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“The right to have access to every building in the 

city by private motorcar in an age when everyone 

possesses such a vehicle is actually the right to 

destroy the city.”  

 

Lewis Mumford 
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Περίληψη 

Σε αρκετές σύγχρονες πόλεις σημαντικό ποσοστό του περπατήματος γίνεται από ανάγκη, ενώ σε άλλες 

μεγάλο μέρος της κίνησης των πεζών εξαρτάται από τα επίπεδα περπατησιμότητας (walkability) τους, 

δηλαδή από το πόσο φιλόξενο και προσιτό είναι το δομημένο περιβάλλον γι’ αυτούς. Εντούτοις, η καλή 

ποιότητα και η ασφάλειά του δημόσιου χώρου σε πολλές αστικές περιοχές δεν είναι δεδομένη. Ούτε οι 

αποστάσεις πολλές φορές για να περπατήσεις είναι αποδεκτές και η δημόσια συγκοινωνία ή η οδική 

υποδομή για τις ανάγκες των πεζών συχνά δεν επαρκούν. Αντιθέτως, σε πολλές πόλεις κυριαρχεί το 

αυτοκίνητο με θλιβερές συνέπειες για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τα επίπεδα ποιότητας ζωής. 

Χρειάζεται, λοιπόν, να ασκηθούν σε ευρύτερο επίπεδο πιο τολμηρές πολιτικές περιορισμού των 

μηχανοκίνητων μέσων και να ενισχυθεί το περπάτημα, προκειμένου να συγκρατηθούν οι επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής και να δημιουργηθούν πιο ανθρώπινες, βιώσιμες και υγιείς πόλεις. Ταυτόχρονα, 

όμως, η έλλειψη αντικειμενικών εργαλείων και δεδομένων για την αξιολόγηση και τη μετέπειτα 

παρακολούθηση της εξέλιξης των επιπέδων φιλικότητας των πόλεων προς το περπάτημα, δεν επιτρέπει 

τη σύγκριση των αστικών περιοχών και την εκτίμηση του αντίκτυπου από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές 

βιώσιμης κινητικότητας. Επομένως, δεν είναι άμεσα και ορατά τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία των 

πόλεων, ούτε είναι εύκολα αντιληπτά τα κατάλληλα μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση.  

Υπο αυτό το πρίσμα, η παρούσα διδακτορική διατριβή αναλύει τη μητρόπολη του περπατήματος και 

επιχειρεί για πρώτη φορά να μετρήσει σε Ευρωπαϊκή κλίμακα τα επίπεδα φιλικότητας πενήντα εννιά 

μητροπολιτικών περιοχών ως προς την πεζή κινητικότητα. Έτσι, σκοπός της έρευνας είναι η κατάρτιση 

ενός σύνθετου δείκτη (composite indicator) περπατησιμότητας, ολικού επιπέδου, ο οποίος να μπορεί να 

αξιολογήσει με εγκυρότητα έναν σημαντικό αριθμό πληροφοριών και να ιεραρχήσει τις αστικές περιοχές 

με βάση μια συμπεριληπτική τιμή. Ειδικότερα, η ανάπτυξη του σύνθετου δείκτη βασίστηκε σε μια 

ποσοτική μεθοδολογία πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης που προτείνει ο ΟΟΣΑ και η Ε.Ε. και 

χρησιμοποιήθηκαν 48 απλοί αστικοί δείκτες, σχετικά με τον σχεδιασμό γειτονιών μικρών αποστάσεων, 

την ελκυστικότητα της δημόσιας συγκοινωνίας, την οδική και προσωπική ασφάλεια, την ήπια 

κυκλοφορία και την άνεση του περπατήματος. Συγχρόνως, τα δεδομένα των δεικτών αυτών αντλήθηκαν 

από δευτερογενείς πηγές, όπως για παράδειγμα το International Transport Forum και η Eurostat, αλλά 

και από επεξεργασμένα ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα για τη δημόσια συγκοινωνία και την υποδομή 

βιώσιμης κινητικότητας. Παράλληλα, για την αντιμετώπιση σημαντικών περιορισμών σε Ευρωπαϊκά 

στοιχεία μικρής κλίμακας του αστικού τοπίου, αποφασίσθηκε να διενεργηθεί πρωτογενής έρευνα 

ελέγχου οδών (street audit), χρησιμοποιώντας μια υβριδική μέθοδο συνδυασμού των Γεωγραφικών 

Συστημάτων Πληροφοριών (Geographical Information System) και της διαδικτυακής υπηρεσίας θέασης 

πανοραμικών εικόνων Google Street View. Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύτηκαν 46 παρατηρητές, ώστε να 

πραγματοποιήσουν την εικονική απογραφή διαφόρων στοιχείων από κάθε πλευρά οικοδομικού 

τετραγώνου και δρόμου ξεχωριστά και να δημιουργήσουν τελικά τους ζητούμενους νέους δείκτες 

αναφορικά με το κτηριακό περιβάλλον, τη ζωντάνια των δρόμων, τον βασικό αστικό εξοπλισμό, τα 

χαρακτηριστικά των πεζοδρομίων και των διαβάσεων πεζών. 

Τέλος, τα ευρήματα από την ανάλυση και την οπτικοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων του σύνθετου 

δείκτη περπατησιμότητας επιβεβαιώνουν τις ευρύτερες αναπτυξιακές ανισότητες που κυριαρχούν στην 

αστική γεωγραφία της Ευρώπης και καταδεικνύουν τις διαφορετικές «ταχύτητες» στον σχεδιασμό πιο 

φιλικών για το περπάτημα μητροπόλεων. Αναδεικνύεται ακόμη ο θετικός συσχετισμός των επιπέδων 

περπατησιμότητας με την ενεργή μετακίνηση και τη μειωμένη χρήση του αυτοκινήτου στις Ευρωπαϊκές 

μητροπόλεις, καθώς και η θετική σχέση της περπατήσιμης μητρόπολης με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 

ευημερία. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι το πρωτότυπο υπόδειγμα μέτρησης της περπατησιμότητας που 

προτάθηκε μπορεί να αποτελέσει ένα εύληπτο και πολυπαραγοντικό εργαλείο παρακολούθησης των 

αστικών στρατηγικών στην Ευρώπη και να δώσει το έναυσμα για τη συζήτηση προς την κατεύθυνση 

της βιώσιμης κινητικότητας και της καλύτερης ποιότητας ζωής στις σύγχρονες πόλεις.  

Λέξεις Κλειδιά: Περπατησιμότητα, περπάτημα, πεζοί, Ευρωπαϊκές πόλεις, GIS, αστική γεωγραφία, 

σύνθετοι δείκτες, βιώσιμη αστική κινητικότητα  
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Abstract 

In numerous European cities a large share of daily walking activity is a matter of necessity, while in other 

cities many pedestrian trips depend on built environment characteristics and walkability levels. 

Nonetheless, high quality and safe public spaces in several urban areas should not be taken for granted. 

Distances between origins and destinations are too far to walk and public transport or pedestrian 

infrastructure are frequently insufficient to fulfil the basic pedestrian needs. In contrast, cars dominate 

the public realm and lifestyles and bring about detrimental impacts on the environment, public health, 

and the quality of life. Therefore, it is necessary to put forward more radical European policies that 

decrease auto-dependence and embrace walking to mitigate the effects of climate change and delivering 

more human-oriented, sustainable and healthy cities and societies. However, the estimation of policy 

impacts on designing more walkable communities are unclear and monitoring of strategic urban mobility 

investments in Europe lack objective walkability assessment tools and relevant data indicators. 

Therefore, the strengths and weaknesses of urban mobility systems in urban Europe are not directly 

noticeable, neither it is manageable to understand the required measures towards the walkable city.  

In this framework, the PhD thesis analyses theoretically the walkable metropolis, and it attempts for the 

first time to quantify and rank the walkability performance of fifty-nine European functional urban areas. 

In particular, the thesis aims to construct a composite walkability performance indicator based on the 

multistep research framework proposed by the OECD and the EU as well as on forty-eight datasets 

measuring several topics, such as the 15-minute neighborhood concept, the attractiveness of public 

transport, the road safety and personal security, the presence of low-traffic places and the comfort of the 

pedestrian streetscapes. The data sources were mainly the International Transport Forum (OECD), the 

European Commission and EUROSTAT, while in some cases we utilised pre-processed geospatial data 

retrieved from openstreetmap.org or GTFS datasets. Furthermore, due to lack of Pan-European and 

comparable indicators related to microscopic features of pedestrian facilities and qualities we carried out 

a big data collection process, which lasted for 21 months and involved 46 trained observers. 

Methodologically, we applied a virtual (i.e., Google Street View) street audit tool, block-by-block and 

on both sides of each street and crossing segment separately.  

Finally, the findings of the composite walkability indicator in 59 European cities confirm the deep urban 

inequities across Europe and demonstrate the different levels of policy focus in designing more 

pedestrian-friendly and walkable metropolises. Additionally, the results shown positive and statistically 

significant correlations of European walkable urbanism and active mobility modal shares, the decreased 

car-usage, the success in achieving sustainability goals and the well-being. Last but not least, the 

robustness and sensitivity analysis tests as well as the visual graphics underline the power of the proposed 

indicator-based framework as a reference tool to monitor future urban strategies in Europe and to guide 

the public discourse towards healthier and more sustainable cities and transportation systems. 

Keywords: Walkability, walking, pedestrians, European cities, urban geography, GIS, composite 

indicator, sustainable urban mobility.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή 

1.1 Το διακύβευμα της πόλης του περπατήματος. 

Η κυριαρχία του αυτοκίνητου στις σύγχρονες πόλεις δεν συντελέστηκε τυχαία. Για μια σειρά 

από λόγους, ο μη ολοκληρωμένος χωρικός και συγκοινωνιακός σχεδιασμός οδήγησε στη 

γιγάντωση των αποστάσεων και στον περιορισμό του περπατήματος ως κύριο και ανεξάρτητο 

τρόπο μεταφοράς. Πλέον, οι μετακινήσεις πεζή αποτελούν το ζητούμενο για τη βιώσιμη αστική 

κινητικότητα και πολλές Ευρωπαϊκές μητροπόλεις αναζητούν λύσεις για πιο υγιή και 

ανθρώπινα συστήματα μεταφορών.  

Όμως, οι πόλεις του αυτοκίνητου ιστορικά ήταν μια ιδέα κατά βάση Ευρωπαϊκή. Ο Γάλλο-

Ελβετός αρχιτέκτονας Le Corbusier, εκφραστής της μοντέρνας πολεοδομίας, πρότεινε το 1925 

ένα διαφορετικό Παρίσι, παρουσιάζοντας το σχέδιο του Plan Voisin for Paris. Σε αυτό δινόταν 

μεγάλη έμφαση στην κατασκευή μεγάλων οδικών αρτηριών οι οποίες θα διαπερνούσαν 

μονολειτουργικές ζώνες με πολυώροφα κτήρια και αχανή πάρκα. Ήταν ένα ξεκάθαρο 

πολεοδομικό όραμα που εξυπηρετούσε τη ζωή με βάση το αυτοκίνητο, καταργούσε τις μικρές 

αποστάσεις, αγνοούσε την ανθρώπινη κλίμακα και τελικά αποδείχθηκε μονοδιάστατο και 

μονότυπο. Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο υπήρξαν και άλλες παρόμοιες πολεοδομικές 

προσεγγίσεις που ενθάρρυναν την ανάπτυξη πράσινων και διάχυτων προαστίων, 

δημιουργώντας «υπνουπόλεις» και υψηλή εξάρτηση από το αυτοκίνητο. (π.χ. Broadacre City 

του Αμερικανού αρχιτέκτονα Frank Lloyd Wright το 1932).  

Παρόλα αυτά, μετά τη δεκαετία του 1950 η ραγδαία αύξηση του κυκλοφοριακού κορεσμού, 

της ρύπανσης, των ατυχημάτων και της ενεργειακής ανασφάλειας δημιούργησε έναν έντονο 

προβληματισμό για το μέλλον των πόλεων και των αστικών μετακινήσεων. Έτσι, η 

Αμερικανίδα δημοσιογράφος Jane Jacobs (1961), με αφορμή την εναντίωσή της στον Robert 

Moses και τα σχέδια του για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων στο κέντρο της Νέας Υόρκης, 

έγραψε το εμβληματικό βιβλίο με τίτλο «The Death and Life of Great American Cities» που 

επηρέασε αρκετές μετέπειτα πολεοδομικές παρεμβάσεις. Η Jane Jacobs (1961) απέρριπτε τις 

ιδέες των μοντερνιστών και προωθούσε ένα διαφορετικό πολεοδομικό όραμα που είχε στο 

επίκεντρό του την ανθρωποκεντρική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη του δημόσιου χώρου, 

τις συμπαγείς και μεικτές κοινότητες. Έκτοτε καταγράφονται και άλλα αντίστοιχα 

παραδείγματα κλασικών της πολεοδομίας που έθεταν στο επίκεντρο την ανθρώπινη διάσταση 

του δημόσιου χώρου και μελετούσαν την αλληλεπίδραση του δομημένου με το κοινωνικό 

περιβάλλον, όπως ο Jan Gehl (2010) με το βιβλίο του «Cities for People», οι Donald Appleyard 

et al. (1981) με το βιβλίο «Livable Streets» και ο William Whyte (1980) με το βιβλίο του «The 

Social Life of Small Urban Spaces». Για παράδειγμα, ο W.Whyte ήταν από τους πρώτους που 



Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

14 

 

μελέτησαν την ανθρώπινη συμπεριφορά στον δημόσιο χώρο της Νέας Υόρκης με καταγραφή 

κινήσεων πεζών μέσα από κάμερα, ενώ οι Appleyard et al. (1981) μελέτησαν τον βαθμό στον 

οποίο η αύξηση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας επηρεάζει αρνητικά τις κοινωνικές σχέσεις 

και τις επαφές μεταξύ των κατοίκων. Σε αυτή τη στροφή του τρόπου σκέψης για την πόλη και 

τις μεταφορές συνέβαλαν βέβαια και ακτιβιστικές δράσεις, όπως ήταν η ακύρωση και η 

κατεδάφιση το 1989 του αυτοκινητοδρόμου Embarcadero στο San Francisco των ΗΠΑ ή το 

κίνημα Alternative stad που ξεκίνησε από τη Σουηδία το 1969 και ζητούσε πόλεις πράσινες, 

αξιοβίωτες, με περισσότερο ποδήλατο και περπάτημα (Ståhle, 2017).  

Πλέον, γνωρίζουμε ότι μεγάλο μέρος των μητροπόλεων στη μεταπολεμική Ευρώπη και την 

Αμερική αναπτύχθηκε λανθασμένα και βασίστηκε στις διευκολύνσεις που παρέχει το 

αυτοκίνητο (Newman and Kenworthy, 2015). Ως εκ τούτου, αγνοήθηκαν πλήρως οι επιπτώσεις 

της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την κοινωνική συνοχή και 

την οικονομία (Giles-Corti et al., 2016) και κάθε προσπάθεια βελτιστοποίησης της 

κυκλοφορίας αγγίζει πλέον τα όρια της. Τα νούμερα από την οικονομική αποτίμηση της 

αστικής κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) είναι εντυπωσιακά και δεν μπορούν να 

αγνοηθούν. Για παράδειγμα, οι Gössling et al. (2019b) υπολόγισαν ότι για κάθε χιλιόμετρο που 

διανύεται με το αυτοκίνητο δημιουργείται εξωτερικό κόστος 0.11€, ενώ για κάθε χιλιόμετρο 

που πραγματοποιείται με ποδήλατο ή με τα πόδια παράγεται εξωτερικό όφελος1 αξίας 0.18€ 

και 0.37€ ανά χιλιόμετρο.  

Εντούτοις, η στροφή προς τη βιωσιμότητα και την ενεργή κινητικότητα (active mobility) είναι 

κάτι σχετικά πρόσφατο για τον τομέα των μεταφορών, καθώς μόλις 30 χρόνια πριν ήταν που 

ξεκίνησε να αναγνωρίζεται από πολλούς η αλληλένδετη σχέση του χωρικού και 

συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Η Ε.Ε, μάλιστα, ξεκίνησε να ενδιαφέρεται άτυπα για την αστική 

πολιτική μόλις το 1990 (Πράσινη Βίβλος για το αστικό περιβάλλον), ενώ για πρώτη φορά η 

επίσημη πολιτική συζήτηση για τα προβλήματα της κινητικότητας στις Ευρωπαϊκές πόλεις 

ξεκίνησε το 2001 με τη Λευκή βίβλο (Atkinson, 2010). Επισημαίνεται, όμως, ότι η Ε.Ε δεν έχει 

ακόμη επισήμως καμία αρμοδιότητα άσκησης αστικής πολιτικής και όλα τα σχετικά ζητήματα 

αντιμετωπίζονται έμμεσα από την κοινή πολιτική συνοχής και την κοινή πολιτική 

περιβάλλοντος.  

Η συζήτηση όμως για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας εξελίχθηκε εξαιτίας σοβαρών 

αστικών προκλήσεων που δεν μπορούσαν να παραλειφθούν, όπως η κλιματική απορρύθμιση, 

η ραγδαία αστικοποίηση, η ενεργειακή κρίση, οι κρίσεις δημόσιας υγείας και διάφοροι 

κοινωνικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί. Η κλιματική απορρύθμιση, όμως, έχει 

αποδειχθεί ότι είναι η νούμερο ένα παγκόσμια απειλή και στο φαινόμενο αυτό συμβάλλουν 

 
1 π.χ. εξαιτίας θετικών επιπτώσεων στην υγεία του πληθυσμού, τροχαία ατυχήματα κ.α. 
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φυσικοί και ανθρωπογενείς ρύποι. Μια από τις ανθρωπογενείς και σημαντικές αιτίες που 

συμβάλλουν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι και οι εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου εξαιτίας των ρύπων της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Το πρόσφατο άρθρο των 

Lamb et al. (2021) επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου μεταξύ του 1970 και του 2018 έχει συμβεί στον κλάδο του ηλεκτρισμού και της 

θέρμανσης, ενώ οι εκπομπές στον τομέα των μεταφορών σε πολλές χώρες παραμένουν 

σταθερές ή αυξήθηκαν. Μάλιστα, μεταξύ 2017 και 2019 στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη 

(EEA) η μέση τάση των ρύπων CΟ2 από τα νέα αυτοκίνητα αυξήθηκε κατά 4.4 g CO2/km, 

φτάνοντας το 2019 τα 112.3 g CO2/km που ξεπερνούν την τιμή-στόχο των 95 g CO2/km (EEA, 

2021a). Συγχρόνως, η τελευταία ανακοίνωση της επιστημονικής Διακυβερνητικής Επιτροπής 

για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) (Masson-Delmotte et al., 2021) προειδοποίησε με μεγάλη 

ανησυχία για την αποτυχία μείωσης του ρυθμού αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και 

ζήτησε τη λήψη ριζοσπαστικών μέτρων εξαιτίας των επερχόμενων δραματικών κλιματικών 

επιπτώσεων. Ταυτόχρονα, πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων2 

διαπίστωσε την απαισιοδοξία των Ευρωπαίων πολιτών για τις ασκούμενες πολιτικές 

αντιμετώπισης της κλιματικής απορρύθμισης, καθώς το 58% των πολιτών πιστεύει ότι η χώρα 

του θα αποτύχει στην επίτευξη των στόχων αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών άνθρακα 

το 2050 (βλ. Εικόνα 1).  

Εικόνα 1 Αποτελέσματα κλιματικής έρευνας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το κλίμα (Πηγή: 

https://www.eib.org/en/infographics/2050-carbon-emission-target-european, Ηλ. Πρόσβαση 05/12/2021) 

 

 
2  https://www.eib.org/en/infographics/2050-carbon-emission-target-european, Ηλ. Πρόσβαση 05/12/2021 

https://www.eib.org/en/infographics/2050-carbon-emission-target-european
https://www.eib.org/en/infographics/2050-carbon-emission-target-european
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Στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Commission, 2019a) έχει τεθεί ένας ιδιαίτερα 

φιλόδοξος στόχος για το έτος 2050 που προσδοκά στη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου του τομέα των μεταφορών κατά 90% σε σύγκριση με το 1990. Όμως το 

εντυπωσιακό είναι ότι ο ρόλος των πόλεων και της αστικής ανάπτυξης απουσιάζει από αυτή 

τη συμφωνία, αφού η προσέγγιση της επιτροπής είναι τεχνο-οικονομική (Smeds and Cavoli, 

2021) και περιορίζεται στη στόχευση για 100 αστικές περιοχές μηδενικού αποτυπώματος. Με 

αυτόν τον τρόπο, η συμφωνία εστιάζει κυρίως στα περιφερειακά μέσα μεταφοράς (π.χ. τρένα, 

αεροπλάνα, πλοία), στις καθαρές τεχνολογίες και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων/εφαρμογών 

και αγνοεί τα συμπεράσματα έγκυρων ερευνών που επιβεβαιώνουν την ουσιαστική συμβολή 

της ενεργής αστικής κινητικότητας στη μείωση των αερίων του θερμοκήπιού (Brand et al., 

2021). Μάλιστα, και η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος 3 (IPCC) σε 

πρόσφατη έκθεση της σημειώνει ότι όλες οι τεχνολογικές αλλαγές στις μεταφορές, όπως η 

ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και οι διαμοιρασμένες μεταφορές, έχουν μικρή συμβολή στην 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αν όχι αβέβαιη, καθώς μπορεί να αυξάνουν τελικά την 

κατανάλωση ενέργειας (π.χ. ανάγκες για περισσότερα data centers, connected devices κ.α). 

Κατά συνέπεια, χρειάζονται περισσότερες στρατηγικές παρεμβάσεις στον τομέα των αστικών 

μεταφορών, αφού λύσεις όπως τα οχήματα με καθαρές τεχνολογίες δεν αρκούν (Milovanoff et 

al., 2020). Αλώστε, η πρόσφατη εμπειρία των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας 

του κορονοϊού (π.χ. lockdowns) έδειξε ότι η συγκράτηση της ζήτησης για υπερτοπικές 

μετακινήσεις και η ενίσχυση του ρόλου της γειτονιάς αποτελούν δραστικότερα μέτρα για την 

επίτευξη των κλιματικών στόχων καθώς καταγράφτηκε (2019-2020) παγκόσμια μείωση των 

CO2 κατά 6.3% (2.232 MtCO2)4 (Liu et al., 2022). Απαιτούνται, λοιπόν, λύσεις 

ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού και μεταφορών, που δεν θα εστιάζουν μόνο στην 

επίτευξη των στόχων για το κλίμα αλλά θα συνεισφέρουν και στις υπόλοιπες αστικές 

προκλήσεις. Αναφορικά, τα ζητήματα της κατάληψης του δημόσιου χώρου (Nello-Deakin, 

2019), της κατασπατάλησης εδαφικών πόρων για νέα οδική υποδομή (Mboup and Warah, 

2013), της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα5 (βλ. Εικόνα 2), αλλά και της υποκινητικότητας 

(physical inactivity) του πληθυσμού (Lee et al., 2012) (βλ. Εικόνα 3) θα εξακολουθούν να 

πιέζουν τις πόλεις τα επόμενα χρόνια.  

 
3 Chapter 5: Demand, services and social aspects of mitigation, Σελ. 5-3, 

https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_Chapter05.pdf, Ηλ. Πρόσβαση 06/07/22  
4 Επισημαίνεται ότι η μείωση των CO2 κατά την οικονομική κρίση του 2009 ήταν 380 MtCO2 και 814 MtCO2 κατά 

τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (Liu et al., 2022). 
5 Η πρόσφατη ενεργειακή κρίση έχει αναδείξει για ακόμη μια φορά το πρόβλημα της εξάρτησης από τα ορυκτά 

καύσιμα στις αστικές μεταφορές. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας στις 18/3/2022 ανακοίνωσε δέκα άμεσα μέτρα για 

τη μείωση της χρήσης του πετρελαίου στις μεταφορές επισημαίνοντας την κρισιμότητα της γρήγορης αλλαγής 

συμπεριφορών κινητικότητας και την άμεση ενίσχυση του περπατήματος, του ποδηλάτου, της μικροκινητικότητας, 

της δημόσιας συγκοινωνίας και της τηλεργασίας (βλ. Εικόνα 2). 

https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_Chapter05.pdf
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Σχετικά με το τελευταίο, γνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη ένας στους τρείς ενήλικες δεν 

εκπληρώνει τα προτεινόμενα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας (physical activity) που έχει 

καθορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και κάθε χρόνο σημειώνονται μόνο στην 

Ευρώπη 23.1 εκ. θάνατοι εξαιτίας της υποκινητικότητας του πληθυσμού (Lee et al., 2012; 

WHO, 2017). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (Eurobarometer, 

2018) εκτιμάται ότι ένας στους επτά (15%) Ευρωπαίους πολίτες δεν περπατά για τουλάχιστον 

10 λεπτά τη φορά οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, ενώ τα πρόσφατα στοιχεία του ΠΟΥ 

εκτιμούν ότι το 60% των Ευρωπαίων ενηλίκων και ένα στα τρία παιδιά είναι υπέρβαροι ή 

παχύσαρκοι (WHO, 2022). Φαίνεται, λοιπόν, ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια σοβαρή επιδημία η 

οποία σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται και με τη χάραξη μη βιώσιμων πολιτικών χωρικού και 

συγκοινωνιακού σχεδιασμού και επομένως την έλλειψη κινήτρων για καθημερινή σωματική 

άσκηση και καλύτερα επίπεδα δημόσιας υγείας (Giles-Corti et al., 2016). 

Εικόνα 2 Δέκα μέτρα για τον περιορισμό της εξάρτησης από το πετρέλαιο στις μεταφορές (Πηγή: 

https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-cut-oil-use, Ηλ. Πρόσβαση 18/3/2022) 

 

https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-cut-oil-use
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Εικόνα 3 Ανθυγιεινά πρότυπα διαβίωσης βασισμένα στο αυτοκίνητο και στην καθιστική ζωή (Πηγή: https://www.changelabsolutions.org/product/workplace-wellness-walk-way, Ηλ. Πρόσβαση 

29/10/21) 
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Ο λόγος αυτού του συσχετισμού σε πολλούς δεν είναι προφανής, αλλά εντοπίζεται στη μείωση 

των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας του πληθυσμού που προκαλεί πολλές φορές ο 

λανθασμένος τρόπος ανάπτυξης και διαχείρισης μιας πόλης (Sallis et al., 2016). Έτσι, η 

κυριαρχία του αυτοκινήτου στους δημόσιους χώρους, οι γειτονιές χωρίς χώρους πρασίνου ή 

άλλες σημαντικές δραστηριότητες για να περπατήσεις, οι επικίνδυνοι δρόμοι, ο θόρυβος και 

τα καυσαέρια είναι ορισμένες από τις αιτίες που αποθαρρύνουν την άσκηση του κορμιού και 

οδηγούν έμμεσα στην εξάπλωση μη μεταδιδόμενων νοσημάτων όπως είναι η παχυσαρκία 

(Frank et al., 2006; Lake et al., 2010), ο διαβήτης τύπου ΙΙ (Pereira et al., 2020), τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα (Sallis et al., 2012), η υπέρταση (Sarkar et al., 2018), ο καρκίνος 

(McCormack, Koohsari, et al., 2021), η κατάθλιψη (Robertson et al., 2012) κ.α. 

Γίνεται σαφές, λοιπόν, ότι η αστική κινητικότητα είναι ένα σοβαρό πολιτικό διακύβευμα με 

ποικίλες διαστάσεις. Οι λύσεις που αναζητούνται δεν είναι δεδομένες ούτε εύκολες. 

Περιλαμβάνουν, όμως, το περπάτημα ως συνδετικό κρίκο όλων των μέσων μεταφοράς και την 

άσκηση μακροπρόθεσμων πολιτικών σχεδιασμού και οργάνωσης των πόλεων. Για την κίνηση 

των πεζών απαιτείται κατάλληλη οδική υποδομή, όπως και για τους οδηγούς, ώστε να υπάρχει 

άνεση και ασφάλεια στις μετακινήσεις τους. Βέβαια, η ύπαρξη και μόνο της οδικής υποδομής 

δεν αρκεί. Χρειάζεται οι γειτονιές να είναι εξοπλισμένες με κοντινούς και ποικίλους 

προορισμούς και να υπάρχουν δίκτυα τα οποία οδηγούν σε σύντομο χρόνο σε αυτούς. 

Απαραίτητη είναι και η ποιοτική και προσιτή δημόσια συγκοινωνία για την πρόσβαση στις 

διάφορες ευκαιρίες για εργασία και αναψυχή. Επίσης, και ο δημόσιος χώρος θα πρέπει να 

προσκαλεί τον πεζό και να εγγυάται την ασφάλειά του από την οδική κυκλοφορία αλλά και 

από την εγκληματικότητα. Θα πρέπει να υπάρχουν χώροι για να σταθείς και τόποι κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης ή παιχνιδιού. Απαιτούνται χώροι πρασίνου, εμπορίου, εκπαίδευσης, 

ψυχαγωγίας, πολιτισμού, ώστε να δημιουργείται μια ποικιλόμορφη και συνεκτική πόλη που σε 

προσκαλεί να περπατήσεις και ενισχύει την καλή ποιότητα ζωής. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 

του αστικού χώρου που επιδρούν στη φιλικότητα μιας περιοχής για το περπάτημα αποτελούν 

το κεντρικό αντικείμενο ανάλυσης της πολυδιάστατης έννοιας της περπατησιμότητας 

(walkability) που θα δούμε στη συνέχεια. 

1.2 Αντικείμενο έρευνας 

Το περπάτημα αποτελεί τον ουσιαστικότερο τρόπο μετακίνησης και συμπληρώνει κάθε άλλο 

μέσο μεταφοράς. Είναι δωρεάν, αποδεκτό από όλους, φιλικό προς το περιβάλλον, ασκεί το 

κορμί, βελτιώνει την υγεία, δεν δημιουργεί κοινωνικές διακρίσεις και είναι ένας τρόπος 

ευχαρίστησης. Εντούτοις, η κίνηση πεζή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον δομημένο χώρο 

και τις περισσότερες φορές απουσιάζει από την αστική πολιτική, από τα επίσημα στατιστικά 

στοιχεία και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (ITF, 2012). Επομένως, το ερώτημα που 
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δημιουργείται αφορά στο πόσο προσιτές είναι τελικά οι πόλεις σήμερα για τους πεζούς; Την 

απάντηση την δίνει ο όρος της «περπατησιμότητας»6 (walkability), ο οποίος και αποτελεί το 

κεντρικό αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής.  

Η διεθνής επιστημονική συζήτηση για την περπατησιμότητα έχει ξεκινήσει τα τελευταία 

περίπου 20 χρόνια και έκτοτε το ερευνητικό ενδιαφέρον αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό 

(Ramakreshnan et al., 2021). Η έρευνα για την περπατησιμότητα είναι διεπιστημονική και 

προέρχεται κυρίως από τις επιστήμες της δημόσιας υγείας/προληπτικής ιατρικής (54%), του 

περιβάλλοντος (18%), της γεωγραφίας (10%), των μεταφορών (9%) και της πολεοδομίας (5%) 

(Wang and Yang, 2019). Στην πλειοψηφία των ερευνών αναλύονται οι επιδράσεις ορισμένων 

χαρακτηριστικών του δομημένου χώρου στη συμπεριφορά μετακίνησης, στη δημόσια υγεία 

και το περιβάλλον (Wang and Yang, 2019). Ωστόσο, το μεγαλύτερο εύρος της βιβλιογραφίας 

αφορά περιπτώσεις μελέτης από τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία (Cain et al., 2014; 

Cerin et al., 2008; Conderino et al., 2021; Ewing et al., 2016; Frank et al., 2005, 2006; 

Gilderbloom et al., 2015; Hall and Ram, 2018; Knight et al., 2018; Leslie et al., 2007; Sallis et 

al., 2015). 

Ειδικότερα, ως έννοια7 η περπατησιμότητα περιγράφει τον βαθμό της φιλικότητας μιας 

περιοχής για το περπάτημα (Byars et al., 2017). Πρόκειται για όρο «ομπρέλα» που ξεφεύγει 

από τη μέχρι πρότινος μονοδιάστατη αξιολόγηση του οδικού περιβάλλοντος κίνησης πεζή που 

σταματούσε στη μέτρηση δεικτών τροχαίων ατυχημάτων, το πλάτος πεζοδρομίου ή τη ροή των 

πεζών. Για παράδειγμα, ο συνωστισμός των πεζών σε μια περιοχή δεν είναι απαραίτητα ένδειξη 

υψηλής ποιότητας του δημόσιου χώρου, γιατί αυτό μπορεί να οφείλεται στις μεγάλες 

αποστάσεις μεταξύ κομβικών πόλων έλξης της πόλης ή σε ανεπάρκειες των μέσων μεταφοράς. 

Πλέον, η περπατησιμότητα ως πολυδιάστατη έννοια αφορά αντικειμενικές και υποκειμενικές 

παραμέτρους, όπως η άνεση της οδικής υποδομής, η ευχαρίστηση του περπατήματος, η 

ασφάλεια των μετακινήσεων, οι μεικτές χρήσεις γης, η πυκνότητα πληθυσμού, η 

συνδεσιμότητα των δικτύων, η αισθητική μιας περιοχής κ.α. (Speck, 2013). Επομένως, με την 

αξιολόγηση της μπορούν εύκολα πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες, συγκοινωνιολόγοι και λήπτες 

αποφάσεων να εντοπίσουν τις αστοχίες του αστικού περιβάλλοντος και με κατάλληλες 

παρεμβάσεις να ενισχύσουν την επιθυμία και τη δυνατότητα των χρηστών μιας περιοχής να 

κινούνται με τα πόδια.  

 
6 Η περπατησιμότητα είναι ένας νεολογισμός και στην Ελληνική γλώσσα μπορεί να διατυπωθεί εναλλακτικά και ως 

βαδισιμότητα. Και οι δύο έννοιες χρησιμοποιούν στο πρώτο συνθετικό τους το ρήμα περπατώ ή βαδίζω, αντίστοιχα, 

σε συνδυασμό με την –ιμότητα που προέρχεται από τη λέξη δυνατότητα. Ουσιαστικά, όμως, και στις δύο λέξεις 

περιγράφεται ακριβώς η ίδια ιδέα. 
7 Ορισμοί για την περπατησιμότητα έχουν διατυπωθεί σε πάρα πολλά διεθνή ερευνητικά άρθρα και ενδεικτικά 

προτείνονται τα εξής: Dovey & Pafka, (2020); Forsyth, (2015); Leslie et al., (2007); Lo, (2009); Talen & 

Koschinsky, (2013) 
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Για τον υπολογισμό της περπατησιμότητας απαιτούνται ολοκληρωμένες και πολυδιάστατες 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει διαφορετικές τεχνικές 

υπολογισμού, όπως υποκειμενικές έρευνες ερωτηματολογίων ή συνεντεύξεις με ειδικούς 

(Kelly et al., 2011), αντικειμενικές μετρήσεις με βάση τα Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών (GIS) (Grasser et al., 2016a) ή εργαλεία ελέγχου οδών (audit checklists) (Clifton 

et al., 2007) αλλά και μεικτές μεθόδους (Moura et al., 2017). Η ανάλυση των δεικτών 

περπατησιμότητας επίσης ποικίλλει, αφού έχουν χρησιμοποιηθεί απλές αθροιστικές τεχνικές 

με ή χωρίς συντελεστές βαρύτητας (Bartzokas-Tsiompras and Photis, 2017; Frank et al., 2005), 

στατιστικά μοντέλα (Lee and Talen, 2014), μοντέλα χωρικής ανάλυσης (Peiravian et al., 2014), 

εργαλεία ελέγχου οδών (Bartzokas-Tsiompras et al., 2020a), αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης 

(Salazar Miranda et al., 2021) και μείξη των ανωτέρω (Ewing and Handy, 2009). Επιπρόσθετα, 

η κλίμακα της ανάλυσης των δεικτών μέτρησης της περπατησιμότητας μπορεί να αφορά τη 

μικρή κλίμακα σχεδιασμού ενός δρόμου, το μέσο-επίπεδο μιας γειτονιάς και τέλος το μάκρο-

επίπεδο μιας πόλης, μιας μητροπολιτικής περιφέρειας ή ακόμη και ευρύτερων γεωγραφικών 

ενοτήτων.  

Συγχρόνως, όμως, υπάρχει μεγάλο έλλειμα στην έρευνα μέτρησης της έννοιας της 

περπατησιμότητας στο ολικό επίπεδο των πόλεων και ειδικά στην Ευρώπη (Hasan et al., 2021). 

Επομένως, ένα σύνθετο αστικό υπόδειγμα θα μπορούσε να συνοψίσει τις πτυχές ενός 

πολύπλοκου θέματος σε μια αντιπροσωπευτική τιμή και να αποκαλύψει την πραγματική 

«απόσταση» μεταξύ διαφορετικών αστικών περιοχών, τις ομοιότητές τους αλλά και τις 

διαφορές τους στις πολιτικές τους για το περπάτημα και τους πεζούς. Η διαδικασία αυτή θα 

πυροδοτούσε τον αστικό ανταγωνισμό για περισσότερες επενδύσεις ήπιας κινητικότητας και 

θα βοηθούσε στον εντοπισμό των υποβαθμισμένων πόλεων αλλά και των πόλεων του 

περπατήματος που ξεχωρίζουν και αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής. Θα υποστήριζε 

ακόμη πολιτικούς και θεσμικούς φορείς ώστε να εντοπίσουν τους υπεύθυνους για κάθε τομέα 

παρέμβασης, να πραγματοποιήσουν αλλαγές στη νομοθεσία και στον τρόπο χωρικού 

σχεδιασμού, να αιτιολογήσουν την κατανομή των αστικών επενδύσεων και τέλος να 

ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργής κινητικότητας.  

Οι λόγοι που ένα σύνθετο υπόδειγμα αξιολόγησης των επιπέδων περπατησιμότητας χρειάζεται 

για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής στρατηγικής αστικής 

κινητικότητας είναι αρκετοί και προφανείς. Αναφορικά, ο συνηθέστερος τρόπος μετακίνησης 

στην Ευρώπη είναι το αυτοκίνητο (56%), ενώ ένας στους πέντε χρησιμοποιεί τη δημόσια 

συγκοινωνία. Το ποδήλατο ή το περπάτημα επιλέγει μόλις το 16% (Fiorello et al., 2016). 

Συγχρόνως, οι πεζοί αντιπροσωπεύουν περίπου το 21% των συνολικών θυμάτων από τα 

τροχαία ατυχήματα (Keim and Cerny, 2021) και το 66% των πολιτών απαιτεί από την τοπική 

αυτοδιοίκηση περισσότερο δημόσιο χώρο για τους πεζούς (Clean Cities Campaign, 2021) (βλ. 
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Εικόνα 4). Επιπλέον, το κόστος από τον κυκλοφοριακό κορεσμό αγγίζει τα 100 δις ευρώ ή το 

1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ (European Commission and UN Habitat, 2016). Οι αποστάσεις στις 

Ευρωπαϊκές πόλεις αυξάνονται, καθώς η δομημένη επιφάνεια τους μεγεθύνεται ραγδαία προς 

τον εξωαστικό χώρο και δυσανάλογα του πληθυσμού (Melchiorri et al., 2018). Έτσι, η 

ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος και η υποβάθμιση του δημόσιου χώρου συνεχίζουν να 

αποτελούν κίνδυνο για την υγεία και την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών (European 

Commission and UN Habitat, 2016).  

Εικόνα 4 Αποτελέσματα έρευνας CleanCities για τις απαιτήσεις των Ευρωπαίων πολιτών 15 πόλεων και 8 χωρών 

από τους δημάρχους στη μετα-covid εποχή (Πηγή: Clean Cities Campaign, 2021) 

 

Υπο αυτό το πρίσμα, στην παρούσα διατριβή θα τεθούν στο επίκεντρο οι μητροπόλεις του 

περπατήματος και θα καταρτιστεί για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη συγκριτική προσέγγιση 

Ευρωπαϊκού σύνθετου δείκτη περπατησιμότητας ολικού επιπέδου (global level). Η έμφαση θα 

δοθεί σε παράγοντες του δομημένου και του δημόσιου χώρου που κάνουν το περπάτημα 

ελκυστική επιλογή κινητικότητας και προσπελασιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο, η θεωρητική 

βάση του σύνθετου δείκτη δεν θα περιορίζεται μόνο στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών 

της αστικής μορφολογίας και των χρήσεων γης που βλέπουμε κυρίως στις γεωγραφικές 

αναλύσεις επιπέδου γειτονιάς, αλλά θα λαμβάνει υπόψη και λεπτομέρειες για την ποιότητα και 

την ασφάλειά του δημόσιου χώρου και της υφιστάμενης μεταφορικής υποδομής της πόλης.  

Το μεθοδολογικό πλαίσιο για την κατάρτιση του σύνθετου δείκτη και την ιεράρχηση των 

μητροπόλεων αναφέρεται στην κοινή διεθνή πρακτική και στις τεχνικές οδηγίες του OECD 

(2008). Η εφαρμογή του υποδείγματος θα γίνει για μία χρονική περίοδο (2015-2020) σε 59 

Ευρωπαϊκές μητροπολιτικές περιοχές με περισσότερους από 500.000 κατοίκους και θα 

χρησιμοποιηθούν 48 απλοί δείκτες. Το 25% αυτών των δεικτών προκύπτει έπειτα από 

πρωτογενή ερευνητική προσπάθεια αυτής της διδακτορικής διατριβής και θα αφορά στην 
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εικονική αξιολόγηση 17 χαρακτηριστικών αστικού σχεδιασμού από 112.000 πεζοδρόμια ή/και 

διαβάσεις πεζών. Με αυτόν τον τρόπο, η διατριβή προσπαθεί να καλύψει και το έλλειμα που 

υπάρχει σε δεδομένα μικρής-κλίμακας του περιβάλλοντος κίνησης πεζή και να προσφέρει για 

πρώτη φορά Ευρωπαϊκού επιπέδου συγκρίσιμες πληροφορίες (βλ. (Bartzokas-Tsiompras et al., 

2021b). Τα αποτελέσματα του υποδείγματος μέτρησης της περπατησιμότητας των πόλεων 

βασίζονται σε συνθετικές μεταβλητές που καταλήγουν σε έξι πυλώνες, δυο συνθετικούς υπό-

δείκτες και έναν ολικό σύνθετο δείκτη. Ακόμη, παρουσιάζεται η τελική κατάταξη των 

φιλικότερων για την πεζή κινητικότητα μητροπόλεων, ενώ η συνδυαστική στατιστική ανάλυση 

αποκαλύπτει ορισμένους ενδιαφέροντες συσχετισμούς που επικυρώνουν την αξιοπιστία του 

υποδείγματος και ενισχύουν ισχυρισμούς σχετικά με τη συνεισφορά των επενδύσεων 

περπατησιμότητας στην ποιότητα ζωής και την αστική βιωσιμότητα.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι η διατριβή φιλοδοξεί να αποτελέσει την πρώτη ‘ακτινογραφία’ του 

Ευρωπαϊκού αστικού χώρου για το περπάτημα και να διευκολύνει τη διάχυση και την 

οπτικοποίηση της παραγόμενης πληροφορίας. Έτσι, ο πρότυπος σύνθετος δείκτης 

περπατησιμότητας δεν θα αποσκοπεί απλά στον υπολογισμό μίας τιμής, αλλά θα αναδεικνύει 

τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία των μητροπόλεων και θα συμβάλλει στη συζήτηση για τη 

βελτίωση των στόχων της σύγχρονης Ευρωπαϊκής πολεοδομίας και της βιώσιμης 

κινητικότητας.  

Για την προσέγγιση του θέματος, η διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει τα κάτωθι πακέτα 

εργασιών που αποτέλεσαν και τα γενικότερα ερευνητικά βήματα (βλ. Εικόνα 5): 

i. Καθορισμός εννοιολογικού και ιστορικού πλαισίου για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στον Ευρωπαϊκό χώρο.  

ii. Καθορισμός εννοιολογικού πλαισίου και χαρακτηριστικών κινητικότητας πεζών και 

περπατησιμότητας. 

iii. Ανασκόπηση μεθοδολογιών μέτρησης και παραγόντων προσδιορισμού της 

περπατησιμότητας. Παραδείγματα και εφαρμογές. 

iv. Εξειδίκευση παραγόντων που καθορίζουν την περπατήσιμη μητρόπολη για την 

Ευρωπαϊκή αστική πραγματικότητα. 

v. Επιλογή και μέτρηση απλών δεικτών που αξιολογούν την περπατήσιμη μητρόπολη. 

vi. Παρουσίαση και οπτικοποίηση αποτελεσμάτων. 

vii. Συνδυαστική ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων. 
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Εικόνα 5 Γενικό διάγραμμα ροής ερευνητικών βημάτων εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής 

 

1.3 Στόχοι & ερευνητικά ερωτήματα διδακτορικής διατριβής 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η προσαρμογή των σύγχρονων πόλεων προς την 

κατεύθυνση της βιωσιμότητας περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό την ενίσχυση των ήπιων τρόπων 

μεταφοράς και ειδικότερα της πεζής κινητικότητας. Όμως οι αστικές στρατηγικές για την 

ενίσχυση του περπατήματος που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη χαρακτηρίζονται από 

διαφορετικές «ταχύτητες» ανάπτυξης, ενώ η πρόοδος που πρέπει να σημειωθεί για να 

επιτευχθούν ευρύτεροι στόχοι για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί άμεσες, συνολικές 

και μετρήσιμες παρεμβάσεις. Οι λύσεις αυτές για να είναι δίκαιες, αποτελεσματικές και 

περισσότερο ρεαλιστικές θα πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα Ευρωπαϊκής 

κλίμακας και σε σύνθετα αστικά εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων, τα οποία όμως 

απουσιάζουν. 

Συνεπώς, η παρούσα διατριβή φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό και αποσκοπεί να συμβάλλει 

στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σύνθετου υποδείγματος ανάλυσης και μέτρησης της 

έννοιας της περπατησιμότητας. Ειδικότερα, απώτερος στόχος της διατριβής είναι η ιεράρχηση 

και η σύγκριση των μητροπόλεων, ώστε να υποστηριχθούν ερευνητές και πολιτικοί που 

εμπλέκονται στη διαμόρφωση στρατηγικών πλαισίων προώθησης του βαδίσματος. 

Επιπρόσθετα, ένας άλλος στόχος της διατριβής είναι να συνεισφέρει νέα δεδομένα και 

αστικούς δείκτες και να εξετάσει τυπολογίες Ευρωπαϊκών πόλεων, πιθανά γεωγραφικά 

πρότυπα αλλά και συσχετισμούς της περπατησιμότητας με ευρύτερα φαινόμενα βιωσιμότητας, 

κινητικότητας και ποιότητας ζωής.  

Με αυτόν τον τρόπο, η διατριβή διερευνά τα κάτωθι ερευνητικά ερωτήματα: 

▪ Ποια είναι μια αντιπροσωπευτική και ολοκληρωμένη αξιολόγηση της φιλικότητας του 

δομημένου και δημόσιου χώρου των Ευρωπαϊκών πόλεων προς τους πεζούς;  

▪ Ποιοι είναι αυτοί οι κρίσιμοι εκτιμητές της επιτυχούς αποτύπωσης; Ως επιμέρους 

στοιχείο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τη συλλογή και επεξεργασία 
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αναλυτικότερων δεικτών μέτρησης του αστικού περιβάλλοντος και της οδικής 

υποδομής κίνησης πεζή στις Ευρωπαϊκές μητροπόλεις; 

▪ Πώς ιεραρχούνται σήμερα οι Ευρωπαϊκές μητροπόλεις αναφορικά με τα αντικειμενικά 

επίπεδα περπατησιμότητας τους; 

▪ Με ποιον τρόπο οπτικοποιούνται τα αποτελέσματα των χαρακτηριστικών της 

περπατησιμότητας και πως διευκολύνονται οι συγκρίσεις μεταξύ των αστικών 

περιοχών; 

▪ Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις των επιπέδων περπατησιμότητας 

μεταξύ θεματικών κατηγοριών των Ευρωπαϊκών μητροπόλεων; 

▪ Υπάρχει συσχετισμός των επιπέδων περπατησιμότητας των πόλεων με άλλους 

αστικούς δείκτες που αφορούν στην αστική οικονομία, τα βασικά μεγέθη των 

μητροπόλεων, τον τρόπο μετακίνησης, τα επίπεδα ποιότητας ζωής και βιωσιμότητας; 

Όλα αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής τα οποία περιγράφονται συνοπτικά στην επόμενη ενότητα. 

1.4 Δομή 

Η δομή της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελείται από εννιά Κεφάλαια τα οποία 

παρουσιάζονται ξεχωριστά στη συνέχεια. 

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται η εννοιολογική θεώρηση του γενικότερου πλαισίου της έρευνας. 

Περιγράφονται οι έννοιες της βιωσιμότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας. Επιπλέον, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των συστημάτων μεταφοράς αλλά 

και της αστικής ανάπτυξης προκειμένου να επισημάνουμε την πορεία μετάβασης των πόλεων 

από τις προ-βιομηχανικές και περπατήσιμες πόλεις στις σύγχρονες πόλεις του αυτοκινήτου. Το 

Κεφάλαιο κλείνει με την ιστορική ανάλυση της Ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη βιώσιμη 

κινητικότητα, την ειδικότερη ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για το περπάτημα αλλά και τις 

σημερινές προκλήσεις κινητικότητας που επικρατούν στον Ευρωπαϊκό αστικό χώρο. 

Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση των χαρακτηριστικών της κινητικότητας 

πεζή παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά των πεζών, τους παράγοντες που ρυθμίζουν 

το βάδισμα, τα ατομικά και κοινωνικά οφέλη από το περπάτημα και τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιλογή του περπατήματος. 

Στο Κεφάλαιο 4 συνεχίζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση στο ειδικότερο θέμα της 

διδακτορική διατριβής και παρουσιάζεται η έννοια της περπατησιμότητας, τα χαρακτηριστικά 

που την καθορίζουν και τα υποδείγματα μέτρησης της που έχουν προταθεί τα τελευταία χρόνια. 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η μεθοδολογία του προτεινόμενου σύνθετου δείκτη 

περπατησιμότητας. Ειδικότερα, γίνεται η εννοιολογική του θεώρηση, περιγράφονται τα 
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ιεραρχικά του επίπεδα και οι μεταβλητές που τον αποτελούν, αναφέρονται οι μητροπόλεις όπου 

θα γίνει η εφαρμογή, αναλύεται ο τρόπος επιλογής των απλών δεικτών καθώς και οι τεχνικές 

κατάρτισης και αξιολόγησης του σύνθετου δείκτη. 

Στο Κεφάλαιο 6 αναλύονται τα αρχικά δεδομένα των απλών δεικτών του σύνθετου δείκτη και 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις τεχνικές προετοιμασίας των δεδομένων. 

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα της εφαρμογής της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας σε 59 Ευρωπαϊκές μητροπόλεις. Ακόμη, γίνεται ανάλυση της 

στατιστικής συνοχής και της σταθερότητας των αποτελεσμάτων του σύνθετου δείκτη  

Στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συνδυαστικής στατιστικής ανάλυσης 

των μεταβλητών του σύνθετου δείκτη. Πρώτα εμφανίζονται οι στατιστικά σημαντικές 

διαφοροποιήσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων πόλεων (π.χ. πλούσιες vs φτωχές) και στη 

συνέχεια ακολουθούν οι συσχετισμοί των αποτελεσμάτων περπατησιμότητας με άλλους 

δείκτες μέτρησης της αστικής βιωσιμότητας. 

Στο Κεφάλαιο 9 παρουσιάζεται η ανασκόπηση των συμπερασμάτων της έρευνας. Γίνεται 

αναφορά στα καινοτόμα χαρακτηριστικά της, στα συμπεράσματα της εφαρμογής, στους 

περιορισμούς της έρευνας αλλά και στις προτάσεις για μελλοντική εξέλιξη του θέματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εννοιολογικό & Ιστορικό Πλαίσιο: Βιώσιμη 

αστική ανάπτυξη & κινητικότητα.  

2.1 Εννοιολογικό πλαίσιο: Βιώσιμη ανάπτυξη & Βιώσιμη κινητικότητα. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως όρος στο λεξιλόγιο κάθε 

αναπτυξιακής στρατηγικής. Ως έννοια η βιώσιμη ανάπτυξη εντάσσεται για πρώτη φορά στη 

συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών το 1972 για το ανθρωπογενές περιβάλλον και τις 

παγκόσμιες περιβαλλοντικές-αναπτυξιακές προκλήσεις. Το 1987 παρουσιάζεται η έκθεση 

Brundtland με τίτλο «Το κοινό μας μέλλον» (UN General Assembly, 1987) στην οποία 

υπογραμμίζεται η ανάγκη για πολιτική βούληση στην αντιμετώπιση των διεθνών προβλημάτων 

και δίνεται ο πιο κλασσικός ορισμός για τη βιώσιμη ανάπτυξη ο οποίος αναφέρει το εξής (UN 

General Assembly, 1987):  

Η μεγάλη αλλαγή γίνεται το 1992 με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Ρίο ντε Τζανεϊρο 

όπου 178 κράτη συμφώνησαν να ξεκινήσουν μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και υπέγραψαν 

την Agenda218 (UN, 1992) και τη διακήρυξη9 του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη 

(Mannan, 2012). Το 1999 το Αμερικανικό Συμβούλιο Έρευνας αναγνώρισε επισήμως για 

πρώτη φορά τη βιωσιμότητα ως επιστημονικό κλάδο (sustainability science) (US National 

Research Council, 1999) και το 2002 στη σύνοδο κορυφής της Γης (Earth Summit) του 

Γιοχάνεσμπουργκ10 οι χώρες συμφώνησαν για την εφαρμογή της Agenda21 και της συμφωνίας 

του Ρίο. Ακόμη, το 2012 στη σύνοδο11 του «Ρίο + 20» οι χώρες δεσμεύτηκαν για την εφαρμογή 

πρακτικών δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και ασχολήθηκαν με δύο θέματα, όπως η πράσινη 

οικονομία και το θεσμικό πλαίσιο. Συγχρόνως, τα αποτέλεσμα της συνόδου του Ρίο+ 

συμπεριελάμβαναν και τη διαδικασία καθορισμού των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(SDGs) των Ηνωμένων Εθνών που παρουσιάστηκαν το 2015 στη γενική συνέλευση του Ο.Η.Ε.  

 
8 Η Agenda21 αποτελεί ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης για τη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Μάλιστα το 

Κεφάλαιο 7 αναφέρεται στη βιώσιμη ανάπτυξη των ανθρώπινων οικισμών και το Κεφάλαιο 28 στις προσπάθειες 

βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (UN, 1992). 
9 Η Διακήρυξη του Ρίο καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των εθνών, αναγνωρίζει την αρχή ο «ρυπαίνων 

πληρώνει» και την αρχή της πρόληψης, και περιγράφει ως κρίσιμα προβλήματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη τη 

φτώχεια, την πληθυσμιακή πολιτική, τη μη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και την ενημέρωση και συμμετοχή 

των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. 
10 http://www.un-documents.net/jburgdec.htm, Ηλ.πρόσβαση 06/12/2021 
11 https://sustainabledevelopment.un.org/rio20/futurewewant, Ηλ. πρόσβαση 06/12/2021 

«βιώσιμη είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται 

η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες» 

http://www.un-documents.net/jburgdec.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/rio20/futurewewant
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Πλέον από αρκετούς αναγνωρίζεται ότι η βιωσιμότητα εμπεριέχει τρείς πυλώνες και ως εκ 

τούτου η βιώσιμη ανάπτυξη συνδυάζει την οικονομική και κοινωνική ευημερία με την 

περιβαλλοντική προστασία. Ωστόσο, συνηθίζεται ορισμένοι να εξισώσουν τη βιωσιμότητα 

μόνο με την περιβαλλοντική προστασία και ειδικά με την ενεργειακή κατανάλωση και να 

αγνοούν ότι πρόκειται για μια σύνθετη και δυναμική έννοια με πολλαπλές παραμέτρους. 

Επομένως, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη επιδιώκει με σύνθετο τρόπο 

να δείξει ότι (Ανδρικοπούλου et al., 2014):  

α) οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαδικασίες αλληλοσυνδέονται σε 

κάθε παρέμβαση,  

β) η βιωσιμότητα έχει ανάγκη από οικονομική ευημερία και κοινωνική συνοχή και δεν 

καθορίζεται μόνο από την περιβαλλοντική προστασία,  

γ) σε κάθε παρέμβαση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του χρόνου, καθώς 

οι συνέπειες των σημερινών σχεδιασμών θα πρέπει να μην ανατρέπουν την 

ικανοποίηση των αναγκών των μελλοντικών γενεών,  

δ) η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει τη μακροχρόνια διαθρωτική αλλαγή των 

κοινωνικό-οικονομικών συστημάτων ώστε να μειωθεί η κατανάλωση των 

περιβαλλοντικών πόρων, και τέλος 

ε) δεν θα πρέπει να αγνοηθεί η παγκόσμια αλληλεξάρτηση καθώς στόχος είναι η 

μακροπρόθεσμη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πλειοψηφία των κοινωνιών 

διεθνώς. 

Εικόνα 6 Χρονολόγιο σημαντικότερων διεθνών συνδιασκέψεων και αναφορών για τη βιωσιμότητα (Πηγή: Huang et 

al. 2015) 

 

Στη συνέχεια, η έννοια της βιωσιμότητας απασχόλησε ιδιαίτερα τις πόλεις και αποτέλεσε 

σημαντικό ζήτημα της παγκόσμιας αναπτυξιακής πολιτικής ήδη από το 1976 και τη πρώτη 

συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το ανθρωπογενές περιβάλλον (Habitat I) και αργότερα 

στις μετέπειτα συνδιασκέψεις το 1996 (Habitat II) και το 2016 (Habitat III). Η αστική 
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βιωσιμότητα έχει μελετηθεί σε πλήθος εργασιών και βιβλίων, όπως των Hall & Pfeiffer (2000), 

Huang et al. (2015), Munier et al. (2007) και Hamilton et al. (2002) από τα οποία έχει 

αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του όρου. Πολλές φορές ο ορισμός της αστικής βιωσιμότητας 

είναι υποκειμενικός καθώς εξαρτάται από τα θέματα που θέλει να εστιάσει ο εκάστοτε 

ερευνητής. Εντούτοις, όπως φαίνεται και στον Πίνακας 1 οι περισσότεροι ορισμοί συγκλίνουν 

στη συμπερίληψη στοιχείων που στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη βελτίωση της κοινωνικής 

ευημερίας, στον περιορισμό του οικολογικού αποτυπώματος και της ρύπανσης από τις 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες, στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των φυσικών πόρων, 

στη χρήση ανανεώσιμων πόρων και στη διασφάλιση της δημοκρατίας και της κοινωνικής 

ισότητας (Huang et al., 2015). 

Πίνακας 1 Ορισμοί αστικής βιωσιμότητας 

 Ορισμός Πηγή 

1. Η βιώσιμη πόλη περιλαμβάνει πέντε στόχους: 1) την ελαχιστοποίηση της 

κατανάλωσης εδαφικών και φυσικών πόρων, 2) την ορθολογική και 

αποτελεσματική διαχείριση των αστικών ροών, 3) την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας, 4) την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις υποδομές 

και τους πόρους και 5) τη διατήρηση πολιτισμικής και κοινωνικής 

ετερογένειας. 

(Stanners and 

Bourdeau, 

1995) 

2. Η αστική βιωσιμότητα είναι η διαδικασία ανάπτυξης του δομημένου 

περιβάλλοντος με τρόπο που διασφαλίζει τις ανθρώπινες ανάγκες και 

συγχρόνως αποτρέπει σοβαρές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

(Hamilton et 

al., 2002) 

 

3. Η βιώσιμη πόλη είναι εκείνη στην οποία η κοινωνία έχει συμφωνήσει για τις 

αρχές της βιωσιμότητας της και έχει συναινέσει στην εφαρμογή τους. Οι 

αρχές της αστικής βιωσιμότητας θα πρέπει να παρέχουν στους πολίτες καλή 

ποιότητα ζωής, μια αξιοβίωτη πόλη και προσιτή εκπαίδευση, υγεία, στέγαση 

και μετακινήσεις.  

(Munier et al., 

2007) 

4. Η βιώσιμη πόλη είναι εκείνη η οποία επιτυγχάνει να εξισορροπήσει την 

οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη μέσα από 

την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. 

(Mega and 

Pedersen, 1998) 

5. Η βιώσιμη πόλη βελτιώνει τη δημόσια υγεία και την ευημερία των πολιτών, 

ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εξοικονομεί πόρους μέσω της 

ανακύκλωσης και καταναλώνει την ενέργεια με αποδοτικό τρόπο. 

(Worldwatch 

Institute, 2013) 

Ένα επιμέρους κρίσιμο θέμα για τη βιωσιμότητα μιας πόλης είναι και το ζήτημα των 

μεταφορών και της κυκλοφορίας (Banister, 2008; Brůhová Foltýnová et al., 2020). Οι δυο 

βασικές θεωρητικές έννοιες που υπεισέρχονται στον προσδιορισμό της βιωσιμότητας των 

αστικών μετακινήσεων σχετίζονται με τα συστήματα μεταφορών και τις χρήσεις γης. 

Πρόκειται για τους όρους κινητικότητα (mobility) και προσπελασιμότητα (accessibility). 
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Σύμφωνα με τον Litman (2008), με τον όρο προσπελασιμότητα αναφερόμαστε στον βαθμό 

πρόσβασης μιας περιοχής σε υπηρεσίες και αγαθά μιας άλλης και με τον όρο κινητικότητα 

περιγράφουμε την ευκολία με την οποία ένας μετακινούμενος μπορεί να εκτελέσει τη 

μετακίνηση που επιθυμεί. Εν ολίγοις, η κινητικότητα συνδέεται με το πόσο μακριά μπορείς να 

φτάσεις και μετριέται με την ταχύτητα κίνησης, την απόσταση και τον αριθμό των ταξιδιών, 

ενώ η προσπελασιμότητα δείχνει πόσες αναγκαίες δραστηριότητες μπορείς εύκολα να 

προσεγγίσεις και υπολογίζεται με το πλήθος των προσβάσιμων ευκαιριών. Επομένως, όσο 

αυξάνεται η απόσταση μεταξύ των περιοχών τόσο αυξάνεται και η εξάρτηση της 

προσπελασιμότητας από την κινητικότητα και άρα από το διαθέσιμο σύστημα μεταφορών.  

Πιο αναλυτικά, στην Εικόνα 7 παρουσιάζεται το θεωρητικό μοντέλο της προσπελασιμότητας 

(Levinson and King, 2020) το οποίο επισημαίνει και τη δυσκολία του ταυτόχρονου 

συνδυασμού των όρων βιωσιμότητα και κινητικότητα. Αρχικά, εφόσον ακολουθείται το 

εξωτερικό κύκλωμα τότε το αποτύπωμα της αύξησης της προσπελασιμότητας για τις πόλεις 

είναι πάντα θετικό και επομένως υπάρχει βιώσιμη κινητικότητα. Συγκεκριμένα, μεγαλύτερη 

προσβασιμότητα οδηγεί σε προσέλκυση περισσότερων δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου σε 

υψηλότερες αξίες γης και κατανάλωσης. Οι υπεραξίες διευκολύνουν την ανάπτυξη καλύτερης 

οδικής υποδομής και επομένως βελτιώνεται η συνολική των μεταφορών. Έτσι, η βελτίωση της 

κινητικότητας μέσα από την αύξηση της ταχύτητας αυξάνει συγχρόνως και την 

προσπελασιμότητα και το κύκλωμα κλείνει θετικά.  

Επιπρόσθετα, στο κύκλωμα παρατηρούμε και κάποιες επιμέρους ευθείες θετικές 

αλληλεπιδράσεις. Για παράδειγμα, η βελτίωση της προσπελασιμότητας δημιουργεί απευθείας 

οικονομικά κέρδη καθώς κάτοικοι και επιχειρήσεις θα πληρώσουν περισσότερο για να 

εγκατασταθούν σε αυτή την προνομιακή τοποθεσία. Επιπλέον, η αύξηση της ταχύτητας 

δημιουργεί οικονομικά οφέλη καθώς περισσότεροι θα πληρώσουν πιο πολλά για να 

μετακινηθούν γρηγορότερα, ενώ η αύξηση των τοπικών δραστηριοτήτων αυτόματα βελτιώνει 

την προσπελασιμότητα μιας περιοχής αφού πλέον οι ευκαιρίες είναι περισσότερες. 

Ωστόσο, στο κύκλωμα εντοπίζονται και αρνητικές συνέπειες, όπως μεταξύ υψηλότερης 

δραστηριότητας και χαμηλότερης ταχύτητας. Ειδικότερα, η αύξηση του πληθυσμού στην 

τοπική κυκλοφορία προκαλεί συμφόρηση στο δίκτυο, μείωση της ταχύτητας των ΜΜΜ και 

συνωστισμό. Συγχρόνως, η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του κυκλώματος 

δημιουργεί αρνητική επίπτωση στη δραστηριότητα καθώς η ακριβότερη μετακίνηση ή 

κατανάλωση προσελκύει λιγότερους. Ακόμη και η αύξηση της προσπελασιμότητας μιας 

περιοχής δημιουργεί αρνητικό αντίκτυπο στην ταχύτητα και όχι απαραίτητα εξαιτίας του 

συνωστισμού. Για παράδειγμα, η ταχύτητα βαδίσματος είναι μικρότερη σε ένα αστικό 

περιβάλλον αυξημένης προσπελασιμότητας από ότι σε μια αγροτική απομακρυσμένη περιοχή, 
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καθώς τα φανάρια της πόλης σε όλες τις διασταυρώσεις δημιουργούν πολλαπλές αναμονές και 

αύξηση στον χρόνο μεταφοράς. 

Εικόνα 7 Θεωρητικό μοντέλο επιπτώσεων βελτίωσης της προσπελασιμότητας (Πηγή:Levinson & King, 2020, p. 18)) 

 

Παρόλα αυτά, οι προσεγγίσεις μεταξύ συγκοινωνιολόγων και πολεοδόμων μηχανικών είναι 

αντιφατικές και έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των αστικών μεταφορών. Οι 

πρώτοι δίνουν έμφαση στην κινητικότητα και κυρίως στην κυκλοφοριακή ροή και στη 

χωρητικότητα του οδικού δικτύου, ενώ οι δεύτεροι εστιάζουν έντονα στην προσπελασιμότητα 

και στην προώθηση πολεοδομικών παραμέτρων, όπως η αυξημένη πυκνότητα, η ανάμιξη των 

χρήσεων γης και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού του δημόσιου χώρου.  

Ως εκ τούτου, η σύγχρονη προσέγγιση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα επιδιώκει να 

συνδυάσει αυτές τις δύο προσεγγίσεις, να ελαχιστοποιήσει το εξωτερικό κόστος από τις 

μεταφορές και να παρέχει συγχρόνως αποτελεσματικά δίκτυα κυκλοφορίας και ένα ποιοτικό 

και αξιοβίωτο αστικό περιβάλλον (Brůhová Foltýnová et al., 2020; Holden et al., 2020). 

Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί ως τομέα πολιτικής προτεραιότητας τον όρο 

«αστική κινητικότητα και προσπελασιμότητα» (urban mobility & accessibility) και προωθεί 

ως εργαλείο τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που ως σκοπό έχουν την 

ισόρροπη ανάπτυξη και την καλύτερη ενοποίηση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς 

(COM/2013/913).  
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Με τον τρόπο αυτό, η σύγχρονη πρακτική σχεδιασμού των αστικών μεταφορών δίνει 

προτεραιότητα στην κινητικότητα των πεζών, στη μετακίνηση με το ποδήλατο και με τη 

δημόσια συγκοινωνία και υποστηρίζει τη διαδικασία απεξάρτησης των περιοχών από το 

ιδιωτικό ΙΧ αυτοκίνητο με πολιτικές βελτίωσης της προσπελασιμότητας τους (Βλαστός and 

Μηλάκης, 2006). Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις που εστιάζουν σε 

συγκεκριμένα υπό-συστήματα και χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, οι Holden et al. (2020) 

αναφέρουν τρείς γενικές κατηγορίες ιδεολογιών βιωσιμότητας στην αστική κινητικότητα: α) 

την ηλεκτροκίνηση όλων των μέσων, β) τα δημόσια και κοινόχρηστα μέσα και γ) την ήπια 

κινητικότητα. Η πρώτη κατηγορία στοχεύει στην ενεργειακή και περιβαλλοντική 

αποδοτικότητα. Η δεύτερη κατηγορία βασίζεται στην αλλαγή τρόπων μεταφοράς με 

κοινόχρηστα μέσα και εξαρτάται από τους μηχανισμούς της ελεύθερης αγοράς. Η τρίτη 

κατηγορία επιδιώκει τη μείωση της ανάγκης για κινητικότητα και στοχεύει στην πιο ανθρώπινη 

κοινωνία. 

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η βιώσιμη αστική κινητικότητα είναι ένα πολύπλοκο θέμα για να 

οριοθετηθεί απόλυτα (Brůhová Foltýnová et al., 2020) και οι περισσότεροι επιστήμονες 

επικεντρώνονται στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη των μέσων μεταφοράς. Εντούτοις, 

τον πιο χαρακτηριστικό και κλασσικό ορισμό που συνδυάζει όλα τα παραπάνω για τη βιώσιμη 

κινητικότητα δίνει ο Banister (2008) και συγκεκριμένα αναφέρει ότι βιώσιμο είναι ένα 

μεταφορικό σύστημα όταν στοχεύει στα εξής:  

α) στη μείωση της ανάγκης για μετακίνηση,  

β) στην απεξάρτηση από το αυτοκίνητο και στην ενθάρρυνση εναλλακτικών μέσων,  

γ) στη μείωση του συνολικού μήκους των μετακινήσεων μέσω κατάλληλων 

πολεοδομικών παρεμβάσεων, και  

δ) στη χρήση αποδοτικότερων και φιλικότερων προς το περιβάλλον ενεργειακών 

συστημάτων στα μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η παραπάνω εννοιολογική θεώρηση των όρων της αστικής βιωσιμότητας 

και της βιώσιμης αστική κινητικότητας βοηθούν να κατανοήσουμε τη βάση στην οποία 

στηρίζεται η πόλη του περπατήματος και η έννοια της περπατησιμότητας (walkability) που θα 

εξετάσουμε στα παρακάτω κεφάλαια.  
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2.2 Ιστορική εξέλιξη βιώσιμης αστικής ανάπτυξης & κινητικότητας. 

2.2.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή συστημάτων αστικών μεταφορών: Από τη 

μεσαιωνική πόλη του περπατήματος στη σύγχρονη πόλη του αυτοκινήτου. 

Η ιστορία των πόλεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τεχνολογική πρόοδο και την 

ανάπτυξη των μέσων μεταφοράς (Newman and Kenworthy, 2015; Rodrigue, 2020). Πριν τον 

19ο αιώνα οι περισσότερες Ευρωπαϊκές πόλεις οργανώνονταν γύρω από ένα πυκνό, συμπαγή 

αστικό πυρήνα12 που είχε μικρή διάμετρο (< 5 χλμ. – μέση μετακίνηση 2.5 χλμ.), μεικτές 

χρήσεις γης και αποτελούνταν από ένα περίπλοκο σύμπλεγμα από σοκάκια (βλ. Εικόνα 8) 

(Newman and Kenworthy, 2015). Αντίστοιχα, αυτός ο σχεδιασμός επέτρεπε τη γρήγορη και 

πεζή πρόσβαση της εργατικής τάξης από την κατοικία στις διάφορες οικονομικές 

δραστηριότητες που συγκεντρώνονταν στο κέντρο.  

Εικόνα 8 Η παραδοσιακή πόλη του περπατήματος (Πηγή: Newman & Kenworthy, 2015) 

 

Εντούτοις, με την πάροδο των χρόνων13 η ανάπτυξη ταχύτερων μέσων μετακίνησης, όπως τα 

μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδίως το ιδιωτικό αυτοκίνητο, οδήγησε στη γρήγορη εξάπλωση 

των μητροπόλεων, στην αποσυγκέντρωση των δραστηριοτήτων και στη δημιουργία χαμηλής 

πυκνότητας προαστίων που είχαν πλήρη εξάρτηση από την αυτοκίνηση (Bruegmann, 2006). 

Συνεπακόλουθο αυτών των εντυπωσιακών αλλαγών ήταν το περπάτημα να υποβαθμιστεί ως 

τρόπος μεταφοράς και να δημιουργηθούν σοβαρές αστικές πιέσεις που απειλούν σήμερα τη 

βιωσιμότητα και το μέλλον των μητροπόλεων.  

Πιο συγκεκριμένα, πριν το 19ο αιώνα οι αστικές μεταφορές εξαρτώνται πλήρως από το 

περπάτημα και τη δημόσια συγκοινωνία (Rodrigue, 2020) η οποία πρωτοεμφανίζεται μόλις το 

1662. Τότε, ο Γάλλος μαθηματικός και φιλόσοφος Blaise Pascal ξεκινά στο Παρίσι την πρώτη 

 
12 Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτός ο πυρήνας ταυτίζεται με τα ιστορικά κέντρα των σημερινών πόλεων και 

μεγάλο μέρος αυτών πλέον αποδίδεται στους πεζούς και του ποδηλάτες. Η πυκνότητα κατοίκων κυμαίνονταν μεταξύ 

100 – 200 άτομα/ha (Newman and Kenworthy, 2015). 
13 Οι Newman & Kenworthy (2015) χαρακτηρίζουν τις πόλεις της περιόδου 1860-1920 ως πόλεις των ΜΜΜ, ενώ 

θεωρούν τη μεταπολεμική κυρίως αστική ανάπτυξη ότι δημιούργησε τις πόλεις του ιδιωτικού αυτοκινήτου. 
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υπηρεσία μέσου μαζικής μεταφοράς (omnibus) χρησιμοποιώντας ζωήλατη άμαξα 

χωρητικότητας οκτώ επιβατών και συχνότητας δρομολογίων τα οχτώ λεπτά ανά στάση 

(Triebel, 1950).  

Εικόνα 9 Χρονολόγιο εισαγωγής νέων συστημάτων μεταφοράς (Πηγή: Keim & Cerny, 2021) 

 

Κατά τον 19ο αιώνα εισήχθησαν στις αστικές μετακινήσεις και άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, 

όπως το πρώτο ζωήλατο Τραμ που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1807 στην Ουαλία της Μεγάλης 

Βρετανίας και το οποίο κυριάρχησε σε αρκετές πόλεις μέχρι τη δεκαετία του 1890 (Rodrigue, 

2020). Αργότερα ξεκίνησαν να λειτουργούν τα μηχανοκίνητα Τραμ και Τρένα με σχεδόν 

τριπλάσια ταχύτητα κίνησης, όπως τα Τραμ με ατμό (από το 1825) και στη συνέχεια τα 

ηλεκτρικά Τραμ (από το 1875) (Σαρηγιάννης, 2018). Τα τρόλεϊ ξεκινούν να ενισχύουν τις 

δημόσιες μεταφορές για πρώτη φορά το 1882 από τον Siemens σε μια πειραματική διαδρομή 

απόστασης 540 μ. στα προάστια του Βερολίνου, ενώ ο υπόγειος σιδηρόδρομος εμφανίζεται 

αρχικά το 1863 στο Λονδίνο. Το 1895 εντάσσεται στη δημόσια αστική συγκοινωνία και το 

μηχανοκίνητο λεωφορείο με κινητήρα εσωτερικής καύσης το οποίο είχε χωρητικότητα μόλις 

έξι επιβάτες.  

Στο τέλος του 19ου αιώνα η βιομηχανική ανάπτυξη των πόλεων κορυφώνεται και μαζί με την 

πρόοδο των μέσων μαζικής μεταφοράς διευκολύνουν την αύξηση των αστικών ορίων κατά 

περίπου 20-30 χλμ. και τη μείωση της μέσης πυκνότητας στα 50-100 άτομα/ha (Newman and 
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Kenworthy, 2015). Έτσι, τα τρένα δημιούργησαν νέα κέντρα εμπορικής και οικιστικής 

ανάπτυξης γύρω από τους σταθμούς και άλλαξαν την ομόκεντρη μορφή της παραδοσιακής 

προ-βιομηχανικής πόλης σε ακανόνιστα σχήματα.  

Από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα τα δεδομένα στην αστική ανάπτυξη και στις αστικές 

μετακινήσεις αλλάζουν εντυπωσιακά. Συμβαίνει αλλαγή τομή στις επιβατικές μεταφορές με 

την ανακάλυψη του ιδιωτικού αυτοκινήτου το 1886 από τον Karl Benz και τη μαζική 

παραγωγή14 το 1908 στην Αμερική του οχήματος Model T από τον Henry Ford. Μετά τον 2ο 

Παγκόσμιο Πόλεμο (Π.Π.) ο ραγδαίος ρυθμός αύξησης του δείκτη ιδιοκτησίας αυτοκινήτων 

(βλ. Εικόνα 10) απελευθέρωσε τις μηχανοκίνητες μετακινήσεις στην πόλη και υποβάθμισε τη 

δημόσια συγκοινωνία, το ποδήλατο και το ασφαλές περπάτημα. Στις ΗΠΑ οι επιπτώσεις από 

την αναπαραγωγή της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας ήταν πολύ έντονες, αφού η αύξηση του 

πληθυσμού και των οχημάτων ήταν εντυπωσιακή (Newman and Kenworthy, 2015). Επιπλέον, 

η χρήση του αυτοκινήτου διευκολύνθηκε στην Αμερική και μέσω της αστικής μορφής. Για 

παράδειγμα, ο αυστηρός διαχωρισμός (zoning) των χρήσεων γης μεγιστοποίησε τις αποστάσεις 

και η εφαρμογή του ορθογωνικού κανάβου επέτρεψε την ανεξέλεγκτη επέκταση των πόλεων 

προς όλες τις κατευθύνσεις (Βλαστός and Μηλάκης, 2006). Με αυτόν τον τρόπο, προωθήθηκαν 

προάστια χαμηλής πυκνότητας, με φιδίσιους αδιέξοδους δρόμους, που αφορούσαν 

αποκλειστικά χρήστες αυτοκινήτων, ενώ συγχρόνως περιορίστηκε η αστική συγκοινωνία15 και 

υλοποιήθηκε ένα πρωτοφανές πρόγραμμα επενδύσεων κατασκευής αυτοκινητοδρόμων και 

χώρων στάθμευσης (Μπαρμπόπουλος, 2002). Στις Ευρωπαϊκές πόλεις τα φαινόμενα ήταν 

ηπιότερα καθώς ακολουθήθηκε από την πλειοψηφία η πολυκεντρική16 αποσυγκέντρωση, με 

συμπαγείς οριοθετημένους πυρήνες και αυξημένες πυκνότητες γύρω από τη δημόσια 

συγκοινωνία (βλ. Εικόνα 11) (Rodrigue, 2020). 

 
14 Ο H.Ford εφάρμοσε το σύστημα της ταινιωτής συναρμολόγησης και έτσι μείωσε εντυπωσιακά το κόστος 

παραγωγής του αυτοκινήτου (φορντισμός) προκειμένου να μπορεί να πουληθεί και να χρησιμοποιηθεί από ευρείες 

μάζες του πληθυσμού (Σαρηγιάννης, 2018). 
15 Π.χ. αυτοκινητοβιομηχανίες και εταιρείες πετρελαίου εκείνης της περιόδου αγόραζαν και έκλειναν σταδιακά το 

τραμ με αποτέλεσμα τη μείωση της επιρροής των μέσων σταθερής τροχιάς στην ανάπτυξη των Αμερικανικών 

πόλεων.  
16 Η διαφορά μεταξύ της διάχυσης και της πολυκεντρικότητας βασίζεται στο γεγονός ότι η πρώτη παρουσιάζει πολύ 

χαμηλή ή καθόλου προσβασιμότητα των οικισμών προς διάφορες δραστηριότητας και υπηρεσίες και επιπλέον 

πάσχει από έλλειψη λειτουργικών ανοιχτών/κοινόχρηστων χώρων (Ewing, 1997). 
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Εικόνα 10 Σύγκριση τιμών δείκτη ιδιοκτησίας ΙΧ αυτοκινήτων ανά 1.000 κατοίκους στις ΗΠΑ και σε περιφέρειες της 

Ευρώπης μεταξύ 1900 και 2012. Οι διαφορές είναι εντυπωσιακές. (Πηγή: US Office of Energy Efficiency & 

Renewable Energy, https://www.energy.gov/eere/vehicles/fact-841-october-6-2014-vehicles-thousand-people-us-

vs-other-world-regions, Ηλ. πρόσβαση 04/12/2021) 

 

Εικόνα 11 Η εξέλιξη της αστικής μορφής και των μεταφορικών συστημάτων στις Αμερικανικές και στις Ευρωπαϊκές 

πόλεις (Πηγή: Rodrigue, 2020) 

 

Όλες αυτές οι εξελίξεις στα μέσα μεταφοράς αποτελέσαν την αρχή του φαύλου κύκλου της 

ατέρμονης διασποράς των αστικών δραστηριοτήτων, αφού οι περισσότερες μητροπόλεις 

αποδέχτηκαν ως κορυφαία προτεραιότητα τους την εξυπηρέτηση της αυτοκίνησης (βλ. Εικόνα 

12) (Βλαστός and Μηλάκης, 2006). Ως εκ τούτου, η αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η 

κλιματική απορρύθμιση, ο κυκλοφοριακός κορεσμός, η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα17 

και η υποβάθμιση του δημόσιου χώρου αποτέλεσαν τις σοβαρότερες αιτίες για την αναζήτηση 

 
17 Τη δεκαετία του 1970 εξαιτίας της πετρελαϊκής κρίσης δημιουργήθηκε έντονη διεθνή οικονομική ανησυχία η 

οποία με τη σειρά της επηρέασε τη χρήση των ΙΧ αυτοκινήτων αλλά και τον τρόπο σκέψης για την πόλη του 

αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ μεταξύ 1972 και 1980 η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε 650% (Knittel, 2014). 

https://www.energy.gov/eere/vehicles/fact-841-october-6-2014-vehicles-thousand-people-us-vs-other-world-regions
https://www.energy.gov/eere/vehicles/fact-841-october-6-2014-vehicles-thousand-people-us-vs-other-world-regions
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μετά τη δεκαετία του 1990 νέων στρατηγικών που ενθαρρύνουν εναλλακτικούς τρόπους 

μεταφοράς, όπως το ποδήλατο και το περπάτημα. 

Εικόνα 12 Ο φαύλος κύκλος της ατέρμονος διασποράς των δραστηριοτήτων (Πηγή: Βασισμένο στο CERTU (1996) 

από το βιβλίο των Βλαστός & Μηλάκης (2006)) 

 

Στο μέλλον όπως όλα δείχνουν ο σχεδιασμός του οδικού περιβάλλοντος θα εστιάζει στη 

βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, στην οδική ασφάλεια, στην προσπελασιμότητα, στην 

ποιότητα ζωής και στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών που θα δημιουργούν ένα πιο έξυπνο 

περιβάλλον (Tsigdinos et al., 2022). Ειδικότερα, τα αυτόνομα επίγεια και εναέρια οχήματα θα 

αποτελούν τα κυρίαρχα μέσα μεταφοράς. Τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία χωρίς οδηγό, η 

χρήση δρόνων18 (Aurambout et al., 2019), το hyperloop19, η τήλε-εργασία και η τήλε-

εκπαίδευση, αν και είναι ήδη μια πραγματικότητα σε διάφορα μέρη του ανεπτυγμένου κόσμου, 

αναμένεται να μετασχηματίσουν τόσο την όψη όσο και τη μορφή των πόλεων όπως τις 

αναγνωρίζουμε σήμερα. Ακόμη, η ιδιοκτησία των ιδιωτικών οχημάτων θα είναι μικρότερη και 

τα επιχειρηματικά μοντέλα των μεταφορών θα αλλάξουν αφού θα κυριαρχήσει η κινητικότητα 

ως υπηρεσία (MaaS - Mobility as a service) (Nikitas et al., 2017). Τέλος, η ραγδαία διείσδυση 

των μέσων μικροκινητικότητας, όπως τα ηλεκτρικά πατίνια, ποδήλατα, skates, cargo-bikes και 

delivery-robots, θα προωθήσουν νέες υποδομές όχι μόνο στο επίπεδο του οδικού 

περιβάλλοντος αλλά και στην αρχιτεκτονική των ίδιων των κτηρίων, αφού νέες ασφαλείς 

θέσεις στάθμευσης, φόρτισης και άλλες υποστηρικτικές δράσεις θα είναι αναγκαίες.  

Τα ερωτήματα, όμως, που προκαλούν αυτές οι αλλαγές είναι αρκετά και κρίσιμα. Για 

παράδειγμα: 

• Πώς όλα αυτά τα νέα μέσα και οι υπηρεσίες αστικής κινητικότητας θα καταφέρουν 

να εξασφαλίσουν μια συμπεριληπτική και δίκαιη πόλη;  

 
18 New SUMP Practitioner Briefing on Urban Air Mobility, https://www.eltis.org/in-brief/news/new-sump-

practitioner-briefing-urban-air-mobility, Ηλ. πρόσβαση 16/12/2021 
19 Hyperloop eyes EU transport funding in bid to go mainstream, https://www.euractiv.com/section/future-of-

mobility/news/hyperloop-eyes-eu-transport-funding-in-bid-to-go-mainstream/, Ηλ. πρόσβαση 04/12/2021 

https://www.eltis.org/in-brief/news/new-sump-practitioner-briefing-urban-air-mobility
https://www.eltis.org/in-brief/news/new-sump-practitioner-briefing-urban-air-mobility
https://www.euractiv.com/section/future-of-mobility/news/hyperloop-eyes-eu-transport-funding-in-bid-to-go-mainstream/
https://www.euractiv.com/section/future-of-mobility/news/hyperloop-eyes-eu-transport-funding-in-bid-to-go-mainstream/
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• Η έλλειψη πρόσβασης στο διαδίκτυο ή σε κινητές ηλεκτρονικές συσκευές θα 

σημαίνει αποκλεισμό από τις υπηρεσίες και τη ζωή της πόλης;  

• Αυτές οι τεχνολογίες πώς θα ενσωματωθούν από τις οικονομικά υστερούσες πόλεις 

και πώς θα επηρεαστεί η αστική διάχυση;  

• Και εφόσον η πρόοδος στα μέσα αστικής κινητικότητας μειώνει και ελέγχει τη 

γένεση περισσότερων μετακινήσεων πώς θα εξασφαλιστεί η φυσική δραστηριότητα 

του πληθυσμού για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του καθιστικού προτύπου 

διαβίωσης και της υποκινητικότητας;  

2.2.2 Σύντομη ιστορική αναδρομή βασικότερων πολεοδομικών θεωριών & 

κινημάτων: Από τις Κηπουπόλεις στη νέο-παραδοσιακή συμπαγή πόλη. 

Η ιστορία του πολεοδομικού σχεδιασμού ξεκινά χιλιάδες χρόνια πριν. Ήδη από το 450 π.Χ. 

εμφανίζεται ως πρώιμη πολεοδομική πρακτική ο ορθογωνικός κάναβος του Ιππόδαμου στην 

Αθηναϊκή αποικία της Μιλήτου στην Ιωνία (Ανδρικοπούλου et al., 2014). Ωστόσο, μέχρι και 

τον 18ο αιώνα οι πόλεις δεν παρουσίασαν ιδιαιτερότητες στη δομή τους. Η κατοικία 

συγκεντρωνόταν γύρω από το οικονομικό και εμπορικό κέντρο της περιστοιχισμένης από τείχη 

πόλης, ενώ εάν υπήρχε λιμάνι τότε αυτό αποτελούσε το κέντρο των δραστηριοτήτων. Οι 

καλλιέργειες και οι διάφορες μικρές μονάδες παραγωγής βρισκόταν στο εξωτερικό των τειχών 

και υποστήριζαν τον εφοδιασμό της πόλης με τα αναγκαία αγαθά (Περπερίδου, 2010).  

Σε δεύτερη φάση η μεγάλη ανάπτυξη των πόλεων έρχεται πολύ αργότερα (μετά τον 18ο αιώνα) 

και συμπίπτει με την άνθηση των επιστημών, της τεχνολογίας, των τεχνών και της κοινωνικής 

ανάπτυξης. Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν ριζικά τις θεωρητικές προσεγγίσεις στον χωρικό 

σχεδιασμό, την πολεοδομία και την αστικοποίηση και κατάφεραν να αναγνωριστεί από πολύ 

νωρίς η σπουδαιότητα των μεθοδολογιών20 σχεδίασης και διαχείρισης του αστικού χώρου 

(Ανδρικοπούλου et al., 2014).  

Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού και η βιομηχανική επανάσταση που σημειώθηκαν στα τέλη 

του 18ου αιώνα δημιούργησαν την ανάγκη για εφαρμοσμένο πολεοδομικό σχεδιασμό 

προκειμένου να ελεγχθεί η δόμηση και να οργανωθεί ο φυσικός χώρος μέσα από γεωμετρικές 

διατάξεις και ρύθμιση της πυκνοκατοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, διάφορες πολεοδομικές 

προσεγγίσεις, στις αρχές του 20ου αιώνα, προσπάθησαν με αντιφατικό τρόπο να ρυθμίσουν τις 

λειτουργίες της πόλης και να επανασυνδέσουν τον άνθρωπο με τη φύση (Κομνηνός, 1986). Ως 

βασικά εργαλεία αστικής ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκαν τα ιδιωτικά μηχανοκίνητα μέσα 

μεταφοράς και ο διαχωρισμός των χρήσεων γης με αποτέλεσμα μεταπολεμικά να ενθαρρυνθεί 

 
20 Αναφέρεται ότι ο πρώτος θεωρητικός πολεοδόμος ήταν ο Ildefonso  Cerda, Ισπανός, και ο οποίος παρουσίασε το 

πρώτο εγχειρίδιο πολεοδομίας στα 1867 (Βλαστός and Μηλάκης, 2006). Ο Cerda υπογράμμισε ότι «για την 

πολεοδομία η μορφή δεν σημαίνει τίποτα. Το παν είναι η πλήρης ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών», ενώ 

αποτέλεσε το βασικό σχεδιαστή της επέκτασης της παλιάς πόλης της Βαρκελώνης. 



Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

39 

 

η γρήγορη επέκταση των πόλεων προς όλες τις κατευθύνσεις, ο κοινωνικός διαχωρισμός, η 

παρακμή των αστικών πυρήνων και να αμφισβητηθεί τελικά ο προσανατολισμός και η 

βιωσιμότητα του σύγχρονου χωρικού σχεδιασμού. Από τη δεκαετία του 1980 και μέχρι 

σήμερα, οι αστικές προκλήσεις συνεχίζουν να εντείνονται δραματικά διεθνώς και εμφανίζονται 

ιδέες αστικού ανασχεδιασμού και επέκτασης που φέρνουν στο προσκήνιο ξανά την παλιά (προ-

βιομηχανική) Ευρωπαϊκή συμπαγή πόλη (Sharifi, 2016). Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 

αυτής της σύντομης ιστορικής επισκόπησης για τις βασικότερες πολεοδομικές προσεγγίσεις 

των τελευταίων αιώνων αποτελούν οι κηπουπόλεις, η γραμμική πόλη, η μονάδα γειτονιάς, το 

μοντέρνο κίνημα και το κίνημα της νέο-παραδοσιακής πολεοδομίας που θα εξετάσουμε 

παρακάτω.  

2.2.2.1 Η Κηπούπολη (Garden City): 

Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα αναπτύσσεται έντονα το κίνημα των κηπουπόλεων με 

κύριο εκφραστή το Βρετανό Ebenezer Howard. Ο Howard (1898) στο βιβλίο του «To-Morrow: 

A Peaceful Path to Real Reform» περιγράφει την ιδέα της κηπούπολης ως απάντηση στα 

προβλήματα των πυκνοκατοικημένων και κορεσμένων βιομηχανικών κέντρων που 

προσέφεραν άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Το μοντέλο της κηπούπολης ήταν οικουμενικό και 

κατά βάση είχε σοσιαλιστικό χαρακτήρα. Αποσκοπούσε στην οργάνωση των αστικών 

επεκτάσεων και στον σχεδιασμό αυτόνομων, ομόκεντρων, πόλεων μεσαίου μεγέθους (περίπου 

32.000 κατοίκους και έκταση 3.600 ha), με χαμηλές πυκνότητες κατοικίας, κοινή ιδιοκτησία, 

τεράστιες εκτάσεις πράσινων χώρων, πλούσιο φυσικό τοπίο, κοινωνική υποδομή και 

κοινόχρηστες γεωργικές/κτηνοτροφικές εκτάσεις για την αυτάρκεια της κοινότητας 

(Αθανασίου, 2015).  

Ο σχεδιασμός της κηπούπολης είχε φυγόκεντρη λογική, διαχώριζε τις χρήσεις γης σε ζώνες και 

η κυκλοφορία διοχετευόταν σε δακτυλίους και κάθετους ακτινωτούς οδικούς άξονες με 

έμφαση στην κατασκευή περιμετρικών αυτοκινητοδρόμων (Καυκούλα, 1990). Επίσης, ο 

σχεδιασμός περιλάμβανε τον διαχωρισμό πεζών και οχημάτων και η κλίμακα του σχεδιασμού 

της πόλης επέτρεπε το περπάτημα μικρών διαδρομών (π.χ. έως 15-20 λεπτά) εντός της 

κοινότητας. Στο κέντρο της κηπούπολης τοποθετούταν ένας μεγάλος χώρος πρασίνου και η 

αγροτική παραγωγή περικύκλωνε την πόλη προκειμένου να περιοριστεί η αστική της 

εξάπλωση. Περιμετρικά της κηπούπολης υπήρχαν καλά οριοθετημένες ζώνες βιομηχανίας και 

γύρω από το κεντρικό πάρκο υπήρχαν τοποθετημένες σημαντικές υποδομές όπως δημαρχείο, 

μουσείο, θέατρο, βιβλιοθήκη, νοσοκομείο και πολιτιστικό κέντρο (βλ. Εικόνα 13). Σε 

μητροπολιτικό επίπεδο, ο Howard προέβλεπε επίσης τη δημιουργία έξι κηπουπόλεων 

δορυφόρων ανεπτυγμένες περιμετρικά της κεντρικής πόλης και συνδεδεμένες με αυτήν με 

ακτινικούς αυτοκινητοδρόμους και σιδηρόδρομο. 
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Εικόνα 13 Η ιδέα της κηπούπολης (Πηγή: Howard (1898) 

 

Η πρώτη κηπούπολη αναφέρεται στις αρχές του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα το 1902 στον 

οικισμό Letchworth του Λονδίνου, ενώ τα επόμενα χρόνια παρατηρείται η εφαρμογή του 

μοντέλου σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Ευρώπης (Αθανασίου, 2015). Παραδείγματος χάρη, 

στη Γαλλία και στην περιφέρεια του Παρισιού δημιουργήθηκαν 12 κηπουπόλεις μέσα από την 

αγορά φθηνής γης και με στόχο την αποκέντρωση του πληθυσμού (Ward, 1992). Όμως, το 

κίνημα των κηπουπόλεων δεν υποβαθμίστηκε ως ιδέα και ακόμη και σήμερα21 συνεχίζουν να 

σχεδιάζονται κηπουπόλεις σε αρκετά μέρη του πλανήτη (Sharifi, 2016).  

2.2.2.2 Η Γραμμική πόλη (Ciudad Lineal): 

Ο Ισπανός πολεοδόμος Arturo Soria y Mata παρουσίασε στο τέλος του 19ου αιώνα το σχέδιο 

του για τη γραμμική (κηπού)πόλη (Ciudad Lineal). Το σχέδιο αυτό εφαρμόστηκε πιλοτικά το 

1890 στην επέκταση της Μαδρίτης (βλ. Εικόνα 14) και αργότερα τη δεκαετία του 1920 βρήκε 

εφαρμογή στη νέα βιομηχανική πόλη της Σοβιετικής Ένωσης Μαγκνιτογκόρσκ. Η πρόταση 

του A.S.Mata ήρθε και αυτή να απαντήσει στις πιέσεις της αστικοποίησης των μεγάλων πόλεων 

της εποχής εκείνης και επιδίωκε τη λειτουργική βελτιστοποίηση των ζωνών εργασίας και 

κατοικίας μέσα από την κατασκευή ενός σπονδυλωτού οδικού άξονα ταχείας κυκλοφορίας (με 

τραμ στη μέση). Ο άξονας αυτός συνέδεε την παλιά πόλη με τις γραμμικές επεκτάσεις προς 

την ύπαιθρο, ενώ οι νέες αναπτύξεις γινόταν σε ακτίνα 500 μ. από τον κεντρικό άξονα ώστε η 

μέση απόσταση των κατοίκων από την κεντρική μεταφορική υποδομή να ελαχιστοποιείται. Με 

αυτόν τον τρόπο, η πόλη αποκτούσε την ιδανική της μορφή καθώς ο συνολικός χρόνος που 

 
21 Το Town and Country Planning Association (TCPA, 2013) στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2013 δημοσίευσε έναν 

ανανεωμένο αναλυτικό οδηγό σχεδιασμού και οργάνωσης προαστιακών κηπουπόλεων. 
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σπαταλούσαν οι κάτοικοι για τις μετακινήσεις τους ήταν ο ελάχιστος (Βλαστός and Μηλάκης, 

2006).  

Καταλυτικά, η γραμμική πόλη του A.S.Mata αποτέλεσε το πρώτο βήμα της φονξιοναλιστικής 

φιλοσοφίας των μοντερνιστών που θα δούμε στη συνέχεια και προκάλεσε προβληματισμό 

σχετικά με την κοινωνική οργάνωση αλλά και την αποτελεσματικότητα της πόλης ως προς 

άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως το περπάτημα. 

Εικόνα 14 Άποψη της γραμμικής πόλης του A.S.Mata για τη μελλοντική Μαδρίτη (Πηγή: 

https://www.madridiario.es/fotos/noticias/b3/20/16/b9/21366.jpg, Ηλ. πρόσβαση 01/12/2021 ) 

 

2.2.2.3 Το κίνημα της μοντέρνας πολεοδομίας: 

Το κίνημα της μοντέρνας πολεοδομίας εμφανίζεται στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και 

εκφράζει θεωρητικά την ιδεολογία του φονξιοναλισμού, δηλαδή της διευθέτησης των 

δραστηριοτήτων και της οργάνωσης του φυσικού της χώρου της πόλης. Σε αυτήν την ιδεολογία 

κυριαρχεί η εκδοχή της λειτουργικής πολεοδομίας και ο σχεδιασμός δεν αποτελεί μια 

αισθητική δραστηριότητα. Οι χρήσεις γης ομαδοποιούνται αυστηρά σε ζώνες, η κοινωνία είναι 

αταξική, η κυκλοφορία διαχωρίζεται και ιεραρχείται, κατασκευάζονται τυπικές μονάδες 

κατοικίας, το πράσινο χρησιμοποιείται για να απορροφήσει τις οχλήσεις και ο δομημένος 

χώρος έρχεται σε αρμονική ισορροπία με τη φύση. Μεταπολεμικά, οι ιδέες του κινήματος 

προωθούν την καταναλωτική ευημερία, τη μαζική παραγωγή και τη μισθωτή εργασία μέσα από 

πολεοδομικά προγράμματα νέων πόλεων, οικιστικών επεκτάσεων και αναπλάσεων (π.χ. σχέδια 

La Défense, Brasilia, Chandigarh κτλ.) (Κομνηνός, 1986).  

Χαρακτηριστικά έργα αυτής της κατεύθυνσης σχεδιασμού είναι η βιομηχανική πόλη του Tony 

Garnier, η επέκταση του Άμστερνταμ από τον H. Belrage, η επέκταση της Μόσχας από τον 

Milyutin η σύγχρονη πόλη του Le Corbusier, η Broadacre City του F.L.Wright κ.α. Παρακάτω 

https://www.madridiario.es/fotos/noticias/b3/20/16/b9/21366.jpg
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θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά δύο αντιπροσωπευτικών τάσεων του 

μοντέρνου κινήματος, δηλαδή του νατουραλιστικού φονξιναλισμού και της Broadacre City 

αλλά και του μνημειακού φονξιοναλισμού της σύγχρονης πόλης του Le Corbusier. 

Ο Αμερικανός πολεοδόμος Frank Lloyd Wright, υποστηρικτής της καπιταλιστικής ανάπτυξης, 

της ατομικής ελευθερίας, της προαστιοποίησης και του δικαιώματος στο αυτοκίνητο, 

οραματίστηκε πόλεις χαμηλών πυκνοτήτων, με μεγάλους πράσινους χώρους σε διάχυτες 

αστικοποιημένες ζώνες και πυκνά δίκτυα μεταφορών. Η Broadacre City (βλ. Εικόνα 15) ήταν 

η θεωρητική πρόταση του Wright (1932) για τη μελλοντική πόλη, η οποία τέμνονταν από 

αυτοκινητοδρόμους, είχε σχήμα ορθοκανονικού κανάβου και αγνοούσε πλήρως τις 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την αύξηση των μηχανοκίνητων μέσων. Ο 

F.L.Wright θεωρούσε ότι αυτή η αστική μορφή θα ένωνε τον άνθρωπο με τη φύση και τελικά 

αποτέλεσε την κύρια ιδέα έμπνευσης αρκετών Αμερικανικών πολεοδόμων που οδήγησαν την 

Αμερικανική πόλη στην ανεξέλεγκτη αστική διάχυση που παρατηρείται μέχρι σήμερα. 

Έντονες επιρροές από το F.L.Wright και την κηπούπολη του Howard είχε και το ιδεολογικό 

αφήγημα του Γάλλο-Ελβετού μοντερνιστή αρχιτέκτονα Le Corbusier που υπερθεμάτιζε για τις 

νέες τεχνολογίες στις μεταφορές και τη διαφορετική (μη-ανθρώπινη) κλίμακα σχεδιασμού των 

πόλεων και των κτηρίων. Στις προτάσεις22 του ήταν η ιδανική γραμμική πόλη La Ville Radieuse 

αλλά και η σύγχρονη-ουτοπική πόλη με τους σταυροειδής ουρανοξύστες La Ville 

Contemporaine. Στο σχέδιο του Plan Voisin (βλ. Εικόνα 15) πρότεινε την κατεδάφιση της 

παλιάς πόλης του Παρισιού και την κατασκευή 18 γιγαντιαίων πύργων, εκτεταμένων 

αυτοκινητοδρόμων, αχανών πάρκων και εσωτερικών πεζοδρόμων.  

Οι απόψεις του Le Corbusier καταγράφηκαν στη διφορούμενη και πολυσυζητημένη «Χάρτα 

των Αθηνών» όπου το αυτοκίνητο και η ταχύτητα των μεταφορών θεωρούνταν οι λύσεις των 

αστικών προβλημάτων εκείνης της εποχής. Οι απόψεις του Le Corbusier για τη μοντέρνα πόλη 

αφορούσαν στην κατασκευή τεράστιων οδικών αξόνων και ανισόπεδων κόμβων καθώς και την 

αυστηρή ιεράρχηση του οδικού δικτύου, τον λειτουργικό διαχωρισμό, την καθ’ ύψος δόμηση 

και τη δημόσια συγκοινωνία υψηλών ταχυτήτων. Έδινε μεγάλη έμφαση στους παράγοντες του 

καλύτερου αερισμού και ηλιασμού των κτηρίων, στην αντιμετώπιση της ηχορύπανσης μέσα 

από την καθ’ ύψος και την αραιή δόμηση και στην ανάπτυξη τεράστιων υπαίθριων χώρων (Le 

Corbusier, 1933). Την ίδια στιγμή στη Χάρτα ενθαρρύνονταν η προστασία και η πεζοδρόμηση 

των ιστορικών μνημείων των πόλεων και η δημιουργία δρόμων συνύπαρξης πεζών και 

οχημάτων, όπως είναι περίπου οι σημερινοί δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Ωστόσο, σε όλες αυτές 

 
22 Οι προτάσεις του Le Corbusier και άλλων μοντερνιστών αρχιτεκτόνων επηρέασαν σημαντικά το Γαλλικό 

πολεοδομικό σχεδιασμό της δεκαετίας του 1920 (Watson et al., 2015), ενώ ακόμα και σήμερα παρατηρείται να 

βρίσκουν μεγάλη απήχηση σε ρυθμιστικά σχέδια μητροπόλεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Κίνας και 

του Κατάρ (Sharifi, 2016). 
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τις ιδέες δεν προβλέφθηκαν οι περιβαλλοντικές συνέπειες και οι πρόσθετες ανάγκες εξαιτίας 

της αυξημένης αυτοκίνησης και της παρουσίας των οχημάτων. 

Εικόνα 15 Προγραμματισμός πυκνότητας & χρήσεων γης σύμφωνα με την πρόταση του F.L. Wright (1932) για τη 

Broadacre City (Πηγή: https://www.iaacblog.com/programs/x-urban-cities-broadacre-city/, Ηλ. πρόσβαση 

03/12/2021) 

 

Τα σχέδια του Le Corbusier βέβαια αποτέλεσαν αντικείμενο έντονης κριτικής και 

αμφισβήτησης από αρκετούς αρχιτέκτονες και πολεοδόμους εκείνης της περιόδου. Για 

παράδειγμα, ο αείμνηστος καθηγητής του ΕΜΠ Ι. Δεσποτόπουλος (βλ. περισσότερα στη 

διδακτορική διατριβή της Λ. Δήμα, 2015) έγραψε τη «Χάρτα της Αθήνας ΙΙ» καθώς θεωρούσε 

https://www.iaacblog.com/programs/x-urban-cities-broadacre-city/
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ότι κατά τη Χάρτα του Le Corbusier οι τέσσερις λειτουργίες της πόλης ήταν απλουστευμένες 

και η πόλη αντιμετωπιζόταν με τεχνοκρατικό τρόπο χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 

ιστορικά, οικονομικά και κοινωνικά της χαρακτηριστικά. Ο Δεσποτόπουλος θεωρούσε ότι η 

κυκλοφορία της πόλης είναι μια απλή υποδομή, όπως η ενέργεια και η ύδρευση, και δεν θα 

έπρεπε να εξισώνεται με τις λειτουργίες της κατοικίας, της παραγωγής και της συλλογικής 

ζωής που είναι τα δομικά και θεμελιώδη στοιχεία της πόλης. Πρότεινε την οργανική πόλη που 

αναπτύσσεται ως ένας ζωντανός και κοινωνικός οργανισμός, σε αντίθεση με την ομάδα του Le 

Corbusier που ενθάρρυνε τη λειτουργική πόλη η οποία λειτουργεί σαν μια μηχανή και ειδικά 

μέσω του αυτοκινήτου (Σαρηγιάννης, 2018). 

Εικόνα 16 Η πρόταση ανασυγκρότησης του ιστορικού κέντρου του Παρισιού και το Plan Voisin του Le Corbusier 

(Πηγή: https://i.pinimg.com/originals/32/15/58/321558ff2e6847765dd0b763d1240120.jpg, Ηλ. Πρόσβαση 

05/12/2021)  

 

Επιπρόσθετα, έντονη κριτική στο μοντέρνο κίνημα, τον γιγαντισμό και την προαστιοποίηση 

των πόλεων, ιδίως της Αμερικής, ασκήθηκε και από την Αμερικανίδα δημοσιογράφο και 

ακτιβίστρια Jane Jacobs. Στο εμβληματικό της βιβλίο με τίτλο «The Death & Life of Great 

American Cities» (Jacobs, 1961) καταγράφονται οι απόψεις της για την αποτυχία του 

https://i.pinimg.com/originals/32/15/58/321558ff2e6847765dd0b763d1240120.jpg
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μοντέρνου κινήματος και την επικράτηση των υποβαθμισμένων κέντρων των Αμερικανικών 

πόλεων που υπέφεραν από την εγκληματικότητα και την εγκατάλειψη. Η J. Jacobs προώθησε 

έντονα τους όρους κοινωνικό κεφάλαιο, μεικτές κύριες χρήσεις και «μάτια στον δρόμο» για να 

τονίσει τη σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της ανθρώπινης επαφής μέσω του 

σχεδιασμού πιο ζωντανών και αξιοβίωτων δημόσιων χώρων. Η ακτιβιστική της δράση 

χαρακτηρίζεται από τη σφοδρή εναντίωση της στα σχέδια των Robert Moses και του 

μοντερνιστή αρχιτέκτονα Paul Rudolph (βλ. Εικόνα 17) για την εντατική κατασκευή 

αυτοκινητοδρόμων στο κέντρο του Μανχάταν που θα κατακερμάτιζαν τις τοπικές γειτονιές. 

Παρόλα αυτά, οι ιδέες της Jacobs εστίαζαν κυρίως στις αισθητικές και κοινωνικές παραμέτρους 

της μικρής κλίμακας σχεδιασμού των γειτονιών και αγνοούσαν την οικονομική διάσταση των 

πόλεων. 

Εικόνα 17 Το όραμα του Paul Rudolph για το Lower Manhattan Exppressway (LoMEX) το οποίο χρηματοδότησε η 

Ford Foundation.  

 

2.2.2.4 Μονάδα Γειτονιάς (Neighborhood Unit): 

Κοντά στην ιδέα της κηπούπολης αλλά και της μοντέρνας πολεοδομίας ήταν και η μονάδα 

γειτονιάς του Clarence Perry (1929), η οποία εφαρμόστηκε23 για πρώτη φορά στη νέα 

προαστιακή πόλη της Νέας Υόρκης Rudburn και αργότερα απέκτησε μεγάλη απήχηση στις 

νέες πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας (δεκαετίες 1940 και 1960) (Hass-Klau, 2015). Στη μονάδα 

γειτονιάς24 το σχολείο, η εκκλησία και οι δημόσιες υπηρεσίες αποτελούσαν το κέντρο της 

κοινότητας, ενώ η οριοθέτηση της γινόταν από μεγάλους οδικούς άξονες (Sharifi, 2016). Το 

εμπόριο ήταν χωροθετημένο στις άκρες της γειτονιάς, ενώ οι κεντρικοί δρόμοι που οδηγούσαν 

στο κέντρο είχαν καμπυλόγραμμο σχήμα με σκοπό να αποτραπούν οι διαμπερείς ροές 

κυκλοφορίας και να ενισχυθεί η ασφάλεια των πεζών (βλ. Εικόνα 18). Στόχος του Perry ήταν 

 
23 Το Rudburn δεν ολοκληρώθηκε πλήρως εξαιτίας της οικονομικής κρίσης του 1929 (Hass-Klau, 2015). 
24 Η έκταση της γειτονιάς ήταν 65 ha και η χωρητικότητα της αφορούσε 5.000 έως 10.000 κατοίκους (Sharifi, 2016). 
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να εξασφαλίσει ότι όλοι οι κάτοικοι της γειτονιάς θα έχουν σε ακτίνα 400 μ. τις δραστηριότητες 

που χρειάζονται και επεδίωκε να αυξήσει την κοινωνική αλληλεπίδραση των κατοίκων αλλά 

και την αίσθηση του ανήκειν. Επιπλέον, το σχέδιο προϋπέθετε τον διαχωρισμό των πεζών από 

τα οχήματα και ενσωμάτωνε μια αυστηρή ιεράρχηση του δικτύου κίνησης που κατέληγε σε 

αδιέξοδες τοπικές οδούς. Με αυτόν τον τρόπο, δινόταν πρόσβαση στις κατοικίες οι οποίες ήταν 

οργανωμένες σε superblocks και στο κέντρο υπήρχε ένας χώρος πρασίνου (Hass-Klau, 2015). 

Οι κύριοι χώροι των κατοικιών ήταν προσανατολισμένοι προς το εσωτερικό κοινόχρηστο 

πράσινο, ενώ στο superblock υπήρχαν μονοπάτια αποκλειστικά για τους πεζούς (Hass-Klau, 

2015). 

Εικόνα 18 Βασικό σχέδιο οργάνωσης της μονάδας γειτονιάς του Clerence Perry (Πηγή: (Perry, 1929) 

 

Στην πράξη, η μονάδα γειτονιάς του Perry δέχτηκε έντονη κριτική καθώς η δόμηση βασίστηκε 

σε χαμηλές πυκνότητες, ενώ ο διαχωρισμός των λειτουργιών και των κινήσεων δημιουργούσε 

μονοτονία. Αποδείχθηκε, λοιπόν, ότι οι γειτονιές αυτές δεν ήταν αυτάρκεις (Gillette, 2012) 
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αλλά ενθάρρυναν την έντονη προαστιοποίηση μέσα από τον διαχωρισμό της κατοικίας από την 

εργασία (Silver, 1985). Επιπλέον, στόχευαν στην κοινωνική ομοιογένεια (Talen, 2005), 

εκτόξευσαν τις αξίες25 γης (Hass-Klau, 2015), απέτρεψαν την ανάπτυξη των μέσων σταθερής 

τροχιάς (Mehaffy et al., 2015) και αποθάρρυναν τελικά την κοινωνική αλληλεπίδραση και το 

περπάτημα (Mehaffy et al., 2015). 

2.2.2.5 Νέο-παραδοσιακή πολεοδομία (neo-traditional urbanism): Η στροφή προς τη 

συμπαγή μητρόπολη. 

Μετά τη δεκαετία του 1980 εμφανίζεται το κίνημα της νέο-παραδοσιακής πολεοδομίας (neo-

traditional urbanism) με στόχο να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη αστική εξάπλωση, τη μεγάλη 

εξάρτηση από το αυτοκίνητο και να επιφέρει κοινωνικές αλλαγές μέσω του φυσικού 

σχεδιασμού της πόλης (Furuseth, 1997). Η νέο-παραδοσιακή πόλη εκφράζεται μέσα από 

διάφορες ιδεολογίες και αστικά μοντέλα που εστιάζουν στη συμπαγή αστική ανάπτυξη και 

περιλαμβάνουν κυρίως το κίνημα της Νέας Πολεοδομίας26 (New Urbanism), την ανάπτυξη 

προσανατολισμένη στη δημόσια συγκοινωνία (Transit-Oriented Development ή TOD), τους 

οικισμούς πεζών (Pedestrian pockets) και την έξυπνη ανάπτυξη (Smart Growth). 

Η συμπαγής ή συνεκτική πόλη, αν και δεν αποτελεί νέα ιδέα, είναι μια αστική μορφή που 

συμβάλλει στη βιωσιμότητα καθώς θεωρείται ως ένα περιβαλλοντικά και κοινωνικό-

οικονομικά αποδεκτό αστικό πρότυπο. Σύμφωνα, με τον μεταμοντερνιστή αρχιτέκτονα Leon 

Krier (2011), η συμπαγής πόλη είναι η παλιά παραδοσιακή (προ-βιομηχανική) Ευρωπαϊκή 

πόλη, δηλαδή η πόλη που αντιστέκεται στον ανεξάντλητο γιγαντισμό της αστικής διάχυσης27 

και προωθεί την ανθρώπινη κλίμακα του σχεδιασμού. Έτσι, οι πυκνές, οριοθετημένες και 

πολυκεντρικές αστικές συγκεντρώσεις της συμπαγούς πόλης ενσωματώνουν όλες τις 

αναγκαίες λειτουργίες της αστικής ζωής και υποστηρίζουν την ήπια κινητικότητα («πόλη μέσα 

στη πόλη») (βλ. Εικόνα 19) (Krier, 1992). Πρόκειται, λοιπόν, όπως αναφέρει και το Ευρωπαϊκό 

Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ) (European Commission, 1999) για τις 

«πόλεις των σύντομων διαδρομών», αφού στη βάση τους έχουν την υψηλή πυκνότητα 

πληθυσμού καθώς επίσης την ποικιλομορφία των χρήσεων και το στοιχείο της επίτασης 

(Burton, 2000). Ο Neuman (2005) αναλύει με κριτική ματιά την πολυπλοκότητα της 

συμπαγούς μητρόπολης και αμφισβητεί28 προηγούμενα συμπεράσματα σχετικά με τον βαθμό 

 
25 Στο Rudburn οι αξίες των νέων κατοικιών αυξήθηκαν από το 1951 έως το 1955 κατά 33%, όμως τα επόμενα 

χρόνια ο ρυθμός αύξησης μειώθηκε στα επίπεδα μεταξύ 14% και 25% (Hass-Klau, 2015). 
26 Η Νέα Πολεοδομία ξεκίνησε το 1991 από τους Peter Calthorpe, Michael Corbett, Andres Duany και Elizabeth 

Plater-Zyberk (Duany et al., 2010). 
27 Σύμφωνα με τον Krier τα προάστια εξαρτώνται από την πόλη και ως εκ τούτου λειτουργούν ως παράσιτα και 

δημιουργούν μια χαοτική αστική εξάπλωση (Krier, 2011). 
28 Π.χ. ο Hall (2001) επισημαίνει ότι η χρήση του αυτοκινήτου σχετίζεται περισσότερο μα το εισόδημα και τις τιμές 

των καυσίμων. Ο Burton (2000) συγκρίνει πλήθος δεικτών κοινωνικής ισότητας και συμπαγούς ανάπτυξης και 

αναδεικνύει τις κοινωνικές ανεπάρκειες της συνεκτικής πόλης. Συγχρόνως, στο Ην.Βασίλειο οι Breheny (1997) 
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βιωσιμότητας της, ενώ από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που υλοποιεί καταγράφει 14 

χαρακτηριστικά θεώρησης της συμπαγούς μητρόπολης (βλ. Πίνακας 2). 

Πίνακας 2 Χαρακτηριστικά συμπαγούς μητρόπολης (Πηγή: Neuman, 2005) 

 Χαρακτηριστικά συμπαγούς μητρόπολης 

1 Υψηλές πυκνότητες κατοικίας και εργασίας 

2 Μεικτές χρήσεις γης 

3 Εγγύτητα με ποικίλες χρήσεις και μικρό μέγεθος οικοπέδων 

4 Αυξημένες κοινωνικές και οικονομικές αλληλεπιδράσεις 

5 Συνεχόμενη αστική ανάπτυξη 

6 Καθορισμός ορίων επέκτασης πόλης 

7 Αστικές υποδομές, όπως ύδρευση και αποχέτευση 

8 Πολυτροπικό σύστημα μεταφορών 

9 Υψηλά επίπεδα προσβασιμότητας (τοπική/περιφερειακή κλίμακα) 

10 Υψηλά επίπεδα συνδεσιμότητας δικτύων κίνησης 

11 Υψηλά επίπεδα κάλυψης επιφάνειας 

12 Χαμηλή αναλογία ανοιχτών υπαίθριων χώρων 

13 Ενιαίος συντονισμός και σχεδιασμός της αστικής ανάπτυξης 

14 Οικονομική επάρκεια για τη συντήρηση και την ανάπτυξη των υποδομών 

Το κίνημα της Νέας Πολεοδομίας29 βασίζεται στις αρχές της συμπαγούς πόλης,  ενσωματώνει 

μεγάλο μέρος της κριτικής για το Μοντέρνο Κίνημα και εκφράζει την κυρίαρχη ιδεολογία της 

νέο-παραδοσιακής πολεοδομίας (Sharifi, 2016). Ως βασική ενότητα του χωρικού σχεδιασμού 

ορίζεται η γειτονιά, η οποία είναι συμπαγής, έχει περιορισμένο μέγεθος, και είναι καλά 

οριοθετημένη γύρω από ένα ξεκάθαρο πολεοδομικό κέντρο (Ανδρικοπούλου et al., 2014). 

Επίσης, η γειτονιά έχει πολυλειτουργικό χαρακτήρα με διαφορετικές χρήσεις γης και 

κοινωνικά είναι πολυσυλλεκτική. Σε μητροπολιτικό και σε τοπικό επίπεδο, προωθείται ο 

κατάλληλος σχεδιασμός για τη στήριξη των πεζών (π.χ. γειτονιές των 5 λεπτών, κατάλληλα 

πεζοδρόμια, αστικός εξοπλισμός κ.α.), ενώ εφαρμόζονται πολιτικές για τον περιορισμό της 

χρήσης των ΙΧ αυτοκινήτων και των χώρων στάθμευσης. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην 

ανάπτυξη ποιοτικών χώρων πρασίνου και πλατειών γύρω από περιοχές υψηλής πυκνότητας με 

στόχο να ενθαρρυνθεί η μέγιστη δυνατή κοινωνική αλληλεπίδραση.  

Εντούτοις, η Νέα Πολεοδομία, παρά τα περιβαλλοντικά και ποιοτικά οφέλη που υπόσχεται 

έχει επικριθεί από τον Harvey (1996) για το γεγονός ότι διαιωνίζει την ψευδαίσθηση του 

μοντερνισμού, τον οποίο απορρίπτει. Δηλαδή, τη δυνατότητα της αρχιτεκτονικής και της 

 
βρίσκουν ότι στις χαμηλές πυκνότητες (< 5 άτομα/ha.) ο βαθμός ικανοποίησης των κατοίκων ανέρχεται στο 68%, 

ενώ στις αυξημένες πυκνότητες (> 40 άτομα/ha.) πέφτει στο 37%. 
29 https://www.cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism, Ηλ. πρόσβαση 05/12/2021 

https://www.cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism
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πολεοδομίας να διαμορφώσουν μέσω του χώρου μια νέα καλύτερη ηθική και αισθητική τάξη 

(Ανδρικοπούλου et al., 2014).  

Εικόνα 19 Σχέδια του Krier για τη σχέση πόλης & προαστίων. Τα προάστια εξαρτώνται από την πόλη και ως εκ τούτου 

λειτουργούν ως παράσιτα. Αντίθετα, η ιδέα της «πόλης μέσα στην πόλη», δηλαδή της πολυκεντρικής ανάπτυξης μικρών 

συμπαγών αστικών συγκεντρώσεων αποτελεί τη λύση της προαστιοποίησης και δίνει προτεραιότητα στις μετακινήσεις 

μικρών αποστάσεων. (Πηγή: Παρουσίαση Dan van der Horst (2018) με τίτλο «Low-carbon reinvention of suburbia; 

a thought experiment», διαθέσιμο από: https://villeenergie.hypotheses.org/files/2019/11/D.Van-der-

Horst_25.06.2018.pdf, Ηλ. πρόσβαση 06/12/2021) 

 

Ένα άλλο αστικό μοντέλο της νέο-παραδοσιακής πολεοδομίας με μεγάλη απήχηση30 σε 

αρκετές πολεοδομικές εφαρμογές διεθνώς, όπως στη Βιέννη, το Άμστερνταμ και τη Στοκχόλμη 

(Pojani and Stead, 2018), αποτελεί η ανάπτυξη προσανατολισμένη στη δημόσια συγκοινωνία 

(Transit-Oriented Development ή TOD). Προτάθηκε από τον Peter Calthorpe (1993) ως λύση 

βιώσιμης διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης αλλά και προστασίας των εδαφικών πόρων. 

Μπορεί να έχει εφαρμογή τόσο στην περίπτωση ανάπτυξης νέων προαστίων γύρω από 

σταθμούς ΜΜΜ όσο και στην αναγέννηση υποβαθμισμένων γειτονιών εντός του αστικού 

πυρήνα. Η κεντρική ιδέα TOD επιδιώκει τον περιορισμό της αστικής διάχυσης με αυστηρό 

 
30 H ανάπτυξη T.O.D στην Ευρώπη εφαρμόστηκε πολύ πιο πριν (προπολεμικά) ενθουσιάσει τους Αμερικανούς 

πολεοδόμους της δεκαετίας του 1990 με μόνη διαφορά ότι τότε δεν δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στον ελκυστικό αστικό 

σχεδιασμό και τους ποιοτικούς δημόσιους χώρους (Pojani and Stead, 2018). 

https://villeenergie.hypotheses.org/files/2019/11/D.Van-der-Horst_25.06.2018.pdf
https://villeenergie.hypotheses.org/files/2019/11/D.Van-der-Horst_25.06.2018.pdf
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έλεγχο της πολεοδόμησης και την προώθηση της χρήσης της δημόσιας συγκοινωνίας όχι μόνο 

σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε κλίμακα περιφέρειας. Στο κέντρο μιας πολεοδομικής ενότητας 

TOD τοποθετείται ο κεντρικός σιδηροδρομικός της σταθμός προκειμένου όλοι οι κάτοικοι να 

απέχουν μέχρι 10 λεπτά περπατήματος. Επιπλέον, ενθαρρύνονται οι μεικτές χρήσεις γης, οι 

υψηλές πυκνότητες γύρω από το κεντρικό σταθμό, τα μικρά οικοδομικά τετράγωνα, το 

Ιπποδάμειο σύστημα, η αισθητική του δημόσιου χώρου και ο περιορισμός της στάθμευσης 

γύρω από τους σταθμούς ανάλογα με τη μητροπολιτική τους επιρροή31 (βλ. Εικόνα 20) 

(Βλαστός and Μηλάκης, 2006).  

Εικόνα 20 Ανάπτυξη TOD. Αριστερά η κατανομή των χρήσεων γης και δεξιά η επίταση της πυκνότητας από το κεντρικό 

σταθμό ΜΜΜ (Πηγή: (Nafi et al., 2021)) 

 

Στη συζήτηση για τη διαχείριση της αστικής εξάπλωσης τη δεκαετία του 1990 εντάσσεται και 

η ιδέα της έξυπνης ανάπτυξης (Tregoning et al., 2002), η οποία ως νέο-παραδοσιακή 

προσέγγιση ενσωματώνει τα περισσότερα χαρακτηριστικά της Νέας Πολεοδομίας και του 

μοντέλου TOD. Η έξυπνη ανάπτυξη ξεπερνά τα όρια μίας γειτονιάς και εστιάζει στη 

μητροπολιτική οργάνωση χρησιμοποιώντας κριτήρια βιωσιμότητας (Smart Growth Network 

and ICMA, 2003). Διακηρύσσει πρωτίστως την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων της 

υφιστάμενης αστικής υποδομής και προτείνει τον ανασχεδιασμό και τη βελτίωση των ήδη 

δομημένων γειτονιών. Ενθαρρύνεται έντονα η συμπαγής ανάπτυξη και επιδιώκεται η 

κοινωνική ισότητα και η συμπεριληπτική πόλη, οι πολυτροπικές μεταφορές, οι μεικτές 

γειτονιές, οι περπατήσιμες κοινότητες, η αισθητική ποιότητα, η συμμετοχικότητα των πολιτών 

και η διαφάνεια και η δικαιοσύνη στη λήψη των αποφάσεων.  

Ενδιαφέροντα αστικά πρότυπα αποτελούν και οι προσεγγίσεις που έχουν ως αποκλειστικό τους 

στόχο την πόλη του περπατήματος και τις ανάγκες των πεζών. Μια τέτοια προσέγγιση, αν και 

πολύ κοντά στο μοντέλο TOD, είναι η ιδέα των «οικισμών πεζών» (pedestrian pockets) (βλ. 

Εικόνα 21) η οποία προτάθηκε από τον Calthorpe (1989) στο βιβλίο «The Pedestrian Pocket 

Book» ως απάντηση στα νέα προάστια των Αμερικανικών μητροπόλεων. Έτσι, σύμφωνα με 

την πρόταση του Calthorpe οι οικισμοί πεζών έχουν ορθογώνιο σχήμα, αποτελούν μικρές, 

αυτόνομες, συμπαγείς, συνδεδεμένες και μεικτών χρήσεων γης κοινότητες. Στο κέντρο τους 

 
31 Οι περιφερειακοί σταθμοί είχαν περισσότερες θέσεις στάθμευσης για να διευκολύνουν τη μετεπιβίβαση από τα 

αυτοκίνητα, ενώ οι κεντρικοί σταθμοί είχαν μικρό αριθμό θέσεων. 
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χωροθετείται πάρκο και σταθμός ΜΜΜ, ενώ ο βασικός σχεδιαστικός τους στόχος είναι η 

προσβασιμότητα με ήπια μέσα μετακίνησης (π.χ. περπάτημα και ποδήλατο). Όλες οι 

δραστηριότητες χωροθετούνται κατάλληλα ώστε να απέχουν από την κατοικία μέχρι 5 λεπτά 

ή 400 μ. Αντίθετα, η κίνηση των αυτοκινήτων περιορίζεται στους περιμετρικούς δρόμους και 

επιδιώκεται η εργασία να καλύπτεται τοπικά από τις οικονομικές δραστηριότητες της 

κοινότητας.  

Εικόνα 21 Ο οικισμός πεζών του Calthorpe (Πηγή: Calthorpe, 1989) 

 

Η πόλη χωρίς αυτοκίνητα (car-free city) αποτελεί ένα αστικό μοντέλο με χαλαρή θεωρητική 

βάση καθώς δίνει μεγάλη έμφαση στον φυσικό σχεδιασμό για να αποφύγει αναφορές στις 

κοινωνικές συνθήκες και την οικονομική οργάνωση. Προτάθηκε από τον Crawford (2000) για 

να εξυπηρετήσει τα υψηλά επίπεδα ποιότητας ζωής, την αποτελεσματική χρήση των πόρων και 

την ταχεία μεταφορά ανθρώπων και αγαθών. Ο σχεδιασμός της πόλης χωρίς αυτοκίνητα 
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βασίζεται μόνο στο περπάτημα και τα ΜΜΜ (βλ. Εικόνα 22). Στόχος είναι η ικανοποίηση 

όλων των αναγκών μετακίνησης προς οποιοδήποτε προορισμό σε χρόνο που δεν ξεπερνά τη 

μία ώρα και δεν απαιτείται πάνω από μια μετεπιβίβαση. Σχεδιαστικά η πόλη χωρίς αυτοκίνητα 

έχει μέχρι 12.000 κατοίκους, έκταση 45 ha και διάμετρο 750 μ. Προτείνεται η ενισχυμένη 

προσβασιμότητα του πληθυσμού στα ΜΜΜ και το πράσινο σε χρόνο μέχρι 5 λεπτά, ενώ η 

αναλογία πρασίνου προς κτισμένο χώρο ορίζεται 4 προς 1. Τα κτήρια έχουν ύψος μέχρι 

τέσσερις ορόφους, ο συντελεστής δόμησης είναι 1.5, ο συντελεστής κάλυψης είναι 40% και οι 

δρόμοι είναι στενοί με πλάτος έως 7.5 μ. Επιπλέον, καθορίζονται αποκλειστικοί «διάδρομοι» 

που υποστηρίζουν τις γρήγορες εμπορευματικές μεταφορές, ενώ από το κέντρο της πόλης 

διέρχεται ένας μεγάλος άξονας που εξυπηρετεί τη δημόσια συγκοινωνία. Το μοντέλο αυτό 

παρά το γεγονός ότι έχει έναν ιδιαίτερα ουτοπικό χαρακτήρα για μια μητρόπολη, έχει ήδη 

αναπτυχθεί32 σε ορισμένο βαθμό από μικρούς οικισμούς ή κέντρα πόλεων τα οποία όμως 

αποτελούν κατά κύριο λόγο εξειδικευμένα τουριστικά επίκεντρα, όπως η Βενετία, το 

Ντουμπρόβνικ (Κροατία), η Ύδρα, το κέντρο της Ποντεβέντρα (Ισπανία) ή η παλιά πόλη του 

Μπιλμπάο (Casco Viejo).  

Εικόνα 22 Η πόλη χωρίς αυτοκίνητα (Πηγή: Crawford, 2000) 

 

 
32 Λίστα πόλεων και περιοχών που έχουν εκτοπίσει τα αυτοκίνητα: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_car-

free_places, Ηλ. πρόσβαση 06/12/2021 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_car-free_places
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_car-free_places
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Γίνεται σαφές, λοιπόν, ότι οι περισσότερες προσεγγίσεις της νέο-παραδοσιακής πολεοδομίας 

εστιάζουν ιδιαίτερα στη βιώσιμη κινητικότητα και ενθαρρύνουν τις συμπαγείς μητροπόλεις και 

γειτονιές με λιγότερα αυτοκίνητα και περισσότερο περπάτημα και δημόσια συγκοινωνία.  

Παρόλα αυτά, οι ερευνητές έχουν διφορούμενες απόψεις για τα αποτελέσματα και τις 

επιπτώσεις των ιδεών της νεοπαραδοσιακής πολεοδομίας. Για παράδειγμα, η έρευνα των 

Khattak & Rodriguez (2005) έδειξε ότι η εφαρμογή των αρχών σχεδιασμού της νέο-

παραδοσιακής πόλης στις ΗΠΑ μειώνει την οδήγηση με αυτοκίνητο κατά μέσο όρο κατά -14.7 

μίλια/ημέρα και αυξάνει το περπάτημα. Αντίθετα, σε άλλες έρευνες βρέθηκε να μην μειώνεται 

η εξάρτηση από το αυτοκίνητο (Dill, 2006). Επιπλέον, έχει επισημανθεί και η μικρή πρόοδος 

των νεοπαραδοσιακών περιοχών να εξισορροπήσουν την απόσταση μεταξύ κατοικίας και 

εργασίας, αφού η ενσωμάτωση της βιοτεχνίας σε αυτές είναι περιορισμένη (Trudeau and 

Malloy, 2011). Ταυτόχρονα, έχει σημειωθεί από άλλους ερευνητές ότι σε αυτές τις περιοχές 

δεν υπάρχει η επιδιωκόμενη κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των κατοίκων (Cabrera and 

Najarian, 2013). Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι η αγορά κατοικίας33 δεν είναι οικονομικά προσιτή 

(Talen, 2010) και καταγράφτηκε αύξηση του αστικού εξευγενισμού (Trudeau and Kaplan, 

2016). 

   

 
33 Τα ευρήματα της εργασίας της Talen (2010) έδειξαν ότι μόνο το 15% των κτηρίων κατοικίας της 

νεοπαραδοσιακής γειτονιάς είναι προσιτά για οικογένειες μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων. 
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2.2.3 Σύντομη ιστορική αναδρομή της αστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη 

Μετά τη δεκαετία του 1950 στον Ευρωπαϊκό αστικό χώρο ξεκινά ραγδαία πληθυσμιακή και 

εκτατική ανάπτυξη των πόλεων με σημαντική αποσυγκέντρωση της κατοικίας και της 

απασχόλησης έξω από τους παραδοσιακούς μητροπολιτικούς πυρήνες και μακριά από την 

εμβέλεια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η αστική διάχυση καταγράφεται ακόμη και σε 

αστικές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με φθίνοντα πληθυσμό (Turok and 

Mykhnenko, 2007). Ως εκ τούτου, στις μεγάλες μητροπόλεις τα όρια μεταξύ αστικού και 

αγροτικού χώρου αρχίζουν να γίνονται δυσδιάκριτα, παρατηρούνται κοινωνικό-χωρικές 

μεταβολές (Shaw et al., 2020) και η διαχείριση της εξάπλωσης αποτελεί πλέον μια σημαντική 

πρόκληση. Κυριαρχεί ο τρόπος ζωής βασισμένος στο ιδιωτικό αυτοκίνητο, την κατανάλωση 

και τη μονοκατοίκηση και ο εξωαστικός χώρος λαμβάνει πλέον νέα δυναμική.  

Μεταπολεμικά στις μητροπόλεις της κεντρικής34 και της βόρειας Ευρώπης σημειώθηκε μεγάλη 

οικονομική ανάκαμψη και παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες μετατοπίστηκαν 

αυθόρμητα από το κέντρο σε προαστιακούς κόμβους εξαιτίας χαμηλότερών αξιών γης και 

διαθεσιμότητας μεγάλων εκτάσεων (Dembski et al., 2021). Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η εξωτερική αστική ζώνη του Λονδίνου όπου σε απόσταση μέχρι 80 χλμ. από το 

κέντρο σχηματίζονται περισσότερα από 30 κέντρα απασχόλησης και οικιστικής ανάπτυξης τα 

οποία απλώνονται ακτινικά κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων και των σιδηροδρομικών 

σταθμών (Hall and Pfeiffer, 2000). Αντίστοιχα, οι νέες πόλεις και οι σύγχρονες μεταφορικές 

υποδομές που σχεδιάστηκαν στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού (Île-de-

France) οδήγησαν περισσότερο πληθυσμό35 σε εξωαστικές περιοχές και αύξησαν τα 

περιφερειακά κέντρα απασχόλησης την περίοδο 1968-2010 από 21 σε 35 (Garcia-López et al., 

2017).  

Επίσης, και στις μεγάλες πόλεις της Σουηδίας στη βόρεια Ευρώπη την περίοδο 1950-1970 η 

προαστιοποίηση και η κατασκευή γιγαντιαίων αυτοκινητοδρόμων ήταν μεγάλη. Αρκετός 

πληθυσμός της υπαίθρου μετακινήθηκε προς τις πόλεις και αρκετοί κάτοικοι των κέντρων των 

πόλεων αναζήτησαν καλύτερη ποιότητα ζωής σε εξωαστιακούς περιφερειακούς οικισμούς 

(Eraydin and Taşan-Kok, 2012). Έτσι, μετά το 1970 καταγράφτηκε αύξηση του προαστιακού 

πληθυσμού της Σουηδίας36 η οποία ήταν τρείς φορές υψηλότερη συγκριτικά με τον πληθυσμό 

των κέντρων των πόλεων (Eraydin and Taşan-Kok, 2012).  

 
34 Αναλυτικές πληροφορίες και ερμηνείες για την εξέλιξη της αστικής ανάπτυξης στις Γαλλικές, Γερμανικές, 

Αγγλικές και Ολλανδικές πόλεις προσφέρει το άρθρο των Dembski et al. (2021). 
35 Στο κεντρικό Παρίσι τη δεκαετία του 1960 και μέχρι το 2000 o συνολικός πληθυσμός μειώνεται από 2.8 εκ. άτομα 

στα 2.1 εκ., ενώ αντίθετα στα εσωτερικά και στα εξωτερικά προάστια αυξάνεται από 7.4 εκ. στα 10.3 εκ. άτομα. 
36 Σήμερα, το 60% περίπου του πληθυσμού της Στοκχόλμης, του Γκέτεμποργκ και του Μάλμε κατοικεί έξω από 

τους κεντρικούς αστικούς πυρήνες (Eraydin and Taşan-Kok, 2012: 83). 
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Συγχρόνως, η αποβιομηχάνιση και η δημιουργία αστικών κενών σε κεντρικές περιοχές των 

πόλεων της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης αποτέλεσαν αιτίες πύκνωσης37 αρκετών 

κέντρων. Η παρακμή των πόλεων και η οικονομική ύφεση των δεκαετιών 1960-1980 οδήγησε 

στην υλοποίηση μεγάλων επεμβάσεων αστικής αναγέννησης και στον μετασχηματισμό 

ορισμένων αστικών οικονομιών. Συνέπεια αυτών των σχεδίων ήταν διάφορες κοινωνικές και 

πληθυσμιακές ανακατατάξεις αλλά και η ραγδαία αλλαγή της φυσιογνωμίας των κεντρικών 

περιοχών με την προσέλκυση τριτογενών υπηρεσιών υψηλού τύπου (Couch et al., 2011).  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Βρυξέλλες όπου από τη δεκαετία του 1960 

επικρατεί ο όρος Brusselisation (Romańczyk, 2012). Με τον όρο αυτό υποδηλώνεται η 

ταχύτατη αντικατάσταση παραδοσιακών παλιών κτηρίων του κέντρου με πολυώροφους 

πύργους στο πλαίσιο της αναγέννησης της πόλης εξαιτίας της διοργάνωσης της Expo του 58. 

Αυτή η διαδικασία επεκτάθηκε και κατά τα επόμενα χρόνια με την κατασκευή επιπλέον 

πολυώροφων κτηρίων με μεγάλη χωρητικότητα γραφείων και κατοικιών, την ανάπτυξη 

υπόγειων σηράγγων και αυτοκινητοδρόμων προκειμένου να φιλοξενηθεί περισσότερος 

πληθυσμός και να καλυφθούν οι ανάγκες πολυεθνικών οργανισμών όπως η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ. 

Όλα αυτά προκάλεσαν αντιδράσεις και μάλιστα γνωστοί αρχιτέκτονες, όπως ο Leon Krier, 

διατύπωσαν την αντί-καπιταλιστική πολεοδομία ως έκφραση απόρριψης των σχεδίων του 

μοντερνισμού (Romańczyk, 2012). Από τη δεκαετία του 1990 και μετά η πόλη άλλαξε πολιτική 

και αναγνώρισε την αξία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς καθώς θέσπισε νόμο που διατηρεί 

τις ιστορικές προσόψεις των παλιών κτηρίων του κέντρου («Façadisme») (State, 2004). 

Στις μητροπόλεις της νότιας38 Ευρώπης η αστικοποίηση προηγήθηκε της βιομηχανοποίησης 

και η έντονη αποσυγκέντρωση άρχισε μετά τη δεκαετία του 1980 ως αυθόρμητη ιδιωτική 

πρωτοβουλία της λαϊκή τάξης (Leontidou et al., 1990). Η αναδιάρθρωση της αγροτικής 

οικονομίας οδήγησε πλήθος κόσμου από την ύπαιθρο στις μητροπόλεις και σε συνδυασμό με 

τα χαλαρά πλαίσια ελέγχου της δόμησης και τη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη η 

προαστιοποίηση αυξήθηκε (Leontidou et al., 1990; Tombolini et al., 2015). Ωστόσο, αυτή η 

γρήγορη και χωρίς σχεδιασμό αστική επέκταση των ευρώ-μεσογειακών πόλεων έγινε 

ομοιόμορφά σε ομόκεντρους δακτυλίους και είχε συμπαγή χαρακτηριστικά ως προς την αστική 

της μορφή (Leontidou et al., 1990).  

Ειδικότερα, στην Ισπανία τη δεκαετία του 1970 η αποσυγκέντρωση εντείνεται σε πόλεις όπως 

η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη και το Μπιλμπάο και μέχρι τη δεκαετία του 1990 τα φαινόμενο 

 
37 Αντίθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στο Ην.Βασίλειο, οι φιλελεύθερες πολιτικές και ο αστικός 

εξευγενισμός που ακολούθησε τις επεμβάσεις αστικής αναγέννησης επέτειναν την αστική διάχυση (Couch et al., 

2005). 
38 Οι μητροπόλεις στη νότια Ευρώπη, όπως στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, ξεχωρίζουν για τους 

συμπαγείς μητροπολιτικούς πυρήνες και τη διαφορετική προσέγγιση ανάπτυξης που ακολούθησαν συγκριτικά με 

τις πόλεις της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. 
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επεκτείνεται και στα προάστια της Βαλένθια, της Σεβίλλης και της Μάλαγα (Paül and Tonts, 

2005).  

Στην Ιταλία, το Μιλάνο, ως βιομηχανική αστική περιοχή, παρουσιάζει φθίνουσα πορεία του 

πληθυσμού του μεταξύ 1970 και 2000, ενώ την περίοδο 2000-2017 ο πληθυσμός του αυξάνεται 

και επεκτείνεται προς παραδοσιακές αγροτικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής της 

Λομβαρδίας (Carlucci et al., 2018). Σήμερα εντοπίζεται σημαντική ετερογένεια μεταξύ του 

βόρειου τμήματος του Μιλάνο που είναι έντονα αστικοποιημένο και ελκύει πολλές ζώνες 

εμπορίου και βιομηχανίας και του νότιου τμήματος που χαρακτηρίζεται από χαμηλής 

πυκνότητας δόμηση και αγροτικές εκτάσεις (Λαγαρίας and Σαγιάς, 2021). Στη Ρώμη η 

αποκέντρωση ξεκινά μετά το 1980, όπου στο κέντρο ο πληθυσμός μειώνεται με ετήσιο ρυθμό 

-0.2% και στα προάστια αυξάνεται κατά 1.5% το έτος (Tombolini et al., 2015). Η Ιταλική 

πρωτεύουσα χαρακτηρίζεται από χαοτική διάχυτη ανάπτυξη γύρω από το ιστορικό της κέντρο, 

με ποικίλες διάσπαρτες οικονομικές δραστηριότητες και αυθαίρετους οικισμούς (Tombolini et 

al., 2015; Λαγαρίας and Σαγιάς, 2021). 

Στην Ελλάδα οι πόλεις ακολουθούσαν από τις αρχές του 20ου αιώνα το μονοκεντρικό μοντέλο 

αστικής ανάπτυξης (Καυκαλάς, 1999). Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1980 ξεκινά η μεγάλη 

πληθυσμιακή αποσυγκέντρωση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Παρατηρείται η 

προαστιαοποίηση των περιφερειακών Δήμων από τη μεσαία κυρίως τάξη, ενώ μεγάλο μέρος 

του πληθυσμού συνεχίζει να εργάζεται στα κεντρικά πολεοδομικά συγκροτήματα (Leontidou 

et al., 1990). Οι επεκτάσεις που καταγράφονται μετά το 1980 αφορούν περίπου απόσταση έως 

20 χλμ. από το κέντρο, γεγονός το οποίο συμβάλλει στη διατήρηση αυξημένων πυκνοτήτων 

κατοικίας στις ενδοαστικές περιοχές (Τσουκαλά, 2009). Αυτές τις εξελίξεις υποβοήθησαν 

επίσης και άλλοι παράγοντες όπως η εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση από τις χώρες 

της ανατολικής Ευρώπης, η απότομη άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της ιδιοκτησίας 

αυτοκινήτων39, η ενσωμάτωση της Ελλάδας στην ΕΕ αλλά και τα Ολυμπιακά έργα υποδομής 

της δεκαετίας του 2000 (Χριστοδούλου, 2015). 

Στις μετά-σοσιαλιστικές πόλεις των χωρών της ανατολικής Ευρώπης, ο όρος προάστια ήταν 

κάτι τελείως καινούργιο και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μετάβαση τους στην ελεύθερη αγορά 

(Sheppard, 2000). Ειδικότερα, μετά το 1990 στις πόλεις της ανατολικής Ευρώπης ξεκινά η 

προαστιοποίηση της οικιστικής και εμπορικής τους ανάπτυξης καθώς πλέον παύει να υπάρχει 

κεντρικός σχεδιασμός, συλλογική ιδιοκτησία της γης, προτεραιότητα του δημοσίου 

συμφέροντος και σταθερές αξίες γης (Węcławowicz, 2016). Η επικρατούσα νέα ιδεολογία δεν 

θεωρούσε την προαστιοποίηση σημαντικό πρόβλημα αλλά ούτε είχε και τα κατάλληλα 

 
39 Ανάμεσα στο 1977 και το 1992 η ιδιοκτησία ΙΧ αυτοκινήτου ανά νοικοκυριό στην Αθήνα διπλασιάστηκε 

(Καυκαλάς, 1999). 
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εργαλεία για να τη διαχειριστεί (Węcławowicz, 2016). Συνεπώς, μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

του κέντρου των πόλεων αλλά και από την ύπαιθρο άρχισε σταδιακά να μετακινείται προς τον 

εξωαστικό χώρο των μητροπολιτικών περιοχών.  

Τα αστικά τοπία των προαστίων της ανατολικής Ευρώπης χαρακτηρίζονται πλέον από νέα 

πολυεθνικά εμπορικά, εμπορευματικά και επιχειρηματικά κέντρα τα οποία χωροθετούνται 

κοντά σε νέους μεγάλους οδικούς άξονες και διεθνείς μεταφορικές πύλες (Sýkora and 

Ourednek, 2007). Επίσης, η μείξη χαμηλών και ψηλών οικιστικών πυκνοτήτων κατοικίας στις 

άκρες των πόλεων δημιουργεί ένα ξεχωριστό τοπίο συνύπαρξης πολυώροφων πολυκατοικιών 

και παραδοσιακών μονοκατοικιών (Pichler-Milanović, 2007). Η Βαρσοβία και η Πράγα 

αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα μετεξέλιξης από παραδοσιακά βιομηχανικά κέντρα 

σε νέες οικονομίες προσανατολισμένες στον τουρισμό και το εμπόριο (Ανδρικοπούλου et al., 

2014). Ωστόσο, σε άλλες μετα-σοσιαλιστικές μητροπόλεις η οικονομική στασιμότητα οδηγεί 

τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την αναβάθμιση των υποδομών σε δεύτερη μοίρα και 

επομένως η αναγέννηση τους είναι μικρότερη. 

Εικόνα 23 Διαφημιστική πινακίδα νέων οικιστικών αναπτύξεων στα προάστια τοποθετημένη στην περιφερειακή οδό 

της Σόφια (Πηγή: Hirt, 2007) 

 

2.3 Οι Ευρωπαϊκές προκλήσεις & οι πολιτικές βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

2.3.1 Οι σύγχρονες προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή αστική κινητικότητα. 

Η Ευρώπη αποτελεί μια από τις πιο αστικοποιημένες ηπείρους και το 74.5% των πολιτών ζει 

σε αστικές περιοχές (UN, 2018). Στη βόρεια Ευρώπη καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό 

αστικού πληθυσμού με 82.2% και στην ανατολική Ευρώπη το χαμηλότερο ποσοστό με 69.6% 

(βλ. Πίνακας 3). Ωστόσο, ο ρυθμός αστικοποίησης των Ευρωπαϊκών περιοχών είναι αργός 

(European Commission and UN Habitat, 2016). Για παράδειγμα, το διάστημα 1955-1985 ο 

αστικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 14.4 ποσοστιαίες μονάδες (από 54.5% αυξήθηκε στο 
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68.9% του συνολικού πληθυσμού) και το διάστημα 1985-2015 η αύξηση που συντελέστηκε 

ήταν μόλις κατά 5% (UN, 2018). Ταυτόχρονα, η αύξηση του αστικού πληθυσμού είναι 

δυσανάλογη της αύξησης της δομημένης επιφάνειας και οι πιέσεις της αστικής διάχυσης 

μεγεθύνονται. Για παράδειγμα, την περίοδο 1975-2015 ο κτισμένος χώρος των Ευρωπαϊκών 

πόλεων αυξήθηκε κατά 80% και ο πληθυσμός κατά μόλις 5.9% (Melchiorri et al., 2018). 

Επιπρόσθετα, η έρευνα των Hennig et al. (2015) υπολογίζει ότι τα υψηλότερα επίπεδα αστικής 

διάχυσης στον Ευρωπαϊκό χώρο έχουν συντελεστεί κυρίως στις πόλεις των χωρών Benelux, 

στη δυτική Γερμανία, στις κεντρικές και νότιες περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας και κατά 

μήκος των ακτών της δυτικής Μεσογείου. Αντίθετα, η ίδια έρευνα επισημαίνει ότι η διάχυση 

είναι λιγότερο αισθητή στις Σκανδιναβικές χώρες (πλην μεγάλων μητροπολιτικών περιοχών) 

και στην ενδοχώρα της Ισπανίας. 

Πίνακας 3 Ποσοστό αστικού πληθυσμού στην Ευρώπη και τις γεωγραφικές τις περιφέρειες (Πηγή: United Nations, 

2018 ) 

Γεωγραφικό Επίπεδο 
Συνολικός Πληθυσμός (σε 

χιλιάδες κατοίκους) (2018) 

% αστικού πληθυσμού 

(2018) 

ΕΥΡΩΠΗ  742 648  74,5 

Ανατολική Ευρώπη  291 953  69,6 

Βόρεια Ευρώπη  104 762  82,2 

Νότια Ευρώπη  151 860  71,5 

Δυτική Ευρώπη  194 073  79,9 
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Εικόνα 24 Δείκτης αστικής διάχυσης (Weighted Urban Proliferation) για τις Ευρωπαϊκές περιφέρειες (NUTS2) το 

2006. Σημείωση: Η σκούρα απόχρωση απεικονίζει μεγαλύτερη ένταση διάχυσης (Πηγή: Hennig et al., 2015) 

 

Η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού πληθυσμού συγκεντρώνεται σε αστικές περιοχές μεταξύ 250 

χιλιάδων και 5 εκ. κατοίκων και η μέση πυκνότητα των Ευρωπαϊκών πόλεων είναι περίπου 

3.000 άτομα/τ.χλμ (European Commission, 2019b). Συγκεκριμένα, στο χάρτη της Εικόνα 25 

απεικονίζεται η γεωγραφική κατανομή της πυκνότητας πληθυσμού στις Ευρωπαϊκές 

περιφέρειες και παρατηρούμε τη συγκέντρωση των υψηλών τιμών κυρίως στην κεντρική 

Ευρώπη αλλά και στις σημαντικότερες μητροπολιτικές περιφέρειες 40.

 
40 Οι υψηλότερες πυκνότητες πληθυσμού (2019) σημειώνονται με φθίνουσα σειρά στις εξής πέντε περιοχές 

(NUTS3): 1) Παρίσι (20.965 κατ./τ.χλμ), 2) Κεντρικός Τομέας Αθηνών (10.446 κατ./τ.χλμ), 3) Hauts-de-Seine 

(Δυτικά προάστια Παρισιού) (9.457 κατ./τ.χλμ), 4) Βουκουρέστι (7.933 κατ./τ.χλμ) και 5) Région de Bruxelles-

Capitale (7.527 κατ./τ.χλμ). 
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Εικόνα 25 Πυκνότητα πληθυσμού (άτομα/τ.χλμ) (NUTS 3) (Πηγή: Eurostat - online data code: demo_r_d3dens) 

 

Το 2050 προβλέπεται ότι ο αστικός πληθυσμός της Ευρώπης θα αποτελεί το 83.7% του 

συνολικού πληθυσμού (European Commission, 2017). Ταυτόχρονα, το 2050 εκτιμάται ότι το 

22% των Ευρωπαίων πολιτών θα κατοικεί σε συρρικνωμένες πληθυσμιακά πόλεις (όπως για 

παράδειγμα οι μικρότερες αστικές περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας, Ισπανίας, Λετονίας, 

Λιθουανίας και Βουλγαρίας). Επιπλέον, το 36% θα ζει σε πόλεις σταθερού πληθυσμιακού 

μεγέθους και το 42% θα βρίσκεται σε πόλεις που θα αυξήσουν τον πληθυσμό τους σε μέτριο41 

και σε πολύ μεγάλο42 βαθμό (European Commission, 2017).  

 
41 Π.χ. μεταξύ 25% και 50 %, όπως στη Βιέννη, την Πράγα, τη Βουδαπέστη, το Μόναχο, τη Μπολόνια. 
42 Π.χ. πάνω από 50% αύξηση, όπως στο Λουξεμβούργο, τη Στοκχόλμη και τις Βρυξέλλες. 
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Σχετικά με τη δομημένη επιφάνεια, εκτιμάται ότι στην Ευρώπη την περίοδο 2015-2030 θα 

σημειωθεί αύξηση περισσότερο από 3%, με τις πόλεις της Ρουμανίας και του Βελγίου να 

καταγράψουν θετική ποσοστιαία μεταβολή +6%. Αντιθέτως, ορισμένες περιοχές της 

Βουλγαρίας και της Κροατίας αναμένεται να εμφανίσουν μικρή μείωση (Perpiña Castillo et al., 

2019). 

Το οικονομικό εκτόπισμα των Ευρωπαϊκών πόλεων είναι επίσης σημαντικό, αφού σε αυτές 

παράγεται το 68% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ (European Commission and UN Habitat, 2016). 

Βέβαια, οι πρωτεύουσες και οι μεγαλύτερες σε πληθυσμό πόλεις εμφανίζουν σημαντικότερα 

παραγωγικά πλεονεκτήματα (π.χ. καλύτερη συνδεσιμότητα και προσβασιμότητα με το 

εξωτερικό τους περιβάλλον) και τείνουν να προσελκύουν περισσότερο πληθυσμό, ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεγάλες επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας αλλά και συγκεκριμένες 

κοινωνικές ομάδες43 (π.χ. εργαζόμενους ενήλικες και μετανάστες) (European Commission and 

UN Habitat, 2016). Από την άλλη πλευρά, όμως, οι δημογραφικοί μετασχηματισμοί και η 

γήρανση του πληθυσμού θα επιφέρουν σοβαρές αλλαγές τόσο στην αστική οικονομία όσο και 

σε πτυχές της καθημερινής διαχείρισης των πόλεων. Οι εκτιμήσεις της Επιτροπής αναφέρουν 

ότι το 2070 ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης θα ζει οχτώ χρόνια περισσότερο (προσδόκιμο ζωής 

88.2 έτη) και αυτή η αλλαγή θα απαιτήσει σημαντικές προσαρμογές σε όλες τις αστικές 

υποδομές (European Commission, 2019b).  

Μια άλλη σημαντική αστική πρόκληση είναι η κλιματική αλλαγή44 και οι οδικές μετακινήσεις, 

καθώς οι Ευρωπαϊκές πόλεις συνεισφέρουν το 70% των εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου (GHG) (European Commission, 2019b). Ειδικά για τις οδικές μεταφορές αξίζει 

να επισημάνουμε ότι είναι υπεύθυνες για το ένα πέμπτο των συνολικών GHG στην ΕΕ 

(European Commission, 2021b), ενώ οι εκπομπές GHG εξαιτίας της χρήσης ΙΧ αυτοκινήτων 

παρουσιάζουν ανοδική πορεία από το 1990 (βλ. Γράφημα 1). Ένα ακόμη σημαντικό 

χαρακτηριστικό είναι και η τεράστια εξάρτηση των οδικών μετακινήσεων από τα ορυκτά 

καύσιμα, αφού μεταξύ της περιόδου 1990-2017 η ενεργειακή κατανάλωση αυξήθηκε από το 

52% στο 73% (EEA, 2021b). Συγχρόνως, σε αυτή την τάση θα πρέπει να προστεθεί και η 

πρόσφατη αύξηση ρεκόρ των τιμών των καυσίμων σε παν-Ευρωπαϊκό επίπεδο (βλ. Εικόνα 26) 

εξαιτίας της υψηλής εξάρτησης της Ευρώπης στις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία και του 

πολέμου στην Ουκρανία. 

 
43 Π.χ. στις πρωτεύουσες της Ευρώπης το 62% του πληθυσμού τους είναι κατά μέσο όρο στην παραγωγική ηλικία 

20-64 ετών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσοστό των μεταναστών ξεπερνάει το 20%, όπως στις Βρυξέλλες, 

το Λονδίνο, το Λουξεμβούργο, το Παρίσι, τη Στοκχόλμη και τη Βιέννη (European Commission & UN Habitat, 

2016). 
44 Στην πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (European Commission, 2021a) βρέθηκε για πρώτη φορά ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό (45%) των πολιτών θεωρεί την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά προβλήματα ως 

νούμερο ένα απειλή για το μέλλον της Ευρώπης 
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Γράφημα 1 Συνολικές εκπομπές GHG από τον τομέα των οδικών μεταφορών συνολικά και ειδικότερα από τη χρήση 

αυτοκινήτων μεταξύ 1989 και 2019 (Πηγή: European Environmental Agency GHG Data Viewer, 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer, Ηλ. Πρόσβαση 

12/12/2021) 

 

Εικόνα 26 Χάρτες μέσης τιμής βενζίνης ανά λίτρο στις χώρες της Ε.Ε-28 μεταξύ του 202 (αριστερά)1 και του 2022 

(δεξιά) (Πηγή: https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en#maps-with-the-

%E2%82%AC-prices-in-eu-countries, Ηλ. Πρόσβαση 31/3/2022) 

 

Αυτές οι τάσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις Ευρωπαϊκές πόλεις καθώς η χρήση των 

μηχανικών μέσων κυριαρχεί στα περισσότερα αστικά συστήματα. Συγκεκριμένα, ένας στους 

δύο Ευρωπαίους πολίτες έχει στην ιδιοκτησία45 του ΙΧ αυτοκίνητο, ενώ ο στόλος των 

 
45 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Stock_of_vehicles_at_regional_level&oldid 

=530287, Ηλ. Πρόσβαση 05/12/2021 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en#maps-with-the-%E2%82%AC-prices-in-eu-countries
https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en#maps-with-the-%E2%82%AC-prices-in-eu-countries
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Stock_of_vehicles_at_regional_level&oldid=530287
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Stock_of_vehicles_at_regional_level&oldid=530287
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αυτοκινήτων46 στην ΕΕ-28 την περίοδο 1990-2019 αυξήθηκε κατά 34.3% και μεταξύ +26.3% 

(Σουηδία) και 81.7% (Ρουμανία). Παράλληλα, η ιδιοκτησία ΙΧ αυτοκινήτου στην Ευρώπη 

είναι μικρότερη στις μεγάλες πόλεις και μεγαλύτερη όσο αυξάνεται το εισόδημα (Dijkstra et 

al., 2020; Fiorello et al., 2016). Σχετικά με την κατανομή των τρόπων μεταφοράς η πλειοψηφία 

των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί κυρίως το αυτοκίνητο (56%) και στα ταξίδια αυτά κατά μέσο 

όρο υπάρχουν 1.7 επιβάτες/όχημα (Fiorello et al., 2016). Συγχρόνως, το 20% χρησιμοποιεί τη 

δημόσια συγκοινωνία και το 16% τους ενεργούς τρόπους μεταφοράς (περπάτημα και 

ποδήλατο). Ειδικότερα, σε 10 από 29 Ευρωπαϊκές χώρες πάνω από το 10% και 25% των 

ανδρών και των γυναικών, αντίστοιχα, δηλώνει ότι φοβάται να περπατήσει μόνος/μόνη τη 

νύχτα (βλ. Εικόνα 27). Οι μετακινήσεις με το αυτοκίνητο κατά μέσο όρο έχουν μήκος τα 20 

χλμ., ενώ με την αστική συγκοινωνία και το περπάτημα είναι τα 13 χλμ. και τα 3 χλμ., 

αντίστοιχα (Fiorello et al., 2016). Παράλληλα, η στάθμευση και η κυκλοφοριακή συμφόρηση 

αναφέρονται ως τα σημαντικότερα βλήματα για τους οδηγούς αυτοκινήτων (Fiorello et al., 

2016). Μάλιστα, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ετησίως σπαταλούνται κατά μέσο όρο 18 

ώρες εξαιτίας του κυκλοφοριακού κορεσμού στους δρόμους των Ευρωπαϊκών πόλεων 

(European Commission, 2019b), ενώ το οικονομικό κόστος των κυκλοφοριακών προβλημάτων 

στις πόλεις της Ε.Ε. ανέρχεται σε 270 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως 47. Από την άλλη πλευρά, 

η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της δημόσιας συγκοινωνίας αναφέρεται ως λύση 

στα προβλήματα του κυκλοφοριακού κορεσμού καθώς αποτελεί σημαντικό κίνητρο για 

αλλαγή του τρόπου μεταφοράς στις μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις (Dijkstra et al., 2020; Fiorello 

et al., 2016) και συγχρόνως αποτελεί απαίτηση των Ευρωπαίων πολιτών από τους δημάρχους 

σε ποσοστό 68% (Clean Cities Campaign, 2021) (βλ.Εικόνα 28). Επιπρόσθετα, σε έρευνα της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων48 βρέθηκε ότι το 64% των Ευρωπαίων49 πολιτών δηλώνει 

ότι θα επέλεγε τη μετακίνηση με τη δημόσια συγκοινωνία αντί της οδήγησης ιδιωτικού μέσου 

προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης (βλ. Εικόνα 29). 

Σημαντικές είναι επίσης και οι επιπτώσεις εξαιτίας της κακής ποιότητας του αέρα των πόλεων. 

Το 84% του αστικού πληθυσμού είναι εκτεθειμένο σε επίπεδα αιωρούμενων μικροσωματιδίων 

(PM2.5) τα οποία ξεπερνούν το ανώτατο όριο του Π.Ο.Υ., ενώ η μείωση των επιβλαβών 

αερολυμάτων (PM2.5) θα μπορούσε να αποτρέψει έως και 125.000 ετήσιους προώρους 

θανάτους (Khomenko et al., 2021). Χωρικά παρατηρείται ότι οι πόλεις του Ιταλικού βορρά και 

της ανατολικής Ευρώπης (π.χ. Πολωνία, Τσεχία) συγκεντρώνουν ορισμένες από τις 

 
46 Δείκτης EUROSTAT [ROAD_EQS_CARMOT] – Passenger cars, by type of motor energy and size of engine  
47 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_en, 

Ηλ. πρόσβαση 05/12/2021 
48  https://www.eib.org/en/surveys/2nd-climate-survey/new-years-resolutions.htm, Ηλ. Πρόσβαση 05/12/2021 
49 Σημαντικό είναι επίσης να υπογραμμιστεί ότι στις περισσότερες χώρες της ανατολικής Ευρώπης, στην Ισπανία 

και στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 70%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Κίνα είναι 93% και στις Η.Π.Α 

αγγίζει το 49%. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ROAD_EQS_CARMOT__custom_1788685/default/table?lang=en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_en
https://www.eib.org/en/surveys/2nd-climate-survey/new-years-resolutions.htm
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υψηλότερες ετήσιες συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων PM2.5, ενώ άλλοι ρύποι, όπως το NO2, 

καταγράφουν πολύ υψηλές τιμές σε μεγάλες πόλεις της νότιας και της Δυτικής Ευρώπης 

(Khomenko et al., 2021). Επιπλέον, η έρευνα των de Bruyn & de Vries, (2020) σε 432 

Ευρωπαϊκές πόλεις έδειξε ότι κατά μέσο όρο οι Ευρωπαίοι πολίτες πληρώνουν εξαιτίας της 

ρύπανσης του αέρα 1.278 ευρώ/έτος σε έμμεσες και άμεσες υγειονομικές δαπάνες, ενώ το 

μέγεθος της πόλης και ο αριθμός των αυτοκινήτων50 τείνουν να αυξάνουν αυτές τις δαπάνες. 

Για παράδειγμα, στο Λονδίνο το 2018 η ρύπανση κόστισε 11.38 δις. ευρώ και ακολουθούν το 

Βουκουρέστι και το Βερολίνο με δαπάνες αξίας 6.35 δις ευρώ και 5.24 δις ευρώ, αντίστοιχα 

(de Bruyn and de Vries, 2020).  

Εικόνα 27 Ποσοστό αισθήματος ανασφάλειας για περπάτημα τη νύχτα ανά φύλλο (2018/2019) (Πηγή: ESS Round 9 

Data file edition 3.1. : European Social Survey) 

 

 

 

 

 

 

 
50 Στην έρευνα του CE Delft (2018) βρέθηκε ότι 1% αύξηση του αριθμού των οχημάτων μιας πόλης οδηγεί σε 

αύξηση 0.5% του κοινωνικού κόστους εξαιτίας της ρύπανσης του αέρα. 
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Εικόνα 28 Αποτελέσματα έρευνας CleanCities για τις απαιτήσεις των πολιτών από τους δημάρχους στην μετα-covid 

εποχή (Πηγή: Clean Cities Campaign, 2021) 

 

Εικόνα 29 Αποτελέσματα έρευνας αντιλήψεων για την κλιματική αλλαγή και τη δημόσια συγκοινωνία από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το 2019 (Πηγή: https://www.eib.org/en/surveys/2nd-climate-survey/new-years-

resolutions.htm, Ηλ. Πρόσβαση 05/12/2021) 

 

Ένα άλλο ζήτημα στο αντικείμενο της αστικής κινητικότητας είναι και τα τροχαία ατυχήματα. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία της Ε.Ε. για το 2018 δείχνουν ότι το 40% των θυμάτων51 στις πόλεις 

είναι πεζοί και το 12% είναι ποδηλάτες (βλ. Γράφημα 2). Ταυτόχρονα, η ανάλυση της 

διαχρονικής τάσης την περίοδο 2010-2018 δείχνει αύξηση των νεκρών στους χρήστες του 

ποδηλάτου κατά 1% και μείωση των θυμάτων πεζών κατά 18% 52.  

 
51 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1004, Ηλ. Πρόσβαση 06/12/2021 
52 Εντούτοις, η μείωση αυτή ήταν μικρότερη από τη συνολική μείωση των θυμάτων που σημειώθηκε την ίδια 

περίοδο αναφοράς και ήταν της τάξης του 21%. 

https://www.eib.org/en/surveys/2nd-climate-survey/new-years-resolutions.htm
https://www.eib.org/en/surveys/2nd-climate-survey/new-years-resolutions.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1004
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Καταλυτικά, λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι οι Ευρωπαϊκές πόλεις εμφανίζουν σοβαρές 

προκλήσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα τους και την ευημερία των κατοίκων. Πολλές από 

αυτές είναι κοινές και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα της αστικής κινητικότητας. 

Για παράδειγμα, οι επιπτώσεις της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, αν και δεν είναι ίδιες παντού, 

είναι πολύπλοκες και δημιουργούν πιεστικές ανάγκες για την αντιμετώπιση τους. Συνεπώς, 

χρειάζονται μετασχηματιστικές λύσεις που θα βελτιώνουν τους δημόσιους χώρους και τη 

δημόσια συγκοινωνία, θα ενθαρρύνουν το ασφαλές περπάτημα και το ποδήλατο και θα 

παρέχουν συνολικά πιο αξιοβίωτες, προσπελάσιμες και υγιείς γειτονιές προς όλους. Στην 

επόμενη ενότητα θα εξετάσουμε τις πολιτικές παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα 

τελευταία χρόνια από την πλευρά της Ε.Ε. προς την κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας. 

Γράφημα 2 Κατανομή θυμάτων από τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές περιοχές της Ε.Ε ανά μέσο 

μεταφοράς (Πηγή: European Commission, 2020) 

 

2.3.2 Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιώσιμη κινητικότητα. 

Ιστορικά οι Ευρωπαϊκές πολιτικές δεν εστίαζαν ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των αστικών 

προβλημάτων και οι λόγοι που συνέβη αυτό ήταν δύο. Πρώτον, δεν υπάρχει κοινή αστική 

πολιτική και δεύτερον η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πεδίο της πολεοδομίας 

και της αστικής κινητικότητας (Halpern, 2014) είναι περιορισμένη εξαιτίας της αρχής της 

επικουρικότητας53 (άρθρο 5 Συνθήκης για την Ε.Ε) (Cavoli, 2015; Stead, 2015).  

Από την άλλη πλευρά όμως η Ε.Ε. έχει καθιερώσει κοινή πολιτική για τις μεταφορές που 

αποσκοπεί στη δημιουργία μιας κοινής και ελεύθερης αγοράς. Η κοινή πολιτική σε αυτό το 

πεδίο χρονολογείται από τη συνθήκη της Ρώμης το 1957 και αργότερα ενισχύεται με τη 

συνθήκη για την Ε.Ε. το 1992 αφού προστίθενται και επιπλέον χαρακτηριστικά που επιδιώκουν 

 
53 Η αρχή της επικουρικότητας καθιερώνεται στη Συνθήκη για την Ε.Ε και αποσκοπεί να διασφαλίσει τη λήψη 

αποφάσεων όσο το δυνατό πλησιέστερα στους πολίτες. 
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την αυξημένη προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και τις υποδομές. Μάλιστα, στη 

συνθήκη της Ε.Ε. καθιερώνεται επισήμως το μεγαλύτερο παγκοσμίως πρόγραμμα μεταφορικής 

υποδομής (π.χ. αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικά έργα κ.α.) (Balanya et 

al., 2003), με το ακρωνύμιο TEN-T (Trans-European Transport Network), το οποίο επιδιώκει 

την αναβάθμιση των μεταφορικών συστημάτων σε ένα πλαίσιο διασύνδεσης των κρατών 

μελών και της προώθησης της ενιαίας εσωτερικής αγοράς (Stead, 2015). Στη συνέχεια, 

ακολουθεί η συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997 με την οποία ενισχύονται οι δικαιοδοσίες της 

Ευρωβουλής ώστε να παράγονται περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές για τις 

μεταφορές (Lyons, 2000). Το 2007 υπογράφεται η συνθήκη της Λισαβόνας με την οποία 

προωθούνται περισσότερες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των 

ζητημάτων της ενέργειας στις μεταφορές. Μολαταύτα, όλες αυτές οι κρίσιμες συνθήκες της 

Ευρώπης προσδιορίζουν γενικούς στόχους και κατευθύνσεις, ενώ τα ζητήματα της βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας έχουν σχεδόν περιθωριακό ρόλο εξαιτίας των περιορισμών της αρχής 

της επικουρικότητας (Atkinson, 2010). Για αυτόν τον λόγο οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής για 

τις αστικές μετακινήσεις είχαν έναν ήπιο χαρακτήρα (soft policies) δράσης και προωθήθηκαν 

μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία, ανακοινώσεις και κατευθυντήρια πλαίσια που θα δούμε 

αναλυτικότερα παρακάτω.  

Το ενδιαφέρον της Ε.Ε. για το θέμα της αστικής κινητικότητας ξεκινά περίπου στο τέλος της 

δεκαετίας του 1980 και από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα καταγράφονται περισσότεροι από 

60 Ευρωπαϊκοί νόμοι για τις μεταφορές, το περιβάλλον και το κλίμα οι οποίοι είχαν έμμεσες 

επιπτώσεις στις αστικές μεταφορές και τη βιωσιμότητα (Cavoli, 2015).  

Αρχικά, το 1988 υιοθετείται από το Ευρωκοινοβούλιο ο «Ευρωπαϊκός χάρτης για τα 

δικαιώματα των πεζών» 54 ο οποίος περιλάμβανε και καθόριζε τα εξής:  

i. ο πεζός δικαιούται ένα υγιεινό περιβάλλον για καλύτερη διαβίωση,  

ii. ο πεζός δικαιούται μια πόλη που δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της αυτοκίνησης 

και παρέχει σε κοντινή απόσταση (πεζή ή με ποδήλατο) τις απαραίτητες 

δραστηριότητες και υπηρεσίες, 

iii. τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) θα πρέπει να ζουν 

σε μέρη όπου ενθαρρύνεται η κοινωνική τους δραστηριότητα και η 

αλληλεπίδραση,  

iv. θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η ελεύθερη κινητικότητα των 

ΑμεΑ,  

 
54https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=246cdcd3-0c1b-4056-9573-

115f2eb986b3&groupId=7294824 (Ηλ. Πρόσβαση 02/11/2021)  

https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=246cdcd3-0c1b-4056-9573-115f2eb986b3&groupId=7294824
https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=246cdcd3-0c1b-4056-9573-115f2eb986b3&groupId=7294824
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v. θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια για την ένταξη των πεζών σε περιοχές που 

ικανοποιούν τις ανάγκες τους και οι οποίες εντάσσονται αρμονικά στην 

υπόλοιπη πόλη,  

vi. οι πεζοί δικαιούνται προστασία από την ηχορύπανση, έχουν ανάγκη από ΜΜΜ 

που χρησιμοποιούν καθαρή ενέργεια, χρειάζονται πράσινους χώρους, 

προστασία από την επιθετική οδήγηση, ειδική υποδομή υποστήριξης των 

κινήσεων των ΑμεΑ, κατάλληλη οδική υποδομή για ασφαλή και άνετο 

περπάτημα,  

vii. απαιτούνται εκτεταμένα δίκτυα ΜΜΜ για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, 

ανάπτυξη υποδομής κίνησης του ποδηλάτου, ορθολογική ανάπτυξη θέσεων 

στάθμευσης με τρόπο που δεν εμποδίζεται η κίνηση των πεζών και επιτρέπεται 

η εξερεύνηση του δημόσιου χώρου, και τέλος 

viii. κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχει ενημέρωση των 

πολιτών για τα δικαιώματα των πεζών η οποία θα πρέπει να ξεκινά από το 

σχολείο και την παιδική ηλικία. 

Το 1990 η Επιτροπή εξέδωσε την Πράσινη55 Βίβλο για τον αστικό χώρο με τίτλο «GREEN 

PAPER on the Urban Environment» (COM/1990/0218) με την οποία για πρώτη φορά 

συζητήθηκε μια Ευρωπαϊκή δράση αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων των 

πόλεων. Στην Πράσινη αυτή Βίβλο η Επιτροπή επιδίωξε να υπογραμμίσει την ανάγκη 

περιορισμού του αυτοκινήτου στις πόλεις και να προωθήσει αστικές επεμβάσεις ανάπλασης 

και ανάμειξης των χρήσεων γης με στόχο τη διευκόλυνση της ήπιας αστικής μετακίνησης. 

Τo 1992 ανακοινώθηκε από την Επιτροπή η Πράσινη Βίβλος με τίτλο «GREEN PAPER on the 

impact of Transport on the Environment - A Community strategy for "sustainable mobility"» 

(COM/92/46) που αποσκοπούσε στη διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τον 

περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης, την αντιμετώπιση της ρύπανσης του αέρα, του 

θορύβου, της οπτικής όχλησης κ.α. (Eriksen, 1992).  

To 1995 δημοσιεύθηκε η Πράσινη Βίβλος (European Commission, 1996) για τα Δίκτυα των 

πολιτών (GREEN PAPER - The citizen’s network: Fulfilling the potential of public passenger 

transport in Europe) και η οποία έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των συνδυασμένων 

μετακινήσεων, στη βελτίωση της δημόσιας συγκοινωνίας και στην προώθηση ελκυστικών 

δικτύων υποστήριξης της ενεργής κινητικότητας στα κέντρα των πόλεων. 

 
55 «Οι πράσινες βίβλοι είναι έγγραφα που δημοσιεύονται από την Επιτροπή και τα οποία αποσκοπούν στην προώθηση 

του προβληματισμού σε επίπεδο ΕΕ επί συγκεκριμένου θέματος. Στο πλαίσιο αυτό, καλούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να 

συμμετάσχουν σε μια διαδικασία διαβούλευσης και συζήτησης στη βάση των προτάσεων που διατυπώνουν. Οι πράσινες 

βίβλοι αποτελούν ενίοτε την αφετηρία νομοθετικών εξελίξεων που στη συνέχεια εκτίθενται στις λευκές βίβλους». 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:green_paper, Ηλ. Πρόσβαση 05/12/2021) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:green_paper
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Η Επιτροπή το 1995 ανακοίνωσε και δεύτερη Πράσινη Βίβλο (COM/95/691) για το κόστος και 

την τιμολόγηση των μεταφορών (GREEN PAPER - Towards fair and efficient pricing in 

transport). Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η δικαιότερη και πιο αποτελεσματική 

κοστολόγηση της χρήσης του αυτοκινήτου με βάση κριτήρια που σχετίζονται με τη συντήρηση 

και τη χρήση του οδικού δικτύου αλλά και τις άμεσες και τις έμμεσες επιπτώσεις που 

δημιουργούνται σε διάφορους τομείς από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Στην ανακοίνωση 

γίνεται αναφορά και στην υιοθέτηση μέτρων όπως τα αστικά διόδια ή στη διαφορετική 

τιμολόγηση των καυσίμων ανάλογα με την ποιότητα τους. 

Το 1997 η Επιτροπή ανακοίνωσε την Αστική της Ατζέντα (COM/97/197) με τίτλο «Προς ένα 

πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Με αυτή την πρωτοβουλία 

προωθούνται γενικές κατευθύνσεις αντιμετώπισης των κοινών αστικών και περιφερειακών 

προβλημάτων της Ευρώπης μέσα από τη χρήση υφιστάμενων μέσων και συνεργασιών σε 

εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. 

Τη δεκαετία του 2000 δημιουργήθηκε η Γενική Γραμματεία για την Ενέργεια και τις 

Μεταφορές (DG Energy & Transport) και το γεγονός αυτό σηματοδότησε το επίσημο 

ενδιαφέρον της Επιτροπής για τις αστικές μετακινήσεις. 

Το 2001 η Επιτροπή ανέλαβε πολιτική δράση και εξέδωσε τη Λευκή56 Βίβλο με τίτλο «Η 

ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών» 

(COM/2001/0370) επισημαίνοντας με έμμεσο τρόπο την ανάγκη να περιοριστούν οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αστικών μετακινήσεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011). Σε 

αυτή τη Λευκή Βίβλο η Επιτροπή αποφεύγει ρητές αναφορές στη βιώσιμη αστική κινητικότητα 

και υπογραμμίζει σε διάφορα σημεία την ανάγκη για πρωτοβουλίες που γενικά στοχεύουν στη 

βιώσιμη ανάπτυξη (Stead, 2015). Παρόλα αυτά, μια ενδιάμεση αξιολόγηση των επιτευγμάτων 

της έδειξε ότι η κεντρική προτεραιότητα της ήταν τελικά η οικονομική μεγέθυνση και όχι η 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα των μεταφορών (Stead, 2006).  

Αργότερα, το 2007 η Επιτροπή αφιέρωσε μια ειδική ενότητα για τη μείωση των εκπομπών των 

μεταφορών στην ανακοίνωση (COM/2007/2) της με τίτλο «Περιορισμός της αλλαγής του 

κλίματος του πλανήτη σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου. Η πορεία προς το 

2020 και μετέπειτα». Επιπλέον, το 2007 η Επιτροπή δημοσίευσε την Πράσινη Βίβλο 

(COM/2007/551) για τις αστικές μεταφορές (Towards a new culture for urban mobility) και 

υποστήριξε με άμεσο τρόπο την προώθηση της ενεργής κινητικότητας στις πόλεις και την 

αξιοποίηση λύσεων που μειώνουν την εξάρτηση των κατοίκων των πόλεων από το αυτοκίνητο. 

 
56 «Οι λευκές βίβλοι που εκδίδονται από την Επιτροπή είναι έγγραφα που περιλαμβάνουν προτάσεις δράσης της ΕΕ 

σε συγκεκριμένους τομείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν προέκταση των πράσινων βίβλων, σκοπός των οποίων 

είναι η έναρξη διαδικασίας διαβουλεύσεων σε επίπεδο ΕΕ». (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:white_paper, Ηλ. Πρόσβαση 05/12/2021) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:white_paper
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:white_paper
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Προτάθηκε η εξεύρεση ολοκληρωμένων δράσεων κινητικότητας οι οποίες θα στοχεύουν σε 

πόλεις ελεύθερης κυκλοφοριακής ροής, πιο πράσινες και ασφαλείς, με πιο έξυπνες, καινοτόμες 

και προσβάσιμες υποδομές αστικής συγκοινωνίας.  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξειδίκευσε τις προτάσεις της και το 2009 πρότεινε το Σχέδιο 

Δράσης για την αστική κινητικότητα (COM/2009/490) το οποίο καθόριζε 20 στόχους σε έξι 

θεματικά πεδία 57. Αργότερα αυτές οι πρωτοβουλίες της επιτροπής πήραν τη μορφή 

επενδύσεων, δράσεων ευαισθητοποίησης και οδηγιών οι οποίες επέφεραν ορισμένα σημαντικά 

αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη, οι οδηγίες του 200858 (2008/50/ΕΚ) και αργότερα του 

201659 (2016/2284) για την ποιότητα του αέρα και την ατμοσφαιρική ρύπανση συνέβαλαν στην 

επιτάχυνση της εφαρμογής πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας από αρκετές περιοχές σε τοπικό 

επίπεδο (European Parliament, 2021). 

To 2010 η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Ενέργειας (DG Transport & Energy) διασπάται 

και δημιουργείται η αυτόνομη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (DG MOVE). 

Το 2010 η Επιτροπή διαμόρφωσε τη δεκαετή στρατηγική Europe2020 η οποία επιδίωξε την 

έξυπνη, βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη. Η πρωτοβουλία αυτή περιλάμβανε πέντε 

άξονες και ένας εξ αυτών αφορούσε την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή και 

την ενέργεια. Συγκεκριμένα, ορίστηκε η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 

20%, η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 20% και η αύξηση της παραγωγής 

ενέργειας από ΑΠΕ κατά 20%. Παρόλα αυτά, το διάστημα 2010-2018 οι περισσότερες χώρες 

της Ε.Ε βρέθηκαν να δυσκολεύονται αρκετά στην επίτευξη των στόχων για τη βιωσιμότητα 

(Becker et al., 2020). Για παράδειγμα, καμία χώρα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον 

Ευρωπαϊκό ή Εθνικό στόχο μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου (Becker et al., 2020). 

Επιπλέον, η άτυπη σύνοδος των υπουργών για θέματα αστικού χώρου το 2010 οδήγησε στη 

διακήρυξη του Τολέδο60 η οποία υπογράμμισε τον αναβαθμισμένο ρόλο των πόλεων στην 

εξέλιξη της στρατηγικής Europe2020 και εστίασε στην υιοθέτηση ολοκληρωμένων 

προσεγγίσεων αστικής ανάπτυξης κατά την υλοποίηση παρεμβάσεων αστικής αναγέννησης. 

Το 2011 δημοσιεύτηκε η Λευκή Βίβλος με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό 

Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» 

(COM/2011/144) και με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011) αναγνώρισε την 

 
57 α) προώθηση ολοκληρωμένων πολιτικών, β) έμφαση στους πολίτες, γ) πράσινες αστικές μεταφορές, δ) ενίσχυση 

χρηματοδοτήσεων, ε) διάχυση γνώσης, δεδομένων και καλών πρακτικών, ζ) βελτιστοποίηση συστημάτων αστικής 

κινητικότητας 
58 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=en, (Ηλ. πρόσβαση 

02/11/2021) 
59 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2284&from=EN, (Ηλ. πρόσβαση 

02/11/2021) 
60 https://www.ccre.org/docs/2010_06_04_toledo_declaration_final.pdf, (Ηλ. πρόσβαση 02/11/2021)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2284&from=EN
https://www.ccre.org/docs/2010_06_04_toledo_declaration_final.pdf
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αστική κινητικότητα ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής της για τις μεταφορές. 

Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή ανακοίνωσε ορισμένους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς 

στόχους, όπως τη μείωση στο μισό των συμβατικών οχημάτων στις πόλεις και τις καθαρές 

αστικές εμπορευματικές μεταφορές (city logistics) το έτος 2030. Βέβαια, και στις δύο Λευκές 

Βίβλους του 2001 και 2011 η Επιτροπή περιορίζονταν από την αρχή της επικουρικότητας και 

έτσι ακολούθησε μια τεχνο-οικονομική προσέγγιση η οποία δεν καθόριζε μια ξεκάθαρη 

στόχευση που θα ελαττώνει την αυξανόμενη ζήτηση για αστικές μετακινήσεις (Stead, 2015). 

Ακολούθησε το 2013 η ανακοίνωση (COM/2013/913) της Επιτροπής για το Πακέτο Αστικής 

Κινητικότητας (Urban Mobility Package) το οποίο περιλάμβανε κατευθυντήριες οδηγίες για 

την υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και καλούσε τις πόλεις 

για άμεση αλλαγή-τομή στον σχεδιασμό των αστικών μεταφορών και την υιοθέτηση 

προσεγγίσεων που έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο. Επιπλέον, η ανακοίνωση αυτή 

σύνδεσε για πρώτη φορά τις χρηματοδοτήσεις της περιόδου 2014-2020 με την ετοιμότητα των 

αστικών περιοχών να εφαρμόζουν δράσεις και σχέδια βιώσιμης κινητικότητας, ενώ αργότερα 

η αποτελεσματικότητα αυτής της ανακοίνωσης αποδείχθηκε μη ικανοποιητική. Παραδείγματος 

χάρη, τον Αύγουστο του 2020 το Ευρωπαϊκό αστικό παρατηρητήριο για τις μεταφορές eltis 61 

κατέγραψε στην Ε.Ε μόνο 830 ολοκληρωμένα ΣΒΑΚ και περισσότερα από 100 σχέδια που 

βρισκόταν σε στάδιο εκπόνησης (Werland, 2020).  

Το 2017 δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση της Επιτροπής (COM/2017/283) με τίτλο «Θεματολόγιο 

για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για 

όλους» η οποία στόχευε στην ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων, τη μείωση της 

χρήσης ρυπογόνων οχημάτων και τέλος αναγνώριζε τον ηγετικό και παγκόσμιο ρόλο της 

Ευρώπης στη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα. Ακόμη, στην άτυπη σύνοδο62 

των υπουργών μεταφορών στη Βαλέτα το 2017 καθορίστηκε ο στόχος μείωσης κατά 50% των 

θυμάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα έως το 2030 και 

εξειδικεύτηκαν σχετικές παρεμβάσεις και δείκτες παρακολούθησης για την οδική ασφάλεια 

στην Ευρώπη (European Commission, 2020b). 

Η Επιτροπή το 2018 προχώρησε στην ανακοίνωση (COM/2018/283) με τίτλο «Οδεύοντας προς 

την αυτοματοποιημένη κινητικότητα: Μια στρατηγική της ΕΕ για την κινητικότητα του 

μέλλοντος» με στόχο να διατυπώσει το όραμα της αναφορικά με την αξιοποίηση της 

κινητικότητας χωρίς οδηγό τόσο σε αυτοκίνητα και φορτηγά όσο και στα οχήματα των 

δημόσιων μεταφορών. Με την ανακοίνωση αυτή η Επιτροπή επιδιώκει την επιμέρους 

 
61 https://www.eltis.org/, Ηλ. Πρόσβαση 04/11/2021  
62 Council conclusions on road safety - endorsing the Valletta Declaration of March 2017 - Council conclusions (8 

June 2017), https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9994-2017-INIT/en/pdf, Ηλ. Πρόσβαση 04/12/2021 

https://www.eltis.org/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9994-2017-INIT/en/pdf


Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

72 

 

πραγμάτωση των στόχων της για μηδενικό αριθμό θανάτων από τροχαία ατυχήματα το 2050 

και τον περιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία. 

Το 2019 η Επιτροπή εισήγαγε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM/2019/640) που 

αποσκοπεί στην ανάδειξη της Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρο το 2050. Με τη 

συμφωνία αυτή ορίζεται ο στόχος της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ για 

το 2030 κατά 50% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Η συμφωνία αυτή επίσης περιλαμβάνει 

δράσεις για το κλίμα, την ενέργεια, τη γεωργία, την οικονομία, το περιβάλλον, τους ωκεανούς, 

τον τουρισμό, την περιφερειακή ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία και φυσικά τις 

μεταφορές.  

Σχετικά με τις μεταφορές η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία περιορίζεται στην προώθηση 

μεγάλων έργων υποδομής ζωτικής σημασίας που υποστηρίζουν τη δέσμευση της Ευρώπης για 

τη μείωση έως το 2050 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον κλάδο των μεταφορών 

κατά 90%. Η Επιτροπή προωθεί έντονα τις πολυτροπικές μετακινήσεις, τα έξυπνα συστήματα 

και τις λύσεις κινητικότητας ως υπηρεσία (MaaS), τη δίκαιη φορολόγηση των αεροπορικών 

και ναυτιλιακών μεταφορών με βάση τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον και 

τέλος την καθαρή ενέργεια και τα εναλλακτικά καύσιμα. Εντύπωση προκαλεί, όμως, το 

γεγονός ότι απουσιάζει η αστική διάσταση καθώς το 23% των συνολικών εκπομπών CO2 της 

Ε.Ε. από τον κλάδο των μεταφορών οφείλεται στις αστικές μετακινήσεις (EEA, 2020). 

Το 2020 η Επιτροπή δημοσίευσε τη «Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα – οι 

ευρωπαϊκές μεταφορές σε τροχιά μέλλοντος» (COM/2020/789) που στοχεύει στην ανάπτυξη 

πράσινων, έξυπνων και προσιτών μετακινήσεων. Ειδικότερα, η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει 

82 δράσεις και ορισμένους φιλόδοξους στόχους, όπως η δημιουργία 100 κλιματικά ουδέτερων 

πόλεων μέχρι το 2030, η καθιέρωση οχημάτων (π.χ. αυτοκίνητα, λεωφορεία κτλ.) μηδενικών 

ρύπων μέχρι το 2050, ο διπλασιασμός μέσα στα επόμενα 10 χρόνια των μέσων σταθερής 

τροχιάς και της ποδηλατικής υποδομής και τέλος η επίτευξη του στόχου για μηδενικά θύματα 

από τροχαία ατυχήματα το 2050.  

Στο τέλος του 2021 η Επιτροπή ανακοίνωσε το νέο Πλαίσιο για την Αστική Κινητικότητα 

(COM/2021/811) (The New EU Urban Mobility Framework) προκειμένου να εξειδικεύσει τους 

στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής για την έξυπνη και τη 

βιώσιμη κινητικότητα (COM/2020/789). Με το νέο πλαίσιο η Επιτροπή καθοδηγεί τοπικές 

δράσεις για τη βιωσιμότητα των μετακινήσεων και προτείνει αποτελεσματικότερη και πιο 

ποιοτική δημόσια συγκοινωνία, αύξηση της ελκυστικότητας και της άνεσης του περπατήματος 

και της ποδηλασίας, μηδενικών ρύπων συστήματα αστικής εφοδιαστικής, ανάπτυξη κόμβων 

πολυτροπικότητας, εκσυγχρονισμό σταθμών ΜΜΜ, αύξηση χώρων park-&-ride και 

εξοπλισμό αυτών με φορτιστές ηλεκτρικής ενέργειας και ενίσχυση των υπηρεσιών 
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μετακίνησης κατά παραγγελία (on demand). Τέλος, ενθαρρύνεται ιδιαίτερα και η δημιουργία 

προγράμματος υποστήριξης των κρατών μελών για τη συλλογή ομοιογενών δεδομένων 

σχετικά με την κινητικότητα63 και με στόχο την ανάπτυξη ενός ενιαίου μηχανισμού 

παρακολούθησης της προόδου των πόλεων και των περιφερειών. 

Σχετικά με τη χρηματοδότηση των δράσεων και των έργων αστικής κινητικότητας τις 

τελευταίες τρείς δεκαετίες η Επιτροπή είχε έντονη δραστηριότητα. Τη δεκαετία του 1990 οι 

Ευρωπαϊκές δράσεις για τις αστικές μεταφορές χρηματοδοτήθηκαν έμμεσα από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη αλλά και το πρόγραμμα 

αστικών αναπλάσεων URBAN. Μετά το 2007 συνεχίστηκε η χρηματοδότηση αρκετών 

ερευνητικών έργων αστικής κινητικότητας μέσα από τα διάφορα Προγράμματα Πλαίσια αλλά 

και το πρόγραμμα HORIZON-2020 (Lozzi et al., 2018). Αδιαμφησβήτητα σημαντική ήταν και 

η συμβολή του προγράμματος CIVITAS - Clean and Better Transport in Cities το οποίο από 

το 2001 συγχρηματοδοτεί καινοτόμες πολιτικές αστικής κινητικότητας στις Ευρωπαϊκές 

πόλεις. Με το CIVITAS η Επιτροπή θέλησε να δείξει ότι δεν προωθεί μόνο ερευνητικά έργα 

στον τομέα των αστικών μεταφορών αλλά πρωτίστως έχει τη βούληση να εφαρμόσει στην 

πράξη πρότυπες λύσεις βιώσιμης κινητικότητας. Μάλιστα, η έρευνα της Cavoli (2015) έδειξε 

ότι το CIVITAS χρησιμοποιήθηκε από αρκετές πόλεις ως μέσο για την εφαρμογή 

ριζοσπαστικών έργων που χωρίς την επένδυση του προγράμματος δεν θα υπήρχε η πολιτική 

βούληση να εδραιωθούν σημαντικές λύσεις κινητικότητας.  

Μια άλλη κρίσιμη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκή Επιτροπής ήταν η αύξηση64 της 

χρηματοδότησης για περισσότερα έργα υποδομής που βελτιώνουν τις αστικές μετακινήσεις και 

προωθούν την ήπια κινητικότητα. Για παράδειγμα, η έρευνα των Tomassini et al. (2016) 

αξιολόγησε 525 έργα από 140 πόλεις και έδειξε ότι την περίοδο 2002-2013 η χρηματοδοτική 

υποστήριξη της Ε.Ε. για τον εκσυγχρονισμό των αστικών μεταφορών δημιούργησε σημαντική 

πρόσθετη αξία σε αρκετές μεσαίες και μικρές πόλεις της Ευρώπης. Αντίθετα, όμως, άλλοι 

ερευνητές υποστήριξαν ότι η πολιτική συνοχής της Ε.Ε. χρηματοδότησε συγχρόνως και έργα 

που δεν προωθούσαν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα αλλά ενθάρρυναν τον αυτοκινητο-

κεντρικό χωρικό σχεδιασμό και την ανορθολογική ανάπτυξη εκτεταμένων αστικών 

αυτοκινητοδρόμων (Akerman et al., 2000). 

Το European Court of Auditors (2020) αξιολογώντας την αποδοτικότητα των 

χρηματοδοτήσεων της Επιτροπής στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας κατά την περίοδο 

 
63 Ως παράδειγμα προτείνεται η βελτιστοποίηση του πλαισίου αξιολόγησης SUMI (Sustainable Urban Mobility 

Indicators) που περιλαμβάνει 19 τυποποιημένους δείκτες αστικής κινητικότητας 

(https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport-urban-transport/sumi_en, Ηλ. Πρόσβαση 

15/12/2021) 
64 Το Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και Επενδυτικό Ταμείο αύξησε τον προϋπολογισμό για τις αστικές μεταφορές από 

11.2 δις ευρώ την περίοδο 2007-2013 σε 16.3 δις ευρώ την περίοδο 2014-2020 (European Court of Auditors, 2020). 

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport-urban-transport/sumi_en
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2014-2010, δημοσίευσε μια ενδιαφέρουσα ειδική έκθεση στην οποία καταγράφτηκε η 

αποτυχία του Πακέτου Αστικής Κινητικότητας της ΕΕ (επένδυση ύψους 16.5 δις ευρώ) στην 

αύξηση των βιώσιμων μετακινήσεων. Βέβαια, η αξιολόγηση αυτή αφορούσε ένα μικρό 

χρονικό διάστημα έξι ετών και είναι δύσκολο να κατανοηθούν πλήρως οι τοπικές επιπτώσεις 

των Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τη μετάβαση προς πιο φιλικά προς το περιβάλλον 

συστήματα αστικών μεταφορών.  

Πέραν τούτων, ο αριθμός των προσπαθειών της Επιτροπής τα τελευταία χρόνια να ενθαρρύνει 

τη βιώσιμη κινητικότητα εντυπωσιάζει καθώς οι περιορισμοί της αρχής της αναλογικότητας 

και ο δισταγμός αρκετών κυβερνήσεων και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν σοβαρά 

εμπόδια. Συγχρόνως, οι αστικές προκλήσεις και οι φιλόδοξοι στόχοι της Ε.Ε. για το κλίμα 

μετατρέπουν το εγχείρημα της αύξησης της βιωσιμότητας των αστικών μεταφορών σε μια 

πιεστική ανάγκη που χρειάζεται πλέον τολμηρές πολιτικές. Συνεπώς τα επόμενα κρίσιμα 

χρόνια απαιτείται συστηματική παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού αστικού χώρου με 

περισσότερα δεδομένα και δείκτες κινητικότητας που ξεφεύγουν από τα στενά όρια των 

περιβαλλοντικών μόνο επιπτώσεων και εκτείνονται σε όλα τα θέματα που αντιστοιχούν σε μια 

βιώσιμη και υγιή πόλη. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στα 

διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία (π.χ. ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής, CEF κτλ.) της Ε.Ε. θα 

εξαρτάται από την ύπαρξη ΣΒΑΚ σε τοπικό επίπεδο αλλά και την παρουσία Εθνικών 

Στρατηγικών Πλαισίων για το περπάτημα, το ποδήλατο και τη δημόσια συγκοινωνία. Ο 

συνδυασμός τοπικών και εθνικών κατευθύνσεων με δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των πολιτών θα ωφελήσει ιδιαίτερα στις αλλαγές-τομή που χρειάζονται να 

επιτευχθούν.  

2.3.3 Εθνικές Στρατηγικές για το Περπάτημα: Παραδείγματα από την Ευρώπη. 

Την τελευταία δεκαετία όλο και περισσότερες χώρες διαμορφώνουν τις δικές τους εθνικές 

στρατηγικές για το περπάτημα. Στόχος των πλαισίων αυτών είναι να παρουσιάσουν 

εξειδικευμένους άξονες παρεμβάσεων και να συντονίσουν καλύτερα τον υποκείμενο 

σχεδιασμό και τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό τους. Επιπλέον, οι εθνικές στρατηγικές 

διευκολύνουν τη συζήτηση μεταξύ των θεσμικών και των πολιτικών φορέων προκειμένου να 

διαμορφωθεί ένα κοινό όραμα για το μέλλον της πεζής κινητικότητας στη χώρα και να 

παρουσιαστεί ένας εθνικός οδικός χάρτης υποστήριξης και ενθάρρυνσης του βαδίσματος.  

Ένα εθνικό σχέδιο συμβολίζει τη δέσμευση της χώρας προς μια καθορισμένη κατεύθυνση και 

μεταφέρει το μήνυμα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για μεγαλύτερη δράση σε έργα 

που έχουν στο επίκεντρό τους τα προβλήματα των πεζών. Επίσης, οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν 

δεσμευτεί προς τη διεθνή κοινότητα για την επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών στόχων για τους οποίους ο ρόλος του περπατήματος είναι καθοριστικός. Για 
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παράδειγμα, η επίτευξη των στόχων της συμφωνίας για το κλίμα και η απανθρακοποίηση των 

μεταφορών στην Ευρώπη είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθούν εάν δεν ενθαρρυνθούν οι 

ενεργοί τρόποι μεταφοράς, όπως το περπάτημα. Ακόμη, ένα εθνικό σχέδιο είναι αναγκαίο για 

να συντονιστούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων 

υποκινητικότητας και να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ τομέων που δεν αλληλοεπιδρούν 

άμεσα, όπως η δημόσια υγεία και ο πολεοδομικός σχεδιασμός. 

Συγχρόνως, η ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου για το περπάτημα απαιτεί προηγουμένως 

αρκετή έρευνα και τη συγκέντρωση δεδομένων που σε πολλές χώρες υπάρχει μεγάλη έλλειψη. 

Απαιτούνται πρόσφατες αναλύσεις για το δημογραφικό προφίλ των μετακινούμενων πεζή αλλά 

και η διερεύνηση των παραγόντων που αποθαρρύνουν το περπάτημα. Χρειάζεται, επίσης, 

μεγαλύτερη χωρική εξειδίκευση και οργάνωση των αξόνων παρέμβασης καθώς τα 

περισσότερα εθνικά σχέδια σταματούν στην προσέγγιση του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Για 

παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση των προτάσεων που σχετίζονται με το 

αστικό περιβάλλον σε σχέση με τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν σε μικρότερους 

οικισμούς του αγροτικού ή/και νησιωτικού/παράκτιου χώρου. Επιπλέον, θα πρέπει να 

αναλύονται και οι κοινωνικές προεκτάσεις της εθνικής στρατηγικής για την πεζή κινητικότητα 

και να μην υπάρχει περιορισμός των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων μόνο στα ζητήματα για 

το περιβάλλον και την οδική ασφάλεια. Για αυτόν τον λόγο η κινητοποίηση των ερευνητικών 

ιδρυμάτων για την ορθή κατάρτιση και παρακολούθηση του σχεδίου είναι επιβεβλημένη.  

Τα μέτρα που θα πρέπει να καλύπτει μια εθνική στρατηγική για το περπάτημα είναι τα εξής:  

i. μέτρα νομοθετικού χαρακτήρα (π.χ. αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο χωρικού και 

αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και επιβολή του νόμου, 

κανονιστικό πλαίσιο για αδέσποτα ζώα, απορρίμματα, βανδαλισμό δημόσιων χώρων, 

αντιμετώπιση παραβατικότητας κ.α.), 

ii. οργάνωση των διαφορετικών επιπέδων διοίκησης και συντονισμός των φορέων που 

διαχειρίζονται τα προβλήματα και τις ανάγκες των πεζών (π.χ. μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στο τοπικό επίπεδο, συνέργειες μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της 

διοίκησης, όπως οικονομικούς προγραμματισμού και χωρικού σχεδιασμού κ.α.),  

iii. επικοινωνιακά μέτρα για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών σχετικά 

με τα οφέλη από την υποστήριξη του βαδίσματος,  

iv. οικονομικός και χρονικός προγραμματισμός των έργων αναβάθμισης της οδικής 

υποδομής και απεξάρτησης από το ΙΧ αυτοκίνητο με βάση ποσοτικούς στόχους αύξηση 

του μεριδίου μετακίνησης πεζή, 

v. ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας για το περπάτημα, και  
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vi. εφαρμογή μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης της εθνικής στρατηγικής 

χρησιμοποιώντας συγκρίσιμους στατιστικούς δείκτες σε κατάλληλη χωρική κλίμακα 

(π.χ. Δήμοι) αλλά και νέες τεχνολογίες για τη συλλογή δεδομένων.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία (του 2017) που παρέχει ο τελευταίος Ευρωπαϊκός Άτλαντας 

Κινητικότητας (Keim and Cerny, 2021) μόνο έξι από τα κράτη μέλη της ΕΕ-28 έχουν 

καταρτίσει ήδη μια εθνική στρατηγική για το περπάτημα (Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Λουξεμβούργο, Αυστρία και Ιταλία - βλ. Εικόνα 30). Ωστόσο, σε αρκετά κράτη 

αναπτύσσονται εθνικά σχέδια για τη βιώσιμη κινητικότητα ή την ενεργή μετακίνηση στα οποία 

περιλαμβάνονται ειδικοί στόχοι για την αύξηση του περπατήματος. Ενδιαφέρον στοιχείο 

επίσης αποτελεί και η πρόσφατη δέσμευση (5th High-level Ministerial Meeting on Transport 

Health Environment65) των υπουργών 56 κρατών μελών του United Nations Economic 

Commission for Europe (UNECE) και του Ευρωπαϊκού τμήματος του WHO για την κατάρτιση 

ενός παν-Ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδίου για την ενεργή κινητικότητα (THE PEP 

Partnership on Active Mobility66) το οποίο θα παρουσιαστεί το 2025 και θα παρέχει ενιαίες 

κατευθύνσεις σχεδιασμού και εργαλεία παρακολούθησης των πολιτικών για το περπάτημα και 

το ποδήλατο67.  

2.3.3.1 Γερμανία 

Η Γερμανική εθνική στρατηγική για το περπάτημα (Bauer et al., 2018) αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο απανθρακοποίησης των μεταφορών και της επίτευξης των στόχων της συμφωνίας του 

Παρισιού. Ειδικότερα, η στρατηγική ανακοινώθηκε το 2018 και περιλαμβάνει στόχους και 

δράσεις για την ενθάρρυνση του βαδίσματος σε πόλεις και οικισμούς αγροτικών περιοχών 

μέχρι το 2030. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της στρατηγικής αναγνωρίζεται ότι θα είναι σε 

πολλαπλά επίπεδα και διαφορετικούς τομείς, όπως στο κλίμα, τις μεταφορές, το αστικό 

περιβάλλον, την οικονομία, τη δημόσια υγεία κ.α. Εντούτοις, στη Γερμανική στρατηγική 

παρουσιάζονται με ενιαίο τρόπο γενικές προτάσεις68 και κίνητρα χωρίς να υπάρχει χωρική 

 
65 https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/05/fifth-high-level-meeting-on-transport,-health-

and-environment, Ηλ. Πρόσβαση 02/01/2022 
66https://thepep.unece.org/partnership-active-mobility-previously-partnership-cycling-

promotion?mc_cid=61ae58bb35&mc_eid=335abf4d2c. Ηλ. Πρόσβαση 02/01/2022 
67 Πρόσφατη έκθεση του European Cyclists’ Federation (ECF) αναφέρει ότι μόνο 13 από 47 Ευρωπαϊκές χώρες 

έχουν υιοθετήσει μια εθνική στρατηγική για το ποδήλατο, ενώ σε 10 από αυτές η στρατηγική έχει ολοκληρώσει τον 

κύκλο της και απαιτείται η αναθεώρηση της. Συγχρόνως, σε πέντε χώρες υπάρχει σε εξέλιξη η ανάπτυξη εθνικής 

στρατηγικής για το ποδήλατο (π.χ. Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Ουκρανία, Κύπρος). Στα περισσότερα εθνικά πλαίσια 

για την ενθάρρυνση της ποδηλασίας περιλαμβάνονται συνήθως μέτρα ενίσχυσης των διατροπικών μετακινήσεων, 

νομοθετικές αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ο σχεδιασμός ενός εθνικού δικτύου ποδηλατολωρίδων 

(βλ. https://ecf.com/files/reports/national-cycling-strategies-in-europe-2021, Ηλ. Πρόσβαση 08/07/2022). 
68 Για παράδειγμα, ενσωμάτωση χαρακτηριστικών περπατησιμότητας στον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (π.χ., 

σύνδεση άδειας ανοικοδόμησης κτηρίου με τον βαθμό στον οποίο αυτό είναι προσπελάσιμο με τα πόδια), 

προσαρμογή φωτεινής σηματοδότησης της κυκλοφορίας με βάση τις ανάγκες και την ασφάλεια των πεζών, αύξηση 

του ελάχιστου πλάτους πεζοδρομίου, ενσωμάτωση του βαδίσματος στη χρηματοδότηση της έρευνας, ανάπτυξη 

έξυπνης σήμανσης για τη βελτίωση του χωρικού προσανατολισμού των πεζών, ανάπτυξη διαδικτυακού ιστότοπου 

για το περπάτημα, διοργάνωση εθνικού συνεδρίου κ.α. 

https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/05/fifth-high-level-meeting-on-transport,-health-and-environment
https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/05/fifth-high-level-meeting-on-transport,-health-and-environment
https://thepep.unece.org/partnership-active-mobility-previously-partnership-cycling-promotion?mc_cid=61ae58bb35&mc_eid=335abf4d2c
https://thepep.unece.org/partnership-active-mobility-previously-partnership-cycling-promotion?mc_cid=61ae58bb35&mc_eid=335abf4d2c
https://ecf.com/files/reports/national-cycling-strategies-in-europe-2021
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εξειδίκευση αυτών και χωρίς να παρουσιάζονται λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση του 

σχεδίου. Συνοπτικά οι εθνικοί στόχοι για το περπάτημα στη Γερμανία είναι οι εξής: 

• Αύξηση κατά 50% των μετακινήσεων πεζή στις πόλεις και συγκεκριμένα από το 27% 

στο 41% μέχρι το 2030, 

• Αύξηση κατά 50% των μετακινήσεων πεζή στις αγροτικές περιοχές και συγκεκριμένα 

από το 23% στο 35% μέχρι το 2030, 

• Μείωση κατ’ ελάχιστον 20% των θυμάτων πεζών από τροχαία ατυχήματα μέχρι το 

2030, 

• Το 50% του πληθυσμού θα πραγματοποιεί σωματική δραστηριότητα για περισσότερο 

από 30 λεπτά ημερησίως, 

• Ανεξαρτησία των μετακινήσεων των ατόμων με κινητικές δυσκολίες, 

• Μείωση των χώρων στάθμευσης (παρά την οδό ή σε ιδιωτικές κατοικίες) από 4.5 τ.μ. 

ανά κάτοικο σε 1.5 τ.μ. ανά κάτοικο μέχρι το 2030, 

• Ενίσχυση της συμπαγούς αστικής ανάπτυξης με στόχο τη μείωση της διανυόμενης 

απόστασης σε 8 χλμ. ανά ταξίδι ή 28 χλμ. ανά άτομο ημερησίως, 

• Στις πόλεις που ο πληθυσμός τους ξεπερνά τους 100.000 κατοίκους θα μειωθεί η 

ιδιοκτησία των ΙΧ αυτοκινήτων σε 150 αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους, 

• Ενίσχυση της πρόνοιας για το περπάτημα σε νομοθετικό και κατασκευαστικό επίπεδο, 

• Ενίσχυση των δράσεων για το περπάτημα σε όλες τις διευθύνσεις μεταφορών σε 

ομοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Εικόνα 30 Χάρτης των κρατών μελών της ΕΕ-28 με βάση την ύπαρξη έως το έτος 2017 εθνικού σχεδίου για το 

περπάτημα ή το ποδήλατο (πηγή: Keim & Cerny, 2021) 

 

 



Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

78 

 

2.3.3.2 Αυστρία 

Η Αυστρία έχει αναπτύξει μια σειρά από σχετικές στρατηγικές σε εθνικό επίπεδο. Το 2015 το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Κινητικότητας, Έρευνας και Τεχνολογίας παρουσίασε 

μαζί με το Αυστριακό δίκτυο για το κλίμα “klimaaktiv 69” το Εθνικό Master Plan για το 

περπάτημα με στόχο να αυξηθεί το μερίδιο μετακινήσεων πεζή, να βελτιωθούν οι συνθήκες 

βαδίσματος και να συσταθούν μέτρα ενθάρρυνσης του περπατήματος. Συνολικά, στο σχέδιο 

αυτό ενσωματώθηκαν 26 ειδικές δράσεις σε 10 θεματικά πεδία, όπως η συστηματική μέτρηση 

και η χαρτογράφηση των ροών κίνησης πεζών στις πόλεις, η αύξηση των κονδυλίων έρευνας 

για καινοτόμες τεχνολογίες/υπηρεσίες που υποστηρίζουν τους πεζούς, ο ανασχεδιασμός 

δρόμων και περιοχών, ο συμπαγής πολεοδομικός σχεδιασμός για τη μείωση των αποστάσεων, 

η βελτίωση της οδικής ασφάλειας κ.α. Παρόλα αυτά, το σχέδιο έχει δημοσιευτεί μόνο στη 

Γερμανική γλώσσα και δεν μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω περισσότερες λεπτομέρειες. 

Πιο πρόσφατα, δημοσιεύθηκε το Εθνικό Σχέδιο Κινητικότητας της Αυστρίας για το 204070 στο 

οποίο ενσωματώνονται οι στόχοι της χώρας για το περπάτημα. Αρχικά, η Αυστρία 

χρησιμοποιεί το σχέδιο αυτό για να υποστηρίξει την επίτευξη των κλιματικών της στόχων και 

προσπαθεί μέσα από αυτό να οργανώσει συνολικά μια πιο φιλική προς το περιβάλλον πολιτική 

επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών. Ειδικότερα, το σχέδιο στοχεύει στη μείωση των 

ιδιωτικών μηχανοκίνητων μέσων από το 61% το 2018 στο 42% το 2040 και την αύξηση της 

δημόσιας συγκοινωνίας από το 16% το 2018 στο 23% το 2040. Ιδιαίτερα, για την πεζή κίνηση 

ορίζεται αύξηση από το 16% το 2018 στο 22% το 2040 και γενικότερα επιδιώκεται η αύξηση 

της ενεργής κινητικότητας από το 23% το 2018 στο 35% το 2040.  

Το σχέδιο κινητικότητας της Αυστρίας εκτιμά ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στο περπάτημα 

και στο ποδήλατο παράγει οικονομικά οφέλη για τη χώρα αξίας 3.3 ευρώ και σε αυτό το 

πλαίσιο προτείνονται φιλόδοξες παρεμβάσεις πολεοδομικού και συγκοινωνιακού χαρακτήρα. 

Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στον σχεδιασμό πόλεων των 15 λεπτών, την ανακατανομή του 

δημόσιου χώρου υπέρ των πιο ευάλωτων χρηστών, τη βιοκλιματική ανάπλαση και τον 

ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό των κέντρων των πόλεων, τη χρήση έξυπνων πολεοδομικών 

λύσεων όπως τα superblocks, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη ζωνών χαμηλών εκπομπών ρύπων και 

γενικότερα την εφαρμογή των ΣΒΑΚ και των σχεδίων για την αστική εφοδιαστική. Ακόμη, 

επιδιώκεται η μείωση της υπερκινητικότητας των εργαζομένων μέσα από την αύξηση της 

τηλεργασίας και με στόχο τον περιορισμό των GHG από τις μεταφορές. 

 
69 https://www.klimaaktiv.at/mobilitaet/gehen/masterplan-gehen.html, Ηλ. Πρόσβαση 28/12/2021 
70 https://www.bmk.gv.at/en/topics/mobility/mobilitymasterplan2030.html, Ηλ. Πρόσβαση 5/12/2021 

https://www.klimaaktiv.at/mobilitaet/gehen/masterplan-gehen.html
https://www.bmk.gv.at/en/topics/mobility/mobilitymasterplan2030.html
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2.3.3.3 Νορβηγία 

Ο Εθνικός οργανισμός διαχείρισης των δημοσίων οδών της Νορβηγίας είναι υπεύθυνος για την 

ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής για τις μεταφορές στις οποίες περιλαμβάνεται και η εθνική 

στρατηγική για το περπάτημα της οποίας το σύνθημα είναι «Walking for life» (Berge, 2013). 

Στην εκπόνηση του σχεδίου συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις περιφέρειες της χώρας, 

εκπρόσωποι Δήμων αλλά και εκπρόσωποι από τον τομέα της δημόσιας υγείας.  

Το τελευταίο σχέδιο για το περπάτημα εκπονήθηκε το 2013 και ως έτος στόχο έχει το ‘έτος 

2023. Το σχέδιο 71 στην ανάλυση του διαπίστωσε τα εξής: α) το 22% των μετακινήσεων γίνεται 

με τα πόδια και β) οι περισσότεροι περπατούν λιγότερο από 500 μ. και εξαρτώνται από το 

αυτοκίνητο για μετακινήσεις που ξεπερνούν τα 1.4 χλμ.. Επιπλέον, τα στοιχεία της ανάλυσης 

υποστήριζαν ότι οι γυναίκες (25%) περπατάνε περισσότερο σε σχέση με τους άνδρες (19%), 

τα άτομα που διαμένουν μόνα τους (31%) επίσης περπατάνε περισσότερο από τους γονείς με 

παιδιά (19%) και τα φτωχά νοικοκυριά περπατάνε συχνότερα (29%) σε σχέση με τα 

πλουσιότερα (17%) (Hass-Klau, 2015: 168). 

Σε αυτό το πλαίσιο, το σχέδιο της Νορβηγίας έθετε δύο γενικούς στόχους: α) το βάδισμα θα 

πρέπει να είναι ελκυστικό προς όλους, και β) περισσότερα άτομα θα πρέπει να περπατάνε πιο 

συχνά. Ορισμένοι από τους ειδικούς στόχους ήταν η αύξηση των ενεργών τρόπων μεταφορών 

των παιδιών προς το σχολείο στο 80% μέχρι το 2030 και η αύξηση του ποσοστού των ατόμων 

που περπατούν περισσότερο από 1.5 χλμ. από το 16% στο 25%. Επιπλέον, το σχέδιο καθόριζε 

διάφορα μέτρα πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού για την υποστήριξη των πεζών, ενώ 

υπήρχε ειδική έμφαση στον καθαρισμό και τη συντήρηση των πεζοδρομίων κατά τη διάρκεια 

του χειμώνα καθώς το 45% των τραυματισμών των πεζών συμβαίνει εξαιτίας ολισθηρότητας 

ή κακής συντήρησης τους.  

Τέλος, στο πρόσφατο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών72 2018-2029 της χώρας δίνεται 

έμφαση σε αρκετά στοιχεία που ενθαρρύνουν το περπάτημα και ειδικότερα στα εξής: στον 

σχεδιασμό του δημόσιου χώρου με βάση τις ανάγκες των παιδιών, στην εξασφάλιση ότι οι 

επιβατικές αστικές μετακινήσεις θα γίνονται στην πλειοψηφία τους με ΜΜΜ και ενεργούς 

τρόπους μετακίνησης, στην κατανομή του μισού προϋπολογισμού των αστικών επενδύσεων 

στις τέσσερις μεγαλύτερες αστικές περιοχές που εμφανίζουν πιεστικές ανάγκες, στη μείωση 

των σοβαρών τραυματισμών και των νεκρών από τροχαία μέχρι το 2030 σε 350 θύματα και 

 
71 https://www.eltis.org/discover/news/national-walking-strategy-aims-get-norwegians-moving, Ηλ. Πρόσβαση 

04/12/2021 
72https://www.regjeringen.no/contentassets/7c52fd2938ca42209e4286fe86bb28bd/en-

gb/pdfs/stm201620170033000engpdfs.pdf, Ηλ. Πρόσβαση 03/12/2021 

https://www.eltis.org/discover/news/national-walking-strategy-aims-get-norwegians-moving
https://www.regjeringen.no/contentassets/7c52fd2938ca42209e4286fe86bb28bd/en-gb/pdfs/stm201620170033000engpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7c52fd2938ca42209e4286fe86bb28bd/en-gb/pdfs/stm201620170033000engpdfs.pdf
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στη μείωση 1 εκ. τόνων CO2 εξαιτίας αλλαγών στη συμπεριφορά μετακίνησης με βιώσιμα και 

ενεργά μέσα μεταφοράς. 

2.3.3.4 Αγγλία 

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου το 2020 παρουσίασε τη στρατηγική της Αγγλίας73 για 

το περπάτημα και το ποδήλατο με το σλόγκαν «Gear Change». Το σχέδιο της Αγγλίας εστιάζει 

κυρίως στην πρόκληση της υποκινητικότητας του πληθυσμού και τις επιπτώσεις στη δημόσια 

υγεία. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένας στους έξι Βρετανούς δεν πληρούν τα επίπεδα φυσικής 

δραστηριότητας για καλή υγεία και αυτό κοστίζει στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης £1 

δις το χρόνο και £8.2 δις σε έμμεσες δαπάνες. Παρόλα αυτά, το σχέδιο δεν προσδιορίζει 

συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την αύξηση του περπατήματος ή της ποδηλασίας 

αλλά περιορίζεται στην ανάπτυξη θεματικών αξόνων με διάφορες παρεμβάσεις και τον 

οικονομικό προγραμματισμό των έργων. Συγκεκριμένα, η στρατηγική ενεργής κινητικότητας 

της Αγγλίας περιλαμβάνει συνοπτικά τις εξής κυριότερες δράσεις: 

1) Βελτίωση του οδικού χώρου για το ποδήλατο και την ανθρώπινη δραστηριότητα: 

i) Επιλογή 12 Δήμων για υλοποίηση επενδύσεων ήπιας κινητικότητας (mini-Holland 

schemes), 

ii) Δημιουργία τουλάχιστον μίας πόλης με μηδενικούς ρύπους, 

iii) Διαχωρισμός και προστασία μέχρι το 2040 όλων των ποδηλατολωρίδων (100%) 

από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία. 

2) Ανάδειξη του βαδίσματος και της ποδηλασίας σε κορυφαία προτεραιότητα κάθε 

πολιτικής για τις μεταφορές, τον αστικό σχεδιασμό και τη δημόσια υγεία: 

i) Αύξηση του πενταετούς προϋπολογισμού για έργα ενεργής κινητικότητας κατά 

έξι φορές και σε £2 δις,  

ii) Ενσωμάτωση του ποδηλάτου σε όλα τα ΜΜΜ,  

iii) Διασφάλιση ότι όλες οι νέες οικιστικές και επιχειρηματικές αναπτύξεις είναι 

προσπελάσιμες με ενεργά μέσα μεταφοράς. 

3) Ενδυνάμωση και ενθάρρυνση της τοπικής αυτοδιοίκησης για μεγαλύτερη δράση: 

i) Μετάβαση αρμοδιοτήτων τροχονομικού ελέγχου στους Δήμους, 

ii) Εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας για χρηματοδότηση έργων και δημιουργία 

εθνικού φορέα αξιολόγησης και ελέγχου των Δήμων σχετικά με την πολιτική τους 

για τη βιώσιμη και ενεργή κινητικότητα (Active Travel England). 

4) Προστασία και προώθηση ποδηλασίας: 

i) Παροχή μαθημάτων ποδηλάτου, 

 
73 Η στρατηγική αυτή δεν αφορά τις περιφέρειες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας οι οποίες 

ακολουθούν ανεξάρτητες πολιτικές. 
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ii) Αντιμετώπιση κλοπών ποδηλάτων, 

iii) Δημιουργία εθνικού προγράμματος επιδότησης ηλεκτρικών ποδηλάτων, 

iv) Νομοθετικές παρεμβάσεις στον ΚΟΚ για μεγαλύτερη προστασία και παροχή 

προτεραιότητας στους πεζούς και στους ποδηλάτες. 
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2.4 Σύνοψη 

Η μορφή των αστικών περιοχών έχει αλλάξει ριζικά ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα και η 

προ-βιομηχανική συμπαγής πόλη των μικρών αποστάσεων και του περπατήματος δεν συνάδει 

πλέον με τους ρυθμούς αρκετών σύγχρονων μητροπόλεων. Η σταδιακή κυριαρχία των 

μηχανοκίνητων μέσων υποστήριξε σε μεγάλο βαθμό την εξάπλωση προς τον εξωαστικό χώρο 

και ιδίως το ΙΧ αυτοκίνητο έδωσε τη δυνατότητα για μεγέθυνση των διανυόμενων αποστάσεων 

σχεδόν σε όλους. Οι προτάσεις και οι ιδέες των πολεοδόμων και των αρχιτεκτόνων του 

περασμένου αιώνα είχαν σε μεγάλο βαθμό επηρεαστεί από αυτή την ελευθερία που πρόσφεραν 

τα νέα μέσα μεταφοράς αγνοώντας όμως πλήρως τις επιπτώσεις αυτών στο περιβάλλον, την 

κοινωνική συνοχή και τη δημόσια υγεία. Αναπόφευκτα, λοιπόν, η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται 

πλέον σε κάθε συζήτηση για το μέλλον των πόλεων και του πλανήτη καθώς οι προκλήσεις της 

κλιματικής απορρύθμισης απαιτούν τολμηρές λύσεις κινητικότητας. Στην Ευρώπη, αν και δεν 

υπάρχει ενιαία πολιτική για τις πόλεις και τις αστικές μετακινήσεις, γίνονται έμμεσες 

παρεμβάσεις με διάφορα εργαλεία, όπως η πολιτική συνοχής και περιβάλλοντος, προκειμένου 

να επιταχυνθούν οι αλλαγές που χρειάζεται ο τομέας των αστικών μεταφορών. Το σίγουρο 

είναι ότι όλες οι μεγάλες πόλεις πρέπει να αναπτύξουν πιο ελκυστικά συστήματα δημόσιας 

συγκοινωνίας, πιο φιλικούς και ασφαλείς δημόσιους χώρους για να περπατήσεις και να 

σταθείς, περισσότερες υποδομές για το ποδήλατο και πολεοδομικές πολιτικές οι οποίες 

περιορίζουν την αστική εξάπλωση και ενισχύουν τις μεικτές και συμπαγείς γειτονιές. Το 

στοίχημα όμως της βιώσιμης αστικής κινητικότητας θα κερδηθεί από εκείνες τις μητροπόλεις 

που θέτουν στο επίκεντρό του σχεδιασμού τις ανάγκες και τα προβλήματα των πεζών. Στο 

επόμενο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κινητικότητας πεζή αλλά 

και τα οφέλη και τους παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή του περπατήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

χαρακτηριστικών των μετακινήσεων πεζή. 

3.1 Πεζή κινητικότητα  

Η πεζή κινητικότητα (pedestrian mobility) αφορά όλους και περιγράφει την κίνηση ενός 

ανθρώπου να περπατήσει, να τρέξει ή να σταθεί με αυτοτέλεια. Ο όρος περιλαμβάνει τόσο τα 

άτομα που κινούνται με τα πόδια όσο και με χειροκίνητο ή υποβοηθούμενο αμαξίδιο. Μάλιστα, 

σε αρκετούς ορισμούς περιλαμβάνονται και τα μέσα μικροκινητικότητας, όπως τα πατίνια ή τα 

skateboards (Byars et al., 2017). Ακόμη, πολύ κοντινή έννοια θα πρέπει να θεωρείται και ο 

όρος «ενεργή κινητικότητα» (active mobility), ο οποίος αφορά κάθε τρόπο μεταφοράς που 

απαιτεί την ανθρώπινη ενέργεια, όπως το περπάτημα ή το ποδήλατο (Handy, 2015).  

Το περπάτημα επιπλέον αποτελεί την αρχή για πολλές άλλες δραστηριότητες και τον συνδετικό 

κρίκο όλων των υπολοίπων μέσων μεταφοράς. Είναι παγκόσμιο, αυτοτελές, αποδεκτό και έχει 

οφέλη στην προσωπική υγεία. Επί παραδείγματι, η μετακίνηση από το σπίτι προς το 

αυτοκίνητο και αντίστροφα ή από τη στάση ενός λεωφορείου προς τον τόπο εργασίας 

περιλαμβάνει ως βασική προϋπόθεση το περπάτημα και συνήθως αρκετά βήματα. 

Συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο μια μετακίνηση μετ’ επιστροφής με την αστική συγκοινωνία 

υπολογίζεται ότι δημιουργεί 2.500 βήματα βαδίσματος (Morency et al., 2011). Ακόμη και η 

βόλτα με το σκύλο ή η βόλτα αναψυχής ως προϋπόθεση έχουν την ικανότητα να περπατήσεις 

ή να σταθείς. Το περπάτημα είναι σε όλα τα στάδια της καθημερινότητας και η ανάγκη για 

πόλεις κατάλληλες να περπατήσεις είναι για πολλούς λόγους μεγαλύτερη όσο πότε.  

Συνεπώς, το διακύβευμα για την πόλη του μέλλοντος περιλαμβάνει σίγουρα σε κάποιο βαθμό 

την πεζή κινητικότητα καθώς δεν είναι δεδομένη για όλους, παντού και πάντα. Η συμβατική 

συγκοινωνιακή προσέγγιση θεώρησε ότι η τεχνολογική πρόοδος των μέσων μεταφοράς θα 

αντικαταστήσει εκείνα που προσφέρουν μικρότερη ταχύτητα και έδωσε έμφαση στα 

μηχανοκίνητα μέσα και ειδικά στο ιδιωτικό ΙΧ αυτοκίνητο (Newman and Kenworthy, 2015). 

Έτσι, οι ανάγκες των πεζών υποεκτιμήθηκαν και ο σχεδιασμός των έργων υποδομής αμέλησε 

την παροχή των απαραίτητων επιπέδων ασφάλειας, άνεσης και χρηστικότητας του 

περπατήματος. Ακόμα και η διεθνής έρευνα συνεχίζει να δίνει εντυπωσιακή έμφαση στην 

αποτελεσματικότητα της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας έναντι των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι πεζοί (βλ. Εικόνα 33) (Loo, 2021). 
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Εικόνα 31 Αριθμός δημοσιεύσεων στη βάση δεδομένων Web of Science σχετικά με κυκλοφοριακά υποδείγματα 

οχημάτων και πεζών την περίοδο 1956-2020 (Πηγή: Loo, 2021) 

 

Η σύγχρονη πόλη, όμως, έχει αντιληφθεί πλέον τους κινδύνους και τις προκλήσεις αυτής της 

παρωχημένης συμβατικής συγκοινωνιακής προσέγγισης και έχει ως στόχο της τη βιωσιμότητα 

και την ποιότητα ζωής. Επομένως, το περπάτημα, το ποδήλατο, η μικροκινητικότητα και η 

δημόσια συγκοινωνία αποτελούν έναν αλληλένδετο και αναπόσπαστο κρίκο που σε συνδυασμό 

με τη συμπαγή αστική ανάπτυξη και τις τεχνολογικές εξελίξεις στα συστήματα μεταφορών θα 

αποτελέσουν τη συνταγή για την ανατροπή των γιγαντιαίων αποστάσεων στις μητροπόλεις και 

την κυριαρχία του ΙΧ αυτοκινήτου. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την πορεία, αναμένεται να 

διαδραματίσουν και οι νέες μορφές μοιρασμένων μεταφορών και διατροπικών συστημάτων 

μετακίνησης, όπως οι υπηρεσίες μεταφοράς με μίσθωση οχήματος (ride hailing), οι υπηρεσίες 

συνεπιβατισμού (car pooling), τα κοινόχρηστα μέσα μικροκινητικότητας και γενικότερα τα 

πακέτα κινητικότητας ως υπηρεσία74 (MaaS) (Mulley, 2017; Tsigdinos et al., 2022). 

Αναλυτικότερα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κινητικότητας των πεζών αλλά και τα οφέλη 

και τα στοιχεία που την επηρεάζουν θα αποτελέσουν το κύριο αντικείμενο των επόμενων 

ενοτήτων. 

 
74 Θα πρέπει να επισημανθεί, όμως, ότι τα πακέτα MaaS εμπεριέχουν και ορισμένους κινδύνους, όπως η αύξηση 

των κοινωνικών ανισοτήτων και η προώθηση της μη ενεργής μετακίνησης. Π.χ. σε προηγούμενες έρευνες έχει φανεί 

ότι οι πεζοί έχουν διπλάσια πιθανότητα να αντικαταστήσουν τις διαδρομές τους από μηχανοκίνητα μέσα που 

παρέχουν τα πακέτα MaaS συγκριτικά με τους χρήστες ΙΧ αυτοκινήτων (Philips et al., 2020). 
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3.2 Χαρακτηριστικά πεζών & κινητικότητας πεζή. 

3.2.1 Γενικά 

Το περπάτημα μάς αφορά όλους ανεξαιρέτως. Ωστόσο, εξαιτίας των πολύ διαφορετικών 

ανθρώπινων χαρακτηριστικών οι πεζοί ως ομάδα είναι εξαιρετικά ετερογενής. Άλλοι είναι 

ψηλοί και άρα έχουν μακρύτερα πόδια, ενώ άλλοι είναι κοντοί και επομένως έχουν διαφορετικό 

οπτικό πεδίο στον δρόμο και διαφορετικό ρυθμό κίνησης (Gehl, 2010; Wagnild and Wall-

Scheffler, 2013). Άλλοι είναι παχύσαρκοι και επομένως έχουν μικρότερη φυσική αντοχή στο 

περπάτημα. Άλλοι είναι παιδιά και έχουν διαφορετική αίσθηση των κινδύνων αλλά και να 

κατανοούν τους κανόνες χρήσης του οδικού χώρου (Wang et al., 2018), ενώ άλλοι είναι 

ηλικιωμένοι και επομένως έχουν μικρότερη ταχύτητα βαδίσματος και ανάγκη για ενδιάμεσες 

στάσεις. Άλλοι χρησιμοποιούν πατερίτσες ή μπαστούνια (Arango and Montufar, 2008) ή έχουν 

μειωμένη όρασή ή ακοή ή είναι υπό την επήρεια ουσιών/αλκοόλ (Haque et al., 2012) και ως εκ 

τούτου είναι περισσότερο ευάλωτοι στο οδικό περιβάλλον. Επίσης, και τα άτομα που διανύουν 

μια μετά-τραυματική περίοδο έχουν μειωμένη ικανότητα βαδίσματος, διαταραχές στην 

ισορροπία τους και την όρθια στάση, όπως τα άτομα που ξεπερνούν τις επιπλοκές ενός 

εγκεφαλικού επεισοδίου (Mansfield et al., 2018). Οι γυναίκες έχουν διαφορετικές ανάγκες και 

προτιμήσεις συγκριτικά με τους άνδρες καθώς τα υποδήματα και η ένδυση τους διαφοροποιούν 

την ταχύτητα και την άνεση των κινήσεων ή την επιλογή της ώρας βαδίσματος (Knoblauch et 

al., 1984). Ακόμη, το ομαδικό ή ατομικό περπάτημα δημιουργεί και διαφορετικά 

χαρακτηριστικά βαδίσματος (Bouterse and Wall-Scheffler, 2018). Πιθανόν το περπάτημα είναι 

πιο αργό όταν πρόκειται για μια ομαδική βόλτα αναψυχής και πιο γρήγορο όταν είσαι εν ώρα 

εργασίας ή όταν πηγαίνεις προς τον τόπο εργασίας. Επίσης, όταν το ομαδικό περπάτημα γίνεται 

σε δρόμους με μικρή ροή πεζών τότε οι πεζοί της ομάδας βαδίζουν γραμμικά και δίπλα δίπλα, 

ενώ όταν υπάρχει μεγάλη πυκνότητα ροής τότε ο σχηματισμός τους προσομοιάζει το γράμμα 

V (Moussaïd et al., 2010). Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνονται οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

εντός της ομάδας αλλά μειώνεται η ταχύτητα βαδίσματος εξαιτίας του λιγότερο 

«αεροδυναμικού» σχηματισμού. 

Εκτός από τα ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά των πεζών που επιδρούν στο περπάτημα 

υπάρχουν και άλλα θέματα που καθορίζουν την πεζή κινητικότητα στη πόλη και αυτά μπορεί 

να είναι φυσικοί παράγοντες ή χαρακτηριστικά του δομημένου χώρου. Για παράδειγμα, έχει 

παρατηρηθεί ότι η αύξηση της θερμοκρασίας, η μεγαλύτερη έκθεση στον ήλιο και η βελτίωση 

του καιρού (από χιόνι σε ξηρές συνθήκες) συνδέονται με αύξηση των πεζών στην πόλη κατά 

14%, 2% και 23%, αντίστοιχα (de Montigny et al., 2012). Αντίθετα, η αναμονή στα φανάρια 

δημιουργεί πρόβλημα στην άνεση του βαδίσματος και προτείνεται να μην ξεπερνά το 15% του 

συνολικού χρόνου μετακίνησης (Gehl, 2010). Εξίσου και οι υπόγειες πεζογέφυρες επηρεάζουν 
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αρνητικά το περπάτημα καθώς πολλές φορές προκαλούν αβεβαιότητα και φόβο στους πεζούς 

και το συνεπακόλουθο είναι οι άσκοπες περιπορείες. Μάλιστα, οι Anciaes & Jones (2018) 

υπολόγισαν ότι οι πεζοί είναι διατεθειμένοι να περπατήσουν από 2.4 έως 5.3 λεπτά 

περισσότερο για να αποφύγουν υπόγειες ή ανισόπεδες διαβάσεις, ενώ οι Cantillo et al. (2015) 

έδειξαν ότι οι πεζοί προτιμούν σηματοδοτούμενες διαβάσεις παρά γέφυρες για λόγους 

ασφαλείας και ελκυστικότητας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί και η επίδραση έκτακτων 

υγειονομικών κρίσεων, όπως η πανδημία COVID-19, στην πεζή κινητικότητα καθώς έχει 

διαπιστωθεί ότι ανάλογα με την ελκυστικότητα της γειτονιάς, η συχνότητα του περπατήματος 

αυξάνεται σημαντικά και η χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας μειώνεται (Moslem et al., 2020; 

Nikiforiadis et al., 2022). Το άγχος και ο φόβος εξαιτίας της πανδημίας οδηγούν σε αλλαγές 

στη συμπεριφορά μετακίνησης (Campisi et al., 2022) και ενισχύουν την ικανοποίηση όσων 

προτιμούν την ενεργή κινητικότητα (Khaddar and Fatmi, 2021). 

3.2.2 Ταχύτητα βαδίσματος. 

Η ταχύτητα βαδίσματος είναι σημαντικό χαρακτηριστικό για την πεζή κίνηση, αφού επηρεάζει 

το κόστος μίας διαδρομής, όπως τη φυσική εξάντληση του πεζού και τη μέγιστη διανυόμενη 

απόσταση. Οι Levine & Norenzayan (1999) υπολογίζουν ότι η μέση παγκόσμια ταχύτητα 

βαδίσματος ανέρχεται στα 1.42 μ./δευτ., ενώ ο Mohler et al. (2004) αναφέρει ως τρέξιμο το 

περπάτημα που ξεπερνά το όριο των 2.11 μ./δευτ. Στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται 

αρκετά διαφορετικές ταχύτητες βάδισης, οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται  από 1.08 μ./δευτ. 

έως και 1.60 μ./δευτ. (βλ. Πίνακας 4).  

Το θέμα του ρυθμού κίνησης όμως ενός πεζού είναι πολύπλοκο και δυναμικό φαινόμενο. 

Εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, όπως προσωπικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, 

φυσικούς, βιολογικούς ή περιβαλλοντικούς (Ishaque and Noland, 2008). Αρκετοί ερευνητές 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η πυκνότητα της ροής των πεζών είναι ο πιο καθοριστικός 

παράγοντας της ταχύτητας (Ishaque and Noland, 2008). Σε ερευνητικό επίπεδο, αυτή η 

γραμμική σχέση μεταξύ ροής και ταχύτητας έχει μελετηθεί τόσο για την κυκλοφοριακή ροή 

των οχημάτων (Drake et al., 1967) όσο και σε ροές πεζών (Pushkarev and Zupan, 1976) και η 

ιδέα αυτής της σχέσης βασίζεται στο γεγονός ότι η αύξηση του συνωστισμού κάνει τους πεζούς 

να μειώσουν το εκτόπισμα των βημάτων τους αλλά και τη συχνότητα αυτών. Στον Πίνακας 5 

φαίνονται οι σχέσεις που έχουν παρουσιάσει διάφοροι ερευνητές μεταξύ ταχύτητας και 

πυκνότητας πεζών και οι οποίες αλλάζουν ανάλογα με τις συνθήκες (π.χ. διάβαση πεζών, κοντά 

σε στάση ή κατάστημα κ.α.). 

Οι Pushkarev & Zupan (1975) στην εμπειρική τους έρευνα παρατήρησαν ότι οι πεζοί 

προτιμούν να έχουν τριγύρω ένα ελεύθερο περιθώριο επιφάνειας μεταξύ 0.27 και 0.83 τ.μ. το 
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οποίο τους επιτρέπει να κάνουν τουλάχιστον ένα βήμα, ενώ όταν η πυκνότητα της ροής είναι 

από 2.5 έως 5.0 πεζοί/τ.μ. τότε θεωρείται ότι υπάρχει κορεσμός. Οι Virkler & Elayadath (1994) 

σημείωσαν ότι η βέλτιστη πυκνότητα ροής πεζών κυμαίνεται μεταξύ 1.3 και 1.8 πεζοί/τ.μ., ενώ 

οι συγκρούσεις αποφεύγονται όταν οι πυκνότητες είναι μεταξύ 3 και 3.5 πεζοί/τ.μ. Ο Daamen 

(2004) παρατήρησε ότι η μέγιστη ροή πεζών διαφέρει και ανά ήπειρο. Συγκεκριμένα, 

υπολόγισε ότι στην Ασία η ροή είναι υψηλότερη και κυμαίνεται μεταξύ 1.48 και 1.53 

πεζοί/μ./δευτ., ενώ στην Ευρώπη και την Αμερική είναι αντίστοιχα από 1.00 έως 1.29 

πεζοί/μ./δευτ. 

Πίνακας 4 Μέση τιμή & τυπική απόκλιση ταχύτητας πεζών σε ελεύθερη ροή από διάφορες έρευνες και χώρες (Πηγή: 

(Daamen, 2004: 38)) 

 

Άλλοι ερευνητές έχουν αναδείξει το θέμα του φύλου στην ταχύτητα των πεζών. Οι Buchmüller 

and Weidmann (2006: 18) βρήκαν ότι οι άντρες περπατάνε κατά 10.9% πιο γρήγορα σε σχέση 

με τις γυναίκες. Η έρευνα του Wigan (1994) έδειξε ότι η μέση ταχύτητα των αντρών είναι τα 

5 χλμ./ώρα, ενώ των γυναικών είναι τα 4 χλμ./ώρα. Στο κέντρο της Αθήνας η έρευνα των 

Βλαστός & Περπερίδου (2007) έδειξε ότι η μέση ελεύθερη ταχύτητα των ανδρών είναι επίσης 

υψηλότερη σε σχέση με των γυναικών και συγκεκριμένα είναι 5.5 χλμ./ώρα και 5.1 χλμ./ώρα, 
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αντίστοιχα. Αντίθετα, η Βρετανική έρευνα των Wilson & Grayson (1980) συμπέρανε ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στην ταχύτητα κίνησης μεταξύ των δύο φύλων 

αλλά αυτές εντοπίζονται όταν προστίθεται ο παράγοντας της ηλικίας. Ειδικά, στους άνδρες 

όταν η ηλικία τους ξεπερνά τα 70 έτη η ταχύτητα βαδίσματος τους μειώνεται πολύ περισσότερο 

συγκριτικά με τις γυναίκες (Wilson and Grayson, 1980). Ακόμη, οι Gates et al. (2006) 

κατέγραψαν ότι ο ρυθμός βαδίσματος κατά τη διάσχιση διάβασης πεζών είναι μικρότερος για 

τις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες (5.04 αντί για 5.3 χλμ./ώρα) και πιο χαλαρός όταν οι 

πεζοί κινούνται σε ομάδες (4.75 αντί για 5.18 χλμ./ώρα). 

Πίνακας 5 Συσχετισμοί ταχύτητας και πυκνότητας πεζών όπως έχουν προταθεί από διάφορους ερευνητές (Πηγή: 

Ishaque & Noland, 2008) 

 

Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα είναι και αυτό της έρευνας των Wagnild & Wall-Scheffler (2013) 

που εντόπισαν ότι οι άνδρες περπατούν με μικρότερη ταχύτητα όταν συνοδεύονται από το ταίρι 

τους ή τη σύζυγο τους, ενώ όταν περπατούν με φίλους (όμοιου ή διαφορετικού φύλου) η 

ταχύτητα τους δεν διαφοροποιείται σημαντικά.  

Ο σκοπός μετακίνησης επίσης αλλάζει τη μέση ταχύτητα βαδίσματος. Για παράδειγμα, οι 

Weidmann (1992) αναφέρουν ότι η μέση ταχύτητα των πεζών στις επιχειρηματικές κεντρικές 

ζώνες των πόλεων είναι η υψηλότερη με 1.45 μ/δευτ. Οι επιβάτες της αστικής συγκοινωνίας 

κινούνται με ρυθμό 1.34 μ/δευτ. και οι καταναλωτές των εμπορικών καταστημάτων βαδίζουν 
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με ταχύτητα 1.03 μ./δευτ. Τον πιο χαλαρό ρυθμό καταγράφουν οι πεζοί με σκοπό την αναψυχή 

καθώς η ταχύτητα τους είναι 0.99 μ./δευτ. Επίσης, στη διατριβή του Daamen (2004) 

υπολογίστηκε ότι οι μαθητές έχουν ακόμα πιο γρήγορο ρυθμό όταν μετακινούνται προς το 

σχολείο και η ταχύτητα τους είναι τα 1.75 μ./δευτ.  

Ακόμη με την αύξηση της ηλικίας ενός ατόμου έχει βρεθεί ότι η ταχύτητα βαδίσματος ανά έτος 

μειώνεται κατά -0.0037 μ./δευτ. καθώς εξαρτάται απόλυτα από τη φυσική κατάσταση του κάθε 

ανθρώπου (Schimpl et al., 2011). Ο Daamen (2004) εκτιμά ότι η μέση ταχύτητα ενός 

ηλικιωμένου 60 ετών και άνω είναι 1.06 μ./δευτ. και έχει πολύ μεγαλύτερη διακύμανση 

συγκριτικά με τους ενήλικες. Ενδιαφέρον εύρημα είναι επίσης και η καμπύλη του ρυθμού 

βαδίσματος ανάλογα με την ηλικία που παρουσίασε ο Weidmann (1992) και αποτυπώνει την 

κορύφωση της στην ηλικία των 20 ετών και έπειτα καταγράφει σταδιακή πτώση (βλ. Εικόνα 

32).  

Η ώρα της ημέρας επίσης επιδρά στην ταχύτητα των πεζών καθώς έχει παρατηρηθεί αύξηση 

από τη μέση τιμή μέχρι και 8% την περίοδο 07:00 και 12:30, ενώ μειώνεται μέχρι 5% τις ώρες 

12:30 έως 18:00 (βλ.Εικόνα 33) (Weidmann, 1992). Η ώρα της ημέρας βέβαια δεν επιδρά μόνο 

στην ταχύτητα, αλλά έχει βρεθεί ότι τις βραδινές ώρες κινούνται περισσότεροι πεζοί άνδρες 

απο ότι γυναίκες (Knoblauch et al., 1984). 

Οι σκάλες επίσης συνιστούν για αρκετούς πεζούς ένα ιδιαίτερο ψυχολογικό και σωματικό 

εμπόδιο και όπου είναι εφικτό προτείνεται η τοποθέτηση ράμπας ή κλιμακοστασίου (Gehl, 

2010). Εκτιμάται ότι η ταχύτητα βαδίσματος σε σκαλιά75 με ανοδική πορεία μειώνεται κατά 

54% από τη μέση ελεύθερη ταχύτητα και κατά 48% όταν τα σκαλιά έχουν κατηφορική 

διεύθυνση (Weidmann, 1992). Ακόμη και η αύξηση του συνολικού μήκους των διαδρομών με 

σκαλοπάτια μειώνει την ταχύτητα βάδισης γραμμικά (Buchmüller and Weidmann, 2006: 22). 

Έτσι, όταν υπάρχουν διαδρομές με σκάλες ή απότομες κλίσεις συνίσταται η τοποθέτηση 

χειρολισθήρων και η ύπαρξη ανά 10 μ. οριζόντιων επιφανειών ανάπαυσης ώστε να 

υποστηρίζονται ηλικιωμένοι και άτομα μειωμένης κινητικότητας. 

Ένα άλλο θέμα που επηρεάζει την ταχύτητα των πεζών είναι και η εποχή του χρόνου. Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με τον Gehl (2010) στην Κοπεγχάγη το καλοκαίρι ο ρυθμός βαδίσματος 

είναι τα 4.2 χλμ./ώρα και το χειμώνα είναι τα 5.8 χλμ./ώρα. Αντίστοιχα, στην έρευνα του 

Weidmann (1992) διαπιστώθηκε ότι όταν η θερμοκρασία είναι -10 °C τότε η ταχύτητα 

 
75 Η ταχύτητα των πεζών μειώνεται ακόμη και όταν υπάρχουν κυλιόμενες σκάλες ή διάδρομοι, καθώς στην πρώτη 

περίπτωση η ταχύτητα είναι περίπου 0.5 μ./δευτ. και στη δεύτερη είναι 0.75 μ./δευτ. (Buchmüller and Weidmann, 

2006: 22). 
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περπατήματος αυξάνεται σχεδόν 15% από τον μέσο ρυθμό, ενώ όταν η θερμοκρασία είναι 25 

°C τότε μειώνεται κατά 10%. 

Εικόνα 32 Συσχετισμός ηλικίας και ταχύτητας βαδίσματος (Πηγή: Weidmann, 1992)

 

Εικόνα 33 Διακυμάνσεις ταχύτητας πεζών στο διάστημα 07:00 έως 20:00 (μέση ταχύτητα 1.34 m/s) (Πηγή: 

(Weidmann, 1992)) 

 

Τα δάπεδα επίσης των πεζοδρομίων ή των πεζοδρόμων για ορισμένες ομάδες του πληθυσμού 

μπορεί να προκαλούν δυσφορία, όπως για παράδειγμα μια λιθόστρωτη ανώμαλη επιφάνεια για 

ένα καροτσάκι ή η ολισθηρότητα σε ορισμένους τύπους παπουτσιών (US DoT, 2002). Τα 

δάπεδα της υποδομής του περπατήματος ακόμη μπορεί να δημιουργούν προβλήματα άνεσης, 

όπως το χειμώνα με τον πάγο ή το καλοκαίρι όταν απορροφούν υψηλή θερμότητα. 

Συγκεκριμένα, οι Fossum & Ryeng (2021) εκτίμησαν (στη Νορβηγία) ότι οι πεζοί περπατούν 

κατά 1 χλμ./ώρα και 2 χλμ./ώρα πιο αργά όταν υπάρχει φρέσκο χιόνι ή πάγος, αντίστοιχα, σε 

σχέση με τις κανονικές συνθήκες της ασφάλτου. 
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Επιπρόσθετα, τα εμπόδια στα πεζοδρόμια, όπως τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και δίκυκλα, τα 

περίπτερα, ο αστικός εξοπλισμός κ.α. αλλά και η μορφή των δρόμων δημιουργούν εκνευρισμό 

στους πεζούς και ειδικά στα άτομα μειωμένης κινητικότητας ή στους γονείς με καροτσάκια 

μωρών. Στην Αθήνα για παράδειγμα βρέθηκε ότι η μέση ελεύθερη ταχύτητα σε πραγματικές 

συνθήκες πέφτει κατά 35% και αυτό οφείλεται κυρίως στη μορφή του οδικού δικτύου (23%) 

και στα εμπόδια της κυκλοφορίας (12%) (Βλαστός and Περπερίδου, 2007). Επιπλέον, στην 

Αθήνα εκτιμήθηκε ότι η διαφορά της ελεύθερης ταχύτητας του πεζού ανάμεσα σε ένα στενό 

και σε ένα φαρδύ πεζοδρόμιο είναι περίπου 9% (4,9 χλμ./ώρα και 5,35 χλμ./ώρα αντίστοιχα) 

(Βλαστός and Περπερίδου, 2007). 

Ο Gehl (2010) αναφέρει ότι το σχήμα του δρόμου και γενικότερα του δικτύου κίνησης αποτελεί 

βασικό ψυχολογικό παράγοντα επίδρασης του ρυθμού κίνησης των πεζών. Μια μεγάλη ευθεία 

είναι σίγουρα μεγαλύτερο ψυχολογικό εμπόδιο από μια καμπυλόγραμμη διαδρομή που δίνει 

μια πιο σύντομη και ξεκούραστη προοπτική. Την ίδια ψυχολογική επίδραση στην ταχύτητα και 

στο ενδιαφέρον των πεζών έχουν και οι προσόψεις των ισογείων και τα παράθυρα που βλέπουν 

προς τον δρόμο. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να προκαλούν το οπτικό ενδιαφέρον των πεζών και 

ως εκ τούτου να στέκονται πιο συχνά ή να αυξομειώνουν ανάλογα την αίσθηση ασφάλειας που 

νιώθουν.  

3.2.3 Απόσταση βαδίσματος 

Η πραγματική ή η αντιληπτή απόσταση μιας μετακίνησης αποτελεί έναν από τους 

κρισιμότερους παράγοντες για το περπάτημα και μπορεί να αφορά στο συνολικό μήκος ή τον 

συνολικό χρόνο μιας διαδρομής. Θεωρητικά όσο πιο μακριά είναι μια δραστηριότητα τόσο πιο 

δύσκολο είναι να μετακινηθεί κάποιος προς αυτή με τα πόδια.  

Συγκεκριμένα, μία από τις πρώτες αναφορές για τη μέγιστη περπατήσιμη απόσταση ήταν η 

πρόταση του C.Perry (1929) για τη μονάδα γειτονιάς στην οποία πρότεινε ότι όλες οι 

δραστηριότητες και οι υπηρεσίες θα πρέπει να απέχουν μέχρι τα 400 μ. Ο Calthorpe (1993) 

εισηγήθηκε ως μέγιστη απόσταση τα 600 μ. με βάση την ιδέα του για την ανάπτυξη γειτονιών 

γύρω από έναν σταθμό ΜΜΜ. Οι Dittmar & Ohland (2012) αναφέρουν ως ιδανικό εύρος 

απόστασης περπατήματος μεταξύ των στάσεων της δημόσιας συγκοινωνίας και των χώρων 

εργασίας τα 150-300 μ. και μεταξύ της κατοικίας και διαφόρων καθημερινών δραστηριοτήτων 

τα 400-800 μ. Οι Agrawal et al. (2008) χρησιμοποίησαν εμπειρικά δεδομένα από πέντε 

περιοχές κατοικίας στις περιφέρειες San Francisco Bay και Portland των ΗΠΑ και 

διαπίστωσαν ότι οι πεζοί κατά μέσο όρο περπατάνε 837 μ. προς σταθμούς ΜΜΜ. Οι 

O’Sullivan & Morrall (1996) στην πόλη Calgary του Καναδά βρήκαν ότι η μέση απόσταση 

βαδίσματος εξαρτάται από την αστική τυπολογία μιας περιοχής. Για παράδειγμα, εντοπίστηκε 
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ότι οι πεζοί περπατάνε κατά μέσο όρο 326 μ. στο κέντρο της πόλης και 651 μ. στα 

αραιοκατοικημένα προάστια.  

Ο Scheiner (2010) ανέλυσε δεδομένα τεσσάρων εθνικών ερευνών κινητικότητας στη 

Γερμανία76 την περίοδο 1976-2002 και κατέδειξε ότι το περπάτημα είναι ο κύριος τρόπος 

μεταφοράς σε διαδρομές μικρότερες του 1 χλμ. και σημαντικό σε διαδρομές μεταξύ 1-2 χλμ.  

Ο Moreno et al. (2021) πρότεινε την ανάπτυξη πόλεων των 15 λεπτών με γειτονιές που 

εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες των κατοίκων σε αυτήν την απόσταση. Ο Marchetti (1994) 

θεωρεί ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ως μέσο ημερήσιο απόθεμα χρόνου μετακινήσεων μέχρι τη 

μία ώρα ή τα 30 λεπτά εάν πρόκειται για ταξίδι χωρίς επιστροφή.  

Στις ΗΠΑ οι Watson et al. (2015) ανέλυσαν τις αποδεκτές αποστάσεις βαδίσματος σε σχέση 

με την ηλικία και βρήκαν ότι η μέγιστη απόσταση για τους ενήλικες (56.6%) είναι τα 20 λεπτά, 

ενώ για τους ηλικιωμένους (65+) οι αποδεκτές αποστάσεις είναι πιο σύντομες και έως τα 10 

λεπτά. 

Η έρευνα των Ralph et al. (2020) έδειξε ότι οι άνθρωποι τείνουν να αντιλαμβάνονται τις 

αποστάσεις και τον χρόνο των διαδρομών που διανύουν πεζή ως μεγαλύτερες από τις 

πραγματικές και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το λιγότερο περπάτημα. Αντίθετα, οι πεζοί 

αντιλαμβάνονται ως μικρότερες τις αποστάσεις των διαδρομών που χρησιμοποιούν συχνά και 

τις διαδρομές της γειτονιάς τους που έχουν σχεδιαστεί με κατάλληλο τρόπο για το περπάτημα. 

Έτσι, εάν μια διαδρομή είναι άνετη και έχει ενδιαφέρον τότε οι πεζοί αισθάνονται μεγαλύτερη 

απόλαυση και ξεχνούν την απόσταση.  

Ο Milgram (1973) διατύπωσε την ιδέα ότι οι αντιληπτές αποστάσεις στο περπάτημα είναι 

μεγαλύτερες από τις πραγματικές όταν σε αυτές περιλαμβάνονται στοιχεία του δομημένου 

χώρου τα οποία αποθηκεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος ως πληροφορία που πρέπει να θυμάται, 

όπως τοπόσημα, διασταυρώσεις, στροφές κ.α. Η ιδέα αυτή είναι παρόμοια με τη βάση της 

θεωρίας της συντακτικής ανάλυσης που υποθέτει ότι η αύξηση των στροφών μιας διαδρομής 

δημιουργεί ένα σημαντικό ψυχολογικό εμπόδιο το οποίο στη συνέχεια μεγεθύνει την αντιληπτή 

απόσταση βαδίσματος (Sharmin and Kamruzzaman, 2018). 

Η έρευνα των McCormack et al. (2008) επεσήμανε τον κρίσιμο ρόλο του τύπου του 

προορισμού στην αντιληπτή απόσταση βαδίσματος. Για παράδειγμα, στην έρευνα αυτή 

βρέθηκε ότι οι αντιληπτές αποστάσεις προς τα κοντινά καφέ και τα εμπορικά καταστήματα 

ήταν μικρότερες από τις πραγματικές και το περπάτημα προς αυτούς τους προορισμούς ήταν η 

 
76 Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι το περπάτημα στη Γερμανία είναι ο μεγάλος χαμένος στο μερίδιο των μετακινήσεων 

καθώς παρουσιάζει πτώση (από 37% το 1976 μειώθηκε στο 21% το 2002) (Scheiner, 2010).   
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συχνότερη επιλογή κινητικότητας. Αντίθετα, σε άλλους κοντινούς προορισμούς, όπως τα super 

markets, τα ταχυδρομεία και οι βιβλιοθήκες η προθυμία για περπάτημα ήταν χαμηλή.  

Σε άλλες έρευνες διερευνήθηκε ο λόγος που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο σε 

διαδρομές μικρών αποστάσεων. Παραδείγματος χάρη, ο Mackett (2003) κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι ο κύριος λόγος ήταν η μεταφορά αγαθών, όπως τα ψώνια, αλλά και άλλες 

αιτίες, όπως η γρήγορη πρόσβαση σε πολλούς και διαφορετικούς προορισμούς, ο καιρός, η 

μεταφορά των παιδιών ή των ηλικιωμένων. Συγχρόνως, η έρευνα των Loukopoulos & Gärling, 

(2005) έδειξε ότι οι άνθρωποι που οδηγούν περισσότερο τείνουν επίσης να αποδέχονται 

μικρότερα όρια αποστάσεων για να περπατήσουν.  

Σύμφωνα με την έρευνα των Yang & Diez-Roux (2012) βρέθηκε ότι το περπάτημα με σκοπό 

την αναψυχή απαιτεί περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερες αποστάσεις συγκριτικά με άλλους 

σκοπούς μετακίνησης. Επιπλέον, στην ίδια έρευνα φάνηκε ότι και το εισόδημα διαφοροποιεί 

τις αποδεκτές αποστάσεις περπατήματος, αφού τα άτομα από χαμηλά εισοδήματα βαδίζουν 

περισσότερο όταν πηγαίνουν προς τον τόπο εργασίας τους και λιγότερο όταν μετακινούνται 

για λόγους αναψυχής. 

3.3 Οφέλη κινητικότητας πεζή 

Το περπάτημα αποτελεί κεντρικό πυλώνα για τη βιωσιμότητα καθώς συνδέεται άμεσα και 

έμμεσα με ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών πολιτικών και μπορεί να αποφέρει σημαντικά 

ατομικά και κοινωνικά οφέλη που αξίζει να αναλυθούν περαιτέρω. 

Το περπάτημα συμβάλλει στην ατομική υγεία μέσω της αύξησης των επιπέδων φυσικής 

δραστηριότητας (physical activity) ενός ατόμου. Έτσι, βοηθά και στην αντιμετώπιση της 

υποκινητικότητας77 (physical inactivity) (Lee et al., 2012) του πληθυσμού, η οποία είναι η 

τέταρτη πιο σοβαρή απειλή κατά τον Π.Ο.Υ. μετά την παχυσαρκία (World Health 

Organization, 2009: 10). Για παράδειγμα, στη Βαρκελώνη έχει εκτιμηθεί ότι η αύξηση των 

μετακινήσεων πεζή θα μπορούσε να αποτρέψει το 40% των πρόωρων θανάτων που οφείλονται 

στην υποκινητικότητα (Mueller et al., 2017). 

Επιπλέον, μεγάλο εύρος της διεθνούς βιβλιογραφίας έχει τεκμηριώσει τη συμβολή του 

περπατήματος στην αντιμετώπιση ορισμένων σοβαρών μη μεταδιδόμενων νοσημάτων. 

Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ότι το περπάτημα μειώνει τον κίνδυνο νόσησης ή 

θνησιμότητας από καρδιαγγειακές παθήσεις (Murtagh et al., 2010), τον διαβήτη τύπου ΙΙ 

(Moghetti et al., 2020), την υπέρταση (Mandini et al., 2018), τα εγκεφαλικά επεισόδιά 

(Spartano and Bernhardt, 2018) αλλά και διάφορους τύπους καρκίνου όπως του προστάτη, του 

 
77 Ο Πακγόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά ως ελάχιστο όριο τα 30 λεπτά βαδίσματος ημερησίως (WHO, 

2017). 
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στήθους, του εντέρου και των πνευμόνων (Hallal et al., 2005). Η κυριότερη όμως αιτία θανάτου 

εξαιτίας της υποκινητικότητας είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα τα οποία προκαλούν ως και 

δέκα φορές περισσότερα χαμένα έτη ζωής από ότι τα τροχαία ατυχήματα (Murray et al., 1996).  

Επιπρόσθετα, το βάδισμα υποστηρίζει την καλύτερη διαχείριση του σωματικού βάρους 

(Bassett et al., 2008), αφού έχει εκτιμηθεί ότι για κάθε χιλιόμετρο βαδίσματος ημερησίως η 

πιθανότητα παχυσαρκίας μειώνεται κατά 4.8% (Hupin et al., 2015).  

Ακόμη μέσα από το περπάτημα μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης κατάθλιψης (Robertson et al., 

2012) και άνοιας (Tomoto et al., 2021), ενώ βελτιώνεται η ψυχολογική διάθεση μέσω της 

ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης και της ποιότητας του ύπνου αλλά και της μείωσης των επιπέδων 

άγχους (Morris and Hardman, 1997). Συγκεκριμένα, έχει προκύψει ότι όσοι περπατάνε 

περισσότερο από 8.6 λεπτά ανά ημέρα έχουν 33% υψηλότερη πιθανότητα να έχουν καλύτερα 

επίπεδα ψυχικής υγείας (Sinnett et al., 2011).  

Σε οικονομικό επίπεδο η αύξηση του περπατήματος μπορεί επίσης να επιφέρει σημαντικά 

οφέλη (βλ. Litman, 2003). Πρώτα από όλα, η υποκινητικότητα του πληθυσμού και το 

καθιστικό πρότυπο διαβίωσης επιβαρύνει εξαιρετικά πολύ τα δημόσια συστήματα υγείας. Στην 

Ευρώπη (ΕΕ-28) η υποκινητικότητα και οι σχετιζόμενες παθήσεις εκτιμάται ότι κοστίζουν 

ετησίως €80.4 δις., δηλαδή όσο το 6.2% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ (Cebr, 2015). Μάλιστα, μια 

έρευνα σε έξι Ευρωπαϊκές χώρες έδειξε ότι η μείωση του ποσοστού υποκινητικότητας θα 

μπορούσε να εξοικονομήσει €11.8 δις. (βλ. Γράφημα 3). 

Χαρακτηριστική έρευνα για τα οικονομικά οφέλη του περπατήματος είναι επίσης και η έρευνα 

των Gössling, Choi, et al. (2019b) που μελετά τις εξωτερικότητες ανά τρόπο μεταφοράς στην 

Ευρώπη. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκε ότι για κάθε χιλιόμετρο που διανύεται με το αυτοκίνητο 

δημιουργείται εξωτερικό κόστος για την κοινωνία ίσο με 0.11€, ενώ για κάθε χιλιόμετρο που 

πραγματοποιείται με το ποδήλατο ή με τα πόδια παράγεται εξωτερικό κοινωνικό όφελος78 

αξίας 0.18€ και 0.37€ ανά χιλιόμετρο. 

Ένα άλλο οικονομικό πλεονέκτημα της αύξησης της κινητικότητας των πεζών είναι η 

μεγαλύτερη κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, στο Λονδίνο βρέθηκε ότι οι 

πεζοί καταναλώνουν 65% περισσότερο συγκριτικά με τους οδηγούς αυτοκινήτων (TfL, 2014).  

Ακόμη και οι αστικές επενδύσεις για τους πεζούς παράγουν σημαντικά πλεονεκτήματα για την 

τοπική οικονομία. Παραδείγματος χάρη, αναφέρεται ότι ο λόγος κόστους-οφέλους από 

επενδύσεις που ενθαρρύνουν το περπάτημα και το ποδήλατο στη πόλη είναι 13:1 (Davis, 2010), 

ενώ το έμμεσο εξωτερικό κοινωνικό όφελος από επενδύσεις αναβάθμισης των πεζοδρομίων 

 
78 π.χ. εξαιτίας θετικών επιπτώσεων στην υγεία του πληθυσμού, τροχαία ατυχήματα κ.α. 
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είναι περίπου 1.8 φορές υψηλότερο συγκριτικά με το κόστος κατασκευής τους (Guo and 

Gandavarapu, 2010). Όμως, τα οφέλη από την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου δεν αυξάνουν 

μόνο την πεζή κινητικότητα και το εμπόριο (+40%) (Living Streets, 2018: 23) αλλά συγχρόνως 

βελτιώνουν και την απασχόληση. Για παράδειγμα, η επέμβαση αστικής αναγέννησης στην 

περιοχή Temple Bar του Δουβλίνου δεν βελτίωσε μόνο την ήπια κινητικότητα αλλά αύξησε 

και την απασχόληση κατά 300% (Living Streets, 2018: 10). 

Γράφημα 3 Εκτιμήσεις για την πιθανή εξοικονόμηση χρημάτων (€ σε εκ.) εάν μειωνόταν το ποσοστό (κατά 5%, 10% 

και 20%) του πληθυσμού που πάσχουν από υποκινητικότητα το 2012 (Πηγή: Cebr, 2015; Lee et al., 2012) 

 

Σε κοινωνικό επίπεδο έχει διαπιστωθεί ότι η κινητικότητα των πεζών σε μια γειτονιά συνδέεται 

με αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου των κατοίκων κατά 80% (Sinnett et al., 2011). Επιπλέον, 

η βελτίωση των συνθηκών βαδίσματος ενισχύει την κοινωνική δικαιοσύνη καθώς οι πιο 

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού είναι κατά βάση πεζοί και δεν στηρίζονται στο ΙΧ 

αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη79 το 27% των ηλικιωμένων τείνουν να 

αντικαθιστούν την οδήγηση με το περπάτημα και τη δημόσια συγκοινωνία. Επίσης, στην 

Αμερική οι φτωχότεροι (<$10.000/έτος) τείνουν να μετακινούνται προς την εργασία τους με 

τα πόδια ή με το ποδήλατο σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις συγκριτικά με τους οικονομικά 

πιο ισχυρούς (Snyder, 2014).  

Σε περιβαλλοντικό επίπεδο το περπάτημα συνεισφέρει στην αποσυμφόρηση από τη 

μηχανοκίνητη κυκλοφορία και βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στην 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (Rojas-Rueda et al., 2016). Για παράδειγμα, η 

Ευρωπαϊκή έρευνα των Brand et al. (2021) έδειξε ότι η αντικατάσταση τουλάχιστον μιας 

 
79 https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/shaping-ageing-cities, Ηλ. Πρόσβαση 12/12/21 

https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/shaping-ageing-cities
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ημερήσιας μετακίνησης με το αυτοκίνητο από το περπάτημα ή το ποδήλατο μειώνει το ετήσιο 

ανθρακικό αποτύπωμα κατά 0.5 τόνους. Οι Neves & Brand (2019) υπολόγισαν ότι περίπου το 

42% των διαδρομών μικρών αποστάσεων που γίνονται με το αυτοκίνητο στο Λονδίνο μπορούν 

να αντικατασταθούν από το περπάτημα μειώνοντας τις εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα κατά 

89.1%. 

O Lyons (2020) προτείνει το περπάτημα ως υπηρεσία (WaaS – Walking as a Service) σε 

αντίθεση με την πρακτική των πακέτων Mobility as a Service (MaaS) που στηρίζονται σε 

μηχανοκίνητα οχήματα, επιβατικές μεταφορές και μέσα μικροκινητικότητας. Η ιδέα του Lyons 

(2020) στηρίζεται στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών πλοήγησης και χαρτών, όπως το 

Google Maps, αλλά και στην τοποθέτηση πινακίδων προσανατολισμού (pedestrian 

wayfinding) ώστε να τονιστεί το περπάτημα ως τρόπος μεταφοράς και ως μέσο το οποίο οδηγεί 

στην αύξηση των επιπέδων βιωσιμότητας της πόλης και της κερδοφορίας των τοπικών 

επιχειρήσεων (βλ. Εικόνα 34). Στην ουσία χρησιμοποιείται το περπάτημα και ο χωρικός 

προσανατολισμός ως ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο πουλά την προσπελασιμότητα 

σε αγαθά/υπηρεσίες/καταναλωτές και όχι την κινητικότητα. 

Εικόνα 34 Ο κύκλος της αρετής της ιδέας για το περπάτημα ως υπηρεσία (WaaS) (Πηγή: Lyons, 2020) 

 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το περπάτημα εμφανίζει και ορισμένα 

σημαντικά μειονεκτήματα. Παραδείγματος χάρη, είναι ο πιο αργός80 τρόπος μεταφοράς με 

αποτέλεσμα να υποεκτιμάται έναντι των γρηγορότερων μέσων, όπως το αυτοκίνητο και το 

ποδήλατο81 (Dekoster and Schollaert, 1999). Έτσι, η ποιότητα των υποδομών του 

περπατήματος είναι χαμηλή και χωρίς συντήρηση, τα εμπόδια αρκετά, και ορισμένες ευάλωτες 

ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ανάπηροι, αποκλείονται (Bartzokas-Tsiompras et al., 2021a). 

 
80 Το περπάτημα συμφέρει ιδιαίτερα στις αποστάσεις που είναι μικρότερες από 500 μ., ενώ συγκριτικά με τη 

δημόσια συγκοινωνία το περπάτημα συμφέρει εάν η απόσταση είναι μέχρι 1.5 χλμ. (Dekoster and Schollaert, 1999: 

11) 
81 Το ποδήλατο με μέση ταχύτητα τα 20 χλμ/ώρα και το περπάτημα με μέση ταχύτητα τα 5 χλμ/ώρα καλύπτουν σε 

10 λεπτά 3.2 χλμ. και 800 μ., αντίστοιχα. Έτσι, η δυνητική περιοχή προσπελασιμότητας για έναν ποδηλάτη είναι 16 

φορές μεγαλύτερη από έναν πεζό (32 τ.χλμ. έναντι 2 τ.χλμ.) (Dekoster and Schollaert, 1999: 20). 



Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

97 

 

Επιπλέον, η περιβαλλοντική υποβάθμιση από την κυκλοφορία, όπως ο θόρυβος και οι ρύποι, 

έχουν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της υγείας των πεζών. Ένας ακόμη αποτρεπτικός 

παράγοντας της κινητικότητας πεζή θα πρέπει να θεωρείται και η παραβατική συμπεριφορά 

των οδηγών αυτοκινήτων αλλά και η αντίληψη που θεωρεί την ιδιοκτησία μηχανικού μέσου 

ως πλεονέκτημα κοινωνικής ανωτερότητας. 

3.4 Παράγοντες επιλογής μετακινήσεων πεζή 

Η επιλογή του περπατήματος ως μέσου μεταφοράς είναι μια σύνθετη και δυναμική διαδικασία 

και εξαρτάται από πλήθος αστικών και μη παραγόντων. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 

οι ερευνητές του τομέα των μεταφορών ξεκίνησαν να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το πώς ο 

δομημένος χώρος επηρεάζει τις μετακινήσεις πεζή (Cervero and Duncan, 2003). Αρχικά, το 

ερευνητικό τους ενδιαφέρον εστίασε στα χαρακτηριστικά της μικρής κλίμακας του οδικού 

χώρου αλλά γρήγορα έγινε αντιληπτή η δυσκολία συλλογής των δεδομένων σε αυτό το επίπεδο 

και η έλλειψη ισχυρής συσχέτισης με το συμβατικό αντικείμενο της συγκοινωνιακής τεχνικής 

(Cervero and Kockelman, 1997). Επομένως, το επίκεντρο της έρευνας μετατοπίστηκε στη 

μεγαλύτερη κλίμακα του πολεοδομικού σχεδιασμού και στην εξέταση παραγόντων αστικής 

μορφολογίας, όπως η πυκνοκατοίκηση, η ανάμιξη των χρήσεων γης και η χωρική ανάλυση των 

δικτύων κυκλοφορίας (Ewing and Cervero, 2010). Ο θετικός συσχετισμός αυτών των 

περιβαλλοντικών παραγόντων με το περπάτημα διαπιστώθηκε γρήγορα καθώς παρατηρήθηκε 

ότι οι μικρότερες αποστάσεις μεταξύ των προορισμών γύρω από την κατοικία, οι μεικτές 

γειτονιές και τα πυκνά και πιο συνδεδεμένα οδικά δίκτυα διευκολύνουν και ενθαρρύνουν το 

περπάτημα. Έγινε έτσι κατανοητό ότι ο σχεδιασμός των χρήσεων γης και τα μεταφορικά δίκτυα 

ευνοούν την προσπελασιμότητα των πεζών. Όμως, στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι αυτό δεν 

ήταν αρκετό και ότι και άλλοι παράμετροι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη συμπεριφορά 

μετακίνησης, όπως η αρχιτεκτονική και η ποιότητα του δημόσιου χώρου, το κοινωνικό 

περιβάλλον κ.α. (Cain et al., 2014; Ewing and Handy, 2009; Sallis et al., 2006) 

Οι Shay et al. (2003) αναφέρουν δύο ομάδες παραγόντων που επιδρούν στη πεζή κινητικότητα. 

Πρώτον, τις εξωτερικές ευκαιρίες και δεύτερον τα ατομικά κίνητρα. Ως ευκαιρίες θεωρούν την 

οδική υποδομή (π.χ. πεζοδρόμια, διαβάσεις), τις χρήσεις γης, την απόσταση, τον καιρό, το 

ανάγλυφο του εδάφους, τον χρόνο μετακίνησης, το οικονομικό κόστος μιας διαδρομής, τον 

κυκλοφοριακό κορεσμό, την ταχύτητα κίνησης των αυτοκινήτων, την εγκληματικότητα, την 

παρουσία αδέσποτων ζώων κ.α. Ως κίνητρα επιλογής του βαδίσματος αναφέρουν παράγοντες 

όπως η φυσική κατάσταση ενός ατόμου, τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά, η οικογενειακή 

του κατάσταση, οι πολιτιστικές παραδόσεις, το επίπεδο εκπαίδευσης, το επάγγελμα και οι 

προσωπικές αντιλήψεις και συνήθειες. Οι Hoogendoorn & Bovy (2004) προσδιόρισαν τα 

στάδια της επιλογής του βαδίσματος για μετακίνηση σε τρία αλληλεξαρτώμενα και διαδοχικά 
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επίπεδα (βλ. Εικόνα 35). Το πρώτο επίπεδο είναι στρατηγικού χαρακτήρα και σχετίζεται με 

την αστική μορφή και τη μεταφορική υποδομή. Στο στρατηγικό επίπεδο ο πεζός αποφασίζει 

προς ποιες δραστηριότητες θα πρέπει να μετακινηθεί και εάν αυτές είναι προσπελάσιμες. Στη 

συνέχεια, έχουμε το τακτικό επίπεδο όπου λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν στον τρόπο 

της κινητικότητας (π.χ. με ποια σειρά θα πρέπει να προσεγγιστούν οι προορισμοί, ποια ώρα θα 

πρέπει να γίνει η άφιξη, ποια διαδρομή συμφέρει) και στο τέλος έχουμε το επιχειρησιακό 

επίπεδο με τις στιγμιαίες και μεταβαλλόμενες αποφάσεις που κρίνονται κατά τη διάρκεια της 

κίνησης (π.χ. αυξομείωση ταχύτητας βαδίσματος, στάση, προσπέραση ή διάσχιση δρόμου). 

Όλα αυτά τα επίπεδα αποφάσεων κινητικότητας μπορούν να ανατρέπουν το ένα το άλλο και 

εν τέλει να αποθαρρύνουν ή να διευκολύνουν την πεζή κινητικότητα.  

Εικόνα 35 Επίπεδα λήψης απόφασης για το περπάτημα (Πηγή: Daamen, 2004) 

 

Η Alfonzo (2005) παρουσίασε μια κοινωνικό-οικολογική θεωρία (Sallis et al., 2006) για το 

περπάτημα (βλ. Εικόνα 36) η οποία καθορίζει το στρατηγικό επίπεδο των αποφάσεων ενός 

πεζού. Συνδυάζει παράγοντες του αστικού περιβάλλοντος με τις ευρύτερες συνθήκες του 

κύκλου ζωής ενός ατόμου σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο πλαίσιο. Η θεωρία της Alfonzo 

(2005) διατυπώνει την ιεραρχία των αναγκών ενός πεζού και βασίζεται στην ιδέα της 

πυραμίδας των ανθρώπινων αναγκών του Maslow (1943). Αναφέρει ότι οι ανάγκες για το 

περπάτημα ξεκινούν να ιεραρχούνται από τις πιο βασικές, όπως η σκοπιμότητα της 

μετακίνησης και η προσπελασιμότητα και καταλήγουν σε ανώτερες (ή περιττές) ανάγκες, όπως 

η ασφάλεια, η άνεση και η ευχαρίστηση. Επίσης, η Alfonzo θεωρεί ότι τα αντικειμενικά 
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χαρακτηριστικά του δομημένου χώρου που καθορίζουν τις ανάγκες των πεζών «φιλτράρονται» 

από τις υποκειμενικές αντιλήψεις του κάθε ατόμου. Με αυτόν τον τρόπο, η απόφαση για 

περπάτημα εξαρτάται τόσο από την ικανοποίηση των αναγκών του πεζού από τον δομημένο 

χώρο όσο και από τις ατομικές 82 του πεποιθήσεις και καταστάσεις (Alfonzo, 2005).  

Εικόνα 36 Ιεραρχία αναγκών πεζού στο πλαίσιο της κοινωνικό-οικολογικής θεώρησης  (Πηγή: Alfonzo, 2005)

 

Ο Mehta (2008) εξειδίκευσε και εφάρμοσε πιλοτικά τη θεωρία της Alfonzo σε τρείς κεντρικούς 

δρόμους της Βοστώνης των ΗΠΑ χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις σε 

διερχόμενους πεζούς (n=51). Πρότεινε ότι ο αστικός σχεδιασμός, το κοινωνικό περιβάλλον και 

οι χρήσεις γης διαμορφώνουν συνδυαστικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός δρόμου και 

επηρεάζουν τις ανθρώπινες αντιλήψεις κατά την αξιολόγηση των αναγκών για το περπάτημα. 

Ο Mehta (2008) διαφοροποίησε ορισμένες από τις ανάγκες του μοντέλου της Alfonzo και 

πρόσθεσε ακόμη μια, όπως την αίσθηση του ανήκειν ως το τελευταίο επίπεδο της πυραμίδας 

των αναγκών του περπατήματος.  

 
82 Πράγματι, η κοινωνικό-οικολογική θεωρία της Alfonzo φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από εμπειρικά δεδομένα. 

Η έρευνα των Clark et al. (2016) (σε δείγμα μετακινήσεων 15.200 Βρετανών μεταξύ 2009 και 2011) εκτίμησε ότι 

οι συνηθισμένες αλλαγές κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου (life events), όπως η μετάβαση από την εκπαίδευση 

στην αγορά εργασίας, μετασχηματίζουν σημαντικά και την επιλογή του τρόπου μετακίνησης. Παρατηρήθηκε επίσης 

ότι οι αλλαγές αυτές στη συμπεριφορά μετακίνησης επηρεάζονται και από τις προσωπικές αντιλήψεις αλλά και από 

ορισμένους παράγοντες του δομημένου χώρου. Για παράδειγμα, βρέθηκε ότι η ποιοτική δημόσια συγκοινωνία και 

οι μεικτές γειτονιές βοηθούν στην αποτροπή επιλογής του ιδιωτικού ΙΧ αυτοκινήτου καθώς και όταν η απόσταση 

μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας είναι μικρότερη από 4.8 χλμ. 
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Εικόνα 37 Η θεώρηση του Mehta (2008) για τις ανάγκες του πεζού σε έναν κεντρικό δρόμο γειτονιάς (Πηγή: Mehta, 

2008) 

 

Η δοκιμαστική εφαρμογή της θεωρίας των ιεραρχημένων αναγκών για το περπάτημα από τον 

Mehta (2008) έδειξε ότι τα ατομικά/προσωπικά κίνητρα και οι αντιλήψεις δεν θα πρέπει να 

αγνοούνται στην έρευνα για την αστική κινητικότητα καθώς ρυθμίζουν τις επιδράσεις του 

δομημένου χώρου στις μετακινήσεις πεζή. Ακόμη, τονίστηκε η σημασία των μεικτών γειτονιών 

και της εγγύτητας των προορισμών στον σχεδιασμό κατάλληλων περιοχών για περπάτημα 

αλλά και η βαρύτητα της αίσθησης της ασφάλειας, της προσπελασιμότητας και της 

ευχαρίστησης του βαδίσματος ως υποστηρικτικούς ή ανατρεπτικούς παράγοντες της 

κινητικότητας πεζή. Ωστόσο, τα συμπεράσματα αυτά θα πρέπει να υιοθετούνται με προσοχή 

καθώς οι περιορισμοί της έρευνας του Mehta (2008) ήταν αρκετοί. Για παράδειγμα, το δείγμα 

ήταν μικρό, η εφαρμογή αφορούσε μόνο κεντρικούς-εμπορικούς δρόμους, δεν υπήρχε 

συμμετοχή από ηλικιωμένους ή ΑμεΑ, δεν λήφθηκε υπόψη ο σκοπός των μετακινήσεων ή η 

ιδιοκτησία αυτοκινήτου. 

Καταλυτικά, όλες οι παραπάνω προσεγγίσεις τονίζουν την αλληλεπίδραση του πεζού με το 

αστικό οδικό περιβάλλον και υποστηρίζουν τη σχέση του δομημένου χώρου με τη 

συμπεριφορά μετακίνησης. Αναδεικνύουν τον ρόλο του δικτύου κίνησης, του ποιοτικού 

δημόσιου χώρου, των μεικτών χρήσεων, της ζωντάνιας του δρόμου και της αλληλεπίδρασης 

με τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία ως παράγοντες κλειδιά στη διαδικασία προώθησης πόλεων 

και περιοχών κατάλληλες για πεζούς. 
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3.5 Σύνοψη 

Το περπάτημα αποτελεί συνδετικό κρίκο όλων των μέσων μεταφοράς σε μια σύγχρονη πόλη. 

Είναι ανεξάρτητο, φιλικό προς το περιβάλλον και την τοπική οικονομία, ευεργετικό για την 

ατομική και τη δημόσια υγεία. Εντούτοις, η επιλογή για να περπατήσει κάποιος μπορεί να 

επηρεάζεται από διαφορετικούς προσωπικούς παράγοντες αλλά πολλές φορές καθορίζεται από 

τα χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος και τις συνθήκες και τις υποδομές του 

δημόσιου χώρου. Η αύξηση των αποστάσεων μεταξύ των προορισμών αυξάνει αναπόφευκτά 

και τις αποστάσεις των πεζών, η αίσθηση ανασφάλειας μπορεί να αποτρέπει από το να 

περπατήσεις, η αναποτελεσματική δημόσια συγκοινωνία μπορεί να σε αναγκάζει να οδηγείς 

ΙΧ αυτοκίνητο, η έλλειψη πρασίνου ή χώρων για να σταθείς και να κάτσεις δημιουργούν 

διαφορετικές συνθήκες άνεσης του περπατήματος, τα εμπόδια στα πεζοδρόμια αναγκάζουν 

τους πεζούς να ακολουθούν διαφορετικό ρυθμό βαδίσματος και άλλα πολλά για τα οποία 

ευθύνεται η τοπική διαχείριση και οι ασκούμενες αστικές πολιτικές. Σε αυτό το σημείο, 

εισέρχεται η πολυδιάστατη έννοια της περπατησιμότητας (walkability) που θα δούμε 

αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο. Πρόκειται για αρκετά πρόσφατο και διεπιστημονικό όρο, ο 

οποίος αναδεικνύει την κρισιμότητα του πολεοδομικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού στην 

αλλαγή τομή που χρειάζεται ο τομέας των αστικών μεταφορών στις σύγχρονες πόλεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

χαρακτηριστικών & δεικτών μέτρησης της έννοιας της 

περπατησιμότητας 

4.1 Η Έννοια της Περπατησιμότητας 

Η έννοια της περπατησιμότητας (walkability) είναι πολυδιάστατη και συνδέει διάφορα 

χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος με την ανθρώπινη συμπεριφορά μετακίνησης. 

Αν και πρόκειται για σχετικά πρόσφατο όρο στη διεθνή βιβλιογραφία, έχει συζητηθεί σε 

αρκετά μοντέλα πολεοδομικού σχεδιασμού του προηγούμενου αιώνα, όπως για παράδειγμα 

είναι η «μονάδα γειτονιάς» του Clarence Perry (1929). Αυτό όμως που δεν υπήρχε παλαιότερα 

ήταν το έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών για τη μέτρηση, την ανάλυση και τη χαρτογράφηση 

της περπατησιμότητας χρησιμοποιώντας αστικά υποδείγματα, νέες τεχνολογίες και δεδομένα. 

Η ερευνητική κοινότητα ξεκινά να ενδιαφέρεται σοβαρά για την περπατησιμότητα περίπου στο 

τέλος της δεκαετίας του 1990 και έκτοτε οι δημοσιεύσεις νέων άρθρων αυξάνονται εκθετικά 

με μέσο ρυθμό αύξησης 362% ανά έτος (Ramakreshnan et al., 2021). Ο πρώτος δείκτης για την 

περπατησιμότητα εισάχθηκε ως ιδέα μόλις το 1997 από τους Cervero & Kockelman (1997), 

ενώ μια δεκαετία σχεδόν αργότερα οι Frank et al. (2005) παρουσίασαν την πρώτη ποσοτική 

προσέγγιση σύνθετου δείκτη χρησιμοποιώντας τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 

(GIS). Στην Ελληνική βιβλιογραφία ο όρος δεν έχει χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα και τον 

συναντούμε κυρίως σε ακαδημαϊκές εργασίες των τελευταίων δέκα περίπου ετών (Γαλάνης, 

2011; Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας, 2013). Επίσης, στην Ελληνική γλώσσα συναντούμε και τον 

ταυτόσημο όρο της βαδισιμότητας (Βλαστός and Μπακογιάννης, 2019).  

Η λέξη της περπατησιμότητας προέρχεται από την Αγγλική λέξη walkability και αποτελεί έναν 

νεολογισμό που συντίθεται από δύο συνθετικά μέρη, όπως το ρήμα περπατώ και την κατάληξη 

–ιμότητα που προέρχεται από τη λέξη δυνατότητα. Στην παρούσα διατριβή, επιλέχθηκε να μη 

χρησιμοποιηθεί η λέξη της βαδισιμότητας καθώς το ρήμα περπατώ χρησιμοποιείται πολύ πιο 

συχνά στον καθημερινό προφορικό λόγο και επομένως είναι ευκολότερα κατανοητό από τους 

περισσότερους.  

Τι ακριβώς όμως είναι ο όρος της περπατησιμότητας και τι αφορά; Είναι όρος «ομπρέλα», 

όπως και η βιωσιμότητα, και περιγράφει τον σχετικό βαθμό στον οποίο το δομημένο 

περιβάλλον είναι φιλικό για την κίνηση και τη στάση του πεζού. Μπορεί να αφορά 

οποιαδήποτε περιοχή ή κλίμακα του χωρικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού (βλ. Εικόνα 38), 

όπως μια τοπική διασταύρωση (nano-scale) (Blecic et al., 2017), έναν οδικό άξονα (micro-

scale) (Labdaoui et al., 2021), τις γειτονιές μιας πόλης (meso-scale) (Bartzokas-Tsiompras and 
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Photis, 2020b, 2021c), τους δήμους μιας μητρόπολης (macro-scale) (Grasser et al., 2016a; 

Knight et al., 2018; Shashank and Schuurman, 2019) ή συγκριτικά πολλαπλές αστικές 

οντότητες μιας ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας (global-scale) (Bartzokas-Tsiompras et 

al., 2021b; ITF, 2019; Krambeck, 2006). Οι εστιασμένες μικρές κλίμακες (micro- & nano-

scale) του χώρου συνήθως δίνουν έμφαση στον αστικό σχεδιασμό, την οδική υποδομή και την 

ποιότητα του δημόσιου χώρου, ενώ οι μεγαλύτερες κλίμακες (meso- & macro-scale) 

εμβαθύνουν σε παράγοντες αστικής μορφολογίας, μεταφορικών δικτύων και 

προσπελασιμότητας. 

Εικόνα 38 Χωρικά επίπεδα ανάλυσης της έννοιας της περπατησιμότητας (Πηγή: Ιδία επεξεργασία.) 

 

Εντούτοις, αρκετοί είναι οι ερευνητές που θεωρούν προβληματικό τον ορισμό της 

περπατησιμότητας και δεν συμφωνούν σε μια παγκόσμια και ομοιογενή προσέγγιση του 

ζητήματος (Dalmat et al., 2021; Shashank and Schuurman, 2019; Tobin et al., 2022). Παρόλο 

που οι περισσότερες έρευνες καταλήγουν να προσδίδουν στην περπατησιμότητα το γενικό 

στοιχείο της ελκυστικότητας του δομημένου χώρου για το περπάτημα, στην πράξη οι ορισμοί 

διαφέρουν ανάλογα με το ποιος δίνει τον ορισμό, ποιος θεωρείται πεζός και τι ανάγκες έχει 

(Lo, 2009).  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της προβληματικής κατάστασης του ορισμού της 

περπατησιμότητας αποτελεί το άρθρο της Forsyth (2015) με τίτλο «What is a walkable place?». 

Η Forsyth ταξινομεί τους ορισμούς που έχουν παρουσιαστεί στη διεθνή βιβλιογραφία και τους 

κατατάσσει σε τρείς γενικές κατηγορίες (βλ. Εικόνα 39). Αρχικά, αναφέρει ότι υπάρχουν 

εκείνοι οι ορισμοί που βασίζονται στα μέσα (means) του δομημένου χώρου που δημιουργούν 

τις περπατήσιμες περιοχές, όπως η προσπελασιμότητα (traversability), η συμπαγής ανάπτυξη 

(compactness), ο ελκυστικός αστικός σχεδιασμός (physically-enticing) και η ασφάλεια (safety). 

Δεύτερον, υπάρχουν άλλοι ορισμοί που θεωρούν μια περιοχή ως περπατήσιμη ανάλογα με τις 

προσδοκώμενες θετικές επιπτώσεις (outcomes) από αυτήν, όπως η αύξηση της φυσικής 

δραστηριότητας του πληθυσμού, η βιώσιμη κινητικότητα και η αστική ζωντάνια. Τρίτον, 

υπάρχουν και οι ορισμοί που χρησιμοποιούν την περπατησιμότητα ως υποκατάστατο μέτρο 
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(proxy) για τον καλύτερο σχεδιασμό του χώρου και θεωρούν ότι είναι έννοια πολυδιάστατη η 

οποία παρέχει ολιστικές λύσεις στα αστικά προβλήματα και οδηγεί σε πιο ευτυχισμένες πόλεις. 

Εικόνα 39 Πλαίσιο σύνδεσης των ορισμών της έννοιας της περπατησιμότητας και της περπατήσιμης πόλης/γειτονιάς 

(Πηγή: Forsyth, 2015) 

 

Επομένως, η Forsyth (2015) καταλήγει ότι η έννοια της περπατησιμότητας διαφέρει σημαντικά 

μεταξύ των ερευνών και των μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ παρατηρεί ότι πολλές 

φορές οι ορισμοί μεταξύ τους έχουν αντιφατικούς83 στόχους και οδηγούν σε διαφορετικά 

πλαίσια σχεδιασμού.  

Οι Talen & Koschinsky (2013) ορίζουν ως περπατησιμότητα την προσπελασιμότητα των 

πεζών σε βασικές δραστηριότητες μιας γειτονιάς αλλά και την ποιότητα των διαδρομών. 

Επισημαίνουν επίσης πως μια περπατήσιμη περιοχή πρέπει να παρέχει ασφάλεια, ποικιλία 

χρήσεων γης και ποιοτικούς δημόσιους χώρους ώστε ο πεζός να αποκομίζει μια θετική εμπειρία 

και να νιώθει ευχαρίστηση και άνεση όταν περπατά. 

Η Solnit (2001) αναγνωρίζει την ασάφεια του όρου της περπατησιμότητας και τη χαρακτηρίζει 

ως τον βαθμό στον οποίο μια περιοχή έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει όχι μόνο το 

περπάτημα αλλά και άλλες μορφές του όπως τη χαλαρή βόλτα, το γρήγορο βάδισμα, τους 

γονείς με καροτσάκια ή τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, τα άτομα με πατερίτσες κ.α.  

Οι Moudon et al. (2006) θεωρούν ότι μια περπατήσιμη γειτονιά πρέπει να ξεπερνάει τις 

ανάγκες και τα προβλήματα των πεζών, αφού το περπάτημα δεν είναι μόνο ένας τρόπος 

 
83 Π.χ. η μείωση των αποστάσεων για μετακινήσεις μεταξύ κατοικίας και διαφόρων προορισμών μπορεί να οδηγήσει 

στη μείωση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας του πληθυσμού. Επομένως ο στόχος της συμπαγούς ανάπτυξης 

έρχεται σε σύγκρουση με τον στόχο για πιο υγιείς πόλεις. 
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μεταφοράς αλλά και διαδικασία κοινωνικοποίησης μεταξύ των κατοίκων. Παράλληλα, στον 

ορισμό τους για την περπατησιμότητα περιλαμβάνουν την έννοια της συμπαγούς ανάπτυξης 

και των μικρής επιφάνειας οικοδομικών τετραγώνων προκειμένου να δημιουργούνται ευθείες 

διαδρομές (directness).  

Ο Southworth (2005) δίνει έναν περισσότερο πολύπλοκο ορισμό για την περπατησιμότητα. 

Αναφέρει ότι ο όρος περιγράφει τον βαθμό στον οποίο το δομημένο περιβάλλον: α) 

υποστηρίζει και ενθαρρύνει το περπάτημα και β) παρέχει άνετες, ασφαλείς, και με οπτικό 

ενδιαφέρον για τον πεζό διαδρομές. Οι διαδρομές αυτές επισημαίνει ότι θα πρέπει να είναι 

σύντομες και να οδηγούν με ευκολία σε πολλαπλούς προορισμούς και εξυπηρετήσεις. 

Επιπλέον, ο Southworth (2005) ορίζει τα κάτωθι έξι θεμελιώδη χαρακτηριστικά μιας 

περπατήσιμης πόλης:  

i. αυξημένη τοπική και υπερτοπική συνδεσιμότητα του δικτύου κίνησης πεζή,  

ii. σύνδεση του περπατήματος με τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς,  

iii. αυξημένα επίπεδα ασφάλειας από την κυκλοφορία και την εγκληματικότητα,  

iv. ποιότητα και άνεση της οδικής υποδομής κίνησης πεζή (π.χ., αστικός 

εξοπλισμός, επίπλωση κτλ.),  

v. πολλαπλές και μεικτές χρήσεις γης που εξυπηρετούν τοπικά την κάθε γειτονιά 

και τέλος  

vi. η ποιότητα και η αισθητική του δημοσίου χώρου, συμπεριλαμβανομένου του 

αστικού σχεδιασμού, των οπτικών φυγών κτλ., ώστε να διεγείρεται το 

ενδιαφέρον του πεζού.  

Οι Dovey & Pafka (2020) θεωρούν ότι η περπατησιμότητα ως πολυδιάστατη έννοια χρειάζεται 

διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Την ορίζουν ως ένα σύνολο αλληλεξαρτώμενων 

χαρακτηριστικών αστικής μορφολογίας μιας γειτονιάς, όπως οι πυκνότητες των κτηρίων και 

των ανθρώπων, η μείξη των χρήσεων γης και των ελκυστικών σημείων και η 

προσπελασιμότητα των διαφόρων τοπικών ευκαιριών. Χαρακτηρίζουν το στοιχείο της 

πυκνότητας ως βασικό παράγοντα μείωσης των αποστάσεων. Θεωρούν τη μείξη των 

δραστηριοτήτων ως θεμελιώδη ιδιότητα δημιουργίας συνεργιών και αλληλεπιδράσεων, όπως 

μεταξύ κατοικίας, εργασίας και ελεύθερου χρόνου και τέλος αξιολογούν τον ρόλο της 

προσπελασιμότητας των δικτύων ως καταλυτικό παράγοντα για τη σύνδεση των διαφόρων 

προορισμών.  

Οι Saelens et al. (2003) θεωρούν ότι μια περιοχή με αυξημένα επίπεδα περπατησιμότητας 

συγκεντρώνει μη οικιστικές χρήσεις γης κατά μήκος των κεντρικών οδικών αξόνων, το δίκτυο 

των δρόμων έχει τη μορφή κανάβου, το μήκος των πλευρών των οικοδομικών τετραγώνων 

είναι μικρό και ο αριθμός των αδιέξοδων οδών είναι περιορισμένος. 
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Ο Αμερικανός πολεοδόμος Speck (2013) στο βιβλίο του για την περπατήσιμη πόλη θεωρεί ότι 

υπάρχουν τέσσερεις γενικές κατηγορίες ερωτημάτων που θα πρέπει να αναλύει μια μελέτη για 

την περπατησιμότητα: α) πόσο χρήσιμες είναι οι διαδρομές των πεζών, β) ποιο το επίπεδο 

ασφάλειας των δρόμων, γ) πόσο άνετα αισθάνονται οι πεζοί στον δημόσιο χώρο, και δ) πόσο 

ενδιαφέρουσες είναι οι διαδρομές για τον πεζό. Επιπλέον, ο Speck αναφέρει ότι η 

περπατησιμότητα αποτελεί τόσο το μέσο όσο και τον σκοπό για τη ζωντάνια της πόλης. 

Επισημαίνει μάλιστα ότι η αύξηση της περπατησιμότητας μπορεί να δημιουργήσει πιο 

πετυχημένες και ζωντανές περιοχές και να ενισχύει τα επίπεδα ποιότητας ζωής.  

Επίσης και οι Addison et al. (2013) παρουσιάζουν μια πιο ολιστική προσέγγιση για την 

περπατησιμότητα, αφού θεωρούν ότι αποτελεί δείκτη καλύτερων αστικών περιοχών οι οποίες 

προσελκύουν επενδύσεις για αστικές αναπλάσεις, έχουν αυξανόμενο πληθυσμό και είναι πιο 

αξιοβίωτες. Παρόλα αυτά ο Zook et al. (2012) υποστηρίζει την αντίθετη άποψη και αναφέρει 

ότι η περπατησιμότητα είναι ανεξάρτητη έννοια από τον βαθμό επιτυχίας ή ζωντάνιας μιας 

πόλης και τίποτα δεν εγγυάται ότι αυτά τα θέματα συνδέονται. Μάλιστα, οι Chapple & Zuk 

(2016) θεωρούν ότι η περπατησιμότητα μπορεί να αποτελέσει δείκτη έγκαιρης προειδοποίησης 

φαινομένων αστικού εξευγενισμού εξαιτίας απότομων κοινωνικό-οικονομικών μεταβολών.  

Ο Δανός αρχιτέκτονας Jan Gehl (2010) στο βιβλίο του «Ανθρώπινες Πόλεις» θεωρεί ότι οι 

περπατήσιμες πόλεις είναι εκείνες που προσφέρουν καλή ποιότητας ζωής στη μικρή κλίμακα 

του αστικού τοπίου και στο ύψος του ανθρώπινου ματιού. Θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη 

συμβολή της αρχιτεκτονικής του δημόσιου χώρου στην αύξηση των επιπέδων 

περπατησιμότητας καθώς με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται φιλόξενες και κατάλληλες 

συνθήκες που σε προσκαλούν για να περπατήσεις. 

Σε άλλους ορισμούς η έννοια της περπατησιμότητας αντιστοιχίζεται ως συνώνυμο της 

βιώσιμης κινητικότητας και παρουσιάζεται ως η αντίθετη περίπτωση της εξάρτησης από το ΙΧ 

αυτοκίνητο. Στον ορισμό που δίνουν οι Rattan et al. (2012) η περπατησιμότητα αποτελεί ένα 

μέτρο που υπολογίζει την αποτελεσματικότητα του χωρικού σχεδιασμού στο να προωθεί το 

περπάτημα (σε σύγκριση με το αυτοκίνητο) ως περισσότερο ρεαλιστικό τρόπο μεταφοράς προς 

τα εμπορικά καταστήματα, την εκπαίδευση και άλλες αναγκαίες τοπικές δραστηριότητες.  

Οι Tobin et al. (2022) θεωρούν ότι οι ορισμοί που έχουν αναπτυχθεί για την περπατησιμότητα 

εστιάζουν κυρίως στο τεχνικό κομμάτι της εξεύρεσης μεταβλητών μέτρησης της και όχι στην 

ανάπτυξη μιας θεωρίας. Διαπιστώνουν ότι οι περισσότεροι ορισμοί είναι γενικοί με 

αποτέλεσμα να αφορούν εκτός από το περπάτημα (και τη φυσική δραστηριότητα) και άλλες 

περιστάσεις όπως τη βόλτα αναψυχής, το ποδήλατο, το skate αλλά και τα πιο υγιή πρότυπα 

συμπεριφοράς (π.χ. κοινωνικοποίηση, υγιεινή διατροφή). Έτσι, προτείνουν ως καταλληλότερη 

έννοια τον όρο «περιβάλλον δραστήριας διαβίωσης» (Active Living Environments).  



Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

107 

 

Η Krambeck (2006) θεωρεί ότι η περπατησιμότητα μετρά συνδυαστικά την ασφάλεια και την 

ελκυστικότητα του δημόσιου χώρου αλλά και την πολιτική υποστήριξη για το περπάτημα.  

Οι Buck et al. (2011) υπογραμμίζουν ότι η περπατησιμότητα αφορά διάφορα μέτρα αστικής 

μορφολογίας μιας περιοχής σε ακτίνα 1 χλμ. και ως έννοια αντικατοπτρίζει την πιθανότητα 

μετακίνησης πεζή ενός ατόμου.  

Ορισμένοι ορισμοί είναι μεροληπτικοί ως προς ορισμένους σκοπούς και προορισμούς 

μετακίνησης. Παραδείγματος χάρη, η Lund (2003) υποστηρίζει ότι η περπατησιμότητα 

περιγράφει την προσβασιμότητα των πεζών σε δραστηριότητες αναψυχής και χώρους 

πρασίνου καθώς και την ποιότητα των χώρων αυτών, την ευθύτητα των διαδρομών και την 

άνεση της οδικής υποδομής. 

Στην έρευνα των McCormack et al. (2021), κατασκευαστές και αγοραστές κατοικίας όρισαν 

ως περπατησιμότητα την ευκολία κίνησης κατά το περπάτημα, ενώ συνέδεσαν την έννοια με 

τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας. Ταυτόχρονα, επεσήμαναν το σημαντικό ρόλο της 

περπατησιμότητας στην ενθάρρυνση των μετακινήσεων πεζή με σκοπό τον ελεύθερο χρόνο, 

τη βόλτα με φίλους και τη βόλτα με σκύλο. 

Οι Sundquist et al. (2015) θεωρούν ότι η περπατησιμότητα αποτελεί ένα φυσικό 

περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό και οι Ramakreshnan et al. (2021) σημειώνουν ότι είναι η 

ποιότητα του δομημένου χώρου που διευκολύνει το περπάτημα. Ο Lo (2009) υπογραμμίζει ότι 

η περπατησιμότητα εξετάζει την παρουσία ή την έλλειψη των πεζοδρομίων και τη συντήρηση 

τους, την ασφάλεια από τα τροχαία ατυχήματα, τις χρήσεις γης, την αρχιτεκτονική και την 

αισθητική του δημόσιου χώρου καθώς επίσης και την προσωπική αίσθηση ασφάλειας των 

κατοίκων αλλά και τα επίπεδα εγκληματικότητας μιας γειτονιάς. 

Στις παρακάτω ενότητες θα εξετάσουμε τα ερευνητικά πεδία που ασχολούνται με την έννοια 

της περπατησιμότητας ώστε στη συνέχεια να κατανοηθούν οι μεγάλες διαφορές που υπάρχουν 

στα υποδείγματα μέτρησης της. 

4.2. Χαρακτηριστικά έρευνας για την περπατησιμότητα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Google84 οι διεθνείς αναζητήσεις για τη λέξη “walkability” 

εμφανίζουν από το 2004 έντονες διακυμάνσεις (βλ. Εικόνα 40). Μαζί με τη λέξη walkability οι 

χρήστες της Google αναζητούν επίσης και τις φράσεις “walkability score”, “rockport 

walkability”, “walkability index” και “walkability definition”. Επιπλέον, το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον στις αναζητήσεις προέρχεται από τις χώρες Χόνγκ Κόνγκ, Καναδάς, Η.Π.Α, 

 
84 https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=walkability (Ηλ. Πρόσβαση 20/01/2022) 

https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=walkability
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Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, ενώ σε επίπεδο πόλεων μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει από το 

Σικάγο και τη Νέα Υόρκη.  

Εικόνα 40 Αναζητήσεις του όρου walkability στη μηχανή αναζήτησης της Google από το 2004 μέχρι τον Ιανουάριο 

του 2022 (Πηγή: https://trends.google.com/) (Σημείωση: Οι τιμές του άξονα των ψ κυμαίνονται μεταξύ 0 και 100. 

Τιμές κοντά στο 100 αντιστοιχούν στις περιόδους που έγιναν οι περισσότερες αναζητήσεις, ενώ τιμές του άξονα κοντά 

στο 50 αντιπροσωπεύουν τη μισή ένταση στις αναζητήσεις που υλοποιήθηκαν). 

 

Στην Εικόνα 41 παρουσιάζεται ο αριθμός των ερευνητικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 

του 2000 και του 2019 με βάση διάφορους συνδυασμούς αναζήτησης με τη λέξη κλειδί 

«walkability». Ειδικότερα, μετά το 2011 παρατηρείται να υπάρχει «έκρηξη» των 

δημοσιεύσεων και συνεπώς το ερευνητικό ενδιαφέρον για αυτό το θέμα να είναι μεγάλο. 

Εικόνα 41 Αριθμός δημοσιεύσεων με τη λέξη κλειδί walkability το διάστημα 2000-2019 (Πηγή: Blečić et al., 2020). 

 

Οι Shields et al. (2021) παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον χρονολόγιο με σημεία ορόσημα (βλ. 

Εικόνα 42) στην εξέλιξη της έρευνας για την περπατησιμότητα. Στο χρονολόγιο αυτό φαίνεται 

ότι τις δύο τελευταίες δεκαετίες οι ερευνητές έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον τους από τη 

γενική ιδέα της Jane Jacobs (1961) σχετικά με τις πετυχημένες, ζωντανές και πιο ανθρώπινες 

γειτονιές, στη διάδοση μετρητικών εργαλείων υψηλή χωρικής ανάλυσης (π.χ. ο αλγόριθμος 

του WalkScore.com) που στοχεύουν όπως θα δούμε παρακάτω σε πολλαπλούς κλάδους και 

επιστήμες.  

https://trends.google.com/
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Εικόνα 42 Χρονολόγιο διεθνούς έρευνας για την περπατησιμότητα (Πηγή: Shields et al., 2021) 

 

Σε διεθνές επίπεδο η έρευνα για την περπατησιμότητα έχει υλοποιηθεί κυρίως στις 

ανεπτυγμένες χώρες (Almeida et al., 2021; Ramakreshnan et al., 2021) και ιδιαίτερα στη βόρεια 

Αμερική και την Αυστραλία (βλ. Εικόνα 43) (Hasan et al., 2021; Wang and Yang, 2019). 

Βέβαια, το αντικείμενο της περπατησιμότητας δεν αφορά μόνο στο επιστημονικό πεδίο της 

πολεοδομίας και των μεταφορών αλλά αποτελεί ένα βαθύτατα διεπιστημονικό κλάδο. Η 

βιβλιομετρική ανάλυση των Wang & Yang (2019) έδειξε ότι το 54% των δημοσιεύσεων85 

προέρχεται από το πεδίο της δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας. Ακολουθούν το πεδίο των 

περιβαλλοντικών επιστημών και της οικολογίας με 18.4%, το πεδίο της γενικής ιατρικής και 

της παθολογίας με 17.7%, η επιστήμη της γεωγραφίας με 10%, η επιστήμη των μεταφορών με 

9% και η επιστήμη της πολεοδομίας με 5%.  

 
85 Τα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά για την περπατησιμότητα τεκμηριώνουν πρωτίστως το ενδιαφέρον των 

επιστημών υγείας και δευτερευόντως των περιβαλλοντικών επιστημών αφού πρόκειται κυρίως για τα εξής (Wang 

and Yang, 2019): American Journal of Preventive Medicine, International Journal of Behavioral Nutrition & 

Physical Activity, Preventive Medicine, International Journal of Environmental Research & Public Health, 

Journal of Physical Activity & Health, Health & Place, International Journal of Health Geographics, BMC Public 

Health, Landscape & Urban Planning, Plos One, BMJ Open, Environment & Behavior, Journal of Transport & 

Health. 



Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

110 

 

Εικόνα 43 Χώρες με τον υψηλότερο αριθμό δημοσιεύσεων για την περπατησιμότητα (walkability) στην ηλεκτρονική 

βάση δεδομένων SCOPUS την περίοδο 1996-2022 (Πηγή: https://www.scopus.com/, Πρόσβαση 21/1/2022 ) 

 

Στα άρθρα που προέρχονται από το ερευνητικό πεδίο των επιστημών δημόσιας υγείας η 

περπατησιμότητα αποτελεί κομβικό παράγοντα για την αντιμετώπιση της υποκινητικότητας 

(physical inactivity) του πληθυσμού και διαφόρων σχετικών μη μεταδιδόμενων νοσημάτων 

(π.χ. διαβήτης, παχυσαρκία κ.α.). Οι επιστήμονες του κλάδου της υγείας θεωρούν ότι μια 

περπατήσιμη περιοχή εκπληρώνει ικανοποιητικά τους στόχους των «ενεργητικών κοινοτήτων» 

(active communities) που είναι η μεγαλύτερη σωματική άσκηση των παιδιών και των ενηλίκων 

(Doyle et al., 2006; Handy, 2015; Sallis et al., 2006). Στο επίκεντρο της έρευνάς τους είναι 

κυρίως το οικολογικό μοντέλο (ecological model) για τη φυσική δραστηριότητα που διερευνά 

την ανθρώπινη αντίδραση και συμπεριφορά με βάση ατομικούς παράγοντες (π.χ. βιολογικούς 

κτλ.), τις διαπροσωπικές σχέσεις (π.χ. οικογένεια κτλ.), το πολιτικό περιβάλλον (π.χ. νομοθεσία 

και κανονιστικά πλαίσια, οικονομία) και ιδιαίτερα το δομημένο περιβάλλον και τις υποδομές 

της γειτονιάς (π.χ. οδική υποδομή, ασφάλεια, προσβασιμότητα, δημόσια συγκοινωνία κ.α.) 

(Sallis et al., 2006). Η οικολογική θεώρηση διαφέρει σημαντικά από προηγούμενες θεωρίες 

που μελετούν μόνο τις ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά ενός ατόμου 

για τη φυσική δραστηριότητα, όπως το μοντέλο πεποίθησης για την υγεία (Health Belief 

Model), η κοινωνικογνωστική θεωρία (Social Cognitive Theory), η θεωρία της 

προσχεδιασμένης συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior) και το διαθεωρητικό μοντέλο 

αλλαγής συμπεριφοράς (Transtheoretical Model) (Glanz et al., 2008).  

Στα άρθρα που έχουν ως βάση τους τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές επιστήμες το 

περπάτημα αντιμετωπίζεται πρωτίστως ως λύση βιώσιμης κινητικότητας και βιώσιμης 

ανάπτυξης. Η περπατήσιμη γειτονιά για τους επιστήμονες του τομέα περιβάλλοντος και των 

μεταφορών θεωρείται ότι έχει μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αφού ελαχιστοποιεί τη 

χρήση μηχανικών μέσων, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και δεν κατασπαταλά εδαφικούς 

πόρους σε νέα έργα οδικής υποδομής (Calthorpe, 2013; Ewing and Cervero, 2010).  

https://www.scopus.com/
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Σε αυτές τις προσεγγίσεις ισχυρό ρόλο έχουν διαδραματίσει διάφορα μοντέλα βιώσιμου 

πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως το κίνημα της Νέας Πολεοδομίας και της ανάπτυξης 

προσανατολισμένης στη δημόσια συγκοινωνία (TOD). Ειδικότερα, στη βιβλιογραφία της 

πολεοδομίας, της οικιστικής πολιτικής και της αστικής γεωγραφίας η περπατήσιμη γειτονιά 

συνδέεται με τις έννοιες της κοινωνικής ετερογένειας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και 

συνοχής, την ισότιμη προσβασιμότητα στη δημόσια συγκοινωνία και την εργασία για όλους, 

τις μεικτές χρήσεις γης και τη κτηριακή μορφολογία, την αστική ζωντάνια στον δημόσιο χώρο, 

την εγγύτητα με το κέντρο της πόλης, τη συμπαγή ανάπτυξη κ.α. (Florida, 2017; Gehl, 2010; 

Jacobs, 1961).  

4.3 Υποδείγματα μέτρησης της περπατησιμότητας 

Η μέτρηση της έννοιας της περπατησιμότητας είναι μια σύνθετη διαδικασία. Οι τρόποι 

υπολογισμού της αλλά και οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση της 

συχνά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Σχεδόν κάθε ερευνητής χρησιμοποιεί μείγμα 

διαφορετικών προσεγγίσεων ανάλογα με τους πόρους που διαθέτει και τους στόχους της 

έρευνας του. Για παράδειγμα, οι ερευνητές από τον κλάδο της δημόσιας υγείας εστιάζουν 

κυρίως σε αντικειμενικούς τρόπους μέτρησης διαφόρων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών 

που ενθαρρύνουν το περπάτημα, ενώ οι ερευνητές από τον κλάδο των μεταφορών 

επικεντρώνονται σε χωρικά δεδομένα σχετικά με την οδική ασφάλεια και τους παράγοντες 

άνεσης του περπατήματος. Ως εκ τούτου, η μεγάλη ετερογένεια των υποδειγμάτων μέτρησης 

της περπατησιμότητας έχει ως συνέπεια την αδυναμία σύγκρισης των περισσοτέρων 

ευρημάτων μεταξύ των ερευνών. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις οι οποίες έχουν 

αναλύσει τόσο τους παράγοντες προσδιορισμού της έννοιας της περπατησιμότητας (Dalmat et 

al., 2021; Ewing and Cervero, 2010; Fonseca, Ribeiro, et al., 2021; Forsyth, 2015; 

Ramakreshnan et al., 2021; Saelens and Handy, 2008; Shields et al., 2021; Sugiyama et al., 

2012; Talen and Koschinsky, 2013; Wang and Yang, 2019) όσο και τις τεχνικές και τα εργαλεία 

μέτρησης της (Almeida et al., 2021; Blečić et al., 2020; Brownson et al., 2009; Hall and Ram, 

2018; Hasan et al., 2021; Maghelal and Capp, 2011; Telega et al., 2021; Vale et al., 2016). 

Έτσι, στην παρούσα ενότητα θα αναλύσουμε τις κυριότερες κατηγορίες μεταβλητών και 

δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη στα διάφορα υποδείγματα, την κλίμακα αναφοράς τους, 

τις τεχνικές υπολογισμού των μεταβλητών τους, τις ομάδες στόχο, τις μεθόδους κατάρτισης 

των υποδειγμάτων, τις μεθόδους αξιολόγησης της εγκυρότητας των τελικών αποτελεσμάτων 

και θα παρουσιαστούν ενδεικτικά ορισμένες εφαρμογές. 
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4.3.1 Μεταβλητές 

Οι μεταβλητές μέτρησης της περπατησιμότητας αφορούν διάφορα θέματα για το αστικό 

περιβάλλον και τον οδικό χώρο. Για παράδειγμα, η London Planning Advisory Committee (TfL, 

2004) πρότεινε το υπόδειγμα 5C περιλαμβάνοντας μεταβλητές πέντε κατηγοριών όπως η άνεση 

(comfort), η συνδεσιμότητα (connectivity), η ορατότητα (conspicuous), η πρακτικότητα 

(convenient) και η ευχαρίστηση (convivial). Οι Moura et al. (2017) ενίσχυσαν αυτή την ιδέα 

και εισήγαγαν το υπόδειγμα 7C προσθέτοντας δύο επιπλέον στοιχεία όπως τη συνύπαρξη 

πεζών και οχημάτων (coexistence) και την τήρηση των νόμων (commitment).  

Οι Cervero & Kockelman (1997) πρότειναν την ιδιαίτερα δημοφιλή ιδέα των 3D η οποία αφορά 

τα στοιχεία της πυκνότητας (density), της μείξης (diversity) και του σχεδιασμού (design). Οι 

Ewing et al. (2013) επέκτειναν την ιδέα των 3D και εισήγαγαν το υπόδειγμα των 5D 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τα στοιχεία της απόστασης από τα ΜΜΜ (distance to transit) 

και της προσπελασιμότητας (destination accessibility). Αργότερα οι Ewing et al. (2015) 

πρότειναν το πλαίσιο 7D ενσωματώνοντας και τις διαστάσεις της διαχείρισης της στάθμευσης 

(demand) και των δημογραφικών χαρακτηριστικών (demographics.  

Οι Brennan Ramirez et al. (2006) εισήγαγαν 10 θέματα/δείκτες τα οποία ξεπερνούσαν την 

ανάλυση των χαρακτηριστικών του δομημένου χώρου και περιλάμβαναν παράγοντες 

σχετικούς με την αστική διακυβέρνηση και τη συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό.  

Οι Pikora et al. (2006) πρότειναν το σύστημα Systematic Pedestrian and Cycling Environment 

Scale (SPACES) το οποίο αναλύει παράγοντες αισθητικής, προσπελασιμότητας προορισμών, 

λειτουργικότητας του οδικού δικτύου, ασφάλειας και υποκειμενικές αντιλήψεις των κατοίκων 

για την γειτονιά τους.  

Ο Spoon (2005) διέκρινε έντεκα μεταβλητές για την περπατησιμότητα τις οποίες ταξινόμησε 

σε τρείς γενικές κατηγορίες όπως: α) αναγκαίες (essential), ενθάρρυνσης (encourage) και 

πρόσθετες (extra). Στις αναγκαίες μεταβλητές περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά όπως οι 

μεικτές χρήσεις γης, η πεζή προσπελασιμότητα, η παρουσία οδικής υποδομής για το περπάτημα 

και η συνδεσιμότητα του δικτύου. Στις μεταβλητές ενθάρρυνσης εντάσσει την πυκνότητα του 

πληθυσμού, τη μορφολογία του οδικού δικτύου, τα αισθητικά χαρακτηριστικά του δρόμου, την 

παρουσία πάρκων και πλατειών και τη μείωση των ορίων ταχύτητας οδήγησης με παρεμβάσεις 

ήπιας κινητικότητας. Στις πρόσθετες μεταβλητές περιέχει την πρόσβαση στη δημόσια 

συγκοινωνία και τον χωρικό προσανατολισμό των πεζών. 

Οι Day et al. (2006) πρότειναν το πλαίσιο Irvine-Minnesota Inventory (IMI) και εστίασαν σε 

τρία θέματα όπως η προσβασιμότητα, η ευχαρίστηση και η ασφάλειά του περπατήματος. Το 

πλαίσιο των Clifton et al. (2007) με τίτλο Pedestrian Environmental Data Scan (PEDS) αναλύει 
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ζητήματα σχετικά με τον οδικό χώρο, τις υποδομές του περπατήματος και τις συνθήκες των 

δημοσίων χώρων. Οι Millstein et al. (2013) πρότειναν το πλαίσιο Microscale Audit of 

Pedestrian Streetscapes (MAPS) περιλαμβάνοντας χαρακτηριστικά για τις διαβάσεις πεζών, 

την αισθητική των δρόμων, την ποιότητα των πεζοδρομίων και την ύπαρξη στάσεων ΜΜΜ 

και υποδομών ποδηλάτου. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά οι πιο συνηθισμένες μεταβλητές μέτρησης της 

περπατησιμότητας που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία ανά θέμα και συνήθως 

περιλαμβάνονται στις κατηγορίες αρκετών από τα προαναφερθέντα πλαίσια.  

4.3.1.1 Χρήσεις Γης 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για τις χρήσεις γης περιλαμβάνουν κυρίως δείκτες 

πυκνότητας και μείξης. Αρχικά, η πυκνότητα του πληθυσμού αποτελεί το δημοφιλέστερο 

πολεοδομικό χαρακτηριστικό αρκετών δεικτών μέτρησης της περπατησιμότητας καθώς στις 

υψηλές συγκεντρώσεις προσελκύονται ευκολότερα εμπορικές δραστηριότητες και διάφορες 

υπηρεσίες (Buck et al., 2011; Dovey and Pafka, 2020; Ewing and Cervero, 2010; Vargo et al., 

2012). Με αυτόν τον τρόπο, το περπάτημα γίνεται πιο ελκυστικό, αφού μειώνονται οι 

αποστάσεις μεταξύ της κατοικίας και των υπολοίπων προορισμών (Elldér, 2018). Βέβαια, οι 

ερευνητές δεν συμφωνούν απολύτως σε αυτό το θέμα καθώς έχουν αναφερθεί αντιφατικά 

συμπεράσματα. Για παράδειγμα, οι Pouliou et al. (2014) βρίσκουν αρνητική συσχέτιση μεταξύ 

της οικιστικής πυκνότητας και λεπτών περπατήματος εξαιτίας ατομικών παραγόντων όπως η 

ηλικία και το φύλο, ενώ οι Forsyth et al. (2007) βρίσκουν ότι η σχέση της πυκνότητας του 

πληθυσμού και της συχνότητας βαδίσματος εξαρτάται από τον σκοπό της μετακίνησης. Άλλοι 

ερευνητές τονίζουν τη σημαντικότητα της πυκνότητας συγκεκριμένων προορισμών, όπως τα 

πάρκα, τα σχολεία, οι στάσεις των ΜΜΜ, τα εμπορικά καταστήματα και οι διάφορες 

υπηρεσίες (Bartzokas-Tsiompras and Photis, 2020b; Buck et al., 2011; Kerr et al., 2014; Pereira 

et al., 2020), ενώ ορισμένοι ερευνητές θίγουν το ζήτημα της ποιότητας αυτών των προορισμών 

σχετικά με την ικανότητα τους να ενθαρρύνουν το περπάτημα (Adu-Brimpong et al., 2017).  

Γενικότερα, οι δείκτες πυκνότητας που εντοπίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και αφορούν στη 

μέτρηση της περπατησιμότητας περιλαμβάνουν κυρίως αντικειμενικά στατιστικά δεδομένα 

που προέρχονται από τις επίσημες απογραφές πληθυσμού (Habibian and Hosseinzadeh, 2018), 

νοικοκυριών (Ribeiro and Hoffimann, 2018), κτηρίων (Robinson et al., n.d.), χρήσεων γης 

(Liao et al., 2020; Pereira et al., 2020) και θέσεων εργασίας (Huang et al., 2015). Επιπλέον, 

έχουν αναφερθεί και υποκειμενικής φύσεως δεδομένα, όπως η αντιληπτή αίσθηση των 

κατοίκων για την πυκνότητα του πληθυσμού της γειτονιάς τους χρησιμοποιώντας έρευνες 

ερωτηματολογίων (Nichani et al., 2019; Saelens et al., 2003).  
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Στο δεύτερο θέμα για τον υπολογισμό της μείξης των χρήσεων γης (land use mix) 

χρησιμοποιούνται κυρίως αντικειμενικοί δείκτες όπως η εντροπία (Frank et al., 2005; Leslie et 

al., 2007; Vale et al., 2016; Van Dyck et al., 2010) και ο δείκτης Herfindal-Hershman index 

(HHI) (Eriksson et al., 2012). Οι Maghelal & Capp (2011) υποστηρίζουν ότι η μείξη των 

χρήσεων γης αποτελεί την πιο δημοφιλή και επεξηγηματική μεταβλητή της σχέσης μεταξύ του 

δομημένου χώρου και της συμπεριφοράς μετακίνησης και καταγράφουν τη χρήση της σε 16 

από 25 έρευνες μέτρησης της περπατησιμότητας. Οι περισσότερες προσεγγίσεις 

χρησιμοποιούν τον δείκτη εντροπίας του Shannon, ο οποίος βασίζεται σε μια μαθηματική 

εξίσωση86 που τροφοδοτείται από δεδομένα αναλογιών επιφάνειας ορισμένων κατηγοριών 

χρήσεων γης. Όμως, ο αριθμός των ομάδων χρήσεων γης που λαμβάνονται υπόψη στους 

δείκτες εντροπίας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ερευνών. Οι Frank et al. (2010) 

χρησιμοποίησαν πέντε κατηγορίες, όπως κατοικία, εμπόριο, αναψυχή, γραφεία και δημόσιες 

υπηρεσίες, ενώ οι Hanibuchi et al. (2012) επέλεξαν 17 κατηγορίες χρήσεων και οι Taleai & 

Yameqani (2018) βασίστηκαν σε τρείς κατηγορίες. Άλλοι ερευνητές για να υπολογίσουν τη 

μείξη έχουν χρησιμοποιήσει απλά την αναλογία επιφάνειας περιοχής μίας μόνο κατηγορίας 

χρήσεων γης (Bartzokas-Tsiompras and Photis, 2020b; Foster et al., 2021; Liao et al., 2020), 

ενώ ορισμένοι μετρούν την ίδια αναλογία στο επίπεδο των δρόμων (Lee et al., 2020).  

Μια ακόμη μέθοδος υπολογισμού της μείξης είναι και η απαρίθμηση των χρήσεων ανά περιοχή 

(Al Shammas and Escobar, 2019; Pereira et al., 2020), η βαθμολόγηση οδών με χρήση 

εργαλείων ελέγχου οδών (Bartzokas-Tsiompras and Photis, 2021c; Cambra and Moura, 2020) 

αλλά και τα ερωτηματολόγια που δίνουν την υποκειμενική αντίληψη των κατοίκων (Van Dyck 

et al., 2012). Ο συντελεστής δομημένης εμπορικής επιφάνειας (retail floor area ratio) έχει 

επίσης χρησιμοποιηθεί ως δείκτης μείξης των χρήσεων γης σε αρκετές έρευνες που 

προέρχονται από τη βόρεια Αμερική (Marshall et al., 2009) και την Αυστραλία (Leslie et al., 

2007). Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι ο συντελεστής αυτός είναι λιγότερο σχετικός για το 

περπάτημα συγκριτικά με άλλες μεταβλητές του δομημένου χώρου, όπως η πυκνότητα των 

στάσεων των ΜΜΜ ή η πυκνότητα των διασταυρώσεων του οδικού δικτύου (Ewing and 

Cervero, 2010; Todd et al., 2016). Τέλος και η αναλογία του αριθμού των εργαζομένων προς 

το συνολικό αριθμό κατοίκων μιας περιοχής έχει χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατη μεταβλητή 

για τη μείξη των χρήσεων γης. Μάλιστα, οι Ewing & DeAnna (1996) διαπίστωσαν ότι η 

αύξηση αυτής της αναλογία μειώνει τα οχηματοχιλιόμετρα κατά 15%, ενώ σε άλλες έρευνες 

 

86 , όπου Η ο δείκτης Shannon, pi η αναλογία της κατηγορίας χρήσεων γης i, και R ο συνολικός 

αριθμός των κατηγοριών χρήσεων γης που έχουν οριστεί. Τα αποτελέσματα του δείκτη H ερμηνεύονται ως εξής: 

Όταν οι τιμές είναι κοντά στη μονάδα τότε υπάρχει μεγάλη ετερογένεια, ενώ όταν οι τιμές πλησιάζουν το μηδέν 

τότε κυριαρχεί στην περιοχή ουσιαστικά μόνο μία κατηγορία χρήσεων γης. 
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προέκυψε το συμπέρασμα ότι η αναλογία αυτή συγκριτικά με την εντροπία έχει ισχυρότερη 

θετική σχέση με το περπάτημα (Cervero and Duncan, 2006; Habibian and Hosseinzadeh, 2018).  

4.3.1.2 Εγγύτητα 

Η απόσταση του πληθυσμού ως προς διάφορες χρηστικές δραστηριότητες και υποδομές μιας 

γειτονιάς αναφέρεται από αρκετούς ερευνητές ως σημαντικός παράγοντας προσδιορισμού των 

επιπέδων ελκυστικότητας του περπατήματος (An et al., 2019; Bartzokas-Tsiompras and Photis, 

2017; Hall and Ram, 2018; Koohsari et al., 2020; Liao et al., 2020). Ενδεικτικό παράδειγμα 

αυτής της προσέγγισης αποτελεί ο εμπορικός δείκτης περπατησιμότητας της πλατφόρμας Walk 

Score® που εφαρμόζει μοντέλα βαρύτητας (gravity-based accessibility) για να αναλύσει την 

εγγύτητα μιας τοποθεσίας από διάφορες εξυπηρετήσεις που είναι προσπελάσιμες σε χρόνο 30 

λεπτών από ένα δεδομένο σημείο (π.χ. λιανικό εμπόριο, εστιατόρια, αστική συγκοινωνία, 

χώρους πρασίνου/πάρκα, σχολεία κ.α) (Hall and Ram, 2018). Άλλες μεταβλητές εγγύτητας που 

έχουν χρησιμοποιηθεί είναι η μέτρηση της απόστασης του πληθυσμού από: α) το κέντρο της 

πόλης (Habibian and Hosseinzadeh, 2018), β) την ακτογραμμή (Kerr et al., 2014), γ) σταθμούς 

αυτοκινήτων (An et al., 2019), δ) το σχολείο (Lee et al., 2020; Molina-García et al., 2020) και 

ε) στάσεις ή σταθμούς Μ.Μ.Μ (An et al., 2019). 

Στην πλειοψηφία των υποδειγμάτων περπατησιμότητας οι αποστάσεις μετρούνται είτε με τη 

χρήση των ευκλείδειων αποστάσεων (Frank et al., 2005) είτε με βάση το οδικό δίκτυο ή το 

πραγματικό δίκτυο των πεζοδρομίων (Cruise et al., 2017). Όμως, υπάρχουν και ορισμένοι που 

καταγράφουν την αντιληπτή απόσταση του πληθυσμού προς συγκεκριμένες τοποθεσίες της 

γειτονιάς τους με έρευνες ερωτηματολογίων (Oyeyemi et al., 2017; Van Dyck et al., 2012).  

4.3.1.3 Συνδεσιμότητα δικτύου κίνησης 

Στους περισσότερους δείκτες περπατησιμότητας η συνδεσιμότητα εξετάζει την ευθύτητα ή τη 

διαθεσιμότητα πολλαπλών εναλλακτικών διαδρομών ώστε να δημιουργείται κατάλληλη 

αστική μορφή που ευνοεί τις μικρότερες αποστάσεις. Μάλιστα, στη μετά-ανάλυση των Ewing 

& Cervero (2010) η συνδεσιμότητα αποδείχθηκε ότι αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα 

ενθάρρυνσης του περπατήματος σε σύγκριση με διάφορες άλλες μεταβλητές του δομημένου 

χώρου. Παρόλα αυτά ο τρόπος υπολογισμού της συνδεσιμότητας περιλαμβάνει πολλαπλές 

προσεγγίσεις. Οι Fonseca et al. (2021) αναφέρουν 35 μεθόδους και τονίζουν ότι η 

συνδεσιμότητα των δρόμων αποτελεί βασικό συστατικό στο 84% των υποδειγμάτων που 

μελέτησαν. Οι Ellis et al. (2016) προσπαθούν να εντοπίσουν ανάμεσα από έξι δημοφιλείς 

τεχνικές υπολογισμού της συνδεσιμότητας ποια από αυτές συνδέεται περισσότερο με την 

αύξηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας. Καταλήγουν ότι η πυκνότητα των 

διασταυρώσεων, που είναι ο πιο συνηθισμένος δείκτης συνδεσιμότητας, αποτελεί το 

καταλληλότερο μέτρο στα υποδείγματα μέτρησης της περπατησιμότητας (Ellis et al., 2016).  
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Ορισμένοι ερευνητές για να υπολογίσουν την πυκνότητα των διασταυρώσεων μετρούν μόνο 

τους κόμβους που περιλαμβάνουν περισσότερες από τρείς συνδέσεις (Bartzokas-Tsiompras 

and Photis, 2020b; Foster et al., 2021; Frank et al., 2010; Habibian and Hosseinzadeh, 2018; 

Leslie et al., 2007; Pereira et al., 2020), ενώ άλλοι χρησιμοποιούν όλους τους κόμβους του 

οδικού δικτύου μιας περιοχής (An et al., 2019; Moran et al., 2018; Pouliou et al., 2014). Άλλοι 

ερευνητές βασίζουν τους υπολογισμούς τους στο οδικό δίκτυο εξαιρώντας μόνο τους 

αυτοκινητοδρόμους (Frank et al., 2005; Leslie et al., 2007), ενώ άλλοι θεωρούν ότι το δίκτυο 

των πεζοδρομίων αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή (Bartzokas-Tsiompras and Photis, 2017; 

Ellis et al., 2016; Hajrasouliha and Yin, 2015). Οι Cruise et al. (2017) συγκρίνοντας τα δύο 

αυτά είδη δικτύων καταλήγουν ότι και οι δύο τρόποι έχουν παρόμοιους συσχετισμούς με τη 

συχνότητα επιλογής ενεργητικών τρόπων μεταφοράς. Αντιθέτως, οι Moran et al. (2018) 

βρήκαν ότι οι διαδρομές με αρκετές διασταυρώσεις δεν είναι ελκυστικές προς τους πεζούς 

καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχήματος. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία επίσης καταγράφονται και άλλα μέτρα συνδεσιμότητας, όπως το 

μήκος των οικοδομικών τετραγώνων (Tribby et al., 2016), η αναλογία των δρόμων προς το 

σύνολο όλων των διασταυρώσεων (King and Clarke, 2015), η αναλογία συνδέσεων προς τον 

αριθμό των κόμβων μιας περιοχής (Habibian and Hosseinzadeh, 2018), η πυκνότητα των 

δρόμων (Deng et al., 2020) ή των πεζοδρομίων (Lee et al., 2020), μέτρα τοπολογίας για τη 

διερεύνηση του βαθμού ενσωμάτωσης των δρόμων (συντακτική ανάλυση) (Koohsari et al., 

2016; McCormack, Koohsari, et al., 2021), η ανάλυση της ευθύτητας των διαδρομών (Moura 

et al., 2017), δείκτες περιπορείας (Pedshed analysis) (Ellis et al., 2016), η σταθμισμένη 

περίμετρος των οικοδομικών τετραγώνων (AwaP) (Majic and Pafka, 2019) και τέλος η 

πυκνότητα των αδιέξοδων οδών (cul-de-sac) (Habibian and Hosseinzadeh, 2018).  

4.3.1.4 Υποδομές & παράγοντες άνεσης του περπατήματος 

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται μεταβλητές όπως τα χαρακτηριστικά των 

πεζοδρομίων, η κλίση του εδάφους και οι συνθήκες του περιβάλλοντος κίνησης των πεζών. Οι 

πιο δημοφιλείς μεταβλητές είναι κυρίως η παρουσία και η πυκνότητα των πεζοδρομίων 

(Bartzokas-Tsiompras et al., 2020a; Lee et al., 2020; Vargo et al., 2012), το πλάτος του 

πεζοδρομίου (Bartzokas-Tsiompras et al., 2021b; Bartzokas-Tsiompras and Photis, 2017; Lee 

et al., 2020; Moura et al., 2017; Reisi et al., 2019) και η παρουσία εμποδίων κίνησης 

(Bartzokas-Tsiompras and Photis, 2017; King, 2008; Reisi et al., 2019). Επιπλέον, έχουν 

χρησιμοποιηθεί και άλλα χαρακτηριστικά για την υποδομή του δημόσιου χώρου όπως τα 

δημόσια καθιστικά, το επίπεδο οδοφωτισμού, η ύπαρξη κάδων απορριμμάτων, ο διαχωρισμός 

των πεζοδρομίων με κολωνάκια κ.α. (Bartzokas-Tsiompras et al., 2020a, 2021b; Cain et al., 
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2014; Ewing et al., 2016; Lee et al., 2020; Lovasi et al., 2011; Moura et al., 2017; Sallis et al., 

2015).  

Η άνεση των συνθηκών κίνησης έχει αξιολογηθεί με μεταβλητές και δεδομένα που αφορούν 

κυρίως στη σκίαση των δρόμων ή το φυσικό περιβάλλον, όπως η παρουσία πράσινων χώρων 

με χρήση δορυφορικών εικόνων (Normalised Difference Vegetation Index) (Taleai and 

Yameqani, 2018), η πυκνότητα των δέντρων ή η αναλογία των δρόμων με τοποθετημένες 

δεντροστοιχίες (Lee et al., 2020; Lovasi et al., 2011; Reisi et al., 2019), το ποσοστό μήκους 

των πεζοδρομίων που σκιάζεται από δέντρα (Bartzokas-Tsiompras et al., 2020a; King, 2008), 

τρισδιάστατα μοντέλα ανάλυσης του ηλιασμού/σκίασης των δρόμων (Al Shammas and 

Escobar, 2019), χρήση μεθόδων τηλεπισκόπισης για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας του 

εδάφους (Taleai and Yameqani, 2018) και ανάλυση δεδομένων θορύβου ανά δρόμο (Al 

Shammas and Escobar, 2019; Lee et al., 2020). 

Η κλίση του εδάφους έχει επίσης ληφθεί υπόψη σε μικρό αριθμό δεικτών μέτρησης της 

περπατησιμότητας καθώς θεωρείται ότι επηρεάζει την ταχύτητα, την απόσταση και την άνεση 

του βαδίσματος (Larranaga et al., 2019; Moura et al., 2017; Taleai and Yameqani, 2018). Τα 

δεδομένα που συνήθως χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της τοπογραφίας μιας περιοχής 

αφορούν ψηφιακά μοντέλα εδάφους (Taleai and Yameqani, 2018) προκειμένου να προκύψει η 

αναλογία του μήκους των τόξων που έχουν επίπεδα πεζοδρόμια (Lee et al., 2020) ή η διαφορά 

μεταξύ του μέγιστου και του ελαχίστου υψομέτρου (Fan et al., 2018).   

4.3.1.5 Ασφάλεια 

Ένα άλλο θέμα που οι πεζοί αναγνωρίζουν ευκολότερα σε σχέση με όσους δεν περπατούν είναι 

η ασφάλειά τους και οι απειλές στον δημόσιο χώρο. Τόσο η οδική ασφάλεια όσο και η 

προσωπική τους ασφάλεια από την εγκληματικότητα αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για την 

εκτίμηση των επιπέδων περπατησιμότητας.  

Πιο συγκεκριμένα, η οδική ασφάλεια αξιολογείται συνήθως από τις εξής μεταβλητές:  

1. Τροχαία ατυχήματα: χρησιμοποιούνται αντικειμενικοί στατιστικοί δείκτες 

νεκρών/τραυματιών από τροχαία ατυχήματα ανά 1.000 κατοίκους (Lovasi et 

al., 2011) ή έρευνες ερωτηματολογίων που αξιολογούν την αντιληπτή αίσθηση 

των κατοίκων μιας περιοχής για την οδική ασφάλεια (Larranaga et al., 2019),  

2. Έκθεση των πεζών στη μηχανοκίνητη κυκλοφορία: χρησιμοποιούνται δείκτες 

όπως η αναλογία του μήκους των δρόμων ταχείας κυκλοφορίας προς το 

συνολικό μήκος του οδικού δικτύου μιας περιοχής (Lee et al., 2020), το 

ανώτατο όριο ταχύτητας μιας περιοχής (Golan et al., 2019), ο ημερήσιος 

κυκλοφοριακός φόρτος των οχημάτων (Lovasi et al., 2011), η πυκνότητα της 
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μηχανοκίνητης κυκλοφορίας από την πλησιέστερη οδό (Robinson et al., 2018), 

τα πιθανά επικίνδυνα σημεία του οδικού χώρου για τροχαία συμβάντα (Reisi 

et al., 2019), και  

3. Υλοποίηση παρεμβάσεων ήπιας κινητικότητας: χρησιμοποιούνται δείκτες 

πυκνότητας όπως σημεία με σαμαράκια μείωσης ταχύτητας, οδοί με woonerfs, 

σημεία με υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών, κυκλικοί κόμβοι, διασταυρώσεις 

με εξοχές στις άκρες των πεζοδρομίων (bulb-outs), δρόμοι με προστατευτικές 

νησίδες κ.α. (Reisi et al., 2019). Ακόμη, έχει χρησιμοποιηθεί για το θέμα αυτό 

και η αναλογία του μήκους των οδών με χαρακτηριστικά ήπιας κυκλοφορίας 

προς το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου (Lee et al., 2020).  

Οι μεταβλητές για την προσωπική ασφάλεια των πεζών αποτελούν επίσης κρίσιμο παράγοντα 

ελκυστικότητας του δημόσιου χώρου (Arellana et al., 2020; Larranaga et al., 2019) και 

συνήθως μετριούνται από τις εξής παραμέτρους: αντικειμενικούς δείκτες για τον αριθμό των 

δολοφονιών ή την πυκνότητα όλων των εγκληματικών ενεργειών ανά κάτοικο (Deng et al., 

2020; Foster et al., 2021; Liao et al., 2020; Lovasi et al., 2011), δείκτες μέτρησης του φόβου 

των κατοίκων από την εγκληματικότητα (Arellana et al., 2020; Carlson et al., 2018; Foster et 

al., 2021; Oyeyemi et al., 2017; Van Dyck et al., 2012), η αναλογία αστυνομικών ανά κάτοικο 

(Larranaga et al., 2019), η πυκνότητα σημείων με κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης με 

κάμερες (Arellana et al., 2020), η αναλογία στύλων οδοφωτισμού ανά μήκος οδικού δικτύου 

(Lee et al., 2020), η απαρίθμηση των στύλων οδοφωτισμού (Reisi et al., 2019), η μέτρηση της 

υποκειμενικής αίσθησης φωτισμού που νιώθουν οι κάτοικοι (Kaczynski, 2010), η πυκνότητα 

των βανδαλισμών (Golan et al., 2019), η αναλογία δρόμων με γκράφιτι (Arellana et al., 2020; 

Bartzokas-Tsiompras et al., 2020a; Lee et al., 2020), η πυκνότητα των αιτημάτων για 

περισυλλογή αδέσποτων σκύλων ή αστέγων (Golan et al., 2019) και τέλος η πυκνότητα κίνησης 

των πεζών (Arellana et al., 2020; Cambra and Moura, 2020).  

4.3.1.6 Αρχιτεκτονική δημόσιων χώρων 

Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται μεταβλητές για το αστικό τοπίο και οι λεπτομέρειες 

που αφορούν στον αρχιτεκτονικό κυρίως σχεδιασμό. Στα υποδείγματα μέτρησης της 

περπατησιμότητας συναντούμε δείκτες για την αισθητική των δρόμων οι οποίοι προκύπτουν 

από εργαλεία ελέγχου οδών ή ερωτηματολόγια που καταγράφουν την υποκειμενική αντίληψη 

των κατοίκων για διάφορα αρχιτεκτονικά (μορφολογικά) στοιχεία του δημόσιου χώρου. 

Γενικά, έχει διαπιστωθεί ότι η ικανοποίηση των κατοίκων από τα αισθητικά χαρακτηριστικά 

της κοινότητας τους συνδέεται θετικά με το περπάτημα (Van Dyck et al., 2012) και ειδικά όταν 

αυτό γίνεται με σκοπό την αναψυχή (Nichani et al., 2019). Άλλη έρευνα υποστηρίζει ότι η 

αισθητική των δημόσιων χώρων επηρεάζει περισσότερο το περπάτημα των γυναικών παρά των 
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αντρών (Golan et al., 2019), ενώ το μειωμένο επίπεδο οικονομικής ευημερίας ενός τόπου 

φαίνεται να μειώνει τις προσδοκίες του πληθυσμού για την αισθητική του δημόσιου χώρου και 

κατ’ επέκταση να μην επιδρά σημαντικά στο περπάτημα (Oyeyemi et al., 2017). 

Άλλες μεταβλητές του συγκεκριμένου θέματος που έχουν χρησιμοποιηθεί στη μέτρηση της 

περπατησιμότητας αφορούν στη χρήση τρισδιάστατων μοντέλων για την αποτύπωση της 

γραμμής όρασης (line-of-sight) (Yin, 2017), την αναλογία της οπτικής όρασης του ουρανού 

και τον προσδιορισμό της ανθρώπινης κλίμακας του χώρου (Yin and Wang, 2016), το μέσο 

ύψος των κτηρίων (Moran et al., 2018), την αναλογία τυπολογιών κατοικίας ανά οικοδομικό 

τετράγωνο (Boulange et al., 2018) και τη «διαφάνεια» των ισογείων στις όψεις των κτηρίων 

(Moura et al., 2017). 

4.3.2 Μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων 

Οι τρόποι συλλογής των δεδομένων για τις μεταβλητές που αναφέρθηκαν παραπάνω 

διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και σε αρκετές έρευνες παρατηρούνται συνήθως μεικτές 

προσεγγίσεις (Hasan et al., 2021). Παρόλα αυτά ξεχωρίζουν τέσσερις γενικοί τρόποι συλλογής 

στοιχείων όπως: α) τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), β) τα εργαλεία ελέγχου 

οδών (audit checklists), γ) οι αυτοματοποιημένοι αλγόριθμοι και δ) οι έρευνες 

ερωτηματολογίων. 

Ο μεγαλύτερος αριθμός των μεταβλητών βασίζεται στην ανάλυση με τη χρήση GIS 

δευτερογενών γεωχωρικών δεδομένων όπως η πυκνότητα του πληθυσμού, η μείξη των 

χρήσεων γης, η πυκνότητα των διασταυρώσεων του οδικού δικτύου, η απόσταση από 

συγκεκριμένους προορισμούς κ.α. Παραδείγματα δεικτών αυτής της προσέγγισης αποτελούν 

οι εργασίες των: Leslie et al., 2007; Frank et al., 2010; Todd et al., 2016; Hall and Ram, 2018; 

Ribeiro and Hoffimann, 2018; Taleai and Yameqani, 2018; Bartzokas-Tsiompras and Photis, 

2020; Deng et al., 2020; Kim and Kim, 2020; Lee et al., 2020; Molaei, Tang and Hardie, 2021; 

Telega, Telega and Bieda, 2021 και Grasser et al., 2016a.  

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι D’Sousa et al. (2012) έχουν αναπτύξει ένα ειδικό ερευνητικό 

πρωτόκολλο GIS για την προετοιμασία πολλών σχετικών μεταβλητών μέτρησης της 

περπατησιμότητας με το ακρωνύμιο NEAT-GIS (Neighborhood Environment for Active 

Transport–Geographic Information Systems). Στο πρωτόκολλο αυτό περιγράφονται αναλυτικά 

τα βήματα υπολογισμού τόσο για αθροιστικούς γεωχωρικούς δείκτες όσο και για δείκτες που 

χρειάζονται ανάλυση δικτύων ή τη γεωκωδικοποίηση απαντήσεων ερωτηματολογίων σχετικά 

με την εγκληματικότητα, την ποιότητα του αέρα ή τη γενικότερη κατάσταση μιας γειτονιάς. 

Η εφαρμογή εργαλείων ελέγχου οδών με επιτόπια έρευνα ή εξ αποστάσεως έχει βοηθήσει στην 

καταγραφή αρκετών στοιχείων που αφορούν στη μικρή κλίμακα του αστικού σχεδιασμού όπως 
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οι διαβάσεις πεζών, τα πεζοδρόμια, ο φωτισμός, η καθαριότητα, ο αστικός εξοπλισμός, το 

πράσινο, οι χρήσεις γης κ.α. Τα εργαλεία87 αυτά περιλαμβάνουν προκαθορισμένες λίστες 

ερωτήσεων ελέγχου για το δομημένο περιβάλλον στις οποίες ο ερευνητής καλείται να 

απαντήσει/βαθμολογήσει παρατηρώντας ένα τμήμα του οδικού χώρου ή μια διαδρομή. Τα 

εργαλεία ελέγχου έχουν το μειονέκτημα όμως ότι απαιτούν σημαντικούς πόρους σε χρόνο και 

σε ανθρώπινο δυναμικό. Για παράδειγμα, οι Cain et al. (2014) αναφέρουν ότι χρειάστηκαν 

κατά μέσο όρο για να συμπληρώσουν τη λίστα των 120 ερωτήσεων 28.5 λεπτά σε ένα μόνο 

οδικό τμήμα. Οι Badland et al. (2010) χρειάστηκαν 215 λεπτά για να αξιολογήσουν 48 οδικά 

τμήματα (158 χλμ.) και με βάση λίστα 51 ερωτήσεων. Εκτός από τον χρόνο, η διαδικασία 

ελέγχου περιλαμβάνει και ορισμένες απρόβλεπτες προκλήσεις που συναντούν οι ερευνητές στο 

πεδίο όπως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η φυσική εξάντληση, η μετακίνηση προς την 

περιοχή ελέγχου, τα αδέσποτα ζώα, η εγκληματικότητα κ.α.  

Από την άλλη πλευρά, έχει αποδειχθεί ότι η εξ αποστάσεως και διαδικτυακή εφαρμογή των 

εργαλείων ελέγχου είναι εξίσου αποτελεσματική διαδικασία συγκριτικά με την επιτόπια έρευνα 

(Badland et al., 2010; Lee and Talen, 2014; Mooney et al., 2017; Zhu et al., 2017). Για 

παράδειγμα, οι Mooney et al. (2017) αναφέρουν ότι η εικονική αξιολόγηση αντιστοιχούσε στο 

3% του χρόνου που απαίτησε η επιτόπια έρευνα. Οι Aghaabbasi et al. (2018b) συνέκριναν τη 

διάρκεια επιτόπιων και εξ αποστάσεως ελέγχων και βρήκαν ότι στις πέντε από τις οχτώ 

περιπτώσεις ο χρόνος καταγραφής μειώνεται μεταξύ 18% και 90% (βλ. Πίνακας 6). Αντίθετα, 

σε τρείς από τις οχτώ έρευνες παρατηρήθηκε ότι ο χρόνος αξιολόγησης μέσω διαδικτύου ήταν 

μεγαλύτερος σε σχέση με την επιτόπια έρευνα εξαιτίας πιο πολύπλοκων αστικών τοπίων (π.χ. 

Μεσογειακές και Ευρωπαϊκές πόλεις, βλ. Gullón et al., 2015). Παρόλα αυτά, ο συνδυασμός 

GIS και πανοραμικών εικόνων που προσφέρουν διάφορες διαδικτυακές υπηρεσίες όπως η 

Google StreetView (GSV), το Mapillary και το KartaView αποτελούν τη δυναμικότερη τάση 

στην εξέλιξη της έρευνας για την περπατησιμότητα (Hasan et al., 2021) και έχουν τη 

δυνατότητα να μετατρέψουν τη συλλογή δεδομένων για το δομημένο χώρο σε μία πιο εύκολη 

διαδικασία καταγραφής διαφόρων λεπτομερειών (Biljecki and Ito, 2021). 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετά και οι αυτοματοποιημένες τεχνικές 

ταξινόμησης των πανοραμικών εικόνων (360ο). Υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις από τη 

χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης με αξιόπιστα αποτελέσματα σε σύνθετα αστικά τοπία. 

Για παράδειγμα, οι Yin & Wang (2016) προσπάθησαν να μετρήσουν από τις πανοραμικές 

 
87 Ορισμένα έγκυρα εργαλείου ελέγχου οδών που μπορούν να αναφερθούν είναι τα εξής: Systematic Pedestrian and 

Cycling Environmental Scan (SPACES) (Pikora et al., 2006), Irvine Minnesota Inventory (IMI) (Day et al., 2006), 

Pedestrian Environment Data Scan (PEDS) Tool (Clifton et al., 2007), China Urban Built Environment Scan Tool 

(CUBEST) (Su et al., 2014) και το Microscale Audit of Pedestrian Streetscapes (MAPS) (Cain et al., 2014, 2017, 

2018). 
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εικόνες του GSV την περπατησιμότητα χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή του visual enclosure, 

δηλαδή το ποσοστό που καταλαμβάνει ο ουρανός στο οπτικό πεδίο ενός πεζού. Οι Zhou et al. 

(2019) εφάρμοσαν τεχνικές βαθιάς μάθησης στην πόλη Shenzhen της Κίνας για να 

ταξινομήσουν τα εικονοστοιχεία πανοραμικών εικόνων (Baidu Map Street View) και στη 

συνέχεια να υπολογίσουν για κάθε δρόμο τέσσερις μεταβλητές περπατησιμότητας όπως 

διάφορα στοιχεία για το πράσινο, τον συνωστισμό των πεζών, το outdoor enclosure και την 

ύπαρξη πεζοδρομίων. 

Πίνακας 6 Σύγκριση κόστους (σε χρόνο και σε χρήμα) μεταξύ επιτόπιας και διαδικτυακής καταγραφής δεδομένων για 

το δομημένο χώρο με χρήση εργαλείων ελέγχου οδών (Πηγή: Aghaabbasi et al., 2018b) 

Βιβλιογραφική 
Αναφορά 

Επιτόπια έρευνα πεδίου Εικονική αξιολόγηση Ποσοστιαία 
Διαφορά 
Χρονικού 
Κόστους 
μεταξύ 
εικονικού & 
επιτόπιου 
ελέγχου 

Οικονομικό 
Κόστος 

Χρονικό 
Κόστος 

Οικονομικό 
Κόστος 

Χρονικό 
Κόστος 

(Badland et al., 
2010) 

NZ$110.60 
(συνολικό 

κόστος) και 

NZ$0.70 ανα 
χλμ.  

Τέσσερις 
γειτονιές: 

600 λεπτά 

NZ$6.70 (συνολικό 
κόστος) και NZ$0.02 

ανά MB  

Τέσσερις 
γειτονιές: 

475 λεπτά 

−21% 

(Taylor et al., 2011) Δεν 

αναφέρεται 

42 ώρες για 50 

πάρκα 

Δεν αναφέρεται 4 ώρες για 50 

πάρκα 

−90% 

(Wilson et al., 

2012) 

$15,000 Μέσος χρόνος: 

7.31 λεπτά 

Δεν αναφέρεται Μέσος χρόνος: 

11.8 λεπτά 

61% 

(Chudyk et al., 

2014) 

Δεν 

αναφέρεται 

Κατά μέσο όρο 11 

λεπτά/τμήμα 

Δεν αναφέρεται Κατά μέσο όρο 9 

λεπτά/τμήμα 

−18% 

(Bethlehem et al., 
2014) 

Δεν 
αναφέρεται 

Μέσος χρόνος: 
10 λεπτά (Εύρος 

χρόνου = 5–

15 λεπτά) 

Δεν αναφέρεται Μέσος χρόνος: 
5 λεπτά (Εύρος 

χρόνου = 3–

8 λεπτά) 

−45% 

(Wu et al., 2014) Δεν 

αναφέρεται 

5.5 εργάσιμες 

ημέρες για 

καταγραφή των 
περιοχών σε 48 

ταχυδρομικούς 

κώδικες 

Δεν αναφέρεται 4.5 εργάσιμες 

ημέρες για 

καταγραφή των 
περιοχών σε 48 

ταχυδρομικούς 

κώδικες 

−18% 

(Gullón et al., 2015) Δεν 

αναφέρεται 

Μέσος χρόνος: 

2.45 λεπτά/τμήμα 

Δεν αναφέρεται Μέσος χρόνος: 

2.76 λεπτά/τμήμα 

13% 

(Silva et al., 2015) Δεν 
αναφέρεται 

4:37 έως 
7:11 λεπτά/τμήμα 

Δεν αναφέρεται 4:11 έως 8:38 min 
λεπτά/τμήμα 

8% 

Ένα άλλος τρόπος συλλογής δεδομένων είναι οι ηλεκτρονικές ή οι επιτόπιες έρευνες 

ερωτηματολογίου. Οι έρευνες αυτές χρησιμοποιούνται για να καταγράψουν εκτός από τις 

υποκειμενικές απόψεις των κατοίκων για τις συνθήκες των δημοσίων χώρων και τις υποδομές 

μιας γειτονιάς και άλλα χαρακτηριστικά όπως το δημογραφικό προφίλ των κατοίκων, ορισμένα 

βιομετρικά στοιχεία του πληθυσμού (π.χ. βάρος και ύψος), τις καθημερινές τους συνήθειες, τα 

επίπεδα φυσικής τους δραστηριότητας κ.α. Όλα αυτά τα στοιχεία βοηθούν στη συνέχεια στην 

κατασκευή στατιστικών μοντέλων (π.χ. Generalized Linear Mixed Models, Building 
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information model, Regression Model κ.α) τα οποία υποστηρίζουν τη διερεύνηση της σχέσης 

της περπατησιμότητας με άλλα φαινόμενα.  

Σύμφωνα, με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των Iroz-Elardo et al. (2021) τα πιο διαδεδομένα 

ερωτηματολόγια (βλ. Πίνακας 7) για τη μέτρηση της περπατησιμότητας είναι τα εξής: α) 

Neighborhood Environment Walkability Scale (NEWS) Original (Saelens et al., 2003) & 

Abbreviated (NEWS- A) (Cerin et al., 2009), β) Perceptions About Neighborhood Environment 

and Access to Facilities (Giles-Corti and Donovan, 2002) και γ) Home Equipment, 

Neighborhood, and Convenient Facilities Scales (San Diego Scales) (Sallis et al., 1997). Οι 

Iroz-Elardo et al. (2021) εντοπίζουν ότι μεγάλος αριθμός των ερωτήσεων αυτών των 

ερωτηματολογίων εστιάζει στο κοινωνικό κεφάλαιο της γειτονιάς αλλά και στην προσωπική 

ασφάλεια και την εγκληματικότητα. Άλλες ερωτήσεις που λαμβάνονται συνήθως υπόψη 

αφορούν θέματα αισθητικής και πρασίνου καθώς και γενικές ερωτήσεις σχετικά με την 

ικανοποίηση από τη γειτονιά, τους γείτονες, την ποιότητα ζωής για τα παιδιά αλλά και την 

ποιότητα των υποδομών εκπαίδευσης. 

Πίνακας 7 Λίστα ερωτηματολογίων μέτρησης της περπατησιμότητας (Πηγή: Iroz-Elardo et al., 2021) 

α/α Τίτλος ερωτηματολογίου Βιβλιογραφική αναφορά Αριθμός 

Ετεροαναφορών 

(Google Scholar) 

1 
Neighborhood Environment Walkability Scale 

(NEWS) Original & Abbreviated (NEWS-A) 
(Saelens et al., 2003) 1727 

2 
Perceptions About Neighborhood Environment 
and Access to Facilities 

(Giles-Corti and Donovan, 2002) 834 

3 
Home Equipment, Neighborhood, and 

Convenient Facilities Scales (San Diego Scales) 
(Sallis et al., 1997) 628 

4 
Perceived Measures of Neighborhood 

Environment That May Affect Walking 
(Handy et al., 2006) 558 

5 
Objective Measures of Neighborhood 

Characteristics That May Affect Walking 
(Li et al., 2005) 551 

6 
Neighborhood Scale Questionnaire on Food 
Quality, Safety, Aesthetics, and Social Cohesion 

(Mujahid et al., 2007) 422 

7 
Physical Activity Environment 
Measures/Environmental Support for Physical 

Activity Questionnaire 

(Kirtland et al., 2003) 371 

8 St. Louis Environment Instrument (Brownson et al., 2004)  308 

9 Perceived Neighborhood Environment (Duncan and Mummery, 2005) 303 

10 
Perceived Measures of the Physical Activity 
Environment/Twin Cities Walking Survey 

(Forsyth et al., 2008)  291 

11 Perceived Walking Environment (Humpel et al., 2004) 257 

12 Self-Reported Neighborhood Characteristics 
(Echeverria, Diez-Roux and Link, 

2004) 
185 
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4.3.3 Κλίμακες υπολογισμού 

Στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται δείκτες περπατησιμότητας που αναφέρονται σε 

διαφορετικές χωρικές κλίμακες. Η πλειοψηφία των υποδειγμάτων αφορά στη μεσαία ή τη 

μεγάλη κλίμακα (mesoscale or macroscale), δηλαδή το γεωγραφικό επίπεδο των γειτονιών ή 

των απογραφικών τομέων μίας ευρύτερης αστικής περιοχής. Παραδείγματα για αυτό το 

επίπεδο ανάλυσης αποτελούν οι εργασίες των Giles-Corti et al. (2014) και των Frank et al. 

(2010) στους απογραφικούς τομείς της Μελβούρνης και των πολιτειών King County & 

Washington των ΗΠΑ, αντίστοιχα, και οι εργασίες των Bartzokas-Tsiompras & Photis (2020) 

και των Grasser et al. (2016a) στις γειτονιές του Βερολίνου και της πόλης Γκραζ της Αυστρίας, 

αντίστοιχα. Επιπλέον, στην ίδια κατηγορία ανάλυσης εντάσσονται και διαδικτυακές εφαρμογές 

υπολογισμού της περπατησιμότητας όπως το Walkscore88 και το Walkshed89. Ωστόσο, οι 

μετρήσεις σε αυτή την κλίμακα αφορούν στις μέσες τιμές των μεταβλητών ενός υποδείγματος 

ανά γειτονιά και ως εκ τούτου χάνονται αρκετές λεπτομέρειες για τη χωρική τους ετερογένεια. 

Επίσης, οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε αυτό το επίπεδο απαιτούν παρεμβάσεις 

μεγάλης κλίμακας, όπως για παράδειγμα η αύξηση της πυκνότητας κατοικίας, και δεν 

λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πεζοί στην 

καθημερινότητα τους (π.χ. φωτισμός, πεζοδρόμια, καθαριότητα κ.α.). 

Σε αυτό το πρόβλημα απαντούν οι δείκτες περπατησιμότητας που αξιολογούν μεταβλητές της 

μικρής κλίμακας του αστικού τοπίου (microscale) και αναλύουν εκείνα τα χαρακτηριστικά του 

δομημένου χώρου που βρίσκονται στο επίπεδο των δρόμων και των πεζοδρομίων, όπως η 

 
88 https://www.walkscore.com/ (Ηλ. πρόσβαση 02/11/2021) 
89 https://walkshed.org/ (Ηλ.πρόσβαση 02/11/2021) 

13 Women's Determinants Survey (Brownson et al., 1999) 108 

14 Environmental and Policy Factors 
(Catlin, Simoes and Brownson, 

2003) 
101 

15 IPAQ Environmental Module (Alexander et al., 2006) 98 

16 
Physical Activity Environment, Healthy 

Environment Partnership (HEP) Survey 
(Israel et al., 2006) 78 

17 Neighborhood Quality Index (Yang et al., 2002) 54 

18 Environmental Characteristics Scale (Ogilvie et al., 2008) 35 

19 Transportation Walking Questionnaire (Badland and Schofield, 2006) 12 

20 Core Measures of Trail Use/ROUTES (Spruijt-Metz et al., 2010) 6 

https://www.walkscore.com/
https://walkshed.org/
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παρουσία δέντρων, η κατάσταση των δαπέδων, η παρουσία ράμπας ΑμεΑ, τα επίπεδα 

φωτισμού κ.α. Οι δείκτες περπατησιμότητας στη μικρή κλίμακα αν και είναι πιο σπάνιοι στη 

διεθνή βιβλιογραφία καταφέρνουν να δίνουν λύσεις που είναι πιο ρεαλιστικές και οικονομικά 

πιο συμφέρουσες. Έτσι, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ερευνητές από τη βόρεια 

Αμερική (κυρίως) αναπτύσσουν υποδείγματα μικρής κλίμακας και βάζουν στο επίκεντρο τις 

συνθήκες και τις υποδομές του δημόσιου χώρου (Hasan et al., 2021). Για παράδειγμα, οι 

Arellana et al. (2020) από τα 67 άρθρα που ανέλυσαν αναφέρουν ότι μόνο το 14.9% 

αντιμετωπίζει το ζήτημα της περπατησιμότητας στη μικρή κλίμακα, ενώ οι Hasan et al. (2021) 

υποστηρίζουν ότι η μηχανική μάθηση και η ταξινόμηση εικόνων έχει βοηθήσει σημαντικά στη 

διάδοση αυτών των προσεγγίσεων.  

Εκτός από τη μεσαία και τη μικρή κλίμακα υπάρχουν και δύο ακόμη γεωγραφικά επίπεδα 

ανάλυσης της έννοιας της περπατησιμότητας τα οποία δεν έχουν μελετηθεί αρκετά αλλά 

παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Από τη μία πλευρά, υπάρχει το νάνο-επίπεδο (nanoscale) 

και από την άλλη πλευρά το ολικό επίπεδο των πόλεων (global scale).  

Στο νάνο-επίπεδο η μέτρηση της περπατησιμότητας σχετίζεται με λεπτομέρειες του χώρου οι 

οποίες μπορεί να αφορούν ακόμη και στην κλίμακα 1:1. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι 

η αξιολόγηση των προβλημάτων ενός συγκοινωνιακού κόμβου και η διευθέτηση ζητημάτων 

οδικής ασφάλειας και κυκλοφορίας αυτοκινήτων, ΜΜΜ, ποδηλάτων και πεζών (NACTO, 

2015).  

Το ολικό επίπεδο των πόλεων είναι το επίπεδο ανάλυσης που ασχολείται η παρούσα 

διδακτορική διατριβή. Πρόκειται για την αξιολόγηση και τη σύγκριση πολλαπλών πόλεων μιας 

ευρύτερης περιφέρειας χρησιμοποιώντας διάφορους απλούς αστικούς δείκτες με τη μορφή 

μέσων όρων ή αναλογιών. Αν και στην Ευρώπη δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα κανένα 

σύνθετο υπόδειγμα αξιολόγησης της περπατησιμότητας των πόλεων, στην Αμερική και στην 

Αυστραλία Healthy Livable Cities Group90 το πεδίο αυτό δεν αποτελεί νέο αντικείμενο. 

Ειδικότερα, στις ΗΠΑ εκτός από την ιεράρχηση πόλεων που δημοσιεύει ο δείκτης WalkScore® 

υπάρχει και ο εθνικός δείκτης περπατησιμότητας91 που παρέχει στοιχεία για κάθε απογραφικό 

τομέα ξεχωριστά. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η εργασία των Doyle et al. (2006) οι οποίοι 

υπολόγισαν έναν δείκτη περπατησιμότητας τριών μεταβλητών σε 31 αστικές περιοχές των 

ΗΠΑ προκειμένου να μελετήσουν τη σχέση περπατησιμότητας, προσωπικής ασφάλειας και 

παχυσαρκίας. Ομοίως και η πρόσφατη εργασία των Boeing et al. (2022) που δημοσιεύτηκε στο 

περιοδικό The Lancet χαρτογράφησε σε 21 μητροπόλεις τα επίπεδα περπατησιμότητας (βλ. 

Εικόνα 44) με βάση ανοιχτά δεδομένα και τρείς μεταβλητές, όπως προσπελασιμότητα βασικών 

 
90 https://auo.org.au/, Ηλ. Πρόσβαση 10/11/21 
91 https://www.epa.gov/smartgrowth/smart-location-mapping#walkability, Ηλ. πρόσβαση 10/11/21 

https://auo.org.au/
https://www.epa.gov/smartgrowth/smart-location-mapping#walkability
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προορισμών σε απόσταση 500 μ., πυκνότητα πληθυσμού και πυκνότητα κόμβων οδικού 

δικτύου.  

Εικόνα 44 Χάρτες σύνθετου δείκτη περπατησιμότητας (z-scores) 21 μητροπολιτικών περιοχών από διαφορετικές 

ηπείρους (Πηγή: Boeing et al., 2022) 

 

Επίσης, αξιοσημείωτο παράδειγμα δείκτη περπατησιμότητας ολικού επιπέδου αποτελεί και η 

πρόταση της Krambeck (2006) προς την Παγκόσμια Τράπεζα η οποία βασίζεται σε δεδομένα 

επιτόπιας έρευνας πεδίου και διενέργειας ερωτηματολογίων.  

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το ολικό υπόδειγμα των Turner et al. (2019) με τίτλο “The Walking 

& Public Transport Indicator Framework”. Το υπόδειγμα αυτό προτάθηκε στο πλαίσιο της 

θεματικής ενότητας για την αστική κινητικότητα της Νέας Αστικής Ατζέντας της Ε.Ε. και 

αφορούσε στην αξιολόγηση διαφόρων διαστάσεων με βάση τις απαντήσεις σε αντικειμενικές 

ερωτήσεις, ερωτήσεις ποιότητας και ερωτήσεις ικανοποίησης από οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και μεταφορών. Το σύνολο των ερωτήσεων του πλαισίου αυτού αφορά 43 
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δείκτες οι οποίοι καλύπτουν τέσσερα θέματα92, ενώ τα αποτελέσματα δεν έχουν τη μορφή ενός 

σύνθετου δείκτη.  

Τέλος, μονοδιάστατους αστικούς δείκτες για το περπάτημα και το αστικό περιβάλλον 

αποτελούν τα δεδομένα του International Transport Forum (ITF, 2019) για την πεζή 

προσπελασιμότητα διαφόρων δραστηριοτήτων σε 121 Ευρωπαϊκές πόλεις και η εφαρμογή του 

οργανισμού Walk21 με τίτλο Global Walking Indicators93 με εθνικούς δείκτες που 

περιγράφουν πέντε θέματα94 για το περπάτημα.  

4.3.4 Ομάδες στόχος (Profiling) 

Αρκετά υποδείγματα εξειδικεύουν την ανάλυσή τους με βάση τις ανάγκες και τα προβλήματα 

συγκεκριμένων ομάδων πεζών. Υπάρχουν οι εφαρμογές δεικτών περπατησιμότητας που 

εστιάζουν σε ορισμένες ηλικιακές κατηγορίες, όπως τα παιδιά (Lee et al., 2020) και οι 

ηλικιωμένοι (Alves et al., 2020), ενώ άλλες έρευνες εξετάζουν τα αποτελέσματα 

περπατησιμότητας με βάση το κοινωνικό-οικονομικό προφίλ (Bartzokas-Tsiompras and 

Photis, 2020b; Knight et al., 2018), το φύλο (Golan et al., 2019), την ικανότητα κίνησης και τις 

αναπηρίες (Moura et al., 2017; Παντερής, 2021) ως συνμεταβλητές.  

Για παράδειγμα, οι Ruiz-Padillo et al. (2018) στην έρευνα τους τους στο Porto Alegre της 

Βραζιλίας κατηγοριοποίησαν και ανέλυσαν τα αποτελέσματα περπατησιμότητας των 

γειτονιών ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, τον εβδομαδιαίο αριθμό διαδρομών κίνησης πεζή 

και τον αριθμό ιδιοκτησίας αυτοκινήτων. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η Ασαφής Ιεραρχική 

Ανάλυση Αποφάσεων για να προσδιοριστούν ξεχωριστοί συντελεστές βαρύτητας των 

μεταβλητών του υποδείγματος για κάθε μια ομάδα ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε ότι 

οι νέοι δίνουν μικρή σημασία στο ζήτημα της τοπογραφίας της περιοχής και της ποιότητας και 

συντήρησης των πεζοδρομίων συγκριτικά με τους ηλικιωμένους που ιεραρχούν αυτά τα 

στοιχεία ως τα σημαντικότερα. Αντίστοιχα, και οι Moura et al. (2017) στην εργασία τους στη 

Λισαβόνα ανέπτυξαν τέσσερα διαφορετικά υποδείγματα περπατησιμότητας ανά ομάδα-στόχο 

όπως: ενήλικες, παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία. Στόχος της αξιολόγησής τους 

ήταν να εντοπίσουν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της πόλης ως προς το περπάτημα της 

κάθε ομάδας και να προσαρμόσουν τις προτάσεις ανασχεδιασμού του δημόσιου χώρου με 

τρόπο που να περιλαμβάνει τις ανάγκες όλων.    

Ο Παντερής (2021) κατασκεύασε έναν δείκτη μικρής κλίμακας για 43 γειτονιές της Αθήνας 

ενσωματώνοντας στο υπόδειγμά του τα χαρακτηριστικά των πεζών με αναπηρικό αμαξίδιο, 

 
92 Π.χ. α) ασφάλεια και άνεση, β) ζήτηση υπηρεσιών, γ) συνδεσιμότητα δραστηριοτήτων και ε) υποστήριξη και 

προώθηση. 
93 https://pathways.walk21.com/dashboard/ (Ηλ. πρόσβαση 04/11/21) 
94 Π.χ. α) στρατηγική για το περπάτημα, β) λεπτά ενεργητικής κινητικότητας ανά ημέρα, γ) θύματα τροχαίων 

ατυχημάτων, δ) προσπελασιμότητα στάσεων ΜΜΜ και ε) άνεση οδικής υποδομής. 

https://pathways.walk21.com/dashboard/
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όπως τα σταθερά εμπόδια που παρακωλύουν την άνετη κίνησή τους (βλ. περισσότερα και στο 

Παντερής et al., 2022). Σε παρόμοιο θέμα, οι Campisi et al. (2021) ανέπτυξαν έναν αστικό 

δείκτη περπατησιμότητας για τυφλούς χρησιμοποιώντας την τεχνική «Commented Paths 

Method» προκειμένου να αξιολογηθούν με πρακτικό τρόπο τα πραγματικά προβλήματα και τα 

αισθήματα των τυφλών όταν περπατούν αλλά και να εντοπιστούν οι ελλείψεις στην οδική 

υποδομή που τους υποστηρίζει.  

Οι Golan et al. (2019) δημιούργησαν έναν σύνθετο δείκτη περπατησιμότητας με βάση τις 

ανάγκες των γυναικών για την περιοχή του San Franscisco στις ΗΠΑ. Παρατήρησαν ότι ο 

προσαρμοσμένος αυτός δείκτης έχει αρνητικό συσχετισμό με τις τιμές του γενικού WalkScore 

και συμπέραναν ότι οι γυναίκες κρίνουν ως κρισιμότερα τα ζητήματα της εγκληματικότητας, 

της παρουσίας αστέγων στους δρόμους και της καθαριότητας των πεζοδρομίων.  

Οι Alves et al. (2020) έφτιαξαν έναν σταθμισμένο δείκτη περπατησιμότητας για ηλικιωμένους 

χρησιμοποιώντας μεταβλητές τριών πυλώνων, όπως αστικός ιστός, αστικό τοπίο και ασφάλεια. 

Η αξιολόγηση της περπατησιμότητας έγινε στο επίπεδο ενός δικτύου δρόμων και τα 

αποτελέσματα αυτά συνδυάστηκαν με την ταχύτητα κίνησης των ηλικιωμένων και την κλίση 

του εδάφους (ή την παρουσία σκαλοπατιών) προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι πιο 

κατάλληλες για την υγεία τους διαδρομές (heart-friendly route).   

4.3.5 Συνάθροιση μεταβλητών 

Οι αρχικές τιμές των μεταβλητών στα περισσότερα υποδείγματα αφορούν διαφορετικές 

μονάδες μέτρησης καθώς περιγράφουν ανόμοια φαινόμενα. Επομένως, πριν το στάδιο της 

συνάθροισης γίνεται κατάλληλος μετασχηματισμός των αρχικών τιμών προκειμένου όλες οι 

μεταβλητές να αντιστοιχούν στην ίδια μονάδα αναφοράς. Συνήθως οι ερευνητές επιλέγουν την 

κανονικοποίηση z-scores ή min-max. Παράδειγμα, μετασχηματισμού των τιμών των 

μεταβλητών σε z-scores αποτελεί ο δείκτης περπατησιμότητας της εργασίας των Frank et al. 

(2010) και παράδειγμα κανονικοποίησης με την τεχνική min-max αποτελεί η εργασία των 

Molaei et al. (2021). Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις έχει χρησιμοποιηθεί και η μετατροπή των 

τιμών σε δεκατημόρια, όπως ο δείκτης περπατησιμότηtας των Leslie et al. (2007). 

Η διαδικασία της συνάθροισης αφορά τον τρόπο συνδυασμού των μεταβλητών ενός 

υποδείγματος μέτρησης της περπατησιμότητας. Υπάρχουν οι μέθοδοι που συνεπάγονται σε 

πλήρη ή μερική αντιστάθμιση των τιμών (compensatory) και οι μέθοδοι όπου αποφεύγεται η 

αντιστάθμιση (non-compensatory).  

Η πιο δημοφιλής μέθοδος για τους δείκτες περπατησιμότητας είναι εκείνη της γραμμικής 

συνάθροισης (Blečić et al., 2020). Σε αυτήν την περίπτωση όλες οι μεταβλητές αποτελούν 

τέλεια υποκατάστατα και επομένως μια χαμηλή επίδοση σε μία μεταβλητή μπορεί να 
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αντισταθμιστεί από επαρκώς υψηλές τιμές άλλων μεταβλητών του υποδείγματος. 

Παραδείγματα δεικτών περπατησιμότητας που χρησιμοποιούν τη γραμμική προσέγγιση 

αποτελούν οι εργασίες των Leslie et al. (2007) και των Moura et al. (2017). 

Στη μη γραμμική συνάθροιση υπάρχει μερική ή μη σταθερή αντιστάθμιση των τιμών και έτσι 

το πρόβλημα είναι μικρότερο στις περιπτώσεις των περιοχών που ο σύνθετος δείκτης περιέχει 

μεταβλητές με χαμηλές επιδόσεις. Ορισμένα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας είναι οι 

εφαρμογές περπατησιμότητας στις εργασίες των Iacono et al. (2010) και των Boulange et al. 

(2018). 

Στις μεθόδους συνάθροισης που δεν παρατηρείται το πρόβλημα της αντιστάθμισης 

περιλαμβάνονται οι πολυκριτηριακές τεχνικές, όπως ο δείκτης δείκτη περπατησιμότητας 

(μικρής κλίμακας) των Blecic et al. (2017) ο οποίος βασίζεται στη μέθοδο ELECTRE TRI. 

Αντίστοιχα, οι Ortega et al. (2020) χρησιμοποίησαν την πολυκριτηριακή μέθοδο 

PROMETHEE II για να αξιολογήσουν την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και τις 

υποδομές βαδίσματος στους δρόμους του κέντρου της Μαδρίτης.  

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εφαρμογή της μαθηματικής θεωρίας της καταστροφής95 

(catastrophe theory) (Su et al., 2011), η οποία μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της 

αβεβαιότητας και της ευαισθησίας που χαρακτηρίζει άλλες πιο απλοϊκές προσεγγίσεις. 

Παράδειγμα χρήσης της θεωρίας της καταστροφής στη κατάρτιση δείκτη περπατησιμότητας 

αποτελεί η εργασία των Su et al. (2019) για τη μητροπολιτική περιοχή της Hangzhou στην 

Κίνα. 

4.3.6 Συντελεστές βαρύτητας μεταβλητών 

Η στάθμιση των μεταβλητών ενός υποδείγματος μέτρησης της περπατησιμότητας καθορίζει σε 

σημαντικό βαθμό τα τελικά του αποτελέσματα. Εντούτοις, οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει 

σε μια κοινή ποσοτική κατάταξη της σημαντικότητας των διαφόρων παραγόντων που 

επιλέγουν και έτσι στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί υποδείγματα με διαφορετικές 

προσεγγίσεις στάθμισης.  

Η Alfonzo (2005) στο μοντέλο της για την ιεράρχηση των αναγκών του περπατήματος 

προτείνει μια γενική κατάταξη πέντε σημαντικών θεμάτων για το περπάτημα, ωστόσο δεν 

προσδιορίζει τη στάθμιση του κάθε θέματος (βλ. Κεφάλαιο 3 & Ενότητα 3.4).  

Οι Frank et al. (2010) χρησιμοποιούν για να φτιάξουν έναν σύνθετο δείκτη περπατησιμότητας 

στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ τέσσερις μεταβλητές96 και δίνουν διπλάσια βαρύτητα στην 

 
95 Η θεωρία καταστροφής αποδίδει τις απότομες και αναπάντεχες μεταβολές της συμπεριφοράς ενός συστήματος 

σε ενδογενείς παράγοντες. 
96 Π.χ. πυκνότητα κατοικίας, μείξη χρήσεων γης, αναλογία εμπορικής επιφάνειας και πυκνότητα διασταυρώσεων 



Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

129 

 

πυκνότητα των διασταυρώσεων του οδικού δικτύου. Σε παρόμοια προσέγγιση για την Ατλάντα 

των ΗΠΑ οι Frank et al. (2005) αποδίδουν έξι φορές μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας στη 

μείξη των χρήσεων γης.  

Οι Fan et al. (2018) στον δείκτη που προτείνουν για τέσσερις μεγάλες πόλεις της Κίνας 

επιλέγουν να δώσουν διπλάσια βαρύτητα στον δείκτη εντροπίας και στον δείκτη πυκνότητας 

στάσεων/σταθμών ΜΜΜ εξαιτίας της ικανότητας τους να ενθαρρύνουν περισσότερο το 

περπάτημα.  

Οι Koohsari et al. (2016) εισάγουν έναν δείκτη περπατησιμότητας βασισμένο στη συντακτική 

ανάλυση (space syntax) και θεωρούν ότι το μέτρο της γωνιακής ενσωμάτωσης (angular 

integration) αντικαθιστά τους δείκτες χρήσεων γης και συνδεσιμότητας του δικτύου. Έτσι, 

προτείνουν τον διπλασιασμό της βαρύτητας του δείκτη για τη γωνιακή ενσωμάτωση και στον 

οποίο προσθέτουν την πυκνότητα πληθυσμού.  

Από την άλλη πλευρά, οι Leslie et al. (2007) και οι Coffee et al. (2013) αναπτύσσουν έναν 

αντίστοιχο σύνθετο δείκτη περπατησιμότητας στην Αυστραλία για το έργο IPEN (International 

Physical Activity and the Environment Network) και χρησιμοποιούν ίση βαρύτητα μεταξύ όλων 

των παραγόντων.  

Οι Grasser et al. (2016a) μορφοποίησαν διάφορες εναλλακτικές προσεγγίσεις του 

Αμερικανικού δείκτη των Frank et al. (2010) στο αστικό περιβάλλον της Αυστρίας 

προκειμένου να συγκρίνουν τα αποτελέσματα τους με δείγμα μετακινήσεων πεζή/ποδήλατο 

και να διαπιστώσουν ότι η ισοσταθμική αντιμετώπιση των μεταβλητών είναι μάλλον η 

καταλληλότερη επιλογή στην κατάρτιση Ευρωπαϊκών υποδειγμάτων μέτρησης της 

περπατησιμότητας.  

Οι Glazier et al. (2012) εφάρμοσαν μια πιο πολύπλοκη στατιστική διαδικασία, αφού 

χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης (Factor analysis) (Kim and Mueller, 

2007) για να προσδιορίσουν τόσο τις στατιστικά σημαντικές μεταβλητές του υποδείγματος 

τους όσο και την τελική τους βαρύτητα.  

Οι Habibian & Hosseinzadeh, (2018) προσδιόρισαν διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας με 

βάση τον σκοπό μετακίνησης που επεδίωκε να περιγράψει ο σύνθετος δείκτης 

περπατησιμότητας. Οι Bartzokas-Tsiompras & Photis (2017) διεξήγαγαν μια διαδικτυακή 

έρευνα ερωτηματολογίου στην Ελλάδα (Ν=871) για να σταθμίσουν τις μεταβλητές ενός 

υποδείγματος μέτρησης της περπατησιμότητας που χρησιμοποιεί GIS. Από την έρευνα αυτή 

αναδείχθηκε η μεγάλη σημαντικότητα της εγγύτητας (38%) της κατοικίας με χρηστικούς 

προορισμούς για την καθημερινότητα (όπως τα σούπερ μάρκετ, τα περίπτερα και οι φούρνοι) 

και βρήκαν ότι η πυκνότητα του πληθυσμού έχει τη μικρότερη σημαντικότητα (13%) μεταξύ 
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των παραμέτρων. Επίσης, στην έρευνα αυτή εντοπίστηκε ότι το πλάτος πεζοδρομίου μπορεί να 

επηρεάζει περισσότερο αρνητικά (-41%) το αποτέλεσμα του δείκτη σε σχέση με την 

κατάσταση του πεζοδρομίου (-24%) ή την ύπαρξη εμποδίων σε αυτό (-35%). 

Οι Golan et al. (2019) στον προσαρμοσμένο δείκτη περπατησιμότητας για τις ανάγκες των 

γυναικών πραγματοποίησαν ομάδες εστίασης (n=17) (focus groups) και βρήκαν ότι ο αριθμός 

των ημερήσιων εγκλημάτων ανά οικοδομικό τετράγωνο αποτελεί νούμερο ένα προτεραιότητα 

και σταθμίζεται με 29.5%. Ακολουθούν με 17.3% η παρουσία αστέγων και χαμηλότερα η 

καθαριότητα των δρόμων (9.7%), ο κυκλοφοριακός φόρτος των δρόμων (8.7%), τα πάρκα 

(8.3%), η κλίση του εδάφους (7.6%), η μείξη των χρήσεων (7.2%), η ποιότητα των 

πεζοδρομίων (4.5%), η παρόδια στάθμευση (2.9%), τα γκράφιτι (2.5%) και η παρουσία ράμπας 

ΑμεΑ (1.8%).  

Οι Ortega et al. (2020) στην πολυκριτηριακή ανάλυση περπατησιμότητας που 

πραγματοποίησαν για το κέντρο της Μαδρίτης χρησιμοποίησαν ομάδα ειδικών σε ζητήματα 

σχεδιασμού των μεταφορών (n=12) για να σταθμίσουν 21 παράγοντες τεσσάρων γενικών 

θεμάτων.  

Οι Talavera-Garcia & Soria-Lara (2015) στη Γρανάδα της Ισπανίας έκαναν διαδικτυακή 

έρευνα προτιμήσεων σε πεζούς (Ν=125) για να προσδιορίσουν τη σημαντικότητα των 

μεταβλητών του υποδείγματος τους. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι η 

πυκνότητα των δέντρων (ως παράγοντας άνεσης) έχει την υψηλότερη σημαντικότητα (0.98) 

και ακολουθούν το πλάτος πεζοδρομίου (0.95), η απόσταση από στάση ΜΜΜ (0.95), το όριο 

ταχύτητας του δρόμου (0.91), η πυκνότητα των εμπορικών χρήσεων γης (0.87) και η πυκνότητα 

των διασταυρώσεων των δρόμων (0.76).  

Οι Arellana et al. (2020) στη Λατινική Αμερική εφάρμοσαν ένα υπόδειγμα διακριτών 

μεταβλητών (discrete choice model) για να εκτιμήσουν με βάση ερωτηματολόγιο προτιμήσεων 

διερχόμενων πεζών τις σημαντικότερες μεταβλητές ελκυστικότητας του περπατήματος. Τα 

αποτελέσματα ανέδειξαν την υψηλή σημασία του θέματος της προσωπικής ασφάλειας (41%) 

και της ασφάλειας από την οδική κυκλοφορία (25%). Ειδικότερα, ο δείκτης παρουσίας 

αστυνομικών στο πεζοδρόμιο αλλά και ο δείκτης παρουσίας φωτεινού σηματοδότη έλαβαν τις 

υψηλότερες τιμές των συντελεστών βαρύτητας μεταξύ των δύο θεμάτων και η οποία ήταν 

περίπου 50%. 

Οι Rebecchi et al. (2019) στο Μιλάνο χρησιμοποίησαν ομάδα δώδεκα ειδικών και τη μέθοδο 

της ιεραρχικής ανάλυσης αποφάσεων για να εντοπίσουν ότι η αστική μορφολογία έχει την 

υψηλότερη σημαντικότητα (60%) σε σχέση με άλλα ζητήματα μακρο-κλίμακας, όπως η 

πυκνότητα πληθυσμού (16%) και τα ΜΜΜ (24%). Στα θέματα της μικρής-κλίμακας η 
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ασφάλεια (39%) αναδείχθηκε το σημαντικότερο ζήτημα και ακολούθησαν η χρηστικότητα του 

δρόμου (33%), η άνεση (18%) και οι αισθητικοί παράγοντες (10%). 

Οι Park et al. (2014) έκαναν έρευνα ερωτηματολογίου σε άτομα (Ν=68) που ως προορισμό 

είχαν τον σταθμό Donwotwn Mountain View στα προάστια του San Francisco των ΗΠΑ. Το 

ερωτηματολόγιο διεξήχθη κατά τη διάρκεια της διαδρομής των εθελοντών προς τον προορισμό 

και ως στόχο είχε τη στάθμιση ενός υποκειμενικού υποδείγματος μέτρησης της 

περπατησιμότητας με 42 μεταβλητές μικρής κλίμακας. Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή 

διαπίστωσε ότι η αίσθηση προσωπικής ασφάλειας τη νύχτα (13.8%) και η ευκολία διέλευσης 

μιας διάβασης πεζών έχουν την υψηλότερη βαρύτητα (12.6%) μεταξύ 12 θεμάτων. Αντίθετα, 

το θέμα με τη χαμηλότερη βαρύτητα ήταν η αίσθηση της ανθρώπινης κλίμακας του σχεδιασμού 

(3%). 

4.3.7 Έλεγχος εγκυρότητας αποτελεσμάτων 

Σχετικά με την αξιολόγηση της εγκυρότητας των υποδειγμάτων μέτρησης της 

περπατησιμότητας αρκετοί ερευνητές χρησιμοποιούν καταγραφές διαδρομών από GPS, 

αισθητήρες με επιταχυνσιόμετρο, ερωτηματολόγια, ημερολόγια μετακινήσεων, δευτερογενή 

στατιστικά στοιχεία και άλλες μεθόδους.  

Οι Glazier et al. (2012) χρησιμοποίησαν την εθνική έρευνα για τις μεταφορές του Καναδά για 

να συσχετίσουν (spearman correlation coefficients) τα αποτελέσματα του δείκτη 

περπατησιμότητας με το μερίδιο των μετακινήσεων πεζή ή/και με ποδήλατο ανά απογραφικό 

τομέα. Ακόμη, συσχέτισαν τα αποτελέσματα τους και με επίσημους υγειονομικούς δείκτες 

όπως ο δείκτης Μάζας Σώματος (BMI). Οι Leslie et al. (2007) αξιολόγησαν τα αποτελέσματα 

του δικού τους δείκτη πραγματοποιώντας έρευνες πεδίου με σκοπό να εντοπίσουν τυχόν 

σφάλματα του υποδείγματος. Οι Cole et al. (2015) αξιολόγησαν τον εμπορικό δείκτη 

WalkScore συσχετίζοντας τα αποτελέσματά του με αντιπροσωπευτικό δείγμα ενηλίκων που 

συμμετείχαν σε έρευνα ερωτηματολογίου για τον τρόπο μεταφοράς στην πόλη. Η έρευνα τους 

έδειξε ότι οι τιμές του WalkScore σχετίζονται σημαντικά με τη συχνότητα βαδίσματος μόνο 

στις περιοχές που περιγράφουν γειτονιές πολύ υψηλής ή χαμηλής περπατησιμότητας, 

αντίστοιχα. Σε παρόμοια έρευνα οι Duncan et al. (2016) εξέτασαν τον συσχετισμό του 

WalkScore με καταγεγραμμένες εβδομαδιαίες διαδρομές από GPS και επιταχυνσιόμετρο αλλά 

και ημερολόγια μετακινήσεων 227 ατόμων. Ο Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας (2013) στο υπόδειγμα 

που δημιούργησε για την αξιολόγηση σε επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων των επιπέδων 

περπατησιμότητας στον Βόλο χρησιμοποίησε εβδομαδιαία ημερολόγια καταγραφής 

μετακινήσεων με αυτοκίνητο και με τα πόδια. Τέλος, οι Van Dyck et al. (2010) αξιολόγησαν 

την εγκυρότητα του δικού τους δείκτη χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο IPAQ 
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(International Physical Activity Questionnaire) για να μετρήσουν τα υποκειμενικά επίπεδα 

φυσικής δραστηριότητας 1.200 Βέλγων ενηλίκων.  

4.3.8 Παραδείγματα Εφαρμογών Περπατησιμότητας 

Ένας από τους πρώτους σύνθετους δείκτες μέτρησης της περπατησιμότητας ήταν ο Pedestrian 

Environment Factor (PEF) που αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και στο 

πλαίσιο της μελέτης LUTRAQ (Making the  Land Use, Transportation, Air  Quality  

Connection) στο Portland των ΗΠΑ (Ocken, 1994). O PEF ανέλυε ισότιμα τέσσερις 

παράγοντες, όπως την ευκολία διάσχισης μιας διάβασης97 πεζών, τη συνέχεια των 

πεζοδρομίων, τη συνδεσιμότητα των δρόμων και την κλίση του εδάφους. Η συλλογή των 

δεδομένων του PEF περιλάμβανε τη βαθμολόγηση των μεταβλητών του ανά δρόμο (βάσει 

κλίμακας τριών επιπέδων) από παρατηρητές που πραγματοποιούσαν επιτόπια έρευνα. Στα 

συμπεράσματα της μελέτης LUTRAQ αναφέρεται ότι ο PEF βελτίωσε σημαντικά την 

προβλεπτική ικανότητα διαφόρων αστικών και κυκλοφοριακών υποδειγμάτων του Portland 

όπως για την ιδιοκτησία ΙΧ αυτοκινήτων, την επιλογή προορισμών μετακίνησης και το μέσο 

μεταφοράς (Clifton et al., 2013). 

Αργότερα, εμφανίστηκε ο σύνθετος δείκτης GIS των Frank et al. (2005) ο οποίος αποτελεί μια 

από τις δημοφιλέστερες προσεγγίσεις μέτρησης και χαρτογράφησης των επιπέδων 

περπατησιμότητας. Οι Frank et al. (2005) εμπνεύστηκαν το υπόδειγμά τους από τη θεωρία των 

3D που πρότειναν οι Cervero & Kockelman (1997) και χρησιμοποίησαν αντικειμενικές 

μεταβλητές, όπως η μείξη των χρήσεων γης, η πυκνότητα πληθυσμού και η συνδεσιμότητα του 

οδικού δικτύου. Τα αποτελέσματα του δείκτη βρέθηκαν να σχετίζονται θετικά με τον χρόνο 

μέτριας προς υψηλής έντασης φυσική δραστηριότητα του πληθυσμού και ήταν ανεξάρτητα από 

τις επιδράσεις των τοπικών κοινωνικό-οικονομικών χαρακτηριστικών. 

Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν και άλλες παρόμοιες προσεγγίσεις με πρόσθετες μεταβλητές (π.χ. 

αναλογία εμπορικής επιφάνειας), όπως για παράδειγμα είναι οι σύνθετοι δείκτες GIS στις 

εργασίες των Leslie et al. (2007) (βλ. Εικόνα 45) και των Giles-Corti et al. (2014) για την 

Αδελαϊδα και τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, αντίστοιχα, αλλά και οι Ευρωπαϊκές 

περιπτώσεις στις εργασίες των Grasser et al. (2016a) για το Γκραζ της Αυστρίας, των Stockton 

et al. (2016) για το Λονδίνο, των Bartzokas-Tsiompras & Photis (2020) για το Βερολίνο (βλ. 

Εικόνα 46) και των Reyer et al. (2014) για τη Στουτγάρδη. 

 
97 Λήφθηκαν υπόψη μεταβλητές όπως το πλάτος της διάβασης πεζών, η ύπαρξη φωτεινού σηματοδότη και ο 

κυκλοφοριακός φόρτος των οχημάτων. 
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Εικόνα 45 Κατηγορίες μεταβλητών γεωχωρικού δείκτη περπατησιμότητας των Leslie et al. (2007) για την Αδελαϊδα 

στην Αυστραλία (Πηγή:(Leslie et al., 2007) ) 

 

Εικόνα 46 Χάρτης αποτελεσμάτων γεωχωρικού δείκτη περπατησιμότητας των γειτονιών του Βερολίνου. Ο δείκτης 

προκύπτει από τη σύνθεση τεσσάρων μεταβλητών όπως πυκνότητα πληθυσμού, αναλογία επιφάνειας οικοδομικών 

τετραγώνων με μεικτές χρήσεις γης, πυκνότητα κόμβων οδικού δικτύου και πυκνότητα στάσεων ΜΜΜ (Πηγή: 

(Bartzokas-Tsiompras and Photis, 2020b)) 

 

Οι Koohsari et al. (2016) πρότειναν ως εναλλακτική επιλογή του δείκτη των Frank et al. (2005) 

ένα νέο λιγότερο απαιτητικό υπόδειγμα περπατησιμότητας βασισμένο στα GIS και στη 

συντακτική ανάλυση του χώρου (Space Syntax Walkability – SSW). Ο δείκτης SSW 

περιλάμβανε δύο μεταβλητές και ειδικότερα τη γωνιακή ενσωμάτωση του οδικού δικτύου (με 

διπλάσιο βάρος) και την πυκνότητα του πληθυσμού. Συγχρόνως, η εμπειρική εφαρμογή του 



Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

134 

 

SSW στην Αδελαϊδα της Αυστραλίας έδειξε ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση των τιμών 

του με τη συχνότητα των μετακινήσεων πεζή (walking for transport) (β=1.14, 95% CI: 

1.10,1.19) όπως επίσης και με τα αποτελέσματα του υποδείγματος των Frank et al. (2005). 

Ο Kuzmyak et al. (2006) ανέπτυξε τον δείκτη Walk Opportunities Index (WOI) με σκοπό να 

εξετάσει την επίδραση των χρήσεων γης και του δομημένου χώρου στα διανυόμενα 

οχηματοχιλιόμετρα και την ιδιοκτησία αυτοκινήτων ανά νοικοκυριό. Ο WOI λάμβανε υπόψη 

την προσπελασιμότητα καθημερινών προορισμών που προσελκύουν μετακινούμενους πεζή με 

βάση μοντέλα βαρύτητας (gravity-based accessibility) σε ακτίνα 0.25 μιλίων από τις κατοικίες 

των νοικοκυριών. Τα αποτελέσματα του WOI στη μητροπολιτική περιοχή της Βαλτιμόρης 

έδειξαν ότι οι μεικτές και πιο προσπελάσιμες γειτονιές για τους πεζούς συνδέονται αρνητικά 

με τα διανυόμενα οχηματοχιλιόμετρα αλλά και την ιδιοκτησία ΙΧ αυτοκινήτων ανά 

νοικοκυριό. 

Οι Peiravian et al. (2014) κατασκεύασαν τον δείκτη Pedestrian Environment Index (PEI) με 

σκοπό να δημιουργήσουν ένα εύκολο εργαλείο μέτρησης της φιλικότητας των γειτονιών για το 

περπάτημα. Ο PEI σχεδιάστηκε για να συγκρίνει το επίπεδο περπατησιμότητας μεταξύ 

γειτονιών εντός μιας ορισμένης αστικής ζώνης και βασίστηκε σε τέσσερις μεταβλητές όπως η 

μείξη των χρήσεων γης, η πυκνότητα πληθυσμού, η πυκνότητα εμπορικών σημείων και η 

πυκνότητα διασταυρώσεων του οδικού δικτύου. Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα του PEI στην 

εφαρμογή που έγινε στο Σικάγο των ΗΠΑ δεν αξιολογήθηκαν για την εγκυρότητά τους με 

εμπειρικά δεδομένα μετακινήσεων. 

Οι Majic & Pafka (2019) πρότειναν δύο απλούς και αλληλένδετους δείκτες για τη μέτρηση της 

περπατησιμότητας και ανέπτυξαν ένα ειδικό ηλεκτρονικό εργαλείο υπολογισμού με τίτλο 

AwaP-IC98 το οποίο εφαρμόζεται στο λογισμικό QGIS. Συγκεκριμένα, οι δείκτες που 

προτάθηκαν αξιολογούν/χαρτογραφούν την αστική μορφολογία μιας τοποθεσίας (και σε 

απόσταση που καθορίζει ο χρήστης) και οι τιμές τους αντανακλούν τον βαθμό 

προσπελασιμότητας ενός σημείου. Ο πρώτος από τους δύο δείκτες αφορά στη σταθμισμένη 

μέση περίμετρο των οικοδομικών τετραγώνων με βάση τη συνολική επιφάνεια της περιοχής 

μελέτης (permeability measure - AwaP) και ο δεύτερος δείκτης99 μετρά τη συνολική περίμετρο 

των προσπελάσιμων τμημάτων ανά οικοδομικό τετράγωνο (interface catchment - IC) (βλ. 

Εικόνα 47). Έτσι, ο δείκτης AwaP100 όταν είναι χαμηλός εξετάζει την ευκολία της μετακίνησης 

σε μια περιοχή, ενώ ο δείκτης IC όσο αυξάνεται αντανακλά το βαθμό των πιθανών 

 
98 Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει βίντεο επεξήγησης των δυνατοτήτων του εργαλείου AwaP-IC με αναλυτικά 

βήματα εφαρμογής και παραδείγματα στο QGIS: https://vimeo.com/574850313 (Ηλ. Πρόσβαση 14/12/2021) 
99 Οι τιμές επηρεάζονται από το πλάτος των δρόμων μιας περιοχής. 
100 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η τιμή AwaP=400 αντιστοιχεί σε μέσο μέγεθος οικοδομικών τετραγώνων 100 Χ 100 

μ. 

https://vimeo.com/574850313
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προσπελάσιμων ευκαιριών που αναμένεται να συναντήσει ο μετακινούμενος. Η εφαρμογή των 

συγκεκριμένων δεικτών αστικής μορφολογίας έχει πραγματοποιηθεί σε μεμονωμένες περιοχές 

διαφόρων πόλεων και ο συσχετισμός τους μπορεί να αναδείξει εύκολα τη διαφορετικότητα των 

αποτελεσμάτων του πολεοδομικού σχεδιασμού. Στην Εικόνα 48 αποτυπώνονται ορισμένες από 

αυτές τις αντιθέσεις με πιο αισθητή να είναι η διαφορά μεταξύ της πόλης του μοντερνισμού 

Μπραζίλια (πολύ μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα) και της συνεκτικής Βενετίας. 

Εικόνα 47 Ενδεικτικός χάρτης αποτελεσμάτων δείκτών IC (αριστερά) και AwaP (δεξιά) από τέσσερις γειτονιές της 

Μαδρίτης (Πηγή: Majic & Pafka, 2019) 

 

Εικόνα 48 Συσχετισμός αποτελεσμάτων δεικτών IC & AwaP από επτά διαφορετικές περιοχές (1 τ.χλμ) σε επτά 

πόλεις (Πηγή: Majic & Pafka, 2019) 

 

Ένα ιδιαίτερα δημοφιλές και εύχρηστο εργαλείο ανάλυσης της περπατησιμότητας αποτελεί και 

η διαδικτυακή εφαρμογή WalkScore (https://www.walkscore.com/) (βλ. Εικόνα 49) η οποία 

είναι διαθέσιμη στη βόρεια Αμερική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Ο δείκτης 

https://www.walkscore.com/
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περπατησιμότητας WalkScore έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί101 τόσο από τους ερευνητές του 

τομέα της δημόσιας υγείας (Hirsch et al., 2013) όσο και από τους επιστήμονες που ασχολούνται 

με την αγορά ακινήτων (Gilderbloom et al., 2015) ή την πολεοδομία και τη γεωγραφία (Knight 

et al., 2018). Ειδικότερα, ο αλγόριθμος υπολογισμού του WalkScore βασίζεται σε μια distance 

decay συνάρτηση η οποία μετρά τις αποστάσεις μεταξύ ενός σημείου ελέγχου και διαφόρων 

κοντινών προορισμών που βρίσκονται σε απόσταση έως 1 μίλι. Ο δείκτης λαμβάνει 

βαθμολογίες που κυμαίνονται μεταξύ 0 και 100 και οι προορισμοί που αναλύονται αφορούν 

δραστηριότητες όπως η εκπαίδευση, το εμπόριο, η εστίαση, ο ελεύθερος χρόνος και η 

ψυχαγωγία. Τοποθεσίες που λαμβάνουν τιμές κοντά στο 100 θεωρούνται εξαιρετικά φιλικές 

για να ζήσει κάποιος με μόνο τρόπο μεταφοράς το περπάτημα, ενώ οι τοποθεσίες που 

εμφανίζουν τιμές κοντά στο μηδέν χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή εξάρτηση από το 

αυτοκίνητο. Παράλληλα, τα αποτελέσματα του WalkScore φαίνεται να έχουν υψηλή 

εγκυρότητα καθώς οι τιμές που υπολογίζονται μπορούν να εξηγήσουν το μεγαλύτερο ποσοστό 

των μετακινήσεων πεζή με σκοπό τις αγορές Manaugh & El-Geneidy (2011). Επιπλέον, στο 

ίδιο θέμα οι Duncan et al. (2016) διαπίστωσαν ότι η πιθανότητα μετακίνησης πεζή από ή προς 

προορισμό που έχει βαθμολογία WalkScore υψηλότερη από 90 είναι 3.48 φορές μεγαλύτερη 

σε σχέση με τοποθεσίες που βαθμολογούνται κάτω από 69 (Car-dependent or Somewhat 

walkable). 

Εικόνα 49 Στιγμιότυπο από τη διαδικτυακή εφαρμογή WalkScore (Πηγή: https://www.walkscore.com/, Ηλ.Πρόσβαση 

04/10/2021) 

 

 
101 Οι Hall & Ram (2018) βρήκαν ότι στο 79% των ερευνών που ανέλυσαν (n=49) ο δείκτης WalkScore είχε το 

ρόλο της ανεξάρτητης μεταβλητής, σε ένα άρθρο αποτελούσε διαμεσολαβούσα μεταβλητή και στο 19% 

πραγματοποιήθηκε απλός συσχετισμός του με άλλα εμπειρικά δεδομένα, όπως επίπεδα φυσικής δραστηριότητας ή 

συχνότητα ενεργής κινητικότητας. 

https://www.walkscore.com/
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Οι Ewing & Handy (2009) ανέπτυξαν μια μέθοδο υπολογισμού της περπατησιμότητας με βάση 

την ποσοτικοποίηση παραμέτρων που αφορούν στην αρχιτεκτονική του αστικού τοπίου και 

την ποιότητα των δημόσιων χώρων. Πρότειναν τη μέτρηση 28 απλών δεικτών οι οποίοι είναι 

ομαδοποιημένοι σε έξι θεματικές κατηγορίες όπως η αίσθηση του ανήκειν (imageability), η 

αίσθηση δωματίου (enclosure), η ανθρώπινη κλίμακα, η διαφάνεια στα κτήρια και η 

πολυπλοκότητα του αστικού τοπίου.  

Οι Ortega et al. (2020) χαρτογράφησαν την ποιότητα των δρόμων του κέντρου της Μαδρίτης 

για την κίνηση των πεζών (βλ. Εικόνα 50), χρησιμοποιώντας 21 δείκτες και πολυκριτηριακές 

τεχνικές (PROMETHEE II) για τη συνάθροιση τους. Οι απλοί δείκτες του υποδείγματος 

περπατησιμότητας αφορούσαν θέματα όπως η ελκυστικότητα του δημόσιου χώρου (π.χ. χώροι 

πρασίνου, πεζόδρομος, αστική επίπλωση κ.α.), η άνεση του περπατήματος (π.χ. σκίαση, 

ηχορύπανση, πλάτος οδοστρώματος κ.α.), η ασφάλεια των πεζών (π.χ. χώροι στάθμευσης, 

προστατευτικά κιγκλιδώματα, κυκλοφοριακός φόρτος κ.α.) και η πεζή προσπελασιμότητα (π.χ. 

εμπόδια, πλάτος πεζοδρομίου, απόσταση μεταξύ διασταυρώσεων κ.α.).   

Εικόνα 50 Χάρτης συνθετικών αποτελεσμάτων μεταβλητών κατηγορίας άνεσης περπατήματος για τους δρόμους του 

κέντρου της Μαδρίτης (Πηγή: http://despacio.transyt-projects.com/mapas/Calidad-calles/) 

 

Οι Taleai & Yameqani (2018) δημιούργησαν μια μεθοδολογία υπολογισμού της 

περπατησιμότητας, χρησιμοποιώντας τηλεπισκόπηση, GIS και πολυκριτηριακές μεθόδους, με 

στόχο να χαρτογραφήσουν τις καταλληλότερες διαδρομές κίνησης πεζή που συμβάλλουν στη 

βελτίωση των επιπέδων υγείας του πληθυσμού.  

Οι Delso et al. (2019) στη Βιτόρια-Γκαστέις της Ισπανίας ενσωμάτωσαν την οικολογική ιδέα 

των οικοτόπων (habitat) στο αστικό περιβάλλον για να προσδιορίσουν τους δρόμους της πόλης 

που έχουν τη μεγαλύτερη προτεραιότητα ανασχεδιασμού με βάση τις ανάγκες των πεζών. Το 

υπόδειγμα που προτάθηκε συνδύαζε την εκτίμηση της καταλληλότητας των δρόμων για το 
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περπάτημα (βάσει υπολογισμού της δικτυακής πυκνότητας - network kernel density - των 

δραστηριοτήτων) και έναν σύνθετο δείκτη ποιότητας του δημόσιου χώρου (βάσει συνάθροισης 

πέντε μεταβλητών: κατηγορία οδικού δικτύου, κατηγορία εμπορικού δρόμου, κλίση εδάφους, 

εγγύτητα σε πάρκα/πλατείες και σκίαση από δεντροστοιχίες). 

Ο Mehta (2014) πρότεινε τον Public Space Index (PSI) και τον εφάρμοσε πιλοτικά σε τέσσερις 

δημόσιους χώρους του κέντρου της Tampa των ΗΠΑ. Ο PSI περιλαμβάνει 45 ερωτήσεις οι 

οποίες εξετάζουν πέντε θέματα όπως άνεση, ασφάλεια, ευχαρίστηση, κοινωνική ευρύτητα και 

χρηστικές δραστηριότητες. Οι ερωτήσεις του PSI αφορούν τόσο στους χρήστες των υπό 

εξέταση δημόσιων χώρων όσο και παρατηρήσεις που καταγράφονται από τους ερευνητές. 

Στόχος του PSI είναι η ποσοτική σύγκριση της ποιότητας των δημοσίων χώρων της πόλης και 

ο εντοπισμός των σημείων που παρατηρούνται αδυναμίες οργάνωσης και λειτουργίας. 

Οι Plascak (2019) ανέπτυξαν έναν απλοϊκό δείκτη περπατησιμότητας με τίτλο Sidewalk 

Walkability. Χρησιμοποίησαν την εφαρμογή Computer Assisted Neighborhood Visual 

Assessment System (CANVAS) (Mooney et al., 2017) και την υπηρεσία GSV για να 

αξιολογήσουν εικονικά την κατάσταση και την ύπαρξη πεζοδρομίου σε 11.282 τοποθεσίες 

χρησιμοποιώντας τεχνικές χωρικής δειγματοληψίας. Στόχος τους ήταν να χαρτογραφήσουν την 

κατάσταση των πεζοδρομίων στη βορειοανατολική περιοχή του New Jersey των ΗΠΑ 

χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο χωρικής παρεμβολής Kriging. 

Οι Rebecchi et al. (2019) πρότειναν έναν πολυεπίπεδο (multi-scaling assessment) και 

σταθμισμένο δείκτη περπατησιμότητας για το Μιλάνο (Milano Walkability Measurement), 

συνδυάζοντας σχετικές μεταβλητές μάκρο- και μίκρο-κλίμακας (βλ. Εικόνα 51). Το υπόδειγμα 

της συγκεκριμένης έρευνας περιλάμβανε τρία θέματα μακροσκοπικής ανάλυσης του 

δομημένου χώρου, όπως μεταβλητές πυκνότητας (με βαρύτητα 16%), μεταβλητές για τη 

μεταφορική υποδομή (με βαρύτητα 24%) και μεταβλητές αστικής μορφολογίας (με βαρύτητα 

60%), αλλά και τέσσερα θέματα για τη μικρή κλίμακα του αστικού σχεδιασμού των δρόμων, 

όπως χρηστικότητα (με βαρύτητα 33%), ασφάλεια (με βαρύτητα 39%), άνεση (με βαρύτητα 

18%) και αισθητική (με βαρύτητα 10%). Επισημαίνεται, ότι για το κάθε θέμα υπήρχαν από δύο 

έως πέντε απλοί σχετικοί δείκτες, ενώ η στάθμιση του υποδείγματος έγινε από ομάδα ειδικών 

της πόλης. 



Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

139 

 

Εικόνα 51 Θέματα και δείκτες πολυεπίπεδης αξιολόγησης της περπατησιμότητας στο Μιλάνο (Πηγή: Rebecchi et al. 

2019) 

 

Η εργασία των Cambra & Moura (2020) αποτελεί μια από τις λίγες εμπειρικές έρευνες που 

διερευνούν τις επιπτώσεις των αλλαγών των επιπέδων της περπατησιμότητας πριν και μετά 

από την υλοποίηση παρεμβάσεων ανασχεδιασμού. Η εφαρμογή των Cambra & Moura (2020) 

έγινε στο κέντρο της Λισαβόνας (Eixo Central) και χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα μέτρησης 

της περπατησιμότητας 7C που πρότειναν οι Moura et al. (2017). Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι οι μεγάλης κλίμακας αστικές παρεμβάσεις συνδέονται με υψηλότερες ροές πεζών 

και πολύ υψηλά επίπεδα περπατησιμότητας, ενώ αντίθετα οι μικρής κλίμακας αλλαγές στον 

δημόσιο χώρο (π.χ. αποκατάσταση πεζοδρομίων) βελτιώνουν μόνο την εμπειρία του 

βαδίσματος και την ικανοποίηση των πεζών (walking experience). 

Ενδιαφέρον είναι και το παράδειγμα του χωρικού δείκτη Healthy Streets Index102 (HSI) στη 

μητροπολιτική περιοχή του Λονδίνου (βλ. Εικόνα 52) ο οποίος δείχνει στην κλίμακα από 0 έως 

1 το πόσο υγιείς και ελκυστικός είναι ένας δρόμος για τους πεζούς. Ο HSI αξιολογεί κάθε 

δρόμο ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη δέκα θέματα όπως η ποιότητα του αέρα, η έλλειψη 

θορύβου, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, το πλάτος πεζοδρομίου, η πυκνότητα των δέντρων, η 

συνδεσιμότητα του οδικού δικτύου, η προσπελασιμότητα με τα ΜΜΜ, οι χρήσεις γης, η 

πυκνότητα πληθυσμού και διαφόρων σημαντικών προορισμών.  

Ο δείκτης βαδισιμότητας της πόλης του Άμστερνταμ (de Kievit, 2018) ακολουθεί μια απλοϊκή 

προσέγγιση και υπολογίζεται για κάθε πλευρά οικοδομικού τετραγώνου και δρόμου ξεχωριστά 

(βλ. Εικόνα 53). Χρησιμοποιούνται δύο κεντρικές μεταβλητές. Πρώτον, το πλάτος του 

πεζοδρομίου και δεύτερον η ζήτηση για περπάτημα. Το πλάτος του πεζοδρομίου υπολογίζεται 

 
102 https://www.underscorestreets.com/map-download, Ηλ. Πρόσβαση 04/02/2021 

https://www.underscorestreets.com/map-download


Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

140 

 

με αντικειμενικό τρόπο από δευτερογενή γεωχωρικά δεδομένα του Δήμου, ενώ η ζήτηση 

βασίζεται στη σύνθεση έξι παραγόντων όπως: α) αριθμός κατοίκων, β) αριθμός θέσεων 

εργασίας, γ) παρουσία σχολείων, εμπορικών καταστημάτων και υπηρεσιών/γραφείων, δ) 

αριθμός μαθητών, ε) αριθμός επισκεπτών σε χώρους πολιτισμού, ζ) αριθμός ατόμων που 

επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ανά στάση/σταθμό. 

Εικόνα 52 Χωρικός δείκτης Healthy Streets Index (HSI) στο κέντρο του Λονδίνου (αριστερά) και κατηγορίες 

μεταβλητών που συνυπολογίστηκαν (δεξιά) (Πηγή: https://www.underscorestreets.com/map-download, 

Ηλ.Πρόσβαση 04/02/2021) 

 

Εικόνα 53 Δείκτης βαδισιμότητας της πόλης του Άμστερνταμ (Πηγή:(de Kievit, 2018)) 

 

Οι Saelens et al. (2003) παρουσίασαν το ερωτηματολόγιο περπατησιμότητας με τίτλο 

Neighborhood Environment Walkability Scale (NEWS)103 το οποίο περιλαμβάνει 66 ερωτήσεις 

 
103 Το NEWS για τους επιστήμονες του κλάδου δημόσιας υγείας αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή μέθοδο εκτίμησης 

των επιπέδων περατησιμότητας (Cerin et al., 2013). 

https://www.underscorestreets.com/map-download
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για οχτώ θέματα αξιολόγησης μιας γειτονιάς όπως: αντιληπτή πυκνότητα πληθυσμού, μείξη 

χρήσεων γης, προσβασιμότητα, συνδεσιμότητα, οδική υποδομή κίνησης πεζών/ποδηλάτων, 

αισθητική των δημόσιων χώρων, οδική και προσωπική ασφάλεια. 

Οι Krambeck & Shah (2012) ανέπτυξαν τον Global Walkability Index (GWI) με σκοπό την 

ιεράρχηση των πόλεων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. O GWI προτείνει τρία θέματα 

αξιολόγησης όπως οδική και προσωπική ασφάλεια, άνεση και ελκυστικότητα δομημένου 

χώρου και πολιτική υποστήριξη για το περπάτημα. Στα θέματα104 αυτά εμπεριέχονται 14 απλοί 

δείκτες οι οποίοι απαιτούν έρευνες πεδίου σε τρία επίπεδα: α) εντός των οργανισμών και των 

φορέων της πόλης, β) χωρική δειγματοληψία και επιτόπια έρευνα στην οδική υποδομή και τους 

δημόσιους χώρους και γ) έρευνα ερωτηματολογίου σε πεζούς για τις συνθήκες κίνησης τους 

στην πόλη.  

Οι Doyle et al. (2006) έφτιαξαν έναν ολικό σύνθετο δείκτη περπατησιμότητας που αφορούσε 

31 αστικές περιοχές (county level) των ΗΠΑ και στηριζόταν στη χρήση GIS για τον 

υπολογισμό των μεταβλητών. Ειδικότερα, τα τρία συστατικά του δείκτη ήταν: α) το ποσοστό 

των οικοδομικών τετραγώνων που έχουν επιφάνεια μικρότερη από 0.01 τετραγωνικά μίλια, β) 

η αντίστροφη τιμή της μέσης επιφάνειας των οικοδομικών τετραγώνων και γ) η αναλογία των 

διασταυρώσεων του οδικού δικτύου με τρείς έως πέντε κλάδους προς το μήκος του οδικού 

δικτύου της περιοχής. 

Η Environmental Protection Agency των ΗΠΑ (US EPA, 2021) ανέπτυξε τον εθνικό σύνθετο 

δείκτη περπατησιμότητας (NWI) και τον εφάρμοσε σε όλους τους απογραφικούς τομείς της 

χώρας (Block Groups) (βλ. Εικόνα 54). Ειδικότερα, ο NWI βασίζεται στη συνάθροιση 

τεσσάρων παραμέτρων όπως η μέση πυκνότητα των διασταυρώσεων του οδικού δικτύου 

(βαρύτητα ίση με 33%), η σταθμισμένη μέση απόσταση του πληθυσμού από τις στάσεις των 

ΜΜΜ (βαρύτητα ίση με 33%), η μείξη του αριθμού των εργαζομένων με βάση τρείς 

κατηγορίες (π.χ. εμπόριο, γραφεία, βιομηχανία) (βαρύτητα ίση με 17%) και η μείξη μεταξύ 

εργαζομένων και κατοίκων (βαρύτητα ίση με 17%). Η τελική βαθμολογία του NWI για κάθε 

απογραφικό τομέα κυμαίνεται μεταξύ 1 και 20, αφού κάθε μεταβλητή μετατρέπεται 

προηγουμένως σε είκοσι τεταρτημόρια.  

Η εγκυρότητα του NWI εξετάστηκε στην εργασία των Watson et al. (2015) οι οποίοι ανέλυσαν 

τον συσχετισμό του με τα εβδομαδιαία λεπτά βαδίσματος χρησιμοποιώντας δείγμα Ν=33.672 

ατόμων (National Health Interview Survey). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η 

αύξηση των τιμών του NWI συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα μετακινήσεων πεζή (με σκοπό 

 
104 Επισημαίνεται, ότι η αρχική έκδοση του GWI ενσωμάτωνε 45 δείκτες (Krambeck, 2006), γεγονός που επιβάρυνε 

σημαντικά τη διαδικασία συλλογής των απαιτούμενων δεδομένων. 
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τις μεταφορές ή την αναψυχή) στις αστικές περιοχές, ενώ αντίθετα στις αγροτικές περιοχές η 

σχέση των μεταβλητών δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 

Εικόνα 54 Διαδικτυακός χάρτης τιμών NWI για τους απογραφικούς τομείς των ΗΠΑ στην περιοχή της Νέας Υόρκης 

(Πηγή: https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=f16f5e2f84884b93b380cfd4be9f0bba, Ηλ. 

Πρόσβαση 03/11/2021)  

 

Αντίστοιχα και στην Αυστραλία το Australian Urban Research Infrastructure Network105 

(AURIN) παρέχει τα γεωχωρικά δεδομένα του εθνικού σύνθετου δείκτη περπατησιμότητας 

(Walkability for transport index) για όλους τους απογραφικούς τομείς της χώρας. Ο 

Αυστραλιανός δείκτης λαμβάνει υπόψη τρείς μεταβλητές, όπως η πυκνότητα κατοίκων, η 

συνδεσιμότητα του οδικού δικτύου και η ανάμιξη των χρήσεων (με βάση πέντε κατηγορίες), 

ενώ για την κατάρτισή του γίνεται απλή συνάθροιση των δεκατημορίων των τιμών της κάθε 

μεταβλητής ξεχωριστά (Giles-Corti et al., 2014b).  

Εικόνα 55 Χάρτης Αυστραλιανού δείκτη περπατησιμότητας (AURIN) από την περιοχή Launceston. Τα υψηλά επίπεδα 

περπατησιμότητας απεικονίζονται με μπλε απόχρωση, ενώ τα χαμηλά επίπεδα είναι με την κόκκινη απόχρωση. (Πηγή: 

https://aurin.org.au/resources/workbench-user-guides/portal-user-guides/analysing-your-data/walkability-

tools/walkability-index-within-areas/#outputs, Ηλ. Πρόσβαση 3/11/2021 ) 

 

 
105 https://aurin.org.au/resources/workbench-user-guides/portal-user-guides/analysing-your-data/walkability-tools/ 

(Ηλ. πρόσβαση 03/11/2021) 

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=f16f5e2f84884b93b380cfd4be9f0bba
https://aurin.org.au/resources/workbench-user-guides/portal-user-guides/analysing-your-data/walkability-tools/walkability-index-within-areas/#outputs
https://aurin.org.au/resources/workbench-user-guides/portal-user-guides/analysing-your-data/walkability-tools/walkability-index-within-areas/#outputs
https://aurin.org.au/resources/workbench-user-guides/portal-user-guides/analysing-your-data/walkability-tools/
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Στη Γαλλία διενεργήθηκε εθνική έρευνα ερωτηματολογίου σε δείγμα 68.510 κατοίκων για να 

υπολογιστούν τα υποκειμενικά επίπεδα περπατησιμότητας106 από περίπου 200 Γαλλικές πόλεις 

και οικισμούς (Place aux piétons, 2021). Οι Γαλλικές πόλεις ταξινομήθηκαν σε οκτώ επίπεδα 

περπατησιμότητας με βάση την κλίμακα μέτρησης από το 1 έως το 20. Ο μέσος όρος σε εθνικό 

επίπεδο ήταν 9.2/20 (κατηγορία D), ενώ οι πιο υψηλές επιδόσεις φιλικότητας για το περπάτημα 

παρατηρήθηκαν κατά μέσο όρο στους μικρούς οικισμούς με πληθυσμό που δεν ξεπερνά τους 

5.000 κατοίκους (βλ. Εικόνα 56). Ενδεικτικά, αξίζει να αναφέρουμε ότι από τις μεγάλες 

μητροπόλεις το Παρίσι είχε επίδοση 11.06/20 (κατηγορία D), ενώ η Μασσαλία εμφάνισε πολύ 

χαμηλά επίπεδα περπατησιμότητας με 6.7/20 (κατηγορία G). Αντίθετα, την κορυφαία 

βαθμολογία σημείωσε ο οικισμός Acigné (14.87/20 κατηγορία Α+) ο οποίος έχει πληθυσμό 

περίπου 7.000 κατοίκους και βρίσκεται κοντά στην πόλη Ρεν της βορειοδυτικής Γαλλίας. 

Ακόμη η έρευνα κατέδειξε και τα τρία σημαντικότερα πεδία παρεμβάσεων για την ενθάρρυνση 

του περπατήματος, όπως το πλάτος, η κατάσταση και τα εμπόδια επί των πεζοδρομίων (41%), 

η διατήρηση των πεζοδρομίων ως χώρους κίνησης και στάσης μόνο για τους πεζούς (30%) και 

ο έλεγχος των σταθμευμένων οχημάτων στις διαβάσεις πεζών και τα πεζοδρόμια (28%). 

Εικόνα 56 Μέσος όρος υποκειμενικών επιπέδων περπατησιμότητας των Γαλλικών πόλεων ανά περιφέρεια και 

πληθυσμιακό μέγεθος οικισμών (Πηγή: Place aux piétons, 2021) 

 

 
106 Χρησιμοποιήθηκε η ερώτηση αξιολόγησης του βαθμού φιλικότητας της πόλης ως προς το περπάτημα από το 1 

έως το 20. 
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Τέλος, το Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) το 2020 δημιούργησε τη 

διαδικτυακή πλατφόρμα Pedestrians First107 παρέχοντας ολικούς δείκτες για ορισμένες 

μεμονωμένες μεταβλητές μέτρησης της περπατησιμότητας σε διάφορες πόλεις του κόσμου. 

Ειδικότερα, οι αστικοί δείκτες που προσφέρει η πλατφόρμα Pedestrians First 

(https://pedestriansfirst.itdp.org/, Ηλ. Πρόσβαση 03/11/2021)  αφορούν στη μέση απόσταση 

του πληθυσμού από τις στάσεις των ΜΜΜ, τη μέση επιφάνεια των οικοδομικών τετραγώνων, 

τη σταθμισμένη πυκνότητα πληθυσμού και το ποσοστό του πληθυσμού που κατοικεί σε 

πεζοδρομημένες ζώνες. Επιπλέον, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να 

αξιολογήσουν την καταλληλότητα της γειτονιά τους για το περπάτημα απαντώντας ένα 

ερωτηματολόγιο το οποίο στο τέλος οδηγεί σε γενικές ιδέες/προτάσεις μελλοντικών 

παρεμβάσεων. 

4.3 Συσχετισμοί δεικτών μέτρησης της περπατησιμότητας με άλλα φαινόμενα 

4.3.1 Δημόσια Υγεία 

Τα οφέλη και οι επιπτώσεις της περπατησιμότητας στη δημόσια υγεία έχουν απασχολήσει 

μεγάλο εύρος της διεθνούς βιβλιογραφίας τα τελευταία χρόνια. Οι Wang & Yang (2019) 

καταγράφουν 73 άρθρα τα οποία διερευνούν τη σχέση μεταξύ της περπατησιμότητας και 

διαφόρων ζητημάτων για την υγεία, όπως η φυσική-σωματική δραστηριότητα, η παχυσαρκία, 

ο διαβήτης κ.α. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των περισσότερων ερευνών διαφέρουν σημαντικά 

μεταξύ τους, αφού έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικοί δείκτες μέτρησης της 

περπατησιμότητας και οι εφαρμογές αφορούν διαφορετικές ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες 

που προέρχονται από χώρες με ετερογενή χαρακτηριστικά.  

Τα περισσότερα σχετικά άρθρα στη διεθνή βιβλιογραφία ασχολούνται κυρίως με την 

πολύπλοκη σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών του δομημένου χώρου και των επιπέδων 

φυσικής δραστηριότητας του πληθυσμού. Για παράδειγμα, οι Grasser et al. (2016a) 

διαπίστωσαν ότι ανεξάρτητα του τρόπου υπολογισμού του σύνθετου δείκτη 

περπατησιμότητας, η σχέση των τιμών της περπατησιμότητας με τη συχνότητα χρήσης του 

ποδηλάτου ως κύριο μέσο μεταφοράς ήταν πάντα θετική. Η ανασκόπηση (meta-analysis) των 

Hajna et al. (2015) διερεύνησε έξι άρθρα από την Ευρώπη και την Ασία και βρήκε ότι τα άτομα 

που κατοικούν στις γειτονιές υψηλής περπατησιμότητας πραγματοποιούν 766 περισσότερα 

ημερήσια βήματα108 σε σχέση με τους κατοίκους των γειτονιών χαμηλής περπατησιμότητας. 

Οι Hanibuchi et al. (2011) στην Ιαπωνία μελέτησαν δείγμα φυσικής δραστηριότητας 

 
107 Επισημαίνεται, ότι η πλατφόρμα του ITDP δεν υπολογίζει μια τιμή σύνθετου δείκτη περπατησιμότητας για κάθε 

αστική περιοχή ξεχωριστά καθώς θεωρείται από τους κατασκευαστές της ότι η συνάθροιση των μεταβλητών του 

δομημένου χώρου σε μια περιληπτική τιμή οδηγεί σε παρερμηνείες και απλοποίηση της πραγματικότητας. 
108 Ο αριθμός των βημάτων σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικός καθώς αντιστοιχεί στο 8% του ημερήσιου 

ορίου που προτείνει ο ΠΟΥ για καλή υγεία. 

https://pedestriansfirst.itdp.org/
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ηλικιωμένων για να δείξουν τον θετικό συσχετισμό ορισμένων χαρακτηριστικών της γειτονιάς 

με τη συχνότητα άθλησης/άσκησης κατά τον ελεύθερό τους χρόνο. Ταυτόχρονα, όμως, 

υπάρχουν και άλλες έρευνες που αναφέρουν αντίθετους συσχετισμούς. Για παράδειγμα, οι 

Duncan et al. (2014) και οι Van Holle et al. (2014) εντόπισαν ότι η περπατησιμότητα σχετίζεται 

αρνητικά με το συνολικό εβδομαδιαίο αριθμό λεπτών μέτριας προς έντονη φυσική 

δραστηριότητα των ενηλίκων (Μεξικανών και Βέλγων, αντίστοιχα).  

Ορισμένοι ερευνητές έχουν επιδιώξει να αναλύσουν περισσότερο τη σχέση της 

περπατησιμότητας με συγκεκριμένες μη μεταδιδόμενες ασθένειες και διαταραχές της υγείας 

του πληθυσμού χρησιμοποιώντας βιολογικούς δείκτες όπως ο δείκτης Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) 

ή ορισμένα μη μεταδιδόμενα νοσήματα όπως η παχυσαρκία, η κατάθλιψη, ο διαβήτης κ.α. 

Οι Lovasi et al. (2012) χρησιμοποίησαν δείγμα με βιομετρικά χαρακτηριστικά Ν=13.102 

ενηλίκων (την περίοδο 2000-2002) στη Νέα Υόρκη και βρήκαν ότι οι παράγοντες 

ελκυστικότητας του δημόσιου χώρου που βελτιώνουν τα επίπεδα περπατησιμότητας όπως η 

παρουσία τραπεζοκαθισμάτων από καφέ-εστιατόρια, η πυκνότητα των εμβληματικών κτηρίων 

και η πυκνότητα των δεντροστοιχιών στους δρόμους συνδέονται με μικρότερο δείκτη μάζας 

σώματος (ΒΜΙ). Αντίθετα, τα επίπεδα καθαριότητας ενός δρόμου βρέθηκε να συνδέονται με 

υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) και ως εκ τούτου με περισσότερα περιστατικά 

παχυσαρκίας. 

Οι Cerin et al. (2022) μελέτησαν δείγματα ερωτηματολογίων και χαρακτηριστικών γειτονιάς 

11.615 ενηλίκων από 14 πόλεις και δέκα χώρες για να μετρήσουν τα ελάχιστα όρια ορισμένων 

μεταβλητών περπατησιμότητας στη μείωση της υποκινητικότητας του πληθυσμού κατά 15% 

και στο περπάτημα (πιθανότητα μετακίνησης πεζή μεγαλύτερη από 80%). Τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν ότι όταν η πυκνότητα πληθυσμού, η πυκνότητα των κόμβων του οδικού 

δικτύου και των στάσεων των Μ.Μ.Μ ξεπερνούν τους 5.700 κατ./τ.χλμ, 100 κόμβους ανά τ.χλμ 

και τι ς25 στάσεις/τ.χλμ, αντίστοιχα, τουλάχιστον ένας από τους δύο στόχους που εξετάστηκαν 

επιτυγχάνεται.   

Οι Li et al. (2009) χρησιμοποίησαν δεδομένα ετήσιων (2006-2008) μετρήσεων συστολικής και 

διαστολικής υπέρτασης από δείγμα Ν=1.145 ατόμων ηλικίας 50 έως 75 ετών για να 

διερευνήσουν εάν παράγοντες του δομημένου περιβάλλοντος επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση 

και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι τιμές για την υπέρταση από το δείγμα συσχετίστηκαν με 

τις τιμές ενός σύνθετου δείκτη περπατησιμότητας (GIS-based), την πυκνότητα των 

καταστημάτων γρήγορου φαγητού αλλά και τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και 

κατανάλωσης φρούτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η αρτηριακή πίεση του 

πληθυσμού επηρεάζεται τελικά από τον σχεδιασμό των γειτονιών και την φιλικότητά τους για 

το περπάτημα. Μάλιστα παρατηρήθηκε στις γειτονιές που έχουν χαμηλά επίπεδα 
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περπατησιμότητας και υψηλές συγκεντρώσεις καταστημάτων γρήγορου φαγητού ότι οι 

κάτοικοί τους τείνουν να εμφανίζουν υψηλότερη αρτηριακή πίεση. Αντίθετα, στον πληθυσμό 

που κατοικούσε σε περιοχές υψηλής περπατησιμότητας οι επιπτώσεις της κατανάλωσης 

γρήγορου φαγητού στην υγεία τους βρέθηκαν να είναι λιγότερο σημαντικές εξαιτίας των 

θετικών επιδράσεων που τους δημιουργούν τα υψηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας 

και η κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών.  

Οι Creatore et al. (2016) στον Καναδά χρησιμοποίησαν χρονοσειρές κλινικών δεδομένων 

(2001-2012) από σχεδόν 3 εκ. άτομα ηλικίας 30 έως 64 ετών και έδειξαν ότι η υψηλότερη 

περπατησιμότητα μιας γειτονιάς σχετίζεται με μειωμένα επίπεδα παχυσαρκίας του πληθυσμού, 

μικρότερα ποσοστά υπέρβαρων κατοίκων και λιγότερα περιστατικά εμφάνισης διαβήτη.  

Στη Γερμανία οι Kartschmit et al. (2020) μελέτησαν δείγμα Ν=6.269 ατόμων από πέντε πόλεις 

προκειμένου να εξετάσουν τη σχέση τριών μονοδιάστατων χαρακτηριστικών της 

περπατησιμότητας με τον δείκτη ΒΜΙ και τη συχνότητα βαδίσματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι λιγότερο ευθείες διαδρομές μιας γειτονιάς συνδέονται με λιγότερο περπάτημα (διάρκειας 

30 λεπτών και άνω) και υψηλότερες τιμές του δείκτη ΒΜΙ. Επίσης, αποδείχθηκε ότι η 

πυκνότητα των χρήσεων γης σε μία γειτονιά αλλά και η προσπελασιμότητα των στάσεων 

ΜΜΜ (πραγματική απόσταση έως 640 μ.) συσχετίζονται θετικά με τα λεπτά βαδίσματος του 

πληθυσμού (περισσότερο από 30 λεπτά).  

Οι Duncan et al. (2014) μελέτησαν την επίδραση ορισμένων χαρακτηριστικών βελτίωσης της 

περπατησιμότητας στο σωματικό βάρος Ν=49.770 παιδιών και εφήβων (4 έως 19 ετών). Τα 

αποτελέσματα της πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι τα ποσοστά υπέρβαρων 

ή παχύσαρκών παιδιών είναι χαμηλότερα όταν οι γειτονιές εμφανίζουν τα εξής 

χαρακτηριστικά: α) υπάρχουν περισσότερα πάρκα τα οποία βρίσκονται σε μικρή απόσταση 

από την κατοικία των παιδιών, β) η πυκνότητα της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας είναι σε 

χαμηλά επίπεδα, γ) υπάρχουν υψηλά ποσοστά κατασκευασμένων πεζοδρομίων στους δρόμους 

της γειτονιάς και δ) υπάρχει αυξημένη πυκνότητα διασταυρώσεων του οδικού δικτύου. 

Οι Frank et al. (2006) στην πόλη King County των ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι η αύξηση της 

περπατησιμότητας κατά 5% συνδέεται με αύξηση στο χρόνο περπατήματος κατά 32.1% και 

μείωση του δείκτη ΒΜΙ κατά -0.23 kg.m−2. Οι Carlson et al. (2016) εξέτασαν εάν η 

υποκειμενική συχνότητα βαδίσματος ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών του 

δομημένου χώρου και του σωματικού βάρους σε μεσήλικες και ηλικιωμένες γυναίκες 

(n=5.085). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για κάθε μονάδα αύξησης της τυπικής απόκλισης του 

δείκτη περπατησιμότητας ο δείκτης BMI και η πιθανότητα μια ηλικιωμένη γυναίκα να είναι 

παχύσαρκη αυξάνονται κατά 0.22 kg.m−2  και 8%, αντίστοιχα. Αντίθετα, οι Michael et al. 

(2013) στην πολυετή τους έρευνα στο Portland των ΗΠΑ έδειξαν ότι η περπατησιμότητα δεν 
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σχετίζεται με τον δείκτη ΒΜΙ ή τον κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας σε γυναίκες ηλικίας 71 

ετών και άνω. 

Η έρευνα των de Courrèges et al. (2021) εξέτασε τον συσχετισμό της περπατησιμότητας με 

παράγοντες που ενισχύουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων στις Γαλλικές 

πόλεις Λιλ και Δουνκέρκη. Η έρευνα βασιζόταν σε κλινικά δεδομένα από Ν=3.218 άτομα 

ηλικίας μεταξύ 40 και 65 ετών και ο GIS δείκτης περπατησιμότητας ήταν βασισμένος σε τρείς 

περιβαλλοντικές μεταβλητές (π.χ. μείξη χρήσεων γης, πυκνότητα πληθυσμού και 

διασταυρώσεων). Τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής γραμμικής και λογιστικής 

παλινδρόμησης έδειξαν ότι η αύξηση (κατά 1 IQR) των τιμών της περπατησιμότητας 

συνδέεται: α) με μείωση του δείκτη ΒΜΙ (-0.23 kg.m−2), β) με μείωση της αρτηριακής πίεσης 

(1.66 mmHg) και γ) με αύξηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας (+6.9%). Στους 

υπόλοιπους βιοδείκτες των καρδιαγγειακών νοσημάτων που εξετάστηκαν (π.χ. serum HbA1c, 

LDL-C, HDL-C and TG επίπεδα) δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικοί συσχετισμοί. 

Οι Yang et al. (2022) πραγματοποίησαν μια μελέτη σειράς για να εξετάσουν την 

αλληλεπίδραση μεταξύ της περπατησιμότητας και των αέριων μικροσωματιδίων PM2.5 στον 

κίνδυνο εμφάνισης ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Η έρευνα αυτή διενεργήθηκε για 

τέσσερα χρόνια σε τρείς περιφέρειες της Κίνας και συμπεριλάμβανε δείγμα Ν=27.375 ατόμων 

ηλικίας 40 ετών και άνω. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι τα υψηλότερα επίπεδα 

περπατησιμότητας και η χαμηλότερη συγκέντρωση των μικροσωματιδίων PM2.5 συνδέονται με 

μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου. Παρόλα αυτά, παρατηρήθηκε ότι η 

αύξηση των αερολυμάτων PM2.5 εξασθενεί σημαντικά τις ευεργετικές επιδράσεις της 

περπατησιμότητας στην αποτροπή των εγκεφαλικών επεισοδίων. 

Οι Sarkar et al. (2018) χρησιμοποίησαν ένα πολύ μεγάλο δείγμα N=429.334 ατόμων ηλικίας 

38-73 ετών με κλινικά και δημογραφικά δεδομένα από την UK Biobank Urban Morphometric 

Platform (UKBUMP) με σκοπό να εξετάσουν τη σύνδεση των επιπέδων περπατησιμότητας με 

την εμφάνιση επεισοδίων υπέρτασης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, για κάθε μια μονάδα 

αύξησης του ενδοτεταρτημοριακού εύρους των τιμών του δείκτη περπατησιμότητας, η 

αρτηριακή πίεση (DBP: β=−0.358, 95% CI:−0.42,−0.29 mmHg, SBP: β=−0.833, 95% 

CI:−0.95,−0.72 mmHg) και η πιθανότητα εμφάνισης υπέρτασης (RR = 0.970, 95% CI:0.96, 

0.98) μειώνονται σημαντικά.  

Οι Lai et al. (2022) στη Μεγάλη Βρετανία χρησιμοποίησαν κλινικά δεδομένα της UK Biobank 

από δείγμα Ν=169.704 ατόμων (ηλικίας >38 ετών) και βρήκαν ότι τα άτομα που διέμεναν στις 

περιοχές υψηλότερης περπατησιμότητας είχαν χαμηλότερη αορτική ανελαστικότητα (β = 

−0.083 m/s, 95% CI: −0.14 to −0.03, p = 0.005) σε σχέση με εκείνους που διέμεναν στις 

περιοχές χαμηλής περπατησιμότητας.  
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Οι den Braver et al. (2018) στη μετα-ανάλυση 40 άρθρων για τη σχέση των χαρακτηριστικών 

του δομημένου χώρου με περιστατικά διαβήτη βρίσκουν ότι η υψηλή περπατησιμότητα (n = 8, 

OR = 0.79; 95% CI, 0.7–0.9; I2 = 92%) αλλά και η πυκνότητα χώρων πρασίνου (n = 6, OR = 

0.90; 95% CI, 0.8–1.0; I2 = 95%) σχετίζονται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης του διαβήτη 

τύπου ΙΙ.  

Οι Sundquist et al. (2015) ανέλυσαν κλινικά δεδομένα από δείγμα Ν=512.061 ενηλίκων στη 

Στοκχόλμη και βρήκαν επίσης αρνητικό συσχετισμό μεταξύ των επιπέδων περπατησιμότητας 

μίας γειτονιάς και των περιστατικών εμφάνισης του διαβήτη τύπου ΙΙ (OR=1.33, 95% CI=1.13–

1.55). Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι το αποτέλεσμα αυτό παρέμενε στατιστικώς σημαντικό 

ανεξάρτητα από το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο υστέρησης της γειτονιάς. 

Στη Λισαβόνα οι Pereira et al. (2020) έδειξαν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί 

διαμεσολαβούσα μεταβλητή στη σχέση μεταξύ της περπατησιμότητας και των περιστατικών 

με ασθενείς που είχαν διαβήτη τύπου ΙΙ. Συγκεκριμένα, οι περιοχές υψηλής περπατησιμότητας 

βρέθηκε να εμφανίζουν υψηλότερη αέρια ρύπανση, καθώς παρατηρήθηκε ότι η μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία ακολουθεί τις ροές των πεζών στην πόλη. Με τη σειρά της, όμως, η αέρια ρύπανση 

βρέθηκε να εξηγεί περίπου το 70% των εισαγωγών στα νοσοκομεία από ασθενείς με διαβήτη. 

Οι James et al. (2017) εξέτασαν τον συσχετισμό των τιμών ενός δείκτη περπατησιμότητας με 

την εμφάνιση περιστατικών κατάθλιψης (δείγμα Ν=73.225 ατόμων με χαμηλά εισοδήματα) σε 

κοινωνικά ευάλωτες γειτονιές των νοτιοανατολικών πολιτειών των ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν ότι τα άτομα που διέμεναν σε περιοχές υψηλής περπατησιμότητας εξαιτίας 

της ύπαρξης θορύβου, ρύπανσης και κοινωνικών εντάσεων είχαν: α) 6% υψηλότερη 

πιθανότητα να εμφανίσουν μέτρια ή ισχυρά συμπτώματα κατάθλιψης, β) 28% υψηλότερη 

πιθανότητα να διαγνωστούν με κατάθλιψη και γ) 16% υψηλότερη πιθανότητα να 

χρησιμοποιούν αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Εντούτοις, στις λιγότερο υποβαθμισμένες 

γειτονιές η σχέση της περπατησιμότητας και της πιθανότητας εμφάνισης συμπτωμάτων 

κατάθλιψης ήταν μικρότερη.  

Οι Johnson et al. (2018) ανέλυσαν δεδομένα ύπνου από δείγμα Ν=1.889 ατόμων σε έξι πόλεις 

των ΗΠΑ προκειμένου να εξετάσουν τη σύνδεση του δείκτη περπατησιμότητας WalkScore με 

πιθανές διαταραχές στον ύπνο των κατοίκων. Τα συμπεράσματα της μελέτης επεσήμαναν ότι 

η αύξηση της περπατησιμότητας κατά μία μονάδα τυπικής απόκλισης συνδέεται με 23% 

υψηλότερη πιθανότητα για μικρότερη διάρκεια ύπνου (≤6 ώρες; odds ratio = 1.2, 95% CI: 1.0, 

1.4) και μικρότερη μέση διάρκεια ύπνου (mean difference = −8.1 minutes, 95% CI: −12.1, 

−4.2). Οι διαταραχές αυτές εξηγούνται σε ορισμένο βαθμό από τα υψηλότερα επίπεδα 

ηχορύπανσης που παρατηρούνται συχνά στις πυκνοδομημένες και μεικτές γειτονιές.  
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4.3.2 Οικονομία 

Τα άμεσα και τα έμμεσα οικονομικά οφέλη που έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία 

από τη βελτίωση των επιπέδων περπατησιμότητας σε μία περιοχή είναι αξιοσημείωτα και δεν 

μπορούν να αγνοηθούν. O Litman (2003) υποστηρίζει ότι η βελτίωση των επιπέδων 

περπατησιμότητας βοηθά στην εξοικονόμηση πόρων για τις μετακινήσεις, την αύξηση της 

προσεπλασιμότητας του πληθυσμού σε περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες (π.χ. περισσότερες 

δυνητικές θέσεις εργασίας), τη μείωση του εξωτερικού κόστους που δημιουργείται εξαιτίας της 

μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, την αύξηση της αποδοτικότητας των χρήσεων γης (π.χ. 

κατανάλωση μικρότερης επιφάνειας για δρόμους, χώρους στάθμευσης κ.λπ.) και την αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.  

Πιο συγκεκριμένα, μεγάλο εύρος της βιβλιογραφίας έχει ασχοληθεί με τη σχέση της 

περπατησιμότητας και των αξιών γης. Οι περισσότερες έρευνες καταλήγουν στον στατιστικώς 

σημαντικό και θετικό συσχετισμό της περπατησιμότητας με τις εμπορικές αξίες των ακινήτων 

κατοικίας. Οι Kain & Quigley (1970) χρησιμοποίησαν ηδονικά μοντέλα εκτίμησης των αξιών 

ακινήτων και διαπίστωσαν ότι διάφορα χαρακτηριστικά για την ποιότητα της γειτονιάς (που 

σήμερα ενσωματώνονται σε υποδείγματα μέτρησης της περπατησιμότητας) έχουν παρόμοια 

επίδραση στις αξίες κατοικίας σε σχέση με άλλους και πιο προφανείς παράγοντες όπως η 

επιφάνεια του ακινήτου, ο αριθμός των δωματίων-λουτρών κ.α. Οι Sohn et al. (2012) ανέδειξαν 

τον σημαντικό ρόλο της οδικής υποδομής κίνησης πεζή και της μείξης των χρήσεων γης στην 

αύξηση των ενοικίων σε διαμερίσματα της πόλης King County των ΗΠΑ. Οι Brookfield (2017) 

βρήκαν ότι οι νέοι αγοραστές ακινήτων κατοικίας προτιμούν γειτονιές που έχουν ποικίλες και 

χρηστικές χρήσεις γης σε χρόνο βαδίσματος μεταξύ 10 έως 15 λεπτών.  

Οι Pivo & Fisher (2011) ανέλυσαν την επίδραση των τιμών του δείκτη WalkScore στις αξίες 

4.200 ακινήτων στις ΗΠΑ και εντόπισαν ότι για κάθε 10 μονάδες αύξησης του οι αξίες των 

ακινήτων (ανάλογα με τον τύπο τους) αυξάνονται από 1% έως 9%. Αντίστοιχα, και οι 

Gilderbloom et al. (2015) χρησιμοποίησαν τις τιμές του WalkScore σε 170 γειτονιές μεσαίων 

πόλεων των ΗΠΑ και διαπίστωσαν ότι οι πιο περπατήσιμες περιοχές αυξάνουν διαχρονικά τις 

αξίες των ακινήτων τους. Ενδεικτικά υπολόγισαν ότι η μέση αξία μιας κατοικίας σε γειτονιά 

υψηλής περπατησιμότητας το 2000 ανέρχονταν σε $11.605, ενώ το 2010 η τιμή ήταν $33.443. 

Επιπλέον, στην ίδια έρευνα παρατηρήθηκε ότι οι περιοχές με υψηλότερες τιμές του δείκτη 

WalkScore συνδέονται με λιγότερες τραπεζικές κατασχέσεις ακινήτων, γεγονός που 

αντιστοιχεί ενδεχομένως στη μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα των ιδιοκτητών τους.  

Ο Leinberger (2008) αναφέρει ότι οι κατοικίες στις πιο περπατήσιμες γειτονιές του Denver των 

ΗΠΑ πωλούνται κατά 150% ακριβότερα σε σχέση με τις κατοικίες που βρίσκονται σε 

μονολειτουργικά προάστια του εξωαστικού χώρου. Οι Yin et al. (2020) εφάρμοσαν τη μέθοδο 
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της γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης (GWR) και εκτίμησαν ότι ο συσχετισμός της 

περπατησιμότητας με τις εμπορικές αξίες πώλησης μονοκατοικιών και διαμερισμάτων 

παραμένει θετικός ακόμη και σε αστικές περιοχές που βρίσκονται σε φάση συρρίκνωσης 

(shrinking cities).  

Οι Gilderbloom & Meares (2020) ανέλυσαν 146 μεσαίες πόλεις των ΗΠΑ και εντόπισαν ότι η 

σχέση μεταξύ των τιμών της περπατησιμότητας και των ενοικίων ρυθμίζεται από τα επίπεδα 

της αέριας ρύπανσης. Έτσι, εκτιμήθηκε ότι οι πόλεις που θεωρούνται πιο περπατήσιμες και 

έχουν καλύτερη ποιότητα αέρα τείνουν να έχουν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη διάμεση 

τιμή στα μηνιαία ενοίκια. 

Παρόμοια αποτελέσματα αναφορικά με τις αξίες γης αναφέρονται και σε μελέτες εκτός της 

βόρειας Αμερικής. Ειδικότερα, στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας οι Geertman et al. (2021) βρίσκουν 

ότι η αύξηση του δείκτη WalkScore κατά 1% συνδέεται κατά μέσο όρο με αύξηση των 

εμπορικών αξιών109 κτηρίων κατοικίας κατά  $2.000. Στη Μελβούρνη οι Gunn et al. (2022) 

συσχετίζουν τη περπατησιμότητα με τα επίπεδα κοινωνικής υστέρησης και διαπιστώνουν 

αύξηση των αξιών κατοικίας κατά 20% στις περπατήσιμες (συμπαγείς περιοχές που 

σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις αρχές της Νέας Πολεοδομίας) και πιο επιτυχημένες περιοχές, 

ενώ μείωση των αξιών έως 5% καταγράφεται στις πιο κοινωνικό-οικονομικά ευάλωτες και 

λιγότερο περπατήσιμες γειτονιές. Οι Trichês Lucchesi et al. (2020) στην έρευνα τους για το 

Σάο Πάολο και το Ρίο Ντε Τζανέϊρο βρήκαν ότι οι τιμές πώλησης των διαμερισμάτων 

επηρεάζονται σημαντικά από την αντιληπτή αίσθηση των κατοίκων για την περπατησιμότητα 

και συγκεκριμένα από την ποιότητα των πεζοδρομίων και το επίπεδο οδικής ασφάλειας των 

διαβάσεων πεζών. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι στη σχέση της περπατησιμότητας και των 

αξιών των ακινήτων υπάρχουν δύο διαμεσολαβητικές μεταβλητές όπως η πυκνότητα των 

ακινήτων προς πώληση αλλά και η συχνότητα βαδίσματος.  

Οι Kim & Kim (2020) χρησιμοποίησαν τοπικά μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 

και εκτίμησαν ότι ο δείκτης περπατησιμότητας στη Σεούλ σχετίζεται θετικά μόνο με τις 

χαμηλές αξίες ακινήτων κατοικίας. Οι Park et al. (2019) ανέδειξαν το ζήτημα της χωρικής 

ετερογένειας της σχέσης μεταξύ της περπατησιμότητας και των αξιών ακινήτων. 

Κατασκεύασαν διαφορετικές εκδοχές δεικτών σε μια περιοχή της Σεούλ και παρατήρησαν ότι 

ο συσχετισμός της περπατησιμότητας και των αξιών των ακινήτων είναι θετικός μόνο στο 

29.6% των κτιρίων.  

Η έρευνα των Wittowsky et al. (2020) στο Dortmund της Γερμανίας δημιούργησε έναν 

προσαρμοσμένο δείκτη περπατησιμότητας στη μεθοδολογία του WalkScore για να διερευνήσει 

 
109 Το μοντέλο παλινδρόμησης εξηγούσε περίπου το 79% των δεδομένων για τις αγοραπωλησίες των ακινήτων. 
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εάν υπάρχει στατιστικώς σημαντική σχέση της περπατησιμότητας με τις τιμές των ακινήτων. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επιλογή μονοδιάστατων δεικτών, όπως η απόσταση από 

εστιατόρια και πάρκα, ερμηνεύουν μεγαλύτερο ποσοστό της διακύμανσης των αξιών 

κατοικίας. Αντίθετα, όταν στο μοντέλο παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε η τιμή του σύνθετου 

δείκτη (WalkScore) τότε η ερμηνευτική ικανότητα του μοντέλου αποδυναμώθηκε και ο 

συσχετισμός περπατησιμότητας και αξιών κατοικίας ήταν αρνητικός.  

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει επισημάνει ο Florida, (2017) είναι ο σημαντικός ρόλος της 

περπατησιμότητας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των πόλεων. Ο Florida, (2017) 

θεωρεί ότι η υψηλή ποιότητα των δημοσίων χώρων και η συμπαγής ανάπτυξη μεικτών 

γειτονιών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες προσέλκυσης περισσότερων επιχειρήσεων αλλά 

και ταλαντούχων ανθρώπων της δημιουργικής τάξης. Με αυτόν τον τρόπο οι πόλεις 

δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να αυξήσουν την ελκυστικότητα της αστικής 

τους οικονομίας και να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό για υψηλότερα επίπεδα ποιότητας ζωής. 

Στις ΗΠΑ αυτή η διαδικασία φαίνεται να λειτουργεί, καθώς η έρευνα των Hadden et al. (2019) 

κατέδειξε ότι οι πιο περπατήσιμες μητροπολιτικές περιοχές παράγουν κατά 52% υψηλότερο 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ και έχουν κατά 35% υψηλότερο ποσοστό ανθρώπινου δυναμικού υψηλής 

εκπαίδευσης. Όμως από την άλλη πλευρά αυτή η ανάπτυξη όταν πραγματοποιείται χωρίς 

ολοκληρωμένα στρατηγικά πλαίσια μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές ενδοαστικές ανισότητες 

και κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα, η έρευνα των Mack et al. (2017) έδειξε ότι 

στις περιοχές υψηλής περπατησιμότητας μπορούν να εγκατασταθούν μόνο οι μεγάλες 

επιχειρήσεις του τομέα του πολιτισμού και των τεχνών, ενώ οι μικρότερες αδυνατούν να 

ανταπεξέλθουν στο υψηλό στεγαστικό κόστος. Στην επόμενη ενότητα θα αναλυθούν 

περαιτέρω οι κοινωνικές προεκτάσεις του θέματος αλλά και η συμβολή της περπατησιμότητας 

στη περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 

4.3.3 Περιβαλλοντική & κοινωνική βιωσιμότητα 

Εκτός από τα οφέλη και τις επιδράσεις της περπατησιμότητας στη δημόσια υγεία και την 

οικονομία υπάρχουν και αρκετές άλλες εφαρμογές που θα αναλυθούν στη συνέχεια και 

αφορούν στο φυσικό και στο κοινωνικό περιβάλλον.  

4.3.3.1 Περιβαλλοντική βιωσιμότητα 

Αρχικά, οι Frank et al. (2006) χρησιμοποίησαν κλασσικές πολεοδομικές μεταβλητές μέτρησης 

της περπατησιμότητας (π.χ. μείξη χρήσεων, πυκνοκατοίκηση, πυκνότητα διασταυρώσεων) για 

να κατασκευάσουν έναν GIS σύνθετο δείκτη περπατησιμότητας ώστε να διερευνήσουν τη 

σχέση των τιμών του με τους αέριους ρύπους που προκαλούνται από τη μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέση αύξηση των τιμών του δείκτη 

περπατησιμότητας κατά 5% συνδέονται: α) με μείωση των οχηματοχιλιομέτρων κατά 6.5%, β) 
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με μείωση των γραμμαρίων των οξειδίων του Αζώτου κατά 5.6% και γ) με μείωση των 

γραμμαρίων των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) κατά 5.5%.  

Οι Marshall et al. (2009) μελέτησαν τα επίπεδα περπατησιμότητας στις γειτονιές του 

Βανκούβερ στον Καναδά και βρήκαν ότι οι κεντρικές συμπαγείς περιοχές που καταγράφουν 

υψηλά επίπεδα περπατησιμότητας έχουν συγχρόνως υψηλές συγκεντρώσεις σε μονοξείδια του 

Αζώτου (ΝΟ) αλλά χαμηλές συγκεντρώσεις σε όζων (Ο3). Όμως, παρατηρήθηκε ότι οι 

συσχετισμοί μεταξύ της ρύπανσης και της περπατησιμότητας δεν είναι τυχαίοι αλλά 

συνδέονται και με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της κάθε γειτονιάς. Συγκεκριμένα, βρέθηκε 

ότι οι πλουσιότερες γειτονιές του Βανκούβερ ενώ βρίσκονται μακριά από τον κεντρικό πυρήνα 

της πόλης χαρακτηρίζονται από καλύτερη ποιότητα αέρα και πολύ υψηλά επίπεδα 

περπατησιμότητας.  

Οι Sider et al. (2013) στο Μόντρεαλ βρήκαν ότι οι περπατήσιμες, συμπαγείς και φιλικές προς 

τα ΜΜΜ γειτονιές συσχετίζονται αρνητικά με τα οξείδια του Αζώτου ανά κάτοικο αλλά θετικά 

με τη συγκέντρωσή τους ανά τ.χλμ. Με αυτόν τον τρόπο φάνηκε ότι οι κάτοικοι που παράγουν 

περισσότερους ρύπους από τις μεταφορές τείνουν να μένουν σε περιοχές με καλύτερη ποιότητα 

αέρα. Αντίθετα εκείνοι που δεν συνεισφέρουν σημαντικά στην αέρια ρύπανση από τις αστικές 

μεταφορές βρέθηκε να κατοικούν σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση ρύπων. Αντίστοιχα, και 

οι Howell et al. (2019) κατέδειξαν ότι οι περιοχές υψηλής περπατησιμότητας στο Οντάριο του 

Καναδά υποφέρουν από υψηλά ποσοστά ρύπανσης εξαιτίας της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. 

Επισημάνθηκε, όμως, ότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ηλικία και την 

τεχνολογία των οχημάτων που χρησιμοποιούνται.  

Στο ίδιο πλαίσιο οι James et al. (2015) βρήκαν ότι σε εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ οι περιοχές που 

βρίσκονται στο υψηλότερο τριτημόριο των τιμών του δείκτη περπατησιμότητας συνδέονται 

θετικά με τη συγκέντρωση των αερολυμάτων PM2.5 (1.58 µg/m3, 95% CI 1.54, 1.62) και η 

σχέση αυτή διαφέρει ανάλογα με το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της κάθε περιφέρειας.  

Παρόλα αυτά τα συμπεράσματα της έρευνας των Cepeda et al. (2017) ήταν ενθαρρυντικά 

καθώς έδειξαν ότι τα οφέλη στην υγεία από τα υψηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας 

που δημιουργούν οι μετακινήσεις πεζή είναι τελικά πολύ περισσότερα συγκριτικά με τους 

κινδύνους της ρύπανσης του αέρα εξαιτίας της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Μάλιστα 

υπολογίστηκε ότι το προσδόκιμο ζωής των χρηστών μηχανοκίνητων μέσων (π.χ. αυτοκίνητο, 

μηχανάκι, λεωφορείο κτλ.) μειώνεται κατά έναν χρόνο σε σχέση με τους πεζούς και τους 

ποδηλάτες. 
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4.3.3.2 Κοινωνική βιωσιμότητα 

Σε κοινωνικό επίπεδο το ενδιαφέρον των επιδράσεων της περπατησιμότητας είναι έντονο και 

έχει απασχολήσει αρκετούς γεωγράφους και πολεοδόμους. Ο πολεοδόμος Speck (2013) 

αναφέρει στο βιβλίο του την υποστήριξη που παρέχει μια περπατήσιμη πόλη υπέρ των 

αδύναμων, όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι οικονομικά ασθενέστεροι, όσοι δεν έχουν τη 

δυνατότητα να αγοράσουν αυτοκίνητο, οι μετανάστες και τα ΑμεΑ. Ωστόσο, τα ευρήματα των 

ερευνητών για τις κοινωνικές διαστάσεις της περπατησιμότητας δεν συμφωνούν πάντα και 

μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας εστιάζει στα οφέλη από τις περισσότερες κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις και στις κοινωνικές ανισότητες.  

Οι King & Clarke (2015) συσχέτισαν διάφορα πληθυσμιακά και κοινωνικά δεδομένα όλων των 

απογραφικών τομέων των ΗΠΑ με πέντε χαρακτηριστικά περπατησιμότητας και βρήκαν ότι 

οι λιγότερο προνομιούχες περιοχές και εκείνες με χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης του πληθυσμού 

ήταν τελικά οι περισσότερο περπατήσιμες. Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι 

βρέθηκε να κατοικούν περισσότερο σε απομονωμένες περιοχές του εξωαστικού χώρου που το 

περπάτημα δεν είναι τις περισσότερες φορές εφικτή επιλογή.  

Στη Μαδρίτη οι Gullón et al. (2017) παρουσίασαν επίσης θετικό συσχετισμό της 

περπατησιμότητας με το χαμηλότερο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της γειτονιάς. Όμως, 

παρατηρήθηκε ότι ο συσχετισμός αυτός παύει να υφίσταται όταν πρόκειται για νεόκτιστες 

περιοχές ή γειτονιές που υφίστανται κοινωνικό εξευγενισμό110 (gentrified).  

Οι Knight et al. (2018) στην πόλη Buffalo, NY των ΗΠΑ ανέδειξαν την άνιση κοινωνική 

κατανομή των τιμών του δείκτη WalkScore. Παρατήρησαν, ότι στις περπατήσιμες γειτονιές οι 

αξίες γης αυξάνονται ραγδαία και ο αστικός εξευγενισμός μεγεθύνεται, ενώ οι άνεργοι και οι 

Αφρικανοί τείνουν να κατοικούν δυσανάλογα με τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες σε περιοχές 

που είναι εξαρτώμενες από το αυτοκίνητο. Ακόμη, εντόπισαν στα προάστια και θύλακες 

χωρικής απομόνωσης όπου η περπατησιμότητα είναι πολύ χαμηλή και οι κάτοικοι αδυνατούν 

οικονομικά να αποκτήσουν μηχανοκίνητα οχήματα για να εξυπηρετηθούν.  

Oι Conderino et al. (2021) εξέτασαν 500 μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ και βρήκαν ότι οι κάτοικοι 

με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας τείνουν να μένουν σε πυκνοκατοικημένες και 

πιο περπατήσιμες γειτονιές εξαιτίας της ευκολότερης πρόσβασης που προσφέρουν τα ΜΜΜ 

σε διάφορες ευκαιρίες, όπως οι θέσεις απασχόλησης. Ωστόσο, στις γειτονιές που κυριαρχούν 

οι Αφρικανοί παρατηρήθηκε αρνητικός συσχετισμός μεταξύ των επιπέδων περπατησιμότητας 

 
110 Οι Chapple and Zuk (2016) πρότειναν τη συστηματική γεωγραφική παρακολούθηση των μεταβολών των τιμών 

της περπατησιμότητας ως ένα αποτελεσματικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης εμφάνισης του αστικού 

εξευγενισμού. 
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και του εισοδήματος. Συγχρόνως υπολογίστηκε ότι κατά μέσο όρο οι φτωχές περιοχές των 

Λατίνων και των Αφρικανών έχουν πολύ χαμηλότερες τιμές στον δείκτη WalkScore συγκριτικά 

με τις γειτονιές στις οποίες κυριαρχούν οι Λευκοί με επίσης χαμηλά εισοδήματα. 

Στο Βερολίνο οι Bartzokas-Tsiompras & Photis (2020) έδειξαν ότι η περπατησιμότητα 

σχετίζεται αρνητικά με την εθνοτική μείξη των γειτονιών (δείκτης εντροπίας με βάση την 

εθνικότητα του πληθυσμού), ενώ η σχέση αυτή παρουσιάζει σημαντική χωρική ετερογένεια 

καθώς ο αρνητικός συσχετισμός παρατηρείται μόνο στο 32.21% των γειτονιών.  

Ο Bereitschaft (2017) στην έρευνα του σε τρείς πόλεις των ΗΠΑ βρήκε ότι το χωρικό πρότυπο 

των επιπέδων περπατησιμότητας κατανέμεται πιο ισότιμα στις συρρικνωμένες πόλεις 

(shrinking cities) συγκριτικά με τις αστικές περιοχές που βρίσκονται σε δυναμική ανάπτυξη 

εξαιτίας των χαμηλότερων αξιών των ακινήτων που εμφανίζουν. 

Οι Bartzokas-Tsiompras et al. (2020) ανέπτυξαν έναν δείκτη περπατησιμότητας μικρής 

κλίμακας, εφαρμόζοντας το εργαλείο ελέγχου οδών Microscale Audit of Pedestrian 

Streetscapes Mini (Sallis et al., 2015) στο κέντρο οχτώ Ευρωπαϊκών πρωτευουσών πόλεων. 

Σκοπός της έρευνάς τους ήταν να εξεταστεί εάν η ελκυστικότητα των δρόμων για το περπάτημα 

κατανέμεται ισότιμα μεταξύ των κατοίκων του κέντρου. Με βάση τους δείκτες Gini (G.) που 

χρησιμοποίησαν διαπιστώθηκε ότι και στις οχτώ Ευρωπαϊκές κεντρικές περιοχές τα επίπεδα 

περπατησιμότητας δεν είναι ισότιμα κατανεμημένα μεταξύ των κατοίκων (G.>0.43), ενώ οι 

μεγαλύτερες ανισότητες παρατηρήθηκαν στο κέντρο των Βρυξελλών (G.=0.6) το οποίο 

κυριαρχείται από τριτογενείς και τουριστικές δραστηριότητες.  

Οι Van Dyck et al. (2010) στην εργασία τους για τη Γάνδη (Βέλγιο) επιβεβαίωσαν τον θετικό 

συσχετισμό της περπατησιμότητας με τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας του πληθυσμού και 

διαπίστωσαν ότι το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο της γειτονιάς δεν ρυθμίζει τη σχέση αυτή. 

Σε επίπεδο κοινωνικού κεφαλαίου οι Rogers et al. (2011) βρήκαν ότι οι κάτοικοι των πιο 

περπατήσιμων γειτονιών εμπιστεύονται περισσότερο τους γείτονές τους, συμμετέχουν 

περισσότερο σε διάφορες κοινωνικές ή εθελοντικές δράσεις και βλέπουν λιγότερο τηλεόραση 

κατά τον ελεύθερό τους χρόνο σε σχέση με εκείνους που κατοικούν σε περιοχές μειωμένης 

περπατησιμότητας.  

Πολύ ασθενείς συσχετισμούς μεταξύ της περπατησιμότητας και των κοινωνικών επαφών ή την 

αίσθηση της κοινότητας αναφέρουν οι έρευνες των du Toit et al. (2007) και Wood et al. (2010), 

ενώ οι Jun & Hur (2015) βρίσκουν θετική σχέση μόνο με υποκειμενικούς δείκτες μέτρησης της 

περπατησιμότητας και αρνητική με τους αντικειμενικούς δείκτες. Αυτά τα αποτελέσματα 

εξηγούνται από διάφορους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες καθώς πυκνοδομημένες 

και μεικτές γειτονιές δεν ευνοούν μόνο τη μείωση των αποστάσεων μετακίνησης αλλά 
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προσελκύουν και άλλες πιέσεις όπως μεγαλύτερη εγκληματικότητα, κυκλοφοριακό κορεσμό 

κ.α.  

4.4 Σύνοψη 

Η έννοια της περπατησιμότητας είναι πολυδιάστατη και πολυπαραγοντική. Οι επιδράσεις της 

είναι σημαντικές για τη ρύθμιση των επιπέδων αστικής βιωσιμότητας, ωστόσο διαπιστώνεται 

ότι υπάρχουν σημαντικοί κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί περιορισμοί που πρέπει πάντα να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό μιας περπατήσιμης πόλης.  

Υπάρχει εξαιρετικά μεγάλος αριθμός ποσοτικών προσεγγίσεων μεταξύ των ερευνητών και το 

ενδιαφέρον για μεγαλύτερη γενίκευση των εφαρμογών αρχίζει να κορυφώνεται. Εντοπίζεται 

μεγάλη έμφαση στο ενδοαστικό επίπεδο της μικρής και μεσαίας κλίμακας, ενώ η διαδικασία 

συγκρίσεων μεταξύ των ετερογενών αστικών περιοχών της Ευρώπης απουσιάζει στο 

μεγαλύτερο εύρος της διεθνούς βιβλιογραφίας.  

Επιπλέον, οι μεταβλητές που χρησιμοποιούν τα διάφορα υποδείγματα εξαρτώνται από 

πολλαπλούς παράγοντες, όπως ο σκοπός της έρευνας, τα διαθέσιμα δεδομένα, το επιστημονικό 

πεδίο του ερευνητή και πολλά άλλα. Όμως, η θεωρία της πολεοδομίας και των μεταφορών 

υπογραμμίζει τη σημαντικότητα ορισμένων κρίσιμων παραγόντων για το περπάτημα, όπως η 

πυκνότητα, η μείξη των δραστηριοτήτων και ο σχεδιασμός των δικτύων. Συγχρόνως, εκτός από 

τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά μείζονος σημασίας είναι και οι συνθήκες που βιώνει και 

αντιλαμβάνεται ο πεζός στο ύψος του ανθρώπινου ματιού. Η ασφάλεια, η αισθητική, οι οδικές 

υποδομές και η κυκλοφορία αποτελούν εξίσου σοβαρά ζητήματα τα οποία συμβάλλουν στη 

φιλικότητα των δημοσίων χώρων ως προς το περπάτημα.  

Λαμβάνοντας υπόψη, λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί 

μια νέα μεθοδολογική προσέγγιση εκτίμησης των επιπέδων περπατησιμότητας στο ολικό 

πλέον επίπεδο των Ευρωπαϊκών μητροπόλεων. Θα χρησιμοποιηθούν διάφοροι δευτερογενείς 

και πρωτότυποι αστικοί δείκτες οι οποίοι είναι ικανοί να αξιολογήσουν τη φιλικότητα μιας 

μητροπολιτικής περιοχής για το περπάτημα. Έτσι, θα ιεραρχηθούν οι Ευρωπαϊκές μητροπόλεις 

ως προς τα επίπεδα περπατησιμότητάς τους και θα εντοπιστούν τα σημεία στα οποία 

υπερτερούν ή μειονεκτούν. Σημαντικό είναι, όμως, ότι θα υπάρχει με αυτή την προσέγγιση μια 

ισχυρή βάση συζήτησης σχετικά με το μέλλον των αστικών μεταφορών και τις ανάγκες της 

κινητικότητας πεζή στις σύγχρονες Ευρωπαϊκές πόλεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Μεθοδολογία Πρότυπου Σύνθετου Δείκτη 

Περπατησιμότητας (ΣΔΠ) 

5.1 Γενικά 

Σύμφωνα με την πρόσφατη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αστική 

κινητικότητα (European Commission, 2021b) το ζήτημα της ενθάρρυνσης του περπατήματος 

αποτελεί κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για τις αστικές μεταφορές και σημαντική 

πρόκληση που καθορίζει την πορεία των πόλεων προς τη βιωσιμότητα (European Court of 

Auditors, 2020). Απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση για την επίτευξη και την παρακολούθηση 

υλοποίησης της φιλόδοξης αυτής Ευρωπαϊκής στρατηγικής είναι η ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου μεθοδολογικού πλαισίου μητροπολιτικής αξιολόγησης της έννοιας της 

περπατησιμότητας.  

Η ανάλυση και η μέτρηση της περπατησιμότητας, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, αποτελεί ένα διεπιστημονικό και σύνθετο ζήτημα. Μπορεί να καθορίζεται από 

αρκετούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, φυσικούς ή ακόμη και προσωπικούς παράγοντες 

(Alfonzo, 2005; Bozovic et al., 2020; Sallis et al., 2006), αφού η απόφαση για το περπάτημα 

εξαρτάται όχι μόνο από την απόσταση μεταξύ της αφετηρίας και του προορισμού αλλά και από 

την παρουσία του πεζού στον δημόσιο χώρο. Συνεπώς, ο συνολικός προσδιορισμός των 

επιπέδων περπατησιμότητας μιας αστικής περιοχής δεν είναι μια μονοδιάστατη διαδικασία και 

δεν μπορεί να βασιστεί σε έναν απλό δείκτη.  

Επιβάλλεται, επομένως, να ληφθούν υπόψη όλοι οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν τον 

τρόπο μεταφοράς και να μορφοποιηθεί μια πολυδιάστατη θεώρηση ενός σύνθετου δείκτη 

(composite indicator) μητροπολιτικού επιπέδου που είναι χρήσιμος σε ένα πλαίσιο 

Ευρωπαϊκού προγραμματισμού και παρακολούθησης των πολιτικών για το περπάτημα. Ο 

σύνθετος αυτός δείκτης θα πρέπει να συνδυάζει και να αναλύει την πληροφορία ενός μεγάλου 

αριθμού ποσοτικών μεταβλητών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η παρουσίαση μίας έγκυρης 

ιεραρχικής κατάταξης των φιλικότερων ως προς τις μετακινήσεις πεζή μητροπόλεων της 

Ευρώπης.  

Με αυτήν την ποσοτική προσέγγιση παρέχονται τα κατάλληλα εργαλεία στους τοπικούς λήπτες 

αποφάσεων και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς προκειμένου να βελτιώσουν τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό, τις μεταφορικές υποδομές, την πολιτική συνοχής και την ποιότητα των δημοσίων 

χώρων. Αντίθετα η έλλειψη ενός τέτοιου ολοκληρωμένου μεθοδολογικού πλαισίου, οδηγεί σε 

αποσπασματικές και επιμέρους παρεμβάσεις χωρίς να μπορεί να υπολογιστεί το αντίκτυπο από 

αυτές. 
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5.2. Εισαγωγή στους Σύνθετους Δείκτες (Composite Indicators) 

Ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων απλών παρατηρήσεων σε έναν τομέα μελέτης παράγει ένα 

νέο ποσοτικό μέγεθος το οποίο ονομάζεται απλός δείκτης. Εντούτοις, όταν έχουμε μια ομάδα 

δύο ή περισσότερων απλών δεικτών και υπολογίζουμε τον σταθμισμένο ή αστάθμητο μέσο όρο 

τους, τότε ο δείκτης αυτός λέγεται σύνθετος. 

Οι σύνθετοι δείκτες ουσιαστικά αποτελούν μαθηματικά υποδείγματα τα οποία παρουσιάζουν 

την «ευρύτερη εικόνα» και τις τάσεις ενός προβλήματος (Saisana and Saltelli, 2011). Έχουν το 

πλεονέκτημα (βλ. Πίνακας 8) να αποτυπώνουν τα αποτελέσματα ενός ολοκληρωμένου 

αναλυτικού πλαισίου και να είναι χρήσιμοι σε θέματα αξιολόγησης και χάραξης πολιτικών 

αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης (Acuto et al., 2021). Τα αποτελέσματά τους είναι εύκολα 

κατανοητά από τους εμπλεκόμενους φορείς και τους απλούς πολίτες καθώς χρησιμοποιούν 

περιγραφική στατιστική για να συνοψίσουν σε μια «περιληπτική» τιμή (ή βαθμολογία) 

πολλαπλές επιμέρους πληροφορίες ενός πολυδιάστατου (ακόμη και αφηρημένου) ζητήματος 

(π.χ. τεχνολογική ανάπτυξη, βιωσιμότητα, ποιότητα ζωής, φτώχεια, ανισότητες κ.α.) (Saltelli, 

2007).  

Οι σύνθετοι δείκτες μπορούν να συγκρίνουν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (π.χ. κράτη, 

περιφέρειες, πόλεις, απογραφικούς τομείς) και να τις ιεραρχήσουν για ένα ορισμένο θέμα σε 

επίπεδα (υψηλό-μεσαίο-χαμηλό). Ακόμη έχουν τη δυνατότητα να ιεραρχήσουν περιοχές και 

στα υπό-σύνολα των διαστάσεων τους (βάσει μικρότερου αριθμού μεταβλητών) και να 

παρουσιάσουν αναλυτικές πληροφορίες για την κατάσταση του φαινομένου που μελετάται ή 

τις τάσεις που παρατηρούνται σε επιμέρους σημαντικά ζητήματα. Με αυτόν τον τρόπο ένας 

καλά σχεδιασμένος σύνθετος δείκτης μπορεί να υποστηρίξει τη συμμετοχική χάραξη 

πολιτικής, να οικοδομήσει κλίμα συναίνεσης, να ενημερώσει και να προωθήσει τον διάλογο 

ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανά κοινωνικοπολιτικά εμπόδια κατά τη λήψη κρίσιμων 

αποφάσεων (Preston et al., 2011).  

Οι Maggino and Zumbo (2012) αναφέρουν ότι οι σύνθετοι δείκτες έχουν την ιδιότητα να 

αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια, αξιοπιστία και εγκυρότητα την ποσοτική αξιολόγηση 

ενός πολύπλοκου θέματος από ότι οι απλοί δείκτες ξεχωριστά, ενώ οι Kaufmann and Kraay 

(2007) αναγνωρίζουν ότι η συνάθροιση των απλών δεικτών που επιδιώκει ένας σύνθετος 

δείκτης μπορεί να μειώνει την επίδραση του σφάλματος της μέτρησης που αφορά κάθε ατομικό 

δείκτη ξεχωριστά. Επίσης, η Gall (2007) στη μελέτη της για τους σύνθετους δείκτες κοινωνικής 

ευπάθειας παρατήρησε ότι η προσθήκη πολύ εξειδικευμένων απλών δεικτών σε ένα σύνθετο 

υπόδειγμα δεν οδηγεί τελικά στην αύξηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων του.  
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Πίνακας 8 Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα σύνθετων δεικτών (Πηγή: OECD, 2008: 13) 

Πλεονεκτήματα  Μειονεκτήματα  

1. Σύνοψη πολυδιάστατης πραγματικότητας με 

προσανατολισμό στην υποστήριξη των 

διαδικασιών λήψης αποφάσεων (π.χ. αξιολόγηση 

πόλεων και συστημάτων μεταφορών για τον 

προγραμματισμό χρηματοδοτικών εργαλείων).  

 

2. Εύληπτη ερμηνεία των σύνθετων δεικτών έναντι 

χρήσης πολλών ξεχωριστών ατομικών μεταβλητών 

(π.χ. σύνθετος δείκτης περπατησιμότητας vs ατομικοί 

δείκτες όπως ατυχήματα πεζών, μέσο πλάτος 

πεζοδρομίων, κυκλοφοριακός κορεσμός, πυκνότητα 

πληθυσμού, αριθμός δρομολογίων αστικής 

συγκοινωνίας κ.α.)  

 

3. Αξιολόγηση των επιδόσεων των υπό μελέτη 

οντοτήτων χωρικά ή/και διαχρονικά (π.χ. κεντρική 

πόλη vs προάστια).  

 

4. Μείωση του ορατού μεγέθους των μεταβλητών 

χωρίς να υποβαθμίζει τη βάση της πληροφόρησης. 

Εμπεριέχουν περισσότερες πληροφορίες.  

 

6. Θέτουν το θέμα των επιδόσεων και της προόδου 

μιας χωρικής ενότητας στο επίκεντρο της 

ανάλυσης (π.χ. ενισχύεται ο ανταγωνισμός των 

πόλεων για έργα βιώσιμης κινητικότητας). 

 

7. Διευκολύνουν την επικοινωνία με το ευρύ κοινό 

και προωθούν την κοινωνική ευθύνη (π.χ. 

ευαισθητοποίηση πολιτών σε ζητήματα βιώσιμης 

κινητικότητας, καθολικής προσβασιμότητας κ.α.).  

 

8. Βοηθούν στη διατύπωση - υποστήριξη της 

κατανόησης εννοιών για το εξειδικευμένο αλλά και 

μη ευρύ κοινό (π.χ. οριοθέτηση της έννοιας της 

περπατήσιμης πόλης βάσει συνοπτικών θεματικών 

αξόνων).  

 

9. Βοηθούν στην αποτελεσματική σύγκριση μεταξύ 

διαφορετικών περιοχών σε διαστάσεις σύνθετων 

φαινομένων (π.χ. πόλη των 15-λεπτών, προσωπική 

ασφάλεια κ.α). 

1. Επιλογή λανθασμένων πολιτικών αποφάσεων 

εάν κατασκευαστούν πρόχειρα ή παρερμηνευτούν 

(π.χ. η περπατήσιμη πόλη καθορίζεται μόνο από 

πολεοδομικούς παράγοντες). 

 

2. Μπορεί να οδηγήσουν σε απλοϊκά 

συμπεράσματα από μη εξειδικευμένους ερευνητές 

(π.χ. υψηλότερες τιμές του σύνθετου δείκτη για τη 

περπατήσιμη πόλη οδηγούν σε μεγαλύτερο ποσοστό 

μετακινούμενων πεζή).  

 

3. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά 

προκειμένου να υποστηρίξουν μια επιθυμητή 

στρατηγική κατεύθυνση, εάν η διαδικασία 

κατασκευής τους δεν είναι τεκμηριωμένη και / ή 

δεν έχει σταθερές στατιστικές ή εννοιολογικές 

αρχές (π.χ. ο περιορισμός της πρόσβασης των 

ερευνητών σε ορισμένα στοιχεία/δεδομένα μπορεί να 

επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα ενός σύνθετου 

δείκτη και να αποκρύψει συγκεκριμένες πτυχές στις 

οποίες μια περιοχή υστερεί, όπως συχνότητα-

διαθεσιμότητα αστικής συγκοινωνίας).  

 

4. Η επιλογή των μεταβλητών και των 

συντελεστών στάθμισης μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο αντιπαράθεσης σε επιστημονικό και 

πολιτικό επίπεδο (π.χ. αντιδράσεις από πόλεις που 

αξιολογούνται με χαμηλή βαθμολογία εξαιτίας 

διαφορετικών αντιλήψεων στη σημαντικότητα των 

μεταβλητών του σύνθετου δείκτη).  

 

5. Εάν η μέθοδος κατασκευής δεν είναι 

τεκμηριωμένη μπορεί να συγκαλύψει σοβαρά 

μειονεκτήματα ορισμένων διαστάσεων και να 

αυξήσει τη δυσκολία επιλογής κατάλληλων 

μέτρων αντιμετώπισης (π.χ. ορισμένοι δείκτες 

μπορεί στατιστικά να μη μεταφέρουν ικανοποιητικά 

την πληροφορία τους στον σύνθετο δείκτη και 

επομένως να αγνοούνται από την τελική αξιολόγηση). 

  

6. Μπορεί να οδηγήσουν σε άστοχες πολιτικές εάν 

αγνοηθούν διαστάσεις οι οποίες είναι δύσκολο να 

μετρηθούν (π.χ. μέτρηση περπατησιμότητας χωρίς 

την ενσωμάτωση δεικτών για τα χαρακτηριστικά της 

οδικής υποδομής κίνησης των πεζών).  

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και εκείνοι που απορρίπτουν τους σύνθετους δείκτες καθώς 

εντοπίζουν σοβαρά μειονεκτήματα (βλ. Πίνακας 8). Θεωρούν ότι χάνεται ο όγκος δουλειάς 

που απαιτείται για τη συλλογή της πρωτογενούς πληροφορίας των απλών παρατηρήσεων 

(Saisana et al., 2005) και επιπλέον υποστηρίζουν ότι η συσσωμάτωση και η στάθμιση των 

μεταβλητών είναι αυθαίρετες και υποκειμενικές διεργασίες οι οποίες οδηγούν σε 

αμφισβητήσιμα αποτελέσματα (Sharpe, 2004). Επίσης, σημειώνεται και ο κίνδυνος να 

δημιουργηθούν συγκρούσεις μεταξύ των κοινωνικοπολιτικών φορέων που εμπλέκονται στη 

διαδικασία κατάρτισης ενός σύνθετου δείκτη καθώς η επιλογή των μεταβλητών και η 

σημαντικότητα τους θίγουν διαφορετικά συμφέροντα (Saltelli, 2007). 
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Βέβαια το παράδειγμα του πιο γνωστού διεθνώς σύνθετου δείκτη, όπως ο Human Development 

Index111 (HDI) του ΟΗΕ (UN, 2020), καταδεικνύει και την αλλαγή σκέψης που έχει 

παρατηρηθεί σε ορισμένους από τους επικριτές των σύνθετων δεικτών. Ο HDI όταν 

κατασκευάστηκε για πρώτη φορά έλαβε τεράστια κριτική για τον τρόπο κατάρτισης του (Greco 

et al., 2019). Όμως, εξαιτίας της μεγάλης αποδοχής του μέσα σε διάστημα λίγων ετών 

χαρακτηρίστηκε ως επιτυχία του ΟΗΕ. Η διεθνής κινητοποίηση διαφόρων κυβερνήσεων και 

μέσων ενημέρωσης και οι συζητήσεις για την εύρεση ενός ολιστικού πλαισίου μέτρησης της 

ανθρώπινης ανάπτυξης αναγνωρίστηκε ως επίτευγμα των σύνθετων δεικτών που δεν θα 

μπορούσε να συμβεί με τη χρήση μονοδιάστατων δεικτών (όπως για παράδειγμα ο δείκτης του 

κκ. ΑΕΠ) (Saltelli, 2007). Ακόμη και ο νομπελίστας οικονομολόγος A.K.Sen ο οποίος 

απέρριπτε τους σύνθετους δείκτες άλλαξε την άποψη του και δέχτηκε τη συσσωμάτωση των 

μεμονωμένων μεταβλητών ως αξιόλογη λύση στην αντιμετώπιση και την ανάλυση των 

σύνθετων φαινομένων (Sharpe, 2004: 11). 

Εκτός από τον HDI υπάρχουν πλέον αρκετοί σύνθετοι δείκτες που αξιολογούν ένα μεγάλο 

εύρος θεμάτων. Ο Bandura (2011) το 2006 κατέγραψε περισσότερους από 160 θεματικούς 

σύνθετους δείκτες, ενώ το 2019 οι JLL and The Business of Cities (2019) εμφάνισαν λίστα 500 

σύνθετων δεικτών για την αξιολόγηση και ιεράρχηση πόλεων 112. 

Αξιοσημείωτα είναι όμως τα στοιχεία που παραθέτουν οι Acuto et al. (2021) για τους φορείς 

και τους οργανισμούς που χρηματοδοτούν και αναπτύσσουν τους σύνθετους αστικούς δείκτες. 

Ειδικότερα, αναφέρουν ότι μόλις το 10% αυτών αναπτύχθηκε από δημόσιους φορείς (Acuto et 

al., 2021: 372). Αντίθετα, το υψηλότερο ποσοστό ενδιαφέροντος, με 25%, καταγράφεται από 

τις πολυεθνικές επιχειρήσεις συμβούλων, όπως η PwC, η McKinsey, η Arcadis, η WPS κ.α. 

Επιπλέον, το 15% των αστικών σύνθετων δεικτών έχε καταρτιστεί από διεθνή μέσα 

ενημέρωσης και ταξιδιωτικούς οργανισμούς, όπως η Monocle και το TimeOut, και ένα 10% 

υποστηρίχθηκε από ασφαλιστικούς και επενδυτικούς οργανισμούς, όπως η KPMG ή η 

Deutsche Bank. Τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ινστιτούτα, όπως το Navarra Business 

Scholl, το INSEAD Business School, το RMIT ή το Globalization & World Cities (GaWC) 

Research Network, ανέπτυξαν περίπου το 20% των αστικών σύνθετων δεικτών (Acuto et al., 

2021: 372). 

Γενικότερα, θα μπορούσαν να αναφερθούν διάφορες κατηγορίες σύνθετων δεικτών, όπως: α) 

εκείνοι που παρακολουθούν στατιστικά δεδομένα για τον κύκλο της οικονομικής 

 
111 Ο HDI αξιολογεί την ανθρώπινη ανάπτυξη υπολογίζοντας τη μέση επίδοση (με γεωμετρικό τρόπο) ανά χώρα σε 

τρείς διαστάσεις όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η ποιότητα ζωής. 
112 Επισημαίνεται ότι το 15.1% αυτών των αστικών σύνθετων δεικτών έχουν ως θέμα τους ζητήματα τουριστικής 

πολιτικής. Το 14.6% αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον και την αστική οικονομία. Το 11.7% σχετίζεται με την 

ποιότητα ζωής στις πόλεις και την ευημερία και το 9.9% ασχολείται με την καινοτομία και την τεχνολογική 

ανάπτυξη (JLL and The Business of Cities, 2019). 
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δραστηριότητας κάθε χώρας (π.χ. Composite of leading Indicators) και οι οποίοι υλοποιούν 

σχετικές αξιόπιστες προβλέψεις βάσει ελέγχων σε πραγματικά δεδομένα, β) εκείνοι που δεν 

μπορούν να ελεγχθούν113 εμπειρικά και περιορίζονται στις συγκρίσεις και την ταξινόμηση 

γεωγραφικών περιοχών ανάλογα με τις επιδόσεις σε επιμέρους τομείς ενός θέματος 114 και γ) 

εκείνοι οι οποίοι δεν είναι πλήρως διαθέσιμοι στο ευρύ κοινό καθώς απαιτείται η συνδρομή 

των χρηστών-αναλυτών για πρόσβαση στα δεδομένα και στη μεθοδολογία κατάρτισης τους 

(π.χ. ο Global Liveability Index του Economist Intelligent Unit). Συγχρόνως, όμως υπάρχουν 

και ορισμένοι θεματικοί πίνακες ιεράρχησης πόλεων (ή άλλων γεωγραφικών οντοτήτων) οι 

οποίοι βασίζονται σε έναν απλό και μονοδιάστατο δείκτη. Π.χ. ο Global Connectivity Ranking 

(Rome2Rio) ο οποίος εστιάζει στον αριθμό των απευθείας διεθνών πτήσεων ανά πόλη και το 

Top Destination Cities Ranking (Euromonitor) που χρησιμοποιεί τον αριθμό των αλλοδαπών 

τουριστών. 

Ειδικότερα, σχετικά με το θέμα των αστικών μεταφορών και της βιώσιμης κινητικότητας έχουν 

παρουσιαστεί διάφορα σύνθετα υποδείγματα και ιεραρχίες πόλεων και ορισμένες ενδεικτικές 

εφαρμογές παρουσιάζονται στον Πίνακας 9 μαζί με τα κυριότερα μεθοδολογικά τους 

χαρακτηριστικά αλλά και τα ευρήματα τους.  

Για παράδειγμα, οι Debnath et al. (2014) παρουσίασαν ένα πλαίσιο ιεράρχησης της έξυπνής 

κινητικότητας μεταξύ 26 διεθνών πόλεων χρησιμοποιώντας τρείς ομάδες απλών δεικτών 

(n=21) όπως οι έξυπνες ιδιωτικές μεταφορές, η έξυπνη δημόσια συγκοινωνία και οι έξυπνες 

μεταφορές οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Τα αποτελέσματα των Debnath et al. (2014) έδειξαν 

ότι κατά τη γενική εικόνα του θέματος το Λονδίνο, το Seattle και το Σύδνεϋ αποτελούν τις 

τρείς κορυφαίες αστικές περιοχές.  

Οι Shah et al. (2013) χρησιμοποίησαν 12 από 21 συνολικά υποψήφιους απλούς δείκτες 

(εξαιτίας έλλειψης δεδομένων) για να αξιολογήσουν πέντε θέματα σχετικά με την απόδοση 

των συστημάτων αστικών μεταφορών σε 63 διεθνείς πόλεις. Τα αποτελέσματα ιεράρχησης των 

επιδόσεων ταξινομήθηκαν ανά ομάδες ομότιμων πόλεων (σύμφωνα με το πληθυσμιακό τους 

μέγεθος) και βρέθηκε ότι το Χόνγκ Κόνγκ (> 5 εκ.), το Βερολίνο (2 έως 5 εκ.), η Βιέννη (1 έως 

2 εκ.) και το Ελσίνκι (<1 εκ.) είναι οι κορυφαίες μητροπόλεις.  

Οι Oliver Wyman Forum and University of Berkeley (2021) κατασκεύασαν τον Urban Mobility 

Readiness Index και αξιολόγησαν ως κορυφαίες πόλεις στο τομέα των αστικών μεταφορών τη 

Στοκχόλμη, το Σαν Φρανσίσκο και τη Σιγκαπούρη. Εξετάστηκαν συνολικά πέντε θέματα 

 
113 Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο σύνθετος δείκτης της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 
114 Παραδείγματα αποτελούν ο σύνθετος δείκτης Culture & Creative Cities Index (βλ. Montalto et al., 2019) που 

δημιούργησε το JRC για την παρακολούθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης των αστικών περιοχών της Ευρώπης, ο 

σύνθετος δείκτης European Cities SDG Index (βλ. Lafortune et al., 2019) για την αξιολόγηση της πορείας επίτευξης 

των SDGs του ΟΗΕ από τις Ευρωπαϊκές πόλεις και ο Regional Social Progress Index (Annoni and Bolsi, 2020) που 

δημιούργησε η Ε.Ε για την κοινωνική ευημερία στις περιφέρειες της Ευρώπης 
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αξιολόγησης, είκοσι υπό-θέματα και 57 απλοί δείκτες. Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό αυτού του 

σύνθετου δείκτη αποτελεί το υπό-θέμα για τη μικροκινητικότητα που καταγράφεται μέσα από 

το μέσο όρο τριών μεταβλητών, όπως η περπατησιμότητα, η ελκυστικότητα των 

πεζοδρομημένων οδών και η ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής για το ποδήλατο.  

Στην εργασία των Danielis et al. (2018) χρησιμοποιήθηκαν 16 απλοί δείκτες για να αξιολογηθεί 

η κατάσταση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε 116 Ιταλικές. Από τα αποτελέσματα του 

δείκτη διαπιστώθηκε τελικά ότι οι μικρότερες πληθυσμιακά πόλεις εμφανίζουν καλύτερες 

επιδόσεις συγκριτικά με τις μεσαίες και τις μεγάλες αστικές περιοχές της Ιταλίας.  

Εν κατακλείδι, οι σύνθετοι δείκτες μπορούν να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

πόλεων και να ασκήσουν πολιτική πίεση για άμεση δράση και παρέμβαση σε πολύπλοκα 

ζητήματα. Οι μεθοδολογίες κατασκευής τους έχουν εξελιχθεί για να καλύψουν μεγάλο εύρος 

των αστικών φαινομένων και να υποστηρίξουν κατάλληλα τους λήπτες αποφάσεων. Ωστόσο, 

είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο αδιαφανής τρόπος κατασκευής τους και η λάθος ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων τους μπορεί να οδηγήσουν σε παραπλανητικά μηνύματα ή σε άστοχες 

πολιτικές αποφάσεις (Saisana and Saltelli, 2011). Χρειάζεται εξοικείωση και αναλυτική 

ικανότητα του χρήστη για να κατανοήσει την ερμηνεία των τιμών ενός σύνθετου δείκτη, ενώ 

παράλληλα στο πέρασμα του χρόνου απαιτείται η συχνή αναπροσαρμογή των απλών δεικτών 

και της θεωρητικής τους βάσης με νέα στοιχεία και νέες βάσεις δεδομένων. Πάνω από όλα 

όμως η ποιότητα ενός σύνθετου δείκτη βασίζεται στον βαθμό στον οποίο αυτός ικανοποιεί τον 

σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε και στον επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο 

υπολογισμού του (OECD, 2008).  



Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

162 

 

Πίνακας 9 Ενδεικτικά παραδείγματα σύνθετων δεικτών αξιολόγησης θεμάτων αστικής κινητικότητας (Πηγή: Ιδία Επεξεργασία) 

Αναφορά: Shah et al., 2013 Zito and Salvo, 2011 Haghshenas and Vaziri, 2012 Alonso et al., 2015 Danielis et al., 2018 Debnath et al., 2014 Oliver Wyman Forum and 

University of Berkeley, 2021 

Τίτλος Developing Key Performance 

Indicators 

to Assess Urban Transportation 

Systems 

European Transportation 

Sustainability Index 

Urban sustainable transportation 

indicators for global comparison 

Comparative analysis of 

passenger transport 

sustainability in European 

cities 

Sustainable Mobility Index in 

Italian Towns 

A methodological 

framework for 

benchmarking smart 

transport cities 

Urban Mobility Readiness Index 

2021 

Γεωγραφική 

Περιοχή 

63 Διεθνείς Πόλεις 36 Ευρωπαϊκές Πόλεις 100 παγκόσμιες πόλεις 23 πόλεις (κυρίως Ισπανικές) 116 Ιταλικές Πόλεις 26 Παγκόσμιες Πόλεις 60 Παγκόσμιες Πόλεις 

Γενικά Θέματα 

Αξιολόγησης 

1. Προσπελασιμότητα & 

Οικονομική Προσιτότητα, 2. 

Βιώσιμη Κινητικότητα, 3. 

Αποτελεσματική Διαχείριση 

Μεταφορικής Υποδομής, 4. 

Περιβαλλοντική Προστασία & 

Αποκατάσταση, 5. Ασφάλεια,  

1. Μέση Επιφάνεια Κατοικιών, 2. 

Ληστείες Αυτοκινήτων, 3. Αναλογία 

Εργαζομένων προς Ενεργό Πληθυσμό, 

4. Ημέρες Υπέρβασης Ορίου σε Ο3, 5. 

Ημέρες Υπέρβασης Ορίου σε PM2.5, 6. 

Πυκνότητα Πληθυσμού, 7. % 

Μετακινούμενων με ΙΧ Αυτοκίνητο, 

8. Στόλος Οχημάτων, 9. Νεκροί από 

Τροχαία, 10. Μέσος Χρόνος για 

Μετακίνηση προς Εργασία, 11. 

Πυκνότητα Στάσεων ΜΜΜ, 12. 

Κόστος Αγοράς Μηνιαίου Εισιτηρίου 

ΜΜΜ. 

1. Δείκτες Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (n=3), 2. Δείκτες 

Κοινωνικών Επιπτώσεων (n=3), 3. 

Δείκτες Οικονομικών Επιπτώσεων 

(n=3) 

1. Περιβαλλοντικοί Δείκτες 

(n=3), 2. Κοινωνικοί Δείκτες 

(n=3), 3. Οικονομικοί Δείκτες 

(n=3) 

1.1 Ρύπανση, 1.2 

Κατανάλωση Ενέργειας, 1.3 

Ενεργή Κινητικότητα, 2.1 

Τροχαία Ατυχήματα, 2.2 

Προσπελασιμότητα, 3.1 

Κόστος ΜΜΜ, 3.2 Κόστος 

Ιδιωτικών Μεταφορών, 3.3 

Συνολικός Χρόνος για 

Καθημερινές Μεταφορές 

1. Ιδιωτικές 

Μετακινήσεις, 2. 

Δημόσιες Μεταφορές, 3. 

Μεταφορές Έκτακτης 

Ανάγκης 

1. Υποδομές, 2. Κοινωνικές 

Επιπτώσεις, 3. Ελκυστικότητα 

Αγοράς, 4. Αποτελεσματικότητα 

Συστήματος, 5. Καινοτομία 

Μέθοδος 

Κανονικοποίησης 

Απλών Δεικτών 

Z-Score Min-Max Z-Score Z-Score Mixed Methods Min-Max Min-Max 

Μέθοδος 

Στάθμισης 

Μεταβλητών 

Ισοβαρής Ισοβαρής Ισοβαρής Εμπειρογνωμοσύνη Mixed Methods Ισοβαρής Εμπειρογνωμοσύνη 

Μέθοδος 

Συσσωμάτωσης 

Μεταβλητών 

Γραμμική (Αριθμητικός Μέσος 

Όρος) 

Γραμμική (Αριθμητικός Μέσος Όρος) Γραμμική (Αριθμητικός Μέσος 

Όρος) 

Γραμμική (Αριθμητικός Μέσος 

Όρος) 

Mixed Methods Γραμμική (Αριθμητικός 

Μέσος Όρος) 

Γραμμική (Αριθμητικός Μέσος 

Όρος) 

Πόλεις με τις 

Καλύτερες 

Επιδόσεις  

Ευρώπη: Ελσίνκι, Μόσχα, 

Άμστερνταμ 

Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη, Παρίσι, 

Γενεύη, Μόναχο 

Ανά Μάκρο-Περιφέρεια: Ασία 

(Ανεπτυγμένες περιοχές), Ευρώπη 

Ανά πόλη: Βέρνη, Στουτγάρδη 

Μπιλμπάο, Παμπλόνα, Παρίσι, 

Λονδίνο, Λα Κορούνια 

Μεγάλες Πληθυσμιακά 

Πόλεις (> 250.000): Νάπολη 

Λονδίνο, Seattle, Σύδνεϋ Στοκχόλμη, Σαν Φρανσίσκο, 

Σιγκαπούρη 

Πόλεις με τις 

Χειρότερες 

Επιδόσεις 

Ευρώπη: Σεβίλλη, Τορίνο, 

Γάνδη 

Κατάνια, Ρώμη, Τορίνο, Μιλάνο Ανά Μάκρο-Περιφέρεια: Βόρεια 

Αμερική, Λατινική Αμερική 

Γκιπούθκοα, Στοκχόλμη Μεγάλες Πληθυσμιακά 

Πόλεις (> 250.000): Μιλάνο, 

Ρώμη 

Nagoya, Hong Kong, 

Yokohama 

Τζέντα, Ναϊρόμπι, Λάγος 
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5.3 Σύνθετος Δείκτης Περπατησιμότητας (ΣΔΠ) 

Για να απαντηθούν τα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα, η διατριβή ξεκινά με την ανάλυση της 

προτεινόμενης θεωρητικής προσέγγισης που αφορά στην κατασκευή ενός ολικού σύνθετου 

δείκτη μέτρησης της περπατησιμότητας. Συνοπτικά, η ροή της μεθοδολογίας κατάρτισης του 

σύνθετου δείκτη παρουσιάζεται στην Εικόνα 58. Τα βήματα αυτής της διαδικασίας λαμβάνουν 

υπόψη τις τεχνικές οδηγίες που προτείνουν διεθνείς οργανισμοί όπως το Κοινό Κέντρο 

Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο ΟΟΣΑ (OECD, 2008) αλλά και τη μεγάλη 

εμπειρία στη διεθνή βιβλιογραφία από σχετικές ποσοτικές εφαρμογές σε θέματα βιωσιμότητας, 

οικονομίας, κοινωνικής ευημερίας κ.α. Στην παρακάτω ενότητα 5.4 αναλύονται όλα τα 

μεθοδολογικά βήματα και οι τεχνικές λεπτομέρειες που εφαρμόστηκαν. 

Αφετηρία στην κατασκευή του σύνθετου δείκτη αποτέλεσε η εννοιολογική του θεώρηση (βλ. 

Ενότητα 5.3.1) και η επιλογή των βασικών παραμέτρων που καθορίζουν μια περπατήσιμη 

μητρόπολη. Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίστηκαν τα όρια του υποδείγματος και 

μορφοποιήθηκαν οι βασικές κατευθύνσεις για τη μετέπειτα αναζήτηση των αντίστοιχων απλών 

δεικτών (βλ. Ενότητα 5.3.2). 

Εν τέλει ο σύνθετος δείκτης που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει 48 απλούς δείκτες και τέσσερα 

ιεραρχικά επίπεδα συνάθροισης (βλ. Εικόνα 57), όπως 22 υπό-πυλώνες, 6 πυλώνες και 2 

συνθετικούς υπό-δείκτες (βλ. περισσότερα στις παρακάτω Ενότητες 5.3.4 & 5.3.5). Επιπλέον, 

η εφαρμογή του σύνθετου δείκτη πραγματοποιήθηκε σε 59 Ευρωπαϊκές μητροπολιτικές 

περιοχές (από 26 χώρες) οι οποίες έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 500 χιλ. κατοίκους (βλ. τα 

κριτήρια επιλογής στην παρακάτω ενότητα 5.3.3).  

Εικόνα 57 Ιεραρχικά επίπεδα ΣΔΠ 
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Εικόνα 58 Διάγραμμα μεθοδολογικής ροής κατάρτισης του ΣΔΠ 
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5.3.1 Θεώρηση Σύνθετου Δείκτη Περπατησιμότητας (ΣΔΠ)  

Η κεντρική ιδέα που δίνει την αφορμή για την κατάρτιση του σύνθετου δείκτη μέτρησης της 

περπατησιμότητας (ΣΔΠ) παρουσιάζεται σχεδιαγραμματικά στο Γράφημα 4. Σύμφωνα με 

αυτήν την ιδέα ο προτεινόμενος σύνθετος δείκτης επικεντρώνεται στην αξιολόγηση ορισμένων 

περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των πόλεων τα οποία κάτω από τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις μπορούν να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις μετακινήσεις πεζή. Να 

δημιουργήσουν, δηλαδή, τις γενικές συνθήκες όπου το περπάτημα αποτελεί μια ελκυστική και 

ρεαλιστική επιλογή κινητικότητας. 

Συγχρόνως, η ιδέα για τον ΣΔΠ αναγνωρίζει ότι τα αστικά χαρακτηριστικά που λαμβάνονται 

υπόψη, όπως ο πολεοδομικός και ο αστικός σχεδιασμός ή οι μεταφορικές υποδομές, δεν έχουν 

αιτιατή σχέση με την επιλογή του μέσου μεταφοράς. Στην πραγματικότητα, οι επιδράσεις του 

βαθμού περπατησιμότητας μιας περιοχής στις μετακινήσεις πεζή θα πρέπει να θεωρούνται 

αυτό που αποκάλεσε ο Αυστραλός φιλόσοφος Mackie (1965), στη μελέτη του on causes and 

conditions, «τουλάχιστον INUS συνθήκη» (Insufficient, Necessary, Unnecessary, Sufficient). 

Δηλαδή, αυτό που θεωρείται ως αιτία του περπατήματος (π.χ. η περπατησιμότητα) δεν είναι 

μια αναγκαία ή και επαρκής συνθήκη για να περπατήσει κάποιος, αλλά αποτελεί ένα 

χαρακτηριστικό σχετιζόμενο με το περπάτημα. 

Αυτή η αντίθεση προκύπτει καθώς η αύξηση του βαθμού περπατησιμότητας μιας περιοχής δεν 

αρκεί115 (Insufficient) ως «αιτία» για να προκαλέσει την αύξηση των μετακινήσεων πεζή, αφού 

είναι απαραίτητο να συντρέχουν και άλλες μη περιβαλλοντικές προϋποθέσεις (π.χ. οικογένεια, 

καιρός, κοινωνικές αντιλήψεις, διαθέσιμος χρόνος, δημογραφικά χαρακτηριστικά, ιδιοκτησία 

αυτοκινήτου, εισόδημα, βάρος κ.α.) (Alfonzo, 2005). Ουσιαστικά, η περπατησιμότητα μιας 

περιοχής είναι αναγκαίος (Necessary) παράγοντας μόνο για όσους εμφανίζουν θετική 

προδιάθεση για το περπάτημα (Handy, 2015).  

Συνεπώς, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η σχέση του σύνθετου δείκτη με το μερίδιο των 

μετακινήσεων πεζή σε μία περιοχή δεν είναι ντετερμινιστική αλλά πιθανολογική, αφού η 

βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος μπορεί να αυξάνει την πιθανότητα της επιλογής του 

βαδίσματος ως τρόπο μεταφοράς. Από αυτή την άποψη οι περιβαλλοντικές ιδιότητες της πόλης 

μπορούν να εξηγήσουν κάποιο μέρος της μεταβλητότητας της συχνότητας του περπατήματος 

και έτσι η κατάρτιση σύνθετου δείκτη για την περπατησιμότητα μπορεί να συνεισφέρει στην 

αξιολόγηση και την παρακολούθηση της φιλικότητας των αστικών περιοχών για τους πεζούς. 

 
115 Εξάλλου, θα ήταν δύσκολο να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι η αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων πεζή σε 

μία πόλη προήλθε από βελτιώσεις του δομημένου χώρου, όταν το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να συμβεί εξαιτίας 

της οικονομικής αδυναμίας του πληθυσμού να χρησιμοποιεί ή να αγοράζει μηχανοκίνητα μέσα. 
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Γράφημα 4 Σχεδιαγραμματική απεικόνιση εννοιολογικού πλαισίου ΣΔΠ 

 

Ειδικότερα, η γενική θεώρηση του ΣΔΠ εδράζεται σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις που 

αναλύθηκαν ήδη στα πρώτα Κεφάλαια της διατριβής και σχετίζεται με τις επιδράσεις του 

δομημένου χώρου στις μεταφορές (Ewing and Cervero, 2010; Schneider, 2013), την κοινωνικό-

οικολογική προσέγγιση για το περπάτημα (Alfonzo, 2005) αλλά και θεωρίες σχετικές με τον 

βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό συμπαγών πόλεων, όπως το κίνημα της Νέας πολεοδομίας 

(New Urbanism) (Talen, 2013), η ανάπτυξη προσανατολισμένη στα ΜΜΜ (Pojani and Stead, 

2018), οι οικισμοί πεζών (Pedestrian Pockets) (Calthorpe, 1989), οι πόλεις χωρίς αυτοκίνητα 

(Car free cities) (Crawford and Dimas, 2009) και η πόλη των 15 λεπτών (Moreno et al., 2021; 

Pozoukidou and Chatziyiannaki, 2021). 

Κοινά χαρακτηριστικά όλων αυτών των προσεγγίσεων που λαμβάνει υπόψη και ο ΣΔΠ 

αποτελούν το ζήτημα της εγγύτητας του πληθυσμού με αναγκαίες τοπικές εξυπηρετήσεις 

επιπέδου γειτονιάς, η υψηλή πυκνοκατοίκηση, οι μεικτές χρήσεις, η συνδεσιμότητα των 

δικτύων κίνησης, ο περιορισμός της αστικής εξάπλωσης, η οδική και προσωπική ασφάλεια των 

πεζών, η αξιοπιστία και η ελκυστικότητα της δημόσιας συγκοινωνίας, η άνεση της οδικής 

υποδομής, ο περιορισμός του χώρου που καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, η ενθάρρυνση των 

ήπιων μέσων μεταφοράς κ.α.  

Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, ο ΣΔΠ μετρά τον σχετικό βαθμό στον οποίο ο σχεδιασμός μιας 

μητρόπολης μπορεί να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει την πεζή κινητικότητα. Εξετάζεται, 

δηλαδή, εάν μια αστική περιοχή «προσκαλεί» τους κατοίκους της για να βγουν και να 
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περπατήσουν και εάν υπάρχουν σε αυτή προσπελάσιμες γειτονιές με κοντινούς και αναγκαίους 

προορισμούς.  

Ειδικότερα, ο ΣΔΠ αναλύει δύο κρίσιμα θέματα τα οποία ιδανικά θα πρέπει να συνυπάρχουν 

σε μία περπατήσιμη μητρόπολη (βλ. Εικόνα 59):  

1. εάν μια μητροπολιτική περιοχή υποστηρίζει τη δημιουργία κεντρικών και 

προαστιακών γειτονιών που ευνοούν μετακινήσεις μικρών αποστάσεων, και  

2. εάν οι αστικές υποδομές και οι γενικές συνθήκες του δημόσιου χώρου 

συνολικά ενθαρρύνουν το ασφαλές και άνετο περπάτημα.  

Με αυτόν τον τρόπο, ο διαχωρισμός των δυο θεμάτων στην κατάρτιση του ΣΔΠ αποτρέπει τη 

μεταξύ τους πλήρη αντιστάθμιση και προσφέρει μια πιο αναλυτική εικόνα για τα προβλήματα 

και τις συνθήκες της κινητικότητας των πεζών στις Ευρωπαϊκές πόλεις.  

Εικόνα 59 Περιοχή κατάλληλη για περπάτημα (Επάνω σκίτσο) vs Περιοχή που το περπάτημα δεν είναι μια εφικτή & 

ελκυστική επιλογή κινητικότητα (Κάτω σκίτσο) (Πηγή: Ιδία επεξεργασία). 
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Πιο αναλυτικά, το πρώτο θέμα του ΣΔΠ αναφέρεται στη λειτουργική μορφή του δομημένου 

χώρου μιας μητρόπολης, ώστε να αξιολογηθεί το πόσο εφικτή (feasibility) είναι η μετακίνηση 

του πληθυσμού πεζή προς κοντινούς προορισμούς μιας γειτονιάς. Επίσης, το θέμα αυτό 

προωθεί το κρίσιμο ζήτημα της εγγύτητας και της χωρικής πρόσβασης του πληθυσμού προς 

πολλαπλές αναγκαίες αστικές λειτουργίες (π.χ. καθημερινές εξυπηρετήσεις, αναψυχή) και δίνει 

την ευκαιρία στον ΣΔΠ να ενσωματώσει εξωτερικότητες, όπως η απόσταση και το κόστος 

μετακίνησης (π.χ., φυσική εξάντληση). Εξάλλου, στη διεθνή βιβλιογραφία έχει επισημανθεί 

ότι ανεξάρτητα από τον τύπο μίας περιοχής ή την αιτία για να περπατήσει κάποιος, η επιλογή 

του βαδίσματος καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον παράγοντα της απόστασης (Koh and 

Wong, 2013).  

Η ανάλυση του πρώτου θέματος πραγματοποιείται από τον πρώτο συνθετικό υπό-δείκτη 

METRO-15 ο οποίος μετρά τον βαθμό δημιουργίας μητροπόλεων των 15 λεπτών 

περπάτημα. Αναλυτικότερα, ο METRO-15 αξιολογεί το κατά πόσο ο αστικός και ο 

προαστιακός πληθυσμός μιας μητρόπολης συγκεντρώνεται σε προσπελάσιμες, συμπαγείς και 

μεικτές γειτονιές στις οποίες το περπάτημα για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών και του 

ελεύθερου χρόνου είναι εφικτό σε χρόνο 15 λεπτών. Επιπλέον, η ανάλυση μιας μητροπολιτικής 

ζώνης μεταξύ της κεντρικής πόλης και των προαστίων της αποτρέπει την εξισορρόπηση των 

αποτελεσμάτων και δημιουργεί μια συμπεριληπτική τιμή η οποία εξαρτάται τελικά από το 

συνολικό μοντέλο αστικής και οικιστικής ανάπτυξης. 

Το δεύτερο θέμα του ΣΔΠ αξιολογείται από τον συνθετικό υπό-δείκτη Walk-MOB ο οποίος 

μετρά τον σχετικό βαθμό στον οποίο οι μεταφορικές υποδομές και οι συνθήκες του 

δημόσιου χώρου μιας μητροπολιτικής περιοχής είναι ελκυστικές (desirability) για το 

περπάτημα. Ο χαρακτήρας του Walk-MOB είναι πολυθεματικός και καλύπτει διάφορα 

ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την άνεση του περπατήματος στη μικρή κλίμακα του 

αστικού τοπίου (π.χ. πεζοδρόμια, διαβάσεις, αστικός εξοπλισμός κ.α.), την προώθηση δρόμων 

ήπιας κυκλοφορίας, την ελκυστικότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς και τα επίπεδα οδικής 

και προσωπικής ασφάλειας στον δημόσιο χώρο. Έτσι, μπορεί να αξιολογηθεί τελικά το 

μοντέλο μιας πιο ποιοτικής πόλης και να λαμβάνονται υπόψη στο υπόδειγμα του ΣΔΠ 

χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με τη βίωση του δημόσιου χώρου ως ‘οικείου’ 

περιβάλλοντος που καλύπτει τις ανάγκες των πεζών.  

Συνοψίζοντας, ο προτεινόμενος ΣΔΠ επιδιώκει να αναδείξει την Ευρωπαϊκή μητρόπολη του 

περπατήματος στην οποία υπάρχουν τα κάτωθι βασικά χαρακτηριστικά: 

i. οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν ποικίλες και εύκολα προσπελάσιμες 

δραστηριότητες σε συμπαγείς γειτονιές των 15 λεπτών περπατήματος,  
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ii. υπάρχει ένα ελκυστικό σύστημα αστικής συγκοινωνίας που αποτελεί 

ανταγωνιστική επιλογή ως προς το αυτοκίνητο,  

iii. η γενική αίσθηση για την ασφάλεια των πεζών στον δημόσιο χώρο είναι 

ισχυρή, 

iv. η πόλη δίνει έμφαση στον αστικό σχεδιασμό και στις υποδομές που 

υποστηρίζουν την άνεση του περπατήματος, και τέλος  

v. υπάρχει ένα πιο υγιές οδικό περιβάλλον μετακίνησης που προσελκύει τον 

πεζό και περιορίζει το αυτοκίνητο.  

Όλα αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, του προτεινόμενου σύνθετου δείκτη συνάδουν επίσης και με τη 

διακήρυξη της Κοπεγχάγης «Προς μια πολιτισμένη κινητικότητα» που εγκρίθηκε το 1996 από 

δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλεων και η οποία προωθεί τις εξής πολιτικές (The Car Free Cities 

Annual General Meeting, 1996):  

i. τον σχεδιασμό κατάλληλης πολεοδομικής δομής και μορφής που περιορίζει 

την ανάγκη χρήσης των μηχανοκίνητων μέσων (βλ. METRO-15),  

ii. την ελκυστική δημόσια συγκοινωνία που ανταγωνίζεται τα ιδιωτικά μέσα 

μεταφοράς (βλ. Walk-MOB), και τέλος  

iii. την κατασκευή κατάλληλων υποδομών για τον πεζό (βλ. Walk-MOB). 

Στις επόμενες ενότητες θα ακολουθήσει η περιγραφή των επιμέρους μεταβλητών και των 

στοιχείων του υποδείγματος καθώς επίσης και τα τεχνικά βήματα κατάρτισης αλλά και 

ανάλυσης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή του σύνθετου δείκτη. Για 

την καλύτερη κατανόηση των ιεραρχικών επιπέδων συνάθροισης των μεταβλητών του 

σύνθετου δείκτη αλλά και των επιμέρους κλάδων δημιουργήθηκε το σχεδιάγραμμα που 

φαίνεται στο Γράφημα 5. 
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Γράφημα 5 Σχεδιαγραμματική απεικόνιση ιεραρχικών επιπέδων και σύνθετων μεταβλητών ΣΔΠ. 

 

5.3.2 Επιλογή απλών δεικτών & βάσεων δεδομένων 

Η βάση για την επιλογή των απλών δεικτών του ΣΔΠ ήταν ο καθορισμός της εννοιολογικής 

του θεώρησης που προηγήθηκε αλλά και η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Έτσι, τα κριτήρια 

επιλογής των δεικτών που ορίστηκαν ήταν τα κάτωθι: 

1. Θεματική συνάφεια (Relevance): Επιλέχθηκαν δείκτες για τους οποίους υπάρχουν 

βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες επιβεβαιώνουν τη θετική συσχέτιση τους με τη 

συχνότητα των μετακινήσεων πεζή, την ενεργή κινητικότητα (active travel) ή την 

αύξηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας (physical activity) του πληθυσμού. 

2. Διαθεσιμότητα δεδομένων (Availability): Υπάρχει ανοιχτή και δωρεάν πρόσβαση 

των στοιχείων/δεικτών.  

3. Πληρότητα (Completeness): Θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα των δεδομένων για 

τουλάχιστον το 70% των μητροπόλεων που θα αναλύει ο σύνθετος δείκτης αλλά και 

το 70% των απλών δεικτών για κάθε αστική περιοχή ξεχωριστά. 
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4. Επικαιροποιημένα δεδομένα (Timeliness): Επιλέξιμες ήταν οι πηγές στοιχείων που 

τα δεδομένα τους αφορούν κυρίως στην πενταετία 2015-2020.  

5. Ποιότητα δεδομένων (Quality): Τα δεδομένα παρέχονται από διεθνείς ή άλλους 

δημόσιους οργανισμούς, στατιστικές αρχές ή πρόκειται για πειραματικά116 δεδομένα 

(experimental data), δεδομένα ερευνητικών άρθρων με κρίση (peer-reviewed scientific 

data) ή δεδομένα αξιόλογων διεθνών ηλεκτρονικών βάσεων με πληθοποριστικές 

μετρήσεις.  

6. Ερμηνευτικότητα (Interpretability): Οι δείκτες αξιολογούν φαινόμενα και στοιχεία 

τα οποία είναι εύκολα στην ερμηνεία τους. 

7. Παρεμβατικότητα (Policy-amenable): Οι δείκτες περιγράφουν φαινόμενα και 

καταστάσεις οι οποίες μπορούν να μεταβληθούν από την ασκούμενη αστική πολιτική 

και τη διαχείριση/οργάνωση της πόλης.  

Σχετικά με τα θέματα του πρώτου συνθετικού υπό-δείκτη METRO-15 οι επιλογές διαθέσιμων 

δευτερογενών πηγών και πειραματικών δεδομένων ήταν αρκετές, αφού η μέτρηση της 

προσπελασιμότητας και της αστικής μορφολογίας γενικότερα αποτελεί αντικείμενο με 

ιδιαίτερα πλούσια βιβλιογραφία (Vale et al., 2016). Εντούτοις, το σύνολο των δεδομένων που 

πληρούσε όλα τα κριτήρια επιλογής και μπορούσε να αποτελέσει ένα συγκρίσιμο μετρητικό 

σύστημα δεικτών του METRO-15 ήταν οι 24 δείκτες117 χωρικής εγγύτητας και 

προσπελασιμότητας διαφόρων προορισμών εντός 15 λεπτών (βαδίσματος) που παρέχει το 

International Transport Forum (ITF, 2019). Η ποιότητα των στοιχείων αυτών διασφαλίζεται 

από το γεγονός ότι το ITF αποτελεί έναν διεθνή φορέα για τις μεταφορές ο οποίος συντονίζεται 

από τον ΟΟΣΑ και εκπονεί ετησίως δεκάδες ερευνητικά έργα. Παράλληλα, ένα επιπλέον 

πλεονέκτημα των συγκεκριμένων δεικτών αποτελεί το γεγονός ότι για τον υπολογισμό τους 

χρησιμοποιήθηκαν σημεία χρήσεων γης (points of interest) από ποιοτικές εμπορικές βάσεις 

δεδομένων (TomTom). Επιπλέον, τα δεδομένα των δεικτών του ITF είναι πρόσφατα (έτος 

2018), έχουν καθορισμένο εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο υπολογισμού, οι τιμές τους 

επηρεάζονται από τη χωρική κατανομή και την πυκνότητα του πληθυσμού, των οδικών αξόνων 

και των χρήσεων γης και τέλος τα στοιχεία των δεικτών είναι διαθέσιμα σε λεπτομερείς και 

συγκρίσιμες (κοινού ορισμού) χωρικές ζώνες, όπως core city και commuting zone (Dijkstra et 

 
116 Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται δείκτες που προκύπτουν από πειραματικές μεθόδους γεωχωρικής ανάλυσης 

με τη χρήση GIS, όπως δεδομένα από το openstreetmap.org ή δεδομένα στο μορφότυπο GTFS (General Transit 

Feed Specification) για τις αστικές συγκοινωνίες. 
117 Παρόμοιους δείκτες προσβασιμότητας που υπολογίζουν το άθροισμα των ευκαιριών, όπως θέσεις εργασίας, 

πληθυσμός, χωρικές δραστηριότητες κ.α., έχουν χρησιμοποιηθεί σε αρκετές μελέτες διεθνώς, οι οποίες διευκόλυναν 

συγκρίσεις μεταξύ πόλεων, μέσων μεταφοράς και χρονικών ορίων μετακίνησης. Στις ΗΠΑ αντίστοιχους δείκτες 

υπολογίζει το Accessibility Observatory του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, (βλ. για παράδειγμα τη μελέτη «Access 

Across America: Transit 2019» (Owen and Murphy, 2019)), στην Αυστραλία υπάρχει Εθνικό αστικό παρατηρητήριο 

(Urban Obervatory) (https://auo.org.au/about/, Ηλ. Πρόσβαση 03/09/2021) και η μελέτη «Access across Australia» 

(Wu and Levinson, 2019), και στη Νέα Ζηλανδία υπάρχει η μελέτη «Access across New Zealand» (Wu and 

Levinson, 2020). 

https://auo.org.au/about/
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al., 2019). Το τελευταίο χαρακτηριστικό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όλοι οι δείκτες ήταν 

σταθμισμένοι με βάση τον πληθυσμό της κάθε περιοχής αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα 

καθώς επιτρέπεται η σύγκριση μητροπόλεων (functional urban areas) με διαφορετικά 

μεγέθη118.  

Αναφορικά με τα θέματα αξιολόγησης του δεύτερου συνθετικού υπό-δείκτη Walk-MOB και 

σχετικά με την ελκυστικότητα των δημοσίων χώρων και των υποδομών υποστήριξης της 

άνεσης και της ασφάλειας των πεζών χρησιμοποιήθηκαν επίσης 24 απλοί δείκτες. Στις 

περιπτώσεις όπου κάποιο επιμέρους θέμα ήταν αδύνατον να καλυφθεί από διαθέσιμα και 

ανοιχτά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν υποκατάστατες μεταβλητές (proxy variables) ή 

πραγματοποιήθηκε πρωτογενή συλλογή ερευνητικών δεδομένων.  

Ειδικότερα, οι δείκτες που επιλέχθηκαν προέρχονται από μεικτές πηγές πρωτογενών και 

δευτερογενών δεδομένων, υπολογίζονται σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες και ως έτος 

αναφοράς η πλειοψηφία119 έχει το 2019 ή το 2020. Η μείξη των στοιχείων και της γεωγραφικής 

κλίμακας των δεικτών του Walk-MOB ήταν αναπόφευκτη εξαιτίας των πολλαπλών 

διαστάσεων που μετρά αλλά και της σημαντικής έλλειψης ενιαίων συνόλων δεδομένων για τα 

χαρακτηριστικά του δημόσιου χώρου σε πανευρωπαϊκό αστικό επίπεδο. Βέβαια, αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα προβλήματα αυτά είναι συνηθισμένα στην κατασκευή σύνθετων δεικτών και 

έχουν επισημανθεί από αρκετούς ερευνητές σε προηγούμενες έρευνες (García López et al., 

2021; Illahi and Mir, 2020; Verma and Raghubanshi, 2018).  

Πιο αναλυτικά, πέντε από τους 24 δείκτες (21%) του Walk-MOB αφορούν μεμονωμένα ή 

συνδυαστικά στο χωρικό επίπεδο της ΛΑΖ, τέσσερις δείκτες (17%) σχετίζονται με το χωρικό 

επίπεδο της πόλης-πυρήνα (core city), 12 δείκτες (50%) περιγράφονται στο επίπεδο του 

κέντρου της πόλης (city center) και τρείς δείκτες (12%) δεν έχουν σαφώς οριοθετημένα χωρικά 

όρια120 και αφορούν ονομαστικά την κάθε αστική περιοχή.  

Οι δευτερογενείς πηγές που επιλέχθηκαν ήταν η τελευταία έρευνα της DG REGIO της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ποιότητα ζωής στις πόλεις (Dijkstra et al., 2020), ο δείκτης 

προσπελασιμότητας του πληθυσμού (ΛΑΖ) με χρήση ΜΜΜ που παρέχει το ITF (2019), τα 

δεδομένα για τον κυκλοφοριακό κορεσμό της εταιρείας TomTom121, οι δείκτες για τα τροχαία 

 
118 Οι μεγαλύτερες πόλεις τείνουν να εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερο αριθμό ευκαιριών στην επικράτεια τους, 

ενώ στις μικρότερες πόλεις οι μικρές αποστάσεις αυξάνουν το ποσοστό του πληθυσμού που μπορεί να προσεγγίζει 

τις δυνητικές ευκαιρίες (Levinson and King, 2020). 
119 Σε ορισμένους πειραματικούς δείκτες και πόλεις το έτος αναφοράς ήταν μεικτό. Για παράδειγμα, η διαδικτυακή 

υπηρεσία Google Street View η οποία χρησιμοποιήθηκε για την πρωτογενή συλλογή ορισμένων δεικτών δεν έχει σε 

όλες τις πόλεις σταθερή χρονολογία θέασης των πανοραμικών εικόνων που διαθέτει. 
120 Ο δείκτης κυκλοφοριακού κορεσμού της εταιρείας TomTom χρησιμοποιεί κοινού ορισμού αστικά όρια τα οποία 

όμως η εταιρεία δεν δημοσιοποιεί. Επιπλέον, ο δείκτης για το αίσθημα ασφάλειας του Numbeo δεν έχει 

προσδιορισμένα χωρικά όρια πόλης, όμως οι χρήστες της πλατφόρμας πριν απαντήσουν στις ερωτήσεις δηλώνουν 

ονομαστικά την πόλη κατοικίας τους. 
121 https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/about/, Ηλ. Πρόσβαση 15/07/21  

https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/about/
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ατυχήματα της EUROSTAT122 και τα στοιχεία για το αίσθημα ασφάλειας και το κόστος χρήσης 

των ΜΜΜ από την ανοιχτή διαδικτυακή βάση της εταιρείας Numbeo 123,124.  

Εντούτοις, ορισμένοι δείκτες απαιτήθηκε να υπολογιστούν έπειτα από γεωχωρική επεξεργασία 

δευτερογενών πηγών. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα στο μορφότυπο GTFS 

(General Transit Feed Specification125,126) τα οποία περιλαμβάνουν τα δρομολόγια και τις 

τοποθεσίες των στάσεων της αστικής συγκοινωνίας. Ακόμη, έγινε χωρική ανάλυση 

συγκεκριμένων τύπων οδών (π.χ. πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι) με βάση την ανοιχτή και 

ελεύθερη διαδικτυακή βάση γεωχωρικής πληροφορίας openstreetmap.org.  

Πίνακας 10 Σύνοψη πηγών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τους 48 απλούς δείκτες του σύνθετου 

υποδείγματος μέτρησης της περπατησιμότητας. 

 

  

 
122 People killed in road accidents per 10000 pop. [TT1060I], 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/urb_ltran/default/table?lang=en, Ηλ. Πρόσβαση 15/07/21 
123 https://www.numbeo.com/, Ηλ. Πρόσβαση 15/07/21  
124 Δεδομένα του Numbeo.com έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε αρκετούς σύνθετους δείκτες από διεθνείς 

οργανισμούς όπως το ΔΝΤ (IMF) (https://www.elibrary.imf.org/doc/IMF006/24476-9781484310908/24476-

9781484310908/Other_formats/Source_PDF/24476-9781484318997.pdf?redirect=true, Ηλ. Πρόσβαση 15/07/21), 

The World Bank (https://doi.org/10.1596%2F978-1-4648-1275-0_bm, Ηλ. Πρόσβαση 15/07/21), The European 

Digital Forum (European Digital City Index) (https://digitalcityindex.eu/, Ηλ. Πρόσβαση 15/07/21) κ.α 
125 https://developers.google.com/transit/gtfs, Ηλ. Πρόσβαση 15/07/21  
126 Ομοίως από το 2014 έχει προταθεί και το μορφότυπο GBFS (General Bikeshare Feed Specification) το οποίο 

προωθεί δεδομένα για τα κοινόχρηστα μέσα μικροκινητικότητας, όπως ποδήλατα, πατίνια, mopeds, σκούτερς αλλά 

και τον διαμοιρασμό αυτοκινήτων. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα διάφορα πρωτόκολλα δεδομένων 

κινητικότητας (π.χ. Transmodel, DATEX II κ.α) είναι διαθέσιμες στο παραδοτέο «D2.4 State-of-the-art on Mobility 

Data sharing standards» του ερευνητικού έργου MobiDataLab HORIZON2020 (https://mobidatalab.eu/wp-

content/uploads/2022/01/MobiDataLab-D2.4-StateOfTheArtOnMobilityDataSharingStandards-v2.0DRAFT.pdf, 

Ηλ.Πρόσβαση 28/02/2022) 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/urb_ltran/default/table?lang=en
https://www.numbeo.com/
https://www.elibrary.imf.org/doc/IMF006/24476-9781484310908/24476-9781484310908/Other_formats/Source_PDF/24476-9781484318997.pdf?redirect=true
https://www.elibrary.imf.org/doc/IMF006/24476-9781484310908/24476-9781484310908/Other_formats/Source_PDF/24476-9781484318997.pdf?redirect=true
https://doi.org/10.1596%2F978-1-4648-1275-0_bm
https://digitalcityindex.eu/
https://developers.google.com/transit/gtfs
https://mobidatalab.eu/wp-content/uploads/2022/01/MobiDataLab-D2.4-StateOfTheArtOnMobilityDataSharingStandards-v2.0DRAFT.pdf
https://mobidatalab.eu/wp-content/uploads/2022/01/MobiDataLab-D2.4-StateOfTheArtOnMobilityDataSharingStandards-v2.0DRAFT.pdf
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Εικόνα 60 Συνοπτική παρουσίαση δεικτών ανά θεματικό πυλώνα του υποδείγματος. Η αναλυτική παρουσίαση των 

δεικτών ακουλθεί στις παρακάτω ενότητες 5.3.4 & 5.3.5 καθώς και στον Πίνακα Β.1 του Παραρτήματος Β. 
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Τέλος, εξαιτίας της έλλειψης επίσημης πληροφορίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την 

αναπαράσταση και σύγκριση ορισμένων χαρακτηριστικών άνεσης του περιβάλλοντος και της 

οδικής υποδομής κίνησης πεζή (π.χ. διαβάσεις πεζών, κατάσταση/πλάτος πεζοδρομίων, 

αστικός εξοπλισμός κ.λπ.) αποφασίσθηκε η πρωτογενή και εικονική συλλογή δεδομένων 

προκειμένου να παραχθούν πρωτότυποι αστικοί δείκτες επιπέδου μικρής κλίμακας 

(microscale) (Bartzokas-Tsiompras et al., 2021b). Τα πειραματικά αυτά δεδομένα ανήκουν 

στην κατηγορία των δημοσιευμένων δεικτών σε ερευνητικά άρθρα με κρίση (peer-reviewed 

data) και προσθέτουν σημαντική αξία στον ΣΔΠ καθώς έτσι μπορεί να συνδυάζει πληροφορίες 

σε πολλαπλές κλίμακες σχεδιασμού (macro- & micro-scale environmental features). 

5.3.3 Επιλογή μητροπολιτικών περιοχών εφαρμογής ΣΔΠ 

Η εφαρμογή του σύνθετου δείκτη έγινε σε 59 Ευρωπαϊκές μητροπολιτικές περιοχές οι οποίες 

επιλέχθηκαν βάσει των παρακάτω τριών κριτηρίων: 

i. Ο συνολικός πληθυσμός της μητροπολιτικής περιοχής (ΛΑΖ) θα πρέπει να 

ξεπερνά τους 500.000 κατοίκους (εξαίρεση αποτελούν οι πρωτεύουσες 

πόλεις), 

ii. Σε κάθε χώρα θα πρέπει να συμμετέχει απαραίτητα η πρωτεύουσα 127 ή η 

μεγαλύτερη σε πληθυσμό (ΛΑΖ) αστική περιοχή και τέλος 

iii. Θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα δεδομένων για τουλάχιστον το 70% των 

απλών δεικτών (34/48) του υποδείγματος. 

Στον χάρτη της Εικόνα 61 φαίνονται οι επιλεγμένες μητροπολιτικές περιοχές (n=59) οι οποίες 

προέρχονται από 23 χώρες της Ε.Ε., το Ην. Βασίλειο, την Ελβετία και τη Νορβηγία. Εντούτοις, 

θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν περιλαμβάνονται περιοχές από τη Γερμανία, τη Φιλανδία, την 

Κύπρο και τη Μάλτα καθώς παρατηρήθηκε έλλειψη128 δεδομένων σε ορισμένους απλούς 

δείκτες και επομένως δεν μπορούσε να εκπληρωθεί το τρίτο κριτήριο. Παρόλα αυτά, η τελική 

εφαρμογή του σύνθετου δείκτη θα γίνει με σχεδόν ισότιμο τρόπο μεταξύ των ευρύτερων 

γεωγραφικών περιοχών της Ευρώπης και συγκεκριμένα σε 11 μητροπολιτικές περιοχές από 

 
127 Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της Ελβετίας καθώς τεχνικά (de jure) δεν υπάρχει νομικά θεσμοθετημένη 

πρωτεύουσα. Ως de facto πρωτεύουσα θεωρείται η Βέρνη. Όμως, εξαιτίας του μικρού πληθυσμού της και των 

τεχνικών διαφορών με άλλες χώρες θεωρήθηκε σκόπιμο να θεωρηθεί ως πρωτεύουσα περιοχή η μεγαλύτερη 

πληθυσμιακά πόλη, δηλαδή η Ζυρίχη. 
128 Το 25% των απλών δεικτών (12/48) του υποδείγματος εξαρτάται από την πληρότητα της κάλυψης και τη 

διαθεσιμότητα επικαιροποιημένων πανοραμικών εικόνων που παρέχει η υπηρεσία Google Street View (GSV). Για 

παράδειγμα, η υπηρεσία GSV είναι ξεπερασμένη στη Γερμανία καθώς οι διαθέσιμες πανοραμικές εικόνες 

χρονολογούνται από το 2008. 
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την ανατολική Ευρώπη, σε 18 περιοχές από τη νότια Ευρώπη, σε 16 περιοχές από τη δυτική 

Ευρώπη και σε 14 από τη βόρεια Ευρώπη 129. 

Παράλληλα, αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν δόθηκε έμφαση μόνο στις μεγάλες πληθυσμιακά και 

περισσότερο παγκοσμιοποιημένες μητροπόλεις, όπως για παράδειγμα το Λονδίνο, το Παρίσι, 

η Μαδρίτη κ.α., αλλά στην εφαρμογή εντάχθηκαν και μεσαίου μεγέθους αστικές περιοχές με 

σημαντική περιφερειακή130 εμβέλεια. Ειδικότερα, το 53% των μητροπολιτικών περιοχών της 

εφαρμογής έχει πληθυσμό που κυμαίνεται μεταξύ 500 χιλ. και 1.5 εκ. κατοίκων (βλ. Εικόνα 

61) και ορισμένα παραδείγματα αυτών των περιπτώσεων αποτελούν η Αμβέρσα, το Μπορντώ, 

η Θεσσαλονίκη, η Φιλιππούπολη, η Μάλαγα, το Λήντς, το Παλέρμο, το Γκέντεμποργκ, το 

Βρότσλαβ, το Μπρνο κ.α. Στον Πίνακας 11 παρουσιάζονται ορισμένα επιπλέον 

χαρακτηριστικά για τις 59 μητροπόλεις και τα οποία τεκμηριώνουν την ετερογένεια του 

δείγματος, όπως η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση του συνολικού τους πληθυσμού 

(mean=2.209.048, SD=2.401.386), η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της πυκνότητας 

πληθυσμού (mean=701 κατ./τ.χλμ, SD=506 κατ./τ.χλμ), η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση 

της επιφάνειας των περιοχών (mean=3.730 τ.χλμ, SD=2.263 τ.χλμ) και η μέση τιμή και η 

τυπική απόκλιση του κκ. ΑΕΠ (mean=49.222$, SD=16.662$).  

Πίνακας 11 Βασικά μέτρα περιγραφικής στατιστικής κρίσιμων χαρακτηριστικών των μητροπόλεων της εφαρμογής του 

ΣΔΠ 

 
Επιφάνεια ΛΑΖ 

(τ.χλμ) 

Συνολικός 

Πληθυσμός 

Πυκνότητα 

Πληθυσμού 

(κατ./τ.χλμ) 

κκ ΑΕΠ ΛΑΖ 

($) 

Πηγή: (OECD, 2020) (OECD, 2020) (OECD, 2020) (OECD, 2018) 

Μέση τιμή 3.730 2.209.048 701 49.222 

Τυπική Απόκλιση 2.263 2.401.386 506 16.662 

Διάμεσος 3.048 1.434.512 563 46.341 

Μέγιστη Τιμή 
11.995 12.997.058 2.500 107.729 

Παρίσι Παρίσι Τάλλιν Λουξεμβούργο 

Ελάχιστη Τιμή 
1.047 297.072 151 17.454 

Βουκουρέστι Λιουμπλιάνα Ρίγα Φιλιππούπολη 

 
129 Η κατηγοριοποίηση των τεσσάρων ευρύτερων γεωγραφικών περιφερειών βασίστηκε στο United Nations 

Geoscheme Subregions of Europe (United Nations Statistics Division – Standard Country and Area Codes 

Classifications, Ηλ. Πρόσβαση (27/07/21) από: https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/  
130 Επισημαίνεται ότι σε 11 από τις 26 Ευρωπαϊκές χώρες αναλύθηκαν πέρα από την πρωτεύουσα πόλη και 

επιπρόσθετες μητροπολιτικές περιοχές με εθνική και περιφερειακή σημασία. Στη Γαλλία για παράδειγμα εκτός από 

το Παρίσι συμπεριλήφθηκαν άλλες οχτώ αστικές περιοχές, όπως η Λυών, η Λιλ, η Νίκαια, η Μασσαλία κ.α. 

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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Εικόνα 61 Χάρτης πληθυσμού μητροπολιτικών περιοχών (FUA) που εφαρμόζεται ο ΣΔΠ. 

 

Τέλος, αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι η παρούσα εφαρμογή του σύνθετου δείκτη στις μισές 

χώρες θα καλύψει περισσότερο από το 46% του συνολικού τους αστικού και προαστιακού 

πληθυσμού (βλ. Παράρτημα Πίνακας Γ.1) και το στοιχείο αυτό επιτρέπει σε ορισμένο βαθμό 

τη γενίκευση κάποιων συμπερασμάτων της έρευνας. 

5.3.4 Περιγραφή μεταβλητών συνθετικού υπό-δείκτη METRO-15 

5.3.4.1 Γενικά 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω ο πρώτος συνθετικός υπό-δείκτης METRO-15 αποσκοπεί 

στη μέτρηση του βαθμού δημιουργίας μητροπόλεων με γειτονιές κατοικίας που 

εξυπηρετούνται από διαδρομές κίνησης πεζή των 15 λεπτών. Πρόκειται, για ένα θέμα που 

σχετίζεται άμεσα με τη συμπαγή μορφολογία, αφού δίνεται έμφαση σε ιδιότητες που είναι 

κρίσιμες για την πόλη του περπατήματος, όπως οι υψηλές πυκνότητες κατοικίας, οι μικτές 
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χρήσεις γης, τα δίκτυα κίνησης υψηλής συνδεσιμότητας, η εγγύτητα σε 

δραστηριότητες/υπηρεσίες και ο περιορισμός της αστικής εξάπλωσης.  

Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας, ενισχύονται μηχανισμοί 

οικονομικής συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων, μειώνονται οι διανυόμενες αποστάσεις, 

εξοικονομούνται πόροι σε γη και νέες υποδομές. Επισημαίνεται όμως ότι υπάρχουν και 

αρνητικές οικονομίες κλίμακας που πρέπει να προλαμβάνονται όπως η ρύπανση, τα 

μεταδιδόμενα νοσήματα, οι κοινωνικές ανισότητες, η μειωμένη έμφαση σε ζητήματα 

οικολογικού σχεδιασμού, ο παθητικός ηλιασμός των κτηρίων κ.α. (Jabareen, 2006; Neuman, 

2005).  

Η ιδέα για τον METRO-15 έχει στον πυρήνα της την πρόσφατη πρόταση του Αρχιτέκτονα 

Moreno et al. (2021) για την πόλη των 15 λεπτών. Η πρόταση αυτή, αν και δεν είναι νέα στο 

πεδίο της πολεοδομίας, έχει αποκτήσει έντονο ενδιαφέρον εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 

και έχει μπει στην αστική ατζέντα αρκετών Ευρωπαϊκών μητροπόλεων. Για παράδειγμα, το 

νέο όραμα “Paris En Commun” για το Παρίσι των 15 λεπτών (βλ. Εικόνα 62) επιδιώκει μια 

οικονομία μηδενικών ρύπων και ένα πιο υγιές πρότυπο διαβίωσης για τους κατοίκους της 

πόλης (Pozoukidou and Chatziyiannaki, 2021; Willsher, 2020). Σε αυτήν την πόλη η εγγύτητα 

των κατοίκων με ποικίλους προορισμούς για την καθημερινότητα και τον ελεύθερο χρόνο 

διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο, αφού ο στόχος είναι να επιτυγχάνεται η πρόσβαση μέχρι τα 

15 λεπτά και με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς.  
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Εικόνα 62 Απεικόνιση του οράματος για το Παρίσι των 15-λεπτών και των κοινωνικών λειτουργιών που καλύπτει 

(Πηγή: Paris En Commun 131)  

 

Εντούτοις, ο METRO-15 εστιάζει μόνο στην ανάλυση με βάση την ταχύτητα του 

περπατήματος, δηλαδή τα 4 χλμ./ώρα, και δεν αφορά στη μετακίνηση με άλλα μέσα που μπορεί 

να καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις μέσα στο χρονικό διάστημα των 15 λεπτών (βλ. Εικόνα 

63). Υπό αυτό το πρίσμα, ο METRO-15 εξετάζει το κατά πόσο το περπάτημα συμφέρει σε 

μια γειτονιά κατοικίας προκειμένου να μπορεί να αποτελεί μια εφικτή και ανταγωνιστική 

επιλογή σε σχέση με τα μηχανοκίνητα μέσα. Έτσι, όπως θα δούμε και πιο αναλυτικά παρακάτω, 

ο METRO-15 αποτελείται από δύο πυλώνες:  

i. τον CITY-15, ο οποίος αξιολογεί τον βαθμό δημιουργίας πόλεων των 15 

λεπτών και  

ii. τον CoZo-15, ο οποίος αντίστοιχα αξιολογεί τον βαθμό δημιουργίας 

προαστιακών περιοχών των 15 λεπτών. 

 
131 https://annehidalgo2020.com/, Ηλ. Πρόσβαση 29/9/2020 

https://annehidalgo2020.com/
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Εικόνα 63 Ερωτήσεις που επιδιώκει να απαντήσει ο METRO-15 και οι δύο πυλώνες του. 

 

Η επιλογή του ορίου των 15-λεπτών έγινε έπειτα από εξέταση της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Αρχικά, η έρευνα των Ton et al. (2019) στην Ολλανδία βρήκε ότι όταν ο χρόνος βαδίσματος 

είναι μεγαλύτερος από τα 15 λεπτά τότε το μερίδιο των μετακινήσεων πεζή είναι μικρότερο 

από το 10%, ενώ όταν οι μετακινήσεις διαρκούν λιγότερο από τα 15 λεπτά το ποσοστό αυτό 

κυμαίνεται μεταξύ 40% (1-5 λεπτά) και 15% (5-10 λεπτά) περίπου. Η έρευνα των Tiran et al. 

(2019) στη Λιουμπλιάνα έδειξε ότι η τάση για μετακίνηση πεζή δεν μειώνεται γραμμικά με την 

αύξηση της απόστασης, ενώ βρέθηκε ότι η κρισιμότερη απόσταση μεταξύ των προορισμών και 

της κατοικίας είναι μεταξύ των 10 και 15 λεπτών (800-1.200μ.). Επιπλέον, μια έρευνα 

ερωτηματολογίων στα κέντρα της Μπολόνια και του Πόρτο έδειξε ότι το 42.6% και το 45.6% 

των ερωτηθέντων, αντίστοιχα, περπατάει μεταξύ 10 και 20 λεπτών (Fonseca, Conticelli, et al., 

2021). Μια άλλη έρευνα στη Γρανάδα και τη Βαλένθια ανέδειξε ως αποδεκτές αποστάσεις για 

το περπάτημα τα 15 λεπτά, αφού φάνηκε ότι οι σύντομες μετακινήσεις με τα μηχανοκίνητα 

μέσα είναι λιγότερο ελκυστικές εξαιτίας της κυκλοφοριακής συμφόρησης (Ferrer and Ruiz, 

2018). Μια έρευνα σε ηλικιωμένους από το Λουξεμβούργο βρήκε ότι η μέση διαδρομή από το 

σπίτι προς κάθε προορισμό με τα πόδια ήταν τα 11 λεπτά (SD=9.52) (Perchoux et al., 2019). 

Στην Αθήνα βρέθηκε ότι ο μέσος ημερήσιος χρόνος αυτόνομου περπατήματος ανά άνδρα και 

γυναίκα ηλικίας 65 ετών και άνω είναι τα 20.7 λεπτά και τα 15.3 λεπτά, αντίστοιχα 

(Περπερίδου, 2010).  

Ένα επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό του συνθετικού υπό-δείκτη ΜETRO-15, εκτός από την 

κοινή χρονική ακτίνα υπολογισμού των δεικτών του, είναι και το γεγονός ότι όλες οι 
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μεταβλητές του βασίζονται σε κοινού ορισμού γεωγραφικά όρια που διευκολύνουν τη 

σύγκριση περιοχών διαφορετικού μεγέθους.  

Εικόνα 64 Διαφορετικές χρονικές ζώνες προσβασιμότητας ανά μέσο μεταφοράς (Πηγή: DPZ CoDesign, 

https://www.cnu.org/publicsquare/2021/02/08/defining-15-minute-city, Ηλ. Πρόσβαση 09/04/2021) 

 

Συγκεκριμένα, όλες οι μεταβλητές του METRO-15 βασίζονται στον διεθνή ορισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ (Dijkstra et al., 2019) για τη χωρική μονάδα132 της 

Λειτουργικής Αστικής Ζώνης (ΛΑΖ) (Functional Urban Area - FUA) και τις υποδιαιρέσεις 

της. Στην Εικόνα 65 απεικονίζεται η μεθοδολογία του αλγορίθμου που χρησιμοποιήθηκε από 

τους Dijkstra et al. (2019) για να υπολογιστούν τα κοινά χωρικά όρια133 των ΛΑΖ στην 

Ευρώπη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή μια μητροπολιτική περιοχή (ΛΑΖ) 

αποτελείται συνδυαστικά από τις εξής δύο υπό-ζώνες:  

i. μια συνεχή πυκνοκατοικημένη πόλη-πυρήνα (> 1.500 κάτ./τ.χλμ) (core city), 

με συνολικό πληθυσμό μεγαλύτερο από 50.000 κατοίκους (βλ. Εικόνα 66), η 

οποία αποτελεί τη χωρική μονάδα αναφοράς των δεικτών του πυλώνα CITY-

15, και  

ii. μια περιαστική ζώνη (χαμηλότερης πυκνότητας) (commuting zone) που η 

αγορά εργασίας της συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την πόλη-πυρήνα (βλ. 

 
132 Στην 51η σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Μάρτιο του 2020, η στατιστική επιτροπή ενέκρινε 

επισήμως τη συγκεκριμένη μεθοδολογία ταξινόμησης περιοχών έτσι ώστε να διευκολυνθεί η παρακολούθηση και η 

σύγκριση σε παγκόσμιο επίπεδο των στόχων και των δεικτών για τη βιώσιμη ανάπτυξη (SDG) 

(https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200316-1, Ηλ. Πρόσβαση: 20/03/2021) 
133 Η πρόσβαση στα γεωχωρικά αρχεία (.shp) των ΛΑΖ που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή είναι 

ανοιχτή και διαθέσιμη στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.oecd.org/regional/regional-

statistics/functional-urban-areas.htm (Ηλ. πρόσβαση 20/03/2021) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200316-1
https://www.oecd.org/regional/regional-statistics/functional-urban-areas.htm
https://www.oecd.org/regional/regional-statistics/functional-urban-areas.htm


Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

182 

 

Εικόνα 66) και η οποία αποτελεί το γεωγραφικό όριο αναφοράς των δεικτών 

του πυλώνα CoZo-15134.  

Εικόνα 65 Αλγόριθμος υπολογισμού χωρικών ορίων ΛΑΖ (Πηγή:Dijkstra et al., 2019) 

 

Εικόνα 66 Παράδειγμα αστικών ζωνών στη ΛΑΖ του Graz της Αυστρίας (Πηγή: Dijkstra et al., 2019)  

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι πυλώνες CITY-15 και CoZo-15 που συγκροτούν τον συνθετικό 

υπό-δείκτη METRO-15 χρησιμοποιούν την ίδια θεματολογία υπό-πυλώνων και απλών 

δεικτών, αφού η διαφορά τους βρίσκεται μόνο στα γεωγραφικά τους όρια. Στην επόμενη 

ενότητα θα ακολουθήσει η περιγραφή των υπολοίπων μεταβλητών και των δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι δύο πυλώνες. 

 
134 Το ακρωνύμιο CoZo προέρχεται από τα αρχικά της αγγλικής λέξης Commuting Zone 
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5.3.4.2 Μεταβλητές & στοιχεία πυλώνων CITY-15 & CoZo-15 

Οι πυλώνες CITY-15 και CoZo-15 αποτελούνται έκαστος από τέσσερις ίδιους θεματικά υπό-

πυλώνες και δώδεκα απλούς δείκτες. Η ομαδοποίηση των υπό-πυλώνων έγινε με σκοπό την 

αξιολόγηση δυο συνδυαστικών θεμάτων. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν δύο υπό-πυλώνες 

μέτρησης της προσπελασιμότητας135 για δύο κατηγορίες τοπικών προορισμών, ξεχωριστά, και 

άλλοι δύο υπό-πυλώνες που αφορούσαν στην πυκνότητα136 των προορισμών. 

Πιο συγκεκριμένα, ως προσπελασιμότητα θεωρήθηκε η μέτρηση του βαθμού στον οποίο δεν 

υπάρχουν φράγματα στο οδικό δίκτυο137 και επομένως οι προορισμοί που θεωρητικά είναι 

κοντά (σε ευθεία απόσταση) είναι και προσπελάσιμοι από το πραγματικό οδικό δίκτυο στον 

αντίστοιχο χρόνο (Ewing and Cervero, 2010; Levinson and Wu, 2020; Vale et al., 2016). 

Ως πυκνότητα 138 ορίστηκε ο συνολικός αριθμός των προσπελάσιμων κοντινών 

δραστηριοτήτων μιας γειτονιάς καθώς θεωρήθηκε ότι η αύξηση των κοντινών εναλλακτικών 

επιλογών σε προορισμούς αυξάνουν την πιθανότητα μετακίνησης πεζή και μειώνουν την 

πιθανότητα χρήσης του ΙΧ αυτοκινήτου (Elldér, 2018; Elldér et al., 2020; Saelens and Handy, 

2008; Sugiyama et al., 2012). 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι στις μετρήσεις της προσπελασιμότητας και της πυκνότητας 

λήφθηκαν υπόψη δύο κατηγορίες προορισμών οι οποίες εξυπηρετούν δύο σημαντικούς 139 

σκοπούς μετακίνησης και σε απόσταση έως τα 15 λεπτά βαδίσματος (Perchoux et al., 2019; 

Sugiyama et al., 2012). Αρχικά, συμπεριλήφθηκαν εκείνοι οι προορισμοί οι οποίοι 

προσελκύουν πεζούς με σκοπό την εξυπηρέτηση βασικών καθημερινών αναγκών και δεύτερον 

εκείνοι οι προορισμοί οι οποίοι ευνοούν κοντινές μετακινήσεις με σκοπό τον ελεύθερο χρόνο 

και την αναψυχή. 

Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες προορισμών που αφορούν στις δραστηριότητες για την 

καθημερινότητα 140 συμπεριλήφθηκαν οι τρείς κάτωθι κατηγορίες:  

 
135 Οι υπό-πυλώνες μέτρησης της προσπελασιμότητας προορισμών έχουν στο ακρωνύμιο τους τη φράση ACC. 
136 Οι υπό-πυλώνες μέτρησης της πυκνότητας προορισμών έχουν στο ακρωνύμιο τους τη φράση PROX. 
137 Στη μετα-ανάλυση των Ewing & Cervero (2010) βρέθηκε ότι η πυκνότητα των διασταυρώσεων του οδικού 

δικτύου/πυκνότητα δρόμων (Design) έχει μεταξύ των ‘5D’ (Density, Diversity, Design, Destination accessibility, 

Distance to transit) την ισχυρότερη επίπτωση στην ενθάρρυνση της κινητικότητας πεζή. 
138 Π.χ. μια Σουηδική έρευνα υπολόγισε ότι η αύξηση του πλήθους των αναγκαίων προορισμών γειτονιάς σε 

απόσταση 1 χλμ. από την κατοικία είναι σημαντικότερη παράμετρος στην ενθάρρυνση του περπατήματος 

συγκριτικά με παραδοσιακές μεταβλητές του δομημένου χώρου που χρησιμοποιούνται στη μέτρηση της 

περπατησιμότητας, όπως η μείξη των χρήσεων γης, η πυκνότητα του πληθυσμού και η συνδεσιμότητα του οδικού 

δικτύου (Elldér, 2018). 
139 Η Σουηδική έρευνα των Elldér et al. (2020) βρίσκει ότι η αύξηση του αριθμού των τοπικών προορισμών σε 

ακτίνα 1 χλμ. από την κατοικία με χρήσεις γης που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες (π.χ. αγορές τροφίμων, 

σχολεία) και την αναψυχή (π.χ. εστιατόρια) μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των μετακινήσεων 

πεζή/ποδήλατο και να μειώσει τη χρήση του αυτοκινήτου. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς 

βρέθηκε να μην επηρεάζεται από την αστική τυπολογία της γειτονιάς. 
140 Οι υπό-πυλώνες που αφορούν προορισμούς καθημερινότητας έχουν στο ακρωνύμιο τους τη φράση DAILY. 
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i. αγορές τροφίμων, όπως super markets, κρεοπωλεία, φούρνοι, εξειδικευμένα 

καταστήματα κτλ. (Cerin et al., 2007; Elldér, 2018),  

ii. σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Molina-García 

et al., 2020; Wong et al., 2011), και  

iii. ο συνολικός προσβάσιμος πληθυσμός (ως υποκατάστατος141 δείκτης για τις 

κοινωνικές επαφές και τις λοιπές οικονομικές ευκαιρίες) (El-Geneidy and 

Levinson, 2021; Forsyth et al., 2007; Saelens and Handy, 2008). 

Οι κατηγορίες προορισμών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες για τον ελεύθερο142 χρόνο 

αναλύουν τις τρείς παρακάτω κατηγορίες προορισμών:  

i. καταστήματα εστίασης, όπως εστιατόρια ή καφέ/μπαρ (Cerin et al., 2007; 

Sugiyama et al., 2012),  

ii. υποδομές αναψυχής όπως θέατρα, μουσεία, στάδια, πολιτιστικά κέντρα κτλ. 

(Cerin et al., 2007) και  

iii. χώροι πρασίνου/πάρκα (Sallis et al., 2016; Vich et al., 2019). 

Οι δώδεκα απλοί δείκτες (βλ. Παράρτημα Β Πίνακα Β.1) που πλαισίωσαν τους υπό-πυλώνες 

πυκνότητας προορισμών σε πόλη (CITY-15) και προάστια (CoZo-15), αντίστοιχα, βασίστηκαν 

στα δεδομένα του International Transport Forum (ITF, 2019) και τα οποία αφορούσαν στους 

σταθμισμένους πληθυσμιακά δείκτες για το πλήθος των προσβάσιμων προορισμών σε ακτίνα 

15 λεπτών μετακίνησης πεζή. Για τον υπολογισμό αυτών των δεικτών έχει χρησιμοποιηθεί ο 

Ευρωπαϊκός πληθυσμιακός143 κάναβος που έχει δημιουργήσει το JRC της Ε.Ε. (Freire et al., 

2016) και ο οποίος έχει μέγεθος κελιών 250 Χ 250 μ. Ως αφετηρία των υπολογισμών σε κάθε 

ζώνη μίας ΛΑΖ ορίζεται το κεντροειδές σημείο (i) του κάθε κελιού του κανάβου, ενώ ως 

προορισμοί τοποθετούνται κάθε φορά τα αντίστοιχα σημεία δραστηριοτήτων που παρέχει η 

εταιρεία TomTom ή το openstreetmap.org. Έτσι, ο τύπος υπολογισμού των δώδεκα δεικτών144 

πυκνότητας προορισμών είναι ο εξής: 

P𝑘,𝑟 =
∑ w𝑖 ∗ q𝑖

𝑛
𝑖=1

w𝑟
 

(Εξίσωση 1) 

 
141 Η εγγύτητα με και η προσπελασιμότητα όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού κατοίκων μπορεί αρχικά να μην 

ενδιαφέρει σε ατομικό επίπεδο αρκετούς, ωστόσο αυτοί οι παράμετροι αποτελούν στοιχεία που αυξάνουν την 

ύπαρξη και συγκέντρωση διαφορετικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε μια γειτονιά και έτσι μπορεί να 

μειώνεται η ανάγκη για μετακινήσεις μεγαλύτερων αποστάσεων και κατ’ επέκταση χρήσης των μηχανοκίνητων 

μέσων (El-Geneidy and Levinson, 2021). 
142 Οι υπό-πυλώνες που αφορούν προορισμούς καθημερινότητας έχουν στο ακρωνύμιο τους τη φράση FREE. 
143 Τα δεδομένα για τον πληθυσμό αφορούν τις επίσημες εθνικές απογραφές του 2011. 
144 Οι κωδικοί των δεικτών και οι περιγραφές τους παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β & Πίνακας Β1. 
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P είναι ο σταθμισμένος πληθυσμιακά μέσος όρος των προσβάσιμων προορισμών 

της κατηγορίας k στην περιοχή r και σε χρόνο μετακίνησης πεζή που δεν ξεπερνά 

τα 15 λεπτά, 

k είναι μία από τις έξι κατηγορίες προορισμών όπως αγορές τροφίμων, 

εκπαίδευση, πληθυσμός, χώροι πρασίνου, αναψυχή και εστίαση, 

r είναι η γεωγραφική περιοχή αναφοράς σε μια ΛΑΖ (πόλη-πυρήνας ή 

προαστιακή ζώνη) 

wi είναι ο πληθυσμός του κελιού i του κανάβου της περιοχής r 

wr είναι ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής r 

q είναι ο συνολικός αριθμός των προσβάσιμων προορισμών της κατηγορίας k που 

βρίσκονται εντός της ισόχρονης καμπύλης των 15-λεπτών βαδίσματος με 

αφετηρία το κεντροειδές του κελιού i 

Οι υπό-πυλώνες μέτρησης της προσπελασιμότητας των προορισμών περιλαμβάνουν δώδεκα 

δείκτες οι οποίοι επίσης αντλήθηκαν από το International Transport Forum (ITF, 2019) του 

ΟΟΣΑ. Οι συγκεκριμένοι δείκτες ουσιαστικά μετρούν τον βαθμό της περιπορείας που 

χρειάζεται να κάνουν οι πεζοί στο πραγματικό δίκτυο προκειμένου να προσεγγίσουν τις 

κοντινές (ευκλείδεια απόσταση) προς αυτούς δραστηριότητες (βλ. Εικόνα 67). Επομένως, οι 

τιμές των δεικτών αυτών είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των προορισμών και ουσιαστικά 

αντικατοπτρίζουν την ευκολία που παρέχει το δίκτυο μιας γειτονιάς στην προσπελασιμότητα 

πεζή. Επισημαίνεται, ότι οι δείκτες αυτής της κατηγορίας είναι γνωστοί στη διεθνή 

βιβλιογραφία με τον αγγλικό όρο Pedsheds (Ellis et al., 2016) και οι τιμές τους μπορεί να 

επηρεάζονται σημαντικά όχι μόνο από τον παράγοντα της απόστασης αλλά και από ενδεχόμενα 

φράγματα στο οδικό δίκτυο, όπως αυτοκινητόδρομοι, ποτάμια, σιδηρόδρομους, αδιέξοδα κ.α., 

αλλά και από το σχήμα και το μέγεθος των οικοδομικών τετραγώνων μιας περιοχής (Gori et 

al., 2014).  

Η μέτρηση των δεικτών145 προσπελασιμότητας υπολογίζεται με βάση τα ίδια δεδομένα και την 

ίδια διαδικασία (βλ. ITF, 2019) που αναφέρθηκε παραπάνω και αφορά τους δείκτες πυκνότητας 

προορισμών. Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό τους εφαρμόστηκε η παρακάτω εξίσωση: 

Υ𝑘,𝑟 =
P𝑘,𝑟

A𝑘,𝑟
 

(Εξίσωση 2) 

 
145 Οι κωδικοί των δεικτών και οι περιγραφές τους παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β & Πίνακας Β.1. 
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Y είναι ο σταθμισμένος πληθυσμιακά δείκτης προσπελασιμότητας των 

προορισμών της κατηγορίας k στη ζώνη r, 

k είναι μία από τις έξι κατηγορίες των προορισμών όπως αγορές τροφίμων, 

εκπαίδευση, πληθυσμός, χώροι πρασίνου, αναψυχή, εστίαση, 

r είναι η γεωγραφική περιοχή αναφοράς σε μία ΛΑΖ (πόλη-πυρήνας ή 

προαστιακή ζώνη), 

Ρ είναι ο σταθμισμένος πληθυσμιακά δείκτης για την πυκνότητα των 

προσβάσιμων προορισμών της κατηγορίας k στην περιοχή r (βλ. (Εξίσωση 1)), 

A είναι ο σταθμισμένος πληθυσμιακά μέσος όρος των προορισμών της 

κατηγορίας k στην περιοχή r που βρίσκονται σε ευκλείδεια απόσταση 1 χλμ. 

από κάθε σημείο i του πληθυσμιακού κανάβου διάστασης 250 Χ 250 μ. Στην 

ουσία εφαρμόζεται η (Εξίσωση 1) και στη μεταβλητή q αντί για την ισόχρονη 

καμπύλη των 15 λεπτών υπολογίζεται ο αριθμός των προορισμών που 

βρίσκονται σε ευθεία απόσταση 1 χλμ. από το κάθε σημείο i.  

Εικόνα 67 Οπτικοποίηση του τρόπου υπολογισμού των δεικτών προσπελασιμότητας προορισμών σε απόσταση 

βαδίσματος 15 λεπτών (προς1 χλμ. 146) από μία αφετηρία. 

 

 
146 Εφόσον η ταχύτητα βαδίσματος είναι τα 4 χλμ./ώρα, τότε τα 15 λεπτά αντιστοιχούν σε μήκος διαδρομής 1 χλμ. 
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5.3.5 Περιγραφή μεταβλητών συνθετικού υπό-δείκτη Walk-MOB 

5.3.5.1 Γενικά 

Στην περπατήσιμη πόλη εκτός από τις συμπαγείς πολεοδομικές λύσεις οι οποίες εξασφαλίζουν 

γειτονιές που προσφέρουν σύντομες διαδρομές και εύκολα προσπελάσιμους προορισμούς, 

απαιτούνται και βελτιώσεις στην υποδομή και το περιβάλλον κίνησης πεζή, όπως στα 

πεζοδρόμια, στις διαβάσεις, στους πεζόδρομους, στη δημόσια συγκοινωνία, στον 

κυκλοφοριακό κορεσμό, στην οδική ασφάλεια, στην αστική επίπλωση, στον αστικό εξοπλισμό 

κτλ. Με αυτόν τον τρόπο, τα επίπεδα άνεσης, ασφάλειας, και ευχαρίστησης του περπατήματος 

μπορούν να ενισχυθούν και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις που προσκαλούν 

τους πολίτες να περπατήσουν στον δημόσιο χώρο της πόλης.  

Ο δεύτερος συνθετικός υπό-δείκτης με το ακρωνύμιό Walk-MOB υπολογίζει την 

ελκυστικότητα του δημόσιου χώρου και των υποδομών για το περπάτημα μιας μητροπολιτικής 

περιοχής, αφού αξιολογεί τέσσερις πυλώνες όπως το σύστημα της δημόσιας αστικής 

συγκοινωνίας (TRANSIT), την οδική και προσωπική ασφάλεια (SAFETY), το ευχάριστο 

περιβάλλον βαδίσματος (PLEASURE) και τα επίπεδα άνεσης της οδικής υποδομής κίνησης 

πεζή (COMFORT). Υπό αυτό το πρίσμα, ο Walk-MOB συνδυαστικά με τον METRO-15 

δίνουν τη δυνατότητα στον ολικό ΣΔΠ να λαμβάνει υπόψη του τόσο το δομικό όσο και το 

λειτουργικό πρότυπο μίας μητρόπολης. 

Εικόνα 68 Ερωτήσεις που επιδιώκει να απαντήσει ο Walk-MOB και οι δύο πυλώνες του. 
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5.3.5.2 Μεταβλητές & στοιχεία πυλώνα TRANSIT 

Η ανάπτυξη αποδοτικότερων υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας147 αποτελεί κεντρική πολιτική 

κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγράφεται τόσο στην «Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία» όσο και στη νέα «Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα». Η 

συγκεκριμένη στόχευση δεν είναι τυχαία, αφού τα ΜΜΜ αποτελούν την κινούμενη μορφή του 

δημόσιου χώρου (Nordahl, 2008), υποστηρίζουν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, συμβάλλουν 

στην αποσυμφόρηση των δρόμων από τα αυτοκίνητα και ενισχύουν την οικονομική 

ανταγωνιστικότητα των γειτονιών (Βλαστός and Μπακογιάννης, 2019).  

Μάλιστα, προηγούμενες έρευνες για τη μετακίνηση προς την εργασία έχουν δείξει ότι η χρήση 

των ΜΜΜ θα πρέπει να θεωρείται ως μέσο ενεργής κινητικότητας καθώς το βάδισμα που 

απαιτείται από και προς μια στάση είναι σημαντικό και συμβάλλει στην αύξηση των ημερήσιων 

επιπέδων φυσικής δραστηριότητας του πληθυσμού (Rissel et al., 2012). Ταυτόχρονα, άλλες 

έρευνες υποστηρίζουν ότι οι χρήστες των ΜΜΜ τείνουν να περπατούν περισσότερο σε 

σύγκριση με εκείνους που χρησιμοποιούν άλλα μέσα (Gascon et al., 2019; Morency et al., 

2011; Vich et al., 2019), ενώ φυσικά πειράματα απέδειξαν ότι τα έργα αύξησης της 

προσπελασιμότητας του πληθυσμού σε ευκαιρίες της πόλης με τη χρήση των ΜΜΜ οδηγεί 

επίσης σε αύξηση των μετακινήσεων πεζή (Miller et al., 2015). Επίσης, η έρευνα των Sallis et 

al. (2016) σε 14 διεθνείς πόλεις έδειξε ότι η πυκνότητα των δρομολογίων και των γραμμών της 

αστικής συγκοινωνίας είναι σημαντικός παράγοντας ενθάρρυνσης του περπατήματος.  

Ένα άλλο θέμα με πλούσια βιβλιογραφία αφορά στα χαρακτηριστικά των ΜΜΜ που τα κάνουν 

ελκυστικά και αυξάνουν τα επίπεδα ικανοποίησης των επιβατών τους. Οι Currie & Wallis 

(2008) πραγματοποίησαν έρευνα σε 29 ειδικούς στον τομέα του σχεδιασμού λεωφορειακών 

γραμμών και βρήκαν ότι η αυξημένη συχνότητα  των δρομολογίων, η ταχύτητα των ΜΜΜ και 

η αύξηση της κάλυψης του δικτύου αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες ενίσχυσης της 

χρήσης των λεωφορείων. Ανάλογα συμπεράσματα προέκυψαν και από πανευρωπαϊκές 

έρευνες, όπως η μελέτη των Gascon et al. (2020) η οποία συγκέντρωσε ένα μεγάλο και 

ετερογενές δείγμα 9.952 ερωτηματολογίων από επτά Ευρωπαϊκές πόλεις και έδειξε ότι τα 

αξιόπιστα και γρήγορα δρομολόγια αλλά και οι προσιτές τιμές των εισιτηρίων αποτελούν τις 

σημαντικότερες μεταβλητές που σχετίζονται με την υψηλότερη χρήση των ΜΜΜ. Η έρευνα 

των Minelgaitė et al. (2020) βρήκε ότι στις μισές χώρες της Ε.Ε. η ικανοποίηση από την τιμή 

του εισιτηρίου και ο χρόνος μεταφοράς προς μια στάση/σταθμό είναι οι δύο σημαντικότεροι 

παράγοντες για τη χρήση της αστικής συγκοινωνίας από τους πολίτες. Ακόμη, η έρευνα 

ερωτηματολογίου των Charreire et al. (2021) σε πέντε Ευρωπαϊκές μητροπόλεις έδειξε ότι οι 

 
147 Ο Walker (2012) στο βιβλίο του Human Transit θεωρεί ότι η αστική συγκοινωνία αποτελείται από συχνά 

προγραμματισμένα δρομολόγια, είναι προσιτή σε όλους και έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει αρκετούς επιβάτες 

των οποίων οι μετακινήσεις έχουν διαφορετικούς προορισμούς, προελεύσεις και σκοπούς. 
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δύο βασικοί λόγοι χρήσης της αστικής συγκοινωνίας είναι η εγγύτητα με τις στάσεις (44%) και 

ο ικανοποιητικός χρόνος της διαδρομής (23%). Από την άλλη πλευρά, το Ευρωπαϊκό πρότυπο 

EN 13816:2002 «Transportation- Logistics and services- Public passenger transportService 

quality definition, targeting and measurement» που απευθύνεται σε οργανισμούς μαζικών 

επιβατικών μεταφορών προωθεί οκτώ κατηγορίες148 ποιότητας των επιβατικών υπηρεσιών των 

ΜΜΜ, όπως η διαθεσιμότητα/κάλυψη των υπηρεσιών, η προσβασιμότητα, η πληροφόρηση 

του επιβατικού κοινού, ο χρόνος μετακίνησης, η εξυπηρέτηση πελατών, η άνεση των μέσων 

και της υποδομής, η ασφάλεια και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το συγκοινωνιακό έργο 

(Τυρινόπουλος and Κεπαπτσόγλου, 2016). 

Η έρευνα των Tsioulianos et al. (2020) έδειξε ότι η αυξημένη συχνότητα των δρομολογίων μιας 

στάσης αποτελεί παράγοντα αύξησης των ελάχιστων αποδεκτών αποστάσεων του 

περπατήματος, ενώ η έρευνα των Efthymiou et al. (2018) στην Αθήνα βρήκε ότι η συχνότητα 

των δρομολογίων, η κατάσταση συντήρησης των σταθμών και η πληροφόρηση του κοινού 

είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που συνεισφέρουν στη συνολική ικανοποίηση των 

χρηστών της αστικής συγκοινωνίας. Παράλληλα, η έρευνα των Tsami and Nathanail (2021) 

διαπίστωσε ότι υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές έμφυλες διαφορές στα κριτήρια ποιότητας 

των Ελλήνων χρηστών της αστικής συγκοινωνίας. Για παράδειγμα, οι γυναίκες σε σχέση με 

τους άντρες δίνουν μεγαλύτερη σημασία στη συχνότητα των δρομολογίων και τα 

χαρακτηριστικά των γραμμών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο πυλώνας TRANSIT αξιολογεί την ελκυστικότητα των ΜΜΜ 

μίας πόλης. Η αστική συγκοινωνία θεωρείται απαραίτητος μηχανισμός υποστήριξης των 

πεζών αλλά και αναγκαία μεταφορική υποδομή η οποία συμβάλλει στην απεξάρτηση από το 

ΙΧ αυτοκίνητο. Ο πυλώνας TRANSIT αποτελείται από τέσσερις υπό-πυλώνες και πέντε απλούς 

δείκτες (βλ. Παράρτημα Β – Πίνακας Β.2) οι οποίοι αξιολογούν ορισμένα κρίσιμα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά των ΜΜΜ και τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

Ο πρώτος υπό-πυλώνας και απλός δείκτης PT_ACCESS αξιολογεί την προσπελασιμότητα 

με τη χρήση των ΜΜΜ σε δυνητικές ευκαιρίες μιας μητροπολιτικής περιοχής. Ο δείκτης 

PT_ACCESS βασίζεται στα δεδομένα του ITF (2019) και οι τιμές του αποτελούν τον 

σταθμισμένο πληθυσμιακά μέσο όρο του προσπελάσιμου πληθυσμού μιας ΛΑΖ σε διάστημα 

μετακίνησης με τα ΜΜΜ το οποίο δεν ξεπερνά τα 45 λεπτά. Για τον υπολογισμό του 

συγκεκριμένου δείκτη χρησιμοποιείται επίσης η (Εξίσωση 2) στην οποία όμως οι ακτίνες 

υπολογισμού προσαρμόζονται στα 45 λεπτά (Ρ) και τα 12 χλμ. (Α), αντίστοιχα. Ακόμη, 

 
148 Στο Ευρωπαϊκό αυτό πρότυπο προτείνονται 45 δείκτες αξιολόγησης, όμως δεν προδιαγράφονται οι μέθοδοι 

ανάλυσης των στοιχείων αλλά και ο τρόπος αναφοράς των αποτελεσμάτων. 
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επισημαίνεται ότι ο αλγόριθμος υπολογισμού του συγκεκριμένου δείκτη επηρεάζεται από τους 

κάτωθι παράγοντες (ITF, 2019):  

i. από το επίπεδο κυκλοφοριακού κορεσμού (βάσει δεδομένων της εταιρείας 

TomTom) των δρόμων της εκάστοτε περιοχής μελέτης, 

ii. από την πυκνότητα του πληθυσμού και των στάσεων,  

iii. από τη συχνότητα των δρομολογίων, και τέλος 

iv. από την πραγματική ταχύτητα και τον τύπο των μέσων μεταφοράς που είναι 

διαθέσιμα (π.χ. Μετρό, BRT, Τραμ κτλ.). 

Ο υπό-πυλώνας PT_FREQ αξιολογεί τη μέση συχνότητα των δρομολογίων των ΜΜΜ 

μιας πόλης (core city149 – ΛΑΖ) και περιλαμβάνει δύο απλούς δείκτες. Ο πρώτος δείκτης 

TRIPS_WEEK υπολογίζει κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εργάσιμης ημέρας τον μέσο όρο των 

συνολικών ημερήσιων δρομολογίων που διέρχονται ανά στάση/σταθμό150. Ο δεύτερος δείκτης 

TRIPS_WEEKEND υπολογίζει και εκείνος τον μέσο όρο των συνολικών ημερήσιων 

δρομολογίων, ωστόσο η μέτρηση του αφορά μη εργάσιμη ημέρα151. 

Μεθοδολογικά οι δύο αυτοί δείκτες βασίστηκαν στην προσέγγιση της εργασίας των Poelman 

& Dijkstra (2015). Τα δεδομένα των δεικτών προήλθαν από διάφορα GTFS152 αρχεία τα οποία 

περιλάμβαναν τις θέσεις των στάσεων και πίνακα με το πλήρες πρόγραμμα όλων των 

δρομολογίων ανά στάση. Τέλος, η επεξεργασία των δεδομένων και ο υπολογισμός των μέσων 

όρων των δύο δεικτών για κάθε πόλη έγινε στο λογισμικό ArcGIS for Desktop v.10.3 και με 

την υποστήριξη της εργαλειοθήκης BetterBusBuffers153.  

Ο επόμενος υπό-πυλώνας και απλός δείκτης PT_AFFORD μετρά την οικονομική 

προσιτότητα χρήσης των Μ.Μ.Μ. Συγκεκριμένα, ο δείκτης PT_AFFORD βασίζεται στα 

δεδομένα της διαδικτυακής βάσης Numbeo.com και υπολογίζει την αναλογία της τιμής αγοράς 

ενός μηνιαίου εισιτηρίου προς το μέσο μηνιαίο εισόδημα της κάθε πόλης. Επισημαίνεται, ότι 

η ελκυστική τιμή των εισιτηρίων ή η δωρεάν χρήση των ΜΜΜ είναι θεμιτή ως στρατηγική 

καθώς κάτω υπό προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή του τρόπου μετακίνησης154 

 
149 Ως χωρικό επίπεδο υπολογισμού των συγκεκριμένων δεικτών επιλέχθηκε να είναι το επίπεδο της πόλης-πυρήνα 

(core city – ΛΑΖ) καθώς τα δεδομένα (GTFS) σε πολλές περιοχές δεν κάλυπταν ικανοποιητικά όλη την επικράτεια 

της προαστιακής ζώνης. 
150 Η πρώτη Τρίτη του μήνα Οκτωβρίου. 
151 Η πρώτη Κυριακή του μήνα Οκτωβρίου. 
152 Τα αρχεία δεδομένων στο μορφότυπο GTFS αντλήθηκαν κυρίως από τις εξής βάσεις: α) https://transitfeeds.com/ 

(Ηλ. πρόσβαση 03/08/2021) και β) https://navitia.opendatasoft.com/explore/?sort=modified (Ηλ. πρόσβαση 

03/08/2021) 
153 https://esri.github.io/public-transit-tools/BetterBusBuffers.html, Ηλ. πρόσβαση 02/08/2021 
154 Στη Γερμανική πόλη Templin το 1997 το δωρεάν εισιτήριο οδήγησε σε αύξηση της επιβατικής κίνησης των 

ΜΜΜ κατά 1200% μέσα σε 3 χρόνια αλλά παρατηρήθηκαν σημαντικά προβλήματα βανδαλισμού (Storchmann, 

2003). Στο Τάλλιν βρέθηκε ότι με την εφαρμογή του δωρεάν εισιτηρίου οι μετακινήσεις με τα ΜΜΜ αυξήθηκαν 

κατά 8% και οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο μειώθηκαν κατά 3% (Cats et al., 2017). Όμως, παρατηρήθηκε 

https://transitfeeds.com/
https://navitia.opendatasoft.com/explore/?sort=modified
https://esri.github.io/public-transit-tools/BetterBusBuffers.html
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και στην αύξηση155 της χρήσης ήπιων και βιώσιμων μέσων μεταφοράς (Cats et al., 2017; 

Storchmann, 2003).  

Ο τελευταίος υπό-πυλώνας PT_SATISF περιλαμβάνει έναν απλό δείκτη ο οποίος 

αξιολογεί την ικανοποίηση των κατοίκων από τις υπηρεσίες και τις υποδομές των ΜΜΜ 

Ειδικότερα, ο δείκτης αυτός αντικατοπτρίζει την υποκειμενική ποιότητα της δημόσιας 

συγκοινωνίας και μπορεί να επηρεάζεται από πολύπλευρες παραμέτρους και καταστάσεις. 

Βέβαια, το θέμα της αντιληπτής ελκυστικότητας των ΜΜΜ είναι εξίσου σημαντικό για μια 

περπατήσιμη πόλη καθώς μπορεί να επηρεάζει καταλυτικά τον τρόπο μεταφοράς και να 

αποθαρρύνει συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού από το περπάτημα. Τέλος, επισημαίνεται 

ότι τα δεδομένα του δείκτη PT_SATISF αντλήθηκαν από την πρόσφατη έρευνα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ποιότητα ζωής στις Ευρωπαϊκές πόλεις (Dijkstra et al., 2020) 

και οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν στο ποσοστό των κατοίκων που δηλώνουν 

πολύ ή μάλλον ικανοποιημένοι από τα τοπικά ΜΜΜ.  

5.3.5.3 Μεταβλητές & στοιχεία πυλώνα SAFETY 

Ο πυλώνας SAFETY ποσοτικοποιεί το γενικό επίπεδο ασφάλειας στις μετακινήσεις πεζή 

και αποτελείται από δύο υπό-πυλώνες και τρείς απλούς δείκτες (βλ. Παράρτημα Β – 

Πίνακας Β.2). Ο πρώτος υπό-πυλώνας SAF_CITY μετρά το αίσθημα ασφάλειας από την 

εγκληματικότητα και ο δεύτερος υπό-πυλώνας SAF_ACCIDENTS υπολογίζει το 

αντικειμενικό επίπεδο οδικής ασφάλειας.  

Ο υπό-πυλώνας SAF_CITY ομαδοποιεί δύο διαστάσεις της αντιληπτής 156 αίσθησης 

ασφάλειας στους δημόσιους χώρους μιας πόλης. Πρώτον, την αίσθηση προσωπικής 

ασφάλειας από το έγκλημα και δεύτερον την ασφάλεια κατά τη χρήση της αστικής 

συγκοινωνίας. Η επιλογή αυτών των διαστάσεων έγινε διότι μπορούν να επηρεάσουν 

σημαντικά την ψυχολογία ενός πεζού και ως εκ τούτου τη βιωσιμότητα των αστικών 

μεταφορών. Για παράδειγμα, στο 1/3 των χωρών της Ε.Ε η ασφάλεια στα ΜΜΜ αποτελεί έναν 

από τους κορυφαίους παράγοντες ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής μετακίνησης (Minelgaitė et 

al., 2020), ενώ σε άλλη Ευρωπαϊκή έρευνα αποδείχθηκε ότι η αίσθηση ασφάλειας αποτελεί 

σημαντική μεταβλητή πρόβλεψης της ικανοποίησης και της ευχαρίστησης των κατοίκων από 

 
ταυτόχρονα και αντικατάσταση ορισμένων ταξιδιών που γινόταν αποκλειστικά με τα πόδια από την αστική 

συγκοινωνία. 
155 Σχετικά με την ενίσχυση της χρήσης των ΜΜΜ μέσω της κρατικής επιδότησης των εισιτηρίων δεν συμφωνούν 

όλοι οι ερευνητές. Για παράδειγμα, η έρευνα των de Grange et al. (2012) δημιούργησε ένα οικονομετρικό μοντέλο 

με δεδομένα από 41 πόλεις και βρήκαν ότι η μείωση του κόστους των εισιτηρίων δεν αυξάνει τη χρήση των ΜΜΜ 

(τα αποτελέσματα ρυθμίστηκαν από την επίδραση κοινωνικό-οικονομικών και δημογραφικών παραγόντων) 
156 Εκτός από την αντιληπτή αίσθηση για το έγκλημα σε άλλες έρευνες έχει βρεθεί ότι και η αντικειμενική μέτρηση 

της εγκληματικότητας συνδέεται με μείωση της συχνότητας του περπατήματος. Για παράδειγμα, σε έρευνα 

μετακινήσεων στο Oakland, California, US και σε δείγμα 359 ενηλίκων από μειονοτικές ομάδες βρέθηκε ότι η 

αύξηση των βίαιων εγκλημάτων (b = - .07; p = .016) σχετίζεται αρνητικά με τα λεπτά βαδίσματος ανά ημέρα 

(McDonald, 2008). 
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τη γειτονιά τους (Mouratidis and Yiannakou, 2021). Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

ανασφάλεια για τον δημόσιο χώρο επηρεάζει τις μετακινήσεις ορισμένων ευάλωτων ομάδων 

του πληθυσμού ακόμα πιο έντονα, όπως μαθητές (Mitáš et al., 2018), γυναίκες (Ferrer and 

Ruiz, 2018) και ηλικιωμένους (Van Cauwenberg et al., 2012).  

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο υπό-πυλώνας SAF_CITY περιλαμβάνει τους εξής δύο απλούς 

δείκτες: 

i. ο δείκτης SAF_URBAN βασίζεται στον δείκτη αισθήματος ασφάλειας (safety 

index) της διαδικτυακής βάσης Numbeo.com. Ο υπολογισμός του δείκτη είναι 

σύνθετος και βασίζεται σε δεκαπέντε ερωτήσεις 157 οι οποίες εξετάζουν τα εξής 

θέματα: το αντιληπτό επίπεδο της εγκληματικότητας 158, την αύξηση της 

εγκληματικότητάς τα τελευταία χρόνια, τη δυνατότητα ατομικού βαδίσματος 

την ημέρα και τη νύχτα, τον φόβο για διαρρήξεις κατοικιών, τον φόβο 

ληστείας στον δρόμο, τον φόβο κλοπής του αυτοκινήτου και πραγμάτων που 

υπάρχουν σε αυτό, τον φόβο επίθεσης στον δημόσιο χώρο, τον φόβο λεκτικής 

βίας, τον φόβο ρατσιστικών επιθέσεων και τέλος εάν τα ναρκωτικά, οι 

ληστείες, τα βίαια εγκλήματα, και η διαφθορά αποτελούν κρίσιμα προβλήματα 

της πόλης, 

ii. ο δείκτης SAF_TRANSIT υπολογίζει το ποσοστό των κατοίκων που δηλώνει 

ότι τα ΜΜΜ είναι ασφαλή. Τα δεδομένα του δείκτη προέρχονται από την 

τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ποιότητα ζωής στις 

Ευρωπαϊκές πόλεις (Dijkstra et al., 2020) και οι τιμές του αντανακλούν την 

υποκειμενική αίσθηση ασφαλείας που νιώθουν οι πολίτες όταν χρησιμοποιούν 

την αστική συγκοινωνία της περιοχής τους. 

Στη συνέχεια, ο δεύτερος υπό-πυλώνας και απλός δείκτης της κατηγορίας SAFETY έχει το 

ακρωνύμιο SAF_ACCIDENTS και αξιολογεί τον μέσο ετήσιο όρο των νεκρών από τροχαία 

ατυχήματα ανά 10.000 κατοίκους (ΛΑΖ) κατά τη διάρκεια της δεκαετίας159 2010-2019. 

Δυστυχώς, η εύρεση αντίστοιχου δείκτη αναφορικά με τα τροχαία ατυχήματα πεζών160 ήταν 

αδύνατη και έτσι λήφθηκε υπόψη ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τα τροχαία 

 
157 Ο κώδικας υπολογισμού του τελικού δείκτη είναι διαθέσιμος στον εξής σύνδεσμο: 

https://www.numbeo.com/crime/indices_explained.jsp (Ηλ. πρόσβαση 09/08/21) 
158 Η ερώτηση για το αντιληπτό επίπεδο εγκληματικότητας σταθμίζεται με τον συντελεστή 3, ενώ όλες οι υπόλοιπες 

ερωτήσεις έχουν συντελεστή ίσο με 1. 
159 Σε αυτόν τον δείκτη επιλέχθηκε να αξιολογηθεί ο μέσος όρος της δεκαετίας καθώς οι δράσεις και οι υποδομές 

ενίσχυσης των επιπέδων της οδικής ασφάλειας απαιτούν περισσότερο χρόνο μέχρι να αποτυπωθούν στα επίσημα 

στατιστικά στοιχεία. Άλλωστε θα ήταν άδικο να βασιστούμε μόνο στα στοιχεία του πιο πρόσφατου έτους καθώς 

ακραίες περιπτώσεις μπορεί να αλλοίωναν τη γενική εικόνα για την οδική ασφάλεια στην πόλη. 
160 Όπως επισημαίνεται στην εργασία των Osama et al. (2020) η χρήση αντικειμενικών δεικτών μέτρησης των 

ατυχημάτων πεζών χρειάζεται προσοχή καθώς αρκετά ατυχήματα με εμπλοκή πεζών δεν έχουν σημαντικές φθορές 

και δεν καταγράφονται στα επίσημα στατιστικά δεδομένα. 

https://www.numbeo.com/crime/indices_explained.jsp
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δυστυχήματα που παρέχει η EUROSTAT 161. Παρόλα αυτά, προηγούμενες έρευνες έχουν 

δείξει ότι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή των 

μετακινήσεων πεζή (ή/και με ποδήλατο), αφού οι πεζοί αναγνωρίζουν ευκολότερα τις απειλές 

από την οδική κυκλοφορία σε σχέση με τους οδηγούς αυτοκινήτων (Aziz et al., 2018).  

5.3.5.4 Μεταβλητές & στοιχεία πυλώνα PLEASURE 

Αδιαμφησβήτητα το ζήτημα της απόδοσης περισσότερου δημόσιου χώρου στους πεζούς και 

τους ποδηλάτες έχει αποτελέσει ένα δύσκολο πολιτικό εγχείρημα σε αρκετές πόλεις (Βλαστός 

and Μπακογιάννης, 2019) και αυτό διότι ο χώρος που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο είναι 

δυσανάλογος ως προς τον χώρο που καταλαμβάνουν τα υπόλοιπα μέσα και οι πεζοί. Επί 

παραδείγματι, ο χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων χρειάζεται τουλάχιστον τρεις φορές 

περισσότερη επιφάνεια από τη δημόσια συγκοινωνία και δέκα φορές περισσότερο χώρο από 

το ποδήλατο. Αντίστοιχα, σε έναν δρόμο που τα αυτοκίνητα κινούνται με ταχύτητα τα 50 

χλμ./ώρα τότε απαιτείται εβδομήντα φορές μεγαλύτερη επιφάνεια δημόσιου χώρου από ότι 

χρειάζεται ένας ποδηλάτης ή ένας πεζός (Nello-Deakin, 2019).  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πυλώνας PLEASURE ομαδοποιείται από τρείς υπό-πυλώνες και 

τέσσερις απλούς δείκτες (βλ. Παράρτημα Β – Πίνακας Β.2) και στόχος του είναι να 

αξιολογήσει εάν οι συνθήκες του δημόσιου χώρου μιας μητροπολιτικής περιοχής είναι 

υπέρ της ήπιας ή της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας.  

Ειδικότερα, ο πρώτος υπό-πυλώνας PED_STR μετρά την ανάπτυξη των πεζοδρομήσεων σε 

περιοχές κατοικίας και προωθεί την ιδέα της ισόρροπης χωρικής κατανομής τους στην πόλη-

πυρήνα (core city) και τα προάστια (commuting zone), αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, ο 

PED_STR βοηθά στον εντοπισμό των μητροπόλεων που έχουν καταφέρει να 

συγκεντρώσουν τον πληθυσμό τους κοντά σε πεζοδρομημένες ζώνες και έτσι να 

προωθήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό την ήπια μετακίνηση. Άλλωστε, οι πεζοδρομήσεις162 

μεγάλων τμημάτων αστικών γειτονιών έχει αποτελέσει ουσιαστική λύση αποδυνάμωσης της 

κυριαρχίας του αυτοκινήτου στις Ευρωπαϊκές πόλεις και είναι βασικό εργαλείο των σχεδίων 

για τη βιώσιμη κινητικότητα (Buehler et al., 2017; Hass-Klau, 2015; Βλαστός and 

Μπακογιάννης, 2019). Για παράδειγμα η Βιέννη το 2019 σχεδόν τετραπλασίασε την 

πεζοδρομημένη επιφάνεια της (360.690 m2) σε σύγκριση με το 1990, ενώ το μερίδιο των 

μετακινήσεων με το αυτοκίνητο από το 40% που ήταν το 1993 μειώθηκε στο 25% το 2019 

 
161 Ο κωδικός των αντίστοιχων δεδομένων του δείκτη κατά την EUROSTAT είναι: URB_LTRAN 
162 Αξίζει να επισημανθεί και η πρόσφατη επίδραση των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19 η οποία 

άλλαξε τους στόχους του σχεδιασμού των μεταφορών και αύξησε κατακόρυφα το ενδιαφέρον αρκετών Ευρωπαϊκών 

Δήμων για έργα υποδομής που στηρίζουν την ενεργή μετακίνηση (π.χ. νέοι πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι) αλλά 

και τις διαμοιρασμένες μεταφορές και τα μέσα μικροκινητικότητας (Kamargianni et al., 2022). 
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(City of Vienna, 2020). Στο Ην. Βασίλειο η κατασκευή των νέων πεζοδρομήσεων που έγιναν 

στο πλαίσιο της δράσης Connect2163 οδήγησε μετά από δύο χρόνια σε αύξηση164 των 

εβδομαδιαίων λεπτών ενεργής μετακίνησης του τοπικού πληθυσμού κατά 15.3 λεπτά 

(Goodman et al., 2014). Συγχρόνως, οι Jensen et al. (2017) στην έρευνα τους στην πόλη Salt 

Lake City των Η.Π.Α., διαπίστωσαν ότι τα αντιληπτά επίπεδα περπατησιμότητας των κατοίκων 

μειώνονται όσο αυξάνεται η απόσταση της κατοικίας από «ολοκληρωμένους» δρόμους 

(complete streets) που ενθαρρύνουν το περπάτημα.  

Επομένως, ο πρώτος δείκτης CC_PED_STR μετρά το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της 

πόλης-πυρήνα (core city) που κατοικεί γύρω από πεζόδρομους (έως 100 μ.), ενώ ο δεύτερος 

δείκτης CoZo_PED_STR υπολογίζει το αντίστοιχο ποσοστό για τον πληθυσμό που κατοικεί 

στην προαστιακή ζώνη (commuting zone). Τα γεωχωρικά δεδομένα και οι πληροφορίες για 

τους πεζοδρόμους165 αντλήθηκαν από την ανοιχτή γεωχωρική βάση openstreetmap.org, ενώ τα 

δεδομένα για τον πληθυσμό προήλθαν από το Global Human Settlement Layer (GHSL)166 

(Freire et al., 2016; Schiavina et al., 2019). Επιπλέον, ο υπολογισμός των δύο δεικτών έγινε 

στο λογισμικό ArcGIS for Desktop v.10.3 βάσει της μεθόδου που χρησιμοποιεί το Institute for 

Transportation & Development Policy167 (ITDP) στην επεξεργασία του δείκτη ‘Car-Free 

Places 168.  

Στη συνέχεια, ο επόμενος υπό-πυλώνας και απλός δείκτης CONGESTION υπολογίζει τα 

επίπεδα κυκλοφοριακού κορεσμού της πόλης. Η συμφόρηση των δρόμων είναι ένα από τα 

κρισιμότερα προβλήματα στις αστικές μεταφορές και μπορεί να επηρεάζει τα επίπεδα 

ικανοποίησης των πεζών ή και των ποδηλάτων από τις διαδρομές τους. Για παράδειγμα, η 

έρευνα των Franěk et al. (2018) έδειξε ότι οι πεζοί νιώθουν μικρότερη ευχαρίστηση από τη 

διαδρομή τους και περπατούν με μεγαλύτερη ταχύτητα (mean = 1.65 m/s, SD = 0.11) όταν 

υπάρχει θόρυβος από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία, ενώ η έρευνα των Gössling et al. (2019a) 

εκτίμησε ότι οι ποδηλάτες διανύουν κατά μέσο όρο 6.4% μεγαλύτερες αποστάσεις 

προκειμένου να αποφύγουν δρόμους με υψηλή κυκλοφοριακή συμφόρηση. Συγκεκριμένα, ο 

δείκτης CONGESTION βασίζεται στα δεδομένα του ετήσιου αστικού δείκτη Traffic Index169 

(TomTom) και η τιμή του αφορά το μέσο ποσοστό του έξτρα χρόνου μετακίνησης που 

 
163 https://www.mrc-epid.cam.ac.uk/research/studies/iconnect/about-iconnect/, Ηλ. Πρόσβαση 02/08/2021 
164 Εντούτοις, αξίζει να επισημανθεί ότι οι επιπτώσεις αυτών των έργων στη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων 

CO2 από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία ήταν αμελητέες καθώς ορισμένοι είτε απλά άλλαξαν τις παλιές διαδρομές 

με τις νέες είτε αντικατέστησαν το περπάτημα/ποδηλασία με μηχανοκίνητα μέσα εξαιτίας των παρεμβάσεων (Brand 

et al., 2014). 
165 Ως πεζόδρομοι θεωρήθηκαν οι γραμμές του δικτύου με την ετικέτα ‘Tag: highway=pedestrian’ και τα πολύγωνα 

με τις ετικέτες ‘Tag: highway=pedestrian & area=yes’. 
166 Τα σχετικά πληθυσμιακά γεωχωρικά δεδομένα για όλη την Ευρωπαϊκή επικράτεια είναι διαθέσιμα στον 

παρακάτω σύνδεσμο: https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/ghs_pop2019.php, Ηλ. Πρόσβαση 11/07/2021 
167 https://www.itdp.org/, Ηλ. πρόσβαση 10/07/2021 
168 https://pedestriansfirst.itdp.org/methods, Ηλ. Πρόσβαση 10/07/2021 
169 https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/, Ηλ. Πρόσβαση: 06/08/2021 

https://www.mrc-epid.cam.ac.uk/research/studies/iconnect/about-iconnect/
https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/ghs_pop2019.php
https://www.itdp.org/
https://pedestriansfirst.itdp.org/methods
https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/


Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

195 

 

απαιτείται σε μια διαδρομή 30 λεπτών με το αυτοκίνητο εξαιτίας του κυκλοφοριακού 

κορεσμού (Congestion Level 170). 

Ο επόμενος υπό-πυλώνας και απλός δείκτης BIKELANES αξιολογεί τον βαθμό ένταξης 

των υποδομών του ποδηλάτου, όπως οι ποδηλατολωρίδες, στον δημόσιο χώρο της πόλης. 

Πράγματι, το στοιχείο αυτό αποτελεί βασικό πυλώνα κάθε αστικής στρατηγικής για την ήπια 

κινητικότητα και συμβάλλει στην απεξάρτηση των κατοίκων από τη χρήση ΙΧ αυτοκινήτων. 

Για παράδειγμα, οι Dill & Carr (2003) υπολόγισαν ότι για κάθε πρόσθετο μίλι 

ποδηλατολωρίδας υπάρχει αύξηση κατά 1% του μεριδίου μετακινήσεων με το ποδήλατο. 

Επίσης, οι Mueller et al. (2018) σε μια μεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα εκτίμησαν ότι η αύξηση 

του μήκους των λωρίδων ποδηλάτου (ανά 100 χιλ. κατοίκους) κατά 315 χλμ. μπορεί να αυξήσει 

τις συνολικές μετακινήσεις με ποδήλατο στην πόλη στο 24.7%. Παράλληλα, ένα άλλο 

σημαντικό πλεονέκτημα που δημιουργείται από τις ποδηλατολωρίδες είναι και η μείωση 

εμπλοκής των ποδηλάτων με τους πεζούς. Στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον 

παρατηρήθηκε ότι η κατασκευή των νέων ποδηλατολωρίδων βοήθησε να μειωθεί ο αριθμός 

των ποδηλάτων που κυκλοφορούσαν επάνω στα πεζοδρόμια κατά 50% (Jaffe, 2014).  

Αναλυτικότερα, ο δείκτης BIKELANES μετρά την αναλογία του συνολικού μήκους των 

ποδηλατολωρίδων προς το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου μιας ΛΑΖ. Για τον υπολογισμό 

του δείκτη χρησιμοποιήθηκαν τα ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα του openstreetmap.org (OSM) 

και το λογισμικό ArcGIS for Desktop v.10.3. Ειδικότερα, η ετικέτα171 του OSM που 

χρησιμοποιήθηκε για να ταυτοποιηθούν οι γραμμές των ποδηλατολωρίδων ήταν ‘Tag: 

highway=cycleway’, ενώ οι ετικέτες του OSM για το συνολικό οδικό δίκτυο ήταν οι εξής: ‘Tag: 

living_street, motorway, motorway_link, primary, primary_link, residential, road, secondary, 

secondary_link, service, services, tertiary, tertiary_link, trunk, trunk_link, unclassified’. Τέλος, 

η τεχνική διαδικασία που εφαρμόστηκε για την προ-επεξεργασία172 των χωρικών δεδομένων 

περιγράφεται στην ενότητα «8.1. Downloading and preparing data from OpenStreetMap» του 

οδηγού για το λογισμικό (GIS) sDNA (Cooper, 2021). 

 
170 Λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού και τα στοιχεία που χρησιμοποιεί η TomTom είναι 

διαθέσιμα στον σύνδεσμο: https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/about/, Ηλ. Πρόσβαση: 10/08/2021 
171 Πληροφορίες για την επεξήγηση των ετικετών (Tags) του OSM είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: 

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway, Ηλ. Πρόσβαση: 10/08/2021 
172 Στο πρώτο βήμα της επεξεργασίας που έγινε στο λογισμικό ArcGIS επιλέχθηκαν όλες οι γραμμές των 

ποδηλατολωρίδων. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ζώνη επιρροής (buffer zone) 5 μ. από την κάθε μια γραμμή 

ποδηλατολωρίδας ξεχωριστά. Στο τρίτο βήμα προστέθηκε στον πίνακα (attribute table) στήλη περιγραφικής 

πληροφορίας με όνομα ‘on_cycle_route’. Στο τέταρτο βήμα έγινε χωρική σύνδεση (Spatial Join) όλων των γραμμών 

του οδικού δικτύου που είχαν επαφή με τις ζώνες επιρροής των ποδηλατολωρίδων. Στο πέμπτο βήμα και σε όσες 

γραμμές του οδικού δικτύου εφάπτονταν με τις ζώνες επιρροής των ποδηλατολωρίδων τους αποδόθηκε η τιμή 1 στη 

στήλη ‘on_cycle_route’. Στο έκτο και τελευταίο βήμα χρησιμοποιήθηκε το SQL ερώτημα ‘highway IS NOT NULL 

AND on_cycle_route=1’ προκειμένου να αφαιρεθούν όλες οι γραμμές του οδικού δικτύου που συμπίπτουν με τις 

γραμμές των ποδηλατολωρίδων. 

https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/about/
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
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5.3.5.5 Μεταβλητές & στοιχεία πυλώνα COMFORT 

Ο πυλώνας COMFORT εστιάζει στα χαρακτηριστικά της μικρής κλίμακας (microscale) 

του αστικού σχεδιασμού και δίνει απαντήσεις σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η οδική 

υποδομή και το αστικό περιβάλλον υποστηρίζουν την άνεση173 του περπατήματος. 

Συνολικά, αποτελείται από πέντε υπό-πυλώνες και δώδεκα απλούς δείκτες (βλ. Παράρτημα Β 

– Πίνακας Β.2) οι οποίοι δημιουργήθηκαν ύστερα από εκτεταμένη πρωτογενή ερευνητική 

προσπάθεια συλλογής δεδομένων. 

Ο πυλώνας COMFORT κρίθηκε άκρως απαραίτητος για τον ΣΔΠ καθώς απώτερος στόχος του 

υποδείγματος ήταν η δημιουργία μιας πολυεπίπεδης (multiscale assessment) αξιολόγησης της 

έννοιας της περπατήσιμης πόλης. Δηλαδή, θεωρήθηκε αναγκαίο να συμπεριληφθούν 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του οδικού χώρου τα οποία καθορίζουν την ελκυστικότητα 

του περπατήματος στο ύψος του ανθρώπινου ματιού (Kim et al., 2014; Moura et al., 2017; Van 

Dyck et al., 2011) και τα οποία μπορούν να βελτιωθούν μέσα από ρεαλιστικές και άμεσες 

δράσεις (π.χ. πεζοδρόμια, διαβάσεις, αστικός εξοπλισμός, κτήρια κ.α.) (Sallis et al., 2015; 

Steinmetz-Wood et al., 2020). 

Πράγματι, η ανακατασκευή των πεζοδρομίων ή των διαβάσεων πεζών είναι πιο εύκολη λύση 

για τη βιώσιμη κινητικότητα συγκριτικά με μια στρατηγική που επιδιώκει την αύξηση της 

πυκνότητας πληθυσμού η οποία απαιτεί τεράστιες επενδύσεις και χρόνο για να έχει 

αποτελέσματα174 (Downs, 2004; Stevens, 2017). Συγχρόνως, σε άλλες έρευνες έχει βρεθεί ότι 

ο κατάλληλος αστικός σχεδιασμός175 του οδικού χώρου κίνησης των πεζών (π.χ. πεζοδρόμια, 

διασταυρώσεις, κτήρια αστικός εξοπλισμός κ.α.) μπορεί να ενθαρρύνει το περπάτημα σε όλες 

τις ηλικιακές ομάδες (π.χ. παιδιά, εφήβους, ενήλικες, ηλικιωμένους) (Cain et al., 2014) και να 

μειώσει τοπικά τη χρήση υπηρεσιών μεταφοράς με μίσθωση οχήματος/ταξί (ride hailing) από 

68% έως 76% (Khattak et al., 2021). Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί πεζοί επιλέγουν τις 

διαδρομές τους περισσότερο με βάση τον σχεδιασμό των πεζοδρομίων, των διαβάσεων πεζών 

και των εμπορικών δρόμων ενώ εξετάζουν λιγότερο παράγοντες όπως η απόσταση και ο χρόνος 

της μετακίνησης (López-Lambas et al., 2021).   

 
173 Η αίσθηση της άνεσης κατά το βάδισμα μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως ο καιρός, το 

φυσικό περιβάλλον, η οικειότητα με τον τόπο και τους ανθρώπους και άλλα πολλά. Ωστόσο, σε αυτόν τον πυλώνα 

του ΣΔΠ περιγράφονται μόνο τα χαρακτηριστικά της μικρής-κλίμακας του δομημένου χώρου που μπορούν να 

μεταβληθούν από την αστική πολιτική και να δημιουργούν φιλικότερες διαδρομές για τους πεζούς. 
174 Η μετά-ανάλυση του Stevens (2017) έδειξε ότι ο διπλασιασμός της πυκνοκατοίκησης σε μια μητροπολιτική 

περιοχή (μακροπρόθεσμη διαδικασία που απαιτεί τεράστιες επενδύσεις) μπορεί να μειώσει τις μετακινήσεις με το 

αυτοκίνητο κατά μόλις -0.22%.  
175 Π.χ. προώθηση ισογείων με ζωντανές χρήσεις γης (active uses), τοποθέτηση υποστηρικτικού αστικού 

εξοπλισμού για τους πεζούς όπως παγκάκια και φωτισμός, συντήρηση δαπέδων πεζοδρομίων, συντήρηση όψεων 

κτηρίων σε καλή κατάσταση, λευκή διαγράμμιση διαβάσεων πεζών και ράμπες ΑμεΑ κ.α. 
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Επομένως, για την κατάρτιση του πυλώνα COMFORT ήταν απαραίτητη η αναζήτηση 

μεταβλητών που να καλύπτουν ερωτήσεις σχετικές με την κατάσταση της οδικής υποδομής, 

τον αστικό εξοπλισμό και τις συνθήκες κίνησης στο επίπεδο πλέον των πεζοδρομίων της πόλης. 

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσθηκε να υλοποιηθεί πρωτογενής έρευνα χρησιμοποιώντας μια 

υβριδική μέθοδο χρήσης GIS σε συνδυασμό με τη διαδικτυακή υπηρεσία θέασης πανοραμικών 

εικόνων Google Street View176 (GSV) και ενός εικονικού εργαλείου ελέγχου οδών (audit 

checklist) (βλ. Εικόνα 69) (Lee and Talen, 2014).  

Εικόνα 69 Βήματα αξιολόγησης δομημένου περιβάλλοντος μέσω GSV και GIS 

 

Πιο αναλυτικά, στόχος της έρευνας αυτής ήταν η παραγωγή αθροιστικών (και γεωχωρικών) 

δεικτών αστικού σχεδιασμού. Έτσι, έγινε εικονική καταγραφή διαφόρων περιβαλλοντικών 

μεταβλητών που επηρεάζουν το περπάτημα σε όλες τις πλευρές και τις διαβάσεις πεζών όλων 

των δρόμων του κάθε κέντρου177 (central urban area) πόλης ξεχωριστά (βλ. παραδείγματα 

 
176 https://www.google.gr/intl/el/streetview/ (Ηλ. πρόσβαση 17/08/2021) 
177 Η σύγκριση των κέντρων πόλης κρίθηκε ως κατάλληλη λύση για την παρούσα έρευνα καθώς η απογραφή των 

ζητούμενων μεταβλητών σε μητροπολιτική κλίμακα θα ξεπερνούσε τα χρονικά περιθώρια και το πλαίσιο της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής. Επίσης, το κέντρο αποτελεί για συμβολικούς και πρακτικούς λόγους πυρήνα 

πολλών σημαντικών δραστηριοτήτων της πόλης και ως εκ τούτου λαμβάνει τη μέγιστη προσοχή σε πολιτικό και 

προγραμματικό επίπεδο μεταξύ των υπολοίπων γειτονιών (Colau, 2020; Laker, 2020; Willsher, 2020). Άλλωστε σε 

όλες τις πόλεις η ενασχόληση με το κέντρο αφορά τόσο στους κατοίκους και τους εργαζόμενους της ευρύτερης 

αστικής περιοχής όσο και τους εκτός πόλης επισκέπτες. 

https://www.google.gr/intl/el/streetview/
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στους χάρτες που βρίσκονται στην Εικόνα 74). Τα όρια178 των κεντρικών περιοχών ορίστηκαν 

με βάση την επιλογή του κεντρικότερου δημοτικού διαμερίσματος της εκάστοτε μητρόπολης 

(π.χ. στη Μαδρίτη επιλέχθηκε η περιοχή Madrid Centro, στην Κοπεγχάγη η περιοχή Indre By, 

στην Αθήνα η 1η Δημοτική Κοινότητα, στο Λονδίνο το Westminster, στη Ρίγα το Centra rajons 

κτλ.), ενώ όλα τα γεωχωρικά αρχεία (.shp) των απογραφικών ορίων παρουσιάζονται αναλυτικά 

στη διαδικτυακή πλατφόρμα Walk & the City Center179 (βλ. Εικόνα 70 & Εικόνα 71). 

Εικόνα 70 Στιγμιότυπο Web-GIS εφαρμογής Walk & the City Center από το κέντρο της Αθήνας (1η Δημοτική 

Κοινότητα) (Πηγή: Bartzokas-Tsiompras et al., 2021b) 

 

Εικόνα 71 Στιγμιότυπο εφαρμογής Walk & the City Center (Πηγή: Bartzokas-Tsiompras et al., 2021b) 

 

Η συλλογή της γεωχωρικής πληροφορίας των ζητούμενων δεικτών διήρκησε 21 μήνες 

(Ιανουάριος 2019 – Σεπτέμβριος 2020) και υλοποιήθηκε από 46 εκπαιδευμένους 

 
178 Τα όρια των δημοτικών διαμερισμάτων αντλήθηκαν από το openstreetmap.org (tag: boundaries=administrative) 

ή από τα εκάστοτε επίσημα data portals που είχε η πόλη (π.χ. London Data Store: https://data.london.gov.uk/). Στις 

περιπτώσεις που δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα διοικητικά όρια χρησιμοποιήθηκε το πολύγονο ισόχρονης καμπύλης 15 

λεπτών (βαδίσματος) από το κεντρικότερο σημείο αναφοράς της πόλης (π.χ. στο Βουκουρέστι δημιουργήθηκε 

ισόχρονη καμπύλη με αφετηρία το Palatul Parlamentului). 
179 http://geochoros.survey.ntua.gr/walkandthecitycenter/home, Ηλ.Πρόσβαση 16/08/2021 

https://data.london.gov.uk/
http://geochoros.survey.ntua.gr/walkandthecitycenter/home
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παρατηρητές180 με εικονικό τρόπο. Η ροή της ερευνητικής διαδικασίας φαίνεται συνοπτικά στο 

σχεδιάγραμμα της Εικόνα 73, ενώ η λίστα των μεταβλητών (βλ. Εικόνα 72) ελέγχου που 

χρησιμοποιήθηκε από τους παρατηρητές περιλάμβανε τις δεκαπέντε ερωτήσεις του αξιόπιστου 

εργαλείου ελέγχου οδών MAPS-Mini181 (Microscale Audit of Pedestrian Streetscapes – Mini) 

(Geremia and Cain, 2015; Sallis et al., 2015). Ωστόσο, κατά την κρίση του ερευνητή 

προστέθηκαν στη λίστα αυτή και δύο182 επιπλέον μεταβλητές οι οποίες θεωρήθηκαν 

σημαντικές για την έρευνα. Επομένως, η τελική βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε από αυτήν 

την ερευνητική προσπάθεια περιλαμβάνει χωρικά δεδομένα και ολικούς δείκτες για 17 

αστικές μεταβλητές οι οποίες βασίζονται σε αξιολογήσεις 112.577 πλευρών οικοδομικών 

τετραγώνων (συνολικό μήκος γραμμών 9.822 χλμ.) από 59 κέντρα πόλης. Συνολικά, όλες 

οι τεχνικές λεπτομέρειες για την περιγραφή των νέων δεικτών που καταρτίστηκαν, την 

 
180 Οι παρατηρητές που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και εμπλεκόμενοι στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου 

Γεωγραφίας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) ΕΜΠ. Ορισμένοι από τους παρατηρητές 

συμμετείχαν στην έρευνα προκειμένου να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία (βλ. (Ανδρικοπούλου et al., 

2014; Βαρελάς, 2021; Βρεττός, 2021; Ζησοπούλου, 2020; Ζυγογιάννη, 2021; Κοπάδης, 2020; Κρασσοπούλου, 

2021; Νεοφύτου, 2021; Νικολάου, 2021; Παντερής, 2021; Παπαδόπουλος, 2020; Σδρίμα, 2021; Στασινός, 2021; 

Στεφανίδης, 2021; Στρατήγης, 2020; Τουλούπη, 2020; Τσεκούρας, 2021), ενώ άλλοι ασχολήθηκαν στο πλαίσιο 

εργαστηριακής εξαμηνιαίας άσκησης ή και εθελοντικά. Παράλληλα, τέσσερις έμπειροι ερευνητές180 (υποψήφιοι 

διδάκτορες και συνεργάτες του Εργαστηρίου Γεωγραφίας της ΣΑΤΜ ΕΜΠ) κινητοποιήθηκαν για τη διαχείριση και 

την εκπαίδευση των παρατηρητών, ενώ ο κεντρικός τους ρόλος ήταν να αξιολογούν σε διάφορες φάσεις την 

ποιότητα των δεδομένων και τον βαθμό εφαρμογής του ερευνητικού πρωτοκόλλου από τους παρατηρητές. Η 

συλλογή των δεδομένων έγινε σταδιακά από διάφορες υπό-ομάδες παρατηρητών ή ατομικά και με διαφορετική 

ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης της εργασίας τους, ενώ σε κάθε περιοχή και ανάλογα με την έκταση της 

απασχολήθηκε διαφορετικός αριθμός παρατηρητών. Επιπλέον, η συλλογή των δεδομένων σε ορισμένες περιοχές 

μελέτης αξιολογήθηκε από τον ίδιο τον συγγραφέα της παρούσας διδακτορικής διατριβής και ο έλεγχος των 

στοιχείων πραγματοποιήθηκε από τους υπόλοιπους τρείς επόπτες της έρευνας. 
181 Ο επίσημος οδηγός συλλογής δεδομένων και εκπαίδευσης για το πρωτόκολλο MAPS-Mini είναι διαθέσιμος στον 

σύνδεσμο: https://drjimsallis.org/Documents/Measures_documents/MAPS-

Mini%20Field%20Procedures%20%20Picture%20Guide_090815.pdf (Ηλ.πρόσβαση 16/08/2021) 
182 Οι επιπρόσθετες μεταβλητές ήταν οι εξής : α) πλάτος πεζοδρομίου (Aziz et al., 2018; Mehta, 2008) και β) λωρίδες 

κυκλοφορίας δρόμου (Gehl, 2010; Hillnhütter, 2021). 

https://drjimsallis.org/Documents/Measures_documents/MAPS-Mini%20Field%20Procedures%20%20Picture%20Guide_090815.pdf
https://drjimsallis.org/Documents/Measures_documents/MAPS-Mini%20Field%20Procedures%20%20Picture%20Guide_090815.pdf
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αξιολόγηση της ποιότητας τους και τη διαδικασία του εικονικού ελέγχου και της εκπαίδευσης 

των παρατηρητών περιλαμβάνονται στο άρθρο των Bartzokas-Tsiompras et al. (2021b).  

Εικόνα 72 Κατηγορίες των 17 ερωτήσεων ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν στην εικονική αξιολόγηση του οδικού χώρου 

(Πηγή: Bartzokas-Tsiompras et al., 2021b). 

 

Εικόνα 73 Συνοπτικό διάγραμμα των βημάτων που εφαρμόστηκαν για τη συλλογή των πρωτότυπων δεδομένων 

αστικού σχεδιασμού σε 59 Ευρωπαϊκά κέντρα πόλης (Bartzokas-Tsiompras et al., 2021b). 

 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η περιγραφή των υπό-πυλώνων της κατηγορίας COMFORT και 

παρουσιάζονται οι αντίστοιχοι δείκτες τους οι οποίοι προέκυψαν μέσα από την πρωτογενή 

έρευνα του εικονικού ελέγχου των οδών.
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Εικόνα 74 Ενδεικτικά παραδείγματα καταγραφόμενων στοιχείων από τρείς διαφορετικές μεταβλητές και πόλεις για κάθε πλευρά ΟΤ και δρόμου ξεχωριστά (Πηγή: Ιδία επεξεργασία) 
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Αρχικά, ο πρώτος υπό-πυλώνας CROSSINGS αξιολογεί την ασφάλεια και την άνεση 

κίνησης των πεζών στις διαβάσεις πεζών. Η συγκεκριμένη διάσταση είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για μια πόλη που ενθαρρύνει το περπάτημα καθώς οι διασταυρώσεις αποτελούν 

σημεία όπου διακόπτεται η συνέχεια των πεζοδρομίων και υπάρχει ισχυρή αλληλεπίδραση 

μεταξύ των πεζών και της υπόλοιπης κυκλοφορίας (Aghabayk et al., 2021). Επομένως, με τον 

κατάλληλο σχεδιασμό μπορούν να προληφθούν ορισμένα τροχαία ατυχήματα και να 

βελτιωθούν τα επίπεδα άνεσης των πεζών όταν διασχίζουν μια διασταύρωση. 

Συγκεκριμένα, ο υπό-πυλώνας CROSSINGS περιλαμβάνει τους κάτωθι τρείς απλούς δείκτες: 

i. C11 – ποσοστό (%) διασταυρώσεων με ύπαρξη φωτεινού σηματοδότη για 

πεζούς  

ii. C12 – ποσοστό (%) διασταυρώσεων με ύπαρξη ράμπας ΑΜΕΑ και στις δύο 

άκρες 

iii. C13 – ποσοστό (%) διασταυρώσεων με ύπαρξη διαγράμμισης διάβασης πεζών 

(π.χ. zebra crossing) 

Η παρουσία σηματοδοτούμενων διασταυρώσεων (C11) και η διαγράμμιση των διαβάσεων 

πεζών (C13) επιλέχθηκαν καθώς οι οδηγοί σε αυτά τα σημεία είναι πιο προσεκτικοί και τείνουν 

να μειώνουν την ταχύτητα οδήγησης. Επίσης, η αύξηση της πυκνότητας των 

σηματοδοτούμενων διασταυρώσεων έχει παρατηρηθεί ότι μειώνει την παράνομη διέλευση των 

πεζών σημεία που δεν υπάρχει διάβαση (Cantillo et al., 2015). Από την άλλη πλευρά, η 

κατασκευή ραμπών ΑμεΑ στις άκρες των πεζοδρομίων (C12) επιλέχθηκε ως δείκτης γιατί 

αποτελεί υποδομή που υποστηρίζει τις κινήσεις ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα, όπως 

οι ηλικιωμένοι, οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, οι γονείς με παιδικά καροτσάκια κ.α. 

(Aghaabbasi et al., 2019; American Planning Association, 2006).  

Ο δεύτερος υπό-πυλώνας SIDEWALKS αξιολογεί την άνεση στη βασική οδική υποδομή 

κίνησης των πεζών, όπως τα πεζοδρόμια, και συγκεκριμένα λαμβάνει υπόψιν τρία 

χαρακτηριστικά: 

i. Ο πρώτος δείκτης με κωδικό S9 υπολογίζει το ποσοστό των πλευρών ΟΤ του 

κέντρου που υπάρχει κατασκευασμένο πεζοδρόμιο.  

ii. Ο δεύτερος δείκτης με κωδικό S10 μετρά το ποσοστό των πλευρών ΟΤ του 

κέντρου που έχουν κατασκευασμένο πεζοδρόμιο και είναι σε καλή 

κατάσταση η συντήρηση των δαπέδων τους, και  

iii. Ο τρίτος δείκτης έχει κωδικό S13 και αναφέρεται στο ποσοστό των πλευρών 

ΟΤ του κέντρου που τα πεζοδρόμια τους έχουν επαρκές πλάτος για να 

κινηθούν ταυτόχρονα περισσότερα από δύο άτομα.  
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Και οι τρείς αυτοί δείκτες αποτελούν κρίσιμα χαρακτηριστικά του οδικού χώρου τα οποία 

μπορούν να διαμορφώνουν τις αντιλήψεις των κατοίκων για τον βαθμό περπατησιμότητας της 

περιοχής τους (Moura et al., 2017). Ειδικότερα, ο Pikora et al. (2006) διαπίστωσε για 

παράδειγμα ότι η συστηματική συντήρηση των πεζοδρομίων συνδέεται θετικά με αυξημένα 

επίπεδα μετακινήσεων πεζή είτε για εργασία είτε για αναψυχή. Οι Corazza et al., (2020) 

μελέτησαν διαδρομές μαθητών προς το σχολείο σε τρείς γειτονιές της Ρώμης και έδειξαν ότι η 

κατάσταση και το πλάτος των πεζοδρομίων δημιουργούν μεγαλύτερες διαδρομές και 

περιπορείες καθώς προσπαθούν να αποφύγουν τα προβληματικά τμήματα του δικτύου. Άλλοι 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα πεζοδρόμια με μεγαλύτερο πλάτος: α) ενισχύουν τα επίπεδα 

ικανοποίησης των πεζών από τις διαδρομές τους (Kim et al., 2014), β) συνδέονται θετικά με 

την ενεργή κινητικότητα (Aziz et al., 2018) και γ) δημιουργούν «θύλακες» κοινωνικοποίησης 

στον δημόσιο χώρο (Mehta, 2008). Μάλιστα, Ισπανική έρευνα αναφέρει ότι σχεδόν τρείς στους 

τέσσερις δηλώνουν το πλάτος των πεζοδρομίων ως έναν από τους καθοριστικότερους 

παράγοντες ελκυστικότητας για τις μετακινήσεις πεζή (Ferrer et al., 2015).  

Στη συνέχεια, ο τρίτος υπό-πυλώνας STR_FURNITURE υπολογίζει την ύπαρξη 

κατάλληλου αστικού εξοπλισμού στους δημόσιους χώρους της πόλης προκειμένου να 

ενισχύεται η άνεση των πεζών που βρίσκονται εν στάσει ή εν κινήσει.  

Ο πρώτος δείκτης S4 μετρά το ποσοστό των πλευρών των ΟΤ του κέντρου που έχουν 

τοποθετημένο τουλάχιστον ένα δημόσιο κάθισμα. Ο δείκτης αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός 

για τους πεζούς καθώς η επίπλωση του δημόσιου χώρου προσφέρει ευκαιρίες για στάση και 

ξεκούραση και κάνει την πόλη κατάλληλη για να σταθείς. Μάλιστα, ο Δανός αρχιτέκτονας Jan 

Gehl (2010) υποστηρίζει ότι η πόλη που προσφέρει περισσότερα σημεία για να καθίσεις 

αποτελεί κριτήριο υψηλής ποιότητας του δημόσιου χώρου, εν ανιθέσει με την ύπαρξη 

συνωστισμού και μεγάλου αριθμού πεζών στους δρόμους που μπορεί να οφείλεται σε 

ανεπάρκειες της αστικής συγκοινωνίας ή εξαιτίας μεγάλων αποστάσεων μεταξύ σημαντικών 

τόπων της πόλης. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για ορισμένες ομάδες του 

πληθυσμού με περιορισμένες ικανότητες κινητικότητας, όπως είναι οι ηλικιωμένοι183, η 

παρουσία δημόσιων καθισμάτων μπορεί να αυξάνει το μήκος των διαδρομών που εκτελούν 

(Krogstad et al., 2015) ή να τους δημιουργεί μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη βόλτα τους 

(Ottoni et al., 2016).  

Ο δεύτερος δείκτης S5 αξιολογεί το ποσοστό των πλευρών των ΟΤ του κέντρου που έχουν 

εντονότερες συνθήκες φωτισμού, δηλαδή αποτελούνται από ένα πυκνό δίκτυο στύλων 

δημόσιου οδοφωτισμού. Ο δείκτης αυτός είναι επίσης κρίσιμος για την πόλη του περπατήματος 

 
183 Σε Βρετανική έρευνα βρέθηκε ότι το 95% των ηλικιωμένων έχει ανάγκη από τα αστικά καθιστικά κατά μήκος 

της διαδρομής τους προς κοντινούς υπαίθριους δημόσιους χώρους, ενώ σε δείγμα 200 δρόμων κατοικίας βρέθηκε 

ότι στο 84% αυτών δεν υπήρχε κανένα δημόσιο κάθισμα (I’DGO, 2012). 
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καθώς η ένταση του φωτισμού στον δημόσιο χώρο μπορεί να ενθαρρύνει το βάδισμα κατά τις 

βραδινές ώρες και ειδικά στις γυναίκες (Ferrer and Ruiz, 2018). Για παράδειγμα, ο Painter 

(1996) έδειξε ότι ο επαρκής φωτισμός των δρόμων συμβάλλει στη δημιουργία τόπων με 

μικρότερη εγκληματικότητα και συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά κίνησης πεζών τη νύχτα. 

Επίσης, η μετά-ανάλυση των Farrington et al. (2007) έδειξε ότι η βελτίωση των συνθηκών 

οδοφωτισμού εκτός από την αύξηση της αντιληπτής αίσθησης ασφάλειας συνδέεται και με την 

υψηλότερη συχνότητα χρήσης του δημόσιου χώρου από τους πολίτες. 

Ο τέταρτος υπό-πυλώνας ACTIVE_USES αξιολογεί τον βαθμό παρουσίας «ενεργών» 

χρήσεων γης ισογείων και αποτελείται από δύο απλούς δείκτες. Αρχικά, ο δείκτης S1 

υπολογίζει το ποσοστό των πλευρών των ΟΤ του κέντρου που κυριαρχούν οι εμπορικές ή/και 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες (επίπεδο ισογείων), ενώ ο δείκτης με κωδικό S2 μετρά το 

ποσοστό των OT του κέντρου που έχουν πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους, όπως πλατείες 

ή πάρκα.  

Οι δύο αυτοί δείκτες επιλέχθηκαν για τη μέτρηση του πυλώνα ACTIVE_USES καθώς 

αποτελούν «μαγνήτες» κοινωνικοποίησης και ζωντάνιας της πόλης (Gehl, 2010; Jacobs, 1961; 

Jacobs and Appleyard, 1987; Whyte, 1980). Οι εμπορικές και ψυχαγωγικές όψεις των κτηρίων 

κατά μήκος μιας διαδρομής μπορούν να βελτιώσουν την ψυχολογία των πεζών, ενώ οι 

οργανωμένοι δημόσιοι χώροι, όπως οι κεντρικές πλατείες και τα πάρκα, αποτελούν τόπους 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, άσκησης και ελεύθερου χρόνου (Mehta, 2008, 2014). Για 

παράδειγμα, η έρευνα των Ewing et al. (2016) έδειξε ότι το ποσοστό των «ενεργών» χρήσεων 

γης ανά πλευρά ΟΤ συνδέεται θετικά με μεγαλύτερους φόρτους κίνησης πεζών (β=0.630, p-

value<0.001), ενώ η έρευνα του Hillnhütter (2021) σε τέσσερις Ευρωπαϊκές πόλεις βρήκε ότι 

τα εμπορικά καταστήματα προσελκύουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το οπτικό 

ενδιαφέρον των πεζών. Ακόμη, στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ η δημιουργία 80 νέων μικρών 

πλατειών και parklets βελτίωσε την εμπειρία βαδίσματος και αύξησε κατά 37% την κίνηση 

των πεζών κατά τη διάρκεια της νύχτας (στις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας) (Global 

Designing Cities Initiative, 2015).  

Ο τελευταίος υπό-πυλώνας AESTHETICS αξιολογεί την αισθητική κατάσταση του 

κτηριακού δυναμικού που αντιλαμβάνεται ο πεζός όταν περπατάει και αποτελείται από δύο 

απλούς δείκτες. Ο πρώτος δείκτης S6 μετρά το ποσοστό των πλευρών των ΟΤ που έχουν κτήρια 

χωρίς σοβαρές φθορές και είναι σε καλή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος δείκτης S7 υπολογίζει το 

ποσοστό των πλευρών των ΟΤ που έχουν κτήρια χωρίς να εντοπίζονται γκράφιτι. Με αυτόν 

τον τρόπο και οι δύο δείκτες αντανακλούν σε ορισμένο βαθμό όχι μόνο την αισθητική του 

δομημένου περιβάλλοντος αλλά και τις συνθήκες του κοινωνικού περιβάλλοντος της περιοχής. 

Εντούτοις, υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν την 
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αισθητική ποιότητα των δρόμων, όπως τα έντονα χρώματα ή οι υφές των κτηρίων και πολλά 

ακόμη. Όμως μια τέτοια προσπάθεια θα ήταν εξαντλητική και εκτός των ορίων της παρούσας 

έρευνας. Άλλωστε, σε προηγούμενες έρευνες έχει παρατηρηθεί ότι τα γκράφιτι και η έλλειψη 

συντήρησης των κτηριακών προσόψεων επιδρούν αρνητικά στην ψυχολογία και την υγεία του 

πληθυσμού. Για παράδειγμα, η έρευνα LARES (Large Analysis and Review of European 

Housing and Health Status) συγκέντρωσε δεδομένα από 6.919 ενήλικες από οκτώ Ευρωπαϊκές 

πόλεις και έδειξε ότι η παρουσία γκράφιτι στη γειτονιά συσχετίζεται αρνητικά με τη συχνότητα 

βαδίσματος και τα ποσοστά παχυσαρκίας του πληθυσμού (Ellaway et al., 2005). Επιπλέον, οι 

Ellaway et al. (2009) βρήκαν ότι τα άτομα με αρνητικές αντιλήψεις για την κατάσταση 

ορισμένων στοιχείων του δρόμου (π.χ. ύπαρξη γκράφιτι) εμφάνιζαν σχεδόν διπλάσιο άγχος και 

κατάθλιψή σε σύγκριση με εκείνους που είχαν θετική προδιάθεση για αυτά.  

5.4 Μεθοδολογικό πλαίσιο κατασκευής ΣΔΠ 

Μετά τον καθορισμό της θεωρητικής και εννοιολογικής δομής του ΣΔΠ και την επιλογή των 

δεικτών που τον αποτελούν ακολούθησε η κατάρτισή του και η εφαρμογή του σε 59 

Ευρωπαϊκές μητροπόλεις. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάστηκαν διαφορετικές εναλλακτικές 

τεχνικές μορφοποίησης του ΣΔΠ και διερευνήθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

της κάθε μεθόδου προκειμένου να επιλεγεί η βέλτιστη λύση. Παρακάτω θα αναλυθούν όλες οι 

τεχνικές λεπτομέρειες που τελικά εφαρμόστηκαν και οι οποίες βασίζονται στις οδηγίες του 

εγχειριδίου του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε με τίτλο «Handbook on Constructing Composite Indicators: 

Methodology and User Guide» (OECD, 2008). 

5.4.1 Προ-επεξεργασία δεδομένων 

5.4.1.1 Αντικατάσταση ελλειπόντων τιμών & ομαλοποίηση δεδομένων 

Το πρώτο βήμα για την κατάρτιση του ΣΔΠ μετά την επιλογή του θεωρητικού πλαισίου και 

των δεικτών του ήταν η ανάλυση και η προετοιμασία των αρχικών στοιχείων. Καταρχάς 

δημιουργήθηκε μήτρα δεδομένων διαστάσεων 59 Χ 48 και έγινε έλεγχος για μεμονωμένες 

παρατηρήσεις με ελλείπουσες τιμές (missing data). Διαπιστώθηκε έλλειψη τιμών σε επτά από 

τους συνολικά 48 δείκτες, ήτοι το 14.6%, ενώ οι τεχνικές αναπλήρωσης τους που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 

i. Σε έξι από τους επτά δείκτες που έγινε αναπλήρωση ελλειπόντων τιμών 

χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος Expectation-Maximisation (E-M) του λογισμικού 

IBM SPSS Statistics 23. Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος Ε-Μ είναι επαναληπτικός και 

βασίζεται στην εκτέλεση δύο εναλλασσόμενων σταδίων. Στο πρώτο στάδιο έγινε ο 

διαχωρισμός των δεδομένων σε ελλιπή και μη και στη συνέχεια υπολογίστηκε η 

προσδοκώμενη τιμή (expectation) βάσει των τιμών των υπολοίπων δεικτών του 
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σχετικού πυλώνα. Δηλαδή, υπολογίστηκε η αναμενόμενη τιμή μίας πιθανότητας με 

βάση τις υφιστάμενες εκτιμήσεις των παραμέτρων ενός στατιστικού μοντέλου. Στο 

δεύτερο στάδιο της μεγιστοποίησης (maximization) έγινε χρήση των προσδοκώμενων 

τιμών του πρώτου σταδίου με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η συνάρτηση πιθανότητας 

για τη λήψη νέων εκτιμήσεων των παραμέτρων. Επίσης, η χρήση του αλγορίθμου E-

M προϋποθέτει ότι τα δεδομένα είναι MCAR (Missing Completely At Random) (Little 

and Rubin, 2002), ενώ βασικό μειονέκτημά του αποτελεί το γεγονός ότι δεν παράγει 

τυπικά σφάλματα για τις παραμέτρους.  

ii. Στον δείκτη SAF_ACCIDENTS έγινε αναπλήρωση τιμών με διαφορετική μέθοδο. 

Ειδικότερα, οι ελλείπουσες τιμές αντικαταστάθηκαν από τις τιμές του αντίστοιχου 

δείκτη της EUROSTAT (online data code: [URB_LTRAN]) στο γεωγραφικό επίπεδο 

NUTS-2. Η επιλογή αυτή έγινε καθώς βρέθηκε ότι ο συσχετισμός (Spearman) μεταξύ 

των δύο γεωγραφικών επιπέδων (NUTS-2 και ΛΑΖ) στις υπόλοιπες περιοχές που 

είχαν πλήρη δεδομένα ήταν πολύ ισχυρός και συγκεκριμένα rho=0.87. 

Στο επόμενο βήμα έγινε έλεγχος στη μορφή της κατανομής συχνότητας των τιμών κάθε απλού 

δείκτη ξεχωριστά. Υπολογίστηκαν μέτρα184 ασσυμετρίας (skewness) και κύρτωσης (kurtosis) 

και εντοπίστηκαν περιπτώσεις δεικτών που υπήρχε θόρυβος στις τιμές τους και χρειαζόταν 

εξομάλυνση (βλ. Χαλικιάς et al., 2015).  

Ο υπολογισμός των μέτρων ασσυμετρίας και κύρτωσης έγινε στο λογισμικό IBM SPSS 

Statistics 23 και οι κατανομές δεδομένων με απόλυτη τιμή ασσυμετρίας υψηλότερη από 2 ή/και 

κύρτωσης μεγαλύτερη από 3.5 εξομαλύνθηκαν (Saisana et al., 2020).  

Οι ακραίες τιμές αναγνωρίστηκαν μέσα από την εξέταση των θηκογραμμάτων (boxplots) κάθε 

δείκτη και η εξομάλυνση τους έγινε με την τεχνική Winsorisation κατά την οποία οι ακραίες 

περιπτώσεις αντικαθίστανται από την αμέσως υψηλότερη ή μικρότερη τιμή της κατανομής 

(Frey, 2018). 

Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι διορθώσεις των τιμών ορισμένων δεικτών που είχαν αρνητική 

συνεισφορά στη μέτρηση της περπατησιμότητας (βάσει εξέτασης της βιβλιογραφίας) και για 

τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε η αντιστροφή των αρχικών τους τιμών. 

5.4.1.2 Κανονικοποίηση απλών δεικτών 

Το επόμενο βήμα αφορούσε στην κανονικοποίηση των τιμών όλων των δεικτών και τη 

μετατροπή τους στην ίδια κλίμακα μέτρησης. Επιλέχθηκε η μέθοδος της απόστασης από την 

υψηλότερη και τη χαμηλότερη επίδοση (Min-Max) ώστε όλοι οι δείκτες να έχουν τιμές σε μια 

 
184 Η ασυμμετρία αφορά στη διαφορά του διαγράμματος της κατανομής συχνοτήτων από τη μορφή της κανονικής 

κατανομής, ενώ η κυρτότητα περιγράφει το πόσο πεπλατυσμένο είναι το διάγραμμα της κατανομής συχνοτήτων. 
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κλίμακα εύρους από 0 έως 1. Συγκεκριμένα, ο τύπος που εφαρμόστηκε σε αυτήν τη διαδικασία 

ήταν ο ακόλουθος τύπος: 

Υi,j = 
𝑥𝑖,𝑗 −  𝑥𝑖,𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖,𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖,𝑚𝑖𝑛
 

(Εξίσωση 3) 

Όπου 𝑥𝑖,𝑗 είναι η παρατηρούμενη τιμή του δείκτη i για τη μητροπολιτική περιοχή j, ενώ 𝑥𝑖,𝑚𝑖𝑛 

και 𝑥𝑖,𝑚𝑎𝑥 αντιπροσωπεύουν την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή, αντίστοιχα, του δείκτη i.  

Συνεπώς, οι κανονικοποιημένες τιμές κοντά στο 0 εκφράζουν περιοχές με πολύ χαμηλές 

επιδόσεις, ενώ οι τιμές κοντά στο 1 αντιστοιχούν σε περιπτώσεις περιοχών με πολύ υψηλές 

βαθμολογίες. 

5.4.2 Στάθμιση μεταβλητών 

Για τη στάθμιση των μεταβλητών του ΣΔΠ επιλέχθηκε η ισοσταθμική185 μέθοδος (equal 

weighting). Η λύση αυτή αποτελεί τον πιο απλό τρόπο στάθμισης ενός σύνθετου δείκτη 

(Saisana and Saltelli, 2011) και προτιμάται για πρακτικούς λόγους από τους κατασκευαστές 

αρκετών υποδειγμάτων που αναλύουν θέματα αστικής βιωσιμότητας186 (Huang et al., 2015).  

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα επίπεδα του υποδείγματος 

εξισορροπητικοί συντελεστές (weighting coefficients) 0.5 ή 1 προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

οι περιπτώσεις πολύ ισχυρών συσχετισμών μεταξύ των ιεραρχικών επιπέδων. Έτσι, σε πρώτη 

φάση καταρτίστηκε ο ΣΔΠ χωρίς εξισορροπητικούς συντελεστές, ενώ σε δεύτερη φάση 

ακολούθησε ο έλεγχος συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών όλων των επιπέδων. Σε όσες 

μεταβλητές παρατηρήθηκε πολύ ισχυρή (r>0.9) συσχέτιση με τη σύνθετη μεταβλητή της 

ομάδας της τότε τους δόθηκε νέος και χαμηλότερος συντελεστής στάθμισης (0.5) για να 

ακολουθήσει στη συνέχεια η επανάληψη της συσσωμάτωσης από την αρχή με τα νέα δεδομένα. 

Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύχθηκε σε όλα τα επίπεδα του υποδείγματος να δημιουργηθούν 

σύνθετες μεταβλητές όπου το τελικό τους αποτέλεσμα υπολογίζεται με άνισο και όχι με 

ισοσταθμικό τρόπο (βλ. περισσότερα στην πιο κάτω Ενότητα 5.4.4.1 Ανάλυση συσχέτισης). 

5.4.3 Συνάθροιση μεταβλητών 

Η διαδικασία της συσσωμάτωσης των μεταβλητών ξεκινά από τη συνάθροιση των απλών 

δεικτών και εφόσον έχει προηγηθεί η τυποποίηση των τιμών τους. Το στάδιο αυτό είναι 

 
185 Αποφεύχθηκε η στάθμιση των μεταβλητών του υποδείγματος με εμπειρογνωμοσύνη καθώς ο αριθμός των 

μεταβλητών του ΣΔΠ ήταν ακατάλληλος για τη χρήση της μεθόδου Budget Allocation η οποία συνίσταται για έως 

10-12 δείκτες (OECD, 2008). Επιπλέον, η διαδικασία αυτή θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για την ομαλή 

διοργάνωση της καθώς ιδανικά θα απαιτούσε την εύρεση και συμμετοχή ειδικών και από τις 26 Ευρωπαϊκές χώρες 

εφαρμογής του ΣΔΠ. 
186 Συνήθως η χρήση της ισοσταθμικής μεθόδου γίνεται για τον υπολογισμό της «ασθενούς» βιωσιμότητας (weak 

sustainability) καθώς η μέτρηση επιτρέπει την εύκολη υποκατάσταση του φυσικού από το ανθρωπογενές κεφάλαιο. 
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ιδιαίτερα σημαντικό καθώς επηρεάζει τις τελικές βαθμολογίες όλων των σύνθετων 

μεταβλητών, όπως υπό-πυλώνες, πυλώνες, συνθετικοί υπό-δείκτες και σύνθετος δείκτης.  

Στην παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε μια μεικτή μέθοδος συνάθροισης η οποία 

περιλάμβανε τις παρακάτω διαδοχικές τεχνικές:  

• για τη συσσωμάτωση των απλών δεικτών σε υπό-πυλώνες και των υπό-πυλώνων σε 

πυλώνες χρησιμοποιήθηκε ο αριθμητικός μέσος όρος (arithmetic mean).  

o Η γραμμική αυτή μέθοδος αφορά στην πρόσθεση των κανονικοποιημένων 

τιμών των μεταβλητών και εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος: 

vi  =  
∑ 𝑤𝑖∗𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑛
𝑖=1

 

(Εξίσωση 4) 

Όπου vi  η τελική βαθμολογία της μεταβλητής i, 𝑤𝑖 ο συντελεστής στάθμισης 

της μεταβλητής i, n ο συνολικός αριθμός των μεταβλητών που πρόκειται να 

συσσωματωθούν και 𝑋𝑖 η τιμή (κανονικοποιημένη ή αθροιστική, αντίστοιχα) 

της μεταβλητής i. 

• για τη συνάθροιση των πυλώνων σε συνθετικούς υπό-δείκτες και των συνθετικών υπό-

δεικτών σε σύνθετο δείκτη εφαρμόστηκε η τεχνική του γεωμετρικού μέσου όρου 

(geometric mean).  

o Η μέθοδος αυτή είναι πολλαπλασιαστική και χρησιμοποιείται από αρκετούς 

γνωστούς σύνθετους δείκτες όπως ο Human Development Index (UN, 2020). 

Είναι κατάλληλη μέθοδος όταν υπάρχουν θετικές τιμές, όμως ευνοεί τις 

περιπτώσεις που εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις στους επιμέρους δείκτες. 

Συγκεκριμένα, η γεωμετρική συνάθροιση εφαρμόζεται από τον παρακάτω 

τύπο: 

Gi  = (∏ Xi
W𝑖𝑛

𝑖=1 )
1

∑ wi
n
i=1

⁄
 

(Εξίσωση 5) 

Όπου Gi είναι η τελική βαθμολογία της μεταβλητής i, 𝑤𝑖 ο συντελεστής 

στάθμισης της μεταβλητής i, n ο συνολικός αριθμός των μεταβλητών που 

συσσωματώνονται και 𝑋𝑖 η τιμή της μεταβλητής i. 

Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκαν δυο μέθοδοι συνάθροισης ήταν εξαιτίας της ύπαρξης 

παρατηρήσεων με μηδενικές τιμές στις μεταβλητές των τριών κατώτερων ιεραρχικών 
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επιπέδων. Επομένως, η χρήση της γεωμετρικής187 μεθόδου θα ήταν αδύνατη λόγω της 

πολλαπλασιαστικής της φύσεως. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα, 

όπως: 

i. Η γεωμετρική συνάθροιση προκαλεί μερική αντιστάθμιση188 των τιμών, ενώ 

η αριθμητική συνάθροιση θα επέτρεπε την πλήρη υποκατάσταση των δύο 

συνθετικών υπό-δεικτών κατά τον υπολογισμό του ολικού ΣΔΠ.  

ii. Η υποκατάσταση των τιμών με τη γεωμετρική μέθοδο είναι μικρότερη όταν 

όλοι οι δείκτες μιας περιοχής έχουν χαμηλές επιδόσεις (Tate, 2013). Με αυτόν 

τον τρόπο, ασκείται πίεση στις περισσότερο προβληματικές περιπτώσεις για 

μεγαλύτερες βελτιώσεις (OECD, 2008).  

5.4.4 Πολυμεταβλητή στατιστική αξιολόγηση ΣΔΠ 

Η αξιοπιστία του ΣΔΠ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς αφορά στον 

βαθμό συνάφειας μεταξύ του θεωρητικού του πλαισίου και της στατιστικής δομής των δεικτών 

που έχουν επιλεγεί. Έτσι, το επόμενο βήμα μετά την κατασκευή και τον υπολογισμό του ΣΔΠ 

σχετίζεται με την ανάλυση συσχέτισης (Pearson) και την εφαρμογή Ανάλυσης Κυρίων 

Συνιστωσών (Principal Component Analysis – PCA). Οι τεχνικές αυτές είναι χρήσιμες γιατί θα 

βοηθήσουν:  

i. στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των μεμονωμένων δεικτών για τη 

μέτρηση της περπατησιμότητας,  

ii. στη στατιστική επιβεβαίωση της θεωρητικής δομής του υποδείγματος και στη 

συζήτηση πιθανών διαφορών, και  

iii. στην εκτίμηση των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν υποκειμενικές 

μεθοδολογικές κρίσεις που ελήφθησαν σε προηγούμενα βήματα (π.χ. 

στάθμιση, συνάθροιση). 

Ο συνδυασμός παρόμοιων τεχνικών πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης (multivariate 

statistical analysis) χαρακτηρίζεται από τη βιβλιογραφία ως ο πιο κατάλληλος μεθοδολογικά 

τρόπος για την εξέταση της στατιστικής συνοχής ενός σύνθετου δείκτη (OECD, 2008; Saisana 

and Saltelli, 2011). Παραδείγματα από διάφορες αντίστοιχες εφαρμογές μπορούν να βρεθούν 

στα δελτία στατιστικού ελέγχου των παρακάτω σύνθετων δεικτών από το Joint Research Center 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως οι εξής: Sustainable Development Goals Index  and 

 
187 Εναλλακτικά, θα μπορούσε να γίνει συνάθροιση με μη γραμμικές τεχνικές χρησιμοποιώντας σε όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα του υποδείγματος πολυκριτιριακή ανάλυση (Munda and Nardo, 2009). Όμως, αυτή η τεχνική δεν 

προτιμήθηκε εξαιτίας της μεγαλύτερης πολυπλοκότητας αλλά και λόγω του μεγάλου αριθμού δεικτών και 

παρατηρήσεων που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο υπόδειγμα για την περπατησιμότητα. 
188 Επισημαίνεται ότι η αντιστάθμιση στο υπό μελέτη φαινόμενο της παρούσας διατριβής μπορεί μερικώς να 

επιτραπεί, αφού ο ΣΔΠ δεν ενσωματώνει ετερόκλητες διαστάσεις, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των δεικτών 

βιωσιμότητας (π.χ. συνάθροιση περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών μεγεθών).   
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Dashboards (European Commission-Joint Research Centre, 2019), Gender Equality Index 

2020 (European Commission - Joint Research Centre, 2020), European Skills Index (European 

Commission-Joint Research Centre., 2018), Environmental Performance Index 2020 

(European Commission-Joint Research Centre, 2020a) και Cultural and Creative Cities Index 

στο άρθρο των Montalto et al. (2019). 

5.4.4.1 Ανάλυση συσχέτισης  

Η ανάλυση συσχέτισης (correlation analysis) μελετά τη σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών και 

μπορεί να εφαρμοστεί μεταξύ συνόλων δεδομένων χωρίς προϋποθέσεις εφαρμογής. Στην 

παρούσα έρευνα θα βασιστούμε στον συντελεστή συσχέτισης Pearson (r), ο οποίος είναι το 

πηλίκο της διαίρεσης της συνδιακύμανσης δύο μεταβλητών με το γινόμενο των τυπικών 

αποκλίσεων (Schober et al., 2018). Με άλλα λόγια, ο συντελεστής r προσδιορίζει τη δύναμη 

της σχέσης μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων και οι τιμές του μπορεί να ποικίλουν μεταξύ του -

1 και του 1. Τιμές κοντά στη μονάδα υποδηλώνουν θετική (+1) ή αρνητική (-1) γραμμική 

συσχέτιση, ενώ τιμές πλησίον του μηδενός περιγράφουν την απουσία συσχέτισης (Schober et 

al., 2018). Στον παρακάτω Πίνακας 12 φαίνονται τα διαστήματα του συντελεστή Pearson σε 

απόλυτες τιμές και η ερμηνεία τους.   

Πίνακας 12 Ερμηνεία τιμών συντελεστή συσχέτισης Pearson (Πηγή:Profillidis & Botzoris, 2019) 

Απόλυτα διαστήματα συντελεστή συσχέτισης Pearson (r) Ερμηνεία r 

0.0  Μη ύπαρξη συσχέτισης 

0.0 <  r < 0.3 Ασθενής συσχέτιση 

0.3 ≤  r < 0.7 Μέτρια συσχέτιση 

0.7 ≤  r < 1 Ισχυρή συσχέτιση 

1  Τέλεια συσχέτιση 

Στην ανάλυση συσχέτισης της παρούσας εφαρμογής θα καταρτιστεί μήτρα των κατά ζεύγη 

συσχετίσεων όλων των μεταβλητών του υποδείγματος προκειμένου: α) να επιβεβαιώσουμε το 

ποσοστό της μεταβλητότητας των αθροιστικών δεδομένων που ερμηνεύει ο κάθε μεμονωμένος 

δείκτης, β) να εντοπίσουμε την παρουσία πλεονάζουσας πληροφορίας στις περιπτώσεις πολύ 

υψηλών συσχετισμών, γ) να αναδείξουμε περιπτώσεις δεικτών που δεν καταφέρνουν να 

μεταφέρουν την πληροφορία τους στα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα εξαιτίας πολύ ασθενών 

συσχετισμών, και δ) να καταγράψουμε τυχόν αρνητικούς συσχετισμούς.  

Επομένως, για να επιβεβαιωθεί ένα στατιστικά εύρωστο θεωρητικό πλαίσιο, το επιθυμητό 

αποτέλεσμα των συσχετίσεων θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια (Saisana et al., 

2020): 

• Θετική συσχέτιση με συντελεστή: 0.30 < r < 0.95, 
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• Η συσχέτιση να είναι στατιστικά σημαντική με επίπεδο εμπιστοσύνης 1%, 

• Η υψηλότερη συσχέτιση να καταγράφεται μόνο με μεταβλητή του ανώτερου ιεραρχικά 

επιπέδου στο οποίο ανήκει θεωρητικά ο υπό εξέταση δείκτης. 

5.4.4.2 Ανάλυση κυρίων συνιστωσών 

Η ανάλυση κυρίων συνιστωσών (Principal Component Analysis – PCA) είναι μια στατιστική 

μέθοδος κατά την οποία μια ομάδα αρχικών συσχετιζόμενων τιμών, μετατρέπεται σε μια νέα 

ομάδα μεταβλητών, μη γραμμικά συσχετιζόμενων και οι οποίες ονομάζονται κύριες 

συνιστώσες ή κύριοι παράγοντες (principal components) (Johnson and Wichern, 2007). Με 

αυτόν τον τρόπο, η πρώτη κύρια συνιστώσα εξηγεί τη μέγιστη δυνατή διακύμανση των αρχικών 

τιμών και περιγράφεται (με στατιστικό τρόπο) ικανοποιητικά από ορισμένες μόνο αρχικές 

μεταβλητές. Η δεύτερη συνιστώσα, η οποία δεν σχετίζεται με την πρώτη, εξηγεί ένα μικρότερο 

μέρος της διακύμανσης που έχει απομείνει και περιγράφεται από ορισμένες από τις υπόλοιπες 

μεταβλητές. Η ίδια διαδικασία συνεχίζει και με τις επόμενες συνιστώσες. Ωστόσο, θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι ο καταλληλότερος αριθμός των κυρίων συνιστωσών είναι εκείνος ο οποίος 

εξηγεί το βέλτιστο δυνατό ποσοστό της διακύμανσης των δεδομένων. Συνήθως, ο υπολογισμός 

αυτός προκύπτει από τον έλεγχο κρημνογραφήματος (scree plot) ή εμπειρικά 

χρησιμοποιούνται οι συνιστώσες εκείνες όπου η ιδιοτιμή τους είναι μεγαλύτερη της μονάδας 

(Dunteman, 1989).  

Στην παρούσα έρευνα η ανάλυση κυρίων συνιστωσών εφαρμόστηκε στο λογισμικό IBM SPSS 

Statistics 23 και αποσκοπούσε στο να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό το θεωρητικό πλαίσιο του 

ΣΔΠ μπορεί να επιβεβαιωθεί και με στατιστικό τρόπο. Συγκεκριμένα, η ανάλυση PCA 

πραγματοποιήθηκε για κάθε επίπεδο συνάθροισης με περισσότερες από μια μεταβλητές και 

διερευνήθηκε εάν τα δεδομένα σχηματίζουν μία κύρια συνιστώσα με ιδιοτιμή (eigenvalue) 

μεγαλύτερη από 1 και ιδανικά αυτή να μπορεί εξηγήσει περισσότερο από το 70% της 

διακύμανσης. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχθηκε εάν η θεωρητική δομή που διαμορφώθηκε για 

τον ΣΔΠ μπορεί να μετατραπεί σε ένα μαθηματικό μοντέλο και επιπλέον αξιολογήθηκε το κατά 

πόσο τα επιλεγμένα δεδομένα μπορούν να περιγράψουν στατιστικώς ικανοποιητικά την κάθε 

ομάδα συνάθροισης. 

5.4.5 Αξιολόγηση σταθερότητας ΣΔΠ 

Η διαδικασία κατασκευής του ΣΔΠ αναπόφευκτα απαιτεί σε όλα τα στάδιά της τη λήψη 

υποκειμενικών μεθοδολογικών αποφάσεων. Για παράδειγμα, ο κατασκευαστής θα πρέπει να 

επιλέξει ποιες μεταβλητές θα εισάγει στο υπόδειγμα, τον τρόπο που θα αντικαταστήσει τις τιμές 

που λείπουν, την τεχνική κανονικοποίησης των αρχικών αριθμοδεικτών, τη μέθοδο 

συνάθροισης, τους συντελεστές στάθμισης των μεταβλητών κ.α. Όλες αυτές οι υποκειμενικές 
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κρίσεις θα πρέπει με σαφήνεια να γίνονται γνωστές από την αρχή, αφού η έλλειψη διαφάνειας 

μπορεί να στείλει παραπλανητικά μηνύματα και να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις 189.  

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρήθηκε ως αναγκαίο αντιστάθμισμα να γίνει η αξιολόγηση της 

σταθερότητας (robustness analysis) του υποδείγματος, δηλαδή να πραγματοποιηθεί ανάλυση 

αβεβαιότητας και ευαισθησίας (OECD, 2008). Οι αναλύσεις αυτές συνδυάζουν πολλαπλά 

εναλλακτικά τεχνικά σενάρια ανασύνθεσης του ΣΔΠ και ως στόχο έχουν τη διαπίστωση της 

ευρωστίας του αλλά και την ενίσχυση της διαφάνειας του. Η ανάλυση αβεβαιότητας εστιάζει 

στο πως διάφοροι παράγοντες επιδρούν συνολικά στη δομή και τα αποτελέσματα του σύνθετου 

δείκτη, ενώ η ανάλυση ευαισθησίας εκτιμά τη συνεισφορά των πηγών αβεβαιότητας στα τελικά 

αποτελέσματα του σύνθετου δείκτη (Saisana and Saltelli, 2011). 

Η παρούσα ανάλυση σταθερότητας του ΣΔΠ βασίζεται στις τιμές των δύο συνθετικών του υπό-

δεικτών (METRO-15, Walk-MOB) και αποσκοπεί στην αξιολόγηση της εγκυρότητας των 

τελικών του αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, τα σενάρια αβεβαιότητας που εξετάστηκαν 

λαμβάνουν υπόψη τα εξής θέματα (βλ. Πίνακας 13): εναλλακτική μέθοδος συνάθροισης, 

εναλλακτικός τρόπος αναπλήρωσης ελλειπόντων τιμών και διαφορετικοί εξισορροπητικοί 

συντελεστές ±25%.  

Πίνακας 13 Κατηγορίες αβεβαιότητας σύνθετου δείκτη (επίπεδο συνθετικών υπό-δεικτών) 

  

Κατηγορίες 

αβεβαιότητας 

Σενάριο αναφοράς Εναλλακτικό σενάριο 

1 
Μέθοδος 

συνάθροισης 
Γεωμετρική συνάθροιση  Αριθμητική συνάθροιση  

2 

Μέθοδος 

αναπλήρωσης 

ελλειπόντων τιμών 

Expectation-

Maximisation (EM) 
Χωρίς αναπλήρωση τιμών 

3 
Εξισορροπητικοί 

συντελεστές 
0.5-0.5 

Προσομοίωση Monte Carlo για την παραγωγή 

τυχαίας ομοιόμορφης κατανομής 

συντελεστών βαρύτητας +/- 25% από τις τιμές 

στάθμισης του σεναρίου αναφοράς 

  

Συνθετικός  

Υπο-Δείκτης 

Εξισορροπητικοί 

συντελεστές σεναρίου 

αναφοράς 

Κατανομή τιμών εναλλακτικών 

συντελεστών εξισορρόπησης 

 
189 Το 2005 η δημοσίευση του παγκόσμιου σύνθετου δείκτη για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα «Times Higher 

Education Supplement (THES)» δημιούργησε μεγάλη αναταραχή στη Μαλαισία. Δύο πανεπιστήμια της χώρας σε 

σχέση με το 2004 σημείωσαν πτώση σχεδόν 100 θέσεων στην κατάταξη του δείκτη και το γεγονός αυτό προκάλεσε 

αναστάτωση στην κοινότητα και οδήγησε σε αντικατάσταση μελών της διοίκησης των ιδρυμάτων. Ωστόσο, δεν 

ήταν ευρέως γνωστό ότι η μεταβολή αυτή ήταν το αποτέλεσμα της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού των επιδόσεων 

και ιεράρχησης των πανεπιστημίων (Becker, 2015). 
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α METRO15:  0.5 U[0.375 - 0.625] 

β Walk-MOB:  0.5 U[0.375 - 0.625 

Ειδικότερα, βασικό αντικείμενο της ανάλυσης αβεβαιότητας θα είναι η διερεύνηση των τιμών 

της μεταβλητής Rs η οποία υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

R𝑠 =
1

M
∑ |Rankref(ΣΔΠ) − Rank(ΣΔΠ)|

M

1

 

(Εξίσωση 6) 

Όπου Rankref  είναι η θέση τελικής κατάταξης κατά το σενάριο αναφοράς του ΣΔΠ, Rank είναι 

η θέση κατάταξης των περιοχών με βάση τα εναλλακτικά μεθοδολογικά σενάρια κατασκευής 

του ΣΔΠ και Μ είναι ο συνολικός αριθμός των δοκιμών που υλοποιήθηκαν. 

Ειδικότερα, η μεταβλητή Rs χαρακτηρίζει τον βαθμό αβεβαιότητας καθώς εκτιμά τη μέση 

σχετική απόσταση των εναλλακτικών θέσεων κατάταξης μιας περιοχής σε σχέση με την 

τελική σειρά ιεράρχησης της κατά το σενάριο αναφοράς. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη είναι η 

τιμή της μεταβλητής Rs τόσο μεγαλύτερη είναι και η αβεβαιότητα για την τελική κατάταξη 

μιας πόλης.  

Όσον αφορά στον υπολογισμό της εναλλακτικής θέσης κατάταξης στην (Εξίσωση 6)  

(Rank(ΣΔΠ)) απαιτήθηκε ο συνδυασμός πειράματος Monte Carlo και η πολλαπλή 

προσομοίωση όλων των ανωτέρω εναλλακτικών σεναρίων κατασκευής του σύνθετου δείκτη. 

Αρχικά, το πείραμα Monte Carlo χρησιμοποιήθηκε για να προσομοιωθούν για τον κάθε 

συνθετικό υπό-δείκτη 1.000 τυχαίοι εξισορροπητικοί συντελεστές ομοιόμορφης κατανομής, με 

κέντρο το 0.5 και με εύρος τιμών που κυμαινόταν μεταξύ 0.375 και 0.625. Στη συνέχεια, 

υλοποιήθηκαν 4.000 πολλαπλοί τυχαίοι συνδυασμοί των σεναρίων ανάπτυξης του σύνθετου 

δείκτη οι οποίοι επιλέχθηκαν μέσα από την εφαρμογή ενός Russian roulette algorithm190 

(OECD, 2008). Τέλος, ο συνδυασμός των τυχαίων σεναρίων κατασκευής του σύνθετου δείκτη 

και των τυχαίων συντελεστών στάθμισης βοήθησε στην προσομοίωση 4.000 εναλλακτικών 

 
190 Για παράδειγμα, για κάθε σενάριο αβεβαιότητας (Χ) του Πίνακας 13 παράχθηκαν 1.000 τυχαίοι αριθμοί (ζ) με 

ομοιόμορφη κατανομή και κέντρο το 0.5 και τυπική απόκλιση το 0.1. Στη συνέχεια, εάν ο αριθμός ζ που 

δημιουργήθηκε ήταν μικρότερος από την τιμή 0.5 - ζ ∈ [0,0.5) - τότε γινόταν επιλογή του σεναρίου αναφοράς, 

διαφορετικά εάν η τιμή ήταν μεγαλύτερη ή ίση με 0.5 - ζ ∈ [0.5,1] – γινόταν η επιλογή του εναλλακτικού σεναρίου. 
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επιδόσεων/θέσεων κατάταξης για την κάθε πόλη ξεχωριστά και τον υπολογισμό του βαθμού 

αβεβαιότητας (Rs) των αποτελεσμάτων του υποδείγματος. 

Για τον εντοπισμό των μεθόδων που συνεισφέρουν περισσότερο στην αβεβαιότητα του 

υποδείγματος υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Spearman’s rho μεταξύ των 

αποτελεσμάτων κατάταξης του σεναρίου αναφοράς και των εναλλακτικών σεναρίων 

κατάρτισης του ΣΔΠ ξεχωριστά.  

Καταλυτικά, οι παραπάνω διαδικασίες αξιολόγησης της σταθερότητας του ΣΔΠ αποτελούν 

συνηθισμένες τεχνικές που εφαρμόζονται στην κοινή πρακτική κατασκευής των σύνθετων 

δεικτών. Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε τα δελτία ανάλυσης σταθερότητας που έχει 

εκπονήσει και δημοσιεύσει το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Center) της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για ορισμένους γνωστούς σύνθετους δείκτες όπως: Global Talent Competitiveness 

Index 2020 (European Commission-Joint Research Centre, 2020c), Global Innovation Index 

2020 (European Commission-Joint Research Centre, 2020b), Environmental Performance 

Index (European Commission-Joint Research Centre, 2020a), Sustainable Development Goals 

Index and Dashboards (European Commission-Joint Research Centre, 2019). 

5.5 Παρουσίαση και συνδυαστική στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων του 

υποδείγματος μέτρησης της περπατησιμότητας 

5.5.1 Παρουσίαση και οπτικοποίηση αποτελεσμάτων 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενός σύνθετου δείκτη αποτελεί μία από τις κρισιμότερες 

και δημιουργικότερες φάσεις της διαδικασίας εφαρμογής του καθώς σε αυτό το στάδιο 

μπορούν να προωθηθούν τα κατάλληλα μηνύματα για τον σχεδιασμό δράσεων αλλά και να 

ευαισθητοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς.  

Στην παρούσα εφαρμογή θα παρουσιαστούν ραβδογράμματα για τα αποτελέσματα του ολικού 

ΣΔΠ και τα αποτελέσματα των δύο συνθετικών του υπό-δεικτών και των έξι πυλώνων. Επίσης, 

η παρουσίαση θα γίνει με συγκριτικό τρόπο μεταξύ των Ευρωπαϊκών μητροπόλεων αλλά και 

μεταξύ των ευρύτερων γεωγραφικών ομάδων που αυτές συγκροτούν. Η ομαδοποίηση τους θα 

γίνει σε τέσσερις ευρύτερες περιφερειακές ομάδες και βάσει της ταξινόμησης των χωρών κατά 

το UN Geoscheme (UNSD, 1999).  

Από την άλλη πλευρά η δημιουργία καρτών βαθμολογίας (scorecards) για κάθε μητροπολιτική 

περιοχή αποτελεί: α) ένα μέσο σύνοψης των βασικών αποτελεσμάτων του υποδείγματος ανά 

μητροπολιτική περιοχή ξεχωριστά, και β) διευκολύνει τις συγκρίσεις με ομότιμες πόλεις (peer 

cities analysis), δηλαδή με περιοχές που υπάρχουν κοινά θεματικά χαρακτηριστικά.  



Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

215 

 

Ειδικότερα, οι κάρτες βαθμολογίας που θα σχεδιαστούν θα περιλαμβάνουν τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

• Βασικά χαρακτηριστικά: 

o Συνολικός πληθυσμός και πυκνότητα πληθυσμού,  

o Συνολική έκταση ΛΑΖ (τ.χλμ), 

o Συνολικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ ΛΑΖ 

• Χάρτες: 

o Χάρτης δομημένης επιφάνειας ΛΑΖ, 

o Χάρτης κατανομής πληθυσμού σε κάναβο με κελιά μεγέθους 250 μ. Χ 

250 μ. 

• Αποτελέσματα κατάταξης μητροπολιτικής περιοχής, όπως: 

o Κατάταξη στο επίπεδο του ολικού ΣΔΠ και των δύο συνθετικών υπό-

δεικτών του. 

o Θεματική κατάταξη πόλης στο επίπεδο του ολικού ΣΔΠ και μεταξύ 

πλουσιότερων ή φτωχότερων περιοχών, πρωτευουσών ή μη 

πρωτευουσών πόλεων και μεγάλων ή μεσαίων πληθυσμιακά 

περιοχών. 

o Κατασκευή γραφημάτων ραντάρ (radar charts) για σύγκριση 

βαθμολογιών ολικού ΣΔΠ, συνθετικών υπό-δεικτών και έξι πυλώνων 

μεταξύ ομότιμων πόλεων (βλ. παράδειγμα στην Εικόνα 75). 

o Κατασκευή πίνακα με τις πέντε υψηλότερες (top 5) και τις πέντε 

χαμηλότερες (bottom 5) επιδόσεις στους 48 απλούς δείκτες. 

Εικόνα 75 Παράδειγμα γραφήματος ραντάρ (radar charts) για τη σύγκριση της βαθμολογίας μίας σύνθετης μεταβλητής 

με τον μ.ο της αντίστοιχης βαθμολογίας 10 ομότιμων πόλεων (peer cities). Συγκεκριμένα, στο παράδειγμα της εικόνας 

φαίνεται ότι η Πόλη Α στη σύνθετη μεταβλητή Χ (γκρι) εμφανίζει καλύτερη βαθμολογία όταν αυτή συγκριθεί με πόλεις 

που έχουν παρόμοια επίπεδα περπατησιμότητας (πράσινο) αλλά και κκ. ΑΕΠ (κίτρινο). Όμως, η επίδοση της πόλης Α 

είναι χειρότερη όταν αυτή συγκριθεί με τον μ.ο αστικών περιοχών παρόμοιου πληθυσμιακού μεγέθους (μπλε). 
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5.5.2 Έλεγχος στατιστικών διαφορών επιπέδων περπατησιμότητας  

Η διερεύνηση των αστικών χαρακτηριστικών που επιδρούν στα επίπεδα περπατησιμότητας 

μεταξύ των Ευρωπαϊκών πόλεων αποτελεί ένα σημαντικό ερευνητικό ζήτημα το οποίο βοηθά 

να κατανοήσουμε τις παραμέτρους που υποστηρίζουν τις πόλεις του περπατήματος. 

Γενικότερα, οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ δύο ανεξάρτητων δειγμάτων στα μέτρα 

περιγραφικής στατιστικής μιας συνεχόμενης μεταβλητής μπορεί να μην είναι αληθείς. Έτσι, 

έχει νόημα να διερευνηθούν οι στατιστικώς σημαντικές διαφορές των επιπέδων 

περπατησιμότητας των μητροπόλεων ως προς ορισμένα κρίσιμα αστικά χαρακτηριστικά, όπως 

το συνολικό πληθυσμιακό τους μέγεθος, η μέση πυκνότητα πληθυσμού, η συνολική τους 

επιφάνεια, η πολυκεντρική ανάπτυξη, ο διοικητικός κατακερματισμός, το χαρακτηριστικό της 

πρωτεύουσας πόλης, το κκ ΑΕΠ, οι αξίες κατοικίας, οι κλιματολογικές συνθήκες, η ποιότητα 

αέρα, τα επίπεδα πολιτιστικής ανάπτυξης, τα επίπεδα βιώσιμης ανάπτυξης, το πράσινο, τα 

επίπεδα ποιότητας ζωής, τα επίπεδα ενεργής κινητικότητας και η εξάρτηση από το ΙΧ 

αυτοκίνητο.  

Για τη διερεύνηση των στατιστικά σημαντικών διαφορών θα χρησιμοποιηθεί στο λογισμικό 

IBM SPSS Statistics 23 ο μη παραμετρικός έλεγχος191 που αφορά στο κριτήριο Mann-Whitney. 

Η επιλογή του κριτηρίου αυτού βασίστηκε στο γεγονός ότι δεν απαιτεί την προϋπόθεση της 

κανονικής κατανομής των τιμών αλλά επικεντρώνεται στον έλεγχο υποθέσεων σχετικά με το 

σχήμα των κατανομών. Συγκεκριμένα, το στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney είναι ένας απλός 

βαθμολογικός έλεγχος που εξετάζει την υπόθεση ότι το άθροισμα των βαθμών των θέσεων των 

παρατηρήσεων του ενός δείγματος είναι ίσο με το άθροισμα των βαθμών των θέσεων των 

παρατηρήσεων του άλλου δείγματος. Εάν η υπόθεση ότι τα αθροίσματα είναι ίσα δεν 

απορριφθεί, τότε συνεπάγεται ότι η κατανομή των παρατηρήσεων της μιας ομάδας είναι σχεδόν 

ίδια με την κατανομή της άλλης και ότι οι παρατηρήσεις εμφανίζονται με τυχαίο τρόπο τόσο 

στη μια όσο και στην άλλη ομάδα (Χαλικιάς et al., 2015). Συνεπώς, η διαφοροποίηση λόγω της 

κατηγορικής μεταβλητής δεν σχετίζεται με τη συνεχή μεταβλητή. 

5.5.3 Συσχετισμοί επιπέδων περπατησιμότητας με κοινωνικοοικονομικούς και 

περιβαλλοντικούς αστικούς δείκτες 

Σκοπός του ερευνητή είναι να εξετάσει τη σχέση των αποτελεσμάτων του υποδείγματος του με 

κάποιους αντιπροσωπευτικούς αστικούς δείκτες βιωσιμότητας που αφορούν την οικονομία, 

την κοινωνία, την κυκλοφορία και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν 

 
191 Σε όλους τους στατιστικούς ελέγχους οι πόλεις χωρίστηκαν με βάση τη διάμεσο του ολικού ΣΔΠ σε δύο 

κατηγορίες περιοχών υψηλής και χαμηλής περπατησιμότητας. Οι κατηγορίες περπατησιμότητας ήταν η εξαρτημένη 

μεταβλητή και οι ανεξάρτητες ήταν οι δείκτες του Πίνακας 14. Ωστόσο, στην περίπτωση της πολυκεντρικής 

ανάπτυξης (OECD, 2020) και της πρωτεύουσας πόλης (οι οποίες ήταν κατηγορικές μεταβλητές) έγινε διαφορετικός 

στατιστικός έλεγχος και ο ολικός ΣΔΠ αποτέλεσε την ανεξάρτητη συνεχόμενη μεταβλητή. 
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διμεταβλητές συσχετίσεις (Spearman rho) μεταξύ του ολικού ΣΔΠ και των 14 αστικών δεικτών 

που παρουσιάζονται στον Πίνακας 14. Επιπλέον, με όσους αστικούς δείκτες θα εντοπιστούν 

στατιστικά σημαντικές σχέσεις θα δημιουργηθούν διαγράμματα διασποράς (scatterplots) 

προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπισμός θεματικών συμπλεγμάτων πόλεων που υστερούν ή 

υπερτερούν, αντίστοιχα, στο κάθε θέμα (π.χ. περπατησιμότητα vs κκ ΑΕΠ) αλλά και η 

γραμμικότητα των συσχετισμών.  

Πίνακας 14 Αστικοί δείκτες που συσχετίστηκαν με τον ολικό ΣΔΠ 

 Αστικός δείκτης Πηγή δεδομένων 

1. Συνολικός πληθυσμός ΛΑΖ (OECD, 2020) 

2. Πυκνότητα πληθυσμού ΛΑΖ (OECD, 2020) 

3. Συνολική επιφάνεια ΛΑΖ (OECD, 2020) 

4. Μητροπολιτικό κκ. ΑΕΠ (ΛΑΖ) (OECD, 2018) 

5. Αριθμός δήμων ανά 100.000 κατ. (ΛΑΖ) (OECD, 2020) 

6. Ετήσιες βαθμοημέρες θέρμανσης (OECD, 2020) 

7. Μέση ετήσια συγκέντρωση αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM2.5 (Khomenko et al., 2021) 

8. Σύνθετος αστικός δείκτης δημιουργικών πόλεων και πολιτιστικής ανάπτυξης (Montalto et al., 2019) 

9. Ποσοστό δενδροκάλυψης (Πόλη-πυρήνας) (OECD, 2020) 

10. Μέσο κόστος αγοράς διαμερίσματος στο κέντρο της πόλης (NUMBEO, 2020) 

11. Ποσοστό πληθυσμού που δηλώνει ως κύριο μέσο μετακίνησης το περπάτημα ή το 

ποδήλατο 

(Dijkstra et al., 2020) 

12. Ποσοστό πληθυσμού που δηλώνει ως κύριο μέσο μετακίνησης το αυτοκίνητο (Dijkstra et al., 2020) 

13. Ποσοστό πληθυσμού που αισθάνεται ικανοποίηση από τη ζωή του στην πόλη (Dijkstra et al., 2020) 

14. Σύνθετος αστικός δείκτης αξιολόγησης επίτευξης των SDGs του ΟΗΕ (2019 SDG 

Index
192

) 

(Lafortune et al., 2019) 

  

 
192 Ο σύνθετος αυτός δείκτης υπολογίζει την απόσταση μεταξύ πολλαπλών αριθμοδεικτών και των αντίστοιχων 

τιμών στόχου που έχουν τεθεί για καθένα από τους 17 SDGs (Sustainable Development Goals) του ΟΗΕ. Η 

εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει 45 Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 

Όσλο, η Στοκχόλμη και το Ελσίνκι έχουν καταφέρει να βρίσκονται πιο κοντά στην επίτευξη των 17 SDGs, εν 

αντιθέσει με την Αθήνα που καταγράφει τη χειρότερη επίδοση (Lafortune et al., 2019). 
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Κεφάλαιο 6. Ανάλυση & επεξεργασία αρχικών δεδομένων 

ΣΔΠ. 

6.1 Περιγραφική ανάλυση αρχικών δεδομένων 

Στόχος αυτής της ενότητας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των αρχικών δεδομένων όλων 

των απλών δεικτών που συμβάλλουν στη μορφοποίηση του ΣΔΠ. Έτσι, στις παρακάτω υπό 

ενότητες θα ακολουθήσει αρχικά η περιγραφή των δεικτών της κατηγορίας METRO-15 και 

στη συνέχεια θα αναλυθούν οι δείκτες της κατηγορίας Walk-MOB.  

6.1.1 Απλοί δείκτες συνθετικού υπό-δείκτη METRO-15 

Η ομάδα των μεταβλητών που αποτελεί τη βάση του συνθετικού υπό-δείκτη METRO-15 

περιλαμβάνει συνολικά 24 απλούς δείκτες και τα δεδομένα τους παρουσιάζονται αναλυτικά 

στο Παράρτημα Γ και στους Πίνακες Γ.4 και Γ.5. Οι δείκτες αυτοί αφορούν γενικά στην 

προσπελασιμότητα και την πυκνότητα των προσβάσιμων δραστηριοτήτων καθημερινότητας 

και ελεύθερου χρόνου στο χωρικό επίπεδο της πόλης-πυρήνα (core city) αλλά και στο χωρικό 

επίπεδο της προαστιακής ζώνης (commuting zone) μιας ΛΑΖ. Όλοι οι δείκτες έχουν ως ακτίνα 

υπολογισμού τα 15 λεπτά (1 χλμ.) βαδίσματος και αφορούν σταθμισμένους μέσους όρους με 

βάση το τοπικό πληθυσμό.  

6.1.1.1 Δείκτες Πυλώνα CITY-15: Πόλη-Πυρήνας των 15 λεπτών 

Ο πυλώνας CITY-15 κατασκευάζεται με βάση την πληροφορία δώδεκα δεικτών οι οποίοι 

αφορούν στο γεωγραφικό όριο της πόλης-πυρήνα (core city) σε κάθε ΛΑΖ. Ο πρώτος απλός 

δείκτης περιγράφει την πυκνότητα των προσβάσιμων αγορών τροφίμων πόλης (P-D-C-FOOD-

15) και οι τιμές του για κάθε μητροπολιτική περιοχή φαίνονται στο Γράφημα 6. Η μέση τιμή193 

και η τυπική του απόκλιση είναι τα 40 και τα 36 σημεία, αντίστοιχα (βλ. Παράρτημα Γ - 

Πίνακας Γ.11), ενώ η Βαρκελώνη καταγράφει την υψηλότερη πυκνότητα με 151 σημεία 

αγορών τροφίμων. Ακολουθούν στη δεύτερη και στην τρίτη θέση το Τορίνο (120) και οι 

Βρυξέλλες (110), αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, τη χαμηλότερη τιμή εμφανίζει η 

Φιλιππούπολη (1.07) και στη συνέχεια ακολουθεί η Σόφια (1.54) και το Μπρνο (2.16). 

Παρατηρώντας, τα περιφερειακά θηκογράμματα του δείκτη στο Γράφημα 7 βλέπουμε ότι οι 

νότιες πόλεις ξεχωρίζουν και εμφανίζουν την υψηλότερη διάμεσο (78) συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες τρείς γεωγραφικές ομάδες. Επιπλέον, μεταξύ των πόλεων της δυτικής Ευρώπης 

 
193 Ο δείκτης πυκνότητας των προσβάσιμων σχολείων στο χωρικό επίπεδο της πόλης-πυρήνα έχει υψηλότερη μέση 

τιμή και τυπική απόκλιση κατά πέντε και τέσσερις φορές, αντίστοιχα, σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη που αφορά 

στα προάστια (P-D-CZ-FOOD-15) των Ευρωπαϊκών μητροπόλεων. 
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ξεχωρίζει και η υψηλή ακραία τιμή των Βρυξελλών (110), όπως επίσης και το μεγάλο 

ενδοτεταρτημοριακό εύρος194 (IQR) στις τιμές των πόλεων του νότου (IQR=69).  

Γράφημα 6 Αποτελέσματα Δείκτη P-D-C-FOOD-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη. 

 

Γράφημα 7 Θηκογράμματα Δείκτη P-D-C-FOOD-15 

 

Ο επόμενος δείκτης με κωδικό P-D-C-SCHOOLS-15 περιγράφει την πυκνότητα των 

προσβάσιμων σχολείων στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα και τα αποτελέσματα του 

απεικονίζονται στο Γράφημα 8. Την υψηλότερη μέση τιμή σημειώνει η Βιέννη με 32 σχολεία 

και ακολουθούν η Βαρκελώνη με 29 και οι Βρυξέλλες με 28. Από την άλλη πλευρά, τη 

 
194 Το ενδοτεταρτημοριακό εύρος (IQR) είναι η διαφορά μεταξύ του 3ου και του 1ου τεταρτημορίου και στην ουσία 

αντιπροσωπεύει το ενδιάμεσο διάστημα που βρίσκεται το 50% των παρατηρήσεων μιας κατανομής δεδομένων. Το 

υπόλοιπο 50% των παρατηρήσεων βρίσκεται έξω από αυτό το εύρος, όπου το 25% αυτών είναι μικρότερες από το 

1ο τεταρτημόριο και το υπόλοιπο 25% αυτών είναι μεγαλύτερες από το 3ο τεταρτημόριο. 
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χαμηλότερη τιμή παρουσιάζει η Λιουμπλιάνα με 2 σχολεία και στη συνέχεια εμφανίζονται η 

Γλασκώβη και το Όσλο με 3 σχολεία, αντίστοιχα. Συνολικά, η μέση τιμή195 του δείκτη είναι 

περίπου τα 13 σχολεία και η τυπική απόκλιση196 είναι τα 7 σχολεία (βλ. Παράρτημα Γ - 

Πίνακας Γ.11). Στα περιφερειακά θηκογράμματα του δείκτη στο Γράφημα 9 βλέπουμε ότι το 

Τάλλιν (18.18) διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις του βορρά, αφού 

σημειώνεται ως υψηλή ακραία τιμή. Αντίστοιχα, παρατηρούμε και από την άλλη πλευρά τη 

Λιουμπλιάνα να υστερεί σημαντικά και να αποτελεί αρνητική ακραία τιμή στην ομάδα των 

πόλεων του νότου. Ακόμη, ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί και η υψηλή τιμή της διαμέσου του 

δείκτη στις δυτικές (14.97) και στις νότιες (14.96) πόλεις, όταν την ίδια στιγμή οι βόρειες 

πόλεις καταγράφουν τη μικρότερη διάμεσο (5.15) και διασπορά (IQR=2.56). 

 
195 Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το πλήθος των προσβάσιμων σχολείων τόσο στην Αθήνα (8η θέση) όσο και στη 

Θεσσαλονίκη (6η θέση) είναι υψηλότερο από τον γενικό μέσο όρο, αφού η τιμή του δείκτη στις δύο Ελληνικές 

πόλεις είναι περίπου τα 22 σχολεία. 
196 Οι μητροπολιτικές περιοχές στον δείκτη για τα σχολεία παρατηρούμε να υπερτερούν σημαντικά στο επίπεδο 

πόλης-πυρήνα, αφού συγκριτικά με τον αντίστοιχο δείκτη στο επίπεδο των προαστίων (P-D-CZ-SCHOOLS-15) η 

μέση τιμή και η τυπική απόκλιση είναι περίπου τέσσερις φόρες υψηλότερες. 
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Γράφημα 8 Αποτελέσματα Δείκτη P-D-C-SCHOOL-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 
Γράφημα 9 Θηκόγραμμα Δείκτη P-D-C-SCHOOL-15

 

Ο επόμενος δείκτης P-D-C-POP-15 μετρά την πυκνότητα του προσβάσιμου πληθυσμού της 

πόλης-πυρήνα και οι τιμές του φαίνονται στο Γράφημα 10. Η μέση τιμή197 του είναι 20.227 

κάτοικοι και η τυπική του απόκλιση είναι 10.488 κάτοικοι (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). 

Ειδικότερα, η Βαρκελώνη, γνωστή για την έντονη πυκνοκατοίκησή της, σημειώνει την 

υψηλότερη τιμή του δείκτη με 56.484 κατοίκους και ακολουθούν με σημαντική διαφορά πιο 

κάτω η Μαδρίτη με 44.498 κατοίκους και η Βαλένθια με 42.823 κατοίκους. Αντίθετα, τις 

χαμηλότερες τιμές καταγράφουν τρείς Βρετανικές περιοχές, όπως το Ληντς με 7.583 

κατοίκους, η Γλασκώβη με 7.878 κατοίκους και το Μάντσεστερ με 8.425 κατοίκους. Επιπλέον, 

από τα περιφερειακά θηκογράμματα του δείκτη στο Γράφημα 11 φαίνεται να ξεχωρίζουν 

 
197 Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του προσβάσιμου πληθυσμού στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα είναι υψηλότερη κατά 

4.2 φορές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο για τα προάστια (P-D-CZ-POP-15) των Ευρωπαϊκών 

μητροπόλεων. 
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ιδιαίτερα το Παρίσι (33.084) και το Βουκουρέστι (38.9045), αφού χαρακτηρίζονται ως υψηλές 

ακραίες τιμές στην ομάδα των δυτικών και των ανατολικών πόλεων, αντίστοιχα. Τέλος, το 

ενδοτεταρτημοριακό εύρος (IQR) των τιμών του δείκτη είναι μεγαλύτερο στις νότιες πόλεις 

(IQR= 19.653), γεγονός που συμβολίζει και τις έντονες εσωτερικές διαφοροποιήσεις στην 

πυκνότητα πληθυσμού αυτών των περιοχών. Αντίθετα, στις υπόλοιπες γεωγραφικές ομάδες το 

ενδοτεταρτημοριακό εύρος είναι σημαντικά χαμηλότερο, όπως για παράδειγμα στις ανατολικές 

πόλεις (IQR= 6.114). 

Γράφημα 10 Αποτελέσματα Δείκτη P-D-C-POP-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη  

 

Γράφημα 11 Θηκόγραμμα Δείκτη P-D-C-POP-15 

 

Ο επόμενος δείκτης με κωδικό P-F-C-REST-15 υπολογίζει την πυκνότητα των προσβάσιμων 

καταστημάτων εστίασης στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα και οι τιμές του για τις 59 μητροπόλεις 

φαίνονται στο Γράφημα 12. Έτσι, και εδώ στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης των τιμών του 
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δείκτη βρίσκονται Ισπανικές πόλεις, όπως η Βαρκελώνη με 293 σημεία εστίασης, το Μπιλμπάο 

με 275 σημεία και η Βαλένθια με τη Μαδρίτη με 217 σημεία, αντίστοιχα. Τις χαμηλότερες 

τιμές στον συγκεκριμένο δείκτη παρουσιάζουν το Βουκουρέστι με 4 σημεία, το Ζάγκρεμπ με 

8 και η Λιουμπλιάνα με 10. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έντονη διαφορά 68 μονάδων μεταξύ 

Αθήνας (22 σημεία) και Θεσσαλονίκης (90 σημεία). Εντούτοις, στο σύνολο των 

μητροπολιτικών περιοχών που εξετάστηκαν η μέση τιμή198 του δείκτη είναι 74 και η τυπική 

απόκλιση είναι 63 (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Επιπλέον, τα θηκογράμματα του δείκτη 

ανά γεωγραφική ομάδα (βλ. Γράφημα 13) φανερώνουν την υπεροχή των νότιων199 πόλεων, 

αφού η διάμεση τιμή είναι η υψηλότερη με 110 σημεία. Αντίθετα, στις πόλεις της ανατολικής 

Ευρώπης η διάμεσος είναι η χαμηλότερη όλων με 30 σημεία.  

Γράφημα 12 Αποτελέσματα Δείκτη P-F-C-REST-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη   

 

 
198 Η μέση τιμή του δείκτη στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα είναι κατά 5.9 φορές υψηλότερη συγκριτικά με τον 

αντίστοιχο δείκτη για τα προάστια (P-F-CZ-REST-15). 
199 Το ενδοτεταρτημοριακό εύρος (IQR) στις νότιες πόλεις είναι πολύ υψηλό και ίσο με 114 σημεία. 
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Γράφημα 13 Θηκογράμματα δείκτη P-F-C-REST-15 

 

Ο επόμενος δείκτης έχει κωδικό P-F-C-REC-15 και οι τιμές του απεικονίζονται στο Γράφημα 

14. Ο συγκεκριμένος δείκτης υπολογίζει την πυκνότητα των προσβάσιμων σημείων αναψυχής, 

όπως θέατρα, σινεμά, μουσεία και άλλες πολιτιστικές υποδομές. Γενικά, στο σύνολο του 

δείγματος που αναλύθηκε η μέση200 τιμή είναι τα 5.55 σημεία και η τυπική απόκλιση τα 3.45 

σημεία (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Παράλληλα, η υψηλότερη τιμή εμφανίζεται στις 

Βρυξέλλες με 16 περίπου προσβάσιμα σημεία αναψυχής και ακολουθούν η Φλωρεντία με 14 

σημεία και η Αμβέρσα με 13 σημεία αναψυχής. Αντίθετα, το Ληντς καταγράφει τη χαμηλότερη 

τιμή από όλες τις πόλεις με μόλις 0.49 σημεία και ακολουθούν το Μπέρμιγχαμ με 0.53 και το 

Μάντσεστερ με 0.57. Επιπλέον, ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι όλες οι 

Βρετανικές πόλεις του δείγματος βρίσκονται ανάμεσα στις δέκα χειρότερες περιπτώσεις, ενώ 

οι Ελληνικές πόλεις σημειώνουν τιμές κοντά ή υψηλότερες από τον συνολικό μέσο όρο (π.χ. η 

Αθήνα καταγράφει σχεδόν 5 σημεία και η Θεσσαλονίκη 7 σημεία). Σχετικά με τα περιφερειακά 

θηκογράμματα του δείκτη που απεικονίζονται στο Γράφημα 15 παρατηρούμε να 

καταγράφονται τρείς υψηλές ακραίες τιμές. Ειδικότερα, ξεχωρίζουν η Αμβέρσα και η πόλη 

των Βρυξελλών για την υψηλή τους τιμή στο δείγμα των δυτικών πόλεων, ενώ η Φλωρεντία 

έχει επίσης υψηλή ακραία τιμή συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές του νότου. Ακόμη, η 

διάμεσος των Νότιων πόλεων είναι η υψηλότερη με 6.42 προσβάσιμα σημεία αναψυχής και 

ακολουθεί η διάμεσος των δυτικών πόλεων με 5.49 σημεία, των ανατολικών201 με 3.57 και των 

βόρειων με 3.46 σημεία. 

 
200 Η μέση τιμή του δείκτη στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα είναι κατά 6.5 φορές υψηλότερη συγκριτικά με τον 

αντίστοιχο δείκτη για τα προάστια (P-F-CZ-REC-15). 
201 Το ενδοτεταρτημοριακό εύρος (IQR) στις ανατολικές πόλεις είναι το υψηλότερο και ίσο με 5.4 σημεία. 
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Γράφημα 14 Αποτελέσματα Δείκτη P-F-C-REC-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη.  

 

Γράφημα 15 Θηκογράμματα δείκτη P-F-C-REC-15 

 

 Οι τιμές του δείκτη P-F-C-GREEN-15 εμφανίζονται στο Γράφημα 16 και δείχνουν την 

πυκνότητα των προσβάσιμων χώρων πρασίνου στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα. Η μέση202 τιμή 

του δείκτη για τις 59 μητροπόλεις που αναλύθηκαν είναι 0.22 και η τυπική απόκλιση είναι 0.1 

(βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Ειδικότερα, το Γκέντεμποργκ έχει την υψηλότερη τιμή του 

δείκτη με 0.61 χώρους πρασίνου και ακολουθούν το Βίλνιους με 0.49 και η Στοκχόλμη με 0.48. 

Αντίθετα, το Μπάρι είναι στην τελευταία θέση με 0.07 και ακολουθεί η Τουλούζη, η Λισαβόνα 

και η Λιλ με τιμές σχεδόν 0.1. Στο Γράφημα 17 παρουσιάζονται τα θηκογράμματα του δείκτη 

ανά γεωγραφική περιοχή και ξεχωρίζουν οι υψηλές και ακραίες τιμές του Γκέντεμποργκ και 

 
202 Η μέση τιμή του δείκτη στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα είναι κατά 1.1 φορές υψηλότερη συγκριτικά με τον 

αντίστοιχο δείκτη για τα προάστια (P-F-CZ-GREEN-15). 
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του Λουξεμβούργου στις ομάδες των βόρειων και των δυτικών πόλεων, αντίστοιχα. Επιπλέον, 

η διάμεση τιμή των βόρειων203 περιοχών είναι η μεγαλύτερη με 0.28 και ακολουθούν σε 

φθίνουσα σειρά οι ανατολικές με 0.26, οι δυτικές με 0.18 και οι νότιες με 0.14. 

Γράφημα 16 Αποτελέσματα Δείκτη P-F-C-GREEN-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη   

 

Γράφημα 17 Θηκογράμματα δείκτη P-F-C-GREEN-15 

 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση των δεικτών προσπελασιμότητας του πυλώνα CITY-

15.  

 
203 Το ενδοτεταρτημοριακό εύρος (IQR) στις βόρειες πόλεις είναι το υψηλότερο και ίσο με 0.17. 
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Στο Γράφημα 18 φαίνονται τα δεδομένα του δείκτη A-D-C-FOOD-15 σχετικά με την 

προσπελασιμότητα των αγορών τροφίμων στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα. Συνολικά, η μέση204 

τιμή του δείκτη είναι 79.48% και η τυπική απόκλιση είναι 29.35% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας 

Γ. 11). Την υψηλότερη τιμή καταγράφει η Βαλένθια με 83% και ακολουθούν η Βαρκελώνη με 

82.8% και το Βρότσλαβ με 82.6%. Αντίθετα, τις χαμηλότερες τιμές σημειώνουν τρείς 

Βρετανικές πόλεις, όπως το Μπέρμιγχαμ με 70.13%, το Μάντσεστερ με 70.16% και το Λονδίνο 

με 73.05%. Στο Γράφημα 19 απεικονίζονται επίσης και τα περιφερειακά θηκογράμματα του 

δείκτη. Συγκεκριμένα, στις ανατολικές πόλεις εμφανίζονται δύο υψηλές ακραίες τιμές, όπως 

στο Βρότσλαβ (82.62%) και στη Βουδαπέστη (82.52%). Αντίθετα, χαμηλές ακραίες τιμές 

παρατηρούνται και στις άλλες ομάδες, όπως στο Μονπελιέ (78.16%), στη Λισαβόνα (73.38%) 

και στην Κρακοβία (73.95%). Ακόμη παρατηρείται η διάμεση τιμή του δείκτη στις δυτικές 

(80.94%) και στις νότιες (80.76%) πόλεις να είναι υψηλότερη, ενώ στις ανατολικές (79%) και 

στις βόρειες (78.56%) περιοχές να είναι χαμηλότερη.  

Γράφημα 18 Αποτελέσματα Δείκτη A-D-C-FOOD-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη  

 

 
204 Η μέση τιμή του δείκτη στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα είναι κατά 1.05 φορές μικρότερη συγκριτικά με τον 

αντίστοιχο δείκτη για τα προάστια (A-D-CZ-FOOD-15). 
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Γράφημα 19 Θηκογράμματα δείκτη A-D-C-FOOD-15 

 

Ο επόμενος δείκτης A-D-C-SCHOOLS-15 μετρά την προσπελασιμότητα των σχολείων στο 

επίπεδο της πόλης-πυρήνα και οι τιμές του φαίνονται στο Γράφημα 20. Αρχικά, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι ο ολικός μέσος205 όρος του δείκτη είναι 78% και η τυπική απόκλιση είναι 30.12% 

(βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Το Βρότσλαβ με 82.4% εμφανίζει την υψηλότερη τιμή και 

ακολουθούν η Αμβέρσα με 81.9%, η Βαλένθια με 81.7% και η Θεσσαλονίκη με 81.3%. 

Αντίθετα, τις χαμηλότερες τιμές εμφανίζουν το Μάντσεστερ (68.4%), το Μπέρμιγχαμ (69.7%) 

και η Λισαβόνα (71.3%). Στο Γράφημα 21 φαίνονται τα θηκογράμματα για τις τιμές του δείκτη 

ανά γεωγραφική ομάδα και προκύπτει ότι το Βρότσλαβ είναι υψηλή ακραία τιμή για τις 

ανατολικές πόλεις, ενώ η Λισαβόνα (71.3%) είναι χαμηλή ακραία τιμή στην ομάδα του νότου. 

Επίσης, η διάμεσος των νότιων πόλεων είναι η υψηλότερη με 79%, ενώ οι βόρειες206 πόλεις 

καταγράφουν τη χαμηλότερη διάμεσο με 76.5%. 

 
205 Η μέση τιμή του δείκτη στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα είναι κατά 1.06 φορές μικρότερη συγκριτικά με τον 

αντίστοιχο δείκτη για τα προάστια (A-D-CZ-SCHOOLS-15). 
206 Το ενδοτεταρτημοριακό εύρος (IQR) στις βόρειες πόλεις είναι το υψηλότερο και ίσο με 6.28%. 
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Γράφημα 20 Αποτελέσματα Δείκτη A-D-C-SCHOOLS-15 (Πηγή: ITF, 2019) 

Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

 
Γράφημα 21 Θηκογράμματα δείκτη A-D-C-SCHOOLS-15 

 

Στο Γράφημα 22 απεικονίζονται τα δεδομένα του δείκτη A-D-C-POP-15 ο οποίος υπολογίζει 

την προσπελασιμότητα του συνολικού πληθυσμού στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα207. Η μέση208 

τιμή του συγκεκριμένου δείκτη είναι 78.8% και η τυπική απόκλιση είναι 31.1% (βλ. 

Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Το Βρότσλαβ σημειώνει την υψηλότερη τιμή με 82.7% και 

ακολουθούν η Βαρκελώνη και η Βαλένθια με 82.5% και η Ζυρίχη με 82.4%. Από την άλλη 

πλευρά, τις χαμηλότερες τιμές καταγράφουν το Μάντσεστερ και το Μπέρμιγχαμ με 69.9%, το 

Δουβλίνο με 70.7% και η Λισαβόνα με 71.8%. Στο Γράφημα 23 φαίνονται τα θηκογράμματα 

 
207 Δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που είναι προσπελάσιμο σε χρόνο βαδίσματος 15 λεπτών βαδίσματος προς 

τον πληθυσμό που βρίσκεται εντός ευθείας απόστασης 1 χλμ. 
208 Η μέση τιμή του δείκτη στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα είναι κατά 1.05 φορές μικρότερη συγκριτικά με τον 

αντίστοιχο δείκτη για τα προάστια (A-D-CZ-POP-15). 
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του δείκτη ανά γεωγραφική ομάδα, όπου παρατηρούμε τη Λισαβόνα (71.8%) να 

διαφοροποιείται έντονα σε σχέση με τις άλλες περιοχές του νότου και να αποτελεί χαμηλή 

ακραία τιμή. Επιπρόσθετα, οι βόρειες209 πόλεις σημειώνουν τη μικρότερη διάμεση τιμή με 

78.5%, ενώ οι νότιες περιοχές εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διάμεσο με 80%.  

Γράφημα 22 Αποτελέσματα Δείκτη A-D-C-POP-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη  

 

Γράφημα 23 Θηκογράμματα δείκτη A-D-C-POP-15 

 

Ο επόμενος δείκτης με κωδικό A-F-C-REST-15 αξιολογεί την προσπελασιμότητα των 

καταστημάτων εστίασης στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα και οι τιμές του απεικονίζονται στο 

 
209 Στις βόρειες πόλεις παρατηρείται ξανά πολύ υψηλή διασπορά των τιμών, αφού το ενδοτεταρτημοριακό εύρος 

(IQR) της ομάδας αυτής είναι το υψηλότερο με IQR=7.4. Η αιτία αυτού του γεγονότος εντοπίζεται στις μεγάλες 

αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι αγγλοσαξονικές περιοχές με ορισμένες πόλεις της Σκανδιναβικής χερσονήσου και 

της Βαλτικής θάλασσας. 
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Γράφημα 24. Η μέση210 τιμή του δείκτη είναι 79.6% και η τυπική απόκλιση είναι 31.3% (βλ. 

Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Την υψηλότερη τιμή του δείκτη σημειώνει η Θεσσαλονίκη με 

84.5% και ακολουθούν το Μάλμε με 83.4% και η Βουδαπέστη με 83.2%. Στις χαμηλότερες 

τιμές του δείκτη βρίσκονται τρείς Βρετανικές περιοχές, όπως το Μπέρμιγχαμ με 69.6%, το 

Μάντσεστερ με 69.9% και το Ληντς με 72.2%. Στο Γράφημα 25 απεικονίζονται τα 

περιφερειακά θηκογράμματα του δείκτη από τα οποία προκύπτει ότι στις νότιες πόλεις η 

Θεσσαλονίκη και η Λισαβόνα (74.6%) αποτελούν υψηλές και χαμηλές ακραίες τιμές, 

αντίστοιχα, ενώ στις δυτικές πόλεις εμφανίζεται ως χαμηλή ακραία τιμή το Ρότερνταμ με 78%. 

Τέλος, η υψηλότερη διάμεση τιμή του δείκτη υπολογίζεται ότι είναι στις δυτικές πόλεις με 

81.4% , ενώ η χαμηλότερη είναι στις βόρειες με 75.8%.  

Γράφημα 24 Αποτελέσματα Δείκτη A-F-C-REST-15  (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη  

 

 
210 Η μέση τιμή του δείκτη στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα είναι κατά 1.05 φορές μεγαλύτερη συγκριτικά με τον 

αντίστοιχο δείκτη για τα προάστια (A-F-CZ-REST-15). 
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Γράφημα 25 Θηκογράμματα δείκτη A-F-C-REST-15 

 

Στο Γράφημα 26 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του δείκτη A-F-C-REC-15 για την 

προσπελασιμότητα των δραστηριοτήτων αναψυχής στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα. Συνολικά, 

η μέση211 τιμή του συγκεκριμένου δείκτη είναι 78.4% και η τυπική απόκλιση είναι 4% (βλ. 

Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Το Μπρνο καταγράφει την υψηλότερη τιμή με 86% και 

ακολουθεί η Μάλαγα με 85.7%, το Ζάγκρεμπ με 84.2% και η Θεσσαλονίκη με 83.3%. Από την 

άλλη πλευρά, βλέπουμε ξανά τις χαμηλότερες τιμές να εμφανίζονται σε τέσσερις Βρετανικές 

πόλεις όπως το Ληντς με 66.3%, το Μπέρμιγχαμ και το Μάντσεστερ με 68%, αντίστοιχα, και 

το Λονδίνο με 72.8%. Στο Γράφημα 27 παρουσιάζονται τα περιφερειακά θηκογράμματα του 

δείκτη και σε κανένα γκρουπ δεν εντοπίζεται ακραία τιμή. Εκτός από τις πόλεις της βόρειας212 

Ευρώπης που η διάμεσος τους είναι η χαμηλότερη με 75.7%, στις υπόλοιπες τρείς ομάδες η 

διάμεσος του δείκτη κυμαίνεται μεταξύ 79.2% (ανατολικές πόλεις) και 80% (δυτικές πόλεις). 

 
211 Η μέση τιμή του δείκτη στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα είναι κατά 1.05 φορές υψηλότερη συγκριτικά με τον 

αντίστοιχο δείκτη για τα προάστια (A-F-CZ-REC-15). 
212 Το ενδοτεταρτημοριακό εύρος των βόρειων πόλεων είναι το υψηλότερο με IQR=6.8%. 
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Γράφημα 26 Αποτελέσματα Δείκτη A-F-C-REC-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη  

 

Γράφημα 27 Θηκογράμματα δείκτη A-F-C-REC-15 

 

Ο δείκτης A-F-C-GREEN-15 υπολογίζει την προσπελασιμότητα των χώρων πρασίνου στο 

επίπεδο της πόλης-πυρήνα και οι τιμές του φαίνονται στο Γράφημα 28. Η μέση213 τιμή του 

δείκτη είναι 70.1% και η τυπική απόκλιση είναι 42.2% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Το 

Μπάρι καταγράφει την υψηλότερη214 τιμή του δείκτη με 80.2% και ακολουθούν το Μάλμε με 

77.8%, η Λιουμπλιάνα και η Θεσσαλονίκη215 με 76.4%, αντίστοιχα. Αντίθετα, τα χαμηλότερα 

 
213 Η μέση τιμή του δείκτη στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα είναι κατά 1.01 φορές υψηλότερη συγκριτικά με τον 

αντίστοιχο δείκτη για τα προάστια (A-F-CZ-GREEN-15). 
214 Παρόλο που το Μπάρι εμφανίζει τη χαμηλότερη πυκνότητα χώρων πρασίνου (βλ. παραπάνω δείκτη P-F-C-

GREEN-15) από όλες τις μητροπόλεις που εξετάστηκαν, φαίνεται ότι η υψηλή συγκέντρωση του πληθυσμού και η 

υψηλή συνδεσιμότητα του οδικού του δικτύου συντελούν στη μεγιστοποίηση της προσπελασιμότητας των λιγοστών 

χώρων πρασίνου. 
215 Η Αθήνα βρίσκεται πολύ χαμηλότερα και συγκεκριμένα στην 26η θέση με 71.2%. 
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ποσοστά προσπελασιμότητας εμφανίζουν η Νίκαια με 58.5%, η Μασσαλία με 61% και το 

Μάντσεστερ με 61.2%. Στο Γράφημα 29 απεικονίζονται τα θηκογράμματα του δείκτη ανά 

γεωγραφική ομάδα και φαίνεται ότι η Νίκαια υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες 

νότιες πόλεις, αφού χαρακτηρίζεται ως χαμηλή ακραία τιμή. Επιπλέον, οι νότιες πόλεις 

παρουσιάσουν την υψηλότερη διάμεσο με 71.3%, ενώ τη χαμηλότερη εμφανίζουν οι πόλεις 

του βορρά με 69%. 

Γράφημα 28 Αποτελέσματα Δείκτη A-F-C-GREEN-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη  

 

Γράφημα 29 Θηκογράμματα δείκτη A-F-C-GREEN-15 

 

6.1.1.2 Δείκτες Πυλώνα CoZo-15  

Ο πυλώνας CoZo-15 αποτελείται από τους ίδιους θεματικούς απλούς δείκτες (n=12) με τον 

προηγούμενο πυλώνα CITY-15. Ωστόσο, το χωρικό επίπεδο ανάλυσης αυτών των δεικτών 
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είναι διαφορετικό και αφορά στο χωρικό επίπεδο της προαστιακής ζώνης (commuting zone) 

μίας ΛΑΖ. Αρχικά, στο Γράφημα 30 παρουσιάζονται οι τιμές του δείκτη P-D-CZ-FOOD-15 ο 

οποίος αξιολογεί την πυκνότητα των προσβάσιμων αγορών τροφίμων των προαστίων. 

Συνολικά, ο μέσος όρος του δείκτη είναι 8.85 και η τυπική απόκλιση είναι 9.03 (βλ. Παράρτημα 

Γ - Πίνακας Γ.11). Την υψηλότερη τιμή εμφανίζει η προαστιακή ζώνη του Μπάρι με περίπου 

43 σημεία αγορών τροφίμων και ακολουθούν η Σεβίλλη με 39 σημεία και η Βαρκελώνη με 29 

σημεία. Εντούτοις, την πιο χαμηλή τιμή καταγράφει η προαστιακή ζώνη της Σόφια με 0.08 

σημεία και ακολουθούν παραπάνω η Φιλιππούπολη με 0.17 σημεία και το Βουκουρέστι με 

0.35 σημεία. Στο Γράφημα 31 παρατηρούμε ότι το Μπάρι είναι υψηλή ακραία τιμή για τις 

πόλεις του νότου216, οι οποίες και έχουν την υψηλότερη διάμεση τιμή με 19.25 σημεία από όλες 

τις υπόλοιπες γεωγραφικές ομάδες πόλεων. Αντίθετα, τη χαμηλότερη διάμεσο παρουσιάζουν 

οι ανατολικές πόλεις με 1.88 σημεία.  

Γράφημα 30 Αποτελέσματα Δείκτη P-D-CZ-FOOD-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη  

 

 
216 Το ενδοτεταρτημοριακό εύρος των νότιων πόλεων είναι το υψηλότερο με IQR=14.3%. 
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Γράφημα 31 Θηκογράμματα δείκτη P-D-CZ-FOOD-15 

 

Ακολουθεί ο δείκτης P-D-CZ-SCHOOLS-15 ο οποίος μετρά την πυκνότητα των προσβάσιμων 

σχολείων στο επίπεδο της προαστιακής ζώνης και τα δεδομένα του φαίνονται στο Γράφημα 

32. Ο συνολικός μέσος όρος του δείκτη είναι τα 3.5 σχολεία και η τυπική απόκλιση είναι 2.16 

(βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Τα προάστια του Μπάρι παρουσιάζουν και σε αυτόν τον 

δείκτη την υψηλότερη τιμή με 11.7 σχολεία και ακολουθούν οι προαστιακές ζώνες της 

Βαρκελώνης και της Μαδρίτης με 8.3 και 8.1 σχολεία, αντίστοιχα. Αντίθετα, στα προάστια του 

Ζάγκρεμπ εντοπίζεται ο μικρότερος αριθμός προσβάσιμων σχολείων με τιμή 0.68 και 

ακολουθούν πιο ψηλά η Λιουμπλιάνα με 0.68 και το Βίλνιους με 0.96. Στο Γράφημα 33 

φαίνονται τα θηκογράμματα του δείκτη ανά γεωγραφική περιοχή και παρατηρούμε ότι τα 

προάστια των νότιων περιοχών σημειώνουν την υψηλότερη διάμεσο με 4.6 σχολεία και τη 

μεγαλύτερη διασπορά (IQR=3.5). Εντούτοις, οι προαστιακές ζώνες στις βόρειες περιοχές έχουν 

τη χαμηλότερη διάμεση τιμή με 2 σχολεία και τη χαμηλότερη διασπορά τιμών (IQR=0.7).  
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Γράφημα 32 Αποτελέσματα Δείκτη P-D-CZ-SCHOOLS-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη  

.  

Γράφημα 33 Θηκογράμματα δείκτη P-D-CZ-SCHOOLS-15 

 

Ο επόμενος δείκτης με κωδικό P-D-CZ-POP-15 υπολογίζει την πυκνότητα του προσπελάσιμου 

πληθυσμού στο επίπεδο της προαστιακής ζώνης και οι τιμές του παρουσιάζονται για όλες τις 

περιοχές στο Γράφημα 34. Η μέση τιμή του δείκτη υπολογίζεται ότι είναι 4.814 κάτοικοι και η 

τυπική απόκλιση είναι 2.775 κάτοικοι (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Την υψηλότερη τιμή 

σημειώνει ξανά η προαστιακή ζώνη του Μπάρι με 14.928 κατοίκους και ακολουθούν217 στη 

συνέχεια οι αντίστοιχες ζώνες της Σεβίλλης και της Μαδρίτης με 12.770 κατοίκους και 10.342 

κατοίκους, αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, τη χαμηλότερη τιμή εμφανίζει η προαστιακή 

 
217 Ενώ στις 10 υψηλότερες τιμές του δείκτη κυριαρχούν οι προαστιακές περιοχές της Νότιας Ευρώπης, η 

Θεσσαλονίκη (21η θέση) και η Αθήνα (26η θέση) έχουν χαμηλότερες τιμές, όπως 5.179 κατοίκους και 4.637 

κατοίκους, αντίστοιχα. 
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ζώνη του Μπορντώ με 1.308 κατοίκους και στη συνέχεια είναι η Τουλούζη με 1.748 κατοίκους 

και το Βρότσλαβ με 1.816 κατοίκους. Επιπλέον, στο Γράφημα 35 φαίνεται ότι οι προαστιακές 

ζώνες του νότου καταγράφουν την υψηλότερη διάμεση τιμή του δείκτη με 6.853 κατοίκους, 

ενώ στις ανατολικές αστικές περιοχές η διάμεσος είναι η χαμηλότερη και ίση με 3.325 

κατοίκους.  

Γράφημα 34 Αποτελέσματα Δείκτη P-D-CZ-POP-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη  

 

Γράφημα 35 Θηκογράμματα δείκτη P-D-CZ-POP-15 

 

Στο Γράφημα 36 παρουσιάζονται οι τιμές του δείκτη P-F-CZ-REST-15 ο οποίος αφορά στην 

πυκνότητα των προσβάσιμων καταστημάτων εστίασης στο επίπεδο της προαστιακής ζώνης. Ο 

συνολικός μέσος όρος του δείκτη είναι τα 13 σημεία εστίασης και η τυπική απόκλιση είναι τα 

13 σημεία (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ. 11). Τα προάστια της Βαρκελώνης και της Σεβίλλης 

καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη με 51 σημεία εστίασης και ακολουθούν το 
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Μπιλμπάο με 48 και η Μαδρίτη με 43. Αντίθετα, στις χαμηλότερες τιμές του δείκτη κυριαρχούν 

οι ανατολικές περιοχές της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η μικρότερη τιμή του δείκτη εμφανίζεται 

στην προαστιακή ζώνη της Φιλιππούπολης με 0.06 και ακολουθεί πιο ψηλά η Σόφια με 0.12 

και το Βουκουρέστι με 0.16. Επίσης, τιμές κάτω από 1 καταγράφουν το Ζάγκρεμπ και το 

Βίλνιους με 0.41 και 0.75 σημεία, αντίστοιχα. Από το Γράφημα 37 ξεχωρίζουν οι προαστιακές 

ζώνες του Λουξεμβούργου (23 σημεία) και της Πράγας (10 σημεία) καθώς αποτελούν υψηλές 

ακραίες τιμές για τις δυτικές και ανατολικές μητροπολιτικές περιοχές, αντίστοιχα. Επίσης, από 

τα θηκογράμματα που φαίνονται στο Γράφημα 37 προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη διάμεση τιμή 

εμφανίζει η ομάδα των προαστιακών ζωνών του νότου με 20 σημεία και ακολουθούν οι δυτικές 

περιοχές με 8.9 σημεία, οι βόρειες με 8.7 σημεία και οι ανατολικές με μόλις 1.5 σημεία. 

Επιπλέον, η διασπορά των τιμών του δείκτη στις νότιες περιοχές είναι σημαντική, αφού το 

ενδοτεταρτημοριακό εύρος (IQR) είναι το υψηλότερο και ίσο με 27. Αντίθετα, το χαμηλότερο 

IQR του δείκτη εμφανίζεται στις ανατολικές περιοχές με τιμή 3. 

 

 

 

Γράφημα 36 Αποτελέσματα Δείκτη P-D-CZ-REST-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη  
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Γράφημα 37 Θηκογράμματα δείκτη P-D-CZ-REST-15 

 

Το Γράφημα 38 παρουσιάζει τα στοιχεία του δείκτη P-F-CZ-REC-15 ο οποίος αναφέρεται στην 

πυκνότητα των προσβάσιμων δραστηριοτήτων αναψυχής στο επίπεδο της προαστιακής ζώνης. 

Συνολικά, η μέση τιμή του δείκτη είναι τα 0.85 σημεία και η τυπική απόκλιση είναι τα 0.65 

σημεία (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ. 11). Την υψηλότερη τιμή καταγράφουν τα προάστια 

του Τάλλιν με 3 σημεία αναψυχής και ακολουθούν η Μπρατισλάβα με 2.91 σημεία και η 

Νίκαια με 2.41. Αντίθετα, η χαμηλότερη τιμή παρατηρείται στη Σόφια η οποία εμφανίζει 0.03 

σημεία και ακολουθούν αμέσως μετά το Βουκουρέστι με 0.04 σημεία και το Ζάγκρεμπ με 0.06 

σημεία. Επιπλέον, ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι 41 από τις 59 μητροπόλεις 

(69%) έχουν τιμή μικρότερη από τη μονάδα, γεγονός που υποδηλώνει την πολύ μικρή 

πυκνότητα δραστηριοτήτων αναψυχής και πολιτισμού στον προαστιακό χώρο. Επίσης, από τα 

θηκογράμματα στο Γράφημα 39 ξεχωρίζει στην ομάδα των δυτικών περιοχών η υψηλή ακραία 

τιμή της Νίκαιας (2.41 σημεία), όπως επίσης και στις βόρειες και στις ανατολικές περιοχές 

όπου ξεχωρίζουν ως θετικά ακραίες τιμές το Τάλλιν, η Ρίγα (1.21 σημεία) και η Μπρατισλάβα 

(2.91). Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι νότιες περιοχές έχουν την υψηλότερη διάμεσο με 

0.9 σημεία και οι ανατολικές περιοχές τη χαμηλότερη με 0.46 σημεία. 



Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

241 

 

Γράφημα 38 Αποτελέσματα Δείκτη P-F-CZ-REC-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη  

 

Γράφημα 39 Θηκογράμματα δείκτη P-F-CZ-REC-15 

 

Στο Γράφημα 40 παρουσιάζονται τα δεδομένα του δείκτη P-F-CZ-GREEN-15 ο οποίος 

υπολογίζει την πυκνότητα των προσβάσιμων χώρων πρασίνου στο επίπεδο της προαστιακής 

ζώνης. Η μέση τιμή του δείκτη είναι 0.196 και η τυπική απόκλιση είναι 0.14 (βλ. Παράρτημα 

Γ - Πίνακας Γ. 11). Την υψηλότερη τιμή εμφανίζει η Στοκχόλμη με 0.59 χώρους πρασίνου και 

ακολουθούν το Γκέντεμποργκ με 0.58 και το Τάλλιν με 0.49. Από την άλλη πλευρά, τη 

χαμηλότερη τιμή παρουσιάζει η Ρίγα με 0.007 και ακολουθεί πιο ψηλά το Ληντς με 0.01 και 

το Μπάρι με 0.02. Από τα θηκογράμματα που απεικονίζονται στο Γράφημα 41 παρατηρούμε 

να ξεχωρίζουν στην ομάδα των δυτικών μητροπόλεων οι υψηλές και ακραίες τιμές των 

προαστίων της Νίκαιας (0.475 σημεία) και του Μπορντώ (0.463 σημεία), ενώ η γενική εικόνα 

δείχνει ότι οι βόρειες μητροπόλεις έχουν καλύτερες επιδόσεις στους προαστιακούς χώρους 
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πρασίνου αφού η διάμεσος της ομάδας αυτής είναι η υψηλότερη και ίση με 0.211 σημεία. 

Αντίθετα, τη χαμηλότερη διάμεσο σημειώνει η ομάδα των μητροπόλεων του νότου με τιμή 

0.118. 

Γράφημα 40 Αποτελέσματα Δείκτη P-F-CZ-GREEN-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη  

 

Γράφημα 41 Θηκογράμματα δείκτη P-F-CZ-GREEN-15 

 

Εν συνεχεία, στο Γράφημα 42 απεικονίζονται τα δεδομένα του δείκτη A-D-CZ-FOOD-15 ο 

οποίος υπολογίζει την προσπελασιμότητα των αγορών τροφίμων στο επίπεδο της προαστιακής 

ζώνης. Η μέση τιμή του δείκτη είναι 83.1% και η τυπική απόκλιση 5.22% (βλ. Παράρτημα Γ - 

Πίνακας Γ. 11). Τα προάστια του Μπιλμπάο σημειώνουν την υψηλότερη τιμή με 92.6% και 

ακολουθούν η Βαλένθια με 92.2% και το Μπάρι με 91.4%. Αντίθετα, τη χαμηλότερη τιμή 

εμφανίζει το Μπέρμιγχαμ με 68.6% και ακολουθεί το Ληντς με 73.2% και το Δουβλίνο με 

73.3%. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό αποτελεί και το γεγονός ότι οκτώ από τις δέκα 
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χαμηλότερες τιμές παρατηρούνται σε βόρειες πόλεις και ειδικότερα στη Μεγάλη Βρετανία. Η 

χαμηλή επίδοση των βόρειων μητροπόλεων στις τιμές του δείκτη φαίνεται και από τα 

θηκογράμματα στο Γράφημα 43, αφού η συγκεκριμένη ομάδα έχει τη χαμηλότερη διάμεσο με 

77.5%. Αντίθετα, την υψηλότερη διάμεση τιμή καταγράφουν οι νότιες218 μητροπόλεις με 

84.3%. 

Γράφημα 42 Αποτελέσματα Δείκτη A-D-CZ-FOOD-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη  

 

Γράφημα 43 Θηκογράμματα δείκτη A-D-CZ-FOOD-15 

 

Στο Γράφημα 44 φαίνονται οι τιμές του δείκτη A-D-CZ-POP-15 για την προσπελασιμότητα 

του πληθυσμού στο επίπεδο της προαστιακής ζώνης. Η μέση τιμή του δείκτη είναι 82.5% και 

η τυπική απόκλιση είναι 5.1% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ. 11). Την υψηλότερη τιμή 

 
218 Αξίζει να σημειωθεί ότι η Θεσσαλονίκη με 75.8% έχει τη χαμηλότερη επίδοση από τις περιοχές της Νότιας 

Ευρώπης. 
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σημειώνει η Βαλένθια με 92.5% και ακολουθούν παρακάτω το Μπάρι με 91.1% και το Μπρνο 

με 90.4%. Αντίθετα, τη χαμηλότερη τιμή σημειώνει η προαστιακή ζώνη του Ληντς με 68.9% 

και πιο ψηλά βρίσκεται το Δουβλίνο με 70% και η Γλασκώβη με 72%. Ενδιαφέρον έχει στα 

δεδομένα αυτά και το γεγονός ότι εννιά από τις δέκα χαμηλότερες τιμές του δείκτη (<77.9%) 

εμφανίζονται πάλι σε προαστιακές ζώνες βόρειων μητροπόλεων και ειδικά στη Μεγάλη 

Βρετανία. Ακόμη, παρατηρώντας τα θηκογράμματα στο Γράφημα 45 προκύπτει ότι οι 

ανατολικές μητροπόλεις τα πηγαίνουν καλύτερα ως ομάδα καθώς η διάμεση τιμή τους είναι η 

υψηλότερη με 85.2%. Αντίθετα, οι βόρειες πόλεις, όπως είναι αναμενόμενο, έχουν τη 

χαμηλότερη διάμεση τιμή με 76%. Επίσης, είναι αξιοσημείωτη και η επίδοση της προαστιακής 

ζώνης του Στρασβούργου η οποία αποτελεί υψηλή ακραία τιμή για την ομάδα των δυτικών 

μητροπόλεων. 

Γράφημα 44 Αποτελέσματα Δείκτη A-D-CZ-POP-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη  
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Γράφημα 45 Θηκογράμματα δείκτη A-D-CZ-POP-15 

 

Το Γράφημα 46 παρουσιάζει τα δεδομένα του δείκτη A-D-CZ-SCHOOL-15 ο οποίος αξιολογεί 

την προσπελασιμότητα των σχολείων στο επίπεδο της προαστιακής ζώνης. Η μέση τιμή του 

δείκτη είναι 82.8% και η τυπική απόκλιση είναι 5.42% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ. 11). Τα 

προάστια της Βαλένθια έχουν και σε αυτό το δείκτη την υψηλότερη τιμή με 94.2% και 

ακολουθεί στη συνέχεια το Μπρνο με 90.3% και η Σόφια με 90.2%. Αντίθετα, τη χαμηλότερη 

τιμή του δείκτη καταγράφει το Ληντς με 69.4% και πιο ψηλά ακολουθούν το Δουβλίνο με 

69.5% και το Μπέρμιγχαμ με 71.2%. Επισημαίνεται ξανά ότι εννιά από τις δέκα χαμηλότερες 

τιμές του δείκτη εντοπίζονται στα προάστια μητροπόλεων από τη βόρεια Ευρώπη και ειδικά 

τη Μεγάλη Βρετανία. Στα θηκογράμματα που φαίνονται στο Γράφημα 47 ξεχωρίζει μεταξύ 

των δυτικών μητροπόλεων η υψηλή ακραία τιμή της προαστιακής ζώνης του Στρασβούργου 

με ποσοστό 89.6%. Ακόμη, η ομάδα των προαστιακών περιοχών από το νότο σημειώνει τη 

μεγαλύτερη διάμεση τιμή με 85%, ενώ αντιθέτως τη χαμηλότερη διάμεσο έχουν οι βόρειες 

περιοχές με τιμή 74.9%. 
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Γράφημα 46 Αποτελέσματα Δείκτη A-D-CZ-SCHOOL-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη  

 

Γράφημα 47 Θηκογράμματα δείκτη A-D-CZ-SCHOOL-15 

 

Το Γράφημα 48 δείχνει τα δεδομένα του δείκτη A-F-CZ-REST-15 ο οποίος μετρά την 

προσπελασιμότητα των καταστημάτων εστίασης στο επίπεδο της προαστιακής ζώνης. Η μέση 

τιμή του δείκτη είναι 83.2% και η τυπική απόκλιση είναι 5.5% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ. 

11). Η Φιλιππούπολη εμφανίζει την υψηλότερη τιμή προσπελασιμότητας με 92.8%, παρόλο 

που στον δείκτη πυκνότητας για τα καταστήματα εστίασης (P-D-CZ-REST-15) η 

Φιλιππούπολη (0.06) είχε τη χαμηλότερη τιμή. Τη δεύτερη υψηλότερη τιμή σημειώνει το 

Στρασβούργο με 91.1% και ακολουθεί στη συνέχεια το Μπρνο με 91.1%. Αντίθετα, τη 

χαμηλότερη τιμή προσπελασιμότητας έχουν τα προάστια του Μπέρμιγχαμ με 68.2% και πιο 

ψηλά βρίσκεται το Βουκουρέστι με 71.8% και το Ληντς με 72.3%. Επισημαίνεται, ότι και σε 

αυτό τον δείκτη προσπελασιμότητας οι εννιά από τις δέκα προαστιακές περιοχές με τις 
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χαμηλότερες τιμές εμφανίζονται πάλι στη βόρεια Ευρώπη και ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία, 

ενώ έξι από τις δέκα υψηλότερες τιμές του δείκτη εμφανίζονται σε προαστιακές περιοχές του 

νότου. Επιπρόσθετα, στα θηκογράμματα που παρουσιάζονται στο Γράφημα 49 διακρίνεται η 

προαστιακή ζώνη του Στρασβούργου για την υψηλή ακραία τιμή της μεταξύ των περιοχών από 

τη δυτική Ευρώπη, ενώ τα προάστια του Βουκουρεστίου ξεχωρίζουν στις ανατολικές 

μητροπόλεις ως χαμηλή ακραία τιμή. Τέλος, την υψηλότερη διάμεσο έχουν οι δυτικές περιοχές 

με τιμή 85% και τη χαμηλότερη οι βόρειες αστικές περιοχές με τιμή 76.5%. 

Γράφημα 48 Αποτελέσματα Δείκτη A-F-CZ-REST-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη  

 

Γράφημα 49 Θηκογράμματα δείκτη A-F-CZ-REST-15 

 

Στο Γράφημα 50 παρουσιάζονται τα δεδομένα του δείκτη A-F-CZ-REC-15 ο οποίος αξιολογεί 

την προσπελασιμότητα των δραστηριοτήτων αναψυχής στο επίπεδο της προαστιακής ζώνης. 

Η μέση τιμή του του δείκτη είναι 82.3% και η τυπική απόκλιση είναι 7.7% (βλ. Παράρτημα Γ 
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- Πίνακας Γ. 11). Την υψηλότερη τιμή καταγράφει ξανά η Φιλιππούπολη με 99.9% και στη 

συνέχεια ακολουθεί η προαστιακή ζώνη της Βαλένθια με 96.2% και του Μπιλμπάο με 93.7%. 

Αντίθετα, τη χαμηλότερη τιμή εμφανίζουν τα προάστια του Μπέρμιγχαμ με ποσοστό 54.1% 

και ακολουθούν το Γκέντεμποργκ με 65.4% και το Βουκουρέστι με 69.4%. Στα θηκογράμματα 

του δείκτη που παρουσιάζονται στο Γράφημα 51 ξεχωρίζει στην ομάδα των βόρειων περιοχών 

η πολύ χαμηλή και ακραία τιμή της προαστιακής ζώνης του Μπέρμιγχαμ. Επίσης, φαίνεται ότι 

η διάμεση τιμή του δείκτη είναι υψηλότερη στις δυτικές πόλεις με 84.6% και ακολουθούν οι 

ανατολικές με 84.56%, οι Νότιες με 83.4% και οι Βόρειες με 74.2%.  

Γράφημα 50 Αποτελέσματα Δείκτη A-F-CZ-REC-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη  

 

Γράφημα 51 Θηκογράμματα δείκτη A-F-CZ-REC-15 

 

Στο Γράφημα 52 φαίνονται οι τιμές του δείκτη A-F-CZ-GREEN-15 ο οποίος εξετάζει την 

προσπελασιμότητα των χώρων πρασίνου στο επίπεδο της προαστιακής ζώνης. Η μέση τιμή του 
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δείκτη είναι 70.7% και η τυπική απόκλιση είναι 6% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ. 11). Την 

υψηλότερη τιμή καταγράφει η Σεβίλλη με 86% και πιο κάτω ακολουθεί η Μαδρίτη με 83.3% 

και η Μάλαγα με 80%. Αντίθετα, τη χαμηλότερη τιμή εμφανίζει η προαστιακή ζώνη της 

Μπολόνια με 60% και ακολουθούν το Δουβλίνο με 61.9% και η Νίκαια με 62%. Από τα 

περιφερειακά θηκογράμματα του δείκτη που φαίνονται στο Γράφημα 53 παρατηρούμε να 

ξεχωρίζει στις βόρειες μητροπόλεις το Μάλμε ως υψηλή ακραία τιμή με 78.6%, όπως επίσης 

και οι ανατολικές μητροπόλεις ως ομάδα καθώς παρουσιάζουν την υψηλότερη διάμεσο με 

ποσοστό 75%. Αντίθετα, η χαμηλότερη διάμεσος καταγράφεται στις βόρειες περιοχές με 

ποσοστό 67%.  

Γράφημα 52 Αποτελέσματα Δείκτη A-F-CZ-GREEN-15 (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη  

 

Γράφημα 53 Θηκογράμματα δείκτη A-F-CZ-GREEN-15 
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6.1.2 Απλοί δείκτες συνθετικού υπό-δείκτη WALK-MOB 

6.1.2.1 Δείκτες Πυλώνα TRANSIT 

Ο πυλώνας TRANSIT δομείται από πέντε απλούς δείκτες που αφορούν χαρακτηριστικά 

ελκυστικότητας του συστήματος των ΜΜΜ. Όλα τα δεδομένα των απλών δεικτών του 

συγκεκριμένου πυλώνα παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ και στον Πίνακα Γ.4. 

Αρχικά, στο Γράφημα 54 παρουσιάζονται τα δεδομένα του δείκτη219 PT_ACCESS, ο οποίος 

υπολογίζει την προσπελασιμότητα του πληθυσμού (ΛΑΖ) με τη χρήση ΜΜΜ σε χρόνο 45 

λεπτά (12 χλμ.). Η μέση τιμή του δείκτη είναι 75% και η τυπική απόκλιση είναι 31.8% (βλ. 

Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Το Λονδίνο καταγράφει την υψηλότερη τιμή με 192% και 

ακολουθούν η Βιέννη με 120% και η Βουδαπέστη με 117%. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι επτά 

πρώτες μητροπόλεις εμφανίζουν ιδιαίτερα αποτελεσματικά και ταχύτατα συστήματα220 ΜΜΜ 

αφού ο δείκτης είναι υψηλότερος από 100% και ως εκ τούτου η προσπελασιμότητα πληθυσμού 

είναι μεγαλύτερη από το αναμενόμενο. Αντίθετα, τη χαμηλότερη επίδοση εμφανίζει η 

μητροπολιτική περιοχή του Μιλάνου με 15% και ακολουθούν παραπάνω η Λιλ με 16%, το 

Μπέρμιγχαμ με 18% και η Αθήνα με 22%. Από τα περιφερειακά θηκογράμματα του δείκτη 

που φαίνονται στο Γράφημα 55 εντοπίζονται τρείς πόλεις με υψηλά ακραίες τιμές, όπως η 

Βιέννη στην ομάδα των δυτικών μητροπόλεων, το Λονδίνο στην ομάδα των βόρειων περιοχών 

και η Βουδαπέστη στην ομάδα των ανατολικών περιοχών. Αντίθετα, ξεχωρίζει και η χαμηλή 

ακραία τιμή της Λιλ (15.9%) στην ομάδα των δυτικών μητροπόλεων. Τέλος, επισημαίνεται ότι 

οι ανατολικές πόλεις έχουν την υψηλότερη διάμεσο με 91% και πολύ μικρή διασπορά τιμών 

(IQR=9.3%), γεγονός που εύκολα δικαιολογεί και την ταυτότητά τους ως πόλεις των ΜΜΜ 

(Newman and Kenworthy, 2015). Αντίθετα, η χαμηλότερη διάμεση τιμή καταγράφεται στις 

βόρειες περιοχές με 69.8%. 

 
219 Επισημαίνεται ότι 12 από τις 59 μητροπολιτικές περιοχές (20%) παρουσιάζουν έλλειψη δεδομένων στον δείκτη 

PT_ACCESS 
220 Η ταχύτητα κίνησης των ΜΜΜ του δείκτη μπορεί να επηρεάζεται ανά περίπτωση από την ύπαρξη μετρό, BRT, 

τραμ, λεωφορειολωρίδων και μειωμένου κυκλοφοριακού κορεσμού. 
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Γράφημα 54 Αποτελέσματα Δείκτη PT_ACCESS (Πηγή: ITF, 2019) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

Γράφημα 55 Θηκογράμματα δείκτη PT_ACCESS

 

Στο Γράφημα 56 παρουσιάζονται τα δεδομένα του δείκτη221 TRIPS-WEEK ο οποίος 

υπολογίζει τη μέση τιμή του συνολικού αριθμού των ημερήσιων δρομολογίων ΜΜΜ ανά 

στάση (core city) σε μία τυπική εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας. Η μέση τιμή του δείκτη είναι 

τα 293 δρομολόγια και η τυπική απόκλιση είναι 146, και (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). 

Την υψηλότερη μέση τιμή καταγράφει το Παρίσι με περίπου 777 δρομολόγια και ακολουθούν 

η Πράγα με 737, το Λουξεμβούργο με 650 και το Λονδίνο με 550. Αντίθετα, τη χαμηλότερη 

τιμή σημειώνει το Ληντς με 105 και ακολουθούν πιο ψηλά η Νίκαια με 107 και η Μασσαλία 

με 137. Στα θηκογράμματα που φαίνονται στο Γράφημα 57 εντοπίζονται υψηλές ακραίες τιμές 

και στις τέσσερις γεωγραφικές ομάδες πόλεων. Ειδικότερα, στις δυτικές πόλεις ξεχωρίζουν οι 

 
221 Η Σόφια και το Μπάρι παρουσιάζουν έλλειψη δεδομένων. 
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πολύ υψηλές τιμές στο Παρίσι αλλά και στο Λουξεμβούργο. Στις νότιες περιοχές ξεχωρίζει η 

υψηλή τιμή στη Μαδρίτη. Στις βόρειες πόλεις θετικές ακραίες τιμές είναι το Λονδίνο και το 

Γκέντεμποργκ, ενώ στις ανατολικές πόλεις υψηλή ακραία τιμή είναι η Πράγα. Ακόμη, τη 

μεγαλύτερη διάμεση τιμή του δείκτη καταγράφει η ομάδα των ανατολικών πόλεων με 355 

δρομολόγια, ενώ τη χαμηλότερη εμφανίζουν οι δυτικές πόλεις με 210 δρομολόγια.  

Γράφημα 56 Μέσος όρος ημερήσιου αριθμού δρομολογίων ΜΜΜ πόλης (core city) ανά στάση σε εργάσιμη ημέρα 

(Πηγή: Ιδία επεξεργασία) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 
Γράφημα 57 Θηκογράμματα δείκτη TRIPS-WEEK 

 

Στο Γράφημα 58 εμφανίζονται τα αποτελέσματα του δείκτη222 TRIPS-WEEKEND ο οποίος 

υπολογίζει τη μέση τιμή του συνολικού αριθμού των ημερήσιων δρομολογίων ΜΜΜ ανά 

στάση (core city) σε μία τυπική μη εργάσιμη ημέρα (π.χ. Κυριακή). Η μέση τιμή του δείκτη 

 
222 Η Σόφια και το Μπάρι παρουσιάζουν έλλειψη δεδομένων. 
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είναι χαμηλότερη από εκείνη του προηγούμενου δείκτη TRIPS-WEEK (κατά -37%) και 

συγκεκριμένα έχει τιμή τα 173 δρομολόγια, ενώ η τυπική του απόκλιση είναι 98 (βλ. 

Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Η Πράγα παρουσιάζει την υψηλότερη επίδοση στα δρομολόγια 

τις μη εργάσιμες ημέρες με τιμή 449 και ακολουθούν στη συνέχεια το Παρίσι με 411, το 

Βουκουρέστι με 410, το Μπιλμπάο με 361 και το Λονδίνο με 350. Από την άλλη πλευρά, τη 

χαμηλότερη τιμή εμφανίζει πάλι το Ληντς με 44 δρομολόγια και πιο ψηλά ακολουθούν η 

Νίκαια και η Μασσαλία με 45. Στα θηκογράμματα του δείκτη που φαίνονται στο Γράφημα 59 

ξεχωρίζουν τέσσερεις περιοχές με υψηλά ακραίες τιμές. Ειδικότερα, στις νότιες πόλεις ακραία 

τιμή αποτελεί το Μπιλμπάο, στις βόρειες περιοχές ακραία τιμή είναι το Λονδίνο και στις 

ανατολικές πόλεις ακραία τιμή είναι η Πράγα και το Βουκουρέστι. Ακόμη, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η διάμεση τιμή των ανατολικών πόλεων είναι και πάλι η υψηλότερη με 230 

δρομολόγια, ενώ η χαμηλότερη είναι στις δυτικές περιοχές με 86 δρομολόγια. 

Γράφημα 58 Μέσος όρος ημερήσιου αριθμού δρομολογίων ΜΜΜ πόλης (core city) ανά στάση σε μη εργάσιμη ημέρα 

(Πηγή: Ιδία επεξεργασία) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 
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Γράφημα 59 Θηκογράμματα δείκτη TRIPS-WEEKEND 

 

Στο Γράφημα 60 παρουσιάζονται τα δεδομένα του δείκτη223 PT_SATISF ο οποίος μετρά το 

ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει πολύ ικανοποιημένο ή μάλλον ικανοποιημένο από τη 

δημόσια συγκοινωνία της πόλης. Η μέση τιμή του δείκτη είναι 76.1% και η τυπική απόκλιση 

είναι 14.9% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Η Ζυρίχη εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό 

ικανοποίησης με 96.7% και ακολουθούν η Βιέννη (95.4%) και το Ρότερνταμ (92.4%). 

Αντίθετα, η χαμηλότερη ικανοποίηση από τα ΜΜΜ εμφανίζεται στο Παλέρμο με ποσοστό 

21.8% και ακολουθούν πιο ψηλά η Ρώμη με 26.1% και το Βουκουρέστι με 53.5%. Επίσης, από 

τα θηκογράμματα του δείκτη στο Γράφημα 61 εντοπίζονται δύο χαμηλά ακραίες τιμές στην 

ομάδα των νότιων πόλεων και συγκεκριμένα στο Παλέρμο και στη Ρώμη. Παρατηρούμε, 

ακόμη, ότι η ικανοποίηση από τα ΜΜΜ είναι υψηλότερη στις δυτικές πόλεις (διάμεσος ομάδας 

ίση με 84.1%), ενώ στις νότιες περιοχές είναι η χαμηλότερη (διάμεσος ομάδας ίση με 73.6%). 

 
223 Οι 18 από τις 59 μητροπολιτικές περιοχές (30%) παρουσιάζουν έλλειψη δεδομένων στο συγκεκριμένο δείκτη. 
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Γράφημα 60 % πληθυσμού που δηλώνει πολύ ικανοποιημένο ή μάλλον ικανοποιημένο από τη δημόσια συγκοινωνία 

(Πηγή: Dijkstra et al., 2020) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

Γράφημα 61 Θηκογράμματα δείκτη PT_SATISF 

 

Το Γράφημα 62 απεικονίζει τα δεδομένα του δείκτη PT_AFFORD ο οποίος μετρά την 

αναλογία του κόστους ενός κανονικού μηνιαίου εισιτηρίου ΜΜΜ προς το μέσο μηνιαίο 

εισόδημα της πόλης. Η μέση τιμή του δείκτη είναι 3% και η τυπική απόκλιση είναι 1.2% (βλ. 

Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Την υψηλότερη τιμή του δείκτη εμφανίζει η Ρίγα με 6.2% και 

ακολουθούν παρακάτω το Ζάγκρεμπ και το Δουβλίνο με 5.8%. Εντούτοις, στο Τάλλιν και στο 

Λουξεμβούργο, όπου η χρήση της αστικής συγκοινωνίας είναι δωρεάν η τιμή του δείκτη είναι 

μηδενική. Επίσης, η Ζυρίχη έχει την τρίτη χαμηλότερη τιμή του δείκτη με 1.3% και πιο ψηλά 

ακολουθεί η Νίκαια με 1.6% και η Πράγα με 1.8%. Στα θηκογράμματα του δείκτη που 

απεικονίζονται στο Γράφημα 63 εντοπίζονται δύο υψηλές και χαμηλές ακραίες τιμές. 
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Ειδικότερα, το Ζάγκρεμπ και η Ρίγα έχουν από τις υψηλότερες αναλογίες στις ομάδες των 

νότιων και βόρειων πόλεων αντίστοιχα, ενώ το Τάλλιν και το Λουξεμβούργο αντιπροσωπεύουν 

τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη μεταξύ των βόρειων και δυτικών πόλεων, αντίστοιχα. Βέβαια, 

την υψηλότερη διάμεση τιμή παρουσιάζει η ομάδα των βόρειων πόλεων με τιμή 3.3%, ενώ τη 

χαμηλότερη διάμεσο εμφανίζει το γκρουπ των δυτικών περιοχών με 2.5%. 

Γράφημα 62 Αναλογία κόστους μηνιαίου εισιτηρίου ΜΜΜ προς το μέσο εισόδημα (Πηγή: Ιδία επεξεργασία & 

numbeo.com) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

Γράφημα 63 Θηκογράμματα δείκτη PT_AFFORD

 

6.1.2.2 Δείκτες Πυλώνα SAFETY 

Ο πυλώνας SAFETY αποτελείται από τέσσερις συνολικά απλούς δείκτες και τα δεδομένα τους 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ και στον Πίνακα Γ.7. Αρχικά, στο Γράφημα 64 

απεικονίζονται τα δεδομένα του δείκτη SAF_ACCIDENTS, ο οποίος μετρά τον μέσο όρο του 
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ετήσιου αριθμού νεκρών από τροχαία ατυχήματα ανά 10.000 κατοίκους τη δεκαετία 2010-

2019. Η μέση τιμή του δείκτη είναι 0.41 και η τυπική απόκλιση είναι 0.19 (βλ. Παράρτημα Γ - 

Πίνακας Γ.11). Η Φιλιππούπολη εμφανίζει την υψηλότερη τιμή με 0.92 νεκρούς ανά 10.000 

κατοίκους και ακολουθούν το Ζάγκρεμπ με 0.84, η Βαρσοβία με 0.78 και η Θεσσαλονίκη με 

0.73. Εντούτοις, τη χαμηλότερη τιμή εμφανίζει η Βιέννη με μόλις 0.11 νεκρούς ανά 10.000 

κατοίκους και ακολουθούν το Μάλμε με τιμή 0.12 και το Μπιλμπάο με 0.15. Στα περιφερειακά 

θηκογράμματα που φαίνονται στο Γράφημα 65 καταγράφονται τρείς υψηλά ακραίες τιμές, 

όπως το Βίλνιους (0.63) και η Ρίγα (0.58) στην ομάδα των βόρειων πόλεων και η Φιλιππούπολη 

στην ομάδα των ανατολικών πόλεων. Επίσης, φαίνεται ότι οι ανατολικές αστικές περιοχές 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα οδικής ασφάλειας καθώς η διάμεση τιμή της ομάδας 

τους είναι η υψηλότερη με τιμή 0.58, ενώ στις βόρειες πόλεις η διάμεσος είναι η χαμηλότερη 

και έχει τιμή 0.27. 

Γράφημα 64 Ετήσιος αριθμός νεκρών από τροχαία ατυχήματα ανά 10.000 κατοίκους – μ.ο δεκαετίας 2010-2019 

(Πηγή: EUROSTAT) 

Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 
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Γράφημα 65 Θηκογράμματα δείκτη SAF_ACCIDENTS 

 

Η επόμενη μεταβλητή SAF_URBAN αφορά στις τιμές του δείκτη αισθήματος ασφάλειας που 

παρέχει η εταιρεία Numbeo.com για το 2020 και οι οποίες παρουσιάζονται στο Γράφημα 66. 

Η μέση τιμή αυτού του δείκτη είναι 61.5% και η τυπική απόκλιση είναι 11.4% (βλ. Παράρτημα 

Γ - Πίνακας Γ.11). H Ζυρίχη σημειώνει την υψηλότερη τιμή με 83.6% και ακολουθούν πιο 

κάτω η Λιουμπλιάνα με 78.6% και το Ζάγκρεμπ με 77.8%. Αντίθετα, τη μικρότερη τιμή 

καταγράφει το Μπέρμιγχαμ με 41.2% και ακολουθούν πιο ψηλά το Μονπελιέ με 41.4% και η 

Μασσαλία με 41.6%. Από τα θηκογράμματα που παρουσιάζονται στο Γράφημα 67 ξεχωρίζει 

η χαμηλή ακραία τιμή της Σόφια (58.3%) στην ομάδα των πόλεων από την ανατολική Ευρώπη, 

ενώ ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η χαμηλή διάμεση τιμή της ομάδας των βόρειων 

πόλεων με τιμή 55.52% αλλά και η πολύ υψηλή διάμεσος των ανατολικών πόλεων με τιμή 

73.8%.  
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Γράφημα 66 Δείκτης αισθήματος ασφάλειας (Πηγή: Numbeo.com)  
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

Γράφημα 67 Θηκογράμματα δείκτη SAF_URBAN 

 

Ο επόμενος δείκτης224 SAF_TRANSIT μετρά το ποσοστό του πληθυσμού της πόλης που 

θεωρεί τα ΜΜΜ ασφαλή και οι τιμές του φαίνονται στο Γράφημα 68. Η μέση τιμή του είναι 

81.2% και η τυπική απόκλιση είναι 11.3% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Παρατηρούμε 

ξανά η Ζυρίχη να εμφανίζει την υψηλότερη τιμή με 92.7% και να ακολουθούν στη συνέχεια η 

Λιουμπλιάνα με 92.4% και το Όσλο με 92%. Αντίθετα, τη χαμηλότερη τιμή καταγράφει η 

Ρώμη με 41.3% και ακολουθούν πιο ψηλά το Παλέρμο με 47% και το Τορίνο με 69.4%. Στα 

θηκογράμματα του δείκτη που παρουσιάζονται στο Γράφημα 69 διακρίνεται η χαμηλή ακραία 

τιμή της Ρώμης στο γκρουπ των νότιων αστικών περιοχών, ενώ η ομάδα των βόρειων πόλεων 

 
224 Σημειώνεται ότι 18 από τις 59 μητροπολιτικές περιοχές (30%) εμφανίζουν έλλειψη δεδομένων σε αυτόν τον 

δείκτη. 
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ξεχωρίζει για την υψηλότερη διάμεση τιμή με 86.8%. Οι υπόλοιπες ομάδες σημειώνουν 

διάμεσο η οποία κυμαίνεται μεταξύ 82% (νότιες πόλεις) και 82.4% (ανατολικές πόλεις). 

Γράφημα 68 Δείκτης αισθήματος ασφάλειας στα ΜΜΜ (Πηγή: Dijkstra et al., 2020) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

Γράφημα 69 Θηκογράμματα δείκτη SAF_TRANSIT 

 

6.1.2.3 Δείκτες Πυλώνα COMFORT 

Ο πυλώνας COMFORT βασίζεται σε δέκα συνολικά απλούς δείκτες (Παράρτημα Γ και στον 

Πίνακα Γ.9) μικρής κλίμακας που αφορούν στην άνεση της οδικής υποδομής και το τοπικό 

περιβάλλον κίνησης των πεζών. Αρχικά, στο Γράφημα 70 φαίνονται τα αποτελέσματα του 

δείκτη C1_1 ο οποίος μετρά το ποσοστό των διαβάσεων πεζών του κέντρου της πόλης που 

υπάρχει φωτεινός σηματοδότης για τους πεζούς. Η μέση τιμή του δείκτη είναι 29% και η τυπική 

απόκλιση είναι 17% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Η Βαρκελώνη καταγράφει το 

υψηλότερο ποσοστό με 96% και ακολουθούν παρακάτω το Μπιλμπάο με 63% και το Όσλο με 
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58%. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώνονται στο Παλέρμο (2%), το Μονπελιέ (4%) 

και τη Φιλιππούπολη (5%). Στο Γράφημα 71 φαίνονται τα περιφερειακά θηκογράμματα του 

δείκτη και συγκεκριμένα στις νότιες πόλεις εντοπίζονται τρείς υψηλές ακραίες τιμές, όπως η 

Βαρκελώνη, το Μπιλμπάο και το Ζάγκρεμπ (57%). Επίσης, υψηλότερη διάμεση τιμή έχει η 

ομάδα των βόρειων πόλεων με 33%, ενώ τη χαμηλότερη διάμεσο έχουν οι ανατολικές πόλεις 

με 21%. 

Γράφημα 70 Δείκτης ποσοστού διαβάσεων πεζών με φωτεινό σηματοδότη για πεζούς (Πηγή: Bartzokas-Tsiompras 

et al., 2021) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

Γράφημα 71 Θηκογράμματα δείκτη C1_1 

 

Το Γράφημα 72 απεικονίζει τα αποτελέσματα του δείκτη C1_2 ο οποίος μετρά το ποσοστό των 

διαβάσεων πεζών του κέντρου πόλης οι οποίες έχουν κατασκευασμένες ράμπες ΑμεΑ. Η μέση 

τιμή του δείκτη είναι 80% και η τυπική απόκλιση είναι 19% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). 
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Το κέντρο της Βαρκελώνης εμφανίζει την υψηλότερη τιμή με 100% και ακολουθεί στη 

συνέχεια το Μάλμε με 98% και το Παρίσι και η Βιέννη με 97%. Αντίθετα, τη χαμηλότερη τιμή 

σημειώνει το Παλέρμο με 8% και πιο ψηλά ακολουθούν η Φιλιππούπολη με 28% και η Αθήνα 

με 35%. Επίσης, στα θηκογράμματα που παρουσιάζονται στο Γράφημα 73 διακρίνονται δύο 

χαμηλές ακραίες τιμές, όπως η επίδοση του Παλέρμο στην ομάδα των νότιων πόλεων και η 

επίδοση του Βίλνιους (56%) στην ομάδα των βόρειων πόλεων. Επισημαίνεται, ακόμη, ότι την 

υψηλότερη διάμεση τιμή εμφανίζει η ομάδα των δυτικών πόλεων με 90% και τη χαμηλότερη 

η ομάδα των νότιων πόλεων με 80%. 

Γράφημα 72 Δείκτης ποσοστού διαβάσεων πεζών με ράμπες (Πηγή: Bartzokas-Tsiompras et al., 2021) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

   

Γράφημα 73 Θηκογράμματα δείκτη C1_2 
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Το Γράφημα 74 δείχνει τα αποτελέσματα του δείκτη C1_3 ο οποίος μετρά το ποσοστό των 

διαβάσεων πεζών του κέντρου της πόλης που υπάρχει λευκή διαγράμμιση (zebra crossing). Η 

μέση τιμή του δείκτη είναι 60% και η τυπική απόκλιση είναι 24% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας 

Γ.11). Το Ζάγκρεμπ καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό με 99% και ακολουθούν στη συνέχεια 

η Βαρκελώνη με 98% και το Μπιλμπάο και το Παρίσι με 97%, αντίστοιχα. Από την άλλη 

πλευρά, τη χαμηλότερη τιμή έχει η Αθήνα με 14% και πιο ψηλά ακολουθούν το Παλέρμο με 

15% και το Μπέρμιγχαμ με 17%. Επίσης, στα θηκογράμματα του δείκτη στο Γράφημα 75 

ξεχωρίζουν στην ομάδα των βόρειων πόλεων δύο υψηλές ακραίες τιμές, όπως το Όσλο και η 

Στοκχόλμη (80%), όπως και η υψηλή διάμεση τιμή της ομάδας των δυτικών πόλεων με 69%. 

Αντίθετα, υπολογίζεται ότι τη χαμηλότερη διάμεσο έχει η ομάδα των βόρειων πόλεων με 40%. 

Γράφημα 74 Δείκτης ποσοστού διαβάσεων πεζών με λευκή διαγράμμιση (Πηγή: Bartzokas-Tsiompras et al., 2021)  
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

Γράφημα 75 Θηκογράμματα δείκτη C1_3 
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Ο δείκτης S1 μετρά το ποσοστό των πλευρών ΟΤ του κέντρου που κυριαρχούν οι χρήσεις του 

εμπορίου ή/και της εστίασης (βλ. Γράφημα 76). Η μέση τιμή του δείκτη είναι 37% και η τυπική 

απόκλιση είναι 12% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Η Βαρκελώνη σημειώνει το 

υψηλότερο ποσοστό με 85% και ακολουθούν παρακάτω το Μπιλμπάο με 77% και η Ζυρίχη με 

64%. Αντίθετα, τη χαμηλότερη τιμή εμφανίζει το κέντρο του Μπέρμιγχαμ με μόλις 7% και 

ακολουθούν πιο ψηλά το Λονδίνο με 21% και η Λιουμπλιάνα, το Βίλνιους, το Παλέρμο, και 

το Βουκουρέστι με 22%, αντίστοιχα. Από τα θηκογράμματα του δείκτη στο Γράφημα 77 

εντοπίζονται δύο υψηλές ακραίες τιμές στην ομάδα των νότιων πόλεων, όπως η Βαρκελώνη 

και το Μπιλμπάο. Ξεχωρίζει επίσης και η υψηλή διάμεση τιμή της ομάδας των δυτικών πόλεων 

με 43% αλλά και η χαμηλή διάμεσος των βόρειων πόλεων με 29%.  

Γράφημα 76 Δείκτης ποσοστού πλευρών OT που κυριαρχούν χρήσεις λιανικού εμπορίου ή/και εστίασης (Πηγή: 

Bartzokas-Tsiompras et al., 2021) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 
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Γράφημα 77 Θηκογράμματα δείκτη S1 

 

Το Γράφημα 78 δείχνει τα δεδομένα του δείκτη S2 ο οποίος μετρά το ποσοστό των πλευρών 

ΟΤ του κέντρου που υπάρχει πρόσβαση σε πάρκο ή πλατεία. Η μέση τιμή είναι 15% και η 

τυπική απόκλιση είναι 5% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Το υψηλότερο ποσοστό 

εμφανίζει το Όσλο με 29% και ακολουθούν στη συνέχεια το Λουξεμβούργο με 28% και το 

Βρότσλαβ με 26%. Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφει το Μπέρμιγχαμ με 6% και 

ακολουθεί πιο ψηλά το Δουβλίνο και η Γλασκώβη με 7%, αντίστοιχα. Από τα θηκογράμματα 

του δείκτη στο Γράφημα 79 εντοπίζονται δύο υψηλές ακραίες τιμές στην ομάδα των δυτικών 

πόλεων, όπως το Λουξεμβούργο και το Ρότερνταμ (23%). Σημαντικό είναι επίσης και το 

γεγονός ότι οι ανατολικές πόλεις έχουν την υψηλότερη διάμεση τιμή (17%), ενώ τη 

χαμηλότερη διάμεσο εμφανίζουν οι δυτικές με 13%. 
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Γράφημα 78 Δείκτης % πλευρών ΟΤ με πρόσβαση σε πλατεία/πάρκο εστίασης ανά κέντρο πόλης (Πηγή: Bartzokas-

Tsiompras et al., 2021) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

Γράφημα 79 Θηκογράμματα δείκτη S2 

 

Τα δεδομένα του δείκτη S9 παρουσιάζονται στο Γράφημα 80 και περιγράφουν το ποσοστό των 

πλευρών ΟΤ του κέντρου που υπάρχει κατασκευασμένο πεζοδρόμιο. Η μέση τιμή του δείκτη 

είναι 93.8% και η τυπική απόκλιση είναι 9.9% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Η 

Βαρκελώνη καταγράφει την υψηλότερη τιμή του δείκτη με 99.9% και στη συνέχεια 

ακολουθούν το Τορίνο με 99.7% και η Μαδρίτη και το Μπιλμπάο με 99.6%, αντίστοιχα. 

Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό εμφανίζει το Παλέρμο με 59.3% και ακολουθούν στη 

συνέχεια με μεγάλη διαφορά η Ρώμη με 80.5% και το Βίλνιους με 87%. Από τα θηκογράμματα 

του δείκτη που φαίνονται στο Γράφημα 81 προκύπτουν επίσης τρείς χαμηλά ακραίες τιμές, 

όπως το Παλέρμο και η Ρώμη στις νότιες πόλεις και η Φιλιππούπολη (88%) στις ανατολικές 
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πόλεις. Επιπλέον, οι δυτικές πόλεις καταγράφουν την υψηλότερη διάμεση τιμή με 97.9%, ενώ 

τη χαμηλότερη διάμεσο εμφανίζει η ομάδα των ανατολικών πόλεων με 96.2%. 

Γράφημα 80 Δείκτης ποσοστού πλευρών ΟΤ που υπάρχει κατασκευασμένο πεζοδρόμιο ανά κέντρο πόλης (Πηγή: 

Bartzokas-Tsiompras et al., 2021)  
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

Γράφημα 81 Θηκογράμματα δείκτη S9 

 

Στο Γράφημα 82 φαίνονται τα στοιχεία του δείκτη S10 ο οποίος υπολογίζει το ποσοστό των 

πεζοδρομίων του κέντρου που βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Η μέση τιμή του δείκτη για 

είναι 70% και η τυπική απόκλιση είναι 21% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Την 

υψηλότερη τιμή εμφανίζει το Μπιλμπάο με 99% και ακολουθούν η Ζυρίχη με 98% και το 

Άμστερνταμ, η Βαρκελώνη και το Μάλμε με 96%, αντίστοιχα. Αντίθετα, το χαμηλότερο 

ποσοστό καταγράφει το Παλέρμο με 26% και πιο πάνω βρίσκονται στη συνέχεια η 

Φιλιππούπολη με 27% και το Βίλνιους με 34%. Στα θηκογράμματα του δείκτη στο Γράφημα 
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83 παρατηρούμε ότι την υψηλότερη διάμεσο έχουν οι δυτικές πόλεις με 86%, ενώ τη 

χαμηλότερη καταγράφουν οι νότιες πόλεις με 63%.  

Γράφημα 82 Δείκτης ποσοστού πλευρών οικοδομικών τετραγώνων που υπάρχει κατασκευασμένο πεζοδρόμιο σε 

καλή κατάσταση ανά κέντρο πόλης (Πηγή: Bartzokas-Tsiompras et al., 2021) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

Γράφημα 83 Θηκογράμματα δείκτη S10 

 

Στο Γράφημα 84 παρουσιάζονται οι τιμές του δείκτη S13 ο οποίος μετρά το ποσοστό των 

πλευρών ΟΤ του κέντρου που έχουν κατασκευασμένο φαρδύ πεζοδρόμιο (το πλάτος τους 

υποστηρίζει την ταυτόχρονη κίνηση τουλάχιστον τριών ατόμων). Η μέση τιμή είναι 53% και η 

τυπική απόκλιση είναι 17% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Η Βαρκελώνη σημειώνει το 

υψηλότερο ποσοστό με 98% και ακολουθούν το Μπιλμπάο με 92% και η Ζυρίχη με 86%. 

Αντίθετα, τη χαμηλότερη τιμή εμφανίζει η Φιλιππούπολη με 24% και ακολουθούν πιο ψηλά 

το Βουκουρέστι με 27% και το Παλέρμο με 31%. Επιπλέον, παρατηρώντας τα θηκογράμματα 
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του δείκτη στο Γράφημα 85 εντοπίζονται δύο υψηλές ακραίες τιμές στην ομάδα των νότιων 

πόλεων, όπως η Βαρκελώνη και το Μπιλμπάο. Βέβαια, η υψηλότερη διάμεση τιμή του δείκτη 

εμφανίζεται στην ομάδα των βόρειων πόλεων με 59% και η χαμηλότερη στις νότιες πόλεις με 

43%. 

Γράφημα 84 Δείκτης ποσοστού πλευρών ΟΤ που υπάρχει κατασκευασμένο και φαρδύ πεζοδρόμιο (Πηγή: Bartzokas-

Tsiompras et al., 2021)  
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

Γράφημα 85 Θηκογράμματα δείκτη S13 

 

Στο Γράφημα 86 παρουσιάζονται οι τιμές του δείκτη S4 ο οποίος μετρά το ποσοστό των 

πλευρών ΟΤ του κέντρου που υπάρχει διαθέσιμο τουλάχιστον ένα δημόσιο κάθισμα. Η μέση 

τιμή του δείκτη είναι 17 και η τυπική απόκλιση είναι 7% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). 

Την υψηλότερη τιμή εμφανίζει το Μπιλμπάο με 39% και ακολουθούν το Όσλο με 35% και η 

Κοπεγχάγη με 32%. Αντίθετα, τη χαμηλότερη τιμή σημειώνει το Δουβλίνο με 4% και 

ακολουθούν πιο ψηλά η Ρώμη, το Μονπελιέ και η Μασσαλία με 7%, αντίστοιχα. Στα 
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θηκογράμματα του δείκτη στο Γράφημα 87 εντοπίζεται μια θετική ακραία τιμή στην ομάδα 

των νότιων πόλεων και συγκεκριμένα στο Μπιλμπάο. Ακόμη, παρατηρούμε ότι τη χαμηλότερη 

διάμεσο έχει η ομάδα του νότου με 13%, ενώ η διάμεσος στις υπόλοιπες ομάδες είναι μεταξύ 

15% και 16% (Ανατολικές πόλεις). 

Γράφημα 86 Δείκτης ποσοστού πλευρών ΟΤ που υπάρχει τουλάχιστον ένα δημόσιο καθιστικό (Πηγή: Bartzokas-

Tsiompras et al., 2021)  
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

Γράφημα 87 Θηκογράμματα δείκτη S4 

 

Στο Γράφημα 88 φαίνονται οι τιμές του δείκτη S5 αναφορικά με το ποσοστό των πλευρών ΟΤ 

του κέντρου πόλης που υπάρχει έντονος δημόσιος φωτισμός. Η μέση τιμή του δείκτη είναι 30% 

και η τυπική απόκλιση είναι 10% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Την υψηλότερη τιμή 

εμφανίζει η Βαρκελώνη με 59% και ακολουθούν η Στοκχόλμη με 56% και το Όσλο με 51%. 

Αντίθετα, η Φιλιππούπολη σημειώνει το χαμηλότερο ποσοστό με 15% και ακολουθούν στη 
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συνέχεια το Μπάρι με 16% και η Αθήνα με 18. Από τα θηκογράμματα του δείκτη στο Γράφημα 

89 ξεχωρίζουν: α) το Παρίσι για την υψηλή ακραία τιμή του στην ομάδα των δυτικών περιοχών, 

β) οι δυτικές πόλεις για την υψηλότερη διάμεσο με 29%, και γ) οι ανατολικές πόλεις για τη 

χαμηλότερη διάμεσο με 22%.  

Γράφημα 88 Δείκτης ποσοστού πλευρών ΟΤ που υπάρχει έντονος δημόσιος φωτισμός (Πηγή: Bartzokas-Tsiompras 

et al., 2021) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

Γράφημα 89 Θηκογράμματα δείκτη S5 

 

Στο Γράφημα 90 εμφανίζονται οι τιμές του δείκτη S6 σχετικά με το ποσοστό των πλευρών ΟΤ 

του κέντρου στις οποίες τα κτήρια βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Η μέση τιμή του δείκτη 

είναι 62% και η τυπική απόκλιση είναι 21% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Την 

υψηλότερη τιμή παρουσιάζει το κέντρο του Ρότερνταμ με 96% και ακολουθούν στη συνέχεια 

η Ζυρίχη με 96% και το Μάλμε με 95%. Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό εμφανίζει η 
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Φιλιππούπολη με 17% και ακολουθούν πιο ψηλά η Σόφια με 21% και το Ζάγκρεμπ με 28%. 

Από τα θηκογράμματα του δείκτη στο Γράφημα 91 ξεχωρίζουν: α) το Βίλνιους για τη χαμηλή 

ακραία τιμή του στην ομάδα των βόρειων πόλεων, β) οι βόρειες πόλεις για την υψηλότερη 

διάμεσο με 77.5%, και γ) οι ανατολικές πόλεις για τη χαμηλότερη διάμεσο με 46%.  

Γράφημα 90 Δείκτης ποσοστού πλευρών ΟΤ που όλα τα κτήρια βρίσκονται σε καλή κατάσταση (Πηγή: Bartzokas-

Tsiompras et al., 2021) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

Γράφημα 91 Θηκογράμματα δείκτη S6 

 

Στο Γράφημα 92 παρουσιάζονται τα δεδομένα του δείκτη S7 ο οποίος μετρά το ποσοστό των 

πλευρών ΟΤ του κέντρου χωρίς γκράφιτι. Η μέση τιμή του δείκτη είναι 63% και η τυπική 

απόκλιση είναι 22% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζει η 

Νίκαια με 99% και ακολουθούν το Λονδίνο με 97% και το Λουξεμβούργο με 96%. Αντίθετα, 

το χαμηλότερο ποσοστό σημειώνει η Σόφια με 24% και ακολουθούν πιο ψηλά το Ζάγκρεμπ με 
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25%, η Μπολόνια και η Αθήνα με 28%, αντίστοιχα. Στα θηκογράμματα που φαίνονται στο 

Γράφημα 93 διακρίνονται δύο χαμηλές ακραίες τιμές όπως το ποσοστό της Μασσαλίας (40%) 

στις δυτικές πόλεις και της Σόφια στις ανατολικές πόλεις. Ακόμη, η ομάδα των βόρειων πόλεων 

εμφανίζει την υψηλότερη διάμεσο με 84%, ενώ οι νότιες πόλεις καταγράφουν τη χαμηλότερη 

διάμεσο με 45%. 

Γράφημα 92 Δείκτης ποσοστού πλευρών ΟΤ χωρίς γκράφιτι (Πηγή: Bartzokas-Tsiompras et al., 2021) 
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

Γράφημα 93 Θηκογράμματα δείκτη S7 

 

6.1.2.4 Δείκτες Πυλώνα PLEASURE 

Ο πυλώνας PLEASURE περιλαμβάνει τέσσερις συνολικά απλούς δείκτες για την ήπια 

κυκλοφορία και τα δεδομένα τους παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ και στον 

Πίνακα Γ.8. Αρχικά, στο Γράφημα 94 φαίνονται τα δεδομένα του δείκτη CC_PED_STR ο 
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οποίος μετρά το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε ακτίνα 100 μ. από πεζόδρομο και αφορά 

το χωρικό επίπεδο της πόλης-πυρήνα (core city). Η μέση τιμή του δείκτη είναι 44% και η 

τυπική απόκλιση είναι 12% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Το υψηλότερο ποσοστό 

εμφανίζει το Μάλμε με 75% και ακολουθούν το Μπιλμπάο με 72% και το Γκέντεμποργκ με 

71%. Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό σημειώνει το Παλέρμο με 17% και ακολουθούν πιο 

ψηλά η Νίκαια με 22%, το Βουκουρέστι και η Μασσαλία με 25%, αντίστοιχα. Από τα 

θηκογράμματα του δείκτη στο Γράφημα 95 ξεχωρίζει μία υψηλή και μία χαμηλή ακραία τιμή. 

Ειδικότερα, το Βρότσλαβ διακρίνεται για την υψηλή τιμή του συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

ανατολικές πόλεις, ενώ το Παλέρμο ξεχωρίζει για την ιδιαίτερα χαμηλή τιμή του σε σχέση με 

τις υπόλοιπες νότιες πόλεις. Επισημαίνεται, ακόμη, ότι οι πόλεις του νότου καταγράφουν ως 

ομάδα την υψηλότερη διάμεση τιμή με 46%, ενώ τη χαμηλότερη διάμεσο εμφανίζουν οι 

δυτικές πόλεις με τιμή 39%. 

Γράφημα 94 Δείκτης ποσοστό πληθυσμού πόλης-πυρήνα που κατοικεί σε απόσταση έως 100 μ. από πεζόδρομο  

(Πηγή: Ιδία επεξεργασία)  

Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 
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Γράφημα 95 Θηκογράμματα δείκτη CC_PED_STR 

 

Στο Γράφημα 96 φαίνονται τα δεδομένα του επόμενου δείκτη COZO_PED_STR ο οποίος και 

αυτός μετρά το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε ακτίνα 100 μ. από πεζόδρομο αλλά αυτήν 

τη φορά αφορά στο χωρικό επίπεδο της προαστιακής ζώνης (commuting zone). Η μέση τιμή 

του δείκτη είναι 23% και η τυπική απόκλιση είναι 10% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Το 

μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στην προαστιακή ζώνη του Μάλμε με 53% και 

ακολουθούν το Γκέντεμποργκ με 47% και η Ζυρίχη με 38%. Αντίθετα, τη χαμηλότερη τιμή 

εμφανίζει η προαστιακή ζώνη του Βουκουρεστίου με 4% και ακολουθούν πιο ψηλά η 

Φιλιππούπολη με 5% και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη με 6%, αντίστοιχα. Στα θηκογράμματα 

του δείκτη στο Γράφημα 97 παρατηρούμε ότι η ομάδα των προαστιακών περιοχών του νότου 

έχει την υψηλότερη διάμεση τιμή με 26%, ενώ τη χαμηλότερη διάμεσο εμφανίζουν οι 

ανατολικές περιοχές με 16%. 
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Γράφημα 96 Δείκτης ποσοστό πληθυσμού προαστιακής ζώνης  που κατοικεί σε απόσταση έως 100 μ. από πεζόδρομο 

(Πηγή: Ιδία επεξεργασία)  
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

Γράφημα 97 Θηκογράμματα δείκτη COZO_PED_STR 

 

Το Γράφημα 98 παρουσιάζει τις τιμές του δείκτη BIKELANES ο οποίος μετρά το ποσοστό του 

μήκους του οδικού δικτύου (ΛΑΖ) που υπάρχει ποδηλατολωρίδα. Η μέση τιμή του δείκτη είναι 

5% και η τυπική απόκλιση είναι 5% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Το Άμστερνταμ 

καταγράφει την υψηλότερη τιμή με 23% και ακολουθούν στη συνέχεια το Μάλμε με 22% και 

το Ρότερνταμ με 20%. Αντίθετα, τη χαμηλότερη τιμή εμφανίζει η Φιλιππούπολη με 0.4% και 

ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με 2% και το Παλέρμο με 4%. Από τα θηκογράμματα του δείκτη 

που φαίνονται στο Γράφημα 99 διακρίνονται τρείς πόλεις με υψηλά ακραίες τιμές στην ομάδα 

των δυτικών πόλεων, όπως το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ και η Αμβέρσα. Επίσης, οι δυτικές 
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πόλεις ως ομάδα έχουν την υψηλότερη διάμεσο (5%), ενώ τη χαμηλότερη διάμεσο 

παρουσιάζουν οι πόλεις από την ανατολική Ευρώπη (2%). 

Γράφημα 98 Δείκτης ποσοστού μήκους οδικού δικτύου (ΛΑΖ) που υπάρχει ποδηλατολωρίδα (Πηγή: 

openstreetmap.org & Ιδία επεξεργασία)  
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

Γράφημα 99 Θηκογράμματα δείκτη BIKELANES 

 

Στο Γράφημα 100 φαίνονται τα δεδομένα του δείκτη225 CONGESTION ο οποίος μετρά το 

ποσοστό του επιπλέον χρόνου μετακίνησης εξαιτίας του κυκλοφοριακού κορεσμού για μια 

διαδρομή με αυτοκίνητο 30 λεπτών (TomTom - Congestion Index 2019). H μέση τιμή του 

δείκτη είναι 31% και η τυπική απόκλιση είναι 8% (βλ. Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ.11). Την 

υψηλότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφει το Βουκουρέστι με 52% και ακολουθεί το 

 
225 Δύο πόλεις εμφανίζουν έλλειψη δεδομένων (Φιλιππούπολη & Ζάγκρεμπ). 
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Δουβλίνο με 48% και η Κρακοβία με 45%. Αντίθετα, τη μικρότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση 

καταγράφει το Μπιλμπάο με 13% και ακολουθούν το Μάλμε με 15% και το Γκέντεμποργκ με 

18%. Από τα θηκογράμματα του δείκτη που φαίνονται στο Γράφημα 101 εντοπίζεται μια 

υψηλή ακραία τιμή στο Δουβλίνο και στην ομάδα των βόρειων πόλεων. Ακόμη, την υψηλότερη 

διάμεσο παρουσιάζουν οι ανατολικές πόλεις με 38% και τη χαμηλότερη οι βόρειες και οι 

Νότιες πόλεις με 27%, αντίστοιχα. 

Γράφημα 100 Δείκτης Κυκλοφοριακής Συμφόρησης (Πηγή: TomTom Index 2019) 
Σημείωση: Ο μαύρος κύκλος οριοθετεί τη μέση τιμή του δείκτη 

 

Γράφημα 101 Θηκογράμματα δείκτη CONGESTION 
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6.2 Αποτελέσματα προ-επεξεργασίας απλών δεικτών 

6.2.1 Αναπλήρωση ελλειπόντων δεδομένων 

Το επόμενο βήμα μετά την επιλογή των αρχικών δεικτών και την αναζήτηση των στοιχείων 

τους ήταν η αναπλήρωση των τιμών στις περιπτώσεις όπου υπήρχε έλλειψη δεδομένων. 

Αναλυτικότερα, παρατηρήθηκε έλλειψη δεδομένων σε επτά δείκτες της κατηγορίας Walk-

MOB και σε τουλάχιστον 30 από τις 59 συνολικά μητροπόλεις. Στον Πίνακας 15 αναφέρονται 

τα ονόματα των δεικτών αλλά και ο αριθμός των περιοχών που έγινε η αναπλήρωση των τιμών 

τους, ενώ στο Γράφημα 102 απεικονίζονται όλες οι αστικές περιοχές με τουλάχιστον μια226 

ελλείπουσα τιμή. Στον Πίνακας 15 αναφέρονται οι έξι δείκτες στους οποίους εφαρμόστηκε ο 

αλγόριθμος Expectation-Maximisation (EM) και τα αποτελέσματα του κριτηρίου Little’s 

MCAR227 τα οποία δείχνουν ότι οι τιμές απουσιάζουν εντελώς τυχαία (σε όλες τις περιπτώσεις 

η στατιστική σημαντικότητα του κριτηρίου ήταν sig.>0.05 και επομένως δεν μπορεί να 

απορριφθεί η μηδενική υπόθεση). Στο Παράρτημα Γ και στους Πίνακες Γ.6, Γ.7 και Γ.8 

σημειώνονται τα αποτελέσματα όλων των τιμών που αναπληρώθηκαν.  

Πίνακας 15 Δείκτες στους οποίους έγινε αναπλήρωση ελλειπόντων τιμών  

Κωδικός Δείκτη Περιγραφή Δείκτη Μητροπόλεις με έλλειψη 

δεδομένων 

Μέθοδος 

Αναπλήρωσης 

Τιμών 

Αποτέλεσμα 

Little's 

MCAR test 

Αριθμός % επί του 

συνόλου των 

δεικτών 

 

TRIPS-WEEK Μέσος όρος 

ημερήσιου αριθμού 

δρομολογίων ΜΜΜ 

ανά στάση σε 

εργάσιμη ημέρα 

2 3% Αλγόριθμος 

ΕΜ 

Chi-Square = 

10,569, DF = 

14, Sig. = ,720 

TRIPS-WEEKEND Μέσος όρος 

ημερήσιου αριθμού 

δρομολογίων ΜΜΜ 

ανά στάση σε μη 

εργάσιμη ημέρα 

2 3% Αλγόριθμος 

ΕΜ 

PT_ACCESS Σταθμισμένος 

πληθυσμιακά 

προσπελάσιμος 

πληθυσμός ΛΑΖ με 

χρήση ΜΜΜ σε 

12 20% Αλγόριθμος 

ΕΜ 

 
226 Τέσσερις πόλεις είχαν ελλείπουσες τιμές μόνο σε έναν δείκτη, δεκατρείς πόλεις είχαν ελλείπουσες τιμές σε δύο 

δείκτες, πέντε πόλεις είχαν ελλείπουσες τιμές σε τρείς δείκτες, μία πόλη (Φιλιππούπολη) είχε ελλείπουσες τιμές σε 

τέσσερις δείκτες και ακόμη μία πόλη (Μπάρι) παρουσίασε έλλειψη δεδομένων σε πέντε δείκτες. 
227 Πρόκειται για ένα χ2 τεστ που εξετάζει αν τα ελλιπή δεδομένα εμφανίζουν εντελώς τυχαία κατανομή (Ηο). 
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χρόνο 45 λεπτών (12 

χλμ) 

PT_ SATISF % πληθυσμού που 

δηλώνει πολύ 

ικανοποιημένο ή 

μάλλον 

ικανοποιημένο από τη 

δημόσια συγκοινωνία 

18 30% Αλγόριθμος 

ΕΜ 

SAF_TRANSIT Δείκτης αισθήματος 

ασφάλειας στα ΜΜΜ 

18 30% Αλγόριθμος 

ΕΜ 

Chi-Square = 

1,795, DF = 2, 

Sig. = ,408 

CONGESTION Δείκτης 

Κυκλοφοριακού 

Κορεσμού 

2 3% Αλγόριθμος 

ΕΜ 

Chi-Square = 

4,638, DF = 3, 

Sig. = ,200 

SAF_ACCIDENTS Μ.Ο δεκαετίας 

ετήσιου αριθμού 

νεκρών από τροχαία 

ατυχήματα ανά 10.000 

κατοίκους 

8 14% Χρήση τιμών 

του 

αντίστοιχου 

δείκτη στο 

χωρικό 

επίπεδο 

NUTS-2 

- 

 

Γράφημα 102 Αριθμός και ποσοστό δεικτών ανά αστική περιοχή με τουλάχιστον μία ελλείπουσα τιμή 

 

6.2.2 Αντιστροφή δεικτών με αρνητική συνεισφορά 

Αντιστροφή των αρχικών τιμών έγινε σε τρείς απλούς δείκτες της κατηγορίας Walk-MOB, οι 

οποίοι εννοιολογικά έχουν αρνητική σχέση με την έννοια της περπατησιμότητας. 

Συγκεκριμένα, οι τρείς δείκτες αφορούν στα τροχαία ατυχήματα, την οικονομική προσιτότητα 

της δημόσιας συγκοινωνίας και τα επίπεδα κυκλοφοριακού κορεσμού (βλ. Πίνακας 16). Τα 

τελικά αποτελέσματα της αντιστροφής των τιμών παρουσιάζονται για όλες τις πόλεις στο 

Παράρτημα Γ και στον Πίνακα Γ.10.  
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Πίνακας 16 Αρχικοί δείκτες κατηγορίας Walk-MOB με αρνητική συμβολή στην ενίσχυση της περπατησιμότητας 

Κωδικός Δείκτη Όνομα Δείκτη 

SAF_ACCIDENTS 
Μέσος όρος (μ.ο) δεκαετίας ετήσιου αριθμού νεκρών από τροχαία 

ατυχήματα ανά 10.000 κατοίκους 

PT_AFFORD Αναλογία μηνιαίου εισιτηρίου ΜΜΜ προς μέσο μηνιαίο εισόδημα 

CONGESTION Δείκτης κυκλοφοριακής συμφόρησης 

6.2.3 Εξομάλυνση δεδομένων 

Στο επόμενο βήμα έγινε στατιστικός έλεγχος όλων των μεταβλητών του υποδείγματος έτσι 

ώστε να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις των δεικτών με ακραίες τιμές και να γίνει η 

εξομάλυνση τους. Ειδικότερα, όλα τα αρχικά μέτρα περιγραφικής στατιστικής που 

υπολογίστηκαν για κάθε δείκτη ξεχωριστά παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ και 

στους Πίνακες Γ.11 και Γ.12. Από την ανάλυση αυτή ταυτοποιήθηκαν πέντε δείκτες οι οποίοι 

είχαν συντελεστή |ασσυμετρίας|>2 (skewness) και |κύρτωσης|>3.5 (kurtosis). Στο παρακάτω 

Γράφημα 103 απεικονίζονται επίσης τα θηκογράμματα αυτών των δεικτών και οι ακραίες τιμές 

οι οποίες εξομαλύνθηκαν με βάση την τεχνική Winsorisation (Frey, 2018). Οι νέοι συντελεστές 

ασσυμετρίας και κύρτωσης των δεικτών που διορθώθηκαν παρουσιάζονται στον παρακάτω 

Πίνακας 17. 

Πίνακας 17 Μέτρα περιγραφικής στατιστικής δεικτών με ακραίες τιμές στην αρχική κατανομή τους 

  P-D-CZ-FOOD-15 PT_ACCESS PT_SATIF SAF_TRANSIT S9 

Ν=59 Αρχικά 

Δεδομένα 

Winsorized 

Δεδομένα 

Αρχικά 

Δεδομένα 

Winsorized 

Δεδομένα 

Αρχικά 

Δεδομένα 

Winsorized 

Δεδομένα 

Αρχικά 

Δεδομένα 

Winsorized 

Δεδομένα 

Αρχικά 

Δεδομένα 

Winsorized 

Δεδομένα 

Κυρτότητα 4,48 -0,14 3,78 0,41 7,64 0,01 4,09 -1,08 22,31 -0,09 

Ασσυμετρία 2,01 1,03 0,54 -0,66 -2,20 -0,11 -1,57 -0,26 -4,18 -0,91 

Εύρος 43,32 21,90 1,77 1,06 74,90 37,00 51,40 26,72 0,40 0,09 

Ελάχιστη 0,08 0,08 0,15 0,15 21,80 59,70 41,30 65,98 0,59 0,91 

Μέγιστη 43,40 21,98 1,92 1,20 96,70 96,70 92,70 92,70 1,00 1,00 
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Γράφημα 103 Θηκογράμματα δεικτών με ακραίες τιμές που εξομαλύνθηκαν 
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6.2.4 Κανονικοποίηση δεικτών με τη μέθοδο Min-Max  

Το επόμενο βήμα προετοιμασίας των δεδομένων περιλάμβανε την κανονικοποίηση όλων των 

τιμών των δεικτών με τη μέθοδο Min-Max και σύμφωνα με την (Εξίσωση 3). Με αυτή τη 

διαδικασία όλοι οι δείκτες απέκτησαν εύρος τιμών μεταξύ 0 και 1 ώστε στη συνέχεια να είναι 

δυνατή η συσσωμάτωση τους. Στο Παράρτημα Γ και στον Πίνακα Γ.13 φαίνονται ορισμένα 

βασικά μέτρα περιγραφικής στατιστικής των κανονικοποιημένων τιμών ανά δείκτη, όπως η 

μέση τιμή, η ασυμμετρία, η κυρτότητα, η διακύμανση, η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή. 

Επισημαίνεται, ότι οι μέσοι όροι των δεικτών πλέον κυμαίνονται μεταξύ 0.236 (BIKELANES) 

και 0.786 (C12) και η διακύμανση τους κυμαίνεται μεταξύ 0.028 (A-F-CZ-REC-15) και 0.096 

(P-D-CZ-FOOD-15). Παράλληλα, καμία κατανομή δεδομένων δεν εμφανίζει πλέον θόρυβο 

αφού η απόλυτη τιμή του συντελεστή ασσυμετρίας (skewness) είναι σε όλους τους δείκτες 

μικρότερη από 1.84 και η κυρτότητα (kurtosis) είναι χαμηλότερη από 3.35. Τέλος, η πλήρης 

λίστα όλων των κανονικοποιημένων τιμών για κάθε μητρόπολη και δείκτη ξεχωριστά 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ και στους πίνακες Γ.14 έως και Γ.19. 

6.3 Αποτελέσματα συντελεστών εξισορρόπησης 

Οι μεταβλητές οι οποίες έλαβαν χαμηλότερο συντελεστή (0.5) παρουσιάζονται στην παρακάτω 

Εικόνα 76. Επισημαίνεται, ότι στη συγκεκριμένη εφαρμογή οι συντελεστές αυτοί δεν 

αντιπροσωπεύουν τη σημαντικότητα των μεταβλητών αλλά δημιουργούν έναν μηχανισμό ο 

οποίος αποσκοπεί στη ρύθμιση των άνισων σχέσεων μεταξύ των στοιχείων του υποδείγματος 

που εμφανίζουν πολύ ισχυρούς συσχετισμούς. Αρχικά, σε επτά δείκτες της κατηγορίας 

METRO-15 ορίστηκε χαμηλότερος συντελεστής εξισορρόπησης και ίσος με 0.5 προκειμένου 

να εξασθενίσει η πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των δεικτών που αναφέρονται παρακάτω και 

των αντίστοιχων υπό-πυλώνων τους:  

i. Προσπελασιμότητα καταστημάτων εστίασης πόλης-πυρήνα (A-F-C-REST-15) 

και προαστιακής ζώνης (A-F-CZ-REST-15), αντίστοιχα,  

ii. Πυκνότητα προσβάσιμων καταστημάτων εστίασης πόλης-πυρήνα (P-F-C-REST-

15) και προαστιακής ζώνης (P-F-CZ-REST-15), αντίστοιχα,  

iii. Πυκνότητα προσβάσιμων δραστηριοτήτων αναψυχής πόλης-πυρήνα (P-F-C-

REC-15),  

iv. Πυκνότητα προσβάσιμου πληθυσμού προαστιακής ζώνης (P-D-CZ-POP-15) και 

τέλος 

v. Πυκνότητα προσβάσιμων αγορών τροφίμων προαστιακής ζώνης (P-D-CZ-

FOOD-15).  
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Εικόνα 76 Επισήμανση μεταβλητών ΣΔΠ με χαμηλότερο συντελεστή εξισορρόπησης (0.5) 

 

Αντίστοιχα, χαμηλότερο συντελεστή (0.5) έλαβαν και τέσσερις υπό-πυλώνες του υποδείγματος 

οι οποίοι είναι οι εξής: 

i. Προσπελασιμότητα δραστηριοτήτων καθημερινότητας πόλης-πυρήνα (ACC-

DAILY-C-15) και προαστιακής ζώνης (ACC-DAILY-CZ-15), αντίστοιχα, 

ii. Προσπελασιμότητα πληθυσμού με χρήση ΜΜΜ σε 45 λεπτά (12 χλμ.) 

(PT_ACCESS), και  

iii. Χαρακτηριστικά πεζοδρομίων (SIDEWALKS).  

Τέλος, μικρότερος συντελεστής εξισορρόπησης (0.5) αποδόθηκε και στους πυλώνες 

PLEASURE, SAFETY και COMFORT. Αντίθετα, όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές όλων των 

επιπέδων του υποδείγματος είχαν ως συντελεστή τη μονάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Ερευνητικά αποτελέσματα εφαρμογής ΣΔΠ. 

7.1 Αποτελέσματα κατάρτισης υπό-πυλώνων 

7.1.1 Υπό-πυλώνες κατηγορίας METRO-15 

Στην παρούσα ενότητα θα γίνει περιγραφή της συνολικής εικόνας που προκύπτει από τους υπό-

πυλώνες που καταρτίστηκαν. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι βαθμολογίες όλων 

των μητροπόλεων παρουσιάζονται για καθέναν από τους οκτώ υπό-πυλώνες της κατηγορίας 

ΜΕΤRO-15 στο Παράρτημα Γ και στον Πίνακα Γ.20. Αρχικά, ο Πίνακας 18 δείχνει ορισμένα 

μέτρα περιγραφικής στατιστικής των αποτελεσμάτων των σχετικών υπό-πυλώνων. Ειδικότερα, 

συγκρίνοντας τις διάμεσες τιμές παρατηρούμε ότι οι μητροπόλεις τείνουν να έχουν υψηλότερες 

επιδόσεις στο θέμα της προσπελασιμότητας καθημερινών δραστηριοτήτων (15 λεπτά) οι 

οποίες βρίσκονται εντός της πόλης-πυρήνα (διάμεσος ACC-DAILY-C-15=0.75). Αντίθετα, η 

περισσότερο προβληματική κατάσταση που δυσκολεύει αρκετές περιοχές παρατηρείται στον 

υπό-πυλώνα για την πυκνότητα των δραστηριοτήτων καθημερινότητας που βρίσκονται στις 

προαστιακές περιοχές (διάμεσος PROX-DAILY-CZ-15 =0.21). Επίσης, καταγράφεται και η 

τάση ευκολότερης ανάπτυξης των ζητημάτων που σχετίζονται με τα θέματα της 

προσπελασιμότητας συγκριτικά με τα θέματα που αφορούν στην πυκνότητα των προορισμών. 

Ενδιαφέρον στοιχείο ακόμη αποτελεί και το γεγονός ότι όλες οι διάμεσες τιμές των υπό-

πυλώνων που αφορούν στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα είναι πάντα μεγαλύτερες σε σχέση με 

τις διαμέσους των υπό-πυλώνων των προαστίων. 

Πίνακας 18 Μέτρα περιγραφικής στατιστικής υπό-πυλώνων κατηγορίας METRO-15 

Υπό-Πυλώνας Μέσος όρος Διάμεσος Τυπική 

Απόκλιση 

Εύρος IQR 

ACC-DAILY-C-15 0.70 0.75 0.22 0.99 0.20 

ACC-DAILY-CZ-15  0.57 0.59 0.21 0.93 0.22 

ACC-FREE-C-15 0.59 0.64 0.16 0.79 0.18 

ACC-FREE-CZ-15 0.53 0.54 0.16 0.79 0.17 

PROX-DAILY-C-15 0.30 0.24 0.20 0.93 0.26 

PROX-DAILY-CZ-15 0.28 0.21 0.21 0.97 0.24 

PROX-FREE-C-15 0.27 0.26 0.13 0.57 0.20 

PROX-FREE-CZ-15 0.28 0.26 0.14 0.67 0.17 

Από τα θηκογράμματα που απεικονίζονται στο Γράφημα 104 βλέπουμε ότι σε τέσσερις από 

τους οκτώ υπό-πυλώνες υπάρχουν θετικές και ακραίες τιμές. Συγκεκριμένα, η Βαρκελώνη 

καταγράφεται ως θετική ακραία τιμή σε όλους τους υπό-πυλώνες πυκνότητας δραστηριοτήτων 

καθημερινότητας και ελεύθερου χρόνου (εκτός PROX-FREE-C-15). Τα προάστια του 

Μπιλμπάο και του Μπάρι ξεχωρίζουν στην πυκνότητα προορισμών ελεύθερου χρόνου και 
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καθημερινότητας, αντίστοιχα, και τα προάστια της Φιλιππούπολης διακρίνονται για την πολύ 

υψηλή επίδοσή τους στην προσπελασιμότητα δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου.  

Γράφημα 104 Θηκογράμματα αποτελεσμάτων υπό-πυλώνων κατηγορίας METRO-15 

 

Αντίθετα, σε όλους τους υπό-πυλώνες προσπελασιμότητας φαίνεται να κυριαρχούν οι ακραία 

χαμηλές και προβληματικές επιδόσεις των Αγγλοσαξονικών αστικών περιοχών. Το 

Μπέρμιγχαμ εμφανίζει χαμηλές ακραίες τιμές στην προσπελασιμότητα και των δύο 

κατηγοριών δραστηριοτήτων που εξετάστηκαν τόσο στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα όσο και 

στα προάστια. Το Μάντσεστερ εμφανίζει χαμηλές ακραίες τιμές μόνο στους υπό-πυλώνες 

προσπελασιμότητας οι οποίοι αφορούν την πόλη-πυρήνα. Το Ληντς αντιμετωπίζει παρόμοια 

με το Μάντσεστερ ζητήματα αλλά εμφανίζει χαμηλή ακραία επίδοση και στην 

προσπελασιμότητα δραστηριοτήτων καθημερινότητας στα προάστια. Επιπλέον, πόλεις όπως 

το Λονδίνο, το Δουβλίνο και η Λισαβόνα αποτελούν αρνητικές ακραίες τιμές στην 

προσπελασιμότητα προορισμών καθημερινότητας στο επίπεδο της πόλης-πυρήνα. Μάλιστα, 

το Δουβλίνο καταγράφει αντίστοιχη αρνητική ακραία επίδοση και στην προαστιακή του ζώνη.  
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7.1.2 Υπό-πυλώνες κατηγορίας Walk-MOB 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των δεκατεσσάρων υπό-πυλώνων 

της κατηγορίας Walk-MOB, ενώ οι αναλυτικές βαθμολογίες για κάθε μητρόπολη ξεχωριστά 

αναφέρονται στο Παράρτημα Γ και στον Πίνακα Γ.21. Παρατηρώντας τον Πίνακας 19 

προκύπτει ότι οι Ευρωπαϊκές μητροπόλεις εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις στα 

χαρακτηριστικά της υποδομής των πεζοδρομίων (διάμεσος SIDEWALKS=0.57), ενώ τη 

χαμηλότερη διάμεσο καταγράφουν στην ανάπτυξη εκτεταμένων δικτύων ποδηλάτου (διάμεσος 

BIKELANES=0.17). Στους υπό-πυλώνες της κατηγορίας για τα ΜΜΜ (TRANSIT) φαίνεται 

ότι μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στη συχνότητα των δρομολογίων (διάμεσος 

PT_FREQ=0.27), ενώ στους υπό-πυλώνες αναφορικά με την ασφάλεια των μετακινήσεων 

(SAFETY) βλέπουμε να υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για παρεμβάσεις που μειώνουν τα 

τροχαία δυστυχήματα (διάμεσος SAF_ACCIDENTS=0.19).  

Πίνακας 19 Μέτρα περιγραφικής στατιστικής υπό-πυλώνων κατηγορίας Walk-MOB 

Υπό-Πυλώνας Μέσος 

όρος 

Διάμεσος Τυπική 

Απόκλιση 

Εύρος IQR 

PT_FREQ 0.30 0.27 0.22 0.97 0.29 

PT_ACCESS* 0.47 0.49 0.27 1 0.26 

PT_SATISF* 0.46 0.45 0.24 1 0.20 

PT_AFFORD* 0.35 0.31 0.22 1 0.37 

SAF_CITY 0.52 0.51 0.25 1 0.37 

SAF_ACCIDENTS* 0.28 0.19 0.24 1 0.37 

BIKELANES* 0.24 0.17 0.23 1 0.19 

CONGESTION* 0.48 0.46 0.26 1 0.35 

PED_STR 0.42 0.39 0.19 0.94 0.22 

CROSSINGS 0.54 0.53 0.18 0.99 0.22 

SIDEWALKS 0.54 0.56 0.23 0.98 0.28 

STR_FURNITURE 0.35 0.31 0.20 0.84 0.29 

ACTIVE_USES 0.41 0.39 0.17 0.78 0.20 

AESTHETICS 0.55 0.51 0.25 0.94 0.41 

(*) ο υπό-πυλώνας αποτελείται από έναν μόνο δείκτη 

Από τα θηκογράμματα των υπό-πυλώνων που φαίνονται στο Γράφημα 105 σημειώνονται 

αρκετές ενδιαφέρουσες θετικές και αρνητικές ακραίες επιδόσεις. Πιο αναλυτικά, το 

Μπέρμιγχαμ εμφανίζει πολύ μικρή έμφαση στον υπό-πυλώνα ACTIVE-USES, αφού 

καταγράφει τα μικρότερα ποσοστά απ’ όλες τις υπόλοιπες μητροπόλεις στους δείκτες 

κυριαρχίας ισογείων με εμπορικές/ψυχαγωγικές δραστηριότητες (S1) και παρουσίας δημόσιων 

κοινόχρηστων χώρων (S2).  
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Γράφημα 105 Θηκογράμματα αποτελεσμάτων υπό-πυλώνων κατηγορίας Walk-MOB 

 

Το Παλέρμο επίσης έχει δώσει ελάχιστη προσοχή στην κατάλληλη διαμόρφωση των 

διασταυρώσεων και των διαβάσεων πεζών καθώς καταγράφει αρνητική ακραία επίδοση στον 

υπό-πυλώνα CROSSINGS. Αντίθετα, η Βαρκελώνη φαίνεται να έχει εστιάσει ιδιαίτερα στην 

ασφάλεια και την άνετη προσβασιμότητα στις διαβάσεις πεζών, αφού εμφανίζει θετική ακραία 

επίδοση στον υπό-πυλώνα CROSSINGS. Οι Σουηδικές πόλεις, Μάλμε και Γκέντεμποργκ, 

σημειώνουν πολύ υψηλές και ακραίες επιδόσεις στο υπό-πυλώνα PED_STR, αφού έχουν 

καταφέρει να συγκεντρώσουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους σε γειτονιές με υψηλό 

ποσοστό πεζοδρομημένων οδών. Αρκετές είναι επίσης και οι πόλεις που εμφανίζουν θετική 

ακραία επίδοση στον υπό-πυλώνα BIKELANES και οι οποίες επικεντρώνονται σημαντικά 

στην ανάπτυξη εκτεταμένων δικτύων κυκλοφορίας ποδηλάτων. Τέτοιες περιπτώσεις 

αποτελούν το Άμστερνταμ, το Μάλμε, το Ρότερνταμ, η Στοκχόλμη, η Αμβέρσα και η 

Κοπεγχάγη. Επιπρόσθετα, η οικονομική προσιτότητα των ΜΜΜ φαίνεται να είναι σημαντική 

προτεραιότητα για τη Ζυρίχη, τη Νίκαια, το Τάλλιν και το Λουξεμβούργο, αφού στις πόλεις 
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αυτές η βαθμολογία τους στον υπό-πυλώνα PT_AFFORD ξεχωρίζει σημαντικά και αποτελεί 

θετική ακραία επίδοση. Τέλος, σημαντική είναι και η εξειδίκευση του Παρισιού και της Πράγας 

στην παροχή υψηλού αριθμού δρομολογίων αστικής συγκοινωνίας σε όλη τη διάρκεια μιας 

τυπικής εβδομάδας, αφού παρατηρούμε τις επιδόσεις τους στον υπό-πυλώνα PT_FREQ να 

αποτελούν πολύ υψηλές και ακραίες τιμές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τα θηκογράμματα στο Γράφημα 106 συνοψίζουν την κατανομή των επιδόσεων στους 14 υπό-

πυλώνες της κατηγορίας Walk-MOB για την κάθε μητροπολιτική περιοχή και γεωγραφική 

ομάδα πόλεων ξεχωριστά. Οι περιοχές ταξινομούνται στον άξονα ψ σε αύξουσα σειρά και 

σύμφωνα με τη διάμεση τιμή τους στις 14 βαθμολογίες των σχετικών υπό-πυλώνων. 

Παρατηρούμε το σημαντικό άπλωμα των επιδόσεων στην πλειοψηφία των μητροπόλεων, ενώ 

ξεχωρίζει η μεγάλη διασπορά στις περιπτώσεις της Ζυρίχης (IQR=0.49), του Μάλμε 

(IQR=0.47), του Παρισιού (IQR=0.44), της Βιέννης (IQR=0.43) και του Λονδίνου (IQR=0.41). 

Αντίθετα, στις περιπτώσεις της Σόφια (IQR=0.10), του Μιλάνο (IQR=0.12), του Μπρνο 

(IQR=0.12), της Αθήνας (IQR=0.14) και της Στοκχόλμης (IQR=0.14) οι επιδόσεις είναι 

περισσότερο συγκεντρωμένες.  

Οι ακραίες επιδόσεις σε αυτά τα θηκογράμματα βοηθούν να εντοπιστούν οι τομείς σε κάθε 

πόλη στους οποίους υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση ή πολύ μικρός βαθμός 

παρεμβατικότητας σε σχέση με τα άλλα θέματα που αξιολογούνται. Συγκεκριμένα, καμία από 

τις πόλεις της Δυτικής Ευρώπης δεν εμφανίζει σε κάποιον υπό-πυλώνα ακραία τιμή, ενώ στις 

υπόλοιπες τρείς γεωγραφικές ομάδες εμφανίζονται συνολικά 12 πόλεις με αρνητικές και 

θετικές ακραίες τιμές (βλ. Γράφημα 106). Για παράδειγμα, η Βουδαπέστη διακρίνεται για την 

υψηλή έμφασή της στην προσπελασιμότητα πληθυσμού με τη χρήση ΜΜΜ σε χρόνο 45 

λεπτών (PT_ACCESS) και το Γκέντεμποργκ φαίνεται να έχει ως μεγαλύτερη προτεραιότητά 

του τη συγκράτηση του κυκλοφοριακού κορεσμού σε χαμηλά επίπεδα (CONGESTION). Το 

Βρότσλαβ και το Μπρνο έχουν δώσει μικρή έμφαση στην οδική ασφάλεια και τα τροχαία 

δυστυχήματα (SAF_ACCIDENTS), ενώ το Μπρνο υστερεί επίσης και στο θέμα ανάπτυξης 

ποδηλατολωρίδων (BIKELANES). Η Στοκχόλμη παρατηρείται να υστερεί περισσότερο στο 

θέμα της οικονομικής προσιτότητας των ΜΜΜ (PT_AFFORD) αλλά και στον συνολικό 

αριθμό δρομολογίων αστικής συγκοινωνίας (PT_FREQ). Στο Μιλάνο καταγράφεται 

σημαντική υστέρηση σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα στην προσπελασιμότητα του 

πληθυσμού με τα ΜΜΜ (PT_ACCESS) αλλά και στην ικανοποίηση των πολιτών από τη 

δημόσια συγκοινωνία (PT_SATIF). Όμως, στο Μιλάνο παρατηρούμε μεγαλύτερη ανάπτυξη 

στα θέματα που αφορούν την υποδομή των πεζοδρομίων (SIDEWALKS) και των διαβάσεων 

πεζών (CROSSINGS). Το Τάλλιν ξεχωρίζει για τη δωρεάν χρήση της αστικής συγκοινωνίας 

και την υψηλότερη από όλα τα άλλα θέματα επίδοσή του στον υπό-πυλώνα PT_AFFORD που 

αφορά στην οικονομική προσιτότητα των ΜΜΜ. Η Λιουμπλιάνα και το Βίλνιους 
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χαρακτηρίζονται για την έμφασή τους στην ανάπτυξη υψηλού αισθήματος ασφάλειας 

(SAF_CITY), ενώ το Μάντσεστερ ξεχωρίζει περισσότερο για την υψηλή ικανοποίηση των 

κατοίκων του από τα ΜΜΜ (PT_SATISF). Η Θεσσαλονίκη και η Σόφια σημειώνουν 

μεγαλύτερη υστέρηση στο θέμα ανάπτυξης λωρίδων ποδηλάτου (BIKELANES). Επιπλέον, η 

Σόφια καταγράφει χαμηλή εξειδίκευση και στα αισθητικά χαρακτηριστικά του δομημένου 

χώρου (AESTHETICS), ενώ έχει υψηλότερη ανάπτυξη συγκριτικά με τα άλλα θέματα στην 

προσπελασιμότητα πληθυσμού με τα ΜΜΜ (PT_ACCESS), το αίσθημα ασφάλειας 

(SAF_CITY) και την ικανοποίηση των κατοίκων από την αστική συγκοινωνία (PT_SATISF).   
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Γράφημα 106 Θηκογράμματα βαθμολογιών υπό-πυλώνων κατηγορίας Walk-MOB ανά μητροπολιτική περιοχή και γεωγραφική ομάδα. 
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7.2 Αποτελέσματα κατάρτισης πυλώνων 

7.2.1 Γενικά αποτελέσματα πυλώνων 

Πριν αναλυθούν τα αποτελέσματα των βαθμολογιών των μητροπόλεων σε κάθε πυλώνα 

ξεχωριστά, αξίζει να εξετάσουμε προηγουμένως τη συνολική εικόνα που δημιουργείται στα έξι 

θέματα των πυλώνων του ΣΔΠ. Ο Πίνακας 20 παρουσιάζει τα σημαντικότερα μέτρα 

περιγραφικής στατιστικής των έξι πυλώνων και τα θηκογράμματα στο Γράφημα 107 

απεικονίζουν τις μητροπόλεις με ακραίες επιδόσεις αλλά και τη διασπορά των βαθμολογιών. 

Επιπλέον, στο Γράφημα 108 παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα των πυλώνων ανά 

μητροπολιτική περιοχή ξεχωριστά και κατά αλφαβητική σειρά. 

Πιο αναλυτικά, συγκρίνοντας τις διάμεσες τιμές των έξι πυλώνων παρατηρούμε ότι οι 59 

μητροπόλεις τείνουν να έχουν υψηλότερες επιδόσεις στο θέμα του πυλώνα COMFORT το 

οποίο αφορά στην άνεση του περπατήματος (διάμεσος=0.47). Αντίθετα, η χαμηλότερη 

διάμεσος και ως εκ τούτου η μεγαλύτερη δυσκολία εμφανίζεται στο θέμα του πυλώνα 

PLEASURE (διάμεσος=0.33) ο οποίος μετρά την ήπια κινητικότητα και τις συνθήκες του 

οδικού χώρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το ενδοτεταρτημοριακό εύρος (IQR) βλέπουμε ότι η 

μεγαλύτερη διασπορά των τιμών καταγράφεται στον πυλώνα SAFETY (IQR=0.23) και η 

μικρότερη στον πυλώνα CITY-15 (IQR=0.12).  

Πίνακας 20 Μέτρα περιγραφικής στατιστικής πυλώνων  

Πυλώνας Μέσος 

όρος 

Διάμεσος Τυπική 

Απόκλιση 

Εύρος IQR 

CITY-15 0.43 0.43 0.13 0.68 0.12 

CoZo-15 0.40 0.39 0.13 0.61 0.13 

TRANSIT 0.38 0.36 0.15 0.71 0.16 

SAFETY 0.40 0.40 0.19 0.91 0.23 

PLEASURE 0.38 0.33 0.19 0.96 0.21 

COMFORT 0.47 0.47 0.16 0.73 0.20 

Στα θηκογράμματα που εμφανίζονται στο Γράφημα 107 παρατηρούνται ακραίες επιδόσεις σε 

όλα τα θέματα, πλην του πυλώνα COMFORT. Στον πυλώνα πόλη των 15-λεπτών (CITY-15) 

βλέπουμε να ξεχωρίζει η ιδιαίτερα υψηλή επίδοση της Βαρκελώνης, ενώ οι πόλεις του Ην. 

Βασιλείου όπως το Ληντς, το Μπέρμιγχαμ και το Μάντσεστερ διακρίνονται για τις πολύ 

χαμηλές και προβληματικές τους βαθμολογίες. Ομοίως, και στον πυλώνα προάστια των 15-

λεπτών (CoZo-15) ξεχωρίζουν έξι πολύ υψηλές ακραίες τιμές, όπως το Μπάρι, η Μαδρίτη, η 

Βαρκελώνη, η Σεβίλλη, το Μπιλμπάο και η Βαλένθια. Αντίθετα, τα προάστια του Μπέρμιγχαμ 

ξεχωρίζουν στον ίδιο πυλώνα (CoZo-15) για την ιδιαίτερα χαμηλή και ακραία επίδοσή τους σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές αστικές περιοχές.  
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Γράφημα 107 Θηκογράμματα βαθμολογιών μητροπόλεων ανά πυλώνα 

 

Στη συνέχεια, στο θηκόγραμμα του πυλώνα TRANSIT σχετικά με την ελκυστικότητα των 

ΜΜΜ ξεχωρίζουν οι θετικά ακραίες επιδόσεις της Πράγας, της Ζυρίχης και του 

Λουξεμβούργου, ενώ στον πυλώνα για την ασφάλεια (SAFETY) ξεχωρίζει η θετική ακραία 

τιμή της Βιέννης.  

Στον πυλώνα PLEASURE που αφορά στη διαμόρφωση οδικών χώρων ήπιας μετακίνησης 

ξεχωρίζουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι πολύ υψηλές και ακραίες επιδόσεις των δύο Σουηδικών 

πόλεων, Μάλμε (βλ. Εικόνα 77) και Γκέντεμποργκ (Kenworthy, 2020). Άλλωστε οι πόλεις 

αυτές συχνά αναφέρονται ως περιπτώσεις καλών πρακτικών για τον σχεδιασμό βιώσιμων και 

ανθεκτικών πόλεων.  
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Εικόνα 77 Ποιοτικά χαρακτηριστικά ήπιας και ενεργής κινητικότητας στον δημόσιο χώρο του κέντρου του Μάλμε 

(Σουηδία) (Πηγή: Kenworthy, 2020) 

 

Στα θηκογράμματα που παρουσιάζονται στο Γράφημα 109 εξετάζονται οι επιδόσεις της κάθε 

πόλης και στον κάθε πυλώνα ξεχωριστά με σκοπό να διερευνηθούν εσωτερικά πλέον στην κάθε 

περιοχή οι περιπτώσεις σημαντικών διαφοροποιήσεων μεταξύ των έξι θεμάτων που 

εξετάζονται. Συνολικά, καταγράφονται 14 πόλεις με θετικές και αρνητικές ακραίες τιμές. 

Αρχικά, παρατηρούμε το Μπιλμπάο να έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση της οδικής 

υποδομής κίνησης πεζή και τον αστικό σχεδιασμό (COMFORT) και ταυτόχρονα να υστερεί 

περισσότερο στην ποιότητα των υπηρεσιών και των υποδομών της δημόσιας συγκοινωνίας 

(TRANSIT). Αντίστοιχα περισσότερο προβληματική είναι η ελκυστικότητα των ΜΜΜ 

(TRANSIT) σε σχέση με τα άλλα θέματα και στις πόλεις Βαλένθια, Μάλαγα και Λισαβόνα. 

Αντίθετα, βλέπουμε στην Πράγα και στο Τάλλιν η αστική συγκοινωνία να αποτελεί βασική 

προτεραιότητα και να υπερέχει έναντι των υπολοίπων θεμάτων. Το Γκέντεμποργκ και το 

Άμστερνταμ καταγράφουν σημαντική έμφαση σε παράγοντες που σχετίζονται με τη 

διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας (PLEASURE), όμως το Γκέντεμποργκ υστερεί 

περισσότερο στην ανάπτυξη προαστιακών γειτονιών των 15-λεπτών (CoZo-15). Η Κρακοβία 

εντοπίζεται να έχει επενδύσει λιγότερο στα χαρακτηριστικά του πυλώνα PLEASURE, ενώ το 

Μονπελιέ και η Θεσσαλονίκη εμφανίζουν σοβαρή υστέρηση σε ζητήματα σχετικά με την οδική 

ή/και προσωπική ασφάλεια των πεζών (SAFETY). Από την άλλη πλευρά, στη Θεσσαλονίκη 
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ξεχωρίζει η ιδιαίτερη έμφαση που έχει δοθεί στο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού για 

την ανάπτυξη ενός συμπαγούς κέντρου με γειτονιές των 15 λεπτών (CITY-15). Στο Μπάρι έχει 

δοθεί μεγάλο βάρος στη δημιουργία συμπαγών μικρών προαστιακών οικισμών (βλ. Εικόνα 78) 

που καλύπτουν τους κατοίκους με ποικίλες προσβάσιμες δραστηριότητες εντός 15 λεπτών 

(CoZo-15).  

Εικόνα 78 Προαστιακοί συμπαγείς οικισμοί γύρω από την πόλη-πυρήνα του Μπάρι (Πηγή: 

https://farm2.staticflickr.com/1139/1360411673_228781c5e1.jpg, Ηλ. Πρόσβαση 09/12/2021) 

 

Στο Ληντς υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση στον αστικό σχεδιασμό του δημόσιο χώρου του κέντρου 

και στην παροχή κατάλληλης οδικής υποδομής για πιο άνετο περπάτημα (COMFORT). Στο 

Δουβλίνο παρατηρούμε να ξεχωρίζει ιδιαίτερα το θέμα της οδικής και προσωπικής ασφάλειας 

των μετακινήσεων (SAFETY). Τέλος, επισημαίνεται ότι οι βαθμολογίες όλων των πυλώνων 

του ΣΔΠ παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε μητροπολιτική περιοχή ξεχωριστά στο 

Παράρτημα Γ και στον Πίνακα Γ.22. Αντίστοιχα, οι χάρτες των σχετικών αποτελεσμάτων 

εμφανίζονται στην Εικόνα 83. Στις επόμενες υπό-ενότητες ακολουθεί η παρουσίαση και 

περιγραφή των αποτελεσμάτων κάθε πυλώνα του υποδείγματος ξεχωριστά. 

 

  

https://farm2.staticflickr.com/1139/1360411673_228781c5e1.jpg
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Γράφημα 108 Αποτελέσματα πυλώνων ανά μητροπολιτική περιοχή και κατά αλφαβητική σειρά. 
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Γράφημα 109 Θηκογράμματα βαθμολογιών στους έξι πυλώνες του υποδείγματος για κάθε πόλη και γεωγραφική ομάδα ξεχωριστά (αύξουσα ταξινόμηση πόλεων σύμφωνα με τη διάμεσο των πυλώνων) 
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7.2.2 CITY-15: Πόλη-πυρήνας των 15 λεπτών 

Τα αποτελέσματα του πυλώνα CITY-15 απεικονίζονται στο Γράφημα 110 και συγκεκριμένα 

παρατηρούμε ότι η Βαρκελώνη αποτελεί την κορυφαία πόλη των 15-λεπτών με βαθμολογία 

0.75. Στη συνέχεια, ακολουθούν με έκπληξη οι Βρυξέλλες με 0.68 και παρακάτω βρίσκονται 

η Μαδρίτη με 0.63 και το Τορίνο και το Παρίσι με 0.59, αντίστοιχα. Αντίθετα, τη χειρότερη 

επίδοση στον πυλώνα CITY-15 καταγράφει το Μάντσεστερ με 0.07 και το ακολουθούν πιο 

ψηλά το Μπέρμιγχαμ με 0.08, το Ληντς με 0.11, η Λισαβόνα με 0.2 και το Δουβλίνο με 0.22. 

Επισημαίνεται, ότι ο μέσος όρος του πυλώνα υπολογίζεται ότι είναι 0.43 και η τυπική απόκλιση 

είναι 0.13 (βλ. Πίνακας 20). Ενδιαφέρον έχουν επίσης και τα αποτελέσματα στις δύο Ελληνικές 

πόλεις. Για παράδειγμα, η Θεσσαλονίκη με βαθμολογία 0.58 ιεραρχείται στην 8η θέση και η 

Αθήνα με 0.49 κατατάσσεται στην 19η θέση. 

Παράλληλα, στα θηκογράμματα στο Γράφημα 111 ξεχωρίζουν τα εξής: α) η αρνητική ακραία 

επίδοση της Λισαβόνα στην ομάδα των νότιων πόλεων, β) η υψηλή διάμεση τιμή των 

βαθμολογιών των πόλεων του νότου με τιμή 0.49, γ) η χαμηλότερη διάμεση τιμή των 

βαθμολογιών των πόλεων του βορρά με τιμή 0.37 και δ) η μεγάλη σύγκλιση των βαθμολογιών 

των ανατολικών πόλεων αφού έχουν το χαμηλότερο ενδοτεταρτημοριακό εύρος με τιμή 

IQR=0.06.  

Γράφημα 110 Αποτελέσματα πυλώνα CITY-15  
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τον ολικό μέσο όρο 
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Γράφημα 111Θηκογράμματα πυλώνα CITY-15 

 

7.2.3 CoZo-15: Προάστια των 15 λεπτών. 

Στο Γράφημα 112 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του πυλώνα CoZo-15 σχετικά με την 

ανάπτυξη προαστιακών περιοχών των 15-λεπτών. Την υψηλότερη επίδοση εμφανίζουν τα 

προάστια του Μπάρι με τιμή 0.72 και ακολουθούν στη συνέχεια η Μαδρίτη με 0.71, η 

Βαρκελώνη με 0.69, η Σεβίλλη με 0.65 και το Μπιλμπάο με 0.65. Αντίθετα, τη χαμηλότερη 

βαθμολογία σημειώνουν τα προάστια του Μπέρμιγχαμ με τιμή 0.12 και ακολουθούν πιο ψηλά 

το Δουβλίνο με 0.18, το Βουκουρέστι με 0.22, το Ληντς με 0.22 και το Μάντσεστερ με 0.22. 

Επιπλέον, ο μέσος όρος του CoZo-15 είναι 0.40 και η τυπική του απόκλιση 0.13 (βλ. Πίνακας 

20), ενώ από Ελληνικής πλευράς αξίζει να επισημανθεί ότι τόσο η Αθήνα (0.35 & 37η θέση) 

όσο και η Θεσσαλονίκη (0.32 & 44η θέση) καταγράφουν χαμηλότερες επιδόσεις από τη μέση 

τιμή. 

Από τα θηκόγραμμα που φαίνονται στο Γράφημα 113 ξεχωρίζουν οι αρνητικές ακραίες 

επιδόσεις της Τουλούζης (0.27) στην ομάδα των πόλεων της δυτικής Ευρώπης και του 

Βουκουρεστίου στις περιοχές από την ανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, την υψηλότερη 

διάμεση τιμή (0.48) σημειώνει η ομάδα του νότου, ενώ τη χαμηλότερη διάμεσο (0.27) 

εμφανίζει η ομάδα του βορρά. Παρόλα αυτά η διασπορά των τιμών του πυλώνα CoZo-15 στις 

περιοχές της νότιας Ευρώπης είναι αρκετά υψηλή (IQR=0.31), γεγονός το οποίο συμβολίζει τη 

μεγάλη ετερογένεια στις επιδόσεις. 
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Γράφημα 112 Αποτελέσματα πυλώνα CoZo-15  
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τον ολικό μέσο όρο 

 

Γράφημα 113 Θηκογράμματα πυλώνα CoZo-15 

 

Αξίζει ακόμη να αναφερθούμε και στις διαφορές που καταγράφονται μεταξύ των δύο πυλώνων 

CITY-15 και CoZo-15. Στο Γράφημα 114 παρατηρούμε αρκετές μητροπόλεις να έχουν 

σημαντικά διαφοροποιημένες επιδόσεις μεταξύ των δύο θεμάτων. Αρχικά, εντοπίζονται είκοσι 

περιοχές οι οποίες εμφανίζουν υψηλότερη επίδοση στον πυλώνα CoZo-15 και οι διαφορές τους 

κυμαίνονται από 0.25 έως και 0.01. Για παράδειγμα, το Μπάρι (βλ. Εικόνα 81), η Σεβίλλη, το 

Μάντσεστερ (βλ. Εικόνα 79), το Ληντς και η Λισαβόνα υπολογίζεται ότι έχουν περισσότερες 

από 0.10 μονάδες υπέρ του πυλώνα για τα προάστια των 15-λεπτών (CoZo-15). Πρόκειται, 

δηλαδή, για περιοχές με εξασθενημένους κεντρικούς πυρήνες (π.χ. μονολειτουργικές ζώνες και 
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αραιοκατοίκηση) οι οποίοι περιβάλλονται από μία περιφέρεια που εμφανίζει έντονη 

προαστιοποίηση. 

Εικόνα 79 Διάχυτη προαστιοποίηση στη μητροπολιτική περιοχή του Μάντσεστερ (Πηγή: 

https://s0.geograph.org.uk/geophotos/04/03/29/4032962_91cb3fdd.jpg, Ηλ. πρόσβαση 08/09/2021) 

 

Αντίθετα, σε 35 μητροπόλεις ο πυλώνας CITY-15 είναι υψηλότερος και οι διαφορές του με τον 

πυλώνα CoZo-15 είναι από 0.01 μονάδες έως και 0.28 μονάδες. Ειδικότερα, οι Βρυξέλλες (βλ. 

Εικόνα 81), το Γκέντεμποργκ, η Θεσσαλονίκη, το Βουκουρέστι, το Όσλο, η Αμβέρσα, η 

Μπολόνια, η Λυών, η Ρίγα, η Αθήνα (βλ. Εικόνα 80), η Βιέννη, το Μάλμε, η Στοκχόλμη, το 

Παρίσι, η Ζυρίχη, το Ζάγκρεμπ και η Τουλούζη έχουν περισσότερες από 0.10 μονάδες διαφορά 

υπέρ της πόλης των 15 λεπτών (CITY-15). Πρόκειται, λοιπόν, για μητροπολιτικές περιοχές με 

ισχυρά και συμπαγή κέντρα τα οποία περιβάλλονται από μια περιφέρεια με έντονη διάχυση. 

Εικόνα 80 Απροσδιόριστη σχέση αστικού συμπαγούς στο κεντρικό πολεοδομικό συγκρότημα και ημι-δομημένου 

διάχυτου χώρου της προαστιακής ζώνης στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας (Πηγή: https://travelphoto.gr/, Ηλ. 

πρόσβαση 08/09/2021) 

 

https://s0.geograph.org.uk/geophotos/04/03/29/4032962_91cb3fdd.jpg
https://travelphoto.gr/
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Εικόνα 81 Χάρτες δομημένης επιφάνειας και πυκνότητας πληθυσμού στις ΛΑΖ των πόλεων Μπάρι και Βρυξέλλες. 

Αριστερά φαίνεται η κυριαρχία της συμπαγούς πόλης-πυρήνα των Βρυξελλών και η έντονη προαστιοποίηση της 

περιφέρειας της, ενώ δεξιά παρατηρούμε την προαστιακή πολυκεντρική ανάπτυξη αρκετών  πυκνοδομημένων οικισμών 

γύρω από την κεντρική πόλη-πυρήνα του Μπάρι η οποία όμως είναι αισθητά πιο διάχυτη. 

Α. Βρυξέλλες – Δομημένη Επιφάνεια Β. Μπάρι – Δομημένη Επιφάνεια 

  

Γ. Βρυξέλλες – Πυκνότητα Πληθυσμού Δ. Μπάρι – Πυκνότητα Πληθυσμού 

  

Ενδιαφέρον στοιχείο επίσης αποτελεί και το γεγονός ότι η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη, το Τορίνο, 

η Βαλένθια και το Μπιλμπάο έχουν μικρές διαφορές (<0.10 μονάδες ) μεταξύ των δύο 

πυλώνων, ωστόσο σημειώνουν και στα δύο θέματα κορυφαίες επιδόσεις και κατατάσσονται 

στις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Από την άλλη πλευρά, πολύ μικρές διαφορές και συγχρόνως 

πολύ χαμηλές επιδόσεις παρατηρούνται στο Μπέρμιγχαμ, στο Δουβλίνο, τη Γλασκώβη και στο 

Λονδίνο. 



Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

303 

 

Γράφημα 114 Διαφορές βαθμολογίας μεταξύ CITY-15 & CoZo-15 ανά μητροπολιτική περιοχή 

 

7.2.4 TRANSIT: Ελκυστικότητα Δημόσιας Συγκοινωνίας (ΜΜΜ) 

Ο πυλώνας TRANSIT αξιολογεί την ελκυστικότητα των ΜΜΜ και τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν φαίνονται στο Γράφημα 115. Η Πράγα εμφανίζεται στην πρώτη θέση της 

κατάταξης με τιμή 0.80 και ακολουθούν στη συνέχεια η Ζυρίχη με 0.77, το Λουξεμβούργο με 

0.7, η Βιέννη και το Τάλλιν με 0.67, αντίστοιχα. Αντίθετα, τη χειρότερη επίδοση σημειώνει η 
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Λισαβόνα με 0.09 και ακολουθούν πιο ψηλά το Δουβλίνο με 0.18, η Αθήνα με 0.19, το 

Μπέρμιγχαμ με 0.2 και οι πόλεις Παλέρμο, Τορίνο και Μιλάνο με 0.21, αντίστοιχα.  

Από τα θηκογράμματα των βαθμολογιών του πυλώνα TRANSIT που παρουσιάζονται στο 

Γράφημα 116 ξεχωρίζουν τα εξής: α) η θετική ακραία επίδοση της Πράγα στην ομάδα των 

ανατολικών πόλεων, β) η υψηλή διάμεσος της ομάδας των πόλεων της δυτικής Ευρώπης με 

τιμή 0.43 και γ) η χαμηλή διάμεση τιμή των πόλεων του νότου με τιμή 0.31.  

Γράφημα 115 Πυλώνας TRANSIT  
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τον ολικό μέσο όρο 

 

Γράφημα 116 Θηκογράμματα πυλώνα TRANSIT 
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7.2.5 SAFETY: Επίπεδα οδικής & προσωπικής ασφάλειας 

Τα αποτελέσματα του πυλώνα SAFETY αναφέρονται στα επίπεδα οδικής και προσωπικής 

ασφάλειας και παρουσιάζονται στο Γράφημα 117. Η Βιέννη λαμβάνει την υψηλότερη τιμή με 

0.94 και κατατάσσεται πρώτη στην ιεραρχία των μητροπόλεων. Στη συνέχεια ακολουθούν οι 

πόλεις Ζυρίχη και Μάλμε με 0.73, αντίστοιχα, το Όσλο με 0.7 και η Κοπεγχάγη με 0.68. Από 

την άλλη πλευρά, τη χειρότερη βαθμολογία σημειώνει το Μονπελιέ με τιμή 0.03 και το 

ακολουθούν πιο ψηλά η Ρώμη με 0.08, η Αθήνα με 0.1, η Μασσαλία με 0.13 και η 

Θεσσαλονίκη με 0.14. Ιδιαίτερη έκπληξη αποτελεί η πολύ χαμηλή επίδοση του Μονπελιέ αλλά 

και η αυξημένη ανασφάλεια που προκύπτει σε όλα τα κρίσιμα πεδία για τις μετακινήσεις πεζή 

σε σημαντικές Ευρωμεσογειακές μητροπόλεις όπως η Ρώμη και η Αθήνα. 

Από τα θηκογράμματα των βαθμολογιών του πυλώνα SAFETY στο Γράφημα 118 ξεχωρίζουν 

τα εξής: α) η θετική ακραία επίδοση της Βιέννης στην ομάδα των δυτικών μητροπόλεων, β) η 

υψηλή διάμεσος στην ομάδα των πόλεων της βόρειας Ευρώπης με τιμή 0.5 και γ) η χαμηλή 

επίδοση και η πολύ υψηλή διασπορά των βαθμολογιών στην ομάδα των πόλεων της δυτικής 

Ευρώπης με διάμεσο 0.3 και με IQR=0.37, αντίστοιχα. 

Γράφημα 117 Πυλώνας  SAFETY  
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τον ολικό μέσο όρο 
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Γράφημα 118 Θηκογράμματα πυλώνα SAFETY 

 

7.2.6 PLEASURE: Ευχάριστο οδικό περιβάλλον – ήπια κυκλοφορία. 

Ο πυλώνας PLEASURE αξιολογεί τις ευχάριστες οδικές συνθήκες των δημοσίων χώρων και 

τα αποτελέσματα του απεικονίζονται στο Γράφημα 119. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη θέση 

κατατάσσεται το Μάλμε με 0.99 βαθμούς και ακολουθούν στη συνέχεια το Γκέντεμποργκ με 

0.82, η Κοπεγχάγη με 0.75, το Άμστερνταμ με 0.7 και το Μπιλμπάο με 0.65. Παρατηρούμε, 

λοιπόν, τα αναμενόμενα. Δηλαδή, μητροπόλεις με παράδοση σε έργα ήπιας κινητικότητας που 

υποστηρίζουν τους πεζούς και τους ποδηλάτες (π.χ. Σκανδιναβικές ή Ολλανδικές πόλεις) να 

πρωτοπορούν στην κατάταξη του πυλώνα PLEASURE. Αντίθετα, η χαμηλότερη επίδοση 

σημειώνεται στο Βουκουρέστι με 0.03 και ακολουθούν πιο ψηλά η Φιλιππούπολη με 0.1, το 

Παλέρμο με 0.14, το Δουβλίνο με 0.14 και η Αθήνα με 0.15. 

Από τα θηκογράμματα των σχετικών αποτελεσμάτων στο Γράφημα 119 ξεχωρίζουν τα εξής: 

α) το Άμστερνταμ και το Ρότερνταμ για τις ακραίες θετικές επιδόσεις μεταξύ των πόλεων της 

Δυτικής Ευρώπης, β) οι πόλεις του νότου για την υψηλότερη διάμεση τιμή (0.42), γ) η ομάδα 

των πόλεων της ανατολικής Ευρώπης για τη χαμηλότερη διάμεσο με τιμή 0.37 κα τέλος δ) η 

ομάδα των πόλεων του βορρά για τη μεγάλη διασπορά των τιμών εξαιτίας των διαφορών που 

εμφανίζουν οι αγγλοσαξονικές και σκανδιναβικές πόλεις του γκρουπ (IQR=0.35). 
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Γράφημα 119 Πυλώνας PLEASURE  
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τον ολικό μέσο όρο 

 

Γράφημα 120 Θηκογράμματα πυλώνα PLEASURE 

 

7.2.7 COMFORT: Άνεση οδικού χώρου & υποδομής κίνησης πεζή 

Ο πυλώνας COMFORT αξιολογεί την άνεση της οδικής υποδομής και των συνθηκών κίνησης 

πεζή στο κέντρο της πόλης και τα αποτελέσματα του παρουσιάζονται στο Γράφημα 121. Την 

υψηλότερη επίδοση καταγράφει το Όσλο με 0.85 και ακολουθούν στη συνέχεια το Μπιλμπάο 

με 0.81, η Βαρκελώνη με 0.78, η Στοκχόλμη με 0.72 και η Ζυρίχη με 0.71. Αντίθετα, τη 

χειρότερη βαθμολογία λαμβάνει το Παλέρμο με τιμή 0.12 και ακολουθούν πιο ψηλά στην 

κατάταξη η Φιλιππούπολη με 0.15, η Σόφια με 0.16, η Αθήνα με 0.21 και το Βουκουρέστι με 

0.24. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι αναμενόμενα και επισημαίνουν 

για ακόμη μια φορά τις έντονες αναπτυξιακές και χωρικές ανισότητες που υπάρχουν στον 
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Ευρωπαϊκό χώρο και οι οποίες συντηρούν αντιληπτές διαφορές στην ποιότητα των δημοσίων 

χώρων.  

Παράλληλα, από τα θηκογράμματα στο Γράφημα 122 ξεχωρίζουν τα εξής: α) η ακραία θετική 

επίδοση τους Μπιλμπάο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες πόλεις του νότου, β) η υψηλή διάμεσος 

της ομάδας των πόλεων της δυτικής Ευρώπης με τιμή 0.52, γ) η χαμηλή διάμεσος της ομάδας 

των πόλεων του νότου με τιμή 0.41 και δ) η μεγάλη διασπορά των επιδόσεων σε όλες τις 

γεωγραφικές ομάδες και ιδιαίτερα στις βόρειες πόλεις (IQR=0.24). 

Γράφημα 121 Πυλώνας COMFORT  
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τον ολικό μέσο όρο 

 

Γράφημα 122 Θηκογράμματα πυλώνα COMFORT 

 



Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

309 

 

7.3 Αποτελέσματα κατάρτισης συνθετικών υπό-δεικτών 

7.3.1 Συνθετικός υπό-δείκτης METRO-15 

Ο πρώτος συνθετικός υπό-δείκτης METRO-15 αξιολογεί τον βαθμό ανάπτυξης μητροπόλεων 

οι οποίες υποστηρίζουν τις σύντομες μετακινήσεις πεζή των 15-λεπτών. Ο χάρτης των 

βαθμολογιών του συνθετικού υπό-δείκτη METRO-15 παρουσιάζεται συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες σύνθετες μεταβλητές του υποδείγματος στην Εικόνα 83, ενώ τα αποτελέσματα για 

κάθε περιοχή εμφανίζονται στο Γράφημα 123 (βλ. επίσης Παράρτημα Γ και Πίνακας Γ.22). 

Η μέση τιμή του METRO-15 είναι 0.41 και η τυπική απόκλιση είναι 0.12. Ειδικότερα, η 

κορυφαία Ευρωπαϊκή μητρόπολη των 15-λεπτών προκύπτει ότι είναι η Βαρκελώνη με 

βαθμολογία ίση με 0.72. Ακολουθεί στη συνέχεια η Μαδρίτη με βαθμολογία 0.67, το 

Μπιλμπάο και η Βαλένθια με βαθμολογία 0.61, αντίστοιχα, το Μπάρι με βαθμολογία 0.59, οι 

πόλεις Τορίνο, Μάλαγα και Σεβίλλη με βαθμολογία 0.55, αντίστοιχα, το Παρίσι με βαθμολογία 

0.53 και οι Βρυξέλλες είναι στην 10η θέση με βαθμολογία 0.52.  

Επίσης, παρατηρείται ότι η καλύτερη επίδοση μεταξύ των πόλεων της ανατολικής Ευρώπης 

(μίας και καμία δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί στις δέκα πρώτες) είναι το Μπρνο με 

βαθμολογία ίση με 0.48 (12η θέση). Ακόμη, η υψηλότερη επίδοση μεταξύ των αστικών 

περιοχών της βόρειας Ευρώπης είναι στη 18η θέση με το Μάλμε που έχει βαθμολογία ίση με 

0.45. Ενδιαφέρουσες επιδόσεις σημειώνουν επίσης και τα δύο σημαντικότερα Ελληνικά αστικά 

κέντρα. Παραδείγματος χάρη, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην 23η θέση (0.43) της κατάταξης 

με βαθμολογία υψηλότερη του μέσου όρου, ενώ η Αθήνα κατατάσσεται στην 30η θέση και έχει 

βαθμολογία ίση με τον μέσο όρο.  

Εντούτοις, τη χειρότερη βαθμολογία στο θέμα του METRO-15 καταγράφει το Μπέρμιγχαμ με 

τιμή ίση με 0.1 και ακολουθούν πιο ψηλά το Μάντσεστερ με 0.13, το Ληντς με 0.16, το 

Δουβλίνο με 0.2, οι πόλεις Λισαβόνα και Λονδίνο με 0.25, αντίστοιχα, η Γλασκώβη με 0.26, 

το Βουκουρέστι με 0.3, το Όσλο με 0.3 και το Ζάγκρεμπ στην 50η θέση που έχει βαθμολογία 

ίση με 0.31. 

Συνολικά, βλέπουμε κερδισμένες και κυρίαρχες στον τομέα του METRO-15 να είναι οι πόλεις 

της Ισπανίας, αφού και οι έξι Ισπανικές περιοχές που αξιολογήθηκαν στην παρούσα εφαρμογή 

κατατάσσονται όλες ανεξαιρέτως μέσα στις δέκα πρώτες. Αντίθετα, χαμένες και με σημαντικά 

προβλήματα στην ανάπτυξη συνεκτικών και συμπαγών γειτονιών των 15-λεπτών είναι οι 

Αγγλοσαξονικές αστικές περιοχές. Συγκεκριμένα, και οι πέντε πόλεις του Ηνωμένου 

Βασιλείου αλλά και το Δουβλίνο χαρακτηρίζονται από τη διάσπαρτη δόμηση, τη 

μονολειτουργική ανάπτυξη και την αραιοκατοίκηση με αποτέλεσμα ο πληθυσμός να μην έχει 

άμεση πρόσβαση με τα πόδια σε ποικιλία χρηστικών και κοντινών προορισμών.  
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Γράφημα 123 Συνθετικός υπό-δείκτης METRO-15  
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τον ολικό μέσο όρο 

 

Από τα θηκογράμματα των αποτελεσμάτων του METRO-15 που παρουσιάζονται στο Γράφημα 

124 ξεχωρίζουν τα εξής: α) η ομάδα των πόλεων από τη βόρεια Ευρώπη έχει τη χαμηλότερη 

διάμεσο με τιμή ίση με 0.32, β) η ομάδα των νότιων πόλεων έχει την υψηλότερη διάμεσο με 

τιμή ίση με 0.47 και γ) η διασπορά των επιδόσεων είναι υψηλότερη στις νότιες και βόρειες 

περιοχές με IQR 0.17 και 0.16, αντίστοιχα, ενώ στις ανατολικές και δυτικές πόλεις η διασπορά 

είναι σχεδόν η μισή με IQR 0.06 και 0.08, αντίστοιχα. 

Γράφημα 124 Θηκογράμματα συνθετικού υπό-δείκτη METRO-15 

 

7.3.2 Συνθετικός υπό-δείκτης Walk-MOB 

Ο δεύτερος συνθετικός υπό-δείκτης Walk-MOB αξιολογεί τα επίπεδα ελκυστικότητας του 

δημόσιου χώρου. Ο χάρτης των βαθμολογιών του συνθετικού υπό-δείκτη Walk-MOB 
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παρουσιάζεται επίσης στην Εικόνα 83 και τα αποτελέσματα του για την κάθε μητρόπολη 

απεικονίζονται στο Γράφημα 125. Η μέση τιμή του Walk-MOB είναι 0.39 και η τυπική 

απόκλιση 0.13. Η κορυφαία πόλη με τα υψηλότερα επίπεδα ελκυστικότητας των δημοσίων 

χώρων είναι η Ζυρίχη η οποία έχει βαθμολογία 0.67. Ακολουθούν στη συνέχεια το Όσλο και η 

Βιέννη με βαθμολογία 0.65, αντίστοιχα, η Κοπεγχάγη με βαθμολογία 0.6, οι πόλεις Μάλμε και 

Μπιλμπάο με 0.57, αντίστοιχα, οι πόλεις Πράγα, Λουξεμβούργο και Γκέντεμποργκ με 0.55, 

αντίστοιχα, και οι πόλεις Ρότερνταμ, Στοκχόλμη και Άμστερνταμ με 0.53, αντίστοιχα. 

Εντύπωση, όμως, προκαλεί η απουσία της κορυφαίας μητρόπολης των 15-λεπτών (ΜΕΤRO-

15) από την πρώτη δεκάδα του συνθετικού υπό-δείκτη Walk-MOB. Συγκεκριμένα, η 

Βαρκελώνη εντοπίζεται στην 15η θέση του Walk-MOB με βαθμολογία 0.5, όπως και άλλες 

κορυφαίες μητροπόλεις των 15-λεπτών (π.χ. το Μπάρι τοποθετείται στη θέση 40 του Walk-

MOB με τιμή 0.32). 

Αντίθετα, τη μικρότερη ελκυστικότητα από τις 59 μητροπολιτικές περιοχές που αξιολογήθηκαν 

εμφανίζει η Αθήνα με βαθμολογία μόλις 0.162. Πιο ψηλά ακολουθεί στην κατάταξη των 

χειρότερων περιοχών το Παλέρμο με 0.163, οι πόλεις Μονπελιέ και Λισαβόνα με 0.19, 

αντίστοιχα, οι πόλεις Φιλιππούπολη, Ρώμη, Μασσαλία, και Βουκουρέστι με 0.21, αντίστοιχα, 

το Δουβλίνο με 0.24 και η Σόφια βρίσκεται στην 50η θέση με 0.25. 

Στα θηκογράμματα των βαθμολογιών του Walk-MOB που εμφανίζονται στο Γράφημα 126 

φαίνεται ότι η ομάδα των πόλεων από τη βόρεια Ευρώπη έχει την υψηλότερη διάμεση τιμή 

(0.43). Αντίθετα, χειρότερες επιδόσεις εμφανίζει η ομάδα του νότου, αφού η διάμεση τιμή είναι 

η χαμηλότερη και ίση με 0.32.  
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Γράφημα 125 Συνθετικός υπό-δείκτης Walk-MOB  
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τον ολικό μέσο όρο 

 

Γράφημα 126 Θηκογράμματα συνθετικού υπό-δείκτη Walk-MOB 

 

7.4 Αποτελέσματα ολικού Σύνθετου Δείκτη Περπατησιμότητας (ΣΔΠ) 

Τα αποτελέσματα του ολικού Σύνθετου Δείκτη Περπατησιμότητας (ΣΔΠ) προκύπτουν από τη 

γεωμετρική συνάθροιση των βαθμολογιών του METRO-15 και του Walk-MOB. Η μέση τιμή 

του ολικού ΣΔΠ υπολογίζεται ότι είναι 0.39, η τυπική του απόκλιση είναι 0.10 και το εύρος 

είναι 0.44. Στο Γράφημα 127 εμφανίζονται οι τελικές βαθμολογίες για την κάθε μητροπολιτική 

περιοχή και οι οποίες ταξινομούνται σε πέντε επίπεδα περπατησιμότητας. Η ταξινόμηση αυτή 
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έγινε με τη μέθοδο κανονικής τμηματοποίησης228 ‘quantile’ και οι κατηγορίες που προέκυψαν 

εμφανίζονται στον Πίνακας 21 αλλά και στο χάρτη της Εικόνα 83. 

Πίνακας 21 Ταξινόμηση μητροπολιτικών περιοχών ανά επίπεδο βαθμολογίας περπατησιμότητας (ΣΔΠ) 

Βαθμολογία ΣΔΠ 

Επίπεδα 

Περπατησιμότητας 

(quantiles) 

Μητροπολιτικές Περιοχές 

0.484 ≥ ΣΔΠ ≤ 0.598 
Πολύ υψηλή 

περπατησιμότητα 

Barcelona, Bilbao, Madrid, Vienna, Zurich, 

Luxembourg, Valencia, Malmo, Malaga, 

Seville1,2, Prague, Paris 

0.431 ≥ ΣΔΠ <0.484 Υψηλή περπατησιμότητα 

Amsterdam, Stockholm, Tallinn, 

Copenhagen, Rotterdam, Gothenburg, Brno, 

Oslo, Antwerp, Brussels, Strasbourg, Bari1,2 

0.357 ≥ ΣΔΠ < 0.431 
Μέτρια 

περπατησιμότητα 

Florence, Wroclaw, Warsaw, Nice, Turin, 

Budapest, Bordeaux, Lyon, Poznan1, 

Bratislava, Bologna 

0.296 ≥ ΣΔΠ < 0.357 
Χαμηλή 

περπατησιμότητα 

Milan, Ljubljana, Lille, Cracow, 

Thessaloniki, London, Vilnius, Riga, 

Glasgow, Toulouse, Rome, Zagreb 

0.159 ≥ ΣΔΠ < 0.296 
Πολύ χαμηλή 

περπατησιμότητα 

Sofia, Plovdiv, Montpellier, Palermo, 

Marseille, Athens, Bucharest, Leeds, Lisbon, 

Dublin, Manchester, Birmingham 

1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανάλυσης σταθερότητας του ΣΔΠ (βλ. Παράρτημα Γ – Πίνακας Γ.27) προκύπτει ότι η μέση σχετική 

μετατόπιση θέσης Rs κυμαίνεται μεταξύ 5 και 5.6 θέσεις. Επομένως, υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα στην τελική ταξινόμηση των 

σημειωμένων μητροπόλεων. 

2 Η τελική θέση κατάταξης επιδεινώνεται σημαντικά (> από -10 θέσεις) όταν αλλάζει η μέθοδος αναπλήρωσης των ελλειπόντων 

τιμών (βλ. Πίνακας 31) 

Αναλύοντας τα αποτελέσματα του ΣΔΠ από το Γράφημα 127 προκύπτει η απάντηση του 

κεντρικότερου ερευνητικού ερωτήματος της παρούσας εργασίας. Φανερώνεται, δηλαδή, ότι η 

πιο περπατήσιμη Ευρωπαϊκή μητρόπολη είναι η Βαρκελώνη με βαθμολογία ίση με 0.6. Στη 

συνέχεια, ακολουθούν μητροπόλεις επίσης πολύ υψηλής περπατησιμότητας (βλ. Πίνακας 21), 

όπως είναι οι Ισπανικές περιοχές του Μπιλμπάο και της Μαδρίτης με βαθμολογίες 0.59, 

αντίστοιχα. Στην 4η θέση ιεραρχείται η Βιέννη με βαθμολογία 0.55, και ακολουθούν η Ζυρίχη 

με 0.54, το Λουξεμβούργο με 0.53, η Βαλένθια με 0.52, το Μάλμε με 0.51, η Μάλαγα με 0.5 

και οι πόλεις Σεβίλλη, Πράγα και Παρίσι με 0.49, αντίστοιχα. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι στις 

12 πρώτες θέσεις κατατάσσονται όλες οι Ισπανικές αστικές περιοχές που εξετάστηκαν καθώς 

 
228 Οι παρατηρήσεις του δείγματος ταξινομούνται κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά και έπειτα υποδιαιρούνται σε 

κλάσεις με ίσο αριθμό παρατηρήσεων η καθεμία. 
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επίσης και ορισμένες από τις πιο πλούσιες αστικές οικονομίες της κεντρικής Ευρώπης, όπως η 

Ζυρίχη, η Βιέννη και το Παρίσι. Παρά ταύτα, εντύπωση προκαλεί η απουσία ορισμένων 

Σκανδιναβικών μητροπόλεων που έχουν ισχυρή ταυτότητα στον τομέα της βιώσιμης 

κινητικότητας (Colville-Andersen, 2018; Kenworthy, 2020), εκτός βέβαια από την περίπτωση 

του Μάλμε το οποίο ιεραρχείται στην 8η θέση της κατάταξης. Έκπληξη, ωστόσο, προκαλεί η 

παρουσία της Πράγας στην 11η θέση καθώς συγκριτικά με τις υπόλοιπές περιοχές προέρχεται 

από λιγότερο ισχυρή οικονομία. Επισημαίνεται, επίσης, ότι όλες οι έξι Ισπανικές 

μητροπολιτικές περιοχές και το Παρίσι έχουν σημαντικό προβάδισμα στις πολεοδομικές 

παραμέτρους που μετρά ο METRO-15, ενώ οι υπόλοιπες πέντε μητροπόλεις από την κεντρική, 

τη βόρεια και την ανατολική Ευρώπη πλεονεκτούν περισσότερο στις διαστάσεις για την 

ελκυστικότητα των δημοσίων χώρων που αξιολογεί ο Walk-MOB (βλ. Εικόνα 82). 

Στην κατηγορία των μητροπόλεων υψηλής περπατησιμότητας (βλ. Πίνακας 21) τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία έχει το Άμστερνταμ με 0.48 και ακολουθούν οι πόλεις Στοκχόλμη και Τάλλιν με 

0.47, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, βρίσκεται η Κοπεγχάγη με 0.46, οι πόλεις Ρότερνταμ, 

Γκέντεμποργκ, Μπρνο και Όσλο με 0.45, αντίστοιχα, οι Βελγικές πόλεις Αμβέρσα και 

Βρυξέλλες με βαθμολογία 0.44, αντίστοιχα, και τέλος οι πόλεις Στρασβούργο και Μπάρι με 

βαθμολογία 0.43, αντίστοιχα. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι σε αυτήν την κατηγορία κυριαρχούν 

οι Σκανδιναβικές πόλεις και οι πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Επίσης, καταγράφεται στις 

περισσότερες περιοχές ένα σαφές βαθμολογικό πλεονέκτημα υπέρ των διαστάσεων που 

αξιολογεί ο Walk-MOB και αφορούν στην ελκυστικότητα και την ποιότητα των υποδομών και 

των δημόσιων χώρων. Όμως, έκπληξη προκαλεί η παρουσία του Μπάρι και του Όσλο, αφού οι 

επιδόσεις τους στους δείκτες της κατηγορίας Walk-MOB και METRO-15, αντίστοιχα, ήταν 

κάτω του μετρίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Μπάρι έχει διαφορά 0.27 μονάδων υπέρ του 

METRO-15 και το Όσλο229 διαφέρει κατά 0.35 μονάδες υπέρ του Walk-MOB (βλ. Εικόνα 82).  

Στην κατηγορία μέτριας περπατησιμότητας (βλ. Πίνακας 21) καταγράφονται αρκετές 

μητροπόλεις από χώρες της ανατολικής Ευρώπης, όπως την Πολωνία, αλλά και από άλλες 

περιοχές, όπως τη βόρεια Ιταλία και τη νότια Γαλλία. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία αυτή 

κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά οι εξής μητροπόλεις: η Φλωρεντία και το Βρότσλαβ με 

βαθμολογία 0.43, αντίστοιχα, η Βαρσοβία με βαθμολογία 0.42, η Νίκαια με βαθμολογία 0.4, 

οι πόλεις Τορίνο και Βουδαπέστη με βαθμολογία 0.39, αντίστοιχα, το Μπορντώ με βαθμολογία 

0.38, οι πόλεις Λυών, Πόζναν και Μπρατισλάβα με βαθμολογία 0.37, αντίστοιχα, και τέλος 

είναι η Μπολόνια στην 35η θέση με βαθμολογία 0.36. Επίσης, επισημαίνεται ότι όλες οι 

 
229 Η γεωμετρική (πολλαπλασιαστική) συνάθροιση που εφαρμόστηκε «τιμωρεί» τέτοιες περιπτώσεις με μεγάλες 

διαφορές και στέλνει το μήνυμα για ισόρροπη ανάπτυξη των θεμάτων που αξιολογούνται. Για παράδειγμα, εάν είχε 

εφαρμοστεί η αθροιστική (γραμμική) συνάθροιση και εξετάζαμε το παράδειγμα του Όσλο, που έχει τη μεγαλύτερη 

απόλυτη διαφορά μεταξύ των δύο συνθετικών υπό-δεικτών, θα βλέπαμε ότι ο ολικός ΣΔΠ θα ήταν ίσος με 0.478 

αντί για 0.446. Δηλαδή, 7.2% πιο αυξημένος. 
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μητροπόλεις αυτής της κατηγορίας σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις στον συνθετικό υπό-δείκτη 

METRO-15, με τις διαφορές να κυμαίνονται (υπέρ του METRO-15) από 0.02 (Βρότσλαβ) έως 

και 0.28 (Τορίνο) μονάδες (βλ. Εικόνα 82). Ωστόσο, από αυτό τον κανόνα εξαιρείται η 

περίπτωση της Βαρσοβίας η οποία είχε κατά 0.05 μονάδες υψηλότερη τιμή στον Walk-MOB 

(βλ. Εικόνα 82).  

Χαμηλά επίπεδα περπατησιμότητας παρατηρήθηκαν σε δώδεκα μητροπόλεις (βλ. Πίνακας 21). 

Συγκεκριμένα το Μιλάνο βαθμολογήθηκε με 0.36 και βρέθηκε στην 36η θέση της κατάταξης. 

Ακολουθούν στη συνέχεια οι πόλεις Λιουμπλιάνα, Λιλ και Κρακοβία με 0.35, αντίστοιχα, οι 

πόλεις Θεσσαλονίκη και Λονδίνο με 0.34, αντίστοιχα, οι πόλεις Βίλνιους και Ρίγα με 0.33, 

αντίστοιχα, οι πόλεις Γλασκώβη, Τουλούζη και Ρώμη με 0.31, αντίστοιχα, και τέλος το 

Ζάγκρεμπ με 0.30. Από αυτά τα αποτελέσματα γίνεται σαφές ότι στις μητροπόλεις χαμηλής 

περπατησιμότητας περιλαμβάνονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες πόλεις 

της Ευρώπης, όπως το Λονδίνο, η Ρώμη και το Μιλάνο, αλλά και ορισμένες πρωτεύουσες 

μικρών χωρών όπως η Λιουμπλιάνα, η Ρίγα, το Βίλνιους και το Ζάγκρεμπ. Επιπλέον, 

παρατηρούμε και περιοχές με μεγάλη εθνική σημασία και περιφερειακή εμβέλεια, όπως η 

Γλασκώβη, η Θεσσαλονίκη, η Λιλ, η Τουλούζη και η Κρακοβία. Σημαντικό είναι επίσης να 

τονιστεί ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι διαφορές των δύο συνθετικών υπό-δεικτών 

ήταν πολύ μικρές και μέχρι 0.05 μονάδες. Εντούτοις, εξαίρεση αποτέλεσαν η Ρώμη και η 

Θεσσαλονίκη που υπερτερούν με 0.25 και 0.16 μονάδες διαφορά, αντίστοιχα, στον METRO-

15 αλλά και το Λονδίνο και η Γλασκώβη που υπερέχουν στον Walk-MOB με 0.20 και 0.11 

μονάδες διαφορά, αντίστοιχα (βλ. Εικόνα 82). 

Οι δώδεκα τελευταίες πόλεις της κατάταξης (βλ. Γράφημα 127) ανήκουν στα πολύ χαμηλά 

επίπεδα περπατησιμότητας (βλ. Πίνακας 21). Ειδικότερα, η Σόφια βρίσκεται στην 48η θέση με 

βαθμολογία ίση με 0.30 και ακολουθούν παρακάτω η Φιλιππούπολη με 0.29, οι πόλεις 

Μονπελιέ, Παλέρμο και Μασσαλία με 0.28, αντίστοιχα, η Αθήνα με 0.26, το Βουκουρέστι με 

0.25, οι πόλεις Ληντς, Λισαβόνα και Δουβλίνο με 0.22, αντίστοιχα, το Μάντσεστερ με 0.21 και 

τελευταία πόλη της ιεραρχίας προκύπτει ότι είναι το Μπέρμιγχαμ με 0.16. Παρατηρούμε, 

λοιπόν, να συγκαταλέγονται σε αυτή την κατηγορία περπατησιμότητας περιπτώσεις 

αγγλοσαξονικών αστικών περιοχών, όπως το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ, το Δουβλίνο και 

το Ληντς, αλλά και πρωτεύουσες πόλεις των Βαλκανίων και της νότιας Ευρώπης, όπως είναι η 

Αθήνα, η Σόφια, το Βουκουρέστι και η Λισαβόνα. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι διαφορές μεταξύ των δύο συνθετικών υπό-δεικτών είναι έντονες 

και υπέρ του METRO-15 με σχεδόν πάνω από 0.10 (Βουκουρέστι) και έως 0.31 (Μασσαλία) 

μονάδες (βλ. Εικόνα 82). Βέβαια, εξαίρεση αποτελούν οι τέσσερις αγγλοσαξονικές 

μητροπόλεις στις οποίες καταγράφτηκε μεγάλη δυσκολία στις πολεοδομικές παραμέτρους του 
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METRO-15 αλλά μεγαλύτερη υπεροχή στα στοιχεία του Walk-MOB (0.04 έως και 0.22 

μονάδες διαφορά).  

Γράφημα 127 Αποτελέσματα ΣΔΠ  
Σημείωση: Η μαύρη κυκλική γραμμή  του γραφήματος οριοθετεί τον ολικό μέσο όρο

 

Επιπρόσθετα, από τα θηκογράμματα των βαθμολογιών του ΣΔΠ που παρουσιάζονται στο 

Γράφημα 128 ξεχωρίζουν τα εξής: α) οι πόλεις της δυτικής Ευρώπης έχουν την υψηλότερη 

διάμεσο με τιμή ίση με 0.44, β) οι βόρειες πόλεις εμφανίζουν τη χαμηλότερη διάμεσο με τιμή 

ίση με 0.33, γ) οι βαθμολογίες στην ομάδα των βόρειων πόλεων έχουν τη μεγαλύτερη διασπορά 

(IQR=0.21) εξαιτίας έντονων διαφορών μεταξύ των σκανδιναβικών και των αγγλοσαξονικών 

πόλεων και τέλος δ) η ομάδα των πόλεων της ανατολικής Ευρώπης έχει τη μικρότερη διασπορά 

και IQR= 0.10. 

Γράφημα 128 Θηκογράμματα ΣΔΠ 
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Εικόνα 82 Διαφορές μεταξύ συνθετικών υπό-δεικτών ανά μητροπολιτική περιοχή και κατά φθίνουσα σειρά 

βαθμολογίας ΣΔΠ. 

 

Τέλος, στο Παράρτημα Δ παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι κάρτες βαθμολογίας (scorecards) 

που σχεδιάστηκαν για την κάθε μητροπολιτική περιοχή ξεχωριστά. Οι κάρτες αυτές όπως 

αναφέρθηκε και στην «Ενότητα 5.5.1 Παρουσίαση και οπτικοποίηση αποτελεσμάτων» 

συνοψίζουν τα σημαντικότερα αποτελέσματα των απλών δεικτών και των σύνθετων 
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μεταβλητών που καταρτίστηκαν και παρουσιάζουν εναλλακτικές συγκρίσεις με ομότιμες 

πόλεις αλλά και θεματικές ιεραρχίες του ΣΔΠ σε πρωτεύουσες και λοιπές πόλεις, μεγάλες και 

μεσαίες πληθυσμιακά πόλεις και τέλος πλουσιότερες και φτωχότερες περιοχές. Με αυτόν τον 

τρόπο δημιουργείται ένα σημαντικό εργαλείο υποστήριξης των θεσμικών και των πολιτικών 

φορέων της Ευρώπης το οποίο βοηθά στη γρήγορη διάγνωση των δυνατών και των αδύναμων 

σημείων της κάθε περιοχής. Μελλοντικά μια διαδικτυακή και διαδραστική εφαρμογή των 

καρτών βαθμολογίας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο 

περπατήσιμων πόλεων το οποίο θα ενθάρρυνε τον ανταγωνισμό των πόλεων για περισσότερες 

επενδύσεις και δράσεις ενεργής κινητικότητας και θα ευαισθητοποιούσε περισσότερους για τη 

διεκδίκηση πιο βιώσιμων και υγιών κοινοτήτων.  
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Εικόνα 83 Χάρτες βαθμολογίας ολικού ΣΔΠ, συνθετικών υπό-δεικτών και πυλώνων ανά μητρόπολη (quantile maps) 
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- Σε τι βαθμό η πυκνοδομημένη πόλη-πυρήνας (core-city) υποστηρίζει  

γειτονιές που επιτρέπουν το περπάτημα των 15-λεπτών; (CITY-15) 

 
- Σε τι βαθμό οι γειτονιές της προαστιακής ζώνης (commuting-zone) υποστηρίζουν το περπάτημα των 

15-λεπτών; (CoZo-15 
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- Ποια η ελκυστικότητα της δημόσιας συγκοινωνίας; 

(TRANSIT) 

 
- Ποιο το επίπεδο οδικής και προσωπικής ασφάλειας στην πόλη; 

(SAFETY) 
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- Ποσό ανεπτυγμένες είναι οι συνθήκες ήπιας κινητικότητας; (PLEASURE) 

 

 

 
- Σε τι βαθμό υπάρχουν κατάλληλες οδικές υποδομές, αστικός εξοπλισμός και συνθήκες που 

υποστηρίζουν την άνεση του περπατήματος στο ύψος του ανθρώπινου ματιού;  

(COMFORT) 
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7.5 Αποτελέσματα αξιολόγησης στατιστικής συνοχής ΣΔΠ  

7.5.1 Ανάλυση συσχέτισης 

Στο Παράρτημα Γ και στον Πίνακα Γ.23 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του συσχετισμού 

όλων των μεταβλητών του υποδείγματος κατά ζεύγη. Παρατηρούμε ότι όλοι οι δείκτες 

εμφανίζουν θετική συσχέτιση με τον ολικό ΣΔΠ και δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο με 

αρνητική συνεισφορά στην τελική βαθμολογία μέτρησης της περπατησιμότητας. Επιπλέον, ο 

πίνακας συσχετισμού (βλ. επίσης Παράρτημα Γ και Πίνακες Γ.24, Γ.25, Γ.26) μας βοηθά να 

εντοπίσουμε τους απλούς δείκτες οι οποίοι συμβάλλουν περισσότερο στη διαμόρφωση των 

τιμών του ολικού ΣΔΠ. Για παράδειγμα, οι απλοί δείκτες οι οποίοι εμφανίζουν συντελεστή 

συσχέτισης (r) >0.7 μπορούν να ερμηνεύσουν περισσότερο από το 50% της διακύμανσης της 

βαθμολογίας του ολικού ΣΔΠ. Επομένως, πιο κοντά σε αυτό το επίπεδο ερμηνείας είναι τρείς 

απλοί δείκτες οι οποίοι σημειώνονται στον Πίνακας 22.  

Πίνακας 22 Υψηλότεροι συντελεστές συσχέτισης (r) και συντελεστές προσδιορισμού (R2) μεταξύ απλών δεικτών και 

του ολικού ΣΔΠ. 

Απλός Δείκτης r R2 

• [S1] % πλευρών ΟΤ στις οποίες κυριαρχούν δραστηριότητες 

εμπορίου ή/και εστίασης (ισόγειο) 
0.68 46% 

• [S10] % πλευρών ΟΤ που υπάρχει κατασκευασμένο πεζοδρόμιο και 

είναι σε καλή κατάσταση 
0.71 50% 

• [A-D-C-POP-15] Προσπελασιμότητα πληθυσμού (πόλη-πυρήνας) 

σε χρόνο βαδίσματος 15 λεπτών 
0.66 44% 

Αντίθετα, 3 από τους 48 δείκτες (6.3%) του υποδείγματος (βλ. Πίνακας 23) βρέθηκε να μην 

μεταφέρουν ικανοποιητικά την πληροφορία τους στον τελικό ΣΔΠ, αφού οι συντελεστές 

συσχέτισης Pearson ήταν χαμηλότεροι από r=0.3 και έτσι εξηγούν λιγότερο από το 9% της 

διακύμανσης των αποτελεσμάτων του ολικού ΣΔΠ (R2<9%). Η ενδεδειγμένη λύση θα ήταν η 

αφαίρεση τους ή η αντικατάσταση τους με νέους δείκτες. Ωστόσο, εξαιτίας της ικανοποιητικής 

συσχέτισης που παρουσιάζουν με τους αντίστοιχους συνθετικούς υπό-δείκτες και για λόγους 

θεωρητικής σταθερότητας230 και σημαντικότητας κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνουν στο 

υπόδειγμα.  

 
230 Η αφαίρεση των δεικτών P-D-CΖ-POP-15 και A-F-C-REC-15 θα δημιουργούσε διαφορετική θεματολογία 

μεταβλητών μεταξύ του CITY-15 και του CoZo-15 και επομένως οι πυλώνες του συνθετικού υπό-δείκτη METRO-

15 θα μετρούσαν διαφορετικά αστικά χαρακτηριστικά σε πόλη και προάστια, αντίστοιχα. 
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Πίνακας 23 Χαμηλότεροι συντελεστές συσχέτισης (r) και συντελεστές προσδιορισμού (R2) μεταξύ απλών δεικτών και 

του ολικού ΣΔΠ. 

Απλός Δείκτης r R2 

• [S7] % πλευρών ΟΤ που δεν υπάρχουν γκράφιτι 0.147 2.1% 

• [P-D-CΖ-POP-15] Πυκνότητα προσπελάσιμου πληθυσμού 

(προαστίων) σε χρόνο βαδίσματος 15 λεπτών 
0.298 8.8% 

• [A-F-C-REC-15] Προσπελασιμότητα χώρων αναψυχής (πόλη-

πυρήνας) σε χρόνο βαδίσματος 15 λεπτών 
0.267 7.1% 

Η ανάλυση των συσχετισμών στα ανώτερα επίπεδα συνάθροισης των μεταβλητών (βλ. 

Πίνακας 24) έδειξε ότι υπάρχουν ισχυρές θετικές και στατιστικά σημαντικές (p-value<0.01) 

σχέσεις μεταξύ του ΣΔΠ και των δύο υπό-δεικτών του METRO-15 & Walk-MOB, με τιμές 

r=0.79 και r=0.83, αντίστοιχα. Επιπλέον, αυτές οι πολύ μικρές αποκλίσεις στις τιμές των 

συντελεστών συσχέτισης αποδεικνύουν εκτός από την καλή στατιστική συνοχή του 

υποδείγματος και την ισότιμη231 συνεισφορά των δύο συνθετικών υπό-δεικτών στο τελικό 

αποτέλεσμα.  

Πίνακας 24 Συντελεστές συσχέτισης Pearson για τα τρία ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα του υποδείγματος.  
Σημείωση: Με πράσινο φόντο απεικονίζονται τα σχετιζόμενα επίπεδα ομαδοποίησης και με έντονη γραμματοσειρά φαίνονται οι 
υψηλές (r>0.7) και στατιστικά σημαντικές (p<0.01) θετικές συσχετίσεις. Με γκρι γραμματοσειρά επισημαίνονται οι ασθενείς 

συσχετίσεις r<0.3). 
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Συνθετικός 

Υπό-Δείκτης 
METRO-15 1 

    
  

        

Πυλώνες 

CITY-15 0,904** 1     
        

CoZo-15 0,916** 0,659** 1   
        

Συνθετικός 

Υπό-Δείκτης 
Walk-MOB 0,330* 0,356** 0,247 1 

        

Πυλώνες 

TRANSIT 0,273* 0,330* 0,171 0,755** 1 
      

PLEASURE 0,325* 0,330* 0,271* 0,689** 0,177 1 
    

SAFETY 0,110 0,079 0,115 0,813** 0,449** 0,566** 1 
  

COMFORT 0,308* 0,364** 0,203 0,824** 0,484** 0,605** 0,602** 1 

Σύνθετος 

Δείκτης ΣΔΠ 0,790** 0,755** 0,683** 0,833** 0,645** 0,625** 0,590** 0,708** 

**p-value<0.01, *p-value<0.05 

 
231 Επαληθεύεται, δηλαδή, η εφαρμογή της ισοσταθμικής μεθόδου συνάθροισης. 
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Αντίστοιχα, οι συσχετίσεις των έξι πυλώνων με τους συνθετικούς τους υπό-δείκτες 

κυμαίνονται από 0.69 έως 0.82 (στις μεταβλητές του Walk-MOB) και από 0.90 έως 0.92 (στις 

μεταβλητές του METRO-15), ενώ οι συσχετισμοί τους με τον ολικό ΣΔΠ είναι επίσης 

ικανοποιητικοί και κυμαίνονται από 0.59 έως 0.76 (βλ. Πίνακας 24). Ακόμη, θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι όλοι οι πυλώνες εμφανίζουν την ισχυρότερη συσχέτιση με τον συνθετικό υπό-

δείκτη στον οποίο ανήκουν θεωρητικά και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις με 

διαφορετικά στοιχεία που δεν προβλέφθηκαν εξ αρχής.  

Ένα άλλο θέμα που αξίζει να σημειωθεί είναι η μέτριας έντασης θετικοί συσχετισμοί που 

καταγράφονται μεταξύ του CITY-15 και του CoZo-15 (r=0.66) αλλά και μεταξύ του 

COMFORT και των πυλώνων PLEASURE (r=0.61) και SAFETY (r=0.6), αντίστοιχα (βλ. 

Πίνακας 24). Οι δύο πρώτοι πυλώνες CITY-15 και CoZo-15 είναι αναμενόμενο να σχετίζονται 

σε ικανοποιητικό βαθμό καθώς περιγράφουν τα ίδια θέματα αλλά σε διαφορετικά γεωγραφικά 

επίπεδα. Ο πυλώνας COMFORT περιλαμβάνει τόσο στοιχεία υποδομών που ενισχύουν την 

ήπια κινητικότητα (π.χ. πλάτος/κατάσταση πεζοδρομίου) όσο και δείκτες για τις υποδομές 

ενίσχυσης των επιπέδων οδικής ασφάλειας (π.χ. λευκή διαγράμμιση διαβάσεων πεζών και 

φωτεινοί σηματοδότες). Επομένως, είναι αναμενόμενη και αυτή η σχέση. Παρόλα αυτά, οι 

συσχετισμοί που αναφέρονται σε αυτό το σημείο δεν είναι πολύ ισχυροί και έτσι δεν 

δημιουργούν πρόβλημα πλεονάζουσας πληροφορίας στο υπόδειγμα. 

7.5.2 Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (PCA) 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών στο σύνολο των 48 δεικτών έδειξαν ότι 

υπάρχουν 10 κύριοι παράγοντες (principal components) με ιδιοτιμές μεγαλύτερες από 1 και οι 

οποίες εξηγούν περίπου το 81% της συνολικής μεταβλητότητας (βλ. Πίνακας 25). Το 

αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι υπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες μεταξύ των δεικτών που 

επιλέχθηκαν και επίσης αποδεικνύει ότι σωστά έγινε η ομαδοποίηση τους σε πολλαπλά επίπεδα 

συνάθροισης.  

Πίνακας 25 Αποτελέσματα PCA στο σύνολο των 48 απλών δεικτών 

Κύριοι Παράγοντες Ιδιοτιμές 

(eigenvalues) 

% μεταβλητότητας 

(variability) 

Αθροιστικό % μεταβλητότητας 

(variability) 

PC1 12,3 25,6 25,6 

PC2 8,0 16,6 42,2 

PC3 5,1 10,5 52,8 

PC4 2,8 5,8 58,6 

PC5 2,6 5,4 64,0 

PC6 2,3 4,9 68,9 

PC7 2,1 4,3 73,2 

PC8 1,8 3,7 76,8 
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PC9 1,1 2,3 79,1 

PC10 1,0 2,0 81,1 

PC11 0,9 1,8 83,0 

PC12 0,8 1,7 84,7 

… … … … 

PC48 0,0 0,0 100,0 

Τα αποτελέσματα της PCA στο επίπεδο των υπό-πυλώνων φαίνονται στον Πίνακας 26. 

Παρατηρούμε σε όλους του υπό-πυλώνες με περισσότερους από δύο απλούς δείκτες ότι 

υπάρχει μόνο μία στατιστική διάσταση η οποία εξηγεί το 67% έως και το 95% της 

μεταβλητότητας. Ωστόσο, σε δύο υπό-πυλώνες του συνθετικού υπό-δείκτη METRO-15, όπως 

ο PROX-FREE-CZ-15 και ο PROX-FREE-C-15, το ποσοστό της μεταβλητότητας που εξηγεί 

η πρώτη διάσταση τους είναι χαμηλότερο και μεταξύ 41% και 51%, αντίστοιχα. Αυτό το 

αποτέλεσμα οφείλεται στους ασθενείς συσχετισμούς που παρουσιάζουν μεταξύ τους οι απλοί 

δείκτες των συγκεκριμένων υπό-πυλώνων (βλ. Παράρτημα Γ & Πίνακας Γ.23). Ωστόσο, για 

θεωρητικούς λόγους αποφασίστηκε να μην αφαιρεθούν οι δείκτες πυκνότητας χώρων 

πρασίνου, αναψυχής και καταστημάτων εστίασης από το τελικό υπόδειγμα καθώς αυτή η 

επιλογή θα αποδυνάμωνε σημαντικά το εννοιολογικό πλαίσιο των πυλώνων CITY-15 και 

CoZo-15. 

Πίνακας 26 Αποτελέσματα PCA στο επίπεδο των υπό-πυλώνων. 

Συνθετικός 

Υπό-Δείκτης 

Πρώτος Κύριος Παράγοντας 

(PC1) 

Ιδιοτιμές (eigenvalues) % μεταβλητότητας 

(variability) 
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ACC-DAILY-C-15 2,8 94,9 

ACC-FREE-C-15 2,1 69,2 

PROX-DAILY-C-15 2,1 71,4 

PROX-FREE-C-15 1,5 50,8 

ACC-DAILY-CZ-15 2,8 94,8 

ACC-FREE-CZ-15 2,0 67,6 

PROX-DAILY-CZ-15 2,5 83,8 

PROX-FREE-CZ-15 1,2 40,8 
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PT_FREQ 1,9 94,8 

PED-ZONES 1,6 80,6 

SAFE_CITY 1,5 76,4 

CROSSINGS 2,0 67,3 

SIDEWALKS 2,1 71,2 

STR_FURNITURE 1,6 80,6 

ACTIVE_USES 1,3 67,4 

SOC_ENV 1,6 79,9 

Σημείωση: Η ανάλυση (PCA) για κάθε υπό-πυλώνα βασίστηκε στους απλούς δείκτες που τους συνθέτουν. Οι υπό-πυλώνες του 
Walk-MOB που δεν αναφέρονται στον πίνακα αποτελούνται από έναν μόνο δείκτη και έτσι δεν έγινε PCA. 
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Στη συνέχεια, ακολούθησε η ανάλυση PCA στο επίπεδο των πυλώνων και τα αποτελέσματα 

φαίνονται στον Πίνακας 27. Παρατηρούμε, ότι σε όλους τους πυλώνες, πλην του TRANSIT, 

υπάρχει μόνο μια στατιστική διάσταση που εξηγεί από το 55% έως και το 68% της 

μεταβλητότητας των δεδομένων.  

Εντούτοις, στον προβληματικό πυλώνα TRANSIT, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν δύο 

στατιστικές διαστάσεις. Η πρώτη εξ αυτών εξηγεί το 43% περίπου της συνολικής 

μεταβλητότητας και περιγράφεται από τους υπό-πυλώνες PT_FREQ, PT_ACCESS, και 

PT_AFFORD, με φορτίσεις232 (loadings) 0.73, 0.79, και 0.60, αντίστοιχα. Η δεύτερη 

συνιστώσα από την άλλη πλευρά εξηγεί μόλις το 26% της συνολικής μεταβλητότητας και 

περιγράφεται από τον υπό-πυλώνα PT_SATISF, με φόρτιση 0.78. Επομένως, σε μελλοντικές 

αναθεωρήσεις του υποδείγματος μέτρησης της περπατησιμότητας θα πρέπει να διερευνηθεί η 

αντικατάσταση του δείκτη PT_SATISF από άλλους μεμονωμένους αντικειμενικούς δείκτες 

ποιότητας των ΜΜΜ οι οποίοι αυτήν τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμοι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

(π.χ. καθαριότητα μέσων, κλιματισμός οχημάτων, πληροφόρηση επιβατικού κοινού, ενιαίο 

εισιτήριο, αισθητική και άνεση χώρων αναμονής, συνωστισμός κ.α.). 

Πίνακας 27 Αποτελέσματα PCA στο επίπεδο των πυλώνων. 

Συνθετικός 

Υπό-Δείκτης 
Πρώτος Κύριος Παράγοντας (PC1) 

Ιδιοτιμές 

(eigenvalues) 

% 

μεταβλητότητας 

(variability) 

M
E

T
R

O
-

1
5
 

CITY-15 2,4 59,5 

CoZo-15 2,2 55,8 

W
a

lk
-M

O
B

 

TRANSIT 1,7 42,6 

SAFETY 1,2 62,1 

PLEASURE 2,0 68,3 

COMFORT 3,4 67,3 

Σημείωση: Η ανάλυση (PCA) για κάθε πυλώνα βασίστηκε στους υπό-πυλώνες που τους συνθέτουν. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών στο επίπεδο των δύο συνθετικών υπό-

δεικτών φαίνονται στον Πίνακας 28. Προκύπτει ότι τόσο στον METRO-15 όσο και στον Walk-

MOB υπάρχει μια στατιστική διάσταση με ιδιοτιμή (eigenvalue) μεγαλύτερη από 1, η οποία 

εξηγεί το 83% και το 62% περίπου της μεταβλητότητας των δεδομένων των πυλώνων τους, 

 
232 Οι φορτίσεις (loadings) αναφέρονται στον συσχετισμό της αρχικής μεταβλητής με την κύρια συνιστώσα. Εάν ο 

συσχετισμός αυτός είναι πολύ ισχυρός τότε η συγκεκριμένη μεταβλητή έχει μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση της 

συνιστώσας. 
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αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι επαρκή καθώς επιτρέπουν τη συνάθροιση των έξι 

πυλώνων στους αντίστοιχους συνθετικούς υπό-δείκτες. 

Πίνακας 28 Αποτελέσματα PCA στο επίπεδο των συνθετικών υπό-δεικτών..  

Πρώτος Κύριος Παράγοντας (PC1) Ιδιοτιμές (eigenvalues) % μεταβλητότητας (variability) 

METRO-15 1,7 83,0 

Walk-MOB 2,5 61,7 

Σημείωση: Στον πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα μόνο του πρώτου κύριου παράγοντα, και η ανάλυση (PCA) 

πραγματοποιήθηκε στο επίπεδο των πυλώνων του κάθε συνθετικού υπό-δείκτη. 

Τέλος, τα αποτελέσματα της PCA στο επίπεδο του ΣΔΠ παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακας 

29 και επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει μια στατιστική διάσταση στα δεδομένα των δύο συνθετικών 

υπό-δεικτών. Έτσι, από τον πρώτο κύριο παράγοντα εξηγείται το 67% περίπου της 

μεταβλητότητας των δεδομένων του METRO-15 και του Walk-MOB, ενώ οι φορτίσεις 

(loadings) των δύο συνθετικών υπό-δεικτών είναι υψηλές με τιμές 0.815. Συνεπώς, επιτρέπεται 

η συνάθροιση τους σε μία τιμή καθώς μεταφέρεται στον τελικό ολικό ΣΔΠ ικανοποιητικό 

ποσοστό της πληροφορία τους. 

Πίνακας 29 Αποτελέσματα PCA στο επίπεδο του ΣΔΠ.  

Κύριοι Παράγοντες (PC) 
Ιδιοτιμές 

(eigenvalues) 

% 

μεταβλητότητας 

(variability) 

Αθροιστικό % 

μεταβλητότητας 

(variability) 

PC1 1,3 66,5 66,5 

PC2 0,7 33,5 100,0 

Σημείωση: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με βάση τις τιμές των δύο συνθετικών υπό-δεικτών. 

 

7.6 Αξιολόγηση σταθερότητας ΣΔΠ 

Στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάζεται το πως μεταβάλλονται οι τελικές τιμές του σύνθετου 

δείκτη και οι θέσεις ιεράρχησης των μητροπόλεων σε σύγκριση με 4.000 συνδυαστικά 

εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης του ολικού ΣΔΠ και τα οποία αφορούν διαφορετικές 

μεθόδους συνάθροισης, αναπλήρωσης ελλειπόντων τιμών και τυχαίων συντελεστών στάθμισης 

±25%. Τα εναλλακτικά αυτά σενάρια έχουν αναφερθεί στον Πίνακας 13, ενώ η ομοιόμορφη 

κατανομή των 1.000 τυχαίων συντελεστών στάθμισης (±25%) που υπολογίστηκαν φαίνονται 

στα παρακάτω διαγράμματα (βλ. Γράφημα 129). 
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Γράφημα 129 Διαγράμματα συχνοτήτων 1.000 τυχαίων εξισορροπητικών συντελεστών (±25%) για τους συνθετικούς 

υπό-δείκτες  

  

Το Γράφημα 130 απεικονίζει σε αύξουσα σειρά την κατάταξη των μητροπόλεων σύμφωνα με 

τη διάμεση (Median) τιμή-θέση που προκύπτει από την εφαρμογή των 4.000 εναλλακτικών 

πιθανών μεθόδων κατάρτισης του ολικού ΣΔΠ. Στο γράφημα αυτό η διάμεση εναλλακτική 

θέση ιεράρχησης αποτυπώνεται με Χ, ενώ οι κάθετες μπάρες αποτελούν τα διαστήματα 

αβεβαιότητας και τα οποία περιλαμβάνουν το 90ο και 10ο εκατοστημορίου των εναλλακτικών 

θέσεων. Επίσης, οι μπλε οριζόντιες γραμμές δείχνουν την τελική ιεράρχηση σύμφωνα με τη 

μέθοδο αναφοράς του ΣΔΠ που επιλέχθηκε. Όλα τα αναλυτικά αποτελέσματα της ανάλυσης 

αβεβαιότητας παρουσιάζονται για λόγους διαφάνειας και για κάθε περιοχή ξεχωριστά στον 

Πίνακα Γ.25 του Παραρτήματος Γ.  

Πιο αναλυτικά, από τα αποτελέσματα της ανάλυσης αβεβαιότητας παρατηρούμε ότι σε όλες 

τις μητροπόλεις η τελική θέση του σεναρίου αναφοράς βρίσκεται εντός των διαστημάτων 

αβεβαιότητας και η διάμεση τιμή ιεράρχησης των εναλλακτικών δοκιμών είναι πολύ κοντά με 

την αντίστοιχη θέση του σεναρίου αναφοράς του ΣΔΠ (συντελεστής συσχέτισης Spearman 

rho=0.994). Ακόμη, φαίνεται ότι τα διαστήματα εμπιστοσύνης στην πλειοψηφία των περιοχών 

είναι μικρά και ο μέσος όρος (5.94 θέσεις) τους είναι χαμηλός για το σύνολο των 59 περιοχών. 

Συγκεκριμένα, σε περισσότερο από το 89% των μητροπόλεων που εξετάστηκαν τα διαστήματα 

εμπιστοσύνης είναι μικρότερα από 10 θέσεις, ενώ στο 41% αυτών είναι μικρότερα από 5 

θέσεις. Εξαίρεση, όμως, αποτελούν έξι περιοχές στις οποίες τα διαστήματα αυτά αφορούν 

περισσότερες από 10 θέσεις. Π.χ. στο Πόζναν, στη Θεσσαλονίκη και στη Σεβίλλη, τα 

διαστήματα αυτά κυμαίνονται μεταξύ 10 και 13 θέσεων και στο Μπάρι είναι 17 θέσεις. Η 

υψηλή αβεβαιότητα στο Μπάρι, όμως, ήταν αναμενόμενη για δύο λόγους: α) πρώτον, υπάρχει 
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Γράφημα 130 Διάγραμμα ανάλυσης αβεβαιότητας ολικού ΣΔΠ (κατάταξη περιοχών σε αύξουσα σειρά και σύμφωνα με τη διάμεση τιμή ιεράρχησης 4.000 εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης).  
Σημείωση: Τα 4.000 τυχαία εναλλακτικά σενάρια που προσομοιώθηκαν αφορούν συνδυασμούς με αριθμητική και γεωμετρική συνάθροιση των συνθετικών υπό-δεικτών, αναπλήρωση των ελλειπόντων τιμών με αλγόριθμο EM και χωρίς 
αντικατάσταση ελλειπόντων τιμών και τέλος την εφαρμογή τυχαίων συντελεστών εξισορρόπησης στους δύο υπό-δείκτες με απόκλιση ±25% από τους αρχικούς. Οι κάθετες μπάρες συμβολίζουν τα διαστήματα αβεβαιότητας 90% των 

εναλλακτικών θέσεων κατάταξης.   
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μεγάλη διαφορά μεταξύ των δυο συνθετικών υπό-δεικτών (27%) και όταν εφαρμόζεται η 

αριθμητική συνάθροιση με άνισους εξισορροπητικούς συντελεστές τότε έχουμε την πλήρη 

αντιστάθμιση των τιμών και επομένως πολύ διαφορετικές βαθμολογίες, και β) δεύτερον, στο 

Μπάρι υπάρχει ο μεγαλύτερος αριθμός δεικτών (n=5) με ελλείπουσες τιμές (βλ. Γράφημα 102).  

Ένα άλλο θέμα που εξετάστηκε ήταν και ο υπολογισμός της μεταβλητής Rs η οποία υπολογίζει 

τη μέση σχετική μετατόπιση της τελικής θέσης ιεράρχησης. Τα αποτελέσματα της μεταβλητής 

αυτής απεικονίζονται στο Γράφημα 131 και αναλυτικά παρουσιάζονται για κάθε περιοχή 

ξεχωριστά στον Πίνακα Γ.25 του Παραρτήματος Γ. Ειδικότερα, προκύπτει ότι ο μέσος όρος 

της μεταβλητής Rs είναι 2.01 θέσεις το οποίο είναι αρκετά ικανοποιητικό για δείγμα 59 

πόλεων. Ακόμη, παρατηρούμε ότι σε 37 από τις 59 περιοχές (63%) η μεταβλητή Rs είναι 

μικρότερη από +/-2 θέσεις, ενώ σε τρείς πόλεις καταγράφει υψηλή τιμή η οποία ξεπερνά τις 

+/-5 θέσεις (Rs) όπως στο Μπάρι (+/- 5.63), στη Σεβίλλη (+/- 5.4) και στο Πόζναν (+/- 5). 

Γενικά, όμως, τα αποτελέσματα αυτά κρίνονται στο σύνολό τους ως θετικά και ως εκ τούτου 

επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της τελικής κατάταξης των πόλεων που παρέχει ο σύνθετος 

δείκτης. 

Πίνακας 30 Αποτελέσματα ανάλυσης αβεβαιότητας. 

Διαφορά διάμεσης τιμής εναλλακτικής 

θέσης ιεράρχησης και τελικής κατάταξης 

σύμφωνα με τη μέθοδο αναφοράς (median 

– reference rank) 

 
Εύρος διαστημάτων αβεβαιότητας 

(90%) σύμφωνα με τις εναλλακτικές 

θέσεις κατάταξης 

 

Διαφορά θέσεων % πόλεων (N=59)  Διάστημα αβεβαιότητας % πόλεων (N=59) 

15-29 0,00%  15-29 1,69% 

10-14 0,00%  10-14 8,47% 

10 ή περισσότερες θέσεις 0,00%  10 ή περισσότερες θέσεις 10,17% 

5-9 3,39%  5-9 49,15% 

Λιγότερες από 5 θέσεις 96,61%  Λιγότερες από 5 θέσεις 40,68% 

Καμία διαφορά 27,12%  Καμία διαφορά 1,69% 

Σύνολο 100,00%  Σύνολο 100,00% 

Συντελεστής συσχέτισης 

Spearman's rho μεταξύ της 

διάμεσης εναλλακτικής θέσης 

ιεράρχησης και της τελικής 

κατάταξης του ΣΔΠ με τη μέθοδο 

αναφοράς 

0,994  
Μέσος όρος  

διαστημάτων  

αβεβαιότητας 

 5,95 

 

Στη συνέχεια η ανάλυση σταθερότητας επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό της 

συνεισφοράς των πηγών αβεβαιότητας στο τελικό αποτέλεσμα του σύνθετου δείκτη, καθώς και 
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στην ανάδειξη των πόλεων που επηρεάζονται περισσότερο από την κάθε μεθοδολογική κρίση 

του κατασκευαστή. 

Γράφημα 131 Μεταβλητή μέσης σχετικής μετατόπισης θέσης Rs (Οι πόλεις στον άξονα των χ ακολουθούν την ιεραρχία 

της μεθόδου αναφοράς) 

 

Στον παρακάτω Πίνακας 31 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων συσχέτισης 

(Spearman) που πραγματοποιήθηκαν με βάση τα σενάρια αβεβαιότητας, ενώ στο Γράφημα 132 

εμφανίζονται τα αντίστοιχα διαγράμματα διασποράς. Συγκεκριμένα, τα δύο πρώτα σενάρια 

αφορούν συνδυασμούς αναφορικά με τον τρόπο συνάθροισης, την αναπλήρωση ή μη των 

ελλειπόντων τιμών, ενώ το τρίτο σενάριο αφορά στον συνδυασμό των δύο προηγούμενων.  

Τα αποτελέσματα του Πίνακας 31 δείχνουν ότι το σενάριο II που αφορά στη μη αναπλήρωση 

των ελλειπόντων τιμών έχει τη μεγαλύτερη απόκλιση σε σχέση με το σενάριο αναφοράς καθώς 

εμφανίζει τον μικρότερο συντελεστή συσχέτισης (rho = 0.976). Έτσι, η μέθοδος αναπλήρωσης 

των δεδομένων επηρεάζει σημαντικά τις περιπτώσεις του Μπάρι και της Σεβίλλης, αφού 

βλέπουμε μεταβολές από το σενάριο αναφοράς της τάξης των -12 και -11 θέσεων, αντίστοιχα. 

Αυτό το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο καθώς το Μπάρι είναι η πόλη με τον μεγαλύτερο 

αριθμό δεικτών χωρίς δεδομένα (n=5), ενώ η Σεβίλλη έχει ελλείπουσες τιμές σε τρείς δείκτες. 

Όμοια προβλήματα από τη μέθοδο αναπλήρωσης των τιμών παρουσιάζουν επίσης το Πόζναν 

και η Λυών, αφού με το εναλλακτικό σενάριο αναπλήρωσης των δεδομένων που λείπουν η 

τελική σειρά κατάταξης τους υποχωρεί κατά -9 και -6 θέσεις, αντίστοιχα. 
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Πίνακας 31 Αποτελέσματα ανάλυσης σταθερότητας ΣΔΠ 

Εξεταζόμενο σενάριο 

αβεβαιότητας  

(επίπεδο συνθετικών υπό-

δεικτών) 

 

Συντελεστής 

συσχέτισης 

Spearman 

συγκρινόμενων 

θέσεων 

κατάταξης 

 
Αριθμός πόλεων 

που βελτιώνουν 

την θέση τους 

 

Αριθμός πόλεων 

που 

επιδεινώνουν την 

θέση τους 

Εναλλακτικό σενάριο vs σενάριο 
αναφοράς 

   >= 10 

θέσεις 
 (5, 9] 

θέσεις 
 >= 10 

θέσεις 
 (5, 9] 

θέσεις 

Ι. 
Αριθμητική vs γεωμετρική 

συνάθροιση δεικτών 
 0,991  0  2 (α)  0  0 

ΙΙ. 

Μη αναπλήρωση 

ελλειπουσών τιμών vs 

αναπλήρωση τιμών με τη 

μέθοδο ΕΜ 

 0,976  0  0  2 (β)  2 (γ) 

ΙΙΙ. 

Αριθμητική συνάθροιση & 

μη αναπλήρωση 

ελλειπόντων τιμών vs 

γεωμετρική συνάθροιση και 

αναπλήρωση ελλειπόντων 

τιμών με αλγόριθμο ΕΜ 

 0,980  0  1 (δ)  0  4 (ε) 

α Oslo, Montpellier 

β Bari, Seville 

γ Poznan, Lyon 

δ Turin 

ε Poznan, Seville, Brno, Lyon 
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Γράφημα 132 Διαγράμματα διασποράς θέσεων κατάταξης πόλεων μεταξύ του σεναρίου αναφοράς (άξονας χ) και των 

εναλλακτικών σεναρίων κατασκευής του ΣΔΠ (άξονας ψ) όπως: (α) αριθμητική συνάθροιση σε όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα, (β) μη αναπλήρωση των ελλειπόντων τιμών, (γ) συνδυασμός αριθμητικής συνάθροισης και μη αναπλήρωσης 

ελλειπόντων τιμών. Σημείωση: Έχουν τοποθετηθεί ετικέτες ονομάτων στις πόλεις που βρίσκονται στην πρώτη και την 

τελευταία θέση της κατάταξης καθώς και στις πόλεις που εμφανίζουν διαφορά θέσεων με περισσότερες από ±5 θέσεις. 

  

(α) (β) 

 

 

(γ)  

Τέλος, σε σχέση με τον τρόπο συνάθροισης βλέπουμε ότι όταν εφαρμόζεται ο αριθμητικός 

μέσος όρος τότε επηρεάζεται κυρίως το Όσλο και το Μονπελιέ που βελτιώνουν την κατάταξη 

τους κατά 6 θέσεις (βλ. Γράφημα 132). Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο καθώς και οι 

δυο περιοχές εμφανίζουν μεγάλες διαφορές στις επιδόσεις τους στους δύο επιμέρους 

συνθετικούς υπό-δείκτες και η αριθμητική συνάθροιση των μεταβλητών προσφέρει την πλήρη 

αντιρρόπηση τους (full compensability). Για παράδειγμα, στο Όσλο ο συνθετικός υπό-δείκτης 

Walk-MOB είναι 2.13 φορές μεγαλύτερος από τον METRO-15, ενώ στο Μονπελιέ συμβαίνει 

ακριβώς το αντίστροφο και με την ίδια ακριβώς ένταση της αναλογίας. Βέβαια, ο συντελεστής 
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συσχέτισης του σεναρίου Ι με το σενάριο αναφοράς είναι πολύ υψηλός (rho=0.991) και αυτό 

δείχνει την πολύ μικρή επιρροή που έχει στο τελικό αποτέλεσμα η μέθοδος συνάθροισης. Στην 

περίπτωση που συνδυάζουμε ταυτόχρονα την αριθμητική συνάθροιση και τη μη αναπλήρωση 

των ελλειπόντων τιμών παρατηρούμε πέντε περιπτώσεις με μέτριες μεταβολές. Συγκεκριμένα, 

το Τορίνο βελτιώνεται κατά 6 θέσεις, ενώ το Πόζναν και η Σεβίλλη υποχωρούν κατά -9 θέσεις 

και το Μπρνο και η Λυών κατά -6 θέσεις, αντίστοιχα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Συνδυαστική στατιστική ανάλυση 

αποτελεσμάτων 

8.1 Αποτελέσματα ελέγχου στατιστικών διαφορών μεταξύ κατηγοριών 

μητροπόλεων  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διμεταβλητής ανάλυσης για τον 

εντοπισμό στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των επιπέδων περπατησιμότητας 

ανεξάρτητων θεματικών ομάδων Ευρωπαϊκών πόλεων. Για την ανάλυση αυτή 

χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney και υλοποιήθηκαν οι 

δεκαέξι υποθέσεις οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακας 32. Τα επίπεδα περπατησιμότητας 

χωρίστηκαν σε δύο ομάδες μητροπόλεων. Πρώτον, στις περιοχές υψηλής περπατησιμότητας οι 

οποίες είχαν βαθμολογία υψηλότερη της διαμέσου και δεύτερον στις περιοχές χαμηλής 

περπατησιμότητας οι οποίες είχαν βαθμολογία χαμηλότερη ή ίση με τη διάμεσο του ολικού 

ΣΔΠ. 

Πίνακας 32 Εναλλακτικές & μηδενικές υποθέσεις που εξετάστηκαν στους μη παραμετρικούς ελέγχους 

 Εναλλακτικές & μηδενικές υποθέσεις: 

1. Population Size: Συνολικός πληθυσμός ΛΑΖ  

 Η1: Οι πόλεις με υψηλότερα επίπεδα περπατησιμότητας έχουν μικρότερο πληθυσμιακό μέγεθος 

 Η0: Τα επίπεδα περπατησιμότητας δεν επηρεάζονται από τον συνολικό πληθυσμό  

2. Population Density: Δείκτης πυκνότητας πληθυσμού ΛΑΖ 

 Η1: Οι πόλεις με υψηλότερα επίπεδα περπατησιμότητας έχουν μικρότερη πυκνότητα πληθυσμού 

 Η0: Τα επίπεδα περπατησιμότητας δεν επηρεάζονται από την πυκνότητα πληθυσμού 

3. Metropolitan Area: Συνολική επιφάνεια ΛΑΖ 

 Η1: Οι πόλεις με υψηλότερα επίπεδα περπατησιμότητας έχουν μικρότερη αστική επιφάνεια 

 Η0: Τα επίπεδα περπατησιμότητας δεν επηρεάζονται από την αστική επιφάνεια 

4. Territorial Fragmentation: Αριθμός Δήμων ανά 100.000 κατοίκους 

 Η1: Οι πόλεις με υψηλότερα επίπεδα περπατησιμότητας έχουν μικρότερο διοικητικό κατακερματισμό 

 Η0: Τα επίπεδα περπατησιμότητας δεν επηρεάζονται από τον βαθμό διοικητικού κατακερματισμού 

5. Wealthy City: κκ ΑΕΠ ΛΑΖ 

 Η1: Οι πόλεις με υψηλότερα επίπεδα περπατησιμότητας έχουν υψηλότερο κκ ΑΕΠ 

 Η0: Τα επίπεδα περπατησιμότητας δεν επηρεάζονται από το κκ ΑΕΠ 

6. Housing Market: Μέση αξία πώλησης διαμερίσματος 

 Η1: Οι πόλεις με υψηλότερα επίπεδα περπατησιμότητας έχουν ακριβότερες αγορές ακινήτων κατοικίας 

 Η0: Τα επίπεδα περπατησιμότητας δεν επηρεάζονται από τις αξίες ακινήτων κατοικίας 

7. Climate: Ετήσιος αριθμός βαθμοημερών θέρμανσης 

 Η1: Οι πόλεις με υψηλότερα επίπεδα περπατησιμότητας έχουν πιο ψυχρό κλίμα 

 Η0: Τα επίπεδα περπατησιμότητας δεν επηρεάζονται από τις κλιματολογικές συνθήκες 

8. Air Pollution: Μέση ετήσια συγκέντρωση αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM2.5 
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 Η1: Οι πόλεις με υψηλότερα επίπεδα περπατησιμότητας έχουν καλύτερη ποιότητα αέρα (συγκεντρώσεις PM2.5) 

 Η0: Τα επίπεδα περπατησιμότητας δεν επηρεάζονται από την ποιότητα του αέρα (συγκεντρώσεις PM2.5) 

9. Creative City: Σύνθετος αστικός δείκτης Culture & Creative Cities 

 Η1: Οι πόλεις με υψηλότερα επίπεδα περπατησιμότητας έχουν υψηλότερα επίπεδα δημιουργικότητας 

 Η0: Τα επίπεδα περπατησιμότητας δεν επηρεάζονται από τα επίπεδα δημιουργικότητας 

10. Sustainable City: Σύνθετος αστικός δείκτης SDG Index 

 
Η1: Οι πόλεις με υψηλότερα επίπεδα περπατησιμότητας έχουν μεγαλύτερη αφοσίωση στην επίτευξη των στόχων του 
ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (SDG) 

 Η0: Τα επίπεδα περπατησιμότητας δεν επηρεάζονται από την αφοσίωση των πόλεων στην επίτευξη των SDG. 

11. Green City: Ποσοστό δενδροκάλυψης πόλης-πυρήνα (core city area) 

 Η1: Οι πόλεις με υψηλότερα επίπεδα περπατησιμότητας είναι πιο πράσινες 

 Η0: Τα επίπεδα περπατησιμότητας δεν επηρεάζονται από το βαθμό δενδροκάλυψης 

12. Well-being: Ποσοστό κατοίκων που είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους στην πόλη 

 Η1: Οι πόλεις με υψηλότερα επίπεδα περπατησιμότητας έχουν περισσότερους κατοίκους που είναι ικανοποιημένοι από 

τη ζωή τους στην πόλη 

 Η0: Τα επίπεδα περπατησιμότητας δεν επηρεάζονται από το ποσοστό των κατοίκων που είναι ικανοποιημένοι από τη 
ζωή τους στην πόλη 

13. Active City: Ποσοστό κατοίκων που ως κύριο μέσο μεταφοράς έχει το ποδήλατο ή το περπάτημα 

 Η1: Οι πόλεις με υψηλότερα επίπεδα περπατησιμότητας έχουν μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων που κινούνται πεζή 

ή/και με ποδήλατο 
 Η0: Τα επίπεδα περπατησιμότητας δεν επηρεάζονται από τα επίπεδα ενεργής κινητικότητας 

14. Sustainable Mobility: Ποσοστό κατοίκων που ως κύριο μέσο μεταφοράς έχει το αυτοκίνητο 

 Η1: Οι πόλεις με υψηλότερα επίπεδα περπατησιμότητας έχουν μικρότερο ποσοστό κατοίκων που κινούνται με το 

αυτοκίνητο 

 Η0: Τα επίπεδα περπατησιμότητας δεν επηρεάζονται από τα επίπεδα αυτοκίνησης 

15. Capital City: Χαρακτηριστικό πρωτεύουσας πόλης 

 Η1: Οι πρωτεύουσες πόλεις έχουν υψηλότερα επίπεδα περπατησιμότητας 

 Η0: Το χαρακτηριστικό της πρωτεύουσας πόλης δεν επηρεάζει τα επίπεδα περπατησιμότητας 

16. Polycentric City: Πολυκεντρική αστική ανάπτυξη 

 Η1: Οι πολυκεντρικές πόλεις έχουν υψηλότερα επίπεδα περπατησιμότητας 

 Η0: Η πολυκεντρικότητα δεν επηρεάζει τα επίπεδα περπατησιμότητας 

 

Τα αποτελέσματα των στατιστικών ελέγχων που υλοποιήθηκαν παρουσιάζονται για όλες τις 

παραπάνω υποθέσεις στον Πίνακας 33. Αρχικά, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των επιπέδων περπατησιμότητας στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας SDG (U= 

52, z=-3.19, p<0.01) και, πιο συγκεκριμένα, καταγράφτηκε ότι οι πιο περπατήσιμες πόλεις της 

Ευρώπης εμφανίζουν μεγαλύτερη αφοσίωση στη βελτίωση των επιπέδων βιωσιμότητας τους 

(Median=63, n=16). Επιπλέον, υπολογίστηκε ότι η επίδραση της περπατησιμότητας στην 

υλοποίηση των SDG του ΟΗΕ είναι ιδιαίτερα ισχυρή (r=0.55) και το γεγονός αυτό δείχνει τη 

σημαντική συνεισφορά της περπατήσιμης πόλης στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η δεύτερη στατιστικά σημαντική διαφορά που βρέθηκε ήταν μεταξύ των επιπέδων 

περπατησιμότητας στην ενεργή κινητικότητα (U= 78, z=-3.42, p<0.01) και ειδικότερα 

υπολογίστηκε ότι οι πιο περπατήσιμες αστικές περιοχές έχουν υψηλότερο ποσοστό κατοίκων 

που μετακινούνται πεζή ή/και με ποδήλατο (Median=30%,n=19). Το μέγεθος της επίδρασης 

της περπατησιμότητας στις ενεργές μετακινήσεις ήταν επίσης μεγάλο (r=0.53) και συνεπώς 
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τεκμηριώθηκε η σημαντική επίπτωση του βιώσιμου πολεοδομικού και συγκοινωνιακού 

σχεδιασμού στην ανάπτυξη ενεργητικών και υγειών πόλεων (active & healthy cities). 

H τρίτη στατιστική διαφορά που καταγράφτηκε ήταν μεταξύ των επιπέδων περπατησιμότητας 

στη χρήση των ΙΧ αυτοκίνητων (U= 86, z=-3.22, p<0.01) και, συγκεκριμένα, εκτιμήθηκε ότι 

οι πιο περπατήσιμες μητροπόλεις έχουν μικρότερα ποσοστά μετακινήσεων με το αυτοκίνητο 

(Median=40%, n=19). Η επίδραση της περπατησιμότητας στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων 

ήταν επίσης ισχυρή (r=0.5) και έτσι αναδείχθηκε η επίδραση της πόλης του περπατήματος στη 

βελτίωση του τομέα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

Η τέταρτη στατιστικώς σημαντική διαφορά που εντοπίστηκε ήταν μεταξύ των επιπέδων 

περπατησιμότητας στο ποσοστό ικανοποίησης των κατοίκων από τη ζωή τους στην πόλη (U= 

99, z=-2.88, p<0.01) και ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι οι πιο περπατήσιμες πόλεις έχουν 

περισσότερους πολίτες που είναι ικανοποιημένοι από τα επίπεδα ποιότητας ζωής 

(Median=61%, n=19). Η επίδραση της περπατησιμότητας στο ποσοστό των ικανοποιημένων 

πολιτών ήταν μεσαίου μεγέθους (r=0.45) αλλά σημαντική για την ανάπτυξη αξιοβίωτων 

πόλεων. 

Η πέμπτη στατιστική διαφορά, μεσαίους μεγέθους (r=0.36), σημειώθηκε μεταξύ των επιπέδων 

περπατησιμότητας στο ποσοστό δενδροκάλυψης (U= 211, z=-2.66, p<0.01) και πιο 

συγκεκριμένα υπολογίστηκε ότι οι περισσότερο περπατήσιμες πόλεις είναι συγχρόνως και πιο 

πράσινες (Median=17.9%, n=27).  

Η έκτη στατιστικώς σημαντική διαφορά καταγράφτηκε μεταξύ των επιπέδων 

περπατησιμότητας στις αξίες των ακινήτων κατοικίας (U= 266, z=-2.55, p=0.01) και 

ειδικότερα υπολογίστηκε ότι τα αυξημένα επίπεδα περπατησιμότητας συνδέονται με 

υψηλότερες τιμές πώλησης διαμερισμάτων (Median=4.839€/τ.μ., n=28). Η επίδραση σε αυτήν 

τη σχέση ήταν μεσαίου μεγέθους (r=0.33), αλλά αναμενόμενη καθώς η αύξηση της 

ελκυστικότητας και της προσπελασιμότητας των δημοσίων χώρων και των υποδομών 

δημιουργούν πιο ανταγωνιστικές και απαιτητικές αγορές ακινήτων. 

Η έβδομη και τελευταία στατιστική διαφορά εντοπίστηκε μεταξύ των επιπέδων 

περπατησιμότητας στο κκ ΑΕΠ των πόλεων (U= 278, z=-2.22, p=0.03), και συγκεκριμένα 

τεκμηριώθηκε ότι οι περισσότερο περπατήσιμες αστικές περιοχές έχουν υψηλότερο κκ ΑΕΠ 

(Median=50.505$, n=28). Ωστόσο, η επίδραση της περπατησιμότητας στο κκ ΑΕΠ των πόλεων 

είναι (οριακά) μικρού μεγέθους (r=0.29) αλλά υποστηρίζει προηγούμενα ευρήματα (Hadden et 

al., 2019) τα οποία αναφέρουν την επίδραση της περπατησιμότητας στην ευημερία και στη 

μεγέθυνση της αστικής οικονομίας. 
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Από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιπες υποθέσεις που εξετάστηκαν έδειξαν ότι τα επίπεδα 

περπατησιμότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο δεν επηρεάζονται με στατιστικά σημαντικό τρόπο 

από το πληθυσμιακό μέγεθος των μητροπόλεων (U= 404, z=-0.25, p=0.803), την 

πυκνοκατοίκηση τους (U= 393, z=-0.43, p=0.67), το μέγεθος της έκτασης τους (U= 398, z=-

0.55, p=0.59), την πολυκεντρική ανάπτυξη (U= 283, z=-1.56, p=0.12), τον διοικητικό 

κατακερματισμό (U= 376, z=-0.03, p=0.97), το χαρακτηριστικό της πρωτεύουσας πόλης (U= 

405, z=-0.37, p=0.71), τις κλιματολογικές συνθήκες (U= 315, z=-1.07, p=0.29), τα επίπεδα της 

αέριας ρύπανσης (U= 371, z=-0.96, p=0.34) και τα επίπεδα δημιουργικότητας (U= 258, z=-

1.78, p=0.07).  

Γράφημα 133 Μέγεθος επίδρασης στατιστικώς σημαντικών διαφορών. 

 

Συνεπώς, από την παρούσα ανάλυση προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι Ευρωπαϊκές 

μητροπόλεις με μεγαλύτερα επίπεδα περπατησιμότητας χαρακτηρίζονται πρώτα και κύρια από 

υψηλότερα επίπεδα βιωσιμότητας, από μεγαλύτερο αριθμό πεζών και ποδηλάτων, από 

μικρότερη κυκλοφορία αυτοκινήτων, από μεγαλύτερο αριθμό ικανοποιημένων κατοίκων, από 

περισσότερο πράσινο, από ακριβότερες αξίες ακινήτων και από πιο παραγωγικές αστικές 

οικονομίες (βλ. Γράφημα 133). Συγχρόνως, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορίες περπατησιμότητας 

των Ευρωπαϊκών πόλεων είναι ανεξάρτητες από το μέγεθος των αστικών περιοχών, την 

πολυκεντρικότητα, την πυκνοκατοίκηση και άλλα σημαντικά αστικά χαρακτηριστικά. Όλα 
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αυτά τα ευρήματα συμβάλλουν στην επιβεβαίωση της εγκυρότητας του σύνθετου 

υποδείγματος μέτρησης της περπατησιμότητας και δείχνουν ότι μπορεί να αποτελέσει ένα 

ουσιαστικό Ευρωπαϊκό εργαλείο χάραξης αστικής πολιτικής με στόχο τη βιωσιμότητα και την 

ανάπτυξη.
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Πίνακας 33 Αποτελέσματα μη παραμετρικών ελέγχων Mann-Whitney στις τιμές του ΣΔΠ και μεταξύ ανεξάρτητων θεματικών ομάδων μητροπόλεων 

 

Χαμηλότερα επίπεδα 

περπατησιμότητας 
(ΣΔΠ≤0.392) 

Υψηλότερα επίπεδα 

περπατησιμότητας  
(ΣΔΠ>0.392)       

 Υπόθεση: Median Rank n Median Rank n N U z p-value r (effect size) 

Population Size 30,03 30 28,93 28 58 404,00 -0,25 0,803  
 

Population Density 30,42 30 28,52 28 58 392,50 -0,43 0,669  
 

Area Size 31,16 31 28,71 28 59 398,00 -0,55 0,585  
 

Territoral Fragmentation 27,93 27 28,07 28 55 376,00 -0,03 0,973 
  

Wealthy City 24,75 30 34,59 28 58 277,50 -2,22 0,027* 0,29 (μικρού μεγέθους επίδραση) 

Housing Market 24,58 31 36,00 28 59 266,00 -2,55 0,011* 0,33 (μεσαίου μεγέθους επίδραση) 

Climate 25,65 27 30,27 28 55 314,50 -1,07 0,285   

Air Pollution 32,03 31 27,75 28 59 371,00 -0,96 0,339   

Creative City 24,08 30 31,77 24 54 257,50 -1,78 0,074   

Sustainable City 12,36 18 23,28 16 34 51,50 -3,19 0,001** 0,55 (μεγάλου μεγέθους επίδραση) 

Green City 21,80 27 33,20 27 54 210,50 -2,66 0,008** 0,36 (μεσαίου μεγέθους επίδραση) 

Well being 16,00 22 26,79 19 41 99,00 -2,88 0,004** 0,45 (μεσαίου μεγέθους επίδραση) 

Active City 15,05 22 27,89 19 41 78,00 -3,42 0,001** 0,53 (μεγάλου μεγέθους επίδραση) 

Sustainable Mobility 26,59 22 14,53 19 41 86,00 -3,22 0,001** 0,50 (μεγάλου μεγέθους επίδραση) 

  
Μονοκεντρικές πόλεις 

  

Πολυκεντρικές πόλεις 

  
            

Polycentricity (ΣΔΠ) 24,92 30 31,70 25 55 282,50 -1,56 0,118   

  
Μη πρωτεύουσες πόλεις 

  

Πρωτεύουσες πόλεις 

  
            

Capital City (ΣΔΠ) 29,26 33 30,94 26 59 404,50 -0,37 0,708   

** p-value<0.01, *p-value<0.05 
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8.2 Αποτελέσματα συσχετισμού ΣΔΠ με αστικούς δείκτες 

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιήθηκε ο συσχετισμός (Spearman rho) του ολικού ΣΔΠ με 

διάφορα κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των Ευρωπαϊκών 

μητροπόλεων. Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων παρουσιάζονται στον Πίνακας 34 και 

επιβεβαιώνουν τη στατιστικώς σημαντική σχέση των επιπέδων περπατησιμότητας με ορισμένα 

σημαντικά αστικά φαινόμενα.  

Πίνακας 34 Συντελεστές συσχέτισης Spearman rho μεταξύ του ολικού ΣΔΠ & δεκαέξι αστικών δεικτών. 

Θέμα Αστικός Δείκτης Spearman rho (ρ) p-value N 

Population Size Συνολικός πληθυσμός ΛΑΖ -0,031 0,818 58 

Population Density Πυκνότητα πληθυσμού ΛΑΖ 0,008 0,955 58 

Area Size Συνολική επιφάνεια ΛΑΖ -0,057 0,670 59 

Polycentricity Πολυκεντρικότητα 0,213 0,119 55 

Territoral Fragmentation Αριθμός Δήμων ανά 100.000 κάτ. (ΛΑΖ) 0,117 0,393 55 

Capital City Πρωτεύουσα πόλη 0,049 0,712 59 

Wealthy City κκ ΑΕΠ (ΛΑΖ) 0,358** 0,006 58 

Housing Market Μέση τιμή αγοράς διαμερίσματος 0,372** 0,004 59 

Climate Ετήσιες βαθμοημέρες θέρμανσης 0,093 0,498 55 

Air Pollution Μέση ετήσια συγκέντρωση PM2.5 0,011 0,932 59 

Creative City Σύνθετος δείκτης Culture & Creative Cities 0,227 0,099 54 

Sustainable City Σύνθετος δείκτης SDG Index 0,554** 0,001 34 

Green City Ποσοστό δενδροκάλυψης (Πόλη-πυρήνας) 0,382** 0,004 54 

Well-being 
Ποσοστό ικανοποιημένων κατοίκων από τη ζωή 

στην πόλη 
0,473** 0,002 41 

Active City 
Ποσοστό μετακινούμενων με κύριο μέσο 
μεταφοράς το ποδήλατο ή το περπάτημα 

0,551** 0,000 41 

Sustainable Mobility 
Ποσοστό μετακινούμενων με κύριο μέσο 
μεταφοράς το ΙΧ αυτοκίνητο 

-0,46** 0,002 41 

** p-value<0.01, *p-value<0.05 

Ειδικότερα, από τους συντελεστές συσχέτισης που υπολογίστηκαν παρατηρείται ότι: 

▪ Τα επίπεδα περπατησιμότητας (ΣΔΠ) των Ευρωπαϊκών μητροπόλεων σχετίζονται 

θετικά: α) με τον σύνθετο αστικό δείκτη για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας 

του ΟΗΕ (SDG) (ρ=0.554), β) με το ποσοστό μετακίνησης πεζή ή/και με ποδήλατο 

(ρ=0.55), γ) με το ποσοστό δενδροκάλυψης (ρ=0.382), δ) με τη μέση αξία αγοράς 

διαμερίσματος (ρ=0.372), και ε) με το κκ ΑΕΠ (ρ=0.358). 
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▪ Αντίθετα, οι τιμές του ολικού ΣΔΠ των Ευρωπαϊκών πόλεων συσχετίζονται αρνητικά 

μόνο με το ποσοστό χρήσης του ΙΧ αυτοκίνητου (ρ=-0.46). 

▪ Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν καταγράφεται στατιστικώς σημαντική σχέση 

μεταξύ του ολικού ΣΔΠ και των παρακάτω δεικτών όπως: ο συνολικός πληθυσμός των 

μητροπόλεων, η πυκνότητα του πληθυσμού, το μέγεθος της μητροπολιτικής έκτασης, 

την πολυκεντρικότητα, τον αριθμό των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης ανά κάτοικο, 

το χαρακτηριστικό της πρωτεύουσας πόλης, το κλίμα, τα επίπεδα αέριας ρύπανσης και 

τα επίπεδα αστικής δημιουργικότητας. 

Πιο αναλυτικά, στο Γράφημα 134 φαίνεται η θετική και μέτριας έντασης σχέση της 

περπατησιμότητας και του κκ ΑΕΠ και προκύπτει η κατανομή των πόλεων σε τέσσερα 

τεταρτημόρια ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.  

Γράφημα 134 Διάγραμμα διασποράς κκ ΑΕΠ μητροπολιτικών περιοχών (ΛΑΖ) και ολικού ΣΔΠ  

(Σημείωση: Οι κόκκινοι άξονες αφορούν τη διάμεσο της κάθε μεταβλητής). 

 

Στο πρώτο τεταρτημόριο βρίσκονται 11 από τις 58 αστικές περιοχές (19%) οι οποίες 

ξεχωρίζουν για την οικονομική τους ανάπτυξη και τα χαμηλά επίπεδα περπατησιμότητας, όπως 

το Δουβλίνο, το Λονδίνο, το Μιλάνο, η Ρώμη, η Λυών κ.α. Στο δεύτερο τεταρτημόριο 

βρίσκονται 18 από τις 58 μητροπολιτικές περιοχές (31%) οι οποίες εμφανίζουν υψηλότερο 

οικονομικό επίπεδο και υψηλή περπατησιμότητα, όπως το Λουξεμβούργο, η Ζυρίχη, το 

Παρίσι, το Όσλο, η Βιέννη, το Άμστερνταμ, η Στοκχόλμη, η Κοπεγχάγη κ.α. Στο τρίτο 
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τεταρτημόριο βρίσκονται 12 από τις 58 περιοχές (21%) οι οποίες παρά τη μικρότερη 

οικονομική τους δυναμική επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα περπατησιμότητας, όπως είναι η 

Βαρκελώνη, η Βαλένθια, το Τάλλιν, το Μπάρι, το Μπρνο κ.α. Στο τέταρτο τεταρτημόριο 

βρίσκονται 17 από τις 58 μητροπόλεις (29%) οι οποίες αποτελούν τις μικρότερες οικονομίες 

του δείγματος και ταυτόχρονα εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα περπατησιμότητας, όπως είναι το 

Μπέρμιγχαμ, το Παλέρμο, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Λισαβόνα, η Μασσαλία, το Βίλνιους, 

η Ρίγα, η Γλασκώβη, το Μάντσεστερ κ.α.  

Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που παρατηρούμε στο Γράφημα 134 και αξίζει να επισημανθεί 

είναι οι σημαντικές διαφορές των επιπέδων περπατησιμότητας μεταξύ αστικών περιοχών με 

παρόμοιο οικονομικό μέγεθος, όπως είναι για παράδειγμα η Αθήνα (ΣΔΠ=0.26) σε σχέση με 

τη Βαρκελώνη (ΣΔΠ=0.60) (διαφορά ΣΔΠ=0.34), η Ρώμη (ΣΔΠ=0.31) συγκριτικά με τη 

Μαδρίτη (ΣΔΠ=0.59) (διαφορά ΣΔΠ=0.28) και η Λυών (ΣΔΠ=0.37) συγκριτικά με τη Βιέννη 

(ΣΔΠ=0.55) (διαφορά ΣΔΠ=0.18). Αντίστοιχα, δεν πρέπει να αγνοηθούν και ορισμένες πόλεις 

οι οποίες έχουν καταφέρει να αναπτύξουν πολύ υψηλά επίπεδα περπατησιμότητας παρά το 

μικρότερο τους οικονομικό μέγεθος, όπως για παράδειγμα είναι η Μάλαγα, η Βαλένθια, η 

Σεβίλλη, το Τάλλιν ή το Μπρνο. Επομένως, από αυτά τα παραδείγματα προκύπτει ότι:  

α) τα οικονομικά προβλήματα των πόλεων δεν μπορούν να αποτελούν δικαιολογία 

συγκάλυψης της έλλειψης πολιτικού ενδιαφέροντος για το περπάτημα και την 

ποιότητα ζωής, και 

β) ο σύνθετος δείκτης μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο άσκησης πολιτικής 

πίεσης και να ευαισθητοποιήσει τους εμπλεκόμενους φορείς για περισσότερα έργα 

βιώσιμης κινητικότητας. 

Στο Γράφημα 135 φαίνεται η θετική σχέση της περπατησιμότητας και του δείκτη για τη μέση 

τιμή αγοράς διαμερίσματος στο κέντρο της πόλης. Ο συσχετισμός αυτός, αν και μέτριας 

έντασης, τεκμηριώνει τον ενισχυτικό ρόλο των παρεμβάσεων πολεοδομικού και αστικού 

σχεδιασμού στην αγορά κατοικίας και υπενθυμίζει για ακόμη μια φορά την ανάγκη για χάραξη 

συνδυασμένων πολεοδομικών και κοινωνικών στρατηγικών ώστε να υποστηρίζεται η 

κοινωνική μείξη και συνοχή και να προστατεύονται οι οικονομικά πιο ευάλωτοι. Επιπλέον, 

από το διάγραμμα διασποράς προκύπτουν τέσσερα τεταρτημόρια κατανομής των πόλεων. Στο 

πρώτο τεταρτημόριο βρίσκονται 12 αστικές περιοχές (20%) με υψηλές αξίες διαμερισμάτων 

και χαμηλά επίπεδα περπατησιμότητας, όπως είναι για παράδειγμα το Λονδίνο, το Μιλάνο, το 

Δουβλίνο, το Μπορντώ και η Γλασκώβη. Στο δεύτερο τεταρτημόριο (βλ. Γράφημα 135) 

βρίσκονται 18 από τις 59 περιοχές (31%) οι οποίες έχουν αυξημένα επίπεδα περπατησιμότητας 

και αυξημένες αξίες κατοικίας, όπως είναι για παράδειγμα το Παρίσι, η Ζυρίχη, το 

Λουξεμβούργο, η Στοκχόλμη, το Όσλο, η Βιέννη, το Άμστερνταμ, η Κοπεγχάγη κ.α. Στο τρίτο 
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τεταρτημόριο έχουμε 12 από τις 59 περιοχές (20%) το οποίο περιλαμβάνει τον πιο ελκυστικό 

συνδυασμό μεταξύ των δύο μεταβλητών, δηλαδή τις μητροπόλεις με αυξημένα επίπεδα 

περπατησιμότητας και με πιο προσιτές αγορές κατοικίας, όπως η Βαλένθια, η Σεβίλλη, η 

Μάλαγα, το Μπάρι, το Τάλλιν, οι Βρυξέλλες, η Βαρσοβία, η Βουδαπέστη, το Μπρνο, η 

Αμβέρσα και το Βρότσλαβ. Τέλος, στο τέταρτο τεταρτημόριο ταξινομούνται 17 από τις 59 

μητροπόλεις (29%) στις οποίες τόσο τα επίπεδα περπατησιμότητας όσο και οι αξίες κατοικίας 

είναι χαμηλές. Π.χ. το Βουκουρέστι, η Αθήνα, η Φιλιππούπολη, η Σόφια, η Ρίγα, η 

Θεσσαλονίκη, η Μπρατισλάβα, το Ζάγκρεμπ, το Πόζναν, το Ληντς, το Μονπελιέ κ.α. 

Γράφημα 135 Διάγραμμα διασποράς μέσης τιμής πώλησης διαμερίσματος στο κέντρο της πόλης και βαθμολογία 

ολικού ΣΔΠ (Σημείωση: Οι κόκκινοι άξονες αφορούν τη διάμεσο της αντίστοιχης μεταβλητής). 

 

Στο επόμενο Γράφημα 136 απεικονίζεται η θετική και μέτρια συσχέτιση των επιπέδων 

περπατησιμότητας με τον δείκτη για το ποσοστό δενδροκάλυψης (πόλη-πυρήνας) και 

αναδεικνύονται οι συνδυασμοί των Ευρωπαϊκών πράσινων και περπατήσιμων πόλεων. Στο 

πρώτο τεταρτημόριο περιλαμβάνονται επτά πόλεις (13%) στις οποίες ο ολικός ΣΔΠ είναι 

χαμηλός και η δενδροκάλυψη είναι υψηλότερη από τη διάμεσο του δείγματος (13.1%). Για 

παράδειγμα αυτή η κατηγορία αποτελείται από τις πόλεις Λιουμπλιάνα, Βίλνιους, Ρίγα, 

Μπρατισλάβα, Πόζναν, Λισαβόνα και Αθήνα. Στο δεύτερο τεταρτημόριο (βλ. Γράφημα 136) 

ανήκουν 21 περιοχές (39%) στις οποίες η περπατησιμότητα και το πράσινο είναι σε υψηλά 

επίπεδα, όπως είναι το Όσλο, το Γκέντεμποργκ, η Στοκχόλμη, οι Βρυξέλλες, η Ζυρίχη, το 
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Τάλλιν, το Λουξεμβούργο, η Βαρκελώνη, το Μπιλμπάο, η Μαδρίτη, η Βιέννη, το Μάλμε, το 

Μπρνο, η Βαρσοβία, το Παρίσι, το Στρασβούργο κ.α. Στο τρίτο τεταρτημόριο εντοπίζονται 

οχτώ πόλεις (15%) οι οποίες είναι περπατήσιμες αλλά λιγότερο πράσινες, όπως η Βαλένθια, το 

Ρότερνταμ, η Φλωρεντία, η Αμβέρσα, το Μπορντώ, το Άμστερνταμ, η Πράγα κ.α. Στο τέταρτο 

τεταρτημόριο βρίσκονται 18 πόλεις (33%) οι οποίες έχουν χαμηλά επίπεδα περπατησιμότητας 

και πρασίνου, όπως το Μονπελιέ, η Λιλ, το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ, το Δουβλίνο, το 

Ληντς, η Ρώμη, το Λονδίνο, η Θεσσαλονίκη, η Γλασκώβη, το Μιλάνο, η Λυών κ.α. 

Γράφημα 136 Διάγραμμα διασποράς μεταξύ ποσοστού δενδροκάλυψης επιφάνειας πόλης-πυρήνα (core city) και 

ολικού ΣΔΠ (Σημείωση: Οι κόκκινοι άξονες αφορούν τη διάμεσο της αντίστοιχης μεταβλητής) 

 

Στο Γράφημα 137 φαίνεται η σχέση του ολικού ΣΔΠ και του δείκτη για το ποσοστό 

μετακίνησης με ΙΧ αυτοκίνητο. Το γράφημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς δείχνει τις 

πόλεις στις οποίες η ελκυστικότητα του δομημένου χώρου συνδέεται περισσότερο με τη 

συμπεριφορά μετακίνησης αλλά και τις περιοχές στις οποίες μεγαλύτερο ρόλο παίζουν 

διαφορετικοί παράγοντες.  

Ειδικότερα, στο πρώτο τεταρτημόριο (βλ. Γράφημα 137) εντοπίζονται 16 πόλεις (39%) στις 

οποίες η χρήση του αυτοκινήτου είναι μεγάλη και τα επίπεδα περπατησιμότητας είναι σε 

χαμηλά επίπεδα. Για παράδειγμα, σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται πόλεις όπως το 

Παλέρμο, η Λισαβόνα, το Βίλνιους, η Λιλ, η Ρώμη, το Δουβλίνο, το Μάντσεστερ, η Μασσαλία, 

η Μπρατισλάβα η Ρίγα, η Κρακοβία κ.α. Στο δεύτερο τεταρτημόριο περιλαμβάνονται πέντε 
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(12%) πόλεις, όπως το Τάλλιν, το Λουξεμβούργο, η Αμβέρσα, η Μάλαγα και η Βουδαπέστη, 

στις οποίες η χρήση του αυτοκινήτου είναι υψηλή και παραδόξως τα επίπεδα 

περπατησιμότητας είναι σε επίσης υψηλά επίπεδα. Στο τρίτο τεταρτημόριο βρίσκονται 16 

περιοχές (39%) στις οποίες τα επίπεδα περπατησιμότητας τους είναι σε υψηλά επίπεδα και η 

χρήση των αυτοκινήτων είναι μειωμένη. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη, 

η Βιέννη, η Ζυρίχη, η Κοπεγχάγη, το Άμστερνταμ, η Στοκχόλμη, το Παρίσι, το Όσλο, το 

Ρότερνταμ, το Μάλμε, η Πράγα κ.α. Σε αυτή την κατηγορία περιοχών φαίνεται εκ πρώτης 

όψεως ότι ο σχεδιασμός της πόλης καταφέρνει να συμβαδίζει με τη βιώσιμη κινητικότητα. Στο 

τέταρτο τεταρτημόριο καταγράφονται τέσσερις πόλεις, όπως Αθήνα, Σόφια, Λονδίνο και 

Βουκουρέστι, στις οποίες η περπατησιμότητα είναι σε χαμηλά επίπεδα και η χρήση του 

αυτοκινήτου είναι επίσης χαμηλή. Η παράδοξη αυτή σχέση ενδεχομένως να οφείλεται στην 

υψηλότερη χρήση των ΜΜΜ ή στη μικρότερη ιδιοκτησία ΙΧ αυτοκινήτων.  

Γράφημα 137 Διάγραμμα διασποράς μεταξύ του δείκτη χρήσης ΙΧ αυτοκινήτου και του ολικού ΣΔΠ (Σημείωση: Οι 

κόκκινοι άξονες αφορούν στη διάμεσο της αντίστοιχης μεταβλητής) 

 

Στο Γράφημα 138 παρουσιάζεται ο θετικός συσχετισμός των τιμών του ΣΔΠ και του ποσοστού 

ικανοποιημένων κατοίκων από την ποιότητα ζωής στην πόλη. Η σχέση αυτή έχει διερευνηθεί 

βιβλιογραφικά (Adamos et al., 2020; Baobeid et al., 2021; Rogers et al., 2011) σε αρκετές 

προηγούμενες μελέτες και επιβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός πιο προσιτών πόλεων για το 

περπάτημα στην Ευρώπη συνδέεται με υψηλά επίπεδα ποιότητας ζωής.  
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Γράφημα 138 Διάγραμμα διασποράς μεταξύ του ποσοστού ικανοποιημένων κατοίκων από τη ζωή στην πόλη και του 

ολικού ΣΔΠ (Σημείωση: Οι κόκκινοι άξονες αφορούν στη διάμεσο της αντίστοιχης μεταβλητής) 

 

Συγκεκριμένα, στο πρώτο τεταρτημόριο (βλ. Γράφημα 138) βρίσκονται αστικές περιοχές στις 

οποίες τα επίπεδα περπατησιμότητας είναι μειωμένα και τα επίπεδα ποιότητας ζωής υψηλά. 

Καταγράφονται σε αυτή την ομάδα οχτώ πόλεις (19.5%), όπως το Δουβλίνο, το Μάντσεστερ, 

το Ζάγκρεμπ, το Βίλνιους, η Γλασκώβη, η Λιουμπλιάνα, το Λονδίνο, και το Μπορντώ. Στο 

δεύτερο τεταρτημόριο παρατηρούνται δεκατρείς περιοχές (31.7%) στις οποίες τόσο τα επίπεδα 

περπατησιμότητας όσα και τα επίπεδα ποιότητας ζωής είναι σε υψηλά επίπεδα, όπως το Όσλο, 

η Στοκχόλμη, η Ζυρίχη, η Κοπεγχάγη, το Μάλμε, η Βιέννη, το Άμστερνταμ, το Λουξεμβούργο, 

το Ρότερνταμ, η Αμβέρσα, η Μάλαγα, το Τάλλιν και η Βαρκελώνη. Στο τρίτο τεταρτημόριο 

εντοπίζονται δώδεκα περιοχές (29.3%), όπου οι μειωμένες επιδόσεις στον ΣΔΠ συμβαδίζουν 

με τα χαμηλά επίπεδα ποιότητας ζωής, όπως η Αθήνα, το Παλέρμο, η Ρώμη, η Λισαβόνα, το 

Βουκουρέστι, η Σόφια, η Μασσαλία, η Ρίγα, η Λιλ, η Μπρατισλάβα, η Μπολόνια, και η 

Κρακοβία. Τέλος, στο τέταρτο τεταρτημόριο διαπιστώνονται οχτώ μητροπόλεις (19.5%) στις 

οποίες η περπατησιμότητα είναι υψηλή αλλά τα επίπεδα ποιότητας ζωής για πολλούς λόγους 

(π.χ. κοινωνικές ανισότητες κ.α.) είναι χαμηλότερα από τη διάμεσο του δείγματος. 

Συγκεκριμένα, στην ομάδα αυτή εντάσσονται περιοχές όπως η Βαρσοβία, το Στρασβούργο, οι 

Βρυξέλλες, το Παρίσι, η Πράγα, και η Μαδρίτη. 
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Στο Γράφημα 139 απεικονίζεται η θετική και μέτρια συσχέτιση του ολικού ΣΔΠ με το ποσοστό 

των μετακινούμενων πεζή ή/και με ποδήλατο. Η σχέση αυτή ενισχύει τη συνολική αξιοπιστία 

του υποδείγματος περπατησιμότητας καθώς οι τιμές του ΣΔΠ από μόνες τους μπορούν να 

ερμηνεύσουν περίπου το 30% (R2=0.3) της μεταβλητότητας των δεδομένων ενεργής 

κινητικότητας.  

Γράφημα 139 Διάγραμμα διασποράς μεταξύ του δείκτη ενεργής κινητικότητας και του ολικού ΣΔΠ (Σημείωση: Οι 

κόκκινοι άξονες αφορούν στη διάμεσο της αντίστοιχης μεταβλητής) 

 

Ειδικότερα, στο πρώτο τεταρτημόριο (βλ. Γράφημα 139) εντοπίζονται τέσσερις πόλεις (10%), 

όπως το Λονδίνο, η Αθήνα, η Μπολόνια και η Μασσαλία, στις οποίες τα επίπεδα 

περπατησιμότητας είναι χαμηλά και τα ποσοστά των μετακινήσεων πεζή ή με ποδήλατο είναι 

υψηλά. Στο δεύτερο τεταρτημόριο κατηγοριοποιούνται 17 πόλεις (41%) στις οποίες τόσο τα 

επίπεδα περπατησιμότητας όσο και ο δείκτης ενεργής κινητικότητας είναι σε υψηλά επίπεδα. 

Τέτοιες περιπτώσεις πόλεων είναι το Άμστερνταμ, η Κοπεγχάγη, η Στοκχόλμη, το Μάλμε, το 

Ρότερνταμ, το Παρίσι, το Στρασβούργο, η Ζυρίχη, η Βιέννη, η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη, η 

Πράγα, το Όσλο κ.α. Στο τρίτο τεταρτημόριο περιλαμβάνονται τέσσερις πόλεις (10%), όπως η 

Μάλαγα, το Τάλλιν, οι Βρυξέλλες και η Βαρσοβία, στις οποίες οι μετακινήσεις πεζή ή με 

ποδήλατο είναι σε χαμηλά επίπεδα αλλά τα επίπεδα περπατησιμότητας τους είναι σε υψηλά 

επίπεδα. Η σχέση αυτή αξίζει περαιτέρω έρευνας καθώς φαίνεται ότι στις συγκεκριμένες 

περιοχές ο δομημένος χώρος δεν επιδρά σημαντικά στην ενθάρρυνση των ενεργών τρόπων 
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μεταφοράς. Στο τέταρτο τεταρτημόριο καταγράφονται 16 πόλεις (39%) οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα περπατησιμότητας και χαμηλά επίπεδα ενεργής 

κινητικότητας. Ορισμένα παραδείγματα τέτοιων πόλεων είναι το Δουβλίνο, το Μάντσεστερ, η 

Λισαβόνα, η Ρώμη, το Βίλνιους, η Σόφια, το Ζάγκρεμπ, το Παλέρμο, η Ρίγα, η Γλασκώβη, η 

Λιλ, το Βουκουρέστι, το Μπορντώ κ.α. 

Η τελευταία θετική συσχέτιση που καταγράφτηκε φαίνεται στο Γράφημα 140 και αφορά στη 

σχέση του ολικού ΣΔΠ με τον σύνθετο αστικό δείκτη SDG Index ο οποίος αξιολογεί την πορεία 

επίτευξης των στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη από τις Ευρωπαϊκές πόλεις. Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι ενθαρρυντικό καθώς δείχνει ότι η καταλληλότητα των πόλεων για τους 

πεζούς και το περπάτημα συνδέεται με τη γενικότερη αφοσίωση των πόλεων στη βιωσιμότητα.  

Γράφημα 140 Διάγραμμα διασποράς μεταξύ του SDG Index και του ολικού ΣΔΠ (Σημείωση: Οι κόκκινοι άξονες 

αφορούν στη διάμεσο της αντίστοιχης μεταβλητής) 

 

Η κατανομή των πόλεων όμως όπως φαίνεται στο διάγραμμα διασποράς (βλ. Γράφημα 140) 

γίνεται σε τέσσερα τεταρτημόρια. Στο πρώτο τεταρτημόριο βρίσκονται έξι πόλεις (18%) με 

χαμηλά επίπεδα περπατησιμότητας και αυξημένα επίπεδα επίτευξης των SDG, όπως το 

Δουβλίνο, η Μασσαλία, το Λονδίνο, η Λιουμπλιάνα, η Λυών και το Μπορντώ. Στο δεύτερο 

τεταρτημόριο εντοπίζονται 11 πόλεις (21%) οι οποίες εμφανίζουν υψηλά επίπεδα 

περπατησιμότητας και έχουν υψηλή αφοσίωση στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας, όπως 

το Όσλο, η Στοκχόλμη, η Κοπεγχάγη, η Ζυρίχη, το Παρίσι, το Ρότερνταμ, το Λουξεμβούργο, 
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η Βιέννη, το Άμστερνταμ κ.α. Στο τρίτο τεταρτημόριο παρατηρούνται επτά πόλεις (21%) οι 

οποίες έχουν υψηλά επίπεδα περπατησιμότητας και μειωμένα επίπεδα βιωσιμότητας, όπως η 

Βαρσοβία, το Τάλλιν, η Πράγα, η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη, η Βουδαπέστη και το Τορίνο. Στο 

τέταρτο τεταρτημόριο βρίσκονται 10 πόλεις (29%) με χαμηλά επίπεδα περπατησιμότητας και 

βιωσιμότητας, αντίστοιχα. Σε αυτές τις περιοχές τα αστικά προβλήματα είναι ευρύτερα και 

έντονα και συμπεριλαμβάνονται περιοχές όπως η Αθήνα, το Βουκουρέστι, η Ρώμη, η Σόφια, 

το Ζάγκρεμπ, η Λισαβόνα, το Βίλνιους, η Μπρατισλάβα, η Ρίγα κ.α.  

Συμπερασματικά, λοιπόν, από την παραπάνω ανάλυση συσχέτισης επιβεβαιώνεται μέσα από 

εμπειρικά δεδομένα η θετική σχέση της πόλης του περπατήματος με την ήπια και ενεργή 

κινητικότητα αλλά και ευρύτερα με την αστική βιωσιμότητα. Συγχρόνως, όμως, 

αναδεικνύονται και αντιφατικές περιπτώσεις αστικών συμπλεγμάτων στα οποία οι σχέσεις 

αυτές δεν επιβεβαιώνονται πλήρως και επομένως χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση των 

παραγόντων που συνδέονται με τη συμπεριφορά μετακίνησης όσο και με την πορεία προς τη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Η μελλοντική ανάπτυξη χρονοσειρών με βαθμολογίες του ΣΔΠ θα 

μπορούσε να βοηθήσει να προσδιορίσουμε τη μορφή των σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος 

κατασκευάζοντας μοντέλα πολυμεταβλητής παλινδρόμησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Συμπεράσματα 

9.1 Στοιχεία καινοτομίας & πρωτοτυπίας της έρευνας 

Η σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη του περπατήματος δεν είναι δεδομένη και αποτελεί μια 

πρόκληση για τον χωρικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αντίστοιχα, η διαμόρφωση 

κατάλληλων πολιτικών ήπιας και ενεργής κινητικότητας καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη, 

εξαιτίας των πιέσεων που δημιουργούνται από την αστική διάχυση και την υψηλή εξάρτηση 

του πληθυσμού από τα μηχανοκίνητα μέσα. Επιπλέον, τα συστήματα χωρικού σχεδιασμού και 

οι ικανότητες των μεταφορικών υποδομών μεταξύ των πόλεων της Ευρώπης ποικίλλουν, με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα φιλικότητας ως προς την πεζή κινητικότητα. 

Ταυτόχρονα, σοβαρές προκλήσεις, όπως η κλιματική απορρύθμιση, η ενεργειακή ανασφάλεια 

και οι κρίσεις δημόσιας υγείας, καθιστούν ως ύψιστη προτεραιότητα την άσκηση τολμηρών 

πολιτικών που ενισχύουν αποτελεσματικά την ενεργή και ανθρώπινη μετακίνηση. Απαιτούνται 

κατά αυτήν την έννοια εύληπτα εργαλεία συστηματικής αξιολόγησης των πολύπλοκων 

χαρακτηριστικών των πόλεων του περπατήματος προκειμένου να υποστηρίζονται οι πολιτικοί 

και θεσμικοί φορείς της Ευρώπης οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη υγιών 

μεταφορικών συστημάτων και περιοχών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα διδακτορική διατριβή συμβάλλει στη θεωρητική και εμπειρική 

ανάλυση των αντικειμενικών επιπέδων περπατησιμότητας των Ευρωπαϊκών μητροπόλεων, 

χρησιμοποιώντας μια νέα πολυδιάστατη ποσοτική προσέγγιση, η οποία στηρίζεται σε 

κατάλληλες επαγωγικές και πολυμεταβλητές στατιστικές τεχνικές. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένας ολοκληρωμένος Ευρωπαϊκός σύνθετος δείκτης μέτρησης 

της περπατησιμότητας (ολικού επιπέδου), ο οποίος στη θεωρητική του βάση λαμβάνει υπόψη 

πολλαπλές χωρικές κλίμακες και αξιολογεί θέματα πολεοδομικού, συγκοινωνιακού και 

αστικού σχεδιασμού. Με βάση τις επιδόσεις των πόλεων στον σύνθετο δείκτη 

περπατησιμότητας είναι δυνατή η ταξινόμησή τους, η ανάδειξη της ετερογένειάς τους και η 

επισήμανση των κρισιμότερων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους. Με αυτόν τον 

τρόπο, είναι εφικτή η αντικειμενική ιεράρχηση και η σύγκριση των πόλεων και η άσκηση 

πίεσης στους πολιτικούς φορείς για περισσότερες δράσεις βελτίωσης των μεταφορικών 

υποδομών και των επιπέδων ποιότητας ζωής. 

Το νέο ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση της 

περπατησιμότητας ενσωματώνει έναν μεγάλο αριθμό απλών δεικτών και χρησιμοποιεί 

ορισμένες πρωτότυπες Ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων. Όλες οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν 

για τον ΣΔΠ αναδεικνύουν τόσο τους μακροσκοπικούς πολεοδομικούς παράγοντες που 

δημιουργούν υπερτοπικές κοινότητες πεζών όσο και αστικές παραμέτρους ποιότητας, άνεσης 
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και ασφάλειας των δημοσίων χώρων, οι οποίες εξετάζουν τον βαθμό στον οποίο οι συνθήκες 

σε προσκαλούν για να περπατήσεις.  

Για πρώτη φορά, μετρήθηκε, μέσω του συνθετικού υπό-δείκτη METRO-15, ο βαθμός στον 

οποίο οι Ευρωπαϊκές μητροπόλεις έχουν καταφέρει να αναπτύξουν μεικτές και προσπελάσιμες 

κοινότητες πεζών (15 λεπτά). Με αυτόν τον τρόπο αξιολογήθηκαν κρίσιμα πολεοδομικά 

χαρακτηριστικά που ενθαρρύνουν το περπάτημα, όπως οι χρήσεις γης, η συνδεσιμότητα των 

δικτύων και η πυκνότητα του πληθυσμού. Ενσωματώθηκαν στις μετρήσεις παράμετροι αστικής 

τυπολογίας και σκοπού μετακίνησης και υλοποιήθηκαν αναλυτικές συγκρίσεις μεταξύ των 

μητροπόλεων σε δύο επιμέρους και συγκρίσιμα χωρικά επίπεδα, όπως την πυκνοδομημένη 

πόλη-πυρήνα (core city) και την προαστιακή ζώνη (commuting zone). Οι αναλύσεις αυτές 

αφορούσαν σε κάθε αστική περιοχή την έννοια της προσπελασιμότητας των πεζών και της 

πυκνότητας των σημαντικότερων δραστηριοτήτων σε χρόνο βαδίσματος έως τα 15 λεπτά, ώστε 

να υποστηρίζεται ο παράγοντας της εγγύτητας και των μικρών διαδρομών. Λήφθηκαν υπόψη 

τόσο οι σημαντικότερες δραστηριότητες για την καθημερινότητα (π.χ. εκπαίδευση, εμπόριο 

κ.α.) όσο και για τον ελεύθερο και την αναψυχή (π.χ. εστιατόρια, χώροι πρασίνου κ.α.), με 

στόχο να υποστηρίζονται υπερτοπικές και ανεξάρτητες κοινότητες πεζών. Τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν για την παραμετροποίηση αυτών των θεμάτων αφορούσαν στη νέα 

ολοκληρωμένη προσέγγιση ως προς τη μελέτη της αστικής προσβασιμότητας που παρέχει το 

ITF (2019) του ΟΟΣΑ και τα στοιχεία των διαφόρων προορισμών ανά περιοχή αντλήθηκαν 

από εμπορικές και ανοιχτές γεωχωρικές βάσεις δεδομένων. Εν ολίγοις, ο METRO-15 

στοιχειοθέτησε ένα πρωτότυπο εργαλείο αξιολόγησης της πολεοδομικής πολιτικής το οποίο 

υποστηρίζει τη χάραξη στρατηγικών προς την κατεύθυνση της μείωσης της εξάρτησης από το 

ΙΧ αυτοκίνητο και την ενθάρρυνση της συμπαγούς αστικής ανάπτυξης. 

Ένα άλλο σημαντικό προτέρημα και καινοτόμο χαρακτηριστικό του υποδείγματος μέτρησης 

της περπατησιμότητας ήταν ο δεύτερος συνθετικός υπό-δείκτης Walk-MOB, ο οποίος 

αξιολόγησε την ελκυστικότητα του δημόσιου χώρου για το περπάτημα. Υπό αυτό το πρίσμα, 

καταγράφτηκαν πολλαπλά χαρακτηριστικά του αστικού περιβάλλοντος, όπως η οδική 

ασφάλεια, η προσωπική ασφάλεια από εγκληματικές ενέργειες, η προσπελασιμότητα με τη 

χρήση της αστικής συγκοινωνίας, η ικανοποίηση από τα ΜΜΜ, τα έργα ήπιας κινητικότητας 

(π.χ. πεζοδρομήσεις, ποδηλατολωρίδες), ο κυκλοφοριακός κορεσμός του οδικού δικτύου αλλά 

και στοιχεία της μικρής κλίμακας και του σχεδιασμού στο επίπεδο των πεζοδρομίων και των 

κτηρίων. Επισημαίνεται, ακόμη, ότι η θεώρηση του δημόσιου χώρου δεν σταμάτησε στις 

υποδομές του οδικού περιβάλλοντος και τις συνθήκες που επικρατούν, αλλά επεκτάθηκε και 

στη δημόσια συγκοινωνία ως αναπόσπαστο κομμάτι των συνδυασμένων μετακινήσεων πεζή. 

Με αυτόν τον τρόπο, αναλύθηκε για πρώτη φορά και με έναν σφαιρικό τρόπο η γενική εμπειρία 

βαδίσματος στις Ευρωπαϊκές πόλεις και συγκεκριμένα αποτυπώθηκαν σε μια συμπεριληπτική 
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τιμή οι γενικές συνθήκες ασφάλειας, υποστήριξης, άνεσης και ευχαρίστησης του 

περπατήματος. 

Ακόμη, θα πρέπει υπογραμμιστεί το μεγάλο ερευνητικό ρίσκο που είχε η παραμετροποίηση 

του Walk-MOB, καθώς διαπιστώθηκε μεγάλη έλλειψη σε δευτερογενή Ευρωπαϊκά δεδομένα 

που αφορούσαν στη μικρή κλίμακα του αστικού τοπίου και συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά 

της οδικής υποδομής και του περιβάλλοντος κίνησης πεζή. Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, 

διενεργήθηκε μια μεγάλη εικονική (Google Street View) έρευνα καταγραφής 17 στοιχείων για 

το κτηριακό περιβάλλον, τα πεζοδρόμια και τις διαβάσεις πεζών, όλων των δρόμων και των 

πλευρών οικοδομικών τετραγώνων, η οποία διήρκησε 21 μήνες και απαίτησε την εκπαίδευση 

και τη συμμέτοχή 46 φοιτητών. Τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης ερευνητικής προσπάθειας 

οδήγησαν στη δημιουργία μιας πρωτότυπης Ευρωπαϊκής γεωχωρικής βάσης δεδομένων με 

περισσότερες από 112.000 εγγραφές (που αναλογούν σε μήκος γραμμών περίπου 9.800 χλμ.) 

στις οποίες περιγράφονται νέα στοιχεία για τις ποιότητες των δημοσίων χώρων, όπως η 

κατάσταση των πεζοδρομίων και των κτηρίων, η ύπαρξη γκράφιτι, η σκίαση, το πλάτος 

πεζοδρομίων, τα διαχωριστικά στα κράσπεδα, οι ράμπες ΑμεΑ, οι διαγραμμίσεις στις 

διαβάσεις πεζών, ο οδοφωτισμός, τα δημόσια καθιστικά, η κυριαρχούσα χρήση των ισογείων 

των κτηρίων, η ύπαρξη κοινόχρηστων χώρων κ.α. Επιπρόσθετα, κατασκευάστηκε ειδική 

διαδικτυακή γεωχωρική πύλη233 για τη μετέπειτα διάδοση αυτών των δεδομένων, 

χρησιμοποιώντας χάρτες πυκνότητας και γραφήματα τα οποία εξυπηρετούν για πρώτη φορά 

σε εξατομικευμένες αναλύσεις και συγκρίσεις μεταξύ των πόλεων για τις συνθήκες άνεσης των 

κινήσεων πεζή (Bartzokas-Tsiompras et al., 2021b). Η κατασκευή αντίστοιχων αστικών 

εργαλείων και η συστηματική συλλογή παρόμοιων θεματικών συνόλων δεδομένων από 

περισσότερες πόλεις είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς βοηθά στο να εντοπιστούν νέες 

χωρικές ανισότητες, να υποστηριχθεί κατάλληλα η διαδικασία ελέγχου των πολιτικών 

επιλογών και να διαμορφωθεί η βάση της συζήτησης για την υλοποίηση μελλοντικών ειδικών 

χωρικών παρεμβάσεων. 

Γίνεται σαφές, λοιπόν, ότι η εφαρμογή του ΣΔΠ σε Ευρωπαϊκή κλίμακα θα ήταν εξαιρετικά 

δύσκολη δώδεκα περίπου χρόνια πριν, αφού η πρόσβαση σε σχετικούς αστικούς δείκτες ήταν 

αρκετά περιορισμένη. Παραδείγματος χάρη, ήταν μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 2010 που 

δόθηκε η δυνατότητα εικονικής καταγραφής και αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού δομημένου 

χώρου μέσα από την ευρεία ανάπτυξη της υπηρεσίας «Google Street View» (Aghaabbasi et al., 

2018b; Biljecki and Ito, 2021). Ακόμη, η διαδικτυακή πύλη ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων 

openstreetmap.org πρωτοξεκίνησε μόλις το 2004 και η αύξηση των χρηστών της ξεπέρασε το 

1 εκ. μόλις το 2013. Παράλληλα, το παγκόσμιο μορφότυπο για την παραμετροποίηση κοινών 

 
233 http://geochoros.survey.ntua.gr/walkandthecitycenter/home (Ηλ. πρόσβαση 02/10/2021) 

http://geochoros.survey.ntua.gr/walkandthecitycenter/home
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δεδομένων αστικής συγκοινωνίας, γνωστό ως General Transit Feed Specification (GTFS) ή 

Google Transit, ξεκίνησε μόλις το 2009. Επιπλέον, μόλις το 2019 ήταν που το International 

Transport Form του ΟΟΣΑ, ξεκίνησε τη δημοσίευση συγκρίσιμων αστικών δεικτών μέτρησης 

της προσπελασιμότητας στις Ευρωπαϊκές πόλεις (ITF, 2019), όταν στη βόρεια Αμερική ή την 

Αυστραλία αντίστοιχοι δείκτες αποτελούν χρόνια τώρα κοινή πρακτική στην αστική ανάλυση 

και τον σχεδιασμό (Levinson, 2019).  

Συμπερασματικά, το σύνθετο υπόδειγμα μέτρησης της περπατησιμότητας που προτάθηκε στην 

παρούσα έρευνα συμβάλλει στην επιστημονική εξέταση της ποσοτικοποίησης της έννοιας της 

περπατήσιμης μητρόπολης και ως εφαρμογή στις περιφερειακές αστικές συγκρίσεις για την 

ενεργή κινητικότητα και στην ιεράρχηση των Ευρωπαϊκών αστικών περιοχών. Χωρίς τον ΣΔΠ 

θα ήταν αδύνατο να αποκαλυφθούν οι ποσοτικές αποκλίσεις στις αντικειμενικές ποιότητες των 

δημοσίων χώρων αλλά και στον σχεδιασμό μητροπόλεων των 15 λεπτών. Θα ήταν επίσης 

αδύνατο να διερευνηθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η σχέση των επιπέδων περπατησιμότητας 

με άλλα αστικά φαινόμενα και να επιβεβαιωθούν τελικά θεωρητικοί ισχυρισμοί για τη συμβολή 

της στην ανάπτυξη πιο βιώσιμων και αξιοβίωτων πόλεων. Είναι σε διεθνές επίπεδο η πρώτη 

ερευνητική προσπάθεια που συνδυάζει πολλαπλούς εμπειρικούς και αντικειμενικούς αστικούς 

δείκτες για την πεζή κινητικότητα, από έναν τόσο μεγάλο αριθμό ετερογενών αστικών 

περιοχών, και η οποία αποκαλύπτει τις έντονες διαφορές στην ποιότητα ζωής και το αστικό 

περιβάλλον που κατά παράδοση κυριαρχούν στην Ευρώπη. Συνεπώς, οι λύσεις που θα πρέπει 

να προταθούν και να χρηματοδοτηθούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να στηρίζονται σε 

παρόμοια μετρητικά αστικά υποδείγματα, ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση της εξέλιξης 

των εφαρμοζόμενων πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας προς όφελος των πεζών και της 

ευημερίας των κοινωνιών γενικότερα. 

9.2 Συμπεράσματα εφαρμογής ΣΔΠ στην Ευρώπη 

Τα αποτελέσματα του ΣΔΠ από την εφαρμογή του σε 59 Ευρωπαϊκές μητροπόλεις ανέδειξαν 

μια νέα μορφή αστικής γεωγραφίας και αποκάλυψαν υφιστάμενες και νέες αστικές ανισότητες. 

Ανισότητες οι οποίες δεν παραπέμπουν στην άνιση κατανομή κάποιων αγαθών, αλλά αφορούν 

πρωτίστως διαφοροποιήσεις των εφαρμοζόμενων στρατηγικών για τον δομημένο χώρο και τη 

μεταφορική υποδομή.  

Από τη λεπτομερή εξέταση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται μια κοινή 

τυπολογία περπατησιμότητας στις Ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά υπάρχουν διάφορες κατηγορίες 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και τα προβλήματα που αυτή εμφανίζει. 

Διαπιστώθηκε ότι οι Ευρωπαϊκές πόλεις μέσα από τη χάραξη διαφορετικών αστικών 

στρατηγικών επιτυγχάνουν παρόμοια επίπεδα φιλικότητας για το περπάτημα γεγονός το οποίο 

πολλές φορές δεν οφείλεται σε ιστορικές και πολιτιστικές διαφοροποιήσεις αλλά στις τοπικές 
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πολιτικές προτεραιότητες. Ορισμένες αστικές περιοχές εστιάζουν στην προώθηση υποδομών 

βιώσιμης κινητικότητας, όπως στο ποδήλατο (π.χ. Άμστερνταμ), τις πεζοδρομήσεις (π.χ. 

Ζυρίχη) και τα ΜΜΜ (π.χ. Πράγα) και άλλες στα επίπεδα οδικής και προσωπικής ασφάλειας 

(π.χ. Βιέννη). Αρκετές άλλες μητροπόλεις επενδύουν στη συμπαγή ανάπτυξη μεικτών 

γειτονιών μικρών αποστάσεων, οι οποίες δεν αφορούν μόνο στην κεντρική πόλη-πυρήνα (π.χ. 

Βαρκελώνη, Βρυξέλλες) αλλά και στην προαστιακή τους περιφέρεια (π.χ. Μπάρι, Μαδρίτη). 

Έγινε, όμως, σαφές ότι όλες οι Ευρωπαϊκές αστικές περιοχές που εξετάστηκαν θα πρέπει να 

αυξήσουν τις προσπάθειες τους σε όλα τα επίπεδα παρεμβάσεων καθώς η πορεία επίτευξης 

των ευρύτερων πολιτικών στόχων για το κλίμα και τη βιωσιμότητα βρίσκεται υπό 

αμφισβήτηση.  

Πιο συγκεκριμένα, από τα ευρήματα του ΣΔΠ διαπιστώθηκε ότι οι μητροπόλεις της δυτικής 

και της βόρειας Ευρώπης έχουν κατά μέσο όρο τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα επίπεδα 

περπατησιμότητας, αντίστοιχα. Βρέθηκε ότι οι πόλεις του βορρά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες 

δυσκολίες ανάπτυξης συνεκτικών και μεικτών γειτονιών και εστιάζουν κυρίως στις υποδομές 

υποστήριξης των πεζών και την ποιότητα του δημόσιου χώρου. Αντίθετα, οι πόλεις του 

Ευρωπαϊκού νότου υστερούν σημαντικά στην ελκυστικότητα του αστικού τους περιβάλλοντος 

αλλά έχουν πιο συμπαγή χαρακτηριστικά τα οποία ευνοούν τις σύντομες διαδρομές. 

Η αναλυτική ιεράρχηση των Ευρωπαϊκών πόλεων σύμφωνα με τα επίπεδα περπατησιμότητάς 

τους έδειξε ότι στις πρώτες θέσεις κυριαρχούν τρείς Ισπανικές αστικές περιοχές, όπως η 

Βαρκελώνη, το Μπιλμπάο και η Μαδρίτη, ενώ στις τρείς τελευταίες θέσεις της ιεραρχίας 

περιλαμβάνονται τρείς Αγγλοσαξονικές περιοχές, όπως το Μάντσεστερ, το Μπέρμιγχαμ, και 

το Δουβλίνο.  

Τα αποτελέσματα αυτά δεν αποτέλεσαν έκπληξη, καθώς οι Ισπανικές πόλεις είναι γνωστές για 

την έντονη πυκνοκατοίκηση τους και τα ισχυρά πλαίσια σχεδιασμού τα οποία ενθαρρύνουν το 

περπάτημα. Για παράδειγμα, η Βαρκελώνη έχει αναπτύξει σημαντικά την ιδέα των Superblocks 

και στόχος της είναι να αυξήσει περισσότερο την ελκυστικότητα του δημόσιου χώρου 

αποδίδοντας πλήρως το κέντρο της στους πεζούς, τους ποδηλάτες και τη δημόσια συγκοινωνία 

(Colau, 2020). Επίσης, το Μπιλμπάο χαρακτηρίζεται διεθνώς ως καλό παράδειγμα αστικής 

αναγέννησης και ακολουθεί από τη δεκαετία του 1990 μια μακρόπνοη πορεία βελτίωσης των 

υποδομών του με διάφορα στρατηγικά σχέδια για το αστικό περιβάλλον και τις μεταφορές. 

Παραδείγματος χάρη, το Μπιλμπάο234 ξεκίνησε το 2019 πρόγραμμα για τη βελτίωση της 

ποιότητας του αέρα, έχει στρατηγική για την κλιματική ουδετερότητα (Bilbao Environmental 

Strategy 2020-2050) και έχει αναπτύξει το πρόγραμμα Bilbao 30 το οποίο θέτει ως στόχο τη 

 
234 https://www.smartcitiesworld.net/special-reports/how-climate-action-and-wellbeing-go-hand-in-hand-in-bilbao, 

Ηλ. Πρόσβαση 21/10/21 

https://www.smartcitiesworld.net/special-reports/how-climate-action-and-wellbeing-go-hand-in-hand-in-bilbao
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μείωση των ορίων ταχύτητας των δρόμων στα 30 χλμ./ώρα. Από την άλλη πλευρά, οι 

Αγγλοσαξονικές περιοχές χαρακτηρίζονται για τη μονολειτουργική αστική τους ανάπτυξη, τη 

μονοκατοίκηση, την αραιή δόμηση και τα μη συνεκτικά δίκτυα που δεν επιτρέπουν την εύκολη 

εφαρμογή λύσεων ενεργής κινητικότητας αλλά αυξάνουν την εξάρτηση από τα μηχανοκίνητα 

μέσα.  

Πιο αναλυτικά, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

ιεράρχηση των πόλεων και τις βαθμολογίες του ολικού ΣΔΠ είναι τα εξής:  

• Στη Γαλλία ξεχώρισαν το Παρίσι (12η θέση) και το Στρασβούργο (23η θέση) για το 

πολύ υψηλό και υψηλό επίπεδο περπατησιμότητας, αντίστοιχα. Όλες οι υπόλοιπες 

επτά Γαλλικές μητροπόλεις που αξιολογήθηκαν εμφάνισαν μέτρια έως πολύ χαμηλά 

επίπεδα περπατησιμότητας και επομένως καταδείχθηκε η διαφοροποίηση των 

προτεραιοτήτων του σχεδιασμού στην υποστήριξη του περπατήματος. Ειδικότερα, η 

Μασσαλία (51η θέση) και το Μονπελιέ (50η θέση) χαρακτηρίστηκαν ως οι λιγότερο 

φιλικές πόλεις για τους πεζούς και εμφάνισαν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και 

μειωμένη ελκυστικότητα της δημόσιας συγκοινωνίας. Μάλιστα, τα επίπεδα 

περπατησιμότητας αυτών των δύο Γαλλικών περιοχών ήταν τα χαμηλότερα σε όλη την 

ομάδα των δυτικών πόλεων της Ευρώπης και ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη για 

προώθηση ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης του δημοσίου χώρου με στρατηγικού 

χαρακτήρα παρεμβάσεις.  

• Οι αστικές περιοχές του Ην. Βασιλείου εμφάνισαν από τα χαμηλότερα επίπεδα 

φιλικότητας για το περπάτημα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εξαιτίας των πολεοδομικών τους 

αδυναμιών και αυτό το στοιχείο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τη δημόσια υγεία 

καθώς η Μεγάλη Βρετανία εμφανίζει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό (59%) 

υπέρβαρων/παχύσαρκων ενηλίκων στην Ευρώπη (WHO, 2022). Το Λονδίνο και η 

Γλασκώβη κατατάχθηκαν στην 41η και 44η θέση αντίστοιχα, ενώ το Μάντσεστερ, το 

Λιντς και το Μπέρμιγχαμ τοποθετήθηκαν στα πολύ χαμηλά επίπεδα περπατησιμότητας 

και μεταξύ της 55ης και 59ης θέσης. Συγκεκριμένα, το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το 

Ληντς και το Μπέρμιγχαμ235 υστερούν εντυπωσιακά στον πυλώνα για την πόλη-

πυρήνα των 15 λεπτών, ενώ η Γλασκώβη μειονεκτεί ελαφρώς περισσότερο στα 

 
235 Π.χ. το πρόσφατο στρατηγικό σχέδιο μεταφορών του Μπέρμιγχαμ για το 2031 στοχεύει κυρίως σε 

παρεμβάσεις ανασχεδιασμού του κέντρου, εξυγχρονισμού των ΜΜΜ, μείωση των χώρων στάθμευσης, 

της ηπιοποίησης της κυκλοφορίας και της μείωσης των ορίων ταχύτητας σε δρόμους γειτονιάς αλλά δεν 

ορίζει ξεκάθαρα μια στρατηγική ανάπτυξης συνεκτικών και μεικτών γειτονιών που θα εξυπηρετούν 

βιώσιμες μετακινήσεις μικρών αποστάσεων. Επομένως, η πόλη στοχεύει σε δράσεις που αφορούν 

κυρίως τα στοιχεία του υπό-πυλώνα Walk-MOB για την κινητικότητα και αποφεύγει να θέσει τολμηρούς 

πολεοδομικούς στόχους για μια πόλη πιο συμπαγής και ανθρώπινη (βλ. Birmingham transport plan στην 

διεύθυνση: 

https://www.birmingham.gov.uk/info/20013/roads_travel_and_parking/2032/birmingham_transport_pl

an/3 , Ηλ. Πρόσβαση 03/03/2021). 

https://www.birmingham.gov.uk/info/20013/roads_travel_and_parking/2032/birmingham_transport_plan/3
https://www.birmingham.gov.uk/info/20013/roads_travel_and_parking/2032/birmingham_transport_plan/3
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προάστια των 15 λεπτών. Ταυτόχρονα, εκτός από το Λονδίνο, όλες οι υπόλοιπες 

περιοχές υστερούν και στην ελκυστικότητα των ΜΜΜ και ως εκ τούτου οι διάχυτες 

αστικές τους εκτάσεις είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από το ΙΧ αυτοκίνητο. 

Αντίστοιχα ήταν και τα προβλήματα του Δουβλίνου (57η θέση) στην Ιρλανδία το οποίο 

επίσης ταξινομήθηκε στην κατηγορία των πολύ χαμηλών επιπέδων περπατησιμότητας.  

• Στην Ιταλία αποτέλεσε έκπληξη η υπεροχή σε εθνικό επίπεδο του πολυκεντρικού 

Μπάρι (24η θέση) και της Φλωρεντίας (25η θέση) που συγκαταλέγονται μεταξύ των 

περιοχών με υψηλή περπατησιμότητα. Αντίθετα, τη μικρότερη φιλικότητα για το 

περπάτημα εμφάνισε το Παλέρμο (52η θέση) στο οποίο αναδείχθηκε η μεγάλη ανάγκη 

παρεμβάσεων αστικού ανασχεδιασμού των δρόμων και ανάπτυξης ασφαλέστερων και 

πιο ποιοτικών μεταφορικών υποδομών. Γενικότερα, όμως, αξίζει να σημειωθεί ότι σε 

όλες τις Ιταλικές πόλεις το κρισιμότερο μειονέκτημα τους ήταν τα ζητήματα ασφάλειας 

των μετακινήσεων και ιδιαίτερα στη Ρώμη. 

• Στην Ισπανία και οι έξι περιοχές που αξιολογήθηκαν εντάχθηκαν στα πολύ υψηλά 

επίπεδα περπατησιμότητας και ξεχώρισαν ιδιαίτερα για τις υψηλές επιδόσεις τους στο 

θέμα της μητρόπολης των 15 λεπτών και ειδικότερα στην ανάπτυξη υπερτοπικών 

προαστιακών γειτονιών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Βαρκελώνη κατατάχθηκε στην 1η 

θέση, ενώ τη χαμηλότερη τιμή στον ΣΔΠ σημείωσαν η Σεβίλλη (10η θέση) και η 

Μάλαγα (9η θέση). Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι το πιο ευάλωτο σημείο και των έξι 

Ισπανικών περιοχών είναι η ελκυστικότητα των ΜΜΜ, καθώς σε όλες τις περιπτώσεις 

ο πυλώνας TRANSIT είχε τη μικρότερη επίδοση συγκριτικά με τα υπόλοιπα θέματα 

του υποδείγματος.  

Σε διαπεριφερειακό επίπεδο προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:  

• Στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης (Benelux, Ελβετία, Αυστρία) ξεχώρισαν για τα πολύ 

υψηλά επίπεδα περπατησιμότητας τους οι πόλεις Βιέννη (4η θέση), Ζυρίχη (5η θέση) 

και Λουξεμβούργο (6η θέση) οι οποίες χαρακτηρίζονται για την ποιότητα του αστικού 

περιβάλλοντος και την αποτελεσματική δημόσια συγκοινωνία. Μάλιστα, η Ζυρίχη και 

το Λουξεμβούργου ξεχώρισαν για τις ακραία υψηλές επιδόσεις τους στην 

ελκυστικότητα της δημόσιας συγκοινωνίας και η Βιέννη για τα πολύ υψηλά επίπεδα 

οδικής και προσωπικής ασφάλειας. Οι υπόλοιπες πόλεις των χωρών αυτών, όπως το 

Άμστερνταμ (13η θέση), το Ρότερνταμ (17η θέση), η Αμβέρσα (21η θέση) και οι 

Βρυξέλλες (22η θέση) βρέθηκαν στα υψηλά επίπεδα περπατησιμότητας. Οι δύο 

Ολλανδικές πόλεις αποδείχθηκε ότι υπερτερούν σημαντικά στην οδική υποδομή 

κίνησης πεζή, στην ενθάρρυνση της ήπιας κυκλοφορίας και στα ΜΜΜ, ενώ οι δύο 

Βελγικές αστικές περιοχές που είχαν πιο χαμηλές επιδόσεις μειονεκτούν σημαντικά 

στην ασφάλεια των μετακινήσεων και στην παρουσία δρόμων ήπιας κινητικότητας. 
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• Στην Ιβηρική, η Λισαβόνα (56η θέση) βρέθηκε να υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις 

υπόλοιπες περιοχές της χερσονήσου και να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις στην 

αστική συγκοινωνία αλλά και αδυναμία σχεδιασμού γειτονιών των 15 λεπτών στον 

κεντρικό αστικό της πυρήνα. Εντύπωση, όμως, προκάλεσε το γεγονός της μεγάλης 

απόκλισης μεταξύ της Λισαβόνα (56η θέση) και της χαμηλότερης βαθμολογικά 

Ισπανικής μητρόπολης, δηλαδή τη Σεβίλλη (10η θέση), η οποία δεν θα ήταν φανερή 

χωρίς ένα αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης Ευρωπαϊκού επιπέδου όπως ο ΣΔΠ.  

• Στη νοτιοανατολική Ευρώπη (Βαλκάνια), αν και παρατηρήθηκαν χαμηλές επιδόσεις 

περπατησιμότητας σε όλες τις περιοχές, ξεχώρισαν η Θεσσαλονίκη (40η θέση) και το 

Ζάγκρεμπ (48η θέση). Οι υπόλοιπες Βαλκανικές πόλεις όπως η Σόφια, η 

Φιλιππούπολη, το Βουκουρέστι αλλά και η Αθήνα περιλαμβάνονται στην κατηγορία 

των πολύ χαμηλών επιπέδων περπατησιμότητας (θέσεις 49 έως 59), καθώς 

αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα αστικής ανάπτυξης και ποιότητας ζωής, όπως 

αστική διάχυση στα προάστια και αφιλόξενους δημόσιους χώρους για το περπάτημα. 

• Στην ανατολική πλευρά της Βαλτικής θάλασσας ξεχώρισε το Τάλλιν (15η θέση) το 

οποίο εντάχθηκε στην κατηγορία με τα υψηλά επίπεδα περπατησιμότητας και 

διακρίθηκε για τις πολύ υψηλές επιδόσεις του στην οικονομική προσιτότητα της 

δημόσιας συγκοινωνίας και στα επίπεδα ασφάλειας των μετακινήσεων. Αντίθετα, η 

Ρίγα (43η θέση) και το Βίλνιους (42η θέση) εμφάνισαν χαμηλά επίπεδα 

περπατησιμότητας και είχαν σημαντικές ελλείψεις στην ελκυστικότητα των ΜΜΜ και 

στα επίπεδα άνεσης της οδικής υποδομής για το περπάτημα, αντίστοιχα. 

• Στην ανατολική Ευρώπη (εκτός των Βαλκανίων που αναφέρθηκαν παραπάνω) 

ξεχώρισε για τα πολύ υψηλά επίπεδα περπατησιμότητας η Πράγα (11η θέση) η οποία 

έχει το ισχυρότερο και πιο ελκυστικό σύστημα ΜΜΜ από όλες τις μητροπόλεις που 

αναλύθηκαν. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώθηκε ότι ακόμα και ορισμένες πόλεις του 

λιγότερο ανεπτυγμένου ανατολικού τομέα της Ευρώπης μπορούν να επιτύχουν 

παρόμοιες επιδόσεις περπατησιμότητας με περιοχές της δυτικής Ευρώπης. Για 

παράδειγμα, η βαθμολογία του ΣΔΠ στην Πράγα ήταν σχεδόν ίση με εκείνη που 

σημείωσε το Παρίσι. Αντίθετα, η Βαρσοβία (27η θέση) αξιολογήθηκε με μέτρια 

επίπεδα περπατησιμότητας και βρέθηκε να υστερεί στις πολεοδομικές παραμέτρους 

για τα προάστια των 15 λεπτών και στη δημιουργία συνθηκών ήπιας κινητικότητας. Η 

Βουδαπέστη (31η θέση) και η Μπρατισλάβα (34η θέση) αξιολογήθηκαν επίσης με 

μέτρια επίπεδα περπατησιμότητας και εμφάνισαν σημαντικές αδυναμίες στους δείκτες 

για την πόλη-πυρήνα των 15-λεπτών, την ανάπτυξη συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας και 

την ασφάλεια. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη αδυναμία όλων των 

ανατολικών πόλεων παρατηρήθηκε στους δείκτες του πυλώνα PLEASURE και σε 
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θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη πεζοδρομημένων περιοχών, την κατασκευή 

ποδηλατολωρίδων και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. 

• Στη Σκανδιναβική χερσόνησο έκπληξη αποτέλεσε η υπεροχή του Μάλμε στην 8η θέση, 

ενώ εκτός της πρώτης δεκάδας έμειναν φημισμένες πόλεις για την κουλτούρα τους στη 

βιώσιμη κινητικότητα και τη χρήση του ποδηλάτου, όπως η Κοπεγχάγη (16η θέση). 

Εντούτοις, τη χαμηλότερη επίδοση περπατησιμότητας από τις πέντε σκανδιναβικές 

περιοχές παρουσίασε το Όσλο (20η θέση) και γενικότερα παρατηρήθηκε ότι αυτές οι 

περιοχές (εκτός του Μάλμε) αδυνατούν να σχεδιάσουν υπερτοπικές κοινότητες πεζών 

στα προάστια. 

Συνολικά η αξιολόγηση της εγκυρότητας του σύνθετου υποδείγματος μέτρησης της 

περπατησιμότητας κατέδειξε ότι: α) έχει καλή εσωτερική συνοχή από θεωρητική και 

στατιστική άποψη, β) είναι εύρωστο αναφορικά με διάφορα εναλλακτικά σενάρια κατασκευής, 

γ) εμφανίζει μια ισορροπημένη δομή, χωρίς να κυριαρχούν συγκεκριμένα συστατικά του και 

δ) ανταποκρίνεται στους στόχους που ορίστηκαν εξ αρχής. Παράλληλα, αναδείχθηκε η 

δυνατότητά του να συνοψίζει πολλαπλές πληροφορίες για ένα πολυδιάστατο αστικό θέμα σε 

μια περιληπτική τιμή και να συμβάλλει στις συγκρίσεις των πόλεων και την κατανόηση των 

διαφορών τους. Ειδικότερα, οι κάρτες βαθμολογίας (βλ. Παράρτημα Α) που σχεδιάστηκαν 

δίνουν τη δυνατότητα να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των πόλεων 

και να συζητηθούν πιθανές διορθωτικές παρεμβάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Με την 

οπτικοποίηση των στοιχείων που πραγματοποιήθηκε είναι δυνατή ακόμη και η σύγκριση της 

κάθε αστικής περιοχής με ομότιμες πόλεις αλλά και η κατάταξή της σε διαφορετικά 

συμπλέγματα πόλεων ανάλογα με το οικονομικό εκτόπισμά τους ή το μέγεθος του πληθυσμού. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα ήταν ο θετικός συσχετισμός του ΣΔΠ με το ποσοστό των 

μετακινήσεων πεζή ή με ποδήλατο αλλά και η αρνητική του σχέση με τη χρήση ΙΧ 

αυτοκινήτων. Οι σχέσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για τη συνολική αξιοπιστία του 

σύνθετου υποδείγματος, καθώς επιβεβαίωσαν την ικανότητα του να περιγράφει φαινόμενα 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Παράλληλα, επισημάνθηκε και η θετική σχέση του ΣΔΠ με 

τον αστικό δείκτη επίτευξης των παγκόσμιων στόχων βιωσιμότητας του ΟΗΕ αλλά και με τον 

δείκτη ικανοποίησης των κατοίκων από την ποιότητα ζωής στην πόλη. Το γεγονός αυτό 

καταδεικνύει ότι ο ΣΔΠ δεν είναι τελικά ένα μονοδιάστατο εργαλείο για τις αστικές μεταφορές 

αλλά μπορεί να υποστηρίξει τη χάραξη πολιτικών για πιο βιώσιμες και αξιοβίωτες πόλεις. 

Εντούτοις, εξαιτίας της θετικής σχέσης του ΣΔΠ με τις αξίες ακινήτων κατοικίας και με την 

οικονομική ανταγωνιστικότητα των πόλεων δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με τη 

συμπεριληπτικότητα της περπατήσιμης πόλης και τις κοινωνικές πιέσεις που μπορεί να 

επιφέρουν οι μη ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις. Όλα αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν 

τελικά ότι το θέμα της περπατησιμότητας στην Ευρώπη είναι πολυδιάστατο και δεν αποτελεί 
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μια απλή θεωρητική ιδέα για τη βιωσιμότητα των μετακινήσεων. Αντίθετα, συμβάλλει με 

σφαιρικό τρόπο στην ευημερία των πολιτών και διαμορφώνει κρίσιμα σημεία για το μέλλον 

της αστικής ανάπτυξης. 

Σημαντικό είναι επίσης να τονιστεί και η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων του ΣΔΠ, 

καθώς βρέθηκε ότι τα επίπεδα περπατησιμότητας είναι ανεξάρτητα από κρίσιμα αστικά μεγέθη 

και ιδιότητες, όπως το πληθυσμιακό μέγεθος, η έκταση των μητροπολιτικών περιοχών, η 

πυκνότητα του πληθυσμού, το χαρακτηριστικό της πρωτεύουσας, ο διοικητικός 

κατακερματισμός και η πολιτιστική ανάπτυξη. Μολαταύτα, από τα ευρήματα των στατιστικών 

δεικτών εντοπίστηκε ότι τα επίπεδα περπατησιμότητας διαφοροποιούνται με στατιστικώς 

σημαντικό τρόπο όταν λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της αστικής τους οικονομίας και 

επομένως τεκμηριώνεται η σύνδεση των προβλημάτων σχεδιασμού και διαχείρισης του 

αστικού χώρου με τις ευρύτερες περιφερειακές ανισότητες μεταξύ των Ευρωπαϊκών πόλεων. 

Συμπερασματικά, από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι ο προτεινόμενος ΣΔΠ μπορεί να 

αξιολογεί την αποδοτικότητα των εφαρμοζόμενων αστικών πολιτικών και να συμβάλλει στην 

πληροφόρηση μητροπολιτικών, εθνικών και υπερεθνικών φορέων σχεδιασμού προκειμένου να 

αναληφθούν μετέπειτα διορθωτικές δράσεις, όπως αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για την 

κυκλοφορία και τον χωρικό σχεδιασμό, στη βελτίωση της μητροπολιτικής διακυβέρνησης, 

στην ανάπτυξη και συντήρηση των υποδομών του περπατήματος, σε εκστρατείες ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη βιώσιμη κινητικότητα κ.α. Για παράδειγμα, η 

εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου μέτρησης της περπατησιμότητας σε επίπεδο 

στρατηγικού και τακτικού σχεδιασμού των πόλεων και των μεταφορών είναι σημαντικό να 

διασυνδέεται με τα ΣΒΑΚ και τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) προκειμένου να γίνεται 

παρακολούθηση των προτεινόμενων μέτρων αλλά και να υποστηρίζονται οι λήπτες 

αποφάσεων κατά τη διαδικασία έγκρισης χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Ακόμη, το πλαίσιο 

αξιολόγησης των προτεινόμενων δεικτών για την περπατήσιμη πόλη θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται εκ των προτέρων στις προδιαγραφές των μελετών ΣΒΑΚ και ΤΧΣ, ώστε 

να διασφαλίζονται τόσο η συμπαγής ανάπτυξη όσο και η ποιότητα του δομημένου χώρου. Με 

λίγα λόγια, η συνεισφορά του σύνθετου υποδείγματος περπατησιμότητας συνοψίζεται στα εξής 

σημεία: 

i. Περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση των πόλεων και συγκρίνει αστικές 

περιοχές σε έναν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, 

ii. Πυροδοτεί τη συζήτηση προς μια ήπια κινητικότητα και για το πώς φτάσαμε 

ως εδώ, 

iii. Διευκολύνει αποφάσεις για κατάλληλα έργα και δράσεις ευαισθητοποίησης 

στις αστικές περιοχές που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, 
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iv. Αναδεικνύει τους υπεύθυνους για τα επιμέρους προβλήματα, και 

v. Βοηθά στον εντοπισμό παραδειγμάτων καλών και κακών πρακτικών. 

Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται αναγκαία η αξιολόγηση και παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών 

πόλεων σύμφωνα με την ολοκληρωμένη άποψη του ΟΟΣΑ (OECD, 2008), ώστε να 

αποσαφηνίζονται έγκαιρα τα κρίσιμα σημεία σύνθετων αστικών φαινομένων και να υπάρχει 

μια ορθολογική κατανομή των πόρων για την περιφερειακή συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Όμως, η απουσία κατάλληλων επίσημων στατιστικών δεδομένων και στοιχείων για το 

περπάτημα και το περιβάλλον των πεζών αποτελεί μείζον πρόβλημα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Από την παρούσα διατριβή διαπιστώθηκε η δυσκολία συγκέντρωσης νέων δεικτών για τις 

υποδομές του περπατήματος, ενώ εντοπίστηκαν και περιοχές στις οποίες υπάρχει έλλειμα 

ανοιχτής πληροφορίας ακόμη και σε ουσιώδη ζητήματα αστικής πολιτικής όπως η δημόσια 

συγκοινωνία (π.χ. Μπάρι, Σόφια). Υπάρχει, λοιπόν, ανάγκη τόσο για μια ενιαία Ευρωπαϊκή 

στρατηγική ψηφιακών τοπικών δεδομένων αστικής κινητικότητας, όσο και για μια 

εξειδικευμένη Ευρωπαϊκή δράση για το περπάτημα. Η στρατηγική ενιαίων δεδομένων θα 

δέσμευε όλες τις μεγάλες πόλεις στη δημοσίευση, καταγραφή και παρακολούθηση των 

αναγκαίων δεικτών για τον δημόσιο χώρο, ενώ η στρατηγική για το περπάτημα θα όριζε 

μετρήσιμους στόχους και θα υποδείκνυε τη λήψη κατάλληλων και μεσομακροπρόθεσμων 

μέτρων. Έτσι, τα δύο αυτά εργαλεία θα μπορούσαν να συντονίσουν τις διάφορες 

αλληλεπικαλυπτόμενες ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές από αρκετούς τομείς και να 

συμβολιστεί η δέσμευση της Ευρώπης για πιο ανθρώπινες, κλιματικά ουδέτερες, ζωντανές, 

φιλόξενες και υγιείς πόλεις. 

9.3 Περιορισμοί έρευνας 

Όλα τα αστικά υποδείγματα παρουσιάζουν αρκετούς περιορισμούς και μειονεκτήματα τα 

οποία πρέπει να αναγνωρίζονται. Στην περίπτωση του ΣΔΠ οι περιορισμοί είναι οι κάτωθι: 

• Ο ΣΔΠ δεν αποκαλύπτει τη χωρική ετερογένεια των δεικτών του στο εσωτερικό των 

μητροπόλεων και έτσι δεν μπορούν να αποτυπωθούν ενδεχόμενες ενδοαστικές 

ανισότητες. 

• Η μέθοδος που προτάθηκε για τον ΣΔΠ δεν χρησιμοποιεί συντελεστές σημαντικότητας 

και έχει υιοθετήσει την ισοσταθμική προσέγγιση. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιδόσεις 

των πόλεων δεν καθορίζονται από εκείνες τις μεταβλητές που για ορισμένους μπορεί 

να είναι θεμελιώδους σημασίας εκτιμητές των επιπέδων περπατησιμότητας αλλά 

επηρεάζονται εξίσου από όλες τις παραμέτρους που υιοθετήθηκαν.  

• Ο τρόπος συνάθροισης των μεταβλητών του ΣΔΠ δεν αποτρέπει την πλήρη 

αντιστάθμιση των τιμών. Ωστόσο, η γεωμετρική μέθοδος που επιλέχθηκε για τον 
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υπολογισμό του σύνθετου δείκτη «τιμωρεί» περισσότερο τις περιοχές στις οποίες 

υπάρχουν μεγάλες βαθμολογικές διαφορές μεταξύ των δύο συνθετικών υπό-δεικτών.  

• Η χρήση απλών δεικτών οι οποίοι δεν συγκλίνουν αυστηρά όλοι σε μία συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο δεν επιτρέπει τον σαφή προσδιορισμό του προβλήματος και η 

αξιολόγηση των επιπέδων περπατησιμότητας αντιστοιχείζεται σε ένα ευρύτερο 

χρονικό διάστημα αναφοράς μεταξύ 2015-2020. Όμως, η έλλειψη διαθεσιμότητας 

ομοιογενών δεδομένων από χρονική άποψη σε Ευρωπαϊκή κλίμακα ήταν ένας 

αναπόφευκτος παράγοντας.  

• Αρκετοί απλοί δείκτες του υποδείγματος εξαρτώνται από εξειδικευμένες βάσεις 

δεδομένων για τις οποίες δεν υπάρχει βεβαιότητα συστηματικής επανάληψης των 

μετρήσεων στο μέλλον. Για παράδειγμα, όλες οι μεταβλητές του συνθετικού υπό-

δείκτη METRO-15 στηρίζονται στη μία και μοναδική μέτρηση του ITF, ενώ οι απλοί 

δείκτες του πυλώνα COMFORT βασίζονται σε πρωτογενή έρευνα μέσω εικονικής 

καταγραφής χαρακτηριστικών του δομημένου περιβάλλοντος.  

• Η αδυναμία μέτρησης της περπατησιμότητας από ορισμένες σημαντικές Ευρωπαϊκές 

μητροπόλεις εξαιτίας έλλειψης δεδομένων (π.χ. Βερολίνο, Αμβούργο, Μόναχο, 

Κολωνία, Ελσίνκι, Λευκωσία, Νάπολη) περιορίζει την εξαγωγή γενικευμένων 

συμπερασμάτων.  

• Η έλλειψη χρονοσειρών των αποτελεσμάτων του υποδείγματος δεν βοηθά στη 

διερεύνηση αιτιακών σχέσεων με άλλα αστικά φαινόμενα και επομένως δεν μπορούν 

να αναλυθούν με ακρίβεια οι πολύπλευρες επιπτώσεις της περπατησιμότητας.  

9.4 Περαιτέρω έρευνα (follow-up) 

Απώτερος σκοπός κάθε ερευνητικής διαδικασίας είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον σε άλλους 

επιστήμονες ώστε να προχωρήσουν στην εξέλιξή της και να δοκιμάσουν νέες εφαρμογές της. 

Τα νέα ερεθίσματα που προκαλεί στον αναγνώστη η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορούν 

τόσο στη βελτίωση των τεχνικών και των μεθόδων που παρουσιάστηκαν όσο και στη συνέχιση 

της εφαρμογής σε νέες γεωγραφικές περιοχές. Προκύπτουν, λοιπόν, από τα παραπάνω, οι εξής 

υποδείξεις μελλοντικής έρευνας: 

• Ενσωμάτωση νέου πυλώνα αναφορικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής ήπιων 

πολιτικών (soft policies) διαχείρισης των επιπέδων περπατησιμότητας, όπως ο αριθμός 

των ημερών χωρίς αυτοκίνητο, ο αριθμός των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ, η πυκνότητα 

των πληροφοριακών πινακίδων για ενημέρωση των πεζών, ο μέσος χρόνος υλοποίησης 

των έργων υποδομής, το ποσοστό συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων ή των 

πολιτών σε σχετικές δράσεις διαβούλευσης (π.χ. ΣΒΑΚ), η αναλογία επιφάνειας που 

ελέγχεται από δακτύλιο ή αστικά διόδια, ο αριθμός φορέων που πρέπει να 
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συντονιστούν για τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη δημόσια συγκοινωνία και τον 

χωρικό σχεδιασμό κ.α. 

• Διερεύνηση νέων δεδομένων και ενσωμάτωση στον πυλώνα TRANSIT δεικτών 

αξιολόγησης των μοιρασμένων υπηρεσιών κινητικότητας (shared transport), ώστε να 

υπογραμμιστεί η ανάγκη υποστήριξης των διατροπικών μετακινήσεων. Για 

παράδειγμα, ένας υποψήφιος δείκτης θα ήταν ο διαθέσιμος στόλος όλων των 

κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, πατινιών, σκούτερ ή/και αυτοκινήτων ανά 

100.000 κατοίκους ή η εγγύτητα αυτών των συστημάτων με σταθμούς μετρό και 

τρένων. Ακόμη, και ένας δείκτης αποδοχής/απόκρισης από το επιβατικό κοινό 

υπηρεσιών συνεπιβατισμού (car-pooling), υπηρεσιών κοινόχρηστων ποδηλάτων 

(bike-sharing), υπηρεσιών μεταφοράς με μίσθωση οχήματος (ride hailing) ή 

γενικότερα πακέτων ΜaaS (Mobility as a Service) θα αποτύπωνε την πλευρά της 

ζήτησης για ένα πιο «έξυπνο» και διατροπικό σύστημα αστικών μεταφορών. 

• Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για τη μαζική 

συλλογή δεικτών που αφορούν στην κατάσταση της οδικής υποδομής του 

περπατήματος και του κτηριακού περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας πανοραμικές 

εικόνες υψηλής ποιότητας (π.χ. Mapillary API). 

• Διενέργεια πρωτογενούς έρευνας με ερωτηματολόγια σε κατοίκους από κάθε 

μητροπολιτική περιοχή ξεχωριστά προκειμένου να υπολογιστούν συντελεστές 

σημαντικότητας όλων των απλών δεικτών του υποδείγματος. Με αυτόν τον τρόπο, θα 

είναι δυνατή η ανάπτυξη πολλαπλών υποδειγμάτων που θα στοχεύουν στις ανάγκες 

διαφόρων ομάδων πεζών (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με κινητικά προβλήματα, 

γυναίκες, τουρίστες κ.α.). 

• Κατασκευή ενός ευέλικτου διαδικτυακού συστήματος που θα αφορά μια Ευρωπαϊκή 

στατιστική γεωπύλη (geoportal) αξιολόγησης της περπατησιμότητας και θα 

περιλαμβάνει δείκτες και πληροφορίες από τους επίσημους εθνικούς και τοπικούς 

φορείς. Σκοπός της γεωπύλης θα είναι η οπτικοποίηση της πληροφορίας για την 

κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του δημόσιου χώρου των πόλεων αλλά και η μόνιμη 

παρακολούθηση των επιδόσεων της περπατησιμότητας και της εξέλιξής της σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενημέρωση του συστήματος με επιπρόσθετες πληροφορίες 

αναφορικά με καλές πρακτικές για την προώθηση και υποστήριξη του περπατήματος 

θα βοηθούσε στην επέκταση τους σε περισσότερες περιοχές. 

• Τροποποίηση και εφαρμογή του ΣΔΠ σε πόλεις με πληθυσμό που δεν ξεπερνά τους 

500.000 κατοίκους ή ακόμη και σε μικρούς ορεινούς ή παράκτιους οικισμούς. Επίσης, 

θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μια πλήρης εφαρμογή του υποδείγματος σε εθνικό 

επίπεδο με κάλυψη όλων των οικισμών ώστε να τονωθεί ο ανταγωνισμός των πόλεων 
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στην προσέλκυση επενδύσεων ήπιας κινητικότητας. Στην Ελλάδα θα μπορούσε να 

οργανωθεί μια τέτοια πρωτότυπη πρωτοβουλία στο πλαίσιο ανάπτυξης μιας 

μετρήσιμης εθνικής στρατηγικής για το περπάτημα. 

• Εφαρμογή του σύνθετου υποδείγματος σε επίπεδο γειτονιάς και ανάλυση της 

αξιοπιστίας του συγκριτικά με τοπικά στατιστικά δεδομένα κυκλοφορίας πεζών ή 

επιπέδων φυσικής δραστηριότητας. Στο ίδιο πλαίσιο, θα μπορούν να μελετηθούν 

ενδοαστικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανισότητες, να χαρτογραφηθούν με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα προβλήματα και οι δυνατότητες στην ανάπτυξη της 

κινητικότητας των πεζών και να κατασκευαστεί ένα αστικό παρατηρητήριο 

παρακολούθησης της εξέλιξης των τοπικών επιπέδων περπατησιμότητας. 
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Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 
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Warsaw 
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Zagreb 
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Παράρτημα Β – Δείκτες 

Πίνακας Β.1 Λίστα δεικτών συνθετικού υπό-δείκτη METRO-15 

Πυλώνες Υπό-

Πυλώνες 

Ονομασία 

Δεικτών 

Γεωγραφικό 

Επίπεδο 

Κωδικός 

Δεικτών 

Πηγή 

Δεδομένων  

Έτος 

Αναφοράς  

Περιγραφή Δεικτών β, γ Ενδεικτική 

Βιβλιογραφική 

Αναφορά Σύνδεσης 

του Δείκτη με το 

Περπάτημα 
CITY-15  

 
και  

 
CoZo-15 

PROX-

DAILY-C-
15  

 
και 

 

PROX-
DAILY-

CΖ-15 

Σταθμισμένη 

πληθυσμιακά μέση 
πυκνότητα 

προσπελάσιμου 
πληθυσμού σε 

χρόνο βαδίσματος 

έως 15 λεπτά  

Πόλη-Πυρήνας 

(core city) και 
Προαστιακή 

Ζώνη (commuting 
zone) 

P-D-C-

POP-15 
 

και 
 

P-D-CΖ-

POP-15 

ITF (2019)α 2018 Ο δείκτης περιγράφει τη σταθμισμένη πληθυσμιακά μέση 

πυκνότητα του πληθυσμού που βρίσκεται εντός ισόχρονης 
καμπύλης 15 λεπτών βαδίσματος.  

Gascon, et al. (2019) 

Σταθμισμένη 

πληθυσμιακά μέση 
πυκνότητα 

προσπελάσιμων 

αγορών τροφίμων 
σε χρόνο 

βαδίσματος έως 15 

λεπτά 

Πόλη-Πυρήνας 

(core city) και 
Προαστιακή 

Ζώνη (commuting 

zone) 

P-D-C-

FOOD-15 
 

και 

 
P-D-CΖ-

FOOD-15 

ITF (2019) α 2018 Ο δείκτης περιγράφει τον σταθμισμένο πληθυσμιακά μέσο 

όρο του συνολικού αριθμού προσβάσιμων αγορών τροφίμων 
που βρίσκονται εντός ισόχρονης καμπύλης 15 λεπτών 

βαδίσματος. Ως αγορές τροφίμων θεωρήθηκαν συγκεκριμένα 

σημεία ενδιαφέροντος όπως: super market, mini-market, 
φούρνοι, κρεοπωλεία, ειδικευμένα καταστήματα κτλ. 

(πρωτογενή πηγή δεδομένων σημείων: TomTom, 

openstreetnmap.org).  

Elldér (2018) 

Σταθμισμένη 

πληθυσμιακά μέση 

πυκνότητα 
προσπελάσιμων 

σχολείων σε χρόνο 

βαδίσματος έως 15 

λεπτά 

Πόλη-Πυρήνας 

(core city) και 

Προαστιακή 
Ζώνη (commuting 

zone) 

P-D-C-

SCHOOL-

15 
 

και 

 

P-D-CΖ- 

SCHOOL -
15 

ITF (2019) α 2018 Ο δείκτης περιγράφει τον σταθμισμένο πληθυσμιακά μέσο 

όρο του συνολικού αριθμού των σχολείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός της 
ισόχρονης καμπύλης 15 λεπτών βαδίσματος (πρωτογενή 

πηγή δεδομένων σημείων: TomTom, openstreetnmap.org).  

Molina-García et al. 

(2020) 

https://doi.org/10.1289/EHP4603
https://doi.org/10.1177/0739456X18774120
https://doi.org/10.1186/s12966-020-01028-0
https://doi.org/10.1186/s12966-020-01028-0
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CITY-15  
 

και  

 
CoZo-15 

PROX-
FREE-C-

15  

 
και 

 

PROX-
FREE-CΖ-

15 

Σταθμισμένη 
πληθυσμιακά μέση 

πυκνότητα 

προσπελάσιμων 
καταστημάτων 

εστίασης σε χρόνο 

βαδίσματος έως 15 
λεπτά 

Πόλη-Πυρήνας 
(core city) και 

Προαστιακή 

Ζώνη (commuting 
zone) 

P-F-C-
REST-15 

 

και 
 

P-F-CΖ- 

REST -15 

ITF (2019)α 2018 Ο δείκτης περιγράφει τον σταθμισμένο πληθυσμιακά μέσο 
όρο του συνολικού αριθμού των προσβάσιμων καταστημάτων 

εστίασης που βρίσκονται εντός ισόχρονης καμπύλης 15 

λεπτών βαδίσματος. Ως καταστήματα εστίασης θεωρούνται 
σημεία ενδιαφέροντος όπως: όλοι οι τύποι εστιατορίων και 

καφέ/μπαρ (πρωτογενή πηγή δεδομένων σημείων: TomTom, 

openstreetnmap.org). 

Elldér et al. (2020) 
 

Σταθμισμένη 

πληθυσμιακά μέση 

πυκνότητα 

προσπελάσιμων 
χώρων αναψυχής σε 

χρόνο βαδίσματος 

έως 15 λεπτά 

Πόλη-Πυρήνας 

(core city) και 

Προαστιακή 

Ζώνη (commuting 
zone) 

P-F-C-

REC-15 

 

και 
 

P-F-CΖ- 

REC-15 

ITF (2019) α 2018 Ο δείκτης περιγράφει τον σταθμισμένο πληθυσμιακά μέσο 

όρο του συνολικού αριθμού των προσβάσιμων 

δραστηριοτήτων αναψυχής που βρίσκονται εντός ισόχρονης 

καμπύλης 15 λεπτών βαδίσματος. Ως χώροι αναψυχής 
θεωρούνται σημεία ενδιαφέροντος όπως: θέατρα, μουσεία, 

σινεμά, στάδια, τουριστικές και πολιτιστικές ατραξιόν 

(πρωτογενή πηγή δεδομένων σημείων: TomTom, 
openstreetnmap.org). 

Sugiyama et al. (2012) 

 

Σταθμισμένη 

πληθυσμιακά μέση 
πυκνότητα 

προσπελάσιμων 

χώρων πρασίνου σε 
χρόνο βαδίσματος 

έως 15 λεπτά 

Πόλη-Πυρήνας 

(core city) και 
Προαστιακή 

Ζώνη (commuting 

zone) 

P-F-C-

GREEN-15 
 

και 

 
P-F-CΖ- 

GREEN-15 

ITF (2019) α 2018 Ο δείκτης περιγράφει τον σταθμισμένο πληθυσμιακά μέσο 

όρο του συνολικού αριθμού προσβάσιμων χώρων πρασίνου 
που βρίσκονται εντός ισόχρονης καμπύλης 15 λεπτών 

βαδίσματος. Ως χώροι πρασίνου θεωρούνται οι αστικοί χώροι 

πρασίνου-πάρκα και τα δάση σύμφωνα με τα δεδομένα του 
Urban Atlas 2012 (ΕΕΑ) (Πρωτογενή δεδομένα Urban atlas: 

https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2012).  

Sallis et al. (2016) 

 

CITY-15  

 
και  

 

CoZo-15 

ACC-

DAILY-C-
15  

 

και 
 

ACC-

DAILY-
CΖ-15 

Σταθμισμένος 

πληθυσμιακά μέσος 
όρος 

προσπελασιμότητας 

πληθυσμού σε 
χρόνο βαδίσματος 

έως 15 λεπτά και 

απόσταση 1 χλμ. 

Πόλη-Πυρήνας 

(core city) και 
Προαστιακή 

Ζώνη (commuting 

zone) 

A-D-C-

POP-15 
 

και 

 
A-D-CΖ-

POP-15 

ITF (2019)α 2018 Πρόκειται για τον σταθμισμένο πληθυσμιακά μέσο όρο του 

δείκτη προσπελασιμότητας (𝑦𝑘,𝑟) συνολικού πληθυσμού ο 

οποίος υπολογίζει την αναλογία του αριθμού των κατοίκων 

που βρίσκονται εντός ισόχρονης καμπύλης 15 λεπτών 
βαδίσματος προς τον αριθμό των κατοίκων που βρίσκονται 

εντός ευθείας απόστασης 1 χλμ.  

Gascon, et al. (2019) 

Σταθμισμένος 

πληθυσμιακά μέσος 

όρος 
προσπελασιμότητας 

αγορών τροφίμων 

σε χρόνο 
βαδίσματος έως 15 

λεπτά και απόσταση 

1 χλμ. 

Πόλη-Πυρήνας 

(core city) και 

Προαστιακή 
Ζώνη (commuting 

zone) 

A-D-C-

FOOD-15 

 
και 

 

A-D-CΖ-
FOOD-15 

ITF (2019) α 2018 Πρόκειται για τον σταθμισμένο πληθυσμιακά μέσο όρο του 

δείκτη προσπελασιμότητας (𝑦𝑘,𝑟)   των αγορών τροφίμων ο 

οποίος υπολογίζει την αναλογία του αριθμού των αγορών 

τροφίμων που βρίσκονται εντός της ισόχρονης καμπύλης 15 
λεπτών βαδίσματος προς τα αντίστοιχα σημεία που βρίσκονται 

εντός ευθείας απόστασης 1 χλμ.  Ως αγορές τροφίμων 

θεωρήθηκαν συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος όπως: super 
market, mini-market, φούρνοι, κρεοπωλεία, ειδικευμένα 

Elldér (2018) 

https://doi.org/10.1177/0042098020951001
https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318247d286
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01284-2
https://doi.org/10.1289/EHP4603
https://doi.org/10.1177/0739456X18774120
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καταστήματα κτλ. (πρωτογενή πηγή δεδομένων σημείων: 
TomTom, openstreetnmap.org). 

Σταθμισμένος 

πληθυσμιακά μέσος 

όρος 

προσπελάσιμων 
σχολείων σε χρόνο 

βαδίσματος έως 15 

λεπτά και απόσταση 
1 χλμ. 

Πόλη-Πυρήνας 

(core city) και 

Προαστιακή 

Ζώνη (commuting 
zone) 

Α-D-C-

SCHOOL-

15 

 
και 

 

A-D-CΖ- 
SCHOOL -

15 

ITF (2019) α 2018 Πρόκειται για τον σταθμισμένο πληθυσμιακά μέσο όρο του 

δείκτη προσπελασιμότητας (𝑦𝑘,𝑟) των σχολείων ο οποίος 

υπολογίζει την αναλογία του αριθμού των σχολείων 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πηγή: 

TomTom, OSM) που βρίσκονται εντός ισόχρονης καμπύλης 

15 λεπτών βαδίσματος προς τα αντίστοιχα σημεία που 
βρίσκονται εντός ευθείας απόστασης 1 χλμ.  

Molina-García et al. 

(2020) 

CITY-15  

 
και  

 
CoZo-15 

ACC-

FREE-C-
15  

 
και 

 

ACC-
FREE-CΖ-

15 

Σταθμισμένος 

πληθυσμιακά μέσος 
όρος 

προσπελασιμότητας 
καταστημάτων 

εστίασης σε χρόνο 

βαδίσματος έως 15 
λεπτά και απόσταση 

1 χλμ. 

Πόλη-Πυρήνας 

(core city) και 
Προαστιακή 

Ζώνη (commuting 
zone) 

A-F-C-

REST-15 
και 

A-F-CΖ- 
REST-15 

ITF (2019)α 2018 Πρόκειται για τον σταθμισμένο πληθυσμιακά μέσο όρο του 

δείκτη προσπελασιμότητας (𝑦𝑘,𝑟) των καταστημάτων 

εστίασης ο οποίος υπολογίζει την αναλογία του αριθμού των 
σημείων που βρίσκονται εντός ισόχρονης καμπύλης 15 λεπτών 

βαδίσματος προς τα σημεία που βρίσκονται εντός ευθείας 

απόστασης 1 χλμ. Ως καταστήματα εστίασης θεωρούνται 

σημεία ενδιαφέροντος όπως: όλοι οι τύποι εστιατορίων και 

καφέ/μπαρ (πρωτογενή πηγή δεδομένων σημείων: TomTom, 

openstreetnmap.org). 

Elldér et al. (2020) 

 

Σταθμισμένος 

πληθυσμιακά μέσος 

όρος 
προσπελασιμότητας 

χώρων αναψυχής σε 

χρόνο βαδίσματος 
έως 15 λεπτά και 

απόσταση 1 χλμ. 

Πόλη-Πυρήνας 

(core city) και 

Προαστιακή 
Ζώνη (commuting 

zone) 

A-F-C-

REC-15 

και 
A-F-CΖ- 

REC-15 

ITF (2019) α 2018 Πρόκειται για τον σταθμισμένο πληθυσμιακά μέσο όρο του 

δείκτη προσπελασιμότητας (𝑦𝑘,𝑟) των χώρων αναψυχής ο 

οποίος υπολογίζει την αναλογία του αριθμού των σημείων που 

βρίσκονται εντός ισόχρονης καμπύλης 15 λεπτών βαδίσματος 

προς τα αντίστοιχα σημεία που βρίσκονται εντός ευθείας 
απόστασης 1 χλμ.  Ως χώροι αναψυχής θεωρούνται σημεία 

ενδιαφέροντος όπως: θέατρα, μουσεία, σινεμά, στάδια, 

τουριστικές και πολιτιστικές ατραξιόν (πρωτογενή πηγή 
δεδομένων σημείων: TomTom, openstreetnmap.org). 

Sugiyama et al. (2012) 

 

https://doi.org/10.1186/s12966-020-01028-0
https://doi.org/10.1186/s12966-020-01028-0
https://doi.org/10.1177/0042098020951001
https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318247d286
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Σταθμισμένος 
πληθυσμιακά μέσος 

όρος 

προσπελάσιμων 
χώρων πρασίνου σε 

χρόνο βαδίσματος 

έως 15 λεπτά και 
απόσταση 1 χλμ. 

Πόλη-Πυρήνας 
(core city) και 

Προαστιακή 

Ζώνη (commuting 
zone) 

Α-F-C-
GREEN-15 

και 

A-F-CΖ- 
GREEN-15 

ITF (2019) α 2018 Πρόκειται για τον σταθμισμένο πληθυσμιακά μέσο όρο του 

δείκτη προσπελασιμότητας (𝑦𝑘,𝑟) των χώρων πρασίνου ο 

οποίος υπολογίζει την αναλογία του αριθμού των σημείων που 

βρίσκονται εντός ισόχρονης καμπύλης 15 λεπτών βαδίσματος 

προς τα αντίστοιχα σημεία που βρίσκονται εντός ευθείας 
απόστασης 1 χλμ. Ως χώροι πρασίνου θεωρούνται οι αστικοί 

χώροι πρασίνου-πάρκα και τα δάση σύμφωνα με τα δεδομένα 

του Urban Atlas 2012 (ΕΕΑ) (Πρωτογενή δεδομένα Urban 
atlas: https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-

2012). 

Sallis et al. (2016) 
 

(α) URL Link: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_ACCESS, Ηλεκτρονική πρόσβαση 12/04/2021,  
(β) τα αποτελέσματα αφορούν τόσο το χωρικό επίπεδο της πόλης-πυρήνα όσο και της προαστιακής ζώνης,  

(γ) Ο μέσος όρος υπολογίζεται με βάση κάναβο πληθυσμού της EUROSTAT, χωρικής ακρίβειας 500 μ. Χ 500 μ.   

 

Πίνακας B.2 Δείκτες συνθετικού υπό-δείκτη Walk-MOB 

Πυλώνες Υπό-Πυλώνες Ονομασία 

Δεικτών 

Γεωγραφικό 

Επίπεδο 

Κωδικός 

Δεικτών 

Πηγή 

Δεδομένων  

Έτος 

Αναφοράς  

Περιγραφή Δεικτών Ενδεικτική 

Βιβλιογραφική 

Αναφορά 

Σύνδεσης του 

Δείκτη με το 

Περπάτημα 
TRANSIT PT_FREQ Μέσος όρος 

ημερήσιου 

αριθμού 
δρομολογίων 

ΜΜΜ ανά 

στάση/σταθμό σε 
εργάσιμη ημέρα  

Πόλη-Πυρήνας 

(core city) 

TRIPS-WEEK GTFS 

δεδομένα 

τοπικών 
οργανισμών 

ΜΜΜ γ 

2015 - 2020 Ο δείκτης περιγράφει τον μέσο όρο των ημερήσιων  

δρομολογίων ΜΜΜ ανά στάση/σταθμό που βρίσκεται 

εντός των ορίων πόλης (core city) σε μία ΛΑΖ και 
πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια μιας τυπικής 

εργάσιμης ημέρας της εβδομάδας. Τα δεδομένα για 

κάθε περιοχή εξαιτίας διαφορετικής διαθεσιμότητας, 
αφορούν έτος μεταξύ 2015 – 2020. Η μέθοδος 

επεξεργασίας των χωρικών δεδομένων περιγράφεται 

στην εργασία των Poelman and Dijkstra (2015) 

(Gascon et al., 

2020) 

Μέσος όρος 
ημερήσιου 

αριθμού 

δρομολογίων 
ΜΜΜ ανά 

στάση/σταθμό σε 

μη εργάσιμη 
ημέρα 

Πόλη-Πυρήνας 
(core city) 

TRIPS-
WEEKEND 

GTFS 
δεδομένα 

τοπικών 

οργανισμών 
ΜΜΜ 

2015 - 2020 Ο δείκτης περιγράφει τον μέσο όρο των ημερήσιων  
δρομολογίων ΜΜΜ ανά στάση/σταθμό που βρίσκεται 

εντός των ορίων πόλης (core city) σε μία ΛΑΖ και 

πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια μιας μη 
εργάσιμης ημέρας της εβδομάδας (Κυριακή). Τα 

δεδομένα για κάθε περιοχή εξαιτίας διαφορετικής 

διαθεσιμότητας, αφορούν έτος μεταξύ 2015 – 2020. Η 
μέθοδος επεξεργασίας των χωρικών δεδομένων 

(Gascon et al., 
2020) 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01284-2
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_ACCESS
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περιγράφεται στην εργασία των Poelman and Dijkstra 
(2015) 

PT_ACCESS Σταθμισμένος 

πληθυσμιακά 

προσπελάσιμος 

πληθυσμός ΛΑΖ 

με χρήση ΜΜΜ 

σε χρόνο 45 
λεπτών και 

απόστασης 12 

χλμ. 

ΛΑΖ 

(Functional 

Urban Area) 

PT_ACCESS ITF (2019) α 2018 Ο δείκτης είναι διαμορφωμένος με τέτοιο τρόπο για να 

αποφεύγει την επίδραση του μεγέθους της περιοχής 

μελέτης. Περιγράφει τον σταθμισμένο πληθυσμιακά 

μέσο όρο του προσπελάσιμου πληθυσμού εντός 45 

λεπτών με τη χρήση ΜΜΜ προς τον πληθυσμό που 

βρίσκεται εντός της ευθείας απόστασης 12 χλμ. Τα 
αποτελέσματα του δείκτη καθορίζονται τόσο από τον 

τύπο των μέσων μεταφοράς αλλά και από τον 

κυκλοφοριακό κορεσμό, την απόσταση του 
πληθυσμού από την πλησιέστερη στάση/σταθμό, τη 

συχνότητα των δρομολογίων και τέλος από την 

πυκνότητα του πληθυσμού. 

(Currie and Wallis, 

2008) 

PT_SATISF % πληθυσμού που 

δηλώνει πολύ 

ικανοποιημένο ή 
μάλλον 

ικανοποιημένο 

από τη δημόσια 
συγκοινωνία  

Πόλη-Πυρήνας 

(core city) 

PT_ SATISF Dijkstra et al. 

2020 

2019 Ο δείκτης βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Έρευνα για την 

ποιότητα ζωής στις πόλεις που διεξάγει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Συγκεκριμένα, ο δείκτης αυτός καταγράφει 
το ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει πολύ 

ικανοποιημένο ή μάλλον ικανοποιημένο από το 

σύστημα των ΜΜΜ της πόλης. 

(Efthymiou et al., 

2018) 

PT_AFFORD Αναλογία 

εισοδήματος ως 
προς το κόστος 

του μηνιαίου 

εισιτηρίου χρήσης 
ΜΜΜ 

Πόλη PT_AFFORD Numbeo.com 2020 Ο δείκτης υπολογίζει την αναλογία της τιμής του 

μηνιαίου εισιτηρίου ΜΜΜ (δεδομένα numbeo.com) 
προς το μέσο εισόδημα των κατοίκων μίας πόλης 

(δεδομένα numbeo.com).  

(Minelgaitė et al., 

2020) 

PLEASURE PED_STR % πληθυσμού 

πόλης-πυρήνα που 
κατοικεί σε 

απόσταση 100 μ. 

από πεζόδρομο 

Πόλη-Πυρήνας 

(core city) 

CC_PED_STR OSM 

(Openstreetm
ap.org) & 

Global 

Human 
Settlement 

Layer 

2020 Ο δείκτης υπολογίζεται με τη χρήση Γεωγραφικού 

Συστήματος Πληροφοριών (GIS) και βασίζεται στα 
ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα του openastreetmap.org 

που περιλαμβάνουν τις πεζοδρομημένες οδούς και στα 

παγκόσμια πληθυσμιακά δεδομένα του Global Human 
Settlement Layer 

(https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/download.php?ds=pop). 

Η μεθοδολογία υπολογισμού που εφαρμόστηκε γι’ 
αυτό τον δείκτη είναι όμοια με αυτή που περιγράφεται 

στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ITDP “Pedestrians 

First” και συγκεκριμένα στον δείκτη car-free places 
(https://pedestriansfirst.itdp.org/methods).  

(Hillnhütter, 2021) 
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% πληθυσμού 
προαστιακής 

ζώνης που 

κατοικεί σε 
απόσταση 100 μ. 

από πεζόδρομο 

Προαστιακή 
Ζώνη 

(Commuting 

Zone) 

CoZo_PED_ST
R 

OSM 
(Openstreetm

ap.org) & 

Global 
Human 

Settlement 

Layer 

2020 Ο δείκτης υπολογίζεται με τη χρήση Γεωγραφικού 
Συστήματος Πληροφοριών (GIS) και βασίζεται στα 

ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα του openastreetmap.org 

που περιλαμβάνουν τις πεζοδρομημένες οδούς και στα 
παγκόσμια πληθυσμιακά δεδομένα του Global Human 

Settlement Layer 

(https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/download.php?ds=pop). 
Η μεθοδολογία υπολογισμού που εφαρμόστηκε γι’ 

αυτό τον δείκτη είναι όμοια με αυτή που περιγράφεται 

στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ITDP “Pedestrians 

First” και συγκεκριμένα στον δείκτη car-free places 

(https://pedestriansfirst.itdp.org/methods). 

(Hillnhütter, 2021) 

CONGESTION Δείκτης 
Κυκλοφοριακού 

Κορεσμού 

Πόλη CONGESTION TomTom – 
Traffic Index 

2019 Ο δείκτης περιγράφει το ποσοστό του έξτρα χρόνου 
μετακίνησης εξαιτίας του κυκλοφοριακού κορεσμού 

που χρειάζεται μια διαδρομή με το αυτοκίνητο σε 

χρόνο 30-λεπτών. 

(Gössling et al., 
2019) 

 
BIKELANES Αναλογία μήκους 

ποδηλατολωρίδων 

προς το συνολικό 
μήκος του οδικού 

δικτύου της ΛΑΖ 

ΛΑΖ 

(Functional 

Urban Area) 

BIKELANES OSM 

(Openstreetm

ap.org) 

2020 Ο δείκτης υπολογίζεται με τη χρήση Γεωγραφικού 

Συστήματος Πληροφοριών (GIS) και βασίζεται στα 

ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα του openastreetmap.org 
και στα δεδομένα για τις ποδηλατολωρίδες. Η 

μεθοδολογία επεξεργασίας και προετοιμασίας των 

δεδομένων περιγράφεται στον εξής σύνδεσμο: 
https://sdna.cardiff.ac.uk/sdna/wp-

content/downloads/documentation/manual/sDNA_ma

nual_v3_0_alpha1/step_by_step_guides.html#osm-
step-by-step 

(Aziz et al., 2018) 

SAFETY SAF_CITY Δείκτης 

αισθήματος 

ασφάλειας 

Πόλη SAF_URBAN Numbeo.com 2020 Ο δείκτης βασίζεται στα στοιχεία της διαδικτυακής 

πλατφόρμας Numbeo. Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης 

ασφάλειας βασίζεται σε δεκαπέντε ερωτήσεις για 
διάφορα στοιχεία εγκληματικότητας στην πόλη. 

Περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες για τον 

σύνθετο αυτό δείκτη είναι διαθέσιμες στον εξής 
σύνδεσμο: 

https://www.numbeo.com/crime/indices_explained.js

p (Ηλεκτρονική πρόσβαση, 31/05/21) 

(Van Cauwenberg 

et al., 2012) 

% ερωτηθέντων 
που συμφωνεί ότι 

τα ΜΜΜ της 
πόλης είναι 

ασφαλή 

Πόλη (core city) SAF_TRANSIT Dijkstra et al. 
2020 

2019 Ο δείκτης βασίζεται στην Ευρωπαϊκή έρευνα για την 
ποιότητα ζωής στις πόλεις που διεξάγει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Ο συγκεκριμένος δείκτης καταγράφει το 
ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνει ότι συμφωνεί 

(strongly & somewhat agree) με την πρόταση ότι τα 

ΜΜΜ της πόλης είναι ασφαλή.  

(Minelgaitė et al., 
2020) 
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SAF_ACCIDENT
S 

Μέσος όρος 
(δεκαετίας) 

ετήσιου αριθμού 

νεκρών από 
τροχαία 

ατυχήματα ανά 

10.000 κατοίκους 

ΛΑΖ 
(Functional 

Urban Area) 

SAF_ACCIDE
NTS 

EUROSTAT 2010-2019 Ο δείκτης περιγράφει τον μέσο όρο του αριθμού των 
νεκρών από τροχαία ατυχήματα ανά 10.000 κατοίκους 

με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της EUROSTAT 

(URB_LTRAN) για τη δεκαετία από το 2010 έως και 
το 2019. 

(Guliani et al., 
2015) 

COMFORT CROSSINGS % διαβάσεων 

πεζών με φωτεινό 

σηματοδότη 

πεζών 

Κέντρο Πόλης 

(City Centre) 

C11 Bartzokas-

Tsiompras et 

al. (2021) 

2017-2019 β Ο δείκτης περιγράφει την αναλογία του μήκους των 

διαβάσεων πεζών στις οποίες υπάρχει φωτεινός 

σηματοδότης προς το συνολικό μήκος όλων των 

διαβάσεων του κέντρου. 

(Kim et al., 2014) 

% διαβάσεων 

πεζών με ράμπες 
και στις δύο 

πλευρές 

Κέντρο Πόλης 

(City Centre) 

C12 Bartzokas-

Tsiompras et 
al. (2021) 

2017-2019 β Ο δείκτης περιγράφει την αναλογία του μήκους των 

διαβάσεων πεζών που έχουν κατασκευασμένες ράμπες 
προς το συνολικό μήκος όλων των διαβάσεων του 

κέντρου.  

(Sallis et al., 2015) 

% διαβάσεων 
πεζών με λευκή 

διαγράμμιση 

Κέντρο Πόλης 
(City Centre) 

C13 Bartzokas-
Tsiompras et 

al. (2021) 

2017-2019 β Ο δείκτης περιγράφει την αναλογία του μήκους των 
διαβάσεων πεζών που έχουν λευκή διαγράμμιση (π.χ. 

zebra crossing), προς το συνολικό μήκος των 

διαβάσεων του κέντρου. 

(Kim et al., 2014) 

SIDEWALKS % πλευρών 

οικοδομικών 

τετραγώνων που 
υπάρχει 

κατασκευασμένο 

πεζοδρόμιο 

Κέντρο Πόλης 

(City Centre) 

S9 Bartzokas-

Tsiompras et 

al. (2021) 

2017-2019 β Ο δείκτης περιγράφει την αναλογία του μήκους των 

πλευρών των οικοδομικών τετραγώνων (ΟΤ) που 

υπάρχει κατασκευασμένο πεζοδρόμιο προς το 
συνολικό μήκος των πλευρών ΟΤ του κέντρου. 

(Pikora et al., 2006) 
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% πλευρών 
οικοδομικών 

τετραγώνων που 

υπάρχει 
κατασκευασμένο 

πεζοδρόμιο και 

είναι σε καλή 
κατάσταση 

Κέντρο Πόλης 
(City Centre) 

S10 Bartzokas-
Tsiompras et 

al. (2021) 

2017-2019 β Ο δείκτης περιγράφει την αναλογία του μήκους των 
πλευρών των ΟΤ που υπάρχει κατασκευασμένο 

πεζοδρόμιο και το οποίο βρίσκεται σε καλή 

κατάσταση προς το συνολικό μήκος των πλευρών ΟΤ 
του κέντρου.  

(Moura et al., 2017) 

% πλευρών 

οικοδομικών 

τετραγώνων που 
υπάρχει 

κατασκευασμένο 

φαρδύ πεζοδρόμιο 

Κέντρο Πόλης 

(City Centre) 

S13 Bartzokas-

Tsiompras et 

al. (2021) 

2017-2019 β Ο δείκτης περιγράφει την αναλογία του μήκους των 

πλευρών των ΟΤ που υπάρχει κατασκευασμένο 

πεζοδρόμιο και το πλάτος τους εξυπηρετεί το 
ταυτόχρονο περπάτημα τριών και περισσότερων 

ατόμων προς το συνολικό μήκος των πλευρών ΟΤ του 

κέντρου.  

(American 

Planning 

Association, 2006) 

STR_FURNITUR

E 

% πλευρών 

οικοδομικών 

τετραγώνων που 

υπάρχει 

τουλάχιστον ένα 
δημόσιο 

καθιστικό 

Κέντρο Πόλης 

(City Centre) 

S4 Bartzokas-

Tsiompras et 

al. (2021) 

2017-2019 β Ο δείκτης περιγράφει την αναλογία του μήκους των 

πλευρών των ΟΤ που υπάρχει τουλάχιστον ένα 

δημόσιο κάθισμα (εκτός στάσεων ή 

τραπεζοκαθισμάτων επιχειρήσεων εστίασης) προς το 

συνολικό μήκος των πλευρών των ΟΤ του κέντρου.  

(Gehl, 2010) 

% πλευρών 

οικοδομικών 
τετραγώνων που 

υπάρχει έντονος 

δημόσιος 
φωτισμός 

Κέντρο Πόλης 

(City Centre) 

S5 Bartzokas-

Tsiompras et 
al. (2021) 

2017-2019 β Ο δείκτης περιγράφει την αναλογία του μήκους των 

πλευρών των ΟΤ που υπάρχουν πυκνά τοποθετημένα 
φωτιστικά σώματα και εκατέρωθεν της οδού προς το 

συνολικό μήκος των πλευρών των ΟΤ του κέντρου.  

(Painter, 1996) 

ACTIVE_USES % πλευρών 

οικοδομικών 

τετραγώνων που 
κυριαρχούν στα 

ισόγεια 

δραστηριότητες 
λιανικού εμπορίου 

ή εστίασης 

Κέντρο Πόλης 

(City Centre) 

S1 Bartzokas-

Tsiompras et 

al. (2021) 

2017-2019 β Ο δείκτης περιγράφει την αναλογία του μήκους των 

πλευρών των ΟΤ που κυριαρχούν (>50% των εισόδων 

των κτηρίων) στα ισόγεια δραστηριότητες λιανικού 
εμπορίου ή εστίασης προς το συνολικό μήκος των 

πλευρών των ΟΤ του κέντρου.  

(Ewing et al., 2016) 
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% πλευρών 
οικοδομικών 

τετραγώνων που 

υπάρχει 
προσβάσιμος 

κοινόχρηστος 

χώρος 
(πλατεία/πάρκο) 

Κέντρο Πόλης 
(City Centre) 

S2 Bartzokas-
Tsiompras et 

al. (2021) 

2017-2019 β Ο δείκτης περιγράφει την αναλογία του μήκους των 
πλευρών των ΟΤ που υπάρχει πρόσβαση σε 

κοινόχρηστο χώρο (πλατεία/πάρκο) προς το συνολικό 

μήκος των πλευρών των ΟΤ του κέντρου.  

(Sallis et al., 2016) 

AESTHETICS % πλευρών 

οικοδομικών 

τετραγώνων με 
κτηριακό 

δυναμικό σε καλή 

κατάσταση 

Κέντρο Πόλης 

(City Centre) 

S6 Bartzokas-

Tsiompras et 

al. (2021) 

2017-2019 β Ο δείκτης περιγράφει την αναλογία του μήκους των 

πλευρών των ΟΤ που όλα τα κτήρια βρίσκονται σε 

καλή κατάσταση και χωρίς σοβαρές φθορές προς το 
συνολικό μήκος των πλευρών ΟΤ του κέντρου. 

(Sallis et al., 2015) 

% πλευρών 
οικοδομικών 

τετραγώνων που 

δεν υπάρχουν 
γκράφιτι στα 

κτήρια 

Κέντρο Πόλης 
(City Centre) 

S7 Bartzokas-
Tsiompras et 

al. (2021) 

2017-2019 β Ο δείκτης περιγράφει την αναλογία του μήκους των 
πλευρών των ΟΤ που δεν υπάρχουν στα κτήρια 

καθόλου γκράφιτι (δεν λαμβάνονται υπόψιν ως 

γκράφιτι οι τοιχογραφίες) προς το συνολικό μήκος των 
πλευρών ΟΤ του κέντρου. 

(Ellaway et al., 
2005) 

(α) URL Link: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_ACCESS, Ηλεκτρονική πρόσβαση 12/04/2021, 

(β) Τα αποτελέσματα των δεικτών προκύπτουν από παρατηρήσεις σε διαδικτυακές πανοραμικές εικόνες των δρόμων της πόλης όπου το έτος καταγραφής τους δεν είναι σταθερό. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις το σημειωμένο έτος αναφοράς 

αφορά το κυρίαρχο χρονικό διάστημα που καταγράφεται η πλειοψηφία των αποτελεσμάτων. 
(γ) Τα δεδομένα στο μορφότυπο GTFS αντλήθηκαν κυρίως από τις εξής βάσεις: α) https://transitfeeds.com/ (Ηλεκτρονική πρόσβαση 03/08/2021) και β) https://navitia.opendatasoft.com/explore/?sort=modified (Ηλεκτρονική πρόσβαση 03/08/2021) 

 

 

 

 

 

 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_ACCESS
https://transitfeeds.com/
https://navitia.opendatasoft.com/explore/?sort=modified
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Παράρτημα Γ – Πίνακες Εφαρμογής/Αποτελεσμάτων ΣΔΠ 

Πίνακας Γ.3 Αριθμός μητροπολιτικών περιοχών που αναλύθηκαν με τον ΣΔΠ ανά χώρα. 

Χώρα Αριθμός μητροπολιτικών περιοχών (FUA) 

που αναλύθηκαν ανά χώρα 

% πληθυσμού μητροπολιτικών περιοχών (FUA) που αναλύθηκαν με τον ΣΔΠ ως προς τον συνολικό εθνικό αστικό/προαστιακό 

πληθυσμό (cities, towns & suburbs) (*) 

Λουξεμβούργο 1 94,0%  

Λετονία 1 72,4% 

Ιρλανδία 1 64,2% 

Εσθονία 1 62,9% 

Ελλάδα 2 61,7% 

Λιθουανία 1 52,8% 

Δανία 1 52,0% 

Αυστρία 1 50,2% 

Κροατία 1 48,3% 

Γαλλία 9 48,1% 

Σλοβενία 1 48,1% 

Ισπανία 6 47,2% 

Σουηδία 3 46,5% 

Ουγγαρία 1 44,8% 

Τσεχία 2 43,5% 

Βουλγαρία 2 43,2% 

Βέλγιο 2 39,6% 

Ηνωμένο Βασίλειο 5 38,3% 

Πορτογαλία 1 37,0% 

Νορβηγία 1 36,4% 

Ιταλία 7 30,7% 

Ολλανδία 2 28,3% 

Πολωνία 4 28,1% 

Σλοβακία 1 19,4% 

Ρουμανία 1 19,0% 

Ελβετία 1 18,8% 
(*) κωδικοί (online data code) πληθυσμιακών δεδομένων EUROSTAT για το έτος 2018: ILC_LVHO01, TPS00001 
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Πίνακας Γ.4 Δεδομένα δεικτών πυλώνα CITY-15 

CITY ACC-DAILY-C-15 PROX-DAILY-C-15 ACC-FREE-C-15 PROX-FREE-C-15 

A-D-C-POP-15 A-D-C-FOOD-15 A-D-C-SCHOOLS-

15 

P-D-C-POP-15 P-D-C-FOOD-15 P-D-C-SCHOOLS-

15 

A-F-C-REST-15 A-F-C-REC-15 A-F-C-GREEN-15 P-F-C-REC-15 P-F-C-REST-15 P-F-C-GREEN15 

Amsterdam 0,79 0,80 0,79 15816,12 19,44 17,46 0,80 0,78 0,73 5,32 73,03 0,22 

Antwerp 0,82 0,82 0,82 20546,77 72,36 16,92 0,82 0,80 0,75 13,61 94,12 0,16 

Athens 0,82 0,82 0,81 33290,54 6,83 21,79 0,82 0,81 0,71 5,45 22,37 0,14 

Barcelona 0,83 0,83 0,82 56484,23 150,61 28,72 0,83 0,81 0,73 8,61 292,61 0,13 

Bari 0,79 0,79 0,77 23615,21 83,55 19,04 0,79 0,74 0,80 5,40 64,08 0,07 

Bilbao 0,82 0,81 0,80 41684,82 100,57 16,06 0,80 0,74 0,71 7,30 275,37 0,20 

Birmingham 0,70 0,70 0,70 9148,62 13,17 3,92 0,70 0,68 0,63 0,53 19,99 0,15 

Bologna 0,80 0,80 0,79 18521,22 80,88 13,76 0,79 0,76 0,72 12,61 114,74 0,21 

Bordeaux 0,80 0,81 0,79 11141,60 28,49 8,48 0,81 0,81 0,70 4,70 51,89 0,21 

Bratislava 0,79 0,79 0,77 15531,92 2,97 12,60 0,80 0,82 0,68 6,80 32,75 0,26 

Brno 0,81 0,78 0,79 12596,74 2,16 10,86 0,82 0,86 0,73 9,03 46,02 0,29 

Brussels 0,82 0,82 0,80 29727,83 110,33 27,51 0,81 0,81 0,75 16,42 123,26 0,20 

Bucharest 0,78 0,79 0,77 38904,76 2,85 12,14 0,82 0,81 0,72 1,26 4,29 0,13 

Budapest 0,81 0,83 0,81 19872,11 13,30 11,00 0,83 0,82 0,71 9,42 46,28 0,17 

Copenhagen 0,80 0,81 0,78 17476,75 11,97 5,72 0,80 0,77 0,72 3,29 77,17 0,20 

Cracow 0,76 0,74 0,75 18129,33 35,26 19,44 0,79 0,77 0,68 5,25 29,58 0,27 

Dublin 0,71 0,75 0,72 8885,27 17,47 6,55 0,75 0,77 0,63 3,63 44,60 0,18 

Florence 0,80 0,81 0,79 17543,11 72,12 12,65 0,80 0,80 0,68 14,10 121,33 0,16 

Glasgow 0,75 0,77 0,75 7878,96 15,84 2,76 0,76 0,73 0,70 1,09 26,53 0,26 

Gothenburg 0,80 0,81 0,80 10812,71 24,24 4,59 0,82 0,82 0,70 4,79 62,23 0,61 

Leeds 0,73 0,74 0,72 7583,54 10,39 3,24 0,72 0,66 0,66 0,49 22,56 0,10 

Lille 0,79 0,81 0,79 12547,45 23,46 11,05 0,82 0,82 0,70 3,13 42,16 0,10 

Lisbon 0,72 0,73 0,71 15972,30 24,27 6,14 0,75 0,76 0,62 4,07 30,48 0,10 

Ljubljana 0,77 0,79 0,75 10342,98 11,86 2,03 0,77 0,81 0,77 1,97 9,60 0,24 

London 0,72 0,73 0,72 16798,95 35,90 6,90 0,74 0,73 0,67 1,73 63,26 0,18 

Luxembourg 0,79 0,82 0,78 9613,77 25,18 26,98 0,82 0,75 0,68 8,84 111,93 0,36 

Lyon 0,81 0,82 0,80 20807,86 50,68 14,86 0,82 0,80 0,68 5,66 91,36 0,17 

Madrid 0,80 0,81 0,79 44498,60 93,63 20,30 0,81 0,82 0,71 7,83 217,04 0,23 

Malaga 0,78 0,79 0,78 31835,60 99,78 13,88 0,80 0,86 0,74 6,09 173,82 0,11 

Malmo 0,82 0,82 0,81 13532,51 33,15 5,73 0,83 0,82 0,78 6,25 68,16 0,31 

Manchester 0,70 0,70 0,68 8425,45 12,60 3,76 0,70 0,68 0,61 0,57 24,45 0,17 

Marseille 0,77 0,80 0,76 15529,99 48,78 12,90 0,82 0,82 0,61 6,73 75,27 0,18 

Milan 0,80 0,80 0,79 15335,92 34,86 10,16 0,80 0,79 0,72 3,69 70,98 0,12 

Montpellier 0,77 0,78 0,78 11141,66 38,59 10,31 0,80 0,79 0,69 5,09 71,34 0,13 

Nice 0,77 0,80 0,75 14960,79 62,44 10,03 0,82 0,78 0,58 5,88 82,79 0,28 

Oslo 0,78 0,81 0,77 14039,93 35,16 2,82 0,81 0,82 0,68 4,75 56,80 0,30 

Palermo 0,78 0,79 0,77 23375,88 58,61 25,04 0,78 0,78 0,68 6,75 59,18 0,10 

Paris 0,80 0,81 0,79 33084,07 95,95 22,11 0,82 0,81 0,73 9,03 130,08 0,19 

Plovdiv 0,81 0,78 0,79 23161,90 1,07 5,07 0,82 0,82 0,69 0,89 11,72 0,14 

Poznan 0,78 0,79 0,77 16314,39 30,98 17,52 0,78 0,76 0,70 3,57 27,27 0,30 

Prague 0,79 0,79 0,79 15877,07 4,60 10,92 0,78 0,75 0,71 8,72 50,32 0,40 

Riga 0,82 0,82 0,79 16620,18 4,61 4,18 0,80 0,79 0,76 3,13 41,48 0,32 

Rome 0,79 0,81 0,78 20953,73 82,37 14,47 0,80 0,79 0,68 5,92 105,97 0,17 

Rotterdam 0,79 0,79 0,79 14392,65 15,17 15,09 0,78 0,77 0,72 1,76 37,39 0,16 

Seville 0,81 0,82 0,80 30321,51 76,04 14,24 0,81 0,74 0,68 3,66 140,54 0,13 

Sofia 0,79 0,79 0,79 24790,39 1,54 4,79 0,79 0,77 0,75 1,38 11,39 0,23 

Stockholm 0,79 0,80 0,78 13949,00 25,15 5,81 0,80 0,80 0,71 7,66 91,10 0,48 

Strasbourg 0,80 0,81 0,79 14188,78 31,68 10,66 0,81 0,81 0,70 4,32 57,60 0,17 

Tallinn 0,80 0,80 0,79 15154,63 5,02 18,18 0,75 0,75 0,72 7,94 20,61 0,36 

Thessaloniki 0,81 0,82 0,82 38823,61 9,88 22,24 0,85 0,83 0,76 6,92 90,07 0,13 

Toulouse 0,78 0,81 0,78 12012,25 32,39 10,16 0,81 0,80 0,67 6,99 58,96 0,10 

Turin 0,81 0,81 0,80 30988,35 120,07 16,69 0,80 0,81 0,71 10,25 174,14 0,19 

Valencia 0,82 0,83 0,82 42823,48 96,30 15,45 0,81 0,76 0,73 7,22 217,30 0,13 

Vienna 0,82 0,81 0,81 30347,80 39,13 31,66 0,80 0,77 0,74 3,20 72,33 0,22 

Vilnius 0,79 0,77 0,76 15927,73 17,64 6,86 0,75 0,73 0,65 4,15 22,70 0,49 

Warsaw 0,77 0,77 0,78 21257,82 53,17 19,65 0,77 0,75 0,70 3,55 39,75 0,29 

Wroclaw 0,83 0,83 0,82 19951,37 56,32 16,61 0,79 0,79 0,72 3,34 24,90 0,19 

Zagreb 0,78 0,78 0,78 15190,56 4,65 3,97 0,83 0,84 0,68 2,11 7,59 0,20 

Zurich 0,82 0,81 0,80 13326,47 13,86 21,68 0,81 0,82 0,74 3,43 48,13 0,28 
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Πίνακας Γ.5 Δεδομένα δεικτών πυλώνα CoZo-15 (Σημείωση: Με έντονη γραμματοσειρά (bold) επισημαίνονται οι ακραίες τιμές που εξομαλύνθηκαν με την τεχνική winsorize). 

CITY ACC-DAILY-CZ-15 PROX-DAILY-CZ-15 ACC-FREE-CZ-15 PROX-FREE-CZ-15 

A-D-CZ-POP-15 A-D-CZ-FOOD-15 A-D-CZ-SCHOOLS-

15 

P-D-CZ-POP-15 P-D-CZ-FOOD-15 P-D-CZ-SCHOOLS-

15 

A-F-CZ-REST-15 A-F-CZ-REC-15 A-F-CZ-GREEN-15 P-F-CZ-REC-15 P-F-CZ-REST-15 P-F-CZ-GREEN15 

Amsterdam 0,82 0,84 0,84 6082,78 7,33 6,40 0,86 0,85 0,72 0,76 14,04 0,08 

Antwerp 0,81 0,82 0,82 4646,42 10,89 4,01 0,81 0,80 0,74 0,52 12,26 0,20 

Athens 0,82 0,84 0,84 4636,94 1,54 3,59 0,83 0,84 0,72 0,73 4,45 0,10 

Barcelona 0,88 0,90 0,88 9798,78 28,91 8,29 0,90 0,88 0,68 0,92 51,07 0,29 

Bari 0,91 0,91 0,90 14928,29 43,40 11,68 0,91 0,92 0,79 0,89 27,66 0,02 

Bilbao 0,90 0,93 0,87 9120,07 21,45 3,20 0,91 0,94 0,64 1,95 47,84 0,34 

Birmingham 0,74 0,69 0,71 4215,73 3,94 1,90 0,68 0,54 0,66 0,15 7,74 0,09 

Bologna 0,82 0,82 0,84 4376,91 8,90 4,51 0,82 0,80 0,60 0,46 10,90 0,16 

Bordeaux 0,81 0,83 0,85 1307,99 3,72 1,25 0,86 0,87 0,71 0,76 2,59 0,46 

Bratislava 0,86 0,87 0,87 3958,50 1,18 3,71 0,85 0,87 0,75 2,91 2,72 0,13 

Brno 0,90 0,91 0,90 2581,18 1,53 3,13 0,91 0,90 0,77 1,06 6,77 0,25 

Brussels 0,81 0,82 0,82 3698,76 10,18 3,41 0,83 0,82 0,72 0,83 14,52 0,19 

Bucharest 0,78 0,76 0,80 5463,83 0,35 1,36 0,72 0,69 0,76 0,04 0,16 0,09 

Budapest 0,83 0,82 0,84 3890,28 2,65 3,69 0,83 0,85 0,75 1,40 3,80 0,18 

Copenhagen 0,80 0,81 0,79 3528,03 3,06 1,51 0,81 0,82 0,72 0,90 8,72 0,22 

Cracow 0,82 0,83 0,83 1842,81 6,03 2,84 0,79 0,84 0,68 0,31 1,15 0,18 

Dublin 0,70 0,73 0,70 2726,74 4,70 2,67 0,74 0,74 0,62 0,49 11,62 0,10 

Florence 0,84 0,85 0,83 6284,08 14,24 5,14 0,84 0,86 0,64 1,73 13,52 0,20 

Glasgow 0,72 0,75 0,72 5735,90 7,79 2,33 0,77 0,72 0,67 0,21 12,10 0,23 

Gothenburg 0,77 0,75 0,75 2650,13 4,35 1,58 0,72 0,65 0,65 0,26 7,27 0,58 

Leeds 0,69 0,73 0,69 4367,04 7,16 2,21 0,72 0,76 0,69 0,59 16,38 0,01 

Lille 0,86 0,86 0,86 2910,20 4,36 2,68 0,90 0,88 0,69 0,63 6,03 0,08 

Lisbon 0,82 0,82 0,81 5707,99 7,07 2,16 0,84 0,77 0,65 0,43 8,18 0,14 

Ljubljana 0,83 0,83 0,85 2409,17 3,17 0,68 0,84 0,81 0,67 0,20 3,11 0,39 

London 0,75 0,77 0,75 5383,99 6,17 2,25 0,76 0,73 0,67 0,28 13,46 0,20 

Luxembourg 0,84 0,85 0,82 3343,55 6,42 6,04 0,87 0,85 0,79 1,49 23,05 0,26 

Lyon 0,81 0,82 0,82 2452,48 4,76 2,62 0,85 0,82 0,65 0,82 5,49 0,23 

Madrid 0,89 0,90 0,88 10342,12 20,61 8,17 0,91 0,91 0,83 1,28 43,35 0,10 

Malaga 0,86 0,91 0,90 7421,78 20,40 3,87 0,90 0,81 0,80 0,39 31,56 0,06 

Malmo 0,84 0,84 0,85 3308,78 5,77 1,78 0,84 0,84 0,79 0,49 8,68 0,20 

Manchester 0,73 0,74 0,72 4771,00 7,80 2,14 0,74 0,70 0,67 0,52 17,20 0,04 

Marseille 0,79 0,82 0,81 2665,93 6,78 3,06 0,86 0,86 0,63 1,06 6,76 0,22 

Milan 0,83 0,84 0,82 5559,37 11,92 4,65 0,83 0,83 0,70 1,17 16,49 0,05 

Montpellier 0,85 0,85 0,86 3651,84 12,50 3,58 0,85 0,87 0,74 1,54 12,83 0,11 

Nice 0,79 0,81 0,82 4723,71 12,72 3,96 0,83 0,88 0,62 2,41 13,75 0,48 

Oslo 0,74 0,78 0,74 2754,94 4,48 1,21 0,76 0,75 0,62 0,30 4,53 0,33 

Palermo 0,90 0,91 0,90 8095,83 19,80 7,51 0,90 0,85 0,68 0,90 11,59 0,02 

Paris 0,82 0,82 0,81 5906,54 9,46 5,65 0,83 0,83 0,74 1,32 9,94 0,31 

Plovdiv 0,87 0,79 0,88 5987,98 0,17 1,61 0,93 1,00 0,78 0,07 0,06 0,11 

Poznan 0,81 0,81 0,82 3318,09 7,85 3,04 0,82 0,80 0,76 0,46 1,53 0,23 

Prague 0,85 0,83 0,85 3324,80 1,88 3,68 0,85 0,84 0,74 1,79 9,60 0,24 

Riga 0,86 0,85 0,84 3827,61 1,81 1,24 0,86 0,86 0,63 1,21 5,90 0,01 

Rome 0,81 0,84 0,83 6021,31 18,72 5,86 0,83 0,82 0,63 0,91 23,57 0,18 

Rotterdam 0,84 0,85 0,84 6098,06 5,95 5,94 0,82 0,77 0,77 0,60 8,74 0,07 

Seville 0,88 0,89 0,89 12770,29 39,39 5,85 0,88 0,74 0,86 0,58 50,62 0,03 

Sofia 0,86 0,83 0,90 2286,06 0,08 1,00 0,85 0,91 0,69 0,03 0,12 0,22 

Stockholm 0,78 0,78 0,78 3817,82 5,37 2,11 0,78 0,74 0,68 0,67 12,62 0,59 

Strasbourg 0,90 0,89 0,90 2585,89 5,12 2,84 0,91 0,90 0,77 0,85 7,53 0,16 

Tallinn 0,84 0,88 0,84 2397,69 1,78 2,93 0,86 0,84 0,69 3,04 2,44 0,49 

Thessaloniki 0,80 0,76 0,79 5179,28 1,23 2,63 0,78 0,75 0,79 1,00 13,37 0,07 

Toulouse 0,79 0,81 0,81 1748,21 3,38 1,95 0,82 0,84 0,64 0,78 3,09 0,14 

Turin 0,82 0,82 0,81 9123,97 21,98 6,99 0,81 0,81 0,69 1,06 24,47 0,19 

Valencia 0,93 0,92 0,94 10119,12 22,52 3,39 0,91 0,96 0,75 1,57 39,78 0,04 

Vienna 0,83 0,84 0,85 2761,82 3,26 3,60 0,85 0,84 0,77 0,38 7,01 0,24 

Vilnius 0,85 0,87 0,89 2065,07 2,17 0,96 0,80 0,83 0,68 0,46 0,75 0,37 

Warsaw 0,80 0,81 0,79 4431,53 10,72 5,16 0,79 0,76 0,72 0,62 3,38 0,28 

Wroclaw 0,87 0,89 0,86 1816,13 5,43 2,01 0,86 0,93 0,78 0,46 1,15 0,15 

Zagreb 0,83 0,84 0,85 2296,71 0,82 0,68 0,80 0,87 0,62 0,06 0,47 0,22 

Zurich 0,86 0,86 0,84 4848,87 4,99 2,33 0,84 0,81 0,72 0,45 9,11 0,24 
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Πίνακας Γ.6 Δεδομένα δεικτών πυλώνα TRANSIT 

CITY 

PT_FREQ PT_ACCESS PT_SATISF PT_AFFORD 

TRIPS_WEEK   TRIPS_WEEKEND   PT_ACCESS   PT_SATISF   PT_AFFORD   

Amsterdam 240,65  153,64  1,11  84,60  0,033 
 

Antwerp 254,26   156,37   0,91   73,40   0,024   

Athens 182,53  98,25  0,22  73,60  0,038 
 

Barcelona 359,07   187,67   0,78 (EM) 76,20   0,028   

Bari 275,10 (EM) 164,30 (EM) 0,77 (EM) 72,39 (EM) 0,024 
 

Bilbao 371,46   360,71   0,99   65,53 (EM) 0,025   

Birmingham 175,83  76,35  0,18  76,32 (EM) 0,038 
 

Bologna 257,29   101,38   0,85   71,20   0,025   

Bordeaux 158,85  65,66  0,68  85,30  0,022 
 

Bratislava 349,37   227,36   0,81 (EM) 64,80   0,024   

Brno 327,78  229,33  0,85 (EM) 76,12 (EM) 0,020 
 

Brussels 458,19   249,01   0,92   72,90   0,021   

Bucharest 441,82  409,75  1,12 (EM) 53,50  0,020 
 

Budapest 360,08   244,20   1,17   72,80   0,034   

Copenhagen 217,31  153,59  1,04  80,90  0,022 
 

Cracow 287,14   172,12   0,78 (EM) 80,00   0,031   

Dublin 173,59  104,83  0,56  73,80  0,055 
 

Florence 228,87   107,49   0,91   85,10 (EM) 0,025   

Glasgow 178,02  80,53  0,42  81,20  0,028 
 

Gothenburg 490,52   296,79   0,75   77,22 (EM) 0,031   

Leeds 104,56  43,73  0,28  79,28 (EM) 0,033 
 

Lille 167,99   64,31   0,16   81,50   0,033   

Lisbon 143,08  87,80  0,49  59,70  0,038 
 

Ljubljana 161,53   64,17   0,75   76,20   0,031   

London 550,23  350,47  1,92  85,90  0,053 
 

Luxembourg 649,77   231,09   0,66   83,70   0,000   

Lyon 208,76  80,16  0,78  77,24 (EM) 0,030 
 

Madrid 523,88   314,75   0,81   75,00   0,034   

Malaga 157,96  102,02  0,95  79,70  0,030 
 

Malmo 228,61   119,89   0,64   77,20   0,023   

Manchester 203,29  126,88  0,37  87,30  0,033 
 

Marseille 131,83   45,03   0,77   70,30   0,030   

Milan 228,38  218,81  0,15  59,90 (EM) 0,023 
 

Montpellier 137,47   49,62   0,51   77,29 (EM) 0,033   

Nice 107,25  44,94  0,75  81,94 (EM) 0,016 
 

Oslo 311,00   193,38   1,13   89,40   0,024   

Palermo 185,28  141,06  0,74  21,80  0,028 
 

Paris 776,78   410,87   0,79   76,30   0,030   

Plovdiv 400,20  174,95  0,76 (EM) 74,86 (EM) 0,049 
 

Poznan 299,34   185,69   0,78 (EM) 74,86 (EM) 0,037   

Prague 737,45  449,41  0,90  90,10  0,018 
 

Riga 251,85   153,86   0,52   78,00   0,059   

Rome 269,25  165,45  0,89  26,10  0,024 
 

Rotterdam 160,78   81,83   0,85   92,40   0,033   

Seville 282,35  163,31  0,79 (EM) 69,23 (EM) 0,025 
 

Sofia 270,31 (EM) 168,36 (EM) 0,79 (EM) 79,20   0,037   

Stockholm 203,02  131,37  0,84  83,00  0,035 
 

Strasbourg 211,79   90,87   0,80   86,80   0,025   

Tallinn 345,65  201,53  0,85  84,90  0,000 
 

Thessaloniki 348,92   267,43   0,89 (EM) 72,10 (EM) 0,045   

Toulouse 162,84  61,93  0,58  73,10 (EM) 0,023 
 

Turin 269,82   160,51   0,39   64,10   0,027   

Valencia 300,10  184,82  0,63  67,24 (EM) 0,030 
 

Vienna 355,41   226,39   1,20   95,40   0,022   

Vilnius 291,99  184,70  0,76  75,30  0,030 
 

Warsaw 403,13   266,52   0,88   83,90   0,027   

Wroclaw 347,29  231,15  0,92  73,96 (EM) 0,026 
 

Zagreb 206,80   112,92   0,69 (EM) 78,80   0,055   

Zurich 335,43  229,04  0,88  96,70  0,013 
 

(EM) = Οι τιμές των συγκεκριμένων πόλεων και δεικτών που έχουν σημειωθεί με ΕΜ λείπουν και έχουν αντικατασταθεί με νέες από την εφαρμογή του αλγορίθμου Expectation-Maximization 

Σημείωση: Με έντονη γραμματοσειρά (bold) επισημαίνονται οι ακραίες τιμές που εξομαλύνθηκαν με την τεχνική winsorize. 
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Πίνακας Γ.7 Δεδομένα δεικτών πυλώνα SAFETY 

CITY 

SAF_ACCIDENTS SAF_CITY 

SAF_ACCIDENTS SAF_URBAN SAF_TRANSIT 

Amsterdam 0,30 (N2) 66,98  91,70  

Antwerp 0,46   64,47   76,40   

Athens 0,71  48,55  70,20  

Barcelona 0,23   54,56   88,50   

Bari 0,41  49,54  72,44 (EM) 

Bilbao 0,15   50,14   84,75 (EM) 

Birmingham 0,24  41,22  73,57 (EM) 

Bologna 0,71   56,05   76,10   

Bordeaux 0,43  58,53  82,90  

Bratislava 0,37   69,29   69,40   

Brno 0,51  73,34  82,51 (EM) 

Brussels 0,39   49,09   69,50   

Bucharest 0,64 (N2) 72,47  72,50  

Budapest 0,40   63,91   72,80   

Copenhagen 0,20 (N2) 74,23  90,70  

Cracow 0,58   73,97   89,10   

Dublin 0,19  50,43  85,20  

Florence 0,54   60,73   76,19 (EM) 

Glasgow 0,21  56,32  83,60  

Gothenburg 0,19   53,27   82,47 (EM) 

Leeds 0,32  58,52  78,78 (EM) 

Lille 0,26   51,71   70,50   

Lisbon 0,44  71,72  84,00  

Ljubljana 0,45   78,60   92,40   

London 0,20  47,37  85,80  

Luxembourg 0,63 (N2) 72,21   91,50   

Lyon 0,35  55,28  76,49 (EM) 

Madrid 0,18   70,44   86,70   

Malaga 0,24  73,27  82,00  

Malmo 0,12   46,22   90,90   

Manchester 0,21  44,03  87,00  

Marseille 0,60   41,58   75,20   

Milan 0,37  56,63  76,60 (EM) 

Montpellier 0,65   41,43   65,98 (EM) 

Nice 0,47  58,12  75,70 (EM) 

Oslo 0,17   64,58   92,00   

Palermo 0,39  53,06  47,00  

Paris 0,29   47,39   76,60   

Plovdiv 0,92  67,00  77,02 (EM) 

Poznan 0,54   75,00   83,08 (EM) 

Prague 0,43  75,95  87,70  

Riga 0,58   61,83   78,80   

Rome 0,59  48,20  41,30  

Rotterdam 0,25 (N2) 65,69   89,30   

Seville 0,19  69,79  90,41 (EM) 

Sofia 0,58   58,28   82,40   

Stockholm 0,16  54,73  91,40  

Strasbourg 0,32   69,36   81,50   

Tallinn 0,35  77,52  84,90  

Thessaloniki 0,73   53,70   71,42 (EM) 

Toulouse 0,43  54,48  74,59 (EM) 

Turin 0,41   49,87   69,40   

Valencia 0,21  74,40  90,84 (EM) 

Vienna 0,12 (N2) 75,04   91,70   

Vilnius 0,63  72,34  86,80  

Warsaw 0,78   74,50   88,50   

Wroclaw 0,61  73,08  81,50 (EM) 

Zagreb 0,84 (N2) 77,77   83,60   

Zurich 0,22 (N2) 83,59  92,70  

(EM) = Οι τιμές των συγκεκριμένων πόλεων και δεικτών που έχουν σημειωθεί με ΕΜ λείπουν και έχουν αντικατασταθεί με νέες από την εφαρμογή του αλγορίθμου Expectation-Maximization 

(N2) = Οι τιμές των συγκεκριμένων πόλεων και δεικτών που έχουν σημειωθεί με N2 λείπουν και έχουν αντικατασταθεί aπο τις τιμές του αντίστοιχου δείκτη στο γεωγραφικό επίπεδο NUTS-2 

Σημείωση: Με έντονη γραμματοσειρά (bold) επισημαίνονται οι ακραίες τιμές που εξομαλύνθηκαν με την τεχνική winsorize. 
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Πίνακας Γ.8 Δεδομένα δεικτών πυλώνα PLEASURE 

CITY 

BIKELANES CONGESTION PED_STR 

BIKELANES CONGESTION CC_PED_STR COZO_PED_STR 

Amsterdam 22,61  26,00  0,46  0,26  

Antwerp 15,04   32,00   0,32   0,26   

Athens 0,53  43,00  0,49  0,06  

Barcelona 5,66   29,00   0,60   0,36   

Bari 1,06  28,00  0,35  0,27  

Bilbao 4,12   20,00   0,72   0,35   

Birmingham 3,50  28,00  0,26  0,21  

Bologna 6,59   25,00   0,56   0,37   

Bordeaux 7,13  32,00  0,31  0,12  

Bratislava 1,50   36,00   0,48   0,17   

Brno 2,59  30,00  0,45  0,20  

Brussels 6,00   38,00   0,50   0,28   

Bucharest 0,46  52,00  0,25  0,04  

Budapest 2,25   37,00   0,38   0,16   

Copenhagen 14,69  22,00  0,64  0,37  

Cracow 2,27   45,00   0,44   0,08   

Dublin 2,14  48,00  0,39  0,14  

Florence 3,64   25,00   0,48   0,33   

Glasgow 3,53  25,00  0,36  0,34  

Gothenburg 12,62   20,00   0,71   0,47   

Leeds 2,49  27,00  0,28  0,22  

Lille 6,63   25,00   0,34   0,14   

Lisbon 1,58  33,00  0,42  0,24  

Ljubljana 0,96   26,00   0,38   0,16   

London 3,97  38,00  0,36  0,22  

Luxembourg 4,70   36,00   0,50   0,27   

Lyon 3,33  30,00  0,41  0,17  

Madrid 3,61   23,00   0,55   0,33   

Malaga 2,65  20,00  0,43  0,30  

Malmo 22,02   20,00   0,75   0,53   

Manchester 3,38  33,00  0,34  0,20  

Marseille 1,20   34,00   0,25   0,11   

Milan 8,77  31,00  0,45  0,24  

Montpellier 5,22   26,00   0,38   0,25   

Nice 2,47  31,00  0,22  0,23  

Oslo 7,21   22,00   0,58   0,30   

Palermo 0,42  36,00  0,17  0,16  

Paris 4,72   39,00   0,48   0,24   

Plovdiv 0,04  40,09 (EM) 0,29  0,05  

Poznan 8,04   44,00   0,44   0,20   

Prague 2,27  29,00  0,52  0,22  

Riga 0,90   27,00   0,40   0,25   

Rome 1,33  38,00  0,39  0,20  

Rotterdam 20,09   25,00   0,37   0,25   

Seville 5,35  21,00  0,53  0,36  

Sofia 0,58   36,00   0,35   0,09   

Stockholm 15,73  27,00  0,55  0,37  

Strasbourg 10,55   28,00   0,37   0,12   

Tallinn 6,01  31,00  0,41  0,21  

Thessaloniki 0,16   30,00   0,50   0,06   

Toulouse 4,70  28,00  0,39  0,13  

Turin 5,60   27,00   0,45   0,29   

Valencia 6,92  20,00  0,51  0,22  

Vienna 5,12   28,00   0,48   0,22   

Vilnius 1,48  32,00  0,48  0,12  

Warsaw 6,16   40,00   0,46   0,17   

Wroclaw 5,87  39,00  0,66  0,15  

Zagreb 2,08   37,14 (EM) 0,34   0,09   

Zurich 4,65  32,00  0,55  0,38  

(EM) = Οι τιμές των συγκεκριμένων πόλεων και δεικτών που έχουν σημειωθεί με ΕΜ λείπουν και έχουν αντικατασταθεί με νέες από την εφαρμογή του αλγορίθμου Expectation-Maximization 
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Πίνακας Γ.9 Δεδομένα δεικτών πυλώνα COMFORT 

CITY 

CROSSINGS SIDEWALKS STR_FURNITURE ACTIVE_USES AESTHETICS 

C11 C12 C13 S9 S10 S13 S4 S5 S1 S2 S6 S7 

Amsterdam 0,12 0,94 0,36 0,98 0,96 0,48 0,23 0,30 0,49 0,15 0,82 0,77 

Antwerp 0,14 0,90 0,47 0,97 0,85 0,51 0,20 0,27 0,44 0,13 0,70 0,82 

Athens 0,21 0,35 0,14 0,96 0,42 0,34 0,12 0,18 0,37 0,11 0,38 0,28 

Barcelona 0,96 1,00 0,98 1,00 0,96 0,98 0,22 0,59 0,85 0,15 0,89 0,40 

Bari 0,27 0,84 0,84 1,00 0,39 0,43 0,12 0,16 0,42 0,09 0,73 0,34 

Bilbao 0,63 0,97 0,97 1,00 0,99 0,92 0,39 0,50 0,77 0,21 0,70 0,66 

Birmingham 0,12 0,71 0,17 0,97 0,36 0,75 0,08 0,24 0,07 0,06 0,80 0,85 

Bologna 0,17 0,82 0,57 0,88 0,48 0,43 0,11 0,21 0,30 0,13 0,44 0,28 

Bordeaux 0,33 0,85 0,80 0,97 0,53 0,39 0,10 0,24 0,26 0,10 0,34 0,95 

Bratislava 0,22 0,59 0,77 0,96 0,41 0,42 0,13 0,25 0,29 0,14 0,46 0,44 

Brno 0,23 0,84 0,60 0,94 0,63 0,55 0,27 0,21 0,27 0,20 0,63 0,49 

Brussels 0,20 0,81 0,77 0,99 0,93 0,63 0,15 0,22 0,50 0,14 0,61 0,64 

Bucharest 0,17 0,58 0,51 0,95 0,44 0,27 0,09 0,22 0,22 0,10 0,32 0,47 

Budapest 0,19 0,87 0,34 0,98 0,75 0,59 0,27 0,32 0,57 0,17 0,51 0,64 

Copenhagen 0,37 0,93 0,42 0,98 0,94 0,57 0,32 0,39 0,25 0,24 0,83 0,82 

Cracow 0,21 0,84 0,56 0,99 0,87 0,65 0,22 0,22 0,40 0,25 0,36 0,59 

Dublin 0,29 0,71 0,30 0,88 0,58 0,38 0,04 0,21 0,24 0,07 0,70 0,69 

Florence 0,14 0,76 0,63 0,98 0,58 0,33 0,12 0,21 0,38 0,12 0,51 0,49 

Glasgow 0,44 0,83 0,34 0,93 0,65 0,62 0,11 0,24 0,31 0,07 0,73 0,86 

Gothenburg 0,17 0,90 0,36 0,97 0,87 0,62 0,22 0,38 0,40 0,20 0,94 0,91 

Leeds 0,53 0,93 0,53 0,97 0,74 0,51 0,22 0,29 0,30 0,14 0,75 0,94 

Lille 0,43 0,95 0,85 0,97 0,73 0,72 0,11 0,29 0,33 0,13 0,66 0,65 

Lisbon 0,26 0,45 0,62 0,95 0,61 0,37 0,13 0,22 0,40 0,10 0,44 0,38 

Ljubljana 0,35 0,87 0,85 0,94 0,61 0,58 0,18 0,21 0,22 0,17 0,54 0,64 

London 0,29 0,94 0,35 0,94 0,87 0,47 0,10 0,25 0,21 0,17 0,88 0,97 

Luxembourg 0,52 0,89 0,72 0,97 0,89 0,52 0,20 0,27 0,42 0,28 0,90 0,96 

Lyon 0,38 0,96 0,96 0,99 0,89 0,41 0,15 0,31 0,42 0,13 0,87 0,72 

Madrid 0,19 0,97 0,69 1,00 0,91 0,44 0,23 0,43 0,54 0,17 0,66 0,30 

Malaga 0,24 0,78 0,60 0,97 0,88 0,59 0,17 0,30 0,36 0,17 0,70 0,50 

Malmo 0,19 0,98 0,39 0,99 0,96 0,71 0,24 0,37 0,36 0,20 0,95 0,93 

Manchester 0,23 0,88 0,24 0,96 0,56 0,47 0,14 0,24 0,24 0,11 0,74 0,71 

Marseille 0,21 0,72 0,66 0,98 0,45 0,42 0,07 0,28 0,43 0,12 0,41 0,40 

Milan 0,29 0,77 0,90 0,97 0,87 0,51 0,10 0,41 0,41 0,15 0,80 0,52 

Montpellier 0,04 0,70 0,51 0,96 0,58 0,73 0,07 0,18 0,33 0,15 0,47 0,78 

Nice 0,46 0,84 0,93 0,97 0,62 0,46 0,13 0,29 0,46 0,12 0,65 0,99 

Oslo 0,58 0,94 0,96 0,98 0,89 0,81 0,35 0,52 0,51 0,29 0,90 0,95 

Palermo 0,02 0,08 0,15 0,59 0,26 0,31 0,09 0,19 0,22 0,08 0,29 0,51 

Paris 0,48 0,98 0,97 1,00 0,86 0,60 0,20 0,48 0,62 0,13 0,81 0,83 

Plovdiv 0,05 0,28 0,21 0,88 0,27 0,24 0,14 0,15 0,29 0,11 0,17 0,51 

Poznan 0,35 0,91 0,79 0,97 0,71 0,49 0,13 0,23 0,39 0,21 0,40 0,55 

Prague 0,16 0,80 0,73 0,97 0,73 0,78 0,16 0,30 0,54 0,12 0,60 0,45 

Riga 0,54 0,87 0,49 0,97 0,67 0,66 0,14 0,43 0,41 0,18 0,48 0,52 

Rome 0,18 0,58 0,65 0,81 0,38 0,35 0,07 0,21 0,47 0,12 0,39 0,45 

Rotterdam 0,25 0,95 0,44 0,98 0,93 0,66 0,29 0,36 0,43 0,23 0,96 0,82 

Seville 0,11 0,74 0,57 0,91 0,81 0,48 0,10 0,22 0,29 0,15 0,69 0,50 

Sofia 0,14 0,43 0,20 0,95 0,36 0,35 0,12 0,22 0,27 0,09 0,21 0,24 

Stockholm 0,33 0,95 0,80 0,99 0,95 0,78 0,25 0,56 0,42 0,18 0,91 0,82 

Strasbourg 0,16 0,83 0,45 0,97 0,83 0,62 0,13 0,23 0,43 0,14 0,51 0,83 

Tallinn 0,34 0,85 0,49 0,93 0,57 0,53 0,17 0,26 0,28 0,17 0,53 0,61 

Thessaloniki 0,29 0,54 0,40 0,96 0,47 0,37 0,16 0,37 0,41 0,12 0,52 0,34 

Toulouse 0,16 0,88 0,72 0,98 0,64 0,32 0,13 0,22 0,26 0,10 0,51 0,76 

Turin 0,20 0,88 0,91 1,00 0,75 0,34 0,13 0,30 0,42 0,15 0,68 0,50 

Valencia 0,31 0,91 0,78 0,99 0,95 0,67 0,15 0,47 0,46 0,15 0,77 0,44 

Vienna 0,26 0,98 0,51 0,99 0,93 0,70 0,23 0,36 0,58 0,21 0,91 0,91 

Vilnius 0,34 0,56 0,50 0,87 0,34 0,37 0,12 0,23 0,22 0,14 0,33 0,44 

Warsaw 0,34 0,95 0,82 0,97 0,83 0,55 0,26 0,38 0,40 0,23 0,57 0,51 

Wroclaw 0,31 0,91 0,54 0,95 0,72 0,44 0,28 0,34 0,47 0,26 0,64 0,45 

Zagreb 0,57 0,93 0,99 0,98 0,65 0,51 0,16 0,33 0,31 0,16 0,28 0,25 

Zurich 0,45 0,97 0,67 0,99 0,98 0,86 0,25 0,30 0,64 0,19 0,96 0,94 

Σημείωση: Με έντονη γραμματοσειρά (bold) επισημαίνονται οι ακραίες τιμές που εξομαλύνθηκαν με την τεχνική winsorize. 
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Πίνακας Γ.10 Αποτελέσματα δεικτών που έγινε αντιστροφή των αρχικών τους τιμών 

CITY PT_AFFORD CONGESTION SAF_ACCIDENTS 

Amsterdam 29,95 0,038 3,31 

Antwerp 41,50 0,031 2,16 

Athens 26,24 0,023 1,41 

Barcelona 36,18 0,034 4,44 

Bari 41,15 0,036 2,43 

Bilbao 40,80 0,050 6,67 

Birmingham 26,16 0,036 4,24 

Bologna 40,45 0,040 1,40 

Bordeaux 45,57 0,031 2,33 

Bratislava 41,84 0,028 2,68 

Brno 49,37 0,033 1,95 

Brussels 48,32 0,026 2,56 

Bucharest 49,61 0,019 1,57 

Budapest 29,31 0,027 2,53 

Copenhagen 46,28 0,045 4,97 

Cracow 32,53 0,022 1,72 

Dublin 18,31 0,021 5,26 

Florence 40,27 0,040 1,86 

Glasgow 35,31 0,040 4,67 

Gothenburg 31,91 0,050 5,33 

Leeds 30,45 0,037 3,14 

Lille 29,93 0,040 3,92 

Lisbon 25,99 0,030 2,25 

Ljubljana 32,53 0,038 2,24 

London 18,69 0,026 5,00 

Luxembourg 75,75 (*) 0,028 1,60 

Lyon 33,19 0,033 2,89 

Madrid 29,32 0,043 5,63 

Malaga 33,79 0,050 4,21 

Malmo 43,22 0,050 8,16 

Manchester 30,37 0,030 4,85 

Marseille 32,92 0,029 1,66 

Milan 42,61 0,032 2,70 

Montpellier 30,09 0,038 1,53 

Nice 64,21 0,032 2,13 

Oslo 41,91 0,045 5,88 

Palermo 35,74 0,028 2,54 

Paris 33,05 0,026 3,48 

Plovdiv 20,56 0,025 1,09 

Poznan 26,71 0,023 1,87 

Prague 57,01 0,034 2,34 

Riga 17,00 0,037 1,72 

Rome 41,13 0,026 1,69 

Rotterdam 30,08 0,040 4,00 

Seville 39,85 0,048 5,33 

Sofia 27,26 0,028 1,72 

Stockholm 28,38 0,037 6,45 

Strasbourg 40,18 0,036 3,11 

Tallinn 75,75 (*) 0,032 2,85 

Thessaloniki 22,29 0,033 1,37 

Toulouse 44,20 0,036 2,35 

Turin 37,49 0,037 2,42 

Valencia 33,05 0,050 4,71 

Vienna 44,49 0,036 8,65 

Vilnius 33,38 0,031 1,59 

Warsaw 37,46 0,025 1,28 

Wroclaw 38,22 0,026 1,64 

Zagreb 18,18 0,027 1,19 

Zurich 75,75 0,031 4,62 

(*) Στις περιπτώσεις του Τάλλιν και του Λουξεμβούργου επειδή η αρχική τους τιμή ήταν μηδέν (η χρήση των ΜΜΜ είναι δωρεάν), η αντιστροφή ήταν αδύνατο να γίνει. Έτσι, τους δόθηκε η μέγιστη τιμή του δείγματος που πρόκυπτε μετά την αντιστροφή των υπολοίπων περιπτώσεων. 
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Πίνακας Γ.11 Μέτρα περιγραφικής στατιστικής για τα κανονικά δεδομένα (raw data) των απλών δεικτών του υποδείγματος μέτρησης της περπατησιμότητας (Ταξινόμηση ανά πυλώνα). 

Πυλώνας: CITY-15 CoZo-15 
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N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

Mean 0,79 0,79 0,78 20227 40,36 12,98 0,80 0,78 0,70 5,55 74,15 0,22 0,83 0,83 0,83 4815 8,85 3,49 0,83 0,82 0,71 0,85 12,52 0,20 

Median 0,79 0,80 0,79 16314 30,98 12,60 0,80 0,79 0,71 5,25 58,96 0,19 0,83 0,83 0,84 4216 5,95 3,04 0,84 0,84 0,70 0,73 8,74 0,19 

Std 0,03 0,03 0,03 10488 35,73 7,35 0,03 0,04 0,04 3,46 62,56 0,10 0,05 0,05 0,05 2775 9,04 2,16 0,06 0,08 0,06 0,65 12,59 0,14 

Kurtosis 1,84 2,45 1,79 1,70 0,41 -0,38 2,05 1,05 0,67 1,10 3,29 3,30 0,34 0,11 0,45 2,80 4,48 2,57 0,09 2,22 -0,65 2,71 2,77 1,03 

Skewness -1,43 -1,59 -1,32 1,38 1,06 0,51 -1,42 -0,87 -0,46 0,93 1,76 1,60 -0,55 -0,35 -0,71 1,58 2,01 1,40 -0,53 -0,81 0,29 1,51 1,77 1,04 

Range 0,13 0,13 0,14 48900 149,5 29,63 0,15 0,20 0,22 15,93 288,3 0,54 0,24 0,24 0,25 13620 43,32 11,00 0,25 0,46 0,26 3,01 51,01 0,58 

Minimum 0,70 0,70 0,68 7583 1,07 2,03 0,70 0,66 0,58 0,49 4,29 0,07 0,69 0,69 0,69 1308 0,08 0,68 0,68 0,54 0,60 0,03 0,06 0,01 

Maximum 0,83 0,83 0,82 56484 150,6 31,66 0,85 0,86 0,80 16,42 292,6 0,61 0,93 0,93 0,94 14928 43,40 11,68 0,93 1,00 0,86 3,04 51,07 0,59 

Πυλώνας: TRANSIT PLEASURE SAFETY COMFORT 

Κ
ω

δ
. 

Δ
εί

κ
τη

: 

T
R

IP
S

-W
E

E
K

 

T
R

IP
S

-W
E

E
K

E
N

D
 

P
T

_
A

C
C

E
S

S
 

P
T

_
S

A
T

IS
F

 

P
T

_
A

F
F

O
R

D
 

B
IK

E
L

A
N

E
S

 

C
C

_
P

E
D

_
S

T
R

 

C
O

Z
O

_
P

E
D

_
S

T
R

 

C
O

N
G

E
S

T
IO

N
 

S
A

F
_
A

C
C

ID
E

N
T

S
 

S
A

F
_

T
R

A
N

S
IT

 

S
A

F
_
U

R
B

A
N

 

C
1

1
 

C
1

2
 

C
1

3
 

S
9

 

S
1
0

 

S
1
3

 

S
4

 

S
5

 

S
1

 

S
2

 

S
6

 

S
7

 

N 57 57 47 41 59 59 59 59 57 51 41 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

Mean 292,5 173,5 0,75 76,17 0,03 5,37 0,44 0,23 30,75 0,41 81,22 61,55 0,29 0,80 0,60 0,96 0,70 0,53 0,17 0,30 0,39 0,15 0,62 0,63 

Median 257,3 160,5 0,78 78,80 0,03 3,97 0,44 0,22 30,00 0,40 84,00 60,73 0,26 0,87 0,60 0,97 0,73 0,51 0,15 0,27 0,40 0,15 0,65 0,61 

Std 146,4 98,32 0,32 14,92 0,01 5,23 0,12 0,10 7,39 0,19 11,30 11,41 0,17 0,19 0,24 0,06 0,21 0,17 0,07 0,10 0,14 0,05 0,21 0,22 

Kurtosis 2,38 0,54 2,94 6,10 1,83 3,25 0,23 0,22 0,28 -0,42 4,14 -1,23 3,35 3,33 -0,91 22,31 -1,03 -0,15 0,38 0,53 1,75 0,07 -0,91 -1,19 

Skewness 1,46 0,93 0,61 -2,17 0,31 1,84 0,39 0,47 0,70 0,49 -1,82 -0,05 1,38 -1,79 -0,11 -4,18 -0,41 0,55 0,85 1,04 0,82 0,66 -0,18 0,08 

Range 672,2 405,7 1,77 74,90 0,06 22,57 0,57 0,49 32,00 0,79 51,40 42,37 0,94 0,92 0,85 0,40 0,73 0,73 0,35 0,44 0,78 0,23 0,79 0,76 

Minimum 104,6 43,73 0,15 21,80 0,00 0,04 0,17 0,04 20,00 0,12 41,30 41,22 0,02 0,08 0,14 0,59 0,26 0,24 0,04 0,15 0,07 0,06 0,17 0,24 

Maximum 776,8 449,4 1,92 96,70 0,06 22,61 0,75 0,53 52,00 0,92 92,70 83,59 0,96 1,00 0,99 1,00 0,99 0,98 0,39 0,59 0,85 0,29 0,96 0,99 
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Πίνακας Γ.12 Αναθεωρημένα μέτρα περιγραφικής στατιστικής για 7 απλούς δείκτες του υποδείγματος που συμπεριλαμβάνουν και τις ελλείπουσες τιμές που αναπληρώθηκαν. 

Πυλώνας: TRANSIT PLEASURE SAFETY 
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N 59 59 59 59 59 59 59 

Mean 291,85 173,23 0,76 75,54 0,03 3,21 80,42 

Median 269,25 163,31 0,78 76,32 0,03 2,54 82,47 

Std 143,88 96,62 0,29 12,84 0,01 1,78 10,08 

Kurtosis 2,58 0,67 3,78 7,64 -0,43 0,77 4,09 

Skewness 1,50 0,95 0,54 -2,20 0,42 1,11 -1,57 

Range 672,21 405,69 1,77 74,90 0,03 7,56 51,40 

Minimum 104,56 43,73 0,15 21,80 0,02 1,09 41,30 

Maximum 776,78 449,41 1,92 96,70 0,05 8,65 92,70 

 

  



Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

488 

 

Πίνακας Γ.13 Μέτρα περιγραφικής στατιστικής κανονικοποιημένων & ομαλοποιημένων τιμών των 48 απλών δεικτών του υποδείγματος μέτρησης της περπατησιμότητας (Ταξινόμηση ανά πυλώνα). 

Πυλώνας: CITY-15 CoZo-15 
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Mean 0,698 0,725 0,685 0,259 0,263 0,370 0,665 0,616 0,537 0,318 0,242 0,261 0,576 0,603 0,543 0,257 0,365 0,256 0,609 0,614 0,410 0,272 0,244 0,326 

Sample Variance 0,058 0,052 0,046 0,046 0,057 0,061 0,044 0,042 0,038 0,047 0,047 0,038 0,048 0,047 0,048 0,042 0,096 0,039 0,050 0,028 0,054 0,046 0,061 0,056 

Kurtosis 1,844 2,446 1,790 1,701 0,406 -0,378 2,054 1,055 0,665 1,102 3,294 3,296 0,344 0,114 0,452 2,803 -0,144 2,569 0,086 2,218 -0,646 2,710 2,768 1,030 

Skewness -1,428 -1,591 -1,316 1,385 1,058 0,506 -1,415 -0,870 -0,459 0,930 1,762 1,597 -0,550 -0,354 -0,710 1,578 1,026 1,405 -0,528 -0,805 0,287 1,509 1,774 1,041 

Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maximum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Πυλώνας: TRANSIT PLEASURE SAFETY COMFORT 
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Mean 0,279 0,319 0,473 0,464 0,346 0,236 0,460 0,375 0,481 0,280 0,568 0,480 0,288 0,786 0,544 0,624 0,602 0,399 0,358 0,339 0,414 0,400 0,577 0,514 

Sample Variance 0,046 0,057 0,071 0,055 0,048 0,054 0,046 0,046 0,067 0,056 0,088 0,072 0,031 0,043 0,080 0,090 0,084 0,051 0,046 0,054 0,031 0,052 0,071 0,084 

Kurtosis 2,584 0,669 -0,276 0,014 2,370 3,247 0,227 0,217 -0,432 0,769 -1,079 -1,230 3,353 3,333 -0,913 -0,087 -1,034 -0,149 0,384 0,531 1,747 0,074 -0,914 -1,188 

Skewness 1,497 0,948 -0,177 -0,109 1,293 1,839 0,389 0,468 0,424 1,108 -0,261 -0,047 1,382 -1,793 -0,114 -0,911 -0,410 0,552 0,846 1,043 0,823 0,656 -0,183 0,076 

Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maximum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Πίνακας Γ.14 Κανονικοποιημένες τιμές δεικτών πυλώνα CITY-15 

CITY 

ACC-DAILY-C-15 PROX-DAILY-C-15 ACC-FREE-C-15 PROX-FREE-C-15 

A-D-C-POP-15 A-D-C-FOOD-15 A-D-C-SCHOOLS-15 P-D-C-POP-15 P-D-C-FOOD-15 P-D-C-SCHOOLS-15 A-F-C-REST-15 A-F-C-REC-15 A-F-C-GREEN-15 P-F-C-REC-15 P-F-C-REST-15 P-F-C-GREEN15 

Amsterdam 0,702 0,738 0,746 0,168 0,123 0,521 0,673 0,585 0,685 0,303 0,238 0,268 

Antwerp 0,966 0,938 0,962 0,265 0,477 0,503 0,838 0,677 0,754 0,824 0,312 0,168 

Athens 0,909 0,952 0,902 0,526 0,039 0,667 0,801 0,766 0,585 0,312 0,063 0,120 

Barcelona 0,984 0,990 0,935 1,000 1,000 0,901 0,888 0,766 0,677 0,510 1,000 0,099 

Bari 0,747 0,722 0,631 0,328 0,552 0,574 0,633 0,411 1,000 0,308 0,207 0,000 

Bilbao 0,935 0,880 0,843 0,697 0,665 0,474 0,681 0,378 0,599 0,427 0,940 0,238 

Birmingham 0,006 0,000 0,090 0,032 0,081 0,064 0,000 0,083 0,217 0,003 0,054 0,146 

Bologna 0,796 0,786 0,751 0,224 0,534 0,396 0,660 0,475 0,627 0,761 0,383 0,251 

Bordeaux 0,774 0,814 0,788 0,073 0,183 0,218 0,731 0,745 0,524 0,264 0,165 0,254 

Bratislava 0,745 0,686 0,638 0,163 0,013 0,357 0,716 0,785 0,446 0,396 0,099 0,347 

Brno 0,900 0,632 0,759 0,103 0,007 0,298 0,852 1,000 0,677 0,536 0,145 0,401 

Brussels 0,912 0,921 0,860 0,453 0,731 0,860 0,773 0,759 0,768 1,000 0,413 0,233 

Bucharest 0,649 0,703 0,632 0,641 0,012 0,341 0,830 0,723 0,625 0,049 0,000 0,096 

Budapest 0,879 0,962 0,921 0,251 0,082 0,303 0,907 0,814 0,570 0,561 0,146 0,180 

Copenhagen 0,794 0,816 0,711 0,202 0,073 0,124 0,672 0,523 0,627 0,176 0,253 0,229 

Cracow 0,489 0,297 0,471 0,216 0,229 0,588 0,597 0,565 0,416 0,299 0,088 0,365 

Dublin 0,065 0,362 0,233 0,027 0,110 0,152 0,378 0,544 0,191 0,197 0,140 0,189 

Florence 0,779 0,844 0,751 0,204 0,475 0,358 0,720 0,700 0,438 0,855 0,406 0,166 

Glasgow 0,428 0,550 0,477 0,006 0,099 0,025 0,435 0,359 0,537 0,038 0,077 0,345 

Gothenburg 0,760 0,869 0,860 0,066 0,155 0,086 0,835 0,819 0,527 0,270 0,201 1,000 

Leeds 0,248 0,285 0,272 0,000 0,062 0,041 0,172 0,000 0,363 0,000 0,063 0,057 

Lille 0,747 0,859 0,771 0,102 0,150 0,304 0,809 0,780 0,532 0,166 0,131 0,047 

Lisbon 0,154 0,252 0,209 0,172 0,155 0,139 0,333 0,518 0,170 0,225 0,091 0,042 

Ljubljana 0,587 0,722 0,477 0,056 0,072 0,000 0,500 0,769 0,843 0,093 0,018 0,309 

London 0,188 0,226 0,271 0,188 0,233 0,164 0,265 0,331 0,392 0,078 0,205 0,195 

Luxembourg 0,681 0,936 0,655 0,042 0,161 0,842 0,822 0,467 0,422 0,524 0,373 0,526 

Lyon 0,837 0,893 0,832 0,270 0,332 0,433 0,841 0,714 0,461 0,325 0,302 0,182 

Madrid 0,809 0,838 0,763 0,755 0,619 0,617 0,768 0,818 0,560 0,461 0,738 0,286 

Malaga 0,613 0,669 0,693 0,496 0,660 0,400 0,716 0,985 0,703 0,352 0,588 0,075 

Malmo 0,938 0,938 0,873 0,122 0,215 0,125 0,921 0,781 0,889 0,362 0,222 0,442 

Manchester 0,000 0,002 0,000 0,017 0,077 0,058 0,020 0,090 0,126 0,005 0,070 0,177 

Marseille 0,531 0,777 0,545 0,163 0,319 0,367 0,833 0,808 0,119 0,392 0,246 0,189 

Milan 0,783 0,788 0,776 0,159 0,226 0,274 0,685 0,629 0,609 0,201 0,231 0,082 

Montpellier 0,578 0,623 0,660 0,073 0,251 0,279 0,689 0,657 0,476 0,289 0,233 0,106 

Nice 0,517 0,757 0,506 0,151 0,410 0,270 0,805 0,597 0,000 0,338 0,272 0,372 

Oslo 0,661 0,832 0,581 0,132 0,228 0,027 0,784 0,788 0,444 0,267 0,182 0,418 

Palermo 0,619 0,670 0,588 0,323 0,385 0,777 0,561 0,610 0,417 0,393 0,190 0,056 

Paris 0,785 0,850 0,771 0,521 0,635 0,678 0,817 0,723 0,650 0,536 0,436 0,219 

Plovdiv 0,892 0,608 0,765 0,319 0,000 0,102 0,819 0,776 0,463 0,025 0,026 0,122 

Poznan 0,645 0,706 0,628 0,179 0,200 0,523 0,542 0,477 0,528 0,193 0,080 0,422 

Prague 0,740 0,721 0,748 0,170 0,024 0,300 0,578 0,430 0,598 0,517 0,160 0,613 

Riga 0,925 0,899 0,755 0,185 0,024 0,073 0,680 0,631 0,785 0,166 0,129 0,452 

Rome 0,695 0,811 0,659 0,273 0,544 0,420 0,676 0,664 0,416 0,341 0,353 0,177 

Rotterdam 0,728 0,688 0,738 0,139 0,094 0,441 0,565 0,542 0,614 0,080 0,115 0,165 

Seville 0,870 0,884 0,825 0,465 0,501 0,412 0,732 0,405 0,445 0,199 0,473 0,112 

Sofia 0,748 0,689 0,762 0,352 0,003 0,093 0,631 0,564 0,737 0,056 0,025 0,286 

Stockholm 0,729 0,758 0,707 0,130 0,161 0,128 0,702 0,694 0,561 0,450 0,301 0,752 

Strasbourg 0,774 0,823 0,750 0,135 0,205 0,291 0,785 0,734 0,537 0,241 0,185 0,168 

Tallinn 0,788 0,754 0,722 0,155 0,026 0,545 0,352 0,431 0,618 0,468 0,057 0,534 

Thessaloniki 0,888 0,957 0,941 0,639 0,059 0,682 1,000 0,866 0,824 0,404 0,298 0,098 

Toulouse 0,620 0,837 0,692 0,091 0,209 0,274 0,795 0,679 0,380 0,408 0,190 0,042 

Turin 0,831 0,849 0,849 0,479 0,796 0,495 0,718 0,726 0,570 0,612 0,589 0,217 

Valencia 0,980 1,000 0,946 0,721 0,637 0,453 0,788 0,511 0,650 0,422 0,739 0,105 

Vienna 0,925 0,855 0,933 0,466 0,255 1,000 0,725 0,562 0,697 0,170 0,236 0,261 

Vilnius 0,676 0,555 0,575 0,171 0,111 0,163 0,393 0,342 0,301 0,230 0,064 0,770 

Warsaw 0,589 0,569 0,661 0,280 0,348 0,595 0,503 0,458 0,530 0,192 0,123 0,400 

Wroclaw 1,000 0,969 1,000 0,253 0,369 0,492 0,629 0,636 0,604 0,179 0,071 0,219 

Zagreb 0,665 0,640 0,695 0,156 0,024 0,065 0,878 0,909 0,459 0,102 0,011 0,240 

Zurich 0,976 0,840 0,860 0,117 0,086 0,663 0,785 0,781 0,720 0,184 0,152 0,381 
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Πίνακας Γ.15 Κανονικοποιημένες τιμές δεικτών πυλώνα CoZo-15 

CITY 

ACC-DAILY-CZ-15 PROX-DAILY-CZ-15 ACC-FREE-CZ-15 PROX-FREE-CZ-15 

A-D-CZ-POP-15 A-D-CZ-FOOD-15 
A-D-CZ-SCHOOLS-

15 
P-D-CZ-POP-15 P-D-CZ-FOOD-15 

P-D-CZ-SCHOOLS-

15 
A-F-CZ-REST-15 A-F-CZ-REC-15 A-F-CZ-GREEN-15 P-F-CZ-REC-15 P-F-CZ-REST-15 P-F-CZ-GREEN15 

Amsterdam 0,575 0,643 0,578 0,351 0,331 0,520 0,710 0,669 0,475 0,243 0,274 0,133 

Antwerp 0,525 0,551 0,501 0,245 0,493 0,302 0,536 0,557 0,518 0,162 0,239 0,336 

Athens 0,569 0,633 0,582 0,244 0,066 0,264 0,595 0,648 0,465 0,231 0,086 0,152 

Barcelona 0,828 0,904 0,752 0,623 1,000 0,692 0,888 0,735 0,313 0,296 1,000 0,494 

Bari 0,941 0,952 0,834 1,000 1,000 1,000 0,925 0,821 0,713 0,286 0,541 0,024 

Bilbao 0,900 1,000 0,710 0,574 0,976 0,229 0,923 0,863 0,156 0,637 0,937 0,574 
Birmingham 0,197 0,000 0,074 0,213 0,176 0,111 0,000 0,000 0,218 0,038 0,151 0,151 

Bologna 0,568 0,573 0,586 0,225 0,403 0,349 0,573 0,558 0,000 0,143 0,213 0,272 

Bordeaux 0,521 0,613 0,614 0,000 0,166 0,052 0,736 0,722 0,409 0,241 0,050 0,789 

Bratislava 0,732 0,785 0,694 0,195 0,050 0,275 0,680 0,707 0,568 0,957 0,052 0,211 

Brno 0,910 0,946 0,845 0,093 0,066 0,223 0,931 0,779 0,636 0,343 0,132 0,412 

Brussels 0,496 0,557 0,502 0,176 0,461 0,248 0,614 0,610 0,459 0,266 0,283 0,313 

Bucharest 0,383 0,318 0,433 0,305 0,012 0,062 0,147 0,334 0,602 0,003 0,002 0,139 

Budapest 0,583 0,574 0,578 0,190 0,117 0,274 0,584 0,663 0,575 0,453 0,073 0,291 

Copenhagen 0,481 0,497 0,399 0,163 0,136 0,076 0,529 0,600 0,453 0,289 0,170 0,375 

Cracow 0,546 0,600 0,553 0,039 0,271 0,196 0,454 0,657 0,287 0,091 0,021 0,303 

Dublin 0,049 0,195 0,003 0,104 0,211 0,181 0,245 0,430 0,069 0,153 0,227 0,162 

Florence 0,639 0,665 0,553 0,365 0,647 0,405 0,632 0,692 0,140 0,566 0,264 0,335 
Glasgow 0,132 0,247 0,106 0,325 0,352 0,150 0,341 0,396 0,271 0,058 0,236 0,380 

Gothenburg 0,322 0,275 0,238 0,099 0,195 0,082 0,168 0,245 0,178 0,076 0,141 0,997 

Leeds 0,000 0,190 0,000 0,225 0,323 0,139 0,167 0,468 0,358 0,187 0,320 0,006 

Lille 0,726 0,723 0,687 0,118 0,195 0,181 0,881 0,746 0,343 0,199 0,117 0,123 

Lisbon 0,563 0,573 0,484 0,323 0,319 0,135 0,637 0,493 0,172 0,134 0,159 0,225 

Ljubljana 0,605 0,587 0,640 0,081 0,141 0,000 0,644 0,587 0,254 0,056 0,060 0,658 

London 0,278 0,358 0,205 0,299 0,278 0,142 0,336 0,416 0,261 0,081 0,263 0,331 

Luxembourg 0,622 0,679 0,525 0,149 0,289 0,487 0,747 0,672 0,727 0,485 0,451 0,443 

Lyon 0,511 0,553 0,522 0,084 0,213 0,176 0,692 0,609 0,196 0,261 0,106 0,380 

Madrid 0,841 0,907 0,735 0,663 0,937 0,680 0,914 0,799 0,892 0,414 0,849 0,160 

Malaga 0,726 0,915 0,818 0,449 0,928 0,290 0,876 0,576 0,767 0,119 0,618 0,085 
Malmo 0,640 0,661 0,617 0,147 0,260 0,100 0,654 0,641 0,714 0,150 0,169 0,332 

Manchester 0,183 0,241 0,109 0,254 0,353 0,133 0,244 0,354 0,253 0,161 0,336 0,050 

Marseille 0,419 0,538 0,473 0,100 0,306 0,216 0,720 0,687 0,112 0,341 0,131 0,360 

Milan 0,611 0,640 0,502 0,312 0,541 0,361 0,582 0,627 0,389 0,379 0,322 0,065 

Montpellier 0,695 0,662 0,681 0,172 0,567 0,264 0,699 0,717 0,540 0,501 0,250 0,174 

Nice 0,438 0,497 0,489 0,251 0,577 0,298 0,608 0,744 0,076 0,791 0,268 0,810 

Oslo 0,214 0,382 0,173 0,106 0,201 0,048 0,329 0,448 0,092 0,087 0,088 0,560 

Palermo 0,890 0,913 0,815 0,498 0,901 0,621 0,872 0,678 0,291 0,289 0,226 0,028 

Paris 0,541 0,563 0,455 0,338 0,428 0,452 0,601 0,621 0,543 0,429 0,194 0,521 

Plovdiv 0,777 0,419 0,747 0,344 0,004 0,085 1,000 1,000 0,696 0,011 0,000 0,171 

Poznan 0,525 0,504 0,524 0,148 0,355 0,214 0,555 0,571 0,616 0,141 0,029 0,390 
Prague 0,690 0,613 0,642 0,148 0,082 0,272 0,672 0,642 0,532 0,584 0,187 0,402 

Riga 0,720 0,683 0,593 0,185 0,079 0,051 0,713 0,693 0,105 0,391 0,114 0,000 

Rome 0,529 0,621 0,538 0,346 0,851 0,471 0,585 0,608 0,115 0,290 0,461 0,293 

Rotterdam 0,638 0,676 0,569 0,352 0,268 0,478 0,572 0,496 0,637 0,188 0,170 0,101 

Seville 0,807 0,835 0,785 0,842 1,000 0,470 0,824 0,443 1,000 0,182 0,991 0,035 

Sofia 0,712 0,619 0,840 0,072 0,000 0,029 0,673 0,811 0,352 0,000 0,001 0,363 

Stockholm 0,379 0,400 0,346 0,184 0,242 0,130 0,399 0,423 0,300 0,211 0,246 1,000 

Strasbourg 0,878 0,840 0,816 0,094 0,230 0,196 0,933 0,781 0,634 0,271 0,146 0,262 

Tallinn 0,641 0,810 0,587 0,080 0,078 0,204 0,722 0,645 0,327 1,000 0,047 0,829 

Thessaloniki 0,461 0,299 0,374 0,284 0,052 0,177 0,416 0,448 0,735 0,321 0,261 0,117 

Toulouse 0,438 0,525 0,460 0,032 0,150 0,115 0,547 0,658 0,158 0,250 0,059 0,224 

Turin 0,567 0,575 0,477 0,574 1,000 0,573 0,509 0,575 0,352 0,340 0,479 0,316 
Valencia 1,000 0,983 1,000 0,647 1,000 0,246 0,926 0,917 0,556 0,511 0,779 0,059 

Vienna 0,601 0,630 0,615 0,107 0,145 0,265 0,677 0,659 0,650 0,115 0,136 0,408 

Vilnius 0,697 0,747 0,780 0,056 0,096 0,026 0,466 0,632 0,293 0,143 0,014 0,633 

Warsaw 0,476 0,499 0,398 0,229 0,486 0,407 0,447 0,477 0,440 0,195 0,065 0,467 

Wroclaw 0,773 0,864 0,655 0,037 0,244 0,121 0,740 0,849 0,689 0,143 0,021 0,253 

Zagreb 0,586 0,643 0,618 0,073 0,033 0,000 0,462 0,721 0,089 0,009 0,008 0,360 

Zurich 0,707 0,706 0,595 0,260 0,224 0,150 0,659 0,582 0,444 0,138 0,177 0,406 

  



Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

491 

 

Πίνακας Γ.16 Κανονικοποιημένες τιμές δεικτών πυλώνα TRANSIT 

CITY 

PT_FREQ PT_ACCESS PT_SATISF PT_AFFORD 

TRIPS-WEEK TRIPS-WEEKEND PT_ACCESS PT_SATISF PT_AFFORD 

Amsterdam 0,202 0,271 0,887 0,673 0,220 

Antwerp 0,223 0,278 0,645 0,370 0,417 

Athens 0,116 0,134 0,000 0,376 0,157 

Barcelona 0,379 0,355 0,491 0,446 0,326 

Bari 0,254 0,297 0,482 0,343 0,411 

Bilbao 0,397 0,781 0,743 0,158 0,405 

Birmingham 0,106 0,080 0,000 0,449 0,156 

Bologna 0,227 0,142 0,570 0,311 0,399 

Bordeaux 0,081 0,054 0,370 0,692 0,486 

Bratislava 0,364 0,453 0,523 0,138 0,423 

Brno 0,332 0,457 0,573 0,444 0,551 

Brussels 0,526 0,506 0,663 0,357 0,533 

Bucharest 0,502 0,902 0,898 0,000 0,555 

Budapest 0,380 0,494 0,965 0,354 0,210 

Copenhagen 0,168 0,271 0,802 0,573 0,498 

Cracow 0,272 0,316 0,487 0,549 0,264 

Dublin 0,103 0,151 0,222 0,381 0,022 

Florence 0,185 0,157 0,649 0,687 0,396 

Glasgow 0,109 0,091 0,050 0,581 0,312 

Gothenburg 0,574 0,624 0,457 0,474 0,254 

Leeds 0,000 0,000 0,000 0,529 0,229 

Lille 0,094 0,051 0,000 0,589 0,220 

Lisbon 0,057 0,109 0,134 0,000 0,153 

Ljubljana 0,085 0,050 0,453 0,446 0,264 

London 0,663 0,756 1,000 0,708 0,029 

Luxembourg 0,811 0,462 0,347 0,649 1,000 

Lyon 0,155 0,090 0,490 0,474 0,276 

Madrid 0,624 0,668 0,523 0,414 0,210 

Malaga 0,079 0,144 0,690 0,541 0,286 

Malmo 0,185 0,188 0,325 0,473 0,446 

Manchester 0,147 0,205 0,000 0,746 0,228 

Marseille 0,041 0,003 0,478 0,286 0,271 

Milan 0,184 0,432 0,000 0,005 0,436 

Montpellier 0,049 0,015 0,162 0,475 0,223 

Nice 0,004 0,003 0,451 0,601 0,804 

Oslo 0,307 0,369 0,912 0,803 0,424 

Palermo 0,120 0,240 0,443 0,000 0,319 

Paris 1,000 0,905 0,505 0,449 0,273 

Plovdiv 0,440 0,323 0,468 0,410 0,061 

Poznan 0,290 0,350 0,485 0,410 0,165 

Prague 0,941 1,000 0,631 0,822 0,681 

Riga 0,219 0,271 0,174 0,495 0,000 

Rome 0,245 0,300 0,623 0,000 0,411 

Rotterdam 0,084 0,094 0,572 0,884 0,223 

Seville 0,264 0,295 0,501 0,258 0,389 

Sofia 0,247 0,307 0,499 0,527 0,175 

Stockholm 0,146 0,216 0,558 0,630 0,194 

Strasbourg 0,160 0,116 0,517 0,732 0,395 

Tallinn 0,359 0,389 0,574 0,681 1,000 

Thessaloniki 0,364 0,551 0,626 0,335 0,090 

Toulouse 0,087 0,045 0,248 0,362 0,463 

Turin 0,246 0,288 0,018 0,119 0,349 

Valencia 0,291 0,348 0,305 0,204 0,273 

Vienna 0,373 0,450 1,000 0,965 0,468 

Vilnius 0,279 0,347 0,466 0,422 0,279 

Warsaw 0,444 0,549 0,605 0,654 0,348 

Wroclaw 0,361 0,462 0,661 0,385 0,361 

Zagreb 0,152 0,171 0,385 0,516 0,020 

Zurich 0,343 0,457 0,607 1,000 1,000 

  



Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

492 

 

Πίνακας Γ.17 Κανονικοποιημένες τιμές δεικτών πυλώνα PLEASURE 

CITY 

PED_STR BIKELANES CONGESTION 

CC_PED_STR COZO_PED_STR BIKELANES CONGESTION 

Amsterdam 0,493 0,439 1,000 0,625 

Antwerp 0,255 0,457 0,665 0,391 

Athens 0,558 0,036 0,021 0,131 

Barcelona 0,744 0,660 0,249 0,496 

Bari 0,308 0,475 0,045 0,536 

Bilbao 0,945 0,622 0,180 1,000 

Birmingham 0,147 0,340 0,153 0,536 

Bologna 0,666 0,680 0,290 0,675 

Bordeaux 0,239 0,161 0,314 0,391 

Bratislava 0,530 0,253 0,065 0,278 

Brno 0,486 0,322 0,113 0,458 

Brussels 0,563 0,493 0,264 0,230 

Bucharest 0,126 0,000 0,018 0,000 

Budapest 0,350 0,231 0,098 0,253 

Copenhagen 0,807 0,681 0,649 0,852 

Cracow 0,472 0,067 0,099 0,097 

Dublin 0,369 0,198 0,093 0,052 

Florence 0,534 0,595 0,159 0,675 

Glasgow 0,327 0,609 0,154 0,675 

Gothenburg 0,931 0,880 0,557 1,000 

Leeds 0,183 0,356 0,108 0,579 

Lille 0,288 0,210 0,292 0,675 

Lisbon 0,423 0,411 0,068 0,360 

Ljubljana 0,353 0,244 0,040 0,625 

London 0,324 0,371 0,174 0,230 

Luxembourg 0,563 0,464 0,206 0,278 

Lyon 0,413 0,266 0,145 0,458 

Madrid 0,660 0,594 0,158 0,788 

Malaga 0,441 0,521 0,116 1,000 

Malmo 1,000 1,000 0,974 1,000 

Manchester 0,281 0,330 0,148 0,360 

Marseille 0,129 0,138 0,051 0,331 

Milan 0,480 0,411 0,387 0,423 

Montpellier 0,362 0,430 0,230 0,625 

Nice 0,074 0,388 0,107 0,423 

Oslo 0,707 0,525 0,318 0,852 

Palermo 0,000 0,239 0,017 0,278 

Paris 0,531 0,411 0,207 0,208 

Plovdiv 0,204 0,021 0,000 0,186 

Poznan 0,467 0,323 0,354 0,114 

Prague 0,599 0,364 0,099 0,496 

Riga 0,386 0,418 0,038 0,579 

Rome 0,379 0,316 0,057 0,230 

Rotterdam 0,340 0,429 0,888 0,675 

Seville 0,624 0,644 0,235 0,923 

Sofia 0,300 0,100 0,024 0,278 

Stockholm 0,659 0,663 0,695 0,579 

Strasbourg 0,344 0,163 0,465 0,536 

Tallinn 0,403 0,347 0,264 0,423 

Thessaloniki 0,569 0,037 0,005 0,458 

Toulouse 0,383 0,177 0,206 0,536 

Turin 0,477 0,505 0,246 0,579 

Valencia 0,582 0,354 0,305 1,000 

Vienna 0,526 0,371 0,225 0,536 

Vilnius 0,527 0,155 0,064 0,391 

Warsaw 0,491 0,264 0,271 0,188 

Wroclaw 0,851 0,216 0,258 0,208 

Zagreb 0,284 0,090 0,090 0,250 

Zurich 0,658 0,688 0,204 0,391 
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Πίνακας Γ.18 Κανονικοποιημένες τιμές δεικτών πυλώνα SAFETY 

CITY 

SAF_CITY SAF_ACCIDENTS 

SAF_URBAN SAF_TRANSIT SAF_ACCIDENTS 

Amsterdam 0,608 0,963 0,293 

Antwerp 0,549 0,390 0,142 

Athens 0,173 0,158 0,042 

Barcelona 0,315 0,843 0,443 

Bari 0,196 0,242 0,177 

Bilbao 0,211 0,703 0,737 

Birmingham 0,000 0,284 0,416 

Bologna 0,350 0,379 0,041 

Bordeaux 0,409 0,633 0,163 

Bratislava 0,662 0,128 0,210 

Brno 0,758 0,619 0,114 

Brussels 0,186 0,132 0,194 

Bucharest 0,738 0,244 0,064 

Budapest 0,536 0,255 0,190 

Copenhagen 0,779 0,925 0,513 

Cracow 0,773 0,865 0,084 

Dublin 0,217 0,719 0,552 

Florence 0,460 0,382 0,102 

Glasgow 0,356 0,659 0,474 

Gothenburg 0,284 0,617 0,561 

Leeds 0,408 0,479 0,272 

Lille 0,248 0,169 0,374 

Lisbon 0,720 0,674 0,154 

Ljubljana 0,882 0,989 0,153 

London 0,145 0,742 0,517 

Luxembourg 0,731 0,955 0,067 

Lyon 0,332 0,393 0,238 

Madrid 0,690 0,775 0,601 

Malaga 0,756 0,600 0,412 

Malmo 0,118 0,933 0,935 

Manchester 0,066 0,787 0,498 

Marseille 0,008 0,345 0,075 

Milan 0,364 0,397 0,212 

Montpellier 0,005 0,000 0,058 

Nice 0,399 0,364 0,137 

Oslo 0,551 0,974 0,634 

Palermo 0,279 0,000 0,192 

Paris 0,146 0,397 0,316 

Plovdiv 0,608 0,413 0,000 

Poznan 0,797 0,640 0,103 

Prague 0,820 0,813 0,165 

Riga 0,486 0,480 0,083 

Rome 0,165 0,000 0,079 

Rotterdam 0,578 0,873 0,385 

Seville 0,674 0,914 0,561 

Sofia 0,403 0,614 0,083 

Stockholm 0,319 0,951 0,709 

Strasbourg 0,664 0,581 0,267 

Tallinn 0,857 0,708 0,232 

Thessaloniki 0,295 0,204 0,037 

Toulouse 0,313 0,322 0,167 

Turin 0,204 0,128 0,175 

Valencia 0,783 0,930 0,478 

Vienna 0,798 0,963 1,000 

Vilnius 0,734 0,779 0,066 

Warsaw 0,785 0,843 0,025 

Wroclaw 0,752 0,581 0,073 

Zagreb 0,863 0,659 0,013 

Zurich 1,000 1,000 0,466 
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Πίνακας Γ.19 Κανονικοποιημένες τιμές δεικτών πυλώνα COMFORT 

CITY 

CROSSINGS SIDEWALKS STR_FURNITURE ACTIVE_USES AESTHETICS 

C11 C12 C13 S9 S10 S13 S4 S5 S1 S2 S6 S7 

Amsterdam 0,108 0,937 0,262 0,839 0,962 0,328 0,543 0,350 0,548 0,366 0,819 0,702 

Antwerp 0,129 0,891 0,391 0,708 0,814 0,365 0,450 0,279 0,478 0,311 0,676 0,766 

Athens 0,208 0,290 0,000 0,586 0,216 0,133 0,219 0,063 0,386 0,216 0,274 0,063 

Barcelona 1,000 1,000 0,993 1,000 0,957 1,000 0,505 1,000 1,000 0,400 0,913 0,215 

Bari 0,268 0,830 0,825 0,969 0,182 0,255 0,213 0,029 0,454 0,134 0,707 0,136 

Bilbao 0,651 0,964 0,985 0,974 1,000 0,926 1,000 0,806 0,899 0,650 0,676 0,554 

Birmingham 0,107 0,683 0,029 0,718 0,134 0,687 0,104 0,213 0,000 0,000 0,802 0,810 

Bologna 0,164 0,799 0,514 0,000 0,301 0,256 0,196 0,137 0,301 0,307 0,345 0,055 

Bordeaux 0,335 0,836 0,783 0,702 0,370 0,207 0,150 0,215 0,253 0,165 0,224 0,944 

Bratislava 0,210 0,555 0,751 0,588 0,201 0,240 0,250 0,236 0,286 0,324 0,367 0,269 

Brno 0,228 0,830 0,549 0,374 0,511 0,424 0,656 0,130 0,261 0,608 0,586 0,332 

Brussels 0,196 0,795 0,744 0,892 0,921 0,532 0,296 0,155 0,555 0,357 0,564 0,527 

Bucharest 0,164 0,545 0,440 0,454 0,248 0,036 0,142 0,160 0,200 0,158 0,194 0,303 

Budapest 0,182 0,859 0,235 0,790 0,678 0,470 0,654 0,392 0,641 0,491 0,435 0,535 

Copenhagen 0,375 0,927 0,327 0,783 0,927 0,444 0,785 0,556 0,241 0,769 0,836 0,769 

Cracow 0,206 0,828 0,500 0,857 0,838 0,552 0,496 0,151 0,433 0,814 0,247 0,461 

Dublin 0,286 0,681 0,193 0,000 0,441 0,189 0,000 0,136 0,228 0,035 0,667 0,600 

Florence 0,134 0,735 0,576 0,846 0,440 0,123 0,224 0,137 0,400 0,260 0,427 0,330 

Glasgow 0,446 0,820 0,238 0,255 0,527 0,515 0,177 0,196 0,309 0,052 0,707 0,825 

Gothenburg 0,159 0,892 0,258 0,694 0,835 0,512 0,501 0,530 0,422 0,593 0,974 0,893 

Leeds 0,543 0,921 0,459 0,640 0,660 0,367 0,499 0,331 0,306 0,322 0,732 0,934 

Lille 0,439 0,951 0,838 0,652 0,648 0,647 0,196 0,314 0,342 0,277 0,623 0,540 

Lisbon 0,260 0,397 0,562 0,499 0,481 0,180 0,245 0,173 0,434 0,174 0,347 0,189 

Ljubljana 0,346 0,856 0,836 0,310 0,474 0,464 0,393 0,130 0,194 0,458 0,464 0,537 

London 0,283 0,935 0,249 0,315 0,831 0,304 0,165 0,234 0,189 0,464 0,898 0,973 

Luxembourg 0,531 0,885 0,686 0,713 0,860 0,376 0,438 0,275 0,451 0,945 0,926 0,956 

Lyon 0,379 0,961 0,968 0,936 0,863 0,232 0,314 0,376 0,453 0,291 0,888 0,639 

Madrid 0,186 0,964 0,646 0,976 0,886 0,265 0,536 0,651 0,609 0,483 0,619 0,083 

Malaga 0,232 0,757 0,546 0,686 0,854 0,475 0,361 0,351 0,376 0,471 0,667 0,351 

Malmo 0,177 0,980 0,291 0,959 0,952 0,639 0,558 0,506 0,373 0,623 0,982 0,912 

Manchester 0,227 0,870 0,116 0,554 0,411 0,306 0,275 0,211 0,228 0,198 0,726 0,629 

Marseille 0,207 0,700 0,611 0,830 0,265 0,238 0,080 0,310 0,463 0,271 0,312 0,215 

Milan 0,289 0,753 0,896 0,723 0,830 0,366 0,170 0,606 0,442 0,385 0,801 0,374 

Montpellier 0,019 0,673 0,434 0,523 0,436 0,670 0,073 0,072 0,340 0,404 0,382 0,712 

Nice 0,469 0,826 0,936 0,633 0,491 0,296 0,236 0,331 0,505 0,274 0,614 1,000 

Oslo 0,596 0,940 0,970 0,760 0,861 0,780 0,892 0,839 0,568 1,000 0,927 0,940 

Palermo 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,091 0,118 0,087 0,199 0,098 0,154 0,366 

Paris 0,487 0,975 0,984 0,960 0,827 0,490 0,435 0,765 0,703 0,286 0,807 0,782 

Plovdiv 0,034 0,222 0,081 0,000 0,017 0,000 0,283 0,000 0,291 0,198 0,000 0,361 

Poznan 0,350 0,903 0,765 0,628 0,613 0,338 0,239 0,178 0,412 0,642 0,296 0,417 

Prague 0,146 0,787 0,696 0,687 0,646 0,732 0,328 0,339 0,610 0,274 0,541 0,276 

Riga 0,558 0,861 0,419 0,640 0,564 0,572 0,286 0,633 0,438 0,510 0,393 0,369 

Rome 0,166 0,547 0,597 0,000 0,161 0,145 0,070 0,148 0,515 0,249 0,280 0,283 

Rotterdam 0,245 0,947 0,350 0,780 0,924 0,573 0,708 0,477 0,468 0,745 1,000 0,774 

Seville 0,092 0,718 0,505 0,000 0,759 0,322 0,152 0,159 0,292 0,395 0,654 0,355 

Sofia 0,130 0,377 0,071 0,445 0,142 0,150 0,205 0,168 0,259 0,108 0,050 0,000 

Stockholm 0,331 0,943 0,779 0,940 0,950 0,739 0,606 0,932 0,449 0,509 0,942 0,776 

Strasbourg 0,153 0,819 0,361 0,686 0,775 0,510 0,256 0,191 0,467 0,328 0,429 0,790 

Tallinn 0,338 0,835 0,418 0,231 0,430 0,392 0,375 0,242 0,274 0,480 0,458 0,498 

Thessaloniki 0,288 0,505 0,309 0,604 0,284 0,173 0,347 0,502 0,435 0,252 0,451 0,133 

Toulouse 0,145 0,872 0,691 0,775 0,521 0,106 0,255 0,161 0,244 0,152 0,434 0,691 

Turin 0,195 0,864 0,910 0,981 0,671 0,128 0,253 0,345 0,457 0,373 0,651 0,347 

Valencia 0,309 0,902 0,760 0,855 0,949 0,578 0,293 0,734 0,506 0,378 0,758 0,271 

Vienna 0,257 0,975 0,436 0,940 0,920 0,625 0,526 0,471 0,653 0,637 0,933 0,891 

Vilnius 0,342 0,526 0,430 0,000 0,106 0,172 0,209 0,190 0,195 0,332 0,209 0,269 

Warsaw 0,339 0,947 0,808 0,726 0,782 0,422 0,608 0,533 0,430 0,759 0,509 0,361 

Wroclaw 0,307 0,905 0,476 0,423 0,633 0,266 0,672 0,427 0,513 0,858 0,601 0,287 

Zagreb 0,585 0,923 1,000 0,831 0,532 0,367 0,323 0,412 0,308 0,435 0,143 0,013 

Zurich 0,460 0,971 0,626 0,939 0,982 0,841 0,581 0,336 0,731 0,561 0,996 0,932 
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Πίνακας Γ.20 Αποτελέσματα υπό-πυλώνων συνθετικού υπό-δείκτη METRO-15 

CITY 

CITY-15 CoZo-15 

ACC-DAILY-C-15 ACC-FREE-C-15 PROX-DAILY-C-15 PROX-FREE-C-15  ACC-DAILY-CΖ-15 ACC-FREE-CΖ-15 PROX-DAILY-CΖ-15 PROX-FREE-CΖ-15 

Amsterdam 0,729 0,642 0,271 0,270 0,599 0,600 0,430 0,211 

Antwerp 0,955 0,740 0,415 0,368 0,525 0,537 0,336 0,263 

Athens 0,921 0,700 0,410 0,153 0,595 0,564 0,210 0,141 

Barcelona 0,970 0,754 0,967 0,427 0,828 0,597 0,752 0,657 

Bari 0,700 0,691 0,484 0,129 0,909 0,799 1,000 0,283 

Bilbao 0,886 0,527 0,612 0,461 0,870 0,592 0,502 0,732 

Birmingham 0,032 0,120 0,059 0,087 0,090 0,087 0,153 0,128 

Bologna 0,778 0,573 0,384 0,411 0,576 0,338 0,331 0,222 

Bordeaux 0,792 0,654 0,158 0,234 0,582 0,600 0,067 0,383 

Bratislava 0,690 0,636 0,177 0,297 0,737 0,646 0,199 0,297 

Brno 0,764 0,841 0,136 0,371 0,900 0,752 0,151 0,286 
Brussels 0,897 0,765 0,681 0,469 0,518 0,550 0,283 0,292 

Bucharest 0,661 0,705 0,331 0,060 0,378 0,404 0,110 0,057 

Budapest 0,921 0,735 0,212 0,266 0,578 0,612 0,214 0,236 

Copenhagen 0,774 0,595 0,133 0,222 0,459 0,527 0,113 0,276 

Cracow 0,419 0,512 0,344 0,279 0,566 0,468 0,176 0,148 

Dublin 0,220 0,370 0,096 0,179 0,082 0,249 0,169 0,186 

Florence 0,791 0,599 0,346 0,398 0,619 0,459 0,455 0,352 

Glasgow 0,485 0,445 0,043 0,201 0,162 0,335 0,244 0,258 

Gothenburg 0,830 0,706 0,102 0,618 0,278 0,203 0,114 0,471 

Leeds 0,268 0,179 0,034 0,044 0,063 0,364 0,206 0,168 

Lille 0,792 0,687 0,185 0,098 0,712 0,612 0,169 0,136 
Lisbon 0,205 0,342 0,155 0,100 0,540 0,393 0,228 0,180 

Ljubljana 0,596 0,745 0,043 0,183 0,611 0,465 0,056 0,298 

London 0,228 0,342 0,195 0,168 0,280 0,338 0,215 0,254 

Luxembourg 0,757 0,520 0,348 0,488 0,609 0,709 0,353 0,455 

Lyon 0,854 0,638 0,345 0,248 0,529 0,460 0,162 0,247 

Madrid 0,803 0,705 0,663 0,443 0,828 0,859 0,740 0,486 

Malaga 0,658 0,818 0,519 0,273 0,820 0,712 0,489 0,305 

Malmo 0,916 0,852 0,154 0,367 0,639 0,673 0,151 0,230 

Manchester 0,001 0,091 0,051 0,107 0,178 0,292 0,218 0,187 

Marseille 0,618 0,537 0,283 0,254 0,477 0,464 0,209 0,265 

Milan 0,782 0,632 0,220 0,149 0,584 0,523 0,393 0,231 

Montpellier 0,620 0,591 0,201 0,183 0,679 0,643 0,317 0,270 
Nice 0,593 0,400 0,277 0,339 0,475 0,449 0,356 0,589 

Oslo 0,692 0,649 0,129 0,321 0,257 0,282 0,101 0,277 

Palermo 0,626 0,523 0,495 0,174 0,872 0,562 0,660 0,159 

Paris 0,802 0,712 0,611 0,352 0,520 0,586 0,417 0,372 

Plovdiv 0,755 0,659 0,140 0,074 0,648 0,878 0,129 0,071 

Poznan 0,660 0,510 0,300 0,279 0,518 0,586 0,233 0,196 

Prague 0,736 0,527 0,164 0,475 0,648 0,604 0,194 0,352 

Riga 0,860 0,703 0,094 0,300 0,665 0,462 0,091 0,124 

Rome 0,722 0,567 0,412 0,262 0,563 0,406 0,535 0,360 

Rotterdam 0,718 0,575 0,225 0,131 0,627 0,568 0,394 0,146 

Seville 0,860 0,487 0,459 0,224 0,809 0,742 0,695 0,447 
Sofia 0,733 0,647 0,149 0,163 0,724 0,600 0,033 0,146 

Stockholm 0,731 0,643 0,140 0,564 0,375 0,369 0,171 0,541 

Strasbourg 0,782 0,666 0,210 0,191 0,845 0,753 0,179 0,218 

Tallinn 0,754 0,490 0,242 0,398 0,680 0,534 0,142 0,550 

Thessaloniki 0,929 0,876 0,460 0,224 0,378 0,556 0,173 0,215 

Toulouse 0,716 0,582 0,191 0,170 0,474 0,436 0,103 0,163 

Turin 0,843 0,662 0,590 0,409 0,540 0,473 0,680 0,386 

Valencia 0,975 0,622 0,603 0,343 0,994 0,775 0,535 0,437 

Vienna 0,904 0,648 0,573 0,232 0,615 0,659 0,196 0,241 

Vilnius 0,602 0,336 0,148 0,459 0,741 0,463 0,051 0,287 

Warsaw 0,606 0,496 0,408 0,279 0,458 0,456 0,382 0,252 

Wroclaw 0,990 0,622 0,371 0,172 0,764 0,763 0,131 0,138 
Zagreb 0,667 0,723 0,082 0,148 0,616 0,417 0,027 0,149 

Zurich 0,892 0,758 0,289 0,275 0,669 0,542 0,196 0,261 
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Πίνακας Γ.21 Αποτελέσματα υπό-πυλώνων συνθετικού υπό-δείκτη Walk-MOB 

CITY 

TRANSIT PLEASURE SAFETY COMFORT 

PT-FREQ PT-ACCESS PT-SATISF PT-AFFORD BIKELANES CONGESTION PED_STR SAF_CITY SAF_ACCIDENTS CROSSINGS SIDEWALKS STR_FURNITURE ACTIVE_USES AESTHETICS 

Amsterdam 0,237 0,887 0,673 0,220 1,000 0,625 0,466 0,785 0,293 0,436 0,710 0,447 0,457 0,761 

Antwerp 0,250 0,645 0,370 0,417 0,665 0,391 0,356 0,469 0,142 0,471 0,629 0,365 0,394 0,721 

Athens 0,125 0,000 0,376 0,157 0,021 0,131 0,297 0,165 0,042 0,166 0,312 0,141 0,301 0,168 

Barcelona 0,367 0,491 0,446 0,326 0,249 0,496 0,702 0,579 0,443 0,998 0,986 0,752 0,700 0,564 

Bari 0,275 0,482 0,343 0,411 0,045 0,536 0,391 0,219 0,177 0,641 0,469 0,121 0,294 0,422 

Bilbao 0,589 0,743 0,158 0,405 0,180 1,000 0,783 0,457 0,737 0,867 0,967 0,903 0,774 0,615 

Birmingham 0,093 0,000 0,449 0,156 0,153 0,536 0,244 0,142 0,416 0,273 0,513 0,158 0,000 0,806 

Bologna 0,185 0,570 0,311 0,399 0,290 0,675 0,673 0,364 0,041 0,492 0,185 0,166 0,304 0,200 

Bordeaux 0,067 0,370 0,692 0,486 0,314 0,391 0,200 0,521 0,163 0,651 0,427 0,183 0,209 0,584 

Bratislava 0,408 0,523 0,138 0,423 0,065 0,278 0,391 0,395 0,210 0,505 0,343 0,243 0,305 0,318 

Brno 0,395 0,573 0,444 0,551 0,113 0,458 0,404 0,688 0,114 0,536 0,436 0,393 0,434 0,459 

Brussels 0,516 0,663 0,357 0,533 0,264 0,230 0,528 0,159 0,194 0,578 0,782 0,226 0,456 0,545 

Bucharest 0,702 0,898 0,000 0,555 0,018 0,000 0,063 0,491 0,064 0,383 0,246 0,151 0,179 0,248 

Budapest 0,437 0,965 0,354 0,210 0,098 0,253 0,290 0,395 0,190 0,425 0,646 0,523 0,566 0,485 

Copenhagen 0,219 0,802 0,573 0,498 0,649 0,852 0,744 0,852 0,513 0,543 0,718 0,670 0,505 0,802 

Cracow 0,294 0,487 0,549 0,264 0,099 0,097 0,270 0,819 0,084 0,511 0,749 0,324 0,623 0,354 

Dublin 0,127 0,222 0,381 0,022 0,093 0,052 0,284 0,468 0,552 0,386 0,210 0,068 0,132 0,634 

Florence 0,171 0,649 0,687 0,396 0,159 0,675 0,565 0,421 0,102 0,482 0,470 0,180 0,330 0,379 

Glasgow 0,100 0,050 0,581 0,312 0,154 0,675 0,468 0,508 0,474 0,501 0,433 0,186 0,180 0,766 

Gothenburg 0,599 0,457 0,474 0,254 0,557 1,000 0,905 0,451 0,561 0,436 0,681 0,516 0,508 0,934 

Leeds 0,000 0,000 0,529 0,229 0,108 0,579 0,269 0,444 0,272 0,641 0,555 0,415 0,314 0,833 

Lille 0,073 0,000 0,589 0,220 0,292 0,675 0,249 0,208 0,374 0,743 0,649 0,255 0,310 0,582 

Lisbon 0,083 0,134 0,000 0,153 0,068 0,360 0,417 0,697 0,154 0,407 0,387 0,209 0,304 0,268 

Ljubljana 0,068 0,453 0,446 0,264 0,040 0,625 0,299 0,935 0,153 0,679 0,416 0,261 0,326 0,501 

London 0,710 1,000 0,708 0,029 0,174 0,230 0,348 0,443 0,517 0,489 0,483 0,200 0,327 0,936 

Luxembourg 0,636 0,347 0,649 1,000 0,206 0,278 0,513 0,843 0,067 0,701 0,650 0,357 0,698 0,941 

Lyon 0,122 0,490 0,474 0,276 0,145 0,458 0,339 0,363 0,238 0,770 0,677 0,345 0,372 0,763 

Madrid 0,646 0,523 0,414 0,210 0,158 0,788 0,627 0,733 0,601 0,599 0,709 0,594 0,546 0,351 

Malaga 0,112 0,690 0,541 0,286 0,116 1,000 0,481 0,678 0,412 0,512 0,672 0,356 0,424 0,509 

Malmo 0,186 0,325 0,473 0,446 0,974 1,000 1,000 0,525 0,935 0,483 0,850 0,532 0,498 0,947 

Manchester 0,176 0,000 0,746 0,228 0,148 0,360 0,305 0,426 0,498 0,404 0,424 0,243 0,213 0,677 

Marseille 0,022 0,478 0,286 0,271 0,051 0,331 0,134 0,177 0,075 0,506 0,445 0,195 0,367 0,263 

Milan 0,308 0,000 0,005 0,436 0,387 0,423 0,446 0,380 0,212 0,646 0,639 0,388 0,413 0,588 

Montpellier 0,032 0,162 0,475 0,223 0,230 0,625 0,396 0,002 0,058 0,375 0,543 0,073 0,372 0,547 

Nice 0,004 0,451 0,601 0,804 0,107 0,423 0,231 0,381 0,137 0,743 0,473 0,283 0,389 0,807 

Oslo 0,338 0,912 0,803 0,424 0,318 0,852 0,616 0,763 0,634 0,835 0,800 0,865 0,784 0,933 

Palermo 0,180 0,443 0,000 0,319 0,017 0,278 0,120 0,140 0,192 0,005 0,030 0,102 0,149 0,260 

Paris 0,952 0,505 0,449 0,273 0,207 0,208 0,471 0,272 0,316 0,815 0,759 0,600 0,495 0,794 

Plovdiv 0,382 0,468 0,410 0,061 0,000 0,186 0,112 0,511 0,000 0,112 0,006 0,141 0,244 0,180 

Poznan 0,320 0,485 0,410 0,165 0,354 0,114 0,395 0,719 0,103 0,672 0,526 0,209 0,527 0,356 

Prague 0,971 0,631 0,822 0,681 0,099 0,496 0,482 0,816 0,165 0,543 0,688 0,334 0,442 0,409 

Riga 0,245 0,174 0,495 0,000 0,038 0,579 0,402 0,483 0,083 0,613 0,592 0,460 0,474 0,381 

Rome 0,273 0,623 0,000 0,411 0,057 0,230 0,348 0,082 0,079 0,437 0,102 0,109 0,382 0,282 

Rotterdam 0,089 0,572 0,884 0,223 0,888 0,675 0,385 0,725 0,385 0,514 0,759 0,592 0,607 0,887 

Seville 0,280 0,501 0,258 0,389 0,235 0,923 0,634 0,794 0,561 0,439 0,360 0,155 0,343 0,504 

Sofia 0,277 0,499 0,527 0,175 0,024 0,278 0,200 0,509 0,083 0,193 0,246 0,187 0,183 0,025 

Stockholm 0,181 0,558 0,630 0,194 0,695 0,579 0,661 0,635 0,709 0,684 0,876 0,769 0,479 0,859 

Strasbourg 0,138 0,517 0,732 0,395 0,465 0,536 0,254 0,622 0,267 0,444 0,657 0,224 0,397 0,610 

Tallinn 0,374 0,574 0,681 1,000 0,264 0,423 0,375 0,782 0,232 0,530 0,351 0,309 0,377 0,478 

Thessaloniki 0,457 0,626 0,335 0,090 0,005 0,458 0,303 0,249 0,037 0,367 0,354 0,424 0,343 0,292 

Toulouse 0,066 0,248 0,362 0,463 0,206 0,536 0,280 0,318 0,167 0,570 0,467 0,208 0,198 0,563 

Turin 0,267 0,018 0,119 0,349 0,246 0,579 0,491 0,166 0,175 0,656 0,593 0,299 0,415 0,499 

Valencia 0,319 0,305 0,204 0,273 0,305 1,000 0,468 0,857 0,478 0,657 0,794 0,513 0,442 0,514 

Vienna 0,412 1,000 0,965 0,468 0,225 0,536 0,449 0,880 1,000 0,556 0,828 0,498 0,645 0,912 

Vilnius 0,313 0,466 0,422 0,279 0,064 0,391 0,341 0,757 0,066 0,433 0,093 0,200 0,264 0,239 

Warsaw 0,497 0,605 0,654 0,348 0,271 0,188 0,377 0,814 0,025 0,698 0,643 0,570 0,594 0,435 

Wroclaw 0,412 0,661 0,385 0,361 0,258 0,208 0,534 0,666 0,073 0,563 0,441 0,549 0,686 0,444 

Zagreb 0,161 0,385 0,516 0,020 0,090 0,250 0,187 0,761 0,013 0,836 0,577 0,367 0,371 0,078 

Zurich 0,400 0,607 1,000 1,000 0,204 0,391 0,673 1,000 0,466 0,686 0,921 0,458 0,646 0,964 
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Πίνακας Γ.22 Αποτελέσματα ολικού ΣΔΠ, συνθετικών υπό-δεικτών και πυλώνων. 

CITY 

Ολικός Σύνθετος Δείκτης Συνθετικοί Υπό-Δείκτες Πυλώνες 

ΣΔΠ 
Κατηγορίες επιπέδων 

περπατησιμότητας (quantile) METRO-15 WALK-MOB CITY-15 CoZo-15 TRANSIT PLEASURE SAFETY COMFORT 

Amsterdam 0,483 Υψηλή 0,441 0,529 0,442 0,440 0,450 0,697 0,539 0,545 

Antwerp 0,440 Υψηλή 0,478 0,405 0,571 0,400 0,389 0,470 0,306 0,503 

Athens 0,259 Πολύ χαμηλή 0,413 0,163 0,493 0,346 0,188 0,150 0,104 0,207 

Barcelona 0,598 Πολύ υψηλή 0,721 0,496 0,752 0,691 0,396 0,482 0,511 0,779 

Bari 0,431 Υψηλή 0,585 0,317 0,473 0,725 0,363 0,324 0,198 0,380 

Bilbao 0,591 Πολύ υψηλή 0,614 0,570 0,584 0,646 0,435 0,655 0,597 0,809 

Birmingham 0,159 Πολύ χαμηλή 0,098 0,258 0,081 0,118 0,199 0,311 0,279 0,332 

Bologna 0,364 Μέτρια 0,411 0,323 0,502 0,337 0,337 0,546 0,203 0,279 

Bordeaux 0,384 Μέτρια 0,397 0,371 0,412 0,383 0,409 0,301 0,342 0,409 

Bratislava 0,366 Μέτρια 0,424 0,316 0,416 0,431 0,352 0,245 0,303 0,343 

Brno 0,451 Υψηλή 0,481 0,423 0,494 0,468 0,479 0,325 0,401 0,453 

Brussels 0,439 Υψηλή 0,517 0,373 0,676 0,396 0,496 0,341 0,176 0,488 

Bucharest 0,251 Πολύ χαμηλή 0,298 0,212 0,408 0,217 0,487 0,027 0,277 0,241 

Budapest 0,392 Μέτρια 0,430 0,357 0,478 0,386 0,424 0,214 0,292 0,516 

Copenhagen 0,460 Υψηλή 0,353 0,598 0,382 0,327 0,483 0,748 0,683 0,640 

Cracow 0,345 Χαμηλή 0,344 0,347 0,384 0,307 0,386 0,155 0,451 0,486 

Dublin 0,216 Πολύ χαμηλή 0,199 0,235 0,216 0,184 0,183 0,143 0,510 0,294 

Florence 0,429 Μέτρια 0,473 0,388 0,497 0,450 0,451 0,466 0,261 0,357 

Glasgow 0,315 Χαμηλή 0,264 0,375 0,266 0,262 0,291 0,432 0,491 0,411 

Gothenburg 0,453 Υψηλή 0,373 0,549 0,526 0,265 0,444 0,821 0,506 0,607 

Leeds 0,221 Πολύ χαμηλή 0,157 0,312 0,112 0,220 0,217 0,319 0,358 0,551 

Lille 0,350 Χαμηλή 0,377 0,326 0,390 0,364 0,252 0,405 0,291 0,492 

Lisbon 0,219 Πολύ χαμηλή 0,247 0,194 0,200 0,306 0,087 0,282 0,425 0,307 

Ljubljana 0,352 Χαμηλή 0,341 0,363 0,362 0,321 0,287 0,321 0,544 0,439 

London 0,336 Χαμηλή 0,252 0,448 0,234 0,271 0,556 0,251 0,480 0,487 

Luxembourg 0,528 Πολύ υψηλή 0,508 0,550 0,495 0,520 0,702 0,332 0,455 0,672 

Lyon 0,372 Μέτρια 0,392 0,354 0,474 0,324 0,319 0,314 0,300 0,575 

Madrid 0,588 Πολύ υψηλή 0,672 0,515 0,632 0,714 0,437 0,524 0,667 0,543 

Malaga 0,498 Πολύ υψηλή 0,551 0,450 0,554 0,547 0,367 0,532 0,545 0,475 

Malmo 0,509 Πολύ υψηλή 0,453 0,571 0,523 0,393 0,362 0,991 0,730 0,641 

Manchester 0,210 Πολύ χαμηλή 0,126 0,350 0,071 0,224 0,328 0,271 0,462 0,389 

Marseille 0,277 Πολύ χαμηλή 0,364 0,210 0,395 0,336 0,234 0,172 0,126 0,345 

Milan 0,355 Χαμηλή 0,404 0,312 0,398 0,411 0,214 0,419 0,296 0,523 

Montpellier 0,278 Πολύ χαμηλή 0,406 0,190 0,367 0,448 0,232 0,417 0,030 0,364 

Nice 0,398 Μέτρια 0,418 0,379 0,375 0,466 0,467 0,254 0,259 0,546 

Oslo 0,446 Υψηλή 0,305 0,652 0,413 0,225 0,577 0,595 0,698 0,849 

Palermo 0,277 Πολύ χαμηλή 0,473 0,163 0,430 0,519 0,206 0,138 0,166 0,118 

Paris 0,486 Πολύ υψηλή 0,527 0,448 0,593 0,467 0,550 0,295 0,294 0,685 

Plovdiv 0,279 Πολύ χαμηλή 0,378 0,206 0,357 0,401 0,310 0,099 0,255 0,151 

Poznan 0,369 Μέτρια 0,384 0,355 0,406 0,364 0,325 0,288 0,411 0,451 

Prague 0,487 Πολύ υψηλή 0,430 0,552 0,438 0,421 0,797 0,359 0,491 0,460 

Riga 0,329 Χαμηλή 0,355 0,305 0,436 0,289 0,236 0,340 0,283 0,494 

Rome 0,307 Χαμηλή 0,455 0,208 0,458 0,452 0,284 0,212 0,081 0,280 

Rotterdam 0,454 Υψηλή 0,387 0,532 0,369 0,406 0,423 0,649 0,555 0,662 

Seville 0,490 Πολύ υψηλή 0,547 0,440 0,457 0,654 0,336 0,597 0,678 0,360 

Sofia 0,296 Πολύ χαμηλή 0,351 0,249 0,379 0,326 0,351 0,167 0,296 0,158 

Stockholm 0,472 Υψηλή 0,421 0,530 0,489 0,362 0,367 0,645 0,672 0,718 

Strasbourg 0,434 Υψηλή 0,433 0,436 0,416 0,449 0,435 0,418 0,445 0,445 

Tallinn 0,472 Υψηλή 0,439 0,507 0,431 0,447 0,669 0,354 0,507 0,415 

Thessaloniki 0,344 Χαμηλή 0,433 0,273 0,579 0,324 0,342 0,255 0,143 0,356 

Toulouse 0,312 Χαμηλή 0,316 0,307 0,372 0,268 0,290 0,341 0,242 0,394 

Turin 0,392 Μέτρια 0,554 0,277 0,595 0,517 0,212 0,439 0,171 0,481 

Valencia 0,519 Πολύ υψηλή 0,614 0,439 0,587 0,641 0,271 0,591 0,667 0,561 

Vienna 0,550 Πολύ υψηλή 0,467 0,648 0,545 0,401 0,670 0,403 0,940 0,672 

Vilnius 0,335 Χαμηλή 0,345 0,325 0,355 0,335 0,356 0,265 0,411 0,262 

Warsaw 0,423 Μέτρια 0,400 0,448 0,424 0,377 0,515 0,279 0,420 0,582 

Wroclaw 0,426 Μέτρια 0,438 0,414 0,474 0,404 0,425 0,333 0,369 0,547 

Zagreb 0,296 Χαμηλή 0,307 0,285 0,367 0,257 0,254 0,176 0,387 0,431 

Zurich 0,541 Πολύ υψηλή 0,439 0,667 0,505 0,381 0,772 0,423 0,733 0,714 
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Πίνακας Γ.23 Συσχετισμός Pearson όλων των μεταβλητών και των επιπέδων του σύνθετου υποδείγματος μέτρησης της περπατησιμότητας (Σημείωση: Οι στατιστικά μη σημαντικές σχέσεις δεν εμφανίζονται) 



Αλέξανδρος Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας Διδακτορική Διατριβή 

 

499 

 

Πίνακας Γ.24 Συντελεστές συσχέτισης Pearson μεταξύ των υπό-πυλώνων και των μεταβλητών ανώτερων επιπέδων.  
Σημείωση: Με πράσινο φόντο απεικονίζονται τα σχετιζόμενα επίπεδα ομαδοποίησης. Με έντονη γραμματοσειρά φαίνονται οι υψηλές (r>0.7) και στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις, ενώ με γκρι γραμματοσειρά είναι οι πολύ 

χαμηλές και ασθενείς συσχετίσεις (r<0.3). 

    

Σύνθετος Δείκτης Συνθετικός Υπό-Δείκτης Πυλώνες Συνθετικός Υπό-Δείκτης Πυλώνες 

  Υπό-Πυλώνες 
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ACC-DAILY-C-15  0,655** 0,759** 0,868** 0,521** 0,321* 0,290* 0,335** 0,053 0,296* 

ACC-FREE-C-15  0,491** 0,612** 0,779** 0,348** 0,196 0,185 0,227 0,010 0,200 

PROX-DAILY-C-15 0,545** 0,808** 0,768** 0,715** 0,141 0,157 0,083 -0,011 0,225 

PROX-FREE-C-15 0,648** 0,534** 0,629** 0,352** 0,513** 0,436** 0,457** ,235 0,431** 

ACC-DAILY-CZ-15  0,518** 0,759** 0,579** 0,782** 0,107 0,108 0,120 0,052 -0,011 

ACC-FREE-CZ-15  0,518** 0,699** 0,516** 0,741** 0,161 0,204 0,082 0,101 0,037 

PROX-DAILY-CZ-15 0,386** 0,670** 0,418** 0,807** 0,040 -0,062 0,195 -0,051 0,094 

PROX-FREE-CZ-15 0,654** 0,603** 0,488** 0,608** 0,474** 0,327* 0,403** 0,290* 0,482** 

W
a
lk

-M
O

B
 

PT_FREQ 0,437** 0,336** 0,400** 0,226 0,375** 0,648** -0,024 0,173 0,253 

PT_ACCESS 0,488** 0,303* 0,390** 0,167 0,481** 0,640** 0,116 0,317* 0,268* 

PT_SATISF 0,309* -0,154 -0,110 -0,177 0,620** 0,608** 0,227 0,483** 0,430** 

PT_AFFORD 0,455** 0,289* 0,258* 0,266* 0,448** 0,671** 0,127 0,177 0,264* 

BIKELANES 0,424** 0,119 0,171 0,045 0,547** 0,166 0,778** 0,417** 0,492** 

PED_STR 0,678** 0,418** 0,462** 0,315* 0,690** 0,309* 0,845** 0,533** 0,618** 

CONGESTION 0,476** 0,289* 0,221 0,314* 0,497** 0,006 0,850** 0,462** 0,416** 

SAF_CITY 0,481** 0,077 0,046 0,077 0,640** 0,493** 0,264* 0,799** 0,393** 

SAF_ACCIDENTS 0,449** 0,096 0,080 0,105 0,642** 0,209 0,638** 0,777** 0,560** 

CROSSINGS 0,520** 0,311* 0,325* 0,241 0,497** 0,284* 0,282* 0,311* 0,766** 

SIDEWALKS 0,669** 0,346** 0,405** 0,232 0,724** 0,388** 0,595** 0,536** 0,896** 

STR_FURNITURE 0,656** 0,337** 0,415** 0,205 0,723** 0,369** 0,568** 0,573** 0,864** 

ACTIVE_USES 0,743** 0,501** 0,549** 0,365** 0,706** 0,527** 0,431** 0,471** 0,816** 

AESTHETICS 0,363** -0,089 -0,059 -0,097 0,666** 0,385** 0,550** 0,518** 0,720** 

**p-value<0.01, *p-value<0.05 
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Πίνακας Γ.25 Συντελεστές συσχέτισης Pearson μεταξύ των απλών δεικτών του METRO-15 και μεταβλητών ανώτερων επιπέδων.  
Σημείωση: Με πράσινο φόντο απεικονίζονται τα σχετιζόμενα επίπεδα ομαδοποίησης. Με έντονη γραμματοσειρά φαίνονται οι υψηλές (r>0.7) και στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις, ενώ με γκρι γραμματοσειρά είναι οι πολύ 

χαμηλές και ασθενείς συσχετίσεις (r<0.3). 

  

Δείκτες Σύνθετος Δείκτης Συνθετικός Υπό-Δείκτης Πυλώνας Υπό-Πυλώνες 

ΣΔΠ METRO-15 CITY-15 ACC-DAILY-C-15 ACC-FREE-C-15 PROX-DAILY-C-15 PROX-FREE-C-15 

C
IT

Y
-1

5
 

A-D-C-POP-15 0,656** 0,754** 0,845** 0,980** 0,793** 0,475** 0,417** 

A-D-C-FOOD-15 0,621** 0,726** 0,837** 0,959** 0,763** 0,476** 0,439** 

Α-D-C-SCHOOL-15 0,636** 0,736** 0,855** 0,983** 0,800** 0,500** 0,402** 

A-F-C-REST-15 0,474** 0,623** 0,766** 0,829** 0,856** 0,386** 0,324* 

A-F-C-REC-15 0,267* 0,428** 0,599** 0,589** 0,864** 0,2 0,21 

Α-F-C-GREEN-15 0,502** 0,509** 0,604** 0,640** 0,744** 0,311* 0,17 

P-D-C-POP-15 0,418** 0,688** 0,677** 0,475** 0,390** 0,858** 0,19 

P-D-C-FOOD-15 0,465** 0,697** 0,613** 0,318* 0,18 0,844** 0,378** 

P-D-C-SCHOOL-15 0,492** 0,662** 0,657** 0,467** 0,313* 0,833** 0,259* 

P-F-C-REST-15 0,429** 0,592** 0,674** 0,479** 0,385** 0,526** 0,675** 

P-F-C-REC-15 0,633** 0,758** 0,667** 0,403** 0,24 0,783** 0,513** 

P-F-C-GREEN-15 0,301* -0,027 0,11 0,09 0,01 -0,285 0,700** 

 Δείκτες ΣΔΠ METRO-15 CoZo-15 ACC-DAILY-CZ-15 ACC-FREE-CZ-15 PROX-DAILY-CZ-15 PROX-FREE-CZ-15 

C
o

Z
o

-1
5
 

A-D-CΖ-POP-15 0,502** 0,745** 0,770** 0,984** 0,806** 0,410** 0,22 

A-D-CΖ-FOOD-15 0,582** 0,775** 0,810** 0,961** 0,748** 0,471** 0,345** 

A-D-CΖ- SCHOOL -15 0,429** 0,697** 0,705** 0,975** 0,798** 0,317* 0,16 

A-F-CΖ- REST-15 0,501** 0,729** 0,779** 0,892** 0,852** 0,408** 0,271* 

A-F-CΖ- REC-15 0,343** 0,576** 0,590** 0,767** 0,774** 0,2 0,16 

A-F-CΖ- GREEN-15 0,414** 0,452** 0,490** 0,420** 0,774** 0,276* -0,03 

P-D-CΖ-POP-15 0,298* 0,551** 0,716** 0,357** 0,333* 0,899** 0,343** 

P-D-CΖ-FOOD-15 0,362** 0,622** 0,747** 0,370** 0,25 0,914** 0,513** 

P-D-CΖ- SCHOOL -15 0,375** 0,639** 0,743** 0,388** 0,377** 0,924** 0,322* 

P-F-CΖ- REST -15 0,314* 0,402** 0,453** 0,325* 0,266* 0,24 0,555** 

P-F-CΖ- REC-15 0,491** 0,617** 0,734** 0,326* 0,287* 0,789** 0,638** 

P-F-CΖ- GREEN-15 0,328* 0,078 -0,06 -0,11 -0,23 -0,292 0,583** 

**p-value<0.01, *p-value<0.05 
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Πίνακας Γ.26 Συντελεστές συσχέτισης Pearson μεταξύ των απλών δεικτών του Walk-MOB και μεταβλητών ανώτερων ιεραρχικά επιπέδων.  
Σημείωση: Με πράσινο φόντο απεικονίζονται τα σχετιζόμενα επίπεδα ομαδοποίησης. Με έντονη γραμματοσειρά φαίνονται οι υψηλές (r>0.7) και στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις, ενώ με γκρι γραμματοσειρά είναι οι πολύ 

χαμηλές και ασθενείς συσχετίσεις (r<0.3). 

  

Δείκτες Σύνθετος Δείκτης Συνθετικός Υπό-

Δείκτης 

Πυλώνας Υπό-Πυλώνες 

ΣΔΠ Walk-MOB TRANSIT PT_FREQ PT_ACCESS PT_SATISF PT_AFFORD 
 

T
R

A
N

S
IT

 TRIPS-WEEK 0,445** 0,381** 0,664** 0,971** 0,404** 0,093 0,249   

TRIPS-WEEKEND 0,408** 0,351** 0,600** 0,976** 0,502** -0,056 0,194  

PT_ACCESS 0,488** 0,481** 0,640** 0,468** 1 0,217 0,203  

PT_SATISF 0,309* 0,620** 0,608** 0,015 0,217 1 0,216  

PT_AFFORD 0,455** 0,448** 0,671** 0,226 0,203 0,216 1  

 Δείκτες ΣΔΠ Walk-MOB SAFETY SAF_ACCIDENTS SAFE_CITY       

S
A

F
E

T
Y

 

SAF_ACCIDENTS 0,449** 0,642** 0,777** 1 0,242       

SAF_TRANSIT 0,487** 0,727** 0,888** 0,504** 0,887**    

SAF_URBAN 0,351** 0,375** 0,491** -0,109 0,861**       

 Δείκτες ΣΔΠ Walk-MOB PLEASURE BIKELANES PED_STR CONGESTION     

P
L

E
A

S
U

R
E

 

BIKELANES 0,424** 0,547** 0,778** 1 0,512** 0,417**     

CC_PED_STR 0,648** 0,625** 0,680** 0,390** 0,897** 0,463**   

COZO_PED_STR 0,570** 0,614** 0,837** 0,529** 0,899** 0,679**   

CONGESTION 0,476** 0,497** 0,850** 0,417** 0,636** 1     

 Δείκτες ΣΔΠ Walk-MOB COMFORT CROSSINGS SIDEWALKS STR_FURNITURE ACTIVE_USES AESTHETICS 

C
O

M
F

O
R

T
 

C11 0,300* 0,350** 0,613** 0,786** 0,450** 0,551** 0,462** 0,262* 

C12 0,558** 0,694** 0,817** 0,786** 0,767** 0,581** 0,564** 0,623** 

C13 0,416** 0,244 0,508** 0,878** 0,443** 0,354** 0,423** 0,072 

S9 0,468** 0,440** 0,666** 0,554** 0,842** 0,564** 0,503** 0,369** 

S10 0,707** 0,773** 0,870** 0,598** 0,890** 0,708** 0,730** 0,649** 

S13 0,513** 0,633** 0,736** 0,516** 0,794** 0,627** 0,578** 0,524** 

S4 0,614** 0,731** 0,764** 0,416** 0,635** 0,889** 0,786** 0,403** 

S5 0,565** 0,574** 0,787** 0,615** 0,706** 0,906** 0,633** 0,380** 

S1 0,679** 0,479** 0,650** 0,540** 0,655** 0,627** 0,767** 0,191 

S2 0,560** 0,662** 0,689** 0,428** 0,537** 0,664** 0,868** 0,348** 

S6 0,519** 0,713** 0,780** 0,451** 0,696** 0,568** 0,447** 0,884** 

S7 0,147 0,487** 0,519** 0,195 0,398** 0,226 0,171 0,903** 

**p-value<0.01, *p-value<0.05 
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Πίνακας Γ.27 Τελικές θέσεις κατάταξης με επίπεδο εμπιστοσύνης 90% 

Σύνθετος Δείκτης Περπατησιμότητας 

Μητροπολιτική 

Περιοχή 

  ΣΔΠ 

(%) 

  Θέση ιεράρχησης 

(Σενάριο αναφοράς) 

Rs Εύρος θέσεων 

(CI 90%) 
 

Μητροπολιτική 

Περιοχή 

  ΣΔΠ 

(%) 

  Θέση ιεράρχησης 

(Σενάριο αναφοράς) 

Rs Εύρος θέσεων 

(CI 90%) 

Barcelona   59,81%  1 0,766 [1-4]  Bordeaux   38,41%  31 0,985 [29-31] 

Bilbao   59,14%  2 1,300 [2-5]  Lyon   37,22%  32 3,065 [32-40] 

Madrid   58,84%  3 0,786 [1-3]  Poznan   36,91%  33 5,002 [33-43] 

Vienna   55,03%  4 0,929 [4-6]  Bratislava   36,57%  34 0,999 [32-35] 

Zurich   54,09%  5 0,960 [1-5]  Bologna   36,44%  35 2,257 [31-35] 

Luxembourg   52,82%  6 1,454 [3-7]  Milan   35,54%  36 1,462 [33-37] 

Valencia   51,89%  7 1,789 [6-12]  Ljubljana   35,20%  37 1,803 [34-40] 

Malmo   50,88%  8 0,668 [7-8]  Lille   35,04%  38 1,897 [35-41] 

Malaga   49,80%  9 1,918 [9-13]  Cracow   34,55%  39 0,542 [38-40] 

Seville   49,04%  10 5,390 [9-22]  Thessaloniki   34,38%  40 3,387 [36-46] 

Prague   48,72%  11 1,159 [9-12]  London   33,60%  41 2,707 [35-42] 

Paris   48,56%  12 0,845 [11-13]  Vilnius   33,48%  42 2,096 [37-44] 

Amsterdam   48,31%  13 2,636 [8-15]  Riga   32,90%  43 1,848 [39-43] 

Stockholm   47,23%  14 0,631 [14-15]  Glasgow   31,47%  44 1,634 [43-47] 

Tallinn   47,16%  15 1,531 [13-17]  Toulouse   31,15%  45 2,648 [45-51] 

Copenhagen   45,96%  16 1,915 [11-18]  Rome   30,75%  46 2,669 [41-46] 

Rotterdam   45,38%  17 1,313 [16-21]  Zagreb   29,63%  47 1,990 [45-51] 

Gothenburg   45,25%  18 2,473 [17-23]  Sofia   29,59%  48 2,322 [47-53] 

Brno   45,12%  19 3,793 [18-25]  Plovdiv   27,91%  49 3,483 [49-54] 

Oslo   44,57%  20 3,870 [13-22]  Montpellier   27,75%  50 2,621 [45-53] 

Antwerp   44,00%  21 1,372 [18-23]  Palermo   27,74%  51 3,199 [46-52] 

Brussels   43,91%  22 3,002 [17-22]  Marseille   27,66%  52 1,742 [48-54] 

Strasbourg   43,41%  23 1,699 [19-25]  Athens   25,92%  53 1,231 [50-54] 

Bari   43,10%  24 5,637 [20-37]  Bucharest   25,12%  54 2,914 [48-54] 

Florence   42,87%  25 1,982 [24-29]  Leeds   22,12%  55 1,945 [55-58] 

Wroclaw   42,58%  26 0,858 [24-27]  Lisbon   21,91%  56 0,749 [55-57] 

Warsaw   42,33%  27 2,751 [21-27]  Dublin   21,65%  57 0,599 [56-58] 

Nice   39,82%  28 1,547 [28-31]  Manchester   21,03%  58 1,894 [55-58] 

Turin   39,18%  29 2,619 [24-30]  Birmingham   15,87%  59 0,000 [59-59] 

Budapest   39,16%   30 1,703 [26-30]                 
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