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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η αντιληπτή, από το επιβατικό κοινό, ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών των επιχει-

ρήσεων µεταφορών αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρο που επηρεάζει τη συ-

χνότητα χρήσης αλλά και το µεταφορικό τους έργο. Η αύξηση του µεταφορικού έργου 

είναι επίσης βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης µεταφορών. Ιδιαιτέρως όταν πρόκει-

ται για επιχειρήσεις αστικών µεταφορών, η αύξηση των µετακινήσεων µε αστικά λε-

ωφορεία συνεπάγεται µείωση του αριθµού µετακινήσεων µε ΙΧ αυτοκίνητα και ταξί, 

συνεπώς µικρότερη ατµοσφαιρική ρύπανση, µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρη-

σης, λιγότερη κατανάλωση καυσίµων, καλύτερη ποιότητα ζωής. Τέλος, σε ό,τι αφορά 

την οικονοµική βιωσιµότητα µια επιχείρησης µεταφορών, οι έννοιες αποδοτικότητα 

και αποτελεσµατικότητα είναι πρωταρχικής σηµασίας. Πρόκειται για τρεις διαφορετι-

κές παραµέτρους ή υπάρχει κάποια συσχέτιση µεταξύ τους και αν υπάρχει, πώς αυτή 

εκφράζεται και ποσοτικοποιείται; 
 

Αντιληπτή από τους επιβάτες

ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών

Συνολική απόδοση

των δηµόσιων συγκοινωνιών

Μεταφορικό έργο

των δηµόσιων συγκοινωνιών

Οργάνωση των

δροµολογίων

Καθαριότητα και κλιµατισµός

των λεωφορείων

Ενηµέρωση – πληροφόρηση

επιβατικού κοινού

Επάρκεια και άνεση

των εγκαταστάσεων

Ασφάλεια

Αποδοτικότητα

Αποτελεσµατικότητα

 
 

Στόχος της µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της συσχέτισης µετα-

ξύ των εννοιών ποιότητα υπηρεσιών, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα, αύξηση 

µεταφορικού έργου επιχειρήσεων µεταφορών. Αντικείµενο µελέτης και ανάλυσης εί-

ναι ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. 

Στο πρώτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση 

της έννοια της ποιότητας υπηρεσιών στις αστικές συγκοινωνίες. Παρουσιάζεται η πολιτι-

κή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αντικείµενα των αστικών συγκοινωνιών, καθώς και τα 

διάφορα εργαλεία διαχείρισης της ποιότητας (κύκλος ποιότητας, µέθοδοι αυτοαξιολόγη-

σης, συγκριτική µέτρηση επιδόσεων, εγγύηση εξυπηρέτησης και καταστατικοί χάρτες, 

έρευνες ερωτηµατολογίου, κ.λπ.). ∆ίνονται οι βασικές αρχές διαχείρισης της ποιότητας 

στις αστικές συγκοινωνίες ενώ παρουσιάζονται και διάφορες εφαρµογές συστηµάτων 

διαχείρισης ποιότητας στις αστικές συγκοινωνίες διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών. 
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Η παρουσίαση της οργάνωσης των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή της 

πόλης της Θεσσαλονίκης αλλά και των περιχώρων αποτελεί αντικείµενο του δευτέρου 

κεφαλαίου. Πραγµατοποιείται µια σύντοµη ιστορική αναδροµή της οργάνωσης του 

ΟΑΣΘ, αναλύονται τα στοιχεία του µεταφορικού του έργου (επιβάτες, δροµολόγια, 

µέση πληρότητα, µέση ταχύτητα δροµολογίων, κ.λπ.), ενώ παρουσιάζονται τα συ-

στηµάτων διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών αλλά και πληροφόρησης του επιβατικού 

κοινού που λειτουργούν στον ΟΑΣΘ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται Έρευνα Ερωτηµατολογίου για την αποτί-

µηση της αντιληπτής, από το επιβατικό κοινό, ποιότητας προσφερόµενων, από τον 

ΟΑΣΘ, υπηρεσιών. Συµπληρώνονται, από το επιβατικό κοινό, και επεξεργάζονται, µε 

τη βοήθεια της ανάλυσης παραγόντων (factor analysis) 300 ερωτηµατολόγια και 

προσδιορίζονται οι πέντε κύριες συνιστώσες που συνθέτουν την έννοια της αντιλη-

πτής από το επιβατικό κοινό ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών του ΟΑΣΘ. Οι συνι-

στώσες αυτές είναι οι: 1) οργάνωση των δροµολογίων, 2) καθαριότητα και κλιµατισµός 

– αερισµός λεωφορείων, 3) ενηµέρωση – πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, 4) επάρ-

κεια και άνεση των εγκαταστάσεων (εντός του λεωφορείου αλλά και στις στάσεις),               

5) ασφάλεια. Λαµβάνοντας δε υπόψη ότι το 96,0% των ερωτηθέντων αποκρίθηκε ότι η 

βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών θα οδηγήσει σε αύξηση του 

βαθµού χρησιµοποίησης των υπηρεσιών του ΟΑΣΘ, καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντικός 

και χρήσιµος ο σαφής προσδιορισµός της έννοιας της ποιότητας υπηρεσιών, όπως προέ-

κυψε από την ανάλυση παραγόντων κυρίων συνιστωσών. 

Η αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων συγκοινωνιών είναι 

πολύ σηµαντικές παράµετροι στην οικονοµική βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Κάθε 

επιχείρηση αστικών µεταφορών θα επιθυµούσε να γνωρίζει ποιές λεωφορειακές 

γραµµές λειτουργούν περισσότερο αποδοτικά από κάποιες άλλες και ποιές περισσό-

τερο αποτελεσµατικά. Η διασάφηση των όρων αποδοτικότητα, αποτελεσµατικότητα, 

συνολική απόδοση καθώς και η παρουσίαση των τεχνικών µέτρησης της αποδοτικό-

τητας, της αποτελεσµατικότητας και της συνολική απόδοση µε τη µέθοδο της Περι-

βάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων (DEA) είναι αντικείµενο του τετάρτου κεφαλαίου. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο εφαρµόζεται η µέθοδος της Περιβάλλουσας Ανάλυσης 

∆εδοµένων σε όλες τις λεωφορειακές γραµµές του ΟΑΣΘ. Αποδεικνύεται ότι η αύ-

ξηση του µεταφορικού έργου µιας επιχείρησης µεταφορών σχετίζεται µε τη βελτίωση 

της αποτελεσµατικότητας και προϋποθέτει κάποιες υποχωρήσεις σε ό,τι αφορά την 

κατανάλωση εισροών (αριθµό δροµολογίων, κατανάλωση καυσίµων, ανθρωποώρες 

εργασίες) ώστε να µεγιστοποιηθούν οι εκροές (µεταφερόµενοι επιβάτες). Αντιθέτως, 

επιδίωξη «εξορθολογισµού» των δαπανών λειτουργίας µέσω µόνο της µείωσης του α-

ριθµού δροµολογίων και του προσωπικού, ενώ θα είχε θετικά αποτελέσµατα σε ό,τι 

αφορά την αποδοτικότητα της επιχείρησης, θα είχε ωστόσο αρνητικά αποτελέσµατα σε 

ό,τι αφορά την αποτελεσµατικότητά της και αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής 

εντός των πόλεων (αύξηση χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτου, περισσότερες εκποµπές καυσαε-

ρίων, κυκλοφοριακή συµφόρηση, έλλειψη χώρων στάθµευσης, κ.λπ.).  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι δυο από τις πέντε συνιστώσες που συνθέτουν την έννοια 

της ποιότητας υπηρεσιών στις αστικές συγκοινωνίες είναι η οργάνωσης των δροµολογί-

ων (σχετίζεται µε τη συχνότητα δροµολογίων) και η επάρκεια και άνεση των εγκαταστά-

σεων (σχετίζεται µε τον αριθµό λεωφορείων), θα µπορούσε να διατυπωθεί ότι η βελτίωση 

της ποιότητας υπηρεσιών σχετίζεται άµεσα και θετικά µε την έννοια της αποτελεσµατικό-

τητας, η οποία αποτελεσµατικότητα σχετίζεται άµεσα και θετικά µε την αύξηση του µετα-

φορικού έργου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 

Η έννοια της Ποιότητας στις δηµόσιες αστικές συγκοινωνίες 
 

 

1.1  Ορισµός 
 

∆εν είναι εύκολο να οριστεί η ποιότητα στις µεταφορές µε έναν απλό και σύντοµο 

ορισµό, διότι είναι µια σχετική έννοια η οποία εξαρτάται από τη συσχέτιση µεταξύ 

των τριών στοιχείων: στόχοι, µέσα και αποτελέσµατα. Ωστόσο, στο αντικείµενο των 

δηµόσιων συγκοινωνιών, οι στόχοι για τις δηµόσιες υπηρεσίες δεν είναι πάντα ακρι-

βείς, τα αποτελέσµατα εξαρτώνται από την αντίληψη του χρήστη και η παροχή υπη-

ρεσιών σπανίως είναι στο επίπεδο που θα ήταν ικανοποιητικό.  

Συνεπώς µέχρι σήµερα (2008), δεν έχει διατυπωθεί ένας ακριβής ορισµός που 

να οριοθετεί, να περιγράφει και να αναλύει τις βασικές συνιστώσες που συνθέτουν 

την έννοια της ποιότητας στον τοµέα των αστικών συγκοινωνιών. Οι χρήστες, έχο-

ντας τακτική και περιοδική επαφή µε το χώρο των δηµόσιων αστικών συγκοινωνιών, 

διαµορφώνουν και εξελίσσουν καθηµερινώς την άποψή τους σχετικά µε τις παρεχό-

µενες υπηρεσίες. Ωστόσο, οι χρήστες συχνά αδυνατούν να ιεραρχήσουν µε σειρά 

σπουδαιότητας τις συνιστώσες που συνθέτουν την έννοια «ποιοτικές αστικές συγκοι-

νωνίες», ενώ η διαφορά µεταξύ της προσφερόµενης, από την πλευρά των παρόχων 

υπηρεσιών αστικών συγκοινωνιών, και της αντιλαµβανόµενης, από την πλευρά των 

χρηστών – πελατών, ποιότητας υπηρεσιών είναι σηµαντική. 

 

1.2  Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αντικείµενο των αστι-

κών συγκοινωνιών - Συσχετισµός µε άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές 
 

Στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επανειληµµένως διαπιστωθεί και διατυ-

πωθεί ότι οι δηµόσιες συγκοινωνίες πρέπει να διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό ρόλο 

σε ένα µελλοντικό σύστηµα µεταφορών, στοχεύοντας σε περιβαλλοντική και όχι µό-

νο οικονοµική βιωσιµότητα. Αυτή η συνειδητοποίηση έχει ιστορία τουλάχιστον µιας 

δεκαετίας και ένα υπόβαθρο που δεν στηρίζεται αποκλειστικά και µόνο στις περιβαλ-

λοντικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τους αέριους ρύπους που προκαλούνται από την 

αυξανόµενη κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Αντιθέτως, προσδοκάται ότι και σε άλ-

λους τοµείς οι δηµόσιες συγκοινωνίες θα συµβάλουν σε µια καλύτερη ποιότητα ζωής 

στις ευρωπαϊκές πόλεις, όπως για παράδειγµα στην αύξηση της κινητικότητας των 

ατόµων και ειδικότερα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, στη µείωση των ατυχηµάτων 

εντός αστικών περιοχών, στη µείωση των χαµένων ανθρωποωρών λόγω κυκλοφορια-

κής συµφόρησης, κ.λπ., (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1990). 

Σε διάφορα επίσηµα έγγραφα που δηµοσιεύονται κατά τη διάρκεια των τελευ-

ταίων ετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο στη 

µελλοντική ανάπτυξη των δηµόσιων µέσων µεταφοράς. Το 1990 η Επιτροπή δηµοσίευσε 

την «Πράσινη Βίβλο για το Αστικό Περιβάλλον», (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-

των, 1990), εξετάζοντας µια ευρεία σειρά προβληµάτων που γενικά αντιµετώπιζαν οι 
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αστικές περιοχές. Η Πράσινη Βίβλος κατέληξε στο συµπέρασµα ότι «αν και ήταν γνωστό 

προ πολλού ότι οι δηµόσιες συγκοινωνίες συµβάλλουν στη µείωση της αστικής κυκλοφορί-

ας, µόνο λίγες πόλεις έχουν πετύχει µετατόπιση της ισορροπίας από τη µεµονωµένη στη 

δηµόσια µεταφορά, σε κάποιο σεβαστό βαθµό». Η Πράσινη Βίβλος θεωρεί σε µεγάλο 

βαθµό υπεύθυνη για αυτήν την αποτυχία την αδυναµία του σχεδιασµού των χρήσεων 

γης, που οδηγεί σε δυσµενείς συνθήκες για την εισαγωγή οικονοµικά αποδοτικών δηµό-

σιων συγκοινωνιών. Εντούτοις, υπάρχει ένα σχόλιο για την ανάγκη βελτιωµένης υπηρε-

σίας, εξυπηρέτησης και επενδύσεων στα οχήµατα των δηµόσιων συγκοινωνιών. Ωστόσο, 

µόλις το 1995, ο ρόλος των πελατών των δηµόσιων µεταφορών, σε ό,τι αφορά τον καθο-

ρισµό και τη µέτρηση της ποιότητας και των προτύπων, αναγνωρίζεται ρητά σε ένα πολι-

τικό έγγραφο. Αυτό γίνεται στην Πράσινη Βίβλο εξετάζοντας συγκεκριµένα τα δηµόσια 

ζητήµατα µεταφοράς, (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1995).  

Το 2001 δηµοσιεύθηκε η Λευκή Βίβλος για την πολιτική µεταφορών µε τίτλο: 

«Η Ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το 2010 – Η ώρα των επιλογών» (Ε-

πιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001). Σε αυτό το έγγραφο περιγράφεται και 

συζητείται ένα σηµαντικό σύνολο µέτρων. Υποστηρίζεται καταρχήν ότι µπορούν να 

υπάρξουν λόγοι έναρξης µιας κοινής ευρωπαϊκής συζήτησης µε στόχο την εκµετάλ-

λευση και διαχείριση των καταγεγραµµένων εµπειριών. Η έννοια της «καλύτερης 

πρακτικής» (δηλαδή της συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων) προτείνεται ως αποδοτικό 

εργαλείο αξιολόγησης των διαφόρων συστηµάτων και επιχειρήσεων µεταφορών. Η 

Λευκή Βίβλος του 2001 είναι σαφώς βασισµένη σε µια πελατοκεντρική προοπτική, 

µε έµφαση στην καθιέρωση προτύπων και την ποιότητα υπηρεσιών. Μια από τις και-

νοτόµες προτάσεις στη Λευκή Βίβλο είναι η εγγύηση των δικαιωµάτων των χρηστών, 

σε ένα συγκεκριµένο, αναµενόµενο επίπεδο προτύπων για κάθε ταξείδι. Τέτοιοι "µη-

χανισµοί προστασίας επιβατών" προτείνεται να εισαχθούν καταρχήν στις σιδηροδρο-

µικές και τις θαλάσσιες µεταφορές και µακροπρόθεσµα και στις υπηρεσίες αστικής 

µεταφοράς. 

Η ιδιαίτερη σηµασία των αστικών συγκοινωνιών στην καθηµερινότητα των 

πολιτών αλλά και στην αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος οδήγησαν την 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην αναθεώρηση – συµπλήρωση της Πρά-

σινης Βίβλου και στη δηµοσίευση, το Σεπτέµβριο του 2007, δέσµης ιδεών, προτάσε-

ων και δράσεων µε τίτλο «Πράσινη Βίβλος: ∆ιαµόρφωση νέας παιδείας αστικής κι-

νητικότητας» στην οποία για πρώτη φορά θίγονταν καίρια ζητήµατα που αφορούν 

την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών αστικών συγκοινωνιών, (Επιτροπή των Ευ-

ρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2007). ∆ιαµορφώθηκε έτσι µια νέα συλλογιστική για την α-

στική κινητικότητα που αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της χρήσης όλων των µέσων 

µεταφοράς και στην οργάνωση της συντροπικότητας µεταξύ των διαφόρων µέσων 

µαζικής µεταφοράς (τραµ, µετρό, λεωφορείο) και µεταξύ των διαφόρων ιδιωτικών 

τρόπων µεταφοράς (αυτοκίνητο, µοτοσικλέτα, ποδήλατο, βάδισµα), ενώ τίθενται 

πλέον και ζητήµατα που αφορούν την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες καθώς και αλλά θέµατα που άπτονται της ποιότητας υπη-

ρεσιών των αστικών συγκοινωνιών. 

 

1.3  Το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο παροχής αστικών δηµόσιων συ-

γκοινωνιών 
 

Οι µεταφορές αποτελούν µια σηµαντική συνιστώσα των παραγωγικών δραστηριοτή-

των καθώς, (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2007): 
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� Ετησίως πραγµατοποιούνται 1000 έως 1300 µετακινήσεις ανά κάτοικο µε κά-
ποιο από τα διαθέσιµα µέσα µεταφοράς. 

� Περίπου 500 δισεκατοµµύρια ταξίδια πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο στην Ε.Ε. 

 

Ειδικότερα οι αστικές δηµόσιες συγκοινωνίες διαδραµατίζουν ένα ζωτικό ρό-

λο στην καθηµερινή ζωή των πολιτών, καθώς, (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-

των, 2007): 

• Το 60% των Ευρωπαίων ζουν σε αστικές περιοχές. 

• Σχεδόν το 85% περίπου του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης παράγεται σε αστικές περιοχές. 

• Η ατµοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση εντείνονται κάθε χρόνο. Η αστική 

κυκλοφορία ευθύνεται για το 40% των εκποµπών CO2 και για το 70% των εκ-

ποµπών άλλων ρύπων από τις οδικές µεταφορές. 

• Σε όλη την Ευρώπη, η αύξηση της κίνησης στα αστικά κέντρα έχει ως αποτέ-

λεσµα το επαναλαµβανόµενο φαινόµενο της συµφόρησης και πολυάριθµες 

αρνητικές συνέπειες από άποψη χαµένου χρόνου και περιβαλλοντικής όχλη-

σης. Η ευρωπαϊκή οικονοµία χάνει κάθε χρόνο περίπου 100 δισεκατοµµύρια 

ευρώ, δηλαδή το 1% του ΑΕΠ της Ε.Ε., εξαιτίας του φαινοµένου αυτού. 

• Ο αριθµός τροχαίων ατυχηµάτων µέσα στις πόλεις αυξάνεται κάθε χρόνο: σή-

µερα, το ένα στα τρία θανατηφόρα ατυχήµατα σηµειώνεται σε αστική περιοχή 

και τα πρώτα σε σειρά θύµατα είναι τα πιο ευάλωτα άτοµα, δηλαδή οι πεζοί 

και οι ποδηλάτες. 

• Κάθε κάτοικος έχει την επιλογή χρήσης διαφορετικών µέσων. Επιλογή του 

ενός ή του άλλου µέσου βασίζεται σε έννοιες όπως η διαθεσιµότητα, η ποιό-

τητα, η τιµή και η φήµη. 

• Οι κάτοικοι όλων των κοινωνικο-οικονοµικών οµάδων αξιολογούν όλο και 

περισσότερο τις παραµέτρους εξυπηρέτησης του πελάτη ολοένα και περισσό-

τερο σε κάθε πλευρά της ζωής τους. 

• Η "προστιθέµενη αξία" των οργανωµένων και αποδοτικών τοπικών δηµόσιων 

συγκοινωνιών ωφελεί σηµαντικά τα άτοµα και την κοινωνία. 

• Οι δηµόσιες συγκοινωνίες µπορεί να θεωρηθούν ως µια επιχείρηση που βοηθά 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη βιωσιµότητα της εργασίας και στη δυ-

ναµική της ανάπτυξης.  

• Η αποτελεσµατική αστική διαβίωση απαιτεί αξιόπιστα, αποδοτικά, φιλικά σε 

χρήση πολλαπλών µέσων δηµόσια συστήµατα µεταφορών. 

• Ένας κόσµος που κινείται σε πραγµατικό χρόνο χρειάζεται και υπηρεσίες σε 

πραγµατικό χρόνο, έτσι είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί η "ευπάθεια" των α-

στικών δηµόσιων συγκοινωνιών. 

 

Πολλές έρευνες ερωτηµατολογίου έχουν πραγµατοποιηθεί σε διάφορες χώρες 

µε σκοπό τον εντοπισµό των προβληµάτων που ανακύπτουν στο µετακινούµενο κατά 

τη διάρκεια µιας µετακίνησης, (Πίνακας 1.1). Ζητούµενο για τις εταιρίες παροχής µε-

ταφορικών υπηρεσιών είναι η ελαχιστοποίηση των προβληµάτων αλλά και η µείωση 

και διαχείριση της δυσαρέσκειας του µετακινούµενου – πελάτη. 
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Πίνακας 1.1 Προβλήµατα που ανακύπτουν σε ένα µετακινούµενο κατά τη διάρκεια µε-

τακίνησής του µε µέσα µαζικής µεταφοράς και προκαλούµενος βαθµός δυσαρέσκειας  

(κλίµακα 0÷6, 0: πλήρης ικανοποίηση, 6: πλήρης δυσαρέσκεια). 

Φάση ταξειδιού και πρόβληµα που ανακύπτει 
Βαθµός 

δυσαρέσκειας 

Οργάνωση ταξειδιού: δυσκολία πληροφορίας δροµολογίων, αβε-

βαιότητα ως προς τις τιµές και ενδεχόµενες µεταβολές τους 
3,5 

∆ιαδροµή µέχρι το σταθµό: θα πρέπει να µετακινηθεί κανείς είτε µε τα 

πόδια προς περιοχές συχνά ανασφαλείς ορισµένες ώρες της ηµέρας είτε 

µε τα χαµηλής ποιότητας δηµόσια µέσα µεταφοράς (λεωφορείο, µετρό) 

είτε µε το Ι.Χ., οπότε θα έχει το πρόβληµα στάθµευσης 

4,6 

Εντός του σταθµού: αγορά εισιτηρίου, πιθανή αναµονή στην ουρά, 

δύσκολος προσανατολισµός προς την αποβάθρα, αισθητική όχι ευ-

χάριστη, προβλήµατα κατά την άνοδο των κλιµάκων 

3,1 

Αναµονή: στην αποβάθρα-στάση ή στο συρµό-όχηµα 2,4 

Τροχαίο υλικό: µη ευχάριστη αισθητική, προβλήµατα καθαριότητας, 

έλλειψη κλιµατισµού 
2,5 

Ανταπόκριση: ακόµη και η πιο αποτελεσµατική και σύντοµη αντα-

πόκριση προκαλεί δυσαρέσκεια στον επιβάτη, καθώς αναγκάζεται 

να µεταφέρει τις αποσκευές του και να αναµένει 

4,5 

∆ιαδροµή εντός του νέου σταθµού: καθώς οι θέσεις είναι συνήθως 

κατειληµµένες, δυσκολία στην ανεύρεση θέσης, ταξείδι µε αγνώ-

στους, αλλαγή περιβάλλοντος 

2,1 

Εντός του σταθµού: χώρος συχνά άγνωστος, προβλήµατα µε τις α-

ποσκευές, αµφιβολία αν είναι ο σωστός σταθµός 
2,5 

∆ιαδροµή µέχρι τον τελικό προορισµό: έλλειψη προσανατολισµού, 

κίνδυνος να χαθεί κανείς, δυσκολία ανεύρεσης ταξί ή του κατάλλη-

λου δηµόσιου µέσου µεταφοράς 

3,2 

 

Πηγή: European Conference of Ministers of Transport, 1999. 
 

Ο τοµέας των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών είναι ζωτικής σηµασίας για 

την ευηµερία της Ε.Ε. συνολικά. Η ικανότητα των ανθρώπων να κινηθούν µέσα στην 

Ε.Ε. έχει αυξηθεί ιδιαίτερα πρόσφατα λόγω της µείωσης των νοµικών περιορισµών 

και την απλοποίηση των διαδικασιών. Περαιτέρω εξελίξεις αναµένονται στο εγγύς 

µέλλον. Αυτό οδηγεί σε προσδοκίες για µια σηµαντική αύξηση κινητικότητας στις 

επόµενες δεκαετίες. Αν οι αρχές και οι φορείς λειτουργίας των αστικών συγκοινω-

νιών χειριστούν τις πολιτικές τοπικών δηµόσιων συγκοινωνιών µε µη αποτελεσµατι-

κό τρόπο προς την κατεύθυνση εξυπηρέτησης του χρήστη - πελάτη, αυτό µπορεί να 

οδηγήσει σε: 

♦ Μείωση της συχνότητας των δροµολογίων. 

♦ Απώλεια µεταφορικού έργου. 

♦ Προσωπικό που πληρώνεται µε το χαµηλότερα δυνατό µισθό. 

♦ Πεπαλαιωµένο τροχαίο υλικό (λεωφορεία, συρµοί, κ.λπ.). 

♦ Ελλιπείς συνθήκες εξυπηρέτησης και πληροφόρησης του κοινού. 
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Επίσης, η υποδοµή διασύνδεσης πολλαπλών µεταφορικών µέσων (διαλειτουργι-

κότητα, interoperability) διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο. Ωστόσο, η ανάπτυξη των 

ιδιωτικών µεταφορικών µέσων (Ι.Χ. αυτοκίνητο) καθιστά απαραίτητο για τις δηµόσιες 

συγκοινωνίες να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα τους µε τους ακόλουθους τρόπους: 

− κατευθύνοντας τη διαχείριση προς τον πελάτη παρά προς την παραγωγή, 

− θέτοντας την ποιότητα και τα συστήµατα που κατευθύνονται σε αυτήν, ένα εργα-

λείο αλλαγής προς όφελος του προσωπικού, των πελατών, των µετόχων και δια-

χειριστών του τοµέα των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών, 

− ενθαρρύνοντας τις καινοτοµίες και την αποτελεσµατική διάδοση της "βέλτι-

στης πρακτικής", 

− αυξάνοντας τη συνολική χρήση των δηµόσιων συγκοινωνιών µε την διευκό-

λυνση της χρήσης πολλαπλών µέσων, όπου ο πελάτης µπορεί να επιλέξει µέ-

σα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

− εφαρµόζοντας κατάλληλες αρχές και υιοθετώντας µια ποιοτική προσέγγιση, οι 

τοπικές δηµόσιες συγκοινωνίες θα πρέπει να "προκαλέσουν" τους πραγµατικούς 

τους ανταγωνιστές, παρά να "πολεµούν" τον ίδιο τον εαυτό τους. 

 

1.4  Η Έννοια της Ποιότητας στις ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες 
 

1.4.1 Τα εργαλεία διαχείρισης ποιότητας 

∆ιαφορετικά εργαλεία σκοπεύουν να διευκολύνουν την κατανόηση της ιδέας της 

ποιότητας και των συνεχών διαδικασιών βελτίωσης: 

� Ο κύκλος ποιότητας, 

� Οι µέθοδοι αυτοαξιολόγησης, 

� Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων, 

� Η τυποποίηση και η πιστοποίηση, 

� Οι ποιοτικές συνεργασίες, 

� Η εγγύηση εξυπηρέτησης και οι καταστατικοί χάρτες υπηρεσιών, 

� Το πλαίσιο ποιότητας CEN. 

 

1.4.2 Ο κύκλος ποιότητας 

Ο κύκλος ποιότητας, (Σχήµα 1.1) πρέπει να είναι προσανατολισµένος στον πελάτη 

και όχι στην παραγωγή. Ο κύκλος ποιότητας είναι: 

− µια δυναµική διαδικασία βελτίωσης, 

− µια αρχή που µπορεί να εφαρµοστεί σε επίπεδο συστήµατος καθώς και µέσα 

στο ίδιο το σύστηµα, 

− ένας τρόπος καθορισµού του απαιτούµενου επιπέδου εξυπηρέτησης καθώς και 

των προτεραιοτήτων για αλλαγή. 
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Αναµενόµενη

ποιότητα

Αντιληπτή

ποιότητα

Μέτρηση

ικανοποίησης

του πελάτη

Επιθυµητή

ποιότητα

Παρεχόµενη

ποιότητα

Μέτρηση

απόδοσης

της επιχείρησης

Πελάτες (χρήστες µεταφορικών

υπηρεσιών, κάτοικοι πόλεων)

Παροχείς υπηρεσιών (Επιχειρήσεις

µεταφορών, αρµόδια υπουργεία, 

Αστυνοµία, ∆ηµοτικές αρχές, κ.λπ.)
 

Σχήµα 1.1. Ο κύκλος ποιότητας και το επίπεδο δηµόσιων συγκοινωνιών.  

Πηγή: AFNOR, 2008, Parasuraman et al., 1988. 
 

Ο κύκλος ποιότητας προκύπτει από µια σειρά αλληλεπιδράσεων µεταξύ δύο 

συνιστωσών µε σαφώς διακριτές και πολλές φορές διαφορετικές απόψεις: των πελα-

τών (χρήστες µεταφορικών υπηρεσιών) και των προµηθευτών (παροχείς µεταφορι-

κών υπηρεσιών και λοιποί εµπλεκόµενοι φορείς). Είναι επίσης βασισµένος σε τέσσε-

ρις διακριτές συγκριτικές µετρήσεις επιδόσεων: 

◊ Αναµενόµενη ποιότητα, (Σχήµα 1.2): Είναι το επίπεδο ποιότητας που προσδο-
κάται από τον πελάτη και µπορεί να καθοριστεί από την άποψη των ρητών και 

αναµενόµενων προσδοκιών. Το επίπεδο ποιότητας που αναµένεται από τον 

επιβάτη µπορεί να οριστεί ως το ποσό διάφορων σταθµισµένων ποιοτικών 

κριτηρίων. 

◊ Στοχοθετηµένη ποιότητα, (Σχήµα 1.3): Αφορά το επίπεδο ποιότητας που ο Φο-
ρέας λειτουργίας στοχεύει να παρέχει στους επιβάτες. Εξαρτάται από το επί-

πεδο ποιότητας που αναµένεται από τους επιβάτες, τις εσωτερικές και εξωτε-

ρικές πιέσεις, τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς και την απόδοση των α-

νταγωνιστών. 

 

  

Σχήµα 1.2. Αναµενόµενη ποιότητα.  Σχήµα 1.3. Στοχοθετηµένη ποιότητα. 
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◊ Παρεχόµενη ποιότητα, (Σχήµα 1.4): Είναι το επίπεδο ποιότητας που επιτυγχά-
νεται σε καθηµερινή βάση υπό κανονικούς όρους λειτουργίας. Οι δυσλειτουρ-

γίες υπηρεσιών, ανεξαρτήτως εάν είναι ευθύνη του Φορέα ή όχι, λαµβάνονται 

υπόψη. 

◊ Αντιληπτή ποιότητα, (Σχήµα 1.5): Είναι το επίπεδο ποιότητας που γίνεται αντι-
ληπτό από τους επιβάτες κατά τη διάρκεια των µετακινήσεών τους. Εντούτοις, 

ο τρόπος που οι επιβάτες αντιλαµβάνονται την υπηρεσία εξαρτάται από την 

προηγούµενη προσωπική εµπειρία τους µε την υπηρεσία ή µε σχετικές υπηρε-

σίες, από όλες τις πληροφορίες που λαµβάνουν για την υπηρεσία, όχι µόνο τις 

παρεχόµενες από την επιχείρηση αλλά και τις πληροφορίες που προέρχονται 

από άλλες πηγές, κ.λπ. 

 

    

Σχήµα 1.4. Παρεχόµενη ποιότητα  Σχήµα 1.5. Αντιληπτή ποιότητα 

 

Οι τέσσερις παραπάνω συγκριτικές µετρήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για να ορίσουν τέσσερα κρίσιµα "κενά" στο σχεδιασµό των υπηρεσιών: 

� το κενό ανάµεσα στην αντιληπτή και αναµενόµενη ποιότητα, 

� το κενό ανάµεσα στην αναµενόµενη και στοχοθετηµένη ποιότητα, 

� το κενό ανάµεσα στη στοχοθετηµένη και παρεχόµενη ποιότητα, 

� το κενό ανάµεσα στην παρεχόµενη και αντιληπτή ποιότητα. 

 

Η βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και της ποιότητας σηµαίνει 

τον περιορισµό των παραπάνω κενών, λαµβάνοντας υπόψη ότι η υπερποιότητα δεν 

είναι ποιότητα. 

 

1.4.3 Μέθοδοι αυτοαξιολόγησης 

Πρόκειται για µεθόδους και προσεγγίσεις οι οποίες είναι βασισµένες στην έννοια του 

“µετρώ για να βελτιώνω” µε στόχο να επιφέρουν συνεχείς διαδικασίες βελτίωσης στο 

σύστηµα. Η αυτοαξιολόγηση είναι ένας πρακτικός τρόπος για τις επιχειρήσεις µετα-

φορών να µετρούν τις αποδόσεις τους και από το σηµείο αυτό να τις βελτιώνουν µε 

την προσαρµογή του οργανωτικού συστήµατός τους. Η αυτοαξιολόγηση καθιστά τη 

σύγκριση δυνατή τόσο στην εξέλιξη του χρόνου όσο και µε άλλες επιχειρήσεις µετα-

φορών.  
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1.4.4 Το µοντέλο αυτοαξιολόγησης EFQM 

Το EFQM, (European Foundation for Quality Management), αναπτύσσει εδώ και 

αρκετά έτη ένα αποτελεσµατικό µοντέλο αυτοαξιολόγησης για την ποιοτική διαχεί-

ριση σε επίπεδο µιας επιχείρησης ή ενός συστήµατος παραγωγής. Το EFQM καθο-

ρίζει την αυτοαξιολόγηση ως "µια αυστηρή εξέταση στον οργανισµό σας και τη βαθ-

µολόγησή του σε σύγκριση µε ένα ιδανικό ή ένα µοντέλο (το µοντέλο EFQM σε αυτήν 

την περίπτωση). Τα αποτελέσµατα δείχνουν τα δυνατά σηµεία του οργανισµού και τις 

περιοχές για βελτίωση και παρέχουν τη βάση για µελλοντικές στρατηγικές και βελτιω-

τικά σχέδια", (EFQM, 2008). 

Το µοντέλο EFQM συλλέγει εννέα πηγές διαχειριστικών στοιχείων και προ-

τείνει µια σταθµισµένη µέθοδο αξιολόγησης, (Σχήµα 1.6). Οι εννέα πηγές διαχειρι-

στικών δεδοµένων που διαιρούνται σε δυο πεδία: τις ικανότητες - δυνατότητες και 

τα αποτελέσµατα. ∆εδοµένου ότι συνίσταται σε µια µέθοδο εργασίας βασισµένη 

στη αυτοαξιολόγηση, παρουσιάζεται υπό τη µορφή ερωτήσεων.  

 

Ηγεσία:

10%

∆ιαχείριση

ατόµων: 9%

Πολιτική και

Στρατηγική: 8%

Πηγές: 9%

∆ιαδι-

κασίες:

14%

Ικανοποίηση

ατόµων: 9%

Ικανοποίηση

πελάτη: 20%

Επίπτωση στην

κοινωνία: 6%

Επιχειρη-

σιακά

αποτε-

λέσµατα:

15%

ΑποτελέσµαταΑποτελέσµατα: 50%: 50%ΙκανότητεςΙκανότητες -- ∆υνατότητες∆υνατότητες: 50%: 50%
 

Σχήµα 1.6. Το µοντέλο αυτοαξιολόγησης της EFQM στις µεταφορές.  

Πηγή: EFQM, 2008. 
 

Στον τοµέα των δηµόσιων συγκοινωνιών, η αυτοαξιολόγηση µπορεί βεβαίως 

να οδηγήσει σε µια βελτιωµένη γνώση αποδόσεων συστηµάτων και επιχείρησης. Ε-

ντός του συστήµατος των µεταφορών, αδυναµίες µπορούν να εντοπιστούν: 

◊ στο συντονισµό ηγεσίας και συστηµάτων: Η κατανοµή των ευθυνών µεταξύ δι-

αφορετικών οργανισµών (“Ποιός κάνει τί;”) δεν καθορίζεται πάντα και αυτό 

µπορεί να οδηγήσει σε επαναλήψεις προσπαθειών.  

◊ στην πολιτική και στρατηγική: Η πολιτική και στρατηγική των µεταφορών δεν 

συντονίζεται ή ενσωµατώνεται πάντοτε εγκαίρως στο χρόνο και στο χώρο. Η 

σηµασία των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών στην πολιτική κινητικότητας 

δεν γίνεται πάντα κατανοητή. Ο αστικός τοµέας των δηµόσιων συγκοινωνιών 

δεν προσφέρει µια ενοποιηµένη εικόνα των συµπληρωµατικών µέσων µετα-

φοράς που διατίθεται στο κοινό. 

◊ στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού: Από αυτή την άποψη, ένα σηµα-

ντικό ζήτηµα προκύπτει: "Αν οι εργαζόµενοι του αστικού τοµέα των δηµόσι-

ων συγκοινωνιών λαµβάνουν επαρκείς ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης". 
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◊ στην ικανοποίηση του πελάτη: Η ικανοποίηση των πελατών µετριέται κυρίως 

στο επίπεδο του Φορέα λειτουργίας: "Η υπηρεσία που παρέχεται από το Φο-

ρέα εκπληρώνει τις προσδοκίες των χρηστών;", "Τι γίνεται µε τη µέτρηση της 

ικανοποίησής τους µε το σύστηµα των µεταφορών;", "Τι γίνεται µε τις προσ-

δοκίες µετόχων, µη χρηστών και δυνητικών χρηστών;". 

◊ στα επιχειρησιακά αποτελέσµατα: Τα επιχειρησιακά αποτελέσµατα πρέπει να 

µετρηθούν στο επίπεδο του Φορέα λειτουργίας αλλά όχι συνολικά στο επίπε-

δο του συστήµατος. Τα εργαλεία µέτρησης δεν είναι πάντα διαθέσιµα και 

πρέπει να αναπτυχθούν για να επιτρέψουν την ακριβέστερη µέτρηση των απο-

τελεσµάτων του συστήµατος. 

◊ στον αντίκτυπο στην κοινωνία: Όπως µε τα επιχειρησιακά αποτελέσµατα, υπάρ-

χει µια ανάγκη να αναπτυχθούν εργαλεία µέτρησης για το αντίκτυπο του συ-

στήµατος µεταφορών στο περιβάλλον του. Η κυκλοφοριακή συµφόρηση και η 

ρύπανση έχουν γίνει τώρα ένα πολύ ευαίσθητο θέµα που κυριαρχεί στις πόλεις. 

 

1.4.5 Το µοντέλο EQUIP 

Το µοντέλο EQUIP ανέπτυξε µια µέθοδο αυτοαξιολόγησης για δηµόσιους συγκοινω-

νιακούς φορείς, σαν πρώτο βήµα για µια διαδικασία συγκριτικής µέτρησης επιδόσε-

ων, (Geerlings et al. 2005). Ο Πίνακας 1.2 παρουσιάζει την οµαδοποίηση των θεµά-

των και τον αριθµό δεικτών, οι οποίοι προσµετρώνται ώστε να αξιολογηθεί η οµάδα, 

ανά οµάδα. 

 

Πίνακας 1.2. Οι Οµάδες ∆εικτών του EQUIP. 

Οµάδα Τίτλος Οµάδας 
Αριθµός 

δεικτών 

1 Εταιρικό προφίλ 21 

2 Εξωτερικές επιδράσεις στο φορέα 13 

3 Εισόδηµα και τιµολογιακή πολιτική 9 

4 Ενεργητικό / Χρησιµοποίηση της  

παραγωγικής ικανότητας 

8 

5 Αξιοπιστία 5 

6 Κόστος παραγωγής 3 

7 Απόδοση Εταιρίας 4 

8 Τεχνική απόδοση 6 

9 Ικανοποίηση εργαζόµενου 12 

10 Ικανοποίηση πελάτη 7 

11 Ασφάλεια 3 

Σύνολο: 91 

Πηγή: EQUIP, 2000. 
 

Οι δείκτες εταιρικού προφίλ (οµάδα 1) παρέχουν το υπόβαθρο για την επιλογή 

των φορέων, καθώς περιγράφουν το πώς µια επιχείρηση οργανώνεται και το επίπεδο 
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διείσδυσης µέσα στην περιοχή λειτουργίας της. Μερικές πτυχές του προφίλ της επι-

χείρησης µπορούν να περιορίσουν την επιλογή των πιθανών συνεργατών, π.χ. το µέ-

γεθος και η θέση της περιοχής λειτουργίας, ο τύπος και ο αριθµός ανταγωνιστών (αν 

υπάρχουν), κ.λπ.  

Οι εξωτερικές επιδράσεις στο Φορέα (οµάδα 2) σχηµατίζουν ένα βασικό σύ-

νολο δεικτών για τον καθορισµό της αξιολόγησης συνεργασιών σε ένα περαιτέρω 

βήµα. Η επιρροή του εξωτερικού κόσµου στον οποίο ο Φορέας παρέχει την υπηρεσία 

του µπορεί να είναι σηµαντική για την απόδοση αυτού. Αυτό ισχύει ειδικά εάν η σύ-

γκριση γίνεται σε διεθνές επίπεδο και οι φορείς προέρχονται από διαφορετικό περι-

βάλλον, µε ποικίλους βαθµούς κανονισµών και επιχορηγήσεων. Επιπλέον, το νοµικό 

και λειτουργικό περιβάλλον µπορεί να ποικίλει αρκετά µεταξύ των χωρών. 

Τα έσοδα και η δοµή κοµίστρου (οµάδα 3), αναφέρονται στους δείκτες που 

καθορίζουν την τιµολογιακή πολιτική του Φορέα. Αυτό περιλαµβάνει µια γενική πε-

ριγραφή των κοµίστρων για ορισµένες αποστάσεις, µαζί µε µία εξέταση στους πιο 

λεπτοµερείς δείκτες, όπως η σχέση µεταξύ του κόστους των ιδιωτικών και δηµόσιων 

συγκοινωνιών, η αναλογία µεταξύ των απλών και µηνιαίων εισιτηρίων καθώς και η 

µη πληρωµή των κοµίστρων.  

Η χρησιµοποίηση των οχηµάτων και του εργατικού δυναµικού είναι το κλειδί 

στη χρηµατοοικονοµική απόδοση ενός Φορέα δηµόσιων συγκοινωνιών (οµάδα 4). Οι 

σηµαντικότεροι δείκτες είναι εκείνοι που εξετάζουν την πληρότητα των οχηµάτων, το 

χρόνο που παίρνει για τους επιβάτες να επιβιβαστούν στο όχηµα, τη χρησιµοποίηση 

του στόλου οχηµάτων και των οδηγών και την απόσταση που διανύεται µε τα οχήµα-

τα που δεν παράγουν έσοδα. 

Ακόµα κι αν ένας Φορέας χρησιµοποιεί τα περιουσιακά του στοιχεία του σω-

στά, η απόδοσή του µπορεί να εµποδιστεί από χαµηλή αξιοπιστία (οµάδα 5). Παρα-

δείγµατος χάριν, οι υπηρεσίες είναι πιθανόν να καθυστερήσουν ή να εγκαταλειφθούν 

στην προέλευση ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και ο Φορέας µπορεί να έχει δυσκο-

λία στη διατήρηση της προγραµµατισµένης χρονοαπόστασης. 

Οι δείκτες δαπανών παραγωγής (οµάδα 6) µετρούν πόσο αποτελεσµατικά ο 

Φορέας είναι σε θέση να παρέχει την υπηρεσία µε τα διαθέσιµα µέσα. Αυτοί οι δεί-

κτες εξαρτώνται από τις νοµισµατικές µονάδες. Η χρήση τους περιορίζεται καθώς το 

οικονοµικό λειτουργικό πλαίσιο πρέπει να είναι παρόµοιο για τους φορείς που συ-

γκρίνονται µεταξύ τους.  

Οι περισσότεροι από τους δείκτες απόδοσης επιχείρησης (οµάδα 7) ταιριά-

ζουν περισσότερο στο εθνικό παρά στο διεθνές επίπεδο. Οι δείκτες που επιλέγονται 

για να µετρήσουν την απόδοση της επιχείρησης δίνουν µια ευρεία επισκόπηση, όπως 

η επιβατική κίνηση, το συνολικό λειτουργικό κέρδος ή απώλεια, η απόδοση λειτουρ-

γίας, το περιθώριο καθαρού κέρδους και η κάλυψη του επιτοκίου. Οι τάσεις πρέπει να 

µετρούνται για µία περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. 

Υπάρχουν δύο µέρη στην τεχνική απόδοση (οµάδα 8): αφενός, οι δείκτες που 

έχουν επιπτώσεις άµεσα στην οδική απόδοση, π.χ. κατανάλωση καυσίµων, εκποµπές, 

αξιοπιστία και η εγκατάσταση των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων διευκολύνσεων 

που βοηθούν την κινητικότητα επιβατών. Αφετέρου, εξετάζεται το τρέχον πρόγραµµα 

συντήρησης. 

Τα περισσότερα από τα µέτρα ικανοποίησης των υπαλλήλων (οµάδα 9) µπο-

ρεί να αξιολογηθούν από το Φορέα, χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες από τα αρχεία 

της επιχείρησης.  
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Ο καλύτερος και σχεδόν ο µόνος τρόπος να αποκτηθούν οι σχετικές πληρο-

φορίες για την ικανοποίηση πελατών (οµάδα 10) είναι η διενέργεια έρευνας στους 

επιβάτες δηµόσιων συγκοινωνιών. Τα αποτελέσµατα ερευνών µπορούν να συγκρι-

θούν µε την εικόνα που ο Φορέας έχει για την απόδοση του, απλά µε το να ζητηθεί 

από τον Φορέα η συµπλήρωση των ίδιων ερωτηµατολογίων όπως µε τους πελάτες. 

Εκτός από τις απόψεις πελατών, οι δείκτες σταθερών µέτρων είναι επίσης σχετικοί 

για την άσκηση αξιολόγησης, π.χ. ο αριθµός καταγγελιών και δυνατότητας πρόσβα-

σης των οχηµάτων. 

Η ασφάλεια (οµάδα 11) καλύπτει την πραγµατική ασφάλεια κυκλοφορίας του 

Φορέα και την ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος. ∆ίνει τον αριθµό συµβά-

ντων (εµπλοκών) στο δρόµο, µαζί µε τον αριθµό τραυµατισµών που υφίστανται οδη-

γοί και επιβάτες. 

 

1.4.6 Συγκριτική µέτρηση επιδόσεων 

Ο όρος συγκριτική µέτρηση επιδόσεων είναι αντικείµενο συζήτησης στον τοµέα των 

µεταφορών εδώ και πολλά χρόνια. Οι έννοιες ‘Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων’, ‘Α-

ξιολογώ’, ‘Αξιολόγηση’, και ‘Καλύτερη πρακτική’, οι οποίες πολύ συχνά στον τοµέα 

των µεταφορών χρησιµοποιούνται εναλλακτικά, στην πραγµατικότητα είναι τέσσερις 

απολύτως διαφορετικές έννοιες που δεν είναι αντίστοιχες, (Geerlings et al. 2005). 

Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων είναι ένα πρότυπο τελειότητας ή επιτεύγµατος 

έναντι άλλων παρόµοιων πραγµάτων που πρέπει να µετρηθούν ή να κριθούν. Κάτι που 

είναι αντάξιο προς µίµηση. Επίσης η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων είναι µια διαδικασί-

α. Είναι ο τρόπος µε τον οποίο προσπαθούµε να εντοπίσουµε ένα επίπεδο απόδοσης σε 

µια ορισµένη περιοχή που είναι ανώτερη της δικής µας. Επιγραµµατικά, η συγκριτική 

µέτρηση επιδόσεων στις µεταφορές είναι µια διαδικασία, (Geerlings et al. 2005):  

◊ Υπολογισµού του τι θα αξιολογηθεί, 

◊ Εύρεσης του τι είναι η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων (ποια είναι τα πρότυπα 
της τελειότητας), 

◊ Καθορισµού του πώς επιτυγχάνεται (ποιες µέθοδοι ή διαδικασίες παράγουν 
εκείνα τα αποτελέσµατα), 

◊ Απόφασης του ποιες αλλαγές στις επιχειρησιακές πρακτικές µας θα µας επι-
τρέψουν να εκπληρώσουµε ή ακόµα και να υπερβούµε το όριο σύγκρισης 

(benchmark),  

◊ Της βέλτιστης πρακτικής που είναι ο τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό 
το οριακό επίπεδο απόδοσης. 

 

Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων σε µια εταιρεία παροχής µεταφορικών υπη-

ρεσιών µπορεί να περιγραφεί ως συστηµατική σύγκριση της απόδοσης µιας οργάνω-

σης ως προς:  

− άλλα τµήµατα ή θυγατρικές εταιρίες (εσωτερική αξιολόγηση),  

− άλλους οργανισµούς, ανταγωνιστές ή κορυφαίες βιοµηχανικές επιχειρήσεις 

(εξωτερική αξιολόγηση).  
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Ο βασικός στόχος της συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων είναι η στήριξη πάνω 

στην επιτυχή εµπειρία άλλων οµοειδών επιχειρήσεων. Η ιδέα είναι απλή: ο αποδοτι-

κότερος τρόπος να εφαρµοστεί η αλλαγή είναι µε την εκµάθηση από τη θετική εµπει-

ρία άλλων οργανισµών. Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων των κορυφαίων επιχειρή-

σεων σε παρόµοιο τύπο δραστηριότητας και µε παρόµοιες διαδικασίες εργασίας µπο-

ρεί να βοηθήσει έναν οργανισµό να προσδιορίσει την πρακτική πίσω από την επιτυχί-

α, ώστε να προσαρµοστεί στις ανάγκες της. Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων είναι 

ένας τρόπος διαχείρισης που αναπτύσσει µια συνεχή τακτική βελτίωσης. Είναι ένα 

ιδανικό εργαλείο για να επιτύχει την αποδοτικότερη χρήση των στοιχείων συµπερι-

φοράς, µειώσεις δαπανών καθώς επίσης να βελτιώσει την ποιότητα υπηρεσιών. 

Με την συγκριτική µέτρηση επιδόσεων σε διαρκή βάση, µια επιχείρηση µετα-

φορών προσπαθεί πάντα να συµβαδίσει µε τις πιο πρόσφατες και καλύτερες πρακτι-

κές στο πεδίο του αντί της στήριξής του σε παρωχηµένες ή ουτοπικές ιδέες. Η συ-

γκριτική µέτρηση επιδόσεων πραγµατοποιείται πάντοτε µε την πρόθεση της βελτίω-

σης. Η ανάλυση µπορεί να στραφεί στα προϊόντα, τις διαδικασίες ή/και τα αποτελέ-

σµατα. Με το να κάνει αυτό, ο οργανισµός συγκεντρώνει τις πληροφορίες για βελτί-

ωση και τις ιδέες, οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν στην καλύτερη απόδοση. Η δια-

δικασία συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων όχι µόνο σχεδιάζει, ταξινοµεί και συγκρίνει 

τα συλλεχθέντα στοιχεία, αλλά επίσης οργανώνει µια δυναµική διαδικασία ανταλλα-

γής που γίνεται ένας ισχυρός καταλύτης για την αλλαγή. Τα οφέλη προέρχονται από 

το γεγονός ότι, (Išoraitė, 2004): 

� ενθαρρύνει και επιτρέπει τη διαχείριση της αλλαγής µέσω της εφαρµογής της 

καινοτοµίας και των καλύτερων διαδικασιών, 

� οδηγεί στην αυξανόµενη ικανοποίηση των πελατών, 

� µακροπρόθεσµα, η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων µπορεί να είναι εξαιρετικά 

σηµαντική για τον καθορισµό των στρατηγικών στόχων και τον προσδιορισµό 

των προγραµµάτων για την επίτευξή τους, 

� αυξάνει τη συνειδητοποίηση αυτού που γίνεται και πόσο καλά γίνεται. Η αξι-

ολόγηση µπορεί να είναι επιτυχής επειδή απαιτεί σηµαντική αυτοανάλυση και 

κίνητρα, 

� αποµακρύνει ευθυνόφοβες στάσεις συµπεριφοράς. 

 

Ο πυρήνας της διαδικασίας συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων είναι η σύγκρι-

ση µε άλλους. Υποθέτοντας το παράδειγµα µιας πόλη, έστω D το όνοµα της πόλης 

αυτής, που επιδιώκει να βελτιώσει τις παρεχόµενες υπηρεσίας αστικών µεταφορών. 

Υποθέτουµε ότι είµαστε στο έτος "n" στην πόλη D, και ότι είναι επιθυµητή µια βελ-

τίωση σε ένα στρατηγικά επιλεγµένο δείκτη (όπως, π.χ., το µερίδιο (modal split) των 

αστικών δηµοσίων συγκοινωνιών έναντι των µετακινήσεων µε Ι.Χ., ταξί, κ.λπ.), συ-

γκρίνοντας την πόλη D µε τις πόλεις Α, Β και C, (Σχήµα 1.7). Για την επιλογή της 

πόλης, που θα αποτελέσει το αναγκαίο σηµείο αναφοράς και σύγκρισης των επιδό-

σεων θα πρέπει να συνυπολογισθούν τα εξής: 

� Η πόλη Α έχει το καλύτερο πραγµατικό αποτέλεσµα. Αλλά για 10 έτη, µειώ-
νεται συνεχώς, και ο στόχος, ήδη φιλόδοξος, είναι να σταµατήσει αυτή η µεί-

ωση. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι συνεπώς παραπλανητικά. 

� Η πόλη Β έχει επίσης ένα άριστο αποτέλεσµα στο έτος "n", που αυξάνεται κα-
τά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών. Αλλά το αρχικό επίπεδο, δέκα έτη 
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πριν, είναι µακριά από την αντίστοιχη κατάσταση της πόλης D. Είναι λοιπόν 

εφικτός και ενδεδειγµένος αυτός ο τρόπος να επιτευχθούν τα καλά αποτελέ-

σµατά για την πόλη D;  

� H πόλη C δεν είναι µεταξύ των καλύτερων πόλεων στο έτος "n" αλλά ήταν σε 
µια συγκρίσιµη κατάσταση έναντι της πόλης D δέκα έτη πριν (έτος n-10) και 

πέτυχε τα άριστα αποτελέσµατα, σε επίπεδο προόδου, κατά τη διάρκεια της 

περιόδου. Σίγουρα η περίπτωσή της µπορεί να εξεταστεί σε βάθος. 

 

πόλη D

πόλη C

πόλη B

πόλη A

Χρόνος

έτος n+10έτος nέτος n-10

Αποτελέσµατα δείκτη

 

Σχήµα 1.7. Γράφηµα µε τα αποτελέσµατα συγκεκριµένου δείκτη. 

Πηγή: CERTU, 2005. 
 

Οι δραστηριότητες της συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων δεν έχουν διαδοθεί 

αρκετά στον τοµέα των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών. Έχουν πραγµατοποιηθεί 

µερικές πιλοτικές προσπάθειες, ωστόσο ο αριθµός τους είναι µικρός και καλύπτει µό-

νο µερικές συγκεκριµένες πτυχές της διαχείρισης και είναι συχνά περιορισµένες σε 

ό,τι αφορά τη διάρκεια. Τρεις τύποι συγκριτικών µετρήσεων µπορούν να προσδιορι-

στούν στον τοµέα των µεταφορών, (Išoraitė, 2004): 

◊ Η εσωτερική συγκριτική µέτρηση επιδόσεων: Η εσωτερική συγκριτική µέτρηση 
επιδόσεων δεν συνηθίζεται στις δηµόσιες συγκοινωνίες.  

◊ Η εξωτερική συγκριτική µέτρηση επιδόσεων µεταξύ φορέων: Η εξωτερική συ-
γκριτική µέτρηση επιδόσεων µεταξύ των φορέων δεν είναι συνήθης. Οι βασι-

κοί λόγοι είναι η εµπιστευτικότητα και η επιφυλακτικότητα στην ειλικρίνεια 

των απαντήσεων. 

◊ Η εξωτερική συγκριτική µέτρηση επιδόσεων µεταξύ Ρυθµιστικών Αρχών (Regu-
lator): Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων µεταξύ των αρχών θα µπορούσε να 

εξεταστεί στα ακόλουθα πεδία: συµπεριφορά αρχής κατά τη διάρκεια µιας µε-

ταβατικής περιόδου, σχέση Αρχής µε το Φορέα, συµµετοχή Αρχής στη δια-

χείριση συστηµάτων, κατανοµή των ευθυνών µεταξύ των Αρχών και των Φο-

ρέων. 
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Η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων µπορεί επίσης να εξεταστεί και κάτω από 

µια άλλη προσέγγιση, µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: συγκριτική µέτρηση επιδόσε-

ων σε τοπικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο.  

Συµπερασµατικά, η συγκριτική µέτρηση επιδόσεων είναι ένας δοµηµένος τρό-

πος καθορισµού, ανάλυσης και υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών. Είναι µια συνε-

χής εµπειρία εκµάθησης που µας ενηµερώνει σχετικά µε το τι κάνουν οι άλλοι, πως το 

κάνουν και πόσο καλά έγινε. Είναι το µέσο εγκαθίδρυσης λογικής διαδικασίας επίτευ-

ξης των στόχων µέσω της έρευνας για υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών, που θα ο-

δηγήσουν σε καλύτερη λειτουργία, (Geerlings et al. 2005).  

 

1.4.7 Τυποποίηση και Πιστοποίηση 

Η τυποποίηση και η πιστοποίηση είναι µέρος της διαδικασίας διασφάλισης ποιότη-

τας. Η διασφάλιση ποιότητας συνίσταται σε όλες τις προγραµµατισµένες και συστη-

µατικές δραστηριότητες που εφαρµόζονται µέσα στο ποιοτικό σύστηµα και που κα-

ταδεικνύονται όπως απαιτείται για να παρέχεται η επαρκής εµπιστοσύνη ότι µια ο-

ντότητα θα ικανοποιήσει τις δεδοµένες απαιτήσεις για ποιότητα. Τα πρότυπα καθορί-

ζουν τις "συστηµατικές δραστηριότητες" και η πιστοποίηση, τη διαβεβαίωση ότι τα 

πρότυπα θα τηρηθούν. Ο διεθνής οργανισµός για την τυποποίηση (ISO) καθορίζει τα 

πρότυπα ως τεκµηριωµένες συµφωνίες που περιέχουν τις τεχνικές προδιαγραφές ή 

άλλα ακριβή κριτήρια που χρησιµοποιούνται µε συνέπεια, ως κανόνες, οδηγίες ή ορι-

σµοί των χαρακτηριστικών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα υλικά, τα προϊόντα, οι δια-

δικασίες και οι υπηρεσίες είναι κατάλληλα για το σκοπό τους. 

 

1.4.7.1 Πρότυπα ποιοτικών συστηµάτων: η τυποποίηση της διαδικασίας παραγωγής 

Τα ISO 9001, 9002 και 9003 είναι πρότυπα ποιοτικών συστηµάτων. Το ISO καθορί-

ζει το ποιοτικό σύστηµα ως "οργανωτική δοµή, διεργασίες, διαδικασίες και πόρους 

που απαιτούνται για να εφαρµόσουν την ποιοτική διαχείριση". Τα πρότυπα ISO 9001, 

9002 και 9003 εστιάζουν στη διαδικασία παραγωγής. Αυτή η διαδικασία πρέπει να 

βελτιστοποιηθεί για να παραχθεί το καλύτερο αποτέλεσµα. Είναι προφανές ότι τα 

πρότυπα ISO 9001, 9002 και 9003 έχουν έµµεση σχέση µε την ποιότητα στις αστικές 

(αλλά και γενικότερα) µεταφορές, µέσω της ποιότητας κατασκευής του τροχαίου υλι-

κού. 

 

1.4.7.2 Πρότυπα ποιοτικής διαχείρισης: τυποποίηση της διαδικασίας διαχείρισης 

Το ISO 9004 (τα µέρη 1 έως 4) είναι πρότυπο ποιοτικής διαχείρισης. Η ποιοτική δια-

χείριση καθορίζεται από το ISO ως “όλες οι δραστηριότητες της γενικής διοικητικής 

λειτουργίας που καθορίζουν την πολιτική ποιότητας, το στόχο και τις ευθύνες και τις 

οποίες εφαρµόζουν µε µέσα όπως ο ποιοτικός προγραµµατισµός, ο ποιοτικός έλεγχος, 

η εξασφάλιση ποιότητας και η βελτίωση ποιότητας µέσα στο ποιοτικό σύστηµα”. Τα 

διοικητικά πρότυπα εξετάζουν τη διαχείριση των διαδικασιών µέσα στην επιχείρηση. 

Τα πρότυπα του ISO 9004 παρέχουν µια αναφορά για την ποιοτική διαχείριση (οδη-

γός των ορθών πρακτικών) και δεν περιλαµβάνουν την πιστοποίηση. 

 

1.4.7.3 Πρότυπα αποτελεσµάτων: τυποποίηση των χαρακτηριστικών των αποτελεσµάτων  

Αυτή η έννοια συνίσταται στον καθορισµό των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Στον 

τοµέα των υπηρεσιών, η ιδέα είναι ότι τα πρότυπα καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της 
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υπηρεσίας. Στις δηµόσιες επιβατικές µεταφορές, ο AFNOR, ο γαλλικός οργανισµός 

για την τυποποίηση, δηµοσίευσε τον Απρίλιο του 1997 (και το βελτιώνει συνεχώς 

από τότε), το γαλλικό πρότυπο (ref. NF X50-805) µε τίτλο "Ποιότητα εντός των υπη-

ρεσιών των µεταφορών - Προσδιορισµός των ποιοτικών κριτηρίων για τη µεταφορά 

των επιβατών". Αποτελεί ένα µοναδικό παράδειγµα προτύπου αποτελεσµάτων υπη-

ρεσιών για τη δηµόσια µεταφορά επιβατών.  

Το πρότυπο δίνει οδηγίες του πώς να αναπτυχθεί µια περιεκτική διαδικασία 

της ποιοτικής διαχείρισης που αρχίζει από τον προσδιορισµό των προσδοκιών του 

πελάτη, κατόπιν καθορίζει τις προδιαγραφές υπηρεσιών βάσει των προσδοκιών που 

προσδιορίστηκαν και άλλων εξωτερικών και εσωτερικών περιορισµών, κατόπιν πα-

ράγει την υπηρεσία και ελέγχει εάν οι στόχοι εκπληρώνονται, και τέλος ελέγχει πώς η 

υπηρεσία γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη, οδηγούµενη έτσι στην αναθεώρηση των 

προδιαγραφών υπηρεσιών, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, (Kühn and Kauv, 2000). 

 

1.4.8 Ποιοτικές συνεργασίες 

Η έννοια της "ποιοτικής συνεργασίας" είναι σχετικά πρόσφατη στον τοµέα των δη-

µόσιων συγκοινωνιών. Εµφανίστηκε αρχικά στο Ηνωµένο Βασίλειο στην αρχή της 

δεκαετίας του 1990, σαν συνέπεια της απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης, το 

1986, του κλάδου των λεωφορειακών µεταφορών του Ηνωµένου Βασιλείου (UK Bus 

Industry). Στην πραγµατικότητα, η ανάγκη για τις ποιοτικές συνεργασίες ήταν µια 

άµεση συνέπεια της µείωσης του συντονισµού υπηρεσιών στις δηµόσιες µεταφορές 

επιβατών, που ακολούθησαν την απελευθέρωση. Το αρχικό αποτέλεσµα της απελευ-

θέρωσης ήταν να δηµιουργηθεί µια έλλειψη δυνατότητας των φορέων του τοµέα των 

επιβατικών µεταφορών στα αστικά συγκροτήµατα και τις νοµαρχιακές αρχές, να επη-

ρεάσουν τον τρόπο µε τον οποίο οι συνδυασµένες και πολυάριθµες εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης των επιβατών (π.χ. στάσεις, σταθµοί, υπηρεσίες πληροφοριών) να δια-

τηρούνται σε κατάσταση κατάλληλη για τις τοπικές περιστάσεις. Το Υπουργείο Με-

ταφορών που είναι αρµόδιο για τις τοπικές µεταφορές και τις υπηρεσίες λεωφορείων, 

έχει ζητήσει από τους φορείς επιβατικών µεταφορών και το νοµαρχιακό συµβούλιο 

να εξετάσει πιθανές βελτιώσεις στο σύνολο των υπηρεσιών, µε το να βελτιώσουν τις 

σχέσεις τους µε τους φορείς λειτουργίας.  

Οι συµφωνίες καλύπτουν την παροχή συστηµάτων υποδοµής και πληροφο-

ριών από τις αρχές σε αντάλλαγµα για την υποστήριξη των φορέων που επιδιώκουν 

την παροχή υψηλότερων προτύπων λειτουργίας. Επιπλέον, οι φορείς πρέπει να είναι 

δεσµευµένοι να παρέχουν τις πληροφορίες για τα επίπεδα και τις αλλαγές υπηρεσιών 

και τα δροµολόγια έξω από το νοµικό πλαίσιο για τις εµπορικές υπηρεσίες. Οι φορείς 

ενθαρρύνονται επίσης να συντονίσουν την παροχή υπηρεσιών στα σηµεία µετεπιβί-

βασης, µε τους φορείς µε τους οποίους δεν είναι σε ανταγωνισµό. 

Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του ίδιου του σχεδίου είναι ότι:  

� οι πελάτες και οι επιβάτες θα ωφεληθούν από τη βελτιωµένη τοπική υποδοµή 
και τις ρυθµίσεις για τη συνδυασµένη µεταφορά, καθώς επίσης και από τα ε-

νισχυµένα συστήµατα πληροφοριών και τις εγκαταστάσεις, 

� µια συνεργασία δεν έχει καµία νοµική δυνατότητα επιβολής και καµία άµεση 
απόδοση της επένδυσης δεν είναι δυνατή, σε ό,τι αφορά τις Αρχές. Αντίθετα ο 

Φορέας Λειτουργίας µπορεί να κεφαλαιοποιήσει πάνω στη βελτιωµένη υπο-

δοµή υπηρεσιών για να αυξήσει τα περιθώρια βιωσιµότητας και κέρδους, 
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� οι ορατές στον επιβάτη βελτιώσεις, τείνουν να πιστώνονται στον Φορέα και οι 
όποιες ανεπάρκειες στην τοπική αρχή. 

 

1.4.9 Εγγύηση εξυπηρέτησης και καταστατικοί χάρτες 

Ο χρήστης αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών έχει ένα ορισµένο επίπεδο προσδοκίας 

και δεν ενδιαφέρεται για τον τρόπο που ο Φορέας παροχής υπηρεσιών οργανώνει τις 

δραστηριότητες παραγωγής, προκειµένου να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο. Ο χρήστης 

ενδιαφέρεται για την υπηρεσία και µια από τις βασικές προσδοκίες αφορά την αξιο-

πιστία της υπηρεσίας. Η αξιοπιστία προσδιορίζεται ως µια από τις σηµαντικότερες 

αδυναµίες των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών σήµερα.  

Κατά συνέπεια τίθενται τα παρακάτω ερωτήµατα: Πώς µπορεί ο χρήστης των 

αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών "να εµπιστευθεί" την υπηρεσία; Πώς µπορεί ο κα-

ταναλωτής των υπηρεσιών των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών να είναι βέβαιος για 

αυτό που θα "πάρει" για τα χρήµατα που "πληρώνει"; Πώς µπορεί ο καταναλωτής 

των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών να είναι βέβαιος ότι θα φθάσει στον τελικό 

προορισµό του ικανοποιηµένος;  

Η έννοια της εγγύησης υπηρεσιών έχει εισαχθεί για να απαντήσει σε αυτές τις 

ερωτήσεις. Ένας Φορέας ή αρµόδια αρχή πρέπει να εγγυάται στο χρήστη της αστικής 

δηµόσιας συγκοινωνίας την υπηρεσία που αυτός θα πάρει. Η εγγύηση πρέπει να ισχύ-

ει σε κάθε ώρα της ηµέρας και κάθε εποχή του έτους και οπουδήποτε στο δίκτυο. 

Ένας καταστατικός χάρτης απαριθµεί µε λεπτοµέρεια τις δεσµεύσεις έναντι 

του πελάτη, καθορίζει τα πρότυπα στα οποία ο Φορέας εργάζεται, πώς δηµοσιεύει 

την απόδοσή του σε σχέση µε αυτά τα πρότυπα, πώς φροντίζει τους πελάτες και τους 

αποζηµιώνει και υποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο οι πελάτες µπορούν να έρθουν 

σε επαφή µε το Φορέα.  

  Οι καταστατικοί χάρτες µπορούν να ταξινοµηθούν σε τέσσερις κατηγορίες:  

1. Ο καταστατικός χάρτης πρόθεσης που καθορίζει γενικές τιµές και αρχές.  

2. Ο καταστατικός χάρτης υποχρεώσεων που εξηγεί τις επίσηµες υποχρεώσεις και 
καθορίζει τις αξίες και τις αρχές του χάρτη.  

3. Ο καταστατικός χάρτης των µέσων που καθορίζει ποιές ενέργειες θα ληφθούν 
για να εκπληρωθούν υποχρεώσεις. 

4. Ο καταστατικός χάρτης συµφωνίας που απαριθµεί λεπτοµερώς τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις όλων των συµβαλλόµενων µερών. 

 

Εάν το υποσχόµενο επίπεδο υπηρεσίας δεν επιτυγχάνεται, πρέπει να δοθεί α-

ποζηµίωση για να δώσει περισσότερη αξιοπιστία στην υποχρέωση που εκφράζεται 

στο χάρτη. Η αποζηµίωση µπορεί να εξεταστεί κάτω από δύο προσεγγίσεις:  

− Οικονοµική αποζηµίωση: η αρχή “ικανοποιηµένος ή αποζηµιωµένος”. Ο στό-
χος είναι να υπάρχει εγγύηση για αυτά που θα πάρει ο χρήστης, σε αντάλλαγ-

µα των χρηµάτων που πληρώνει. Εάν το επίπεδο υπηρεσίας δεν επιτυγχάνεται, 

ο πελάτης ανακτά τα χρήµατά του. Αυτή η αρχή είναι κοινή στην αγορά αγα-

θών, αλλά δεν αναπτύσσεται συχνά στον τοµέα των υπηρεσιών. 

− Άλλη αποζηµίωση: υπάρχουν διάφορα παραδείγµατα εναλλακτικών λύσεων 
αντί της οικονοµικής αποζηµίωσης. Ο στόχος µπορεί να είναι να παρασχεθεί 
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τελείως διαφορετική αποζηµίωση (π.χ. δώρα, δωρεάν συνδροµές) ή εγγύηση 

ελαχίστου επιπέδου εξυπηρέτησης (π.χ., δωρεάν ταξί για να φθάσει στον τελι-

κό προορισµό του ο πελάτης). 

 

Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών εξέδωσε για πρώτη 

φορά το 1999 Καταστατικό Χάρτη των υπηρεσιών που είναι αρµοδιότητας του συγκε-

κριµένου Υπουργείου, (Σχήµα 1.8). Πρόκειται για έναν καταστατικό χάρτη (325 σελί-

δων) που περιλαµβάνει και τις τέσσερις προαναφερθέντες κατηγορίες και τιτλοφορείται 

«Πρώτα ο Πολίτης». Ουσιαστικά είναι και η πρώτη φορά που ένα Υπουργείο κοινοποιεί 

και το όραµά του, το οποίο έχει ως εξής: «Όραµα Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινω-

νιών: ∆εσµευόµεθα στη δηµιουργία ενός άριστους συστήµατος Μεταφορών και Επικοινω-

νιών που σέβεται τις ανθρώπινες αξίες και οδηγεί τη χώρα στην ανάπτυξη». 

 

 

Σχήµα 1.8. Ο χάρτης υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή του Υπουργείου Μεταφο-

ρών και Επικοινωνιών. 

 

Επίσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γίνει συστηµατική προσπάθεια 

τα τελευταία χρόνια, η οποία ευδοκίµησε το Φεβρουάριο του 2005, για την εξασφά-

λιση των ελάχιστων υποχρεώσεων των αεροπορικών εταιριών προς τους καταναλω-

τές-πελάτες τους, ορίζοντας τις ελάχιστες καταβληθέντες αποζηµιώσεις σε περίπτωση 

καθυστερήσεων, (Σχήµα 1.9). 

Η εγγύηση υπηρεσίας είναι µια σύµβαση µεταξύ των οργανισµών που είναι 

αρµόδιοι για την παραγωγή της υπηρεσίας αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών (αρχές 

και φορείς) και του τελικού πελάτη της υπηρεσίας (χρήστες). Με τη διαδικασία µιας 

εγγύησης υπηρεσιών, οι αρχές και οι φορείς δεσµεύονται να προσφέρουν ένα ορισµέ-

νο επίπεδο υπηρεσίας. 

Στην συµβατική σχέση µεταξύ αρχών και φορέων, οι εγγυήσεις υπηρεσιών 

µπορεί να θεωρηθούν ως καθιέρωση ελάχιστου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών που 

σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγική ικανότητα του συστήµατος. 
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1.4.10 Το πλαίσιο ποιότητας της CEN για τις δηµόσιες συγκοινωνίες 

Ο Πίνακας 1.3 δίνει ένα εκτενές πλαίσιο για την ανάλυση τόσο των λειτουργικών όσο 

και των τεχνικών ποιοτικών χαρακτηριστικών των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών. 

Πιο συγκεκριµένα, η ποιότητα των δηµόσιων συγκοινωνιών αναλύεται σε 8 βασικές 

συνιστώσες (∆ιαθεσιµότητα, Προσβασιµότητα, Πληροφόρηση, Χρόνος, Εξυπηρέτη-

ση πελάτη, Άνεση, Ασφάλεια, Περιβάλλον), οι οποίες συντίθενται από επιµέρους υ-

ποσυνιστώσες. Μελλοντικά, η Κοινή Ευρωπαϊκή Αναφορά (CEN) θα είναι αυτή που 

θα καθορίζει τα ποιοτικά στοιχεία των δηµόσιων συγκοινωνιών. 

 

Πίνακας 1.3. Ο πίνακας ποιότητας CEN των δηµόσιων συγκοινωνιών. 

1.1 ∆ίκτυο 
1. ∆ιαθεσιµότητα 

1.2 ∆ροµολόγια 

2.1 Εξωτερική διασυνδετική µονάδα 

2.2 Εσωτερική διασυνδετική µονάδα 2. Προσβασιµότητα 

2.3 Εισιτήρια 

3.1 Γενική Πληροφόρηση 

3.2 Πληροφόρηση ταξιδιού (κανονικές συνθήκες) 3. Πληροφόρηση 

3.3 Πληροφόρηση ταξιδιού (µη κανονικές συνθήκες) 

4.1 Χρόνος διαδροµής 
4. Χρόνος 

4.2 Ακρίβεια και αξιοπιστία 

5.1 ∆έσµευση 

5.2 Πελατειακή διασυνδετική µονάδα 

5.3 Προσωπικό 

5.4 Φυσική βοήθεια 

5. Εξυπηρέτηση Πελάτη 

5.5 Επιλογή εισιτηρίων 

6.1 Περιβάλλουσες συνθήκες 

6.2 ∆ιευκολύνσεις 

6.3 Εργονοµία 
6. Άνεση 

6.4 Άνεση 

7.1 Ασφάλεια από εγκληµατικές ενέργειες 

7.2 Ασφάλεια από ατυχήµατα 7. Ασφάλεια 

7.3 Αντίληψη της ασφάλειας 

8.1 Ρύπανση 

8.2 Φυσικές πηγές 8. Περιβάλλον 

8.3 Υποδοµή 
 

Πηγή: :QUATTRO, 1998. 

Σχήµα 1.9. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

ασκεί πολιτικές ενηµέρωσης των 

επιβατών για τα δικαιώµατά τους. 
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Σχήµα 1.10. ∆ιαθεσιµότητα µεταφορικών µέσων και επάρκεια υποδοµών. 

 

          

Σχήµα 1.11. Προσβασιµότητα. 

 

 

Σχήµα 1.12. Πληροφόρηση – Πινακίδα πληροφοριών πραγµατικού χρόνου. 
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Σχήµα 1.13. Εξυπηρέτηση πελατών.        Σχήµα 1.14. Άνεση και αξιοπιστία. 

 

1.4.11 Συνδέσεις µεταξύ εργαλείων ποιότητας 

Τα διάφορα εργαλεία ποιότητας που παρουσιάσθηκαν και αναλύθηκαν στις προηγού-

µενες παραγράφους µπορούν να εφαρµοσθούν και σε συνδυασµό. Το Σχήµα 1.16 δί-

νει τις κυρίως συνδέσεις που έχουν διαπιστωθεί µεταξύ διαφορετικών εργαλείων 

ποιότητας. ∆εν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ή δεν µπορεί να αναπτυχθούν και άλλες 

συνδέσεις. 

 

ΚύκλοςΚύκλος

ποιότηταςποιότητας

ΠλαίσιοΠλαίσιο

ποιότηταςποιότητας

τηςτης CEN CEN 

ΕγγύησηΕγγύηση

εξυπηρέτησηςεξυπηρέτησης

ΠοιοτικέςΠοιοτικές

ΣυνεργασίεςΣυνεργασίες

ΤυποποίησηΤυποποίηση καικαι

ΠιστοποίησηΠιστοποίηση

ΜέθοδοιΜέθοδοι

αυτοαξιολόγησηςαυτοαξιολόγησης

ΑξιολόγησηΑξιολόγηση

 

Σχήµα 1.16. Συνδέσεις µεταξύ των διαφόρων εργαλείων ποιότητας. 

Πηγή: : QUATTRO, 1998. 

 

1.5  Βασικές αρχές διαχείρισης ποιότητας στις αστικές συγκοινωνίες 
 

1.5.1 Παράγοντες επιτυχίας ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας 

Για την επιτυχή δηµιουργία µιας νέας διαδικασίας και ενός νέου τρόπου λειτουργίας 

των αστικών συγκοινωνιών µε έµφαση στην ποιότητα υπηρεσιών, οι ακόλουθοι πα-

ράγοντες είναι ουσιαστικοί: 
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� ο προγραµµατισµός, προετοιµασία και αξιολόγηση, όχι µόνο στο τελικό προ-
ϊόν αλλά και στο πώς θα κατευθυνθεί η επιχείρηση προς τη συγκεκριµένη κα-

τεύθυνση, 

� η ύπαρξη οράµατος, 

� η σαφής και γρήγορη επικοινωνία, 

� η διευκρίνιση του πώς επιθυµεί η επιχείρηση τη θέση της στο µέλλον και η 
εξασφάλιση ισχυρής διοικητικής υποστήριξης, 

� η υπερνίκηση του φόβου της αποτυχίας και της ανθρώπινης αδράνειας µε την 
υιοθέτηση συστηµάτων ανταµοιβής για την υποστήριξη συλλογικής προσπά-

θειας, µε στόχο την απόδοση και µε πραγµατικά κίνητρα για αλλαγές στη συ-

µπεριφορά, 

� η αναγνώριση της ζωτικής σηµασίας των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµι-
κού, η βελτίωση των προτύπων αλλά και η παροχή καλής κατάρτισης και η 

βελτίωση των διαδικασιών. 

 

Αυτές οι αρχές ισχύουν τόσο για τις επιχειρήσεις παροχής µεταφορικών υπη-

ρεσιών όσο και για τις αρχές, καθώς όλα τα εµπλεκόµενα µέρη έχουν πολλά να µά-

θουν από αυτήν τη διαδικασία στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της θέσης 

των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών στην αγορά. 

Μπορούν να αναγνωσθούν και να προσδιορισθούν τρία κοινά βασικά σηµεία 

στη βελτίωση της ποιότητας στις αστικές δηµόσιες συγκοινωνίες: 

− υποκίνηση της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένου του πολιτικού, νοµικού και 

ρυθµιστικού πλαισίου, 

− ευφυής χρήση των καλύτερων εργαλείων και της µεθοδολογίας, όπως η 

υποβολή προσφορών και η υπεργολαβία για εργασίες που δεν είναι στον πυ-

ρήνα των αντικειµένων της επιχείρησης αστικών συγκοινωνιών, 

− ενθάρρυνση πολιτισµικών αλλαγών από τη διοίκηση και το προσωπικό, που 

θα δουν την εξυπηρέτηση πελατών βελτιωµένη και τη κοινή γνώµη να 

επηρεάζεται θετικά. 

 

Το ιδανικό σύστηµα µιας επιχείρησης παροχής αστικών συγκοινωνιών για την 

εξασφάλιση της ποιότητας πρέπει να εστιάζει σε: 

• απόδοση σχετικών µε τον πελάτη υπηρεσιών; 

• δραστηριότητες σχετικές µε την υποστήριξη πελατών, 

• οικονοµικές καταστάσεις και στατιστικές. 

 

1.5.2 Η ποιότητα στις δηµόσιες συγκοινωνίες και η διαχείριση ανθρώπινου δυ-

ναµικού 

Μια από τις λιγότερο αναπτυγµένες δεξιότητες στον τοµέα των αστικών µεταφορών 

είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. Καθώς οι δηµόσιες αστικές συγκοινω-

νίες είχαν κατά το παρελθόν θεωρηθεί ως µια αµιγώς παραγωγική µονοπωλιακή δια-

δικασία, το προσωπικό τους θεωρήθηκε ως µέρος της διαδικασίας αυτής. Στην πραγ-
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µατικότητα, η επιτυχία µιας επιχείρησης προσανατολισµένης στον πελάτη, είναι ο 

άνθρωπος. Η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού εφαρµόζεται:  

� στο προσωπικό που παρέχει καθηµερινή εξυπηρέτηση και έρχεται σε επαφή 
µε τους χρήστες - πελάτες, 

� στο εποπτεύων τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που υποστηρίζει την καθη-
µερινή εξυπηρέτηση και συντήρηση, 

� στη διοικητική οµάδα και στο συµβούλιο διευθυντών. 

 

Με τη συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων φορέων, η ποιότητα δηµιουργεί 

ένα βέλτιστο "κύκλο υπεροχής", (Σχήµα 1.17). 

 

ΑπόδοσηΑπόδοση τηςτης

διαχείρισηςδιαχείρισης

ποιότηταςποιότητας

ΚαλύτερηΚαλύτερη

ποιότηταποιότητα

υπηρεσιώνυπηρεσιών

ΥψηλότερηΥψηλότερη

ελκυστικότηταελκυστικότητα

υπηρεσιώνυπηρεσιών

ΝέοιΝέοι

πελάτεςπελάτες

ΥψηλότεραΥψηλότερα

κόµιστρακόµιστρα

ΑπώλειαΑπώλεια

πελατώνπελατών

ΑυξηµένηΑυξηµένη οικονοµικήοικονοµική

ικανότηταικανότητα γιαγια βελτίωσηβελτίωση

τηςτης ποιότηταςποιότητας τωντων υπηρεσιώνυπηρεσιών

ΑυξηµένηΑυξηµένη

προθυµίαπροθυµία

πληρωµήςπληρωµής

ΥψηλότεραΥψηλότερα

έσοδαέσοδα

 

Σχήµα 1.17. Ο βέλτιστος κύκλος υπεροχής "Προθυµία για Πληρωµή (willignes to pay)". 

Πηγή: QUATTRO,1998. 

 

1.6  Εφαρµογές συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας στις αστικές συ-

γκοινωνίες διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών 
 

1.6.1 Η περίπτωση της Γαλλίας - Πιστοποίηση της υπηρεσίας λεωφορειακών 

γραµµών της RATP 

Η RATP (Γαλλική εταιρεία παροχής υπηρεσιών αστικών συγκοινωνιών), από τις αρ-

χές του 1998, έχει πιστοποιηθεί για την υπηρεσία αρκετών γραµµών λεωφορείων. 

Σύµφωνα µε το γαλλικό διάταγµα Ν° 95354 της 30
ης
 Μαρτίου του 1995, που περι-

γράφει τους όρους για την πιστοποίηση υπηρεσιών, ένα πλαίσιο αναφοράς έχει κα-

ταρτιστεί και έχει εγκριθεί από κοινού µε όλα τα ενδιαφερόµενα συµβαλλόµενα µέρη 

(εκπρόσωποι που αντιπροσωπεύουν τα ενδιαφέροντα των επιβατών και καταναλω-
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τών, η οργανωτική αρχή, ένας ανώτερος υπάλληλος από το Υπουργείο Μεταφορών, ο 

Φορέας πιστοποίησης και οι αντιπρόσωποι της RATP), (Rambaud et al., 2008). 

Ο καθορισµός αρµοδιοτήτων είναι εύκαµπτος και περιλαµβάνει τα εξής 

(Jallageas, 1998): 

• Υποχρεώσεις για την παροχή 14 υπηρεσιών, των οποίων οι εννέα ισχύουν γε-

νικά και οι πέντε αφορούν σε µια συγκεκριµένη γραµµή. Οι εννέα γενικές υ-

ποχρεώσεις πρέπει να εφαρµοστούν σε κάθε γραµµή λεωφορείων στην περιο-

χή του Ile-de-France, που επιδιώκει την πιστοποίηση. Οι συγκεκριµένες υπο-

χρεώσεις των γραµµών πρόκειται να καταρτιστούν χωριστά, για να λάβουν 

υπόψη τα χαρακτηριστικά της κάθε γραµµής. Όλες οι υποχρεώσεις πρέπει να 

προσαρµοστούν στο γαλλικό πρότυπο NF 50-805 και πρέπει, επιπλέον, να 

καλύψουν όλες τις οµάδες κριτηρίων που ανήκουν στα πρότυπα. 

• Τις δεσµεύσεις της RATP για τις 14 υπηρεσίες:  

i. παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης που αφορούν αποστάσεις, 

ii. πληροφόρηση στα σηµεία πωλήσεων, 

iii. πληροφόρηση στις στάσεις λεωφορείων, 

iv. πληροφόρηση στις στάσεις λεωφορείων κατά τη διάρκεια διακοπής των 

υπηρεσιών, 

v. πληροφόρηση εντός του οχήµατος κατά τη διάρκεια διακοπής των υπη-

ρεσιών, 

vi. συµπεριφορά του οδηγού, 

vii. τακτικότητα / ακρίβεια δροµολογίων, 

viii. άνεση / βαθµός πληρότητας, 

ix. καταπολέµηση κάθε είδους απάτης, 

x. εµφάνιση του οδηγού, 

xi. αξιοπιστία του λεωφορείου, 

xii. προστασία του περιβάλλοντος, 

xiii. καθαρές στάσεις λεωφορείων και σε καλή κατάσταση, 

xiv. καθαρά λεωφορεία µέσα και έξω. 

 

Κάθε δέσµευση συνοδεύεται από: 

� τη βασική υπηρεσία, 

� ένα επιδιωκόµενο επίπεδο επίτευξης, 

� τις απαράδεκτες καταστάσεις, 

� τις αποκρίσεις στις απαράδεκτες καταστάσεις, 

� τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση και τον υπολογισµό των 
αποτελεσµάτων για κάθε δέσµευση, καθώς και µια περιγραφή του πως οργα-

νώνεται η µέτρηση αυτή (ποιός είναι υπεύθυνος και για τι είναι υπεύθυνος), 

� την οργάνωση της εφαρµογής των υπηρεσιών, 
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� τις µεθόδους ελέγχου και πραγµατογνωµοσύνης που εφαρµόζονται από το 
Φορέα Πιστοποίησης, 

� την παροχή πληροφοριών στους επιβάτες, αναφορικά µε τις δεσµεύσεις. 

 

Ο Φορέας Πιστοποίησης είναι υπεύθυνος για έναν αριθµό ελέγχων, συµπερι-

λαµβανοµένων: 

◊ της σχετικότητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος µέτρησης, 

◊ της αξιολόγησης σε ποιο βαθµό η ποιότητα που παρέχεται ανταποκρίνεται 

στις δεσµεύσεις. 

 

Ο Φορέας Πιστοποίησης είναι υποχρεωµένος να αναλύει οποιεσδήποτε καταγ-

γελίες πελατών λαµβάνει ενώ έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιεί έρευνες ερωτηµατο-

λογίου προς τους επιβάτες. Η πιστοποίηση ανανεώνεται ετησίως και υπόκειται σε 

πραγµατογνωµοσύνη παρακολούθησης.  

 

1.6.2 Καταστατικός Χάρτης πελατών στις δηµόσιες συγκοινωνίες του Όσλο 

Οι δηµόσιες συγκοινωνίες του Όσλο (Oslo Public Transport - OPT) εφάρµοσαν ένα 

πολύ καινοτόµο σύστηµα. Ο καταστατικός χάρτης πελατών του Όσλο και το σχετικό 

σχέδιο αποζηµιώσεων, είναι πολύ διαφορετικό από άλλους κλασσικούς καταστατι-

κούς χάρτες. Είναι ο µόνος καταστατικός χάρτης που προσφέρει µια αποζηµίωση ι-

σοδύναµη µε τη δυσχέρεια που βίωσε ο πελάτης. Ο στόχος του πελάτη των δηµόσιων 

συγκοινωνιών είναι να φθάσει στον τελικό προορισµό του. Η εγγύηση ταξιδιού που 

παρέχεται στο Όσλο εξασφαλίζει στον πελάτη ότι θα φτάσει στον τελικό προορισµό 

του µε την κάλυψη των δαπανών ταξί, σε περίπτωση αποτυχίας των υπηρεσιών. 

Οι στόχοι του ΟPT ήταν να αυξήσει τα δικαιώµατα των πελατών του και να 

προσφέρει αποζηµίωση όταν προκύπτει κυκλοφοριακή αναστάτωση, ώστε να διευκο-

λύνει τους πελάτες να εκφραστούν, να προτείνουν βελτιώσεις, καθώς επίσης και να 

τους δείξουν πόσο σοβαρά λαµβάνεται υπόψη η ποιότητα της υπηρεσίας. Η εσωτερι-

κή επίπτωση µιας τέτοιου είδους εγγύησης είναι να καταδείξει τα σηµεία στα οποία η 

ποιότητα µπορεί να βελτιωθεί. Η εγγύηση ισχύει σε όλους τους φορείς των δηµόσιων 

συγκοινωνιών του Όσλο (µετρό, τραµ και λεωφορεία), συµπεριλαµβανοµένων και 

των διαδροµών λεωφορείων µε σύµβαση υπεργολαβίας. Η εγγύηση ταξειδιού είναι 

µια συνεχής διαδικασία για τη βελτίωση της ποιότητας, που συνεπάγεται πιο ικανο-

ποιηµένους πελάτες και όχι ένα πρόγραµµα που τελειώνει την ηµέρα που εφαρµόζε-

ται η εγγύηση, (Norheim, 1998). 

 

1.6.3 Οικονοµικές αποζηµιώσεις στον υπόγειο σιδηρόδροµο (µετρό) του Λονδίνου 

Το σύστηµα αποζηµιώσεων λειτουργεί ικανοποιητικά στον υπόγειο σιδηρόδροµο του 

Λονδίνου (Ηνωµένο Βασίλειο), ενώ επεξηγεί πολύ καλά την οικονοµική έννοια των 

αποζηµιώσεων. Οι µεταφορές του Λονδίνου (London Transport - LT) έχουν δύο κατα-

στατικούς χάρτες πελατών: τον καταστατικό χάρτη του µετρό και τον καταστατικό 

χάρτη των λεωφορείων. Μόνο ο χάρτης του µετρό περιλαµβάνει ένα σύστηµα επι-

στροφής χρηµάτων. Ο καταστατικός χάρτης του µετρό παρουσιάζεται σε µια απλή και 

πρακτική µορφή. Οι υποχρεώσεις που διατυπώνονται στον καταστατικό χάρτη αφο-

ρούν στην υπηρεσία των τραίνων (πρέπει να είναι "γρήγορα, συχνής διέλευσης και α-
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ξιόπιστα"), τους σταθµούς (πρέπει να είναι "φιλόξενοι, καθαροί και ασφαλείς"), τις 

πληροφορίες (πρέπει να είναι "επικαιροποιηµένες") και το προσωπικό (πρέπει να είναι 

"ευγενικό και υποµονετικό"). 

Ο καταστατικός χάρτης περιλαµβάνει την καταβολή αντιτίµου "ισοδύναµου µε 

την αξία του ταξιδιού κατά τη διάρκεια του οποίου εµφανίζεται η καθυστέρηση". Η απο-

ζηµίωση υλοποιείται µε µια απόδειξη επιστροφής ποσού, σε περίπτωση καθυστερήσε-

ων περισσότερο από 15 λεπτά "που οφείλονται στην υπευθυνότητα του LT". Ο καταστα-

τικός χάρτης περιλαµβάνει µια φόρµα καταγγελίας για να συµπληρωθεί από τον ενάγο-

ντα. Εκτός από τις γενικές πληροφορίες, ο ενάγων πρέπει να παρέχει το εισιτήριό του 

ως απόδειξη της καθυστέρησης. Περισσότερες από 250.000 επιστροφές γίνονται κάθε 

έτος. Το ετήσιο κόστος εφαρµογής του καταστατικού χάρτη είναι λιγότερο από 0,9 ε-

κατοµ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα του µετρό ανέρχονται σε 1,1 δισεκατοµ. ευρώ. 

 

1.7  Οι Έρευνες Ερωτηµατολογίου και η ποιότητα µεταφορικών υπη-

ρεσιών 
 

1.7.1 Στόχοι και χαρακτηριστικά των ερευνών ερωτηµατολογίου 

Όπως προαναφέρθηκε, τέσσερις συνιστώσες της έννοιας της ποιότητας έχουν ενδια-

φέρον για τις επιχειρήσεις παροχής αστικών µεταφορών: η αναµενόµενη ποιότητα, 

που αποτελεί το επίπεδο ποιότητας που προσδοκάται από τον πελάτη και µπορεί να 

καθοριστεί από την άποψη των ρητών και αναµενόµενων προσδοκιών, η στοχοθετη-

µένη ποιότητα που αφορά το επίπεδο ποιότητας που η επιχείρηση στοχεύει να παρέχει 

στους επιβάτες, η παρεχόµενη ποιότητα που εκφράζει το επίπεδο ποιότητας που επι-

τυγχάνεται σε καθηµερινή βάση και η αντιληπτή ποιότητα που είναι το επίπεδο ποιό-

τητας που γίνεται αντιληπτό από τους επιβάτες κατά τη διάρκεια των µετακινήσεών 

τους.  

Είναι αδύνατη η διαµόρφωση αξιόπιστης και αποτελεσµατικής άποψης σχετικά 

µε την αναµενόµενη και τελικώς την αντιληπτή από το επιβατικό κοινό ποιότητα παρε-

χόµενων υπηρεσιών χωρίς την πραγµατοποίηση ερευνών ερωτηµατολογίου. Μια έρευ-

να ερωτηµατολογίου στοχεύει στον εντοπισµό τόσο των χαρακτηριστικών της πελατεί-

ας όσο και των αλλαγών που είναι επιθυµητές. Ενδεικτικά, µια έρευνα αγοράς επιχεί-

ρησης αστικών µεταφορών προσπαθεί να διερευνήσει τα παρακάτω, (Profillidis, Botzo-

ris, 2003): 

� χαρακτηριστικά της προσφερόµενης µεταφορικής υπηρεσίας που ικανοποι-
ούν την πελατεία,  

� χαρακτηριστικά της προσφερόµενης µεταφορικής υπηρεσίας που ενοχλούν 
την πελατεία, 

� υπηρεσίες που θα επιθυµούσε το πελατειακό κοινό και που δεν προσφέρονται 
σήµερα. 

 

Οι έρευνες ερωτηµατολογίου εκτός από τον προσδιορισµό του βαθµού απο-

δοχής συγκεκριµένων πολιτικών και πρακτικών σε θέµατα ποιότητας, µπορούν (µε τα 

κατάλληλα ερωτήµατα) να ανιχνεύουν τις προθέσεις του επιβατικού κοινού σχετικά 

µε την εισαγωγή νέων ή βελτίωση υφιστάµενων υπηρεσιών. Πράγµατι ενώ µέχρι τα 

µέσα της δεκαετίας του 1980 το σύνολο των ερευνών αγοράς µεταφορών αφορούσε 

ερωτήσεις γύρω από τάσεις και επιλογές που είχαν ήδη πραγµατοποιηθεί (έρευνες 
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πραγµατοποιηθείσης προτίµησης (revealed preference)), την τελευταία εικοσαετία, οι 

έρευνες ερωτηµατολογίου περιλαµβάνουν και ερωτήσεις υποθετικού χαρακτήρα και 

επιλογών. Με τον τρόπο αυτό εκµαιεύονται οι προθέσεις του ερωτώµενου και παρέ-

χονται κάποιες ενδείξεις για την αποδοχή νέων υπηρεσιών. Τέτοιου είδους έρευνες 

χαρακτηρίζονται ως δηλωθείσης προτίµησης (stated preference). 

Κρίσιµη φάση στην πραγµατοποίηση µιας έρευνας αγοράς είναι η σύνταξη 

του ερωτηµατολογίου, η οποία πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Ακόµη είναι σκόπιµο 

κατά τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου να γνωρίζει αυτός που πραγµατοποιεί την έ-

ρευνα τον τρόπο µε τον οποίο θα πραγµατοποιήσει τη στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων. Η πληθώρα προγραµµάτων στατιστικής, που αποτελούν καθηµερι-

νές πλέον εφαρµογές της πληροφορικής, µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην ταχεία 

και πολύπλευρη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων της έρευνας ερωτηµα-

τολογίου. 

Παλιότερα οι έρευνες αγοράς γινόταν σε αραιά χρονικά διαστήµατα. Ωστόσο 

η µεγάλη αύξηση της κινητικότητας και ο οξυνόµενος ανταγωνισµός στην αγορά των 

µεταφορών επιβάλλουν την πραγµατοποίηση έρευνας αγοράς σε συστηµατική βάση, 

ώστε η επιχείρηση µεταφορών να προσαρµόζεται έγκαιρα στις νέες ανάγκες και επι-

θυµίες που διαµορφώνονται στην αγορά των µεταφορών. 

 

1.7.2 Παραδείγµατα ερευνών ερωτηµατολογίου για την αξιολόγηση της ποιότητα 

παρερχοµένων υπηρεσιών επιχειρήσεων µεταφορών 

Πολλές εταιρείες παροχής αστικών µεταφορών πραγµατοποιούν τακτικά έρευνες ε-

ρωτηµατολογίου µε σκοπό να αποτιµήσουν το επίπεδο ποιότητας που γίνεται αντιλη-

πτό από τους επιβάτες κατά τη διάρκεια των µετακινήσεών τους. 

Η γαλλική εταιρεία παροχής υπηρεσιών αστικών συγκοινωνιών (RATP) 

πραγµατοποιεί έρευνες ερωτηµατολογίου κάθε δυο χρόνια (µε αφετηρία το 1998, έτος 

στο οποίο πιστοποιήθηκε για τις προσφερόµενες υπηρεσίες αρκετών λεωφορειακών 

γραµµών) µε σκοπό να καταγράψει το ποσοστό των ευχαριστηµένων και δυσαρεστη-

µένων πελατών της, (Σχήµα 1.18). Μεταξύ 1998 και 2002 το ποσοστό των δυσαρεστη-

µένων πελατών της RATP στην περιοχή του Παρισιού µειώθηκε κατά 8,3% (από 

26,7% το 1998 σε 18,4% το 2002). Το ποσοστό των ευχαριστηµένων πελατών αυξήθη-

κε κατά 8,3% (από 73,3% το 1998 σε 81,6% το 2002). Συνεπώς, η έρευνα ερωτηµατο-

λογίου επιβεβαίωσε τη θετική επίδραση στο επιβατικό κοινό της βελτίωσης των παρε-

χόµενων υπηρεσιών και της πιστοποίησης ποιότητας των λεωφορειακών γραµµών που 

εισήγαγε η γαλλική εταιρεία παροχής υπηρεσιών αστικών συγκοινωνιών. 

Στην Ελλάδα, τόσο ο Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδας όσο και η Υπηρεσία 

Πολιτικής Αεροπορίας αλλά και άλλοι οργανισµοί και επιχειρήσεις µεταφορών πραγµα-

τοποιούν συστηµατικά έρευνες ερωτηµατολογίου, ώστε να αποτιµηθεί η άποψη των 

χρηστών των σιδηροδροµικών υπηρεσιών και των αεροδροµίων της χώρας σχετικά µε 

την ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά και των προβληµάτων που θεωρεί το επιβα-

τικό κοινό σηµαντικά και πρέπει να βελτιωθούν.  

Στα Σχήµατα 1.19 και 1.20 δίνονται οι παράγοντες προτίµησης και δυσαρέ-

σκειας των συρµών ποιότητας intercity του Οργανισµού Σιδηρόδροµων Ελλάδας, 

όπως προέκυψαν από έρευνα ερωτηµατολογίου που πραγµατοποιήθηκε εντός των 

συρµών intercity το 2003. 

Επίσης στα Σχήµατα 1.21 έως και 1.25 δίνονται τα αποτελέσµατα έρευνας 

ερωτηµατολογίου που πραγµατοποίησε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στο Αε-
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ροδρόµιο της Ρόδου µε σκοπό να διαπιστώσει την αντιληπτή από τους χρήστες ποιό-

τητα υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του αεροδροµίου. 
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Σχήµα 1.18. Ποσοστό ευχαριστηµένων και δυσαρεστηµένων πελατών σχετικά µε τη 

ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών της γαλλικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών αστικών 

συγκοινωνιών (RATP) στην περιοχή του Παρισιού.  

Πηγή: Rambaud et al., 2008. 
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Σχήµα 1.19. Λόγοι προτίµησης των συρµών ποιότητας intercity του Οργανισµού 

Σιδηροδρόµων Ελλάδας. 

Πηγή: Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδας, 2003. 
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Σχήµα 1.20. Παράγοντες που προκαλούν ενόχληση στο επιβατικό κοινό των συρµών 

ποιότητας intercity του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδας. 

Πηγή: Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδας, 2003. 
 

 

Συµπεριφορά προσωπικού   Χώρος ελέγχου εισιτηρίων 
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Σχήµα 1.21. Αξιολόγηση της ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών στα ελεγκτήρια εισιτηρίων 

του αεροδροµίου Ρόδου. 

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 1999. 
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Σχήµα 1.22. Αξιολόγηση της αίθουσας αναµονής του αεροδροµίου Ρόδου. 

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 1999. 
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Σχήµα 1.23. Αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών των εστιατορίων - κυλικείων του 

αεροδροµίου Ρόδου. 

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 1999. 
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Χώροι αεροδροµίου                   Χώροι υγιεινής 
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Σχήµα 1.24. Αξιολόγηση της καθαριότητας του αεροδροµίου Ρόδου. 

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 1999. 
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Σχήµα 1.25. Αξιολόγηση της επάρκειας των καταστηµάτων του αεροδροµίου Ρόδου. 

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 1999. 
 

 

 

Ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), που αποτελεί 

και αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας, πραγµατοποιεί συστηµατικά 

έρευνες ερωτηµατολογίου, τόσο για την αξιολόγηση από το επιβατικό κοινό της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών όσο και για την απόκτηση γνώσης σχετικά µε 

τις νέες υπηρεσίες που επιθυµεί το επιβατικό κοινό, για τους παράγοντες που προκα-

λούν δυσαρέσκειας στους επιβάτες, κλπ. Στην §2.5 παρουσιάζονται αναλυτικά τα α-

ποτελέσµατα πρόσφατων ερευνών ερωτηµατολογίου που αφορούν τον ΟΑΣΘ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

Οργάνωση των αστικών συγκοινωνιών στην ευρύτερη περι-

οχή του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης 
 

 

2.1  Φορέας παροχής των αστικών συγκοινωνιών  
 

Φορέας παροχής των αστικών συγκοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή του πολεοδοµι-

κού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης είναι ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών 

Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ). 

Ο ΟΑΣΘ είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, το απασχολούµενο κεφά-

λαιο του οποίου είναι κατανεµηµένο σε 2.000 περίπου µικροµετόχους. Απασχολεί 2.490 

περίπου εργαζόµενους, οι οποίοι κινούν καθηµερινά περίπου 580 λεωφορεία, και εξυπη-

ρετούν 175 εκατοµµύρια επιβάτες το χρόνο δια 69 λεωφορειακών γραµµών, (Σχήµα 2.1). 

Ο ρόλος του ΟΑΣΘ είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, λαµβάνοντας υπόψη ότι καθηµε-

ρινώς στην περιοχή που δραστηριοποιείται πραγµατοποιούνται περισσότερες από 

1.600.000 µετακινήσεις ατόµων µε όλα τα µέσα µεταφοράς. Ωστόσο, µόλις το 27,5% 

των µετακινήσεων πραγµατοποιείται µε τις δηµόσιες συγκοινωνίες, (Υ.Πε.Χω.∆.Ε., 

2001), (Σχήµα 2.2). Το αντίστοιχο ποσοστό το 1988 ήταν 36,4%, συνεπώς υπάρχει µια 

σαφής µείωση της προτίµησης του επιβατικού κοινού προς τις δηµόσιες συγκοινωνίες 

στην αστική και περιαστική περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

30,5%

10,1%
27,5%

4,2%

18,3%

4,6% 4,8% I.X. ως οδηγός

Ι.Χ. ως επιβάτης

Ο.Α.Σ.Θ.

Ταξί

Πεζή

Μοτοσικλέτα

Άλλο µέσο

 

Σχήµα 2.2. Κατανοµή µετακινήσεων ανά µεταφορικό µέσο στην αστική και περιαστική 

περιοχή της Θεσσαλονίκης το 2001. 

Πηγή: Υ.Πε.Χω.∆.Ε., 2001. 

 

2.2  Ιστορική εξέλιξη του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσ-

σαλονίκης 
 

Την εξέλιξη της Θεσσαλονίκης και των µεγάλων γεγονότων  που σηµάδεψαν των αιώ-

να που πέρασε παράλληλα ακολούθησε και η ιστορική εξέλιξη της αστικής συγκοινω- 



 
3
9

 

 

Σχήµα 2.1. Λεωφορειακές γραµµές και στάσεις του ΟΑΣΘ, εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. 
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νίας της Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη µορφή των συγκοινωνιών, τις ιππήλατες άµα-

ξες, οι αστικές συγκοινωνίες πραγµατοποιούνται σήµερα µε σύγχρονα λεωφορεία α-

ντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Σταθµοί στην εξέλιξη του ΟΑΣΘ αποτελούν οι εξής ηµε-

ροµηνίες: 

♦ Το 1879 αναλαµβάνει Βελγική Εταιρεία τη µεταφορά επιβατών µε άµαξες 
των 4÷5 θέσεων. Από το 1905 οι άµαξες των 15÷20 θέσεων κυκλοφορούν πά-

νω σε σιδηροτροχιές. 

♦ Το 1908 η Βελγική Εταιρεία που ανέλαβε την ηλεκτροδότηση και την οργά-
νωση των συγκοινωνιών στην πόλη οργανώνει και κυκλοφορεί τους τροχιο-

δρόµους µε την επωνυµία «Εταιρεία Τροχιοδρόµων και Ηλεκτρισµού». Οι 

πρώτες γραµµές των τροχιοδρόµων στην πόλη είναι η γραµµή Αποθήκης (Ε-

ξοχών) – Λιµένος και η γραµµή Χιρς (σήµερα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο) – 

Μπεχτσινάρ (σήµερα 26ης Οκτωβρίου).  

♦ Με την εγκατάσταση των προσφύγων στην πόλη, τη δηµιουργία των προσφυ-

γικών συνοικισµών και τη σηµαντική αύξηση του πληθυσµού εµφανίζονται 

γύρω στο 1927 για πρώτη φορά οι γραµµές Ερµού - Άνω και Κάτω Τούµπα.  

♦ Μεταξύ 1930-1935 κυκλοφορούν νέα οχήµατα µε 20 έως 25 θέσεις που κι-

νούνται παράλληλα µε τους τροχιοδρόµους και µε ανταγωνιστικές προς αυ-

τούς σχέσεις.  

♦ Το 1940 η πόλη διαθέτει ήδη 150 αστικά λεωφορεία των 40 θέσεων που α-
νήκουν σε ιδιώτες αυτοκινητιστές. Στο ίδιο διάστηµα γίνεται η εξαγορά της 

Βελγικής Εταιρείας από το ∆ηµόσιο και δηµιουργείται η Κρατική Εκµετάλ-

λευση Τροχιοδρόµων και Ηλεκτροφωτισµού Θεσσαλονίκης (ΚΕΤΗΘ).  

♦ Κατά τη διάρκεια του δευτέρου Παγκόσµιου Πολέµου και της κατοχής στην 
Ελλάδα, επιστρατεύονται και καταστρέφονται όλα τα λεωφορεία. Οι συγκοι-

νωνίες εξυπηρετούνται µόνο από τις γραµµές του τραµ.  

♦ Το 1947 δηµιουργούνται τα ΚΤΕΛ (Κοινά Ταµεία Εισπράξεων Λεωφορείων) 
και αναλαµβάνουν την εξυπηρέτηση της Θεσσαλονίκης χωρίζοντάς την σε 

τρεις τοµείς. Κυκλοφορούν 243 παλιά και επισκευασµένα λεωφορεία από τα 

οποία το 1949 αντικαθίστανται µε καινούργια τα 170. Το 1952 τα τρία ταµεία 

ιδιοκτητών λεωφορείων που υπάρχουν συγχωνεύονται σε ένα, το ΚΤΕΑΛΘ 

(Κοινά Ταµεία Εισπράξεων Αστικών Λεωφορείων Θεσσαλονίκης), µε συνο-

λική δύναµη 243 λεωφορείων. Τους Τροχιοδρόµους αναλαµβάνει η "Κρατική 

Εκµετάλλευση Τροχιοδρόµων Θεσσαλονίκης" (ΚΕΤΘ) ενώ ο τοµέας φωτι-

σµού περιέρχεται στη ∆ΕΗ.  

♦ Το 1957 ιδρύεται ο ΟΑΣΘ µε το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 3721, που αναλαµβά-
νει αποκλειστικά την εξυπηρέτηση των αστικών συγκοινωνιών της πόλης, µε 

υπογραφή σχετικής σύµβασης µε το κράτος. Παράλληλα καταργούνται οι 

τροχιοδρόµοι και αποσύρονται από την κυκλοφορία τα τραµ. Αυτήν την περί-

οδο ο ΟΑΣΘ διαθέτει 283 λεωφορεία των 60 και 80 θέσεων.  

♦ Από το 1963 και µέχρι το 1977 κυκλοφορούν 283 νέα λεωφορεία των 100 θέ-
σεων.  

♦ Το 1978 αποκτά ο ΟΑΣΘ τα πρώτα αρθρωτά λεωφορεία στην Ελλάδα των 
150 θέσεων.  
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♦ Το 1979 επεκτείνεται, µε το Ν. 866/1979 η αστική συγκοινωνία και στην προ-
αστιακή περιοχή της Θεσσαλονίκης, µε συγχώνευση µέρους από τα ΚΤΕΛ 

του Νοµού Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα επέκταση της διάρκειας της σύµ-

βασης µε το κράτος µέχρι το 2000. Την ίδια εποχή σταµατά να λειτουργεί και 

µία άλλη µορφή ηµιαστικής ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας που γίνονταν µε µι-

κρά πλοία που εξυπηρέτησαν παραθεριστικές κυρίως ανάγκες τους θερινούς 

µήνες, µε παράκτιες γραµµές για την Αρετσού - Περαία - Αγία Τριάδα.  

♦ Από την 1.1.2001 ισχύει η νέα οικονοµική συµφωνία µεταξύ του Ελληνικού 
∆ηµοσίου και ΟΑΣΘ. Το έλλειµµα του ΟΑΣΘ καλύπτεται µε επιδότηση του ελ-

ληνικού δηµοσίου. Στους λεωφορειούχους του ΟΑΣΘ καταβάλλεται ετησίως το 

15% του απασχολούµενου κεφαλαίου.   

♦ Στις 30 Απριλίου 2001 µε τον Νόµο 2898/2001 υπεγράφη η νέα οικονοµική 
συµφωνία µεταξύ ελληνικού ∆ηµοσίου και του ΟΑΣΘ µε διάρκεια ισχύος µέ-

χρι το 2008.  

♦ Με το Ν. 2898/2001 (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3185/2003) συστάθηκε στην 

Θεσσαλονίκη το Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, στο οποίο 

εκπροσωπούνται οι φορείς της πόλης και του κράτους. Το Συµβούλιο Αστικών 

Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης είναι ανεξάρτητο συλλογικό όργανο, αποφασίζει 

για θέµατα που αφορούν το σχεδιασµό, προγραµµατισµό, εποπτεία και έλεγχο των 

αστικών συγκοινωνιών, τη λήψη µέτρων βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης, 

τον καθορισµό νέων γραµµών, τις διαδροµές και συχνότητες των διαφόρων δρο-

µολογίων. Ελέγχει επίσης την τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων του ΟΑΣΘ 

και µπορεί να αναθέτει την πραγµατοποίηση αστικής συγκοινωνίας στους οργανι-

σµούς τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής δικαιοδοσίας του. 

♦ Από 4.8.2003 ισχύει και η συµπληρωµατική οικονοµική συµφωνία µε την ο-
ποία επεκτάθηκε από 1.9.2003, η αστική περιοχή ευθύνης του ΟΑΣΘ σε 15 

νέους ∆ήµους (Καλλιθέας, Αγίου Αθανασίου, Χαλάστρας, Αξιού, Χαλκηδό-

νας, Κουφαλίων, Μυγδονίας, Ασσήρου, Λαχανά, Λαγκαδά, Κορώνειας, Θέρ-

µης, Βασιλικών, Μίκρας, Επανοµής), ιδρύθηκαν 12 νέες γραµµές και κυκλο-

φορούν 48 επιπλέον καινούργια λεωφορεία. 

♦ Με το Νόµο 3652/2008 το αποκλειστικό δικαίωµα των αστικών συγκοινωνιών 

του ΟΑΣΘ στην πόλη της Θεσσαλονίκης επεκτάθηκε µέχρι το 2015 (ακριβέστε-

ρα κατά δυο έτη µετά τη λειτουργία του µετρό Θεσσαλονίκης, που τοποθετείται 

εντός του 2013). 

 

2.3 Μεταφορικό έργο του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσ-

σαλονίκης 
 

Όπως αναφέρθηκε στην §2.1 µε τον ΟΑΣΘ µεταφέρονται ετησίως περίπου 175 εκα-

τοµµύρια επιβάτες. Ωστόσο, καθώς κάποιες οµάδες πληθυσµού µετακινούνται δω-

ρεάν, οι ακυρώσεις εισιτηρίων ετησίως ανέρχονται σε περίπου 130 εκατοµµύρια, 

(Σχήµα 2.3). Επίσης στο Σχήµα 2.3 δίνεται ο αριθµός προσφερόµενων θέσεων ετησί-

ως από το σύνολο των δροµολογίων του ΟΑΣΘ.  

Σε ό,τι αφορά τα δροµολόγια µε τη µεγαλύτερη ζήτηση το έτος 2006, ξεχωρί-

ζουν οι λεωφορειακές γραµµές: Χαριλάου – Νέος Σιδηροδροµικός Σταθµός (Ν.Σ.Σ.) 

(γραµµή Νο 10) µε 8,530 εκατοµ. ακυρώσεις εισιτηρίων, Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέος Σιδηρο-
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δροµικός Σταθµός (γραµµή Νο 3) µε 8,453 εκατοµ. ακυρώσεις εισιτηρίων, Βούλγαρη – 

ΚΤΕΛ (γραµµή Νο 31) µε 8,231 εκατοµ. ακυρώσεις εισιτηρίων, η γραµµή Ανω Τού-

µπα – Νέος Σιδηροδροµικός Σταθµός (γραµµή Νο 14) µε 7,241 εκατοµ. ακυρώσεις 

εισιτηρίων και η γραµµή Νέα Κρήνη – Βενιζέλου (γραµµή Νο 5) µε 5,746 εκατοµ. 

ακυρώσεις εισιτηρίων. Στο Σχήµα 2.4 δίνονται οι δεκαπέντε λεωφορειακές συνδέσεις 

µε τη µεγαλύτερη ζήτηση το έτος 2006. 

 

3
8
0
.6
5
0
.1
6
5

1
3
4
.0
0
9
.5
1
8

4
1
1
.2
6
5
.4
6
4

1
3
8
.1
1
0
.9
1
3

4
1
1
.2
6
5
.4
6
4

1
3
8
.1
1
0
.9
1
3

4
0
0
.6
4
5
.3
5
3

1
2
9
.9
6
8
.9
3
9

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

2003 2004 2005 2006

Αριθµός προσφερόµενων θέσεων Αριθµός ακυρωθέντων εισιτηρίων

 

Σχήµα 2.3. Εξέλιξη του αριθµού ακυρώσεων εισιτηρίων και του αριθµού προσφερόµενων 

θέσεων για το σύνολο των δροµολογίων του ΟΑΣΘ. 
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Σχήµα 2.4. Οι λεωφορειακές συνδέσεις του ΟΑΣΘ µε τη µεγαλύτερη ζήτηση το 2006.  

 

Στον αντίποδα, οι λεωφορειακές γραµµές µε τη µικρότερη ζήτηση εντοπίζο-

νται κυρίως σε κάποιες τοπικές συνδέσεις (π.χ. τοπικές γραµµές Σίνδου και Πανορά-

µατος, κ.λπ.), και σε συνδέσεις της πόλης της Θεσσαλονίκης µε περιφερειακές κωµο-

πόλεις (π.χ. Κουφάλια, Λαγκαδάς, Επανοµή, κ.λπ.), (Σχήµα 2.5). Ενδεικτικά αναφέ-

ρεται ότι η γραµµή µε τη µικρότερη ζήτηση είναι η σύνδεση Νέα Κρήνη – Κοιµητή-
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ρια (γραµµή Νο 4) µε 37.270 ακυρώσεις εισιτηρίων το 2006 ή 102 ακυρώσεις ανά 

ηµέρα. Συνολικά, οι δεκαπέντε λεωφορειακές συνδέσεις µε τη µικρότερη ζήτηση το 

έτος 2006 είχαν 2,201 εκατοµ. ακυρώσεις εισιτηρίων ήτοι το 1/4 της γραµµής µε τη 

µεγαλύτερη ζήτηση (γραµµή Νο 10 ‘Χαριλάου – Νέος Σιδηροδροµικός Σταθµός’, µε 

8,530 εκατοµ. ακυρώσεις εισιτηρίων το 2006). 

Η µέση πληρότητα των αστικών λεωφορείων του ΟΑΣΘ κυµαίνεται περίπου 

στο 32%÷35%, (Σχήµα 2.6), που θεωρείται σχετικά χαµηλή. Σε ό,τι αφορά τη µηνιαία 

διακύµανση της µέσης πληρότητας για το έτος 2006, ο µήνας µε την υψηλότερη πλη-

ρότητα προέκυψε ο Νοέµβριος (πληρότητα λεωφορείων 37,7%) ενώ οι µήνες µε τη 

χαµηλότερη πληρότητα είναι οι Ιούνιος και Αύγουστος (µε πληρότητα 23,9% και 

20,7% αντίστοιχα), (Σχήµα 2.7). 

Τέλος, στους Πίνακες 2.1 έως 2.4 δίνεται η µηνιαία διακύµανση του αριθµού 

διακινούµενων επιβατών (ακυρώσεις εισιτηρίων), ο αριθµός προσφερόµενων θέσεων 

καθώς και η µέση πληρότητα των αστικών λεωφορείων για τα έτη 2003, 2004, 2005 

και 2006 αντίστοιχα, ενώ στον Πίνακα 2.5 δίνονται κάποιοι σηµαντικοί δείκτες παρα-

γωγικότητας των λεωφορειακών γραµµών του ΟΑΣΘ που αφορούν το έτος 2006. 
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Σχήµα 2.5. Οι λεωφορειακές συνδέσεις του ΟΑΣΘ µε τη µικρότερη ζήτηση το 2006.  
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Σχήµα 2.6. Εξέλιξη της µέσης πληρότητας (ποσοστό %) για το σύνολο των δροµολογίων 

του ΟΑΣΘ. 
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Σχήµα 2.7. Εξέλιξη της µέσης µηνιαίας πληρότητας (ποσοστό %) για το σύνολο των 

δροµολογίων του ΟΑΣΘ. 

 

2.4  Μέση ταχύτητα λεωφορείων του Οργανισµού Αστικών Συγκοι-

νωνιών Θεσσαλονίκης 
 

Στον Πίνακα 2.6 δίνεται η µέση ταχύτητα κίνησης των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, ένα 

ιδιαίτερα σηµαντικό µέγεθος σε ό,τι αφορά τις αστικές συγκοινωνίες. Παρατηρείται 

ότι η µέση ταχύτητα κίνησης των λεωφορείων στις γραµµές µε το µεγαλύτερο µετα-

φορικό έργο κυµαίνεται µεταξύ 12 km/h και 18 km/h. 

 

2.5  Συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών του Οργανισµού Αστικών Συ-

γκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
 

Σε ό,τι αφορά τη συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών του ΟΑΣΘ, οι µισοί περίπου κά-

τοικοι της πόλης της Θεσσαλονίκης δηλώνουν, σε σχετική έρευνα που πραγµατοποί-

ησε το Υ.Πε.Χω.∆.Ε. ότι χρησιµοποιούν συχνά τις δηµόσιες συγκοινωνίες, (Σχήµα 

2.8), έναντι ποσοστού 36,4% που δηλώνει ότι σπανίως ή ποτέ δεν έχει χρησιµοποιή-

σει δηµόσιες συγκοινωνίες για τις µετακινήσεις του. (Υ.Πε.Χω.∆.Ε., 2001).  
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Σχήµα 2.8. Συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών του ΟΑΣΘ. 

Πηγή: Υ.Πε.Χω.∆.Ε., 2001. 
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Πίνακας 2.1. Στοιχεία µεταφορικού έργου των διαφόρων λεωφορειακών γραµµών 

του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης για το έτος 2003. 
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2 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. (Μέσω Εγνατίας) 49,93 55,62 54,10 53,90 56,53 55,89 57,13 46,64 53,84 58,20 62,47 62,07 7.513.435 4.178.743 55,62

3 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. (Ν.Σ.Σ.) 56,55 59,47 60,96 63,18 64,52 63,92 64,06 55,35 62,36 62,21 62,66 62,79 16.558.261 10.169.884 61,42

4 Ν. Κρήνη - Κοιµητήρια 5,00 5,22 5,75 8,54 7,97 4,65 5,51 6,32 5,74 16,20 24,81 11,11 695.684 56.585 8,13

5 Ν. Κρήνη - Βενιζέλου 42,24 46,02 44,58 45,35 46,39 44,76 47,41 39,35 45,11 46,66 47,37 49,99 13.974.096 6.359.755 45,51

6 Καλαµαριά - Βενιζέλου 44,00 45,02 43,71 45,88 45,10 43,09 44,65 36,53 43,13 45,81 47,81 49,50 10.643.662 4.761.141 44,73

7 Αγ. Ιωαννης - Πανεπιστήµιο 39,36 44,84 42,14 41,94 44,49 41,13 33,77 26,44 38,99 45,94 52,87 47,68 5.290.386 2.226.121 42,08

8 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Κ.Τ.Ε.Λ. 0,00 0,00 31,25 35,06 38,53 37,32 34,73 30,15 39,69 43,52 45,67 46,39 5.083.995 1.940.238 38,16

9 Λαχαναγορά - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 9,60 10,53 9,98 10,40 11,17 11,58 12,78 9,44 9,23 9,12 8,85 10,55 3.291.612 335.917 10,21

10 Χαριλάου - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 51,90 56,01 57,46 56,76 58,14 54,93 59,66 49,01 52,81 57,68 60,12 59,45 16.871.988 9.483.713 56,21

11 Πυλαία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 50,91 56,45 53,13 53,76 54,07 51,88 51,69 40,95 52,94 57,01 60,38 58,30 6.015.030 3.231.857 53,73

12 Κ. Τούµπα - Παλιός Σιδηρ. Σταθµ.. 31,14 33,89 31,94 31,86 33,01 29,84 30,93 25,15 31,40 34,49 36,04 38,34 14.196.658 4.614.566 32,50

14 Άνω Τούµπα - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 47,89 53,22 50,41 50,28 52,25 47,62 50,87 41,25 49,98 54,63 58,03 57,13 16.103.491 8.275.835 51,39

15 40 Εκκλησιές 41,19 46,86 45,77 43,29 48,86 45,85 38,47 30,03 57,82 72,58 68,64 76,26 2.897.923 1.415.034 48,83

16 Ευαγγελίστρια 12,89 15,22 14,46 15,40 15,55 15,75 14,02 11,74 29,38 49,01 59,82 56,07 2.345.076 545.688 23,27

17 Τριανδρία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 34,86 40,18 38,72 37,29 40,40 36,92 35,35 28,17 37,63 42,08 45,86 44,91 7.145.125 2.771.182 38,78

18 Κορδελιό - Άγιοι Ανάργυροι 30,60 31,87 29,47 28,76 28,37 27,25 23,18 18,16 27,92 28,99 27,96 26,52 2.265.292 619.330 27,34

19 Ελευθέρια - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 23,76 24,60 24,03 24,86 26,20 25,74 26,90 22,90 24,16 24,65 25,50 26,90 9.908.781 2.478.949 25,02

20 Μενεµένη - Ερµού 24,46 26,84 23,86 25,04 25,17 24,56 31,27 25,96 23,10 23,64 23,25 26,36 8.535.264 2.144.507 25,13

21 Εύοσµος - Αριστοτέλους 30,32 31,36 29,94 30,79 31,78 30,66 35,66 29,81 31,58 33,71 34,04 35,01 5.663.702 1.813.485 32,02

23 Αγ. Ανάργυροι - Βενιζέλου 27,67 28,83 28,16 27,32 29,87 28,31 30,01 25,93 25,13 30,68 31,37 29,72 6.041.812 1.727.501 28,59

24 Χίλια ∆ένδρα - Βενιζέλου 13,70 14,62 14,18 15,24 15,83 14,81 12,81 9,70 13,95 13,78 13,74 13,42 3.077.884 426.005 13,84

25 Νεαπολη - Βενιζέλου 30,77 32,62 30,71 31,50 31,47 30,53 37,40 32,35 30,71 31,50 33,37 35,19 10.508.950 3.382.232 32,18

26 Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας 25,25 25,34 24,53 26,02 26,21 25,18 28,53 24,87 24,88 25,43 26,69 27,61 7.959.999 2.057.616 25,85

27 Σταυρούπολη - Πανεπιστήµιο 32,86 34,86 33,44 33,40 34,67 33,19 36,89 29,63 39,52 41,09 36,71 36,67 12.373.078 4.411.620 35,65

28 Συκιές –Βενιζέλου 25,97 26,65 24,19 26,10 26,08 24,41 25,62 22,76 27,39 27,61 27,30 28,24 7.536.344 1.966.807 26,10

29 Πολίχνη - Αριστοτέλους 26,73 27,86 26,87 28,27 28,49 27,94 30,38 26,22 27,38 27,90 29,29 30,70 6.871.626 1.934.188 28,15

30 Αποθήκη - Τριανδρία 39,29 40,51 39,92 41,87 42,88 44,53 45,27 36,27 40,03 43,99 43,08 44,26 5.413.280 2.265.511 41,85

31 Βούλγαρη - Κ.Τ.Ε.Λ. 40,71 46,27 45,41 43,66 45,99 43,75 44,10 36,82 46,48 52,76 53,28 52,79 18.292.224 8.465.351 46,28

32 Κάτω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 37,67 38,77 37,35 38,70 38,57 36,47 41,28 35,43 37,15 40,31 39,20 43,17 14.036.663 5.429.840 38,68

33 Αγ. Παντελεηµων - Βενιζέλου 39,53 43,91 41,34 43,48 42,74 39,04 43,92 33,99 39,41 41,15 42,80 45,44 5.468.850 2.270.429 41,52

34 Άνω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 39,50 41,63 39,88 40,70 42,10 40,44 44,14 39,13 42,08 43,56 45,42 45,90 6.824.528 2.866.469 42,00

35 Μετέωρα – Πλατεία Ελευθερίας 23,92 24,76 23,66 25,02 24,02 23,26 25,15 23,42 23,17 23,97 26,28 26,19 5.178.154 1.263.510 24,40

36 Βούλγαρη - Ζώνη Καινοτοµίας

37 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Κρυονερι 29,55 33,32 33,01 32,04 33,17 30,10 28,50 23,74 28,67 32,79 35,07 34,48 4.182.192 1.313.012 31,40

38 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. – Ευκαρπία 25,61 26,09 26,43 26,43 26,36 26,75 29,19 25,03 29,35 29,65 28,55 27,05 4.681.399 1.274.730 27,23

39 Κηφισιά – ∆ικαστήρια 43,61 47,48 45,40 46,79 47,75 44,54 47,07 35,76 45,59 47,89 50,75 51,70 6.825.820 3.166.747 46,39

40 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Καλοχώρι 13,82 14,36 12,94 15,02 15,21 16,47 18,86 14,87 14,48 13,91 14,67 15,96 4.329.304 646.611 14,94

41 Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου 8,56 9,51 8,98 9,02 10,14 8,83 10,61 7,55 10,35 10,63 14,02 13,11 2.252.149 225.650 10,02

42 Ελευθέριο - Κοιµητήρια 5,97 5,31 7,15 6,89 6,33 6,91 7,58 6,13 7,91 10,67 12,78 12,27 820.769 60.700 7,40

51 Σινδος - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 22,75 24,43 25,01 24,80 26,49 27,51 30,96 24,98 25,71 25,89 26,11 26,73 4.664.147 1.205.807 25,85

52 Τ.Ε.Ι. - Κ.Τ.Ε.Λ. 25,63 24,27 30,51 28,32 32,25 29,31 13,97 6,46 17,75 27,37 34,05 31,39 8.943.418 2.408.615 26,93

53 Τοπικό Σινδου 5,76 7,18 6,76 9,59 9,65 9,62 9,20 7,08 8,82 8,76 29,30 12,92 706.284 66.927 9,48

54 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ιωνία 29,70 31,06 31,58 31,42 32,77 30,34 32,49 29,60 28,99 29,70 32,37 31,96 4.897.557 1.517.030 30,98

56 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ωραιοκαστρο 40,80 43,01 43,23 43,15 44,43 44,11 48,14 40,44 41,01 43,85 38,48 39,76 4.657.216 1.976.729 42,44

57 Χορτιάτης - Ερµού 0,00 33,31 35,24 35,12 36,08 36,12 41,63 33,85 40,84 39,29 39,05 39,42 5.068.928 1.889.934 37,28

58 Πανόραµα - Βενιζέλου 76,49 39,83 41,00 37,56 41,30 38,19 37,24 31,91 38,44 48,14 50,23 48,14 5.373.888 2.377.945 44,25

60 Πανόραµα - Νέο Πανόραµα 9,62 8,89 8,40 8,64 9,31 7,58 7,40 4,91 8,11 8,31 9,50 8,23 2.150.524 177.051 8,23

61 Χορτιάτης - ∆ση Χορτιάτη 3,48 7,77 9,29 8,79 9,86 9,80 11,99 6,01 10,29 6,45 7,08 5,89 4.381.721 347.029 7,92

64 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Φίλυρο 22,98 23,42 24,65 26,10 26,63 25,73 24,87 22,05 27,21 26,93 26,17 24,87 2.121.976 533.027 25,12

66 Χαριλάου - Θέρµη 20,63 20,71 21,35 22,12 23,09 21,27 20,83 17,30 20,52 22,67 24,15 22,91 5.406.210 1.164.072 21,53

67 Α.Σ. ΙΚΕΑ -Τριάδι 10,59 10,63 10,62 11,17 11,51 10,93 10,58 7,31 10,84 12,37 12,96 12,67 4.330.884 476.640 11,01

69 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Επανοµή 12,44 11,89 12,42 11,86 14,15 16,47 19,16 17,30 19,52 21,19 18,46 17,28 5.820.905 918.246 15,77

72 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέα Μηχανιώνα 24,44 26,28 26,19 25,59 27,98 31,73 28,92 27,97 29,97 28,84 29,80 26,22 10.672.161 2.971.530 27,84

76 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Αγγελοχώρι 11,02 10,96 10,29 10,22 12,70 11,55 11,30 9,73 12,87 12,17 11,90 11,52 1.517.516 172.201 11,35

77 Νέα Μηχανιώνα- Επανοµή 7,73 9,31 10,40 9,83 12,69 16,01 17,90 17,15 10,93 10,00 19,24 7,83 1.027.624 128.169 12,47

78 Κ.Τ.Ε.Λ. - Αεροδρόµιο 21,20 22,31 21,15 23,63 23,82 24,77 18,72 18,90 28,11 26,67 22,96 22,59 2.739.118 615.978 22,49

80 Θεσσαλονίκη - Μαλγαρα 6,25 6,38 16,97 7,31 867.316 79.582 9,18

81 Θεσσαλονίκη - Κουφαλια 8,26 8,11 19,86 6,95 1.762.688 183.153 10,39

82 Θεσσαλονίκη - Καλλιθέα 12,67 3,74 316.072 25.477 8,06

83 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδάς 12,84 12,88 25,00 9,62 1.075.068 162.236 15,09

84 Θεσσαλονίκη - Μελισσοχωρι 25,50 14,62 250.657 52.715 21,03

85 Θεσσαλονίκη - Ευαγγελίστρια 16,44 6,95 320.824 37.279 11,62

86 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδίκια 16,35 6,40 366.496 41.194 11,24

87 Θεσσαλονίκη - Βασιλικά 50,44 19,37 189.740 66.638 35,12

88 Θεσσαλονίκη - Μεσηµέρι 18,51 6,42 343.724 42.470 12,36

89 Θεσσαλονίκη - Ξηροχώρι 6,80 6,60 14,27 0,00 332.752 21.948 6,60

90 Κουφάλια - Μαλγαρα 7,26 6,44 15,82 5,43 395.432 34.357 8,69

91 Τ.Ε.Ε. Λαγκαδά - Ανάληψη 4,06 4,09 38,28 2,40 302.180 49.072 16,24

Μέση πληρότητα µήνα (ποσοστό %) 34,29 36,75 37,87 37,01 380.650.165 134.009.518 35,21

Πληρότητα (ποσοστό %)
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Πίνακας 2.2. Στοιχεία µεταφορικού έργου των διαφόρων λεωφορειακών γραµµών 

του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης για το έτος 2004. 
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2 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. (Μέσω Εγνατίας) 49,87 54,74 58,43 53,53 62,73 60,37 53,76 44,53 56,44 61,82 61,23 54,77 7.568.729 4.247.990 56,13

3 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. (Ν.Σ.Σ.) 51,16 57,46 58,71 59,08 61,92 63,22 59,51 50,41 60,67 60,99 59,99 59,55 16.374.719 9.586.855 58,55

4 Ν. Κρήνη - Κοιµητήρια 9,54 10,27 9,44 10,40 11,94 7,46 7,04 9,17 8,93 9,18 9,12 4,96 446.376 38.324 8,59

5 Ν. Κρήνη - Βενιζέλου 40,27 44,77 46,95 44,68 45,18 44,85 43,97 35,80 45,01 46,66 43,93 43,81 14.369.129 6.311.697 43,93

6 Καλαµαριά - Βενιζέλου 40,46 45,21 46,85 45,01 44,67 44,94 40,53 34,10 44,32 46,44 48,05 50,06 10.820.605 4.802.048 44,38

7 Αγ. Ιωαννης - Πανεπιστήµιο 39,04 44,09 49,02 40,34 46,92 42,41 32,66 22,32 41,92 44,04 41,19 33,83 5.749.509 2.289.057 39,81

8 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Κ.Τ.Ε.Λ. 43,54 55,40 64,03 50,40 51,73 51,45 44,75 36,99 48,39 54,70 56,26 52,62 6.679.313 3.415.546 51,14

9 Λαχαναγορά - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 7,31 8,62 8,69 8,28 7,92 7,93 8,09 6,35 7,23 7,13 7,73 7,60 3.415.502 264.539 7,75

10 Χαριλάου - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 49,50 53,46 56,19 55,08 57,51 55,41 50,59 42,11 53,36 58,92 61,69 58,56 17.618.708 9.627.525 54,64

11 Πυλαία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 48,26 54,61 58,40 54,81 58,20 56,27 47,17 38,96 53,24 57,19 61,04 57,61 5.990.949 3.238.236 54,05

12 Κ. Τούµπα - Παλιός Σιδηρ. Σταθµ.. 29,55 32,37 33,24 31,11 31,96 31,03 27,22 22,22 32,59 32,69 34,46 35,01 14.448.295 4.512.453 31,23

14 Άνω Τούµπα - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 47,83 52,08 55,98 48,06 52,86 51,27 43,52 34,14 49,50 56,88 60,66 55,17 16.568.280 8.460.405 51,06

15 40 Εκκλησιές 65,94 63,53 70,68 60,11 65,91 65,98 52,48 42,81 61,10 65,72 70,51 65,38 2.173.860 1.366.099 62,84

16 Ευαγγελίστρια 52,40 54,88 57,72 50,83 57,97 57,25 45,38 37,68 56,57 62,26 66,19 62,55 1.629.832 900.523 55,25

17 Τριανδρία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 37,92 41,39 44,08 38,69 43,55 41,51 32,50 25,96 40,16 46,08 50,11 45,74 7.433.906 3.035.501 40,83

18 Κορδελιό - Άγιοι Ανάργυροι 21,73 26,09 26,73 25,00 25,44 24,67 20,05 16,82 25,40 24,34 25,80 24,04 2.355.125 560.351 23,79

19 Ελευθέρια - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 21,80 24,86 24,99 25,27 23,59 23,63 22,65 19,36 23,99 24,56 24,02 24,96 10.265.480 2.424.346 23,62

20 Μενεµένη - Ερµού 22,80 22,78 24,00 22,83 22,91 22,17 24,26 20,10 23,88 21,57 23,05 24,66 8.719.924 1.999.142 22,93

21 Εύοσµος - Αριστοτέλους 28,19 31,40 32,68 32,25 30,82 30,38 32,14 27,38 31,05 31,58 32,80 34,61 5.837.674 1.826.553 31,29

23 Αγ. Ανάργυροι - Βενιζέλου 32,16 28,16 28,32 27,19 26,88 27,89 25,72 21,54 26,53 29,61 30,13 29,83 7.093.399 1.978.852 27,90

24 Χίλια ∆ένδρα - Βενιζέλου 10,00 11,77 13,01 12,56 12,77 12,47 9,01 7,85 12,29 11,90 12,69 11,69 3.225.622 370.290 11,48

25 Νεαπολη - Βενιζέλου 29,47 31,05 32,23 30,60 29,72 30,50 30,42 25,90 29,68 30,76 31,87 34,22 10.704.948 3.270.843 30,55

26 Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας 22,66 26,20 26,04 24,88 23,72 23,56 25,62 22,66 24,17 25,00 25,54 28,34 7.955.691 1.975.242 24,83

27 Σταυρούπολη - Πανεπιστήµιο 30,84 34,21 35,91 34,13 35,10 33,91 33,91 27,84 33,93 36,09 36,92 36,12 14.951.159 5.102.035 34,12

28 Συκιές –Βενιζέλου 21,75 24,29 25,80 22,52 23,36 23,21 21,52 18,19 22,32 24,17 25,98 26,99 7.481.346 1.746.757 23,35

29 Πολίχνη - Αριστοτέλους 24,33 27,81 28,64 26,23 26,28 26,38 27,54 21,84 26,15 26,37 28,62 30,75 7.067.954 1.889.907 26,74

30 Αποθήκη - Τριανδρία 36,47 40,38 41,64 42,09 41,66 39,69 33,84 28,09 39,04 38,56 40,30 41,11 5.825.892 2.245.270 38,54

31 Βούλγαρη - Κ.Τ.Ε.Λ. 46,82 51,91 57,63 43,88 47,31 45,46 44,13 36,47 46,37 51,68 54,28 51,97 18.474.343 8.939.761 48,39

32 Κάτω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 36,00 38,71 38,79 39,02 33,50 37,61 39,49 32,46 36,93 38,05 39,15 40,80 14.285.255 5.363.937 37,55

33 Αγ. Παντελεηµων - Βενιζέλου 36,11 39,36 40,34 38,89 38,96 38,16 36,79 28,87 37,85 39,74 42,24 44,38 5.833.400 2.251.823 38,60

34 Άνω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 36,63 39,92 40,58 38,42 37,37 37,55 38,14 32,63 43,16 43,13 45,23 44,67 7.129.594 2.832.240 39,73

35 Μετέωρα – Πλατεία Ελευθερίας 20,45 23,81 23,56 23,25 21,29 22,09 20,89 17,83 21,85 22,59 23,55 24,19 5.394.225 1.193.769 22,13

36 Βούλγαρη - Ζώνη Καινοτοµίας 0,00

37 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Κρυονερι 29,12 32,15 34,89 31,60 33,28 31,53 25,32 19,65 30,64 36,12 39,64 35,11 4.341.426 1.372.712 31,62

38 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. – Ευκαρπία 22,20 26,68 25,67 25,07 25,02 23,85 23,30 19,64 23,76 25,42 26,44 27,02 4.849.583 1.188.147 24,50

39 Κηφισιά – ∆ικαστήρια 42,12 45,69 47,88 44,46 40,37 44,94 43,20 34,14 43,89 45,39 48,79 50,52 7.091.268 3.149.962 44,42

40 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Καλοχώρι 13,45 14,59 13,38 13,92 13,05 13,42 15,11 12,27 13,71 13,94 14,72 15,32 4.431.548 615.491 13,89

41 Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου 9,38 10,17 12,26 11,65 12,81 12,59 10,92 9,23 11,32 11,70 13,97 12,99 2.325.622 269.357 11,58

42 Ελευθέριο - Κοιµητήρια 10,56 11,43 12,82 15,14 15,48 13,06 15,34 14,32 15,03 7,70 7,00 6,64 615.129 67.743 11,01

51 Σινδος - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 22,88 25,46 26,32 25,11 23,45 23,67 25,70 22,73 22,25 22,35 22,85 23,02 4.862.265 1.156.930 23,79

52 Τ.Ε.Ι. - Κ.Τ.Ε.Λ. 25,26 25,26 32,58 33,17 34,25 33,61 15,86 8,20 24,66 31,72 35,64 31,29 9.084.708 2.679.442 29,49

53 Τοπικό Σινδου 13,75 17,25 14,05 17,19 10,13 12,61 15,45 17,92 17,88 8,33 7,87 7,69 649.852 77.916 11,99

54 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ιωνία 25,88 30,01 31,40 28,95 27,85 27,97 28,50 24,36 27,77 29,37 30,37 29,54 5.099.722 1.454.211 28,52

56 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ωραιοκαστρο 59,20 37,84 39,13 37,02 37,38 38,03 38,03 34,11 42,20 46,37 48,59 46,90 5.090.736 2.142.499 42,09

57 Χορτιάτης - Ερµού 32,95 36,81 38,82 37,32 38,12 37,57 36,40 33,36 38,06 38,80 39,44 40,62 5.885.061 2.202.909 37,43

58 Πανόραµα - Βενιζέλου 80,54 90,49 98,44 90,91 98,06 93,29 84,61 72,03 44,83 48,56 50,86 48,44 3.986.866 2.702.405 67,78

60 Πανόραµα - Νέο Πανόραµα 7,46 8,07 8,25 7,24 7,48 6,97 5,90 5,17 7,45 8,11 7,65 7,36 2.179.580 158.016 7,25

61 Χορτιάτης - ∆ση Χορτιάτη 4,12 4,63 5,17 4,76 6,16 8,41 4,04 4,20 5,24 5,04 4,76 5,16 5.342.899 275.050 5,15

64 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Φίλυρο 21,76 25,12 26,53 26,18 26,04 26,14 23,82 22,34 28,82 28,07 27,49 26,68 2.079.280 535.161 25,74

66 Χαριλάου - Θέρµη 19,01 21,47 23,14 22,52 23,34 21,17 19,79 17,16 20,17 22,35 23,37 21,16 5.241.560 1.115.883 21,29

67 Α.Σ. ΙΚΕΑ -Τριάδι 10,61 12,19 13,52 12,62 12,72 11,95 10,10 8,00 11,77 12,74 12,66 11,67 4.139.688 484.345 11,70

69 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Επανοµή 14,04 15,21 17,63 17,14 18,67 21,47 26,11 19,46 19,04 17,88 16,71 15,24 4.581.265 838.830 18,31

72 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέα Μηχανιώνα 22,80 26,15 26,56 25,75 28,67 31,32 27,23 25,42 28,71 28,56 27,62 25,30 11.118.095 3.000.233 26,99

76 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Αγγελοχώρι 9,35 12,25 13,00 11,11 12,99 13,60 11,31 10,07 12,59 12,18 13,46 11,37 1.523.892 181.518 11,91

77 Νέα Μηχανιώνα- Επανοµή 6,76 9,33 9,86 9,42 11,54 14,33 12,73 13,32 11,73 10,30 9,49 8,36 1.030.124 112.229 10,89

78 Κ.Τ.Ε.Λ. - Αεροδρόµιο 22,18 22,90 28,82 23,24 25,62 30,90 20,33 19,09 28,23 26,26 25,81 19,93 2.765.274 657.587 23,78

80 Θεσσαλονίκη - Μαλγαρα 6,06 9,13 11,02 11,23 12,14 9,51 10,94 9,22 15,30 17,66 18,05 18,25 2.637.165 320.496 12,15

81 Θεσσαλονίκη - Κουφαλια 5,71 8,00 9,03 10,04 12,43 12,65 12,45 12,15 15,79 16,95 16,38 16,85 6.069.382 740.473 12,20

82 Θεσσαλονίκη - Καλλιθέα 5,18 6,71 7,92 9,31 10,72 7,88 8,09 7,85 10,01 16,10 23,86 25,96 1.689.394 169.235 10,02

83 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδάς 9,99 12,81 14,47 14,72 16,36 12,72 14,03 14,33 16,89 17,00 17,34 17,32 3.207.766 476.050 14,84

84 Θεσσαλονίκη - Μελισσοχωρι 16,64 20,52 20,83 22,99 22,81 19,46 22,87 19,96 25,70 33,34 31,50 29,79 1.168.640 274.249 23,47

85 Θεσσαλονίκη - Ευαγγελίστρια 4,98 6,35 7,37 8,58 10,21 9,32 10,14 9,31 9,67 10,32 11,13 10,20 1.924.226 172.379 8,96

86 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδίκια 6,21 7,75 8,30 10,94 10,50 8,57 8,36 7,55 10,52 12,40 12,38 11,48 2.199.684 210.401 9,57

87 Θεσσαλονίκη - Βασιλικά 17,91 23,39 25,88 27,30 30,22 24,39 27,63 25,43 32,43 15,68 11,88 11,30 1.535.082 308.014 20,06

88 Θεσσαλονίκη - Μεσηµέρι 4,93 6,93 7,76 8,02 8,97 7,32 8,24 7,82 9,51 10,45 10,56 10,19 2.165.320 181.703 8,39

89 Θεσσαλονίκη - Ξηροχώρι

90 Κουφάλια - Μαλγαρα 5,11 6,62 6,57 6,32 7,91 9,31 9,44 8,10 8,80 13,59 11,02 10,43 1.120.739 95.432 8,52

91 Τ.Ε.Ε. Λαγκαδά - Ανάληψη 2,70 3,11 4,22 3,96 4,09 2,94 3,13 2,94 4,22 4,92 5,24 5,25 1.153.660 44.530 3,86

Μέση πληρότητα µήνα (ποσοστό %) 31,28 35,46 35,47 37,00 33,66 32,62 29,66 25,80 33,33 35,58 36,93 34,97 411.265.464 138.110.913 33,58

Πληρότητα (ποσοστό %)
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Πίνακας 2.3. Στοιχεία µεταφορικού έργου των διαφόρων λεωφορειακών γραµµών 

του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης για το έτος 2005. 
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2 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. (Μέσω Εγνατίας) 49,68 56,22 60,06 61,83 56,65 55,72 50,89 43,69 55,00 59,07 58,10 51,44 7.474.905 4.113.670 55,03

3 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. (Ν.Σ.Σ.) 53,87 58,58 58,98 64,03 60,53 59,19 59,28 50,97 58,38 59,43 60,71 59,04 16.521.642 9.684.094 58,61

4 Ν. Κρήνη - Κοιµητήρια 4,96 9,22 6,91 4,55 5,51 4,41 4,30 3,23 6,30 4,98 8,33 3,95 807.377 45.077 5,58

5 Ν. Κρήνη - Βενιζέλου 37,70 43,00 42,13 44,61 40,76 38,64 38,92 33,65 39,47 40,21 41,74 41,60 15.398.429 6.206.203 40,30

6 Καλαµαριά - Βενιζέλου 42,75 48,48 45,89 49,62 45,28 41,61 39,71 32,68 40,66 41,36 41,94 43,03 10.447.818 4.477.050 42,85

7 Αγ. Ιωαννης - Πανεπιστήµιο 29,22 34,89 34,61 34,31 31,23 29,40 20,53 17,17 29,22 34,36 34,73 30,34 7.307.928 2.211.293 30,26

8 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Κ.Τ.Ε.Λ. 43,73 51,02 51,71 54,53 49,27 49,09 45,12 38,50 51,48 55,23 58,16 52,44 6.376.803 3.204.186 50,25

9 Λαχαναγορά - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 6,75 7,00 7,86 8,77 6,63 6,73 6,54 6,75 7,15 7,67 8,59 8,45 3.329.091 247.459 7,43

10 Χαριλάου - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 51,64 58,94 59,82 60,93 54,52 51,20 47,62 41,44 51,91 56,97 58,35 53,39 17.892.475 9.693.965 54,18

11 Πυλαία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 50,44 59,16 59,22 60,50 54,53 50,18 45,03 37,66 52,43 56,54 59,14 53,34 5.998.788 3.201.570 53,37

12 Κ. Τούµπα - Παλιός Σιδηρ. Σταθµ.. 29,02 35,15 33,25 34,47 32,61 30,61 27,06 23,50 33,91 35,31 36,96 36,63 14.114.942 4.572.784 32,40

14 Άνω Τούµπα - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 47,93 57,41 58,74 57,15 50,98 49,38 43,12 35,75 50,82 55,34 56,10 51,23 16.257.192 8.386.341 51,59

15 40 Εκκλησιές 60,26 74,45 74,83 53,31 44,72 43,63 38,08 31,70 42,69 44,31 48,09 43,04 2.958.554 1.424.040 48,13

16 Ευαγγελίστρια 53,90 65,38 65,27 63,30 50,43 56,50 43,82 39,21 57,00 61,43 62,87 63,25 1.552.649 884.415 56,96

17 Τριανδρία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 38,14 46,96 47,49 47,71 41,07 40,07 32,83 25,90 40,28 45,14 46,60 43,17 7.212.687 2.995.730 41,53

18 Κορδελιό - Άγιοι Ανάργυροι 22,05 23,20 22,99 24,65 23,46 23,02 19,91 15,69 24,91 23,83 26,10 22,45 2.337.005 529.868 22,67

19 Ελευθέρια - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 22,18 25,19 25,43 26,54 24,46 22,87 22,43 20,46 23,41 23,10 24,71 24,29 9.991.399 2.371.430 23,73

20 Μενεµένη - Ερµού 21,27 23,16 20,77 22,44 21,73 20,86 23,16 21,07 22,27 23,14 24,91 26,27 8.464.764 1.914.504 22,62

21 Εύοσµος - Αριστοτέλους 29,82 32,95 32,43 35,10 31,37 30,02 32,46 27,27 32,09 33,73 35,93 35,29 5.830.797 1.893.605 32,48

23 Αγ. Ανάργυροι - Βενιζέλου 26,16 31,52 30,59 31,48 27,50 26,21 24,53 21,18 26,99 28,85 31,63 28,68 7.051.903 1.973.631 27,99

24 Χίλια ∆ένδρα - Βενιζέλου 9,57 12,74 13,01 13,94 12,58 11,78 8,85 7,66 12,47 13,23 13,42 11,70 3.189.087 372.943 11,69

25 Νεαπολη - Βενιζέλου 29,31 32,70 31,89 33,23 30,45 29,30 29,79 26,68 30,72 33,34 35,25 36,00 10.329.740 3.268.238 31,64

26 Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας 25,72 28,52 27,56 29,21 24,94 22,84 24,67 22,28 24,34 25,70 27,04 28,34 7.691.789 1.990.812 25,88

27 Σταυρούπολη - Πανεπιστήµιο 31,61 35,57 35,92 37,62 33,28 33,06 33,45 27,98 34,22 36,48 38,35 36,15 14.616.401 5.049.364 34,55

28 Συκιές –Βενιζέλου 21,55 24,86 25,33 26,84 23,11 21,94 20,45 18,52 23,83 25,49 27,20 27,85 7.188.896 1.725.476 24,00

29 Πολίχνη - Αριστοτέλους 26,01 30,36 28,90 30,59 26,92 25,74 27,08 24,48 27,78 28,57 30,71 31,97 6.788.654 1.921.173 28,30

30 Αποθήκη - Τριανδρία 35,45 37,96 38,95 41,76 38,66 36,83 31,85 26,52 37,57 39,55 41,80 40,28 5.905.440 2.204.345 37,33

31 Βούλγαρη - Κ.Τ.Ε.Λ. 43,81 52,88 52,55 54,19 47,49 45,16 42,64 35,90 45,50 51,07 53,28 51,05 17.492.750 8.433.750 48,21

32 Κάτω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 34,83 38,76 37,60 40,14 36,49 35,45 36,78 32,04 36,98 39,30 41,45 40,81 13.989.374 5.265.469 37,64

33 Αγ. Παντελεηµων - Βενιζέλου 37,14 42,67 41,03 44,16 40,93 37,85 36,61 31,22 38,02 39,43 42,19 43,48 5.727.862 2.274.260 39,71

34 Άνω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 28,16 30,60 29,93 30,73 28,60 28,19 28,67 25,20 30,26 32,13 33,33 34,17 10.455.733 3.148.106 30,11

35 Μετέωρα – Πλατεία Ελευθερίας 20,83 23,41 22,44 24,54 22,42 21,27 19,75 18,07 22,32 24,35 25,45 25,42 5.456.799 1.232.403 22,58

36 Βούλγαρη - Ζώνη Καινοτοµίας 14,89 25,31 166.192 33.189 19,97

37 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Κρυονερι 28,92 33,23 35,50 35,23 29,41 27,57 23,13 20,01 29,10 34,04 36,50 33,34 3.586.262 1.047.329 29,20

38 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. – Ευκαρπία 23,26 25,95 26,65 29,05 25,50 24,78 23,44 21,29 26,79 28,46 30,17 29,48 4.643.197 1.254.835 27,03

39 Κηφισιά – ∆ικαστήρια 43,15 49,37 47,89 50,47 46,05 45,01 40,76 34,41 45,43 46,54 48,85 48,02 6.892.352 2.957.485 42,91

40 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Καλοχώρι 12,97 14,12 14,09 15,67 12,96 12,58 13,70 13,46 13,51 13,44 14,29 14,62 4.728.442 1.080.109 22,84

41 Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου 10,71 12,38 11,79 17,55 17,95 13,49 14,18 13,91 17,31 19,39 19,09 14,66 2.212.173 319.550 14,45

42 Ελευθέριο - Κοιµητήρια 6,46 5,27 5,22 6,03 5,86 5,89 7,59 11,71 12,31 14,89 13,46 11,93 851.444 81.042 9,52

51 Σινδος - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 20,53 22,17 21,51 22,88 22,31 23,06 25,87 25,78 23,43 25,01 26,46 25,94 4.243.289 960.955 22,65

52 Τ.Ε.Ι. - Κ.Τ.Ε.Λ. 31,89 26,99 37,10 38,85 35,81 32,97 12,33 9,81 25,90 35,25 33,04 24,56 8.235.448 2.504.308 30,41

53 Τοπικό Σινδου 6,77 7,84 6,82 7,86 7,84 8,73 8,07 7,07 8,07 7,55 8,30 6,90 1.819.886 370.240 20,34

54 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ιωνία 27,10 29,87 30,08 32,47 29,34 28,20 29,12 26,64 30,06 32,22 32,69 31,64 4.253.605 1.247.389 29,33

56 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ωραιοκαστρο 40,93 45,49 44,92 46,28 37,26 36,50 37,27 31,98 37,85 41,46 45,62 41,56 4.532.781 1.802.488 39,77

57 Χορτιάτης - Ερµού 36,24 38,55 39,57 43,09 39,20 37,73 36,92 33,10 40,33 41,31 43,32 41,32 5.722.562 2.258.441 39,47

58 Πανόραµα - Βενιζέλου 43,55 48,09 50,04 52,95 47,80 45,10 41,20 37,01 48,69 49,89 52,42 50,90 5.890.701 2.749.728 46,68

60 Πανόραµα - Νέο Πανόραµα 7,41 7,91 8,00 8,33 7,02 6,67 5,34 5,31 8,24 7,67 8,11 6,93 2.493.636 418.978 16,80

61 Χορτιάτης - ∆ση Χορτιάτη 4,07 4,30 4,33 5,06 4,65 4,37 4,35 4,05 4,43 5,65 4,76 4,47 5.080.192 235.884 4,64

64 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Φίλυρο 25,06 28,28 29,98 32,25 29,80 29,51 24,98 22,74 30,66 32,31 33,50 29,98 2.180.510 517.247 23,72

66 Χαριλάου - Θέρµη 19,42 20,05 21,07 22,84 21,61 20,23 18,29 17,17 19,18 21,87 22,38 19,62 4.853.804 1.001.208 20,63

67 Α.Σ. ΙΚΕΑ -Τριάδι 11,24 11,11 12,29 12,43 11,67 11,61 9,11 8,01 11,52 12,38 12,97 11,22 4.280.192 527.770 12,33

69 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Επανοµή 13,34 13,67 13,44 14,67 15,46 20,48 21,77 18,59 18,47 17,21 16,04 13,76 4.740.446 768.543 16,21

72 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέα Μηχανιώνα 24,51 25,38 25,85 28,18 27,06 30,68 27,35 25,06 28,15 26,53 26,88 22,38 11.186.577 2.960.509 26,46

76 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Αγγελοχώρι 10,47 12,17 11,52 12,20 10,84 12,33 11,59 10,75 12,07 11,31 10,85 9,03 1.506.820 169.513 11,25

77 Νέα Μηχανιώνα- Επανοµή 8,09 8,22 8,90 9,56 9,72 12,81 12,62 11,44 10,91 10,09 9,27 7,46 1.009.808 103.189 10,22

78 Κ.Τ.Ε.Λ. - Αεροδρόµιο 16,94 20,77 20,34 20,33 22,24 25,25 19,68 18,88 28,80 26,61 27,57 27,06 2.906.681 646.671 22,25

80 Θεσσαλονίκη - Μαλγαρα 17,19 24,49 19,04 19,93 18,83 18,02 16,40 13,72 19,57 25,63 26,84 24,27 2.361.065 479.910 20,33

81 Θεσσαλονίκη - Κουφαλια 14,72 15,98 15,45 17,29 16,68 16,26 15,43 13,13 20,35 24,16 26,12 24,88 5.486.100 1.009.002 18,39

82 Θεσσαλονίκη - Καλλιθέα 20,44 24,11 24,12 25,26 24,38 25,17 25,21 20,24 28,33 30,06 30,66 30,88 840.440 216.364 25,74

83 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδάς 15,70 16,93 16,09 17,44 16,62 16,62 14,40 13,00 17,59 19,50 19,53 17,74 3.379.251 566.771 16,77

84 Θεσσαλονίκη - Μελισσοχωρι 27,30 29,93 23,64 24,21 24,43 23,06 21,65 18,95 23,23 26,16 27,55 24,07 1.182.869 287.762 24,33

85 Θεσσαλονίκη - Ευαγγελίστρια 8,85 9,54 9,61 11,40 10,26 10,11 10,13 8,15 11,52 13,74 13,57 13,31 1.891.830 205.752 10,88

86 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδίκια 10,66 12,92 12,25 12,05 11,16 11,68 9,54 8,78 12,78 15,48 16,54 14,43 2.182.930 269.895 12,36

87 Θεσσαλονίκη - Βασιλικά 10,49 11,00 12,21 12,59 11,84 12,68 11,09 10,54 14,40 16,30 15,98 14,68 2.836.204 363.893 12,83

88 Θεσσαλονίκη - Μεσηµέρι 8,58 9,96 9,38 11,03 10,42 11,08 10,38 9,29 12,38 12,38 13,52 12,59 2.145.916 234.123 10,91

89 Θεσσαλονίκη - Ξηροχώρι

90 Κουφάλια - Μαλγαρα 10,56 9,05 8,99 9,19 7,39 7,80 6,61 6,16 6,92 7,95 8,79 8,69 1.162.194 94.693 8,15

91 Τ.Ε.Ε. Λαγκαδά - Ανάληψη 4,76 5,57 5,40 5,64 4,99 4,60 4,48 3,52 4,85 6,43 7,60 7,26 1.149.734 62.316 5,42

Μέση πληρότητα µήνα (ποσοστό %) 31,28 35,46 35,47 37,00 33,66 32,62 29,66 25,80 33,33 35,58 36,93 34,97 411.265.464 138.110.913 33,58
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Πίνακας 2.4. Στοιχεία µεταφορικού έργου των διαφόρων λεωφορειακών γραµµών 

του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης για το έτος 2006. 
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2 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. (Μέσω Εγνατίας) 45,35 51,51 44,39 52,51 50,80 33,40 42,15 29,95 47,27 48,93 53,12 47,74 7.790.000 3.589.675 46,08

3 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. (Ν.Σ.Σ.) 53,24 58,52 56,06 58,00 59,25 41,79 52,10 36,49 56,31 56,96 58,57 56,87 15.673.000 8.452.837 53,93

4 Ν. Κρήνη - Κοιµητήρια 3,82 7,50 4,48 6,09 5,93 3,30 4,87 3,25 6,80 5,15 6,01 4,80 717.498 37.270 5,19

5 Ν. Κρήνη - Βενιζέλου 36,57 40,66 39,40 39,88 42,35 29,51 38,66 25,69 39,51 40,52 43,60 42,58 14.935.318 5.746.215 38,47

6 Καλαµαριά - Βενιζέλου 37,61 41,03 39,75 40,97 40,43 28,36 36,98 23,99 38,61 39,53 42,25 41,93 10.273.943 3.895.575 37,92

7 Αγ. Ιωαννης - Πανεπιστήµιο 26,04 30,73 23,40 29,73 27,44 16,96 19,85 12,74 26,39 26,42 31,57 25,29 7.559.577 1.914.944 25,33

8 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Κ.Τ.Ε.Λ. 44,94 54,16 49,20 54,16 54,25 37,98 46,51 32,81 53,86 58,31 63,84 57,56 7.345.497 3.733.452 50,83

9 Λαχαναγορά - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 7,51 8,29 8,18 7,99 8,19 6,00 8,01 5,57 8,47 8,16 8,90 8,37 3.305.793 258.233 7,81

10 Χαριλάου - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 47,78 54,95 50,14 55,62 54,57 34,42 44,84 30,65 51,24 53,69 58,86 53,04 17.074.462 8.529.778 49,96

11 Πυλαία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 47,34 54,95 48,62 53,78 55,94 34,83 44,57 29,66 53,49 54,28 61,41 55,59 5.681.642 2.854.280 50,24

12 Κ. Τούµπα - Παλιός Σιδηρ. Σταθµ.. 30,28 36,38 31,07 34,20 33,09 22,87 26,98 19,18 32,98 34,18 37,83 36,45 13.794.406 4.379.140 31,75

14 Άνω Τούµπα - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 45,29 53,28 44,43 51,55 50,42 31,04 40,04 26,10 47,48 50,30 56,67 48,91 15.627.087 7.241.268 46,34

15 40 Εκκλησιές 41,57 45,89 41,35 42,61 43,61 26,47 27,71 23,37 54,49 45,19 43,01 37,18 3.429.763 1.379.036 40,21

16 Ευαγγελίστρια 51,48 61,75 56,99 58,98 64,30 41,32 40,09 30,23 50,72 46,17 51,23 43,14 1.678.075 843.701 50,28

17 Τριανδρία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 36,70 43,57 36,01 42,80 39,65 24,80 28,25 19,96 38,14 41,30 46,64 42,64 6.986.775 2.628.960 37,63

18 Κορδελιό - Άγιοι Ανάργυροι 20,42 23,82 22,05 24,75 25,30 17,60 18,74 11,40 25,38 25,12 26,16 22,50 2.133.612 471.804 22,11

19 Ελευθέρια - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 21,20 22,64 22,36 22,48 23,16 16,03 21,13 14,46 23,16 23,17 24,59 23,01 10.897.200 2.349.415 21,56

20 Μενεµένη - Ερµού 22,96 25,64 26,40 25,54 26,64 18,73 27,82 19,62 26,10 26,25 27,73 27,79 8.210.391 2.046.533 24,93

21 Εύοσµος - Αριστοτέλους 31,47 34,96 34,08 35,35 36,40 24,89 37,06 24,93 35,61 36,00 38,24 36,93 5.652.288 1.905.480 33,71

23 Αγ. Ανάργυροι - Βενιζέλου 25,55 29,37 27,82 29,64 29,71 20,66 26,17 19,01 29,05 31,67 32,59 31,24 7.404.879 2.071.064 27,97

24 Χίλια ∆ένδρα - Βενιζέλου 9,98 12,16 11,77 13,42 13,03 9,18 9,84 6,39 12,88 12,52 13,99 12,29 3.101.429 358.603 11,56

25 Νεαπολη - Βενιζέλου 31,69 35,31 34,75 34,87 35,83 24,87 34,21 23,49 34,49 35,27 36,96 37,07 9.952.844 3.310.541 33,26

26 Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας 25,08 27,85 27,83 27,00 28,34 20,49 28,73 20,35 28,17 28,76 29,67 30,34 7.802.361 2.091.030 26,80

27 Σταυρούπολη - Πανεπιστήµιο 30,77 35,09 33,21 35,04 35,40 24,01 33,89 24,03 35,55 37,25 39,45 37,34 13.901.844 4.652.981 33,47

28 Συκιές –Βενιζέλου 24,14 26,63 26,13 26,53 27,59 19,43 24,61 17,01 27,79 28,09 30,54 29,98 6.943.577 1.799.111 25,91

29 Πολίχνη - Αριστοτέλους 28,02 31,13 29,86 30,67 31,65 21,76 29,70 20,49 30,60 31,47 33,24 33,19 6.485.027 1.904.508 29,37

30 Αποθήκη - Τριανδρία 36,50 41,29 39,03 39,85 43,79 30,52 36,39 24,31 41,76 41,91 45,48 42,88 5.887.555 2.294.057 38,96

31 Βούλγαρη - Κ.Τ.Ε.Λ. 43,40 50,83 47,43 50,94 51,59 33,30 44,47 30,67 49,93 53,87 59,13 54,41 17.115.331 8.231.450 48,09

32 Κάτω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 35,67 39,47 38,17 38,56 39,49 26,29 35,30 24,59 38,52 38,75 41,54 40,63 13.812.209 5.061.532 36,65

33 Αγ. Παντελεηµων - Βενιζέλου 38,05 42,72 40,23 41,99 41,62 28,99 35,80 24,42 38,05 40,62 42,09 42,09 5.534.447 2.131.879 38,52

34 Άνω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 30,50 32,09 31,01 31,74 32,47 22,14 31,55 22,56 32,78 33,29 35,03 34,59 11.202.822 3.458.782 30,87

35 Μετέωρα – Πλατεία Ελευθερίας 22,30 24,53 24,38 25,19 24,90 17,93 21,84 15,57 25,44 26,80 27,38 27,05 5.322.609 1.269.478 23,85

36 Βούλγαρη - Ζώνη Καινοτοµίας 22,41 25,32 28,78 24,59 22,23 23,33 30,23 21,85 31,65 36,48 36,34 43,03 1.083.398 314.681 29,05

37 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Κρυονερι 26,83 33,95 28,32 32,26 31,33 20,25 22,86 17,01 31,18 32,40 37,81 34,52 4.447.603 1.321.707 29,72

38 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. – Ευκαρπία 25,54 29,24 28,35 29,78 30,45 21,32 27,59 19,32 30,21 31,11 33,61 30,70 4.598.990 1.299.602 28,26

39 Κηφισιά – ∆ικαστήρια 42,71 47,50 43,45 45,61 47,28 34,02 40,24 27,01 45,22 45,71 49,43 48,83 7.102.558 3.075.474 43,30

40 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Καλοχώρι 12,21 13,76 13,94 13,32 13,71 10,04 14,33 9,82 15,10 14,47 15,04 15,42 4.238.667 566.921 13,37

41 Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου 13,52 16,70 15,35 16,21 16,90 10,51 11,96 8,16 13,58 13,76 14,45 12,95 2.008.581 275.293 13,71

42 Ελευθέριο - Κοιµητήρια 10,91 12,20 15,90 15,21 14,38 9,81 15,54 7,10 15,14 15,81 15,04 9,23 441.432 54.476 12,34

51 Σινδος - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 23,33 24,38 25,57 25,50 26,38 18,50 26,80 18,20 25,68 27,07 27,29 25,51 4.097.458 998.577 24,37

52 Τ.Ε.Ι. - Κ.Τ.Ε.Λ. 28,03 26,88 28,16 34,94 30,97 10,26 9,62 12,85 26,36 25,57 32,05 25,42 8.281.338 2.220.002 26,81

53 Τοπικό Σινδου 6,82 7,02 6,86 7,93 8,54 6,07 7,62 4,99 7,56 8,14 8,29 6,98 916.554 65.914 7,19

54 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ιωνία 27,72 31,05 30,65 32,35 31,66 22,02 30,60 21,95 31,73 32,55 33,60 32,17 4.269.545 1.274.705 29,86

56 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ωραιοκαστρο 36,60 40,38 41,32 42,11 45,31 30,84 42,47 27,91 42,53 45,40 45,29 42,48 4.967.863 2.000.834 40,28

57 Χορτιάτης - Ερµού 36,58 42,65 39,93 41,20 42,76 29,93 38,67 26,85 39,94 42,77 42,43 40,80 5.539.783 2.154.388 38,89

58 Πανόραµα - Βενιζέλου 45,22 51,92 47,25 50,84 53,04 35,87 42,76 31,13 49,73 50,06 55,97 52,02 5.617.480 2.685.703 47,81

60 Πανόραµα - Νέο Πανόραµα 6,55 7,28 6,67 7,63 7,54 5,20 5,85 4,19 8,68 8,55 9,03 8,02 1.971.142 142.371 7,22

61 Χορτιάτης - ∆ση Χορτιάτη 4,02 4,40 4,13 4,26 4,35 3,10 4,09 2,78 4,61 4,79 4,59 4,54 4.868.670 201.723 4,14

64 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Φίλυρο 27,25 28,51 26,57 28,54 29,91 20,89 25,48 17,60 31,45 30,43 31,82 29,11 1.973.061 540.916 27,42

66 Χαριλάου - Θέρµη 17,18 19,71 19,58 21,39 21,43 14,19 17,83 12,53 19,50 20,86 22,50 20,22 4.847.369 925.057 19,08

67 Α.Σ. ΙΚΕΑ -Τριάδι 10,10 11,37 11,72 12,07 12,68 8,68 10,02 6,22 11,99 12,87 14,17 11,83 3.831.484 430.597 11,24

69 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Επανοµή 11,74 13,99 15,20 14,58 17,27 14,97 20,58 15,73 17,74 15,83 15,37 14,66 4.317.900 656.440 15,20

72 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέα Μηχανιώνα 19,61 22,21 22,45 23,20 25,67 20,48 24,55 18,25 24,72 23,63 23,60 21,85 10.375.559 2.301.765 22,18

76 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Αγγελοχώρι 8,60 10,23 10,18 11,54 12,26 8,92 11,20 7,78 11,33 10,41 10,50 9,23 1.381.800 139.214 10,07

77 Νέα Μηχανιώνα- Επανοµή 6,41 8,04 8,06 8,81 10,46 8,75 11,92 9,24 10,55 9,14 8,87 7,69 869.183 76.295 8,78

78 Κ.Τ.Ε.Λ. - Αεροδρόµιο 22,45 25,61 22,46 26,87 25,00 16,38 17,04 11,85 24,21 22,03 22,44 20,54 3.101.116 642.270 20,71

80 Θεσσαλονίκη - Μαλγαρα 20,93 24,37 22,54 26,61 24,98 16,17 18,51 12,97 22,56 23,52 25,92 22,22 2.182.560 480.965 22,04

81 Θεσσαλονίκη - Κουφαλια 20,72 23,86 24,88 24,89 26,24 18,62 22,55 16,53 27,74 29,72 29,69 26,47 4.060.199 984.507 24,25

82 Θεσσαλονίκη - Καλλιθέα 25,84 29,60 29,47 29,79 31,95 23,96 27,62 17,31 31,91 31,04 32,48 30,24 783.305 222.725 28,43

83 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδάς 15,54 16,96 17,62 19,40 19,09 13,78 15,41 10,61 18,94 20,76 20,62 18,77 3.205.540 559.138 17,44

84 Θεσσαλονίκη - Μελισσοχωρι 20,40 23,74 25,53 24,93 25,91 18,85 24,47 15,81 26,43 28,56 28,18 26,28 1.114.530 267.916 24,04

85 Θεσσαλονίκη - Ευαγγελίστρια 11,34 11,96 13,26 12,81 14,00 10,36 13,89 9,33 15,42 15,04 15,28 14,25 1.787.558 232.435 13,00

86 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδίκια 12,52 14,64 14,31 15,96 16,00 11,00 12,26 8,08 16,53 17,79 17,96 15,51 2.013.601 292.902 14,55

87 Θεσσαλονίκη - Βασιλικά 12,92 15,30 15,51 15,80 17,85 12,34 15,63 10,68 18,29 19,08 18,74 16,86 2.594.246 408.906 15,76

88 Θεσσαλονίκη - Μεσηµέρι 10,35 11,70 12,31 12,44 13,88 10,06 11,99 8,43 14,12 14,03 13,65 12,33 1.996.544 241.932 12,12

89 Θεσσαλονίκη - Ξηροχώρι 16,67 17,71 12,92 21,06 20,83 21,56 19,11 485.055 91.321 18,83

90 Κουφάλια - Μαλγαρα 7,18 7,85 8,08 9,53 6,97 6,88 8,26 5,65 10,12 11,05 11,49 10,19 1.123.604 96.175 8,56

91 Τ.Ε.Ε. Λαγκαδά - Ανάληψη 6,13 7,10 6,78 6,82 7,64 4,74 6,00 4,74 8,35 9,02 9,03 7,46 1.034.596 73.133 7,07

Μέση πληρότητα µήνα (ποσοστό %) 30,78 34,91 33,02 34,60 35,42 23,91 30,00 20,69 34,16 35,10 37,72 35,20 400.645.353 129.968.939 32,44
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Πίνακας 2.5. ∆είκτες παραγωγικότητα των διαφόρων λεωφορειακών γραµµών του 

Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης για το έτος 2006. 

2 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. (Μέσω Εγνατίας) 66,0 4,6 1,01

3 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. (Ν.Σ.Σ.) 77,5 5,9 0,79

5 Ν. Κρήνη - Βενιζέλου 67,7 4,7 0,96

6 Καλαµαριά - Βενιζέλου 57,9 4,5 1,01

7 Αγ. Ιωαννης - Πανεπιστήµιο 44,1 3,5 1,39

8 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Κ.Τ.Ε.Λ. 59,3 4,3 1,08

9 Λαχαναγορά - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 10,5 0,6 5,39

10 Χαριλάου - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 87,6 9,4 0,57

11 Πυλαία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 46,5 4,1 1,21

12 Κ. Τούµπα - Παλιός Σιδηρ. Σταθµ.. 48,9 4,1 1,12

14 Άνω Τούµπα - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 79,8 8,5 0,60

15 40 Εκκλησιές 22,9 2,4 2,19

16 Ευαγγελίστρια 20,9 2,1 2,53

17 Τριανδρία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 52,9 5,5 0,94

18 Κορδελιό - Άγιοι Ανάργυροι 21,5 1,4 3,19

19 Ελευθέρια - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 72,4 5,1 0,63

20 Μενεµένη - Ερµού 37,9 3,9 1,33

21 Εύοσµος - Αριστοτέλους 36,4 3,5 1,44

23 Αγ. Ανάργυροι - Βενιζέλου 36,3 4,1 1,32

24 Χίλια ∆ένδρα - Βενιζέλου 18,7 1,9 2,78

25 Νεαπολη - Βενιζέλου 50,4 5,1 1,01

26 Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας 40,5 4,2 1,20

27 Σταυρούπολη - Πανεπιστήµιο 58,3 5,3 0,90

28 Συκιές –Βενιζέλου 38,3 4,3 1,19

29 Πολίχνη - Αριστοτέλους 40,9 4,1 1,17

30 Αποθήκη - Τριανδρία 41,0 4,2 1,23

31 Βούλγαρη - Κ.Τ.Ε.Λ. 86,6 6,3 0,76

32 Κάτω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 60,5 5,6 0,90

33 Αγ. Παντελεηµων - Βενιζέλου 41,0 3,5 1,33

34 Άνω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 54,9 4,6 1,03

35 Μετέωρα – Πλατεία Ελευθερίας 31,5 3,1 1,66

36 Βούλγαρη - Ζώνη Καινοτοµίας 28,7 1,1 2,72

37 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Κρυονερι 38,0 3,9 1,31

38 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. – Ευκαρπία 36,5 2,6 1,83

39 Κηφισιά – ∆ικαστήρια 50,1 4,4 1,13

40 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Καλοχώρι 22,0 1,2 3,01

41 Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου 25,1 1,4 2,43

42 Ελευθέριο - Κοιµητήρια 9,9 0,6 7,08

51 Σινδος - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 24,1 1,1 2,95

52 Τ.Ε.Ι. - Κ.Τ.Ε.Λ. 57,9 2,1 1,42

53 Τοπικό Σινδου 12,0 0,6 5,61

54 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ιωνία 29,1 1,8 2,08

56 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ωραιοκαστρο 38,2 2,3 1,76

57 Χορτιάτης - Ερµού 34,4 2,3 1,79

58 Πανόραµα - Βενιζέλου 42,9 2,5 1,58

60 Πανόραµα - Νέο Πανόραµα 13,0 0,8 4,83

61 Χορτιάτης - ∆ση Χορτιάτη 36,8 0,8 3,83

64 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Φίλυρο 25,6 1,9 2,46

66 Χαριλάου - Θέρµη 35,8 2,0 1,63

67 Α.Σ. ΙΚΕΑ -Τριάδι 26,2 0,9 2,80

69 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Επανοµή 20,5 0,7 3,56

72 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέα Μηχανιώνα 39,2 1,4 2,13

76 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Αγγελοχώρι 12,7 0,5 5,71

77 Νέα Μηχανιώνα- Επανοµή 13,9 0,5 5,76

78 Κ.Τ.Ε.Λ. - Αεροδρόµιο 29,3 1,4 2,49

80 Θεσσαλονίκη - Μαλγαρα 18,1 0,6 5,01

81 Θεσσαλονίκη - Κουφαλια 14,8 0,4 6,71

82 Θεσσαλονίκη - Καλλιθέα 20,3 0,8 3,57

83 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδάς 17,0 0,7 5,08

84 Θεσσαλονίκη - Μελισσοχωρι 14,9 0,6 4,85

85 Θεσσαλονίκη - Ευαγγελίστρια 10,6 0,2 10,64

86 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδίκια 13,9 0,4 6,32

87 Θεσσαλονίκη - Βασιλικά 17,4 0,8 3,43

88 Θεσσαλονίκη - Μεσηµέρι 14,7 0,3 8,74

90 Κουφάλια - Μάλγαρα 8,3 0,3 9,31

91 Τοπικό Λαγκαδά 17,6 0,6 4,67

Μονάδα Λήψης Απόφασης                                                                   

(λεωφορειακή γραµµή)

Μεταφερόµενοι επιβάτες/ 

Ανθρωπο-ώρα εργασίας 

Μεταφερόµενοι επιβάτες/ 

Οχηµατοχιλιόµετρο

Κατανάλωση καυσίµου/                 

100 µεταφερόµενους επιβάτες                                       

(σε m
3
)
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Πίνακας 2.6. Μέση ταχύτητα κίνησης
*
 (km/h) των διαφόρων λεωφορειακών γραµ-

µών του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης το έτος 2006. 

2 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. (Μέσω Εγνατίας) 17,30

3 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. (Ν.Σ.Σ.) 17,14

4 Ν. Κρήνη - Κοιµητήρια 23,68

5 Ν. Κρήνη - Βενιζέλου 18,15

6 Καλαµαριά - Βενιζέλου 17,73

7 Αγ. Ιωαννης - Πανεπιστήµιο 15,28

8 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Κ.Τ.Ε.Λ. 16,79

9 Λαχαναγορά - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 30,72

10 Χαριλάου - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 11,80

11 Πυλαία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 13,82

12 Κ. Τούµπα - Παλιός Σιδηρ. Σταθµ.. 16,71

14 Άνω Τούµπα - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 13,37

15 40 Εκκλησιές 12,05

16 Ευαγγελίστρια 12,74

17 Τριανδρία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 12,80

18 Κορδελιό - Άγιοι Ανάργυροι 18,18

19 Ελευθέρια - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 32,48

20 Μενεµένη - Ερµού 12,49

21 Εύοσµος - Αριστοτέλους 13,68

23 Αγ. Ανάργυροι - Βενιζέλου 11,58

24 Χίλια ∆ένδρα - Βενιζέλου 12,53

25 Νεαπολη - Βενιζέλου 13,05

26 Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας 13,64

27 Σταυρούπολη - Πανεπιστήµιο 15,43

28 Συκιές –Βενιζέλου 13,69

29 Πολίχνη - Αριστοτέλους 15,40

30 Αποθήκη - Τριανδρία 13,23

31 Βούλγαρη - Κ.Τ.Ε.Λ. 15,95

32 Κάτω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 13,90

33 Αγ. Παντελεηµων - Βενιζέλου 16,51

34 Άνω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 15,96

35 Μετέωρα – Πλατεία Ελευθερίας 13,25

36 Βούλγαρη - Ζώνη Καινοτοµίας 33,52

37 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Κρυονερι 13,09

38 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. – Ευκαρπία 16,36

39 Κηφισιά – ∆ικαστήρια 14,42

40 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Καλοχώρι 27,39

41 Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου 30,60

42 Ελευθέριο - Κοιµητήρια 23,04

51 Σινδος - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 30,10

52 Τ.Ε.Ι. - Κ.Τ.Ε.Λ. 36,36

53 Τοπικό Σινδου 33,70

54 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ιωνία 24,63

56 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ωραιοκαστρο 22,84

57 Χορτιάτης - Ερµού 22,10

58 Πανόραµα - Βενιζέλου 23,88

60 Πανόραµα - Νέο Πανόραµα 23,76

61 Χορτιάτης - ∆ση Χορτιάτη 32,80

64 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Φίλυρο 17,24

66 Χαριλάου - Θέρµη 31,45

67 Α.Σ. ΙΚΕΑ -Τριάδι 41,60

69 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Επανοµή 44,61

72 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέα Μηχανιώνα 35,44

76 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Αγγελοχώρι 41,55

77 Νέα Μηχανιώνα- Επανοµή 34,05

78 Κ.Τ.Ε.Λ. - Αεροδρόµιο 28,58

80 Θεσσαλονίκη - Μαλγαρα 33,39

81 Θεσσαλονίκη - Κουφαλια 41,76

82 Θεσσαλονίκη - Καλλιθέα 35,54

83 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδάς 26,16

84 Θεσσαλονίκη - Μελισσοχωρι 37,34

85 Θεσσαλονίκη - Ευαγγελίστρια 47,30

86 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδίκια 45,65

87 Θεσσαλονίκη - Βασιλικά 41,14

88 Θεσσαλονίκη - Μεσηµέρι 40,24

Γραµµή
Μέση ταχύτητα                                       

λεωφορείων (km/h)

 

                                                        
* ∆εν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος αναµονής στις στάσεις. 



 51

2.6  Εφαρµογές συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας στον Οργανισµού 

Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
 

2.6.1 Έρευνες Ερωτηµατολογίου 

Για την ποιότητα υπηρεσιών του ΟΑΣΘ έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές έρευνες ερω-

τηµατολογίου. Οι πιο ολοκληρωµένες και εκτεταµένες έρευνες ερωτηµατολογίου µε 

σκοπό την αποτίµηση των προσφερόµενων υπηρεσιών του ΟΑΣΘ και τον εντοπισµό 

των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι χρήστες είναι οι εξής: 

• η έρευνα ερωτηµατολογίου που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της µελέτης 

«Γενική κυκλοφοριακή µελέτη µεταφορών και κυκλοφορίας για το πολεοδο-

µικό συγκρότηµα και τη περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης» από το 

Υ.Πε.Χω.∆.Ε. (2001), 

• η έρευνα ερωτηµατολογίου που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της µελέτης 

«Το κυκλοφοριακό πρόβληµα της Θεσσαλονίκης» από το Κέντρο Προστασίας 

Καταναλωτών (2007). 

 

Στη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από το Υ.Πε.Χω.∆.Ε. (2001) καταγράφηκε 

γενικώς η άποψη του επιβατικού κοινού σχετικά µε την ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών του ΟΑΣΘ. Το 27,4% των ερωτώµενων απάντησε ότι οι παρεχόµενες υπη-

ρεσίες δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές, έναντι ποσοστού 20,4% που αξιολογούσε τις 

υπηρεσίες ως ικανοποιητικές, (Σχήµα 2.9). Οι κύριοι παράγοντες δυσαρέσκειας του 

επιβατικού κοινού, όπως καταγράφηκαν το 2001, ήταν οι χρόνοι αναµονής στις στά-

σεις, οι ελλείψεις σε θέσεις επί των οχηµάτων και οι µεγάλοι χρόνοι διαδροµής.  

 

20,4%

18,2%

34,1%

27,4%

Ικανοποιητικές έως πολύ ικανοποιητικές

Αρκετά ικανοποιητικές, ωστόσο χρειάζονται µικροβελτιώσεις

Λίγο ικανοποιητικές και χρειάζονται σηµαντικές βελτιώσεις

Καθόλου ικανοποιητικές

 

Σχήµα 2.9. Αξιολόγηση από το επιβατικών κοινό των προσφερόµενων υπηρεσιών του 

ΟΑΣΘ. 

Πηγή: Υ.Πε.Χω.∆.Ε., 2001. 
 

Η πρόσφατη, ωστόσο, µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από το Κέντρο Προστα-

σίας Καταναλωτών (2007), αφενός κατέγραψε αναλυτικά την αξιολόγηση από το επι-

βατικό κοινό επιµέρους πρακτικών και πολιτικών του ΟΑΣΘ αφετέρου ιεράρχησε και 

τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι χρήστες των υπηρεσιών του ΟΑΣΘ. Πιο συγκε-

κριµένα, (Σχήµατα 2.10 και 2.11): 
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3,04

2,84

2,67

2,65

2,57

2,39

2,39

2,36

2,36

2,17

1,85

1 2 3 4 5

Βολικότητα στάσεων και δροµολογίων

Τιµή εισιτηρίου

Τακτικότητα δροµολογίων

Συµπεριφορά ελεγκτών

Συµπεριφορά οδηγών

Συντήρηση και καταλληλότητα

Καθαριότητα και υγιεινή

Σύστηµα καθοδήγησης (χάρτες, κ.λπ.)

Τιµή πρόστιµου

Συµπεριφορά επιβατών

Κλιµατισµός και εξαερισµός

 

Σχήµα 2.10. Αξιολόγηση από το επιβατικών κοινό συµπεριφορών, υποδοµών και πρακτικών 

του ΟΑΣΘ, (κλίµακα:  1: πολύ κακή, 2: κακή, 3: µέτρια, 4: καλή,  5: άριστη). 

Πηγή: Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, 2007. 
 

4,4

4,1

4

3,9

3,8

3,4

3,3

3,3

3

2,9

2,85

2,4

1 2 3 4 5

Υπερφόρτωση λεωφορείων

Παρατεταµένη αναµονή σε στάση

Έλλειψη εξαερισµού

Κλοπή σε λεωφορείο

Μη παραχώρηση θέσης σε άτοµο µε ανάγκη

Σεξουαλική παρενόχληση

Επαιτεία σε λεωφορείο

Κακή οδική συµπεριφορά οδηγών

Κακή συµπεριφορά επιβατών

Κακή συµπεριφορά υπαλλήλων ΟΑΣΘ

Κακή συµπεριφορά ελεγκτών

Επιβολή προστίµου σε παραβάτη

 

Σχήµα 2.11. Ιεράρχηση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το επιβατικών κοινό του 

ΟΑΣΘ, (κλίµακα:  1: καθόλου σοβαρό, 2: λίγο σοβαρό, 3: µετρίως σοβαρό, 4: σοβαρό,                

5: πολύ σοβαρό). 

Πηγή: Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, 2007. 
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◊ το επιβατικό κοινό δηλώνει δυσαρεστηµένο από τον κλιµατισµό και εξαερι-

σµό των λεωφορείων, από την συµπεριφορά των συνεπιβατών, την τιµή του 

προστίµου, το σύστηµα καθοδήγησης και τη συντήρηση και καταλληλότητα 

των λεωφορείων. Λίγο καλύτερη είναι η αξιολόγηση της συµπεριφοράς οδη-

γών και ελεγκτών καθώς και η τιµή του εισιτηρίου. Τέλος, χαρακτηρίζεται ως 

µέτρια η βολικότητα των στάσεων και των δροµολογίων. 

◊ σοβαρά προβλήµατα χαρακτηρίζονται η υπερφόρτωση των λεωφορείων, η 

παρατεταµένη αναµονή σε στάση, η έλλειψη αερισµού, η κλοπή και η µη πα-

ραχώρηση θέσης σε άτοµο µε ανάγκη (κυρίως ηλικιωµένα άτοµα). Η σεξουα-

λική παρενόχληση, η επαιτεία, η κακή συµπεριφορά οδηγών, ελεγκτών και 

λοιπών υπαλλήλων του ΟΑΣΘ καθώς και των συνεπιβατών χαρακτηρίζονται 

ως µετρίως σοβαρά προβλήµατα.  

◊ στην ερώτηση αν είναι εύκολη η µετακίνηση µε αστικές συγκοινωνίες για 

εµποδιζόµενα άτοµα, η συντριπτική πλειοψηφία (98%) των ερωτηθέντων 

απάντησε αρνητικά, 

◊ µόνο το 29% των ερωτηθέντων γνωρίζει ότι υπάρχει Χάρτης Υποχρεώσεων 

του ΟΑΣΘ προς τους καταναλωτές (βλ. επόµενη παράγραφο), 

◊ τέλος, στην ερώτηση πόσο λειτουργικό είναι το σύστηµα καθοδήγησης 

(χάρτες, δροµολόγια, κ.λπ.) των αστικών συγκοινωνιών για τους εκτός Θεσ-

σαλονίκης χρήστες των υπηρεσιών του ΟΑΣΘ, το 56,4% των ερωτηθέντων 

απάντησε πως είναι δύσκολο να µετακινηθεί στη Θεσσαλονίκη κάποιος 

επισκέπτης ή κάποιος που δεν γνωρίζει καλά την πόλη. 

 

2.6.2 Χάρτης Υποχρεώσεων προς το επιβατικό κοινό 

Στην προσπάθειά του να βελτιώσει την αντιληπτή από το επιβατικό κοινό ποιότητα 

παρεχόµενων υπηρεσιών, ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης έχει 

εκδώσει το Χάρτη Υποχρεώσεων προς το επιβατικό κοινό, ο οποίος αποτελεί ουσια-

στικά ένα κώδικα συµπεριφοράς των οδηγών και των ελεγκτών καθώς και µια εγγύη-

ση εξυπηρέτησης προς το επιβατικό κοινό του ΟΑΣΘ. Πιο συγκεκριµένα, ο Χάρτη 

Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τις εξής ρυθµίσεις – δεσµεύσεις για τις διάφορες συνι-

στώσες των προσφερόµενων υπηρεσιών: 

� Υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τη µεταφορά επιβατών και το τροχαίο υλικό: 

• Ο ΟΑΣΘ θέτει σε κυκλοφορία τα απαιτούµενα οχήµατα σύµφωνα µε το 

εγκεκριµένο από το Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 

πρόγραµµα δροµολόγησης. 

• Τα λεωφορεία που κυκλοφορεί ο ΟΑΣΘ, είναι καθαρά (εσωτερικά και 

εξωτερικά), τα ελέγχει και τα συντηρεί, ώστε να τηρούνται όλα τα µέτρα 

για την ασφαλή µετακίνηση του επιβατικού κοινού. 

• Ο ΟΑΣΘ διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες και ε-

γκαταστάσεις, ανταλλακτικά και λοιπά υλικά και µεριµνά για την επιµελή 

και σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής συντήρηση και επισκευή των 

λεωφορείων, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες δροµολογίων λόγω 

βλάβης, διαθέτοντας και ικανό αριθµό εφεδρικών λεωφορείων. 
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• Ο ΟΑΣΘ, µεριµνά για τη διάθεση στο επιβατικό κοινό των εισιτηρίων, 

µηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδροµών και λοιπών καθοριζοµένων 

τύπων κοµίστρου, µέσω καταστηµάτων πώλησης (µε τα οποία συµβάλλε-

ται) ειδικών εκδοτηρίων, εκδοτικών µηχανηµάτων, κ.λπ., λαµβάνοντας 

κάθε εφικτό µέτρο για τη διάθεση στο επιβατικό κοινό και εύρεση και 

χρήση απ' αυτό, των εισιτηρίων και λοιπών τύπων κοµίστρου. 

• Ο ΟΑΣΘ για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 

προς το επιβατικό κοινό, υποχρεούται κάθε νέο λεωφορείο που θα προµη-

θεύεται να φέρει σύστηµα κλιµατισµού, καθώς επίσης και να εγκαταστή-

σει κλιµατιστικές συσκευές στα κυκλοφορούντα τη θερινή περίοδο (Ιούλιο 

- Αύγουστο) λεωφορεία. 

• Σε περίπτωση αναπροσαρµογής της τιµής των εισιτηρίων ο ΟΑΣΘ υπο-

χρεούται στην ανταλλαγή των παλαιών εισιτηρίων µε τα νέα, συµψηφίζο-

ντας τη διαφορά και αντικαθιστά αυτά µε ανάλογο αριθµό νέων εισιτηρί-

ων της αξίας, σε χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από τη µεταβολή 

της τιµής των εισιτηρίων. 

� Υποχρεώσεις για την ασφαλή µεταφορά ατόµων που χρειάζονται βοήθεια (ε-
µποδιζόµενα άτοµα): 

• Ο ΟΑΣΘ επισηµαίνει τέσσερις (4) θέσεις εντός των λεωφορείων για άτο-

µα χρήζοντα βοήθειας (εµποδιζόµενα άτοµα). Ως άτοµα χρήζοντα βοήθει-

ας θεωρούνται τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι γυναίκες σε κατάσταση ε-

γκυµοσύνης, οι ανάπηροι, οι υπερήλικες, τα µικρά παιδιά, κ.λπ. Για την 

επισήµανση των θέσεων αυτών, επικολλούνται εµφανώς επί των θέσεων 

αυτών ειδικά πινακιδάκια. 

• Ο ΟΑΣΘ για την εξυπηρέτηση ατόµων µε κινητικά προβλήµατα, όλα τα 

λεωφορεία που θα προµηθεύεται, πρέπει να φέρουν σύστηµα "επιγονάτι-

σης και ράµπας" για την υποβοήθηση πρόσβασης των ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες. 

� Υποχρεώσεις προσωπικού του ΟΑΣΘ: 

• Το προσωπικό κίνησης (οδηγοί, σταθµάρχες, ελεγκτές) είναι υποχρεωµένο 

να φέρει την υπηρεσιακή στολή (σύµφωνα µε όσα ορίζει ο εσωτερικός 

κανονισµός του ΟΑΣΘ) και να συµπεριφέρεται ευγενικά προς το επιβατι-

κό κοινό. 

• Οι ελεγκτές κοµίστρου πρέπει να επιδεικνύουν ή να έχουν τοποθετηµένη 

σε εµφανές σηµείο την υπηρεσιακή τους ταυτότητα κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου των εισιτηρίων. 

• Οι οδηγοί του ΟΑΣΘ υποχρεούνται να σταµατούν το λεωφορείο, για επιβί-

βαση ή αποβίβαση επιβατών, στα σηµεία που έχουν τοποθετηθεί οι πινακί-

δες στάσεων και να φροντίζουν για την επιβίβαση ή αποβίβαση του επιβα-

τικού κοινού µε την ενδεδειγµένη προσοχή και ασφάλεια, ιδιαίτερα στα ά-

τοµα µε ειδικές ανάγκες ή άλλα ανήµπορα άτοµα. Στα ως άνω καθήκοντα 

βασικό στοιχείο αποτελεί η υποχρέωση του οδηγού να µην οδηγεί µε ανοι-

χτή πόρτα, να µην ανοίγει τη πόρτα για αποβίβαση επιβατών προ της ακινη-

τοποίησης του λεωφορείου ή να µην ξεκινά πριν αποβιβαστούν ή επιβιβα-

στούν οι επιβάτες και κλείσει τις πόρτες. 
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• Οι οδηγοί, κατά την οδήγηση του λεωφορείου, υποχρεούνται να τηρούν 

τον Κ.Ο.Κ., να αποφεύγουν τους αδικαιολόγητους ελιγµούς, τις υψηλές 

ταχύτητες, τα απότοµα φρεναρίσµατα ή ξεκινήµατα και γενικώς να οδη-

γούν το λεωφορείο µε την ενδεδειγµένη και πρέπουσα ταχύτητα, ώστε η 

εκτέλεση του δροµολογίου καθώς και η διέλευση του λεωφορείου από κά-

θε στάση, να γίνεται περίπου στον προγραµµατισµένο χρόνο. 

• Οι οδηγοί, κατά τη διάρκεια της οδήγησης, δεν επιτρέπεται να καπνίζουν 

και να χρησιµοποιούν κινητό τηλέφωνο ή ραδιόφωνο. 

� Ασφάλιση επιβατικού κοινού:  

• Ο ΟΑΣΘ υποχρεούται στην ασφάλιση για την περίπτωση τροχαίου ατυ-

χήµατος, των επιβατών που µεταφέρει µε τα λεωφορεία του, καθόλη τη 

διάρκεια της µεταφοράς των, ως και κατά το χρόνο επιβίβασης στο λεω-

φορείο και αποβίβασης από αυτό. 

� Ενηµέρωση επιβατικού κοινού:  

• Ο ΟΑΣΘ ενηµερώνει το επιβατικό κοινό µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 

(εφηµερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση), ως και µε κάθε άλλο πρόσφορο 

τρόπο (έντυπα, ανακοινώσεις, κ.λπ.) για κάθε θέµα µείζονος σηµασίας που 

αφορά την εξυπηρέτησή του. 

• Αναρτά στις αφετηρίες και τα τέρµατα πίνακες µε τις ώρες αναχώρησης 

των λεωφορείων, καθώς και µε τις διαδροµές και στάσεις κάθε λεωφορει-

ακής γραµµής. 

• Αναρτά στους σταθµούς µετεπιβίβασης πίνακες µε τις ώρες αναχώρησης 

των λεωφορείων των τοπικών τροφοδοτικών λεωφορειακών γραµµών. 

• Αναρτά εντός των λεωφορείων, έντυπα µε την ενδεικτική χαρτογράφηση 

της διαδροµής και µε αναφορά στην ονοµασία των στάσεων κάθε διαδρο-

µής. 

• Αναρτά στις στάσεις διέλευσης των λεωφορείων στις περιαστικές ως και 

τροφοδοτικές γραµµές, πληροφοριακά έντυπα µε τη διαδροµή κάθε γραµ-

µής, τις συχνότητες εκτέλεσης των δροµολογίων και τον πιθανό χρόνο δι-

έλευσης αυτού από τη γραµµή µε ανοχή ±2 λεπτών περίπου. 

• Τοποθετεί σε εµφανή σηµεία µέσα στα λεωφορεία πίνακες ή ανακοινώσεις 

ενηµέρωσης των επιβατών. Στους πίνακες αυτούς αναγράφονται γενικές ή 

ειδικές χρήσιµες πληροφορίες ή οδηγίες προς τους επιβάτες, σχετικά µε 

την παρεχόµενη εξυπηρέτηση, την κίνηση οχηµάτων, θέµατα ασφάλειας 

των µετακινήσεων, κ.λπ. Επίσης στους πίνακες αυτούς αναγράφονται τα 

τηλέφωνα και η διεύθυνση του ΟΑΣΘ όπου κάθε επιβάτης ή πολίτης µπο-

ρεί να απευθυνθεί προφορικά ή εγγράφως, για οποιοδήποτε θέµα τον απα-

σχολεί σχετικά µε τα λεωφορεία, τις εγκαταστάσεις και τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες.  

• Τοποθετεί σε κεντρικά σταθµαρχεία της Θεσσαλονίκης "κυτία παραπόνων 

- υποδείξεων", στα οποία το επιβατικό κοινό µπορεί να αφήσει προτάσεις, 

υποδείξεις, παράπονα, κ.λπ. 

� Απαντήσεις σε αιτήµατα του επιβατικού κοινού:  
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• Κάθε επιβάτης και γενικά κάθε πολίτης, δύναται να απευθυνθεί εγγράφως 

στον ΟΑΣΘ ή τηλεφωνικά (στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοι-

νού), ή µέσω διαδικτύου ή στα "κυτία παραπόνων - υποδείξεων" που υ-

πάρχουν στα κεντρικά σταθµαρχεία και να διατυπώσει οποιοδήποτε αίτη-

µα, υπόδειξη, κ.λπ., σε σχέση µε το παρεχόµενο, από τον ΟΑΣΘ, συγκοι-

νωνιακό έργο. 

• Κάθε υπάλληλος του ΟΑΣΘ, που επικοινωνεί άµεσα δεχόµενο το αίτηµα 

ή την διαµαρτυρία κ.λπ. του επιβάτη ή οποιουδήποτε πολίτη, για θέµα το 

οποίο άπτεται του έργου του ΟΑΣΘ ή συνιστά διαφορά του αιτούντος µε 

τον Οργανισµό, είναι υποχρεωµένο είτε να επιλύσει άµεσα το πρόβληµα ή 

σε περίπτωση αδυναµίας ή αναρµοδιότητας να το προωθήσει στις αρµόδι-

ες υπηρεσίες, για αντιµετώπιση µε άµεση προτεραιότητα, ενηµερώνοντας 

σχετικά τον ενδιαφερόµενο. 

• Σε περίπτωση κατάθεσης γραπτού αιτήµατος, ο ΟΑΣΘ υποχρεούται να 

απαντήσει: 

α. Αν αφορά µετακίνηση στάσης ή τροποποίηση διαδροµής ή δροµολογίων, 

να γνωστοποιήσει την θέση του στο Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών 

Θεσσαλονίκης (ως αρµόδιο για απόφαση φορέα) εντός 10 ηµερών αν δεν 

απαιτείται αυτοψία ή εντός 20 ηµερών αν απαιτείται, κοινοποιώντας την 

απάντησή του και στον ενδιαφερόµενο. 

β. Αν αφορά άλλα αιτήµατα, εντός 10 ηµερών. 

γ. Στις περιπτώσεις παραπόνων του επιβατικού κοινού εις βάρος προσω-

πικού και άσκησης πειθαρχικής διαδικασίας εις βάρος εργαζόµενου, 

ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος πολίτης εντός 10 ηµερών για την ά-

σκηση της πειθαρχικής διαδικασίας, ως και µετά την ολοκλήρωση αυ-

τής και την επιβολή πειθαρχικής κύρωσης ή την απαλλαγή και τους 

λόγους απαλλαγής. 

� Αποζηµίωση επιβατικού κοινού – πολιτών από τον ΟΑΣΘ:  

• Η µη τήρηση από τον ΟΑΣΘ ορισµένων διατάξεων του Χάρτη Υποχρεώ-

σεων προς τον καταναλωτή µπορεί να οδηγήσει και στην καταβολή απο-

ζηµίωσης στον επιβάτη ή τον πολίτη. 

• Αν η παράβαση αφορά ευθύνη εργαζοµένου, βασική προϋπόθεση αποτε-

λεί να καταλήξει τελεσίδικα σε πειθαρχική καταδίκη του υπαίτιου υπαλ-

λήλου του Οργανισµού ο πειθαρχικός έλεγχος που θα ασκηθεί από τον 

ΟΑΣΘ. 

• Εξαιρούνται απ' την επιβολή αποζηµιώσεων προς το επιβατικό κοινό, η µη 

υλοποίηση του προγραµµατισµένου έργου, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώ-

σεις: 

α. Ύπαρξη συνθηκών ανωτέρας βίας (χιόνι, βροχή, αποκλεισµοί δρόµων 

λόγω έργων ή έκτακτων γεγονότων, κ.λπ.). 

β. Απρόβλεπτα γεγονότα, η αντιµετώπιση των οποίων δεν δύναται να γί-

νει από τον ΟΑΣΘ (απεργία, έκτακτη βλάβη λεωφορείου, κ.λπ.). 

• Η αναφορά για παράβαση διατάξεων του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον 

καταναλωτή από τους θιγόµενους πολίτες πρέπει να υποβάλλεται εγγρά-

φως το αργότερο εντός 10 ηµερών από το περιστατικό στο οποίο αναφέ-
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ρεται το αίτηµά του (στον ΟΑΣΘ ή στο Συµβούλιο Αστικών Συγκοινω-

νιών Θεσσαλονίκης), η οποία εισάγεται για διευθέτηση στην Επιτροπή 

Φιλικού ∆ιακανονισµού. 

• Συγκροτείται µε απόφαση του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσ-

σαλονίκης, Επιτροπή Φιλικού ∆ιακανονισµού, για να επιλαµβάνεται των 

περιπτώσεων κατά τις οποίες διαπιστώνεται υπηρεσιακή αδυναµία αντιµε-

τώπισης θεµάτων του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή. Στις 

συνεδριάσεις της ως άνω επιτροπής συµµετέχουν µε δικαίωµα λόγου, ένας 

εκπρόσωπος του ΟΑΣΘ (που ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου του Ορ-

γανισµού) και ο εκπρόσωπος εργαζοµένων στο Συµβούλιο Αστικών Συ-

γκοινωνιών Θεσσαλονίκης. 

• Επίσης στη συνεδρίαση της επιτροπής δύναται να παρίσταται και ο θιγό-

µενος επιβάτης ή πληρεξούσιος δικηγόρος του. 

 

Επίσης, για τη µετακίνηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και πέρα από τα 

όσα αναφέρονται στο χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή και που αφορούν τις 

µετακινήσεις των εν λόγω ατόµων µε τα συµβατικά λεωφορεία του Οργανισµού, ο 

ΟΑΣΘ, καθόλη τη διάρκεια παροχής των αστικών συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς 

το επιβατικό κοινό της περιοχής ευθύνης του, υποχρεούται να διαθέτει και κυκλοφο-

ρεί, για τη δωρεάν (άνευ κοµίστρου) µετακίνηση ατόµων µε κινητικά προβλήµατα 

και λοιπών ατόµων µε αναπηρίες αποκλειστικά δύο ειδικά διασκευασµένα οχήµατα 

µεταφοράς αναπηρικών αµαξιδίων και των συνοδών αυτών, (Σχήµα 2.12). 

 

 

Σχήµα 2.12. Τα ειδικά αµαξίδια του ΟΑΣΘ για τη µετακίνηση των ατόµων µε κινητικά 

προβλήµατα ή προβλήµατα αναπηρίας. 

 

Τα ειδικά αυτά οχήµατα πραγµατοποίησαν µόνο το 2006 9.503 δωρεάν µετα-

κινήσεις (προς και από την εργασία ή για κοινωνικούς λόγους), ενώ µέχρι τον Απρί-

λιο του 2007 είχαν πραγµατοποιηθεί συνολικά περίπου 20.000 µετακινήσεις εκ των 

οποίων 17.000 αφορούσαν άτοµα µε αναπηρικό αµαξίδιο ή άλλης µορφής κινητικά 

προβλήµατα και περίπου 2.000 άτοµα µε προβλήµατα όρασης ή άλλες αναπηρίες. Ο 

ΟΑΣΘ υποχρεούται να παρέχει την εν λόγω υπηρεσία κατά τις καθηµερινές και Σάβ-

βατα µεταξύ 06:00 και 22:00 και τις Κυριακές και αργίες µεταξύ 07:00 και 15:00. 
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2.7  Συστήµατα πληροφόρησης επιβατικού κοινού στον Οργανισµό 

Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
 

2.7.1. Σύστηµα τηλεµατικής, διαχείρισης στόλου και πληροφόρησης 

 

Στην προσπάθεια να βελτιώσει τις διαδικασίες διαχείρισης του στόλου οχηµάτων αλλά 

και την παρεχόµενη πληροφόρηση προς το επιβατικό κοινό, τόσο εντός του οχήµατος 

όσο και στις στάσεις, ο ΟΑΣΘ προχώρησε στη σταδιακή εισαγωγή συστήµατος τηλε-

µατικής µε σκοπό τη διαχείριση του συγκοινωνιακού του έργου. 

Το σύστηµα τηλεµατικής και διαχείρισης στόλου οχηµάτων στηρίζεται στη 

λήψη του σήµατος GPS (Global Positioning System) από κάθε όχηµα, στην εξαγωγή 

γεωγραφικής θέσης, ακριβή χρόνου, ταχύτητας και υψοµέτρου και αποστολή αυτών 

στο κέντρο µέσω διαύλου ασύρµατης επικοινωνίας. Η διαδικασία λήψης του σήµατος 

GPS, η επεξεργασία αυτού, η κωδικοποίησή του και η αποστολή του στο κέντρο ε-

λέγχου δεν απαιτεί καµία παρέµβαση από τον οδηγό ή το χρήστη του συστήµατος. Η 

λειτουργία της ξεκινά αυτόµατα µε την παροχή τροφοδοσίας στο σύστηµα όπως και η 

επαναλειτουργία της σε περίπτωση διακοπής ενώ δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση 

της συσκευής από τον οδηγό. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα οχήµατα στον 

κεντρικό υπολογιστή µας δίνουν χρήσιµες πληροφορίες για την διαχείριση του στό-

λου, όπως, (Σχήµα 2.13): 

• υπολογισµό των ωρών διέλευσης των λεωφορείων από τις στάσεις, 

• αλλαγή ωρών αναχώρησης λεωφορείων, 

• µεταβολή θέσης αφετηρίας, τέρµατος, στάσεων και δροµολογίων, 

• προσθήκη ή  αφαίρεση δροµολογίου, 

• σχεδιασµό δροµολογίων µε γραφικό τρόπο ή µε βάση κινήσεις λεωφορείου, 

• αυτόµατος υπολογισµός των ωρών αναχώρησης λεωφορείων µε βάση τον κυ-

κλοφοριακό φόρτο, 

• προσαρµογή δροµολογίων σε περίπτωση προσθήκης ή αφαίρεσης λεωφορείων 

από το πρόγραµµα, 

• χρονική εκτίµηση της ώρας άφιξης σε στάση, µε βάση προηγούµενα στοιχεία 

και τον υφιστάµενο κυκλοφοριακό φόρτο, 

• δείκτη ποιότητας εκµετάλλευσης γραµµής που προκύπτει από τον αριθµό των 

στάσεων που εξυπηρετήθηκαν έγκαιρα, 

• απεικόνιση γραµµής σε πραγµατική ή σε γραµµική µορφή για ευκολότερο ε-

ντοπισµό των σχετικών θέσεων των οχηµάτων και εποπτεία των στάσεων, 

• ένδειξη διαφορετικού χρώµατος για όσα λεωφορεία είναι εκτός χρονοπρογράµ-

µατος, 

• διαχείριση και καθορισµός στάσεων µε βάση τον τύπο αυτής (απλή στάση, α-

φετηρία, τέρµα) και αντιστοίχηση αυτών σε δροµολόγια, 

• χρονική απόσταση οχήµατος από προηγούµενα ή προπορευµένα από αυτό οχή-

µατα, 

• µέσο όρο ταχύτητας και υπερβάσεις του ορίου ταχύτητας, 
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• µέση κατανάλωση καυσίµου ανά όχηµα. 

 

 

Σχήµα 2.13. Το σύστηµα τηλεµατικής και διαχείρισης στόλου οχηµάτων του ΟΑΣΘ. 

 

 

Επίσης, το σύστηµα τηλεµατικής και διαχείρισης στόλου οχηµάτων του         

ΟΑΣΘ επιτρέπει τη σε πραγµατικό χρόνο πληροφόρηση των επιβατών τόσο στις 

στάσεις αναµονής («έξυπνη στάση») όσο και εντός του λεωφορείου. Η «έξυπνη στά-

ση» τοποθετείται στις στάσεις των λεωφορείων και παρουσιάζει τα επιµέρους µηνύ-

µατα µέσω ηλεκτρονικής οθόνης. Ειδικότερα παρουσιάζονται στον επιβάτη ο αριθµός 

του λεωφορείου της εποµένης άφιξης αλλά και ο χρόνος που αποµένει µέχρι την άφι-

ξη του εποµένου λεωφορείου, (Σχήµα 2.14 αριστερά). Οι πινακίδες λεωφορείων βρί-

σκονται στο εσωτερικό του λεωφορείου, (Σχήµα 2.14 δεξιά) και µέσω της ηλεκτρονι-

κής τους οθόνης δίνουν τη δυνατότητα στον επιβάτη να γνωρίζει την ονοµασία της 

επόµενης στάσης (στα ελληνικά, αγγλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα) και να ε-

νηµερώνεται µε επιπλέον µηνύµατα που θα επιλέγει ο ΟΑΣΘ να προβάλλει (περί αλ-

λαγής δροµολογίου, καθυστερήσεις, κ.λπ.). 

Το σύστηµα τηλεµατικής και διαχείρισης στόλου οχηµάτων του ΟΑΣΘ απο-

τελεί το πλέον σηµαντικό βήµα για τη µείωση των καθυστερήσεων, τη βελτίωση της 

εκµετάλλευσης του στόλου των οχηµάτων, τη δηµιουργία αξιόπιστης βάσης δεδοµέ-

νων, την σε πραγµατικό χρόνο ενηµέρωση και πληροφόρηση του επιβατικού κοινού 

(τόσο στις στάσεις όσο και εντός του λεωφορείου) και συνεπώς ένα εργαλείο για τη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
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Σχήµα 2.14. Το σύστηµα πληροφόρησης του ΟΑΣΘ. 

 

 

2.7.2. Πληροφόρηση επιβατικού κοινού µέσω του διαδικτύου 

 

Η ιστοσελίδα του ΟΑΣΘ έχει αναπτυχθεί µε σκοπό να εξυπηρετεί απλά και άµεσα 

τους επισκέπτες της. Ειδικότερα, η ιστοσελίδα (www.oasth.gr) περιέχει και παρέχει 

(στα ελληνικά και αγγλικά), (Σχήµα 2.15): 

• την οργάνωση και τη διοικητική δοµή του ΟΑΣΘ, 

• την ιστορική εξέλιξη του ΟΑΣΘ από τα πρώτα έτη δηµιουργίας του µέχρι 

σήµερα, 

• ανακοινώσεις προς το επιβατικό κοινό και πληροφορίες για διαγωνισµούς 

του ΟΑΣΘ που αφορούν πρόσληψη προσωπικού ή προµήθεια εξοπλισµού, 

• το πρόγραµµα γραµµών του ΟΑΣΘ, µε πίνακες ωραρίων και χάρτες δια-

δροµών, 

• δυνατότητα εύρεσης συντοµότερης διαδροµής, µέσω των δροµολογίων 

του ΟΑΣΘ, 

• προβολή οδηγιών για το πως θα φθάσει στον προορισµό του ο επιβάτης, 

• εύρεση γραµµών µε βάση το ∆ήµο που εξυπηρετούν και ενηµέρωση για 

τις στάσεις στη µετάβαση και την επιστροφή, 

• πληροφορίες για τα διαθέσιµα είδη εισιτηρίων, το κόστος τους και τα ση-

µεία πώλησης (εκδοτήρια), 

• δυνατότητα να γίνει αναζήτηση περιοχών µέσα από το χάρτη του Νοµού 

Θεσσαλονίκης, 

• κυτίο παραπόνων του επιβατικού κοινού προς τον ΟΑΣΘ, 

• τρόπους τηλεφωνικής επικοινωνίας, φυσικής πρόσβασης καθώς και ηλε-

κτρονικής επικοινωνίας µέσω e-mail µε τον ΟΑΣΘ, 

• το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους καταναλωτές του ΟΑΣΘ. 
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Σχήµα 2.15. Η ιστοσελίδα του ΟΑΣΘ. 



 62

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 

Αξιολόγηση της ποιότητας των αστικών συγκοινωνιών της 

Θεσσαλονίκης 
 

 

3.1 Έρευνα ερωτηµατολογίου για την αποτίµηση της αντιλαµβανόµε-

νης από το επιβατικό κοινό ποιότητας υπηρεσιών  
 

3.1.1. Σκοπός της έρευνας ερωτηµατολογίου 

Σκοπός της έρευνας ερωτηµατολογίου είναι καταρχήν η αποτίµηση της αντιλαµβανό-

µενης, από τους χρήστες, ποιότητας παρερχοµένων υπηρεσιών από τον Οργανισµό 

Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ). 

Επιπροσθέτως, στο ερωτηµατολόγιο συµπεριλαµβάνονται και ερωτήσεις κα-

τάλληλα διατυπωµένες ώστε να εκµαιεύσουν την αντίδραση του επιβατικού κοινού 

σε µελλοντικές βελτιώσεις των παρερχόµενων υπηρεσιών και να καταγράψουν τις 

απόψεις των επιβατών για συγκεκριµένες πολιτικές και πρακτικές. 

Σε δεύτερο στάδιο, τα αποτελέσµατα της έρευνας ερωτηµατολογίου χρησιµοποι-

ούνται για να προσδιορισθούν και να περιγραφούν οι κύριες συνιστώσες (principal com-

ponents) που συνθέτουν την έννοια της αντιλαµβανόµενης από τους χρήστες ποιότητας 

µεταφορών. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιείται παραγοντική ανάλυση (factor analysis) 

µε χρησιµοποίηση του λογισµικού SPSS 13.0 (Statistical Package for Social Sciences). 

 

3.1.2. Γενικά χαρακτηριστικά της έρευνας ερωτηµατολογίου 

Η έρευνα ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα 1-15 ∆εκεµβρίου 

2007. Τόπος διεξαγωγής της έρευνας ήταν ο σταθµός µετεπιβίβασης στη δυτική Θεσσα-

λονίκη (περιοχή Ωραιοκάστρου), ο σταθµός µετεπιβίβασης Νέου Σιδηροδροµικού Σταθ-

µού, η περιοχή µετεπιβίβασης στην ανατολική Θεσσαλονίκη (περιοχή ΙΚΕΑ) και διάφο-

ρες στάσεις αστικών λεωφορείων στην οδό Τσιµισκή, Εγνατία, Μητροπόλεως, Αλ. Πα-

παναστασίου, Μοναστηρίου, Λαγκαδά, Α. Παπανδρέου, κ.λπ.  

Το ερωτηµατολόγιο διανέµονταν σε 3-4 ερωτώµενους ταυτοχρόνως και συλ-

λέγονταν όταν ο ερωτώµενος το συµπλήρωνε πλήρως. Ο συντάκτης της έρευνας πα-

ρείχε οποιαδήποτε πληροφόρηση ή διευκρίνηση ζητούνταν από τους ερωτώµενους. 

Αυτός ο τρόπος θεωρήθηκε ο πλέον αποτελεσµατικός ώστε να µην υπάρχουν ελλιπώς 

συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια. 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε 6 τυπικές ηµέρες (∆ευτέρα – Παρασκευή), και 2 

µη τυπικές ηµέρες (Σάββατο και Κυριακή). Από τα 300 ερωτηµατολόγια που απαντή-

θηκαν, τα 260 αφορούσαν τυπικές ηµέρες και τα 40 Σαββατοκύριακα. Οι ώρες πραγ-

µατοποίησης της έρευνας ήταν µεταξύ 9.00 και 14.00.  

∆εν πραγµατοποιήθηκε διάκριση µεταξύ ανδρών και γυναικών, µεταξύ ηλικιών 

καθώς και µεταξύ ωρών αιχµής και ωρών εκτός αιχµής. 
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3.1.3. Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας 

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών 

των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται σε επόµενη σελίδα.  

Οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου και διατυπώθηκαν µε τη µορφή δηλώσεων 

(statements) όπου οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιο βαθµό διαφωνούν 

ή συµφωνούν µε τη διατυπωθείσα ερώτηση – δήλωση, έχοντας τις εξής δυνατότητες: 

◊ να διαφωνήσουν απόλυτα µε τη δήλωση, 

◊ να διαφωνήσουν µε τη δήλωση, 

◊ να συµφωνήσουν µε τη δήλωση, διατηρώντας ωστόσο κάποιους ενδοιασµούς, 

◊ να συµφωνήσουν µε τη δήλωση, 

◊ να συµφωνήσουν απόλυτα µε τη δήλωση. 

 

Συνολικά διατυπώθηκαν 16 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι πρώτες δεκατρείς 

ερωτήσεις στόχευαν στην αξιολόγηση της ποιότητας προσφερόµενων υπηρεσιών και 

στον προσδιορισµό, µέσω της ανάλυσης παραγόντων, των κυρίων συνιστωσών που 

εκφράζουν την έννοια της ποιότητας υπηρεσιών. Οι τελευταίες τρεις ερωτήσεις δια-

τυπώθηκαν µε διαφορετικό σκοπό:  

� Η ερώτηση – δήλωση Νο 14 «Αν οι αστικές συγκοινωνίες εκσυγχρονιστούν 
(µεγαλύτερη συχνότητα, µικρότεροι χρόνοι διαδροµής, καλύτερη πληροφόρηση) 

θα τις χρησιµοποιώ περισσότερο» έχει στόχο τη διερεύνηση του βαθµού αντα-

πόκρισης του επιβατικού κοινού, µέσω της αύξησης της συχνότητας χρησιµο-

ποίησης των αστικών συγκοινωνιών, στις βελτιώσεις της ποιότητας υπηρεσιών. 

� Η ερώτηση – δήλωση Νο 15 «Οι οδηγοί των ταξί και των λοιπών Ι.Χ. αυτοκι-
νήτων δυσχεραίνουν την κίνηση των λεωφορείων» στοχεύει στη διερεύνηση 

της αντιλαµβανόµενης από το επιβατικό κοινό των αστικών συγκοινωνιών ε-

πίπτωσης των ταξί στην οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των αστικών συ-

γκοινωνιών.  

� Η ερώτηση – δήλωση Νο 16 «ύπαρξη λεωφορειολωρίδων βελτιώνει και διευ-
κολύνει τις µετακινήσεις µε αστικά λεωφορεία» στοχεύει στην αξιολόγηση και 

αποτίµηση της επιτυχίας ή όχι της ύπαρξης λεωφορειολωρίδων, σύµφωνα µε 

τους χρήστες των αστικών συγκοινωνιών.  

 

Για τη βαθµονόµηση των απαντήσεων χρησιµοποιήθηκε η πενταβάθµια κλί-

µακα Likert µε τιµή 1 στην απάντηση «διαφωνών απόλυτα» και τη µέγιστη τιµή 5 

στην απάντηση «συµφωνώ απόλυτα» και ενδιάµεσες τιµές 2, 3 και 4 στις απαντήσεις 

«διαφωνώ», «µάλλον συµφωνώ» και «συµφωνώ» αντίστοιχα. 

Πριν την πραγµατοποίηση της έρευνας ερωτηµατολογίου, πραγµατοποιήθηκε 

δοκιµαστική διανοµή του ερωτηµατολογίου σε 20 άτοµα (διαφορετικού φύλου και 

ηλικίας) από τα οποία ζητήθηκε αφενός να συµπληρωθεί το ερωτηµατολόγιο, αφετέ-

ρου να διατυπώσουν σχόλια, παρατηρήσεις και επισηµάνσεις ώστε να διατυπωθούν 

καλύτερα και σαφέστερα οι ερωτήσεις - δηλώσεις. 

Ο µέσος χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου µετρήθηκε 2,5 λεπτά. 
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ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

1.  Η συχνότητα των δροµολογίων είναι ικανοποιητική: 

 □ ∆ιαφωνώ απόλυτα   □ ∆ιαφωνώ □ Μάλλον συµφωνώ □ Συµφωνώ □ Συµφωνώ απόλυτα 

2. Ο αριθµός καθισµάτων εντός των λεωφορείων επαρκούν για τους επιβάτες: 

 □ ∆ιαφωνώ απόλυτα   □ ∆ιαφωνώ □ Μάλλον συµφωνώ □ Συµφωνώ □ Συµφωνώ απόλυτα 

3.  Οι επιβάτες διατηρούν καθαρό το χώρο του λεωφορείου: 

 □ ∆ιαφωνώ απόλυτα   □ ∆ιαφωνώ □ Μάλλον συµφωνώ □ Συµφωνώ □ Συµφωνώ απόλυτα 

4. Η ενηµέρωση εντός του λεωφορείου είναι επαρκής: 

 □ ∆ιαφωνώ απόλυτα   □ ∆ιαφωνώ □ Μάλλον συµφωνώ □ Συµφωνώ □ Συµφωνώ απόλυτα 

5. Η ενηµέρωση – καθοδήγηση στις στάσεις των λεωφορείων είναι επαρκής: 

 □ ∆ιαφωνώ απόλυτα   □ ∆ιαφωνώ □ Μάλλον συµφωνώ □ Συµφωνώ □ Συµφωνώ απόλυτα 

6. Η οδηγική συµπεριφορά των οδηγών µε κάνει να αισθάνοµαι ασφαλής: 

 □ ∆ιαφωνώ απόλυτα   □ ∆ιαφωνώ □ Μάλλον συµφωνώ □ Συµφωνώ □ Συµφωνώ απόλυτα 

7. Οι χρόνοι διαδροµής των λεωφορείων είναι ικανοποιητικοί: 

 □ ∆ιαφωνώ απόλυτα   □ ∆ιαφωνώ □ Μάλλον συµφωνώ □ Συµφωνώ □ Συµφωνώ απόλυτα 

8. Το σύστηµα µετεπιβιβάσεων και ανταποκρίσεων των λεωφορείων είναι καλά οργανωµένο: 

 □ ∆ιαφωνώ απόλυτα   □ ∆ιαφωνώ □ Μάλλον συµφωνώ □ Συµφωνώ □ Συµφωνώ απόλυτα 

9. Ο κλιµατισµός – εξαερισµός των λεωφορείων είναι ικανοποιητικός: 

 □ ∆ιαφωνώ απόλυτα   □ ∆ιαφωνώ □ Μάλλον συµφωνώ □ Συµφωνώ □ Συµφωνώ απόλυτα 

10. Τα λεωφορεία είναι καθαρά: 

 □ ∆ιαφωνώ απόλυτα   □ ∆ιαφωνώ □ Μάλλον συµφωνώ □ Συµφωνώ □ Συµφωνώ απόλυτα 

11. ∆εν φοβάµαι µήπως βρεθώ θύµα κλοπής εντός του λεωφορείου ή στις στάσεις αναµονής: 

 □ ∆ιαφωνώ απόλυτα   □ ∆ιαφωνώ □ Μάλλον συµφωνώ □ Συµφωνώ □ Συµφωνώ απόλυτα 

12. Οι χώροι αναµονής στις στάσεις των λεωφορείων είναι ικανοποιητικοί (επαρκή καθίσµατα, 

προστασία από βροχή): 

 □ ∆ιαφωνώ απόλυτα   □ ∆ιαφωνώ □ Μάλλον συµφωνώ □ Συµφωνώ □ Συµφωνώ απόλυτα 

13. Οι εγκαταστάσεις εντός των λεωφορείων και στις στάσεις διευκολύνουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες: 

 □ ∆ιαφωνώ απόλυτα   □ ∆ιαφωνώ □ Μάλλον συµφωνώ □ Συµφωνώ □ Συµφωνώ απόλυτα 

14. Αν οι αστικές συγκοινωνίες εκσυγχρονιστούν (µεγαλύτερη συχνότητα, µικρότεροι χρόνοι 

διαδροµής, καλύτερη πληροφόρηση) θα τις χρησιµοποιώ περισσότερο: 

 □ ∆ιαφωνώ απόλυτα   □ ∆ιαφωνώ □ Μάλλον συµφωνώ □ Συµφωνώ □ Συµφωνώ απόλυτα 

15. Οι οδηγοί των ταξί και των λοιπών Ι.Χ. αυτοκινήτων δυσχεραίνουν την κίνηση των λεωφορείων: 

 □ ∆ιαφωνώ απόλυτα   □ ∆ιαφωνώ □ Μάλλον συµφωνώ □ Συµφωνώ □ Συµφωνώ απόλυτα 

16. Η ύπαρξη λεωφορειολωρίδων βελτιώνει και διευκολύνει τις µετακινήσεις µε αστικά λεωφορεία: 

 □ ∆ιαφωνώ απόλυτα   □ ∆ιαφωνώ □ Μάλλον συµφωνώ □ Συµφωνώ □ Συµφωνώ απόλυτα 
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3.2  Αποτελέσµατα της έρευνας ερωτηµατολογίου 
 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας ερωτηµατολογίου για το σύνολο των ερωτηθέντων πα-

ρουσιάζονται, σε διαγραµµατική µορφή, στα Σχήµατα 3.1 έως 3.16.  

Παρατηρείται ότι το επιβατικό κοινό παρουσιάζει στην πλειοψηφία σχετική ικα-

νοποίηση σε ό,τι αφορά τη συχνότητα των δροµολογίων, την καθαριότητα εντός των λε-

ωφορείων, την ενηµέρωση εντός των λεωφορείων αλλά και στις στάσεις, την οδηγική 

συµπεριφορά των οδηγών, ενώ συµφωνούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ότι οι οδη-

γοί ταξί δυσχεραίνουν την κίνηση των αστικών λεωφορείων και ότι οι λεωφορειολωρίδες 

είναι ένα µέτρο που διευκολύνει τις µετακινήσεις µε αστικά λεωφορεία. Ειδικά η αποδο-

χή του µέτρου των λεωφορειολωρίδων από το επιβατικό κοινό των δηµόσιων συγκοινω-

νιών πρέπει να προβληµατίσει τους υπευθύνους για το αν τελικώς θα υπαναχωρήσουν 

στις πιέσεις που ασκούν οι οδηγοί των ταξί, ώστε να τους επιτραπεί η κίνηση εντός των 

λεωφορειολωρίδων. 

Αντιθέτως, το επιβατικό κοινό εκφράζει δυσαρέσκεια για θέµατα που αφορούν 

το διαθέσιµο αριθµό καθισµάτων εντός των λεωφορείων, τους χώρους αναµονής στις 

στάσεις (επάρκεια καθισµάτων, προστασία από βροχή), τις συνθήκες ασφάλειας εντός 

του λεωφορείου αλλά και στις στάσεις, τις διευκολύνσεις προς άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

και τους χρόνους διαδροµής των λεωφορείων. 

Σε ό,τι αφορά το σύστηµα µετεπιβιβάσεων, οι απόψεις διίστανται, προφανώς διό-

τι κάποιοι ερωτώµενοι δεν έχουν σηµαντική εµπειρία καθώς οι µετακινήσεις τους κυρίως 

πραγµατοποιούνται εντός του αστικού χώρου. 

Πολύ σηµαντική είναι η διαπίστωση ότι το 96,0% των ερωτηθέντων αποκρίθηκε 

ότι η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών θα οδηγήσει σε αύξηση του 

βαθµού χρησιµοποίησης των υπηρεσιών του ΟΑΣΘ. 

Η µέση τιµή και η σταθερή απόκλιση των αποτελεσµάτων της έρευνας ερωτηµα-

τολογίου δίνεται στον Πίνακα 3.1. Παρατηρείται ότι σχεδόν σε όλες τις αποκρίσεις των 

ερωτηθέντων, η τυπική απόκλιση των απαντήσεων, ως προς τη µέση τιµή, διαµορφώνε-

ται µεταξύ 0,78 και 1,10. 
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Σχήµα 3.1. Αποκρίσεις ερωτηθέντων επιβατών στην ερώτηση – δήλωση «Η συχνότητα των 

δροµολογίων είναι ικανοποιητική». 
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Σχήµα 3.2. Αποκρίσεις ερωτηθέντων επιβατών στην ερώτηση – δήλωση «Ο αριθµός 

καθισµάτων εντός των λεωφορείων επαρκούν για τους επιβάτες». 
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Σχήµα 3.3. Αποκρίσεις ερωτηθέντων επιβατών στην ερώτηση – δήλωση «Οι επιβάτες 

διατηρούν καθαρό το χώρο του λεωφορείου». 
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Σχήµα 3.4. Αποκρίσεις ερωτηθέντων επιβατών στην ερώτηση – δήλωση «Η ενηµέρωση 

εντός του λεωφορείου είναι επαρκής». 
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Σχήµα 3.5. Αποκρίσεις ερωτηθέντων επιβατών στην ερώτηση – δήλωση «Η ενηµέρωση – 

καθοδήγηση στις στάσεις των λεωφορείων είναι επαρκής». 
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Σχήµα 3.6. Αποκρίσεις ερωτηθέντων επιβατών στην ερώτηση – δήλωση «Η οδηγική 

συµπεριφορά των οδηγών µε κάνει να αισθάνοµαι ασφαλής». 
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Σχήµα 3.7. Αποκρίσεις ερωτηθέντων επιβατών στην ερώτηση – δήλωση «Οι χρόνοι 

διαδροµής των λεωφορείων είναι ικανοποιητικοί». 
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Σχήµα 3.8. Αποκρίσεις ερωτηθέντων επιβατών στην ερώτηση – δήλωση «Το σύστηµα 

µετεπιβιβάσεων και ανταποκρίσεων των λεωφορείων είναι καλά οργανωµένο». 
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Σχήµα 3.9. Αποκρίσεις ερωτηθέντων επιβατών στην ερώτηση – δήλωση «Ο κλιµατισµός – 

εξαερισµός των λεωφορείων είναι ικανοποιητικός». 
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Σχήµα 3.10. Αποκρίσεις ερωτηθέντων επιβατών στην ερώτηση – δήλωση «Τα λεωφορεία 

είναι καθαρά». 

 



 69

35,00%
40,00%

10,67% 10,67%
3,67%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

∆ιαφωνώ

απόλυτα

∆ιαφωνώ Μάλλον

συµφωνώ

Συµφωνώ Συµφωνώ

απόλυτα

Ποσοστό (%)

 

Σχήµα 3.11. Αποκρίσεις ερωτηθέντων επιβατών στην ερώτηση – δήλωση «∆εν φοβάµαι 

µήπως βρεθώ θύµα κλοπής εντός του λεωφορείου ή στις στάσεις αναµονής». 

 

35,67%

46,33%

15,00%

2,67% 0,33%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

∆ιαφωνώ

απόλυτα

∆ιαφωνώ Μάλλον

συµφωνώ

Συµφωνώ Συµφωνώ

απόλυτα

Ποσοστό (%)

 

Σχήµα 3.12. Αποκρίσεις ερωτηθέντων επιβατών στην ερώτηση – δήλωση «Οι χώροι 

αναµονής στις στάσεις των λεωφορείων είναι ικανοποιητικοί (επαρκή καθίσµατα, προστασία 

από βροχή)». 
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Σχήµα 3.13. Αποκρίσεις ερωτηθέντων επιβατών στην ερώτηση – δήλωση «Οι εγκαταστάσεις 

εντός των λεωφορείων και στις στάσεις διευκολύνουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες». 
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Σχήµα 3.14. Αποκρίσεις ερωτηθέντων επιβατών στην ερώτηση – δήλωση «Αν οι αστικές 

συγκοινωνίες εκσυγχρονιστούν (µεγαλύτερη συχνότητα, µικρότεροι χρόνοι διαδροµής, 

καλύτερη πληροφόρηση) θα τις χρησιµοποιώ περισσότερο». 
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Σχήµα 3.15. Αποκρίσεις ερωτηθέντων επιβατών στην ερώτηση – δήλωση «Οι οδηγοί των 

ταξί και των λοιπών Ι.Χ. αυτοκινήτων δυσχεραίνουν την κίνηση των λεωφορείων». 
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Σχήµα 3.16. Αποκρίσεις ερωτηθέντων επιβατών στην ερώτηση – δήλωση «Η ύπαρξη 

λεωφορειολωρίδων βελτιώνει και διευκολύνει τις µετακινήσεις µε αστικά λεωφορεία». 
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Πίνακας 3.1. Μέση τιµή και τυπική απόκλιση των απαντήσεων της έρευνας ερωτη-

µατολογίου προς το επιβατικό κοινό του ΟΑΣΘ. 

Ερώτηση - δήλωση 
Μέση  

τιµή
1
 

Τυπική  

απόκλιση 

Η συχνότητα των δροµολογίων είναι ικανοποιητική 2,81 0,84 

Ο αριθµός καθισµάτων εντός των λεωφορείων επαρκούν για τους επιβάτες 2,24 0,81 

Οι επιβάτες διατηρούν καθαρό το χώρο του λεωφορείου 2,83 0,91 

Η ενηµέρωση εντός του λεωφορείου είναι επαρκής 3,54 0,94 

Η ενηµέρωση – καθοδήγηση στις στάσεις των λεωφορείων είναι επαρκής 3,39 0,96 

Η οδηγική συµπεριφορά των οδηγών µε κάνει να αισθάνοµαι ασφαλής 3,18 0,96 

Οι χρόνοι διαδροµής των λεωφορείων είναι ικανοποιητικοί 2,52 0,94 

Το σύστηµα µετεπιβιβάσεων και ανταποκρίσεων των λεωφορείων είναι 

καλά οργανωµένο 
2,74 0,87 

Ο κλιµατισµός – εξαερισµός των λεωφορείων είναι ικανοποιητικός 2,46 1,04 

Τα λεωφορεία είναι καθαρά 2,88 0,92 

∆εν φοβάµαι µήπως βρεθώ θύµα κλοπής εντός του λεωφορείου ή στις 

στάσεις αναµονής 
2,08 1,10 

Οι χώροι αναµονής στις στάσεις των λεωφορείων είναι ικανοποιητικοί 1,86 0,79 

Οι εγκαταστάσεις εντός των λεωφορείων και στις στάσεις διευκολύνουν 

τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
2,14 0,84 

Αν οι αστικές συγκοινωνίες εκσυγχρονιστούν (µεγαλύτερη συχνότητα, 

µικρότεροι χρόνοι διαδροµής, καλύτερη πληροφόρηση) θα τις χρησιµο-

ποιώ περισσότερο 

4,37 0,78 

Οι οδηγοί των ταξί και των λοιπών Ι.Χ. αυτοκινήτων δυσχεραίνουν την 

κίνηση των λεωφορείων 
4,11 0,88 

Η ύπαρξη λεωφορειολωρίδων βελτιώνει και διευκολύνει τις µετακινήσεις 

µε αστικά λεωφορεία 
3,50 1,07 

1 λαµβάνει τιµές µεταξύ 1 (διαφωνώ απόλυτα) και 5 (συµφωνώ απόλυτα). 

 

3.3  Παραγοντική ανάλυση για τον προσδιορισµό των συνιστωσών 

της ποιότητας υπηρεσίας 
 

Όπως αναλύθηκε εκτενώς στις προηγούµενες παραγράφους, σκοπός της έρευνας ερωτη-

µατολογίου είναι αφενός η αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόµενων, από τον 

ΟΑΣΘ προς το επιβατικό κοινό, υπηρεσιών, αφετέρου ο προσδιορισµός, µέσω της ανά-

λυσης παραγόντων, των κυρίων συνιστωσών που εκφράζουν την έννοια της ποιότητας 

υπηρεσιών.  

Για τον προσδιορισµό των συνιστωσών που εκφράζουν την έννοια της ποιότητας 

υπηρεσιών στις αστικές συγκοινωνίες χρησιµοποιήθηκε η διερευνητική ανάλυση παρα-
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γόντων (exploratory factor analysis) µε χρησιµοποίηση του λογισµικού SPSS 13.0. Η 

ανάλυση παραγόντων χρησιµοποιείται συνήθως για την κατανόηση του µοτίβου απόκρι-

σης ατόµων τα οποία συµπληρώνουν ερωτηµατολόγια κλειστού τύπου (τυποποιηµένες 

απαντήσεις) και επιτρέπει την εξαγωγή συµπερασµάτων από ένα σύνολο µεταβλητών, 

ανάγοντάς τες σε ένα µικρό αριθµό παραγόντων (factors), οι οποίοι αντιστοιχούν και πε-

ριλαµβάνουν πολλές από τις αρχικές µεταβλητές. 

Στον Πίνακα 3.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παραγόντων κυρίων 

συνιστωσών, όπως αυτά προέκυψαν από την επεξεργασία στο λογισµικό SPSS 13.0. 

Παρατηρείται ότι αναγνωρίζονται 5 κύριες συνιστώσες, οι οποίες έχουν χαρακτηρι-

στικές ρίζες >1 (eigenvalues > 1) και ερµηνεύουν το 62% περίπου της διακύµανσης.  

Στον Πίνακα 3.3 δίνεται η ορθογωνική µήτρα φόρτωσης των πέντε παραγόντων, 

από την οποία προκύπτουν οι ερωτήσεις - δηλώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε παράγο-

ντα. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 2.3, ο πρώτος παράγοντας περιλαµβάνει τις ερωτήσεις - 

δηλώσεις Νο 1, Νο 7 και Νο 8, ο δεύτερος παράγοντας τις ερωτήσεις – δηλώσεις Νο 3, 

Νο 9 και Νο 10, ο τρίτος παράγοντας τις ερωτήσεις – δηλώσεις Νο 4 και Νο 5, ο τέταρ-

τος παράγοντας τις ερωτήσεις – δηλώσεις Νο 2, Νο 12 και Νο 13 και ο πέµπτος παράγο-

ντας τις ερωτήσεις – δηλώσεις Νο 6 και Νο 11. 
 

Πίνακας 3.2. Μήτρα συσχετίσεων της ανάλυσης παραγόντων,                                          

όπως ακριβώς προέκυψαν από το λογισµικό SPSS 13.0. 
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 

Πίνακας 3.3. Η ορθογωνική µήτρα φόρτωσης παραγόντων,                                                                

όπως ακριβώς προέκυψαν από το λογισµικό SPSS 13.0. 
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Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 10 iterations.a.  



 73

Η οµαδοποίηση των ερωτήσεων – δηλώσεων, σύµφωνα µε τις πέντε συνιστώ-

σες της ανάλυσης παραγόντων, καθιστούν διακριτά τα οµοειδή χαρακτηριστικά των 

ερωτήσεων που περιλαµβάνονται σε καθεµιά από τις πέντε συνιστώσες, στις οποίες 

είναι δυνατή η απόδοση ονόµατος (label), αναλόγως τα χαρακτηριστικών που περι-

γράφει, (Πίνακας 3.4). 

Συνεπώς, µπορεί να διατυπωθεί το ασφαλές συµπέρασµα ότι η ποιότητα υπηρε-

σιών στις αστικές συγκοινωνίες είναι συνάρτηση της οργάνωσης των δροµολογίων, της 

καθαριότητα και του κλιµατισµού – αερισµού του τροχαίου υλικού, της ενηµέρωσης – 

πληροφόρησης του επιβατικού κοινού, της επάρκειας και άνεσης των εγκαταστάσεων (ε-

ντός του λεωφορείου αλλά και στις στάσεις) και της ασφάλειας. Λαµβάνοντας δε υπόψη 

ότι το 96,0% των ερωτηθέντων αποκρίθηκε ότι η βελτίωση της ποιότητας των προσφε-

ρόµενων υπηρεσιών θα οδηγήσει σε αύξηση του βαθµού χρησιµοποίησης των υπηρε-

σιών του ΟΑΣΘ, καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντικός και χρήσιµος ο σαφής προσδιορισµός 

της έννοιας της ποιότητας υπηρεσιών, όπως προέκυψε από την ανάλυση παραγόντων 

κυρίων συνιστωσών. 

 

Πίνακας 3.4. Οι κύριες συνιστώσες που συνθέτουν την έννοια της αντιλαµβανόµε-

νης, από το επιβατικό κοινό, ποιότητας υπηρεσιών του ΟΑΣΘ. 

Οργάνωση, χρόνος και διαθεσιµότητα δροµολογίων 

1.  Η συχνότητα των δροµολογίων είναι ικανοποιητική. 

7. Οι χρόνοι διαδροµής των λεωφορείων είναι ικανοποιητικοί. 

8. Το σύστηµα µετεπιβιβάσεων και ανταποκρίσεων των λεωφορείων είναι καλά οργανωµένο. 

Καθαριότητα και κλιµατισµός – υγιεινή περιβάλλοντος 

3.  Οι επιβάτες διατηρούν καθαρό το χώρο του λεωφορείου. 

9. Ο κλιµατισµός – εξαερισµός των λεωφορείων είναι ικανοποιητικός. 

10. Τα λεωφορεία είναι καθαρά. 

Ενηµέρωση – πληροφόρηση 

4. Η ενηµέρωση εντός του λεωφορείου είναι επαρκής. 

5. Η ενηµέρωση – καθοδήγηση στις στάσεις των λεωφορείων είναι επαρκής. 

Επάρκεια και διευκολύνσεις – άνεση εγκαταστάσεων 

2. Ο αριθµός καθισµάτων εντός των λεωφορείων επαρκούν για τους επιβάτες. 

12. Οι χώροι αναµονής στις στάσεις των λεωφορείων είναι ικανοποιητικοί (επαρκή καθίσµα-

τα, προστασία από βροχή). 

13. Οι εγκαταστάσεις εντός των λεωφορείων και στις στάσεις διευκολύνουν τα άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες. 

Ασφάλεια 

6. Η οδηγική συµπεριφορά των οδηγών µε κάνει να αισθάνοµαι ασφαλής. 

11. ∆εν φοβάµαι µήπως βρεθώ θύµα κλοπής εντός του λεωφορείου ή στις στάσεις αναµονής. 
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3.4  Αξιολόγηση της αξιοπιστίας της παραγοντικής ανάλυσης 
 

Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας της παραγοντικής ανάλυσης και των πέντε κύριων συνι-

στωσών που προέκυψαν πραγµατοποιείται µέσω του συντελεστή α του Cronbach. O συ-

ντελεστής α του Cronbach λαµβάνει τιµές µεταξύ 0 και 1. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή 

του συντελεστή α του Cronbach, τόσο πιο αξιόπιστες και αντικειµενικές είναι οι συνι-

στώσες που προκύπτουν από την παραγοντική ανάλυση. Έχει αποδειχθεί ότι τιµές α του 

Cronbach µεγαλύτερες από 0,60 εξασφαλίζουν πλήρως την αξιοπιστία της παραγοντικής 

ανάλυσης, (Nunnally, 1978). Ωστόσο, γίνονται συχνά αποδεκτές ως αξιόπιστες και συνι-

στώσες µε τιµές α του Cronbach κοντά στο 0,45, (Andaleeb et al., 2007)  

Στον Πίνακα 3.5 δίνονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αξιοπιστίας, µέσω 

του συντελεστή α του Cronbach, των πέντε κύριων συνιστωσών που περιγράφουν την 

έννοια της ποιότητας υπηρεσιών για τον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονί-

κης. Παρατηρείται ότι οι τρεις πρώτες συνιστώσες (Οργάνωση δροµολογίων, Καθαριό-

τητα / Κλιµατισµός, Ενηµέρωση – πληροφόρηση) που συνθέτουν την έννοια της ποιό-

τητας έχουν πολύ ικανοποιητική αξιοπιστία, ενώ οι υπόλοιπες δυο συνιστώσες (Επάρ-

κεια – άνεση εγκαταστάσεων, Ασφάλεια) µπορούν να θεωρηθούν οριακά ως αξιόπι-

στες. 

 

Πίνακας 3.5. Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πέντε κύριων συνιστωσών που περιγρά-

φουν την έννοια της ποιότητας υπηρεσιών για τον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών 

Θεσσαλονίκης µέσω του συντελεστή α του Cronbach. 

Συνιστώσα 
Συντελεστής α του 

Cronbach 

Οργάνωση, χρόνος και διαθεσιµότητα δροµολογίων 0,58 

Καθαριότητα και κλιµατισµός – υγιεινή περιβάλλοντος 0,64 

Ενηµέρωση – πληροφόρηση 0,53 

Επάρκεια και διευκολύνσεις – άνεση εγκαταστάσεων 0,44 

Ασφάλεια 0,42 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 

Η µέθοδος της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων για τον 

προσδιορισµό της απόδοσης επιχειρησιακών µονάδων 
 

 

4.1  Ορισµοί 
 

4.1.1. Μέτρηση της απόδοσης στις επιχειρήσεις 

Σε όλο το φάσµα της οικονοµικής δραστηριότητας και ειδικότερα σε όλες τις µεγάλες 

επιχειρήσεις εφαρµόζονται εδώ και πολλά χρόνια µηχανισµοί ελέγχου ποιότητας και 

αξιολόγησης προκειµένου οι εταιρείες να καταστούν πιο κερδοφόρες και ανταγωνι-

στικές. Για το σκοπό έχουν αναπτυχθεί από την οικονοµική επιστήµη πολλές στατι-

στικές και λογιστικές τεχνικές οι οποίες µάλιστα επιτρέπουν τον έλεγχο και την αξιο-

λόγηση ακόµη και επιµέρους τοµέων δραστηριότητας ή των επιµέρους τµηµάτων 

µιας εταιρείας. Χωρίς µια τέτοια αξιολόγηση, τα διευθυντικά στελέχη µπορεί να κα-

ταλήξουν να εποπτεύουν απλά τη λειτουργία των εταιρειών τους.  

Αντικείµενο της αξιολόγησης αυτής αποτελεί ο προσδιορισµός της απόδοσης 

της εταιρείας, ο οποίος επιτυγχάνεται µέσα από τη µέτρηση των δυο βασικών συνιστω-

σών αυτής, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας. Τα κριτήρια οικονοµι-

κής αποδοτικότητας είναι συχνά βασισµένα σε εκτιµήσεις της τυποποίησης και συγκέ-

ντρωσης των δραστηριοτήτων. Η έννοια αποτελεσµατικότητα αναλύεται θεωρητικά 

από δύο προοπτικές: από τον έλεγχο της διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων αλλά 

και την εξέταση του βαθµού συνεισφοράς των προϊόντων αυτών στην πραγµατοποίηση 

των στόχων. Οι δύο έννοιες συγχέονται πολύ εύκολα για αυτό οι αναλυτές πρέπει να 

είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι σηµαντικό εποµένως να γίνει αναλυτική αναφορά 

στις έννοιες της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας, οι οποίες άλλωστε και 

θα χρησιµοποιηθούν στο επόµενο κεφάλαιο για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας 

και της αποτελεσµατικότητας των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσλαονίκης. 

 

4.1.2. Αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα 

Η έννοια της αποτελεσµατικότητας συνδέεται και πολλές φορές συγχέεται µε την έν-

νοια της αποδοτικότητας ίσως γιατί ακόµη και οι επιστήµονες που τις χρησιµοποιούν 

δεν τις οριοθετούν µε σαφήνεια ή πολλές φορές τις χρησιµοποιούν ως εναλλακτικές. 

Οι όροι αυτοί στην ουσία προέρχονται από τον τοµέα της παραγωγής και συνεπώς θα 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν σε ανάλογο πλαίσιο οριοθέτησης.  

Η αποδοτικότητα (efficiency) σχετίζεται µε τον τρόπο µε τον οποίο παραγωγικά 

µέσα χρησιµοποιούνται και κατανέµονται, δηλαδή µετράει το βαθµό χρησιµοποίησης 

των εισροών ώστε να επιτευχθούν οι περισσότερες δυνατές εκροές. Ο Farell (1957) α-

πέδειξε ότι η ολική αποδοτικότητα (overall efficiency) αποτελείται από:  

i. Την ολική τεχνική αποδοτικότητα (overall technical efficiency), 

ii. Την αποδοτικότητα κατανοµής (allocative efficiency). 
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Η ολική τεχνική αποδοτικότητα, ή απλούστερα τεχνική αποδοτικότητα προσδι-

ορίζει το βαθµό στον οποίο ένα παραγωγικό σύστηµα προσεγγίζει το ελάχιστο κόστος 

ανά µονάδα προϊόντος, δηλαδή µπορεί να εκτιµήσει κατά πόσο µπορούν να παρα-

χθούν επιπλέον εκροές (προϊόντα ή υπηρεσίες) µε δεδοµένο το επίπεδο των εισροών, 

ή εναλλακτικά αν µπορούν να ελαττωθούν οι χρησιµοποιούµενες εισροές µε δεδοµέ-

νες τις παραγόµενες εκροές. Η τεχνική αποδοτικότητα αποτελείται από την καθαρή 

τεχνική αποδοτικότητα (pure technical efficiency) και την αποδοτικότητα κλίµακας 

(scale efficiency), (Αθανασόπουλος, 1996). 

Η αποδοτικότητα κατανοµής αναφέρεται στο συνδυασµό των εισροών που 

ελαχιστοποιεί το κόστος παραγωγής, µε δεδοµένες τις τιµές αυτών, δηλαδή εξετάζει 

αν το συγκεκριµένο µείγµα εισροών – εκροών είναι βέλτιστο κατά Pareto. Επισηµαί-

νεται ότι ένα σύστηµα είναι αποδοτικό κατά Pareto εάν οποιαδήποτε µεταβολή στο 

σύστηµα θα έχει ως αποτέλεσµα έστω και µια συνιστώσα του συστήµατος να βρεθεί 

σε δυσµενέστερη θέση. 

Για να γίνουν κατανοητοί οι ανωτέρω ορισµοί παρατίθεται το ακόλουθο πα-

ράδειγµα του Σχήµατος 4.1. Θεωρούµε την απλή περίπτωση όπου µία εκροή (y) πα-

ράγεται από δύο εισροές (I1, I2) και υποθέτουµε ότι η συνάρτηση παραγωγής είναι 

γνωστή και δίνεται από την κυρτή καµπύλη SS’ του Σχήµατος 4.1, που καλύπτει την 

εκροή που µπορεί να δοθεί από µια αποδοτική λειτουργική µονάδα για κάθε συνδυα-

σµό εισροών (καµπύλη ισοπαραγωγής). Ας υποθέσουµε ότι οι τιµές ρ1 και ρ2 για τις 

δύο εισροές είναι γνωστές και η ευθεία ΑΑ’ (ρ1 x1/y + ρ2 x2/y = C) έχει κλίση ίση µε 

την αναλογία των τιµών των δύο εισροών, όπου C είναι το κόστος παραγωγής µιας 

µονάδας εκροής. Τα σηµεία Β και Γ είναι η τοµή της ευθείας που συνδέει τη λειτουρ-

γική µονάδα ∆ µε την αρχή των αξόνων µε την ευθεία ελαχιστοποίησης του κόστους 

και την καµπύλη ισοπαραγωγής αντίστοιχα. 

 

∆
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Σχήµα 4.1. Συνολική αποδοτικότητα, τεχνική αποδοτικότητα και αποδοτικότητα κα-

τανοµής. 

Πηγή: Αθανασόπουλος, 1996. 
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Η ολική αποδοτικότητα της λειτουργικής µονάδας ∆ είναι ίση µε το λόγο 

ΟΒ/Ο∆, Η τεχνική αποδοτικότητα (Τ) µετράται από το λόγο της απόστασης της µο-

νάδας από την καµπύλη ισοπαραγωγής και είναι ίση µε το λόγο ΟΓ/Ο∆. Η αποδοτι-

κότητα κατανοµής (Α) µετριέται από το λόγο της απόστασης της µονάδας από την 

ευθεία ελαχιστοποίησης του κόστους και είναι ίση µε το λόγο ΟΒ/ΟΓ, συγκρίνοντας 

δηλαδή το ελάχιστο µε το πραγµατικό κόστος παραγωγής κάθε εταιρείας µε βάση την 

τεχνολογική της ανάπτυξη και τις τιµές της αγοράς των εισροών και των εκροών. Ε-

ποµένως ισχύει, (Αθανασόπουλος, 1996): 

Ο∆

ΟΓ
=T      και 

ΟΓ

OB
A =   

Συνεπώς, η ολική αποδοτικότητα µπορεί να υπολογισθεί ως εξής, (Αθανασόπου-

λος, 1996): 

ΤΑ
Ο∆

ΟΓ

ΟΓ

ΟΒ

Ο∆

ΟΒ
Ε   ⋅=⋅==   

Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι για να είναι µια µονάδα συνολικά α-

ποδοτική, θα πρέπει να είναι και τεχνικά αποδοτική. Το αντίστροφο όµως δεν ισχύει. 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι εάν το κόστος παραγωγής µιας µονάδας εκροής C’ 

είναι µεγαλύτερο του C, δηλαδή C’>C, τότε η ευθεία θα µετακινούνταν προς τα επάνω 

και θα είχε δύο σηµεία τοµής µε την καµπύλη ισοπαραγωγής, ενώ αν C’<C, τότε η ευ-

θεία µε την καµπύλη δεν θα τέµνονταν. Αυτό σηµαίνει ότι το σηµείο Ε προκύπτει ως 

συνδυασµός εκείνων των εισροών που εξασφαλίζουν το µικρότερο δυνατό κόστος πα-

ραγωγής µίας µονάδας εκροής. ∆ηλαδή το σηµείο Ε, έχει υψηλότερη επίδοση όχι µόνο 

έναντι των µη αποδοτικών κατά Pareto σηµείων (µονάδων) αλλά και έναντι όλων των 

υπολοίπων αποδοτικών κατά Pareto σηµείων (µονάδων), (Thanassoulis, 2001). 

Στην πράξη, µας ενδιαφέρει µια µονάδα να είναι όχι µόνο τεχνικά αλλά και 

συνολικά αποδοτική. ∆υστυχώς όµως δεν είναι πάντοτε εφικτή η µέτρηση της αποδο-

τικότητας κατανοµής και εποµένως της συνολικής αποδοτικότητας, καθώς  τα µεγέθη 

που καθορίζουν την τιµή της αποδοτικότητας κατανοµής (τεχνολογική ανάπτυξη του 

µετρούµενου συστήµατος, τιµές της αγοράς των εισροών και των εκροών) στις πε-

ρισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι εύκολα µετρήσιµα. Αντίθετα η εκτίµηση της 

τεχνικής αποδοτικότητας βασίζεται σε δεδοµένα φυσικών εισροών και εκροών (απλές 

παρατηρήσεις εύκολα µετρήσιµες) ενώ δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη η µη αντα-

γωνιστικών συνθηκών στην υπό µελέτη περίπτωση. Για το λόγο αυτό, στις περισσό-

τερες περιπτώσεις συστηµάτων προς εξέταση, όπως και στην παρούσα µεταπτυχιακή 

εργασία, επικεντρωνόµαστε στην εξέταση  της τεχνικής αποδοτικότητας. 
 

Η αποτελεσµατικότητα (effectiveness) αφορά τη δυνατότητα των λειτουργικών 

µονάδων να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, όπως αυτοί καθορίζονται µέσα από τα 

βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα πλάνα τους. ∆ιαφορετικά, η έννοια της αποτε-

λεσµατικότητας µπορεί να ορισθεί ως ο βαθµός επίτευξης ενός προκαθορισµένου ε-

πιθυµητού αποτελέσµατος (όπως αυτό το αντιλαµβάνεται ο πελάτης – αποδέκτης). Η 

αποτελεσµατικότητα αναλύεται θεωρητικά από δύο προοπτικές. Από τον έλεγχο τις 

διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων αλλά και την εξέταση του βαθµού συνεισφο-

ράς των προϊόντων αυτών στην πραγµατοποίηση των στόχων.  
 

Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι η αποδοτικότητα αναφέρεται στον ορ-

θότερο και οικονοµικότερο µετασχηµατισµό των εισροών σε εκροές ενώ η αποτελεσµα-
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τικότητα στην παραγωγή των επιλεγµένων ποσοτήτων προϊόντων/εκροών, (Καρατζιά, 

1999). Ο Drucker εξάλλου περιγράφει την αποδοτικότητα ως «το να κάνεις τα πράγµατα 

σωστά» και την αποτελεσµατικότητα ως το «να κάνεις τα σωστά πράγµατα». Αυτές είναι 

φράσεις που συλλαµβάνουν ακριβώς το νόηµα των δύο εννοιών, (Drucker, 1976).  

 

4.1.3. Μέτρηση της απόδοσης των επιχειρήσεων µεταφορών 

Οι έννοιες της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας συγχέονται πολύ εύκολα 

και στον τοµέα των µεταφορών. Οι οικονοµολόγοι προτιµούν να ορίζουν την αποδοτι-

κότητα ως την αύξηση των καθαρών κερδών, δηλαδή την αύξηση της αξίας των προϊό-

ντων µειώνοντας το κόστος. Με αυτή την έννοια, τα καθαρά έσοδα ανά επιβάτη, ανά 

ώρα ή ανά χιλιόµετρο µετράνε την αποδοτικότητα των µεταφορών. Αυτός ο ορισµός 

είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθεί στις µεταφορές επειδή είναι αδύνατο να οριστεί «η 

αξία των εκροών» µόνο µε όρους εσόδων καθώς οι αστικές και υπεραστικές εταιρείες 

µεταφορών καλούνται µε τη λειτουργία τους να εξυπηρετήσουν πολλούς και συχνά 

αντιφατικούς µεταξύ τους στόχους. Για παράδειγµα, µια αστική µεταφορική εταιρεία 

είναι αναγκασµένη (κυρίως για λόγους κυκλοφοριακούς, κοινωνικούς και περιβαλλο-

ντικούς) να διατηρεί τα εισιτήρια σε χαµηλά επίπεδα και να παρέχει ταυτόχρονα υψηλό 

επίπεδο εξυπηρέτησης στους επιβάτες ούτως ώστε να καθίσταται ελκυστικότερη έναντι 

του αυτοκινήτου. Κατά συνέπεια, το επίπεδο της τιµής των εισιτηρίων  µπορεί να ήταν 

υψηλότερο αν η εταιρεία λειτουργούσε µε καθαρά ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Επί-

σης, πολλές κρατικά ελεγχόµενες µεταφορικές εταιρείες (αστικές και υπεραστικές) έ-

χουν χρησιµοποιηθεί από την πολιτεία για την καταπολέµηση της ανεργίας, µε αποτέ-

λεσµα, σε αρκετές περιπτώσεις, να διαθέτουν περισσότερο προσωπικό από το αναγκαίο 

για την εξυπηρέτηση του µεταφορικού τους έργου. 

Επίσης, σε αντίθεση µε άλλους τοµείς της οικονοµίας, µε χαρακτηριστικότερη 

ίσως περίπτωση τη βιοµηχανία όπου το προϊόν είναι επακριβώς προσδιορισµένο και απο-

τελεί µια αναγνωρίσιµη οντότητα, οι εκροές µιας µεταφορικής εταιρείας µπορούν να πο-

σοτικοποιηθούν µε διάφορους τρόπους. Παράλληλα, η µέτρηση των προϊόντων (εκροών) 

µιας µεταφορικής εταιρείας εµφανίζει µεγάλες δυσκολίες οφειλόµενες κυρίως στο ότι η 

ποιότητα των υπηρεσιών (ταχύτητα, συχνότητα, ακρίβεια και κανονικότητα δροµολογί-

ων, άνεση κ.λπ.) συνήθως παραλείπεται από τις µετρήσεις επειδή δεν διατίθενται σχετικά 

επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία.  

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το ιδιαίτερο οικονοµικό περιβάλλον 

µέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι διάφορες επιχειρήσεις µεταφοράς και 

η ιδιοµορφία των υπηρεσιών που προσφέρουν καθιστούν ακατάλληλες τις συνήθεις 

(οικονοµοτεχνικές) µεθόδους υπολογισµού της απόδοσης καθώς στην πλειοψηφία 

τους θέτουν ως θεµελιώδες κριτήριο αξιολόγησης την κερδοφορία της επιχείρησης. 

Η ανωτέρω αδυναµία των κλασσικών µεθόδων οδήγησε στην ανάπτυξη νέων, 

προσανατολισµένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων µεταφορών, 

µεθόδων για τη µέτρηση της απόδοσης τους. Ο Fielding (1987) ανέπτυξε ένα µοντέλο 

που χρησιµοποιεί εισροές των µεταφορικών εταιρειών (εργασία, κεφάλαιο, ενέργεια), 

εκροές (οχηµατοχιλιόµετρα, οχηµατοώρες) και καταναλώσεις (επιβάτες, επιβατοχι-

λιόµετρα, λειτουργικά κόστη) προκειµένου να µετρήσει τις τρεις σηµαντικότερες δι-

αστάσεις της µεταφοράς: την αποδοτικότητα, την αποτελεσµατικότητα και τη γενική 

απόδοση. Το µοντέλο αυτό έγινε ευρέως αποδεκτό και σε αυτό βασίστηκαν όλες οι 

µέθοδοι µέτρησης της απόδοσης των µεταφορικών εταιρειών. Στο Σχήµα 4.2 περι-

γράφεται διαγραµµατικά η σχέση - σύνδεση µεταξύ των παραπάνω εννοιών στον το-

µέα των µεταφορών. Στο µεγαλύτερο µέρος της σχετικής µε τη µέτρηση της απόδο-
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σης στις µεταφορές βιβλιογραφίας, η γενική απόδοση µιας µεταφορικής εταιρείας 

αποτιµάται µε τη µέτρηση των δυο βασικών συνιστωσών αυτής, της αποδοτικότητας 

ή/και της αποτελεσµατικότητας. 

 

ΕΙΣΡΟΕΣ 

(εργασία, κεφάλαιο, ενέργεια) 

                                 αποδοτικότητα                                                 αποτελεσµατικότητα 

                                                                      γενική απόδοση 

                                    

ΕΚΡΟΕΣ 

                            (οχηµατοώρες)                                                              (επιβάτες)                                                                                    

                        (οχηµατοχιλιόµετρα)                                                  (επιβατοχιλόµετρα)         

Σχήµα 4.2. Η έννοια της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας στις µεταφορές. 

Πηγή: Fielding, 1987. 
 

 

4.1.4. Μέθοδοι µέτρησης της αποδοτικότητας 

Ο πιο απλός και ευρύτερα διαδεδοµένος τρόπος µέτρησης της αποδοτικότητας είναι 

οι δείκτες απόδοσης. Ως δείκτης απόδοσης ορίζεται ο λόγος µερικών εισροών προς 

εκροές που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία µιας µονάδας. Για παράδειγµα, στον Πίνα-

κα 4.1 δίνονται οι δείκτες απόδοσης που χρησιµοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της 

οικονοµικής κατάστασης των σιδηροδροµικών εταιρειών της Ευρώπης, όπως αυτοί 

αποτυπώνονται για τον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδας το έτος 2004. 

 

Πίνακας 4.1. ∆είκτες απόδοσης του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδας. 

∆είκτης Τιµή δείκτη  

Κόστος / υπάλληλο (συνολικό κόστος / αριθµό υπαλλήλων) 0,06 εκατ. € 

Βιωσιµότητα (συνολικά λειτουργικά έσοδα / συνολικές λειτουργικές δαπάνες) 0,21 

Έσοδα από εισιτήρια ανά επιβατοχιλιόµετρο € 0,04 

Έσοδα από διακίνηση φορτίου ανά τονοχιλιόµετρο € 0,04 

Ένταση κεφαλαίου (Συνολικές υποχρεώσεις / συνολικό λειτουργικό κόστος) 13,45 

Χρέη ως ποσοστό υποχρεώσεων 74% 

Εξυπηρέτηση δανείων (Καθαρές πληρωµές / συνολικές λειτουργικές δαπάνες) 0,43 

Πηγή: European Commission – DG TREN, 2006. 
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Οι Fielding et al. (1978), Benjamin και Obeng (1990) και Fielding (1992) πα-

ρέχουν µια εκτεταµένη λίστα δεικτών για την αποτίµηση των βασικών πτυχών της 

απόδοσης στις µεταφορές (οικονοµία, ασφάλεια, ποιότητα υπηρεσιών, προσβασιµό-

τητα κ.λπ.). Ωστόσο, οι Benjamin και Obeng (1990) αναφέρουν ότι οι µεµονωµένοι 

δείκτες δεν δίνουν αξιόπιστα αποτελέσµατα, υποδηλώνοντας ότι απαιτείται ένας α-

ριθµός δεικτών για τη σφαιρική προσέγγιση του προβλήµατος και κατ΄επέκταση για 

την παροχή αξιόπιστων αποτελεσµάτων. Ακόµα και σε αυτή την περίπτωση όµως, οι 

δείκτες απόδοσης δεν µπορούν να αποδώσουν το πως µετασχηµατίζονται οι εισροές 

σε εκροές. Αντίθετα, οι δείκτες απόδοσης µπορούν να συλλάβουν τη διαδικασία µε-

τασχηµατισµού, µόνο στην περίπτωση που µια διαδικασία χρησιµοποιεί µια µοναδική 

εισροή για να παράγει µια και µόνο εκροή. 

Η µέτρηση της αποδοτικότητας γίνεται µε διάφορες µεθόδους, οι σηµαντικό-

τερες των οποίων είναι, (European Union, 2003): 

α. Η µέθοδος των επί µέρους συντελεστών παραγωγικότητας (partial 

productivity ratio), 

β. Η µέθοδος των συντελεστών συνολικής παραγωγικότητας (total factor 

productivity ratio), 

γ. Οι µη παραµετρικές µέθοδοι όπως η περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων (data 

envelopment analysis), 

δ. Οι παραµετρικές µέθοδοι, όπως οι στοχαστικές (stochastic) και οι ντετερµινι-

στικές (deterministic) µέθοδοι. 

 

Οι δύο πρώτες µέθοδοι απαιτούν πολλούς δείκτες τιµών για τις εισροές και τις 

εκροές. Συνήθως, η ανεπάρκεια διαθέσιµων δεδοµένων καθιστά πολύ δύσκολη την 

εφαρµογή τους. 

Οι παραµετρικές και οι µη παραµετρικές µέθοδοι πλεονεκτούν στο ότι βασί-

ζονται απευθείας στην έννοια της οικονοµικής αποδοτικότητας της θεωρίας παραγω-

γής. Συγκριτικά µε τους δείκτες απόδοσης, οι παραµετρικές µέθοδοι προσεγγίζουν 

περισσότερο την παραγωγική διαδικασία (µέσω της συνάρτησης παραγωγής που υ-

ποθέτουν) και παρέχουν µια τιµή για την αποδοτικότητα σε αντίθεση µε το πλήθος 

των δεικτών απόδοσης. Όµως η παραµετρική προσέγγιση παρουσιάζει ορισµένα προ-

βλήµατα, µε βασικότερο την ανάγκη διατύπωσης της συνάρτησης παραγωγής. Αντί-

θετα οι µη παραµετρικές µέθοδοι, όπως η περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων, παρέ-

χουν ένα ικανοποιητικό και χρήσιµο πλαίσιο για την αποτίµηση της αποδοτικότητας, 

καθώς δεν προϋποθέτουν τη συνάρτηση µετασχηµατισµού των εισροών σε εκροές.  

 

4.2  Η µέθοδος της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων  
 

4.2.1. Οι Μονάδες Λήψης Αποφάσεων 

Τα αντικείµενα ανάλυσης της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων, δηλαδή οι µονά-

δες των οποίων η αποδοτικότητα εκτιµάται, αναφέρονται ως Μονάδες Λήψης Αποφά-

σεων (Decision Making Unit – DMUs), αποτελούν όµοια µεταξύ τους υποσυστήµατα 

του υπό εξέταση οργανισµού και λαµβάνουν κάθε φορά συγκεκριµένη υπόσταση α-

νάλογα µε το πεδίο εφαρµογής. Οι εξεταζόµενες µονάδες λήψης απόφασης µπορεί να 

είναι υποκαταστήµατα τραπεζών, νοσοκοµεία, σχολικές µονάδες, τα διοικητικά τµή-
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µατα µιας επιχείρησης, σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δροµολόγια µιας 

επιχείρησης µεταφορών, κ.λπ. Τα τελευταία χρόνια µάλιστα, µε τη συνεισφορά πολ-

λών ερευνητών, η έννοια των µονάδων απόφασης έχει διευρυνθεί και επεκταθεί σε 

προσφερόµενες υπηρεσίες, εργαζοµένους, χαρτοφυλάκια, πιστωτικές κάρτες, κ.λπ. 

Οι µονάδες λήψης αποφάσεων λειτουργούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο, είναι συ-

γκρίσιµες και οµοιογενείς, καταναλώνουν τις ίδιες πολλαπλές εισροές και τις µετα-

σχηµατίζουν στις ίδιες πολλαπλές εκροές, ενώ διαφέρουν µόνο στα επίπεδα των τι-

µών των εισροών και εκροών τους, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.3. 

 

Πολλαπλές 
εισροές

Μονάδα 1
Πολλαπλές 
εκροές

Πολλαπλές 
εκροές

Μονάδα n
Πολλαπλές 
εισροές

 

Σχήµα 4.3. Μια µονάδα λήψης αποφάσεων µετασχηµατίζει τις εισροές σε εκροές. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων θεωρεί τη µονάδα 

λήψης αποφάσεων ως µια παραγωγική µονάδα που καταναλώνει πόρους (εισροές) για 

να παράγει ένα σύνολο προϊόντων ή υπηρεσιών (εκροές). Τόσο οι εισροές όσο και οι 

εκροές µπορεί να είναι ποικιλόµορφες, µετρήσιµες σε διαφορετικές µονάδες και ορί-

ζονται κάθε φορά ανάλογα µε τη φύση του προβλήµατος και της διαθεσιµότητας των 

δεδοµένων.  

 

4.2.2. Η ανάπτυξη της µεθόδου της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων 

Η περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων αποτελεί µια τεχνική για την αποτίµηση της 

αποδοτικότητας µονάδων που λειτουργούν στα πλαίσια ενός συστήµατος. Η τεχνική 

αυτή είναι µια µη παραµετρική µέθοδος που στηρίζεται στις αρχές του γραµµικού 

προγραµµατισµού και η οποία προσδιορίζει ποσοτικά τη µέγιστη τιµή της σχετικής 

αποδοτικότητας των υπό εξέταση µονάδων παραγωγής. 

Η περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων έχει βασιστεί στην εργασία του Farell, 

αλλά κύρια διαµορφώθηκε από τους Charnes, Cooper και Rhodes. Ειδικότερα, ο 

Farell (1957) ήταν αυτός που εισήγαγε τεχνικές γραµµικού προγραµµατισµού για τον 

προσδιορισµό της αποδοτικότητας των µονάδων παραγωγής και την ανέλυσε σε επι-

µέρους στοιχεία. Στη συνέχεια οι Charnes, Cooper και Rhodes (Charnes et al., 1994), 

επέκτειναν την ιδέα του Farell και θεµελίωσαν την περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµέ-

νων. Συγκεκριµένα, η µέθοδος εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά από τον Eduardo 

Rhodes στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής. Ο Rhodes, υπό την επίβλεψη 

του καθηγητή Cooper αξιολόγησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα της κυβέρνησης των 

Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, για τη βοήθεια των µαθητών µη προνοµιούχων 

κοινοτήτων (κυρίως έγχρωµοι και ισπανόφωνοι). 

Η αξιολόγηση έγινε συγκρίνοντας τα σχολεία που συµµετείχαν στο πρόγραµ-

µα µε άλλα που δεν συµµετείχαν. Το πρόγραµµα κατέγραφε την απόδοση των σχο-

λείων θεωρώντας ως εκροή την αύξηση της αυτοεκτίµησης των µαθητών των σχο-

λείων αυτών (η βαθµολόγηση έγινε µε τη χρήση ψυχολογικών εξετάσεων) και ως 

εισροή το χρόνο που διέθεταν οι γονείς των παιδιών στα ίδια για τη µελέτη τους. Η 
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µεγάλη δυσκολία της αξιολόγησης εστιάζονταν στην ανάγκη υπολογισµού της τεχνι-

κής αποδοτικότητας των σχολείων αυτών µέσα από την χρήση µεγάλου αριθµού εισ-

ροών και εκροών και χωρίς την ύπαρξη συγκεκριµένων τιµών. Ο Rhodes, στην προ-

σπάθεια του να υπερκεράσει τις ανωτέρω δυσκολίες, εισήγαγε για πρώτη φορά τη 

µέθοδο της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων και πιο συγκεκριµένα το µοντέλο 

CCR (Charles, Cooper και Rhodes). Το µοντέλο CCR χρησιµοποιεί µια φόρµα γραµ-

µικού προγραµµατισµού προκειµένου να γενικεύσει τη µέθοδο Farell από µέθοδο α-

πλής «εισροής – εκροής» µέτρησης τεχνικής αποδοτικότητας, σε µέθοδο χρήσης πολ-

λαπλών εισροών και εκροών µιας µονάδας λήψης αποφάσεων. Αυτό το πέτυχε µετα-

τρέποντας το σύνολο των εισροών και το σύνολο των εκροών σε µια απλή εικονική 

εισροή και µια απλή εικονική εκροή, που προκύπτουν ως σταθµισµένο άθροισµα των 

εισροών και των εκροών αντίστοιχα, χρησιµοποιώντας τα λεγόµενα «εικονικά βάρη», 

δηλαδή συντελεστές βαρύτητας. Η δυσκολία επιλογής των συντελεστών αντιµετωπί-

στηκε δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε µονάδα λήψης αποφάσεων να καθορίσει ε-

λεύθερα τους δικούς της συντελεστές. Η µόνη προϋπόθεση είναι οι τιµές του συντε-

λεστή να είναι θετικές και να µην υπερβαίνουν την µονάδα. Ο βέλτιστος συντελεστής 

για κάθε µονάδα λήψης αποφάσεων είναι εκείνος που µεγιστοποιεί την αποδοτικότη-

τά του σύµφωνα µε τις δεδοµένες συνθήκες (υποθέσεις κλίµακας). 

Συµπερασµατικά, η σχετική τεχνική αποδοτικότητα κάθε µονάδα λήψης απο-

φάσεων υπολογίζεται σε σχέση µε τις άλλες µονάδες λήψης αποφάσεων σχηµατίζο-

ντας το λόγο ενός σταθµισµένου αθροίσµατος εκροών προς ένα σταθµισµένο άθροι-

σµα εισροών, όπου οι συντελεστές για καθένα από τα παραπάνω αθροίσµατα επιλέ-

γονται έτσι, ώστε για κάθε µονάδα λήψης αποφάσεων να µπορεί να υπολογίζεται το 

µέτρο αποδοτικότητας κατά Pareto. Ο µοναδικός περιορισµός που τίθεται είναι ότι 

καµία µονάδα λήψης αποφάσεων δεν µπορεί να έχει σχετική αποδοτικότητα µεγαλύ-

τερη της µονάδας. 

Πρέπει να τονισθεί ότι επειδή οι υπολογισµοί τις µεθόδου έχουν προέλθει από 

τα πραγµατικά δεδοµένα καθεµιάς µονάδας λήψης αποφάσεων δίνουν τελικά µόνο 

σχετικά µέτρα αποδοτικότητας. Η σχετική αποδοτικότητα καθεµιάς µονάδας απόφα-

σης υπολογίζεται σε σχέση µε όλες τις άλλες µονάδες απόφασης χρησιµοποιώντας τα 

πραγµατικά δεδοµένα των εκροών και των εισροών της κάθε µονάδας λήψης αποφά-

σεων.  

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων έχει 

καταστεί ιδιαίτερα δηµοφιλής για τον υπολογισµό της σχετικής αποδοτικότητας ο-

φείλεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά της µεθόδου, (Charnes et al., 1994): 

i. Κάθε µονάδα λήψης αποφάσεων χαρακτηρίζεται από ένα µόνο µέγεθος, τη 

συνολική τιµή της σχετικής αποδοτικότητας,  

ii. Επιτρέπει ειδικές προβολές των µονάδων λήψης αποφάσεων για βελτιώσεις 

που βασίζονται στα δεδοµένα και τις πρακτικές των µονάδων λήψης αποφά-

σεων που λειτουργούν αποδοτικά. ∆ηλαδή οι αιτίες της µη αποδοτικής λει-

τουργίας µιας µονάδα λήψης αποφάσεων µπορούν να εντοπισθούν, να αναλυ-

θούν και να ποσοτικοποιηθούν µε τη βοήθεια των αντίστοιχων δεδοµένων από 

τις µονάδες λήψης αποφάσεων που λειτουργούν αποδοτικά, 

iii. Αγνοεί την εσωτερική διαδικασία παραγωγής και εποµένως αποφεύγει την 

έµµεση προσέγγιση του προβλήµατος µέσω συναρτήσεων και των προβληµά-

των που η προσέγγιση αυτή παρουσιάζει, 
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iv. Μπορεί να διαχειρίζεται και να αξιοποιεί ταυτόχρονα πολλαπλές εισροές και 

πολλαπλές εκροές, καθεµιά από τις οποίες µπορεί να εκφράζεται σε διαφορε-

τικές µονάδες µέτρησης. 

 

Σύµφωνα µε άλλους ερευνητές (Thanassoulis, 2001), η ευρεία εφαρµογή της 

περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων συνίσταται στα εξής ιδιαίτερα γνωρίσµατα της: 

i. Απαιτεί ελάχιστες υποθέσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο οι συνιστώ-

σες της παραγωγικής διαδικασίας µετασχηµατίζουν τις εισροές σε εκροές, 

ii. Η αποτίµηση της σχετικής αποδοτικότητας γίνεται σε συνάρτηση µε τις έννοι-
ες  «καλύτερο» ή «αποδοτικό» αντί της σύγκρισης µε τη µέση συµπεριφορά 

(µέσο όρο) των παραµετρικών µεθόδων. Η ιδιότητα αυτή είναι ιδιαίτερα ση-

µαντική καθώς οι έννοιες «αποδοτικό» ή «καλύτερο», είναι περισσότερο συ-

νυφασµένες µε τη διαδικασία εκτίµηση της επίδοσης - απόδοσης µιας µονά-

δας παραγωγής, σε σχέση πάντα µε ένα µέσο όρο. 

 

4.2.3. Σύγκριση της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων µε τις παραµετρικές 

µεθόδους 

Συγκρίνοντας την περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων µε τις παραµετρικές µεθόδους 

µέτρησης της αποδοτικότητας προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:  

α. Η περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων βασίζεται στη βελτιστοποίηση κάθε εξε-

ταζόµενης µονάδας και στη δηµιουργία ενός ανώτατου δυνατού χωρίου (το λε-

γόµενο «όριο αποδοτικότητας» όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια), το οποίο δη-

µιουργείται από τις µονάδες που η αποδοτικότητα τους είναι βέλτιστη κατά 

Pareto και τα σύνορα του «περικλείουν» όλες τις παρατηρήσεις. Από αυτή την 

άποψη, είναι τα ίδια τα στοιχεία που "σχηµατίζουν" την κατανοµή των συνό-

ρων. Έτσι, σε αντίθεση µε τις παραµετρικές τεχνικές, ο µελετητής είναι απαλ-

λαγµένος από την ανάγκη καθορισµού a priori του γενικού σχήµατος του συνό-

ρου της παραγωγικότητας (γραµµικό, λογαριθµικό, µη γραµµικό, κ.λπ.) και 

µειώνεται έτσι κατά πολύ ο κίνδυνος εκλογής λανθασµένης συνάρτησης. Στο 

Σχήµα 4.4 φαίνεται η διαφορά στην προσέγγιση µεταξύ της περιβάλλουσας α-

νάλυσης δεδοµένων και της παλινδρόµησης. Η µεν περιβάλλουσα ανάλυση δε-

δοµένων προσεγγίζει τη συνάρτηση παραγωγής µε βάση τις µονάδες που εµφα-

νίζονται να λειτουργούν αποδοτικότερα, ενώ η ευθεία της παλινδρόµησης (η 

διακεκοµµένη ευθεία του Σχήµατος 4.4) εκτιµά την συνάρτηση παραγωγής µε 

βάση την κεντρική τάση των παρατηρήσεων (µονάδων). 

β. Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων πα-

ρουσιάζουν µικρότερες αποκλίσεις από τις αληθινές τιµές σε σχέση µε τις πα-

ραµετρικές µεθόδους γεγονός που οφείλεται στη µεγαλύτερη ευελιξία της ανα-

φορικά µε την προσέγγιση της αληθινής λειτουργικής µορφής. Μάλιστα ορι-

σµένοι επιστήµονες, (Banker et al., 1989) πιστοποιούν πως η ακρίβεια των α-

ποτελεσµάτων της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων είναι µεγαλύτερη όταν 

αυξάνεται το µέγεθος του δείγµατος. 

γ. Προσφέρει µια ενδοσκόπηση στον τρόπο λειτουργίας µιας οµάδας οµοειδών µο-

νάδων λήψης αποφάσεων από διαφορετική οπτική, επιτρέποντας έτσι την εξαγω-

γή απροσδόκητων και χρήσιµων για τη διοίκηση µιας επιχείρησης συµπερασµά-

των τα οποία δεν θα ήταν ορατά µε άλλες µεθόδους. Ένα παράδειγµα φαίνεται 
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στο Σχήµα 4.5. Στο σχήµα αυτό απεικονίζεται ένας πληθυσµός από µονάδες λή-

ψης αποφάσεων κατανεµηµένες µε βάση το επίπεδο εκροών τους και την αποδο-

τικότητά τους. Για τις ανάγκες του παραδείγµατος, σε κάθε µονάδα λήψης απο-

φάσεων έχει δοθεί ο ίδιος αριθµός µε το επίπεδο της εκροής της. Κατατάσσοντας 

αυτές τις µονάδες λήψης αποφάσεων µε βάση µόνο το επίπεδο των εκροών τους, 

θα κατατάσσαµε τις µονάδες λήψης αποφάσεων Νο 33 και Νο 34 στην πρώτη τε-

τράδα ενώ τη µονάδα λήψης αποφάσεων Νο 6 ως µια από τις τελευταίες. Αντίθε-

τα, η εφαρµογή της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων δείχνει ότι οι µονάδες 

λήψης αποφάσεων Νο 33 και Νο 34 δύναται να βελτιώσουν το επίπεδο των ε-

κροών τους κατά 13% και κατά 6% αντίστοιχα ενώ η µονάδα λήψης αποφάσεων 

Νο 6 αποδίδει το µέγιστο αναµενόµενο δυνατό. ∆ηλαδή, µε κριτήριο την αποδο-

τική λειτουργία ή την ανακατανοµή των διαθεσίµων πόρων (εισροών) οδηγεί σε 

εντελώς διαφορετικά συµπεράσµατα για τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν 

στον πληθυσµό του παραδείγµατος, τόσο ως προς τις υπό αναµόρφωση µονάδες, 

όσο και ως προς το είδος και το µέγεθος των αλλαγών. 
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Σχήµα 4.4. Σύγκριση περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων και παλινδρόµησης. 

Πηγή: Charnes et al., 1994. 
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Σχήµα 4.5. Κατάταξη µε βάση το επίπεδο εκροής και την αποδοτικότητα. 

Πηγή: Charnes et al., 1994. 
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Εκτός όµως από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της, η περιβάλλουσα ανάλυση 

δεδοµένων παρουσιάζει και ορισµένες αδυναµίες. Ειδικότερα: 

α. Πραγµατοποιεί συγκριτική αποτίµηση της αποδοτικότητας, όχι απόλυτη. Έτσι 

αν στο υπό αξιολόγηση σύνολο εισαχθεί µια νέα µονάδα, είναι δυνατό να αλ-

λάξει όλο το αποτέλεσµα. 

β. Παρουσιάζει ευαισθησία στις τιµές εισόδου και εξόδου. Μια πολύ µικρή αλ-

λαγή ή σφάλµα µέτρησης µπορεί να επηρεάσει την κατάταξη µιας µονάδας 

στις αποδοτικές. 

γ. Λόγω του µεγάλου αριθµού των περιορισµών στο γραµµικό πρόβληµα κάθε 

µονάδος (όπως θα εξηγηθεί παρακάτω), ο υπολογισµός καθυστερεί σηµαντικά 

σε προβλήµατα που αξιολογούν πολλές µονάδες (π.χ. περισσότερες από 500).  

δ. Στην περίπτωση που οι υποθέσεις που έχουν γίνει σχετικά µε το  µετασχηµα-

τισµό των εισροών σε εκροές δεν είναι επαρκείς και αποκλίνουν από την 

πραγµατικότητα υπάρχει ο κίνδυνος, σε µικρά δείγµατα, να υποεκτιµηθούν οι 

µη αποδοτικές µονάδες. 

ε. Εσφαλµένες υποθέσεις µπορεί επίσης να µεταβάλλουν τη µορφή του συνόρου 

και να διαµορφώσουν έτσι µια στρεβλή εικόνα της σχετικής αποδοτικότητας 

των υπό εξέταση µονάδων λήψης αποφάσεων. 

 

Συνεπώς η ικανότητα επιλογής και δοκιµής των υποθέσεων της παραγωγικής 

διαδικασίας είναι θεµελιώδης κατά την εφαρµογή της µεθόδου. Θα πρέπει όµως να 

τονισθεί ότι τα µοντέλα της µεθόδου επιτρέπουν µόνο έναν περιορισµένο αριθµό δια-

φορετικών υποθέσεων της παραγωγικής διαδικασίας. 

Τα χαρακτηριστικά της µεθόδου και κυρίως η ευελιξία και η ευρεία δυνατό-

τητα εφαρµογής, έχει οδηγήσει στη χρήση της σε ένα µεγάλο αριθµό µελετών τα τε-

λευταία χρόνια. Οι Seiford και Thrall (1990) µέτρησαν περισσότερα από 400 άρθρα 

µε εφαρµογή της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων µεταξύ 1978 και 1990 ενώ 

λίγο αργότερα και πάλι ο Seiford (1995) συνέλεξε περίπου 700 αναφορές στις εµπει-

ρικές εφαρµογές της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων έχει 

αναγνωρισθεί ως ένα πολύτιµο αναλυτικό ερευνητικό εργαλείο και πρακτικό συµ-

βουλευτικό όργανο για τους υπευθύνους στη λήψη αποφάσεων. 

 

4.3  Θεωρητικό υπόβαθρο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων  
 

4.3.1. Βασικές έννοιες της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων 

Προκειµένου να γίνουν κατανοητές οι βασικές έννοιες της µεθόδου και πριν το σχε-

τικό ορισµό τους, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγµα, (Σµυρλής, 2003) µε µια εισ-

ροή και µια εκροή: εννέα υποκαταστήµατα Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι µίας επιχείρησης 

αξιολογούνται ως προς την αποδοτικότητά τους, µε το δείκτη των πωλήσεων ανά υ-

πάλληλο. Μοναδική εισροή που εκφράζει τους πόρους του υποκαταστήµατος θεωρεί-

ται ο αριθµός των υπαλλήλων και µοναδική εκροή το σύνολο των πωλήσεων (σε χι-

λιάδες €) τις οποίες το κατάστηµα επιτυγχάνει. Στον Πίνακα 4.2 εµφανίζεται το σύ-

νολο των δεδοµένων των υποκαταστηµάτων, τα οποία και αποτελούν τις µονάδες 

λήψης αποφάσεων της µεθόδου στο συγκεκριµένο πρόβληµα. 
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Στην τρίτη γραµµή υπολογίζεται ο λόγος «πωλήσεις ανά υπάλληλο» ο οποίος 

και αποτελεί την ποσοτική έκφραση της αποδοτικότητας του κάθε υποκαταστήµατος, 

ως ο λόγος εισροή προς εκροή. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 4.2, οι µονάδες Β και Ι είναι 

οι πλέον αποδοτικές, ενώ η µονάδα Ζ εµφανίζεται ως η λιγότερο αποδοτική. Αν πα-

ρασταθούν γραφικά τα δεδοµένα του ανωτέρω παραδείγµατος προκύπτει το ακόλου-

θο Σχήµα 4.6. 

 

Πίνακας 4.2. Εισροές και εκροές των υποκαταστηµάτων µιας επιχείρησης. 

Υποκατάστηµα Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η Θ Ι 

Αριθµός υπαλλήλων 6 9 9 12 15 15 18 24 12 

Όγκος πωλήσεων 30 90 60 90 120 60 90 150 120 

Πωλήσεις ανά υπάλληλο 5,00 10,00 6,67 7,50 8,00 4,00 5,00 6,25 10,00 

Σχετική αποδοτικότητα 0,50 1,00 0,67 0,75 0,80 0,40 0,50 0,63 1,00 

   Πηγή: Σµυρλής, 2003. 
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Σχήµα 4.6. Γραφική παράσταση του ορίου αποδοτικότητας. 

Πηγή: Σµυρλής, 2003. 

 

Αν ενώσουµε την αρχή των αξόνων µε κάθε υποκατάστηµα, δηλαδή µε καθέ-

να από τα σηµεία Α,…, Θ, τότε προκύπτουν ισάριθµες ευθείες, η κλίση καθεµιάς από 

τις οποίες αναπαριστά το λόγο «πωλήσεις/αριθµό υπαλλήλων», δίνει δηλαδή την α-

ποδοτικότητα της µονάδας. Είναι προφανές ότι όσο µεγαλώνει η κλίση, µεγαλώνει 

ανάλογα και η αποδοτικότητα του σηµείου. Όπως φαίνεται και από το Σχήµα 4.6, τα 

υποκαταστήµατα Β και Ι παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη κλίση, δηλαδή έχουν τη µεγα-

λύτερη αποδοτικότητα, όπως άλλωστε καταδεικνύει και ο Πίνακας 4.2. Τα σηµεία 

των οποίων η κλίση της ευθείας ισούται µε τη µονάδα, δηλαδή έχουν αποδοτικότητα 

ίση µε ένα, ονοµάζονται αποδοτικά, η δε ευθεία ονοµάζεται όριο αποδοτικότητας 

(efficient frontier) και περιβάλλει (envelops) τα σηµεία που αντιστοιχούν στις υπό-

λοιπες µονάδες µε την έννοια ότι αυτά βρίσκονται δεξιά και κάτω αυτής. Η ιδιότητα 

αυτή του ορίου αποδοτικότητας να περιβάλλει το σύνολο των µονάδων (όπως αυτά 

αναπαριστώνται από σηµεία), έδωσε στη µέθοδο της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδο-

µένων το όνοµα της. Ο χώρος των σηµείων που περιβάλλεται από το όριο αποδοτικό-

τητας ονοµάζεται σύνολο παραγωγικών δυνατοτήτων (production possibility set). 
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Η βασική ιδέα εποµένως πάνω στην οποία θεµελιώνεται η περιβάλλουσα α-

νάλυση δεδοµένων είναι η δηµιουργία µιας «περιβάλλουσας επιφάνειας» από τις εξε-

ταζόµενες µονάδες λήψης απόφασης. Η δηµιουργία της επιφάνειας αυτής στηρίζεται 

στην αρχή της ελάχιστης προέκτασης (minimal extrapolation principle), δηλαδή είναι 

το µικρότερο κυρτό σύνολο που περιλαµβάνει όλες τις γνωστές µονάδες απόφασης. 

Επιπλέον, στηρίζεται στις ακόλουθες υποθέσεις, (Thanassoulis, 2001): 

i. η γραµµική παρεµβολή µεταξύ των επιπέδων εισροών-εκροών µονάδων πα-

ραγωγής, δίνει τα επίπεδα εισροών – εκροών άλλων µονάδων παραγωγής, 

ii. µια παραγωγική διαδικασία µπορεί να εκτελείται µε µη αποδοτικό τρόπο, 

iii. η παραγωγή των εκροών είναι εφικτή µόνο εφόσον χρησιµοποιηθούν εκροές 
(δηλαδή δεν είναι δυνατό να παραχθούν εκροές εκ του µηδενός). 

iv. οι τιµές των εισροών και των εκροών είναι µη αρνητικές. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το όριο αποδοτικότητας (ευθεία γραµµή) του Σχήµα-

τος 4.6, στηρίζεται στην υπόθεση της κλίµακας σταθερών αποδόσεων (constant 

returns to scale-CRS). Η υπόθεση αυτή, θεωρεί ότι η µεταβολή της εισροής και της 

εκροής είναι ευθέως ανάλογη, δηλαδή για κάθε µεταβολή της εισροής χ κατά ένα πα-

ράγοντα λ, η εκροή y µεταβάλλεται κατά το ίδιο παράγοντα (λ), ούτως ώστε η κλίση 

της ευθείας να διατηρείται σταθερή. Η υπόθεση αυτή σηµαίνει ότι το µέγεθος της πα-

ραγωγής µιας µονάδας λήψης απόφασης δεν επηρεάζει την παραγωγικότητα, δηλαδή 

αγνοεί τις οικονοµίες κλίµακας. Στην περίπτωση που η παραπάνω υπόθεση δεν ισχύ-

ει, ισχύει η κλίµακα µεταβλητών αποδόσεων (variable returns to scale-VRS), κατά την 

οποία το όριο αποδοτικότητας αντιστοιχεί όχι σε ευθεία, αλλά στην κυρτή τεθλασµέ-

νη ΑΒΙΘ. ∆ηλαδή στην περίπτωση αυτή εµφανίζονται ως αποδοτικές όχι µόνο οι µο-

νάδες Β και Ι, αλλά και οι µονάδες Α και Θ. 

Εξετάζοντας την κυρτή τεθλασµένη ΑΒΙΘ προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις: 

♦ Στο τµήµα ΑΒ, η κλίση της ευθείας είναι µεγαλύτερη της µονάδας. Εποµένως 
µια αύξηση της εισροής κατά ένα ποσό, προκαλεί µεγαλύτερης κλίµακας αύ-

ξηση της εκροής. Η περίπτωση αυτή αντιστοιχεί σε κλίµακα αυξανόµενων ε-

πιδόσεων (IRS). 

♦ Στο τµήµα ΙΘ, η κλίση της ευθείας είναι µικρότερη της µονάδας. Εποµένως µια 
αύξηση της εισροής κατά ένα ποσό, προκαλεί µικρότερης κλίµακας αύξηση της 

εκροής. Η περίπτωση αυτή αντιστοιχεί σε κλίµακα µειούµενων επιδόσεων (DRS). 

 

Το όριο αποδοτικότητας αποτελεί σηµείο αναφοράς για τις µη αποδοτικές µο-

νάδες καθώς η απόσταση µιας τέτοιας µονάδας από αυτό δείχνει τα περιθώρια βελτί-

ωσης που έχει προκειµένου να καταστεί αποδοτική. Η βελτίωση της αποδοτικότητας 

της µονάδας µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε δύο ισοδύναµους τρόπους: 

α. Με προσανατολισµό εισροών (input orientation), µειώνοντας δηλαδή τις εισ-

ροές της µονάδας διατηρώντας παράλληλα σταθερές τις εκροές, 

β. Με προσανατολισµό εκροών (output orientation), αυξάνοντας δηλαδή τις ε-

κροές διατηρώντας παράλληλα σταθερές τις εισροές. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η αποδοτικότητα κάθε µη αποδοτικής µονάδας είναι 

διαφορετική αν υπολογίζεται µε προσανατολισµό εισροών από ότι µε προσανατολι-



 88

σµό εκροών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε µη αποδοτική µονάδα προβάλλε-

ται σε τµήµα του ορίου αποδοτικότητας µε διαφορετική ενγένει κλίση. 

 

4.3.2. Περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων και γραµµικός προγραµµατισµός 

4.3.2.1. Η χρήση του γραµµικού προγραµµατισµού 

Η µέτρηση της τεχνικής αποδοτικότητας µιας µονάδας λήψης αποφάσεων µπορεί να 

γίνει κάνοντας χρήση των µεθόδων του γραµµικού προγραµµατισµού αντί της γραφι-

κής επίλυσης. Η χρησιµοποίηση του γραµµικού προγραµµατισµού µάλιστα είναι α-

παραίτητη στη γενική περίπτωση αποτίµησης της αποδοτικότητας µε την περιβάλ-

λουσα ανάλυση δεδοµένων, καθώς η γραφική επίλυση µπορεί να εφαρµοσθεί µόνο 

στις περιπτώσεις εκείνες που οι µονάδες απόφασης λειτουργούν µε το πολύ τρεις συ-

νολικά εισροές και εκροές. Επειδή ο γραµµικός προγραµµατισµός δεν αποτελεί αντι-

κείµενο της συγκεκριµένης µεταπτυχιακής εργασίας, θα γίνει µια πολύ µικρή αναφο-

ρά, µε στόχο την καλύτερη κατανόηση της σχέσης ανάµεσα σε αυτόν και την περι-

βάλλουσα ανάλυση δεδοµένων. 

 

4.3.2.2. Γραµµικός Προγραµµατισµός – ∆υικό πρόβληµα 

Ο γραµµικός προγραµµατισµός αποτελεί µια µέθοδο του µαθηµατικού προγραµµατι-

σµού που αναζητά την άριστη µεταξύ ενός µεγάλου αριθµού δυνατών επιλογών –

λύσεων, καθεµία από τις οποίες αναφέρεται σε εναλλακτικές δραστηριότητες δράσης. 

Ο γραµµικός προγραµµατισµός ξεκινά µε την κατασκευή του µαθηµατικού µοντέλου, 

δηλαδή των αντικειµενικών συναρτήσεων (objective functions), οι οποίες αντικατο-

πτρίζουν το πρόβληµα και των οποίων και επιδιώκεται η αριστοποίηση (µεγιστοποί-

ηση ή ελαχιστοποίηση). Τα προβλήµατα του γραµµικού προγραµµατισµού επιλύονται 

µε διάφορες µεθόδους, κυρίως όµως µε τη µέθοδο simplex. 

Σύµφωνα µε την αρχή της δυικότητας (Πολύζος, 2004), κάθε πρόβληµα γραµµι-

κού προγραµµατισµού συνδέεται µε ένα άλλο πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού, 

το οποίο ονοµάζεται δυικό (dual). Το δυικό πρόβληµα προκύπτει µε απλούς µετασχηµα-

τισµούς και αποτελεί εναλλακτική λύση του ίδιου προβλήµατος (δίνει τα ίδια αποτελέ-

σµατα). ∆ηλαδή, η άριστη λύση του δυικού προβλήµατος συνδέεται µε την άριστη λύση 

του αρχικού προβλήµατος, το οποίο ονοµάζεται πρωτεύον και κατά συνέπεια η δυική 

θεωρία διευκολύνει την επίλυση του πρωτεύοντος προβλήµατος. 

Σε ένα πρόβληµα µεγιστοποίησης, η δυική τιµή εκφράζει την οριακή αξία 

µιας επιπλέον µονάδας µιας εισροής, δηλαδή υποδεικνύει πόσο θα βελτιωθεί το κέρ-

δος ή εναλλακτικά η αποδοτικότητα, εάν αυξηθεί η ποσότητα της εισροής κατά µια 

µονάδα. Συµπεραίνεται λοιπόν ότι οι σχέσεις ανάµεσα στο δυικό πρόβληµα και στο 

πρωτεύον διευκολύνουν την ανάλυση των επιπτώσεων που έχουν οι αρχικές µεταβο-

λές των παραµέτρων του πρωτεύοντος προβλήµατος πάνω στην άριστη λύση που έχει 

προσδιορισθεί. Ένας άλλος λόγος που καθιστά πολύτιµο το δυικό µοντέλο είναι ότι 

επιτρέπει την µετάπτωση του προβλήµατος από πρόβληµα παραγωγής σε πρόβληµα 

αποτίµησης της αποδοτικότητας και αντίστροφα. 

 

4.3.2.3. Σχέση µεταξύ περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων και γραµµικού προγραµµατισµού 

Η µέθοδος του γραµµικού προγραµµατισµού αναπτύχθηκε ως µια αναλυτική µέθοδο 

για τη λήψη αποφάσεων πολύ πριν τη δηµιουργία της περιβάλλουσας ανάλυσης δε-
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δοµένων. Είναι µια µέθοδος επίλυσης προβληµάτων στα οποία διατίθενται διάφορα 

περιορισµένα µέσα ή πόροι σε διάφορες εναλλακτικές ή ανταγωνιστικές δραστηριό-

τητες (παραγωγή προϊόντων, παροχή υπηρεσιών κ.λπ.) για την επίτευξη ενός σκοπού, 

και ζητείται ο καθορισµός του τρόπου χρησιµοποίησης των µέσων ώστε να αριστο-

ποιείται (µεγιστοποιείται ή ελαχιστοποιείται) µια ή περισσότερες συναρτήσεις επιλο-

γής ή στόχου, (Thanassoulis, 2001). Το σηµείο σύγκλισης των δυο µεθόδων έγκειται 

στο γεγονός ότι ο γραµµικός προγραµµατισµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργα-

λείο για να εκφράσει µε µαθηµατικές µορφές, δηλαδή να µαθηµατικοποιήσει, τις σχε-

τικές µε τη µέτρηση της αποδοτικότητας έννοιες, όπως είναι ο µαθηµατικός προσδιο-

ρισµός του συνόλου παραγωγικών δυνατοτήτων, ο προσδιορισµός και η ταυτοποίηση 

των αποδοτικών κατά Pareto µονάδων λήψης απόφασης και ο υπολογισµός της σχε-

τικής αποδοτικότητας των µονάδων λήψης αποφάσεων, (Thanassoulis, 2001) 

Ειδικότερα η περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων, υιοθετεί µερικές υποθέσεις 

σχετικές µε τις εισροές, τις εκροές καθώς και το µετασχηµατισµό των εισροών σε ε-

κροές. Από τις υποθέσεις αυτές απορρέουν µια σειρά από ανισότητες που αποτελούν 

τους περιορισµούς του µαθηµατικού µοντέλου του γραµµικού προγραµµατισµού, µε 

αποτέλεσµα το αρχικό πρόβληµα να εκφράζεται µε τη µορφή προβλήµατος γραµµι-

κού προγραµµατισµού. 

 

4.3.3. Θεωρητική θεµελίωση της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων 

Προκειµένου να γίνει κατανοητή η θεωρητική θεµελίωση της περιβάλλουσας ανάλυ-

σης δεδοµένων, θα αναλύσουµε την εφαρµογή του µοντέλου γραµµικού προγραµµα-

τισµού της µεθόδου υπό τη συνθήκη κλίµακας σταθερών αποδόσεων. 

Σύµφωνα µε τα όσα έχουν αναφερθεί προηγουµένως, η σχετική αποδοτικότη-

τα µιας µονάδας απόφασης jο (όπου jο∈{1, 2, …, n}), που καταναλώνει m εισροές Χ
j
 

={χ1j, x2j, …,χmj}∈R
m
+ και παράγει s εκροές Y

j
 = {y1j, y2j, …,ysj}∈R

s
+, ορίζεται από 

το λόγο του σταθµισµένου αθροίσµατος των εκροών της προς το σταθµισµένο άθροι-

σµα των εισροών της, δηλαδή από τη σχέση: 
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όπου χij και yij είναι οι τιµές των εισροών και των εκροών αντίστοιχα της αποτιµώµε-

νης µονάδας απόφασης jο που έχουν γνωστή τιµή. Τα ur και vi είναι οι συντελεστές 

βαρύτητας καθεµιάς από τις εισροές και εκροές, ονοµάζονται εικονικά βάρη και απο-

τελούν άγνωστες προς υπολογισµό παραµέτρους. Ο υπολογισµός της αποδοτικότητας 

για κάθε µονάδα απόφασης jο προκύπτει από τη λύση του παρακάτω µοντέλου βελτι-

στοποίησης, (Μαραγκός, 2006), (Σµυρλής, 2003): 
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Η ποσότητα ε>0 στον τελευταίο περιορισµό είναι µια σταθερά που λαµβάνει 

µια πολύ µικρή θετική τιµή (συνήθως 10
-6
) και χρησιµοποιείται επειδή εξασφαλίζει 

ότι κανένα βάρος δεν θα µηδενισθεί, αφού µια τέτοια περίπτωση θα σήµαινε ότι κά-

ποια εισροή ή εκροή δεν θα λαµβάνονταν καθόλου υπόψη στη διαµόρφωση της απο-

δοτικότητας. 

Η επίλυση του µοντέλου υπολογίζει τα βάρη ur και vi έτσι ώστε να µεγιστο-

ποιείται η τιµή της αποδοτικότητας της κρινόµενης µονάδας, δηλαδή κατά τρόπο που 

να µεγιστοποιείται η σχετική αποδοτικότητα της κρινόµενης µονάδας έναντι των υ-

πολοίπων. Το µοντέλο αυτό, επιλυµένο n φορές, µια για κάθε µονάδα ξεχωριστά, υ-

πολογίζει τις τιµές της αποδοτικότητας της υπό εκτίµηση µονάδας. Οι µονάδες που 

επιτυγχάνουν µε µια τουλάχιστον βέλτιστη λύση τιµή αποδοτικότητας ίση µε τη µο-

νάδα ονοµάζονται αποδοτικές ενώ οι υπόλοιπες µη αποδοτικές. 

Επισηµαίνεται ότι οι τιµές των συντελεστών βαρύτητας για τις οποίες η απο-

δοτικότητα της κρινόµενης µονάδας λαµβάνει τη µέγιστη τιµή της είναι συνήθως δι-

αφορετικές για κάθε µονάδα. 

Το ανωτέρω µοντέλο υπολογισµού της αποδοτικότητας είναι κλασµατικής 

µορφής και εποµένως µη γραµµικό πρόβληµα. Με τη βοήθεια του αντιστρέψιµου µε-

τασχηµατισµού (ορισµός του παρονοµαστή της αντικειµενικής συνάρτησης ίσου µε 1 

και µεταφορά του στους περιορισµούς) µετατρέπεται στην ισοδύναµη γραµµική του 

µορφή, (Cooper et al., 1999): 

rjor rj yuh ∑ =
=

10
max  

υπό τους περιορισµούς: 

∑ =
=

1 0 1
i iji xv ,     ∑ =

s

r rjr yu1 -∑ =
≤

m

i iji xv1 ,0  j=1,…,η,    και  ε , ≥ir vu  ir,∀  

Η µορφή αυτή του µοντέλου ονοµάζεται αµυντική µορφή διότι οι υπόλοιπες 

µονάδες, µέσω των τιµών των συντελεστών u και v, υπερασπίζονται την αποδοτικό-

τητα τους. 

Το ζητούµενο πλέον στο γραµµικό πρόβληµα είναι η µεγιστοποίηση των εκροών 

∑ =

s

r rjr yu1  µε την προϋπόθεση ότι οι εισροές διατηρούνται σταθερές (ίσες µε τη µο-

νάδα όπως φαίνεται και στους περιορισµούς), αντί  της µεγιστοποίησης του λόγου 

«εκροές προς εισροές». Ως δεδοµένα για την επίλυση του προβλήµατος αυτού είναι οι 

τιµές των χij, yij που είναι γνωστοί πραγµατικοί αριθµοί και εκφράζουν τις επιδόσεις 

των µονάδων στις εισροές – εκροές ενώ άγνωστοι είναι τα βάρη ur και vi, όπως δηλα-

δή και στο µη γραµµικό µοντέλο. 

Προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα του γραµµικού προγραµµατισµού, κατα-

σκευάζεται το δυικό του πρόβληµα. Η κατασκευή του δυικού προβλήµατος γίνεται 

από το πρωτεύον, το οποίο όµως έχει λάβει την κανονική του µορφή µε τους εξής κα-

νόνες, (Πολύζος, 2004): 

α. Σε κάθε περιορισµό του πρωτεύοντος προβλήµατος γραµµικού προγραµµατι-

σµού, αντιστοιχεί µια δυική µεταβλητή, 

β. Σε κάθε µεταβλητή του πρωτεύοντος προβλήµατος γραµµικού προγραµµατι-

σµού, αντιστοιχεί ένας δυικός περιορισµός. ∆ηλαδή στην προκειµένη περί-

πτωση, οι αντιστοιχίες µεταξύ του κύριου και του δυικού προβλήµατος θα εί-

ναι αυτές που φαίνονται στον Πίνακα 4.3. 
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Πίνακας 4.3. Αντιστοιχίες µεταξύ κύριου και δυικού προβλήµατος. 

Περιορισµός 
Κύρια  

µεταβλητή 

Κύρια  

µεταβλητή 

Περιορισµός 

∑ =
=

1 0 1
i iji xv  θ 0  ≥v  0jΧθ - 0≥jXλ  

∑ =

s

r rjr yu1 -∑ =
≤

m

i iji xv1 ,0  λ ∈Rn
+ 0 ≥u  0jY - 0≤jYλ  

 Πηγή: Cooper et al., 1999. 

 

 

Το δυικό πρόβληµα που προκύπτει µε τον παραπάνω µετασχηµατισµό είναι: 

min W= θ, υπό τους περιορισµούς 0jΧθ - 0≥jXλ  και 0jY - 0≤jYλ , λ ∈Rn
+, 

j=1,…,n. 

Από την επίλυση των ανωτέρω προβληµάτων η περιβάλλουσα ανάλυση δεδο-

µένων υπολογίζει τις τιµές της σχετικής αποδοτικότητας της κάθε µονάδας καθώς και 

την περιβάλλουσα επιφάνεια των µονάδων λήψης απόφασης. 

 

4.3.4. Ανάλυση των αποτελεσµάτων 

Το πρώτο που µπορεί να διαπιστωθεί από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της µε-

θόδου είναι ότι η περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων χωρίζει τις µονάδες απόφασης 

σε δύο βασικές κατηγορίες: στις αποδοτικές και στις µη αποδοτικές, (Cooper et al., 

1999). 

Επί του διαχωρισµού αυτού  µπορούν να γίνουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις, 

(Cooper et al., 1999): 

o Ο χαρακτηρισµός µιας µονάδας παραγωγής ως µη αποδοτικής δεν µπορεί να 

αµφισβητηθεί καθώς η σχετική αποδοτικότητα της υπολογίζεται πάντα υπό 

τους ευνοϊκότερους για αυτήν όρους. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο όµως ο χαρα-

κτηρισµός µιας µονάδας ως αποδοτικής είναι αµφισβητήσιµος. Το γεγονός 

αυτό απορρέει από το ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί συνδυασµοί τιµών 

των εικονικών βαρών (ur και vi) υπό τους οποίους η αποδοτική µονάδα (κατά 

την έννοια της περιβάλλουσας ανάλυσης) φαίνεται µη αποδοτική. Για το λόγο 

αυτό στις περιπτώσεις όπου το πλήθος των αποδοτικών µονάδων µετά την 

εφαρµογή της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων είναι µεγάλο, κρίνεται 

απαραίτητο να αναζητηθούν πρόσθετα στοιχεία για τη συµπεριφορά των απο-

δοτικών µονάδων. Για την ανάλυση αυτή εφαρµόζεται συνήθως η τεχνική της 

διασταύρωσης των αποδοτικοτήτων. 

o Η διαχωριστική ικανότητα της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων (δηλαδή 

η δυνατότητα να διακρίνει τις πραγµατικά αποδοτικές µονάδες) περιορίζεται 

όταν ο αριθµός των µονάδων είναι µικρός σχετικά µε τον αριθµό εισροών και 

εκροών. Η αδυναµία αυτή οφείλεται στους βαθµούς ελευθερίας του γραµµι-

κού προβλήµατος και έχει ως αποτέλεσµα να αποτιµώνται περισσότερες µο-

νάδες από τις πραγµατικές ως αποδοτικές. Προκειµένου να εξασφαλίζεται 

υψηλή διαχωριστική ικανότητα κατά την εφαρµογή της περιβάλλουσας ανά-

λυσης δεδοµένων, θα πρέπει να ισχύει { })(3,max sm smn +⋅≥ , όπου n ο αριθ-

µός των µονάδων παραγωγής, m το πλήθος των εισροών και s το πλήθος των 

εκροών.  
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4.4 Βασικά µοντέλα της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων  

Από τη στιγµή που εισήχθη και χρησιµοποιήθηκε αρχικά η περιβάλλουσα ανάλυση δε-

δοµένων, το έτος 1978, έχουν αναπτυχθεί από διάφορους ερευνητές τα εξής µοντέλα: 

i. Το µοντέλο των Charnes, Cooper and Rhodes (µοντέλο CCR), 

ii. Το µοντέλο των Banker, Cooper and Charnes (µοντέλο BCC), 

iii. Το αθροιστικό µοντέλο (additive model), 

iv. To πολλαπλασιαστικό µοντέλο (multiplicative model), 

v. Τα αναλογικά µοντέλα (radial models), 

vi. Τα υπερβολικά µοντέλα (huperbolic model), 

vii. Τα µη αναλογικά µοντέλα (non- radial models), 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των µοντέλων είναι: 

♦ Οι αποδόσεις κλίµακας (σταθερές, αυξανόµενες ή µειούµενες), 

♦ Η µορφή του ορίου αποτελεσµατικότητας (γραµµική, λογαριθµική, κ.λπ.), 

♦ Ο προσανατολισµός του (µείωση των εισροών (input orientated) ή αύξηση 
των εκροών (output orientated)), 

♦ Ο τρόπος εφαρµογής της µεταβολής στις εισροές και εκροές προκειµένου να 
επιτευχθεί η προσδοκώµενη αύξηση της αποδοτικότητας. Ειδικότερα, έχουν 

αναπτυχθεί οι εξής τρεις τρόποι: 

1. Η µεταβολή µε βάση το αναλογικό κριτήριο (radial type) όπου όλες οι 

εισροές ή όλες οι εκροές (ανάλογα µε τον προσανατολισµό) πολλαπλασιά-

ζονται µε τον ίδιο παράγοντα λ, οπότε η προσέγγιση προς το όριο της α-

ποδοτικότητας γίνεται µε την ίδια ποσοστιαία µείωση των εισροών ή αύ-

ξηση των εκροών.   

2. Η µεταβολή µε βάση το µη αναλογικό κριτήριο (nonradial type) όπου η 

καθεµία εισροή ή εκροή (ανάλογα µε τον προσανατολισµό) πολλαπλασιά-

ζεται µε διαφορετικό συντελεστή λ, οπότε η προσέγγιση προς το όριο της 

αποδοτικότητας γίνεται αθροίζοντας τις, κατά διαφορετικό ποσοστό, µει-

ώσεις των εισροών ή αντίστοιχα αθροίζοντας τις κατά διαφορετική κλίµα-

κα, αυξήσεις των εκροών. 

3. Η µεταβολή µε βάση το υπερβολικό κριτήριο (hyperbolic type) όπου η 

προσέγγιση προς το όριο της αποδοτικότητας γίνεται µε ταυτόχρονη µετα-

βολή τόσο των εισροών όσο και των εκροών κατά το ίδιο ποσοστό (δηλα-

δή αναλογική µείωση των εισροών και αναλογική αύξηση των εκροών).  

 

Η διαφοροποίηση στα χαρακτηριστικά των µοντέλων είναι ιδιαίτερα σηµαντι-

κή καθώς, όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια, διευρύνει τα όρια εφαρµογής της πε-

ριβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων και βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα της µεθό-

δου. Στη συνέχεια γίνεται µια σύντοµη περιγραφή των σηµαντικότερων µοντέλων, µε 

έµφαση στις προϋποθέσεις εφαρµογής και στα αποτελέσµατά τους. Στην ανάλυση 

των µοντέλων που ακολουθεί, θεωρούµε ότι διαθέτουµε n µονάδες λήψης αποφάσεων 
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και ότι καθεµία από αυτές καταναλώνει m εισροές, Χ
j
 ={χ1j, x2j, …,χmj}∈R

m
+ και πα-

ράγει s εκροές Y
j
 = {y1j, y2j, …,ysj}∈R

s
+, όπου χij>0 και yij>0. Ο πίνακας των εκροών 

συµβολίζεται µε Υ και έχει διάσταση s×n, ενώ ο πίνακας των εισροών συµβολίζεται 

µε Χ και έχει διάσταση m×n.  

 

4.4.1. Το αθροιστικό µοντέλο (Additive model) 

Το αθροιστικό µοντέλο (Additive Model) σχεδιάστηκε από τους Charnes, Cooper, 

Golany, Seiford και Stutz, το 1985 και περιγράφεται από το παρακάτω πρόγραµµα 

γραµµικού προγραµµατισµού, (Charnes et al., 1994), (Cooper et al., 1999): 

 

Πρωτεύον αθροιστικό πρόβληµα (Additive primal, ADDp) 

−+ −−=
−+

sszo
ss

11min
,

rr

λ
 

υπό τους περιορισµούς: 

♦ 0YsY =− +λ  

♦ 0XsX −=−− −λ  

♦ 11 =λ
r

 (περιορισµός κυρτότητας) 

♦ λ, s+, s- ≥ 0 

όπου (Χο, Υο) είναι ένα αποδοτικό σηµείο και το 1
r
 συµβολίζει το διάνυσµα της από-

στασης της θέσης της µονάδας λήψης απόφασης από το (Χο, Υο).  

 

∆υϊκό αθροιστικό  πρόβληµα (Additive Dual, ADDD) 

0000
,, 0

max uW
u

+−= ΧνΥµ ΤΤ

νµ
 

υπό τους περιορισµούς: 

♦ 01000 ≤+−
r

uΧνΥµ ΤΤ  

♦ 1
r
−≤− Τµ  

♦ 1
r
−≤− Τν  

όπου s
+
 και s

-
 οι µεταβλητές απόκλισης (αδρανείς µεταβλητές, slack variables) των ε-

κροών και των εισροών αντίστοιχα. Και τα δύο προβλήµατα έχουν πάντα λύση, καθώς 

το θεώρηµα δυαδικότητας του γραµµικού προγραµµατισµού εγγυάται ότι zo*=wo*, ό-

που το αστεράκι (*) συµβολίζει τη βέλτιστη λύση. Η βέλτιστη τιµή για το αθροιστικό 

µοντέλο, zo*(=wo*), αποδίδει το βαθµό αποδοτικότητας µετρώντας την απόσταση της 

θέσης της υπό εκτίµηση µονάδας λήψης απόφασης από το όριο αποδοτικότητας. Έτσι, 

µια µονάδα λήψης απόφασης είναι αποδοτική µόνο όταν zo*=wo*=0. Αντίθετα, µια µο-

νάδα λήψης απόφασης είναι µη αποδοτική όταν δε βρίσκεται στο σύνορο, όταν δηλαδή 

µια από τις µεταβλητές απόκλισης s
+
*, s

-
* είναι διάφορη του µηδενός. Η διαδικασία 

επαναλαµβάνεται n φορές, µια για κάθε µονάδα λήψης απόφασης, λύνοντας δηλαδή το 

µοντέλο µε (Χ0, Υ0) = (Χj, Υj) για j=1,2,…,n. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο δια-



 94

χωρισµός των µονάδων λήψης απόφασης σε αποδοτικές (όπου zo*=0), οι οποίες και 

συνθέτουν το όριο αποδοτικότητας, και σε µη αποδοτικές (όπου zo*<0) που βρίσκονται 

κάτω από το όριο αποδοτικότητας. Όλα τα παραπάνω φαίνονται και στο ακόλουθο πα-

ράδειγµα εφαρµογής του µοντέλου, (Σχήµα 4.7 και Πίνακας 4.4).  

Θεωρούµε επτά (7) µονάδες απόφασης, καθεµιά από τις οποίες καταναλώνει 

µια εισροή (Χ) και παράγει µια εκροή (Y). Στον Πίνακα 4.4. παρουσιάζονται τα απο-

τελέσµατα επίλυσης του µοντέλου, ενώ στο σχήµα απεικονίζονται οι σχετικές αποδο-

τικότητες των µονάδων λήψης απόφασης και το όριο αποδοτικότητας.  

 

Πίνακας 4.4. Εφαρµογή αθροιστικού µοντέλου  

(πρωτεύον αθροιστικό µοντέλο (additive primal model)). 

Μονάδα λήψης απόφασης Zj* s
+
 s

-
 λ 

1 0 0 0 λ1=1 

2 0 0 0 λ2=1 

3 0 0 0 λ3=1 

4 0 0 0 λ4=1 

5 -4 2 2 λ5=1 

6 -5 4 1 λ6=1 

7 -4 0 4 λ7=1 
 

P7(10,7)

P5(5,3)

P6(4,1)

P4(9,8)

P3(6,7)

P2(3,5)

P1(2,2)2

4

6

8

10

2 4 6 8 10  

Σχήµα 4.7. Αθροιστικό µοντέλο: περιβάλλουσα επιφάνεια. 

 

Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 4.7, οι µονάδες λήψης απόφασης Μ1, Μ2, Μ3 

και Μ4 λειτουργούν αποδοτικά και συνθέτουν το όριο αποδοτικότητας, που είναι η 

κυρτή τεθλασµένη Μ1Μ2Μ3Μ4, ενώ τα σηµεία Μ5, Μ6 και Μ7 βρίσκονται κάτω και 

δεξιά του ορίου. Κάθε µη αποδοτική µονάδα (Χj, Yj)  συσχετίζεται µε ένα σηµείο σύ-

γκρισης ( jj YX
))

, ), που βρίσκεται πάνω στο όριο αποδοτικότητας και το οποίο µπορεί 

να εκφρασθεί ως συνδυασµός των µονάδων λήψης απόφασης ( ∑= ,*
κκΧλjX

)
 

∑= κκΥλΥ *
j

)
), µε ∑ = ,1*

κλ ,0≥κλ  κ∀ . Οι τιµές των µεταβλητών απόκλισης s
+
*, 

s
-
* που βρίσκονται από τη λύση του προβλήµατος µετράνε την απόσταση L της µη 

αποδοτικής µονάδας (Χj, Yj) από το σηµείο σύγκρισης του. 



 95

Συνεπώς, το αθροιστικό µοντέλο προσδιορίζει για κάθε µη αποδοτική µονάδα 

λήψης απόφασης το σηµείο σύγκρισης της, δηλαδή το σηµείο του συνόρου που µεγι-

στοποιεί της απόσταση L, επιλέγοντας τον πιο ακραίο συνδυασµό µονάδων λήψης 

απόφασης µε επίπεδα εκροών Υλ≥Υ0 και επίπεδα εισροών Χλ≤Χ0. Έτσι για παρά-

δειγµα στο Σχήµα 4.7, για τη µονάδα λήψης απόφασης Νο 5 µε συντεταγµένες (5, 3), 

το πιο αποµακρυσµένο σηµείο (µε θετικές αδρανείς συντεταγµένες s
+
*, s

-
*), είναι η 

µονάδα λήψης απόφασης Νο 2 µε συντεταγµένες (5,3) και σε απόσταση L=4, που 

βρίσκεται από τις µεταβλητές s
+
*=5-3=2, s

-
*=5-3=2.  

Συµπερασµατικά, η µεθοδολογία του αθροιστικού µοντέλου συνίσταται στον 

προσδιορισµό του πιο αποµακρυσµένου σηµείου του ορίου αποδοτικότητας από την 

υπό εξέταση µονάδων λήψης απόφασης. Είναι λοιπόν προφανές ότι το αθροιστικό 

µοντέλο µπορεί και συνυπολογίζει ταυτόχρονα τόσο το πλεόνασµα των εισροών όσο 

και το έλλειµµα (ανεπάρκεια) των εκροών, γεγονός που αποτελεί και το κύριο χαρα-

κτηριστικό αυτού. 

 

4.4.2. Το πολλαπλασιαστικό µοντέλο (Multiplicative model) 

Το Πολλαπλασιαστικό µοντέλο αναπτύχθηκε από τους Charnes, Cooper, Seiford και 

Stutz το 1983 και προκύπτει από την εφαρµογή του Αθροιστικού µοντέλου στους λογα-

ρίθµους των αρχικών δεδοµένων. Εποµένως ισχύουν όσα ειπώθηκαν για το προηγούµε-

νο µοντέλο αλλά στο µετασχηµατισµένο πεδίο (Log(X), Log(Y)). Το µοντέλο περιγρά-

φεται από παρακάτω προβλήµατα γραµµικού προγραµµατισµού, (Charnes et al., 1994).  

 

Πρωτεύον Πολλαπλασιαστικό πρόβληµα (Multiplicative Primal, Multp) 

−+ −−=
−+

sszo
ss

11min
,

rr

λ
 

υπό τους περιορισµούς: 

♦ )(   )( 0YLogsYLog =+λ  

♦ )(  )( 0XLogsXLog =λ   

♦ 11 =λ
r

 

♦ 0,, ≥−+ ssλ   

 

∆υϊκό Πολλαπλασιαστικό πρόβληµα (Multiplicative Dual, MultD) 

0000
,

)()(max uXLogYLogW +−= ΤΤ

νµ
νµ  

υπό τους περιορισµούς: 

♦ 01)()( 0 ≤+−
r

uXLogYLog ΤΤ νµ  

♦ 1
r
−≤− Τµ  

♦ 1
r
−≤− Τν  

όπου η µεταβλητή uo µπορεί να λαµβάνει οποιαδήποτε τιµή. 
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Στο Σχήµα 4.8 απεικονίζεται το προηγούµενο παράδειγµα µε τις επτά µονάδες 

απόφασης, µετά τη λογαρίθµιση των δεδοµένων. Όπως φαίνεται και από το σχήµα, το 

όριο αποδοτικότητας δεν είναι ευθεία όπως στο αθροιστικό µοντέλο. Το γεγονός αυτό 

είναι αναµενόµενο καθώς η απεικόνιση των τιµών γίνεται στο πραγµατικό επίπεδο και 

όχι στο λογαριθµικό. Έτσι για παράδειγµα το τµήµα του συνόρου που ενώνει την µο-

νάδα λήψης απόφασης Νο1 µε τη µονάδα λήψης απόφασης Νο2 και που στο µετασχη-

µατισµένο πεδίο ικανοποιεί την εξίσωση a(Log(2), Log(2))+(1-a)(Log(3), Log(5)), 

10 ≤≤ a , απεικονίζεται στο πραγµατικό πεδίο µε την εξίσωση (2
α
3
1-α
,2

α
5
1-α
), 10 ≤≤ a .  

Σε αντίθεση µε τη γραµµικής µορφής περιβάλλουσα επιφάνεια, που απαρτίζεται από 

συνεχόµενα ευθύγραµµα τµήµατα και που πραγµατοποιείται από την πλειονότητα των 

µοντέλων της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων, στα πολλαπλασιαστικά µοντέλα το 

όριο αποδοτικότητας αποτελείται από συνεχόµενα τµήµατα λογαριθµικής µορφής. 
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Σχήµα 4.8. Πολλαπλασιαστικό µοντέλο: περιβάλλουσα επιφάνεια. 

 

Εκτός από την παραπάνω µορφή, το πολλαπλασιαστικό µοντέλο παρουσιάζει 

µια ακόµη παραλλαγή στην οποία δεν υπάρχουν ο περιορισµός της κυρτότητας, στο 

πρωτεύον µοντέλο, και η σχετική δυϊκή µεταβλητή uo στο δυϊκό. Η συνέπεια αυτής της 

τροποποίησης είναι περισσότερο εµφανής στο δυϊκό µοντέλο. Η απουσία της uo (uo≡0) 

ωθεί τα υποστηρικτικά υπερεπίπεδα (στο µετασχηµατισµένο διάστηµα) να διέρχονται 

από την αρχή των συντεταγµένων, µε αποτέλεσµα ο αριθµός των αποδοτικών µονάδων 

λήψης απόφασης να µειώνονται. Μάλιστα, επειδή τα υπερεπίπεδα αυτά πρέπει να διέρ-

χονται από την αρχή των συντεταγµένων, το µοντέλο περιορίζεται σε τµηµατικές σταθε-

ρές αποδόσεις κλίµακας στο µετασχηµατισµένο διάστηµα των δεδοµένων. 

 

4.4.3. Το µοντέλο BCC (Banker, Charnes and Cooper) 

Στα προηγούµενα µοντέλα, αποδείχθηκε ότι µια µη αποδοτική µονάδα λήψης απόφα-

σης µπορεί να γίνει αποδοτική µέσω της προβολής της προς συγκεκριµένο σηµείο του 

ορίου της αποδοτικότητας. Το σηµείο (Χο, Υο) που επιλέγεται πάνω στο όριο αποδοτι-

κότητας, ως σηµείο σύγκρισης, καθορίζεται από το είδος του µοντέλου της περιβάλ-

λουσας ανάλυσης δεδοµένων που χρησιµοποιείται κάθε φορά. Εκτός όµως από το είδος 

του µοντέλου, η προβολή του σηµείου µπορεί να εξαρτάται και από τον προσανατολι-

σµό του µοντέλου. Στο µοντέλο BCC ο µελετητής επιλέγει τον προσανατολισµό που θα 

έχει το µοντέλο (µείωση εισροών ή αύξηση εκροών) και µε την ανάλογη µεθοδολογία 
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εξάγει τα ζητούµενα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα, στο µοντέλο που επιλέγεται η 

βελτιστοποίηση των εκροών, η µονάδα λήψης απόφασης βελτιστοποιείται µέσω αύξη-

σης των εκροών ενώ στην περίπτωση που επιλέγεται βελτιστοποίηση των εισροών, η 

µονάδα λήψης απόφασης βελτιστοποιείται µέσω µείωσης των εισροών.  

 

4.4.3.1. Το µοντέλο BCC µε έµφαση στη µείωση των εισροών 

Το Μοντέλο BCC αυτό εκφράζεται από τον παρακάτω λόγο, (Charnes et al., 1994), 

(Cooper et al., 1999), (Thanassoulis, 2001): 

0

00

~,~,

~
max

0 vX

uuY

uvu

+
 

υπό τους περιορισµούς 

♦ 1
vX

u+uY

j

0j
≤

~

 , j=1,…,n 

♦ 0≥u , 0≥v   

και η µεταβλητή 0
~u  χωρίς περιορισµούς. 

Ο παραπάνω λόγος, όπως έχει αναφερθεί και στην §4.3.3, µετατρέπει τις πολ-

λαπλές εκροές-εισροές µιας µονάδας λήψης απόφασης σε µια «εικονική» εισροή και 

µια «εικονική» εκροή. Το µοντέλο αυτό αποδίδεται από τα παρακάτω προβλήµατα 

γραµµικού προγραµµατισµού:  

Πρωτεύον BCC (Input-Oriented BCC Primal, BCCp-I) 

−+ −−=
−+

ssZ
ss

11min 0
,,,

rr
εεθ

λθ
 

υπό τους περιορισµούς: 

♦ Υλ-s+ = Y0  

♦ θΧ0-Xλ-s = 0  

♦ 11 =λ
r

 

♦ λ, s+, s- ≥0 
 

∆υικό BCC (Input-Oriented BCC Dual, BCCD-I) 

000
,

max uW += ΥµΤ
νµ

 

υπό τους περιορισµούς: 

♦ νΤΧ0 = 1 

♦ 010 ≤+−
r

uXvTΥµΤ  

♦ 1
r
εµΤ −≤−  

♦ 1
r
εν Τ −≤−  

µε το u0 χωρίς περιορισµό στο πρόσηµο. 
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Στο µοντέλο BCC εµφανίζονται δυο καινούρια στοιχεία, η µεταβλητή θ και η 

σταθερά ε. Η µεταβλητή θ εµφανίζεται στο πρωτεύον µοντέλο ενώ η σταθερά ε, µία 

απειροελάχιστη σταθερά, εµφανίζεται τόσο στη βασική ισότητα του πρωτεύοντος µο-

ντέλου όσο και στους περιορισµούς του δευτερεύοντος. Η (αριθµητική) µεταβλητή θ 

εκφράζει την προτεινόµενη µείωση που εφαρµόζεται σε όλες τις εισροές της µονάδας 

λήψης απόφασης (της αποτιµώµενης κάθε φορά µονάδα απόφασης) προκειµένου να 

βελτιωθεί η αποδοτικότητα της. Γραφικά, η ταυτόχρονη µείωση όλων των εισροών 

προκαλεί τη µετακίνηση της µονάδας λήψης απόφασης προς το όριο αποδοτικότητας. 

Η παρουσία της σταθεράς ε στη βασική σχέση του πρωτεύοντος µοντέλου είναι απα-

ραίτητη προκειµένου να εξασφαλίσει την ελαχιστοποίηση του θ πριν τη βελτιστοποί-

ησης µέσω των µεταβλητών απόκλισης. ∆ηλαδή, η βελτιστοποίηση υπολογίζεται σε 

δύο στάδια: 

α. Στο πρώτο στάδιο  υπολογίζεται η µέγιστη µείωση των εισροών, οπότε προ-

κύπτει το βέλτιστο θ
*
,  

β. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η προβολή προς το όριο αποδοτικότητας µε χρήση 

των µεταβλητών s
+
 και s

-
 ως εξής: ∆ιατηρώντας το θ σταθερό και ίσο µε τη 

βέλτιστή τιµή (θέτοντας δηλαδή θ = θ*) µεγιστοποιείται το άθροισµα των µε-

ταβλητών απόκλισης s
+
, s

-
. 

 

Μια µονάδα λήψης απόφασης είναι αποδοτική αν και µόνο αν θ*=1, s
+
 =0 και 

s
-
 = 0 ή ισοδύναµα αν και µόνο αν wo* = zo* =1. Οι συνθήκες θ≤1 και s

+≠ 0 και s-≠ 0, 
επιτρέπουν την αναγνώριση της εισροής, και της ποσότητας αυτής, που καθιστά µια 

µονάδα λήψης απόφασης µη αποδοτική.  

Στο Σχήµα 4.9 απεικονίζεται το όριο αποδοτικότητας για το παράδειγµα µε τις 

7 µονάδες απόφασης που αναφέρθηκε προηγουµένως. Στην περίπτωση αυτή, ο στό-

χος είναι να παραχθούν οι ίδιες εκροές µε τις λιγότερες δυνατές εισροές. Οι µονάδες 

λήψης απόφασης Νο 1, Νο 2, Νο 3 και Νο 4 είναι αποδοτικές και συνθέτουν το κυρτό 

γραµµικό όριο αποδοτικότητας του σχήµατος. Η µη αποδοτική µονάδα λήψης από-

φασης Νο 5, προβάλλεται στο σύνορο σε κάποιο σηµείο της ευθείας που ενώνει τις 

µονάδες λήψης απόφασης Νο 1 και Νο 2. 

 

Πίνακας 4.5. Εφαρµογή µοντέλου BCC µε έµφαση στη µείωση των εισροών 

(Πρωτεύον BCC-I (BCCp-I)). 

Μονάδα λήψης απόφασης θ* s
+
 s

-
 λ 

1 1 0 0 λ1=1 

2 1 0 0 λ2=1 

3 1 0 0 λ3=1 

4 1 0 0 λ4=1 

5 7/15 0 0 λ1=2/3, λ2=1/3 

6 1/2 1 0 λ1=1 

7 3/5 0 0 λ3=1 
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Σχήµα 4.9. Περιβάλλουσα επιφάνεια του µοντέλου BCC µε έµφαση στη µείωση των 

εισροών. 

 

Από το Σχήµα 4.9 προκύπτει ότι το όριο αποδοτικότητας του µοντέλου αυτού 

είναι το ίδιο ακριβώς µε εκείνο του αθροιστικού µοντέλου. Όµως, τόσο οι τιµές της 

αποδοτικότητας, όσο και κυρίως οι προβολές των µη αποδοτικών µονάδων λήψης 

απόφασης στο όριο αποδοτικότητας διαφέρουν. Το γεγονός αυτό φαίνεται καθαρά 

στην περίπτωση της µονάδας λήψης απόφασης Νο 6. Ειδικότερα, στο αθροιστικό µο-

ντέλο, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 4.5, η µέγιστη απόσταση L1 της εν λόγω 

µονάδας από το όριο αποδοτικότητας είναι ίση µε 5 (οι τιµές των µεταβλητών από-

κλισης είναι s
+
=4 και s

-
=1). Αντίθετα, στο µοντέλο BCC-I, η προβολή της µονάδας 

λήψης απόφασης Νο 6 στο όριο αποδοτικότητας συνίσταται από µια µείωση των εισ-

ροών κατά θ*=1/2 και µετακίνηση προς την περιβάλλουσα επιφάνεια κατά s
+
=1. Επι-

σηµαίνεται όµως ότι τόσο στο αθροιστικό όσο και στο BCC-I µοντέλο, η µονάδα λή-

ψης απόφασης Νο 6 χαρακτηρίζεται ως µη αποδοτική. 

Γενικότερα έχει αποδειχθεί ότι µια µονάδα λήψης απόφασης είναι µη αποδο-

τική σύµφωνα µε κάποιο µοντέλο όταν και µόνο όταν έχει χαρακτηρισθεί ως µη απο-

δοτική και στα άλλα µοντέλα, (Ahn et al., 1988). ∆ιαφορά µεταξύ των δυο µοντέλων 

υπάρχει στις προκύπτουσες τιµές αποδοτικότητας των υπό εξέταση µονάδων λήψης 

απόφασης και οφείλεται στη διαφορετική µαθηµατική επεξεργασία των δεδοµένων 

(εισροές-εκροές) από αυτά.  

 

4.4.3.2. Το µοντέλο BCC µε έµφαση στην αύξηση των εκροών 

Το Μοντέλο αυτό εκφράζεται από τον παρακάτω λόγο, (Charnes et al., 1994), (Coo-

per et al., 1999), (Thanassoulis, 2001): 

0

00

~,~,

~
min

0 uY

vvX

uvu

+
 

υπό τον περιορισµό 1  ≥
~
0

j

j

uY

vvX +
, j=1,…,n  και η µεταβλητή 0

~v  χωρίς περιορισµούς. 

Το µοντέλο αυτό αποδίδεται από τα παρακάτω προβλήµατα γραµµικού προ-

γραµµατισµού:  
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Πρωτεύον BCC (Output -Oriented BCC Primal, BCCp-I) 

-
0

,,,
11max ssZ

ss

rr
εεΦ

λφ
++= +

+
 

υπό τους περιορισµούς: 

♦ 0Υφ - 0=+ +sλΥ  

♦ Xλ + s- = X0  

♦ 11 =λ
r

 

♦ λ, s+, s- ≥0 

 

∆υϊκό BCC (Output-Oriented BCC Dual, BCCD-O) 

000
,, 0

min vXvq T +=
ννµ

 

υπό τους περιορισµούς: 

♦ µΤΥ0 = 1 

♦ - ΥµΤ - 0≥10
r

vXvT +  

♦ 1
r
εµΤ ≥  

♦ 1
r
εν Τ ≥  

µε το v0 ελεύθερο, χωρίς περιορισµό στο πρόσηµο. 

 

Η περιβάλλουσα επιφάνεια που προκύπτει από το µοντέλο για το παράδειγµα 

µε τις επτά µονάδες λήψης απόφασης απεικονίζεται στο Σχήµα 4.10. 
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Σχήµα 4.10. Περιβάλλουσα επιφάνεια του µοντέλου BCC µε έµφαση στην αύξηση 

των εκροών. 
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Στο µοντέλο BCC µε προσανατολισµό των εκροών εισάγεται η (αριθµητι-

κή) µεταβλητή φ. Η µεταβλητή αυτή είναι αντίστοιχη της µεταβλητής θ του µοντέ-

λου BCC µε προσανατολισµό εισροών και εκφράζει την προτεινόµενη αύξηση που 

εφαρµόζεται σε όλες τις εκροές της µονάδας λήψης απόφασης (της αποτιµώµενης 

κάθε φορά µονάδας λήψης απόφασης) προκειµένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητά 

της. 

Συγκρίνοντας τα Σχήµατα 4.9 και 4.10, δηλαδή τις περιβάλλουσες επιφάνειες 

και τις σχετικές αποδοτικότητες των δυο διαφορετικών προσανατολισµών του µοντέ-

λου, προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 

• Οι περιβάλλουσες επιφάνειες των δυο περιπτώσεων (ελαχιστοποίησης εισ-

ροών και µεγιστοποίησης εκροών) είναι η ίδια. 

• Οι µη αποδοτικές µονάδες λήψης απόφασης είναι ακριβώς οι ίδιες και για 

τους δυο προσανατολισµούς. 

• Η απεικόνιση των µη αποδοτικών µονάδων λήψης απόφασης είναι διαφορετικές 

για τις δυο περιπτώσεις. Για παράδειγµα, η µονάδα λήψης απόφασης Νο 5 στο 

µοντέλο µε έµφαση στη µείωση των εισροών προβάλλεται στο σηµείο (2 ⅓, 3) 

ενώ στο µοντέλο µε έµφαση στην αύξηση των εκροών προβάλλεται στο σηµείο 

(5, 6 ⅓). 

 

4.4.3.3. Σχολιασµός του µοντέλου BCC 

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω σχέσεις, η ουσιαστική διαφορά µεταξύ των δυο δι-

αφορετικών προσανατολισµών του µοντέλου BCC, είναι ότι το µοντέλο που δίνει έµ-

φαση στην αύξηση των εκροών µεγιστοποιεί το φ για να πετύχει αναλογικές αυξήσεις 

των εκροών. Στο ίδιο µοντέλο η ποσότητα µ
τ
Υ0 περιέχεται στους περιορισµούς ενώ η 

ποσότητα ν
τ
Χ0 στη βασική σχέση. Το µοντέλο µε έµφαση στην αύξηση των εκροών 

έχει ως προτεραιότητα την αύξηση των εκροών και όχι τη µείωση των εισροών, αλλά 

µε την προϋπόθεση ότι οι εισροές δεν υπερβαίνουν κάποιο δεδοµένο όριο. Η ερµη-

νεία είναι παρόµοια µε αυτή για το προσανατολισµένο στη µείωση των εισροών µο-

ντέλο. Το πρωτεύον µοντέλο προσπαθεί, µέσω της φ*, να πετύχει όσο το δυνατό µε-

γαλύτερη επέκταση του Υ0 του επιτρέπουν οι περιορισµοί. 

Συµπερασµατικά, τα βασικά χαρακτηριστικά του µοντέλο BCC µπορούν να 

συνοψισθούν στα εξής: 

α. Υιοθετεί την υπόθεση της κλίµακας µεταβλητών επιδόσεων (VRS). 

β. Εκτιµά την καθαρή τεχνική αποδοτικότητα των υπό εξέταση µονάδων στο δε-

δοµένο επίπεδο λειτουργίας τους. 

γ. Αναγνωρίζει το είδος της κλίµακας αποδόσεων (αυξανόµενη, µειούµενη ή 

σταθερή) όπως αυτή διαµορφώνεται κατά τη µετάβαση από ένα αποδοτικό 

σηµείο (αποδοτική µονάδα) του ορίου αποδοτικότητας στο επόµενο. 

 

4.4.4. Το µοντέλο CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) 

Το µοντέλο BCC και το µοντέλο CCR, που είναι το πρώτο µοντέλο της περιβάλλου-

σας ανάλυσης δεδοµένων και αναπτύχθηκε το 1978, παρουσιάζουν δυο πολύ σηµα-

ντικές οµοιότητες, (Charnes et al., 1994): 
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α. Προσδιορίζουν τη µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας µε δύο προσανατολι-

σµούς (µείωση των εισροών ή αύξηση των εκροών). 

β. Η µαθηµατική τους διατύπωση είναι πανοµοιότυπη. 

 

Ωστόσο, παρά τις παραπάνω οµοιότητες, η περιβάλλουσα επιφάνεια του µο-

ντέλου CCR είναι διαφορετική από εκείνη του µοντέλου BCC, αλλά και από τις περι-

βάλλουσες επιφάνειες των υπολοίπων µοντέλων. 

 

4.4.4.1. Το µοντέλο CCR µε έµφαση στη µείωση των εισροών 

Το µοντέλο αυτό εκφράζεται από τη σχέση, (Charnes et al., 1994): 

ror r y∑
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,
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υπό τους περιορισµούς: 

♦ ∑ =
i

iixv 10  

♦ ∑
r

rir yµ - ∑ ≤
i

ijixv 0 ,  j=1,…,n 

♦ εµ ≥r  

♦ ενι ≥  

και αποδίδεται από τα παρακάτω προβλήµατα γραµµικού προγραµµατισµού:  

 

Πρωτεύον CCR (Input-Oriented CCR Primal, CCRp-I) 

−+ −−=
−+

ssZ
ss

11min 0
,,,

rr
εεθ

λθ
 

 

υπό τους περιορισµούς: 

♦ Υλ – s+ = Y0 

♦ θΧo -Xλ – s
-
 = 0 

♦ λ, s+, s- ≥ 0 

 

∆υϊκό CCR (Input-Oriented CCR Dual, CCRD-I) 

00
,

max ΥµΤ
νµ

=W  

υπό τους περιορισµούς: 

♦ νΤΧo = 1 

♦ ΥµΤ - 0≤  XvT  
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♦ 1
r
εµΤ −≤−  

♦ 1
r
εν Τ −≤−  

 

Συγκρίνοντας τις παραπάνω σχέσεις µε εκείνες του µοντέλου BCC παρατη-

ρείται ότι στις πρώτες δεν εµφανίζονται ούτε ο περιορισµός της κυρτότητας ( 11 =λ
r

), 

αλλά ούτε και η µεταβλητή u0. Οι διαφορές αυτές σε σχέση µε το µοντέλο BCC προ-

καλούν τα εξής αποτελέσµατα: 

α. Μεταβολή της περιβάλλουσας επιφάνειας (από κυρτή, στο µοντέλο BCC γίνε-

ται κωνική)  

β. Μείωση των αποδοτικών µονάδων παραγωγής, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 

4.11. 
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P1(2,2)

2

4

6

8

10

2 4 6 8 10
X

P2(3,5)

P3(6,7)
P4(9,8)

 

Σχήµα 4.11. Περιβάλλουσα επιφάνεια του µοντέλου CCR µε έµφαση στη µείωση των εισ-

ροών. 

  

Τα σχόλια που αναφέρθηκαν στην §4.4.3.1 και αφορούν το ρόλο της σταθε-

ράς ε ισχύουν και για το µοντέλο CCR. Μάλιστα, έµφαση δίνεται πάλι στο γεγονός 

ότι η αναλογική µείωση των εισροών µε τη θ µπορεί να µην είναι από µόνη της επαρ-

κής για να καταστεί η υπό εξέταση µονάδα λήψης απόφασης αποδοτική. Αυτό µπορεί 

να µην είναι φανερό στο συγκεκριµένο παράδειγµα διότι στις περιπτώσεις που έχουµε 

µόνο µια εισροή και µόνο µια εκροή οι τιµές των s
+
 και s

-
 είναι πάντα µηδενικές. Πα-

ρόλα αυτά σε παραδείγµατα µε περισσότερες διαστάσεις (πολλαπλές εισροές και 

πολλαπλές εκροές), οι θετικές εισροές και εκροές είναι συχνά απαραίτητο να φτά-

σουν την περιβάλλουσα επιφάνεια και να πετύχουν την πλήρη αποδοτικότητα. Σε ο-

ρισµένες περιπτώσεις µάλιστα µπορεί να είναι απαραίτητο να µειωθούν κάποιες εισ-

ροές και να αυξηθούν κάποιες εκροές µε σκοπό να επιτευχθεί η αποδοτικότητα. 

 

4.4.4.2. Το µοντέλο CCR µε έµφαση στην αύξηση των εκροών 

Το µοντέλο αυτό εκφράζεται από τον παρακάτω λόγο, (Charnes et al., 1994): 
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0

0

,
min

ΥµΤ
XvT

vu
 

υπό τους περιορισµούς: 

♦ 1  ≥
j

j

Y

Xv

Τ

Τ

µ
,  j=1,…,n 

♦ 1≥
0

r
ε

µΤY

u
 

♦ 1≥
0

r
ε

µΤY

v
 

 

Πρωτεύον CCR (Output-Oriented CCR Primal, CCRp-O) 

-
0

,,,

11max ssZ

ss

rr
εεΦ

λφ

++= +

−+

 

υπό τους περιορισµούς: 

♦ 0Υφ - 0=+ +sλΥ  

♦ Xλ + s- = X0 

♦ λ, s+, s- ≥ 0 

 

∆υϊκό CCR (Output-Oriented CCR Dual, CCRD-O) 

00
,

min Xvq T=
νµ

 

υπό τους περιορισµούς: 

♦ µΤΥo = 1 

♦ ΥµΤ - 0≥Tv  

♦ 1
r
εµΤ ≥  

♦ 1
r
ενΤ ≥  

 

Όπως και προηγουµένως, στις παραπάνω σχέσεις δεν εµφανίζονται ούτε ο πε-

ριορισµός της κυρτότητας ( 11 =λ
r

), αλλά ούτε και η µεταβλητή u0. Οι διαφορές αυτές 

σε σχέση µε το µοντέλο BCC προκαλούν τα ίδια αποτελέσµατα που αναφέρθηκαν και 

προηγουµένως και φαίνονται στο Σχήµα 4.12. 

Συγκρίνοντας τα Σχήµατα 4.11 και 4.12, δηλαδή τις περιβάλλουσες επιφάνει-

ες και τις σχετικές αποδοτικότητες των δυο διαφορετικών προσανατολισµών του µο-

ντέλου, προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 
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α. Οι περιβάλλουσες επιφάνειες των δυο περιπτώσεων (ελαχιστοποίησης εισ-

ροών και µεγιστοποίησης εκροών) είναι η ίδια. 

β. Η προβολή των µη αποδοτικών µονάδων λήψης απόφασης είναι διαφορετικές 

για τις δυο περιπτώσεις.  

 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι στο µοντέλο CCR, όπως και στο µοντέλο BCC, µια 

µονάδα λήψης απόφασης χαρακτηρίζεται ως αποδοτική από το µοντέλο µε προσανα-

τολισµό στη µείωση των εκροών αν και µόνο αν χαρακτηρίζεται ως αποδοτική από το 

µοντέλο µε προσανατολισµό στην αύξηση των εκροών. 
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Σχήµα 4.12. Περιβάλλουσα επιφάνεια του µοντέλου CCR µε έµφαση στην αύξηση των ε-

κροών. 

 

4.4.4.3. Σχολιασµός του µοντέλου CCR 

Στο µοντέλο CCR µε προσανατολισµό στην αύξηση των εκροών, η µέγιστη αύξηση 

των εκροών επιτυγχάνεται πάλι µέσω της µεταβλητής φ που εφαρµόζεται στο διάνυ-

σµα Υ0 της µονάδας λήψης απόφασης που εξετάζεται. Από τη σύγκριση της εξίσωσης 

του δυϊκού CCR µοντέλου µε έµφαση στην αύξηση των εκροών µε την αντίστοιχη 

εξίσωση του δυϊκού BCC µοντέλου µε τον ίδιο προσανατολισµό παρατηρείται ότι 

απουσιάζει η µεταβλητή ν0 (δηλαδή ν0 ≡ 0). Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι τα υ-

ποστηρικτικά υπερεπίπεδα του µετασχηµατισµένου διαστήµατος θα πρέπει να διέρ-

χονται από την αρχή των συντεταγµένων. Ακόµη, αν και οι περιβάλλουσες επιφάνειες 

του µοντέλου µε προσανατολισµό στην αύξηση των εκροών και του µοντέλου µε 

προσανατολισµό στη µείωση των εισροών είναι ίδιες, οι προβολές στα σύνορα των 

µη αποδοτικών µονάδων λήψης απόφασης είναι διαφορετικές. Όπως αναφέρθηκε και 

προηγουµένως, το ίδιο ισχύει και για το µοντέλο BCC. Επίσης, όπως και στο µοντέλο 
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BCC, µια µονάδα λήψης απόφασης χαρακτηρίζεται ως αποδοτική κατά τον προσανα-

τολισµό µε έµφαση στη µείωση των εκροών όταν και µόνο όταν χαρακτηρίζεται ως 

αποδοτική κατά τον προσανατολισµό µε έµφαση στην αύξηση των εκροών.  

Συµπερασµατικά, τα βασικά χαρακτηριστικά του µοντέλο CCR µπορούν να 

συνοψισθούν στα εξής: 

α. Υιοθετεί την υπόθεση της κλίµακας σταθερών επιδόσεων (CRS). 

β. Παρέχει µια αντικειµενική εκτίµηση της ολικής τεχνικής αποδοτικότητας. 

 

4.4.5. Σύνοψη-σύγκριση των µοντέλων της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων 

Από την ανάλυση των κυριότερων µοντέλων της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµέ-

νων διαπιστώνεται ότι η αποδοτικότητα µιας µονάδας λήψης απόφασης εξαρτάται 

κυρίως από τη γεωµετρία της περιβάλλουσας επιφάνειας (γραµµική, καµπύλη, κ.λπ.) 

που είναι ευθέως εξαρτώµενη από το εφαρµοζόµενο µοντέλο. Έτσι, στο µεν CCR µο-

ντέλο το όριο αποδοτικότητας είναι κωνικής µορφής (ευθεία γραµµή διερχόµενη από 

την αρχή των αξόνων), στο αθροιστικό και στο BCC µοντέλο είναι κυρτής µορφής 

(αποτελείται από ευθύγραµµα τµήµατα διαφορετικής κλίσης) ενώ στο πολλαπλασια-

στικό µοντέλο είναι λογαριθµικής µορφής. Η σηµασία της γεωµετρίας φαίνεται χα-

ρακτηριστικά στο Σχήµα 4.6. Αν υποτεθεί κλίµακα σταθερών αποδόσεων (CCR µο-

ντέλο), τότε οι µονάδες λήψης απόφασης Β και Ι είναι αποδοτικές ενώ αν υποτεθεί 

κλίµακα µεταβλητών αποδόσεων, τότε στις προηγούµενες µονάδες λήψης απόφασης 

θα πρέπει να προστεθούν οι Α και Θ. Μάλιστα, αν µια µονάδα λήψης απόφασης χα-

ρακτηρίζεται ως αποδοτική από το µοντέλο CCR, θα χαρακτηρίζεται αποδοτική και 

από το µοντέλο BBC. Χωρίς όµως να ισχύει πάντα το αντίστροφο. Οι αποδόσεις κλί-

µακας σε όλα τα µοντέλα σχετίζονται άµεσα µε τους περιορισµούς που ισχύουν για 

κάθε µοντέλο, (Thanassoulis, 2001). 

Με δεδοµένη την περιβάλλουσα επιφάνεια, η αποδοτικότητα των µη αποδοτι-

κών µονάδων εξαρτάται από τον προσανατολισµό του µοντέλου (αύξηση εκροών ή 

µείωση εισροών), ο οποίος καθορίζει τον τρόπο που προβάλλεται µια µη αποδοτική 

µονάδα λήψης απόφασης πάνω στο όριο αποδοτικότητας και κατ΄ επέκταση υποδη-

λώνει τη διαδικασία διαµέσου της οποίας επιχειρείται η βελτίωση της αποδοτικότη-

τας µιας µονάδας λήψης απόφασης. Έτσι, όταν έχουµε σταθερές αποδόσεις κλίµακας 

(οπότε αναφερόµαστε στο µοντέλο CCR αλλά και στο BCC) υπάρχουν οι εξής δύο 

δυνατότητες: µείωση των εισροών µε σταθερές εκροές ή αύξηση των εκροών µε ταυ-

τόχρονη σταθεροποίηση των εισροών. Αντίθετα, όταν έχουµε µεταβλητές αποδόσεις 

κλίµακας, οι διαφορετικές δυνατότητες είναι πλέον τρεις: ή µείωση των εισροών µε 

σταθερές εκροές ή αύξηση των εκροών µε ταυτόχρονη σταθεροποίηση των εισροών 

(στο µοντέλο BCC) ή ταυτόχρονη µεταβολή τόσο των εισροών όσο και των εκροών 

και µέτρηση της απόστασης L1 (στο αθροιστικό µοντέλο).  

Συµπερασµατικά η επιλογή ενός συγκεκριµένου µοντέλου της περιβάλλουσας 

ανάλυσης δεδοµένων καθορίζει, (Charnes et al., 1994): 

α. Τις αποδόσεις κλίµακας (σταθερές ή µεταβλητές). 

β. Τη γεωµετρία της περιβάλλουσας επιφάνειας (εξαρτώµενη από τη µέτρηση 

της αποδοτικότητας που θα πραγµατοποιηθεί). 

γ. Την προβολή της αποδοτικότητας στην περιβάλλουσα επιφάνεια και πως α-

πεικονίζεται κάθε µη αποδοτική µονάδα λήψης απόφασης σε αυτή.  
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4.4.6. Επιλογή µοντέλου  

Η επιλογή του µοντέλου βάσει του οποίου θα πραγµατοποιηθεί µια µελέτη είναι ιδι-

αιτέρως σηµαντική αλλά και δύσκολη, ενώ από αυτήν εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 

και η ακρίβεια των αποτελεσµάτων. Για το λόγο αυτό, η επιλογή του µοντέλου θα 

πρέπει να γίνει έπειτα από προσεκτική θεώρηση των δεδοµένων του προβλήµατος. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή αυτή 

είναι, (Ahn et al., 1988), (Charnes et al., 1994), (Thanassoulis, 2001): 

α. Το σχήµα του συνόλου των παραγωγικών δυνατοτήτων. Προκειµένου να διε-

ρευνηθεί η µορφή του και να επιλεγεί το κατάλληλο µοντέλο, γίνεται µια  

πρωταρχική εκτίµηση της παραγωγικής διαδικασίας µε µεθόδους όπως η πα-

λινδρόµηση ή βάσει απόψεων από εξειδικευµένους επιστήµονες. Αν από τη 

διερεύνηση αυτή διαφανούν τα βασικά χαρακτηριστικά της µορφής του συνό-

λου των παραγωγικών δυνατοτήτων, τότε θα επιλεγεί το µοντέλο που προσεγ-

γίζει καλύτερα τα χαρακτηριστικά αυτά. 

β. Ο προσανατολισµός του µοντέλου. Στην περίπτωση που το ενδιαφέρον εστιά-

ζεται µόνο στον προσδιορισµό των αποδοτικών και µη µονάδων λήψης από-

φασης, τότε όλες οι µέθοδοι µπορεί να χρησιµοποιηθούν. Πρέπει να τονισθεί 

όµως ότι µεταξύ των µοντέλων εµφιλοχωρούν διαφορές στην τιµή της αποδο-

τικότητας των µη αποδοτικών µονάδων λήψης απόφασης.  

γ. Η ανεξαρτησία ως προς το µετασχηµατισµό των συντεταγµένων (translation 

invariance). Πολλές φορές είναι αναγκαίο (ή βολικό) να χρησιµοποιηθούν αρ-

νητικής τιµής εισροές ή εκροές. Για το λόγο αυτό, και λαµβάνοντας υπόψη ότι 

τα περισσότερα µοντέλα της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων δέχονται 

µόνο µηδενικές ή θετικές τιµές, µεταφέρουµε την αρχή των συντεταγµένων 

δηµιουργώντας ένα νέο, µετασχηµατισµένο πρόβληµα. Από τα βασικά µοντέ-

λα της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων µόνο το αθροιστικό, το BCC-O 

και το CCR-I παρέχουν αυτή την ευελιξία. 

δ. Ο αριθµός των εισροών και των εκροών. Όπως αναφέρθηκε στην §4.3.4 όταν 

ο αριθµός των µονάδων είναι µικρός σχετικά µε τον αριθµό εισροών και ε-

κροών αποτιµώνται περισσότερες µονάδες από τις πραγµατικές ως αποδοτι-

κές. Για το λόγο αυτό, πολλοί συγγραφείς συστήνουν την εφαρµογή της µεθό-

δου περισσότερες της µιας φορές, αρχικά µε µικρό αριθµό δεδοµένων (εισ-

ροών και εκροών), ο οποίος σταδιακά θα αυξάνεται, δίνοντας έτσι τη δυνατό-

τητα στο µελετητή να παρακολουθήσει την επίδραση των επιπλέον κάθε φορά 

δεδοµένων στην εκτίµηση των µονάδων λήψης απόφασης.  

 

Αν δεν µπορεί να γίνει αποτίµηση των χαρακτηριστικών του συνόλου παρα-

γωγικών δυνατοτήτων κατά την αρχική διερεύνηση, τότε θα ήταν επισφαλές να βασι-

σθεί κανείς σε κάποιο µοντέλο. Μάλιστα αν η υπό εξέταση εφαρµογή είναι σηµαντι-

κή θα πρέπει να εφαρµοσθούν περισσότερα του ενός µοντέλα, προκείµενου να συ-

γκριθούν τα αποτελέσµατα και να επιτευχθεί µια συνολικότερη προσέγγιση και κατα-

νόηση της εφαρµογής. 

Στην παρούσα µεταπτυχιακή εργασία θα χρησιµοποιηθούν δύο µοντέλα. Το 

µοντέλο CCR όταν έχουµε σταθερές αποδόσεις κλίµακας (constant returns to scale) 

και το µοντέλο BCC όταν έχουµε µεταβλητές αποδόσεις κλίµακας (variable returns to 

scale). Το BCC χρησιµοποιείται µε προσανατολισµό ελαχιστοποίησης των εισροών 

(input minimization) αλλά και µεγιστοποίησης των εκροών (output maximization). 
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4.5  Εφαρµογές της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων  
 

Τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές µελέτες για να αναλύσουν την 

αποδοτικότητα διαφόρων κλάδων (αγορών) της οικονοµίας, επιχειρήσεων και οργα-

νισµών χρησιµοποιώντας την Περιβάλλουσα Ανάλυση ∆εδοµένων. Ως παραδείγµατα 

εφαρµογής της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων µπορούν να αναφερθούν ο χώ-

ρος της οικονοµίας (επιχειρήσεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα), αλλά και ο στρατι-

ωτικός τοµέας και φυσικά ο συγκοινωνιακός. Στον τελευταίο συµπεριλαµβάνονται οι 

σιδηροδροµικοί οργανισµοί, οι αστικές µεταφορές, οι εταιρείες αεροµεταφορών και 

οι οργανισµούς διαχείρισης λιµανιών και αεροδροµίων. Στη συνέχεια θα αναφερθούν 

ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα εφαρµογών της περιβάλλουσας ανάλυσης 

δεδοµένων στους κλάδους των µεταφορών δίνοντας έµφαση στις αστικές µεταφορές, 

αφενός διότι αποτελούν το αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας, αφε-

τέρου διότι ο συγκεκριµένος τοµέας αποτελεί και το σηµαντικότερο και µεγαλύτερο 

πεδίο εφαρµογής της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων. 

 

4.5.1 Μέσα µαζικής µεταφοράς  

Η ανάγκη για εξέταση της απόδοσης και σύγκριση των αστικών µεταφορικών συστη-

µάτων, µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας τους, έγινε επιτακτική µετά από την 

σχετικά πρόσφατη αύξηση του έργου που αυτά υποχρεούνται να παράγουν. Για το 

λόγο αυτό αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε το θέµα. 

Ο Karlaftis (2003), χρησιµοποίησε την περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων για 

να εξετάσει δύο ζητήµατα που είχαν απασχολήσει αρκετά τους προηγούµενους µελε-

τητές των αστικών µεταφορών. Τη σχέση των δύο διαστάσεων της απόδοσης, της α-

ποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας και τη σχέση µεταξύ της απόδοσης και 

των οικονοµιών κλίµακας. Χρησιµοποίησε ένα σύνολο στοιχείων από 256 συστήµατα 

µεταφοράς των ΗΠΑ για την περίοδο 1990-1994. Οι εισροές που χρησιµοποίησε ή-

ταν ο αριθµός των οχηµάτων, η κατανάλωση των καυσίµων και ο συνολικός αριθµός 

των εργαζοµένων ενώ οι εκροές ήταν τα οχηµατοµίλια και οι επιβάτες. Η µελέτη έ-

δειξε πως η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα σχετίζονται ως ένα βαθµό µε-

ταξύ τους και πως για τη µέτρηση αυτών των διαστάσεων της απόδοσης πρέπει να 

χρησιµοποιούνται διαφορετικές αποδόσεις κλίµακας. Ο ίδιος µελετητής, επεκτείνει 

την προγενέστερη έρευνα του για την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των 

συστηµάτων µεταφοράς, χρησιµοποιώντας ένα εκτενές σύνολο στοιχείων από 259 

εταιρείες αστικών µεταφορών για την περίοδο 1990-1994. Οι ταξινοµήσεις αποδοτι-

κότητας και τα αποδοτικά υποσύνολα των συστηµάτων µεταφοράς λαµβάνονται µέ-

σω του πολλαπλασιαστικού µοντέλου της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων. Οι 

εισροές που χρησιµοποιούνται είναι: 1) ο συνολικός αριθµός υπαλλήλων, 2) το συνο-

λικό ετήσιο ποσό καυσίµου (σε γαλόνια) και 3) ο συνολικός αριθµός οχηµάτων ενώ 

ως εκροή ελήφθησαν τα οχηµατοµίλια. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν χρησιµο-

ποιούνται για περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία µε σκοπό τον υπολογισµό της α-

ποδοτικότητας και της παραγωγικότητας στα συστήµατα µεταφοράς. 

Η Boile (2001) βασίζεται στην περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων για να αξι-

ολογήσει τη σχετική απόδοση µιας οµάδας συστηµάτων µεταφοράς. Χρησιµοποιεί 

πολλαπλά µέτρα εισροών και εκροών. Στόχος της δεν είναι η αντικειµενική αξιολό-

γηση των συστηµάτων αλλά προσπαθεί να εξετάσει την αποδοτικότητα κάθε συστή-

µατος σε σχέση µε αυτή των άλλων συστηµάτων, από την άποψη διάθεσης των πό-

ρων για να παραχθεί µια υπηρεσία. Η περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων χρησιµο-
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ποιείται για να προσδιορίσει τις ελλείψεις αποδοτικότητα για µια επιλεγµένη οµάδα 

λεωφορειακών συστηµάτων µεταφοράς. Προσδιορίζονται τα αποδοτικότερα συστή-

µατα µέσα στην οµάδα, ενώ για τα υπόλοιπα συστήµατα καθορίζονται οι τύποι και οι 

πηγές έλλειψης αποδοτικότητας. 

Οι Chu et al. (1992) χρησιµοποίησαν την περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων 

για να αναπτύξουν ένα ενιαίο µέτρο για τον προσδιορισµό της αποδοτικότητας των 

διαφόρων µέσων αστικών µεταφορών (λεωφορεία, µετρό, κ.λπ.). 

 

4.5.2 Σιδηροδροµικές µεταφορές 

Στη µελέτη των Cantos et al. (2002) αναλύεται η ευαισθησία των δεικτών απόδοσης, 

διαφόρων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σιδηροδρόµων, στις διαφορετικές εναλλακτικές 

λύσεις χρησιµοποίησης εκροών. Επίσης, υπολογίζει τις αποδοτικότητες στο εισόδηµα 

και στις δαπάνες στο ίδιο δείγµα των ευρωπαϊκών σιδηροδροµικών επιχειρήσεων κατά 

τη διάρκεια της περιόδου 1970-1995. ∆ύο σύνολα εκροών επιλέχτηκαν: 1) ο αριθµός 

των χιλιοµετρικών επιβατών και ο αριθµός των χιλιοµετρικών τόνων και 2) τα οχηµα-

το-χιλιόµετρα επιβατικών συρµών και τα οχηµατο-χιλιόµετρα εµπορευµατικών συρ-

µών. Και για τα δύο, υπολογίστηκαν οι δείκτες αποδοτικότητας των ευρωπαϊκών επι-

χειρήσεων χρησιµοποιώντας την περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων. Οι µεταβλητές 

που χρησιµοποιούνται ως εισροές ήταν 1) ο αριθµός των εργαζοµένων, 2) η κατανά-

λωση ενέργειας και υλικών, 3) ο αριθµός του έλκοντος τροχαίου υλικού, 4) ο αριθµός 

του ελκόµενου τροχαίου υλικού, 5) ο αριθµός δροµολογίων. Τα αποτελέσµατα ποικίλ-

λουν σύµφωνα µε την επιλεγµένη εκροή. 

Οι Chapin και Schmidt (1999) χρησιµοποιούν την περιβάλλουσα ανάλυση δε-

δοµένων για να µετρήσουν την αποδοτικότητα στις αµερικανικές σιδηροδροµικές εται-

ρίες από την απελευθέρωση της αγοράς και µετά, και αξιολογούν εάν οι συγχωνεύσεις 

έχουν βελτιώσει την αποδοτικότητα. ∆ιαχωρίζουν την παραγωγική διαδικασία σε δύο 

στάδια. Στο πρώτο, οι εταιρίες παράγουν ένα δίκτυο διαδροµών ως εκροή. Στο δεύτερο, 

οι εταιρίες χρησιµοποιούν τις διαδροµές για να παράγουν αποστολές αγαθών. Οι συγ-

χωνεύσεις αυξάνουν την τεχνική αποδοτικότητα στο πρώτο στάδιο, αλλά µειώνουν την 

αποδοτικότητα κλίµακας. Στο δεύτερο στάδιο, οι συγχωνεύσεις δεν έχουν καµία επί-

δραση στην αποδοτικότητα. Η αποδοτικότητα έχει βελτιωθεί από την απελευθέρωση 

της αγοράς και έπειτα, αλλά όχι λόγω των συγχωνεύσεων. 

Οι Oum και Yu (1994) αναλύουν την αποδοτικότητα των επιβατικών σιδηρο-

δροµικών συστηµάτων σε 19 χώρες του ΟΟΣΑ (Οργανισµός για την Οικονοµική Συ-

νεργασία και Ανάπτυξη) για να προσδιορίσουν τα αποτελέσµατα των δηµόσιων επι-

χορηγήσεων και του βαθµού διευθυντικής αυτονοµίας στην παραγωγική αποδοτικό-

τητα. Κατ'αρχάς, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµέ-

νων για να µετρήσει την αποδοτικότητα από τα στοιχεία των σιδηροδρόµων κατά τη 

διάρκεια της περιόδου 1978-1989. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα συστήµατα σιδη-

ροδρόµων που εξαρτώνται αρκετά από τις δηµόσιες επιχορηγήσεις είναι πολύ λιγότε-

ρο αποδοτικά από τα υπόλοιπα. Περαιτέρω, οι σιδηρόδροµοι µε υψηλό βαθµό διευ-

θυντικής αυτονοµίας τείνουν να επιτύχουν υψηλότερη αποδοτικότητα. Αυτά τα συ-

µπεράσµατα υπονοούν ότι η παραγωγική αποδοτικότητα των συστηµάτων σιδηρο-

δρόµων µπορεί να ενισχυθεί σηµαντικά από ένα θεσµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο που 

παρέχει ένα µεγαλύτερο βαθµό ελευθερίας για τη διευθυντική λήψη αποφάσεων.  

Οι Coelli and Pelreman (1999) µελέτησαν την ανεπάρκεια ως προς την τεχνική 

αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών σιδηροδρόµων χρησιµοποιώντας τρεις µεθόδους: την 
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περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων, τον παραµετρικό γραµµικό προγραµµατισµό και 

τη διορθωµένη συνήθη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (Corrected Ordinary Least 

Squares). Ως δεδοµένα χρησιµοποιήθηκαν τα ετήσια στοιχεία από δεκαεπτά σιδηρο-

δροµικές εταιρείες για την περίοδο από το 1988 έως και το 1993. Ως εισροές επιλέχθη-

καν 1) ο αριθµός των εργαζοµένων, 2) η µεταφορική ικανότητα σε επιβάτες (αριθµός 

διατιθέµενων θέσεων) και φορτίο και 3) το συνολικό µήκος των γραµµών, ενώ ως ε-

κροές επιλέχθηκαν 1) τα διανυθέντα οχηµατοχιλιόµετρα ανά επιβάτη και 2) τα διανυ-

θέντα οχηµατοχιλιόµετρα ανά τόνο φορτίου. Οι µελετητές διερεύνησαν τη σχέση των 

τριών µεθόδων τόσο για σταθερές αποδόσεις κλίµακας όσο και για µεταβλητές αποδό-

σεις κλίµακας (και µε τους δύο προσανατολισµούς). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υ-

πάρχει αρκετά µεγάλη συσχέτιση µεταξύ των τριών µεθόδων, ιδιαίτερα στους δύο προ-

σανατολισµούς (µείωση των εισροών – αύξηση των εκροών) των µεταβλητών αποδό-

σεων κλίµακας. 

Ο Kuo-Liang Liu (2006) χρησιµοποίησε την περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµέ-

νων για να αποτιµήσει την αποδοτικότητα λειτουργίας στις σιδηροδροµικές µεταφο-

ρές στην Ταϊβάν και σε είκοσι ακόµη χώρες – µέλη της ∆ιεθνούς Ένωσης Σιδηρο-

δρόµων (UIC). Ειδικότερα η µελέτη αναπτύσσει ένα µοντέλο αποτίµησης τριών όψε-

ων της απόδοσης: την αποδοτικότητα παραγωγής, την αποτελεσµατικότητα παραγω-

γής και την αποτελεσµατικότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήθηκαν ως δεδοµένα η πυκνότητα του σιδηροδροµικού δικτύου, η έκταση 

και η πληθυσµιακή πυκνότητα της κάθε χώρας για τα έτη από το 2000 έως και το 

2003. Στη µελέτη εφαρµόσθηκαν τα µοντέλα BCC και CCR της περιβάλλουσας ανά-

λυσης δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι, ως προς την αποδοτικότητα παρα-

γωγής, η Αυστρία, η ∆ανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία και η Τα-

ϊβάν λειτουργούν αποδοτικά, ως προς την αποτελεσµατικότητα παραγωγής η Αυ-

στρία, το Ισραήλ, η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα λειτουργούν αποτελεσµατικά ενώ 

ως προς την αποτελεσµατικότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών η Μολδαβία, η Ιαπω-

νία και η Νότιος Κορέα εµφανίζουν εξαιρετικές επιδόσεις. Τέλος η µελέτη διαπιστώ-

νει ότι οι σιδηρόδροµοι της Ταϊβάν θα πρέπει να βελτιώσουν το µάρκετινγκ και τη 

χρήση – εκµετάλλευση των εισροών τους.  

Ο Hilmola (2007) εξέτασε την αποδοτικότητα των εµπορευµατικών σιδηρο-

δροµικών µεταφορών στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό εφάρµοσε την περιβάλλου-

σα ανάλυση δεδοµένων και, συµπληρωµατικά προς την περιβάλλουσα ανάλυση, τη 

µέθοδο των επί µέρους συντελεστών παραγωγικότητας (partial productivity ratio). 

Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκαν ως εισροές 1) ο αριθµός των εµπορευµατικών αµα-

ξοστοιχιών, 2) ο συνολικός αριθµός χιλιοµέτρων του δικτύου και 3) ο αριθµός των 

υπαλλήλων ενώ ως εκροές 1) το φορτίο (σε τόνους) και 2) τα οχηµατοχιλιόµετρα 

ανά τόνο φορτίου για διάφορες χώρες της Ευρώπης κατά το χρονικό διάστηµα από 

το 1980 έως το 2003. Ο ερευνητής υπέθεσε τόσο σταθερές όσο και µεταβλητές α-

ποδόσεις κλίµακας. Τα αποτελέσµατα της µελέτης δείχνουν ότι, χωρίς καµία εξαί-

ρεση, οι σιδηροδροµικές εταιρείες που λειτουργούσαν αποδοτικά τη δεκαετία του 

’80, παρουσίασαν µια κάθετη πτώση στην απόδοση τους τη δεκαετία του ’90 ενώ η 

παραγωγικότητα των εµπορευµατικών σιδηροδροµικών µεταφορών παρουσιάζει 

µεγάλη διακύµανση ανά την Ευρώπη. Τέλος η µελέτη αναφέρει ότι η αλλαγή της 

δοµής της αγοράς θα αυξήσει τις συγχωνεύσεις και θα προωθήσει τις συνδυασµένες 

µεταφορές και εισηγείται την αύξηση της µεταφορικής ικανότητας σε φορτίο προ-

κειµένου να καταστούν οι εµπορευµατικές σιδηροδροµικές µεταφορές πιο ανταγω-

νιστικές και να αυξήσουν το µερίδιο τους στο εµπορευµατικό µεταφορικό έργο από 

τους άλλους κλάδους των µεταφορών. 
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Οι Cowie και Riddington (1996) µελέτησαν την αποδοτικότητα των επιβατικών 

µεταφορών των ευρωπαϊκών σιδηροδροµικών εταιρειών χρησιµοποιώντας την περι-

βάλλουσα ανάλυση δεδοµένων και παραµετρικές µεθόδους, ενώ ο Cowie (1999) σύ-

γκρινε την τεχνική αποδοτικότητα σιδηροδροµικών εταιρειών του δηµόσιου και του 

ιδιωτικού τοµέα προκειµένου να προσδιορίσει τυχόν ανοµοιότητες. Τέλος, εφαρµογή 

της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε και από τους Botzoris et 

al. (2008) µε στόχο την αξιολόγηση της επίπτωσης της κοινοτικής νοµοθεσίας στη βελ-

τίωση της απόδοσης διαφόρων ευρωπαϊκών σιδηροδροµικών επιχειρήσεων. 

 

4.5.3. Αστικές και υπεραστικές µεταφορές µε λεωφορείο 

Ο Levaggi (1994) πραγµατοποίησε µια εκτίµηση της αποδοτικότητας, εφαρµόζο-

ντας την περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων σε 55 επιχειρήσεις που αναπτύσσουν 

δραστηριότητες στο τµήµα αστικών µεταφορών στην Ιταλία. Οι χρησιµοποιούµενοι 

δείκτες εκροών ήταν: τα χιλιόµετρα της διαδροµής που εξυπηρετούνται από την ε-

πιχείρηση, η µέση ταχύτητα των λεωφορείων, το κεφάλαιο που χρησιµοποιείται (το 

οποίο ορίζεται ως ο αριθµός των λεωφορείων σε λειτουργία), ο συντελεστής φορτί-

ου (που προσδιορίζεται από τους χιλιοµετρικούς επιβάτες) και ο αριθµός διαθέσι-

µων χιλιοµετρικών θέσεων. Οι δείκτες των εισροών ήταν οι δαπάνες προσωπικού, 

το κόστος των καυσίµων καθώς και άλλες µεταβλητές δαπάνες, τα χιλιόµετρα των 

πραγµατοποιούµενων διαδροµών, η πυκνότητα πληθυσµών και ο αριθµός λεωφο-

ρείων. 

Ο Viton (1997) µελέτησε την αποδοτικότητα των αµερικανικών συστηµάτων 

λεωφορείων, χρησιµοποιώντας την περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων. Το δείγµα 

αποτελείτο από 217 δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς αστικών λεωφορείων που διεκ-

περαιώνουν τις υπηρεσίες των µεταφορών, για την περίοδο 1992-1998. Εξέτασε αν η 

παραγωγικότητα των αµερικανικών λεωφορείων έχει µειωθεί τα τελευταία χρόνια. Οι 

χρησιµοποιούµενοι δείκτες ήταν: τα οχηµατοµίλια και τα ταξίδια επιβατών ως εκροές 

και η µέση ταχύτητα, η µέση ηλικία του στόλου, τα γαλόνια των καυσίµων του στό-

λου, οι ώρες εργασίας στη µεταφορά, στην συντήρηση, στην διοίκηση και στο κεφά-

λαιο ως εισροές. Τελικά βρήκε ότι η αποδοτικότητα των λεωφορείων έχει βελτιωθεί 

ελαφρώς, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Μια άλλη µελέτη είναι αυτή των Pina και Torres (2001), στόχος της οποίας 

είναι να συγκριθεί η αποδοτικότητα του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα στην 

παροχή αστικών υπηρεσιών µεταφορών. Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα αποτελέ-

σµατα µιας εµπειρικής µελέτης που ανατίθεται από το περιφερειακό γραφείο λογι-

στικού ελέγχου της Καταλονίας (Ισπανία), προκειµένου να αξιολογηθεί η αποδοτι-

κότητα των αστικών υπηρεσιών µεταφορών στις σηµαντικότερες πόλεις αυτής της 

περιοχής. Αυτή η µελέτη αποδοτικότητας έχει πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας 

το µοντέλο BCC της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων. Οι εισροές που χρησι-

µοποιήθηκαν είναι: 1) τα καύσιµα ανά εκατό χιλιόµετρα, 2) το κόστος ανά χιλιόµε-

τρο ή ανά επιβάτη και 3) η επιχορήγηση ανά επιβάτη, ενώ ως εκροές χρησιµοποιή-

θηκαν δείκτες παραγωγής (οχηµατοχιλιόµετρα/υπάλληλο και οχηµατοχιλιόµετρα 

στο χρόνο/όχηµα), δείκτες επιπέδου εξυπηρέτησης (οχηµατοχιλιόµετρα στο χρό-

νο/κάτοικο) και δείκτες ποιότητας (ποσοστό ατυχηµάτων και συχνότητα). Τα απο-

τελέσµατα της εργασίας επιτρέπουν σε κάποιον να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η 

ιδιωτική διαχείριση της υπηρεσίας αστικών µεταφορών δεν είναι αποδοτικότερη 

από τη δηµόσια διαχείριση. 
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O Nolan (1996) εξέτασε τα λειτουργικά και τα πολιτικά θέµατα που έχουν ε-

πιπτώσεις στην αποδοτικότητα των συστηµάτων µεταφοράς. Πραγµατοποίησε µια 

µελέτη υπολογισµού της τεχνικής αποδοτικότητας είκοσι εννέα µεσαίου µεγέθους 

αµερικανικών επιχειρήσεων αστικών µεταφορών, εφαρµόζοντας την περιβάλλουσα 

ανάλυση δεδοµένων. Οι χρησιµοποιούµενοι δείκτες εισροών ήταν: ο αριθµός των λε-

ωφορείων του ενεργού στόλου, ο αριθµός των υπαλλήλων και τα γαλόνια των καυσί-

µων που καταναλώνονται και, ως µόνη εκροή τα µίλια των οχηµάτων. Πραγµατοποί-

ησε, επίσης, µια ακολουθία που διακρίνει τις ελέγξιµες ανεξάρτητες µεταβλητές όπως 

οι επιχορηγήσεις, η µέση ηλικία του στόλου ή τα µίλια των διαδροµών της υπηρεσίας 

και των µη-ελέγξιµων ανεξάρτητων µεταβλητών όπως ο καιρός, η θερµοκρασία ή η 

µέση ταχύτητα. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι οµοσπονδιακές επιχορηγήσεις επι-

δρούν αρνητικά στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.  

Οι Nolan, Ritchie και Rowcroft (2002) συνέταξαν το 2002 µια µελέτη µε βάση 

το νόµο αποδοτικότητας των χερσαίων συνδυασµένων µεταφορών (ISTEA) που ενέ-

κρινε το Αµερικανικό Κογκρέσο το 1991. Ο νόµος εισήγαγε ένα σύνολο δηµόσιων 

στόχων ως σκεπτικό για τη συνεχή κυβερνητική χρηµατοδότηση και επέµβαση στις 

µεταφορές. Η µελέτη αυτή εξετάζει το βαθµό στον οποίο οι αστικές εταιρείες µεταφο-

ρών συµµορφώθηκαν µε τις απαιτήσεις του ISTEA σε ό,τι αφορά την τεχνική και κοι-

νωνική αποδοτικότητα. Προκειµένου να το κατορθώσουν αυτό, οι συντάκτες χρησιµο-

ποιούν για τη µέτρηση της τεχνικής και κοινωνικής αποδοτικότητας, την περιβάλλουσα 

ανάλυση δεδοµένων. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι αστικές εταιρείες µεταφορών δεν ακολούθη-

σαν τους κοινωνικούς στόχους που προσδιορίσθηκαν από τον ISTEA. 

Η εργασία των Carotenuto et al. (1997) χρησιµοποιεί την περιβάλλουσα ανά-

λυση δεδοµένων ως εργαλείο για την εκτίµηση της απόδοσης των ιταλικών επιχιερή-

σεων αστικών µεταφορών µε λεωφορεία και για τη σύγκρισή τους. Με τη χρησιµο-

ποίηση ενός ενιαίου µέτρου για την αποδοτικότητα δαπανών, την αποτελεσµατικότη-

τα δαπανών και την αποτελεσµατικότητα υπηρεσιών, η περιβάλλουσα ανάλυση δε-

δοµένων εφαρµόζεται σε ένα δείγµα 63 ιταλικών εταιρειών µεταφοράς που εξυπηρε-

τούν τις µεγάλες µητροπολιτικές περιοχές καθώς και τις µικρές πόλεις. 

Ο Odeck (2003) εξετάζει την αποδοτικότητα της Νορβηγικής εταιρείας αστι-

κών µεταφορών µε λεωφορεία. Χρησιµοποιεί την περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων 

για να µελετήσει και να αναλύσει τις διαφορές της αποδοτικότητας σε ελάττωση εισ-

ροών, σε αύξηση εκροών, και σε αποτελέσµατα αποδοτικότητας κλίµακας. Τα αποτε-

λέσµατα προτείνουν ότι υπάρχει γενικά µια δυνατότητα για ελάττωση των εισροών 

σε ολόκληρο τον τοµέα κατά περίπου 21%. Καµία σηµαντική διαφορά δεν βρέθηκε 

µεταξύ των αστικών και των υπεραστικών λειτουργιών σε ό,τι αφορά τα αποτελέσµα-

τα αποδοτικότητας, ούτε υπήρχαν οποιεσδήποτε διαφορές απόδοσης όσον αφορά την 

ιδιοκτησία. Το τελευταίο αποτέλεσµα παρεκκλίνει από τις προγενέστερες µελέτες και 

µπορεί να εξηγηθεί από την έλλειψη ανταγωνισµού στις νορβηγικές εταιρείες αστι-

κών µεταφορών µε λεωφορεία. Το κρίσιµο ζήτηµα είναι ότι είναι λιγότερο θέµα των 

διαφορών στην ιδιοκτησία αλλά περισσότερο θέµα ευνοϊκότερης κατανοµής των εισ-

ροών, η οποία ποικίλλει σύµφωνα µε το µέγεθος των εταιρειών.  

Οι Chu et al. (1992) προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των διευθυ-

ντών επιχειρήσεων αστικών µεταφορών, καθώς και διευθυντών άλλων δηµόσιων ε-

ταιρειών, που πρέπει να αξιολογήσουν την απόδοση του συστήµατός τους σε σχέση 

µε άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες. Αυτή η αξιολόγηση πρέπει να µετρήσει όχι µόνο 

πόσο αποδοτική είναι η εταιρεία στην παραγωγή της υπηρεσίας µεταφορών, αλλά και 

πόσο αποτελεσµατική είναι στην προώθηση της χρησιµοποίησης της παραγόµενης 
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υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό εφαρµόζεται η περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων σε 

δύο όµοιες οµάδες εταιρειών αστικών µεταφορών, µιας οµάδας που εξυπηρετεί µεγά-

λες µητροπολιτικές περιοχές και µιας άλλης οµάδας που εξυπηρετεί σχετικά µικρές 

πόλεις και µεγάλες κωµοπόλεις. Αυτά τα παραδείγµατα επεξηγούν τη σηµασία µετα-

ξύ των µέτρων της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας καθώς επίσης και 

της ευαισθησίας του µοντέλου της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων στην επιλογή 

των µεταβλητών εισροής. 

Οι Cowie και Asenova (1999) εξετάζουν τις Βρετανικές εταιρείες µεταφοράς 

µε λεωφορείο λαµβάνοντας υπόψη τη θεµελιώδη µεταρρύθµιση στην ιδιοκτησία και 

στον κανονισµό. Το σύνολο των εταιρειών διαιρείται σε ιδιωτικές και δηµόσιες επι-

χειρήσεις. Αναλύεται η αλλαγή στη δοµή της ιδιοκτησίας λόγω της ιδιωτικοποίησης, 

και χρησιµοποιείται η περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων για να υπολογίσει τις απο-

δόσεις κλίµακας και την τεχνική αποδοτικότητα, όπως καθορίζεται από µια εκροή και 

τρεις εισροές. Η µελέτη απέδειξε ότι οι εν λόγω εταιρείες παρουσιάζουν µεγάλο έλ-

λειµµα τεχνικής αποδοτικότητας, που µπορεί κατά κύριο λόγο να οφείλεται στην έλ-

λειψη ανταγωνισµού και απεικονίζει την ολιγοπωλιακή δοµή που έχει προκύψει από 

την ιδιωτικοποίηση. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προσδιορίζονται ως πιο αποδοτικές 

κάτι που οφείλεται στους σηµαντικά λιγότερους οργανωτικούς περιορισµούς. Τελικά 

εξάγεται το συµπέρασµα ότι το υψηλό έλλειµµα αποδοτικότητας στις εταιρείες αστι-

κών µεταφορών µε λεωφορείο µπορεί να µην οφείλεται στην ιδιοκτησία, αλλά µάλ-

λον στα χαρακτηριστικά των εταιρειών. 

 

4.5.4 Αεροπορικές µεταφορές 

Ένας άλλος τοµέας που έχει ερευνηθεί µε τη βοήθεια της περιβάλλουσας ανάλυσης 

δεδοµένων είναι αυτός των αεροµεταφορών. Οι µελέτες που διεξήχθησαν αφορούν τη 

λειτουργία τόσο των αερολιµένων όσο και των αεροπορικών εταιρειών. Θα παρουσι-

αστούν συνοπτικά µερικά παραδείγµατα για να δειχθεί η ευρεία εφαρµογή της περι-

βάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων και στην κατηγορία αυτή των µεταφορών.  

Οι Adler και Berechman (2001) πραγµατοποίησαν µια εκτεταµένη µελέτη για 

να εξακριβώσουν την τεχνική αποδοτικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που πα-

ρέχονται από διάφορους αερολιµένες, παράγοντες που βαρύνουν ουσιαστικά κατά τη 

διαδικασία επιλογής των τελευταίων ως κόµβων από τις αεροπορικές εταιρείες. Η µε-

λέτη αυτή πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων 

ενώ τα δεδοµένα της, σε αντίθεση µε παλαιότερες µελέτες που χρησιµοποιούσαν δεδο-

µένα µε υψηλό δείκτη υποκειµενικότητας (καθώς προέρχονταν από τους επιβάτες), 

προήλθαν από λεπτοµερή ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν οι αεροπορικές εταιρείες 

και αφορούν σε ένα µεγάλο αριθµό ευρωπαϊκών και µη αερολιµένων. Η µελέτη κατέ-

δειξε ότι από την οµάδα των δυτικοευρωπαϊκών αεροδροµίων που εξετάσθηκαν, εκείνα 

της Γένοβας, του Μιλάνου και του Μονάχου πέτυχαν υψηλότατες τιµές στην τεχνική 

αποδοτικότητα σε αντίθεση µε τους αερολιµένες Charles de Gaulle (Παρίσι), Ελληνικό 

(Αθήνα) και του αεροδροµίου του Manchester που δεν λειτουργούν αποδοτικά.  

Οι Bailey και Williams (1988) µελέτησαν δώδεκα τοπικούς και εθνικούς αε-

ροµεταφορείς των ΗΠΑ. Για τη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από το 1981 έως 

το 1985. Πιο συγκεκριµένα, ως εισροές χρησιµοποιήθηκαν οι διάφορες εργασίες αε-

ροσκαφών και εδάφους (εργασίες κινήσεως εδάφους, επιβατών, αποσκευών εµπο-

ρευµάτων), εργασίες πωλήσεων και κρατήσεων, εργασίες προσωπικού πτήσεων (πι-

λότοι, µηχανικοί πτήσεων), εργασίες συνοδών πτήσεων, εργασίες συντήρησης, κατα-



 114 

νάλωση καυσίµων και λιπαντικών, κόστος υλικών επισκευής και γενικά έξοδα εκτός 

εργατικών, κόστος ιδιοκτησίας εδάφους και εξοπλισµού, κόστος εξοπλισµού και διά-

φορα γενικά έξοδα. Όλες οι εργασίες µετρήθηκαν σε ώρες, η κατανάλωση καυσίµων 

και λιπαντικών σε γαλόνια ενώ τα διάφορα κόστη σε δολάρια. Από τη µελέτη εξή-

χθησαν χρήσιµα συµπεράσµατα για την επίδραση διάφορων στρατηγικών στην απο-

δοτικότητα της κάθε εταιρείας καθώς και για τον τρόπο µε τον οποίο συσχετίζεται η 

αποδοτικότητα µε την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας. 

Οι Bazargan, και Vasigh (2003) ανάλυσαν την αποδοτικότητα 45 αµερικανι-

κών αερολιµένων διαφόρου µεγέθους. Οι Gillen και Lall (2001) εκτίµησαν την απο-

δοτικότητα 22 αµερικανικών αερολιµένων µε σκοπό να βοηθήσουν τους υπεύθυνους 

να υιοθετήσουν πιο αποδοτικές στρατηγικές διαχείρισης. Οι Pels et al. (2003) εξετά-

ζουν τις αποδοτικότητες των Ευρωπαϊκών αερολιµένων και συµπεραίνουν πως υπάρ-

χουν ελλείψεις σε αυτές. Τέλος, ο Parker (1999) µελετά την απόδοση της πρώην Βρε-

τανικής αρχής αερολιµένων (BAA) πριν και µετά από την ιδιωτικοποίησή της.  

 

4.5.5 Θαλάσσιες µεταφορές 

Οι λιµένες αποτελούν ζωτικής σηµασίας παράγοντα στην αλυσίδα των εµπορικών 

συναλλαγών και συνεπώς η αποδοτικότητά τους είναι σηµαντικός παράγοντας στην 

ανταγωνιστικότητα µιας περιοχής.  

O Tongzon (2001) πραγµατοποίησε µια σύγκριση της τεχνικής αποδοτικότη-

τας µεταξύ λιµένων εφαρµόζοντας την περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων. Ειδικότε-

ρα, η µελέτη προσδιόρισε την αποδοτικότητα σε τέσσερις αυστραλιανούς και δώδεκα 

άλλους διεθνείς λιµένες που χρησιµοποιούν εµπορευµατοκιβώτια. Η µελέτη απέδειξε 

ότι οι λιµένες της Μελβούρνης, του Ρότερνταµ, της Γιοκοχάµα και της Οσάκα είναι 

οι λιγότερο αποδοτικοί, τόσο µε την υπόθεση της κλίµακας σταθερών αποδόσεων 

(CRS) όσο και µε την υπόθεση της κλίµακας µεταβλητών αποδόσεων (VRS). Ως βα-

σικότεροι λόγοι της ανεπαρκούς λειτουργίας τους αναφέρονται οι µεγάλες ελλείψεις 

σε προβλήτες και τερµατικούς σταθµούς για εµπορευµατοκιβώτια καθώς και η έλλει-

ψη εργατικού δυναµικού. Η µελέτη παρουσιάζει επίσης ορισµένα συµπεράσµατα για 

την τακτική που θα πρέπει να ακολουθούν τα λιµάνια και προτείνει µερικά πεδία για 

µελλοντική έρευνα.  

Οι Cullinane et al (2005) διερεύνησαν τη σχέση ανάµεσα στην ιδιωτικοποίηση 

των λιµένων και την αύξηση της τεχνικής αποδοτικότητας των εµπορευµατικών δρα-

στηριοτήτων τους χρησιµοποιώντας την περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων και απέ-

δειξαν ότι η ενεργότερη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα σε αυτές δεν συνεπάγεται 

αυτοµάτως και βελτίωση της παραγωγικότητας. Οι Budria et al. (1999), χρησιµοποι-

ώντας την περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων, παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα µιας 

µελέτης της σχετικής αποδοτικότητας όλων των ισπανικών λιµενικών αρχών κατά τη 

διάρκεια της περιόδου 1993-1997. 

Οι Bonilla et al. (2002) εξετάζουν την αποδοτικότητα κυκλοφορίας των προ-

ϊόντων στο ισπανικό σύστηµα λιµένων. Οι Turner et al. (2004) µετρούν την αύξηση 

της παραγωγικότητας των θαλάσσιων λιµένων της Βόρειας Αµερικής από το 1984 ως 

το 1997 και συµπεραίνουν πως η παραγωγικότητα σχετίζεται µε τον αριθµό των σι-

δηροδρόµων που συνδέουν ένα λιµάνι. Τέλος, ο Barros (2003) αναλύει την τεχνική 

αποδοτικότητα των πορτογαλικών θαλάσσιων λιµένων. Ανάλογα µε τη διοικητική 

πολιτική που υιοθετείται από τη διεύθυνση, µπορούν να προκληθούν βελτίωση ή χει-

ροτέρευση της αποδοτικότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

 

Εφαρµογή της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων για τον 

προσδιορισµό της απόδοσης των αστικών συγκοινωνιών 
 

 

5.1  Μέτρηση της απόδοσης και τεχνική αποδοτικότητα 
 

Για την αποτίµηση της απόδοσης των διαφόρων λεωφορειακών γραµµών του Οργα-

νισµοί Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης θα χρησιµοποιηθεί η έννοια της τεχνι-

κής αποδοτικότητας, που αναλύθηκε στην §4.1. Οι λόγοι που προκρίθηκε η αποδοτι-

κότητα, και πιο συγκεκριµένα η τεχνική αποδοτικότητα, για τη µέτρηση της απόδο-

σης είναι οι εξής: 

α. Η αποδοτικότητα αναφέρεται στο βαθµό χρησιµοποίησης των εισροών ώστε 

να µεγιστοποιηθούν οι παραγόµενες εκροές, δηλαδή η µέτρηση της περι-

κλείει µια σύγκριση ανάµεσα στον παρατηρούµενο και στο βέλτιστο συνδυ-

ασµό των τιµών των εισροών και των εκροών. Κατά συνέπεια η έννοια της 

αποδοτικότητας δεν έρχεται σε αντίθεση µε την ικανοποίηση άλλων στόχων 

(χρηµατο-οικονοµικοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί, κ.λπ.) τους οποίους 

µπορεί να επιδιώκει µια επιχείρηση µεταφορών. Μάλιστα, σύµφωνα και µε 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η (τεχνική) αποδοτικότητα αποτελεί το µόνο α-

ντικειµενικό σκοπό µιας επιχείρησης που δεν εµποδίζει την επίτευξη και άλ-

λων στόχων (χρηµατο-οικονοµικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, κ.λπ.), 

(European Commission, 1999). 

β. Η αποδοτικότητα παρουσιάζει πολύ µικρότερα προβλήµατα διαθεσιµότητας 

και αξιοπιστίας δεδοµένων. Τα απαιτούµενα για τη µέτρηση της δεδοµένα εί-

ναι ποσότητες εισροών και εκροών εύκολα µετρήσιµες και εποµένως ευρέως 

διαθέσιµες στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Τα εν λόγω στοι-

χεία είναι πολύ πιο αξιόπιστα από ότι οικονοµικά στοιχεία ή στοιχεία ποιότη-

τας των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

γ. Βασικός στόχος των επιχειρήσεων µεταφορών είναι (ή θα πρέπει να είναι) η 

διεύρυνση του µεταφορικού (επιβατικού και εµπορευµατικού) τους έργου και, 

παράλληλα, η οικονοµική εξυγίανσή τους. Εξάλλου, η οικονοµική εξυγίανση 

µιας επιχειρήσεων µεταφορών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη βιώσιµη 

ανάπτυξή της και την υλοποίηση των επιµέρους στόχων της. Ο στόχος της 

αύξησης του µεταφορικού έργου εκφράζεται σαφώς και µε τον καλύτερο δυ-

νατό τρόπο από την έννοια της αποδοτικότητας. 

δ. Η µέτρηση της αποδοτικότητας κατανοµής δεν είναι πάντοτε εφικτή καθώς  

τα µεγέθη που καθορίζουν την τιµή της (τεχνολογική ανάπτυξη του µετρού-

µενου συστήµατος, τιµές αγοράς των εισροών και των εκροών) στις περισσό-

τερες των περιπτώσεων δεν είναι εύκολα µετρήσιµα. 
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5.2  Μεθοδολογία µέτρησης της τεχνικής αποδοτικότητας 
 

Η µέτρηση της τεχνικής αποδοτικότητας των διαφόρων λεωφορειακών γραµµών του 

Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης θα γίνει µε χρησιµοποίηση της 

Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε 

αυτή η τεχνική ανάλυσης της τεχνικής αποδοτικότητας συνοψίζονται στους εξής: 

α. Η φύση των αστικών µεταφορών, καθώς οι επιχειρήσεις αστικών µεταφορών 

χρησιµοποιούν ένα µεγάλο αριθµό πόρων (δίκτυο λεωφορειακών γραµµών, 

λεωφορεία, προσωπικό, ενέργειας, κ.λπ.) για να εξυπηρετούν το µεταφορικό 

έργο. Το γεγονός αυτό αποτελεί, όπως έχει αναφερθεί, ένα από τα βασικά 

πλεονεκτήµατα της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων καθώς η µέθοδος 

µπορεί να διαχειρίζεται ταυτόχρονα πολλαπλές εισροές και εκροές, ακόµα και 

όταν αυτές εκφράζονται σε διαφορετικές µονάδες µέτρησης, όπως ακριβώς 

στην περίπτωσή µας. 

β. Η µέθοδος της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων δεν απαιτεί τον προσδι-

ορισµό της συνάρτησης παραγωγής, εγχείρηµα εξαιρετικά δύσκολο λόγω των 

πολύ µεγάλων διαφορών στην οργάνωση, τη λειτουργία, το επίπεδο της τε-

χνολογίας και το µέγεθος επιχειρήσεων µεταφορών. 

γ. Παρέχει ένα συγκριτικό δείκτη αποδοτικότητας των µονάδων που αξιολογεί, 

δηλαδή χαρακτηρίζεται από ένα µόνο µέγεθος, διευκολύνοντας έτσι τη σύ-

γκριση µεταξύ των επιλεγµένων λεωφορειακών συνδέσεων. 

δ. Έχει χρησιµοποιηθεί σε πολύ µεγάλο αριθµό ερευνών και εργασιών στον το-

µέα των µεταφορών, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. 

 

Για τη µέτρηση επιλέχθηκαν µεταξύ των διαφόρων µοντέλων της Περιβάλ-

λουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων τα δύο πιο βασικά: Το µοντέλο CCR, που υποθέτει 

σταθερή κλίµακα αποδόσεων (Constant Returns to Scale (CRS)) και χρησιµεύει για 

µακροπρόθεσµες προβλέψεις και το µοντέλο BCC, που υιοθετεί µεταβλητή κλίµακα 

αποδόσεων (Variable Returns to Scale (VRS)) και είναι χρήσιµο για βραχυπρόθεσµες 

προβλέψεις. Η χρήση και των δύο µοντέλων υπαγορεύθηκε από την ανάγκη µιας 

σφαιρικότερης και πιο ενδελεχούς προσέγγισης της έλλειψης αποδοτικότητας στις µη 

αποδοτικές λεωφορειακές συνδέσεις.  

Για την εφαρµογή των µοντέλων επιλέχθηκε ο προσανατολισµός των εκροών 

για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπό εξέταση λεωφορειακών γραµµών. Η 

εκλογή του προσανατολισµού αυτού υπαγορεύθηκε από το βασικό ζητούµενο της 

κοινοτικής πολιτικής αστικών µεταφορών που, όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κε-

φάλαιο, είναι η αύξηση του µεριδίου των δηµόσιων µέσων µεταφορών (δηλαδή η αύ-

ξηση των εκροών) µε παράλληλη οικονοµική εξυγίανση τους. Γενικότερα, και σε ό,τι 

αφορά στην εκλογή του προσανατολισµού, θα πρέπει να τονισθούν τα εξής: 

• Τα µοντέλα καταλήγουν στις ίδιες περιβάλλουσες επιφάνειες και εποµένως 

στις ίδιες ακριβώς αποδοτικές λεωφορειακές γραµµές, είτε επιλεγεί ο ένας είτε 

ο άλλος προσανατολισµός. Αυτό που µπορεί να διαφέρει είναι οι τιµές της 

αποδοτικότητας των µη αποδοτικών γραµµών. Για το λόγο αυτό, και επειδή 

ενδιαφέρει η αύξηση του µεριδίου των αστικών µεταφορών, είναι ο προσανα-

τολισµός εκροών που περιγράφει καλύτερα το ζητούµενο. 
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• Οι περισσότερες επιχειρήσεις αστικών µεταφορών αποτελούν δηµόσιες επι-

χειρήσεις. Το γεγονός αυτό περιορίζει σηµαντικά τη δυνατότητα ελέγχου και 

προσαρµογής των εισροών τους. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το απασχο-

λούµενο προσωπικό είναι πολύ συχνά πλεονάζον ενώ τυχόν προσπάθεια µεί-

ωσής του συναντά αντιδράσεις. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις αστικών µεταφορών 

έχουν µεγαλύτερο έλεγχο στο µεταφορικό τους έργο και στον αριθµό δροµο-

λογίων (δηλαδή στις εκροές) µέσω της τιµολογιακής πολιτικής εισιτηρίων και 

των περιβαλλοντικών πολιτικών για µείωση της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου 

στις αστικές µετακινήσεις.  

 

Η εφαρµογή της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων θα γίνει ως εξής: 

� Αρχικά µε τη βοήθεια µεθόδων του γραµµικού προγραµµατισµού, η τεχνική 
προσδιορίζει, και για τα δύο µοντέλα, τη µέγιστη τιµή της σχέσης µεταξύ των 

εκροών κάθε λεωφορειακής γραµµής και των εισροών που χρησιµοποιούνται 

στην παραγωγή αυτών των εκροών. Ο αποκτηθείς δείκτης αποδοτικότητας για 

κάθε λεωφορειακή γραµµή είναι σχετικός, δεδοµένου ότι διαµορφώνεται σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες γραµµές που εξετάζονται. 

� Ταυτόχρονα µε τον υπολογισµό της τιµής της σχετικής αποδοτικότητας κάθε 
λεωφορειακής γραµµής για τα δύο µοντέλα (CCR, BCC), µπορούν να προσδιο-

ρισθούν οι αντίστοιχες τιµές της αποδοτικότητας κλίµακας (scale efficiency). 

Αυτό συµβαίνει διότι οι αποδοτικότητες των δύο µοντέλων συνδέονται µε τη 

σχέση: CRS efficiency = VRS efficiency × Scale Efficiency.  

� Από τα εξαγόµενα αποτελέσµατα προκύπτουν τόσο οι λεωφορειακές γραµµές 
που λειτουργούν αποδοτικά (όπου η τιµή της σχετικής αποδοτικότητας ισού-

ται µε 100%) όσο και εκείνες που λειτουργούν µη αποδοτικά (όπου η τιµή της 

σχετικής αποδοτικότητας είναι µικρότερη του 100%). Στις µη αποδοτικές λε-

ωφορειακές γραµµές, η διαφορά µεταξύ του 100% και της παρατηρούµενης 

µέτρησης αναφέρει το ποσοστό πιθανής απώλειας λόγω συγκεκριµένου τύπου 

έλλειψης αποδοτικότητας.  

 

5.3  Επιλογή εισροών και εκροών 
 

5.3.1. Πηγή δεδοµένων 

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του Οργα-

νισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, αναφέρονται σε ετήσια βάση και πε-

ριλαµβάνουν τα εξής στοιχεία: 

� αριθµό λεωφορείων ανά λεωφορειακή γραµµή, 

� αριθµό δροµολογίων ανά λεωφορειακή γραµµή, 

� µήκος λεωφορειακών γραµµών, 

� αριθµό προσφερόµενων θέσεων ανά λεωφορειακή γραµµή, 

� αριθµό ακυρωθέντων εισιτηρίων ανά λεωφορειακή γραµµή. 

 

Επίσης, από επεξεργασία των διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων µπορούν να 

προσδιορισθούν και τα εξής στατιστικά στοιχεία:  
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• απασχολούµενο προσωπικό ανά λεωφορειακή γραµµή, εκφρασµένο σε αν-

θρωπο-ώρες ανά λεωφορειακή γραµµή ετησίως, 

• κατανάλωση καυσίµων ανά λεωφορειακή γραµµή ετησίως. 

 

5.3.2. Επιλογή των Μονάδων Λήψης Απόφασης και του χρονικού διαστήµατος 

Ως µονάδες λήψης απόφασης για την εφαρµογή της µεθόδου της Περιβάλλουσας Α-

νάλυσης ∆εδοµένων χρησιµοποιούνται οι λεωφορειακές γραµµές για τις οποίες υπάρ-

χουν διαθέσιµα πλήρη στατιστικά στοιχεία. 

Η χρονική περίοδος για την οποία θα εφαρµοσθεί η Περιβάλλουσας Ανάλυ-

σης ∆εδοµένων και θα αξιολογηθούν οι διάφορες λεωφορειακές γραµµές είναι το έ-

τος 2006, το οποίο είναι το πλέον πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα 

πλήρη στατιστικά στοιχεία. 

 

5.3.3. Εισροές και εκροές της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων 

Τα αποτελέσµατα της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων εξαρτώνται, όπως ανα-

φέρθηκε κατά την παρουσίαση και ανάπτυξη της µεθόδου και των µοντέλων της, από 

τις εισροές και εκροές που επιλέγονται αλλά και από την αξιοπιστία των δεδοµένων. 

Είναι εποµένως ιδιαίτερα σηµαντική η επιλογή των µεγεθών που προσαρµόζονται 

καλύτερα στους στόχους της ανάλυσης. Η επιλογή των εισροών και των εκροών 

πραγµατοποιήθηκε συνεκτιµώντας:  

α. την ευρύτατη χρησιµοποίηση τους στις διεθνείς και εθνικές µελέτες σχετικά 

µε την αποδοτικότητα των µεταφορών και των επιµέρους µεταφορικών συ-

στηµάτων και τη συνεπακόλουθη γενικευµένη αποδοχή τους, 

β. τη διαθεσιµότητα και την αξιοπιστία των στατιστικών δεδοµένων.  

 

5.3.3.1. Εισροές 

Οι εισροές είναι τα µεγέθη µέτρησης που αντιπροσωπεύουν τους παράγοντες που 

χρησιµοποιούνται για να πραγµατοποιηθεί η παραγωγή των µεταφορικών υπηρεσιών 

και αποτελούν θεµελιώδη στοιχεία για να αξιολογηθεί η απόδοση, η αποτελεσµατικό-

τητα και η αποδοτικότητα των υπηρεσιών και πολιτικών. Για την εφαρµογή της µε-

θόδου επιλέχθηκαν οι εξής εισροές, (Πίνακας 5.1): 

α. Ο αριθµός λεωφορείων που πραγµατοποιούν δροµολόγια ανά λεωφορειακή 

γραµµή. Καθώς ο αριθµός των οχηµάτων είναι διαφορετικός για τις καθηµε-

ρινές και διαφορετικός για τα Σαββατοκύριακα, προσδιορίσθηκε ο µέσος α-

ριθµός χρησιµοποιούµενων οχηµάτων ηµερησίως ανά λεωφορειακή γραµµή, 

σύµφωνα µε τη σχέση: 

(261×αριθµό λεωφορείων τις καθηµερινές + 52×αριθµό λεωφορείων το Σάβ-
βατο + 52×αριθµό λεωφορείων την Κυριακή ) / 365. 

β. Τις καταναλισκόµενες ανθρωπο-ώρες ετησίως ανά λεωφορειακή γραµµή. Για 

τον υπολογισµό των ανθρωπο-ωρών ελήφθη υπόψη, σύµφωνα µε τους υπευ-

θύνους του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, εργασία 7,5 

ωρών ανά ηµέρα και ανά εργαζόµενο. 
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Πίνακας 5.1. Εισροές και εκροές της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων. 

2 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. (Μέσω Εγνατίας) 9,15 54.375 36.161 788.810 3.589.675

3 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. (Ν.Σ.Σ.) 18,72 109.133 66.478 1.444.301 8.452.837

5 Ν. Κρήνη - Βενιζέλου 13,80 84.870 55.212 1.231.150 5.746.215

6 Καλαµαριά - Βενιζέλου 10,58 67.275 39.185 864.438 3.895.575

7 Αγ. Ιωαννης - Πανεπιστήµιο 7,93 43.410 26.711 552.464 1.914.944

8 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Κ.Τ.Ε.Λ. 10,65 62.970 40.391 869.425 3.733.452

9 Λαχαναγορά - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 3,72 24.645 13.909 420.496 258.233

10 Χαριλάου - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 16,44 97.403 48.422 908.534 8.529.778

11 Πυλαία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 11,22 61.410 34.631 688.296 2.854.280

12 Κ. Τούµπα - Παλιός Σιδηρ. Σταθµ.. 14,66 89.580 49.148 1.055.844 4.379.140

14 Άνω Τούµπα - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 14,87 90.750 43.255 849.076 7.241.268

15 40 Εκκλησιές 10,15 60.240 30.152 569.893 1.379.036

16 Ευαγγελίστρια 6,51 40.290 21.328 411.172 843.701

17 Τριανδρία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 9,07 49.680 24.777 478.584 2.628.960

18 Κορδελιό - Άγιοι Ανάργυροι 4,00 21.900 15.073 336.384 471.804

19 Ελευθέρια - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 5,57 32.468 14.783 465.089 2.349.415

20 Μενεµένη - Ερµού 9,43 53.978 27.284 522.288 2.046.533

21 Εύοσµος - Αριστοτέλους 8,72 52.410 27.518 544.816 1.905.480

23 Αγ. Ανάργυροι - Βενιζέλου 9,58 57.105 27.337 509.563 2.071.064

24 Χίλια ∆ένδρα - Βενιζέλου 3,50 19.163 9.969 191.053 358.603

25 Νεαπολη - Βενιζέλου 11,15 65.715 33.569 653.013 3.310.541

26 Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας 8,58 51.630 25.168 497.753 2.091.030

27 Σταυρούπολη - Πανεπιστήµιο 13,15 79.800 42.100 874.257 4.652.981

28 Συκιές –Βενιζέλου 7,72 46.935 21.331 422.402 1.799.111

29 Πολίχνη - Αριστοτέλους 7,65 46.545 22.345 463.671 1.904.508

30 Αποθήκη - Τριανδρία 9,50 55.935 28.172 550.800 2.294.057

31 Βούλγαρη - Κ.Τ.Ε.Λ. 16,51 95.040 62.386 1.313.783 8.231.450

32 Κάτω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 13,87 83.715 45.318 902.680 5.061.532

33 Αγ. Παντελεηµων - Βενιζέλου 8,65 52.020 28.386 606.700 2.131.879

34 Άνω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 11,15 62.978 35.673 751.367 3.458.782

35 Μετέωρα – Πλατεία Ελευθερίας 6,51 40.290 21.052 411.837 1.269.478

36 Βούλγαρη - Ζώνη Καινοτοµίας 2,00 10.950 8.549 275.283 314.681

37 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Κρυονερι 5,51 34.815 17.275 336.403 1.321.707

38 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. – Ευκαρπία 6,50 35.595 23.825 507.088 1.299.602

39 Κηφισιά – ∆ικαστήρια 10,36 61.410 34.668 700.601 3.075.474

40 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Καλοχώρι 4,72 25.815 17.062 477.333 566.921

41 Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου 2,00 10.950 6.689 201.663 275.293

42 Ελευθέριο - Κοιµητήρια 1,00 5.475 3.860 97.273 54.476

51 Σινδος - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 6,72 41.460 29.457 877.955 998.577

52 Τ.Ε.Ι. - Κ.Τ.Ε.Λ. 7,01 38.355 31.588 1.081.737 2.220.002

53 Τοπικό Σινδου 1,00 5.475 3.699 119.574 65.914

54 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ιωνία 7,29 43.815 26.551 695.574 1.274.705

56 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ωραιοκαστρο 8,72 52.410 35.232 883.677 2.000.834

57 Χορτιάτης - Ερµού 10,58 62.580 38.555 949.620 2.154.388

58 Πανόραµα - Βενιζέλου 10,58 62.580 42.473 1.092.678 2.685.703

60 Πανόραµα - Νέο Πανόραµα 2,00 10.950 6.873 176.295 142.371

64 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Φίλυρο 3,01 21.120 13.300 289.742 540.916

66 Χαριλάου - Θέρµη 3,86 25.815 15.052 462.686 925.057

67 Α.Σ. ΙΚΕΑ -Τριάδι 3,00 16.425 12.065 459.518 430.597

69 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Επανοµή 5,01 32.070 23.397 941.843 656.440

72 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέα Μηχανιώνα 9,86 58.665 48.969 1.644.471 2.301.765

76 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Αγγελοχώρι 2,00 10.950 7.951 302.572 139.214

77 Νέα Μηχανιώνα- Επανοµή 1,00 5.475 4.397 143.226 76.295

78 Κ.Τ.Ε.Λ. - Αεροδρόµιο 4,00 21.900 16.013 460.776 642.270

80 Θεσσαλονίκη - Μαλγαρα 4,86 26.595 24.101 773.737 480.965

81 Θεσσαλονίκη - Κουφαλια 11,72 66.488 66.051 2.523.443 984.507

82 Θεσσαλονίκη - Καλλιθέα 2,00 10.950 7.951 267.563 222.725

83 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδάς 6,00 32.850 28.398 771.720 559.138

84 Θεσσαλονίκη - Μελισσοχωρι 2,86 17.993 12.995 454.331 267.916

86 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδίκια 3,86 21.120 18.526 759.194 292.902

87 Θεσσαλονίκη - Βασιλικά 3,86 23.468 14.042 530.132 408.906

88 Θεσσαλονίκη - Μεσηµέρι 3,00 16.425 21.145 784.349 241.932

90 Κουφάλια - Μάλγαρα 2,00 10.950 8.507 303.041 91.321

91 Τοπικό Λαγκαδά 1,00 5.475 4.494 171.258 96.175

Μονάδα Λήψης Απόφασης                                                                   

(λεωφορειακή γραµµή)

Εισροές Εκροές

Αριθµός οχηµάτων 

ανά ηµέρα                                              

(µέση τιµή ετησίως)

Ανθρωπο-ώρες 

εργασίας ανά 

έτος

Ετήσια 

κατανάλωση 

καυσίµων                                           

(σε m
3
)

∆ιανυθέντα 

οχηµατο-

χιλιόµετρα 

ετησίως

Μεταφερόµενοι 

επιβάτες
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γ.  Την κατανάλωση καυσίµων ετησίως ανά λεωφορειακή γραµµή. Για τον προσ-

διορισµό των καταναλωθέντων καυσίµων ανά λεωφορειακή γραµµή χρησιµο-

ποιήθηκε η σχέση, (Taniguchi et al., 2001): 

7,6111008,000,13
4,716 2 +⋅+⋅−= VV

V
fc  

όπου fc η κατανάλωση καυσίµων (σε cm
3
/km) και V η µέση ταχύτητα κίνησης 

των λεωφορείων (σε km/h). Η παραπάνω σχέση ισχύει µόνο για τον προσδιο-

ρισµός της κατανάλωσης καυσίµων αστικών λεωφορείων. 

Η µέση ταχύτητα των λεωφορείων, ανά λεωφορειακή γραµµή, δίνεται στον 

Πίνακα 2.5. 

 

5.3.3.2. Εκροές 

Οι εκροές προσµετρούν το παραγόµενο έργο µιας επιχειρησιακής µονάδας. Για την 

εφαρµογή της µεθόδου επιλέχθηκαν οι εξής εκροές, (Πίνακας 5.1): 

α. Τα διανυθέντα οχηµατοχιλιόµετρα ανά λεωφορειακή γραµµή, που είναι ο α-

ριθµός χιλιοµέτρων που διανύουν τα λεωφορεία ανά λεωφορειακή σύνδεση 

ετησίως. 

β. Οι µεταφερόµενοι επιβάτες ανά λεωφορειακή γραµµή. 

 

5.4  Εφαρµογή της µεθόδου της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων 
 

5.4.1. Χρησιµοποιούµενο λογισµικό σε Η/Υ 

Για την εφαρµογή της µεθόδου της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων χρησι-

µοποιήθηκαν τα λογισµικά xlDEA 2.0 και EMS (Efficiency Measurement System) 

version 1.3.0. 

 

5.4.2. Σενάρια µέτρησης της απόδοσης 

∆ιαµορφώθηκαν τρία διαφορετικά σενάρια αξιολόγησης των διαφόρων λεωφορει-

ακών γραµµών του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης:  

1. Το πρώτο σενάριο αφορά τη µέτρηση της γενικής απόδοσης και πραγµατοποι-
είται µε την εφαρµογή τριών διαφορετικών υποθέσεων, (Σχήµα 5.1): 

i. υπό σταθερές αποδόσεις κλίµακας (constant returns to scale) που αντανα-

κλούν τη µακροχρόνια περίοδο παραγωγής των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

(∆είκτης 1), 

ii. υπό µεταβλητές αποδόσεις κλίµακας (variable returns to scale), που αντα-

νακλούν τη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής των παρεχόµενων υπηρε-

σιών, µε προσανατολισµό τη µεγιστοποίηση των εκροών διατηρώντας 

σταθερές τις εισροές (output maximization), (∆είκτης 2), 

iii. υπό µεταβλητές αποδόσεις κλίµακας (variable returns to scale), µε προσα-

νατολισµό την ελαχιστοποίηση των εισροών διατηρώντας σταθερές τις 

εκροές (input minimization), (∆είκτης 3). 
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ΣυνολικήΣυνολική

απόδοσηαπόδοση

ΕισροέςΕισροές::

• αριθµός οχηµάτων

• ανθρωπο-ώρες

εργασίας

• κατανάλωση

καυσίµων

ΕκροέςΕκροές::

• οχηµατοχιλιόµετρα

• µεταφερόµενοι

επιβάτες

Σταθερές

αποδόσεις κλίµακας

(constant returns to scale) 

∆είκτης∆είκτης 11

Μεταβλητές

αποδόσεις κλίµακας

(variable returns to scale) 

∆είκτης∆είκτης 22

Ελαχιστοποίηση

εισροών

Μεγιστοποίηση

εκροών

∆είκτης∆είκτης 33

 

Σχήµα 5.1. Μέτρηση της συνολικής απόδοσης των διαφόρων λεωφορειακών γραµµών του 

Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης µε τη µέθοδο της περιβάλλουσας Ανά-

λυσης ∆εδοµένων.  

 

 

Και οι τρεις υποθέσεις µπορούν να εφαρµοστούν καθώς στη συγκεκριµένη 

περίπτωση εξετάζεται η γενική απόδοση των γραµµών που µπορεί να µελετη-

θεί από διάφορες πλευρές. 

2. Το σενάριο για την µέτρηση της αποδοτικότητας εκτελείται µε την εφαρµογή 
της υπόθεσης µεταβλητών αποδόσεων κλίµακας (variable returns to scale), µε 

προσανατολισµό την ελαχιστοποίηση των εισροών διατηρώντας σταθερές τις 

εκροές (input minimization), (∆είκτης 4), (Σχήµα 5.2). Η εφαρµογή της συ-

γκεκριµένης υπόθεσης επιλέγεται διότι η αποδοτικότητα µετριέται για µια συ-

γκεκριµένη χρονική περίοδο και, ασφαλώς, επηρεάζεται από τις αλλαγές των 

ποσοτήτων των εισροών ή των εκροών. Ο προσανατολισµός προς την ελαχι-

στοποίηση των εισροών συνάδει περισσότερο µε τα χαρακτηριστικά της µέ-

τρησης της αποδοτικότητας. 

3. Το σενάριο για την µέτρηση της αποτελεσµατικότητας εκτελείται µε την εφαρ-
µογή της υπόθεσης µεταβλητών αποδόσεων κλίµακας (variable returns to 

scale) και µε προσανατολισµό τη µεγιστοποίηση των εκροών διατηρώντας 

σταθερές τις εισροές (output maximization), (∆είκτης 5), (Σχήµα 5.2). Η ε-

φαρµογή της συγκεκριµένης υπόθεσης επιλέγεται για τους ίδιους λόγους µε 

πριν αλλά αυτή τη φορά ο προσανατολισµός είναι προς την αύξηση των ε-

κροών. Γεγονός που δικαιολογείται από την άµεση σχέση της αποτελεσµατι-

κότητας µε τη χρησιµοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
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ΑποδοτικότηταΑποδοτικότητα

ΕισροέςΕισροές::

• αριθµός οχηµάτων

• ανθρωπο-ώρες

εργασίας

• κατανάλωση

καυσίµων

ΕκροέςΕκροές::

• οχηµατοχιλιόµετρα

Μεταβλητές

αποδόσεις κλίµακας

(variable returns to scale)

∆είκτης∆είκτης 44

Ελαχιστοποίηση

εισροών

ΑποτελεσµατικότηταΑποτελεσµατικότητα

ΕισροέςΕισροές::

• αριθµός οχηµάτων

• ανθρωπο-ώρες

εργασίας

• κατανάλωση

καυσίµων

ΕκροέςΕκροές::

• µεταφερόµενοι

επιβάτες

Μεταβλητές

αποδόσεις κλίµακας

(variable returns to scale)

∆είκτης∆είκτης 55

Μεγιστοποίηση

εκροών

 

Σχήµα 5.2. Μέτρηση της αποδοτικότητας (αριστερά) και της αποτελεσµατικότητας (δεξιά) 

των διαφόρων λεωφορειακών γραµµών του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλο-

νίκης µε τη µέθοδο της περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων.  

 

 

5.4.3. Αποτελέσµατα της µεθόδου Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων 

Στον Πίνακα 5.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµέ-

νων σε ό,τι αφορά τη γενική απόδοση, την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότη-

τα των διαφόρων λεωφορειακών γραµµών (µονάδες λήψης απόφασης) του Οργανι-

σµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. 

Από την παρουσίαση των αποτελεσµάτων είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξα-

χθούν ασφαλή συµπεράσµατα, καθώς πρέπει να γίνει αξιολόγηση ταυτοχρόνως 5 δι-

αφορετικών δεικτών. Ωστόσο, οι τιµές που λαµβάνουν οι δείκτες αυτοί για τις διάφο-

ρες µονάδες λήψης απόφασης συσχετίζονται µεταξύ τους, (Πίνακας 5.3). Συνεπώς 

είναι δυνατό οι τρεις πρώτοι δείκτες (δείκτης 1, δείκτης 2, δείκτης 3), που εκφράζουν 

τη συνολική απόδοση των µονάδων λήψης απόφασης και συσχετίζονται µεταξύ τους 

µε πολύ υψηλούς συντελεστές συσχέτισης (ρ≥0,93), να συνενωθούν σε ένα δείκτη 
(δείκτης Α) που προκύπτει ως η µέση τιµή των δεικτών 1, 2, 3 και που εκφράζει τη 

συνολική απόδοση των µονάδων λήψης απόφασης, (Πίνακας 5.4). 

Στον Πίνακα 5.4 και Σχήµατα 5.3, 5.4 και 5.5 δίνεται η συνολική απόδοση, η 

αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα αντίστοιχα των διαφόρων λεωφορειακών 

γραµµών (µονάδες λήψης απόφασης) του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσα-

λονίκης, όπως προέκυψαν µε τη µέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων. 
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Πίνακας 5.2. Αποτελέσµατα της µεθόδου της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων. 

Ελαχιστοποίηση 

εισροών

Μεγιστοποίηση 

εκροών
∆είκτης 1 ∆είκτης 2 ∆είκτης 3 ∆είκτης 4 ∆είκτης 5

2 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. (Μέσω Εγνατίας) 93,1% 88,1% 86,0% 53,4% 73,3%

3 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. (Ν.Σ.Σ.) 97,1% 100,0% 100,0% 55,6% 99,1%

5 Ν. Κρήνη - Βενιζέλου 95,5% 91,6% 91,5% 56,5% 76,7%

6 Καλαµαριά - Βενιζέλου 91,1% 83,8% 80,7% 54,4% 63,2%

7 Αγ. Ιωαννης - Πανεπιστήµιο 78,7% 65,8% 49,7% 50,9% 13,2%

8 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Κ.Τ.Ε.Λ. 89,3% 81,0% 76,2% 53,2% 56,3%

9 Λαχαναγορά - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 85,6% 75,9% 67,2% 75,1% 87,7%

10 Χαριλάου - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 100,0% 100,0% 100,0% 46,5% 100,0%

11 Πυλαία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 78,9% 65,7% 58,2% 48,6% 16,8%

12 Κ. Τούµπα - Παλιός Σιδηρ. Σταθµ.. 83,9% 77,2% 74,6% 53,9% 27,5%

14 Άνω Τούµπα - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 98,2% 97,8% 98,0% 48,4% 95,3%

15 40 Εκκλησιές 68,6% 52,3% 21,8% 46,5% 31,9%

16 Ευαγγελίστρια 68,5% 52,7% 10,5% 47,9% 32,1%

17 Τριανδρία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 81,9% 70,1% 61,0% 47,7% 44,3%

18 Κορδελιό - Άγιοι Ανάργυροι 73,4% 59,2% 28,3% 56,0% 60,2%

19 Ελευθέρια - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 100,0% 100,0% 100,0% 77,8% 100,0%

20 Μενεµένη - Ερµού 73,0% 57,6% 43,8% 47,2% 78,6%

21 Εύοσµος - Αριστοτέλους 74,1% 59,0% 43,6% 48,7% 73,7%

23 Αγ. Ανάργυροι - Βενιζέλου 72,1% 56,3% 41,6% 46,0% 75,8%

24 Χίλια ∆ένδρα - Βενιζέλου 67,7% 55,1% 7,9% 49,8% 40,9%

25 Νεαπολη - Βενιζέλου 81,1% 69,3% 64,8% 47,6% 30,2%

26 Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας 75,8% 61,1% 50,1% 48,8% 0,6%

27 Σταυρούπολη - Πανεπιστήµιο 88,0% 80,7% 79,7% 51,3% 55,3%

28 Συκιές –Βενιζέλου 75,3% 60,7% 45,8% 49,2% 2,5%

29 Πολίχνη - Αριστοτέλους 77,5% 63,5% 52,5% 51,3% 8,5%

30 Αποθήκη - Τριανδρία 75,3% 60,4% 51,1% 48,1% 94,9%

31 Βούλγαρη - Κ.Τ.Ε.Λ. 100,0% 100,0% 100,0% 53,6% 99,0%

32 Κάτω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 88,4% 80,1% 78,3% 49,3% 59,3%

33 Αγ. Παντελεηµων - Βενιζέλου 78,6% 64,8% 56,1% 52,4% 99,5%

34 Άνω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 84,9% 74,5% 71,6% 51,4% 44,7%

35 Μετέωρα – Πλατεία Ελευθερίας 72,1% 57,0% 26,6% 48,6% 55,5%

36 Βούλγαρη - Ζώνη Καινοτοµίας 91,1% 86,5% 83,6% 81,6% 9,8%

37 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Κρυονερι 75,4% 62,9% 35,3% 48,8% 6,6%

38 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. – Ευκαρπία 76,4% 62,3% 38,9% 52,5% 80,0%

39 Κηφισιά – ∆ικαστήρια 82,5% 70,1% 63,3% 49,4% 30,6%

40 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Καλοχώρι 83,5% 72,4% 60,8% 69,2% 53,9%

41 Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου 87,7% 81,9% 76,4% 78,0% 88,4%

42 Ελευθέριο - Κοιµητήρια 76,6% 100,0% 67,8% 100,0% 67,8%

51 Σινδος - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 87,0% 77,0% 72,9% 73,7% 77,5%

52 Τ.Ε.Ι. - Κ.Τ.Ε.Λ. 100,0% 100,0% 100,0% 86,1% 59,8%

53 Τοπικό Σινδου 88,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

54 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ιωνία 82,2% 69,9% 61,7% 64,1% 23,0%

56 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ωραιοκαστρο 83,8% 72,2% 67,1% 62,0% 84,5%

57 Χορτιάτης - Ερµού 81,1% 70,8% 66,2% 61,2% 52,7%

58 Πανόραµα - Βενιζέλου 86,0% 78,2% 75,9% 64,7% 1,7%

60 Πανόραµα - Νέο Πανόραµα 78,2% 68,3% 49,4% 67,1% 86,0%

64 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Φίλυρο 76,4% 67,2% 43,0% 55,1% 79,7%

66 Χαριλάου - Θέρµη 91,7% 85,8% 82,9% 76,1% 20,6%

67 Α.Σ. ΙΚΕΑ -Τριάδι 98,1% 97,3% 97,1% 94,3% 44,4%

69 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Επανοµή 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 52,1%

72 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέα Μηχανιώνα 96,8% 97,7% 97,9% 86,5% 85,5%

76 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Αγγελοχώρι 96,5% 95,9% 95,5% 95,9% 70,1%

77 Νέα Μηχανιώνα- Επανοµή 89,0% 100,0% 84,8% 100,0% 78,8%

78 Κ.Τ.Ε.Λ. - Αεροδρόµιο 86,1% 76,4% 68,2% 71,2% 50,4%

80 Θεσσαλονίκη - Μαλγαρα 89,9% 81,7% 78,3% 79,2% 77,2%

81 Θεσσαλονίκη - Κουφαλια 98,9% 100,0% 100,0% 100,0% 21,7%

82 Θεσσαλονίκη - Καλλιθέα 91,5% 87,2% 84,6% 85,4% 31,3%

83 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδάς 81,6% 69,0% 57,6% 66,4% 33,6%

84 Θεσσαλονίκη - Μελισσοχωρι 92,7% 87,5% 85,2% 86,6% 84,9%

86 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδίκια 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 77,1%

87 Θεσσαλονίκη - Βασιλικά 97,0% 95,1% 94,7% 93,0% 94,5%

88 Θεσσαλονίκη - Μεσηµέρι 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 45,0%

90 Κουφάλια - Μάλγαρα 93,0% 89,8% 88,0% 89,8% 44,7%

91 Τοπικό Λαγκαδά 96,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Αποδοτι-                                       

κότητα

Αποτελεσµα-                     

τικότητα

Συνολική απόδοση

Σταθερές 

αποδόσεις 

κλίµακας

Μεταβλητές αποδόσεις κλίµακαςΜονάδα Λήψης Απόφασης                                                                   

(λεωφορειακή γραµµή)
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Πίνακας 5.3. Συντελεστές συσχέτισης (ρ) των διαφόρων δεικτών µεταξύ τους. 

∆είκτης 1 ∆είκτης 2 ∆είκτης 3 ∆είκτης 4 ∆είκτης 5

∆είκτης 1 0,93 0,96 0,61 0,33

∆είκτης 2 0,93 0,94 0,72 0,38

∆είκτης 3 0,96 0,94 0,63 0,33

∆είκτης 4 0,61 0,72 0,63 0,19

∆είκτης 5 0,33 0,38 0,33 0,19
 

 

 

Από τον Πίνακα 5.3 προκύπτει επίσης ότι οι δείκτες που προσµετρούν την απο-

δοτικότητα (∆είκτης 4) και την αποτελεσµατικότητα (∆είκτης 5) παρουσιάζουν εξαιρε-

τικά χαµηλό συντελεστή συσχέτισης µεταξύ τους (ρ=0,19). Η διαπίστωση αυτή επιβε-

βαιώνει τη θεωρία είναι ότι η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα είναι δυο 

εντελώς διαφορετικές έννοιες, και η εξασφάλιση ότι µια επιχειρησιακή µονάδα λει-

τουργεί αποδοτικά δεν προϋποθέτει αλλά ούτε εξασφαλίζει ότι η ίδια επιχειρησιακή 

µονάδα λειτουργεί αποτελεσµατικά και αντιστρόφως. Συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται 

η σύγχυση µεταξύ των δυο αυτών διαφορετικών εννοιών. 

Σε ό,τι αφορά τη συνολική απόδοση, η µέση τιµή όλων των µονάδων λήψης 

απόφασης (λεωφορειακών γραµµών) είναι 78,4%. Αντιστοίχως η µέση τιµή αποδοτι-

κότητας είναι 66,5% και αποτελεσµατικότητας 58,0%. Στον Πίνακα 5.5 δίνονται (σε 

γκρι πλαίσιο) οι µονάδες λήψης απόφασης (λεωφορειακές γραµµές) µε τιµές συνολικής 

απόδοσης, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας µεγαλύτερες από τη µέση τιµή όλων 

των µονάδων λήψης απόφασης. Παρατηρείται ότι από τις λεωφορειακές γραµµές µε 

υψηλή ζήτηση (αριθµό επιβατών µεγαλύτερο από 1.000.000 ετησίως) και µεγάλη συ-

χνότητα δροµολογίων, οι γραµµές Νο 19 (Ελευθέρια - Νέος Σιδηροδροµικός Σταθµός), 

Νο 51 (Σίνδος - Νέος Σιδηροδροµικός Σταθµός), Νο 52 (Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης - ΚΤΕΛ) 

και Νο 72 (Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέα Μηχανιώνα) παρουσιάζουν ταυτόχρονα τιµές συνολικής 

απόδοσης, αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας µεγαλύτερες από τη µέση τιµή. 

Συνήθως τιµές συνολικής απόδοσης, αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας µεγα-

λύτερες από τη µέση τιµή παρουσιάζουν περιφερειακές λεωφορειακές γραµµές µε σχε-

τικά χαµηλό µεταφορικό έργο και µικρή συχνότητα δροµολογίων. 

Συνολικά οι 11 λεωφορειακές γραµµές µε το µεγαλύτερο µεταφορικό έργο συ-

γκεντρώνουν περίπου το 50% του µεταφορικού έργου του ΟΑΣΘ, (Πίνακας 5.6). Είναι 

φανερό ότι στόχος του ΟΑΣΘ για τις συγκεκριµένες γραµµές είναι η καλύτερη εξυπη-

ρέτηση της ζήτησης και συνεπώς η δροµολόγηση όσο το δυνατόν περισσότερων δρο-

µολογίων. Συνεπώς στις συγκεκριµένες λεωφορειακές γραµµές δίνεται έµφαση στην 

αποτελεσµατικότητα (µεγιστοποίηση εκροών και συνεπώς του αριθµού µεταφερόµε-

νων επιβατών) σε βάρος της αποδοτικότητας (ελαχιστοποίηση εκροών που περιλαµβά-

νουν τον αριθµό δροµολογίων, την κατανάλωση καυσίµων και τις ανθρωποώρες εργα-

σίες). Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγουµε και από τις µέσες τιµές συνολικής απόδο-

σης, αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας στις συγκεκριµένες 11 λεωφορειακές 

γραµµές που διαµορφώνονται για τη συνολική απόδοση στο 90,0% (έναντι 78,4% για 

το σύνολο του ΟΑΣΘ), για την αποδοτικότητα στο 52,4% (έναντι 66,5% για το σύνολο 

του ΟΑΣΘ) και για την αποτελεσµατικότητα στο 73,2% (έναντι 58,0% για το σύνολο 

των λεωφορειακών γραµµών του ΟΑΣΘ), (Σχήµα 5.6). 

Στον αντίποδα, οι 30 λεωφορειακές γραµµές µε το µικρότερο µεταφορικό έργο 

συγκεντρώνουν περίπου το 10% του µεταφορικού του ΟΑΣΘ, (Πίνακας 5.6). Στις λε-

ωφορειακές γραµµές µε µικρή σχετικά ζήτηση, ζητούµενο για τον ΟΑΣΘ αλλά και για 
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Πίνακας 5.4. Συνολική απόδοση, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των δια-

φόρων λεωφορειακών γραµµών του ΟΑΣΘ. 

∆είκτης A ∆είκτης 4 ∆είκτης 5

2 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. (Μέσω Εγνατίας) 89,1% 53,4% 73,3%

3 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. (Ν.Σ.Σ.) 99,0% 55,6% 99,1%

5 Ν. Κρήνη - Βενιζέλου 92,9% 56,5% 76,7%

6 Καλαµαριά - Βενιζέλου 85,2% 54,4% 63,2%

7 Αγ. Ιωαννης - Πανεπιστήµιο 64,7% 50,9% 13,2%

8 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Κ.Τ.Ε.Λ. 82,2% 53,2% 56,3%

9 Λαχαναγορά - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 76,2% 75,1% 87,7%

10 Χαριλάου - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 100,0% 46,5% 100,0%

11 Πυλαία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 67,6% 48,6% 16,8%

12 Κ. Τούµπα - Παλιός Σιδηρ. Σταθµ.. 78,6% 53,9% 27,5%

14 Άνω Τούµπα - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 98,0% 48,4% 95,3%

15 40 Εκκλησιές 47,5% 46,5% 31,9%

16 Ευαγγελίστρια 43,9% 47,9% 32,1%

17 Τριανδρία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 71,0% 47,7% 44,3%

18 Κορδελιό - Άγιοι Ανάργυροι 53,6% 56,0% 60,2%

19 Ελευθέρια - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 100,0% 77,8% 100,0%

20 Μενεµένη - Ερµού 58,1% 47,2% 78,6%

21 Εύοσµος - Αριστοτέλους 58,9% 48,7% 73,7%

23 Αγ. Ανάργυροι - Βενιζέλου 56,7% 46,0% 75,8%

24 Χίλια ∆ένδρα - Βενιζέλου 43,6% 49,8% 40,9%

25 Νεαπολη - Βενιζέλου 71,7% 47,6% 30,2%

26 Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας 62,3% 48,8% 0,6%

27 Σταυρούπολη - Πανεπιστήµιο 82,8% 51,3% 55,3%

28 Συκιές –Βενιζέλου 60,6% 49,2% 2,5%

29 Πολίχνη - Αριστοτέλους 64,5% 51,3% 8,5%

30 Αποθήκη - Τριανδρία 62,3% 48,1% 94,9%

31 Βούλγαρη - Κ.Τ.Ε.Λ. 100,0% 53,6% 99,0%

32 Κάτω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 82,3% 49,3% 59,3%

33 Αγ. Παντελεηµων - Βενιζέλου 66,5% 52,4% 99,5%

34 Άνω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 77,0% 51,4% 44,7%

35 Μετέωρα – Πλατεία Ελευθερίας 51,9% 48,6% 55,5%

36 Βούλγαρη - Ζώνη Καινοτοµίας 87,1% 81,6% 9,8%

37 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Κρυονερι 57,8% 48,8% 6,6%

38 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. – Ευκαρπία 59,2% 52,5% 80,0%

39 Κηφισιά – ∆ικαστήρια 72,0% 49,4% 30,6%

40 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Καλοχώρι 72,3% 69,2% 53,9%

41 Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου 82,0% 78,0% 88,4%

42 Ελευθέριο - Κοιµητήρια 81,5% 100,0% 67,8%

51 Σινδος - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 78,9% 73,7% 77,5%

52 Τ.Ε.Ι. - Κ.Τ.Ε.Λ. 100,0% 86,1% 59,8%

53 Τοπικό Σινδου 96,2% 100,0% 100,0%

54 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ιωνία 71,3% 64,1% 23,0%

56 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ωραιοκαστρο 74,4% 62,0% 84,5%

57 Χορτιάτης - Ερµού 72,7% 61,2% 52,7%

58 Πανόραµα - Βενιζέλου 80,0% 64,7% 1,7%

60 Πανόραµα - Νέο Πανόραµα 65,3% 67,1% 86,0%

64 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Φίλυρο 62,2% 55,1% 79,7%

66 Χαριλάου - Θέρµη 86,8% 76,1% 20,6%

67 Α.Σ. ΙΚΕΑ -Τριάδι 97,5% 94,3% 44,4%

69 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Επανοµή 100,0% 100,0% 52,1%

72 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέα Μηχανιώνα 97,5% 86,5% 85,5%

76 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Αγγελοχώρι 96,0% 95,9% 70,1%

77 Νέα Μηχανιώνα- Επανοµή 91,3% 100,0% 78,8%

78 Κ.Τ.Ε.Λ. - Αεροδρόµιο 76,9% 71,2% 50,4%

80 Θεσσαλονίκη - Μαλγαρα 83,3% 79,2% 77,2%

81 Θεσσαλονίκη - Κουφαλια 99,6% 100,0% 21,7%

82 Θεσσαλονίκη - Καλλιθέα 87,8% 85,4% 31,3%

83 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδάς 69,4% 66,4% 33,6%

84 Θεσσαλονίκη - Μελισσοχωρι 88,5% 86,6% 84,9%

86 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδίκια 100,0% 100,0% 77,1%

87 Θεσσαλονίκη - Βασιλικά 95,6% 93,0% 94,5%

88 Θεσσαλονίκη - Μεσηµέρι 100,0% 100,0% 45,0%

90 Κουφάλια - Μάλγαρα 90,3% 89,8% 44,7%

91 Τοπικό Λαγκαδά 99,0% 100,0% 100,0%

Μονάδα Λήψης Απόφασης                                                                   

(λεωφορειακή γραµµή)

Αποδοτι-                                       

κότητα

Αποτελεσµα-                     

τικότητα

Συνολική 

απόδοση
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89,1%

99,0%

92,9%

85,2%

64,7%

82,2%

76,2%

100,0%

67,6%

78,6%

98,0%

47,5%

43,9%

71,0%

53,6%

100,0%

58,1%

58,9%

56,7%

43,6%

71,7%

62,3%

82,8%

60,6%

64,5%

62,3%

100,0%

82,3%

66,5%

77,0%

51,9%

87,1%

57,8%

59,2%

72,0%

72,3%

82,0%

81,5%

78,9%

100,0%

96,2%

71,3%

74,4%

72,7%

80,0%

65,3%

62,2%

86,8%

97,5%

100,0%

97,5%

96,0%

91,3%

76,9%

83,3%

99,6%

87,8%

69,4%

88,5%

100,0%

95,6%

100,0%

90,3%

99,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2 - Α.Σ.ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. (Μέσω Εγνατίας)

3-  Α.Σ.ΙΚΕΑ - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

5 -  Νέα Κρήνη - Βενιζέλου

6 -  Καλαµαριά - Βενιζέλου

7 -  Αγ. Ιωαννης - Πανεπιστήµιο

8 -  Α.Σ.ΙΚΕΑ - Κ.Τ.Ε.Λ.

9 - Λαχαναγορά - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

10 - Χαριλάου - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

11 - Πυλαία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

12 - Κ. Τούµπα - Παλιός Σιδηρ. Σταθµ..

14 - Άνω Τούµπα - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

15 - Σαράντα Εκκλησιές

16 - Ευαγγελίστρια

17 - Τριανδρία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

18 - Κορδελιό - Άγιοι Ανάργυροι

19 - Ελευθέρια - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

20 - Μενεµένη - Ερµού

21 - Εύοσµος - Αριστοτέλους

23 - Αγ. Ανάργυροι - Βενιζέλου

24 - Χίλια ∆ένδρα - Βενιζέλου

25 - Νεάπολη - Βενιζέλου

26 - Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας

27 - Σταυρούπολη - Πανεπιστήµιο

28 - Συκιές –Βενιζέλου

29 - Πολίχνη - Αριστοτέλους

30 - Αποθήκη - Τριανδρία

31 - Βούλγαρη - Κ.Τ.Ε.Λ.

32 - Κάτω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους

33 - Αγ. Παντελεηµων - Βενιζέλου

34 - Άνω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους

35 - Μετέωρα – Πλατεία Ελευθερίας

36 - Βούλγαρη - Ζώνη Καινοτοµίας

37 - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Κρυονερι

38 - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. – Ευκαρπία

39 - Κηφισιά – ∆ικαστήρια

40 - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Καλοχώρι

41 - Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου

42 - Ελευθέριο - Κοιµητήρια

51 - Σίνδος - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

52 - Τ.Ε.Ι. - Κ.Τ.Ε.Λ.

53 - Τοπικό Σινδου

54 - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ιωνία

56 - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ωραιοκαστρο

57 - Χορτιάτης - Ερµού

58 - Πανόραµα - Βενιζέλου

60 - Πανόραµα - Νέο Πανόραµα

64 - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Φίλυρο

66 - Χαριλάου - Θέρµη

67 - Α.Σ. ΙΚΕΑ -Τριάδι

69 - Α.Σ. ΙΚΕΑ - Επανοµή

72 - Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέα Μηχανιώνα

76 - Α.Σ. ΙΚΕΑ - Αγγελοχώρι

77 - Νέα Μηχανιώνα- Επανοµή

78 - Κ.Τ.Ε.Λ. - Αεροδρόµιο

80 - Θεσσαλονίκη - Μαλγαρα

81 - Θεσσαλονίκη - Κουφαλια

82 - Θεσσαλονίκη - Καλλιθέα

83 - Θεσσαλονίκη - Λαγκαδάς

84 - Θεσσαλονίκη - Μελισσοχωρι

86 - Θεσσαλονίκη - Λαγκαδίκια

87 - Θεσσαλονίκη - Βασιλικά

88 - Θεσσαλονίκη - Μεσηµέρι

90 - Κουφάλια - Μάλγαρα

91 - Τοπικό Λαγκαδά

 

Σχήµα 5.3. Η συνολική απόδοση των διαφόρων µονάδων λήψης απόφασης (λεωφορειακών 

γραµµών) του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. 
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53,4%

55,6%

56,5%

54,4%

50,9%

53,2%

75,1%

46,5%

48,6%

53,9%

48,4%

46,5%

47,9%

47,7%

56,0%

77,8%

47,2%

48,7%

46,0%

49,8%

47,6%

48,8%

51,3%

49,2%

51,3%

48,1%

53,6%

49,3%

52,4%

51,4%

48,6%

81,6%

48,8%

52,5%

49,4%

69,2%

78,0%

100,0%

73,7%

86,1%

100,0%

64,1%

62,0%

61,2%

64,7%

67,1%

55,1%

76,1%

94,3%

100,0%

86,5%

95,9%

100,0%

71,2%

79,2%

100,0%

85,4%

66,4%

86,6%

100,0%

93,0%

100,0%

89,8%

100,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2 - Α.Σ.ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. (Μέσω Εγνατίας)

3-  Α.Σ.ΙΚΕΑ - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

5 -  Νέα Κρήνη - Βενιζέλου

6 -  Καλαµαριά - Βενιζέλου

7 -  Αγ. Ιωαννης - Πανεπιστήµιο

8 -  Α.Σ.ΙΚΕΑ - Κ.Τ.Ε.Λ.

9 - Λαχαναγορά - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

10 - Χαριλάου - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

11 - Πυλαία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

12 - Κ. Τούµπα - Παλιός Σιδηρ. Σταθµ..

14 - Άνω Τούµπα - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

15 - Σαράντα Εκκλησιές

16 - Ευαγγελίστρια

17 - Τριανδρία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

18 - Κορδελιό - Άγιοι Ανάργυροι

19 - Ελευθέρια - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

20 - Μενεµένη - Ερµού

21 - Εύοσµος - Αριστοτέλους

23 - Αγ. Ανάργυροι - Βενιζέλου

24 - Χίλια ∆ένδρα - Βενιζέλου

25 - Νεάπολη - Βενιζέλου

26 - Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας

27 - Σταυρούπολη - Πανεπιστήµιο

28 - Συκιές –Βενιζέλου

29 - Πολίχνη - Αριστοτέλους

30 - Αποθήκη - Τριανδρία

31 - Βούλγαρη - Κ.Τ.Ε.Λ.

32 - Κάτω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους

33 - Αγ. Παντελεηµων - Βενιζέλου

34 - Άνω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους

35 - Μετέωρα – Πλατεία Ελευθερίας

36 - Βούλγαρη - Ζώνη Καινοτοµίας

37 - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Κρυονερι

38 - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. – Ευκαρπία

39 - Κηφισιά – ∆ικαστήρια

40 - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Καλοχώρι

41 - Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου

42 - Ελευθέριο - Κοιµητήρια

51 - Σίνδος - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

52 - Τ.Ε.Ι. - Κ.Τ.Ε.Λ.

53 - Τοπικό Σινδου

54 - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ιωνία

56 - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ωραιοκαστρο

57 - Χορτιάτης - Ερµού

58 - Πανόραµα - Βενιζέλου

60 - Πανόραµα - Νέο Πανόραµα

64 - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Φίλυρο

66 - Χαριλάου - Θέρµη

67 - Α.Σ. ΙΚΕΑ -Τριάδι

69 - Α.Σ. ΙΚΕΑ - Επανοµή

72 - Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέα Μηχανιώνα

76 - Α.Σ. ΙΚΕΑ - Αγγελοχώρι

77 - Νέα Μηχανιώνα- Επανοµή

78 - Κ.Τ.Ε.Λ. - Αεροδρόµιο

80 - Θεσσαλονίκη - Μαλγαρα

81 - Θεσσαλονίκη - Κουφαλια

82 - Θεσσαλονίκη - Καλλιθέα

83 - Θεσσαλονίκη - Λαγκαδάς

84 - Θεσσαλονίκη - Μελισσοχωρι

86 - Θεσσαλονίκη - Λαγκαδίκια

87 - Θεσσαλονίκη - Βασιλικά

88 - Θεσσαλονίκη - Μεσηµέρι

90 - Κουφάλια - Μάλγαρα

91 - Τοπικό Λαγκαδά

 

Σχήµα 5.4. Αποδοτικότητα των διαφόρων µονάδων λήψης απόφασης (λεωφορειακών 

γραµµών) του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. 
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73,3%

99,1%

76,7%

63,2%

13,2%

56,3%

87,7%

100,0%

16,8%

27,5%

95,3%

31,9%

32,1%

44,3%

60,2%

100,0%

78,6%

73,7%

75,8%

40,9%

30,2%

0,6%

55,3%

2,5%

8,5%

94,9%

99,0%

59,3%

99,5%

44,7%

55,5%

9,8%

6,6%

80,0%

30,6%

53,9%

88,4%

67,8%

77,5%

59,8%

100,0%

23,0%

84,5%

52,7%

1,7%

86,0%

79,7%

20,6%

44,4%

52,1%

85,5%

70,1%

78,8%

50,4%

77,2%

21,7%

31,3%

33,6%

84,9%

77,1%

94,5%

45,0%

44,7%

100,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2 - Α.Σ.ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. (Μέσω Εγνατίας)

3-  Α.Σ.ΙΚΕΑ - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

5 -  Νέα Κρήνη - Βενιζέλου

6 -  Καλαµαριά - Βενιζέλου

7 -  Αγ. Ιωαννης - Πανεπιστήµιο

8 -  Α.Σ.ΙΚΕΑ - Κ.Τ.Ε.Λ.

9 - Λαχαναγορά - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

10 - Χαριλάου - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

11 - Πυλαία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

12 - Κ. Τούµπα - Παλιός Σιδηρ. Σταθµ..

14 - Άνω Τούµπα - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

15 - Σαράντα Εκκλησιές

16 - Ευαγγελίστρια

17 - Τριανδρία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

18 - Κορδελιό - Άγιοι Ανάργυροι

19 - Ελευθέρια - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

20 - Μενεµένη - Ερµού

21 - Εύοσµος - Αριστοτέλους

23 - Αγ. Ανάργυροι - Βενιζέλου

24 - Χίλια ∆ένδρα - Βενιζέλου

25 - Νεάπολη - Βενιζέλου

26 - Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας

27 - Σταυρούπολη - Πανεπιστήµιο

28 - Συκιές –Βενιζέλου

29 - Πολίχνη - Αριστοτέλους

30 - Αποθήκη - Τριανδρία

31 - Βούλγαρη - Κ.Τ.Ε.Λ.

32 - Κάτω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους

33 - Αγ. Παντελεηµων - Βενιζέλου

34 - Άνω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους

35 - Μετέωρα – Πλατεία Ελευθερίας

36 - Βούλγαρη - Ζώνη Καινοτοµίας

37 - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Κρυονερι

38 - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. – Ευκαρπία

39 - Κηφισιά – ∆ικαστήρια

40 - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Καλοχώρι

41 - Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου

42 - Ελευθέριο - Κοιµητήρια

51 - Σίνδος - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

52 - Τ.Ε.Ι. - Κ.Τ.Ε.Λ.

53 - Τοπικό Σινδου

54 - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ιωνία

56 - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ωραιοκαστρο

57 - Χορτιάτης - Ερµού

58 - Πανόραµα - Βενιζέλου

60 - Πανόραµα - Νέο Πανόραµα

64 - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Φίλυρο

66 - Χαριλάου - Θέρµη

67 - Α.Σ. ΙΚΕΑ -Τριάδι

69 - Α.Σ. ΙΚΕΑ - Επανοµή

72 - Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέα Μηχανιώνα

76 - Α.Σ. ΙΚΕΑ - Αγγελοχώρι

77 - Νέα Μηχανιώνα- Επανοµή

78 - Κ.Τ.Ε.Λ. - Αεροδρόµιο

80 - Θεσσαλονίκη - Μαλγαρα

81 - Θεσσαλονίκη - Κουφαλια

82 - Θεσσαλονίκη - Καλλιθέα

83 - Θεσσαλονίκη - Λαγκαδάς

84 - Θεσσαλονίκη - Μελισσοχωρι

86 - Θεσσαλονίκη - Λαγκαδίκια

87 - Θεσσαλονίκη - Βασιλικά

88 - Θεσσαλονίκη - Μεσηµέρι

90 - Κουφάλια - Μάλγαρα

91 - Τοπικό Λαγκαδά

 

Σχήµα 5.5. Αποτελεσµατικότητα των διαφόρων µονάδων λήψης απόφασης (λεωφορειακών 

γραµµών) του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. 
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Πίνακας 5.5. Μονάδες λήψης απόφασης (λεωφορειακές γραµµές) οι οποίες εµφανί-

ζουν τιµές συνολικής απόδοσης, αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας                                      

µεγαλύτερες από τη µέση τιµή. 

∆είκτης A ∆είκτης 4 ∆είκτης 5

2 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. (Μέσω Εγνατίας) 89,1% 53,4% 73,3%

3 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. (Ν.Σ.Σ.) 99,0% 55,6% 99,1%

5 Ν. Κρήνη - Βενιζέλου 92,9% 56,5% 76,7%

6 Καλαµαριά - Βενιζέλου 85,2% 54,4% 63,2%

7 Αγ. Ιωαννης - Πανεπιστήµιο 64,7% 50,9% 13,2%

8 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Κ.Τ.Ε.Λ. 82,2% 53,2% 56,3%

9 Λαχαναγορά - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 76,2% 75,1% 87,7%

10 Χαριλάου - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 100,0% 46,5% 100,0%

11 Πυλαία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 67,6% 48,6% 16,8%

12 Κ. Τούµπα - Παλιός Σιδηρ. Σταθµ.. 78,6% 53,9% 27,5%

14 Άνω Τούµπα - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 98,0% 48,4% 95,3%

15 40 Εκκλησιές 47,5% 46,5% 31,9%

16 Ευαγγελίστρια 43,9% 47,9% 32,1%

17 Τριανδρία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 71,0% 47,7% 44,3%

18 Κορδελιό - Άγιοι Ανάργυροι 53,6% 56,0% 60,2%

19 Ελευθέρια - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 100,0% 77,8% 100,0%

20 Μενεµένη - Ερµού 58,1% 47,2% 78,6%

21 Εύοσµος - Αριστοτέλους 58,9% 48,7% 73,7%

23 Αγ. Ανάργυροι - Βενιζέλου 56,7% 46,0% 75,8%

24 Χίλια ∆ένδρα - Βενιζέλου 43,6% 49,8% 40,9%

25 Νεαπολη - Βενιζέλου 71,7% 47,6% 30,2%

26 Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας 62,3% 48,8% 0,6%

27 Σταυρούπολη - Πανεπιστήµιο 82,8% 51,3% 55,3%

28 Συκιές –Βενιζέλου 60,6% 49,2% 2,5%

29 Πολίχνη - Αριστοτέλους 64,5% 51,3% 8,5%

30 Αποθήκη - Τριανδρία 62,3% 48,1% 94,9%

31 Βούλγαρη - Κ.Τ.Ε.Λ. 100,0% 53,6% 99,0%

32 Κάτω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 82,3% 49,3% 59,3%

33 Αγ. Παντελεηµων - Βενιζέλου 66,5% 52,4% 99,5%

34 Άνω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 77,0% 51,4% 44,7%

35 Μετέωρα – Πλατεία Ελευθερίας 51,9% 48,6% 55,5%

36 Βούλγαρη - Ζώνη Καινοτοµίας 87,1% 81,6% 9,8%

37 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Κρυονερι 57,8% 48,8% 6,6%

38 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. – Ευκαρπία 59,2% 52,5% 80,0%

39 Κηφισιά – ∆ικαστήρια 72,0% 49,4% 30,6%

40 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Καλοχώρι 72,3% 69,2% 53,9%

41 Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου 82,0% 78,0% 88,4%

42 Ελευθέριο - Κοιµητήρια 81,5% 100,0% 67,8%

51 Σινδος - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 78,9% 73,7% 77,5%

52 Τ.Ε.Ι. - Κ.Τ.Ε.Λ. 100,0% 86,1% 59,8%

53 Τοπικό Σινδου 96,2% 100,0% 100,0%

54 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ιωνία 71,3% 64,1% 23,0%

56 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ωραιοκαστρο 74,4% 62,0% 84,5%

57 Χορτιάτης - Ερµού 72,7% 61,2% 52,7%

58 Πανόραµα - Βενιζέλου 80,0% 64,7% 1,7%

60 Πανόραµα - Νέο Πανόραµα 65,3% 67,1% 86,0%

64 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Φίλυρο 62,2% 55,1% 79,7%

66 Χαριλάου - Θέρµη 86,8% 76,1% 20,6%

67 Α.Σ. ΙΚΕΑ -Τριάδι 97,5% 94,3% 44,4%

69 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Επανοµή 100,0% 100,0% 52,1%

72 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέα Μηχανιώνα 97,5% 86,5% 85,5%

76 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Αγγελοχώρι 96,0% 95,9% 70,1%

77 Νέα Μηχανιώνα- Επανοµή 91,3% 100,0% 78,8%

78 Κ.Τ.Ε.Λ. - Αεροδρόµιο 76,9% 71,2% 50,4%

80 Θεσσαλονίκη - Μαλγαρα 83,3% 79,2% 77,2%

81 Θεσσαλονίκη - Κουφαλια 99,6% 100,0% 21,7%

82 Θεσσαλονίκη - Καλλιθέα 87,8% 85,4% 31,3%

83 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδάς 69,4% 66,4% 33,6%

84 Θεσσαλονίκη - Μελισσοχωρι 88,5% 86,6% 84,9%

86 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδίκια 100,0% 100,0% 77,1%

87 Θεσσαλονίκη - Βασιλικά 95,6% 93,0% 94,5%

88 Θεσσαλονίκη - Μεσηµέρι 100,0% 100,0% 45,0%

90 Κουφάλια - Μάλγαρα 90,3% 89,8% 44,7%

91 Τοπικό Λαγκαδά 99,0% 100,0% 100,0%

Μονάδα Λήψης Απόφασης                                                                   

(λεωφορειακή γραµµή)

Συνολική απόδοση Αποδοτικότητα Αποτελεσµατικότητα
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Πίνακας 5.6. Συνολική απόδοση, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των δια-

φόρων λεωφορειακών γραµµών και συσχέτιση µε το µεταφορικό έργο. 

    Μονάδα Λήψης Απόφασης
Συνολική 

απόδοση

Αποδοτι-                                       

κότητα

Αποτελεσµα-                     

τικότητα

Μέση τιµή Συνολικής 

απόδοσης, 

Αποδοτικότητας και 

Παραγωγικότητας

Μεταφε-                   

ρόµενοι                                          

επιβάτες 

ετησίως

Αθροιστικό 

ποσοστό 

µεταφορικού 

έργου

10 Χαριλάου - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 100,0% 46,48% 100,0% 82,2% 8.529.778 6,63%

3 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. (Ν.Σ.Σ.) 99,0% 55,6% 99,1% 84,6% 8.452.837 13,20%

31 Βούλγαρη - Κ.Τ.Ε.Λ. 100,0% 53,6% 99,0% 84,2% 8.231.450 19,60%

14 Άνω Τούµπα - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 98,0% 48,4% 95,3% 80,6% 7.241.268 25,22%

5 Ν. Κρήνη - Βενιζέλου 92,9% 56,5% 76,7% 75,4% 5.746.215 29,69%

32 Κάτω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 82,3% 49,3% 59,3% 63,6% 5.061.532 33,62%

27 Σταυρούπολη - Πανεπιστήµιο 82,8% 51,3% 55,3% 63,1% 4.652.981 37,24%

12 Κ. Τούµπα - Παλιός Σιδηρ. Σταθµ.. 78,6% 53,9% 27,5% 53,3% 4.379.140 40,64%

6 Καλαµαριά - Βενιζέλου 85,2% 54,4% 63,2% 67,6% 3.895.575 43,67%

8 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Κ.Τ.Ε.Λ. 82,2% 53,2% 56,3% 63,9% 3.733.452 46,57%

2 Α.Σ.ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. (Μέσω Εγνατίας) 89,1% 53,4% 73,3% 71,9% 3.589.675 49,36%

34 Άνω Ηλιούπολη - Αριστοτέλους 77,0% 51,4% 44,7% 57,7% 3.458.782 52,05%

25 Νεαπολη - Βενιζέλου 71,7% 47,6% 30,2% 49,8% 3.310.541 54,62%

39 Κηφισιά – ∆ικαστήρια 72,0% 49,4% 30,6% 50,6% 3.075.474 57,02%

11 Πυλαία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 67,6% 48,6% 16,8% 44,3% 2.854.280 59,23%

58 Πανόραµα - Βενιζέλου 80,0% 64,7% 1,7% 48,8% 2.685.703 61,32%

17 Τριανδρία - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 71,0% 47,7% 44,3% 54,3% 2.628.960 63,36%

19 Ελευθέρια - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 100,0% 77,8% 100,0% 92,6% 2.349.415 65,19%

72 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέα Μηχανιώνα 97,5% 86,5% 85,5% 89,8% 2.301.765 66,98%

30 Αποθήκη - Τριανδρία 62,3% 48,1% 94,9% 68,4% 2.294.057 68,76%

52 Τ.Ε.Ι. - Κ.Τ.Ε.Λ. 100,0% 86,1% 59,8% 82,0% 2.220.002 70,49%

57 Χορτιάτης - Ερµού 72,7% 61,2% 52,7% 62,2% 2.154.388 72,16%

33 Αγ. Παντελεηµων - Βενιζέλου 66,5% 52,4% 99,5% 72,8% 2.131.879 73,82%

26 Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας 62,3% 48,8% 0,6% 37,2% 2.091.030 75,44%

23 Αγ. Ανάργυροι - Βενιζέλου 56,7% 46,0% 75,8% 59,5% 2.071.064 77,05%

20 Μενεµένη - Ερµού 58,1% 47,2% 78,6% 61,3% 2.046.533 78,64%

56 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ωραιοκαστρο 74,4% 62,0% 84,5% 73,6% 2.000.834 80,20%

7 Αγ. Ιωαννης - Πανεπιστήµιο 64,7% 50,9% 13,2% 42,9% 1.914.944 81,69%

21 Εύοσµος - Αριστοτέλους 58,9% 48,7% 73,7% 60,4% 1.905.480 83,17%

29 Πολίχνη - Αριστοτέλους 64,5% 51,3% 8,5% 41,5% 1.904.508 84,65%

28 Συκιές –Βενιζέλου 60,6% 49,2% 2,5% 37,4% 1.799.111 86,05%

15 40 Εκκλησιές 47,5% 46,46% 31,9% 42,0% 1.379.036 87,12%

37 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Κρυονερι 57,8% 48,8% 6,6% 37,8% 1.321.707 88,15%

38 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. – Ευκαρπία 59,2% 52,5% 80,0% 63,9% 1.299.602 89,16%

54 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ιωνία 71,3% 64,1% 23,0% 52,8% 1.274.705 90,15%

35 Μετέωρα – Πλατεία Ελευθερίας 51,9% 48,6% 55,5% 52,0% 1.269.478 91,13%

51 Σινδος - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 78,9% 73,7% 77,5% 76,7% 998.577 91,91%

81 Θεσσαλονίκη - Κουφαλια 99,6% 100,0% 21,7% 73,8% 984.507 92,67%

66 Χαριλάου - Θέρµη 86,8% 76,1% 20,6% 61,1% 925.057 93,39%

16 Ευαγγελίστρια 43,9% 47,9% 32,1% 41,3% 843.701 94,05%

69 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Επανοµή 100,0% 100,0% 52,1% 84,0% 656.440 94,56%

78 Κ.Τ.Ε.Λ. - Αεροδρόµιο 76,9% 71,2% 50,4% 66,2% 642.270 95,06%

40 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Καλοχώρι 72,3% 69,2% 53,9% 65,1% 566.921 95,50%

83 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδάς 69,4% 66,4% 33,6% 56,5% 559.138 95,93%

64 Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Φίλυρο 62,2% 55,1% 79,7% 65,7% 540.916 96,35%

80 Θεσσαλονίκη - Μαλγαρα 83,3% 79,2% 77,2% 79,9% 480.965 96,73%

18 Κορδελιό - Άγιοι Ανάργυροι 53,6% 56,0% 60,2% 56,6% 471.804 97,10%

67 Α.Σ. ΙΚΕΑ -Τριάδι 97,5% 94,3% 44,4% 78,7% 430.597 97,43%

87 Θεσσαλονίκη - Βασιλικά 95,6% 93,0% 94,5% 94,4% 408.906 97,75%

24 Χίλια ∆ένδρα - Βενιζέλου 43,6% 49,8% 40,9% 44,7% 358.603 98,03%

36 Βούλγαρη - Ζώνη Καινοτοµίας 87,1% 81,6% 9,8% 59,5% 314.681 98,27%

86 Θεσσαλονίκη - Λαγκαδίκια 100,0% 100,0% 77,1% 92,4% 292.902 98,50%

41 Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου 82,0% 78,0% 88,4% 82,8% 275.293 98,71%

84 Θεσσαλονίκη - Μελισσοχωρι 88,5% 86,6% 84,9% 86,6% 267.916 98,92%

9 Λαχαναγορά - Νέος Σιδηρ. Σταθµ. 76,2% 75,1% 87,7% 79,7% 258.233 99,12%

88 Θεσσαλονίκη - Μεσηµέρι 100,0% 100,0% 45,0% 81,7% 241.932 99,31%

82 Θεσσαλονίκη - Καλλιθέα 87,8% 85,4% 31,3% 68,2% 222.725 99,48%

60 Πανόραµα - Νέο Πανόραµα 65,3% 67,1% 86,0% 72,8% 142.371 99,59%

76 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Αγγελοχώρι 96,0% 95,9% 70,1% 87,3% 139.214 99,70%

91 Τοπικό Λαγκαδά 99,0% 100,0% 100,0% 99,7% 96.175 99,78%

90 Κουφάλια - Μάλγαρα 90,3% 89,8% 44,7% 74,9% 91.321 99,85%

77 Νέα Μηχανιώνα- Επανοµή 91,3% 100,0% 78,8% 90,0% 76.295 99,91%

53 Τοπικό Σινδου 96,2% 100,0% 100,0% 98,7% 65.914 99,96%

42 Ελευθέριο - Κοιµητήρια 81,5% 100,0% 67,8% 83,1% 54.476 100,00%  
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10 - Χαριλάου - Νέος

Σιδηρηροδροµικός Σταθµός

3 - Α.Σ.ΙΚΕΑ - Νέος

Σιδηρηροδροµικός Σταθµός

31 - Βούλγαρη - Κ.Τ.Ε.Λ.

14 - Άνω Τούµπα -

Σιδηρηροδροµικός Σταθµός

5 - Νέα Κρήνη - Βενιζέλου

32 - Κάτω Ηλιούπολη -

Αριστοτέλους

27 - Σταυρούπολη -

Πανεπιστήµιο

12 - Κάτω Τούµπα - Παλιός

Σιδηρηροδροµικός Σταθµός

6 - Καλαµαριά - Βενιζέλου

8 - Α.Σ.ΙΚΕΑ - Κ.Τ.Ε.Λ.

2 - Α.Σ.ΙΚΕΑ - Νέος Σιδηρ.

Σταθµός (µέσω Εγνατίας)

Μέση τιµή 11 λεωφορειακών

γραµµών

Συνολική απόδοση (Μέση τιµή ΟΑΣΘ: 78,4%)

Αποδοτικότητα (Μέση τιµή ΟΑΣΘ: 66,5%)

Αποτελεσµατικότητα (Μέση τιµή ΟΑΣΘ: 58,0%)

 

Σχήµα 5.6. Συνολική απόδοση, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των 11 λεω-

φορειακών γραµµών µε το µεγαλύτερο µεταφορικό έργο (οι συγκεκριµένες 11 γραµ-

µές αποτελούν αθροιστικά το 50% της ετήσιας ζήτησης του Οργανισµού Αστικών 

Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης). 

 

 

κάθε επιχείρηση µεταφορών, είναι η εξυπηρέτηση της ζήτησης µε το ελάχιστο δυνατό 

τροχαίο υλικό (αριθµό λεωφορείων) και το µικρότερο αριθµό δροµολογίων. Συνεπώς 

στις συγκεκριµένες λεωφορειακές γραµµές δίνεται έµφαση στην αποδοτικότητα (ελα-

χιστοποίηση εκροών που περιλαµβάνουν τον αριθµό δροµολογίων, την κατανάλωση 

καυσίµων και τις ανθρωποώρες εργασίες) σε βάρος της αποτελεσµατικότητας (µεγι-

στοποίηση εκροών και συνεπώς του αριθµού µεταφερόµενων επιβατών), την οποία ο 

ΟΑΣΘ ελάχιστα µπορεί να επηρεάσει καθώς πρόκειται για λεωφορειακές γραµµές µε 

µικρή ζήτηση που εξυπηρετούν µικρές πληθυσµιακές συγκεντρώσεις. Στο συµπέρασµα 

αυτό καταλήγουµε και από τις µέσες τιµές συνολικής απόδοσης, αποδοτικότητας και 

αποτελεσµατικότητας στις συγκεκριµένες 30 λεωφορειακές γραµµές που διαµορφώνο-

νται για τη συνολική απόδοση στο 80,9% (έναντι 78,4% για το σύνολο του ΟΑΣΘ), για 

την αποδοτικότητα στο 80,1% (έναντι 66,5% για το σύνολο του ΟΑΣΘ) και για την 

αποτελεσµατικότητα στο 59,6% (έναντι 58,0% για το σύνολο των λεωφορειακών 

γραµµών του ΟΑΣΘ), (Σχήµα 5.7). 
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54-Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Ιωνία

35-Μετέωρα – Πλατεία Ελευθερίας

51-Σινδος - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

81-Θεσσαλονίκη - Κουφαλια

66-Χαριλάου - Θέρµη

16-Ευαγγελίστρια

69-Α.Σ. ΙΚΕΑ - Επανοµή

78-Κ.Τ.Ε.Λ. - Αεροδρόµιο

40-Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Καλοχώρι

83-Θεσσαλονίκη - Λαγκαδάς

64-Νέος Σιδηρ. Σταθµ. - Φίλυρο

80-Θεσσαλονίκη - Μαλγαρα

18-Κορδελιό - Άγιοι Ανάργυροι

67-Α.Σ. ΙΚΕΑ -Τριάδι

87-Θεσσαλονίκη - Βασιλικά

24-Χίλια ∆ένδρα - Βενιζέλου

36-Βούλγαρη - Ζώνη Καινοτοµίας

86-Θεσσαλονίκη - Λαγκαδίκια

41-Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου

84-Θεσσαλονίκη - Μελισσοχωρι

9-Λαχαναγορά - Νέος Σιδηρ. Σταθµ.

88-Θεσσαλονίκη - Μεσηµέρι

82-Θεσσαλονίκη - Καλλιθέα

60-Πανόραµα - Νέο Πανόραµα

76-Α.Σ. ΙΚΕΑ - Αγγελοχώρι

91-Τοπικό Λαγκαδά

90-Κουφάλια - Μάλγαρα

77-Νέα Μηχανιώνα- Επανοµή

53-Τοπικό Σινδου

42-Ελευθέριο - Κοιµητήρια

Μέση τιµή 30 λεωφορειακών γραµµών

Συνολική απόδοση (Μέση τιµή ΟΑΣΘ: 78,4%)

Αποδοτικότητα (Μέση τιµή ΟΑΣΘ: 66,5%)

Αποτελεσµατικότητα (Μέση τιµή ΟΑΣΘ: 58,0%)

 
Σχήµα 5.7. Συνολική απόδοση, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των 30 λεω-

φορειακών γραµµών µε το µικρότερο µεταφορικό έργο (οι συγκεκριµένες 30 γραµµές 

αποτελούν αθροιστικά µόλις το 10% της ετήσιας ζήτησης του Οργανισµού Αστικών 

Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης). 
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5.5  Αξιολόγηση αποτελεσµάτων της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδο-

µένων 
 

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων 

(στην §5.4) προκύπτει ότι µεταξύ των διαφόρων λεωφορειακών γραµµών του Οργα-

νισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης υπάρχει διαφορετική στοχοθεσία σε 

ό,τι αφορά την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα, (Σχήµα 5.8): 

� Στις λεωφορειακές γραµµές µε µεγάλη ζήτηση και υψηλό µεταφορικό έργο, ε-
πιδίωξη του ΟΑΣΘ είναι η επίτευξη υψηλής αποτελεσµατικότητας, δηλαδή η 

καλύτερη εξυπηρέτηση της ζήτησης και συνεπώς η δροµολόγηση όσο το δυνα-

τόν περισσότερων δροµολογίων. 11 λεωφορειακές γραµµές συγκεντρώνουν πε-

ρίπου το 50% του µεταφορικού έργου του οργανισµού και εµφανίζουν µέση τι-

µή συνολικής απόδοσης 90,0% (έναντι 78,4% για το σύνολο του ΟΑΣΘ), µέση 

τιµή αποδοτικότητας 52,4% (έναντι 66,5% για το σύνολο του ΟΑΣΘ) και µέση 

τιµή αποτελεσµατικότητας στο 73,2% (έναντι 58,0% για το σύνολο των λεω-

φορειακών γραµµών του ΟΑΣΘ). Συνεπώς στις συγκεκριµένες λεωφορειακές 

γραµµές δίνεται έµφαση στην αποτελεσµατικότητα (µεγιστοποίηση εκροών και 

συνεπώς του αριθµού µεταφερόµενων επιβατών) σε βάρος της αποδοτικότητας 

(ελαχιστοποίηση εκροών που περιλαµβάνουν τον αριθµό δροµολογίων, την κα-

τανάλωση καυσίµων και τις ανθρωποώρες εργασίες. 

78,4%

90,0%

80,9%

66,5%

52,4%

80,1%

58,0%

73,2%

56,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Σύνολο λεωφορειακών

γραµµών ΟΑΣΘ

Έντεκα (11) λεωφορειακές

γραµµές µε το µεγαλύτερο

µεταφορικό έργο που

αντιπροσωπεύουν

συνολικά το 50% του

ετήσιου µεταφορικού

έργου του ΟΑΣΘ

Τριάντα (30)

λεωφορειακές γραµµές µε

τη µικρότερη ζήτηση που

αντιπροσωπεύουν

συνολικά το 10% του

ετήσιου µεταφορικού

έργου του ΟΑΣΘ

Συνολική απόδοση Αποδοτικότητα Αποτελεσµατικότητα

 

Σχήµα 5.8. Συνολική απόδοση, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των λεωφο-

ρειακών γραµµών µε υψηλή και χαµηλή ζήτηση του Οργανισµού Αστικών Συγκοι-

νωνιών Θεσσαλονίκης). 
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� Στις λεωφορειακές γραµµές µε µικρή ζήτηση και χαµηλό µεταφορικό έργο, ε-
πιδίωξη του ΟΑΣΘ είναι η επίτευξη υψηλής αποδοτικότητας, δηλαδή η εξυπη-

ρέτηση της (µικρής έστω) ζήτησης µε το ελάχιστο δυνατό τροχαίο υλικό (αριθ-

µό λεωφορείων) και το µικρότερο αριθµού δροµολογίων. 30 λεωφορειακές 

γραµµές συγκεντρώνουν µόλις το 10% του µεταφορικού έργου του οργανισµού 

και εµφανίζουν µέση τιµή συνολικής απόδοσης 80,9% (έναντι 78,4% για το σύ-

νολο του ΟΑΣΘ), µέση τιµή αποδοτικότητας 80,1% (έναντι 66,5% για το σύνο-

λο του ΟΑΣΘ) και µέση τιµή αποτελεσµατικότητας στο 56,9% (έναντι 58,0% 

για το σύνολο των λεωφορειακών γραµµών του ΟΑΣΘ). Συνεπώς στις συγκε-

κριµένες λεωφορειακές γραµµές δίνεται έµφαση στην αποδοτικότητα (ελαχι-

στοποίηση εκροών που περιλαµβάνουν τον αριθµό δροµολογίων, την κατανά-

λωση καυσίµων και τις ανθρωποώρες εργασίες) σε βάρος της αποτελεσµατικό-

τητας (µεγιστοποίηση αριθµού µεταφερόµενων επιβατών), την οποία ο οργανι-

σµός δύσκολο µπορεί να επηρεάσει καθώς πρόκειται για λεωφορειακές γραµ-

µές που εξυπηρετούν µικρές πληθυσµιακές συγκεντρώσεις. 

 

5.6  Επιλογή µεταξύ αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας και οι 

επιπτώσεις στο µεταφορικό έργο 
 

Η αύξηση του µεταφορικού έργου είναι προφανής επιδίωξη κάθε επιχείρησης µετα-

φορών. Ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για επιχειρήσεις αστικών µεταφορών, η αύξηση 

των µετακινήσεων µε αστικά λεωφορεία συνεπάγεται µείωση του αριθµού µετακινή-

σεων µε ΙΧ αυτοκίνητα ή ταξί, συνεπώς µικρότερη ατµοσφαιρική ρύπανση, µείωση 

της κυκλοφοριακής συµφόρησης, καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Η αύξηση του µεταφορικού έργου, όπως αποδείχθηκε στις προηγούµενες πα-

ραγράφους, σχετίζεται µε τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των επιχειρήσεων 

αστικών µεταφορών και προϋποθέτει κάποιες υποχωρήσεις σε ό,τι αφορά την κατανά-

λωση εισροών (αριθµό δροµολογίων, κατανάλωση καυσίµων, ανθρωποώρες εργασίες) 

ώστε να µεγιστοποιηθούν οι εκροές (µεταφερόµενοι επιβάτες).  

Εγχειρήµατα «εξορθολογισµού» των δαπανών λειτουργίας µια επιχείρησης µε-

ταφορών µέσω µόνο της µείωσης του αριθµού δροµολογίων, του αριθµού λεωφορείων 

και του προσωπικού µάλλον θα είχε προφανώς θετικά αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά την 

αποδοτικότητα της επιχείρησης, θα είχε ωστόσο αρνητικά αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά 

την αποτελεσµατικότητά της και αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής εντός των 

πόλεων (αύξηση χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτου, περισσότερες εκποµπές καυσαερίων, κυ-

κλοφοριακή συµφόρηση, έλλειψη χώρων στάθµευσης, κ.λπ.). 

Λαµβάνοντας δε υπόψη ότι δυο από τις πέντε συνιστώσες που συνθέτουν την έν-

νοια της ποιότητας υπηρεσιών στις αστικές συγκοινωνίες είναι η οργάνωσης των δροµο-

λογίων (σχετίζεται µε τη συχνότητα δροµολογίων), και η επάρκειας και άνεσης των ε-

γκαταστάσεων (σχετίζεται µε τον αριθµό λεωφορείων), θα µπορούσε να διατυπωθεί ότι η 

βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών σχετίζεται άµεσα και θετικά µε την έννοια της αποτε-

λεσµατικότητας, η οποία  αποτελεσµατικότητα σχετίζεται άµεσα και θετικά µε την αύξη-

ση του µεταφορικού έργου.  
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