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EDITORIAL

Παναγιώτης Παπαντωνίου
Πρόεδρος ΣΕΣ

Με τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου
του ΣΕΣ, 2020-2022 θα ήθελα να κάνω έναν σύντομο απολογισμό
των κυριότερων δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στους 4
άξονες που ορίστηκαν εξαρχής: την Εσωτερική οργάνωση, την
Οικονομική αυτοδυναμία, την Επιστημονική συνεισφορά και
τις Δράσεις Διάχυσης.
Στο πλαίσιο της εσωτερικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε
πλήρης επικαιροποίηση των στοιχείων όλων των μελών του
Συλλόγου, δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του
Συλλόγου για την ανάδειξη των αδυναμιών, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις με μέλη στην επαρχία και αναπτύχθηκε λεύκωμα με συναδέλφους που ζουν και εργάζονται
στο εξωτερικό.
Στο πλαίσιο της οικονομικής αυτοδυναμίας και παρά τις δύσκολες
συνθήκες που επέβαλλε οι πανδημία και την αδυναμία πραγματοποίησης δια ζώσης εκδηλώσεων, ο ΣΕΣ κατάφερε να διατηρήσει την οικονομική του δυναμική καλύπτοντας όλες τις
υποχρεώσεις και διατηρώντας τόσο το γραφείο όσο και τη
γραμματειακή υποστήριξη.
Στο πλαίσιο της επιστημονικής συνεισφοράς μέλη του Συλλόγου
συμμετείχαν σε διαβουλεύσεις νομοσχεδίων, επιτροπές υπουργείων, αναπτύχθηκαν Δελτία τύπου και επιστολές προς την

Πολιτεία και αρμόδιους φορείς ενώ βασική επιτυχία αποτέλεσε
η επαναλειτουργία των επιτροπών και η ανάπτυξη τεύχους
θέσεων καθώς και ο οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών στις μεταφορές.
Τέλος σχετικά με τις δράσεις διάχυσης αναπτύχθηκαν 3 βίντεο,
δεκάδες banner, 3 μνημόνια συνεργασίας με υπουργεία και
φορείς και δεκάδες συμμετοχές συναδέλφων στην τηλεόραση,
σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.
Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έλαβε χώρα, οι προκλήσεις
παραμένουν πολλές και κρίσιμες και αφορούν όλους τους
κλάδους των μεταφορών και όλες τις ειδικότητες συναδέλφων
όπως αποτυπώνονται στις θέσεις των επιτροπών. Παράλληλα
ο ρόλος των συγκοινωνιολόγων στην κοινωνία δείχνει πιο επίκαιρος από ποτέ και ρόλος του ΣΕΣ δεν μπορεί να είναι άλλος
από μια νέα αναπτυξιακή προσέγγιση στα συγκοινωνιακά
θέματα της χώρας και έναν νέο ρόλο των Συγκοινωνιολόγων
σε αυτά.
Σε αυτό το πλαίσιο είμαι πεπεισμένος ότι και την επόμενη
ημέρα το νέο ΔΣ του ΣΕΣ θα συνεχίσει να συνεισφέρει δυναμικά,
με επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις και βιώσιμες λύσεις,
υποστηρίζοντας τα μέλη του, την Πολιτεία και την κοινωνία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σελ.2 Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική υπηρεσία για την υποστήριξη του σχεδιασμού,
της διαχείρισης και της χρήσης συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων σελ.12
Σχεδιάζοντας τις σχολικές μετακινήσεις στο πλαίσιο των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας σελ.27 Διερεύνηση προτιμήσεων ποδηλατών για την επιλογή της
βέλτιστης διαδρομής σελ.36 Νέα μέλη
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ολοκληρωμένη ηλεκτρονική υπηρεσία για
την υποστήριξη του σχεδιασμού, της διαχείρισης
και της χρήσης συστημάτων κοινόχρηστων
ποδηλάτων
Αφροδίτη Σταμέλου*, Ανδρέας Νικηφοριάδης*, Γεωργία Αϋφαντοπούλου*

1. Εισαγωγή
Τα τελευταία έτη, με την πρόοδο της τεχνολογίας αλλά και την είσοδο νέων μέσων όπως τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά πατίνια, η μικροκινητικότητα έχει καταστεί εξαιρετικά δημοφιλής παγκοσμίως
(Lazarus et al., 2020). Όμως, τα συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων αποτελούν την πλέον παραδοσιακή κατηγορία συστημάτων
κοινόχρηστων οχημάτων, έχοντας πολυετή και κομβική λειτουργία σε πολλές πόλεις ανά τον κόσμο. Για τα συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί. Ένας από τους
2 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

πλέον αποδεκτούς είναι αυτός της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατιστών, ο οποίος ορίζει ως σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων την «αυτοεξυπηρετούμενη, βραχυπρόθεσμη και μονής
διαδρομής υπηρεσία ενοικίασης ποδηλάτων που προσφέρεται σε
δημόσιους χώρους με χαρακτηριστικά δικτύου για διάφορες ομάδες-στόχους» (European Cyclists’ Federation, 2012).
Η ιστορία των συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων ξεκινάει τον
Ιούλιο του 1965 στο Άμστερνταμ, με τα γνωστά ως «Λευκά Ποδή-
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λατα» (Witte Fietsen) (DeMaio, 2009). Από τότε μέχρι και σήμερα
ο τρόπος λειτουργίας των συστημάτων αυτών έχει εξελιχθεί σημαντικά και σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα συστήματα
κοινόχρηστων ποδηλάτων μπορούν να διακριθούν στις εξής γενιές
(DeMaio, 2009; Shaheen et al., 2010):
• Πρώτη γενιά: είναι γνωστή ως «Ελεύθερα Ποδήλατα» ή «Λευκά
Ποδήλατα» και πήρε το όνομά της από το πρώτο σύστημα που
λειτούργησε στο Άμστερνταμ, όπου 50 ποδήλατα βάφτηκαν
λευκά και διανεμήθηκαν εντός της πόλης χωρίς να κλειδώνονται
και χωρίς να υπάρχουν σταθμοί. Το σύστημα αυτό απέτυχε και
σταμάτησε να λειτουργεί εξαιρετικά σύντομα έπειτα από συχνά
φαινόμενα φθορών και κλοπών ποδηλάτων. Η γενιά αυτή χαρακτηρίζεται από απουσία κανόνων καθώς τα ποδήλατα παρέμεναν
μονίμως ξεκλείδωτα, στάθμευαν σε τυχαία σημεία και η χρήση
τους ήταν δωρεάν, ενώ υπήρχε πλήρης ανωνυμία των χρηστών.
• Δεύτερη γενιά: τα συστήματα της γενιάς αυτής χαρακτηρίζονται
ως «Συστήματα με κατάθεση κέρματος» και ξεκινάν να εμφανίζονται το 1991 σε πόλεις της Δανίας. Ορόσημο για τη συγκεκριμένη γενιά αποτελεί η έναρξη λειτουργίας του συστήματος
Bycyklen, το 1995 στην Κοπεγχάγη. Η γενιά αυτή παρουσιάζει
σημαντικές βελτιώσεις συγκριτικά με την προηγούμενη και τα

συστήματα πλέον γίνονται πιο αξιόπιστα. Αυτό οφείλεται στη
χρήση σταθμών ποδηλάτων, στους οποίους τα ποδήλατα κλειδώνονται και ενοικιάζονται με την κατάθεση κέρματος, το οποίο
επιστρέφεται στον χρήστη με την παράδοση του ποδηλάτου.
Όμως το πρόβλημα των κλοπών ποδηλάτων παραμένει και σε
αυτή τη γενιά, αν και όχι τόσο έντονο, και οφείλεται στο γεγονός
ότι δεν απαιτείται εγγραφή και ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζεται
ο χρήστης.
• Τρίτη γενιά: τα συστήματα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή χαρακτηρίζονται ως «Συστήματα βασισμένα στην τεχνολογία πληροφοριών». Στόχο της χρήσης τεχνολογιών πληροφοριών
αποτελεί η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίσθηκαν στα συστήματα προηγούμενων γενεών, σχετικά με κλοπές
και φθορές, συλλέγοντας πλέον στοιχεία για τις ενοικιάσεις και
τους χρήστες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση καρτών ή κινητών
τηλεφώνων, μέσω των οποίων πραγματοποιείται η ενοικίαση και
η παράδοση του ποδηλάτου. Το πρώτο σύστημα που έκανε χρήση
των τεχνολογιών πληροφοριών είναι αυτό του Πανεπιστημίου
του Πόρτσμουθ, το 1996. Όμως η ανάπτυξη των συστημάτων της
συγκεκριμένης γενιάς άρχισε το 1998 όταν η διαφημιστική εταιρεία Clear Channel υλοποίησε το σύστημα SmartBike στην πόλη
Ρεν της Γαλλίας. Ορόσημο αποτελεί το έτος 2005, όπου μία άλλη
3 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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διαφημιστική εταιρεία, η JCDecaux, έθεσε σε λειτουργία το σύστημα Velo’v στη Λυών.
• Τέταρτη γενιά: τα χαρακτηριστικά της τελευταίας γενιάς ποδηλάτων
δεν είναι ακόμα πολύ σαφή, αλλά χρησιμοποιείται ο όρος «Συστήματα ανταποκρινόμενα στη ζήτηση και πολυτροπικά». Εκτιμάται
ότι τα κύρια στοιχεία που θα διαφοροποιήσουν τα συστήματα τέταρτης γενιάς από αυτά της προηγούμενης είναι: α) η περαιτέρω
αξιοποίηση της τεχνολογίας, όπως είναι για παράδειγμα η εγκατάσταση συσκευών GPS επί των ποδηλάτων για την καταγραφή
των τροχιών τους και η χρήση ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων, β) η
βελτίωση των μεθόδων ανακατανομής ποδηλάτων, γ) η χρήση
των καρτών συνδυαστικά με άλλα μέσα μεταφοράς, όπως είναι
τα Μ.Μ.Μ. και συστήματα carsharing, δ) η εύκολη και γρήγορη
εγκατάσταση/απεγκατάσταση των σταθμών, έτσι ώστε να τοποθετούνται βάσει της ζήτησης ή η παντελής απουσία σταθερών
σταθμών (dockless). Ιδιαίτερα για τα dockless συστήματα επισημαίνεται η ανάγκη θέσπισης συγκεκριμένων κανόνων, καθώς
η έως τώρα εμπειρία, έχει δείξει ότι η ανεξέλεγκτη στάθμευση
ποδηλάτων δημιουργεί σημαντικά προβλήματα εντός του δομημένου περιβάλλοντος (Zhang et al., 2018; Ma et al., 2018).
Από την περιγραφή των τεσσάρων γενεών γίνεται αντιληπτό το
γεγονός ότι η Ευρώπη είναι πρωτοπόρα όσον αφορά στα συστήματα
κοινόχρηστων ποδηλάτων και σε μεγάλο βαθμό οδήγησε τις εξελίξεις. Αντίθετα, τα συστήματα της Βορείου Αμερικής και της Ασίας
έχουν σαφώς μικρότερη ιστορία, αλλά γνωρίζουν ταχύτατη ανάπτυξη
τα τελευταία χρόνια (Godavarthy and Taleqani, 2017). Επίσης,
γίνεται εύκολα αντιληπτή η σπουδαιότητα των νέων τεχνολογιών
στην εξέλιξη των συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων. Για την
αποτελεσματική λειτουργία συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων
απαραίτητη λοιπόν είναι η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών
εφαρμογών τόσο για την εποπτεία και υποστήριξη της διαχείρισης
του συστήματος όσο και για την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών
στους χρήστες.
Στην κατεύθυνση αυτή και με στόχο την προώθηση της χρήσης ποδηλάτου για καθημερινές ανάγκες μετακίνησης, στο πλαίσιο του
έργου i-bikeshare, αναπτύχθηκε μία ολοκληρωμένη ηλεκτρονική
υπηρεσία για την υποστήριξη του σχεδιασμού, της διαχείρισης και
της χρήσης συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων. Η ολοκληρωμένη ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελείται από μία εφαρμογή κινητού τηλεφώνου και μία πλατφόρμα διαχείρισης. Στόχο της
εργασίας αποτελεί η παρουσίαση των κύριων στοιχείων των δύο
συνιστωσών της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, καθώς κρίνεται ότι τα
στοιχεία αυτά μπορούν να συντελέσουν στη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων και κατ’ επέκταση
στην υιοθέτηση νέων συνηθειών μετακίνησης από τους πολίτες.

2. Περιγραφή εφαρμογής κινητού
τηλεφώνου
Βασικό στόχο της εφαρμογής κινητού τηλεφώνου αποτελεί η
απλοποίηση της διαδικασίας ενοικίασης ποδηλάτου, δίνοντας στον
χρήστη τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες
ενέργειες (αγορά συνδρομής, παραλαβή ποδηλάτου, παράδοση
4 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

ποδηλάτου, πληρωμή) μέσω της εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται
καμία συνδιαλλαγή με προσωπικό της εταιρείας διαχείρισης. Επιπλέον κύριος στόχος της εφαρμογής είναι η ενθάρρυνση της χρήσης ποδηλάτου, μέσω τεχνικών παιχνιδοποίησης, καθώς επίσης
και η άντληση δεδομένων που μπορούν να φανούν χρήσιμα για
την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε ζητήματα που αφορούν
τον συγκοινωνιακό σχεδιασμό και την προώθηση του ποδηλάτου.
Στα επόμενα υποκεφάλαια παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία της
εφαρμογής.

2.1 Αρχική οθόνη
Μέσω της αρχικής οθόνης παρέχονται άμεσα στον χρήστη οι
πλέον χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του συστήματος,
ελαχιστοποιώντας τον χρόνο που απαιτείται για την έναρξη μίας
ενοικίασης. Τα δύο πρώτα στοιχεία που παρατηρεί ο χρήστης είναι
οι θέσεις των σταθμών και το κουμπί «νέα ενοικίαση». Επιλέγοντας
ο χρήστης τον σταθμό της επιθυμίας του, αποκτάει πληροφορία
πραγματικού χρόνου για το πλήθος των διαθέσιμων ποδηλάτων,
αλλά και τον αριθμό των ελεύθερων θέσεων (βλ. Σχήμα 1α).
Επίσης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει την ίδια πληροφορία
συγκεντρωτικά για όλους τους σταθμούς (βλ. Σχήμα 2β) επιλέγοντας
ένα από τα κουμπιά της αρχικής οθόνης. Η πληροφορία αυτή
σχετικά με τους σταθμούς είναι εξαιρετικής σημασίας, ώστε να
γνωρίζει ο χρήστης αν υπάρχει διαθεσιμότητα ποδηλάτων και
ελεύθερων θέσεων για να πραγματοποιήσει την επιθυμητή του
διαδρομή.

Σχήμα 1: α. Πληροφορία για μεμονωμένο σταθμό, β. Πληροφορία για το σύνολο των σταθμών
Ο χρήστης έχοντας επιβεβαιώσει ότι υπάρχει διαθέσιμο ποδήλατο
στον σταθμό αφετηρίας του και αφού έχει φτάσει σε αυτόν, μπορεί
να ξεκινήσει εύκολα μία νέα ενοικίαση, χρησιμοποιώντας το
κουμπί «νέα ενοικίαση». Επιλέγοντάς το, παρουσιάζονται στον
χρήστη δύο εναλλακτικές: α) η πρώτη αφορά ενοικίαση από αυτόματο σταθμό, όπου σε αυτήν την περίπτωση η εφαρμογή ενεργοποιεί την κάμερα του κινητού για να σαρώσει (scan) ο χρήστης
το QR code της κλειδαριάς και να απελευθερώσει το ποδήλατο,
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β) η δεύτερη αφορά ενοικίαση από μη αυτόματο σταθμό, όπου στη
συγκεκριμένη περίπτωση η εφαρμογή εμφανίζει τον προσωπικό
QR code του χρήστη για να γίνει σάρωση από το προσωπικό της
εταιρείας, το οποίο του παραδίδει και το ποδήλατο.

2.2 Στοιχεία χρήστη
Μία από τις σημαντικές επιλογές που υπάρχουν στο κυρίως μενού
της εφαρμογής, είναι αυτή που αναγράφει «ο λογαριασμός μου».
Η συγκεκριμένη επιλογή από τον χρήστη εμφανίζει τρεις νέες επιλογές, οι οποίες παρουσιάζονται στο Σχήμα 2α. Από την πρώτη («ο
λογαριασμός μου») και την τρίτη («ρυθμίσεις λογαριασμού») επιλογή, ο χρήστης μπορεί να δει το προφίλ του (ονοματεπώνυμο,
στοιχεία επικοινωνίας, διαθέσιμο υπόλοιπο) και να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του εφόσον χρειάζεται. Η δεύτερη επιλογή («οι
ενοικιάσεις μου») εμφανίζει ένα πλήρες αρχείο για τον χρήστη
σχετικά με το σύνολο των ενοικιάσεων που έχει πραγματοποιήσει
(βλ. Σχήμα 2β).

Σχήμα 3: α. Στοιχεία οικονομικών συναλλαγών, β. Ιστορικό
συναλλαγών

2.4 Παιχνιδοποίηση
Μία από τις καινοτομίες της εφαρμογής είναι η εισαγωγή στοιχείων
παιχνιδοποίησης. Τα στοιχεία παιχνιδοποίησης συγκεντρώνονται
σε μία καρτέλα, η οποία παρουσιάζεται στον χρήστη μέσω της επιλογής «Bike & Play» από το κυρίως μενού. Όπως φαίνεται από το
Σχήμα 4, η συγκεκριμένη καρτέλα εμφανίζει διάφορες επιλογές,
όπως είναι η προβολή των κανόνων του παιχνιδιού, οι πίνακες κατάταξης των χρηστών βάσει πόντων, οι διαθέσιμες εναλλακτικές
για εξαργύρωση των πόντων, οι πληροφορίες που αφορούν την
ομάδα που ο χρήστης έχει δημιουργήσει ή έχει ενταχθεί και η προβολή στοιχείων που σχετίζονται με την πρόοδό του όσον αφορά
στη χρήση του συστήματος.

Σχήμα 2: α. Στοιχεία λογαριασμού χρήστη, β. Ιστορικό ενοικιάσεων

2.3 Οικονομικές συναλλαγές
Μία επιπλέον εξαιρετικά σημαντική επιλογή του κυρίως μενού
είναι αυτή που αναγράφει «το πορτοφόλι μου». Ουσιαστικά μέσω
αυτής της επιλογής ο χρήστης πραγματοποιεί τις συναλλαγές που
επιθυμεί, ώστε να καταστεί εφικτή η χρήση του συστήματος, καθώς
επίσης παρακολουθεί το σύνολο των συναλλαγών του. Το Σχήμα
3α παρουσιάζει τις επιλογές που εμφανίζονται εντός της καρτέλας
«το πορτοφόλι μου».
Από την πρώτη διαθέσιμη επιλογή, ο χρήστης αποκτάει μία συνολική εικόνα για τις συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει μέσω
της εφαρμογής, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3β. Από τη δεύτερη επιλογή, ο χρήστης προσθέτει χρήματα στον λογαριασμό του για
χρήση των υπηρεσιών του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων,
ενώ από την τελευταία επιλογή καθίσταται δυνατή η απόκτηση
συνδρομής στο σύστημα και κατ’ επέκταση των σχετικών παρεχόμενων προνομίων.
Σχήμα 4: Στοιχεία παιχνιδοποίησης

5 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Δύο σημαντικά στοιχεία παιχνιδοποίησης που μπορούν να ενθαρρύνουν τη χρήση του ποδηλάτου είναι η διαμόρφωση πινάκων κατάταξης των χρηστών και η κατάκτηση «παρασήμων». Όσον
αφορά στους πίνακες κατάταξης, σκόπιμη θεωρήθηκε η διαμόρφωση διαφόρων πινάκων με βάση το προφίλ των χρηστών και πιο
συγκεκριμένα βάσει της σχέσης τους με το ποδήλατο όταν ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή.
Ο στόχος αυτής της διάκρισης είναι να μην υπάρξουν φαινόμενα
απογοήτευσης των αρχάριων χρηστών όταν συναγωνίζονται με
χρήστες με μεγάλη ποδηλατική εμπειρία. Το Σχήμα 5 παρουσιάζει
τους διαθέσιμους πίνακες κατάταξης. Αναφορικά με τα «παράσημα», ο στόχος τους είναι παρόμοιος με αυτόν των πόντων, δηλαδή να ενθαρρύνουν τη χρήση ποδηλάτου αλλά και να
υποστηρίξουν τη διαχείριση του συστήματος (π.χ. παραδίδοντας
ένα ποδήλατο σε σταθμό που υποδεικνύει ο διαχειριστής μέσω ειδοποίησης στην εφαρμογή).
Ορισμένα από τα «παράσημα» που διατίθενται παρουσιάζονται στο
Σχήμα 6.

6 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Σχήμα 5: Πίνακες κατάταξης χρηστών
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Σχήμα 7: Επισήμανση προβληματικού ποδηλάτου

3. Περιγραφή πλατφόρμας
διαχείρισης
Σχήμα 6: Διαθέσιμα «παράσημα»

2.5 Πληθοπορισμός
Η διαδραστική αλληλεπίδραση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων και χρηστών, ενισχύεται πέρα από τα στοιχεία παιχνιδοποίησης
και από τα στοιχεία πληθοπορισμού. Μέσω του πληθοπορισμού
επιδιώκεται η συγκέντρωση, από τους χρήστες, χρήσιμων δεδομένων
τόσο για τις ποδηλατικές υποδομές της πόλης όσο και για το ίδιο
το σύστημα. Όσον αφορά στις υποδομές της πόλης, η εφαρμογή
δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να επισημάνει κάποιο πρόβλημα
που εντόπισε κατά τη χρήση ποδηλάτου, αλλά και να αξιολογήσει
σε μία κλίμακα 5 βαθμίδων τη διαδρομή που ακολούθησε.
Πιο συγκεκριμένα, όταν μία ενοικίαση είναι σε εξέλιξη, στην
αρχική οθόνη εμφανίζεται συγκεκριμένη επιλογή, όπου επιλέγοντάς
την παρουσιάζεται στον χρήστη μία λίστα τεσσάρων πιθανών προβλημάτων στην ποδηλατική υποδομή. Μέσω της διαδικασίας
αυτής, ο χρήστης μπορεί να επισημάνει το πρόβλημα που συνάντησε,
το οποίο και συνδέεται με τη γεωγραφική θέση του από την
εφαρμογή για να προσδιορισθούν θέσεις που εμφανίζουν σημαντικά
προβλήματα.
Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της ενοικίασης, εμφανίζεται
στον χρήστη μήνυμα που τον καλεί να αξιολογήσει τη διαδρομή.
Και σε αυτήν την περίπτωση η βαθμολογία συνδέεται με τη
διαδρομή παρέχοντας έτσι πολύτιμη πληροφορία σχετικά με το
ποιες διαδρομές βαθμολογούνται ικανοποιητικά, επιτρέποντας
μάλιστα την αναγνώριση στοιχείων των οδών που συντελούν στη
διαμόρφωση ενός ικανοποιητικού περιβάλλοντος για χρήση ποδηλάτου. Όσον αφορά στη λειτουργία του ίδιου του συστήματος,
μέσω της εφαρμογής δίνεται στους χρήστες η δυνατότητα να επισημάνουν ένα προβληματικό ποδήλατο που εντόπισαν, αναφέροντας
και συγκεκριμένα το πρόβλημα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.

Η δεύτερη κύρια συνιστώσα της ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής
υπηρεσίας είναι η πλατφόρμα διαχείρισης του συστήματος. Σε
αντίθεση με την εφαρμογή, η πλατφόρμα δεν απευθύνεται σε
χρήστες, αλλά σε διαχειριστές συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων. Η πλατφόρμα διαχείρισης, πέρα από τις συμβατικές λειτουργίες εποπτείας του συστήματος περιλαμβάνει εργαλεία ανάλυσης δεδομένων που επιτρέπουν στους διαχειριστές να λαμβάνουν
αποφάσεις που καθοδηγούνται από τα δεδομένα και να λειτουργούν
προληπτικά. Στα επόμενα υποκεφάλαια παρουσιάζονται τα εργαλεία
ανάλυσης δεδομένων που εμπεριέχονται στην πλατφόρμα διαχείρισης.

3.1 Εργαλείο επεξεργασίας και ανάλυσης ιστορικών
δεδομένων
Το εργαλείο επεξεργασίας και ανάλυσης ιστορικών δεδομένων
εξάγει χρήσιμα αποτελέσματα, με τη χρήση περιγραφικής στατιστικής, από τις αναλύσεις των στοιχείων σχετικά με τους χρήστες
του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων, τις ενοικιάσεις που
πραγματοποιούνται, τους σταθμούς κοινόχρηστων ποδηλάτων που
επιλέγονται, καθώς και τα ποδήλατα που χρησιμοποιούνται σε
κάθε ενοικίαση.
Όσον αφορά στα ποδήλατα του συστήματος, το εργαλείο παρέχει
πληροφορίες για επιλεγμένο χρονικό διάστημα (από την έναρξη
λειτουργίας του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων μέχρι και
σήμερα) σχετικά με τη διάρκεια ενοικίασης ανά ποδήλατο (λεπτά/
ποδήλατο) καθώς και τη διανυθείσα απόσταση ανά ποδήλατο
(χλμ./ποδήλατο). Η πληροφορία οπτικοποιείται (βλ. Σχήμα 8) με
τη μορφή διαγράμματος.
Επιπλέον, το εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα ταξινόμησης των ποδηλάτων ανάλογα με τη χρήση τους. Πιο αναλυτικά, για κάθε ποδήλατο εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό
7 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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αριθμό ενοικιάσεων για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα, την εκτίμηση της διανυθείσας απόστασης (σε χιλιόμετρα) και τη χρονική
διάρκεια των ενοικιάσεων (σε λεπτά). Ο χρήστης του εργαλείου
μπορεί να επιλέξει το φίλτρο με το οποίο θέλει να ταξινομηθούν
τα ποδήλατα και το εργαλείο επιστρέφει τις σχετικές πληροφορίες.
Η πληροφορία οπτικοποιείται με τη μορφή πίνακα. Για παράδειγμα,
ως φίλτρο μπορεί να οριστεί «η συνολική διανυθείσα απόσταση
να είναι > 300 χλμ». Στην περίπτωση αυτή το εργαλείο εξάγει όλα
τα ποδήλατα που πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το χρονικό διάστημα το οποίο έχει επιλεγεί
ως περίοδος αναφοράς. Αξίζει να αναφερθεί, πως τα φίλτρα λει-

τουργούν και συνδυαστικά, π.χ. το εργαλείο έχει τη δυνατότητα να
εξάγει τα ποδήλατα που έχουν διανύσει απόσταση μεγαλύτερη των
400 χιλιομέτρων με αριθμό ενοικιάσεων μεγαλύτερο από 30.
Με βάση τα παραπάνω, ο διαχειριστής μπορεί να εξάγει χρήσιμα
συμπεράσματα για τη χρήση του στόλου του και να υποστηριχθεί
στη διαδικασία συντήρησης των ποδηλάτων. Σύμφωνα με τον
αριθμό των χιλιομέτρων ή/και τον αριθμό των ενοικιάσεων που
αντιστοιχούν σε κάθε ποδήλατο, ο διαχειριστής μπορεί να αποφασίσει ποια ποδήλατα χρειάζονται συντήρηση ή/και αντικατάσταση.

Σχήμα 8: Διαγραμματική απεικόνιση πληροφοριών σχετικών με τη διάρκεια ενοικίασης και τη διανυθείσα απόσταση ανά ποδήλατο
Αντίστοιχες πληροφορίες συγκεντρώνονται, αναλύονται και οπτικοποιούνται και για τους χρήστες του συστήματος. Οι πληροφορίες
και σε αυτήν την περίπτωση, παρέχονται για το επιλεγμένο χρονικό
διάστημα, ενώ μπορεί να αφορά όλους τους χρήστες ή συγκεκριμένη κατηγορία αυτών με βάση το φύλο ή/ και την ηλικία τους. Για
κάθε χρήστη το εργαλείο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την
ημερομηνία πραγματοποίησης της τελευταίας ενοικίασης, τον συνολικό αριθμό των ενοικιάσεων, τη συνολική διάρκεια των ενοικιάσεων (σε λεπτά) και την εκτίμηση της συνολικής διανυθείσας
απόστασης (σε χιλιόμετρα). Επιπλέον, το εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα ταξινόμησης των χρηστών με βάση οποιοδήποτε από τα
ανωτέρω κριτήρια καθώς και με βάση συνδυασμό τιμών στα ανωτέρω κριτήρια. Τέλος, όσον αφορά στους χρήστες, το εργαλείο

8 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

υπολογίζει το ποσοστό και τον ακριβή αριθμό των χρηστών που
έχουν πραγματοποιήσει συγκεκριμένο αριθμό διαδρομών, όπως
φαίνεται στο Σχήμα 9.
Με βάση τα παραπάνω, ο διαχειριστής είναι σε θέση να γνωρίζει
το προφίλ των χρηστών που πραγματοποιούν συγκεκριμένο
αριθμό μετακινήσεων και να διαμορφώνει πολιτικές προώθησης
και τιμολόγησης των υπηρεσιών του ανάλογα με την κατηγορία
χρηστών στους οποίους απευθύνεται σε κάθε περίπτωση. Επιπλέον, μέσω του εργαλείου, ο διαχειριστής αναγνωρίζει τους τακτικούς και ανενεργούς χρήστες του συστήματος και έχει τη
δυνατότητα να προχωρά στην επιβράβευσή τους ή στην παροχή
κινήτρων για την επιστροφή τους στο σύστημα, αντίστοιχα.
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Σχήμα 9: Χρήστες και αριθμός ενοικιάσεων
Το εργαλείο επεξεργασίας και ανάλυσης ιστορικών δεδομένων
παρέχει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τις ενοικιάσεις του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων και τους σταθμούς από και
προς τους οποίους αυτές πραγματοποιούνται. Η πληροφορία, και
σε αυτήν την περίπτωση, παρέχεται για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα, ενώ μπορεί να αφορά όλους τους χρήστες ή συγκεκριμένη
κατηγορία αυτών με βάση το φύλο ή/και την ηλικία τους. Πιο συγκεκριμένα, η πληροφορία που λαμβάνει ο διαχειριστής μέσω των

αναλύσεων του συγκεκριμένου εργαλείου σχετίζεται με:
• το πλήθος των ενοικιάσεων που εκκινούν και τερματίζουν σε
κάθε σταθμό,
• την κατανομή της διάρκειας των ενοικιάσεων,
• την κατανομή του πλήθους των ενοικιάσεων ανά ώρα, ημέρα
και μήνα,
• το πλήθος των ενοικιάσεων ανά ζεύγος σταθμού εκκίνησης και
τερματισμού (βλ. Σχήμα 10).

Σχήμα 10: Πλήθος ενοικιάσεων ανά ζεύγος σταθμού εκκίνησης και τερματισμού

3.2 Εργαλείο βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης της ζήτησης τρέχοντα καιρικά δεδομένα καθώς και καιρικών προβλέψεων, το
Το συγκεκριμένο εργαλείο διευκολύνει τον διαχειριστή του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στην πραγματοποίηση πρόβλεψης σχετικά με τον αριθμό των ενοικιάσεων που αναμένεται να
εκκινήσουν και να τερματιστούν σε κάθε σταθμό του συστήματος,
σε διάστημα τριών ωρών. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιεί ιστορικά
καιρικά δεδομένα για την πόλη της Θεσσαλονίκης καθώς και ιστορικά δεδομένα ενοικιάσεων του συστήματος που λειτουργεί στη
Θεσσαλονίκη (στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του μοντέλου
πρόβλεψης περιέχονται στην αναφορά Boufidis et al., 2020).
Με βάση τα ανωτέρω και με τη χρήση στοιχείων σχετικών με τα

εργαλείο πραγματοποιεί βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της ζήτησης
σε κάθε σταθμό. Ο χρήστης του εργαλείου μπορεί να επιλέξει την
επιθυμητή ημέρα πρόβλεψης (με ένα εύρος 5 ημερών) και το επιθυμητό χρονικό διάστημα (διαθέσιμες επιλογές ανά διαστήματα
τριών ωρών). Επιλέγοντας την ημέρα και τη χρονική περίοδο, υπολογίζονται οι προβλεπόμενες εκκινήσεις και τερματισμοί σε κάθε
σταθμό. Η πληροφορία οπτικοποιείται με τη μορφή (βλ. Σχήμα 11)
χάρτη δίνοντας στον διαχειριστή τη δυνατότητα να κατανέμει προνοητικά τους πόρους του.
9 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Σχήμα 11: Χάρτης με τις προβλεπόμενες εκκινήσεις και τερματισμούς σε κάθε σταθμό

3.3 Εργαλείο ανακατανομής ποδηλάτων

Aifadopoulou et al., 2020a και Aifadopoulou et al., 2020b).

Τα αποτελέσματα του εργαλείου βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης της
ζήτησης χρησιμοποιούνται ως δεδομένα εισόδου στο εργαλείο
ανακατανομής ποδηλάτων. Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι η
διαμόρφωση προτάσεων για τη μεταφορά ποδηλάτων μεταξύ των
σταθμών ακολουθώντας τη βέλτιστη διαδρομή και λαμβάνοντας
υπόψη χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς. Εκτός από τα αποτελέσματα της πρόβλεψης ζήτησης, ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για το εργαλείο ανακατανομής ποδηλάτων χρησιμοποιεί
τις πραγματικές αποστάσεις μεταξύ των σταθμών, όπως αυτές προκύπτουν από χάρτες Google maps και Open Street Maps (στοιχεία
για τον αλγόριθμο ανακατανομής περιέχονται στις αναφορές

Αρχικά ο χρήστης του εργαλείου επιλέγει ανανέωση στον αριστερά πίνακα που εμφανίζεται (βλ. Σχήμα 12), ώστε να υπολογιστεί ο αριθμός των ποδηλάτων που είναι διαθέσιμα τη δεδομένη
χρονική στιγμή σε κάθε σταθμό. Εν συνεχεία, επιλέγει ανανέωση
και στον δεξιά πίνακα (βλ. Σχήμα 12), ώστε να λάβει τα τελικά
αποτελέσματα της ανακατανομής, δηλαδή έναν πίνακα με καθοδήγηση σχετικά με το πόσα ποδήλατα θα πρέπει να παραδοθούν
και να παραληφθούν σε/από κάθε σταθμό και ακολουθώντας
ποια διαδρομή.

Σχήμα 12: Πίνακες εργαλείου ανακατανομής ποδηλάτων

4. Συμπεράσματα
Η έως σήμερα εξέλιξη των συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων,
φανερώνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αναβαθμιστεί
σημαντικά και αυτό οφείλεται κυρίως στην αξιοποίηση της τεχνολογίας. Η βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποστήριξης

10 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

της λειτουργίας των συστημάτων κοινοχρήστων ποδηλάτων
εκτιμάται ότι θα είναι αυτή που θα συμβάλλει στην περαιτέρω
ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Μέσω της εξέλιξης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μπορεί να επιτευχθεί τόσο η απλοποίηση
και αυτοματοποίηση των διαδικασιών για τον χρήστη όσο και η
βελτιστοποίηση της διαχείρισης του συστήματος.
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Σε αυτή την κατεύθυνση, η ολοκληρωμένη ηλεκτρονική υπηρεσία
που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, επιχειρεί την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνικών (παιχνιδοποίηση, πληθοπορισμός) και
εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και βελτιστοποίησης. Εκτιμάται
ότι η υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων σαν αυτή που παρουσιάζεται στην εργασία μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση
της λειτουργίας συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων και κατ’
επέκταση στην αύξηση του μεριδίου αγοράς τους.
Αντικείμενο μελλοντικής έρευνας αποτελεί η αξιολόγηση της
εφαρμογής από τους ίδιους τους χρήστες, ώστε να κατανοηθεί κατά
πόσο εξυπηρετεί τις ανάγκες τους και κατά πόσο έχει επίπτωση στη
χρήση κοινόχρηστου ποδηλάτου. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί
αξιολόγηση των εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, πραγματοποιώντας σύγκριση του κόστους που απαιτείται για την ανακατανομή
των ποδηλάτων με/χωρίς την υιοθέτηση των εργαλείων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ02831). Οι συγγραφείς θα ήθελαν επίσης να ευχαριστήσουν την
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εφαρμογής.
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ςχεδιάζοντας τις σχολικές μετακινήσεις
στο πλαίσιο των ςχεδίων Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας
Ελ. Βεράνη*, Α. Νικολαΐδου*, Αλ. Σδουκόπουλος*, Π. Παπαϊωάννου*, Ι. Πολίτης*

1. Εισαγωγή
TΗ διόγκωση της αυτοκίνησης ειδικότερα μετά τα μέσα του 20ου
αιώνα επέφερε σοβαρές πιέσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον, καθώς και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, όπως
η υπερβολική κατανάλωση ενέργειας, οι εκπομπές ρύπων και
αερίων θερμοκηπίου, τα ατυχήματα, ο θόρυβος, η οπτική όχληση,
η αποκοπή του αστικού ιστού και ο κοινωνικός αποκλεισμός
κάποιων πληθυσμιακών ομάδων. Προς άμβλυνση των φαινομένων
αυτών η Ευρωπαϊκή στρατηγική (European Commission, 2011)
προωθεί ένα νέο εργαλείο σχεδιασμού, το οποίο είναι ικανό να
12 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε Σ..Σ.

διαχειριστεί τις προκλήσεις και τα προβλήματα συγκοινωνιακού
σχεδιασμού σε αστικές περιοχές με αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο,
τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τα ΣΒΑΚ διαφοροποιούνται από τον μέχρι τώρα παραδοσιακό σχεδιασμό των
μεταφορών, καθώς δίνουν έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών
και των εμπλεκομένων φορέων, στον συντονισμό μεταξύ πολιτικών
διαφορετικών τομέων (συγκοινωνιακού σχεδιασμού, χρήσεων
γης, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, κοινωνικής πολιτικής, υγείας
κτλ.) και μεταξύ των διαφόρων αρχών σχεδιασμού, προάγουν τον
μακροχρόνιο σχεδιασμό και υιοθετούν ένα όραμα. Επιπλέον, ενώ
ο τυπικός σχεδιασμός των μεταφορών είναι εστιασμένος στη μη-
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χανοκίνητη κυκλοφορία και ασχολείται με την έννοια της κινητικότητας, τα ΣΒΑΚ αντικαθιστούν αυτήν την έννοια με την προσβασιμότητα την ίση δηλαδή αντιμετώπιση κατά το δυνατόν όλων
των ομάδων πολιτών και μετακινουμένων με στόχο τη δημιουργία
ενός περιβάλλοντος προσπελάσιμου από όλους τους πολίτες με
συνθήκες ασφάλειας ειδικότερα όσον αφορά τις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο μια ανθρωποκεντρική
διάσταση στον σχεδιασμό (European Platform on Sustainable
Urban Mobility Plans, 2019).
Ευάλωτες ομάδες θεωρούνται εκείνες που είναι εκτεθειμένες σε
μεγαλύτερους κινδύνους απ’ ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού
και περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων άτομα με μειωμένη κινητικότητα,
παιδιά και νέοι, ηλικιωμένοι κ.λπ. (European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans, 2020). Στο πλαίσιο αυτό στα προτεινόμενα από τα ΣΒΑΚ μέτρα ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στα
σχολικά συγκροτήματα καθώς με αυτά σχετίζονται πολλές κοινωνικές
ομάδες, γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, με τους τελευταίους να
συνιστούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα καθώς χαρακτηρίζονται
από μία ιδιάζουσα κυκλοφοριακή συμπεριφορά.

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση του αυτοκινήτου έχει επηρεάσει
και τον τρόπο μετακίνησης από/προς τις σχολικές μονάδες. Στις
Η.Π.Α. ο αριθμός των μαθητών που μετακινούνταν από/προς το
σχολείο πεζή ή με ποδήλατο μειώθηκε κάτω από το 15% το 2001,
σε σχέση με το 1969 που έφτανε το 42% (Mc Donald, 2008). Οι
γονείς προτιμούν το ΙΧ αυτοκίνητο ακόμη και για απόσταση
μικρότερη των 2 μιλίων (60%) (Mc Donald and Aalborg, 2009).
Παράλληλα, στην Αγγλία η χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου για τη μετακίνηση από/προς το σχολείο διπλασιάστηκε την τελευταία εικοσαετία
(Kumar et al, 2020), ενώ στο Πεκίνο η κυκλοφορία των οχημάτων
μειώνεται κατά 20% τις ημέρες μη λειτουργίας των σχολείων
γεγονός που οδηγεί και στη μείωση της συγκέντρωσης αιωρούμενων
σωματιδίων PM10 στην ατμόσφαιρα (Lu, San and Zheng, 2017).
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 1 στα 5 παιδιά παγκοσμίως να πάσχουν
από παχυσαρκία (WHO, 2018), 93% των παιδιών παγκοσμίως να
είναι εκτεθειμένα σε κακή ποιότητα αέρα (WHO, 2018b), ενώ
έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το 2019 και το 2020 από το
King Institute του Λονδίνου και το Πανεπιστήμιο του Surrey αντίστοιχα, σε μαθητές Δημοτικών σχολείων κατέδειξαν ότι τα παιδιά
είναι εκτεθειμένα σε μεγαλύτερη συγκέντρωση ατμοσφαιρικής
ρύπανσης κατά τη διάρκεια των καθημερινών μετακινήσεων
13 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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από/προς το σχολείο με τους γονείς που οδηγούν από/προς το
σχολείο να επιβαρύνουν περαιτέρω την ποιότητα του αέρα πέριξ
των σχολικών μονάδων, καθώς δεν σβήνουν τους κινητήρες των
οχημάτων τους κατά την αναμονή τους έξω από αυτά (Kumar et
al., 2020; Varaden et al., 2019).
Πολλοί παράγοντες είναι εκείνοι που αποτρέπουν τις ήπιες μορφές
μετακίνησης από/προς το σχολείο. Έρευνα σε εθνικό επίπεδο
στις Η.Π.Α. το 2005 κατέδειξε ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με
τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία είναι ο δεύτερος σημαντικότερος
παράγοντας που οι γονείς δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να μεταβούν πεζή στο σχολείο πίσω από την απόσταση. Το 2013, 288
πεζοί και ποδηλάτες ηλικίας έως 14 ετών σκοτώθηκαν και περίπου
15.000 στην ίδια ηλικιακή ομάδα τραυματίστηκαν ενώ περπατούσαν
ή ποδηλατούσαν στις Η.Π.Α. (Safe Routes National Center for
Safe Routes to School, 2005). Έρευνες του ΑΠΘ τις περιόδους
2002-2003 και 2005-2006 στον Δήμο Καλαμαριάς, στην ευρύτερη
περιοχή της Θεσσαλονίκης και στον Δήμο Λάρισας αντίστοιχα κατέδειξαν ότι μόνο το 24% των μαθητών νιώθουν ασφαλείς κατά τη
μετακίνησή τους από/προς το σχολείο με την υψηλή ταχύτητα
οχημάτων, τον αυξημένο όγκο κυκλοφορίας, τα ανεπαρκή πεζοδρόμια, την απουσία διαβάσεων πεζών και το περιορισμένο οπτικό
πεδίο λόγω στάθμευσης να είναι οι βασικοί λόγοι που δηλώθηκαν
από τους μαθητές (Basbas and Kokkalis, 2007). Άλλωστε, τα
οδικά τροχαία ατυχήματα είναι μία από τις βασικές αιτίες θανάτων
και στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια του 2019, 12 πεζοί ηλικίας
έως 14 ετών σκοτώθηκαν και 171 τραυματίστηκαν σε οδικό
τροχαίο ατύχημα (ΕΛΣΤΑΤ, 2019).
Προς αυτήν την κατεύθυνση παγκοσμίως υλοποιούνται πλήθος
προγραμμάτων όπως: “Safe Routes to School (SRTS)” που εφαρμόζεται στις Η.Π.Α. από το 2005 (Safe Routes National Center
for Safe Routes to School, 2005), “CIVITAS 2MOVE2”, όπως αυτό
σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στη Μάλαγα της Ισπανίας την
περίοδο 2012 – 2016 (CIVITAS, 2016), “School chance” το 2017
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(Interreg Europe, 2016), καθώς και καινοτόμες πρακτικές που
προωθούν ήπιες μορφές μετακίνησης από/προς το σχολείο με
απώτερο σκοπό τη δημιουργία ασφαλών διαδρομών και την ενθάρρυνση των μαθητών να στραφούν προς πιο βιώσιμους τρόπους
μετακίνησης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το “Walking School
Bus” - «λεωφορείο με τα πόδια» που λειτουργεί όπως μια τυπική
λεωφορειακή γραμμή με ενδιάμεσες στάσεις για την «επιβίβαση»
των μαθητών με έναν ή περισσότερους γονείς να αναλαμβάνουν
να καθοδηγήσουν την ομάδα προς το σχολείο (MeglioMilano,
2017) και η “Idle - Free Zone” – «Ζώνη χαμηλών ρύπων» που απαγορεύει προσωρινά τη στάση οχημάτων μπροστά στην είσοδο του
σχολείου με στόχο τη αποφυγή επιβάρυνσης της ποιότητας αέρα
στην περιοχή (Mid-America Regional Council, 2018).
Σε εθνικό επίπεδο, το 2013 έχουμε την έκδοση των «Τεχνικών
Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον
για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων
και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της
οδικής ασφάλειας» (ΦΕΚ 2302/16-09-2013) με στόχο την κατά
το δυνατόν ασφαλέστερη μετακίνηση των παιδιών από/προς το
σχολείο.
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τα
χαρακτηριστικά των σχολικών μετακινήσεων, το αντιληπτό αίσθημα
ασφάλειας των μετακινουμένων (μαθητών και γονέων) και την
προσφερόμενη εξυπηρέτηση σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές
με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όσον αφορά στις χρήσεις γης
που αναπτύσσονται στην περιοχή, στον υφιστάμενο κυκλοφοριακό
φόρτο και στις παρεχόμενες υποδομές στο οδικό δίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, στις υπό διερεύνηση περιοχές ανήκουν: μία πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή που αποτελεί κομμάτι ενός ευρύτερου
πολεοδομικού συγκροτήματος (Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης),
μία πόλη μεσαίου μεγέθους (Σέρρες), ένας οικισμός μικρού μεγέθους (Λαγκαδάς) και μία αγροτική περιοχή (Δήμος Χαλκηδόνος)
που βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
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Για κάθε περιοχή μελέτης, υπολογίστηκαν βασικοί ποιοτικοί και
ποσοτικοί δείκτες που σχετίζονται με την υποδομή και τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων από/προς τις σχολικές μονάδες.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ΣΒΑΚ που εκπονήθηκαν στις εξεταζόμενες περιοχές, υπολογίστηκαν βασικοί ποσοτικοί δείκτες που
σχετίζονται με την προσφερόμενη υποδομή, ενώ όσον αφορά το
αντιληπτό επίπεδο εξυπηρέτησης της προσφερόμενης υποδομής
κατά τη μετακίνηση από/προς το σχολείο, στο πλαίσιο έρευνας
ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε στις εξεταζόμενες περιοχές, καταγράφηκαν οι συνθήκες μετακίνησης, οι απόψεις, τα
προβλήματα, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των γονέων κατά
τη μετακίνηση των παιδιών τους.
Η συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση του προσφερόμενου με το
αντιληπτό επίπεδο εξυπηρέτησης μπορεί να αναδείξει κρίσιμα
πλεονεκτήματα και αδυναμίες σε κάθε περιοχή μελέτης. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων
για τον σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών και μέτρων αναφορικά
με τον σχεδιασμό της σχολικής μετακίνησης με στόχο την αύξηση
του ποσοστού των μαθητών που μετακινείται από/προς τις σχολικές
μονάδες με βιώσιμους τρόπους μετακίνησης και με συνθήκες
άνεσης και ασφάλειας.

2. Περιοχές θεώρησης
Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης δημιουργήθηκε την 01.01.2011,
ύστερα από τη συνένωση των Δήμων α) Αμπελοκήπων και β) Μενεμένης που σήμερα αποτελούν τις ομώνυμες Δημοτικές Ενότητες
(ΔΕ) και τα διοικητικά όρια του περικλείουν έκταση 9.792 στρεμμάτων. Αμφότεροι οι οικισμοί Αμπελοκήπων και Μενεμένης χαρακτηρίζονται ως αστικοί, δηλαδή διαθέτουν πληθυσμό μεγαλύτερο
των 10.000 κατοίκων (Αμπελόκηποι - 37.381 & Μενεμένη 14.746 κάτοικοι). Σύμφωνα με στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού
2011 (ΕΣΥΕ), ο Μόνιμος Πληθυσμός του ανέρχεται σε 52.127 κατοίκους καταγράφοντας μείωση 10,36% το χρονικό διάστημα
2001-2011. Όσον αφορά την πληθυσμιακή πυκνότητα αυτή διαμορφώνεται το 2011 στα 5.323 άτομα/km2 (53 άτομα/Ha) γεγονός
που φανερώνει μια ιδιαιτέρως πυκνοκατοικημένη περιοχή.
Ειδικότερα, η ΔΕ Αμπελοκήπων έχει αναπτυχθεί πλήρως οικιστικά
και κυρίαρχη χρήση αποτελεί η κατοικία. Αντίθετα η ΔΕ Μενεμένης
λόγω της διέλευσης κύριων οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων
εισόδου στην πόλη της Θεσσαλονίκης (η περιοχή της ΔΕ Μενεμένης
αποτελεί τη «Δυτική Είσοδο» στην πόλη της Θεσσαλονίκης) χαρακτηρίζεται από περιορισμένη οικιστική ανάπτυξη (εντός σχεδίου
περιοχή) συγκεντρώνοντας ένα μικρό τμήμα αστικών περιοχών
κατοικίας, το οποίο παρουσιάζει σημαντικές ασυνέχειες, ενώ η
υπόλοιπη περιοχή συγκεντρώνει κυρίως χρήσεις εξωαστικού χαρακτήρα, κυρίως διαμετακόμισης και αποθήκευσης, σε συνδυασμό
με κάποιες χρήσεις του δευτερογενή τομέα (Δήμος Αμπελοκήπων
- Μενεμένης, 2018).
Η πόλη των Σερρών είναι μια πόλη μεσαίου μεγέθους, με τον
Μόνιμο Πληθυσμό της να ανέρχεται στους 58.287 κατοίκους κατά
την Απογραφή Πληθυσμού 2011 (ΕΣΥΕ) καταγράφοντας μια αύξηση
της τάξεως του 4,1% την τελευταία απογραφική δεκαετία 2001-

2011. Σε αυτήν συγκεντρώνεται το 76% του πληθυσμού του ομώνυμου Δήμου, του οποίου και αποτελεί έδρα του. Όσον αφορά
στην πληθυσμιακή πυκνότητα, για την Δ.Κ. Σερρών, όπου ανήκουν
οι Σέρρες αυτή διαμορφώνεται το 2011 σε 232,85 κάτ./km2.
Η πόλη των Σερρών αναπτύσσεται και εκτείνεται ουσιαστικά μεταξύ
τριών φυσικών και ενός τεχνητού ορίου και την τελευταία εικοσαετία
έχει γνωρίσει έντονη οικιστική ανάπτυξη. Επικρατούσα χρήση
είναι αυτή της αμιγούς κατοικίας, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία
του εγκεκριμένου ΓΠΣ Δ. Σερρών για τις βασικές χρήσεις γης
στην πόλη ισχύουν τα εξής ποσοστά: Πολιτιστικές λειτουργίες:
1,3%, Αστικό πράσινο - πλατείες: 3,5%, Περιαστικό πράσινο: 0,4%,
Τουρισμός - Αναψυχή: 0,4% (Δήμος Σερρών, 2019).
Ο οικισμός του Λαγκαδά είναι ένας οικισμός μικρού μεγέθους με
τον Μόνιμο Πληθυσμό του να ανέρχεται στους 7.764 κατοίκους
σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού 2011 (ΕΣΥΕ) καταγράφοντας
μια αύξηση της τάξεως του 7,0% την τελευταία απογραφική
δεκαετία 2001-2011. Σε αυτόν συγκεντρώνεται περίπου το 19%
του πληθυσμού του ομώνυμου Δήμου, του οποίου αποτελεί τον
μεγαλύτερο πληθυσμιακά οικισμό του καθώς και την έδρα του.
Όσον αφορά στην πληθυσμιακή πυκνότητα αυτή διαμορφώνεται
σε 39,15 άτ./km2 το 2011 για τη Δ.Κ. Λαγκαδά.
Ο οικισμός του Λαγκαδά Δήμου χαρακτηρίζεται ως ημιαστικός οικισμός και είναι χωροθετημένος σε μια απόσταση 20 χλμ. περίπου
από το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης αποτελώντας κέντρο
εμπορίου και υπηρεσιών όχι μόνο του Δήμου Λαγκαδά, αλλά και
για μια σειρά οικισμών χωροθετημένων στους όμορους Δήμους.
Σχετικά με τη λειτουργική οργάνωση επικρατεί η χρήση Α΄
κατοικίας, η οποία οργανώνεται συνήθως γύρω από ένα τοπικό
κέντρο στις περιφερειακές Πολεοδομικές Ενότητες (Δήμος Λαγκαδά,
2019).
Ο Δήμος Χαλκηδόνος δημιουργήθηκε την 01.01.2011, ύστερα
από τη συνένωση των Δήμων α) Κουφαλίων, β) Χαλκηδόνας, γ)
Αγίου Αθανασίου και τα διοικητικά όρια του περικλείουν έκταση
391,5 τ.χλμ. Περιλαμβάνει 17 οικισμούς με το σύνολο των δημοτικών/τοπικών κοινοτήτων να χαρακτηρίζονται ως πεδινές. Πρόκειται,
κατά βάση, για μία αγροτική περιοχή με παραπλήσια χαρακτηριστικά
ανάπτυξης σε κάθε μια Δημοτική Ενότητα και κυρίως στις έδρες
των πρώην Δήμων. Έδρα του Δήμου είναι τα Κουφάλια, τα οποία
συγκεντρώνουν πολλές υπηρεσίες και λειτουργούν ως τοπικό
κέντρο για την ευρύτερη περιοχή, ενώ ο Άγιος Αθανάσιος και η
Χαλκηδόνα, που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Μητροπολιτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, λειτουργούν συμπληρωματικά ως περιφερειακά κέντρα.
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού 2011 (ΕΣΥΕ), ο Μόνιμος
Πληθυσμός του Δήμου είναι ίσος με 33.673 κατοίκους Το 43,81%
αυτού συγκεντρώνεται στη Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου, το 31,42% στη
Δ.Ε. Κουφαλίων και το υπόλοιπο 24,77% στη Δ.Ε. Χαλκηδόνας. Ο
πολυπληθέστερος οικισμός είναι τα Κουφάλια με 7.850 κατοίκους
δεύτερος στην κατάταξη ο Άγιος Αθανάσιος με 4.967 κατοίκους.
και ακολουθούν με πληθυσμό λίγο μεγαλύτερο από 3.000
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κατοίκους η Χαλκηδόνα, η Γέφυρα και η Νέα Μεσημβρία (3.094,
3.059 και 3.050 κατοίκους αντίστοιχα). Σημειώνεται δε ότι σχεδόν
ο μισός πληθυσμός του Δήμου (47,90%) διαμένει στις τρεις έδρες
των Δ.Ε., ενώ υπάρχουν 10 οικισμοί με <2000 κατοίκων γεγονός
που χρήζει ειδικής αντιμετώπισης στον σχεδιασμό. Την τελευταία
απογραφική δεκαετία (2001-2011) ο πληθυσμός του Δήμου κατέγραψε οριακή μείωση ίση με -1,8%. Όσον αφορά στην πληθυσμιακή
πυκνότητα αυτή διαμορφώνεται το 2011 σε 81,74 άτ./km2. Η υψηλότερη πυκνότητα μεταξύ των Δ.Ε. αντιστοιχεί στη Δ.Ε. Κουφαλίων
(100,27άτ./km2 και η μικρότερη 63,49άτ./km2 (με αρκετή απόσταση
από τις άλλες δύο) στη Δ.Ε. Χαλκηδόνας (Δήμος Χαλκηδόνος,
2019).
Και στις τέσσερις υπό διερεύνηση περιοχές στο κομμάτι της κινητικότητας έχουν γίνει στο παρελθόν πολλές προσπάθειες αναβάθμισής της, ενώ οι παρεμβάσεις που αφορούν τις σχολικές μετακινήσεις εστιάζουν κυρίως σε αναβαθμίσεις-διαπλατύνσεις πεζοδρομίων και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης
σήμανσης πλησίον των σχολικών μονάδων. Ειδικότερα στην πόλη
των Σερρών, ο Δήμος προχωρεί επιπλέον σε εγκατάσταση ποδηλατοστασίων προς κάλυψη των αναγκών εκπαιδευτικών μονάδων
της πόλης των Σερρών και στην προμήθεια αναβαθμισμένων πινακίδων σήμανσης πλησίον σχολικών μονάδων, ενώ το 2011 στα
πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου PIMMS TRANSFER υλοποιήθηκε
η Δράση: «Πρόκληση σχολείων» με στόχο την ευαισθητοποίηση
μαθητών, γονέων και διδασκόντων, αλλά και την ενεργή συμμετοχή
τους στην υιοθέτηση εναλλακτικών προς το Ι.Χ. αυτοκίνητο τρόπων
μετακίνησης όπως πεζή, ποδήλατο, μέσα μαζικής μεταφοράς. Η
δράση εστίαζε στην προώθηση της μετακίνησης πεζή και «προκαλούσε» τα σχολεία να αλλάξουν στάση και συμπεριφορά, υιοθετώντας το περπάτημα στην καθημερινότητά τους.

16 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

3. Μεθοδολογική προσέγγιση
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας και προκειμένου να επιτευχθούν
οι στόχοι της εργασίας ακολουθήθηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία
που διαμορφώθηκε από τους συγγραφείς του παρόντος άρθρου.
Βασικοί στόχοι ήταν η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των σχολικών μετακινήσεων, το αντιληπτό αίσθημα ασφάλειας των μετακινουμένων (μαθητών και γονέων) και η προσφερόμενη εξυπηρέτηση στις τέσσερις γεωγραφικές περιοχές που έχουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά, όσον αφορά στις χρήσεις γης που αναπτύσσονται
στην περιοχή, στον υφιστάμενο κυκλοφοριακό φόρτο και στις παρεχόμενες υποδομές στο οδικό δίκτυο.
Η μεθοδολογία αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:
1. Αξιοποίηση του διαθέσιμου υλικού από τα προσφάτως ολοκληρωμένα ΣΒΑΚ των τεσσάρων περιοχών. Επισημαίνεται ότι
και στις 4 αυτές περιοχές πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες
έρευνες ερωτηματολογίου σε μεγάλο δείγμα των νοικοκυριών
όπου υπήρχαν μαθητές.
2. Καθορισμός βασικών ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών που
σχετίζονται με την υποδομή και τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων τόσο για το σύνολο της περιοχής μελέτης όσο και για
τις μετακινήσεις από/προς τις σχολικές μονάδες.
3. Εξέταση και επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων ώστε να
υπολογιστούν οι τιμές των δεικτών αυτών. Ενδεικτικοί δείκτες
είναι το ποσοστό πεζοδρομίων με μεικτό πλάτος που πληροί
τις προδιαγραφές, ο ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματιών
από οδικά τροχαία ατυχήματα πέριξ σχολικών συγκροτημάτων
με εμπλεκόμενους ευάλωτους χρήστες ανά 1.000 κατοίκους,
το ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου όπου υφίσταται δίκτυο
ποδηλατοδρόμων, το ποσοστό παιδιών που μετακινούνται με
ποδήλατο ή πεζή από/προς το σχολείο, κ.λπ.
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4. Επισκόπηση και αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων και
τυχόν διαθέσιμων δεικτών σχετικά με το αντιληπτό επίπεδο
εξυπηρέτησης της προσφερόμενης υποδομής κατά τη μετακίνηση
από/προς το σχολείο, στο πλαίσιο έρευνας ερωτηματολογίου
που πραγματοποιήθηκε στις εξεταζόμενες περιοχές.
5. Αξιολόγηση ανά περιοχή των συνθηκών μετακίνησης, των απόψεων των κατοίκων, των προβλημάτων, αλλά και του αισθήματος

ασφάλειας των γονέων κατά τη μετακίνηση των παιδιών τους.
6. Συγκριτική αξιολόγηση των ευρημάτων.
7. Εξαγωγή συμπερασμάτων.
Στο Σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η μεθοδολογική
προσέγγιση της παρούσας εργασίας σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση
της οδικής ασφάλειας των σχολικών μετακινήσεων.

Σχήμα 1: Διάγραμμα Αξιολόγησης Οδικής Ασφάλειας σχολικών μετακινήσεων
Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται το σύνολο των δεδομένων
και δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, ο Πίνακας περιλαμβάνει
την περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν καθώς
και τις βασικές πηγές άντλησης των συγκεκριμένων δεδομένων.
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν εντάχθηκαν σε τρεις ευρύτερες
κατηγορίες:
• Ταυτότητα περιοχής μελέτης: Πρόκειται για κάποιες γενικές
πληροφορίες που αφορούν την εκάστοτε περιοχή μελέτης, όπως
είναι ο μόνιμος πληθυσμός, ο αριθμός σχολικών μονάδων και
το μαθητικό δυναμικό των μονάδων αυτών.
• Δεδομένα για το σύνολο της περιοχής μελέτης: Δεδομένα που
σχετίζονται με το γενικότερο προφίλ των μετακινήσεων στην
περιοχή μελέτης, όπως είναι η κατανομή των μετακινήσεων
κατά μέσο, δεδομένα οδικής ασφάλειας και δεδομένα που σχετίζονται με το οδικό δίκτυο της κάθε περιοχής.

• Δεδομένα για σχολικές μετακινήσεις: Για κάθε περιοχή μελέτης,
εκτός από τα παραπάνω δεδομένα που αφορούν το σύνολο της
περιοχής μελέτης, υπολογίστηκαν επιπλέον δείκτες που σχετίζονται
τόσο με προσφερόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης των σχολικών
μετακινήσεων, όπως είναι η οδική ασφάλεια πέριξ των σχολικών
συγκροτημάτων όσο και δείκτες που σχετίζονται με το αντιληπτό
επίπεδο εξυπηρέτησης των συγκεκριμένων μετακινήσεων, όπως
είναι το ποσοστό των γονέων που αισθάνονται ασφάλεια κατά
τη μετακίνηση των παιδιών από/προς τις σχολικές μονάδες.
Το σύνολο των παραπάνω δεδομένων αποκτήθηκε κατόπιν συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς (ΕΛΣΤΑΤ, Δήμοι, κ.λπ.), με
γεωχωρική αποτύπωση και επεξεργασία των εξεταζόμενων περιοχών, καθώς και μέσω υλοποίησης εξειδικευμένων ερευνών
ερωτηματολογίων.
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Πίνακας 1: Περιγραφή δεδομένων και δεικτών

Ταυτότητα
Περιοχής
Μελέτης

Δεδομένα
για το σύνολο
της περιοχής
μελέτης
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Ονομασία

Περιγραφή

Πηγή δεδομένων

Πληθυσμός

Μόνιμος πληθυσμός περιοχής μελέτης

ΕΛΣΤΑΤ

Αριθμός σχολικών μονάδων

Αριθμός σχολικών μονάδων που
λειτουργούν στην περιοχή μελέτης

Υπουργείο Παιδείας, Δήμος

Μαθητικό δυναμικό

Αριθμός μαθητών που φοιτούν στις
σχολικές μονάδες της περιοχής μελέτης

Υπουργείο Παιδείας, Δήμος

Μαθητές νηπιαγωγείου

Αριθμός μαθητών που φοιτούν σε
νηπιαγωγεία της περιοχής μελέτης

Υπουργείο Παιδείας, Δήμος

Μαθητές πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Αριθμός μαθητών που φοιτούν σε
δημοτικά σχολεία της περιοχής μελέτης

Υπουργείο Παιδείας, Δήμος

Μαθητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

Αριθμός μαθητών που φοιτούν σε
γυμνάσια και λύκεια της περιοχής
μελέτης

Υπουργείο Παιδείας, Δήμος

Ποσοστό μαθητικού δυναμικού
στο σύνολο του πληθυσμού

Ποσοστό του συνόλου του μαθητικού
δυναμικού ως προς τον μόνιμο
πληθυσμό της περιοχής μελέτης

Υπουργείο Παιδείας, Δήμος

Ποσοστό μαθητών νηπιαγωγείου
στο σύνολο του πληθυσμού

Ποσοστό των μαθητών νηπιαγωγείου
ως προς τον μόνιμο πληθυσμό
της περιοχής μελέτης

Υπουργείο Παιδείας, Δήμος

Ποσοστό μαθητών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης στο σύνολο
του πληθυσμού

Ποσοστό των μαθητών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης ως προς τον μόνιμο
πληθυσμό της περιοχής μελέτης

Υπουργείο Παιδείας, Δήμος

Ποσοστό μαθητών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στο σύνολο
του πληθυσμού

Ποσοστό των μαθητών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ως προς τον μόνιμο
πληθυσμό της περιοχής μελέτης

Υπουργείο Παιδείας, Δήμος

Ποσοστό πληθυσμού το οποίο
κατοικεί εντός ακτίνας 400 m
από χώρους εκπαίδευσης

Ποσοστό του πληθυσμού που κατοικεί
ΕΛΣΤΑΤ, Υπουργείο Παιδείας και
εντός ακτίνας 400 m από τις διάφορες γεωγραφικό υπόβαθρο
σχολικές μονάδες της περιοχής μελέτης περιοχής μελέτης

Ετήσιος αριθμός νεκρών και
τραυματιών από οδικά τροχαία
ατυχήματα ανά 1.000 κατοίκους
Ετήσιος αριθμός νεκρών και
τραυματιών από οδικά τροχαία
ατυχήματα με εμπλεκόμενους
ευάλωτους χρήστες ανά 1.000
κατοίκους

Αριθμός νεκρών & σοβαρά
τραυματιών/1.000 κατοίκους

Διεύθυνση Τροχαίας, ΕΛΣΤΑΤ

Αριθμός νεκρών & σοβαρά
τραυματιών ευάλωτων
χρηστών/1.000

Διεύθυνση Τροχαίας, ΕΛΣΤΑΤ

Κατανομή μετακινήσεων κατά
μέσο

Χρησιμοποιούμενο μέσο μεταφοράς
κατά την καθημερινή μετακίνηση
των πολιτών

Έρευνα προέλευσης-προορισμού
σε νοικοκυριά
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Ονομασία

Δεδομένα
για σχολικές
μετακινήσεις

Περιγραφή

Πηγή δεδομένων

Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου Υπολογισμός ποσοστού των οδικών
που αντιστοιχεί σε οδούς ήπιας
τμημάτων που αντιστοιχούν σε
κυκλοφορίας
οδούς ήπιας κυκλοφορίας, δρόμους
γειτονιάς

Επιτόπιες καταγραφές και
γεωγραφικό υπόβαθρο οδικού
δικτύου

Ποσοστό μήκους του οδικού
δικτύου που αντιστοιχεί
σε πεζόδρομους

Υπολογισμός ποσοστού των οδικών
τμημάτων που αντιστοιχούν
σε πεζοδρόμους

Επιτόπιες καταγραφές και
γεωγραφικό υπόβαθρο οδικού
δικτύου

Ποσοστό μήκους του οδικού
δικτύου όπου υφίσταται δίκτυο
ποδηλατοδρόμων

Υπολογισμός ποσοστού των οδικών
τμημάτων που αντιστοιχούν
σε ποδηλατόδρομους

Επιτόπιες καταγραφές και
γεωγραφικό υπόβαθρο οδικού
δικτύου

Ποσοστό πεζοδρομίων που είναι
σε ικανοποιητική/καλή κατάσταση

Υπολογισμός ποσοστού πεζοδρομίων
που είναι σε ικανοποιητική/καλή
κατάσταση με βάση προκαθορισμένα
κριτήρια ελέγχου

Επιτόπιες καταγραφές, λίστες
ελέγχου βαδισιμότητας
(walkability audits) και
γεωγραφικό υπόβαθρο
οδικού δικτύου

Ποσοστό πεζοδρομίων με
μεικτό πλάτος που πληροί
τις προδιαγραφές

Υπολογισμός ποσοστού πεζοδρομίων
που πληρούν τις προδιαγραφές
του 1,5m μεικτού πλάτους

Επιτόπιες καταγραφές, λίστες
ελέγχου βαδισιμότητας
(walkability audits) και
γεωγραφικό υπόβαθρο οδικού
δικτύου

Ετήσιος αριθμός ατυχημάτων
από οδικά τροχαία ατυχήματα
πέριξ σχολικών συγκροτημάτων
με εμπλεκόμενους ευάλωτους
χρήστες ανά 1.000 κατοίκους

Αριθμός νεκρών & σοβαρά τραυματιών
ευάλωτων χρηστών πέριξ
των σχολικών μονάδων/1.000
κατοίκους

Διεύθυνση Τροχαίας, ΕΛΣΤΑΤ,
Δήμος και γεωγραφικό
υπόβαθρο οδικού δικτύου

Μέσο μετακίνησης από/προς
το σχολείο

Χρησιμοποιούμενο μέσο μεταφοράς
κατά την καθημερινή μετακίνηση
από και προς τις σχολικές μονάδες

Έρευνα διερεύνησης
επιλογών κινητικότητας

Λόγος επιλογής μέσου μετακίνησης

Λόγος επιλογής χρησιμοποιούμενου
μέσου μεταφοράς από και
προς τις σχολικές μονάδες

Έρευνα διερεύνησης
επιλογών κινητικότητας

Ποσοστό γονέων που αισθάνονται
ασφάλεια κατά τη μετακίνηση των
παιδιών τους από/προς το σχολείο

Ποσοστό γονέων που αισθάνονται
ασφάλεια κατά την μετακίνηση των
παιδιών τους από και προς τις
σχολικές μονάδες ανεξαρτήτου
μέσου μεταφοράς

Έρευνα διερεύνησης
επιλογών κινητικότητας

Αιτίες που οι γονείς νιώθουν
ανασφάλεια κατά τη μετακίνηση
των παιδιών από/προς το σχολείο

Σημαντικότερες αιτίες αισθήματος
ανασφάλειας των γονέων κατά
την μετακίνηση των παιδιών τους
από και προς τις σχολικές μονάδες
ανεξαρτήτου μέσου μεταφοράς

Έρευνα διερεύνησης
επιλογών κινητικότητας
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4. Αποτελέσματα ανάλυσης
Η μεθοδολογική προσέγγιση, όπως περιεγράφηκε παραπάνω,
εφαρμόστηκε και στις τέσσερις εξεταζόμενες περιοχές προκειμένου
να αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά των σχολικών μετακινήσεων

και να τονισθεί η σημασία των μετακινήσεων αυτών με το γενικότερο
επίπεδο κυκλοφοριακής οργάνωσης και λειτουργίας, αλλά και
οδικής ασφάλειας για μία αστική περιοχή. Στον παρακάτω Πίνακα
παρουσιάζονται το σύνολο των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν
στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ανάλυσης ανά περιοχή μελέτης.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα ανάλυσης ανά περιοχή μελέτης

20 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Από την ανάλυση των δεδομένων για το σύνολο των περιοχών
μελέτης προέκυψαν τα παρακάτω βασικά ευρήματα:
• Η μεγαλύτερη αναλογία μαθητικού δυναμικού ως προς τον συνολικό πληθυσμό της περιοχής μελέτης εντοπίζεται στον οικισμό
του Λαγκαδά. Η σχετικά υψηλή τιμή του συγκεκριμένου ποσοστού
καθώς και του ποσοστού των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολο του πληθυσμού σχετίζεται με το γεγονός ότι
οι σχολικές μονάδες της περιοχής συγκεντρώνουν πλήθος μαθητών από γειτονικούς οικισμούς. Πρόκειται λοιπόν για μαθητές
που κατά βάση θα μετακινηθούν με ΙΧ ή με ΜΜΜ σε περίπτωση
έλλειψης σχολικών λεωφορείων και για τους οποίους θα πρέπει
να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα κατά τον σχεδιασμό των σχολικών
μετακινήσεων.
• Το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού στον Δήμο ΑμπελοκήπωνΜενεμένης και στον οικισμό του Λαγκαδά κατοικεί εντός ακτίνας
400m από χώρους εκπαίδευσης γεγονός που ευνοεί ιδιαίτερα
την πεζή μετακίνηση. Στις Σέρρες και στη Χαλκηδόνα ωστόσο το
αντίστοιχο ποσοστό δεν είναι αρκετά υψηλό οδηγώντας με αυτόν
τον τρόπο σε μία πιθανή εξάρτηση των μαθητών από τα μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς κατά τη σχολική τους μετακίνηση.
Χαμηλά ποσοστά πληθυσμού που κατοικούν εντός ακτίνας 400m
από χώρους εκπαίδευσης υποδεικνύουν μία καλύτερη χωροθέτηση
των σχολικών μονάδων σε μία αστική περιοχή καθώς μπορούν
να εξυπηρετούν μαθητές και γονείς από σχετικά κοντινές
περιοχές. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο δείκτης
που σχετίζεται με το ποσοστό του πληθυσμού που κατοικεί εντός
ακτίνας 400m από χώρους εκπαίδευσης αναφέρεται στο σύνολο
του μόνιμου πληθυσμού της κάθε περιοχής μελέτης και όχι στο
σύνολο των μαθητών της αντίστοιχης περιοχής.
• Το επίπεδο οδικής ασφάλειας και για τις τέσσερις περιοχές
μελέτης χαρακτηρίζεται αρκετά ικανοποιητικό ενώ ο μεγαλύτερος
ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματικών από οδικά τροχαία
ατυχήματα ανά 1.000 κατοίκους παρατηρείται στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, μία καθαρά αστική περιοχή η οποία δια-
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σχίζεται και από κεντρικούς οδικούς άξονες του Πολεοδομικού
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης καθώς και στον Λαγκαδά όπου
εξυπηρετεί καθημερινά πολλές μετακινήσεις από γειτονικούς
οικισμούς. Στις δύο παραπάνω περιοχές καταγράφονται και τα
περισσότερα ατυχήματα με ευάλωτους χρήστες πέριξ σχολικών
συγκροτημάτων αν και τα αντίστοιχα ποσοστά είναι σχετικά μικρά.
• Όσον αφορά την κατανομή των μετακινήσεων κατά μέσο, το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης του ΙΧ για καθημερινές μετακινήσεις
καταγράφεται στον Λαγκαδά και στη Χαλκηδόνα. Και στις δύο
περιοχές μελέτης υπάρχει άμεση εξάρτηση με γειτονικούς οικισμούς και με το γειτονικό ΠΣΘ γεγονός που ίσως εξηγεί και την
υψηλή χρήση ΙΧ. Επίσης πρόκειται για περιοχές που χαρακτηρίζονται από χαμηλή εξυπηρέτηση με δημόσιες αστικές συγκοινωνίες
όσον αφορά τις ενδοδημοτικές μετακινήσεις και τις μετακινήσεις
μεταξύ γειτονικών οικισμών ενώ επίσης χαμηλά είναι και τα ποσοστά μήκους του οδικού δικτύου που αντιστοιχούν σε οδούς
ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους γεγονός
που δεν ενθαρρύνει ιδιαίτερα την πεζή μετακίνηση και τη χρήση
του ποδηλάτου. Εν αντιθέσει, τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης
ΙΧ αυτοκινήτου και τα υψηλότερα ποσοστά πεζής μετακίνησης
καταγράφονται στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και στις
Σέρρες. Αν και στις συγκεκριμένες περιοχές τα ποσοστά μήκους
του οδικού δικτύου που αντιστοιχούν σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας,
πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους είναι και σε αυτή την περίπτωση χαμηλά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ενδεχομένως οι
μικρότερου μήκους μετακινήσεις που πραγματοποιούν οι πολίτες
καθημερινά λόγω της οικιστικής ανάπτυξης των συγκεκριμένων
περιοχών (πρόκειται ουσιαστικά για αστικές περιοχές) ευνοούν
την ενεργή μετακίνηση.
• Στην περίπτωση των σχολικών μετακινήσεων, το χαμηλότερο
ποσοστό χρήσης ΙΧ καθώς και το υψηλότερο ποσοστό πεζής μετακίνησης από/προς τις σχολικές μονάδες καταγράφεται στον
Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, γεγονός που μπορεί να
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εξηγηθεί τόσο από την κατανομή των καθημερινών μετακινήσεων
κατά μέσο όσο και από το γεγονός ότι το σύνολο του πληθυσμού
κατοικεί εντός ακτίνας 400m από χώρους εκπαίδευσης. Ακολουθώντας τον προφίλ των καθημερινών μετακινήσεων τόσο
στον Λαγκαδά όσο και στον Δήμο Χαλκηδόνος καταγράφονται τα
χαμηλότερα ποσοστά μαθητών που μετακινούνται πεζή ενώ επιπλέον στον Δήμο Χαλκηδόνος ιδιαίτερα υψηλή είναι και η χρήση
του ΙΧ για τη συνοδεία των παιδιών στο σχολείο. Ωστόσο και στις
δύο παραπάνω περιοχές η χρήση του ποδηλάτου από τους
μαθητές είναι υψηλότερη συγκριτικά με τις άλλες δύο περιοχές
μελέτης. Επίσης, τόσο στον Λαγκάδα όσο και στον Δήμο Χαλκηδόνας
καταγράφονται σχετικά χαμηλά ποσοστά πεζοδρομίων που είναι
σε ικανοποιητικά/καλή κατάσταση και με μεικτό πλάτος που
πληροί τις προδιαγραφές δημιουργώντας έτσι προβλήματα στην
καθημερινή πεζή μετακίνηση των μαθητών με ασφάλεια από/προς
τις σχολικές μονάδες. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η χρήση των ΜΜΜ
στον οικισμό του Λαγκαδά, το οποίο όπως προαναφέρθηκε ενδεχομένως σχετίζεται με την προσέλκυση μαθητών από γειτονικούς
οικισμούς.
• Από τη συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων για
το σύνολο των εξεταζόμενων περιοχών προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό γονέων που αισθάνονται ασφάλεια κατά τη μετακίνηση των παιδιών τους από/προς τις σχολικές μονάδες καταγράφεται στην πόλη των Σερρών. Το επίπεδο της οδικής ασφάλειας στη συγκεκριμένη αστική περιοχή χαρακτηρίζεται ως

αρκετά υψηλό και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ατυχήματα που
καταγράφονται πέριξ των σχολικών συγκροτημάτων. Επίσης, το
οδικό δίκτυο της πόλης των Σερρών διαθέτει μεγαλύτερο ποσοστό
ποδηλατοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, αλλά και πεζοδρομίων σε ικανοποιητική/καλή κατάσταση σε σύγκριση με
τις υπόλοιπες περιοχές. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ευνοούν
τη μετακίνηση με ποδήλατο ή πεζή τόσο για τις καθημερινές
μετακινήσεις όσο και για τις σχολικές μετακινήσεις καθώς οι
μαθητές μπορούν να μετακινηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια
από/προς το σχολείο τους με εναλλακτικά μέσα μετακίνησης.
Αυτό αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι πάνω από το 50% των
μαθητών μετακινούνται πεζή. Ωστόσο, η πόλη των Σερρών καταγράφει το μικρότερο ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 400m από χώρους εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να
σημαίνει ότι διαφορετική χωροθέτηση των σχολικών μονάδων
στις Σέρρες ή αναδιάρθρωση των χρήσεων γης μελλοντικά
μπορεί να αυξήσει το συγκεκριμένο ποσοστό τόσο στο αντιληπτό
όσο και στο πραγματικό επίπεδο εξυπηρέτησης για τις σχολικές
μετακινήσεις.
• Όσον αφορά το μικρότερο ποσοστό γονέων που αισθάνονται
ασφάλεια κατά τη μετακίνηση των παιδιών τους από/προς το
σχολείο, αυτό καταγράφεται στον Δήμο Χαλκηδόνος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αν και η οδική ασφάλεια των χρηστών πέριξ
των σχολικών συγκροτημάτων είναι αρκετά υψηλή συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου όπως είναι το χαμηλό ποσοστό
23 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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των πεζοδρομίων με επαρκές πλάτος και η υψηλή χρήση του ΙΧ
αυτοκινήτου κατά την καθημερινή μετακίνηση επηρεάζουν αρνητικά το αντιληπτό επίπεδο εξυπηρέτησης των σχολικών μετακινήσεων. Στους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το
αντιληπτό επίπεδο εξυπηρέτησης θα πρέπει να προστεθεί και η
σχεδόν κυρίαρχη χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου τόσο κατά την καθημερινή μετακίνηση όσο και κατά τη σχολική μετακίνηση αν
και σχεδόν το 70% του πληθυσμού κατοικεί σε τέτοια απόσταση
από τις σχολικές μονάδες που ενδεχομένως ευνοεί την πεζή
μετακίνηση. Ωστόσο, στον Δήμο Χαλκηδόνος καταγράφεται το
μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών που μετακινούνται με ποδήλατο
παρόλο την ανυπαρξία σχετικών υποδομών μια τάση που θα
πρέπει να υποστηριχτεί και από τη δημιουργία των ανάλογων
υποδομών.
• Συνολικά, το χαμηλότερο προσφερόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης
όσον αφορά τις σχολικές μετακινήσεις καταγράφεται στην πόλη
του Λαγκαδά. Στη συγκεκριμένη περιοχή, εντοπίζονται τα περισσότερα ατυχήματα πέριξ των σχολικών συγκροτημάτων κάτι το
οποίο αντικατοπτρίζεται και στο αίσθημα ασφάλειας που αισθάνονται οι γονείς, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό. Αν και ένα
μεγάλο ποσοστό των μαθητών μετακινούνται πεζή ή με ποδήλατο
στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχουν υλοποιημένοι ποδηλατόδρομοι ή δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας που να διευκολύνουν
τις σχολικές μετακινήσεις. Επίσης, σχεδόν το 50% των πεζοδρομίων
δεν διαθέτει επαρκές πλάτος.

5. Συμπεράσματα
Βασική παράμετρος στη βελτίωση της αστικής κινητικότητας
αποτελεί η αύξηση της οδικής ασφάλειας, τόσο των πεζών και
των ποδηλατιστών, όσο και των οδηγών των οχημάτων. Για τον
λόγο αυτό ένας από τους στόχους του ΣΒΑΚ αποτελεί η εξάλειψη
τυχόν «μελανών» σημείων από το δίκτυο, καθώς και η ασφαλής
μετακίνηση όλων των χρηστών της οδού με ιδιαίτερη μνεία στην
ασφαλή μετακίνηση των μαθητών από/προς τις σχολικές μονάδες.
Ο τρόπος μετακίνησης των μαθητών από και προς το σχολείο,
καθώς και τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της υπέρμετρης
χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων, αποτελούν αντικείμενο ερευνών
τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρατηρούνται αρκετές
προσπάθειες βελτίωσης του οδικού περιβάλλοντος των πεζών
και ενθάρρυνσης της μετακίνησης ειδικών ομάδων (π.χ. μαθητών)
πεζή ή με ποδήλατο, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής
συμφόρησης σε περιοχές γύρω από σχολεία, τη βελτίωση του
περιβάλλοντος και τη φυσική άσκηση. Ένα φιλικό προς τους
πεζούς σχολικό περιβάλλον σημαίνει μια περιοχή που ενθαρρύνει
την ασφαλή πεζή μετακίνηση.
Κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου εκατομμύρια
μαθητές σε όλο τον κόσμο και οι γονείς τους μετακινούνται από
το σπίτι στο σχολείο το πρωί και επιστρέφουν το μεσημέριαπόγευμα. Πολλοί μαθητές που κατοικούν κοντά στο σχολείο
περπατούν, ενώ αυτοί που η κατοικία τους είναι μακριά από αυτό
μεταφέρονται κυρίως με λεωφορείο, αυτοκίνητο, ποδήλατο. Οι
μετακινήσεις αυτές επηρεάζουν τη μορφή της κυκλοφορίας στις
γύρω από το σχολείο οδούς, αλλά και στις κεντρικές οδικές
αρτηρίες της πόλης. Επιπλέον τις πρωινές, αλλά και μεσημβρινές
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ώρες αιχμής προκαλούν τοπική κυκλοφοριακή συμφόρηση στις
περιοχές πλησίον των σχολείων και συμβάλλουν σε μεγάλο
βαθμό στους υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους. Όλοι οι γονείς
θέλουν τα παιδιά τους να μετακινούνται προς από το σχολείο με
τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Θέλουν ασφαλείς και ελκυστικούς
δρόμους που να προσφέρονται για περπάτημα, ποδηλασία -όπου
η απόσταση από το σχολείο είναι μεγάλη- υψηλής ποιότητας και
συχνότητας αστικές συγκοινωνίες. Οι γονείς εκτός της πιθανότητας
πρόκλησης οδικών ατυχημάτων στην οποία κινδυνεύουν να εμπλακούν τα παιδιά τους, ανησυχούν παράλληλα και για άλλους
κινδύνους, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν μέχρι και σωματικές
βλάβες σε αυτά. Παράλληλα, πολλοί μαθητές θέλουν να μετακινούνται ανεξάρτητα σε δρόμους καλοδιατηρημένους, με καλοσχεδιασμένα και συντηρημένα πεζοδρόμια και σωστά σχεδιασμένες
και ασφαλείς διαβάσεις με άνετα, ασφαλή και καθαρά μέσα μεταφοράς. Τα τελευταία χρόνια αριθμός των οχημάτων, αλλά και
δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. που κυκλοφορούν στους δρόμους έχει
αυξηθεί, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το επίπεδο κινδύνου για τους
πεζούς, ιδιαίτερα τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης, για το σύνολο των εξεταζόμενων περιοχών, προκύπτει ότι το επίπεδο της οδικής ασφάλειας
είναι αρκετό υψηλό και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ατυχήματα
που αφορούν ευάλωτους χρήστες πέριξ των σχολικών συγκροτημάτων. Ωστόσο, ο περιορισμένος αριθμός πεζοδρόμων, δρόμων
ήπιας κυκλοφορίας καθώς και πεζοδρομίων με ικανοποιητικό
μεικτό πλάτος μπορεί να αποτελούν τροχοπέδη στην πεζή μετακίνηση
και στη μετακίνηση με ποδήλατο των μαθητών. Ειδικότερο, η
απουσία ή η ύπαρξη σε πολύ μικρό βαθμό ποδηλατοδρόμων αποτυπώνεται και στο μέσο μετακίνησης από/προς τις σχολικές μονάδες
όπου η χρήση του ποδηλάτου κρίνεται ως εξαιρετικά χαμηλή. Ένα
σημαντικό κομμάτι των γονέων αισθάνονται ανασφάλεια κατά τη
μετακίνηση των παιδιών τους από/προς το σχολείο και αυτό κυρίως
οφείλεται κυρίως στην υψηλή ταχύτητα με την οποία κινούνται τα
οχήματα πέριξ των σχολικών συγκροτημάτων, στην ανυπαρξία
ασφαλών διαβάσεων καθώς και στην κατάληψη των ήδη στενών
πεζοδρομίων από σταθμευμένα οχήματα.
Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης τόσο του αντιληπτού
όσο και του προσφερόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης μπορούν
να εξαχθούν τα παρακάτω χρήσιμα συμπεράσματα για τον σχεδιασμό
κατάλληλων πολιτικών και μέτρων στο πλαίσιο ενός ΣΒΑΚ όσον
αφορά τις σχολικές μετακινήσεις:
• Το σχολείο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό σημείο
αναφοράς και θα πρέπει να χωροθετείται σε κεντρικό σημείο
της κοινότητας. Όσα περισσότερα νοικοκυριά περικλείονται στη
ζώνη επιρροής που καθορίζει το άμεσο πλαίσιο της γειτονιάς
γύρω από το σχολείο (από το σχεδιασμό η ζώνη επιρροής
ορίζεται στα 400m πέριξ των σχολικών συγκροτημάτων), τόσο
μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ότι οι μαθητές θα επιλέξουν το
ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς ή την πεζή μετακίνηση. Για τα
σχολεία, δε που είναι χωροθετημένα σε περιοχές μη αμιγούς
κατοικίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτησή τους από
δημόσια μέσα μεταφοράς. Η πρόσβαση πεζών και ποδηλάτων
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από/προς το σχολείο πρέπει να εξυπηρετείται από κάθε κατεύθυνση
και θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση της σχολικής εγκατάστασης
μέσω πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων ή οδών
ήπιας κυκλοφορίας. Θα πρέπει να υπάρχουν εγκατεστημένες
σχολικές διαδρομές και να έχουν σχεδιαστεί προγράμματα ασφάλειας που να υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς για την
εκπαίδευση τόσο των μαθητών όσο και της κοινωνίας σχετικά
με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Σημαντική θεωρείται η συστηματική και οργανωμένη εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα
κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας.
• Σε οδικό δίκτυο γύρω από περιοχές σχολείου και σε σχολικές
ζώνες, τα μέτρα ήπιας κυκλοφορίας μπορούν να εξασφαλίσουν
ένα ασφαλέστερο και άνετο περιβάλλον για τη διέλευση των
παιδιών. Μερικά παραδείγματα μέτρων ήπιας κυκλοφορίας
είναι οι υπερυψωμένες διαβάσεις, οι νησίδες στις διασταυρώσεις,
οι κυκλικοί κόμβοι, οι αλλαγές στην ευθυγραμμία της οδού
(chicanes), τα σαμαράκια (speed humps), η στένωση οδοστρώματος, η παρά την οδό στάθμευση και τα δέντρα κατά
μήκος της οδού. Επίσης, η επιβολή ορίων ταχύτητας και τα
μέτρα παρακολούθησης ταχύτητας των οχημάτων αποτελούν
χρήσιμες εφαρμογές για την εξομάλυνση της ταχύτητας κυκλοφορίας στις σχολικές ζώνες.
• Το θέμα της ασφάλειας και της ποιότητας των σχολικών μετακινήσεων θα πρέπει να αποτελεί ιδιαίτερο αντικείμενο θεώρησης
σε όλα τα ΣΒΑΚ, ώστε μετά από την απαραίτητη αξιολόγηση και

τον υπολογισμό των τιμών των σχετικών δεικτών, να διαμορφώνονται οι κατάλληλες προτάσεις για άμεση αντιμετώπιση
των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί με στόχο πάντα τη βελτίωση της ασφάλειας των μετακινήσεων αυτών.
• Η αξιοποίηση υπαρχόντων ΣΒΑΚ τόσο από την Ελλάδα όσο και
από το εξωτερικό, αποτελεί μια σημαντική πηγή καλών πρακτικών
σχετικά με τις σχολικές μετακινήσεις, τόσο σε ό,τι αφορά στη
θεώρηση των προβλημάτων, όσο και σε ότι αφορά στην αντιμετώπισή τους και στην εύρεση έξυπνων λύσεων.
Η παρούσα εργασία εστιάζει σε τέσσερις διαφορετικές γεωγραφικές
περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όσον αφορά στις χρήσεις
γης που αναπτύσσονται στην περιοχή, στον υφιστάμενο κυκλοφοριακό φόρτο και στις παρεχόμενες υποδομές στο οδικό δίκτυο. Ο
Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης και η πόλη των Σερρών παρουσιάζουν κοινότυπα χαρακτηριστικά καθώς οι σχολικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται σε καθαρά αστικό περιβάλλον ενώ
στη Χαλκηδόνα και τον Λαγκαδά οι σχολικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται σε εξωαστικό περιβάλλον. Η αναγνώριση και η
καταγραφή ενδεχόμενων διαφοροποιήσεων ανάμεσα στο αστικό
και το εξωαστικό περιβάλλον θα μπορούσε να αποτελέσει πεδίο
μελλοντικής έρευνας και θα μπορούσε να προσφέρει χρήσιμα
συμπεράσματα στη συγκριτική αξιολόγηση του αντιληπτού και
του προσφερόμενου επίπεδου εξυπηρέτησης των σχολικών μετακινήσεων σε μία περιοχή.
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Σε μία μελλοντική έρευνα θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθεί η
συμπεριφορά και οι συνήθειες των γονέων στις καθημερινές τους
μετακινήσεις. Η κατάσταση του οδικού δικτύου, τα πεζοδρόμια
και η εν γένει ανασφάλεια που αισθάνονται οι γονείς ίσως να μην
είναι η βασική αιτία επιλογής του Ι.Χ. αυτοκινήτου κατά τη σχολική
μετακίνηση. Καθώς τα μικρότερα παιδιά δεν μπορούν να μετακινηθούν μόνα τους προς το σχολείο αλλά επιβάλλεται η συνοδεία
ενός ενήλικα, το θέμα δεν αφορά μόνο το πώς μπορούν και
θέλουν να μετακινηθούν οι μαθητές αλλά και πώς θέλουν ή
μπορούν να μετακινηθούν οι γονείς. Η σχολική μετακίνηση μπορεί
να αποτελέσει το πρώτο στάδιο για την αλλαγή κουλτούρας των
μετακινούμενων καθώς αφορά σε παιδιά και εφήβους και μπορεί
να κτίσει μια νέα "τάση" μη μηχανοκίνητης κινητικότητας.
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Διερεύνηση προτιμήσεων ποδηλατών
για την επιλογή της βέλτιστης διαδρομής
B. Σταυροπούλου*, Π. Παπαντωνίου**

1. Εισαγωγή
Τη στιγμή που η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας έχει όλο
και περισσότερη σημασία για τις σύγχρονες πόλεις η αρτιότερη
ένταξη του ποδηλάτου στον συγκοινωνιακό σχεδιασμό, σε συνδυασμό
με το περπάτημα και τη δημόσια συγκοινωνία, μπορεί να αποτελέσει
μια αποτελεσματική λύση στα προβλήματα του σύγχρονου αστικού
χώρου (Bakogiannis et al., 2014). Η επικράτηση του αυτοκινήτου
ως κυρίαρχο μέσο, είχε σαν αποτέλεσμα τον κυκλοφοριακό
κορεσμό, την κατανάλωση περισσότερης ενέργειας, τη ρύπανση
του περιβάλλοντος, αλλά και την υποβάθμιση στις υπηρεσίες μετακίνησης (Vlastos et al., 2007).
Στα σύγχρονα αστικά κέντρα, οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται

με ποικίλα μέσα, με τα κόστη, την ασφάλεια, τον χρόνο μετακίνησης
και άλλα χαρακτηριστικά, να διαφέρουν από μέσο σε μέσο. Ωστόσο,
η αστικοποίηση και, κατ’ επέκταση, η ραγδαία αύξηση της ζήτησης
των μετακινήσεων, προκάλεσε μια σειρά επιπτώσεων (Lawrence
et al., 2006). Το βασικότερο πρόβλημα είναι, χωρίς αμφιβολία, η
κυκλοφοριακή συμφόρηση καθώς εξαιτίας της αυξάνεται ο χρόνος
μετακίνησης των χρηστών, το κόστος μετακίνησης, η εκπομπή
των επιβλαβών ρύπων στο περιβάλλον, η πιθανότητα ατυχήματος
και τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία.
Είναι, εξάλλου, ευρέως γνωστό ότι το οικολογικό αποτύπωμα των
μετακινήσεων, αποτελεί αναμφίβολα ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό του συνολικού οικολογικού αποτυπώματος της ανθρώπινης
δραστηριότητας στον πλανήτη (Mueller et al., 2018).
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Τα τελευταία χρόνια το ποδήλατο κερδίζει διαρκώς έδαφος ως
εναλλακτική στις καθημερινές μετακινήσεις, με τους ποδηλάτες
να υπολογίζονται στο ένα δισεκατομμύριο σε ολόκληρο τον κόσμο,
αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τα αυτοκίνητα. Είναι το μόνο μέσο
μεταφοράς που δεν προκαλεί κάποιου είδους περιβαλλοντική
όχληση, απαιτεί ελάχιστο χώρο στάθμευσης, δεν καταναλώνει
ενέργεια και παράλληλα βελτιώνει τη φυσική κατάσταση του
χρήστη. (De Hartog et al., 2010; Monsere, and McNeil, 2019).
Σαφώς, υπάρχουν και αποτρεπτικοί παράγοντες για την επιλογή
του ποδηλάτου, οι οποίοι έχουν να κάνουν τόσο με τις καιρικές
συνθήκες, τη μορφολογία του εδάφους, την ανάγκη ατομικών
μέτρων προστασίας του ποδηλάτη (κράνος, φώτα), όσο και με τις
υπάρχουσες υποδομές (Blitz et al., 2020).
Σημαντικό ρόλο για την περαιτέρω βελτίωση της χρήσης ποδηλάτου
από τις τοπικές κοινωνίες αποτελούν οι αντιλήψεις των ποδηλατών
καθώς έως τώρα οι περισσότερες ενέργειες επικεντρώνονται
στον σχεδιασμό δρόμων και στις υποδομές ποδηλάτων, χωρίς να
λαμβάνονται όμως υπόψιν οι προτιμήσεις των χρηστών. Σε αυτό
το πλαίσιο η έρευνα των Clark et al. (2019) διερευνά την προτίμηση
των ποδηλατών σε διάφορους τύπους υποδομών ποδηλάτων, σε
αριθμό λωρίδων κυκλοφορίας και θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.
Οι ερωτώμενοι επέλεγαν διαδρομές με κριτήρια την άνεση και
την ασφάλεια. Σε έρευνα των Vedel et al. (2014) αναλύονται τα
χαρακτηριστικά του δρόμου, τύποι υποδομής για το ποδήλατο
καθώς και επιχειρησιακά μέτρα για τη στάθμευση και την
κυκλοφορία ποδηλάτων στην Κοπεγχάγη της Δανίας [14]. Επίσης
οι Sener et al. (2019) διερεύνησαν την επίδρασης των χώρων
στάθμευσης (τύπος και πλάτος της εγκατάστασης), τον τύπο των
διαβάσεων καθώς και τα όρια ταχύτητας στο Τέξας.
Σε αυτό το πλαίσιο αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η
διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ποδηλατών για την επιλογή
της βέλτιστης διαδρομής. Η δομή της μελέτης είναι ως εξής. Στη
συνέχεια παρατίθεται η συλλογή και επεξεργασία των στοιχεία
μέσω ενός κατάλληλα σχεδιασμένου ερωτηματολογίου με τη
μέθοδο της δεδηλωμένης προτίμησης. Ακολουθεί η στατιστική
επεξεργασία της βάσης, προκύπτουν αποτελέσματα και ακολουθούν
τα βασικά συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

2. Συλλογή και Επεξεργασία
Στοιχείων
Για να επιτευχθεί ο στόχος της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε
συλλογή δεδομένων από ερωτηματολόγιο το οποίο δημιουργήθηκε
στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου CyclUrban - Cycling as an element of urban climate mitigation policy. Οι κύριοι στόχοι του
έργου CyclUrban ήταν να εξεταστούν και να αναπτυχθούν μέτρα
και πολιτικές για την ανάδειξη της ποδηλασίας ως ένα βιώσιμο
μέσο μετακίνησης το οποίο ωφελεί το περιβάλλον και την αστική
ανάπτυξη.

2.1 Περιγραφή Ερωτηματολογίου-Διαδικασία Συλλογής
Δεδομένων
Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 3 διακριτά μέρη όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Στην πρώτη ενότητα, η πρώτη ερώτηση, αφορούσε τον τύπο του
ποδηλάτου που ο ερωτώμενος χρησιμοποιεί για τη μετακίνησή
του και οι εναλλακτικές επιλογές τύπου ποδηλάτου ήταν:
• Ποδήλατο ταξιδιού/πόλης
• Ποδήλατο δρόμου/ποδήλατο αγώνων
• Ποδήλατο ανώμαλου εδάφους/βουνού
• Holland bike
• e-bike/ποδήλατο με ηλεκτρονική υποβοήθηση
• Ποδήλατο για μεταφορά μικρών δεμάτων/με ρυμουλκούμενο
Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τη χρήση ποδηλάτου σε δρόμους
όπου βρίσκονται παιδιά κάτω των 12 ετών και κατόπιν αυτών των
δύο ερωτήσεων ο ερωτώμενος καλούνταν να επιλέξει τυχαία
έναν αριθμό μεταξύ τριών επιλογών (τυχαία) έτσι ώστε να του
παρουσιαστούν σενάρια και να ξεκινήσει η έρευνα.
Στη δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου αφορούσε τη μέθοδο
δεδηλωμένης προτίμησης (stated preference analysis) και ο
ερωτώμενος έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα σε 3 εικόνες ποιο
σενάριο θα προτιμούσε. Οι διάφορες παράμετροι που μεταβάλλονταν
ανά σενάριο ήταν ο χρόνος διαδρομής, η πυκνότητα της κυκλοφορίας
στην οδό, η ύπαρξη υποδομής για κυκλοφορία ποδηλάτων, η
μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα της οδού, το είδος της επιφανειακής
στρώσης της οδού, η στάθμευση οχημάτων και η ύπαρξη δέντρων.
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται μια ενδεικτική ερώτηση. Κάθε
ερωτώμενος καλούνταν να απαντήσει σε 8 ερωτήσεις.
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Σχήμα 1: Ενδεικτική ερώτηση με τη μέθοδο δεδηλωμένη προτίμησης
Στην τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου ο ερωτώμενος έπρεπε
να απαντήσει σχετικά με τη συχνότητα χρήσης ποδηλάτου ανά
εβδομάδα, το μορφωτικό του επίπεδο, την κύρια επαγγελματική
του απασχόληση, το φύλο και την ηλικία. Τέλος, υπήρχε η
δυνατότητα συμπλήρωσης σχολίων σχετικά με ερωτηματολόγιο
ή και γενικότερα με την κινητικότητα σχετικά με την ποδηλασία.

2.2 Δείγμα
Το δείγμα την έρευνας αποτελείται από 290 συμμετέχοντες οι

οποίοι ολοκλήρωσαν πλήρως όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Το δείγμα αφορά μόνο Έλληνες συμμετέχοντες (από
διάφορες Ελληνικές πόλεις) η πλειονότητα των συμμετεχόντων
χρησιμοποιεί το ποδήλατο ταξιδιού/πόλης για τις μετακινήσεις
τους (51.12%) ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 24.92% προτιμά
ποδήλατο δρόμου ή ποδήλατο αγώνων. Ακόμη λιγότεροι (14.7%)
προτιμούν ποδήλατο ανώμαλου εδάφους/βουνού, τα γνωστά
Mountain Bikes, με όλα τα άλλα είδη να χαίρουν προτίμησης λιγότερης του 4% του δείγματος έκαστος.

Σχήμα 2: Τύπος ποδηλάτου
30 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η συχνότητα χρήσης ποδηλάτου
από πλευράς του ποδηλάτη - ερωτώμενου. Το 29.4% δεν χρησιμοποιεί ποτέ ή σχεδόν ποτέ ποδήλατο.

Το 20.8% το χρησιμοποιεί καθημερινά ενώ άλλο ένα 20.8% το
χρησιμοποιεί 1 με 3 φορές την εβδομάδα.

Σχήμα 3: Συχνότητα χρήσης ποδηλάτου
Ως προς την κύρια επαγγελματικά απασχόληση το δείγμα σε
ποσοστό της τάξης του 43.13% είναι εργαζόμενοι πλήρους ωραρίου
(τουλάχιστον 35 ώρες την εβδομάδα), το 32.27% είναι φοιτητές
ενώ σχεδόν το 8% είναι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης (από
18 έως 34 ώρες ανά εβδομάδα). Σχετικά με το φύλο το δείγμα
είναι αντιπροσωπευτικό καθώς αποτελείται από άνδρες 55%
έναντι 45% γυναικών.

Η συνάρτηση χρησιμότητας της λογιστικής παλινδρόμησης δίνεται
από τη σχέση:
𝑈𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥1 + 𝑎2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥
Όπου:
Ui, η συνάρτηση χρησιμότητας του γεγονότος i
x1…xn, οι μεταβλητές του προβλήματος

2.3 Μεθοδολογία ανάλυσης
Για την ορθή χρήση των δεδομένων κρίθηκε αναγκαίο ένα είδος
κωδικοποίησής τους ώστε να καταστεί η επεξεργασία πιο εύκολη.
Μέσω αυτής της διαδικασίας, προέκυψαν περιγραφικές αναλύσεις
που αντικατοπτρίζουν την υπάρχουσα κατάσταση που απορρέει
από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, καθώς και τις κύριες
παραμέτρους που επηρεάζουν τις μετακινήσεις τους με το ποδήλατο.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το στατιστικό πρόγραμμα SPSS
και με τη μέθοδο της λογιστικής παλινδρόμησης αναπτύχθηκε
μοντέλο ώστε να περιγραφεί η σχέση που συνδέει τις προτιμήσεις
των ποδηλατών με τις παραμέτρους σχεδιασμού. Έπειτα, πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενοι στατιστικοί έλεγχοι αξιοπιστίας
των αποτελεσμάτων.
Το μοντέλο της λογιστικής παλινδρόμησης (logistic regression)
χρησιμοποιείται συχνά σε συγκοινωνιακές έρευνες, στις οποίες
ζητείται η πρόβλεψη της επιρροής ορισμένων χαρακτηριστικών
στην επιλογή κάποιου γεγονότος. Μέσω του μοντέλου αυτού αναπτύσσεται ένα μαθηματικό πρότυπο που δίνει μια γραμμική συνάρτηση χρησιμότητας του εν λόγω γεγονότος σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που το επηρεάζουν. Έπειτα, μέσω κατάλληλου μετασχηματισμού υπολογίζεται η πιθανότητα πραγματοποίησης
αυτού του γεγονότος.

α0, η σταθερά που αντιπροσωπεύει την επιρροή των παραγόντων
που δεν έχουν συμπεριληφθεί ως μεταβλητές στο μαθηματικό
μοντέλο
α1..αn, οι συντελεστές των μεταβλητών
Η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί το γεγονός i δίνεται από τη
σχέση:

Το μοντέλο της λογιστικής παλινδρόμησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τόσο στην ανάπτυξη του διωνυμικού προτύπου πρόβλεψης (binary
model), όσο και του πολυωνυμικού προτύπου πρόβλεψης (multinomial model). Όταν οι πιθανές επιλογές είναι δύο, τότε επιλέγεται
το πρώτο μοντέλο, ενώ όταν οι επιλογές είναι περισσότερες επιλέγεται το δεύτερο.
Τα υπόλοιπα βήματα περιλαμβάνουν τη Συσχέτιση Pearson των
Ανεξάρτητων μεταβλητών, την ανάλυση ελαστικότητας και την
ανάλυση ευαισθησίας του μοντέλου.

31 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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3. Αποτελέσματα
Η ανάλυση διεξήχθη σε δύο στάδια: Ανάλυση συσχέτισης και Λογιστική Παλινδρόμηση, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενοι στατιστικοί

έλεγχοι αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων ενώ τα τελικά αποτελέσματα
συνοδεύονται από τις αντίστοιχες μαθηματικές σχέσεις και την
περιγραφή τους, για την ευκολότερη κατανόησή τους.
Αρχικά παρατίθενται οι μεταβλητές που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά μεταβλητών

Παράμετροι

Τιμές

Περιγραφή

Τύπος οδού

Κεντρική αρτηρία

Κεντρικός δρόμος με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και
διαγράμμιση στο κέντρο
Στενός δρόμος χωρίς διαγράμμιση

Παράδρομος
Ποδηλατόδρομος

Όχι ειδική υποδομή

(path)

Λωρίδα για ποδήλατα

(protected)

Κανονισμοί
(n30, n50)

Ποδηλατόδρομος
Προστατευμένη λωρίδα
για ποδήλατο
50 km/h
30 km/h

(living)

Δρόμος φιλικός για
ποδήλατο

Δρόμος φιλικός για πεζό
Επιφάνεια
(surface)
Στάθμευση
(parking)
Δέντρα
(parking)
Χρόνος διαδρομής
(time)

Ποδηλατόδρομος
Προστατευμένη λωρίδα για ποδήλατα στο επίπεδο του δρόμου
αλλά διαχωρισμένη από τα αυτοκίνητα με πλαστικούς κώνους
Όριο ταχύτητας 50 km/h.
Όριο ταχύτητας 30 km/h.
Οι ποδηλατικοί δρόμοι δίνουν προτεραιότητα στους ποδηλάτες. Επιτρέπεται η πρόσβαση σε επιβατικά οχήματα
με ταχύτητα έως και 30 km/h. Οι ποδηλάτες δεν πρέπει
να απειλούνται ή να εμποδίζονται.

Κυβόλιθοι
Άσφαλτος

Η μέγιστη ταχύτητα είναι ρυθμός περπατήματος. Οι πεζοί και
τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν το δρόμο έχοντας προτεραιότητα από τα οχήματα δεν πρέπει ωστόσο να παρεμποδίζουν σκόπιμα την κυκλοφορία τους.
Ανώμαλη επιφάνεια με κυβόλιθους.
Ομαλή επιφάνεια με άσφαλτο.

Όχι

Χωρίς σταθμευμένα οχήματα

Ναι

Στάθμευση παρά την οδό.

0

There are no trees along the street.

1

Trees are seaming the street on the sidewalk level.

8 | 10 | 12 | 15

The travel time for the alternative in minutes.

Δρόμος φιλικός για
πεζό

3.1 Ανάλυση συσχέτισης
Ο συντελεστής Pearson δέχεται τιμές μεταξύ του 1 και του -1.
Τιμές κοντά στο 1 ή στο -1 δείχνουν ισχυρή συσχέτιση (θετική για
32 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Δεν υπάρχει ειδική υποδομή για ποδήλατο, μεικτή κυκλοφορία
Διαγραμμισμένη λωρίδα για ποδήλατο στο επίπεδο του
δρόμου.

το +1 και αρνητική για το -1). Τιμές κοντά στο 0 υποδεικνύουν
χαμηλή συσχέτιση. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές συσχέτισης
όλων των μεταβλητών:
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Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά μεταβλητών

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 1 προκύπτει ότι δεν παρουσιάζονται
μεταβλητές με ιδιαίτερα ισχυρή συσχέτιση. Η μεταβλητή trees
έχει πολύ χαμηλή συσχέτιση με όλες τις άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές και άρα είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στο μοντέλο,
αντίστοιχα και η μεταβλητή parking.

3.2 Λογιστική Παλινδρόμηση
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το αποτελέσματα της βέλτιστης
δοκιμής εξαγωγής μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή την
επιλογή κύριας αρτηρίας.
Πίνακας 3: Mοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει η εξίσωση:

δέντρων στο φυσικό περιβάλλον της οδού συνεπάγεται με προτίμηση
της κεντρικής αρτηρίας έναντι του παράδρομου

3.3 Ανάλυση ελαστικότητας
Σε αυτήν την ενότητα υπολογίζεται ο βαθμός επιρροής των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξαρτημένη μεταβλητή. Ο βαθμός
επιρροής εκφράζεται ποσοτικά μέσω του μεγέθους της σχετικής
επιρροής. Ο υπολογισμός του μεγέθους αυτού βασίζεται στη
θεωρία της ελαστικότητας και αντικατοπτρίζει την ευαισθησία τής
εξαρτημένης μεταβλητής Y στη μεταβολή μιας ή και περισσοτέρων
ανεξάρτητων μεταβλητών Xi. Η ελαστικότητα είναι ένα αδιάστατο
μέγεθος, που σε αντίθεση με τους συντελεστές των μεταβλητών
των μοντέλων, δεν εξαρτάται από τις μονάδες μέτρησης των μεταβλητών. Σε συνδυασμό με το πρόσημο των συντελεστών, είναι
πιθανό να προσδιοριστεί αν η αύξηση κάποιας ανεξάρτητης μεταβλητής επιφέρει αύξηση ή μείωση στην εξαρτημένη. Είναι πολλές
φορές ορθότερο να εκφραστεί η ευαισθησία ως ποσοστιαία
μεταβολή της εξαρτημένης μεταβλητής που προκαλεί η κατά 1%
μεταβολή της ανεξάρτητης.
Η σχετική επιρροή των ανεξάρτητων μεταβλητών υπολογίζεται
σύμφωνα με τη σχέση:

Choice_ko=-2.4 + 0.479*(time)-2.803*(n50)-0.455*(parking)
+0.285*(trees)

ei= (ΔΥi/ ΔXi) . (Xi/ Yi) = βi. (Xi/ Yi)

Στην παραπάνω εξίσωση η εξαρτημένη μεταβλητή «επιλογή κεντρικής αρτηρίας» εξαρτάται από τις ανεξάρτητες μεταβλητές ως
εξής: Το θετικό πρόσημο στη μεταβλητή του χρόνου υποδεικνύει
ότι αύξηση του χρόνου διαδρομής συνεπάγεται με επιλογή
κεντρικής αρτηρίας αντί για παράδρομο.

Ο προσδιορισμός της σχετικής επιρροής κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής, αποδείχθηκε η πιο απλή και κατάλληλη τεχνική, ικανή
να αναδείξει την επιρροή της κάθε μεταβλητής ξεχωριστά, αλλά
και να καταστήσει εφικτή τη σύγκριση μεταξύ των επιρροών των
διαφορετικών μεταβλητών του ίδιου μοντέλου.

Επιπρόσθετα η ύπαρξη θέσεων στάθμευσης παρά την οδό καθώς
και ορίου ταχύτητας 50 Km/h στην οδό αποθαρρύνει τους οδηγούς
από το να χρησιμοποιούν την κεντρική αρτηρία. Τέλος η ύπαρξη

Συγκεντρωτικά, οι τιμές της σχετικής επιρροής για τις μεταβλητές,
τόσο του μοντέλου της ταχύτητας, όσο και του χωρικού διαχωρισμού,
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες από τους οποίους προ33 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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κύπτει το είδος και το μέγεθος της επιρροής της κάθε ανεξάρτητης
μεταβλητής στην εξαρτημένη. Στη στήλη ei δίνεται ο βαθμός της
σχετικής επιρροής των ανεξάρτητων μεταβλητών ως προς την
επιρροή εκείνης της μεταβλητής που επηρεάζει λιγότερο την
εξαρτημένη.
Πίνακας 4: Mοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 4 προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη
επιρροή στην επιλογή της κεντρικής οδού έχει ο χρόνος διαδρομής
ενώ οι υπόλοιπες μεταβλητές έχουν παρόμοια επιρροή.

4. Συμπεράσματα
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των
αναγκών και των προτιμήσεων των ποδηλατών σε επίπεδο μετακίνησης και υποδομής για την επιλογή της βέλτιστης διαδρομής.
Για τον σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε και διανεμήθηκε ένα ειδικά
διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο το οποίο περιείχε ερωτήσεις που
αφορούσαν τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις

34 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

καθημερινές τους μετακινήσεις με το ποδήλατο καθώς και σενάρια
επιλογής διαδρομής στα οποία καλούνταν οι ερωτώμενοι να επιλέξουν ποια διαδρομή θα ακολουθούσαν με βάση συγκεκριμένες
παραμέτρους.
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι ο χώρος είναι ζωτικής σημασίας
για τον ποδηλάτη. Επιπλέον, οι ποδηλάτες προτιμούν να οδηγούν
μακριά από τους πεζούς, να διατηρούν σταθερή ταχύτητα, να αποφύγουν την επιθετική συμπεριφορά των οδηγών αυτοκινήτων,
θέλοντας οπτική επαφή με τα άλλα οχήματα ώστε να αναπτύσσεται
μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας. Επίσης η ειδική υποδομή ποδηλάτου στους κεντρικούς δρόμους καθώς και η καλή ποιότητα επιφάνειας αν και φαινομενικά παίζουν σημαντικό ρόλο δεν αποδεικνύεται από το μοντέλο να έχουν στατιστικά σημαντική επιρροή
στην επιλογή της διαδρομής από τους ποδηλάτες.
Αντίθετα από το στατιστικό μοντέλο που αναπτύχθηκε προκύπτει
ότι για τους ποδηλάτες η πλέον σημαντική παράμετρος για την
επιλογή διαδρομής (κεντρική αρτηρία ή παράδρομος) είναι ο
χρόνος διαδρομής. Όσο μεγαλύτερος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος
διαδρομής ο ποδηλάτης επιλέγει μια κεντρική αρτηρία για την
κίνησή του. Λιγότερο σημαντικές από τον χρόνο αλλά σημαντικότερες
από άλλες παραμέτρους κρίθηκαν η προσαρμογή του ορίου ταχύτητας της οδού στα 50km/h, η ύπαρξη θέσεων στάθμευσης και
η ύπαρξη πρασίνου και δένδρων κατά μήκος της διαδρομής. Μια
κεντρική αρτηρία χωρίς πιθανές εμπλοκές με σταθμευμένα
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οχήματα και πεζούς να κατευθύνονται σε αυτά καθώς και με ένα
όμορφο φυσικό περιβάλλον με δέντρα αποτελούν σημαντικές
παραμέτρους επιλογής της από τον ποδηλάτη.
Για την περαιτέρω διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν
την επιλογή διαδρομής των ποδηλατών θα παρουσίαζε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον η πραγματοποίηση της έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα
συμμετεχόντων και από περισσότερες χώρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά ποδηλασίας. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλήθος των
απαντήσεων στην έρευνα, τόσο πιο αξιόπιστα και πιο αναλυτικά
αποτελέσματα και συμπεράσματα θα προκύψουν. Ενδιαφέρον
επίσης θα παρουσίαζε η εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων στατιστικής
ανάλυσης στη μεθοδολογία καθώς και άλλων παραμέτρων.
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