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ΣΥΝΟΨΗ 
 
 
Οι ανάγκες για συνεχή κατασκευή, επέκταση, βελτίωση και συντήρηση των 

αυτοκινητοδρόµων, που δηµιουργούνται από την υψηλή ζήτηση των χρηστών για 

µετακινήσεις, έχουν οδηγήσει παγκοσµίως στην επιβολή διοδίων προκειµένου να 

λυθεί το πρόβληµα της έλλειψης επαρκούς χρηµατοδότησης.  

Προϋπόθεση για να είναι οικονοµικά βιώσιµη η εγκατάσταση και επιβολή διοδίων, 

είναι να παράγεται ένα επαρκές ύψος εσόδων από την λειτουργία των σταθµών 

διοδίων. Τα έσοδα διοδίων όµως παρουσιάζουν µεγάλη µεταβλητότητα η οποία 

οφείλεται στις µακροπρόθεσµες δυναµικές της ζήτησης για µετακινήσεις. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της µεταβλητότητας των εσόδων σε σταθµό 

διοδίων αυτοκινητοδρόµου, η διερεύνηση του κινδύνου απώλειας εσόδων και η µέση 

ηµερήσια εκτίµηση της πτωτικής µεταβολής των εσόδων.  

Τα διαθέσιµα στοιχεία της περίπτωσης που εξετάζεται είναι ηµερήσια και καλύπτουν 

την περίοδο από 15-09-2010 έως 31-10-2012. Στα στοιχεία αυτά πραγµατοποιήθηκε 

στατιστική επεξεργασία  και χρησιµοποιήθηκαν τα οικονοµετρικά µοντέλα ARCH 

και GARCH για την ανάλυσή τους και την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των 

αποτελεσµάτων. Για την αξιολόγηση του κινδύνου χρησιµοποιήθηκε το µέτρο 

κινδύνου Conditional Value-at-Risk (CVaR) ή Expected Shortfall (ES) (αναµενόµενη 

απώλεια). 

Τέλος, παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την εκπόνηση της 

παρούσας εργασίας και την ανάλυση των στοιχείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 
Εισαγωγή 
 
Στις σύγχρονες και ανεπτυγµένες κοινωνίες η ανθρώπινη δραστηριότητα, εµπορική ή 

µη, απαιτεί την αποτελεσµατική οδική σύνδεση των µεγάλων αστικών κέντρων αλλά 

και των µεγάλων κυκλοφοριακών κέντρων όπως αεροδρόµια, λιµάνια και εµπορικά 

και διαµετακοµιστικά κέντρα. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται µε την χρήση 

αυτοκινητοδρόµων.  

Ο ορισµός του αυτοκινητοδρόµου δίνεται µε την Οδηγία 1999/62/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 1999 :  

«κάθε οδός η οποία έχει µελετηθεί και κατασκευαστεί ειδικά για την κυκλοφορία 

αυτοκινήτων οχηµάτων, η οποία δεν εξυπηρετεί τις παρόδιες ιδιοκτησίες και η οποία: 

i) εκτός από ορισµένα σηµεία της ή εκτός από προσωρινές διευθετήσεις, διαθέτει, για 

τις δύο κατευθύνσεις της κυκλοφορίας, διακεκριµένα οδοστρώµατα τα οποία 

χωρίζονται µεταξύ τους είτε µε διαχωριστική νησίδα που δεν προορίζεται για την 

κυκλοφορία, είτε, κατ' εξαίρεση, µε άλλα µέσα, 

ii) δεν διασταυρώνεται στο ίδιο επίπεδο µε άλλη οδό, µε σιδηροδροµική ή 

τροχιοδροµική γραµµή ή µε λωρίδα για πεζούς, 

iii) χαρακτηρίζεται συγκεκριµένα ως αυτοκινητόδροµος» 

Επίσης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό αριθµ. 102/2011 (αναθεώρηση του 1089/2010) 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2011, ο ορισµός που δίνεται για τον 

αυτοκινητόδροµο (motorway) είναι: 

«∆ρόµος στον οποίο ισχύουν συνήθως κανονισµοί όσον αφορά την είσοδο και τη 

χρήση. ∆ιαθέτει δύο ή περισσότερα συνήθως φυσικά χωρισµένα οδοστρώµατα και 

κανένα σηµείο διασταύρωσης ενιαίου επιπέδου». 

Έχει παρατηρηθεί παγκοσµίως ότι οι ανάγκες για συνεχή κατασκευή, επέκταση, 

βελτίωση και συντήρηση των αυτοκινητοδρόµων, που δηµιουργούνται από την 

υψηλή ζήτηση των χρηστών για µετακινήσεις, δεν είναι πάντα εύκολο να 

ικανοποιηθούν, λόγω έλλειψης επαρκούς χρηµατοδότησης. Επίσης, προκύπτουν 

διάφοροι χρηµατοοικονοµικοί περιορισµοί µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατο να 

ικανοποιηθούν έγκαιρα οι απαιτήσεις συντήρησης και αποκατάστασης των 

αυτοκινητοδρόµων. Οι παραπάνω δυσκολίες οδηγούν τις αρµόδιες αρχές στην 
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επιβολή διοδίων. Ο ορισµός των διοδίων δίδεται µε την Οδηγία 1999/62/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 1999 στο άρθρο 2 :  

«το καταβαλλόµενο καθορισµένο χρηµατικό ποσό για την πραγµατοποιούµενη από 

όχηµα διαδροµή µεταξύ δύο σηµείων ενός αυτοκινητοδρόµου ή άλλης οδού µε 

περισσότερες από µια λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση όταν η οδός αυτή έχει 

χαρακτηριστικά ανάλογα προς τα χαρακτηριστικά των αυτοκινητοδρόµων. Το ύψος 

του εν λόγω ποσού καθορίζεται µε βάση τη διανυόµενη απόσταση και την κατηγορία 

του οχήµατος». 

Επίσης, στο άρθρο 7 της παραπάνω Οδηγίας ορίζονται οι προϋποθέσεις µε βάση τις 

οποίες τα κράτη µέλη της Ε.Ε. µπορούν να διατηρήσουν ή να επιβάλουν διόδια. 

Μεταξύ άλλων ορίζονται τα εξής :. 

« α) ∆ιόδια επιβάλλονται µόνο στους χρήστες αυτοκινητοδρόµων ή άλλων οδών µε 

περισσότερες από µια λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, όταν οι οδοί αυτές 

έχουν χαρακτηριστικά ανάλογα προς τα χαρακτηριστικά των αυτοκινητοδρόµων 

καθώς και στους χρήστες γεφυρών, σηράγγων και ορεινών διαβάσεων. 

β) Το σταθµισµένο µέσο ύψος των διοδίων σχετίζεται µε το κόστος κατασκευής, 

λειτουργίας και ανάπτυξης του αντίστοιχου δικτύου έργων υποδοµής». 

Οι χρήστες των α/δ µε διόδια, από την στιγµή που πληρώνουν ένα αντίτιµο για την 

χρήση αυτών, έχουν αυξηµένες απαιτήσεις σχετικά µε το επίπεδο των υπηρεσιών που 

προσφέρεται. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο σχεδιασµός, η λειτουργία και η 

συντήρηση αυτού του είδους των αυτοκινητοδρόµων είναι διαφορετικά από τις άλλες 

οδικές οδούς. Η εξέταση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για 

τους οποίους κατασκευάζονται αυτοκινητόδροµοι µε διόδια. Ο πρώτος είναι 

χρηµατοοικονοµικής φύσης. Εξ’ αιτίας της ολοένα και αυξανόµενης κυκλοφορίας 

στις αστικές περιοχές, η ζήτηση για µεγαλύτερη δυναµικότητα και επάρκεια σε οδικά 

δίκτυα αυξάνεται συνεχώς.  Συνεπώς, απαιτείται συνεχής βελτίωση των υποδοµών 

των οδικών µεταφορών. ∆εδοµένου όµως των χρηµατοοικονοµικών περιορισµών, για 

να µπορεί να ενισχυθεί η ποιότητα των αυτοκινητοδρόµων απαιτείται η 

χρηµατοδότηση αυτών µέσω επιβολής διοδίων. 

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο κατασκευάζονται αυτοκινητόδροµοι µε διόδια είναι 

για να επιτευχθεί αποσυµφόρηση της κυκλοφορίας σε κοµβικά σηµεία του οδικού 

δικτύου όπου γίνεται σπατάλη σε χρόνο και καύσιµα και για να περιοριστεί η ζηµία 

στο περιβάλλον λόγω της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορρύπανσης και των 

ατυχηµάτων αλλά και λόγω της ευρύτερης ζηµίας στο περιβάλλον όπως η κλιµατική 
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αλλαγή. Σύµφωνα µε την Πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου περί τροποποίησης της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών 

στα βαρέα φορτηγά οχήµατα που χρησιµοποιούν ορισµένα έργα υποδοµής ορίζονται 

µεταξύ άλλων τα εξής : 

«Πλην της κλιµατικής αλλαγής, το µεγαλύτερο µέρος του εξωτερικού κόστους 

επιβαρύνει τον πληθυσµό της περιοχής στην οποία πραγµατοποιείται η µεταφορά. Τα 

καλύτερα µέσα τιµολόγησης για την κατανοµή του εν λόγω κόστους στους χρήστες 

κατά δίκαιο και αποτελεσµατικό τρόπο είναι τα διόδια».  

Για να είναι οικονοµικά βιώσιµη η εγκατάσταση και επιβολή διοδίων θα πρέπει να 

παράγεται ένα επαρκές ύψος εσόδων από την λειτουργία των σταθµών διοδίων έτσι 

ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του χρέους και µελλοντικά να µπορεί να 

καλυφθεί και το κόστος από άλλα έργα καθώς και το κόστος λειτουργίας του 

αυτοκινητοδρόµου για όλη την διάρκεια ζωής του. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει µια 

αξιόπιστη πρόβλεψη των αναµενόµενων εσόδων τα οποία προκύπτουν από τις 

εκτιµήσεις της ζήτησης µετακίνησης και των τιµών των διοδίων. Η εκτίµηση όµως 

των µελλοντικών εσόδων από διόδια παρουσιάζει πολλές δυσκολίες γιατί τα έσοδα 

παρουσιάζουν µεγάλη µεταβλητότητα η οποία οφείλεται στις µακροπρόθεσµες 

δυναµικές της ζήτησης για µετακινήσεις. 

Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία διερευνά την µεταβλητότητα των εσόδων σε 

σταθµό  διοδίων αυτοκινητοδρόµου. Ειδικότερα οι κύριοι σκοποί της εργασίας είναι : 

1) Να αναλυθεί η µεταβλητότητα των ηµερήσιων εσόδων σε σταθµό  διοδίων του 

αυτοκινητοδρόµου Εγνατία Οδός. 

2) Να διερευνηθεί ο κίνδυνος της απώλειας εσόδων και να εκτιµηθεί η µέση 

ηµερήσια πτωτική µεταβολή που συνδέεται µε τον κίνδυνο αυτόν. 

Προκειµένου να γίνει σαφέστερο το πλαίσιο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, 

γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση των γενικών χαρακτηριστικών και των βασικών 

αρχών σχεδιασµού διοδίων. Επίσης, διεξάγεται ανασκόπηση της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας στην οποία τα θέµατα που παρουσιάζονται σχετίζονται κυρίως µε την 

οικονοµική βιωσιµότητα των αυτοκινητοδρόµων µε διόδια, την εκτίµηση των 

µελλοντικών εσόδων και του κυκλοφοριακού φόρτου αυτών και την ανάλυση και 

διευθέτηση του κινδύνου από τις λανθασµένες εκτιµήσεις των εσόδων και του 

κυκλοφοριακού φόρτου. Μολονότι διενεργήθηκε ενδελεχής έρευνα, δεν βρέθηκε 

κάποια συγκεκριµένη µελέτη για την µεταβλητότητα των εσόδων σε 

αυτοκινητόδροµο µε διόδια. Η ανάλυση των ιστορικών δεδοµένων του σταθµού 
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διοδίων που µελετά η παρούσα εργασία για την χρονική περίοδο που εξετάζεται, 

στοχεύει στην παρουσίαση α) του τρόπου µε τον οποίο διαµορφώνονται τα ηµερήσια 

έσοδα των διοδίων, β) του τρόπου µε τον οποίο µεταβάλλονται µε τον χρόνο, γ) της 

µορφής και του είδους της µεταβλητότητας, και δ) της µέσης εκτίµησης του κινδύνου 

για την αναµενόµενη απώλεια λόγω της πτωτικής µεταβολή των εσόδων. Η 

παρουσίαση των παραπάνω στοιχείων έχει ως στόχο την παροχή επιπλέον εργαλείων 

στο πλαίσιο της προσπάθειας για καλύτερη και αποτελεσµατικότερη εκτίµηση των 

µελλοντικών εσόδων σε αυτοκινητόδροµο µε διόδια  και την αποτελεσµατικότερη 

εφαρµογή τιµολογιακής πολιτικής. 

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια τα οποία είναι τα 

εξής : 

Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή 

Κεφάλαιο 2 – Βασικές έννοιες και αρχές σχεδιασµού διοδίων 

Κεφάλαιο 3 – Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Κεφάλαιο 4 – Μεθοδολογία 

Κεφάλαιο 5 – Ανάλυση της µεταβλητότητας των εσόδων σε σταθµό διοδίων 

αυτοκινητοδρόµου  και ερµηνεία των ευρηµάτων 
Κεφάλαιο 6 – Συµπεράσµατα και προτάσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 
Βασικές έννοιες και αρχές σχεδιασµού διοδίων 
 
2.1 Γενικά χαρακτηριστικά 
 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό αριθµ. 102/2011 (αναθεώρηση του 1089/2010) της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2011, ο ορισµός που δίδεται για τον 

Σταθµό ∆ιοδίων (toll) είναι: 

«Περιοχή η οποία παρέχει υπηρεσίες διοδίων, όπως διανεµητές εισιτηρίων ή 

υπηρεσίες πληρωµής διοδίων». 

Ανάλογα µε τον τρόπο υπολογισµού της χρέωσης διοδίων, υπάρχουν δύο συστήµατα 

συλλογής διοδίων:  

- Το ανοικτό σύστηµα διοδίων, όπου η πληρωµή γίνεται µόνο κατά την 

διέλευση των χρηστών από συγκεκριµένους σταθµούς της οδού. 

- Το κλειστό σύστηµα διοδίων, όπου η πληρωµή γίνεται ανάλογα µε τη 

διανυόµενη απόσταση  

- Το µικτό σύστηµα, το οποίο αποτελεί συνδυασµό των παραπάνω συστηµάτων 

όπου γίνεται αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων τους, αλλά µε βασικό 

µειονέκτηµα την πολυπλοκότητα στην διαχείριση. 

 

Ανάλογα µε το σύστηµα συλλογής διοδίων υπάρχουν δύο τρόποι διέλευσης: 

- διέλευση από λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία εφαρµόζεται στο ανοικτό 

σύστηµα 

- απρόσκοπτη διέλευση, η οποία εφαρµόζεται στο κλειστό σύστηµα 

 

Ανάλογα µε την λειτουργία της λωρίδας διοδίων υπάρχουν τρία συστήµατα συλλογής 

διοδίων: 

- χειροκίνητη συλλογή, όπου η πληρωµή γίνεται σε εισπράκτορα 

- αυτόµατη συλλογή, όπου η πληρωµή γίνεται σε αυτόµατη συσκευή 

- ηλεκτρονική συλλογή, όπου η πληρωµή γίνεται µέσω ηλεκτρονικού 

συστήµατος 

-  

Ένας σταθµός διοδίων, στον οποίο εφαρµόζεται η χειροκίνητη συλλογή, αποτελείται 

από τα εξής µέρη: 
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- Σταθµός ∆ιοδίων / Οικίσκοι (Booths) 

- Εξοπλισµός Λωρίδας (Road Side Equipment) 

- Εισπράκτορες και λοιπό προσωπικό 

- Σύστηµα καταχώρησης εισπράξεων (Cash Handling) 

- Σύστηµα επεξεργασίας συναλλαγών (Back Office) 

 

Το σύστηµα ηλεκτρονικής συλλογής θεωρείται η ταχύτερα αναπτυσσόµενη 

µέθοδος συλλογής εσόδων και η φιλικότερη προς το περιβάλλον. Στο σύστηµα 

αυτό κάθε όχηµα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ποµποδέκτη. Τα κύρια 

πλεονεκτήµατα είναι:  

- Ανίχνευση οχήµατος και αυτόµατη κατηγοριοποίηση 

- Ηλεκτρονική συλλογή κοµίστρου 

- Αποθήκευση των πληροφοριών διέλευσης των οχηµάτων και των 

συναλλαγών 

- Λειτουργία επιβολής πληρωµής 

 
2.2 Βασικές αρχές σχεδιασµού 
 
Ο σχεδιασµός της εγκατάστασης ενός σύγχρονου σταθµού διοδίων , πρέπει να 

ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια : 

• Οδική Ασφάλεια 

• Λειτουργικότητα 

• Περιβαλλοντική αποδοχή και 

• Αισθητική ποιότητα 

Οι βασικές αρχές του σχεδιασµού διαµορφώνονται ανάλογα µε τη µέθοδο συλλογής 

διοδίων, δηλαδή αν αυτή θα πραγµατοποιείται χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά. Στην 

περίπτωση επιβολής διοδίων ελεύθερης ροής δεν απαιτούνται ιδιαίτερα  έργα 

υποδοµής,  όπως διαπλάτυνση της οδού και η χρέωση πραγµατοποιείται µέσω 

ηλεκτρονικού λειτουργικού συστήµατος. Στην περίπτωση λειτουργίας Σταθµού 

∆ιοδίων χειροκίνητης συλλογής διοδίου απαιτούνται έργα  υποδοµής όπως ειδική 

διαµόρφωση χοάνης της οδού, διαπλάτυνση λωρίδων για διελεύσεις υπέρβαρων 

οχηµάτων, κατασκευή διαχωριστικών νησίδων στις οποίες θα ενσωµατωθούν τα 

φυλάκια, στέγαστρο κλπ. Για εφαρµογή σε αυτοκινητόδροµο διπλής κυκλοφορίας 

απαιτείται διακοπή της κεντρικής νησίδας διαχωρισµού των δύο αντιθέτων 
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κατευθύνσεων κίνησης ώστε να εξυπηρετούνται ανάγκες έκτακτων αυξηµένων 

κυκλοφοριακών φόρτων. (Περισσότερες από τις µισές λωρίδες να διατίθενται για την 

εκτόνωση  της κυκλοφοριακής συµφόρησης). Σε αυτή την περίπτωση οι 

διαχωριστικές νησίδες διαµορφώνονται κατάλληλα ώστε αµφίδροµα να παρέχουν 

προστασία στα φυλάκια από πρόσκρουση οχήµατος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
 
 3.1 Εισαγωγή 
 
Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της προσπάθειας να ξεπεραστούν οι περιορισµοί 

στην χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό, παρατηρείται µια ανανέωση 

στο ενδιαφέρον για την χρησιµοποίηση διοδίων στην χρηµατοδότηση οδικών έργων. 

Αυτό εν µέρει οφείλεται και στην παράλληλη είσοδο του ιδιωτικού τοµέα στον χώρο 

των επενδύσεων των µεγάλων υποδοµών. 

Ο πιο σηµαντικός παράγοντας που κρύβεται πίσω από την µελέτη ενός έργου που 

αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενός αυτοκινητοδρόµου µε διόδια έχει να 

κάνει µε την οικονοµική ανάλυσή του. ∆ηλαδή την διαφορά µεταξύ του κόστους 

κατασκευής και λειτουργίας του έργου και των εσόδων που αναµένονται να 

πραγµατοποιηθούν κατά την διάρκεια της ζωής του έργου. Η κεντρική ερώτηση είναι 

εάν το έργο είναι ή θα µπορέσει να είναι οικονοµικά αυτοδύναµο και βιώσιµο.  

Η ανάπτυξη ενός οδικού έργου µε διόδια επισύρει διάφορους κινδύνους. Τα 

χρηµατοδοτικά πλάνα αυτών των έργων στηρίζονται σε εκτιµήσεις για το κόστος και 

τα έσοδα. Οι ακριβείς τιµές όµως του κόστους και των εσόδων δεν µπορούν να 

υπολογιστούν και µπορεί να µεταβάλλονται σε µεγάλο βαθµό κατά την διάρκεια ζωής 

του έργου. Επίσης, ο κυκλοφοριακός φόρτος και τα έσοδα µπορεί να µην φτάσουν 

τους προβλεπόµενους στόχους για διάφορες αιτίες όπως π.χ. βελτιώσεις σε 

ανταγωνιστικά έργα ή µεταβολές στην ταξιδιωτική συµπεριφορά. Κάθε µεταβολή σε 

αυτές τις παραµέτρους µπορεί να επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό την 

χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα ενός έργου. Εποµένως είναι πολύ µεγάλης 

σηµασίας η κατανόηση όλων των κινδύνων και των επιπτώσεων τους στον 

χρηµατοοικονοµικό προϋπολογισµό έτσι ώστε να ληφθεί η καλύτερη δυνατή 

απόφαση για το αν θα κατασκευαστεί ή όχι το έργο (Baker, PFM, CRA, FH (2005)). 

Έχει θεωρηθεί ότι ο πιο σηµαντικός παράγοντας στην οικονοµική ανάλυση ενός 

έργου αυτοκινητοδρόµου διοδίων είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται µε την ζήτηση 

µετακινήσεων. Από την ζήτηση αυτή εξαρτώνται οι εκτιµήσεις του κυκλοφοριακού 

φόρτου και των εσόδων. 

Ανατρέχοντας στην βιβλιογραφία σχετικά µε την βιωσιµότητα των έργων 

κατασκευής και λειτουργίας ενός αυτοκινητοδρόµου διοδίων, τα θέµατα τα οποία θα 
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εξεταστούν κυρίως αφορούν στους παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση 

µετακίνησης και κατ’επέκταση την εκτίµηση του κυκλοφοριακού φόρτου και των 

εσόδων. Επίσης, θα εξεταστεί η αβεβαιότητα και η διευθέτηση του κινδύνου που 

σχετίζεται µε την εκτίµηση του κυκλοφοριακού φόρτου και των εσόδων. 

Η οικονοµική βιωσιµότητα των µεγάλων οδικών έργων βασίζεται στο µεγαλύτερο 

βαθµό στις εκτιµήσεις για τις τιµές του κόστους και εσόδων. Τα έσοδα της περιόδου 

µελέτης µπορούν να υπολογιστούν από τις εκτιµήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου, τη 

σύνθεση των οχηµάτων, από το µήκος του ταξιδιού στο οποίο συµπεριλαµβάνονται 

διόδια και από την τιµή των διοδίων. Επίσης, πρέπει να υπολογιστούν τα κόστη της 

κατασκευής, της λειτουργίας και της συντήρησης. Η σύγκριση ανάµεσα στα έσοδα 

και στα κόστη θα καθορίσει την βιωσιµότητα του αυτοκινητοδρόµου διοδίων. Αν και 

ο υπολογισµός στα παραπάνω κόστη εµπεριέχει µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας, η 

πρόβλεψη των εσόδων αποτελεί ακόµη µεγαλύτερη πρόκληση. Οι εκτιµήσεις και οι 

προβλέψεις για τα έσοδα παρουσιάζουν πολύ µεγάλες αποκλίσεις σε σχέση µε τα 

πραγµατικά δεδοµένα και αυτό συµβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή η 

µεταβλητότητα των εσόδων σε αυτοκινητόδροµο διοδίων είναι αρκετά µεγάλη γιατί 

επηρεάζεται από τις µακροπρόθεσµες δυναµικές της ζήτησης για οδικές 

µετακινήσεις. Η ζήτηση αυτή οφείλεται σε διάφορους παράγοντες που πολλές φορές 

είναι δύσκολο να εκτιµηθούν µε ακρίβεια. Και δεύτερον, επειδή συνηθίζεται να 

χρησιµοποιούνται πολύ αισιόδοξες προβλέψεις είτε από λάθος, είτε από άγνοια, είτε 

ακόµα και για λόγους σκοπιµότητας. Με δεδοµένο ότι οι αυτοκινητόδροµοι διοδίων 

αποτελούν έναν όλο και πιο συνήθη τρόπο για την χρηµατοδότηση µεγάλων οδικών 

έργων, η παροχή αξιόπιστων προβλέψεων ζήτησης µετακίνησης µέσω των σχετικών 

µοντέλων καθίσταται πάρα πολύ σηµαντική (Kriger, D.S., Shiu, S., Naylor, S. (2006), 

13. Bain, R. Error (2009),  Standard & Poor’s. (2003)). 

Παρακάτω θα γίνει µια ανασκόπηση σε µελέτες και άρθρα που σχετίζονται µε τα 

παραπάνω θέµατα. Επίσης, θα γίνει µια παρουσίαση των αιτιών των  αποκλίσεων 

µεταξύ προβλεπόµενων και πραγµατικών δεδοµένων και θα εξεταστούν η 

αβεβαιότητα και η διευθέτηση του κινδύνου που δηµιουργείται από αυτές τις 

αποκλίσεις. 
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3.2 Μελέτες βιωσιµότητας της χρήσης διοδίων ως µέσο 

χρηµατοδότησης οδικών έργων 

 
Σύµφωνα µε την µελέτη των MOCJ - EXTEC «Global Toll Road Study» (2000), για 

τον στρατηγικό σχεδιασµό ενός έργου κατασκευής και λειτουργίας 

αυτοκινητοδρόµου διοδίων απαιτούνται οι εξής τρεις βασικές προϋποθέσεις για την 

υιοθέτηση συστήµατος διοδίων: 

α) η µέση ηµερήσια κυκλοφορία θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 4.000-5.000 

οχήµατα (τα νούµερα αυτά βέβαια διαφέρουν  και εξαρτώνται από το συνολικό ποσό 

της χρηµατοδότησης που απαιτείται, καθώς και από το µέρος του ποσού που θα 

προέλθει από τα διόδια) 

β) η τιµή των διοδίων δεν θα πρέπει να ξεπερνά ένα ύψος, έτσι ώστε οι χρήστες του 

αυτοκινητοδρόµου να µην αποθαρρύνονται να τον χρησιµοποιούν. 

γ) Όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικές οδοί χωρίς διόδια τότε η τιµή θα πρέπει να 

καθορίζεται σε σχετικά πιο ψηλά επίπεδα. 

Για την χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα του έργου θα πρέπει τα συνολικά έσοδα να 

καλύπτουν το συνολικό κόστος του έργου. Στο συνολικό κόστος περιλαµβάνονται το 

κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας και τα χρηµατο- 

οικονοµικά έξοδα δηλαδή οι τόκοι. Στα συνολικά έσοδα περιλαµβάνονται τα έσοδα 

από διόδια, τα έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις, τα έσοδα από άλλες λειτουργίες 

του α/δ όπως οι σταθµοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, η αξιοποίηση του δικτύου, οι 

οπτικές ίνες κτλ. 

Οι υπολογισµοί που αφορούν στην χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα απαιτούνται όχι 

µόνο για να αποφασιστεί εάν θα πρέπει να επιβληθούν ή όχι διόδια, αλλά επίσης και 

για να αποφασιστεί ποιο θα πρέπει να είναι το ακριβές αντίτιµο διοδίου και τι 

προσαρµογές θα πρέπει να γίνουν για να επιβληθεί αυτό το αντίτιµο. Και επίσης 

απαιτούνται για να αποφασιστεί η περίοδος κατά την οποία θα πρέπει να επιβληθούν 

τα διόδια και η περίοδος κατά την οποία θα αναθεωρηθεί η τιµή τους. Στην 

περίπτωση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή δηµόσιων επιχειρήσεων που λειτουργούν µε 

ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, οι υπολογισµοί αυτοί είναι απαραίτητοι για την 

πρόβλεψη της κερδοφορίας (MOCJ – EXTEC, (2000)). 
Στην µελέτη «Toll Feasibility Study» των Baker, PFM, CRA, FH (2005), που 

εκπονήθηκε για λογαριασµό της  Επιτροπής Περιφερειακού Σχεδιασµού της 
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περιφέρειας Hampton Roads,  εξετάζεται η βιωσιµότητα της χρήσης  διοδίων ως µέσο 

ολικής ή µερικής χρηµατοδότησης πέντε µεγάλων έργων υποδοµής οδικών 

µεταφορών στη περιφέρεια Hampton Roads στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Συγκεκριµένα, 

τα θέµατα που εξετάζονται είναι: 

α) Εκτίµηση της ζήτησης για οδικές µετακινήσεις σε συνθήκες λειτουργίας διοδίων 

β) Πρόβλεψη εσόδων διοδίων 

γ) Πρόβλεψη κόστους έργου 

δ) Αποτίµηση του χρηµατοδοτικού ελλείµµατος ή πλεονάσµατος του έργου 

ε) Αποτίµηση των επιδράσεων του συστήµατος οδικών µεταφορών 

Για την βιωσιµότητα των πέντε έργων υποδοµής εξετάζονται δύο σενάρια µε βάση τα 

οποία τα έργα χωρίζονται: α) σε ξεχωριστά και µεµονωµένα έργα µε αυτόνοµη 

χρηµατοδότηση και β) σε έργα όπου γίνεται συνδυασµός αυτόνοµης χρηµατοδότησης 

και χρηµατοδότησης από έσοδα διοδίων άλλων αυτοκινητοδρόµων. Η ανάλυση 

επίσης λαµβάνει υπόψιν της την επίδραση των διοδίων στο µέγεθος της ζήτησης για 

µετακινήσεις και την µεταβολή των ταξιδιωτικών προτύπων και του επιπέδου των 

παρεχόµενων υπηρεσιών των αυτοκινητοδρόµων στις επιµέρους περιφέρειες. 

Η βιωσιµότητα της εφαρµογής διοδίων αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία, το 

µερίδιο εξυπηρέτησης του χρέους που καλύπτεται από τα έσοδα διοδίων και την 

επίδραση στην ζήτηση οδικής µετακίνησης. Στο πρώτο σενάριο όπου εξετάστηκε η 

χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα των µεµονωµένων έργων, µε βάση τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης για κάθε έργο, έγιναν οι εξής υπολογισµοί: α) 

υπολογίστηκε ένα αντίτιµο διοδίων που µεγιστοποιεί τα έσοδα, β) έγινε η εκτίµηση 

της ζήτησης οδικής µετακίνησης και γ) έγινε ο σχετικός προϋπολογισµός των 

εσόδων. Το συµπέρασµα ήταν ότι η χρηµατοδότηση µέσω δανείων ή οµολόγων µε 

βάση τα µελλοντικά έσοδα από τα διόδια των συγκεκριµένων µεµονωµένων έργων 

δεν θεωρήθηκε επαρκής και ως εκ τούτου τα έργα κρίθηκαν ως µη βιώσιµα. 

Στο δεύτερο σενάριο η χρήση εσόδων διοδίων από υφιστάµενους αλλά όχι ακόµα 

εκµεταλλεύσιµους οικονοµικά αυτοκινητόδροµους, ήδη από την αρχή της 

πραγµατοποίησης των δαπανών ενός έργου ενδέχεται να αυξήσει κατακόρυφα την 

χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα του έργου µε τρεις τρόπους: α) µειώνοντας το 

κόστος κατασκευής, β) αυξάνοντας την µόχλευση της χρηµατοδότησης από δάνεια 

και οµολογίες και γ) µειώνοντας τους δεδουλευµένους τόκους. 

Οι τιµές των διοδίων για κάθε σενάριο έργου καθορίστηκαν έτσι ώστε να 

ικανοποιούν ταυτόχρονα τρεις στόχους: α) να µεγιστοποιούν τα έσοδα από διόδια,   
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β) να εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες-οδηγοί του αυτοκινητοδρόµου δεν θα 

αποθαρρύνονται να χρησιµοποιούν τον αυτοκινητόδροµο λόγω του υψηλού αντιτίµου 

και γ) να υπάρχει η δυνατότητα και ευελιξία στην ρύθµιση των τιµών των διοδίων 

ανάλογα µε το επίπεδο της κυκλοφοριακής συµφόρησης. 

Στην µελέτη «Toll Feasibility Study» των Baker, PFM, CRA, FH (2005), εξετάζεται 

επίσης η επίδραση των διοδίων στην ζήτηση οδικής µετακίνησης. ∆ηλαδή εξετάζεται 

ο βαθµός στον οποίο χρησιµοποιούν οι χρήστες τον αυτοκινητόδροµο όταν αυτός έχει 

διόδια. Όσο πιο ψηλές είναι οι τιµές των διοδίων τόσο χαµηλότερη θα είναι και η 

ζήτηση για µετακίνηση. Το όφελος έτσι για τους οδηγούς από την κατασκευή του 

έργου δεν θα είναι το αναµενόµενο. Τα διόδια επίσης µπορεί να προκαλέσουν 

εκτροπή της πορείας των ταξιδιωτών προς άλλες εναλλακτικές διαδροµές σε 

αυτοκινητοδρόµους χωρίς διόδια, προκαλώντας έτσι πιθανώς εκεί συµφόρηση. Η 

εµφάνιση τέτοιων φαινοµένων µπορεί να προκαλέσει επιδράσεις στον 

προγραµµατισµό και σχεδιασµό των µεταφορών και δικτύων και σε ενέργειες και 

σχέδια που σχετίζονται µε άλλα έργα. 

Ουσιαστικά η παραπάνω µελέτη σκοπεύει να εξετάσει τις διάφορες αλλαγές στο 

επίπεδο υπηρεσιών  που παρέχει ο αυτοκινητόδροµος και στα πρότυπα των οδικών 

µετακινήσεων που σχετίζονται µε την χρήση διοδίων σε µεγάλα οδικά έργα. 

Η µελέτη «Examining Toll Road Feasibility Studies» του Robert Muller (1996), 

παρέχει ένα πλαίσιο στο οποίο εξετάζονται οι διαδικασίες προετοιµασίας και 

εξέτασης των µελετών βιωσιµότητας σε αυτοκινητόδροµους διοδίων. ∆ίνονται επίσης 

κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες εστιάζουν σε οκτώ παράγοντες:  

- περιγραφή και χάραξη του έργου 

- ενοποίηση µε ήδη υπάρχοντα έργα µεταφορών 

- περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

- εκτίµηση του κυκλοφοριακού φόρτου 

- χρηµατοοικονοµικός σχεδιασµός 

- εκτίµηση εσόδων λειτουργίας 

- εκτίµηση των οικονοµικών επιπτώσεων  

- ανάλυση ευαισθησίας 

Στο επόµενο υποκεφάλαιο θα ακολουθήσει µια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τις 

µελέτες που αφορούν στις εκτιµήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου και των εσόδων. 
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3.3 Εκτίµηση κυκλοφοριακού φόρτου και εσόδων σε 

αυτοκινητοδρόµους διοδίων 

 

Η ύπαρξη αξιόπιστων στοιχείων για την συµπεριφορά της ζήτησης για µετακινήσεις  

είναι ουσιώδης έτσι ώστε να µπορέσουν να γίνουν οι κατάλληλες προβλέψεις και 

εκτιµήσεις κυκλοφοριακού φόρτου και εσόδων διοδίων. Οι προβλέψεις των εσόδων 

εξαρτώνται από τις προβλέψεις του κυκλοφοριακού φόρτου δηλαδή της ζήτησης 

µετακίνησης και από τους παράγοντες  στους οποίους η ζήτηση αυτή βασίζεται. Οι 

πιο βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση είναι: 

α) οι τοπικές αναπτυξιακές πολιτικές 

β) ο βαθµός και η κατανοµή των µελλοντικών χρήσεων γης 

γ) η ένταση της ανάπτυξης 

δ) η προβλεπόµενη οικονοµική ανάπτυξη 

ε) η ανάπτυξη της απασχόλησης και η οικιστική ανάπτυξη 

στ) τα περιφερειακά ταξιδιωτικά πρότυπα προέλευσης-προορισµού 

ζ) οι µεταβολές στα ταξιδιωτικά πρότυπα 

η) οι σκοποί και η συχνότητα του ταξιδιού 

θ) η «πρόθεση» των οδηγών να πληρώσουν διόδια 

ι) οι νέοι εναλλακτικοί οδοί στο οδικό δίκτυο 

Οι προβλέψεις των εσόδων εξαρτώνται επίσης από την τεχνολογία διοδίων, την 

ρύθµιση της δοµής των τιµών των διοδίων και του χρονικού καθορισµού αυτής της 

ρύθµισης και από την ικανοποίηση των οδηγών από την χρήση του 

αυτοκινητοδρόµου. 

Στην µελέτη «Global Toll Road Study» των MOCJ - EXTEC (2000), για την 

χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα αυτοκινητοδρόµων µε διόδια, υποστηρίζεται ότι οι 

προβλέψεις του κυκλοφοριακού φόρτου χρησιµοποιούνται πρωτίστως στα εξής 

στάδια: α) Στο στάδιο σχεδιασµού και συγκεκριµένα στους υπολογισµούς που 

αφορούν στη βιωσιµότητα και στην κερδοφορία, β) στο στάδιο κατασκευής όπου 

αποφασίζονται τα επίπεδα τιµών και η περίοδος λειτουργίας των διοδίων και γ) στο 

στάδιο λειτουργίας όπου γίνεται εκ νέου επιβεβαίωση της κερδοφορίας, αναθεώρηση 

των τιµών, επανεξέταση της περιόδου συλλογής διοδίων και επανεξέταση της 

κερδοφορίας. 
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Στην µελέτη των Kriger, D.S., Shiu, S., και Naylor, S. «Estimating Toll Road 

Demand and Revenue» (2006), επιχειρείται και επιτυγχάνεται µια συµπαγής και 

περιεκτική σύνθεση της τρέχουσας γνώσης και πρακτικής για την πρόβλεψη και 

υπολογισµό του κυκλοφοριακού φόρτου και των εσόδων σε αυτοκινητοδρόµους 

διοδίων. Κάθε αναφορά αποτελεί την επιτοµή της γνώσης σε µέτρα και πρακτικές 

που χρησιµοποιούνται για την λύση προβληµάτων σε οποιοδήποτε πεδίο που αφορά 

στην πρόβλεψη της ζήτησης και των εσόδων από διόδια. Συγκεκριµένα 

περιλαµβάνονται τα εξής: 

- Σκοπός επιβολής διοδίων 

- Μέθοδοι πρόβλεψης ζήτησης µετακινήσεων και εσόδων από διόδια 

συµπεριλαµβανοµένων απλών εργαλείων σχεδιασµού και µελετών επενδυτικών 

βαθµίδων αξιολόγησης 

- Τελικά αποτελέσµατα προβλέψεων 

- ∆ιαδικασίες αξιολογούµενες από ειδικούς 

- ∆εδοµένα που εισάγονται στο σύστηµα 

- Μέθοδοι εκτίµησης της αξίας του χρόνου 

- Σύγκριση µεταξύ προβλεπόµενης και πραγµατικής ζήτησης µετακίνησης και 

αντίστοιχα των εσόδων 

- Καταγραφή των µελετών επενδυτικών βαθµίδων αξιολόγησης για σταθµούς διοδίων 

- Σύγκριση της ακρίβειας και αποτελεσµατικότητας διαφόρων µεθόδων πρόβλεψης 

της ζήτησης και εσόδων από σταθµούς διοδίων 

- Παράγοντες που πιθανόν σχετίζονται µε επιτυχίες ή αποτυχίες προβλέψεων, 

συµπεριλαµβανοµένων µεµονωµένων έργων έναντι επεκτάσεων συστήµατος, 

µεθόδων χρηµατοδότησης, τεχνικές µοντέλων κ.α. 

- Καινοτόµες τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την βελτίωση της ποιότητας των 

προβλέψεων 

- Τρόποι υπολογισµού κινδύνου για προβλέψεις ζήτησης και εσόδων 

- Επάρκεια λεπτοµερούς πληροφόρησης στις διαδικασίες µοντελοποίησης 

- Περιπτώσεις µελετών που απεικονίζουν διαφορετικές προσεγγίσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων διεθνούς εµπειρίας, όπου εφαρµόζεται 

- Έρευνα προτάσεων για την βελτίωση των µεθόδων πρόβλεψης 

Η ζήτηση µετακίνησης οφείλεται και παράγεται από κάποιες άλλες αιτίες. Υπάρχουν 

διάφοροι λόγοι που οι άνθρωποι ταξιδεύουν και τα εµπορεύµατα µεταφέρονται. Όλα 

αυτά γίνονται στα πλαίσια της λειτουργίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Σε ένα 
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µοντέλο πρόβλεψης της ζήτησης οι δραστηριότητες αυτές συνήθως παρουσιάζονται 

ως δηµογραφικές µεταβλητές, κοινωνικοοικονοµικές µεταβλητές και µεταβλητές 

χρήσης γης (πληθυσµός, εργασία, απασχόληση). 

Η ζήτηση µετακίνησης επηρεάζει το δίκτυο µεταφορών αλλά και επηρεάζεται από 

αυτό. Η προσφορά των υπηρεσιών µεταφορών – οι διαφορετικοί τρόποι µετακίνησης, 

τα σχετικά κόστη και η σχετική ευκολία πρόσβασης µιας τοποθεσίας έναντι άλλης – 

προσδιορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο  χρησιµοποιεί η ζήτηση το δίκτυο µεταφορών. 

Με τον ίδιο τρόπο, οι προβλέψεις της ζήτησης προσδιορίζουν την απαιτούµενη 

προσφορά των υπηρεσιών µεταφορών (πόσες λωρίδες αυτοκινητοδρόµου και πόση 

δυναµικότητα απαιτούνται, πού απαιτούνται δροµολόγια λεωφορείων κτλ.). 

Στην µελέτη των Kriger, D.S., Shiu, S., και Naylor, S. «Estimating Toll Road 

Demand and Revenue» (2006), αναφέρεται ότι για την πρόβλεψη του κυκλοφοριακού 

φόρτου και κατ’επέκταση για την αρχική εκτίµηση των εσόδων χρησιµοποιούνται 

µοντέλα ζήτησης µετακίνησης σε δίκτυα περιφερειακού επιπέδου. Υπάρχει ένα 

συγκεκριµένο µοντέλο πρόβλεψης της ζήτησης µετακίνησης το οποίο 

χρησιµοποιείται σε πολλές µεσαίου και µεγάλου µεγέθους αστικές περιοχές στις 

ΗΠΑ. Η χρήση όµως του µοντέλου αυτού πολλές φορές γίνεται µε διαφορετικές 

προσεγγίσεις και σε διαφορετικό βαθµό σε σχέση µε την λεπτοµέρεια και την 

πολυπλοκότητα. Η διαδικασία µοντελοποίησης των «τεσσάρων βηµάτων», όπως 

αποκαλείται, αποτελεί την συνηθέστερα χρησιµοποιούµενη ανάπτυξη για τα µοντέλα 

πρόβλεψης ζήτησης µετακίνησης. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται επί πολλές 

δεκαετίες στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσµο. Στην εικόνα 3.1 παρουσιάζεται ένα 

γενικό περίγραµµα των κύριων δεδοµένων που εισάγονται στο µοντέλο (inputs), και 

των κύριων διαδικασιών και εξερχόµενων αποτελεσµάτων (outputs) αυτού του 

παραδείγµατος µοντέλου της ζήτησης µετακίνησης. 

Στην µελέτη «Demand Elasticity on Tolled Motorways» των Anna Matas και Jose-

Luis Raymond (2003), αναφέρεται ότι για να µπορέσουν να γίνουν οι κατάλληλες 

προβλέψεις και εκτιµήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου και των εσόδων από διόδια θα 

πρέπει να υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης µετακίνησης σε σχέση µε την 

τιµή, την ποιότητα ή το εισόδηµα. Ο υπολογισµός αυτός καθίσταται αναγκαίος έτσι 

ώστε να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις όπως η ανισοκατανοµή του 

κυκλοφοριακού φόρτου µεταξύ των αυτοκινητοδρόµων διοδίων και των παράλληλων 

οδικών αξόνων χωρίς διόδια.  
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∆ιάγραµµα 3.1 Περίγραµµα της διαδικασίας µοντελοποίησης της ζήτησης µετακινήσεων 
(Πηγή: Kriger, D.S., Shiu, S., and Naylor, S. (2006)) 
 

Εισερχόµενα: Προέλευση -
 Προορισµός Ταξιδιού 
 Έρευνα, Μετρήσεις κλπ. 

 

Εισερχόµενα: Χρήση Γης  
 Κοινωνικό-οικονοµικές 
 Μεταβλητές 

 

Εισερχόµενα: Οδικά ∆ίκτυα και  
∆ίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

 

 Εισερχόµενα:  Καθορισµός  
 Ζώνης 

 
      Γένεση Μετακινήσεων 

 
    Κατανοµή Μετακινήσεων 

Καταµερισµός κατά Μέσο 
Μαζικής Μεταφοράς 

 
     Κατανοµή στο ∆ίκτυο 

Εξερχόµενα: 
Οχήµατα / ώρα  
µεταφορά επιβατών / ώρα  
ταχύτητα ανά οδικό τµήµα και 
χρόνος ταξιδιού 
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Στην µελέτη «Travel demand elasticities and users attitudes: A case study of 

Norwegian toll projects» των  James Odeck, Svein Brathen (2008), αναφέρεται ότι 

όσο µεγαλύτερη είναι η ελαστικότητα της ζήτησης µετακίνησης τόσο µεγαλύτερη θα 

είναι η µείωση του κυκλοφοριακού φόρτου από µία αύξηση ή επιβολή διοδίων και 

έτσι θα υπάρχει µείωση στα έσοδα από διόδια. Αντίστροφα, όσο µικρότερη είναι η 

ελαστικότητα της ζήτησης µετακίνησης τόσο µικρότερη θα είναι η µείωση στον 

κυκλοφοριακό φόρτο και έτσι τα έσοδα θα αυξηθούν. 

Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από διάφορες µελέτες που έχουν 

γίνει για τον υπολογισµό της ζήτησης µετακίνησης ως προς την τιµή των διοδίων. 

 
 
Πίνακας 3.1 Μελέτες ελαστικότητας ζήτησης µετακίνησης ως προς την τιµή των 
διοδίων (Πηγή: James Odeck, Svein Brathen (2008)) 
 
Πηγή Πλαίσιο Ελαστικότητες 

Weustefield and 
Regan (1981) 

16 σταθµοί διοδίων στις ΗΠΑ -0,03 έως -0,31 

Weustefield and 
Regan (1981) 

15 γέφυρες µε διόδια -0,15 έως -0,31 

White (1984) Γέφυρες στο Σαουθάµπτον, Ηνωµένο 
Βασίλειο 

-0,14 έως -0,29 

Goodwin (1988) Βιβλιογραφική ανασκόπηση προηγούµενων 
µελετών 

Μέση τιµή -0,45 

Ribas et al. (1988) Τρεις υπεραστικοί αυτοκινητόδροµοι στην 
Ισπανία 

-0,15 έως -0,48 

Jones and Hervik 
(1992) 

Περιφερειακή οδός µε διόδια στο Όσλο και 
σταθµοί διοδίων στο Alesund 

Όσλο : -0,22, Alesund 
:            -0,45 

Harvey (1994) Golden Gate Bridge, Σαν Φραντσίσκο Bay 
Bridge και Everett Turnpike στο New 
Hampshire 

Γέφυρες : -0,05 έως -
0,15, Αυτοκ/δροµοι : -
0,10 

Wilbur Smith and 
Associates (1995) 

Μεγάλος αριθµός υποδοµών στις ΗΠΑ -0,10 έως -0,35 

Hirschman et al. 
(1995) 

Έξι γέφυρες και δύο σήραγγες στην 
περιοχή της Νέας Υόρκης 

-0,09 έως -0,50 (µέση 
τιµή : -0,25) 

Mauchan and 
Bonsall (1995) 

Μοντέλο προσοµοίωσης χρέωσης σε 
αυτοκινητόδροµο στο West Yorkshire, 
Ηνωµένο Βασίλειο 

Σύνολο δικτύου : -
0,40, Υπεραστικοί 
αυτοκ/δροµοι : -0,25 

Gifford and 
Talkington (1996) 

Golden Gate Bridge, Σαν Φραντσίσκο, 
ΗΠΑ  

-0,15 

 
INRETS (1997) 

Γαλλικοί αυτοκινητόδροµοι για ταξίδια άνω 
των 100χλµ. 

-0,22 έως -0,35 
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Πηγή 
 

Πλαίσιο 
 

Ελαστικότητες 
 

UTM (2000) New Jersey Turnpikes, ΗΠΑ -0,20 

Burris et al. 
(2001) 

Lee County, FL, ΗΠΑ -0,03 έως -0,36 

Odeck and 
Kjerkreit (2002) 

Οδός βαρέων οχηµάτων κοντά στο Όσλο 
(Ε-16 Sollihogda) 

-0,50 έως -0,80 

Matas and 
Raymond (2002) 

Πίνακας δεδοµένων από 72 τµήµατα 
αυτοκινητοδρόµων στην Ισπανία 

-0,21 έως -0,83 

 
Στην  µελέτη «Demand Elasticity on Tolled Motorways» των Anna Matas και Jose-

Luis Raymond (2003), αναλύονται οι ελαστικότητες της ζήτησης µετακίνησης σε 72 

τµήµατα αυτοκινητοδρόµων µε διόδια στην Ισπανία, χρησιµοποιώντας έναν πίνακα 

δεδοµένων για ένα διάστηµα 18 ετών. Από το µοντέλο της µελέτης είναι εύκολο να 

αναγνωριστούν οι βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες επιδράσεις από τις 

µεταβολές των ανεξάρτητων µεταβλητών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ως προς το 

επίπεδο της οικονοµικής δραστηριότητας η ζήτηση είναι ελαστική. Στην διάρκεια 

περιόδων ανάπτυξης ο ρυθµός αύξησης της κυκλοφορίας ξεπερνάει τον ρυθµό 

αύξησης του ΑΕΠ, ενώ το αντίθετο συµβαίνει σε περιόδους ύφεσης. Το συµπέρασµα 

που εξάγεται είναι ότι ο κυριότερος από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση 

είναι το ΑΕΠ. Έτσι, η ζήτηση είναι περισσότερο ευαίσθητη στο ΑΕΠ παρά στην τιµή 

των καυσίµων όπου η τιµή της ελαστικότητας είναι περίπου -0,3. Συµπεραίνεται ότι η 

µέση ελαστικότητα ως προς την τιµή των καυσίµων είναι στα ίδια επίπεδα µε αυτά 

που είχαν υπολογιστεί σε προηγούµενες µελέτες. Ως προς την βασική µεταβλητή, την 

τιµή των διοδίων, η ζήτηση αποδείχτηκε σχετικά ευαίσθητη, παρόλο που 

παρατηρήθηκαν αρκετές διαφορές σε επιµέρους τµήµατα των αυτοκινητοδρόµων. Οι 

διαφορές αυτές οφείλονται σε µεταβλητές που σχετίζονται µε την ποιότητα των 

εναλλακτικών οδών χωρίς διόδια, το µήκος του κάθε τµήµατος του 

αυτοκινητοδρόµου, και την θέση του αυτοκινητοδρόµου µέσα σε τουριστική περιοχή. 

Όσο περισσότερη συµφόρηση υπάρχει στις εναλλακτικές αρτηρίες, τόσο µεγαλύτερη 

είναι η εξοικονόµηση χρόνου από την χρήση των αυτοκινητοδρόµων µε διόδια, µε 

την ζήτηση να εµφανίζεται έτσι πιο ανελαστική. Το ύψος αντιτίµου του διοδίου 

µπορεί να συντελέσει στην αποθάρρυνση των οδηγών να χρησιµοποιήσουν τον 

αυτοκινητόδροµο και έτσι να παρατηρηθούν φαινόµενα ανισοκατανοµής του 

κυκλοφοριακού φόρτου µεταξύ των αυτοκινητοδρόµων µε διόδια και των 

παράλληλων ελεύθερων οδικών αξόνων χωρίς διόδια, µε δυσµενείς επιπτώσεις την 
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αύξηση της δαπάνης συντήρησης και το µεγάλο περιβαλλοντικό κόστος. Εποµένως, η 

µείωση του αντιτίµου συµβάλλει στην βελτίωση της κατανοµής του κυκλοφοριακού 

φόρτου και συνεπώς στην µείωση του κόστους χρήσης των υποδοµών. Επίσης, οι 

νέες επενδύσεις σε εναλλακτικούς αυτοκινητοδρόµους ή άλλους τρόπους µεταφορών 

συντελούν στην αύξηση της ελαστικότητας ζήτησης επειδή οι οδηγοί έχουν να 

επιλέξουν από ένα µεγαλύτερο εύρος επιλογών για το ταξίδι τους. Τέλος, από την 

µελέτη προκύπτει ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί ένας συνολικός 

µέσος όρος ζήτησης µετακίνησης για την πρόβλεψη του κυκλοφοριακού φόρτου. 

Αποτελεί συνήθης πρακτική για τους φορείς που διαχειρίζονται αυτοκινητοδρόµους 

µε διόδια να αναθεωρούν συνεχώς τις προβλέψεις κυκλοφοριακού φόρτου και να 

κάνουν συνεχώς τροποποιήσεις επειδή πάντα απαιτείται οι προβλέψεις αυτές να είναι 

όσο το δυνατόν πιο κοντά στα πραγµατικά δεδοµένα. Συγκεκριµένα, οι προβλέψεις 

που γίνονται πριν την έναρξη λειτουργίας των διοδίων δεν παρουσιάζουν ποτέ 

ικανοποιητική ακρίβεια στα δεδοµένα εισαγωγής των µοντέλων. Έτσι πολλές φορές η 

εκπόνηση των µελετών που αφορούν στις προβλέψεις ανατίθενται σε περισσότερους 

από έναν συµβούλους και στο τέλος συγκρίνονται όλες µεταξύ τους µε στόχο την 

εξαγωγή πιο αξιόπιστων συµπερασµάτων.  

 

 

3.4 Εκτίµηση της αβεβαιότητας και διευθέτηση του κινδύνου στις 

προβλέψεις κυκλοφοριακού φόρτου και εσόδων 

 

3.4.1 Τα είδη του κινδύνου 

Στις µελέτες «Global Toll Road Study» των MOCJ - EXTEC (2000), και «Risk 

Factors in Toll Road Life Cycle Analysis» του Khan, A.M. (2009), αναφέρονται οι 

πιο σηµαντικοί κίνδυνοι που ενυπάρχουν σε ένα έργο κατασκευής και λειτουργίας 

αυτοκινητοδρόµων διοδίων:  

α) Κίνδυνος προ της έναρξης κατασκευής, ο οποίος σχετίζεται µε τα αρχικά θέµατα 

πριν την έναρξη του έργου (χάραξη, περιβαλλοντικά, αντίθεση ειδικών οµάδων, 

νοµικά προβλήµατα, χρηµατοδότηση) 

β) Κίνδυνος κατά την διάρκεια της κατασκευής, (αλλαγές στις µελέτες, απρόσµενες 

δυσκολίες στις γεωλογικές συνθήκες, άσχηµο κλίµα κ.α.) 
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γ) Κίνδυνος του κυκλοφοριακού φόρτου και των εσόδων µε την ολοκλήρωση της 

κατασκευής και µετά την έναρξη της λειτουργίας, ο οποίος σχετίζεται µε την 

αβεβαιότητα για το µέγεθος της ζήτησης µετακινήσεων 

δ) Λειτουργικός κίνδυνος, ο οποίος σχετίζεται µε την ανεπάρκεια στις 

προσφερόµενες υπηρεσίες και τον ανταγωνισµό από άλλους περιφερειακούς οδικούς 

άξονες χωρίς διόδια 

ε) Χρηµατοοικονοµικός – επενδυτικός κίνδυνος, όπου περιλαµβάνονται οι κίνδυνοι 

από τα έσοδα, το κόστος, το επιτόκιο, τον πληθωρισµό, την τιµή συναλλάγµατος, 

καθώς και οι κίνδυνοι από φορολογικές και άλλες ρυθµίσεις 

στ) Κίνδυνος από τους κύκλους συντήρησης και αποκατάστασης του 

αυτοκινητοδρόµου 

ζ) Κίνδυνος από φυσικές καταστροφές 

η) Κίνδυνος από αθέµιτες ενέργειες 

θ) Πολιτικός κίνδυνος 

Στην συνέχεια αυτής της εργασίας θα γίνει ιδιαίτερη ανάλυση του κινδύνου που 

απορρέει από τις τιµές του κυκλοφοριακού φόρτου και των εσόδων από διόδια, ο 

οποίος σχετίζεται µε την αβεβαιότητα για το µέγεθος της ζήτησης µετακίνησης. Η 

αδυναµία προβλεψιµότητας του κυκλοφοριακού φόρτου ίσως συνιστά τον 

µεγαλύτερο κίνδυνο στα έργα αυτοκινητοδρόµων µε διόδια. Ο κίνδυνος συνίσταται 

στο ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος και εποµένως τα έσοδα διοδίων είναι πιθανόν να 

πέσουν κάτω από το επίπεδο που έχει προβλεφθεί. Ο κίνδυνος ειδικά για νέες οδούς 

πάνω σε νέες χαράξεις χωρίς άλλες υφιστάµενες παράλληλες οδούς, είναι ιδιαίτερα 

µεγάλος επειδή είναι δύσκολο να προβλεφθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος µε ακρίβεια 

χωρίς κάποια αξιόπιστη βάση δεδοµένων από το παρελθόν.  

 

3.4.2 Οι διακυµάνσεις στην ακρίβεια των προβλέψεων και οι πηγές  κινδύνου και 

αβεβαιότητας  

Στην µελέτη των Kriger, D.S., Shiu, S., Naylor, S., «Estimating Toll Road Demand 

and Revenue» (2006), παρατηρείται ότι τα τελευταία χρόνια η εµπειρία στον κλάδο 

των προβλέψεων της ζήτησης µετακίνησης και των εσόδων σε αυτοκινητοδρόµους 

διοδίων έχει δείξει ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν υπερεκτιµήσεις, ενώ σε 

µικρότερο βαθµό έχουν παρατηρηθεί και κάποιες υποεκτιµήσεις. Επιπλέον, η 

ακρίβεια στην πρόβλεψη του χρόνου εµφάνισης συγκεκριµένων τιµών της ζήτησης 

εµφάνισε πολλές διακυµάνσεις, µε πιο  έντονα προβλήµατα στην αρχική 
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βραχυπρόθεσµη περίοδο (ramp-up period) της λειτουργίας των διοδίων όπου 

παρατηρείται αλλαγή και προσαρµογή των ταξιδιωτικών προτύπων στις νέες 

συνθήκες. Οι διακυµάνσεις αυτές ενδέχεται να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, 

όπως π.χ. οι απρόβλεπτες επιπτώσεις µιας οικονοµικής ύφεσης και έχουν σηµαντικές 

επιπτώσεις στις πραγµατικές ροές των εσόδων και στην διάρθρωση του χρέους και 

των υποχρεώσεων ενός έργου. Αυτό δηµιούργησε πολλές ανησυχίες στους φορείς 

κυριότητας των έργων αλλά και σε κάθε χρηµατοοικονοµικό οργανισµό και 

επιχείρηση που εµπλέκεται στην χρηµατοδότηση του έργου όσον αφορά στην 

ακρίβεια, αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα των προβλέψεων της ζήτησης πάνω 

στις οποίες βασίζονται οι υπολογισµοί και οι εκτιµήσεις των εσόδων (D.S., Shiu, S., 

Naylor, S. (2006)). 

Υπάρχουν πολλές µελέτες που έχουν δείξει ότι οι προβλέψεις στους 

αυτοκινητοδρόµους διοδίων υπόκεινται σε πολύ µεγάλα σφάλµατα και είναι πολύ 

αισιόδοξες. Σε αυτές τις µελέτες διαπιστώνεται ότι η µεταβλητότητα των 

αποτελεσµάτων των προβλέψεων του κυκλοφοριακού φόρτου και των εσόδων είναι 

πολύ ψηλότερη από όσο συνήθως εκτιµάται αρχικά. 

Η µελέτη «Traffic Forecasting Risk Study Update 2005: Through Ramp-Up and 

Beyond»  που εκπονήθηκε από την εταιρία συµβούλων και αξιολόγησης επενδύσεων 

Standard & Poor's Ratings Services, καταδεικνύει τα προβλήµατα στις προβλέψεις 

για τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας των αυτοκινητοδρόµων διοδίων. Στην µελέτη 

τονίζεται ότι οι αισιόδοξες προβλέψεις και τα σφάλµατα κυριαρχούν και ότι το 

επίπεδο αβεβαιότητας στις προβλέψεις των εσόδων είναι ανάλογο του επιπέδου 

αβεβαιότητας στις προβλέψεις της ζήτησης µετακίνησης. 

Μια ανασκόπηση από σχετικές µελέτες και έρευνες που αφορούν στην αβεβαιότητα 

των προβλέψεων του κυκλοφοριακού φόρτου και των εσόδων από διόδια κάνει ο 

Lemp, J. D. (2009), στην εργασία «Understanding and Accommodating Risk and 

Uncertainty in Toll Road Projects: A Review of the Literature». Στην εργασία αυτή 

ερευνώνται διάφορες µέθοδοι για την διευθέτηση ή τουλάχιστον την αναγνώριση της 

αβεβαιότητας στην διαδικασία πρόβλεψης. Τα αποτελέσµατα της παραπάνω εργασίας 

έδειξαν ότι σε περισσότερες από τις µισές περιπτώσεις τα προβλεπόµενα µεγέθη 

κυκλοφοριακού φόρτου και εσόδων ήταν κατά 30% υψηλότερα σε σχέση µε τα 

πραγµατικά µεγέθη. 

Στην µελέτη «Examining Toll Road Feasibility Studies» του Robert Muller (1996), 

γίνεται µια σύγκριση των προβλεπόµενων και των πραγµατικών  εσόδων σε 14 έργα 
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αυτοκινητοδρόµων διοδίων στις ΗΠΑ για τα 4 πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα πραγµατικά δεδοµένα ξεπέρασαν τα προβλεπόµενα 

µόνο σε δύο έργα. Από τα υπόλοιπα έργα 4 εµφάνισαν έσοδα χαµηλότερα των 

προβλεπόµενων κατά 12 µε 26 τοις εκατό και στα υπόλοιπα 8 τα έσοδα ήταν 

χαµηλότερα κατά 45 µε 75 τοις εκατό.  Σους παράγοντες που αναγνωρίστηκε ότι 

συνέβαλλαν στην υπερεκτίµηση συµπεριλαµβάνονται οι υπεραισιόδοξες εκτιµήσεις 

για την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής διέλευσης του αυτοκινητοδρόµου, οι 

παραδοχές  για αρκετά υψηλές τιµές στον ρυθµό αύξησης των εσόδων, η χαµηλότερη 

των 5 λεπτών εξοικονόµηση ταξιδιωτικού χρόνου έναντι ανταγωνιστικών διαδροµών, 

και η µεγαλύτερη των 10 λεπτών ανά µίλι χρέωση της τιµής των διοδίων. Αντίθετα, 

µεταξύ των παραγόντων που θεωρήθηκε ότι συνέβαλλαν σε πιο ακριβείς εκτιµήσεις 

είναι οι συντηρητικές προβλέψεις όσον αφορά στην οικονοµική ανάπτυξη, ο υψηλός 

κυκλοφοριακός φόρτος, η εξοικονόµηση χρόνου από 5 έως 10 λεπτά έναντι 

ανταγωνιστικών διαδροµών, η χρέωση 8 λεπτά ανά µίλι, και ένας εκτιµώµενος 

ρυθµός αύξησης των εσόδων χαµηλότερος του 5% ανά έτος για τα πρώτα 4 έτη 

λειτουργίας. 

Στην µελέτη «Toll Feasibility Study» των Baker, PFM, CRA και  FH (2005),   

αναφέρεται ότι τα πραγµατικά έσοδα σε σχέση µε τα προβλεπόµενα πέφτουν κάτω 

από το 35% µε 40% κατά µέσο όρο κατά το τρίτο έτος λειτουργίας τους. Στις 

περιπτώσεις έργων όπου τα έσοδα συνάντησαν  τις προβλέψεις, εµφάνισαν µια 

εξοικονόµηση του χρόνου ταξιδιού τουλάχιστον κατά 5 λεπτά, εξυπηρέτησαν ένα 

υψηλότερο επίπεδο εισοδήµατος και ο  ρυθµός ανάπτυξης των εσόδων υπολογίστηκε 

να είναι τουλάχιστον 5% ετησίως. Αντίστροφα, στα έργα όπου οι προβλέψεις έπεσαν 

έξω, ο κυκλοφοριακός φόρτος έχει πληγεί λόγω της επέκτασης του δικτύου των 

εναλλακτικών ελεύθερων αυτοκινητόδροµων µε διόδια και οι τιµές των διοδίων είναι 

αρκετά υψηλές σε σχέση µε το επίπεδο εισοδήµατος λόγω της υπερεκτίµησης στον 

υπολογισµό της αξίας χρόνου. Επίσης, παρατηρήθηκε υπερεκτίµηση στον βαθµό 

ανάπτυξης της χρήσης γης και εσφαλµένος χειρισµός στην χρησιµοποίηση των 

ταξιδιωτικών προτύπων (περίοδοι αιχµής, κατεύθυνση, κατηγορίες οχηµάτων, κτλ.).  

Σε µια άλλη µελέτη, όπως αναφέρουν οι Kriger, D.S., Shiu, S., Naylor, S. (2006), 

έγινε σύγκριση των πραγµατικών και προβλεπόµενων κυκλοφοριακών φόρτων για 

104 αυτοκινητοδρόµους διοδίων σε όλο τον κόσµο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

σηµαντική µεταβλητότητα στις τιµές του προβλεπόµενου κυκλοφοριακού φόρτου για 

το πρώτο έτος λειτουργίας, δηλαδή µέσα στην περίοδο προσαρµογής και µετάβασης 
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στα νέα πρότυπα (ramp-up period). Οι προβλεπόµενες τιµές κυµάνθηκαν σε ένα 

εύρος µεταξύ 15% και 150% των πραγµατικών τιµών. Κατά µέσο όρο η 

υπερεκτίµηση των προβλέψεων για το πρώτο έτος λειτουργίας κυµάνθηκε µεταξύ 

20% µε 30%. Αυτή η υπεραισιόδοξη εκτίµηση δεν µειώθηκε τα επόµενα έτη, 

τουναντίον, εµφανίστηκε µια ανάµεικτη εικόνα αποτελεσµάτων. Ο µέσος όρος των 

προβλέψεων έναντι των πραγµατικών µεγεθών κυµάνθηκε µεταξύ 0,77 και 0,80 για 

τα πρώτα 5 έτη της λειτουργίας. Στην µελέτη έγινε διαχωρισµός των προβλέψεων µε 

βάση τον τύπο οχήµατος, και βρέθηκε ότι η µεταβλητότητα στους κυκλοφοριακούς 

φόρτους ήταν σταθερά υψηλότερη για τα βαρέα οχήµατα σε σχέση µε τα ελαφρά Ι.Χ. 

Το γεγονός αυτό αντανακλά τις µεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόβλεψη της 

αντίδρασης και συµπεριφοράς των βαρέων οχηµάτων στην επιβολή και εφαρµογή 

διοδίων. Αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία λόγω της συνήθους υψηλότερης τιµής 

διοδίων που πληρώνουν τα βαρέα οχήµατα σε σχέση µε τα ελαφρά οχήµατα, που 

σηµαίνει ότι η συνεισφορά τους στις προβλέψεις εσόδων µπορεί να είναι σηµαντικά 

δυσανάλογη σε σχέση µε τον αριθµό τους. 

Στην µελέτη των Muller, R. και K. Buono, «Start-up Toll Roads: Separating Winners 

from Losers,» (2002), αξιολογείται η απόδοση των προβλέψεων σε 26 έργα 

υποδοµών διοδίων. Η κάθε απόδοση υπολογίστηκε για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας. Η 

απόδοση των προβλέψεων κατηγοριοποιήθηκε σε τέσσερις οµάδες και απεικονίζεται 

στον πίνακα 3.2 

 

 
Πίνακας 3.2 Κατηγοριοποίηση απόδοσης προβλέψεων σε 26 υποδοµές διοδίων 
(Πηγή: Muller, R. and K. Buono, (2002)) 
 

Οµάδα Φορέας / Υποδοµή Χαρακτηριστικά Απόδοση Εξήγηση 
1.Υψηλής 

συµφόρησης / 
προαστιακή 

Τρεις υποδοµές: 
• State Road and 

Tollway 
Authority (GA / 
GA 400) 

• North Texas 
Tollway 
Authority/ 
George Bush 
Expressway 

• Illinois State Toll 
Highway 
Authority / 
Illinois North 
South Tollway  

• Ανεπτυγµένο αστικό 
/ προαστιακό τµήµα  
της περιοχής της 
πρωτεύουσας 

• Περιοχή υψηλότερου 
εισοδήµατος 

• Σηµαντική 
κυκλοφοριακή 
συµφόρηση οδού 

• Υψηλή αξία χρόνου 
• Καλή σύνδεση µε 

την υποδοµή 
• Μη ύπαρξη 

ανταγωνιστικού 
εναλλακτικού 
δικτύου χωρίς διόδια 

• Μέτρια 
προβλεπόµενη 
αύξηση κυκλοφορίας 

 

Πλησίον ή 
υπερβάλλουσα 
των 
προβλέψεων 

• Μεσαίου 
επιπέδου αντίτιµο 
διοδίων 

• Άµεση 
προσαρµογή των 
κυκλοφοριακών 
προτύπων µε την 
έναρξη  

• Μέτρια αύξηση 
κυκλοφορίας  τα 

•  πρώτα 2-3 έτη, 
και χαµηλότερη 
αύξηση µετέπειτα 
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Οµάδα Φορέας / Υποδοµή Χαρακτηριστικά Απόδοση Εξήγηση 
2.Αποµακρυσµένη Επτά υποδοµές: 

• Oklahoma 
Turnpike 
Authority / John 
Kilpatrick 

• Oklahoma 
Turnpike 
Authority / Creek 

• Florida’s 
Turnpike 
Enterprise / 
Veteran’s 
Expressway 

• Florida’s 
Turnpike 
Enterprise / 
Seminole 
Expressway 

• Florida’s 
Turnpike 
Enterprise / Polk 

• Transportation 
Corridor 
Agencies (CA) / 
Foothill North 

• Orlando – 
Orange 
Expressway 
Authority / 
Central Florida 
Greenway North 
Segment 

 

• Λιγότερο 
καθιερωµένα 
κυκλοφοριακά 
πρότυπα 

• Λιγότερο 
ενσωµατωµένα στο 
υφιστάµενο δίκτυο  

• Ανήκουν µερικώς 
στο περιαστικό 
δίκτυο 

• Εξυπηρετούν 
συνήθως περιοχές 
άνω του µέσου 
εισοδήµατος, αλλά 
µε όχι τόσο 
ανεπτυγµένα 
πρότυπα 

• Αποµακρυσµένα από 
εργατικά κέντρα 

• Μέτριο προς υψηλό 
αντίτιµο διοδίου 
(παρόλο την 
ανελαστική χρήση 
της οδού λόγω 
συνήθειας στην 
πληρωµή διοδίου) 

Εύρος µέσης 
απόδοσης 
µεταξύ 61% και 
67% των 
προβλέψεων 
αλλά µε 
αξιοσηµείωτες 
διακυµάνσεις 

• Πρόβλεψη 
σηµαντικής 
αύξησης εσόδων 
(35% κατά µέσο 
όρο, στα 4 πρώτα 
έτη) 

• Λανθασµένες 
προβλέψεις λόγω 
υπερεκτίµησης  
στην αρχική 
περίοδο 
λειτουργίας 
(υψηλές τιµές 
ramp-up)  

 

3.Ανεπτυγµένοι 
οδοί 

Πέντε υποδοµές: 
• Harris County 

Toll Road 
Authority 
(TX)/Hardy 

• Harris County 
Toll Road 
Authority 
(TX)/Sam 
Houston 

• Transportation 
Corridor 
Agencies 
(CA)/Foothill 
Eastern 

• Transportation 
Corridor 
Agencies 
(CA)/San 
Joaquim Hills  

• Santa Rosa Bay 
Bridge Authority 
(FL)/Garcon 
Point Bridge 

• ∆ιάδροµοι µε πιο 
ανεπτυγµένα ή ήδη 
καθιερωµένα 
κυκλοφοριακά 
πρότυπα  

• Συνήθως 
κατασκευασµένοι σε 
µεγάλες 
µητροπολιτικές  
περιοχές ή περιοχές 
µε τουριστική 
δραστηριότητα 

• Σηµαντική 
προβλεπόµενη 
εξοικονόµηση 
χρόνου   

• Μέτρια 
προβλεπόµενη 
αύξηση εσόδων 

 

Μέση απόδοση 
µεταξύ 51% και 
60% των 
προβλέψεων 
αλλά µε 
αξιοσηµείωτες 
διακυµάνσεις 

• Υποτίµηση της 
επίδρασης άλλων 
κοντινών 
εναλλακτικών 
δικτύων χωρίς 
διόδια 

• Υπερεκτίµηση 
στην 
εξοικονόµηση 
χρόνου 

• Υπερβολικά 
αισιόδοξες  
οικονοµικές 
προβλέψεις  

• Αποτυχία 
υπολογισµού 
ύφεσης  

• Υπερεκτίµηση 
τιµών αύξησης 
της οδού 

• Υψηλές τιµές 
διοδίου 

• Περιορισµένο 
ιστορικό χρήσης 
διοδίων στην 
περιοχή 

• Μη συνήθη 
προβλήµατα στην 
περίοδο ramp-up 

• Επέκταση των 
ανταγωνιστικών 
δικτύων χωρίς 
διόδια 

4.Ελάχιστα 
Ανεπτυγµένοι 
οδοί 
 
 
 
 

Οκτώ υποδοµές: 
• E-470 Public 

Highway 
Authority 
(CO)/E-470 

• Toll Road 
Investment  

• Συγκεκριµένος 
παράγοντας γένεσης 
κυκλοφορίας 
λειτουργεί ως βάση 
πρόβλεψης(πχ. 
αεροδρόµιο) 

• Χωροθετείται σε µη  

Μέση κατάταξη 
µεταξύ 29% και 
51% των 
προβλέψεων 
αλλά µε 
αξιοσηµείωτες 
διακυµάνσεις 

• Μη επαρκείς 
υφιστάµενοι 
κυκλοφοριακοί 
φόρτοι 

• Υπερεκτίµηση 
εξοικονόµησης 
χρόνου ή αξίας  
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• Partnership (VA) 

/ Dulles 
Greenway 

• Osceola County 
(FL)/Osceola 
County Parkway 

• Orlando Orange 
Expressway 
Authority 
(FL)/Central 
Florida 
Greenway South 
Segment  

• Orlando – 
Orange 
Expressway 
Authority 
(FL)/SR-417 

• Florida’s 
Turnpike 
Enterprise/Sawgr
ass Expressway 

• Pocahontas 
Parkway 
Association 
(VA)/Pocahontas 
Parkway 

• Connector 2000 
Association 
(SC)/Greenville 
Connector 

 
• ανεπτυγµένη 

περιοχή 
• Ο αυτοκινητόδροµος 

διοδίων αναµένεται 
να δηµιουργήσει 
ανάπτυξη 

• Υψηλή αύξηση 
εσόδων 

• Υποτιθέµενες 
παροδικές αυξήσεις 
αντιτίµου διοδίου 

 

 
• χρόνου 
• Υψηλή αύξηση 

τιµών στην 
περίοδο ramp-up 
λόγω 
υπερεκτίµησης 
της βασικής 
περιόδου 
λειτουργίας 

• Υψηλή 
επακόλουθη 
αύξηση τιµών 

 
 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, βελτιωµένη απόδοση στις 

προβλέψεις εµφανίζεται κάτω από τις εξής συνθήκες: 

- Τοποθεσία µέσα σε ανεπτυγµένη αστική περιοχή µε συγκεκριµένα κυκλοφοριακά 

πρότυπα 

- ∆ίκτυο σε περιοχή υψηλού εισοδήµατος και εποµένως υψηλή αξία χρόνου 

- Καλή σύνδεση µε την υποδοµή 

- Λίγες ή καθόλου ορθολογικές επιλογές για εναλλακτικές διαδροµές χωρίς διόδια 

- Σηµαντική εξοικονόµηση χρόνου από την χρήση του αυτοκινητοδρόµου 

- Άµεση αποδοχή των χρηστών του νέου αυτοκινητοδρόµου µε επακόλουθο έναν 

µεσαίο ρυθµό αύξησης της κυκλοφορίας στην µεταβατική περίοδο (ramp-up) και  

µετέπειτα πιο χαµηλό ρυθµό 

- Μέτριος ρυθµός προβλεπόµενης ανάπτυξης 

Αντίθετα, οι αιτίες της πτωχής απόδοσης των προβλέψεων συνοψίζονται στους εξής 

τέσσερις παράγοντες: 

- Ο κίνδυνος των εισερχόµενων στο µοντέλο. Στις αιτίες αυτού του κινδύνου 

συµπεριλαµβάνονται  µεταξύ άλλων η χρήση µοντέλου το οποίο είχε αναπτυχθεί 

στο παρελθόν για διαφορετικό έργο, η «σταθερής κατάστασης» πρόβλεψη η 
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οποία δεν παίρνει υπόψη της την πολύ µεγάλη πιθανότητα των αυξοµειώσεων 

στα οικονοµικά µεγέθη, τα πρότυπα του Σαββατοκύριακου ή αυτά των βαρέων 

οχηµάτων τα οποία διαφέρουν σηµαντικά συγκρινόµενα µε τα εµπειρικά 

δεδοµένα, και επίσης δεν παίρνει υπόψη της τις διαφορές στις πραγµατικές αξίες 

χρόνου σε σύγκριση µε τις εκτιµώµενες 

- Ο κίνδυνος της περιόδου µετάβασης (ramp-up), όπου χρησιµοποιούνται 

πρόσφατες µέθοδοι από άλλες λειτουργικές υπηρεσίες µε ασυνεπή όµως 

αποτελέσµατα 

- Ο πολιτικός ή εξωγενής κίνδυνος όπου συµβαίνουν εξωτερικά γεγονότα τα οποία 

δεν είχαν προβλεφθεί και επηρεάζουν αρνητικά το έργο, π.χ. η κατασκευή ή 

επέκταση εναλλακτικών και ανταγωνιστικών αυτοκινητοδρόµων, η ακύρωση ή 

αναβολή προγραµµατισµένων οδικών συνδέσεων στο δίκτυο ή η αναστολή 

αναµενόµενης ανάπτυξης η οποία είχε υπολογιστεί ότι θα προκαλούσε αύξηση 

της ζήτησης µετακίνησης 

- Σφάλµατα µοντέλου τα οποία αντανακλούν την εγγενή µεταβλητικότητα των 

µοντέλων ανεξάρτητα από το πόσο καλά αυτά έχουν ρυθµιστεί  και 

επικαιροποιηθεί. Οι προβλέψεις ποτέ δεν θα µπορέσουν να αναπαράγουν τους 

τελικούς πραγµατικούς κυκλοφοριακούς φόρτους. Μολονότι το µέσο σφάλµα του 

µοντέλου µπορεί να είναι µικρό, είναι πιθανόν όµως να επικαλύπτει ένα 

πρόβληµα το οποίο όταν συντίθεται µέσα στο µοντέλο στην διάρκεια του χρόνου, 

µπορεί να προκαλέσει σοβαρές στρεβλώσεις στα εξερχόµενα αποτελέσµατα 

Η πηγές της αβεβαιότητας στις προβλέψεις κυκλοφοριακού φόρτου και εσόδων 

ποικίλουν. Οι Flyvbjerg et al. (2005) και (2006), επίσης συµπεριλαµβάνουν στον 

πολιτικό ή εξωγενή κίνδυνο τις πολιτικές πιέσεις οι οποίες έχουν καταδειχθεί ως 

παράγοντας επηρεασµού λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση και διαχείριση των 

δικτύων µεταφορών λειτουργεί σε πολιτικό περιβάλλον και ενδέχεται να εξαρτάται 

από την στήριξη εκλεγµένων αντιπροσώπων. Επιπλέον, τα επιχειρηµατικά κίνητρα 

αποτελούν έναν ακόµη παράγοντα επηρεασµού όπου επιχειρηµατίες διαπλεκόµενοι 

µε την πολιτική µπορούν εµµέσως να στηρίξουν την κατασκευή υποδοµών διοδίων οι 

οποίες διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθούν. Οι Bain και Wilkins 

(2002), οι George et al. (2003) και οι George et al. (2007),  αναφέρουν επίσης ότι οι 

περισσότερες µελέτες όπου έχουν αναγνωριστεί και εξεταστεί οι πηγές αβεβαιότητας, 
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δείχνουν ότι υπάρχουν οµοιότητες στους αυτοκινητοδρόµους διοδίων και σε αυτούς 

χωρίς διόδια, αλλά σαφέστατα υπάρχουν και διαφορές. 

Στις µελέτες των Flyvbjerg et al. (2005) και (2006), µετά από διενέργεια 

συνεντεύξεων διαπιστώθηκε ότι οι δύο κυρίαρχες αιτίες αβεβαιότητας για τους 

αυτοκινητοδρόµους χωρίς διόδια είναι οι  εκτιµήσεις των µεταβλητών που αφορούν 

στην γένεση ταξιδιών και στην ανάπτυξη της χρήσης γης. Ακολουθούν η µεταβλητή 

της κατανοµής µετακινήσεων και το είδος του µοντέλου πρόβλεψης. Επίσης, ένα 

µεγάλο µέρος της αβεβαιότητας των µοντέλων αποδίδεται στην µη επικαιροποίηση 

των δεδοµένων τα οποία χρησιµοποιούνται  για την  ρύθµισή τους. Οι Zhao and 

Kockelman (2002) παρακολούθησαν την αναπαραγωγή της αβεβαιότητας µέσα από 

ένα µοντέλο ζήτησης µετακίνησης τεσσάρων βηµάτων. Έλεγξαν την αβεβαιότητα 

των παραµέτρων εισαγωγής του µοντέλου, και εκτέλεσαν 100 προσοµοιώσεις του 

µοντέλου. Υποθέτοντας ότι σε όλες τις µεταβλητές που εισάγονται στο µοντέλο ο 

συντελεστής είναι το 0,3, η εικόνα 3.2 απεικονίζει το εύρος των συντελεστών των 

µεταβλητών σε ενδιάµεσα και τελικά αποτελέσµατα (µετά από 100 προσοµοιώσεις), 

µε όρια το 5% και το 95% αυτών. 

  

 

 

∆ιάγραµµα 3.2 Αναπαραγωγή αβεβαιότητας µέσα από ένα µοντέλο ζήτησης 

µετακινήσεων τεσσάρων βηµάτων (Πηγή : Zhao and Kockelman (2002)) 
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Το βασικό συµπέρασµα της έρευνάς τους είναι ότι οι εκτιµήσεις των µεταβλητών των 

ταξιδιωτικών ροών και συνδέσεων εµφανίζουν το ίδιο επίπεδο αβεβαιότητας µε τις 

παραµέτρους εισερχόµενων και εποµένως οι απλές παλινδροµήσεις των εξερχόµενων 

τιµών πάνω στις εισερχόµενες προσφέρουν πολύ υψηλή ικανότητα πρόβλεψης, 

δεδοµένου ότι οι αρχικές πηγές της αβεβαιότητας των προβλέψεων µπορούν να 

εντοπιστούν γρήγορα και έτσι να χρησιµοποιηθούν για πιο ακριβείς προβλέψεις. Ένα 

άλλο στοιχείο που προέκυψε από την έρευνά τους είναι ότι όλο το πλαίσιο 

λειτουργίας των µοντέλων είναι µια ολόκληρη πηγή σφαλµάτων για τις εκτιµήσεις 

του κυκλοφοριακού φόρτου. Με δεδοµένο ότι η έρευνά τους συµπεριέλαβε µόνο 

αυτοκινητοδρόµους χωρίς διόδια, είναι προφανές ότι στην περίπτωση των διοδίων η 

µεταβλητότητα στα αποτελέσµατα των προβλέψεων είναι ακόµη πιο υψηλή, 

δεδοµένου ότι οι διάφορες τιµές και η ετερογένεια στην αξία του εξοικονοµούµενου 

ταξιδιωτικού χρόνου παράγουν µεγαλύτερη αβεβαιότητα. Για τους 

αυτοκινητοδρόµους διοδίων οι Bain and Wilkins (2002), επεσήµαιναν ότι είναι πολύ 

σηµαντικό το είδος των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για την ρύθµιση των 

µοντέλων ζήτησης µετακίνησης. Η σπουδαιότητα των δεδοµένων αφορά τόσο στην 

επικαιρότητά τους, όσο και στην ευκολία µε την οποία αυτά συλλέγονται.   Εποµένως 

τα πιο πρόσφατα είναι και τα καλύτερα και αυτά που συλλέγονται πιο εύκολα και 

έχουν προβάδισµα στην ποιότητα και στην ποσότητα. Το γεγονός επίσης ότι οι 

αναλυτές δεν γνωρίζουν την µελλοντική πραγµατική κατάσταση του οδικού δικτύου  

ενισχύει επιπλέον την αβεβαιότητα. Όπου οι προβλέψεις βασίζονται και εξαρτώνται 

από µελλοντικές αλλαγές στο δίκτυο τείνουν να είναι λιγότερο αξιόπιστες. Η 

κυκλοφοριακή συµφόρηση επίσης, είναι άλλο ένα βασικό στοιχείο. Σε αρτηρίες όπου 

επικρατεί συµφόρηση και η κυκλοφορία κατανέµεται µε πιο οµοιόµορφο τρόπο µέσα 

στον χώρο και στον χρόνο, δηµιουργώντας έτσι κάτι σαν ανώτατο όριο, η πρόβλεψη 

της κυκλοφοριακής ροής είναι πολύ πιο εύκολη σε σχέση µε τους αυτοκινητοδρόµους 

χωρίς συµφόρηση και µε χαµηλό κυκλοφοριακό φόρτο όπου υπάρχει µεγαλύτερη 

αβεβαιότητα στις προβλέψεις. 

Άλλη µια βασική πηγή σφαλµάτων στις προβλέψεις κυκλοφοριακού φόρτου κατά 

τους Rodier (2003), Flyvbjerg et al. (2005) και (2006), και Land Transport New 

Zealand (2006), σχετίζεται µε την αβεβαιότητα στα πρότυπα ανάπτυξης της χρήσης 

γης (land development patterns). Στην έρευνα του Rodier (2003) για το µοντέλο 

πρόβλεψης της ζήτησης µετακινήσεων στο Σακραµέντο της Καλιφόρνιας για το έτος 

2000, αναφέρεται ότι περίπου το µισό µίας υπερεκτίµησης της τάξεως του 11% 
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οφειλόταν σε δηµογραφικές προβλέψεις, καθώς και σε προβλέψεις που σχετίζονταν 

µε τον βαθµό της απασχόλησης οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν ως εισερχόµενα στα 

συγκεκριµένα µοντέλα. Το υπόλοιπο µισό οφειλόταν στο ίδιο το µοντέλο καθ’ αυτό. 

Επίσης, στις µελέτες που γίνονται µε σκοπό την πρόβλεψη της ζήτησης για χρονικό 

ορίζοντα δέκα ετών και άνω, οι Flyvbjerg et al. (2005) και (2006), υποστηρίζουν ότι 

τα περισσότερα σφάλµατα προέρχονται από την αβεβαιότητα στα µελλοντικά 

πρότυπα αξιοποίησης και εκµετάλλευσης της γης (coming land development 

patterns). Ειδικότερα για τους αυτοκινητοδρόµους διοδίων οι Bain and Wilkins 

(2002), υποστηρίζουν µε πολύ πειστικό τρόπο ότι οι προβλέψεις στην αξιοποίηση και 

εκµετάλλευση της γης είναι συχνά αποφασιστικής σηµασίας και ότι όσο πιο σταθερή 

είναι µια περιφερειακή οικονοµία τόσο πιο καλές είναι οι προβλέψεις για την 

αξιοποίηση της γης και συνεπώς και για την ζήτηση µετακίνησης. 

Οι παραπάνω αιτίες σφαλµάτων που περιγράφηκαν αφορούν στα έργα κάθε είδους. 

Υπάρχουν ωστόσο πολλές ακόµα πηγές οι οποίες αφορούν ειδικά στους 

αυτοκινητοδρόµους διοδίων. Μια τέτοια αιτία, όπως περιγράφεται από τους Bain and 

Wilkins (2002) και τους George et al. (2007), είναι ο τρόπος σχεδίασης και η µορφή 

των διοδίων. Συγκεκριµένα έχουµε το παράδειγµα των σκιωδών διοδίων και των 

διοδίων που πληρώνονται άµεσα από τους χρήστες. Στην πρώτη περίπτωση το 

δηµόσιο αποζηµιώνει τον παραχωρησιούχο µε ένα συνολικό ποσό που αντιστοιχεί 

στην συνολική χρήση του αυτοκινητοδρόµου. Από την µεριά του χρήστη αυτό 

φαίνεται σαν να πρόκειται για έναν ελεύθερο αυτοκινητόδροµο. Στη δεύτερη 

περίπτωση το αντίτιµο που καταβάλλει ο χρήστης είναι ξεκάθαρο. Στα έργα που 

εφαρµόζεται ο δεύτερος τρόπος υπάρχει µεγαλύτερος κίνδυνος στις προβλέψεις γιατί 

η επιθυµία και πρόθεση των οδηγών να πληρώσουν είναι κάπως περίπλοκες και 

δύσκολες στην κατανόησή τους. Επιπλέον οι George et al. (2007), υποστηρίζουν ότι 

η άµεση χρέωση των χρηστών µέσω των διοδίων καταστά έναν αυτοκινητόδροµο 

διοδίων περισσότερο ευάλωτο σε µεταβολές της ζήτησης που προκαλούνται από 

οικονοµικές κρίσεις, από αυξήσεις στις τιµές των διοδίων και αυξήσεις στις τιµές των 

καυσίµων. 

Άλλη µια αιτία σφαλµάτων (Bain and Wilkins (2002)), είναι η «κουλτούρα διοδίων». 

Σε περιοχές όπου δεν έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν διόδια, υπάρχει µεγαλύτερη 

αβεβαιότητα  στις προβλέψεις του κυκλοφοριακού φόρτου λόγω του ότι δεν είναι 

εύκολο να εκτιµηθεί η αντίδραση και η συµπεριφορά των χρηστών όταν 

επιβάλλονται διόδια για πρώτη φορά. 
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Επίσης, οι ατέλειες των µοντέλων είναι µια βασική αιτία σφαλµάτων στις προβλέψεις 

του κυκλοφοριακού φόρτου. Η ετερογένεια στους ταξιδιώτες και στα είδη 

µετακίνησης όσον αφορά στις εκτιµήσεις της αξίας του ταξιδιωτικού χρόνου, µπορεί 

να είναι καθοριστικής σηµασίας στην δηµιουργία προβλέψεων µε ακρίβεια. Το είδος 

των  στοιχείων και παραµέτρων που εισάγονται στα µοντέλα µπορεί να ευθύνονται 

επίσης για πολλά σφάλµατα. Επιπλέον, εάν το σύστηµα των διοδίων είναι σύνθετο 

και πολύπλοκο, τότε τα µοντέλα θα έχουν µια επιπλέον δυσκολία στην ρύθµισή τους 

προκαλώντας έτσι περισσότερη αβεβαιότητα (Bain and Wilkins (2002)). 

Σε έργα όπου δεν υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός, εξ’αιτίας π.χ. άλλων εναλλακτικών 

διαδροµών, θα υπάρχει σίγουρα µεγαλύτερη βεβαιότητα στις προβλέψεις. Σε µεγάλα 

έργα που χρηµατοδοτούνται από ιδιωτικά κεφάλαια υπάρχουν ειδικές ρήτρες για την 

προστασία από τον ανταγωνισµό. Οι προβλέψεις σ’ αυτή την περίπτωση τείνουν να 

είναι πιο αξιόπιστες αλλά οι ρήτρες αυτές πιθανόν να προκαλούν διάφορες 

αντιδράσεις. Γενικότερα όµως οι ρήτρες δεν αποτελούν εµπόδιο σε έργα βελτίωσης 

(Ortiz et al. (2008)) και βασικά δεν εµποδίζουν την κατασκευή νέων ελεύθερων 

αυτοκινητοδρόµων. Πιθανόν όµως να επιτρέπουν την αποζηµίωση του 

παραχωρησιούχου όταν τα έσοδα από διόδια µειώνονται εξ΄αιτίας των παραπάνω 

έργων. 

Επιπλέον, µπορούν να γίνουν ουσιώδεις διακρίσεις µε βάσει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των χρηστών του αυτοκινητοδρόµου. Στις περιπτώσεις που ο 

αυτοκινητόδροµος εξυπηρετεί κυρίως ένα µικρό τµήµα της αγοράς των ταξιδιωτών 

τότε επιτρέπονται περισσότερο αξιόπιστες προβλέψεις. Η οµοιογένεια των µικρών 

τµηµάτων επιτρέπει ευκολότερη µοντελοποίηση (Bain and Wilkins (2002)). Ωστόσο, 

οι George et al. (2007), επισήµαναν ότι όταν οι χρήστες αποτελούν ένα µικρό τµήµα 

της αγοράς, τότε οι κυκλοφοριακοί φόρτοι και τα έσοδα θα είναι περισσότερο 

ευάλωτα σε κάθε είδους αρνητική µεταβολή που είναι πιθανόν να επηρεάσει αυτό το 

τµήµα. 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα σφάλµατος των προβλέψεων, είναι η 

τοποθεσία και η γενικότερη διάρθρωση και δοµή του αυτοκινητόδροµου. Η 

αβεβαιότητα των προβλέψεων του κυκλοφοριακού φόρτου εντείνεται όταν υπάρχουν 

περιορισµοί από εξωγενείς παράγοντες όσον αφορά στην προτιµώµενη χάραξη (Bain 

and Wilkins (2002)). Οι αυτοκινητόδροµοι που έχουν κατάλληλες συνδέσεις προς το 

υπόλοιπο δίκτυο εµφανίζουν καλύτερες εκτιµήσεις. Οι αυξοµειώσεις στην ζήτηση 

κατά την διάρκεια της ηµέρας και από ηµέρα σε ηµέρα επηρεάζουν αρνητικά την 
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αξιοπιστία των προβλέψεων. Μια σχετικά σταθερή ζήτηση δίνει καλύτερα 

αποτελέσµατα. Επίσης, η χρήση του αυτοκινητοδρόµου για εµπορικούς σκοπούς 

αποτελεί άλλο ένα κριτήριο για να εκτιµηθεί η αβεβαιότητα των προβλέψεων. Στην 

περίπτωση ανεξάρτητων µεταφορέων είναι πιο δύσκολο να προβλεφθεί η 

συµπεριφορά τους. Το αντίθετο ισχύει όταν υπάρχουν πολλοί µεταφορείς που 

ανήκουν σε στόλο εταιρίας. Ωστόσο, όσο περισσότερο εξαρτάται ο κυκλοφοριακός 

φόρτος από εµπορικές δραστηριότητες τόσο περισσότερο ευάλωτος είναι σε 

περιόδους οικονοµικών κρίσεων. 

Σαν συµπέρασµα οι Bain and Wilkins (2002), επισηµαίνουν επτά σηµαντικότερους 

παράγοντες που οδηγούν σε αποτυχία στις προβλέψεις του κυκλοφοριακού φόρτου: 

- πτωχές εκτιµήσεις της αξίας του ταξιδιωτικού χρόνου 

- οικονοµικές κρίσεις  

- εσφαλµένη πρόβλεψη της µελλοντικής αξιοποίησης γης  

- κατώτερες από τις προβλεπόµενες εξοικονοµήσεις χρόνου ταξιδιού 

- πρόσθετος ανταγωνισµός (βελτιώσεις σε υπάρχοντες ή κατασκευή νέων 

ανταγωνιστικών αυτοκινητοδρόµων) 

- κατώτερος του προβλεπόµενου κυκλοφοριακός φόρτος βαρέων οχηµάτων 

- υψηλή µεταβλητότητα στα µεγέθη του κυκλοφοριακού φόρτου (την ίδια µέρα ή από 

µέρα σε µέρα) 

Επίσης, οι Bain and Plantagie (2003) πρόσθεσαν τους εξής σηµαντικούς παράγοντες :  

- πολυπλοκότητα του συστήµατος διοδίων 

- υποτίµηση της διάρκειας και της σηµαντικότητας της περιόδου µετάβασης στα νέα 

πρότυπα µετακινήσεων (ramp-up period) 

- εµπιστοσύνη σε µία και µοναδική αξία του ταξιδιωτικού χρόνου αντί για την 

κατηγοριοποίηση ανά οµάδες χρηστών 

 Η επισήµανση ωστόσο των παραπάνω παραγόντων δεν συνοδεύεται αντίστοιχα και 

µε στοιχεία για το µέγεθος και τον βαθµό στον οποίο επηρεάζουν την αβεβαιότητα 

στις προβλέψεις. Οι George et al. (2003), επισηµαίνουν επίσης ότι εκτός από 

κάποιους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω, η εταιρία αξιολόγησης Fitch 

Ratings προτείνει και το ενδεχόµενο πρόκλησης σηµαντικού σφάλµατος από την 

χρήση κυκλοφοριακού µοντέλου το οποίο είχε σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσει 

διαφορετικούς σκοπούς (π.χ. η περίπτωση των προβλέψεων στον αυτοκινητόδροµο 

San Joaquin στο Orange County της Καλιφόρνιας). Συµπερασµατικά, το στοιχείο της 

αβεβαιότητας υπάρχει έντονα στις προβλέψεις κυκλοφοριακού φόρτου και εσόδων σε 
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αυτοκινητοδρόµους διοδίων και πηγάζει από διάφορες αιτίες οι οποίες περιγράφηκαν 

στην εργασία των Jason D. Lemp και Kara M. Kockelman (2009). Στην επόµενη 

παράγραφο επιχειρείται να περιγραφούν οι κυριότερες µέθοδοι και τρόποι 

διευθέτησης και ανάληψης του κινδύνου στις αναλύσεις των εκτιµήσεων της ζήτησης 

µετακίνησης και των εσόδων. 

 

3.4.3 Μέθοδοι ανάλυσης  κινδύνου για την αντιµετώπιση σφαλµάτων στις 

εκτιµήσεις της ζήτησης µετακίνησης και των εσόδων 

Αναφέρθηκε προηγουµένως ότι ο κίνδυνος παίζει σηµαντικό ρόλο στην απόδοση και 

αποτελεσµατικότητα των προβλέψεων. Συνεπώς, είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει 

µια διεξοδική διευθέτηση του κινδύνου και της αβεβαιότητας. Όπως αναφέρουν οι 

Kriger, D.S., Shiu, S., και Naylor, S. (2006), σε πολλές έρευνες που έχουν γίνει έχει 

διαπιστωθεί ότι µονάχα ένας µικρός αριθµός ενδιαφερόµενων φορέων και 

οργανισµών προχώρησαν σε εκτίµηση του κινδύνου σε ανάλογες περιπτώσεις. Η 

δυνατότητα να επιτευχθεί ακρίβεια στις υποθέσεις και στις µεταβλητές που 

χρησιµοποιούνται σε ένα µοντέλο είναι περιορισµένη. Ένα σηµείο κλειδί στον 

υπολογισµό του κινδύνου στην διαδικασία εκτίµησης των  αποτελεσµάτων ενός 

µοντέλου αφορά στην λεπτοµερή καταγραφή και παρουσίαση όλων των υποθέσεων 

και παραµέτρων του µοντέλου, προσδιορίζοντας έτσι τον τρόπο λειτουργίας του 

µοντέλου µε όσο πιο ξεκάθαρο τρόπο γίνεται. Οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες 

µέθοδοι ανάλυσης του κινδύνου στην εκτίµηση της ζήτησης µετακινήσεων και των 

εσόδων από διόδια θεωρούνται οι µελέτες µε εύρη εκτιµήσεων, οι µελέτες των 

εξωτερικών επιδράσεων (π.χ. χρήση γης), η ανάλυση ευαισθησίας των κρίσιµων 

µεταβλητών, το µοντέλο προσοµοίωσης Monte Carlo και η στατιστική µέθοδος 

Bayesian. Παρακάτω θα γίνει µια σύντοµη περιγραφή των σηµαντικότερων εξ’ 

αυτών. Επίσης µια µέθοδος που εφαρµόζεται συχνά είναι η διευθέτηση της 

αβεβαιότητας χρησιµοποιώντας συντηρητικές υποθέσεις. Αυτό όµως δεν είναι πάντα 

εφικτό γιατί η ακρίβεια των προβλέψεων επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από 

διάφορους εξωγενείς παράγοντες όπως π.χ. οι δηµόσιες ή πολιτικές παρεµβάσεις, ο 

βαθµός της χρήσης γης και οι υποθέσεις που σχετίζονται µε τα διάφορα δίκτυα. Όταν 

πρόκειται για µελέτες βιωσιµότητας που βασίζονται σε µακροπρόθεσµες προβλέψεις 

κυκλοφοριακού φόρτου, οι Bain et al. (2006) προτείνουν µια συντηρητική 

προσέγγιση µε χαµηλές προβλέψεις για τον  ρυθµό ανάπτυξης και εξονυχιστική 

εξέταση των πολιτικών και των σχεδίων που αφορούν στις αυξήσεις των µελλοντικών 
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τιµών των διοδίων.  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις µακροπρόθεσµες 

εκτιµήσεις του ρυθµού ανάπτυξης που υπερβαίνουν το 1% καθώς και στις αυξήσεις 

στις τιµές των διοδίων οι οποίες υπερβαίνουν αυτές που εφαρµόζονται διορθωτικά 

λόγω του πληθωρισµού. 

Μια άλλη µεταχείριση του κινδύνου παρέχεται µέσω των «προβλέψεων µε τάξεις 

αναφοράς», όπου χρησιµοποιείται η εµπειρία από παλαιότερα έργα για να 

διευκολυνθεί η στατιστική αναγνώριση της πιθανότητας να λάβουν συγκεκριµένες 

τιµές οι εισερχόµενες µεταβλητές του µοντέλου. 

Ένας άλλος τρόπος είναι τα τεστ εγκυρότητας των µοντέλων (model validation 

studies). Τα τεστ αυτά ελέγχουν την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων των µοντέλων 

συγκρίνοντας παλαιότερα δεδοµένα τα οποία είχαν χρησιµοποιηθεί κατά το στάδιο 

δηµιουργίας και ρύθµισης του µοντέλου, και νεότερα δεδοµένα τα οποία προέρχονται 

από την παρατήρηση των πραγµατικών γεγονότων. Ο έλεγχος όµως αυτός δεν µπορεί  

να εκτελεσθεί όταν το µοντέλο έχει ρυθµιστεί µε σχετικά πρόσφατα δεδοµένα. 

Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος για την εκτίµηση του κινδύνου είναι η ανάλυση 

ευαισθησίας. Στην µέθοδο αυτή παρατηρείται  και αποτιµάται κάθε επίδραση στα 

αποτελέσµατα όταν σε µία εισερχόµενη παράµετρο του µοντέλου µεταβάλλεται κάθε 

φορά η τιµή της. Με αυτό τον τρόπο η επίδραση αυτή µπορεί να αποµονωθεί έτσι 

ώστε το έργο να µπορεί να µελετηθεί και να εκτιµηθεί κάτω από διάφορες συνθήκες, 

οι οποίες επηρεάζονται κυρίως από τις εισερχόµενες παραµέτρους που είναι πιο 

ευµετάβλητες. Η ανάλυση ευαισθησίας εφαρµόζεται σε κρίσιµες µεταβλητές όπως ο 

ρυθµός ανάπτυξης της περιοχής του έργου, η αξία του ταξιδιωτικού χρόνου, οι 

σχεδιαζόµενες µελλοντικές τιµές των διοδίων και άλλες µεταβλητές που είναι 

ιδιαίτερες για την περιοχή του έργου ή παρουσίαζαν υψηλό βαθµό µεταβλητότητας 

στο παρελθόν.  

Οι αναλύσεις ευαισθησίας προσφέρουν αρκετά µεγάλη κατανόηση των 

αποτελεσµάτων σε περιπτώσεις σχετικά ακραίων συνθηκών και γενικά µπορούν να 

προβλέψουν τα χειρότερα(ή καλύτερα) σενάρια. Στην ουσία βοηθούν µεν τους 

αναλυτές στην πρόβλεψη των κατώτατων(και ανώτατων) ορίων των τιµών των 

αποτελεσµάτων ενός έργου, όµως δεν παρέχουν επαρκή στοιχεία για την κατανοµή 

των πιθανοτήτων των τιµών των αποτελεσµάτων ή για τις πιθανότητες της 

οικονοµικής ζηµίας. Η ανάλυση ευαισθησίας ενδέχεται να µην επαρκεί στις 

περισσότερες περιπτώσεις γιατί συνήθως απαιτείται µεγαλύτερη εκτίµηση του 

κινδύνου στην διαδικασία της πρόβλεψης. Η διαδικασία ανάλυσης κινδύνου 
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συνίσταται στην αποτίµηση χιλιάδων διαφορετικών σεναρίων έτσι ώστε να 

ποσοτικοποιηθούν οι πιθανότητες ενός εύρους από δυνητικά εξερχόµενα 

αποτελέσµατα (Bruce, D. (2005)). Θα πρέπει δηλαδή να εξασφαλίζεται ότι η 

εκτίµηση κινδύνου θα ενσωµατώνεται πλήρως και λεπτοµερώς µέσα στην διαδικασία 

πρόβλεψης και επίσης, απαιτείται να γίνεται διαχωρισµός ανάµεσα στην εκτίµηση 

του κινδύνου και σε άλλες µη άµεσες µεταχειρίσεις της αβεβαιότητας (όπως π.χ. 

κρίση ή ανάλυση ευαισθησίας). Το γεγονός ότι στη ανάλυση ευαισθησίας 

εξερευνάται συνήθως  ένα περιορισµένο εύρος τιµών κάποιων συγκεκριµένων 

µεταβλητών (όπως π.χ. ο τοπικός πληθυσµός, η αξία χρόνου, οι τιµές διοδίων, κ.α.),  

έχει οδηγήσει πολλούς ειδικούς και αναλυτές στην άποψη ότι δεν αποκαλύπτεται 

επαρκώς όλο το εύρος των πιθανών αποτελεσµάτων σε µια πρόβλεψη διοδίων (Bruce, 

D., (2005)). Αντίθετα, αυτό µπορεί να συµβεί µε την προσοµοίωση Monte Carlo 

όπου οι πιθανότητες εξερευνώνται όχι µόνο σε µεταβλητές που δρουν αυτοτελώς και 

ξεχωριστά , αλλά και σε συνδυασµό µεταξύ τους µε βάση την αντίστοιχη πιθανότητα 

εµφάνισης. Οι αναλύσεις ευαισθησίας και τα τεστ εγκυρότητας των µοντέλων έχουν 

συγκεκριµένα όρια δυνατοτήτων. Οι αναλύσεις ευαισθησίας συνήθως περιορίζονται 

σε τρία ή τέσσερα σενάρια Αντίθετα, η µέθοδος Monte Carlo εξερευνά σε 

µεγαλύτερο βαθµό το εύρος των πιθανών αποτελεσµάτων προσδιορίζοντάς τα από τις 

κατανοµές πιθανοτήτων των βασικών στοιχείων εισαγωγής. Η προσοµοίωση Monte 

Carlo είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο το οποίο χρησιµοποιείται για την εκτίµηση και 

διευθέτηση της αβεβαιότητας επιτρέποντάς µας να υπολογίσουµε πολλά πιθανά 

αποτελέσµατα παρά µία και µοναδική λύση. Μας δίνει µια παρουσίαση 

αποτελεσµάτων µέσα από ένα εύρος δεδοµένων παρά ένα και µοναδικό αποτέλεσµα 

(D. Βruce, (2005)). Στη διαδικασία αυτή προσδιορίζεται πρώτα ο βαθµός του 

κινδύνου της κάθε εισερχόµενης µεταβλητής (input variable)  αναπτύσσοντας έτσι 

κατανοµές πιθανοτήτων για όλες τις µεταβλητές. Για να εφαρµοστεί η προσοµοίωση 

Monte Carlo απαιτείται η εισαγωγή µιας ολόκληρης κατανοµής πιθανοτήτων τιµών 

και όχι µια µοναδική τιµή εισαγωγής για κάθε διαφορετική παράµετρο.  Η ανάλυση 

κινδύνου διεκπεραιώνεται επιτρέποντας σε όλες τις υποκείµενες µεταβλητές να 

αλλάζουν τιµές ταυτόχρονα. Ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα της εισερχόµενης 

µεταβλητής µεταφράζονται κατόπιν σε µια κατανεµηµένη ανά πιθανότητες και 

προσαρµοσµένου κινδύνου πρόβλεψη των εξερχόµενων µεταβλητών, όπως π.χ. τα 

επίπεδα των κυκλοφοριακού φόρτου, οι τιµές των διοδίων, τα έσοδα των διοδίων και 

η κάλυψη της εξυπηρέτησης του χρέους. Το αποτέλεσµα είναι ότι τελικά 
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αναγνωρίζονται οι µεταβλητές που προκαλούν τον µεγαλύτερο κίνδυνο, δηλαδή 

αυτές που επηρεάζουν περισσότερο την πρόβλεψη. Η προσοµοίωση αυτή παράγει ένα 

σύνολο σεναρίων τα οποία είναι ένας συνδυασµός τυχαία επιλεγµένων τιµών για 

κάθε εισερχόµενη παράµετρο (βασιζόµενη στην κατανοµή εισαγωγής). Σύµφωνα µε 

τους A.D. Songer, J. Diekmann και R. S. Pecsok (1997), η τεχνική Monte Carlo 

καταφέρνει να διευθετήσει τα θέµατα της µεταβλητότητας, της κρισιµότητας, της 

αλληλεξάρτησης και των εξωγενών επιδράσεων.    

Όπως αναφέρουν οι Kriger, D.S., Shiu, S. και Naylor, S. (2006), άλλο ένα σηµείο στο 

οποίο δεν έχει δοθεί η απαιτούµενη προσοχή είναι η πιθανότητα της ταυτόχρονης 

εµφάνισης µιας σειράς από γεγονότα π.χ. πτώση της οικονοµικής δραστηριότητας, 

απότοµη αύξηση της τιµής των καυσίµων και µαταίωση µιας αναµενόµενης µεγάλης 

ανάπτυξης κατά τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας των διοδίων. Η παραδοσιακή 

ανάλυση ευαισθησίας τυπικά παίρνει κάθε µια από αυτές τις υποθέσεις και τις 

αλλάζει µία κάθε φορά. Ωστόσο, συχνά αυτές αλλάζουν παίρνοντας αυθαίρετες τιµές. 

Ένα επιπλέον πρόβληµα είναι ότι στην πραγµατικότητα οι υποθέσεις σπάνια 

συµβαίνει να διαφέρουν από τα πραγµατικά αποτελέσµατα ξεχωριστά η κάθε µία σε 

κάθε περίπτωση. Η ταυτόχρονη εµφάνιση αρνητικών γεγονότων προκαλεί µείωση 

των αναµενόµενων κυκλοφοριακών φόρτων και αντίστοιχα των εσόδων από διόδια. 

Επίσης, οι A.D. Songer, J. Diekmann και R. S. Pecsok (1997) αναφέρουν ότι οι 

µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στα µοντέλα πρόβλεψης είναι σε πολύ µεγάλο 

βαθµό αλληλοεξαρτώµενες. Για παράδειγµα τα υψηλά επιτόκια µπορεί να 

επηρεάσουν την ανάπτυξη στην περιφέρεια του έργου µε αποτέλεσµα την πτώση στα 

έσοδα που είχαν υπολογιστεί. Τα υψηλά επιτόκια όµως επηρεάζουν ταυτόχρονα και 

τα έσοδα από τόκους των λογαριασµών του έργου µε αντίθετο αποτέλεσµα την 

αύξηση των εσόδων.                     

Η µελέτη του Bruce, D. (2005), προτείνει µια στρατηγική άµβλυνσης αυτών των 

αδυναµιών µε την εφαρµογή µιας κατανοµής πιθανοτήτων όλων των εισερχόµενων 

δεδοµένων ή έστω των πιο σηµαντικών που περιλαµβάνονται στην διαδικασία. Κάθε 

µεµονωµένη µεταβλητή µαζί µε την κατανοµή πιθανοτήτων της θα µπορεί να 

αυξοµειώνεται ταυτόχρονα µε τις υπόλοιπες. Αυτός ο τρόπος βρίσκεται πολύ πιο 

κοντά στην πραγµατικότητα γιατί κανονικά οι µεταβλητές δεν αλλάζουν από µία 

κάθε φορά, αλλά αλλάζουν ταυτόχρονα και µε διάφορες τιµές η κάθε µία. Στην 

µελέτη των Kriger, D.S., Shiu, S. και Naylor, S. (2006), αναφέρεται ότι η 

NFMA(National Federation of Municipal Analysts) στις ΗΠΑ εξέδωσε έναν 
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κατάλογο που περιλαµβάνει οτιδήποτε θεωρείται απαραίτητο στην διαδικασία για την 

δηµιουργία ενός εύρους από πιθανά αποτελέσµατα στις µελέτες κυκλοφοριακού 

φόρτου και εσόδων. Ο κατάλογος αυτός περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

- ∆ηµιουργία προβλέψεων για την περιοχή µελέτης χωρίς διόδια 

- ∆ηµιουργία µιας βασικής πρόβλεψης για τον κυκλοφοριακό φόρτο και τα έσοδα 

- Ανάλυση ευαισθησίας µε ταυτόχρονη αλλαγή των παρακάτω δεδοµένων 

εισαγωγής: πληθυσµιακή ανάπτυξη, ανάπτυξη απασχόλησης, προσωπικό 

εισόδηµα, ελαστικότητα ζήτησης µετακίνησης σε σχέση µε την τιµή των διοδίων 

και επιτάχυνση εργασιών του σχεδιαζόµενου δικτύου µεταφορών 

- Ανάλυση εξυπηρέτησης του χρέους µε ανάλυση ευαισθησίας του α/δ µε διόδια 

Οι Kriger, D.S., Shiu, S., Naylor, S. (2006) αναφέρουν µια περίπτωση σε ένα έργο 

οδικής σύνδεσης στην νότια Κίνα όπου σε µια µελέτη ανάλυσης κινδύνου που 

χρησιµοποιήθηκε και εφαρµόστηκε η τεχνική Monte Carlo, διαπιστώθηκε ότι οι 

επιδράσεις της µεταβλητότητας στην µεταβλητή «γένεση µετακινήσεων» (trip 

generation) υπήρξαν πολύ µεγάλες. Επίσης, πολύ σηµαντικές βρέθηκαν να είναι και 

οι διαφορές στην εκτίµηση των τιµών εκτροπής και των τιµών των διοδίων. 

Εποµένως οι επιδράσεις της µεταβλητότητας και της αβεβαιότητας σε αυτούς τους 

παράγοντες µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τις προβλέψεις κυκλοφοριακού 

φόρτου και εσόδων. Άρα, εάν δεν εξεταστούν τα αποτελέσµατα από τις διάφορες 

υποθέσεις και επιλογές του σεναρίου, η πραγµατική βέλτιστη τιµή απόδοσης 

ενδέχεται να µην επιτευχθεί (Bain, R. και J. Plantagie, (2003)). 

Συµπερασµατικά, εξάγοντας παραµέτρους και δεδοµένα από λογικές σειρές 

κατανοµών, µπορούµε να κατανοήσουµε τις πιθανότητες συγκεκριµένων 

αποτελεσµάτων. Είναι πολύ µεγάλης σηµασίας, για τα έργα των οποίων η 

χρηµατοδότηση εξαρτάται από τα έσοδα διοδίων, το ποια είναι η πιθανότητα των 

εσόδων να καλύψουν το χρέος, και εάν θα υπάρξουν πρόσθετα έσοδα που να 

υπερκαλύπτουν το χρέος. Επιπλέον, από την στιγµή που σήµερα στις περισσότερες 

µελέτες διοδίων χρησιµοποιούνται σύγχρονα συστήµατα µοντέλων, η υπολογιστική 

ισχύς δεν αποτελεί πλέον πρόβληµα. Ενώ στην ανάλυση ευαισθησίας η προσοµοίωση 

ενδέχεται να έχει µεγάλο υπολογιστικό κόστος, κάποιες πιο έξυπνες µέθοδοι 

δειγµατοληψίας όπως η µέθοδος Bayesian και η αντιθετική δειγµατοληψία µπορούν 

να µειώσουν τέτοιου είδους υπολογιστικά εµπόδια σε πολλές περιπτώσεις.  
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Όλες αυτές οι τεχνικές, αν και απλοποιούν σηµαντικά την διαδικασία ελέγχου της 

αβεβαιότητας και προσφέρουν αρκετή βοήθεια στην κατανόηση των πραγµατικών 

πιθανοτήτων ζηµίας, δεν µπορούν όµως να εξαλείψουν την ποικιλία των µελλοντικών 

πραγµατικών συµβάντων καθώς και την πιθανότητα τους, συνεπώς, ο σχετικός 

κίνδυνος δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί πλήρως µε την χρήση όλων αυτών των 

µεθόδων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

Μεθοδολογία 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι µέθοδοι και τα εργαλεία που θα 

χρησιµοποιηθούν προκειµένου να γίνει η εξέταση και ανάλυση των δεδοµένων που 

θα χρησιµοποιηθούν για την µελέτη της µεταβλητότητας των ηµερήσιων εσόδων  του 

σταθµού διοδίων Πολυµύλου του  αυτοκινητοδρόµου Εγνατία Οδός. Τα στοιχεία που 

θα µελετηθούν αφορούν στη χρονική περίοδο από 15/09/2010 έως 31/10/2012.  Θα 

χρησιµοποιηθούν εργαλεία της περιγραφικής στατιστικής και οικονοµετρικά µοντέλα 

προκειµένου να διενεργηθεί η επεξεργασία και  ανάλυση των δεδοµένων καθώς και η 

παρουσίαση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων και πληροφοριών που προκύπτουν 

από τις µεταβολές του ύψους των εσόδων µέσα σε αυτά τα δύο έτη λειτουργίας του 

σταθµού διοδίων.  

Για την επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων θα 

χρησιµοποιηθούν τα λογισµικά πακέτα SPSS, EViews και PcGIVE. Αρχικά θα 

υπολογιστούν τα βασικά µεγέθη και τα στατιστικά µέτρα της Περιγραφικής 

Στατιστικής τα οποία είναι τα µέτρα θέσης και διασποράς και κατόπιν θα 

πραγµατοποιηθούν οι σχετικοί στατιστικοί έλεγχοι. Θα διεξαχθεί ο έλεγχος Jarque – 

Bera ο οποίος εξετάζει κατά πόσο µια χρονολογική σειρά ακολουθεί την κανονική 

κατανοµή. Με τον έλεγχο αυτό γίνεται σύγκριση της διαφοράς µεταξύ της 

ασυµµετρίας (skewness) και της κυρτότητας (kurtosis) της σειράς µε αυτήν της 

κανονικής κατανοµής. Η πιθανότητα (probability) που αποδίδει το πρόγραµµα 

EViews είναι η πιθανότητα η ελεγχοσυνάρτηση να υπερβαίνει την παρατηρηθείσα 

τιµή κάτω από την µηδενική υπόθεση. Μια τιµή της probability µικρότερη του 0,05 

οδηγεί σε απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης, δηλαδή της κανονικότητας της σειράς. 

Στην συνέχεια θα χρησιµοποιηθούν οικονοµετρικά υποδείγµατα και µοντέλα για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο η µεταβλητότητα και η διακύµανση των εσόδων παραµένει 

σταθερή διαχρονικά ή διαφέρει και για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα υποδείγµατα 

είναι αξιόπιστα για να ερµηνεύσουν τις παρατηρήσεις της περίπτωσης που 

εξετάζεται. Στα στάδια αυτής της ανάλυσης θα χρησιµοποιηθούν το αυτοπαλίνδροµο 

υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικό µοντέλο ARCH (Autoregressive conditional 

heteroskedasticity), το γενικευµένο αυτοπαλίνδροµο υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικό 
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µοντέλο GARCH (Generalized ARCH), και το εκθετικό GARCH µοντέλο EGARCH 

(Exponential GARCH).  

Αναλυτικότερα, τo µοντέλο ARCH είναι ένα µοντέλο χρονοσειρών  που θεωρεί ότι 

η διακύµανση του τρέχοντος σφάλµατος (διαταρακτικού όρου) εξαρτάται από το 

ευµετάβλητο των παρελθουσών τιµών του και περιγράφεται ως : 

 Υ t = β’x t +ε t   µε  ε t = υ tσ t   όπου  υ t ~Ν(0,1)    και   σ 2
t = α 0+ ∑

=
−

p

i
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2ε  

Πιο συγκεκριµένα, το µοντέλο ARCH υποθέτει αυτοπαλίνδροµο 

υπόδειγµα (AutoRegressive model - AR) για τη διακύµανση του σφάλµατος, που 

σηµαίνει ότι η διακύµανση έχει έναν τύπο ετεροσκεδαστικότητας η οποία εξαρτάται 

από τις προηγούµενες τιµές του διαταρακτικού όρου, ο οποίος όταν εµφανίζει µία 

υστέρηση απεικονίζεται ως : 
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Όταν υπάρχει η περίπτωση η υπό συνθήκη διακύµανση σ 2
t  να µην είναι συνάρτηση 

µόνο των τετραγώνων των σφαλµάτων µε υστέρηση, αλλά να είναι και συνάρτηση 

των διακυµάνσεων υπό συνθήκη µε υστέρηση, δηλαδή : 
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τότε η περίπτωση αυτή αναφέρεται στο «γενικευµένο αυτοπαλίνδροµο υπό συνθήκη 

ετεροσκεδαστικό υπόδειγµα» GARCH(p,q) (generalized autoregressive conditionally 

heteroscedastic).  

Τα µοντέλα ARCH και GARCH υποθέτουν ότι η υπό συνθήκη διακύµανση είναι 

συνάρτηση µόνο του µεγέθους των υστερήσεων του σφάλµατος και όχι του 

προσήµου τους, δηλαδή µόνο το µέγεθος και όχι το πρόσηµο των υστερήσεων του 

σφάλµατος καθορίζουν την υπό συνθήκη διακύµανση. Αυτή η υπόθεση είναι 

περιοριστική και εποµένως αυτά τα µοντέλα δεν είναι επαρκή για να συλλάβουν και 

να περιγράψουν το λεγόµενο «φαινόµενο της µόχλευσης» (leverage effect). Το 

µοντέλο του εκθετικού GARCH(p,q) ή EGARCH(p,q) αποτελεί µία πιο γενική µορφή 

για την υπό συνθήκη µεταβλητότητα: 
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Σε αυτή την µορφή η υπό συνθήκη διακύµανση εκφράζεται σε λογαριθµική µορφή 

έτσι ώστε να είναι πάντα θετική και επίσης ο τέταρτος όρος στο δεξί µέρος της 
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εξίσωσης επιτρέπει στο πρόσηµο του σφάλµατος να επηρεάζει την υπό συνθήκη 

διακύµανση και έτσι µπορεί να συλληφθεί και περιγραφεί το leverage effect. 

Στο τελευταίο µέρος της ανάλυσης των δεδοµένων  θα διεξαχθούν οι σχετικοί 

διαγνωστικοί έλεγχοι και θα γίνει µια µέση εκτίµηση του κινδύνου (ύψος απώλειας) 

χρησιµοποιώντας το µέτρο κινδύνου  Conditional Value-at-Risk (CVaR) ή Expected 

Shortfall (ES) (αναµενόµενη απώλεια). Μία από τις πιο διαδεδοµένες διατυπώσεις 

της αναµενόµενης απώλειας στο βαθµό εµπιστοσύνης α είναι η εξής: 

∫−
==

1
][

1

1
)(

ααα α
dzXVaRXESES z ,       0 < α  < 1 

εδώ η αναµενόµενη απώλεια θεωρείται ως ο µέσος όρος των 100(1 – α)% απωλειών. 

Θα χρησιµοποιηθεί το CVaR αντί του VaR γιατί η χρήση του δεύτερου σε πολλές 

πρακτικές εφαρµογές εµφανίζει κάποια µειονεκτήµατα στις µετρήσεις και δεν 

θεωρείται αξιόπιστο και συνεπές µέτρο κινδύνου ειδικά όταν τα στοιχεία της 

απώλειας δεν εµφανίζουν κανονική συµπεριφορά. Στην περίπτωση αυτή είναι 

ασταθές και δύσχρηστο και παρατηρείται έτσι µια µεροληψία υποεκτίµησης στην 

µέτρηση του κινδύνου. Το CVar αντίθετα φαίνεται να είναι ένα πιο κατάλληλο 

εργαλείο και ένα πιο συνεπές µέτρο κινδύνου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

 
Ανάλυση της µεταβλητότητας των εσόδων σε σταθµό 
διοδίων αυτοκινητοδρόµου και ερµηνεία των ευρηµάτων 
 
5.1 Ανάλυση των ηµερήσιων εσόδων 
 
Στην παρούσα µελέτη θα εξεταστούν και θα αναλυθούν τα ηµερήσια έσοδα του 

σταθµού διοδίων Πολυµύλου που βρίσκεται στο τµήµα Α/Κ Σιάτιστας έως Α/Κ 

Βέροιας του  αυτοκινητοδρόµου Εγνατία Οδός. Το δείγµα περιλαµβάνει τα ηµερήσια 

έσοδα της χρονικής περιόδου από 15/09/2010 έως 31/10/2012. Αρχικά θα γίνει µια 

στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιώντας τα εργαλεία της 

Στατιστικής Περιγραφικής. Στο διάγραµµα 5.1 απεικονίζονται τα ηµερήσια έσοδα 

στην διάρκεια της παραπάνω χρονικής περιόδου.  
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∆ιάγραµµα 5.1 Ηµερήσια έσοδα Σταθµού ∆ιοδίων Πολυµύλου 15/09/10-31/10/12 
 
 
Στο διάγραµµα αυτό φαίνεται σαφέστατα ότι τα έσοδα κυµαίνονται σε δύο 

διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά στην χρονική περίοδο από 15/09/2010 

έως 18/11/2011 και είναι αυτό που εµφανίζεται ως το υψηλότερο εκ των δύο. Το 

δεύτερο και χαµηλότερο επίπεδο αφορά στην περίοδο από  19/11/2011 έως 
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31/10/2012. Για του λόγου το αληθές παρακάτω παραθέτουµε στατιστικά στοιχεία 

όπου αποδεικνύονται τα παραπάνω.  

 

5.1.1 Συνολική περίοδος 

Στόν πίνακα 5.1 απεικονίζεται ο πίνακας κατανοµής των σχετικών συχνοτήτων των 

ηµερήσιων εσόδων για το σύνολο της χρονικής περιόδου από 15/09/2010 έως 

31/10/2012. Επίσης παρουσιάζονται οι τιµές των βασικών στατιστικών µέτρων. 

 

Πίνακας 5.1  Κατανοµή συχνοτήτων ηµερήσιων εσόδων 15/09/2010-  31/10/2012 και 
τιµές στατιστικών µέτρων    
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Sample 9/15/2010 10/31/2012
Observations 776

Mean       30448.04
Median   30189.19
Maximum  51320.65
Minimum  8307.317
Std. Dev.   8614.261
Skewness   0.175894
Kurtosis   2.545563

Jarque-Bera  10.67865
Probability  0.004799

 
 
Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι για το σύνολο της χρονικής περιόδου που 

εξετάζεται, το µέσο ηµερήσιο έσοδο (Mean) είναι 30.448,04 ευρώ µε απόκλιση 

(Std.Dev.) συν πλην 8.614,26. Το ηµερήσιο έσοδο κυµαίνεται µεταξύ 21.833,78 και 

39.062,30. Ο συντελεστής ασυµµετρίας (Skewness) έχει θετική τιµή και είναι 0,176 

που σηµαίνει ότι η κατανοµή των εσόδων είναι δεξιά λοξή (αφήνει ουρά δεξιά). Άρα 

στην συνολική περίοδο που εξετάζεται υπάρχουν πολλές µεγάλες τιµές στα ηµερήσια 

έσοδα. Επίσης, ο συντελεστής κύρτωσης (Kurtosis) παίρνει τιµή µικρότερη του 3 η 

οποία είναι 2,546. Συνεπώς η κατανοµή είναι πλατύκυρτη. Επίσης, θα διεξαχθεί ο 

έλεγχος Jarque-Bera για να διαπιστωθεί εάν η κατανοµή είναι ή όχι κανονική. Οι 

υποθέσεις του προβλήµατος είναι οι εξής:  

Μηδενική υπόθεση      Η 0 : η σειρά κατανέµεται κανονικά 

Εναλλακτική υπόθεση Η1 : η σειρά δεν κατανέµεται κανονικά 
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Μετά  θα  γίνει  υπολογισµός  του  στατιστικού  κριτηρίου  JB = ))3(
4

1
(

6
22 −+ KS

n
 

όπου n είναι οι βαθµοί ελευθερίας, S ο συντελεστής ασυµµετρίας και K ο 

συντελεστής κύρτωσης. Από την εικόνα 5.2 διαπιστώνεται ότι η τιµή του JB είναι 

10,679 και το Probability είναι 0,0048 < 0,05 άρα η µηδενική υπόθεση Η 0  

απορρίπτεται και συνεπώς η κατανοµή των εσόδων δεν είναι κανονική µε επίπεδο 

σηµαντικότητας α = 5%.   

 

5.1.2 Πρώτη περίοδος 

Στον πίνακα 5.2 απεικονίζεται ο πίνακας κατανοµής των σχετικών συχνοτήτων των 

ηµερήσιων εσόδων για τη χρονική περίοδο από 15/09/2010 έως 18/11/2011. Επίσης 

παρουσιάζονται οι τιµές των βασικών στατιστικών µέτρων. 

 

Πίνακας 5.2 Κατανοµή συχνοτήτων ηµερήσιων εσόδων 15/09/2010-  18/11/2011 και 
τιµές στατιστικών µέτρων   
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Series: P
Sample 9/15/2010 10/31/2012
     IF T<=428
Observations 428

Mean       36350.01
Median   35645.04
Maximum  51320.65
Minimum  17022.60
Std. Dev.   6217.526
Skewness   0.251044
Kurtosis   2.812468

Jarque-Bera  5.122815
Probability  0.077196

 
 ∆ιαπιστώνεται ότι για την χρονική περίοδο από 15/09/2010 έως 18/11/2011 το µέσο 

ηµερήσιο έσοδο είναι 36.350,01 ευρώ και κυµαίνεται µεταξύ 30.132,46 και 

42.567,54. Ο συντελεστής ασυµµετρίας (Skewness) έχει θετική τιµή και είναι 0,251 

που σηµαίνει ότι η κατανοµή των εσόδων είναι δεξιά λοξή (αφήνει ουρά δεξιά). Άρα 

στην πρώτη περίοδο που εξετάζεται υπάρχουν πολλές µεγάλες τιµές στα ηµερήσια 

έσοδα. Επίσης, ο συντελεστής κύρτωσης (Kurtosis) παίρνει τιµή µικρότερη του 3 η 

οποία είναι 2,812. Συνεπώς η κατανοµή είναι πλατύκυρτη. Επίσης, θα διεξαχθεί ο 

έλεγχος Jarque-Bera για να διαπιστωθεί εάν η κατανοµή είναι ή όχι κανονική. Οι 

υποθέσεις του προβλήµατος είναι οι εξής:  
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Μηδενική υπόθεση      Η 0 : η σειρά κατανέµεται κανονικά 

Εναλλακτική υπόθεση Η1 : η σειρά δεν κατανέµεται κανονικά 

Από τον πίνακα 5.2 διαπιστώνεται ότι η τιµή του JB είναι 5,123 και το Probability 

είναι 0,07 > 0,05 άρα η µηδενική υπόθεση Η 0 γίνεται αποδεκτή και συνεπώς η 

κατανοµή των εσόδων είναι κανονική συν πλην 6.217,53 µε επίπεδο σηµαντικότητας 

α = 5%.   

 
5.1.3 ∆εύτερη περίοδος 

Στον πίνακα 5.3 απεικονίζεται ο πίνακας κατανοµής των σχετικών συχνοτήτων των 

ηµερήσιων εσόδων για τη χρονική περίοδο από 19/11/2011 έως 31/10/2012. Επίσης 

παρουσιάζονται τα βασικά στατιστικά µέτρα. Το µέσο ηµερήσιο έσοδο πέφτει κατά 

13.000 ευρώ περίπου, δηλαδή υπάρχει µια πτώση της τάξης του 36% περίπου σε 

σχέση µε το µέσο ηµερήσιο έσοδο της πρώτης περιόδου. Έτσι το µέσο έσοδο 

διαµορφώνεται στο ποσό των 23.189,30 ευρώ µε απόκλιση συν πλην 4.728,33.  

 

Πίνακας 5.3 Κατανοµή συχνοτήτων ηµερήσιων εσόδων 19/11/2011-  31/10/2012 και 
τιµές στατιστικών µέτρων    
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Series: P
Sample 9/15/2010 10/31/2012
     IF T>428
Observations 348

Mean       23189.30
Median   23284.88
Maximum  33846.02
Minimum  8307.317
Std. Dev.   4728.332
Skewness  -0.460772
Kurtosis   3.314481

Jarque-Bera  13.74803
Probability  0.001034

 
 
 
Ο συντελεστής ασυµµετρίας (Skewness) έχει αρνητική τιµή και είναι -0,461 που 

σηµαίνει ότι η κατανοµή των εσόδων είναι αριστερά λοξή (αφήνει ουρά αριστερά). 

Άρα στην δεύτερη περίοδο που εξετάζεται υπάρχουν πολλές µικρές τιµές στα 

ηµερήσια έσοδα. Επίσης, ο συντελεστής κύρτωσης (Kurtosis) παίρνει τιµή 

µεγαλύτερη του 3 η οποία είναι 3,314. Συνεπώς η κατανοµή είναι λεπτόκυρτη. 

Επίσης, θα διεξαχθεί ο έλεγχος Jarque-Bera για να διαπιστωθεί εάν η κατανοµή είναι 
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ή όχι κανονική. Από τον πίνακα 5.3 διαπιστώνεται ότι η τιµή του JB είναι 13,748 και 

το Probability είναι 0,001 < 0,05 άρα η µηδενική υπόθεση Η 0 απορρίπτεται και 

συνεπώς η κατανοµή των εσόδων δεν είναι κανονική µε επίπεδο σηµαντικότητας α = 

5%.  Η τυπική απόκλιση είναι 4.728,33 και είναι µικρότερη από αυτήν της πρώτης 

περιόδου όπου ήταν 6.217,53. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι ο 

κίνδυνος της απώλειας εσόδων έχει µειωθεί,  όµως αυτό θα πρέπει να εξεταστεί αν 

ισχύει χρησιµοποιώντας πιο αξιόπιστους τρόπους µέτρησης του κινδύνου. 

 

5.1.4 Έλεγχος διαφοράς των µέσων εσόδων 

Στην συνέχεια θα διενεργηθεί ο έλεγχος t-test για να διαπιστωθεί εάν όντως όπως 

φαίνεται διαφέρουν τα µέσα έσοδα των δύο περιόδων, και δεν είναι κάτι που 

συµβαίνει τυχαία .  

 

Πίνακας 5.4 Έλεγχος t-test 
 

 
 
 
 

Συγκεκριµένα , οι υποθέσεις του προβλήµατος είναι οι εξής: 

Μηδενική υπόθεση      Η 0 : µέσος 1ης περιόδου – µέσος 2ης περιόδου = 0 

Εναλλακτική υπόθεση  Η1 : µέσος 1
ης περιόδου – µέσος 2ης περιόδου ≠ 0 

Εάν t > t νακαπί   => απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση Η 0 

Άρα εάν το sig. = P(t < t νακαπί ) < 5% τότε η µηδενική υπόθεση Η 0 απορρίπτεται. 

Συνεπώς από τα δεδοµένα της περίπτωσης που εξετάζεται διαπιστώνεται ότι το sig. = 

0 (πίνακας 5.5) και συνεπώς η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται. Οι µέσοι των δύο 

περιόδων αποδεικνύεται ότι όντως διαφέρουν. 
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5.1.5 Έλεγχος στασιµότητας της χρονικής σειράς των εσόδων 

Στην συνέχεια θα εξεταστεί κατά πόσο η χρονολογική σειρά των εσόδων είναι 

στάσιµη. ∆ηλαδή όπως προκύπτει και από τις δύο πρώτες ροπές, θα εξεταστεί εάν η 

κατανοµή εξαρτάται ή όχι από τον χρόνο. Θα χρησιµοποιήσουµε την στατιστική 

Dickey-Fuller και τον έλεγχο µοναδιαίας ρίζας (unit root test). Με αυτό τον τρόπο θα 

γίνει έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει µοναδιαία ρίζα το οποίο συνεπάγεται µη 

στασιµότητα. Οι δύο υποθέσεις µπορούν να γραφτούν ως εξής:  

Η 0: α1 = 0 η χρονολογική σειρά είναι µη στάσιµη (υπάρχει µοναδιαία ρίζα) 

Η1: α1 < 0 η χρονολογική σειρά είναι στάσιµη (δεν υπάρχει µοναδιαία ρίζα) 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ο παραπάνω έλεγχος είναι µονόπλευρος γιατί η 

απόρριψη της µηδενικής υποθέσεως Η 0 και αποδοχή της εναλλακτικής Η1 σίγουρα 

συνεπάγεται απόρριψη της υποθέσεως α1 > 0. Ακολούθως θα γίνει σύγκριση του t-

statistic µε την τιµή του πίνακα MacKinnon. Αν t-statistic < t νακαπί τότε απορρίπτεται 

η Η 0. Εναλλακτικά εάν το Prob. <  5%  τότε απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση Η 0. 

Από τον πίνακα 5.4 διαπιστώνεται το αποτέλεσµα του ελέγχου το οποίο δείχνει ότι το 

Prob. είναι 0,477 > 0,05 άρα γίνεται αποδεκτή η µηδενική υπόθεση και αποδεικνύεται 

ότι η χρονολογική σειρά δεν είναι στάσιµη.  

 

Πίνακας 5.5 Έλεγχος Dickey-Fuller 
 
Null Hypothesis: P has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 13 (Automatic based on SIC, MAXLAG=17) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.608448  0.4773 

Test critical values: 1% level  -3.445928  
 5% level  -2.868302  
 10% level  -2.570437  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Αυτό σηµαίνει ότι αν η σειρά των εσόδων περιλαµβάνονταν σε µια παλινδρόµηση 

δεν θα συνεπαγόταν αναγκαστικά την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης ανάµεσα στις 

µεταβλητές. Οι Granger και Newbold (1974) χρησιµοποίησαν τον όρο φαινοµενική ή 



47 
 

νόθο παλινδρόµηση (spurious regression) για να περιγράψουν αυτό το αποτέλεσµα το 

οποίο είναι συνήθες όταν χρησιµοποιούνται στοιχεία χρονολογικών σειρών. 

 
 
5.2 Ανάλυση της µεταβολής των ηµερήσιων εσόδων 
 
Στην συνέχεια θα εξεταστεί και αναλυθεί η µεταβλητότητα των ηµερήσιων εσόδων 

για τις δύο περιόδους.  

 

5.2.1 Πρώτη περίοδος 

Στον πίνακα 5.6 απεικονίζεται ο πίνακας κατανοµής των σχετικών συχνοτήτων των 

µεταβολών του ηµερήσιου εσόδου για τη χρονική περίοδο από 15/09/2010 έως 

18/11/2011. Επίσης παρουσιάζονται οι τιµές των βασικών στατιστικών µέτρων.  

 
Πίνακας 5.6 Κατανοµή συχνοτήτων µεταβολής ηµερήσιων εσόδων 15/09/2010-  
18/11/2011 και τιµές στατιστικών µέτρων 
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Series: R
Sample 9/15/2010 10/31/2012
     IF T<=428
Observations 427

Mean       0.000111
Median  -0.004803
Maximum  0.746277
Minimum -0.585111
Std. Dev.   0.157816
Skewness   0.321245
Kurtosis   4.824956

Jarque-Bera  66.59878
Probability  0.000000

 
   
 

∆ιαπιστώνεται ότι για την χρονική περίοδο από 15/09/2010 έως 18/11/2011 η µέση 

µεταβολή του εσόδου είναι 0,0001. ∆ηλαδή στα 100 ευρώ υπάρχει αυξητική µέση 

µεταβολή των εσόδων ενός λεπτού. Από τον έλεγχο Jarque-Bera διαπιστώνεται ότι η 

κατανοµή δεν είναι κανονική. Οι υποθέσεις του προβλήµατος είναι οι εξής:  

 

Μηδενική υπόθεση      Η 0 : η σειρά κατανέµεται κανονικά 

Εναλλακτική υπόθεση Η1 : η σειρά δεν κατανέµεται κανονικά 
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Από τον πίνακα 5.6 διαπιστώνεται ότι η τιµή του JB είναι 66,598 και το Probability 

είναι 0 < 0,05 άρα η µηδενική υπόθεση Η 0 απορρίπτεται και συνεπώς η κατανοµή 

των µεταβολών του εσόδου δεν είναι κανονική.  

 

5.2.2 ∆εύτερη περίοδος 

Στον πίνακα 5.7 παρατηρείται ότι η µέση µεταβολή των εσόδων για τη χρονική 

περίοδο από 19/11/2011 έως 31/10/2012 είναι -0,001379. ∆ηλαδή ανά 100 ευρώ 

υπάρχει µια µέση πτωτική µεταβολή της τάξης των 14 λεπτών περίπου. Επίσης η 

κανονικότητα δεν ισχύει ούτε σε αυτή την περίοδο. Από τον έλεγχο Jarque-Bera 

διαπιστώνεται ότι η κατανοµή δεν είναι κανονική. Οι υποθέσεις του προβλήµατος 

είναι οι εξής: 

Μηδενική υπόθεση      Η 0 : η σειρά κατανέµεται κανονικά 

Εναλλακτική υπόθεση Η1 : η σειρά δεν κατανέµεται κανονικά 

Η τιµή του JB είναι 110,114 και το Probability είναι 0 < 0,05 άρα η µηδενική 

υπόθεση Η 0 απορρίπτεται και συνεπώς η κατανοµή των µεταβολών του εσόδου δεν 

είναι κανονική. 

 

 
Πίνακας 5.7 Κατανοµή συχνοτήτων µεταβολής ηµερήσιων εσόδων 19/11/2011-  
31/10/2012 και τιµές στατιστικών µέτρων    
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     IF T>428
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Mean      -0.001379
Median   0.002781
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Std. Dev.   0.177306
Skewness   0.084174
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Jarque-Bera  110.1147
Probability  0.000000
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5.2.3 Έλεγχος στασιµότητας της χρονικής σειράς των µεταβολών των εσόδων 

Στην συνέχεια θα εξεταστεί κατά πόσο η χρονολογική σειρά των µεταβολών των 

εσόδων είναι ή όχι στάσιµη. ∆ηλαδή όπως προκύπτει και από τις δύο πρώτες ροπές, 

θα εξεταστεί εάν η κατανοµή εξαρτάται ή όχι από τον χρόνο. Θα χρησιµοποιήσουµε 

την στατιστική Dickey-Fuller και τον έλεγχο µοναδιαίας ρίζας (unit root test). Με 

αυτό τον τρόπο θα γίνει έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει µοναδιαία ρίζα το 

οποίο συνεπάγεται µη στασιµότητα. Οι δύο υποθέσεις µπορούν να γραφτούν ως εξής:  

Η 0: α1 = 0 η χρονολογική σειρά είναι µη στάσιµη (υπάρχει µοναδιαία ρίζα) 

Η1: α1 < 0 η χρονολογική σειρά είναι στάσιµη (δεν υπάρχει µοναδιαία ρίζα) 

Από τον πίνακα 5.8 διαπιστώνεται το αποτέλεσµα του ελέγχου το οποίο δείχνει ότι το 

Prob. είναι 0 < 0,05 άρα απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση και αποδεικνύεται ότι η 

χρονολογική σειρά είναι στάσιµη. Αυτό σηµαίνει ότι η µέση µεταβολή των εσόδων 

δεν µεταβάλλεται µε τον χρόνο και αυτό εγγυάται ότι υπάρχει λύση στο σύστηµα που 

αντιµετωπίζουµε. Συνεπώς είναι δυνατή η περαιτέρω εξέταση της διακύµανσης της 

µεταβλητότητας µε την χρήση των υποδειγµάτων ARCH και GARCH. 

 
 
Πίνακας 5.8 Έλεγχος στασιµότητας χρονικής σειράς των µεταβολών των εσόδων 
 
Null Hypothesis: R has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 12 (Automatic based on SIC, MAXLAG=17) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.689266  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.445928  
 5% level  -2.868302  
 10% level  -2.570437  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
 
5.3 Ανάλυση της µεταβλητότητας των εσόδων µε την χρήση των 
µοντέλων ARCH και GARCH 
 
5.3.1 Υπόδειγµα ARCH 

Στην συνέχεια θα χρησιµοποιηθεί το υπόδειγµα ARCH(1) έτσι ώστε να διαπιστωθεί 

εάν η διακύµανση των µεταβολών των εσόδων παραµένει σταθερή διαχρονικά για 
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κάθε περίοδο ή αλλάζει. Επειδή παρατηρήθηκε ότι η µεταβλητότητα των εσόδων 

διαφέρει ανάµεσα στις δύο περιόδους, πρόκειται να γίνει ένας έλεγχος για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο αυτή η µεταβλητότητα παραµένει σταθερή διαχρονικά. Η 

µηδενική υπόθεση είναι ότι η µεταβλητότητα παραµένει σταθερή διαχρονικά. Η 

εναλλακτική υπόθεση είναι ότι η µεταβλητότητα δεν παραµένει σταθερή διαχρονικά 

αλλά διαφέρει. Από τον πίνακα 5.9 διαπιστώνεται ότι το prob. = 0 και άρα µικρότερο 

του 0,05. Άρα απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση και συνεπώς η διακύµανση των 

εσόδων της πρώτης περιόδου αλλάζει στο πέρας των ηµερών.  

 

Πίνακας 5.9 Έλεγχος ARCH πρώτης περιόδου 
 
Heteroskedasticity Test: ARCH  

     
     

F-statistic 23.52564     Prob. F(1,424) 0.0000 
Obs*R-squared 22.39407     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 

     
     
     

 

Στην δεύτερη περίοδο εφαρµόζουµε ξανά το υπόδειγµα ARCH(1). Αντίστοιχα 

διαπιστώνεται από τον πίνακα 5.10  ότι το prob. = 0,0023 και µκρότερο του 0,05. 

Άρα η µεταβλητότητα των εσόδων στην δεύτερη περίοδο δεν παραµένει σταθερή 

διαχρονικά. 

 

Πίνακας 5.10 Έλεγχος ARCH δεύτερης περιόδου 
 
Heteroskedasticity Test: ARCH  

     
     

F-statistic 9.414517     Prob. F(1,345) 0.0023 
Obs*R-squared 9.217561     Prob. Chi-Square(1) 0.0024 

     
 

Από τους δύο παραπάνω πίνακες αποδεικνύεται ότι η µεταβλητότητα, δηλαδή η 

αβεβαιότητα και στις δυο περιόδους δεν παραµένει στο ίδιο ύψος άλλα διαφέρει. 

 

5.3.2 Υποδείγµατα GARCH και ΕGARCH – Πρώτη περίοδος 

Στο επόµενο στάδιο θα γίνει µοντελοποίηση της µεταβλητότητας µε υποδείγµατα 

GARCH και ΕGARCH. Η µοντελοποίηση αυτή θα πραγµατοποιηθεί επειδή η 

διακύµανση των δύο περιόδων διαπιστώθηκε ότι είναι συνάρτηση του χρόνου. Με το 

υπόδειγµα GARCH(p,q) επιχειρείται να γίνει προσαρµογή ενός υποδείγµατος 

διαχρονικής µεταβλητότητας που  ερµηνεύει όσο το δυνατό καλύτερα τις 
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παρατηρήσεις της περίπτωσης που εξετάζεται. ∆ηλαδή εξετάζεται κατά πόσο την 

µεταβλητότητα του σήµερα την επηρεάζουν παρελθούσες τιµές της και κατά πόσο 

αυτή η διαχρονική εξέλιξη οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες, δηλαδή σε θόρυβο. Το 

υπόδειγµα GARCH θα χρησιµοποιηθεί επειδή προηγουµένως διαπιστώθηκε µε το 

υπόδειγµα ARCH ότι η διακύµανση εξαρτάται από τον χρόνο. Οι προϋποθέσεις για 

να θεωρηθεί µία διαδικασία GARCH(1) σωστά προσδιορισµένη είναι να ισχύουν : 

α 0>0, |γ1|<1 και 1-α1-γ1>0, επειδή οι περιορισµοί αυτοί µας βεβαιώνουν ότι η χωρίς 

συνθήκη διακύµανση των ε t είναι θετική σύµφωνα µε την εξίσωση : 

 σ 2 = 0

1
11

0 >

−− ∑∑
==

q

i
i

p

i
i γα

α
  

Από τα αποτελέσµατα του ελέγχου τα οποία απεικονίζονται στον πίνακα 5.11 

διαπιστώνεται  ότι το µοντέλο GARCH(1) είναι αποδεκτό. Συγκεκριµένα: 

α) το Cst(M) = 0,000519 άρα µεγαλύτερο του 0 

β) η απόλυτη τιµή του GARCH(Beta1) = 0,147201 άρα µικρότερη του 1  

γ) το 1- ARCH(Alpha1) - GARCH(Beta1) = 1-0,30283-0,147201 = 0,549969 άρα 

µεγαλύτερο του 0 

Συνεπώς τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν είναι έγκυρα. 

Πίνακας 5.11 GARCH(1) πρώτης περιόδου 
 
****************************** 
 ** G@RCH(1) SPECIFICATIONS ** 
 ****************************** 
Dependent variable : DLrevenue 
Mean Equation : ARMA (0, 0) model. 
No regressor in the conditional mean 
Variance Equation : GARCH (1, 1) model. 
No regressor in the conditional variance 
Normal distribution. 
 
Strong convergence using numerical derivatives 
Log-likelihood = 199.227 
 
 Robust Standard Errors (Sandwich formula) 
                  Coefficient  Std.Error  t-value  t-prob 
Cst(M)               0.000519  0.0058540  0.08870  0.9294 
Cst(V)               0.013798  0.0031035    4.446  0.0000 
ARCH(Alpha1)         0.302830   0.094282    3.212  0.0014 
GARCH(Beta1)         0.147201    0.13471    1.093  0.2751 
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Επίσης από τον πίνακα 5.11 διαπιστώνεται ότι ο σταθερός όρος του GARCH(1,1) 

είναι µη στατιστικά σηµαντικός (t-prob = 0,9294 > 0,05). Ο συνελεστής του 

ARCH(1) (0,302830) είναι στατιστικά σηµαντικός (t-prob = 0,0014 < 0,05) και αυτό 

σηµαίνει ότι οι παρελθούσες τιµές της µεταβλητότητας επιδρούν θετικά στις 

µεταγενέστερες. Από την άλλη µεριά ο συντελεστής του GARCH(1) (0,147201) είναι 

µη στατιστικά σηµαντικός και αυτό σηµαίνει ότι η µεταβολή της διακύµανσης δεν 

οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες. Επίσης από τα αποτελέσµατα των διαγνωστικών 

ελέγχων τα οποία απεικονίζονται στον πίνακα 5.12, διαπιστώνεται ότι το µοντέλο 

είναι αποδεκτό. Επιπλέον τα κριτήρια καλής προσαρµογής (Akaike, Schwarz) 

διαπιστώνεται ότι έχουν σχετικά µικρή τιµή (αρνητική) και δείχνουν καλή 

προσαρµογή της εξίσωσης στα δεδοµένα µας. 

 

Πίνακας 5.12 ∆ιαγνωστκοί έλεγχοι GARCH πρώτης περιόδου 

 
No. Observations :       427  No. Parameters  :         4 
Mean (Y)         :   0.00011  Variance (Y)    :   0.02485 
Skewness (Y)     :   0.32124  Kurtosis (Y)    :   4.82496 
Log Likelihood   :   199.227  Alpha[1]+Beta[1]:   0.45003 
 
 
 
Information Criteria (to be minimized) 
Akaike         -0.914410  Shibata        -0.914583 
Schwarz         -0.876407  Hannan-Quinn    -0.899400 
--------------- 
 
 
Normality Test 
 
                   Statistic       t-Test      P-Value 
Skewness            0.068843      0.58279      0.56003 
Excess Kurtosis      0.46456       1.9709     0.048736 
Jarque-Bera           4.1769         .NaN      0.12388 

 
 
Στην συνέχεια γίνεται εφαρµογή του υποδείγµατος EGARCH . Από τον πίνακα 5.13 

διαπιστώνεται ότι αυτό έγινε αποδεκτό από τα δεδοµένα του προβλήµατος. 
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Πίνακας 5.13 Έλεγχος EGARCH  πρώτης περιόδου 
 
Diagnostic test based on the news impact curve (EGARCH vs. GARCH) 
                                     Test  P-value 
Sign Bias t-Test                  1.74562  0.08088 
Negative Size Bias t-Test         1.44919  0.14728 
Positive Size Bias t-Test         1.40563  0.15983 
Joint Test for the Three Effects  4.19265  0.24140 
--------------- 
ARCH 1-2 test:    F(2,420)  =  0.89700 [0.4086]   
ARCH 1-5 test:    F(5,414)  =   1.4591 [0.2021]   
 
 
Adjusted Pearson Chi-square Goodness-of-fit test 
 
# Cells(g)  Statistic      P-Value(g-1)     P-Value(g-k-1)    
    40       42.9766         0.304758          0.166606 
    50       55.7869         0.234863          0.130053 
    60       68.0351         0.196719          0.111461 
Rem.: k = 4 = # estimated parameters 
--------------- 
       

  

 

  5.3.3 Υποδείγµατα GARCH και ΕGARCH – ∆εύτερη περίοδος 

Από τα αποτελέσµατα του ελέγχου τα οποία απεικονίζονται στον πίνακα 5.14 

διαπιστώνεται  ότι το µοντέλο GARCH(2 ) είναι αποδεκτό. Συγκεκριµένα: 

α) το Cst(M) = 0,001915 άρα µεγαλύτερο του 0 

β) η απόλυτη τιµή του GARCH(Beta1) = 0,100864 άρα µικρότερη του 1  

γ) το 1- ARCH(Alpha1) - GARCH(Beta1) = 1-0,799199-(-0,100864) = 0,387201 άρα 

µεγαλύτερο του 0 

Συνεπώς τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν είναι έγκυρα. 

Ο σταθερός όρος του GARCH(2) είναι µη στατιστικά σηµαντικός (t-prob = 0,8188 > 

0,05).  Ο συνελεστής του ARCH(1) (0,799199) είναι στατιστικά σηµαντικός (t-prob = 

0,0113 < 0,05) και αυτό σηµαίνει ότι οι παρελθούσες τιµές της µεταβλητότητας 

επιδρούν θετικά στις µεταγενέστερες. Από την άλλη µεριά ο συντελεστής του 

GARCH(2) (-0,100864) είναι µη στατιστικά σηµαντικός και αυτό σηµαίνει ότι η 

µεταβολή της διακύµανσης δεν οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες. Όσον αφορά τα 

κριτήρια καλής προσαρµογής (Akaike, Schwarz) διαπιστώνεται ότι έχουν σχετικά 

µικρή τιµή (αρνητικά) και ότι δείχνουν καλή προσαρµογή της εξίσωσης στα 

δεδοµένα µας. 
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Πίνακας 5.14 Έλεγχος GARCH(2) δεύτερης περιόδου 

 
 
** G@RCH(2) SPECIFICATIONS ** 
 ****************************** 
Dependent variable : DLrevenue 
Mean Equation : ARMA (0, 0) model. 
No regressor in the conditional mean 
Variance Equation : EGARCH (1, 1) model. 
No regressor in the conditional variance 
Student distribution, with 4.28712 degrees of freedom. 
 
Strong convergence using numerical derivatives 
Log-likelihood = 146.906 
 
 Robust Standard Errors (Sandwich formula) 
                  Coefficient  Std.Error  t-value  t-prob 
Cst(M)               0.001915  0.0083545   0.2293  0.8188 
Cst(V)              -3.525439    0.21043   -16.75  0.0000 
ARCH(Alpha1)         0.799199    0.31393    2.546  0.0113 
GARCH(Beta1)        -0.100864    0.19352  -0.5212  0.6026 
EGARCH(Theta1)       0.122448   0.089452    1.369  0.1719 
EGARCH(Theta2)       0.891064    0.15384    5.792  0.0000 
Student(DF)          4.287122    0.98961    4.332  0.0000 
 
No. Observations :       348  No. Parameters  :         7 
Mean (Y)         :  -0.00138  Variance (Y)    :   0.03135 
Skewness (Y)     :   0.08417  Kurtosis (Y)    :   5.75060 
Log Likelihood   :   146.906 
 
--------- 
Information Criteria (to be minimized) 
Akaike         -0.804058  Shibata        -0.804846 
Schwarz         -0.726571  Hannan-Quinn    -0.773209 
--------------- 
 
Normality Test 
 
                   Statistic       t-Test      P-Value 
Skewness            -0.82533       6.3125  2.7449e-010 
Excess Kurtosis       4.5344       17.390  9.9031e-068 
Jarque-Bera           337.65         .NaN  4.7992e-074 
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Πίνακας 5.15 Έλεγχος EGARCH  δεύτερης περιόδου 
 

 
Diagnostic test based on the news impact curve (EGARCH vs. GARCH) 
                                     Test  P-value 
Sign Bias t-Test                  0.24696  0.80494 
Negative Size Bias t-Test         0.91516  0.36011 
Positive Size Bias t-Test         1.51968  0.12859 
Joint Test for the Three Effects  3.18412  0.36410 
--------------- 
ARCH 1-2 test:    F(2,341)  =  0.47407 [0.6229]   
ARCH 1-5 test:    F(5,335)  =   1.4968 [0.1903]   
 
 
Adjusted Pearson Chi-square Goodness-of-fit test 
 
# Cells(g)  Statistic      P-Value(g-1)     P-Value(g-k-1)    
    40       34.2989         0.684021          0.358034 
    50       53.1494         0.317457          0.116180 
    60       61.6552         0.381307          0.168962 
Rem.: k = 7 = # estimated parameters 
--------------- 
 

  

Στην συνέχεια γίνεται εφαρµογή του υποδείγµατος EGARCH . Από τον πίνακα 5.15 

διαπιστώνεται ότι αυτό έγινε αποδεκτό από τα δεδοµένα του προβλήµατος. 

 

5.4 Εκτίµηση της πτωτικής µεταβολής των εσόδων 
 
5.4.1 Αναµενόµενη απώλεια - Πρώτη περίοδος 

Χρησιµοποιώντας πιλοτικά τα υποδείγµατα GARCH και EGARCH παρατηρείται από 

τον πίνακα 5.16 και µε βάσει τους δείκτες αξιοπιστίας Failure rate, Kupiec LRT, και 

P-value ότι είναι ικανοποιητικά µοντέλα εκτίµησης του κινδύνου (ύψους πτωτικής 

µεταβολής εσόδων). Για να πάρουµε µια εκτίµηση του ύψους της πτωτικής 

µεταβολής (κίνδυνος) χρησιµοποιούµε το CVAR ή ES (Expected shortfall). Οι 

µετρήσεις που παρουσιάζονται µε τον δείκτη αναµενόµενης απώλειας ES (Expected 

Shortfall) απεικονίζονται στον πίνακα 5.16. Με βάση την κατανοµή της µεταβολής 

των εσόδων και µε µέτρο πίστης (Quantile) το 95%, δηλαδή όταν η πιθανότητα να 

εµφανιστεί απώλεια είναι στο 5%, η µέση ηµερήσια εκτίµηση της πτωτικής 

µεταβολής, όταν ξεπεραστεί αυτό το ποσοστό, ανέρχεται σε 32 λεπτά ανά 100 ευρώ. 
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Με µέτρο πίστης το 97,5% δηλαδή όταν η πιθανότητα να εµφανιστεί απώλεια είναι 

στο 2,5%, η µέση ηµερήσια εκτίµηση της πτωτικής µεταβολής, όταν ξεπεραστεί αυτό 

το ποσοστό, ανέρχεται σε 38 λεπτά ανά 100 ευρώ. Με µέτρο πίστης το 99% δηλαδή 

όταν έχουµε αναµενόµενη απώλεια στο 1%, η µέση ηµερήσια εκτίµηση της πτωτικής 

µεταβολής, όταν ξεπεραστεί αυτό το ποσοστό, ανέρχεται σε 41 λεπτά ανά 100ευρώ. 

 

 
Πίνακας 5.16 Εκτίµηση πτωτικής µεταβολής εσόδων πρώτης περιόδου 
 
In-sample Value-at-Risk Backtesting 
 
Kupiec LR test 
-------------- 
                                
     Quantile   Failure rate   Kupiec LRT    P-value        ESF1          
 
     0.050000     0.039813      0.99998      0.31732     -0.32359        
     0.025000     0.018735      0.75174      0.38593     -0.37825        
     0.010000     0.011710      0.11950      0.72958     -0.41096 
 
 

 
 
 
5.4.2 Αναµενόµενη απώλεια - ∆εύτερη περίοδος 

Στον πίνακα 5.17 παρουσιάζονται οι µετρήσεις µε τον δείκτη αναµενόµενης απώλειας 

ES (Expected Shortfall) εσόδων της δεύτερης περιόδου. Με βάση την κατανοµή της 

µεταβολής των εσόδων και µε µέτρο πίστης (Quantile) το 95%, δηλαδή όταν η 

πιθανότητα να εµφανιστεί απώλεια είναι στο 5%, η µέση ηµερήσια εκτίµηση της 

πτωτικής µεταβολής, όταν ξεπεραστεί αυτό το ποσοστό, ανέρχεται σε 37 λεπτά ανά 

100 ευρώ. Με µέτρο πίστης το 97,5% δηλαδή όταν η πιθανότητα να εµφανιστεί 

απώλεια είναι στο 2,5%, η µέση ηµερήσια εκτίµηση της πτωτικής µεταβολής, όταν 

ξεπεραστεί αυτό το ποσοστό, ανέρχεται σε 50 λεπτά ανά 100 ευρώ. Με µέτρο πίστης 

το 99% δηλαδή όταν έχουµε αναµενόµενη απώλεια µε πιθανότητα στο 1%, η µέση 

ηµερήσια εκτίµηση της πτωτικής µεταβολής, όταν ξεπεραστεί αυτό το ποσοστό, 

ανέρχεται σε 52 λεπτά ανά 100 ευρώ. 
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Πίνακας 5.17 Εκτίµηση πτωτικής µεταβολής εσόδων δεύτερης περιόδου 
 
In-sample Value-at-Risk Backtesting 
 
Kupiec LR test 
-------------- 
                                
     Quantile   Failure rate   Kupiec LRT    P-value        ESF1          
 
     0.050000     0.057471      0.39098      0.53178     -0.37404        
     0.025000     0.022989     0.059339      0.80754     -0.49937        
     0.010000     0.017241       1.5152      0.21835     -0.51533        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

 

Συµπεράσµατα και προτάσεις 
  
Στο προηγούµενο κεφάλαιο πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των ηµερήσιων εσόδων 

στον σταθµό διοδίων Πολυµύλου του αυτοκινητοδρόµου Εγνατία Οδός. Η χρονική 

περίοδος της οποίας τα στοιχεία αναλύθηκαν αφορά στο διάστηµα από 15/09/2010 

που είναι η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του σταθµού έως 31/10/2012. Μέσα σε 

αυτό το χρονικό διάστηµα το µέσο ηµερήσιο έσοδο κυµάνθηκε σε δύο διαφορετικά 

επίπεδα. Για τον λόγο αυτό έγινε διαχωρισµός της συνολικής περιόδου σε δύο 

επιµέρους χρονικές περιόδους οι οποίες εξετάστηκαν και αναλύθηκαν ξεχωριστά. Η 

πρώτη περίοδος αφορά στο χρονικό διάστηµα από την αρχή έως την ηµεροµηνία 

18/11/2011, ενώ η δεύτερη από την ηµεροµηνία 19/11/2011 έως το τέλος. Ανάµεσα 

στα ευρήµατα της ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε υπάρχουν κάποια τα οποία 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταρχήν το µέσο ηµερήσιο έσοδο της πρώτης 

περιόδου ανέρχεται σε 36.350,01 ευρώ ενώ το αντίστοιχο της δεύτερης περιόδου 

ανέρχεται σε 23.189,30. Παρατηρείται µια πτώση της τάξης του 36% περίπου. Με 

βάση την αξία της τυπικής απόκλισης που υπολογίστηκε για κάθε περίοδο, το 

συµπέρασµα που εξάγεται είναι ότι ο κίνδυνος της απώλειας εσόδων έχει µειωθεί 

αισθητά στην δεύτερη περίοδο. Αυτό θεωρείται φυσιολογικό δεδοµένου ότι µία 

µείωση στο επίπεδο των εσόδων επιφέρει αντίστοιχα µείωση και στον κίνδυνο 

απώλειας αυτών. Στην συνέχεια όµως της ανάλυσης χρησιµοποιήθηκαν πιο 

αξιόπιστοι τρόποι µέτρησης του κινδύνου και τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τελικά ο 

κίνδυνος της απώλειας εσόδων στην δεύτερη περίοδο αυξάνεται αντί να µειώνεται. 

Το παράδοξο αυτό θα επιχειρηθεί να εξηγηθεί παρακάτω µε την παράθεση κάποιων 

συγκεκριµένων στοιχείων και γεγονότων τα οποία έλαβαν χώρα την χρονική περίοδο 

που εξετάζεται στην παρούσα εργασία. Συγκεκριµένα έλαβαν χώρα τα εξής : 

α) Στην αρχή της δεύτερης περιόδου πραγµατοποιήθηκε αλλαγή στην τιµολόγηση 

των διοδίων στον σταθµό Πολυµύλου και συγκεκριµένα έγινε µείωση της τάξης του 

30% στην τιµή του διοδίου. 

β) Κατά το χρονικό διάστηµα της µετάβασης από την πρώτη στην δεύτερη περίοδο 

και συγκεκριµένα τον Νοέµβριο του 2011, τέθηκαν σε λειτουργία τέσσερεις νέοι 

σταθµοί διοδίων σε επιµέρους τµήµατα του αυτοκινητοδρόµου σε περιφέρειες από τις 

οποίες αυτός διέρχεται. 
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γ) Ο µέσος κυκλοφοριακός φόρτος της δεύτερης περίοδου υπολογίστηκε ότι υπέστη 

µια πτώση της τάξης του 14,5% σε σχέση µε την πρώτη περίοδο. 

δ) Ο µέσος ρυθµός αύξησης των κυκλοφορούντων οχηµάτων στην ελληνική 

επικράτεια ενώ για την 25ετία 1984-2008 ανερχόταν σε 6% περίπου ετησίως, τα 

τελευταία τρία έτη 2009, 2010 και 2011 ανήλθε σε 2,3%, σε 1,9% και µόλις σε 0,3% 

αντίστοιχα. Με την έλευση της σφοδρότατης ελληνικής οικονοµικής κρίσης τα 

τελευταία έτη διαπιστώνεται µια ραγδαία πτώση στον ετήσιο ρυθµό αύξησης µε 

τελικό αποτέλεσµα την σχεδόν µηδενική µεταβολή του αριθµού των 

κυκλοφορούντων οχηµάτων για το έτος 2011. 

ε) Το ετήσιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) µετά την πρώτη αρνητική 

µεταβολή του έτους 2008 σε -0,2% ακολούθησε ακόµα µεγαλύτερη αρνητική πορεία 

για τα τρία επόµενα έτη 2009, 2010 και 2011 µε -3,1%, -4,9% και -7,1% αντίστοιχα, 

απόρροια επίσης της σφοδρής οικονοµικής κρίσης. 

Όσον αφορά στη µείωση κατά 30% της τιµής του διοδίου στον σταθµό Πολυµύλου, 

είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η µείωση αυτή δεν είχε ως επακόλουθο την αύξηση 

του κυκλοφοριακού φόρτου που θα προέκυπτε λόγω τής ελαστικότητας της ζήτησης 

µετακίνησης ως προς την τιµή. Θα πρέπει να τονιστεί βέβαια ότι στο τµήµα του 

αυτοκινητοδρόµου όπου βρίσκεται ο συγκεκριµένος σταθµός, δεν υπάρχουν άλλες 

εναλλακτικές οδοί µε ποιοτικά χαρακτηριστικά τέτοια που να ανταγωνίζονται τον 

αυτοκινητόδροµο Εγνατία Οδός, όπως π.χ. στην εξοικονόµηση χρόνου, και γενικά 

δεν υπάρχουν καθόλου ορθολογικές επιλογές για εναλλακτικές διαδροµές χωρίς 

διόδια. Αυτό σηµαίνει ότι στο συγκεκριµένο τµήµα του αυτοκινητοδρόµου η ζήτηση 

είναι πιο ανελαστική ως προς την τιµή των διοδίων. Παρ’ όλα αυτά θα έπρεπε να 

παρατηρηθεί έστω µια µικρή αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου. Αντίθετα, ο µέσος 

κυκλοφοριακός φόρτος υπέστη µία µείωση της τάξης του 14,5% κατά την δεύτερη 

περίοδο.  

Το γεγονός αυτό µπορεί να εξηγηθεί εν µέρει εάν ληφθεί υπόψη η έναρξη της 

λειτουργίας των τεσσάρων νέων σταθµών διοδίων. Ο χρήστης θεωρεί τον 

αυτοκινητόδροµο ως ένα ενιαίο προϊόν. Συνεπώς, αν και µειώθηκε το κόστος 

διέλευσης από τον σταθµό Πολυµύλου, συνολικά υπήρξε αύξηση του κόστους 

διέλευσης στο σύνολο του αυτοκινητοδρόµου. Η αύξηση αυτή προκάλεσε µείωση του 

κυκλοφοριακού φόρτου στο σύνολο του αυτοκινητοδρόµου και συνεπώς στα 

επιµέρους τµήµατα αυτού. Επίσης, η οικονοµική κρίση προκάλεσε µείωση του ΑΕΠ 

και πτώση στο επίπεδο της οικονοµικής δραστηριότητας και συνεπώς µείωση των 
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χερσαίων µεταφορών και µετακινήσεων. Τα αποτελέσµατα των µελετών που 

παρουσιάστηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο έδειξαν ότι η ζήτηση είναι ελαστική ως 

προς το επίπεδο της οικονοµικής δραστηριότητας. Στην διάρκεια περιόδων ύφεσης ο 

ρυθµός µείωσης της κυκλοφορίας ξεπερνάει τον ρυθµό µείωσης του ΑΕΠ. 

Αποδείχθηκε επίσης ότι το ΑΕΠ είναι ο κυριότερος από τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ζήτηση. Συνεπώς, η µείωση του κυκλοφοριακού φόρτου µπορεί 

επίσης να εξηγηθεί πειστικά λαµβάνοντας υπόψη τον υψηλό ρυθµό αρνητικής 

µεταβολής του ΑΕΠ κατά τα τελευταία χρόνια. Επίσης, η οικονοµική κρίση 

συντέλεσε και στην µείωση των κυκλοφορούντων οχηµάτων. 

Εποµένως η µείωση της τιµής του διοδίου σε συνδυασµό και µε την µείωση του 

κυκλοφοριακού φόρτου εξηγεί την µεγάλη πτώση των εσόδων στην δεύτερη περίοδο. 

Το γεγονός της ταυτόχρονης µείωσης της τιµής του διοδίου και της µείωσης του 

κυκλοφοριακού φόρτου στον σταθµό Πολυµύλου, έρχεται να εξηγήσει το παράδοξο 

της ταυτόχρονης πτώσης του µέσου ηµερήσιου εσόδου και της αύξησης του κινδύνου 

της απώλειας εσόδων στην δεύτερη περίοδο. 

Η λειτουργία νέων σταθµών διοδίων σε τµήµατα αυτοκινητοδρόµων στους οποίους 

ήδη λειτουργούν παλαιότεροι σταθµοί σε άλλα τµήµατα, ενδέχεται να επιδρά στην 

ζήτηση µετακίνησης και να προκαλεί την µεταβολή της ταξιδιωτικής συµπεριφοράς 

των χρηστών και των ταξιδιωτικών προτύπων. Η µεταβολή αυτή µε την σειρά της 

προκαλεί αρνητικές µεταβολές στα έσοδα των υπάρχοντων σταθµών και δηµιουργεί 

συνθήκες µεγαλύτερου κινδύνου απώλειας των εσόδων αυτών. Αποτελεί θέµα 

µείζονος σηµασίας η ουσιαστική µελέτη και εξέταση όλων των παραγόντων και 

παραµέτρων που εµπλέκονται σε µια διαδικασία προγραµµατισµού λειτουργίας νέων 

διοδίων και σε µια στρατηγική τιµολογιακής πολιτικής διοδίων. Τα θέµατα που είναι 

απαραίτητο να διερευνηθούν περαιτέρω αφορούν στη µελέτη της επίδρασης της 

λειτουργίας νέων σταθµών διοδίων στην ζήτηση µετακίνησης. Επίσης, θα πρέπει να 

διερευνηθεί διεξοδικά και η ελαστικότητα της ζήτησης µετακίνησης ως προς την τιµή 

του διοδίου και ως προς το επίπεδο της οικονοµικής δραστηριότητας σε περιόδους 

ύφεσης και οικονοµικής κρίσης. Οι µελέτες αυτές είναι απαραίτητες προκειµένου να 

κατέστη δυνατή η χάραξη µίας αποτελεσµατικής τιµολογιακής πολιτικής διοδίων και 

µίας στρατηγικής ανάπτυξης και χωροθέτησης νέων σταθµών διοδίων µε γνώµονα 

την οικονοµική βιωσιµότητα των αυτοκινητοδρόµων.  
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Έτος 2011 (2η εκτίµηση) 
 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει το µέγεθος και την ετήσια µεταβολή του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για το έτος 2011, καθώς και τα 

αναθεωρηµένα στοιχεία των ετών 2006-2010, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του 

Σεπτεµβρίου 2012. 

  

Ετήσιοι ρυθµοί ανάπτυξης (µεταβολές όγκου) 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι ετήσιοι ρυθµοί ανάπτυξης (µεταβολές 

όγκου) του ΑΕΠ και των συνιστωσών του: 

 

 
 
 

 

 



ii 
 

Πίνακας ηµερήσιων εσόδων σταθµού διοδίων Πολυµύλου του αυτοκινητοδρόµου 
Εγνατία Οδός από 15/09/2010 έως 31/10/2012 
 

15/09/2010 35.223,25 23/10/2010 38.673,98 30/11/2010 33.047,32 

16/09/2010 34.725,85 24/10/2010 42.534,63 01/12/2010 32.467,15 

17/09/2010 45.209,76 25/10/2010 39.258,37 02/12/2010 34.748,46 

18/09/2010 39.904,07 26/10/2010 36.035,77 03/12/2010 44.364,88 

19/09/2010 47.834,63 27/10/2010 41.048,29 04/12/2010 31.309,59 

20/09/2010 37.735,12 28/10/2010 27.543,90 05/12/2010 36.104,72 

21/09/2010 34.986,83 29/10/2010 40.174,47 06/12/2010 39.088,94 

22/09/2010 34.974,31 30/10/2010 34.951,87 07/12/2010 33.426,83 

23/09/2010 36.289,27 31/10/2010 45.748,29 08/12/2010 34.835,45 

24/09/2010 42.145,20 01/11/2010 41.049,27 09/12/2010 35.726,50 

25/09/2010 33.814,31 02/11/2010 35.899,02 10/12/2010 37.675,93 

26/09/2010 43.874,80 03/11/2010 35.645,37 11/12/2010 29.307,32 

27/09/2010 36.384,07 04/11/2010 41.304,72 12/12/2010 33.792,03 

28/09/2010 35.081,79 05/11/2010 47.064,39 13/12/2010 28.907,97 

29/09/2010 35.656,26 06/11/2010 37.276,42 14/12/2010 32.450,57 

30/09/2010 38.557,89 07/11/2010 46.295,93 15/12/2010 28.285,53 

01/10/2010 49.034,63 08/11/2010 44.623,25 16/12/2010 23.951,54 

02/10/2010 45.741,95 09/11/2010 34.247,97 17/12/2010 33.521,63 

03/10/2010 51.320,65 10/11/2010 32.660,33 18/12/2010 29.516,91 

04/10/2010 43.485,53 11/11/2010 36.572,20 19/12/2010 33.997,07 

05/10/2010 40.534,80 12/11/2010 40.311,54 20/12/2010 35.988,94 

06/10/2010 38.882,60 13/11/2010 35.547,64 21/12/2010 38.963,41 

07/10/2010 37.082,93 14/11/2010 41.852,85 22/12/2010 40.779,84 

08/10/2010 44.452,03 15/11/2010 39.776,42 23/12/2010 47.587,15 

09/10/2010 39.190,57 16/11/2010 35.874,80 24/12/2010 36.103,74 

10/10/2010 45.579,02 17/11/2010 33.375,93 25/12/2010 20.111,38 

11/10/2010 42.260,49 18/11/2010 33.478,86 26/12/2010 37.154,63 

12/10/2010 36.802,28 19/11/2010 39.481,14 27/12/2010 37.305,85 

13/10/2010 35.103,41 20/11/2010 33.251,71 28/12/2010 37.421,63 

14/10/2010 36.310,41 21/11/2010 40.206,50 29/12/2010 36.350,08 

15/10/2010 45.261,79 22/11/2010 35.040,33 30/12/2010 37.273,66 

16/10/2010 46.913,66 23/11/2010 33.241,46 31/12/2010 25.455,93 

17/10/2010 41.863,74 24/11/2010 34.403,25 01/01/2011 17.022,60 

18/10/2010 36.698,86 25/11/2010 34.840,00 02/01/2011 35.902,93 

19/10/2010 34.971,22 26/11/2010 39.474,31 03/01/2011 34.240,98 

20/10/2010 36.603,90 27/11/2010 31.497,56 04/01/2011 32.150,24 

21/10/2010 38.912,03 28/11/2010 38.366,83 05/01/2011 33.441,30 

22/10/2010 43.506,02 29/11/2010 33.281,14 06/01/2011 28.225,20 



iii 
 

 
 

07/01/2011 38.100,00 14/02/2011 31.825,20 24/03/2011 38.437,89 

08/01/2011 38.247,32 15/02/2011 31.745,85 25/03/2011 29.339,84 

09/01/2011 36.900,00 16/02/2011 29.392,85 26/03/2011 29.164,72 

10/01/2011 33.368,13 17/02/2011 31.431,22 27/03/2011 32.703,09 

11/01/2011 31.898,37 18/02/2011 32.368,13 28/03/2011 34.753,50 

12/01/2011 31.808,46 19/02/2011 28.487,80 29/03/2011 31.956,91 

13/01/2011 30.590,24 20/02/2011 26.394,96 30/03/2011 30.718,54 

14/01/2011 29.574,63 21/02/2011 32.324,39 31/03/2011 31.826,34 

15/01/2011 29.978,70 22/02/2011 29.656,75 01/04/2011 36.268,62 

16/01/2011 31.933,01 23/02/2011 27.883,58 02/04/2011 28.633,33 

17/01/2011 33.394,80 24/02/2011 32.689,76 03/04/2011 28.556,42 

18/01/2011 31.230,24 25/02/2011 32.782,11 04/04/2011 32.194,63 

19/01/2011 30.065,53 26/02/2011 25.454,47 05/04/2011 32.864,72 

20/01/2011 32.387,97 27/02/2011 30.165,04 06/04/2011 30.906,18 

21/01/2011 35.065,85 28/02/2011 30.884,39 07/04/2011 33.277,40 

22/01/2011 28.294,31 01/03/2011 30.306,50 08/04/2011 36.081,14 

23/01/2011 30.922,44 02/03/2011 28.956,59 09/04/2011 29.903,58 

24/01/2011 30.364,23 03/03/2011 28.806,50 10/04/2011 35.116,59 

25/01/2011 28.091,54 04/03/2011 41.289,11 11/04/2011 33.970,08 

26/01/2011 29.206,02 05/03/2011 39.515,28 12/04/2011 33.996,75 

27/01/2011 30.469,92 06/03/2011 32.945,85 13/04/2011 33.902,44 

28/01/2011 29.694,63 07/03/2011 35.365,20 14/04/2011 36.727,97 

29/01/2011 24.865,37 08/03/2011 30.153,82 15/04/2011 41.823,25 

30/01/2011 28.828,78 09/03/2011 27.947,15 16/04/2011 29.200,00 

31/01/2011 28.886,18 10/03/2011 30.543,41 17/04/2011 32.847,32 

01/02/2011 29.568,46 11/03/2011 34.851,71 18/04/2011 36.799,67 

02/02/2011 29.645,04 12/03/2011 27.859,19 19/04/2011 36.549,43 

03/02/2011 29.834,47 13/03/2011 34.144,55 20/04/2011 39.056,26 

04/02/2011 35.619,19 14/03/2011 32.147,48 21/04/2011 47.334,80 

05/02/2011 31.080,98 15/03/2011 30.779,84 22/04/2011 38.132,03 

06/02/2011 30.551,54 16/03/2011 27.106,18 23/04/2011 27.901,79 

07/02/2011 31.692,36 17/03/2011 33.015,45 24/04/2011 25.131,87 

08/02/2011 31.842,60 18/03/2011 35.893,33 25/04/2011 48.108,78 

09/02/2011 30.465,37 19/03/2011 26.674,47 26/04/2011 45.678,21 

10/02/2011 31.460,81 20/03/2011 25.613,17 27/04/2011 50.812,52 

11/02/2011 37.150,73 21/03/2011 30.459,51 28/04/2011 47.503,41 

12/02/2011 29.673,50 22/03/2011 31.658,05 29/04/2011 40.351,22 

13/02/2011 35.005,37 23/03/2011 33.996,59 30/04/2011 37.282,28 



iv 
 

 

01/05/2011 41.168,46 10/06/2011 46.719,35 20/07/2011 36.453,17 

02/05/2011 38.016,26 11/06/2011 41.949,76 21/07/2011 42.920,65 

03/05/2011 33.834,31 12/06/2011 33.493,82 22/07/2011 48.197,40 

04/05/2011 32.785,53 13/06/2011 46.752,36 23/07/2011 41.063,41 

05/05/2011 32.577,56 14/06/2011 40.152,20 24/07/2011 48.284,07 

06/05/2011 36.705,85 15/06/2011 31.913,66 25/07/2011 46.100,33 

07/05/2011 30.973,50 16/06/2011 37.193,66 26/07/2011 39.851,38 

08/05/2011 35.314,80 17/06/2011 43.192,03 27/07/2011 42.856,26 

09/05/2011 32.563,90 18/06/2011 35.988,46 28/07/2011 41.044,07 

10/05/2011 32.239,84 19/06/2011 42.727,32 29/07/2011 49.858,21 

11/05/2011 27.434,63 20/06/2011 38.811,38 30/07/2011 45.126,02 

12/05/2011 32.741,46 21/06/2011 36.654,15 31/07/2011 51.298,21 

13/05/2011 36.652,20 22/06/2011 36.378,54 01/08/2011 43.945,53 

14/05/2011 30.955,93 23/06/2011 39.227,80 02/08/2011 41.093,82 

15/05/2011 37.352,20 24/06/2011 45.528,62 03/08/2011 40.896,91 

16/05/2011 32.822,60 25/06/2011 38.588,29 04/08/2011 42.471,06 

17/05/2011 32.402,11 26/06/2011 46.272,68 05/08/2011 50.476,91 

18/05/2011 30.854,63 27/06/2011 41.752,36 06/08/2011 42.871,87 

19/05/2011 34.053,82 28/06/2011 35.945,53 07/08/2011 47.375,61 

20/05/2011 36.322,28 29/06/2011 35.013,66 08/08/2011 45.940,65 

21/05/2011 30.075,28 30/06/2011 44.232,68 09/08/2011 41.264,39 

22/05/2011 36.988,94 01/07/2011 48.769,76 10/08/2011 41.392,20 

23/05/2011 32.590,57 02/07/2011 39.977,56 11/08/2011 43.170,08 

24/05/2011 32.824,88 03/07/2011 47.935,45 12/08/2011 50.217,89 

25/05/2011 31.049,92 04/07/2011 42.742,60 13/08/2011 49.895,12 

26/05/2011 33.866,34 05/07/2011 37.848,94 14/08/2011 40.909,27 

27/05/2011 38.752,85 06/07/2011 31.756,26 15/08/2011 45.292,20 

28/05/2011 32.189,11 07/07/2011 38.920,00 16/08/2011 50.266,50 

29/05/2011 37.965,53 08/07/2011 47.381,14 17/08/2011 43.435,28 

30/05/2011 33.161,79 09/07/2011 39.756,26 18/08/2011 42.070,41 

31/05/2011 31.612,03 10/07/2011 48.559,84 19/08/2011 46.199,02 

01/06/2011 30.919,19 11/07/2011 44.148,78 20/08/2011 43.882,44 

02/06/2011 34.323,90 12/07/2011 38.979,51 21/08/2011 51.084,07 

03/06/2011 38.708,62 13/07/2011 39.125,85 22/08/2011 47.224,07 

04/06/2011 30.368,62 14/07/2011 42.114,63 23/08/2011 39.086,83 

05/06/2011 35.834,80 15/07/2011 49.015,93 24/08/2011 39.557,89 

06/06/2011 33.287,15 16/07/2011 41.385,20 25/08/2011 41.541,14 

07/06/2011 32.786,83 17/07/2011 48.293,82 26/08/2011 47.673,98 

08/06/2011 32.663,41 18/07/2011 44.544,07 27/08/2011 43.709,76 

09/06/2011 34.456,75 19/07/2011 39.443,90 28/08/2011 50.806,50 



v 
 

 

29/08/2011 41.901,63 08/10/2011 33.204,07 17/11/2011 35.481,63 

30/08/2011 42.422,76 09/10/2011 35.829,27 18/11/2011 36.932,36 

31/08/2011 40.132,03 10/10/2011 34.286,83 19/11/2011 23.167,48 

01/09/2011 38.417,89 11/10/2011 33.572,68 20/11/2011 24.339,19 

02/09/2011 47.778,37 12/10/2011 31.536,75 21/11/2011 24.354,80 

03/09/2011 41.344,39 13/10/2011 35.478,70 22/11/2011 22.992,36 

04/09/2011 45.105,53 14/10/2011 36.955,61 23/11/2011 22.022,93 

05/09/2011 43.401,46 15/10/2011 28.596,75 24/11/2011 22.177,89 

06/09/2011 38.725,53 16/10/2011 33.737,40 25/11/2011 25.535,28 

07/09/2011 38.275,93 17/10/2011 26.450,89 26/11/2011 20.994,63 

08/09/2011 41.871,06 18/10/2011 25.502,11 27/11/2011 23.464,88 

09/09/2011 45.312,85 19/10/2011 0,00 28/11/2011 22.499,67 

10/09/2011 38.405,85 20/10/2011 0,00 29/11/2011 21.578,05 

11/09/2011 45.824,88 21/10/2011 34.662,44 30/11/2011 21.023,74 

12/09/2011 35.644,72 22/10/2011 28.325,20 01/12/2011 20.939,02 

13/09/2011 31.206,99 23/10/2011 28.995,45 02/12/2011 25.810,24 

14/09/2011 38.770,73 24/10/2011 31.932,20 03/12/2011 21.198,70 

15/09/2011 40.891,71 25/10/2011 35.620,00 04/12/2011 24.109,92 

16/09/2011 35.568,29 26/10/2011 34.858,37 05/12/2011 22.592,52 

17/09/2011 35.655,61 27/10/2011 43.161,30 06/12/2011 22.705,37 

18/09/2011 42.274,47 28/10/2011 33.075,61 07/12/2011 21.718,86 

19/09/2011 29.880,65 29/10/2011 30.761,46 08/12/2011 22.641,63 

20/09/2011 24.729,76 30/10/2011 47.055,45 09/12/2011 26.904,55 

21/09/2011 33.535,93 31/10/2011 34.698,54 10/12/2011 20.286,67 

22/09/2011 35.807,64 01/11/2011 33.055,28 11/12/2011 22.443,90 

23/09/2011 41.565,69 02/11/2011 31.066,02 12/12/2011 21.829,27 

24/09/2011 34.090,41 03/11/2011 31.915,28 13/12/2011 22.180,65 

25/09/2011 40.941,46 04/11/2011 36.627,32 14/12/2011 21.515,93 

26/09/2011 38.231,54 05/11/2011 29.677,24 15/12/2011 24.369,27 

27/09/2011 31.106,83 06/11/2011 33.148,78 16/12/2011 27.492,52 

28/09/2011 31.770,73 07/11/2011 32.189,92 17/12/2011 22.170,24 

29/09/2011 36.997,56 08/11/2011 31.591,54 18/12/2011 23.941,30 

30/09/2011 42.368,29 09/11/2011 22.709,43 19/12/2011 23.545,04 

01/10/2011 35.536,75 10/11/2011 23.126,34 20/12/2011 24.398,70 

02/10/2011 43.369,76 11/11/2011 26.680,16 21/12/2011 24.714,63 

03/10/2011 36.158,70 12/11/2011 19.231,06 22/12/2011 14.944,72 

04/10/2011 34.417,72 13/11/2011 22.388,29 23/12/2011 8.307,32 

05/10/2011 32.170,41 14/11/2011 30.006,83 24/12/2011 13.744,23 

06/10/2011 34.169,27 15/11/2011 33.990,24 25/12/2011 10.273,50 

07/10/2011 39.619,84 16/11/2011 36.185,69 26/12/2011 13.537,56 



vi 
 

 

27/12/2011 23.094,15 05/02/2012 15.383,09 16/03/2012 23.852,52 

28/12/2011 23.295,45 06/02/2012 15.545,04 17/03/2012 18.402,11 

29/12/2011 23.899,51 07/02/2012 8.645,53 18/03/2012 21.360,16 

30/12/2011 23.691,06 08/02/2012 10.142,28 19/03/2012 19.467,64 

31/12/2011 13.278,86 09/02/2012 13.970,24 20/03/2012 19.458,86 

01/01/2012 11.765,04 10/02/2012 13.377,24 21/03/2012 20.207,32 

02/01/2012 22.262,60 11/02/2012 8.422,28 22/03/2012 21.082,60 

03/01/2012 21.242,93 12/02/2012 11.757,72 23/03/2012 24.272,20 

04/01/2012 21.944,55 13/02/2012 15.431,54 24/03/2012 17.766,18 

05/01/2012 25.903,41 14/02/2012 18.538,54 25/03/2012 18.490,73 

06/01/2012 15.381,95 15/02/2012 16.624,55 26/03/2012 21.835,12 

07/01/2012 12.579,67 16/02/2012 16.321,95 27/03/2012 20.806,99 

08/01/2012 26.641,95 17/02/2012 19.413,33 28/03/2012 20.426,18 

09/01/2012 20.575,93 18/02/2012 16.557,89 29/03/2012 21.258,70 

10/01/2012 18.695,93 19/02/2012 19.820,65 30/03/2012 24.842,60 

11/01/2012 18.780,81 20/02/2012 18.914,63 31/03/2012 17.802,11 

12/01/2012 19.386,50 21/02/2012 19.946,67 01/04/2012 22.995,45 

13/01/2012 21.221,79 22/02/2012 19.122,93 02/04/2012 20.985,20 

14/01/2012 14.486,83 23/02/2012 21.222,11 03/04/2012 21.535,61 

15/01/2012 16.841,79 24/02/2012 28.421,95 04/04/2012 21.513,66 

16/01/2012 17.770,73 25/02/2012 24.487,97 05/04/2012 22.900,16 

17/01/2012 17.817,40 26/02/2012 21.029,59 06/04/2012 26.504,72 

18/01/2012 16.943,74 27/02/2012 23.765,20 07/04/2012 21.587,64 

19/01/2012 19.382,28 28/02/2012 21.691,38 08/04/2012 19.142,28 

20/01/2012 21.665,53 29/02/2012 18.653,50 09/04/2012 23.489,27 

21/01/2012 15.732,85 01/03/2012 19.838,05 10/04/2012 20.322,11 

22/01/2012 18.124,72 02/03/2012 21.970,08 11/04/2012 23.548,29 

23/01/2012 19.656,26 03/03/2012 17.423,41 12/04/2012 29.161,63 

24/01/2012 19.235,61 04/03/2012 19.442,44 13/04/2012 24.278,37 

25/01/2012 17.242,60 05/03/2012 20.604,88 14/04/2012 16.917,72 

26/01/2012 16.348,78 06/03/2012 19.769,27 15/04/2012 15.571,54 

27/01/2012 21.464,55 07/03/2012 19.121,79 16/04/2012 32.169,27 

28/01/2012 16.425,37 08/03/2012 18.965,37 17/04/2012 27.320,00 

29/01/2012 17.066,18 09/03/2012 21.165,69 18/04/2012 22.850,24 

30/01/2012 19.263,41 10/03/2012 15.410,57 19/04/2012 23.255,28 

31/01/2012 18.089,43 11/03/2012 18.187,80 20/04/2012 25.338,86 

01/02/2012 14.686,50 12/03/2012 17.791,38 21/04/2012 22.551,87 

02/02/2012 8.958,54 13/03/2012 18.238,86 22/04/2012 26.988,62 

03/02/2012 15.215,45 14/03/2012 19.370,73 23/04/2012 22.050,41 

04/02/2012 13.929,76 15/03/2012 20.685,37 24/04/2012 22.042,76 



vii 
 

 

25/04/2012 21.503,09 04/06/2012 28.324,88 14/07/2012 25.204,55 

26/04/2012 22.152,20 05/06/2012 24.624,72 15/07/2012 30.347,64 

27/04/2012 24.913,33 06/06/2012 20.701,63 16/07/2012 28.293,82 

28/04/2012 20.238,70 07/06/2012 22.557,40 17/07/2012 25.975,12 

29/04/2012 20.602,44 08/06/2012 24.719,67 18/07/2012 25.739,19 

30/04/2012 21.721,14 09/06/2012 20.213,17 19/07/2012 26.849,76 

01/05/2012 17.938,37 10/06/2012 23.274,31 20/07/2012 31.293,98 

02/05/2012 21.508,94 11/06/2012 21.462,60 21/07/2012 25.670,57 

03/05/2012 22.676,59 12/06/2012 22.009,76 22/07/2012 29.327,97 

04/05/2012 26.900,33 13/06/2012 21.665,85 23/07/2012 29.414,31 

05/05/2012 21.109,27 14/06/2012 25.448,62 24/07/2012 26.235,93 

06/05/2012 28.583,74 15/06/2012 27.725,37 25/07/2012 26.294,15 

07/05/2012 25.868,29 16/06/2012 22.966,99 26/07/2012 26.995,93 

08/05/2012 21.878,70 17/06/2012 32.050,41 27/07/2012 31.183,41 

09/05/2012 20.136,75 18/06/2012 25.509,27 28/07/2012 27.282,28 

10/05/2012 21.815,28 19/06/2012 24.314,63 29/07/2012 30.298,54 

11/05/2012 24.555,93 20/06/2012 23.295,45 30/07/2012 29.866,18 

12/05/2012 17.965,37 21/06/2012 25.026,83 31/07/2012 27.220,49 

13/05/2012 20.930,41 22/06/2012 27.753,82 01/08/2012 27.387,32 

14/05/2012 21.802,60 23/06/2012 23.315,77 02/08/2012 27.326,67 

15/05/2012 21.080,65 24/06/2012 27.345,85 03/08/2012 32.465,20 

16/05/2012 20.106,18 25/06/2012 26.186,02 04/08/2012 27.018,05 

17/05/2012 22.352,52 26/06/2012 25.090,73 05/08/2012 28.600,16 

18/05/2012 23.930,08 27/06/2012 25.140,00 06/08/2012 30.282,76 

19/05/2012 18.343,90 28/06/2012 26.378,21 07/08/2012 26.641,79 

20/05/2012 21.663,58 29/06/2012 30.963,25 08/08/2012 26.460,00 

21/05/2012 20.711,71 30/06/2012 26.893,01 09/08/2012 27.494,15 

22/05/2012 21.194,15 01/07/2012 30.793,17 10/08/2012 31.247,32 

23/05/2012 20.179,51 02/07/2012 27.536,75 11/08/2012 28.845,04 

24/05/2012 22.546,50 03/07/2012 24.882,93 12/08/2012 27.679,67 

25/05/2012 24.121,95 04/07/2012 25.046,18 13/08/2012 29.622,44 

26/05/2012 17.924,55 05/07/2012 26.535,12 14/08/2012 28.489,11 

27/05/2012 22.202,44 06/07/2012 30.213,33 15/08/2012 21.887,15 

28/05/2012 20.647,32 07/07/2012 24.881,63 16/08/2012 28.600,81 

29/05/2012 20.655,12 08/07/2012 29.795,28 17/08/2012 29.746,67 

30/05/2012 20.025,04 09/07/2012 28.431,38 18/08/2012 27.607,97 

31/05/2012 22.366,50 10/07/2012 26.114,15 19/08/2012 33.846,02 

01/06/2012 28.234,63 11/07/2012 24.772,20 20/08/2012 31.285,53 

02/06/2012 24.998,05 12/07/2012 25.744,07 21/08/2012 25.930,89 

03/06/2012 21.467,80 13/07/2012 29.895,61 22/08/2012 25.629,59 



viii 
 

 

23/08/2012 26.492,36 02/10/2012 28.452,52     

24/08/2012 30.326,83 03/10/2012 28.401,38     

25/08/2012 27.608,13 04/10/2012 28.730,08     

26/08/2012 31.020,33 05/10/2012 32.447,32     

27/08/2012 29.936,26 06/10/2012 26.597,56     

28/08/2012 26.146,83 07/10/2012 31.042,68     

29/08/2012 26.543,41 08/10/2012 26.500,00     

30/08/2012 27.106,02 09/10/2012 25.633,58     

31/08/2012 31.789,59 10/10/2012 25.578,13     

01/09/2012 28.787,32 11/10/2012 26.534,96     

02/09/2012 31.822,11 12/10/2012 29.209,59     

03/09/2012 28.511,87 13/10/2012 23.626,18     

04/09/2012 25.485,53 14/10/2012 26.382,76     

05/09/2012 24.485,85 15/10/2012 27.052,28     

06/09/2012 26.818,54 16/10/2012 25.684,47     

07/09/2012 29.702,76 17/10/2012 23.892,60     

08/09/2012 24.694,96 18/10/2012 23.261,87     

09/09/2012 29.288,29 19/10/2012 29.638,05     

10/09/2012 27.173,82 20/10/2012 24.281,87     

11/09/2012 24.322,76 21/10/2012 27.736,91     

12/09/2012 23.454,96 22/10/2012 26.585,12     

13/09/2012 25.511,06 23/10/2012 25.383,09     

14/09/2012 27.572,68 24/10/2012 25.394,15     

15/09/2012 22.977,40 25/10/2012 31.151,22     

16/09/2012 23.966,99 26/10/2012 31.986,18     

17/09/2012 24.343,25 27/10/2012 23.020,33     

18/09/2012 22.871,71 28/10/2012 29.191,95     

19/09/2012 21.982,11 29/10/2012 24.956,26     

20/09/2012 23.445,85 30/10/2012 23.272,20     

21/09/2012 25.457,72 31/10/2012 22.856,75     

22/09/2012 22.149,92         

23/09/2012 26.065,69         

24/09/2012 24.453,66         

25/09/2012 25.104,88         

26/09/2012 20.909,59         

27/09/2012 24.179,19         

28/09/2012 26.133,82         

29/09/2012 26.403,58         

30/09/2012 29.038,37         

01/10/2012 30.562,03         



ix 
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