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ΜΔΡΟ Α: ΔΗΑΓΩΓΖ 

1 ΣΟΥΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 
 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ππφ θαηαζθεπή έξγσλ ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο (Βαζηθφ Έξγν, Δπέθηαζε 

Καιακαξηάο) βαζίζηεθε ζηελ Γεληθή Μειέηε Μεηαθνξψλ θαη Κπθινθνξίαο γηα ηε Θεζζαινλίθε 

πνπ είρε αλαηεζεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο 

Θεζζαινλίθεο (ΟΡΘΔ) θαη νινθιεξψζεθε ην 2000. Έθηνηε ηέηνηαο εκβέιεηαο θαη έθηαζεο 

κειέηε δελ έρεη εθπνλεζεί γηα ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ (ΑΜ), γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Έξγνπ ηεο Δπέθηαζεο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά, ζε ζπλεξγαζία 

κε ην πκβνχιην Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθε (ΑΘ), εθπφλεζε ηηο αλαγθαίεο κειέηεο 

(Μειέηε θνπηκφηεηαο, 2011), κεηά απφ θαηάιιειε επηθαηξνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ δήηεζεο 

κεηαθηλήζεσλ θαη κε έηνο ζρεδηαζκνχ ην 2016.  

Με ζηφρν λα δηεξεπλεζνχλ νη αλάγθεο ζε λέα έξγα Μεηξφ κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο Βαζηθήο 

Γξακκήο Μεηξφ θαη ηεο Δπέθηαζεο πξνο Καιακαξηά, θαη λα δηακνξθσζεί έλα ρέδην 

Αλάπηπμεο Γηθηχνπ Μεηξφ ζηελ Θεζζαινλίθε, ζην πιαίζην ελφο επηθαηξνπνηεκέλνπ ρεδίνπ 

Μεηαθνξψλ γηα ηελ πφιε, κε ρξνληθφ νξίδνληα ζρεδηαζκνχ 20εηίαο ην 2040, απαηηείηαη ε 

εθπφλεζε λέαο Γεληθήο πγθνηλσληαθήο Μειέηεο, ηεο Μειέηεο Αλάπηπμεο Μεηξφ Θεζζαινλίθεο 

(ΜΑΜΘ), ε νπνία ζα πξνζδηνξίζεη ηηο αλάγθεο δήηεζεο κεηαθηλήζεσλ θαη αληίζηνηρσλ έξγσλ 

ππνδνκήο ζηε Θεζζαινλίθε. 

2 ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 
 

Ζ Πεξηνρή Μειέηεο (ΠΜ) ηεο ΜΑΜΘ πεξηιακβάλεη ην Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο 

(ΠΘ) θαη ηελ γχξσ Πεξηαζηηθή Εψλε (ΠΕ), κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ πεξίπνπ 991,847 θαηνίθνπο 

(απνγξαθή Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο - ΔΛΣΑΣ, 2011), πνπ αληηζηνηρεί ζην 89% πεξίπνπ 

ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο (1,110,551 θαη).  

Ζ Πεξηνρή Μειέηεο εθηείλεηαη βφξεηα κέρξη ην δήκν Χξαηνθάζηξνπ θαη δήκν Λαγθαδά, δπηηθά 

κέρξη ην δήκν Γέιηα, αλαηνιηθά πεξηιακβάλεη ην δήκν Ππιαίαο-Υνξηηάηε θαη λφηηα ηνπο δήκνπο 

Θεξκατθνχ θαη Θέξκεο (βι. Υάξηε 1). Οη δήκνη ηεο ΠΜ νκαδνπνηνχληαη ζε 8 ηνκείο ζχκθσλα κε 

ηνλ Πίλαθα 1. Κάζε δήκνο/θνηλφηεηα ππνδηαηξείηαη ζε Κπθινθνξηαθέο Εψλεο (ΚΕ) νη νπνίεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε γηα ηε δεηγκαηνιεςία ηεο Έξεπλαο Ννηθνθπξηψλ θαη ηεο Έξεπλαο 

Γεδεισκέλεο Πξνηίκεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ δηεπζχλζεσλ Πξνέιεπζεο θαη 

Πξννξηζκνχ ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ ζα θαηαγξαθνχλ ζε φιεο ηηο επηκέξνπο έξεπλεο 

κεηαθηλήζεσλ.  
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Υάξηεο 1 
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ην Εσληθφ χζηεκα ηεο ΜΑΜΘ ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δψλεο ηνπ δσληθνχ ζπζηήκαηνο 

ησλ δχν κειεηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 (Γεληθή Μειέηε Μεηαθνξψλ θαη Κπθινθνξίαο, 2000 θαη 

Μειέηε θνπηκφηεηαο Δπέθηαζεο Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά, 2011), ελψ ζα 

πξνζαξκνζηεί θαη ζπκπιεξσζεί θαηάιιεια κε βάζε ηηο πιεζπζκηαθέο αιιαγέο θαη ηα λέα έξγα 

ζπγθνηλσληαθήο ππνδνκήο. χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1, νη εζσηεξηθέο δψλεο βάζεη ησλ δχν 

κειεηψλ είλαη 315 θαη αλακέλεηαη κεηά ηηο πξνζαξκνγέο θαη ζπκπιεξψζεηο λα κελ ππεξβνχλ ηηο 

360 δψλεο ζπλνιηθά, ελψ ππάξρνπλ αθφκα πεξίπνπ 10 εμσηεξηθέο δψλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

πεξηνρέο εθηφο Πεξηνρήο Μειέηεο (δειαδή ζηελ ππφινηπε Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ). 

 
Πίνακαρ 1: Εσληθφ χζηεκα ΜΑΜΘ (Δζσηεξηθέο Εψλεο) 

Σομέαρ Γήμοι/Κοινόηηηερ Εώνερ 

1 Θεζζαινλίθεο (Α’, Β’ θαη Γ’ Γηακέξηζκα) 60 

2 Θεζζαινλίθεο (Γ’ θαη Δ’ Γηακέξηζκα) 65 

3 Καιακαξηάο 31 

4 Θεζζαινλίθεο (Γ.Δ. Σξηαλδξίαο), Ππιαίαο-Υνξηηάηε 16 

5 Νεάπνιεο-πθεψλ, Παχινπ Μειά 30 

6 Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο, Κνξδειηνχ-Δπφζκνπ 54 

7 Γέιηα (ίλδνο, Γηαβαηά, Καινρψξη, Νέα Μαγλεζία), Χξαηνθάζηξνπ 

(Χξαηφθαζηξν, Πεληάινθνο, Νενρσξνχδα), Ππιαίαο-Υνξηηάηε  

36 

8 Θεξκατθνχ, Θέξκεο (πιελ Βαζηιηθψλ, Πεξηζηεξάο, Αγίνπ Αλησλίνπ) 23 

  315 

 

3 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΖ 
 

ηα αληηθείκελα ηεο ΜΑΜΘ πεξηιακβάλνληαη: 

1. Ζ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεηαθνξηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηεο ΠΜ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ή ηηο παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλνληαη: 

 Έξεπλα Ννηθνθπξηψλ 

 Έξεπλα Γεδεισκέλεο Πξνηίκεζεο 

 Απνγξαθέο θαη Μεηξήζεηο ζην Κχξην Οδηθφ Γίθηπν θαη Έξεπλα Μεηαθηλήζεσλ Παξά ηελ 

Οδφ 

 Μεηξήζεηο θαη Έξεπλεο ζηα Γεκφζηα Μέζα Μεηαθνξάο (Αζηηθά Λεσθνξεία, Σεξκαηηθνί 
ηαζκνί) 
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2. Ζ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ε δεκηνπξγία ζρεηηθψλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

(ΒΓ)1. 

3. Ζ δηακφξθσζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ δηθηχσλ κεηαθνξηθήο ππνδνκήο ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεζν-καθξνπξφζεζκνπ ρεδηαζκνχ Αλάπηπμεο ηεο ΠΜ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ. 

4. Ζ αλάπηπμε πγθνηλσληαθνχ Μνληέινπ γηα ηε Θεζζαινλίθε, δειαδή ηνπ κεραληζκνχ 

πξνζνκνίσζεο ηεο ζπγθνηλσληαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ΠΜ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ησλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα γίλεη αμηνιφγεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ησλ κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ γηα ηελ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ρεδίνπ 

Αλάπηπμεο Γηθηχνπ Μεηξφ ζην πιαίζην ελφο νινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Μεηαθνξψλ. 

4 ΦΖΦΗΑΚΑ ΤΠΟΒΑΘΡΑ 
 

Θα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηα παξαθάησ ςεθηαθά ππφβαζξα γηα ηελ Πεξηνρή Μειέηεο, ζε 

κνξθή shape files θαη ζην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο 1987 (ΔΓΑ87) ην νπνίν ζα 

είλαη θαη ην ζχζηεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε Μειέηε. 

1. Τπφβαζξν νδηθψλ αμφλσλ ηνπ Κχξηνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ φπσο απηφ έρεη θαζνξηζηεί ζην 

πγθνηλσληαθφ Μνληέιν γηα ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο ην νπνίν δηαζέηεη ε ΑΜ (απφ ηε 

Μειέηε Δπέθηαζεο ηνπ Μεηξφ πξνο Καιακαξηά). Σν ΚΟΓ ζα ειεγρζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη 

ζα ζπκπιεξσζεί / ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια εθφζνλ απαηηείηαη (βι. §7.2.3) . 

2. Τπφβαζξν ησλ θφκβσλ ηνπ ΚΟΓ ζην νπνίν ζα επηζεκαίλνληαη νη ζέζεηο ησλ θφκβσλ, ζεκα-

ηνδνηνχκελνη θαη πξνηεξαηφηεηαο. Απηνί ζα πξέπεη λα επηβεβαησζνχλ θαη λα ελεκεξσζνχλ 

απφ ηνλ Αλάδνρν (βι. §7.2.4). 

3. Τπφβαζξν Κπθινθνξηαθψλ Εσλψλ (ΚΕ). 

4. Τπφβαζξν ηνπ Γηθηχνπ Γξακκψλ Μεηξφ θαη ησλ ηαζκψλ Μεηξφ 

5. Τπφβαζξν ησλ Λεσθνξεηαθψλ Γξακκψλ θαη ησλ ηάζεσλ 

 
  

                                                
1 Με ηνλ φξν ΒΓ ζην παξφλ θείκελν αλαθεξφκαζηε ζε ρεζηαθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ, δει. 

ζπζηήκαηα (RDBMS) κε δνκεκέλα θαη ζπζρεηηζκέλα κεηαμχ ηνπο δεδνκέλα (ππφ κνξθή 

πηλάθσλ) θαη ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε γίλεηαη κέζσ SQL. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, θαη 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρνπλ ηερλνινγηθέο αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, 

δεθηά ζα γίλνληαη αξρεία ζε Access θαη ζε SQL. 

Τπφ ηελ επξχηεξε έλλνηα, σο ΒΓ ζα κπνξνχζε λα ινγίδνληαη ςεθηαθά αξρεία θαηάιιεια 

δνκεκέλα έηζη ψζηε λα πξνζδηνξίδνπλ ηα απνζεθεπκέλα ζε απηά δεδνκέλα, φπσο πρ ηα 

ινγηζηηθά θχιια (ζαλ ην Excel) ηα νπνία θαηά παξέθθιηζε ζα γίλνληαη απνδεθηά σο 

κεκνλσκέλνη πίλαθεο δεδνκέλσλ. Σα CSV ή TXT αξρεία, ελψ κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

πεξηερφκελε ζε απηά πιεξνθνξία (κε ην θαηάιιειν header) δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά θάησ 

απφ ηνλ φξν ΒΓ, παξά κφλν σο αξρεία εηζφδνπ ζε άιια πξνγξάκκαηα (πρ ηαηηζηηθήο 

Αλάιπζεο). 
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ΜΔΡΟ Β: ΦΑΖ Α' - ΑΠΟΣΤΠΩΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΒΑΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

5 ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ 

5.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

Ζ Έξεπλα Ννηθνθπξηψλ απνζθνπεί ζηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ 

ζρεηηθψλ κε ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαθηλήζεσλ 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο θαηά ηελ ηππηθή (θζηλφπσξν ή άλνημε) πεξίνδν. Ζ 

έξεπλα πεξηιακβάλεη ηελ θαη’ νίθνλ δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ ζε ηπραίν δείγκα λνηθνθπξηψλ πνπ 

δηακέλνπλ ζηελ Πεξηνρή Μειέηεο.  

Απφ ηελ έξεπλα ζα εμαρζνχλ ζηνηρεία γηα ηελ αλάιπζε, ηελ πνζνηηθνπνίεζε θαη ηελ ζπζρέηηζε 

θπθινθνξηαθψλ παξακέηξσλ ησλ κεηαθνξψλ, φπσο: 

 ν αξηζκφο κεηαθηλήζεσλ 

 ε ψξα θαη ε δηάξθεηα κεηαθηλήζεσλ 

 ε πξνέιεπζε θαη ν πξννξηζκφο κεηαθηλήζεσλ  

 ην κεηαθνξηθφ κέζν κεηαθηλήζεσλ θαη  

 ν ζθνπφο κεηαθηλήζεσλ. 

ην πιαίζην ηεο έξεπλαο ζα γίλεη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζχκθσλα κε 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο: 

 ην κέγεζνο λνηθνθπξηνχ, ν δείθηεο ηδηνθηεζίαο νρεκάησλ, ε νκάδα εηζνδήκαηνο 

 ην θχιν, ε ειηθία, ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ΗΥ απηνθηλήηνπ. 

5.2 ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

Ζ έξεπλα ζα δηεμαρζεί ζε ηππηθή πεξίνδν (θζηλφπσξν ή άλνημε) ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα κηαο ηππηθήο θαζεκεξηλήο εκέξαο ησλ κεηαθηλήζεσλ. 

Οη ζπλεληεχμεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο εκέξεο απφ Σξίηε έσο θαη άββαην κε πεξίπνπ 1/5 

ηνπ δείγκαηνο αλά εκέξα. Καηά ηηο ζπλεληεχμεηο σο πεξίνδνο αλαθνξάο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ 

κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ζα ιακβάλεηαη ην πξνεγνχκελν 24σξν ηεο ζπλέληεπμεο.  

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο: 

 ζηε θάζε ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ηεο έξεπλαο θαηά ηελ νπνία δηακνξθψλνληαη νη 

θαηάινγνη δεηγκαηνιεςίαο, ζρεδηάδνληαη, ειέγρνληαη θαη νξηζηηθνπνηνχληαη ηα 

εξσηεκαηνιφγηα θαη νη νδεγίεο πξνο ηνπο ζπλεληεπθηέο, εθπαηδεχεηαη ην πξνζσπηθφ ηεο 

έξεπλαο θαη πξνγξακκαηίδνληαη ρξνληθά νη εξγαζίεο. 

 ηε θάζε ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζπλεληεχμεηο ζηα 

λνηθνθπξηά θαη επηβιέπνληαη ζε ζπλερή βάζε νη εξγαζίεο 
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 ηε θάζε επεμεξγαζίαο ησλ ζπγθεληξσζέλησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ νπνία νη απαληήζεηο 

ειέγρνληαη, σο πξνο ηελ νξζφηεηα θαη ηε ινγηθή ηνπο ζπλέπεηα, δηνξζψλνληαη, 

θσδηθνπνηνχληαη, αλάγνληαη ζηνλ πιεζπζκφ θαη ζπληίζεληαη ζε Βάζεηο Γεδνκέλσλ, 

πηλαθνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ζπληάζζεηαη Σερληθή Έθζεζε. Οη θάζεηο ζπιινγήο 

θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ γίλνληαη παξάιιεια.  

5.3 ΓΔΗΓΜΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ 

Ζ έξεπλα ζα δηεμαρζεί ζε ηπραίν δείγκα λνηθνθπξηψλ κε γεληθφ θιάζκα δεηγκαηνιεςίαο 3% ησλ 

λνηθνθπξηψλ ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο. χκθσλα κε ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ ηεο ΔΛΣΑΣ 

(2011), ν αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ Πεξηνρή Μειέηεο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 380.000, 

νπφηε εθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζεί δείγκα πεξίπνπ 12.000 λνηθνθπξηψλ.  

Θα ππάξμεη θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ δσλψλ δεηγκαηνιεςίαο ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο. Σν 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο λνηθνθπξηψλ ζε θάζε δψλε ηζνχηαη κε ην γεληθφ θιάζκα δεηγκαηνιεςίαο 

(3%) ησλ λνηθνθπξηψλ. Σν ειάρηζην δείγκα ζε θάζε δψλε δεηγκαηνιεςίαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξν 

ησλ 25 λνηθνθπξηψλ, εθηφο εάλ ν πιεζπζκφο λνηθνθπξηψλ ηεο δψλεο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 

αξηζκνχ απηνχ, νπφηε ζα ππάξμεη 100% θάιπςε. Καηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζα δνζνχλ εηδηθέο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν δηαρσξηζκνχ ησλ πέξαλ ηνπ 

δεηγκαηνιεπηηθνχ θιάζκαηνο πξφζζεησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 25 

λνηθνθπξηψλ. 

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ζα γίλεη κε θαηάιιειεο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ δεηγκαηνιεςία γίλεηαη ζε δχν 

ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην γίλεηαη γηα θάζε δψλε δεηγκαηνιεςίαο επηινγή ελφο 

πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ Οηθνδνκηθψλ Σεηξαγψλσλ (Ο.Σ.) κε πηζαλφηεηα επηινγήο αλάινγε 

πξνο ην κέγεζφο ηνπο ζε λνηθνθπξηά (απνγξαθή 2011). ην δεχηεξν ζηάδην δεκηνπξγνχληαη 

πιήξεηο νλνκαζηηθνί θαηάινγνη ησλ πθηζηάκελσλ λνηθνθπξηψλ ζηα επηιεγκέλα Ο.Σ. θαη 

δηελεξγείηαη ηπραία (ζπζηεκαηηθή) δεηγκαηνιεςία λνηθνθπξηψλ κε βάζε ηνπο θαηαιφγνπο 

απηνχο. 

Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ζα παξαδψζεη έγθαηξα ζηνλ Αλάδνρν πίλαθεο θαη ράξηεο φπνπ ζα 

θαίλνληαη νη δψλεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηα επηιεγκέλα Ο.Σ. γηα ην ζχλνιν ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα εηνηκάζεη γηα ηα επηιεγκέλα Ο.Σ. ησλ δσλψλ δεηγκαηνιεςίαο πιήξεηο 

θαηαιφγνπο ησλ πθηζηάκελσλ λνηθνθπξηψλ κε επηηφπηα νξγαλσκέλα ζπλεξγεία. Θα πξνεγεζεί 

ε εξγαζία εληνπηζκνχ ησλ Ο.Σ. ζην πεδίν πνπ ζα γίλεη απφ επφπηεο, νη νπνίνη ζα ζπληνλίδνπλ 

ηα ζπλεξγεία θαηαγξαθήο. Με βάζε ηνπο νλνκαζηηθνχο θαηαιφγνπο ησλ πθηζηάκελσλ 

λνηθνθπξηψλ θάζε Ο.Σ. θαη έλα ππνινγηζζέλ βήκα δεηγκαηνιεςίαο αλά Ο.Σ. ζα δηελεξγεζεί κε 

εξγαζία γξαθείνπ ηπραία (ζπζηεκαηηθή) δεηγκαηνιεςία λνηθνθπξηψλ ζε θάζε πξνεπηιεγκέλν 

Ο.Σ. ηνλ Αλάδνρν ζα παξαζρεζεί βνεζεηηθφ ζεκείσκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βήκαηνο 

δεηγκαηνιεςίαο αλά Ο.Σ. 

5.4 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

Δίλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο λα εμαζθαιηζηεί ε ακεξνιεςία θαη εγθπξφηεηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ είλαη ην θχξην εξγαιείν ηεο έξεπλαο ζηα λνηθνθπξηά. 
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Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηξία κέξε:  

 Δξσηεκαηνιφγην λνηθνθπξηνχ. Οη εξσηήζεηο απνζθνπνχλ ζηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ 

γηα ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνηθνθπξηνχ: κέγεζνο λνηθνθπξηνχ, 

εηζφδεκα, πιήζνο απαζρνινχκελσλ κειψλ, δείθηεο ηδηνθηεζίαο θαη ειηθία ησλ ηδηφθηεησλ 

νρεκάησλ (επηβαηηθά ΗΥ, πνδήιαηα, δίθπθια, ηαμί, εκηθνξηεγά, θνξηεγά). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά θαηνηθίαο είλαη ηα εμήο: είδνο θαη αξηζκφο δσκαηίσλ (κνλνθαηνηθία, 

δηακέξηζκα πνιπθαηνηθίαο θιπ), θαζεζηψο θαηνίθεζεο (ηδηφθηεηε, δσξεάλ παξερφκελε, 

λνηθηαζκέλε). Δπίζεο θαηαγξάθεηαη ην κηθξφ φλνκα θαη ην ηειέθσλν ηνπ εξσηψκελνπ 

κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

 Δξσηεκαηνιφγην αηφκσλ / κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Οη εξσηήζεηο απνζθνπνχλ ζηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε αηφκνπ-κέινπο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ: θχιν, ειηθία, επίπεδν ηππηθήο εθπαίδεπζεο, θαηεγνξία νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (εξγαηηθφ, κε-εξγαηηθφ δπλακηθφ) θαη θαζεζηψο απαζρφιεζεο (πιήξεο, 

κεξηθή θιπ) κε πεξίνδν αλαθνξάο ηε πξνεγνχκελε ηεο έξεπλαο εβδνκάδα. Γηα κέιε άλσ 

ησλ 18 εηψλ εξσηάηαη ε θαηνρή άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ΗΥ, ε θαηνρή θάξηαο 

απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ (ηνλ ίδην κήλα/ ζην παξειζφλ) θαη ε δηαζεζηκφηεηα (ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηελ ηδηνθηεζία) απηνθηλήηνπ ΗΥ (θαζεκεξηλά, επθαηξηαθά, θαζφινπ).  

Γηα απαζρνινχκελνπο άλσ ησλ 15 εηψλ εξσηψληαη: θχξηα εξγαζία (επάγγεικα, θαη είδνο 

επηρείξεζεο θαη σξάξην εξγαζίαο (ζηαζεξφ, ειαζηηθφ, ελαιιαζζφκελν/πεξηνδηθφ/βάξδηα),. 

εκεηψλεηαη ν α/α ηνπ αηφκνπ πνπ δίδεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην λνηθνθπξηφ θαη ηα κέιε ηνπ, 

θαζψο θαη ν α/α ηνπ θχξηνπ εηζνδεκαηία. 

Ο ζπλεληεπθηήο ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ειέγρεη ηε ζχκπησζε α) ηνπ κεγέζνπο 

λνηθνθπξηνχ θαη ηνπ αξηζκνχ δεισζέλησλ αηφκσλ/κειψλ θαη β) ηνπ πιήζνπο 

απαζρνινχκελσλ κειψλ λνηθνθπξηνχ θαη ηνπ αξηζκνχ δεισζέλησλ (πιήξσο / κεξηθψο) 

απαζρνινχκελσλ.  

Θα πξέπεη λα εξσηεζεί θαη λα θαηαγξαθεί ν ιφγνο (πγεία / θπζηθή αδπλακία, δξαζηεξηφηεηα 

/ επηζθέςεηο ζην ζπίηη, έιιεηςε δξαζηεξηφηεηαο θιπ) γηα ηνλ νπνίν δελ κεηαθηλήζεθε (ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα) έλα άηνκν. 

 Δξσηεκαηνιφγην κεηαθηλήζεσλ. Δξσηψληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαθηλήζεσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο εκέξαο (4ε πξσηλή έσο 4ε πξσηλή ηεο εκέξαο ζπλέληεπμεο) θάζε αηφκνπ 

κέινπο ηνπ λνηθνθπξηνχ άλσ ησλ 5 εηψλ. Ζ κεηαθίλεζε νξίδεηαη απφ έλα πξννξηζκφ φπνπ 

απνζθνπείηαη ε εθηέιεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ή απφ κία αιιαγή κεηαθνξηθνχ κέζνπ / 

νρήκαηνο. Δλδηάκεζε ζηάζε ζπλδπαζκέλε κε δξαζηεξηφηεηα άλσ ησλ 15 ιεπηψλ νξίδεη λέα 

κεηαθίλεζε. Ζ κεηαθίλεζε πεδή θαηαγξάθεηαη εθφζνλ ππεξβαίλεη ηα 500 κέηξα ή ηα 

ηέζζεξα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα. Ο ζρεδηαζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξέπεη λα απνδίδεη ηε 

ινγηθή αιιεινπρία ησλ κεηαθηλήζεσλ.  

Γηα θάζε κεηαθίλεζε θάζε αηφκνπ εξσηάηαη: δηεχζπλζε πξνέιεπζεο, ρξήζε γεο ζηελ 

πξνέιεπζε, ψξα αλαρψξεζεο (πξνζέγγηζε 5 ιεπηψλ), ζθνπφο (εξγαζία, εθπαίδεπζε, 

ςψληα/αηνκηθέο ππνζέζεηο, επαγγεικαηηθή κεηαθίλεζε, αλαςπρή/θνηλσληθά, άιινο ζθνπφο, 

επηζηξνθή ζην ζπίηη, αιιαγή κέζνπ), κεηαθνξηθφ κέζν (πεδή, νδεγφο ΗΥ, ζπλεπηβάηεο ΗΥ, 

δίθπθιν, ηαμί, εκηθνξηεγφ, θνξηεγφ, εηδηθφ ιεσθνξείν, αξηζκφο ή φλνκα δεκφζηαο 

ζπγθνηλσλίαο, άιιν κέζν) ρξφλνο πεξπαηήκαηνο πξνο ζηάζε επηβίβαζεο/ζέζε 
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ζηάζκεπζεο, δηεχζπλζε πξννξηζκνχ ή ζηάζεο κεηεπηβίβαζεο, ρξφλνο πεξπαηήκαηνο απφ 

ζηάζε απνβίβαζεο/ζέζε ζηάζκεπζεο γηα ην πξννξηζκφ, ψξα άθημεο). Δθφζνλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε φρεκα ΗΥ, εξσηάηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ κέζα ζην φρεκα, ην 

θαζεζηψο, ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο ηεο ζηάζκεπζεο. Σέινο ξσηάηαη αλ ππήξμε επφκελε 

κεηαθίλεζε.  

ηηο εξσηήζεηο ησλ δχν πξψησλ εξσηεκαηνινγίσλ απαληά έλα κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ 

κεγαιχηεξν ησλ 18 εηψλ αληηπξνζσπεπηηθά γηα φια ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ. ηηο εξσηήζεηο 

κεηαθηλήζεσλ απαληά θάζε κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ κεγαιχηεξν ησλ 5 εηψλ μερσξηζηά. Δθφζνλ 

ππάξρεη, παξά ηελ πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε, απφλ κέινο απφ ην λνηθνθπξηφ, απαληά ζηε 

ζέζε ηνπ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαθηλήζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο έλα παξφλ κέινο 

πνπ είλαη ελεκεξσκέλν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ απφληνο κέινπο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

ελεκέξσζε απηή δελ ππάξρεη, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία κεηαθηλήζεσλ ηνπ 

απφληνο κέινπο κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία. Ζ επηθνηλσλία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ηελ ίδηα ή θαη’ εμαίξεζε ηελ επφκελε ηεο ζπλέληεπμεο εκέξα. ε 

πεξίπησζε αδπλακίαο ιήςεσο ζηνηρείσλ κεηαθηλήζεσλ ελφο απφληνο αηφκνπ κεηά θαη απφ ηελ 

πξνζπάζεηα ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο, ην γεγνλφο ζεκεηψλεηαη κε θαηάιιειν ηξφπν κε επζχλε 

ηνπ επφπηε.  

Κάζε εξσηεκαηνιφγην ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα κνλαδηθφ αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

ζπγθεθξηκέλν λνηθνθπξηφ. ην εξσηεκαηνιφγην ζα ζεκεηψλνληαη ν αξηζκφο δψλεο, ν αξηζκφο 

Ο.Σ., ν αξηζκφο λνηθνθπξηνχ απφ ηνλ θαηάινγν δεηγκαηνιεςίαο ηνπ Ο.Σ. θαη ε δηεχζπλζε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ. Δπίζεο ζεκεηψλεηαη ε εκεξνκελία, εκέξα θαη ψξα ηεο 1εο ή ελδερνκέλσο 2εο 

επίζθεςεο θαη ηεο ζπλέληεπμεο θαζψο θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην λνηθνθπξηφ (ελδερνκέλσο) 

αληηθαζηζηά έλα άιιν κε-αληαπνθξηλφκελν (επαλαιακβαλφκελε απνπζία, άξλεζε 

ζπλεξγαζίαο). Σέινο, ζεκεηψλνληαη ην φλνκα θαη ν θσδηθφο ηνπ ζπλεληεπθηή, ην φλνκα ηνπ 

επφπηε θαη ε εκεξνκελία ειέγρνπ.  

Πξνζρέδην εξσηεκαηνινγίνπ θαη ησλ νδεγηψλ ζπκπιήξσζεο ζα δνζεί έγθαηξα ζηνλ Αλάδνρν 

απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζα δηακνξθσζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηέηνην 

ηξφπν πξνθεηκέλνπ ε έξεπλα λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή-ηακπιέηαο (tablet). 

Ο νξηζηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηνπ ηεχρνπο νδεγηψλ γηα ηνπο ζπλεληεπθηέο 

ζα γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ.  

5.5 ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ 

5.5.1 Πξνζσπηθφ 

Σν πξνζσπηθφ ηεο έξεπλαο ζα απνηειείηαη απφ επαξθή αξηζκφ ζπλεληεπθηψλ ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί κε επάξθεηα θαη αμηνπηζηία ην απαηηνχκελν δείγκα ζηελ πξνβιεπφκελε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ν αληίζηνηρνο εμνπιηζκφο γηα θάζε 

ζπλεληεπθηή (ππνινγηζηή-ηακπιέηα) θαη ηπρφλ πξφζζεηε κπαηαξία ππνζηήξημεο (powerbank).  

Κάζε νκάδα 5 ζπλεληεπθηψλ ζα ζπληνλίδεη έλαο επφπηεο ν νπνίνο, ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζα 

πξνεηνηκάδεη ηελ εξγαζία ησλ ζπλεληεπθηψλ ηεο νκάδαο, ζα ξπζκίδεη ην εκεξνιφγην 
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πξφγξακκα επηζθέςεψλ ηνπο, ζα ηνπο παξαδίδεη ηηο ηακπιέηεο ζηελ αξρή ηνπ εκεξήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπο, ζα παξαθνινπζεί θαη ζα ειέγρεη ηελ εξγαζία ηνπο θαη ζην ηέινο ηνπ 

εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ζα παξαιακβάλεη ηηο ηακπιέηεο θαη ζα κεηαθνξηψλεη ηα εξσηεκα-

ηνιφγηα απφ ηηο ηακπιέηεο ζηε ζρεηηθή θεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 

κεηαθφξησζεο ζα δηεμάγεη πξσηνγελή έιεγρν ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Σεο έξεπλαο ζπλνιηθά ζα πξνΐζηαηαη πγθνηλσληνιφγνο κε ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή πξαγκαηηθή 

εκπεηξία ζηε δηεμαγσγή παξφκνησλ εξεπλψλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ζηελ επηηειηθή νκάδα 

ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εηδηθφηεηεο ηνπ ηαηηζηηθνχ θαη ηνπ Κνηλσληθνχ Δπηζηήκνλα κε 

εκπεηξία ζηελ πξαθηηθή ησλ θνηλσληθψλ εξεπλψλ.  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξγαλψζεη δηεμνδηθή ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ησλ επνπηψλ, 

εξεπλεηψλ θαη θσδηθνγξάθσλ κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, ηελ 

πηνζέηεζε θαηαιιήισλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο, ηελ θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ δπλαηψλ 

απαληήζεσλ, ηε κέζνδν θαη ην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ θαηαγξαθψλ ησλ πθηζηάκελσλ 

λνηθνθπξηψλ, (επαλ)επηζθέςεσλ θαη αληηθαηαζηάζεσλ. Ζ πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα 

γίλεη ζην ζηάδην ησλ δνθηκαζηηθψλ ζπλεληεχμεσλ.  

Οη δνθηκαζηηθέο ζπλεληεχμεηο ζα δηεμαρζνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε έλαξμε ηεο θπξίσο έξεπλαο. Δθφζνλ απαηηεζεί εθηεηακέλε ηξνπνπνίεζε 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ησλ νδεγηψλ θαη ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, 

επηβάιιεηαη λα γίλεη θαη δεχηεξε δνθηκαζηηθή έξεπλα.  

5.5.2 Γεκνζηφηεηα 

Γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. Ζ ΑΣΣΗΚΟ 

ΜΔΣΡΟ ζα θξνληίζεη γηα ηελ θαηάιιειε δεκνζηφηεηα ηεο Έξεπλαο Ννηθνθπξηψλ.  

Καζψο νη θαη’ νίθνλ έξεπλεο απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα λνηθνθπξηά πνπ επηιέρζεθαλ κε ηελ 

κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.3 θαη φρη ζε ηπραία λνηθνθπξηά, ηδηαίηεξα 

επηβνεζεηηθή κέζνδνο δεκνζηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο είλαη ε εζηηαζκέλε. Ο Αλάδνρνο πξέπεη 

λα πξνεηδνπνηεί έγθαηξα κε ελεκεξσηηθή επηζηνιή θαη θαη’ νίθνλ επίζθεςε ηα επηιεγκέλα 

λνηθνθπξηά γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο επηθείκελεο ζπλέληεπμεο. Ζ 

επηζηνιή ζα δνζεί έγθαηξα απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ζηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη 

ηελ εθηχπσζε θαη παξάδνζε ησλ επηζηνιψλ. Θα δεηείηαη ε παξνπζία φισλ ησλ κειψλ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ρξνληθή πεξίνδν ηεο ζπλέληεπμεο.  

ρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ λνηθνθπξηψλ, είλαη ζθφπηκν λα ιεθζνχλ κέηξα 

πνπ ειαηηψλνπλ ην ελδερφκελν αξλήζεσλ ζπλεξγαζίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξνζθέξεηαη 

απφ ηνλ Αλάδνρν πιηθφ θίλεηξν κε ηε κνξθή δψξνπ ζε θάζε λνηθνθπξηφ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έξεπλα. Ζ ζρεηηθή δαπάλε θαη κέξηκλα ζα αλαιεθζεί απφ ηελ ΑΜ.  

Με επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα δηαηεζεί ηειεθσληθή γξακκή πνπ ζα δίλεη απαληήζεηο ζε 

ζρεηηθέο απνξίεο θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ επί θαζεκεξηλήο βάζεσο.  
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5.5.3 Πξνγξακκαηηζκφο Έξεπλαο 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο Έξεπλαο ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε πξνο ηελ ΑΣΣΗΚΟ 

ΜΔΣΡΟ εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη ζα πεξηιακβάλεη ρξνλνδηάγξακκα 

εξγαζηψλ. Οη εξγαζίεο θαηάξηηζεο νλνκαζηηθψλ θαηαιφγσλ δεηγκαηνιεςίαο λνηθνθπξηψλ αλά 

Ο.Σ., δηεμαγσγήο ζπλεληεχμεσλ ζε θάζε Ο.Σ. θαη θσδηθνγξάθεζεο πξέπεη λα γίλνπλ ελ ζεηξά 

αιιά ε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο δηεμαγσγήο ηνπο επηηξέπεη λα δηελεξγνχληαη παξάιιεια.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο θαηαιφγνπο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζα εηνηκαζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ν 

ηξφπνο θαηαγξαθήο ησλ λνηθνθπξηψλ θάζε Ο.Σ. ζα θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα απφ ηνλ Αλάδνρν 

θαη ζα ηεξείηαη επαθξηβψο απφ ηνπο θαηαγξαθείο. Καηάινγνη λνηθνθπξηψλ πνπ θαηεγξάθεζαλ 

αλά Ο.Σ. ζα ππνβάιινληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 

(θαη βεβαίσο ν Αλάδνρνο αλεμάξηεηα) ζα ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ 

θαηαιφγσλ ελφο δείγκαηνο ησλ θαηαγξακκέλσλ Ο.Σ. 

Οη ζπλεληεχμεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη Σξίηε έσο άββαην, ζην δηάζηεκα 17:00–21:00 κε 

επαλεπίζθεςε ζε πεξίπησζε κε-αληαπφθξηζεο. Σα λνηθνθπξηά ζηηο θαηνηθίεο πνπ ζα επηιεγνχλ 

ζην δείγκα ζε πεξίπησζε αξλήζεσο ή πεξηζηαζηαθήο απνπζίαο ζα αληηθαζίζηαηαη. Δηδηθφηεξα: 

 αλ ν ζπλεληεπθηήο δελ κπνξέζεη θαη ζηε δεχηεξε επίζθεςε λα έιζεη ζε επαθή κε ην 

λνηθνθπξηφ, ηφηε θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ηνλ επφπηε, αληηθαζηζηά ην απνπζηάδνλ 

λνηθνθπξηφ κε ην ακέζσο επφκελν ζην θαηάινγν δεηγκαηνιεςίαο 

 εάλ ην λνηθνθπξηφ αξλείηαη ηειεζίδηθα λα απαληήζεη, ηφηε, ν ζπλεληεπθηήο θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηνλ επφπηε, ην αληηθαζηζηά κε άιιν απνκαθξπζκέλν λνηθνθπξηφ ηνπ 

θαηαιφγνπ ψζηε λα απνθιεηζζεί ην ελδερφκελν λα επεξεαζηεί ην λέν λνηθνθπξηφ απφ ηελ 

άξλεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ. 

5.5.4 Έιεγρνο Έξεπλαο 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εληνπίζεη θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη πηζαλέο δεηγκαηνιεπηηθέο κεξνιεςίεο, 

φπσο επίζεο λα ππνδείμεη γηα ηηο ππνιεηπφκελεο κεξνιεςίεο θαηάιιειεο ηερληθέο ζηάζκηζεο ή 

πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ, θαη ζηε θάζε ηεο επεμεξγαζίαο λα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζή 

ηνπο.  

ηε θάζε δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ ν Αλάδνρνο ειέγρεη, κε ηειεθσληθέο επαλαιεπηηθέο 

ζπλεληεχμεηο ζε δείγκα πεξίπνπ 3% ησλ ζπλεληεχμεσλ θάζε ζπλεληεπθηή, ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηελ αθξίβεηα νξηζκέλσλ απαληήζεσλ ηνπ ζπκπιεξσκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ.  

Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάζζεη ζε εβδνκαδηαία βάζε ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηνλ αξηζκφ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ ζπλεληεχμεσλ αλά ψξα θαη εκέξα ηεο εβδνκάδαο θαη 

ζπλεληεπθηή, θνηλσληθννηθνλνκηθνχο δείθηεο θαη δείθηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο ζπλνιηθά, 

γηα έιεγρν ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηεο δεηγκαηνιεςίαο.  

Οη δείθηεο ζα αλαθέξνληαη ζε κεηαβιεηέο φπσο: 
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 κέγεζνο λνηθνθπξηνχ, αξηζκφο εξγαδνκέλσλ κειψλ λνηθνθπξηνχ 

 θχιν, ειηθία 

 κεηαθηλνχκελνη/100 άηνκα, αξηζκφο κεηαθηλήζεσλ/κεηαθηλνχκελν 

Οη πίλαθεο ζα απνδίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηφζν ηεο πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο φζν θαη 

αζξνηζηηθά ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ ησλ εξεπλψλ.  

Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία ν Αλάδνρνο ζα θάλεη ζηαηηζηηθφ έιεγρν αμηνπηζηίαο ηνπ δείγκαηνο θαη 

ησλ ζπλεληεπθηψλ κε βάζε δείθηεο ηεο ΔΛΣΑΣ θαη άιισλ ζπγθξίζηκσλ ηξίησλ πεγψλ. Δθφζνλ 

δηαπηζηψλνληαη απνθιίζεηο πέξαλ ησλ νξίσλ ηνπ αλακελφκελνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ζθάικαηνο 

ζα ιακβάλνληαη δηνξζσηηθά κέηξα ζηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο.  

5.6 ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ  

Όπσο αλαθέξζεθε, ηα εξσηεκαηνιφγηα ζα είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα 

αλαπηπρζεί εθαξκνγή γηα ππνινγηζηή-ηακπιέηα (tablet). Όια ηα πεδία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα 

θαηαρσξνχληαη ζε εζσηεξηθή, ζηελ ηακπιέηα, Βάζε Γεδνκέλσλ. Ζ ρξήζε πξν-

θσδηθνπνηεκέλσλ ιηζηψλ θαη ε γεληθφηεξε δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα πξέπεη αθ’ 

ελφο λα παξέρνπλ ηηο κέγηζηεο επθνιίεο αθξηβνχο θαη ηαρείαο ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη αθ’ εηέξνπ λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ζπιιεγείζαο 

πιεξνθνξίαο θάζε εξσηεκαηνινγίνπ σο πξνο ηελ πιεξφηεηά ηεο θαηά ην ζηάδην δηεμαγσγήο 

ησλ ζπλεληεχμεσλ. Δπίζεο, ην ζχλνιν ηεο ζπιιεγείζαο πιεξνθνξίαο ζα ειέγρεηαη σο πξνο ηελ 

νξζφηεηα θαη ινγηθή ζπλέπεηά ηεο αξρηθά απφ ηνπο επφπηεο θαη αθεηέξνπ, ζε βάζνο, απφ ην 

ινγηζκηθφ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε νδεγίεο δηακνξθσκέλεο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. Δξσηεκαηνιφγηα κε παξαιείςεηο ή αζπλεπείο απαληήζεηο ζε θξίζηκεο 

κεηαβιεηέο ζα ζεσξνχληαη άθπξα. Ο αθξηβήο ζρεδηαζκφο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ φπνπ ζα 

ζπιιέγνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί 

απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ αθνχ ελζσκαησζνχλ ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο.  

Κάπνηα επηιεγκέλα πεδία πνπ δέρνληαη ιεθηηθέο απαληήζεηο (φπσο: νλνκαζία νδνχ, νλνκαζία 

δήκνπ, φλνκα ιεσθ. γξακκήο, επάγγεικα, θ.α.) ζα πξέπεη, γηα ηελ ηαρχηεξε θαη αθξηβέζηεξε 

ελεκέξσζή ηνπο, λα εκθαλίδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ππφ κνξθή πξνθσδηθνπνηεκέλσλ ιηζηψλ. 

Παξ φια απηά, ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη θαη ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ηεο 

απάληεζεο νινγξάθσο, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε απάληεζε πνπ δίλεηαη απφ ηνλ εξσηψκελν 

δελ εληνπίδεηαη κέζα ζε απηέο ηηο ιίζηεο. 

Οη δηεπζχλζεηο πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο ζα 

πξέπεη λα είλαη πιήξεηο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε γεσθσδηθνπνίεζή ηνπο (πξνζδηνξηζκφο 

ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπο σο ζεκεία κε x,y ζην χζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ87) θαη 

αληηζηνίρηζε ηνπ εθάζηνηε ζεκείνπ πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ κε ηνλ θσδηθφ ηεο 

Κπθινθνξηαθήο Εψλεο (Κ.Ε.) ζηελ νπνία απηφ εληνπίδεηαη. Όιεο νη πξνειεχζεηο θαη πξννξηζκνί 

ζα πξέπεη λα γεσθσδηθνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, είηε κε ινγηζκηθφ πνπ ζα αλαπηχμεη ν ίδηνο 

είηε κε ινγηζκηθφ πνπ ζα πξνκεζεπηεί είηε θάλνληαο ρξήζε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ 

γεσθσδηθνπνίεζε. Όζεο δελ εληνπίδνληαη κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ζα πξέπεη λα εληνπηζζνχλ 

ρεηξσλαθηηθά θαη λα αληηζηνηρεζνχλ ζε ΚΕ. 
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5.7 ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη κεηά ην πέξαο ηεο επεμεξγαζίαο ηεο έξεπλαο λα παξαδψζεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ 

ΜΔΣΡΟ ηα πιήξε απνηειέζκαηά ηεο. Απηά πεξηιακβάλνπλ: 

1. Όια ηα πξσηνγελή ζηνηρεία (θαηάινγνη δεηγκαηνιεςίαο, ράξηεο κε ηα Ο.Σ., Βάζεηο 

Γεδνκέλσλ κε ηα πξαγκαηηθά πξσηνγελή ζηνηρεία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ φπσο απηά 

κεηαθνξηψζεθαλ απφ ηηο ηακπιέηεο) 

2. Αλαιπηηθή Βάζε Γεδνκέλσλ Ννηθνθπξηψλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο κεηά ηηο φπνηεο 

επεκβάζεηο / δηνξζψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηνλ ελδειερή έιεγρν αθξίβεηαο, 

πιεξφηεηαο θαη ινγηθήο ζπλέπεηαο ησλ απαληήζεσλ. Ζ Βάζε Γεδνκέλσλ ζα απνηειείηαη 

απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο δηαζπλδεδεκέλνπο Πίλαθεο Γεδνκέλσλ. 

 Ο πξψηνο, «Πίλαθαο Γεδνκέλσλ Ννηθνθπξηψλ», έρεη ζαλ πξσηεχνλ θιεηδί (ID) ηνλ α/α 

ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη πεξηιακβάλεη ην θσδηθφ ηνπ ζπλεληεπθηή, κεηαβιεηή (1/2) πνπ 

δειψλεη ζπλέληεπμε κε ηε 1ε ή 2ε επίζθεςε, κεηαβιεηή πνπ δειψλεη ην ιφγν 

ελδερφκελεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ ζην δείγκα (0 εθφζνλ δελ έγηλε 

αληηθαηάζηαζε, 1 εθφζνλ ην λνηθνθπξηφ αληηθαηέζηεζε άιιν λνηθνθπξηφ αξλνχκελν λα 

ζπλεξγαζηεί, 2 εθφζνλ αληηθαηέζηεζε πεξηζηαζηαθά απνπζηάδνλ λνηθνθπξηφ), ηελ 

εκεξνκελία θαη ηελ εκέξα ζπλέληεπμεο, θαη ηηο κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

λνηθνθπξηνχ. 

 Ο δεχηεξνο, «Πίλαθαο Γεδνκέλσλ Μειψλ ηνπ Ννηθνθπξηνχ», έρεη ζαλ θιεηδηά (ID) ηνλ 

α/α ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ηνλ α/α ηνπ αηφκνπ. Πεξηιακβάλεη κεηαβιεηέο (ηχπνπ 1/0) πνπ 

δειψλνπλ ην άηνκν πνπ δίλεη ηηο πιεξνθνξίεο, ην άηνκν πνπ είλαη θχξηνο εηζνδεκαηίαο 

φπσο επίζεο θαη ηηο κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αηφκσλ γηα θάζε κέινο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ μερσξηζηά. Πξνβιέπεηαη επίζεο κεηαβιεηή γηα ην αλ πεξηιακβάλνληαη γηα 

ην άηνκν απηφ κεηαθηλήζεηο ζηνλ «Πίλαθα Γεδνκέλσλ Μεηαθηλήζεσλ», θαη αλ φρη, 

δηεπθξηλίδνπζα ηνλ ιφγν έιιεηςεο ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο. 

 Ο ηξίηνο, «Πίλαθαο Γεδνκέλσλ Μεηαθηλήζεσλ», έρεη ζαλ θιεηδηά (ID) ηνλ α/α ηνπ 

λνηθνθπξηνχ, ηνλ α/α ηνπ αηφκνπ θαη ηνλ α/α ηεο κεηαθίλεζεο. Πεξηιακβάλεη κεηαβιεηή 

(ηχπνπ 1/0) πνπ δειψλεη αλ νη εξσηήζεηο θηλεηηθφηεηαο απαληψληαη απφ ην ίδην άηνκν ή 

δη’ αληηπξνζψπνπ θαη ηηο κεηαβιεηέο θάζε κεηαθίλεζεο.  

Ο αθξηβήο ζρεδηαζκφο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί 

απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ αθνχ ελζσκαησζνχλ ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο.  

3. πγθεληξσηηθή Βάζε Γεδνκέλσλ ε νπνία ζα δεκηνπξγεζεί γηα ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο ηνπ 

πγθνηλσληαθνχ Μνληέινπ ηεο ΠΜ (δεδνκέλα εηζφδνπ) απφ ηελ Αλαιπηηθή Βάζε 

Γεδνκέλσλ κέζσ ζχκπηπμεο ησλ απνγξακκέλσλ ζθνπψλ κεηαθίλεζεο θαη κέζσλ 

κεηαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ ηαμίδηα (journeys) απφ ηηο επηκέξνπο κεηαθηλήζεηο 

(trips). Σα ηαμίδηα ζα ζπκπηπρζνχλ επίζεο ζε εμφδνπο (tours) κε βάζε ηελ θαηνηθία ζε 

μερσξηζηή Β.Γ. εξγαζίαο (working database). Οη θαλφλεο ζχλζεζεο, ε ηππνινγία αιπζίδσλ 

κεηαθηλήζεσλ φπσο θαη νη ηξφπνη ζχκπηπμεο ησλ ζθνπψλ ζε θαηεγνξίεο θαη ησλ κέζσλ 

κεηαθίλεζεο ζε θχξην κέζν ηαμηδηνχ ζα δνζνχλ έγθαηξα ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ 

ΜΔΣΡΟ.  
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Σα κεηξψα Πξνέιεπζεο – Πξννξηζκνχ ησλ ηαμηδηψλ ζε επίπεδν θπθινθνξηαθήο δψλεο, 

δήκνπ θαη θπθινθνξηαθνχ ηνκέα ζα αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Θα 

παξαδίδνληαη γηα ηέζζεξηο ρξνληθέο πεξηφδνπο έλαξμεο ηαμηδίνπ ρσξηζηά αξρεία επηβαηψλ 

αλά θχξην κεηαθνξηθφ κέζν θαη ζθνπφ αθελφο θαη αξρεία νρεκάησλ (Μνλάδεο Δπηβαηηθψλ 

Απηνθηλήησλ, ΜΔΑ) αθεηέξνπ. Οη ηέζζεξηο ρξνληθέο πεξίνδνη είλαη: πξσηλή αηρκή, 

απνγεπκαηηλή αηρκή, ελδηάκεζε πεξίνδνο θαη ζχλνιν 24σξνπ.  

4. Πηλαθνπνηήζεηο θαη δηαγξάκκαηα εθηππσκέλα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε πξντφληα 

επεμεξγαζίαο ηνπ Πίλαθα Γεδνκέλσλ Ννηθνθπξηψλ. Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ζα έρνπλ 

αλαρζεί ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζα παξαδνζνχλ αθελφο αλαιπηηθά θαηά 

θπθινθνξηαθή δψλε, αθεηέξνπ ζπγθεληξσηηθά θαηά δήκν, θπθινθνξηαθφ ηνκέα θαη 

ζπλνιηθά. Οη θαηαλνκέο ζα παξαδνζνχλ αλαιπηηθά θαη ζπγθεληξσηηθά, ελψ νη ζπζρεηίζεηο 

κφλνλ ζπγθεληξσηηθά. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαθηλήζεσλ ζα αλαθέξνληαη ζε έλα πιήξεο 

24σξν (ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο ζπλέληεπμεο). Οη πίλαθεο ζα παξνπζηάδνπλ απφιπηα 

θαη πνζνζηηαία κεγέζε θαη αλακέλεηαη λα ππνζηεξίμνπλ ζπγθξίζεηο θαη αλαγθαίεο 

παξνπζηάζεηο. Θα παξαδνζνχλ επίζεο ηπρφλ εθαξκνγέο πνπ ζα αλαπηχμεη ν Αλάδνρνο 

εηδηθά γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.  

Σα ειάρηζηα παξαδνηέα πξντφληα επεμεξγαζίαο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ Ννηθνθπξηψλ ηεο 

Έξεπλαο είλαη 

 ηαηηζηηθνί δείθηεο: εθηίκεζε πιήζνπο/κέζσλ φξσλ θαη δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα 

αλά κεηαβιεηή λνηθνθπξηνχ, αηφκνπ θαη κεηαθίλεζεο ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 

 Κνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά λνηθνθπξηψλ  

- Υσξηθή θαηαλνκή λνηθνθπξηψλ αλά ραξαθηεξηζηηθφ λνηθνθπξηψλ 

- πζρεηίζεηο: 

 κεγέζνπο λνηθνθπξηνχ θαη εηζνδήκαηνο 

 κεγέζνπο λνηθνθπξηνχ θαη δείθηε ηδηνθηεζίαο ηχπνπ νρήκαηνο 

 κεγέζνπο λνηθνθπξηνχ θαη πιήζνπο απαζρνινχκελσλ λνηθνθπξηνχ 

 δείθηε ηδηνθηεζίαο ηχπνπ νρήκαηνο θαη εηζνδήκαηνο 

 δείθηε ηδηνθηεζίαο νρήκαηνο ΗΥ θαη ειηθίαο 1νπ/2νπ/3νπ ΗΥ 

 δείθηε ηδηνθηεζίαο νρήκαηνο ΗΥ θαη ειηθίαο λεφηεξνπ ΗΥ θαη εηζνδήκαηνο 

 είδνπο θαηνηθίαο θαη θαζεζηψο θαηνίθεζεο 

 είδνπο θαηνηθίαο θαη αξηζκνχ δσκαηίσλ 

 είδνπο θαηνηθίαο θαη εηζνδήκαηνο 

- ηαηηζηηθφο έιεγρνο αλά Γήκν κεγέζνπο λνηθνθπξηνχ θαη πιήζνπο απαζρνινχ-

κελσλ λνηθνθπξηνχ ηεο έξεπλαο κε βάζε ηελ απνγξαθή ηεο ΔΛΣΑΣ (2011). 

Δπίζεο ζα γίλεη παξφκνηνο έιεγρνο δείθηε ηδηνθηεζίαο νρήκαηνο ΗΥ. 

 Κνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά αηφκσλ 

- Υσξηθή θαηαλνκή αηφκσλ αλά αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ  

- πζρεηίζεηο: 

 δηαζεζηκφηεηαο ΗΥ θαη θχινπ 

 δηαζεζηκφηεηαο ΗΥ θαη ειηθίαο 
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 θαηνρήο άδεηαο νδήγεζεο ΗΥ θαη θχινπ 

 θαηνρήο άδεηαο νδήγεζεο ΗΥ θαη ειηθίαο 

 θαηνρήο θάξηαο απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ θαη ειηθίαο 

 θαηνρήο θάξηαο απεξηφξηζησλ δηαδξνκψλ θαη δηαζεζηκφηεηαο ΗΥ 

 ειηθίαο θαη θχινπ 

 ειηθίαο θαη επηπέδνπ εθπαίδεπζεο 

 ειηθίαο θαη θαζεζηψηνο απαζρφιεζεο 

 θχξηνπ επαγγέικαηνο θαη επηπέδνπ εθπαίδεπζεο 

 θχξηνπ επαγγέικαηνο θαη είδνπο επηρείξεζεο 

- ηαηηζηηθφο έιεγρνο αλά Γήκν ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο φπσο ειηθία θαη θχιν 

πιεζπζκνχ αθελφο, πνζνζηφ ελδνδεκνηηθήο / δηαδεκνηηθήο κεηαθίλεζεο γηα 

εξγαζία κε βάζε ηελ απνγξαθή ηεο ΔΛΣΑΣ (2011) αθεηέξνπ 

 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαθηλήζεσλ:  

- ηνηρεία θηλεηηθφηεηαο: 

 κεηαθηλνχκελνη /100 θαηνίθνπο 

 κεηαθηλήζεηο / ηαμίδη 

 ηαμίδηα / έμνδν κε βάζε ηελ θαηνηθία (tour) 

 έμνδνη / κεηαθηλνχκελν 

 θαηαλνκή ηχπσλ εμφδσλ, αιπζίδσλ ηαμηδηψλ, αιπζίδσλ κεηαθηλήζεσλ 

- Γείθηεο κεηαθηλήζεσλ: 

 κεηαθηλήζεηο / κεηαθηλνχκελν (ζπλνιηθά θαη αλά κέζν) 

 ηαμίδηα / κεηαθηλνχκελν (ζπλνιηθά, αλά θχξην κέζν θαη αλά ζθνπφ) 

 δηάξθεηα κεηαθηλήζεσλ / άηνκν (ζπλνιηθά θαη αλά κέζν) 

 δηάξθεηα ηαμηδίσλ / άηνκν (ζπλνιηθά, αλά θχξην κέζν θαη αλά ζθνπφ) 

 δηάξθεηα ρξήζεο (ελ θηλήζεη) απηνθηλήηνπ ΗΥ / εκέξα 

- Υαξαθηεξηζηηθά κεηαθίλεζεο: 

 θαηαλνκή κεηαθηλήζεσλ αλά κέζν 

 θαηαλνκή ηαμηδηψλ αλά θχξην κέζν 

 ζπζρέηηζε θχξηνπ κέζνπ θαη ζθνπνχ ηαμηδίνπ 

 ζπζρέηηζε ρξήζεο γεο ζηελ πξνέιεπζε θαη ζθνπνχ ηαμηδίνπ 

 ρξνλναπφζηαζε / κεηαθίλεζε (ζπλνιηθά θαη αλά κέζν) 

 ρξνλναπφζηαζε / ηαμίδη (ζπλνιηθά, αλά θχξην κέζν θαη αλά ζθνπφ) 

 ζπζρέηηζε ρξνλναπφζηαζεο ηαμηδίνπ αλά θχξην κέζν θαη αλά ζθνπφ 

 ζπζρέηηζε ρξφλσλ πεξπαηήκαηνο θαη κέζνπ επηβίβαζεο / απνβίβαζεο 

 ζπζρέηηζε κέζεο πιεξφηεηαο νρήκαηνο θαη ζθνπνχ ηαμηδίνπ 

 ζπζρέηηζε σξηαίαο θαηαλνκήο έλαξμεο κεηαθηλήζεσλ θαη κέζνπ  

 ζπζρέηηζε σξηαίαο θαηαλνκήο έλαξμεο ηαμηδίνπ θαη ζθνπνχ  

 θαηαλνκή θαζεζηψηνο ζηάζκεπζεο αλά ηχπν νρήκαηνο 

 ζπζρέηηζε ρξφλνπ θαη θαζεζηψηνο ζηάζκεπζεο  

- Σα ραξαθηεξηζηηθά κεηαθίλεζεο αλαιχνληαη επίζεο εηδηθά γηα ηα ηαμίδηα πξνο ην 

θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο (πξννξηζκφο: θέληξν, πξνέιεπζε: εθηφο θέληξνπ) θαη 



 

ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (ΜΑΜΘ) 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  
ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ 

RFP- 361/19 
Α..   81337 

 

 

20 

ηα ηαμίδηα απφ ην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο (πξνέιεπζε: θέληξν, πξννξηζκφο: 

εθηφο θέληξνπ). 

- ηαηηζηηθφο έιεγρνο αλά Γήκν ηεο θαηαλνκήο κεηαθηλήζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

εξγαζία αλά κεηαθνξηθφ κέζν κε βάζε ηελ απνγξαθή ηεο ΔΛΣΑΣ ηνπ 2011 

 πζρεηηζκφο ηαμηδηψλ κε θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

- πζρεηίζεηο: 

 επηιεγκέλνπ θχξηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ λνηθνθπξηνχ 

 επηιεγκέλνπ θχξηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαη αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

 ηαμηδηψλ αλά λνηθνθπξηφ θαη δείθηε ηδηνθηεζίαο απηνθηλήησλ ΗΥ θαη κεγέζνπο 

λνηθνθπξηνχ θαη εηζνδήκαηνο (ζπλνιηθά θαη αλά ζθνπφ ηαμηδίνπ) 

 ηαμηδηψλ αλά άηνκν θαη δηαζεζηκφηεηαο ΗΥ θαη ειηθίαο θαη θαζεζηψο 

απαζρφιεζεο (ζπλνιηθά θαη αλά ζθνπφ ηαμηδίνπ) 

 ηαμηδηψλ αλά άηνκν θαη δηαζεζηκφηεηαο ΗΥ θαη θχινπ θαη θαζεζηψηνο 

απαζρφιεζεο (ζπλνιηθά θαη αλά ζθνπφ ηαμηδίνπ) 

5. Γεπηεξνγελή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απνγξαθήο πιεζπζκνχ (2011) φπσο επίζεο θαη ζηνηρεία 

απφ κειέηεο άιισλ θνξέσλ ζρεηηθέο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαθηλήζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ 

ζηελ Πεξηνρή Μειέηεο.  

6. Σερληθή Έθζεζε ζρεδηαζκνχ θαη δηεμαγσγήο ηεο Έξεπλαο, ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο ηεο Βάζεο 

Γεδνκέλσλ ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ, αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ζρνιηαζκνχ 

ησλ επξεκάησλ θαη δηαηχπσζεο ζπκπεξαζκάησλ. Ζ Έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη θαη ζα 

επεμεγεί ηνπο πίλαθεο θαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν δ. 
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6 ΔΡΔΤΝΑ ΓΔΓΖΛΧΜΔΝΖ ΠΡΟΣΗΜΖΖ 

6.1 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ κεηαθηλνχκελσλ 

ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαθηλήζεσλ, απφ ηα νπνία κπνξεί λα εθηηκεζεί ην 

γεληθεπκέλν θφζηνο ησλ κεηαθηλήζεσλ, φπσο ν ρξφλνο, ην θφζηνο θαη ε πνηλή κεηεπηβίβαζεο. Ζ 

έξεπλα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε, ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, λα 

είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζζεί πνζνηηθά ε ππνθεηκεληθή αμία θαη βαξχηεηα πνπ νκάδεο 

κεηαθηλνπκέλσλ απνδίδνπλ ζε κεηαβιεηέο φπσο ν ρξφλνο κεηαθίλεζεο ή ν ρξφλνο αλακνλήο 

ζηηο ζηάζεηο ησλ Γεκνζίσλ Μέζσλ Μεηαθνξάο (ΓΜΜ). ηφρνο, επίζεο, είλαη ε εθηίκεζε ησλ 

παξακέηξσλ ππνινγηζκνχ ηνπ γεληθεπκέλνπ θφζηνπο (generalized cost) κηαο κεηαθίλεζεο θαη ε 

ζχγθξηζε δηαθφξσλ κέζσλ. 

Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο απνηεινχλ νη ζπλεληεχμεηο πνπ ζα ιεθζνχλ απφ δείγκα 

κεηαθηλνχκελσλ ζηελ Πεξηνρή Μειέηεο. Ο πιεζπζκφο, απφ ηνλ νπνίν ζα αληιεζνχλ ηα άηνκα 

ηνπ δείγκαηνο, είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα άλσ ησλ δεθαπέληε εηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη εληφο ηεο 

Πεξηνρήο Μειέηεο. Απφ ηελ έξεπλα ζα πξνθχςνπλ ζηνηρεία γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ αθφινπζσλ παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ ησλ κεηαθνξψλ: 

 Αμία ρξφλνπ αλά θαηεγνξία, φπσο: ρξφλνο πεξπαηήκαηνο, ρξφλνο αλακνλήο γηα πξψηε 

επηβίβαζε ζε ΓΜΜ, ρξφλνο αλακνλήο γηα κεηεπηβίβαζε θαη ρξφλνο εληφο ηνπ νρήκαηνο 

 Πνηλή, ρξνληθά ή νηθνλνκηθά κεηαθξαδφκελε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ κεηεπηβίβαζε απφ 

έλα φρεκα ζε άιιν θαηά ηε δηάξθεηα κίαο κεηαθίλεζεο, εμαηξψληαο ηνπο ρξφλνπο 

πεξπαηήκαηνο θαη αλακνλήο θαηά ηε κεηεπηβίβαζε. 

 πληειεζηέο γεληθεπκέλνπ θφζηνπο κεηαθίλεζεο θαη ζχγθξηζε ελαιιαθηηθψλ κέζσλ 

κεηαθνξάο. 

Γηα ηελ αλάιπζε/εθηίκεζε ησλ παξαπάλσ ζα γίλεη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ (market 

segmentation) ζχκθσλα κε ηνλ ζθνπφ ηεο κεηαθίλεζεο, ηελ εηζνδεκαηηθή / 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηεγνξία θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηδησηηθνχ νρήκαηνο. 

6.2 ΥΡΟΝΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ Έξεπλα Γεδεισκέλεο Πξνηίκεζεο (ΔΓΠ) ζα δηεμαρζεί ζηελ ίδηα ηππηθή πεξίνδν δηεμαγσγήο 

ηεο Έξεπλαο Ννηθνθπξηψλ. Οη ζπλεληεχμεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

ηεο εβδνκάδαο, ελψ ζα εμαηξνχληαη νη αξγίεο, θαζψο θαη νη εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο έθηαθηα 

γεγνλφηα (απεξγίεο, εθινγέο, ηδηαίηεξα θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θιπ) ζα κπνξνχζαλ λα 

επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο. 

 
Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο: 

 ζηε θάζε ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ηεο έξεπλαο, δηάξθεηαο 5-6 εβδνκάδσλ πεξίπνπ, θαηά 

ηελ νπνία ζα εμεπξεζεί θαη ζα εθπαηδεπηεί ην πξνζσπηθφ ηεο έξεπλαο, ζα ζρεδηαζηεί, 

ειεγρζεί θαη νξηζηηθνπνηεζεί ην εξσηεκαηνιφγην θαη ην ηεχρνο νδεγηψλ γηα ηηο ζπλεληεχμεηο 
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θαη ζα θαηαξηηζζεί ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο έξεπλαο. ηε θάζε απηή πεξηιακβάλεηαη θαη 

πηινηηθή έξεπλα  

 ζηε θάζε ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη νη επηηφπηεο έξεπλεο 

θαη παξάιιεια γίλνληαη έιεγρνη ζε ζέκαηα επάξθεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη.  

 ζηε θάζε επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ νπνία ειέγρνληαη νη 

απαληήζεηο, αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ζπληάζζεηαη κηα Σερληθή Έθζεζε.  

6.3 ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ηελ θάζε ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο ζα δηακνξθσζεί ην εξσηεκαηνιφγην, ζα επηιεγεί ε ηερληθή 

ηεο έξεπλαο, ζα ζρεδηαζζεί ε δεηγκαηνιεςία, ζα θαζνξηζζεί ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ζα 

δηακνξθσζεί ν ηξφπνο εθπαίδεπζεο θαη επίβιεςεο ησλ εξεπλεηψλ θαη ζα πξνγξακκαηηζζεί ε 

ινγηζηηθή ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο.  

Ζ έξεπλα ζα ζρεδηαζζεί θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θφπσζε ησλ εξσηψκελσλ, λα 

εληζρχεηαη ε εγθπξφηεηα ησλ απαληήζεσλ, λα απνθεχγνληαη απαληήζεηο αηνκηθήο κεξνιεςίαο 

θαη λα ειαρηζηνπνηνχληαη απαληήζεηο θνξηηζκέλνπ ραξαθηήξα. Ζ ηερληθή πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη απηή ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. 

6.4 ΜΔΘΟΓΟ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

Ζ έξεπλα ζα ζρεδηαζηεί ψζηε λα ζπγθεληξψζεη θαη’ ειάρηζηνλ 100 πιήξεηο ζπλεληεχμεηο γηα 

θάζε πξνθαζνξηζκέλε θαηεγνξία αηφκσλ. Θα ππάξμνπλ 5 θαη’ αλψηαην φξην θιάζεηο γηα 

θαζεκία απφ ηηο ηξεηο παξακέηξνπο θαηεγνξηνπνίεζεο: ζθνπφο κεηαθίλεζεο, νκάδα 

εηζνδήκαηνο θαη θαηεγνξία δηαζεζηκφηεηαο νρεκάησλ. Απηφ απαηηεί έλα ειάρηζην ζχλνιν 500 

πιήξσλ ζπλεληεχμεσλ ην νπνίν εθηηκάηαη φηη ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπκπιήξσζε πεξίπνπ 750 

εξσηεκαηνινγίσλ. Σν ζχλνιν απηφ ησλ πιήξσλ ζπλεληεχμεσλ ζα θαηαλέκεηαη ζε θαηεγνξίεο, 

κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη επαξθέο ειάρηζην δείγκα αλά θαηεγνξία, ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο ζηαηηζηηθήο επηζηήκεο.  

Χο πιήξεο ζπλέληεπμε λνείηαη ε ζπλέληεπμε πνπ δηαζέηεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Έρεη δηεμαρζεί νξζά θαη ζχκθσλα κε ηηο παξαζρεζείζεο νδεγίεο 

 Γελ επεξεάδεηαη απφ αμηνζεκείσηα έθηαθηα γεγνλφηα πξηλ ή θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο 

 Πεξηέρεη ζαθψο θαηαγεγξακκέλεο απαληήζεηο ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο 

 Δίλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε σο δεδνκέλν εηζφδνπ ζηελ θάζε αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

Απφ θάζε εξσηψκελν ζα δεηείηαη λα παξέρεη ζηνηρεία γηα έλα ζθνπφ κεηαθίλεζεο ζπλδεφκελν 

κε ηε κεηαθίλεζε πνπ ν εξσηψκελνο κφιηο πξαγκαηνπνίεζε ή πξαγκαηνπνηεί, ή κία πξφζθαηε 

κεηαθίλεζε, πνπ ν εξσηψκελνο πξαγκαηνπνίεζε θαηά ηελ εκέξα ηεο ζπλέληεπμεο.  

Οη ζπλεληεχμεηο ζα δηεμάγνληαη ζε λνηθνθπξηά, ζε εκπνξηθά θέληξα θαη θέληξα αλαςπρήο (νη 

ζέζεηο ησλ νπνίσλ ζα θαζνξηζζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ), θαη ζε πεξηνρέο 

κεηεπηβίβαζεο κε κεηεπηβηβαδφκελνπο, αλακέλνληεο ζε ζηάζεηο/ζηαζκνχο αζηηθψλ 

ζπγθνηλσληψλ. Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο ζα είλαη ζπλδπαζκφο ζηξσκαηνπνηεκέλεο 
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δεηγκαηνιεςίαο θαη δεηγκαηνιεςίαο βαζηζκέλεο ζε πξαγκαηνπνηεζείζα επηινγή. Ζ 

ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία ζα γίλεηαη ζε θαηεγνξίεο αηφκσλ (π.ρ. ζε λνηθνθπξηά), ελψ ε 

δεηγκαηνιεςία πνπ είλαη βαζηζκέλε ζε πξαγκαηνπνηεζείζα επηινγή ζα εζηηαζζεί ζε 

κεηαθηλήζεηο κεηεπηβίβαζεο αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ. 

Σν πνζνζηφ δεηγκαηνιεςίαο αλά ηχπν πεξηνρήο δεηγκαηνιεςίαο ζα θαζνξηζζεί ζε ζπλάξηεζε 

κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα θάζε θαηεγνξία αηφκσλ, ηα πθηζηάκελα 

πνζνζηηαία κεγέζε θάζε θαηεγνξίαο ζηελ Πεξηνρή Μειέηεο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δεηγκαηνιεπηνχκελσλ αηφκσλ θαη ζρεηηθψλ παξακέηξσλ κεηαθίλεζεο. Ζ ρσξνζέηεζε ησλ 

πεξηνρψλ δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη αληηπξνζσπεπηηθά ηα θνηλσληθά-

νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαθηλήζεσλ. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο (ηνπιάρηζηνλ ην 50%) ζα ιεθζεί κε ζπλεληεχμεηο ζε 

λνηθνθπξηά, ελψ ην ππφινηπν δείγκα ζα ππνδηαηξεζεί ζε ζπλεληεχμεηο ζε ζεκεία κεηεπηβίβαζεο 

(γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κε κεηαθηλήζεηο πνπ γίλνληαη κε ΓΜΜ θαη πεξηέρνπλ κεηεπηβίβαζε) θαη 

ζε ζπλεληεχμεηο ζε θέληξα δξαζηεξηφηεηαο (γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ θαη’ επηινγή, κε 

κεηαθηλήζεηο, πνπ γίλνληαη γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηελ εξγαζία). 

Δπηπιένλ ησλ θαηεγνξηψλ, πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη ην δείγκα 

ζπλεληεχμεσλ ζα θαηαλέκεηαη ζε ίζα πεξίπνπ πνζνζηά θαηά θχιν θαη θαηά ειηθία (ζε 3-4 

ειηθηαθέο νκάδεο, π.ρ. 16-30, 30-45, 45-66), ελψ ην δείγκα ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε λνηθνθπξηά ζα 

θαηαλέκεηαη ζην ζχλνιν ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο θαηά δψλε αλαινγηθά ηνπ πιεζπζκνχ, κε 

παξφκνην ηξφπν, αλ θαη κε ππνπνιιαπιάζην ξπζκφ δεηγκαηνιεςίαο, ζπγθξηηηθά κε απηφλ ηεο 

Έξεπλαο Μεηαθηλήζεσλ ζηα Ννηθνθπξηά (ηπραία ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία, κε δεκηνπξγία 

θαηαιφγνπ δεηγκαηνιεςίαο παξάιιεια κε ηελ Έξεπλα Μεηαθηλήζεσλ ζηα Ννηθνθπξηά). Δπίζεο, 

ζα εμαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο κεηαθηλήζεσλ κε θάζε 

κεηαθνξηθφ κέζν πνπ εμεηάδεηαη. 

Σν ειάρηζην δείγκα ησλ 500 πιήξσλ ζπλεληεχμεσλ, πξέπεη απαξαίηεηα λα πιεξνί φινπο ηνπο 

παξαπάλσ φξνπο (π.ρ. ίζνο αξηζκφο ζπλεληεχμεσλ αλδξψλ – γπλαηθψλ), ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ην απαηηνχκελν ειάρηζην δείγκα θαηά θαηεγνξία. ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ 

ζπκβαίλεη, ην δείγκα ζα εκπινπηίδεηαη κε λέεο ζπλεληεχμεηο πέξαλ ησλ ειάρηζησλ 500. Ζ ρξήζε 

ηεο θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο (π.ρ. επηινγή θχινπ ελαιιάμ, δηαθνπή ηεο ζπλέληεπμεο φηαλ δελ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο) κπνξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ αλάγθε εκπινπηηζκνχ κε 

ζπκπιεξσκαηηθφ δείγκα. 

6.4.1 Δξσηεκαηνιφγην 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο Έξεπλαο ζα είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα 

αλαπηπρζεί εθαξκνγή γηα ππνινγηζηή-ηακπιέηα (tablet). Δμαίξεζε απνηεινχλ νη θάξηεο ησλ 

παηγλίσλ πνπ, γηα λα είλαη πην εχρξεζηεο, πξέπεη λα είλαη ζε έληππε κνξθή. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ζα δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα είλαη εχρξεζην θαη απιφ ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

απαληήζεσλ. Οη εξσηήζεηο ζα δηαηππσζνχλ θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε λα βξίζθνληαη ζην πιαίζην 

ησλ πξφζθαησλ εκπεηξηψλ ησλ εξσηψκελσλ θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη ν εξσηψκελνο, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη απαληήζεηο. Σα 

ζελάξηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εξσηήζεηο πξέπεη λα αληαλαθινχλ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, 
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ελψ νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πνζνηηθή παξνπζίαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

επηινγψλ πξέπεη λα θπκαίλνληαη ζε ξεαιηζηηθά δηαζηήκαηα ηηκψλ. ηα εμεηαδφκελα ζελάξηα ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ Μέζσλ ηαζεξήο Σξνρηάο (Μεηξφ, 

Σξακ).  

Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο έξεπλαο ζα πηνζεηεζεί ε κέζνδνο απιήο επηινγήο ζε αληηδηαζηνιή 

πξνο ηελ κέζνδν δηαβάζκηζεο ή ηεξάξρεζεο. Θα ζπγθξνηεζνχλ ζχλνια ππνζεηηθψλ 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, φπνπ θάζε ελαιιαθηηθή επηινγή ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλα 

ζπλδπαζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαθίλεζεο. Οη ππνζεηηθέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζα 

ζπγθξνηεζνχλ θαηά ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο κεκνλσκέλεο 

ζπκβνιήο θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ.  

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηερληθέο ζρεδηαζκνχ πεηξακάησλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη θάζε 

ραξαθηεξηζηηθφ κεηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα απφ ηα ππφινηπα. Θα ειεγρζεί ε νξζνγσληθφηεηα 

(orthogonality) ησλ δηακνξθνχκελσλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. Δίλαη δπλαηφλ λα ιεθζνχλ 

ππφςε επηκεξηζκέλα παξαγνληηθά ζρέδηα (fractional factorial designs).  

ην εξσηεκαηνιφγην, ν εξσηψκελνο πξέπεη λα έρεη ηελ επρέξεηα λα επηιέμεη θαη κία απάληεζε 

εθηφο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ζπλφινπ απαληήζεσλ. Απηφ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

δέζκεπζε ηνπ εξσηψκελνπ ζηελ αλαγθαζηηθή επηινγή κίαο απάληεζεο, πνπ ελδέρεηαη λα κελ 

πξνηηκά. 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ εξσηήζεσλ ζα θαζνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά (attributes) πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαηχπσζε θάζε ελαιιαθηηθήο επηινγήο, ηε κνλάδα κέηξεζεο γηα 

θάζε ραξαθηεξηζηηθφ, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ηάμε κεγέζνπο ησλ δηαζηεκάησλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(attribute levels) θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. 

Θα γίλεη έιεγρνο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα θαηαγξάςεη φια ηα δεηνχκελα 

ζηνηρεία, ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειε Βάζε Γεδνκέλσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ 

Αλάδνρν ηνπ έξγνπ κέζσ εξγαζίαο γξαθείνπ, θαη ειέγρνληαο ηελ απφδνζή ηνπ κε επαξθνχο 

κεγέζνπο πηινηηθή έξεπλα. 

Πιένλ ησλ παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαη έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο βαζηθψλ 

πεξηγξαθηθψλ εξσηήζεσλ, κε ζθνπφ ηελ ζπιινγή θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαθίλεζεο ησλ εξσηψκελσλ. Σα δεδνκέλα απηά, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηψκελσλ, ζηνλ έιεγρν ησλ ζηαηηζηηθψλ ζθαικάησλ θαη ζηελ 

ζηάζκηζε ησλ δεδνκέλσλ. Θα πξέπεη απαξαίηεηα λα ππάξμνπλ εξσηήζεηο/θαηαρσξήζεηο πάλσ 

ζηα αθφινπζα βαζηθά δεδνκέλα: 

 

Πξνζσπηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

 Γηαζεζηκφηεηα ηδησηηθψλ νρεκάησλ 

 Καηεγνξία Δηζνδήκαηνο 

 Ζιηθία 

 Φχιν (ρσξίο εξψηεζε) 
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Δμεηαδφκελε κεηαθίλεζε 

 θνπφο 

 Υξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο κεηαθίλεζεο κέζα ζηελ εκέξα 

 Μέζα κεηαθνξάο 

 πρλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο 

 πλνιηθφο Υξφλνο Μεηαθίλεζεο 

 Δίδνο Κνκίζηξνπ θαη πλνιηθφ Κφζηνο 

 Αξηζκφο Μεηεπηβηβάζεσλ 

 Πξνέιεπζε θαη Πξννξηζκφο 

 Πξνζσπηθή κεηαθίλεζε ή κε πλνδεία άιινπ/σλ πξνζψπνπ/σλ 

Δπηπξφζζεηα, ην εξσηεκαηνιφγην ζα έρεη εηδηθφ ρψξν φπνπ ν εξεπλεηήο ζα θαηαγξάθεη ην 

ρψξν έξεπλαο, ηελ εκέξα, εκεξνκελία, ψξα, θαηξηθέο ζπλζήθεο, ην φλνκα ή θσδηθφ ηνπ ηδίνπ 

θαη ην θχιν ηνπ εξσηψκελνπ. Κάζε εξσηεκαηνιφγην ζα έρεη κνλαδηθή αξίζκεζε θαη ζα 

πεξηιακβάλεη ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο θαη κία ελδεηθηηθή/εηζαγσγηθή εξψηεζε. 

6.5 ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΔΓΖΛΧΜΔΝΖ ΠΡΟΣΗΜΖΖ 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, νη εξεπλεηέο ζα εμεγνχλ ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηνλ ηξφπν 

απάληεζεο, ζα θαζνδεγνχλ ηνλ εξσηψκελν ζηελ απάληεζε κίαο ελδεηθηηθήο εξψηεζεο, ζα 

εληνπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα, πνπ πηζαλφλ έρεη ν εξσηψκελνο κε ην εξσηεκαηνιφγην θαη ζα 

παξέρνπλ πξφζζεηε ππνζηήξημε, κε φζν ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθφηεξν ηξφπν.  

Μεηά ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο, ζα πξνζθέξεηαη έλα αλακλεζηηθφ δψξν ζηα άηνκα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Ζ ζρεηηθή δαπάλε θαη κέξηκλα ζα αλαιεθζεί απφ ηελ ΑΜ.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, γηα ηελ εκεξνκελία, 

ψξα θαη ηφπν εθπαίδεπζεο ησλ εξεπλεηψλ θαζψο θαη δηεμαγσγήο ησλ εξεπλψλ πεδίνπ. Ζ 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα είλαη παξνχζα θαη λα δηαηππψλεη ζπζηάζεηο πξνο ηνλ 

Αλάδνρν. 

6.5.1 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ επίβιεςεο, ησλ εξεπλεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

θσδηθνγξάθεζεο ζα νξγαλσζεί θαηά ηξφπν ψζηε φινη λα θαηαλνήζνπλ ην αληηθείκελν ηεο 

έξεπλαο, ην εξσηεκαηνιφγην, ηηο νδεγίεο, ηε δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

έξεπλαο. Θα δνζεί πιήξεο νξηζκφο ησλ ηερληθψλ φξσλ. Θα πξαγκαηνπνηεζεί πξαθηηθή 

εμάζθεζε κε ζπλεληεχμεηο. Θα δνζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ έξεπλαο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη νη ζπλεληεχμεηο ζα γίλνπλ ζε νκνηφκνξθε βάζε. 

Σν πξνζσπηθφ ηεο έξεπλαο θαη νη επηβιέπνληεο ζα ιάβνπλ θαηάιιειε πξνθαηαξθηηθή 

εθπαίδεπζε πξηλ απφ ηηο δνθηκαζηηθέο έξεπλεο θαη ζα επαλεθπαηδεπηνχλ πξηλ απφ ηελ θπξίσο 

έξεπλα. Ζ εθπαίδεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ επηζηήκνλεο κε εθηεηακέλε εκπεηξία ζε 

Έξεπλεο Γεδεισκέλεο Πξνηίκεζεο. Όιεο νη εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξηάζεηο κε ηηο δηάθνξεο νκάδεο 
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ηνπ πξνζσπηθνχ έξεπλαο ζα δηεπζχλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο επηζηήκνλεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζζεί ε ζπλεθηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

Δπηβιέπνληεο ηεο έξεπλαο ζα είλαη φζνη έρνπλ εκπεηξία απφ πξνεγνχκελεο Έξεπλεο 

Γεδεισκέλεο Πξνηίκεζεο. Οη ζπλεληεπθηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εκπεηξία απφ πξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο. Απνηειεί απαίηεζε νη επηβιέπνληεο λα είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ. Οη 

ζπλεληεπθηέο ζα πξέπεη λα είλαη απφθνηηνη ή ηνπιάρηζηνλ ηξηηνεηείο θνηηεηέο Παλεπηζηεκίνπ.  

6.5.2 Γνθηκαζηηθή έξεπλα 

Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ έξεπλεο πεδίνπ απφ εθπαηδεπκέλνπο ζπλεληεπθηέο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε έλαξμε ηεο θπξίσο έξεπλαο. Δθφζνλ απαηηεζεί 

εθηεηακέλε ηξνπνπνίεζε ζην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο, επηβάιιεηαη λα γίλεη θαη δεχηεξε 

δνθηκαζηηθή έξεπλα. Ζ δνθηκαζηηθή έξεπλα ζα ρξεζηκνπνηεζεί αθφκε γηα λα ειεγρζνχλ νη 

δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο φπσο θαη νη δηαδηθαζίεο εμαζθάιηζεο 

ηεο πνηφηεηαο. Καηά ηηο δνθηκαζηηθέο έξεπλεο ζα ιεθζεί έλαο ειάρηζηνο αξηζκφο 100 

ζπλεληεχμεσλ. Ζ δεηγκαηνιεςία ηεο δνθηκαζηηθήο έξεπλαο ζα είλαη θαηάιιεια 

ζηξσκαηνπνηεκέλε, ψζηε λα ειεγρζεί ν φινο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο. 

6.5.3 Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηεο Έξεπλαο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζα εθηειείηαη έλα πξφγξακκα ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα 

απαηηείηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο λα επηιέμνπλ έλαλ αξηζκφ απφ ηνπο εξσηεζέληεο, λα 

επαλαεπηβεβαηψζνπλ ην νξζφ ησλ απαληήζεσλ ηνπο θαη λα ειέγμνπλ θαηά πφζνλ ππήξμαλ 

πξνβιήκαηα κε ηελ έξεπλα ή ην πξνζσπηθφ έξεπλαο. Απηφ απνηειεί απαξαίηεηε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ ηεο έξεπλαο. 

Δπηπιένλ, ζα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη αλαθνξά αζπλήζηζησλ ζπλζεθψλ, ζρνιίσλ 

ησλ εξσηψκελσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ παξαηεξήζεσλ, ηηο νπνίεο απηνί αλαθέξνπλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εληνπίζεη πηζαλέο κεξνιεςίεο ζηε δεηγκαηνιεςία, λα 

ειαρηζηνπνηήζεη απηέο ηηο κεξνιεςίεο θαη λα δείμεη φηη ηπρφλ ππνιεηπφκελεο κεξνιεςίεο είλαη 

δπλαηφλ λα εμαιεηθζνχλ, κέζσ ηεο εθαξκνγήο δηαξζξσηηθψλ κεζφδσλ ζηε δηαδηθαζία 

επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

6.6 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ηεο Έξεπλαο αθνχ κεηαθνξησζνχλ απφ ηνπο ππνινγηζηέο-ηακπιέηεο 

(tablets) ζηε ζρεηηθή Βάζε Γεδνκέλσλ ζα ειεγρζνχλ. Σπρφλ αλσκαιίεο θαη κε-έγθπξεο 

ζπλεληεχμεηο πνπ ζα εληνπηζηνχλ, ζα ζεσξεζνχλ ειιηπείο θαη ζα αθαηξεζνχλ απφ ηε ζρεηηθή 

Βάζε Γεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε εξσηεκαηνινγίσλ κε ειιηπή ζηνηρεία, θαη εθφζνλ ζεσξεζεί 

αμηφπηζην, ζα αλαδεηεζεί ν αξρηθφο εξεπλεηήο ή ν εξσηψκελνο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπιεξσζνχλ νη ειιείςεηο. Θα ζεσξνχληαη ειιηπή θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα κε παξαιείςεηο ή 

ειιείςεηο ζην ηκήκα πνπ αθνξά ζηα θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ ή 

ζηα δεδνκέλα ησλ κεηαθηλήζεσλ. 
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Ο αθξηβήο ζρεδηαζκφο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ φπνπ ζα ζπιιέγνληαη ηα ζηνηρεία ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 

αθνχ ελζσκαησζνχλ ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο. 

Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ζα επηβιέπεη ηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κε επηζθέςεηο ζηα 

γξαθεία ηνπ Αλαδφρνπ. 

6.7 ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Σα βαζηθά πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ εγθχξσλ δεηγκάησλ ζα αλαιπζνχλ θάλνληαο ρξήζε 

θαηάιιεινπ ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ. Σν ρξεζηκνπνηνχκελν ινγηζκηθφ ππνινγηζκνχ ζα 

πξνεγθξηζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. Ζ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ γηα θάζε ππνβαιιφκελε 

βαζηθή εξψηεζε, ηφζν απνιχησο φζν θαη πνζνζηηαία, ζα ζπλνςίδεηαη ζε πίλαθα. Αθφκε ζα 

δηακνξθσζνχλ πίλαθεο ζπζρέηηζεο αλά θαηεγνξία αηφκσλ. 

Σα δεδνκέλα επηινγψλ Γεδεισκέλεο Πξνηίκεζεο ζα αλαιπζνχλ κε πνιπσλπκηθφ ινγηζηηθφ 

πξφηππν (Multinomial Logit), δηα ηεο κεζφδνπ εθηίκεζεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο (maximum 

likelihood estimation). Ζ ζηάζκηζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο.  

Θα αλαιπζνχλ πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ζπληειεζηέο ιαλζαζκέλνπ πξφζεκνπ, ρακειφ 

ζηαηηζηηθφ κέγεζνο t (Student distribution), θαη ρακειφ δείθηε πηζαλνθάλεηαο ξ. Οη 

πξνθχπηνπζεο εθηηκήζεηο γηα ηελ αμία ησλ παξακέηξσλ ρξφλνπ θαη πνηλήο κεηεπηβίβαζεο ζα 

ζπγθξηζνχλ κε εθείλεο άιισλ ζπλαθψλ κειεηψλ θαη κε ην κέζν εκεξνκίζζην. 

Θα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ιεμηθνγξαθηθψλ δεηγκάησλ θαη ησλ πηζαλψλ 

αηηηψλ ηνπο. Θα πξνζδηνξηζζνχλ ηα πνζνζηά ιεμηθνγξαθηψλ απαληήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

έλα ή θαη δχν ραξαθηεξηζηηθά. Θα εξκελεπζνχλ νη επηπηψζεηο απηψλ ησλ ιεμηθνγξαθηθψλ 

απαληήζεσλ. 

Ο δεηγκαηνιεπηνχκελνο πιεζπζκφο θαη νη δηαδηθαζίεο ζηάζκηζεο ζα πξνζδηνξίδνληαη έηζη ψζηε 

ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηξσκαηνπνηεκέλσλ αλαιχζεσλ λα κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζε 

κεγαιχηεξνπο πιεζπζκνχο, φπσο εθείλνπο ηνπ ζπλφινπ ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο. 

6.8 ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Ο Αλάδνρνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Έξεπλαο ζα παξαδψζεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ηα 

πιήξε απνηειέζκαηά ηεο, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 

 Βάζε Γεδνκέλσλ κε ηα πξαγκαηηθά πξσηνγελή ζηνηρεία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο έξεπλαο 

φπσο απηά κεηαθνξηψζεθαλ απφ ηηο ηακπιέηεο. 

 Αξρεία εηζαγσγήο γηα ην εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

 Πίλαθεο Βαζηθψλ Πεξηγξαθηθψλ Γεδνκέλσλ θαη δηαγξάκκαηα ζε εθηππσκέλε κνξθή θαη ζε 

ειεθηξνληθά αξρεία ππφ κνξθή ε νπνία ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. Οη πίλαθεο 

θαη ηα δηαγξάκκαηα ζα πεξηέρνπλ ηφζν απφιπηεο φζν θαη πνζνζηηαίεο ηηκέο ηεο θαηαλνκήο 
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ησλ απαληήζεσλ θάζε βαζηθήο πεξηγξαθηθήο εξψηεζεο. Δπίζεο, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα 

ζπζρεηηζκνχ αλά θαηεγνξία αηφκσλ θαη ζπλνιηθά. 

 Απνηειέζκαηα ηεο κεζνδνινγίαο Γεδεισκέλεο Πξνηίκεζεο, ζηα νπνία ζα αλαθέξνληαη 

φιεο νη εθηηκνχκελεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ θαη φινη νη ζρεηηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο 

δηαθχκαλζεο θαη αμηνπηζηίαο, φπσο ην ζηαηηζηηθφ κέγεζνο t ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%, 

ην ξ2, ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο, θ.ν.θ. Δπίζεο, ηα κεγέζε ησλ επηκέξνπο δεηγκάησλ γηα 

θάζε ππνζχλνιν ησλ εθηηκήζεσλ (αλά ζθνπφ κεηαθίλεζεο, θαηεγνξία εηζνδήκαηνο, 

δηαζεζηκφηεηα νρεκάησλ, ηχπν ζεκείνπ, θιπ). 

 Σερληθή Έθζεζε ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

Έξεπλαο, ηεο δηεμαγσγήο ηεο, ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ, ησλ ειέγρσλ θαη 

δηνξζψζεσλ πνπ έγηλαλ, ηεο κεζνδνινγίαο ηεο αλάιπζεο, θαζψο θαη φισλ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο. Δπίζεο, ζα πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε θαη ζρνιηαζκφ ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηα πνξίζκαηα ηεο Έξεπλαο. ηελ έθζεζε ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

απαξαίηεηα θαη δείθηεο, εθηηκήζεηο θαη ζρνιηαζκφο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο Έξεπλαο, ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ησλ δεηγκάησλ, ηεο ζηαηηζηηθήο βεβαηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, 

ησλ δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο ησλ εθηηκήζεσλ φισλ ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ (θηλεηηθφηεηα, 

ηδηνθηεζία ΗΥ, θαηαλνκέο θαηά κέζν θαη θαηά ζθνπφ θιπ). Σέινο ζηελ Έθζεζε ζα 

πεξηιακβάλνληαη παξαξηήκαηα κε ην εξσηεκαηνιφγην θαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ κέζνδν 

ζχληαμήο ηνπ, θαζψο θαη πεξηγξαθέο ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ αξρείσλ δεδνκέλσλ. 
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7 ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΚΤΡΗΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ & ΔΡΔΤΝΑ 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΧΝ ΠΑΡΑ ΣΖΝ ΟΓΟ 

7.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 

Απνγξαθή Κχξηνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ (ΚΟΓ) 

Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ δηαζέηεη θσδηθνπνηεκέλν ην Κχξην Οδηθφ Γίθηπν ηεο ΠΜ ην νπνίν ζα πξέπεη 

κέζα απφ κία δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο λα επηβεβαησζεί σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη λα 

επηθαηξνπνηεζεί φπνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα απνηππψλεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ.  

Σν αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ απαξαίηεησλ 

εξεπλψλ, κεηξήζεσλ θαη απνγξαθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνδνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ δεκηνπξγία Βάζεσλ Γεδνκέλσλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ θαη ησλ δηαζηαπξψζεσλ απηνχ.  

Έξεπλα Πξνέιεπζεο-Πξννξηζκνχ Μεηαθηλήζεσλ Παξά ηελ Οδφ 

Σν αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ, φζνλ αθνξά ηελ Έξεπλα Μεηαθηλήζεσλ ζην νδηθφ δίθηπν 

πεξηιακβάλεη έξεπλεο θαη κεηξήζεηο ζηα φξηα ηξηψλ (3) γξακκψλ δηήζεζεο (ΓΓ) θαη δχν (2) 

δαθηπιίσλ, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ: 

 Έπεςνα Πποέλεςζηρ – Πποοπιζμού Μεηακινήζεων, κε ζπλεληεχμεηο παξά ηελ Οδφ ζηα 

νρήκαηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Κχξηνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ  

 Κςκλοθοπιακέρ Μεηπήζειρ, κε κέηξεζε θφξησλ θαη ζχλζεζεο ηεο θπθινθνξίαο.  

Οη θπθινθνξηαθέο κεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ Έξεπλα 

Μεηαθηλήζεσλ.  

Ζ Έξεπλα Πξνέιεπζεο-Πξννξηζκνχ κεηαθηλήζεσλ ζηα φξηα ησλ γξακκψλ δηήζεζεο θαη ησλ 

δαθηπιίσλ έρεη ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ 

δηέξρνληαη απφ ηα φξηα απηά. Οη θπθινθνξηαθέο κεηξήζεηο ζηα φξηα ησλ γξακκψλ απηψλ έρνπλ 

ζθνπφ λα θαηαγξάςνπλ ην πιήζνο ησλ θαζεκεξηλψλ κεηαθηλήζεσλ πνπ δηέξρνληαη απφ ηα φξηα 

απηά, κε θαηαγξαθή ηνπ πιήζνπο θαη ηεο θαηεγνξίαο ησλ ζπλνιηθά δηεξρνκέλσλ νρεκάησλ. 

Με ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιερζνχλ απφ ηηο θπθινθνξηαθέο κεηξήζεηο ζα είλαη δπλαηή ε 

επηθχξσζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο Έξεπλαο Μεηαθηλήζεσλ, θαζψο θαη ε αλαγσγή / γελίθεπζε 

απηψλ ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε πξνζνκνίσζε ηεο 

δήηεζεο ζε ςεθηαθφ ππφδεηγκα (κνληέιν) κεηαθηλήζεσλ. Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην νη 

θπθινθνξηαθέο κεηξήζεηο λα γίλνληαη ζηηο ίδηεο εκέξεο θαη ψξεο κε ηηο ζπλεληεχμεηο ηεο 

Έξεπλαο Μεηαθηλήζεσλ.  

Ο Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ Έξεπλα Μεηαθηλήζεσλ θαη ηηο Κπθινθνξηαθέο Μεηξήζεηο, 

ζηα ζεκεία φπνπ ην νδηθφ δίθηπν ηεο ΠΜ ηέκλεη ηηο ηξεηο γξακκέο δηήζεζεο θαη ηνπο δχν 

δαθηπιίνπο (ζηελ θαηεχζπλζε εηζφδνπ πξνο ηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο) φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 7.3. 
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Οη γξακκέο δηήζεζεο/δαθηχιηνη είλαη λνεηέο γξακκέο, πνπ ρσξίδνπλ ηελ Πεξηνρή Μειέηεο ζε 

κηθξφηεξνπο ηνκείο, έηζη ψζηε φιεο νη κεηαθηλήζεηο πξνο άιινπο ηνκείο λα δηέξρνληαη απφ κία 

γξακκή δηήζεζεο/δαθηχιην. Ζ έξεπλα κεηαθηλήζεσλ θαη νη θπθινθνξηαθέο κεηξήζεηο ζα γίλνπλ 

ζε ζηαζκνχο εξεπλψλ/ κεηξήζεσλ νη νπνίνη ζα βξίζθνληαη ζηα ζεκεία ηνκήο ησλ γξακκψλ 

δηήζεζεο θαη δαθηπιίσλ κε νδηθνχο άμνλεο δηα κέζνπ ησλ νπνίσλ εμππεξεηνχληαη, ζεσξεηηθά 

ηνπιάρηζηνλ, φιεο νη κεηαθηλήζεηο πξνο ηνπο άιινπο ηνκείο. Ζ έξεπλα ζηνρεχεη λα θαιχςεη θαηά 

ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα σο πξνο ην κέγεζφο ηνπο ην ζχλνιν ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ δηέξρνληαη 

απφ ηα φξηα ησλ 3 γξακκψλ δηήζεζεο θαη ησλ 2 δαθηπιίσλ.  

Οη έξεπλεο θαη νη κεηξήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ηππηθή πεξίνδν (θζηλφπσξν ή άλνημε) 

ηνπ έηνπο. εκεηψλεηαη εδψ φηη σο ηππηθή πεξίνδνο ελλνείηαη ε πεξίνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο δελ έρνπλ ζπκβεί έθηαθηα γεγνλφηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο 

θαη, επνκέλσο, κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθή, ψζηε λα εμαρζνχλ ζρεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη σο ηππηθή πεξίνδνο ελλνείηαη ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζρνιείσλ. 

7.2 ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΚΤΡΗΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

7.2.1 Απνγξαθή νδηθνχ δηθηχνπ 

Χο νδηθφ δίθηπν αλαθνξάο ελλνείηαη ην ΚΟΓ ηεο ΠΜ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο Διεχζεξεο θαη 

Σαρείεο Λεσθφξνπο, ηηο Κχξηεο θαη Γεπηεξεχνπζεο Αξηεξίεο θαη ηηο Κχξηεο θαη Γεπηεξεχνπζεο 

πιιεθηήξηεο νδνχο. Με ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν ςεθηαθφ 

ππφβαζξν ηνπ ΚΟΓ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζαλ πιεξνθνξία ην κήθνο, ηελ θαηεχζπλζε θίλεζεο 

(κνλφδξνκνο/δηπιήο θαηεχζπλζεο) θαη ηνλ αξηζκφ ισξίδσλ θπθινθνξίαο. ηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ αλαθνξάο.  

Πίνακαρ 2: Δνδεικηικά ζηοισεία ΚΟΓ 

ΓΗΑΣΑΤΡΩΔΗ 

 εκαηνδνηνχκελεο Πξνηεξαηφηεηαο 

Αξηζκφο δηαζηαπξψζεσλ  1.200  290  910 

ΟΓΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ 

 Μνλφδξνκνη Ακθίδξνκνη 

Μήθνο θαηαζηξψκαηνο (km)  680  220  460 

- Διεχζεξε Λεσθφξνο  125  110  15 

- Σαρεία Λεσθφξνο  35  15  20 

- Κχξηα Αξηεξία  80  30  50 

- Γεπηεξεχνπζα Αξηεξία  140  10  130 

- Κχξηα πιιεθηήξηα  65  5  60 

- Γεπηεξεχνπζα πιιεθηήξηα  235  50  185 

πλνιηθά ρηιηφκεηξα κηαο 

θαηεχζπλζεο θπθινθνξίαο 
 1.140 
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7.2.2 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

Με αθεηεξία ην νδηθφ δίθηπν αλαθνξάο πνπ ζα ρνξεγεζεί ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη επί ηφπνπ 

αλαγλψξηζε ηνπ Κχξηνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ γλσξηκία κε ηελ ΠΜ, ηελ νξηζηηθνπνίεζε 

ηνπ δηθηχνπ κε ηελ έληαμε, φπνπ απαηηείηαη, επηπιένλ απαξαίηεησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξεπλψλ θαη κεηξήζεσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.  

Παξάιιεια ή ζε ζπλέρεηα ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ δηθηχνπ, ζα ζρεδηαζηνχλ ηα απαξαίηεηα έληππα 

θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο θαη ζα αθνινπζήζεη ε νξγάλσζε ησλ απνγξαθψλ: 

νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ νκάδσλ έξεπλαο, ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ 

θαη εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη νρεκάησλ.  

Σέινο, ν Αλάδνρνο ζα ζπγθεληξψζεη απφ Τπεξεζίεο, Οξγαληζκνχο θαη γεληθά Φνξείο ηνπ 

Γεκνζίνπ φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ππνδνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ θαη αμηνινγνχληαη φηη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηνπ.  

7.2.3 Απνγξαθή νδηθψλ ηκεκάησλ 

Ζ απνγξαθή αθνξά φια ηα νδηθά ηκήκαηα ηνπ ΚΟΓ, δειαδή ηα ηκήκαηα κεηαμχ 

δηαζηαπξψζεσλ νδψλ ηνπ ΚΟΓ. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια έληππα, ηα νπνία ζα 

δηακνξθσζνχλ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιερζνχλ γηα θάζε νδηθφ ηκήκα είλαη θαη’ 

ειάρηζηνλ νη αθφινπζεο: 

 Πιάηνο νδνζηξψκαηνο θαη ηχπνο δηαηνκήο (κνλφδξνκνο, ακθίδξνκνο κε έλα ή δχν 

θαηαζηξψκαηα)  

 Αξηζκφο ισξίδσλ θπθινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε (γηα ην πιάηνο ηεο νδνχ πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζηάζκεπζε). Οη ισξίδεο απνθιεηζηηθήο θπθινθνξίαο ιεσθνξείσλ ζα 

ζεκεηψλνληαη μερσξηζηά φπσο επίζεο θαη νη απνθιεηζηηθέο ισξίδεο αξηζηεξήο/δεμηάο 

ζηξνθήο.  

 Καηεπζχλζεηο νδψλ 

 Πεδφδξνκνη 

 Καηά κήθνο θιίζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

 

Όηαλ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά εληφο ηνπ ίδηνπ νδηθνχ ηκήκαηνο, ηφηε ε απνγξαθή γίλεηαη μερσξηζηά γηα ηα 

επηκέξνπο κηθξφηεξα ηκήκαηα. 

Δπίζεο, θαηά ηελ απνγξαθή θαηαγξάθνληαη νη ζέζεηο ζεκεηαθψλ ή απφηνκσλ ζηελψζεσλ ηεο 

δηαηνκήο, ε χπαξμε δηπινζηαζκεχζεσλ παξά ηελ νδφ ή άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ δπλαηφλ λα 

επεξεάδνπλ ηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο νδνχ.  

Ζ απνγξαθή ζα γίλεη κε έξεπλεο ζην πεδίν απφ εθπαηδεπκέλα ζπλεξγεία ησλ 2 ή 3 αηφκσλ εθ 

ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα είλαη Μεραληθφο ή Τπνκεραληθφο ελψ ζα ππάξρεη ζπληνληζκφο φισλ ησλ 

εξγαζηψλ απνγξαθήο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ Μεραληθφ.  
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Θα δεκηνπξγεζεί Βάζε Γεδνκέλσλ ηνηρείσλ Τπνδνκήο κε ηα ιεπηνκεξή ζηνηρεία αλά νδηθφ 

ηκήκα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ε νπνία ζα ζπζρεηίδεηαη κε 

ην ππφβαζξν ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ πνπ ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν, ην νπνίν θαη ζα επηβεβαησζεί / 

επηθαηξνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα ζπιιερζέληα ζηνηρεία.  

7.2.4 Απνγξαθή δηαζηαπξψζεσλ 

Ζ απνγξαθή αθνξά ηηο ζεκαηνδνηνχκελεο δηαζηαπξψζεηο θαη ηηο ζεκαληηθέο δηαζηαπξψζεηο 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΚΟΓ. ην πιαίζην ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ ΚΟΓ, ζα ζπιιερζνχλ απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο ηα πξνγξάκκαηα ζεκαηνδφηεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο ζεκαηνδνηνχκελεο 

δηαζηαπξψζεηο ηεο ΠΜ. ε πεξίπησζε χπαξμεο δηαζηαπξψζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε 

επελέξγεηα ηεο θπθινθνξίαο, είηε ζην πιαίζην ειέγρνπ πεξηνρήο, είηε κεκνλσκέλα, ζα δεηεζνχλ 

απφ ηνλ αξκφδην θνξέα ηα πξνγξάκκαηα ζεκαηνδφηεζεο ησλ δηαζηαπξψζεσλ απηψλ πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξάμε εληφο κηα ηππηθήο θαζεκεξηλήο πνπ ζα επηιεγεί απφ ηνλ Αλάδνρν, 

θαη επηιεθηηθά γηα ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο εκέξαο, πνπ ζα εθθξάδνπλ ηελ 

πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή αηρκή θαη ηελ πεξίνδν εθηφο αηρκήο.  

Θα δεκηνπξγεζεί Αξρείν Γηαζηαπξψζεσλ πνπ ζα πεξηέρεη ηα ζρέδηα ή ζθίηζα ησλ 

δηαζηαπξψζεσλ ηνπ ΚΟΓ πνπ απνγξάθεθαλ: 

 Γηα ηηο ζεκαηνδνηνχκελεο δηαζηαπξψζεηο θάζε ζρέδην ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην πξφγξακκα 

ζεκαηνδφηεζεο ζπκπιεξσκέλν κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ βαζηθψλ γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ αλά 

πξφζβαζε θαη ηνλ αξηζκφ ισξίδσλ θπθινθνξίαο κε θνηλφ ρξφλν ζεκαηνδφηεζεο ειεγκέλα 

ζην πεδίν. Θα ζεκεηψλεηαη επίζεο εάλ ε δηαζηαχξσζε αλήθεη ζε αξηεξία κε ζπληνληζκφ 

ζεκαηνδφηεζεο.  

 Γηα ηηο δηαζηαπξψζεηο πξνηεξαηφηεηαο ζα εκθαλίδνληαη ζε ζρέδηα ή ζθίηζα νη δηαζηάζεηο 

ησλ βαζηθψλ γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ, ν ηχπνο θαη ε ζέζε ησλ ξπζκηζηηθψλ ζεκάησλ θαζψο 

θαη ν αξηζκφο ισξίδσλ θαη ν αξηζκφο ησλ επηηξεπφκελσλ ζηξεθνπζψλ θηλήζεσλ ζηελ 

πξφζβαζε πνπ παξαρσξεί πξνηεξαηφηεηα.  

Ζ απνγξαθή ησλ δηαζηαπξψζεσλ ζα γίλεη απφ νκάδα 2 αηφκσλ εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα είλαη 

Μεραληθφο ή Τπνκεραληθφο, ελψ ζα ππάξρεη επίβιεςε θαη ζπληνληζκφο φισλ ησλ εξγαζηψλ 

απνγξαθήο ηνπ δηθηχνπ απφ Μεραληθφ.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιερζνχλ απφ ηελ απνγξαθή ζα ππάξμεη επηβεβαίσζε θαη 

φπνπ απαηηείηαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ Κχξηνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ πνπ ζα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν. 

Δπίζεο, ζα γίλεη ππνινγηζκφο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ζεκαηνδνηνχκελσλ δηαζηαπξψζεσλ 

βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Highway Capacity Manual.  

7.2.5 Μεηξήζεηο θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαη ζχλζεζεο θπθινθνξίαο 

Ο Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη κεηξήζεηο κε απηφκαηνπο θαηακεηξεηέο σξηαίσλ αλά 

θαηεχζπλζε θφξησλ 24σξνπ θπθινθνξίαο θαη ζχλζεζεο θπθινθνξίαο ζε ηνπιάρηζηνλ ζε 100 

νδηθά ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ επί 2 ηππηθέο θαζεκεξηλέο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κία θαηά ην 

δπλαηφλ πιήξεο εηθφλα θφξηηζεο ηνπ Κχξηνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζην πιήζνο 
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απηψλ ησλ κεηξήζεσλ δελ πεξηιακβάλνληαη νη κεηξήζεηο θπθινθνξίαο πνπ πξνβιέπεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ εξεπλψλ κεηαθηλήζεσλ κε ζπλεληεχμεηο παξά ηελ νδφ.  

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο (κεηά ηηο 22:00) απφ 

νκάδεο ησλ 2 αηφκσλ θαη’ ειάρηζηνλ αλάινγα κε ηηο δπζθνιίεο ηεο πεξηνρήο, ελψ Μεραληθφο 

ζα επηβιέπεη θαη ζα ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο φισλ ησλ νκάδσλ. Σν πξφγξακκα θαη νη ζέζεηο 

κεηξήζεσλ ζα δηακνξθσζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ.  

Θα δεκηνπξγεζεί Αξρείν Μεηξήζεσλ θαη χλζεζεο Κπθινθνξίαο αλά νδηθφ ηκήκα ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηξήζεηο. ην Αξρείν ζα εγγξάθνληαη ηα ζηνηρεία κεηξήζεσλ αλά ψξα 

κέηξεζεο. Ζ αλαθνξά ζηα ζηνηρεία κεηξήζεσλ ζα γίλεηαη ζπγρξφλσο κε ηα εμήο: 

• κε ηνπο θσδηθνχο ησλ θφκβσλ αξρήο θαη πέξαηνο ηνπ ζπλδέζκνπ ζηελ θαηεχζπλζε 

θπθινθνξίαο 

• κε ηνλ θσδηθφ ηνπ ζηαζκνχ κέηξεζεο  

• κε ηελ νλνκαζία ηεο νδνχ ζηελ νπνία αλήθεη ην νδηθφ ηκήκα 

• κε ηηο νλνκαζίεο ησλ δηαζηαπξνχκελσλ νδψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

κέηξεζε 

• κε ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε κέηξεζε. 

Ζ αθξηβήο κνξθή εγγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ 

ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 

ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ θπθινθνξίαο ζα γίλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

• πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο ησλ θφξησλ θπθινθνξίαο πνπ ζα γίλεηαη θαηά ηελ πεξίνδν 

δηεμαγσγήο ησλ κεηξήζεσλ. Έιεγρνο ζπλέπεηαο ησλ κεηξήζεσλ, δειαδή ζχγθξηζε ησλ 

κεηξήζεσλ θπθινθνξίαο γεηηνληθψλ νδηθψλ ηκεκάησλ. Οη αζπλεπείο κεηξήζεηο ζα πξέπεη 

λα απαιείθνληαη κε επαλάιεςε ησλ κεηξήζεσλ. 

• ππνινγηζκφο ησλ πνζνζηψλ αλά θαηεγνξία νρήκαηνο θαη εχξεζε ηνπ κέζνπ σξηαίνπ 

θφξηνπ θπθινθνξίαο γηα θάζε κία απφ ηηο ηξεηο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηεο εκέξαο, δειαδή 

ηελ πξσηλή αηρκή, ηελ πεξίνδν εθηφο αηρκήο θαη ηελ απνγεπκαηηλή αηρκή. Σα δηαζηήκαηα 

απηά ζα έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ θαηά ην ζηάδην ησλ 

πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ. Οη παξαπάλσ σξηαίνη θφξηνη ππνινγίδνληαη 

αλά θαηεχζπλζε θπθινθνξίαο, γηα θάζε νδηθφ ηκήκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε 

κέηξεζε. 

Δπηπιένλ, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηξήζεηο θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαη ζχλζεζεο θπθινθνξίαο 

ζε ηνπιάρηζηνλ 130 θφκβνπο ηεο ΠΜ θαηά ζηξέθνπζα θίλεζε. Ζ επηινγή ησλ ρξνληθψλ 

πεξηφδσλ ησλ κεηξήζεσλ θαζψο θαη ησλ ζέζεσλ απηψλ ζα γίλεη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ΑΜ. Οη 

κεηξήζεηο ζα γίλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ζε δχν πεξηφδνπο ηεο εκέξαο, δειαδή θαηά ηελ πξσηλή θαη 

απνγεπκαηηλή αηρκή γηα ηνπιάρηζηνλ κία ηππηθή εκέξα. Κάζε πεξίνδνο ζα έρεη ειάρηζηε 

δηάξθεηα 3 σξψλ θαη ηα αθξηβή ηεο φξηα ζα θαζνξηζζνχλ έγθαηξα απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 

εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΜ. ε θάζε δηαζηαχξσζε ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο ζχλζεζεο ησλ 

ζηξεθνπζψλ θηλήζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επζείαο θίλεζεο) απφ παξαηεξεηέο πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχλ κεραληθνχο θαηακεηξεηέο ρεηξφο (ή κε θάπνηα άιιε κέζνδν πνπ ζα πξνηείλεη ν 

Αλάδνρνο θαη ζα πξέπεη λα εγθξίλεη ε ΑΜ).  

ε θάζε δηαζηαχξσζε ζα ππάξρεη νκάδα κε επαξθή αξηζκφ παξαηεξεηψλ, ζπλήζσο έλαο αλά 

πξφζβαζε ηεο δηαζηαχξσζεο, κε ηελ επίβιεςε Μεραληθνχ ή Τπνκεραληθνχ, ελψ Μεραληθφο ζα 

ζπληνλίδεη θαη ζα επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο φισλ ησλ νκάδσλ.  

Θα δεκηνπξγεζεί Αξρείν ηξεθνπζψλ Κηλήζεσλ κε ηελ κεραλνγξάθεζε ησλ πξσηνγελψλ 

ζηνηρείσλ ησλ κεηξήζεσλ. Ζ αλαθνξά ζηα ζηνηρεία απηά ζα γίλεηαη κε ηα εμήο: 

• κε ηνλ θσδηθφ ηνπ θφκβνπ 

• κε ηελ νλνκαζία θαη ηνπο θσδηθνχο ησλ δηαζηαπξνπκέλσλ νδψλ 

• κε ηελ εκεξνκελία θαη εκέξα ηεο κέηξεζεο. 

ην Αξρείν ζα εγγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ζχλζεζεο ηεο θπθινθνξίαο αλά ζηξέθνπζα θίλεζε θαη 

αλά πεξίνδν ηεο εκέξαο (πξσηλή αηρκή, απνγεπκαηηλή αηρκή). Ζ αθξηβήο κνξθή εγγξαθήο ησλ 

ζηνηρείσλ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 

ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ζα γίλνπλ ηα εμήο: 

• ππνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή ΜΔΑ αλά ζηξέθνπζα θίλεζε θαη αλά πξφζβαζε γηα θάζε 

πεξίνδν κέηξεζεο θαη ππνινγηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ησλ βαξέσλ νρεκάησλ.  

• αλαγσγή ησλ σξηαίσλ ζηξεθνπζψλ θηλήζεσλ ζε ΜΔΑ γηα θάζε πεξίνδν κέηξεζεο θαη 

ππνινγηζκφο ησλ πνζνζηψλ αλά ζηξέθνπζα θίλεζε.  

Σα παξαπάλσ επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία κεηξήζεσλ θαη ζχλζεζεο θπθινθνξίαο ζηα νδηθά 

ηκήκαηα θαη ζηηο δηαζηαπξψζεηο ζα πξέπεη λα ζπζρεηίδνληαη κε ην ςεθηαθφ ππφβαζξν ηνπ 

Κχξηνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ. 

7.2.6 Μεηξήζεηο ρξφλσλ θπθινθνξίαο 

Οη κεηξήζεηο ζα δηεμαρζνχλ ζε φιν ην Κχξην Οδηθφ Γίθηπν κε εμαίξεζε ηα ηκήκαηα ησλ Δζληθψλ 

Οδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ζπλζήθεο θιεηζηνχ απηνθηλεηφδξνκνπ θαη ηηο Δπαξρηαθέο Οδνχο. 

Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηξήζεηο ζε ηξεηο δηαθξηηέο πεξηφδνπο ηεο εκέξαο, δηάξθεηαο πεξίπνπ 

2 σξψλ ε θαζεκία, πνπ εθθξάδνπλ ηελ πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή αηρκή θαη ηελ πεξίνδν εθηφο 

αηρκήο. Σα αθξηβή φξηα ησλ πεξηφδσλ απηψλ ζα θαζνξηζηνχλ έγθαηξα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ.  

ε θάζε ρξνληθή πεξίνδν ζα δηεμαρζνχλ 4 κεηξήζεηο κε ηελ κέζνδν ηνπ θηλνχκελνπ παξαηεξεηή 

ζηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο εκέξαο. Γηα θάζε νδηθφ ηκήκα ζα θαηαγξάθεηαη ν ρξφλνο εθθίλεζεο ζηελ 

αξρηθή δηαζηαχξσζε, ν ρξφλνο ηεξκαηηζκνχ κέρξη ηελ ηειηθή δηαζηαχξσζε, θαη ε θαζπζηέξεζε 

ζηε δηαζηαχξσζε απηή. Δθφζνλ ζην νδηθφ ηκήκα ζπκπεξηιακβάλνληαη νδηθνί θφκβνη κε 

θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ζα θαηαγξάθνληαη ρσξηζηά θαη νη ρξφλνη θαζπζηέξεζεο ζηνπο θφκβνπο. 

Χο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ζηελ δηαζηαχξσζε λνείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ 

ηελ ζηηγκή πνπ ην φρεκα παξαηήξεζεο ζηακαηήζεη ζηελ δηαζηαχξσζε, ζπλήζσο πίζσ απφ κηα 
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ήδε ζρεκαηηζκέλε νπξά αλακνλήο νρεκάησλ, κέρξη ηελ ζηηγκή δηέιεπζεο απφ ην θέληξν ηεο 

δηαζηαχξσζεο απηήο. 

ε φιν ην δηάζηεκα κεηξήζεσλ ν επηβιέπσλ ζα πξέπεη λα δηαηεξεί αλαιπηηθφ εκεξνιφγην 

κεηξήζεσλ, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη άιιεο ηπρφλ 

παξαηεξήζεηο. Θα πξέπεη γεληθά λα απνθεχγνληαη κεηξήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ επηθέξνπλ πξνζσξηλή κείσζε ηεο πξαγκαηηθήο ζεσξεηηθήο θπθινθνξηαθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο νδνχ (π.ρ. ηξνραίν αηχρεκα, ζπληήξεζε νδνζηξψκαηνο θ.ν.θ.) ή ηδηαίηεξα 

δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη νη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαηά ην δπλαηφλ ζηηο 

ηππηθέο ζπλζήθεο.  

Οη κεηξήζεηο ζα δηεμάγνληαη απφ νκάδα δχν αηφκσλ ζην φρεκα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζα είλαη 

Τπνκεραληθφο, ελψ ν επηβιέπσλ Μεραληθφο ζα επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο φισλ ησλ νκάδσλ. Σν 

πξφγξακκα κεηξήζεσλ, νη ρξνληθέο πεξίνδνη κέηξεζεο θαη ην έληππν ησλ κεηξήζεσλ ζα 

δηακνξθσζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ.  

Θα δεκηνπξγεζεί Αξρείν Υξφλσλ Κπθινθνξίαο κε ηελ κεραλνγξάθεζε φισλ ησλ πξσηνγελψλ 

ζηνηρείσλ, δειαδή ηνπο ρξφλνπο δηαδξνκήο αλά νδηθφ ηκήκα, αλά θαηεχζπλζε θπθινθνξίαο θαη 

ηνπο ρξφλνπο θαζπζηέξεζεο ζηηο δηαζηαπξψζεηο. Ζ κεραλνγξάθεζε ζα γίλεη γηα θάζε κία απφ 

ηηο 3 πεξηφδνπο ηεο εκέξαο μερσξηζηά θαη γηα θάζε έλα απφ ηα 4 δξνκνιφγηα εληφο κηαο 

πεξηφδνπ. Σα ζηνηρεία ζα εγγξάθνληαη αλά νδηθφ ηκήκα κε ηνπο θφκβνπο αξρήο θαη πέξαηνο. Ζ 

αθξηβήο κνξθή εγγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ζα θαζνξηζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ 

ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ.  

ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ ζα ππνινγηζηνχλ ν κέζνο νιηθφο ρξφλνο 

δηαδξνκήο θάζε νδηθνχ ηκήκαηνο θαη ε κέζε θαζπζηέξεζε ζηνλ θφκβν πέξαηνο ηνπ νδηθνχ 

ηκήκαηνο. Με βάζε ην κήθνο θάζε νδηθνχ ηκήκαηνο θαη ζε αληηζηνηρία κε ηνλ νιηθφ ρξφλν 

δηαδξνκήο ζα ππνινγηζηεί επίζεο θαη ε κέζε νιηθή ηαρχηεηα αλά ρξνληθή πεξίνδν. Θα γίλεη 

εθηίκεζε ηεο κέζεο ηαρχηεηαο 18σξνπ θαη γηα ηηο δχν θαηεπζχλζεηο θίλεζεο ζπλνιηθά κε βάζεη 

ηα ζηαζκηζκέλα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ πεξηφδσλ κέηξεζεο. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά ζα 

γίλεη εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ νδηθψλ ηκεκάησλ θαη ησλ πξνζβάζεσλ ησλ 

δηαζηαπξψζεσλ θαηά Highway Capacity Manual.  

7.3 ΔΡΔΤΝΑ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΧΝ ΠΑΡΑ ΣΖΝ ΟΓΟ 

7.3.1 ηαζκνί Έξεπλαο 

Με βάζε πξνθαηαξθηηθή αλαγλψξηζε πνπ δηεμήγαγε ε ΑΜ πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ην κέγεζνο 

ηνπ πξνο αλάζεζε αληηθεηκέλνπ θαηέιεμε ζε έλα ζπλνιηθφ αξηζκφ πεξίπνπ 43 ζηαζκψλ 

έξεπλαο, νη νπνίνη νκαδνπνηνχληαη σο εμήο: 

 ηαζκνί Γξακκψλ Γηήζεζεο (ΓΓ): Οξίδνληαη ηξεηο γξακκέο δηήζεζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πξφζβαζεο ζην θέληξν ηεο πφιεο (ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο). Απφ δπηηθά πξνο 

αλαηνιηθά: ε ΓΓ1 (δπηηθά ηεο νδνχ Λαγθαδά) νξίδεηαη απφ ηηο νδνχο Κσιέηηε θαη Αγίσλ 

Πάλησλ, ε ΓΓ2 νξίδεηαη απφ ηελ νδφ 3εο επηεκβξίνπ θαη ε ΓΓ3 απφ ηελ νδφ 25εο Μαξηίνπ. 

Θέζεηο κέηξεζεο ζηηο ΓΓ: ~15. 
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 ηαζκνί Πεξηθεξεηαθνχ Γαθηπιίνπ (ΠΓ): Οη ζέζεηο βξίζθνληαη επί ησλ εγθάξζησλ πξνο ηελ 

Δζσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή Οδφ νδηθψλ αμφλσλ. Θέζεηο κέηξεζεο: ~17. 

 ηαζκνί Δμσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ (ΔΓ): Οη ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ βξίζθνληαη επί ησλ θχξησλ 

νδηθψλ αμφλσλ πξνζπέιαζεο ηεο ΠΜ, εθηφο ηνπ εμσηεξηθνχ δαθηπιίνπ. Χο εμσηεξηθφο 

δαθηχιηνο νξίδεηαη ν δαθηχιηνο πνπ δηακνξθψλεηαη (α) δπηηθά θαη βφξεηα απφ ηελ Δμσηεξηθή 

Πεξηθεξεηαθή Οδφ (ηκήκα ηεο Δγλαηίαο Οδνχ, απφ ηνλ αληζφπεδν θφκβν ΑΚ 21, ζηε δπηηθή 

είζνδν ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο, κέρξη ηνλ ΑΚ κε ηελ νδφ Λαγθαδά, θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

ηκήκα κέρξη ηνλ ΑΚ Δπθαξπίαο), θαη (β) αλαηνιηθά απφ ηελ Δζσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή Οδφ. 

Θέζεηο κέηξεζεο: ~11. 

ηνλ ράξηε πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη δχν δαθηχιηνη θαη νη ηξεηο γξακκέο δηήζεζεο ηεο ΔΠΟ.  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ ζηνπο ζηαζκνχο ησλ ηξηψλ ΓΓ θαη ηνπ ΠΓ 

ζπκπιεξψλνπλ θαη επαιεζεχνπλ / δηνξζψλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ απφ ηελ 

Έξεπλα Ννηθνθπξηψλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ ζηνπο ζηαζκνχο ηνπ 

Δμσηεξηθνχ Γαθηπιίνπ θαιχπηνπλ ηηο εμσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο (έλα άθξν εθηφο ΠΜ) πξνο ηελ 

Πεξηνρή Μειέηεο θαη ζπκπιεξψλνπλ ηελ Έξεπλα Ννηθνθπξηψλ.  

Οη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ έξεπλαο φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή 

αλαγλψξηζε ηεο ΑΜ ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Έξεπλαο 

παξά ηελ Οδφ, ζα πξνβεί ζε αλαγλψξηζε ησλ παξαπάλσ νδψλ ή θαη άιισλ πηζαλψλ ζέζεσλ 

ζην νδηθφ δίθηπν θαηά κήθνο ησλ δαθηπιίσλ θαη ησλ γξακκψλ δηήζεζεο, ψζηε λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ έξεπλα φινη νη δξφκνη κε ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ ελψ ελδερνκέλσο λα 

πξνηαζεί αιιαγή ηεο ζέζεο ή θαηάξγεζε νξηζκέλσλ απφ ηνπο παξαπάλσ ζηαζκνχο.  

Ζ αθξηβήο ζέζε θάζε ζηαζκνχ ζα θαζνξηζηεί επί ηφπνπ απφ ηνλ Αλάδνρν κε ηελ ζπλεξγαζία 

θαη ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδηθήο ζέζεο ελφο 

ζηαζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, θαζψο ε ζέζε ησλ ζηαζκψλ δελ πξέπεη 

λα εμππεξεηεί κφλν ηηο αλάγθεο ησλ θπθινθνξηαθψλ κεηξήζεσλ αιιά θαη ηηο αλάγθεο 

δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ ηεο Έξεπλαο παξά ηελ Οδφ. Σα θξηηήξηα είλαη ηα εμήο: 

 ε χπαξμε ρψξνπ πξνζσξηλήο ζηάζεο 3 ηνπιάρηζηνλ επηβαηηθψλ νρεκάησλ ελ ζεηξά, 

 ε δπλαηφηεηα νκαιήο επηβξάδπλζεο θαη αθηλεηνπνίεζεο ησλ νρεκάησλ (π.ρ. θνληά ζε 

θσηεηλφ ζεκαηνδφηε), ε νξαηφηεηα ηνπ ζηαζκνχ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ζήκαλζήο ηνπ θαη 

εθαξκνγήο θαλφλσλ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ, 

 ε ειαρηζηνπνίεζε θαηά ην δπλαηφλ ηεο παξεκπφδηζεο ηεο γεληθήο θπθινθνξίαο. 
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Υάξηεο 2  
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7.3.2 Μεζνδνινγία 

ε θάζε ζηαζκφ έξεπλαο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλεληεχμεηο δεηγκαηνιεπηηθά. Γηα θάζε έξεπλα 

ε πεξίνδνο δεηγκαηνιεςίαο είλαη 12 ζπλερείο ψξεο (07:00-19:00), κε αλάινγεο βάξδηεο ησλ 

εξεπλεηψλ θαη ζα θαιχπηεη ηνπο νδεγνχο θαη θαηά πεξίπησζε επηβάηεο ησλ εμήο ηχπσλ 

νρεκάησλ: 

 Οδεγνχο δηθχθισλ, 

 Οδεγνχο επηβαηηθψλ Η.Υ./εκηθνξηεγψλ,  

 Δπηβάηεο ηαμί  

εκεηψλεηαη φηη δελ εξσηψληαη νη νδεγνί ησλ ηαμί θαη δελ γίλνληαη ζπλεληεχμεηο ζε αζηηθά ή 

ππεξαζηηθά ιεσθνξεία θαζψο θαη θνξηεγά. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ησλ ηαμί ζπκπιεξψλεηαη 

έλα εξσηεκαηνιφγην αλά φρεκα.  

Σν απαηηνχκελν δείγκα ζπλεληεχμεσλ ζηνπο ζηαζκνχο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνπο 

θπθινθνξηαθνχο θφξηνπο ηεο θαηεχζπλζεο ηεο νδνχ πνπ βξίζθεηαη ν ζηαζκφο, ηελ απφδνζε 

ησλ εξεπλεηψλ θαη ηνλ επηδεηνχκελν βαζκφ αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο. Σν κέγεζνο ηνπ ειάρηζηνπ 

απαηηνχκελνπ εκεξήζηνπ δείγκαηνο (αξηζκφο ζπλεληεχμεσλ) ζε θάζε ζηαζκφ νξίδεηαη ζε 1200, 

αλεμαξηήησο ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ηεο νδνχ. Οη εκέξεο έξεπλαο ζε θάζε ζηαζκφ 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ θπθινθνξηαθφ θφξην ηεο θαηεχζπλζεο πνπ βξίζθεηαη ν 

ζηαζκφο, σο εμήο:  

Φόπηορ καηεύθςνζηρ (οσ. / ημέπα) Ζμέπερ έπεςναρ 

< 10.000 1 

10.000 – 25.000 2 

25.000 – 40.000 3 

> 40.000 4 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε έξεπλα ζα αθνξά κφλν ηελ θαηεχζπλζε εηζφδνπ πξνο ηελ πφιε. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εκεξήζηνπ δείγκαηνο 1200 ζπλεληεχμεσλ απαηηνχληαη θαη’ ειάρηζην 

ηξεηο (3) ζπλεληεπθηέο. Ο παξαπάλσ αξηζκφο ζπλεληεχμεσλ ζα πξέπεη λα θαηαλέκεηαη 

νκνηφκνξθα ζηελ 12σξε πεξίνδν (07:00-19:00) ηεο έξεπλαο.  

εκεηψλεηαη φηη ην εκεξήζην δείγκα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε θάζε ζηαζκφ, δελ πξέπεη ζε 

θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξν θαηά 10% ηνπ απαηηνχκελνπ, δειαδή κηθξφηεξν απφ 1080, 

δηφηη ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ζα ππνρξεσζεί ζε ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζηαζκφ ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε.  

Οη ζπλεληεχμεηο ζα δηεμάγνληαη κφλν θαηά ηηο θαζεκεξηλέο, δειαδή ηηο εκέξεο Γεπηέξα έσο 

Παξαζθεπή. πλεληεχμεηο δελ ζα δηεμάγνληαη ζε πεξίπησζε αξγηψλ, απεξγηψλ ή άιισλ 

έθηαθησλ γεγνλφησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ νκαιή θαη ηππηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θπθινθνξίαο. Ο 

Αλάδνρνο ζα βξίζθεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εξεπλψλ. 
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Ζ επηινγή ησλ νρεκάησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ γίλεηαη απφ Αζηπλνκηθφ 

φξγαλν, θαηά ηξφπν ψζηε ε δεηγκαηνιεςία λα είλαη ηπραία. Σν Αζηπλνκηθφ φξγαλν, κφιηο 

δηαπηζηψλεη ειεχζεξν εξεπλεηή, θαηεπζχλεη ην πξψην δηεξρφκελν φρεκα γηα δηεμαγσγή 

ζπλέληεπμεο, ζχκθσλα κε νδεγίεο πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί, ελψ θαηεπζχλεη ηα ππφινηπα νρήκαηα 

λα ζπλερίζνπλ ηελ πνξεία ηνπο, έσο φηνπ θάπνηνο εξεπλεηήο είλαη θαη πάιη ειεχζεξνο γηα ην 

επφκελν φρεκα. Θα πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα ην ζέκα ηεο νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο ηνπ 

δείγκαηνο αλάινγα κε ηνλ σξηαίν θφξην θάζε θαηεγνξίαο νρεκάησλ, ελψ ζην δείγκα ζα πξέπεη 

λα ζπκκεηέρνπλ κε ηελ ίδηα πηζαλφηεηα φιεο νη ισξίδεο θπθινθνξίαο ηεο νδνχ. 

Παξάιιεια κε ηηο ζπλεληεχμεηο, θαη ζηελ θαηεχζπλζε θπθινθνξίαο πξνο ην Κέληξν ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη 24σξεο κεηξήζεηο θφξησλ. Οη 24σξεο 

κεηξήζεηο θφξησλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε απηφκαηνπο κεηξεηέο επί ηεο νδνχ. Οη κεηξήζεηο 

ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ επί κία, δχν, ηξεηο ή ηέζζεξεηο εκέξεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ηεο θαηεχζπλζεο πνπ βξίζθεηαη ν ζηαζκφο κέηξεζεο, ηηο ίδηεο αθξηβψο 

εκέξεο κε ηηο εκέξεο δηεμαγσγήο ηεο Έξεπλαο παξά ηελ Οδφ. 

Δπηπιένλ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ θφξησλ, ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο ζηαζκνχο 

εξεπλψλ, ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη, κεηξήζεηο ζχλζεζεο ηεο θπθινθνξίαο αλά ψξα, κε 

παξαηεξεηέο, ζηε κία κφλν θαηεχζπλζε θπθινθνξίαο (ηελ εηζεξρφκελε, πξνο ην Κέληξν ηεο 

Θεζζαινλίθεο αλάινγα ηε γξακκή δηήζεζεο). Θα θαηαγξάθνληαη ρσξηζηά νη εμήο 8 θαηεγνξίεο 

νρεκάησλ:  

1. Γίθπθια,  

2. Δπηβαηηθά Η.Υ.,  

3. Σαμί,  

4. Ζκηθνξηεγά, 

5. Λεσθνξεία (αζηηθά ή ππεξαζηηθά πνπ εθηεινχλ πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιφγηα),  

6. Δηδηθά ιεσθνξεία (ηνπξηζηηθά, επηρεηξήζεσλ, ζρνιηθά),  

7. 2 αμνληθά Φνξηεγά θαη  

8. Πνιπαμνληθά (>2 αμφλσλ) Φνξηεγά.  

ηφρνο είλαη λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζχλζεζεο, ψζηε, αθελφο 

λα κπνξεί λα γίλεη δηφξζσζε, αλά κεηαθνξηθφ κέζν, ησλ πηλάθσλ Π-Π κεηαθηλήζεσλ -πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηα ζηνηρεία ησλ ζπλεληεχμεσλ ηεο έξεπλαο κεηαθηλήζεσλ παξά ηελ νδφ- ζην 

ζχλνιν ηεο θπθινθνξίαο, αθεηέξνπ λα αλαρζνχλ νη πξνζκεηξψκελνη θφξηνη (κε ηα 

κεραλήκαηα) ζε Μνλάδεο Δπηβαηηθψλ Απηνθηλήησλ (ΜΔΑ). Ζ ζχλζεζε ζην έληππν κέηξεζεο ζα 

θαηαρσξείηαη (νκαδνπνηείηαη) ζε 15ιεπηα δηαζηήκαηα θαη ζα αζξνίδεηαη ζε πνιιαπιάζηα ηνπ 

15ιεπηνπ. 

Σελ έξεπλα θαη ηηο κεηξήζεηο ζα επηβιέπεη επί ηφπνπ πξνζσπηθφ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 

7.3.3 Πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε 

Πξηλ ηελ δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ, γηα ηελ νξγάλσζε ηεο έξεπλαο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη 

λα θξνληίζεη γηα ηα παξαθάησ: 
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1. Σνλ αθξηβή εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ησλ ζηαζκψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί 

ζηελ §7.3.1. 

2. πλελλνήζεηο κε ηηο θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο, αθελφο γηα ηελ πξνζσξηλή 

απαγφξεπζε ηεο ζηάζκεπζεο ζηελ πεξηνρή ησλ ζηαζκψλ, αθεηέξνπ γηα λα εμαζθαιηζζεί ε 

παξνπζία Αζηπλνκηθνχ Οξγάλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξεπλψλ. Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ζα 

ζπλδξάκεη ζην ζέκα απηφ. 

3. Οξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ πξνζέιεπζεο-απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο έξεπλαο απφ ηνπο 

ζηαζκνχο. 

4. Οξγάλσζε ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκψλ κε πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο, 

πηλαθίδεο ζήκαλζεο ηνπ ζηαζκνχ, πηλαθίδεο κείσζεο ηαρχηεηαο (αλαθιαζηηθέο), θψηα 

πξνεηδνπνηεηηθά, πιαζηηθνχο θψλνπο θπθινθνξίαο θαη αληαλαθιαζηηθά γηιέθα γηα ην 

πξνζσπηθφ ηεο έξεπλαο. Γηα ηελ ζσζηή θαη έγθαηξε νξγάλσζε ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζηαζκψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζήκαλζεο είλαη απαξαίηεην ε νκάδα έξεπλαο ηνπ 

Αλαδφρνπ λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ ζηαζκνχ ηνπιάρηζηνλ κηζή ψξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. 

5. Σνπνζέηεζε ηνπ απηφκαηνπ κεηξεηή θπθινθνξίαο πξηλ απφ ηελ 12ε βξαδηλή ηεο 

πξνεγνχκελεο εκέξαο, θαη θαηά πξνηίκεζε θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο κεηαμχ 22:00 – 24:00, 

απφ νκάδεο 2 αηφκσλ θαη’ ειάρηζην αλάινγα κε ηηο δπζθνιίεο ηεο πεξηνρήο, ελψ Μεραληθφο 

ζα επηβιέπεη θαη ζα ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο φισλ ησλ νκάδσλ. 

6. Δμέηαζε ζηνηρείσλ παιαηφηεξσλ κεηξήζεσλ ή/θαη λέσλ δηθψλ ηνπ, ψζηε λα εθηηκεζνχλ ζε 

πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην νη απαηηνχκελεο εκέξεο έξεπλαο ζηνλ ζηαζκφ. 

7. Σελ εθηέιεζε δνθηκαζηηθψλ κεηξήζεσλ θπθινθνξίαο θαηά ηελ ψξα αηρκήο, ψζηε λα 

θαζνξηζηεί επαθξηβψο ε απαηηνχκελε ζηειέρσζε θάζε ζηαζκνχ. 

8. Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εξεπλεηψλ, 

ψζηε λα δηαπηζησζεί ε απφδνζή ηνπο (απαηηνχκελνη ρξφλνη αλά ζπλέληεπμε) θαη λα 

δηεπθξηληζηνχλ ηπρφλ πξφζζεηεο απνξίεο ηνπο. 

9. Αγνξά, εμαζθάιηζε δηαθφξσλ νξγάλσλ, πηλαθίδσλ θαη ηερληθνχ εμνπιηζκνχ. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο απαηηείηαη εμνπιηζκφο, φπσο: κεραληθνί θαηακεηξεηέο ρεηξφο 

(tallies) γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζχλζεζεο θαη ν εμνπιηζκφο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζηαζκψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην (δ).  

Λεπηνκεξέζηεξεο νδεγίεο, φπσο ε ηππηθή γεληθή δηάηαμε ηνπ ζηαζκνχ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο, ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν εγθαίξσο θαηά ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο, ζρεδηαζκνχ θαη 

νξγάλσζεο ηεο έξεπλαο.  

Γηα ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ησλ εξεπλψλ θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ, ηηο έξεπλεο ζα ζπληνλίδεη έκπεηξνο Μεραληθφο (πληνληζηήο) 

ελψ ζε θαζεκεξηλή βάζε ζα ηηο θαηεπζχλνπλ δχν Μεραληθνί (Δπηβιέπνληεο) θαηάιιειεο 

εκπεηξίαο νη νπνίνη ζα επηβιέπνπλ, ζε βάξδηεο (έλαο Μεραληθφο αλά βάξδηα), φινπο ηνπο 

ζηαζκνχο εξεπλψλ.  

ε θάζε ζηαζκφ έξεπλαο εθηηκάηαη φηη ζα ππάξρεη θαη’ ειάρηζηνλ ην εμήο κφληκν πξνζσπηθφ 

(νκάδα): 

 Δπφπηεο  

 Σξεηο (3) ζπλεληεπθηέο 

 Παξαηεξεηήο ζχλζεζεο ηεο θπθινθνξίαο 
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 Αζηπλνκηθφ φξγαλν 

εκεηψλεηαη, φηη ν Δπφπηεο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη Μεραληθφο (ή Τπνκεραληθφο) αιιά 

έλα άηνκν άξηηα εθπαηδεπκέλν νχησο ψζηε λα κπνξεί λα θξνληίζεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκψλ θαη ηελ νξζή δεηγκαηνιεςία θαη επηπιένλ λα κπνξεί λα παίξλεη 

πξσηνβνπιίεο ζε πεξίπησζε απξφνπησλ ζπκβάλησλ. 

Ζ παξνπζία Αζηπλνκηθνχ νξγάλνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη επηβεβιεκέλε. Ο 

Αλάδνρνο ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα ππνβάιιεη ην πξφγξακκα θαη ηηο ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ 

έξεπλαο ζηηο θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα θξνληίδεη λα 

εμαζθαιίδεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ ησλ αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίζεη φηη ην αζηπλνκηθφ φξγαλν ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηεο έξεπλαο 

ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ψζηε λα ελεκεξσζεί απφ ηνλ 

Δπφπηε γηα ηελ έξεπλα θαη ηα θαζήθνληα ηνπ. 

Λφγσ ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο ηεο έξεπλαο, ε δηεμαγσγή ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο (ζε βάξδηεο) θαηά ηελ πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή πεξίνδν. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ηα αζηπλνκηθά φξγαλα θαη γηα ηνπο Δπηβιέπνληεο Μεραληθνχο. 

7.3.4 Δξσηεκαηνιφγηα 

ηελ έξεπλα απηή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ έληππα εξσηεκαηνιφγηα. ε θάζε εξσηεκαηνιφγην, θαη 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηνπ 

εξεπλεηή θαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ε ζπλέληεπμε.  

Γηα θάζε φρεκα πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ζα γίλεη θαηαγξαθή ησλ παξαθάησ 

ζηνηρείσλ:  

 ν ηχπνο ηνπ νρήκαηνο (θαη’ αληηζηνηρία κε ηνπο ηχπνπο νρεκάησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 

ζχλζεζε ηεο θπθινθνξίαο ζηελ §7.3.2)  

 ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ζην φρεκα 

 νη δηεπζχλζεηο πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ ηνπ νρήκαηνο,  

 ν ζθνπφο κεηαθίλεζεο 

 ηφπνο θαηνηθίαο (πξνέιεπζε, πξννξηζκφο ή αιινχ) 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία, γηα θάζε ζηαζκφ, ζα νκαδνπνηνχληαη αλά ψξα δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο. 

Πξνζρέδην εξσηεκαηνινγίνπ θαη ησλ νδεγηψλ ζπκπιήξσζεο ζα δνζεί έγθαηξα ζηνλ Αλάδνρν 

απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ θαηά ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο, ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ηεο 

έξεπλαο. Ο νξηζηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηνπ ηεχρνπο νδεγηψλ γηα ηνπο 

ζπλεληεπθηέο ζα γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ.  



 

ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (ΜΑΜΘ) 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  
ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ 

RFP- 361/19 
Α..   81337 

 

 

42 

7.3.5 Μεραλνγξάθεζε θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ 

Ζ κεραλνγξάθεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηκέξνπο εξεπλψλ ζα γίλεηαη παξάιιεια κε ηε δηεμαγσγή 

ησλ εξεπλψλ ζην πεδίν. ην ηέινο ηεο επεμεξγαζίαο ζα ζπληαρζεί Σερληθή Έθζεζε παξνπζίαζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. Σε κεραλνγξάθεζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

ζηνηρείσλ ζα επνπηεχεη έκπεηξνο Μεραληθφο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ ζα θσδηθνπνηνχληαη άκεζα φιεο νη πιεξνθνξίεο, εθηφο 

απφ ηελ πξνέιεπζε θαη ηνλ πξννξηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ. 

Αξρηθά ζα γίλεη κεραλνγξάθεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ Ζ/Τ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

δηεπζχλζεσλ. Ζ πιεθηξνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη δχν θνξέο (κε εμαίξεζε ηηο 

δηεπζχλζεηο πνπ ζα θαηαρσξνχληαη κία θνξά), ηα δχν δε αληίγξαθα ζα ζπγθξίλνληαη, ψζηε λα 

δηνξζψλνληαη ηπρφλ ζθάικαηα θαηά ηελ είζνδν ησλ ζηνηρείσλ. Θα αθνινπζήζεη ε 

γεσθσδηθνπνίεζε φισλ ησλ δηεπζχλζεσλ πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ θαη απφδνζή ηνπο ζε 

ΚΕ θαη’ αληίζηνηρν ηξφπν φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 5.6.  

ηε ζπλέρεηα ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 

πνιιαπινί ινγηθνί έιεγρνη ησλ κεραλνγξαθεκέλσλ ζηνηρείσλ, κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, γηα ηελ 

εμαζθάιηζε (α) ηνπ ειέγρνπ ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα ειιηπή ζηνηρεία, (β) ηελ ινγηθή 

ζπλέπεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη (γ) ηνλ εληνπηζκφ αλεπαξθνχο δείγκαηνο ζπλνιηθά θαη θαηά 

πεξίπησζε. 

Ζ κεραλνγξάθεζε ησλ ζηνηρείσλ ζα πεξηιακβάλεη επίζεο ηα ζηνηρεία ζχλζεζεο θαη απηνκάησλ 

κεηξήζεσλ θπθινθνξίαο ηνπ ζηαζκνχ. Οδεγίεο γηα ηηο εγγξαθέο ησλ ζηνηρείσλ ζε αξρεία ζα 

δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν εγθαίξσο. 

Με ην πέξαο κίαο εβδνκάδαο απφ θάζε εκέξα εξεπλψλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζα πξέπεη λα έρνπλ 

κεραλνγξαθεζεί, θσδηθνπνηεζεί θαη ειεγρζεί απφ ηνλ Αλάδνρν. Σα κεραλνγξαθεκέλα ζηνηρεία 

ζα παξαδίδνληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε γηα έιεγρν απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ κε ζηφρν ηελ 

έγθαηξε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, ή ππνδείμεσλ ηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ν 

Αλάδνρνο. 

Ζ επεμεξγαζία αθνξά ηε δεκηνπξγία Αξρείσλ Μεηαθηλήζεσλ πνπ ζα πεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία απφ 

ηνπο ζηαζκνχο γηα θάζε δαθηχιην θαη γξακκή δηήζεζεο. Ζ αλαθνξά ζηα ζηνηρεία απηά ζα 

γίλεηαη κε ηα εμήο: 

1. κε ηνλ θσδηθφ ηνπ ζηαζκνχ έξεπλαο πνπ ζα έρεη νξηζζεί κε νδεγίεο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 

βάζεη ηεο ζέζεο ηνπ ζηαζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλε γξακκή δηήζεζεο/δαθηχιην 

2. κε ηελ νλνκαζία ηεο νδνχ ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ζηαζκφο 

3. κε ηελ εκεξνκελία θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 

ηα Αξρεία ζα εγγξάθνληαη ηα ζηνηρεία αλά ζηαζκφ, αλά εκέξα έξεπλαο ζην ζηαζκφ θαη αλά 

ψξα έξεπλαο.  

Σα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ είλαη ζπλνπηηθά ηα εμήο: 
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1. Γεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα θάζε έλα απφ ηα Αξρεία Μεηαθηλήζεσλ κε φιεο ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή ηχπνο νρήκαηνο, πιεξφηεηα, πξνέιεπζε, 

πξννξηζκφο, ηφπνο θαηνηθίαο (πξνέιεπζε, πξννξηζκφο, αιινχ) θαη ζθνπφο κεηαθίλεζεο. 

2. Οκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θάζε ζηαζκνχ αλά ψξα ζπλνιηθά γηα ηηο εκέξεο έξεπλαο ζην 

ζηαζκφ. 

3. Αλαγσγή ηνπ δείγκαηνο αλά θαηεγνξία (ηχπν) νρήκαηνο γηα θάζε ψξα ηεο έξεπλαο ζην 

ζχλνιν νρεκάησλ ηεο θαηεγνξίαο (κέζνο φξνο ησλ εκεξψλ έξεπλαο). 

4. Οκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηα πξνεγνχκελα αλά ρξνληθή 

πεξίνδν ηεο εκέξαο (πξσηλή αηρκή, εθηφο αηρκήο, απνγεπκαηηλή αηρκή) θαη ππνινγηζκφο 

ησλ ζηνηρείσλ ζε κέζε σξηαία βάζε γηα θάζε κία ρξνληθή πεξίνδν. 

5. Γηφξζσζε ηεο εκεξήζηαο θπθινθνξίαο (απηφκαηε κέηξεζε) απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

12σξεο κέηξεζεο ζχλζεζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη αλαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζε εκεξήζηα 

βάζε (ζα δνζνχλ έγθαηξα ζρεηηθέο νδεγίεο). 

6. Γεκηνπξγία ζπγθεληξσηηθψλ πηλάθσλ παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζε εκεξήζηα βάζε 

γηα ηα ζηνηρεία θάζε Αξρείνπ μερσξηζηά. Οη πίλαθεο απηνί ζα παξνπζηάδνπλ ηα εμήο: 

 Μεηαθηλήζεηο αλά ζθνπφ κεηαθίλεζεο θαη ηχπν νρήκαηνο 

 Μέζε πιεξφηεηα αλά ζθνπφ θαη ηχπν νρήκαηνο 

 Χξηαία θαηαλνκή κεηαθηλήζεσλ αλά ζθνπφ 

 Χξηαία θαηαλνκή κεηαθηλήζεσλ αλά ηχπν νρήκαηνο 

 Μεηαθηλήζεηο αλά θαηεγνξία κεηαθίλεζεο (νη θαηεγνξίεο ζα θαζνξηζζνχλ έγθαηξα απφ 

ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ) θαη ηχπν νρήκαηνο 

 Μέζε πιεξφηεηα αλά θαηεγνξία κεηαθίλεζεο θαη ηχπν νρήκαηνο 

 Χξηαία θαηαλνκή κεηαθηλήζεσλ αλά θαηεγνξία κεηαθίλεζεο  

7. Γεκηνπξγία ησλ παξαθάησ πηλάθσλ πξνέιεπζεο-πξννξηζκνχ (Π-Π) ησλ κεηαθηλήζεσλ 

(νρεκάησλ) αλά δψλε, αλά Γήκν (ή Κνηλφηεηα), θαη αλά Γηακέξηζκα (ζα νξηζζνχλ ζηελ 

πνξεία ησλ Δξγαζηψλ): 

 Πίλαθεο κεηαθηλήζεσλ αλά θαηεγνξία κεηαθίλεζεο, γηα θάζε ζηαζκφ ησλ δαθηπιίσλ θαη 

ησλ γξακκψλ δηήζεζεο. Οη πίλαθεο απηνί δεκηνπξγνχληαη κφλν αλά Γηακέξηζκα θαη αλά 

ρξνληθή πεξίνδν ηεο εκέξαο θαη ζα παξαδνζνχλ ζε κεραλνγξαθεκέλε κνξθή.  

 Πίλαθεο κεηαθηλήζεσλ φπσο πξνεγνπκέλσο γηα ην ζχλνιν ησλ ζηαζκψλ θάζε 

δαθηπιίνπ θαη γξακκήο δηήζεζεο μερσξηζηά. Οη πίλαθεο απηνί δεκηνπξγνχληαη αλά Γήκν 

θαη αλά Γηακέξηζκα γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν θαη ζπλνιηθά ζηελ εκέξα. Θα 

παξαδνζνχλ ζε κεραλνγξαθεκέλε κνξθή, ελψ νη πίλαθεο αλά Γηακέξηζκα ζε εκεξήζηα 

βάζε ζα παξνπζηαζζνχλ θαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε.  

Αξρηθά, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζεκεηψλεη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εξεπλψλ, ηηο πεξηπηψζεηο 

εθείλεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε κεξνιεπηηθά απνηειέζκαηα (π.ρ. αδπλακία ιήςεο 

ηθαλνπνηεηηθνχ δείγκαηνο απφ φιεο ηηο ισξίδεο θπθινθνξίαο κίαο αξηεξίαο). Οη πεξηπηψζεηο 

απηέο ζα εμεηάδνληαη απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ θαη εθ’ φζνλ θξίλνληαη αλαπφθεπθηεο, δελ ζα 

απαηηεζεί ε επαλάιεςε ηεο έξεπλαο, αιιά ζην ζηάδην επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ζα γίλεη 

πξνζδηνξηζκφο απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο έθηαζεο ησλ κεξνιεπηηθψλ ζθαικάησλ 

ηεο έξεπλαο κε βάζε ηα παξαθάησ: 

 Δμέηαζε πηλάθσλ Π-Π ζε εκεξήζηα βάζε (πξηλ απφ ηελ αλαγσγή ηνπο) αλά ηχπν νρήκαηνο 

θαη αλά ζθνπφ κεηαθίλεζεο ζε θάζε ζηαζκφ έξεπλαο γηα κεγάιεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο, θαη 

έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ θάζε πίλαθα γηα αζπλήζε δηάξζξσζε κεηαθηλήζεσλ, ή γηα 
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αδηθαηνιφγεηε θαη αληζνβαξή θαηαλνκή ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηηο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο πνπ 

εμεηάδνληαη. 

 Δμέηαζε πηλάθσλ Π-Π ζε εκεξήζηα βάζε (πξηλ απφ ηελ αλαγσγή ηνπο) ζε θάζε ζηαζκφ ζην 

επίπεδν ησλ θπθινθνξηαθψλ δσλψλ, αλά ηχπν νρήκαηνο θαη αλά ζθνπφ κεηαθίλεζεο γηα 

αλαδήηεζε ζπγθξηηηθά κεγάινπ πιήζνπο κεδεληθψλ ζηνηρείσλ, ή/θαη γηα αδηθαηνιφγεηε 

ζπγθέληξσζε κεηαθηλήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα δεχγε δσλψλ. 

ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα γίλνπλ πξνζαξκνγέο ζηα ζηνηρεία ησλ ζηαζκψλ γηα ηελ εμάιεηςε 

ησλ ζθαικάησλ πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνζδηνξηζζνχλ απφ ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ 

πηλάθσλ Π-Π. Οη πξνζαξκνγέο απηέο ζα γίλνπλ βάζεη άιισλ πεξηζζφηεξν αμηφπηζησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζε παξαθείκελν ζηαζκφ έξεπλαο, ή βάζεη πεξηζζφηεξν 

αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζηνλ εμεηαδφκελν ζηαζκφ γηα άιιε θαηεγνξία 

νρήκαηνο ή ζθνπφ κεηαθίλεζεο. Με-εχινγα κε-κεδεληθά ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ Π-Π ζα πξέπεη 

λα απαιείθνληαη θαη ην ίδην ζα πξέπεη λα γίλεη επίζεο θαη ζηα ζηνηρεία απηφκαησλ κεηξήζεσλ 

ηεο θπθινθνξίαο πξηλ απφ ηελ αλαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζε εκεξήζηα βάζε. 

7.4 Παξαδνηέα 

Γηα ηελ απνγξαθή ηνπ Κχξηνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ θαη ηελ Έξεπλα Μεηαθηλήζεσλ παξά ηελ Οδφ, ν 

Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ηα εμήο: 

1. Όια ηα πξσηνγελή ζηνηρεία, δειαδή φια ηα έληππα απνγξαθψλ, κεηξήζεσλ θαη εξεπλψλ 

ζπκπιεξσκέλα, θσδηθνπνηεκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα θαηάιιεια. 

2. Βάζεηο Γεδνκέλσλ κε ηα ζπιιερζέληα πξσηνγελή ζηνηρεία ησλ απνγξαθψλ, κεηξήζεσλ θαη 

εξεπλψλ. 

3. Σα απνηειέζκαηα επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ παξαπάλσ Αξρείσλ, φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηηο §7.2.5, §7.2.6 θαη §7.3.5, ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

4. Δπηθαηξνπνηεκέλν ςεθηαθφ ππφβαζξν ηνπ Κχξηνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ (ζε κνξθή shapefile). 

5. Φεθηαθφ ππφβαζξν κε ηηο ζέζεηο κέηξεζεο θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαη ηνπο ζηαζκνχο 

έξεπλαο κεηαθηλήζεσλ παξά ηελ νδφ (ζε κνξθή shape file). 

6. Υάξηε Κφκβσλ–πλδέζκσλ πνπ ζα απεηθνλίδεη ηελ αλάιπζε ηνπ Κχξηνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ 

ζηα θχξηα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία. ηνλ ράξηε απηφλ, ζα απεηθνλίδεηαη αθφκα ε ηεξάξρεζε ησλ 

νδψλ ηνπ Κχξηνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ, νη θαηεπζχλζεηο ησλ νδψλ, νη θφκβνη (ζεκαηνδνηνχκελνη, 

πξνηεξαηφηεηαο θαη ςεπδνθφκβνη), θαζψο επίζεο ζα επηζεκαίλνληαη νη αληζφπεδνη θφκβνη.  

7. Φεθηαθφ ππφβαζξν κε ηηο ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη έξεπλεο παξά 

ηελ νδφ θαη νη ζέζεηο φισλ ησλ κεηξήζεσλ (ζέζεηο απηφκαησλ θαηακεηξεηψλ, 

δηαζηαπξψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο).  

8. Σα πιήξε απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ζε κηα Σερληθή Έθζεζε (ζπλνδεπφκελε θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηα θαηάιιεια Παξαξηήκαηα) πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο απνγξαθήο, ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ 

εξεπλψλ, ηεο δηεμαγσγήο ηνπο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ. Δπίζεο ζα 

πεξηγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη ε δνκή απηψλ. ηελ έθζεζε ζα ππάξρεη 

θξηηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηα πνξίζκαηα 

ηεο έξεπλαο κε ζαθή αλαθνξά ζηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε.  
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Σα πξσηνγελή ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, (ηα παξαδνηέα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν (α)) θαζψο 

θαη ηα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ Ζ/Τ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, 

ζα παξαδνζνχλ ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ.   
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8 ΔΡΔΤΝΑ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΧΝ ΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

8.1 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

θνπφο ησλ εξγαζηψλ είλαη ε απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Αζηηθψλ Λεσθνξείσλ θαη ε θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εμσηεξηθψλ 

κεηαθηλήζεσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ΠΜ κέζσ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο (ΜΜΜ) (ηξέλν, 

ππεξαζηηθφ ιεσθνξείν θαη αεξνπιάλν).  

Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ 

αθφινπζσλ δχν εξεπλψλ: 

 Έξεπλα Μεηαθηλήζεσλ ζηα Αζηηθά Λεσθνξεία κε κεηξήζεηο επηβίβαζεο/απνβίβαζεο θαη 

ζεκεηαθέο κεηξήζεηο επηβαηηθνχ θφξηνπ ζε ζηάζεηο ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ 

 Έξεπλα Μεηαθηλήζεσλ ζηνπο επηβαηηθνχο Σεξκαηηθνχο ηαζκνχο κε ζπλεληεχμεηο ζε δείγκα 

επηβαηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ΠΜ απφ ηνπο ηέζζεξηο επηβαηηθνχο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο 

(Γηεζλή Αεξνιηκέλα Θεζζαινλίθεο «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ», Νέν ηδεξνδξνκηθφ ηαζκφ (Ν...), 

ηαζκφ Τπεξαζηηθψλ Λεσθνξείσλ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» θαη ηαζκφ Τπεξαζηηθψλ Λεσθνξείσλ 

Υαιθηδηθήο). 

Σα κεηαθνξηθά κέζα ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη παξαπάλσ εξγαζίεο είλαη ηα αθφινπζα: 

Έξεπλα Μεηαθηλήζεσλ ζηα Αζηηθά Λεσθνξεία 

 Σα αζηηθά ιεσθνξεία ηεο Θεζζαινλίθεο κε επνπηεχνληα θνξέα ηνλ Οξγαληζκφ 

πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ Θεζζαινλίθεο (ΟΔΘ) θαη εθηειεζηηθφ θνξέα ηνλ Οξγαληζκφ 

Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο (ΟΑΘ) 

Έξεπλα Μεηαθηλήζεσλ ζηνπο επηβαηηθνχο Σεξκαηηθνχο ηαζκνχο 

 Σα αεξνπιάλα πνπ ζπλδένπλ ηελ Θεζζαινλίθε κε ηελ ππφινηπε ρψξα θαη κε ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ κέζσ ηνπ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Θεζζαινλίθεο «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» θαη επνπηεχνληαη 

απφ ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Τ.Π.Α.) 

 Ο ππεξαζηηθφο θαη πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο πνπ ζπλδέεη ηελ Θεζζαινλίθε κε ηελ 

ππφινηπε ρψξα θαη κε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε εηαηξεία παξνρήο κεηαθνξηθνχ έξγνπ ηελ 

ΣΡΑΗΝΟΔ Α.Δ. θαη δηαρεηξηζηή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο ηνλ Οξγαληζκφ 

ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο (Ο..Δ.).  

 Σα ππεξαζηηθά ιεσθνξεία ησλ ΚΣΔΛ πνπ ζπλδένπλ ηελ Θεζζαινλίθε κε ηελ ππφινηπε 

ρψξα φπσο θαη ηα ιεσθνξεία πνπ εθηεινχλ δηεζλή δξνκνιφγηα θαη ζπλδένπλ ηελ 

Θεζζαινλίθε κε άιιεο ρψξεο θαη ζηεγάδνληαη ζηνλ ηαζκφ Τπεξαζηηθψλ Λεσθνξείσλ 

«ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

 Σα ππεξαζηηθά ιεσθνξεία ηνπ ΚΣΔΛ Υαιθηδηθήο ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ Δζληθή Οδφ 

Θεζζαινλίθεο – Μνπδαληψλ 
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8.2 ΔΡΔΤΝΑ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΧΝ ΣΑ ΑΣΗΚΑ ΛΔΧΦΟΡΔΗΑ 

8.2.1 θνπφο θαη αληηθείκελν ηεο Έξεπλαο 

θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα θαζνξίζεη γηα θάζε ιεσθνξεηαθή γξακκή: 

 Σηο επηβηβάζεηο θαη απνβηβάζεηο ησλ επηβαηψλ 

 Σνλ αξηζκφ δηαθηλνχκελσλ επηβαηψλ θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ ιεσθνξείσλ κεηαμχ ησλ 

ζηάζεσλ επηβίβαζεο/απνβίβαζεο επηβαηψλ 

 Σν ρξφλν θαη ηε ιεηηνπξγηθή ηαρχηεηα δηαδξνκήο ησλ ιεσθνξείσλ, θαζψο θαη ηηο 

θαζπζηεξήζεηο ζηηο ζηάζεηο (κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ παξέρνληαη αμηφπηζηα ζηνηρεία 

κέζσ ηεο Σειεκαηηθήο ηνπ ΟΑΘ) 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ φγθνπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ παξαηίζεληαη ηα παξαθάησ 

ελδεηθηηθά κεγέζε, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην ζεκεξηλφ κεηαθνξηθφ έξγν (έηνο 2018) θαη κπνξεί 

λα έρνπλ κεηαβιεζεί ειαθξά κέρξη ηελ πεξίνδν ησλ εξεπλψλ πεδίνπ: 

Απιθμόρ ππογπαμμαηιζμένων  

ημεπήζιων δπομολογίων 

Πλήθορ λεωθοπειακών 

γπαμμών 

≤ 10 9 

11 - 50 31 

51 - 100 17 

> 100 21 

ύνολο 78 

8.2.2 πγθέληξσζε ζηνηρείσλ 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπγθεληξψζεη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε δνκή θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ. Ζ εξγαζία απηή απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζπληζησζψλ/ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ ησλ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ ζηα νπνία ζα 

γίλνπλ νη επηκέξνπο έξεπλεο/κεηξήζεηο, θαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξεπλψλ πεδίνπ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ θαη πνπ αθνξνχλ ζηηο 

ππνδνκέο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ: 

 Αμαξοζηάζια: ζέζε, γξακκέο πνπ εμππεξεηνχλ, ππάξρνληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία εθηέιεζεο 

θαη απσιεηψλ δξνκνινγίσλ 

 ηόλορ οσημάηων: αξηζκφο, ηχπνο θαη ραξαθηεξηζηηθά νρεκάησλ (αξηζκφο ζέζεσλ 

θαζεκέλσλ, ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα, αξηζκφο ζπξψλ θιπ) 

 Γπαμμέρ και ηάζειρ: Καηάινγνο γξακκψλ θαη αλά γξακκή: εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο, 

δηαδξνκή, ζηάζεηο/ζηαζκνί, αθεηεξία, ηέξκα, κήθνο θαη ρξφλνο δηαδξνκήο αλά θαηεχζπλζε, 

αξηζκφο πξνγξακκαηηζκέλσλ εκεξήζησλ δξνκνινγίσλ θαη δξνκνινγίσλ ψξαο αηρκήο, 

ηππηθφο αξηζκφο εκεξήζηα πξαγκαηνπνηνχκελσλ δξνκνινγίσλ (ή πνζνζηά απσιεηψλ 

δξνκνινγίσλ) 
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 Αθεηηπίερ και Σεπμαηικοί ηαθμοί: Θέζε, αξηζκφο ιεσθνξείσλ πνπ εμππεξεηνχληαη, 

γξακκέο πνπ εμππεξεηνχληαη, δξνκνιφγηα θιπ. 

 Γπομολόγια: Πίλαθεο πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ αλά θαηεχζπλζε γξακκήο θαζψο 

θαη ζηνηρεία πξαγκαηνπνηνχκελσλ δξνκνινγίσλ αλά εκέξα ηππηθήο (ρεηκεξηλήο) πεξηφδνπ, 

κε δηαρσξηζκφ γηα ηηο θαζεκεξηλέο θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα. 

 Δπιβαηική Κίνηζη: Σπρφλ δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία επηβαηηθήο θίλεζεο ηππηθήο 

πεξηφδνπ, επηθπξψζεσλ, σξηαίαο θαη εκεξήζηαο δηαθχκαλζεο ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο, 

ζεκείσλ κέγηζηεο θφξηηζεο θαη πεξηφδσλ αηρκήο. 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θαη δελ εμαληινχλ αλαγθαζηηθά ηνλ θαηάινγν 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ζπγθεληξσζνχλ, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκα απφ ηνλ ΟΔΘ θαη 

ηνλ ΟΑΘ.  

8.2.3 Μέγεζνο δείγκαηνο θαη δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο 

Ζ έξεπλα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε φιεο ηηο ιεσθνξεηαθέο γξακκέο κε πξνγξακκαηηζκέλν αξηζκφ 

εκεξήζησλ δξνκνινγίσλ κεγαιχηεξν ηνπ 10. Δίλαη δπλαηφλ λα κεηξεζνχλ θαη γξακκέο κε 

αξηζκφ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ κηθξφηεξν ηνπ 10, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, εθφζνλ νη γξακκέο απηέο, ζε κεγάιν κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηνπο, ιεηηνπξγνχλ 

παξάιιεια κε άιιεο γξακκέο, ψζηε ζηηο ζηάζεηο ηνπ θνηλνχ ηκήκαηνο ηεο δηαδξνκήο ησλ 

ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ κε αξηζκφ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ κηθξφηεξν ηνπ 10 θαη 

ησλ ππφινηπσλ γξακκψλ, ην άζξνηζκα ησλ εκεξήζησλ δξνκνινγίσλ ππεξβαίλεη ηα 20. 

Ζ έξεπλα ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα θαζεκεξηλψλ κφλνλ εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο 

(Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή), ηελ ηππηθή πεξίνδν ηνπ έηνπο, απφ νκάδεο εξεπλεηψλ πνπ ζα 

επηβαίλνπλ ζηα ιεσθνξεία. Κάζε ιεσθνξεηαθή γξακκή ζα εξεπλεζεί εληφο κίαο εκέξαο, ζε 

δείγκα δξνκνινγίσλ (φπσο νξίδεηαη παξαθάησ), ην νπνίν ζα ιακβάλεηαη ζε θάζε κία απφ ηηο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο ζα δηαρσξηζηεί ην σξάξην ιεηηνπξγίαο θάζε γξακκήο (θαηά 

πξνζέγγηζε 06:00–24:00), έηζη ψζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαθηλήζεσλ λα παξακέλνπλ θαηά 

πξνζέγγηζε ζηαζεξά ζε θάζε πεξίνδν. ηελ γεληθή πεξίπησζε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ 

γξακκψλ ζα ρσξηζηεί ζε 6 έσο 8 πεξηφδνπο νη νπνίεο ζα είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζηηο νπνίεο ζα δηαθξίλνληαη ζαθψο 

ε πξσηλή αηρκή, ε απνγεπκαηηλή αηρκή θαη νη πεξίνδνη εθηφο αηρκψλ. Ζ ηειηθή επηινγή ησλ 

δηαζηεκάησλ ζα γίλεη απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Σν ειάρηζην δείγκα δξνκνινγίσλ θάζε γξακκήο γηα θάζε πεξίνδν, ζπλαξηάηαη απφ ηνλ 

εκεξήζην αξηζκφ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ θαη δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

Απιθμόρ ππογπαμμαηιζμένων  

ημεπήζιων δπομολογίων 

Δλάσιζηο Γείγμα 

Πεπιόδος 

≤ 10 0 

11 - 50 1 

51 - 100 2 

> 100 3 
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Σν παξαπάλσ δείγκα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα θαηαλέκεηαη θαηά ην δπλαηφλ νκνηφκνξθα ζε 

θάζε πεξίνδν, αιιά θαη ζηα ρξνληθά ζεκεία κεηάβαζεο απφ κία πεξίνδν ζηελ επφκελε. Γειαδή 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ δείγκαηνο λα είλαη (πεξίπνπ) ζηαζεξφ θαη λα 

κελ παξαηεξείηαη ζπγθέληξσζε δξνκνινγίσλ ηνπ δείγκαηνο ζε έλα ρξνληθφ ζεκείν. ηηο 

γξακκέο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη ειάρηζην δείγκα 2 ή 3 δξνκνινγίσλ αλά (δίσξε) πεξίνδν, ζα 

επηδηψθεηαη λα ιακβάλεηαη δείγκα ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) δξνκνινγίνπ γηα θάζε ψξα. ε θάζε 

πεξίπησζε ε δεηγκαηνιεςία ζα είλαη ζπλερήο (ρσξίο θελά). 

Σα κεγέζε ηνπ δείγκαηνο, πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα, είλαη ηα ειάρηζηα επηηξεπηά. ηελ 

πξάμε, ην δείγκα, πνπ ζα ιακβάλεηαη ζα είλαη ζπρλά θαηά ηη κεγαιχηεξν ηνπ ειάρηζηνπ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ζα αμηνπνηείηαη ην ζχλνιν ηνπ ιακβαλφκελνπ δείγκαηνο. 

Σνλίδεηαη φηη ζηφρνο ησλ κεηξήζεσλ είλαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ην δείγκα ησλ δξνκνινγίσλ, 

κε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή, κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα, ε αλαγσγή ηνπο ζηνλ πιεζπζκφ 

(ζχλνιν) ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ δξνκνινγίσλ ηεο γξακκήο θαηά ηελ εκέξα ηεο κέηξεζεο, 

έηζη ψζηε λα εθηηκεζνχλ ηα ζπλνιηθά κεγέζε θάζε γξακκήο. Δπνκέλσο, είλαη απνιχησο 

απαξαίηεην ην δείγκα ησλ δξνκνινγίσλ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο πεξηφδνπ εληφο ηεο 

νπνίαο ιακβάλεηαη. Δάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θάπνηνπ 

δξνκνινγίνπ, ηφηε απηφ ζα πξέπεη, κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, λα αθαηξείηαη απφ ην δείγκα θαη 

λα αληηθαζίζηαηαη απφ άιιν, είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο, είηε κεηά (κε 

ζπκπιεξσκαηηθή κέηξεζε). Απνινγηζηηθά, ελδείμεηο γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ελφο 

δξνκνινγίνπ ηνπ δείγκαηνο δίλνπλ νη ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη 

γξακκή, ν αξηζκφο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ επηθπξψζεσλ θαη ε επηβαηηθή θίλεζε ζηα 

πιεζηέζηεξα ρξνληθά δξνκνιφγηα ηνπ δείγκαηνο ηεο γξακκήο ή άιιεο γξακκήο κε παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο δεηγκαηνιεςίαο (γηα θάζε γξακκή: ψξεο 

εξγαζίαο ησλ εξεπλεηψλ, αξηζκφο δξνκνινγίσλ δείγκαηνο θαη ψξεο αλαρψξεζεο ησλ 

δξνκνινγίσλ απηψλ) ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ. 

8.2.4  Μεζνδνινγία θαη νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο έξεπλαο 

Ο κειεηεηήο κπνξεί λα βειηηζηνπνηήζεη ηε ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κε έλα αλαιπηηθφ 

επηζηεκνληθφ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη θάλνληαο ζπλδπαζκνχο γξακκψλ θαηά νκάδεο, 

ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο γξακκψλ κε θνηλή (ή γεηηνληθή) αθεηεξία ή ηέξκα. Πξνθαλψο, γηα λα 

επηηεπρζεί ε βειηηζηνπνίεζε απηή πξνυπνηίζεηαη πνιχ θαιή θαηαλφεζε ηεο ηνπνινγίαο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ γξακκψλ. ε θάζε πεξίπησζε, θάζε νκάδα εξεπλεηψλ εξγάδεηαη ζην 

ζχλνιν ηεο βάξδηαο ηεο ρσξίο δηαθνπέο ή δηαιείκκαηα (εθηφο ησλ αλαγθαζηηθψλ, ιφγσ ηεο 

αλακνλήο ηνπ νρήκαηνο ζε αθεηεξία ή ηέξκα) θαη δελ δηαθφπηεη πνηέ ηελ εξγαζία ηεο ζην 

κέζνλ κηαο δηαδξνκήο. 

Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ θάζε νκάδα εξεπλεηψλ εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ 

ζπξψλ ηνπ ιεσθνξείνπ. ηελ πεξίπησζε θαλνληθψλ ιεσθνξείσλ (12κ) νη εξεπλεηέο είλαη ηξεηο 

(3), ελψ ζηελ πεξίπησζε αξζξσηψλ (18κ) θαη midi/mini (10κ) ιεσθνξείσλ, ν αξηζκφο είλαη 

ηέζζεξηο (4) θαη δχν (2) αληίζηνηρα. Οη νκάδεο ζα επνπηεχνληαη απφ θαηάιιεια επηιεγκέλνπο 

έκπεηξνπο επφπηεο ηνπ Αλαδφρνπ, νη νπνίνη ζα ζπληνλίδνπλ ηηο εξγαζίεο θαζεκεξηλά θαη ζα 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηνπο. 
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ηελ πεξίπησζε ηνπ θαλνληθνχ ιεσθνξείνπ θάζε εξεπλεηήο ζα αλαιάβεη έλα ζεκείν εηζφδνπ/ 

εμφδνπ. Οη εξεπλεηέο, ζε θάζε ζηάζε, ζα θαηαγξάθνπλ ζε εηδηθφ έληππν ηνλ αξηζκφ ησλ 

επηβηβαδφκελσλ θαη απνβηβαδφκελσλ απφ ηελ ζχξα πνπ ειέγρνπλ. Έλαο εξεπλεηήο, θαηά 

πξνηίκεζε απηφο ηεο κπξνζηηλήο ζχξαο, -έρνληαο ζρεηηθή άλεζε ρξφλνπ, ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

αξηζκνχ εηζεξρνκέλσλ/εμεξρφκελσλ επηβαηψλ απφ απηή ηε ζχξα, αιιά θαη θαιχηεξε 

νξαηφηεηα- ζα θαηαγξάθεη επηπιένλ ηνπο ρξφλνπο άθημεο (άλνηγκα ζπξψλ) θαη αλαρψξεζεο 

(θιείζηκν ζπξψλ) ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ ζηάζε κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ ρξνλνκέηξνπ. Κάζε 

εξεπλεηήο ζα θαηαγξάθεη ζην έληππφ ηνπ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ πιεζηέζηεξνπ επηθπξσηηθνχ 

κεραλήκαηνο ζηελ έλαξμε θαη ηελ ιήμε θάζε δηαδξνκήο. 

ην έληππν ην νπνίν ζπκπιεξψλνπλ νη εξεπλεηέο, νη ζηάζεηο, γηα θάζε δηαθνξεηηθφ δξνκνιφγην 

θαη θαηεχζπλζε, ζα είλαη ζεκεησκέλεο εμ αξρήο απφ ηνλ Αλάδνρν κε ην φλνκα θαη ην θσδηθφ 

ηνπο γηα λα κελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε. Δπίζεο ζεκεησκέλα ζα είλαη ν αξηζκφο ηεο γξακκήο θαη 

ε θαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο (πξνο ηέξκα / πξνο αθεηεξία). Οη κεηξεηέο, ζηελ έλαξμε θάζε 

δηαδξνκήο/δξνκνινγίνπ, ζα ζεκεηψλνπλ ηνλ ηχπν ηνπ ιεσθνξείνπ, ηε ρσξεηηθφηεηα 

θαζήκελσλ θαη φξζησλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα, ηνλ θσδηθφ (α/α) ηεο ζχξαο ζηελ νπνία 

θάλνπλ ηελ κέηξεζε φπσο επίζεο ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν εληφο ηεο νπνίαο 

εξεπλάηαη ην δξνκνιφγην. Σα έληππα θαηαγξαθήο ζα ζρεδηαζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 

εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα γίλεη ελεκέξσζε ηνπ ΟΑΘ γηα λα ππάξμεη ε 

απαξαίηεηε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ. Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα παξαιακβάλεη ηηο 

ελδείμεηο φισλ ησλ επηθπξσηηθψλ ησλ ιεσθνξείσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηα δξνκνιφγηα θάζε 

γξακκήο, γηα ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ζε απηή ηελ γξακκή, κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή 

ζπλνιηθήο εηθφλαο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηθπξψζεσλ ηεο θάζε γξακκήο γηα ηελ εκέξα 

κέηξεζεο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηα εθηειεζζέληα δξνκνιφγηα θάζε γξακκήο γηα ηηο εκέξεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη έξεπλεο 

ζηηο αληίζηνηρεο γξακκέο.  

Αλάκεζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ επνπηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ γεληθφηεξα, είλαη λα πξνκεζεχνπλ 

ηνπο εξεπλεηέο κε ην θαηάιιειν πιηθφ (έληππα, ρξνλφκεηξα), λα θξνληίδνπλ γηα ηελ απζηεξή 

ηήξεζε ησλ βαξδηψλ, γηα ηελ επηινγή ησλ εξεπλεηψλ, γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εξεπλεηψλ ζε 

πεξίπησζε αθαηαιιειφηεηαο ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο παξνπζίαζεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαζψο θαη γηα ηελ ππεχζπλε ζπιινγή ησλ ζπκπιεξσζέλησλ 

εληχπσλ κέηξεζεο ζην ηέινο θάζε βάξδηαο. Σέινο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νξγαλψζεη 

έγθαηξα δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηηο έξεπλεο. Ζ 

εθπαίδεπζε ζα γίλεη θαηά θχξην ιφγν εληφο ησλ ιεσθνξείσλ κε δνθηκαζηηθέο έξεπλεο, ελψ ε 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ζα επηβιέπεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο.  

Ζ νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κέηξεζεο, φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο νκάδσλ / βαξδηψλ / 

επίβιεςεο, θ.ν.θ. απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, φκσο ε φιε δηαδηθαζία ζα πξέπεη απαξάβαηα 

λα εμαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφλ, ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ πξέπεη λα 

εγθξίλεη θαη λα ειέγρεη ηε δηαδηθαζία ηφζν πξνθαηαξθηηθά, ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, φζν θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Μία ηππηθή δηαδηθαζία νξγάλσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο έξεπλαο, 

πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία έρεη σο εμήο: 
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 Λφγσ κεγάιεο δηάξθεηαο ηεο έξεπλαο (δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ 

πεξίπνπ 6:00-24:00) εθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζνχλ ηξεηο εμάσξεο βάξδηεο γηα λα θαιπθζνχλ 

ηα δξνκνιφγηα φιεο ηεο εκέξαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη βάξδηεο 6:00-12:00, 12:00-

18:00, 18:00-24:00, απηέο φκσο κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο θαη 

ην ρξφλν δηαδξνκήο θάζε ιεσθνξεηαθήο γξακκήο. 

 Καηά ηελ ψξα έλαξμεο θάζε βάξδηαο, ε θάζε νκάδα εξεπλεηψλ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ 

αθεηεξία ή ην ηέξκα ηεο γξακκήο. Ζ επηινγή ηνπ δξνκνινγίνπ πνπ ζα κεηξήζεη θάζε νκάδα 

εξεπλεηψλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξφλν δηαδξνκήο ηεο γξακκήο. θνπφο είλαη ηα δξνκνιφγηα 

ηα νπνία κεηξψληαη απφ ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ λα ηζνθαηαλέκνληαη ζην δηάζηεκα πεξίνδν 

κέηξεζεο. πγθεθξηκέλα γηα δείγκα δξνκνινγίσλ πεξηφδνπ 1 ε κία νκάδα μεθηλάεη απφ ηελ 

αθεηεξία. Γηα δείγκα δξνκνινγίσλ πεξηφδνπ 2 κία νκάδα μεθηλάεη απφ ηελ αθεηεξία θαη κία 

απφ ην ηέξκα ελψ γηα δείγκα δξνκνινγίσλ πεξηφδνπ 3 δχν νκάδεο μεθηλνχλ απφ ηελ 

αθεηεξία θαη κία απφ ην ηέξκα κε θαηάιιειε επηινγή δξνκνινγίσλ ψζηε ηα δξνκνιφγηα 

πνπ κεηξψληαη ηειηθά λα ηζνθαηαλέκνληαη ζην ζχλνιν ησλ δξνκνινγίσλ θάζε πεξηφδνπ. Ζ 

κέηξεζε ζε θάζε γξακκή είλαη απαξαίηεηα ζπλερήο θαη ρσξίο θελά. Γελ επηηξέπεηαη, παξά 

κφλν κε ηελ έγθξηζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, νη εξεπλεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηνπο 

λα δηαθφπηνπλ ηε κέηξεζε ή λα αιιάδνπλ γξακκή. 

 ε εκεξήζηα βάζε είλαη πξνηηκφηεξν λα δηεμάγνληαη εξγαζίεο ζε γξακκέο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα 

ή γεηηνληθή αθεηεξία (ζηαζκαξρείν), ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε παξαθνινχζεζε απφ ηνλ 

επφπηε ηνπ Αλαδφρνπ. Έλαο δεχηεξνο επφπηεο ζα παξαθνινπζεί ηηο κεηξήζεηο απφ ηα 

ηέξκαηα. Ζ παξαθνινχζεζε ζηηο αθεηεξίεο θαη ζηα ηέξκαηα ζα γίλεηαη θαη απηή ζε βάξδηεο 

θαη ζα πεξηιακβάλεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ εθηειεζζέλησλ δξνκνινγίσλ ηεο εκέξαο (κε ηηο 

ψξεο αλαρψξεζήο ηνπο) γηα ηηο γξακκέο πνπ εξεπλήζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζηαζκάξρεο θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΟΑΘ. ε φιεο ηηο εξγαζίεο ζα πξνΐζηαηαη 

κεραληθφο ηνπ Αλαδφρνπ ν νπνίνο ζα πξνγξακκαηίδεη ηηο εξγαζίεο θαη ζα ζπληνλίδεη ην 

πξνζσπηθφ. 

8.2.5 εκεηαθέο κεηξήζεηο επηβαηηθνχ θφξηνπ 

θνπφο ησλ ζεκεηαθψλ κεηξήζεσλ είλαη ν έιεγρνο θαη ε δηφξζσζε ηνπ επηβαηηθνχ θφξηνπ, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα επηβηβάζεσλ/απνβηβάζεσλ επί ησλ 

νρεκάησλ, πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνχκελα. 

Γηα ηηο ζεκεηαθέο κεηξήζεηο επηβαηηθνχ θφξηνπ ζα γίλεη επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηάζεσλ κε 

ηξφπν πνπ λα θαιχπηεηαη απφ ηηο κεηξήζεηο ην ζχλνιν ησλ γξακκψλ πνπ ζα εξεπλεζνχλ θαηά 

ηελ έξεπλα κεηαθηλήζεσλ επί ησλ νρεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ηα δχν βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο 

ησλ ζηάζεσλ ηνπ δείγκαηνο είλαη: 

1. Δπηινγή θεληξηθψλ ζηάζεσλ (φρη αθεηεξηψλ/ηεξκάησλ) απφ ηηο νπνίεο δηέξρνληαη πνιιέο 

γξακκέο, -θαηά πξνηίκεζε ζηα ζεκεία κέγηζηεο θφξηηζεο- έζησ θαη αλ δελ ζηακαηνχλ φιεο 

(αλ θαη είλαη ζαθψο πξνηηκφηεξν λα ζηακαηνχλ), εθφζνλ ε κέηξεζε πξαγκαηνπνηείηαη 

εμσηεξηθά (παξά ηελ νδφ) θαη φρη κέζα ζην φρεκα. 

2. Δπηινγή ζηάζεσλ κε θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηνλ κεηξεηή (θαιή νξαηφηεηα, ρακειέο 

ηαρχηεηεο, πξνθχιαμε απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. ζηέγαζηξν), θιπ). 
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Οη κεηξήζεηο ζα δηεμαρζνχλ θαη γηα ηηο δχν θαηεπζχλζεηο θίλεζεο θάζε γξακκήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηππηθψλ θαζεκεξηλψλ ηεο ηππηθήο πεξηφδνπ απφ παξαηεξεηέο ηνπνζεηεκέλνπο ζηα 

επηιεγκέλα ζεκεία κέηξεζεο. Οη ζεκεηαθέο κεηξήζεηο κηαο γξακκήο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζπγρξφλσο, εληφο ηεο ίδηαο εκέξαο, κε ηηο κεηξήζεηο επηβίβαζεο/απνβίβαζεο ηεο ίδηαο 

γξακκήο.  

Οη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπαηδεπηεί θαιά, -ζεσξεηηθά θαη κε πξαθηηθή εμάζθεζε- 

ψζηε λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρσξεηηθφηεηα θάζε ηχπνπ νρήκαηνο (φξζηνη / θαζήκελνη). ε 

θάζε ζεκείν ηεο κέηξεζεο (ζηάζε), αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηάζεσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηεξρφκελσλ γξακκψλ θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ ζα εξγάδνληαη έλαο ή θαη δχν 

εξεπλεηέο ηαπηφρξνλα, ελψ ζε έλα πνιχ κηθξφ αξηζκφ ζεκείσλ κπνξεί λα απαηηεζνχλ θαη ηξείο 

εξεπλεηέο. Ζ πηινηηθή κέηξεζε, πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν Αλάδνρνο ζα βνεζήζεη ζηελ 

επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ εξεπλεηψλ. 

Κάζε εξεπλεηήο ζα βξίζθεηαη ζηηο επηιεγκέλεο ζηάζεηο θαη ζα ζεκεηψλεη ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλν έληππν (ην νπνίν ζα ζρεδηαζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ) ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε ιεσθνξείν (πιεξφηεηα) 

εθηηκψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ φξζησλ επηβαηψλ θαη ζπλππνινγίδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ 

θαζήκελσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ νρήκαηνο. Οη κεηξήζεηο ζα γίλνπλ καθξνζθνπηθά απφ ηελ 

ζηάζε (κέηξεζε παξά ηελ νδφ) θαη φρη εληφο ηνπ νρήκαηνο.  

ην έληππν ζα είλαη πξνζεκεησκέλα ην ζεκείν κέηξεζεο (θσδηθφο ζηάζεο), ε εκέξα, ν ρξφλνο 

δηεμαγσγήο ηεο κέηξεζεο θαη ε θαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο. Ζ θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ησλ 

επηβαηψλ (πιεξφηεηαο) ζα γίλεηαη αλά δηεξρφκελν φρεκα (άξα ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί 

επαξθήο ρψξνο ζην έληππν) θαη ζην ηέινο ζα αζξνίδεηαη αλά γξακκή εληφο ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο κηζήο ψξαο -δηάζηεκα ην νπνίν ζα είλαη πξνζεκεησκέλν ζην έληππν.  

Δίλαη θαλεξφ απφ ηα πξνεγνχκελα φηη ν πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ εληχπσλ κέηξεζεο, αιιά 

θαη ε πξνεθηχπσζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ ζε απηά, θαηά ηε θάζε ηεο 

πξνεηνηκαζίαο, είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηε κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ θαηαγξαθήο ησλ 

κεηξήζεσλ θαη γηα ηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο θαηαγξαθήο. Γηα ην ιφγν απηφ ν Αλάδνρνο πξέπεη 

λα δψζεη κεγάιε βαξχηεηα ζην ζέκα απηφ. 

Οη κεηξήζεηο ζα θαιχςνπλ ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε γξακκήο, ζπλήζσο 

δειαδή 06:00 – 24:00. Λφγσ ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη 

ηνπιάρηζηνλ 2 βάξδηεο παξαηεξεηψλ. Σν ζχλνιν ησλ κεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα επηβιέπεη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνο επφπηεο θαη λα ζπληνλίδεη Μεραληθφο ηνπ Αλαδφρνπ. 

8.2.6 Δπεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ 

Ζ επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζα γίλεηαη ζηαδηαθά θαη 

παξάιιεια κε ηηο εξγαζίεο πεδίνπ.  
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8.2.6.1 Σημειακέρ μεηπήζειρ επιβαηικού θόπηος 

Θα δεκηνπξγεζεί Αξρείν εκεηαθψλ Μεηξήζεσλ Δπηβαηηθνχ Φφξηνπ κε κεραλνγξάθεζε ησλ 

πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ησλ κεηξήζεσλ, δειαδή ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ ζε θάζε ιεσθνξείν 

αλά Γξακκή θαη αλά θαηεχζπλζε θίλεζεο ζηε δηαδξνκή ηεο Γξακκήο. Σα ζηνηρεία 

θαηαρσξνχληαη ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεο κηζήο ψξαο ζην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκήο.  

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ αλά Γξακκή θαη αλά θαηεχζπλζε 

γηα θάζε κία απφ ηηο επηκέξνπο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη ζπλνιηθά ζηελ εκέξα. 

Ζ αλαθνξά ζηα ζηνηρεία ηνπ αξρείνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηα εμήο: 

1. Σνλ αξηζκφ (θσδηθφ) ηεο Γξακκήο 

2. Σελ θαηεχζπλζε θίλεζεο ηεο δηαδξνκήο ηεο Γξακκήο (πξνο Αθεηεξία ή πξνο Σέξκα) 

3. Σνλ θσδηθφ ηεο ζηάζεο φπνπ δηεμήρζεζαλ νη κεηξήζεηο ζηε Γξακκή 

4. Σελ εκεξνκελία θαη εκέξα δηεμαγσγήο ησλ κεηξήζεσλ 

8.2.6.2 Έπεςνα Μεηακινήζευν ηυν Δπιβαηών 

Θα δεκηνπξγεζεί Αξρείν ηνηρείσλ Λεηηνπξγίαο Σππηθήο Πεξηφδνπ κε κεραλνγξάθεζε ησλ 

πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο, δειαδή ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβηβαδφκελσλ θαη 

απνβηβαδφκελσλ επηβαηψλ αλά ζχξα ηνπ νρήκαηνο ζε θάζε ζηάζε ζηελ θαηεχζπλζε θίλεζεο 

κηαο Γξακκήο, γηα θάζε δξνκνιφγην πνπ εξεπλάηαη, θαζψο θαη ηεο αληίζηνηρεο ψξαο άθημεο θαη 

αλαρψξεζεο απφ ηε ζηάζε. 

Ζ αλαθνξά ζηα ζηνηρεία ηνπ Αξρείνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηα εμήο ζηνηρεία: 

1. ηνλ αξηζκφ (θσδηθφ) ηεο Γξακκήο 

2. ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο εκέξαο 

3. ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ δξνκνινγίνπ εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ  

4. ηελ θαηεχζπλζε θίλεζεο ζηε δηαδξνκή 

5. ηα ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο πνπ εξεπλάηαη (ζέζεηο θαζήκελσλ / φξζησλ θαη αξηζκφο ζπξψλ) 

6. ηνλ θσδηθφ ηεο ζχξαο 

7. ηελ εκεξνκελία θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

ην Αξρείν ζα θαηαρσξεζνχλ θαη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ 

δξνκνινγίσλ θαηά ηελ εκέξα ηεο έξεπλαο γηα θάζε κία απφ ηηο επηκέξνπο ρξνληθέο πεξηφδνπο 

ιεηηνπξγίαο θάζε Γξακκήο, θαζψο θαη νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ. 

 Σα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ είλαη ελδεηθηηθά ηα εμήο: 

1. ππνινγηζκφο ησλ επηβηβαδφκελσλ θαη απνβηβαδφκελσλ επηβαηψλ ζε θάζε ζηάζε ζπλνιηθά 

ζην φρεκα (άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ ζπξψλ) γηα θάζε δξνκνιφγην αλά 

θαηεχζπλζε θίλεζεο  

2. ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαθεξφκελσλ επηβαηψλ ζπλνιηθά θαη κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ 

γηα θάζε δξνκνιφγην αλά θαηεχζπλζε θίλεζεο  

3. ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαθεξφκελσλ επηβαηψλ ζπλνιηθά θαη κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ 

αλά Γξακκή θαη αλά θαηεχζπλζε θίλεζεο γηα θάζε κία απφ ηηο επηκέξνπο ρξνληθέο 
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πεξηφδνπο. Ο ππνινγηζκφο ζα γίλεη βάζεη ηνπ αξηζκνχ επηβαηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ην 

δείγκα ησλ δξνκνινγίσλ ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν, θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πξαγκαηνπνηεζέλησλ δξνκνινγίσλ αλά πεξίνδν 

4. ππνινγηζκφο ζπληειεζηψλ αλαγσγήο απφ ηνλ αξηζκφ κεηαθεξφκελσλ επηβαηψλ πνπ 

πξνθχπηεη αλά ρξνληθή πεξίνδν ζηε ζέζε ηεο γξακκήο (ζηάζε) θαηά ηηο ζεκεηαθέο 

κεηξήζεηο επηβαηηθνχ θφξηνπ (Αξρείν εκεηαθψλ Μεηξήζεσλ) θαη ηνπ αξηζκνχ επηβαηψλ 

πνπ πξνθχπηεη ζηελ ίδηα ζέζε θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην 

5. «δηφξζσζε» ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβηβαδφκελσλ θαη απνβηβαδφκελσλ επηβαηψλ πνπ 

ππνινγίζηεθαλ θαηά ην ζηάδην (α) βάζεη ησλ ζπληειεζηψλ αλαγσγήο πνπ πξνέθπςαλ θαηά 

ην πξνεγνχκελν ζηάδην γηα ηηο επηκέξνπο ρξνληθέο πεξηφδνπο 

6. Δπαλάιεςε ησλ ζηαδίσλ (β) θαη (γ) κε ηα «δηνξζσκέλα» ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ ζην 

πξνεγνχκελν ζηάδην 

7. Τπνινγηζκφο αλά Γξακκή θαη αλά θαηεχζπλζε θίλεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θαη ηνπ κέζνπ 

αξηζκνχ ησλ κεηαθεξφκελσλ επηβαηψλ αλά ψξα, ζπλνιηθά ζηε Γξακκή θαη κεηαμχ ησλ 

ζηάζεσλ, θαζψο θαη ηνπ κέζνπ αξηζκνχ κεηαθεξφκελσλ επηβαηψλ αλά δξνκνιφγην, γηα ηηο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο ζα δηαηξεζεί ε εκέξα ησλ νπνίσλ ηα αθξηβή φξηα ζα 

θαζνξηζηνχλ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο 

πεξίνδνη : 

 Πξσηλή αηρκή 

 Απνγεπκαηηλή αηρκή 

 Γηάζηεκα κεηαμχ αηρκψλ 

 Γηαζηήκαηα εθηφο αηρκψλ (άθξα εκέξαο) 

 χλνιν εκέξαο (06:00 – 24:00) 

8. Απφ ηελ αξρηθή επεμεξγαζία ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ζηα ζηάδηα (α) θαη (β) ζα γίλεη 

εληνπηζκφο ή ππνινγηζκφο ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ αλά γξακκή θαη αλά θαηεχζπλζε 

θίλεζεο: 

 Σεο ζέζεο (κεηαμχ ζηάζεσλ) ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ φπνπ 

παξαηεξείηαη ε κέγηζηε πιεξφηεηα ζην φρεκα θαη ν αληίζηνηρνο αξηζκφο επηβαηψλ 

 Σνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ φξζησλ ζηε δηαδξνκή (ζχλνιν εκέξαο), ηνπ πνζνζηνχ 

απηψλ ζην ζχλνιν ησλ κεηαθεξφκελσλ επηβαηψλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πεξηπηψζεσλ φπνπ ελδερνκέλσο ππεξθαιχπηεηαη ε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 

(θαζήκελσλ θαη φξζησλ) ηνπ νρήκαηνο 

9. Τπνινγηζκφο ηεο κέζεο ρξνλναπφζηαζεο (ιεπηά) αλά Γξακκή, βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πξαγκαηνπνηεζέλησλ δξνκνινγίσλ, γηα ηελ πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή πεξίνδν αηρκήο, ην 

ππφινηπν δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο εθηφο αηρκψλ θαη ζπλνιηθά ζηελ εκέξα 

10. Τπνινγηζκφο ηεο κέζεο ρσξεηηθφηεηαο (επηβάηεο/ψξα) θαζήκελσλ θαη ζπλνιηθά θάζε 

Γξακκήο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ηχπνπ ή ησλ ηχπσλ νρεκάησλ πνπ δξνκνινγνχληαη, θαη απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ δξνκνινγίσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δξνκνινγνχληαη 

ζε κία Γξακκή ηχπνη νρεκάησλ δηαθνξεηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ν ππνινγηζκφο ζα γίλεη 

μερσξηζηά γηα ηελ πξσηλή αηρκή, ηελ απνγεπκαηηλή αηρκή θαη γηα ην ππφινηπν δηάζηεκα 

εθηφο αηρκψλ.  

Όια ηα επηκέξνπο ζηάδηα επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζε κεραλνγξαθεκέλε 

κνξθή γηα έιεγρν απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, ελψ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηαδίσλ απφ (δ) έσο θαη 

(η) ζα παξαδνζνχλ ζε ςεθηαθή κνξθή.  
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Δθηφο απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ επεμεξγαζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, ζα γίλεη επίζεο παξνπζίαζή ηνπο ππφ κνξθή πηλάθσλ ή/θαη 

δηαγξακκάησλ ζηελ Έθζεζε (ή ζε παξάξηεκα) ηνπ Αλαδφρνπ, θαη εηδηθφηεξα, ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηάδηα (δ) έσο θαη (η).  

8.3 ΔΡΔΤΝΑ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΧΝ Δ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 

8.3.1 θνπφο θαη αληηθείκελν ηεο Έξεπλαο 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εμσηεξηθψλ 

κεηαθηλήζεσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ΠΜ απφ ηνπο Δπηβαηηθνχο Σεξκαηηθνχο ηαζκνχο.  

Ζ έξεπλα αθνξά δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ ζε δείγκα επηβαηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ΠΜ απφ 

ηνπο ηέζζεξηο Δπηβαηηθνχο Σεξκαηηθνχο ηαζκνχο ηεο πφιεο, ηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα 

Θεζζαινλίθεο «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ», ηνλ Νέν ηδεξνδξνκηθφ ηαζκφ θαη ηνπο ζηαζκνχο 

ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ (ΚΣΔΛ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ», ΚΣΔΛ Υαιθηδηθήο) θαηά ηελ ηππηθή πεξίνδν 

ηνπ έηνπο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ θαιχπηνπλ ηηο εμσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο 

πξνο ηελ ΠΜ θαη φπσο θαη νη πιεξνθνξίεο απφ ηηο Έξεπλεο παξά ηελ Οδφ ζηα ζεκεία ειέγρνπ 

ησλ εηζφδσλ/εμφδσλ ζηελ ΠΜ ζπκπιεξψλνπλ ηελ Έξεπλα Ννηθνθπξηψλ.  

8.3.2 Γεηγκαηνιεςία 

ε θάζε ηεξκαηηθφ ζηαζκφ πξαγκαηνπνηνχληαη δεηγκαηνιεπηηθά ζπλεληεχμεηο ησλ 

αθηθλνχκελσλ επηβαηψλ ζηε δηάξθεηα κηαο ηππηθήο θαζεκεξηλήο εκέξαο ηεο εβδνκάδαο θαη 

θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα 06:00 – 22:00. Μηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα είλαη 

δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ αλά Σεξκαηηθφ ηαζκφ αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζηαζκνχ θαη 

κε γλψκνλα ηελ θάιπςε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ. Σν αθξηβέο 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο έξεπλαο ζε θάζε ζηαζκφ ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν κε βάζεη ηα 

ζηνηρεία επηβαηηθήο θίλεζεο ηνπ ζηαζκνχ θαη ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 

Σν απαηηνχκελν δείγκα ηεο έξεπλαο, δειαδή ν αξηζκφο ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ, πξέπεη λα αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ εκεξήζηνπ 

αξηζκνχ αθίμεσλ επηβαηψλ, θαη ζα θιηκαθψλεηαη αλά ψξα έξεπλαο αλαινγηθά κε ην ξπζκφ 

άθημεο ησλ επηβαηψλ.  

Οη ζπλεληεχμεηο ζα δηεμάγνληαη κφλν θαηά ηηο θαζεκεξηλέο, δειαδή ηηο εκέξεο Γεπηέξα έσο 

Παξαζθεπή. Γελ ζα δηεμάγνληαη ζε πεξίπησζε αξγηψλ, απεξγηψλ ή άιισλ έθηαθησλ γεγνλφησλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ νκαιή θαη ηππηθή δηάξζξσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ θαηά ηελ εκέξα ηεο 

έξεπλαο. Ο Αλάδνρνο ζα βξίζθεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ γηα ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εξεπλψλ.  

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε δηεμαγσγήο θάζε πεξηφδνπ ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ε 

νξγάλσζε απηήο βάζεη ζηνηρείσλ πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε 

Τπεξεζίεο / Δηαηξείεο (Τ.Π.Α., Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Θεζζαινλίθεο «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ», ΚΣΔΛ, 

ΟΔ, ΣΡΑΗΝΟΔ), θαη θπξίσο βάζεη ησλ πιένλ πξφζθαησλ (πρ ηεο πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο) 
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ζηνηρείσλ εκεξήζηαο επηβαηηθήο θίλεζεο θαη δξνκνινγίσλ. Σα ζηνηρεία απηά ζα επηηξέςνπλ 

ζηνλ Αλάδνρν ηελ πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηνπ απαηηνχκελνπ δείγκαηνο ζε θάζε Σεξκαηηθφ 

ηαζκφ, θαη ζπλεπψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ εξεπλεηψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ ηαζκψλ 

Τπεξαζηηθψλ Λεσθνξείσλ θαη ηνπ Νένπ ηδεξνδξνκηθνχ ηαζκνχ, ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο 

ζα γίλεη βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο δξνκνινγίσλ, θαη επνκέλσο ηνπ ξπζκνχ αθίμεσλ ησλ 

ιεσθνξείσλ θαη ησλ ακαμνζηνηρηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο/Δηαηξείεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ επίζεο ηα 

ζηνηρεία επηβαηηθήο θίλεζεο θάζε Σεξκαηηθνχ ηαζκνχ θαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ζην ηαζκφ απηφ, ψζηε λα γίλεη έιεγρνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη 

αλαγσγή ηνπ δείγκαηνο ζηνλ πιεζπζκφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δελ είλαη 

δηαζέζηκα, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ 

ζην δηάζηεκα ησλ εξεπλψλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ εκεξήζηνπ 

αξηζκνχ επηβαηψλ.  

8.3.3 Δξσηεκαηνιφγηα 

ηελ έξεπλα απηή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ έληππα εξσηεκαηνιφγηα. Σν εξσηεκαηνιφγην ζα 

δηακνξθσζεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε θαηά ην δπλαηφλ λα έρεη γεληθή εθαξκνγή ζε θάζε είδνπο 

Σεξκαηηθφ ηαζκφ γηα ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ επηβαηψλ. Δηδηθά γηα ηνπο ηαζκνχο Τπεξαζηηθψλ 

Λεσθνξείσλ θαη γηα ηνλ Νέν ηδεξνδξνκηθφ ηαζκφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

θαηαγξαθήο ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ θάζε ιεσθνξείνπ ή ακαμνζηνηρίαο αληίζηνηρα.  

Γηα θάζε επηβάηε πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ζα γίλεη θαηαγξαθή ησλ παξαθάησ 

ζηνηρείσλ: 

1. ηφπνο πξνέιεπζεο 

2. ηφπνο θαηνηθίαο 

3. δηεχζπλζε ηειηθνχ πξννξηζκνχ (Γηεχζπλζε, Γήκνο) 

4. ζθνπφο κεηαθίλεζεο 

5. κεηαθνξηθφ κέζν κε ην νπνίν ζα γίλεη ε κεηαθίλεζε εθηφο ηνπ Σεξκαηηθνχ ηαζκνχ 

Πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ ζηνπο επηβάηεο ελφο κεηαθνξηθνχ κέζνπ (αεξνπιάλνπ, 

ηξέλνπ, θιπ) ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα έληππα ηα εμήο: 

1. ην φλνκα (ή θαη ν θσδηθφο) ηνπ Σεξκαηηθνχ ηαζκνχ 

2. ε εκεξνκελία θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

3. ε πξνέιεπζε (αξρηθή) θαη ε "ηαπηφηεηα" (αξηζκφο ακαμνζηνηρίαο, αξηζκφο πηήζεο, θιπ) ηνπ 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ απφ ηνπο επηβάηεο ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη λα θαηαγξαθνχλ νη απαληήζεηο 

ζην έληππν. 

4. ε ψξα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο (ρξνληθά δηαζηήκαηα κηζήο ή κίαο ψξαο). 

Ο νξηζηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηνπ ηεχρνπο νδεγηψλ γηα ηνπο επφπηεο θαη 

ζπλεληεπθηέο ζα γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 



 

ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (ΜΑΜΘ) 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  
ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ 

RFP- 361/19 
Α..   81337 

 

 

57 

8.3.4 Πξνζσπηθφ 

Ο αξηζκφο ησλ εξεπλεηψλ ζε θάζε Δπηβαηηθφ ηαζκφ ζα εμαξηεζεί απφ ην κέγεζνο ηνπ 

απαηηνχκελνπ δείγκαηνο ζπλεληεχμεσλ ζην ηαζκφ. Ο αξηζκφο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 

επαξθήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δείγκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε άθημεο ελφο κεηαθνξηθνχ κέζνπ 

ζην ηαζκφ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο άθημεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο. 

Καζ' φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ζε έλα Δπηβαηηθφ ηαζκφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ηνπιάρηζηνλ έλαο επηβιέπνληαο πνπ ζα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο θαη ζα δίλεη θαηάιιειεο 

νδεγίεο ζηνπο εξεπλεηέο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνχκελνπ δείγκαηνο.  

Λφγσ ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο ηεο έξεπλαο, ε δηεμαγσγή ηεο ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ δχν 

ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο (βάξδηεο) εξεπλεηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο 

επηβιέπνληεο. 

Γηα ηε ζσζηή νξγάλσζε ησλ εξεπλψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ 

ζα πξέπεη λα πξνΐζηαηαη ηεο έξεπλαο έλαο έκπεηξνο Μεραληθφο πνπ ζα θαηεπζχλεη ζπλνιηθά ηηο 

εξγαζίεο.  

Σέινο, είλαη απαξαίηεην πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα γίλεη ζρεηηθή εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Ζ εθπαίδεπζε ζα αθνξά ηφζν ηνπο εξεπλεηέο, φζν θαη ηνπο επηβιέπνληεο, θαη ζα 

γίλεη κε ηξφπν πνπ ζα ηχρεη έγθξηζεο απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, ε νπνία ζα ζπκκεηάζρεη σο 

επίβιεςε ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ εθπαίδεπζε ζα γίλεη ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, 

φζν θαη ζηελ πξάμε κε ζπλεληεχμεηο. 

8.3.5 Πξνγξακκαηηζκφο έξεπλαο 

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αλά είδνο Σεξκαηηθνχ ηαζκνχ ζα γίλεηαη σο εμήο: 

ηαζκνί Τπεξαζηηθψλ Λεσθνξείσλ ΚΣΔΛ 

Οη εξεπλεηέο ζα βξίζθνληαη θαηάιιεια δηαζθνξπηζκέλνη ζηνπο ρψξνπο άθημεο ησλ 

ιεσθνξείσλ. Με ηελ άθημε ιεσθνξείνπ, ν πιεζηέζηεξνο εξεπλεηήο ζα πξνβαίλεη ζηα εμήο: 

1. ζα θαηαγξάθεη ηελ ψξα άθημεο θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπ ιεσθνξείνπ, 

2. ζα θαηαγξάθεη ηνλ αξηζκφ επηβαηψλ ηνπ ιεσθνξείνπ, είηε κε εξψηεζε πνπ απεπζχλεη ζηνλ 

νδεγφ, είηε ελ αλάγθε εθηηκψληαο ν ίδηνο ηελ πιεξφηεηα ηνπ νρήκαηνο, 

3. ζα πξαγκαηνπνηεί ζπλεληεχμεηο ζηνπο απνβηβαδφκελνπο επηβάηεο κε ηπραία επηινγή. 

Ο ππεχζπλνο ζηνλ Σεξκαηηθφ ηαζκφ ζα θαζνξίδεη κε θαηάιιειεο νδεγίεο ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξεπλεηψλ πνπ ζα απαηηνχληαη ζε θάζε ιεσθνξείν. Ο αξηζκφο ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ ζα 

ιακβάλνληαη ζε θάζε ιεσθνξείν ζα αληηζηνηρεί ζην 30% ησλ επηβαηψλ ηνπ ιεσθνξείνπ κε 

ειάρηζην δείγκα ηηο 5 ζπλεληεχμεηο αλά ιεσθνξείν. 
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Νένο ηδεξνδξνκηθφο ηαζκφο (Ν...) 

Οη εξεπλεηέο ζα βξίζθνληαη εληφο ησλ ακαμνζηνηρηψλ ζηε δηαδξνκή «Πιαηχ – Θεζζαινλίθε» 

θαη «Γαιιηθφο – Θεζζαινλίθε». Οη εξεπλεηέο ζα επηβαίλνπλ ζηελ ακαμνζηνηρία ζηνπο ζηαζκνχο 

«Πιαηχ» θαη «Γαιιηθφο», ζα επηκεξίδνληαη ζηα βαγφληα ηεο θάζε ακαμνζηνηρίαο ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληνο, ζα θαηαγξάθνπλ ηνλ αξηζκφ ηεο ακαμνζηνηρίαο θαη ηνλ α/α ηνπ 

βαγνληνχ θαη ζα δηεμάγνπλ ζπλεληεχμεηο ζηνπο επηβάηεο κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηελ Θεζζαινλίθε. 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ζπλεληεχμεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ν θάζε εξεπλεηήο ζα θαζνξίδεηαη κε 

νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληνο βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ θάζε ακαμνζηνηρίαο. Καηά ηελ 

άθημε ηεο ακαμνζηνηρίαο ζηνλ ζηαζκφ «Θεζζαινλίθε» ζα παξαδίδνληαη ηα ζπκπιεξσκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα ζηνλ επηβιέπνληα θαη ζα αλαρσξνχλ είηε κε ΗΥ είηε κε ηελ επφκελε 

ακαμνζηνηρία πξνο ηνλ ζηαζκφ επηβίβαζεο γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο.  

Δλαιιαθηηθά, νη εξεπλεηέο δχλαηαη λα βξίζθνληαη θαηάιιεια δηαζθνξπηζκέλνη ζηελ απνβάζξα 

ηνπ ηαζκνχ ζχκθσλα κε νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληνο. Με ηελ άθημε ακαμνζηνηρίαο, θάζε 

εξεπλεηήο ζα πξνβαίλεη ζηα εμήο: 

1. ζα θαηαγξάθεη ηελ ψξα άθημεο θαη ηελ πξνέιεπζε ηεο ακαμνζηνηρίαο, 

2. ζα πξαγκαηνπνηεί ζπλεληεχμεηο κε ηπραία επηινγή απνβηβαδνκέλσλ επηβαηψλ απφ ην 

πιεζηέζηεξν βαγφλη. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ζπλεληεχμεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί θάζε 

εξεπλεηήο ζα θαζνξίδεηαη κε νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληνο, βάζεη πξνεθηίκεζεο ηνπ 

απαηηνχκελνπ δείγκαηνο αλά ακαμνζηνηρία πνπ ζα έρεη γίλεη ζηα Γξαθεία ηνπ Αλαδφρνπ. 

Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Θεζζαινλίθεο «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

ηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Θεζζαινλίθεο «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» ν Αλάδνρνο ζα επηιέμεη ηηο θαηάιιειεο 

ζέζεηο ζηνπο ρψξνπο άθημεο ησλ επηβαηψλ (ζπλήζσο ρψξνπο αλακνλήο απνζθεπψλ) γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ. Θα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλεληεχμεηο κε ηπραία επηινγή 

επηβαηψλ, ελψ ν ειάρηζηνο αξηζκφο ζπλεληεχμεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί θάζε εξεπλεηήο ζα 

θαζνξίδεηαη κε νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληνο βάζεη πξνεθηίκεζεο ηνπ απαηηνχκελνπ δείγκαηνο αλά 

άθημε αεξνζθάθνπο πνπ ζα έρεη γίλεη ζηα Γξαθεία ηνπ Αλαδφρνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έξεπλα ζε θάπνηνλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηεξκαηηθνχο 

ζηαζκνχο (ηαζκνί Τπεξαζηηθψλ Λεσθνξείσλ, Ν... θαη Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Θεζζαινλίθεο 

«ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ») δηαξθέζεη πάλσ απφ κία (1) εκέξα, ην απαξαίηεην δείγκα θάζε δξνκνινγίνπ 

ζα πξέπεη λα ζπιιέγεηαη εληφο κίαο εκέξαο. 

8.3.6 Κσδηθνπνίεζε 

Ζ θσδηθνπνίεζε θαη κεραλνγξάθεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζα γίλεη θαη' αλαινγία κε φζα 

έρνπλ ήδε πξνδηαγξαθεί ζηηο αληίζηνηρεο έξεπλεο κεηαθηλήζεσλ κε έληππα εξσηεκαηνιφγηα 

(π.ρ. Έξεπλα Παξά ηελ Οδφ).  

Με ην πέξαο κηαο εβδνκάδνο απφ θάζε εκέξα εξεπλψλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζα πξέπεη λα έρνπλ 

κεραλνγξαθεζεί, θσδηθνπνηεζεί θαη ειεγρζεί απφ ηνλ Αλάδνρν. Σα κεραλνγξαθεκέλα ζηνηρεία 

ζα παξαδίδνληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε γηα έιεγρν απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ κε ζηφρν ηελ 

έγθαηξε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, ή ππνδείμεσλ ηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ν 
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Αλάδνρνο. Μαδί κε ηα εβδνκαδηαία ζηνηρεία ζα παξαδίδνληαη θαη ηα ζηνηρεία αθίμεσλ επηβαηψλ 

απφ ηηο Τπεξεζίεο/Δηαηξείεο (Τ.Π.Α., ΚΣΔΛ, ΟΔ, ΣΡΑΗΝΟΔ). 

8.3.7 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

Θα δεκηνπξγεζεί Αξρείν Δμσηεξηθψλ Μεηαθηλήζεσλ Δπηβαηηθψλ ηαζκψλ κε ηα 

κεραλνγξαθεκέλα πξσηνγελή ζηνηρεία. Ζ αλαθνξά ζηα ζηνηρεία απηά ζα γίλεηαη κε ηα εμήο: 

1. Με ηνλ θσδηθφ θαη ην φλνκα ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ 

2. Με ηελ εκεξνκελία θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

ην Αξρείν ζα εγγξάθνληαη ηα ζηνηρεία αλά ηαζκφ, αλά κεηαθνξηθφ κέζν (βάζεη αξηζκνχ 

πηήζεο, ακαμνζηνηρίαο θιπ) θαη αλά ψξα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Ζ αθξηβήο κνξθή εγγξαθήο 

ησλ ζηνηρείσλ ζα θαζνξηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ.  

Σα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ είλαη ζπλνπηηθά ηα εμήο: 

1. Γεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ κε φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  

2. Αλαγσγή ηνπ δείγκαηνο θάζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ (ηξέλνπ, αεξνπιάλνπ θιπ) ζην ζχλνιν 

ησλ απνβηβαδφκελσλ επηβαηψλ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ αθίμεσλ πνπ ζα ιεθζνχλ απφ ηηο 

Τπεξεζίεο/Δηαηξείεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ζε θάζε ηαζκφ. 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ αθίμεσλ γηα ηνπο ηαζκνχο 

Τπεξαζηηθψλ Λεσθνξείσλ θαη ηνπ Νένπ ηδεξνδξνκηθνχ ηαζκνχ, ε αλαγσγή κπνξεί λα 

γίλεη βάζεη ηεο θαηαγξαθήο ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ θάζε ιεσθνξείνπ θαη θάζε 

ακαμνζηνηρίαο πνπ γίλεηαη απφ ηνπο ζπλεληεπθηέο. 

3. Οκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηα πξνεγνχκελα αλά ψξα θαη αλά 

ρξνληθή πεξίνδν ηεο εκέξαο (πξσηλή αηρκή, απνγεπκαηηλή αηρκή, δηάζηεκα κεηαμχ αηρκψλ, 

άθξα εκέξαο) θαη επέθηαζε ησλ ζηνηρείσλ ζην ζχλνιν ηεο εκέξαο. Ο θαζνξηζκφο ησλ 

πεξηφδσλ θαη ε επέθηαζε ζην ζχλνιν ηεο εκέξαο ζα γίλνπλ κε ηξφπν πνπ ζα ειεγρζεί απφ 

ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ. 

4. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα δηαθξηζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ εζσηεξηθέο 

κεηαθηλήζεηο 

5. Γεκηνπξγία ζπγθεληξσηηθψλ πηλάθσλ παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ αλά Σεξκαηηθφ 

ηαζκφ θαη ζπλνιηθά (μερσξηζηά γηα ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο). Οη πίλαθεο 

αθνξνχλ κεηαθηλήζεηο αηφκσλ γηα ην ζχλνιν ηεο εκέξαο πνπ γίλνληαη κεηά ηελ 

απνκάθξπλζε απφ ηνλ ζηαζκφ 

 Χξηαία θαηαλνκή κεηαθηλήζεσλ θαηά ηχπν νρήκαηνο 

 Χξηαία θαηαλνκή κεηαθηλήζεσλ θαηά ζθνπφ 

 Χξηαία θαηαλνκή κεηαθηλήζεσλ θαηά θαηεγνξία κεηαθίλεζεο (νη θαηεγνξίεο ζα 

θαζνξηζζνχλ έγθαηξα απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ)  

 Μεηαθηλήζεηο θαηά ζθνπφ κεηαθίλεζεο θαη ηχπν νρήκαηνο 

 Μεηαθηλήζεηο θαηά θαηεγνξία κεηαθίλεζεο θαη ηχπν νρήκαηνο 

Οη Πίλαθεο ζα δνζνχλ ηφζν ζε ζπκβαηηθή κνξθή φζν θαη ζε ςεθηαθά αξρεία.  

6. Γεκηνπξγία πηλάθσλ αξρηθήο πξνέιεπζεο – ηειηθνχ πξννξηζκνχ ησλ κεηαθηλήζεσλ αηφκσλ 

γηα θάζε Σεξκαηηθφ ηαζκφ θαη ζπλνιηθά (μερσξηζηά γηα εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 
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κεηαθηλήζεηο) αλά δψλε, αλά Γήκν θαη αλά Γηακέξηζκα (γηα ην ζθέινο ηνπ πξννξηζκνχ). Οη 

πίλαθεο ζα δεκηνπξγεζνχλ γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν (πξσηλή αηρκή, απνγεπκαηηλή αηρκή, 

δηάζηεκα κεηαμχ αηρκψλ, άθξα εκέξαο) ζε κέζν αξηζκφ κεηαθηλήζεσλ αλά ψξα θαη 

ζπλνιηθά ζηελ εκέξα 

 Πίλαθεο πξνέιεπζεο – πξννξηζκνχ αλά κέζν θαη αλά ζθνπφ 

 Πίλαθεο πξνέιεπζεο – πξννξηζκνχ αλά κέζν θαη θαηεγνξία κεηαθίλεζεο 

8.4 Παξαδνηέα 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη κεηά ην πέξαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο Έξεπλαο Μεηαθηλήζεσλ 

ζηα Γεκφζηα Μέζα Μεηαθνξάο λα παξαδψζεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ηα πιήξε απνηειέζκαηά 

ηεο. Απηά πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ: 

1. Όια ηα πξσηνγελή ζηνηρεία (έληππα θαηαγξαθήο επηβηβαδφκελσλ / απνβηβαδφκελσλ ζηα 

Αζηηθά Λεσθνξεία, έληππα θαηαγξαθήο ζεκεηαθψλ κεηξήζεσλ επηβαηηθνχ θφξηνπ, 

εξσηεκαηνιφγηα ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ, έληππα θαηαγξαθήο επηβαηηθήο θίλεζεο 

ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ ή/θαη ακαμνζηνηρηψλ) 

2. Βάζεηο Γεδνκέλσλ κε φια ηα πξσηνγελή ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ  

3. Φεθηαθά ππφβαζξα ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ, ζηάζεσλ θαη ησλ ζέζεσλ ησλ ζεκεηαθψλ 

κεηξήζεσλ 

4. Σα πξντφληα επεμεξγαζίαο ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο §8.2.6 θαη 

§8.3.7 

5. Υάξηε Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο πθηζηάκελεο δηαδξνκέο, ηνπο 

θσδηθνχο αξηζκνχο ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ, ηηο αθεηεξίεο θαη ζηάζεηο ησλ αζηηθψλ 

ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ θαζψο θαη ηηο ζέζεηο ησλ επηβαηηθψλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ. ηνλ 

Υάξηε ζα επηζεκαίλνληαη επίζεο νη ζέζεηο ησλ ζεκεηαθψλ κεηξήζεσλ κε ηνπο θσδηθνχο 

ηνπο. 

6. Σερληθή Έθζεζε ζρεδηαζκνχ θαη δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, πεξηγξαθήο ησλ ζπιιερζέλησλ 

ζηνηρείσλ, παξνπζίαζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ζηνηρείσλ ππφ κνξθή πηλάθσλ ή/θαη 

δηαγξακκάησλ κε ζρνιηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηεξρφκελσλ 

κεηαθηλήζεσλ απφ ηελ ΠΜ. ηελ Έθζεζε ζα πεξηιακβάλνληαη απαξαίηεηα θαη δείθηεο, 

εθηηκήζεηο θαη ζρνιηαζκφο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο, ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ησλ 

δεηγκάησλ, ηεο ζηαηηζηηθήο βεβαηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, ησλ δηαζηεκάησλ 

εκπηζηνζχλεο ησλ εθηηκήζεσλ φισλ ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ (θαηαλνκέο θαηά κέζν θαη θαηά 

ζθνπφ, ζην ζχλνιν ηεο ΠΜ θαηά δήκν θαη θαηά δψλε). 
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ΜΔΡΟ Γ: ΦΑΖ Β΄ - ΜΔΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΥΔΓΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

9 ΓΔΝΗΚΑ 

9.1 πιινγή Πιεξνθνξηαθνχ Τιηθνχ 

Σα πξσηνγελή ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζην πιαίζην ηεο Φάζεο Α’ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Φάζεο Β’ ζα ζπκπιεξσζνχλ θαηάιιεια κε Πιεξνθνξηαθφ 

Τιηθφ πνπ έρνπλ επεμεξγαζηεί άιινη θνξείο. Σα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιερζνχλ είλαη: (α) 

Πιεξνθνξηαθφ Τιηθφ ζρεηηθά κε ηηο ρξήζεηο γεο, ην πεξηβάιινλ, ηηο αμίεο γεο, ην πιαίζην 

αλάπηπμεο, ηα θ-ν ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο θ.α. θαη (β) Πιεξνθνξηαθφ Τιηθφ 

ζρεηηθά κε ηα πξνγξακκαηηζκέλα δεκφζηα έξγα θαη ηηο κεγάιεο ηδησηηθέο επελδχζεηο.  

Σν Πιεξνθνξηαθφ Τιηθφ ζρεηηθά κε ηηο ρξήζεηο γεο, ην πεξηβάιινλ, ηηο αμίεο γεο θαη ην πιαίζην 

αλάπηπμεο πνπ ζα ζπιιερζεί αθνξά ελδεηθηηθά αιιά φρη απνθιεηζηηθά: 

• ηνηρεία θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο (ΡΘ), απφ ην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο - ΤΠΔΝ (ηερληθέο εθζέζεηο, ΦΔΚ θαη ράξηεο). 

• Σα εγθεθξηκέλα ρέδηα Πφιεο απφ ην ΤΠΔΝ (ΦΔΚ θαη ράξηεο). 

• ηνηρεία θαη θαηεπζχλζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (ΓΠ) θαη 

ησλ Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΟΔ) απφ ην ΤΠΔΝ (ηερληθέο εθζέζεηο, ΦΔΚ θαη 

ράξηεο). 

• Σηο αληηθεηκεληθέο Αμίεο Γεο (αμίεο αθηλήησλ θαη νηθνπέδσλ) απφ ηηο θαηά ηφπνπο 

εθνξίεο. Οη ηηκέο αμίαο γεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε επίπεδν ΟΣ. 

• ηνηρεία γηα ην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (ΑΔΠ) ηεο ρψξαο θαη ησλ λνκψλ ηεο 

(Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ - ΤΠΟΗΚ). 

• ηνηρεία θαη αλαιχζεηο ζρεηηθψλ κειεηψλ γηα ην Ννκφ Θεζζαινλίθεο  

• Σηο εγθεθξηκέλεο Πνιενδνκηθέο Μειέηεο απφ ην ΤΠΔΝ (ηερληθέο εθζέζεηο, ΦΔΚ θαη 

ράξηεο).  

• Σνπο ηζρχνληεο φξνπο δφκεζεο ζηελ Πεξηνρή Μειέηεο (ράξηεο, πίλαθεο, ΦΔΚ). 

• Σα ζρέδηα ρσξνζέηεζεο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο απφ 

ην ΤΠΔΝ (ΦΔΚ θαη ράξηεο). 

• ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα δίθηπα πγθνηλσληψλ: πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν, ραξάμεηο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ νδηθψλ αμφλσλ, ραξάμεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθηχσλ 

ζηαζεξήο ηξνρηάο, ρξνλναπνζηάζεηο ΜΜΜ (Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ). 
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• ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ ζηελ Πεξηνρή Μειέηεο 

(ΔΛΣΑΣ). 

• ηνηρεία κεηξήζεσλ θαη πξνβιέςεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμέιημε 

ησλ ξχπσλ ζηελ Πεξηνρή Μειέηεο. πγθεθξηκέλα, ζηνηρεία γηα ηελ αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε (CO, ΝΟρ, HC, PC10), ηελ ζηάζκε ζνξχβνπ (Led) θαη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ 

ξχπσλ. 

• Κνηλσληθφ-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλφινπ ρψξαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, 

ζε ζπζρέηηζε κε ηελ Πεξηνρή Μειέηεο – εθηάζεηο, πιεζπζκφο θαη δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ελεξγφο πιεζπζκφο, αλεξγία, απαζρφιεζε θαηά θιάδν, νκάδεο 

αηνκηθψλ επαγγεικάησλ θαη ζέζε ζην επάγγεικα, αγξνηηθέο εθηάζεηο θαη παξαγσγή 

αλά πξντφλ, κνλάδεο θαη απαζρφιεζε θαηά ζέζε εξγαζίαο θαη θαηά θιάδν, ηνπξηζηηθή 

ππνδνκή θαη θίλεζε, αθαζάξηζην πεξηθεξεηαθφ πξντφλ θαηά θιάδν, επελδχζεηο ησλ 

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ θαη δείθηεο ππνδνκήο θαη αλάπηπμεο (ΔΛΣΑΣ, ΤΠΟΗΚ, Τπ. 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Τπ. Τγείαο, Τπ. Παηδείαο θιπ). 

 

Σν Πιεξνθνξηαθφ Τιηθφ πνπ ζα ζπιιερζεί ζρεηηθά κε ηα πξνγξακκαηηζκέλα δεκφζηα έξγα θαη 

ηηο κεγάιεο ηδησηηθέο επελδχζεηο ζηελ Πεξηνρή Μειέηεο, αθνξά ελδεηθηηθά αιιά φρη 

απνθιεηζηηθά: 

• Σα εγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηνπξηζηηθέο αλαπηχμεηο. 

• Σα εγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα εθκεηάιιεπζεο δεκνζίσλ εθηάζεσλ. 

• Φαθέινπο κε αηηήζεηο γηα εγθξίζεηο νηθηζηηθήο θαηαιιειφιεηαο ή πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ 

νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηδησηηθψλ πνιενδνκήζεσλ απφ ην ΤΠΔΝ. 

• Πξνγξάκκαηα ή ζρέδηα αμηνπνίεζεο κεγάισλ εθηάζεσλ απφ ην ΤΠΔΝ, ΟΣΑ, 

επηκειεηήξηα, άιινπο θνξείο θιπ. 

• Πιεξνθνξίεο απφ ηα πνιενδνκηθά γξαθεία ή ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα 

θαηαζθεπή ζεκαληηθψλ ηδησηηθψλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ (πάλσ απφ 100 

απαζρνινχκελνη ή γήπεδα κεγαιχηεξα ησλ 3.000 η.κ.). 

9.2 Αληηθείκελν Δξγαζηψλ 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Μειέηεο είλαη ε αλάπηπμε κηαο 

αμηφπηζηεο κεζνδνινγίαο πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο δήηεζεο κεηαθηλήζεσλ, θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία ελφο αμηφπηζηνπ κεραληζκνχ αμηνιφγεζεο ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ησλ δηθηχσλ 

κεηαθνξηθήο ππνδνκήο θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο, πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ρεδίνπ Μεηαθνξψλ γηα ηελ Πεξηνρή Μειέηεο. 

 

Ζ αλάπηπμε ελφο πγθνηλσληαθνχ Μνληέινπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

δηεξεχλεζεο θαη αμηνιφγεζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζπγθνηλσληαθήο ππνδνκήο. Ο ξφινο ηνπ 

πγθνηλσληαθνχ Μνληέινπ είλαη ε πξνζνκνίσζε ηεο ζπγθνηλσληαθήο ιεηηνπξγίαο κηαο πεξηνρήο 
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ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθφ νξίδνληα, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε ζχλδεζε κεηαμχ πξνζθνξάο 

(δίθηπα κεηαθνξψλ) θαη δήηεζεο (κεηαθηλήζεηο), κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ εηθφλα θφξηηζεο ησλ 

δηθηχσλ.  

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Μνληέινπ είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε, δειαδή ε ηθαλνπνηεηηθή πξνζνκνίσζε ηεο ζπγθνηλσληαθήο ιεηηνπξγίαο 

κηαο πεξηνρήο ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθφ νξίδνληα. Ζ επηηπρία ηεο πξνζνκνίσζεο ειέγρεηαη κε 

βάζε ην βαζκφ ηθαλνπνηεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο θφξηηζεο ησλ δηθηχσλ πνπ παξέρεη ην κνληέιν 

ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε θφξηηζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο έξεπλεο θαη κεηξήζεηο. Χο έηνο-

βάζε γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Μνληέινπ ζα είλαη ην 2020, έηνο δηεμαγσγήο φισλ ησλ 

κεηξήζεσλ θαη εξεπλψλ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. 

 

Ο Αλάδνρνο θαιείηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πνπ ζα ζπιιέμεη ζηε 

Φάζε Α’ ηεο Μειέηεο λα αλαπηχμεη έλα πγθνηλσληαθφ Μνληέιν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 10. 

 

Γηα ηε δηακφξθσζε ελφο ρεδίνπ Μεηαθνξψλ είλαη απαξαίηεηε ε εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο 

δήηεζεο γηα κεηαθνξηθφ έξγν ζηελ ΠΜ, κε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα ζρεδηαζκνχ ην 2040. Οη 

βαζηθέο κεηαβιεηέο απφ ηηο νπνίεο εμαξηψληαη νη παξαγφκελεο κεηαθηλήζεηο ζηελ ΠΜ 

ζρεηίδνληαη κε ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λνηθνθπξηψλ (πιήζνο θαη κέγεζνο 

λνηθνθπξηψλ, ηδηνθηεζία ΗΥ, εηζφδεκα, αξηζκφ απαζρνινχκελσλ ζην λνηθνθπξηφ). Αληίζηνηρα, νη 

ειθφκελεο κεηαθηλήζεηο βαζίδνληαη ζε κεηαβιεηέο φπσο νη ρξήζεηο γεο θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο. 

Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο ζρεδηαζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο 

Μειέηεο.  

 

Ο Αλάδνρνο θαιείηαη λα δηακνξθψζεη θαη επεμεξγαζηεί ξεαιηζηηθά ζελάξηα αλάπηπμεο ηεο 

Πεξηνρήο Μειέηεο κέρξη ην έηνο 2040, κε ελδηάκεζν ρξνληθφ νξίδνληα ην 2030.Σα ζελάξηα απηά 

ζα αθνξνχλ ηφζν ζηε θπζηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, φζν θαη ζηε κειινληηθή εμέιημε ησλ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο απαζρφιεζεο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 11. 

 

Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξφβιεςεο ησλ ζπληειεζηψλ ζρεδηαζκνχ θαη ν ππνινγηζκφο 

βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ απηψλ ηνπ πιήζνπο ησλ κειινληηθψλ κεηαθηλήζεσλ γηα ηελ ΠΜ, 

ζπληζηνχλ ην βαζηθφ πιαίζην δηακφξθσζεο ησλ ζηνηρείσλ δήηεζεο γηα κεηαθνξηθφ έξγν ζηελ 

Πεξηνρή Μειέηεο. 

 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ πγθνηλσληαθνχ ρεδηαζκνχ απαηηεί ηε δηακφξθσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

δηθηχσλ θάζε κεηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα επηιεγεί ηειηθά ε ιχζε πνπ ηθαλνπνηεί κε ηνλ 

πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηε κειινληηθή δήηεζε κεηαθηλήζεσλ. 

 

Ο Αλάδνρνο θαιείηαη λα δηακνξθψζεη, επεμεξγαζηεί θαη αμηνινγήζεη ηνπιάρηζηνλ ηξία βαζηθά 

ζελάξηα κεηαθνξηθήο ππνδνκήο, ηα νπνία ζα δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην επίπεδν 

αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ Μεηξφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε θαη ησλ άιισλ ελαιιαθηηθψλ 

ΓΜΜ, φπσο ην ηξακ, ν πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο θιπ., φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 12. 
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ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ζα γίλεη δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ 

θάζε ζελαξίνπ ππνδνκήο ζηα ζηνηρεία θηλεηηθφηεηαο ησλ θαηνίθσλ, ζπγθνηλσληαθήο 

εμππεξέηεζεο, επηπέδσλ εμππεξέηεζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο. ηα 

πιαίζηα ηεο δηεξεχλεζεο απηήο ζα δηακνξθσζνχλ ζπλνιηθνί δείθηεο απφδνζεο γηα ηνλ έιεγρν 

θαη αμηνιφγεζε ησλ ζελαξίσλ ππνδνκήο. 

 

Οη δείθηεο απφδνζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπγθξηηηθή ζπζρέηηζε ησλ ζελαξίσλ ηνπ 

καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ κε ην ζελάξην ηνπ έηνπο-βάζεο αιιά θαη ην ζελάξην do-nothing 

(ππνζεηηθφ ζελάξην θαηά ην νπνίν δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαλέλα έξγν). 

 

ην πιαίζην ησλ ζελαξίσλ ζα εμεηαζηνχλ αθελφο έξγα ππνδνκήο, αθεηέξνπ κέηξα πνιηηηθήο. 

10 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

10.1 Δηζαγσγή 

Ζ ΑΜ δηαζέηεη πγθνηλσληαθφ Μνληέιν γηα ηελ Πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, φπσο απηφ 

αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο «Μειέηεο θνπηκφηεηαο Δπέθηαζεο Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο 

Καιακαξηά (2011)». Πξφθεηηαη γηα έλα παξαδνζηαθφ Μνληέιν ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ 4 

βεκάησλ, ην νπνίν αλαπηχρζεθε κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ VISUM. 

Ο Αλάδνρνο θαιείηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ απνγξαθψλ, κεηξήζεσλ θαη εξεπλψλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην ΜΔΡΟ Β, αμηνπνηψληαο ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ πνπ ζα έρεη δεκηνπξγήζεη, 

ζε ζπλδπαζκφ κε φζα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία έρεη ζπιιέμεη απφ Φνξείο, λα αλαπηχμεη (ή 

επηθαηξνπνηήζεη θαηάιιεια) έλα πγθνηλσληαθφ Μνληέιν (Μ) ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηελ 

Πεξηνρή Μειέηεο ζην ινγηζκηθφ VISUM. ηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη λα δεκηνπξγεζεί 

έλα «εξγαιείν» ζπλερνχο ρεδηαζκνχ ησλ Μεηαθνξψλ γηα ηελ Δπξχηεξε Πεξηνρή ηεο 

Θεζζαινλίθεο, εξγαιείν ην νπνίν ζα επηηξέςεη ζηελ ΑΜ αθελφο λα ζρεδηάζεη ηηο λέεο 

γξακκέο/επεθηάζεηο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, δηακνξθψλνληαο έλα ρέδην Αλάπηπμεο Μεηξφ 

Θεζζαινλίθεο, αθεηέξνπ λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηε δήηεζε κεηαθηλήζεσλ θαη επηβαηηθή 

θίλεζε γηα ηηο γξακκέο Μεηξφ πνπ ζα είλαη ζε ιεηηνπξγία. 

εκεηψλεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην ινγηζκηθφ VISUM, ζε ηθαλφ αξηζκφ αδεηψλ 

(licences), πξνθεηκέλνπ λα εθπνλήζεη ηελ ππφςε Μειέηε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα 

πκβαηηθά Σεχρε. 

ηφρνο ηεο ΜΑΜΘ είλαη ν κεζν-καθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο Μεηξφ ζηελ 

Θεζζαινλίθε. Ζ ζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Μεηξφ ζηα πιαίζηα ελφο επξχηεξνπ εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ (Γ) ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ φια ηα Γεκφζηα Μέζα 

Μεηαθνξάο αιιά θαη ε ζπλερήο αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ζπζηήκαηνο Γ θαη ππνδνκήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ Ηδησηηθψλ Μέζσλ Μεηαθνξάο (ΗΜΜ) ππαγνξεχνπλ ηελ αλάγθε 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ κεηαθνξψλ ζηελ ΠΜ. 

Ζ αλάπηπμε θαηάιιεινπ Μ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο 

ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Μεηξφ ζε κειινληηθνχο ρξνληθνχο 

νξίδνληεο, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο αλακελφκελεο δήηεζεο κεηαθνξηθήο 
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εμππεξέηεζεο, κε βάζε ηε ζρέζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο κεηαθνξηθνχ έξγνπ φπσο 

θαηαγξάθεηαη ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Ζ πξνζθνξά πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθηχσλ ΗΜΜ θαη Γ ελψ ε δήηεζε δηακνξθψλεηαη απφ ηα θνηλσληθν-

νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ θαηαλνκή ησλ ρξήζεσλ γεο ζηελ ΠΜ, ζηνηρεία απφ ηα νπνία 

εμαξηάηαη ν αξηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. 

10.2 πγθνηλσληαθφ Μνληέιν 

Σν Μ ζπζρεηίδεη ηελ πξνζθνξά κε ηε δήηεζε κε ηε βνήζεηα καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Μ ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Μ ζε θάζε κειινληηθφ ρξνληθφ νξίδνληα ζρεδηαζκνχ θαη ζελάξην 

δηθηχσλ πνπ εμεηάδεηαη. 

Σα δεδνκέλα εηζαγσγήο γηα ηελ Πξνζαξκνγή ηνπ Μ πεξηγξάθνπλ ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε 

κεηαθνξηθνχ έξγνπ ζην Έηνο Βάζεο ηεο ΜΑΜΘ (2020) θαη πξνέξρνληαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

ζα ζπιιερζνχλ ζηα πιαίζηα ησλ απνγξαθψλ ηνπ Μέξνπο Β: 

- Απνγξαθή Κχξηνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ θαη Έξεπλα Μεηαθηλήζεσλ Παξά ηελ Οδφ 

- Έξεπλα Μεηαθηλήζεσλ ζηα Γεκφζηα Μέζα Μεηαθνξάο  

- Έξεπλα Ννηθνθπξηψλ θαη Έξεπλα Γεδεισκέλεο Πξνηίκεζεο 

 

Ο Αλάδνρνο ζα αλαπηχμεη έλα Μνληέιν ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ Μεηαθνξψλ 4 βεκάησλ-

ζηαδίσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. Ζ ζεηξά ησλ ζηαδίσλ θαηαλνκήο θαη θαηακεξηζκνχ 

ζηα κέζα ζα πξέπεη λα επηβεβαησζεί ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ επαηζζεζίαο 

(sensitivity parameters) ησλ αληίζηνηρσλ ππνδεηγκάησλ.  

 Μνληέιν Γέλεζεο ησλ Μεηαθηλήζεσλ (Trip Generation):  

Αθνξά ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ παξάγεη θαη έιθεη θάζε δψλε ηεο ΠΜ. Καηά 

ην ζηάδην ηεο γέλεζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ, νη κεηαθηλήζεηο αλαιχνληαη ζε κεηαθηλήζεηο 

πξνζψπσλ θαη ζε κεηαθηλήζεηο θνξηεγψλ θαη δηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 

κεηαθηλήζεηο. 

Οη κεηαθηλήζεηο πξνζψπσλ δηαθξίλνληαη ζε κεηαθηλήζεηο κε βάζε ηελ θαηνηθία (ΖΒ) θαη ζε 

κεηαθηλήζεηο ρσξίο βάζε ηελ θαηνηθία (ΝΖΒ), αλάινγα κε ην αλ έλα απφ ηα δχν άθξα ηεο 

κεηαθίλεζεο (πξνέιεπζε ή πξννξηζκφο) ζπκπίπηεη ή φρη κε ηελ θαηνηθία ηνπ κεηαθηλνχκελνπ. 

Σα άθξα ησλ κεηαθηλήζεσλ ΖΒ δηαθξίλνληαη ζην άθξν πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ θαηνηθία (ΑΚ) θαη 

ζην άθξν πνπ δελ ζπκπίπηεη κε απηήλ (ΑΟΚ). 

 

Οη παξαγφκελεο κεηαθηλήζεηο κίαο δψλεο πξνζδηνξίδνληαη ζαλ άζξνηζκα ησλ κεηαθηλήζεσλ 

ΖΒ γηα ηηο νπνίεο ε δψλε απνηειεί ην άθξν (ΑΚ), θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ ΝΖΒ κε πξνέιεπζε 

ηε δψλε. Οη ειθφκελεο κεηαθηλήζεηο ζε κία δψλε πξνζδηνξίδνληαη ζαλ άζξνηζκα ησλ 

κεηαθηλήζεσλ ΖΒ γηα ηηο νπνίεο ε δψλε απνηειεί ην άθξν (ΑΟΚ), θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ ΝΖΒ 

κε πξννξηζκφ ηελ ππφςε δψλε. 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο, νη κεηαθηλήζεηο ΖΒ αλαιχνληαη κε βάζε ην ζθνπφ 
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κεηαθίλεζεο, ζε αληίζεζε κε ηηο κεηαθηλήζεηο ΝΖΒ πνπ αληηκεησπίδνληαη σο κία εληαία 

θαηεγνξία, φπσο παξαθάησ: 

 

- κεηαθηλήζεηο κε βάζε ηελ θαηνηθία θαη ζθνπφ εξγαζία (HBW) 

- κεηαθηλήζεηο κε βάζε ηελ θαηνηθία θαη ζθνπφ εθπαίδεπζε (ΖΒΔ) 

- κεηαθηλήζεηο κε βάζε ηελ θαηνηθία θαη ζθνπφ θνηλσληθά/αλαςπρή (ΖΒS) 

- άιιεο κεηαθηλήζεηο κε βάζε ηελ θαηνηθία θαη ζθνπφ ςψληα, αηνκηθέο ππνζέζεηο, 

επαγγεικαηηθή κεηαθίλεζε ή άιιν ζθνπφ (ΖΒΟ). 

- κεηαθηλήζεηο ρσξίο βάζε ηελ θαηνηθία (ΝΖΒ) γηα φινπο ηνπο ζθνπνχο. 

 

Σν Μνληέιν παξαγσγψλ κεηαθηλήζεσλ ζα βαζηζηεί ζηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά κεγέζε θάζε 

δψλεο, φπσο κέγεζνο λνηθνθπξηνχ, ηδηνθηεζία ΗΥ, εηζφδεκα λνηθνθπξηνχ, αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ ζην λνηθνθπξηφ, ειηθίεο θιπ. Σν Μνληέιν έιμεσλ κεηαθηλήζεσλ ζα βαζηζηεί ζε 

κεηαβιεηέο φπσο νη ρξήζεηο γεο, νη ζέζεηο εξγαζίαο θιπ. 

Οη εμσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο αλαθέξνληαη ζε κεηαθηλήζεηο πξνζψπσλ νη νπνίεο έρνπλ 

πξνέιεπζε ή πξννξηζκφ εθηφο ΠΜ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμσηεξηθψλ κεηαθηλήζεσλ 

αλαιχνληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπλειέγεζαλ ζηα πιαίζηα (α) ηεο Έξεπλαο παξά ηελ 

Οδφ γηα ηα Ορήκαηα, ζηνλ εμσηεξηθφ δαθηχιην ηεο ΠΜ, θαη (β) ηεο Έξεπλαο Μεηαθηλήζεσλ 

ζε Δπηβαηηθνχο Σεξκαηηθνχο ηαζκνχο. 

 

Οη παξαγσγέο θαη έιμεηο ησλ εμσηεξηθψλ κεηαθηλήζεσλ αλαιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο κεηαθηλήζεσλ: 

 

- κεηαθηλήζεηο κε βάζε ηελ θαηνηθία θαη ζθνπφ εξγαζία (HBW) 

- κεηαθηλήζεηο κε βάζε ηελ θαηνηθία θαη ζθνπφ άιιν (ΖΒΟ) 

- κεηαθηλήζεηο ρσξίο βάζε ηελ θαηνηθία γηα φινπο ηνπο ζθνπνχο (ΝΖΒ) 

 Μνληέιν Καηακεξηζκνχ ησλ Μεηαθηλήζεσλ ζηα Μέζα (Modal Split): ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο 

ησλ κεηαθηλήζεσλ θάζε δψλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε θάζε έλα απφ ηα θχξηα κέζα 

κεηαθνξάο (ΗΥ απηνθίλεην, ηαμί, Γ, πεδή), ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ γεληθεπκέλνπ θφζηνπο 

κεηαθίλεζεο κε θάζε κέζν αληίζηνηρα θαη ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ρξεζηψλ. 

Ζ αλάιπζε γίλεηαη αλά ζθνπφ κεηαθίλεζεο φπσο παξαπάλσ. Θα γίλεη ρξήζε 

«απνζπλζεηηθψλ» κνληέισλ (disaggregate models), π.ρ. multinomial logit, nested logit θιπ. 

 Μνληέιν Καηαλνκήο ησλ Μεηαθηλήζεσλ (Trip Distribution): ππνινγίδνληαη νη αληαιιαγέο 

κεηαθηλήζεσλ κε θάζε κέζν κεηαμχ ησλ δσλψλ ηεο ΠΜ, ζαλ ζπλάξηεζε αθελφο κελ ησλ 

παξαγσγψλ θαη έιμεσλ θάζε δψλεο, αθεηέξνπ δε ηνπ γεληθεπκέλνπ θφζηνπο κεηαθίλεζεο 

κεηαμχ ησλ δσλψλ. Αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κνληέιν ηχπνπ «βαξχηεηαο» (gravity 

model). Ζ αλάιπζε γίλεηαη αλά ζθνπφ κεηαθίλεζεο. 

 Καηακεξηζκφο ησλ Μεηαθηλήζεσλ ζηα Γίθηπα: αθνξά ζηε θφξηηζε ησλ δηθηχσλ ΗΜΜ θαη Γ, 

ζαλ απνηέιεζκα ηεο επηινγήο δηαδξνκήο απφ ην ρξήζηε. ην δίθηπν Γ πξαγκαηνπνηείηαη 

ηαπηφρξνλα θαη θαηακεξηζκφο ζηα ελαιιαθηηθά κέζα Γ (π.ρ. ιεσθνξείν, κεηξφ, ηξακ, 

πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο). 
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Σν πξφηππν θαηακεξηζκνχ ζην δίθηπν ΗΜΜ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ πεξηνξηζκέλε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζνκνησζεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ε 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ζε ζπλζήθεο θνξεζκνχ. Ο θαηακεξηζκφο ζην δίθηπν πξαγκαηνπνηείηαη 

ζε ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ψζηε ε επηινγή δηαδξνκήο ηνπ ρξήζηε λα 

ειαρηζηνπνηεί ην γεληθεπκέλν θφζηνο κεηαθίλεζήο ηνπ. Ο θαηακεξηζκφο πνπ εθαξκφδεηαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο θαηακεξηζκφο ηζνξξνπίαο κε πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα (equilibrium 

capacity constrained assignment). 

Ο αιγφξηζκνο θαηακεξηζκνχ ζην δίθηπν Γ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα επηιέγεη ηελ δηαδξνκή 

ηνπ κεηά απφ εμέηαζε πνιιαπιψλ ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ (multipath assignment), έρνληαο 

ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε ζηάζε δπλαηήο κεηεπηβίβαζεο λα απνθαζίδεη γηα ζπλέρηζε ή 

κεηεπηβίβαζε ζε άιιε γξακκή, γλσξίδνληαο ηε ζρεηηθή ζπρλφηεηα εμππεξέηεζεο θάζε 

γξακκήο. 

10.3 Πξνζαξκνγή θαη Έιεγρνο ηνπ Μνληέινπ 

Καηά ην ζηάδην Πξνζαξκνγήο ηνπ Μνληέινπ εθηηκψληαη φιεο νη παξάκεηξνη θαη ζπληειεζηέο 

πνπ ππεηζέξρνληαη ζηηο επηκέξνπο καζεκαηηθέο εμηζψζεηο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο Μ πνπ 

ζα πξνζνκνηψλεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε κε απνθιίζεηο κέζα ζε απνδεθηά φξηα. Καηά ην 

ζηάδην Διέγρνπ ηνπ Μνληέινπ γίλεηαη εθαξκνγή ηνπ Μ γηα ην έηνο βάζε θαη επηβεβαηψλεηαη ε 

επηηπρήο πξνζνκνίσζε ηεο δήηεζεο κεηαθηλήζεσλ πνπ θαηαγξάθεθε ζηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε. 

Οη δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο θαη ειέγρνπ ηνπ Μνληέινπ ζα γίλνπλ ζε θάζε βήκα-ζηάδην ηνπ. 

Θα γίλεη έιεγρνο ηνπ Μνληέινπ φηη ιεηηνπξγεί «ξεαιηζηηθά» (realism testing) κε θαηάιιειν 

έιεγρν ηεο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο (demand elasticities) σο πξνο ηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο 

επηκέξνπο ζπληζησζψλ ηνπ θφζηνπο θαη ρξφλνπ ηαμηδίνπ. 

Ζ κεζνδνινγία Πξνζαξκνγήο θαη Διέγρνπ ηνπ Μνληέινπ θαη ην είδνο ηνπ θάζε επηκέξνπο 

ππνδείγκαηνο ζα παξνπζηαζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ. 

11 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

11.1 Αληηθείκελν 

Όπσο είλαη γλσζηφ, ε δήηεζε γηα κεηαθηλήζεηο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην ρψξν, θαζψο θαη απφ άιια θoηvσvηθo-oηθovoκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ θαη o δείθηεο ηδηνθηεζίαο νρεκάησλ, 

ζηνηρεία ηα νπνία απνηεινχλ θαη ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο ζρεδηαζκνχ ζε κηα ζπγθνηλσληαθή 

κειέηε. 

Ο Αλάδνρνο θαιείηαη λα δηακνξθψζεη αμηφπηζηεο πξνβιέςεηο ζπληειεζηψλ ζρεδηαζκνχ γηα ηα 

έηε 2030 θαη 2040, κε έηνο βάζεο ην 2020, θαη ε δηακφξθσζή ηνπο, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, ζα πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηψλ: 
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 Αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (έηνο 2020) κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιερζνχλ 

ζην πιαίζην ηεο Φάζεο Α’ ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ην Πιεξνθνξηαθφ Τιηθφ ηεο 

παξαγξάθνπ 9.1. πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε ηηο πξνβιέςεηο 

πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Γεληθή Μειέηε Μεηαθνξψλ θαη Κπθινθνξίαο γηα ηε 

Θεζζαινλίθε (ΟΡΘΔ, 2000). 

 Δπεμεξγαζία ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ πξνβιέςεσλ πιεζπζκνχ, απαζρφιεζεο θαη ζέζεσλ 

εξγαζίαο κε έηνο-ζηφρν ηo 2040 θαη ελδηάκεζν ρξνληθφ νξίδνληα ηo 2030 γηα ην ζχλνιν ηεο 

Πεξηνρήο Μειέηεο θαη γηα ππνδηαηξέζεηο ηεο (επηκέξνπο πεξηνρέο θαη γεσγξαθηθέο ελφηεηεο 

κε παξφκνηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά).  

 Αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ πξνβιέςεσλ θαη επηινγή ησλ πηζαλφηεξσλ απφ 

απηά. Ζ παξαπάλσ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ζα γίλεη κε ηε ζπκκεηνρή ζηειερψλ απφ ηνπο 

αξκφδηνπο Φνξείο, φπσο είλαη ην ΤΠΔΝ θαη ην Σκήκα Μεηξνπνιηηηθνχ ρεδηαζκνχ 

Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα 

πξνβιεθζεί ε ζχζηαζε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο κε ηελ ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ 

παξαπάλσ Φνξέσλ θαη ελδερνκέλσο θαη άιισλ, ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή ζα απνθαζηζζεί 

έγθαηξα απφ ηελ ΑΜ. 

 Δμεηδίθεπζε ησλ επηιεγκέλσλ ζελαξίσλ κε ηε δηακφξθσζε πξνβιέςεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπληειεζηψλ ζρεδηαζκνχ ζε επίπεδν θπθινθνξηαθψλ δσλψλ. 

11.2 Πεξηγξαθή Δξγαζηψλ 

Σν πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, κε ηηο απαηηνχκελεο επηκέξνπο εξγαζίεο ηηο νπνίεο 

θαιείηαη λα εθηειέζεη, πεξηιακβάλεη: 

1. Γιαμόπθυζη Δναλλακηικών Σεναπίυν Πποβλέτευν Πληθςζμού, Απαζσόληζηρ και Θέζευν 

Δπγαζίαρ 

Ζ Δξγαζία απηή πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 

• Γηακφξθσζε πξνβιέςεσλ πιεζπζκνχ θαη απαζρφιεζεο γηα ην ζχλνιν ηεο Πεξηνρήο 

Μειέηεο θαη γηα ηα έηε 2030 θαη 2040. 

• Τπνδηαίξεζε ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο ζε ρσξηθέο ελφηεηεο θπθινθνξηαθψλ δσλψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ζε θακηά πεξίπησζε νη ελφηεηεο απηέο δε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ 30-40 θπθινθνξηαθέο δψλεο ε θάζε κία.  

• Γηακφξθσζε έμη (6) ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ πξνβιέςεσλ πιεζπζκνχ, απαζρφιεζεο 

θαη ζέζεσλ εξγαζίαο γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ ελφηεηεο γηα ηα έηε 2030 θαη 2040, 

κε ζεψξεζε παξακέηξσλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ: (α) δεκνγξαθηθέο 

ηάζεηο, (β) κεηαλάζηεπζε απφ θαη πξνο ηελ Πεξηνρή Μειέηεο θαη ηάζεηο αιιαγήο ηφπνπ 

δηακνλήο κέζα ζηελ Πεξηνρή Μειέηεο, (γ) ηάζεηο εμέιημεο ηεο απαζρφιεζεο, (δ) 

πθηζηάκελε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, (ε) πθηζηάκελεο θαη ζεζκνζεηεκέλεο 

ρξήζεηο γεο θαη (ζη) ην ΡΘ. 
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Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πιεξνθνξηαθφ 

πιηθφ πνπ έρεη ζπιιερζεί ζηα πιαίζηα ηεο Φάζεο Α’. 

Οη εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζα μεθηλήζνπλ κε νξγαλσκέλε παξνπζίαζε απφ ηνλ 

Αλάδνρν ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ πξνβιέςεσλ κε ζηφρν ηελ επηινγή απφ ηελ Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο δχν ζελαξίσλ. Ζ Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ην πιηθφ ελεκέξσζεο - παξνπζίαζεο 

ηνπ Αλαδφρνπ, πηζαλφλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ 

παξνπζίαζε επί πιένλ ζηνηρείσλ, θαη ζα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο ηεο κε ηελ επηινγή δχν (2) 

ζελαξίσλ πξνβιέςεσλ πιεζπζκνχ, απαζρφιεζεο θαη ζέζεσλ εξγαζίαο ηα νπνία κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαη κε ζχλζεζε επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ. Καζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία ε Δπηηξνπή ζα αμηνινγεί ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα, o Αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζηελ δηάζεζή ηεο γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο. 

 

2. Δξειδίκεςζη ηυν Δπιλεγμένυν Πποβλέτευν 

Αληηθείκελν ηεο Δξγαζίαο απηήο είλαη ε εμεηδίθεπζε ησλ δχν (2) επηιεγκέλσλ ζελαξίσλ, κε ηελ 

έλλνηα φηη ζα γίλνπλ πξνβιέςεηο γηα ην ζχλνιν ησλ ζπληειεζηψλ ζρεδηαζκνχ ζε θάζε 

επηιεγκέλν ζελάξην. Οη πξνβιέςεηο γηα θάζε ελφηεηα θπθινθνξηαθψλ δσλψλ θαη γηα ηα έηε 

2030 θαη 2040 ζα αθνξνχλ ζηα εμήο: 

• κφληκν πιεζπζκφ, ζχλζεζε ειηθηψλ ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ (ηνπιάρηζηνλ 3 

θαηεγνξίεο), 

• κέγεζνο θαη ζχλζεζε ηεο απαζρφιεζεο (ηνπιάρηζηνλ 3 θαηεγνξίεο) 

• εμεηδίθεπζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε retail, non-retail, βαζηθέο θαη κε-βαζηθέο 

• κέζν κέγεζνο λνηθνθπξηνχ θαη θαηαλνκή αξηζκνχ λνηθνθπξηψλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο 

κεληαίνπ εηζνδήκαηνο, θαη  

• δείθηε ηδηνθηεζίαο I.Υ. νρεκάησλ. 

Οη πξνβιέςεηο γηα θάζε θπθινθνξηαθή δψλε αθνξνχλ ζηα εμήο: 

• πιεζπζκηαθή ρσξεηηθφηεηα (κέγηζηνο αξηζκφο αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα ζηεγαζηνχλ 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε θπθινθνξηαθή δψλε εθφζνλ εμαληιεζεί o ζεζκνζεηεκέλνο 

ζπληειεζηήο δφκεζεο γηα ηε ρξήζε γεο «θαηνηθία») θαη  

• βαζηθέο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηα έηε 2030 θαη 2040. 

 

3. Γημιοςπγία Βάζηρ Γεδομένυν 

Θα δεκηνπξγεζεί ςεθηαθή Βάζε Γεδνκέλσλ κε ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ πξνβιέςεσλ ζε 

επίπεδν θπθινθνξηαθήο δψλεο θαη ρσξηθήο ελφηεηαο θπθινθνξηαθψλ δσλψλ. ηελ πνξεία ησλ 

Δξγαζηψλ, ε ΑΜ ζα δψζεη νδεγίεο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. 
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11.3 Μεζνδνινγία 

Ο Αλάδνρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαιείηαη λα δηακνξθψζεη κεζν-καθξνπξφζεζκεο 

πξνβιέςεηο ησλ ζπληειεζηψλ ζρεδηαζκνχ, δειαδή ησλ βαζηθψλ πξνγξακκαηηθψλ κεγεζψλ ηνπ 

Ννκνχ Θεζζαινλίθεο (πιεζπζκφο, απαζρφιεζε θαη ζέζεηο εξγαζίαο). Οη πξνβιέςεηο ζα 

αθνξνχλ ζηα έηε 2030 θαη 2040 κε έηνο βάζεο ην 2020.  

Οη δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ησλ πξνβιέςεσλ απηψλ ζα αθνινπζήζνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ηα 

παξαθάησ βήκαηα: 

• Γηακφξθσζε δχν ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ ησλ ζπλνιηθψλ 

κεγεζψλ ηεο Υψξαο (πιεζπζκφο, απαζρφιεζε, ζέζεηο εξγαζίαο, ΑΔΠ) θαη ζηε 

ζπλέρεηα, βάζεη απηψλ, εθηίκεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπλνιηθψλ κεγεζψλ ηεο Πεξηνρήο 

Μειέηεο. 

• Τπνδηαίξεζε ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο ζε επηκέξνπο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ηηο ρσξηθέο 

Δλφηεηεο Κπθινθνξηαθψλ Εσλψλ (ΔΚΕ), νη νπνίεο ζα πξνέξρνληαη απφ νκαδνπνίεζε 

ησλ ΚΕ κε θξηηήξην ηα θαηά ην δπλαηφλ νκνηνγελή πνιενδνκηθά θαη θνηλσληθν-

νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γηακφξθσζε, γηα ηηο ΔΚΕ, ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ 

πιεζπζκνχ, απαζρφιεζεο θαη ζέζεσλ εξγαζίαο γηα θάζε ζελάξην ζπλνιηθψλ κεγεζψλ 

ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο. 

• Αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ έμη ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ πξνβιέςεσλ ζε επίπεδν ΔΚΕ 

θαη επηινγή δχν εμ απηψλ γηα ηα νπνία ζα γίλνπλ ιεπηνκεξείο πξνβιέςεηο φισλ ησλ 

ζπληειεζηψλ ζρεδηαζκνχ είηε ζε επίπεδν ΔΚΕ είηε ζε επίπεδν ΚΕ. 

• Δθηίκεζε ηεο κειινληηθήο δήηεζεο γηα κεηαθηλήζεηο κε βάζε ηα κεγέζε ησλ ζπληειεζηψλ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηα δχν επηιεγκέλα ζελάξηα θαη θαζνξηζκφο ηεο αλαγθαίαο κεηαθνξηθήο 

ππνδνκήο γηα ηελ Πεξηνρή Μειέηεο κέρξη ην έηνο 2040. 

Ζ παξνχζα κειέηε, βαζηδφκελε αθελφο ζηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηελ Φάζε Α’ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο θαη αθεηέξνπ ζην ζπκπιεξσκαηηθφ Πιεξνθνξηαθφ Τιηθφ (βι. παξάγξαθν 

9.1), δελ απνηειεί κειέηε πνιενδνκηθνχ ή ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο. Αληίζεηα, νη πξνβιέςεηο ησλ ζπληειεζηψλ ζρεδηαζκνχ ζα 

δηακνξθσζνχλ κε βάζε: 

• ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε φπσο ζα θαηαγξαθεί ζηα πιαίζηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ,  

• ηελ δπλακηθή πνπ έρεη αλαπηπρζεί σο πξνο ηα ζεκεξηλά κεγέζε θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο 

ζην ρψξν θαη  

• γεληθφηεξα ηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηνρήο 

Μειέηεο θαη ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο - ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δεκηνπξγνχλ 

ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα ή κεηνλεθηήκαηα πνπ έιθνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε. 

Δπί πιένλ, νη πξνβιέςεηο ζα εληάζζνληαη θαη ζα ππαθνχνπλ ζην πθηζηάκελν ζεζκηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην 

Θεζζαινλίθεο (ΡΘ), ηα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα (ΓΠ), ηνπο ζπληειεζηέο δφκεζεο, ηηο 
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Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΟΔ) θιπ. Ζ κειέηε δελ ζα πξνηείλεη παξεκβάζεηο, αιιά ζα 

εθηηκήζεη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ πινπνηνχκελσλ ή πξνγξακκαηηζκέλσλ ζήκεξα 

παξεκβάζεσλ ζηελ κειινληηθή αλάπηπμε. 

Ζ δηακφξθσζε ησλ πξνβιέςεσλ ησλ ζπληειεζηψλ ζρεδηαζκνχ ζα γίλεη ζε δχν ζηάδηα: 

1. Καηά ην πξψην ζηάδην ζα δηακνξθσζνχλ πξνβιέςεηο γηα ηα ζπλνιηθά κεγέζε 

πιεζπζκνχ, απαζρφιεζεο θαη ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Πεξηνρή Μειέηεο αθελφο θαη ζε επίπεδν 

ΔΚΕ αθεηέξνπ. Οη πξνβιέςεηο ζα δηακνξθσζνχλ ππφ ηε κνξθή «Δλαιιαθηηθψλ Δθηηκήζεσλ» 

(ελαξίσλ). Θα ππάξμνπλ επνκέλσο έμη ελαιιαθηηθέο εθηηκήζεηο δηαθνξνπνηνχκελεο: 

• σο πξνο ηα ζπλνιηθά κεγέζε ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο (δχν ζελάξηα, ζρεηηδφκελα κε ηηο 

αλακελφκελεο εμειίμεηο ζην ζχλνιν ηεο Υψξαο θαη ηα ζρεηηθά κεξίδηα ηεο Πεξηνρήο 

Μειέηεο) θαη  

• σο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ απηψλ κεγεζψλ ζηηο ΔΚΕ (ηξεηο ελαιιαθηηθέο 

θαηαλνκέο, δηακνξθνχκελεο κε βάζε αθελφο ηηο ηάζεηο ηνπ παξειζφληνο θαη ηε θπζηθή 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη αθεηέξνπ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ΔΚΕ γηα ηελ 

κειινληηθή αλάπηπμε πιεζπζκνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ). 

Οη πξνβιέςεηο ζην επίπεδν ησλ ΔΚΕ ζα αληηθαηνπηξίδνπλ νπζηαζηηθά ελαιιαθηηθέο 

δπλαηφηεηεο σο πξνο ηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο 

θαη ζα δηακνξθσζνχλ κε βάζε ηξεηο ελαιιαθηηθέο πξννπηηθέο: 

(α) φηη ζα αθνινπζεζνχλ θαη ζην κέιινλ νη ηάζεηο θαη ε δπλακηθή πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

έσο ζήκεξα 

(β)  φηη ε επίδξαζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ή πεξηνξηζκψλ ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο θαη δπλακηθήο ησλ επηκέξνπο ΔΚΕ ζα δηαθνξνπνηήζεη ηηο ηάζεηο ηνπ 

παξειζφληνο θαη ζα νδεγήζεη, θαηά πεξίπησζε, ζε κεγαιχηεξνπο ή κηθξφηεξνπο 

ξπζκνχο κειινληηθήο αλάπηπμεο, 

(γ) φηη ζα αθνινπζεζεί κηα ελδηάκεζε πξννπηηθή εμέιημεο. 

Οη έμη απηέο ελαιιαθηηθέο εθηηκήζεηο ζα ηεζνχλ ππφςε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ε νπνία ζα 

ζπζηαζεί εηδηθά κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη επηινγή δχν εμ απηψλ γηα ιεπηνκεξέζηεξε 

αλάιπζε. Ζ ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζα γίλεη κε ζρεηηθφ ηεχρνο ελεκέξσζεο ην 

νπνίν ζα ζπληάμεη ν Αλάδνρνο θαη ζα εγθξίλεη ε ΑΜ θαη κε ζρεηηθή παξνπζίαζε απφ ζηειέρε 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο ΑΜ θαη ζπδήηεζε επί φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ. 

2. Καηά ην δεχηεξν ζηάδην, γηα ηα δχν ελαιιαθηηθά ζελάξηα πνπ επηιέρζεθαλ, ζα 

δηακνξθσζνχλ πξνβιέςεηο ησλ ζπληειεζηψλ ζρεδηαζκνχ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ιεπηνκέξεηαο, 

φπσο παξαθάησ: 

• ην επίπεδν ησλ ΔΚΕ: 

• πλνιηθφο κφληκνο πιεζπζκφο 

• Μφληκνο πιεζπζκφο αλά νκάδεο ειηθηψλ 

• Απαζρφιεζε (θαηά ηφπν θαηνηθίαο) θαηά ηνκέα απαζρφιεζεο (πξσηνγελήο, 

δεπηεξνγελήο, ηξηηνγελήο) 
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• Θέζεηο εξγαζίαο (θαηά ηφπν εξγαζίαο): 

• Retail (ιηαληθφ εκπφξην, εζηηαηφξηα, μελνδνρεία) θαη non-retail (ινηπνί θιάδνη) 

• Βαζηθέο θαη κε βαζηθέο 

• Αξηζκφο λνηθνθπξηψλ θαηά θιηκάθην (κέζνπ κεληαίνπ) εηζνδήκαηνο 

• Ηδηνθηεζία Η.Υ. νρεκάησλ 

• ην επίπεδν ησλ ΚΕ: 

• Αξηζκφο βαζηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

• Πιεζπζκηαθή ρσξεηηθφηεηα 

12 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΝΑΡΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 
 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαγξαθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ έξγσλ ππνδνκήο φισλ ησλ 

Φνξέσλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε κεηαθνξηθή ππνδνκή ηεο ΠΜ, φπσο θαη θαηαγξαθή φισλ 

ησλ νδηθψλ θαη ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ πνπ, είηε πξνβιέπνληαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην (π.ρ. 

Ρπζκηζηηθφ ρέδην, ΓΠ), είηε έρνπλ κειεηεζεί, ή απιψο πξνηαζεί θαηά ην παξειζφλ απφ άιιεο 

κειέηεο, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ηειηθψο ε ζθνπηκφηεηα θαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο πινπνίεζεο 

απηψλ. 

Μεηά απφ κηα θαη’ αξρήλ αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ (ηερληθή εθηθηφηεηα, πνιενδνκηθά θξηηήξηα, 

θνηλσληθά θξηηήξηα, πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα θιπ) ζα δηακνξθσζνχλ δχν αξρηθά βαζηθά 

ζελάξηα (έλα αηζηφδνμν σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηε κέγηζηε 

εηθφλα ησλ έξγσλ ΓΜΜ, θαη έλα ζπληεξεηηθφ σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε, ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη έξγα ΓΜΜ α’ πξνηεξαηφηεηαο), ηα νπνία ζα δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην βαζκφ 

αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ Μεηξφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ησλ άιισλ ΓΜΜ (ηξακ, 

πξναζηηαθφο). Σα ζελάξηα απηά ειέγρνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πγθνηλσληαθνχ Μνληέινπ, 

αμηνινγνχληαη θαη κέζσ δηαδηθαζίαο βειηηζηνπνίεζεο δεκηνπξγνχληαη δεχηεξεο ή θαη ηξίηεο 

βειηησκέλεο εθδνρέο ησλ ζελαξίσλ απηψλ. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζελαξίσλ ζα γίλεη κέζσ δηεξεχλεζεο ησλ επηπηψζεσλ θάζε εθδνρήο ελφο 

ζελαξίνπ ππνδνκήο ζηα ζηνηρεία θηλεηηθφηεηαο ησλ θαηνίθσλ, ζπγθνηλσληαθήο εμππεξέηεζεο, 

επηπέδσλ εμππεξέηεζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα ειεγρζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ. ηα πιαίζηα ηεο 

δηεξεχλεζεο απηήο ζα δεκηνπξγεζνχλ ζπλνιηθνί δείθηεο απφδνζεο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

ειεγρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη νη απνθιίζεηο ή βειηηψζεηο ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο δείθηεο ηνπ έηνπο-βάζε 2020. 

 
ηνπο δείθηεο απηνχο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ νη παξαθάησ : 

 

α. Κηλεηηθφηεηα 

 

* Καηαλνκή κεηαθηλήζεσλ αλά κεηαθνξηθφ κέζν-ζπλνιηθφ κεξίδην Γ.. 

* Δπηβαηνψξεο αλά κέζν. 

* Δπηβαηνρηιηφκεηξα αλά κέζν. 
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* Ορεκαηνρηιηφκεηξα θαηά πεξηνρή (π.ρ. θεληξηθή πεξηνρή, ΠΘ, ΠΕ, θ.α.). 

* Ορεκαηνψξεο θαηά πεξηνρή. 

* Μέζν κήθνο κεηαθίλεζεο αλά κεηαθνξηθφ κέζν. 

* Πιήζνο θαη αξηζκφο κεηεπηβηβάζεσλ κεηαμχ ησλ κέζσλ. 

 

β. πγθνηλσληαθή Δμππεξέηεζε θαη Δπίπεδα Δμππεξέηεζεο Υξεζηψλ 

 

* Υηιηφκεηξα δηθηχσλ ΓΜΜ. 

* Πιεζπζκφο θαη ζέζεηο εξγαζίαο κε πξφζβαζε ζε ζηαζκνχο ησλ Μέζσλ ηαζεξήο 

Σξνρηάο (ΜΣ). 

* Μέζνο ρξφλνο θαη κέζε ηαρχηεηα κεηαθίλεζεο αλά κεηαθνξηθφ κέζν . 

* Μέζνο ρξφλνο βαδίζκαηνο θαη αλακνλήο ζε ζηάζεηο / ζηαζκνχο ησλ δεκνζίσλ κέζσλ. 

* πρλφηεηα κεηαθνξάο ζηα δεκφζηα κέζα. 

* Μέζνο δείθηεο θφξηνπ – ρσξεηηθφηεηαο (V/C) ζην νδηθφ δίθηπν θαηά πεξηνρή. 

* Γηαζηαπξψζεηο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζε επίπεδν θνξεζκνχ. 

* πλνιηθέο θαζπζηεξήζεηο ησλ νρεκάησλ θαη ζπλνιηθή θαζπζηέξεζε αλά φρεκα ζηηο 

δηαζηαπξψζεηο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 

 

γ. πλζήθεο Πεξηβάιινληνο 

 

Δθπνκπέο ξππαληψλ CO θαη TSP ζην νδηθφ δίθηπν αλά πεξηνρή. 

ε θάζε βήκα ηεο δηαδηθαζίαο βειηηζηνπνίεζεο, θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα κηαο εθδνρήο 

ελφο ζελαξίνπ ππνδνκήο, ζα ειέγρνληαη (κεηαμχ άιισλ) ηα εμήο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ρεδίνπ: 

 

 ε δήηεζε (θφξηηζε) γηα θάζε επηκέξνπο έξγν πνπ απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ησλ 

εμεηαδφκελσλ ζελαξίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλνιηθή εηθφλα θφξηηζεο θάζε κεηαθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, 

 

 ε νξζφηεηα σο πξνο ηελ αξρηθή επηινγή ηεο ηερλνινγίαο ζπζηεκάησλ γηα επηκέξνπο 

ζπγθνηλσληαθά έξγα (π.ρ. Σξακ αληί Μεηξφ θαη αληίζηξνθα), 

 

 ην επίπεδν εμππεξέηεζεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο απφ ηα επηκέξνπο λέα έξγα θάζε 

κεηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπλνιηθά (θαζπζηεξήζεηο, ηαρχηεηεο, ρξφλνο δηαδξνκήο, 

ζπρλφηεηα εμππεξέηεζεο, κεηεπηβηβάζεηο, θ.α.), 

 

 ην επίπεδν ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ε ζπλδπαζκέλε 

ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ (ζηαζκνί κεηεπηβίβαζεο, ηξνθνδνηηθέο γξακκέο 

ιεσθνξείσλ, park-and-ride, ιεσθνξεηφδξνκνη, θ.α.), 

 

 ε ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε φισλ ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ ηνπ Ννκνχ απφ πιεπξάο νδηθήο θαη 

ζπγθνηλσληαθήο εμππεξέηεζεο θαη πξνζπειαζηκφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θνηλσληθν-

νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ (πιεζπζκφο, ππθλφηεηα ζέζεσλ εξγαζίαο, 

εηζνδεκαηηθφ επίπεδν / ηδηνθηεζία ΗΥ). 
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Χο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ δχν αξρηθψλ βαζηθψλ ζελαξίσλ ππνδνκήο, 

ζα δηακνξθσζεί ηξίην ζελάξην ην νπνίν ζα ειεγρζεί, αμηνινγεζεί θαη βειηηζηνπνηεζεί 

αθνινπζψληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Σειηθά ην ζελάξην απηφ ζα 

απνηειέζεη ην Δπηιεγκέλν ρέδην Μεηαθνξψλ γηα ηε Θεζζαινλίθε θαη ζα εκπεξηέρεη ην ρέδην 

Αλάπηπμεο ηνπ Γηθηχνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο.  
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ΜΔΡΟ Γ: ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΟΝΖΖ 

ΜΔΛΔΣΖ 

13 ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 
 

Όιν ην παξαδνηέν πιηθφ ζα ππνβιεζεί ζε ζπκβαηηθή θαη ςεθηαθή κνξθή.  

Καηά ηελ Πξνθαηαξθηηθή Τπνβνιή θάζε θάζεο ηα ζηνηρεία ζε ζπκβαηηθή κνξθή ζα 

ππνβιεζνχλ ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα, ηα δε ζηνηρεία ζε ςεθηαθή κνξθή ζα ππνβιεζνχλ ζε 

δχν (2) αληίγξαθα θαη φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

Καηά ηελ Σειηθή Τπνβνιή θάζε θάζεο ηα ζηνηρεία ζε ζπκβαηηθή κνξθή ζα ππνβιεζνχλ ζε δέθα 

(10) αληίγξαθα, ηα δε ζηνηρεία ζε ςεθηαθή κνξθή ζα ππνβιεζνχλ ζε ηξία (3) αληίγξαθα θαη 

φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

13.1 ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΦΑΖ Α’ 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ γηα θάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο (4) 

έξεπλεο ((α) Έξεπλα Ννηθνθπξηψλ, (β) Έξεπλα Γεδεισκέλεο Πξνηίκεζεο, (γ) Απνγξαθή 

Κχξηνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ θαη Έξεπλα Μεηαθηλήζεσλ παξά ηελ Οδφ, (δ) Έξεπλα Μεηαθηλήζεσλ 

ζηα Γεκφζηα Μέζα Μεηαθνξάο) ηα εμήο:  

1. Όια ηα πξσηνγελή ζηνηρεία φισλ ησλ εξεπλψλ φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 5.7, 

6.8, 7.4 θαη 8.4 

2. Όιεο ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 5.7, 6.8, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.3.5, 8.2.6 θαη 8.3.7 ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή 

3. Σα πξντφληα επεμεξγαζίαο ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, δειαδή ηνπο Πίλαθεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 5.7, 6.8, 7.2.5, 7.2.6, 7.3.5, 8.2.6, 8.3.7 θαζψο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο κε ην 

Κχξην Οδηθφ Γίθηπν πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 7.2.3 θαη 7.2.4. 

4. Σνπο Υάξηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 7.4 θαη 8.4.  

5. Σα πιήξε απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ζε ηέζζεξηο (4) Σερληθέο Δθζέζεηο (κία Σερληθή 

Έθζεζε γηα θάζε έξεπλα) φπσο αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 5.7, 6.8, 7.4 θαη 8.4 

ζπλνδεπφκελεο απφ ηα θαηάιιεια Παξαξηήκαηα. 

Ζ θάζε Σερληθή Έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Σνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηελ δηεμαγσγή απηήο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίζηεθαλ. 

 χληνκε πεξηγξαθή ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δνκήο ηνπο (ζρεηηθά κε ην 

ζεκείν (2) παξαπάλσ). 

 Κξηηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ (ζρεηηθά κε ην ζεκείν 

(3) παξαπάλσ) θαζψο θαη ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο, κε ζαθή αλαθνξά ζηε 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε.  
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 πκπεξάζκαηα 

Σα πεξηερφκελα θάζε Σερληθήο Έθζεζεο ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ πξνθαηαβνιηθά απφ ηελ 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζχλνςε ζπκπεξαζκάησλ (Executive Summary).  

Όια ηα παξαδνηέα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζα πξέπεη λα δνζνχλ ζηελ Αηηηθφ Μεηξφ ζε CD ή 

DVD ή USB flash drive. 

1. Οη Βάζεηο Γεδνκέλσλ (βι. ππνζεκείσζε ζει 9) ζα πξέπεη λα είλαη ζε Microsoft Access. 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα δνζνχλ θαη ζε κνξθή SQL (dump tables, views, procedures θαη 

functions). Όινη νη πίλαθεο ησλ ΒΓ θαζψο θαη ηπρφλ πηλαθνπνηεκέλα αξρεία ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ Λεμηθφ Γεδνκέλσλ.  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζπλνιηθφ Γηάγξακκα Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ ησλ ΒΓ 

(κε ηνπο πίλαθεο, ηηο κεηαμχ ηνπο - ζπζρεηίζεηο - 1:1, 1:λ, λ:1, λ:λ - θαη ηα θιεηδηά ησλ 

κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεσλ). 

2. Σα θείκελα ζα πξέπεη λα είλαη ζε Microsoft Word. 

3. Σα ινγηζηηθά θχιια ζα πξέπεη λα είλαη ζε Microsoft Excel 

4. Σα ςεθηαθά γεσγξαθηθά ππφβαζξα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή παξαρζνχλ ζα πξέπεη 

λα δνζνχλ ππφ κνξθή Shape files ή ESRI Geodatabase. Σν ζχζηεκα αλαθνξάο ησλ 

γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ζα είλαη ην ΔΓΑ87. 

5. Οη Σερληθέο Δθζέζεηο ζα είλαη ζα πξέπεη λα δνζνχλ ππφ κνξθή PDF (ρσξίο θαλέλαλ 

πεξηνξηζκφ), πιήξεηο, κε ελζσκαησκέλα ηπρφλ δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα κέρξη κεγέζνπο 

Α3. 

6. Οη ράξηεο / ηα ζρέδηα θαζψο θαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ ζα παξαρζνχλ ζα πξέπεη λα 

δνζνχλ ππφ κνξθή PDF (ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ). 

7. Σπρφλ εθαξκνγέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ κεραλνγξάθεζε / 

αλάιπζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα δνζνχλ ππφ κνξθή πεγαίνπ θψδηθα ζπλνδεπφκελα 

απφ νδεγίεο εθηέιεζήο ηνπο. 

8. Γεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δεδνκέλα εηζφδνπ ζε εθαξκνγέο (πρ ζην 

ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, πγθνηλσληαθφ Μνληέιν ή αιινχ) ζα πξέπεη λα 

δνζνχλ ζηε κνξθή πνπ απηά ηα πξνγξάκκαηα ηα δέρεηαη. 

13.2 ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΦΑΖ Β’  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Φάζεο Β’ ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη Σερληθή Έθζεζε, ρέδηα θαη ηηο 

Βάζεηο Γεδνκέλσλ. 

13.2.1 πγθνηλσληαθφ Μνληέιν 

Ο Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη Βάζεηο Γεδνκέλσλ κε φια ηα ζηνηρεία – δεδνκέλα εηζαγσγήο θαη 

απνηειέζκαηα – ηνπ πγθνηλσληαθνχ Μνληέινπ (ΒΓ Κχξηνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ, Γηθηχσλ ΓΜΜ, 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, δσληθνχ ζπζηήκαηνο). Σα ζηνηρεία ζα αλαθέξνληαη ζην έηνο 

βάζεο 2020. 

Ζ Σερληθή Έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Μνληέινπ, ησλ επηκέξνπο 

ζηαδίσλ ηνπ, θαη ησλ αληίζηνηρσλ καζεκαηηθψλ πξνηχπσλ θαη αιγνξίζκσλ. Θα πεξηγξάθεηαη 
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αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο θαη ειέγρνπ ηνπ Μνληέινπ αλά ζηάδην, θαη ζα 

παξαηίζεληαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ππφ κνξθή πηλάθσλ. ε ράξηεο θαηάιιειεο θιίκαθαο 

ζα απεηθνλίδνληαη κεηαμχ άιισλ: 

 Εήηεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ αλά θχξην κέζν (ΗΥ, ΓΜΜ) 

 Φφξηηζε νδηθνχ δηθηχνπ 

 Φφξηηζε γξακκψλ ΓΜΜ 

13.2.2 Πξνβιέςεηο πληειεζηψλ ρεδηαζκνχ 

Τεσνική Έκθεζη 

Ζ Σερληθή Έθζεζε ζα παξνπζηάδεη ηα βαζηθά απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ Δξεπλψλ ηεο Φάζεο Α’, ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ Τιηθνχ, 

θαζψο θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ φζα 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 11.2. 

ηελ Σερληθή Έθζεζε ζα παξνπζηάδνληαη, ζα αλαιχνληαη θαη ζα ζρνιηάδνληαη: 

• ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε (έηνο βάζεο 2020) ζε ζρέζε θαη κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ είραλ 

γίλεη ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο Μειέηεο Μεηαθνξψλ θαη Κπθινθνξίαο γηα ηε Θεζζαινλίθε 

(ΟΡΘΔ, 2000) γηα ην ρξνληθφ νξίδνληα 2014+, 

• ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα πξνβιέςεσλ πιεζπζκνχ, απαζρφιεζεο θαη ζέζεσλ εξγαζίαο γηα 

ηα έηε 2030 θαη 2040, 

• ε αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ, 

• ε επηινγή ησλ πηζαλφηεξσλ ζελαξίσλ, 

• ε εμεηδίθεπζε ησλ επηιεγκέλσλ ζελαξίσλ θαη  

• νη πξνβιέςεηο γηα ην ζχλνιν ησλ ζπληειεζηψλ ζρεδηαζκνχ ζε επίπεδν ρσξηθψλ 

ελνηήησλ ή / θαη θπθινθνξηαθψλ δσλψλ. 

Σσέδια 

Δθηφο ησv ζρεδίσλ κεγέζνπο Α3 ή / θαη Α4, πoπ ζα είλαη ελζσκαησκέλα ζηεv Σερληθή Έθζεζε, 

απηή ζα ζπλνδεχεηαη θαη’ ειάρηζην απφ ηα παξαθάησ ρέδηα ζε κνξθή Άηιαvηα:  

• ρέδην ζε θιίκαθα 1:100.000 (1 πηvαθίδα κεγέζνπο 100 εθ. Υ 70 εθ. αλά ζελάξην θαη ζέκα) 

ηo νπoίo ζα θαιχπηεη φιε ηελ Πεξηνρή Μειέηεο θαη ζα παξνπζηάδεη κε θαηάιιειν ηξφπν 

γηα θάζε ρσξηθή ελφηεηα (θπθινθνξηαθψλ δσvψv) ηηο κεηαβνιέο πιεζπζκνχ, ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη δείθηε ηδηνθηεζίαο I.Υ. νρεκάησλ γηα ηεv ρξνληθή πεξίoδo 2020-2040. 

• ρέδην ζε θιίκαθα 1:100.000 (1 πηvαθίδα κεγέζνπο 100 εθ. Υ 70 εθ. αλά ζελάξην θαη ζέκα) 

ηo νπoίo ζα θαιχπηεη φιε ηελ Πεξηνρή Μειέηεο θαη ζα παξνπζηάδεη κε θαηάιιειν ηξφπν 

γηα θάζε θπθινθνξηαθή δψvε ηηο βαζηθέο ζέζεηο εξγαζίαο (γηα δχν ρξνληθνχο νξίδνληεο, 

2030 θαη 2040) θαη ηελ πιεζπζκηαθή ρσξεηηθφηεηα.  
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Βάζειρ Γεδομένυν 

Οη Βάζεηο Γεδνκέλσλ ζα πεξηέρνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 11.2, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 11.23. 

Δπηπιένλ, εηδηθφηεξα γηα ην Μ, ζα ππάξρεη μερσξηζηφ Γηάγξακκα Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ ζε 

φ,ηη αθνξά ηνπο πίλαθεο θαη ηα αξρεία πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηξέμεη απηφ, ησλ παξαγφκελσλ – 

ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ - πηλάθσλ θαη αξρείσλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη δηάγξακκα ξνήο ησλ 

εξγαζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ θαη παξαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ. 

13.2.3 Γηακφξθσζε ελαξίσλ Μεηαθνξηθήο Τπνδνκήο 

Τεσνική Έκθεζη 

ηελ Σερληθή Έθζεζε ζα παξνπζηάδνληαη, ζα αλαιχνληαη θαη ζα ζρνιηάδνληαη: 

 Ζ εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο δήηεζεο κεηαθηλήζεσλ γηα θάζε έλα νξίδνληα ζρεδηαζκνχ, 

δειαδή γηα ηα έηε 2030 θαη 2040, κε εθαξκνγή ηνπ πγθνηλσληαθνχ Μνληέινπ θαη ε 

ζπγθξηηηθή ζπζρέηηζε κε ηε δήηεζε κεηαθηλήζεσλ γηα ην έηνο-βάζε 2020. 

 Ζ κεζνδνινγία δηακφξθσζεο ησλ βαζηθψλ ζελαξίσλ κεηαθνξηθήο ππνδνκήο (δχν αξρηθά 

ζελάξηα θαη ην ηειηθφ ηξίην ζελάξην), επηινγή έξγσλ ππνδνκήο θαη κέηξσλ πνιηηηθήο αλά 

ζελάξην, έιεγρνο ησλ ζελαξίσλ κε εθαξκνγή ηνπ Μ. 

 Γηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ησλ ζελαξίσλ, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ζελαξίσλ θαη νη 

δείθηεο απφδνζεο αλά ζελάξην.  

 Δπηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ρεδίνπ Μεηαθνξψλ θαη ζπγθξηηηθή ζπζρέηηζε κε ην ζελάξην ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ην ζελάξην do-nothing. Αλάιπζε επαηζζεζίαο ηνπ ρεδίνπ 

Μεηαθνξψλ αθελφο σο πξνο ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ζρεδηαζκνχ αθεηέξνπ σο πξνο 

ελαιιαθηηθά κέηξα πνιηηηθήο.  

ε πίλαθεο θαη ζρέδηα κεγέζνπο Α3 ζα παξνπζηάδνληαη φια ηα ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζελαξίσλ ππνδνκήο πνπ εμεηάζζεθαλ θαζψο θαη ηνπ ρεδίνπ Μεηαθνξψλ. 

Σσέδια 

Δθηφο ησv ζρεδίσλ κεγέζνπο Α3 ή / θαη Α4, πoπ ζα είλαη ελζσκαησκέλα ζηεv Σερληθή Έθζεζε, 

απηή ζα ζπλνδεχεηαη θαη’ ειάρηζην απφ ηα παξαθάησ ρέδηα ζε κνξθή Άηιαληα, αλά ζελάξην 

κεηαθνξηθήο ππνδνκήο, ζε θαηάιιειε θιίκαθα:  

Γηα ην Οδηθφ Γίθηπν: 

 Υάξηεο Κφκβσλ–πλδέζκσλ πνπ ζα απεηθνλίδεη ηελ αλάιπζε ηνπ Κχξηνπ Οδηθνχ 

Γηθηχνπ ζηα θχξηα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία. ηνλ ράξηε απηφλ, ζα απεηθνλίδεηαη αθφκα ε 

ηεξάξρεζε ησλ νδψλ ηνπ Κχξηνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ, νη θαηεπζχλζεηο ησλ νδψλ, νη θφκβνη – 

ζεκαηνδνηνχκελνη, πξνηεξαηφηεηαο θαη ςεπδνθφκβνη, θαζψο επίζεο ζα επηζεκαίλνληαη 

νη αληζφπεδνη θφκβνη. 

 Υάξηεο θφξησλ νδηθνχ δηθηχνπ ζηνλ νπνίν ζα απεηθνλίδνληαη αλά νδηθφ ηκήκα θαη κε 

θαηάιιειν πάρνο ζπκβνιηζκνχ (θαη΄ αλαινγία ηεο ηηκήο θφξηνπ), αλά θαηεχζπλζε 

θπθινθνξίαο (εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ηεο νδνχ ζηελ πεξίπησζε ακθηδξφκσλ θαη ζηε 
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δεμηά κεξηά ηνπ άμνλα ηεο νδνχ κε βάζε ηε θνξά θαηεχζπλζεο ζηελ πεξίπησζε 

κνλνδξφκσλ), ν θφξηνο ζε ΜΔΑ θαη ε ηηκή ηνπ. 

Γηα ηα ΓΜΜ (Μεηξφ, ηξακ, πξναζηηαθφο, ιεσθνξεία): 

 Υάξηεο γξακκψλ Μεηξφ/Σξακ/Πξναζηηαθνχ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο δηαδξνκέο ησλ 

γξακκψλ, ηνπο ζηαζκνχο Μεηξφ/Σξακ/Πξναζηηαθνχ θαζψο θαη ηηο ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ 

κεηεπηβίβαζεο. 

 Υάξηεο θφξηνπ επηβαηψλ αλά ΜΣ (Μεηξφ ή ηξακ ή πξναζηηαθφ) ζηνλ νπνίν ζα 

απεηθνλίδνληαη αλά ηκήκα θαη κε θαηάιιειν πάρνο ζπκβνιηζκνχ (θαη’ αλαινγία ηεο 

ηηκήο θφξηνπ), αλά θαηεχζπλζε, ν θφξηνο επηβαηψλ θαη ε ηηκή ηνπ. 

 Υάξηεο Λεσθνξεηαθψλ γξακκψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο δηαδξνκέο, ηνπο θσδηθνχο 

αξηζκνχο ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ, ηηο αθεηεξίεο θαη ζηάζεηο ησλ αζηηθψλ 

ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ θαζψο θαη ηηο ζέζεηο ησλ επηβαηηθψλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ. 

 Υάξηεο θφξηνπ επηβαηψλ ησλ Λεσθνξεηαθψλ γξακκψλ ζηνλ νπνίν ζα απεηθνλίδνληαη 

αλά νδηθφ ηκήκα θαη κε θαηάιιειν πάρνο ζπκβνιηζκνχ (θαη΄ αλαινγία ηεο ηηκήο 

θφξηνπ), αλά θαηεχζπλζε θπθινθνξίαο, ν θφξηνο επηβαηψλ θαη ε ηηκή ηνπ. 

Βάζειρ Γεδομένυν 

Ο Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη Βάζεηο Γεδνκέλσλ κε φια ηα ζηνηρεία – δεδνκέλα εηζαγσγήο θαη 

απνηειέζκαηα – ηνπ πγθνηλσληαθνχ Μνληέινπ (ΒΓ Κχξηνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ, Γηθηχσλ ΓΜΜ, 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, δσληθνχ ζπζηήκαηνο), αλά ζελάξην ππνδνκήο πνπ ζα 

ειεγρζεί κε ην Μ.  

Δηδηθά γηα ην ρέδην Μεηαθνξψλ ζα δνζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ Μνληέινπ γηα φια ηα 

ζελάξηα/παξαιιαγέο ηνπ επηιεγκέλνπ ελαξίνπ πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

βειηηζηνπνίεζήο ηνπ θαζψο θαη γηα φια ηα ζελάξηα αλάιπζεο επαηζζεζίαο πνπ ζα 

δηεξεπλεζνχλ. 

14 ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΤΝΟΦΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ 
 

ην δηάγξακκα πνπ επηζπλάπηεηαη παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθφ Γεληθφ Υξνλνδηάγξακκα ησλ 

Δξγαζηψλ. Σν Γεληθφ Υξνλνδηάγξακκα είλαη δεζκεπηηθφ γηα ηνλ Αλάδνρν φζνλ αθνξά ηελ 

ρξνληθή δηάξθεηα ζπλνιηθά θαη ησλ επηκέξνπο Φάζεσλ Α’ θαη Β’, θαζψο θαη ηηο ππνβνιέο 

(πξνθαηαξθηηθέο θαη ηειηθέο). Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη εληφο δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ ν Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη, κε βάζε ην Γεληθφ Υξνλνδηάγξακκα, ην Αλαιπηηθφ 

Υξνλνδηάγξακκα Δξγαζηψλ. Σν Αλαιπηηθφ απηφ Υξνλνδηάγξακκα ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ 

ηελ ΑΜ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ. 

Με ην Αλαιπηηθφ Υξνλνδηάγξακκα ν Αλάδνρνο δεζκεχεηαη: (α) γηα ηνπο θαζαξνχο ρξφλνπο 

ζχληαμεο ησλ επηκέξνπο κειεηψλ γηα θάζε θάζε κειέηεο θαη (β) γηα ηα αθξηβή ζεκεία έλαξμεο 

ηεο κειεηεηηθήο δξάζεο θάζε θάζεο θαη ππν-θάζεο ηεο κειέηεο, έηζη ψζηε λα ηεξεζεί ε 

ζπλνιηθή πξνζεζκία. 
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Ο θαζαξφο ρξφλνο (ρσξίο ην ρξφλν εγθξίζεσλ κέρξη ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ησλ Δξγαζηψλ θαη 

δηνξζψζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ακηγψο 

κειεηεηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο είλαη είθνζη δχν (22) κήλεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δχν 

Φάζεηο ηνπ Έξγνπ Α’ θαη Β’ αιιειεπηθαιχπηνληαη κεξηθψο θαηά δχν (2) κήλεο. 

ην ηέινο θάζε κήλα ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη Μεληαία Έθζεζε Πξνφδνπ ζηελ νπνία ζα 

θαηαγξάθεηαη ε πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Υξνλνδηάγξακκα. ε 

πεξίπησζε φπνπ δηαπηζηψλνληαη ειιείςεηο, αξγνπνξίεο ή άιια πξνβιήκαηα, ν Αλάδνρνο ζα 

επηθαηξνπνηεί ην Αλαιπηηθφ Υξνλνδηάγξακκα ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα (αιιαγή 

θηλεηνπνίεζεο θιπ) ψζηε λα ηεξεζνχλ νη πξνζεζκίεο ππνβνιψλ ηνπ παξαδνηένπ πιηθνχ πνπ 

νξίδνληαη ζηε χκβαζε. Ζ επηθαηξνπνίεζε ζα πξέπεη λα ηχρεη έγθξηζεο απφ ηελ ΑΜ. 

14.1 Φάζε Α’ 

χκθσλα κε ην Γεληθφ Υξνλνδηάγξακκα ε Φάζε Α’ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη 

έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα δέθα (10) κήλεο.  

Ζ Φάζε Α’ ηνπ έξγνπ επηκεξίδεηαη ζε δχν ππν-θάζεηο, Α1 θαη Α2, σο εμήο: 

Ζ ππν-Φάζε Α1 πεξηιακβάλεη: 

• ηελ πξνεηνηκαζία ησλ Δξεπλψλ κε δηάξθεηα δχν (2) κήλεο, 

• ηελ δηεμαγσγή ησλ Δξεπλψλ κε δηάξθεηα ηξεηο (3) κήλεο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ππν-Φάζεο Α1, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πξνο πηζηνπνίεζε θαη 

έγθξηζε φια ηα πξσηνγελή ζηνηρεία ησλ ηεζζάξσλ Δξεπλψλ, ζε έληππε θαη κεραλνγξαθεκέλε 

κνξθή (Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη Φεθηαθά Τπφβαζξα). εκεηψλεηαη φηη ε δηεμαγσγή ησλ Δξεπλψλ 

ηεο Φάζεο Α’ εθηφο ηνπ δηαζηήκαηνο ηππηθήο πεξηφδνπ ζπληζηά ιφγν θαηαγγειίαο ηεο 

χκβαζεο. 

Ζ ππν-Φάζε Α2 πεξηιακβάλεη: 

• ηελ ζχληαμε ησλ Σερληθψλ Δθζέζεσλ θαη ησλ Άιισλ Παξαδνηέσλ ηεο Φάζεο Α’, κε 

δηάξθεηα πέληε (5) κήλεο. 

Ζ Πξνθαηαξθηηθή Τπνβνιή ηεο ππν-Φάζεο Α2 ζα γίλεη ζην ηέινο ησλ δέθα (10) κελψλ. 

Ζ ΑΜ ζα δψζεη ηα ζρφιηά ηεο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπκπιεξψζεηο ή δηνξζψζεηο εληφο 

είθνζη (20) εκεξψλ θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ Σειηθή Τπνβνιή ηεο Φάζεο Α’ ηνπ Έξγνπ. 

14.2 Φάζε Β’ 

Ζ Φάζε Β’ μεθηλά ηνλ έλαην (9ν) κήλα απφ ηελ Έλαξμε ησλ Δξγαζηψλ θαη έρεη ζπλνιηθή 

δηάξθεηα (θαζαξφο ρξφλνο) δεθαηέζζεξηο (14) κήλεο.  
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Ζ Φάζε Β’ ηνπ έξγνπ επηκεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ππνθάζεηο, Β1, Β2, Β3 θαη Β4, σο εμήο: 

Τπν-Φάζε Β1: Αλάπηπμε πγθνηλσληαθνχ Μνληέινπ, δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ. 

Τπν-Φάζε Β2: Πξνβιέςεηο πληειεζηψλ ρεδηαζκνχ, δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ. 

Οη ππν-Φάζεηο Β1 θαη Β2 μεθηλνχλ ηνλ ελδέθαην κήλα απφ ηελ Έλαξμε ησλ Δξγαζηψλ θαη 

εθπνλνχληαη παξάιιεια. ην ηέινο ηνπ κήλα 16νπ, νινθιεξψλνληαη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο θαη 

γίλεηαη ε Πξνθαηαξθηηθή Τπνβνιή ηνπο. 

Ζ ΑΜ ζα δψζεη ηα ζρφιηά ηεο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπκπιεξψζεηο ή δηνξζψζεηο εληφο 

είθνζη (20) εκεξψλ θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ Σειηθή Τπνβνιή ππν-Φάζεσλ Β1 θαη Β2. 

Τπν-Φάζε Β3: Γηακφξθσζε Δλαιιαθηηθψλ Γηθηχσλ Τπνδνκήο θαη Γεκηνπξγία Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ, δηάξθεηαο δέθα (10) κελψλ, κε έλαξμε εξγαζηψλ ηνλ 9ν κήλα απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο χκβαζεο. 

Τπν-Φάζε Β4: Αμηνιφγεζε ελαξίσλ Μεηαθνξηθήο Τπνδνκήο θαη Δπηινγή Βέιηηζηνπ ρεδίνπ 

Μεηαθνξψλ, δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ, κε έλαξμε εξγαζηψλ ηνλ 17ν κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο. 

ην ηέινο ηνπ κήλα 22νπ, νινθιεξψλνληαη νη εξγαζίεο ησλ ππν-Φάζεσλ Β3 θαη Β4 θαη γίλεηαη ε 

Πξνθαηαξθηηθή Τπνβνιή ηνπο. 

Ζ ΑΜ ζα δψζεη ηα ζρφιηά ηεο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπκπιεξψζεηο ή δηνξζψζεηο εληφο 

είθνζη (20) εκεξψλ θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ Σειηθή Τπνβνιή ππν-Φάζεσλ Β3 θαη Β4. 

Μεηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηεο Σειηθήο Τπνβνιήο, εληφο δηαζηήκαηνο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ, ζα γίλεη ε Οξηζηηθή Παξαιαβή ησλ Δξγαζηψλ. 
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Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΩΝ / ΓΗΑΡΚΔΗΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Φάζη Α': Αποηύπωζη Τθιζηάμενηρ Καηάζηαζηρ (10μ) 

1.1 Υπο-Φάζη Α1 : Γιεξαγυγή Δπεςνών 

1.2 Υπο-Φάζη Α2 : Τεσνικέρ Δκθέζειρ & Άλλα Παπαδοηέα 

2
Φάζη Β': Δκπόνηζη σεδίος Ανάπηςξηρ Γικηύος Μεηπό 

Θεζζαλονίκηρ (14μ)

2.1 Υπο-Φάζη Β1 : Ανάπηςξη Σςγκοινυνιακού Μονηέλος (6μ) 

2.2 Υπο-Φάζη Β2 : Πποβλέτειρ Σςνηελεζηών Σσεδιαζμού (6μ) 

2.3
Υπο-Φάζη Β3 : Γιαμόπθυζη Δναλλακηικών Γικηύυν Υποδομήρ & 

Γημιοςπγία ΒΓ  (10μ)
Β3+Β4

2.4
Υπο-Φάζη Β4 : Αξιολόγηζη Δναλλακηικών Σεναπίυν και Δπιλογή 

Βέληιζηος Σσεδίος Μεηαθοπών (6μ)


Γιάπκεια Δκπόνηζηρ Μελέηηρ (καθαπόρ σπόνορ): 22 μήνερ

Δκπόνηζη Φάζεων

Δκπόνηζη Τπο-Φάζεων

Α1 = Υποβολή Υπο-Φάσης Α1

Α2 = Υποβολή Υπο-Φάσης Α2

Β1+Β2 = Υποβολή Υπο-Φάσεων Β1 και Β2

Β3+Β4 = Υποβολή Υπο-Φάσεων Β3 και Β4

ΓΔΝΗΚΟ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ (ζε μήνερ)

Α1

Α2

Β1+Β2
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