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37BΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Η πραγματοποίηση ενός συγκοινωνιακού έργου συνεπάγεται 

σημαντικές δαπάνες. Συνήθως πολλά είναι τα τεχνικά έργα τα οποία 

απαιτείται να πραγματοποιηθούν σε μία χρονική περίοδο, ενώ τα διαθέσιμα 

κεφάλαια είναι περιορισμένα. Τίθεται λοιπόν το πρόβλημα της επιλογής των 

έργων εκείνων που είναι σκοπιμότερο να πραγματοποιηθούν. 

Η πρακτική που υπήρχε στην χώρα μας μέχρι την αρχή της 

δεκαετίας του 1990 ήταν ότι οι απαραίτητοι πόροι για την κατασκευή των 

συγκοινωνιακών έργων να προέρχονται από το Δημόσιο και τις 

επιχορηγήσεις Κοινοτικών Ταμείων και η εκμετάλλευση του έργου ήταν 

αρμοδιότητα του κράτους. 

Η ανάγκη για μείωση των κρατικών δαπανών οδήγησε στη  

αναζήτηση των απαραίτητων κεφαλαίων για την κατασκευή των 

συγκοινωνιακών έργων. Μέθοδος παραχώρησης καλείται η μέθοδος εκείνη 

υλοποίησης ενός έργου  κατά την οποία ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει τη 

χρηματοδότηση κατασκευής του έργου καθώς και την εκμετάλευσή του για 

μία χρονική περίοδο. Η απόσβεση του έργου καθώς και η απόδοση του 

επενδυόμενου κεφαλαίου προκύπτουν από τα έσοδα από την εκμετάλλευση 

του έργου. 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αποτελεί η εξέταση 

του οδικού τμήματος Τρίπολη – Σπάρτη που διέρχεται από την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, ώστε να το αξιολογήσει με τη μέθοδο Κόστους-Ωφέλους 

και να διαπιστώσει τη δυνατότητα ή μη αυτοχρηματοδότησής του με το 

σύστημα Σύμβασης Παραχώρησης. 

  1  
 
 



  

 

Συγκεκριμένα ανά κεφάλαιο εξετάστηκαν τα εξής: 

 Κεφάλαιο 1: έγινε μία σύντομη εισαγωγή στις μελέτες 

αυτοχρηματοδότησης με το σύστημα παραχώρησης. 

 Κεφάλαιο 2: έγινε περιγραφή και κοινωνικοοικονομική ανάλυση 

τόσο της περιοχής του έργου (νομοί Αρκαδίας και Λακωνίας), όσο και 

της ευρύτερης περιοχής που επηρεάζεται από την κατασκευή του εν 

λόγω έργου (Περιφέρεια Πελοποννήσου και Περιφέρεια Αττικής). 

 Κεφάλαιο 3: πραγματοποιήθηκε περιγραφή του υπάρχοντος 

συστήματος μεταφορών (οδικό δίκτυο, λιμάνια, αεροδρόμια, 

σιδηροδρομικές μεταφορές) και αναλύθηκαν τα συγκοινωνιακά 

προβλήματα που καθυστερούν την ανάπτυξη της περιοχής. 

 Κεφάλαιο 4: αφού συντάχθηκαν και επεξεργάστηκαν τα 

ερωτηματολόγια, έγινε κυκλοφοριακή ανάλυση της περιοχής και 

προσδιορίστηκε ο κυκλοφοριακός φόρτος. 

 Κεφάλαιο 5: προσδιορίστηκαν οι στάθμες εξυπηρέτησης τόσο του 

υφιστάμενου οδικόυ τμήματος όσο και του νέου και έγινε η επιλογή της 

τυπικής διατομής. 

 Κεφάλαιο 6: πραγματοποιήθηκε αναλυτική περιγραφή της χάραξης 

του οδικού έργου αλλά και αναλυτική περιγραφή των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών του έργου. 

 Κεφάλαιο 7: έγινε κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση του έργου και 

υπολογίστηκαν οι συνολικές ωφέλειες του χρήστη από τη 

χρησιμοποίησης του νέου οδικού τμήματος. 

 Κεφάλαιο 8: πραγματοποιήθηκε υπολογισμός του ύψους των 
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διοδίων και έγινε η χρηματοδοτική ανάλυση, όπου υπολογίστηκαν τα 

έσοδα της επένδυσης και η αποδοτικότητά της. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

0BΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1BΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑFP

1 
 
 

Τα έργα υποδομής διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο εκσυγχρονισμός όμως του 

οδικού δικτύου απαιτεί τη διάθεση σημαντικών οικονομικών πόρων. Όταν 

οι πόροι αυτοί προέρχονται από δημόσιες επενδύσεις, τότε στερούνται 

άλλες αναπτυξιακές προτάσεις, ενώ όταν προέρχονται από ιδιωτικές 

επενδύσεις, τότε στερούνται άλλες επενδυτικές ευκαιρίες. Κρίνεται λοιπόν 

απαραίτητο να υπάρχει μια ορθολογική και συντονισμένη πολιτική έτσι 

ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση αυτών των πόρων. 

Η αξιολόγηση των τεχνικών υποδομών γίνεται με τις 

Οικονομοτεχνικές Μελέτες ή Μελέτες Σκοπιμότητας, που εντάσσονται σε 

μια σειρά μελετών, οι οποίες είναι :  

 UΜελέτη Σχεδιασμού:U είναι μία γενική μελέτη που έχει σαν στόχο την 

επιλογή μιας λύσης, η οποία θα είναι τεχνικά, κοινωνικά και 

οικονομικά αποδεκτή, καθώς επίσης και την προώθηση μιας σειράς 

μέτρων και έργων που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση της 

επιλεγείσας λύσης. 

 UΜελέτη Σκοπιμότητας:U εξετάζει την οικονομική και κοινωνική 

σκοπιμότητα του έργου. Αποτελεί πιο λεπτομερή εξέταση των 

εναλλακτικών λύσεων. 

                                                 
P

1
P Συστήματα Μεταφορών, Αντώνης Καλτσούνης,Αθήνα 1999 
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 UΠροκαταρτική Μελέτη:U καθορίζει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του 

έργου, ορίζει τη μορφή και τη θέση του στο χώρο, καθώς και έναν 

κατά προσέγγιση υπολογισμό του κόστους. 

 UΠρομελέτη:U μελετάει αναλυτικότερα τη λύση που έχει επιλεγεί ή τις 

λύσεις, ώστε να μπορεί να επιλεγεί η καλύτερη λύση. 

 UΟριστική Μελέτη:U αποτελεί την τελευταία και πιο διεξοδική 

επεξεργασία της λύσης που έχει επιλεγεί. 

Στη χώρα μας τα περισσότερα συγκοινωνιακά έργα 

καταασκευάζονται χωρίς να έχουν εκπονηθεί Μελέτες Σκοπιμότητας, 

γεγονός το οποίο έχει αρκετές αρνητικές συνέπειες, όπως: 

 Η κατασκευή ενός έργου που δεν έχει αποδεδειγμένη χρησιμότητα. 

 Η κατασκευή έργου σε λάθος περιοχή ή/και λάθος χρονική στιγμή. 

 Η μη κατασκευή άλλου σημαντικότερου έργου. 

 Η μη βέλτιστη κατανομή οικονομικών πόρων.  

 Η μη εξυπηρέτηση των χρηστών του έργου. 

Ωστόσο οι μέθοδοι αξιολόγησης συγκοινωνιακών έργων δεν 

οδηγούν υποχρεωτικά σε μονοσήμαντη επιλογή και αυτό συμβαίνει γιατί  

πολλές παράμετροι του προβλήματος είναι ασαφείς κα πολλές από τις 

ωφέλειες είναι αμφισβητούμενες. Επομένως μια μελέτη σκοπιμότητας δεν 

πρέπει να θεωρείται πανάκεια αλλά εργαλείο που καθιστά την αξιολόγηση 

των έργων αντικειμενική  και περιορίζει τις αυθαίρετες επιλογές. 

Ένας από τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες για την 

κατασκευή έργων υποδομής είναι η εξεύρεση των αναγκαίων οικονομικών 

πόρων, διότι η κατασκευή τέτοιων έργων είναι εξαιρετικά δαπανηρή. Μέσω 

όμως του Συστήματος Σύμβασης Παραχώρησης (Αυτοχρηματοδότηση), ο 
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φορέας αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και συντήρηση του 

έργου και εισπράτει ανταποδοτικά τέλη (διόδια) από τους χρήστες του. Για 

να λειτουργήσει πετυχημένα ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει: 

 Να προκύπτει άμεση, εμφανής και σημαντική ωφέλεια για το χρήστη. 

 Η ωφέλεια που προκύπτει για το χρήστη να είναι εμφανώς μεγαλύτερη 

από το ανταποδοτικό τέλος. 

 Ο χρήστης να διαθέτει εναλλακτική λύση, έτσι ώστε να επιλέγει 

ελεύθερα τη χρησιμοποίηση ή όχι του συγκοινωνιακού έργου. 

 Να παρέχονται σύγχρονες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης στους χρήστες του έργου. 

Όπως είναι φυσικό μία τέτοια επένδυση δεν έχει μόνο θετικές 

προοπτικές αλλά έχει μεγάλη αβεβαιότητα, αφού τα προσδοκώμενα κέρδη 

εξαρτώνται από την επαλήθευση των αρχικών προβλέψεων ενώ οι 

οικονομικές θυσίες του αναδόχου είναι άμεσες. Επομένως για την επιτυχία 

μιας τέτοιας επένδυσης κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση μιας μελέτης 

αξιολόγησης, πριν την υλοποίηση του έργου. Μια τέτοια μελέτη ονομάζεται 

Μελέτη Αυτοχρηματοδότησης και αξιολογεί το επενδυτικό σχέδιο 

υπολογίζοντας το συνολικό κόστος της επένδυσης, τα προσδοκούμενα 

κέρδη και καταλήγει στη χρηματοδοτική εφικτότητα του έργου. 

Στόχος λοιπόν αυτής της Διπλωματικής εργασίας είναι να 

αξιολογήσει με τη μέθοδο Κόστους-Ωφέλους τον αυτοκινητόδρομο 

Τρίπολη-Σπάρτη και να εξετάσει τη δυνατότητα ή μη αυτοχρηματοδότησης 

του έργου. 

Για την ανάλυση του θέματος έγινε επεξεργασία στα εξής στάδια: 

 Περιγραφή και κοινωνικοοικονομική ανάλυση της ευρύτερης περιοχής 
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του έργου. 

 Περιγραφή του συστήματος μεταφορών της περιοχής. 

 Κυκλοφοριακή ανάλυση. 

 Προσδιορισμός της τυπικής διατομής του αυτοκινητόδρομου. 

 Αναλυτκή περιγραφή του υπό μελέτη έργου. 

 Προσδιορισμός του κόστους κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας 

του έργου. 

 Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση του έργου. 

 Ανάλυση αυτοχρηματοδότησης. 

 Συμπεράσματα. 
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U2.1 Γενικά 

Σε μια μελέτη αυτοχρηματοδότησης ενός οδικού τμήματος, 

πρωταρχικό ρόλο παίζει η επιτυχής πρόβλεψη της εξέλιξης του 

κυκλοφοριακού φόρτου, αφού από αυτόν εξαρτάται το ύψος των εσόδων 

του φορέα που θα αναλάβει την εκμετάλλευση της οδού και έτσι θα 

καθορίσει τελικά την οικονομική επιτυχία της επένδυσης. Είναι γνωστό ότι 

η μεταβολή του κυκλοφοριακού φόρτου σε ένα οδικό τμήμα εξαρτάται 

κυρίως από την κοινωνικοοικονομική δυναμική της περιοχής επιρροής του 

έργου. 

Συνεπώς η γνώση της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας της 

περιοχής που επηρεάζεται και επηρεάζει τη λειτουργία ενός 

αυτοκινητόδρομου είναι απαραίτητη και για την αξιολόγηση της κοινωνικής 

σκοπιμότητας κατασκευής του. Αυτό είναι λογικό αφού το οδικό δίκτυο 

μιας περιοχής, εκτός από την εξυπηρέτηση της κίνησης των οχημάτων, 

αποσκοπεί και στην ανάπτυξή της. 

Η παρούσα λοιπόν εργασία η οποία στοχεύει στην αξιολόγηση της 

κοινωνικής ωφελιμότητας ενός αυτοκινητοδρόμου αλλά και στην εκτίμηση 

της δυνατότητας αυτοχρηματοδότησης, κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση 

των κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών που επηρεάζουν την περιοχή 

μελέτης του έργου. 
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Το υπό μελέτη οδικό έργο διέρχεται από τους νομούς Αρκαδίας, 

Μεσσηνίας και Λακωνίας. Επειδή όμως το οδικό έργο αυτό θα 

χρησιμοποιηθεί και από χρήστες που κατευθύνονται από την Αθήνα προς 

το νότιο τμήμα της Πελοποννήσου, πρέπει να γίνει μια αναφορά στην 

περιοχή της Αττικής. Σαν ζώνη επιρροής του έργου θα θεωρήσουμε λοιπόν 

το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς επίσης και την 

Περιφέρεια Αττικής. 

 

U2.2 Περιφέρεια Πελοποννήσου 

U2.2.1 Γεωγραφική θέση - Έκταση 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καταλαμβάνει το νότιο τμήμα της 

ηπειρωτικής Ελλάδας. Αποτελείται από τους νομούς Κορινθίας, Αργολίδος, 

Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας και έχει έδρα την Τρίπολη (Πρωτεύουσα 

του νομού Αρκαδίας). Βρέχεται δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος και συνορεύει 

με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, βορειοανατολικά με την Περιφέρεια 

Αττικής, ενώ ανατολικά βρέχεται από το Μυρτώο Πέλαγος. 

Έχει συνολική έκταση 15.490 kmP

2
P και καλύπτει το 11,7% της συνολικής 

έκτασης της χώρας, με χαρακτηριστικό της μορφολογίας της τους 

μεγάλους ορεινούς όγκους, επίσης καλύπτει το 0,7% του εδάφους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σχετικά μικρή σε μέγεθος Ευρωπαϊκή 

περιφέρεια. 

 

U2.2.2  Γεωμορφολογία 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (νομοί Αρκαδίας, Αργολίδας, 

Κορινθίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας) από τα 15.490 kmP

2
P το 21,5% είναι 

πεδινή γη, το 28,4% ημιορεινή και το 50,1% ορεινή. 
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

50,10%

28,40%

21,50%

ΟΡΕΙΝΗ

ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ

ΠΕΔΙΝΗ

 

 

Χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο το οποίο είναι αποτέλεσμα 

πολύπλοκων τεκτονικών διεργασιών, συνέπεια των οποίων ήταν ο 

σχηματισμός των διαφόρων ορεινών όγκων της, όπως π.χ. το Μαίναλο 

(νομός Αρκαδίας), με υψόμετρο 1.980m, ο Πάρνωνας στα όρια των νομών 

Αρκαδίας και Λακωνίας με υψόμετρο 1.839m, το Αρτεμίσιο στα όρια των 

νομών Αρκαδίας και Κορινθίας με υψόμετρο 1.770m, ο Ταΰγετος με 

υψόμετρο 2.407m, το όρος Λύκαιο στα όρια των νομών Αρκαδίας και 

Μεσσηνίας με υψόμετρο 1.420m. 

Μεταξύ των ορεινών όγκων της Πελοποννήσου αναπτύσσονται 

πεδιάδες και κοιλάδες, όπως π.χ. τα οροπέδια ή λεκάνες της Τρίπολης, της 

Μεγαλόπολης, της Ασέας, η Μεσσηνιακή και Λακωνική πεδιάδα. 

Μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της περιφέρειας είναι ο Αλφειός 

ποταμός (110 km) ο οποίος πηγάζει από το οροπέδιο της Ασέας και 

καταλήγει στο Ιόνιο πέλαγος. Δεύτερος σε μήκος ποταμός στην περιφέρεια 
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Πελοποννήσου είναι ο ποταμός Ευρώτας (90km), ο οποίος πηγάζει από 

αρκαδικά όρη (οροπέδιο της Ασέας) και καταλήγει στο Λακωνικό κόλπο. 

Όσον αφορά τις λίμνες, η σημαντικότερη λίμνη στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου είναι η λίμνη Στυμφαλίας (μέγιστη επιφάνεια 18kmP

2
P) στο 

νομό Κορινθίας, ενώ μικρότερη σε έκταση είναι η λίμνη Τάκα στην 

Αρκαδία. Υπάρχουν τέλος και οι τεχνητές λίμνες του Λάδωνα στην Αρκαδία 

και του Φενεού στην Κορινθία. 

 

U2.2.3  Διοικητική διαίρεση UFP

1 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανήκουν οι νομοί Αργολίδας (με 

πρωτεύουσα το Ναύπλιο), Κορινθίας (με πρωτεύουσα την Κόρινθο), 

Αρκαδίας (με πρωτεύουσα την Τρίπολη), Λακωνίας (με πρωτεύουσα την 

Σπάρτη) και Μεσσηνίας (με πρωτεύουσα την Καλαμάτα). Στους 5 αυτούς 

νομούς εντάσσονταν 42 δήμοι και 822 κοινότητες.  

Με την εφαρμογή του προγράμματος Ι. Καποδίστρια, η 

Πελοπόννησος έχει 102 νέου τύπου δήμους και 5 κοινότητες. Πιο 

συγκεκριμένα ο αριθμός των Δήμων και Κοινοτήτων ανά νομό είναι: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Ν. Αργολίδας 14 2 

Ν. Αρκαδίας 22 1 

Ν. Κορινθίας 15 - 

Ν. Λακωνίας 20 2 

Ν. Μεσσηνίας 31 - 

ΣΥΝΟΛΟ 102 5 

 
                                                 
P

1
P Πηγή Περιφέρεια Πελοποννήσου 
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U2.2.4  ΠληθυσμόςUFP

2 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανερχόταν το 2001 σε 

1.149.089 άτομα που αποτελούν το 5,8% του συνόλου της χώρας. 

Νομός 
Πληθυσμός 

2001 
Πληθυσμός 

1991 
Μεταβολή 

(%) 

Σύνολο χώρας 10.939.605 10.252.580 6,7 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1.149.089 1.086.242 5,8 

Αργολίδος 105.295 97.461 8 

Αρκαδίας 101.223 105.257 -3,8 

Αχαΐας 323.794 300.007 7,9 
Ηλείας 192.340 179.429 7,2 

Κορινθίας 153.941 141.682 8,7 

Λακωνίας 99.671 95.616 4,2 

Μεσσηνίας 172.825 166.790 3,6 

 

Από την εξέταση που βασίζονται στα αποτελέσματα της Απογραφής 

ΕΣΥΕ του 2001, προκύπτει ότι ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού της 

Περιφέρειας την περίοδο 1991 –2001 είναι 5,8% και υπολείπεται του 

αντίστοιχου εθνικού (6,7%), επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της 

πληθυσμιακής αποδυνάμωσης της Περιφέρειας. Η μεταβολή του 

πληθυσμού στο σύνολο της Ε.Ε. για τα έτη 1991-1999 βρίσκεται στο 

2,64% .  

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας παρουσίασε συνεχή κάμψη στην 

περίοδο 1961-1981, άρχισε ωστόσο να ανακάμπτει μετά από το 1981. 

Πρόκειται για αποτέλεσμα καθαρής εισροής πληθυσμού από άλλες 

περιφέρειες και  όχι φυσικής αύξησης, κάτι που έχει διπλή σημασία αφενός 

                                                 
P

2
P Πηγή ΕΣΥΕ 
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γιατί αποτελεί ένδειξη κάποιου αναπτυξιακού δυναμισμού και αφετέρου 

γιατί σημαίνει ότι η αναπτυξιακή φυσιογνωμία παρουσιάζει 

προβλήματα.(Πίνακες 2.1 και 2.2) 

Η πληθυσμιακή πυκνότητα το 2001 διαμορφώνεται σε 40,9 

κατ/τ.χλμ. (ελαφρά υψηλότερη σε  σχέση με το 1991 που ήταν 39,2 

κατ/τ.χλμ.), μη μεταβάλλοντας την επισήμανση της εκ των προτέρων 

αξιολόγησης για τον αραιοκατοικημένο και “αγροτικό” χαρακτήρα της 

Περιφέρειας, που αποτελεί μια βασική διαρθρωτική της αδυναμία. 

Ειδικότερα ο νομός Κορινθίας κατατάσσεται πρώτος στην 

Περιφέρεια το 1991 με 67,2 κατ./τετρ. Χλμ. Και η Μεσσηνία δεύτερη με 

57,8 κατ./τετρ. Χλμ., με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους νομούς και 

ιδιαίτερα από την Αρκαδία και τη Λακωνία (22,9 και 27,4 κατ.ανά 

τετρ.χλμ.). Και οι πέντε όμως νομοί παραμένουν σχετικά 

αραιοκατοικημένοι σε σύγκριση με το σύνολο της χώρας 

(78κατ./τετρ.χλμ.).(Πίνακας 2.3) 

Η εξέταση των δημογραφικών δεδομένων επιβεβαιώνει, εκτός των 

άλλων, και την ένταση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, που επίσης 

έχει καταγραφεί σαν βασική αδυναμία της Περιφέρειας. 

Αναλυτικότερα, η εξέταση του ρυθμού μεταβολής του πληθυσμού 

δείχνει δύο Νομούς της Περιφέρειας και συγκεκριμένα το Νομό Κορινθίας 

(9%) και το Νομό Αργολίδας (8,3%) να διατηρούν ρυθμούς υψηλότερους 

όχι μόνο από την Περιφέρεια αλλά και από τη χώρα, επιβεβαιώνοντας τον 

αναπτυξιακό δυναμισμό τους. Οι Νομοί Μεσσηνίας (5,9%) και  Λακωνίας 

(4,1%) υπολείπονται του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού του συνόλου 

της χώρας, με το Νομό Μεσσηνίας να έχει τον πλησιέστερο ρυθμό 
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μεταβολής με τον αντίστοιχο της Περιφέρειας, ενώ για το Νομό Αρκαδίας 

παρατηρείται πληθυσμιακή μείωση (-3.1%). 

Ο αστικός πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού, 

φαίνεται διαχρονικά να αυξάνει, αφού το 1991 ο αστικός και ο ημιαστικός 

πληθυσμός αποτελούσαν το 43% του συνολικού πληθυσμού της 

Περιφέρειας, ενώ το 2001 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 46,12%. 

Αντίστοιχα, μειώνεται ο αγροτικός πληθυσμός από 57% το 1991 σε 

53,87% το 2001. Η αναλογία αστικού / αγροτικού πληθυσμού στην 

Περιφέρεια διαφοροποιείται πλήρως σε σχέση με την αντίστοιχη αναλογία 

σε επίπεδο χώρας, που είναι 72,78% για τον αστικό και 27,21% για τον 

αγροτικό πληθυσμό. Η αναλογία αστικού/ αγροτικού πληθυσμού 

διαφοροποιείται, επίσης, μεταξύ των Νομών της Περιφέρειας, αφού στους 

Νομούς Κορινθίας και Αργολίδας υπερτερεί ο αστικός πληθυσμός, ενώ 

στους υπόλοιπους Νομούς υπερτερεί ο αγροτικός πληθυσμός έναντι του 

αστικού. Ο Πίνακας 2.4 παρουσιάζει την κατανομή του πληθυσμού σε 

αγροτικό, αστικό και ημιαστικό κατά νομό και περιφέρεια από το έτος 1961 

έως 1991. 

Τέλος, ο δείκτης γήρανσης της Περιφέρειας μεταβάλλεται αρνητικά 

και διαμορφώνεται στο 1,45 το 2001, έναντι 0,98 το 1991. Σημαντική είναι 

και η απόκλιση μεταξύ των τιμών που λαμβάνει ο σχετικός δείκτης σε κάθε 

Νομό, δεδομένου ότι οι Νομοί Αργολίδας και Κορινθίας βρίσκονται πολύ 

κοντά στη μέση τιμή του δείκτη για το σύνολο της χώρας (1,12), ενώ ο 

Νομός Λακωνίας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απόκλιση, με την τιμή του 

δείκτη να διαμορφώνεται σε 1,74 για το 2001. Με βάση τα πληθυσμιακά 

στοιχεία του 1999, ο δείκτης γήρανσης στην Ε.Ε. των 15 διαμορφώνεται 
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στο 0,94 ενώ στα 12 νέα κράτη είναι 0,70 δείχνοντας έτσι τον 

πληθυσμιακό δυναμισμό τους.FP

3 

Ο νομός Αρκαδίας, με πρωτεύουσα την Τρίπολη, είναι ο 

μεγαλύτερος σε έκταση νομός της περιφέρειας (4.419 τετρ.χλμ.) και 

συγκεντρώνει ποσοστό 0,9% του πληθυσμού της χώρας. Έχει από τα 

υψηλότερα και αυξανόμενα ποσοστά φυσικής μείωσης του πληθυσμού τα 

τελευταία χρόνια (υπεροχή γεννήσεων/1.000 κατοίκους: -6,7 το 2002) και 

χαμηλή αναλογία μαθητών Δημοτικού ανά 1.000 κατοίκους (56 έναντι 

μέσου όρου Ελλάδας 59). Μεταξύ των απογραφών 1991 και 2001 ο 

πληθυσμός του νομού μειώθηκε 3,1%. Καθ’ όλη την περίοδο 1961-1991 

παρουσίασε μια συνεχή πληθυσμιακή μείωση, με αποτέλεσμα να έχει την 

μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου 

(μόλις 24 κατ./τετρ.χλμ. και αποτελεί το 1/3 της πληθυσμιακής 

πυκνότητας της χώρας), η οποία είναι η τρίτη χαμηλότερη μεταξύ όλων 

των νομών της χώρας, μετά τους νομούς Ευρυτανίας και Φωκίδας. Στο 

διάστημα 1981-1991 ο νομός Αρκαδίας είναι ο μοναδικός της περιφέρειας 

που παρουσίασε πληθυσμιακή μείωση, με αποτέλεσμα ο συνολικός 

πληθυσμός του νομού Αρκαδίας να μειωθεί κατά 2.623 άτομα σε αντίθεση 

με το σύνολο της περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία παρουσίασε αύξηση 

πληθυσμού κατά 30.000 άτομα.  

Ο νομός Λακωνίας, με πρωτεύουσα τη Σπάρτη, έχει έκταση 3.636 

στρέμματα και 99.671 κατοίκους (απογραφή 2001) και συγκεντρώνει 

ποσοστό 0,9% του πληθυσμού της χώρας. Περίπου το 43% είναι 

ημιορεινό, το 33% του νομού είναι ορεινό και το υπόλοιπο 24% είναι 

πεδινό. Το ποσοστό φυσικής μείωσης του πληθυσμού μετά από υποχώρηση 

                                                 
P

3
P Πηγή Περιφέρεια Πελοποννήσου 
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το 2001 (υπεροχή γεννήσεων/1.000 κατοίκους: -3,7) αυξήθηκε σε 5,7 το 

2002, έχει δε την 6η χαμηλότερη αναλογία μαθητών Δημοτικού ανά 1.000 

κατοίκους (52 έναντι μέσου όρου Ελλάδας 59). Μεταξύ των απογραφών 

1991 και 2001 ο πληθυσμός του νομού αυξήθηκε 4,1%. Ο νομός Λακωνίας 

κατά την περίοδο 1981-1991 παρουσίασε αύξηση κατά 2,66% σε αντίθεση 

με την περίοδο 1971-1981 που παρουσίαζε μείωση κατά 2,74%. 

 

U2.2.5  Οικονομικά στοιχεία 

a.  Εργατικό δυναμικό – Απασχόληση – ΑνεργίαFP

4 
 

Η αύξηση της ανεργίας και της ανεργίας μακράς διάρκειας, η μείωση 

του εργατικού δυναμικού, η δυσκολία πρόσβασης  των γυναικών στην 

αγορά εργασίας επισημαίνονται σαν αδυναμίες και προβλήματα της 

Περιφέρειας.  

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός ανέρχεται το 2002 σε 227,2 χιλ. 

(ουσιαστικά παραμένει σταθερός σε σύγκριση με τα δεδομένα του 1997 

οπότε και ανερχόταν σε 225,5 χιλ.), ενώ ο αριθμός των  απασχολούμενων 

το 2002  είναι 210,8 χιλ. έναντι 207 χιλ. το 1997. Η διαχρονική εξέλιξη 

του ενεργού πληθυσμού και της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια (1995-

2002) φαίνεται να ακολουθεί τη γενικότερη αύξηση του πληθυσμού της 

Περιφέρειας, καθώς και τις γενικότερες τάσεις στην εξέλιξη του εργατικού 

δυναμικού της χώρας. Όσον αφορά τον ενεργό πληθυσμό ως ποσοστό επί 

του συνόλου του πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών, η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου με ποσοστό 65,84% βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε 

σύγκριση με τη χώρα, της οποίας το ποσοστό βρίσκεται στο 62,10%. Το 

αντίστοιχο μέγεθος σε επίπεδο Ε.Ε. κινείται στο επίπεδο του 69,05%. 

                                                 
P

4
P Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε. 
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Ειδικότερα οι εξελίξεις οι οποίες σημειώνονται σχετικά με το μέγεθος 

του ενεργού πληθυσμού ανά νομό της Περιφέρειας έχουν ως εξής: 

Ο νομός Αρκαδίας παρουσιάζει συνεχή μείωση του ενεργού 

πληθυσμού, τόσο κατά την περίοδο 1971-81 (1,2%), την περίοδο 1981-91 

(12,02%), όσο και κατά την περίοδο 1991-2001(33%). Ο ενεργός 

πληθυσμός του νομού το 1991 ανέρχεται σε 39.829, δηλαδή το 17% 

περίπου του συνολικού ενεργού πληθυσμού της χώρας, καθώς επίσης και 

το 2001 ο ενεργός πληθυσμός του νομού ανέρχεται σε 29.695 κατοίκους. 

Ο νομός Λακωνίας παρουσιάζει μεγάλη μείωση του ενεργού 

πληθυσμού κατά την περίοδο 1971-81 (13,7%),ενώ και κατά την περίοδο 

1981-91 παρουσιάζει αύξηση (2,7%), αρκετά υψηλότερη από τη μέση 

αύξηση της περιφέρειας (1,6%) κατά την ίδια χρονική περίοδο. Κατά τη 

χρονική περίοδο 1991-2001 παρουσιάζεται μια μικρή μείωση της τάξης του 

4%. Ο ενεργός πληθυσμός του νομού το 1991 ανέρχεται σε 37.749, 

δηλαδή το 16% περίπου του συνολικού ενεργού πληθυσμού της χώρας. Το 

2001 ο ενεργός πληθυσμός του νομού ανέρχεται σε 36.091 κατοίκους.  

 

Ο νομός Μεσσηνίας παρουσιάζει και αυτός συνεχή μείωση του 

ενεργού πληθυσμού, τόσο κατά την περίοδο 1971-81 (10,3%) όσο και 

κατά την περίοδο 1981-91 (1,8%). Την περίοδο 1991-2001 σημειώνεται 

μείωση κατά 6,5%. Ο ενεργός πληθυσμός του νομού το 1991 ανέρχεται σε 

63.817, δηλαδή το 27,1% περίπου του συνολικού ενεργού πληθυσμού της 

χώρας. Αντίστοιχα το 2001 ο ενεργός πληθυσμός του νομού Μεσσηνίας 

ανέρχεται σε 59.663 κατοίκους. 

Ο νομός Κορινθίας παρουσιάζει συνεχή αύξηση του ενεργού 

πληθυσμού, τόσο κατά την περίοδο 1971-81 (8,56%) όσο και κατά την 
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περίοδο 1981-91 (13,44%). Ο ενεργός πληθυσμός του νομού το 1991 

ανέρχεται σε 54.069, δηλαδή το 23% περίπου του συνολικού ενεργού 

πληθυσμού της χώρας. Κατά την περίοδο 1991-2001 συνεχίζει να  

παρουσιάζεται αύξηση και το 2001 ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός 

ανέρχεται σε 57.681 κατοίκους. 

Ο νομός Αργολίδος παρουσιάζει μικρή μείωση του ενεργού 

πληθυσμού κατά την περίοδο 1971-81 (0,7%),ενώ και κατά την περίοδο 

1981-91 παρουσιάζει αύξηση (7,33%), αρκετά υψηλότερη από τη μέση 

αύξηση της περιφέρειας (1,6%) κατά την ίδια χρονική περίοδο. Ο ενεργός 

πληθυσμός του νομού το 1991 ανέρχεται σε 39.889, δηλαδή το 17% 

περίπου του συνολικού ενεργού πληθυσμού της χώρας. Τέλος κατά την 

περίοδο 1991-2001 σημειώνεται αύξηση και το 2001 ο οικονομικός 

πληθυσμός είναι 40.276. 

Η τομεακή σύνθεση της απασχόλησης διαφοροποιείται και 

παρατηρείται σημαντική μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα 

και αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα. Αναλυτικότερα, κατά 

το 2002 το 36,36% των απασχολουμένων εργάζεται στον πρωτογενή 

τομέα (43,4% το 1997), το 15,89% στο δευτερογενή  (16,9% το 1997) 

και το 47,75% στον τριτογενή τομέα (39,7% το 1997). Η αλλαγή στη 

σύνθεση της απασχόλησης επιβεβαιώνει τη φθίνουσα πορεία του 

πρωτογενή τομέα, τη στασιμότητα του δευτερογενή και την ανάπτυξη του 

τριτογενή. Παρά τις μεταβολές αυτές, η σύνθεση της απασχόλησης κατά 

τομέα οικονομικής δραστηριότητας είναι αρκετά διαφοροποιημένη σε σχέση 

με την αντίστοιχη της χώρας. Το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή 

τομέα της Περιφέρειας είναι υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου εθνικού μέσου  

(15,89%), στο δευτερογενή υπολείπεται του εθνικού μέσου (22,47%), ενώ 
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και στον τριτογενή τομέα η απόκλιση είναι μεγαλύτερη (61,73%). Τα 

αντίστοιχα μεγέθη για την Ε.Ε. των 15 διαμορφώνονται για τον πρωτογενή 

τομέα στο 4,16%, για τον δευτερογενή στο 28,69% και για τον τριτογενή 

στο 67,14%. Η διάρθρωση της απασχόλησης διαφοροποιείται και στα 12 

νέα κράτη - μέλη, όπου η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα είναι 

21,0%, στο δευτερογενή 31,5% και στον τριτογενή 47,5%. 

 Ο πρωτογενής τομέας της περιφέρειας συγκεντρώνεται 

κυρίως στους νομούς Μεσσηνίας και Λακωνίας, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 

το 48% της συνολικής απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα της 

περιφέρειας. Οι νομοί Κορινθίας και Μεσσηνίας συγκεντρώνουν 

περισσότερο από το 55% της συνολικής βιομηχανικής απασχόλησης της 

περιφέρειας, ενώ οι ίδιοι νομοί συγκεντρώνουν το 49,5% της συνολικής 

απασχόλησης στον τριτογενή τομέα. 

Ειδικότερα οι εξελίξεις οι οποίες σημειώνονται σχετικά με το μέγεθος 

και τη διάρθρωση της απασχόλησης ανά νομό της περιφέρειας έχουν ως 

εξής: 

Ο νομός Αρκαδίας παρουσιάζει μείωση της απασχόλησης για όλη την 

χρονική περίοδο 1971-91. Ειδικότερα, η συνολική απασχόληση στο νομό 

ήταν 45.152 άτομα το 1971, 43.864 άτομα το 1981 (μείωση 2,85%) και 

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. 

Ομοίως το 2001, το 23,47% της συνολικής απασχόλησης απορροφάται από 

τον πρωτογενή τομέα, το 15,50% από τον δευτερογενή και το 61,03% από 

τον τριτογενή τομέα. 
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Ομοίως και ο νομός Μεσσηνίας παρουσιάζει μείωση της απασχόλησης 

κατά την χρονική περίοδο 1971-91. Ειδικότερα, η συνολική απασχόληση 

στο 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, παρατηρήθηκε δηλαδή μέσα στην τριετία 1991-94 μείωση κατά 

0,69%. Κατά το 1991, το 38,64% της συνολικής απασχόλησης 

απορροφάται από τον πρωτογενή τομέα, το 19,1% από τον δευτερογενή 

και το 42,23% από τον τριτογενή τομέα. Κατά το 2001, το 34,95% της 

συνολικής απασχόλησης απορροφάται από τον πρωτογενή τομέα, το 

14,49% από τον δευτερογενή και το 50,56% από τον τριτογενή τομέα. 

Ο νομός Κορινθίας παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης το 1991 

έναντι του 1981. Ειδικότερα, η συνολική απασχόληση στο νομό ήταν 

43.124 άτομα το 1971, 46.151 άτομα το 1981 και 50.117 άτομα το 1991. 

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. Ομοίως το 2001, το 32,31% της συνολικής 

απασχόλησης απορροφάται από τον πρωτογενή τομέα, το 18,85% από τον 

δευτερογενή και το 48,84% από τον τριτογενή τομέα. 

Ο νομός Αργολίδος παρουσιάζει μικρή μείωση της απασχόλησης την 

χρονική περίοδο 1971-81 και μικρή αύξηση στη συνέχεια. Ειδικότερα, η 

συνολική απασχόληση στο νομό ήταν 36.768 άτομα το 1971, 36.358 

άτομα το 1981 (μείωση 1,1%) και 37.440 άτομα το 1991(μείωση 2,98%). 

Κατά το 1991, το 41,2% της συνολικής απασχόλησης απορροφάται από 

τον πρωτογενή τομέα, το 17,6% από τον δευτερογενή και το 41,2% από 

τον τριτογενή τομέα. Ομοίως το 2001, το 29,79% της συνολικής 
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απασχόλησης απορροφάται από τον πρωτογενή τομέα, το 16,10% από τον 

δευτερογενή και το 54,11% από τον τριτογενή τομέα. 

Ο νομός Λακωνίας παρουσιάζει μείωση της απασχόλησης την 

χρονική περίοδο 1971-81 και μικρή αύξηση την περίοδο 1981-1991. 

Ειδικότερα, η συνολική απασχόληση στο νομό ήταν 41.952 άτομα το 1971, 

35.637 άτομα το 1981 (μείωση 15,1%) και 35.965 άτομα το 1991(αύξηση 

0,92%). Κατά το 1991, το 54,88% της συνολικής απασχόλησης 

απορροφάται από τον πρωτογενή τομέα, το 10,8% από τον δευτερογενή 

και το 34,3% από τον τριτογενή τομέα. Επίσης το 2001, το 47,92% της 

συνολικής απασχόλησης απορροφάται από τον πρωτογενή τομέα, το 

11,22% από τον δευτερογενή και το 40,86% από τον τριτογενή τομέα. 

Αναφορικά με την εξέλιξη της ανεργίας στην Περιφέρεια, 

παρατηρείται η συνεχής αύξηση της, λαμβάνοντας τη μεγαλύτερη τιμή το 

2000 που είναι 9,3%, ενώ έκτοτε μειώνεται για να διαμορφωθεί στο 7,2% 

το 2002, ακολουθώντας τη διακύμανση της ανεργίας σε επίπεδο χώρας, αν 

και τα ποσοστά ανεργίας στην Περιφέρεια διατηρούνται διαχρονικά 

χαμηλότερα σε σύγκριση με αυτά της χώρας.  Από το 1995 μέχρι και το 

1999 το ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια ήταν χαμηλότερο από αυτό της 

Ε.Ε., ενώ το 2000 διαμορφώνονται στα ίδια περίπου επίπεδα. Το έτος 2001 

το ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε. βρίσκεται στο 7,55%, έναντι 8,1% της 

Περιφέρειας. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας στην Πελοπόννησο 

διαφοροποιούνται την πενταετία 1997-2002. Έτσι, το ποσοστό 

μακροχρόνιας ανεργίας το 2002 μειώθηκε στο 46,28%, μέγεθος το οποίο 

είναι σαφώς μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της Χώρας (54,71%). 

Αντίθετα προς τους μακροχρόνια άνεργους, το ποσοστό των νέων ανέργων 
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αυξήθηκε από 30,1% το 1997, σε 46,09% το 2002, υπερβαίνοντας το 

αντίστοιχο ποσοστό για τη χώρα που είναι 40,16%. Στο σύνολο της Ε.Ε. το 

ποσοστό των νέων ανέργων παρουσίασε μείωση την ίδια περίοδο 1997-

2001, οπότε και διαμορφώνεται στο 44,6%. Τέλος, μείωση παρατηρήθηκε 

στο ποσοστό ανεργίας των γυναικών, το οποίο μειώθηκε από 14,4% το 

1997 σε 10% κατά το 2002, αλλά εξακολουθεί να παραμένει διπλάσιο σε 

σχέση με το ποσοστό ανεργίας των ανδρών (5,3%). Όσον αφορά το 

σύνολο των ανέργων το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι γυναίκες τόσο 

σε επίπεδο χώρας όσο και Ε.Ε. Το έτος 2001, το 60,6% των ανέργων της 

χώρας είναι γυναίκες και στην Ε.Ε. το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 

50,75% για το ίδιο έτος. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την Έρευνα Εργατικού 

Δυναμικού της ΕΣΥΕ για το β’ εξάμηνο του 2002, το επίπεδο εκπαίδευσης 

του εργατικού δυναμικού δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το 

μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού συνεχίζει να βρίσκεται στα 

χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, αφού το 45,21% αυτού έχει απολυτήριο 

δημοτικού (έναντι 34,76% στη Χώρα). Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί το 

γεγονός ότι το ποσοστό των αγράμματων μειώθηκε από 8% το 1997 σε 

3,67% το 2002, ποσοστό χαμηλότερο πλέον από αυτό της Χώρας όπου οι 

αγράμματοι αποτελούν το 4,2% του εργατικού δυναμικού.  

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός (απασχολούμενοι και άνεργοι) 

αλλά και τα σχετικά στοιχεία της ανεργίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

και τους επιμέρους νομούς παρουσιάζονται στους πίνακες 2.5 α, 2.5 β και 

2.6. 
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b. Δείκτης ΑΕΠ FP

5 
 

Η περιφέρεια Πελοποννήσου καταλαμβάνει την έβδομη θέση, μεταξύ 

των περιφερειών της χώρας ως προς το σύνολο του Ακαθόριστου Εγχώριου 

Προϊόντος 

    Δείκτες Ευημερίας    Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

Μέσος 
όρος 
χώρας 

Κατάταξη 
σε σχέση με τις
13 περιφέρειες 

   ΑΕΠ κατά κεφαλή  2002 12,0 χιλ.ευρώ  12,8  7  

   Αποταμιευτικές 
καταθέσεις ανά κάτοικο  2002 6,89χιλ.ευρώ  8,32  6  

   Δηλ. εισόδημα ανά φορολογούμενο  2003 10,2 χιλ.ευρώ  12,5 13  
   Φόρος εισοδ. ανά φορολογούμενο  2003 0,67 χιλ.ευρώ  1,08  12  

   Φυσική αύξηση 
πληθυσμού/ 1000 κατοίκους  2002 -3,70    -0,03  13  

   Ποσοστό ανεργίας  2003 8,2    9,3  11  
(Πηγή: Περιφέρεια Πελοποννήσου) 

 

Η εξέλιξη του Περιφερειακού Ακαθάριστου Προϊόντος της 

Περιφέρειας, μετά το 1994 είναι θετική. Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, 

προκύπτει η μείωση της απόκλισης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας 

από το αντίστοιχο της χώρας, δεδομένου ότι διαμορφώνεται, το έτος 2000, 

στο 85,2% της χώρας (το αντίστοιχο μέγεθος κατά το 1995 ήταν 78,5%). 

Παρά τη σύγκλιση που παρατηρείται, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 

Περιφέρειας εξακολουθεί και παραμένει χαμηλό. Η Περιφέρεια παράγει το 

5,41% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια 

επίπεδα με αυτά του 1994.  

Η ποσοστιαία κατανομή του ΑΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

κατά τομέα παραγωγής είναι: 

Η χαμηλή παραγωγικότητα και η φθίνουσα πορεία του πρωτογενή 

τομέα έχει καταγραφεί σαν μια βασική αδυναμία της Περιφέρειας, 

σημαντική είναι δηλαδή η μείωση της συμβολής του στο ΑΕΠ της 

                                                 
P

5
P Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε. 
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Περιφέρειας, που διαμορφώνεται στο 16,6% το 1999 έναντι 30,5% το 

1994. Παρά τη μείωση της σημασίας του τομέα το ποσοστό συμμετοχής 

του στη διαμόρφωση του ΑΕΠ  είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο εθνικό που 

είναι 8,19%.  

Αντίθετα, σχετικά διαφοροποιημένη παρουσιάζεται η εξέλιξη των 

μεγεθών για το δευτερογενή τομέα  για τον οποίο επίσης επισημαίνεται ότι 

η φθίνουσα πορεία του αποτελεί σημαντική αδυναμία της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. Με βάση τα νεότερα στοιχεία παρατηρείται αύξηση του 

ποσοστού συμμετοχής του δευτερογενή τομέα στο περιφερειακό ΑΕΠ, 

αφού διαμορφώνεται στο 27,08% το 1999 (έναντι 23,2% το 1994) και  

είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο εθνικό που είναι 21,59%.  

Σημαντική είναι και η αύξηση της συμμετοχής του τριτογενή τομέα 

στο ΑΕΠ της Περιφέρειας, που διαμορφώνεται σε 56,32% το 1999 (έναντι 

46,3% το 1994). Όμως, η συμμετοχή του τριτογενή τομέα στο ΑΕΠ της 

Περιφέρειας εξακολουθεί να απέχει σημαντικά σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη στο σύνολο της χώρας που είναι 70,22%.  

Τέλος, σε ότι αφορά τη διανομαρχιακή κατανομή του ΑΕΠ το 

μεγαλύτερο ποσοστό συνεχίζει να παράγεται στο Ν. Κορινθίας (32,89%), 

ενώ αυξάνεται η συμμετοχή του  Ν. Αρκαδίας στο ΑΕΠ της Περιφέρειας 

(15,3% το 1994, 18,04% το 2001). Δεν υπάρχουν ουσιαστικές 

διαφοροποιήσεις της συμμετοχής των άλλων Νομών σε σχέση με το 1994. 

Με εξαίρεση τη μεταβολή στο ΑΕΠ της Περιφέρειας που παρατηρείται 

τα έτη 1995-96, για όλα τα υπόλοιπα έτη μέχρι και το 2000, ο ρυθμός 

μεταβολής που σημειώνεται στο Ακαθάριστο Προϊόν της Περιφέρειας είναι 

σαφώς υψηλότερος από αυτόν της χώρας, το γεγονός που μαρτυρά τους 

έντονους ρυθμούς ανάπτυξης που σημειώνονται στην Περιφέρεια. Σε 
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σύγκριση με την Ε.Ε. η Περιφέρεια Πελοποννήσου σημειώνει εντονότερους 

ρυθμούς αύξησης του ακαθάριστου προϊόντος. 

Ο Πίνακας 2.7 παρουσιάζει την εξέλιξη του ΑΕΠ της χώρας ανά 

περιφέρεια ενώ στον Πίνακα 2.8 δίδεται  η κατά κεφαλή κατανομή του ΑΕΠ 

ανά περιφέρεια και στον Πίνακα 2.9 δίδεται η εξέλιξη του κατά κεφαλή 

ΑΕΠ ανά νομό της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η εξέλιξη του ΑΕΠ σε 

επίπεδο περιφέρειας και νομού για τους τρεις τομείς παραγωγικής 

δραστηριότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.10. 

25 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

U2.3  Περιφέρεια Αττικής 

U2.3.1  Γεωγραφικά χαρακτηριστικά UFP

6 

Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της χώρας και 

ειδικότερα καταλαμβάνει το νοτιοανατολικό τμήμα της Στερεάς Ελλάδας. 

Έχει έκταση 3.808 χμ2 και καλύπτει το 2,9% της συνολικής έκτασης της 

χώρας. Έχει έδρα την Αθήνα η οποία αποτελεί και την πρωτεύουσα της 

Ελλάδας. 

Η Περιφέρεια Αττικής γεωγραφικά χωρίζεται σε δύο μεγάλες 

υποενότητες, την περιφέρεια πρωτευούσης και το υπόλοιπο Αττικής. Η 

περιφέρεια πρωτευούσης περιλαμβάνει το πολεοδομικό συγκρότημα της 

Αθήνας και οριοθετείται από τα βουνά της Πάρνηθας, του Υμηττού και της 

Πεντέλης (λεκανοπέδιο Αττικής). Η έκταση της περιφέρειας πρωτευούσης 

είναι 427 χμ2 και καλύπτει το 11,2% της συνολικής έκτασης της 

Περιφέρειας Αττικής. 

Το υπόλοιπο Αττικής καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της 

Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα, έχει έκταση 3.381 χμ2 και καλύπτει το 

88,8% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας. Χωρίζεται στην δυτική, 

βόρεια και ανατολική Αττική και τη νομαρχία Πειραιά. Στη νομαρχία 

Πειραιά, εκτός από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ανήκουν επίσης από 

διοικητική άποψη τα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα, Ύδρα, Πόρος, Σπέτσες, 

Κύθηρα, Αντικύθηρα, καθώς και η επαρχία Τροιζηνίας που βρίσκεται στην 

Πελοπόννησο. 

 

 

 

                                                 
P

6
P Πηγή: Περιφέρεια Αττικής 
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U2.3.2  ΠληθυσμόςUFP

7
PFP

,
PFP

8 

Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού της χώρας. Ειδικότερα, ο πληθυσμός της Περιφέρειας 

ανέρχεται σε 3.523.407 κατοίκους (σύμφωνα με την Απογραφή του 1991 

της ΕΣΥΕ) και καλύπτει το 34,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. 

Ωστόσο, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο ρυθμός αύξησης του 

πληθυσμού στην Αττική μειώνεται, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι 

αρνητικός. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εκτίμηση της ΕΣΥΕ, ο πληθυσμός 

της Περιφέρειας Αττικής το 1998 ανέρχεται σε 3.450.890 κατοίκους και 

καλύπτει το 32,8% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Στον Πίνακα που 

ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του πληθυσμού της Αττικής. 

 

Πίνακας 1 
Διαχρονική εξέλιξη του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής  

  Πληθυσμός Ποσοστιαία εξέλιξη 

  1971 1981 1991 1998 
1971-
81 

1981-
91 

1991-
98 

Περιφέρεια 
Αττικής 

2.797.836 3.369.443 3.523.407 3.450.890 20,43% 4,57% 
-
2,06% 

Χώρα 8.768.372 9.739.589 10.259.900 10.510.965 11,08% 5,34% 2,45% 

Ποσοστιαία 
συμμετοχή 
πληθυσμού 
Αττικής στον 
πληθυσμό της 
χώρας 

31,9% 34,6% 34,3% 32,8%       

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Η ανακοπή της πληθυσμιακής συγκέντρωσης οφείλεται κυρίως, στις 

τάσεις κορεσμού και συμφόρησης πληθυσμού και δραστηριοτήτων, που 

διαφαίνονται από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με σημαντικά 

προβλήματα στο αστικό περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης, καθώς 

                                                 
P

7
P Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 

P

8
P Πηγή: Περιφέρεια Αττικής 
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επίσης και στις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης που ακολουθήθηκαν τα 

τελευταία χρόνια. 

Η πληθυσμιακή συγκρότηση της Περιφέρειας Αττικής επηρεάζεται 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια από την αθρόα εισροή οικονομικών 

προσφύγων κυρίως από τις χώρες των Βαλκανίων (σύμφωνα με εκτίμηση 

του ΕΙΕ, ο αριθμός των οικονομικών προσφύγων της Αττικής φθάνει 

περίπου τις 350.000). 

Όσον αφορά την διάρθρωση του πληθυσμού κατά ηλικίες, το 

Μητροπολιτικό Κέντρο της Αθήνας παρουσιάζει ηλικιακή διάρθρωση 

ευνοϊκότερη από τη διάρθρωση του συνόλου της χώρας. Ωστόσο, η 

υπεροχή αυτή παρουσιάζει σχετική κάμψη μετά το 1991, περίοδο κατά την 

οποία η Αθήνα παρουσιάζει μείωση του πληθυσμού. 

Η ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής της 

Αθήνας δίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 2 
Ηλικιακή Κατανομή του Πληθυσμού (1998)  

Ομάδες ηλικιών Ευρύτερη Περιοχή Αθηνών Χώρα 

0-14 15,7% 15,8% 

15-64 68,7% 67,7% 

65 +15,5% 16,5% 

Πηγή: ΕΣΥΕ. 

 

Ο αστικός πληθυσμός της Περιφέρειας Αττικής καλύπτει το 51,35% 

του συνολικού αστικού πληθυσμού της χώρας. Ο αστικός πληθυσμός 

καλύπτει το 94% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας, ο ημιαστικός 

το 5%, ενώ ο αγροτικός το 1% (1991). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

1981-91 αύξηση έχουν παρουσιάσει ο αστικός και ημιαστικός πληθυσμός, 

ενώ ο αγροτικός πληθυσμός έχει μειωθεί. Η αυξητική τάση του αστικού 

πληθυσμού εκφράζεται με την απόλυτη κυριαρχία του πολεοδομικού 
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συγκροτήματος της Πρωτεύουσας, γεγονός που δημιουργεί εσωτερικές 

μετακινήσεις και πληθυσμιακές πιέσεις στην ενδοχώρα και τις εσωτερικές 

ζώνες της Περιφέρειας, με τις ανάλογες οικιστικές πιέσεις, καθώς και την 

ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών στις περιοχές αυτές. 

 
U2.3.3. Οικονομικά ενεργός πληθυσμός- Απασχόληση - Ανεργία UFP

9 

Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος 

του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας. Συγκεκριμένα, στην 

Περιφέρεια συγκεντρώνεται το 37,3% του συνολικού ενεργού πληθυσμού, 

παρουσιάζοντας αυξητική τάση διαχρονικά (1981: 33,4%, 1997: 37,3%). 

Πέρα όμως από το μέγεθος της συμμετοχής του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού της στη χώρα, η Αττική συγκεντρώνει επίσης και το 

μεγαλύτερο μέρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας με τα 

υψηλότερα προσόντα, όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης του και για τα 

δύο φύλα. Αυτό φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Όπως παρατηρείται από τον Πίνακα, στα υψηλά επίπεδα 

εκπαίδευσης το ποσοστό συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στη χώρα 

είναι υψηλό, τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες. Αντίθετα το 

ποσοστό αυτό μειώνεται για τα χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. 

Αναφορικά με την απασχόληση, το 1997 η Περιφέρεια Αττικής 

συγκέντρωνε το 32,6% της συνολικής απασχόλησης της χώρας. Η 

διαχρονική εξέλιξη της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια (1991-97) 

παρουσιάζεται αύξουσα, με σημαντική ενίσχυση των δραστηριοτήτων του 

τριτογενή τομέα. Ειδικότερα, η ποσοστιαία τομεακή κατανομή της 

                                                 
P

9
P Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 
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απασχόλησης της Περιφέρειας Αττικής το έτος 1997 παρουσιάζεται στο 

διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 3 
Ποσοστιαία συμμετοχή οικονομικά ενεργού πληθυσμού Περιφέρειας Αττικής στο 

σύνολο της χώρας, κατά βασική κατηγορία εκπαίδευσης, 1997 

Κατηγορία Εκπαίδευσης  
% συμμετοχή οικονομικά ενεργού πληθυσμού 
Αττικής στον συνολικό οικονομικά ενεργό 
πληθυσμό της χώρας 

  Σύνολο Ανδρες Γυναίκες 

Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος 78,77% 80,45% 75,28% 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 51,91% 52,00% 51,80% 

Πτυχίο Ανώτερης Τεχν. Επαγγ. 
Εκπαίδευσης 

55,97% 55,81% 56,16% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, επεξεργασία στοιχείων 

 

 

 

Όπως παρατηρείται στο διάγραμμα μόλις το 1% των 

απασχολουμένων της Περιφέρειας Αττικής εργάζεται στον πρωτογενή 

τομέα, το 25,3% στον δευτερογενή τομέα, ενώ ο τριτογενής τομέας 

απορροφά το μεγαλύτερο μέρος, 73,7% της απασχόλησης της 

Περιφέρειας. Τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά είναι 19,8%, 22,5% και 57,7 

(1997). Την περίοδο 1993-1997 παρατηρείται ενίσχυση του τριτογενή 

τομέα και μείωση του δευτερογενή τομέα, ενώ ο πρωτογενής παραμένει 
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σταθερός. Όσον αφορά την κλαδική κατανομή της απασχόλησης, το 

μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων απασχολείται στους κλάδους του 

χονδρικού και λιανικού εμπορίου (20,15%), των μεταποιητικών 

βιομηχανιών (17,79%), της δημόσια διοίκησης και άμυνας (9,79%) των 

μεταφορών- αποθηκεύσεων- επικοινωνιών (9,26%), της εκπαίδευσης 

(7,01%), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (6,52%) και στις κατασκευές 

(6,08%). Συνεπώς όπως παρατηρείται, η Περιφέρεια Αττικής 

προσανατολίζεται περισσότερο από την χώρα στους κλάδους της 

βιομηχανίας και του τριτογενή τομέα, ενώ μικρή είναι η απασχόληση στους 

επιμέρους κλάδους του πρωτογενούς τομέα. 

Σημαντικό πρόβλημα για την Περιφέρεια Αττικής αποτελεί το υψηλό 

ποσοστό ανεργίας, που ξεπερνάει τον εθνικό μέσο όρο. Συγκεκριμένα, το 

ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια Αττικής φθάνει το 12,1% και είναι 

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο εθνικό, που ανέρχεται στο 10,25% (1997). 

Το ποσοστό αυτό τα τελευταία χρόνια δείχνει να μην μεταβάλλεται 

σημαντικά. Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργίας το έτος 1993 ήταν 12%, ενώ 

το 1997 αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% (τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά 

ανεργίας είναι 9,7% και 10,3%). Η Περιφέρεια Αττικής καταλαμβάνει το 

44% της συνολικής ανεργίας της χώρας το έτος 1997, ενώ το ποσοστό 

αυτό ήταν 46% το 1993. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Αττική 

απορροφά το 78,8% των ανέργων της χώρας που είναι κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου (πάνω από το 95% των άνεργων 

ανδρών και το 50% περίπου των γυναικών), το 47,6% των ανέργων που 

διαθέτουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και το 54,6% των ανέργων με 

πτυχίο ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

 

31 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τα χαρακτηριστικά της ανεργίας της Περιφέρειας Αττικής συγκριτικά 

με τη χώρα παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 4 
Ποσοστό ανεργίας κατά βασική κατηγορία, 1997  

Κατηγορίες ανέργων  Περιφέρεια Αττικής Σύνολο Χώρας 

Νέοι άνεργοι 35,4% 32,3% 

Μακροχρόνια άνεργοι 56,9% 57,1% 

Ανεργία γυναικών 17,7% 15,9% 

Ανεργία ανδρών 8,4% 6,6% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Από τον Πίνακα παρατηρείται ότι το ποσοστό ανεργίας για την 

Περιφέρεια Αττικής είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την χώρα στις 

κατηγορίες των νέων ανέργων, καθώς και των άνεργων γυναικών και 

ανδρών, ενώ είναι μικρότερο όσον αφορά τους μακροχρόνια άνεργους. 

 

2.3.4. 2BUΔείκτης ΑΕΠU  FP

10 

 
Στην Περιφέρεια Αττικής παράγεται το 37,4% του συνολικού 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας (1994). 

Ειδικότερα, η συμμετοχή του ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής στο συνολικό 

ΑΕΠ της χώρας κατά κλάδο παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 5 
Ποσοστιαία συμμετοχή του ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής στο συνολικό ΑΕΠ της 

χώρας κατά κλάδο, 1994 

Κλάδος % συμμετοχή στο ΑΕΠ του κλάδου 

Πρωτογενής τομέας 5,37% 

Εξόρυξη 1,65% 

Μεταποίηση 41,79% 

Κατασκευές 28,14% 

Κατοικίες 47,60% 

Εμπόριο 44,91% 

                                                 
P

10
P Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 
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Μεταφορές 51,07% 

Ηλεκτρισμός 41,93% 

Τράπεζες-Ασφάλειες 54,12% 

Υγεία-Εκπαίδευση 42,44% 

Δημόσια διοίκηση 53,28% 

Αλλες υπηρεσίες 37,09% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Η κυριαρχία της Περιφέρειας Αττικής φαίνεται στους περισσότερους 

κλάδους, πλην του πρωτογενή τομέα και της εξόρυξης, όπου παράγει 

σημαντικό ποσοστό του συνολικού κλαδικού ΑΕΠ της χώρας. 

Όσον αφορά την τομεακή κατανομή του ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής σε 

σύγκριση με τη χώρα, παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

Όπως παρατηρείται στο διάγραμμα η τομεακή σύνθεση του ΑΕΠ της 

Περιφέρειας Αττικής διαφέρει από το μέσο εθνικό επίπεδο όσον αφορά τον 

πρωτογενή και τριτογενή τομέα. Ειδικότερα, στον πρωτογενή τομέα 

παράγεται μόλις το 2,2% του συνολικού ΑΕΠ της Περιφέρειας, έναντι του 

15% σε επίπεδο χώρας. Αντίθετα, στον τριτογενή τομέα παράγεται το 73% 

του περιφερειακού ΑΕΠ, έναντι του 60% της χώρας. Τέλος, η κατανομή 
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του ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής στον δευτερογενή τομέα ακολουθεί το 

εθνικό ποσοστό και καλύπτει το 25% της συνολικής απασχόλησης. 

Αναφορικά με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής 

βρίσκεται σε υψηλότερη θέση από το αντίστοιχο μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

της χώρας και καλύπτει το 109% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, 

ενώ βρίσκεται σταθερά κάτω από το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε. Στο 

διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής σε σχέση με το μέσο κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ της χώρας και της Ε.Ε. 

 

Όπως παρατηρείται από το διάγραμμα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 

Περιφέρειας Αττικής διατηρείται σταθερά πάνω από το μέσο κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ της χώρας και κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα τελευταία 

χρόνια παρουσιάζει ανοδική τάση, μεγαλύτερη από αυτήν της χώρας, με 

αποτέλεσμα να μεγαλώνει η απόκλιση από το μέσο εθνικό επίπεδο και να 

μειώνεται η απόσταση από το μέσο επίπεδο της Ε.Ε. 

Ειδικότερα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής, το 1988 

κάλυπτε το 61% του μ.ο. της Ε.Ε. (χώρα = 58%), ενώ το 1996 η 

Περιφέρεια βελτίωσε την θέση της, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της να φτάνει 
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το 77% (χώρα = 68%) του μ.ο. της Ε.Ε.. Για την τριετία 1994-95-96 ο 

μέσος όρος του κ.κ. ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής φθάνει το 74,9% του 

μ.ο. της Ε.Ε. 

 

U2.4. Προβλήματα Περιφέρειας Πελοποννήσου που Επιδρούν 

Αρνητικά στην Ανάπτυξή της 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου παρατηρείται πληθώρα προβλημάτων που 

επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξή της. Καταρχήν ο πληθυσμός είναι άνισα 

κατανεμημένος με το 50% να συγκεντρώνεται στους νομούς Κορινθίας και 

Μεσσηνίας, ενώ οι νομοί Αρκαδίας και Λακωνίας είναι οι πιο 

αραιοκατοικημένοι και παρουσιάζουν συνεχή μείωση του πληθυσμού. Όσον 

αφορά το δείκτη γήρανσης είναι υψηλότερος από αυτόν της χώρας 

επιφέροντας αρνητικές επιπτώσεις σε οικονομικά, κοινωνικά και 

δημογραφικά θέματα.  

Επίσης παρατηρείται μείωση του κατά κεφαλήν προϊόντος και 

επιταχυνόμενη αύξηση της ανεργίας. Στον πρωτογενή τομέα πρόβλημα 

αποτελεί ο κατακερματισμός του κλήρου και η παραγωγή μη 

ανταγωνιστικών προϊόντων. Επομένως επιβάλλεται εκσυγχρονισμός της 

αγροτικής παραγωγής. Ο δευτερογενής τομέας είναι ο μικρότερος σε 

μέγεθος και παρουσιάζει ρυθμό μείωσης γρηγορότερο από αυτόν της 

χώρας. Τέλος προβλήματα παρουσιάζει και ο τριτογενής τομέας ο οποίος 

συνεπάγεται υποαπασχόληση και ανεργία. 
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U 2.5. Τάσεις Κοινωνικού-Οικονομικού Περιβάλλοντος 

Οι οικονομικές εξελίξεις, η αγροτική πολιτική και η προβλεπόμενη 

άνοδος της ανεργίας, που θα έχει συνέπειες και στον αγροτικό χώρο, θα 

προκαλέσει νέα τάση αγροτικής εξόδου προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της 

χώρας, η οποία θα εξισορροπηθεί με την συνεχιζόμενη σταθερή τάση 

επιστροφής και εγκατάστασης στην περιοχή μελέτης άλλων 

κοινωνικοοικονομικών ομάδων του πληθυσμού από την Αθήνα ή το 

εξωτερικό. 

Όσον αφορά την κατανομή της απασχόλησης δεν προβλέπονται 

σημαντικές ανακατατάξεις. Οι θέσεις εργασίας που αναμένεται να 

δημιουργήσει η υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων, 

βραχυπρόθεσμα θα αυξήσουν το ποσοστό απασχόλησης στον δευτερογενή 

τομέα. Όμως μακροπρόθεσμα θα έχουν θετική επίπτωση τα έργα στην 

αύξηση του τριτογενή τομέα και συγκεκριμένα του τουρισμού και του 

εμπορίου. Συνεπώς οι τομείς που φαίνεται να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα 

η Περιφέρεια στο νέο αυτό αναπτυξιακό περιβάλλον είναι οι θαλάσσιες 

μεταφορές και το εμπόριο καθώς και η διεθνής συνεργασία στην τουριστική 

ανάπτυξη στον μεσογειακό χώρο. 

Παρόλο που ο τουρισμός παρουσιάζει τάσεις μείωσης, ιδιαίτερα όσον 

αφορά τις διανυκτερεύσεις (μείωση κατά 6,19% το 1997 από το 1994) 

καθώς και τις πληρότητες των ξενοδοχειακών καταλυμάτων (μείωση κατά 

4,12% το 1997 από το 1994), υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες 

ανάπτυξης που οφείλονται κυρίως στους σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους 

της Περιφέρειας και στην γειτνίαση με την Αθήνα. 
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Η αγροτική απασχόληση θα σημειώσει μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης, 

παρά το γεγονός της εξυπηρέτησης του πρωτογενή τομέα και αγροτικού 

πληθυσμού από τα υλοποιούμενα έργα. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως 

στο υψηλό ποσοστό που διατηρεί μέχρι σήμερα ο πρωτογενής τομέας και 

αφορά κυρίως γηρασμένο πληθυσμό, αλλά και στον αναμενόμενο 

εκσυγχρονισμό του. 

Η συμβολή του συγκεκριμένου έργου αλλά και άλλων έργων 

υποδομής θα είναι μεγάλη στην κοινωνικοοικονομική εξέλιξη της 

Πελοποννήσου. 

Συγκεκριμένα θα επιτευχθεί άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου και λειτουργική σύνδεσή της με τα 

γειτονικά αναπτυξιακά και διαμετακομιστικά κέντρα, Αθήνα και Πάτρα. Ο 

αυτοκινητόδρομος Κορίνθου-Τρίπολης συνδέει το κέντρο της 

Πελοποννήσου με την Αθήνα σε σύντομο χρονικό διάστημα (2 ώρες 

περίπου κατά μέσο όρο σε σύγκριση με 3-3 ½ πριν τη λειτουργία του), ενώ 

με την κατασκευή των αυτοκινητόδρομων Τρίπολης-Καλαμάτας και 

Τρίπολης-Σπάρτης εκσυγχρονίζεται ο οδικός άξονας μέχρι και τις 

νοτιότερες περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου. Επίσης με την 

κατασκευή του οδικού άξονα Άστρος- Τρίπολη- Βυτίνα- Αρχαία Ολυμπία 

εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται η χρονοβόρα και μη λειτουργική 

σύνδεση του εσωτερικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το λιμάνι της 

Πάτρας και γενικότερα με τη Δυτική Ελλάδα. 

Θα υλοποιηθεί επίσης η εσωτερική ενσωμάτωση της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου με την κατασκευή πληθώρα οδικών έργων επαρχιακής 

σημασίας που απεγκλωβίζουν τις δυσπρόσιτες ορεινές ζώνες. Με αυτά τα 
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έργα ενισχύονται περισσότερο οι μέχρι σήμερα λιγότερο ευνοημένες 

περιοχές, όπως είναι οι ορεινές ζώνες και οι νότιοι νομοί. 
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4BΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 
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U3.1 Συστήματα Μεταφορών 

 
U3.1.1 Μεταφορές – Συστήματα μεταφορώνUFP

1 

 
Η «μεταφορά» μπορεί να ορισθεί ως η μετακίνηση προσώπων ή 

αγαθών από ένα τόπο σε ένα άλλο. Έτσι οι μεταφορές καλύπτουν τις 

ανάγκες που γεννιούνται από τη γεωγραφική διασπορά της παραγωγής και 

κατανάλωσης αγαθών, αλλά και από τη διασπορά των τόπων διαμονής, 

εργασίας, αναψυχής και εκπαίδευσης των ατόμων. Η μεταφορά είναι, 

εξάλλου μία προσωρινή κατάσταση, η οποία χάνεται μετά το τέλος του 

ταξιδιού. Τα συστατικά στοιχεία της μεταφοράς είναι η διαδρομή, το μέσο 

μετακίνησης και το μεταφερόμενο άτομο ή αγαθό. Σήμερα σε ένα όλο και 

πιο ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον, οι μεταφορές καλούνται να 

γίνονται υπό συνθήκες ταχύτητας, αξιοπιστίας, ασφάλειας και χαμηλού 

κόστους. 

Οι μεταφορές χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τις Uμεταφορές 

ατόμωνU και τις Uμεταφορές αγαθώνU. 

Στην αγορά των μεταφορών σαν ζητούμενο παρουσιάζεται η εύρεση 

της ισορροπίας μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς. Ως ζήτηση ορίζεται 

το σύνολο των απαιτήσεων για μεταφορές, ενώ ως προσφορά το σύστημα 

των μεταφορών που προσφέρεται για την ικανοποίηση της ζήτησης (τα  

                                                 
P

1
P «Συστήματα Μεταφορών», Α.Καλτσούνης (1999) 
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δίκτυα, οι τερματικές εγκαταστάσεις και τα οχήματα). Η ισορροπία αυτή 

μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς μεταβάλλεται με το χρόνο και το 

χώρο και εξαρτάται από τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και 

τεχνολογικές συνθήκες. 

Η ζήτηση για μεταφορά διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: 

 Άμεση ζήτηση για μεταφορά, όπου ως παράδειγμα αναφέρεται  η 

μεταφορά για τουρισμό. 

 Έμμεση ζήτηση για μεταφορά, που αποτελεί τη συνήθη περίπτωση, 

όπου ως παράδειγμα αναφέρεται η μεταφορά επιβατών με σκοπό την 

εργασία, μεταφορά εμπορευμάτων κλπ. 

 

Ο όρος «Συστήματα Μεταφορών» περιλαμβάνει το σύνολο των 

μεταφορών ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται. 

Διαιρείται σε διάφορα υποσυστήματα, τα σπουδαιότερα από τα οποία είναι: 

 Οι οδικές μεταφορές 

 Οι σιδηροδρομικές μεταφορές 

 Οι θαλάσσιες μεταφορές 

 Οι εναέριες μεταφορές 

 

Η τροποποίηση ενός συστήματος μεταφορών γίνεται μέσω του 

«Σχεδιασμού» των μεταφορών. Με τον όρο «Σχεδιασμός» εννοείται η 

παρέμβαση στο σύστημα μεταφορών με στόχο την επίλυση παρόντων ή 

μελλοντικών προβλημάτων. Η διαδικασία του Σχεδιασμού περιλαμβάνει τα 

εξής στάδια: 

 Διερεύνηση του υπάρχοντος συστήματος 

 Πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης για μεταφορές 
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 Δόμηση εναλλακτικών λύσεων 

 Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και επιλογή της καταλληλότερης 

 Χρονικός προγραμματισμός της εκτέλεσης των ενεργειών 

 

Η ύπαρξη ενός σύγχρονου και άρτια σχεδιασμένου συστήματος 

μεταφορών είναι ίσως σήμερα σημαντικότερη από ποτέ. Αυτό 

συμπεραίνεται εύλογα από το ότι η οικονομική ανάπτυξη απαιτεί την 

ύπαρξη μεταφορικής υποδομής που να εξασφαλίζει ταχείες, ασφαλείς, 

αξιόπιστες και οικονομικές συνθήκες μεταφοράς. Για αυτό το λόγο εξάλλου 

οι επενδύσεις σε μεταφορική υποδομή αντιπροσωπεύουν για τις 

αναπτυγμένες χώρες το 20% με 40% των συνολικών κρατικών 

επενδύσεων. 

 

U3.2 Περιγραφή Δικτύου Μεταφορών 

Το σύνολο των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου γίνεται κυρίως με το οδικό δίκτυο και λιγότερο με το 

σιδηροδρομικό.Τα άλλα μέσα μεταφοράς δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν 

καθόλου. Οι νομοί Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας έχουν 

σιδηροδρομική εξυπηρέτηση, ενώ η Περιφέρεια Πελοποννήσου αεροπορικά 

συνδέεται με την Αθήνα με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. 

 

U3.2.1  Οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Το οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται ως εθνικό, επαρχιακό και κοινοτικό 

σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση. Σε πολλές όμως περιπτώσεις 

παρατηρείται αναντιστοιχία διοικητικής ιεράρχησης, γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών και λειτουργικής σημασίας. Το εθνικό δίκτυο της 
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Περιφέρειας έχει συνολικό μήκος 1167 χιλιόμετρα σύμφωνα με το μητρώο 

εθνικών οδών.  

Πίνακας 3.1FP

2
PF: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΦΟΡΤΟΣ 
1998 

(ΟΧΗΜΑΤΑ/ 
ΗΜΕΡΑ) 

ΤΜΗΜΑ 

Εθνική οδός Αθηνών- 
Κορίνθου- Πατρών, 

τμήμα νομού Κορίνθου 

Εναλλαγή 2 και 1 
λωρίδα/ κατεύθυνση 

  

Παλαιά Εθνική οδός 
Αθηνών- Κορίνθου- 

Πατρών 
1 λωρίδα/ κατεύθυνση   

Κλειστός 
Αυτοκινητόδρομος 2 
λωρίδες/ κατεύθυνση 

>30.000 
Κόρινθος- Δερβένι 

ΠΑΘΕ 

Νεμέα- Άργος- 
Ναύπλιο 

  10.000 

Κλειστός 
Αυτοκινητόδρομος 2 
λωρίδες/ κατεύθυνση 

>8.000 Κόρινθος- Τρίπολη 

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 

Άργος- Λεωνίδιο 1 λωρίδα/ κατεύθυνση >2.000 
Λεβίδι- Δημητσάνα 1 λωρίδα/ κατεύθυνση >2.000 

 

Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται οι αυτοκινητόδρομοι της 

Περιφέρειας με τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά και τον ημερήσιο 

φόρτο τους. 

Από αυτόν φαίνεται ότι ο πιο βαρυμένος άξονας είναι αυτός από την 

Κόρινθο έως το Δερβένι με άνω των 30.000 οχημάτων ημερησίως. 

Ακολουθεί ο άξονας Νεμέα- Άργος- Ναύπλιο με 10.000 οχήματα 

ημερησίως, ο Κόρινθος- Τρίπολη με 8.000 οχήματα, ο Άργος- Τρίπολη- 

                                                 
P

2
P Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, Χωροταξικόσχέδιο περιφέρεια Πελοποννήσου 
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Μεγαλόπολη με 5.000 οχήματα την ημέρα, ο Τρίπολη- Σπάρτη- Γύθειο με 

3.000 οχήματα ημερησίως. Το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο παρουσιάζει 

χαμηλότερη ημερήσια κίνηση, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 2.000 και 1.000 

οχημάτων την ημέρα. 

Το σύνολο των μετακινήσεων της Περιφέρειας στην Αθήνα, στην 

Πάτρα και τη Στερεά Ελλάδα γίνονται κυρίως μέσω της Εθνικής οδού 

Αθήνας- Πάτρας. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο συνδέεται με τις επαρχιακές 

οδούς, οι οποίες παρουσιάζουν μέτρια λειτουργικότητα και από τις 

κοινοτικές οδούς, που διαθέτουν μία λωρίδα ανά κατεύθυνση στενού 

πλάτους 2,5 έως 3 μέτρα. 

 

U3.2.2.  Υποσύστημα θαλάσσιων μεταφορών – Λιμάνια 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει τους εξής θαλάσσιους λιμένες: 

Αγίων Θεοδόρων, Γυθείου, Ναυπλίου, Ισθμίας, Κιάτου, Μονεμβασιάς, 

Κορίνθου, Καλαμάτας, Νεάπολης και Πορτοχελίου. Από τους παραπάνω 

λιμένες μόνο  της Καλαμάτας χαρακτηρίζεται ως Λιμένας Εθνικής Σημασίας, 

καθώς επίσης οι λιμένες Γυθείου και Ναυπλίου κατατάσσονται στους 

λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος. 

Στους παρακάτω Πίνακες, 3.3 και 3.4, δίνονται η εμπορευματική και 

η επιβατική κίνηση των λιμένων της περιοχής. 

Στον Πίνακα 3.3 φαίνεται επομένως ότι ο λιμένας των Αγίων 

Θεοδόρων παρουσιάζει την υψηλότερη κίνηση σε σχέση με τους 

υπόλοιπους λιμένες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Παρόλα αυτά δεν 

δείχνει τον ακριβή βαθμό επιρροής στην Περιφέρεια καθώς ο λιμένας 

εξυπηρετεί τα διυλιστήρια και δεν διακινεί προϊόντα από και προς την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου. Επίσης ο λιμένας Ναυπλίου εξυπηρετεί κυρίως 
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φορτώσεις εμπορευμάτων ενώ ο λιμένας Καλαμάτας εξυπηρετεί 

εκφορτώσεις. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3FP

3
PF: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 1995 

 ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ 
(ΤΟΝΟΥΣ) 

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ 
(ΤΟΝΟΥΣ) 

Αγ. Θεόδοροι 790 2.744.822 

Γύθειο 3.568 4.095 

Ισθμία 25.540 13.453 

Καλαμάτα 154.092 5.954 

Κόρινθος 19.660 95.342 

Μονεμβασιά 1.988 1.678 

Ναύπλιο 52.061 230.912 

Νεάπολη 2.114 2.261 

Σύνολο 259.813 3.098.526 

   

 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4FP

4
PF: ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 1995 

 ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ 

Γύθειο 5.609 9.606 

Μονεμβασιά 10.609 10.267 

Ναύπλιο 1.575 1.711 

Νεάπολη 6.626 4.776 

Πόρτοχέλι 47.948 48.559 

Σύνολο 72.367 74.919 

                                                 
P

3,4
P Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 
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Όσον αφορά την επιβατική κίνηση, παρατηρείται στον Πίνακα 3.4 ότι 

την μεγαλύτερη κίνηση έχουν οι λιμένες Νεάπολης και Πορτοχελίου λόγω 

της σύνδεσής τους με τα Κύθηρα και τις Σπέτσες αντίστοιχα. 

 

U3.2.3. Υποσύστημα αεροπορικών μεταφορώνUFP

5 

Ο μοναδικός αερολιμένας της Περιφέρειας είναι αυτό που λειτουργεί 

στην Καλαμάτα, βρίσκεται Β.Δ. της πόλης στο δρόμο για τη Μεσσήνη. 

Εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες αερομεταφοράς (εσωτερικού και 

εξωτερικού) και ως εκ τούτου συμβάλει στην ανάπτυξη και την πρόοδο της 

Μεσσηνίας αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας.  

Ο Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας, λειτουργεί από   27/3/2005 

μέχρι και 29/10/2005 ως εξής :        

Α. Από 02/4 μέχρι και 30/4 
Κάθε μέρα     09:30-13:45   
    

Β. Από 1/5 μέχρι και 29/10 

Κάθε ΔΕ,ΤΕ,ΠΕ, ΠΑ, 
ΣΑ    

     09:30-13:45    

Κάθε ΤΡ         18:30-22:45    
       
Κάθε ΚΥ         10:00-22:30    

  

 

Το αεροδρόμιο λειτουργεί παράλληλα και ως στρατιωτικό. 

Η επιβατική και εμπορευματική κίνηση παρουσιάζεται στους 

παρακάτω πίνακεςFP

6
PF: 

 

 

 

                                                 
P

5
P Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

P

6
P Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 
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ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΚΙΝΗΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΤΗ Α/Φ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΜΠΟΡ/ΤΑ σε τον. 

 
ΑΦ.+ 
ΑΝ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡ. 

1986 770 40.511 39.457 75 41 
1987 766 36.655 35.230 53 35 
1988 724 35.051 33.604 46 37 
1989 679 33.043 31.594 42 35 
1990 728 29.807 27.489 30 21 
1991 806 14.290 12.149 18 10 
1992 739 13.512 11.336 17 7 
1993 786 12.396 10.414 19 14 
1994 728 13.150 10.676 31 12 
1995 774 12.166 9.882 21 7 
1996 679 12.642 9.990 17 7 
1997 593 11.028 8.205 17 6 
1998 604 9.348 7.402 12 5 
1999 352 5.668 4.686 9 3 
2000 346 5.796 4.694 7 2 
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ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

ΚΙΝΗΣΗ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΤΗ Α/Φ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΜΠΟΡ/ΤΑ σε τον. 

  
ΑΦ.+ 
ΑΝ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡ. 

1986 51 859 781 - - 
1987 60 4.345 4.274 - - 
1988 170 9.191 9.091 - - 
1989 340 17.051 16.953 - - 
1990 286 10.933 11.052 - - 
1991 204 9.339 9.274 - - 
1992 272 13.053 13.037 - - 
1993 521 19.935 20.035 - - 
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1994 491 28.654 29.285 - - 
1995 633 30.793 31.053 - - 
1996 655 31.936 32.367 - - 
1997 672 30.912 31.284 - - 
1998 643 36.249 32.286 - - 
1999 652 40.723 39.279 - - 
2000 618 39.900 40.633 - - 
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ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

 

 

Το αεροδρόμιο της Σπάρτης εξυπηρετεί μικρά αεροσκάφη 

αεροψεκασμού ή πυρόσβεσης, ενώ το αεροδρόμιο της Τρίπολης είναι 

ανεπαρκές για την εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης. Στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου δεν υπάρχει ελικοδρόμιο. 

 

 

U3.2.4. Υποσύστημα σιδηροδρομικών μεταφορώνUFP

7 

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανήκει 

στην κατηγορία των αρτηριακών δικτύων. Συνδέει την Αθήνα με μια 

εκτεταμένη περιοχή με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις, 

βιομηχανική και αγροτική παραγωγή. Είναι κατασκευασμένο την περίοδο 

                                                 
P

7
P Πηγή: ΟΣΕ 
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1880-1902 και λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό στην ίδια μορφή μέχρι και 

σήμερα. 

Η κύρια γραμμή του δικτύου είναι Αθήνα- Πάτρα. Είναι μετρικού 

πλάτους και συνδέει την πρωτεύουσα με το σημαντικότερο λιμάνι του 

Ιονίου, το οποίο αποτελεί βασική σύνδεση με την Ιταλία. 

Το υπόλοιπο δίκτυο περιλαμβάνει τις γραμμές:  

 Κορίνθου- Τρίπολης- Καλαμάτας,  

 Πατρών- Πύργου- Κυπαρισσίας,  

 Καλόνερου - Ζευγολατιού, που αποτελεί σύνδεση των προηγούμενων 

δύο 

 

Και τις τοπικές διακλαδώσεις: 

 Ισθμού – Λουτρακίου 

 Άργους – Ναυπλίου 

 Λεύκτρου – Μεγαλόπολης 

 Ασπροχώματος – Μεσσήνης 

 Πύργου – Αρχ. Ολυμπίας 

 Πύργου – Κατακώλου 

 Καβασίλων – Κυλλήνης 

 

Και τέλος τον οδοντωτό σιδηρόδρομο Διακοφτού- Καλαβρύτων, 

πλάτους 0,75 μέτρων, ο οποίος είναι καθαρά τουριστικής σημασίας. 

Το δίκτυο Πελοποννήσου είναι μετρικό, μήκους 745 χιλιομέτρων. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά του φαίνονται στον Πίνακα 3.5.: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. 
  Μήκος 745χλμ 
  Είδος γραμμής Μονή- Μετρική 

Διπλή- Μικτό εύρος επί 22,5 χλμ 
  Πληθυσμός συνδεόμενων 

περιοχών 
4,5 εκ. Κάτοικοι (Αθήνα- 
Πελοπόννησος) 

  Σημείο επαφής με δίκτυο 
άλλου εύρους 

Αθήνα (1,435μ.) 
Διακοπτό (0,75cm) 
Πάτρα (1,435μ.-Ιταλικό Δίκτυο-Fs) 

  Μέγιστη ταχύτητα 90km/h 
  Ελ. Ακτίνα 110m 
  Μεγ. Κλίση 30‰ 
  Έλξη Ντήζελ 
  Σηματοδότηση Δεν υπάρχει 
  Μέση ταχ. Του ταχύτερου 

δρομολογίου 
65km/h (Πάτρα-Πύργος) 

Πηγή: ΟΣΕ 

Ένα σημαντικό μειονέκτημα του σιδηρόδρομου έναντι των οδικών 

μεταφορών είναι ότι οι συνδέσεις από σημεία της νότιας Πελοποννήσου 

προς τα βόρεια έρχονται συχνά σε αναντιστοιχία με τις βέλτιστες δυνατές 

αποστάσεις και αυτό συμβαίνει γιατί η μορφή της γραμμής είναι κυκλική 

χωρίς να είναι ακτινωτή. 

Δημιουργούνται επίσης προβλήματα ασφαλείας και μειώνεται η μέση 

ταχύτητα λόγω της διασταύρωσης της γραμμής με το οδικό δίκτυο 

κατατέμνοντας πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τέλος το δίκτυο σε ορισμένα 

τμήματα παρουσιάζει έντονες κλίσεις με μικρές ακτίνες καμπυλότητας, ενώ 

η επιδομή είναι πεπαλαιωμένη. 

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 
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Δρομολόγια Intercity δεν εκτελούνται στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου. 

Από το δίκτυο που εντάσεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στους 

τριάντα σημαντικότερους σταθμούς του ΟΣΕ πανελλαδικά 

συμπεριλαμβάνονται οι σταθμοί Καλαμάτας και Κυπαρισσίας, ενώ σε 

υψηλότερες θέσεις στην κατάταξη βρίσκονται οι σταθμοί Πατρών, Πύργου, 

Διακοφτού και Καλαβρύτων. 

 

U3.3. Συγκοινωνιακά Προβλήματα που Καθηστερούν την Ανάπτυξη 

της Περιοχής 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει μια σειρά από 

συγκοινωνιακά προβλήματα που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για το 

χαμηλό βαθμό της κοινωνικοοικονομικής της ανάπτυξης. Τα σημαντικότερα 

από αυτά είναι: 

 Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι αρκετά πυκνό 

και εκτεταμένο, παρόλα αυτά όμως ορισμένες περιοχές της Περιφέρειας 

εξυπηρετούνται αποτελεσματικά ενώ άλλες παρουσιάζουν αναντιστοιχία 

μεταξύ της κατάστασης του δικτύου και των αναγκών τους. 

 Το επαρχιακό οδικό δίκτυο έχει συνολικό μήκος 3.991 χιλιόμετρα, 

διαθέτει μια λωρίδα ανά κατεύθυνση και η κάθε λωρίδα είναι στενού 

πλάτους (<2,5 μέτρα), με αποτέλεσμα τη δυσχερή χρήση του και τις 

μικρές ταχύτητες των οχημάτων. 

 Μη άμεση προσπελασιμότητα ορεινών περιοχών από τους κύριους 

περιφερειακούς άξονες  

 Κακή διασύνδεση ορεινών διαδρομών μεταξύ τους 
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 Όσον αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο παρατηρείται παλαιό και 

προβληματικό τροχαίο υλικό και μηχανοστασιακές εγκαταστάσεις. 

Διαπιστώνεται επίσης απουσία σηματοδότησης, υποτυπώδεις 

εμπορευματικές εγκαταστάσεις και σταθμοί.Τέλος υπάρχει υψηλή 

πυκνότητα ισόπεδων διαβάσεων. 

 Η σιδηροδρομική επικοινωνία της Πελοποννήσου με την υπόλοιπη 

Ελλάδα καθίσταται δύσκολη λόγω των μετεπιβιβάσεων και 

μεταφορτώσεων, τα οποία είνα ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρά, 

ιδίως για τις εμπορευματικές μεταφορές. 

 Τέλος λόγω της αναβάθμισης του οδικού δικτύου Αθήνας- Τρίπολης- 

Καλαμάτας δεν προβλέπεται ανταγωνισμός από τις αεροπορικές 

μεταφορές. Αποτελεί λοιπόν το αεροπλάνο την τρίτη κατά σειρά 

προτίμησης λύση μεταφορικού μέσου μετά το αυτοκίνητο και το τρένο. 

 

U3.4. Παρουσίαση Υλοποιημένων και μη Οδικών και Άλλων Έργων 

Μεταφορών UFP

8
PFP

,
PFP

9 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά την προγραμματική περίοδο 

1994-1999 υλοποιήθηκε ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο 

αναβαθμίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας. Η συνολική 

δαπάνη των υλοποιούμενων επενδυτικών προγραμμάτων ξεπερνά τα 400 

δισεκατομύρια δραχμές, η κατανομή των οποίων φαίνονται στον Πίνακα 

3.6. 

Συγκεκριμένα κατά την εφαρμογή του 2ου ΚΠΣ και συγκεκριμένα 

του ΠΕΠ Πελοποννήσου 1994-1999 υλοποιήθηκαν οδικά έργα 850 περίπου 

                                                 
P

8
P Πηγή : Περιφέρεια Πελοποννήσου 

P

9
P Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ 
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χιλιομέτρων οδικού δικτύου, από τα οποία τα 60 χιλιόμετρα αφορούν 

κατασκευή δρόμων εθνικού δικτύου, τα 650 χιλιόμετρα επαρχιακού και τα 

140 χιλιόμετρα δημοτικού οδικού δικτύου. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6.: ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΣ. ΔΡΑΧΜΕΣ 

Οδικές Υποδομές 147.969 

Σιδηροδρομικές Υποδομές 14.250 

Λιμενικές Υποδομές 1.535 

Υποδομες Περιβάλλοντος: Δίκτυα 
Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Βιολογικοί 
Καθαρισμοί 

21.731 

Υποδομές Περιβάλλοντος:Διαχείριση 
απορριμάτων 

4.300 

Αρδευτικά Έργα 25.820 

Προστασία Βιοτόπων 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 Δραστηριοτήτων του 
Δευτερογενούς Τομέα 

37.574 

Έργα Ενίσχυσης Δραστηριοτήτων του 
Πρωτογενούς Τομέα 

15.500 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 409.493 
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Έργα τα οποία έχουν προγραμματισθεί να γίνουν και βρίσκονται σε 

εξέλιξη είναι: 

 Ο άξονας Πάτρα- Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Εύζωνοι (ΠΑΘΕ). Αποτελεί 

έργο υψίστης εθνικής σημασίας και ζωτικής γεωπολιτικής 

προτεραιότητας, το οποίο βελτιώνει την επικοινωνία όλων των 

περιοχών, κυρίως των παραγωγικότερων της Ελλάδας. 

 Ο Δυτικός άξονας, ο οποίος αποτελείται από τα οδικά τμήματα: 

Πάτρα- Ρίο- Αμφιλοχία- Γιάννενα- Ελληνοαλβανικά σύνορα και Πάτρα- 

Καλό Νερό Κυπαρισσίας- Καλαμάτα. 

 Τα προσεχή χρόνια προβλέπεται η ολοκλήρωση του άξονα Άστρος- 

Τρίπολη- Αρχαία Ολυμπία προϋπολογισμού 6,1 δισεκατομυρίων 

δραχμών. Με το έργο αυτό έρχεται σε επαφή το Ανατολικό με το Δυτικό 

τμήμα της Πελοποννήσου διασχίζοντας σχεδόν όλο το εσωτερικό ορεινό 

πλέγμα. 

 Επίσης στα πλαίσια εκσυγχρονισμού της Πελοποννήσου κρίνεται 

αναγκαία η αναβάθμιση του ΟΣΕ, με την κατασκευή της νέας γραμμής 

Αθήνα- Κόρινθος- Πάτρα. Η γραμμή αυτή αποτελείται από διπλή γραμμή 

κανονικού εύρους, εξοπλισμένη με σύγχρονα συστήματα 

σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, με αποτέλεσμα την αύξηση των 

ταχυτήτων και τη σημαντική μείωση του χρόνου διαδρομής Αθήνας-

Πάτρας (2 ώρες από 3 ώρες και 26 λεπτά). 

 Τέλος προβλέπεται συντήρηση των υφιστάμενων γραμμών 

Ανδρίτσας- Καλαμάτας, Ζευγολατιού- Καλόνερου- Λεύκτρο 

Μεγαλόπολης (προϋπολογισμός 40,5 εκ. Ευρώ, χρηματοδοτείται 

απόκλειστικά από τον ΟΣΕ). Επίσης προβλέπεται αναβάθμιση των 
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γραμμών Κορίνθου- Ανδρίτσας και Άργους- Ναυπλίου (προϋπολογισμός 

25 εκ. Ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το 3P

ο
P ΚΠΣ).  

 

U3.5. Σημασία Επένδυσης στο Σύστημα Μεταφορών και στην 

Οικονομική Ανάπτυξη της Περιοχής 

Από όλα τα παραπάνω λοιπόν φαίνεται ότι το οδικό δίτκυο της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου αναλαμβάνει τον κύριο όγκο των επιβατικών 

και εμπορευματικών μεταφορών, αφήνοντας μικρό μερίδιο στο 

σιδηρόδρομο και τις θαλάσσιες μεταφορές. Τα περισσότερα οδικά τμήματα 

της περιφέρειας παρουσιάζουν αναντιστοιχία μεταξύ ιεραρχικής κατηγορίας 

και λειτουργικού ρόλου. Συγκεκριμένα το οδικό τμήμα Τρίπολη- Σπάρτη – 

Γύθειο αναλαμβάνει σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο χωρίς να είναι σε 

θέση να παρέχει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. 

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η αναβάθμιση του οδικού δικτύου της 

νότιας Πελοποννήσου και αυτό γιατί οι λιμένες της Καλαμάτας, του Γυθείου 

και του Ναυπλίου κατέχουν στρατηγική θέση για την ανάπτυξη επιβατικών 

συνδέσεων με το Αιγαίο Πέλαγος, την Κρήτη και την Ανατολική Μεσόγειο. 

Επομένως με την αναβάθμιση των οδικών αξόνων της νοτίου 

Πελοποννήσου επιτυγχάνεται η δημιουργία ικανού και αποτελεσματικού 

δικτύου χερσαίων μεταφορών που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες εύκολης 

πρόσβασης ανθρώπων και εμπορευμάτων από και προς τα νότια αστικά και 

ημιαστικά κέντρα της Περιφέρειας με τα μητροπολιτικά κέντρα της χώρας. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

5BΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

6BΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

U4.1. Γενικά 
 

Κύριος σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι ο προσδιορισμός και η 

διερεύνηση των στοιχείων εκείνων τα οποία θα μας επιτρέψουν να γίνει 

εκτίμηση του μελλοντικού φόρτου.  

Η κυκλοφοριακή ανάλυση (σύνθεση της κυκλοφορίας, κατανομή 

φόρτων στα δύο τμήματα της οδού, πρόβλεψη μελλοντικών φόρτων, 

φόρτων αιχμής ) ενός οδικού τμήματος είναι ένα από τα κυριότερα, αν όχι 

το κυριότερο σημείο μιας μελέτης οδοποιίας, γιατί από αυτήν προκύπτουν: 

 Η τυπική διατομή που θα εφαρμοσθεί στο οδικό τμήμα ( επομένως 

εύρος κατάληψης καταστρώματος, άρα αυξημένο κόστος 

απαλλοτριώσεων και πολλά άλλα ) 

 Η στάθμη εξυπηρέτησης που θα παρέχει η οδός στα διάφορα 

τμήματά της 

 Το κόστος κατασκευής του οδοστρώματος ( πάχος οδοστρώματος 

), και κατ’επέκταση του έργου από τη σύνθεση της κυκλοφορίας 

 Οι ωφέλειες που θα έχει ο χρήστης οπότε και η επιβολή ορθού 

ύψους  διοδίων 

 Η σωστή επιλογή της θέσης των διοδίων και τα έσοδα που 

προκύπτουν από αυτά ώστε να γίνει σωστότερη αξιολόγηση της 

αποδοτικότητας της επένδυσης. 
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Η πρόβλεψη του κυκλοφοριακού φόρτου αποτελεί το πιο νευραλγικό 

σημείο κάθε μελέτης αφού εξαρτάται από πολλούς συντελεστές οι οποίοι 

είναι ευαίσθητοι στο χρόνο. Έτσι οι κυκλοφοριακές προβλέψεις 

παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες απαιτούν πολυπλοκότερες γνώσεις και 

εξαρτώνται από μεταβλητές που επηρεάζονται άμεσα από την 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη ( το εισόδημα των ανθρώπων, τον αριθμό 

των αυτοκινήτων ), από τη μείωση ή την αύξηση του ελεύθερου χρόνου, 

από την εξέλιξη του πληθυσμού, από τη μείωση του κόστους μεταφοράς 

καθώς επίσης και από τη μείωση του χρόνου του ταξιδιού. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε πως στα πλαίσια της 

μελέτης οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας της δημιουργίας του 

αυτοκινητοδρόμου Τρίπολη- Σπάρτη, υπάγεται και η επί τόπου συνέντευξη 

ταξιδιωτών μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό το σχηματισμό μίας 

ολοκληρωμένης άποψης τόσο για τον αριθμό και το είδος των χρηστών 

όσο και διαφόρων άλλων κοινωνικοοικονομικών στοιχείων, με στόχο την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για τη μελλοντική λειτουργία του έργου . 

Στη συγκεκριμένη μελέτη ελήφθησαν 200 συνεντεύξεις στο ΑΛΕΑ, 

το οποίο βρίσκεται περίπου 50m μετά τη Σήραγγα Αρτεμισίου, στη Νεστάνη 

Αρκαδίας,κατά μήκος της Εθνικής οδού Κόρινθος- Τρίπολη από χρήστες 

του αυτοκινητοδρόμου. 

 

U4.2. Στόχοι Ερωτηματολογίου 
 
Οι συνεντεύξεις με βάση το ερωτηματολόγιο έγιναν τον Ιούλιο του 

2005. Ο συνολικός χρόνος συνεντεύξεων διήρκησε μία εβδομάδα ώστε να 

συμπεριλάβει τόσο τις καθημερινές μέρες όσο και ένα σαββατοκύριακο που 
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έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως κινήσεις χρηστών προς τα χωριά- εξοχικά 

τους και την έλλειψη βαρέων οχημάτων, λόγω της απαγόρευσης 

κυκλοφορίας τους. 

Το ερωτηματολόγιο το οποίο συντάχθηκε περιείχε  δώδεκα ερωτήσεις, 

που έγιναν προς τους χρήστες και είχε σαν στόχο να διερευνήσει : 

 

 Τα ατομικά χαρακτηριστικά των χρηστών όπως φύλο, ηλικία, 

μορφωτικό επίπεδο και επάγγελμα ( πρώτες τέσσερις ερωτήσεις ). Οι 

ερωτήσεις αυτές δεν είχαν άμεση σχέση με τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του αυτοκινητοδρόμου, αλλά μπορούν να οδηγήσουν 

σε χρήσιμα συμπεράσματα κατά την επεξεργασία δεδομένων. 

 Την προέλευση αλλά και τον προορισμό τους ( πέμπτη και έκτη 

ερώτηση ) 

 Το λόγο μετακίνησής τους όπως ψώνια, διασκέδαση- ψυχαγωγία, 

οικογενειακοί λόγοι, επίσκεψη, εργασία, ή οτιδήποτε άλλο (έβδομη 

ερώτηση ). Η πέμπτη και έκτη ερώτηση μπορούν να μας οδηγήσουν 

σε συμπεράσματα για τη διατομή της οδού όσο και για τον 

προσδιορισμό επιβολής διοδίου, αφού αυτά εξαρτώνται από τον 

αριθμό των χρηστών και από το σκοπό μετακίνησης. 

 Το πόσο ικανοποιημένος είναι ο χρήστης  από την κατάσταση του 

οδικού τμήματος Τρίπολης-Σπάρτης (όγδοη ερώτηση ). 

 Το αν δεν είναι ικανοποιημένοι από την κατάσταση του οδικού 

τμήματος Τρίπολης-Σπάρτης και διευκρινιζόταν και ο λόγος για τον 

οποίο δεν είναι ικανοποιημένοι, όπως αυξημένο κόστος διαδρομής, 

μειωμένη ασφάλεια, μεγάλος χρόνος διαδρομής, έλλειψη άνεσης 
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διαδρομής ( ένατη ερώτηση ). Σκοπός της ερώτησης αυτής ήταν να 

εντοπισθούν από τον χρήστη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και 

τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν ή να αποφευχθούν στο νέο 

αυτοκινητόδρομο. 

 Τη συχνότητα χρησιμοποίησης του εν λόγω οδικού τμήματος 

(δέκατη ερώτηση ). Με τα αποτελέσματα των ερωτήσεων αυτών έγινε 

δυνατό να υπολογισθούν τα ταξίδια ανά επιβάτη ανά μήνα και η 

κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με το λόγο μετακίνησής τους.  

 Ποιό ποσοστό θα δεχόντουσαν να πληρώσουν για διόδια στο νέο 

αυτοκινητόδρομο σε σχέση με τις αντιληπτές ωφέλειες που θα έχουν 

αφότου κατασκευασθεί αυτός (εντέκατη ερώτηση ). Η επεξεργασία 

των απαντήσεων των χρηστών σε συνδυασμό με τις προηγούμενες 

ερωτήσεις μπορεί να οδηγήσει σε “ασφαλή” συμπεράσματα για το 

ύψος διοδίων του νέου δρόμου.   

 

 
U4.3.  Αρχές Ερωτηματολογίου 
 
Οι αρχές οι οποίες λήφθηκαν υπ’όψιν για τη σύνταξη του 

ερωτηματολογίου ήταν οι παρακάτω : 

 

 Οι ερωτήσεις ήταν απλά διατυπωμένες και απόλυτα σαφείς ώστε να 

είναι κατανοητές προς το μέσο χρήστη 

 Υπήρχε ομαλή ροή των ερωτήσεων και σε ομογενείς ενότητες 

 Διατηρείτο η ανωνυμία του χρήστη σε ερωτήσεις που αφορούσαν  

προσωπικά του δεδομένα 
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 Ο χρόνος διάρκειας του ερωτηματολογίου δεν ξεπερνούσε τα πέντε 

λεπτά ώστε να μην υπάρχει κούραση και ενόχληση του χρήστη  

 Το δείγμα ήταν τυχαίο. 

 

U4.4.  Αποτελέσματα   Συνεντεύξεων  
 

  ΦΥΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

 

56,70%

43,30%

Άντρες Γυναίκες

Από το σύνολο των ερωτηθέντων 

το 56,7% ήταν άντρες και το 43,3% 

γυναίκες. 

 

 

 

  ΗΛΙΚΙΑ  ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

 

7.50%

30.40%

21.90%

23.00%

14.30% 2.90%

14-23 24-33 34-43 44-54

55-64 >65

Από το σύνολο των ερωτη-

θέντων το 7,5% ανήκε στις ομάδες 

ηλικιών από 14 έως 23 ετών, το 30,4 

% σε  ομάδες ηλικιών από 24 έως 33 

ετών,  το 21,9 %  σε  ομάδες ηλικιών 

από 34 έως 43 ετών ,  το  23,0 % σε ομάδες ηλικιών από 44 έως 54 ετών,  

το  14,3 %  σε ομάδες ηλικιών από 55 έως 64 ετών  και το 2,9 % από 

ηλικίες 65 ετών και πάνω.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πιο μεγάλα ποσοστά 

μετακινουμένων ανήκουν στις “παραγωγικές” ηλικίες  ( κοντά στο 90% )  
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ενώ το υπόλοιπο 10,5 % μοιράζεται κατά 7,5% σε ηλικίες μικρότερες των 

23 ετών και 2,9% σε ηλικίες μεγαλύτερες των 65 ετών.  

 

 

 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

 

21,6%

10,8%20,4%

30,0%

0,4%
6,0%

10,8%

ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ 

ΑΕΙ

Το επίπεδο εκπαίδευσης των 

ερωτηθέντων ήταν 0,4% % αγράμματοι 

, 6 % απόφοιτοι δημοτικού, 10,8 % 

απόφοιτοι γυμνασίου , 21,6% απόφοιτοι 

Λυκείου , 10,8% απόφοιτοι Ιδιωτικής 

σχολής , 20,4% απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. και 30 

% απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Από τα παραπάνω 

προκύπτει πως κοντά το 50% των ερωτηθέντων ήταν απόφοιτοι ανώτερης 

ή ανώτατης εκπαίδευσης , ενώ μειοψηφία αποτελούσαν οι αγράμματοι και 

οι απόφοιτοι δημοτικού.  

 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

 

4,90%2,30%

7,00%

4,70%
30,50%

15,30%

35,30%

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΆΛΛΟ

Όσον αφορά το επάγγελμα 

των ερωτηθέντων  ποσοστό 

32,5% συγκεντρώνουν οι 

δημόσιοι υπάλληλοι, ποσοστό 

33,3% οι ελεύθεροι επαγγελ-

ματίες, ποσοστό 15,6% οι 

ιδιωτικοί  υπάλληλοι, ποσοστό 7,3 

% φοιτητές , ποσοστό 2,3 % άνεργοι και ποσοστό 5,7 % συνταξιούχοι ενώ 
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το υπόλοιπο 3,9% ανήκει σε διάφορες άλλες απαντήσεις. Από τα παραπάνω 

προκύπτει πως περίπου τα 2/3 των ερωτηθέντων είναι 

ελευθεροεπαγγελματίες και δημόσιοι υπάλληλοι.  

 

78,59%

13,84%

4,65% 2,93%

Αθήνα Κόρινθος Ελευσίνα Άλλο

40,50%

32,30%

15,20%

12,00%

Ν.Μεσσηνίας Ν.Αρκαδίας

Ν.Λακωνίας Ν.Αργολίδος

 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

 

Από το διπλανό γράφημα 

παρατηρείται πως η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων έχει ως προέλευση την 

Αθήνα (77,8 %), στη συνέχεια ακολου-

θούν η Κόρινθος με ποσοστό 14,7%, η 

Ελευσίνα με 4,8% και με ποσοστό 2,9 % 

από άλλη προέλευση.  

 

 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

 

Αντίθετα οι προορισμοί 

ποικίλουν με πρώτο σε ποσοστό το 

νομό Μεσσηνίας (40,5%) στη 

συνέχεια το νομό Αρκαδίας με 

ποσοστό (32,3%), τρίτο το νομό 

Λακωνίας με ποσοστό 15,2% και 

τέταρτο  το νομό Αργολίδος (12%).  
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 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

 

21,90%

20,70%
1,20%39,50%

10,90% 5,80%

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΨΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΟΙ ΑΛΛΟ

Όπως φαίνεται και στο διπλανό 

γράφημα από το σύνολο των 

ερωτηθέντων ο σκοπός μετακίνησής 

τους είναι 39,5% για εργασία,  

21,9% για επίσκεψη 20,7 % για 

διασκέδαση , 10,9% για οικογενειακούς λόγους, 1,2% για ψώνια. και 5,8% 

για άλλο σκοπό.  

 

 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ 

ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 

40,00%

23,53%

34,12%

2,35%

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ

Από το σύνολο του δείγματος το 40 % απάντησε πως δεν είναι 

ικανοποιημένο από το εν λόγω οδικό τμήμα, το 23,5 % ότι είναι 

ικανοποιημένο λίγο, το 34,1 % ότι είναι αρκετά ικανοποιημένο, ενώ μόλις 

το 2,3 % ότι είναι πολύ ικανοποιημένο. Από το ποσοστό των απαντήσεων 

μπορούν να εξαχθούν ορισμένα χρήσιμα 

συμπεράσματα για τον υφιστάμενο 

δρόμο, αφού φαίνεται ότι σε ποσοστό 

κοντά στο 64% δεν είναι ικανοποιημένο 

από το υφιστάμενο οδικό τμήμα.  
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 ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ 

 

9,40%

80,00%

8,90%
1,70%

ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Όσοι από τους ερωτηθέντες απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου 

ικανοποιημένοι ή λίγο ικανοποιημένοι 

από το εν λόγω οδικό τμήμα κλήθηκαν 

να απαντήσουν το λόγο για τον οποίο 

δεν είναι. Από το σύνολο των 

απαντήσεων το 80% δεν είναι 

ικανοποιημένο λόγω της μειωμένης 

ασφάλειας που παρουσιάζει ο δρόμος , το 9,4 % για έλλειψη άνεσης 

διαδρομής, το 8,9 % για το μεγάλο χρόνο διαδρομής και μόλις το 1,7 % 

για το υψηλό κόστος διαδρομής.  

 

 ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΟ   ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 

41,67%

50,00%

5,95%
2,38%

ΚΑΜΙΑ 1--5 5--10 >10

 

Ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 41,7 % δεν χρησιμοποιεί το εν 

λόγω οδικό τμήμα  ούτε μία φορά το μήνα, ενώ ένα άλλο εξίσου μεγάλο 

ποσοστό το χρησιμοποιεί από μία έως 5 ( 50 %). Οι χρήστες που 

χρησιμοποιούν ο εν λόγω οδικό τμήμα 

πάνω από 5 φορές το μήνα ανέρχονται 

σε 6 % και ειδικότερα για αυτούς που 

το χρησιμοποιούν πάνω από 10 φορές 

σε 2,4%. 
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  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΥ ΔΕΧΕΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ 

30,20%

29,40%

30,30%

7,50% 2,60%

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

 

Από τα αποτελέσματα των 

απαντήσεων παρατηρείται ότι οι 

χρήστες σε ποσοστό περίπου 

60% δεν δέχονται να πληρώ-

σουν σε διόδια ποσοστό παρα-

πάνω από το 40% του αντιλη-

πτού οφέλους τους. Ακόμα ένα 

30,3% είναι διατεθειμένο να πληρώσει σε διόδια ένα ποσοστό ανάμεσα από 

το 40% και 60%  του αντιληπτού οφέλους. Όπως είναι λογικό όσο 

ανεβαίνει το ποσοστό του διοδίου σε σχέση με το αντιληπτό λειτουργικό 

όφελος υπάρχει μείωση του αριθμού των χρηστών που δέχονται να 

πληρώσουν. Οι χρήστες οι οποίοι δέχονται να πληρώσουν ποσοστό διοδίων 

μεγαλύτερο από 80% πρόκειται αποκλειστικά για ελεύθερο επαγγελματίες 

που έχουν σκοπό μετακίνησής τους την εργασία ή δίνουν μεγάλη σημασία 

στην ασφάλειά τους. 
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U4.5. Σύνθεση της Κυκλοφορίας 
 

Ο κυκλοφοριακός φόρτος αποτελείται από οχήματα διαφόρων ειδών, 

τα οποία διαθέτουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ύψος, πλάτος 

οχήματος, άνω και πλευρικός χώρος ελευθερίας κινήσεων) και επιλέγουν 

διαφορετικές ταχύτητες. 

Στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 4.1) φαίνονται οι μετρήσεις όπως 

δίνονται από:  

a. Τη «Νέα Εθνική Έρευνα Προέλευσης- Προορισμού της οδικής 

κυκλοφορίας» από το γραφείο Δοξιάδη το 1993. 

b. Τη Μελέτη Σκοπιμότητας του οδικού άξονα Τρίπολη- Σπάρτη 

για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗ- ΣΠΑΡΤΗ 

Σύνθεση Κυκλοφορίας Ποσοστά 

Δίκυκλα 1,4 

Επιβατηγά (Ι.Χ. και ΤΑΧΙ) 

και ημιφορτηγά 

78,5 

Λεωφορεία 2,9 

Φoρτηγά 17,2 

 

 

U4.6. Κυκλοφοριακός Φόρτος 
 

Το πιο δύσκολο κομμάτι σε μια μελέτη οδοποϊίας είναι ο 

προσδιορισμός του κυκλοφοριακού φόρτου. Στόχος λοιπόν της 

κυκλοφοριακής ανάλυσης αυτού του κεφαλαίου είναι ο υπολογισμός του 
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κυκλοφοριακού φόρτου που θα αναλάβει το υπο μελέτη οδικό έργο από 

την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι το τέλος της περιόδου αξιολόγησής 

του. 

Για το υπό μελέτη οδικό έργο ισχύουν οι εξής παραδοχές: 

 Έτος έναρξης της κατασκευής του έργου 2006 

 Χρόνος κατασκευής του έργου 3 χρόνια, άρα έτος λειτουργίας του 

έργου 2009 

 Χρονικός ορίζοντας του έργου 20 χρόνια,δηλαδή μέχρι το 2028 

 Σύνθεση της κυκλοφορίας σταθερή και ίδια με τη σημερινή για όλη τη 

διάρκεια 

 Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις γιατί το έργο θα κατασκευαστεί μέσω 

αυτοχρηματοδότησης και οι τυχόν καθυστερήσεις θα ήταν επιβλαβείς 

για την απόδοση της επένδυσης. 

 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαίο να ορίσουμε την Παράγωγη και 

την Προσελκυόμενη Κυκλοφορία: 

UΠαράγωγη ΚυκλοφορίαU είναι η νέα κυκλοφορία που δημιουργείται λόγω 

της κατασκευής του έργου. Η κυκλοφορία αυτή δεν υπήρχε πριν από τη 

διάνοιξη αλλά δημιουργήθηκε λόγω της καλύτερης συγκοινωνιακής 

υποδομής που καθιστά τις μετακινήσεις σε αυτόν τον οδικό διάδρομο πιο 

ελκυστικές. 

UΠροσελκυόμενη ή εκτρεπόμενη Κυκλοφορία Uείναι η κυκλοφορία που 

υπήρχε και πριν από τη διάνοιξη και χρησιμοποιούσε το υφιστάμενο οδικό 

δικτυο. Δημιουργείται καθώς ο νέος άξονας καθίσταται πιο ανταγωνιστικός 

στα πλαίσια του συστήματος μεταφορών της περιοχής. 
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 Η παράγωγη και εκτρεπόμενη κυκλοφορία εκφράζονται σαν ένα 

ποσοστό της κυκλοφορίας που θα είχε το οδικό τμήμα εάν δεν 

κατασκευαζόταν το νέο οδικό έργο και θεωρείται ότι δημιουργείται τα δύο 

πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Σύμφωνα με τη δημοσίευση της 

AASHTO (Πολιτική Γεωμετρικού Σχεδιασμού Αυτοκινητοδρόμων) το 

άθροισμα της παράγωγης και της προσελκυόμενης κυκλοφορίας αναμένεται 

να είναι από 5% έως 25% της υπάρχουσας. Το ποσοστό αναφέρεται σε 

περιοχές με συνθήκες οικονομικής ισορροπίας.FP

1 

 

U4.7. Εκτίμηση της Διαχρονικής Εξέλιξης του Κυκλοφοριακού 
Φόρτου 
 
U4.7.1 Μαθηματική προσομοίωση της κυκλοφορίας 
 
 Η αφετηρία κάθε μελέτης στα πλαίσια του σχεδιασμού ενός 

συστήματος μεταφορών είναι η πλήρης κατανόηση του φαινομένου των 

μεταφορών. Το φαινόμενο αυτό εξελίσσεται δυναμικά μέσα στο χρόνο και 

αλληλεπιδρά με μια σειρά από παράγοντες ανάπτυξης της περιοχής. Στο 

σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητη η συλλογή και εκτίμηση μιας σειράς 

παραμέτρων των μεταφορών,όπως είναι οι κινήσεις που δημιουργούνται 

μεταξύ περιοχών, η επιλογή του μεταφορικού μέσου κ.α. Επειδή θα πρέπει 

να γίνει προβολή των σημείων αυτών στο μέλλον θα πρέπει το πρότυπο 

που θα χρησιμοποιηθεί να μην είναι ασταθές (μικρές μεταβολές στα 

δεδομένα να μην επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στα αποτελέσματα) και να 

καθορίζονται από τα στοιχεία που μπορούν να εκτιμηθούν στο μέλλον με 

σχετική ακρίβεια. 

                                                 
P

1
P Σχεδιασμός των μεταφορών και κυκλοφοριακή τεχνική, Ι.Μ. Φρατζεσκάκης- Γ.Α. 
Γιαννόπουλος 

  67 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 Στο σχεδιασμό των μεταφορών χρησιμοποιείται μια διαδικασία 

τεσσάρων βημάτων, χρησιμοποιούνται τα εξής πρότυπα για κάθε ένα μέρος 

του φαινομένου: 

a) UΓένεση ΜετακινήσεωνU: εξετάζεται ο τρόπος δημιουργίας των 

μετακινήσεων πυο παράγει ή έλκει κάθε ζώνη. Η γένεση των 

μετακινήσεων έχει δύο σκέλη, το σκέλος της παραγωγής (τι 

μετακινήσεις παράγονται, ξεκινάνε από μια περιοχή) και την 

προσέλκυση των μετακινήσεων (τι μετακινήσεις προσελκύονται από- 

φτάνουν σε μια περιοχή). Τα διάφορα πρότυπα που χρησιμοποιούνται 

για τη γένεση των μετακινήσεων είναι το πρότυπο παλινδρόμισης, το 

πρότυπο με ανάλυση κατά κατηγορίες και το πρότυπο παραγωγής 

μετακινήσεων με ανάλυση κατά άτομα- εξατομικευμένα πρότυπα. 

b) UΚατανομή των μετακινήσεων: Uεπιλέγεται ο τόπος μεταφοράς, 

δηλαδή το άλλο άκρο της μετακίνησης. Εδώ υπολογίζεται ο αριθμός 

των μετακινήσεων που πραγματοποιείται μεταξύ κάθε ζεύγους ζωνών 

καθώς και ο αριθμός εισόδων και εξόδων από και πρός την περιοχή 

μελέτης. Τα διάφορα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την 

κατανομή των μετακινήσεων είναι το πρότυπο βαρύτητας, το 

πρότυπο Fratar και το πρότυπο πιθανότητας ή ευκαιρίας. 

c) UΕπιλογή του μέσου μεταφοράς:U επιλέγεται το μεταφορικό μέσο 

που θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση της μετακίνησης από 

όλες τις προσφερόμενες εναλλακτικές λύσεις. Τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται ονομάζονται πρότυπα επιλογής μέσου και είναι 

πρότυπα επιλογής μέσου με γνωστές τις κατανομές, χωρίς 
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καταμερισμό στο δίτκυο- καμπύλες καταχωρισμού και πρότυπα 

επιλογής μέσου με σύγχρονη κατανομή των μετακινήσεων. 

d) UΚαταμερισμός της κυκλοφορίας: Uεπιλέγεται η διαδρομή που θα 

ακολουθήσει το κάθε μεταφορικό μέσο, μεταξύ των διάφορων 

εναλλακτικών δυνατών διαδρομών. Τα πρότυπα καταμερισμού στο 

δίκτυο είναι η μέθοδος του όλα ή τίποτα, η μέθοδος της 

περιορισμένης χωρητικότητας συνδέσμου και τα διαγράμματα 

διαχωρισμού μεταξύ δικτύου ελεύθερων και ταχείων λεωφόρων και 

δικτύου λοιπών οδών. 

 

U4.7.2 Μαθηματική προσομοίωση της κυκλοφορίας στο υπό μελέτη 
οδικό τμήμα 
 

Στην παρούσα εργασία είναι απαραίτητη η πρόβλεψη του 

κυκλοφοριακού φόρτου του υπό μελέτη οδικού τμήματος για τη διάρκεια 

λειτουργίας του έργου. Ο υπολογισμός της έγινε με μαθηματική 

προσομοίωση με τη χρήση του προγράμματος MOTORS 

TRANSPORTATION PACKAGE ( έκδοση 1987). 

 

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή της μεθόδου της μαθηματικής 

προσομοίωσης σαν περιοχές γένεσης των μετακινήσεων θεωρήθηκαν οι 25 

ζώνες που χωρίστηκε η Ελλάδα, οι οποίες φαίνονται στον Πίνακα 4.2 στο 

Παράρτημα. 

 Οι ζώνες που δημιουργήθηκαν δεν περιλαμβάνουν τις μετακινήσεις 

από και προς τα νησιά παρά μόνο την ηπειρωτική χώρα. Αυτό συμβαίνει 

γιατί η κυκλοφορία αυτή θεωρείται μικρή. Επίσης παρατηρείται ότι μπορούν 

να γίνουν υπολογισμοί μόνο μεταξύ των ζωνών και όχι εντός κάθε ζώνης. 
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Δηλαδή μπορούν να υπολογιστούν οι μετακινήσεις από τη ζώνη 1 στην 2 

και αντίστροφα αλλά δεν μπορούν να υπολογιστούν από ένα σημείο της 

ζώνης 1 σε ένα άλλο σημείο της ίδιας ζώνης.  

 

Επίσης οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στο υπό μελέτη οδικό έργο 

έχουν διαιρεθεί σε μικρές ζώνες, σε επίπεδο επαρχίας, ενώ αυτές που είναι 

πιο απομακρυσμένες σε μεγαλύτερες. Αυτό συμβαίνει γιατί μας 

ενδιαφέρουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι μετακινήσεις από τις περιοχές 

που βρίσκονται κοντά στην περιοχή επιρροής του έργου. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι νομοί από τους οποίους διέρχεται 

το υπό μελέτη οδικό τμήμα, π.χ οι νομοί Αρκαδίας, Αργολίδος, Λακωνίας 

και Μεσσηνίας καθώς και τις Αττικής έχουν διαιρεθεί σε ζώνες στο επίπεδο 

της επαρχίας, ενώ οι απομακρυσμένοι από το έργο νομοί π.χ Χαλκιδικής, 

Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Θεσσαλονίκης, Κιλκής, Ροδόπης περιέχονται σε 

μία ζώνη. 

Από τα δύο πρώτα βήματα της μεθόδου της μαθηματικής 

προσομοίωσης (η φάση της γένεσης των μετακινήσεων και η φάση της 

κατανομής των μετακινήσεων) προκύπτει ο Πίνακας Προέλευσης- 

Προορισμού. Ο Πίνακας αυτός είναι ένας τετραγωνικός Πίνακας 25Χ25 

που δίνει τον κυκλοφοριακό φόρτο από τη μια ζώνη στην άλλη. Η 

δημιουργία ενός τέτοιου πίνακα καθίσταται δύσκολη, γιατί απαιτεί 

πολύπλοκα στοιχεία, όπως απογραφές, μετρήσεις και υπολογισμούς. 

Χρησιμοποιείται λοιπόν ο Πίνακας Προέλευσης Προορισμού που 

δημιουργήθηκε από το γραφείο Δοξιάδη στα πλαίσια της Νέας Εθνικής 

Έρευνας Προέλευσης- Προορισμού (1995). Στα πλαίσια αυτής της έρευνας 
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η Ελλάδα είχε χωριστεί σε 126 ζώνες σε επίπεδο επαρχίας και είχε 

δημιουργηθεί ένας Πίνακας 126Χ126 που περιείχε την μέση κυκλοφορία 

μεταξύ των επαρχιών αλλά και τις διεθνείς μετακινήσεις. 

Στο συγκεκριμένο Πίνακα που καλούμαστε να δημιουργήσουμε, 

εργαστήκαμε ως εξής: αρχικά θεωρήθηκε ότι κάθε μία από τις 25 ζώνες 

που ορίσθηκαν αποτελεί ακέραιο αριθμό ενός ή περισσότερων από τις 126 

ζώνες τις μελέτης Δοξιάδη. Στη συνέχεια αθροίζοντας την κυκλοφορία 

όπως αθροίζονται και οι 126 ζώνες για να δώσουν τις 25 προκύπτει ο 

Πίνακας 25Χ25. Οι εσωτερικές μετακινήσεις μεταξύ των ζωνών δεν 

υπολογίζονται, επομένως ο τετραγωνικός Πίνακας που προκύπτει έχει τα 

στοιχεία της διαγωνίου του ίσα με μηδέν. 

Στη Νέα Εθνική Έρευνα Προέλευσης- Προορισμού έχουν υπολογιστεί 

3 πίνακες για τις χρονολογίες 1993, 2000, 2010. Στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες που αφορούν το 2000 και 2010, ενώ με 

γραμμική παρεμβολή έγινε η πρόβλεψη του κυκλοφοριακού φόρτου για το 

2028. 

Στο τρίτο βήμα της μαθηματικής προσομοίωσης επιλέγεται το μέσο 

μεταφοράς των μετακινήσεων. Στο σημείο αυτό θεωρείται ότι οι 

μετακινήσεις γίνονται αποκλειστικά από το οδικό δίκτυο. Η υπόθεση αυτή 

που γίνεται, να αγνοηθούν δηλαδή τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, όπως ο 

σιδηρόδρομος, τα πλοία και τα αεροπλάνα, θεωρείται ασφαλής εξαιτίας του 

ανεπαρκούς σιδηροδρομικού δικτύου και των ακριβών μετακινήσεων των 

αεροπλάνων. 

Στο τέταρτο και τελευταίο βήμα της μεθόδου γίνεται επιλογή της 

διαδρομής του μεταφορικού μέσου. Για να πραγματοποιηθούν οι 
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μετακινήσεις αυτές θα πρέπει να ορισθεί ένα δίκτυο που θα αναλάβει αυτές 

τις οδικές μετακινήσεις. Το δίκτυο αυτό θεωρούμε ότι αποτελείται από το 

Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο (Ιόνια Οδός, Εγνατία Οδός, Π.Α.Θ.Ε.) και από 

μια ομάδα εθνικών οδών. Το δίκτυο αυτό με την πάροδο των ετών 

μεταβάλλεται, έτσι ενώ αρχκά είχε θεωρηθεί ένα δίκτυο για το 2000, αυτό 

μεταβλήθηκε το 2010 λόγω της ολοκλήρωσης των έργων, π.χ. Εγνατία 

Οδός, Π.Α.Θ.Ε.,κτλ. Λόγω έλλειψης δημιουργίας άλλων εθνικών οδών το 

δίκτυο του 2028 θεωρείται ίδιο με αυτό του 2000. Τα απαραίτητα στοιχεία 

εισαγωγής για τη δημιουργία του δικτύου είναι η ταχύτητα, η απόσταση και 

η κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού. Στοιχεία τα οποία πάρθηκαν κυρίως 

από την Νέα Εθνική Έρευνα Προέλευσης- Προορισμού. 

Στη συνέχεια απαιτείται να εκτιμηθεί ο καταμερισμός στο δίκτυο, 

δηλαδή πόσες και ποιές μετακινήσεις θα γίνουν μέσω κάθε δυνατής 

διαδρομής. Η εύρεση των πιθανότερων μετακινήσεων έγινε με το 

πρόγραμμα MOTORS TRANSPORTATION PACKAGE ( έκδοση 1987). 

Οι χρήστες επιλέγουν την ελάχιστη σε χρόνο μετακίνηση ανάμεσα σε δύο 

σημεία. Η επιλογή αυτή γίνεται γιατί θεωρείται σημαντικότερη η 

εξοικοκόμηση χρόνου αντί του ελάχιστου μήκους μετακίνησης.  

Για να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος εύρεσης των διαδρομών στο δίκτυο 

απαιτείται μια περιγραφή-κωδικοποίηση, η οποία αποτελείται από τα εξής 

στάδια: 

 UΚΕΝΤΡΟΕΙΔΗΣ (centroid): Uείναι ένα ιδεατό σημείο προέλευσης ή 

προορισμού όλων των μετακινήσεων από ή πρός μια ζώνη. Σε κάθε ζώνη 

αντιστοιχεί ένα κεντροειδές το οποίο έχει αρίθμηση ίδια με τη ζώνη. Έτσι 

προκύπτουν συνολικά 25 κεντροειδή. 
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 UΚΟΜΒΟΣ (node) : Uείναι μία οποιαδήποτε κορυφή του δικτύου που 

αντιστοιχεί σε μια πραγματική ή ιδεατή διασταύρωση οδών. Η αρίθμησή 

τους ξεκινάει από το 26 (αφού τα πρώτα 25 νούμερα αντιστοιχούν στα 

κεντροειδή). 

 UΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (link) : Uείναι η σύνδεση με συγκεκριμένη φορά μεταξύ 

δύο κόμβων. Όταν ο σύνδεσμος συνδέεται με κεντροειδές λέγεται 

ψευδοσύνδεσμος. Όταν συνδέει δύο κόμβους που δεν είναι κανένας 

κεντροειδής λέγεται σύνδεσμος και αποτελεί πραγματικό οδικό τμήμα. 

Μεταξύ κάθε δύο κόμβων δημιουργούνται δύο σύνδεσμοι γιατί όλα τα 

οδικά τμήματα επιτρέπουν κινήσεις και προς τις δύο φορές.Για κάθε 

σύνδεσμο πρέπει να είναι γνωστά  το μήκος του, η ταχύτητα διάσχισής 

του και η κυκλοφοριακή του ικανότητα.Για τους ψευδοσύνδεσμους τα 

στοιχεία αυτά θεωρούνται ίσα με το μηδέν. 

 UΔΙΑΔΡΟΜΗ (path): Uείναι μια διαδοχική σειρά συνδέσμων 

πηγαίνοντας από το ένα κεντροειδές στο άλλο. 

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρησιμοποιεί τις εξής μεθόδους: 

a. τη μέθοδο «όλα ή τίποτα», όπου επιλέγεται η διαδρομή με 

κριτήριο την ελαχιστοποίηση της παραμέτρου που επιλέγεται σαν 

αποφασιστική,π.χ. ο χρόνος. 

b. τη μέθοδο «με περιοριστική ικανότητα», όπου καθορίζεται η 

σχέση του φόρτου και της κυκλοφοριακής ικανότητας με την 

ταχύτητα κυκλοφορίας πάνω σε κάθε σύνδεσμο, με αποτέλεσμα 

αύξηση του φόρτου να οδηγεί σε μείωση της ταχύτητας και αύξηση 

του χρόνου διαδρομής. Έτσι γίνεται ανακατανομή των μετακινήσεων 
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στο δίκτυο και καθίσταται αδύνατο να γίνει υπερφόρτωση του 

οδικού τμήματος. 

 

Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε η δεύτερη μέθοδος, η 

οποία δίνει πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα. 

Έχοντας τον Πίνακα Προέλευσης-Προορισμού και το δίκτυο για κάθε 

έτος (2000, 2010, 2028), εφαρμόσαμε την επιλεγείσα μέθοδο 

καταμερισμού των μετακινήσεων στο δίκτυο για κάθε έτος. Έτσι 

υπολογίστηκε ο μέσος ημερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος για κάθε έτος 

(2000, 2010, 2028). Ο μέσος ημερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος για τα έτη 

2000, 2010, 2028 φαίνεται στους πίνακες 4.3, 4.4, 4.5 αντίστοιχα στο 

παράρτημα. 

Με την παραπάνω μέθοδο της μαθηματικής προσομοίωσης 

υπολογίστηκε και ο μέσος κυκλοφοριακός φόρτος και για το υπό μελέτη 

οδικό τμήμα. Το τμήμα αυτό αντιστοιχεί στο δίκτυο που δημιουργήθηκε για 

τη μέθοδο με την επαλληλία των συνδέσμων που φαίνονται στον Πίνακα 

4.6. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6.: ΜΕΣΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΣΤΟ 
ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 

ΕΤΟΣ 
ΜΕΣΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ 

ΦΟΡΤΟΣ 
2000 653 
2010 1752 
2028 5922 
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7BΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

8BΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 
 
U5.1 Γενικά 
 

Μετά από την ανάλυση του υπό μελέτη οδικού τμήματος γίνεται ο 

προσδιορισμός του εν λόγω οδικού τμήματος. Η επιλογή της τυπικής 

διατομής καθορίζεται σύμφωνα με τα κυκλοφοριακά, οικονομικά και 

κατασκευαστικά κριτήρια. Τα κυκλοφοριακά κριτήρια αφορούν την 

κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού και την ασφάλεια για τους χρήστες. 

Οικονομικά κριτήρια θεωρούνται τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα, από τα 

οποία ζητείται νε προέλθει η μέγιστη ωφέλεια. Οι παράμετροι που 

επηρεάζουν την επιλογή της τυπικής διατομής είναι:FP

1 

 Η κατηγορία της οδού 

 Η ταχύτητα μελέτης 

 Ο φόρτος 

 Η σύνθεση της κυκλοφορίας 

 Η επιθυμητή στάθμη εξυπηρέτησης 

 Η σχέση της οδού με τον παρόδιο χώρο 

 

U5.2 Υπολογισμός 30UPU

ου
UPU Ωριαίου Φόρτου για το υπό Μελέτη Οδικό 

Τμήμα 
 

Για τη σωστή διαστασιολόγηση της οδού που θα προσφέρει το 

ζητούμενο επίπεδο εξυπηρέτησης, αποφεύγοντας συνθήκες κυκλοφοριακής 

συμφόρησης με την απαραίτητη οικονομικότητα, η επιλογή της τυπικής 

διατομής γίνεται με βάση τον 30P

ο
P μέγιστο ωριαίο φόρτο. Ως 30P

ος
P ωριαίος 

φόρτος νοείται ο φόρτος της 30P

ης
P πιο φορτισμένης μέρας του έτους, 

                                                 
P

1
P Σημειώσεις Οδοποϊίας, Ψαριανός Βασίλης, Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 
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δηλαδή το φόρτο που μπορεί να ξεπεραστεί μόνο για 30 συνολικά ώρες 

κατά τη διάρκεια ενός έτους. Οι πιθανότητες υπέρβασης του φόρτου αυτού 

είναι, σύμφωνα με το Highway Capacity Manual μόνο το 0,34%, επομένως 

ο ωριαίος φόρτος δεν θα υπερβεί τον 30P

ο
P ωριαίο φόρτο. Συνεπώς 

θεωρείται ότι προσεγγίζει με σχετική ακρίβεια τους φόρτους αιχμής. 

Επιπρόσθετα, συμφωνα με το Highway Capacity Manual ο 30P

ος
P 

ωριαίος φόρτος για τους αυτοκινητόδρομους ισούται με το 12,7% έως το 

13,6% του μέσου ημερήσιου φόρτου. Τα τελευταία χρόνια η 

διαστασιολόγηση της οδού υπολογίζεται με βάση τον 50P

ο
P μέγιστο ωριαίο 

φόρτο, ο οποίος ισούται με το 12% του μέσου ημερήσιου κυκλοφοριακού 

φόρτου. Στην παρούσα μελέτη όμως στοχεύεται η εξασφάλιση υψηλού 

επιπέδου εξυπηρέτησης επομένως η τυπική διατομή υπολογίζεται με βάση 

τον 30P

ο
P ωριαίο φόρτο. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο 30P

ος
P ωριαίος φόρτος ισούται 

με το 13% του μέσου ημερήσιου κυκλοφοριακού φόρτου.FP

2 

     ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ Μ.Ε.Α. 
Συντελεστής μετατροπής σε 

Μ.Ε.Α. 
Κατηγορία οχημάτων 

Δίκυκλα 0,5 

Επιβατηγά (Ι.Χ. και ΤΑΧΙ) 

και ημιφορτηγά 

1 

Λεωφορεία 2 

Φιρτηγά 3 

 

Για τη μετατροπή των διάφορων κατηγοριών οχημάτων σε 

συγκρίσιμες μονάδες χρησιμοποιείται σαν βασική μονάδα το αυτοκίνητο και 

οι φόρτοι εκφράζονται σαν μονάδες επιβατικών αυτοκινήτων. Οι 
                                                 
P

2
P Σύστημα Σύμβασης Παραχώρησης, Α.Καλτσούνης(2001) 
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συντελεστές αυτής της μετατροπής για τις κατηγορίες των οχημάτων 

δίνονται από τον Πίνακα 5.1. 

Επίσης στο προηγούμενο κεφάλαιο έχει εκτιμηθεί η σύνθεση της 

κυκλοφορίας η οποία είναι: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗ- ΣΠΑΡΤΗ 

Σύνθεση Κυκλοφορίας Ποσοστά 

Δίκυκλα 1,4 

Επιβατηγά (Ι.Χ. και ΤΑΧΙ) 

και ημιφορτηγά 

78,5 

Λεωφορεία 2,9 

Φoρτηγά 17,2 

 

Άρα ο συντελεστής μετατροπής της κυκλοφορίας σε οχήματα σε 

κυκλοφορία σε Μ.Ε.Α. είναι: 

 0,5* 0,014 +1* 0,785 +2* 0,029 +3* 0,172 = 1,37 

   

Η μέση ημερήσια κυκλοφορία στο οδικό τμήμα Τρίπολη- Σπάρτη που 

εξήχθηκε από το πρόγραμμα MOTORS TRANSPORTATION PACKAGE ( 

έκδοση 1987) για τα έτη 2000, 2010 και 2028 είναι 3.665, 9.837και 

33.249 οχήματα ανά ημέρα αντίστοιχα. Έχουμε υπολογίσει το μέσο 

ημερήσιο κυκλοφοριακό φόρτο του υπό μελέτη οδικού τμήματος για τις 

χρονολογίες 2000, 2010, 2028. Θεωρώντας γραμμική αύξηση για τις 

ενδιάμεσες χρονολογίες υπολογίζουμε το μέσο ημερήσιο κυκλοφοριακό 

φόρτο για κάθε έτος σε οχήματα/ ημέρα, σε Μ.Ε.Α./ημέρα και σε Μ.Ε.Α./ 
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ώρα, οι οποίοι φαίνονται στους παρακάτω πίνακες (Πίνακες 5.3.,  5.4., 

5.5.) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3. Μέσος Ημερήσιος Κυκλοφοριακός Φόρτος 
(οχήματα/ ημέρα) 

ΕΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΣΠΑΡΤΗ 
2000 653 
2001 720 
2002 795 
2003 878 
2004 969 
2005 1069 
2006 1180 
2007 1303 
2008 1438 
2009 1587 
2010 1752 
2011 1875 
2012 2006 
2013 2146 
2014 2297 
2015 2457 
2016 2629 
2017 2813 
2018 3010 
2019 3221 
2020 3446 
2021 3688 
2022 3946 
2023 4222 
2024 4518 
2025 4834 
2026 5172 
2027 5534 
2028 5922 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.  Μέσος Ημερήσιος Κυκλοφοριακός Φόρτος 
(ΜΕΑ/ ημέρα) 

ΕΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΣΠΑΡΤΗ 
2000 5021 
2001 5542 
2002 6117 
2003 6752 
2004 7452 
2005 8225 
2006 9079 
2007 10021 
2008 11060 
2009 12208 
2010 13477 
2011 14420 
2012 15430 
2013 16510 
2014 17665 
2015 18902 
2016 20225 
2017 21641 
2018 23156 
2019 24777 
2020 26511 
2021 28367 
2022 30353 
2023 32477 
2024 34751 
2025 37183 
2026 39786 
2027 42571 
2028 45551 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5.  30P

ος
P Ωριαίος Κυκλοφοριακός Φόρτος 

(ΜΕΑ/ ώρα) 

ΕΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΣΠΑΡΤΗ 
2000 653 
2001 720 
2002 795 
2003 878 
2004 969 
2005 1069 
2006 1180 
2007 1303 
2008 1438 
2009 1587 
2010 1752 
2011 1875 
2012 2006 
2013 2146 
2014 2297 
2015 2457 
2016 2629 
2017 2813 
2018 3010 
2019 3221 
2020 3446 
2021 3688 
2022 3946 
2023 4222 
2024 4518 
2025 4834 
2026 5172 
2027 5534 
2028 5922 

 

U5.3 Στάθμες Εξυπηρέτησης 
 

 Ανάλογα με την κυκλοφοριακή ικανότητα μιας οδού θεωρείται ότι 

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 και τη δυσχέρεια 

πραγματοποίησης ελιγμών για την απεμπλοκή από τους περιορισμούς 

αυτούς τόσο από άποψη ασφάλειας όσο και άνεσης. 
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 Γενικά έξι στάθμες εξυπηρέτησης έχουν ορισθεί ώστε να διακρίνουν 

τις λειτουργικές απαιτήσεις. Οι τέσσερις αφορούν την περιοχή τιμών του 

φόρτου πριν από τη χωρητικότητα (στάθμες A-D), η πέμπτη την περιοχή 

αυτή όπου οι τιμές πλησιάζουν τη χωρητικότητα (στάθμη Ε), και τέλος η 

έκτη  την συμφορημένη ροή (στάθμη F). Η στάθμη Α αφορά τις καλύτερες 

κυκλοφοριακές συνθήκες, ενώ η στάθμη F τις δυσμενέστερες. 

Αναλυτικότερα οι στάθμες εξυπηρέτησης περιγράφονται παρακάτω:FP

3 

UΣτάθμη Εξυπηρέτησης Α:U 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. 

UΣτάθμη Εξυπηρέτησης Β:U  Σταθερή ροή, οι ταχύτητες αρχίζουν να 

περιορίζονται. Οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη λωρίδα 

κυκλοφορίας. 

UΣτάθμη Εξυπηρέτησης C:U  Σταθερή ροή αλλά η ταχύτητα και οι ελιγμοί 

ελέγχονται περισσότερο από τους κυκλοφοριακούς φόρτους. Η δυνατότητα 

επιλογής ταχύτητας, λωρίδας κυκλοφορίας και προσπεράσματος 

περιορίζεται για τους περισσότερους οδηγούς.Η ταχύτητα λειτουργίας 

βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και οι κυκλοφοριακοί φόρτοι 

εξυπηρετήσεως θεωρούνται κατάλληλοι για τη μελέτη οδικών συστημάτων. 

UΣτάθμη Εξυπηρέτησης D:U  Ασταθής ροή, αλλά διατήρηση ανεκτών 

ταχυτήτων λειτουργίας. Μεταβολές στον κυκλοφοριακό φόρτο και 

προσωρινοί περιορισμοί της ροής μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές 

πτώσεις στην ταχύτητα λειτουργίας. Μειωμένη ελευθερία ελιγμών και μικρή 

                                                 
P

3
P Σχεδιασμός των Μεταφορών και κυκλοφοριακή τεχνική, Ι.Μ. Φρατζεσκάκης-Γ.Α. 
Γιαννόπουλος 
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άνεση οδήγησης, αλλά οι συνθήκες αυτές είναι ανεκτές για περιορισμένα 

χρονικά διαστήματα. 

UΣτάθμη Εξυπηρέτησης Ε:U Ταχύτητες λειτουργίας μικρότερες από στάθμη 

εξυπηρέτησης D με κυκλοφοριακούς φόρτους κοντά στην κυκλοφοριακή 

ικανότητα. Ασταθής ροή με αναγκαστικές διακοπές για περιορισμένα 

χρονικά διαστήματα. 

 UΣτάθμη Εξυπηρέτησης F:U Αναγκαστική ροή με μικρή ταχύτητα, οι 

κυκλοφοριακοί φόρτοι βρίσκονται πάνω από την κυκλοφοριακή ικανότητα. 

Οι ταχύτητες μειώνονται σημαντικά και μπορεί να συμβούν διακοπές 

πορείας για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα.Σε ακραίες περιπτώσεις η 

ταχύτητα και ο κυκλοφοριακός φόρτος μπορεί να μηδενισθούν. 

 

 Για οικονομικούς λόγους σε όλη τη διάρκεια χρήσεως των 

αυτοκινητοδρόμων το ΥΠΕΧΩΔΕ εξέδωσε στις «Οδηγίες Μελετών Οδικών 

Έργων» ως ανώτατο όριο εξυπηρέτησης το Β ενώ ως κατώτατο το D.FP

4 

 

U5.4  Προσδιορισμός Κυκλοφοριακής Ικανότητας του υπό Μέλετη 
Οδικού Τμήματος Ανάλογα με την Επιλεγόμενη Στάθμη 
ΕξυπηρέτησηςUFP

5 
 
 Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τμήματος ορίζεται ως ο 

μέγιστος φόρτος που μπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται 

συγκεκριμένες λειτουργικές συνθήκες. Δηλαδή ο προσδιορισμός της 

ικανότητας αποτελεί βασικό στοιχείο της αξιολόγησης του επιπέδου 

προσφοράς του μεταφορικού έργου που εξυπηρετεί το τμήμα αυτό είτε 

βρίσκεται σε λειτουργία, είτε υπό μελέτη ή σχεδιασμό. Κατά συνέπεια, η 

εκτίμηση της ικανότητας υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες απαιτείται ώστε 

                                                 
P

4
P ΥΠ.ΧΩ.Δ.Ε. 

P

5
P Σημειώσεις Κυκλοφοριακής Τεχνικής, Μάριος Κονταράτος, Αθήνα 1999 
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να λαμβάνονται ορθές αποφάσεις τόσο για τη σχεδίαση κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων όσο και για το σχεδιασμό ενός νέου οδικού έργου. Η εκτίμηση 

της ικανότητας βασίζεται σε μία σειρά υπολογισμούς και υποθέσεις το 

σύνολο των οποίων ονομάζεται ανάλυση της κυκλοφοριακής ικανότητας 

και παρατίθεται παρακάτω. 

 Ο φόρτος των ιδανικών συνθηκών για κάθε στάθμη εξυπηρέτησης 

δίνεται από τον παρακάτω Πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6. Κυκλοφοριακή ικανότητα στους αυτοκινητόδρομους(για 
ταχύτητα 120 χιλ/ώρα) 

Στάθμη 
Εξυπηρέτησης 

Μέση 
ταχύτητα(χιλ/ωρα) 

Φόρτος 
(οχ/ώρα/λωρίδα) 

Α 120 750 
Β 115 1150 
C 102 1530 
D 98 1960 
F 96 2300 

 

 Ο πραγματικός όμως μέσος φόρτος που μπορεί να εξυπηρετηθεί σε 

πραγματικές συνθήκες (πραγ Φ) είναι μικρότερος αυτού των ιδανικών 

συνθηκών(ιδαν Φ) λόγω: 

 Της κίνησης των βαρέων οχημάτων που επιβραδύνουντην 

κυκλοφορία κυρίως στις ανωφέρειες, 

 Του μικρότερου πλάτους της λωρίδας κυκλοφορίας και το μικρότερο 

πλευρικό διάκενο, 

 Της σημαντικής κίνησης χρηστών που δεν χρησιμοποιούν συχνά το 

οδικό τμήμα ώστε δεν είναι εξοικειωμένοι με τα χαρακτηριστικά του. 

 

Κατά συνέπεια ο πραγματικός φόρτος για κάθε στάθμη 

εξυπηρέτησης για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας υπολογίζεται ως εξής: 

(πραγ Φ)= (ιδαν Φ) * (ΣΒΟ) * (ΣΔ) * (ΣΜΕΧ) 
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Ενώ για κάθε κατεύθυνση υπολογίζεται από τη σχέση: 

(πραγ Φ)= (ιδαν Φ) * (ΣΒΟ) * (ΣΔ) * (ΣΜΕΧ) * Ν 

Όπου: 

 (ΣΒΟ): είναι ο συντελεστής μείωσης λόγω βαρέων οχημάτων 

και δίνεται από τον Πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7. Συντελεστής μείωσης λόγω παρουσίας βαρέων οχημάτων 

Επίπεδο έδαφος Λοφώδες έδαφος Ορεινό έδαφος 

1/(1+0,5*ΒΟ) 1/(1+2,0*ΒΟ) 1/(1+5,0*ΒΟ) 

 

 Για το υπό μελέτη οδικό τμήμα έχουμε ποσοστό βαρέων 

οχημάτων   και έδαφος επίπεδο   άρα είναι: (ΣΒΟ)=1/ (1+0.5* BO) = 0.92 

 (ΣΔ): είναι ο συντελεστής μείωσης λόγω του πλάτους λωρίδας 

και πλευρικού διαχωρισμού, υπολογίζεται από τον Πίνακα 5.8. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8. Συντελεστής μείωσης λόγω του πλάτους λωρίδας και 
πλευρικού διαχωρισμού 

Εμπόδιο από τη μία 
πλευρά 
Πλάτος 
λωρίδας(μέτρα) 

Εμπόδιο και από τις 
δύο πλευρές 
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 
 

Το υπό μελέτη οδικό τμήμα θα έχει πλάτος κυκλοφορίας 3,75 μέτρα 

και πλευρικό διάκενο 2,00 μέτρα άρα ο (ΣΔ)=1. 
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 (ΣΜΕΧ): είναι ο συντελεστής μείωσης λόγω μη εξοικειωμένων 

χρηστών του δρόμου, που δίνεται από τον Πίνακα 5.9: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9. Συντελεστής μείωσης λόγω μη εξοικειωμένων χρηστών του 
δρόμου 

Χαρακτηριστικά 
χρηστών 

Συντελεστής (ΣΜΕΧ) 

Καθημερινοί χρήστες 1,00 

Μη-εξοικειωμένοι 

χρήστες 

0,75-0,99 

 

Το υπό μελέτη οδικό τμήμα θα εξυπηρετεί εκτός από τοπικές και 

υπερτοπικές αλλά και διευρωπαϊκές, επομένως πολλοί χρήστες θα 

χρησιμοποιούν το τμήμα αυτό για πρώτη φορά, άρα θεωρούμε ότι θα 

υπάρχουν και μη εξοικειωμένοι χρήστες και θεωρούμε τον (ΣΜΕΧ)=0,90. 

 

 (Ν): είναι ο αριθμός των λωρίδων κάθε κετεύθυνσης 
κυκλοφορίας. 

   

Άρα υπολογίζουμε τις τιμές του (πραγ Φ) για κάθε λωρίδα 

κυκλοφορίας ανάλογα με τη στάθμη εξυπηρέτησης και προκύπτει ο 

Πίνακας 5.10. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10. Πραγματικός Φόρτος ανά λωρίδα κυκλοφορίας με βάση 
την παρεχόμενη στάθμη εξυπηρέτησης. 

Πραγματικός Φόρτος ανά λωρίδα 
κυκλοφορίας 

(οχήματα/ ώρα/ λωρίδα) 
Στάθμη Εξυπηρέτησης 

A 621 
B 952 
C 1267 
D 1627 
E 1905 
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Αν επιλεγεί για το υπό μελέτη οδικό τμήμα τυπική διατομή με δύο 

λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τότε οι τιμές του πραγματικού 

φόρτου για το σύνολο της οδού θα είναι: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11. Συνολικός Πραγματικός Φόρτος για 4 λωρίδες 
κυκλοφορίας με βάση την παρεχόμενη στάθμη εξυπηρέτησης. 

Πραγματικός Φόρτος συνολικά 
(οχήματα/ ώρα) 

Στάθμη Εξυπηρέτησης 

A 2484 
B 3808 
C 5068 
D 6508 
E 7620 

 

Από τον Πίνακα 5.5. και τον 5.11. υπολογίζουμε την παρεχόμενη 

στάθμη εξυπηρέτησης του υπό μελέτη οδικού έργου από το έτος 

λειτουργίας 2009 έως το 2028 για αυτοκινητόδρομο με 2 λωρίδες ανά 

κατεύθυνση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.12. Προσφερόμενη Στάθμη Εξυπηρέτησης Αυτοκινητόδρομου 
με δύο Λωρίδες Κυκλοφορίας ανά Κατεύθυνση 
 

ΦΟΡΤΟΣ
ΣΤΑΘΜΗ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ 

2009 1587 Α 
2010 1752 Α 
2011 1875 Α 
2012 2006 Α 
2013 2146 Α 
2014 2297 Α 
2015 2457 Α 
2016 2629 Β 
2017 2813 Β 
2018 3010 Β 
2019 3221 Β 
2020 3446 Β 
2021 3688 Β 
2022 3946 C 
2023 4222 C 
2024 4518 C 
2025 4834 C 
2026 5172 D 
2027 5534 D 
2028 5922 D 
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U5.5 Προσδιορισμός Κυκλοφοριακής Ικανότητας Υφιστάμενης 
ΟδούUFP

6 
 

Η υφιστάμενη οδός είναι δύο λωρίδων κυκλοφορίας και δύο 

κατευθύνσεων (μία λωρίδα ανά κατεύθυνση). Ο πραγματικός φόρτος που 

μπορεί να εξυπηρετηθεί από αυτή τη διατομή υπολογίζεται από τη σχέση΅ 

(πραγ Φ) = 2800 * (ΣΓ) * (ΣΔ) * (ΣΚΦ) * (ΣΒΟ) 

Όπου: 

 (ΣΓ): συντελεστής μείωσης του φόρτου λόγω γεωμετρίας και 

στάθμης εξυπηρέτησης, ο οποίος δίνεται από τον πίνακα 5.13. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.13. Συντελεστής μείωσης λόγω γεωμετρίας και στάθμης 
εξυπηρέτησης (έδαφος: επίπεδο) 

Στάθμη 
Εξυπηρέτησης 

Ποσοστό μήκους στο οποίο δεν επιτρέπεται η 
προσπέραση (%) 

 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 

 

 (ΣΔ): συντελεστής μείωσης του φόρτου λόγω πλάτους λωρίδας 

και ερείσματος, ο οποίος δίνεται από τον πινακα 5.14. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.14. Συντελεστής μείωσης του φόρτου λόγω πλάτους λωρίδας 
και ερείσματος 
Πλάτος 
ερείσματος 
(μέτρα) 

Πλάτος 
λωρίδας= 
3,65μ 

Πλάτος 
λωρίδας= 
3,35μ 

Πλάτος 
λωρίδας= 
3,05μ 

Πλάτος 
λωρίδας= 
2,75μ 

 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 

 

                                                 
P

6
P Σημειώσεις Κυκλοφοριακής Τεχνικής, Μάριος Κονταράτος, Αθήνα 1999 
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  (ΣΚΦ): συντελεστής μείωσης λόγω κατανομής φόρτου, ο 

οποίος δίνεται από τον Πίνακα 5.15. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.15. Συντελεστής μείωσης λόγω κατανομής φόρτου 

Κατανομή φόρτου Συντελεστής μείωσης 
100/0 0,79 
90/10 0,83 
80/20 0,87 
70/30 0,93 
60/40 0,96 
50/50 1,00 

 

 (ΣΒΟ): συντελεστής μείωσης λόγω παρουσίας βαρέων 

οχημάτων, ο οποίος δίνεται από τον Πίνακα 5.16. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.16. Συντελεστής μείωσης λόγω αρουσίας βαρέων οχημάτων 

Στάθμη 
Εξυπηρέτησης 

Επίπεδο 
έδαφος 

Λοφώδες 
έδαφος 

Ορεινό έδαφος 

A 1/(1+ΒΟ) 1/(1+3*ΒΟ) 1/(1+6*ΒΟ) 
B και C 1/(1+1,2*ΒΟ) 1/(1+4*ΒΟ) 1/(1+9*ΒΟ) 
D και E 1/(1+ΒΟ) 1/(1+4*ΒΟ) 1/(1+11*ΒΟ) 
 

Εφαρμόζοντας λοιπόν την προηγούμενη σχέση υπολογίζουμε τις 

τιμές του (πραγ Φ) και για τις δύο κατευθύνσεις ανάλογα με την στάθμη 

εξυπηρέτησης, οι οποίες δίνονται στον Πίνακα 5.17.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.17. Πραγματικός Φόρτος που μπορεί να εξυπηρετηθεί με 
βάση το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης εξυπηρέτησης. 

Πραγματικός Φόρτος συνολικά 
(οχήματα/ ώρα) 

Στάθμη Εξυπηρέτησης 

A 165 
B 376 
C 644 
D 1100 
E 2023 
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Επομένως συγκρίνοντας τον Πίνακα 5.17. με τον 5.5. 

συμπεραίνουμε ότι η στάθμη εξυπηρέτησης της υφιστάμενης διατομής είναι 

F, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το υφιστάμενο οδικό τμήμα 

χρειάζεται αναβάθμιση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.18. Προσφερόμενη Στάθμη Εξυπηρέτησης 
Υφιστάμενου Οδικού Τμήματος 

 

ΦΟΡΤΟΣ
ΣΤΑΘΜΗ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ 

2005 1069 Ε 
2006 1180 Ε 
2007 1303 Ε 
2008 1438 Ε 
2009 1587 E 
2010 1752 E 
2011 1875 E 
2012 2006 E 
2013 2146 F 
2014 2297 F 
2015 2457 F 
2016 2629 F 
2017 2813 F 
2018 3010 F 
2019 3221 F 
2020 3446 F 
2021 3688 F 
2022 3946 F 
2023 4222 F 
2024 4518 F 
2025 4834 F 
2026 5172 F 
2027 5534 F 
2028 5922 F 

 

 

U5.6 Επιλογή Τυπικής Διατομής 
 

Από ολα τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι το υφιστάμενο οδικό τμήμα 

χρειάζεται αναβάθμιση και επομένως πρέπει να αλλάξει η διατομή. Επίσης η 

λειτουργία ενός αυτοκινητόδρομου με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση 
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αναμένεται να προσφέρει ικανοποιητική στάθμη εξυπηρέτησης σε όλο το 

μήκος της οδού τουλάχιστον μέχρι το 2028, σύμφωνα και με τους 

περιορισμούς που θέτει το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Συνοψίζοντας λιοπόν και θέτοντας ως προτεραιότητα το όφελος του 

χρήστη αλλά και το κόστος επιλέγουμε η διατομή να αποτελείται από 

δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. 

Το υπό μελέτη οδικό τμήμα πρόκειται για οδό χωρίς παρόδια 

δόμηση, εκτός κατοικημένων περιοχών (υπεραστική περιοχή) με βασική 

λειτουργία τη σύνδεση, οπότε ανήκει στην ομάδα Α. Επίσης πρόκειται για 

κλειστό αυτοκινητόδρομο οπότε η κατηγορία της οδού είναι Ι. Επομένως 

πρόκειται για Uκατηγορία οδού ΑΙU ενώ η Uδιατομή που επιλέγεται είναι 

α4νσ.  

Τα χαρακτηριστικά της διατομής είναι : δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, 

πλάτος λωρίδας=3,75 μέτρα με διαχωρισμένο οδόστρωμα και λωρίδα 

έκτακτης ανάγκης πλάτους 2,5 μέτρων. 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

9BΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

10BΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
U6.1. Γενικά 
 
 

Ο αυτοκινητόδρομος Τρίπολη- Σπάρτη παίζει αρκετά μεγάλο ρόλο 

στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θα έχει συνολικό μήκος 55 

χιλιόμετρα και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του λιμένος της Καλαμάτας 

αλλά και του Γυθείου, θα έχει σημαντικό ρόλο στη σύνδεση με την Κρήτη, 

την Ανατολή και όχι μόνο. 

Η κατασκευή του οδικού τμήματος Τρίπολη – Σπάρτη γίνεται κατά 

τμήματα, μερικά από ταοποία βρίσκονται στη φάση της δημοπράτησης, ενώ 

άλλα έχουν ήδη κατασκευαστεί. 

 

U6.2. Νέα Χάραξη 
 
U6.2.1.Γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικάUFP

1 
 

Το υπο μελέτη οδικό τμήμα ανήκει στην κατηγορία των οδών ΑΙ. 

Πρόκειται δηλαδή για κλειστό αυτοκινητόδρομο με δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας, χωρίς παρόδια δόμηση, εκτός κατοικημένων περιοχών με 

καθοριστική λειτουργίας σύνδεσης ευρύτερων περιοχών της χώρας. 

Συνεπώς η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα μελέτης είναι η Ve= 120 

χλμ/ώρα και οι κόμβοι του άξονα πρέπει να είναι ανισόπεδοι. 

Με βάση την ταχύτητα μελέτης καθορίζονται τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά της οδού ,όπως είναι: 

 Οι ελάχιστες ακτίνες καμπυλών 

 Οι ελάχιστες παράμετροι των κλωθοειδών 

                                                 
P

1
P Σημειώσεις Οδοποϊίας, Ψαριανός Βασίλης, Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 

 
 91 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

 Οι ελάχιστες και μέγιστες κατά μήκος κλίσεις 

 Οι ελάχιστες ακτίνες των κυρτών και κοίλων κατακόρυφων καμπυλών 

Έτσι συγκεκριμένα για το υπο μελέτη οδικό τμήμα θεωρούμε ως 

ταχύτητα μελέτης τα 120 χλμ/ώρα και ανάλογα με τα γεωμορφολογικά 

χαρακτηριστικά, σε ορισμένα δυσχερή τμήματα τα 90 χλμ/ώρα. 

Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της 

χάραξης φαίνονται στον Πίνακα 6.1. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδού 

Ταχύτητα Μελέτης 
Ve=120 (χλμ/ώρα) 

Ταχύτητα Μελέτης 
Ve=90 (χλμ/ώρα) 

Γεωμετρικά 
Χαρακτηριστικά Οδού ΑΙ 

Ελάχιστη ακτίνα καμπύλης 
σε οριζοντιογραφία (min R) 

650m 330m 

Ελάχιστη ακτίνα κοίλης 
καμπύλης στην μηκοτομή 

(Rw) 
20.000m 10.000m 

Ελάχιστη ακτίνα κυρτής 
καμπύλης στην μηκοτομή 

(Rk) 
20.000m 4.300m 

Μέγιστη κατά μήκος κλίσης 3%-5% 4%-5% 
Ελάχιστη επίκλιση στην 

ευθυγραμμία 
2% 2% 

 

Επίσης τα στοιχεία της διατομής του αυτοκινητόδρομου φαίνονται 

στον Πίνακα 6.2. 

Τέλος ο σχεδιασμός του άξονα παρουσιάζει και τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

 Πλήρης έλεγχος των προσβάσεων ώστε να εξασφαλίζονται 

συνθήκες ελεύθερης ροής της κυκλοφορίας 

 Εξυπηρέτηση των εγκάρσιων ροών με ανισόπεδες διαβάσεις 

 Δημιουργία χώρων στάσης και στάθμευσης 
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 Πλήρης φωτισμός σε ανισόπεδους κόμβους και σε περιοχές 

οικισμών 

 Τηλέφωνα κλήσης βοήθειας 

 Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στα κρίσιμα σημεία 

 Συστήματα μετάδοσης μεταβλητών μηνυμάτων σε σημεία 

παράκαμψης, τα οποία ελέγχονται από την αστυνομία 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2. Στοιχεία διατομής αυτοκινητοδρόμου 

Στοιχεία Διατομής 
Αυτοκινητόδρομου 

Πλάτος (μέτρα) 

Λωρίδα κυκλοφορίας 3,75 

Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης 
(Λ.Ε.Α.) 

2,50 

Ασφαλτικό ανά κατεύθυνση 
(δύο λωρίδες κυκλοφορίας 

με Λ.Ε.Α. και ζώνη 
καθοδήγησης) 

10,00 

Κεντρική Νησίδα (μεσαία 
και πλευρικά περιθώρια 

ασφαλείας) 
4,50 

Συνολικό πλάτος 
οδοστρώματος 

24,50 

 

6.2.2. Περιγραφή του υπό μελέτη οδικού έργουFP

2 
 

Το υπό μελέτη οδικό τμήμα πρόκειται να συνδέσει την Τρίπολη με τη 

Σπάρτη παρέχοντας όλες τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. Η χάραξη 

του οδικού τμήματος αναλύεται παρακάτω και έχει σαν αρχικό σημείο την 

χιλιομετρική θέση (Χ.Θ. 3 + 000) το τέλος της Σπάρτης και σαν τελικό 

σημείο τη Σπάρτη (Χ.Θ. 58 + 000). 

Αναλυτικά ανά τμήμα η κατάσταση έχει ως εξής: 

                                                 
P

2
P ΥΠ.ΧΩ.Δ.Ε., Μελέτες Χάραξης της οδού Τρίπολης –Σπάρτης (κατά τμήματα) 
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 Τμήμα Τέλος Α.Κ. Σπάρτης (3 + 000) έως την Αρχή 

Παράκαμψης Μανθυρέας (9 + 230) 

Το τμήμα αυτό έχει σαν αφετηρία τον υφιστάμενο εθνικό δρόμο στο 

σημείο που απέχει περίπου 400 μέτρα από τον κόμβο Τρίπολης-

Μεγαλούπολης. Έχει συνολικό μήκος 6900 μέτρα και διέρχεται στα δυτικά 

όρια του οικισμού Τζίβα, διαχωρίζοντας τους οικισμούς Βουνό, Στρίγκο 

(δυτικά) και Δεμίρι- Κερασίτσα (ανατολικά). Η χάραξη στα πρώτα 4200 

μέτρα διέρχεται από έδαφος λοφώδες και προς το τέλος σε πεδινά τμήματα 

με καλλιέργειες κυρίως σιτηρών. Η ύπαρξη χαραδρώσεων απαιτεί την 

κατασκευή μικρών τεχνικών έργων σε 6 θέσεις. Τα τελευταία 2700 μέτρα 

διέρχονται από εδάφη γαιώδη και υψηλής παραγωγικότητας με φυτείες 

οπωροφόρων. Ο υδροφόρος ορίζοντας παρουσιάζεται πολύ ψηλά και 

απαιτείται η κατασκευή επιχώματος με τάφρους αριστερά και δεξιά. Επίσης 

πρόκειται να δημιουργηθούν τέσσερις άνω διαβάσεις και μία κάτω διάβαση 

όπου ο νέος δρόμος συναντάται με τους υφοστάμενους. Συγκεκριμένα 

πρόκειται να κατασκευαστεί η άνω διάβαση της νέας Ε.Ο. πρός Θάνα στην 

χιλιομετρική θέση (1 + 988,58), η άνω διάβαση νέας Ε.Ο. πρός 

υφιστάμενη οδό Τζίβα- Περπατάρη στην χ.θ. (3 + 120,00), η άνω διάβαση 

νέας Ε.Ο. πρός υφιστάμενη οδό Κερασίτσας-Στρίγγου στην χ.θ. (4 + 

936,57), η άνω διάβαση νέας Ε.Ο. πρός υφιστάμενη Ε.Ο. στην χ.θ. (6 + 

826,55) και η κάτω διάβαση νέας Ε.Ο. πρός υφιστάμενη οδό Καμάρι-

Στρίγγος-Βουνό στην χ.θ. (5 + 835,00).Τέλος για την επικοινωνία μεταξύ 

της υφιστάμενης οδού και του αυτοκινητόδρομου προτείνεται ενός 

ανισόπεδου κόμβου στην χ.θ. (1 + 300). 
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 Τμήμα από Αρχή Παράκαμψης Μανθυρέας (9 + 230) έως Όρια 

Νομών Αρκαδίας/Λακωνίας (25 + 530) 

Στο τμήμα αυτό ακολουθείται η παλαιά χάραξη, τουλάχιστον στο 

μεγαλύτερο μέρος της. Συγκεκριμένα από τη χιλιομετρική θέση (15 + 300) 

έως τη χιλιομετρική θέση (25 + 530) ακολουθείται η υφιστάμενη χάραξη, 

ενώ από τη χιλιομετρική θέση (9 + 230) έως την χ.θ. (15 + 300) νέα 

χάραξη διέρχεται ανατολικά της παλαιάς με κατεύθυνση νότια. Η χάραξη 

εξυπηρετεί τους οικισμούς Καμάρι, Μποζίκι, Τσούκκες και Κερασέα. 

 Τμήμα από Όρια Νομών Αρκαδίας/ Λακωνίας (25 + 530) έως 

Ηρώον 118 (36 + 630) 

Και στο τμήμα αυτό ακολουθείται η παλαιά χάραξη με κατεύθυνση 

νοτιοανατολικά. Θα κατασκευαστούν δύο ανισόπεδοι κόμβοι, ένας στη χ.θ. 

(25 + 530) στα Όρια Νομών Αρκαδίας/Λακωνίας και ο άλλος στη χ.θ. (36 

+ 630) στην Ηρώον 118.Η χάραξη εξυπηρετεί τους οικισμούς Σκανδάλη, 

Νεροφάγωμα, Τάβλες και Διακόπι. 

 Τμήμα από Ηρώον 118 (36 + 630) έως Σελλασία (45 + 130) 

Και στο τμήμα αυτό ακολουθείται η παλαιά χάραξη με κατεύθυνση 

νοτιοανατολικά. Θα κατασκευαστούν ένας ακόμη ανισόπεδος κόμβος στη 

χ.θ. (45 + 130) στη Σελλασία. Η χάραξη εξυπηρετεί τους οικισμούς 

Κρινταράκι, Μονοδένδρι και Ντούσα. 

 Τμήμα από Σελλασία (45 + 130) έως Γέφυρα Κελεφίνας (54 + 

530) 

Στο τμήμα αυτό προβλέπεται η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου 

στη χ.θ. (54 + 400) όπου πρόκειται για τον ανισόπεδο κόμβο Κλαδά, θα 

ενώνει τον νέο δρόμο με την παλαιά Ε.Ο. και θα εξυπηρετεί τους οικισμούς 

Κλαδά και Άγιου Ιωάννου Θεολόγου. Επίσης πρόκειται να κατασκευαστού 
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τρεις ανισόπεδες διαβάσεις για τη διέλευση πάνω από την Ε.Ο. της οδού α3 

προς Σελλασία, αγροτικής οδού και της οδού Ε3 προς Θεολόγο αντίστοιχα. 

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή μιάς Χαραδρογέφυρας μήκους 252 

μέτρων. Τέλος για τη διέλευση των ομβρίων υδάτων κάτω από το οδικό 

τμήμα, σε περιοχές υψηλών επιχωμάτων έχει μελετηθεί η κατασκευή τριών 

Θολωτών Οχετών ελεύθερου ανοίγματος 3 μέτρων και ενός Θολωτού 

Οχετού ελεύθερου ανοίγματος 6 μέτρων. 

 Τμήμα από Γέφυρα Κελεφίνας (54 + 530) έως Σπάρτη (58 + 

000) 

Το τμήμα αυτό έχει συνολικό μήκος 3,47 χιλιόμετρα και ακολουθεί τη 

χάραξη της υφιστάμενης οδού και ολοκληρώνεται με τον ανισόπεδο κόμβο 

εξόδου της Σπάρτης στη χ.θ. (58 + 000). Η χάραξη εξυπηρετεί τους 

οικισμούς Κοκκινοράχη, Παλαιόπυργος και Καλογωνιά. 

 

 

6.2.3. Ανισόπεδοι κόμβοι 
 

Το υπό μελέτη οδικό τμήμα στην πορεία της σχηματίζει κόμβους με 

το οδικό δίκτυο της περιοχής. Όπως καθορίζεται από την κατηγορία της 

οδού όλοι οι κόμβοι είναι ανισόπεδοι. Συνεπώς Οι ανισόπεδοι κόμβοι που 

πρόκειται να κατασκευαστούν είναι: 
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Ανισόπεδος Κόμβος Χιλιομετρική Θέση 

Α.Κ. Σπάρτης 2+130 

Τζίβα 3+430 

Μανθυρέας 9+230 

Όρια Νομών 

Αρκαδίας/Λακωνίας 
25+530 

Ηρώον 118 36+630 

Σελλασία 45+130 

Κλαδά 54+400 

Έξοδος Σπάρτης 58+000 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3. Ανισόπεδοι κόμβοι 
 

 
6.3. ΟδοστρωσίαFP

3 
6.3.1. Γενικά 

 

Ένα οδικό έργο πρέπει να πληρεί πέρα από τη βασική αξίωση, την 

οποία θα πρέπει να τηρούν όλα τα τεχνικά έργα και που είναι η ασφάλειά 

τους σαν τεχνικές κατασκευές και άλλες βασικές αξιώσεις. 

Χαρακτηριστικές τέτοιες αξιώσεις είναι: 

 Η ασφάλεια της διαδρομής 

 Η άνεση της διαδρομής και 

 Η βατότητα του οδικού έργου 

Οι παραπάνω αξιώσεις οδηγούν σε κριτήρια με βάση τα οποία μπορεί 

να αξιολογηθεί η ποιότητα ενός οδικού έργου π.χ. του οδοστρώματος. 

Κύρια τέτοια κριτήρια είναι: 

                                                 
P

3
P Οδοποϊία IV, Κατασκευαστικά στοιχεία έργων οδοποϊίας, Αντώνης Καλτσούνης 
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 Η ικανότητα έδρασης: είναι η δυνατότητα παραλαβής των 

φορτίων του τροχού και η κατανομή αυτών στο υπέδαφος χωρίς 

να προκαλούνται μόνιμες παραμορφώσεις και ρηγματώσεις. 

 Η ικανότητα πρόσφυσης: είναι η δυνατότητα μεταβίβασης 

οριζόντιων και εγκάρσιων δυνάμεων στις ασφαλτικές στρώσεις 

 Η επιπεδότητα: αφορά θέματα ασφάλειας και άνεσης της 

διαδρομής, όπως επίσης και με τη διάρκεια του έργου και το 

χρόνο εκμετάλλευσης αυτού. 

 Η σταθερότητα στην εκκίνηση: μειωμένη σταθερότητα στη 

εκκίνηση οδηγεί σε περιστροφή του τροχού χωρίς να κινείται το 

όχημα με αποτέλεσμα τη λείανση του οδοστρώματος και κατά 

συνέπεια τη μείωση της ασφάλειας της οδού. 

 Η αντοχή στις φθορές: μειωμένη ανθεκτικότητα της οδού 

οδηγεί σε μείωση της ασφάλειας και του χρόνου εκμετάλλευσης 

της οδού. 

Επομένως η υλοποίηση των αξιώσεων αυτών εξαρτάται από την 

ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Για την καλύτερη 

κατανόηση της κατασκευής ενός οδικού έργου συνίσταται η διαίρεση του 

σώματος της οδού σε χατακτηριστικές ενότητες, οι οποίες από κάτω προς 

τα πάνω είναι: 

 Υπέδαφος: είναι το υπάρχον φυσικό έδαφος το οποίο στο 

επίχωμα εντοπίζεται αμέσως μετά την απομάκρυνση των φυτικών 

γαίων, ενώ στο όρυγμα όταν επιτευχθεί το απαιτούμενο βάθος 

εκσκαφής. 

 Υποδομή: είναι το τεχνικά κατασκευασμένο επίχωμα, το οποίο 

δεν απαιτείται σε όρυγμα. Θα πρέπει να έχει πολύ καλή 
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συμπύκνωση έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 

έδρασης της ανωδομής. 

 Ανωδομή: βρίσκεται πάνω από την υποδομή ή το φυσικό 

έδαφος και αποτελείται από διάφορες στρώσεις. Χωρίζεται σε 

υπόβαση, βάση και επιφανειακή στρώση. 

 

6.3.2.  Είδη οδοστρωμάτων 
 

Το φυσικό έδαφος στη μορφή που βρίσκεται δεν είναι ικανό να φέρει 

τις καταπονήσεις, που προέρχονται από την κυκλοφορία και τις 

κλιματολογικές συνθήκες, ούτε έχει λεία επιφάνεια για την ομαλή κίνηση 

των οχημάτων. Την αδυναμία αυτή έρχεται να καλύψει το οδόστρωμα. Το 

οδόστρωμα έχει σαν κύριο ρόλο να διανέμει τις πιέσεις, ώστε η 

καταπόνηση του εδάφους θεμελίωσης να μην υπερβαίνει τα όρια. Ανάλογα 

με την ελαστικότητά τους τα οδοστρώματα διακρίνονται σε εύκαμπτα και 

δύσκαμπτα. 

 

6.3.2.1. Εύκαμπτα οδοστρώματα 
 

Τα εύκαμπτα οδοστρώματα αποτελούνται από τις εξής στρώσεις: 

- Υπέδαφος 

- Υπόβαση 

- Βάση 

- Επιφανειακή στρώση (στρώσεις) 

 

11BΟι στρώσεις της υπόβασης και της βάσης κατασκευάζονται επειδή  

- αποτρέπουν την άνοδο του ύδατος λόγω τριχοειδών 
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- δίνουν πρόσθετη προστασία από τον παγετό 

- συντελούν στην αποστράγγιση 

- αυξάνουν τη φέρουσα ικανότητα 

- βοηθούν στη κατανομή των φορτίων με το σύστημα των στρώσεων 

 

Στο εύκαμπτο οδόστρωμα η μεταφορά των φορτίων στο έδαφος 

γίνεται δια μέσου των στρώσεών του. Το ολικό πάχος του οδοστρώματος 

πρέπει να είναι τόσο, ώστε οι δυνάμεις που μεταβιβάζονται σε μεγαλύτερη 

συνεχώς επιφάνεια να μειωθούν μέχρι να γίνονται ανεκτές από το έδαφος 

έδρασης του οδοστρώματος. 

Στο εύκαμπτο οδόστρωμα, η αντοχή του εδάφους έδρασης είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας. 

Οι κυριότεροι παράγοντες που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του 

πάχους του οδοστρώματος είναι: 

- η φύση του εδάφους έδρασης 

- οι κλιματολογικές συνθήκες 

- τα επί τόπου διαθέσιμα υλικά 

- ο κυκλοφοριακός φόρτος 

 

Η φύση του εδάφους έδρασης επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά 

του οδοστρώματος. Επομένως, η εκτέλεση εδαφοτεχνικής μελέτης στη 

ζώνη έδρασης του οδοστρώματος είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό του 

πάχους του. 

Η μελέτη του πάχους και της σύνθεσης του οδοστρώματος πρέπει να 

γίνεται έτσι, ώστε να χρησιμοποιούνται τα επιτόπια υλικά κατά τον 
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καλύτερο τρόπο. Αυτό είναι δυνατό γιατί κάθε στρώση του οδοστρώματος 

μπορεί να κατασκευασθεί με διαφορετικούς τρόπους. 

Έτσι, η φέρουσα ικανότητα της υπόβασης εξαρτάται από το είδος 

του υλικού. Δηλαδή, η χρήση θραυστού πετρώματος θα έχει μεγαλύτερη 

φέρουσα ικανότητα από ίσο πάχος φυσικού αμμοχάλικου. 

Ουσιαστική σημασία για τη σύνθεση του οδοστρώματος, που 

αποτελείται από στρώσεις με διαφορετική ικανότητα, έχει η διάταξή τους 

κατ’ αύξουσα φέρουσα ικανότητα, από κάτω προς τα πάνω και με κάποια 

σχέση, ώστε όλες οι στρώσεις να φορτίζονται στο επιτρεπτό φορτίο 

αντοχής τους, επιτυγχάνοντας έτσι το οικονομικότερο οδόστρωμα για 

συγκεκριμένη αντοχή. 

 

Στρώσεις εύκαμπτων οδοστρωμάτων 
 

Υπέδαφος: Υπέδαφος είναι το κατάλληλα διαμορφωμένο και 

συμπυκνωμένο έδαφος επί του οποίου εδράζεται η υπόβαση. Σε κατασκευή 

επιχώματος, λαμβάνεται ως επιφάνεια του υπεδάφους η τελική επιφάνεια 

του επιχώματος (πλατφόρμα ή σκάφη έδρασης).  

Η φέρουσα ικανότητα του υπεδάφους είναι καθοριστικής σημασίας 

στη διαστασιολόγηση ενός οδοστρώματος δεδομένου ότι από αυτήν 

εξαρτώνται άμεσα τα πάχη των υπερκείμενων στρώσεων. Είναι συνάρτηση 

κυρίως του μεγέθους των κόκκων και της συνεκτικότητας, της φυσικής 

υγρασίας και του βαθμού συμπύκνωσης του εδάφους. Για την αξιολόγηση 

της φέρουσας ικανότητας του υπεδάφους χρησιμοποιείται συνήθως ο 

καλιφορνιακός δείκτης (CBR). Η βασική αρχή αυτής της δοκιμής είναι ο 

προσδιορισμός της αντίστασης, που παρουσιάζει ένα δοκίμιο 
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συμπυκνωμένο σε καθορισμένες συνθήκες, σε σύγκριση με γνωστή 

αντίσταση που παρουσιάζει πρότυπο υλικό. 

Υπόβαση: Είναι η πρώτη στρώση της ανωδομής, τοποθετείται όταν 

δεν είναι αναγκαία η κατασκευή επιχώματος πάνω στο έδαφος. Η υπόβαση 

μπορεί να λειτουργήσει ως στραγγιστική στρώση με τη χρήση 

υγρομονωτικής μεμβράνης στην επιφάνεια του υπεδάφους. Προστατεύει τα 

υλικά της βάσης από διείσδυση μη κατάλληλων εδαφικών υλικών, δρά ως 

αντιπαγετική στρώση και εξασφαλίζει την κυκλοφορία των εργοταξιακών 

οχημάτων. Όταν το υπέδαφος είναι αρκετά καλό (CBR > 7%) η υπόβαση 

μπορεί να παραλειφθεί. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της υπόβασης 

είναι συνήθως επιλεγμένα κοκκώδη εδαφικά υλικά (αμμοχάλικα θραυσμένα 

ή όχι), ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν εδαφικά υλικά σταθεροποιημένα 

με συνδετικό υλικό το τσιμέντο ή τον ασβέστη. 

Βάση: Η βάση στο σύνολό της είναι η κυριότερη δομική στρώση και 

κατασκευάζεται μεταξύ της υπόβασης και των επιφανειακών στρώσεων. 

Η βάση αποτελείται από έναν αριθμό στρώσεων των οποίων τα υλικά 

μπορεί να είναι από αδρανή χωρίς συνδετικό υλικό (ασύνδετα αδρανή) ή 

από αδρανή από συνδετικό υλικό την άσφαλτο (ασφαλτόμιγμα) ή από 

αδρανή με συνδετικό υλικό το τσιμέντο. Τα αδρανή που χρησιμοποιούνται 

είναι θραυστά αδρανή υλικά. 

Επιφανειακές στρώσεις: Οι επιφανειακές στρώσεις αποτελούνται 

από τον τάπητα κυκλοφορίας (ή επιφανειακή στρώση) και τη συνδετική 

στρώση. Ο τάπητας είναι η ασφαλτική στρώση που έρχεται σε άμεση επαφή 

με τους τροχούς των οχημάτων και πρέπει να παρέχει άριστη και ασφαλή 

επιφάνεια κύλισης. Η συνδετική στρώση είναι μια ενδιάμεση στρώση 
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μεταξύ τάπητα και ασφαλτικής βάσης και κατασκευάζεται για να παρέχει 

μια καλή επιφάνεια έδρασης του τάπητα κυκλοφορίας. 

 

6.3.2.2.  Δύσκαμπτα οδοστρώματα 
 

 
Τα δύσκαμπτα οδοστρώματα παρουσιάζουν μεγάλη ακαμψία και 

κατασκευάζονται κατά απόκλειστικότητα από σκυρόδεμα. Η θετική τους 

συμπεριφορά στις πολύ μεγάλες φορτίσεις συνίσταται κυρίως στην καλή 

κατανομή των φορτίων που επιφέρει η πλάκα σκυροδέματος, λόγω της 

δυσκαμψίας και του μεγάλου μέτρου ελαστικότητάς της, με συνέπεια η 

κατανομή των φορτίων να γίνεται σε μία μεγάλη έκταση. 

Συνεπώς παρουσιάζονται κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με τα 

εύκαμπτα οδοστρώματα τα οποία είναι: ο αρκετά μεγαλύτερος χρόνος 

εκμετάλλευσης, η καλύτερη πρόσφυση με αποτέλεσμα την αύξηση της 

παρεχόμενης ασφάλειας και η αντοχή τους στις αυλακώσεις λόγω 

αυξημένης χρήσης κάποιων λωρίδων κυκλοφορίας. Σαν μειονέκτημα 

θεωρείται το αυξημένο κόστος κατασκευής. 

 

Στρώσεις δύσκαμπτων οδοστρωμάτων 
 

Υπέδαφος: Η επίτευξη μιας ομοιόμορφης έδρασης πλάκας του 

σκυροδέματος των δύσκαμπτων οδοστρωμάτων για όλο το μήκος της οδού 

και για όλη τη χρονική περίοδο που έχει σχεδιαστεί απαιτεί κατάλληλη 

διαμόρφωση του υπεδάφους. Η φέρουσα ικανότητα του υπεδάφους 

εκφράζεται με τον καλιφορνιακό δείκτη (CBR) και το μέτρο αντίδρασης Κ. 

Το υπέδαφος στα δύσκαμπτα οδοστρώματα θεωρείται ότι έχει 

ικανοποιητική ικανότητα έδρασης και δεν απαιτείται εξυγίανση όταν το CBR 

 
 103 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

είναι μεγαλύτερο του 15%, δηλαδή στην περίπτωση αυτή και εφόσον δεν 

θεωρείται ευαίσθητο στον παγετό  η υπόβαση εδράζει χωρίς καμία 

εξυγίανση πάνω στο υπέδαφος. Παράγοντες που επηρεάζουν άμεση την 

ικανότητα έδρασης του υπεδάφους είναι η υγρασία και ο παγετός. 

Υπόβαση: Αποτελεί δομική ενότητα της ανωδομής. Κατασκευάζεται 

στα δύσκαμπτα οδοστρώματα για την ύπαρξη μιας στρώσης με ομοιόμορφη 

φέρουσα ικανότητα, ώστε να αποφεύγονται οι τοπικές αστοχίες, διότι η 

συμπεριφορά του υπεδάφους λόγω επίδρασης εξωγενών παραγόντων όπως 

ο παγετός, η μειωμένη αποστραγγιστική ικανότητα, η εσωτερική διάβρωση 

κ.λ.π δεν είναι ομοιόμορφη καθ’ όλο το μήκος της οδού. Τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της υπόβασης είναι φυσικά κοκκώδη 

ή θραυστά αδρανή σταθεροποημένα ή όχι με υδραυλικές κονίες. 

 

6.3.3. Διαστασιολόγηση οδοστρωμάτων 
 
Η διαστασολόγηση των οδοστρωμάτων στηρίζεται σήμερα σε 

θεωρητικές (αναλυτικές) και ημιθεωρητικές ( ημιαναλυτικές) μεθόδους. 

Σαν θεωρητικές (αναλυτικές) μέθοδοι χαρακτηρίζονται οι μέθοδοι όπου 

υπολογίζονται οι αναπτυσσόμενες τάσεις και παραμορφώσεις στα κρίσιμα 

σημεία του οδοστρώματος και συγκρίνονται με τα μέγιστα επιτρεπτά 

μεγέθη (τιμές) 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 πάχη των στρώσεων του οδοστρώματος. 

Αντίθετα στις ημιθεωρητικές (ημιαναλυτικές) μεθόδους, τα 

απαιτούμενα πάχη βρίσκονται (λαμβάνονται) από νομογραφήματα ή 
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διαγράμματα, τα οποία είναι αποτέλεσμα είτε αναλυτικών υπολογισμών των 

παραπάνω μεθόδων, είτε συνδυασμός αναλυτικών και πειραματικών σε 

πραγματικές συνθήκες αποτελεσμάτων. 

Στην παρούσα εργασία η διαστασιολόγηση του οδοστρώματος 

στηρίχθηκε σε ημιαναλυτικές μεθόδους, στις οποίες ο κυκλοφοριακός 

φόρτος εκφράζεται σε Ισοδύναμους Τυπικούς Άξονες (ΙΤΑ) (Μέθοδος 

ΑΑSHΤO). 

 

6.3.4. Μέθοδος AASHTO 
 

Η μέθοδος AASHTO είναι μία ημιαναλυτική μέθοδος σύμφωνα με την 

οποία η αστοχία του οδοστρώματος συνδυάζεται με τη λειτουργικότητα και 

ειδικότερα με το επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχει το οδόστρωμα στο 

χρήστη σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Οι παράγοντες που χρησιμοποιεί η μέθοδος για τον σχεδιασμό 

οδοστρωμάτων είναι: 

 

6.3.4.1 Χρονικός ορίζοντας σχεδιασμού 
 

Η σχεδιαστική διάρκεια ζωής ενός έργου κατά κανόνα αποτελεί μία 

μη συγκεκριμένη έννοια. Στη μέθοδο όμως  AASHTO προσδιορίζεται 

επακριβώς γιατί αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τον πληρέστερο 

τεχνοοικονομικό σχεδιασμό του οδοστρώματος, δηλαδή την επιλογή της 

καλύτερης δυνατής λύσης. 

Χαρακτηριστικοί όροι είναι η «περίοδος ανάλυσης» και η «περίοδος 

συμπεριφοράς»: 

Περίοδος Ανάλυσης: Ως περίοδος ανάλυσης θεωρείται η ολική 

χρονική διάρκεια ζωής του οδοστρώματος, κατά την οποία γίνεται η 
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προγραμματισμένη συντήρηση και μία ή περισσότερες αποκαταστάσεις του 

οδοστρώματος. Σαν περίοδος ανάλυσης στην συγκεκριμένη μελέτη 

λαμβάνονται τα 20 έτη (2007-2028). 

Περίοδος Συμπεριφοράς: Ως περίοδος συμπεριφοράς καλείται η 

χρονική περίοδος κατά την οποία το οδόστρωμα δεν χρειάζεται 

αποκατάσταση, αρκεί μόνο η συντήρηση. Δηλαδή περίοδος συμπεριφοράς 

είναι η μέγιστη διάρκεια ζωής του οδοστρώματος, όπου το επίπεδο 

εξυπηρέτησης είναι ικανοποιητικό χωρίς να χρειάζεται αποκατάσταση. Η 

περίοδος συμπεριφοράς χωρίζεται σε μελάχιστη και μέγιστη. 

Σαν ελάχιστη περίοδος συμπεριφοράς ορίζεται η χρονική περίοδος 

στη διάρκεια της οποίας θεωρείται βέβαιη η παροχή ικανοποιητικού βαθμού 

εξυπηρέτησης. Η περίοδος αυτή ορίζεται κατά κανόνα σε 10 έτη. 

Σαν μέγιστη περίοδος συμπεριφοράς ορίζεται η μέγιστη διάρκεια 

ζωής του οδοστρώματος πρίν από την αποκατάσταση. Συνήθως τα 

περισσότερα οδοστρώματα χρειάζονται αποκατάσταση πρίν τη 15ετία. 

Στην παρούσα εργασία θεωρούμε σαν περίοδο συμπεριφοράς τα 10 

έτη λειτουργίας της οδού. Κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου θα γίνει 

μία αντικατάσταση του οδοστρώματος μετά το 2018 και άλλη μία το 2028 

όπου είναι το τελευταίο έτος εξέτασης του οδικού έργου. 

 

6.3.4.2  Κυκλοφοριακός φόρτος 
 

Ο κυκλοφοριακός φόρτος εκφράζεται σε Ισοδύναμους Τυπικούς 

Άξονες (ΙΤΑ).  

Η πρώτη προσπάθεια για έναν ποσοτικό προσδιορισμό των φθορών 

που προξενούν σε ένα οδόστρωμα οι επιπονήσεις των εμπορικών οχημάτων 

σε σχέση με τα αξονικά τους φορτία έγιναν το χρονικό διάστημα 1957-
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1961 στα πλαίσια των ερευνών του AASHTO. Χρησιμοποιήθηκαν συμβατικά 

εμπορικά οχήματα με διαφορετικά αξονικά φορτία και πειραματικά 

αντιπροσωπευτικά οδοστρώματα. Επίσης ορίστηκε και ένας άξονας με 

18.000 lb (8,2 t), ο οποίος επιλέχθηκε σχεδόν αυθαίρετα ως το 

αντιπροσωπευτικό αξονικό φορτίο. Ο άξονας αυτός ονομάσθηκε τυπικός 

άξονας και θεωρήθηκε ότι μια διέλευσή του επιφέρει φθορές στο 

οδόστρωμα που ισοδυναμούν με τη μονάδα. Οι φθορές που προξενούν οι 

διελεύσεις των αξόνων με μικρότερα ή μεγαλύτερα φορτία από αυτά των 

8,2t εκφράστηκαν με συντελεστές μικρότερους ή μεγαλύτερουςτης 

μονάδας αντίστοιχα. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα της μετατροπής των 

διαφορετικών αξονικών φορτίων σε μία ενιαία μεταβλητή, αυτής του 

Ισοδύναμου Τυπικού Άξονα (Ι.Τ.Α.). 

Η αναγωγή των διαφόρων αξονικών φορτίων σε ΙΤΑ γίνεται με τη 

βοήθεια συντελεστών ισοδυναμίας ο οποίος είναι συνάρτηση του αξονικού 

φορτίου, του τελικού δείκτη παρούσας εξυπηρετικότητας PRtR και του δείκτη 

δομικής αντοχής SN του οδοστρώματος. 

12BΟ συντελεστής ισοδυναμίας Σ.Ι. υπολογίζεται από τον τύπο 

Σ.ΙRiR. =  
4









t

i

p

p
 

                       όπου  PRiR τυχαίο αξονικό φορτίο και 

    PRtR τυπικό αξονικό φορτίο = 8,2t. 

 

Οι τιμές PRtR και SN που λαμβάνονται για τον υπολογισμό νέων 

οδοστρωμάτων είναι 2,5 και 5 αντίστοιχα. 

Από τον μέσο ημερήσιο κυκλοφοριακό φόρτο (Πίνακας 5.4) και από 

τα ποσοστά φορτηγών (Πίνακας 4.1) υπολογίζονται οι διελεύσεις των 
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φορτηγών ημερησίως και ετησίως καθώς και το άθροισμά τους για το έτος 

2018 και το 2028 (Πίνακας 6.4). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΑ/ΗΜΕΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ/ΕΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

2009 1533 557900 

2010 1692 615875 

2011 1810 659012 

2012 1937 705154 

2013 2073 754489 

2014 2218 807330 

2015 2373 863803 

2016 2539 924282 

2017 2717 988956 

 

2018 2907 1058200 7935001 

2019 3111 1132266 

2020 3328 1211527 

2021 3561 1296361 

2022 3811 1387080 

2023 4077 1484185 

2024 4363 1588052 

2025 4668 1699244 

2026 4995 1818199 

2027 5345 1945481 

 

2028 5719 2081653 15644049 

 

Κατόπιν, γίνεται η υπόθεση ότι στην κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων 

που υπολογίστηκε, αντιστοιχούν:  

- το ένα τρίτο των φορτηγών ανήκει στον τύπο 3, φορτηγά τριών 

αξόνων. Τα φορτηγά αυτά έχουν μέγιστο μικτό βάρος 26 tn και 
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κατανέμεται σε τρείς άξονες με τον πρώτο να αναλαμβάνει βάρος 6 

tn και τους άλλους δύο από 10tn. 

- το άλλο ένα τρίτο των φορτηγών ανήκει στον τύπο 2-S2, ρυμουλκό 

με ημιρυμουλκούμενο 4 αξόνων (νταλίκα). Τα φορτηγά αυτά έχουν 

μέγιστο μικτό βάρος 38 tn και κατανέμεται σε τέσσερις άξονες με τον 

πρώτο να αναλαμβάνει βάρος 8 tn και τους άλλους τρεις από 10tn. 

- το τελευταίο ένα τρίτο των φορτηγών ανήκει στον τύπο 3-2, 

φορτηγά 5 αξόνων με ρυμουλκούμενο (συρμός). Τα φορτηγά αυτά 

έχουν μέγιστο μικτό βάρος 40 tn και κατανέμεται σε πέντε άξονες με 

τον πρώτο να αναλαμβάνει βάρος 6 tn, ο δεύτερος και ο τρίτος 7tn 

και οι άλλοι δύο από 10tn. 

 

Η μετατροπή των αξόνων σε ισοδύναμους έγινε με βάση τον τύπο 

Σ.Ι.RιR =  
4









t

i

p

p
.  

Έτσι προκύπτουν οι εξής Σ.Ι.: 

Για φορτηγά με αξονικό φορτίο 6tn     Σ.Ι.R6R = 
4

2,8

6








= 0,287           

Για φορτηγά με αξονικό φορτίο 7tn     Σ.Ι.R7R = 
4

2,8

7








= 0,531           

Για φορτηγά με αξονικό φορτίο 8tn       Σ.Ι.R10R= 
4

2,8

8








= 0,906            

Για φορτηγά με αξονικό φορτίο 10tn       Σ.Ι.R10R= 
4

2,8

10








= 2,212    

Συνεπώς πολλαπλασιάζοντας τις συνολικές διελεύσεις φορτηγών για 

κάθε μία δεκαετία ξεχωριστά με το ποσοστό που συμμετέχει ο κάθε άξονας 
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στο σύνολο της κυκλοφορίας, με τον αρiθμό των αξόνων  αλλά και με τον 

αντίστοιχο συντελεστή ισοδυναμίας προκύπτουν οι ισοδύναμοι τυπικοί 

άξονες για κάθε δεκαετία: 

 

Δεκαετία 2009-2018: 

Ι.Τ.Α.= 7935001*[0,33*(1+1)*0,287+0,33*(1+1)*0,531+0,33*1* 

        0,906+0,33*(2+3+2)*2,212]= 47.217.700 

 

Δεκαετία 2018-2028: 

Ι.Τ.Α.=15644049 

*[0,33*(1+1)*0,287+0,33*(1+1)*0,531+0,33*1* 

        0,906+0,33*(2+3+2)*2,212]= 93.090.852 

Ο αριθμός των ισοδύναμων αξόνων στη λωρίδα μελέτης 

υπολογίζεται από τη σχέση:    WR18R= DRDR*DRLR*wR18  

Όπου DRD R= ποσοστό κατανομής ισοδύναμων αξόνων ανά κατεύθυνση και 

θεωρείται ίσο με DRD R= 50% , 

DRL R= ποσοστό κατανομής ισοδύναμων αξόνων στη λωρίδα μελέτης και 

δίνεται από τον Πίνακα 6.5. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5. Ποσοστό κατανομής ισοδύναμων αξόνων στη λωρίδα 
μελέτης 

Ποσοστό ισοδύναμων 
αξόνων στη λωρίδα 

μελέτης 
Αριθμός λωρίδων ανά 

κατεύθυνση 
DRL 

1 100% 

2 80-100% 

3 60-80% 

4 50-75% 
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Επομένως αφού απαιτούνται δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 

είναι DRL R= 90%. 

και wR18 R= συνολικός αριθμός ισοδύναμων αξόνων για τη χρονική διάρκεια 

της ανάλυσης και στις δύο καταυθύνσεις. 

 

Επομένως έχουμε:  

Δεκαετία 2007-2018: 

WR18R= 0,5*0,9* 47.217.700= 21.247.965 

 

Δεκαετία 2018-2028: 

WR18R= 0,5*0,9*93.090.852= 41.890.883 

 

 

6.3.4.3 Αξιοπιστία 
 
Αξιοπιστία θεωρείται η πιθανότητα να είναι η απόδοση του 

οδοστρώματος ικανοποιητική καθ’όλη τη σχεδιασμένη διάρκεια ζωής, 

ανεξάρτητα από τυχόν απρόβλεπτες μεταβολές του κυκλοφοριακού φόρτου 

και των κλιματολογικών συνθηκών. Στα πλαίσια αυτής της επιδίωξης θα 

πρέπει να ορίζεται αυξημένο ποσοστό αξιοπιστίας, έτσι ώστε να μειώνεται 

στο ελάχιστο δυνατόν ο κίνδυνος να συμπεριφερθεί το οδόστρωμα 

διαφορετικά από ότι έχει σχεδιαστεί για όλη την περίοδο ανάλυσης. 

Ο βαθμός αξιοπιστίας είναι ανάλογος της σπουδαιότητας του έργου 

και δίνεται από τον Πίνακα 6.6. 

Το εν λόγω οδικό τμήμα είναι αυτοκινητόδρομος, επομένως λόγω 

της σπουδαιότητας του έργου είναι R=95%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6. Επίπεδα Αξιοπιστίας R ανά κατηγορία οδού 

Προτεινόμενα επίπεδα αξιοπιστίας R 

Κατηγορία οδού Αστικές περιοχές 
 

Υπεραστικές 
περιοχές 

 
Αυτοκινητόδρομοι 

 
85-99,9% 80-99,9% 

Κύριες αρτηρίες 
80-99% 75-95% 

 
Δευτερεύουσες 
αρτηρίες 80-95% 75-95% 

 
Δρόμοι μικρής τοπικής 

σημασίας 50-80% 50-80% 
 

 

Καθοριστικός παράγοντας για τον προσδιορισμό ητς αξιοπιστίας 

αποτελεί η έννοια της σταθερής απόκλισης. Η σταθερή απόκλιση 

καθορίζεται με βάση τον προβλεπόμενο κυκλοφοριακό φόρτο (ΙΤΑ) και την 

εκτιμόμενη συμπεριφορά του οδοστρώματος.  Σύμφωνα με το μοντέλο 

πρόγνωσης συμπεριφοράς της μεθόδου AASHTO η σταθερή απόκλιση (SO) 

κυμαίνεται μεταξύ 0,40 και 0,50. Στην παρούσα εργασία λαμβάνεται ως 

SO= 0,45. 

 

6.3.4.4 Κλιματολογικές συνθήκες 
 
Τα κλιματολογικά φαινόμενα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός 

οδοστρώματος είναι η διόγκωση λόγω αυξημένης υγρασίας και ο παγετός 

στα ευπαθή από τέτοια φαινόμενα εδάφη. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις 

αποτέλεσμα είναι η ανύψωση και η ρηγμάτωση, δηλαδή η αισθητή 

επιπλέον μείωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του οδοστρώματος. Η μείωση 

του επιπέδου εξυπηρέτησης λόγω παγετού και διόγκωσης εκφράζεται με 

την απώλεια του Δείκτη Παρούσας Εξυπηρέτησης (DPSI). Έτσι η απώλεια 
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λόγω παγετού εκφράζεται με το DPSIRfhR και η απώλεια λόγω διόγκωσης με 

το DPSIRswR. Για χρονική περίοδο 10 έτη η συνολική απώλεια λόγω 

διόγκωσης και παγετού είναι DPSIRfh R= 0,62. 

 

6.3.4.5 Κριτήρια απόδοσης (συμπεριφοράς) οδοστρώματος 
 

Σύμφωνα με τη μέθοδο AASHTO βασικό κριτήριο συμπεριφοράς ενός 

οδοστρώματος είναι ο βαθμός εξυπηρέτησης, ο οποίος εκφράζεται με το 

Δείκτη Παρούσας Εξυπηρέτησης (PSI). Οι τιμές που λαμβάνει ο δείκτης 

αυτός είναι 5 για άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης και 0 για κάκιστο. 

Αποτελείται ο δείκτης αυτός από έναν αρχικό δείκτη εξυπηρέτησης PRaR και 

έναν τελικό PRtR.  

Αρχικός δείκτης είναι ο δείκτης εξυπηρέτησης που έχει το νέο 

οδόστρωμα όταν το οδικό έργο δίνεται στην κυκλοφορία. Επειδή είναι 

πρακτικά αδύνατο να υπάρξει απολύτως τέλεια κατασκευή, συνίσταται να 

χρησιμοποιείται για εύκαμπτα οδοστρώματα η τιμή 4,2. 

Τελικός δείκτης εξυπηρέτησης θεωρείται ο δείκτης που εκφράζει το 

κατώτατο αποδεκτό επίπεδο εξυπηρέτησης πρίν 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 

αυτοκινητόδρομους και 2,0 για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Ο Δείκτης 

Παρούσας Εξυπηρέτησης προσδιορίζεται από τη σχέση DPSI = PRaR - PRt  

Όπου PRt R= 2,5 αφού πρόκειται για αυτοκινητόδρομο και PRa R= 4,2. 

Άρα έχουμε : DPSI = PRaR - PRt  R=4,2-2,5=1,7. 

Συνεπώς η συνολική απώλεια PSI είναι DPSI = 1,7+0,62=2,32. 
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6.3.4.6 Χαρακτηριστικά (ιδιότητες) υλικών 
 

Τα χαρακτηριστικά των υλικών που λαμβάνει υπόψη η μέθοδος 

AASHTO είναι οι μηχανικές ιδιότητες και οι συντελεστές των στρώσεων. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή οι μηχανικές ιδιότητες του υπεδάφους των 

υλικών με μειωμένες μηχανικές ιδιότητες προσδιορίζονται από το μέτρο 

επανάκτησης Mr, ενώ των υλικών με υψηλές μηχανικές ιδιότητες από το 

μέτρο ελαστικότητας Ε. Στη χώρα μας οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών 

οδοστρωμάτων εκφράζονται συνήθως με το δείκτη CBR.  

Για τη 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. 

Για κάθε στρώση υπολογίζεται ένας συντελεστής στρώσης α, ο 

οποίος δίνεται από τα νομογραφήματα. Επομένως η υπόβαση έχει 

συντελεστή αR2R=0,07, η βάση αR3R=0,13 και οι ασφαλτικές στρώσεις 

αR1R=0,44. 

 

6.3.4.7 Χαρακτηριστικά της κατασκευής (οδοστρώματος) 
 

Ως βασικό χαρακτηριστικό κατασκευής λαμβάνεται σύμφωνα με τη 

μέθοδο AASHTO για εύκαμπτα οδοστρώματα η ικανότητα αποστράγγισης 

του οδοστρώματος. Η ικανότητα αποστράγγισης θεωρείται ότι επηρεάζει τη 

συμπεριφορά όλων των στρώσεων καιγια το λόγο αυτό συνυπολογίζεται 

στον προσδιορισμό του δομικού αριθμού του οδοστρώματος. 

Η απστράγγιση στο υπό μελέτη οδικό τμήμα πρέπει να είναι άριστη 

κια το χρονικό διάστημα που το οδόστρωμα εκτίθεται σε υγρασία που 
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πλησιάζει το σημείο κορεσμού είναι 5% τότε ο συντελεστής m για όλες τις 

στρώσεις είναι 1,15. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.7. Συντελεστές αποστράγγισης οδοστρώματος 

Χρόνος σε ποσοστά που το 
οδόστρωμα εκτίθεται σε υγρασία 

που πλησιάζει το σημείο 
κορεσμού 

Ικανότητα αποστράγγισης 

<1% 1-5% 5-25% >25% 
Άριστη 1,4-1,35 1,20-1,15 1,15-1,10 1,10 
 (Αποστράγγιση σε δύο ώρες)         
Καλή  1,20-1,15 1,15-1,10 1,10-1,00 1,00 
(Αποστράγγιση σε μία ημέρα)         
Μέτρια  1,15-1,10 1,10-1,00 1,00-0,9 0,90 
(Αποστράγγιση σε μία εβδομάδα)         
Κακή 1,10-1,0 1,00-0,9 0,9-0,8 0,80 
 (Αποστράγγιση σε ένα μήνα)         
Πολύ Κακή  1,0-0,9 0,9-0,8 0,8-0,7 0,70 
(Το νερό δεν αποστραγγίζεται)         

 

6.3.4.8 Δομικός αριθμός SN 

Η διαστασιολόγηση εύκαμπτων οδοστρωμάτων σύμφωνα με τη 

μέθοδο AASHTO γίνεται με τη βοήθεια του δομικού αριθμού SN. Ο δομικός 

αριθμός SN δίνεται από τη θεμελιώδη εξίσωση:  

SNRi R=ΣaRi R* hRi  

Όπου aRi R= συντελεστές στρώσεων 

         hRi R= πάχη στρώσεων. 

Υπολογίζονται τα πάχη των στρώσεων, τα οποία δεν είναι τίποτα 

άλλο παρά επιλογές παχών που ικανοποιούν τη σχέση: 

SN = (aR1R*hR1R) + (aR2R*hR2R*mR2R) + (aR3R*hR3R*mR3R) +… 

Όπου aR1R, aR2R, aR3 R= συντελεστές στρώσεων 

          hR1R, hR2R, hR3R= πάχη στρώσεων 

          mR2R, mR3R = συντελεστές αποστράγγισης. 

Επομένως από το νομογράφημα υπολογίζεται ο δομικός αριθμός SN, 

χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία που υπολογίστηκαν παραπάνω. 
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6.3.4.9 Υπολογισμός ελάχιστου πάχους στρώσεων για τη χρονική 
περίοδο 2007-2018 

 
Ασφαλτική στρώση: 

Από το νομογράφημα του σχήματος και για R=95%, So=0,45, με  

ITA και επειδή η ασφαλτική στρώση εδράζεται πάνω στη βάση με Mr 

=28.000 psi βρίσκουμε SNR1R= 3,5. 

Άρα το ελάχιστο πάχος της επιφανειακής στρώσεως είναι : 

DR1R=SNR1R/αR1R= 7,95in ή 20,193 cm, μετά από στρογγυλοποίηση 

έχουμε DR1R= 8,1 in. ή 20cm 

Συνεπώς η πραγματική τιμή του δομικού αριθμού SNR1R = 0,44·8,1 = 3,6 in 

Στρώση βάσεως:  

Από το νομογράφημα του σχήματος και για R=95%,SRoR=0,45, με ITA και 

επειδή η στρώση βάσης εδράζεται πάνω στη υπόβαση με MRr R=8.000 psi 

βρίσκουμε SNR2R=5,6 . 

Άρα το ελάχιστο πάχος της στρώσης βάσης είναι : 

DR2R=(SNR2R-SNR1R) / (αR2R*mR2R)=13,38 in (ή 33,98 cm), στρογγυλοποιώντας 

έχουμε DR2R= 35cm ή 13,7in. 

Συνεπώς η πραγματική τιμή του δομικού αριθμού SNP

*
PR2R = 13,7·0,13·1,15= 

2,05 in. 

Στρώση υποβάσεως 

Από το νομογράφημα του σχήματος και για R=95%,SRoR=0,45, με ITA και 

επειδή η στρώση υπόβασης εδράζεται πάνω στο υπέδαφος με MRr R=5.000 

psi βρίσκουμε SNR3R=6,1. 

Άρα το ελάχιστο πάχος της στρώσης βάσης είναι : 

DR3R=[SNR3R-(SNR1R+SNR2R)] / (αR3R*mR3 R)=5,59in ή 14,2 cm στρογγυλοποιώντας 

έχουμε 15 cm ή 5,9in. 
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6.3.4.10 Υπολογιισμός ελάχιστου πάχους στρώσεων για τη χρονική 
περίοδο 2018-2028 

 
Ασφαλτική στρώση: 

Από το νομογράφημα του σχήματος και για R=95%, So=0,45, με  ITA και 

επειδή η ασφαλτική στρώση εδράζεται πάνω στη βάση με Mr =28.000 psi 

βρίσκουμε SNR1R=2,9. 

Άρα το ελάχιστο πάχος της επιφανειακής στρώσεως είναι : 

DR1R=SNR1R/αR1R= 6,59 in, DR1R= 7 in. (17,78 cm) 

Συνεπώς η πραγματική τιμή του δομικού αριθμού SNR1R = 0,44·7 = 3,1 

Στρώση βάσεως:  

Από το νομογράφημα του σχήματος και για R=95%,SRoR=0,45, με ITA και 

επειδή η στρώση βάσης εδράζεται πάνω στη υπόβαση με MRr R=8.000 psi 

βρίσκουμε SNR2R=4,4 . 

Άρα το ελάχιστο πάχος της στρώσης βάσης είναι : 

DR2R=(SNR2R-SNR1R) / (αR2R*mR2R)=8,96 in ή 22,09cm, στρογγυλοποιώντας έχουμε 

DR2R= 8,7 in. (22 cm). 

Συνεπώς η πραγματική τιμή του δομικού αριθμού SNP

*
PR2R = 1,15·0,13·8,7= 

1,3in. 

Στρώση υποβάσεως 

Από το νομογράφημα του σχήματος και για R=95%,SRoR=0,45, με ITA και 

επειδή η στρώση υπόβασης εδράζεται πάνω στο υπέδαφος με MRr R=5.000 

psi βρίσκουμε SNR3R=5. 

Άρα το ελάχιστο πάχος της στρώσης βάσης είναι : 

DR3R=[SNR3R-(SNR1R+SNR2R)] / (αR3R*mR3 R)=7,45 στρογγυλοποιώντας έχουμε 8 in 

(20,3 cm). 
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 Συνεπώς τα πάχη των οδοστρωμάτων φαίνονται στον παρακάτω 

Πίνακα: 

ΠΑΧΗ 2007-2018  
(σε mm) 

2018-2028  
(σε mm) 

Ασφαλτική στρώση 200 180 

Βάση 140 220 

Υπόβαση 150 200 

ΣΥΝΟΛΟ 490 600 

 

 Συνεπώς παρατηρείται ότι τα πάχη της βάσης απαιτούν αύξηση κατά 

80 mm ενώ τα πάχη της υπόβασης πρέπει να αυξηθούν κατά 50mm.  
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13BΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

14BΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 
7.1. Γενικά 

 

Το οδικό δίκτυο μιάς χώρας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

έργα τεχνικών υποδομών. Είναι εξάλλου γνωστό ότι η κατασκευή 

συγχρόνων οδικών έργων απαιτεί αρκετά υψηλές δαπάνες. Το συνολικό 

κόστος που λαμβάνεται υπόψη σε μια μελέτη αυτοχρηματοδότησης 

περιλαμβάνει τόσο το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των 

σταθμών διοδίων. Δηλαδή, το συνολικό κόστος ενός συγκοινωνιακού 

έργου αποτελείται από το διαχρονικό άθροισμα των εξής δαπανών:FP

1 

 Κόστος μελετών: αφορά δαπάνες εκπόνησης των απαραίτητων 

μελετών (τεχνικών, οικονομικών, κτλ). Συνήθως λαμβάνεται ως 

ποσοστό του κόστους κατασκευής. 

 Κόστος απαλλοτρίωσης: περιλαμβάνει τις δαπάνες που 

απαιτούνται για τις απαλλοτριώσεις. Μέχρι σήμερα στη χώρα μας οι 

απαλλοτριώσεις θεωρούνται ευθύνη του δημόσιου τομέα και 

επομένως οι απαιτούμενες δαπάνες καλύπτονται από δημόσιους 

πόρους. 

 Κόστος κατασκευής: περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που έχουν 

σχέση με την κατασκευή του έργου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

 Τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό από την τεχνική μελέτη 

                                                 
P

1
P Οικονομική των μεταφορών, Β.Προφυλλίδης 
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 Τα έξοδα του εργοταξίου, που εκτιμώνται ως ποσοστό από το 

σύνολο του προϋπολογισμού 

 Τα απρόβλεπτα έξοδα που λαμβάνονται ως ποσοστό από το 

σύνολο του προϋπολογισμού 

 Και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), που αναφέρεται ως 

ποσοστό στο άθροισμα των παραπάνω δαπανών. 

 Κόστος συντήρησης και λειτουργίας της οδού: περιλαμβάνει 

οποιαδήποτε δαπάνη αφορά τη συντήρηση και την καλή λειτουργία 

του έργου. Χαρακτηριστικές τέτοιες δαπάνες είναι: 

 Συντήρηση οδοστρώματος, αντικατάσταση αντιολισθηρού 

τάπητα. 

 Συντήρηση τεχνικών έργων 

 Συντήρηση ερεισμάτων, στηθαίων ασφαλείας, αποχέτευσης και 

φωτισμού. 

 Λειτουργία – σήμανση, διαγράμμιση οδοστρωμάτων, 

σηματοδότηση, ηλεκτροφωτισμός και αστυνόμευση- 

 Καθαρισμός από χιονοπτώσεις. 

 Κόστος κατασκευής και λειτουργίας διοδίων: περιλαμβάνει τις 

δαπάνες που απαιτούνται για την κατασκευή, λειτουργία και 

συντήρηση των σταθμών διοδίων. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία από τη Δυτική Ευρώπη το μέσο κόστος 

κατασκευής φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

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% 

 

 

7.2. Μη Οικονομικό Κόστος Κατασκευής ενός Οδικού ΈργουFP

2 
 

Εκτός από τις δαπάνες που απαιτούνται για την κατασκευή και 

λειτουργία ενός οδικού έργου είναι ενδεχόμενο κατά την κατασκευή του 

αλλά και κατά την λειτουργία του να έχει και άλλες συνέπειες. Οι συνέπειες 

αυτές αφορούν τον άνθρωπο και το οικολογικό του περιβάλλον. 

Ένα παράδειγμα των συνεπειών αυτών είναι η ενόχληση που 

προκαλείται από τη λειτουργία ενός εργοταξίου, η οποία δεν αποτιμάται 

στο σύνολό της σε αποζημιώσεις και δεν εκφράζεται σε χρηματικές 

μονάδες. 

Θα πρέπει επομένως να αναγνωρισθεί ότι πέραν από το κόστος που 

αποτελεί έκφραση της ανάλωσης προσπάθειας και ύλης υπάρχει και κάποιο 

άλλο κόστος που αντιπροσωπεύει τις συνέπειες αυτές. Εξάλλου η αύξηση 

των διατάσεων των οδικών έργων, απόρροια της αυξανόμενης 

μεταφορικής ζήτησης, είχε συνέπειες που αν και κοινωνικά καθοριστικές, 

δεν αποτιμήθηκαν σε χρήμα. Χαρακτηριστικές τέτοιες καταστάσεις είναι: 

 Αύξηση της επίπτωσης των έργων στο περιβάλλον 

                                                 
P

2
P Σχεδιασμός των μεταφορικών συστημάτων, Αμπακούμπκιν, εκδόσεις Συμμετρία(1990) 
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 Μακρόχρονη δέσμευση σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης που 

καθορίστηκε από την ύπαρξη του οδικού έργου 

 Περιπτώσεις έργων που υποβάθμισαν τις περιοχές όπου 

υλοποιήθηκαν. 

Επομένως μπορούμε να πούμε ότι το κόστος κατασκευής και 

λειτουργίας ενός οδικού έργου είναι πολυδιάστατο φαινόμενο και δεν 

μπορεί να αποτιμηθεί με χρηματικές μονάδες. Έτσι γίνεται η εξής διάκριση: 

Η ανάλωση προσπάθειας και ύλης συνιστά το οικονομικό κόστος. 

Ενώ οι συνέπειες στον άνθρωπο και το περιβάλλον αποτελούν τις λοιπές 

συνιστώσες του έργου και ονομάζονται μη οικονομικό κόστος. 

Τέλος κρίνεται αναγκαίο να σημειωθεί ότι το μη οικονομικό κόστος 

δεν αφορά πάντα τον ιδιοκτήτη του έργου. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης ενός 

οδικού έργου είναι το Κράτος, όμως το μη οικονομικό κόστος αφορά ένα 

μέρος των πολιτών. Επομένως κατά την αξιολόγηση της 

κοινωνικοοικονομικής σκοπιμότητας του έργου δεν δίνεται η απαιτούμενη 

βαρύτητα στο συγκεκριμένο κόστος. 

 

7.3. Κόστος Κατασκευής του Οδικού Έργου 
 

Η δαπάνη της τεχνικής μελέτης , του συνόλου των τεχνικών έργων 

που θα χρειασθεί να πραγματοποιηθούν στο οδικό τμήμα, περιλαμβάνει τις 

παρακάτω κατηγοριές: 

 Χωματουργικά έργα: περιλαμβάνει την εκσκαφή των τεχνικών 

γαίων, τις εκσκαφές των ορυγμάτων, τη μεταφορά προϊόντων 

εκσκαφής, την κατασκευή επιχωμάτων, την επένδυση πρανών με 

φυτική γή και την πλήρωση νησίδων με φυτική γή. 
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 Τεχνικά έργα: περιλαμβάνει την αποχέτευση- αποστράγγιση, τις 

ανισόπεδες διαβάσεις, τις γέφυρες, τους ανισόπεδους κόμβους και την 

κατασκευή τοίχων αντιστήριξης. 

 Οδοστρώματα: περιλαμβάνει την οδοστρωσία, τα ασφαλτικά, την 

μεταφορά αργού υλικού και ασφαλτομίγματος και την αποκατάσταση 

του τοπικού οδικού δικτύου. 

 Σήμανση και Ασφάλιση της οδού: περιλαμβάνει την οριζόντια 

σήμανση της οδού, την περίφραξη, τα πλευρικά στηθαία ασφαλείας, 

τα στηθαία της κεντρικής νησίδας, τις γέφυρες σήμανσης και τους 

χιλιομετρικούς δείκτες. 

Για να υπολογιστεί το κόστος κατασκευής, στην παραπάνω δαπάνη 

προστίθεται ποσοστό 5% για τα απρόβλεπτα έξοδα, ποσοστό 18% για το 

εργολαβικό όφελος και τέλος ποσοστό 18% για το ΦΠΑ. 

Ο προϋπολογισμός του έργου σε τιμές ΑΤΕΟ δίνονται στον παρακάτω 

ΠίνακαFP

3
PF: 

A/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2001 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2005 

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 32.419.787,10 42.145.723,23 
2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 18.465.668,10 24.005.368,53 

3 
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ -
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

24.191.238,30 31.448.609,79 

4 ΚΟΜΒΟΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΙ 60.000.000,00 78.000.000,00 

5 
ΕΡΓΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 

79.923.306,50 103.900.298,45 

6 ΣΥΝΟΛΟ 215.000.000,00 279.500.000,00 

7 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

(5%) 
10.750.000,00 13.975.000,00 

8 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) 
225.750.000,00 293.475.000,00 

                                                 
P

3
P Τα στοιχεία του κόστους κατασκευής που παρουσιάζονται στον πίνακα προήλθαν από μελέτες 
του ΥΠ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφορούν τον προϋπολογισμό της κατασκευής των επιμέρους τμημάτων του 
οδικού τμήματος Τρίπολη-Σπάρτη. 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (20%) 

45.150.000,00 58.695.000,00 9 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

10 180.600.000,00 234.780.000,00 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ 

Φ.Π.Α.) 
11 213.108.000,00 277.040.400,00 

 

Για την κατασκευή του έργου συνυπολογίζονται ακόμα δύο δαπάνες, 

οι οποίες είναι: 

 Το κόστος των απαλλοτριώσεων που είναι  12.765.957 Ευρώ. Το 

κόστος αυτό αναλαμβάνεται από το Κράτος, επομένως εάν το έργο 

κατασκευαστεί με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης τότε το κόστος 

αυτό δεν υπολογίζεται στις δαπάνες και δεν επιβαρύνει τον 

Παραχωρισιούχο. 

 Επιπλέον το κόστος των διάφορων μελετών που αφορούν το έργο 

επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. Το κόστος αυτό ανέρχεται 

στο 5% του κόστους κατασκευής, δηλαδή είναι ίσο με 11.739.000 

Ευρώ . 

 Τέλος το κόστος της διοίκησης του έργου,  δηλαδή οι δαπάνες για 

την επίβλεψη της κατασκευής και των μελετών του έργου. Το κόστος 

αυτό ανέρχεται στο 1% του κόστους κατασκευής και αναλαμβάνεται 

από το Δημόσιο. Είναι δηλαδή 2.347.800 Ευρώ. 
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7.4. Κόστος Συντήρησης Οδού  
 

7.4.1. Κόστος συντήρησης του υπό μελέτη οδικού έργου 
 
Το κόστος συντήρησης του οδικού τμήματος περιλαμβάνει: 

 Τις ασφαλτικές εργασίες, όπου λαμβάνεται ως περίοδος ανανέωσης 

του τάπητα οδοστρωσίας τα 10 έτη. Η δαπάνη αυτή εκτιμάται σε 

11.445,34 Ευρώ ανά χιλιόμετρο. 

 Τη συντήρηση των κυκλοφοριακών πινακίδων και την ανανέωση της 

οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης. Η δαπάνη αυτή είναι 

11.738,81 Ευρώ ανά χιλιόμετρο. 

 Τις υπόλοιπες εργασίες, το κόστος δηλαδή των εργατικών υλικών και 

τις διοίκησης, το οποίο λαμβάνεται ως 25% των ασφαλτικών 

εργασιών. Είναι δηλαδή 2.934,70 Ευρώ ανά χιλιόμετρο. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν του κόστος συντήρησης του έργου 

ανέρχεται σε 26.118,85 Ευρώ, σε τιμές 1999. Με βάση τον πληθωρισμό 

υπολογίζουμε το κόστος συντήρησης σε τιμές 2005. Επομένως το κόστος 

συντήρησης του έργου ανέρχεται σε 31.187,27 Ευρώ σε τιμές 2005. 

Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης που εκπονήθηκε από την 

TRADEMCO σε συνεργασία με την Barclays Z.W. έγινε μία εκτεταμένη 

ανάλυση για τον προσδιορισμό της του ετήσιου κόστους συντήρησης, 

βασισμένη στο κόστος απαιτούμενων εργασιών, τις προδιαγραφές, τις τιμές 

των υλικών και την εμπειρία των τελευταίων ετών. Για τον υπολογισμό 

αυτό έγιναν οι παρακάτω παραδοχές :FP

4 

 Αντικατάσταση του τάπητα κάθε 7 χρόνια 

 Αντικατάσταση των κυκλοφοριακών πινακίδων κάθε 10 χρόνια 

                                                 
P

4
P TRADEMCO 
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 Αντικατάσταση οριζόντιας σήμανσης κάθε 2 χρόνια. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω το κόστος συντήρησης ανέρχεται σε 

41.819,52 Ευρώ για το έτος 1997. Βάσει του πληθωρισμούFP

5
PF το 2005 το 

κόστος συντήρησης ανέρχεται σε 52.975,72 Ευρώ ανά χιλιόμετρο ανά 

έτος. 

Με βάση τα στοιχεία από το ΥΠΕΧΩΔΕ αλλά και από την TRADEMCO 

θεωρούμε ότι η μελέτη της TRADEMCO έχει συνυπολογίσει περισσότερες 

παραμέτρους και συνεπώς το κόστος συντήρησης του οδικού τμήματος θα 

ανέρχεται σε  42.081,49 Ευρώ ανά χιλιόμετρο ανά έτος. Επομένως αφού 

το συνολικό μήκος της οδού είναι 55 χιλιόμετρα , το κόστος συντήρησης 

θα είναι 2.314.482,23 Ευρώ ανά έτος. 

 

7.5. Κόστος Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμών ΔιοδίωνFP

6 
 

Το κόστος κατασκευής του σταθμού διοδίων υπολογίζεται με βάση 

στοιχείων από το Ταμείο Εθνικής Οδοποϊίας Τ.Ε.Ο. Συγκεκριμένα για την 

κατασκευή του σταθμού διοδίων αλλά και τον υπολογισμό του κόστους του 

θεωρούνται κάποιες παραδοχές, οι οποίες είναι: 

 Κάθε χειροκίνητη λωρίδα διοδίων εξυπηρετεί περίπου 350 μικτά 

οχήματα την ώρα. 

 Κάθε λωρίδα κυκλοφορίας αντιστοιχεί σε 4 χειροκίνητες ή μία 

ηλεκτρονική λωρίδα διοδίων. 

 Η αναπροσαρμογή των διοδίων γίνεται με βάση τον πληθωρισμό. 

Επομένως χρειάζονται 16 χειροκίνητες λωρίδες διοδίων, όπου το 

κόστος κατασκευής τους ανέρχεται σε 17.608,21 Ευρώ ανά λωρίδα, ενώ το 

                                                 
P

5
P Ε.Σ.Υ.Ε. 

P

6
P Ταμείο Εθνικής Οικονομίας (ΤΕΟ) 
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κόστος εξοπλισμού ανέρχεται σε 58.694,06 Ευρώ ανά λωρίδα. Άρα το 

συνολικό κόστος κατασκευής του σταθμού διοδίων ανέρχεται σε 

16*76.302,27 = 1.220.836,32 Ευρώ για το 1994 ή 1.689.922,98 Ευρώ 

το 2005. 

Το κόστος λειτουργίας του σταθμού διοδίων αναφέρεται σε:FP

7 

 Έξοδα του αναγκαίου προσωπικού 

 Έξοδα διαχείρισης εσόδων 

 Συντήρηση του σταθμού και του εξοπλισμού του 

Σύμφωνα με στοιχεία από το Τ.Ε.Ο. για το έτος 1994 οι λειτουργικές 

δαπάνες του σταθμού ανέρχονται σε 25 εκατομμύρια δραχμές ανά λωρίδα 

ανά έτος. Από το ποσό αυτό το 75% αφορά τα έξοδα από τις αμοιβές του 

προσωπικού, το 15% τη συντήρηση και το 10% διάφορα έξοδα. Συνεπώς 

το συνολικό κόστος λειτουργίας και για τις 16 λωρίδες κυκλοφορίας είναι 

25*16=400 εκατομμύρια δραχμές ανά έτος. Για το έτος 2005 υπολογίζεται 

το κόστος λειτουργίας του σταθμού σε 1.624.926,04 Ευρώ. 

                                                 
P

7
P TENs HELLAS 
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15BΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

16BΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 
8.1. ΓενικάFP

1 
 

Όλες οι μέθοδοι αξιολόγησης συγκοινωνιακών έργων καταλήγουν σε 

μια σύγκριση μεταξύ των δαπανών που απαιτούνται για την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου και των ωφελειών που συνεπάγεται η 

πραγματοποίηση του έργου. Σε αντίθεση με τις δαπάνες, οι ωφέλειες είναι 

έμμεσες, δεν εκφράζονται εύκολα σε χρηματικές μονάδες και αναφέρονται 

σε μεγάλη χρονική περίοδο. Οι ωφέλειες αυτές διακρίνονται σε 

ποσοτικοποιημένες και μη ποσοτικοποιημένες. Πιο συγκεκριμένα: 

Ποσοτικοποιήσιμες ωφέλειες 

 Μείωση των λειτουργικών δαπανών των οχημάτων λόγω της 

βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας, αύξησης των ταχυτήτων 

λειτουργίας μείωσης της απόστασης κ.λ.π. Επίσης στις λειτουργικές 

δαπάνες περιλαμβάνονται καύσιμα, ελαστικά, απόσβεση, συντήρηση, 

λιπαντικά καθώς και αμοιβή οδηγού για τα φορτηγά και λεωφορεία. 

 Μείωση του χρόνου διαδρομής λόγω αύξησης των ταχυτήτων και 

μείωσης της απόστασης. 

 Μείωση του κόστους συντήρησης του νέου δρόμου σε σχέση με τον 

παλιό. 

 

 

 

                                                 
P

1
P Οικονομική των μεταφορών, Β.Προφυλλίδης 
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Μη ποσοτικοποιήσιμες ωφέλειες  

 Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων λόγω καλύτερων γεωμετρικών 

και λειτουργικών χαρακτηριστικών καθώς ακι άλλων επεμβάσεων 

όπως διαχωριστική νησίδα, έλεγχος προσβάσεων κλπ.  

 Εξοικονόμηση χρόνου μεταφοράς εμπορευμάτων 

 Αύξηση απασχόλησης 

 Αύξηση οικονομικής δραστηριότητας λόγω βελτίωσης της 

προσπελασιμότητας 

 Περιφερειακή ανάπτυξη 

Τέλος στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις του έργου.Οι επιπτώσεις αυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν 

ωφέλειες αφού έχουν και θετικές και αρνητικές παραμέτρους. 

 
 
8.2. Ταχύτητα ΛειτουργίαςFP

2 
 

Σε ένα οδικό έργο, ταχύτητα λειτουργίας είναι η μέση ταχύτητα που 

επιτυγχάνεται σε συνθήκες ανεμπόδιστης ροής. Ως ανεμπόδιστη ροή 

ορίζεται η ροή που αντιστοιχεί σε κυκλοφορία που αναπτύσσεται κατά 

μήκος του οδικού τμήματος και δεν εμποδίζεται άλλα κυκλοφοριακά 

ρεύματα ή από υποχρεωτικές αλλαγές πορείας. 

Το υπό μελέτη οδικό τμήμα είναι κλειστό αυτοκινητόδρομος με δύο 

λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ανήκει σε κατηγορία οδού ΑΙ. Η 

λειτουργική ταχύτητα του αυτοκινητόδρομου (VR85R), η ταχύτητα δηλαδή με 

την οποία θα κινηθεί ανεμπόδιστα το 85% των οχημάτων είναι 120 

χλμ/ώρα. Αφού ισχύει ότι VR85R=VReR+30=120 και VReR είναι η ταχύτητα μελέτης 

και ισούται με 90 χλμ/ώρα. Η ταχύτητα αυτή αφορά τα ελαφρά οχήματα 

                                                 
P

2
P Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, Β.Ψαριανός 
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και είναι η μέγιστη ταχύτητα, ενώ η ταχύτητα των βαρέων οχημάτων είναι 

μειωμένη κατά 15%, δηλαδή είναι 102 χλμ/ώρα. Συνεπώς η ταχύτητα 

λειτουργίας των ελαφρών οχημάτων θα είναι 84 χλμ/ώρα (70% της 

μέγιστης) και των βαρέων οχημάτων θα είναι 71,4 χλμ/ώρα. 

Όσον αφορά το υφιστάμενο οδικό τμήμα θεωρούμε ένα μέσο 

επιτρεπτό μέγιστο όριο ταχύτητας για να διευκολυνθούμε στους 

υπολογισμούς ίσο με 72 χλμ/ώρα, μιας και τα μέγιστα επιτρεπτά όρια δεν 

παραμένουν σταθερά για το σύνολο του μήκους. Η μέγιστη ταχύτητα των 

βαρέων οχημάτων και λεωφορείων θεωρείται ότι είναι 15% μικρότερης 

αυτής των Ι.Χ. Συνεπώς η μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας των βαρέων 

οχημάτων θεωρείται ίση με 61 χλμ/ώρα. Η ταχύτητα λειτουργίας, δηλαδή 

των ελαφρών οχημάτων θα είναι 50,4 χλμ/ώρα (70% της μέγιστης) και 

των βαρέων οχημάτων θα είναι 42,7 χλμ/ώρα. 

 

8.3. Ωφέλειες από τη Μείωση του Λειτουργικού Κόστους 
 

Το λειτουργικό κόστος των οχημάτων εκφράζεται ως κόστος ανά 

χιλιόμετρο και εξαρτάται από την ταχύτητα, το είδος του οχήματος και τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οδοστρώματος. Η επίδραση της ταχύτητας 

στις λειτουργικές δαπάνες των οχημάτων είναι τέτοια ώστε παρουσιάζονται 

υψηλές λειτουργικές δαπάνες για χαμηλές και υψηλές ταχύτητες και 

χαμηλές λειτουργικές δαπάνες για τις ενδιάμεσες ταχύτητες, όπου 

παρατηρείται η λεγόμενη οικονομική ταχύτητα. Συνεπώς παρατηρούνται 

στο όχημα μεγαλύτερες φθορές και κατανάλωση του κινητήρα κατά την 

επιτάχυνση από στάση  και επιβράδυνση για στάση, όταν δηλαδή η μέση 

ταχύτητα παρουσιάζεται πολύ χαμηλή και μεγάλη κατανάλωση καυσίμου 

στις πολύ υψηλές ταχύτητες. 
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Στα πλαίσια έρευνας που έγινε για το ΥΠΕΧΩΔΕ προέκυψε ο Πίνακας 

8.1 που δίνει τα λειτουργικά κόστη των οχημάτων σε τιμές του 1994 

διαφόρων κατηγοριών οχημάτων σε συνάρτηση με την ταχύτητα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Μέση Ταχύτητα 
(χλμ/ώρα)FP

3 

Ελαφρά 
οχήματα 

(δρχ/ώρα) 

Λεωφορεία 
(δρχ/ώρα) 

Φορτηγά 
(δρχ/ώρα) 

32 38,0 195,7 121,0 
40 32,7 163,5 103,2 
48 30,1 143,6 91,8 
56 28,5 134,0 88,5 
64 28,3 126,7 85,8 
72 28,0 120,7 84,6 
80 28,6 121,5 87,7 
88 28,9 123,4 91,5 
96 30,7 127,7 97,7 
104 32,7 127,7 97,7 
112 36,4 127,7 97,7 
 

Οι τιμές του Πίνακα αντιπροσωπεύουν το αντιληπτό ετήσιο 

λειτουργικό κόστος οχήματος και περιλαμβάνουν: 

 Κόστος καυσίμων 

 Κόστος λιπαντικών 

 Συντήρηση 

 Ασφάλιση 

 Φόρους 

 Κόστος οδηγών για λεωφορεία και φορτηγά 

 

Δεν περιλαμβάνονται δηλαδή λειτουργικά έξοδα μη αντιληπτά από 

τον χρήστη, όπως δαπάνες αλλαγής ελαστικών και απόσβεση οχήματος. 

                                                 
P

3
P Η μέση ταχύτητα αντιστοιχεί στο 70% της μέγιστης 
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Η σύνθεση της κυκλοφορίας του οδικού τμήματος υποθέσαμε ότι θα 

παραμείνει σταθερή με τη σημερινή και φαίνεται στον Πίνακα 8.2. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.2. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Ελαφρά οχήματα 78,5% 

Λεωφορεία 2,9% 

Φορτηγά 17,2% 

 

Δεν θα υπολογίσουμε τις λειτουργικές δαπάνες των δικύκλων καθώς 

δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για αυτά από την προαναφερόμενη 

έρευνα. Αυτή η παράλειψη δεν θα επηρεάσει σημαντικά την μετέπειτα 

ανάλυση, αφού το ποσοστό των δικύκλων είναι πολύ μικρό. 

Στην παράγραφο 8.2 υπολογίστηκαν οι ταχύτητες λειτουργίας των 

οχημάτων τόσο για την υφιστάμενη οδό όσο και για τον αυτοκινητόδρομο. 

Επομένως από τον Πίνακα που δίνει το αντιληπτό λειτουργικό κόστος, με 

γραμμική παρεμβολή έχουμε: 

 Για την νέα οδό έχουμε τις παρακάτω δαπάνες λειτουργίας: 

 Για τα ελαφρά οχήματα: 28,8 δρχ/χλμ 

 Για τα λεωφορεία: 121,1 δρχ/χλμ 

 Για τα φορτηγά: 84,7 δρχ/χλμ 

 Και για την υφιστάμενη οδό έχουμε τις παρακάτω δαπάνες 

λειτουργίας: 

 Για τα ελαφρά οχήματα: 29,6 δρχ/χλμ 

 Για τα λεωφορεία: 156,8 δρχ/χλμ 

 Για τα φορτηγά: 99,4 δρχ/χλμ 
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Επομένως αφού το μήκος της νέας οδού θα είναι 55 χλμ., το 

συνολικό αντιληπτό κόστος οχημάτων για τη νέα οδό δίνεται από τη 

σχέση: 

(Λ.Κ.Ο.)= (0,785*28,8+0,029*121,1+0,172*84,7)*55=2.237,9 

δραχμές/όχημα 

Επίσης αφού το μήκος της υφιστάμενης οδού θα είναι 60 χλμ., το 

συνολικό αντιληπτό κόστος οχημάτων για την υφιστάμενη οδό δίνεται από 

τη σχέση: 

(Λ.Κ.Ο.)= (0,785*29,6+0,029*156,8+0,172*99,4)*60=2.692,8 

δραχμές/όχημα 

Συνεπώς μεταξύ των δύο οδών υπάρχει διαφορά στο  (Λ.Κ.Ο) ίση με 

454,9 δρχ/όχημα σε τιμές 1994, δηλαδή 629,69 δρχ/όχημα σε τιμές 2005 

ή 1,85 Ευρώ/όχημα. 

 

8.4. Ωφέλειες από τη Μείωση του Χρόνου Μετακίνησης 
 
8.4.1. Γενικά 

 

Η αντικατάσταση ενός παλαιού οδικού τμήματος με ένα σύγχρονο 

αυτοκινητόδρομο προσφέρει εκτός των άλλων και μείωση του χρόνου 

μετακίνησης. Η μείωση αυτή του χρόνου διαδρομής μεταφράζεται σε 

οικονομική αξία για τους χρήστες του έργου. Σημαντικό ρόλο στον 

υπολογισμό των ωφελειών του χρήστη από τη μείωση του χρόνου 

διαδρομής παίζει και το πως αξιοποιείται ο επιπλέον διαθέσιμος χρόνος. 

Συγκεκριμένα διακρίνονται δύο κατηγορίες: 

A. όταν η διαδρομή γίνεται για λόγους εργασίας. Η μέθοδος αυτή 

στηρίζεται στην αρχή ότι όλος ο χαμένος χρόνος λόγω μετακίνησης 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παραγωγικούς σκοπούς. Έτσι ο 
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χαμένος χρόνος αποτιμάται ως το συνολικό για τον εργοδότη, 

δηλαδή μισθός, ασφαλιστικές εισφορές κτλ. 

B. όταν η διαδρομή γίνεται για λόγους αναψυχής ή κοινωνικούς. Ο 

υπολογισμός της ωφέλειας στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ 

δύσκολος. Υπολογίζεται η αξλια αυτή ως ένα ποσοστό της αξίας του 

χρόνου για λόγους εργασίας. 

Η ποσοτικοποίηση σε χρηματική αξία, η εξοικονόμηση του χρόνου 

διαδρομής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και αποτελεί για τα 

περισσότερα συγκοινωνιακά έργα τη σημαντικότερη συνιστώσα ωφελειών. 

 

8.4.2. Υπολογισμός ωφελειών από τη μείωση του χρόνου διαδρομής 
στο υπό μελέτη οδικό τμήμα 

 

Ο εξοικονούμενος  χρόνος  αποτιμάται σε οικονομική αξία με βάση 

την μέση ωριαία αποζημίωση εργασίας. Συνεπώς από την Εθνική Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας ορίζεται ως:FP

4 

 κατώτερη αποζημίωση το 2002 952 δραχμές/ώρα 

 κατώτερος μισθός πρόσληψης τεχνιτών 965 δραχμές/ώρα 

 μισθός μηχανικού με 30ετή προϋπηρεσία 2170 δραχμές/ώρα 

 κατώτερος μισθός εργάτη σε οικοδομικές εργασίες 1450 

δραχμές/ώρα.FP

5 

 

Συνεπώς θεωρούμε ως μέση ωριαία αποζημίωση για το 2002 τις 

1700 δραχμές ή 5 Ευρώ. Για τις υπόλοιπες μετακινήσεις θεωρούμε το 1/3 

της αξίας για σκοπούς εργασίας, δηλαδή 1,67 Ευρώ. 

                                                 
P

4
P Υπουργείο Εργασίας 

P

5
P Ι.Κ.Α. 

 
 134 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Από την κυκλοφοριακή ανάλυση που έγινε στο κεφάλαιο 4, 

παρατηρούμε ότι το ποσοστό των μετακινήσεων για εργασία είναι 39,5%. 

(Για απλοποίηση των αποτελεσμάτων θεωρούμε ότι η κατανομή αυτή ισχύει 

και για τις τρείς κατηγορίες οχημάτων: ελαφρά, λεωφορεία, φορτηγά). 

Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε την εξοικονόμηση χρόνου για τους 

επιβάτες αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών και δικύκλων. 

Η σύνθεση της κυκλοφορίας είναι: 

Σύνθεση Κυκλοφορίας Ποσοστά(%) 

Δίκυκλα 1,4 
Επιβατηγά (Ι.Χ. και ΤΑΧΙ) 

και ημιφορτηγά 
78,5 

Λεωφορεία 2,9 
Φoρτηγά 17,2 

 

Επίσης ο αριθμός των επιβατών ανά όχημα είναι: 2,1 για τα ελαφρά 

οχήματα, 25 επιβάτες για τα λεωφορεία, 1,2 για τα φορτηγά και 1,1 για τα 

δίκυκλα. 

Επομένως για τα ελαφρά οχήματα έχουμε: 

5*0,395+1,67*0,395=2,63 Ευρώ/ώρα/επιβάτη 

και επειδή έχουν μέση πληρότητα 2,1 επιβάτες, για τα ελαφρά οχήματα 

έχουμε: 

2,63*2,1=5,52 Ευρώ/ώρα. 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται η αξία σε χρήμα ανάλογα με 

τον τύπο οχήματος: 

ΤΥΠΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) 

Δίκυκλα 2,89 
Ελαφρά οχήματα 5,52 
Λεωφορεία 65,73 
Φορτηγά 3,16 
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Έχοντας υπολογίσει στην παράγραφο 8.2 τη λειτουργική ταχύτητα 

κάθε τύπου οχήματος για την υφιστάμενη οδό αλλά και για το νέο 

αυτοκινητόδρομο υπολογίζουμε το χρόνο που κερδίζει κάθε τύπος 

οχήματος χρησιμοποιώντας τον αυτοκινητόδρομο. 

Συγκεκριμένα οι λειτουργικές ταχύτητες που βρέθηκαν είναι: για το 

νέο οδικό τμήμα θα είναι 84 χλμ/ώρα για τα ελαφρά οχήματα και 71,4 

χλμ/ώρα για τα βαρέα οχήματα. Για την υφιστάμενη οδό η ταχύτητα 

λειτουργίας των ελαφρών οχημάτων θα είναι 50,4 χλμ/ώρα και των 

βαρέων οχημάτων θα είναι 42,7 χλμ/ώρα. 

Το μήκος του υφιστάμενου οδικού τμήματος είναι 60 χιλιόμετρα ενώ 

του αυτοκινητοδρόμου είναι 50 χιλιόμετρα, επομένως για την υφιστάμενη 

οδό τα ελαφρά οχήματα χρειάζονται (60/50,4)*60= 1 ώρα και 11 λεπτά, 

δηλαδή 71 λεπτά, ενώ τα λεωφορεία και τα φορτηγά (60/42,7)*60=1 ώρα 

και 24 λεπτά, δηλαδή 84 λεπτά. Σύμφωνα με τη νέα χάραξη τα ελαφρά 

οχήματα θα χρειάζονται (50/84)*60= 36 λεπτά, ενώ τα λεωφορεία και τα 

φορτηγά (50/71,4)*60= 42 λεπτά. Η μείωση του χρόνου του ταξιδιού τόσο 

για τα ελαφρά οχήματα όσο και για τα φορτηγά φαίνεται στον παρακάτω 

Πίνακα: 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΧΡΟΝΟΥ 

ΤΥΠΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΧΑΡΑΞΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 

ΕΛΑΦΡΑ 71 λεπτά 36 λεπτά 35 λεπτά 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ-
ΦΟΡΤΗΓΑ 

84 λεπτά 42 λεπτά 42 λεπτά 

 

Έχοντας τώρα το χρόνο που κερδίζει ο χρήστης απο τη 

χρησιμοποίηση του νέου αυτοκινητοδρόμου καθώς και την χρηματική αξία 
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ανά κατηγορία οχήματος μπορεί να υπολογιστεί το τελικό κέρδος από τη 

μείωση του χρόνου διαδρομής. 

Συγκεκριμένα οι χρήστες δικύκλων και επιβατικών οχημάτων 

κερδίζουν 35 λεπτά, δηλαδή (2,89*35)/60= 1,68 Ευρώ για τα δίκυκλα και 

(5,52*35)/60= 3,22 Ευρώ για τα επιβατικά, ενώ τα λεωφορεία και τα 

φορτηγά κερδίζουν 42 λεπτά, δηλαδή (65,73*42)/60= 46,01 Ευρώ για τα 

λεωφορεία και (3,16*42)/60= 2,21 Ευρώ για τα φορτηγά. Τα 

αποτελέσματα αυτά φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα. 

ΤΥΠΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) 

Δίκυκλα 1,68 
Ελαφρά οχήματα 3,22 
Λεωφορεία 46,01 
Φορτηγά 2,21 

 

 

8.5. Ωφέλειες από τη Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων 
 
 
8.5.1. Γενικά 
 
 

Τα οδικά ατυχήματα αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ατυχημάτων στις μεταφορές. Συγκεκριμένα στη χώρα μας το 98% των 

ατυχημάτων στις μεταφορές είναι οδικά. 

Οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια είναι: το 

όχημα, η οδός και οι χρήστες. Επίσης μεγάλο ρόλο στην οδική ασφάλεα 

παίζουν και οι κοινωνικές συνθήκες, όπως η νομοθεσία και τα συστήματα 

οδικής διαπαιδαγώγησης. 

Συγκεκριμένα θα λέγαμε ότι τα οδικά ατυχήματα συνήθως 

προκαλούνται από τους εξής παράγοντες:FP

6 

                                                 
P

6
P Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, Β.Ψαριανός 
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 Ανεπαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά, όπως: λωρίδες κυκλοφορίας 

και ερείσματα με ανεπαρκές πλάτος, κακή διαμόρφωση κόμβων, 

μικρές ακτίνες οριζόντιας και κατακόρυφης χάραξης που μειώνουν 

την ορατότητα. 

 Χαμηλά πρότυπα κατασκευής της οδού και ελλειπής συντήρησή της 

 Κακή μελέτη και κατασκευή παρόδιων στοιχείων 

 Κακή οργάνωση της κυκλοφορίας 

 Ανεπάρκεια εξοπλισμού 

 Ανεπαρκής έλεχγος και σήμανση κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

της οδού 

 Δυσμενείς περιβαλλοντικές, καιρικές συνθήκες 

 

Όλα τα ατυχήματα δεν παρουσιάζουν την ίδια σημασία από άποψη 

σοβαρότητας. Συνήθως χρησιμοποιείται η εξής διαφοροποίηση: 

 Θανατηφόρο ατύχημα 

 Ατύχημα με σωματικές βλάβες 

 Ατύχημα με υλικές ζημιές μόνο. 

 

Το κόστος των ατυχημάτων περιλαμβάνει συνήθως τις υλικές ζημιές, 

τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης, την απώλεια ωρών εργασίας, την απώλεια 

χρήσης του αυτοκινήτου, 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 τω ατυχημάτων 

χρησιμοποιούνται διάφοροι δείκτες ατυχημάτων που ανάγουν τον αριθμό ή 
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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 οχηματοχιλιόμετρα για την εξεταζόμενη 

περίοδο.FP

7 

 

Είναι προφανές ότι ο τελευταίος δείκτης είναι ακριβέστερος γιατί 

λαμβάνει υπόψη και το βαθμό χρησιμοποίησης των οχημάτων και μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σε μικροκλίμακα σε αντίθεση με τους άλλους δύο. Και 

οι τρείς δείκτες δεν κάνουν διαφοροποίηση μεταξύ των ατυχημάτων που 

περιλαμβάνουν, μειώνοντας έτσι την αξιοπιστία τους. 

 

8.5.2. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας από τη χρήση του υπό 
μελέτη έργου 

 

Η αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων πρέπει να αποτελεί 

σταθερή συνιστώσα στο σχεδιασμό των οδικών έργων. Μελέτες δείχνουν 

ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία 

της οδού και τα ατυχήματα. Όμως τα οδικά στοιχεία αλληλεπηδρούν 

μεταξύ τους και με άλλους παράγοντες, όπως ελιναι ο οδηγός, το όχημα, η 

κυκλοφορία και το περιβάλλον, επηρεάζοντας τη συχνότητα και τη 

σοβαρότητα των ατυχημάτων. Παρακάτω γίνεται αναφορά σε κάθε ένα 

                                                 
P

7
P Οδική Ασφάλεια, Ι.Μ. Φρατζεσκάκης,  Ι.Κ. Γκόλιας 
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στοιχείο της οδού ξεχωριστά εξετάζοντας την επίδρασή του και 

συγκρίνοντας το νέο οδικό τμήμα με το υφιστάμενο. 

Όσον αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού παρατηρείται 

μείωση του δείκτη ατυχημάτων όταν:FP

8 

 αυξάνεται το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας 

 αυξάνεται το πλάτος ερείσματος  

 γίνεται διαχωρισμός των αντίθετων ρευμάτων κυκλοφορίας 

 αυξάνεται η οριζόντια καμπύλη (πάνω από 200 μέτρα) 

 το μήκος ορατότητας είναι μεγάλο. 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται ότι το νέο οδικό τμήμα θα 

έχει γεωμετρικά χαρακτηριστικά που θα προσφέρουν υψηλότερη ασφάλεια 

από αυτά της υφιστάμενης. 

Όσον αφορά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της οδού παρατηρείται 

ότι: 

 η επίδραση του ελέγχου των προσβάσεων σε μια οδό είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για την ασφάλεια της οδού 

 η έξοδος από την κύρια οδό με αριστερή στροφή, διασχίζοντας το 

οδόστρωμα της κυκλοφορίας που κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση 

είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην αύξηση των ατυχημάτων. 

Συνεπώς και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της οδού θα υπερέχουν 

από αυτά της υφιστάμενης. 

Όσον αφορά τους κόμβους και συγκεκριμένα τους ισόπεδους 

κόμβους όπως παρουσιάζονται στην υφιστάμενη οδό, συγκεντρώνουν το 

50% των ατυχημάτων σε υπεραστικές οδούς. Στο υπό μελέτη οδικό έργο οι 

κόμβοι είναι ανισόπεδοι, οπότε παρατηρείται μειώση των ατυχημάτων. 

                                                 
P

8
P  Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, Β.Ψαριανός 

 
 140 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Τέλος τα ατυχήματα που συμβαίνουν στις παρόδιες περιοχές είναι 

σημαντικό πρόβλημα. Συγκεκριμένα τα οχήματα μερικές φορές εκτρέπονται 

από την οδό με κίνδυνο να ανατραπούν ή να προσκρούσουν σε σταθερά 

παρόδια αντικείμενα. Στο υπό μελέτη οδικό τμήμα γίνονται ρυθμίσεις έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ανατροπής, με κατάλληλες 

διαμορφώσεις των παρόδιων χώρων. 

 

 

8.5.3. Υπολογισμός ωφελειών από τη μείωση των ατυχημάτων  με 
τη χρήση του υπό μελέτη έργου 

 

Έρευνες έχουν δείξει ότι ο αριθμός των ατυχημάτων σε μία οδό 

επηρεάζεται από τον κυκλοφοριακό φόρτο της, αλλά και την κυκλοφοριακή 

της ικανότητα. Ανάλυση ατυχημάτων έδειξε ότι ανάλογα με την 

παρεχόμενη στάθμη εξυπηρέτησης αναμένονται ορισμένα ατυχήματα ανά 

εκατομμύρια οχηματοχιλιόμετρα. Η σχέση αυτή φαίνεται στον Πίνακα:FP

9 

Στάθμη 
Εξυπηρέτησης 

Ατυχήματα ανά εκατομμύρια 
οχηματοχιλιόμετρα 

A 0,65 
B 0,66 
C 0,76 
D 1,10 
E 1,14 
F 1,62 

 

Ο αναμενόμενος αριθμός ατυχημάτων δίνεται από τη σχέση: 

(Τ.Α.) = [(Δ.Α.) * (Ε.Μ.Η.Κ.) * 365 * L ] / 10P

6 

Όπου:  

(Τ.Α.): αναμενόμενος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων σε κάθε τμήμα, 

για κάθε έτος, ανάλογα με την αναμενόμενη στάθμη εξυπηρέτησης 

                                                 
P

9
P Οδική Ασφάλεια, Ι.Μ. Φρατζεσκάκης, Ι.Κ. Γκόλιας 
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(Δ.Α.): δείκτης ατυχημάτων ανάλογα με την αναμενόμενη στάθμη 

εξυπηρέτησης (ατυχήματα ανά εκατομμύρια οχηματοχιλιόμετρα) 

(Ε.Μ.Η.Κ.): μέσος ημερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος 

L: το μήκος του οδικού τμήματος 

 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο, στον Πίνακα 5. έχει υπολογιστεί η 

παρεχόμενη στάθμη εξυπηρέτησης του οδικόυ τμήματος μέχρι το έτος 

2028. Επομένως αθροίζοντας τους Τ.Α. για την υφιστάμενη και τη νέα 

χάραξη έχουμε τον αναμενόμενο αριθμό οδικών τροχαίων ατυχημάτων στο 

οδικό αυτό τμήμα (Πίνακας 8.3.). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.3. Αναμενόμενος αριθμός οδικών τροχαίων ατυχημάτων 

ΕΤΟΣ 
ΝΕΑ 

ΧΑΡΑΞΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΧΑΡΑΞΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2009 21 40 -19 -0,48 
2010 23 44 -21 -0,48 
2011 24 47 -22 -0,48 
2012 26 50 -24 -0,48 
2013 28 76 -48 -0,63 
2014 30 81 -52 -0,63 
2015 32 87 -55 -0,63 
2016 35 93 -58 -0,63 
2017 37 100 -63 -0,63 
2018 40 107 -67 -0,63 
2019 43 114 -72 -0,63 
2020 46 122 -77 -0,63 
2021 49 131 -82 -0,63 
2022 60 140 -80 -0,57 
2023 64 150 -85 -0,57 
2024 69 160 -91 -0,57 
2025 74 172 -98 -0,57 
2026 114 183 -69 -0,38 
2027 122 196 -74 -0,38 
2028 131 210 -79 -0,38 

ΣΥΝΟΛΟ 1068 2340 -1236 -0,54 
 

Για τον υπολογισμό της αναλογίας νεκρών, βαριά τραυματιών και 

ελαφρά τραυματιών ανά τροχαίο ατύχημα, χρησιμοποιούνται τα στοιχεία 
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του Πίνακα 8.4. όπου παρουσιάζεται η εξέλιξη των τροχαίων ατυχημάτων 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την διετία 2003-2004. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.4. Εξέλιξη των τροχαίων ατυχημάτων στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου την διετία 2003-2004 

ΕΤΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΝΕΚΡΟΙ 
ΒΑΡΙΑ 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 
ΕΛΑΦΡΑ 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

2003 2.016 220 328 1.468 1.796 
2004 2.134 237 329 1.568 1.897 

ΣΥΝΟΛΟ 4.150 457 657 3.036 3.693 
 

Η αναλογία νεκρών, βαριά τραυματιών και ελαφρά τραυματιών ανά 

τροχαίο ατύχημα που προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται στον 

Πίνακα: 

ΕΤΟΣ 
ΝΕΚΡΟΙ 
ΑΝΑ 

ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΒΑΡΙΑ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 

ΑΝΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΕΛΑΦΡΑ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 

ΑΝΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΑΝΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 

2003 0,11 0,16 0,73 0,89 
2004 0,11 0,15 0,73 0,89 

ΣΥΝΟΛΟ 0,11 0,16 0,73 0,89 
 

Συνεπώς θεωρούμε ότι σε κάθε ατύχημα συμμετέχουν 1,60 

οχήματα. Έτσι με αυτά τα στοιχεία θεωρούμε ότι σε κάθε τροχαίο που 

συμβαίνει στο εξεταζόμενο οδικό τμήμα αντιστοιχούν 0,11 νεκροί και 0,89 

τραυματίες. Η αναλογία αυτή υποθέτουμε ότι παραμένει σταθερή. 

Από τον ήδη υπολογιζόμενο αριθμό αναμενόμενων οδικών 

ατυχημάτων και από την αναλογία των νεκρών, τραυματιών υπολογίζεται ο 

αναμενόμενος αριθμός νεκρών, τραυματιών και εμπλεκόμενων οχημάτων 

για την υφιστάμενη και τη νέα χάραξη. Η διαφορά που προκύπτει 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.5. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.5. Αναμενόμενη μείωση τροχαίων ατυχημάτων 

ΕΤΟΣ 
ΜΕΙΩΣΗ 
ΝΕΚΡΩΝ 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΥΛΙΚΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ 

2009 2 17 30 
2010 2 19 34 
2011 2 20 35 
2012 3 21 38 
2013 5 43 77 
2014 6 46 83 
2015 6 49 88 
2016 6 52 93 
2017 7 56 101 
2018 7 60 107 
2019 8 64 115 
2020 8 69 123 
2021 9 73 131 
2022 9 71 128 
2023 9 76 136 
2024 10 81 146 
2025 11 87 157 
2026 8 61 110 
2027 8 66 118 
2028 9 70 126 

ΣΥΝΟΛΟ 136 1100 1977 
 

Στη συνέχεια έγινε μία προσπάθεια να «ποσοτικοποιηθούν» οι 

νεκροί, οι τραυματίες και οι υλικές ζημιές. Στη χώρα μας έχουν γίνει 

ελάχιστες προσπάθειες εκτίμησης του κόστους των ατυχημάτων. Μία από 

αυτές είναι το «Πόρισμα για τα τροχαία ατυχήματα και την οδική ασφάλεια 

στην Ελλάδα» της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (Μάϊος 

1996). Στο πόρισμα αυτό περιέχεται η αποτίμηση που φαίνεται στον Πίνακα 

8.6.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8.6. Αποτίμηση κόστους ατυχημάτων σε χρηματικές μονάδες 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1996  
ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΠΑΘΟΝΤΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (εκ. 
Δρχ) τιμές 

1996 ΤΙΜΕΣ1996 ΤΙΜΕΣ 2005 

Νεκροί 2068 77507 37,48 48,90 
Τραυματίες 31658 21606 0,68 0,89 
Υλικές Ζημιές 22000 15476 0,71 0,93 
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Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι το κόστος των τροχαίων 

ατυχημάτων μπορεί να αποτιμηθεί (σε τιμές 2005): 

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΔΡΑΧΜΕΣ 

ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΕΥΡΩ 

ΝΕΚΡΟΙ 48.900.000 144.000 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 890.000 26.000 

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 930.000 2.700 
 

Με δεδομένες τις τιμές κόστους των οδικών ατυχημάτων και από την 

προβλεπόμενη μείωσή τους (Πίνακας 8.5.) προκύπτει το αναμενόμενο 

όφελος σε χρηματικές μονάδες από τη μείωση των ατυχημάτων. Το όφελος 

αυτό φαίνεται στον Πίνακα: 

ΥΛΙΚΕΣ 
ΖΗΜΙΕΣ 

 ΝΕΚΡΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 

ΟΦΕΛΗ 
(ΔΡΑΧΜΕΣ) 

6.650.400.000 979.000.000 1.838.610.000 

ΟΦΕΛΗ 
(ΕΥΡΩ) 

19.584.000 28.600.000 5.337.900 

 
 
8.6. Υπολειμματική Αξία Έργου 

 

Στο τέλος της οικονομικής ζωής του έργου σε πολλές περιπτώσεις 

έχει κάποια αξία διάφορη από το μηδέν. Η αξία αυτή ονομάζεται 

υπολειμματική αξία 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 τη 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. 
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 Υπολειμματική αξία ενός συγκοινωνιακού έργου λέγεται η αξία 

που έχει το έργο στο τέλος της οικονομικής του ζωής. 

Στο υπό μελέτη οδικό τμήμα, η οικονομική ζωή του έργου 

θεωρήθηκαν τα 20 έτη, ενώ η φυσική ζωή των επιμέρους τεχνικών έργων 

της οδού είναι μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα για την οδοστρωσία είναι 30 έτη, 

για τα χωματουργικά είναι 90 έτη και για τα τεχνικά έργα τα 75 έτη.  

Στη συγκεκριμένη παράγραφο θα υπολογίσουμε την υπολειμματική 

αξία του έργου μετά το πέρας της περιόδου αξιολόγησης. Ο υπολογισμός 

για κάθε επιμέρους τεχνικό έργο, γίνεται με βάση τη σχέση: 

(Υ.Α.) = [(Σ.Α.) / (Φ.Ζ.)] * [(Φ.Ζ.) - (Ο.Ζ.)] * f 

(Υ.Α.) : Η υπολειμματική αξία σε τιμές 2005  

(Σ.Α.) : Η σημερινή αξία, που ισούται με το αντίστοιχο κόστος 

κατασκευής 

(Φ.Ζ.) : Η φυσική ζωή (σε έτη) 

(Ο.Ζ.) : Η οικονομική ζωή (σε έτη) 

 f : Ο συντελεστής χρησιμότητας που εκφράζει την εκτίμηση για τη 

χρησιμότητα των κατασκευών στο τέλος της περιόδου αξιολόγησης. 

Ο υπολογισμός των στοιχείων γίνεται στον Πίνακα: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) 
ΦΥΣΙΚΗ 
ΖΩΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 42.145.723,23 90 0,8 26.224.005,57 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 24.005.368,53 75 0,8 14.083.149,54 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 31.448.609,79 30 0,6 6.289.721,96 
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 8.7. Επιπτώσεις στο ΑΕΠ και την ΑπασχόλησηFP

10 
  

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 μια 

επένδυση (ΔΙ) σε μία οικονομία, τότε το εισόδημα (ΔΥ) θα μεταβληθεί 

σύμφωνα με τη σχέση: 

ΔΥ = ΔΙ * [1/(1-β)], όπου: 

ΔΥ: εισόδημα 

ΔΙ: επένδυση 

 Β: οριακή ροπή για κατανάλωση που κυμαίνεται από 0,75 έως 0,80 

1/(1-β): ο πολλαπλασιαστής επενδύσεων 

Θεωρώντας σαν τιμή της οριακής ροπής προς κατανάλωση το 0,75, 

προκύπτει ο πολλοπλασιαστής επενδύσεων:  

Α = 1/(1-0,75) = 4 

Η κατασκευή του έργου είναι μία επένδυση  277.040.400,00 Ευρώ, 

όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 7. Επομένως οδηγεί σε μια αύξηση του ΑΕΠ 

κατά 4 * 277.040.400,00  = 1.108.161.600,00 Ευρώ. Η αύξηση αυτή θα 

πραγματοποιηθεί σε μια σειρά ετών από την κατασκευή του έργου. 

 

 8.8. Δημιουργία Νέων Θέσεων Απασχόλησης 
 

Από την επένδυση για την κατασκευή και λειτουργία του υπό μελέτη 

οδικό έργο θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.  

Η αύξηση του ΑΕΠ που θα προκύψει αναμένεται να δημιουργήσει 

νέες θέσεις εργασίας. Θεωρείται ότι η αύξηση του εισοδήματος θα 

κατανεμηθεί μεταξύ αγροτικού εισοδήματος, αμοιβή εργασίας και αμοιβή 

                                                 
P

10
P Σύχρονη Μακροοικονομική Αθήνας, Πετράκη Κώττη & Γεωργίου Χρ. Κώττη 
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κεφαλαίου με τη σχέση 20:50:30 και η μέση ετήσια αμοιβή εργαζομένου 

είναι 14.000 Ευρώ. Τότε μετά την ολοκλήρωση του έργου και για χρονικό 

ορίζοντα 20 έτη προκύπτει: [(1.108.161.600,00 * 0,5) / (14000 * 20)]= 

1.979 νέες θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας.  

 

 8.9. Βελτίωση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στους Χρήστες 
 

Όπως έχει προαναφερθεί ο νέος αυτοκινητόδρομος θα υπερέχει της 

υφιστάμενης οδού τόσο από άποψη σχεδιασμού όσο και από άποψη 

εξοπλισμού. Έτσι αναμένεται να υπάρξουν μια σειρά από ωφέλειες για τους 

χρήστες της οδού. Εκτός από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω μια έμμεση 

ωφέλεια είναι και η μεγαλύτερη άνεση του ταξιδιού που προσφέρεται στους 

χρήστες, λόγω των καλύτερων γεωμετρικών χαρακτηριστικών αλλά και της 

στάθμης εξυπηρέτησης. Επίσης πρόκειται να υπάρξη βελτίωση  της 

ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων, μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

Επιπροσθέτως η μείωση του χρόνου και του κόστους διαδρομής θα 

έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών των εμπορευμάτων καθώς και 

την καλυτέρευση της ποιότητάς τους. Επίσης παρατηρείται αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και κατάργηση του μονοπωλίου πολλών προϊόντων 

λόγω μείωσης της χρονοαπόστασης. 

 

 8.10. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 
 
 8.10.1. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεωνFP

11 
 

Μετά από Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκε και για τη χώρα μας η 

υποχρέωση εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μια σειρά 

από έργα και δραστηριότητες που ασκούν επίδραση στο περιβάλλον. Όσον 

                                                 
P

11
P Οδηγός Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
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αφορά τα συγκοινωνιακά έργα, δημιουργείται υποχρέωση εκπόνησης 

μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις εξής περιπτώσεις: 

 Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, 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 1.350t.  

 Τράμ, εναέριο ή υπόγειο μετρό, εναέριους σιδηρόδρομους ή 

ανάλογες γραμμές ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά ή κυρίως για τη μεταφορά επιβατών. 

 Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γίνεται σε δύο στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο γίνεται η Προέγκριση Χωροθέτησης, όπου γίνεται η 

αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ένα προγρμματιζόμενο 

έργο, προκειμένου να εγκριθεί η χωροθέτησή του ώστε να είναι σαφή τα 

βασικά χαρακτηριστικά του έργου. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η Έγκριση 

των περιβαλλοντικών όρων. Η έγκριση αυτή γίνεται είτε σε προχωρημένο 

στάδιο της μελέτης ώστε να είναι γνωστά τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού 

και λειτουργίας του έργου, είτε πριν από την ολοκλήρωση της μελέτης του 

έργου, ώστε να μπορούν να τεθούν υπόψη οι περιβαλλοντικοί όροι στον 

τελικό σχεδιασμό του έργου. 
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 8.10.2. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων συγκοινω-
νιακού έργου 
 
 8.10.2.1. Γενικά 
 
 Μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων συγκοινωνιακού 

έργου αναλύει τα εξής: 

 Περιγραφή του περιβάλλοντος στη σημερινή του μορφή, που θα 

περιλαμβάνει: 

 Φυσικό Περιβάλλον 

 Οικοσυστήματα 

 Έδαφος 

 Μετεωρολογικά και υδρογραφικά- υδρολογικά στοιχεία 

 Χλωρίδα- Πανίδα 

 Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

 Οικισμοί της περιοχής 

 Παραγωγικοί τομείς, φυσικοί πόροι, τουρισμός 

 Υφιστάμενη υποδομή της περιοχής (οδικό, σιδηροδρομικό δίκτυο, 

Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης) 

 Υφιστάμενη κατάσταση ρύπανσης, αλληλεπίδραση φυσικού και 

ανθρωπογενές περιβάλλοντος 

 

 Περιγραφή προτεινόμενου έργου, που θα περιλαμβάνει: 

 Εναλλακτικές λύσεις 

 Φάση κατασκευής 

 Φάση λειτουργίας 

 Ηχορύπανση 

 Υγρά απόβλητα 

 Εκπομπές αέριων ρυπών και συγκεντρώσεις τους 
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 Εκτίμηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: 

 Οικολογικές επιπτώσεις 

 Επιπτώσεις από θορύβους 

 Επιπτώσεις από αέριους ρύπους 

 Επιπτώσεις σε κρατικές υπηρεσίες και δίκτυα 

  Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 

 8.10.2.2. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υπό 
μελέτη οδικού έργου 
 
 Έδαφος  

Το προτεινόμενο έργο δεν θα προκαλέσει ασταθείς καταστάσεις 

εδάφους σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες ή αλλαγές στη γεωλογική 

διάταξη των πετρωμάτων. Λόγω των μικρών εκσκαφών και 

επιχωματώσεων δεν αναμένονται μεγάλες αλλαγές στην τοπογραφία της 

περιοχής. 

  Αέρας 

Το έργο θα ελλατώσει τη ρύπανση του αέρα σε σχέση με την 

υφαστάμενη κατάσταση, αφού τα οχήματα θα κινούνται με σταθερή 

ταχύτητα χωρίς επιταχύνσεις που είναι η κύρια αιτία αυξημένων εκπομπών 

αέριων ρύπων. 

 Χλωρίδα-Πανίδα 

Η απαλλοτρίωση που θα πραγματοποιηθεί για την κατασκευή της 

οδού θα περιορισθεί εκατέρωθεν του άξονά της και θα μειωθεί μερικώς η 

βλάστηση αλλά δεν θα επηρεαστεί η χλωρίδα. Επίσης αμελητέα εκτιμάται η 

θνησιμότητα κάποιων ζωικών ειδών κατά την κατασκευή της οδού. 

Συνεπώς  δεν αναμένεται να προκληθεί μείωση του αριθμού σπάνιων ή υπο 

εξαφάνιση ειδών φυτών ή ζώων. 

 Θόρυβος 

Πρόκειται να παρουσιαστεί αύξηση του θορύβου, λόγω της αύξησης 

του κυκλοφοριακού φόρτου.Επίσης σημαντική αύξηση του θορύβου 
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πρόκειται να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής του 

αυτοκινητοδρόμου. 

 Χρήσεις Γης 

Η κυριότερη χρήση γης που παρατηρείται στην περιοχή είναι η 

γεωργία, η οποία μετά από την απαλλοτρίωση που θα απαιτηθεί, θα 

προκληθεί μείωση. Πάντως αναμένεται να αναπτυχθούν εμπορικές 

δραστηριότητες κατά μήκος της οδού που αφορούν την εξυπηρέτηση 

οχημάτων π.χ. σταθμοί ανεφοδιασμού καυσίμων. 

Ενέργεια 

Δεν αναμένονται μεγάλες απαιτήσεις σε ενέργεια εκτός από τον 

ηλεκτροφωτισμό των προβλεπόμενων κόμβων της οδού, καθώς και 

τμημάτων που βρίσκονται κοντά σε οικισμούς. 

 Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας 

Η κατασκευή του έργου δεν πρόκειται να δημιουργήσει σοβαρές 

αλλαγές στη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, την ύδρευση, στα στερεά απόβλητα και στη 

διάθεση αυτών. 
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17BΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

18BΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 
 
9.1. Γενικά 
 
 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχόμενη ζήτηση για 

μεταφορές τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα. Οι 

επενδύσεις όμως παρουσίασαν στασιμότητα και αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι ο δημόσιος τομέας δυσκολεύεται να κάνει τις επενδύσεις που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη των μεταφορών. Μια προτεινόμενη λύση 

είναι η αύξηση των επενδύσεων με συνεργασία του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα. Έτσι αναμένεται να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να 

βελτιωθεί η συνολική παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες. 

Ένα τέτοιο εγχείρημα είναι και η κατασκευή έργων μέσω του 

Συστήματος Σύμβασης Παραχώρησης (Αυτοχρηματοδότηση). Σύμφωνα με 

το σύστημα αυτό , ο ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση, τη 

λειτουργία και συντήρηση και 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 διοδίων. 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι  η διερεύνηση εάν το υπό μελέτη 

οδικό τμήμα είναι πρόσφορο να κατασκευαστεί και λειτουργήσει με τη 

μέθοδο της Αυτοχρηματοδότησης. 
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9.2. Συστήματα Συλλογής Διοδίων 
 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες συστημάτων συλλογής διοδίων: 

 Το Ανοικτό σύστημα, στο οποίο οι χρήστες του οδικού δικτύου 

πληρώνουν σε μετωπικούς σταθμούς διοδίων που βρίσκονται 

τοποθετημένοι κάθετα στον άξονα του δρόμου. Το ύψος του διοδίου 

είναι ανάλογο με την απόσταση μεταξύ των δύο διαδοχικών σταθμών, 

ανεξάρτητα εάν ο χρήστης έχει διανύσει όλο το μήκος ή ένα μέρος 

του. Στο σύστημα αυτό οι εγκάρσιες διαβάσεις είναι ελεύθερες. 

 Το Κλειστό σύστημα, το οποίο είναι το πιο σύνθετο και ακριβότερο 

των δύο. Προϋποθέτει έλεγχο όλων των προσβάσεων με την 

τοποθέτηση σταθμών διοδίων σε αυτές, όπου ελέγχονται όλα τα 

αυτοκίνητα που εισέρχονται ή εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο. 

Ο χρήστης πληρώνει τέλος ανάλογα με το μήκος της διαδρομής που 

έκανε στον αυτοκινητόδρομο. 

 

9.3. Υφιστάμενη Κατάσταση στο Ελληνικό Σύστημα ΔιοδίωνFP

1 
 

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται το ανοιχτό σύστημα συλλογής διοδίων με 

χειροκίνητη είσπραξη σε σταθμούς διοδίων κατά μήκος των 

αυτοκινητοδρόμων. Ορισμένες αποδεκτές αντιλήψεις όσον αφορά τη 

σημερινή κατάσταση διοδίων και χρηστών είναι οι παρακάτω: 

 Υπάρχουν σχετικά μικροί κυκλοφοριακοί φόρτοι για δρόμους με 

προδιαγραφές αυτοκινητοδρόμων. 

 Η πελατειακή βάση είναι συνηθισμένη στην καταβολή χαμηλού 

τιμήματος στα διόδια, το οποίο δεν αντικατοπτρίζει τα αξιόλογα 

                                                 
P

1
P TENs HELLAS 
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πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι χρήστες των αυτοκινητοδρόμων 

σε σχέση με αυτούς που επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές. 

 Τα βαρέα οχήματα δεν καταβάλλουν το μερίδιο συντήρησης και 

κατασκευής που τους αναλογεί. Για παράδειγμα το μέσο ύψος διοδίων 

για βαρέα οχήματα είναι 0,033 ευρώ/χλμ, ενώ η μετατροπή τους σε 

ΜΕΑ είναι 2 για λεωφορεία και 3 για φορτηγά. 

 

9.4.  Επιλογή Συστήματος Διοδίων και Θέσεων των Σταθμών 
 

Για να διαπιστώσουμε ποιο σύστημα διοδίων είναι το προσφορότερο 

θα εξετάσουμε τα χαρκτηριστικά 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 τον μεγάλο αριθμό προσβάσεων στον 

αυτοκινητόδρομο.  

 Η υπό μελέτη οδός χαρακτηρίζεται από σχετικά περιορισμένα μεγέθη 

κυκλοφοριακού φόρτου, αλλά και από μικρού μεγέθους στρέφουσες 

κινήσεις. 

Για το ανοιχτό σύστημα διοδίων παρατηρούμε ότι: 

 Προκαλούνται πολλές ανεπιθύμητες διακοπές της πορείας των 

οχημάτων από την κατά διαστήματα τοποθέτηση μετωπικών σταθμών 

διοδίων. 
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 Ο περιορισμός του αριθμού των μετωπικών σταθμών μειώνει το 

λειτουργικό κόστος. 

 Ο περιορισμός αυτός των σταθμών μειώνει και τα έσοδα, ιδιαίτερα 

όταν υπάρχει μεταξύ δύο διαδοχικών σταθμών μεγάλος αριθμός 

προσβάσεων. Συγκεκριμένα τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τους 

οδηγούς που έχουν μέγιστο όφελος από τη χρήση του 

αυτοκινητόδρομου και θεωρούν το ποσό που καταβάλλουν σχετικά 

μικρό. Αντίθετα κάποια οχήματα που διανύουν μικρή απόσταση 

εισέρχονται και εξέρχονται από την οδό χωρίς να περάσουν από σταθμό 

διοδίων. 

 Η υπέρμετρη αραίωση των μετωπικών σταθμών συνεπάγεται 

ανισοβαρή χρέωση των διαδρομών μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούν 

ένα μέρος της οδού και αυτών που το χρησιμοποιούν ολόκληρο. 

 

Συνεπώς η επιλογή ενός κλειστού συστήματος διοδίων κρίνεται 

ασύμφορη αφού θα απαιτείται η κατασκευή πολλών κάθετων σταθμών 

διοδίων λόγω των πολλών εξόδων που έχει η υφιστάμενη οδός αλλά και 

από το γεγονός ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος δεν είναι πολύ μεγάλος και 

επομένως ενδέχεται οι ημερήσιες λειτουργικές δαπάνες να μην 

καλύπτονται. Ένα θετικό σημείο στην επιλογή του κλειστού συστήματος 

διοδίων είναι ότι η πορεία του οχήματος δεν διακόπτεται, γεγονός όμως 

που δεν μπορεί να αντισταθμίσει το οικονομικό κόστος κατασκευής των 

σταθμών διοδίων. Επομένως οδηγούμαστε στην επιλογή του ανοιχτού 

συστήματος διοδίων. 

Η χωροθέτηση των σταθμών διοδίων επηρεάζεται από τους εξής 

παράγοντες: 
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 Την ύπαρξη ανισόπεδων κόμβων 

 Το μέγεθος του κυκλοφοριακού φόρτου 

 Το κόστος απαλλοτρίωσης 

 Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού 

 Την απόσταση από τον προηγούμενο ή τον επόμενο σταθμό διοδίων 

Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω παράγοντες 

αποφασίστηκε να τοποθετηθούν δύο μετωπικοί σταθμοί διοδίων, έχοντας 

σαν αρχή την Τρίπολη και καταλήγοντας στην Σπάρτη. 

Η χωροθέτηση του πρώτου μετωπικού σταθμού προτείνεται στην 

χιλιομετρική θέση Χ.Θ. 7+500. Σε αυτόν τον σταθμό διοδίων πληρώνουν 

οι χρήστες που έχουν κατεύθυνση από την Τρίπολη στην Σπάρτη. Η θέση 

αυτή επιλέγεται καταρχήν επειδή βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 

πόλη της Τρίπολης με αποτέλεσμα περισσότεροι χρήστες να διερχόντουσαν 

μέσα από την πόλη και να χρησιμοποιούσαν την Εθνική οδό. Επίσης στο 

συγκεκριμένο σημείο, υπάρχουν άνετα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, ήπιες 

κλίσεις και δυνατότητα εύκολης διαπλάτυνσης της οδού (για την 

δημιουργία των επιπλέον λωρίδων κυκλοφορίας για τους σταθμούς). 

Συνεπώς για τους ίδιους λόγους η χωροθέτηση του δεύτερου 

μετωπικού σταθμού προτείνεται στην χιλιομετρική θέση Χ.Θ. 56+000, 

όπου σε αυτόν πληρώνουν οι χρήστες που έχουν κατεύθυνση από την 

Σπάρτη στην Τρίπολη. 

 

9.5. Καθορισμός Ύψους Διοδίων 
 

Ο καθορισμός του ύψους των διοδίων είναι μια διαδικασία πολύ 

σημαντική, αφού πρέπει να επιλεχθεί το «σωστό» διόδιο έτσι ώστε να 

υπάρχει μεγιστοποίηση των κερδών του αυτοκινητόδρομου. Η επιλογή ενός 
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υψηλού διοδίου θα αποτρέψει πολλούς χρήστες να χρησιμοποιούν τον 

αυτοκινητόδρομο με αποτέλεσμα να χρησιμεύει για περιορισμένους 

χρήστες. Αντίθετα η επιβολή ενός χαμηλού διοδίου πιθανών να προκαλέσει 

κυκλοφοριακή συμφόρηση στον αυτοκινητόδρομο. Επομένως κρίνεται 

αναγκαίο να καθοριστεί η «σωστή» τιμή για το διόδιο. 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο υπολογίσαμε ότι: 

 Το οικονομικό όφελος από τη μείωση του λειτουργικού κόστους των 

οχημάτων με τη χρήση του νέου αυτοκινητόδρομου είναι 1,85 

Ευρώ/όχημα. 

 Το οικονομικό όφελος από τη μείωση του χρόνου διαδρομής των 

οχημάτων με τη χρήση του νέου αυτοκινητόδρομου είναι 

0,014*1,68+0,78,5*3,22+0,029*46,01+0,172*2,21=4,27Ευρώ/όχημα. 

 

Επομένως το συνολικό αντιληπτό οικονομικό όφελος είναι  6,12 

Ευρώ/όχημα. Το μήκος της χάραξης είναι 55 χιλιόμετρα, άρα το αντιληπτό 

οικονομικό όφελος είναι 0,110 Ευρώ/όχημα/χιλιόμετρο. Οι χρήστες όμως 

δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν όλο το όφελος αυτό με μορφή 

διοδίων. Σύμφωνα με έρευνες δεν είναι πρόθυμοι να πληρώσουν πάνω από 

το 60% του υπολογιζόμενου οφέλους, δηλαδή 0,066 

Ευρώ/χιλιόμετρο/όχημα. Η τιμή αυτή αφορά τα ελαφρά οχήματα ενώ για 

τις άλλες κατηγορίες η τιμή θα καθοριστεί ανάλογα με τους συντελεστές 

των διαφόρων οχημάτων σε Μ.Ε.Α. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1. : ΥΨΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Συντελεστές 
Μετατροπής 

Ύψος Διοδίου 
(Ευρώ/χιλιόμετρο) 

Κατηγορία Οχήματος 

Δίκυκλα 0,5 0,033 

Ι.Χ., ΤΑΧΙ, 
Ημιφορτηγά 

1 0,066 

Λεωφορεία 2 0,132 

Φορτηγά 3 0,198 

 

Η αρχική τιμή του διοδίου θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα 

με τον πληθωρισμό (3%) και θα στρογγυλοποιείται στα 0,05 Ευρώ. 

 

9.6. Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
 
9.6.1. Εκροές-εισροές 

 

Σκοπός της χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι να διερευνήσει κατά 

πόσο είναι οικονομικά βιώσιμη μια επένδυση εκ μέρους του 

Παραχωρησιούχου στα πλαίσια της κατασκευής του υπό μελέτη οδικού 

έργου με το Σύστημα Σύμβασης Παραχώρησης. Επίσης θα διερευνηθεί τι 

περιθώριο κέρδους θα έχει μια τέτοια επένδυση αφού το αρχικό κόστος και 

η αβεβαιότητα είναι μεγάλη. 

Οι εκροές οι οποίες επιβαρύνουν τον Παραχωρησιούχου είναι το 

κόστος μελετών, το κόστος κατασκευής, το λειτουργικό κόστος καθώς και 

το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των σταθμών διοδίων. Στο κεφάλαιο 

8 έχει υπολογιστεί το κόστος κατασκευής, το οποίο ανέρχεται σε 

277.040.400 Ευρώ και το κόστος εκπόνησης μελετών, που ανέρχεται σε  

11.739.000 Ευρώ. 

Η κατασκευή του έργου θα διαρκέσει 3 χρόνια, επομένως το ποσό 

θα διατεθεί σε τρεις ετήσιες δόσεις: 
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 Στον πρώτο χρόνο (2005) το ποσό που θα απαιτηθεί 

συμπεριλαμβάνει το κόστος των μελετών και το 30% του κόστους 

κατασκευής. Δηλαδή συνολικά θα διατεθούν 18.782.400 Ευρώ. 

 Στο δεύτερο χρόνο (2006)το ποσό που θα απαιτηθεί ανέρχεται στο 

40% του κόστους κατασκευής. Δηλαδή συνολικά θα διατεθούν 

93.912.000 Ευρώ. 

 Και τέλος στον τρίτο χρόνο (2007) το ποσό που θα απαιτηθεί 

συμπεριλαμβάνει το κόστος κατασκευής των σταθμών διοδίων και το 

30% του κόστους κατασκευής. Δηλαδή συνολικά θα διατεθούν 

72.123.922,98 Ευρώ. 

Επίσης στις εκροές του Παραχωρησιούχου περιλαμβάνεται και το 

κόστος συντήρησης και λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου και των 

σταθμών διοδίων. Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του 

αυτοκινητόδρομου και των σταθμών διοδίων έχουν υπολογιστεί στο 

κεφάλαιο 8 και είναι 2.314.482,22 Ευρώ και 1.624.926,04 Ευρώ 

αντίστοιχα. Επομένως το συνολικό κόστος συντήρησης και λειτουργίας του 

έργου ανέρχεται σε 3.939.408,26 Ευρώ. Το ποσό αυτό θα 

αναπροσαρμόζεται ετησίως με βάση τον πληθωρισμό που για την διάρκεια 

κατασκευής του έργου εκτιμάται σε 3%. 

Ο Παραχωρησιούχος θα έχει έσοδα από την λειτουργία των σταθμών 

διοδίων και εξαρτώνται από το μέγεθος της κυκλοφορίας και το ύψος των 

διοδίων. Τα έσοδα αυτά αποτελούν τις εισροές στην χρηματοοικονομική 

ανάλυση. 
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9.6.2. Επιλογή επιτοκίου προεξοφλήσεωςFP

2 
 

Οι εισροές και εκροές που υπολογίστηκαν στην προηγούμενη 

παράγραφο λαμβάνουν χώρα σε διάφορες χρονικές στιγμές με αποτέλεσμα 

να μην μπορούν να αθροιστούν αφού δεν είναι ισοδύναμες. Για να 

αθροιστούν και να συγκριθούν πρέπει να μετατραπούν σε χρηματικές αξίες 

ενιαίας χρονικής βάσης σε συγκεκριμένο έτος. Η τεχνική με την οποία 

γίνεται μετατροπή των μελλοντικών αξιών σε σημερινές παρούσες αξίες με 

βάση κάποιο επιτόκιο καλείται προεξόφληση.Ο τύπος για την ετήσια 

προεξόφληση είναι: 

PRoR=PRtR / (1+r)P

t    
Pόπου: 

PRo R:το χρηματικό μέγεθος σε τιμές του έτους βάσης 

 t :ο αριθμός ετών μετά το έτος βάσης 

PRt R:το χρηματικό μέγεθος σε τιμές του έτους t (δηλαδή t έτη μετά το έτος 

βάσης) 

 r: το ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης 

 

Στην παρούσα εργασία για την επιλογή του επιτοκίου προεξόφλησης 

συνεκτιμήθηκαν τα:FP

3 

 Μακροπρόθεσμα επιτόκια στη ζώνη του Ευρώ για το 1999 ήταν 4,7%. 

 Μέσα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων (προθεσμίας 12 μήνες) για την 

Ελλάδα το 2001 ήταν 3,6% 

 Τα μέσα τραπεζικά επιτόκια μακροπρόθεσμων χορηγήσεων των 

επιχειρήσεων που ανήκουν στον κλάδο των διάφορων επιχειρήσεων 

(όπου ανήκουν και οι κατασκευαστικές εταιρείες) για το έτος 2000 ήταν 

12%. 

                                                 
P

2
P Σύστημα Σύμβασης Παραχώρησης, Α.Καλτσούνης  

P

3
P Τράπεζα Eurobank, ICAP AE. 
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 Η αποδοτικότητα των κεφαλαίων για τις κατασκευαστικές εταιρείες, 

που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, κυμαινόταν από 

1,4% έως 13,1% με μέσο όρο το 5%. 

 

Η μελετούμενη επένδυση εξετάζεται ως προς όφελος του 

Παραχωρησιούχου. Επομένως η επένδυση θα πρέπει να αποφέρει 

ποσοστιαία κέρδη που όχι μόνο υπερβαίνουν τον πληθωρισμό αλλά είναι 

συγκρίσιμα με κέρδη άλλων επενδύσεων του αρχικού κεφαλαίου. 

Επομένως καθορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης στο 8%.  

 

9.6.3. Κριτήρια αξιολόγησης της αποδοτικότητας της επένδυσηςFP

4 
 

Για την αξιολόγηση των επενδύσεων υπάρχουν διάφορα κριτήρια, τα 

οποία μπορούν να χωριστούν σε δύο επιμέρους κατηγορίες: 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν αυτά που δεν λαμβάνουν υπόψη τη 

διαχρονική αξία του χρήματος, δηλαδή τη διαφορετική χρονική κατανομή 

της ροής των ωφελειών και του κόστους. Τα βασικότερα κριτήρια που 

ανήκουν στην κατηγορία αυτή και που ονομάζονται και ατελή ή κλασσικά 

κριτήρια είναι η «Περίοδος Αποδόσεως (Αποπληρωμής) Κεφαλαίων» (Pay 

Back Period) και ο «Απλός Συντελεστής Απόδοσης Κεφαλαίου» (Simple 

Rate of Return). 

Στη δεύτερη ανήκουν αυτά που λαμβάνουν υπόψη τη διαχρονική 

αξία του χρήματος και που τα σπουδαιότερα από αυτά είναι: 

 Το κριτήριο της Καθαρής Παρούσας Αξίας – ΚΠΑ (Net Present 

Value – NPV). 

                                                 
P

4
P Σύστημα Σύμβασης Παραχώρησης, Α.Καλτσούνης 
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 Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης – ΕΣΑ (Internal Rate of 

Return – IRR). 

Από τις δύο ομάδες κριτηρίων πιο αξιόπιστα είναι αυτά της δεύτερης 

ομάδας και αναλυτικότερα: 

 Το κριτήριο της Καθαρής Παρούσας Αξίας – ΚΠΑ – προκύπτει αν 

προεξοφλήσουμε στο παρόν, για κάθε έτος χωριστά, τη διαφορά 

μεταξύ όλων των μελλοντικών ταμειακών εισροών και εκροών για 

ολόκληρο το χρόνο ζωής του σχεδίου επενδύσεως, με βάση ένα 

συντελεστή προεξοφλήσεως. Επομένως η ΚΠΑ υπολογίζεται με βάση 

το διαχρονικό άθροισμα: 

 

                              n 

ΚΠΑ = ∑ ( Ταμειακές ειροέςRtR - Ταμειακές εκροέςRtR) / (1 + r)P

t
P   

                                    t = 0 

 

όπου: 

r = το επιτόκιο προεξοφλήσεως 

t = ο χρόνος ή η περίοδος προεξοφλήσεως 

n = η περίοδος ζωής της επενδύσεως (αριθμός ετών) 

Αν η ΚΠΑ είναι θετική, τότε η αποδοτικότητα της επένδυσης είναι 

μεγαλύτερη από το επιτόκιο προεξόφλησης, τότε το σχέδιο επενδύσεως 

γίνεται αποδεκτό. 

Αν η ΚΠΑ είναι μηδέν, τότε η αποδοτικότητα της επένδυσης είναι ίση 

με το επιτόκιο προεξόφλησης, τότε το σχέδιο επενδύσεως γίνεται αποδεκτό 

αν δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική λύση. 
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Αν η ΚΠΑ είναι θετική, τότε η αποδοτικότητα της επένδυσης είναι 

κάτω από το επιτόκιο προεξόφλησης και το επενδυτικό σχέδιο 

απορρίπτεται. 

 Ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης – ΕΣΑ – είναι το υπολογιζόμενο 

επιτόκιο στο οποίο η παρούσα αξία των ταμειακών εισροών ισούται με 

την παρούσα αξία των ταμειακών εκροών. Με άλλα λόγια  Εσωτερικός 

Συντελεστής Απόδοσης είναι το ποσοστό, όπου η παρούσα αξία των 

εισπράξεων από την επένδυση ισούται με την παρούσα αξία της 

επένδυσης και η παρούσα καθαρά αξία ισούται με το μηδέν. Επομένως 

η ΕΣΑ υπολογίζεται με βάση το διαχρονικό άθροισμα: 

                           n 

ΕΣΑ = ∑ ( Ταμειακές ειροέςRtR - Ταμειακές εκροέςRtR) / (1 +j)P

t
P  = 0 

                                t = 0 

 

όπου: 

j = το εκτιμώμενο επιτόκιο  

t = ο χρόνος ή η περίοδος προεξοφλήσεως 

n = η περίοδος ζωής της επενδύσεως (αριθμός ετών) 

Αν το j είναι υψηλότερο από το επιτόκιο προεξοφλήσεως που ισχύει 

στην αγορά (ε), τότε το σχέδιο επενδύσεως που αξιολογείται κρίνεται ως 

αποδεκτό (j>ε). 

Αν το j είναι χαμηλότερο από το ισχύον επιτόκιο προεξοφλήσεως 

που ισχύει στην αγορά (ε), τότε το σχέδιο επενδύσεως απορρίπτεται (j<ε). 

Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλά εναλλακτικά σχέδια επενδύσεως, 

επιλέγεται εκείνο που έχει τον υψηλότερο j υπό τον όρο ότι j>ε. 

Συγκεκριμένα λοιπόν το Κριτήριο Παρούσας Αξίας αναζητεί τη λύση 

που μεγιστοποιεί τη διαφορά εισροές-εκροές. Η μέθοδος αυτή επιλέγει ένα 
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επιτόκιο προεξόφλησης μέσω του οποίου επικαιροποιούνται οι εισροές και 

εκροές και προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τη διαφορά τους. Αντίθετα το 

κριτήριο του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης δεν εξαρτάται από το 

επιτόκιο προεξόφλησης αλλά υπολογίζει ένα νέο επιτόκιο το οποίο 

συγκρίνεται με το επιθυμητό και δίνει πιο άμεσα και κατανοητά 

αποτελέσματα. 

Στην παρούσα μελέτη, σαν ελάχιστη αποδεκτή τιμή του ΕΣΑ έχει 

επιλεγεί επιτόκιο προεξόφλησης που επιλέχθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, 

δηλαδή το 8%. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που η επένδυση παρέχει 

ΕΣΑ μεγαλύτερο ή ίσο του 8%, τότε η επένδυση κρίνεται ως επικερδής. Σε 

περίπτωση που ο ΕΣΑ είναι μικρότερος από 8% αλλά μεγαλύτερος του 

αναμενόμενου πληθωρισμού (3%) ή του κόστους εύρεσης κεφαλαίου μέσω 

δανεισμού (που για τέτοιες επενδύσεις σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής 

Τραπεζας είναι 5,5%), τότε η επένδυση εξακολουθεί να θεωρείται 

επικερδής αλλά όχι σε ικανοποιητικό βαθμό.  

 

9.6.4. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης 
 

Ο Παραχωρησιούχος ανάλογα με τη σύμβαση που θα συνάψει με τον 

Κύριο του έργου, δηλαδή το Δημάσιο, μπορεί να αναλάβει το σύνολο του 

έργου ή ένα μέρος της δαπάνης αυτής. Είναι δυνατόν δηλαδή η κατασκευή 

του έργου να συγχρηματοδοτηθεί και από το Δημόσιο ή άλλους πόρους. 

Συνεπώς οι εκροές σε έργα εθνικής σημασίας συνήθως χρηματοδοτούνται 

από το Δημόσιο αλλά και από κοινοτικούς πόρους και επομένως το κόστος 

κατασκευής δεν το επιβαρύνεται ο Παραχωρησιούχος στο 100%.  

Επομένως θα υπολογιστεί η απόδοση του έργου κάνοντας μια σειρά 

υποθέσεων, ότι ο Παραχωρησιούχος θα αναλάβει το 100% της επένδυσης, 
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δηλαδή το έργο να μην χρηματοδοτηθεί από άλλους πόρους εκτός από τον 

επένδυτή. Επίσης ότι θα αναλάβει ποσοστό μικρότερο του 100% και μέχρι 

και το 50%. Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε περιπτώσεις όπου ο επενδυτής 

θα αναλάβει το 90%, ή το 80%, ή το 70%, ή το 60% ή το 50% αυτής της 

δαπάνης. 

Οι εισροές εξαρτώνται από την τιμή των διοδίων και το μέγεθος της 

κυκλοφορίας. Η τιμή αυτή θα είναι προϊόν συμφωνίας του 

Παραχωρησιούχου με το Δημόσιο, καθώς η τιμή αυτή θα πρέπει να 

εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό κέρδος για τον επενδυτή αλλά και να είναι 

αποδεκτή από τους χρήστες. Στην παρούσα λοιπόν μελέτη εξετάζονται 

πέντε τιμές διοδίων που ανέρχονται στο 30% του αντιληπτού οφέλους που 

θα έχει ο χρήστης (0,033 ευρώ/χιλιόμετρο), στο 40% του αντιληπτού 

οφέλους που θα έχει ο χρήστης (0,044 ευρώ/χιλιόμετρο), στο 50% του 

αντιληπτού οφέλους που θα έχει ο χρήστης (0,055 ευρώ/χιλιόμετρο), στο 

60% του αντιληπτού οφέλους που θα έχει ο χρήστης (0,066 

ευρώ/χιλιόμετρο), και τέλος στο 70% του αντιληπτού οφέλους που θα έχει 

ο χρήστης (0,077 ευρώ/χιλιόμετρο). 

Για τα διάφορα ποσοστά συμμετοχής του Παραχωρησιούχου αλλά 

και για τις τιμές των διοδίων προκύπτει ο Εσωτερικός Συντελεστής 

Απόδοσης (ΕΣΑ) και παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.2. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2. ΤΙΜΗ ΕΣΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΨΟΥΣ ΔΙΟΔΙΩΝ 

ΤΙΜΗ ΔΙΟΔΙΟΥ (ΕΥΡΩ/ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ) 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟ 0.033 0.044 0.055 0.066 0.077 

100 11.32 14.95 19.15 26.16 27.84 
90 13.10 18.06 25.59 27.70 29.16 
80 14.87 19.71 27.48 29.25 37.65 
70 18.63 27.03 29.37 38.11 39.43 
60 26.43 29.50 38.77 48.28 49.53 
50 29.89 39.76 49.72 59.68 69.67 

 

Από τον Πίνακα 9.2. φαίνεται ότι οι τιμές του ΕΣΑ είναι όλες θετικές 

και ικανοποιούν όλες τις προϋποθέσεις, δηλαδή ο ΕΣΑ είναι πάνω από 3% 

που είναι ο πληθωρισμός, είναι μεγαλύτερος από το κόστος δανεισμού 

κεφαλαίου (5,5%), αλλά είναι και μεγαλύτερος από το επιτόκιο 

προεξόφλησης που θεωρήθηκε ίσο με 8%. 

Για όλους τους παραπάνω συνδυασμούς υπολογίζουμε τους δείκτες 

Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ), θεωρώντας ως επιτόκιο προεξόφλησης το 

8%. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.3. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 9.3, θα πρέπει να επιλεγεί ο καλύτερος 

συνδυασμός μεταξύ οτυ Παραχωρησιούχου (κέρδος), του χρήστη (ύψος 

διοδίου) και του Δημοσίου (ποσοστό συγχρηματοδότησης του έργου). 

Μεγάλη συμμετοχή του Δημοσίου, σημαίνει χαμηλότερη τιμή των διοδίων, 

οπότε οι χρήστες θα έχουν μικρότερη επιβάρυνση. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 8% ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΤΙΜΗ 
ΔΙΟΔΙΩΝ 
(ΕΥΡΩ) 

Κ.Π.Α. 
(ΕΚ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ 
ΠΑΑΡΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟ 

100 0.055 173.28 
100 0.044 76.81 
100 0.033 -13.17 
90 0.066 288.98 
90 0.055 196.76 
90 0.044 100.29 
90 0.033 10.31 
80 0.055 220.24 
80 0.044 123.77 
80 0.033 33.79 
70 0.044 147.25 
70 0.033 57.26 
60 0.055 267.19 
60 0.044 170.72 
60 0.033 80.74 
50 0.055 290.67 
50 0.066 194.20 
50 0.033 104.22 

 

Από τους πίνακες 9.2 και 9.3 απορρίπτονται οι τιμές 0,066 

Ευρώ/χιλιόμετρο και 0,055 Ευρώ/χιλιόμετρο αφού πρόκειται γοα ακραίες 

τιμές. Επομένως επιλέγουμε την τιμή 0,033 Ευρώ/χιλιόμετρο που έχει την 

μικρότερη Καθαρή Παρούσα Αξία. 

 

9.7. Επιπλέον Έσοδα από τη Λειτουργία του Έργου 
 

Από την ανάλυση που έγινε προηγουμένως στο κεφάλαιο αυτό 

φαίνεται ότι ο Παραχωρησιούχος δεν μπορεί να αναλάβει το 100% της 

κατασκευής του έργου, αλλά ένα μικρότερο ποσοστό.Το υπόλοιπο μέρος θα 

καλυφθεί από Δημόσιους ή Κοινοτικούς πόρους. Άλλες πηγές 

χρηματοδότησης του έργου είναι δύσκολο να βρεθούν, αφού τα έσοδα από 

τις διαφημιστικές πινακίδες είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. 
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Τέλος αναφέρουμε και την δυνατότητα έκδοσης ομολόγων ή 

χρηματιστηριακών τίτλων του οδικού έργου από τον ανάδοχο για 

συγκέντρωση κεφαλαίων. 

 

9.8. Ανάλυση  ΑβεβαιότηταςFP

5 
 
9.8.1. Γενικά 

 

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρηματοοικονομική αξιολόγηση των μελετών 

αυτοχρηματοδότησης των συγκοινωνιακών έργων έχει η ανάλυση 

αβεβαιότητας ή ο έλεγχος αξιοπιστίας. Στόχος της ανάλυσης αβεβαιότητας 

είναι ο προσδιορισμός των επιδράσεων στην εφικτότητα και αποδοτικότητα 

των επενδυτικών σχεδίωναπό αλλαγές στις προτιμήσεις χρηστών, 

πολιτικοοικονομικές κρίσεις, πληθωρισμός, μείωση ανταγωνιστικής 

ικανότητας, αύξηση των τιμών και άλλα. 

Συγκεκριμένα σε ένα επενδυτικό σχέδιο που αφορά ένα οδικό έργο 

υπάρχουν πολλές πηγές αβεβαιότητας και κινδύνου που επηρεάζουν τα 

μεγέθη των ταμειακών ροών με συνέπεια τις επιδόσεις στην αποδοτικότητα 

της επενδυτικής δραστηριότητας. Βασικά τέτοια μεγέθη είναι: 

 Τα έσοδα από τα διόδια 

 Ο σημερινός και μελλοντικός κυκλοφοριακός φόρτος 

 Γενόμενη κυκλοφορία 

 Κυκλοφοριακή ικανότητα του έργου 

 Κόστος επένδυσης 

 Κόστος λειτουργίας 

Τα μεγέθη αυτά επηρεάζονται και από άλλα μικρότερα όπως είναι το 

κόστος συντήρησης, κόστος ενέργειας, μηχανολογικός εξοπλισμός, 

                                                 
P

5
P Σύστημα Σύμβασης Παραχώρησης, Α.Καλτσούνης 
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μάνατζμεντ, τα οποία συνθέτουν στην πράξη πολλές μεταβλητές τιμών οι 

οποίες συντελούν αποφασιστικά στην τελική διαμόρφωση της 

αποδοτικότητας της επένδυσης. 

 

9.8.2. Ανάλυση αβεβαιότητας στο υπό μελέτη έργο 
 

Οι μεταβλητές που θα εξεταστούν είναι: 

 Το κόστος κατασκευής, που μπορεί να είναι διαφορετικό από το 

προϋπολογιζόμενο λόγω των εκπτώσεων, ενδεχόμενων ατελειών 

των μελετών, απρόβλεπτων συνθηκών εδάφους, μεταβολής των 

τιμών υλικών, μηχανημάτων και εργατών. 

 Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο  μπορεί να 

υποβάλλει τον Παραχωρησιούχο σε απρόβλεπτα έξοδα μετά από 

ακραίο καιρικό φαινόμενο (π.χ. πλημμύρα, σεισμός). 

 Ο κυκλοφοριακός φόρτος και το ύψος των διοδίων, αφού η 

πρόβλεψη γίνεται για 20 χρόνια και υπάρχει αβεβαιότητα για τη 

μεταβολή του κυκλοφοριακού φόρτου αλλά και για τις τιμές των 

διοδίων, αφού πλέον η Ελλάδα ανήκει σε μια ευρύτερη περιοχή 

επιρροής αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες παραγράφους ο 

οικονομικός δείκτης που εκφράζει καλύτερα την αποδοτικότητα της 

επένδυσης είναι ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (ΕΣΑ). Έχει ήδη 

υπολογιστεί ο ΕΣΑ για διάφορα ποσοστά κατασκευής και διάφορες τιμές 

διοδίων, τώρα θα υπολογιστεί και για τις περιπτώσεις που το κόστος 

κατασκευής ή το κόστος συντήρησης και λειτουργίας ή ο κυκλοφοριακός 

φόρτος που θα αναλάβει ο αυτοκινητόδρομος θα υπερβαίνει κατά 10%, 
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20%, 30%, 40% το προϋπολογιζόμενο και για τις περιπτώσεις που θα 

υπολείπεται κατά 10% και 20%. Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται πως 

επηρεάζουν τον ΕΣΑ οι ποσοστιαίες αποκλίσεις από τα εκτιμώμενα μεγέθη. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4. ΤΙΜΕΣ ΕΣΑ ΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 
 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ (%) 

ΕΣΑ ΓΙΑ ΜΕΡΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

+40 6,70 
+30 8,30 
+20 9,90 
+10 11,50 

0 13,10 
-10 14,69 
-20 16,29 

 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  9.5. ΤΙΜΕΣ ΕΣΑ ΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 

 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ (%) 

ΕΣΑ ΓΙΑ ΜΕΡΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
+40 11,70 
+30 12,07 
+20 12,43 
+10 12,77 

0 13,10 
-10 13,41 
-20 13,71 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  9.6. ΤΙΜΕΣ ΕΣΑ ΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 

 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ (%) 

ΕΣΑ ΓΙΑ ΜΕΡΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΤΟ 

+40 2,88 
+30 6,88 
+20 9,61 
+10 11,59 

0 13,10 
-10 14,28 
-20 15,23 

 

Επίσης υπολογίζουμε για τις τρεις μεταβλητές για ποια ποσοστιαία 

απόκλιση από τις προϋπολογιζόμενες τιμές ο υπολογιζόμενος ΕΣΑ είναι 

5,5% και 8%. Οι αποκλίσεις αυτές φαίνονται στον Πίνακα 9.7. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.7. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΩΣΤΕ Ο ΕΣΑ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 5,5% ΚΑΙ ΤΟ 8%. 

 
 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ 
ΦΟΡΤΟΣ 

ΕΣΑ 

8% +11,35% +15,34% -9,00% 
5,5% +41,95% +77,75% -28,33% 
 

Από τον παραπάνω Πίνακα παρατηρούνται τα εξης όσον αφορά την 

αποδοτικότητα της επένδυσης: 

 Η αποδοτικότητα της επένδυσης είναι λιγότερο ευαίσθητη στην 

μεταβολή του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του 

αυτοκινητόδρομου. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι απαιτείται αύξηση 

15,34% κόστους λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου 
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ώστε ο ΕΣΑ να πάρει την τιμή +8% κα αύξηση 77,75% ώστε να μην 

υπάρχουν ζημιές από τον Παραχωρησιούχο. Επομένως με σωστή 

διαχείριση δεν θα υπάρξουν ζημιές για τον Παραχωρησιούχο. 

 Η αποδοτικότητα της επένδυσης είναι περισσότερο ευαίσθητη στην 

μεταβολή του κόστους κατασκευής του αυτοκινητόδρομου. Για να 

διατηρηθούν ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους θα πρέπει ο 

προϋπολογισμός να τηρηθεί αυστηρά αφού μεταβολή του κόστους 

κατασκευής κατά 11,35% θα μειώσει την τιμή του ΕΣΑ κάτω από τα 

επιθυμητά επίπεδα του +8%. Επιλπέον θεωρείται σχεδόν αδύνατο 

να υπάρξει αύξηση του κόστους κατασκευής του έργου σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 41,95% ώστε να έχει ο Παραχωρησιούχος ζημίες 

από την επένδυση αυτή. 

 Η αποδοτικότητα της επένδυσης είναι αρκετά ευαίσθητη στην 

μεταβολή του κυκλοφοριακού φόρτου. Συγκεκριμένα μείωση του 

κυκλοφοριακού φόρτου κατά 9,00% θα μειώσει τον ΕΣΑ σε επίπεδα 

χανηλότερα του +8%, ενώ μείωσή του κατά 28,33% θα έχει ως 

αποτέλεσμα η επένδυση να μη θεωρηθεί κερδοφόρα. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας παρατηρούμε ότι μια σωστή διαχείριση των 

έργων στη φάση της κατασκευής και συντήρησης της οδού θα εξασφάλιζε 

ότι η αποδοτικότητα της επένδυσης δεν θα κινδύνευε από λογικές 

υπερβάσεις των δαπανών αυτών. Το μόνο αρνητικό σημείο που θα 

μπορούσε να καθιστήσει την επένδυση ως μη επικερδή είναι η μείωση του 

κυκλοφοριακού φόρτου. Πιθανή μείωση μεγαλύτερη από 9,00 % ώστε ο 

ΕΣΑ να μην υπερβαίνει το 8%, για το υπό μελέτη οδικό τμήμα δεν μπορεί 

να αποκλειστεί αν και τα δεδομένα που εισήχθησαν για την πρόβλεψή του 
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μάλλον θεωρούνται συντηρητικά. Τέλος πιθανή μείωση του κυκλοφοριακού 

φόρτου κατά 28,33% θεωρείται δύσκολη οπότε και η επένδυση κρίνεται 

επικερδής. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

19BΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

20BΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

Στα προηγούμενα κεφάλαια επιχειρήθηκε να εξεταστεί η 

σκοπιμότητα και η δυνατότητα κατασκευής και λειτουργίας του τμήματος 

Τρίπολη- Σπάρτη που διέρχεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και πιο 

συγκεκριμένα από τους νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας. 

Τα στάδια της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκαν κατά σειρά ήταν: 

 Περιγραφή και κοινωνικοοικονομική ανάλυση της περιοχής του έργου 

αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 

 Περιγραφή του υπάρχοντος συστήματος μεταφορών της περιοχής. 

 Κυκλοφοριακή ανάλυση με το πρόγραμμα Motors Transportation. 

 Προσδιορισμός της τυπικής διατομής του αυτοκινητόδρομου. 

 Αναλυτκή περιγραφή του υπό μελέτη έργου. 

 Προσδιορισμός του κόστους κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας 

του έργου. 

 Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση του έργου. 

 Ανάλυση αυτοχρηματοδότησης. 

Από τις παραπάνω αναλύσεις προέκυψαν χρήσιμα 

κοινωνικοοικονομικά συμπεράσματα που αφορούν την περιοχή του υπό 

μελέτη έργου, αλλά και την περιοχή επιρροής του υπό μελέτη έργου. Σαν 

περιοχή του υπό μελέτη έργου θεωρήθηκε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Έγινε ανάλυση του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών στην 

ευρύτερη περιοχή του έργου αλλά και στην περιοχή επίδρασής του. Από 

την ανάλυση αυτή προέκυψε ελλειπές το οδικό δίκτυο, αλλά και το 
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σιδηροδρομικό και εναέριο δίκτυο δεν φαίνεται να προσφέρουν στις 

μεταφορές. 

Στη συνέχεια μετά από τις αναλύσεις και υποθέσεις κυκλοφοριακών 

στοιχείων και χρήσιμων συμπερασμάτων από τα ερωτηματολόγια , έγινε 

επιλογή προσφορότερης διατομής και έλεγχος επιπέδου εξυπηρέτησης του 

οδικού τμήματος. Η διατομή που παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο 

εξυπηρέτησης για μια εικοσαετία βρέθηκε η α4νσ η οποία αποτελείται από 

δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75m, διαχωριστική νησίδα και 

λωρίδα έκτακτης ανάγκης πλάτους 2,5m. 

Τέλος πραγματοποιήθηκε κοινωνικοοικονομική ανάλυση του έργου 

αλλά και χρηματοοικονομική για τον έλεγχο αν η επένδυση είναι επικερδής 

ή όχι. 

Συγκεκριμένα το έργο αυτό εξετάστηκε από δύο σκοπιές. Η πρώτη 

ήταν αυτή της κοινωνικοοικονομικής σκοπιάς, ενώ η δεύτερη από 

επενδυτικής. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση όλων των στοιχείων που 

συλλέχθηκαν ήταν ότι το έργο θα διαδραματίσει θετικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Καταρχήν όσον αφορά τον τομέα «χρήστη-αυτοκίνητο» είναι 

φανερό πως υπάρχει αύξηση της ασφάλειας από τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά της οδού, λόγω χρησιμοποίησης υλικών και μεθόδων 

τελευταίας τεχνολογίας, σε σχέση με την υφιστάμενη οδό που αποτελείται 

από μία λωρίδα κατεύθυνσης με πληθώρα ισόπεδων διαβάσεων και 

διέλευση μέσα από επαρχίες. Επίσης υπάρχει μεγαλύτερη άνεση στην 

οδήγηση, ενώ λόγω της αύξησης της μέσης ταχύτητας και την επιβολή του 

σωστού διοδίου ο χρήστης γλιτώνει και σε κόστος αλλά και σε χρόνο. 
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Όσον αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των νομών της Περιφέρειας θεωρείται βέβαιη αφού θα τους 

παρέχονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες. 

Ο αυστηρός χρονικος ορίζοντας του έργου ο οποίος αναμένεται να 

είναι περίπου τρία με τέσσερα χρόνια θα απορροφήσει μεγάλο αριθμό 

ανέργων και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Από τη ευρύτερη 

περιοχή θα χρησιμοποιηθούν πληθώρα χωματουργικών μηχανημάτων, 

προμήθειες σημαντικών υλικών, όπως μπετόν, σίδερα και γενικότερα κάθε 

είδους υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. 

Από οικονομική σκοπιά, όπως έχει αναλυθεί στο κεφάλαιο ανάλυσης 

κόστους και κοινωνικοικονομικών ωφελειών είναι φανερό πως πρόκειται 

για μια κερδοφόρα επένδυση που συμφέρει έναν ιδιωτικό φορέα να 

αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία του. 

Τα παραπάνω προκύπτουν από την ποσοτικοποίηση των ωφελειών, 

άμεσων και έμμεσων. Οι ωφέλειες του χρήστη, που αναλύθηκαν στο 

κεφάλαιο 9, επιγραμματικά είναι: 

 Λόγω μείωσης του χρόνου διαδρομής  

 Λόγω μείωσης του κόστους λειτουργίας 

 Λόγω μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων 

 Λόγω βελτίωσης της άνεσης και ποιότητας υπηρεσίας 

 Λόγω ανάπτυξης της χώρας και της Περιφέρειας 

 Λόγω Εθνικής ολοκλήρωσης και ασφάλειας 

Ένας αστάθμητος παράγοντας που επηρεάζει την αποδοτικότητα της 

επένδυσης είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος. Η πρόβλεψη αυτού έγινε με 

απλές μεθόδους ενώ μπορεί να θεωρηθεί και ως συντηρητική. Τα κόστη 

κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητόδρομου και των 
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διοδίων παρόλο που δεν μπορούν να υπολογιστούν με απόλυτη ακρίβεια, 

θεωρείται ότι δεν έχουν μεγάλη απόκλιση από το πραγματικό κόστος 

κατασκευής ,λειτουργίας και συντήρησης. 

Από το κεφάλαιο 9, της χρηματοοικονομικής ανάλυσης έχοντας 

δεδομένα τα κόστη κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του 

αυτοκινητόδρομου αλλά και των σταθμών διοδίων και από την επεξεργασία 

αυτών προέκυψε πως η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου θα είναι μια 

ασφαλής επικερδής επένδυση. 

Συνοψίζοντας και έχοντας λάβει υπόψιν όλα τα κοινωνικοοικονομικά 

στοιχεία που αναλύθηκαν αλλά και τις ωφέλειες που θα προκαλέσει η 

κατασκευή του έργου, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η κατασκευή 

του αυτοκινητόδρομου είναι επιτακτική ανάγκη. Επίσης δεν θα πρέπει το 

υπό μελέτη οδικό τμήμα να θεωρηθεί μεμονωμένο συγκοινωνιακό έργο, 

αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα ενιαίο σύνολο που θα βοηθήσει στην 

ανάπτυξη της χώρας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 
 
 

 
 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 1961-2001 
  1961 1971 1981 1991 1998 2001 

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 88.698 88.698 93.020 94.755 101.508 105.295
Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 135.042 111.263 107.932 95.941 93.022 101.223
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 112.505 113.115 123.042 132.139 143.541 153.941
Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ 118.661 95.844 93.218 90.522 92.412 99.671
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 211.970 173.077 159.818 160.601 166.465 172.825

ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
668.323 581.997 577.030 573.958 596.948 632.955

ΣΥΝ. ΧΩΡΑΣ 8.388.553 8.768.641 9.740.417 10.223.392 10.834.91010.939.605
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ  ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
Σ ύ ν ο λ ο Ν ο μ ο ύ 101.389

  
Σ ύ ν ο λ ο Ν ο μ ο ύ 115.989

 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 14.503  ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 25.945
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 27.550

 
 ΔΗΜΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 

2.239

ΔΗΜΟΣ ΑΣΙΝΗΣ 5.136

 
 ΔΗΜΟΣ 
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 

2.752

5.205

 
 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

14.965ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 

4.318  ΔΗΜΟΣ ΒΥΤΙΝΑΣ 2.276ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
4.284  ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ 2.054ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 

3.671

 
 ΔΗΜΟΣ 
ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 

2.196

ΔΗΜΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 9.364  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΙΑΣ 3.685
2.744  ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 3.232ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΡΚΕΙΑΣ 4.022

 
 ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ 

3.074

ΔΗΜΟΣ ΜΙΔΕΑΣ 7.344  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΘΙΟΥ 3.197
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ 4.789

 
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ 2.435

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 3.217  ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ 5.418
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΤΙΡΥΝΘΑΣ 

3.503  ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 6.771

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΑΣ 1.011  ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 

4.344

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ 

728  ΔΗΜΟΣ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

9.142

    
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ 2.636

    ΔΗΜΟΣ ΤΕΓΕΑΣ 4.795

    

ΔΗΜΟΣ 
ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ 

1.366

    ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ 7.393

    ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 3.744

    ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΝΘΟΥ 1.648

    

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΜΑ 

682
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ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

Σ ύ ν ο λ ο Ν ο μ ο ύ 307.186  Σ ύ ν ο λ ο Ν ο μ ο ύ 214.743 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 145.988  ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 39.129
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 3.287  ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ 4.461
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 29.590  ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 
34.490

ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ 6.351  ΔΗΜΟΣ 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 

4.417

ΔΗΜΟΣ ΑΡΟΑΝΙΑΣ 3.310  ΔΗΜΟΣ 
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 

2.966

ΔΗΜΟΣ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 4.457  ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

13.548

   
ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 6.785  ΔΗΜΟΣ 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 
5.755

ΔΗΜΟΣ ΔΥΜΗΣ 10.731  ΔΗΜΟΣ 
ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 

11.293

ΔΗΜΟΣ ΕΡΙΝΕΟΥ 3.833  ΔΗΜΟΣ ΒΩΛΑΚΟΣ 3.989
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 11.220  ΔΗΜΟΣ 

ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 
12.623

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΟΥ 9.747  ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 13.830
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ 4.795  ΔΗΜΟΣ ΙΑΡΔΑΝΟΥ 4.586

10.143  ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ-
ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

3.997ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΒΡΗΣ 5.383  ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΕΙΑΣ 1.821
ΔΗΜΟΣ ΠΑΪΩΝ 3.147  ΔΗΜΟΣ ΛΑΣΙΩΝΟΣ 2.947
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 7.278  ΔΗΜΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 6.455
ΔΗΜΟΣ ΡΙΟΥ 11.034  ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ 7.810
ΔΗΜΟΣ 
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

6.721  ΔΗΜΟΣ 
ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

17.915

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 6.567  ΔΗΜΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 3.312
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΡΩΝ 7.811  ΔΗΜΟΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 3.212
ΔΗΜΟΣ ΩΛΕΝΙΑΣ 7.415  ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΟΗΣ 5.454
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ 

755  ΔΗΜΟΣ ΩΛΕΝΗΣ 10.733

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΛΕΟΝΤΙΟΥ 

838     
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ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Σ ύ ν ο λ ο Ν ο μ ο ύ 141.496  Σ ύ ν ο λ ο Ν ο μ ο ύ 101.111 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 32.420  ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 16.473
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

3.296  ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΝΗΣ 

2.151

ΔΗΜΟΣ ΑΣΣΟΥ-
ΛΕΧΑΙΟΥ 

7.306  ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 3.988

8.126  ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΩΝ 8.133ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ 9.298  ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ 2.190

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 5.696  ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 9.366
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 

12.986  ΔΗΜΟΣ ΕΛΟΥΣ 5.754

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 8.287  ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ 1.871
ΔΗΜΟΣ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 

15.313  ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 3.210

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 4.537  ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΚΕΩΝ 3.081
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 18.407  ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ 5.414
ΔΗΜΟΣ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 3.074  ΔΗΜΟΣ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
4.366

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 3.830  ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ 4.825
ΔΗΜΟΣ ΤΕΝΕΑΣ 5.763  ΔΗΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ 2.892
ΔΗΜΟΣ ΦΕΝΕΟΥ 3.157  ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 2.930

   ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ 5.676

   ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 4.410

   ΔΗΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 5.911

   ΔΗΜΟΣ ΣΜΗΝΟΥΣ 1.945

   ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ 4.826

   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

896

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ 803
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ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Σ ύ ν ο λ ο Ν ο μ ο ύ 192.849 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 55.493
ΔΗΜΟΣ ΑΒΙΑΣ 3.110
ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ 3.648
ΔΗΜΟΣ ΑΙΠΕΙΑΣ 2.741
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΑΝΙΑΣ 4.182
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ 3.898
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΟΣ 2.666
ΔΗΜΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 

4.357

ΔΗΜΟΣ ΑΡΦΑΡΩΝ 4.006
ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΑ 3.052
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ 2.104
ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 9.474

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΟΥ 4.858
ΔΗΜΟΣ ΕΙΡΑΣ 1.123
ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ 4.512
ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ 3.414
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ 6.323
ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 9.049
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ 5.591
ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ 2.748
ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 5.066
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 13.204
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 5.494
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 3.808
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2.057
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 5.063
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ 6.618
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 9.204
ΔΗΜΟΣ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 3.601
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 

1.412

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΑΣ 973

 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 
 
 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001) 
 
 

   ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  ΕΚΤΑΣΗ(kmP

2
P)  ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 105.295 2.154 48,8 
Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 101.223 4.419 22,9 
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 153.941 2.290 67,2 
Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 99.671 3.636 27,4 
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 172.825 2.991 57,8 

ΠΕΡ. 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 632.955 15.490 40,9 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 
 

 
 

Εξέλιξη της απασχόλησης των νομών της περιφέρειας για τους τρεις τομείς παραγωγικής δραστηριότητας  
 
 

 

 
Πρωτογενής 
τομέας: 

Δευτερογενής 
τομέας: 

Τριτογενής 
τομέας: 

Αργολίδα 29,79% 16,10% 54,11% 

Αρκαδία 23,47% 15,50% 61,03% 

Μεσσηνία 34,95% 14,49% 50,56% 

Κορινθίας 32,31% 18,85% 48,84% 

Λακωνίας 47,92% 11,22% 40,86% 

                  Πηγή: Περιφέρεια Πελοποννήσο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5α 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 

 
  1961 1971 1981 1991 2001 
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ       

Σύνολο Πληθυσμού 8.388.553 8.768.6419.740.41710.259.90010.939.605
Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός3.554.027 3.243.3943.543.269 3.885.623 4.102.091

% 42,37% 36,99% 36,38% 37,87% 37,50%
        
ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                         

Σύνολο Πληθυσμού 668.323 581.997 577.030 607.428 632.955
Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός 304.140 242.000 231.659 235.353 223.406

% 45,51% 41,58% 40,15% 38,75% 35,30%
        

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ                            
Σύνολο Πληθυσμού 88.698 88.698 93.020 97.636 105.295

Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός 42.516 37.428 37.165 39.889 40.276
% 47,93% 42,20% 39,95% 40,85% 38,25%
        

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                              
Σύνολο Πληθυσμού 135.042 111.263 107.932 105.309 101.223

Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός 64.328 45.820 45.270 39.829 29.695
% 47,63% 41,18% 41,94% 37,82% 29,34%
        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                            
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Σύνολο Πληθυσμού 112.505 113.115 123.042 141.823 153.941
Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός 50.517 43.904 47.662 54.069 57.681

% 44,90% 38,81% 38,74% 38,12% 37,47%
        

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                              
Σύνολο Πληθυσμού 118.661 95.844 93.218 95.696 99.671

Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός 56.233 42.384 36.561 37.749 36.091
% 47,39% 44,22% 39,22% 39,45% 36,21%
        

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                            
Σύνολο Πληθυσμού 211.970 173.077 159.818 166.964 172.825

Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός 90.546 72.464 65.001 63.817 59.663
% 42,72% 41,87% 40,67% 38,22% 34,52%

            

 
Πηγή: Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ «Οι Νομοί της Ελλάδος» 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5β 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001) 
 

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί 
Απασχολούμενοι Α ν ε ρ γ ο ι 

 
Σύνολο 

23BΣύνολο
Πρωτογενής 
Τομέας 

Δευτερογενής 
Τομέας 

Τριτογενής 
Τομέας 

Δε δήλωσαν 
κλαδο 

οικονομικής 
δραστηριόττας 

Σύνολο 

Οικονομικώς 
μη ενεργοί 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 4.615.470 4.102.091 591.669 892.189 2.401.831 216.402 513.379 5.244.123 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 246.654 223.406 76.208 38.384 98.058 10.756 23.248 294.814 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 45.050 40.276 12.454 6.834 18.242 2.746 4.774 47.375 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 33.008 29.695 6.970 6.502 14.705 1.518 3.313 49.944 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 62.960 57.681 18.636 11.347 24.965 2.733 5.279 67.331 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 38.893 36.091 17.295 4.263 12.886 1.647 2.802 45.729 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 66.743 59.663 20.853 9.438 27.260 2.112 7.080 84.435 
 
 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 
 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
 
 

  1961 1971 1981 1991 2001 
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ       
Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός3.554.027 3.243.3943.543.269 3.885.6234.102.091

Αριθμός Ανέργων 213.404 101.372 155.274 314.197 513.379
Ποσοστό Ανεργίας(%) 6,00% 3,13% 4,38% 8,09% 12,52%

        
ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                         
Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός 304.140 242.000 231.659 235.353 223.406

Αριθμός Ανέργων 8.624 3.816 6.541 15.810 23.248
Ποσοστό Ανεργίας(%) 2,84% 1,58% 2,82% 6,72% 10,41%

        
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ                            
Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός 42.516 37.428 37.165 39.889 40.276

Αριθμός Ανέργων 1.175 660 807 2.449 4.774
Ποσοστό Ανεργίας(%) 2,76% 1,76% 2,17% 6,14% 11,85%

        
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                              
Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός 64.328 45.820 45.270 39.829 29.695

Αριθμός Ανέργων 1.694 668 1.406 2.880 3.313
Ποσοστό Ανεργίας(%) 2,63% 1,46% 3,11% 7,23% 11,16%

        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                            
Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός 50.517 43.904 47.662 54.069 57.681

Αριθμός Ανέργων 1.346 780 1.511 3.952 5.279
Ποσοστό Ανεργίας(%) 2,67% 1,78% 3,17% 7,31% 9,15%

        
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                              
Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός 56.233 42.384 36.561 37.749 36.091

Αριθμός Ανέργων 1.193 432 924 1.784 2.802
Ποσοστό Ανεργίας(%) 2,12% 1,02% 2,53% 4,73% 7,76%

        
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                            
Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός 90.546 72.464 65.001 63.817 59.663

Αριθμός Ανέργων 3.216 1.276 1.893 4.745 7.080
Ποσοστό Ανεργίας(%) 3,55% 1,76% 2,91% 7,44% 11,87%

            

 
Πηγή: Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ «Οι Νομοί της Ελλάδος» 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7 
 
Ακαθάριστο εγχώριο προιόν κατά περιφέρεια και νομό    
Σε εκατομμύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιμές    

Έτη 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001* 2002* 

Περιφέρειες και νομοί         

Σύνολο  Ελλάδος 79.927 87.851 97.235 105.773 112.686 121.701 131.341 141.502
Βόρεια Ελλάς 23.937 27.086 30.232 32.801 34.721 36.955 39.592 42.674
Ανατ. Μακεδονία - 
Θράκη 3.620 3.939 4.267 4.620 4.947 5.263 5.594 5.953
Έβρος 842 911 1.156 1.255 1.324 1.448 1.553 1.664
Ξάνθη 596 654 723 806 834 842 886 925
Ροδόπη 518 555 650 696 771 847 893 939
Δράμα 638 688 634 689 723 743 785 836
Καβάλα 1.027 1.131 1.104 1.174 1.295 1.382 1.478 1.588

Κεντρική Μακεδονία 13.199 15.350 17.178 18.488 19.672 21.248 22.930 24.840
Ημαθία 1.041 1.149 1.139 1.229 1.276 1.336 1.442 1.544
Θεσσαλονίκη 8.275 9.901 11.110 12.046 12.916 14.113 15.300 16.625
Κιλκίς 539 597 708 761 823 885 943 1.008
Πέλλα 944 1.038 1.121 1.164 1.193 1.222 1.295 1.388
Πιερία 698 778 851 894 960 1.010 1.077 1.163
Σέρρες 1.021 1.110 1.256 1.338 1.394 1.485 1.586 1.723
Χαλκιδική 681 778 993 1.055 1.109 1.199 1.287 1.389

Δυτική Μακεδονία 2.206 2.400 2.796 3.054 3.175 3.371 3.607 3.940
Γρεβενά 173 191 290 310 332 340 362 392
Καστοριά 358 403 454 487 506 549 596 640
Κοζάνη 1.377 1.476 1.624 1.786 1.828 1.921 2.045 2.237
Φλώρινα 298 330 428 471 509 560 604 671

Θεσσαλία 4.911 5.397 5.991 6.639 6.928 7.074 7.462 7.941
Καρδίτσα 741 802 893 988 1.008 1.033 1.096 1.183
Λάρισσα 1.883 2.076 2.410 2.613 2.792 2.823 2.982 3.176
Μαγνησία 1.471 1.628 1.786 1.958 2.009 2.064 2.166 2.281
Τρίκαλα 816 891 902 1.080 1.119 1.153 1.217 1.301

Κεντρική Ελλάς 17.819 19.741 21.918 23.697 24.556 26.534 28.567 30.719
Ήπειρος 1.819 1.972 2.338 2.571 2.799 2.976 3.203 3.474
Άρτα 380 413 427 466 515 522 554 592
Θεσπρωτία 222 242 275 300 331 357 388 429
Ιωάννινα 888 960 1.227 1.363 1.477 1.580 1.696 1.842
Πρέβεζα 329 357 408 442 476 517 564 611

Ιόνια Νησιά 1.290 1.430 1.714 1.826 1.953 2.066 2.227 2.414
Ζάκυνθος 215 239 264 273 303 326 359 398
Κέρκυρα 753 835 962 1.024 1.076 1.111 1.189 1.274
Κεφαλληνία 208 231 287 311 341 376 405 442
Λευκάδα 114 126 202 218 234 253 275 299

Δυτική Ελλάς 4.460 4.912 5.237 5.658 5.795 6.109 6.546 7.034
Αιτωλοακαρνανία 1.329 1.463 1.564 1.689 1.722 1.800 1.924 2.064
Αχαία 2.224 2.455 2.596 2.793 2.865 3.030 3.248 3.486
Ηλεία 907 993 1.077 1.176 1.207 1.279 1.374 1.484

Στερεά Ελλάς 6.266 7.060 7.553 8.015 8.058 8.847 9.502 10.096
Βοιωτία 2.644 3.164 3.096 3.232 3.233 3.623 3.903 4.102
Εύβοια 1.764 1.808 1.981 2.153 2.176 2.398 2.590 2.770
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Ευρυτανία 160 181 211 222 237 264 289 318
Φθιώτιδα 1.386 1.552 1.845 1.963 1.951 2.072 2.192 2.336
Φωκίδα 312 355 419 445 461 491 528 571

Πελοπόννησος 3.984 4.366 5.077 5.627 5.952 6.536 7.089 7.701
Αργολίδα 705 768 826 901 957 965 1.022 1.094
Αρκαδία 668 739 878 1.014 1.034 1.080 1.153 1.253
Κορινθία 1.134 1.252 1.589 1.852 1.983 2.374 2.634 2.872
Λακωνία 489 532 661 690 743 804 868 951
Μεσσηνία 989 1.074 1.123 1.169 1.235 1.312 1.411 1.531

Αττική 30.428 32.220 35.187 38.593 41.761 45.687 49.607 53.404
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 7.742 8.803 9.898 10.683 11.647 12.525 13.575 14.705
Βόρειο Αιγαίο 1.269 1.412 1.630 1.772 1.961 2.199 2.459 2.686
Λέσβος 747 832 927 1.010 1.147 1.304 1.479 1.617
Σάμος 249 275 328 354 377 399 432 469
Χίος 273 306 375 408 437 496 548 600

Νότιο Αιγαίο 2.276 2.634 3.064 3.292 3.619 3.899 4.227 4.558
Δωδεκάνησα 1.486 1.725 2.017 2.171 2.427 2.600 2.806 3.008
Κυκλάδες 790 909 1.047 1.121 1.192 1.299 1.421 1.551

Κρήτη 4.198 4.757 5.204 5.619 6.067 6.427 6.889 7.460
Ηράκλειο 2.099 2.367 2.452 2.632 2.827 2.996 3.221 3.482
Λασίθι 571 637 768 830 891 953 1.031 1.122
Ρέθυμνο 492 548 696 757 816 866 937 1.021
Χανιά 1.036 1.204 1.288 1.400 1.534 1.613 1.700 1.836
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8 

 
Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προιόν  κατά  περιφέρεια και νομό   
Σε  ευρώ. Σε τρέχουσες τιμές 

Περιφέρειες και νομοί 

1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001* 2002* 

Σύνολο  Ελλάδος 7.516 8.203 9.023 9.762 10.355 11.147 11.995 12.878 
Βόρεια Ελλάς 6.973 7.844 8.709 9.405 9.917 10.522 11.238 12.071 
Ανατ. Μακεδονία - 
Θράκη 6.117 6.618 7.130 7.682 8.191 8.684 9.219 9.815 
Έβρος 5.723 6.178 7.815 8.462 8.900 9.714 10.413 11.177 
Ξάνθη 6.006 6.536 7.173 7.945 8.178 8.207 8.590 8.932 
Ροδόπη 4.776 5.093 5.939 6.328 6.984 7.638 8.029 8.450 
Δράμα 6.422 6.883 6.301 6.811 7.115 7.288 7.689 8.214 
Καβάλα 7.454 8.149 7.904 8.357 9.175 9.770 10.458 11.259 

Κεντρική Μακεδονία 7.302 8.420 9.351 9.995 10.570 11.358 12.184 13.106 
Ημαθία 7.378 8.116 8.030 8.649 8.968 9.378 10.101 10.771 
Θεσσαλονίκη 7.986 9.461 10.521 11.314 12.042 13.073 14.061 15.129 
Κιλκίς 6.499 7.129 8.388 8.942 9.617 10.272 10.882 11.590 
Πέλλα 6.693 7.326 7.882 8.159 8.332 8.505 8.974 9.556 
Πιερία 5.744 6.345 6.878 7.174 7.649 8.008 8.503 9.142 
Σέρρες 5.341 5.781 6.512 6.917 7.188 7.638 8.165 8.889 
Χαλκιδική 7.276 8.196 10.341 10.873 11.328 12.164 12.983 13.934 

Δυτική Μακεδονία 7.545 8.189 9.526 10.393 10.796 11.453 12.248 13.367 
Γρεβενά 5.256 5.825 8.834 9.467 10.158 10.430 11.126 12.102 
Καστοριά 6.680 7.497 8.450 9.062 9.407 10.223 11.103 11.935 
Κοζάνη 9.031 9.656 10.601 11.641 11.900 12.487 13.273 14.497 
Φλώρινα 5.582 6.149 7.964 8.732 9.425 10.350 11.145 12.331 

Θεσσαλία 6.630 7.275 8.069 8.941 9.336 9.545 10.086 10.751 
Καρδίτσα 6.053 6.567 7.327 8.128 8.321 8.560 9.134 9.915 
Λάρισσα 6.719 7.386 8.560 9.272 9.900 10.007 10.565 11.240 
Μαγνησία 7.291 8.025 8.762 9.570 9.799 10.064 10.573 11.142 
Τρίκαλα 5.987 6.564 6.669 8.025 8.355 8.658 9.178 9.852 

Κεντρική Ελλάς 7.430 8.196 9.070 9.783 10.124 10.940 11.759 12.593 
Ήπειρος 5.459 5.899 6.976 7.654 8.322 8.844 9.508 10.289 
Άρτα 5.069 5.513 5.721 6.258 6.940 7.064 7.547 8.115 
Θεσπρωτία 5.196 5.644 6.387 6.932 7.617 8.199 8.925 9.899 
Ιωάννινα 5.630 6.055 7.700 8.512 9.200 9.817 10.479 11.267 
Πρέβεζα 5.692 6.164 7.039 7.615 8.183 8.894 9.719 10.555 

Ιόνια Νησιά 6.368 7.000 8.328 8.820 9.385 9.879 10.540 11.245 
Ζάκυνθος 5.909 6.465 7.044 7.222 7.931 8.430 9.164 10.008 
Κέρκυρα 6.910 7.612 8.738 9.272 9.719 10.017 10.601 11.162 
Κεφαλληνία 5.831 6.394 7.845 8.418 9.125 9.980 10.677 11.552 
Λευκάδα 5.287 5.822 9.279 9.991 10.681 11.562 12.440 13.334 

Δυτική Ελλάς 6.235 6.842 7.276 7.846 8.028 8.463 9.051 9.684 
Αιτωλοακαρνανία 5.951 6.566 7.040 7.627 7.801 8.189 8.762 9.372 
Αχαία 7.147 7.844 8.254 8.841 9.037 9.522 10.139 10.777 
Ηλεία 5.016 5.455 5.881 6.399 6.561 6.957 7.495 8.123 

Στερεά Ελλάς 11.232 12.616 13.466 14.277 14.362 15.806 16.992 18.020 
Βοιωτία 20.918 25.028 24.517 25.661 25.774 29.070 31.338 32.726 
Εύβοια 8.586 8.768 9.574 10.378 10.476 11.549 12.482 13.339 
Ευρυτανία 7.994 9.053 10.627 11.236 12.064 13.487 14.829 16.327 
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Φθιώτιδα 8.228 9.170 10.856 11.526 11.452 12.184 12.921 13.786 
Φωκίδα 8.306 9.411 11.092 11.746 12.160 12.940 13.878 14.854 

Πελοπόννησος 6.761 7.371 8.531 9.427 9.951 10.926 11.838 12.825 
Αργολίδα 7.113 7.681 8.192 8.881 9.385 9.437 9.969 10.634 
Αρκαδία 7.083 7.875 9.391 10.904 11.173 11.759 12.620 13.736 
Κορινθία 8.087 8.844 11.134 12.901 13.759 16.437 18.173 19.709 
Λακωνία 5.356 5.811 7.180 7.471 8.012 8.663 9.313 10.152 
Μεσσηνία 6.014 6.500 6.766 7.023 7.406 7.868 8.464 9.168 

Αττική 8.109 8.511 9.218 10.038 10.797 11.759 12.725 13.658 
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 7.367 8.293 9.239 9.888 10.704 11.444 12.350 13.334 
Βόρειο Αιγαίο 6.249 6.939 7.989 8.667 9.574 10.722 12.003 13.147 
Λέσβος 6.999 7.770 8.642 9.385 10.631 12.061 13.673 14.961 
Σάμος 5.753 6.334 7.517 8.109 8.618 9.102 9.889 10.801 
Χίος 5.144 5.759 7.056 7.672 8.216 9.336 10.337 11.363 

Νότιο Αιγαίο 8.121 9.263 10.634 11.292 12.289 13.128 14.134 15.152 
Δωδεκάνησα 8.366 9.576 11.061 11.774 13.038 13.857 14.848 15.803 
Κυκλάδες 7.697 8.721 9.897 10.462 11.002 11.877 12.909 14.031 

Κρήτη 7.395 8.293 8.985 9.616 10.304 10.850 11.574 12.482 
Ηράκλειο 7.486 8.364 8.593 9.157 9.774 10.312 11.043 11.882 
Λασίθι 7.837 8.659 10.342 11.079 11.813 12.598 13.622 14.826 
Ρέθυμνο 6.653 7.305 9.134 9.811 10.453 11.006 11.847 12.863 
Χανιά 7.375 8.482 8.983 9.664 10.494 10.930 11.428 12.270 

 
 

 



 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.9. 
 
 

Εξέλιξη του ΑΕΠ νομών της περιφέρειας για τους τρεις τομείς 
παραγωγικής δραστηριότητας  (Απογραφή 2001) 

 
 

 
Πρωτογενής 
τομέας: 

Δευτερογενής 
τομέας: 

Τριτογενής 
τομέας: 

Αργολίδα 16,80 % 16,10 % 67,10 % 

Αρκαδία 10,40 % 30,90 % 58,70 % 

Μεσσηνία 17,60% 9,40% 73,00% 

Κορινθίας 8,60 % 48,90 % 42,50 % 

Λακωνίας 22,50% 7,50% 70,00% 

                        Πηγή: Περιφέρεια Πελοπννήσου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.10: Διάρθρωση του Α.Ε.Π. ανά τομέα οικονομικής 
δραστηριότητας (έτος 2001) 

 
 
 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

Α.Ε.Π. Νομού 
(Έτος 2001): 

10.653 € Συμμετοχή 
στο ΑΕΠ 
Ελλάδος: 

0,8 % 

 
Τομέας Επίπεδο 

Νομού 
Επίπεδο 
χώρας   

 
Πρωτογενής 
τομέας 

16,80% 7,00% 

  

 
Δευτερογενής 
τομέας 

 16,10% 22,20% 

  

 
Τριτογενής 
τομέας 

 67,10% 70,80% 

  
 
 
 

ΑΡΚΑΔΙΑ 

Α.Ε.Π. Νομού 
(Έτος 2001): 

13.294,20 
€ 

Συμμετοχή 
στο ΑΕΠ 
Ελλάδος: 

0,9 % 

 
Τομέας Επίπεδο 

Νομού 
Επίπεδο 
χώρας   

 
Πρωτογενής 
τομέας 

10,40 % 7,00% 

  

 
Δευτερογενής 
τομέας 

30,90 % 22,20% 

  

 
Τριτογενής 
τομέας 

58,70 % 70,80% 

  

     

ΛΑΚΩΝΙΑ 

Α.Ε.Π. Νομού 
(Έτος 2001): 

8.481,29 
€ 

Συμμετοχή 
στο ΑΕΠ 
Ελλάδος: 

0,6 % 

 
Τομέας Επίπεδο 

Νομού 
Επίπεδο 
χώρας   

 
Πρωτογενής 
τομέας 

22,50% 7,00% 

  

 
Δευτερογενής 
τομέας 

7,50% 22,20% 

  

 
Τριτογενής 
τομέας 

70,00% 70,80% 
  

 
 
 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ 

Α.Ε.Π. Νομού 
(Έτος 2001): 

8.451,94 € Συμμετοχή 
στο ΑΕΠ 
Ελλάδος: 

1,11 % 

 
Τομέας Επίπεδο 

Νομού 
Επίπεδο 
χώρας   

 
Πρωτογενής 
τομέας 

17,60% 7,00% 

  

 
Δευτερογενής 
τομέας 

9,40% 22,20% 

  

 
Τριτογενής 
τομέας 

73,00% 70,80% 
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ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

Α.Ε.Π. Νομού 
(Έτος 2001): 

15.612,61 € Συμμετοχή 
στο ΑΕΠ 
Ελλάδος: 

1,7 % 

 
Τομέας Επίπεδο 

Νομού 
Επίπεδο 
χώρας   

 
Πρωτογενής 
τομέας 

8,60% 7,00% 

  

 
Δευτερογενής 
τομέας 

48,90% 22,20% 

  

 
Τριτογενής 
τομέας 

42,50% 70,80% 

  
 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2. ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΖΩΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΖΩΝΗ 

1 

ΘΡΑΚΗ (ΝΟΜΟΙ ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΝΟΜΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ) ΔΡΑΜΑΣ, ΝΟΜΟΙ 
ΠΕΛΛΗΣ και οι διεθνεις μετακινήσεις Μεθοριακού σταθμού 

Ευζώνων 

2 
ΝΟΜΟΣ 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-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 
7 ΝΟΜΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΕΡΙΑΣ 
8 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
9 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
10 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
11 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
12 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
13 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 

14 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και οι μετακινήσεις λόγω λιμένα Πειραιά 

και αεροδρομίου Σπατών 
15 Επαρχία Κορίνθου (Νομού Κορίνθου) 
16 Επαρχία Νεμέας (νομού Κορίνθου) 
17 Επαρχία Τρίπολης (Νομού Αρκαδίας) 
18 Επαρχία Μεγαλόπολης( Νομού Αρκαδίας) 
19 Επαρχία Σπάρτης (Νομού Λακωνίας) 
20 Επαρχία Γυθείου (Νομού Λακωνίας) 
21 Επαρχία Κυπαρρισίας (Νομού Μεσσηνίας) 
22 Επαρχία Καλαμάτας (Νομού Μεσσηνίας) 
23 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 
24 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
25 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
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MANUAL ΓΙΑ ΤΟ MOTORS TRANSPORTATION PACKAGE έκδοση 

1987 

 

 

MOTORS   TRANSPORTATION PACKAGE έκδοση 1987 

 

Όπως έχει αναφερθεί το πιο δύσκολο, πλην όμως άκρως απαραίτητο, 

βήμα κατά τη διαδικασία εκπόνησης μίας μελέτης αποτελεί η εκτίμηση- 

υπολογισμός της εξέλιξης του κυκλοφοριακού φόρτου του εκάστοτε υπό 

μελέτη οδικού τμήματος κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. 

Στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα (Τρίπολη-Σπάρτη) η πρόβλεψη του 

μελλοντικού κυκλοφοριακού φόρτου έγινε με το MOTORS 

TRANSPORTATION PACKAGE έκδοση 1987 το οποίο περιλαμβάνει μία 

σειρά από προγράμματα τα οποία λειτουργούν σε περιβάλλον MS- DOS και 

έχουν κατάληξη .ΕΧΕ (π.χ. Ρ10.ΕΧΕ, Ρ30.ΕΧΕ, Ρ80.ΕΧΕ κ.τ.λ.).  Τα 

προγράμματα αυτά δέχονται και παράγουν αρχεία σε κατάληξη .dat 

(PP2000.DAT, DIKTUO.DAT, M2000.DAT κ.τ.λ.) 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). 

Τα στάδια τα οποία ακολουθήθηκαν ώστε να γίνει η πρόβλεψη του 

κυκλοφοριακού φόρτου ήταν: 

> Δημιουργία ενός πίνακα Προέλευσης - Προορισμού 

> Επεξεργασία του πίνακα από το Motors μέσω του προγράμματος 

Μ15.ΕΧΕ 
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> Δημιουργία ενός πίνακα που να περιέχει τα στοιχεία του δικτύου και 

εισαγωγή του στο Motors μέσω του προγράμματος Ρ1.ΕΧΕ 

> Έλεγχος του πίνακα που περιέχει τα στοιχεία του δικτύου από το 

Motors μέσω του προγράμματος Ρ10.ΕΧΕ 

> Επεξεργασία του πίνακα που περιέχει τα στοιχεία του δικτύου από το 

Motors μέσω του προγράμματος Ρ30.ΕΧΕ 

> Εισαγωγή των αρχείων που έχουν δημιουργηθεί από το Motors από 

τα προγράμματα Μ15.ΕΧΕ και Ρ30.ΕΧΕ στο Ρ80.ΕΧΕ προκειμένου 

να γίνει η κατανομή των μετακινήσεων 

> Εμφάνιση στην οθόνη των αποτελεσμάτων μέσω του προγράμματος 

U20.EXE 

Στη συνέχεια 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. 

 

 

MATRIX PROGRAMS 

Τα MATRIX 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 

(MATRXIX CONVERTER ) 

Το πρόγραμμα αυτό μετατρέπει έναν πίνακα Προέλευσης - Προορισμού 

σε τέτοια μορφή ώστε να είναι αναγνωρίσιμος από τα υπόλοιπα προγράμματα 
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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 trips (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 file 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 ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 2000. 

6)  Input control file formatrices ; Ζητείται ένας πίνακας που θα 

δείχνει μορφή εισαγόμενου πίνακα Προέλευσης - Προορισμού.  Ο πίνακας 

αυτός πρέπει να είναι σε αρχείο .DAT, Μ15I02.DAT.  Πρόκειται για έναν 

πίνακα 2X2 που τα στοιχεία των γραμμών του 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 input15.dat και πατάμε enter. 

7)  The format to read input files is ; Με αυτή την ερώτηση ζητείται ο 
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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.   

8) Input file containing part - of / whole matrix ; Στην τελευταία 

ερώτηση ζητείται ο πίνακας εισόδου Προέλευσης -Προορισμού.  Ο πίνακας 

αυτός πρέπει να είναι σε αρχείο .DAT, M15I01.  Εδώ γράφουμε PP2000.dat 

 

HIGHWAY NETWORK PROGRAMS 

Τα highway network programs κατανέμουν τις μετακινήσεις που περιέχει 

ο πίνακας προέλευσης προορισμού σε ένα δίκτυο. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ρ1 

(HIGHWAY DATA EDIT SORTED) 

Μέσω του προγράμματος P1 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 file to be updating ; Σε αυτή την ερώτηση 

απαντάμε Ν αν δεν υπάρχει κάποιο αρχείο που θέλουμε να ενημερώσουμε. 

2)   Output file 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 P1200K.dat για το 2000, P1210K.dat για 

το 2010 P1227K.dat για το 2028). 
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3)   Do you wish to enter data (E) obtain a sorted output filesorted (S) 

or 

quit (Q) ; Επειδή εμείς θέλουμε να εισάγουμε αρχείο πατάμε Ε και enter.   

4)  Do you wish to generate an identical Y-X directional link for each 

X-Y directional link input ; (Υ/Ν) Εδώ απαντάμε Ν και πατάμε enter. 

5)   Are you entering: 

1. Link Time and Length ; 

2. Link Time and Speed ; 

3. 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/Ν) Εδώ απαντάμε Υ 

πατώντας στη συνέχεια enter. 

7)   Do you wish to enter jurisdiction and link class ; (Υ/Ν) Εδώ 

απαντάμε Ν και πατάμε στη συνέχεια enter. 

8)   Από αυτή την ερώτηση και πέρα εισάγουμε το δίκτυο μας  

From node ; 

To node; 

Με αυτήν την ερώτηση εισάγουμε τους συνδέσμους και 

ψευδοσυνδέσμους 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 To 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 to3” 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.   

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. 
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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. 

KAPCL ; 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 0 αν πρόκειται για 

ψευδοσύνδεσμο και 1 αν πρόκειται για σύνδεσμο. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ρ1Ο 

(HIGHWAY NETWORK CHECKING) 

Το πρόγραμμα Ρ10 ελέγχει τον πίνακα που έχει δημιουργηθεί από το Ρ1 

που περιέχει τα στοιχεία του δικτύου.  Αυτό επιτυγχάνεται μέσω δύο 

ερωτήσεων. 

1) Number of zones ; Εδώ γράφουμε 25 αφού έχουμε 25 ζώνες. 

2) Input file containing highway network link records ; Μέσω αυτής 

της ερώτησης μας ζητάει το όνομα του αρχείου που περιέχει τα στοιχεία του 

δίκτυο. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ρ30 

(HIGHWAY NETWORK BUILDING 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 ; (0-200) Με αυτήν την ερώτηση ζητείται 

η αρίθμηση της εξωτερικής ζώνης.  Εμείς δεν έχουμε εξωτερικές ζώνες οπότε 

γράφουμε 0. 

3) Highest node number ; (0-200) Με αυτήν την ερώτηση εισάγουμε 

τον συνολικό αριθμό ζωνών που υπάρχουν στο δίκτυο.  Το δικό μας δίκτυο 
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περιελάμβανε 82 κόμβους το 2000, 79 το 2010 και 2028 οπότε και εισάγουμε 

τον αριθμό αυτό. 

4) Number of links ; (1-2500) Με αυτήν την ερώτηση Ζητείται ο 

συνολικός αριθμός συνδέσμων.  Ο μέγιστος αριθμός συνδέσμων που δέχεται 

το πρόγραμμα είναι 200. Εμείς γράφουμε 194 για το 2000 και 198 για το 2010 

και 2028 αφού τόσους συνδέσμους είχε το δίκτυο. 

5) Input file containing old highway network link records ; Με 

αυτήν την ερώτηση εισάγουμε τον πίνακα που περιέχει τα στοιχεία του δικτύου 

(P1200K.dat για το 2000, Ρ1210Κ.dat για το 2010 P1227K.dat για το 2027). 

6) Number of capex values ; (1-10) Με αυτήν την ερώτηση ζητείται ο 

αριθμός των κωδικών capex που χρησιμοποιήθηκαν και γράφουμε 1. 

7) CAPEX value ; Με αυτήν την ερώτηση ζητείται η τιμή του κωδικού 

η οποία πρέπει να είναι σε δεκαδική μορφή και γράφουμε 13.0 

8) Output file to contain new highway network link 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, P30210K.dat για το 

2010 P30227K.dat για το 2027). 

9) Header record for this file ; Με αυτήν την ερώτηση ζητείται ο 

τίτλος του αρχείου αυτού ώστε να γνωρίζουμε τι πληροφορίες περιέχει, και 

γράφουμε STOIXEIA DIKTYOY 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ρ80 

( HIGHWAY AUTOMATIC EQUILIBRIUM ASSIGNMENT) 

To πρόγραμμα Ρ80 κατανέμει τις μετακινήσεις του πίνακα Προέλευσης - 

Προορισμού στο δίκτυο με τη μέθοδο της περιορισμένης χωρητικότητας 

συνδέσμου.  Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι οι εξής: 

1) Input file containing Highway network link records ; Με αυτήν 

την ερώτηση εισάγουμε το αρχείο που περιέχει τα στοιχεία του δικτύου που 

έχει προέλθει από το πρόγραμμα P30 (P30200K.dat για το 2000, P30210K.dat 

για το 2010 P30227K.dat για το 2027). 

Reject file; (Υ/Ν) σε αυτήν την ερώτηση γράφουμε Ν 
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2) Input file containing trip matrix ; Με αυτήν την ερώτηση 

εισάγουμε το αρχείο που περιέχει τα στοιχεία προέλευσης προορισμού μετά 

από την επεξεργασία του από το πρόγραμμα Μ15. (M2000.dat, M2010.dat για 

το 2010 και M2027.dat για το 2027). 

Reject file; (Υ/Ν) και σε αυτήν την ερώτηση γράφουμε Ν 

3) Output file to contain loaded 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, P80210.dat για το 2010 και 

P80227.dat για το 2027). 

4) Header record for this file ; Με αυτήν την ερώτηση ζητείται ο 

τίτλος του αρχείου αυτού ώστε να γνωρίζουμε τι πληροφορίες περιέχει, και 

γράφουμε ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2000, 2010 και 2028 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 0, 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 of   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 
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την ερώτηση ζητείται αν θέλουμε να εκτυπώνεται το δίκτυο σε κάθε 

επανάληψη. Εδώ απαντάμε Ν, αφού μας ενδιαφέρουν μόνο τα τελικά 

αποτελέσματα. 

 

UTILITY PROGRAMS  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ U20 

(NETWORK FILE PRINTER) 

To 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, P)rinter or A)scll file ; (S) Με αυτή 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) Option are: 

1. Print an unloaded highway network from Ρ20/Ρ30 

2. Print a loaded highway network from P60 

3. Print a fully loaded network from P70/ P75/P80 

4. Print an unloaded transit network Τ10 

5. Print an loaded transit network from T50 

Option 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 file; (Υ/Ν) σε αυτήν την ερώτηση γράφουμε Ν 

3) File containing network ; Με αυτήν την ερώτηση μας ζητείται το 

όνομα του αρχείου που θα εμφανιστεί στην οθόνη και γράφουμε P80200K.dat 

για το 2000, P80210.dat για το 2010 και P80227.dat για το 2027). 

Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζονται τα παρακάτω : 

1) Print whole network 
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2) Print part of the network 

3) Print selected links (with a control file) 

4) Print screenline volumes (with a control file) 

5) Print node number look up table 

Option 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. 

4) First node at which to print ; Εδώ ζητείται ο πρώτος αριθμητικά 

κόμβος που περιέχεται στο δίκτυο και θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

5) Last node at which to print ; 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 

εμφανίσαμε στην οθόνη στοιχεία κάποιου άλλου αρχείου. Εδώ γράφουμε Ν. 
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5.   M15I01.DAT: Input file containing matrix to be converted to 

MOTORS format, for M15 (Matrix Converter) 

 

Columns 

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345
67 
 

50 
160 
200 
100 

5 
300 
400 
100 

0 
5 

30 
115 
415 
190 

75 

100 
0 

220 
120 

10 
310 

 410 
150 

10 
15 
40 

125 
420 
180 

80 

120 
180 

50 
0 

15 
320 
420 
140 

20 
25 
50 

135 
430 
175 

85

140 
200 
300 

5 
20 

330 
430 
145 

30 
35 
60 

210 
500 
165 

90 

160 
220 
200 

80 
25 

340 
440 
160 

40 
45 
70 

220 
200 
140 
100 

180 
400 
250 

90 
30 

305 
360 
170 

50 
55 
80 

220 
220 
135 

35

300 
280 
360 
125

35 
205 

50
175 

60
65 
90

215 
325 
300 

45

350 
300 
400 
130

40 
400 
600

50 
70 
55 
15 

300 
325 
200 

50

890 
360 
870 
140

45 
700 
600 
700 
100 

0 
100 
300 
320 
205 

55

990 
400
970 
150 

50 
800 
700 
225 
100 

10 
100 
400 
220 
210 

60

400
870 
100 
160 

55 
405 
325 
235 
200 

45 
200 
110 
120 
215 

65

480 
970 
110 
170 

60 
410 
330 
245 

70 
55 

200 
0 

210 
220 

70 

380 
100 
120 
180 

65 
415 
340 
255 

60 
65 

190 
320 

0 
225 

75 

350 
110 
130 
190 

70 
420 
350 
265 

70 
75 

170 
470 
320 
230 

80 

300 
140

 140
200 

75 
430 
360 
260 

80 
85 
15 

400
320
235 

85
 

6. M15I02.DAT: Input control file for M15 (Matrix Converter) 

 

Columns 

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 1 

1 15_ 

[Note: Matrix input file format is: (15 F4.0)j 

 

7. M60I01.DAT: Input file containing equivalence table for compressing a 

15 zone trip matrix to a 3 district trip matrix using Μ60 (Zone Compressor) 

Columns 

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

 1    2    1 -5 

 2 2 6   -10 

 3     2    11   -15 
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P-FILES: TEST FILES FOR THE HIGHWAY MODELS 

1. P10I01.DAT: Input file containing link records for P10 (Highway 

Network Checking) and P20 (Highway Network Building - Peak Hour).    The 

network has 15 zones, 0 gateways, 39 nodes and 96 links. 

Columns 

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 
1 28 .5 .2 25. 0. 1 0
1 29 .5 .2 25. 0. 1 0
2 25 1.4 .6 25. 0. 1 0
3 24 .7 .3 25. 0. 1 0
4 37 .7 .3 25. 0. 1 0
5 31 1.0 .4 25. 0. 1 0
6 29 1.9 .8 25. 0. 1 0
6 30 1.0 .4 25. 0. 1 0
7 27 .7 .3 25. 0. 1 0
8 20 .5 .2 25. 0. 1 0
9 23 1.2 .5 25. 0. 1 0

10 35 1.2 .5 25. 0. 1 0
11 39 1.7 .7 25. 0. 1 0
12 38 2.9 1.2 25. 0. 1 0
13 33 1.4 .6 25. 0. 1 0
14 17 3.1 1.3 25. 0. 1 0
14 19 1.7 .7 25. 0. 1 0
15 16 1.4 .6 25. 0. 1 0
16 15 1.4 .6 25. 0. 1 0
16 17 1.0 .0 50. 1200. 3 1
17 14 3.1 1.3 25. 0. 1 0
17 16 2.4 2.0 50. 1200. 3 1
17 18 1.9 2.4 75. 1200. 3 1
18 17 1.9 2.4 75. 1200. 3 1
18 19 2.2 1.8 50. 1200. 3 1
18 20 1.0 .7 40. 1600. 3 1
19 14 1.7 .7 25. 0. 1 0
19 18 2.2 1.8 50. 1200. 3 1
20 8 .5 .2 25. 0. 1 0
20 18 1.0 .7 40. 1600. 3 1
20 21 1.0 .6 35. 1200. 3 1
20 25 1.1 1.0 55. 3000. 3 1
21 20 1.0 .6 35. 1200. 3 1
21 22 1.2 1.0 50. 1200. 3 1
21 24 1.2 .9 45. 1000. 3 1
22 21 1.2 1.0 50. 1200. 3 1
22 23 1.0 2.2 40. 1200. 3 1
22 24 1.6 1.2 45. 600. 3 1
23 9 1.2 .5 25. 0. 1 0
23 22 3.3 2.2 40. 1200. 3 1
24 3 .7 .3 25. 0. 1 0
24 21 1.2 .9 45. 1000. 3 1
24 22 1.6 1.2 45. 600. 3 1
24 25 1.6 1.3 50. 1200. 3 1
24 34 1.9 1.6 50. 2400. 3 1
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1. P10I01.DAT: (continued) 

Columns 

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

25 2 1.4 .6 25. 0. 1 0
25 20 1.1 1.0 55. 3000. 3 1
25 240 1.6 1.3 50. 1200. 3 1
25 26 1.3 1.0 45. 3000. 3 1
26 25 1.3 1.0 45. 3000. 3 1
26 27 1.2 .6 30. 1500. 3 1
26 28 1.2 .5 25. 1500. 3 1
26 30 1.2 1.0 50. 3000. 3 1
27 7 .7 .3 25. 0. 1 0
27 26 1.2 .6 30. 1500. 3 1
28 1 .5 .2 25. 0. 1 0
28 26 1.2 .5 25. 1500. 3 1
28 29 1.9 .8 25. 1200. 3 1
29 1 .5 .2 25. 0. 1 0
29 6 1.9 .8 25. 0. 1 0
29 28 1.9 .8 25. 1200. 3 1
29 32 2.7 1.8 40. 1200. 3 1
29 34 3.4 2.0 35. 1200. 3 1
30 6 1.0 .4 25. 0. 1 0
30 26 1.2 1.0 50. 3000. 3 1
30 31 2.0 1.8 55. 2400. 3 1
30 33 2.2 2.6 70. 1200. 3 1
31 5 1.0 .4 25. 0. 1 0
31 30 2.0 1.8 55. 2400. 3 1
31 32 1.2 .6 30. 1800. 3 1
31 37 1.9 1.4 45. 1200. 3 1
31 38 3.0 2.5 50. 1000. 3 1
32 29 2.7 1.8 40. 1200. 3 1
32 31 1.2 .6 30. 1800. 3 1
32 33 2.1 1.6 45. 1200. 3 1
33 13 1.4 .6 25. 0. 1 0
33 30 2.2 2.6 70. 1200. 3 1
33 32 2.1 1.6 45. 1200. 3 1
34 24 1.9 1.6 50. 2400. 3 1
34 29 3.4 2.0 35. 1200. 3 1
34 35 1.2 .8 40. 1200. 3 1
35 10 1.2 .5 25. 0. 1 0
35 34 1.2 .8 40. 1200. 3 1
35 36 1.2 .8 40. 2400. 3 1
36 35 1.2 .8 40. 2400. 3 1
36 37 .9 .6 40. 1200. 3 1
36 39 2.2 2.0 55. 1200. 3 1
37 4 .7 .3 25. 0. 1 0
37 31 1.9 1.4 45. 1200. 3 1
37 36 .9 .6 40. 3000. 3 1
38 12 2.9 1.2 25. 0. 1 0
38 31 3.0 2.5 50. 1000. 3 1
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38 39 1.6 1.6 60. 1200. 3 1
39 11 1.7 .7 25. 0. 1 0
39 36 2.2 2.0 55. 1200. 3 1
39 38 1.6 1.6 60. 1200. 3 1
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 

  ΠΡΟΣ ΖΩΝΗ 
ΑΠΟ 
ΖΩΝΗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0 10227 227 200 62 612 7738 302 19 60 67 35 321 1106 52 10 2 63 17 3 18 15 34 75 20 
2 6861 0 350 128 62 393 1446 82 6 54 83 9 85 287 16 7 1 25 8 2 5 7 10 33 10 
3 841 1093 0 1539 578 600 481 75 6 393 381 13 61 365 29 19 5 98 20 5 13 15 20 122 25 
4 220 152 432 0 75 82 76 12 1 199 93 2 9 82 5 4 0 23 4 0 1 1 2 27 4 
5 174 180 441 213 0 92 97 17 4 772 812 12 28 24 24 21 5 115 17 24 11 12 15 141 41 
6 1154 675 314 135 51 0 4195 602 27 46 69 30 202 543 24 7 2 33 9 3 13 8 16 42 12 
7 3609 2211 142 92 33 1731 0 1068 25 32 68 56 539 1270 53 12 3 62 15 4 18 14 31 77 19 
8 538 158 36 17 10 486 2050 0 62 10 61 119 1549 2063 74 16 4 84 16 5 25 18 39 104 21 
9 106 34 12 6 8 85 155 186 0 9 51 12 89 234 11 5 2 26 6 2 6 5 7 33 8 

10 84 75 142 315 359 37 42 9 2 0 1613 6 14 97 12 11 2 56 9 3 6 7 9 69 12 
11 200 157 202 300 581 79 128 60 20 1774 0 114 143 978 186 44 39 2763 5 2 59 66 91 2873 167 
12 84 28 6 9 9 33 129 127 5 10 160 0 339 436 33 39 7 234 130 36 14 15 20 280 31 
13 427 129 22 12 12 137 725 990 20 13 100 209 0 11159 273 32 11 133 24 7 79 45 128 176 33 
14 939 297 170 106 54 265 1469 1083 39 63 467 195 9938 0 5974 337 105 1162 25 8 965 416 1838 1604 192 
15 28 9 5 4 4 7 30 22 2 5 50 8 138 3715 0 92 22 202 149 44 290 65 670 45 416 
16 14 5 2 2 2 4 15 11 0 2 25 4 68 1875 138 0 38 1514 20 6 25 13 45 6 65 
17 119 55 60 45 71 34 115 81 8 75 3650 205 201 2172 443 2635 0 138 35 9 35 12 26 7 13 
18 73 37 25 17 26 20 65 38 4 28 329 49 89 734 112 146 24 0 502 4 114 138 200 36 12 
19 12 5 3 2 4 4 11 6 1 4 2 41 7 14 109 16 19 151 0 121 228 906 81 41 138 
20 50 16 6 3 6 13 50 29 3 9 5 55 10 123 1790 509 39 30 111 0 41 109 15 8 906 
21 42 14 7 6 6 11 45 33 2 7 4 71 12 206 5572 92 22 202 20 290 0 398 65 179 109 
22 75 24 8 8 8 17 61 33 2 10 5 51 12 124 1464 254 29 18 93 45 16 0 743 24 398 
23 14 4 3 1 3 4 22 12 0 3 26 4 58 991 344 19 6 64 9 3 163 24 0 35 36 
24 139 68 69 51 82 41 138 96 10 87 3935 231 248 2838 509 39 30 111 93 37 743 179 109 0 396 
25 85 42 28 19 30 24 76 44 5 32 372 56 103 843 851 141 27 10 198 530 124 516 143 19 0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 

  ΠΡΟΣ ΖΩΝΗ 

ΑΠΟ 
ΖΩΝΗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0 13545 263 136 85 747 9590 416 22 81 34 70 38 437 1720 76 21 3 113 24 5 23 41 9 24 
2 8345 0 336 105 74 681 1621 160 7 63 26 87 14 126 431 26 12 3 46 14 6 6 14 1 13 
3 1096 1339 0 1416 1124 1273 932 228 9 583 165 378 25 149 783 76 52 9 298 45 12 27 39 10 39 
4 398 254 682 0 138 178 182 44 3 288 72 126 9 35 184 18 11 3 63 11 3 5 11 1 10 
5 188 218 682 176 0 163 160 41 4 614 136 602 16 36 48 48 43 6 258 28 48 15 24 5 22 
6 1507 1499 718 152 124 0 5946 1907 30 95 34 116 55 493 1213 50 17 5 83 17 5 17 26 6 19 
7 4980 3236 285 115 72 2733 0 1638 30 64 26 174 62 785 1897 79 17 3 85 17 5 22 41 8 26 
8 714 327 111 37 29 1564 2751 0 58 26 11 336 121 2062 2837 98 20 4 105 18 5 29 45 9 24 
9 151 63 19 9 11 107 213 239 0 11 7 29 14 124 349 16 7 2 37 8 2 7 9 3 9 

10 158 153 305 366 520 104 119 31 3 0 2024 310 13 31 273 39 31 5 177 23 6 14 19 5 20 
11 71 59 89 89 115 38 47 13 2 2034 0 386 8 19 163 24 20 3 117 14 4 8 12 3 11 
12 291 248 358 277 864 157 206 85 20 533 368 0 135 185 1699 335 48 48 4838 212 53 83 137 25 121 
13 102 43 16 11 16 62 146 152 5 16 10 147 0 363 524 50 46 6 280 30 8 16 25 4 22 
14 700 256 67 29 24 363 1151 1628 27 25 15 146 249 0 17496 435 53 13 212 38 11 104 170 35 85 
15 1130 389 162 69 91 424 1607 1161 37 95 56 418 162 9846 8927 6602 425 95 1521 184 51 888 1684 210 560 
16 68 27 22 10 19 23 72 54 2 18 11 181 19 311 636 0 198 32 478 42 11 398 900 51 155 
17 23 16 22 6 19 9 16 12 1 16 10 265 20 39 333 218 0 37 2345 53 13 33 61 6 25 
18 13 11 5 4 6 5 9 7 1 6 4 48 7 22 3525 82 85 0 178 15 4 32 28 6 17 
19 237 117 131 55 171 71 120 93 8 139 92 3963 188 226 1507 775 3562 118 0 673 151 144 272 39 250 
20 141 94 69 33 68 51 95 60 6 65 39 516 68 141 301 257 296 35 2509 0 3474 506 186 73 2043 
21 31 21 14 6 13 10 20 12 1 13 8 670 13 29 2415 49 50 7 415 2449 0 98 36 14 317 
22 68 35 15 11 15 19 64 37 3 15 9 235 13 156 1575 675 58 32 177 153 53 0 814 170 796 
23 27 14 7 2 7 10 30 18 0 7 4 240 8 88 2391 542 35 7 127 20 6 219 0 26 81 
24 133 52 25 11 19 33 95 52 3 21 12 232 18 194 1550 402 51 21 184 101 28 695 341 0 553 
25 72 42 25 21 21 22 54 33 3 21 14 119 21 117 892 294 53 14 462 864 186 1009 250 17 0 

  224 



 

  225 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2028 

ΠΡΟΣ ΖΩΝΗ 
ΑΠΟ 
ΖΩΝΗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 0 19186 324 27 124 977 12738 610 27 117 51 116 43 634 2764 117 40 5 198 36 8 32 53 9 39 
2 10868 0 312 66 94 1171 1919 293 9 78 35 130 23 196 676 43 21 6 82 24 13 8 21 0 23 
3 1530 1757 0 1207 2052 2417 1699 488 14 906 245 574 45 299 1494 156 108 16 638 88 24 51 71 17 80 
4 701 427 1107 0 245 341 362 98 6 439 115 262 21 79 357 40 23 8 131 23 8 12 26 3 25 
5 212 283 1092 113 0 284 267 82 4 345 78 534 23 50 89 89 80 8 501 47 89 22 39 5 39 
6 2107 2900 1405 181 248 0 8923 4126 35 178 61 227 98 988 2352 94 34 10 168 31 8 24 43 8 38 
7 7311 4979 528 154 138 4436 0 2607 39 118 46 378 72 1203 2963 123 26 3 124 20 7 29 58 10 46 
8 1013 614 239 71 61 3397 3943 0 51 53 23 810 124 2934 4153 139 27 4 141 21 5 36 55 7 34 
9 228 112 31 14 16 144 312 329 0 14 10 0 17 184 545 25 10 2 56 11 2 9 12 5 16 
10 284 286 582 453 794 218 250 68 5 0 3207 353 25 60 572 85 65 10 383 47 11 28 36 12 42 
11 136 110 169 115 180 79 96 28 4 3289 0 726 15 39 343 53 44 6 255 29 7 15 26 6 23 
12 502 452 695 517 1476 313 369 134 22 627 450 0 178 268 3022 634 65 65 8381 358 85 131 222 32 221 
13 133 69 33 14 28 111 175 195 5 26 17 135 0 404 674 79 58 4 358 40 10 19 34 4 34 
14 1164 472 144 58 44 747 1875 2713 39 45 27 240 317 0 28269 710 89 16 346 60 16 147 241 44 153 
15 1455 545 148 6 154 694 1842 1294 34 149 88 398 106 9690 0 7670 575 78 2131 245 63 757 1422 98 805 
16 112 49 48 17 41 43 118 90 2 37 23 368 31 490 14631 0 378 49 947 79 20 582 1291 61 308 
17 40 28 48 8 38 18 19 17 1 30 19 318 22 58 1020 381 0 35 3758 84 20 47 88 6 45 
18 23 23 10 9 11 8 9 9 1 9 7 55 7 27 464 121 97 0 246 20 4 27 31 4 26 
19 438 222 252 72 341 134 129 113 8 248 167 4577 159 269 5825 1339 5138 115 0 964 202 195 394 44 440 
20 257 191 144 60 139 104 146 97 9 128 76 863 100 229 2821 504 551 54 4711 0 3993 979 365 127 3976
21 63 48 33 13 28 20 35 22 1 28 18 1739 23 55 627 105 103 12 864 3935 0 195 72 24 671 
22 99 67 30 25 30 29 88 51 3 25 16 541 18 212 3478 957 90 35 289 255 80 0 935 155 1473
23 49 31 14 4 14 20 44 28 0 14 6 609 15 139 2568 879 62 9 234 39 11 314 0 29 158 
24 232 100 54 16 38 60 153 84 5 40 24 540 28 313 3967 654 88 26 339 196 48 984 489 0 820 
25 125 86 51 47 40 44 81 50 5 40 29 206 33 192 2738 554 97 21 911 1432 291 1847 432 14 0 
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Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 Τομέας Έργων Υποδομής 
Έδρα  Συγκοινωνιακής Τεχνικής 

 Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 
 

 

 
 
 
Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας  πραγματοποιούμε μία 
κυκλοφοριακή έρευνα που αφορά τη χρήση της υφιστάμενης Εθνικής οδού 
Τρίπολη- Σπάρτη . Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή στοιχείων 
για την προέλευση – προορισμό ώστε να καταλήξουμε σε σωστό σχεδιασμό 
της οδού. 
Σας ευχαριστούμε πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που μας διαθέσατε. 
 

 
 
 

24BΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 

 
1. 25BΦύλλο 

Άντρας     Γυναίκα   
 
 
 

2. 26BΜπορείτε να μου πείτε ποια είναι η ηλικία σας ; 
 
14-23   24-33   34-43  
 
 
44-54   55-64   >65 
 
 
 

3. 27BΜπορείτε να μου πείτε ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; 
 
Αγράμματος    Δημοτικό     Γυμνάσιο 
 
 
Λύκειο     Ιδιωτική Σχολή    Τ.Ε.Ι.  
  
 
Α.Ε.Ι.  
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4. 28BΜπορείτε να μου πείτε τι επαγγέλεστε ; 
 
Δημόσιος Υπάλληλος.............................................. 
 
Ελεύθερος Επαγγελματίας...................................... 
 
Ιδιωτικός Υπάλληλος ............................................. 
 
Φοιτητές ………………………………………………………………………. 
 
Συνταξιούχος........................................................ 
 
Άνεργος.............................................................. 
 
Άλλο................................................................... 
 
 

5. 29BΜπορείτε να μου πείτε την προέλευσή σας; 
 

     Προέλευση 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 30BΜπορείτε να μου πείτε τον προορισμό του ταξιδιού σας; 
 
Προορισμός 
 
 
  
 
 
 
 
 

7. 31BΜπορείτε να μου πείτε το λόγο μετακίνηση σας;  
 
Επίσκεψη    Ψυχαγωγία- Διασκέδαση 
 
Ψώνια     Εργασία 
 
Οικογενειακοί λόγοι    Άλλο 
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8. 32BΕίστε ικανοποιημένος από την κατάσταση του Οδικού 
Τμήματος Τρίπολης- Σπάρτης; 

 
Καθόλου  Λίγο  Αρκετά        Πολύ 
 
 
 
 

9. 33BΑν όχι, για ποιό λόγο δεν είστε ικανοποιημένος; 
 
Έλλειψη άνεσης οδήγησης    Μειωμένη   Ασφάλεια   
 
Αυξημένο  Κόστος Διαδρομής   Μεγάλος  Χρόνος Διαδρομής 
  
 
 
 

10. 34BΠόσες φορές το μήνα χρησιμοποιείτε το εν λόγω οδικό 
τμήμα; 

 
Καμία     1-5 φορές   5 – 10 φορές    >10 
 

 
 
11. 35BΑν οι ωφέλειες από καύσιμα και χρόνο στη διαδρομή 
αυτή στο νέο κλειστό αυτοκινητόδορμο αξιολογούνταν 
χρηματικά στα 3 ευρώ, τι ποσοστό θα προτιμούσατε να 
πληρώνετε  στα διόδια; 

 
0-20%  20-40%     40-60%   60-80%      80-100% 
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