ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΦΑΣΗ Α
Ανάλυση-Αποτίμηση-Αξιολόγηση Υφιστάμενης
Κατάστασης& Ανάπτυξη Σεναρίων Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έκδοση 1η

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό ΣΒΑΚ Παροικίας
Φάση Α
Τεχνική Έκθεση

Πίνακας Περιεχομένων
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ______________________________________________________________ 1

2

ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ________________ 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Οδική Κυκλοφορία ________________________________________________________ 2
Στάθμευση ______________________________________________________________ 3
Δημόσια Συγκοινωνία ______________________________________________________ 5
Στάθμη Εξυπηρέτησης Πεζών & Ποδηλατών ____________________________________ 8
Οδική Ασφάλεια _________________________________________________________ 10

3

ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ – ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ _______________________________________ 13

4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ___________________________________________________ 14
4.1
Μεθοδολογική Προσέγγιση ________________________________________________ 14
4.2
Διαμόρφωση κυκλοφοριακού μοντέλου ______________________________________ 15
4.3
Εκτίμηση Πίνακα Προέλευσης – Προορισμού __________________________________ 16
4.4
Ανάλυση και Πρόβλεψη Μελλοντικής Ζήτησης _________________________________ 22
4.5
Μετρικές Αξιολόγησης Κυκλοφορίας _________________________________________ 26
4.6
Σενάρια Κυκλοφοριακής Αναδιάρθρωσης _____________________________________ 29
4.7
Αξιολόγηση Σεναρίων _____________________________________________________ 31
4.7.1
Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης Σ.2020 ________________________________ 31
4.7.2
Ανάλυση σεναρίου Σ.2020-1____________________________________________ 32
4.7.3
Ανάλυση σεναρίου Διαμόρφωσης Κόμβου Γκίκα Σ2020-2 ____________________ 34
4.7.4
Ανάλυση σεναρίου πεζοδρόμησης τμήματος της παραλιακής οδού Σ2020-3 _____ 36
4.7.5
Ανάλυση σεναρίου πεζοδρόμησης τμήματος της παραλιακής οδού και διαμόρφωσης
Γκίκα Σ2020-4 _______________________________________________________________ 38
4.7.6
Εκτίμηση εξέλιξης κυκλοφορίας σε βάθος 10ετίας __________________________ 39

5

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ________________ 42

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό ΣΒΑΚ Παροικίας
Φάση Α
Τεχνική Έκθεση

Εικόνες
Εικόνα 1.
Εικόνα 2.
Εικόνα 3.
Εικόνα 4.

Χάρτης περιοχής μελέτης ________________________________________________
Κωδικοποιημένο δίκτυο περιοχής μελέτης __________________________________
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σεναρίου Σ1.2020. ________________________________
Διαμόρφωση κόμβου Γκίκα σύμφωνα με σενάριο Σ2020-2. _____________________

15
16
33
35

Σχήματα
Σχήμα 1.
Σχήμα 2.
Σχήμα 3.
Σχήμα 4.

Γραμμές αστικής συγκοινωνίας στην Παροικία __________________________________ 6
Βαθμός χωρικής κάλυψης αστικής συγκοινωνίας Παροικιάς _______________________ 7
Στάθμη εξυπηρέτησης πεζών ανά ζώνη εντός της Παροικιάς _______________________ 9
Διαδρομή 1 από κόμβο Περιφερειακής οδού-Ν. Περαντινού έως κυκλικό κόμβο
λιμανιού(ΑΛ) και Διαδρομή 2 από κυκλικό λιμανιού έως κόμβο Περιφερειακής οδού-Ν.
Περαντινού (ΛΑ). ______________________________________________________ 27
Σχήμα 5. Διαδρομή 3 από κόμβο Ν. Στέλλα-Νάουσας Παροικιάς έως κυκλικό κόμβο λιμανιού
(ΝΛ) και Διαδρομή 4 από κυκλικό κόμβο λιμανιού έως κόμβο Ν. Στέλλα-Νάουσας
Παροικιάς (ΛΝ). _______________________________________________________ 28
Σχήμα 6. Διαδρομή 5 από κόμβο Περιφερειακής οδού-Ν. Περαντινού έως κόμβο Ν. ΣτέλλαΝάουσας Παροικιάς(ΑΝ) και Διαδρομή 6 από κόμβο Ν. Στέλλα-Νάουσας Παροικιάς έως
κόμβο Περιφερειακής οδού-Ν. Περαντινού (ΝΑ). _____________________________ 28
Σχήμα 7. Νέα θέση ΚΤΕΛ. _________________________________________________________ 30

Πίνακες
Πίνακας 1.
Πίνακας 2.
Πίνακας 3.
Πίνακας 4.
Πίνακας 5.
Πίνακας 6.
Πίνακας 7.
Πίνακας 8.
Πίνακας 9.
Πίνακας 10.

Δίκτυο υπεραστικών γραμμών Πάρου ______________________________________ 7
Πλήθος ατυχημάτων με παθόντες εντός του Δήμου Πάρου (2015 – 2017) _________ 10
Ατυχήματα ανά κατηγορία σοβαρότητας εντός του Δήμου Πάρου (2015 – 2017) ___ 11
Πλήθος ατυχημάτων με παθόντες εντός της Παροικιάς (2015 – 2017) ____________ 11
Ατυχήματα ανά κατηγορία σοβαρότητας εντός της Παροικιάς (2015 – 2017) ______ 12
Χαρακτηριστικά δικτύου μοντέλου ________________________________________ 16
Παράμετροι εκτίμησης. _________________________________________________ 19
Περιγραφή σεναρίων ρύθμισης κυκλοφορίας._______________________________ 29
Συνολικά αποτελέσματα Σ.2020σε επίπεδο δικτύου. __________________________ 31
Ανάλυση στάθμης εξυπηρέτησης σε κρίσιμους κόμβους και χρόνων διαδρομής στις
επιλεγμένες διαδρομές για την υφιστάμενη κατάσταση (Σ.2020). _______________ 32
Πίνακας 11. Συνολικά αποτελέσματα σε επίπεδο δικτύου για το σενάριο Σ2020-1και % μεταβολή
από την υφιστάμενη κατάσταση (σενάριο Σ.2020). ___________________________ 33
Πίνακας 12. Ανάλυση στάθμης εξυπηρέτησης σε κρίσιμους κόμβους, χρόνων διαδρομής στις
επιλεγμένες διαδρομές για το σενάριο Σ2020-1 και % μεταβολή από την υφιστάμενη
κατάσταση (Σ.2020). ___________________________________________________ 34

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό ΣΒΑΚ Παροικίας
Φάση Α
Τεχνική Έκθεση

Πίνακας 13. Συνολικά αποτελέσματα σεναρίου Σ2020-2 σε επίπεδο δικτύου και % μεταβολή από
την υφιστάμενη κατάσταση (σενάριο Σ.2020). _______________________________ 35
Πίνακας 14. Ανάλυση στάθμης εξυπηρέτησης σε κρίσιμους κόμβους, χρόνων διαδρομής στις
επιλεγμένες διαδρομές για το σενάριο Σ2020-2 και % μεταβολή από την υφιστάμενη
κατάσταση (Σ.2020). ___________________________________________________ 36
Πίνακας 15. Συνολικά αποτελέσματα σεναρίουΣ2020-3 σε επίπεδο δικτύου και % μεταβολή από
την υφιστάμενη κατάσταση (σενάριο Σ.2020). _______________________________ 37
Πίνακας 16. Ανάλυση στάθμης εξυπηρέτησης σε κρίσιμους κόμβους, χρόνων διαδρομής στις
επιλεγμένες διαδρομές για το σενάριο Σ2020-3 και % μεταβολή από την υφιστάμενη
κατάσταση (Σ.2020). ___________________________________________________ 37
Πίνακας 17. Συνολικά αποτελέσματα σε επίπεδο δικτύου και % μεταβολή από την υφιστάμενη
κατάσταση (σενάριο Σ.2020) _____________________________________________ 38
Πίνακας 18. Ανάλυση στάθμης εξυπηρέτησης σε κρίσιμους κόμβους, χρόνων διαδρομής στις
επιλεγμένες διαδρομές για το σενάριο Σ.2020-4 και % μεταβολή από την υφιστάμενη
κατάσταση (Σ.2020). ___________________________________________________ 38
Πίνακας 19. Xρόνοι διαδρομής στις επιλεγμένες διαδρομές για το σενάριο Σ.2030 και % μεταβολή
από την υφιστάμενη κατάσταση (Σ.2020). __________________________________ 39
Πίνακας 20. Ανάλυση στάθμης εξυπηρέτησης σε κρίσιμους κόμβους, χρόνων διαδρομής στις
επιλεγμένες διαδρομές για το σενάριο Σ.2030-2 και % μεταβολή από την υφιστάμενη
κατάσταση (Σ.2020). ___________________________________________________ 40
Πίνακας 21. Ανάλυση στάθμης εξυπηρέτησης σε κρίσιμους κόμβους, χρόνων διαδρομής στις
επιλεγμένες διαδρομές για το σενάριο Σ.2030-4 και % μεταβολή από την υφιστάμενη
κατάσταση (Σ.2020). ___________________________________________________ 41

Διαγράμματα
Διάγραμμα 1.
Διάγραμμα 2.
Διάγραμμα 3.
Διάγραμμα 4.
Διάγραμμα 5.
Διάγραμμα 6.
Διάγραμμα 7.
Διάγραμμα 10.
Διάγραμμα 11.
Διάγραμμα 12.
Διάγραμμα 13.

Διάγραμμα 14.

Σύνθεση της κυκλοφορίας _____________________________________________ 3
Διάρκεια στάθμευσης - πέριξ Λιμένος ____________________________________ 3
Συσσώρευση στάθμευσης - πέριξ Λιμένος_________________________________ 4
Διάρκεια στάθμευσης σε οργανωμένο χώρο στάθμευσης εκτός οδού (Parking P3) 4
Συσσώρευση στάθμευσης σε οργανωμένο χώρο στάθμευσης εκτός οδού (Parking
P3) ________________________________________________________________ 4
Ετήσια εξέλιξη ατυχημάτων με παθόντες εντός του Δήμου Πάρου (2015 – 2017) _ 10
Ετήσια κατανομή ατυχημάτων ανά κατηγορία σοβαρότητας εντός του Δήμου Πάρου
(2015- 2017) _______________________________________________________ 11
Γενική Μεθοδολογική Προσέγγιση _____________________________________ 14
Πραγματικές και εκτιμώμενες τιμές φόρτου στο βαθμονομημένο δίκτυο. ______ 20
Διάγραμμα φόρτων και τιμές v/c σε επίπεδο δικτύου. ______________________ 21
Επιβατική κίνηση (επιβιβάσεις και αποβιβάσεις) ανά τρίμηνο στο λιμένα Παροικιάς
(αριστερά) και εξέλιξη επιβατικής κίνησης λιμένα 3ου τριμήνου από το 2000 έως το
2018 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). ________________________________________________ 23
Επιβατική κίνηση εσωτερικού ανά τρίμηνο στο αερολιμένα Πάρου. ___________ 23

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό ΣΒΑΚ Παροικίας
Φάση Α
Τεχνική Έκθεση

Διάγραμμα 15. Εξέλιξη ετήσιας επιβατικής κίνησης Λιμένα Παροικιάς και κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Νοτίου Αιγαίου (Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος)
(κατά κεφαλήν ΑΕΠπ) (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). __________________________________ 24
Διάγραμμα 16. Ανάλυση καταλοίπων και διάγραμμα διασποράς πραγματικών και προβλεπόμενων
τιμών ζήτησης Λιμένα Παροικιάς με το πρότυπο ARIMA(3,1,3). _______________ 25
Διάγραμμα 17. Πρόβλεψη ζήτησης Λιμένα Παροικιάς έως το έτος 2030 με το πρότυπο
ARIMA(3,1,3). ______________________________________________________ 25

Χάρτες
Χάρτης 1.

Θέσεις μετρήσεων φόρτων, σύνθεσης κυκλοφορίας και στρεφουσών κινήσεων. ____ 18

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό ΣΒΑΚ Παροικίας
Φάση Α
Τεχνική Έκθεση

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με το παρόν Παραδοτέο (Φάση Α), ο Ανάδοχος αρχικά παρουσιάζει τα συλλεγέντα στοιχεία, την
ανάλυση τους και τα συμπεράσματα που εξάγονται από αυτά, ενώ στη συνέχεια διατυπώνει το
όραμα σχετικά με την ανάπτυξη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Παροικίας.
Παράλληλα, εξετάζονται και αξιολογούνται εναλλακτικά σενάρια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
για την Παροικιά της Πάρου, τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μακροπρόθεσμο χρονικό
ορίζοντα.
Για τους σκοπούς της μελέτης έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα (svak-paros.gr) όπου παρουσιάζονται
τα βασικά στοιχεία του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αλλά και καλές πρακτικές. Ο
συγκεκριμένος ιστότοπος αποτελεί ένα χώρο ανταλλαγής απόψεων και ιδεών μεταξύ όλων των
ενδιαφερομένων. Η ιστοσελίδα είναι δυναμική και εμπλουτίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με
σχετικό υλικό.
Στο πλαίσιο της Α’ Φάσης πραγματοποιήθηκε δημόσια Διαβούλευση στις 10 Φεβρουαρίου 2020,
μετά από δημόσια πρόσκλης του Δήμου Πάρου. Στην παρουσίαση, πέραν της εισαγωγής στις
έννοιες της βιώσιμης κινητικότητας και στην ενημέρωση σε σχέση με το αντικείμενο της μελέτης και
το χρονοδιάγραμμα εργασιών, παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα της ανάλυσης και τα
εναλλακτικά σενάρια για το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Το υλικό της
παρουσίασης βρίσκεται στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα. Ο δημιουργικός διάλογος και η
ανταλλαγή απόψεων-παρατηρήσεων, σε σχέση με τα εναλλακτικά σενάρια που παρουσιάσθηκαν,
είχε ως αποτέλεσμα να διαμορφωθεί μία ολοκληρωμένη άποψη ως προς τις δυνατές λύσεις για τα
χρονίζοντα προβλήματα της Παροικίας.
Μέσα από την ενεργή και δυναμική διαβούλευση, μορφοποιείται και το όραμα της Παροικίας για
την κινητικότητα του μέλλοντος.
Τα ανωτέρω παρουσιάζονται αναλυτικά στα επόμενα Κεφάλαια της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης,
που αποτελεί το Παραδοτέο της Α’ Φάσης.
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ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προκαταρκτική ανάλυση και αξιολόγηση των βασικών
χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας, της οδικής ασφάλειας, της στάθμευσης και της
αποτελέσματικότητας του συγκοινωνιακού συστήματος του οικισμού της Παρικοιάς. Έμφαση
δίνεται σε ενεργούς τρόπους μετακίνησης (active travel) και σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας. Η
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης βασίζεται σε μετρήσεις και έρευνες της περιόδου αιχμής
(καλοκαίρι 2018), που διατέθηκαν από το Δήμο Πάρου (Χάρτης 1). Σημειώνεται ότι η ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης, αναφορικά με τη στάθμη εξυπηρέτησης του βασικού οδικού δικτύου και
των κρίσιμων κόμβων της περιοχής μελέτης, παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας Τεχνικής
Έκθεσης, μέσω του Σεναρίου «Σ.2020», το οποίο αξιολογείται συγκριτικά με τα εναλλακτικά
προτεινόμενα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα σενάρια διαχείρισης της κυκλοφορίας.
Το λιμάνι είναι ο βασικός πόλος παραγωγής και έλξης μετακινήσεων όχι μόνο για την Παροικιά
αλλά και για ολόκληρο το νησί. Στην Παροικία, υπάρχει δραστηριότητα σημαντική λόγω της
Εκατονταπυλιανής, του παραδοσιακού οικισμού και των χώρων εστίασης στον παραλιακή οδο.
Βασικό δίκτυο για είσοδο-έξοδο από το λιμάνι είναι οι οδοί Νικολάου Στέλλα, Παραλιακή οδός από
χείμαρο (Γιάννη Πάριου) και παραλιακή οδός από Λιβάδια / ΝΟΠ (Χρ. Κωνσταντόπουλου), και στη
συνέχεια η Περιφερειακή οδός και η οδός προς Νάουσα-Λεύκες για την πρόσβαση από/σε όλο το
νησί.
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά δεν είναι τα βέλτιστα για να αναλάβουν την αυξημένη ζήτησης από
το λιμάνι αλλά και τις δραστηριότητες του οικισμού, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όπου
ο πληθυσμός του νησιού είναι πολλαπλάσιος της υπόλοιπης περιόδου του έτους. Το μέσο πλάτος
των λωρίδων είναι 3.2 μέτρα. Η διαμόρφωση είναι ασαφής και σε πολλά σημεία προβληματική.

2.1 Οδική Κυκλοφορία
Οι μετρήσεις καταδεικνύουν μια συστηματική αύξηση στους φόρτους η οποία σε πολλά σημεία
υπερβαίνει και το 20% σε επίπεδο 10ετίας. Είανι προφανές ότι στην ώρα αιχμής, η οποία
εντοπίζεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μεταξύ 10:30 και 11:30, το οδικό δίκτυο λειτουργεί
πέραν της ικανότητας. Η περαιτέρω ανάλυση της σύνθεσης κυκλοφορίας δείχνει ότι, αν και τα ΙΧ
και τα ταξι αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα των κυκλοφορούντων οχημάτων, η αυξημένη ζήτηση
μηχανοκίνητω δικύκλων και «γουρούνων» κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δημιουργεί κρίσιμες
συνθήκες οδικής ασφάλειας, κυρίως λόγω των εμπλοκών με τις αυξημένες ροές τουριστών
(Διάγραμμα 1). Ακόμα, το αρκετά σημαντικό ποσοστό βαρέων οχημάτων που κυκλοφορεί στο οδικό
δίκτυο της Παρικοιάς επηρεάζει σημαντικά την ομαλή και ασφαλή ροή οχημάτων, δικύκλων και
πεζών. Είναι σαφές ότι απαιτείται εξορθολογισμός των ροών των οχημάτων και διασφάλιση χώρου
ικανού για πεζούς και δικυκλιστές, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι τριβές μεταξύ μηχανοκίνητων και
μη μηχανοκίνητων μέσων μετακίνησης και να δημιουργούνται συνθήκες βιώσιμης κινητικότητας.
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ΔΙΚΥΚΛΑ

ΓΟΥΡΟΥΝΕΣ

ΙΧ, ΤΑΧΙ, Βαν

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΠΟΥΛΜΑΝ,
ΦΟΡΤΗΓΑ
≤2 άξονες
ΜΕΓΑΛΑ ΦΟΡΤΗΓΑ,
ΡΥΜΟΥΛΚΑ
≥ 3 άξονες
Διάγραμμα 1. Σύνθεση της κυκλοφορίας

2.2 Στάθμευση
Στα Διαγράμματα 2 έως 5 παρουσιάζονται τα σημαντικότερα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της
ανάλυσης της έρευνες.

Διάγραμμα 2. Διάρκεια στάθμευσης - πέριξ Λιμένος

Παρατηρείται σημαντική παράνομη στάθμευση επί της οδού, διάρκειας έως 1 ώρα, καθόλη τη
διάρκεια της ημέρας, με αιχμή στις 11:30πμ. Οι επιπτώσεις στην κυκλοφοριακή ικανότητα του
οδικού δικτύου είναι σημαντικές.
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Διάγραμμα 3. Συσσώρευση στάθμευσης - πέριξ Λιμένος

Διάγραμμα 4. Διάρκεια στάθμευσης σε οργανωμένο χώρο στάθμευσης εκτός οδού (Parking P3)

Διάγραμμα 5. Συσσώρευση στάθμευσης σε οργανωμένο χώρο στάθμευσης εκτός οδού (P3)
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Από την έρευνα των χαρακτηριστικών στάθμευσης, στους οργανωμένους χώρους στάθμευσης
δημόσιας χρήσης, προκύπτει ότι προτιμάται από τους μετακινούμενους, αλλά η χωρητικότητά τους
δεν αρκεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση.
Η γενικότερη αξιολόγηση της στάθμευσης στο οικισμό της Παρικοιάς δείχνει ότι οι υπάρχοντες
χώροι στάθμευσης δεν επαρκούν για να καλύψουν την αυξημένη ζήτησης για στάθμευση. Η δε
ασαφής γεωμετρία του οδικού δικτύου οδηγεί σε άναρχη στάθμευση, η οποία μειώνει σημαντικά
την ήδη μικρή ικανότητα των οδικών τμημάτων. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί η
συμπεριφορά στάθμευσης των κατοίκων και επισκεπτών στο οικισμό της Παροικιάς, η οποία
πηγάζει κατά κύριο λόγο από την έλλειψη ορθολογικού σχεδίου προσέγγισης των σημείων
ενδιαφέροντος και κατάλληλης σήμανσης.
Όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, η ελλειπής αστυνόμευση της στάθμευσης έχει ως
αποτέλεσμα (σε συνδυασμό με τα ανωτέρω αναφερόμενα) την παράνομη στάση και στάθμευση και
απομείωση των χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου.

2.3 Δημόσια Συγκοινωνία
Στην Παροικιά, η παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου και ειδικότερα η εκτέλεση της αστικής
και υπεραστικής συγκοινωνίας πραγματοποιείται από τα ΚΤΕΛ Πάρου. Η αστική συγκοινωνία
εκτελείται από τα ΚΤΕΛ, μετά από προγραμματική συμφωνία με το Δήμο Πάρου.
Αναφορικά με την αστική συγκοινωνία, αυτή αποτελείται από δύο κυκλικές επιβατικές γραμμές,
συνολικού μήκους 5 και 18 km, αντίστοιχα, με αφετηρία και τερματισμό το λιμάνι της Παροικιάς. Οι
διαδρομές των γραμμών αυτών έχουν ως εξής:
1. Αφετηρία ΚΤΕΛ Πάρου και στάσεις: ΚΑΠΗ, Κάτω Γιαλός – Μπουνταράκι, Δημαρχείο, Ι.Κ.Α.,
2ο Δημοτικό Σχολείο, Δ.Ο.Υ.-Δ.Ε.Η., Γυμνάσιο-Δημοτικός χώρος στάθμευσης, Παιδικός
Σταθμός, Γήπεδο Παροικιάς – ΤΕΕ, Πάρκινγκ Λιβάδια, Λιβάδια – Παραλιακή οδός,
Ταχυδρομείο, Κέντρο Υγείας, ΚΤΕΛ Πάρου.
2. Αφετηρία ΚΤΕΛ Πάρου και στάσεις: Μπουνταράκι, Κακάπετρα, Δ.Ε.Η., Γήπεδο Παροικιάς,
ΕΠΑΛ, Κριός, ΕΛ.ΤΑ., ΚΤΕΛ Πάρου.
Σημειώνεται πως η πρώτη αστική γραμμή, συνολικού μήκους 5,1 km, συνιστά την κύρια επιβατική
γραμμή που εξυπηρετεί τον μεγαλύτερο όγκο των μετακινούμενων, ενώ η δεύτερη επιβατική
γραμμή εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες των μαθητών της περιοχής, με την εκτέλεση 12
δρομολογίων καθημερινά. Οι διαδρομές των δύο γραμμών, οι οποίες ταυτίζονται σε μεγάλο τμήμα,
διακρίνονται στο Σχήμα 1.
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Σχήμα 1.

Γραμμές αστικής συγκοινωνίας στην Παροικία

Αναφορικά με το επίπεδο εξυπηρέτησης της Αστικής Συγκοινωνίας στην περιοχή μελέτης, όπως
προκύπτει από την καταγραφή των διαδρομών και των στάσεων, κρίνεται πως υπάρχει πυκνό
δίκτυο στάσεων. Σύμφωνα με την περιοχή που οι χωροθετημένες στάσεις έχουν τη δυνατότητα να
εξυπηρετήσουν, καθώς και τη μέγιστη αποδεκτή απόσταση βαδίσματος (απόσταση βαδίσματος
μικρότερη των 300 μέτρων), προκύπτει πως οι δύο εξεταζόμενες γραμμές εξυπηρετούν
ικανοποιητικά το σύνολο της περιοχής μελέτης. Ο βαθμός χωρικής κάλυψης των στάσεων της
αστικής συγκοινωνίας απεικονίζεται στο Σχήμα 2. Επιπλέον, η συχνότητα των δρομολογίων
χαρακτηρίζεται επίσης ως ικανοποιητική.
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Σχήμα 2.

Βαθμός χωρικής κάλυψης αστικής συγκοινωνίας Παροικιάς

Σχετικά με την εξυπηρέτηση των υπερτοπικών μετακινήσεων από και προς την Παροικία, το ΚΤΕΛ
Πάρου λειτουργεί πέντε βασικές υπεραστικές γραμμές, οι οποίες διακρίνονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Δίκτυο υπεραστικών γραμμών Πάρου
Υπεραστική Γραμμή
1
2
3
4
5

Διαδρομή
ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΑΓΚΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΝΑΟΥΣΑ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΟΥΝΤΑ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Αναφορικά με το επίπεδο εξυπηρέτησης της υπεραστικής συγκοινωνίας στην Παροικιά,
σημειώνεται πως η συχνότητα των δρομολογίων ποικίλλει, ανάλογα με τη χρονική περίοδο, ενώ
ορισμένα δρομολόγια των συγκεκριμένων γραμμών εκτελούνται μέσω διαφορετικών ενδιάμεσων
στάσεων. Γενικά, η συχνότητα των δρομολογίων κρίνεται ικανοποιητική, ενώ επαρκή βαθμό
χωρικής κάλυψης παρέχει και το δίκτυο στάσεων της υπεραστικής συγκοινωνίας εντός της
Παροικιάς, αφού προκύπτει κάλυψη αντίστοιχη με εκείνη της αστικής συγκοινωνίας.
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2.4 Στάθμη Εξυπηρέτησης Πεζών & Ποδηλατών
Στην παρούσα μελέτη δίνεται προτεραιότητα στην κατηγορία των ευάλωτων χρηστών (πεζοί,
ηλικιωμένοι-παιδιά-κ.λπ., ποδήλατα και μετακινούμενοι με ειδικές ανάγκες) ώστε να κινούνται με
άνεση και ασφάλεια σε ένα όμορφο και φιλικό περιβάλλον για να λειτουργήσει η περιοχή της
Παροικίας ως πραγματικό κοινωνικό τοπίο που προάγει την αστικότητα, την ανθρώπινη εμπειρία
και τη βίωση με όλες τις αισθήσεις. Σκοπός είναι να υπάρχουν τοπία συνάντησης και συνεργασίας,
να δημιουργηθεί μια πόλη με γειτονιές που αλληλοσυνδέονται, μια πόλη που ενσωματώνει, που
συνδέει. Προϋποθέσεις της Αστικής Κινητικότητας είναι η απόλαυση, η ικανοποίηση και η
ευχαρίστηση του μετακινούμενου χάρη σε όσα αντιλαμβάνεται από το περιβάλλον, από τους
ανθρώπους που συναντά και από όσες ποιότητες θα πρέπει να χαρακτηρίζουν την ίδια την
μετακίνηση. Η βιώσιμη κινητικότητα είναι ένα ταξίδι στις λεπτομέρειες της πόλης.
Έτσι λοιπόν, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες, έρευνες, μετρήσεις και απογραφές, όπου
κατεγράφησαν τα στοιχεία κίνησης των ευάλωτων χρηστών, καθώς και οι διαθέσιμες υποδομές
(διαβάσεις πεζών, πεζοδρόμια, μπάρες αναπήρων, κ.λπ.) στην Παροικία. Από τις παραπάνω
έρευνες, τελικός στόχος είναι ο προσδιορισμός της στάθμης εξυπηρέτησης των ευάλωτων χρηστών
της οδού, ήτοι πεζοί (όλων των κατηγοριών) και ποδηλάτες.
Γενικά, ως στάθμη εξυπηρέτησης, νοείται ένα ποιοτικό μέγεθος που εκφράζει τις συνθήκες
κυκλοφορίας των διαφόρων χρηστών της οδού, όπως τις αντιλαμβάνονται οι μετακινούμενοι
(οδηγοί, επιβάτες, πεζοί, ποδηλάτες). Αναφορικά με τους ευάλωτους χρήστες της οδού, η στάθμη
εξυπηρέτησης αποτελεί μια ποιοτική έκφραση του αποτελέσματος διαφόρων παραγόντων, όπως η
ύπαρξη υποδομών για πεζούς (πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών), οι διακοπές της πορείας των
μετακινήσεων πεζή εξαιτίας της κατάληψης των πεζοδρομίων από παράνομα σταθμευμένα
οχήματα, η ύπαρξη υποδομών ποδηλάτου (ποδηλατόδρομοι, διαδρομές ποδηλάτου, χώροι
ενοικίασης και στάθμευσης ποδηλάτων). Η στάθμη εξυπηρέτησης των ευάλωτων χρηστών της οδού
καθορίζει τελικά τη βαδισιμότητα και την προσπελασιμότητα αυτών στις περιοχές που εξετάζονται.
Σχετικά με τις μετακινήσεις πεζή, το επίπεδο εξυπηρέτησης αυτών ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων
υπο-περιοχών της Παροικιάς. Αρχικά, ο παραδοσιακός οικισμός της πόλης προσφέρεται για
περπάτημα, ενώ παράλληλα κρίνεται προσιτός και ελκυστικός στις μετακινήσεις πεζών, λόγω της
απαγόρευσης εισόδου οχημάτων, καθώς και της ρυμοτομίας της περιοχής που δεν επιτρέπει ούτως
ή άλλως την κυκλοφορία των οχημάτων (εκτός από μηχανοκίνητα δίκυκλα) σε αυτή. Επιπλέον, η
ύπαρξη εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων εστίασης στον οικισμό λειτουργεί ως πόλος
έλξης πεζών. Επιπρόσθετα, στο παραλιακό μέτωπο της Παροικιάς, δηλαδή κατά μήκος των οδών
Χρήστου Κωνσταντόπουλου (από οδό Δεινάρχου έως τον Μύλο στο λιμάνι) και Γιάννη Πάριου (από
τον Μύλο έως τη συμβολή με την οδό Ασκληπιείου), παρατηρούνται σημαντικές ροές πεζών,
ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Ωστόσο, οι ροές αυτές εξυπηρετούνται σε μέτριο επίπεδο,
καθώς παρά την ύπαρξη υποδομών για πεζούς, σε ορισμένα σημεία είτε το πλάτος των
πεζοδρομίων δεν επαρκεί για την ασφαλή εξυπηρέτηση τους, είτε αυτά καταλαμβάνονται από
παράνομα σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα τη διακοπή της συνεχούς πορείας των πεζών και
την υποβάθμιση του συνολικού επιπέδου οδικής ασφάλειας. Ειδικότερα η πλευρά που είναι τα
καταστήματα (απέναντι από το θαλάσσιο μέτωπο) λόγω διαφημιστικών ταμπελών και
εμπορευμάτων, δεν παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης στους μετακινούμενους πεζή και
ακόμη πιο χαμηλά για τα ΑμεΑ. Τέλος, για την παραλιακή οδό Γ. Πάριου, σημειώνεται πως αυτή
πεζοδρομείται (απαγόρευση διέλευσης οχημάτων) κατά τις απογευματινές ώρες, παρέχοντας έτσι
το βέλτιστο επίπεδο εξυπηρέτησης στους πεζούς.
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Αναφορικά με την Περιφερειακή, υπάρχει έλλειψη υποδομών για την άνετη και ασφαλή κίνηση
πεζών κατά μήκος αυτής. Παράλληλα, οι χρήσεις γης και τα σταθμευμένα οχήματα κατά μήκος της
οδού δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τις ροές των πεζών, ενώ η ανάπτυξη σχετικά υψηλών
ταχυτήτων στο οδικό δίκτυο υποβαθμίζει το παρεχόμενο επίπεδο οδικής ασφάλειας στους
ευάλωτους χρήστες της οδού, με αποτέλεσμα η εξυπηρέτηση των πεζών να κρίνεται ανεπαρκής
(χαμηλή στάθμη εξυπηρέτησης). Τέλος, στις υπόλοιπες περιοχές της Παροικιάς και ειδικότερα στις
οικιστικές, παρατηρείται εκτεταμένη έλλειψη πεζοδρομίων, η οποία όμως εξισορροπείται από την
ρυμοτομία των περιοχών αυτών (μικρό πλάτος οδών), η οποία δεν επιτρέπει την ανάπτυξη υψηλών
ταχυτήτων από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Συνεπώς, και σε αυτές τις ζώνες, η βαδισιμότητα
κρίνεται ότι επιτυγχάνεται σε χαμηλό επίπεδο.
Στο Σχήμα 3, παρουσιάζεται εποπτικά η στάθμη εξυπηρέτησης των πεζών, ανά ζώνη εντός των
ορίων της Παροικιάς.

Σχήμα 3.

Στάθμη εξυπηρέτησης πεζών ανά ζώνη εντός της Παροικίας

Αναφορικά με το επίπεδο εξυπηρέτησης των ποδηλατιστών, η πόλη της Παροικίας δεν διαθέτει
διαμορφωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων και αυτός ίσως είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν
παρατηρούνται σημαντικές ροές ποδηλατών. Άλλωστε, η ζήτηση για μετακίνηση με συγκεκριμένο
μεταφορικό μέσο (ποδήλατο) εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη της κατάλληλης υποδομής για την
υποδοχή και ασφαλή εξυπηρέτηση των αντίστοιχων χρηστών. Συνεπώς, στην υφιστάμενη
κατάσταση, η εξυπηρέτηση των ποδηλατών κρίνεται ανεπαρκής.
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2.5 Οδική Ασφάλεια
Προκειμένου να αξιολογηθεί το παρεχόμενο επίπεδο οδικής ασφάλειας εντός της Παροικίας του
Δήμου Πάρου, αναζητήθηκαν τα στοιχεία των τροχαίων ατυχημάτων των τελευταίων πέντε ετών.
Ως απαιτούμενα στοιχεία για την εκπόνηση της παρούσας δραστηριότητας, θεωρήθηκαν τα
τροχαία ατυχήματα με παθόντες (θανατηφόρα ατυχήματα και ατυχήματα με τραυματισμούς). Τα
ατυχήματα με υλικές ζημιές δεν καταγράφονται πάντα, καθώς δεν είναι απαραίτητη η κλήση της
Τροχαίας και συνεπώς δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης της παρούσας μελέτης.
Συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν όλα τα διαθέσιμα τροχαία ατυχήματα με παθόντες που συνέβησαν στο
Δήμο Πάρου, τα οποία αφορούν την τριετία 2015-2017. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τη
σοβαρότητα και την περιοχή του ατυχήματος, χωρίς όμως να παρέχουν περισσότερα στοιχεία
αναφορικά με την ακριβή τοποθεσία (διεύθυνση/διασταύρωση) ή τον τύπο ατυχήματος.
Κατά την επεξεργασία των στοιχείων τροχαίων ατυχημάτων, λήφθηκαν υπόψη μόνο τα ατυχήματα
με παθόντες κατά τα έτη 2015, 2016, 2017. Σημειώνεται πως τα δεδομένα ατυχημάτων της
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου κρίνονται, σε επαρκή βαθμό, αντιπροσωπευτικά του
παρεχόμενου επιπέδου οδικής ασφάλειας της υφιστάμενης ή άμεσα μελλοντικής κατάστασης,
καθώς εντάσσονται στην τελευταία πενταετία.
Στον Πίνακα 2 διακρίνεται το πλήθος των ατυχημάτων με παθόντες ανά έτος, εντός του Δήμου
Πάρου, ενώ στο Διάγραμμα 6 παρουσιάζεται η ετήσια εξέλιξη αυτών, για την εξεταζόμενη χρονική
περίοδο.
Πίνακας 2. Πλήθος ατυχημάτων με παθόντες εντός του Δήμου Πάρου (2015 – 2017)
Ατυχήματα με
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Διάγραμμα 6. Ετήσια εξέλιξη ατυχημάτων με παθόντες εντός του Δήμου Πάρου (2015 – 2017)
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Από τα παραπάνω δεδομένα, διακρίνεται μια αυξητική τάση στη γένεση ατυχημάτων, με μέση
ετήσια αύξηση περίπου ίση με 20%, ενώ την ίδια περίοδο σε επίπεδο χώρας παρατηρείται μείωση
των ατυχημάτων.
Στη συνέχεια, στον Πίνακα 3 πραγματοποιείται διάκριση των ατυχημάτων, σύμφωνα με τη
σοβαρότητα αυτών, ενώ στο Διάγραμμα 7 απεικονίζεται η ετήσια κατανομή των
κατηγοριοποιημένων ατυχημάτων εντός νήσου Πάρου.
Πίνακας 3. Ατυχήματα ανά κατηγορία σοβαρότητας εντός του Δήμου Πάρου (2015 – 2017)
Θανατηφόρα
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Θανατηφόρα Ατυχήματα

6
4
2

2
0

3

2

1

3

Ατυχήματα με Ελαφριά
Τραυματίες

0
2015

Ατυχήματα με Σοβαρά
Τραυματίες

2016

2017

Έτος

Διάγραμμα 7. Ετήσια κατανομή ατυχημάτων ανά κατηγορία σοβαρότητας εντός του Δήμου
Πάρου (2015- 2017)

Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει πως τα ατυχήματα με ελαφριά τραυματίες αποτελούν την
πλειονότητα των ατυχημάτων στο νησί, αφού περίπου 3/4 ατυχήματα (=73%) εντάσσονται στην
κατηγορία αυτή. Αντίθετα, τα θανατηφόρα ατυχήματα συνιστούν το 12% των ατυχημάτων, ενώ τα
σοβαρά ατυχήματα αποτελούν το υπόλοιπο 15%. Επιπλέον, δε διακρίνεται κάποια σταθερή τάση
στην εξέλιξη των ατυχημάτων ανά κατηγορία σοβαρότητας, πέραν της συνολικής αυξητικής τάσης.
Αναφορικά με το επίπεδο οδικής ασφάλειας εντός της Παροικίας, στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται το
σύνολο των καταγραφέντων ατυχημάτων παθόντες, ανά έτος, εντός της περιοχής της Παροικίας.

Πίνακας 4. Πλήθος ατυχημάτων με παθόντες εντός της Παροικιάς (2015 – 2017)

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό ΣΒΑΚ Παροικίας
Φάση Α
Τεχνική Έκθεση

Έτος
2015
2016
2017
ΣΥΝΟΛΟ

Ατυχήματα με
Παθόντες
5
4
7
16

Όπως και για το σύνολο του νησιού της Πάρου, παρατηρείται αυξητική τάση στα τροχαία συμβάντα
εντός της Παροικίας.
Στη συνέχεια, στον Πίνακα 5 πραγματοποιείται διάκριση των ατυχημάτων εντός της Παροικίας,
σύμφωνα με τη σοβαρότητα αυτών.
Πίνακας 5. Ατυχήματα ανά κατηγορία σοβαρότητας εντός της Παροικιάς (2015 – 2017)
Θανατηφόρα
Ατυχήματα με
Ατυχήματα με
Έτος
Ατυχήματα
Σοβαρά Τραυματίες Ελαφριά Τραυματίες
1
4
2015
0
0
4
2016
0
1
5
2017
1
2
13
ΣΥΝΟΛΟ
1

Από τα παραπάνω, προκύπτει πως τα ατυχήματα με παθόντες εντός της Παροικιάς συνιστούν το
40% του συνόλου των ατυχημάτων στο νησί, ενώ ένα από αυτά ήταν θανατηφόρο, εντός της
εξεταζόμενης χρονικής περιόδου.
Από τα διαθέσιμα στοιχεία, θεωρείται ανησυχητική η αυξητική τάση γένεσης ατυχημάτων εντός της
εξεταζόμενης χρονικής περιόδου, ωστόσο κρίνεται επισφαλές να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα,
καθώς και να εντοπισθούν συγκεκριμένοι παράγοντες, στους οποίους θα μπορούσαν να
αποδοθούν τα τροχαία ατυχήματα, τόσο εντός της Παροικίας όσο και σε επίπεδο νησιού.
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ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ – ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

Η Βιώσιμη Κινητικότητα αποτελεί θεμέλιο της ανθρώπινης και πολιτισμένης πόλης. Ειδικότερα, η
έννοια της Κινητικότητας συνδέεται με τη διαχρονική ανάγκη των ανθρώπων για μετακίνηση των
ιδίων, μεταφορά των εμπορευμάτων και παροχή προσβασιμότητας σε όλους στις υποδομές
μετακίνησης. Επιπλέον, η Κινητικότητα θεωρείται Βιώσιμη, όταν σε αυτή συμμετέχουν με τρόπο
ισορροπημένο όλες οι μορφές μετακίνησης και ειδικότερα οι βιώσιμες μορφές μετακίνησης, όπως
το περπάτημα, το ποδήλατο και η Δημόσια Συγκοινωνία.
Ο σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Κινητικότητα είναι ένας στρατηγικός τρόπος αντιμετώπισης των
προβλημάτων των σχετικών με τις μετακινήσεις και τις μεταφορές στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Η
ανάπτυξη και η εφαρμογή του σχεδίου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στοχεύει στη μείωση
των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών, στη βελτίωση της προσβασιμότητας των προσώπων
και στην παροχή υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένων και συνδυασμένων λύσεων και υπηρεσιών
μετακίνησης προσώπων και αγαθών.
Η διατύπωση ενός κοινού οράματος αποτελεί τη συνοπτική περιγραφή της κατεύθυνσης του ΣΒΑΚ
και ενσωματώνει τους βασικούς στόχους για το μέλλον της πόλης της Παροικίας. Η φράση – κλειδί
που θα μπορούσε να συνοψίσει το όραμα για το ΣΒΑΚ Παροικίας είναι η εξής:
«Παροικιά: Ελκυστική για τον επισκέπτη - Φιλική για τον πεζό»
Συνοπτικά, οι βασικές αρχές που απορρέουν από τη διατύπωση του οράματος για την Παροικιά
είναι οι ακόλουθες:





Η πόλη αποκτά χαρακτήρα κοινωνικό, γίνεται προσβάσιμη και φιλική προς το περιβάλλον,
με περισσότερο περπάτημα, ποδήλατο και δημόσια συγκοινωνία.
Το Σύστημα των Μεταφορών σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι των
οχημάτων.
Ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και οι μεταφορές δεν σχεδιάζονται ως
μαζικές, αλλά ως ξεχωριστών ατόμων με ανάγκες και επιθυμίες.
Ο δημόσιος χώρος αναδιαμορφώνεται, προκειμένου να είναι προσιτός και προσβάσιμος σε
όλους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, παρέχοντας την ευκαιρία για μεγαλύτερη
κοινωνική επαφή και αλληλεπίδραση, καθώς και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Τελικά, η αρχική διατύπωση για το όραμα σχετικά με την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ Παροικίας είναι αυτή
που θέτει τη βάση προσδιορισμού των προτεραιοτήτων, των στόχων και των μέτρων του ΣΒΑΚ.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

4.1 Μεθοδολογική Προσέγγιση
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας και των προβλημάτων
του κύριου οδικού δικτύου, ο βέλτιστος σχεδιασμός των εναλλακτικών προτάσεων και η αξιόπιστη
πρόβλεψη/ αξιολόγηση των σχετικών κυκλοφοριακών επιπτώσεων. Για το σκοπό αυτό
αναπτύσσεται κυκλοφοριακό μοντέλο και μοντέλο πρόβλεψης της ζήτησης για μετακινήσεις της
εγγύς περιοχής μελέτης, αξιοποιώντας κυκλοφοριακές μετρήσεις στην περιοχή μελέτης και
πραγματοποιώντας, με βάση αυτές, εκτίμηση συνθετικού πίνακα προέλευσης – προορισμού ώρας
αιχμής, ο οποίος πίνακας αφορά στις μετακινήσεις ΙΧ οχημάτων, μοτοσικλετών και βαρέων
οχημάτων στην περιοχή της Παροικίας Πάρου. Τα μεθοδολογικά βήματα απεικονίζονται σχηματικά
στο Διάγραμμα 8.
Βήμα 1
Διαμόρφωση δικτύου κυκλοφοριακού μοντέλου
Βήμα 2
Εκτίμηση Πίνακα Προέλευσης – Προορισμού
Βήμα 3
Εκτίμηση μελλοντικών μετακινήσεων
Βήμα 4
Επιλογή Μετρικών Ανάλυσης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων
Βήμα 5
Διάρθρωση Σεναρίων
Βήμα 6
Αξιολόγηση Σεναρίων
Διάγραμμα 8. Γενική Μεθοδολογική Προσέγγιση

Καταρχάς διαμορφώνεται το οδικό δίκτυο του κυκλοφοριακού μοντέλου (Βήμα 1). Στη συνέχεια,
αξιοποιώντας το εν λόγω δίκτυο και διαθέσιμες κυκλοφοριακές μετρήσεις, εκτιμάται η ζήτηση για
μετακινήσεις κατά την ώρα αιχμής, με εφαρμογή μοντέλου μακροσκοπικής προσομοίωσης. Στο
Βήμα 3 πραγματοποιείται πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης με μοντέλο ARIMA, αξιοποιώντας
δεδομένα για την τουριστική κίνηση του νησιού για τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια με χρονικό
ορίζοντα έως και το 2030. Στη συνέχεια, στο Βήμα 4, περιγράφονται οι μετρικές που επιλέχθηκαν
για να περιγράψουν τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές συνθήκες κυκλοφορίας μετά την
εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων, οι οποίες παρουσιάζονται στο Βήμα 5. Τέλος, στο Βήμα
6 συγκρίνονται οι επιπτώσεις των εναλλακτικών σεναρίων μεταξύ τους και με την υφιστάμενη
κατάσταση και προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις.
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4.2 Διαμόρφωση κυκλοφοριακού μοντέλου
Το κυκλοφοριακό μοντέλο αναπτύχθηκε εξ αρχής αξιοποιώντας την τοπολογία των ανοικτών
δεδομένων του Openstreetmaps για την περιοχή μελέτης (Εικόνα 1). Πραγματοποιήθηκε έλεγχος
της γεωμετρίας του δικτύου έτσι ώστε να περιγράφει ικανοποιητικά το πραγματικό δίκτυο μελέτης.
Όπου ήταν αναγκαίο, έγινε απλοποίηση της γεωμετρίας του δικτύου κατά περίπτωση (πχ κόμβοι),
ώστε (α) να είναι ευκολότερη η αναπαράσταση αυτού και (β) να περιοριστεί η υπολογιστική
πολυπλοκότητα του δικτύου. Στο τελικό δίκτυο αποτυπώνονται κύριοι και δευτερεύοντες άξονες με
τα βασικά χαρακτηριστικά τους (κατεύθυνση, χωρητικότητα, ταχύτητα και χρόνος διάνυσης
ελεύθερης ροής), οι οποίοι θεωρούνται απαραίτητοι για την ικανοποιητική και ρεαλιστική
μοντελοποίηση του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης.

Εικόνα 1. Χάρτης περιοχής μελέτης
Στο μοντέλο επίσης διαμορφώνονται συμβατικά εξωτερικές και εσωτερικές ζώνες, και εισάγονται
στη γεωμετρία αυτού κεντροειδή αυτών και σύνδεσμοι κεντροειδών. Από τα εν λόγω κεντροειδή
θεωρείται ότι εκκινούν ή/και καταλήγουν οι μετακινήσεις της περιοχής μελέτης, και με βάση αυτά
διαμορφώνεται ο πίνακας προέλευσης – προορισμού της περιοχής μελέτης. Το μοντέλο του οδικού
δικτύου παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.
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Εικόνα 2. Κωδικοποιημένο δίκτυο περιοχής μελέτης
Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά του δικτύου του μοντέλου και οι παράμετροι των συνδέσμων του
δικτύου φαίνονται στον επόμενο Πίνακα.
Πίνακας 6. Χαρακτηριστικά δικτύου μοντέλου
Χαρακτηριστικό
Αριθμός Ζωνών

Τιμή




Σύνολο: 22
Εσωτερικές ζώνες: 14
Εξωτερικές ζώνες: 8

Αριθμός Συνδέσμων



Σύνολο:258

Αριθμός Κόμβων





Σύνολο:149
Κεντροειδή:22
Κόμβοι οδικού δικτύου:127

Ταχύτητα
Ροής



50 km/h ή 80 km/h ανάλογα με την οδό (μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα
σε αστική περιοχή, σύμφωνα με τον ΚΟΚ)



Οδοί δύο κατευθύνσεων με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση: 700 έως 1000
ΜΕΑ ανά ώρα και κατεύθυνση (αναλόγως τύπου και πλάτους οδού)
Οδοί μιας κατεύθυνσης με μια λωρίδα: 700 έως 1000 ΜΕΑ ανά ώρα
(αναλόγως τύπου και πλάτους οδού)

Ελεύθερης

Χωρητικότητα



4.3 Εκτίμηση Πίνακα Προέλευσης – Προορισμού
Πραγματοποιείται εκτίμηση της ζήτησης για μετακινήσεις με ΙΧ στο δίκτυο κατά την ώρα αιχμής. Η
ζήτηση αποτυπώνεται σε πίνακα προέλευσης – προορισμού μεταξύ των ζωνών (εσωτερικών και
εξωτερικών) του μοντέλου-δικτύου, ο οποίος αφορά στην ώρα αιχμής (πρωινή).Η λεπτομερέστερη
και πλέον συνήθης πρακτική εκτίμησης του πίνακα προέλευσης – προορισμού είναι εκείνη του
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μοντέλου τεσσάρων βημάτων (four-step model), τα τρία πρώτα βήματα του οποίου (γένεση,
κατανομή και επιλογή μέσου) οδηγούν στην εκτίμηση του πίνακα αυτού1.
Για τους παραπάνω λόγους επιλέγεται η διαμόρφωση συνθετικού πίνακα προέλευσης –
προορισμού για την μηχανοκίνητη κυκλοφορία (και όχι για μετακινούμενους), με χρήση μετρήσεων
κυκλοφοριακών φόρτων (συνθετική μέθοδος διαμόρφωσης πίνακα ή «μέθοδος αντίστροφου
καταμερισμού» - «reverse assignment method»). Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται στοιχεία
κυκλοφοριακού φόρτου, στρεφουσών κινήσεων και σύνθεσης, σε συνδέσμους και κόμβους του
οδικού δικτύου, για την ώρα αιχμής. Στη συνέχεια εφαρμόζεται κατάλληλος αλγόριθμος
αντίστροφου καταμερισμού, από τον οποίο γίνεται παραγωγή πίνακα προέλευσης – προορισμού
της ώρας αιχμής. για τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία.
Η εφαρμοζόμενη μέθοδος σύνθεσης του μητρώου προέλευσης – προορισμού είναι εκείνη που
αναπτύχθηκε από τους Frank και Wolfe2. Η εκτίμηση βασίζεται σε ένα βασικό πίνακα προέλευσης –
προορισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται ως πίνακας αρχικοποίησης. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος
τέτοιος πίνακας, χρησιμοποιείται πίνακας αρχικοποίησης με πολύ μικρές θετικές τιμές, της τάξης
του 0.1-0.01. Γίνεται η υπόθεση αμελητέων ενδοζωνικών μετακινήσεων, κάτι που είναι αποδεκτό
στην περίπτωση αστικών περιοχών με μικρό μέγεθος και ανάλογα ζώνες μικρών διαστάσεων (οι
οποίες δεν απαιτούν ενδοζωνικές μετακινήσεις με ΙΧ). Μέσω της μεθόδου, αξιοποιούνται οι φόρτοι
για την εκτίμηση του τελικού πίνακα προέλευσης – προορισμού κατά την αιχμή, χρησιμοποιούνται
δε κατάλληλα μέτρα (RMSE, RMSE%, GEH) για την αξιολόγηση της πιστότητας του. Σημειώνεται ότι
στην παρούσα περίπτωση η εκτίμηση των μετακινήσεων αφορά τόσο επιβατικά οχήματα Ι.Χ., όσο
και δίκυκλα (μοτοσικλέτες) και βαρέα οχήματα.
Στο παρόν δίκτυο, ο πίνακας προέλευσης – προορισμού εκτιμάται με τη χρήση φόρτων
κυκλοφορίας ώρας αιχμής, οι οποίοι έχουν καταμετρηθεί σε θέσεις του δικτύου (διατομές, κόμβοι)
και φαίνονται στον Χάρτης 1. Με βάση τις μετρήσεις, η ώρα αιχμής τοποθετείται μεταξύ 10:30 και
11:30 π.μ. Σημειώνεται ότι λόγω διαφοροποιήσεων στις ημερομηνίες των μετρήσεων, ενδεχομένως
να υπάρχει ασυνέπεια μετρηθέντων φόρτων σε κόμβους κατά μήκος αξόνων, χωρίς όμως αυτό να
επηρεάζει ουσιαστικά τη διαδικασία εκτίμησης. Πέρα των παραπάνω, οι παράμετροι εκτίμησης του
πίνακα προέλευσης – προορισμού συνοψίζονται στον Πίνακας 7.

Ortúzar, J.D., Willumsen, L.G. (2011). Modelling Transport, 4th Edition, Wiley, NY.

1

Fukushima, M. (1984). A modified Frank-Wolfe algorithm for solving the traffic assignment problem.
Transportation Research Part B: MethodologicalVolume 18, Issue 2, April 1984, Pages 169-177
2
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Χάρτης 1.

Θέσεις μετρήσεων φόρτων, σύνθεσης κυκλοφορίας και στρεφουσών κινήσεων.
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Πίνακας 7. Παράμετροι εκτίμησης.
Παράμετρος
Μέθοδος καταμερισμού
Συνάρτηση Φόρτου – Ταχύτητας
Επαναλήψεις
Σύγκλιση
Επιλογή διαδρομών
Πίνακας αρχικοποίησης

Τιμή / Χαρακτηριστικό
Frank and Wolfe Assignment
BPR (a=0.15,b=4)
20
0.1%
Πολλαπλές
Τιμές 0.01

Στον Πίνακας Α1 παρατίθεται ενδεικτικά ένα τμήμα από τον πίνακα προέλευσης - προορισμού για
το δίκτυο κατά την αιχμή μόνο για τα επιβατικά Ι.Χ. οχήματα, όπως προκύπτει από την
προαναφερθείσα διαδικασία διαμόρφωσης σύνθεσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, κατά την
ώρα αιχμής πραγματοποιούνται 3665 μετακινήσεις οχημάτων και των τριών τύπων, ανάμεσα στις
εσωτερικές και εξωτερικές ζώνες του μοντέλου. Σύμφωνα με τις μετρήσεις σύνθεσης της
κυκλοφορίας, στο οδικό δίκτυο της Παροικιάς κινούνται 72% Ι.Χ. οχήματα, 25% μοτοσικλέτες και 3%
βαρέα οχήματα. Εξαίρεση αποτελεί το λιμάνι, από όπου εισέρχονται στην πόλη 71% Ι.Χ., 19%
μοτοσικλέτες και 10% βαρέα οχήματα.
Η αξιολόγηση των εκτιμώμενων φόρτων, οι οποίοι προκύπτουν κατά τον καταμερισμό της
κυκλοφορίας από το συνθετικό μητρώο προέλευσης – προορισμού, σε σχέση με τους μετρηθέντες
φόρτους, πραγματοποιείται με τη χρήση των μεγεθών3: GEHstatistic, % Root Mean Square Error
(%RMSE) και R2. Αρχικά, οι χαμηλές τιμές του % RMSE(<10%) και η υψηλή του R2(98.8%) είναι
ενδείξεις της καλής βαθμονόμησης του πίνακα. Οριστική επιβεβαίωση αποτελούν οι χαμηλές τιμές
του GEH σε όλα τα σημεία μέτρησης του φόρτου. Η καλή προσαρμογή φαίνεται και στο Διάγραμμα
2 που αποτελεί το διάγραμμα διασποράς των πραγματικών με τις εκτιμώμενες από το
βαθμονομημένο δίκτυο τιμές φόρτου. Γενικά, αν πάνω από το 95% των σημείων μέτρησης έχουν
τιμή του GEH μικρότερη του 5 τότε η βαθμονόμηση θεωρείται ακριβής. Στην περίπτωση του
συγκεκριμένου δικτύου, η τιμή του GEH είναι μικρότερη του 5 στο 97% των περιπτώσεων. Η
παραγόμενη φόρτιση φαίνεται στο επόμενο Διάγραμμα.

3

Wunderlich, K. E., Vasudevan, M., & Wang, P. (2019). TAT Volume III: Guidelines for Applying Traffic Microsimulation
Modeling Software 2019 Update to the 2004 Version (No. FHWA-HOP-18-036). United States. Federal Highway
Administration.
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Διάγραμμα 9. Πραγματικές και εκτιμώμενες τιμές φόρτου στο βαθμονομημένο δίκτυο.

Να σημειωθεί επιπλέον ότι κατά την πραγματοποίηση της παραπάνω διαδικασίας λήφθηκαν
υπόψη και οι κινήσεις λεωφορείων στο οδικό δίκτυο της Παροικιάς. Συγκεκριμένα, στο μοντέλο
αξιοποιήθηκε το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων του ΚΤΕΛ Πάρου, έτσι ώστε να προσομοιωθούν
όσο πιο πιστά οι κινήσεις των λεωφορείων και οι επιπτώσεις τους στις κυκλοφοριακές συνθήκες της
περιοχής μελέτης.
Το ίδιο ισχύει και για τις περιοχές και τις οδούς για τις οποίες υπήρχαν στοιχεία ή μετρήσεις για τη
στάθμευση σε πάρκινγκ ή παρά την οδό. Συγκεκριμένα, προσαρμόστηκε το πλάτος των
συγκεκριμένων οδών έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη ότι ένα μέρος τους καταλαμβάνεται από
σταθμευμένα οχήματα. Επιπλέον, ανάλογα με το πλήθος των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης
προσαρμόστηκε και το πλήθος των μετακινήσεων από και προς τους χώρους στάθμευσης και τις
οδούς.
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Διάγραμμα 10. Διάγραμμα φόρτων και τιμές v/c σε επίπεδο δικτύου.
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4.4 Ανάλυση και Πρόβλεψη Μελλοντικής Ζήτησης
Η πρόβλεψη των μελλοντικών μεταβολών της ζήτησης για μετακινήσεις είναι πολύ σημαντική,
διότι όποιες παρεμβάσεις προταθούν με βάση την υφιστάμενη κατάσταση θα πρέπει να
αξιολογηθούν με βάση και τις μελλοντικές συνθήκες ώστε να είναι πλήρως τεκμηριωμένη η
επιλογή να εφαρμοστεί κάποια από αυτές. Για την πρόβλεψη της ζήτησης στο οδικό δίκτυο του
οικισμού της Παροικίας γίνεται η παραδοχή ότι οι ο κρίσιμος πόλος παραγωγής και έλξης
μετακινήσεων είναι ο Λιμένας της Παροικίας. Στην παρούσα έκθεση το ενδιαφέρον εστιάζεται
στην πρόβλεψη των μετακινήσεων που παράγονται από το Λιμένα Παροικιάς, που βρίσκεται
εντός του οικισμού της Παροικίας και έχει αρκετά πιο σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία
του οικισμού.
Ακόμα, γίνεται η θεώρηση ότι η παραγόμενη ζήτηση του Αερολιμένα διαχέεται προς διάφορους
προορισμούς ζήτηση, επομένως, στην παρούσα έκθεση αναλύεται σε συνδυασμό με τη ζήτηση
για μετακινήσεις του οικισμού (συμπεριλαμβανομένης και της τουριστικής ζήτησης).
Στο Διάγραμμα 8 φαίνεται η μεταβολή της συνολικής επιβατικής κίνησης (επιβιβάσεις και
αποβιβάσεις) στο λιμένα Παροικιάς ανά τρίμηνο για τα έτη από 2000 έως και το 2ο τρίμηνο του
2019. Μετά την περίοδο της έντονης οικονομικής περιδίνησης, είναι σαφής η συστηματική
αύξηση της επιβατικής κίνησης των τελευταίων χρόνων και κυρίως από το 2014 και μετά.
Συγκεκριμένα, για το τρίτο τρίμηνο του έτους, που είναι και το δυσμενέστερο από άποψη
κυκλοφοριακών συνθηκών για την Παροικία, η επιβατική κίνηση (επιβιβάσεις και αποβιβάσεις)
το τρίτο τρίμηνο κάθε έτους στο λιμένα Παροικιάς, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 8, παρουσιάζει
μια αύξηση της τάξης του 11% τα τελευταία 3 χρόνια. Η αύξηση αυτή είναι μεν μικρότερη από
την αντίστοιχη του αερολιμένα (Διάγραμμα 9), είναι δε αρκετά μεγαλύτερη των προβλέψεων της
Ευρωπαϊκής Ένωση για τον τουρισμό της Ελλάδας (1.9% κατ’ έτος)4.

4

World Tourism Organization (UNWTO) (2016). International tourism trends in EU-28 member statesCurrent situation and
forecasts for 2020-2025-2030, Accessed at: https://ec.europa.eu/growth/content/international-tourism-trends-eu-28member-states-current-situation-and-forecast-2020-2025-0_en.
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Διάγραμμα 11. Επιβατική κίνηση (επιβιβάσεις και αποβιβάσεις) ανά τρίμηνο στο λιμένα
Παροικιάς (αριστερά) και εξέλιξη επιβατικής κίνησης λιμένα 3ου τριμήνου από το
2000 έως το 2018 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ).

Διάγραμμα 12. Επιβατική κίνηση εσωτερικού ανά τρίμηνο στο αερολιμένα Πάρου.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το ΑΕΠ είναι κρίσιμη παράμετρος πρόβλεψης της επιβατικής
κίνησης. Στο Διάγραμμα 10 φαίνεται η ετήσια εξέλιξης της επιβατικής κίνησης του λιμένα σε
σχέση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ Νοτίου Αιγαίου (Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος,
Πάρος, Σύρος, Τήνος) (κατά κεφαλήν ΑΕΠπ). Παρατηρείται ότι τα δύο μεγέθη ακολουθούν την
ίδια τάση. Ακόμα, είναι εμφανής ο εντονότερος ρυθμός αύξησης της επιβατικής κίνησης από το
2014 και μετά σε σχέση με το ΑΕΠπ που παρουσιάζει πολύ χαμηλότερο ρυθμό αύξησης.
Για τη διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των δύο μεγεθών, διεξάγεται έλεγχος κατά
Spearman από τον οποίο προκύπτει ότι η συσχέτιση μεταξύ των δύο μεγεθών δεν είναι
στατιστικά σημαντική (Spearman's rank correlation rho 0.332, S = 762, p-value = 0.166, Η0:
correlation equal to 0). Ως εκ τούτου, θα ακολουθηθεί μέθοδος πρόβλεψης με βάση την ανάλυση
των χρονοσειρών της επιβατικής κίνησης.
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Διάγραμμα 13. Εξέλιξη ετήσιας επιβατικής κίνησης Λιμένα Παροικιάς και κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Νοτίου Αιγαίου (Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος,
Τήνος) (κατά κεφαλήν ΑΕΠπ) (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ).

Αναπτύσσονται μοντέλα της μορφής ARIMA5για την πρόβλεψη της εξέλιξης της επιβατικής
κίνησης. Βασική παραδοχή για την εφαρμογή των ARIMA είναι η ύπαρξη ασθενούς στάσιμης
συμπεριφοράς. Για το λόγο αυτό διεξήχθησαν έλεγχοι Augmented Dickey-Fuller (ADF) και KPSS
για τη διερεύνηση του κατά πόσο η χρονοσειρά της επιβατικής κίνησης εμφανίζει στάσιμη
συμπεριφορά6. Τα αποτελέσματα των ελέγχων δείχνουν ότι η επιβατική κίνηση εμφανίζει
ασθενή μη στάσιμη συμπεριφορά, ως εκ τούτου θα πρέπει το I να πάρει την τιμή 1.
Η διαδικασία προσαρμογής έδειξε ότι το βέλτιστο πρότυπο είναι το ARIMA(3,1,3), με σχετικό
σφάλμα 11.4%. Ο έλεγχος Ljung-Boxtest7έδειξε ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα παραγόμενα
σφάλματα (Q = 3.982, p-value = 0.263), που είναι ένδειξη καλής προσαρμογής. Η καλή
προσαρμογή επιβεβαιώνεται και από το Διάγραμμα 11 στο οποίο παρατίθενται το διαγράμματα
ανάλυσης καταλοίπων και το διάγραμμα διασποράς πραγματικών και προβλεπόμενων τιμών
ζήτησης Λιμένα Παροικιάς.
Από τις προβλέψεις προκύπτει ότι αναμένονται κατά μέσο όρο πολύ μικρές αλλαγές στη
ζήτησηςτης τάξης το 1.2%. Στη δυσμενέστερη όμως περίπτωση, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της
ζήτησης αναμένεται να ισούται με 3.8%. Σύμφωνα με το γενικό προγραμματικό σχέδιο
(masterplan) για τη μεταφορά του λιμένα8, η επιβατική κίνηση εκτιμάται να έχει μια ετήσια

5

Simon P. Washington, Matthew G. Karlaftis, Fred Mannering (2010). Statistical and Econometric Methods for Transportation Data

Analysis, 2nd Edition, Chapman and Hall/CRC, New York.
6

Karlaftis, M. G., & Vlahogianni, E. I. (2009). Memory properties and fractional integration in transportation time-series.

Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 17(4), 444-453.
7
8

Μηδενικήυπόθεσηότιτασφάλματαδενπαρουσιάζουναυτοσυσχέτιση.
Γενικό προγραμματικό σχέδιο(masterplan) λιμένα Παροικιάς Φάση Α’.
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αύξηση της τάξης του 4.5% κατά μέσο όρο. Στην εκτίμηση αυτή έχουν συνυπολογιστεί και οι
προβλέψεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ της χώρας.

Διάγραμμα 14. Ανάλυση καταλοίπων και διάγραμμα διασποράς πραγματικών και
προβλεπόμενων τιμών ζήτησης Λιμένα Παροικιάς με το πρότυπο ARIMA(3,1,3).

Διάγραμμα 15. Πρόβλεψη ζήτησης Λιμένα Παροικιάς έως το έτος 2030 με το πρότυπο
ARIMA(3,1,3).

Ελλείψει στοιχείων για τον τρόπο που θα συσχετίζεται η δυναμική εξέλιξη της ζήτησης για
μετακινήσεις στην Παροικία και η συσχέτισή της με την επιβατική κίνησης του Λιμένα,
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αναλύονται οι μετρήσεις κυκλοφορίας που συλλέχθηκαν το 2012 και το 2019 για να διερευνηθεί
η τάση της κυκλοφορίας τα τελευταία χρόνια910. Η σύγκριση των μετρήσεων σε διατομές της
Περιφερειακής οδού, και της Νικ. Στέλλα πριν και μετά τον κόμβο Γκίκα, έδειξαν ότι η μέση
αύξηση της κυκλοφορίας τα τελευταία 7 έτη ισούται με 14%, δηλαδή με ένα ρυθμό αύξησης
1.9% κατ’ έτος.
Συνεπώς, την παρούσα μελέτη, γίνεται η θεώρηση ότι η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της
Παροικιάς θα εξελιχθεί με ρυθμό 1.9% κατ’ έτος, που αντιστοιχεί σε αύξηση 20.7% έως το 2030.
Η εκτίμηση αυτή συγκλίνει με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των
Ηνωμένων Εθνών (UNWTO) για το 2030, που εκτιμούν μια αύξηση του τουρισμού στις χώρες της
Μεσογείου ίση με 1.9% κατ’ έτος11.

4.5 Μετρικές Αξιολόγησης Κυκλοφορίας
Το παραπάνω κυκλοφοριακό μοντέλο αξιοποιείται στη συνέχεια για την εκτίμηση κατάλληλων
δεικτών απόδοσης του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης, τόσο για την υφιστάμενη
κατάσταση όσο και το έτος 2030, σύμφωνα με τις προβλέψεις που πραγματοποιήθηκαν.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δείκτες:








Συνολική Καθυστέρηση/όχημα: είναι το άθροισμα της καθυστέρησης που οφείλεται στις
συνθήκες ελέγχου σηματοδοτούμενων κόμβων και την καθυστέρηση που οφείλεται στις
σχηματιζόμενες ουρές στις προσβάσεις κόμβων.
Λόγος V/C: είναι ο λόγος του κυκλοφοριακού φόρτου προς την κυκλοφοριακή ικανότητα.
Στάθμη εξυπηρέτησης: είναι ένα ποιοτικό μέγεθος που εκφράζει τις συνθήκες κυκλοφορίας
όπως τις αντιλαμβάνονται οι οδηγοί και οι επιβάτες. Αποτελεί μια ποιοτική έκφραση του
αποτελέσματος διαφόρων παραγόντων, όπως η ταχύτητα διαδρομής, οι διακοπές της
πορείας, η ελευθερία πραγματοποίησης ελιγμών κ.α..
Μέση ταχύτητα κίνησης.
Μέσος αριθμός στάσεων κατά την κίνηση του οχήματος στο δίκτυο.

Η ανάλυση βασίζεται στις μεθοδολογίες του Highway Capacity Manual12.
Για την εύληπτη αξιολόγηση των επιπτώσεων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα
εξεταστούν στα διάφορα σενάρια, ορίζονται 6 διακριτές διαδρομές στις οποίες θα αξιολογείται η
επίπτωση κάθε ρύθμισης στο χρόνο διαδρομής τους. Οι διαδρομές αυτές φαίνεται στα Σχήματα
1 έως 3 και είναι:

9

Μάρης

10

Στέλιος
Projections to 2020-2025-2030 UNWTO Tourism Towards 2030 (Accessed at: https://ec.europa.eu/growth/content/international-

11

tourism-trends-eu-28-member-states-current-situation-and-forecast-2020-2025-0_en).
Transportation Research Board (2000), Highway Capacity Manual, Washington, D.C.

12
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Διαδρομή 1: από κόμβο Περιφερειακής οδού-Ν. Περαντινού έως κυκλικό κόμβο λιμανιού
(ΑΛ) μήκους 1.93 km.
Διαδρομή 2: από κυκλικό λιμανιού έως κόμβο Περιφερειακής οδού-Ν. Περαντινού.
(ΛΑ)μήκους 1.87km.
Διαδρομή 3: από κόμβο Ν. Στέλλα-Νάουσας Παροικιάς έως κυκλικό κόμβο λιμανιού (NΛ)
μήκους 1.13 km.
Διαδρομή 4: από κυκλικό κόμβο λιμανιού έως κόμβο Ν. Στέλλα-Νάουσας Παροικιάς. (ΛΝ)
μήκους 1.14 km.
Διαδρομή 5: από κόμβο Περιφερειακής οδού-Ν. Περαντινού έως κόμβο Ν. Στέλλα-Νάουσας
Παροικιάς(ΑΝ) μήκους 2.04 km.
Διαδρομή 6: από κόμβο Ν. Στέλλα-Νάουσας Παροικιάς έως κόμβο Περιφερειακής οδού-Ν.
Περαντινού (ΝΑ) μήκους 2.05 km.

Σχήμα 4.

Διαδρομή 1 από κόμβο Περιφερειακής οδού-Ν. Περαντινού έως κυκλικό κόμβο
λιμανιού(ΑΛ) και Διαδρομή 2 από κυκλικό λιμανιού έως κόμβο Περιφερειακής
οδού-Ν. Περαντινού (ΛΑ).
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Σχήμα 5.

Σχήμα 6.

Διαδρομή 3 από κόμβο Ν. Στέλλα-Νάουσας Παροικιάς έως κυκλικό κόμβο
λιμανιού (ΝΛ) και Διαδρομή 4 από κυκλικό κόμβο λιμανιού έως κόμβο Ν.
Στέλλα-Νάουσας Παροικιάς (ΛΝ).

Διαδρομή 5 από κόμβο Περιφερειακής οδού-Ν. Περαντινού έως κόμβο Ν. ΣτέλλαΝάουσας Παροικιάς(ΑΝ) και Διαδρομή 6 από κόμβο Ν. Στέλλα-Νάουσας
Παροικιάς έως κόμβο Περιφερειακής οδού-Ν. Περαντινού (ΝΑ).
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4.6 Σενάρια Κυκλοφοριακής Αναδιάρθρωσης
Μετά από ενδελεχή μελέτη του οδικού δικτύου και των κυκλοφοριακών συνθηκών που
επικρατούν, ελέγχονται 7 σενάρια παρεμβάσεων, τα οποία θα αξιολογηθούν στην επόμενη
ενότητα, παράλληλα με την υφιστάμενη ρύθμιση, με βάση τις μετρικές που αναφέρθηκαν στο
Βήμα 4. Οι τιμές των μετρικών αξιολόγησης θα προκύψουν μέσω της διενέργειας προσομοίωσης
της κυκλοφορίας για κάθε σενάριο, τόσο για τη σημερινή ζήτηση, όσο και για τη ζήτηση το έτος
2030.
Στον επόμενο Πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι παρεμβάσεις που συνθέτουν κάθε σενάριο.

Σενάριο
Σ.2020
Σ.2020-1
Σ.2020-2
Σ.2020-3
Σ.2020-4

Σ.2030
Σ.2030-2
Σ.2020-3

Πίνακας 8. Περιγραφή σεναρίων ρύθμισης κυκλοφορίας.
Περιγραφή
Υφιστάμενη λειτουργία
 Σηματοδότηση στον κόμβο Νικ. Στέλλα, Περιφερειακής Παροικιάς – Πίσω
Λιβαδιού.
 Διαμόρφωση κόμβου Γκίκα
 Πεζοδρόμηση παραλιακής οδού Γ. Πάριου από το λιμάνι έως τη συμβολή με την
οδό Ασκληπιείου.
 Διαμόρφωση κόμβου Γκίκα
 Πεζοδρόμηση παραλιακής οδού Γ. Πάριου από το λιμάνι έως τη συμβολή με την
οδό Ασκληπιείου.
Εκτιμώμενη για το 2030 κυκλοφορία.
Ρυθμίσεις σεναρίου 2 με εκτιμώμενη για το 2030 κυκλοφορία
Ρυθμίσεις σεναρίου 3 με εκτιμώμενη για το 2030 κυκλοφορία

Σε όλες τις εναλλακτικές ρυθμίσεις που ελέγχονται, θεωρείται ότι η στάθμευση οχημάτων
απαγορεύεται κατά μήκος της παραλιακής οδού και της οδού Ν. Στέλλα (με εξαίρεση τις ήδη
χωροθετημένες). Ακόμα, η πιάτσα ταξί χωροθετείται στην οδό Προμπονά μέχρι την συμβολή της
με την Ν. Στέλλα παρά την οδό προς την πλευρά της πλατείας της Παναγίας Εκατονταπυλιανής
(Χωρητικότητα περίπου 20 οχημάτων).
Τέλος, θεωρείται ότι το ΚΤΕΛ μεταφέρεται στη πλατεία απέναντι από το Κέντρο Υγείας επί της
οδού Φ. Βελέτζα. Όπως φαίνεται στην προκαταρκτική διαμόρφωση του Σχήματος 7, η πλατεία
διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να:




προκύπτουν 4 θέσεις για την ολιγόλεπτη στάθμευση των λεωφορείων
χωροθετείται χώρος αναμονής και διάδρομος πεζών από/προς το λιμάνι
υπάρχει διάδρομος αναστροφής των λεωφορείων στην οδό Προμπονά και Νικ. Στέλλα.

Η παραπάνω ενδεικτική διαμόρφωση πλεονεκτεί στο γεγονός ότι τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν
εκτελούν κανέναν ελιγμό στάθμευσης που να παρεμποδίζει τη ροή στις οδούς Φ. Βελέτζα και
Νικολάου Στέλλα. Ακόμα, δεν επιβαρύνουν κυκλοφοριακά τον κυκλικό κόμβο (Μύλος) –
είσοδο/έξοδο του Λιμανιού.
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Σχήμα 7.

Νέα θέση ΚΤΕΛ (ενδεικτική διαμόρφωση)

Στην επόμενη Φάση, μετά από την τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής, θα σχεδιασθεί η
τελική διαμόρφωση του σταθμού ΚΤΕΛ, στην υπό διαμόρφωση-ανάπλαση πλατεία Αγ. Νικολάου
και πλατεία Βελέντζα.
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4.7 Αξιολόγηση Σεναρίων
4.7.1 Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης Σ.2020
Στον Πίνακα 9 φαίνεται η κυκλοφοριακή λειτουργία του συνολικού οδικού δικτύου.
Παρατηρούνται υψηλές μέσες καθυστερήσεις ανά όχημα κυρίως πάνω στην Περιφερειακή οδό.
Η μέση ταχύτητα κίνησης στο δίκτυο είναι γύρω στα 25km/h και πέφτει κάτω από 10km/h κατά
μέσο όρο στα κρίσιμα οδικά τμήματα γύρω από τον κόμβο Γκίκα.
Πίνακας 9. Συνολικά αποτελέσματα Σ.2020σε επίπεδο δικτύου.
Μετρική
Μέση ταχύτητα κίνησης (km/h)
Μέσος αριθμός στάσεων ανά όχημα(#/km)
Μέση καθυστέρηση ανά όχημα (sec/km)

Τιμή

26.3
0.16
175.1

Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε επιλεγμένους κρίσιμους
κόμβους. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του Πίνακα 5 παρατηρείται ότι ότι ο κόμβος
Γκίκα λειτουργεί πέραν της ικανότητας κατά την ώρα αιχμής τους καλοκαιρινούς μήνες (Στάθμη
εξυπηρέτησης F). Η προβληματική κυκλοφοριακή λειτουργία των προσβάσεων Περιφερειακής
Παροικιάς – Πίσω Λιβαδιού και Νικ. Στέλλα προς λιμάνιέχει αποτέλεσμα τη δημιουργία ουρών
που σε συνθήκες έντονων αιχμών επηρεάζουν τη λειτουργία των κόμβων Περιφερειακή, N.
Περαντινού και Ν. Στέλλα, N. Κοντολέοντος, κυρίως ως προς την είσοδο οχημάτων από τις
δευτερεύουσες οδούς N. Περαντινού και N. Κοντολέοντος στην Περιφερειακή και την Νικ. Στέλλα
αντίστοιχα. Οι προσβάσεις αυτές λειτουργούν σε στάθμη F. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι
χρόνοι διάνυσης του τμήματος αυτού (μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων) υπερβαίνουν τα 20 λεπτά
και προς τις δύο κατευθύνσεις.
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Πίνακας 10. Ανάλυση στάθμης εξυπηρέτησης σε κρίσιμους κόμβους και χρόνων διαδρομής
στις επιλεγμένες διαδρομές για την υφιστάμενη κατάσταση (Σ.2020).

Γκίκα (Περιφερειακή, Ν. Στέλλα)
Ν. Στέλλα (από λιμάνι)
Περιφερειακή
Ν. Στέλλα (προς λιμάνι)
Κυκλικός κόμβος λιμανιού
Είσοδος από λιμάνι
Είσοδος από Χ. Κωνσταντόπουλου
Περιφερειακή, N. Περαντινού
Περιφερειακή από Αεροδρόμιο
Περιφερειακή προςΑεροδρόμιο
Ν. Περαντινού
Ν. Στέλλα, N. Κοντολέοντος
Ν. Στέλλα προςλιμάνι
Ν. Στέλλα από λιμάνι
Ν. Κοντολέοντος
Διαδρομή 1: ΑΛ
Διαδρομή 2: ΛΑ
Διαδρομή 3:ΝΛ
Διαδρομή 4: ΛΝ
Διαδρομή 5: ΑΝ
Διαδρομή 6: ΝΑ

Συνολικός φόρτος
(PCU/h)
2286
626
864
796
1323
587
736
800
348
340
112
1693
817
680
196

Στάθμη
εξυπηρέτησης
F
D
F
F
D
A
D
F
F
A
F
E
A
B
F

Χρόνος Διαδρομής
(λεπτά)

22.3
9.1
8.6
5.5
23.0
9.1

4.7.2 Ανάλυση σεναρίου Σ.2020-1
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συμφόρησης στον κόμβο Γκίκα, μετατρέπεται ο εν
λόγω κόμβος σε σηματοδοτούμενο με κύκλο σηματοδότησης 60 δευτερόλεπτα και τρεις φάσεις
(Εικόνα 3) με ίσο χρόνο πρασίνου ίσο με περίπου 17 δευτερόλεπτα13.

13

Οι φάσεις, η διάρκεια του κύκλου και οι χρόνοι πρασίνου είναι αποτέλεσμα βελτιστοποίησης κατά Websterπου λαμβάνει
υπόψη τις κινήσεις που παρουσιάζουν εμπλοκή, την ικανότητα των προσβάσεων και τη μέση καθυστέρησης ανά όχημα.
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Εικόνα 3.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σεναρίου Σ1.2020.

Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης που παρουσιάζονται στους Πίνακες 11 και
12, σε επίπεδο δικτύου προκύπτει ότι η σηματοδότηση του κόμβου Γκίκα επιφέρει μείωση των
μέσων καθυστερήσεων ανά όχημα σε επίπεδο προσβάσεων κόμβου Γκίκα. Ακόμα, ο χρόνος
διαδρομής επί της Περιφερειακής οδού στην επιβαρυμένη κατεύθυνση μειώνονται κατά περίπου
44%. Αν και οι χρόνοι διαδρομής μειώνονται, η συνολική κυκλοφορία στο δίκτυο παρουσιάζει
μικρή μεταβολή.
Πίνακας 11. Συνολικά αποτελέσματα σε επίπεδο δικτύου για το σενάριο Σ2020-1και %
μεταβολή από την υφιστάμενη κατάσταση (σενάριο Σ.2020).
Μετρική
Μέση ταχύτητα κίνησης (km/h)
Μέσος αριθμός στάσεων ανά όχημα(#/km)
Μέση καθυστέρηση ανά όχημα (sec/km)

Τιμή

% Μεταβολή

27.5
0.14
161.3

5%
-15%
-8%
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Πίνακας 12. Ανάλυση στάθμης εξυπηρέτησης σε κρίσιμους κόμβους, χρόνων διαδρομής στις
επιλεγμένες διαδρομές για το σενάριο Σ2020-1 και % μεταβολή από την
υφιστάμενη κατάσταση (Σ.2020).

Γκίκα (Περιφερειακή, Ν. Στέλλα)
Ν. Στέλλα (από λιμάνι)
Περιφερειακή
Ν. Στέλλα (προς λιμάνι)
Κυκλικός κόμβος λιμανιού
Είσοδος από λιμάνι
Είσοδος από Χ. Κωνσταντόπουλου
Είσοδος από Γ. Πάριου
Περιφερειακή, N. Περαντινού
Περιφερειακή από Αεροδρόμιο
Περιφερειακή προς Αεροδρόμιο
Ν. Περαντινού
Ν. Στέλλα, N. Κοντολέοντος
Ν. Στέλλα προς λιμάνι
Ν. Στέλλα από λιμάνι
Ν. Κοντολέοντος

Συνολικός φόρτος
(PCU/h)
2286
626
864
796
1323
587
736

Στάθμη
εξυπηρέτησης
F
D
F
F
E
A
E

800
348
340
112
1693
817
680
196

F
F
A
D
D
A
A
F

Διαδρομή 1: ΑΛ
Διαδρομή 2: ΛΑ
Διαδρομή 3:ΝΛ
Διαδρομή 4: ΛΝ
Διαδρομή 5: ΑΝ
Διαδρομή 6: ΝΑ

Χρόνος Διαδρομής
(λεπτά)

%
Μετ.

12.5
9.1
6.3
5.4
13.7
7.7

-44%
0%
-28%
-1%
-40%
-16%

4.7.3 Ανάλυση σεναρίου Διαμόρφωσης Κόμβου Γκίκα Σ2020-2
Ο στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η βελτίωση της στάθμης εξυπηρέτησης του
κόμβου Γκίκα. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η δημιουργία νέας σύνδεσης 2 λωρίδων
κυκλοφορίας πλάτους 3.3 μ της οδού Νικ. Στέλλα με την περιφερειακή, η οποία θα εξυπηρετεί τη
δεξιά στροφή χωρίς ο αντίστοιχος φόρτος να διέρχεται από τον κόμβο, και ταυτόχρονα τη
δημιουργία ειδικής λωρίδας αριστερής στροφής στην περιφερειακή οδό (Εικόνα 6).H σήμανση
στον κόμβο γίνεται με σήματα υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας. Με την παραπάνω
διαμόρφωση, μετατρέπεται ο κόμβος Γκίκα σε έναν διευρυμένο κόμβο που λειτουργεί ως
κυκλικός κόμβος.
Από τον Πίνακα 13 προκύπτει ότι οι παρεμβάσεις του σεναρίου αυτού οδηγούν σε σημαντική
μείωση της μέσης καθυστέρησης ανά όχημα στο δίκτυο σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.
Η σε βάθος ανάλυση των κρίσιμων κόμβων και των χαρακτηριστικών διαδρομών δείχνει ότι η
λειτουργία του κόμβου Γκίκα βελτιώνεται σημαντικά και αυτό αντικατοπτρίζεται σε σημαντικά
μειωμένους χρόνους διαδρομής από τον κόμβο Περιφερειακή -Ν. Περαντινού έως τον κυκλικό
κόμβο και από τον κόμβο Περιφερειακή -Ν. Περαντινού έως τον κόμβο Ν. Στέλλα-Νάουσας
Παροικιάς (Πίνακας 14).
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Εικόνα 4.

Διαμόρφωση κόμβου Γκίκα σύμφωνα με σενάριο Σ2020-2.

Πίνακας 13. Συνολικά αποτελέσματα σεναρίου Σ2020-2 σε επίπεδο δικτύου και % μεταβολή
από την υφιστάμενη κατάσταση (σενάριο Σ.2020).
Μετρική
Μέση ταχύτητα κίνησης (km/h)
Μέσος αριθμός στάσεων ανά όχημα (#/km)
Μέση καθυστέρηση ανά όχημα (sec/km)

Τιμή
38.5
0.10
70.9

% Μεταβολή
46%
-41%
-60%
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Πίνακας 14. Ανάλυση στάθμης εξυπηρέτησης σε κρίσιμους κόμβους, χρόνων διαδρομής στις
επιλεγμένες διαδρομές για το σενάριο Σ2020-2 και % μεταβολή από την
υφιστάμενη κατάσταση (Σ.2020).

Γκίκα (Περιφερειακή, Ν. Στέλλα)
Περιφερειακή
Ν. Στέλλα (προς λιμάνι)
Ν. Στέλλα (από λιμάνι)
Κυκλικός κόμβος λιμανιού
Είσοδος από λιμάνι
Είσοδος από Χ. Κωνσταντόπουλου
Περιφερειακή, N. Περαντινού
Περιφερειακή από Αεροδρόμιο
Περιφερειακή προς Αεροδρόμιο
Ν. Περαντινού
Ν. Στέλλα, N. Κοντολέοντος
Ν. Στέλλα προς λιμάνι
Ν. Στέλλα από λιμάνι
Ν. Κοντολέοντος
Διαδρομή 1: ΑΛ
Διαδρομή 2: ΛΑ
Διαδρομή 3:ΝΛ
Διαδρομή 4: ΛΝ
Διαδρομή 5: ΑΝ
Διαδρομή 6: ΝΑ

Συνολικός φόρτος
(PCU/h)
2278
852
779
647
1308
587
721
783
343
340

Στάθμη
εξυπηρέτησης
D
A
C
F
C
A
C
D
A
A

100
1667
807
680
180

D
F
A
A
F

Χρόνος Διαδρομής
(λεπτά)

%
Μετ.

6.88
4.57
3.42
3.46
5.54
4.04

-69%
-50%
-60%
-37%
-76%
-56%

4.7.4 Ανάλυση σεναρίου πεζοδρόμησης τμήματος της παραλιακής οδού Σ2020-3
Το σενάριο αυτό περιλαμβάνει την επέκταση του μέτρου της πεζοδρόμησης της παραλιακής
οδού (Γ. Πάριος) από τον κυκλικό κόμβο έως την οδό Ασκληπιείου κατά τη διάρκεια όλης της
ημέρας. Αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης είναι ο συνολικός φόρτους που χρησιμοποιούσε την
παραλιακή οδό για να εξέλθει από τον οικισμό της Παροικιάς προς αεροδρόμιο ή Νάουσα να
μετατοπίζεται στην Νικ. Στέλλα και να επιβαρύνει τον κόμβο Γκίκα.
Στον Πίνακα 15 φαίνονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του μέτρου αυτού στη συνολική
κυκλοφορία του δικτύου. Προκύπτει μια επιβάρυνση στις μέσες καθυστερήσεις ανά όχημα ανά
χιλιόμετρο της τάξης του 3%. Παρ’ όλα αυτά παρατηρείται μια πολύ μικρή άνοδος της μέσης
ταχύτητας του δικτύου, που οφείλεται στο γεγονός ότι ο φόρτος που εξερχόταν από τη Ν.
Περαντινού στην Περιφερειακή οδό μετατοπίζεται σε οδικό τμήμα με καλύτερα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά. Αποτέλεσμα της πεζοδρόμησης είναι η μικρή μείωση των καθυστερήσεων στην
Περιφερειακή οδό με σημαντική επιβάρυνση τους στην Νικ. Στέλλα και κυρίως στην πρόσβαση
του κόμβου Γκίκα προς την πλευρά του λιμανιού (Πίνακας 16).
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Πίνακας 15. Συνολικά αποτελέσματα σεναρίουΣ2020-3 σε επίπεδο δικτύου και % μεταβολή
από την υφιστάμενη κατάσταση (σενάριο Σ.2020).
Μετρική
Μέση ταχύτητα κίνησης (km/h)
Μέσος αριθμός στάσεων ανά όχημα (#/km)
Μέση καθυστέρηση ανά όχημα (sec/km)

Τιμή
26.6
0.14
170.2

% Μεταβολή
1%
-11%
-3%

Πίνακας 16. Ανάλυση στάθμης εξυπηρέτησης σε κρίσιμους κόμβους, χρόνων διαδρομής στις
επιλεγμένες διαδρομές για το σενάριο Σ2020-3 και % μεταβολή από την
υφιστάμενη κατάσταση (Σ.2020).

Γκίκα (Περιφερειακή, Ν. Στέλλα)
Περιφερειακή
Ν. Στέλλα (προς λιμάνι)
Ν. Στέλλα (από λιμάνι)
Κυκλικός κόμβος λιμανιού
Είσοδος από λιμάνι
Είσοδος από Χ. Κωνσταντόπουλου
Περιφερειακή, N. Περαντινού
Περιφερειακή από Αεροδρόμιο
Περιφερειακή προς Αεροδρόμιο
Ν. Στέλλα, N. Κοντολέοντος
Ν. Στέλλα προς λιμάνι
Ν. Στέλλα από λιμάνι
Ν. Κοντολέοντος
Διαδρομή 1: ΑΛ
Διαδρομή 2: ΛΑ
Διαδρομή 3:ΝΛ
Διαδρομή 4: ΛΝ
Διαδρομή 5: ΑΝ
Διαδρομή 6: ΝΑ

Συνολικός φόρτος
(PCU/h)
2196
769
777
650
1226
584
642
743
345
398
1657
808
663
186

Στάθμη
εξυπηρέτησης
F
F
F
E
A
A
A
A
A
A
F
B
F
F

Χρόνος Διαδρομής
(λεπτά)

%
Μετ.

17.93
15.84
8.94
9.38
19.97
9.36

-19%
73%
3%
72%
-13%
2%
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4.7.5 Ανάλυση σεναρίου πεζοδρόμησης τμήματος της παραλιακής οδού και
διαμόρφωσης Γκίκα Σ2020-4
Το σενάριο αυτό συνδυάζει τη διαμόρφωση του κόμβου Γκίκα που προτείνεται στο Σενάριο
Σ.2020- 4 με την πεζοδρόμηση της Παραλιακής οδού από το ύψος του κυκλικού κόμβου μέχρι τη
συμβολή με την οδό Ασκληπιείου. Ο φόρτος της Παραλιακής οδού που θα μεταφερθεί στην Νικ.
Στέλλα και θα βαρύνει τον κόμβο Γκίκα. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δείχνουν ότι οι
προτεινόμενες παρεμβάσεις οδηγούν σε καλύτερες κυκλοφοριακά συνθήκες σε επίπεδο
δικτύου, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, όπως φαίνεται από τη μείωση των μέσων
καθυστερήσεων ανά όχημα στον Πίνακα 17.
Πίνακας 17. Συνολικά αποτελέσματα σε επίπεδο δικτύου και % μεταβολή από την υφιστάμενη
κατάσταση (σενάριο Σ.2020)
Μετρική
Μέση ταχύτητα κίνησης (km/h)
Μέσος αριθμός στάσεων ανά όχημα (#/km)
Μέση καθυστέρηση ανά όχημα (sec/km)

Τιμή
42.0
0.07
56.7

% Μεταβολή
60%
-56%
-68%

Ο κόμβος Γκίκα λειτουργεί σε στάθμη εξυπηρέτησης Ε, με τις μέγιστες καθυστερήσεις ανά όχημα
να εμφανίζονται στην πρόσβαση Νικ. Στέλλα από λιμάνι, που λειτουργεί σε στάθμη
εξυπηρέτησης F (Πίνακας 18). Η επιβάρυνση της πρόσβασης Νικ. Στέλλα από λιμάνι από την
πεζοδρόμηση αντανακλάται σε αύξηση των χρόνων διαδρομής κατά περίπου 47%και 18% σε
σχέση με το σενάριο της διαμόρφωσης του κόμβου Γκίκα για την έξοδο και είσοδο στο λιμάνι
αντίστοιχα. Παρόλα αυτά οι χρόνοι διαδρομής είναι κατά μέσο όρο 46% μικρότεροι από την
υφιστάμενη κατάσταση.
Πίνακας 18. Ανάλυση στάθμης εξυπηρέτησης σε κρίσιμους κόμβους, χρόνων διαδρομής στις
επιλεγμένες διαδρομές για το σενάριο Σ.2020-4 και % μεταβολή από την
υφιστάμενη κατάσταση (Σ.2020).

Γκίκα (Περιφερειακή, Ν. Στέλλα)
Ν. Στέλλα (από λιμάνι)
Περιφερειακή
Ν. Στέλλα (προς λιμάνι)
Κυκλικός κόμβος λιμανιού
Είσοδος από λιμάνι
Είσοδος από Χ. Κωνσταντόπουλου
Ν. Στέλλα, N. Κοντολέοντος
Ν. Στέλλα προς λιμάνι
Ν. Στέλλα από λιμάνι
Ν. Κοντολέοντος
Διαδρομή 1: ΑΛ
Διαδρομή 2: ΛΑ
Διαδρομή 3:ΝΛ
Διαδρομή 4: ΛΝ
Διαδρομή 5: ΑΝ
Διαδρομή 6: ΝΑ

Συνολικός φόρτος
(PCU/h)
2190
667
757
766
1211
584
627
1628
798
659
179

Στάθμη
εξυπηρέτησης
E
F
A
D
A
A
A
F
A
A
F

Χρόνος Διαδρομής
(λεπτά)

%
Μετ.

7.68
7.37
4.27
4.60
5.43
4.55

-65%
-19%
-51%
-16%
-76%
-50%

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό ΣΒΑΚ Παροικίας
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4.7.6 Εκτίμηση εξέλιξης κυκλοφορίας σε βάθος 10ετίας
Αναλύονται τα σενάρια του 2030 για τις υφιστάμενες ρυθμίσεις και για τα διαμόρφωσης Γκίκα
και της ταυτόχρονης πεζοδρόμησης και διαμόρφωσης Γκίκα. Τα αποτελέσματα φαίνονται στους
Πίνακες 19-21. Είναι προφανές ότι αν δε ληφθούν μέτρα, οι κυκλοφοριακές συνθήκες θα είναι
αρκετά χειρότερες σε δέκα χρόνια από τη σημερινή κατάσταση. Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι η για
την είσοδο στο λιμάνι από τα νότια θα απαιτούνται 25.6 λεπτά ενώ από τα βόρεια 14.4 λεπτά.
Για τη διάσχιση του οικισμού της Παροικιάς μέσω περιφερειακής οδού θα απαιτούνται από 17
έως 30 λεπτά κατά μέσο όρο στις ώρες αιχμής.
Πίνακας 19. Xρόνοι διαδρομής στις επιλεγμένες διαδρομές για το σενάριο Σ.2030 και %
μεταβολή από την υφιστάμενη κατάσταση (Σ.2020).

Γκίκα (Περιφερειακή, Ν. Στέλλα)
Ν. Στέλλα (από λιμάνι)
Περιφερειακή
Ν. Στέλλα (προς λιμάνι)
Κυκλικός κόμβος λιμανιού
Είσοδος από λιμάνι
Είσοδος από Χ. Κωνσταντόπουλου
Περιφερειακή, N. Περαντινού
Περιφερειακή από Αεροδρόμιο
Περιφερειακή προς Αεροδρόμιο
Ν. Περαντινού
Ν. Στέλλα, N. Κοντολέοντος
Ν. Στέλλα προς λιμάνι
Ν. Στέλλα από λιμάνι
Ν. Κοντολέοντος
Διαδρομή 1: ΑΛ
Διαδρομή 2: ΛΑ
Διαδρομή 3:ΝΛ
Διαδρομή 4: ΛΝ
Διαδρομή 5: ΑΝ
Διαδρομή 6: ΝΑ

Συνολικός φόρτος
(PCU/h)
2673
675
1034
964
1587
705
882
956
416
407
133
2115.8
999.6
799.5
316.7

Στάθμη
εξυπηρέτησης
F
E
F
F
B
B
A
D
E
A
C
F
D
C
F

Χρόνος Διαδρομής
(λεπτά)

%
Μετ.

25.6
14.6
14.4
12.1
32.6
17.0

15%
60%
66%
121%
42%
85%

Η λύση της διαμόρφωσης του κόμβου Γκίκα οδηγεί σε υψηλούς μέσους χρόνους διαδρομής στις
κρίσιμες διαδρομές το 2030, αλλά αισθητά καλύτερους από την υφιστάμενη κατάσταση (Πίνακας
20). Επομένως, η διαμόρφωση του κόμβου Γκίκα δείχνει να είναι ανθεκτική στην αύξηση της
κυκλοφορίας στο μέλλον.
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Πίνακας 20. Ανάλυση στάθμης εξυπηρέτησης σε κρίσιμους κόμβους, χρόνων διαδρομής στις
επιλεγμένες διαδρομές για το σενάριο Σ.2030-2 και % μεταβολή από την
υφιστάμενη κατάσταση (Σ.2020).

Γκίκα (Περιφερειακή, Ν. Στέλλα)
Περιφερειακή
Ν. Στέλλα (προς λιμάνι)
Ν. Στέλλα (από λιμάνι)
Κυκλικός κόμβος λιμανιού
Είσοδος από λιμάνι
Είσοδος από Χ. Κωνσταντόπουλου
Περιφερειακή, N. Περαντινού
Περιφερειακή από Αεροδρόμιο
Περιφερειακή προς Αεροδρόμιο
Ν. Περαντινού
Ν. Στέλλα, N. Κοντολέοντος
Ν. Στέλλα προς λιμάνι
Ν. Στέλλα από λιμάνι
Ν. Κοντολέοντος
Διαδρομή 1: ΑΛ
Διαδρομή 2: ΛΑ
Διαδρομή 3:ΝΛ
Διαδρομή 4: ΛΝ
Διαδρομή 5: ΑΝ
Διαδρομή 6: ΝΑ

Συνολικός φόρτος
(PCU/h)
2736
1022
951
763
1575
705
870
783
411
406

Στάθμη
εξυπηρέτησης
E
Β
F
F
D
A
D
E
A
A

122
2002
968
711
323

E
F
B
A
F

Χρόνος Διαδρομής
(λεπτά)

%
Μετ.

15.8
6.8
7.2
4.6
14.6
5.8

-29%
-26%
-17%
-16%
-37%
-36%

Αντίθετα, η λύση της πεζοδρόμησης της παραλιακής οδού από το ύψος του λιμανιού έως την
Ασκληπιείου φαίνεται να δημιουργεί οριακές συνθήκες κυκλοφορίας στην είσοδο στην Παροικιά
από Νάουσα. Η πρόσβαση της Ν. Στέλλα προς λιμάνι προβλέπεται να λειτουργεί πέραν της
ικανότητας. Η έξοδος από το λιμάνι θα παρουσιάζει χρόνους διαδρομής από 31-91%
μεγαλύτερους της υφιστάμενης κατάστασης.

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό ΣΒΑΚ Παροικίας
Φάση Α
Τεχνική Έκθεση

Πίνακας 21. Ανάλυση στάθμης εξυπηρέτησης σε κρίσιμους κόμβους, χρόνων διαδρομής στις
επιλεγμένες διαδρομές για το σενάριο Σ.2030-4 και % μεταβολή από την
υφιστάμενη κατάσταση (Σ.2020).

Γκίκα (Περιφερειακή, Ν. Στέλλα)
Ν. Στέλλα (από λιμάνι)
Περιφερειακή
Ν. Στέλλα (προς λιμάνι)
Κυκλικός κόμβος λιμανιού
Είσοδος από λιμάνι
Είσοδος από Χ. Κωνσταντόπουλου
Ν. Στέλλα, N. Κοντολέοντος
Ν. Στέλλα προς λιμάνι
Ν. Στέλλα από λιμάνι
Ν. Κοντολέοντος
Διαδρομή 1: ΑΛ
Διαδρομή 2: ΛΑ
Διαδρομή 3:ΝΛ
Διαδρομή 4: ΛΝ
Διαδρομή 5: ΑΝ
Διαδρομή 6: ΝΑ

Συνολικός φόρτος
(PCU/h)
2407.4
903.6
1182.2
883.5
1633.4
804.6
828.8
2313.6
1034.3
771.1
506.7

Στάθμη
εξυπηρέτησης
F
F
B
F
B
A
D
F
B
A
F

Χρόνος Διαδρομής
(λεπτά)

%
Μετ.

19.9
12.0
9.4
10.4
20.1
14.5

-10%
31%
9%
91%
-12%
59%
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Προτάσεις για τη Βελτίωση των Κυκλοφοριακών Συνθηκών

Στη Φάση Β’ θα συμπεριληφθούν και τα ακόλουθα, εντός του πλαισίου της παρούσας μελέτης.
Μετά την επιλογή του βέλτιστου σεναρίου από την Αναθέτουσα Αρχή, θα διαμορφωθεί το
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Παροικίας.
Άμεσες παρεμβάσεις





Ανάπλαση πλατείας Αγ.Νικολάου-Βελέντζα
Δημοτική συγκοινωνία
Ελεγχόμενη στάθμευση
Δημοτικοί χώροι στάθμευσης εκτός οδού

Μεσοπρόθεσμες Παρεμβάσεις


Διαμόρφωση κόμβου (πρώην) Γκίκα

Μακροπρόθεσμες Παρεμβάσεις


Νέα Περιφερειακή Οδός (παράκαμψη Παροικίας)

