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ΣΤΟΧΟΣ 

 
Η ποσοτικοποίηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων από τις 
λειτουργίες διανοµής αγαθών σε κεντρικές αστικές περιοχές.  
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

  • Αναλυτική αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης (βιβλιο- 
     γραφία, µετρήσεις, συνεντεύξεις, βάσεις δεδοµένων, κλπ) 
 
  • Υπολογισµός κυκλοφοριακής επιβάρυνσης σε επίπεδο 
     οδού και άξονα και προσοµοίωση κυκλοφορίας δικτύου 
     (χρήση προτύπων προσοµοίωσης) 
 
  • Κυκλοφοριακή επιβάρυνση από: 
     - την στάση των οχηµάτων διανοµής αγαθών 
     - την κυκλοφορία των βαρέων οχηµάτων 
 



 

ΕΞΕΤΑΣΘΕΙΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

  • τροφοδοσία καταστηµάτων τροφίµων 
 

  • τροφοδοσία εµπορικών καταστηµάτων 
 

  • µεταφορά δοµικών υλικών 
 

  • διακίνηση υγειονοµικού, νοσοκοµειακού υλικού 
 

  • µεταφορά υγρών καυσίµων 
 

  • αποκοµιδή απορριµµάτων 
 



 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ 
 
 
  Πέντε βασικά χαρακτηριστικά της στάσης: 
 

   • η διάρκεια της στάσης, 
 

   • η συχνότητα των στάσεων, 
 

   • ο χώρος στάσης, 
 

   • το µέγεθος του οχήµατος και  
 

   • ο τρόπος φορτο-εκφόρτωσης 
 



 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ
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ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ 
 

 Συχνότητα Μέσος χρόνος 
 Τροφοδοσίας κατάληψης οδοστρώµατος 
  από όχηµα τροφοδοσίας 
 οχήµατα ανά ώρα λεπτά ανά ώρα 
 Φορτηγά Φορτ.+ 

Ηµιφορτ. 
Φορτηγά Φορτ.+ Ηµιφορτ. 

Σούπερ Μάρκετ (ΣΜ) 1,8 3,8 34,8 59,5 
Καταστήµατα Τροφίµων 
(εκτός ΣΜ) 

0,6 0,9 0,8 1,0 

Εµπορικά καταστήµατα 0,1 0,4 0,1 0,5 
Φαρµακεία ∅ 0,4 ∅ 0,1 

∆ιανοµή Πετρελαίου 
θέρµανσης 
(Πολυκατοικίες) 

0,0 - 0,1 - 

 



 

 

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
 

   • Γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού 
    - αριθµός λωρίδων 
    - πλάτος λωρίδων 
    - ύπαρξη διασταυρώσεων 
    - κατά µήκος κλίση 
 

   • Συνολική σύνθεση της κυκλοφορίας 
 

   • Πυκνότητα της κίνησης των πεζών 
 
 



 

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

 Όλοι οι άξονες 

 ποσοστά στο σύνολο επιµέρους ποσοστά 

Φορτηγά ∆οµικών Υλικών 0,2% 18% 

Βυτιοφόρα 0,1% 11% 

Απορριµµατοφόρα 0,0% 2% 

Λοιπά Φορτηγά 0,8% 70% 

Σύνολο Φορτηγά 1,1%  

Σχολικά Λεωφορεία 0,2% 5% 

Λεωφορεία Μεταφ. Προσωπ. 0,2% 6% 

Πούλµαν 0,6% 15% 

Λοιπά Λεωφορεία 2,9% 75% 

Σύνολο Λεωφορεία 3,8%  

Van 4,4%  

Ηµιφορτηγά 1,6%  

ΤΑΞΙ 25,6%  

Ι.Χ. 63,5%  



 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

  • Τα φαινόµενα µακροκλίµακας της Πρωτεύουσας  
     (γενικευµένη κυκλοφοριακή συµφόρηση) καθορίζουν και 
     τον βαθµό επιβάρυνσης της κυκλοφορίας από τις 
     λειτουργίες διανοµής αγαθών.  
 

  • Ταυτόχρονα, τα φαινόµενα ανεξέλεγκτης στάσης βαρέων  
     οχηµάτων σε οποιοδήποτε σηµείο του οδικού δικτύου  
     επιδεινώνουν την γενικευµένη κυκλοφοριακή συµφόρηση. 
 

  • Η επιρροή της στάσης για φορτοεκφόρτωση ποικίλει 
     σηµαντικά τόσο ανάλογα των γεωµετρικών και  
     κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της οδού όσο και  
     ανάλογα της περιόδου της ηµέρας. 
 



 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

 • Ολοκληρωµένη πολιτική διαχείρισης της στάσης 
          και της στάθµευσης 

 
 • Μελέτες κυκλοφοριακών επιπτώσεων 

 
 • Προδιαγραφές χώρων στάσης οχηµάτων τροφοδοσίας 

 
 • Έξυπνο σχέδιο επιτήρησης της παράνοµης στάσης 

 
 • Περιορισµοί στα ωράρια τροφοδοσίας 

 
 • Αναπροσαρµογή του στόλου των οχηµάτων 

 
 • Αναπροσαρµογή του συστήµατος διανοµής 
 
 


