελευταίοι από 10tn  ο καθένας.   

 
 

Εφαρµόζοντας τώρα την σχέση ισοδυναµίας για τα αξονικά φορτία που 
αναφέρθηκαν, υπολογίζονται οι συντελεστές ισοδυναµίας :   
 

Για φορτηγά µε αξονικό φορτίο 6tn   :  287,02,8
6..

4

=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛=ΙΣ  

 

Για φορτηγά µε αξονικό φορτίο 7tn    :  531,02,8
7..

4

=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛=ΙΣ  

 

Για φορτηγά µε αξονικό φορτίο 8tn    : 906,02,8
8..

4

=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛=ΙΣ   

 

Για φορτηγά µε αξονικό φορτίο 10tn   :  212,22,8
10..

4

=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛=ΙΣ   

 
 

Με βάση τις συνολικές διελεύσεις φορτηγών για τις δύο δεκαετίες (2009–
2019 και 2019–2029) και το πώς αυτές κατανέµονται σε τύπους φορτηγών 
καθίσταται δυνατός ο υπολογισµός των συνολικών διελεύσεων αξονικών φορτίων για 
τις δύο δεκαετίες.   

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι άξονες που να αναλαµβάνουν βάρος 6 είναι 
µόνο δύο (τύπος 3 και τύπος 3-2), οι άξονες που να αναλαµβάνουν βάρος 7 είναι και 
αυτοί δύο (τύπος 3-2), οι άξονες που να αναλαµβάνουν βάρος 8 είναι µόνο ένας 
(τύπος 3-2) και άξονες που να αναλαµβάνουν φορτίο 10 είναι επτά (τύπος 3, τύπος 4 
και τύπος 3-2). 

Εποµένως, πολλαπλασιάζοντας τις συνολικές διελεύσεις φορτηγών για κάθε 
µία δεκαετία ξεχωριστά, µε το ποσοστό που συµµετέχει ο κάθε άξονας στο σύνολο 
της κυκλοφορίας, µε τον αριθµό των αξόνων αυτών αλλά και µε τον αντίστοιχο 
συντελεστή ισοδυναµίας προκύπτουν οι ισοδύναµοι τυπικοί άξονες για κάθε δεκαετία 
ξεχωριστά. 
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∆ΕΚΑΕΤΙΑ 2009 – 2019  
 
Ι.Τ.Α2009-2019. = 8.892.130 x { 0,33 x ( 1+1 ) x 0,29 + 0,33 x ( 1+1 ) x 0,531 + 0,33 x 
(1 ) x 0,906 + 0,33 x ( 2+3+2 ) x 2,212 } = 52.913.153 
 
 
 
∆ΕΚΑΕΤΙΑ 2019 – 2029  
 
Ι.Τ.Α2019-2029.  = 9.500.950 x { 0,33 x ( 1+1 ) x 0,29 + 0,33 x ( 1+1 ) x 0,531 + 0,33 x 
( 1 ) x 0,906 + 0,33 x ( 2+3+2 ) x 2,212 } =  56.535.973   
 
 
 
Για τον υπολογισµό των Ισοδύναµων Τυπικών Αξόνων πρέπει να υπολογιστούν και 
οι συντελεστές : 
Dd, που είναι το ποσοστό κατανοµής των Ι.Τ.Α. στις δύο κατευθύνσεις και θεωρείται 
ίσο µε  Dd = 50%  και  
Dl, που εξαρτάται από τις λωρίδες κυκλοφορίας. Εφόσον βρέθηκε ότι απαιτούνται 
δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, θα έχουµε   Dl = 90%, όπως φαίνεται και 
από επόµενο πίνακα 9.2 . 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

      Πίνακας 9.2 Υπολογισµός συντελεστή  Dl 
      Πηγή : Καλτσούνης Α. 2002 
  
 
 
Τελικά οι Ισοδύναµοι Τυπικοί Άξονες για την δεκαετία 2009 – 2019 είναι  
W18 = DD x DL x ( Ι.Τ.Α.) = 0,5 x 0,9 x 52.913.153 = 23.10.919  Ι.Τ.Α.  
  
 
Για την δεκαετία 2019 – 2029  
W18 = DD x DL x ( Ι.Τ.Α.) = 0,5 x 0,9 x 56.535.973  =   25.441.188  Ι.Τ.Α.  
 
 
 

 
Αριθµός λωρίδων ανά κατεύθυνση 

 
Dl 

1 100% 

2 80% - 100% 

3 60% - 80% 

4 50% - 75% 
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9.3.3 Αξιοπιστία  
Αξιοπιστία θεωρείται η πιθανότητα να είναι η απόδοση του οδοστρώµατος 

ικανοποιητική καθ’ όλη την σχεδιασµένη διάρκεια ζωής, ανεξάρτητα από τυχόν 
απρόβλεπτες µεταβολές του κυκλοφοριακού φόρτου και των κλιµατολογικών 
συνθηκών. Ο βαθµός αξιοπιστίας είναι ανάλογος της σπουδαιότητας του έργου και 
δίνεται από τον παρακάτω πίνακα 9.3. 

 
 

  
Πίνακας 9.3 Επίπεδα αξιοπιστίας οδού  R  ανά κατηγορία οδού  
     Πηγή :  Καλτσούνης Α. 2002 
 
 
 

Ο υπό εξέταση οδικός άξονας ανήκει στην κατηγορία αυτοκινητόδροµων και 
λόγω της σπουδαιότητας του έργου λαµβάνεται ως  R = 95%. 
Καθοριστικός παράγοντας για τον προσδιορισµό της αξιοπιστίας αποτελεί η έννοια 
της σταθερής απόκλισης (Standard Devision SO). Η σταθερή απόκλιση καθορίζεται 
µε βάση τον προβλεπόµενο φόρτο (Ι.Τ.Α.) και την εκτιµώµενη συµπεριφορά του 
οδοστρώµατος. Σύµφωνα µε το µοντέλο πρόγνωσης συµπεριφοράς της µεθόδου 
AASHTO η σταθερή απόκλιση (SO) κυµαίνεται από 0,40 έως 0,50. Στην 
συγκεκριµένη µελέτη επιλέγεται ως  SO = 0,45.        
 
 
 

9.3.4 Κριτήρια απόδοσης ( συµπεριφοράς ) του οδοστρώµατος  
Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή βασικό κριτήριο συµπεριφοράς ενός 

οδοστρώµατος θεωρείται το επίπεδο εξυπηρέτησης, το οποίο εκφράζεται µε τον 
δείκτη Παρούσας Εξυπηρέτησης (PSI). Οι τιµές που παίρνει ο δείκτης είναι 5 για 
άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης και 0 για κάκιστο επίπεδο εξυπηρέτησης. Αποτελείται 
ο δείκτης αυτός από έναν αρχικό δείκτη εξυπηρέτησης  Pa  και έναν τελικό δείκτη Pt. 

Αρχικός δείκτης είναι ο δείκτης εξυπηρέτησης που έχει ένα νέο οδόστρωµα 
µόλις το οδικό έργο δοθεί στην κυκλοφορία. Επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να 
υπάρξει τέλεια κατασκευή συνίσταται για εύκαµπτα οδοστρώµατα η τιµή 4,2. 

Προτεινόµενα επίπεδα αξιοπιστίας R  
Κατηγορία οδού 

Αστικές περιοχές Υπεραστικές περιοχές 

Αυτοκινητόδροµοι 85% - 99% 80% - 99,9% 

Κύριες αρτηρίες 80% - 99% 75% - 95% 

∆ευτερεύουσες αρτηρίες 80% - 95% 75% - 95% 

∆ρόµοι τοπικής σηµασίας 50% - 80% 50% - 80% 
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Τελικός δείκτης εξυπηρέτησης θεωρείται ο δείκτης που εκφράζει το κατώτατο 
αποδεκτό επίπεδο εξυπηρέτησης πριν από την αποκατάσταση του οδοστρώµατος. Η 
τιµή αυτή εξαρτάται από το τι ορίζεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά σαν αποδεκτό 
επίπεδο τελικής εξυπηρέτησης. Η µέθοδος  AASHTO προτείνει τιµές 2,5 για κύριες 
αρτηρίες ή αυτοκινητοδρόµους και 2 για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Ο δείκτης 
Παρούσας Εξυπηρέτησης ορίζεται από την σχέση  DPSI = Pa – Pt 
Εφόσον πρόκειται για αυτοκινητόδροµο, τότε  Pt = 2,5 , άρα  : 
DPSI = Pa – Pt = 4,2 - 2,5 = 1,7. 
 
 
 

9.3.5 Χαρακτηριστικά της κατασκευής του οδοστρώµατος      
Ως βασικό χαρακτηριστικό κατασκευής λαµβάνεται σύµφωνα µε την µέθοδο 

AASHTO για εύκαµπτα οδοστρώµατα η ικανότητα αποστράγγισης του 
οδοστρώµατος. Η ικανότητα αποστράγγισης θεωρείται ότι επηρεάζει την 
συµπεριφορά όλων των στρώσεων και για τον λόγο αυτό συνυπολογίζεται στον 
προσδιορισµό του δοµικού αριθµού SN. 
Στον παρακάτω πίνακα 9.4 προτείνονται διάφοροι συντελεστές αποστράγγισης. 
 
 

 
Πίνακας 9.4 Ικανότητα – Συντελεστές αποστράγγισης οδοστρώµατος  
     Πηγή :  Καλτσούνης Α. 2002 

Χρόνος σε ποσοστά που το οδόστρωµα εκτίθεται σε 
υγρασία που πλησιάζει το σηµείο κορεσµού 

 
Ικανότητα αποστράγγισης 

< 1% 1% - 5% 5% - 25% >25% 

Άριστη 
( Αποστράγγιση σε δύο ώρες ) 

1,40 – 1,35 1,20 – 1,15 1,15 – 1,10 1,10 

Καλή 
( Αποστράγγιση σε µία ηµέρα ) 

 

1,20 – 1,15 1,15 – 1,10 1,10 – 1,00 1,00 

Μέτρια 
( Αποστράγγιση σε µία εβδοµάδα ) 

1,15 – 1,10 1,10 – 1,00 1,00 – 0,90 0,90 

Κακή 
( Αποστράγγιση σε ένα µήνα ) 

1,10 – 1,00 1,00 – 0,90 0,90 – 0,80 0,80 

Πολύ κακή 
( Το νερό δεν αποστραγγίζεται ) 

1,00 – 0,90 0,90 – 0,80 0,80 – 0,70 0,70 
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Επειδή το υπό µελέτη οδικό τµήµα είναι ένα τµήµα που ανήκει στα 

∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα, η αποστράγγιση που θεωρείται απαραίτητη είναι η άριστη. Το 
χρονικό διάστηµα που το οδόστρωµα εκτίθεται σε υγρασία που πλησιάζει το σηµείο 
κορεσµού είναι 5%. Έτσι, από τον πίνακα 9.4 προκύπτει ότι ο συντελεστής 
αποστράγγισης για όλες τις στρώσεις είναι  m = 1,18. 
 
 

9.3.6 Χαρακτηριστικές ιδιότητες υλικών  
Κατά την εφαρµογή της µεθόδου AASHTO οι µηχανικές ιδιότητες εδάφους 

και υπεδάφους και των υλικών από τα οποία αποτελούνται οι στρώσεις εύκαµπτων 
οδοστρωµάτων, εκφράζονται µε µέτρο επανάκτησης Mr.  Στην χώρα µας οι 
µηχανικές ιδιότητες των υλικών των οδοστρωµάτων εκφράζονται συνήθως µε τον 
δείκτη  CBR. Για την βάση χρησιµοποιούνται υλικά µε CBR = 80  που αντιστοιχεί σε 
τιµή  Mr = 28.000psi , για την υπόβαση χρησιµοποιούνται υλικά µε  CBR = 40 που 
αντιστοιχεί σε τιµή  Mr  = 8.000psi  και για το υπέδαφος   Mr = 5.000psi. 

Επίσης για κάθε στρώση υπολογίζεται και ένας συντελεστής στρώσης α, η 
τιµή του οποίου υπολογίζεται από το νοµογράφηµα που βρίσκεται στο βιβλίο 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΙV Κατασκευαστικά στοιχεία έργων οδοποιίας του κ. Α. Καλτσούνη, 
Αθήνα 2002, στις σελίδες 154 – 155. Με αυτόν τον τρόπο η υπόβαση  έχει α2 = 0,07, 
η βάση α3 = 0,13 και οι ασφαλτικές στρώσεις α1 = 0,44. 

Η διαστασιολόγηση εύκαµπτων οδοστρωµάτων, σύµφωνα  µε την µέθοδο 
AASHTO  γίνεται  µε  χρήση  του δοµικού αριθµού SN  και  της θεµελιώδους  
εξίσωσης :  
 
 
SNi = Σ aI x hI   
 
όπου   ai  :  οι συντελεστές των στρώσεων του οδοστρώµατος  
           hi   : τα πάχη των στρώσεων  
 
 
Πιο συγκεκριµένα επιλέγονται τα πάχη των στρώσεων έτσι ώστε να ικανοποιούν την 
παρακάτω εξίσωση : 
 
SN = a1 x h1 + ( a2 x h2 x m2 ) + ( a3 x h3 x m3 ) + ….. 
 
όπου a1, a2 , a3     οι συντελεστές των στρώσεων  
          h1 , h2 , h3    τα πάχη των στρώσεων  
          m1 , m2   συντελεστές αποστράγγισης  
 
 
 

Ο δοµικός αριθµός SN  δίνεται από το αντίστοιχο νοµογράφηµα στο οποίο 
σαν στοιχεία εισόδου είναι όλα τα προηγούµενα στοιχεία που υπολογίστηκαν, όπως ο 
βαθµός αξιοπιστίας  R που στην προκειµένη περίπτωση θεωρήθηκε 95%, η τυπική 
απόκλιση SO που στην περίπτωσή µας θεωρήθηκε 0,45, η απώλεια του δείκτη 
Παρούσας  Εξυπηρέτησης  DPSI   που  στην  µελέτη  µας  υπολογίστηκε  να είναι 
ίσος µε 2,32, το µέτρο επανάκτησης  Mr  και ο αριθµός   Ι.Τ.Α. Το νοµογράφηµα που 
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χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό του δοµικού αριθµού  SN  βρίσκεται  και αυτό 
στο βιβλίο Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΙV, Κατασκευαστικά  στοιχεία έργων οδοποιίας του κ. 
Αντώνη Καλτσούνη, Αθήνα 2002, στην σελίδα 158.      
 
 

9.3.7 Κλιµατολογικές συνθήκες  
Τα κλιµατολογικά φαινόµενα που επηρεάζουν τη συµπεριφορά ενός 

οδοστρώµατος είναι η αυξηµένης υγρασίας (που προκαλεί διόγκωση) και ο παγετός. 
Υπό την επήρεια των δύο αυτών παραγόντων υποβαθµίζεται το επίπεδο 
εξυπηρέτησης που παρέχει το οδόστρωµα. Η υποβάθµιση αυτή εκφράζεται µε 
(περαιτέρω) µείωση του ∆είκτη Παρούσας Εξυπηρέτησης. Η απώλεια αυτή δίνεται 
στο σχετικό διάγραµµα (Ο∆ΟΠΟΙΙΑ IV, σελ.151) ανάλογα µε τα χρόνια λειτουργίας 
της οδού. Εδώ, µέχρι την αποκατάσταση του οδοστρώµατος, η συνολική απώλεια του 
δείκτη λόγω διόγκωσης (από υγρασία) και παγετού (για 11 χρόνια λειτουργίας) θα 
είναι DPSISW,FH= 0,72. 

Συνυπολογίζοντας την απώλεια του ∆είκτη Παρούσας Εξυπηρέτησης λόγω 
διόγκωσης (από υγρασία) και παγετού και µε αυτή που υπολογίστηκε στα κριτήρια 
συµπεριφοράς του οδοστρώµατος, η συνολική απώλεια του PSI είναι DPSI=1,7-
0,72=1,98. 

 
 

 

9.4 Υπολογισµός  Ελαχίστου  Πάχους  Στρώσεων  4  

 9.4.1  Για την δεκαετία 2009 – 2019 
 
 

 Ασφαλτική στρώση  
 
Από το νοµογράφηµα στο τέλος του κεφαλαίου, για αξιοπιστία 95% και για µέτρο 
επανάκτησης Mr  = 28.000psi βρίσκεται ο δοµικός αριθµός  SN1 = 3,7.  
Από την σχέση   SN1 = a1 x  H1  ,  H1 = SN1 / a1 =  3,7 / 0,44 = 8,4in  ή  213mm.     
Στρογγυλοποιείται η τιµή σε 220mm   ή 8,7in   και υπολογίζεται ο νέος δοµικός 
αριθµός  SN1 = a1 x  H1  = 0,44  x  8,7  =  3,8in. 
 
 

 Βάση  
 
Η βάση εδράζεται πάνω στην υπόβαση για την οποία το µέτρο επανάκτησης ισούται 
µε  Mr = 8.000psi. Από το νοµογράφηµα που χρησιµοποιήθηκε και προηγουµένως, 
βρίσκεται ο δοµικός αριθµός SN2 = 5,5.   
Το απαιτούµενο πάχος βάσης είναι  H2 = ( SN2 – SN1 ) / ( a2 x m2 )  = ( 5,5 – 3,8 ) / 
0,13 x 1,15 = 11,37in   ή 289mm.  
Στρογγυλοποιείται στα 290mm  ή 11,4in  και ξανά υπολογίζεται ο δοµικός αριθµός 
SN2 = H2  x  a2  x  m2 =   11,4 x 0,13 x 1,15 = 1,7 .   

                                                 
4 Οδοποιία IV, Κατασκευαστικά στοιχεία έργων οδοποιίας ( Α. Καλτσούνης). 
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 Υπόβαση  

 
Η υπόβαση εδράζεται πάνω στο υπέδαφος που έχει µέτρο επανάκτησης Mr = 
5.000psi. Από το νοµογράφηµα που χρησιµοποιήθηκε και προηγουµένως βρίσκεται ο 
δοµικός αριθµός  SN3 = 6.  
Το απαιτούµενο πάχος βάσης είναι H3 = ( SN3 – SN2 – SN1) / ( a3 x  m3 )  = ( 6,2 – 
1,7 – 3,8 ) / 0,07 x 1,15 = 8,7in   ή 220mm.  
 
 
 

9.4.2 Για την δεκαετία 2019 – 2029  
 

 Ασφαλτική στρώση  
 
Από το νοµογράφηµα στο τέλος του κεφαλαίου, για αξιοπιστία 95% και για µέτρο 
επανάκτησης Mr  = 28.000psi  βρίσκεται ο δοµικός αριθµός  SN1 = 3,8.  
Από την σχέση   SN1 = a1 x H1, H1 = SN1 / a1 = 3,8 / 0,44 = 8,6in  ή  218mm.     
Στρογγυλοποιείται η τιµή σε 220 mm   ή 8,7in   και υπολογίζεται ο νέος δοµικός 
αριθµός  SN1 = a1 x H1 = 0,44 * 8,7 = 3,8in. 
 
 
 

 Βάση 
 
Η βάση εδράζεται πάνω στην υπόβαση για την οποία το µέτρο επανάκτησης ισούται 
µε  Mr = 8.000psi. Από το νοµογράφηµα που χρησιµοποιήθηκε και προηγουµένως, 
βρίσκεται ο δοµικός αριθµός SN2 = 5,7.  
Το απαιτούµενο πάχος βάσης είναι  H2 = ( SN2 – SN1 ) / ( a2 x m2 )  = ( 5,7 – 3,8 ) / 
0,13 x 1,15 = 12,7in   ή 323mm.  
Στρογγυλοποιείται στα 330mm  ή 13in  και ξανά υπολογίζεται ο δοµικός αριθµός SN2 
= H2 x  a2  x  m2 =   13 * 0,13 * 1,15 = 1,9.   
 
 
  

 Υπόβαση  
 
Η  υπόβαση  εδράζεται  πάνω   στο  υπέδαφος  που   έχει  µέτρο  επανάκτησης  Mr = 
5.000psi. Από το νοµογράφηµα που χρησιµοποιήθηκε και προηγουµένως βρίσκεται ο 
δοµικός αριθµός SN3  = 6,4.  
Το απαιτούµενο πάχος βάσης είναι  H3 = ( SN3 – SN2 – SN1 ) / ( a3 x m3 ) = ( 6,4 – 
1,9 – 3,8 ) / 0,07 x 1,15 = 8,7in  ή  220mm.  
 
Συνοπτικά τα πάχη των οδοστρωµάτων για τις δύο δεκαετίες φαίνονται στον πίνακα 
9.5 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 9.5  Πάχη οδοστρωµάτων για τις δεκαετίες 2009 – 2019 και 2019 – 2029  
 
 
 

Από τον πίνακα αυτόν παρατηρούµε πως τα πάχη ασφαλτικής στρώσης και 
υπόβασης είναι ίδια για τις δύο δεκαετίες, ενώ για την δεύτερη δεκαετία απαιτείται 
αύξηση της βάσης κατά 40mm Τα αποτελέσµατα αυτά κρίνονται φυσιολογικά, αφού 
για τις δύο δεκαετίες οι Ισοδύναµοι Τυπικοί Άξονες είναι περίπου ίδιοι.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΑΧΗ 

 
∆ΕΚΑΕΤΙΑ 
2009 - 2019 

 
∆ΕΚΑΕΤΙΑ 
2019 – 2029 

Ασφαλτικής στρώσης 220mm 220mm 

Βάσης 290mm 330mm 

Υπόβασης 220mm 220mm 

ΣΥΝΟΛΟ 730mm 770mm 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 

10.1 Γενικά 1 
 

Στην ενότητα αυτή θα παραθέσουµε τα στοιχεία του κόστους του υπό µελέτη 
οδικού άξονα. Το αν το έργο είναι εφικτό και ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και 
στις ανάγκες που θέτει σήµερα ο χρήστης ενός αυτοκινητοδρόµου θα φανεί στην 
οικονοµική ανάλυση του έργου και ιδιαίτερα στην οικονοµική αξιολόγηση, που θα 
αναλυθεί σε επόµενο κεφάλαιο. Στις µελέτες αυτοχρηµατοδότησης, όπως και οι 
υπόλοιπες µελέτες αποτελούν µια µε ιεραρχική οµάδα µελετητών, όπου η εκπόνηση 
της επόµενης φάσης εξαρτάται από τα συµπεράσµατα της προηγούµενης. Τα 
οικονοµικά στοιχεία των µελετών είναι άρρηκτα δεµένα µεταξύ τους καθώς η 
ανάλυση εσόδων-εξόδων, ο προϋπολογισµός του έργου και η σωστή περαίωση 
οικονοµικών πορισµάτων συµβάλλουν στη διαχρονικότητα και βιωσιµότητα του 
έργου. 

Εποµένως, για να έχουµε ακριβή καθορισµό του κόστους ενός 
συγκοινωνιακού έργου, είναι απαραίτητο να υπάρχει καταρχήν η οριστική µελέτη 
αυτού, από την οποία να προκύπτουν οι διάφορες δαπάνες, έτσι ώστε να προηγηθεί 
µια αναλυτική προµέτρηση – προϋπολογισµός.  

 
Στην χώρα µας γίνεται συχνά σύγχυση µεταξύ : 
 

1. Κόστους κατασκευής που προκύπτει µε βάση τον προϋπολογισµό της υπηρεσίας  
 
2. Κόστους κατασκευής που προκύπτει µετά την έκπτωση που δίνει ο εργολάβος 
 
3. Κόστους κατασκευής µετά τις αναπροσαρµογές των τιµών που συνήθως πετυχαίνει 
ο εργολάβος. 
 
 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης κόστους – οφέλους για να έχουν σχέση µε 
την πραγµατικότητα απαιτούν µια σωστά τεκµηριωµένη εκτίµηση του κόστους του 
έργου. Οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της επένδυσης από µία 
υπερεκτίµηση ή υποεκτίµηση του κόστους είναι συνήθως µη αναστρέψιµες, µε 
συνέπεια η επιβίωση της επιχείρησης να παρουσιάζει αυξηµένες δυσκολίες. Γι ’ αυτό 
οι τεκµηριωµένες εκτιµήσεις του κόστους του έργου αποτελούν καθοριστικό στοιχείο 
των µελετών αυτοχρηµατοδότησης. 

Γενικότερα το κόστος κατασκευής ενός οδικού έργου αποτελείται από το 
διαχρονικό άθροισµα των παρακάτω δαπανών : 
 

 Κόστος µελετών: Αυτό αφορά στις δαπάνες εκπόνησης µελετών. Συνήθως 
υπολογίζονται ως ποσοστό του κόστους κατασκευής.  

   

                                                 
1 Οικονοµική των µεταφορών , ( Β. Προφυλλίδης).  
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 Κόστος απαλλοτρίωσης : Αναφέρεται στις δαπάνες που απαιτούνται για τις 
αναγκαίες απαλλοτριώσεις (κτίσµατα, φυτείες). Οι απαλλοτριώσεις µέχρι 
σήµερα στην χώρα µας θεωρούνται ευθύνη του ∆ηµοσίου τοµέα και εποµένως 
οι απαιτούµενες δαπάνες καλύπτονται από δηµόσιους πόρους. 

 
 Κόστος κατασκευής : Περιλαµβάνει οποιαδήποτε δαπάνη έχει σχέση µε την 
κατασκευή του έργου. 

 
      Αναλυτικότερα αναφέρονται : 

1. Εκτιµώµενος προϋπολογισµός από την τεχνική µελέτη  
2. Γενικά έξοδα εργοταξίου ως ποσοστό επί του εκτιµώµενου από την 

µελέτη προϋπολογισµού  
3. Απρόβλεπτα έξοδα ως ποσοστό επί των παραπάνω δαπανών  
4. Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Αναφέρεται ως ποσοστό στο 

άθροισµα των παραπάνω δαπανών . 
 

 Κόστος συντήρησης και λειτουργίας της οδού :  Αφορά δαπάνες που έχουν 
σχέση µε την συντήρηση (ετήσια και περιοδική) και την καλή λειτουργία του 
έργου. Χαρακτηριστικές τέτοιες δαπάνες σε ένα οδικό έργο είναι : 

 
1. Συντήρηση οδοστρώµατος (αντικατάσταση αντιολισθηρού τάπητα) 
2. Συντήρηση τεχνικών έργων  
3. Συντήρηση ερεισµάτων, στηθαίων ασφαλείας, αποχέτευσης, φωτισµού 
4. Λειτουργία (σήµανση, διαγράµµιση οδοστρωµάτων, σηµατοδότηση, 

ηλεκτροφωτισµός και αστυνόµευση) 
5. Καθαρισµός από χιονοπτώσεις . 

 
 Κόστος κατασκευής και λειτουργίας διοδίων : Η διαστασιολόγηση των 
σταθµών διοδίων, δηλαδή η εκτίµηση του κόστους κατασκευής και 
λειτουργίας τους εξαρτάται από τον προβλεπόµενο φόρτο του οδικού έργου. 

 
 
Με βάση στοιχεία από την ∆υτική Ευρώπη, το µέσο κόστος κατασκευής µιας οδού 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 10.1.2  
 

 
Πίνακας 10.1  Κατανοµή µέσου κόστους κατασκευής έργου 
Πηγή : Β. Προφυλλίδης  

                                                 
2Οικονοµική των µεταφορών , ( Β. Προφυλλίδης).  

Κόστος κατασκευής οδού Ποσοστό του κόστους κατασκευής 

Μελέτες  3% - 5% 
Απαλλοτριώσεις  25% 
Χωµατουργικά  15% - 20% 
Τεχνικά ( γέφυρες, σήραγγες ) 30% - 35% 
Αποστραγγίσεις, εξυγιάνσεις  5% 
Οδόστρωµα 10% 
Σήµανση, Φωτισµός  10% 
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Οι παραπάνω δαπάνες (πληρωµές) πραγµατοποιούνται σταδιακά, σύµφωνα µε 
την εξέλιξη κατασκευής του έργου (διαχρονικά). Έτσι, λοιπόν, για να µπορούµε να 
έχουµε ένα κοινό µέτρο σύγκρισης αυτών των διαχρονικών δαπανών θα πρέπει να 
γίνει αναγωγή σε κάποια κοινή χρονική στιγµή (έτος βάσης) 

Σαν έτος βάσης λαµβάνεται κυρίως ή η 1/1 του έτους της έναρξης της 
κατασκευαστικής περιόδου ή η 1/1 του έτους της λειτουργίας του έργου (συνήθως η 
1/1 του έτους έναρξης της λειτουργίας του έργου). Εµείς για το τµήµα της Εθνικής 
Οδού Πάτρας – Τρίπολης,  που µελετάµε παίρνουµε την έναρξη και των εργασιών για 
την κατασκευή του έργου, δηλαδή την 1/1/2006 και αυτό για να έχουµε µία συνολική 
εικόνα για τον προϋπολογισµό του έργου.  
 
 
 
10.2 Μη Οικονοµικό  Κόστος  Κατασκευής  ενός Οδικού  Έργου 3     
 

Εκτός από το οικονοµικό κόστος που έχει ένα έργο, είναι πιθανό µε την 
ύπαρξή του µόνο ή µε την κατασκευή του και για τον χρόνο που θα διαρκέσει αυτή, 
να έχει και άλλες συνέπειες που αφορούν τον άνθρωπο και το οικολογικό του 
περιβάλλον .   

Για παράδειγµα, η ενόχληση που προκαλείται από την λειτουργία ενός 
εργοταξίου για την κατασκευή µιας οδικής αρτηρίας ή µιας γέφυρας (θόρυβος–σκόνη 
–δυσχέρειες παρόδιων) είναι κάποιες συνέπειες που δεν αποτιµούνται στο σύνολό 
τους σε αποζηµιώσεις και κατ’ επέκταση εκφράζονται σε χρηµατικές µονάδες µόνο 
µερικά .  

Η αισθητική υποβάθµιση µιας περιοχής από ένα έργο επίσης δεν είναι 
δυνατόν να εκφραστεί σε χρηµατικές µονάδες. Τα οικογενειακά και κοινωνικά 
προβλήµατα που µπορεί να προκαλέσουν εκτεταµένες απαλλοτριώσεις για κάποιο 
συγκοινωνιακό έργο, είναι συχνά συνέπειες που συνεχίζονται και πέραν της δαπάνης 
µεταστέγασης που καταβάλλεται και έχει ήδη περιληφθεί στο οικονοµικό κόστος της 
κατασκευής. Και το µέρος του κόστους του έργου που καλύπτει η µεταστέγαση 
(αποζηµιώσεις–απαλλοτριώσεις) συνήθως δεν καλύπτει πλήρως και σίγουρα δεν 
εκφράζει απόλυτα τα προβλήµατα αυτά.     

Εποµένως, να σηµειώσουµε ότι εκτός από το κόστος που αποτελεί έκφραση 
της ανάλωσης της ύλης και της προσπάθειας, υπάρχει και κάποιο άλλο κόστος που 
αντιπροσωπεύει τις συνέπειες αυτές. Η αύξησης των διαστάσεων των έργων που 
παρατηρείται σήµερα σαν συνέπεια της τεχνολογικής εξέλιξης, συνεπάγεται τα 
παρακάτω : 

    
• Αύξηση της επιρροής των έργων στο οικολογικό περιβάλλον 
• Τεράστιες δαπάνες για την εκτέλεση των έργων  
• Μακρόχρονη δέσµευση σ’ έναν βαθιά επηρεασµένο τρόπο εξέλιξης των 

αναπτυξιακών παραµέτρων 
• Περιπτώσεις έργων (και µάλιστα συγκοινωνιακών) που υποβάθµισαν περιοχές 

στις οποίες  έγιναν και επηρέασαν απρόβλεπτα άσχηµα µερικές αναπτυξιακές 
παραµέτρους  

 

                                                 
3 Σχεδιασµός των µεταφορικών συστηµάτων ( Αµπακούµπκιν, Εκδόσεις Συµµετρία , Αθήνα 1990). 
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Παράλληλα παρατηρείται µια αυξανόµενη προσπάθεια του ανθρώπου να 
αντιληφθεί και να ενισχύσει τα στοιχεία που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του, 
αφού µερικά που φαίνονται ότι θα την βελτίωναν, κάποτε παρουσίαζαν αρνητικές 
επιπτώσεις πιο µεγάλες από τις ωφέλειές του. Έτσι, τα τελευταία χρόνια η έρευνα 
προσπάθησε να διεισδύσει στις συνέπειες των έργων (αλλά και τις λειτουργίας τους) 
στο οικολογικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. 

Εποµένως, µπορούµε να πούµε ότι το κόστος κατασκευής ή λειτουργίας ενός 
οδικού έργου είναι πολυδιάστατο φαινόµενο που δεν θα µπορούσε να αποτιµηθεί µε 
µία µόνο µονάδα µέτρησης, όπως την χρηµατική. Έτσι, κάνουµε την παρακάτω 
διάκριση :  

1. Η ανάλωση προσπάθειας και ύλης (ανάλωση οικονοµικών µεγεθών) συνιστά το 
οικονοµικό κόστος. 

2.Οι συνέπειες στον άνθρωπο και το περιβάλλον αποτελούν τις λοιπές 
συνιστώσες του κόστους (που συνεπάγεται ένα έργο) και που θα ονοµάζονται µη 
οικονοµικό κόστος. 

Επίσης θα πρέπει να σηµειώσουµε πως το µη οικονοµικό κόστος δεν αφορά 
πάντα τον ιδιοκτήτη του έργου. Αν για παράδειγµα ο ιδιοκτήτης είναι το Κράτος, το 
πιο συνηθισµένο είναι να αφορά ένα µέρος των πολιτών του και όχι το σύνολό του, 
ενώ αν ιδιοκτήτης είναι ιδιώτης (φυσικό πρόσωπο ή νοµικό) πάλι το µη οικονοµικό 
κόστος αναφέρεται σε άλλους ( αλλά και κάποτε στον ιδιοκτήτη του ) και µε αυτήν 
την έννοια αφορά πάλι το Κράτος, µέσω του συνόλου ή συνηθέστερα µέσω ενός 
υποσυνόλου των πολιτών.  
 
 
 

10.3 Κόστος  Κατασκευής  Οδικού Έργου  
 
Με την έννοια τεχνική µελέτη εννοείται το σύνολο των τεχνικών έργων που θα 

χρειαστεί να πραγµατοποιηθούν στο οδικό αυτό τµήµα. Έτσι η δαπάνη της τεχνικής 
µελέτης περιλαµβάνει τις παρακάτω κατηγορίες :    

 
 

ΟΜΑ∆Α Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
Στα χωµατουργικά περιλαµβάνονται οι εκσκαφές και οι ορύξεις, η διάνοιξη των 

τάφρων, οι καθαιρέσεις των κτισµάτων, των λαµαρινοκατασκευών, των 
περιφράξεων, οπλισµένων σκυροδεµάτων και οριζόντιων φορέων γεφυρών. Επίσης 
περιλαµβάνονται οι καθαρισµοί-άρση των καταπτώσεων, τα δάνεια-επιχώµατα, οι 
επενδύσεις των πρανών-πλήρωση των νησίδων και τέλος διάφορες άλλες εργασίες 
όπως η στραγγιστική στρώση του αργιλικού υλικού, η διαµόρφωση των πρανών 
βραχωδών ορυγµάτων µε προρρηγµάτωση, η διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεµάτων 
καθώς και η εξυγίανση εδάφους µε τσιµέντο και υδράσβεστο. 
 
 
ΟΜΑ∆Α Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Στα τεχνικά έργα περιλαµβάνονται οι χωµατουργικές εργασίες, όπου έχουµε 
προβλήµατα εκσκαφής θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων, εκσκαφές φρεάτων 
θεµελίωσης γεφυρών, διάφορα επιχώµατα, µόνιµα ή µεταβατικά, κατασκευές τοίχων, 
γεωπλεγµάτων, γεωσυνθετικών πλεγµάτων ή πλεγµάτων πολυαιθυλενίου. Επίσης 
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επενδύονται τα πρανή µε αγκυρούµενο ή ελεύθερο πλέγµα κατασκευάζονται φράχτες 
απορρόφησης ενέργειας  Άλλες εργασίες που γίνονται είναι οι αγκυρώσεις - ηλώσεις 
εκτός σηράγγων, οι φρεατοπάσσαλοι, τα σκυροδέµατα, οι οπλισµοί αυτών, η 
επεξεργασία επιφανειών σκυροδέµατος–µονώσεις–αρµοί, οι µεταλλικές κατασκευές, 
τα κράσπεδα-πλακοστρώσεις, οι σωλήνες, τα στραγγιστίρια, τα γεωυφάσµατα, οι 
φάτνες και τα φρεάτια-βαθµιδωτά ρείθρα. 

 
 

ΟΜΑ∆Α Γ : Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 
Στην οδοστρωσία περιλαµβάνονται εργασίες µε διαφορετικό τιµολόγιο µε σειρά 

προτεραιότητας ως εξής: Υπόβαση οδοστρωσίας, υπόβαση µεταβλητού πάχους 
(Π.Τ.Π. Ο-150 ), υπόβαση πάχους 0,10m ( Π.Τ.Π. Ο-150 ), βάση οδοστρωσίας, βάση 
µεταβλητού πάχους ( Π.Τ.Π. Ο-155 ), βάση πάχους 0,10m ( Π.Τ.Π. Ο-155 ), στρώση 
στράγγισης οδοστρώµατος ( Π.Τ.Π. Ο-150 ), ισοπεδωτική στρώση ( Π.Τ.Π. Ο-150 ), 
κατασκευή ερεισµάτων και η ανακατασκευή της οδοστρωσίας. 

 
 

ΟΜΑ∆Α ∆ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
Σύµφωνα µε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. στην κατηγορία των ασφαλτικών ορίζονται 

διαφορετικές τιµές για την κοπή του ασφαλτοδέµατος, την εκσκαφή-φρεζάρισµα του 
ασφαλτικού οδοστρώµατος, την εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 4εκ., έως 6εκ., έως 
8εκ., την ασφαλτική προεπάλειψη, την ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, την 
ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π Α260), την βάση πάχους 0,05m, 0,06m, 0,07m, την 
ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π Α.265), την ασφαλτική 
ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m (Π.Τ.Π Α.265), την ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π Α265), την ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
0,05m µε χρήση κοινής ασφάλτου, την αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό 
σκυρόδεµα 0,04m, την αντιολισθηρή στρώση 0,04µ. µε χρήση κοινής ασφάλτου, µε 
την χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου, την λεπτή αντιολισθηρή στρώση 25χιλιοστών, 
την λεπτή αντιολισθηρή στρώση 25 χιλιοστών µε κοινή άσφαλτο και τέλος την 
αντιολισθηρή στρώση 25 χιλιοστών µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου. 

 
 

ΟΜΑ∆Α Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα µονόπλευρα, αµφίπλευρα, µεταλλικά 

και άκαµπτα στηθαία, τα κιγκλιδώµατα – περιφράξεις – οριοδείκτες, οι πινακίδες και 
τέλος η διαγράµµιση του οδοστρώµατος, προσωρινή ή τελική µε υλικό υψηλής 
αντοχής και αντανακλαστικότητας.  

 
 
 

ΟΜΑ∆Α Ζ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆ΡΟΜΩΝ 
Στις εγκαταστάσεις του φωτισµού των δρόµων παίρνουµε τους ιστούς 

ηλεκτροφωτισµού των οδών, τους ιστούς ηλεκτροφωτισµού των γεφυρών, τα 
φωτιστικά σώµατα µε βραχίονα και λαµπτήρα Na, χαµηλής ή υψηλής πίεσης και τα 
πίλαρ ηλεκτροδότησης.  

 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  
 
 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ         
   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
187 

ΟΜΑ∆Α Η : ΑΝΙΣΟΠΕ∆ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
 Περιλαµβάνει τους 10 σχηµατιζόµενους ανισόπεδους κόµβους, κατά µήκος 
της χάραξης. 
 
 Στη δαπάνη αυτή προστίθενται : 

1. Εργολαβικό όφελος ίσο µε το 18% της προαναφερόµενης δαπάνης 
2. Απρόβλεπτα έξοδα που εκτιµούνται σε 5% της προαναφερόµενης δαπάνης 
3. ΦΠΑ 18% του συνολικού αθροίσµατος όλων των παραπάνω δαπανών 

 
 
 
 

10.4 Κόστος  Συντήρησης   Οδού 
  

10.4.1 Γενικά 
Οι επιπονήσεις σ’ ένα οδικό έργο προέρχονται από τα φορτία των οχηµάτων 

και τις καιρικές, µετεωρολογικές συνθήκες. Οι επιπονήσεις  που προέρχονται από τα 
φορτία των οχηµάτων ταξινοµούνται σε αυτές που προξενούνται από τα στατικά και 
από τα δυναµικά φορτία του τροχού των αυτοκινήτων, ενώ οι φθορές από τις καιρικές 
(µετεωρολογικές) συνθήκες είναι κυρίως αποτέλεσµα της θερµοκρασίας, του ύδατος, 
του αέρα και της χρονικής περιόδου. 

Από την κυκλοφοριακή ανάλυση και από την διαστασιολόγηση του 
οδοστρώµατος, που προηγήθηκαν, είναι δυνατόν να προβλεφθούν οι ρυθµοί φθοράς 
του οδοστρώµατος, άρα και να προγραµµατισθούν – κοστολογηθούν οι µελλοντικές 
εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής του, µε σκοπό την επαναφορά του 
οδοστρώµατος στην αρχική του κατάσταση. 

Ανάλογα µε τον χρόνο εκδήλωσης των εργασιών οι παρεµβάσεις διακρίνονται 
σε τακτικές, έκτακτες, και περιοδικές ανάγκες. Περιληπτικά αναφέρουµε  ότι στις 
τακτικές εργασίες συντήρησης αυτοκινητόδροµων, οι οποίες διαφέρουν σε χρονικό 
διάστηµα, δηλαδή σε συχνότητα συγκαταλέγονται  

 
 Τακτικές ανάγκες4  

   1 . Καθαρισµός οδοστρώµατος, στηθαίων, πινακίδων και αποψίλωση πρανών. 
   2. Συντήρηση διαγραµµίσεων, στηθαίων, πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης, 
φωτιστικών σωµάτων, πρασίνου, νησίδων και πρανών. 
   3. Αντικατάσταση λαµπτήρων σηµατοδότησης και φωτισµού  
   4. Επιθεώρηση τεχνικών έργων ( γεφυρών, οχετών, σηράγγων ) 
   5. Συντήρηση µηχανικού εξοπλισµού  
   6. Απόφραξη φρεατίων  και αγωγών αποχέτευσης όµβριων  
 
Στοιχεία που προήλθαν από την ∆3 (αρµόδια υπηρεσία Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) και από 
το Τ.Ε.Ο. µαζί από ανάλυση δεδοµένων από έργα που έγιναν στην Εγνατία και 
στον Π.Α.Θ.Ε. έδειξαν πως το συνολικό κόστος τακτικής συντήρησης ανά 
χιλιόµετρο Εθνικής οδού υπολογίστηκε ότι κατά µέσο όρο είναι 7.630,23 Ευρώ .5 

 
                                                 
4 TENs HELLAS. 
5 Γ.Γ.∆.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
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 Έκτακτες ανάγκες , αναµενόµενες εποχιακά ή απρόβλεπτες προερχόµενες από 
θεοµηνία, ατυχήµατα κ.τ.λ., όπως :6 

1. Άρση καταπτώσεων  
2. Αποµάκρυνση οχηµάτων που έχουν ακινητοποιηθεί µετά από βλάβη ή 

ατύχηµα  
3. Καθαρισµός και πλύσιµο οδοστρωµάτων από διάφορα αντικείµενα, λάδια 

µετά από τροχαία ατυχήµατα  
4. Αποχιονισµός και αντιµετώπιση παγετού στο οδόστρωµα  
5. Άµεση αποµάκρυνση κατεστραµµένων στηθαίων σε ατύχηµα και 

επανατοποθέτηση καινούργιων συγχρόνως  
 
 

 Περιοδικές εργασίες συντήρησης ή αντικατάστασης στις οποίες ανήκουν οι 
εργασίες συντήρησης οδοστρώµατος, γεφυρών, σηράγγων . 

 
 
 
Οι περιοδικές εργασίες ξαναδίνουν στο περιουσιακό στοιχείο τις προσχεδιασµένες 
προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά αντοχής του : 
• ∆ίνουν την δυνατότητα στο περιουσιακό στοιχείο να αντεπεξέλθει στις 
απαιτήσεις της κυκλοφορίας  
• Προλαµβάνουν την πρόωρη ολική αντικατάσταση ή αναδόµηση του 
περιουσιακού στοιχείου  
• Προσδίδουν στο περιουσιακό στοιχείο τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ώστε να 
είναι δυνατή η µεταβίβασή του στο τέλος της παραχώρησης   
 
 
 
Το κόστος για τις περιοδικές εργασίες συντήρησης του οδοστρώµατος υπολογίστηκε 
βάσει Ελληνικών τιµών κόστους κατασκευής ανά µονάδα και είναι : 

1. 29.347,03 Ευρώ ανά χιλιόµετρο για µονωτικές στρώσεις  (Slurry seal or 
surface dressing) 

2.  49.889,95 Ευρώ ανά χιλιόµετρο για επίστρωση στρώµατος ασφάλτου πάχους 
40mm 

 
 

Το κόστος για τις περιοδικές  εργασίες συντήρησης γεφυρών δίνεται από τον 
παρακάτω πίνακα10.2 7  
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
6 TENs HELLAS. 
7 Γ.Γ.∆.Ε  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
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ΜΗΚΟΣ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
ΓΕΦΥΡΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ 15 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ 
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Συµβατικές κατασκευές 
µικρότερες από 100 m 

2.934,7 Ε 1.467,03 Ε 

Από 100m  έως 400 m 11.738,81 Ε 1.760,82 Ε 

Μεγαλύτερο από 400 m  36.683,79 Ε 2.201,03 Ε 

Πίνακας 10.2 Κόστος περιοδικής συντήρησης γεφυρών 
Πηγή : Γ.Γ.∆.Ε  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

 
 

Πίνακας 10.3  Κόστος περιοδικής συντήρησης σηράγγων  
Πηγή : Γ.Γ.∆.Ε  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

 
 
Το κόστος τακτικής συντήρησης διαφέρει για τα µεγάλα τεχνικά έργα όπως 
γέφυρες και σήραγγες και παρουσιάζεται στους πίνακες 10.4 και 10.5 αντίστοιχα . 

 
Πίνακας 10.4  Κόστος τακτικής συντήρησης γεφυρών 
Πηγή : Γ.Γ.∆.Ε  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΗΡΑΓΓΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΕ 

15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑ  
ΜΕΤΡΟ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 
ΚΑΘΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ 
ΣΗΡΑΓΓΑΣ   

ΚΟΣΤΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΘΕ 10 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑ 
ΣΗΡΑΓΓΑ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

Μικρότερο 
από 300 m 

586,94 Ε - - - 

Από 100m  
έως 2 km 

586,94 Ε 821,74 Ε - 733.675,72 Ε 

Μεγαλύτερο 
από 2 km 

586,94 Ε 821,72 Ε 73.367,57 Ε 1.100.513,6 Ε 

ΜΗΚΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ 

Συµβατικές κατασκευές µικρότερες από 
100 m  

5.869,4 Ε 

Από 100 m  έως 400 m 14.673,51 Ε 

Μεγαλύτερες από 400 m 58.694,06 Ε 
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Πίνακας 10.5  Κόστος τακτικής συντήρησης σηράγγων  
           Πηγή : Γ.Γ.∆.Ε  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
 
 

10.4.2 Κόστος συντήρησης του υπό µελέτη οδικού τµήµατος  
 

Στο κόστος συντήρησης µιας οδού περιλαµβάνονται οι τρεις παρακάτω 
κατηγορίες εργασιών : 

• Ασφαλτικές εργασίες, όπου λαµβάνεται σαν περίοδος ανανέωσης του τάπητα 
οδοστρωσίας τα 10 χρόνια. Η δαπάνη αυτή εκτιµάται σε 11.500 Ευρώ ανά 
χιλιόµετρο. 

• Σήµανση, ασφάλεια, όπου περιλαµβάνονται η συντήρηση σήµανσης 
(κατακόρυφης και οριζόντιας), τα στηθαία ασφαλείας, οριοδείκτες και 
ηλεκτροφωτισµός. Η δαπάνη αυτή εκτιµάται σε 11.800  Ευρώ ανά χιλιόµετρο. 

• Λοιπές εργασίες, όπου περιλαµβάνονται η συντήρηση πρασίνου, οι 
καταπτώσεις, ο καθαρισµός κ.α. και που το κόστος τους θεωρείται σαν το 
25% αυτού των ασφαλτικών εργασιών. ∆ηλαδή η δαπάνη αυτή εκτιµάται σε 
2950 Ευρώ  ανά χιλιόµετρο. 

 
Σύµφωνα, µε τα παραπάνω, το συνολικό κόστος συντήρησης της οδού εκτιµάται 

σε 11.500 + 11.800 + 2950 = 26.250 Ευρώ το χιλιόµετρο ανά έτος (τιµές 2002).  
Οπότε 26.000 Ευρώ απαιτούνται περίπου απαιτούνται για την συντήρηση ενός 
χιλιοµέτρου σε ετήσια βάση. 

Όµως ένας αυτοκινητόδροµος δεν χρειάζεται µόνο κονδύλια για τη συντήρηση 
αλλά και για την λειτουργία του. Ο προϋπολογισµός για την λειτουργία ενός κλειστού 
αυτοκινητόδροµου είναι σαφώς πιο µεγάλος από την συντήρηση και κοστολογείτε, 
αθροιστικά συντήρηση και λειτουργία, από τον Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. σε 2% του κόστους 
κατασκευής σε ετήσια βάση. Ο µέσος όρος κοστολόγησης ενός χιλιοµέτρου για την 
υπό µελέτη οδό συµβατικού ορεινού και πεδινού δρόµου είναι 3.600.000 Ευρώ . Από 
τα στοιχεία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. για τη συντήρηση του αυτοκινητόδροµου µε 2 λωρίδες 
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση απαιτείται το 2% του κόστους κατασκευής του 
αυτοκινητόδροµου σε ετήσια βάση. Έτσι, έχω 2% x 3.600.000 = 72.000 Ευρώ  όπου 
θα είναι το κόστος συντήρησης και λειτουργίας σε ετήσια βάση .  

Για το συγκεκριµένο δρόµο των 171 χιλιοµέτρων η συντήρηση και λειτουργία του 
θα είναι 171 x 72.000 =  12.312.000 Ευρώ, για το 1ο έτος, λόγω του πληθωρισµού και 
της αξίας του χρήµατος. Το ποσό αυτό θα αυξάνεται κατά 3,5% (εκτίµηση 
πληθωρισµού) κάθε χρόνο, έτσι θα ισχύει σύµφωνα µε τον πίνακα 10.6  

 
 

 
 

ΜΗΚΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΗΡΑΓΓΑ 

Μικρότερο από 300 m  11.738,81 Ε 

Από 100 m  έως 2 km 26.412,33 Ε 

Μεγαλύτερο από 2 km 55.759,35 Ε 
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ΕΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 
 (ΕΥΡΩ) 

2009 12312000 
2010 12742920 
2011 13188922 
2012 13650534 
2013 14128303 
2014 14622794 
2015 15134592 
2016 15664303 
2017 16212553 
2018 16779992 
2019 17367292 
2020 17975147 
2021 18604277 
2022 19255427 
2023 19929367 
2024 20626895 
2025 21348836 
2026 22096045 
2027 22869406 
2028 23669835 
2029 24498279 

 
Πίνακας 10.6  Κόστος συντήρησης και λειτουργίας αυτοκινητόδροµου ανά έτος 

                               (Το 2009 παραδίδεται το έργο.) 
 
 
 

Συνολικά οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την λειτουργία και συντήρηση 
του αυτοκινητόδροµου έως την λήξη της σύµβασης παραχώρησης είναι: Σ= 
372.677.719 Ευρώ . 
 
 
 

10.5 Κόστος  Κατασκευής και  Λειτουργίας  Σταθµού  ∆ιοδίων 
 

Ο υπολογισµός των δαπανών που απαιτούνται για την κατασκευή και 
λειτουργία του σταθµού διοδίων του υπό µελέτη οδικού άξονα γίνονται σύµφωνα µε 
στοιχεία που πήραµε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τοπογράφων Μηχανικών, τα 
οποία προέρχονται από το ταµείο εθνικής οδοποιίας σε συνεργασία µε τον 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

Η διαστασιολόγηση των σταθµών διοδίων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
µπορεί να εξυπηρετηθεί ικανοποιητικά ο 50ος υψηλότερος κυκλοφοριακός φόρτος του 
δεκάτου έτους λειτουργίας τους, ο οποίος ανέρχεται περίπου σε 12,5% του Ε.Μ.Η.Κ. 
Άλλες βασικές παραδοχές, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Ταµείου Εθνικής 
Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) για την διαστασιολόγηση του σταθµού διοδίων είναι : 
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• Κάθε χειροκίνητη (µηχανική) λωρίδα διοδίων εξυπηρετεί περίπου 350 µικτά 
οχήµατα την ώρα  
• Κάθε λωρίδα κυκλοφορίας αντιστοιχεί σε 4 χειροκίνητες ή µια ηλεκτρονική 
λωρίδα διοδίων  
• Η αναπροσαρµογή (επικαιροποίηση) των διοδίων γίνεται µε βάση τον πληθωρισµό 
. 
 
 
  Για την κοστολόγηση της κατασκευής του σταθµού και µε δεδοµένο ότι ο 
αυτοκινητόδροµός µας αποτελείται από 4 λωρίδες κυκλοφορίας, απαιτούνται 16 
λωρίδες (χειροκίνητων) διοδίων. Έτσι από τα στοιχεία που πήραµε, έχουµε τα κόστη: 
 

• Κατασκευή : 250.000 Ευρώ ανά λωρίδα διοδίων 
• Λειτουργία : 100.000 Ευρώ ανά λωρίδα διοδίων σε ετήσια βάση. 

 
 

Στόχος της ενότητας αυτής δεν είναι να δείξουµε τα κοµβικά σηµεία 
τοποθέτησης των σταθµών των διοδίων, αλλά το κόστος κατασκευής και λειτουργίας 
του σταθµού . Έτσι, για ένα σταθµό διοδίων και για τις δύο κατευθύνσεις, έχουµε ότι 
καταλαµβάνει 4 + 4 = 8 λωρίδες, οπότε για την κατασκευή απαιτείται ποσό ίσο µε 
 8 x 250.000 = 2.000.000 Ευρώ . 

Η δαπάνη για την λειτουργία των διοδίων για ένα έτος ανέρχεται σε 100.000 
Ευρώ, οπότε το κόστος λειτουργίας του σταθµού είναι : 8 x 100.000 = 800.000 Ευρώ. 
Συνολικά λοιπόν το κόστος κατασκευής και λειτουργίας του σταθµού διοδίων είναι 
2.000.000 + 800.000 = 2.800.000 Ευρώ για το πρώτο έτος.  

 
Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ενός σταθµού διοδίων συνίστανται σε  : 
• Έξοδα αναγκαίου προσωπικού και προϊστάµενων για την λειτουργία των 

σταθµών διοδίων  
• Λογαριασµοί λαµβανόµενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από τους σταθµούς 

διοδίων  
• Έξοδα διαχείρισης εσόδων 
• Συντήρηση των σταθµών διοδίων και του εξοπλισµού τους    

 
Από το Τ.Ε.Ο. και για το έτος 1994 υπολογίστηκαν ότι οι λειτουργικές δαπάνες 

ενός σταθµού διοδίων ανέρχονται σε 25εκ.δρχ. ανά λωρίδα και ανά έτος, εκ των 
οποίων το 75% αφορά αµοιβές προσωπικού, 15% αφορά την συντήρησή τους και 
10% διάφορα άλλα έξοδα .  

Το κόστος λειτουργίας αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο µε βάση το 3,5% του 
πληθωρισµού και έτσι προκύπτει : 
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ΕΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ  
(ΕΥΡΩ) 

2009 800000 
2010 828000 
2011 856980 
2012 886974 
2013 918018 
2014 950149 
2015 983404 
2016 1017823 
2017 1053447 
2018 1090318 
2019 1128479 
2020 1167976 
2021 1208855 
2022 1251165 
2023 1294956 
2024 1340279 
2025 1387189 
2026 1435741 
2027 1485992 
2028 1538002 
2029 1591832 

                     
                       Πίνακας 10.7  Κόστος λειτουργίας σταθµού διοδίων 
 
 

 
Συνολικά το κόστος λειτουργίας ενός σταθµού διοδίων και για τα δύο ρεύµατα 
κυκλοφορίας είναι Λ=24.215.579 Ευρώ.  
 

 

10.6 Υπολογισµός  Κόστους  Αστυνόµευσης του εν  λόγω Οδικού  
∆ικτύου 
 

Η δαπάνη που αφορά στο κόστος αστυνόµευσης επιβαρύνει αποκλειστικά και 
µόνο το ∆ηµόσιο, εποµένως δεν υπάρχει περαιτέρω επιβάρυνση στον 
Παραχωρησιούχο. Μιλώντας για κόστος αστυνόµευσης σε µια εθνική οδό, 
αναφερόµαστε στο σύνολο των παρακάτω δαπανών : 
• Της στελέχωσης του οχήµατος  
• Τα έξοδα του ίδιου αστυνοµικού οχήµατος, όπως καύσιµα, έξοδα συντήρησης 
κ.τ.λ. 
• Τον αριθµό των βαρδιών ανά ηµέρα  
• Τα έξοδα της χρήσης ανακριτικών ή γερανοφόρων οχηµάτων σε περίπτωση 
ατυχήµατος. 
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Επειδή το συγκεκριµένο οδικό τµήµα υπάγεται σε δύο ∆ιευθύνσεις Τροχαίας 
(Τροχαία Πάτρας και Τροχαία Τρίπολης) θεωρούµε ότι για κάθε εικοσιτετράωρο 
υπάρχουν τρία αστυνοµικά οχήµατα µε πληρότητα δύο ατόµων, ενώ οι βάρδιες 
εναλλάσσονται κάθε 8 ώρες, δηλαδή 3 βάρδιες ηµερησίως. 

Επίσης, το σύνολο των χιλιοµέτρων που διανύονται σε κάθε βάρδια είναι 170 
χιλιόµετρα, οπότε σε κάθε όχηµα αντιστοιχούν 57 χιλιόµετρα, θεωρώντας βέβαια ότι 
πως δεν συνέβη κάποιο ατύχηµα κατά την διάρκεια της βάρδιας ώστε να τα 
χιλιόµετρα αυτά να αυξηθούν ή να µειωθούν. Το αστυνοµικό όχηµα κινείται µε 
ταχύτητα κοντά στα 50 χλµ. την ώρα, οπότε και το κόστος λειτουργίας του θεωρείται 
0,082 Ευρώ / χλµ. ή 28 δρχ. / χλµ. ( τιµές 1996 ). 

Άρα το κόστος αστυνόµευσης του εν λόγω οδικού τµήµατος προκύπτει αν 
εφόσον στο λειτουργικό κόστος του οχήµατος προσθέσουµε τους µισθούς του 
πληρώµατος του οχήµατος. Στο παραπάνω ποσό πρέπει να προβλεφθεί και µία 
σηµαντική προσαύξηση, λόγω των πολλών οδικών τροχαίων ατυχηµάτων που 
συµβαίνουν στο οδικό αυτό τµήµα, µε συνέπεια την αύξηση του κόστους λόγω 
χρήσης κάποιου µηχανικού µέσου όπως γερανός, µοτοσικλέτα κτλ. 
 
• Κόστος αστυνοµικού οχήµατος  28 x 57 x 3 x 365 = 1.747.600 δρχ. (σε τιµές 
1996).  
• Όπως προαναφέραµε, κάθε όχηµα έχει 2 άτοµα πλήρωµα και στο συγκεκριµένο 
οδικό τµήµα κυκλοφορούν ηµερησίως 2 οχήµατα .  Ο κατώτερος µισθός αστυνοµικού 
είναι 250.000 δρχ. µικτά, ενώ για τον υπολογισµό του µηνιαίου κόστους πληρώµατος 
θεωρήθηκε σαν µέσος µισθός οι 300.000 δρχ. µικτά ή 880,41 Ευρώ τον µήνα .    
• Το πλήρωµα λοιπόν που απασχολείται στον ένα χρόνο κοστίζει  
2 x 2 x 300.000 x 12 =  14.400.000 εκατοµµύρια δρχ. ή 42.260 Ευρώ.    
 
 

10.7 Προµέτρηση των  Εργασιών  Βελτίωσης του Οδικού  ∆ικτύου 
Πάτρας  – Τριπόλεως   
   

10.7.1 Γενικά 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται κάποια βοηθητικά στοιχεία προµέτρησης 

των εργασιών βελτίωσης της Εθνικής Οδού Πατρών – Τριπόλεως, που αφορούν τόσο 
την Κύρια όσο και τις Εναλλακτικές Χαράξεις, αλλά και τις δευτερεύουσες οδούς. 
Πιο συγκεκριµένα τα βοηθητικά στοιχείς έχουν να κάνουν µε τα µήκη των οδών.  

Το συνολικό µήκος της Κύριας χάραξης έχει διαχωριστεί σε επί µέρους 
τµήµατα, για τα οποία γίνεται ξεχωριστά προµέτρηση και προϋπολογισµός, ώστε να 
βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τις Εναλλακτικές Χαράξεις. Αυτό έγινε προκειµένου να 
είναι εφικτή η σύγκριση – αξιολόγηση των Εναλλακτικών Χαράξεων σε σχέση µε τα 
αντίστοιχα τµήµατα της Κύριας Χάραξης και µε οικονοµικά κριτήρια .   

10.7.2 Εθνική Οδός Πάτρας  – Τριπόλεως  

Α . Κύρια Χάραξη 
 Χ.Θ. 0 + 000 – Χ.Θ. 18 + 330,89 

Μήκος οδού  L = 18.330,90m 
 Χ.Θ. 18 + 330,89 – Χ.Θ. 22 + 896,41 

Μήκος οδού  L = 4.565,50m 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  
 
 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ         
   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
195 

 Χ.Θ. 22 + 896,41 – Χ.Θ. 27 + 739,14 
Μήκος οδού  L = 4.842,70 m 

 Χ.Θ. 27 + 739,14 – Χ.Θ. 36 + 910,74 
Μήκος οδού  L =  9.171,60m 

 Χ.Θ. 36 + 910,74 – Χ.Θ. 48 + 375,28 
Μήκος οδού L = 11.464,50m  

 Χ.Θ. 48 + 375,28 – Χ.Θ. 56 + 817,65 
Μήκος οδού  L = 8.442,40m  

 Χ.Θ.  56 + 817,65 – Χ.Θ. 86 + 127,61 
Μήκος οδού  L = 29.309,90m 

 Χ.Θ. 86 + 127,61 – Χ.Θ. 90 + 567,58  
Μήκος οδού L = 4.440,00m 
 
 
 

Β . Εναλλακτική Χάραξη 1  
Χ.Θ. 0 + 000 ( Χ.Θ. 18 + 330,39 Κύριας Χάραξης ) – Χ.Θ. 4 + 581,90 ( Χ.Θ. 22 + 
896,41 Κύριας Χάραξης ) 
Μήκος οδού  L = 4.581,90m 

 

Γ . Εναλλακτική Χάραξη 2 
Χ.Θ. 0 + 000 ( Χ.Θ. 27 + 739,14 Κύριας Χάραξης ) – Χ.Θ. 9 + 664,30 ( Χ.Θ. 36 + 
910,74 Κύριας Χάραξης ) 
Μήκος οδού  L = 9.664,30m 

 
 

∆. Εναλλακτική Χάραξη 3  
Χ.Θ. 0 + 000 ( Χ.Θ. 27 + 739,14 Κύριας Χάραξης ) – Χ.Θ. 9 + 618,20 ( Χ.Θ. 36 + 
910,74 Κύριας Χάραξης ) 
Μήκος οδού  L = 9.618,20m 
 

Ε. Εναλλακτική Χάραξη 4 
Χ.Θ. 0 + 000 ( Χ.Θ. 48 + 375,28 Κύριας Χάραξης ) – Χ.Θ. 8 + 304,50 ( Χ.Θ. 56 + 
817,65 Κύριας Χάραξης ) 
Μήκος οδού  L = 8.304,50m 
 

ΣΤ. Εναλλακτική Χάραξη 5 
Χ.Θ. 0 + 000 ( Χ.Θ. 86 + 127,61 Κύριας Χάραξης ) – Χ.Θ. 4 + 452,20 ( Χ.Θ. 90 + 
567,58 Κύριας Χάραξης ) 
Μήκος οδού  L = 4.452,20m  
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10.7.3 Στοιχεία προµέτρησης 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα στοιχεία προµέτρησης που αφορούν 

στις ποσότητες των απαιτούµενων υλικών ανά µ.µ.ή km και ισχύουν τόσο για την 
Κύρια Χάραξη  όσο και για τις Εναλλακτικές Χαράξεις .  
 
 

 Ασφαλτικά  
 α. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5cm  (ΑΤΕΟ 4521 Β) 
 Ε = 2 x ( 3,50 + 3,50 + 1,50 ) = 17,00 τ.µ. / µ.µ. 
 
 β. Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 5cm  (ΑΤΕΟ 4321 Β) 
 Ε = 2 x ( 3,50 + 3,50 + 1,50 ) = 17,00 τ.µ. / µ.µ. 
 
 γ. Ασφαλτική αντιολησθηρή στρώση πάχους 4cm  (ΑΤΕΟ 4521 ΝΒ) 
 Ε = 2 x ( 3,50 + 3,50 + 1,50 ) = 17,00 τ.µ. / µ.µ. 
 
δ. Αντιυδρόφιλα υλικά (ΑΤΕΟ 4800) 
Κατά την ΠΤΠ Α205 το βάρος αντιυδρόφιλου υλικού είναι 1,5% του βάρους της 
συνδετικής ασφάλτου χύδην (ΑΤΕΟ 321) που περιέχει η κάθε στρώση ασφαλτικού . 
 
Αντιυδρόφιλα υλικά ανά τ.µ. ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5cm 
W1 = 1,42 x 0,05 x 1,5% = 0,0959 kgr / τ.µ. 
 
 
Αντιυδρόφιλα υλικά ανά τ.µ. ασφαλτικής προεπάλειψης  
W2 = 0,60 x 1,40 x 1,5% = 0,0126 kgr / τ.µ. 
 
Σύνολο  
W = 0,0959 x 17,0 + 0,0126 x 17,0 = 1,63 + 0,21 = 1,84 kgr / µ.µ  
 
 

 Οδοστρωσία  
α . Κατασκευή βάσεως (αµµοχάλικο) συνολικού πάχους 20cm  , σε 2 στρώσεις των 
10cm  (ΑΤΕΟ 3211 Β) 
Ε1 =  2 x ( 3,50 + 3,50 + 1,50 ) + 2 x ( 1/2 x 0,20 x 3/2 ) = 17,3 τ.µ. / µ.µ. 
Ε2 = Ε1 
Συνολικά για τις δύο στρώσεις Εολ. = Ε1 + Ε2 = 34,60 τ.µ. / µ.µ 
β. Κατασκευή υπόβασης πάχους 20cm και στραγγιστικής στρώσης πάχους 10cm  
(µεταβλητού πάχους)  (ΑΤΕΟ 3121 Β) 
 
V = [ 2 x ( 3,50 + 3,50 + 1,50 ) + 2 x 0,20 x 3/2 + 2 x ( 1/2 x 0,20 x 3/2 )] x ( 0,20 + 
0,10) = 5,37 κ.µ. / µ.µ 

 Ισοπέδωση οδού µε διαµορφωτήρα 
Ε = 2 x ( 3,50 + 3,50 + 1,50 ) + 2 x 0,20 x 3/2 + 2 x ( 1/2  x 0,20 x 3/2 ) = 
                                                                                                           Ε = 17,90 τ.µ. / µ.µ 
 

 Σήµανση – ∆ιαγράµµιση 
- Πληροφοριακές  ηµιαντανακλαστικές  πινακίδες υψηλής αντανακλαστικότητας  
2 x 2 m (ΑΤΟΕ 6541)    
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Ε = 1 (τεµ / 2 km) x 2 x 2,00 x 2,00 τ.µ. / τεµ = 4 τ.µ. / km  
 
-Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων πλευράς 1,20µ. απλής όψης  (σχ.ΑΤΟΕ 6541)  
Ν = 1 ( τεµ / 0,5 km ) x 2 = 4 τεµ. / km 
 
-Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90µ. Απλής όψης (σχ. ΑΤΟΕ 6541)  
Ν = 1 ( τεµ/ 0,5 km ) x 2 = 4 τεµ / km 
 
-Ηµιαντανακλαστικοί χιλιοµετρικοί δείκτες υψηλής αντανακλαστικότητας (σχ. 
ΑΤΟΕ 6541)  
Ν = 1 ( τεµ / 0,5 km ) x  2 = 4 τεµ / km  
 
-Οριοδείκτες πλαστικοί (σχ. ΑΤΥΕ 6620.1) 
Ν = 1 (τεµ / 0,05 km) x 2 = 40 τεµ / km 
 
-∆είκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης (σχ. ΑΤΕΟ 2548) 
Ν = 1 (τεµ / 0,05 km) x  2 = 40 τεµ. / km  
 
-Στύλοι πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 3’’ (σχ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ – 5) 
Ν = 4 + 4 = 8 τεµ. / km  
 
 
-Στύλοι πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 1 ½ ’’ (σχ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ – 5) 
Ν = 4 τεµ. / km 
 
-Οριζόντια σήµανση (λευκό αντανακλαστικό χρώµα) ασφαλτοστρωµένων οδών 
κατηγορίας Ζ και ανωτέρω (σχ. ΑΤΟΕ 7725)  
L = 1 km / km ασφαλτικής οδού     
 

 

10.8   Συγκεντρωτική  Προµέτρηση 
 
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται οι συγκεντρωτικές προµετρήσεις της Κύριας 
Χάραξης και των Εναλλακτικών Χαράξεων 1 έως 5  µε µορφή πινάκων . 
(Τα στοιχεία είναι από την µελέτη αναγνωρίσεως-βελτιώσεως της Ε.Ο. Πατρών-
Τριπόλεως, αρ. µελέτης  9901801 – ΣΑΜΠ 001/2, Σεπτέµβριος 2000) 
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 Πίνακας 10.8  Συγκεντρωτική προµέτρηση Κύριας Χάραξης  

Συγκεντρωτική προµέτρηση Κύριας Χάραξης 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο Αναλύσεων 
Τιµών 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

I. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-

ηµιβραχώδες µε µεταφορά άνω των 
700m 

ΑΤΕΟ 1123 Α Μ3 7.804.888 

2 Όρυξη δε έδαφος βραχώδες µε 
µεταφορά άνω των 50m 

ΑΤΕΟ 1132 Μ3 3.344.951 

3 Ισοπέδωση οδού µε διαµορφωτήρα ΑΤΕΟ 1140 Μ2 1.621.168 
4 Κατασκευή επιχωµάτων ΑΤΕΟ 1530 Μ3 11.157.453 
II. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 
5 Κατασκευή υποβάσεως ΑΤΕΟ 3121 Β Μ3 486.351 
6 Κατασκευή βάσεως πάχους 10cm ΑΤΕΟ 3211 Β Μ2 3.133.653 
III. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
7 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

5cm 
ΑΤΕΟ 4521 Β Μ2 1.539.657 

8 Αντιυδρόφιλα υλικά ΑΤΕΟ 4800 kgr 166.645 
9 Ασφαλτική στρώση βάσης ΑΤΕΟ 4321 Β Μ2 1.539.657 
10 Ασφαλτική αντιολισθηρή στρώση ΤΕΟ 4521 ΝΒ Μ2 1.539.657 
IV. ΣΗΜΑΝΣΗ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
11 Πινακίδες 2 x 2 Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Μ2 362 
12 Πινακίδες πλευράς 1.20 απλής όψης Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 362 
13 Πινακίδες πλευράς 0.90 απλής όψης Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 362 
14 Χιλιοµετρικοί δείκτες Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 362 
15 Οριοδείκτες Σχ. ΑΤΥΕ 6620,1 Τεµ. 3.624 
16 ∆είκτες οριοθέτησης Σχ. ΑΤΕΟ 2548 Τεµ. 3.624 
17 Στύλοι πινακίδων 3 Σχ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ-5 Τεµ. 726 
18 Στύλοι πινακίδων 1 Σχ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ-5 Τεµ. 362 
19 Οριζόντια διαγράµµιση Σχ. ΑΤΟΕ 7725 km 89 
V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
20 Σωληνωτός οχετός  M 612 
21 Τεχνικά ανοίγµατος έως 8.00m  M2 3.876 
22 Τεχνικά ανοίγµατος 10.00 έως 

30.00m 
 M2 10.540 

23 Τεχνικά ανοίγµατος άνω των 
30.00m 

 M2 8.075 

24 Cut and cover  M2 - 
25 Σήραγγα  M2 - 
VI. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   90.6 
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Πίνακας 10.9  Συγκεντρωτική προµέτρηση Εναλλακτικής Χάραξης 1  

Συγκεντρωτική προµέτρηση Εναλλακτικής Χάραξης 1 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο Αναλύσεων 
Τιµών 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

I. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-

ηµιβραχώδες µε µεταφορά άνω των 
700m 

ΑΤΕΟ 1123 Α Μ3 164.755 

2 Όρυξη δε έδαφος βραχώδες µε 
µεταφορά άνω των 50m 

ΑΤΕΟ 1132 Μ3 70.609 

3 Ισοπέδωση οδού µε διαµορφωτήρα ΑΤΕΟ 1140 Μ2 82.016 
4 Κατασκευή επιχωµάτων ΑΤΕΟ 1530 Μ3 102.463 
II. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 
5 Κατασκευή υποβάσεως ΑΤΕΟ 3121 Β Μ3 24.605 
6 Κατασκευή βάσεως πάχους 10cm ΑΤΕΟ 3211 Β Μ2 158.534 
III. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
7 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

5cm 
ΑΤΕΟ 4521 Β Μ2 77.892 

8 Αντιυδρόφιλα υλικά ΑΤΕΟ 4800 kgr 8.431 
9 Ασφαλτική στρώση βάσης ΑΤΕΟ 4321 Β Μ2 77.892 
10 Ασφαλτική αντιολισθηρή στρώση ΤΕΟ 4521 ΝΒ Μ2 77.892 
IV. ΣΗΜΑΝΣΗ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
11 Πινακίδες 2 x 2 Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Μ2 18 
12 Πινακίδες πλευράς 1.20 απλής όψης Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 18 
13 Πινακίδες πλευράς 0.90 απλής όψης Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 18 
14 Χιλιοµετρικοί δείκτες Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 18 
15 Οριοδείκτες Σχ. ΑΤΥΕ 6620,1 Τεµ. 183 
16 ∆είκτες οριοθέτησης Σχ. ΑΤΕΟ 2548 Τεµ. 183 
17 Στύλοι πινακίδων 3 Σχ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ-5 Τεµ. 37 
18 Στύλοι πινακίδων 1 Σχ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ-5 Τεµ. 18 
19 Οριζόντια διαγράµµιση Σχ. ΑΤΟΕ 7725 km 5 
V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
20 Σωληνωτός οχετός   17 
21 Τεχνικά ανοίγµατος έως 8.00m   272 
22 Τεχνικά ανοίγµατος 10.00 έως 

30.00m 
  680 

23 Τεχνικά ανοίγµατος άνω των 
30.00m 

  0 

24 Cut and cover   0 
25 Σήραγγα   0 
VI. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   4.6 
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Πίνακας 10.10  Συγκεντρωτική προµέτρηση Εναλλακτικής Χάραξης 2  

Συγκεντρωτική προµέτρηση Εναλλακτικής Χάραξης 2 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο Αναλύσεων 
Τιµών 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

I. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-

ηµιβραχώδες µε µεταφορά άνω των 
700m 

ΑΤΕΟ 1123 Α Μ3 563.033 

2 Όρυξη δε έδαφος βραχώδες µε 
µεταφορά άνω των 50m 

ΑΤΕΟ 1132 Μ3 241.300 

3 Ισοπέδωση οδού µε διαµορφωτήρα ΑΤΕΟ 1140 Μ2 172.991 
4 Κατασκευή επιχωµάτων ΑΤΕΟ 1530 Μ3 1.021.453 
II. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 
5 Κατασκευή υποβάσεως ΑΤΕΟ 3121 Β Μ3 51.897 
6 Κατασκευή βάσεως πάχους 10cm ΑΤΕΟ 3211 Β Μ2 334.385 
III. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
7 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

5cm 
ΑΤΕΟ 4521 Β Μ2 164.293 

8 Αντιυδρόφιλα υλικά ΑΤΕΟ 4800 kgr 17.782 
9 Ασφαλτική στρώση βάσης ΑΤΕΟ 4321 Β Μ2 164.293 
10 Ασφαλτική αντιολισθηρή στρώση ΤΕΟ 4521 ΝΒ Μ2 164.293 
IV. ΣΗΜΑΝΣΗ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
11 Πινακίδες 2 x 2 Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Μ2 39 
12 Πινακίδες πλευράς 1.20 απλής όψης Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 39 
13 Πινακίδες πλευράς 0.90 απλής όψης Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 39 
14 Χιλιοµετρικοί δείκτες Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 39 
15 Οριοδείκτες Σχ. ΑΤΥΕ 6620,1 Τεµ. 386 
16 ∆είκτες οριοθέτησης Σχ. ΑΤΕΟ 2548 Τεµ. 386 
17 Στύλοι πινακίδων 3 Σχ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ-5 Τεµ. 77 
18 Στύλοι πινακίδων 1 Σχ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ-5 Τεµ. 39 
19 Οριζόντια διαγράµµιση Σχ. ΑΤΟΕ 7725 km 10 
V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
20 Σωληνωτός οχετός   102 
21 Τεχνικά ανοίγµατος έως 8.00m   476 
22 Τεχνικά ανοίγµατος 10.00 έως 

30.00m 
  1.870 

23 Τεχνικά ανοίγµατος άνω των 
30.00m 

  0 

24 Cut and cover   0 
25 Σήραγγα   0 
VI. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   9.7 
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Πίνακας 10.11  Συγκεντρωτική προµέτρηση Εναλλακτικής Χάραξης 3 

Συγκεντρωτική προµέτρηση Εναλλακτικής Χάραξης 3 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο Αναλύσεων 
Τιµών 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

I. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-

ηµιβραχώδες µε µεταφορά άνω των 
700m 

ΑΤΕΟ 1123 Α Μ3 677.355 

2 Όρυξη δε έδαφος βραχώδες µε 
µεταφορά άνω των 50m 

ΑΤΕΟ 1132 Μ3 290.295 

3 Ισοπέδωση οδού µε διαµορφωτήρα ΑΤΕΟ 1140 Μ2 172.166 
4 Κατασκευή επιχωµάτων ΑΤΕΟ 1530 Μ3 939.114 
II. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 
5 Κατασκευή υποβάσεως ΑΤΕΟ 3121 Β Μ3 51.650 
6 Κατασκευή βάσεως πάχους 10cm ΑΤΕΟ 3211 Β Μ2 332.790 
III. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
7 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

5cm 
ΑΤΕΟ 4521 Β Μ2 163.509 

8 Αντιυδρόφιλα υλικά ΑΤΕΟ 4800 kgr 17.697 
9 Ασφαλτική στρώση βάσης ΑΤΕΟ 4321 Β Μ2 163.509 
10 Ασφαλτική αντιολισθηρή στρώση ΤΕΟ 4521 ΝΒ Μ2 163.509 
IV. ΣΗΜΑΝΣΗ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
11 Πινακίδες 2 x 2 Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Μ2 38 
12 Πινακίδες πλευράς 1.20 απλής όψης Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 38 
13 Πινακίδες πλευράς 0.90 απλής όψης Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 38 
14 Χιλιοµετρικοί δείκτες Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 38 
15 Οριοδείκτες Σχ. ΑΤΥΕ 6620,1 Τεµ. 385 
16 ∆είκτες οριοθέτησης Σχ. ΑΤΕΟ 2548 Τεµ. 385 
17 Στύλοι πινακίδων 3 Σχ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ-5 Τεµ. 77 
18 Στύλοι πινακίδων 1 Σχ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ-5 Τεµ. 38 
19 Οριζόντια διαγράµµιση Σχ. ΑΤΟΕ 7725 km 10 
V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
20 Σωληνωτός οχετός   17 
21 Τεχνικά ανοίγµατος έως 8.00m   612 
22 Τεχνικά ανοίγµατος 10.00 έως 

30.00m 
  595 

23 Τεχνικά ανοίγµατος άνω των 
30.00m 

  680 

24 Cut and cover   0 
25 Σήραγγα   0 
VI. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   9.6 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  
 
 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ         
   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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Πίνακας 10.12  Συγκεντρωτική προµέτρηση Εναλλακτικής Χάραξης 4  

Συγκεντρωτική προµέτρηση Εναλλακτικής Χάραξης 4 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο Αναλύσεων 
Τιµών 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

I. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-

ηµιβραχώδες µε µεταφορά άνω των 
700m 

ΑΤΕΟ 1123 Α Μ3 1.122.442 

2 Όρυξη δε έδαφος βραχώδες µε 
µεταφορά άνω των 50m 

ΑΤΕΟ 1132 Μ3 481.046 

3 Ισοπέδωση οδού µε διαµορφωτήρα ΑΤΕΟ 1140 Μ2 148.651 
4 Κατασκευή επιχωµάτων ΑΤΕΟ 1530 Μ3 2.118.132 
II. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 
5 Κατασκευή υποβάσεως ΑΤΕΟ 3121 Β Μ3 44.595 
6 Κατασκευή βάσεως πάχους 10cm ΑΤΕΟ 3211 Β Μ2 287.336 
III. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
7 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

5cm 
ΑΤΕΟ 4521 Β Μ2 141.177 

8 Αντιυδρόφιλα υλικά ΑΤΕΟ 4800 kgr 15.280 
9 Ασφαλτική στρώση βάσης ΑΤΕΟ 4321 Β Μ2 141.177 
10 Ασφαλτική αντιολισθηρή στρώση ΤΕΟ 4521 ΝΒ Μ2 141.177 
IV. ΣΗΜΑΝΣΗ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
11 Πινακίδες 2 x 2 Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Μ2 33 
12 Πινακίδες πλευράς 1.20 απλής όψης Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 33 
13 Πινακίδες πλευράς 0.90 απλής όψης Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 33 
14 Χιλιοµετρικοί δείκτες Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 33 
15 Οριοδείκτες Σχ. ΑΤΥΕ 6620,1 Τεµ. 332 
16 ∆είκτες οριοθέτησης Σχ. ΑΤΕΟ 2548 Τεµ. 332 
17 Στύλοι πινακίδων 3 Σχ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ-5 Τεµ. 66 
18 Στύλοι πινακίδων 1 Σχ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ-5 Τεµ. 33 
19 Οριζόντια διαγράµµιση Σχ. ΑΤΟΕ 7725 km 8 
V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
20 Σωληνωτός οχετός   204 
21 Τεχνικά ανοίγµατος έως 8.00m   442 
22 Τεχνικά ανοίγµατος 10.00 έως 

30.00m 
  170 

23 Τεχνικά ανοίγµατος άνω των 
30.00m 

  6.800 

24 Cut and cover   8.017 
25 Σήραγγα   17.320 
VI. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   8.3 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  
 
 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ         
   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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Πίνακας 10.13 Συγκεντρωτική προµέτρηση Εναλλακτικής Χάραξης 5  

Συγκεντρωτική προµέτρηση Εναλλακτικής Χάραξης 5 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο Αναλύσεων 
Τιµών 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

I. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-

ηµιβραχώδες µε µεταφορά άνω των 
700m 

ΑΤΕΟ 1123 Α Μ3 368.685 

2 Όρυξη δε έδαφος βραχώδες µε 
µεταφορά άνω των 50m 

ΑΤΕΟ 1132 Μ3 158.008 

3 Ισοπέδωση οδού µε διαµορφωτήρα ΑΤΕΟ 1140 Μ2 79.694 
4 Κατασκευή επιχωµάτων ΑΤΕΟ 1530 Μ3 387.300 
II. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 
5 Κατασκευή υποβάσεως ΑΤΕΟ 3121 Β Μ3 23.908 
6 Κατασκευή βάσεως πάχους 10cm ΑΤΕΟ 3211 Β Μ2 154.046 
III. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
7 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

5cm 
ΑΤΕΟ 4521 Β Μ2 75.687 

8 Αντιυδρόφιλα υλικά ΑΤΕΟ 4800 kgr 8.192 
9 Ασφαλτική στρώση βάσης ΑΤΕΟ 4321 Β Μ2 75.687 
10 Ασφαλτική αντιολισθηρή στρώση ΤΕΟ 4521 ΝΒ Μ2 75.687 
IV. ΣΗΜΑΝΣΗ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
11 Πινακίδες 2 x 2 Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Μ2 18 
12 Πινακίδες πλευράς 1.20 απλής όψης Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 18 
13 Πινακίδες πλευράς 0.90 απλής όψης Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 18 
14 Χιλιοµετρικοί δείκτες Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 18 
15 Οριοδείκτες Σχ. ΑΤΥΕ 6620,1 Τεµ. 178 
16 ∆είκτες οριοθέτησης Σχ. ΑΤΕΟ 2548 Τεµ. 178 
17 Στύλοι πινακίδων 3 Σχ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ-5 Τεµ. 36 
18 Στύλοι πινακίδων 1 Σχ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ-5 Τεµ. 18 
19 Οριζόντια διαγράµµιση Σχ. ΑΤΟΕ 7725 km 4 
V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
20 Σωληνωτός οχετός   34 
21 Τεχνικά ανοίγµατος έως 8.00m   170 
22 Τεχνικά ανοίγµατος 10.00 έως 

30.00m 
  0 

23 Τεχνικά ανοίγµατος άνω των 
30.00m 

  0 

24 Cut and cover   0 
25 Σήραγγα   0 
VI. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   4.5 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  
 
 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ         
   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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Πίνακας 10.14 Συγκεντρωτική προµέτρηση ∆ευτερευουσών οδών  

Συγκεντρωτική προµέτρηση ∆ευτερευουσών Οδών 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο Αναλύσεων 
Τιµών 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

I. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-

ηµιβραχώδες µε µεταφορά άνω των 
700m 

ΑΤΕΟ 1123 Α Μ3 703.782 

2 Όρυξη δε έδαφος βραχώδες µε 
µεταφορά άνω των 50m 

ΑΤΕΟ 1132 Μ3 301.622 

3 Ισοπέδωση οδού µε διαµορφωτήρα ΑΤΕΟ 1140 Μ2 295.933 
4 Κατασκευή επιχωµάτων ΑΤΕΟ 1530 Μ3 692.050 
II. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 
5 Κατασκευή υποβάσεως ΑΤΕΟ 3121 Β Μ3 88.774 
6 Κατασκευή βάσεως πάχους 10cm ΑΤΕΟ 3211 Β Μ2 554.077 
III. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
7 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

5cm 
ΑΤΕΟ 4521 Β Μ2 267.596 

8 Αντιυδρόφιλα υλικά ΑΤΕΟ 4800 kgr 28.962 
9 Ασφαλτική στρώση βάσης ΑΤΕΟ 4321 Β Μ2 267.596 
10 Ασφαλτική αντιολισθηρή στρώση ΤΕΟ 4521 ΝΒ Μ2 267.596 
IV. ΣΗΜΑΝΣΗ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
11 Πινακίδες 2 x 2 Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Μ2 118 
12 Πινακίδες πλευράς 1.20 απλής όψης Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 118 
13 Πινακίδες πλευράς 0.90 απλής όψης Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 118 
14 Χιλιοµετρικοί δείκτες Σχ. ΑΤΟΕ 6541 Τεµ. 118 
15 Οριοδείκτες Σχ. ΑΤΥΕ 6620,1 Τεµ. 1.192 
16 ∆είκτες οριοθέτησης Σχ. ΑΤΕΟ 2548 Τεµ. 1.192 
17 Στύλοι πινακίδων 3 Σχ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ-5 Τεµ. 240 
18 Στύλοι πινακίδων 1 Σχ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ-5 Τεµ. 118 
19 Οριζόντια διαγράµµιση Σχ. ΑΤΟΕ 7725 km 27 
V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
20 Σωληνωτός οχετός   153 
21 Τεχνικά ανοίγµατος έως 8.00m   60 
22 Τεχνικά ανοίγµατος 10.00 έως 

30.00m 
  3.510 

23 Τεχνικά ανοίγµατος άνω των 
30.00m 

  0 

24 Cut and cover   0 
25 Σήραγγα   0 
VI. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   30 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  
 
 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ         
   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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10. 9  Συγκεντρωτικός  Προϋπολογισµός   
 
Τέλος στο τµήµα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά ο συγκεντρωτικός (συνοπτικός) 
προϋπολογισµός των εργασιών κατασκευής για το σύνολο του έργου της Κύριας 
Χάραξης και των Εναλλακτικών Χαράξεων 1 έως 5 µε τιµές του ∆’ τριµήνου 1999.    
 

 
Πίνακας 10.15  Συγκεντρωτικός προϋπολογισµός Κύριας Χάραξη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 
( µε τιµές ∆’ τριµήνου 1999 ) 

Χ.Θ. Αρχής -  Χ.Θ. Τέλους ∆απάνη ( δρχ.) 

0 + 000,00 – 18 + 330,89 5.136.337.039 
18 + 330,89 – 22 + 896,41 1.236.219.638 
22 + 896,41 – 27 + 739,14 1.352.513.995 
27 + 739,14 – 36 + 910,74 2.618.724.849 
36 + 910,74 – 48 + 375,28 3.373.109.283 
48 + 375,28 – 56 + 817,65 6.348.284.784 
56 + 817,65 – 86 + 127,61 7.195.561.969 
86 + 127,61 – 90 + 567,58 1.085.020.064 
Άθροισµα 28.345.771.621 
Στηθαίο ασφαλείας New Jersey 900.000.000 
Σύνολο 1 29.245.771.621 
Γ.Ε. και Ε.Ο. ( 18% ) 5.264.238.892 
Σύνολο 2  34.510.010.513 
Απρόβλεπτα 1.489.989.487 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 36.000.000.000 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  
 
 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ         
   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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Πίνακας 10.16  Συγκεντρωτικός προϋπολογισµός Εναλλακτικών Χαράξεων  
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 10.17   Συγκεντρωτικός προϋπολογισµός Έργου 
 

 
 
 

 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΞΕΩΝ 
( µε τιµές ∆’ τριµήνου 1999 ) 

Εναλλακτική Χάραξη ∆απάνη ( δρχ ) 

Χ.Θ.18+330,89 – Χ.Θ.22+896,41 της Κύριας Χάραξης 973.122.788 
Χ.Θ.27+739,14 – Χ.Θ.36+910,74 της Κύριας Χάραξης 2.593.589.091 
Χ.Θ.27+739,14 – Χ.Θ.36+910,74 της Κύριας Χάραξης 2.597.371.762 
Χ.Θ.48+375,28 - Χ.Θ.56+817,65 της Κύριας Χάραξης 14.977.527.590 
Χ.Θ.86+127,61 - Χ.Θ.90+567,58 της Κύριας Χάραξης 1.044.589.933 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
( µε τιµές ∆’ τριµήνου 1999 ) 

Κύρια Χάραξη 36.000.000.000 
∆ευτερεύουσες Οδοί  5.000.000.000 
Γενικό σύνολο ( δρχ ) 41.000.000.000 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  
 
 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 
 

11.1 Γενικά 
 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναλύσαµε τις δαπάνες του έργου, οι οποίες είναι 
και άµεσες. Όλες όµως οι µέθοδοι αξιολόγησης συγκοινωνιακών έργων καταλήγουν 
όχι µόνο σε σύγκριση δαπανών που απαιτούνται για την κατασκευή και λειτουργία 
του, αλλά και σε σύγκριση ωφελειών που συνεπάγεται η πραγµατοποίηση του έργου 
αυτού. Σε αντίθεση µε τις δαπάνες, οι ωφέλειες είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 
έµµεσες. Οι ωφέλειες που σχετίζονται µε την υλοποίηση οδικών έργων διακρίνονται 
σε ποσοτικοποιήσιµες και µη ποσοτικοποιήσιµες .  

   
 
 

 Ποσοτικοποιήσιµες Ωφέλειες  
Οι ωφέλειες αυτές περιλαµβάνουν :  
 
• Μείωση λειτουργικών δαπανών των οχηµάτων, λόγω της βελτίωσης των 
συνθηκών κυκλοφορίας, αύξησης των ταχυτήτων λειτουργίας, µείωσης της 
απόστασης κ.α. Στις λειτουργικές αυτές δαπάνες περιλαµβάνονται καύσιµα, 
ελαστικά, απόσβεση, συντήρηση, λιπαντικά καθώς και αµοιβή οδηγού για τα 
φορτηγά και τα λεωφορεία. Οι δαπάνες για το κόστος λειτουργίας εκφράζονται σε 
δρχ. / χλµ.  
• Μείωση των χρόνων µετακίνησης, λόγω αύξησης των ταχυτήτων και σε 
µερικές περιπτώσεις µείωσης της απόστασης. Η αξία χρόνου εκφράζεται σε δρχ. / 
ώρα και προκύπτει από το σκοπό µετακίνησης, το µέσο µεταφοράς και τα στοιχεία 
εισοδήµατος. 
• Μείωση του κόστους συντήρησης στον νέο δρόµο σε σχέση µε το κόστος 
συντήρησης στον παλιό δρόµο.    
• Υπολειµµατική αξία του έργο, δηλαδή η αξία που θα έχει το συγκοινωνιακό 
έργο στο τέλος της οικονοµικής του ζωής. 
• Επιπτώσεις στο Α.Ε.Π. και την απασχόληση, µε ταυτόχρονη δηµιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης. 
 
 
 
 

 Μη Ποσοτικοποιήσιµες Ωφέλειες 
Εκτός από τις παραπάνω ποσοτικοποιήσιµες ωφέλειες, υπάρχουν και ορισµένες άλλες 
µη ποσοτικοποιήσιµες εύκολα, οι οποίες προκύπτουν από την υλοποίηση οδικών 
έργων. 
Σαν τέτοιες ωφέλειες θεωρούνται οι παρακάτω : 
• Μείωση των τροχαίων ατυχηµάτων, λόγω καλύτερων γεωµετρικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών, καθώς και άλλων επεµβάσεων  (πχ. διαχωριστική 
νησίδα, έλεγχος προσβάσεων κ.τ.λ.). Η ωφέλεια αυτή εκφράζει την µείωση του 
κοινωνικού κόστους θανάτων, τραυµατισµών και ζηµιών που προσδιορίζεται µε 
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δείκτες ατυχηµάτων ανάλογα µε τα διανυόµενα οχηµατοχιλιόµετρα, τα 
χαρακτηριστικά του έργου, το επίπεδο εξυπηρέτησης κ.τ.λ.  
• Μείωση ρύπων και θορύβου, δηλαδή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
• Εξοικονόµηση χρόνου µεταφοράς των εµπορευµάτων, λόγω εξοικονόµησης 
χρόνου µετακίνησης. 
• Περιφερειακή ανάπτυξη  
• Βελτίωση άνεσης και ποιότητας υπηρεσίας  
• Εθνική ολοκλήρωση και ασφάλεια  
 
 

Οι οικονοµικοί δείκτες που θα εκτιµηθούν δίνουν το µέγεθος της 
αποδοτικότητας του εξεταζόµενου έργου. Μία πρώτη ένδειξη για την οικονοµική 
ορθότητα της προτεινόµενης επένδυσης, είναι, όπως γνωρίζουµε ο λόγος ωφέλειας-
δαπάνες (Ω/∆) να είναι > = 1. Αυτό βέβαια προϋποθέτει, ότι το σύνολο των ωφελειών 
και των δαπανών θα είναι γνωστό.  
 
 
 

 

11.2  Ποσοτικοποιήσιµες   Ωφέλειες  
 

11.2.1 Ωφέλειες από την  µείωση του  λειτουργικού  κόστους   
 
• Γενικά  

Οι εξοικονοµήσεις που προκύπτουν από την µείωση των δαπανών χρήσεως 
των οχηµάτων αποτελούν ένα σηµαντικό όφελος, το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπ’ 
όψιν κατά την διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών προγραµµάτων σε 
αυτοκινητόδροµους. Το λειτουργικό κόστος των οχηµάτων σε ένα οδικό έργο 
εξαρτάται από  τα γεωµετρικά του χαρακτηριστικά δηλαδή τις κλίσεις , τις καµπύλες, 
την ποιότητα του οδοστρώµατος κ.τ.λ.  

Η µείωση του κόστους λειτουργίας, ως ωφέλεια από µια συγκοινωνιακή 
υποδοµή είναι διαφορετική και εξαρτάται από την ζήτηση : κανονική, εκτρεπόµενη 
παραγωγή . 

 
 Μείωση κόστους λειτουργίας κανονικής ζήτησης  

Κανονική ζήτηση είναι εκείνη που θα υφίστατο και χωρίς την δηµιουργία της νέας 
συγκοινωνιακής υποδοµής. Για να διερευνηθεί όµως η επίπτωση της νέας αυτής 
υποδοµής, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν όχι το κόστος λειτουργίας µετά την 
δηµιουργία της νέας συγκοινωνιακής υποδοµής, αλλά το κόστος λειτουργίας που θα 
προέκυπτε χωρίς την δηµιουργία αυτής. 
  

 Μείωση κόστους λειτουργίας εκτρεπόµενης ζήτησης  
Εκτρεπόµενη ζήτηση είναι εκείνη που εκτρέπεται από την παλαιά υποδοµή στην νέα . 
Η διαφορά κόστους που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν πρέπει να αναφέρεται όχι στο 
µέσο αλλά στο οριακό κόστος. 
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 Μείωση κόστους λειτουργίας παράγωγης ζήτησης  
Παράγωγη είναι η ζήτηση που προκαλείται από την νέα συγκοινωνιακή υποδοµή. 
Αυτό το οποίο πρέπει να εξετασθεί είναι τι ποσοστό της παράγωγης ζήτησης έχει 
προκληθεί από το µειωµένο κόστος λειτουργίας. Το ποσοστό αυτό εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από την ελαστικότητα της ζήτησης. 
   
 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία επηρεάζουν την ταχύτητα και τον χρόνο 
µετακίνησης των οχηµάτων, άρα και το λειτουργικό τους κόστος, αφού είναι γνωστή 
η επίδραση της ταχύτητας στο κόστος λειτουργίας του οχήµατος.  Το λειτουργικό 
κόστος των οχηµάτων σε συνάρτηση µε την ταχύτητα του οχήµατος αναπαριστάται 
από παραβολική καµπύλη, δηλαδή υψηλό κόστος σε χαµηλές και υψηλές ταχύτητες 
και σχετικά χαµηλό κόστος σε µεσαίες ταχύτητες. 

Σε αντίθεση µε άλλες δαπάνες και οφέλη, οι δαπάνες χρήσης οχηµάτων 
αντιπροσωπεύουν χρηµατικές αξίες. Οι δαπάνες χρήσης των οχηµάτων γενικά 
εκφράζονται ως κόστος ανά χιλιόµετρο και είναι συνάρτηση της απόστασης, του 
χρόνου και της ταχύτητας. 

Τα επί µέρους στοιχεία των δαπανών χρήσης των οχηµάτων που συνήθως 
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του λειτουργικού κόστους και αποτελούν το 
αντιληπτό λειτουργικό κόστος είναι τα παρακάτω : 
• Κατανάλωση καυσίµου (δαπάνη ανά km) 
• Κατανάλωση λαδιών µηχανής (συνήθως απαιτείται αλλαγή λαδιών ανά 5.000km) 
• ∆απάνη για συντήρηση του οχήµατος  
• Ασφάλιση  
• Φόροι  
• Κόστος οδηγών για λεωφορεία και φορτηγά  
 
Επίσης λειτουργικές δαπάνες µη αντιληπτές για τον χρήστη που δεν 
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του λειτουργικού κόστους είναι : 
• ∆απάνη αλλαγής ελαστικών (συνήθως απαιτείται αλλαγή ελαστικών ανά 50.000 – 
60.000 km) 
• Απόσβεση οχήµατος (σχετίζεται µε τα διανυόµενα χιλιόµετρα αλλά και µε την 
ηλικία του αυτοκινήτου)  
 
 

 

11.2.2  Υπολογισµός ωφελειών από την µείωση του λειτουργικού κόστους    
 

Το λειτουργικό κόστος των οχηµάτων, όπως αναφέραµε εκφράζεται ως 
κόστος ανά χιλιόµετρο και εξαρτάται από την ταχύτητα και το είδος του οχήµατος 
και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του οδοστρώµατος.  

Το λειτουργικό κόστος των διάφορων κατηγοριών των οχηµάτων σύµφωνα µε 
τελευταίες πηγές από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 
είναι, σύµφωνα µε τον πίνακα 11.1 : 
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 Πίνακας 11.1  Λειτουργικό κόστος οχηµάτων  
    Πηγή : Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 

 
Στον πίνακα αυτό τα διαθέσιµα στοιχεία για µοτοσικλέτες δεν υπάρχουν, 

γεγονός που δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήµατα στην περαιτέρω ανάλυσή µας, 
αφού το ποσοστό τους ανέρχεται µόλις στο 2,42% της συνολικής κυκλοφορίας και το 
λειτουργικό τους κόστος είναι αισθητά µικρότερο από αυτό των ελαφρών οχηµάτων, 
των λεωφορείων και των φορτηγών.  
 

Οι τιµές του πίνακα αντιπροσωπεύουν το αντιληπτό ετήσιο λειτουργικό 
κόστος των οχηµάτων και περιλαµβάνουν : 
• Κόστος καυσίµων  
• Κόστος λιπαντικών  
• Συντήρηση 
• Ασφάλιση  
• Φόρους 
• Κόστος οδηγών για λεωφορεία και φορτηγά. 
 

Στον πίνακα αυτό δεν περιλαµβάνονται τα λειτουργικά έξοδα µη αντιληπτά 
από τον χρήστη όπως φθορά ελαστικών και απόσβεση οχήµατος. 

Σε γενικές γραµµές λοιπόν, όπως προκύπτει από τον πίνακα, φαίνεται ότι όσο 
πιο µικρές και πιο µεγάλες είναι οι ταχύτητες των οχηµάτων τόσο πιο µεγάλες είναι οι 
δαπάνες λειτουργίας τους, ενώ στις µεσαίες ταχύτητες οι δαπάνες µικραίνουν. 

Υποθέτουµε ότι η σύνθεση της κυκλοφορίας του οδικού τµήµατος που 
µελετάµε θα παραµείνει σταθερή µε την σηµερινή και είναι αυτή που δείχνει ο 
πίνακας 11.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Πίνακας 11.2  Ποσοστό συµµετοχής κάθε τύπου οχήµατος στην σύνθεση  
                       κυκλοφορίας 
         Πηγή : ∆ΜΕΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Ταχύτητα 
Λειτουργίας 

(km/h) 

Ι.Χ. 
(Μ.Ο Ευρώ ) 

Λεωφορεία 
( Ευρώ ) 

Βαρέα Φορτηγά 
( Ευρώ ) 

50 0,25 1,70 1,50 
65 0,20 1,50 1,40 
80 0,17 1,45 1,30 
100  0,15 1,40 1,25 
120 0,20 1,60 1,40 

ΤΥΠΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Ελαφρά οχήµατα 81% 
Λεωφορεία 3% 
φορτηγά 14% 
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Η λειτουργική ταχύτητα  για ένα οδικό δίκτυο είναι η µέση ταχύτητα που 

επιτυγχάνεται σε συνθήκες ανεµπόδιστης ροής . Ανεµπόδιστη (ή µη διακοπτόµενη) 
ροή ονοµάζεται αυτή που αντιστοιχεί σε κυκλοφορία που αναπτύσσεται κατά µήκος 
του οδικού τµήµατος και δεν εµποδίζεται από άλλα κυκλοφοριακά ρεύµατα είτε από 
υποχρεωτικές αλλαγές πορείας (λόγω προπορευόµενων ή αντιθέτως κινούµενων 
οχηµάτων). 

 Η µέγιστη ταχύτητα είναι, στην προκειµένη περίπτωση, η ταχύτητα µελέτης, 
αλλά και το επιτρεπόµενο από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όριο ταχύτητας στην 
χώρα . Η προαναφερόµενη ταχύτητα λειτουργίας (120 χλµ / ώρα) αφορά τα ελαφρά 
οχήµατα (Ι.Χ., ΤΑΞΙ, ηµιφορτηγά), ενώ η ταχύτητα λειτουργίας των βαρέων 
οχηµάτων (φορτηγά, λεωφορεία) θεωρείται ότι είναι κατά περίπου 10% µικρότερη, 
δηλαδή 100 χλµ / ώρα . 

 
Σύµφωνα µε την υπάρχουσα χάραξη στο οδικό τµήµα της Εθνικής οδού 

Πάτρας–Τρίπολης η απόσταση µεταξύ Πάτρας και Τρίπολης ανέρχεται στα 171km, 
ενώ το µέγιστο επιτρεπτό όριο ταχύτητας που υποδεικνύεται από την σήµανση του 
δρόµου είναι  100km στο σύνολο του δρόµου. Το υφιστάµενο οδικό τµήµα ανήκει 
στη κατηγορία οδού ΑΙΙ. Για τον υπολογισµό των ωφελειών του χρήστη, αλλά και 
γενικότερα για την εύρεση του χρόνου διαδροµής χρησιµοποιείται η λειτουργική 
ταχύτητα  (V85 ). Η λειτουργική ταχύτητα του αυτοκινητόδροµου (V85), η ταχύτητα 
δηλαδή µε την οποία θα κινηθεί ανεµπόδιστα το 85% των οχηµάτων είναι 120 
χιλιόµετρα την ώρα. 

 Η ταχύτητα λειτουργίας των βαρέων οχηµάτων και λεωφορείων θεωρείται ότι 
είναι 15%  µικρότερη αυτής των Ι.Χ.. Εποµένως, η ταχύτητα µε την οποία θα 
κινούνται τα λεωφορεία και τα φορτηγά θα είναι  100 χλµ. / ώρα . 

 
 

Για την λειτουργική ταχύτητα, κάθε κατηγορίας οχηµάτων, για την υφιστάµενη 
οδό έχουµε τις εξής δαπάνες λειτουργίας (εφαρµόζουµε την γραµµική παρεµβολή που 
αναφέραµε στο  6 ο  κεφάλαιο) : 

• Για τα ελαφρά οχήµατα: 
 λ= 0,15 + (0,15-0,17) x [(100-90)/(100-80)] = 0,15 - 0,02 x 0,50  ή  λ=0,14Ευρώ 
 

• Για τα λεωφορεία :  
λ= 1,40 +(1,40-1,45) x [(100-90)/(100-80) = 1,40 - 0,05 x 0,50  ή  λ=1,375Ευρώ 
 

• Για τα φορτηγά : 
 λ= 1,25+ (1,25-1,30) x [(100-90)/(100-80)] = 1,25  - 0,05 x 0,50  ή  λ=1,225Ευρώ 

 
Για την λειτουργική ταχύτητα, κάθε κατηγορίας οχηµάτων, για την νέα οδό τώρα  

έχουµε τις παρακάτω δαπάνες λειτουργίας, µε την ίδια λογική : 
• Για τα ελαφρά οχήµατα: 

 λ= 0,20 + (0,20-0,15) x [(120-100)/(120-90)] = 0,20 +0,05 x 0,66  ή  λ=0,233Ευρώ 
 

• Για τα λεωφορεία :  
λ= 1,60 +(1,60-1,40) x [(120-100)/(120-90) = 1,60 +0,2 x 0,66  ή  λ=1,73Ευρώ 
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• Για τα φορτηγά : 
 λ= 1,40+ (1,40-1,25) x [(120-100)/(120-90)] = 1,40  + 0,15 x 0,66  ή  λ=1,50Ευρώ 

Το µήκος της υφιστάµενης οδού είναι 171χλµ. και το συνολικό αντιληπτό 
λειτουργικό κόστος οχηµάτων για την νέα χάραξη προκύπτει  : 

 
(Λ.Κ.Ο) = (0,81 x 0,233 + 0,03 x 1,73 + 0,14 x 1,50) x 171 =  
                                            ( 0,19 + 0,05 + 0,21 ) x 171 =  76,95 Ευρώ / όχηµα 
 

Το συνολικό αντιληπτό λειτουργικό κόστος οχηµάτων για την σηµερινή–ήδη 
υπάρχουσα  χάραξη προκύπτει οµοίως: 
 
(Λ.Κ.Ο) = (0,81 x 0,14 + 0,03 x 1,375 + 0,14 x 1,225) x 171 =  
                                            ( 0,1134 + 0,041 + 0,171 ) x 171 =  55.64  Ευρώ / όχηµα 
 
 
∆ηλαδή µεταξύ των δύο οδών υπάρχει διαφορά στο (Λ.Κ.Ο) ίση µε 21,31 Ευρώ / 
όχηµα 
 
 
 
 

11.2.3 Ωφέλειες από την µείωση του χρόνου µετακίνησης 
 
• Γενικά 

Ο βασικός λόγος των επενδύσεων σε οδικά δίκτυα δεν είναι άλλος από την 
βελτίωση των συνθηκών του ταξιδιού και της µεταφοράς, εποµένως µια σηµαντική 
παράµετρος που περιλαµβάνεται στην δηµιουργία ή αντικατάσταση ενός οδικού 
τµήµατος είναι η µείωση του χρόνου µετάβασης από ένα σηµείο σε ένα άλλο. Η 
µείωση του χρόνου µετακίνησης έχει οικονοµική αξία και για τον χρήστη του έργου 
αλλά και για την εθνική οικονοµία γενικότερα, αφού ο χρόνος αυτός θα διατεθεί στην 
παραγωγική διαδικασία αυξάνοντας έτσι το συνολικό προϊόν της χώρας . 

Βέβαια η αξία του χρόνου για τους χρήστες είναι διαφορετική και εξαρτάται 
τόσο από την ιδιότητα του καθενός (επιχειρηµατίας, δηµόσιος υπάλληλος, εργάτης, 
αγρότης, φοιτητής) όσο και από τους λόγους της µετακίνησής του. Έτσι πιο ‘υψηλή’ 
αξία χρόνου θα έχει η µετακίνηση που αφορά την εργασία και την παραγωγή, παρά η 
µετακίνηση που αφορά µη παραγωγικούς σκοπούς, όπως αναψυχή και διασκέδαση. 
Επίσης η αξία από την µείωση του χρόνου διαδροµής εξαρτάται ορισµένες φορές και 
από το είδος και την ποσότητα των εµπορευµατικών µεταφορών. 

Σαν γενικό συµπέρασµα µπορούµε να καταλήξουµε πως η ποσοτικοποίηση σε 
χρηµατικές µονάδες της αξίας λόγω της µείωσης του χρόνου διαδροµής εξαρτάται 
από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες και αποτελεί για τα περισσότερα 
συγκοινωνιακά έργα την σηµαντικότερη συνιστώσα ωφελειών για το σύνολο των 
χωρών και συµπυκνώνει από µόνη της περισσότερο από 50% των συνολικών 
ωφελειών. 

Ο χρόνος δεν αποτελεί ένα αποθηκεύσιµο καταναλωτικό αγαθό, ούτε είναι 
ένα καθ’ ολοκληρία εµπορεύσιµο αγαθό, παρ’ όλο που ένα άτοµο µπορεί µερικές 
φορές να εξοικονοµήσει χρόνο ενός άλλου ατόµου. Η έλλειψη όµως αυτή, 
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αποθηκευσιµότητας και εµπορευσιµότητας σηµαίνει ότι η αξία που αποδίδεται σε ένα 
τµήµα του χρόνου (λεπτά , ώρες κ.τ.λ.) θα διαφέρει από άτοµο σε άτοµο. 

Παρ’ όλο που οι µονάδες του εξοικονοµούµενου χρόνου µετακίνησης είναι 
αντιληπτές και κατανοητές από όλους, εν τούτοις δεν είναι και τόσο καθαρό το πώς 
σταθµίζεται ο χρόνος. Και αυτό  γιατί υπάρχουν ορισµένα ζητήµατα που έχουν σχέση 
µε  : 
Κατηγορίες του χρόνου µετακίνησης : κατά την διάρκεια εργασίας, από και προς την 
εργασία, για λόγους αναψυχής  
Είδος οχηµάτων : ελαφρά οχήµατα, λεωφορεία, βαριά οχήµατα  
Πληρότητα του συγκοινωνιακού µέσου 
 
        
 
Πιο συγκεκριµένα :   
 
α . Μετακίνηση κατά την διάρκεια του χρόνου εργασίας  
 Η πλέον διαδεδοµένη µέθοδος προσδιορισµού της αξίας του χρόνου µετακίνησης 
κατά την διάρκεια του χρόνου εργασίας είναι αυτή που στηρίζεται στην αρχή ότι όλος 
ο χαµένος χρόνος λόγω µετακίνησης θα µπορούσε εναλλακτικά να χρησιµοποιηθεί 
για παραγωγικούς σκοπούς. Με βάση αυτή την αρχή, ο χαµένος χρόνος εργασίας 
αποτιµάται ως το συνολικό κόστος για τον εργοδότη, δηλαδή µισθός, ασφαλιστικές 
εισφορές και όποιες άλλες επιβαρύνσεις υπάρχουν. 
 
β. Μετακίνηση κατά την διάρκεια µη εργάσιµου χρόνου  
Οι αξίες του χρόνου µετακίνησης για τις διάφορες κατηγορίες µη εργάσιµου χρόνου 
προσδιορίζονται µε βάση τις παρατηρούµενες προτιµήσεις που εκφράζονται στις 
επιλογές των ταξιδιωτών, καθώς επίσης και στην δεδηλωµένη προτίµηση στις 
κοινωνικές έρευνες που γίνονται και έχουν σαν στόχο να δείξουν τις προτιµήσεις των 
πολιτών σε δαπάνες µετακινήσεων µε διάφορα µεταφορικά µέσα και µε διαφορετικές 
συνθήκες, σε σύγκριση µε άλλες ενδεχόµενες δαπάνες εντός και εκτός του τοµέα 
µεταφορών. 
Το κύριο πλεονέκτηµα των µελετών παρατηρούµενης προτίµησης είναι ότι 
χρησιµοποιείται η πραγµατική συµπεριφορά των ταξιδιωτών προκειµένου να 
προσδιοριστούν οι διάφορες αξίες του χρόνου µετακίνησης. 
Αντίθετα οι µελέτες δεδηλωµένης προτίµησης βασίζονται σε επιλογές τις οποίες θα 
ελάµβαναν οι ταξιδιώτες µε βάση µια υποθετική κατάσταση. Οι αναφερόµενες 
προτιµήσεις τους ενδεχοµένως να επηρεάζονται είτε από την εικόνα που θέλουν να 
δώσουν προς τα έξω για τον εαυτό τους είτε από την υπόθεση που κάνουν ότι οι 
απαντήσεις τους ίσως να επηρεάσουν την κρατική πολιτική. Από την άλλη όµως 
πλευρά, οι µελέτες δεδηλωµένης προτίµησης µπορούν να συγκεντρώσουν 
πληροφορίες για ευρύτερη γκάµα υποθετικών επιλογών.    
 
 
γ . Είδος οχηµάτων 
∆ιαφορετικά οχήµατα αποκτούν και διαφορετικές αξίες χρόνου ανάλογα µε τον 
σκοπό και την πληρότητα. Για τα φορτηγά γενικά ο χρόνος µετακίνησης θεωρείται ως 
χρόνος εργασίας για τους οδηγούς αλλά και τους συνοδηγούς. Για τα λεωφορεία το 
θέµα είναι διαφορετικό, δεδοµένου ότι για µεν τους οδηγούς ο χρόνος µετακίνησης 
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είναι χρόνος εργασίας, ενώ για τους επιβάτες για µικρό µέρος αυτών θεωρείται ως 
χρόνος εργασίας, ενώ για τους περισσότερους ως χρόνος αναψυχής.    
 

11.2.4 Υπολογισµός ωφελειών από την µείωση του χρόνου διαδροµής στο 
υπό µελέτη οδικό τµήµα   
 

Στην παράγραφο αυτή θα υπολογίσουµε την εξοικονόµηση του χρόνου 
ταξιδιού των χρηστών του υπό µελέτη οδικού έργου, που θα προκύψει από την 
µείωση της απόστασης και την αύξηση της µέσης ταχύτητας των οχηµάτων. Ο 
εξοικονοµούµενος χρόνος αποτιµάται σε οικονοµική αξία µε βάση την µέση ωριαία 
αποζηµίωση εργασίας και σε συνάρτηση µε τον σκοπό του ταξιδιού.  

Θα χρησιµοποιήσουµε τις ποιο πρόσφατες µελέτες που έχουµε από στοιχεία 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τοπογράφων Μηχανικών για 
την  ‘τιµολόγηση της αξίας του χρόνου σε ένα οδικό τµήµα’  ως εξής : 

 
• Επιβατικά Ι.Χ. : 15 Ευρώ / ώρα / όχηµα 
• Λεωφορεία  :  50 Ευρώ / ώρα / όχηµα  

  
Στον υπολογισµό της εξοικονόµησης του χρόνου ταξιδιού δεν συµπεριλαµβάνεται 

η εξοικονόµηση του χρόνου των οδηγών (και βοηθών) των φορτηγών και των 
λεωφορείων, καθώς το κόστος της εργασίας τους (αµοιβή) συµπεριλαµβάνεται στο 
λειτουργικό κόστος των οχηµάτων που υπολογίστηκε σε προηγούµενη παράγραφο. 
Άρα θα υπολογίσουµε την εξοικονόµηση χρόνου για τους επιβάτες- πελάτες των 
λεωφορείων και τους αναβάτες των δικύκλων. 

Η σύνθεση της κυκλοφορίας του υφιστάµενου δρόµου, που αναµένεται να 
παραµείνει σταθερή και στον νέο διαµορφωµένο δρόµο και να  είναι : 
 

• ∆ίκυκλα : 2% 
• Ελαφρά οχήµατα  :  81% 
• Λεωφορεία  : 3% 
• Φορτηγά  : 14% 

 
Εξάλλου υπολογίζεται ότι ο αριθµός επιβατών ανά όχηµα είναι 2,5 για τα 

ελαφρά οχήµατα, 30 για τα λεωφορεία (µη συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού και του  
προσωπικού), 1 για τα δίκυκλα (η πιθανή ύπαρξη συνεπιβάτη θεωρείται αµελητέα) 
και 1,2 για τα φορτηγά. Επίσης θεωρούµε ότι οι µετακινήσεις των εξεταζόµενων 
επιβατών είναι  και στις τρεις εξεταζόµενες κατηγορίες οχηµάτων, κατά 50% µε 
σκοπό την εργασία. Εποµένως εφόσον γνωρίζουµε για όλες τις κατηγορίες οχηµάτων 
την αξία του χρόνου παίρνουµε και για τα δίκυκλα σε σχέση µε τα Ι.Χ. ότι είναι : 
 

• ∆ίκυκλα: (15 Ευρώ / ώρα / όχηµα) / 2,5  =  6 Ευρώ / ώρα / όχηµα 
 
Όπως έχουµε προαναφέρει η νέα χάραξη έχει συνολικό µήκος 171χλµ. 
Ένα ελαφρύ όχηµα ή ένα δίκυκλο θα διανύει την νέα χάραξη, όπου θα έχει 

λειτουργική ταχύτητα 120 χλµ / ώρα, σε 1 ώρα και 50 λεπτά, ενώ την υφιστάµενη 
που έχει λειτουργική ταχύτητα 100 χλµ / ώρα, σε 2 ώρες και 20 λεπτά. Εποµένως οι 
επιβάτες του ελαφρού οχήµατος και ο αναβάτης του δικύκλου θα εξοικονοµούν µισή 
ώρα. 
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Αντίστοιχα ένα λεωφορείο θα διανύει την νέα χάραξη, όπου θα έχει 
λειτουργική ταχύτητα 100 χλµ / ώρα σε 3 ώρες, ενώ την υφιστάµενη, όπου έχει 
λειτουργική ταχύτητα 85 χλµ / ώρα, σε 2 ώρες και 35 λεπτά. Εποµένως οι επιβάτες 
του λεωφορείου θα εξοικονοµούν  25 λεπτά. 

Αν  τώρα, συνδυάσουµε την σύνθεση της κυκλοφορίας, την εξοικονόµηση 
χρόνου για κάθε κατηγορία οχήµατος και την αξία χρόνου για την κατηγορία, 
υπολογίζουµε την αξία εξοικονόµησης χρόνου ανά όχηµα που προσφέρει η χρήση 
του νέου οδικού έργου και η οποία είναι : 

 
 

0,02 x 6 x (30 / 60) + 0,81 x 15 x (30 / 60) + 0,03 x 50 x ( 25 / 60)  = 
  0,06 + 6,075 + 0,625 ή  6,76   Ευρώ / όχηµα . 
 

 

11.2.5 Υπολειµµατική αξία του έργου 
 

Το κόστος λειτουργίας του έργου ορίστηκε για µια χρονική µονάδα. Στην εξέλιξη 
της ζωής του έργου ο βαθµός χρησιµοποίησης του έργου δεν παραµένει σταθερός. 
Έτσι έχει νόηµα το αθροιστικό κόστος λειτουργίας για µια σηµαντική χρονική 
περίοδο, την περίοδο οικονοµικής ζωής του έργου. Στο τέλος της οικονοµικής ζωής 
του το έργο σε πολλές περιπτώσεις έχει κάποια αξία, αλλά διαφορετική του µηδενός. 
Η αξία αυτή λέγεται υπολειµµατική αξία του έργου. 

Το άθροισµα του κόστους κατασκευής και του κόστους λειτουργίας για την 
περίοδο οικονοµικής ζωής του έργου µείον την υπολειµµατική αξία αυτού ορίζεται 
ως το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου. 
 
 
Φυσική ζωή ενός συγκοινωνιακού έργου είναι το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο 
το έργο µπορεί να επιβιώσει συντηρούµενο και να παρέχει ασφάλεια κατά την 
λειτουργία του. 
 
 
Οικονοµική ζωή ενός συγκοινωνιακού έργου είναι το χρονικό διάστηµα µέσα στο 
οποίο το έργο µπορεί να προσφέρει υπηρεσία υπό συνθήκες ανταγωνιστικές ως προς 
τα άλλα µέσα. Η οικονοµική ζωή ενός έργου υπολείπεται της φυσικής του ζωής. 
 
 
Υπολειµµατική αξία ενός συγκοινωνιακού έργου λέγεται η αξία που έχει το έργο 
στο τέλος της οικονοµικής του ζωής .  
 
 
 

Στο υπό µελέτη οδικό τµήµα θεωρήθηκε ως οικονοµική ζωή του έργου τα 20 
χρόνια, ενώ λαµβάνουµε σαν δεδοµένο πως η φυσική ζωή των τεχνικών έργων είναι 
για την µεν οδοστρωσία 30 έτη, για τα τεχνικά έργα 75 χρόνια και για τα 
χωµατουργικά 90 έτη. Η σχέση που µας δίνει την υπολειµµατική αξία των διαφόρων 
τµηµάτων των έργων είναι :   
Υ. Α. = [ Σ.Α. / ( Φ. Ζ. ) ] x [ ( Φ. Ζ. ) – ( Ο. Ζ. ) ] x  F          
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όπου ( Υ. Α. ) : Η υπολειµµατική αξία σε τιµές 2005  
( Σ. Α. ) : Η σηµερινή αξία που ισούται µε το κόστος κατασκευής  
( Φ. Ζ.) : Η φυσική ζωή σε έτη 
(Ο. Ζ. ) : Η οικονοµική ζωή σε έτη  
( F ) : Συντελεστής χρησιµότητας που εκφράζει την εκτίµηση για την χρησιµότητα 
των κατασκευών στο τέλος της περιόδου αξιολόγησης. Ο υπολογισµός των στοιχείων 
γίνεται στον επόµενο πίνακα  11.3. 
 

 
Πίνακας 11.3   Υπολειµµατική αξία τεχνικών έργων  
 

 

11.2.6 Επιπτώσεις στο  Α.Ε.Π. και την απασχόληση  
 
 Μια µεταβολή των έµµεσων φόρων µεταβάλλει τις τιµές των προϊόντων και 
εφόσον τα χρηµατικά εισοδήµατα των ατόµων µένουν αµετάβλητα, τα πραγµατικά 
εισοδήµατα µεταβάλλονται. Έτσι αν γίνει σε µια οικονοµική επένδυση  ( ∆Ι ) τότε το 
εισόδηµα  ( ∆Υ ) θα µεταβληθεί σύµφωνα µε την σχέση :   
∆Υ = ∆Ι x B−1

1  

 
όπου ∆Υ  : εισόδηµα  
∆Ι  :  επένδυση 
Β  :  οριακή ροπή για κατανάλωση που κυµαίνεται από 0,75 έως 0,80  
 B−1

1  : πολλαπλασιαστής επενδύσεων  

 
Οι δύο πολλαπλασιαστές που προκύπτουν για  Β1 = 0,75 και για Β2 = 0,80 είναι :  
α1 =  75,01

1
− = 4 και  

 
 α2  = 80,01

1
− = 5  

 
 

Η κατασκευή του έργου, δηλαδή η επένδυση, όπως αναλύθηκε και 
παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο είναι 106εκ. Ευρώ. Άρα για την µεν 
πρώτη περίπτωση οδηγεί σε µια αύξηση του Α.Ε.Π.  4 x 106 εκ. Ευρώ = 424εκ.Ευρώ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΞΙΑ 
( ΕΥΡΩ ) 

ΦΥΣΙΚΗ
ΖΩΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

( ΕΥΡΩ ) 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 42.962.083,

98 
90 0,8 24.822.537,49 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  85.391.986,
56 

75 0,8 45.542.393,28 

Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 52.002.093,
55 

30 0,6 5.200.209,35 
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Για την δεύτερη περίπτωση 5 x 106εκ. Ευρώ = 530εκ. Ευρώ . Επειδή στην πράξη τα 
µεγέθη αυτά είναι µικρότερα κρίνεται ρεαλιστική µια µείωση της τάξης του 30%, 
οπότε προκύπτει µια συνολική αύξηση του Α.Ε.Π. των 300εκ. Ευρώ έως 370εκ. 
Ευρώ.  

Από το συνολικό µέγεθος του Α.Ε.Π. µπορούν να υπολογισθούν οι νέες 
θέσεις εργασίας που µπορεί να δηµιουργηθούν, αν θεωρηθεί ότι από το πρόσθετο 
αυτό τµήµα του Α.Ε.Π. κατανέµεται µεταξύ αγροτικού εισοδήµατος, αµοιβής της 
εργασίας και αµοιβής του κεφαλαίου σύµφωνα µε την σχέση 20 : 50 : 30 . Εποµένως 
προκύπτουν ως αµοιβή εργασίας συνολικά τα ποσά των 300εκ.Ευρώ έως  
370εκ.Ευρώ. 

Με την παραδοχή µιας µέσης αµοιβή εργαζοµένου 12.000Ευρώ ετησίως 
προκύπτουν αντίστοιχα, µετά την ολοκλήρωση του έργου και για το σύνολο του 
χρονικού ορίζοντα – 20 χρόνια, από   20000.12

.424
x

Εεκ  = 1.770 έως     

20000.12
.530

x
Εεκ  = 2.210 νέες θέσεις εργασίας σε όλους τους τοµείς της 

οικονοµίας.  
 
 
 

11.2.7 ∆ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης   
 

Από την επένδυση για την κατασκευή και λειτουργία του υπό µελέτη οδικού 
έργου θα χρησιµοποιηθούν νέες θέσεις εργασίας. Αρχικά θα υπολογίσουµε την 
απασχόληση που σχετίζεται άµεσα µε την υλοποίηση του έργου. Σύµφωνα µε τα 
δεδοµένα της ελληνικής αγοράς, το κόστος των έργων οδοποιίας κατανέµεται µεταξύ 
αµοιβής κεφαλαίου, αµοιβής εργασίας και κόστους πρώτων υλών σύµφωνα µε την 
σχέση 20 : 15 : 65. Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου είναι 106 εκ. Ευρώ 
(δεν περιλαµβάνεται το εργολαβικό όφελος, ΦΠΑ). Αν θεωρηθεί σαν µία µέση 
ετήσια αµοιβή ανά εργαζόµενο (στο συγκεκριµένο έργο) τα 12.000 Ευρώ, τότε κατά 
την φάση της κατασκευής προκύπτουν : 

 
 

106.000.000 x 0,15 / 12.000 =  1325 ανθρωπο - έτη 
 

Αν µάλιστα θεωρήσουµε ότι το 50%, των ανθρωπο-ετών αυτών καλύπτονται 
από ανέργους και ότι το επίδοµα ανεργίας ανέρχεται σε 3.800 Ευρώ ανά έτος, τότε η 
εξοικονόµηση από τα επιδόµατα ανεργίας (για τα τρία πρώτα χρόνια κατασκευής του 
έργου) είναι : 

3 x 1325 x 0,5 x 3.800 =  7.552.500 Ευρώ 

 

Εξάλλου, κατά την λειτουργία του έργου, θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας τόσο για την επάνδρωση των σταθµών διοδίων, όσο και για την συντήρηση 
της οδού. 

Τέλος η αύξηση του ΑΕΠ που θα προκύψει από την νέα επένδυση, και που 
υπολογίστηκε στην παράγραφο 10.6, αναµένεται να δηµιουργήσει νέες θέσεις 
απασχόλησης. Θεωρείται ότι η αύξηση αυτή του εισοδήµατος θα κατανεµηθεί µεταξύ 
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αγροτικού εισοδήµατος , αµοιβή της εργασίας και αµοιβή κεφαλαίου σύµφωνα µε την 
σχέση 20:50:30 και ότι η µέση ετήσια αµοιβή εργαζόµενου είναι 12.000 Ευρώ. Τότε 
στα 21 πρώτα χρόνια λειτουργίας µετά την υλοποίηση του έργου θα δηµιουργηθούν 
(σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας) : 

 

424.000.000  x  0,5 / 12.000 = 17.670  ανθρωπο-έτη 

 

Από αυτές πρέπει να αφαιρεθούν οι θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή του 
έργου που έχουν ήδη υπολογιστεί. ∆ηλαδή οι νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν 
από την αύξηση του εισοδήµατος είναι : 

 
17.670 – 1.325  =  16.345  ανθρωπο-έτη 

 
 Κάποιες από αυτές τις νέες θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας στους κλάδους που θα προµηθεύσουν το έργο µε πρώτες ύλες. Ο αριθµός 
αυτών των θέσεων αναµένεται σηµαντικός , αφού οι κλάδοι αυτοί θα απορροφήσουνε 
το µεγαλύτερο µέρος της δαπάνης του έργου. Όµως ο ακριβής υπολογισµός του 
αριθµού αυτού είναι δύσκολος στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 

 
 

 

 11.3  Μη Ποσοτικοποιήσιµες  Ωφέλειες    
 

11.3.1  Ωφέλειες από την µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων   
 
• Γενικά  

Οι µεταφορές αποτελούν µια ιδιαίτερη δραστηριότητα που απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή. Τα ατυχήµατα που σχετίζονται µε τις µεταφορές αφορούν όχι µόνο αυτούς 
που εµπλέκονται άµεσα στην µεταφορική διαδικασία αλλά και τρίτους. Συνήθως το 
πρόβληµα των ατυχηµάτων στις µεταφορές ταυτίζεται µε τα σοβαρά και συχνά 
θανατηφόρα ατυχήµατα, που συµβαίνουν σε καθηµερινή βάση στις οδικές 
µεταφορές. Λιγότερο συχνά αλλά περισσότερο ανησυχητικά εξαιτίας της 
σοβαρότητάς τους αποτελούν οι θαλάσσιες, σιδηροδροµικές και αεροπορικές 
καταστροφές. 

Οι βελτιώσεις στην ασφάλεια και οι µειώσεις στον αριθµό των ατυχηµάτων 
αποτελούν σοβαρά ζητήµατα που λαµβάνονται υπ’ όψιν σε όλα τα επενδυτικά 
προγράµµατα και τις πολιτικές που αφορούν οδικά έργα. Βελτιώσεις στον σχεδιασµό 
αυτοκινήτων, στο όριο ταχύτητας, στους ελέγχους οδήγησης, στους κανονισµούς 
σχετικά µε την ζώνη, στην αυστηρή εφαρµογή κανονισµών σχετικά µε την 
κατανάλωση αλκοόλ, καθώς επίσης και το όλο πεδίο των σύγχρονων τεχνικών 
διαχείρισης κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για τα αυτοκίνητα, τα ποδήλατα και τους 
πεζούς έχουν συνεισφέρει  σηµαντικά στην σύγκριση του αριθµού των ατυχηµάτων, 
ενώ παράλληλα έχουν αυξηθεί τα επίπεδα χρήσεως των οδικών µετακινήσεων. 
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Σύµφωνα µε την επικρατούσα αντίληψη σήµερα, µείωση ατυχηµάτων 
αποδίδεται σε επενδύσεις οδικών έργων όταν λαµβάνουν χώρα οι παρακάτω 
µεταβολές : 
• µια επένδυση έχει σαν αποτέλεσµα µεταβίβαση από ένα λιγότερο ασφαλή τρόπο 
µετακίνησης σε ένα ασφαλέστερο 
• µια επένδυση έχει σαν αποτέλεσµα µια αναδιάταξη κυκλοφορίας προς ένα 
ασφαλέστερο δρόµο  

• το επίπεδο που εκτίθεται κανείς σε κίνδυνο (διανυόµενα χιλιόµετρα) 
µειώνεται.     

Επίσης στατιστικές αναλύσεις έχουν αποδείξει ότι ο αριθµός των ατυχηµάτων 
δεν είναι ανεξάρτητος από τα διάφορα στοιχεία της οδού. Έτσι ο δείκτης ατυχηµάτων 
µειώνεται :  
• όσο αυξάνεται το πλάτος του οδοστρώµατος , των ερεισµάτων  
• µε τον διαχωρισµό των αντίθετων ρευµάτων κυκλοφορίας  
• µε αύξηση της οριζόντιας καµπύλης (µεγαλύτερη των 200 µέτρων) 
• µε παρεµβολή κλωθοειδούς κατά την µετάβαση από ευθυγραµµία σε κυκλικό τόξο 
για ακτίνες µικρότερες των 200 µέτρων  
• όσο µικρότερη είναι η κατά µήκος κλίση του οδικού τµήµατος  
• όσο µεγαλύτερο είναι το µήκος ορατότητας  
• όσο αυξάνει η ταχύτητα µελέτης µέχρι την τιµή των 80 χιλιοµέτρων την ώρα . 
 
 

Όλα τα ατυχήµατα δεν παρουσιάζουν την ίδια σηµασία από άποψη σοβαρότητας. 
Συνήθως χρησιµοποιείται η εξής διαφοροποίηση : 
 

• Θανατηφόρο ατύχηµα 
• Ατύχηµα µε σωµατικές βλάβες (δυνατή η διάκριση σε βαριές και ελαφρές) 
• Ατύχηµα µε υλικές ζηµιές µόνο. 
 
 
Το κόστος των ατυχηµάτων περιλαµβάνει συνήθως τις υλικές ζηµιές, τα έξοδα 

ιατρικής περίθαλψης, την απώλεια των ωρών εργασίας, την απώλεια χρήσης του 
αυτοκινητοδρόµου, τα νοµικά έξοδα και την µείωση της αξίας λόγω υλικών ζηµιών. 
Επίσης µπορεί να περιλαµβάνει την απώλεια εσόδων από µελλοντική παραγωγή, τα 
έξοδα κηδείας και τα διοικητικά έξοδα των ασφαλειών. 

Για να γίνουν συγκρίσιµα τα µεγέθη των ατυχηµάτων χρησιµοποιούνται 
διάφοροι δείκτες ατυχηµάτων που ανάγουν τον αριθµό ή τα αποτελέσµατα των 
ατυχηµάτων (νεκροί, τραυµατίες, συνολικό κόστος) ως προς κάποιο µέγεθος που 
εκφράζει το οδικό έργο στο οποίο αντιστοιχούν. Σε εθνική ή διαπεριφερειακή 
κλίµακα χρησιµοποιούνται συνήθως τρεις  δείκτες ατυχηµάτων για ένα συγκεκριµένο 
έτος ή περίοδο :  
 

• ανά 10.000 κατοίκους  
• ανά 10.000 κυκλοφορούντα οχήµατα 
• ανά 100 εκατοµµύρια οχηµατο-χιλιόµετρα για την εξεταζόµενη περίοδο . 

  
Είναι προφανές ότι ο τελευταίος δείκτης είναι ακριβέστερος αφού περιλαµβάνει 

και τον βαθµό χρησιµοποίησης των οχηµάτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 
µικροκλίµακα (οδός, κόµβος) σε αντίθεση µε τους άλλους δύο. Πρέπει, όµως, να 
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σηµειωθεί ότι και οι τρεις δεν κάνουν διαφοροποίηση (ως προς τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά) µεταξύ των ατυχηµάτων που περιλαµβάνουν, µειώνοντας έτσι την 
αξιοπιστία τους. 

Κρίσιµο σηµείο αναφοράς για την αξιολόγηση του βαθµού ασφαλείας µιας οδού 
προτείνεται τιµή του δείκτη ατυχηµάτων ίση µε 2 ατυχήµατα / 610  οχηµατο-
χιλιόµετρα . 
 
 
 
• Ατυχήµατα στην Ελλάδα  

Στην  χώρα µας το πρόβληµα δεν είναι καταγραµµένο στο σύνολό του. Ίσως 
υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τους τραυµατισµούς από τροχαία ατυχήµατα, 
αλλά δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τις κακώσεις στο σύνολό τους. Στην χώρα µας εκ 
προοιµίου δηµιουργείται η αίσθηση ότι δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία από κάποια 
υπηρεσία, τα οποία να καταγράφουν µε σχετική ακρίβεια το πρόβληµα. Μεµονωµένα 
νοσοκοµεία έχουν στοιχεία που αφορούν την κίνησή τους, αλλά δεν υπάρχει 
ξεχωριστός εθνικός µηχανισµός καταγραφής του τραύµατος εκτός από αυτόν της 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας . 

Η οδική ασφάλεια δεν είναι οµοιόµορφη στο σύνολο των περιοχών της χώρας. 
Τα πιο σοβαρά ατυχήµατα συµβαίνουν στις εθνικές οδούς όπου η σοβαρότητα των 
ατυχηµάτων είναι διπλάσια από την µέση σοβαρότητα των ατυχηµάτων στο σύνολο 
του δικτύου, ενώ αντίθετα η σοβαρότητα των ατυχηµάτων περιορίζεται σηµαντικά 
στις κατοικηµένες περιοχές . 

Ειδικά  για την χώρα µας εντός των κυριότερων αιτιών των τροχαίων 
ατυχηµάτων, βρίσκονται :    
• Η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, (ολισθηρότητα, ατελής σήµανση, 
ανεπαρκή γεωµετρικά χαρακτηριστικά, κακή ορατότητα κλπ). 
• Το µεγάλο ποσοστό των βαρέων και αγροτικών οχηµάτων, που λόγω των µικρών 
τους ταχυτήτων, προκαλούν µεγάλο αριθµό προσπερασµάτων. 
• Η παρόδια ανάπτυξη χωρίς κατάλληλο έλεγχο των προσβάσεων κατά µήκος των 
κύριων οδών. 
 
 

Στην Ελλάδα  το 98% των ατυχηµάτων στις µεταφορές είναι οδικά 
ατυχήµατα. Τα υπόλοιπα µέσα µεταφοράς (σιδηρόδροµοι, αεροπλάνα, πλοία) 
προκαλούν µόλις το 2% των ατυχηµάτων στις µεταφορές. Στον επόµενο πίνακα 11.4 
παρουσιάζονται σε αριθµούς για την τελευταία δεκαετία  
• τα ατυχήµατα στο σύνολο της χώρας 
• το σύνολο των νεκρών και βαριά τραυµατισµένων  
 

Τα τροχαία ατυχήµατα, αποτελούν για την Παγκόσµια κοινότητα, την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και κατά µείζονα λόγο για τη χώρα µας, Εθνικό και 
Κοινωνικό πρόβληµα άµεσης αντιµετώπισης . 
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1.Τα καταγραφέντα µεγέθη που συνιστούν και αναδεικνύουν το πρόβληµα (σε ετήσια 
βάση ) είναι :  

• Στην Παγκόσµια Κοινότητα, καταγράφονται ένα εκατοµµύριο θανατηφόρα 
οδικά ατυχήµατα ετησίως (Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας). 

• Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σηµειώνονται 3,5 εκατοµµύρια οδικά ατυχήµατα 
µε 42.000 νεκρούς και 1,7 εκατοµµύρια τραυµατίες, εκ των οποίων το 10 – 12% θα 
περιπέσουν σε µόνιµες αναπηρίες (οι αριθµοί αυτοί είναι υποτιµηµένοι λόγω 
πληµµελούς καταγραφής ) . 

• Στην Ελλάδα , κατά µέσο όρο, σηµειώνονται 22.000 οδικά ατυχήµατα, µε 
2.100 νεκρούς και 32.000 τραυµατίες, εκ των οποίων 3.200 έως 3.500 άτοµα 
απολήγουν σε µόνιµες αναπηρίες. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε 24ωρο έχουµε 6 
νεκρούς και 67 τραυµατίες , από τροχαία ατυχήµατα . 

• Ο συνολικός αριθµός νεκρών και τραυµατιών στη χώρα µας από τους δύο 
Παγκόσµιους Πολέµους, τους Βαλκανικούς και της Κύπρου, είναι µικρότερος από το 
συνολικό αριθµό των νεκρών και των τραυµατιών που προέκυψαν από τα τροχαία 
ατυχήµατα για την χρονική περίοδο από το 1964 έως το 2000. 
2.      Τα τροχαία ατυχήµατα καταγράφονται, ως πρώτη αιτία θανάτου για τα άτοµα 
ηλικίας έως 40 ετών (ακολουθούν τα καρδιοαγγειακά προβλήµατα και ο καρκίνος). 
3.      Το 80% νεκρών και τραυµατιών – από τα τροχαία ατυχήµατα – ανήκουν στην 
ηλικιακή οµάδα των 16 – 44 ετών, µε ότι αυτό συνεπάγεται για τις οικογένειες, την 
δηµογραφική εξέλιξη της χώρας , την κοινωνική συνοχή και την Εθνική Οικονοµία. 
4.      Το κοινωνικό - οικονοµικό κόστος των τροχαίων ατυχηµάτων, σε ετήσια βάση, 
υπολογίζεται1: 
 
 
• Για την Ε.Ε. σε 160 δις Ευρώ (54,5 τρις δρχ) . 
•  Για την Ελλάδα σε 2.500.000 Ευρώ  (850 δις δρχ) µόνο για την απώλεια ζωής 
(νεκροί). 
 
 

Ο αριθµός αυτός είναι πλήρως υποτιµηµένος διότι δεν περιλαµβάνει το 
κόστος των τραυµατιών και του ανθρωπίνου κεφαλαίου (απολεσθέν παραγωγικό 
έργο, πόνος, θλίψη, οδύνη) και άλλων παραµέτρων, τα οποία συνεκτιµούµενα 
ανέρχονται σε 1 δις Ευρώ . 

Η Ελλάδα (και η Πορτογαλία) βρίσκεται στο χαµηλότερο επίπεδο οδικής 
ασφάλειας µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  µε υπερδιπλάσιο – κατά 
κεφαλήν – αριθµό θανατηφόρων τροχαίων ατυχηµάτων, από τον µέσο όρο των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και σχεδόν πενταπλάσιο από τη Σουηδία και το 
Ηνωµένο Βασίλειο, που πρωτεύουν στο επίπεδο οδικής ασφάλειας . 

Τα δύο τελευταία χρόνια, έχει καταγραφεί µικρή αναβάθµιση του επιπέδου 
οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, µε αντίστοιχη µείωση σε νεκρούς και τραυµατίες, η 
οποία εάν έχει συνέπεια και συνέχεια, υπολογίζεται ότι το 2015, θα επιφέρει µείωση 
κατά 40% στο αντίστοιχο αριθµό νεκρών σε σχέση µε το 2000. 

Στις ηµιαστικές περιοχές (δηµοτικά και κοινοτικά δίκτυα) καταγράφονται τα 
περισσότερα τροχαία ατυχήµατα της τάξεως του 51%, και κατά τους θερινούς µήνες 
φτάνουν στο 55%, ενώ στο Εθνικό δίκτυο έχουµε ένα ποσοστό της τάξεως του 36%, 
και στο επαρχιακό δίκτυο 13%. 

                                                 
1 ∆ιαδίκτυο: www.pasipka.gr (6o Πανελλαδικό Ιατρικοινωνικό συνέδριο (διήµερο)) 
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Παρά το γεγονός ότι στο τροχαίο ατύχηµα εµπλέκονται,  ο οδηγός 
(άνθρωπος), το όχηµα και οι υποδοµές του οδικού περιβάλλοντος (οδόστρωµα, 
σχεδίαση, σήµανση κ.τ.λ.) κύριος υπαίτιος θεωρείται ο οδηγός - ανθρώπινη 
συµπεριφορά – και η έλλειψη συµµόρφωσης του στις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

Καρδιά της µείωσης των τροχαίων ατυχηµάτων είναι η ενηµέρωση και η 
πρόληψη. Ως πρωτογενείς παράγοντες πρόληψης στη µείωση των τροχαίων 
ατυχηµάτων κατεγράφησαν, η ταχύτητα, το αλκοόλ και το κακό οδικό δίκτυο. 

Η Ελλάδα παρουσιάζει τροµακτικές στατιστικές για την οδική ασφάλεια 
συγκρινόµενη µε τις άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας . Όπως δείχνει ο 
πίνακας που ακολουθεί, η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα που αυξάνει τους θανάτους ανά 
εκατοµµύριο κατοίκων από το 1996. Επιπλέον, στην Ελλάδα  ‘δεν υπάρχει επίσηµος 
οργανισµός που χειρίζεται θέµατα οδικής ασφάλειας’  (Ο.Ο.Σ.Α., 1997) . Ενώ στην 
Σουηδία για παράδειγµα, για αυτό το θέµα υπάρχει συνεργασία µεταξύ των 
υπουργείων Επικοινωνιών, Παιδείας, ∆ικαιοσύνης, Οδικής ∆ιαχείρισης (υπεύθυνου 
για την ασφάλεια του εθνικού οδικού δικτύου), των αστυνοµικών αρχών, των δήµων 
και εθελοντικών οργανώσεων (Ο.Ο.Σ.Α., 1997). 

 
 

 
 Πίνακας 11.4 Θάνατοι σχετικοί σε οδικά ατυχήµατα ανά εκατοµµύριο κατοίκων 
   Πηγή :  Eurostat. Statistics in Focus, Transport 03/2000. 
 
 

Οι στατιστικές αυτές δεν περιλαµβάνουν µόνο τους οδηγούς και τους επιβάτες 
τον µηχανοκίνητων οχηµάτων, αλλά και τους πεζούς και τους οδηγούς και 
επιβαίνοντες σε δίτροχα οχήµατα. 
 

Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι το 2000 υπήρξε για πρώτη φορά µετά 
από πολλά χρόνια µείωση των ατυχηµάτων κατά 5,5% σε σχέση µε το 1999, µείωση 
των νεκρών κατά 3,6% και των τραυµατιών κατά 6,1%. 
Τα στοιχεία των πρώτων  εννιά µηνών του 2002 δείχνουν ότι θα σηµειωθεί περαιτέρω 
µείωση που φαίνεται ότι µέχρι το τέλος του χρόνου σε σχέση µε το 2000 µπορεί να 
ξεπεράσει το 12% στα ατυχήµατα, το 6% στους νεκρούς και το 13%  στους 
τραυµατίες. 
Τα παραπάνω αναφέρθηκαν κατά τις εργασίες του 9ου Συνεδρίου του συλλόγου 
φοιτητών πολιτικών µηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) µε θέµα την ‘Οδική ασφάλεια’ . 
 
 
 

 
Χώρα 

 

1990 

 

1996 

 

1998 

% µεταβολή 

1996 - 1998 

Σουηδία 90 61 60 -33% 

Ελλάδα 202 197 212 +5% 

Πορτογαλία 305 275 243 -20% 

ΕΚ-15 155 117 114 -26% 
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Πίνακας 11.5  Οδικά τροχαία ατυχήµατα – Παθόντες σε όλη την χώρα 
     Πηγή : Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, ∆ιεύθυνση Τροχαίας 
 
 
 

Από τον πίνακα αυτόν µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα τελευταία χρόνια 
στην χώρα µας τα τροχαία ατυχήµατα είναι η αιτία για τον θάνατο σχεδόν έξι πολιτών 
κάθε µέρα, καθώς κάθε χρόνο συµβαίνουν περίπου 20.000 οδικά ατυχήµατα στα 
οποία σκοτώνονται περισσότεροι από 2.000 οδηγοί, επιβάτες και πεζοί και 
τραυµατίζονται περίπου 30.000 µέχρι το έτος 2000. Τα επόµενα έτη ο συνολικός 
αριθµός παθόντων παραµένει µεγάλος (27.894 που αντιστοιχεί σε µείωση της τάξης 
του 16% από το 2000), αλλά για πρώτη φορά πέφτει κάτω από 30.000 άτοµα, ενώ η 
πτωτική τάση συνεχίζεται και το έτος 2002.  
 Από το σύνολο των παθόντων, αξιοσηµείωτο είναι το ποσοστό τόσο των 
πεζών που είτε προκαλούν είτε παρά την θέλησή τους εµπλέκονται σε ένα ατύχηµα, 
αλλά και των νεαρής ηλικίας ανθρώπων από 18–29 ετών. Τα ποσοστά αυτά 
παρουσιάζονται στον πίνακα 11.6  που ακολουθεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΑΘΟΝΤΕΣ 

ΕΤΟΣ ΘΑΝΑ- 
ΤΗΦΟΡΑ 

ΣΩΜ. 
ΒΛΑΒΕΣ 
(σοβαρά–
ελαφρά) 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΚΡΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 
( σοβαρά – 
ελαφρά ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1990 1.760 20.884 22.644 1.981 31.145 33.126 
1991 1.752 21.478 23.230 2.014 31.840 33.854 
1992 1.764 22.383 24.147 1.999 32.489 34.488 
1993 1.759 22.511 24.270 2.002 32.489 34.491 
1994 1.833 22.060 23.893 2.076 32.059 34.135 
1995 1.899 21.584 23.483 2.144 31.801 33.945 
1996 1.904 22.207 14.111 2.176 33.081 35.257 
1997 1.892 22.789 24.681 2.141 32.849 34.990 
1998 1.980 22.914 24.894 2.229 33.113 35.342 
1999 1.924 22.365 24.289 2.181 32.351 34.532 
2000 1.867 21.085 22.952 2.103 30.389 32.482 
2001 1.711 17.943 19.654 1.910 25.984 27.894 
2002 985 10.362 11.347 1.126 15.187 16.313 
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         Πίνακας 11.6  Είδος και ποσοστό παθόντων από τροχαία ατυχήµατα   
              Πηγή : Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, ∆ιεύθυνση Τροχαίας 
 
 
 
 Από τον προηγούµενο πίνακα φαίνεται ότι περίπου το 50% των συνολικών 
παθόντων αφορά πεζούς και ανθρώπους νεαρής ηλικίας. Όσον αφορά τους πεζούς 
δεν υπάρχουν ηλικιακά στοιχεία για περαιτέρω ανάλυσή τους, ενώ όσον αφορά τις 
οµάδες ηλικιών από 18–29 ετών που αποτελούν το 38% τουλάχιστον των συνολικών 
παθόντων µπορεί κάποιος να πει ότι αποτελεί πρόβληµα, γιατί προκαλείται µία 
φυσική µείωση του πληθυσµού στις παραγωγικές ηλικίες.   
 
 
 
• Στατιστική ατυχηµάτων  

Είναι γνωστό ότι περίπου 50.000 άτοµα κάθε χρόνο χάνουν την ζωή τους σε 
τροχαία ατυχήµατα στους δρόµους των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενώ περισσότεροι από 1.500.000 άνθρωποι τραυµατίζονται σε 1.200.000 ατυχήµατα 
και περίπου 150.000 καθίστανται µονίµως ανάπηροι. Η οικονοµική ζηµιά, ως 
συνέπεια των ατυχηµάτων αυτών ανέρχεται σε 70 δις . ECU ( περίπου 21 τρις δρχ.) 
τον χρόνο, ποσό που πλησιάζει το Α.Ε.Π. µικρών χωρών, όπως της Ελλάδας, της 
Ιρλανδίας ή της Πορτογαλίας . 

Τα αντίστοιχα στοιχεία για την Ελλάδα είναι για κάθε χρόνο περισσότεροι 
από 2.000 νεκροί και 32.000 τραυµατίες (εκ των οποίων 4.000 βαριά) σε 22.000 
ατυχήµατα εκ των οποίων οι µισοί είναι ηλικίας 20 – 44 ετών.   

Ο απολογισµός των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων στην Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια γίνεται όλο και πιο τραγικός. Η θνησιµότητα από ατυχήµατα στην Ελλάδα 
έχει ανοδική διαχρονικά τάση έναντι της καθοδικής πορείας των άλλων χωρών. Παρά 
την έκταση και την σοβαρότητα του προβλήµατος, η µέχρι στιγµής αντιµετώπιση 
υπήρξε παθητική τόσο από την πλευρά της πολιτείας όσο και από αυτή των πολιτών .  

∆ιαπιστώνεται λοιπόν, ότι η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό δείκτη ατυχηµάτων 
µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά στους θανάτους. Και αυτό γιατί 
το επίπεδο οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα είναι χαµηλό χωρίς τάση βελτίωσής του 
µέχρι το 2000, οπότε και άρχισε µια ελαφρά µείωση των σχετικών δεικτών.  Ενώ στις 
άλλες χώρες υπάρχει συνεχής µείωση ατυχηµάτων τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα 
η κατάσταση χειροτερεύει συνεχώς. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (1975 – 1995) 
στα 15 κράτη–µέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα 
παρουσίασαν κατά µέσο όρο µείωση 32%, ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκαν συνολικά 
κατά 105%. Ο αριθµός αυτός των θανατηφόρων ατυχηµάτων διαφέρει από το ένα 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΟΝΤΩΝ 

ΠΕΖΟΙ 
( % ) 

ΗΛΙΚΙΕΣ 
18 – 29 
( % ) 

1997 34.990 12,8 37,6 
1998 35.342 13,3 38,4 
1999 34.532 13 38,7 
2000 32.482 12,7 38,3 
2001 27.894 12,8 38,3 
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κράτος στο άλλο, µε την Ελλάδα και την Πορτογαλία να έχουν τους υψηλότερους 
δείκτες θανατηφόρων τροχαίων .  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η χώρα µας είναι η µόνη από τα υπόλοιπα κράτη – 
µέλη που παρουσιάζει αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχηµάτων για την 
χρονική περίοδο 1975–1995. Λογικό είναι, αν υπολογίσουµε ότι η σχέση τραυµατιών 
προς νεκρούς στην χώρα µας είναι 15:1 ενώ σε χώρες που έχουν αναπτύξει ειδικά 
προγράµµατα, η σχέση αυτή είναι µεγαλύτερη (στην Ευρωπαϊκή Ένωση  35 : 1). 

Ο µέσος όρος νεκρών σε τροχαία ατυχήµατα κατά το 1993 ανά 1.000.000 
οχήµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 285 και στην Ελλάδα 801. Με άλλα λόγια 
στην Ελλάδα ο αριθµός των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα αυξήθηκε κατά 51% την 
περίοδο 1980–2000, όταν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια 
περίοδο σηµειώθηκε µείωση και ο µέσος όρος µείωσης του αριθµού των νεκρών ήταν 
33% .  

  Να επισηµάνουµε επίσης ότι η Ελλάδα , η Πορτογαλία και η Ισπανία είναι οι 
χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση που παρουσιάζουν όχι µόνο τον µεγαλύτερο ρυθµό 
αύξησης οχηµάτων, αλλά και τον µεγαλύτερο αριθµό νεκρών ανά 1.000.000 
οχήµατα. Ο συνδυασµός των δύο αυτών τάσεων (αριθµός οχηµάτων και αριθµός 
νεκρών) αποκαλύπτει µια ιδιαίτερα υψηλή οδική επικινδυνότητα σε αυτές τις τρεις 
χώρες . Σαν παράδειγµα να αναφέρουµε ότι στην Ελλάδα την περίοδο 1986– 993 τα 
αυτοκίνητα αυξήθηκαν κατά 40%, τα θύµατα των τροχαίων κατά 14%, οι νεκροί 
κατά 26% και το οδικό δίκτυο µόνο κατά 1% .  

Τέλος να σηµειώσουµε ότι η βασική επίπτωση των τροχαίων ατυχηµάτων 
είναι η µη φυσιολογική µείωση του πληθυσµού και µάλιστα των νεότερων ηλικιών, 
αφού οι ηλικίες από 18–25 έτη αποτελούν το 38% των ατυχηµάτων. Χαρακτηριστικό 
είναι το γεγονός ότι από την ανάλυση των δεδοµένων της Τροχαίας για τα τροχαία 
ατυχήµατα το 1996 όπως παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη εγκύκλιο της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, προέκυψαν τα κάτωθι : 

 
• τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα έγιναν τον µήνα Αύγουστο (234 
ή 12,65% του συνόλου) και τον µήνα Ιούλιο (184 ή 9,95%) δηλαδή κοντά στο 1 / 4 
του συνόλου . 
• τα περισσότερα τροχαία ατυχήµατα σε σοβαρούς τραυµατισµούς έγιναν τον µήνα 
Αύγουστο (316 ή 11,9%) και τον µήνα Ιούλιο (291 ή 11,9%) , πάλι δηλαδή το 1 / 4 
του συνόλου. 
• Βελτίωση της οδικής ασφάλειας από την χρήση του υπό µελέτη έργου. 
 
 

Είναι προφανές ότι η αντιµετώπιση των τροχαίων ατυχηµάτων πρέπει να 
αποτελεί σταθερή συνιστώσα στον σχεδιασµό των οδικών έργων. Εξάλλου η 
αντικατάσταση ενός ανεπαρκούς οδικού τµήµατος από ένα νέο που ανταποκρίνεται 
σε σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας και ασφάλειας, αναµένεται να οδηγήσει 
σε µείωση του δείκτη ατυχηµάτων. Σε αυτή την παράγραφο θα εξετάσουµε σε ποια 
σηµεία το υπό µελέτη έργο θα προσφέρει υψηλότερα επίπεδα οδικής ασφάλειας σε 
σχέση µε την υπάρχουσα οδό. 

Μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές σχέσεις ανάµεσα στα 
διάφορα στοιχεία της οδού και τα ατυχήµατα. Όµως τα οδικά στοιχεία αλληλεπιδρούν 
µεταξύ τους και µε άλλους παράγοντες (που συσχετίζονται µε τον οδηγό, το όχηµα, 
την κυκλοφορία και το περιβάλλον) κατά ιδιαίτερο τρόπο κάθε φορά, επηρεάζοντας 
την συχνότητα, τη σοβαρότητα και την κατηγορία των οχηµάτων. Είναι εποµένως 
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πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς την επίδραση ενός από τα στοιχεία. Εδώ θα 
αναφερθούµε σε κάθε ένα στοιχεία της οδού ξεχωριστά εξετάζοντας την επίδραση 
του, συγκρίνοντας παράλληλα το νέο οδικό τµήµα µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο. 
 
 
 

Γεωµετρικά χαρακτηριστικά οδού 
Σύµφωνα µε παρατηρήσεις που είναι ευρέως αποδεκτές : 
 
• ο δείκτης ατυχηµάτων µειώνεται όσο αυξάνει το πλάτος της λωρίδας 

κυκλοφορίας. 
• Η αύξηση του πλάτους ερείσµατος φαίνεται να µειώνει τον δείκτη 

ατυχηµάτων. 
• Ο διαχωρισµός των αντιθέτων ρευµάτων κυκλοφορίας µίας οδού µειώνει 

σηµαντικά τον αριθµό των ατυχηµάτων καθώς και την σοβαρότητα τους. Για 
την  αύξηση της οδικής ασφάλειας ενδείκνυται η εγκατάσταση στηθαίων 
ασφαλείας, οπωσδήποτε σε θέσεις όπου η έξοδος από την οδό θα προκαλούσε 
ατύχηµα. 

• Οι δείκτες ατυχηµάτων είναι µεγαλύτεροι όσο οι ακτίνες καµπυλότητας είναι 
µικρότερες (ιδιαίτερα κάτω από 200 µέτρα). 

• Η έλλειψη µήκους ορατότητας επαρκούς για να αντιδράσει ο οδηγός σε κάθε 
περίπτωση αυξάνει την επικινδυνότητα της οδού. 

 
 

Σε όλες τις περιπτώσεις φαίνεται ότι η νέα οδός θα έχει γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά που θα προσφέρουν υψηλότερη ασφάλεια από αυτά της 
υφιστάµενης. Εδώ πρέπει να προσθέσουµε ότι ο υπό µελέτη αυτοκινητόδροµος θα 
έχει συνέχεια και οµοιογένεια στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του σε αντίθεση µε 
την υφιστάµενη οδό. Έτσι θα δίνει καλλίτερη αντίληψη στον οδηγό, ο οποίος θα 
προσαρµόζει ευκολότερα την ταχύτητα του, ο οποίος δεν θα αντιµετωπίζει 
δυσάρεστες και επικίνδυνες  ‘εκπλήξεις’  . 
 
 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά οδού 
Επίσης από παρατηρήσεις που είναι ευρέως αποδεκτές φαίνεται ότι : 
 
• Η επίδραση του ελέγχου των προσβάσεων σε µία οδό είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική για την ασφάλεια της οδού. 
• Η έξοδος από την κυρία οδό µε αριστερή στροφή, διασχίζοντας το οδόστρωµα 

της κυκλοφορίας που κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση (όπως συµβαίνει σε 
ορισµένα σηµεία της υφιστάµενης οδού), αποτελεί ένα από τους κρίσιµους 
παράγοντες στην αύξηση των ατυχηµάτων. 

 
∆ηλαδή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της νέας οδού θα υπερέχουν από 

άποψη ασφάλειας από της υφιστάµενης. 
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Κόµβοι 
Οι ισόπεδοι κόµβοι, όπως αυτοί που υπάρχουν στην υφιστάµενη οδό 

συγκεντρώνουν το 50% των ατυχηµάτων σε υπεραστικές οδούς. Αντίθετα οι 
ανισόπεδοι κόµβοι, η µοναδική µορφή κόµβων που θα υπάρχει στην νέα οδό, 
καταργούν πλήρως τις ισόπεδες διασταυρώσεις των οχηµάτων και εποµένως 
µειώνουν , από αυτήν την άποψη, τις πιθανότητες ατυχηµάτων. Βέβαια πρέπει, όµως, 
να παρατηρήσουµε ότι δηµιουργούν συνθήκες ανοµοιόµορφης ροής στην περιοχή 
τους, φαινόµενο που µπορεί να είναι επικίνδυνο. 

 

 

Φωτισµός 
Κατά την νυχτερινή περίοδο µειώνεται σηµαντικά η ορατότητα µε 

αποτέλεσµα να γίνεται δυσκολότερη η οδήγηση και να παρατηρούνται αυξηµένοι 
δείκτες ατυχηµάτων. Εξάλλου άσχηµες συνθήκες φωτισµού απαιτούν ιδιαίτερη 
προσοχή από µέρους του οδηγού. Η οδική ασφάλεια κατά την νυχτερινή οδήγηση 
µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά αν εξασφαλιστεί ικανοποιητικός τεχνητός φωτισµός, 
όπως θα υπάρχει στο νέο άξονα, σε αντίθεση µε τον υφιστάµενο δρόµο. 

 
 

Παρόδια στοιχεία 
Τα ατυχήµατα που συµβαίνουν στις παρόδιες περιοχές είναι πολύ σηµαντικό 

πρόβληµα. Τα οχήµατα µερικές φορές εκτρέπονται από την οδό οπότε και  
δηµιουργούνται κίνδυνοι ανατροπής ή πρόσκρουσης σε σταθερά παρόδια 
αντικείµενα. Στόχος των παρόδιων ρυθµίσεων πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση της 
πιθανότητας ανατροπής µε κατάλληλες διαµορφώσεις των παρόδιων χώρων καθώς 
και ο περιορισµός των παρόδιων σταθερών αντικειµένων  (µεγάλη ελεύθερη παρόδια 
ζώνη). Οι ρυθµίσεις αυτές οφείλουν να προβλέπονται στην κατασκευή του νέου 
αυτοκινητόδροµου, ενώ λείπουν σε πολλά σηµεία της υφιστάµενης οδού. 

 
 
  Από τα προαναφερόµενα, γίνεται φανερό ότι ο υπό µελέτη αυτοκινητόδροµος 
θα προσφέρει υψηλότερο επίπεδο οδικής ασφάλειας από την υφιστάµενη οδό. 
Εξάλλου έχει παρατηρηθεί ότι η βελτίωση της οδικής υποδοµής οδηγεί σε µείωση όχι 
µόνο του αριθµού αλλά και της σοβαρότητας των ατυχηµάτων. 

Το µοναδικό σηµείο που η κατασκευή του υπό µελέτη έργου, ίσως, να 
αυξήσει τα προβλήµατα οδικής ασφάλειας είναι το εξής: Η νέα οδός αναµένεται να 
αναλάβει το µεγαλύτερο µέρος του φόρτου που εξυπηρετεί σήµερα η υφιστάµενη. 
Έτσι στα τµήµατα της υφιστάµενης χάραξης που θα µείνουν σε λειτουργία θα 
υπάρχει η δυνατότητα (λόγω µικρότερου λόγου φόρτου / ικανότητας οδού) να 
αναπτυχθούν από τα οχήµατα υψηλότερες ταχύτητες και µάλιστα σε οδικά τµήµατα 
µε φτωχά γεωµετρικά χαρακτηριστικά . Πάντως µία τέτοια πιθανότητα εκτιµάται ότι 
δεν δηµιουργεί τόσο σοβαρούς κινδύνους, ώστε να ληφθεί υπόψη στην παρούσα 
αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας . 
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• Υπολογισµός ωφελειών από την µείωση των ατυχηµάτων µε την χρήση του 
υπό µελέτη έργου 

Έρευνες έχουν δείξει ότι ο αριθµός των ατυχηµάτων σε µία οδό επηρεάζεται 
από τον κυκλοφοριακό φόρτο της. Ο ίδιος όµως κυκλοφοριακός φόρτος δηµιουργεί 
διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας της οδού ανάλογα µε την κυκλοφοριακή της 
ικανότητα. 

Ανάλυση ατυχηµάτων και ωριαίων κυκλοφοριακών φόρτων σε επιλεγµένα 
τµήµατα των Εθνικών Οδών Αθηνών - Κορίνθου και Αθηνών - Λαµίας έδειξαν ότι 
υπάρχει σχέση µεταξύ του δείκτη ατυχηµάτων και της παρεχόµενης στάθµης 
εξυπηρέτησης .  Η σχέση αυτή δίνεται στον επόµενο πίνακα 11.7 . 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
         Πίνακας 11.7  Σχέση δείκτη ατυχηµάτων µε στάθµες εξυπηρέτησης  
              Πηγή  :  Φραντζεσκάκη Ι.Μ., Γκόλια Ι.Κ. , (1994 )  
 
 
 
• Τροχαία ατυχήµατα στο υπό µελέτη οδικό δίκτυο 
 Στην περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδος και συγκεκριµένα στο κοµµάτι 
επιρροής του υπό µελέτη οδικού µας δικτύου, τα τροχαία ατυχήµατα καταλαµβάνουν 
µεγάλο δείκτη στην λίστα των τροχαίων ατυχηµάτων στην Ελλάδα. Θα κάνουµε µία 
απλή αναφορά των ως προς χρήση στατιστικών στοιχείων για τα τροχαία ατυχήµατα, 
παρά να παρατάξουµε λίστες ετών σε ένα ευαίσθητο θέµα, σε µία τόσο ευαίσθητη 
περιοχή όπως προαναφέραµε. Έτσι οι λύσεις αλλά και οι µετρήσεις που θα 
διεξάγονται κατά την ανακατασκευή του οδικού δικτύου αποτελούν µονόδροµο.  

Το πρόβληµα των οδικών ατυχηµάτων καταγράφεται καθηµερινά και µάλιστα 
σε βαθµό δυσανάλογο στην περίπτωση του εθνικού, επαρχιακού και αγροτικού 
οδικού δικτύου των νοµών Αχαΐας, Ηλείας και  Αιτωλοακαρνανίας. Εστιάζοντας σε 
µερικές από τις ιδιαιτερότητες που καθιστούν τους δρόµους των  νοµών αυτών  
πραγµατική καρµανιόλα µε 21.150 τροχαία την τελευταία δεκαετία, εκ των οποίων 
1.300 περίπου θανατηφόρα ή αφήνοντας ανθρώπους µε αναπηρίες .  
 

Ο πίνακας 11.8  που ακολουθεί παρουσιάζει µια εικόνα των ατυχηµάτων του 
υπό µελέτη οδικού τµήµατος κατά τα έτη 1995 – 1999 . 
 
 
 
 
 
 

Στάθµη Εξυπηρέτησης Ατυχήµατα ανά εκατοµµύρια 
οχηµατοχιλιόµετρα 

A 0,65 
B 0,66 
C 0,76 
D 1,10 
E 1,14 
F 1,62 
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Πίνακας 11.8  Τροχαία ατυχήµατα 1995 – 1999  
Πηγή : ∆ιεύθυνση Τροχαίας Νοµού Αχαΐας 
 
 

Από το 2000 και έπειτα τώρα, ο επόµενος πίνακας µας δείχνει τα οδικά 
ατυχήµατα, τα οποία καταγράφηκαν  στο οδικό αυτό δίκτυο. Από τα στοιχεία 
προκύπτει ότι ευτυχώς, µόνο δύο από αυτά, ήταν θανατηφόρα, ενώ τα υπόλοιπα 
εµφανίζουν τραυµατίες και κατά κύριο λόγο οφείλονται σε συγκρούσεις οχηµάτων. 
Πιο αναλυτικά φαίνονται στον πίνακα 11.9 .  
 
Χ/Θ ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΘΥΜΑΤΑ 

132,9 ΕΛΑΦΡΟ 7-10-2000 Εκτροπή 
οχήµατος  

1 τραυµατίας  

132,9 ΣΟΒΑΡΟ 7-1-2000 Σύγκρουση 
οχηµάτων 

1 νεκρός  
3 τραυµατίες 

132,9 ΕΛΑΦΡΟ 5-12-2000 Σύγκρουση 
οχηµάτων 

2 τραυµατίες 

11.5 ΕΛΑΦΡΟ 19-01-2001 Σύγκρουση 
οχηµάτων 

1 τραυµατίας  

9,5 ΕΛΑΦΡΟ 30-03-2001 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

2 τραυµατίες 

2 ΕΛΑΦΡΟ 24-07-2001 Μη ρύθµιση 
ταχύτητας  

1 τραυµατίας 

11,1 ΣΟΒΑΡΟ 28-07-2001 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

2 τραυµατίες 
και 1 σοβαρά 

125,1 ΕΛΑΦΡΟ 28-07-2002 Σύγκρουση 
οχηµάτων 

2 τραυµατίες 

128,4 ΕΛΑΦΡΟ 11-10-2002 Εκτροπή 
οχήµατος 

2 τραυµατίες 

131,6 ΕΛΑΦΡΟ 13-10-2002 Σύγκρουση 
οχηµάτων 

5 τραυµατίες 

9,75 ΕΛΑΦΡΟ 23-03-2002 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

2 τραυµατίες 

 ΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

 1995 1996 1997 1998 1999  
Αριθµός 
ατυχηµάτων 

23 20 29 10 9 91 

Νεκροί 1 7 16 2 1 27 
Τραυµατίες  48 33 51 29 28 189 
Οχήµατα 34 34 48 19 16 151 
       
Συντελεστές       
Νεκροί      0,29 
Τραυµατίες       2,08 
Οχήµατα      1,66 
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11,6 ΕΛΑΦΡΟ 07-05-2002 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

3 τραυµατίες 

13 ΕΛΑΦΡΟ 09-06-2002 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

2 τραυµατίες 

13,5 ΕΛΑΦΡΟ 17-12-2002 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

1 τραυµατίας 

133,4 ΕΛΑΦΡΟ 21-04-2003 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

2 τραυµατίες 

11,2 ΕΛΑΦΡΟ 21-02-2003 Σύγκρουση 
οχηµάτων 

3 τραυµατίες 

12,9 ΕΛΑΦΡΟ 27-10-2003 Σύγκρουση 
οχηµάτων 

1 τραυµατίας 

12,35 ΣΟΒΑΡΟ 23-11-2003 Σύγκρουση 
οχηµάτων 

1 νεκρός , 3 
σοβαρά και 2 
ελαφρά 

9,75 ΕΛΑΦΡΟ 12-05-2003 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

2 τραυµατίες 

11,6 ΕΛΑΦΡΟ 12-10-2003 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

3 τραυµατίες 

13 ΕΛΑΦΡΟ 20-10-2003 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

2 τραυµατίες 

13,5 ΕΛΑΦΡΟ 10-09-2003 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

1 τραυµατίας 

10 ΕΛΑΦΡΟ 11-04-2004 Μη ρύθµιση 
ταχύτητας  

4 τραυµατίες 

13 ΕΛΑΦΡΟ 16-05-2004 Παραβίαση 
προτεραιότητας  

4 τραυµατίες 

10,1 ΕΛΑΦΡΟ 07-10-2004 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

1 τραυµατίας 

10 ΕΛΑΦΡΟ 14-12-2004 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

5 τραυµατίες 

14 ΕΛΑΦΡΟ 17-04-2004 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

3 τραυµατίες 

16 ΕΛΑΦΡΟ 15-06-2004 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

2 τραυµατίες 

20 ΕΛΑΦΡΟ 05-10-2004 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

3 τραυµατίες 

24 ΕΛΑΦΡΟ 10-12-2004 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

2 τραυµατίες 

102,5 ΕΛΑΦΡΟ 27-10-2004 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

1 τραυµατίας 

11,45 ΕΛΑΦΡΟ 17-03-2005 Είσοδος σε 
αντίθετο ρεύµα 

2 τραυµατίες 

31 ΕΛΑΦΡΟ 25-05-2005 Σύγκρουση 
οχηµάτων 

2 τραυµατίες 

 
Πίνακας 11.9  Τροχαία ατυχήµατα Πάτρας – Τρίπολης 2000–2005  
Πηγή : ∆ιεύθυνση Τροχαίας Νοµού Αχαΐας 
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• Κοινωνικοοικονοµικό κόστος τροχαίων ατυχηµάτων 
Ο όρος αυτός περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών, τις οποίες υφίσταται η 

κοινωνία, λόγω των τροχαίων ατυχηµάτων. ∆ιακρίνεται σε οικονοµικό κόστος, που 
αφορά το µέρος εκείνο που αποτιµάται οικονοµικά και σε κοινωνικό κόστος, για το 
µη αποτιµώµενο χρηµατικά µέρος. 
Οι κοινωνικές επιπτώσεις των τροχαίων ατυχηµάτων στην χώρα µας συνίστανται σε 
άµεσα και έµµεσα χρηµατικά κόστη. 
 
Άµεσα :   
Τα αστυνοµικά και δικαστικά έξοδα 
Οι δαπάνες νοσοκοµειακής περίθαλψης  
Οι καταβολές συντάξεων 
Οι υλικές ζηµιές οχηµάτων 
 
 
Έµµεσα κόστη :  
Η απώλεια της αξίας της µελλοντικής παραγωγής του θανόντα ή τραυµατία  
Η απώλεια του επενδυθέντος κεφαλαίου για µόρφωση – εκπαίδευση του παθόντα  
 
 
Οι κοινωνικές επιπτώσεις των τροχαίων ατυχηµάτων συνίστανται σε :  
Θλίψη και πόνο από την απώλεια της ανθρώπινης ζωής  
∆ηµογραφικές επιπτώσεις  
 
 
 
 
• Μέτρα για πρόληψη των ατυχηµάτων  

Η λήψη µέτρων προστασίας της ζωής των πολιτών της χώρας µας αποτελεί 
για κάθε Κυβέρνηση, συνταγµατική και εθνική επιταγή. Τα µέτρα αυτά πρέπει να 
περιλαµβάνουν και µέτρα για τον περιορισµό των τροχαίων ατυχηµάτων. Παρ’ όλα 
αυτά και σύµφωνα µε το πόρισµα έρευνας της διακοµµατικής επιτροπής για τα 
τροχαία ατυχήµατα και την Οδική ασφάλεια, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα από 
τροχαία ατυχήµατα κατά µέσο όρο υπάρχουν : 
Νεκροί  :  2.000 άτοµα (δεν περιλαµβάνονται οι αποβιώσαντες εκ των υστέρων) 
Τραυµατίες  : 32.000 άτοµα (4.000 άτοµα σοβαρά) 
Ηλικίες :  οι µισοί από 20 έως 44 ετών 
Κόστος  : 115 δις δρχ. ή 337.490.830 Ευρώ ετήσιο κοινωνικοοικονοµικό κόστος . 
 
Είναι ανάγκη λοιπόν, τόσο οι οδηγοί να είναι πιο προσεχτικοί και να ελαττώνουν τις 
ταχύτητές τους όσο και η πολιτεία να φροντίσει για τα αναγκαία έργα. Είναι 
απαραίτητη η διαρκής αστυνόµευση του οδικού αυτού δικτύου, αλλά και τα έργα που 
έχει προτείνει η Τροχαία, ώστε να σταµατήσουν τυχόν παραβάσεις, όπως εφαρµογή 
των ορίων ταχύτητας, οι αναστροφές των οχηµάτων και οι παράνοµες διαβάσεις . 
Στα άµεσης εφαρµογής µέτρα περιλαµβάνονται, όσον αφορά το όχηµα, η υιοθέτηση 
των διεθνών προδιαγραφών για ασφαλέστερα οχήµατα, η µεταφορά παιδιών σε ειδικά 
καθίσµατα και η υποχρεωτική κυκλοφορία δικύκλων µε αναµµένα φώτα και την 
ηµέρα. Όσον αφορά στους οδηγούς, το επιτρεπόµενο όριο αιθυλικής αλκοόλης στο 
αίµα να περιοριστεί στα 0,25 γραµµάρια ανά λίτρο (έχει υλοποιηθεί), να είναι 
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υποχρεωτική η ζώνη ασφαλείας και κράνους από τους δικυκλιστές, να υπάρχει 
συνεχής αστυνόµευση, χωρίς εξαιρέσεις και προνόµια. 
Σε ότι αφορά τώρα το Κράτος, προτείνεται η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε την δηµιουργία τµήµατος οδικής ασφάλειας, η άµεση παρέµβαση του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος για την εξάλειψη των µελανών σηµείων του οδικού 
δικτύου, η βελτίωση της σήµανσης, η επανεξέταση των ορίων  ταχύτητας .     

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει, βέβαια, να υπογραµµίσουµε και την δράση της 
Τροχαίας και την συµβολή της στην µείωση των ατυχηµάτων στο οδικό τµήµα της 
Εθνικής Οδού Πάτρας–Τρίπολης, το οποίο και µελετάµε. Σε όλο αυτό το δίκτυο 
διενεργούνται συνεχείς και ουσιαστικοί τροχαίοι έλεγχοι. Συγκεντρώνουν το 
µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητάς τους για την περιστολή των παραβάσεων που 
θεωρούνται αιτίες τροχαίων ατυχηµάτων, µε την συγκρότηση συνεργείων αλκοτέστ, 
ταχύτητας, κάνοντας ευρεία χρήση των κατεχόµενων συσκευών radar και άλλων 
επικίνδυνων παραβάσεων (κράνος, ζώνες ασφαλείας, παιδικά καθίσµατα), 
εφαρµόζοντας µε αυστηρότητα τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 
Πέραν  των ανωτέρω, στα πλαίσια της τεχνικής αστυνόµευσης του εν λόγω εθνικού 
δικτύου, πραγµατοποιούνται από την  ανωτέρω Υπηρεσία, συνεχείς και ουσιαστικοί 
έλεγχοι, µε τους οποίους αποτυπώνεται η πραγµατική κατάσταση αυτού, ενώ 
παράλληλα ενηµερώνονται άµεσα οι αρµόδιες Υπηρεσίες για την αποκατάσταση των 
εντοπιζόµενων προβληµάτων  (όπως ΕΥ∆Ε κτλ.). 

Επίσης για την καλύτερη τροχονοµική αστυνόµευση του εν λόγω δικτύου 
κατά τις ηµέρες αυξηµένης κυκλοφορίας και συγκεκριµένα κατά το τριήµερο 
Παρασκευή έως Κυριακή, λαµβάνονται έκτακτα κυκλοφοριακά µέτρα, βάσει 
καταρτισθέντος Ειδικού Σχεδίου Τροχονοµικής Αστυνόµευσης . 
 
 
       

11.3.2  Περιβαλλοντικές ωφέλειες  
 
• Γενικά  

Συµφωνούν διαφόρων κατηγοριών επιστήµονες, όπως οικονοµολόγοι, 
µηχανικοί, νοµικοί, γιατροί, αλλά και κοινωνιολόγοι ότι βασικό χαρακτηριστικό της 
εποχής µας είναι η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Με τον όρο περιβάλλον 
εννοούµε τόσο το φυσικό, δηλαδή τον χώρο που περιβάλλει τον άνθρωπο, χερσαίος, 
θαλάσσιος και εναέριος χώρος µαζί µε την σ’ αυτόν χλωρίδα, πανίδα και τους 
φυσικούς πόρους. Συµπεριλαµβάνεται όµως και ο πολιτισµικός χώρος, τα 
ανθρωπογενή δηλαδή στοιχεία του πολιτισµού και χαρακτηριστικά όπως αυτά 
διαµορφώθηκαν από την παρέµβαση και τις σχέσεις του ανθρώπου µε το φυσικό 
περιβάλλον, µαζί µε τους ιστορικούς χώρους και την καλλιτεχνική και ιστορική 
κληρονοµιά της χώρας µας. 

 
 

Κύριες πηγές µόλυνσης του περιβάλλοντος αποτελούν :   
• Η βιοµηχανία  
• Τα λύµατα – απόβλητα 
• Οι µεταφορές  
• Οι κατασκευές  
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Να επισηµάνουµε ότι για την κατασκευή και λειτουργία ενός οδικού έργου 
επηρεάζεται ένας µεγάλος αριθµός περιβαλλοντικών παραµέτρων, η εκτίµηση της 
οικονοµικής σηµασίας των οποίων δεν είναι πάντα εύκολο να τεκµηριωθεί 
επιστηµονικά για όλες. Η καταγραφή και ιδιαίτερα η µέτρηση των περιβαλλοντικών 
παραµέτρων απαιτεί προσοχή και συστηµατικότητα, επειδή είναι µια δύσκολη 
διαδικασία εξαιτίας των πολλών τρόπων µε τους οποίους µπορεί να αντιµετωπιστεί.  
Οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι η ηχορύπανση (θόρυβος), η 
ατµοσφαιρική ρύπανση και ο αστικός χώρος. 

Όσον αφορά τον τοµέα των µεταφορών , όπως άλλωστε και οι περισσότερες 
ανθρώπινες δραστηριότητες, έτσι και αυτές ασκούν σοβαρές δυσµενείς επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. Είναι µια διάσταση που τα τελευταία χρόνια ευαισθητοποίησε 
άτοµα, Οργανισµούς και Κυβερνήσεις. Οι µεταφορές επιδρούν στο περιβάλλον µε 
τρεις τρόπους. Πρώτον επιβάλλουν πολλά τοπικά περιβαλλοντικά κόστη σ’ αυτούς 
που κατοικούν, εργάζονται ή βρίσκονται για λόγους αναψυχής κοντά σε σηµαντικά 
τµήµατα της µεταφορικής υποδοµής. Αυτά συµπεριλαµβάνουν παράγοντες όπως 
θόρυβος, οπτική παρενόχληση, τοπικά µόλυνση του αέρα (µόλυβδος, διοξείδιο του 
άνθρακα). ∆εύτερον υπάρχουν εκποµπές καυσαερίων που συνεισφέρουν στην 
δηµιουργία όξινης βροχής (π.χ. ΝΟ), ενώ δεν θα πρέπει να ξεχάσουµε και την 
επίπτωση στα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως η άνοδος της 
θερµοκρασίας, κυρίως από εκποµπή  CO2  και η καταστροφή της ζώνης του όζοντος.   
 
 
 
 
ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ 
 

Η οδική κυκλοφορία αποτελεί αναµφισβήτητα την σπουδαιότερη πηγή 
ηχορύπανσης σε σχέση µε τον αριθµό πολιτών που ενοχλούνται. Ο θόρυβος 
δηµιουργεί µια ενόχληση ποικίλης µορφής και ιδιαίτερα σε θέµατα υγείας και 
εργασίας.  
Πιο συγκεκριµένα  :  
 
• Θόρυβος και υγεία  
Τρεις περιπτώσεις που συνδέουν τον θόρυβο µε την υγεία είναι αναγνωρισµένες 
πλέον διεθνώς : 
1. Προκαλεί ουσιαστικές δυσµενείς επιπτώσεις που είναι είτε η περιορισµένη χρονικά 
ακουστική απώλεια ή η µόνιµη ακουστική απώλεια. Σύµφωνα µε τα επίπεδα που 
έχουν καταµετρηθεί στις µεγάλες οδικές αρτηρίες, δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 
απώλειας της ακουστικής ικανότητας των κατοίκων αλλά και αυτών των γειτονικών 
περιοχών. 
2. ∆ηµιουργεί κατ’ αρχήν άγχος, το οποίο στην συνέχεια έχει επιπτώσεις στην ψυχική 
και σωµατική ευεξία και στην υγεία . 
3. Έχει καθοριστική επίπτωση στους ανθρώπους που ήδη έχουν κάποια αρρώστια ή 
µη οµαλή φυσιολογία. 
Επίσης να επισηµάνουµε ότι ο θόρυβος προωθεί την υπέρταση, η οποία µε την σειρά 
της αυξάνει την πιθανότητα καρδιοαγγειακών επιπτώσεων. Τέλος οι υψηλές στάθµες 
θορύβου επηρεάζουν την µητέρα και το έµβρυο, µε πιθανές επιπτώσεις την πρόωρη 
γέννηση, τα ελλιποβαρή νεογέννητα, την µεταγεννητική προσαρµογή κ.τ.λ.  
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Η ηχορύπανση στον βαθµό που προέρχεται από την κίνηση των µέσων 
µεταφοράς αποτελεί την πιο διαδεδοµένη και άµεσα αισθητή επίπτωση των 
µεταφορών στο περιβάλλον. Τα µέγιστα επιτρεπτά όρια θορύβου για τα διάφορα 
µέσα µεταφοράς παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 11.10 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πίνακας 11.10  Επιτρεπτή στάθµη θορύβου για διάφορα µέσα µεταφοράς   
Πηγή : Εισαγωγή στην Οικονοµική των µεταφορών, Ε. Σαµπράκος, 1997  
 
 
• Εργασία, ανάπαυση, αναψυχή και θόρυβος  

Οι φωνητικές επικοινωνίες, η ακρόαση µουσικής κ.λ.π. διαταράσσονται όταν 
το επίπεδο του θορύβου ξεπερνά τα 65dΒΑ και σε αυτές τις περιπτώσεις, για να 
γίνουν κατανοητές οι συνοµιλίες απαιτούνται ειδικές συνθήκες τοποθέτησης των 
συνοµιλητών, όσον αφορά την απόσταση µεταξύ τους κ.λ.π. Σε περιπτώσεις θορύβου 
75dΒΑ µια κανονική συνοµιλία είναι αδύνατη. ∆ιάφορες έρευνες και δειγµατοληψίες 
που έγιναν σε κατοίκους αστικών περιοχών απέδειξαν την σηµασία που δίνεται σε 
αυτήν την µορφή ενόχλησης, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες .    

Η διατάραξη του ύπνου είναι πολύ σηµαντική για τα άτοµα µιας σχετικής 
ηλικίας και κυρίως κατά την αρχή και το τέλος του ύπνου. Είναι άµεσα συνδεδεµένη 
µε  την διαφορά ανάµεσα στο επίπεδο του θορύβου που οφείλεται σε ένα µεµονωµένο 
όχηµα µεταφοράς και στο µέσο επίπεδο του θορύβου ‘βάθους’. 

Η απόδοση και γενικότερα η προσοχή ενός ατόµου για την εκτέλεση µιας 
εργασίας µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί ανάλογα µε το επίπεδο του θορύβου, στο 
οποίο υπόκειται το άτοµο. Γι’ αυτήν την περίπτωση ο θόρυβος που οφείλεται στην 
οδική κυκλοφορία θεωρείται ότι παίζει µικρό ρόλο.  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αναφερθήκαµε σε επιπτώσεις του θορύβου 
στην φυσιολογία του ατόµου – κατοίκου µιας αστικής περιοχής. Εξίσου σηµαντικές 
όµως είναι και οι επιπτώσεις στην ψυχολογία του.     
Επιτρεπόµενα όρια θορύβου 

Σύµφωνα µε την συνδιάσκεψη για την πρόληψη του θορύβου που έγινε στο 
Παρίσι στις 7 – 9 Μαΐου 1980, το επίπεδο θορύβου στο εσωτερικό των σπιτιών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 40–50dΒ(Α) στην διάρκεια της ηµέρας και τα 35dΒ(Α)  στην 
διάρκεια της νύχτας. 

Για να περιοριστεί ο θόρυβος σε αυτά τα επίπεδα στο εσωτερικό των σπιτιών, 
θεωρήθηκε ότι το ανώτατο επιτρεπτό όριο θορύβου πλησίον της ζώνης κατοικίας δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 60–65dΒ(Α) στην διάρκεια της ηµέρας και τα 50– 60dΒ(Α) 
κατά την διάρκεια της νύχτας.   

Πηγή ηχορύπανσης dBA 

Αµάξι  Ι.Χ. 77 – 83 
Φορτηγό 88 – 92 
Τρένο 90 – 92 
∆ρόµος µεγάλης κυκλοφορίας  63 – 75 
Αεροσκάφος τύπου  Jet  στο έδαφος  130 
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ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΡΥΠΑΝΣΗ 
 

Η ατµοσφαιρική ρύπανση δεν είναι απλά µια τυπική ενόχληση, αλλά κάτι 
επικίνδυνο τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το περιβάλλον. Πέρα από 
κάποια κρίσιµα επίπεδα η ατµοσφαιρική ρύπανση σε παγκόσµιο επίπεδο δηµιουργεί 
σηµαντικά κόστη. Ο τοµέας των µεταφορών αποτελεί µια σηµαντική πηγή ρύπων µε 
ευρύτερες επιπτώσεις. Οι ατµοσφαιρικοί ρύποι διακρίνονται σε πρωτογενείς, όταν 
εκπέµπονται κατευθείαν από την πηγή στην ατµόσφαιρα CO2, SO2 και σε 
δευτερογενείς όταν σχηµατίζονται στην ατµόσφαιρα από πρωτογενείς ρύπους µε 
χηµικές αντιδράσεις είτε µεταξύ τους είτε µε φυσικά συστατικά της ατµόσφαιρας 
όπως όζον, θεϊκά άλατα, οξειδούµενοι υδρογονάνθρακες.  

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ο τοµέας των µεταφορών παράγει περίπου το 60% του 
συνόλου των Οξειδίων Αζώτου (ΝΟΧ) και µεταξύ 21% και 38% του συνόλου των 
εκποµπών ∆ιοξειδίου του Άνθρακα (CO2 ) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 
όµως γίνει γενικά αποδεκτό ότι είναι δύσκολο να αποδοθεί όλο το φορτίο των ρύπων 
αυτών σε επί µέρους επενδυτικά έργα οδοποιίας, εκτός και αν το συγκεκριµένο έργο 
δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα συγκοινωνιακής συµφόρησης.  

Τα οχήµατα εκπέµπουν ένα µεγάλο αριθµό αερίων ρύπων. Η κατασκευή µιας 
οδού προκαλεί συγκέντρωση της κυκλοφορίας, µε συνέπεια την ρύπανση του 
ατµοσφαιρικού αέρα στην περιοχή της οδού. Συγχρόνως όµως, υπάρχει και διασπορά 
ρύπων λόγω της ύπαρξης ατµοσφαιρικών φαινοµένων (άνεµος, κατακρηµνίσεις), µε 
αποτέλεσµα να επιβαρύνονται και περιοχές οι οποίες ορισµένες φορές βρίσκονται σε 
σηµαντική απόσταση . 
 
 

Ως κύριοι ατµοσφαιρικοί ρυπαντές, που οφείλονται στον κινητήρα καύσης 
των οχηµάτων θεωρούνται : 
• Το µονοξείδιο του άνθρακα (CO) 
• Οι υδρογονάνθρακες (HC) 
• Τα οξείδια του αζώτου (ΝΟX) 
• Ο µόλυβδος  (Pb) 
• Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
• Τα µικροσωµατίδια, όπως σκόνη, καπνός (PM)  
 
 

Η εκποµπή στην ατµόσφαιρα των κύριων αυτών ρυπαντών, οι οποίοι 
ονοµάζονται πρωτογενείς, συνέπεια χηµικών αντιδράσεων, δηµιουργεί νέα σειρά 
ρυπογόνων ουσιών, τους δευτερογενείς, ορισµένοι εκ των οποίων είναι επιβλαβείς. 

Ο επόµενος πίνακας 11.11 περιλαµβάνει τους ρυπογόνους παράγοντες και το 
πεδίο επίπτωσης. Η επιρροή κάθε ρύπου δεν είναι βεβαίως ισότιµη και εξίσου 
επιβαρυντική  
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Πίνακας 11.11  Ατµοσφαιρικοί ρύποι και πεδίο επίπτωσης 
Πηγή : Οδηγός Περιβαλλοντικής αδειοδότησης, Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και  
            Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Αθήνα 1999  
   
 
 
 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ  
 
Α. Ως προς την πολεοδοµική διάσταση, στην ευρύτερη οικιστική περιοχή, ως 
συνέπεια γραµµικής εγκατάστασης, κατά µήκος των κύριων οδών, χρήσεων που 
εξυπηρετούν κεντρικές λειτουργίες της πόλης διαµορφώνονται νέα γραµµικά κέντρα 
που αποδυναµώνουν τα παραδοσιακά, οδηγώντας τα σε οικονοµικό µαρασµό. 
Τα νέα γραµµικά αυτά κέντρα δεν έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να 
λειτουργήσουν σωστά ως συνιστώσες του κοινωνικού πυρήνα της πόλης, µιας και ο 
πολεοδοµικός τους χώρος δεν διαθέτει κανένα από τα αρχιτεκτονικά – πολεοδοµικά 
χαρακτηριστικά των παραδοσιακών κέντρων . 

Στον παρόδιο χώρο κύριων οδών, διαµορφώνονται µε την πάροδο του χρόνου 
ατέρµονες πολεοδοµικές / οικιστικές ενότητες µε όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά, 
τα οποία αυτές εµπεριέχουν (µεγάλες παράλληλες εσωτερικές διαδροµές, παραθετική 
ανάπτυξη, περιορισµένη εγκάρσια διασύνδεση, ασυνέχεια του πολεοδοµικού ιστού 
κ.τ.λ.). Επειδή οι χρήσεις γης που ‘συσσωρεύονται’ στον παρόδιο χώρο σχετίζονται 
µε λειτουργίες που προϋποθέτουν υψηλή οικοδοµική εκµετάλλευση, αυξάνεται 
υπέρµετρα ο οικοδοµικός όγκος και αντιστρόφως ανάλογα περιορίζονται οι ελεύθεροι 
χώροι και οι χώροι εξυπηρέτησης. 
 
 
Β. Ως προς την κυκλοφοριακή διάσταση, οι λειτουργίες που µπορούν να εµφανιστούν 
σε µια οδό είναι :  
• Της σύνδεσης  
• Της πρόσβασης στις παρόδιες χρήσεις γης και 
• Της παραµονής 
 
 

Οι λειτουργίες αυτές δεν εµφανίζονται µεµονωµένες σε µια οδό, αλλά 
συνήθως συνυπάρχουν σε διαφορετικό βαθµό και ένταση. ∆εδοµένου ότι οι 
λειτουργίες της σύνδεσης, της πρόσβασης και της παραµονής δηµιουργούν 
αντικρουόµενες καταστάσεις, απαιτείται στο πλαίσιο ενός συνεχούς πολεοδοµικού, 
χωροταξικού και συγκοινωνιακού σχεδιασµού ο έλεγχος του βαθµού συνύπαρξης 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΡΥΠΟΙ 

Υγεία  CO2 , CO , HC , NOX , SO2 , Pb , O3 ,  
Βενζόλιο 

Τρύπα όζοντος  CO , HC , NOX , CFCS  
(χλωροφθοράνθρακας ) 

Φαινόµενο θερµοκηπίου CO2 , CO , NOX , CFCS  

Χλωρίδα HC , NOX , SO2
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αυτών των λειτουργιών. Αποτυχία καθορισµού του ενδεδειγµένου βαθµού 
συνύπαρξης αυτών των για κάθε κατηγορία οδού, οδηγεί στην εµφάνιση ατυχηµάτων, 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος, µειωµένη ασφάλεια πεζών και εποχούµενων και 
όχληση των παρόδιων δραστηριοτήτων, όπως της εργασίας, της διαµονής και της 
αναψυχής. 

Στο ελληνικό κύριο οδικό δίκτυο το σηµαντικότερο ίσως πρόβληµα, από 
άποψη λειτουργικότητας, είναι η απαράδεκτη έκταση που έχει η λειτουργία της 
πρόσβασης. ∆ηλαδή η οδός καλείται τελικά να εξυπηρετήσει κυκλοφοριακά όλες τις 
φάσεις µιας διαδροµής, που περιλαµβάνουν πέρα από την σύνδεση και την κατανοµή 
της κυκλοφορίας και την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις παρόδιων χρήσεων, χωρίς 
αυτί να έχει προβλεφθεί στην µελέτη κατασκευής της αρτηρίας. Ειδικότερα 
προβλήµατα µιας τέτοιας εξέλιξης είναι : 
• η επιβάρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου και ιδιαίτερα του φόρτου αιχµής, καθώς 
και της προβλεπόµενης κυκλοφοριακής ροής της οδού  
• η µείωση της κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού, µε αποτέλεσµα ουσιαστικό τον 
υποβιβασµό της λειτουργικής κατηγορίας της  
• η δυσχέρεια στην στάθµευση, αλλά και στην κίνηση των πεζών  
• η σταδιακή δηµιουργία της ανάγκης κατασκευής νέων τεχνικών έργων µε µεγάλο 
κόστος (διαπλατύνσεις οδών, ανισόπεδοι κόµβοι κ.τ.λ.) για να αντιµετωπιστεί το 
κυκλοφοριακό αδιέξοδο.  
 
 
 
• Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

Με την υπ’ αριθµόν 69269/5387/90 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ.αρ.678/25–
10–90), θεσπίστηκε και για την χώρα µας η υποχρέωση εκπόνησης µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για µια σειρά από έργα και δραστηριότητες 
που ασκούν επίδραση στο περιβάλλον. Σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά έργα 
δηµιουργείται υποχρέωση εκπόνησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις εξής 
περιπτώσεις  : 

 
 Κατασκευή αυτοκινητόδροµων, οδών ταχείας κυκλοφορίας, σιδηροδροµικών 
γραµµών µεγάλων αποστάσεων, αεροδροµίων µε µήκος αεροδιαδρόµου 
µεγαλύτερο από 2.500 µέτρα . 

 Λιµάνια θαλάσσιου εµπορίου, πλωτές οδούς και λιµάνια εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας για πλοία µε εκτόπισµα µεγαλύτερο από 1350t. 

 Τραµ, εναέριο ή υπόγειο µετρό, εναέριους σιδηροδρόµους ή ανάλογες 
γραµµές ειδικού τύπου που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την 
µεταφορά των επιβατών. 

 
 

Η   Μ.Π.Ε. για νέα έργα ή δραστηριότητες συνήθως εκπονείται σε δύο στάδια. Το 
πρώτο στάδιο περιλαµβάνει την Προέγκριση Χωροθέτησης, σύµφωνα µε την οποία 
γίνεται η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ένα προγραµµατιζόµενο 
έργο ή δραστηριότητα προκειµένου να εγκριθεί η χωροθέτησή του, µετά την 
σύλληψη του έργου ώστε να είναι σαφή τα βασικά χαρακτηριστικά του ακόµα και 
πριν την κυρίως µελέτη του έργου ή της δραστηριότητας, που θα εκπονηθεί µετά την 
έγκριση της χωροθέτησής του.  
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Το δεύτερο στάδιο που είναι η Έγκριση περιβαλλοντικών όρων περιλαµβάνει τον 
προσδιορισµό και την έγκριση των αναγκαίων περιβαλλοντικών όρων, που πρέπει να 
τεθούν για την κατασκευή και την λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας. Η 
Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων είναι :  

 σε προχωρηµένο στάδιο της µελέτης του έργου ή της δραστηριότητας ώστε να 
είναι γνωστά τα χαρακτηριστικά  του σχεδιασµού και της λειτουργίας του 
έργου και  

 πριν από την ολοκλήρωση της µελέτης του έργου ώστε να µπορούν να 
ληφθούν υπ’ όψιν οι τεθέντες περιβαλλοντικοί όροι στον τελικό σχεδιασµό 
του έργου . 

 
 
 
• Στόχοι µελετών εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Κατά τον R.È.Munn: Μελέτη Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΕΠ) είναι µια δραστηριότητα που σκοπεύει στο να προβλέπει και να αντιµετωπίζει 
τις επιπτώσεις στο βιο-γαιο-φυσικό περιβάλλον, στην υγεία και η ευηµερία του 
ανθρώπου από προτεινόµενα έργα, προγράµµατα, νοµοθεσίες και πολιτική και στο να 
ερµηνεύει και να µεταδίδει πληροφορίες για αυτές τις επιπτώσεις. Είναι δηλαδή, µία 
µελέτη έρευνας που επεξεργάζεται και αξιολογεί τις αναµενόµενες συνέπειες µίας 
επέµβασης στο περιβάλλον, πριν την υλοποίησή της. 

Η διερεύνηση, ο εντοπισµός και η εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, 
από µεγάλα σε µέγεθος ή σπουδαιότητα έργα, αποτελούν µία κοινωνική, αλλά και 
νοµική απαίτηση τόσο από το εθνικό Ν.1650/1986, όσο και το Κοινοτικό ∆ίκαιο 
ΕΕ85/337. 

Είναι αδύνατον πλέον, η επιβίωση πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, αν δεν 
χρησιµοποιήσουµε τους φυσικούς του πόρους κατά τον πλέον συνετό τρόπο. Κάθε 
ανθρώπινη δράση δηµιουργεί και µία αντίδραση (επίπτωση) στο περιβάλλον (φυσικό 
/ ανθρωπογενές) που δυστυχώς είναι δύσκολο να µπορούµε κάθε φορά να την 
εκτιµήσουµε, λόγω της πολυπλοκότητας των σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών που 
συµµετέχουν. 

Κάτω λοιπόν από τις υπάρχουσες συνθήκες, δεν περιµένει κανένας να 
αποκαταστήσει στο σύνολό του τις επιπτώσεις από δράσεις του παρελθόντος, ούτε 
όµως και να προστατεύσει το σύνολο των παρόντος για τις µελλοντικές γενιές. 
Μπορούµε όµως µε την τεχνογνωσία, την έρευνα αλλά και την διάθεση, να 
προλάβουµε δυσµενείς συνέπειες των ανθρώπινων δράσεων στο περιβάλλον και να 
επιστρατεύσουµε την ανθρώπινη διανόηση για την αποκατάσταση των µεταβολών. 

Πρόληψη και πρόβλεψη λοιπόν από τη µεριά και αποκατάσταση από την 
άλλη, είναι η στρατηγική δράσης των Μελετών Επιπτώσεων στο περιβάλλον, από 
τεχνικά έργα και προγράµµατα. 
 
 
 
• Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός συγκοινωνιακού έργου  

Μια µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός συγκοινωνιακού έργου θα 
πρέπει να αναλύει τα παρακάτω αντικείµενα : 

Καταγραφή του περιβάλλοντος στην σηµερινή του µορφή σε χάρτες 
κατάλληλης κλίµακας (οικισµοί, οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο, επιφανειακά και 
υπόγεια νερά, δασικές εκτάσεις, πάρκα, τουριστικές εγκαταστάσεις κ.τ.λ.) 
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Περιγραφή του περιβάλλοντος στην σηµερινή του µορφή που θα 
περιλαµβάνει ειδικότερα :  
• Φυσικό περιβάλλον  
• Οικοσυστήµατα 
• Έδαφος 
• Μετεωρολογικά και υδρογραφικά – υδρολογικά στοιχεία 
• Χλωρίδα – Πανίδα  
• Ανθρωπογενές περιβάλλον 
• Οικισµοί της περιοχής (πληθυσµός, απασχόληση, χρήσεις και ιδιοκτησία γης, 
πολεοδοµικά και χωροταξικά σχέδια) 
• Παραγωγικοί τοµείς, φυσικοί πόροι, τουρισµός (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, 
βιοµηχανία, υδάτινοι πόροι, αριθµός ξενοδοχείων) 
• Υφιστάµενη υποδοµή της περιοχής (οδικό, σιδηροδροµικό δίκτυο, αεροδρόµια, 
δίκτυα ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ύδρευσης, αποχέτευσης) 
• Υφιστάµενη κατάσταση ρύπανσης – αλληλεπίδραση φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος. 
 
 
Περιγραφή προτεινόµενου έργου ή δραστηριότητας που θα περιλαµβάνει ειδικότερα : 
• Εναλλακτικές λύσεις  
• Φάση κατασκευής 
•  Φάση λειτουργίας  
• Ηχορύπανση  
• Υγρά απόβλητα 
• Εκποµπές αερίων ρύπων και συγκεντρώσεις τους  
 
 
Εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων :  
• Οικολογικές επιπτώσεις (ατµόσφαιρα, νερά, έδαφος, χλωρίδα, πανίδα) 
• Επιπτώσεις από θορύβους  
• Επιπτώσεις από τους αέριους ρύπους 
• Επιπτώσεις σε κρατικές υπηρεσίες και δίκτυα 
• Αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου µελετώνται τα απαραίτητα 
µέτρα για την αντιµετώπιση των διάφορων επιπτώσεων και τα αποτελέσµατα που 
εκτιµάται ότι θα προκύψουν . 
 
 
 
• ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος 

Με τον όρο ‘διαχείριση του περιβάλλοντος’ (environmental management) 
αναφερόµαστε στα µέτρα, στις διαδικασίες και στις παρεµβάσεις στο χώρο όπου οι 
περιβαλλοντικές µεταβλητές και παράγοντες µετέχουν στην “απόδοση” µίας περιοχής 
σύµφωνα µε την αντοχή τους χωρίς να δηµιουργούνται επιπτώσεις, ενώ συντηρείται 
στο διηνεκές η απόδοσή τους. 

Αναλυτικότερα, η διαχείριση του περιβάλλοντος είναι µία παραγωγική 
προσέγγιση µέσα από ένα  ‘ολοκληρωµένο και συµπληρωµατικό  τρόπο διαχείρισης. 

Η διαχειριστική αντίληψη της “πολλαπλής χρήσεως’ προσέκρουσε στην 
εφαρµογή της στο ότι µε τον χρόνο, αντί της πολλαπλής διαχείρισης ισοδύναµα και 
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ισόποσα για όλους τους πόρους σε ένα γεωγραφικό χώρο, επέρχεται επικράτηση και 
επικυριαρχία ενός ή δύο πόρων εις βάρος των άλλων. 

Σήµερα µε την αυξηµένη γνώση πάνω στους φυσικούς πόρους και κυρίως 
στην αντοχή τους και στην παραγωγικότητά τους µαζί µε την δυνατότητα 
επεξεργασίας και διασταύρωσης µεγάλου όγκου πληροφοριών µας επιτρέπουν µία 
ολοκληρωµένη διαχείριση ή όπως αποκαλείται  ‘περιβαλλοντικός σχεδιασµός’ 2. 

Προϋποθέσεις για την επιτυχία µίας διαχείρισης περιβάλλοντος είναι : 
 

1. πλήρης και συστηµατική απογραφή και εκτίµηση των πόρων 
2. καθορισµός ποσοτικών και ποιοτικών επιπέδων 
3. βαθµός αντοχής και όρια ασφαλείας των πόρων 
4. τρόποι οργάνωσης και διαχείρισης τους. 
5. καθορισµός περιοχών µε οριακές και υποβαθµισµένες συνθήκες. 
6. προτεραιότητες ανάπτυξης και βαθµός συµµετοχής κάθε πόρου. 

   
 

Η διαχείριση του περιβάλλοντος είναι τελικά µία δυναµική διαχειριστική 
προσέγγιση ευέλικτη στις απαιτήσεις και στις αντοχές του περιβάλλοντος. Τέτοια 
ολοκληρωµένα σχέδια προωθούνται σήµερα από πολλούς φορείς και εκεί άλλωστε 
στοχεύουν και τα γνωστά ΜΟΠ (Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα) ή 
ολοκληρωµένες µελέτες (integrated studies). 
 
 
 
 

11.3.3  Ωφέλειες από την εξοικονόµηση χρόνου µεταφοράς των εµπορευµάτων  
                  

Με τον όρο εξοικονόµηση χρόνου µεταφοράς των εµπορευµάτων ονοµάζουµε 
την κερδιζόµενη αξία του εµπορεύµατος λόγω εξοικονόµησης του χρόνου 
µετακίνησης. Είναι γεγονός ότι η αξία εξοικονοµούµενου χρόνου µεταφοράς των 
εµπορευµάτων έχει τύχει λιγότερης προσοχής και έρευνας σε σχέση µε την αξία 
εξοικονοµούµενου χρόνου µετακίνησης των ανθρώπων. Αυτό είναι κατανοητό, 
δεδοµένου του ότι το κόστος µεταφοράς των εµπορευµάτων αποτελεί ένα µικρό 
ποσοστό του συνολικού του κόστους .  

Τα τελευταία όµως χρόνια, στην Ευρώπη παρατηρείται σηµαντική αύξηση 
συγκέντρωσης, παράλληλα µε µια αυξανόµενη δηµοτικότητα παραγωγικών µεθόδων 
της µορφής ‘ακριβώς στην ώρα’, οι οποίες µειώνουν την ποσότητα χώρου και 
κεφαλαίου ενσωµατωµένου  σε υλικά και συστατικά, αλλά απαιτούν αξιόπιστες και 
κανονικές παραδόσεις. 

Η αξία εξοικονοµούµενου χρόνου εµπορεύµατος είναι το πραγµατικό όφελος, 
το οποίο µπορεί να κερδηθεί ή η  απώλεια που µπορεί να αποφευχθεί µε ταχύτερη 
µεταφορά. Τα εµπορεύµατα ποικίλουν σηµαντικά και υπάρχει περιορισµένος αριθµός 
κύριων διαδροµών µεταφοράς µεταξύ προµηθευτών και πελατών, γι’ αυτό είναι 
πιθανόν ότι οι εξοικονοµήσεις χρόνου εµπορευµάτων θα είναι εξαιρετικά 
συγκεκριµένες σε ορισµένες κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών, ακόµα δε και σε 
ειδικές διαδροµές . 
                                                 
2 Κασσιός Κ., Επιπτώσεις στο περιβάλλον από έργα και προγράµµατα: Τεχνικές και Μέθοδοι 
αντιµετώπισης τους 
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Βασικό κριτήριο για τον χαρακτηρισµό εξοικονοµούµενου χρόνου 
εµπορευµάτων ως ωφέλειας θα πρέπει να είναι η αυξηµένη χρησιµότητα του 
εµπορεύµατος λόγω της µεταφοράς του σε µικρότερο χρόνο. Κατά κανόνα, τέτοια 
αύξηση χρησιµότητας µπορεί να προκύπτει όταν ο εξοικονοµούµενος χρόνος είναι 
σηµαντικός ως απόλυτο αλλά και σχετικό µέγεθος ή είναι κρίσιµος για να 
εξοικονοµηθεί ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα . 

Συνήθεις περιπτώσεις που πρέπει να ελέγχονται προκειµένου να εκτιµηθεί η 
χρησιµότητα του εξοικονοµούµενου χρόνου για τα µεταφερόµενα εµπορεύµατα είναι: 
• Εµπορεύµατα των οποίων η τιµή πώλησης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη ως προς το 
χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ παραγωγής και διάθεσης  
• Περίπτωση µεταφοράς που λόγω δεσµεύσεων στα άκρα µεταφοράς ο 
εξοικονοµούµενος χρόνος µπορεί να σηµαίνει µια εξοικονόµηση µεγαλύτερης 
χρονικής περιόδου, έχει µη συχνά δροµολόγια ενώ η αναχώρηση από τον 
προηγούµενο κόµβο υπόκειται σε χρονικές δεσµεύσεις  
• Εµπόρευµα που επιβάλλει συνθήκες κλιµατισµού κατά την µεταφορά όταν αυτή 
υπερβαίνει κάποιο όριο και επί πλέον ο εξοικονοµούµενος χρόνος µπορεί να 
µεταβάλλει το κρίσιµο όριο. 
 
 
Αναφέρονται ενδεικτικά ορισµένα παραδείγµατα αξιών εξοικονοµούµενου χρόνου 
εµπορευµάτων :  
• Μείωση σε απώλειες ευαίσθητων προϊόντων (π.χ. λουλούδια) σαν αποτέλεσµα 
ταχύτερης µεταφοράς  
• Ωφέλειες λόγω µετακίνησης µε φθηνότερο µεταφορικό µέσο για ευαίσθητα 
προϊόντα π.χ. οδική µεταφορά ή τρένο αντί αεροπλάνου, σε περιπτώσεις  που τα 
µεταφορικά αυτά µέσα γίνονται συντοµότερα  
• Μείωση στα κόστη αποθήκευσης  
• Αποφυγή ακυρώσεων παραγγελιών σαν αποτέλεσµα καθυστερηµένης παράδοσης . 
 

Σχετικά µε την αποτίµηση της αξίας του εξοικονοµούµενου χρόνου 
µεταφοράς των εµπορευµάτων, η µέχρι σήµερα εµπειρία δεν είναι τέτοια που να 
καθιστά αξιόπιστη την συµµετοχή του εξοικονοµούµενου χρόνου µεταφοράς 
εµπορευµάτων στο όλο πλαίσιο της κοινωνικοοικονοµικής αξιολόγησης. Για τον 
λόγο αυτό και δεν συµπεριλαµβάνεται στους υπολογισµούς της παρούσας µελέτης 
µας.  

 
 

11.3.4  Περιφερειακή ανάπτυξη  
 

Το δευτερεύον δίκτυο είναι πολύ σηµαντικό µε µακροπρόθεσµα κριτήρια, 
παρά το ότι µπορεί να µην τεκµηριώνεται ως συµφέρον µε οικονοµικούς όρους. Να 
επισηµάνουµε και το ότι µε την δηµιουργία συνδέσεων των περιφερειακών ζωνών µε 
τις άλλες χώρες της Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης επιτυγχάνεται η 
ανάπτυξη των οικονοµικών ανταλλαγών και του εµπορίου και αποφεύγεται η υπέρ-
συγκέντρωση των ήδη αναπτυγµένων περιοχών.  

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν έχει ικανοποιητικό δίκτυο. ∆ιαθέτει 0,09km  
αυτοκινητόδροµων ανά 100km, ενώ ο µέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 1,45km  και 
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31km , δευτερεύοντες δρόµους µε 159km  ευρωπαϊκό µέσο όρο. Επίσης, 1,9km  
σιδηρογραµµών  αντί 5,6km . 

 Το Σχέδιο Ευρωπαϊκής Χωρικής Ανάπτυξης εστιάζει σε τρεις τοµείς 
προτεραιότητας, ένας από τους οποίους είναι οι µεταφορές και συγκεκριµένα ο 
στόχος της ίσης πρόσβασης στις υποδοµές. Στις αποµονωµένες περιοχές αναφέρεται 
ότι οι ελλείψεις στο οδικό δίκτυο δηµιουργούν µεγάλη αστάθεια και αύξηση του 
χρόνου των διαδροµών, κατ’ επέκταση δε και του κόστους αυτών, γεγονός αρνητικό 
για την ανάπτυξη του ενδογενούς δυναµικού και παράγοντας δηµιουργίας της 
αίσθησης της αποµόνωσης και των τάσεων φυγής. 

Ως γνωστό, βασική οδική µεταφορική υποδοµή, η οποία συνέδεσε τα µεγάλα 
αστικά κέντρα της χώρας, αποτέλεσε ο γνωστός άξονας Πάτρα – Καβάλα, γύρω από 
τον οποίο συγκεντρώθηκε και η ανάπτυξη, αφήνοντας νεκρές ζώνες στον υπόλοιπο 
χώρο µε εξαίρεση κάποιες τουριστικές περιοχές, όπως ο βόρειος οδικός άξονας της 
Κρήτης.   

Με αυτά τα δεδοµένα, η υλοποίηση του δικτύου µεταφορών έγινε 
αποσπασµατικά τόσο χρονικά όσο και χωρικά και ποτέ δεν υποστηρίχθηκε από ένα 
σταθερό και συνεχή σχεδιασµό ώστε να επεκτείνεται και να συµπληρώνεται µε 
στόχους περιφερειακής ανάπτυξης. 

Ο καθοριστικός ρόλος της µεταφορικής υποδοµής για τις περιφερειακές ζώνες 
εξακολουθεί να µην αµφισβητείται όσο και αν έχει προχωρήσει ο προβληµατισµός 
και σε άλλες αναγκαίες παραµέτρους για την ανάπτυξη. Είναι η βασική προϋπόθεση 
πρόσβασης κάθε οικονοµικής δραστηριότητας σε αγορές, λειτουργίες και 
εξυπηρετήσεις, ποιότητας ζωής, συγκράτησης πληθυσµού, αποκέντρωσης κ.α. Είναι 
προφανές ότι κύριος στόχος ενός συγκοινωνιακού έργου τέτοιου είδους  είναι η 
εσωτερική οικονοµική και κοινωνική συνοχή. 

Γενικά τα θετικά αποτελέσµατα που πρόκειται να επιτευχθούν είναι : 
• Συγκράτηση του πληθυσµού τόσο στους αγροτικούς οικισµούς  που συνεχίζουν να 
φθίνουν όσο και στα αστικά κέντρα όπου λόγω ανεργίας εντείνονται οι τάσεις 
εγκατάλειψης . Εξισορρόπηση και σταθεροποίηση του οικιστικού δικτύου και όχι 
µεγαλύτερη διόγκωση των αστικών κέντρων  
• Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η οποία επιτυγχάνεται λόγω  
Α )  της ασφαλέστερης, ταχύτερης και φθηνότερης πρόσβασης στις λειτουργίες και 
εξυπηρετήσεις που παρέχουν τα τοπικά και υπέρ-τοπικά αστικά κέντρα  
Β ) της απασχόλησης που θα δηµιουργηθεί βραχυπρόθεσµα µε την βελτίωση της 
οδού και µακροπρόθεσµα µε την ανάπτυξη που είναι πιθανό να προκαλέσει στις 
περιοχές τις οποίες  διασχίζει. 
• Βελτίωση της λειτουργικότητας του υφιστάµενου δικτύου µεταφορών και της 
υπέρ-τοπικής προσπελασιµότητας της περιοχής, µε άµεση συνέπεια την διασφάλιση 
προσβάσεων επικοινωνίας όπως απαιτούν οι στρατηγικές ανάπτυξης του τουρισµού 
και των µεταφορών προϊόντων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα . 
• Βελτίωση των οδικών συνδέσεων από την Πάτρα ως την Τρίπολη και κατά 
συνέπεια µια σηµαντική ενίσχυση όχι µόνο των µεταφορών των γεωργικών 
προϊόντων αλλά και της ενδοπεριφερειακής συνοχής και συνεργασίας µεταξύ των 
νοµών. Συγχρόνως δε, αναβαθµίζονται και οι βιοµηχανικές περιοχές Πάτρας και 
Τρίπολης, δηµιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό κλίµα για την προσέλκυση επενδυτικών 
κεφαλαίων.  
• Τόνωση του παραγωγικού συστήµατος της περιοχής µε την δυνατότητα 
εγκατάστασης νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων µε 
προοπτικές ενδογενούς ανάπτυξης.  
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Σε ότι αφορά τον τοµέα  των µεταφορών : 
• Επίτευξη του βέλτιστου συνδυασµού και αξιοποίησης των διαφόρων µέσων 
µεταφοράς (λιµάνι Πάτρας, σιδηροδροµικό δίκτυο)  
• ∆ιαπεριφερειακή πρόσβαση που θα επιτευχθεί κυρίως µε τον Ιόνιο άξονα και το 
τµήµα Πάτρας – Καλαµάτας  
• Την µικρότερη δυνατή περιβαλλοντική αλλοίωση από τις εργασίες που θα γίνουν 
στο υφιστάµενο τµήµα του ήδη υπάρχοντος οδικού άξονα  
• Πολιτική κόµβων για την αποτελεσµατικότερη ικανοποίηση των αναγκών της 
παραγωγής και του πληθυσµού χωρίς δυσλειτουργία του άξονα .         
 
 

11.3.5 Βελτίωση άνεσης και ποιότητας  υπηρεσίας   
 

Όπως προαναφέραµε οι ωφέλειες που προκύπτουν από την κατασκευή ενός 
συγκοινωνιακού έργου είναι κυρίως έµµεσες παρά άµεσες. Ακόµα µια έµµεση λοιπόν 
ωφέλεια που προκύπτει είναι η µεγαλύτερη άνεση του ταξιδιού που προσφέρεται 
στους χρήστες του συγκεκριµένου οδικού δικτύου, καθώς και η αύξηση της 
ποιότητας και παροχής υπηρεσιών.  

Ο αυτοκινητόδροµος θα προσφέρει στον χρήστη ανετότερη και πιο 
ξεκούραστη οδήγηση λόγω των καλύτερων γεωµετρικών χαρακτηριστικών, αλλά και 
της στάθµης εξυπηρέτησης. Επίσης στους µόνιµους κατοίκους των περιοχών τις 
οποίες διασχίζει, θα υπάρχει βελτίωση της ποιότητας ζωής τους µε την ολοκλήρωση 
του έργου αυτού. 

Η µείωση του χρόνου και του κόστους της διαδροµής (του µεταφορικού 
δηλαδή κόστους), θα έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των τιµών των εµπορευµάτων 
καθώς και την καλυτέρευση της ποιότητάς τους, αφού πλέον δεν θα απαιτείται τόσο 
µεγάλο χρονικό διάστηµα για να φτάσουν από την παραγωγή στην κατανάλωση. 
Επίσης δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί η εκδοχή της αύξησης της ανταγωνιστικότητας 
και του ‘σπασίµατος’ του µονοπωλίου πολλών προϊόντων λόγω µείωσης της 
χρονοαπασχόλησης .      
 
 

11.3.6 Εθνική ολοκλήρωση και ασφάλεια   
 

Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προσπάθεια έκτοτε 
άµβλυνσης της διαφοράς της σε συγκοινωνιακό επίπεδο µπορεί να υλοποιηθεί µε την 
κατασκευή ενός αυτοκινητόδροµου που θα ανήκει στο Βασικό ∆ιαπεριφερειακό 
∆ίκτυο της χώρας , αλλά και στο ∆ιευρωπαϊκό Οδικό ∆ίκτυο, το οποίο θα εξυπηρετεί 
χρήστες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση .  

Η κατασκευή ενός αυτοκινητόδροµου οδηγεί σε ένα πληρέστερο σύστηµα 
µεταφορών στην χώρα, µε αποτέλεσµα την µείωση των χρόνων των διαδροµών των 
χρηστών αλλά και των αγαθών. Παράλληλα αυξάνει και το επίπεδο ασφάλειας προς 
τους χρήστες, γεγονός που  είναι σηµαντικό αν  ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα τροχαία 
ατυχήµατα είναι το κυριότερο αίτιο µαζικών θανάτων στην χώρα µας.   



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ 
 
 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 
 
12.1 Γενικά  
 

Παρά την συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση για µεταφορές που παρατηρείται τις 
τελευταίες δεκαετίες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης και 
της Ελλάδος, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ για έργα υποδοµής µεταφορών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση  παρουσίασαν στασιµότητα ή µικρή µείωση. Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι ο δηµόσιος τοµέας των κρατών–µελών δυσκολεύεται να κάνει τις 
επενδύσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη των µεταφορών, λόγω και των 
γνωστών δηµοσιονοµικών προβληµάτων. Έτσι δηµιουργείται στις µέρες µας 
πρόβληµα επάρκειας των υποδοµών. 

Μια προτεινόµενη από πολλούς λύση είναι η αύξηση των επενδύσεων µε 
σύγχρονη εµπλοκή του ιδιωτικού τοµέα, στη βάση και του πνεύµατος της συνθήκης 
του Μάαστριχ. Έτσι η χρηµατοδότηση και η διαχείριση υποδοµών µεταφορών στη 
βάση σύµπραξης ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, αναµένεται να αυξήσει τον 
ανταγωνισµό και να βελτιώσει τη συνολική παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες σε 
όλη την Ευρωπαϊκή επικράτεια, προς όφελος των περιφερειών. 

Ένα τέτοιου είδους εγχείρηµα είναι και η κατασκευή έργων µέσω του 
Συστήµατος Σύµβασης Παραχώρησης (Αυτοχρηµατοδότηση). Στα πλαίσια του 
συστήµατος αυτού, ένας ιδιωτικός φορέας αναλαµβάνει τη χρηµατοδότηση και τη 
λειτουργία / συντήρηση του έργου και έχει έσοδα από την εκµετάλλευσή του. Στην 
περίπτωση ενός οδικού έργου ο φορέας έχει έσοδα από ανταποδοτικά τέλη που 
λαµβάνει από τους χρήστες της οδού µέσω ενός συστήµατος (σταθµών) διοδίων.  

Για να είναι βέβαια πραγµατοποιήσιµη, βιώσιµη και κοινωνικά επωφελής µια 
τέτοια επένδυση απαιτείται : 

 
• Ασφαλείς εγγυήσεις από τον φορέα υλοποίησης του έργου, το οποίο έχει και 

εθνικό ενδιαφέρον, για την ολοκλήρωσή του στο πλαίσιο του συµφωνηθέντος 
χρονοδιαγράµµατος και προϋπολογισµού. 

• Η δυνατότητα διάθεσης / εξεύρεσης υψηλών κεφαλαίων από τον φορέα και η 
ανάληψη της ευθύνης για την λειτουργία και τη συντήρηση του έργου, έτσι 
ώστε να παρέχει το απαιτούµενο επίπεδο υπηρεσιών. 

• ∆υνατότητα ανάληψης από τον φορέα εµπορικών κινδύνων (commercial risk). 
Βέβαια το ∆ηµόσιο θα µπορούσε να µεριµνήσει, στα πλαίσια του λογικού, για 
την δηµιουργία προϋποθέσεων ελαχιστοποίησης των επιχειρηµατικών 
κινδύνων για τον επενδυτή. 

• ∆ηµιουργία κατάλληλου θεσµικού πλαισίου και εξάλειψη νοµικών 
προβληµάτων. 

 
 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η διερεύνηση αν το υπό µελέτη οδικό τµήµα 
είναι πρόσφορο να κατασκευαστεί - λειτουργήσει µέσω Αυτοχρηµατοδότησης. Εξάλλου 
µια λογική σύµπραξης του ιδιωτικού τοµέα στην υλοποίηση έργων υποδοµής των 
µεταφορών είναι σύµφωνη και µε την Εθνική Πολιτική Μεταφορών, που παρουσιάστηκε 
σε προηγούµενο κεφάλαιο, η οποία δίνει προτεραιότητα στην υλοποίηση σχεδίων που : 
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• Εξασφαλίζουν την όσο γίνεται γρηγορότερη ολοκλήρωση των βασικών 
οδικών αξόνων της χώρας. 

• Περιορίζουν την δηµόσια (οικονοµική) συµµετοχή στην υλοποίηση του 
έργου. Έτσι το Κράτος µπορεί να χρησιµοποιήσει τους πόρους του µε τρόπο 
που να ικανοποιεί τα αυστηρά κριτήρια της ΟΝΕ.  

• Ενεργοποιούν τους µηχανισµούς της αγοράς ιδιωτικά κεφάλαια τόσο στη 
φάση της ανάπτυξης (για µείωση της δηµόσιας δαπάνης), όσο και της 
λειτουργίας των έργων (για βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης).  

 
Επίσης τα συστήµατα διαχείρισης και εποπτείας έργων δηµόσιου / ιδιωτικού 

χαρακτήρα τα οποία συστάθηκαν για να παρακάµψουν τις γνωστές αγκυλώσεις της 
γραφειοκρατίας, εάν κρίνει κανείς από τη µέχρι σήµερα ανάλογη ελληνική εµπειρία, 
αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας. Μεταξύ των έργων η συµµετοχή και του ιδιωτικού 
τοµέα στη χρηµατοδότηση, κατασκευή και λειτουργία τους, τα οποία βρίσκονται υπό 
κατασκευή ή υπό ολοκλήρωση είναι : 

  
• Ο Νέος ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών στα Σπάτα 
• Η γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου 
• Η Ελευθέρα λεωφόρος Ελευσίνας – Σταυρού – Αεροδροµίου Σπάτων. 
• Η ∆υτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υµηττού. 

 
 
 
 
12.2 Συστήµατα Συλλογής ∆ιοδίων  
 
Υπάρχουν δυο είδη συστηµάτων (συλλογής) διοδίων : 

1. Το Ανοιχτό σύστηµα, στο οποίο οι χρήσεις του δρόµου πληρώνουν σε 
µετωπικούς σταθµούς διοδίων (τοποθετηµένους κάθετα στον άξονα του 
δρόµου) και το ύψος του διοδίου είναι ανάλογο µε την απόσταση µεταξύ των 
δύο διαδοχικών σταθµών ανεξάρτητα αν ο χρήστης έχει διανύσει όλο αυτό το 
µήκος ή ένα µέρος του. Στο σύστηµα αυτό οι εγκάρσιες διαβάσεις 
(προσβάσεις στην οδό) είναι ελεύθερες .  

 
2. Το Κλειστό σύστηµα, το οποίο προϋποθέτει έλεγχο όλων των προσβάσεων 

µε την τοποθέτηση σταθµών διοδίων σ’ αυτές, όπου ελέγχονται όλα τα 
αυτοκίνητα που εισέρχονται ή εξέρχονται από τον αυτοκινητόδροµο. Στο 
σύστηµα αυτό ο χρήστης πληρώνει τέλος ανάλογα µε το µήκος της διαδροµής 
που έκανε εντός του αυτοκινητόδροµου.  

 
 
 
12.3 Υφιστάµενη Κατάσταση στο Ελληνικό Σύστηµα ∆ιοδίων 
 

Στην Ελλάδα σήµερα, εφαρµόζεται στρατηγική πραγµατικών (σε αντίθεση µε τα 
«σκιώδη») διοδίων µε τη χρήση ανοιχτού συστήµατος (κυρίως) χειροκίνητης 
είσπραξης σε σταθµούς διοδίων κατά µήκος των αυτοκινητοδρόµων. Υπάρχουν 
ορισµένες γενικώς αποδεκτές αντιλήψεις που αφορούν τη σηµερινή κατάσταση 
(TENs HELLAS, 2001) : 
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 Υπάρχουν σχετικά µικροί κυκλοφοριακοί φόρτοι για δρόµους µε 
προδιαγραφές αυτοκινητόδροµων. 

 
 Η πελατειακή βάση είναι συνηθισµένη στην καταβολή χαµηλού τιµήµατος 
στα διόδια, το οποίο δεν αντικατοπτρίζει τα αξιόλογα πλεονεκτήµατα που 
απολαµβάνουν οι χρήστες των αυτοκινητόδροµων σε σχέση µε αυτούς που 
επιλέγουν εναλλακτικές διαδροµές. Οι σηµερινές τιµές των διοδίων δεν έχουν 
αυξηθεί στην Ελλάδα από το 1996 και κατά µέσο όρο αντιστοιχούν σε 0,017 
ευρώ / χλµ (5,9 δρχ./ χλµ.) για τα ελαφρά οχήµατα. Οι τιµές των διοδίων 
εξαρτώνται από το επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχεται. Κατά συνέπεια, οι 
τιµές των διοδίων σε ολοκληρωµένους αυτοκινητόδροµους µε σταθµούς 
εξυπηρέτησης, όπως τα τµήµα  ‘Κόρινθος–Τρίπολη’ , είναι διπλάσιες οι τιµές 
στην τιµή των διοδίων (0,038 ευρώ / χλµ. ή 12,9 δρχ. / χλµ.). Στον πίνακα 
12.1  συγκρίνονται το µέσο ύψος των διοδίων (για ελαφρά οχήµατα) στην 
Ελλάδα µε αυτές άλλων χωρών (παράλληλα δίνεται και το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ) . 

 
 Tα βαρέα οχήµατα πιθανότατα δεν καταβάλλουν το µερίδιο συντήρησης και 
κατασκευής αυτοκινητοδρόµων που τους αναλογεί. Για παράδειγµα το µέσο 
ύψος διοδίων για τα βαρέα οχήµατα είναι 0,33 ευρώ / χλµ., δηλαδή το 
διπλάσιο από αυτό των ελαφρών οχηµάτων, ενώ ο συντελεστής µετατροπής 
τους σε ΜΕΑ είναι δύο για τα λεωφορεία και τρία για τα φορτηγά (έναντι της 
µονάδας για τα ελαφρά). 

 
 H είσπραξη των διοδίων δεν είναι αποτελεσµατική και τα επίπεδα αποφυγής 
καταβολής και απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής διοδίων 
θεωρούνται υψηλά. 

 
 Υπάρχει έλλειψη εξοικείωσης των χρηστών µε συστήµατα είσπραξης διοδίων 
υψηλής τεχνολογίας. Εδώ να αναφέρουµε ότι η εφαρµογή τέτοιων µεθόδων 
είσπραξης, παρά τη µεγαλύτερη δαπάνη της σε σχέση µε τη χειροκίνητη, 
κρίνεται σκόπιµη.  Η εφαρµογή υψηλής τεχνολογίας αναµένεται να βελτιώσει 
την αποτελεσµατικότητα της είσπραξης και να µειώσει την παράνοµη 
αποφυγή πληρωµής (µεγιστοποιώντας τα έσοδα). Εξάλλου λωρίδες συνεχούς 
ροής ηλεκτρονικής είσπραξης θα αποκλείσουν πρακτικά τον κίνδυνο έλλειψης 
χωρητικότητας. Είναι, βέβαια, αναµενόµενο η εφαρµογή µιας τέτοιας 
πρωτοποριακής τεχνολογίας να συνοδευτεί από ένα ποσοστό αντίδρασης ή 
αδράνειας. Η εξοικείωση µε τέτοιου είδους καινοτοµίες θα επιταχυνθεί µε την 
ενηµερωτική διαφήµιση και την αποτελεσµατική καθοδήγηση. 
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Πίνακας 12.1 Μέσο ύψος διοδίων και ΑΕΠ στην Ελλάδα  

          Πηγή  : TENs HELLAS (2001) 
 
 
 
 
 
12.4  Επιλογή  Συστήµατος  ∆ιοδίων και Θέσεως του  Σταθµού 
 

Η µεγιστοποίηση των εσόδων από τα διόδια σε ένα οδικό τµήµα 
εξασφαλίζεται προφανώς µε τη µεγιστοποίηση του αριθµού των προσβάσεων, σε 
συνδυασµό µε την εφαρµογή κλειστού συστήµατος διοδίων. Στην περίπτωση 
αυτή υπάρχει η δυνατότητα αµεσότερης συσχέτισης του ύψους των διοδίων σε 
σχέση µε τα πλεονεκτήµατα χρήσης του αυτοκινητόδροµου για κάθε ένα από τους 
συνδυασµούς εισόδου και εξόδου, γεγονός που οδηγεί σε αυξηµένη 
ελκυστικότητα του συστήµατος. Παρ’ όλα αυτά η µεγιστοποίηση των εσόδων δεν 
συµβαδίζει απαραίτητα και µε την µεγιστοποίηση του κέρδους από την 
εκµετάλλευση των διοδίων, καθώς το κλειστό σύστηµα προϋποθέτει ιδιαίτερα 
αυξηµένο κόστος λειτουργίας για την είσπραξη των διοδίων.  

Για να διαπιστώσουµε ποιο σύστηµα διοδίων είναι το προσφορότερο θα 
εξετάσουµε τα χαρακτηριστικά του καθενός, σε σχέση µε τα δεδοµένα του υπό 
µελέτη οδικού έργου : 

 
Για το κλειστό σύστηµα διοδίων παρατηρούµε ότι : 
 

• Έχει αυξηµένες λειτουργικές δαπάνες λόγω µεγαλύτερου αριθµού σταθµών 
διοδίων, καθώς απαιτείται σταθµός σε κάθε πρόσβαση (είσοδο / έξοδο). 

• Η αναπτυξιακή διάσταση και ο ρόλος του έργου στο εθνικό οδικό δίκτυο 
επιβάλλουν το µεγάλο αριθµό προσβάσεων στον αυτοκινητόδροµο. Η ανάγκη 
αυτή ενισχύεται από την χωροταξική διόρθωση και το γεω-ανάγλυφο της 
περιοχής κατά µήκος του έργου. 

 
 
 
 
 

Χώρα Μέσο ύψος διοδίων 

(σε Ευρώ / χλµ.) 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ 

(σε Ευρώ) 

Γαλλία 0,065 25750 
Ιταλία 0,050 21750 
Ισπανία 0,060 15000 
Ελλάδα 0,017 12250 
Πορτογαλία 0,054 11500 
Σλοβενία 0,042 10500 
Ουγγαρία 0,070 5000 
Νότιος Αφρική 0,038 3000 
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Η υπό µελέτη οδός χαρακτηρίζεται από σχετικά περιορισµένα µεγέθη κυκλοφοριακού 
φόρτου, αλλά και από µικρού µεγέθους στρέφουσες κινήσεις στους πολλούς κόµβους 
της. 
 
 
Για το ανοιχτό σύστηµα διοδίων παρατηρούµε ότι :  
 

• Χαρακτηρίζεται από την κατά διαστήµατα τοποθέτηση µετωπικών σταθµών 
διοδίων, προκαλώντας έτσι, πολλαπλές και µη επιθυµητές διακοπές της 
πορείας των οχηµάτων. Οι διακοπές αυτές προβλέπεται, πάντως, να 
περιοριστούν χρονικά µε την (µελλοντική) υποκατάσταση χειροκίνητης 
είσπραξης των διοδίων από τηλε-διόδια (αυτόµατη χρέωση). 

• Έτσι προκρίνεται ο περιορισµός του αριθµού των µετωπικών σταθµών, 
γεγονός που µειώνει και το λειτουργικό κόστος. 

• Ο περιορισµός, όµως, των σταθµών οδηγεί και στην απώλεια εσόδων, 
ιδιαίτερα όταν υπάρχει µεταξύ δύο διαδοχικών σταθµών µεγάλος αριθµός 
προσβάσεων. Συγκεκριµένα τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τους οδηγούς 
που έχουνε µέγιστο όφελος από την χρήση του αυτοκινητόδροµου και 
θεωρούν το ποσό που καταβάλλουν ως σχετικά µικρό µέρος των αντιληπτών 
εξόδων της µετακίνησης. Αντιθέτως, κάποια οχήµατα, που διανύουν µικρή 
απόσταση, εισέρχονται και εξέρχονται από την οδό χωρίς να περάσουν από 
σταθµό διοδίων και άρα να µην πληρώσουν.  

• Η υπέρµετρη αραίωση των µετωπικών σταθµών συνεπάγεται ανισοβαρή 
χρέωση των διαδροµών µεταξύ των οχηµάτων που χρησιµοποιούν ένα µέρος 
της οδού µεταξύ των δύο σταθµών και αυτών που το χρησιµοποιούν όλο. 

 
 
 

Οι προαναφερόµενες αντικρουόµενες απαιτήσεις µπορούν καλύτερα να 
ικανοποιηθούνε µε την επιλογή ενός ανοιχτού συστήµατος διοδίων. Ένα τέτοιο σύστηµα 
πρέπει να προσφέρει τον βέλτιστο αριθµό (µετωπικών) σταθµών διοδίων και την 
ορθολογικότερη χωροθέτησή τους ανάµεσα σε διαδοχικά σηµεία πρόσβασης. 
Καθοριστικοί παράγοντες της επιλογής των δύο αυτών στοιχείων (αριθµός / χωροθέτηση) 
είναι, µεταξύ άλλων, ο αριθµός και η θέση των ανισόπεδων κόµβων και ο βαθµός 
ανταγωνιστικότητας της ελεύθερης διοδίων υφιστάµενης χάραξης που θα παραµείνει σε 
λειτουργία µετά την κατασκευή του υπό µελέτη έργου. Εδώ να αναφέρουµε ότι τα οδικά 
τµήµατα, στα οποία ο αυτοκινητόδροµος υπερέχει σηµαντικά ως προς τις εναλλακτικές 
διαδροµές είναι : 

 
• Οι παρακάµψεις έντονα αστικοποιηµένων περιοχών. 
• Οι διαδροµές όπου ο αυτοκινητόδροµος µειώνει σηµαντικά το µήκος 

διαδροµής υπερβαίνοντας κάποια µείζονα κυκλοφοριακά εµπόδια (ορεινούς 
όγκους, ποταµούς, κλπ.). 

• Τα οδικά τµήµατα που διέρχονται από ορεινές διαδροµές, στις οποίες το 
ανταγωνιστικό δίκτυο έχει δυσµενή γεωµετρικά χαρακτηριστικά και σοβαρά 
προβλήµατα καθυστερήσεων λόγω αδυναµίας υπέρβασης βραδυπορούντων 
οχηµάτων (λόγω π.χ. περιορισµένης ορατότητας). 
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Επίσης, η χωροθέτηση των σταθµών διοδίων πρέπει να γίνει σε Χ.Θ. όπου, εκτός 
των κριτηρίων που αναλύθηκαν στην αρχή της παραγράφου, να πληρούν και τις εξής 
συνθήκες : 

 
• να βρίσκονται σε σηµεία της χάραξης, όπου υπάρχουν άνετα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά, ήπιες κλίσεις και δυνατότητες εύκολης διαπλάτυνσης της 
οδού (για τη δηµιουργία των επιπλέον λωρίδων κυκλοφορίας για τους 
σταθµούς),  

• να διαιρούν το οδικό τµήµα σε, χονδρικώς, ίσα τµήµατα,  
• να περιλαµβάνουν  το σύνολο του υπό µελέτη έργου  (για καλύτερη 

‘εµπορική’ εκµετάλλευση) . 
 

   Με βάση τα προαναφερόµενα σ’ αυτή την παράγραφο, έγινε επιλογή των εξής 
θέσεων για την τοποθέτηση ισάριθµων µετωπικών σταθµών διοδίων (αναφέρονται σε 
σειρά από Νότο προς Βορρά) : 
 

• Σταθµός ∆ιοδίων 1 : Στην περιοχή της Οβριάς  
 
• Σταθµός ∆ιοδίων 2 : Στην περιοχή της Νεστάνης  

 
 
   Σε κάθε σταθµό η τιµή των διοδίων θα είναι ανάλογη µε την (χιλιοµετρική) 
απόσταση µεταξύ των παραπάνω ανισόπεδων κόµβων που βρίσκονται εκατέρωθεν 
του σταθµού. 
 
 
 
12.5  Καθορισµός  Ύψους  ∆ιοδίων 
 

Ο καθορισµός του ύψους των διοδίων θα πρέπει να γίνει ώστε να αντληθούν 
διαχρονικά τα υψηλότερα έσοδα για τον φορέα εκµετάλλευσης της οδού, χωρίς όµως 
να δηµιουργείται η εντύπωση στο χρήστη της ότι ζηµιώνεται ο ίδιος οικονοµικά. Εδώ 
να τονιστεί ότι υψηλά διόδια δεν συνεπάγονται, αναγκαστικά, και υψηλά έσοδα. 
Συγκεκριµένα η ζήτηση για χρήση του οδικού έργου µπορεί να διατηρηθεί υψηλή, 
µόνο αν ο χρήστης θεωρεί ότι η τιµή του διοδίου υπολείπεται του συνολικού 
(αντιληπτού) οφέλους που έχει από την µείωση του λειτουργικού κόστους και του 
χρόνου διαδροµής. Σ’ αυτό βεβαία συνυπολογίζει και ποιοτικούς παράγοντες της 
µετακίνησης, όπως βελτίωση της άνεσης και της ασφάλειας.  
Στο προηγούµενο κεφάλαιο υπολογίσαµε ότι : 
 

• Το οικονοµικό όφελος απ’ τη µείωση του λειτουργικού κόστους των 
οχηµάτων µε τη χρήση του νέου αυτοκινητόδροµου είναι  21,31 ευρώ / όχηµα. 

• Το οικονοµικό όφελος από τη µείωση του χρόνου διαδροµής µε την χρήση 
του νέου αυτοκινητόδροµου είναι 6,76  ευρώ / όχηµα. 

 
  ∆ηλαδή το συνολικό (αντιληπτό) οικονοµικό όφελος για το χρήστη είναι 
21,31 + 6,76 = 28,07  ευρώ / όχηµα . Αφού το µήκος του δρόµου είναι 171χλµ., το 
όφελος είναι : 28,07  / 171 = 0,16  ευρώ / χλµ. / όχηµα . Οι χρήστες, όµως, δεν είναι 
προετοιµασµένοι να πληρώσουν όλο το όφελος αυτό µε µορφή διοδίων. Σύµφωνα µε 
το ερωτηµατολόγιο που πραγµατοποιήσαµε στο 6ο κεφάλαιο οι χρήστες είναι 
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πρόθυµοι να πληρώσουν το 67,5% του υπολογισµένου οφέλους, δηλαδή 0,11 ευρώ / 
χλµ. / όχηµα. Η τιµή αυτή αφορά τα ελαφρά οχήµατα (Ι.Χ., ταξί , ηµιφορτηγά). Η 
τιµή για τις άλλες κατηγορίες οχηµάτων θα καθοριστεί αναλογικά, µε βάση τους 
συντελεστές µετατροπής των διαφόρων οχηµάτων σε ΜΕΑ.  

Θα ήταν όµως αδύνατο να ζητήσουµε στην παρούσα φάση τουλάχιστον, το 
συνολικό αντιληπτό και λειτουργικό όφελος από τον χρήστη καθώς η µείωση αυτή 
του χρόνου λόγω της ταχύτητας λειτουργίας, όχι µόνο δεν τηρείται από τους χρήστες, 
αλλά φτάνει πολλές φορές σε ‘πληµµεληµατική φάση’ καθώς υπερβαίνουν το όριο 
ταχύτητας κατά 40 χιλιόµετρα την ώρα και µπορούν να αναπτύξουν µε αυξηµένη 
επικινδυνότητα ταχύτητες 140-160 χλµ / ώρα στο υφιστάµενο οδικό δίκτυο. Για αυτό 
τον λόγο θα ανατρέξουµε στον πίνακα µε το ΑΕΠ διαφόρων χωρών και συγκριτικά 
µε το συνολικό όφελος παίρνουµε το 30% περίπου του οφέλους και δίνουµε τιµή 
0,061 Ευρώ / χλµ / όχηµα . 

Ο πίνακας 12.2 δίνει τους συντελεστές αυτούς για την τιµή των διοδίων που 
αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία οχηµάτων, αν υποθέσουµε ότι για τα Ι.Χ. είναι 0,061 
ευρώ / χλµ. / όχηµα .  
 

                 

                    

 

 

 

 

 

 

                       Πίνακας 12.2  Συντελεστής προσαρµογής κάθε οχήµατος  

                            Πηγή για συντελεστές : Κονταράτος Μ. 

 

Η τιµή του διοδίου θα αναπροσαρµόζεται ετησίως µε βάση τον πληθωρισµό, ο 
οποίος για την περίοδο που εξετάζεται θεωρείται σταθερός και ίσως µε 3%, µέγεθος 
που αποτελεί στόχο για τις χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , σύµφωνα µε το 
Σύµφωνο Σταθερότητας. Η τιµή θα στρογγυλεύεται σε 0,10 ευρώ.  
 
 
 
 
12.6 Χρηµατοοικονοµική  Ανάλυση 
 
12.6.1  Εκροές-Εισροές 
  Σκοπός της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης είναι να διερευνήσει κατά πόσο θα 
ήταν οικονοµικά βιώσιµη µια επένδυση εκ µέρους του Παραχωρησιούχου στα 
πλαίσια της κατασκευής του υπό µελέτη κωδικού έργου µε το σύστηµα σύµβασης 
παραχώρησης. Συγκεκριµένα θα διερευνηθεί τι περιθώρια κέρδους θα έχει µια τέτοια 

Κατηγορία οχηµάτων Συντελεστής 

προσαρµογής

Τιµή διοδίου 

(σε ευρώ / χλµ.) 

∆ίκυκλα  0,5 0,0305 

Ι.Χ., ταξί , Ηµιφορτηγά 1 0,061 

Λεωφορεία  2 0,122 

Φορτηγά  3 0,183 
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επένδυση δεδοµένου του κεφαλαίου που θα δεσµευτεί για την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου. 

Το κεφάλαιο που θα δεσµευτεί στην επένδυση είναι το άθροισµα µιας σειράς 
διαχρονικών δαπανών (που θα αναλάβει ο Παραχωρησιούχος) που αποτελούν τις 
‘εκροές’  στην παρούσα χρηµατοοικονοµική ανάλυση και οι οποίες είναι οι εξής : 

 
 

 Το κόστος κατασκευής του αυτοκινητόδροµου. 
Αποτελείται από το κόστος ανακατασκευής της οδού που προϋπολογίσθηκε στα 

424.000.000 ευρώ και το κόστος εκπόνησης µελετών που προϋπολογίστηκε στα  
21.200.000 ευρώ και προκύπτει από το 5% του κόστους ανακατασκευής του οδικού 
τµήµατος της εθνικής οδού Πάτρας–Τρίπολης, που µελετάµε. Σε αυτό πρέπει να 
προστεθεί η δαπάνη για την κατασκευή των σταθµών διοδίων. Όπως έχει αναλυθεί σε 
προηγούµενο κεφάλαιο, κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου θα υπάρχουν δύο  σταθµοί  
διοδίων και η κατασκευή τους  θα στοιχίζει  4.000.000 ευρώ.  

∆ηλαδή η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 449.200.000 ευρώ. Αφού η κατασκευή 
του έργου θα διαρκέσει τρία χρόνια, το ποσό θα διατεθεί σε τρεις ετήσιες δόσεις, που 
η καθεµία θα καλύπτει τις δαπάνες που έχουν προγραµµατιστεί για το τρέχον έτος : 

 
 

• το πρώτο έτος κατασκευής (2006) θα απαιτηθεί ένα ποσό που θα καλύπτει τη 
δαπάνη των µελετών (21.200.000 ευρώ) και το 25% της δαπάνης κατασκευής 
(106.000.000 ευρώ). ∆ηλαδή συνολικά θα διατεθούνε 127.200.000 ευρώ. 

• το δεύτερο έτος κατασκευής (2007) θα απαιτηθεί ένα ποσό που θα καλύπτει 
το 40% της δαπάνης κατασκευής (169.600.000 ευρώ) 

• το τρίτο έτος  κατασκευής (2008) θα απαιτηθεί ένα ποσό που θα καλύπτει το 
35% της δαπάνης κατασκευής (148.400.000 ευρώ) και τη δαπάνη κατασκευής 
των σταθµών διοδίων (4.000.000 ευρώ) δηλαδή συνολικά θα διατεθούνε 
152.400.000 ευρώ. 

 
 
 

 Το λειτουργικό κόστος του αυτοκινητόδροµου 
Αποτελείται από το κόστος συντήρησης της οδού που εκτιµήθηκε στα 

12.312.000 ευρώ / έτος και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των σταθµών 
διοδίων. Η δαπάνη αυτή για τους σταθµούς εκτιµήθηκε στα 2.800.000 ευρώ / έτος / 
σταθµό, δηλαδή 5.600.000 ευρώ / έτος για τους δύο σταθµούς. 

Έτσι η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 17.912.000 ευρώ / έτος. Το ποσό αυτό 
θα αναπροσαρµόζεται ετησίως µε βάση τον πληθωρισµό που για τη διάρκεια 
λειτουργίας του έργου εκτιµάται σε 3,5%. 

Ο Παραχωρησιούχος θα έχει έσοδα από τη λειτουργία των σταθµών διοδίων. 
Τα έσοδα αυτά εξαρτώνται από την κυκλοφορία που θα διέρχεται από κάθε σταθµό 
και από το ύψος των διοδίων. Τα στοιχεία αυτά έχουν αναλυθεί σε προηγούµενη 
παράγραφο. Τα έσοδα του Παραχωρησιούχου αποτελούν τις ‘εισροές’  στην 
παρούσα χρηµατοδοτική ανάλυση.  
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12.6.2  Επιλογή επιτοκίου προεξόφλησης 
Στην προηγούµενη παράγραφο δόθηκαν οι εισροές και εκροές της επένδυσης. 

Από την αναφορά τους φαίνεται ότι και οι δυο λαµβάνουν χώρα σε διάφορες χρονικές 
στιγµές (σ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του έργου). Εποµένως δεν είναι οµοιογενείς 
ή «ισοδύναµες» και άρα δεν µπορούν να αθροιστούν ως έχουν. Για να αθροιστούν και 
να συγκριθούν πρέπει να µετατραπούνε σε (χρηµατικές) αξίες ενιαίας χρονικής 
βάσεως σε συγκεκριµένο έτος. Η αναγωγή αυτή γίνεται µέσω της τεχνικής της 
προεξόφλησης1. Ο τύπος για την ετήσια προεξόφληση είναι (Καλτσούνης, 1999): 
 
 
Po = Pt / (1 + r)ˆ t 
 
Όπου: 
Po :  το (χρηµατικό) µέγεθος σε τιµές του έτους βάσης 
t :  αριθµός ετών µετά το έτος βάσης 
Pt :  το (χρηµατικό) µέγεθος σε τιµές του έτους t  (δηλαδή t έτη µετά το έτος βάσης). 
r : το ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης 
 

Για την επιλογή του κατάλληλου για τα επενδυτικά σχέδια επιτοκίου 
προεξόφλησης έχουν προταθεί µια σειρά συντελεστών, οι κυριότεροι εκ των οποίων 
είναι:  

• το επιτόκιο αγοράς 
• το διεθνές επιτόκιο 
• το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου (στον ιδιωτικό τοµέα) 

  
 

Στην παρούσα εργασία, για την επιλογή του επιτοκίου προεξόφλησης 
συνεκτιµήθηκαν, µεταξύ άλλων, τα εξής   (πηγή : ICAP A.E) :  

 
• τα µακροπρόθεσµα επιτόκια στην ζώνη του Ευρώ ήταν για το 1999 (κατά 

µέσο όρο) στο 4,7 %. 
• τα µέσα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων (προθεσµίας διάρκειας 12 µηνών) 

ήταν (στην Ελλάδα) για το 2001 στο 3,6 %. 
• τα µέσα τραπεζικά επιτόκια µακροπρόθεσµων χορηγήσεων προς επιχειρήσεις 

ήταν (στην Ελλάδα) για το 2001 στο 8,7 %. 
• η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων που ανήκουν στον 

κλάδο των «διάφορων υπηρεσιών» (όπου ανήκουν και οι κατασκευαστικές 
εταιρείες) ήταν για το 2000 στο 12%. 

• η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων για τις 7 µεγαλύτερες (µε βάση το 
ενεργητικό τους) εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 
κατασκευαστικές εταιρείες ήταν κατά µέσο όρο για το 2000 στο 4,9% 
(κυµάνθηκε µεταξύ 1,4% και 13,1%). 

 

 

Η µελετούµενη επένδυση εξετάζεται, σε αυτό το κεφάλαιο, ως προς την 
οικονοµική αποδοτικότητα της προς όφελος ενός Παραχωρησιούχου επενδυτή. Για να 
είναι λοιπόν, ικανοποιητικά κερδοφόρα η επένδυση, θα πρέπει να αποφέρει ποσοστιαία 

                                                 
1 Καλτσούνης Α., Συστήµατα Μεταφορών 
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(επί του κεφαλαίου) κέρδη που όχι µόνο θα υπερβαίνουν τον πληθωρισµό, αλλά θα είναι 
συγκρίσιµα µε κέρδη άλλων εναλλακτικών τοποθετήσεων / επενδύσεων του αρχικού 
κεφαλαίου. Με δεδοµένη αυτή την απαίτηση και µε βάση τα προαναφερόµενα οικονοµικά 
στοιχεία, καθορίζουµε το (ετήσιο) επιτόκιο προεξόφλησης στο 9%. 
 
 
 
12.6.3  Κριτήρια αξιολόγησης της αποδοτικότητας της επένδυσης 

Στα πλαίσια µιας οικονοµοτεχνικής ανάλυσης , µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
διάφοροι δείκτες εργαλεία για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας (ως προς το 
οικονοµικό όφελος για τον Παραχωρησιούχο) της επένδυσης. Οι πιο αξιόπιστοι από 
αυτούς τους δείκτες που αποτελούν κριτήρια αποδοτικότητας είναι (Καλτσούνης Α., 
1999): 

 
 
 Το κριτήριο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ). 

 Η ΚΠΑ προκύπτει αν προεξοφλήσουµε στο παρόν (έτος βάσης), για κάθε έτος 
χωριστά, τη διαφορά µεταξύ των µελλοντικών εισροών και εκροών για το χρόνο 
λειτουργίας του έργου, µε βάση ένα συντελεστή προεξόφλησης. Εποµένως η ΚΠΑ 
υπολογίζεται µε βάση το διαχρονικό άθροισµα (για όλα τα έτη της περιόδου 
αξιολόγησης) : 
 
 
ΚΠΑ = Σ ( (εισροές – εκροές) / ((1 + r)ˆ t) 
 
 
Όπου:  r : το ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης 
            t : αριθµός ετών µετά το έτος βάσης  
 
 

• Αν  η ΚΠΑ είναι θετική, τότε η αποδοτικότητα της επένδυσης είναι 
µεγαλύτερη από το επιτόκιο προεξόφλησης.  

• Αν η ΚΠΑ είναι µηδέν, τότε η αποδοτικότητα της επένδυσης είναι ίση µε 
το επιτόκιο προεξόφλησης.  

• Αν η ΚΠΑ είναι αρνητική, τότε η αποδοτικότητα της επένδυσης είναι 
µικρότερο από το επιτόκιο προεξόφλησης. 

 
 
 

 Λόγος Ωφελειών – Κόστους (Ω / Κ).  
Ο λόγος δηµιουργείται από την διαίρεση της ΚΠΑ των εισροών µε την ΚΠΑ των 
εκροών. ∆ηλαδή η σχέση που δίνει τον (Ω / Κ) είναι  :   
 (Ω / Κ) = ΚΠΑ (εισροών) / ΚΠΑ (εκροών) 
 

• Αν ο (Ω / Κ) είναι µεγαλύτερος από τη µονάδα, τότε η αποδοτικότητα της  
επένδυσης είναι µεγαλύτερη από το επιτόκιο προεξόφλησης. 

• Αν ο (Ω / Κ) είναι ίσος µε τη µονάδα, τότε η αποδοτικότητα της  
επένδυσης είναι ίση µε το επιτόκιο προεξόφλησης. 

• Αν ο (Ω / Κ) είναι µικρότερος από τη µονάδα, τότε η αποδοτικότητα της  
επένδυσης είναι µικρότερη από το επιτόκιο προεξόφλησης. 
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 Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (ΕΣΑ).  
Ο ΕΣΑ ισούται µε το επιτόκιο προεξόφλησης, το οποίο αν χρησιµοποιηθεί στη 
µέθοδο της ΚΠΑ θα µηδενίσει το αποτέλεσµα. Με βάση το κριτήριο αυτό, µια 
επένδυση θεωρείται συµφέρουσα αν ο ΕΣΑ είναι υψηλότερος από το επιτόκιο που 
ισχύει στο συγκεκριµένο κλάδο της επένδυσης. Πάντως για να εκτιµηθεί αν ο ΕΣΑ 
είναι ικανοποιητικά υψηλός, µπορούµε να τον συγκρίνουµε µε ένα υπολογιζόµενο 
επιτόκιο προεξόφλησης το οποίο θα εκφράζει την ελάχιστη απόδοση της επένδυσης 
που θεωρείται ικανοποιητική. 

Καθένα από τα παραπάνω κριτήρια προσπαθεί να διερευνήσει κάποιες πτυχές της 
εξεταζόµενης επένδυσης. Το κριτήριο της ΚΠΑ αναζητεί την λύση που  µεγιστοποιεί τη 
διαφορά εισροές – εκροές. Το κριτήριο (Ω / Κ), που είναι ουσιαστικά µια παραλλαγή του 
κριτηρίου της ΚΠΑ, αναζητεί την λύση που µεγιστοποιεί τον λόγο εισροών – εκροών, 
εξετάζοντας δηλαδή ΄σχετικά’ τα µεγέθη. Και οι δυο µέθοδοι απαιτούν επικαιροποίηση 
των µεγεθών µέσω  κάποιου επιτοκίου προεξόφλησης και έτσι τα αποτελέσµατά τους 
εξαρτώνται από την ορθή επιλογή του. Αντίθετα το κριτήριο του ΕΣΑ δεν εξαρτάται από 
το επιτόκιο προεξόφλησης (αφού υπολογίζει ένα  ‘δικό του’) και παράλληλα δίνει 
αποτελέσµατα που ερµηνεύονται πιο εύκολα. Έτσι στην παρούσα εργασία θα 
χρησιµοποιήσουµε, κυρίως  το κριτήριο του ΕΣΑ για να αξιολογήσουµε την επένδυση. 

Συγκεκριµένα θα υπολογίσουµε τον ΕΣΑ για κάθε ένα επενδυτικό σενάριο από 
αυτά που θα παρουσιαστούν παρακάτω, για να διαπιστώσουµε  κατά περίπτωση, αν είναι 
µεγαλύτερος (και πόσο) από µια ελάχιστη ικανοποιητική απόδοση. Σαν ελάχιστη 
αποδεκτή τιµή του ΕΣΑ, εδώ λαµβάνεται το επιτόκιο προεξόφλησης που επιλέχθηκε στην 
αρχή του κεφαλαίου, δηλαδή το 9%. Αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση που µια επένδυση 
παρέχει ΕΣΑ ίσο ή µεγαλύτερο του 9%, τότε αυτή είναι (απολύτως) ικανοποιητικά 
κερδοφόρα. Σε περίπτωση που ο παρεχόµενος ΕΣΑ είναι µικρότερος του 9%, αλλά 
µεγαλύτερος του αναµενόµενου πληθωρισµού (3%-3,5%) ή του κόστους εύρεσης 
κεφαλαίου µέσω δανεισµού (που για τέτοιες επενδύσεις, σύµφωνα µε στοιχεία της 
Εθνικής Τράπεζας, εκτιµάται στο 5,5%), τότε η επένδυση συνεχίζει να θεωρείται 
κερδοφόρα, αλλά όχι σε απόλυτα ικανοποιητικό βαθµό. Προφανώς ένας υπολογιζόµενος 
ΕΣΑ κάτω του 5,5% (ή του 3%) καθιστά την επένδυση ζηµιογόνα. 
 
 
 
 
12.6.4  Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης 
  Σε προηγούµενο κεφάλαιο εξετάστηκε το κόστος κατασκευής και το κόστος 
λειτουργίας / συντήρησης του έργου. Ο Παραχωρησιούχος, ανάλογα µε τη σύµβαση 
που θα συνάψει µε τον Κύριο του έργου (δηλαδή το ∆ηµόσιο), µπορεί να αναλάβει το 
σύνολο ή ένα µέρος της δαπάνης αυτής. ∆ηλαδή είναι δυνατό η κατασκευή του έργου 
να συγχρηµατοδοτηθεί και από το ∆ηµόσιο ή άλλους πόρους. Η πρακτική αυτή είναι 
συνηθισµένη, ιδιαίτερα στην χώρα µας, για έργα µεγάλής κοινωνικής σηµασίας, όπως 
ένας αυτοκινητόδροµος. Εποµένως και οι ‘εκροές’ της παρούσας χρηµατοδοτικής 
ανάλυσης θα εξαρτηθούν από τι ποσοστό της δαπάνης έργου θα αναλάβει ο 
Παραχωρησιούχος. 

Οι ‘εισροές’ στην παρούσα ανάλυση θα εξαρτηθούν από την τιµή των διοδίων 
(οι ‘εισροές’ είναι ανάλογες της τιµής). Η τιµή αυτή θα είναι, επίσης, προϊόν 
συµφωνίας του Παραχωρησιούχου µε το ∆ηµόσιο, καθώς η τιµή αυτή θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό κέρδος για τον επενδυτή, αλλά και να είναι δίκαιη / 
αποδεκτή από τους χρήστες του αυτοκινητόδροµου. 
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Σε αυτή την παράγραφο θα αξιολογήσουµε την αποδοτικότητα της επένδυσης 
για τον επενδυτή, σε σχέση µε τι ποσοστό των ‘εκροών’ αναλαµβάνει και τι τιµή 
διοδίων καθορίζεται. Συγκεκριµένα θα υπολογίσουµε την απόδοση για µια σειρά 
πιθανόν συνδυασµών που δηµιουργούνται αν υποθέσουµε τα εξής για τις δύο 
µεταβλητές : 

 
Το ποσοστό της δαπάνης κατασκευής του έργου που θα αναλάβει ο 
Παραχωρησιούχος  (περιέχεται στις ‘εκροές’) εκτιµάται ότι µπορεί να είναι : 
 

• ή το 100% της δαπάνης, δηλαδή το έργο να µην χρηµατοδοτηθεί από άλλους 
πόρους εκτός από αυτούς του επενδυτή. 

• ή ένα ποσοστό µικρότερο του 100% και µέχρι 40% της συνολικής δαπάνης 
κατασκευής. Συγκεκριµένα, εδώ, θα εξετάσουµε τις περιπτώσεις όπου ο 
επενδυτής αναλαµβάνει το 90%, ή το 80%, ή το 70%, ή το 60%, ή το 50% ή 
το 40% αυτής της δαπάνης. Ποσοστά της τάξης του 40% µε 50%, ίσως, 
φαίνονται σε πρώτη ανάγνωση χαµηλά (δηλαδή ο Παραχωρησιούχος 
αναλαµβάνει µικρό ποσοστό της δαπάνης, ενώ εκµεταλλεύεται το σύνολο των 
εσόδων). Για έργα, όµως, εθνικής σηµασίας, είναι σύνηθες να υπάρχει µια 
τέτοια χρηµατοδότηση τους από άλλους (δηµόσιους, Κοινοτικούς) πόρους. 

 
 
Το ύψος της τιµής των διοδίων  0,061 ευρώ / χλµ. (20,8 δρχ./ χλµ.). Η τιµή αυτή 

θεωρείται αρκετά υψηλή αλλά όχι ανεφάρµοστη για το συγκεκριµένο έργο. Εξάλλου 
ο καθορισµός µιας υψηλής τιµής θα µπορούσε να θεωρηθεί σαν έµµεση 
«χρηµατοδότηση» του έργου, ώστε να καταστεί κερδοφόρο για τον επενδυτή. 

 
Αρχικά θα εξετάσουµε την περίπτωση όπου ο Παραχωρησιούχος αναλάβει το 

σύνολο (100%) του κόστους κατασκευής, καθώς αυτή είναι η περίπτωση που 
επιβαρύνει λιγότερα (µηδενικά) το ∆ηµόσιο. Η αποδοτικότητα της επένδυσης 
εκφράζεται µε βάση τον Εσωτερικό Συντελεστή Απόδοσης (ΕΣΑ). Η τιµή του ΕΣΑ 
που υπολογίζεται ακολουθεί την εξής διαδικασία : 
  
Λόγω πληθωρισµού 3,5%  το 2009 το κόστος θα είναι 12.312.000 x (1,035 ^ 1)  €. 
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ΕΤΟΣ ΕΞΟ∆Α 

2009 12742920 
2010 13188922 
2011 13650534 
2012 14128303 
2013 14622794 
2014 15134591 
2015 15664302 
2016 16212552 
2017 16779992 
2018 17367291 
2019 17975147 
2020 18604277 
2021 19255427 
2022 19929366 
2023 20626894 
2024 21348836 
2025 22096045 
2026 22869406 
2027 23669836 
2028 24498280 
2029 25355720 

 
 
 
                                  Πίνακας 12.3 Κόστος κατασκευής του έργου  
 
 
 
 
 

Ως τιµή του διοδίου παίρνουµε  0,061 ευρώ / χλµ   x  171χλµ = 10,43 ευρώ το 
2009  για  τα  ΙΧ. Για τα Βαρέα Οχήµατα (Φορτηγά), µε αναλογία 3: 1, θα είναι το 
διόδιο 31,29 ευρώ  για  το  2009. Συµπερασµατικά στο παρακάτω πίνακα φαίνεται η 
τιµή των διοδίων για δίκυκλα, ΙΧ, λεωφορεία και βαρέα οχήµατα για κάθε έτος. Ο 
πληθωρισµός έχει ληφθεί ίσος µε 3,5%. Επίσης φαίνονται και τα έσοδα κάθε χρονιάς. 
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Έτος ∆ιόδιο 

δικύκλου 
δίκυκλα Έσοδα 

έτους από 
δίκυκλα 

∆ιόδιο Ι.Χ.. Ι.Χ.. Έσοδα έτους από 
Ι.Χ. 

2009              5,21 254 483019 10,43           10320 39287724 
2010 5,39 276 542989 10,79 11191 44074074 
2011 5,58 280 570276 11,16 11359 46269750 
2012 5,77 284 598118 11,55 11529 48603382 
2013 5,97 289 629745 11,95 11702 51041198 
2014 6,18 293 660920 12,36 11877 53581898 
2015 6,39 297 692708 12,79 12054 56272291 
2016 6,61 302 728620 13,23 12235 59082203 
2017 6,84 306 763960 13,69 12418 62050883 
2018 7,07 311 802551 14,16 12603 65137345 
2019 7,31 316 843135 14,65 12793 68407369 
2020 7,56 321 885767 15,16 12984 71845666 
2021 7,82 325 927647 15,69 13178 75468429 
2022 8,09 330 974440 16,23 13377 79244679 
2023 8,37 335 1023442 16,79 13578 83210736 
2024 8,66 340 1074706 17,37 13781 87372229 
2025 8,96 345 1128288 17,97 13987 91741432 
2026 9,27 350 1184242 18,59 14197 96331614 
2027 9,59 356 1246125 19,24 14409 101188643 
2028 9,92 361 1307109 19,91 14625 106282069 
2029 10,26 367 1374378 20,60 14865 111769935 

 
 

Πίνακας 12.4 Έσοδα έτους από δίκυκλα και Ι.Χ. 
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Πίνακας 12.5 Έσοδα έτους από λεωφορεία και βαρέα οχήµατα   
 
 
 

 
Πίνακας 12.6 Συνολικά έσοδα έτους από όλων των ειδών τα οχήµατα 

Έτος ∆ιόδιο 
λεωφορείου 

λεωφορείο Έσοδα 
έτους από 
λεωφορεία 

∆ιόδια 
Β.Ο. 

Β.Ο. Έσοδα 
έτους από 
Β.Ο. 

2009 20.86 382 2908510 31,29 1784 20374796 
2010 21,59 414 3262465 32,38 1934 22857366 
2011 22,34 421 3432876 33,51 1963 24009747 
2012 23,12 427 3603368 34,68 1993 25227793 
2013 23,93 433 3782017 35,89 2022 26487897 
2014 24,77 440 3978062 37,15 2053 27838167 
2015 25,64 446 4173936 38,45 2083 29233343 
2016 26,54 453 4388256 39,79 2115 30716885 
2017 27,47 460 4612213 41,18 2146 32255882 
2018 28,43 467 4846036 42,62 2178 33881621 
2019 29,42 474 5089954 44,11 2211 35597432 
2020 30,45 481 5345954 45,65 2244 37390089 
2021 31,51 488 5612561 47,25 2278 39286957 
2022 32,61 495 5891812 48,90 2312 41265732 
2023 33,75 503 6196331 50,61 2347 43355309 
2024 34,93 510 6502219 52,38 2382 45540743 
2025 36,15 518 6834880 54,21 2418 47844120 
2026 37,41 526 7182346 56,11 2454 50258288 
2027 38,72 534 7546915 58,07 2491 52798115 
2028 40,07 542 7927048 60,10 2528 55455472 
2029 41,47 551 8340239 62,20 2569 58324007 

Έτος Έσοδα έτους 
από δίκυκλα 

Έσοδα έτους 
από Ι.Χ. 

Έσοδα έτους 
από 

λεωφορεία 

Έσοδα έτους 
από Β.Ο. 

Συνολικά 
έσοδα έτους 

2009 483019 39287724 2908510 20374796 63054049 
2010 542989 44074074 3262465 22857366 70736894 
2011 570276 46269750 3432876 24009747 74282649 
2012 598118 48603382 3603368 25227793 78032661 
2013 629745 51041198 3782017 26487897 81940857 
2014 660920 53581898 3978062 27838167 86059047 
2015 692708 56272291 4173936 29233343 90372278 
2016 728620 59082203 4388256 30716885 94915964 
2017 763960 62050883 4612213 32255882 99682938 
2018 802551 65137345 4846036 33881621 104667553 
2019 843135 68407369 5089954 35597432 109937890 
2020 885767 71845666 5345954 37390089 115467476 
2021 927647 75468429 5612561 39286957 121295594 
2022 974440 79244679 5891812 41265732 127376663 
2023 1023442 83210736 6196331 43355309 133785818 
2024 1074706 87372229 6502219 45540743 140489897 
2025 1128288 91741432 6834880 47844120 147548720 
2026 1184242 96331614 7182346 50258288 154956490 
2027 1246125 101188643 7546915 52798115 162779798 
2028 1307109 106282069 7927048 55455472 170971698 
2029 1374378 111769935 8340239 58324007 179808559 
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Πίνακας 12.7 Καθαρή παρούσα αξία µε επιτόκιο 8% και 9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
8% 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
9% 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 50311129 0,926 46588105 0,917431 46156989 
2010 57547972 0,857 49318612 0,84168 48436977 
2011 60632115 0,794 48141899 0,772183 46819088 
2012 63904358 0,735 46969703 0,708425 45271445 
2013 67318063 0,681 45843600 0,649931 43752096 
2014 70924456 0,63 44682407 0,596267 42289913 
2015 74707976 0,583 43554750 0,547034 40867803 
2016 78703412 0,54 42499842 0,501866 39498566 
2017 82902946 0,5 41451473 0,460428 38170838 
2018 87300262 0,463 40420021 0,422411 36876591 
2019 91962743 0,429 39452017 0,387533 35638598 
2020 96863199 0,397 38454690 0,355535 34438257 
2021 102040167 0,368 37550781 0,326179 33283360 
2022 107447297 0,34 36532081 0,299246 32153174 
2023 113158924 0,315 35645061 0,274538 31066425 
2024 119141061 0,292 34789190 0,25187 30008059 
2025 125452675 0,27 33872222 0,231073 28988726 
2026 132087084 0,25 33021771 0,211994 28001669 
2027 139109962 0,232 32273511 0,19449 27055496 
2028 146473418 0,215 31491785 0,178431 26135398 
2029 154452839 0,199 30736115 0,163608 25269720 

άθροισµα   833.289.636  760.179.188 
Κόστος 

κατασκευής 
  449.200.000  449.200.000 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  384.089.636  310.979.188 
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Πίνακας 12.8 Καθαρή παρούσα αξία µε επιτόκιο 10% και 9% 
 

 
 
 
Άρα ΕΣΑ=  9%  + [(310.979.188 (10%-9%) ) / (310.979.188 – 246.934.940)  
  
δηλαδή  ΕΣΑ= 13,85 % µε 100% τον παραχωρησιούχο 
 
 
 
Ποσοστό παραχωρησιούχου : 

100% είναι  449.200.000 ευρώ  
90% είναι  404.280.000 ευρώ  
80% είναι  359.360.000 ευρώ 
70% είναι  314.440.000 ευρώ 
60% είναι  269.520.000 ευρώ 
50% είναι  224.600.000 ευρώ 
40% είναι  179.680.000 ευρώ 

 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
10% 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
9% 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 50311129 0,909091 45737394 0,917431 46156989 
2010 57547972 0,826446 47560291 0,84168 48436977 
2011 60632115 0,751315 45553817 0,772183 46819088 
2012 63904358 0,683013 43647507 0,708425 45271445 
2013 67318063 0,620921 41799199 0,649931 43752096 
2014 70924456 0,564474 40035011 0,596267 42289913 
2015 74707976 0,513158 38336995 0,547034 40867803 
2016 78703412 0,466507 36715693 0,501866 39498566 
2017 82902946 0,424098 35158974 0,460428 38170838 
2018 87300262 0,385543 33658005 0,422411 36876591 
2019 91962743 0,350494 32232390 0,387533 35638598 
2020 96863199 0,318631 30863618 0,355535 34438257 
2021 102040167 0,289664 29557363 0,326179 33283360 
2022 107447297 0,263331 28294204 0,299246 32153174 
2023 113158924 0,239392 27089341 0,274538 31066425 
2024 119141061 0,217629 25928550 0,25187 30008059 
2025 125452675 0,197845 24820184 0,231073 28988726 
2026 132087084 0,179859 23757051 0,211994 28001669 
2027 139109962 0,163508 22745592 0,19449 27055496 
2028 146473418 0,148644 21772395 0,178431 26135398 
2029 154452839 0,135131 20871366 0,163608 25269720 

άθροισµα   696.134.940  760.179.188 
Κόστος 

κατασκευής 
  449.200.000  449.200.000 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  246.934.940  310.979.188 
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Ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης µε 100% να λαβαίνει το κόστος και την 
δαπάνη κατασκευής ο παραχωρησιούχος είναι  13,85 %, που σηµαίνει πως ακόµη και 
σε αυτήν την περίπτωση η επένδυση κρίνεται κερδοφόρα. Επειδή όµως το ποσοστό 
αυτό είναι πρακτικά αδύνατο να πραγµατοποιηθεί και λαβαίνοντας υπόψη πως το 
ποσοστό είναι οριακό µε αυτό του επιτοκίου προεξόφλησης  (όρια σφάλµατος) και 
πως ο παραχωρησιούχος λαβαίνει µέρος κατά  40% µε 60% του κόστους του έργου, 
υπολογίζουµε τον  ΕΣΑ από την τιµή του διοδίου 0,061 ευρώ / χλµ µε ανάληψη από 
τον παραχωρησιούχο από το 90%  έως το 40% της δαπάνης κατασκευής. Η πορεία 
αυτή καθώς και οι καθαρές παρούσες αξίες που προκύπτουν φαίνονται στο 
παράρτηµα της εργασίας µας, ενώ τα αποτελέσµατα αυτών στον παρακάτω πίνακα 
12.9  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πίνακας 12.9 Τιµή του ΕΣΑ για τα διόδια σε συνάρτηση µε το ποσοστό της    
                        δαπάνης κατασκευής που αναλαµβάνει ο παραχωρησιούχος 

 
 

Όσο µικρότερο ποσοστό του κόστους αναλάβει ο Παραχωρησιούχος, τόσο 
σηµαντικότεροι οικονοµικοί πόροι πρέπει να βρεθούν από το ∆ηµόσιο (που είναι ο 
Κύριος του έργου) για να χρηµατοδοτήσουν το υπόλοιπο της κατασκευής. Σε αυτή 
όµως την περίπτωση θα δοθεί η δυνατότητα να καθοριστεί χαµηλότερη τιµή διοδίων 
και έτσι να επιβαρυνθούν λιγότερο οι χρήστες της οδού. Αντίθετα το ∆ηµόσιο µπορεί 
να µειώσει την συµµετοχή του στη δαπάνη κατασκευής του έργου, αν ο 
Παραχωρησιούχος αναλάβει µεγαλύτερο µέρος της δαπάνης (µέχρι 60%). Όµως, 
τότε, θα πρέπει να καθοριστεί υψηλότερη τιµή διοδίων, επιβαρύνοντας έτσι τους 
χρήστες. Είναι εποµένως, προφανές ότι η επιλογή του συνδυασµού 
‘αναλαµβανόµενης (από τον Παραχωρησιούχο) δαπάνης – τιµής διοδίων’ θα γίνει, 
εκτός από τα οικονοµοτεχνικά και µε πολιτικά κριτήρια. 

 Θα εξαρτηθεί, δηλαδή, από την πρόθεση / δυνατότητα του ∆ηµοσίου να βρει 
και άλλες πηγές χρηµατοδότησης του έργου και από την πολιτική διοδίων που θέλει 
να ακολουθήσει. Ενδεχοµένως να επιλεγεί όσο γίνεται χαµηλότερη τιµή διοδίων σαν 
ένα είδος κοινωνικής πολιτικής (παροχές προς τους χρήστες της οδού). Πάντως, 
σύµφωνα µε τα δεδοµένα της παραπάνω ανάλυσης , δεν φαίνεται εφικτό να αναλάβει 
ο Παραχωρησιούχος το σύνολο της δαπάνης κατασκευής, αλλά και η τιµή των 
διοδίων δεν είναι εύκολο να µειωθεί κάτω από αυτή που γίνεται εύκολα αποδεκτή 
από τους χρήστες της οδού (0,061 ευρώ / χλµ.). 
Παίρνουµε τελικά ότι ο παραχωρησιούχος συµµετέχει κατά 60% της δαπάνης της 
κατασκευής του υπό µελέτη έργου και ότι ο ΕΣΑ είναι 19,82 % και ικανοποιεί όλες 
τις παραπάνω αναγκαίες και ικανές συνθήκες για να είναι βιώσιµη και µη ζηµιογόνα 
η επένδυση . 

Ποσοστό από παραχωρησιούχο Τιµή διοδίου σε ευρώ/χλµ 
0,061 

100% 13,85% 
90% 15,18% 
80% 16,64% 
70% 18,93% 
60% 19,82% 
50% 24,5% 
40% 28,12% 
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12.6.5 Επιπλέον έσοδα από την λειτουργία του έργου και άλλες πηγές 
χρηµατοδότησής του 

Από την ανάλυση που έγινε προηγουµένως στο κεφάλαιο αυτό, φαίνεται ότι ο 
Παραχωρησιούχος µπορεί να αναλάβει ένα µέρος µόνο της δαπάνης κατασκευής του 
υπό µελέτη έργου. Το υπόλοιπο µέρος θα πρέπει να καλυφθεί από άλλους πόρους που 
θα βρει ο Κύριος του έργου (το Ελληνικό ∆ηµόσιο). Οι πόροι αυτοί µπορούν να 
προέρχονται, εκτός από τον δηµόσιο προϋπολογισµό και από την ενίσχυση που 
λαµβάνει η χώρα µας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενίσχυση αυτή παρέχεται 
ιδιαίτερα σε έργα υποδοµής και σε επενδύσεις που χωροθετούνται σε περιοχές της 
Κοινότητας, µε αναπτυξιακή καθυστέρηση. Πιο συγκεκριµένα µπορούµε να 
αναφέρουµε εδώ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια της Κοινής 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών, που αφορά το κριτήρια επιλογής των 
προωθούµενων από την Κοινότητα έργων µεταφορών. Σύµφωνα µε την εν λόγω 
πρόταση, η κοινοτική ενίσχυση χορηγείται κατά προτεραιότητα στα έργα σύµφωνα 
µε το βαθµό συµβολής τους, µεταξύ άλλων και (Τσέτσης Σ.Χ. , 1994) : 

 
 
 

• στην υλοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών 
• στη διασύνδεση και στη διαλειτουργικότητα των εθνικών δικτύων 
• στην αξιοπιστία και ασφάλεια των δικτύων 
• στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• στη διασυνοριακή κυκλοφορία και στην κυκλοφορία µεγάλων αποστάσεων 
• στη διευκόλυνση της ροής του διαµετακοµιστικού εµπορίου εντός Ε.Ε. και 

προς αυτή. 
 
 
 

Στα προηγούµενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας έγινε σαφές ότι η λειτουργία 
του υπό µελέτη αυτοκινητόδροµου θα συµβάλλει αποφασιστικά σε όλα τα παραπάνω 
σηµεία. Εποµένως η χρηµατοδότηση της κατασκευής του από Κοινοτικούς πόρους µπορεί 
να θεωρείται, όσο µας επιτρέπεται να το πούµε, δικαιολογηµένη. 

Για να γίνει η επένδυση πιο ελκυστική - κερδοφόρα για τον Παραχωρησιούχο, 
χωρίς να επιβαρυνθεί επιπλέον οικονοµικά το ∆ηµόσιο,  µπορούν να παραχωρηθούν στον 
επενδυτή έσοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία του οδικού έργου, εκτός από τα τέλη 
διοδίων. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε την παραχώρηση των εσόδων από τις µισθώσεις 
των Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων και των διαφηµιστικών δικαιωµάτων (π.χ. 
διαφηµιστικές πινακίδες πέριξ της οδού). Ο υπολογισµός των εσόδων αυτών, αλλά και η 
διαδικασία παραχώρησής τους, υπερβαίνει τις δυνατότητες της παρούσας εργασίας. Όµως 
εκτιµάται ότι µπορούν να ενισχύσουν σηµαντικά τον προϋπολογισµό µιας τέτοιας 
επένδυσης. 

Τέλος αναφέρουµε και τη δυνατότητα έκδοσης οµολόγων ή χρηµατιστηριακών 
τίτλων του οδικού έργου από τον ανάδοχο, για συγκέντρωση κεφαλαίων. Μια τέτοια 
ενέργεια θα µπορούσε να ενισχύσει τη χρηµατοδότηση (και κερδοφορία) του έργου, αλλά 
θα ήταν ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδοµένα . 
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12.7 Ανάλυση  Ευαισθησίας   
 

Σε προηγούµενα κεφάλαια της παρούσας µελέτης έγινε µια προσπάθεια, κατά 
το δυνατό, τεκµηριωµένου και ακριβούς υπολογισµού των µεταβλητών του οδικού 
έργου (κυκλοφοριακός φόρτος, κόστος κατασκευής, τιµή διοδίων κλπ.). Με βάση τα 
στοιχεία αυτά έγινε, στις προηγούµενες παραγράφους, η αξιολόγηση της 
αποδοτικότητας της επένδυσης. Όµως ο προσδιορισµός των προαναφερόµενων 
στοιχείων, αφενός έγινε µε βάση κάποιες υποθέσεις εργασίας, αφετέρου αποτελεί, 
ουσιαστικά, πρόβλεψη για το µέλλον. Η εξέλιξη όµως, αυτών των µεταβλητών 
επηρεάζεται σηµαντικά από εξωγενείς παράγοντες, π.χ. αλλαγές στις προτιµήσεις των 
χρηστών, πολιτικοοικονοµικές κρίσεις κ.ά. Έτσι, παράλληλα µπορούν να 
επηρεαστούν αισθητά και οι τιµές των υπολογιζόµενων τιµών των οικονοµικών 
δεικτών (ΕΣΑ , ΚΠΑ , Ω / Κ) που χρησιµοποιήθηκαν στην αξιολόγηση της 
επένδυσης. 

Για να ληφθούν υπόψη τέτοιες µεταβολές, ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση των µελετών αυτοχρηµατοδότησης των οδικών 
έργων έχει η ‘Ανάλυση Ευαισθησίας’, η οποία στοχεύει στον προσδιορισµό των 
επιδράσεων των ενδεχόµενων µεταβολών στην αποδοτικότητα της επένδυσης.  

Οι µεταβλητές οι οποίες θα εξεταστούν εδώ, στο τρόπο µε τον οποίο 
επηρεάζουν τους οικονοµικούς δείκτες είναι : 

 
• το κόστος κατασκευής  

Το κόστος αυτό µπορεί να εµφανιστεί διαφορετικό, σε σχέση µε το 
προϋπολογιζόµενο, λόγω π.χ. των εκπτώσεων που θα δοθούν από τις ανάδοχες 
κατασκευαστικές εταιρείες ή / και των απρόβλεπτων µεταβολών των τιµών των 
υλικών κατασκευής.  
 

• το κόστος λειτουργίας / συντήρησης 
 Για παράδειγµα µπορεί να προκύψουν επιπλέον έξοδα συντήρησης µετά από ένα 
ακραίο φυσικό φαινόµενο (π.χ. σεισµός). 
 

• ο κυκλοφοριακός φόρτος  
Όπως προαναφέρθηκε, όσο προσεκτική και τεκµηριωµένη κι αν είναι η 
κυκλοφοριακή ανάλυση, η εξέλιξη του µεγέθους αυτού παραµένει σηµαντικά 
αβέβαιη. 
 
 

Εκτιµάµε, όπως έχει αναφερθεί, ότι ο οικονοµικός δείκτης που εκφράζει καλύτερα 
και σαφέστερα την αποδοτικότητα της επένδυσης είναι ο Εσωτερικός Συντελεστής 
Απόδοσης (ΕΣΑ). Γι’ αυτό και θα χρησιµοποιήσουµε αυτόν για να τον συσχετίσουµε µε 
τις παραπάνω µεταβλητές . 

Σε προηγούµενες παραγράφους είχε επισηµανθεί ότι για να είναι η επένδυση 
ικανοποιητικά κερδοφόρα θα έπρεπε ο Παραχωρησιούχος να αναλάβει ένα ποσοστό του 
κόστους κατασκευής ( µεταξύ  40% και 60%).  Για να εφαρµόσουµε τους υπολογισµούς 
της ανάλυσης ευαισθησίας θα δεχθούµε σαν επένδυση προς διερεύνηση την περίπτωση 
όπου ο Παραχωρησιούχος αναλαµβάνει το 60%  του  κόστους κατασκευής και η τιµή των  
διοδίων θα  καθοριστεί  στα 0,061 ευρώ / χλµ.  

Με δεδοµένο αυτόν τον συνδυασµό ‘αναλαµβανόµενου κόστους (από τον 
Παραχωρησιούχο) δαπάνης – τιµής διοδίων’  υπολογίζουµε τον Εσωτερικό Συντελεστή 
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Απόδοσης (ΕΣΑ) για ένα εύρος τιµών των εξής µεταβλητών (ξεχωριστά για κάθε 
µεταβλητή) : 

 
• Για τις περιπτώσεις που το κόστος κατασκευής του έργου υπερβεί τον 

προϋπολογιζόµενο κατά 50%, 40%, 30%, 20% και 10% και για τις 
περιπτώσεις που υπολείπεται κατά 10% και 20%. 

 
• Για τις περιπτώσεις που το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του έργου 

υπερβεί τον προϋπολογιζόµενο κατά 50%, 40%, 30%, 20%, 10% και για τις 
περιπτώσεις που υπολείπεται κατά 10% και 20%. 

 
• Για τις περιπτώσεις που ο κυκλοφοριακός φόρτος που θα αναλάβει ο 

αυτοκινητόδροµος υπερβεί τον προβλεπόµενο κατά 10% και 20% και για τις 
περιπτώσεις που υπολείπεται κατά 50%, 40%, 30% 20% και 10%. 

 
 
 

   Οι τιµές που λαµβάνει ο ΕΣΑ στις παραπάνω περιπτώσεις φαίνονται στους δυο 
πίνακες 12.10  και 12.11. 
 

 

 

Πίνακας 12.10 Τιµές ΕΣΑ για ποσοστιαίες αποκλίσεις από τον προϋπολογισµό  

                      του κόστους κατασκευής και του κόστους λειτουργίας / συντήρησης  

 

 

 

 

 

Ποσοστιαία 

απόκλιση 

ΕΣΑ 

(για µεταβαλλόµενο 

κόστος  κατασκευής) 

ΕΣΑ 

(για µεταβαλλόµενο 

κόστος λειτουργίας / 

συντήρησης) 

+50% 15,18% 18,53% 

+40% 16,28% 19,41% 

+30% 16,83% 19,59% 

+20% 17,15% 20,47% 

+10% 19,39% 16,96% 

0% 13,85% 13,85% 

-10% 22,53% 22,39% 

-20% 25,56% 22,59% 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  
 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 
265 

 

           

 

 

 

 

Πίνακας 12.11 Τιµές ΕΣΑ για ποσοστιαίες αποκλίσεις από τον προβλεπόµενο  

                      κυκλοφοριακό φόρτο   

 

 

Η ανάλυση ευαισθησίας που πραγµατοποιήσαµε φαίνεται αναλυτικά στο 
παράρτηµα της παρούσας εργασίας και τα πρώτα αποτελέσµατα που βγάλαµε είναι 
αρκετά ικανοποιητικά, καθώς οι µετρήσεις δείχνουν πως η επένδυση είναι πράγµατι 
κερδοφόρα και µόνο σε περίπτωση που ο κυκλοφοριακός φόρτος µειωθεί 40-50% ή 
και περαιτέρω µείωση επιφέρει ζηµία στον παραχωρησιούχο, πράγµα όµως αρκετά 
δύσκολο καθώς αναµένεται, όπως είδαµε και στην πρόβλεψη του κυκλοφοριακού 
φόρτου αύξηση των χρηστών του οδικού δικτύου. Πιθανότατα το έργο όπως εξάλλου 
και κάθε αυτοκινητόδροµος, να έχει αρνητική καθαρή παρούσα αξία σε περιόδους 
όπου η κυκλοφορία µειώνεται κατακόρυφα, όπως ο µήνας Νοέµβριος. Πάντως σε 
καµία περίπτωση αυτό δεν αποτελεί τροχοπέδη για την κατασκευή του έργου καθώς 
υπερκαλύπτονται όλες οι άλλες περιπτώσεις αναλύσεις κατασκευής λειτουργίας και 
αναµενόµενης κυκλοφορίας του έργου.   

 
Με βάση τους υπολογισµούς αυτής της παραγράφου φαίνεται, για την σχέση των 

τριών µεταβλητών µε τον ΕΣΑ που εκφράζει την αποδοτικότητα της επένδυσης, ότι  : 
  

• Η αποδοτικότητα της επένδυσης είναι λιγότερο ευαίσθητη στην µεταβολή του 
κόστους λειτουργίας και συντήρησης της οδού. 
  
• Η αποδοτικότητα της επένδυσης δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα 
«ευαισθησίας» σε πιθανές µεταβολές του κόστους κατασκευής, ιδιαίτερα µε τα 
ελληνικά δεδοµένα. 
 
 
 
 

Ποσοστιαία 

απόκλιση 

ΕΣΑ 

(για µεταβαλλόµενο κυκλοφοριακό φόρτο) 

-50% 11,49% 

-40% 13,85% 

-30% 15,52% 

-20% 17,75% 

-10% 19,31% 

0% 13,85% 

+10% 20,68% 

+20% 24,51% 
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• Οι πιθανές αποκλίσεις του κυκλοφοριακού φόρτου από τον προβλεπόµενο  
είναι αυτές που επηρεάζουν δραστικότερα την αποδοτικότητα της επένδυσης. Η 
αβεβαιότητα που, εν γένει, υπάρχει στην εκτίµηση της εξέλιξης του 
κυκλοφοριακού φόρτου καθιστά τέτοιες µεταβολές πιθανές.  
 
 
Έτσι αρνητικές αποκλίσεις της τάξης του 25% δεν µπορούν να αποκλειστούν 

(όπως προαναφέραµε), γεγονός το οποίο  µε τη σειρά του, δεν αποκλείει, σε πρώτη 
άποψη  την περίπτωση να υπάρξουν λιγότεροι χρήστες της οδού από ότι χρειάζεται 
για να είναι η επένδυση κερδοφόρα. 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία είχε ως σκοπό να αναδείξει την 
αναγκαιότητα κατασκευής, αν και εφόσον αυτό είναι εφικτό από 
κοινωνικοοικονοµική σκοπιά, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδροµου στην ∆υτική 
περιφέρεια της Ελλάδος και τη σύγκριση της νέας χάραξης µε το υφιστάµενο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο. 

Η περιοχή µελέτης µας που είναι το οδικό τµήµα Πάτρας–Τρίπολης  
αναλύθηκε ως ένα µεγάλο συγκοινωνιακό έργο µε πολλαπλές ευεργετικές επιδράσεις 
στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της χώρας µας. Το έργο αυτό µελετήθηκε µε τη 
µέθοδο της αυτοχρηµατοδότησης, δηλαδή το κόστος του έργου να βαρύνει τον 
χρήστη του έργου σε σχέση µε τις ωφέλειες που του προσφέρουν οι υψηλές 
υπηρεσίες του δρόµου. 

Η αρχή της αυτοχρηµατοδότησης (αυτόνοµης διαχείρισης) µεγάλων οδικών 
έργων είναι και ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο αρκετά διαδεδοµένη. Έχει επιτρέψει 
σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα να αναπτυχθεί ένα σηµαντικό δίκτυο 
αυτοκινητοδρόµων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Αυστρία . 

Ο φορέας αυτόνοµης διαχείρισης αυτοκινητοδρόµων λειτουργεί κατά κανόνα 
µε ιδιωτικό-οικονοµικά κριτήρια και ελέγχεται από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 
Είναι, όµως προφανές, ότι µεγάλα έργα υποδοµής απαιτούν την αντίστοιχη 
προετοιµασία των δηµόσιων υπηρεσιών που αναλαµβάνουν τις διαδικασίες 
υλοποίησης τους. 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τέτοιου είδους µελέτες 
αυτοχρηµατοδότησης νέων οδικών έργων οµαδοποιούνται σε δύο οµάδες : 

 
• Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την αναπτυξιακή και 

κοινωνικοοικονοµική σκοπιά, δηλαδή τις επιπτώσεις του έργου στην περιοχή 
επιρροής του έργου και ευρύτερα στον Ελλαδικό χώρο. 

• Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από επενδυτική σκοπιά, δηλαδή την 
δυνατότητα κατασκευής του έργου µε την µέθοδο της Αυτοχρηµατοδότησης. 

 
 

Το έργο από αναπτυξιακή και κοινωνικοοικονοµική σκοπιά αδιαµφισβήτητα 
θα διαδραµατίσει θετικότατο ρόλο σε πολλά επίπεδα. Το έργο αποτελεί ουσιαστικά 
έναν ουσιαστικό οδικό άξονα της περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνδυασµό µε την 
περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας. Με την βελτίωσή του  αναβαθµίζεται όχι µόνο η 
υπάρχουσα κατάσταση αλλά προωθούνται και ευηµερούν και τα άλλα µεγάλα έργα 
ανάπτυξης της περιοχής, αλλά και της περιοχής επιρροής του έργου, ενώ επίσης  
εξελίσσονται και νέοι πόροι ανάπτυξης στο διαπεριφερειακό δίκτυο. 

Μία σειρά από σηµαντικά αναπτυξιακά έργα που χρηµατοδοτούνται κυρίως από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να αναβαθµίσουν ακόµα περισσότερο το ρόλο της 
περιφέρειας στο νοτιοανατολικό άκρο του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου. Με βάση τα 
στοιχεία που παραθέσαµε είναι φανερό ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν είναι µια 
από τις αναπτυγµένες περιφέρειες της χώρας µας, αλλά τα έργα που γίνονται, τα 
κονδύλια που δαπανώνται σε όλους τους τοµείς της ζωής, εκτιµάται ότι θα την 
δυναµώσουν σε πολλά επίπεδα.  

Πολύ σηµαντικότερη όµως σκοπιά από την αναπτυξιακή είναι η 
κοινωνικοοικονοµική σκοπιά καθώς έχει να κάνει µε την αµεσότητα του χρήστη µε 
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τον νέο δρόµο. Στο 11ο κεφάλαιο της εργασίας µας εξάλλου έχουµε κάνει την 
χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση του έργου και υπολογίσαµε τις ωφέλειες που θα έχει 
ο χρήστης από τον νέο δρόµο σε σχέση µε τον παλαιό καθώς και τις επιρροές του 
έργου στην τοπική κοινωνία αλλά και το περιβάλλον. Επιγραµµατικά οι ωφέλειες 
αυτές ήταν : 

 
• Ωφέλειες από την µείωση των λειτουργικών δαπανών των οχηµάτων που 

διέρχονται από την οδό. 
• Ωφέλειες από την µείωση του χρόνου διαδροµής µε την διέλευση από τον 

αυτοκινητόδροµο. 
• Η αναµενόµενη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων  
• Η πολλαπλασιαστική συµβολή της επένδυσης (που θα γίνει για την 

κατασκευή της οδού). 
• Η δηµιουργία των νέων θέσεων απασχόλησης, άµεσα από την κατασκευή 

και λειτουργία του έργου και έµµεσα στους κλάδους της οικονοµίας που θα 
επηρεαστούν από το έργο. 

• Αναβαθµισµένες υπηρεσίες στους χρήστες της οδού (π.χ. ανετότερη 
οδήγηση) και εξοικονόµηση χρόνου στην µετακίνηση των εµπορευµάτων. 

• Η αναµενόµενη ανακούφιση των οικιστικών περιοχών από τις οποίες 
διέρχεται το υπάρχον δίκτυο, ενώ ο αυτοκινητόδροµος θα τις παρακάµπτει 
περιφερειακά καθώς και η συσχέτιση νέας και παλαιάς χάραξης από τον 
παραµερισµό της παρόδιας χρήσης. 

 
 

Το έργο από επενδυτική σκοπιά είναι για την ανακατασκευή και λειτουργία των 
171 περίπου χιλιοµέτρων του νέου αυτοκινητόδροµου σαφώς µία κερδοφόρα επένδυση 
από όποια µεριά και αν το εξετάσει κανείς. Για να είναι ικανοποιητικά κερδοφόρα η 
επένδυση, θα πρέπει να αποφέρει ποσοστιαία (επί του κεφαλαίου) κέρδη που όχι µόνο θα 
υπερβαίνουν τον πληθωρισµό (περί το 3-3,5%), αλλά θα είναι συγκρίσιµα µε κέρδη 
άλλων εναλλακτικών τοποθετήσεων / επενδύσεων του αρχικού κεφαλαίου. Με δεδοµένη 
αυτή την απαίτηση και µε βάση τα προαναφερόµενα οικονοµικά στοιχεία , καθορίσαµε το 
(ετήσιο) επιτόκιο προεξόφλησης στο 9% . 

Ο παραχωρησιούχος συνήθως λαβαίνει το 40%-60% της δαπάνης κατασκευής. 
Εµείς πραγµατοποιήσαµε  µία διεξοδική ανάλυση ως προς τι µπορεί να προσφέρει ο 
παραχωρησιούχος και βέβαια ισοδύναµα τα οφέλη που ο ίδιος θα έχει. Σε κάθε περίπτωση 
ο παραχωρησιούχος ωφελείται από την κατασκευή του έργου καθώς κατά πρώτο λόγο οι 
ωφέλειες του δρόµου στον χρήστη  είναι πολύ µεγάλες µε επιπτώσεις στην ραγδαία 
αύξηση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και κατά δεύτερο λόγο το έργο επιδρά στην 
ψυχοσύνθεση της τοπικής κοινωνίας που από τις συνεντεύξεις που πραγµατοποιήσαµε το 
έχουν αποδεχτεί πριν καν φτιαχτεί . 

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε πως ακόµη και αν ο παραχωρησιούχος αναλάβει το 
100% των µελετών εκπόνησης του έργου και την κατασκευή αυτού θα βγει ωφεληµένος, 
έστω και ελάχιστα για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας αφού υπολογίσαµε Εσωτερικό 
Συντελεστή Απόδοσης 9,22%, δηλαδή µεγαλύτερο έστω και οριακά από το επιτόκιο 
προεξόφλησης. Πάντως γνωρίζοντας πως οι υποχρεώσεις των ιδιωτικών φορέων είναι 
αυστηρές και συγκεκριµένες καθώς και πως οι υποχρεώσεις του δηµοσίου 
προσαρµόζονται στα δεδοµένα της ιδιωτικής οικονοµίας αλλά έχουν πάντα τον πρώτο 
λόγο ορίσαµε ως ποσοστό του παραχωρησιούχου στην µελέτης µας το 60%, δηλαδή το 
ανώτερο από αυτό που συνήθως ορίζεται στις µελέτες αυτοχρηµατοδότησης. Η επένδυση 
µε συµµετοχή ιδιώτη – δηµόσιο : 60-40 κρίνεται κερδοφόρα και ο Εσωτερικός 
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Συντελεστής Απόδοσης µετά  από πράξεις είναι 14,99% που ικανοποιεί τις αναγκαίες και 
ικανές συνθήκες  για να είναι βιώσιµη και µη ζηµιογόνα µία επένδυση. 

Τέλος µε την ανάλυση της ευαισθησίας που πραγµατοποιήσαµε στην ανάλυση της 
αυτοχρηµατοδότησης, δηλαδή όλες οι πιθανές αυξοµειώσεις των συντελεστών που 
ορίζουν  την βιωσιµότητα µίας επένδυσης,  καταλήξαµε στο συµπέρασµα πως το έργο 
είναι εφικτό να λειτουργεί ως κερδοφόρα επιχείρηση στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς 
ακόµη και όταν η κυκλοφορία των οχηµάτων κυµαίνεται σε σηµερινά δεδοµένα, δηλαδή 
30–50 %  λιγότερο από την αναµενόµενη µετά από 10-15 χρόνια .  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

Επεξεργασία MOTORS TRANSPORTATION PACKAGE 
 
 
Manual 
 

Στο 6ο κεφάλαιο της διπλωµατικής µας εργασίας, είχαµε να αντιµετωπίσουµε το 
πιο καθοριστικό ίσως βήµα για την εξέλιξη της µελέτης. Αυτό το βήµα δεν ήταν άλλο 
από τον προσδιορισµό του κυκλοφοριακού φόρτου. Το πρόγραµµα που µας βοήθησε 
στο να εξάγουµε ορθά αποτελέσµατα, ήταν το MOTORS TRANSPORTATION 
PACKAGE, έκδοση του 1987. Η πορεία που ακολουθεί το πρόγραµµα, όσον αφορά 
την διαδικασία επεξεργασίας φαίνεται στην εργασία µας, ενώ στο manual, 
παραθέτουµε το πρόγραµµα ως λειτουργικό χρήσης. 

Η πρόβλεψη του µελλοντικού κυκλοφοριακού φόρτου έγινε µε το πρόγραµµα, το 
οποίο περιλαµβάνει µία σειρά από προγράµµατα τα οποία λειτουργούν σε περιβάλλον 
MS-DOS και έχουν κατάληξη .ΕΧΕ. Τα προγράµµατα αυτά δέχονται και παράγουν 
αρχεία σε κατάληξη .dat και είναι χωρισµένα σε πέντε κατηγορίες : 
 
 

1. Demand Modeling Programs 
2. Matrix Programs 
3. Highway Network Programs 
4. Transit Network Programs 
5. Utility Programs    

 
 

Από τις πέντε κατηγορίες προγραµµάτων στη παρούσα διπλωµατική εργασία 
χρησιµοποιήθηκαν οι τρεις (Matrix Programs, Highway Network Programs, Utility 
Programs). 

Παρουσιάζονται και επεξηγούνται µε τη σειρά που χρησιµοποιήθηκαν τα 
προγράµµατα καθώς και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εισαγωγή και 
επεξεργασία δεδοµένων σε αυτά µέσω ερωτήσεων που απευθύνει το πρόγραµµα 
στους χρήστες. 
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MATRIX  PROGRAMS 

 
Τα ΜΑTRIX PROGRAMS έχουν πολλές δυνατότητες και επιτρέπουν στο 

χρήστη είτε να δηµιουργήσει έναν πίνακα Προέλευσης Προορισµού είτε να εισάγει 
ήδη ένα ήδη υπάρχοντα. Επιπλέον µπορούν να µετατρέψουν ένα αρχείο Matrix σε 
αρχείο matrix του Motors, να προσθέσουν (Μ40), πολλαπλασιάσουν (Μ41) ή 
διαιρέσουν (Μ80) έναν πίνακα Προέλευσης Προορισµού µε µία στήλη, µε έναν απλό 
αριθµό ή µε έναν άλλο πίνακα Προέλευσης Προορισµού καθώς και τη συµπίεση των 
ζωνών σε µικρότερες περιοχές όπως και να χωριστούν οι περιοχές σε επίπεδο ζωνών. 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ15 
 

(MATRIX CONVERTER) 
 

 
Το πρόγραµµα αυτό µετατρέπει έναν πίνακα Προέλευσης-Προορισµού σε τέτοια 

µορφή ώστε να είναι αναγνωρίσιµος από τα υπόλοιπα προγράµµατα του πακέτου. 
Αυτό επιτυγχάνεται µε απαντήσεις σε µία σειρά ερωτήσεων που έχει το πρόγραµµα. 
Παρακάτω παρουσιάζονται µε bold οι ερωτήσεις και στη συνέχεια επεξηγούνται οι 
απαντήσεις που δόθηκαν ώστε ο πίνακας να είναι αναγνωρίσιµος από τα υπόλοιπα 
προγράµµατα. 

 
1) Number of zones; (1- 400) : Ζητείται ο συνολικός αριθµός ζωνών που 

περιέχει ο πίνακας Προέλευσης Προορισµού. Εδώ απαντάµε 25 αφού έχουµε χωρίσει 
την Ελλάδα σε 25 κυκλοφοριακές ζώνες. Το πρόγραµµα αυτό δεν δέχεται παραπάνω 
από 25 ζώνες, έτσι όταν κάποιος επιχειρήσει να γράψει έναν αριθµό µεγαλύτερο από 
25 να του κλείνει το πρόγραµµα. 

 
2) Auto (1), transit (2), all modes (3) ; [1] Ζητείται το είδος της κυκλοφορίας 

και γράφουµε 1 και πατάµε enter. 
 
3) Is the output file to contain tήρs (1) or impedances (2) ; Και σε αυτήν την 

ερώτηση απαντάµε 1 και στη συνέχεια πατάµε enter αφού περιέχει ταξίδια ο πίνακας 
Προέλευσης - Προορισµού. 

 
4) Output fιle to contain MOTORS format matrix; Ζητείται το όνοµα του 

πίνακα ο οποίος στη συνέχεια θα είναι αναγνωρίσιµος από το MOTORS και 
γράφουµε M2000.dat. 

 
5) Header record for this file; Ζητείται ο τίτλος του αρχείου αυτού ώστε να 

γνωρίζουµε τι πληροφορίες περιέχει και γράφουµε PINAKAS PROELEYSIS 
PROORISMOY 2000. 

 
6) Input control file for matrices ; Ζητείται ένας πίνακας που θα δείχνει µορφή 

εισαγόµενου πίνακα Προέλευσης - Προορισµού. Ο πίνακας αυτός πρέπει να είναι σε 
αρχείο .DAT. Πρόκειται για έναν πίνακα που τα στοιχεία των γραµµών του 
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γράφονται στην πέµπτη και δέκατη στήλη. Στον Πίνακα αυτό και ειδικότερα στην 
πρώτη γραµµή στο επάνω αριστερά στοιχείο ορίζουµε τον αριθµό των αρχείων 
(γράφουµε 1 αφού θα χρησιµοποιήσουµε ένα αρχείο), στο πάνω δεξιά βάζουµε την 
τιµή 1. Στη δεύτερη γραµµή του πίνακα γράφουµε την αρίθµηση των ζωνών δηλαδή 
ένα στο κάτω αριστερά στοιχείο του πίνακα και 25 στο κάτω δεξιά όσες είναι οι 
κυκλοφοριακές ζώνες. Εδώ γράφουµε input25.dat και πατάµε enter. 

 
7) The format to read input files is; Με αυτή την ερώτηση ζητείται ο τρόπος µε 

τον οποίο θα διαβάζει το πρόγραµµα τον εισαγόµενο πίνακα, η µορφή του οποίου 
(25F6.0), όπου το 25 υποδηλώνει τους αριθµούς κάθε γραµµής, το 6 το πόσους 
χαρακτήρες έχει κάθε πεδίο (ο κυκλοφοριακός φόρτος που εξετάζουµε παίρνει µέχρι 
και πενταψήφιους αριθµούς και αφήνουµε και ένα κενό από την επόµενη στήλη, 
οπότε χρειαζόµαστε έξι χαρακτήρες για κάθε στήλη) και το 0 υποδηλώνει ότι δεν 
υπάρχουν δεκαδικά ψηφία. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο manual στο 
παράρτηµα Α-9 αρχείο Μ15Ι02 .DAT. 

 
8) Input fιle containing part - of Ι whole matrίx; Στην τελευταία ερώτηση 

ζητείται ο πίνακας εισόδου Προέλευσης -Προορισµού. Ο πίνακας αυτός πρέπει να 
είναι σε αρχείο .DAT. Εδώ γράφουµε pp2000.dat 
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HIGHWAY  NETWORK  PROGRAMS 

 
Τα highway network programs κατανέµουν τις µετακινήσεις που περιέχει ο πίνακας 
προέλευσης προορισµού σε ένα δίκτυο. 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ P1 
 

(HIGHWAY DATA EDIT SORTED) 
 
 

Μέσω του προγράµµατος Ρ1 εισάγουµε τα στοιχεία του δικτύου. Σε ένα 
δίκτυο υπάρχουν κόµβοι, σύνδεσµοι και ψευδοσύνδεσµοι (ενώνουν τους κόµβους µε 
τους κεντροειδείς). Οι ψευδοσύνδεσµοι ενώνονται µόνο µε κόµβους και οι κόµβοι 
ενώνονται µεταξύ τους. Το τµήµα που ενώνει δύο κόµβους αποτελεί έναν σύνδεσµο. 
Προκειµένου τα στοιχεία του δικτύου να είναι αναγνωρίσιµα από το πρόγραµµα 
πρέπει να ακολουθηθούν ορισµένοι κανόνες που εξηγούνται παρακάτω σύµφωνα µε 
τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις του προγράµµατος. 
 

1) Is there an existing fιle to be updating; Σε αυτή την ερώτηση απαντάµε Ν 
αν δεν υπάρχει κάποιο αρχείο που θέλουµε να ενηµερώσουµε. 

 
2) Output fιle to contain unsorted highway network link records; Εδώ 

ζητείται η ονοµασία που θα έχει το αρχείο όταν τρέξει µέσω του Ρ1 (πάντα σε µορφή 
.dat και γράφουµε P2000K.dat για το 2000, P201OK.dat για το 2010 και Ρ2029Κ.dat 
για το 2029). 

 
3) Do you wish to enter data (Ε) obtain a sorted output filesorted (S) or 

quit (Q); Επειδή εµείς θέλουµε να εισάγουµε αρχείο πατάµε Ε και enter. Η µορφή 
του αρχείου φαίνεται στο manual στο παράρτηµα Α-11, Α-12 αρχείο ΡΙ0ΙΟ1 .DAT. 

 
4) Do you wish to generate an identίcal Υ-Χ directίonal link for each Χ-Υ 

directίonal lίnk input; ( Υ /Ν) Εδώ απαντάµε Ν και πατάµε enter. 
 
5) Are you entering : 
• Link Time and Length ; 
• Link Time and Speed ; 
• Link Length and Speed ; 

 
 Choose the appropriate number : Εδώ απαντάµε 3 και πατάµε enter αφού 
θα εισάγουµε απόσταση και χρόνο. 
 

6) Do you wish to enter Capex Codes; ( Υ Ι Ν) Εδώ απαντάµε Υ πατώντας 
στη συνέχεια enter. 
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7) Do you wish to enter jurisdictionίon and link class; ( Υ Ι Ν) Εδώ 
απαντάµε Ν και πατάµε στη συνέχεια enter. 

 
8) Από αυτή την ερώτηση και πέρα εισάγουµε το δίκτυό µας  
From node 
 Το node ; 

Με αυτήν την ερώτηση εισάγουµε τους συνδέσµους και ψεuδoσυνδέσµoυς αφού το 
πρόγραµµα µας ζητάει τα στοιχεία των κόµβων. Οι κόµβοι που εισάγουµε, µέσω της 
ερώτησης From node, πρέπει να έχουν αριθµητική αύξουσα σειρά ξεκινώντας από το 
1, ενώ αυτοί που εισάγουµε, µέσω της ερώτησης Το node πρέπει να έχουν αύξουσα 
σειρά. Για παράδειγµα είναι λάθος να γράψουµε" node from 2 " to " node to 1" και 
στη συνέχεια "node from 1" to " node to 3" όπως επίσης "node from 25" to" node to 3 
" και στη συνέχεια "node from 25 " to " node to 2 " γιατί µπορεί ο αρχικός κόµβος να 
είναι σωστά τοποθετηµένος, ο τελικός όµως δεν έχει µεγαλύτερο νούµερο από το 
προηγούµενο. Περισσότερες λεπτοµέρειες υπάρχουν στο Figure 5.3. και 5.4. στο 
manual.  

Link Length ; Με αυτήν την ερώτηση εισάγουµε την απόσταση του 
συνδέσµου. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως η απόσταση πρέπει να µπαίνει µε ακρίβεια 
ενός δεκαδικού ψηφίου. 
 Link Speed; Με αυτήν την ερώτηση εισάγουµε την ταχύτητα του κάθε 
συνδέσµου, η οποία θα πρέπει να είναι ακέραια µορφή. 
 Link Capacity ; Με αυτήν την ερώτηση εισάγουµε την κυκλοφοριακή 
ικανότητα κάθε συνδέσµου, η οποία θα πρέπει να είναι σε ακέραια µορφή. 
 ΚAPCL; Με αυτήν την ερώτηση χαρακτηρίζεται το είδος του συνδέσµου και 
γράφουµε 1 αν πρόκειται για ψευδοσύνδεσµο και 3 αν πρόκειται για σύνδεσµο. 
 CAPEX CODE ; Σε αυτήν την ερώτηση γράφουµε Ο αν πρόκειται για 
ψευδοσύνδεσµο και 1 αν πρόκειται για σύνδεσµο. 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ρ30 
 

(HIGHWAYΑΥ NETWORK BUlLDING 24-HOUR) 
 
 

Με το πρόγραµµα αυτό "ετοιµάζεται" ο πίνακας που περιέχει τα στοιχεία του 
δικτύου ώστε µέσω του επόµενου προγράµµατος να γίνει η κατανοµή των 
µετακινήσεων στο δίκτυο. Οι ερωτήσεις που εµφανίζονται στην οθόνη είναι: 
 

1) Number of zones; (1-200) Εδώ γράφουµε 25 αφού έχουµε 25 ζώνες. 
 
2) Lowest gateaway number ; ( Ο -200 ) Με αυτήν την ερώτηση ζητείται η 

αρίθµηση της εξωτερικής ζώνης. Εµείς δεν έχουµε εξωτερικές ζώνες οπότε γράφουµε 
0. 
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3) Highest node number ; ( 0-800 ) Με αυτήν την. ερώτηση εισάγουµε τον 
συνολικό αριθµό ζωνών που υπάρχουν στο δίκτυο. Το δικό µας δίκτυο περιελάµβανε 
79 κόµβους το 2000, 79 το 2010 και 2029 οπότε και εισάγουµε τον αριθµό αυτό. 

 
4) Number οί Iinks ; ( 1- 2500 ) Με αυτήν την ερώτηση ζητείται ο συνολικός 

αριθµός συνδέσµων. Ο µέγιστος αριθµός συνδέσµων που δέχεται το πρόγραµµα είναι 
200. Εµείς γράφουµε 184 για το 2000 και 184 για το 2010 και 2029 αφού τόσους 
συνδέσµους είχε το δίκτυο. 

 
5) Input file containίng oId highway network Iίnk records ; Με αυτήν την 

ερώτηση εισάγουµε τον πίνακα που περιέχει τα στοιχεία του δικτύου (p2000K.dat για 
το 2000, P201OK.dat για το 2010 Ρ2029Κ.dat για το 2029). 

 
 6) Number οί capex vaIues ; ( 1-10) Με αυτήν την ερώτηση ζητείται ο 
αριθµός των κωδικών capex που χρησιµοποιήθηκαν και γράφουµε 1. 
 
 7) CAPEX vaIue ; Με αυτήν την ερώτηση ζητείται η τιµή του κωδικού η 
οποία πρέπει να είναι σε δεκαδική µορφή και γράφουµε 13.0 
 

8) Output fiIe to contain new highway network Iίnk records ; Με αυτήν 
την ερώτηση ζητείται η ονοµασία που θα έχει το αρχείο όταν τρέξει µέσω του Ρ30 
και γράφουµε P30200K.dat για το 2000, P3021OK.dat για το 2010, Ρ30229Κ.dat το 
2029 ). 

 
9) Header record for this fiIe ; Με αυτήν την ερώτηση ζητείται ο τίτλος του 

αρχείου αυτού ώστε να γνωρίζουµε τι πληροφορίες περιέχει. και γράφουµε 
STOIXEIA DIΚTYOY 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ρ80 
 

(HIGHWAY AUTOMATIC EQUILIBRIUM ASSIGNMENT) 
 
 

Το πρόγραµµα Ρ80 κατανέµει τις µετακινήσεις του πίνακα Πρoέλευσης-
Προορισµού στο δίκτυο µε τη µέθοδο της περιορισµένης χωρητικότητας συνδέσµου. 
Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι οι εξής : 
 

1) Input file contaίning Highway network Iίnk records; Με αυτήν την 
ερώτηση εισάγουµε το αρχείο που περιέχει τα στοιχεία του δικτύου που έχει προέλθει 
από το πρόγραµµα Ρ30 (P30200K.dat για το 2000 , P3021OK.dat για το 2010 και 
Ρ30229Κ.dat για το 2029). 

Reject fιIe; ( Υ/Ν ) σε αυτήν την ερώτηση γράφουµε Ν. 
 
2) Input file containing trip matrix ; Με αυτήν την ερώτηση εισάγουµε το 

αρχείο που περιέχει τα στοιχεία προέλευσης προορισµού µετά από την επεξεργασία 
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του από το πρόγραµµα Μ15. (M2000.dat, M201O.dat για το 2010 και M2029.dat για 
το 2029). 
 Reject fιIe; ( Υ /Ν) και σε αυτήν την ερώτηση γράφουµε Ν. 
 

3) Output fιIe to contaίn Ioaded highway network ; Με αυτήν την ερώτηση 
ζητείται η ονοµασία που θα έχει το αρχείο όταν τρέξει µέσω του Ρ80 και γράφουµε 
P80200K.dat για το 2000, P80210K.dat για το 2010 και P80229K.dat για το 2029). 

 
4) Header record for this fιIe ; Με αυτήν την ερώτηση ζητείται ο τίτλος του 

αρχείου αυτού ώστε να γνωρίζουµε τι πληροφορίες περιέχει και γράφουµε 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2000, 2010 και 2029 αντίστοιχα. 

 
 5) Time multiplier ; Με αυτήν την ερώτηση ζητείται ο αριθµός που δηλώνει 
το βάρος που θα έχει το χρονικό διάστηµα σε σχέση µε την απόσταση. Εδώ γράφουµε 
1 αφού επιθυµούµε να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στο χρόνο ανεξάρτητα µε το 
κόστος. 
 

6) Distance multiplier ; Με αυτήν την ερώτηση ζητείται ο αριθµός που 
δηλώνει το βάρος που θα έχει η απόσταση σε σχέση µε το χρονικό διάστηµα και 
γράφουµε Ο, αφού έχουµε δώσει απόλυτη προτεραιότητα στο χρονικό διάστηµα. 

 
7) Percentage of capacity which defines almost critical Links; Με αυτήν 

την ερώτηση ζητείται το κρίσιµο ποσοστό µεταξύ των δύο συνδέσµων που συνήθως 
ορίζεται 98%, εποµένως γράφουµε 98. 

 
8) Multiple (q) of capacity at which travel becomes infinite ; Με αυτή την 

ερώτηση ζητείται ένας δεκαδικός αριθµός ανάµεσα από το 1.0 και 1.5, εµείς 
γράφουµε 1.3. 

 
 9) Maximum number οί iterations; Με αυτήν την ερώτηση ζητείται ο 
µέγιστος αριθµός επαναλήψεων που συνήθως ορίζεται µε 5, οπότε και γράφουµε 5. 
 

10) Is the network to be printed at each iterations ; (Υ/Ν) Με αυτήν την 
ερώτηση ζητείται αν θέλουµε να εκτυπώνεται το δίκτυο σε κάθε επανάληψη. Εδώ 
απαντάµε Ν, αφού µας ενδιαφέρουν µόνο τα τελικά αποτελέσµατα. 
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UTILITY PROGRAMS 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ U20   
( NETWORΚ FILE PRINTER) 

 
 
 

Το πρόγραµµα αυτό εµφανίζει σε οθόνη τα αποτελέσµατα των υπολογισµών 
που έχουν γίνει µε τα υπόλοιπα προγράµµατα του Motors, τα οποία όµως πρέπει να 
είναι αποθηκευµένα σε µορφή .dat. Οι ερωτήσεις που εµφανίζονται στην οθόνη είναι 
οι παρακάτω : 
 

1) Report to S)creen, Ρ)rinter or A)scII fiIe ; ( S ) Με αυτήν την ερώτηση 
ζητείται αν θέλουµε το περιεχόµενο του αρχείου να εµφανιστεί στην οθόνη ή να 
εκτυπωθεί. Εδώ πατάµε S αφού είναι το µόνο που µας επιτρέπει η έκδοση του 
πακέτου. 

 
2) Ορtion are : 
 

• Ρrint an unloaded highway network from Ρ20/Ρ30 
• Print a Ioaded highway network from Ρ60 
• Ρrint a fuIIy loaded network from Ρ70/ Ρ75/Ρ80 
• Print an unIoaded transit network Τ10 
• Print an Ioaded transit network from Τ50 

 
Optίoη number ; Με αυτήν την ερώτηση µας ζητείται από ποιο πρόγραµµα θα 

εισάγουµε το αρχείο. Εµάς ο καταµερισµός στο δίκτυο έχει γίνει µέσω του Ρ80, οπότε 
και πατάµε 3 

Reject fiIe; (Υ /Ν ) σε αυτήν την ερώτηση γράφουµε Ν 
 
 
3) File containίng network; Με αυτήν την ερώτηση µας ζητείται το όνοµα του 

αρχείου που θα εµφανιστεί στην οθόνη και γράφουµε P80200K.dat για το 2000, 
P8021OK.dat για το 2010 και P80229K.dat για το 2029. 
Στη συνέχεια στην οθόνη εµφανίζονται τα παρακάτω: 
 

• Ρrint whoIe network 
• Ρrint part of the network 
• Ρrint seIected links ( with a controI file) 
• Ρήnt screenlίne volumes (with a controI fιle) 
• Print node number Iook uρ table 
 
Optίon number; Σε αυτήν την ερώτηση απαντάµε είτε 1 όπου θα µας 

εµφανίσει στην οθόνη τα αποτελέσµατα όλου του δικτύου, είτε 2 όπου θα µας 
εµφανίσει τα αποτελέσµατα από συγκεκριµένο σε συγκεκριµένο κόµβο εµφανίζοντας 
όµως στην οθόνη τις παρακάτω δύο ερωτήσεις. 
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4) First node at which to Ρrint ; Εδώ ζητείται ο πρώτος αριθµητικά κόµβος 
που περιέχεται στο δίκτυο και.θα εµφανιστεί στην οθόνη. 

 
 5) Last node at which to Ρrint ; Εδώ ζητείται ο τελευταίος αριθµητικά 
κόµβος που περιέχεται στο δίκτυο και θα εµφανιστεί στην οθόνη. 
 
 6) Any more networks ; (Υ /Ν ) ; µε αυτήν την ερώτηση αν θέλουµε να 
εµφανίσοµε στην οθόνη στοιχεία κάποιου άλλου αρχείου. Εδώ γράφουµε Ν. 
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Αρχές σχεδίασης µε το πρόγραµµα του AutoCAD 2005 

 
 

Οι εντολές που ακολουθήσαµε για την εισαγωγή των χαρτών που πήραµε από 
το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και παρουσιάζονται στο 7ο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης είναι: 

 
Insert→Raster Image→Open→Specify on screen: 0 (Angle) 
Path File: Full path 
Specify scale or Unit: 1 
Specify rotation angle: 0 
 
 

Η ψηφιοποίηση των χαρτών έγινε µε line, by layer και πάχος γραµµής 1,20 
mm, όπου ξεχωρίσαµε παλαιό και νέο δρόµο  µε τα εξής χρώµατα: 

• Red (κόκκινο): υφιστάµενη χάραξη 
• Green (πράσινο): νέα χάραξη 

 
 
Η εκτύπωση των χαρτών έγινε µε την εξής αλληλουχία εντολών του προγράµµατος: 
 
File→Plot→What to plot→window→Center the plot→PRINT 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ 
 
 

 
 
Ποσοστό παραχωρησιούχου 90% είναι 404.280.000 ευρώ 
 
Άρα ΕΣΑ= 10% + [(291.854.942 (11%-10%)) / (291854942 - 235540152) 
 
 ή ΕΣΑ= 15,18 % µε 90% τον παραχωρησιούχο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
10% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
11% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 50311129 0,909091 45737394 0,900901 45325346 
2010 57547972 0,826446 47560291 0,811622 46707200 
2011 60632115 0,751315 45553817 0,731191 44333657 
2012 63904358 0,683013 43647507 0,658731 42095782 
2013 67318063 0,620921 41799199 0,593451 39949972 
2014 70924456 0,564474 40035011 0,534641 37919122 
2015 74707976 0,513158 38336995 0,481658 35983694 
2016 78703412 0,466507 36715693 0,433926 34151457 
2017 82902946 0,424098 35158973 0,390925 32408834 
2018 87300262 0,385543 33658005 0,352184 30745755 
2019 91962743 0,350494 32232390 0,317283 29178215 
2020 96863199 0,318631 30863618 0,285841 27687474 
2021 102040167 0,289664 29557363 0,257514 26276771 
2022 107447297 0,263331 28294204 0,231995 24927236 
2023 113158924 0,239392 27089341 0,209004 23650668 
2024 119141061 0,217629 25928550 0,188292 22433309 
2025 125452675 0,197845 24820184 0,169633 21280914 
2026 132087084 0,179859 23757051 0,152822 20185812 
2027 139109962 0,163508 22745592 0,137678 19152381 
2028 146473418 0,148644 21772395 0,124034 18167684 

2029 154452839 
0,135131 20871366 

 0,111742 17258869 
άθροισµα   696.134.942 

 
 

639.820.152 
Κόστος 

κατασκευής 
   

404.280.000 
 404.280.000 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  291.854.942  235.540.152 
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Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

11% 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
12% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 50311129 0,900901 45325346 0,892857 44920644 
2010 57547972 0,811622 46707200 0,797194 45876898 
2011 60632115 0,731191 44333657 0,711780 43156727 
2012 63904358 0,658731 42095782 0,635518 40612370 
2013 67318063 0,593451 39949972 0,567427 38198086 
2014 70924456 0,534641 37919122 0,506631 35932528 
2015 74707976 0,481658 35983694 0,452349 33794078 
2016 78703412 0,433926 34151457 0,403883 31786970 
2017 82902946 0,390925 32408834 0,360610 29895631 
2018 87300262 0,352184 30745755 0,321973 28108327 
2019 91962743 0,317283 29178215 0,287476 26437081 
2020 96863199 0,285841 27687474 0,256675 24862362 
2021 102040167 0,257514 26276771 0,229174 23384953 
2022 107447297 0,231995 24927236 0,204620 21985866 
2023 113158924 0,209004 23650668 0,182696 20673683 
2024 119141061 0,188292 22433309 0,163122 19434528 
2025 125452675 0,169633 21280914 0,145644 18271429 
2026 132087084 0,152822 20185812 0,130040 17176604 
2027 139109962 0,137678 19152381 0,116107 16151640 
2028 146473418 0,124034 18167684 0,103667 15184460 
2029 154452839 0,111742 17258869 0,092560 14296155 

άθροισµα   639.820.152  590.141.022 
Κόστος 

κατασκευής 
  359.360.000  359.360.000 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  280.460.152  230.781.022 

 
 
 
Ποσοστό παραχωρησιούχου 80% είναι 359.360.000 ευρώ 
 
Άρα ΕΣΑ= 11% + [(280.460.152 (12%-11%)) / (280.460.152 – 230.781.022) 
 
 ή ΕΣΑ= 16,64 % µε 80% τον παραχωρησιούχο 
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Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
13% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
14% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 50311129 0,884956 44523135 0,877193 44132570 
2010 57547972 0,783147 45068522 0,769468 44281323 
2011 60632115 0,69305 42021087 0,674972 40924980 
2012 63904358 0,613319 39193757 0,59208 37836492 
2013 67318063 0,54276 36537552 0,519369 34962915 
2014 70924456 0,480319 34066364 0,455587 32312260 
2015 74707976 0,425061 31755447 0,399637 29856071 
2016 78703412 0,37616 29605075 0,350559 27590189 
2017 82902946 0,332885 27597147 0,307508 25493319 
2018 87300262 0,294588 25717609 0,269744 23548722 
2019 91962743 0,260698 23974503 0,236617 21759948 
2020 96863199 0,230706 22346921 0,207559 20104829 
2021 102040167 0,204165 20833031 0,182069 18578351 
2022 107447297 0,180677 19413255 0,15971 17160408 
2023 113158924 0,159891 18093093 0,140096 15853113 
2024 119141061 0,141496 16857983 0,122892 14641483 
2025 125452675 0,125218 15708933 0,1078 13523798 
2026 132087084 0,110812 14636834 0,094561 12490287 
2027 139109962 0,098064 13641679 0,082948 11538893 
2028 146473418 0,086782 12711256 0,072762 10657699 
2029 154452839 0,076798 11861669 0,063826 9858107 

άθροισµα   546.164.855  507.105.758 
Κόστος 

κατασκευής 
  314.440.000  314.440.000 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  231.724.855  192.665.758 

 
 
Ποσοστό παραχωρησιούχου 70% είναι 314.440.000 ευρώ 
 
Άρα ΕΣΑ= 13% + [(231.724.855 (14%-13%))/(231.724.855 – 192.665.758) 
 
 ή ΕΣΑ= 18,93 %  µε  70%  τον παραχωρησιούχο 
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Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

15% 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
14% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 50311129 0,869565 43748797 0,877193 44132570 
2010 57547972 0,756144 43514554 0,769468 44281323 
2011 60632115 0,657516 39866586 0,674972 40924980 
2012 63904358 0,571753 36537508 0,59208 37836492 
2013 67318063 0,497177 33468993 0,519369 34962915 
2014 70924456 0,432328 30662628 0,455587 32312260 
2015 74707976 0,375937 28085492 0,399637 29856071 
2016 78703412 0,326902 25728303 0,350559 27590189 
2017 82902946 0,284262 23566157 0,307508 25493319 
2018 87300262 0,247185 21579315 0,269744 23548722 
2019 91962743 0,214943 19766748 0,236617 21759948 
2020 96863199 0,186907 18104410 0,207559 20104829 
2021 102040167 0,162528 16584384 0,182069 18578351 
2022 107447297 0,141329 15185419 0,15971 17160408 
2023 113158924 0,122894 13906553 0,140096 15853113 
2024 119141061 0,106865 12732009 0,122892 14641483 
2025 125452675 0,092926 11657815 0,1078 13523798 
2026 132087084 0,080805 10673297 0,094561 12490287 
2027 139109962 0,070265 9774561 0,082948 11538893 
2028 146473418 0,0611 8949526 0,072762 10657699 
2029 154452839 0,053131 8206234 0,063826 9858107 

άθροισµα   472.299.290  507.105.758 
Κόστος 

κατασκευής 
  269.520.000  269.520.000 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  202.779.290  237.585.758 

 
 
Ποσοστό παραχωρησιούχου 60% είναι 269.520.000  ευρώ 
 
Άρα ΕΣΑ= 14% + [( 202.779.290 (15%-14%))/(202.779.290 – 237.585.758) 
 
 ή ΕΣΑ= 19,82 % µε 60% τον παραχωρησιούχο 
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Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
17% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
18% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ 

2009 50311129 0,854701 43000972 0,847458 42636569 
2010 57547972 0,730514 42039599 0,718184 41330033 
2011 60632115 0,624371 37856934 0,608631 36902585 
2012 63904358 0,53365 34102561 0,515789 32961165 
2013 67318063 0,456111 30704509 0,437109 29425331 
2014 70924456 0,389839 27649119 0,370432 26272688 
2015 74707976 0,333195 24892324 0,313925 23452701 
2016 78703412 0,284782 22413315 0,266038 20938098 
2017 82902946 0,243404 20178909 0,225456 18690966 
2018 87300262 0,208037 18161685 0,191064 16679937 
2019 91962743 0,17781 16351895 0,161919 14890515 
2020 96863199 0,151974 14720688 0,137220 13291568 
2021 102040167 0,129892 13254201 0,116288 11866047 
2022 107447297 0,111019 11928691 0,098549 10588824 
2023 113158924 0,094888 10737424 0,083516 9450581 
2024 119141061 0,081101 9662459 0,070776 8432328 
2025 125452675 0,069317 8696003 0,059980 7524651 
2026 132087084 0,059245 7825499 0,050830 6713986 
2027 139109962 0,050637 7044111 0,043077 5992440 
2028 146473418 0,04328 6339369 0,036506 5347158 
2029 154452839 0,036991 5713365 0,030937 4778307 

άθροισµα   413.273.634  388.166.480 
Κόστος 

κατασκευής 
  224.600.000  224.600.000 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  188.673.634  163.566.480 

 
 
Ποσοστό παραχωρησιούχου  50% είναι 224.600.000 ευρώ 
 
Άρα ΕΣΑ= 17% + [( 188.673.634 (18%-17%))/(163.566.480  - 188.673.634 ) 
 
 ή ΕΣΑ= 24,5 % µε 50% τον παραχωρησιούχο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
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Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
19% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
20% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 50311129 0,840336 42278253 0,833333 41925924 
2010 57547972 0,706165 40638364 0,694444 39963844 
2011 60632115 0,593416 35980067 0,578704 35088047 
2012 63904358 0,498669 31867122 0,482253 30818068 
2013 67318063 0,419049 28209567 0,401878 27053648 
2014 70924456 0,352142 24975480 0,334898 23752458 
2015 74707976 0,295918 22107435 0,279082 20849651 
2016 78703412 0,248671 19571256 0,232568 18303895 
2017 82902946 0,208967 17323980 0,193807 16067171 
2018 87300262 0,175602 15330101 0,161506 14099516 
2019 91962743 0,145765 13404949 0,134588 12377082 
2020 96863199 0,124004 12011424 0,112157 10863886 
2021 102040167 0,104205 10633096 0,093464 9537082 
2022 107447297 0,087567 9408837 0,077887 8368748 
2023 113158924 0,073586 8326912 0,064905 7344580 
2024 119141061 0,061837 7367326 0,054088 6444102 
2025 125452675 0,051964 6519023 0,045073 5654528 
2026 132087084 0,043667 5767847 0,037561 4961323 
2027 139109962 0,036695 5104640,056 0,031301 4354281 
2028 146473418 0,030836 4516654 0,026084 3820613 
2029 154452839 0,025913 4002336 0,021737 3357341 

άθροισµα   365.344.669  345.005.790 
Κόστος 

κατασκευής 
  179.680.000  179.680.000 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  185.664.669  165.325.790 

 
 
Ποσοστό παραχωρησιούχου  40% είναι 179.680.000 ευρώ 
 
Άρα ΕΣΑ= 19% + [( 185.664.669 (20%-19%))/(165.325.790  - 185.664.669 ) 
 
 ή ΕΣΑ= 28,12 % µε 40% τον παραχωρησιούχο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
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ΑΝΑΛΥΣΗ  ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
 
 
60% Παραχωρησιούχος και 0,061 ευρώ/χλµ διόδια 
 
 

• -10% κόστος κατασκευής 
 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
16% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
17% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 50311129 0,862069 43371665 0,854701 43000972 
2010 57547972 0,743163 42767523 0,730514 42039599 
2011 60632115 0,640658 38844449 0,624371 37856934 
2012 63904358 0,552291 35293802 0,53365 34102561 
2013 67318063 0,476113 32051005 0,456111 30704509 
2014 70924456 0,410442 29110375 0,389839 27649119 
2015 74707976 0,35383 26433923 0,333195 24892324 
2016 78703412 0,305025 24006508 0,284782 22413315 
2017 82902946 0,262953 21799578 0,243404 20178909 
2018 87300262 0,226684 19789572 0,208037 18161685 
2019 91962743 0,195417 17971083 0,17781 16351895 
2020 96863199 0,168463 16317865 0,151974 14720688 
2021 102040167 0,145227 14818987 0,129892 13254201 
2022 107447297 0,125195 13451864 0,111019 11928691 
2023 113158924 0,107927 12212903 0,094888 10737424 
2024 119141061 0,093041 11085003 0,081101 9662459 
2025 125452675 0,080207 10062183 0,069317 8696003 
2026 132087084 0,09144 12078043 0,059245 7825499 
2027 139109962 0,059607 8291927 0,050637 7044111 
2028 146473418 0,051385 7526536 0,04328 6339369 
2029 154452839 0,044298 6841952 0,036991 5713365 

άθροισµα   444.126.751  413.273.634 
Κόστος 

κατασκευής 
  242.568.000  242.568.000 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  201.558.751  170.705.634 

 
 
Άρα ΕΣΑ= 16% + [(201.558.751 (17%-16%))/(201.558.751 – 170.705.634) 
 
 ή ΕΣΑ= 22,53 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
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• -20% κόστος κατασκευής 
 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
19% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
18% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 50311129 0,840336 42278253 0,847458 42636569 
2010 57547972 0,706165 40638364 0,718184 41330033 
2011 60632115 0,593416 35980067 0,608631 36902585 
2012 63904358 0,498669 31867122 0,515789 32961165 
2013 67318063 0,419049 28209567 0,437109 29425331 
2014 70924456 0,352142 24975480 0,370432 26272688 
2015 74707976 0,295918 22107435 0,313925 23452701 
2016 78703412 0,248671 19571256 0,266038 20938098 
2017 82902946 0,208967 17323980 0,225456 18690966 
2018 87300262 0,175602 15330101 0,191064 16679937 
2019 91962743 0,145765 13404949 0,161919 14890515 
2020 96863199 0,124004 12011424 0,137220 13291568 
2021 102040167 0,104205 10633096 0,116288 11866047 
2022 107447297 0,087567 9408837 0,098549 10588824 
2023 113158924 0,073586 8326912 0,083516 9450581 
2024 119141061 0,061837 7367326 0,070776 8432328 
2025 125452675 0,051964 6519023 0,059980 7524651 
2026 132087084 0,043667 5767847 0,050830 6713986 
2027 139109962 0,036695 5104640,056 0,043077 5992440 
2028 146473418 0,030836 4516654 0,036506 5347158 
2029 154452839 0,025913 4002336 0,030937 4778307 

άθροισµα   365.344.669  388.166.480 
Κόστος 

κατασκευής 
  215.616.000  215.616.000 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  149.728.669  172.550.480 

 
 
Άρα ΕΣΑ= 18% +[(172.550.480 (19%-18%))/( 172.550.480 - 149.728.669 ) 
 
 ή ΕΣΑ= 25,56 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
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• +10% κόστος κατασκευής 
 
 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
13% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
14% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 50311129 0,884956 44523135 0,877193 44132570 
2010 57547972 0,783147 45068522 0,769468 44281323 
2011 60632115 0,69305 42021087 0,674972 40924980 
2012 63904358 0,613319 39193757 0,59208 37836492 
2013 67318063 0,54276 36537552 0,519369 34962915 
2014 70924456 0,480319 34066364 0,455587 32312260 
2015 74707976 0,425061 31755447 0,399637 29856071 
2016 78703412 0,37616 29605075 0,350559 27590189 
2017 82902946 0,332885 27597147 0,307508 25493319 
2018 87300262 0,294588 25717609 0,269744 23548722 
2019 91962743 0,260698 23974503 0,236617 21759948 
2020 96863199 0,230706 22346921 0,207559 20104829 
2021 102040167 0,204165 20833031 0,182069 18578351 
2022 107447297 0,180677 19413255 0,15971 17160408 
2023 113158924 0,159891 18093093 0,140096 15853113 
2024 119141061 0,141496 16857983 0,122892 14641483 
2025 125452675 0,125218 15708933 0,1078 13523798 
2026 132087084 0,110812 14636834 0,094561 12490287 
2027 139109962 0,098064 13641679 0,082948 11538893 
2028 146473418 0,086782 12711256 0,072762 10657699 
2029 154452839 0,076798 11861669 0,063826 9858107 

άθροισµα   546.164.855  507.105.758 
Κόστος 

κατασκευής 
  296.472.000  296.472.000 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  249.692.855  210.633.758 

 
 
 
 
 
Άρα ΕΣΑ= 13% + [(249.692.855 (14%-13%))/(249.692.855 – 210.633.758) 
 
 ή ΕΣΑ= 19,39 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
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• +20% κόστος κατασκευής 

 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
13% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
12% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 50311129 0,884956 44523135 0,892857 44920644 
2010 57547972 0,783147 45068522 0,797194 45876898 
2011 60632115 0,69305 42021087 0,711780 43156727 
2012 63904358 0,613319 39193757 0,635518 40612370 
2013 67318063 0,54276 36537552 0,567427 38198086 
2014 70924456 0,480319 34066364 0,506631 35932528 
2015 74707976 0,425061 31755447 0,452349 33794078 
2016 78703412 0,37616 29605075 0,403883 31786970 
2017 82902946 0,332885 27597147 0,360610 29895631 
2018 87300262 0,294588 25717609 0,321973 28108327 
2019 91962743 0,260698 23974503 0,287476 26437081 
2020 96863199 0,230706 22346921 0,256675 24862362 
2021 102040167 0,204165 20833031 0,229174 23384953 
2022 107447297 0,180677 19413255 0,204620 21985866 
2023 113158924 0,159891 18093093 0,182696 20673683 
2024 119141061 0,141496 16857983 0,163122 19434528 
2025 125452675 0,125218 15708933 0,145644 18271429 
2026 132087084 0,110812 14636834 0,130040 17176604 
2027 139109962 0,098064 13641679 0,116107 16151640 
2028 146473418 0,086782 12711256 0,103667 15184460 
2029 154452839 0,076798 11861669 0,092560 14296155 

άθροισµα   546.164.855  590.141.022 
Κόστος 

κατασκευής 
  363.424.000  363.424.000 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  182.740.855  226.717.022 

 
 
Άρα ΕΣΑ= 12% + [(226.717.022 (13%-12%))/(226.717.022 – 182.740.855) 
 
 ή ΕΣΑ= 17,15 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
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• +30% κόστος κατασκευής 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
11% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
12% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 50311129 0,900901 45325346 0,892857 44920644 
2010 57547972 0,811622 46707200 0,797194 45876898 
2011 60632115 0,731191 44333657 0,711780 43156727 
2012 63904358 0,658731 42095782 0,635518 40612370 
2013 67318063 0,593451 39949972 0,567427 38198086 
2014 70924456 0,534641 37919122 0,506631 35932528 
2015 74707976 0,481658 35983694 0,452349 33794078 
2016 78703412 0,433926 34151457 0,403883 31786970 
2017 82902946 0,390925 32408834 0,360610 29895631 
2018 87300262 0,352184 30745755 0,321973 28108327 
2019 91962743 0,317283 29178215 0,287476 26437081 
2020 96863199 0,285841 27687474 0,256675 24862362 
2021 102040167 0,257514 26276771 0,229174 23384953 
2022 107447297 0,231995 24927236 0,204620 21985866 
2023 113158924 0,209004 23650668 0,182696 20673683 
2024 119141061 0,188292 22433309 0,163122 19434528 
2025 125452675 0,169633 21280914 0,145644 18271429 
2026 132087084 0,152822 20185812 0,130040 17176604 
2027 139109962 0,137678 19152381 0,116107 16151640 
2028 146473418 0,124034 18167684 0,103667 15184460 
2029 154452839 0,111742 17258869 0,092560 14296155 

άθροισµα   639.820.152  590.141.022 
Κόστος 

κατασκευής 
  350.376.000  350.376.000 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  289.444.152  239.765.022 

 
 
 
Άρα ΕΣΑ= 11% + [(289.444.152 (12%-11%))/(289.444.152 – 239.765.022) 
 
 ή ΕΣΑ= 16,83 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
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• +40% κόστος κατασκευής 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
11% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
12% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 50311129 0,900901 45325346 0,892857 44920644 
2010 57547972 0,811622 46707200 0,797194 45876898 
2011 60632115 0,731191 44333657 0,711780 43156727 
2012 63904358 0,658731 42095782 0,635518 40612370 
2013 67318063 0,593451 39949972 0,567427 38198086 
2014 70924456 0,534641 37919122 0,506631 35932528 
2015 74707976 0,481658 35983694 0,452349 33794078 
2016 78703412 0,433926 34151457 0,403883 31786970 
2017 82902946 0,390925 32408834 0,360610 29895631 
2018 87300262 0,352184 30745755 0,321973 28108327 
2019 91962743 0,317283 29178215 0,287476 26437081 
2020 96863199 0,285841 27687474 0,256675 24862362 
2021 102040167 0,257514 26276771 0,229174 23384953 
2022 107447297 0,231995 24927236 0,204620 21985866 
2023 113158924 0,209004 23650668 0,182696 20673683 
2024 119141061 0,188292 22433309 0,163122 19434528 
2025 125452675 0,169633 21280914 0,145644 18271429 
2026 132087084 0,152822 20185812 0,130040 17176604 
2027 139109962 0,137678 19152381 0,116107 16151640 
2028 146473418 0,124034 18167684 0,103667 15184460 
2029 154452839 0,111742 17258869 0,092560 14296155 

άθροισµα   639.820.152  590.141.022 
Κόστος 

κατασκευής 
  377.328.000  377.328.000 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  262.492.152  212.813.022 

 
 
 
Άρα ΕΣΑ= 11% + [(262.492.152 (12%-11%))/(262.492.152 – 212.813.022) 
 
 ή ΕΣΑ= 16,28 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
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• +50% κόστος κατασκευής 
 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
11% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
10% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 50311129 0,900901 45325346 0,909091 45737394 
2010 57547972 0,811622 46707200 0,826446 47560291 
2011 60632115 0,731191 44333657 0,751315 45553817 
2012 63904358 0,658731 42095782 0,683013 43647507 
2013 67318063 0,593451 39949972 0,620921 41799199 
2014 70924456 0,534641 37919122 0,564474 40035011 
2015 74707976 0,481658 35983694 0,513158 38336995 
2016 78703412 0,433926 34151457 0,466507 36715693 
2017 82902946 0,390925 32408834 0,424098 35158973 
2018 87300262 0,352184 30745755 0,385543 33658005 
2019 91962743 0,317283 29178215 0,350494 32232390 
2020 96863199 0,285841 27687474 0,318631 30863618 
2021 102040167 0,257514 26276771 0,289664 29557363 
2022 107447297 0,231995 24927236 0,263331 28294204 
2023 113158924 0,209004 23650668 0,239392 27089341 
2024 119141061 0,188292 22433309 0,217629 25928550 
2025 125452675 0,169633 21280914 0,197845 24820184 
2026 132087084 0,152822 20185812 0,179859 23757051 
2027 139109962 0,137678 19152381 0,163508 22745592 
2028 146473418 0,124034 18167684 0,148644 21772395 

2029 154452839 0,111742 17258869 
0,135131 20871366 

 
άθροισµα   

639.820.152 
 696.134.942 

 
Κόστος 

κατασκευής 
  404.280.000  404.280.000 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  235.540.152  291.854.942 

 
 
Άρα ΕΣΑ= 10% + [(291.854.942 (11%-10%))/(291.854.942 – 235.540.152) 
 
 ή ΕΣΑ= 15,18 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 296 

• -10% κόστος λειτουργίας και συντήρησης 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΟΣ Έξοδα  -10% Συνολικά 
έσοδα έτους 

Έσοδα - Έξοδα 

2009 12742920 11468628 63054049 51585421 
2010 13188922 11870030 70736894 58866864 
2011 13650534 12285481 74282649 61997168 
2012 14128303 12715473 78032661 65317188 
2013 14622794 13160515 81940857 68780342 
2014 15134591 13621132 86059047 72437915 
2015 15664302 14097872 90372278 76274406 
2016 16212552 14591297 94915964 80324667 
2017 16779992 15101993 99682938 84580945 
2018 17367291 15630562 104667553 89036991 
2019 17975147 16177632 109937890 93760258 
2020 18604277 16743849 115467476 98723627 
2021 19255427 17329884 121295594 103965710 
2022 19929366 17936429 127376663 109440234 
2023 20626894 18564205 133785818 115221613 
2024 21348836 19213952 140489897 121275945 
2025 22096045 19886440 147548720 127662280 
2026 22869406 20582465 154956490 134374025 
2027 23669836 21302852 162779798 141476946 
2028 24498280 22048452 170971698 148923246 
2029 25355720 22820148 179808559 156988411 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 297

 
Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

16% 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
15% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 51585421 0,862069 44470192 0,869565 44856877 
2010 58866864 0,743163 43747675 0,756144 44511826 
2011 61997168 0,640658 39718982 0,657516 40764130 
2012 65317188 0,552291 36074095 0,571753 37345298 
2013 68780342 0,476113 32747215 0,497177 34196004 
2014 72437915 0,410442 29731563 0,432328 31316939 
2015 76274406 0,35383 26988173 0,375937 28674371 
2016 80324667 0,305025 24501031 0,326902 26258294 
2017 84580945 0,262953 22240813 0,284262 24043148 
2018 89036991 0,226684 20183261 0,247185 22008609 
2019 93760258 0,195417 18322348 0,214943 20153111 
2020 98723627 0,168463 16631278 0,186907 18452137 
2021 103965710 0,145227 15098628 0,162528 16897339 
2022 109440234 0,125195 13701370 0,141329 15467079 
2023 115221613 0,107927 12435523 0,122894 14160045 
2024 121275945 0,093041 11283635 0,106865 12960154 
2025 127662280 0,080207 10239408 0,092926 11863145 
2026 134374025 0,09144 12287161 0,080805 10858093 
2027 141476946 0,059607 8433016 0,070265 9940878 
2028 148923246 0,051385 7652421 0,0611 9099210 
2029 156988411 0,044298 6954273 0,053131 8340951 

άθροισµα   453.442.061  482.167.638 
Κόστος 

κατασκευής 
  269.614.990  269.614.990 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  183.827.071  212.552.648 

 
 
Άρα ΕΣΑ= 15% +[(212.552.648 (16%-15%))/(212.552.648 – 183.827.071) 
 
ΕΣΑ=  22,39 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 298 

 
• -20% κόστος λειτουργίας και συντήρησης 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΟΣ Έξοδα  -20% Συνολικά 
έσοδα έτους 

Έσοδα - Έξοδα 

2009 12742920 10194336 63054049 52859713 
2010 13188922 10551138 70736894 60185756 
2011 13650534 10920427 74282649 63362222 
2012 14128303 11302642 78032661 66730019 
2013 14622794 11698235 81940857 70242622 
2014 15134591 12107673 86059047 73951374 
2015 15664302 12531442 90372278 77840836 
2016 16212552 12970042 94915964 81945922 
2017 16779992 13423994 99682938 86258944 
2018 17367291 13893833 104667553 90773720 
2019 17975147 14380118 109937890 95557772 
2020 18604277 14883422 115467476 100584054 
2021 19255427 15404342 121295594 105891252 
2022 19929366 15943493 127376663 111433170 
2023 20626894 16501515 133785818 117284303 
2024 21348836 17079069 140489897 123410828 
2025 22096045 17676836 147548720 129871884 
2026 22869406 18295525 154956490 136660965 
2027 23669836 18935869 162779798 143843929 
2028 24498280 19598624 170971698 151373074 
2029 25355720 20284576 179808559 159523983 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 299

 
 
 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
16% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
15% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 52859713 0,862069 45568720 0,869565 45964956 
2010 60185756 0,743163 44727827 0,756144 45509098 
2011 63362222 0,640658 40593514 0,657516 41661675 
2012 66730019 0,552291 36854389 0,571753 38153089 
2013 70242622 0,476113 33443425 0,497177 34923016 
2014 73951374 0,410442 30352750 0,432328 31971250 
2015 77840836 0,35383 27542423 0,375937 29263250 
2016 81945922 0,305025 24995555 0,326902 26788286 
2017 86258944 0,262953 22682048 0,284262 24520140 
2018 90773720 0,226684 20576950 0,247185 22437902 
2019 95557772 0,195417 18673613 0,214943 20539474 
2020 100584054 0,168463 16944691 0,186907 18799864 
2021 105891252 0,145227 15378269 0,162528 17210293 
2022 111433170 0,125195 13950876 0,141329 15748738 
2023 117284303 0,107927 12658143 0,122894 14413537 
2024 123410828 0,093041 11482267 0,106865 13188298 
2025 129871884 0,080207 10416634 0,092926 12068475 
2026 136660965 0,09144 12496279 0,080805 11042889 
2027 143843929 0,059607 8574105 0,070265 10107194 
2028 151373074 0,051385 7778305 0,0611 9248895 
2029 159523983 0,044298 7066593 0,053131 8475669 

άθροισµα   462.757.376  492.035.988 
Κόστος 

κατασκευής 
  269.614.990  269.614.990 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  193.142.386  222.420.998 

 
 
Άρα ΕΣΑ= 15% + [(222.420.998 (16%-15%))/(222.420.998 – 193.142.386) 
 
ΕΣΑ=  22,59% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 300 

• +10% κόστος λειτουργίας και συντήρησης 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΟΣ Έξοδα  +10% Συνολικά 
έσοδα έτους 

Έσοδα - Έξοδα 

2009 12742920 14017212 63054049 49036837 
2010 13188922 14507814 70736894 56229080 
2011 13650534 15015587 74282649 59267062 
2012 14128303 15541133 78032661 62491528 
2013 14622794 16085073 81940857 65855784 
2014 15134591 16648050 86059047 69410997 
2015 15664302 17230732 90372278 73141546 
2016 16212552 17833807 94915964 77082157 
2017 16779992 18457991 99682938 81224947 
2018 17367291 19104020 104667553 85563533 
2019 17975147 19772662 109937890 90165228 
2020 18604277 20464705 115467476 95002771 
2021 19255427 21180970 121295594 100114624 
2022 19929366 21922303 127376663 105454360 
2023 20626894 22689583 133785818 111096235 
2024 21348836 23483720 140489897 117006177 
2025 22096045 24305649 147548720 123243071 
2026 22869406 25156347 154956490 129800143 
2027 23669836 26036820 162779798 136742978 
2028 24498280 26948108 170971698 144023590 
2029 25355720 27891292 179808559 151917267 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 301

 
Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

14% 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
15% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 49036837 0,877193 43014770 0,869565 42640717 
2010 56229080 0,769468 43266478 0,756144 42517281 
2011 59267062 0,674972 40003607 0,657516 38969041 
2012 62491528 0,59208 36999984 0,571753 35729719 
2013 65855784 0,519369 34203453 0,497177 32741981 
2014 69410997 0,455587 31622748 0,432328 30008317 
2015 73141546 0,399637 29230068 0,375937 27496613 
2016 77082157 0,350559 27021844 0,326902 25198311 
2017 81224947 0,307508 24977321 0,284262 23089166 
2018 85563533 0,269744 23080250 0,247185 21150022 
2019 90165228 0,236617 21334626 0,214943 19380385 
2020 95002771 0,207559 19718680 0,186907 17756683 
2021 100114624 0,182069 18227769 0,162528 16271430 
2022 105454360 0,15971 16842116 0,141329 14903759 
2023 111096235 0,140096 15564138 0,122894 13653061 
2024 117006177 0,122892 14379123 0,106865 12503865 
2025 123243071 0,1078 13285603 0,092926 11452486 
2026 129800143 0,094561 12274031 0,080805 10488500 
2027 136742978 0,082948 11342556 0,070265 9608245 
2028 144023590 0,072762 10479444 0,0611 8799841 
2029 151917267 0,063826 9696271 0,053131 8071516 

άθροισµα   496.564.880  419.790.222 
Κόστος 

κατασκευής 
  269.614.990  269.614.990 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  226.949.890  150.175.232 

 
 
 
Άρα ΕΣΑ= 14% + [(226.949.890 (15%-14%))/(226.949.890 – 150.175.232) 
 
ΕΣΑ=  16,96% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 302 

 
 

• +20% κόστος λειτουργίας και συντήρησης 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΟΣ Έξοδα  +20% Συνολικά 
έσοδα έτους 

Έσοδα - Έξοδα 

2009 12742920 15291504 63054049 47762545 
2010 13188922 15826706 70736894 54910188 
2011 13650534 16380641 74282649 57902008 
2012 14128303 16953964 78032661 61078697 
2013 14622794 17547353 81940857 64393504 
2014 15134591 18161509 86059047 67897538 
2015 15664302 18797162 90372278 71575116 
2016 16212552 19455062 94915964 75460902 
2017 16779992 20135990 99682938 79546948 
2018 17367291 20840749 104667553 83826804 
2019 17975147 21570176 109937890 88367714 
2020 18604277 22325132 115467476 93142344 
2021 19255427 23106512 121295594 98189082 
2022 19929366 23915239 127376663 103461424 
2023 20626894 24752273 133785818 109033545 
2024 21348836 25618603 140489897 114871294 
2025 22096045 26515254 147548720 121033466 
2026 22869406 27443287 154956490 127513203 
2027 23669836 28403803 162779798 134375995 
2028 24498280 29397936 170971698 141573762 
2029 25355720 30426864 179808559 149381695 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 303

 
Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

14% 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
15% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 47762545 0,877193 41896970 0,869565 41532637 
2010 54910188 0,769468 42251632 0,756144 41520009 
2011 57902008 0,674972 39082234 0,657516 38071497 
2012 61078697 0,59208 36163475 0,571753 34921928 
2013 64393504 0,519369 33443990 0,497177 32014969 
2014 67897538 0,455587 30933236 0,432328 29354007 
2015 71575116 0,399637 28604065 0,375937 26907734 
2016 75460902 0,350559 26453498 0,326902 24668320 
2017 79546948 0,307508 24461323 0,284262 22612174 
2018 83826804 0,269744 22611777 0,247185 20720728 
2019 88367714 0,236617 20909303 0,214943 18994021 
2020 93142344 0,207559 19332532 0,186907 17408956 
2021 98189082 0,182069 17877188 0,162528 15958475 
2022 103461424 0,15971 16523824 0,141329 14622099 
2023 109033545 0,140096 15275163 0,122894 13399568 
2024 114871294 0,122892 14116763 0,106865 12275721 
2025 121033466 0,1078 13047408 0,092926 11247156 
2026 127513203 0,094561 12057776 0,080805 10303704 
2027 134375995 0,082948 11146220 0,070265 9441929 
2028 141573762 0,072762 10301190 0,0611 8650157 
2029 149381695 0,063826 9534436 0,053131 7936799 

άθροισµα   486.024.003  452.562.588 
Κόστος 

κατασκευής 
  269.614.990  269.614.990 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  216.409.013  182.947.598 

 
 
 
 
Άρα ΕΣΑ= 14% + [(216.409.013 (15%-14%))/(216.409.013 – 182.947.598) 
 
ΕΣΑ=  20,47% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 304 

 
 

• +30% κόστος λειτουργίας και συντήρησης 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΟΣ Έξοδα  +30% Συνολικά 
έσοδα έτους 

Έσοδα - Έξοδα 

2009 12742920 16565796 63054049 46488253 
2010 13188922 17145599 70736894 53591295 
2011 13650534 17745694 74282649 56536955 
2012 14128303 18366794 78032661 59665867 
2013 14622794 19009632 81940857 62931225 
2014 15134591 19674968 86059047 66384079 
2015 15664302 20363593 90372278 70008685 
2016 16212552 21076318 94915964 73839646 
2017 16779992 21813990 99682938 77868948 
2018 17367291 22577478 104667553 82090075 
2019 17975147 23367691 109937890 86570199 
2020 18604277 24185560 115467476 91281916 
2021 19255427 25032055 121295594 96263539 
2022 19929366 25908176 127376663 101468487 
2023 20626894 26814962 133785818 106970856 
2024 21348836 27753487 140489897 112736410 
2025 22096045 28724858 147548720 118823862 
2026 22869406 29730228 154956490 125226262 
2027 23669836 30770787 162779798 132009011 
2028 24498280 31847764 170971698 139123934 
2029 25355720 32962436 179808559 146846123 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 305

 
 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
14% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
13% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 46488253 0,877193 40779170 0,884956 41140058 
2010 53591295 0,769468 41236786 0,783147 41969862 
2011 56536955 0,674972 38160861 0,69305 39182937 
2012 59665867 0,59208 35326966 0,613319 36594210 
2013 62931225 0,519369 32684527 0,54276 34156552 
2014 66384079 0,455587 30243723 0,480319 31885534 
2015 70008685 0,399637 27978061 0,425061 29757962 
2016 73839646 0,350559 25885152 0,37616 27775521 
2017 77868948 0,307508 23945324 0,332885 25921405 
2018 82090075 0,269744 22143305 0,294588 24182751 
2019 86570199 0,236617 20483981 0,260698 22568678 
2020 91281916 0,207559 18946383 0,230706 21059286 
2021 96263539 0,182069 17526606 0,204165 19653645 
2022 101468487 0,15971 16205532 0,180677 18333022 
2023 106970856 0,140096 14986189 0,159891 17103677 
2024 112736410 0,122892 13854403 0,141496 15951751 
2025 118823862 0,1078 12809212 0,125218 14878886 
2026 125226262 0,094561 11841520 0,110812 13876572 
2027 132009011 0,082948 10949883 0,098064 12945332 
2028 139123934 0,072762 10122936 0,086782 12073453 
2029 146846123 0,063826 9372601 0,076798 11277488 

άθροισµα   475.483.121  512.288.583 
Κόστος 

κατασκευής 
  269.614.990  269.614.990 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  205.868.131  242.673.593 

 
 
 
 
Άρα ΕΣΑ= 13% + [(242.673.593 (14%-13%))/(242.673.593 – 205.868.131) 
 
ΕΣΑ=  19,59 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 306 

 
• +40% κόστος λειτουργίας και συντήρησης 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΟΣ Έξοδα  +40% Συνολικά 
έσοδα έτους 

Έσοδα - Έξοδα 

2009 12742920 17840088 63054049 45213961 
2010 13188922 18464491 70736894 52272403 
2011 13650534 19110748 74282649 55171901 
2012 14128303 19779624 78032661 58253037 
2013 14622794 20471912 81940857 61468945 
2014 15134591 21188427 86059047 64870620 
2015 15664302 21930023 90372278 68442255 
2016 16212552 22697573 94915964 72218391 
2017 16779992 23491989 99682938 76190949 
2018 17367291 24314207 104667553 80353346 
2019 17975147 25165206 109937890 84772684 
2020 18604277 26045988 115467476 89421488 
2021 19255427 26957598 121295594 94337996 
2022 19929366 27901112 127376663 99475551 
2023 20626894 28877652 133785818 104908166 
2024 21348836 29888370 140489897 110601527 
2025 22096045 30934463 147548720 116614257 
2026 22869406 32017168 154956490 122939322 
2027 23669836 33137770 162779798 129642028 
2028 24498280 34297592 170971698 136674106 
2029 25355720 35498008 179808559 144310551 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 307

 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
14% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
13% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 45213961 0,877193 39661370 0,884956 40012366 
2010 52272403 0,769468 40221941 0,783147 40936976 
2011 55171901 0,674972 37239488 0,69305 38236886 
2012 58253037 0,59208 34490458 0,613319 35727694 
2013 61468945 0,519369 31925064 0,54276 33362885 
2014 64870620 0,455587 29554211 0,480319 31158591 
2015 68442255 0,399637 27352057 0,425061 29092133 
2016 72218391 0,350559 25316807 0,37616 27165670 
2017 76190949 0,307508 23429326 0,332885 25362824 
2018 80353346 0,269744 21674833 0,294588 23671131 
2019 84772684 0,236617 20058658 0,260698 22100069 
2020 89421488 0,207559 18560235 0,230706 20630074 
2021 94337996 0,182069 17176025 0,204165 19260517 
2022 99475551 0,15971 15887240 0,180677 17972944 
2023 104908166 0,140096 14697214 0,159891 16773872 
2024 110601527 0,122892 13592043 0,141496 15649674 
2025 116614257 0,1078 12571017 0,125218 14602204 
2026 122939322 0,094561 11625265 0,110812 13623152 
2027 129642028 0,082948 10753547 0,098064 12713216 
2028 136674106 0,072762 9944681 0,086782 11860852 
2029 144310551 0,063826 9210765 0,076798 11082762 

άθροισµα   464.942.245  500.996.492 
Κόστος 

κατασκευής 
  269.614.990  269.614.990 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  195.327.255  231.381.502 

 
 
 
Άρα ΕΣΑ= 13% + [(231.381.502 (14%-13%))/(231.381.502 – 195.327.255) 
 
ΕΣΑ=  19,41 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 308 

• +50% κόστος λειτουργίας και συντήρησης 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΟΣ Έξοδα  +50% Συνολικά 
έσοδα έτους 

Έσοδα - Έξοδα 

2009 12742920 19114380 63054049 43939669 
2010 13188922 19783383 70736894 50953511 
2011 13650534 20475801 74282649 53806848 
2012 14128303 21192454 78032661 56840207 
2013 14622794 21934191 81940857 60006666 
2014 15134591 22701886 86059047 63357161 
2015 15664302 23496453 90372278 66875825 
2016 16212552 24318828 94915964 70597136 
2017 16779992 25169988 99682938 74512950 
2018 17367291 26050936 104667553 78616617 
2019 17975147 26962720 109937890 82975170 
2020 18604277 27906415 115467476 87561061 
2021 19255427 28883140 121295594 92412454 
2022 19929366 29894049 127376663 97482614 
2023 20626894 30940341 133785818 102845477 
2024 21348836 32023254 140489897 108466643 
2025 22096045 33144067 147548720 114404653 
2026 22869406 34304109 154956490 120652381 
2027 23669836 35504754 162779798 127275044 
2028 24498280 36747420 170971698 134224278 
2029 25355720 38033580 179808559 141774979 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 309

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
12% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
13% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

2009 43939669 0,892857 39231841 0,884956 38884674 
2010 50953511 0,797194 40619833 0,783147 39904089 
2011 53806848 0,711780 38298638 0,69305 37290836 
2012 56840207 0,635518 36122975 0,613319 34861179 
2013 60006666 0,567427 34049402 0,54276 32569218 
2014 63357161 0,506631 32098702 0,480319 30431648 
2015 66875825 0,452349 30251213 0,425061 28426305 
2016 70597136 0,403883 28512983 0,37616 26555819 
2017 74512950 0,360610 26870115 0,332885 24804243 
2018 78616617 0,321973 25312428 0,294588 23159512 
2019 82975170 0,287476 23853370 0,260698 21631461 
2020 87561061 0,256675 22474735 0,230706 20200862 
2021 92412454 0,229174 21178532 0,204165 18867389 
2022 97482614 0,204620 19946892 0,180677 17612866 
2023 102845477 0,182696 18789457 0,159891 16444066 
2024 108466643 0,163122 17693296 0,141496 15347596 
2025 114404653 0,145644 16662351 0,125218 14325522 
2026 120652381 0,130040 15689636 0,110812 13369732 
2027 127275044 0,116107 14777523 0,098064 12481100 
2028 134224278 0,103667 13914628 0,086782 11648251 
2029 141774979 0,092560 13122692 0,076798 10888035 

άθροισµα   529.471.242  489.704.403 
Κόστος 

κατασκευής 
  269.614.990  269.614.990 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  259.856.252  220.089.413 

 
 
Άρα ΕΣΑ= 12% + [(259.856.252  (13%-12%))/(259.856.252 – 220.089.413) 
 
ΕΣΑ= 18,53 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 310 

 
• +10% µεταβολή κυκλοφοριακού φόρτου 

 
Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

17% 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
16% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 55342241,9 0,854701 38700875 0,862069 39034498 
2010 63302769,2 0,730514 37835639 0,743163 38490771 
2011 66695326,5 0,624371 34071241 0,640658 34960005 
2012 70294793,8 0,53365 30692305 0,552291 31764422 
2013 74049869,3 0,456111 27634058 0,476113 28845904 
2014 78016901,6 0,389839 24884207 0,410442 26199338 
2015 82178773,6 0,333195 22403092 0,35383 23790531 
2016 86573753,2 0,284782 20171984 0,305025 21605857 
2017 91193240,6 0,243404 18161018 0,262953 19619620 
2018 96030288,2 0,208037 16345516 0,226684 17810615 
2019 101159017,3 0,17781 14716706 0,195417 16173975 
2020 106549518,9 0,151974 13248619 0,168463 14686079 
2021 112244183,7 0,129892 11928781 0,145227 13337089 
2022 118192026,7 0,111019 10735822 0,125195 12106678 
2023 124474816,4 0,094888 9663682 0,107927 10991613 
2024 131055167,1 0,081101 8696213 0,093041 9976503 
2025 137997942,5 0,069317 7826403 0,080207 9055964 
2026 145295792,4 0,059245 7042949 0,09144 10870239 
2027 153020958,2 0,050637 6339700 0,059607 7462735 
2028 161120759,8 0,04328 5705433 0,051385 6773883 
2029 169898122,9 0,036991 5142028 0,044298 6157757 

άθροισµα   371.946.271  399.714.076 
Κόστος 

κατασκευής 
  269.614.990  269.614.990 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  102.331.281  130.099.086 

 
 
 
Άρα ΕΣΑ= 16% + [(130.099.086 (17%-16%))/(130.099.086 – 102.331.281) 
 
ΕΣΑ=  20,68% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 311

 
 

• +20% µεταβολή κυκλοφοριακού φόρτου 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
17% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
18% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 60373354,8 0,854701 51601167 0,847458 51163882 
2010 69057566,4 0,730514 50447519 0,718184 49596039 
2011 72758538 0,624371 45428321 0,608631 44283102 
2012 76685229,6 0,53365 40923073 0,515789 39553398 
2013 80781675,6 0,456111 36845411 0,437109 35310397 
2014 85109347,2 0,389839 33178943 0,370432 31527226 
2015 89649571,2 0,333195 29870789 0,313925 28143242 
2016 94444094,4 0,284782 26895978 0,266038 25125718 
2017 99483535,2 0,243404 24214690 0,225456 22429160 
2018 104760314,4 0,208037 21794022 0,191064 20015925 
2019 110355291,6 0,17781 19622274 0,161919 17868618 
2020 116235838,8 0,151974 17664825 0,137220 15949882 
2021 122448200,4 0,129892 15905042 0,116288 14239256 
2022 128936756,4 0,111019 14314430 0,098549 12706588 
2023 135790708,8 0,094888 12884909 0,083516 11340697 
2024 142969273,2 0,081101 11594951 0,070776 10118793 
2025 150543210 0,069317 10435204 0,059980 9029582 
2026 158504500,8 0,059245 9390599 0,050830 8056784 
2027 166931954,4 0,050637 8452933 0,043077 7190928 
2028 175768101,6 0,04328 7607243 0,036506 6416590 
2029 185343406,8 0,036991 6856038 0,030937 5733969 

άθροισµα   495.928.361  465.799.776 
Κόστος 

κατασκευής 
  269.614.990  269.614.990 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  226.313.371  196.184.786 

 
 
 
 
Άρα ΕΣΑ= 17% + [(226.313.371 (18%-17%))/(226.313.371 – 196.184.786) 
 
ΕΣΑ=  24,51% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 312 

• -10% µεταβολή κυκλοφοριακού φόρτου 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
13% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
14% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 45280016,1 0,884956 40070822 0,877193 39719313 
2010 51793174,8 0,783147 40561669 0,769468 39853191 
2011 54568903,5 0,69305 37818979 0,674972 36832482 
2012 57513922,2 0,613319 35274381 0,59208 34052843 
2013 60586256,7 0,54276 32883797 0,519369 31466624 
2014 63832010,4 0,480319 30659727 0,455587 29081034 
2015 67237178,4 0,425061 28579902 0,399637 26870464 
2016 70833070,8 0,37616 26644568 0,350559 24831170 
2017 74612651,4 0,332885 24837432 0,307508 22943987 
2018 78570235,8 0,294588 23145849 0,269744 21193850 
2019 82766468,7 0,260698 21577053 0,236617 19583953 
2020 87176879,1 0,230706 20112229 0,207559 18094346 
2021 91836150,3 0,204165 18749728 0,182069 16720516 
2022 96702567,3 0,180677 17471930 0,15971 15444367 
2023 101843031,6 0,159891 16283784 0,140096 14267801 
2024 107226954,9 0,141496 15172185 0,122892 13177335 
2025 112907407,5 0,125218 14138040 0,1078 12171418 
2026 118878375,6 0,110812 13173151 0,094561 11241258 
2027 125198965,8 0,098064 12277511 0,082948 10385004 
2028 131826076,2 0,086782 11440130 0,072762 9591929 
2029 139007555,1 0,076798 10675502 0,063826 8872296 

άθροισµα   491.548.369  456.395.181 
Κόστος 

κατασκευής 
  269.614.990  269.614.990 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  221.933.379  186.780.191 

 
 
 
Άρα ΕΣΑ= 13% + [(221.933.379 (14%-13%))/(221.933.379 – 186.780.191) 
 
ΕΣΑ=  19,31% 
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• -20% µεταβολή κυκλοφοριακού φόρτου 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
13% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
12% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 40248903,2 0,884956 35618508 0,892857 35936515 
2010 46038377,6 0,783147 36054817 0,797194 36701518 
2011 48505692 0,69305 33616870 0,711780 34525381 
2012 51123486,4 0,613319 31355006 0,635518 32489896 
2013 53854450,4 0,54276 29230041 0,567427 30558469 
2014 56739564,8 0,480319 27253091 0,506631 28746022 
2015 59766380,8 0,425061 25404358 0,452349 27035263 
2016 62962729,6 0,37616 23684060 0,403883 25429576 
2017 66322356,8 0,332885 22077718 0,360610 23916505 
2018 69840209,6 0,294588 20574088 0,321973 22486662 
2019 73570194,4 0,260698 19179602 0,287476 21149665 
2020 77490559,2 0,230706 17877537 0,256675 19889889 
2021 81632133,6 0,204165 16666425 0,229174 18707963 
2022 85957837,6 0,180677 15530604 0,204620 17588693 
2023 90527139,2 0,159891 14474475 0,182696 16538946 
2024 95312848,8 0,141496 13486387 0,163122 15547622 
2025 100362140 0,125218 12567146 0,145644 14617143 
2026 105669667,2 0,110812 11709467 0,130040 13741283 
2027 111287969,6 0,098064 10913343 0,116107 12921312 
2028 117178734,4 0,086782 10169005 0,103667 12147568 
2029 123562271,2 0,076798 9489335 0,092560 11436924 

άθροισµα   436.931.883  472.112.815 
Κόστος 

κατασκευής 
  269.614.990  269.614.990 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  167.316.893  202.497.825 

 
 
 
Άρα ΕΣΑ= 12% + [(202.497.825 (13%-12%))/(202.497.825 – 167.316.893) 
 
ΕΣΑ=  17,75% 
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• -30% µεταβολή κυκλοφοριακού φόρτου 

 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
11% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
10% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 35217790,3 0,900901 31727742 0,909091 32016176 
2010 40283580,4 0,811622 32695040 0,826446 33292204 
2011 42442480,5 0,731191 31033560 0,751315 31887672 
2012 44733050,6 0,658731 29467047 0,683013 30553255 
2013 47122644,1 0,593451 27964980 0,620921 29259439 
2014 49647119,2 0,534641 26543385 0,564474 28024508 
2015 52295583,2 0,481658 25188586 0,513158 26835897 
2016 55092388,4 0,433926 23906020 0,466507 25700985 
2017 58032062,2 0,390925 22686184 0,424098 24611281 
2018 61110183,4 0,352184 21522029 0,385543 23560603 
2019 64373920,1 0,317283 20424750 0,350494 22562673 
2020 67804239,3 0,285841 19381232 0,318631 21604533 
2021 71428116,9 0,257514 18393740 0,289664 20690154 
2022 75213107,9 0,231995 17449065 0,263331 19805943 
2023 79211246,8 0,209004 16555467 0,239392 18962539 
2024 83398742,7 0,188292 15703316 0,217629 18149985 
2025 87816872,5 0,169633 14896639 0,197845 17374129 
2026 92460958,8 0,152822 14130069 0,179859 16629936 
2027 97376973,4 0,137678 13406667 0,163508 15921914 
2028 102531392,6 0,124034 12717379 0,148644 15240676 
2029 108116987,3 0,111742 12081208 0,135131 14609957 

άθροισµα   447.874.105  487.294.459 
Κόστος 

κατασκευής 
  269.614.990  269.614.990 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  178.259.115  217.679.469 

 
 
 
Άρα ΕΣΑ= 10% + [(217.679.469 (11%-10%))/(217.679.469 – 178.259.115) 
 
ΕΣΑ=  15,52% 
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• -40% µεταβολή κυκλοφοριακού φόρτου 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
9% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
10% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 30186677,4 0,917431 27694194 0,909091 27442437 
2010 34528783,2 0,84168 29062186 0,826446 28536175 
2011 36379269 0,772183 28091453 0,751315 27332290 
2012 38342614,8 0,708425 27162867 0,683013 26188504 
2013 40390837,8 0,649931 26251258 0,620921 25079519 
2014 42554673,6 0,596267 25373948 0,564474 24021007 
2015 44824785,6 0,547034 24520682 0,513158 23002197 
2016 47222047,2 0,501866 23699140 0,466507 22029416 
2017 49741767,6 0,460428 22902503 0,424098 21095384 
2018 52380157,2 0,422411 22125955 0,385543 20194803 
2019 55177645,8 0,387533 21383159 0,350494 19339434 
2020 58117919,4 0,355535 20662954 0,318631 18518171 
2021 61224100,2 0,326179 19970016 0,289664 17734418 
2022 64468378,2 0,299246 19291904 0,263331 16976522 
2023 67895354,4 0,274538 18639855 0,239392 16253605 
2024 71484636,6 0,25187 18004835 0,217629 15557130 
2025 75271605 0,231073 17393236 0,197845 14892111 
2026 79252250,4 0,211994 16801002 0,179859 14254230 
2027 83465977,2 0,19449 16233298 0,163508 13647355 
2028 87884050,8 0,178431 15681239 0,148644 13063437 
2029 92671703,4 0,163608 15161832 0,135131 12522820 

άθροισµα   456.107.516  417.680.965 
Κόστος 

κατασκευής 
  269.614.990  269.614.990 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  186.492.526  148.065.975 

 
 
Άρα ΕΣΑ= 9% + [(186.492.526 (10%-9%))/(186.492.526 – 148.065.975) 
 
ΕΣΑ=  13,85% 
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• -50% µεταβολή κυκλοφοριακού φόρτου 
 
 

Έτος Έσοδα-έξοδα ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
7% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
8% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
2009 25155564,5 0,934579 23509862 0,926 23294053 
2010 28773986 0,879996 25320993 0,857 24659306 
2011 30316057,5 0,816298 24746937 0,794 24070950 
2012 31952179 0,762895 24376158 0,735 23484852 
2013 33659031,5 0,712986 23998418 0,681 22921800 
2014 35462228 0,666342 23629972 0,63 22341204 
2015 37353988 0,622750 23262196 0,583 21777375 
2016 39351706 0,582009 22903047 0,54 21249921 
2017 41451473 0,543934 22546865 0,5 20725736 
2018 43650131 0,508349 22189500 0,463 20210011 
2019 45981371,5 0,475093 21845428 0,429 19726008 
2020 48431599,5 0,444012 21504211 0,397 19227345 
2021 51020083,5 0,414964 21171498 0,368 18775391 
2022 53723648,5 0,387817 20834944 0,34 18266040 
2023 56579462 0,362446 20507000 0,315 17822530 
2024 59570530,5 0,338735 20178624 0,292 17394595 
2025 62726337,5 0,316574 19857528 0,27 16936111 
2026 66043542 0,295864 19539906 0,25 16510885 
2027 69554981 0,276508 19232509 0,232 16136756 
2028 73236709 0,258419 18925757 0,215 15745892 
2029 77226419,5 0,241513 18651184 0,199 15368057 

άθροισµα   458.732.537  416.644.818 
Κόστος 

κατασκευής 
  269.614.990  269.614.990 

Τελική 
καθαρά 

περούσα αξία 

  189.117.547  147.029.828 

 
 
 
Άρα ΕΣΑ=7% + [(189.117.547  (8%-7%))/(189.117.547 – 147.029.828) 
 
ΕΣΑ=  11,49% 
 
 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 
 
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
 
 
 
    Στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας πραγµατοποιούµε µια κυκλοφοριακή 
έρευνα που αφορά την χρήση του υφιστάµενου δρόµου που συνδέει την Πάτρα µε 
την Τρίπολη, στην οποία θα θέλαµε την συµβολή σας.  
    Στόχος του ερωτηµατολόγιου αυτού είναι η συλλογή πληροφοριών Προέλευσης – 
Προορισµού των  πιθανών  χρηστών  αυτού του οδικού άξονα , στην διερεύνηση της 
πρόβλεψης του κυκλοφοριακού φόρτου, για την µελέτη του καλύτερου 
ανασχεδιασµού του υπό µελέτη οδικού τµήµατος.  
     Οι αντικειµενικές σας απαντήσεις θα µας βοηθήσουν να καταλήξουµε στα σωστά 
συµπεράσµατα και τελικά στην βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης της οδού. 
      Σας ευχαριστούµε  εκ των πρότερων για τον πολύτιµο χρόνο που µας διαθέσατε. 
 
 
 
 
1. ΦΥΛΟ 
 

Άντρας........................................................................................      
                                   

      Γυναίκα........................................................................................ 
 
 
 
2. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ ; 
 

18 – 25......................................................................................... 
 
26 – 35......................................................................................... 
 
36 – 45......................................................................................... 
 
46 – 55.......................................................................................... 
 
56 και άνω....................................................................................  
 
 
 

3.ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΑΣ ; 
 
   Αγράµµατος.................................................................................... 
 
   ∆ηµοτικό.........................................................................................  
 
   Γυµνάσιο......................................................................................... 
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   Λύκειο............................................................................................. 
 
   ΑΕΙ............................................................................................... 
 
   ΤΕΙ............................................................................................... 
 
 
 
 
4. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ  Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ; 
     
Αγρότης ………………………………………………………….. 
 
∆ηµόσιος Υπάλληλος ………………………………………........ 
 
Ελεύθερος Επαγγελµατίας……………………………….............. 
 
Ιδιωτικός  Υπάλληλος ………………………………………....... 
 
Οικιακά…………………………………………………………… 
 
Στρατιωτικός – Στρατιώτης …………………………………....... 
 
Συνταξιούχος ………………………………………………….... 
 
Φοιτητής – Μαθητής …………………………………………..... 
 
 
 
 
5. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΑΣ ; 
 
....................................................................................................... 
 
 
 
6. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ; 
 
   ..................................................................................................... 
 
 
 
 
7. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΑΣ ;          
 
 
   εργασία........................................................................................  
 
   οικογενειακοί λόγοι..................................................................... 
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   ψυχαγωγία – διασκέδαση............................................................. 
 
   τουρισµός.....................................................................................  
 
   άλλοι............................................................................................. 
 
 
 
 
8. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΑΣ , ΑΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ;   
 
............................................................................................................. 
 
 
 
9. ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΩΘΗΣΑΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ      
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ; 
 
 
άνεση................................................................................... 
 
χρόνος διαδροµής................................................................ 
 
ανυπαρξία άλλου µέσου....................................................... 
 
οικονοµικοί λόγοι................................................................ 
  
 
 
 
 
10. ΑΝ ∆ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΠΟΙΟ ΑΛΛΟ 
ΜΕΣΟ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΤΕ ; 
      
 
   µηχανή............................................................................. 
 
   ταξί.................................................................................... 
 
   λεωφορείο......................................................................... 
 
   τρένο................................................................................. 
 
   αεροπλάνο......................................................................... 
 
   άλλο µέσο........................................................................... 
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11. ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ; 
 
 
   καθόλου............................................................................. 
 
   λίγο.................................................................................... 
 
   αρκετά............................................................................... 
 
   πολύ................................................................................... 
 
 
 
 
12. ΑΝ ΟΧΙ , ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ∆ΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ; 

 
 

    έλλειψη άνεσης οδήγησης................................................ 
 
    µεγάλο κόστος διαδροµής................................................  
 
    χρόνος διαδροµής............................................................ 
 
    κακή υποδοµή – µείωση ασφάλειας................................ 
 
 
 
 

 
13. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ Ο∆ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ; 
 
    καµία................................................................................. 
 
    έως 5 φορές το µήνα........................................................ 
 

 5 φορές το µήνα......................................................... 
 

 έως 5 φορές το χρόνο................................................ 
 
     > 5 φορές το χρόνο.......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 321

 
 
 14. ΕΑΝ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΤΑΝ ΚΑΙ ΣΑΣ 
ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ, 
ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΤΩΝ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ , ΘΑ ΤΟ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΤΕ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ; 
 
 
   ΝΑΙ………………………………………………………………..  
 
   ΟΧΙ……………………………………………………………….. 
 
 
 
 
15. ΑΝ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 
ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΝ ΣΕ 10 ΕΥΡΩ , ΤΙ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΘΑ ΗΣΑΣΤΑΝ 
∆ΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ;     
 
 
10 ευρώ (ολόκληρο το ποσό πού θα είχατε όφελος)………….........  
 
 8  ευρώ…………………………………………………………….. 
 
6   ευρώ…………………………………………………………….. 
 
4   ευρώ…………………………………………………………….  
 
2   ευρώ……………………………………………………………. 
 
ΤΙΠΟΤΑ…………………………………………………………... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 




