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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΕ1)
2. Εισαγωγή
1.1. Ονομασία και αντικείμενο έργου
Το έργο αφορά στη μελέτη για την αξιολόγηση και τις προοπτικές του Παρατηρητηρίου. Πιο
συγκεκριμένα επιδιώκεται ο προσδιορισμός του τρόπου αποτίμησης της πορείας υλοποίησης
και του περιεχομένου των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου τόσο ως προς την
αποτελεσματικότητα των πόρων που διαθέτει όσο και ως προς την αξιοποίησή του στην
προώθηση της εδαφικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης στον ευρύτερο γεωγραφικό
χώρο κατά μήκος του οδικού άξονα και των καθέτων αξόνων. Επιπλέον εξετάζονται οι
προοπτικές του Παρατηρητηρίου μέσα στο μεταβαλλόμενο θεσμικό και οικονομικό
περιβάλλον της προσπάθειας προσαρμογής και εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση
με βασικό προσανατολισμό την εξασφάλιση της μελλοντικής του βιωσιμότητας.
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2. Απολογιστική έκθεση
Το παρόν κείμενο αφορά στην απολογιστική έκθεση του πρώτου πακέτου εργασίας.
Ειδικότερα περιγράφονται τα βήματα και ενέργειες ολοκλήρωσης του ΠΕ1 το οποίο
καταλήγει σε Τεχνική Έκθεση για τον απολογισμό των δράσεων του Παρατηρητηρίου και το
μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης. Η εργασία συστηματοποιήθηκε βάσει των ακόλουθων
ενεργειών:
•

Διερεύνηση ιστότοπου. Αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά βήματα για τη διαπίστωση
του περιεχομένου και των δράσεων του συστήματος του Παρατηρητηρίου.
Πραγματοποιήθηκε λεπτομερής καταγραφή των εργασιών που πραγματοποιεί καθώς
και του υλικού (εκθέσεις, μελέτες, αναφορές) που συστηματοποιεί και αφορά τόσο
στα παραγόμενα προϊόντα όσο και ενέργειες διάχυσης. Με την καταγραφή υπήρξε
ομαδοποίηση και διάκριση σε θεματικές ενότητες, βάσει των οποίων, ολοκληρώθηκε
ένα αρχικό κείμενο απολογισμού.

•

Με αυτά τα δεδομένα της καταρχήν καταγραφής των πηγών του ιστότοπου,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση και διαβούλευση με τον Τμηματάρχη του
Παρατηρητηρίου ώστε α) να διαπιστωθεί ο βαθμός κατανόησης από πλευράς της
μελετητικής ομάδας του συνόλου των δράσεων, β) να υπάρξουν παρεμβάσεις από
πλευράς Παρατηρητηρίου για πιθανές ελλείψεις καθώς και του τρόπου λήψης των
επιπρόσθετων αναγκαίων στοιχείων και γ) να τεθούν σε συζήτηση οι άξονες γύρω
από τους οποίους θα δομηθεί η μεθοδολογία αποτίμησης και αξιολόγησης των
δράσεων και των προοπτικών.

•

Σε αυτή την προοπτική συζητήθηκε ο κατάλογος των πιθανών αποδεκτών του
εσωτερικού ερωτηματολογίου, βάσει του βαθμού συμβολής των εμπλεκομένων στη
διαχρονική εξέλιξη του Παρατηρητηρίου και στην ενίσχυση της παραγωγικής του
λειτουργίας. Επίσης διαμορφώθηκε ένας πρώτος κατάλογος των πιθανών αποδεκτών
του εξωτερικού ερωτηματολογίου.

•

Επιπρόσθετα, συντάχθηκαν το εσωτερικό και εξωτερικό ερωτηματολόγιο τα οποία
εμπλουτίστηκαν στην πορεία σε συνεννόηση με τον Τμηματάρχη του
Παρατηρητηρίου.

•

Με αυτά τα δεδομένα, η ομάδα μελέτης προχώρησε σε επιλογή και εξειδίκευση των
μεθοδολογιών αξιολόγησης βάσει των εμπειρικών εργαλείων Delphi, Focus group
και Benchmarking. Η οριστικοποίηση των σχετικών προσεγγίσεων αποτελεί μέρος
της Τεχνικής Έκθεσης του παραδοτέου.

•

Το σύνολο των ανωτέρω συνιστωσών: επιλογή μεθοδολογία, αποτίμηση δράσεων,
εμπειρικά εργαλεία αξιολόγησης, διαμόρφωση ερωτηματολογίων και κατάλογος
αποδεκτών ερωτηματολογίων, διαμορφώνει το παραδοτέο του ΠΕ1, όπως
αναφέρεται στην Έκθεση Μεθοδολογίας και στο Χρονοδιάγραμμα εξέλιξης του
έργου.

•

Επισημαίνεται ότι πέρα από τις τρεις συναντήσεις της ομάδας μελέτης με τον
Τμηματάρχη και τη Σύμβουλο του Παρατηρητηρίου, υπήρξε συχνή τηλεφωνική
επαφή για την αποσαφήνιση ειδικότερων ζητημάτων σε σχέση με το διαθέσιμο υλικό
και στόχο την ομαλή διεκπεραίωση του παραδοτέου.
Για την ομάδα μελέτης
Μουτσιάκης Ευθύμιος
Κοινός εκπρόσωπος
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΕ1)
I.

Εισαγωγή

Ι.1. Ονομασία και αντικείμενο έργου
Το έργο αφορά στη μελέτη για την αξιολόγηση και τις προοπτικές του Παρατηρητηρίου. Πιο
συγκεκριμένα επιδιώκεται ο προσδιορισμός του τρόπου αποτίμησης της πορείας υλοποίησης
και του περιεχομένου των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου τόσο ως προς την
αποτελεσματικότητα των πόρων που διαθέτει όσο και ως προς την αξιοποίησή του στην
προώθηση της εδαφικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης στον ευρύτερο γεωγραφικό
χώρο κατά μήκος του οδικού άξονα και των καθέτων αξόνων. Επιπλέον εξετάζονται οι
προοπτικές του Παρατηρητηρίου μέσα στο μεταβαλλόμενο θεσμικό και οικονομικό
περιβάλλον της προσπάθειας προσαρμογής και εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση
με βασικό προσανατολισμό την εξασφάλιση της μελλοντικής του βιωσιμότητας.

Ι.2. Ονόματα και διεύθυνση αρμοδίων
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Ι.3. Περιεχόμενο έκθεσης
Το παρόν κείμενο αφορά στο παραδοτέο του πρώτου πακέτου εργασίας. Στο πρώτο πακέτο
εργασίας (ΠΕ1) πραγματοποιείται ο απολογισμός των δράσεων του Παρατηρητηρίου και η
ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης.
Το μεθοδολογικό πλαίσιο θέτει καταρχήν τα επίπεδα εστίασης (εσωτερική - εξωτερική
αξιολόγηση) και διαμορφώνει τα κατάλληλα εργαλεία ποσοτικής και ποιοτικής αποτίμησης
και ανάλυσης της δραστηριότητας, αποτελεσματικότητας και αξιοποίησης του
Παρατηρητηρίου. Διαμορφώνει στη συνέχεια το περίγραμμα των στόχων, οι οποίοι
σχετίζονται αφενός με λειτουργικά ζητήματα της οδού και αφετέρου με τις επιπτώσεις στο
χωρικό σχεδιασμό και σε ζητήματα εδαφικής συνοχής των εγγύς και ευρύτερων ζωνών
επιρροής. Επίσης προδιαγράφει τα κριτήρια για την εκτίμηση των προοπτικών αλλά και τον
προσανατολισμό των προτάσεων. Προτείνει τέλος ένα πλαίσιο και μια αλληλουχία
μεθοδολογικών βημάτων, αναλυτικών προσεγγίσεων και κριτηρίων για την οργάνωση και
συστηματοποίησης της αξιολογικής διαδικασίας.
Κεντρική συνιστώσα της μεθοδολογίας αξιολόγησης αποτελεί η καταγραφή και αποτίμηση
των δράσεων του Παρατηρητηρίου ανά βασικές θεματικές κατευθύνσεις. Αυτές εστιάζουν σε
ζητήματα παραγωγής και συστηματοποίησης της πληροφορίας βάσει της ανάπτυξης του
συστήματος δεικτών, σε παραγωγή εκθέσεων, στην ανάθεση και διαχείριση μελετών και
προγραμμάτων και σε δράσεις διάχυσης - επικοινωνίας και δικτύωσης. Πέρα ωστόσο από την
θεματική κατηγοριοποίηση των δράσεων, σημαντικό στοιχείο της αξιολόγησης αποτελεί η
σχέση των προβλεπόμενων από τα Προγράμματα Δράσης και των υλοποιηθέντων δράσεων
όπως αυτά παρουσιάζονται στις απολογιστικές εκθέσεις. Επίσης σημαντικό στοιχείο της
αξιολόγησης είναι καταγραφή της τρέχουσας διοικητικής οργάνωσης και ένταξης στη δομή
της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. Τέλος, τμήμα του εμπειρικού σκέλους της μελέτης αποτελεί η
σύνθεση των ερωτηματολογίων, η διαπίστωση των αποδεκτών και η ανάπτυξη των
εργαλείων Delphi, Focus group και Benchmarking.
Οι ανωτέρω δυο βασικές ενότητες της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης, συνθέτουν το παραδοτέο
του αυτού πακέτου εργασίας και περιγράφονται ακολούθως.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α:
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α.1. Συνοπτική ιστορική αναδρομή
Το Παρατηρητήριο υπήρξε το αποτέλεσμα πρωτοβουλίας που ανέλαβε η ‘ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
ΑΕ’ κατά την περίοδο 1999-2002 με την ενθάρρυνση και συγχρηματοδότηση της ΓΔ
Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. To Παρατηρητήριο έχει θέσει ως βασικό στόχο την
υποστήριξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης της Εγνατίας Οδού, την παροχή πληροφόρησης
και τη σύνταξη εκθέσεων προκειμένου να τροφοδοτήσει με συγκεκριμένα και έγκυρα
δεδομένα και αναλύσεις τη λήψη αποφάσεων από τους εμπλεκόμενους δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς και να ενισχύσει τη συνέργια των αναπτυξιακών πολιτικών σε όλα τα
επίπεδα.
Πρόκειται για το μοναδικό ολοκληρωμένο και μόνιμο παρατηρητήριο οδικών μεταφορών
στην Ελλάδα το οποίο εκπονεί και αναθέτει μελέτες με αντικείμενα όπως η μεθοριακή κίνηση,
η διατροπικότητα, η προσπελασιμότητα, η οικιστική ανάπτυξη, η μεταβολή των χρήσεων και
της αξίας γης και οι επιδράσεις στην πολυκεντρικότητα.
Ο απολογισμός των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου περιλαμβάνει τη διαχρονική
εξέλιξη και την κατηγοριοποίηση τους έτσι ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση τους σε
σχέση αφενός με την επίτευξη των ενδογενών επιχειρησιακών στόχων και αφετέρου με τη
συμβολή του στις επιδιώξεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών.

Α.2. Πλαίσιο αξιολόγησης
Η αξιολόγηση γίνεται τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα των πόρων που διαθέτει το
Παρατηρητήριο όσο και ως προς την αξιοποίησή του στην προώθηση της εδαφικής συνοχής
και της βιώσιμης ανάπτυξης στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο κατά μήκος του οδικού άξονα
και των καθέτων αξόνων.
Επιπλέον θα εξετάζονται οι προοπτικές του παρατηρητηρίου μέσα στο μεταβαλλόμενο
θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον της προσπάθειας προσαρμογής και εξόδου της χώρας
από την οικονομική κρίση με βασικό προσανατολισμό την πιστοποίηση του Παρατηρητηρίου
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την εξασφάλιση της μελλοντικής οικονομικής του
βιωσιμότητας.
Το μεθοδολογικό πλαίσιο διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα:
(ι) την εσωτερική αξιολόγηση που στοχεύει στη διαχρονική αξιολόγηση της πορείας
υλοποίησης των στόχων του Παρατηρητηρίου ως προς την καταλληλότητα και
αποτελεσματικότητα των πόρων που διαθέτει και
(ιι) την εξωτερική αξιολόγηση η οποία εστιάζει στην αποτίμηση της επιρροής και
αξιοποίησης του Παρατηρητηρίου ως προς τη διαμόρφωση και προώθηση αναπτυξιακών
πολιτικών που ενισχύουν την εδαφική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Αντίστοιχα διαμορφώνονται και τα κατάλληλα εργαλεία ποσοτικής και ποιοτικής αποτίμησης
και ανάλυσης της δραστηριότητας, αποτελεσματικότητας και αξιοποίησης του
Παρατηρητηρίου.
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Α.3. Προσδιορισμός των αρχικών στόχων
Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου θα προκύψει από την επεξεργασία των
στοιχείων και τη σύνθεση των αποτελεσμάτων σε τρία χωρικά επίπεδα αναφοράς: α)
Σύστημα Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες, β) περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και γ) ΝΑ
Ευρώπη (Βαλκάνια) και ευρωπαϊκά δίκτυα. Στο πρώτο επίπεδο αναφοράς θα εξεταστεί ο
βαθμός συνέργιας και αποδοτικότητας για την ολοκληρωμένη διαχείριση του οδικού άξονα.
Σε περιφερειακό (με επίκεντρο τις περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας) και εθνικό επίπεδο,
θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Παρατηρητηρίου στην τεκμηρίωση του
αναπτυξιακού σχεδιασμού και την εδαφική συνοχή και θα εξεταστεί αν η συμβολή του
Παρατηρητηρίου οδήγησε στην εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων από την πλευρά των
εμπλεκόμενων φορέων. Τέλος στο επίπεδο της ΝΑ Ευρώπης και ευρωπαϊκών δικτύων, θα
γίνει αξιολόγηση της συμβολής του ως προς τη διεύρυνση της εδαφικής βάσης αναφοράς για
την αποτίμηση της συμβολής του Παρατηρητηρίου στη διαχρονική προώθηση πολιτικών που
προωθούν την εδαφική συνοχή, την κοινωνική και οικονομική σύγκλιση και τη βιώσιμη
ανάπτυξη.
Οι προοπτικές του Παρατηρητηρίου θα διατυπωθούν με συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων
της ολοκληρωμένης αξιολόγησης αλλά και των κρίσιμων συνιστωσών του ευρύτερου
κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση και το
ενδεχόμενο παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου σε ιδιώτες. Τα βασικά κριτήρια κατά τον
καθορισμό των προοπτικών ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου είναι:
•

Η άμεση αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων και η διασφάλιση έναντι των
μελλοντικών απειλών με τρόπο ώστε να ενδυναμωθούν τα πλεονεκτήματα και να
αξιοποιηθούν οι διαφαινόμενες ευκαιρίες, με βάση την αξιοποίηση και τον
μεθοδολογικό μετασχηματισμό της διάγνωσης SWOT σε πλαίσιο επιλογής
στρατηγικών προτεραιοτήτων

•

Η συμβατότητα με τις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές και
προτεραιότητες αναπτυξιακού σχεδιασμού

•

Η δυνατότητα πλήρους πιστοποίησης με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές (ISO)

•

Η δυνατότητα ανταγωνιστικής παραγωγής και διάθεσης τυποποιημένων ή/και
εξειδικευμένων στοιχείων και αναλύσεων, μεταφοράς τεχνογνωσίας και η
εξασφάλισης οικονομικής βιωσιμότητας

Η μελέτη θα διαμορφώσει προτάσεις σε δύο στάδια: α) Το στάδιο άμεσης εφαρμογής και β)
το στάδιο διαρκούς αναβάθμισης. Στο στάδιο άμεσης εφαρμογής, μπορούν να αξιοποιηθούν
οι κατευθύνσεις του Προγράμματος Δράσης 2011 - 2015 ώστε να προσεγγιστούν
κατευθύνσεις αναφορικά με την εξειδίκευση και τη διεύρυνση της δράσης του
Παρατηρητηρίου. Στο στάδιο αυτό θα ληφθούν υπόψη τα αντικείμενα των μελετών που
ολοκληρώθηκαν το 2009 καθώς και τα νέα αντικείμενα μελέτης για την περίοδο 2011 - 2015.
Στο στάδιο διαρκούς αναβάθμισης θα αναπτυχθεί μία σειρά διαχρονικών προτεραιοτήτων για
τη μακροχρόνια ενίσχυση και την δημιουργία μηχανισμού για τη συνεχή αξιολόγηση του
Παρατηρητηρίου. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού θα στηριχθεί από την ήδη υπάρχουσα
Επιτροπή Παρατηρητηρίου και θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύστασης κατά περίπτωση
μιας επιστημονικής υπό-επιτροπής που θα γνωμοδοτεί επί των διαφόρων μελετών που
αναθέτει το Παρατηρητήριο. Κοινός στόχος των δύο σταδίων είναι η συνεχής και δυναμική
βελτίωση των υπηρεσιών, της συνολικής συμβολής και της σταδιακής αυτοδυναμίας του
Παρατηρητηρίου.
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Α.4. Αξιολόγηση και προοπτικές
Α.4.1. Σκοπός και συνιστώσες
Η Εγνατία οδός σχεδιάστηκε για να αποτελέσει το βασικό σημείο αναφοράς για τη σταδιακή
διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού άξονα στον βορειοελλαδικό χώρο. Επομένως, οι χωρικές
επιδράσεις του έργου πρέπει εν τέλει να εκτιμηθούν σε σχέση με τη συμβολή του άξονα στη
σύγκλιση του βορειοελλαδικού χώρου με τα μέσα επίπεδα της Ευρώπης, στη μείωση των
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών και
των αστικών κέντρων τους και στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων στους φυσικούς
πόρους και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Η εκτίμηση των χωρικών επιπτώσεων των μεταφορικών υποδομών θα πρέπει να στηρίζεται
σε ένα σύστημα αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών για τις αλλαγές στα αναπτυξιακά
δεδομένα των περιφερειών, το σύστημα των οικισμών, τις χρήσεις γης και το περιβάλλον με
βάση δείκτες που αναφέρονται σε μετρήσιμα μεγέθη τα οποία να δίνουν ένα μέτρο της
κατάστασης των αναπτυξιακών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των
διαφόρων χωρικών επιπέδων.
Ειδικότερα, το Παρατηρητήριο με τις επιμέρους συνιστώσες του – την κοινωνικοοικονομική, την περιβαλλοντική και την παρακολούθηση της λειτουργίας του
αυτοκινητοδρόμου - θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην απαίτηση της αξιοποίησης των
ευκαιριών και της αποφυγής των κινδύνων έτσι ώστε να αυξηθούν τα θετικά
πολλαπλασιαστικά οφέλη από την κοινή προσπάθεια για την προώθηση ενός προτύπου
βιώσιμης ανάπτυξης.

Α.4.2. Οργανωτική δομή
H λειτουργία του Παρατηρητηρίου έχει διαφορετικό βαθμό επιρροής και συνεργασίας με
πολλούς και διαφορετικούς εταίρους σε διαφορετικά επίπεδα διοίκησης, αποφάσεων και
κοινωνικής συμμετοχής. Προκειμένου να μη μετασχηματιστεί σε ένα αποκλειστικά
τεχνοκρατικό εργαλείο που συλλέγει και επεξεργάζεται μια συνεχή ροή δεδομένων θα πρέπει
να προβλεφθούν διαδικασίες που θα ενιχύουν τη συμβολή του στην προώθηση της βιώσιμης
ανάπτυξης με την παροχή ακριβούς, έγκυρης και επικαιροποιημένης πληροφορίας για βασικά
μεγέθη και δείκτες.
Για την επιδίωξη αυτών των στόχων η μελέτη θα εξετάσει ρόλο που μπορεί να αναλάβει η
ήδη υπάρχουσα Επιτροπή Παρατηρητηρίου, στη διασύνδεση του Παρατηρητηρίου με τους
βασικούς εμπλεκόμενους και ωφελούμενους φορείς που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από
τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού. Στις προτάσεις της μελέτης περιλαμβάνεται επίσης η
εξέταση εναλλακτικών σεναρίων σε σχέση και με τις προοπτικές παραχώρησης του
αυτοκινητοδρόμου σε ιδιώτες (μαζί με τρεις κάθετους άξονες). Στην παρούσα φάση το
ισχυρό σενάριο είναι το ισχύον οργανικό σενάριο με το Παρατηρητήριο ενταγμένο στην
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ. Η ισχύς αυτού του σεναρίου θα συγκριθεί στην τελική φάση της
μελέτης αξιολόγησης με εναλλακτικά. Σε κάθε περίπτωση θα διερευνηθεί το κόστος, το
όφελος και η διακινδύνευση από την πλευρά της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ως προς τα
διαφορετικά σενάρια που θα εξεταστούν.
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Α.4.3. Μεταφορά τεχνογνωσίας και προϊόντα
Η αξιοποίηση της εμπειρίας του Παρατηρητηρίου μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερη
δραστηριότητα με δυο τρόπους: μεταφορά της τεχνογνωσίας του Παρατηρητηρίου ως
συνολικού προϊόντος ή επέκταση της δραστηριότητας του σε άλλους οδικούς άξονες. Μέρος
της διαδικασίας είναι η παροχή πακέτου συνεχούς τεχνογνωστικής υποστήριξης. Παράλληλα
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του ίδιου του Παρατηρητηρίου μπορούν να τυποποιηθούν και
να κοστολογηθούν έτσι ώστε να εκτιμηθεί η παραγόμενη προστιθέμενη αξία και η
προκύπτουσα κοινωνική ωφέλεια προκειμένου να τεκμηριωθεί η ανταποδοτικότητα της
χρηματοδότησης και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του.

Α.4.4. Βιωσιμότητα και πιστοποίηση
Η πιστοποίηση αναφέρεται στη χρήση αντικειμενικών δεδομένων για τη διαβεβαίωση ότι
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά. Μπορεί να αναφέρεται στην πιστοποίηση
είτε του σχεδιασμού είτε της διαδικασίας παραγωγής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Η δεύτερη
περίπτωση αφορά ιδιαίτερα προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι απολύτως τυποποιημένα ή
μετρήσιμα πριν από τη χρήση τους.

Α.5. Μεθοδολογική προσέγγιση
Η μεθοδολογική προσέγγιση μπορεί να αναλυθεί σε 4 διαδοχικά βήματα που αντιστοιχούν
στα βασικά πακέτα εργασίας.
1. Το πρώτο βήμα αναφέρεται στην ανασκόπηση και κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων
του Παρατηρητηρίου με δεδομένα που θα αναζητηθούν στον ιστότοπο και στο αρχείο του.
Παράλληλα, γίνεται ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης και προετοιμασία
των ερωτηματολογίων και των λοιπών προϋποθέσεων διεξαγωγής της εμπειρικής έρευνας.
2. Το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή των ερωτηματολογίων και της μεθόδου
Delphi, τις συναντήσεις τύπου focus group, την ανάλυση SWOT και τη συγκριτική
αξιολόγηση (benchmarking). Τα αποτελέσματα συνδυάζονται με κριτήρια που αναφέρονται
στις εξωτερικές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και στους ειδικούς στόχους του
Παρατηρητηρίου με στόχο τη σύνθεση του πλαισίου προοπτικών ανάπτυξης και βελτίωσής
του. Με το τρόπο αυτό επιδιώκεται να αξιοποιηθεί η εμπειρία στελεχών του Παρατηρητηρίου,
εκπροσώπων των ωφελούμενων ομάδων και επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων από την
Ελλάδα και το εξωτερικό.
3. Το τρίτο βήμα, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την ανάλυση των δομών
και προδιαγραφών αντίστοιχων προγραμμάτων και υπηρεσιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
επιχειρεί τη διαμόρφωση του στρατηγικού και επιχειρησιακού πλαισίου κατευθύνσεων και
δράσεων του Παρατηρητηρίου λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά σενάρια εξέλιξής του.
4. Τέλος, το τέταρτο βήμα ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της τελικής έκθεσης όπου
συνοψίζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις και τη διεξαγωγή ημερίδας με σκοπό τη
δημοσιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων της μέχρι σήμερα λειτουργίας και των
προτάσεων μελλοντικών προοπτικών του Παρατηρητηρίου.
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Α.6. Δράσεις και παραδοτέα
Τα βήματα της μεθοδολογικής προσέγγισης εξειδικεύονται περαιτέρω σε δράσεις υλοποίησης
στο πλαίσιο της συλλογής και επεξεργασίας όλων των απαραίτητων δεδομένων σε
συνεργασία με τα στελέχη του Παρατηρητηρίου.
Το φάσμα των δραστηριοτήτων που θα εξεταστούν περιλαμβάνει:
•

Συγκέντρωση και καταγραφή δεδομένων και διαχείριση βάσης μέσω του
πληροφοριακού συστήματος του Παρατηρητηρίου

•

Δυναμική αποτίμηση και επεξεργασία του συστήματος δεικτών

•

Σύνταξη εκθέσεων (εκθέσεις Αποτελεσμάτων Δεικτών και Επιδράσεων της Εγνατίας
Οδού, τεχνικές και εξειδικευμένες εκθέσεις, κείμενα εργασίας κτλ)

•

Ανάθεση και διαχείριση μελετών και προγραμμάτων

•

Διάχυση αποτελεσμάτων με συμβατικά και ηλεκτρονικά μέσα

•

Δικτύωση και διεύρυνση δραστηριοτήτων

H εσωτερική αξιολόγηση περιλαμβάνει σε συνεργασία με τα στελέχη του Παρατηρητηρίου
την αποτίμηση και ανάλυση των στόχων με κορμό την πληροφορία που αναφέρεται στον
ιστότοπο και το αρχείο του καθώς και τη διεξαγωγή στοχευμένης έρευνας σε συντελεστές της
ανάπτυξης και λειτουργίας του Παρατηρητηρίου.
Η εξωτερική αξιολόγηση θα στηριχθεί στην εκπόνηση στοχευμένης έρευνας με αποστολή
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και συναντήσεις τύπου focus group με ειδικούς επιστήμονες,
εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους αντιπροσωπευτικών ομάδων χρηστών και ωφελούμενων
από τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου. Επιπρόσθετα, θα επιχειρηθεί διερεύνηση τύπου
Delphi μέσα από επικοινωνία με εξειδικευμένους επιστήμονες και εκπροσώπους εθνικών και
ευρωπαϊκών φορέων.
Τέλος, στο πλαίσιο της σύνθεσης των αποτελεσμάτων θα εκπονηθεί ανάλυση Δυνάμεων Αδυναμιών - Ευκαιριών - Απειλών (SWOT) για τον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων της
διαχρονικής πορείας και των μελλοντικών προοπτικών του Παρατηρητηρίου.
Η σύνθεση των κριτηρίων που απαρτίζουν την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση θα
χρησιμοποιηθεί επίσης για την ανάπτυξη ενός εργαλείου συγκριτικής αξιολόγησης
(benchmarking) σε διεθνές επίπεδο. Ο στόχος της συγκριτικής αξιολόγησης είναι η ενίσχυση
της εγκυρότητας και συμβατότητας των αποτελεσμάτων με βάση την ανασκόπηση της
ανάλογης ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας από τη λειτουργία και αξιολόγηση αντίστοιχων
προγραμμάτων, βάσεων δεδομένων και παρατηρητηρίων. Η περιοδική εφαρμογή του
συγκεκριμένου εργαλείου και πέρα από τη λήξη της περιόδου 2011-2015 αναμένεται να
συνεισφέρει στη διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας του Παρατηρητηρίου
σε σχέση με τις διεθνείς τεχνικές, δράσεις και στρατηγικές ανάπτυξης αντίστοιχων
προγραμμάτων και παρατηρητηρίων.
Το ΠΕ2 περιλαμβάνει την εφαρμογή και εξειδίκευση του μεθοδολογικού πλαισίου και θα
οδηγήσει στη συστηματική και ολοκληρωμένη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της
επιρροής του παρατηρητηρίου.
Ειδικότερα, η ανασκόπηση στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης θα συσχετιστεί με την
εκπόνηση στοχευμένης έρευνας με 25 ερωτηματολόγια σε συντελεστές που συνέβαλαν στη
δημιουργία, ανάπτυξη, δράση και διαχείριση του Παρατηρητηρίου. Τα ερωτηματολόγια θα
περιλαμβάνουν: α) την ολοκλήρωση του απολογισμού των δραστηριοτήτων, β) την
αξιολόγησή τους με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας και γ) τη διαχρονική
αξιολόγηση της επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων ως προς τους διατιθέμενους πόρους.
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Αντίστοιχα, η εξωτερική αξιολόγηση θα στηριχθεί στην εκπόνηση στοχευμένης έρευνας με
αποστολή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε 50 ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και
εκπροσώπους όλων των αντιπροσωπευτικών ομάδων χρηστών και ωφελούμενων από τη
λειτουργία του Παρατηρητηρίου. Προβλέπεται επίσης, να διοργανωθούν δύο συναντήσεις
τύπου focus group (στη Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα αντίστοιχα) με στόχο την
παρουσίαση του απολογισμού της διαχρονικής δράσης του Παρατηρητηρίου και την
ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους εμπλεκομένων και ειδικούς. Επιπρόσθετα, θα
επιχειρηθεί διερεύνηση τύπου Delphi μέσα από επικοινωνία με εξειδικευμένους επιστήμονες
και εκπροσώπους εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων για την αξιολόγηση της σημασίας και
των προοπτικών του ρόλου του Παρατηρητηρίου σε σχέση με τους κοινούς στόχους των
ευρωπαϊκών πολιτικών για βιώσιμη ανάπτυξη, εδαφική συνοχή και κοινωνική και οικονομική
σύγκλιση.

Α.7. Κριτήρια αξιολόγησης
Το αναμενόμενο τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να προσανατολίσει την προετοιμασία των
εργαλείων και μεθόδων της εμπειρικής διερεύνησης (δομή ερωτηματολογίων, εστίαση focus
group, θέματα Delphi, σημεία Benchmarking) και να επιτρέψει την τοποθέτηση των
αποτελεσμάτων σε ένα άξονα θετικής/αρνητικής αποτίμησης.
Το αναμενόμενο τελικό αποτέλεσμα μπορεί να συγκροτηθεί σε τρεις άξονες ή ενότητες:
Ως προς τη λειτουργία: συγκριτική απόδοση και τάσεις μεταβολής της σχέσης
εισροών/εκροών στη βάση αξιολόγησης της δέσμευση πόρων από την μια πλευρά και των
αναμενόμενων ωφελειών από την άλλη.
Ως προς το περιεχόμενο: αντιστοιχία, πληρότητα και εγκυρότητα σε σχέση με τους σκοπούς
του Παρατηρητηρίου, με κριτήρια: i) την καταγραφή των μεγεθών που ανταποκρίνονται στο
σύστημα δεικτών που επιλέχθηκε να αντανακλά τόσο τις σχέσεις της χωρικής ανάπτυξης με τις
μεταφορικές υποδομές όσο και την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών πολιτικών και ii) την
εξασφάλιση της εγκυρότητας και συγκρισιμότητας των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων σε
μακροχρόνια προοπτική.
Ως προς την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων: διάδοση, πρόσβαση και χρησιμοποίηση από
τους δυνητικούς χρήστες: ομάδες χρηστών που ωφελούνται πιο πολύ (added value) από τα
προϊόντα του Παρατηρητηρίου και πιθανές ενέργειες για τη διεύρυνση της δικτύωσης.
Αναλυτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής επί μέρους στοιχεία ως κριτήρια για την
αποτίμηση των παραπάνω:
1.
•
•
•
•
•
•

Λειτουργία (δεσμεύσεις πόρων, αποτελεσματικότητα)
Στοιχεία οικονομικών πεπραγμένων
Στελέχωση
Τεχνική υποδομή
Αρχείο - βάσεις δεδομένων
Τάσεις μεταβολής
Συγκριτικά στοιχεία

2.
•
•
•
•

Περιεχόμενο (δείκτες, εκθέσεις, μελέτες, υπηρεσίες)
Πρόγραμμα μελετών
Παρακολούθηση δεικτών
Συσχέτιση με πολιτικές
Εκθέσεις αποτελεσμάτων (τακτικές/ειδικές)
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•
•
•

Υπηρεσίες (ενημέρωση/συμβουλές/ειδικά θέματα)
Επαναπροσδιορισμός στόχων (ευελιξία/προσαρμογή)
Επικάλυψη και συμπληρωματικότητα με άλλες πηγές

3.
•
•
•
•
•
•

Αξιοποίηση (πρόσβαση, χρήστες, χρησιμότητα)
Δημοσιοποίηση (μορφές/ένταση/συχνότητα)
Δικτύωση (συνεργασία/ανταλλαγή/ανταπόκριση)
Διάδοση (προϊόντα/διάθεση/ποσότητα)
Καταγραφή και επικοινωνία με target groups
Χρήστες και βαθμός χρησιμοποίησης υπηρεσιών)
Επίδραση στη διαμόρφωση των πολιτικών

Οι πληροφορίες για τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να προέλθουν από την εφαρμογή των
εργαλείων της εμπειρικής διερεύνησης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Β.1. Οργάνωση συστήματος Παρατηρητηρίου
Β.1.1. Διοικητική ένταξη και δομή
Το "Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού" συγκροτήθηκε και λειτουργεί από την ΕΟΑΕ ως
ένας μηχανισμός παρακολούθησης των χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού (και των
καθέτων αξόνων), και κατ’ επέκταση ως ένα σύγχρονο επιχειρησιακό εργαλείο: α)
υποστήριξης πολιτικών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης, και β) ολοκληρωμένης
διαχείρισης του αυτοκινητόδρομου. Αποτελεί σήμερα το μοναδικό Ελληνικό Παρατηρητήριο
Μεταφορών - Χωροταξίας με χαρακτηριστικά μόνιμης οργάνωσης και λειτουργίας.
Σχήμα 1.
Ένταξη του Παρατηρητηρίου στο οργανόγραμμα της Εγνατία Οδός ΑΕ (έως 2012)
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Η σημασία του έργου της Εγνατίας Οδού αλλά και το μέγεθος της επένδυσης επιτάσσουν την
προώθηση συμπληρωματικών, πέραν της κατασκευής και λειτουργίας - συντήρησης,
δράσεων που θα πολλαπλασιάσουν τα αναπτυξιακά οφέλη και θα περιορίσουν τις επιπτώσεις
από τη λειτουργία του. Το Παρατηρητήριο συγκροτήθηκε και λειτουργεί ως ένα τμήμα με
μόνιμη σύσταση και επιστημονική/τεχνική συγκρότηση, ώστε να παρέχει έγκυρες και
επίκαιρες υπηρεσίες πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και υποστήριξης πολιτικών και
προγραμμάτων αναπτυξιακού σχεδιασμού, στην υπηρεσία όχι μόνο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ,
αλλά και όλων των Αρχών και αναπτυξιακών φορέων της ευρύτερης περιοχής επιρροής της
Εγνατίας Οδού.
Σύμφωνα με τη Μελέτη Σκοπιμότητας (2000), η κατάλληλη διοικητική δομή και οργανωτική
διάρθρωση του Παρατηρητηρίου αποτελεί κεντρική προϋπόθεση για την αποτελεσματική
λειτουργία του σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και αντικειμένων που αναλαμβάνει.
Κεντρική επιδίωξη υπήρξε η διασφάλιση της οργανωτικής / διοικητικής αυτονομίας και
ευελιξίας, όπως και η ποιότητα των εκροών (αποτελέσματα δεικτών, εκθέσεις κλπ). Σε αυτό
το πλαίσιο εξετάστηκαν διάφορα σενάρια για τη διάρθρωση και ένταξη/διασύνδεση του
Παρατηρητηρίου στην/με την οργανωτική δομή της εταιρείας: το οργανικό σενάριο, το
παραρτηματικό σενάριο, το αυτοτελές σενάριο, το δίδυμο σενάριο και το διάχυτο σενάριο.
Σχήμα 2.
Τρέχουσα ένταξη του Παρατηρητηρίου στο οργανόγραμμα της Εγνατία Οδός ΑΕ (2013)

Αυτό που τελικά επιλέχθηκε και καθόρισε τη δομή και τις δραστηριότητες του
Παρατηρητηρίου αφορά στο οργανικό σενάριο με στοιχεία του διάχυτου. Δηλαδή στην
ένταξη του Παρατηρητηρίου στην οργανωτική δομή της εταιρείας έτσι ώστε να επιτευχθεί η
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μέγιστη δυνατή συνέργια με τις υπόλοιπες δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και η
αξιοποίηση διαθέσιμου και μη πλήρως αξιοποιημένου δυναμικού και εξοπλισμού.
Παράλληλα με αναθέσεις έργων σε εξωτερικούς συνεργάτες επιδιώχθηκε η ανάπτυξη των
επιμέρους αντικειμένων (παραγωγή αποτελεσμάτων δεικτών, προετοιμασία εκθέσεων,
συμβουλευτικές εργασίες ειδικότερων θεμάτων).
Έτσι, σύμφωνα με την προηγούμενη οργανωτική δομή της εταιρείας (μέχρι το 2012), το
Παρατηρητήριο εντάσσεται στον Τομέα Προγραμμάτων και Παρακολούθησης Έργων και
Χρηματοδοτήσεων ενώ εποπτεύεται από την Επιτροπή του Παρατηρητηρίου. Το 2013
αναμορφώνεται το οργανόγραμμα της εταιρείας και το Παρατηρητήριο πλέον μεταπίπτει
στον Τομέα Λειτουργίας Εκμετάλλευσης και Συντήρησης. Συνεχίζει να υφίσταται η Επιτροπή
Παρατηρητηρίου ως εποπτεύον όργανο όπως επίσης συνεχίζουν και οι συνεργασίες με άλλα
τμήματα της εταιρείας στην παραγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων βάσει των
προγραμματισμένων εργασιών. Τα τελευταία αρκετά χρόνια, η Επιτροπή δεν έχει
πραγματοποιήσει κάποια συνεδρίαση. Ειδικότερα για τη στελέχωση του Παρατηρητηρίου,
αναλυτικά στοιχεία εξέλιξης παρουσιάζονται στο κεφάλαιο των πόρων του Τμήματος που
ακολουθεί.

Β.1.2. Το πληροφοριακό σύστημα
Κεντρικό στοιχείο για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου αποτελεί η οργάνωση
πληροφοριακού συστήματος με το οποίο δίνεται η δυνατότητα καταγραφής υπολογισμού και
παρακολούθησης διαφορών μεγεθών-δεικτών, καθώς και η γεωγραφική τους ανάλυση.
Το πληροφοριακό σύστημα (hardware & software) υποστηρίζει συνολικά την εύχρηστη και
ευέλικτη διαχείριση στατιστικών χωρικών στοιχείων και χαρτογραφικών υποβάθρων.
Επιπλέον, βασίζεται σε ασφαλές δίκτυο υπολογιστών που στηρίζει την εύρυθμη λειτουργία
μηχανισμού διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων (Spatial Database Engine) και άλλων
λειτουργικών προγραμμάτων. Η αξιόπιστη παραγωγική λειτουργία του Παρατηρητηρίου
διασφαλίζεται με την επεξεργασία και τήρηση αυστηρών προδιαγραφών σχετικά με το εύρος,
την ποιότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων που εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα.
Σχήμα 3.
Το πληροφοριακό σύστημα
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Το Πληροφοριακό Σύστημα Τεκμηρίωσης, Διαχείρισης Δεδομένων και Παρακολούθησης
Δεικτών, βασίζεται στη λειτουργία ειδικά προσαρμοσμένου Συστήματος Γεωγραφικών
Πληροφοριών (GIS) και περιλαμβάνει επεξεργασμένες στατιστικές και χαρτογραφικές
πληροφορίες για τους Νομούς και τις Περιφέρειες της άμεσης και ευρύτερης περιοχής
επιρροής της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων.
Περιλαμβάνει επίσης τη λειτουργία ιστότοπου στο Internet, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η
άμεση προβολή και διάχυση των προϊόντων του Παρατηρητηρίου σε ψηφιακή μορφή. Επίσης
έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και βάση συγκέντρωσης υποστηρικτικού υλικού και
μετα-δεδομένων.
Η υποστήριξη του συστήματος συνιστά κομβικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του
Παρατηρητηρίου και δεσμεύει συστηματικά ανθρώπινους πόρους και δαπάνες, γεγονός που
αποτυπώνεται στη συνεχή του αναβάθμιση και υποστήριξη σε όλες τις φάσεις εξέλιξης του
Παρατηρητηρίου. Το πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει συνοπτικά:
•

Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υποστηριζόμενο από Μηχανισμό Διαχείρισης
Γεωγραφικών Δεδομένων και εξοπλισμένο με εξειδικευμένα λειτουργικά
προγράμματα (GIS, επεξεργασία μετρήσεων, στατιστικά, γραφικά και Web
development, παραγωγή εντύπων κλπ) και περιφερειακά (colour printers, plotter,
scanner κλπ.).

•

Εξοπλισμό συγκοινωνιακών και περιβαλλοντικών μετρήσεων υποστηριζόμενο από
σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS).

•

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (πάνω από 650 θέματα) και βάση συγκέντρωσης
υποστηρικτικού υλικού και μετα-δεδομένων, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία
INSPIRE.

•

Βάσεις δεδομένων γεωγραφικών και περιγραφικών στοιχείων (επίσημες στατιστικές,
χρήσεις γης και περιοχές προστασίας, στοιχεία κυκλοφορίας, αστικό δίκτυο και
δίκτυα μεταφορών, ρυθμίσεις χωρικής οργάνωσης, στοιχεία θορύβου, άλλα
γεωγραφικά - μορφολογικά δεδομένα κλπ).

Β.1.3. Οι πόροι του Τμήματος
Οι πόροι του Παρατηρητηρίου σχετίζονται με το απόθεμα τεχνογνωσίας, αναλυτικών μέσων,
υποδομής και κεφαλαίου εξειδίκευσης και γνώσης που έχει συσσωρευθεί στη διάρκεια των
ετών δραστηριοποίησης. Συνιστούν τον αποθεματοποιημένο πλούτο του συστήματος και
ταυτόχρονα το σημείο εκκίνησης περαιτέρω ανάπτυξης και εμβάθυνσης των δραστηριοτήτων,
ανά χρονική φάση αξιολόγησης. Στους πόρους του Παρατηρητηρίου εμπίπτει το ανθρώπινο
δυναμικό, η υλικοτεχνική υποδομή, η βιβλιοθήκη και οι βάσεις δεδομένων καθώς και οι
μεθοδολογίες και οι πηγές λήψης στοιχείων. Επίσης, στους πόρους εντάσσεται και η
χρηματοδότηση της λειτουργίας και των δράσεων του συστήματος η οποία εξετάζεται σε
ξεχωριστό κεφάλαιο.
Το ανθρώπινο δυναμικό περιλαμβάνει τη στέλεχωση με μόνιμο προσωπικό, τη συνεργασία
με εξωτερικούς επιστημονικούς συμβούλους καθώς και τη διασύνδεση με στελέχη άλλων
τμημάτων για την υποστήριξη ειδικότερων θεμάτων. Κατά τη σύσταση του Παρατηρητηρίου,
το αρχικό οργανόγραμμα προέβλεπε τη στελέχωση του τμήματος με τις εξής θέσεις:
Τμηματάρχης, Χωροτάκτης - Πολεοδόμος (Περιφερειολόγος μέχρι το 2006),
Συγκοινωνιολόγος, Οικονομολόγος, Διαχειριστής GIS. Με απόφαση του 2003 οι θέσεις
εργασίας Συγκοινωνιολόγου, Οικονομολόγου και Περιβαλλοντολόγου καλύπτονται από
στελέχη της εταιρείας άλλων Τμημάτων, οι οποίοι απασχολούνται περιστασιακά και κατά
περίπτωση με τα θέματα του Παρατηρητηρίου. Στην περίοδο 2007 - 2010 ενεργοποιείται η
θέση εργασίας εντός του Παρατηρητηρίου του Οικονομολόγου η οποία τελικά καταργήθηκε
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το 2010. Παράλληλα αποκαταστάθηκε ένα δίκτυο συνεργασιών σταθερής μορφής με άλλα
τμήματα της εταιρείας όπως το Τμήμα Κυκλοφορίας (ΛΕΣ), το Τμήμα Περιβάλλοντος (ΛΕΣ),
το Τμήμα Περιβάλλοντος του Τομέα Έργων και το Τμήμα GIS (Τομέας ΠΠΕΧ).
Έτσι, στην πρώτη χρονική φάση ανάπτυξης (2004 - 2009), η στελέχωση σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες ανάγκες υλοποίησης των δράσεων κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα.
Τοποθετήθηκαν 4 στελέχη της εταιρείας (Τμηματάρχης, Διαχειριστής GIS, Οικονομολόγος,
Χωροτάκτης). Επίσης απασχολήθηκαν με συνεχόμενες συμβάσεις 2 εξωτερικοί συνεργάτες
(Επιστημονικοί Σύμβουλοι Δεικτών - Εκθέσεων και GIS). Παράλληλα αναπτύχθηκαν
συνεργασίες μόνιμης μορφής με στελέχη άλλων τμημάτων στα θέματα Περιβάλλοντος (2),
Συγκοινωνιών (1), GIS (1) και γραμματειακής υποστήριξης (1). Συνολικά, ανεξαρτήτου
μορφής και εργασιακής σχέσης, το ανθρώπινο δυναμικό του Παρατηρητηρίου για το
διάστημα 2004 - 2009 αποτελούνταν από 11 στελέχη. Στο αμέσως απόμενα διάστημα (2010 σήμερα), καταγράφεται μια σχετική διαφοροποίηση. Η βασική στελέχωση πλέον απαρτίζεται
από 2 άτομα: τον Τμηματάρχη και το Διαχειριστή GIS (ο οποίος απασχολείται και σε άλλο
Τμήμα) ενώ διατηρήθηκε η σχέση με εξωτερικό επιστημονικό σύμβουλο (1 άτομο) επί των
εκθέσεων και των δεικτών καθώς και η παγιωμένη σχέση με συνεργάτες άλλων τμημάτων
της εταιρείας στα περιβαλλοντικά και συγκοινωνιακά θέματα κυρίως (3 άτομα). Αυτοί
συνιστούν το ανθρώπινο δυναμικό τρέχουσας στελέχωσης ανεξαρτήτου μορφής και
εργασιακής σχέσης και ανέρχονται στα 6 άτομα. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί η σημαντική
διαφοροποίηση σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό - στελέχη του Τμήματος, οι οποίοι από 4
στο διάστημα μέχρι το 2009 έχουν μειωθεί στους 1,5 (με δεδομένο ότι ο Διαχειριστής GIS
απασχολείται και σε άλλο Τμήμα) στην τρέχουσα φάση δομής και οργάνωσης.
Αναφορικά με την εγκατάσταση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την λειτουργία
του Παρατηρητηρίου, την περίοδο 2004-2009 πραγματοποιήθηκαν προμήθειες σε εξοπλισμό
πληροφορικής και λογισμικό, καθώς επίσης και σε εξοπλισμό μετρήσεων πεδίου, και
οργανώθηκε το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Χωρικών Δεδομένων και
Παρακολούθησης Δεικτών, με κεντρική εφαρμογή το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών
(GIS). Το πληροφοριακό σύστημα του Παρατηρητηρίου υποστηρίζει συνολικά την
αυτοματοποιημένη και ευέλικτη διαχείριση στατιστικών χωρικών δεδομένων και
χαρτογραφικών υποβάθρων, και δίνει τη δυνατότητα καταγραφής, υπολογισμού και
παρακολούθησης διαφορών μεγεθών-δεικτών, καθώς και τη δυνατότητα σύνθετης
γεωγραφικής και στατιστικής ανάλυσής τους. Τεχνικά, το σύστημα δομήθηκε γύρω από έναν
κεντρικό server με 7 θέσεις εργασίας εντός Τμήματος, 2 θέσεις εργασίας σε άλλα
συνδεδεμένα τμήματα και 1 θέση εργασίας στο παράρτημα Ιωαννίνων, η οποία όμως
παρέμεινε ανενεργή. Το σύστημα διαθέτει αυξημένη αυτονομία στη διαχείριση της
πληροφορίας και στην παραγωγή υλικού προς διάθεση - κοινοποίηση με την ύπαρξη του
κατάλληλου περιφερειακού εξοπλισμού (plotter, printer, scanner κλπ). Σημαντικό στοιχείο
του συστήματος είναι η δυνατότητα ικανοποιητικής υποστήριξης του ιστότοπου του
Τμήματος. Στην περίοδο 2010 - σήμερα, δεν καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις
στην υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος, με εξαίρεση την προμήθεια κάποιων οργάνων
μέτρησης πεδίου (2012). Οι βασικές προβλέψεις αφορούν στη συντήρηση του εξοπλισμού
και των αδειών χρήσης λογισμικού ενώ πλέον, η όποια προμήθεια νέου εξοπλισμού εμπίπτει
στις γενικότερες ανάγκες της εταιρείας ώστε να καλύπτονται ευρύτερες επιδιώξεις.
Η βιβλιοθήκη και οι βάσεις δεδομένων του Παρατηρητηρίου περιλαμβάνουν το σύνολο του
υλικού εκθέσεων, μελετών και κειμένων εργασίας που αναπτύχθηκαν βάσει της παραγωγικής
του λειτουργίας καθώς και το σύνολο των βάσεων δεδομένων (περιγραφικών και
γεωγραφικών) που αναπτύχθηκαν για τον υπολογισμό των δεικτών και την εν γένει
αξιολόγηση των ζητημάτων που διαπραγματεύεται. Το 2010 η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του
τμήματος απαριθμούσε πάνω από 650 θέματα όταν το 2005 ήταν 315 ή αύξηση πάνω από
100%. Στην τρέχουσα περίοδο, η βιβλιοθήκη συνεχίζει τα εμπλουτίζεται, όχι όμως με τους
ρυθμούς της προηγούμενης φάσης. Αντίστοιχα, οι βάσεις δεδομένων του Παρατηρητηρίου
περιλαμβάνουν περιγραφικά και γεωγραφικά στοιχεία τα οποία συστηματοποιούνται και
ολοκληρώνονται σε περιβάλλον GIS. Περιλαμβάνουν πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα.
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Τα πρωτογενή αποτελούν αποκλειστικά προϊόντα μεγάλης προστιθέμενης αξίας και
παράγονται εσωτερικά, είτε εντός του Τμήματος είτε εντός των άλλων συνδεδεμένων
τμημάτων. Προέρχονται είτε από μηχανισμούς παρακολούθησης της εταιρείας είτε από τα
αποτελέσματα - συμπεράσματα των μελετών που αναθέτονται. Σε αυτή την κατηγορία
εμπίπτουν δεδομένα για το οδικό δίκτυο και τους οικισμούς της βόρειας Ελλάδας, στοιχεία
φόρτων και κινητικότητας, δεδομένα χρήσεων και αξιών γης πέριξ των κόμβων της Εγνατίας
Οδού, αποτελέσματα μετρήσεων αποστάσεων και χρονοαποστάσεων για τόπους ειδικού
ενδιαφέροντος, περιβαλλοντικές μετρήσεις και χαρτογραφήσεις. Ως δευτερογενή χωρικά
δεδομένα θεωρούνται τα στοιχεία που λαμβάνονται από εξωτερικές πηγές όπως η ΕΛΣΤΑΤ,
η Eurostat, διάφοροι φορείς και τράπεζες δεδομένων κλπ, τα οποία ωστόσο επεξεργάζονται
πριν εισαχθούν στο σύστημα και αποκτούν μια επιπρόσθετη αναλυτική και περιγραφική αξία.
Η διαδικασία είναι συνεχής και αποτελεί μέρος της παραγωγικής ρουτίνας του
Παρατηρητηρίου σε ημερήσια σχεδόν βάση. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ο ρυθμός
συγκρότησης των βάσεων δεδομένων ήταν εντονότερος στα πρώτα έτη ανάπτυξης του
Παρατηρητηρίου ακριβώς διότι έπρεπε να ολοκληρωθεί ένα αρχικό (και αρκετά απαιτητικό)
πλαίσιο γεωχωρικής και περιγραφικής πληροφορίας. Στις μετέπειτα φάσεις και ειδικά την
τελευταία περίοδο, το σύστημα ενημερώνεται ως προς τις όποιες μεταβολές σημειώνονται
και τις εισροές από μελέτες που ανατίθενται. Ζήτημα ωστόσο αποτελεί η πλήρης
ομογενοποίηση των βάσεων δεδομένων στη βάση μιας δυναμικής πλατφόρμας
συστηματοποίησης και επικαιροποίησης.
Οι μεθοδολογίες τέλος αφορούν ένα αρκετά σημαντικό στοιχείο της παραγωγικής
λειτουργίας του Παρατηρητηρίου και σχετίζονται με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες και
αποδεκτές μεθόδους παραγωγής δεδομένων των δεικτών. Στην αρχική φάση ανάπτυξης,
ενδεικτικές μεθοδολογίες προσκομίστηκαν από την μελέτη Έκθεση Κατάστασης των Ζωνών
Επιρροής (2004). Στη μετέπειτα φάση, μεθοδολογίες αντλήθηκαν από εθνικές και διεθνείς
πηγές (ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, TERM, ESPON κλπ) ενώ άλλες μεθοδολογίες αναπτύχθηκαν
βάσει των μελετών που ανέθεσε το Παρατηρητήριο για την εκτίμηση ειδικότερων ζητημάτων
επιπτώσεων. Το ζήτημα των μεθοδολογιών σχετίζεται με την επιστημονικότητα των
αποτελεσμάτων και τελικά τη νομιμοποίηση αυτών στη συνείδηση των αποδεκτών.
Αναλυτικότερη αναφορά πραγματοποιείται στο κεφάλαιο της Δικτύωσης. Ωστόσο
σημειώνεται ότι η διαμόρφωση σταθερών συνεργασιών με εξειδικευμένους φορείς (π.χ.
ESPON), αποτελεί μια ουσιαστική προϋπόθεση για την εν γένει αξιοπιστία των προϊόντων,
ειδικά όταν αυτά επιχειρούν να αποτιμήσουν σύνθετα φαινόμενα.

Β.2. Απολογισμός δράσεων
Β.2.1. Εκροές ανά φάση ανάπτυξης
Στην πρώτη φάση ανάπτυξης 1999 - 2003 τεκμηριώθηκε η ανάγκη συγκρότησης του
Παρατηρητηρίου, επιλέχθηκε η λειτουργία του στα πλαίσια της εταιρείας, δηλαδή ως
οργανικό στοιχείο της ίδια της κατασκευής και λειτουργίας της οδού, και διαμορφώθηκε το
πλαίσιο παρακολούθησης των χωρικών επιδράσεων με τη μορφή ενός συστήματος δεικτών.
Σε αυτή τη φάση συντάχθηκε και ένα πενταετές πρόγραμμα στο οποίο προδιαγράφηκαν οι
δράσεις του Παρατηρητηρίου. Σταθμοί εξέλιξης αποτέλεσαν:
•

Η Μελέτη Σκοπιμότητας (2000),

•

Η Πιλοτική Μελέτη Εφαρμογής του Συστήματος Δεικτών (2001)

•

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (2001) και

•

Η
Μελέτη διερεύνησης δυνατοτήτων χρηματοδότησης από το Γ΄ΚΠΣ ή άλλες
πηγές (2003)
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Παράλληλα έγιναν οι αρχικές προμήθειες και ξεκίνησε πιλοτικά η ανάπτυξη του
πληροφοριακού συστήματος. Το Νοέμβριο του 2001 πραγματοποιήθηκε Διεθνής Ημερίδα με
θέμα "Υποδομές Μεταφορών και Περιφερειακή Ανάπτυξη, οι Επιπτώσεις της Εγνατίας Οδού
στη Χωρική Ολοκλήρωση και Περιφερειακή Ανάπτυξη της Β. Ελλάδας". Τον Ιούνιο 2002
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, μετά από πρόσκληση της Γενικής Διεύθυνσης
Ενέργειας και Μεταφορών (DG-TREN), όπου παρουσιάσθηκαν και σχολιάσθηκαν τα
αποτελέσματα από την αρχική αυτή περίοδο συγκρότησης του Παρατηρητηρίου. Την περίοδο
2002 - 2003 δομείται και εγκρίνεται το 5ετές Πρόγραμμα Δράσης (Αποφ. Δ.Σ.
309/6/17.9.2002) στο οποίο προδιαγράφηκαν οι δράσεις του Παρατηρητηρίου για την
επόμενη περίοδο. Με αποφάσεις της Διοίκησης της ΕΟΑΕ, το Παρατηρητήριο αρχίζει να
συγκροτείται ως Μονάδα της Εταιρείας, με μερική απασχόληση 3 - 4 στελεχών της εταιρείας
από άλλα Τμήματα/Διευθύνσεις, και με απασχόληση 2-3 εξωτερικών συνεργατώνσυμβούλων. Την ίδια περίοδο συστάθηκε και πραγματοποίησε 4 συνεδριάσεις η "Επιτροπή
Παρατηρητηρίου", με αντικείμενο τη στρατηγική καθοδήγηση και εποπτεία του σχεδιασμού
και της υλοποίησης των Προγραμμάτων Δράσεων και των επιμέρους ενεργειών.
Το Πρόγραμμα Δράσης της περιόδου 2003 - 2008, διαρθρώθηκε βάσει 6 επιμέρους δράσεων
με στόχους: α) την άμεση και συνεχής, σε ετήσια βάση, παραγωγή αποτελεσμάτων, β) τη
συμβολή στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών της λειτουργίας και των στόχων της Εγνατίας
Οδού ΑΕ, γ) την προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης με τους φορείς της ανάπτυξης, δ)
τη δημιουργία μιας μονάδας που θα τη χαρακτηρίζει η επιστημονική επάρκεια, η υψηλή
τεχνογνωσία, η αποτελεσματικότητα και η ευελιξία. Οι 6 επιμέρους δράσεις διαρθρώθηκαν
ως εξής:
•

Δράση Ι. Απόκτηση και ταξινόμηση στοιχείων

•

Δράση ΙΙ. Πραγματοποίηση ή εξασφάλιση στοιχείων μετρήσεων

•

Δράση ΙΙΙ. Ανάθεση και διαχείριση μελετών

•

Δράση IV. Υπολογισμός δεικτών

•

Δράση V. Διάχυση αποτελεσμάτων και

•

Δράση VI. Αξιολόγηση - δικτύωση και διεύρυνση δραστηριοτήτων

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του εγκεκριμένου Προγράμματος Δράσης για το σύνολο της
πενταετίας 2003 - 2008 διαμορφώθηκε στις 594.000.000 δρχ., διαρθρωμένος σε δαπάνες
προσωπικού, μελετών, μετρήσεων, επιστημονικής υποστήριξης, κτήσης στοιχείων και
εργασιών εκδόσεων - διάχυσης και δικτύωσης. Το πρόγραμμα εντάχθηκε στο ΕΠ ΟΑΛΑΑ με
12 υποέργα και προϋπολογισμό 1.146.670,30 €, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από το 2003
μέχρι το 2009. Έτσι το Παρατηρητήριο εισήλθε στη δεύτερη και κύρια φάση ανάπτυξης.
Από το 2004 μέχρι και το 2009 το Παρατηρητήριο μπαίνει στην κύρια φάση ανάπτυξης,
οργάνωσης και παραγωγικής λειτουργίας σύμφωνα με το εγκεκριμένο 5ετές Πρόγραμμα
Δράσης, και την αναλυτική εξειδίκευση και επικαιροποίηση των απαραίτητων ενεργειών και
δράσεων σε ετήσια βάση. Η πρώτη τριετία 2004 - 2006 μπορεί να περιγραφεί ως η περίοδος
καθιέρωσης του μηχανισμού του Παρατηρητηρίου, ενώ η τριετία 2007-2009 μπορεί να
χαρακτηριστεί ως η περίοδος της πλήρους ανάπτυξης των δραστηριοτήτων, τόσο στο επίπεδο
του μηχανισμού όσο και της παρακολούθησης των χωρικών επιδράσεων. Οι βασικές
συνιστώσες δραστηριοτήτων σε αυτή τη φάση συνοψίζονται στα εξής:
•

Οργάνωση-στελέχωση και υποδομή

•

Παραγωγική Λειτουργία (υπολογισμός και παρακολούθηση δεικτών, πρόγραμμα
μελετών, εκθέσεις αποτελεσμάτων και ειδικών θεμάτων)

•

Προβολή - διάχυση και δικτύωση
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Το σύνολο του ανωτέρω πλαισίου δραστηριοτήτων αναλύεται διεξοδικά στα κεφάλαια του
παρόντος κειμένου. Κάποια συγκεντρωτικά στοιχεία συνθέτουν ενδεικτικά τις βασικότερες
εκροές του Τμήματος:
•

Υπολογισμός και παρακολούθηση 45 δεικτών και έκδοση των αντίστοιχων δελτίων
αποτελεσμάτων

•

Έκδοση 6 ετήσιων εκθέσεων αποτελεσμάτων

•

Υλοποίηση προγράμματος 6 μελετών με ανάθεση

•

Έκδοση πάνω από 45 ειδικών εκθέσεων και κειμένων εργασίας και πλήθους
θεματικών χαρτών

•

Λειτουργία ιστότοπου ο οποίος από το 2005 μέχρι το 2009 δέχτηκε 300.000
επισκέψεις (μ.ο.=180/ημέρα) και 100.000 μοναδικούς επισκέπτες

•

Σχεδίαση και έκδοση 5 εντύπων παρουσίασης - προβολής του Παρατηρητηρίου

•

Έκδοση 19 ενημερωτικών φυλλαδίων, 8 e-newsletters και αποστολή σε 450
εγγεγραμμένους αποδέκτες

•

Έκδοση της 1ης Έκθεσης Χωρικών Επιδράσεων που απεστάλη σε 430 φορείς,
ερευνητικά κέντρα και προσωπικότητες

•

Συμμετοχή και παρουσιάσεις - εισηγήσεις σε 27 συνέδρια - ημερίδες,
πραγματοποίηση 9 δημοσιεύσεων και παρακολούθηση 14 επιστημονικών σεμιναρίων
και workshops

•

Υποστήριξη 25 εισηγήσεων και παρουσιάσεων της διοίκησης και στελεχών της
εταιρείας

•

Παροχή υλικού (χωρικά δεδομένα, στατιστικά στοιχεία, εκθέσεις κλπ) σε πάνω από
600 καταγεγραμμένους αποδέκτες

Το 2010 το Παρατηρητήριο εισέρχεται σε φάση μετάβασης η οποία διαρκεί μέχρι σήμερα.
Κύρια χαρακτηριστικά της τρέχουσας παραγωγικής λειτουργίας αφορούν: στον υπολογισμό επικαιροποίηση ενός υποσυνόλου μόνο των συνολικών δεικτών του συστήματος (45) με την
έκδοση των αντίστοιχων δελτίων αποτελεσμάτων, στην εκτίμηση πως δεν χρειάζεται πλέον η
έκδοση των τόμων ετήσιων εκθέσεων αποτελεσμάτων, στη μείωση των εξειδικευμένων
εκθέσεων και κειμένων εργασίας, ενώ μπορεί να θεωρηθεί σταθερή η συμμετοχή σε συνέδρια
- ημερίδες και η συμβολή σε επιστημονικά περιοδικά. Ιδιαίτερη αξία έχει η προσπάθεια του
ΥΠΕΚΑ για σύναψη Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Παρατηρητηρίου και φορέων της
διοίκησης - αυτοδιοίκησης και άλλους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς ώστε να
ενεργοποιηθεί μια από τις ουσιαστικές επιδιώξεις που αφορά στην ενεργότερη και θεσμική
ίσως δικτύωση του Παρατηρητηρίου με σημαντικούς μηχανισμούς λήψης αποφάσεων. Η
προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ενώ το αίτημα μπορεί να θεωρηθεί ακόμη επίκαιρο.
Παρά την σχετική απομείωση των παραγόμενων αποτελεσμάτων, αυτή η περίοδος είναι
ιδιαίτερα γόνιμη διότι συζητήθηκε και εγκρίθηκε το νέο Πρόγραμμα Δράσης 2011 - 2015 με
ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.500.000 €. Οι άξονες του νέου προγράμματος εφορούν:
•

Σε έργα επιστημονικής υποστήριξης και συμβούλων

•

Σε προμήθειες εξοπλισμού υποστήριξης ερευνητικού έργου

•

Σε τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση του εξοπλισμού

•

Σε προκήρυξη ερευνών και μελετών

•

Σε ενέργειες προβολής - διάχυσης και δικτύωσης
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Στόχος του νέου προγράμματος είναι η περαιτέρω αναβάθμιση της παραγωγικής λειτουργίας
και της παροχής υπηρεσιών του Παρατηρητηρίου, με διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και
καλύτερη αξιοποίησή του, με βάση την:
•

Αξιολόγηση των μέχρι σήμερα πεπραγμένων και διερεύνηση των προοπτικών, με τη
συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερόμενων φορέων (Περιφέρειες,
Επιμελητήρια κτλ).

•

Τεχνολογική αναβάθμιση και επιστημονική υποστήριξη της υποδομής, της
οργάνωσης και της παραγωγικής λειτουργίας του Παρατηρητηρίου ώστε να
εξασφαλιστεί η αξιόπιστη και απρόσκοπτη παραγωγή και διάθεση των προϊόντων και
υπηρεσιών

•

Σύνταξη προδιαγραφών και υλοποίηση μετρήσεων, ερευνών και μελετών σύμφωνα
με τις σύγχρονες εξελίξεις και απαιτήσεις της πολιτικής μεταφορών, καθώς και του
χωροταξικού-πολεοδομικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού στη χώρα.

•

Υλοποίηση ενεργειών προβολής – διάχυσης και δικτύωσης καθώς και αναμόρφωση
του ιστότοπου, με κύριο νέο χαρακτηριστικό την παροχή αμφίδρομων υπηρεσιών
πρόσβασης σε δεδομένα, εκθέσεις και χάρτες.

Το πρόγραμμα εντάχθηκε στο ΕΠ "Ενίσχυση Προσπελασιμότητας 2007-2013" (ΕΠ-ΕΠ),
Άξονας Προτεραιότητας ΙΓ' "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Αξόνων Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής". Το ποσοστό κοινοτικής χρηματοδότησης είναι 85% και η εθνική
συμμετοχή είναι 15%. Η χρηματοδότηση (2.464.228 €) αφορά διάφορες ενέργειες (24
υποέργα). Οι βασικές συνιστώσες του οποίου συνοψίζονται στις κάτωθι 4 δράσεις:
•

Δράση Ι: Επιστημονική υποστήριξη – σύμβουλοι (4 υποέργα, προϋπολογισμού
347.967 € χωρίς ΦΠΑ)

•

Δράση ΙΙ: Πρόγραμμα ερευνών-μελετών (12 υποέργα, προϋπολογισμού 1.685.407 €

•

χωρίς ΦΠΑ)

•

Δράση IΙΙ: Ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων (4 υποέργα, προϋπολογισμού
69.106 € χωρίς ΦΠΑ)

•

Δράση ΙV: Προμήθειες υποστήριξης
προϋπολογισμού 361.748 € χωρίς ΦΠΑ)

ερευνητικού

έργου

(4

υποέργα,

Από τα 24 ενταγμένα υποέργα, το 2012 προχώρησαν οι διαγωνισμοί για 4 μελέτες και μια
προμήθεια εξοπλισμού μετρήσεων. Συνεπώς ο προγραμματισμός για την περίοδο 2011 - 2015
βρίσκεται ήδη σε φάση ανάπτυξης.
Αξίζει τέλος να επισημανθεί ότι σε αυτή τη φάση ανάπτυξης, παρατηρείται μεγαλύτερη
εμπλοκή του Τμήματος σε διάφορες ανάγκες της εταιρείας ως ένας ευρύτερος
υποστηρικτικός μηχανισμός. Τόσο οι προμήθειες υλικοτεχνικής υποδομής (πληροφοριακά
συστήματα, εξοπλισμός μετρήσεων, χωρικά δεδομένα) όσο και οι έρευνες - μελέτες
προγραμματίζονται σε συνεργασία με άλλα Τμήματα/Διευθύνσεις της εταιρείας, προκειμένου
να εξυπηρετήσουν τις ευρύτερες ανάγκες και να ενισχύσουν τις δραστηριότητές της.
Επιπρόσθετα η εταιρεία (2012) σε εξωστρεφείς ενέργειες (π.χ. δημοσιεύσεις), στο σχεδιασμό
και στη μελέτη έργων (π.χ. έργα νήσων, εξωτ. Περιφερειακή Θεσ/νίκης), σε εξωτερικούς
ελέγχους-αξιολογήσεις (π.χ. EIB, DG-REGIO, ΕΕΣ) και σε προγράμματα (π.χ. ITS Action
Plan, ETISplus, IMPACT). Το 2011 υποστηρίχτηκε η συμμετοχή της εταιρείας σε τρεις
διεθνείς διαγωνισμούς και η σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων σε σχέση με δείκτες
παρακολούθησης και αξιολόγησης. Πραγματοποιήθηκε χρηματο-οικονομική μελέτη για την
κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στην
Κάρπαθο, καθώς επίσης έγινε και διεθνής επισκόπηση του κόστους κατασκευής
αυτοκινητοδρόμων. Επιπλέον, παραδόθηκαν επεξεργασμένα στοιχεία και χαρτογραφικό
υλικό για την υποστήριξη μελετών και έργων της εταιρείας.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

21

ΠΕ1. Απολογισμός των δράσεων του Παρατηρητηρίου - Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης: Τεχνική Έκθεση

Β.2.2. Οικονομικός απολογισμός
Ο απολογισμός σε οικονομικούς όρους, της πορείας ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου μπορεί
να προσεγγιστεί καταρχήν μέσα από την ανάγνωση τριών κύριων φάσεων οργανωτικής και
παραγωγικής συγκρότησης. Η πρώτη φάση που αφορά στην περίοδο 1999 - 2003, η δεύτερη
φάση που αφορά στην περίοδο 2004 -2009 και η τρίτη φάση από το 2010 έως σήμερα.
Η περίοδος 1999 - 2003 σχετίζεται με τις προκαταρκτικές ενέργειες για τη συγκρότηση του
Παρατηρητηρίου και περιελάμβανε τις αρχικές μελέτες καθώς και τις τότε διοικητικές
πράξεις ίδρυσης του Τμήματος. Η συνολική δαπάνη των δράσεων και ενεργειών του
Παρατηρητηρίου για την περίοδο 1999 - 2003 ανήλθε στα 389.651 € (χωρίς ΦΠΑ), εκ των
οποίων τα 295.000 € (δηλαδή το 76% του συνόλου) καλύφθηκαν από τη χρηματοδότηση της
Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της ΕΕ. Το μεγαλύτερο ποσοστό (64%) των
δαπανών αφορούσε στην επιστημονική υποστήριξη από συμβούλους και μελέτες, ενώ το
30% των δαπανών αφορούσε στην προμήθεια εξοπλισμού υποδομής κυρίως σε
πληροφοριακά συστήματα. Οι εξωστρεφείς δράσεις προβολής - διάχυσης και δικτύωσης
κάλυψαν το υπόλοιπο 6% των συνολικών δαπανών.
Η περίοδος 2004 - 2009 σχετίζεται με την βασική φάση ανάπτυξης, οργάνωσης και
παραγωγικής λειτουργίας του Παρατηρητηρίου. Σε αυτή την περίοδο, το Παρατηρητήριο
κινήθηκε βάσει του Πενταετούς Προγράμματος Δράσης 2003 - 2008 (Αποφ. ΔΣ
309/6/17.9.2002) και την αναλυτική ετήσια εξειδίκευση των ενεργειών. Η συνολική δαπάνη
των ανωτέρω δράσεων και ενεργειών του Παρατηρητηρίου για την περίοδο 2004-2009 είναι
1.526.953,62 (χωρίς ΦΠΑ), εκ των οποίων τα 1.146.670,30 € (75% επί του συνόλου)
αφορούν σε ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ ΟΑΛΑΑ. Το μεγαλύτερο ποσοστό
(65%) των δαπανών αφορούν στην υλοποίηση ερευνών και μελετών, το 20% αφορά στην
ενίσχυση της υποδομής-οργάνωσης και της παραγωγικής λειτουργίας, το 14% αφορά στην
επιστημονική υποστήριξη από συμβούλους, ενώ μόλις το 1% αφορά σε εξωστρεφείς δράσεις
προβολής - διάχυσης και δικτύωσης.
Σχήμα 4.
Ετήσια διακύμανση δαπανών Παρατηρητηρίου (€, 2003 - 2012)
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Η περίοδος 2010 - 2012 μπορεί να χαρακτηριστεί μεταβατική καθότι ολοκληρώθηκε ο
πρώτος κύκλος των δραστηριοτήτων της περιόδου 2004 - 2009 και κινήθηκε η διαδικασία για
την ενεργοποίηση (μέσω συμβάσεων) του νέου Προγράμματος Δράσης 2011 - 2015 το οποίο
εγκρίθηκε από το ΔΣ (Αποφ. 663/3/23.03.11) και εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο ΕΠ
Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας με 2.464.228 € και κοινοτική συγχρηματοδότηση 85%. Οι
δαπάνες που πραγματοποιεί το Τμήμα (πλην μισθοδοσίας) αφορούν ουσιαστικά στη
συντήρηση του εξοπλισμού, περίπου 35.474,94 € χωρίς ΦΠΑ για την τριετία 2010 - 2012.
Από τα δεδομένα δαπανών (πλην μισθοδοσίας) για την περίοδο 2003 - 2012, φαίνεται
καταρχήν η σαφής διάκριση μεταξύ την περιόδου προ του 2009 και της μετά του 2009. Όπως
αναλύθηκε στις προηγούμενες παραγράφους, η περίοδος προ του 2009 χαρακτηρίζεται ως
αυτή της ανάπτυξης με δαπάνες να πραγματοποιούνται σε όλο το φάσμα των δράσεων και
ενεργειών. Σε αυτή την περίοδο, η μέση ετήσια δαπάνη είναι περίπου 220.000 € ενώ τα
"άκρα" στα έτη 2004 και 2009 αφορούν σε πληρωμές αναθέσεων μελετών, σύμφωνα με την
υλοποίηση του Προγράμματος. Στην τριετία 2010 - 2012 οι δαπάνες είναι πολύ
περιορισμένες και σχετίζονται ουσιαστικά με τη συντήρηση του εξοπλισμού. Η μέση ετήσια
δαπάνη περιορίζεται στα 11.700 € περίπου, σημαντικά μειωμένη σε σχέση με το μέσο όρο
της προηγούμενης περιόδου. Ωστόσο, λόγω της μεταβατικότητας αυτής της περιόδου, η
εκτέλεση από εδώ και πέρα του προγράμματος μελετών (πολλές από τις οποίες είναι ήδη
συμβασιοποιημένες) σύμφωνα με το Πρόγραμμα 2011 - 2015, αναμένεται να αυξήσει την
ετήσια πραγματοποίηση δαπανών. Χωρίς το συνυπολογισμό του μισθολογικού κόστους, η
ετήσια διακύμανση των δαπανών για την περίοδο 2003 - 2012 καταγράφεται στο Σχήμα 4.

Β.3. Θεματικός απολογισμός δράσεων
Οι δράσεις του Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού διαμορφώνονται στο πλαίσιο της
υποστήριξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης της Εγνατίας Οδού και της πολιτικής και του
στρατηγικού σχεδιασμού των αναπτυξιακών φορέων μέσω της πληροφόρησης, τεκμηρίωσης
και παροχής έγκυρων και επίκαιρων δεδομένων και αναλύσεων.
Ο απολογισμός των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου περιλαμβάνει τη διαχρονική
εξέλιξη και την κατηγοριοποίηση τους έτσι ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση τους σε
σχέση αφενός με την επίτευξη των ενδογενών επιχειρησιακών στόχων και αφετέρου με τη
συμβολή του στις επιδιώξεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών. Η
θεματική κατηγοριοποίηση των δράσεων διαρθρώνεται ως εξής:
•

Διαχείριση συστήματος δεικτών

•

Παραγωγή εκθέσεων

•

Ανάθεση και εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων

•

Δράσεις προβολής και διάχυσης

•

Δράσεις δικτύωσης

Για την καταγραφή των δράσεων και των συμπληρωματικών στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν
στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης τα δεδομένα από τον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου
(http://observatory.egnatia.gr/). Στη συνέχεια, σε συνεννόηση με το φορέα, παραχωρήθηκε
πρόσβαση στα εξής εσωτερικά αρχεία του Παρατηρητηρίου: α) Συναφή πλαίσια στρατηγικού
σχεδιασμού, β) Προγράμματα δράσης, γ) Απολογιστικές εκθέσεις, δ) Εκθέσεις πεπραγμένων,
ε) Τεχνικά δελτία και δελτία αποτελεσμάτων δεικτών, στ) Άρθρα, πρακτικά και ενημερωτικά
φυλλάδια.
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Β.3.1. Διαχείριση συστήματος δεικτών
Το σύστημα δεικτών του Παρατηρητηρίου αποτελείται από τρεις Κατηγορίες Δεικτών:
•

Κοινωνικο-οικονομικοί και χωροταξικοί

•

Περιβαλλοντικοί

•

Λειτουργίας οδικού δικτύου (Συγκοινωνιακοί)

Σε κάθε κατηγορία εντάσσονται συγκεκριμένοι δείκτες που ορίζονται και περιγράφονται στα
αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία. Η πρώτη έκδοση των Τεχνικών Δελτίων δεικτών έγινε τον
Οκτώβρη του 2004 ενώ μέχρι σήμερα έχουν γίνει δύο αναθεωρήσεις των Τεχνικών Δελτίων
τον Απρίλιο του 2008 και τον Απρίλιο του 2009 αντίστοιχα. Η αναθεώρηση του 2008
περιλαμβάνει τη ριζική ανανέωση του περιεχομένου, της κωδικοποίησης και της
μεθοδολογικής προσέγγισης του συστήματος ενώ με την αναθεώρηση του 2009 προστίθεται
και ο δείκτης: "Επιχειρηματικότητα, SET20". Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση το
σύστημα αποτελείται από:
•

20 Κοινωνικο-οικονομικούς και χωροταξικούς δείκτες (Κωδικός: SET)

•

9 Περιβαλλοντικούς δείκτες (Κωδικός: ENV)

•

15 Συγκοινωνιακούς δείκτες (Κωδικός: TRA)

Οι δείκτες είναι δυναμικοί και ο χρονικός ορίζοντας αναφοράς για τον υπολογισμό τους
ορίζεται από τα Τεχνικά Δελτία. Σύμφωνα με τα Τεχνικά Δελτία, το επίπεδο χωρικής
αναφοράς των δεικτών περιλαμβάνει τις εξής Ζώνες:
•

ΖΩΝΗ Ι. Ζώνη Άξονα Εγνατίας (500 - 1.000 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα)

•

ΖΩΝΗ ΙΙ. Διάδρομος διέλευσης άξονα (11 Νομοί από όπου διέρχεται ο άξονας)

•

ΖΩΝΗ ΙΙΙ. Διάδρομος διέλευσης Καθέτων Αξόνων (13 Νομοί από όπου διέρχονται οι
Κάθετοι Άξονες)

•

ΖΩΝΗ ΙV. Ζώνη Περιφερειών (Σύνολο Ζωνών ΙΙ & III - 5 Περιφέρειες)

•

ΖΩΝΗ V. Ευρεία ζώνη επιδράσεων συστήματος Εγνατίας Οδού (Ευρύτερη περιοχή
Ελλαδικού και Βαλκανικού χώρου)

•

ΖΩΝΗ V-Α. Ζώνη επιδράσεων στον Ελλαδικό χώρο (Στερεά και Δυτική Ελλάδα,
Αττική, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά)

•

ΖΩΝΗ V-B. Ζώνη επιδράσεων στο διασυνοριακό χώρο (Έως τις πρωτεύουσες των
χωρών του διασυνοριακού χώρου της Ν.Α. Ευρώπης)

•

ΖΩΝΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. Ζώνη επιδράσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο
(Λειτουργία του συστήματος της Εγνατίας Οδού ως τμήμα των Διευρωπαϊκών
Δικτύων-TENs-T και Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων-TINA)

Τα δεδομένα υπολογισμού των δεικτών προέρχονται από: α) Εσωτερικές πηγές (ΕΟΑΕ), β)
Εξωτερικές πηγές (όπως Εθνικές και Ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, Υπουργεία, Οργανισμοί,
Ιδρύματα και Εταιρίες), γ) Αναθέσεις μελετών για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου. Τα
δεδομένα αυτά συλλέγονται, επεξεργάζονται και εισάγονται στη βάση δεδομένων του
Παρατηρητηρίου.
Ο προγραμματισμός για τις απαραίτητες δραστηριότητες υπολογισμού των δεικτών (όπως η
ανάθεση μελετών) καθορίζονται από τον ετήσιο Προγραμματισμό Δράσης του
Παρατηρητηρίου ενώ η πρόοδος των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων αξιολογείται στις
ετήσιες εσωτερικές Εκθέσεις Απολογισμού. Ο υπολογισμός και η επικαιροποίηση των
δεικτών εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες: α) την έγκαιρη εκπόνηση των
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δραστηριοτήτων υπολογισμού και β) την προτεραιότητα που αποδίδεται στον υπολογισμό
του κάθε δείκτη σύμφωνα με τους στόχους στρατηγικής του Παρατηρητηρίου.
Τα αποτελέσματα από τον υπολογισμό των δεικτών περιέχονται στα Δελτία Αποτελεσμάτων
δεικτών. Τα Δελτία Αποτελεσμάτων δεικτών διατίθενται από τον ιστότοπο του
Παρατηρητηρίου. Μέχρι το 2009 το Παρατηρητήριο συνέτασσε τις Ετήσιες Εκθέσεις
Αποτελεσμάτων δεικτών. Περισσότερα στοιχεία για την καταγραφή των Ετήσιων Εκθέσεων
Αποτελεσμάτων περιέχονται στο κεφάλαιο "Σύνταξη και έκδοση εκθέσεων".
Στο Σχήμα 5 καταγράφονται το πλήθος των δεικτών που απαρτίζουν την κάθε κατηγορία και
το σύνολο του συστήματος δεικτών σε σχέση με το αντίστοιχο πλήθος δεικτών που
υπολογίστηκαν ή επικαιροποιήθηκαν κάθε έτος.
Σχήμα 5.
Διαχρονική εξέλιξη πλήθους δεικτών ανά κατηγορία
και πλήθους δεικτών που υπολογίστηκαν ή επικαιροποιήθηκαν
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Από το σχήμα παρατηρείται μείωση στον αριθμό των παρακολουθούμενων δεικτών στις
κατηγορίες "Περιβαλλοντικοί" και "Συγκοινωνιακοί" δείκτες και αντίστοιχα αύξηση στο
πλήθος των "Κοινωνικο-οικονομικών και χωροταξικών" δεικτών μετά την αναθεώρηση των
Τεχνικών Δελτίων του 2008. Συνολικά, το 2004 το σύστημα δεικτών αποτελούνταν από 50
δείκτες ενώ μετά τις δύο αναθεωρήσεις των Τεχνικών Δελτίων διαμορφώθηκε σε ένα
σύστημα 44 δεικτών. Παρατηρείται επίσης ότι ο ρυθμός υπολογισμού ή επικαιροποίησης των
δεικτών, καθώς και η έκδοση των αντίστοιχων Δελτίων Αποτελεσμάτων, παρουσιάζει μία
αυξητική τάση κατά τη δεύτερη φάση ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου, αλλά αμέσως μετά
και κατά την περίοδο 2010 - 2012 παρουσιάζει απότομη μείωση. Πρέπει να σημειωθεί ότι
στη συγκεκριμένη περίοδο, σύμφωνα με τα Δελτία Αποτελεσμάτων δεικτών, παύει η
επικαιροποίηση κάποιων δεικτών σε ετήσια βάση ενώ κάποιοι δεν επικαιροποιούνται
καθόλου. Η περίοδος αυτή συμπίπτει με την παύση έκδοσης των Ετήσιων Εκθέσεων
Αποτελεσμάτων δεικτών. Αναλυτικά στοιχεία για τους δείκτες που συνθέτουν κάθε
κατηγορία του συστήματος σε σχέση με τις αναθεωρήσεις των Τεχνικών Δελτίων καθώς και
για τους δείκτες που υπολογίστηκαν κάθε χρόνο παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι.

Β.3.2. Παραγωγή εκθέσεων
Διακρίνονται τρεις κατηγορίες εκθέσεων που συντάσσει ή εκδίδει το Παρατηρητήριο:
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•

Ετήσιες εκθέσεις αποτελεσμάτων δεικτών

•

Περιοδικές εκθέσεις επιδράσεων Εγνατίας Οδού

•

Εξειδικευμένες εκθέσεις και κείμενα εργασίας

Ετήσιες εκθέσεις αποτελεσμάτων δεικτών
Κατά την περίοδο 2004-2010 (δεύτερη φάση ανάπτυξης) τα αποτελέσματα από τον
υπολογισμό και την επικαιροποίηση των δεικτών του Παρατηρητηρίου συγκεντρώνονταν,
παρουσιάζονταν και σχολιάζονταν στις Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσμάτων. Κατά την πρώτη
τριετία έγινε ανάρτηση των εκθέσεων αυτών στον ιστότοπο του φορέα προς δημόσια χρήση.
Πρόσβαση στα αποτελέσματα των δεικτών παρέχεται και μέσω των Δελτίων Αποτελεσμάτων,
τα οποία επίσης δημοσιεύονται στον ιστότοπο. Μετά το 2010 κρίθηκε πως η έκδοση των
ογκωδέστατων τόμων Ετήσιων Εκθέσεων Αποτελεσμάτων δεν είναι λειτουργική και
οικονομική, ούτε σε έντυπη ούτε σε ψηφιακή μορφή, ειδικά εφόσον τα Δελτία
Αποτελεσμάτων κάθε δείκτη παρουσιάζονται με συνεκτικό τρόπο στον ιστότοπο του
Παρατηρητηρίου.

Περιοδικές εκθέσεις επιδράσεων Εγνατίας Οδού
Βασική δράση του Παρατηρητηρίου αποτελεί η σύνταξη σε περιοδική βάση των Εκθέσεων
Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού με στόχο την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης και
διαχρονικής εξέλιξης των Ζωνών Επιρροής με επίκεντρο τη Ζώνη IV (Περιφέρειες διέλευσης
Εγνατίας οδού και Καθέτων Αξόνων) σε σχέση με την αξιοποίηση του αναπτυξιακού ρόλου
της Εγνατίας Οδού. Το 2005 εκδόθηκε η "1η Έκθεση Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού", η
οποία αναφέρεται στην αρχική κατάσταση των Περιφερειών πριν τη λειτουργία της Εγνατία
Οδού και σε ορισμένες αλλαγές μετά την πρώτη φάση λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου. Η
έκθεση βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου. Κατά τη διάρκεια
εκπόνησης της παρούσας μελέτης αξιολόγησης ολοκληρώθηκε η σύνταξη και αναμένεται η
δημοσίευση της "2ης Έκθεσης Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού".

Εξειδικευμένες εκθέσεις και κείμενα εργασίας
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
•

Εκθέσεις μελετών που ανατέθηκαν και εκπονήθηκαν για λογαριασμό του
Παρατηρητηρίου και της ΕΟΑΕ

•

Ειδικές μελέτες που εκπονήθηκαν από το Παρατηρητήριο για λογαριασμό της ΕΟΑΕ
ή φορέων αναπτυξιακού σχεδιασμού

•

Εσωτερικές εκθέσεις και κείμενα εργασίας που συντάχθηκαν από το Παρατηρητήριο

Οι μελέτες που ανατίθενται από το Παρατηρητήριο σε εξωτερικούς μελετητές στοχεύουν είτε
στη διερεύνηση θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος για το Παρατηρητήριο και την εταιρεία είτε
στη διαμόρφωση μεθοδολογίας και στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τον
υπολογισμό δεικτών. Οι ειδικές μελέτες που εκπονούνται από το Παρατηρητήριο
αναφέρονται σε ειδικές ανάγκες της εταιρείας ή συγκεκριμένων τομέων της. Τέλος, στο
πλαίσιο της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου γίνεται σύνταξη εκθέσεων και κειμένων
εργασίας που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία και στη διαλειτουργικότητα με την ΕΟΑΕ,
όπως:
•

Ετήσια και περιοδικά Προγράμματα Δράσης

•

Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων

•

Περιοδικές Εκθέσεις Απολογισμού
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Στο Σχήμα 6 παρουσιάζεται η διαχρονική παραγωγή εκθέσεων και κειμένων εργασίας από το
Παρατηρητήριο. Από το Σχήμα μπορεί να παρατηρηθεί ότι κατά την περίοδο 2005 - 2009
υπάρχει ένας σταθερός ρυθμός παραγωγής εξειδικευμένων εκθέσεων και κειμένων εργασίας,
ο οποίος είναι υψηλότερος από την περίοδο 2010 - 2011. Σε κάθε περίπτωση η παραγωγή
αντίστοιχων εκθέσεων και κειμένων εργασίας είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων που
αφορούν στις ειδικές ανάγκες του Παρατηρητηρίου (όπως συλλογή δεδομένων για το
σύστημα δεικτών) και στις ανάγκες διαλειτουργικότητας με την εταιρεία και τους τομείς της.
Περισσότερα στοιχεία για τις μελέτες που ανατίθενται ή εκπονούνται από το Παρατηρητήριο
βρίσκονται στο κεφάλαιο "Ανάθεση και εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων".
Σχήμα 6.
Διαχρονική εξέλιξη της παραγωγής
εξειδικευμένων εκθέσεων και κειμένων εργασίας

Β.3.3. Ανάθεση και εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων
Στην κατηγορία ανάθεση και εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων εντάσσονται οι μελέτες
και έρευνες που έχουν εκπονηθεί από εξωτερικούς συνεργάτες - ειδικούς επιστήμονες στο
πλαίσιο συμβασιοποιημένων έργων και αφορούν γενικά στη διερεύνηση εξειδικευμένων
ερωτημάτων με στόχο την παραγωγή πληροφορίας σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας και
τον προγραμματισμό του Τμήματος. Με βάση τις φάσεις ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου, η
παραγωγή μελετητικού έργου αυτής της φύσης μπορεί να χωριστεί σε τρεις ομάδες.
Η πρώτη ομάδα αναφέρεται σε υποστηρικτικά κείμενα για την καταρχήν συγκρότηση και
δομή του Παρατηρητηρίου και τη διερεύνηση των προϋποθέσεων οργάνωσης, λειτουργίας
και χρηματοδότησης και εστιάζει χρονικά στην πρώτη φάση ανάπτυξης της περιόδου 1999 2003. Παρήχθησαν 4 τέτοιες μελέτες:
•

Η Μελέτη Σκοπιμότητας (2000),

•

Η Πιλοτική Μελέτη Εφαρμογής του Συστήματος Δεικτών (2001)

•

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (2001) και

•

Η
Μελέτη διερεύνησης δυνατοτήτων χρηματοδότησης από το Γ΄ΚΠΣ ή άλλες
πηγές (2003)
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Η δεύτερη ομάδα αναφέρεται στα κείμενα που παρήχθησαν κατά τη δεύτερη φάση
ανάπτυξης του Τμήματος και αφορούσαν με τον πυρήνα ουσιαστικά της λειτουργίας του που
είναι η παραγωγή πληροφορίας και δεδομένων σύμφωνα με την πλατφόρμα δεικτών, πάντα
βάσει του προγραμματισμού των δράσεων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διαδικασίας
παραγωγής μελετών αυτής της περιόδου είναι η χρηματοδότησή τους από το Γ' ΚΠΣ βάσει
ενός προγράμματος 12 ενταγμένων υποέργων. Ανατέθηκαν και ολοκληρώθηκαν 6 έρευνες μελέτες συνολικής δαπάνης 970.000 €:
•

Έκθεση κατάστασης των ζωνών επιρροής της Εγνατίας Οδού (2004, 180.000 €)

•

Πιλοτική μελέτη πολεοδομικών μεταβολών σε τρεις επιλεγμένες αστικές περιοχές
της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού (2006, 70.000 €)

•

Μέτρηση και χαρτογράφηση οδικού κυκλοφοριακού θορύβου (2008, 96.000 €)

•

Μελέτη συγκοινωνιακών δεικτών: εμπορευματικές και συνδυασμένες μεταφορές,
χαρακτηριστικά μετακινήσεων στους μεθοριακούς σταθμούς και μετακινήσεις με
εναλλακτικά μέσα (2009, 216.000 €)

•

Μελέτη πολεοδομικών μεταβολών χρήσεων γης, εγκατάστασης επιχειρήσεων και
αξιών γης πέριξ 16 κόμβων της Εγνατίας Οδού (2009, 360.000 €)

•

Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας για τόπους (2009, 48.000 €)

Η υλοποίηση αυτών των μελετών κάλυψε πλήρως τα ενταγμένα υποέργα που αφορούσαν σε
μελέτες (100%), γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την αποδοτικότητα και την ικανότητα του
συστήματος του Παρατηρητηρίου στη διαχείριση των προγραμματισμένων ενεργειών.
Επίσης η υλοποίηση των παραπάνω μελετών προσέφερε σημαντικό όγκο δεδομένων και
τεχνογνωσία για την μέτρηση, τον υπολογισμό-επεξεργασία και την παρακολούθηση των
δεικτών, καθώς και για την συνολική ανάλυση-αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων της
Εγνατίας Οδού.
Η τρίτη ομάδα μελετών - ερευνών αφορά στην τρέχουσα αναπτυξιακή περίοδο, συνδέεται με
το Πρόγραμμα Δράσης 2011 - 2015 και προκύπτει από τα 24 ενταγμένα υποέργα για
χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ολοκλήρωση και παράδοση
κάποιων από τις προβλεπόμενες μελέτες αφού οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο
αυτές που είτε έχουν συμβασιοποιηθεί, είτε βρίσκονται σε ωριμότητα προς συμβασιοποίηση
είναι:
•

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη συνθετική επεξεργασία και αξιολόγηση των
χωρικών επιδράσεων (αμοιβή 62.075 €, προϋπολογισμός 124.390 € χωρίς ΦΠΑ)

•

Μελέτη αξιολόγησης και προοπτικών του Παρατηρητηρίου (αμοιβή: 24.150 €,
προϋπολογισμός 35.000 €, χωρις ΦΠΑ)

•

Μελέτη ετήσιων μετρήσεων και χαρτογραφήσεων-αναλύσεων του περιβαλλοντικού
δείκτη "έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο" (αμοιβή: 63.000, προϋπολογισμός 162.500 €,
χωρις ΦΠΑ)

•

Προμήθεια Ψηφιακών βροχογράφων (αμοιβή: 7.200 €, προϋπολογισμός: 12.000 €,
χωρις ΦΠΑ.

•

Μελέτη επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στη διατροπικότητα των μεταφορών, στην
πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και την διασυνοριακή συνεργασία στην ΝΑ Ευρώπη,
με προϋπολογισμό 112.410, €, χωρις ΦΠΑ .

•

Προμήθεια μετρητών κυκλοφορίας (προϋπολογισμός: 300.000 χωρίς ΦΠΑ).

•

Σύμβουλος GIS (προϋπολογισμός: 850.000 χωρίς ΦΠΑ).

Η παρατηρούμενη "κινητικότητα" ως προς την ανάθεση εξειδικευμένων μελετών
καταδεικνύει τη συνέπεια του Τμήματος στην υποστήριξη του ρόλου του που είναι η
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παραγωγή, επεξεργασία και ενσωμάτωση δεδομένων με αναφορά στο σύστημα δεικτών και η
εν γένει επιστημονική τεκμηρίωση των παραγόμενων προϊόντων.

Β.3.4. Δράσεις προβολής και διάχυσης
Στη συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων συγκαταλέγονται οι πρωτοβουλίες: α) Ενημέρωσης
του κοινού και των φορέων ως προς τη δραστηριότητα του Παρατηρητηρίου, β)
Δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων και διάχυσης της τεχνογνωσίας του Παρατηρητηρίου
και γ) Εξειδίκευσης και ενημέρωσης του Παρατηρητηρίου από ειδικούς επιστήμονες. Ως
προς το είδος των δράσεων, αυτές μπορούν να διακριθούν στις εξής:
•

Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων

•

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια

•

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά έντυπα

•

Άλλες δράσεις προβολής και διάχυσης

•

Λειτουργία ιστοτόπου του Παρατηρητηρίου

Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων
Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες που έχει διοργανώσει το Παρατηρητήριο
αναφέρονται τόσο στη στοχευμένη προώθηση του Παρατηρητηρίου και στην ενημέρωση των
ωφελούμενων φορέων (φορείς αναπτυξιακού σχεδιασμού) όσο και στη μεταφορά
τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της εξειδίκευσης και βελτίωσης της λειτουργίας του
Παρατηρητηρίου. Η δεύτερη περίπτωση σχετίζεται με τον άξονα "Εγνατία-δικτύωση" του
Προγράμματος Δράσης 2003-2008. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες που έχουν
διοργανωθεί συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην πρώτη τριετία (καθιέρωση του
μηχανισμού του Παρατηρητηρίου) της δεύτερης φάσης εξέλιξης του Τμήματος.
Συγκεκριμένα, το 2001 το Παρατηρητήριο διοργάνωσε διεθνή ημερίδα και εξέδωσε βιβλίο
πρακτικών. Το 2004 εκπονήθηκαν δύο εσωτερικές εκπαιδευτικές διαλέξεις. Το 2005 το
Παρατηρητήριο σε συνεργασία με το Εργαστήριο του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
διοργάνωσε εσωτερικό σεμινάριο χαρτογραφίας. Τέλος, το 2006 το Παρατηρητήριο
συμμετείχε σε σειρά εξειδικευμένων συναντήσεων εργασίας με τους εκπροσώπους των
αρμόδιων αρχών και αναπτυξιακών φορέων των πέντε Περιφερειών διέλευσης του
συστήματος Εγνατία Οδός - Κάθετοι Άξονες.

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια
Βασικός στόχος των συγκεκριμένων δράσεων, οι οποίες συγκεντρώνονται στη δεύτερη
τριετία (πλήρης ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου) της δεύτερης φάσης ανάπτυξης και
συνεχίζονται μέχρι σήμερα, είναι η δημοσιοποίηση της δραστηριότητας του Παρατηρητηρίου
και η διάχυση των αποτελεσμάτων και της τεχνογνωσίας. Κάποιες αντίστοιχες δράσεις σε
διεθνές επίπεδο αποτελούν:
•

Παρουσίαση της εργασίας: "Trans-border movements in Northern Greece: seeking
for spatial interactions" στο διεθνές συνέδριο: "2010 European Conference of the
Association for Borderlands Studies. The multifaceted economic and political
geographies of internal and external EU borders" (Βέροια, Σεπτέμβριος 2010)

•

Συμμετοχή σε εκδήλωση μετά από πρόσκληση της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας
και Μεταφορών για την παρουσίαση και σχολιασμό των αποτελεσμάτων από την
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αρχική περίοδο συγκρότησης του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού (Βρυξέλες,
Ιούνιος 2005)
•

Παρουσίαση της εργασίας: "Egnatia Odos Observatory: 1st Spatial Impacts Report"
στο διεθνές συνέδριο: "Colloque scientifique sur les observatoires autoroutiers et
d'infrastructures lineaires: incidences environnementales et socio-economiques, a
partir du cas d'A39" (Παρίσι, Μάρτιος 2005)

Επίσης, στο πλαίσιο της δικτύωσης του Παρατηρητηρίου το 2005 συμμετείχε σε συνέδριο
που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και σε συνέδριο της GIS
Marathon ενώ εκπρόσωπος του φορέα εκπόνησε δύο εκπαιδευτικές διαλέξεις στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Στο Σχήμα 7 παρουσιάζονται διαχρονικά οι συμμετοχές του Παρατηρητηρίου σε εθνικά και
διεθνή συνέδρια και ημερίδες.
Σχήμα 7.
Διαχρονική εξέλιξη της συμμετοχής σε συνέδρια και ημερίδες

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά έντυπα
Παράλληλα με την παρουσίαση εργασιών στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών συνεδρίων, τα
τελευταία χρόνια στελέχη του Παρατηρητηρίου προωθούν τη τεχνογνωσία και τα
αποτελέσματα της εργασίας τους μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά.
Συγκεκριμένα, έχουν δημοσιευθεί δύο άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά το 2010 και άλλα
δύο το 2011.

Άλλες δράσεις προβολής και διάχυσης
Εκτός από τα παραπάνω, η προβολή του Παρατηρητηρίου και των προϊόντων του
επιχειρείται μέσω της περιοδικής έκδοσης ενημερωτικών εντύπων και φυλλαδίων τύπου
newsletter σε συμβατική και ηλεκτρονική μορφή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι κατά τη
δεύτερη φάση εξέλιξης του Παρατηρητηρίου 2004 - 2009 εκδόθηκαν 19 ενημερωτικά
φυλλάδια και 8 e-newsletters ενώ η έκδοση των αντίστοιχων εντύπων εξακολουθεί μέχρι
σήμερα. Επιπρόσθετα, το 2006 εκδόθηκε ένα multimedia CD-ROM με χρήση Flash με βάση
(α) τα στοιχεία παρουσίασης του Παρατηρητηρίου, (β) τα αποτελέσματα των δεικτών μέχρι
εκείνη την περίοδο και (γ) τις εκθέσεις και μελέτες που είχαν εκδοθεί έως τότε. Το Μάιο του
2009 γίνεται έκδοση σε ειδικό αφιέρωμα της εφημερίδας ΕΞΠΡΕΣ (14/05/2009) του άρθρου:
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"Ο χωροταξικός και αναπτυξιακός ρόλος της Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο" ενώ αναφορές
στο Παρατηρητήριο γίνονται και σε άλλα (έντυπα ή μη) μέσα ενημέρωσης.

Λειτουργία ιστότοπου του Παρατηρητηρίου
Ο ιστότοπος του Παρατηρητηρίου βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://observatory.egnatia.gr/. Η λειτουργία του ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου 2005. Ο ιστότοπος
δεν αποτελεί μόνο ένα βασικό εργαλείο προβολής και διάχυσης του Παρατηρητηρίου αλλά
και το σημαντικότερο μέσο για την πρόσβαση στα προϊόντα του, δηλαδή στα δεδομένα και
τους χάρτες από τον υπολογισμό των δεικτών αλλά και σε μεγάλο μέρος των μελετών και
δημοσιευμένων εργασιών που είτε έχουν εκπονηθεί από το Παρατηρητήριο είτε αφορούν
άμεσα στη λειτουργία του και στον αναπτυξιακό ρόλο της Εγνατίας Οδού. Ειδικότερα, η
πληροφορία που παρέχεται από τον ιστότοπο αφορά στα εξής:
•

Αναλυτική παρουσίαση του Παρατηρητηρίου (ιστορικό, εσωτερική οργάνωση, ρόλος,
είδη δράσεων κτλ)

•

Πληροφορία για το σύστημα δεικτών: Διάρθρωση, πεδίο Αναφοράς, υποδομή,
μεθοδολογία, Τεχνικά Δελτία, Δελτία Αποτελεσμάτων, Ετήσιες Εκθέσεις
Αποτελεσμάτων

•

Χαρτοθήκη με συλλογή θεματικών χαρτών που σχετίζονται με τα αποτελέσματα των
δεικτών

•

Πρόσβαση σε εκθέσεις, κείμενα εργασίας και δημοσιεύσεις

•

Ενημερωτικά φυλλάδια και newsletters με δυνατότητα εγγραφής χρήστη και
αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

•

Σύνδεσμοι με τον ιστότοπο της εταιρείας και άλλων φορέων και προγραμμάτων,
συμπεριλαμβανόμενων ερευνητικών κέντρων, παρατηρητηρίων και φορέων
σχεδιασμού στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Η παροχή συνδέσμων σχετίζεται και με τις
δράσεις δικτύωσης: Εγνατία-Ανάπτυξη και Εγνατία-Τεχνογνωσία

•

Δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και υποβολής αιτήματος προς το
Παρατηρητήριο

•

Φωτογραφικό υλικό

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι στον ιστότοπο του φορέα δεν παρουσιάζονται
εσωτερικά αρχεία μεταξύ του Παρατηρητηρίου και της εταιρείας, τα οποία περιλαμβάνονται
στο εταιρικό δίκτυο intranet των φορέων.
Κατά την περίοδο από τις 06/06/2005 έως τις 30/09/2006 (18 μήνες) τηρήθηκαν στατιστικά
στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα και χρήση των δικτυακών υπηρεσιών του
Παρατηρητηρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία για τη συγκεκριμένη περίοδο παρατηρήθηκαν
1.609.673 εύστοχες αποκρίσεις (76.769 αποκρίσεις ιστοσελίδων-page views και 39.280
επισκέψεις με μέση τιμή 72 επισκέψεις ανά ημέρα, μέση διάρκεια 9 λεπτά και 17.125
μοναδικούς επισκέπτες). Οι πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες με σειρά επισκεψιμότητας ήταν: α)
Φωτογραφίες, β) Χαρτοθήκη, γ) Αγγλική αρχική σελίδα, δ) Αποτελέσματα δεικτών και ε)
Εκθέσεις. Το 2009 τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στον ιστότοπο του
Παρατηρητηρίου επικαιροποιήθηκαν. Έτσι, μέχρι τις 31/12/2009 (54 μήνες) ο ιστότοπος είχε
δεχτεί περισσότερες από 5,5 εκατ. εύστοχες αποκρίσεις, που αντιστοιχούν σε 300.000
επισκέψεις (μέση τιμή 180 επισκέψεων ανά ημέρα) και 100.000 μοναδικούς επισκέπτες.
Σύμφωνα με τις εκθέσεις απολογισμού του Παρατηρητηρίου, ο ιστότοπος του φορέα
θεωρείται το κύριο μέσο για την ευρεία προώθηση και διάχυση των προϊόντων του ενώ
αναφέρεται ως παράδειγμα ότι σε διάστημα 6 μηνών περισσότεροι από 2.500 διαφορετικοί
επισκέπτες προμηθεύτηκαν μέσω της απλής και σύντομης διαδικασίας της καταφόρτωσης
(download) την "1η Έκθεση Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού".
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Β.3.5. Δράσεις δικτύωσης
Οι δράσεις δικτύωσης εστιάζουν σε δυο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση
αναφέρεται στην τεχνογνωστική υποστήριξη και εν γένει ενημέρωση του μηχανισμού του
Παρατηρητηρίου για την αιχμή της συζήτησης αναφορικά με τα ζητήματα ανάπτυξης και
επιπτώσεων αλλά και των ειδικότερων μεθοδολογιών υπολογισμού δεικτών. Η δεύτερη
κατεύθυνση σχετίζεται με τη διασύνδεση του Παρατηρητηρίου με διοικητικές δομές και
μηχανισμούς λήψης αποφάσεων για την υποστήριξη των αναπτυξιακών τους δράσεων με
αναλυτικά - συστηματικά δεδομένα. Κατά μια έννοια, το πρώτο σκέλος του
προσανατολισμού δικτύωσης σχετίζεται με την "επιστημονικότητα" του έργου του, ενώ το
δεύτερο σκέλος με την "αξιοποίηση" των παραγόμενων αποτελεσμάτων και προϊόντων.
Το Παρατηρητήριο κινήθηκε επιμελώς στη δημιουργία επιστημονικών συνεργιών για τη
συνεχή εμβάθυνση και επέκταση της τεχνογνωστικής του βάσης. Δράσεις προς αυτή την
κατεύθυνση περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα συνεργασίας
παρεμφερούς προσανατολισμού, τη συμμετοχή σε workshops Ευρωπαϊκού επιπέδου και την
"εισαγωγή" εμπειρίας και μεθοδολογιών μέσω των αναθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες
ειδικότερων μελετητικών εργασιών για την υποστήριξη του έργου του. Ως "εισαγωγή"
τεχνογνωσίας μπορεί επίσης να θεωρηθεί και η συστηματική (και αναγκαία) συμβουλευτική
αναδρομή σε βάσεις δεδομένων και παρατηρητήρια διεθνούς εμβέλειας μέσω υιοθέτησης και
προσαρμογής των αναλυτικών τους προσεγγίσεων. Ωστόσο το πλαίσιο αυτό έχει το
χαρακτήρα του περιστασιακού και μπορεί να θεωρηθεί ασταθές διότι δεν σχετίζεται με την
εδραίωση ενός μόνιμου πλαισίου συνεργασιών που θα επέτρεπε μέσω αναδράσεων τη
διατήρηση των χρησιμοποιούμενων μεθοδολογιών σε ένα επίπεδο αιχμής.
Η γενική εικόνα από τη μέχρι σήμερα δραστηριοποίηση του Παρατηρητηρίου αναφορικά με
τις επιδιωκόμενες κατευθύνσεις δικτύωσης, προβάλει μια αρκετά δυναμική τοποθέτηση σε
σχέση με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε κείμενα αναπτυξιακής και επιχειρησιακής
φύσης καθώς και σε μελετητικές και ακαδημαϊκές δράσεις. Αυτή η συμβολή εντάσσεται
σαφώς στη γενικότερη αναπτυξιακή δραστηριοποίηση με δεδομένο ότι δημιουργεί εισροές σε
επιχειρησιακά - μελετητικά - ακαδημαϊκά προϊόντα με χωρική εφαρμογή και δεσμευτικότητα.
Ωστόσο, αυτή η παρέμβαση έχει πολλές φορές περιστασιακό χαρακτήρα και δεν λειτουργεί
σε θεσμική βάση, υπό την έννοια ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η ουσιαστική και μόνιμη
διασύνδεση του Παρατηρητηρίου με τις δομές της διοίκησης - αυτοδιοίκησης, ως
συμβουλευτικός μηχανισμός σε ζητήματα χωρικής εκτίμησης επιπτώσεων και σχεδιασμού.
Συγκεντρωτικά και απολογιστικά στοιχεία για τη δικτύωση του Παρατηρητηρίου αναφορικά
με τις κατευθύνσεις "επιστημονικότητας" και "αξιοποίησης" των αποτελεσμάτων και
προϊόντων του, παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως.

Αξιοποίηση αποτελεσμάτων και προϊόντων
Το Παρατηρητήριο προσφέρει γενικότερες υπηρεσίες ενημέρωσης και τεκμηρίωσης για τις
ανάγκες του αναπτυξιακού σχεδιασμού, αποτελώντας στην ουσία μια ανοιχτή βάση
δεδομένων και πληροφοριών:
•

Στα εγκεκριμένα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας (που βρίσκονται σήμερα σε φάση
αναθεώρησης) περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στο Παρατηρητήριο και τονίζεται η
αναγκαιότητα συνεργασίας με τον χωροταξικό σχεδιασμό σε επίπεδο Περιφέρειας,
ιδιαίτερα για θέματα που αφορούν στον ενδοπεριφερειακό χώρο και τις επιπτώσεις
στη χωρική οργάνωση αλλά και στον άμεσο συνοριακό χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, το
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Παρατηρητήριο υλοποιεί εξειδικευμένη κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
επεξεργασία και παρουσίαση αποτελεσμάτων και υλικού ώστε να επιτύχει μια απτή
και αποτελεσματική προβολή της σκοπιμότητας και χρησιμότητας των εργασιών του
για ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης, περιβάλλοντος, μεταφορών και χωροταξίαςπολεοδομίας. Το 2012 και στο πλαίσιο αναθεώρησης των Χωροταξικών Σχεδίων
παραδόθηκαν στο ΥΠΕΚΑ (Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών) σχετικά
γεωχωρικά δεδομένα.
•

Στα επίσημα κείμενα της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου (π.χ. ΕΣΠΑ, ΕΠ - ΕΠ, και
ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης) χρησιμοποιούνται στοιχεία και γίνονται παραπομπές σε
εκθέσεις του Παρατηρητηρίου, με βάση τα οποία τεκμηριώνεται η αξιολόγηση των
έργων του ΕΠ ΟΑΛΑΑ (Γ’ΚΠΣ), και ειδικότερα της Εγνατίας Οδού, τόσο σε
επίπεδο ευρύτερων χωρικών επιδράσεων, όσο και σε επίπεδο ανάδειξης της
αναγκαιότητας και σημασίας παρακολούθησης αυτών των επιδράσεων.

•

Το Παρατηρητήριο συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ανάλογους φορείς
(Παρατηρητήριο Απασχόλησης, Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας)
που προσδιορίζονται ως οι βασικές πηγές για την παρακολούθηση και αξιολόγηση
δεικτών εκροών ως αναφορά τα αποτελέσματα και τις επιδράσεις επιλεγμένων
πράξεων του ΕΠ - ΕΠ και του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης. Ειδικότερα, το
Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού θεωρείται πως αποτελεί την πηγή για δείκτες
όπως η προσπελασιμότητα, η χρονοαπόσταση, και η αναβάθμιση του περιφερειακού
και τοπικού δικτύου. Το 2012, το Παρατηρητήριο συνέβαλε στη σύνταξη
προδιαγραφών για ποσοτικοποιημένους δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης
του ΕΠ "Ενίσχυση Προσπελασιμότητας 2007-2013".

•

Το Παρατηρητήριο συμμετείχε με ενεργό τρόπο σε διαβουλεύσεις για τους δείκτες
παρακολούθησης και αξιολόγησης των χρηματοδοτικών επιχειρησιακών
προγραμμάτων (ΟΑΛΑΑ και ΕΠ - ΕΠ), καθώς και για τη νομοθετική εφαρμογή της
Ευρωπαϊκής οδηγίας INSPIRE για την εθνική υποδομή χωρικών δεδομένων (2010).

•

Η εμπειρία, η τεχνογνωσία, καθώς και το υλικό του Παρατηρητήριου, εκτιμήθηκαν
και χρησιμοποιήθηκαν στις περιπτώσεις σχεδιασμού και διαβούλευσης για την
συγκρότηση του Παρατηρητηρίου Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και
Πελοποννήσου και του Παρατηρητηρίου Κοινωνικοοικονομικών και Αστικών
Μεγεθών HABITAT για την πόλη της Κομοτηνής.

•

Το Παρατηρητήριο εξετάστηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο NordRegio ως
παραδειγματική περίπτωση εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χωροταξικού Σχεδίου
ESDP (European Spatial Planning Perspective) στα πλαίσια του προγράμματος
ESPON (European Spatial Planning Observatory Network), 2007.

•

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μέχρι και το 2010, το Παρατηρητήριο είχε
παραδώσει υλικό (χωρικά δεδομένα, στατιστικά στοιχεία, εκθέσεις κλπ) σε πάνω από
600 καταγεγραμμένους αποδέκτες (60% δημόσιοι οργανισμοί, 30% πανεπιστήμιαερευνητές - φοιτητές, 10% ιδιώτες), μη συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των
ατόμων που προμηθεύτηκαν υλικό μέσω του ιστότοπου.

Το βασικό μειονέκτημα της μέχρι τώρα εξωστρεφούς δραστηριότητας του Παρατηρητηρίου
είναι η έλλειψη σταθερής δικτύωσης με φορείς σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων ώστε να
υπάρχει μια βάση μονιμότητας για την αποδοτική αξιοποίηση των προϊόντων του. Μείζονος
μάλιστα σημασία μπορεί να θεωρηθεί η ανάγκη διασύνδεσης με φορείς της διοίκησης
(ΥΠΕΚΑ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) και της αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες).
Το 2011 ενεργοποιήθηκε μια πρωτοβουλία υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της
ΕΟΑΕ, του ΥΠΕΚΑ και των αναπτυξιακών φορέων του βορειοελλαδικού τόξου (διοίκηση,
αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς) με στόχο την υποστήριξη καταρχήν
δράσεων παρακολούθησης των αναπτυξιακών μεταβλητών του χώρου και την προσαρμογή
του σχεδιασμού βάσει των ειδικότερων συμπερασμάτων. Σε αυτή την πρωτοβουλία το
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Παρατηρητήριο, μέσω της εταιρείας, θα είχε κεντρικό ρόλο στη συστηματοποίηση της
πληροφορίας και στο γενικότερο συντονισμό της προσπάθειας. Η πρωτοβουλία δεν
ολοκληρώθηκε. Τέθηκε όμως για ακόμη μια φορά η απαίτηση για την ενεργότερη "θεσμική"
τοποθέτηση του Παρατηρητηρίου και την αναγωγή του σε παίκτη των αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών στην περιοχή. Η αναγκαιότητα του σχετικού αιτήματος παραμένει επίκαιρη.

Καλλιέργεια - ανάπτυξη τεχνογνωσίας
Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου στα ζητήματα μεταφοράς και ενσωμάτωσης τεχνογνωσίας
αναφορικά με μεθοδολογίες υπολογισμού δεικτών και συστηματοποίησης της παραγόμενης
πληροφορίας, δομείται κυρίως μέσα από δράσεις απευθείας αξιοποίησης μεθοδολογιών και
δεδομένων από παρατηρητήρια διεθνούς εμβέλειας και εθνικές βάσεις, από την υιοθέτηση
και περαιτέρω αξιοποίηση μεθοδολογιών των μελετών που αναθέτει, από τη συμμετοχή σε
workshops Ευρωπαϊκού επιπέδου και την κατά καιρούς συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα
συνεργασίας ανάλογου προσανατολισμού. Ο σχετικός απολογισμός αναφέρεται συνοπτικά
στα εξής:
•

Την περίοδο 2004 - 2005 προχώρησε καταρχήν η διερεύνηση της οργάνωσης και των
δραστηριοτήτων 36 οργανισμών και προγραμμάτων που λειτουργούσαν ως
Παρατηρητήρια Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας αλλά και ως
Παρατηρητήρια άλλων μεγεθών (π.χ. απασχόλησης), σε εθνικό/διεθνές επίπεδο.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία γνωριμίας και ανταλλαγή απόψεων για
πιθανή συνεργασία με 8 ελληνικούς και 4 Ευρωπαϊκούς φορείς (Α39 Observatory,
ESPON, SASI - RGB, reconstruction and development of South East Europe - SEE).
Από αυτή την προσπάθεια, ευδοκίμησε ως ένα βαθμό η συνεργασία με το ESPON
μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε συμμετοχή σε 3 workshops. Το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό με τη συμμετοχή σε 14 επιστημονικά σεμινάρια, εισήγαγε στο σύστημα
του Παρατηρητηρίου πολύτιμα στοιχεία τεχνογνωσίας. Επιπρόσθετα σημαντικές
μεθοδολογικές προσεγγίσεις προέκυψαν από τη στενή παρακολούθηση των
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συνεργασίας IGT-SIMCODE και ESTIA-SPOSE,
καθώς και των πρωτοβουλιών INSPIRE και SEETO.

•

Η απόκτηση χωρικών δεδομένων (στατιστικών, περιγραφικών και χαρτογραφικών)
από εξωτερικές πηγές (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, ΟΣΕ, Οργανισμοί Λιμένων κλπ) έχει
οργανωθεί με συστηματικό τρόπο και έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό επίπεδο
συνεργασίας με τους σχετικούς φορείς. Με αυτό τον τρόπο το Παρατηρητήριο έχει
συγκροτήσει δίκτυο συνεργασίας με διάφορους φορείς για την απόκτηση και
ενημέρωση των απαραίτητων εξωγενών δεδομένων για την παρακολούθηση των
δεικτών. Επιπρόσθετα, μεθοδολογίες υπολογισμού δεικτών συνιστούν απαραίτητη
τεχνογνωσία για την αξιοπιστία και την τεχνολογική αιχμή του συστήματος. Σε αυτό
το πλαίσιο πολύτιμες εισροές έχουν προκύψει από τα συστήματα TERM (Transport
& Environment Reporting Mechanism) και ESPON.

•

Η υλοποίηση του προγράμματος αναθέσεων μελετών για την περίοδο 2004 - 2010 (6
μελέτες) προσέφερε σημαντικό όγκο δεδομένων και τεχνογνωσία για την μέτρηση,
τον υπολογισμό - επεξεργασία και την παρακολούθηση των δεικτών, καθώς και για
την συνολική ανάλυση - αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων. Η αντιμετώπιση
διαφόρων επιστημονικών και μεθοδολογικών ζητημάτων που προέκυψαν κατά τη
διεκπεραίωση των μελετητικών αντικειμένων, είχε ως αποτέλεσμα την απόκτηση
σημαντικής τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση βελτιωμένων προδιαγραφών δεικτών.
Πιο συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν ουσιαστικές προϋποθέσεις έλεγχου σχετικά με το
εύρος, την ποιότητα, τη διαμόρφωση και την εγκυρότητα των εξωγενών δεδομένων
που εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα. Επίσης αποκτήθηκε πρακτική εμπειρία
για την ορθή διενέργεια ερευνών και μετρήσεων στο πεδίο (συγκοινωνιακές
μετρήσεις, αυτοψίες χρήσεων γης κλπ) με βάση επιστημονικές μεθοδολογικές
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προδιαγραφές και ελέγχους. Το πρόγραμμα μελετών συνεχίζεται κατά την τρέχουσα
περίοδο με 4 αναθέσεις.
Η προοπτική συντονισμού, σταθερής δικτύωσης και συνεργασίας του Παρατηρητηρίου με
ανάλογους μηχανισμούς, σε διεθνές/εθνικό επίπεδο, θεωρείται αναγκαία συνθήκη για την
τεχνογνωστική ενδυνάμωση των ακολουθούμενων διαδικασιών παραγωγής αποτελεσμάτων
και δεδομένων. Τα αναμενόμενα οφέλη αφορούν στην παρακολούθηση των βέλτιστων
πρακτικών καθώς και στην εναρμόνιση με μεθόδους και δείκτες μέτρησης που
χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των επιδράσεων των δικτύων μεταφορών στη χωρική
ανάπτυξη. Το καθεστώς διασύνδεσης ωστόσο, ειδικά σε κείμενα μεθοδολογιών κρίνεται
ευκαιριακό - αδύναμο διότι δεν έχει το χαρακτήρα της μονιμότητας ο οποίος θα επέτρεπε
αναδράσεις και συνεχή επικαιροποίηση των αναλυτικών προσεγγίσεων. Ακόμη και στο
επίπεδο των τελικών αποδεκτών/χρηστών των αποτελεσμάτων και προϊόντων, δεν
παρατηρείται ανατροφοδότηση του Παρατηρητηρίου με συστάσεις και παρατηρήσεις ώστε
έστω και σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης να υπάρξουν εισροές βελτιστοποίησης του
γενικού αποτελέσματος.

Β.4. Σύνοψη της οργάνωσης και των δράσεων
Με βάση το διακριτό διαχωρισμό της ιστορικής εξέλιξης του Παρατηρητηρίου σε φάσεις
ανάπτυξης, την οργανωτική του ένταξη στη δομή της εταιρείας και τον παραγωγικό του
κύκλο, τα κεντρικά στοιχεία και χαρακτηριστικά από την καταγραφή, μπορούν να
συνοψιστούν στα ακόλουθα σημεία.
Αναφορικά με την ένταξη του Τμήματος στο οργανόγραμμα της Εγνατία Οδός ΑΕ, επέρχεται
μεταβολή στη διοικητική του ένταξη από τον Τομέα Παρακολούθησης Προγραμμάτων,
Έργων και Χρηματοδοτήσεων (ΠΠΕΧ, μέχρι το 2012) στον Τομέα Λειτουργίας,
Εκμετάλλευσης και Συντήρησης (ΛΕΣ, 2012 -). Αυτή η διοικητική μεταβολή συνοδεύτηκε με
μείωση των προβλεπόμενων θέσεων στελέχωσης από 6 (Τμηματάρχης, Χωροτάκτης,
Συγκοινωνιολόγος, Περιβαλλοντολόγος, Οικονομολόγος, Διαχειριστής GIS) σε 2
(Τμηματάρχης και Διαχειριστής GIS).
Στη βασική φάση ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου (2004 - 2009), αξιοποιήθηκαν στελέχη
άλλων Τμημάτων στα ζητήματα Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιακών, γεγονός που αφενός
συμπλήρωσε τις στελεχιακές ανάγκες σύμφωνα με το τότε οργανόγραμμα, ενώ αφετέρου
επέτρεψε την όσμωση των δραστηριοτήτων μεταξύ των Τμημάτων, τη μέγιστη αξιοποίηση
του υπάρχοντος δυναμικού της εταιρείας, την αλληλοεπικάλυψη των αντικειμένων προς την
κατεύθυνση της αύξησης της προστιθέμενης αξίας και τελικά, την καλύτερη εξυπηρέτηση
διαφόρων αναγκών της εταιρείας. Επιπρόσθετα η θέση του Χωροτάκτη καλύφθηκε με
συμβάσεις έργου. Αυτό το λειτουργικό πρότυπο προβάλλεται πλέον και στο νέο
οργανόγραμμα (2012 - ) όπου επήλθε μεν η απομείωση των προβλεπόμενων θέσεων, όμως
διατηρείται η διασύνδεση του Τμήματος και τα άλλα Τμήματα αλλά και η σύμβαση με
Χωροτάκτη - εξωτερικό συνεργάτη, ως πρακτικές ενίσχυσης της επιστημονικής του βάσης
από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού. Παρόλα αυτά μπορεί να επισημανθεί ως
αδυναμία, η "μερική απασχόληση" μιας εκ των δυο προβλεπόμενων θέσεων εργασίας,
γεγονός που αποδυναμώνει το Τμήμα ως προς τον πυρήνα του ανθρώπινου δυναμικού του, σε
σχέση πάντα με το σημαντικό έργο που αναλαμβάνει.
Στις οργανωτικές προβλέψεις τόσο του παλαιού όσο και του νέου οργανογράμματος εμπίπτει
και η Επιτροπή του Παρατηρητηρίου, ως ένα όργανο επόπτευσης του έργου και χάραξης της
στρατηγικής. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η επιτροπή έχει να συνεδριάσει από την
περίοδο 2003 - 2004.
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Στη βασική φάση ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου (2004 - 2009) δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
στην υλικοτεχνική υποδομή. Εγκαταστάθηκε σύστημα υπολογιστών με κεντρικό διακομιστή
(server), δομήθηκε το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των χωρικών και περιγραφικών
δεδομένων σε περιβάλλον GIS, δημιουργήθηκε ο ιστότοπος και έγινε προμήθεια οργάνων
μέτρησης σε συνεργασία με άλλα Τμήματα για την κάλυψη ευρύτερων αναγκών της
εταιρείας. Στην τρέχουσα φάση ανάπτυξης, δεν καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις
στον εξοπλισμό ενώ συνεχίζεται το πρόγραμμα προμηθειών οργάνων μέτρησης - εξοπλισμού
σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα.
Στην ίδια φάση ανάπτυξης ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό η ιδιαίτερα απαιτητική εργασίας
της συγκρότησης των βάσεων δεδομένων γεωχωρικών πληροφοριών η οποία αφορά τόσο στα
γεωγραφικά στοιχεία όσο και τις περιγραφικές πληροφορίες. Η βάση δεδομένων
περιλαμβάνει πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα. Τα πρωτογενή αποτελούν αποκλειστικά
προϊόντα μεγάλης προστιθέμενης αξίας και παράγονται εσωτερικά, είτε εντός του Τμήματος
είτε εντός των άλλων συνδεδεμένων Τμημάτων. Σημαντικό στοιχείο της πρωτογενούς
παραγωγής δεδομένων αποτελεί η ανάθεση εξειδικευμένων μελετών εκτίμησης
επιδράσεων/επιπτώσεων οι οποίες μάλιστα καταλαμβάνουν το σημαντικότερο μέρος του
προϋπολογισμού. Τα δευτερογενή λαμβάνονται από εξωτερικές πηγές όπως η ΕΛΣΤΑΤ, η
Eurostat, διάφοροι φορείς και τράπεζες δεδομένων κλπ, τα οποία ωστόσο επεξεργάζονται.
Την τελευταία περίοδο, το σύστημα ενημερώνεται ως προς τις όποιες μεταβολές
σημειώνονται και τις εισροές από μελέτες που ανατίθενται. Ζήτημα ωστόσο αποτελεί η
πλήρης ομογενοποίηση των βάσεων δεδομένων στη βάση μιας δυναμικής πλατφόρμας
συστηματοποίησης και επικαιροποίησης.
Στο πλαίσιο παραγωγής και συγκρότησης της πληροφορίας εντάσσονται και οι
χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις έχουν αντληθεί και
αντλούνται από πλήθος έγκυρων πηγών όπως η ΕΛΣΤΑΤ, η Eurostat, το TERM και το
ESPON. Το ζήτημα των μεθοδολογιών σχετίζεται με την επιστημονικότητα των
αποτελεσμάτων και τελικά τη νομιμοποίηση αυτών στη συνείδηση των αποδεκτών. Η
διαμόρφωση σταθερών συνεργασιών με εξειδικευμένους φορείς (π.χ. ESPON), αποτελεί μια
ουσιαστική προϋπόθεση για την εν γένει αξιοπιστία των προϊόντων, ειδικά όταν αυτά
επιχειρούν να αποτιμήσουν σύνθετα φαινόμενα.
Το ανωτέρω σχήμα οργανωτικής διάρθρωσης, ανθρώπινου δυναμικού, υλικοτεχνικής
υποδομής, βάσεων δεδομένων και χρησιμοποιούμενων μεθοδολογιών αποτελεί το Σύστημα
του Παρατηρητηρίου το οποίο έχει ως παραγωγικό σκοπό την εκτίμηση των επιδράσεων του
αυτοκινητόδρομου στα συγκοινωνιακά ζητήματα - λειτουργίας οδού, στα περιβαλλοντικά και
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα στις ζώνες επιρροής του άξονα και των καθέτων. Η εκτίμηση
των επιδράσεων πραγματοποιείται βάσει συστήματος δεικτών και τεκμηριώνεται - διαχέεται
ως πληροφόρηση βάσει εκθέσεων και λοιπών αναλυτικών κειμένων όπου σημαντικό ρόλο
έχει ο ιστότοπος. Προγραμματικά, αυτή η παραγωγική ρουτίνα εντάσσεται στα εγκεκριμένα
Προγράμματα Δράσης (το πρώτο 2004 - 2008 και το δεύτερο 20011 - 2015) τα οποία
χρηματοδοτούνται σε σημαντικό βαθμό από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των
αντίστοιχων Προγραμματικών Περιόδων (ΕΠ ΟΑΛΑΑ και ΕΠ ΕΠ). Η ένταξη των δράσεων
σε προγράμματα χρηματοδότησης αντικατοπτρίζει και το "κοινωφελές" του χαρακτήρα
δραστηριοποίησης του Παρατηρητηρίου.
Σε αυτό το πλαίσιο παραγωγής και διάχυσης/αξιοποίησης της πληροφορίας σημαντικά
εργαλεία αποτελούν: α) το σύστημα δεικτών, β) η παραγωγή εκθέσεων, γ) η ανάθεση
μελετών και προγραμμάτων, δ) δράσεις προβολής και ε) δράσεις δικτύωσης. Πιο
συγκεκριμένα:
Η πρώτη πλατφόρμα δεικτών (με τα αντίστοιχα τεχνικά δελτία) παρουσιάστηκε το 2004 και
αναθεωρήθηκε το 2008 και 2009. Σήμερα περιλαμβάνει 44 δείκτες οι οποίοι διαμοιράζονται
σε 3 κατηγορίες: 20 κοινωνικοοικονομικοί - χωροταξικοί δείκτες, 9 περιβαλλοντικοί δείκτες
και 15 συγκοινωνιακοί δείκτες. Η διαδικασία υπολογισμού είναι συνεχής βάσει των
προβλέψεων των τεχνικών δελτίων και των διαθέσιμων επικαιροποιημένων δεδομένων.
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Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν τις Ετήσιες εκθέσεις αποτελεσμάτων δεικτών, τις Περιοδικές
εκθέσεις επιδράσεων και τις υπόλοιπες εκθέσεις και κείμενα εργασίας. Το σύνολο αυτών για
την περίοδο 2005 - 2011 ανήλθε στις 76. Κορωνίδα αυτής της διαδικασίας αποτελεί η
Έκθεση Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού. Έχει εκδοθεί μια η οποία κοινοποιήθηκε σε πλήθος
ενδιαφερόμενων αποδεκτών ενώ συντάσσεται η δεύτερη.
Οι αναθέσεις μελετών και προγραμμάτων αποσκοπούν στην αποσαφήνιση ειδικότερων
ζητημάτων επιδράσεων/επιπτώσεων. Πρόκειται για σημαντικές ενέργειες με οφέλη σε
πολλαπλό επίπεδο, ενώ οι σχετικές δράσεις που εντάχθηκαν/εντάσσονται για χρηματοδότηση
στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, απορρέουν από τα Προγράμματα Δράσεις. Από τη
σύλληψη της ιδέας του Παρατηρητηρίου μέχρι σήμερα έχουν παραχθεί 10 μελέτες ενώ βάσει
του τρέχοντος προγραμματισμού βρίσκονται είτε σε εξέλιξη είτε σε βαθμό αυξημένης
ωριμότητας για συμβασιοποίηση άλλες 7.
Οι δράσεις προβολής και διάχυσης αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού, στην
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, στην αύξηση της χρησιμότητας των παραγόμενων
προϊόντων και στις αναδράσεις ως μηχανισμός αξιολόγησης του έργου. Αφορούν στην
οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια, σε δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά έντυπα, σε άλλες δράσεις προβολής και διάχυσης και στη λειτουργία του
ιστότοπου. Στην περίοδο 2005 - 2011 παρήχθησαν 34 συμβολές σε συνέδρια, ημερίδες και
επιστημονικά περιοδικά και εκδόθηκαν πάνω από 30 φυλλάδια και newsletters. Ειδικότερα
για τη συμβολή του ιστότοπου, είναι ενδεικτικό ότι στην περίοδο 2005 - 2009 δέχτηκε 180
επισκέψεις την ημέρα κατά μέσο όρο.
Οι δράσεις δικτύωσης συνίστανται στην ανάπτυξη - ενσωμάτωση τεχνογνωσίας και στην
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από φορείς - στόχους της κεντρικής επιδίωξης του
Παρατηρητηρίου. Πρόκειται για εργασίες αλληλεξαρτώμενες. Το Παρατηρητήριο κινήθηκε
επιμελώς στη δημιουργία επιστημονικών συνεργιών για τη συνεχή εμβάθυνση και επέκταση
της τεχνογνωστικής του βάσης (συμμετοχή σε συνέδρια, workshops, αναθέσεις
εξειδικευμένων μελετών, αναδρομή - υιοθέτηση μεθοδολογιών κλπ). Ωστόσο το πλαίσιο
αυτό μπορεί να θεωρηθεί ασταθές διότι δεν σχετίζεται με την εδραίωση ενός μόνιμου
πλαισίου συνεργασιών που θα επέτρεπε μέσω αναδράσεων τη διατήρηση των
χρησιμοποιούμενων μεθοδολογιών σε ένα επίπεδο αιχμής. Παράλληλα, το Παρατηρητήριο
κινήθηκε δυναμικά στην εισαγωγή των αποτελεσμάτων του σε διαδικασίας σχεδιασμού,
λήψης αποφάσεων και εργασίες ακαδημαϊκού προσανατολισμού, έχοντας παραδώσει υλικό
μέχρι το 2010 σε πάνω από 600 αποδέκτες. Σημειώνεται όμως ότι αυτή η παρέμβαση έχει
πολλές φορές περιστασιακό χαρακτήρα και δεν λειτουργεί σε θεσμική βάση, υπό την έννοια
ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η ουσιαστική και μόνιμη διασύνδεση του Παρατηρητηρίου με
τις δομές της διοίκησης - αυτοδιοίκησης, ως συμβουλευτικός μηχανισμός σε ζητήματα
χωρικής εκτίμησης επιπτώσεων και σχεδιασμού.

Β.5. Εργαλεία εμπειρικής αξιολόγησης
Τα εργαλεία εμπειρικής διερεύνησης και αξιολόγησης αφορούν: α) στη σύνταξη
ερωτηματολογίων προς εσωτερικούς και εξωτερικούς αποδέκτες, β) στη μεθοδολογική
προσέγγιση τύπου Delphi βάσει προσαρμοσμένης ανάλυσης SWOT, γ) στη διαμόρφωση
διαδικασίας Benchmarking και δ) στην πρακτική focus group. Η προσέγγιση για κάθε ένα
εργαλείο διερεύνησης παρουσιάζεται ακολούθως.

Β.5.1. Ερωτηματολόγια και αποδέκτες
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Διαμορφώνονται δυο τύποι ερωτηματολογίου, το "εσωτερικό" και το "εξωτερικό" ενώ
παράλληλα καταγράφονται οι αποδέκτες αυτών.
Σκοπός του εσωτερικού ερωτηματολογίου είναι η συγκέντρωση απόψεων στελεχών και
επιστημόνων που είχαν άμεση ή έμμεση ανάμειξη σε κάποια φάση από την αρχική σύλληψη
έως το σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικά με την πορεία, την αποτελεσματικότητα, τη
διάδοση, τη χρησιμότητα και τις προοπτικές του Παρατηρητηρίου.
Σκοπός του εξωτερικού ερωτηματολογίου είναι η συγκέντρωση απόψεων στελεχών και
επιστημόνων που είναι πραγματικοί ή δυνητικοί χρήστες σχετικά με το περιεχόμενο, την
καταλληλότητα, την πρόσβαση και τις προοπτικές βελτίωσης των υπηρεσιών του
Παρατηρητηρίου.
Τα προτεινόμενα ερωτηματολόγια και οι αποδέκτες αυτών παρουσιάζονται στο Παράρτημα
ΙΙ.

Β.5.2. Προσέγγιση Delphi
Η μεθοδολογία Delphi ανήκει στα εργαλεία που βασίζονται στην απόκτηση γνώσεων από
εμπειρογνώμονες για την ανάπτυξη μεσο-μακροπρόθεσμων οραμάτων, υποθέσεων και
σεναρίων. Βασικά συστατικά της αποτελεσματικότητας της μεθοδολογικής προσέγγισης στην
έρευνα Delphi είναι: α) η επιλογή του κατάλληλου δείγματος των εμπειρογνομώνων που θα
κληθούν να απαντήσουν στη έρευνα και β) η διατύπωση των κατάλληλων δηλώσεων ώστε η
αξιολόγησή τους να καταλήξει σε χρήσιμα συμπεράσματα.
Συγκεκριμένα το μεθοδολογικό πλαίσιο της σύνταξης και εφαρμογής της διαδικασίας Delphi
περιλαμβάνει: (α) την επιλογή των θεμάτων και τη σύνταξη αντίστοιχων δηλώσεων που θα
συμπεριληφθούν στο σχετικό πίνακα, (β) την επιλογή των εμπειρογνωμόνων που θα κληθούν
να αξιολογήσουν κάθε δήλωση ως προς τους κρίσιμους παράγοντες που επίσης έχουν
συμπεριληφθεί στον πίνακα και (γ) την ανάλυση των απαντήσεων των εμπειρογνωμόνων και
την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Ως προς την επιλογή του δείγματος των εμπειρογνωμόνων, πρέπει να προέρχεται
αντιπροσωπευτικά από το σύνολο των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε να
εκφραστούν διαφορετικές απόψεις. Οι εμπειρογνώμονες καλούνται να αξιολογήσουν τις
δηλώσεις συμπληρώνοντας τον σχετικό πίνακα Delphi. Προϋπόθεση της όλης διαδικασίας
είναι η αυτοαξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων ως προς το βαθμό εξοικείωσης τους με το
γενικό θέμα της αξιολόγησης αλλά και κάθε χωριστής δήλωσης.
Η διατύπωση των δηλώσεων Delphi στη συγκεκριμένη έρευνα προκύπτει από τη θεώρηση
του ρόλου που διαδραματίζει το Παρατηρητήριο ως προς την αποτίμηση των επιπτώσεων της
Εγνατίας οδού η οποία αποτίμηση αποτελεί ταυτόχρονα και εργαλείο αξιολόγησης της
αποτελεσματικότητας των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών: εδαφική συνοχή,
κοινωνική ισότητα, ανταγωνιστικότητα και προστασία και διατήρηση του φυσικού
περιβάλλοντος.
Η δόμηση του πίνακα της έρευνας Delphi πέρα από το σύνολο των δηλώσεων που περιέχει,
ακολουθώντας την επικρατούσα πρακτική
περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες
απαντήσεων:
•

Βαθμός εξοικείωσης με το θέμα της δήλωσης

•

Βαθμός συμφωνίας με το περιεχόμενο της δήλωσης

•

Χρονικός ορίζοντας πραγματοποίησης της δήλωσης

•

Σημασία της δήλωσης για τον φορέα
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•

Αναμενόμενες επιδράσεις ως προς τον σκοπό του φορέα

•

Σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την πραγματοποίηση της δήλωσης

Η επιλογή των δηλώσεων στηρίζεται σε ένα πλαίσιο διάγνωσης στο οποίο τα βασικά θέματα
αντιστοιχούν με τις προτεραιότητες των πολιτικών που αναφέρθηκαν και περιλαμβάνουν τα
εξής:
1) Εδαφική Συνοχή
2) Κοινωνική Συνοχή
3) Ανταγωνιστικότητα
4) Περιβάλλον
5) Προγραμματισμός
Τα σημεία 1 και 5, Εδαφική Συνοχή και Προγραμματισμός, συνδέονται με την κεντρική
επιδίωξη του Παρατηρητηρίου να συμβάλει μέσω μηχανισμών συγκέντρωσης, επεξεργασίας
και διάδοσης της πληροφορίας στην τεκμηρίωση και τον προσανατολισμό των αναπτυξιακών
επιλογών προς την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ στην ίδια κατεύθυνση
εξειδικεύονται και οι επιμέρους συνιστώσες της Κοινωνικής Συνοχής, της Οικονομικής
Ανταγωνιστικότητας και της Ποιότητας Περιβάλλοντος (σημεία 2, 3 και 4).
Τα 5 αυτά σημεία ή ζητήματα συσχετίζονται αφενός με τις δραστηριότητες του
παρατηρητηρίου και αφετέρου με εκτιμήσεις για τις δυνάμεις, ευκαιρίες, αδυναμίες και
απειλές προκειμένου να τροφοδοτήσουν τη διατύπωση των δηλώσεων και τη σύνταξη του
πίνακα Delphi που παρουσιάζονται στη συνέχεια.
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Πίνακας 1.
Θέματα και δηλώσεις προσέγγισης Delphi
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Πληροφόρηση των χρηστών

Επίπεδο ανάπτυξης της περιοχής

Ανάγκες τεμηρίωσης

Στρατηγική ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

Δικτύωση

Χρηματοδότηση

Στελέχωση

Παράγοντες που επηρεάζουν την
πραγματοποίηση της Δήλωσης
(μέχρι 3 επιλογές)

Οργανωτική δομή

Πολύ αρνητικές

Αρνητικές

Ουδέτερες

Θετικές

Αδιάφορη

Λίγο σημαντική

Αρκετά σημαντική

Το παρατηρητήριο
αξιοποιώντας τη
τεχνογνωσία του
συνεργάζεται με τις
περιφερειακές υπηρεσίες
προγραμματισμού στη
διαμόρφωση των
πολιτικών που
προωθούν την εδαφική
συνοχή στη ζώνη
επιρροής της Εγνατίας
Οδού

Πολύ θετικές

Επιδράσεις στην
ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της
Β.Ελλάδας

Σημασία της
Δήλωσης

Πολύ σημαντική

Δεν μπορώ να κρίνω

Ποτέ

Μετά το 2020

Χρόνος
πραγματοποίη
σης

Μέσα στα επόμενα 7 χρόνια

Δεν γνωρίζω

Διαφωνώ

Αποδοχή
Δήλωσης

Συμφωνώ

Καθόλου

Λίγο

Πολύ

Δηλώσεις

Αρκετά

Εξοικείωση με
το θέμα της
Δήλωσης
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Πίνακας 2.
Πλαίσιο αξιολόγησης δηλώσεων Delphi

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ

ΕΔΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Το Παρατηρητήριο συνεργάζεται
με τις περιφερειακές υπηρεσίες
προγραμματισμού στη
διαμόρφωση πολιτικών που
προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη
και την εδαφική συνοχή

Το Παρατηρητήριο εντοπίζει
περιπτώσεις υψηλών περιαστικών
φόρτων και σε συνεργασία με
φορείς αστικών συγκοινωνιών
προωθεί τον σχεδιασμό
επεκτάσης μέσων μαζικής
μεταφοράς ( λεωφορειακές
γραμμές, προαστιακός
σιδηρόδρομος κλπ)
Το Παρατηρητήριο αξιοποποιεί τις
στοιχεία αλλαγής χρήσεων γης και
συνεργάζεται με φορείς για τον
προσδιορισμό των κατάλληλων
δράσεων που ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

Το Παρατηρητήριο αξιοποιεί τα
δεδομένα που διαθέτει
προκειμένου να συμβάλει στο
σχεδιασμό πολιτικών βελτίωσης
της πρόσβασης και αξιοποίησης
πλουτοπαραγωγικών, φυσικών και
πολιτιστικών πόρων σε όλη την
περιοχή επιρροής της οδού

Το Παρατηρητήριο εντοπίζει και
συμβάλει στην άρση της
απομόνωσης αδύναμων περιοχών
παρέχοντας τεκμηρίωση για
πολιτικές προώθησης
συνδυασμένων μεταφορών

Το Παρατηρητήριο μπορεί να
εντοπίσει απειλές έντονης
προαστικοποίησης
παρακολουθώντας συστηματικά
τη ‘μεταβολή χρήσεων γης’

Το Παρατηρητήριο αξιοποιεί τα
στοιχεία δικτύωσης των οικισμών
και συνεργάζεται με φορείς
υπεραστικών μεταφορών για τον
προγραμματισμό δρομολογίων
που ενισχύουν την ισότητα
πρόσβασης

Το Παρατηρητήριο με τα στοιχεία
προσπελασιμότητας που διαθέτει
επιτρέπει το διαχωρισμό των
περιοχών ανάλογα με το βαθμό
πρόσβασης σε εναλλακτικά μέσα
μεταφοράς

Το Παρατηρητήριο με τα στοιχεία
προσπελασιμότητας που διαθέτει
δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού
των περιοχών όπου πρέπει να
ενισχυθεί η χρήση εναλλακτικών
μέσων μεταφοράς

Το Παρατηρητήριο συνεργάζεται
με φορείς διαχείρισης τερματικών
σταθμών και επιχειρήσεις
μεταφορών για τον προσδιορισμό
των παραγόντων που ενισχύουν
την ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας

Το Παρατηρητήριο αξιοποιεί τα
στοιχεία κατανομής φόρτων στα
διάφορα τμήματα του δικτύου και
σε συνεργασία με φορείς
μεταφορών και συγκοινωνιών
εντοπίζει τις περιοχές αδύναμης
εξυπηρέτησης και χαλαρής
λειτουργικής σύνδεσης

To Παρατηρητήριο συνδυάζει τα
στοιχεία προσπελασιμότητας με τα
επίπεδα ανεργίας ανά περιφέρεια
προκειμένου να σχεδιαστούν
πολιτικές αντιμετώπισης των
κινδύνων αποκλεισμού περιοχών
από τις αγορές εργασίας
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Παρατηρητήριο αξιοποιεί τα
στοιχεία οδικής ασφάλειας και
συνεργάζεται με τις περιφέρειες
για τη λήψη των κατάλληλων
μέτρων που ενισχύουν την οδική
ασφάλεια

Το Παρατηρητήριο συνδυάζει τα
στοιχεία προσπελασιμότητας και
περιβαλλοντικής χωρητικότητας
μπορεί να συμβάλλει σημαντικά
στο σχεδιασμό πολιτικών
προστασίας και ανάδειξης
φυσικών και πολιτιστικών χώρων

Το Παρατηρητήριο συνεργάζεται
με φορείς λήψης αποφάσεων για
την αντιστάθμιση των συνεπειών
από αντικρουόμενες
προγραμματικές και αναπτυξιακές
προτεραιότητες (πχ. αύξηση
εμπορευματικής κίνησης και
προστασία φυσικού
περιβάλλοντος)

Το Παρατηρητήριο αξιοποιεί τη
τεχνογνωσία του και συνεργάζεται
με τις περιφέρειες στη θέσπιση
μέτρων για τις περιπτώσεις
προσέγγισης ή υπέρβασης
περιβαλλοντικών ορίων
(περιβαλλοντική χωρητικότητα)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
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ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Η διείσδυση των νέων
τεχνολογιών στις μεταφορές και η
εφαρμογή σύγχρονων
μεθοδολογικών εργαλείων
ενισχύουν την
αποτελεσματικότητα του
παρατηρητηρίου στον
προγραμματισμό διαφόρων
δράσεων (πχ. διαμόρφωση ειδικών
εντύπων στη διέλευση από τους
παραμεθόριους σταθμούς
(απλούστευση των διατυπώσεων)
που θα διευκολύνουν και θα
προωθήσουν τις εμπορευματικές
μεταφορές)

Το Παρατηρητήριο
επηρεάζει/διαμορφώνει αποφάσεις
εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης
ειδικών χρήσεων γης (όπως ΒΙΠΕ)
σε θέσεις με βελτιωμένη
προσπελασιμότητα

Το Παρατηρητήριο υποστηρίζει
τις αρμόδιες υπηρεσίες με τις
κατάλληλες εισροές προκειμένου
να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίιες
τεκμηρίωσης και να
διαμορφώσουν τις κατάλληλες
αναπτυξιακές πολιτικές

Το Παρατηρητήριο συμβάλλει
στην έγκαιρη διαπίστωση
κρίσιμων καταστάσεων ( πχ.
εκτεταμένη δέσμευση αγροτικής
γης) και ενισχύει την
αποτελεσματικότητα των δράσεων
προστασίας που σχεδιάζουν οι
αρμόδιοι φορείς
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Β.5.3. Διαδικασία Benchmarking
Το μεθοδολογικό πλαίσιο
Το benchmarking αποτελεί μια διαδικασία στοχευμένης συγκριτικής αξιολόγησης η οποία
βασίζεται σε δείκτες απόδοσης φορέων (π.χ. επιχειρήσεις, οργανισμοί, ιδρύματα) ως προς
κάποια ομάδα ίδιων ή παρόμοιων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
Σκοπός του benchmarking είναι να τεθούν τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και να
επιλεγούν τα πρότυπα με βάση τα οποία θα ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις για την
αναδιοργάνωση του φορέα με βάση τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το benchmarking είναι μια συνεχής διαδικασία αξιολόγησης του
τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας ενός φορέα σε σχέση με τους τρόπους οργάνωσης και
λειτουργίας των φορέων που αναγνωρίζονται σε κάθε πεδίο ως leadersως προς την ομάδα
των παραγόμενων ομοειδών προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
Η αξιοποίηση του benchmarking από ένα φορέα συνεπάγεται την ανάληψη δράσης για την
αναδιοργάνωση της δομής και λειτουργίας του ώστε η απόδοση του ως προς την παραγωγή
των συγκεκριμένων ομοειδών προϊόντων ή/και υπηρεσιών να συγκλίνει με την απόδοση του
leader.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά μια διαδικασία benchmarking θα πρέπει
να προσδιοριστούν οι παρακάτω βασικές συνιστώσες:
•

Πεδία σύγκρισης: πρόκειται για την επιλογή των πεδίων που αναφέρονται σε
διακριτά τμήματα της δομής και λειτουργίας του φορέα ως προς τα οποία θα γίνουν
οι συγκρίσεις (π.χ. τεχνογνωσία, παραγωγικότητα, επίδραση, κλπ.)

•

Δείκτες σύγκρισης:μέσα σε κάθε πεδίο οι συγκρίσεις μπορούν να αναφέρονται στις
εισροές, τη διαδικασία και τις εκροές με τον προσδιορισμό συγκεκριμένων δεικτών
(π.χ. αμοιβές στελεχών, ποσότητες προϊόντων, κλπ.)

•

Κριτήρια σύγκρισης: κρίσιμη σημασία έχει η εξειδίκευση των κριτηρίων για τα
επιμέρους στοιχεία με βάση τα οποία θα γίνουν οι μετρήσεις και η κατηγοριοποίηση
των τιμών για κάθε δείκτη (πχ. διαβαθμίσεις τιμών, ποσοστά ή απόλυτα μεγέθη, κλπ)

•

Πρότυπα σύγκρισης: η επιλογή και ο προσδιορισμός επιθυμητών ορίων ή τάσεων
απόδοσης για κάθε δείκτη είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
σύγκρισης των επιλεγμένων πεδίων.

Σε κάθε περίπτωση η πρωτοβουλία και η τελική αξιοποίηση μιας διαδικασίας benchmarking
αποτελεί προνόμιο της διοίκησης του φορέα που αξιολογείται και που θα πρέπει να
διαμορφώσει το κατάλληλο σχέδιο δράσης ανάλογα με την εκτίμηση των αποτελεσμάτων.
Συμπληρωματική προϋπόθεση για το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας
benchmarking είναι και η προσαρμογή της ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων που
αναφέρονται στη δομή και λειτουργία των συγκρινόμενων φορέων.

Εξειδίκευση και εφαρμογή μεθοδολογικού πλαισίου
Αποτελεί βασικό αξίωμα της διαδικασίας benchmarking ότι ξεκινάει από τη διάγνωση του
ίδιου του φορέα πριν προχωρήσει στην επιλογή των φορέων από όπου θα αντληθούν τα
πρότυπα σύγκρισης. Από την άποψη αυτή η διαδικασία benchmarking συμπληρώνει τις
προσεγγίσεις και εργαλεία αξιολόγησης, όπως είναι η διεξαγωγή των ερωτηματολογίων, η
μέθοδος Delphi και οι συναντήσεις των Focus Group.
Με δεδομένο ότι τουλάχιστο στον ευρωπαϊκό χώρο δεν υπάρχει κάποιο Παρατηρητήριο
ταυτόσημων χαρακτηριστικών με αυτό της Εγνατίας Οδού, ο προσανατολισμός του
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benchmarking θα στηριχθεί στην εστίαση των συγκρίσεων ανά ειδικότερη δραστηριότητα
(π.χ. συγκέντρωση στοιχείων, δημιουργία βάσεων δεδομένων, υπολογισμός δεικτών, σύνταξη
εκθέσεων, κλπ.) ή ακόμα και επιμέρους θεματική (π.χ. λειτουργία οδού, αναπτυξιακά
δεδομένα, κατάσταση περιβάλλοντος) ανάλογα με την εξειδίκευση του κάθε υποσυστήματος
που πρόκειται να αξιολογηθεί.
Στην περίπτωση του Παρατηρητηρίου, αποτελεί κεντρικό ζήτημα να διαπιστωθεί η
αντιστοίχιση με άλλα παρόμοια συστήματα και βάσεις δεδομένων, ανάλογα και με την
ειδικότερη στόχευση τους.Από την άποψη αυτή, ενδεικτικά συστήματα προς διερεύνηση
αφορούν στα: ESPON, OECD, EEA-TERM, UNECE, ASSEMBLING, SETMO, UNStatistics division, SEETO, Eurostat, ELSTAT, Δείκτες αειφορίας ΕΚΠΑΑ, ΠΑΠΘ,
Observatory of Environmental and Economic Effects of Motorways Paris - Rhine - Rhone.
Η εξειδίκευση και εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου θα πραγματοποιηθεί σε δυο
διαδοχικά βήματα:
Βήμα 1
Τα πεδία και οι δείκτες σύγκρισης θα προσδιοριστούν σε αντιστοιχία με το σκοπό και τις
βασικές δραστηριότητες του παρατηρητηρίου αλλά και τη δυνατότητα αντιστοίχισης με
δραστηριότητες ομοειδών φορέων. Έτσι, τα πεδία στα οποία θα εξειδικευτεί το benchmarking
του Παρατηρητηρίου είναι η τεχνογνωστική βάση αναφοράς, η παραγωγικότητα των
προϊόντων και υπηρεσιών και η επίδραση που ασκεί. Αναλυτικά:
i. Η τεχνογνωστική βάση αναφοράς συνδέεται με την παραγωγή των προϊόντων και
υπηρεσιών του Παρατηρητηρίου και αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ύπαρξης και λειτουργίας
του. Παράλληλα η συνεχής συσσώρευση τεχνογνωσίας παρέχει δυνατότητες βελτίωσης της
ποιότητας και απόδοσης αλλά και περαιτέρω παραγωγής προστιθέμενης αξίας σε σχέση με
τον αρχικό σκοπό του. Η τεχνογνωστική βάση διερευνάται ως προς δυο συνιστώσες: α) την
ενδογενή συνιστώσα που αναφέρεται στο επίπεδο εκπαίδευσης των μόνιμων και
περιστασιακών στελεχών και συνεργατών του Παρατηρητηρίου καθώς και στη δικτύωση,
επικοινωνία και συνεργασία με στελέχη και συνεργάτες άλλων τμημάτων δράσης της
Εγνατίας Οδού και β) την εξωγενή συνιστώσα που αναφέρεται στην αξιοποίηση μέσω
αναθέσεων μελετών ή/και άλλων μορφών συνεργασίας (π.χ. από κοινού ανάληψη έργων,
κατάθεση προτάσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων, κλπ.) της σχετικής τεχνογνωσίας ενός
ευρύτατου φάσματος επιστημονικών ειδικοτήτων.
ii. Η παραγωγικότητα των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών η οποία
προσδιορίζει την αποδοτικότητα και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Παρατηρητηρίου. Θα
εξεταστούν αφενός η σύνθεση των στοιχείων που συνθέτουν την παραγωγικότητα όπως είναι
για παράδειγμα το πλήθος των εκθέσεων, αναφορών, υπολογισμού δεικτών, επισκεψιμότητας
ιστοτόπου, τεκμηρίωση του ρόλου της Εγνατίας Οδού, κλπ σε σχέση με τις δεσμεύσεις
μέσων και χρηματοδοτήσεων και αφετέρου η διαχρονική εξέλιξη και μεταβολή αυτών των
επιμέρους στοιχείων καθώς και των συνολικών αποτελεσμάτων ανά έτος λειτουργίας. Στόχος
είναι να διαπιστωθούν οι παράγοντες και οι τάσεις διαμόρφωσης της παραγωγικότητας του
Παρατηρητηρίου.
iii. Η επίδραση που ασκεί το Παρατηρητήριο, πάντα σε σχέση με τον αρχικό του σκοπό στις
άλλες εσωτερικές δομές της Εγνατίας Οδού αλλά και στους πραγματικούς και δυνητικούς
χρήστες των προϊόντων και υπηρεσιών του. Η επίδραση συνδέεται τόσο με τη διάδοση και
προσβασιμότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει το Παρατηρητήριο όσο και
στην πραγματική χρησιμότητα τους σε σχέση με την αξιοποίηση τους στης διαμόρφωση
πολιτικών ή τη λήψη αποφάσεων σχετικά τόσο με τη λειτουργία της οδού όσο και με
διάφορα αναπτυξιακά μεγέθη που επηρεάζονται από την Εγνατία Οδό. Παράλληλα, η
επίδραση του Παρατηρητηρίου θα εξεταστεί ως προς την γεωγραφική εμβέλεια και το
θεματικό εύρος των χρηστών ανάλογα με τη συχνότητα υποβολής αιτημάτων πρόσβασης στα
στοιχεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.
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Βήμα 2
Τα κριτήρια και τα πρότυπα σύγκρισης θα προσδιοριστούν με βάση τη διαθέσιμη
πληροφορία για τα αντίστοιχα πεδία των φορέων σύγκρισης και θα ακολουθήσει η
συγκέντρωση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
Ως προς τα κριτήρια σύγκρισης, τα οποία μπορούν να είναι είτε ποιοτικά είτε ποσοτικά, είναι
σημαντικό να διατυπωθούν με αρκετά σαφή τρόπο αφενός στο επίπεδο γενικότητας που θα
επιτρέψει τη σύγκριση με τις αντίστοιχες δραστηριότητες των ομοειδών φορέων και
αφετέρου στο επίπεδο εξειδίκευσης που θα επιτρέψει την πραγματοποίηση χρήσιμων
συγκρίσεων. Η επιλογή αυτών των κριτηρίων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην απαίτηση
ικανοποίησης από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Παρατηρητηρίου τόσο των εσωτερικών
παραγόντων (π.χ. διοίκηση, άλλα τμήματα) όσο και των εξωτερικών ενδιαφερομένων
χρηστών.
Αντίστοιχα, τα πρότυπα σύγκρισης θα διαμορφωθούν με βάση τις συγκρίσεις με τους
ομοειδείς φορείς έτσι ώστε να τεθούν κατά περίπτωση οι επιθυμητοί στόχοι οι οποίοι μπορεί
να εκφράζονται είτε ως επιδίωξη μιας επιθυμητής τάσης (π.χ. αύξηση επισκεψιμότητας
ιστοτόπου), είτε ως βελτίωση σε σχέση με κάποια ποιοτική διαβάθμιση (π.χ. κακή, μέτρια ή
καλή ικανοποίηση από μια υπηρεσία) είτε ως προς κάποιο συγκεκριμένο ποσοτικό όριο (π.χ.
ετήσιος ρυθμός αύξησης επισκεπτών ή αιτημάτων πάνω από κάποιο μέγεθος).
Τα στοιχεία εξειδίκευσης και εφαρμογής του μεθοδολογικού πλαισίου για το benchmarking
θα οριστικοποιηθούν κατά την εφαρμογή με τη συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 3.
Συστηματοποίηση μεθοδολογίας Benchmarking
Πεδίο

Δείκτης

Κριτήριο

Πρότυπο

Εισροή:
Τεχνογνωσία

Διαδικασία:
Εκροή:
Εισροή:

Παραγωγικότητα

Διαδικασία:
Εκροή:
Εισροή:

Επίδραση

Διαδικασία:
Εκροή:

Β.5.4. Πρακτική Focus Group
Η διαδικασία focus group αποτελεί συμπληρωματικό εργαλείο της αξιολόγησης. Η
μεθοδολογική ιδιαιτερότητα έγκειται στην διεξαγωγή μιας συζήτησης που εξετάζει σε βάθος
ορισμένες βασικές ερωτήσεις. Ο αριθμός των συμμετεχόντων κυμαίνεται από 5 έως 15 άτομα,
με συνηθέστερο το 8 έως 10. Η διάρκεια της συζήτησης δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 2
ώρες με συνηθέστερη διάρκεια τα 90 λεπτά. Εάν χρειαστεί μεγαλύτερη διάρκεια είναι
προτιμότερο να επαναληφθεί παρά να επιμηκυνθεί η διάρκεια της. Η επανάληψη της
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συζήτησης μπορεί να είναι και αναγκαία ή σκόπιμη ανάλογα με την εξέλιξη της πρώτης
συζήτησης.
Υπάρχουν διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι διεξαγωγής της συζήτησης η οποία αποτελεί
ουσιαστικά ένα είδος ποιοτικής διερεύνησης μέσα από την ελεύθερη διατύπωση των
απόψεων σε σχέση με έναν κατάλογο θεμάτων, π.χ. προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρει το
Παρατηρητήριο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω του δημόσιου χαρακτήρα της συζήτησης
είναι πιθανό να προκύπτουν ζητήματα που δεν θα εμφανίζονταν σε μια ατομική συνέντευξη ή
τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου. Το γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται ότι οδηγούμαστε
σε περισσότερο αντικειμενικά αποτελέσματα αλλά ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη στην
ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών που θα συγκεντρωθούν.
Σε κάθε περίπτωση έχει σημασία ο/η συντονιστής/στρια της συζήτησης να έχει επιλέξει το
κεντρικό και τα επιμέρους θέματα, να εισηγείται τις ερωτήσεις, να φροντίζει να μην
μονοποληθεί η συζήτηση από ένα θέμα ή από ένα άτομο και να επιτρέψει να μιλήσουν όλοι
τουλάχιστον δυο φορές αφού πρώτα συμπληρωθεί ένας κύκλος τοποθετήσεων. Είναι χρήσιμο
να υπάρχει και ένα άτομο που δεν θα παρεμβαίνει αλλά θα καταγράφει ότι κρίνει σημαντικό
σε σχέση με τη διαδικασία, τις βασικές παραμέτρους της συζήτησης ή και τυχόν απρόβλεπτα
ζητήματα που θα προκύψουν.
Στην περίπτωση της αξιολόγησης του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού επιλέγονται δυο
κεντρικά ζητήματα τα οποία απασχολούν και την παράλληλη εφαρμογή του benchmarking
και πρόκειται τεθούν προς συζήτηση σε δυο διαφορετικής σύνθεσης ομάδες. Η επάρκεια της
τεχνογνωστικής βάσης αναφοράς του Παρατηρητηρίου και η επίδραση που ασκεί και
συνακόλουθα η αξιοποίησή του για την τεκμηρίωση απόψεων και τη λήψη αποφάσεων σε
σχέση με τα θέματα για τα οποία συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και διαθέτει πληροφορίες.
Ειδικότερα:
Focus group 1: Τεχνογνωστική βάση αναφοράς Παρατηρητηρίου
Η τεχνογνωστική βάση αναφοράς συνδέεται με την παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών
του Παρατηρητηρίου και αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ύπαρξης και λειτουργίας του. Στη
συζήτηση η τεχνογνωστική βάση τίθεται ως προς δυο συνιστώσες: α) την ενδογενή
συνιστώσα που αναφέρεται στο επίπεδο των στελεχών του Παρατηρητηρίου και β) την
εξωγενή συνιστώσα που αναφέρεται στην αξιοποίηση μέσω αναθέσεων μελετών ή/και άλλων
μορφών συνεργασίας (π.χ. από κοινού ανάληψη έργων, κατάθεση προτάσεων, διοργάνωση
εκδηλώσεων, κλπ.) της διαθέσιμης σχετικής τεχνογνωσίας ενός ευρύτατου φάσματος
επιστημονικών ειδικοτήτων. Η ομάδα focus group θα συγκροτηθεί με πρόσκληση
εμπειρογνωμόνων (οι οποίοι θα συμμετέχουν και στη διεξαγωγή της έρευνας Delphi) που θα
προέρχονται κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα) και
γενικότερα τον επιστημονικό χώρο (επιστημονικοί σύλλογοι, τεχνικό επιμελητήριο).
Focus group 2: Επίδραση και χρησιμότητα Παρατηρητηρίου
Η επίδραση που ασκεί το Παρατηρητήριο, μπορεί να αναφέρεται τόσο στις άλλες εσωτερικές
δομές της Εγνατίας Οδού όσο και στους πραγματικούς και δυνητικούς χρήστες των
προϊόντων και υπηρεσιών του. Η επίδραση συνδέεται τόσο με τη διάδοση και
προσβασιμότητας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει το Παρατηρητήριο όσο και
στην πραγματική χρησιμότητα τους σε σχέση με την αξιοποίηση τους στη διαμόρφωση
πολιτικών ή τη λήψη αποφάσεων σχετικά τόσο με τη λειτουργία της οδού όσο και με
διάφορα αναπτυξιακά μεγέθη που επηρεάζονται από την Εγνατία Οδό. Η ομάδα focus group
θα συγκροτηθεί με πρόσκληση στελεχών της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτικών φορέων
καθώς και σε στελέχη μελετητικών ομάδων και γραφείων συμβούλων που αναλαμβάνουν την
τεχνική υποστήριξη και τεκμηρίωση διαδικασιών λήψης αποφάσεων, σύνταξης, υλοποίησης
και παρακολούθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων εδαφικού ή τομεακού χαρακτήρα.
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Τα χαρακτηριστικά του μεθοδολογικού πλαισίου για την εφαρμογή των focus group
συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 4.
Χαρακτηριστικά εφαρμογής focus group

Κεντρικό θέμα συζήτησης
Αριθμός ατόμων
Ιδιότητες προσκεκλημένων
Διάρκεια συζήτησης

Focus group 1

Focus group 2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τεχνογνωστική επάρκεια

Επίδραση και χρησιμότητα

8

8

Εμπειρογνώμονες

Στελέχη φορέων, Μελετητές

120λ

90λ

Εισήγηση συντονιστή: 10λ
Αρχικός κύκλος 40λ 5λεπτες
τοποθετήσεις
Κύκλοι συζήτησης

Εκτιμήσεις συντονιστή και
επανατοποθέτηση θεμάτων 10λ
Δεύτερος κύκλος 40λ 5λεπτες
τοποθετήσεις
Τρίτος κύκλος: 20λ προαιρετικά

Τρόπος καταγραφής

Εισήγηση συντονιστή: 10λ
Αρχικός κύκλος 40λ 5λεπτες
τοποθετήσεις
Εκτιμήσεις συντονιστή για
συγκλίσεις/αποκλίσεις 10λ
Δεύτερος κύκλος 30λ
προαιρετικά

Σημειώσεις Συντονιστή

Σημειώσεις Συντονιστή

Πιθανή συμπλήρωση εντύπων

Πιθανή συμπλήρωση εντύπων

Πιθανή μαγνητοφώνηση
Συντονιστής
Παρατηρητής

Αποτελέσματα

Από την ομάδα αξιολόγησης

Από την ομάδα αξιολόγησης

Από την ομάδα αξιολόγησης ή
τα στελέχη του
Παρατηρητηρίου

Από την ομάδα αξιολόγησης ή
τα στελέχη του
Παρατηρητηρίου

Σύνταξη έκθεσης

Σύνταξη έκθεσης

Πιθανή αποστολή στους
συμμετέχοντες για σχολιασμό

Πιθανή αποστολή στους
συμμετέχοντες για σχολιασμό
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Παράρτημα Ι. Καταγραφή δεικτών ανά κατηγορία
Κωδικός

Επίπεδο

2005

2006

2007

Ονομασία

(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Κοινωνικο-οικονομικοί και χωροταξικοί δείκτες

Σύμφωνα με Τεχνικά Δελτία
10/2004

Νέος
κωδικός

Νέα ονομασία

2008
(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

Σύμφωνα με αναθεώρηση
Τεχνικών Δελτίων 4/2008

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Νέος
κωδικός

Νέα ονομασία

Σύμφωνα με αναθεώρηση
Τεχνικών Δελτίων 4/2009

ΚΟ‐Β

Βασικοί

ΚΟ‐Β‐1

Ωφελούμενος
Πληθυσμός

SET01

*

**

ΚΟ‐Β‐2

Μέγεθος
Αγοράς

SET02

*

**

ΚΟ‐Β‐3

Έλξη Πόλεων

ΚΟ‐Β‐4

Επίπεδο
Ευημερίας

SET04

ΚΟ‐Β‐5

Επίπεδο
Ανεργίας

ΚΟ‐Π

Πλαισίου

ΚΟ‐Π‐1

2010

2011

2012

(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Υπόμνημα
Συντάχθηκε Δελτίο Αποτελεσμάτων Δείκτη

‐

‐

‐
**

SET05

Προσπελάσιμα
Μέσα
Μεταφοράς

SET06

*

**

ΚΟ‐Π‐2

Προσπελάσιμες
ΒΙΠΕ

SET07

**

ΚΟ‐Π‐3

Προσπελάσιμοι
Τουριστικοί
Τόποι

SET08

ΚΟ‐Π‐4

Πληθυσμός
Ζωνών
Επιρροής

SET09

Προσπελάσιμες
Αναπτυξιακές
Ζώνες
Προσπελάσιμοι
Τόποι
Τουριστικού
Ενδιαφέροντος
Μεταβολή
Πληθυσμού
ανά ΟΤΑ, Νομό
και Περιφέρεια

ΚΟ‐Π‐5

Πληθυσμός
Αστικών
Κέντρων

SET10

**

ΚΟ‐Π‐6

Ιεραρχία
Αστικών
Κέντρων

SET11

Μεταβολή
Πληθυσμού
Αστικών
Κέντρων
Ταξινόμηση
Αστικών
Κέντρων

ΚΟ‐Π‐7

Πυκνότητα
Πληθυσμού

SET12

ΚΟ‐Ε

Ειδικοί

ΚΟ‐Ε‐1

Κλαδική
Σύνθεση ΑΕΠ

SET13

ΚΟ‐Ε‐2

Εργατικό
Δυναμικό

SET03

ΚΟ‐Ε‐3

Κλαδική
Σύνθεση
Απασχόλησης

SET14

ΚΟ‐Ε‐4

Εγκατάσταση
Επιχειρήσεων

SET19

*

**

ΚΟ‐Ε‐5

Εξωτερικό
Εμπόριο

SET15

*

**

17

15

15
Σύνολο Δελτίων

16

**

Διατήρηση του Κωδικού ή/και της Ονομασίας
σύμφωνα με Τεχνικά Δελτία του 2008

**

**

*

**

Τομεακή
Σύνθεση ΑΠΑ

**

*

**

Τομεακή
Σύνθεση
Απασχόλησης

**

**

SET17

Μεταβολή
Βιομηχανικής
και Εμπορικής
γης
Μεταβολή
Αξίας Γης των
Παρόδιων
Οικοπέδων

**

19

Διατήρηση του Κωδικού ή/και της Ονομασίας
σύμφωνα με Τεχνικά Δελτία του 2004

**

Μεταβολή
Αστικής Γης

Σύνολο
Δεικτών

*

**

SET16

SET18

Δεν συντάχθηκε Δελτίο Αποτελεσμάτων Δείκτη

‐

Επίπεδο
Ανάπτυξης και
Ευημερίας
*

Σύνολο
Δεικτών

2009
(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

**

19
Σύνολο Δελτίων

SET20

Επιχειρηματικότητα

Σύνολο
Δεικτών

20

20

19

1

11

Σύνολο Δελτίων

Σύνολο Δελτίων

Σύνολο Δελτίων

Σύνολο Δελτίων
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Κωδικός

Επίπεδο

2005

2006

2007

Ονομασία

(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Σύμφωνα με Τεχνικά Δελτία
10/2004
Βασικοί

ΠΕ‐Β‐1

Πληθυσμός που
εκτίθεται
σε
θόρυβο
Ποιότητα
ατμόσφαιρας
σηράγγων‐
Επίπεδα CO

ENV01

Περιορισμός
συνοχής
και
βιωσιμότητας
οικισμών
λόγω
αποκοπής τους
από τον άξονα
Πλαισίου

ENV03

ΠΕ‐Β‐3

ΠΕ‐Π

Πληθυσμός που
δεν
εκτίθεται
πλέον σε θόρυβο

ΠΕ‐Π‐2

Βαθμός
εφαρμογής
αποκατάστασης
τοπίου
Αποκοπή
επικοινωνίας
δασών και τόπων
φυσικού κάλλους
Πιέσεις
μεταβολής
χρήσεων γης
Εγγύτητα
σε
προστατευόμενες
περιοχές

ΠΕ‐Π‐4

ΠΕ‐Π‐5

ΠΕ‐Ε

Ειδικοί

ΠΕ‐Ε‐1

Επιβάρυνση της
ατμόσφαιρας σε
CO, CO2, HC, Nox,
SOx
Διασταυρώσεις
με επιφανειακά
νερά
Ποσοστό χρήσης
συνδυασμένων
μεταφορών

ΠΕ‐Ε‐2

ΠΕ‐Ε‐3

Σύνολο
Δεικτών

2008
(Δελτίο
αποτελεσμάτων)
Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Νέος
κωδικός

Νέα
ονομασία

Σύμφωνα
με
αναθεώρηση Τεχνικών
Δελτίων 4/2009

2009

2010

2011

2012

(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Υπόμνημα
Συντάχθηκε Δελτίο Αποτελεσμάτων Δείκτη

ΠΕ‐Π‐1

ΠΕ‐Π‐3

Νέα ονομασία

Σύμφωνα με αναθεώρηση
Τεχνικών Δελτίων 4/2008

ΠΕ‐Β

ΠΕ‐Β ‐2

Περιβαλλοντικοί δείκτες

Νέος
κωδικός

11

Έκθεση
Πληθυσμού σε
Θόρυβο
Ποιότητα
Ατμόσφαιρας
Σηράγγων

**

**

*

Διατήρηση του Κωδικού ή/και της Ονομασίας
σύμφωνα με Τεχνικά Δελτία του 2004

Συνοχή
Αποκοπή
Οικισμών

–

**

**

Διατήρηση του Κωδικού ή/και της Ονομασίας
σύμφωνα με Τεχνικά Δελτία του 2008

ENV05

Βαθμός
Αποκατάστασης
Τοπίου

**

ENV06

Αποκοπή
Επικοινωνίας
Φυσικών
Περιοχών
*

**

ENV04

‐

ENV07

Όχι

Όχι

Όχι

7

9

8

Σύνολο Δελτίων

‐

**

ENV08

*

**

ENV02

Επιβάρυνση της
Ατμόσφαιρας
σε Ρύπους

**

ENV09

*

**

‐

Σύνολο
Δεικτών

Δεν συντάχθηκε Δελτίο Αποτελεσμάτων Δείκτη

‐

9

8
Σύνολο Δελτίων

Σύνολο
Δεικτών

9

8

8

1

0

Σύνολο Δελτίων

Σύνολο Δελτίων

Σύνολο Δελτίων

Σύνολο Δελτίων
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Κωδικός

Επίπεδο

2005

2006

2007

Ονομασία

(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Σύμφωνα με Τεχνικά Δελτία
10/2004

ΟΔ‐Β

Βασικοί

ΟΔ‐Β‐1

Κυκλοφοριακοί
φόρτοι
(Ε.Μ.Η.Κ)
Σύνθεση
κυκλοφορίας

ΟΔ‐Β‐2

Νέα ονομασία

2008
(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

Σύμφωνα με αναθεώρηση
Τεχνικών Δελτίων 4/2008

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Νέος
κωδικός

Νέα
ονομασία

Σύμφωνα
με
αναθεώρηση
Τεχνικών
Δελτίων
4/2009

TRA01

TRA02

Κυκλοφοριακός
φόρτος
*

**

‐

‐

‐

ΟΔ‐Β‐4

Ταχύτητα
διαδρομής στα
οδικά τμήματα
(links)
‐
Ταχύτητα
σημείου
Χρόνος
διαδρομής στα
οδικά τμήματα

‐

‐

‐

‐

TRA04

Χρόνος Διαδρομής
ανά Οδικό Τμήμα

**

*

**

ΟΔ‐Β‐6

Αριθμός
μετακινουμένων
προσώπων

TRA03

0Δ‐Β‐7

Εμπορευματικές
μετακινήσεις
(Αριθ.
φορτηγών,
όγκος
εμπορευμάτων
κατά είδος)
Χρονοαπόσταση
μεταξύ πόλεων
και τερματικών
σταθμών

TRA06

ΟΔ‐Β‐10

Γενικευμένο
κόστος
μεταφοράς
μεταξύ
τμημάτων του
δικτύου
Δείκτης οδικής
ασφάλειας:
Αριθμός
ατυχημάτων και
σοβαρότητα.
Μελανά σημεία

2011

2012

(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση

Υπολογισμός /
επικαιροποίηση
Υπόμνημα

Δεν συντάχθηκε Δελτίο Αποτελεσμάτων Δείκτη

‐

ΟΔ‐Β‐9

2010
(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

**

Μέση πλήρωση
οχημάτων

ΟΔ‐Β‐8

2009
(Δελτίο
αποτελεσμάτων)

Συντάχθηκε Δελτίο Αποτελεσμάτων Δείκτη

ΟΔ‐Β‐3

ΟΔ‐Β‐5

Συγκοινωνιακοί δείκτες

Νέος
κωδικός

TRA05

‐

TRA08

Εμπορευματικές
Μεταφορές

‐

Οδική ασφάλεια

**

ΟΔ‐Π‐1

Κυκλοφοριακή
ικανότητα
τμημάτων του
δικτύου
(σε
οχήματα
ανά
ώρα)

ΟΔ‐Π‐2

Επίπεδο
εξυπηρέτησης

ΟΔ‐Π‐3

Παράγωγες
μετακινήσεις
στα
τμήματα
του δικτύου

ΟΔ‐Π‐4

Κίνηση
στους
μεθοριακούς
σταθμούς

TRA12

*

**

ΟΔ‐Π‐5

Συνδυασμένες
μεταφορές

TRA13

*

**

TRA09
‐

‐

*
‐

Διατήρηση του Κωδικού ή/και της Ονομασίας
σύμφωνα με Τεχνικά Δελτία του 2008

‐

Πλαισίου
‐

**

**

ΟΔ‐Π

‐

Διατήρηση του Κωδικού ή/και της Ονομασίας
σύμφωνα με Τεχνικά Δελτία του 2004

**

*

‐

*

‐

**
‐

‐
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ΟΔ‐Π‐6

Σταθμοί
εξυπηρέτησης
Αυτοκινητιστών
(Σ.Ε.Α)

‐

‐

‐

‐

ΟΔ‐Π‐7

Μεταβολή
οικιστικής
περιοχής
στη
ζώνη του άξονα

‐

‐

‐

‐

ΟΔ‐Π‐8

Μεταβολή
βιομηχανικής
ανάπτυξης στη
ζώνη του άξονα

‐

‐

‐

‐

ΟΔ‐Π‐9

Μεταβολή αξίας
γης
των
παρόδιων
οικοπέδων στη
ζώνη του άξονα

‐

‐

‐

‐

ΟΔ‐Ε

Ειδικοί

ΟΔ‐Ε‐1

Ρυθμοί γένεσης
μετακινήσεων
ειδικών
χρήσεων γης

‐

‐

‐

‐

ΟΔ‐Ε‐2

Μεταβολή στην
επιλογή τόπου
εγκατάστασης
(χώρος
κατοικίας) και
παραγωγής
(χώρος
εργασίας)
Μεταβολή στον
καταμερισμό
των
μετακινήσεων
κατά
μεταφορικό
μέσο

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

ΟΔ‐Ε‐3

Σύνολο
Δεικτών

22

3

4
Σύνολο Δελτίων

6

TRA07

Διανυθέντα
Οχηματοχιλιόμετρα

**

TRA10

Πυκνότητα Οδικού
δικτύου

**

TRA11

Κυκλοφοριακός
Φόρτος στο Εθνικό
Δίκτυο

**

TRA14

Χαρακτηριστικά
των Μετακινήσεων
επί του Άξονα

**

TRA15

Μετακινήσεις με
Εναλλακτικά Μέσα

**

Σύνολο
Δεικτών

15

9
Σύνολο Δελτίων

Σύνολο
Δεικτών

15

10

8

5

4

Σύνολο Δελτίων
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η συγκέντρωση απόψεων στελεχών και επιστημόνων που είχαν
άμεση ή έμμεση ανάμειξη σε κάποια φάση από την αρχική σύλληψη έως το σχεδιασμό και την
υλοποίηση σχετικά με την πορεία, την αποτελεσματικότητα, τη διάδοση, τη χρησιμότητα και τις
προοπτικές του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού.

ΓΕΝΙΚΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (αναλυτικά)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
ΘΕΣΗ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ
...........................................................................................................
Τηλ: ................................
E-mail: ..........................................................................
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (προαιρετικά)
...........................................................................................................

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΟΤΕ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ (χρονικό διάστημα);
...........................................................................................................
ΜΕ ΠΟΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ;
...........................................................................................................
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΤΕ;
...........................................................................................................
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ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ;
...........................................................................................................
ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ;
...........................................................................................................
ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ;
...........................................................................................................
ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥ;
...........................................................................................................
ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ;
...........................................................................................................
ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΕ ΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ;
Α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΟΑΕ)
...........................................…………………………………………
Β) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΟΑΕ: π.χ. άλλες Δημόσιες Αρχές και πολίτες)
...........................................................................................................
ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ;
...........................................................................................................

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (εάν επιθυμείτε σχολιάστε συνοπτικά);
...........................................................................................................
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...........................................................................................................
ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ;
Οργανωτική ένταξη ...............................................……………….
Στελέχωση ...............................................................………………
Υποδομή ...............................................................………………...
Αξιοποίηση ...............................................................……………..
Υπηρεσίες ...............................................................………………
Προϊόντα ...............................................................………………..
Επικοινωνία ...............................................................…………….
Περιοχές/αντικείμενο μελλοντικής ανάπτυξης
Διεύρυνση δραστηριοτήτων ……………………………
Εστίαση δραστηριοτήτων ……………………………..
Άλλο ...............................................................……………………
ΠΩΣ ΕΚΤΙΜΑΤΕ ΓΕΝΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ;
...........................................................................................................................
...............................................................………………………………………
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Πυρήνας παραγόντων του Παρατηρητηρίου
Ονοματεπώνυμο
Παπασιώπη Ζωή

Θέση
Βοηθός Γεν. Δ/ντή τέως

Τηλέφωνο
210 6930154

e_mail
contact@epoalaa.gr
zpapasiopi@epoalaa.gr

Τμηματάρχης
Φούρκας Βασίλης

Παρατηρητηρίου -

2310 470362

vfourkas@egnatia.gr

2310 470362

mtroul@egnatia.gr

2310 226963

athina@geochoros.gr

Στέλεχος Εγνατίας
Τρουλινός Μανούσος
Γιαννακού Αθηνά

Διαχειριστής GIS Στέλεχος Εγνατίας
Σύμβουλος - Εξωτερικός
συνεργάτης

Συνεργάτες ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου (διαχρονικά - εσωτερικός κύκλος)
Ονοματεπώνυμο
Δημητριάδης Ηλίας
Σεϊτανίδης Σωκράτης
Τρανός Μανώλης

Θέση
GIS - Εξωτερικός
συνεργάτης
Ανάπτυξη δεικτών Εξωτερικός συνεργάτης
Ανάπτυξη δεικτών Εξωτερικός συνεργάτης

Τηλέφωνο

e_mail

6977 991113

eliasdim@otenet.gr

6979 535407

s_seitanidis@yahoo.gr

6950 095417

e.tranos@vu.nl

2310 470419

Gkrinas@egnatia.gr

2310 470207

thvalkou@egnatia.gr

2310 470410

eviskos@egnatia.gr

2310 470449

athtsan@egnatia.gr

2310 470495

ikara@egnatia.gr

2310 470420

askem@egnatia.gr

Περιβαλλοντικά θέματα
Κρίνας Γιώργος

(μελέτες) - Στέλεχος
Εγνατίας

Βαλκούμα Ευθαλία
Βίσκος Βαγγέλης

Περιβαλλοντικά θέματα
(ΛΕΣ) - Στέλεχος Εγνατίας
Συγκοινωνιακά θέματα Στέλεχος Εγνατίας

Τσαντσάνογλου

Οδική ασφάλεια -

Αθανάσιος

Στέλεχος Εγνατίας

Ιωάννα Καραμανώλη
Σκεμιτζή Άσπα

Γραμματειακή υποστήριξη
2003-2013
Επιμελητεία - Στέλεχος Εγ.
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Συνεργάτες ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου (διαχρονικά - εξωτερικός κύκλος)
Ονοματεπώνυμο
Μαυρίδου Όλγα
Θάνος Ιατρόπουλος

Θέση
GIS Εγνατίας - Στέλεχος
Εγνατίας
ΙΤ Εγνατία - Στέλεχος
Εγνατία

Τηλέφωνο

e_mail

2310 470350

oma@egnatia.gr

2310 470368

thiatro@egnatia.gr

Διοικητικά στελέχη Εγνατίας - διαχρονικά
Ονοματεπώνυμο

Θέση

Τηλέφωνο

e_mail

Σαββαϊδης Παρασκευάς

Πρόεδρος νυν

2310 470284

Psav@egnatia.gr

Μπλάντας Χρήστος

Γεν. Δ/ντής νυν

2310 470014

Cblantas@egnatia.gr

Μπούγαλης Μιλτιάδης

Τομεάρχης ΛΕΣ νυν

2310 470453

mbougalis@egnatia.gr

2310 470300

amaravas@egnatia.gr

Μαραβάς Αλέξανδρος

Τομέαρχης τέως Στέλεχος Εγνατίας

Μουρατίδης Αναστάσιο

Πρόεδρος τέως

Τσιτουρίδης Γιώργος

Γεν. Δ/ντής τέως

Τσακλίδης Ιωάννης

Πρόεδρος τέως

Στεφανίδου Νατάσα

Τομεάρχης τέως – πρώην
Στέλεχος Εγνατίας

Γούλας Απόστολος

Πρόεδρος τέως

Κωτούλας Δημήτρης

Δ/νων Σύμβουλος τέως

Ρετζεπέρης

Γεν. Δ/ντής τέως

Οικονομίδης Ιωάννης

Πρόεδρος τέως

Λαμπρόπουλος Στέργιος

Δ/νων Σύμβουλος τέως
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η συγκέντρωση απόψεων στελεχών και επιστημόνων που είναι
πραγματικοί ή δυνητικοί χρήστες σχετικά με το περιεχόμενο, την καταλληλότητα, την πρόσβαση και
τις προοπτικές βελτίωσης των υπηρεσιών του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού.

ΓΕΝΙΚΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(αναλυτικά) ……………………………………………....…………...
......................................................................................................
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (προαιρετικά)………………………….………………..
ΙΔΙΟΤΗΤΑ.....................................................................................................
Τηλ: ................................
E-mail:..........................................................................
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ;
ΝΑΙ .............

ΟΧΙ .............

Εάν ΟΧΙ:
Αγνοήστε την Ενότητα Α και συμπληρώστε μόνο τις ενότητες Β1 και Β2
Εάν ΝΑΙ:
ΠΩΣ ΤΟ ΜΑΘΑΤΕ; .......................................................................................

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΧΕΤΕ

ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ

ΠΟΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΥ

ΠΑΡΕΧΕΙ

ΤΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ;
ΝΑΙ .............

ΟΧΙ .............

Εάν ΟΧΙ: Αγνοήστε την Ενότητα Α και συμπληρώστε μόνο τις ενότητες Β1 και Β2
Εάν ΝΑΙ:

61

Παράρτημα ΙΙ. Ερωτηματολόγια και αποδέκτες
Σε ποιές περιπτώσεις (σκοπός και συχνότητα); ......................................................
Τι είδους πληροφορίες αντλήσατε (εκθέσεις, χάρτες, στοιχεία μετρήσεων, άλλες);
........................................................................................................................................
Ήταν κατανοητές; …………………………………………………………………...
(Διαβάθμιση σε 5 κλίμακες: Πλήρως, Ικανοποιητικά, Μέτρια, Λίγο, Καθόλου)
Ήταν έγκυρες; ……………………………………………………………………….
(Διαβάθμιση σε 5 κλίμακες:. Πλήρως, Ικανοποιητικά, Μέτρια, Λίγο, Καθόλου)
Ήταν επικαιροποιημένες; ………………………………………………………….
(Διαβάθμιση σε 5 κλίμακες:. Πλήρως, Ικανοποιητικά, Μέτρια, Λίγο, Καθόλου)
Πώς τις χρησιμοποιήσατε; ………………………………………………………..
(παρακολούθηση δεδομένων, εκτίμηση επιπτώσεων, διαπίστωση τάσεων, εισροή για
λήψη αποφάσεων, εισροή για σχεδιασμό πολιτικών, έρευνα/εκπαίδευση, άλλο)
Ήταν χρήσιμες; ……………………………………………………………………
(Διαβάθμιση σε 5 κλίμακες:. Πλήρως, Ικανοποιητικά, Μέτρια, Λίγο, Καθόλου)
Τι επιπλέον πληροφορίες θα θέλατε;........................................................................
Πώς κρίνετε συνολικά το Παρατηρητήριο;
.........................................................................................................................................
Τι θεωρείται ως πιο σημαντικό πρόβλημά του;
..........................................................................................................…………………..
Τι θεωρείται ως πιο σημαντικό πλεονέκτημά του;
...........................................................................................................
Τι θεωρείται ως πιο σημαντική συμβολή του;
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.........................................................................................................……………………
Έχετε κάποια παράπονα ή αιτήματα;
…………………………………………………………………………………………
Έχετε κάποιες προτάσεις βελτίωσης και περαιτέρω αξιοποίησης;
.........................................................................................................................................

ΕΝΟΤΗΤΑ Β1: ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ;
...............................................................................................................................…….
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ;
(π.χ. παρακολούθηση δεδομένων, εκτίμηση επιπτώσεων, διαπίστωση τάσεων, εισροή
για λήψη αποφάσεων, εισροή για σχεδιασμό πολιτικών, έρευνα/εκπαίδευση, άλλο)
.........................................................................................................................................
ΜΕ ΠΟΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ;
(π.χ. κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά, χρηματοδοτικά, πληθυσμιακά, άλλα)

.........................................................................................................................................
ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ;
(π.χ. εκθέσεις, χάρτες, στοιχεία μετρήσεων, άλλες)
.........................................................................................................................................

63

Παράρτημα ΙΙ. Ερωτηματολόγια και αποδέκτες

Σε τι μορφή (ψηφιακή, είδος αρχείων, έντυπη);.......................………………….
ΠΟΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ;
(π.χ.

Τοπικό

(Δημοτικό/Νομαρχιακό),

Περιφερειακό/Εθνικό,

Ευρωπαϊκό/Διεθνές,

Συγκεκριμένες περιοχές, Άλλο)
.........................................................................................................................................
ΠΟΙΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΕΤΕ;
(Συνεχής παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, Χρονικές περίοδοι από 1 έως 12 μήνες,
Χρονικές περίοδοι πέραν των 12 μηνών, Άλλες (π.χ. Συγκεκριμένες ημερομηνίες)
.........................................................................................................................................

ΕΝΟΤΗΤΑ Β2: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΠΟΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ;
Εθνικούς Οργανισμούς
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς
Διεθνείς Οργανισμούς
Εξειδικευμένα παρατηρητήρια
Επαγγελματικούς φορείς
Ερευνητικά ιδρύματα
Γραφεία Συμβούλων
Ανεξάρτητους μελετητές
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Εσωτερικές πηγές του φορέα
Αναθέσεις ειδικών μελετών
Άλλο..............
Ειδικότερα:
Eurostat
ESPON
ΕΛΣΤΑΤ
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European Environmental Agency
South - East Europe Transport Observatory
Παρατηρητήριο για την Απασχόληση
ΙΜΕΤ
ΣΑΣΘ
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ;
Αναλυτικά
Επεξεργασμένες
Τυπωμένες
Ψηφιακά
On-Line
Άλλο…..
ΘΕΛΕΤΕ

ΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ

ΚΑΤΙ

ΑΛΛΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ

ΤΙΣ

ΠΗΓΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ;
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Ακολουθεί κατάλογος φορέων πιθανών αποδεκτών του εξωτερικού ερωτηματολογίου
ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
1. Ινστιτούτο Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Υπ’ όψιν Διευθυντή Ερευνών, κ.
Άγγελου Τσακανίκα
2. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής & Πολιτικής Αστικής Ανάπτυξης, Υπ’ όψιν κας
Μυρτώς Ζορμπαλά, Υπ’ όψιν κας Χρυσούλας Τσιακαλάκη, Υπ’ όψιν κας Δήμητρας
Κανελοπούλου
3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Υπ’ όψιν
Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων (ΕΣΠΑ), κ. Γιώργου Γιαννούση
4. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Υπ’ όψιν
Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, κ. Νικόλαου Σταθόπουλου
5. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Υπ’ όψιν
Ειδικού Γραμματέα Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ),κ. Νικόλαου
Ματζούφα
6. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Τομέας
Μεταφορών - Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Υπ’ όψιν Προϊσταμένης, κας Βασιλικής Κολοβού
7. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Ειδική
Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Υπ’ όψιν
Προϊσταμένου, κ. Γεωργίου Λογοθέτη
8. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Ειδική
Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Υπ’
όψιν Προϊσταμένου, κ. Ιωάννη Φίρμπα
9. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Ειδική
Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Υπ’
όψιν Προϊσταμένης Μονάδας Α Στρατηγικής & Παρακολούθησης Πολιτικών, κας Μαρίας
Κωστοπούλου
10. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπ’ όψιν Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών
Πόρων & Υποδομών, κ. Αθανασίου Θεοχαρόπουλου
11. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Υπ’ όψιν Γενικής
Γραμματέως, κας Μάρως Ευαγγελίδου
12. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Υπ’ όψιν Γενικού Γραμματέα
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Κωνσταντίνου Μαθιουδάκη
13. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Υπ’ όψιν Γενικού Γραμματέα
Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Σωκράτη Αλεξιάδη
14. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Υπ’ όψιν Γενικού Γραμματέα
Υδάτων, κ. Κωνσταντίνου Τριάντη
15. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής – Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων, Υπ’ όψιν Προϊσταμένης, κας Χρυσούλας
Κούρτελη
16. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπ’ όψιν Γενικής
Γραμματέως Πολιτισμού, κας Στυλιανής Μενδώνη
17. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπ’ όψιν Γενικού
Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, κ. Βασίλη Μάγκλαρη
18. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπ’ όψιν Ειδικού
Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων, κ. Ευάγγελου Ζαχαράκη
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19. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία
Έρευνας & Τεχνολογίας, Υπ’ όψιν Προϊσταμένου Τμήματος Συντονισμού & Αποτίμησης
Ερευνητικής Πολιτικής και Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας, κ.
Παναγιώτη Χατζηνικολάου
20. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπ’ όψιν Διευθυντή Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων, κα. Δελή
21. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Υπ’ όψιν Γενικής Γραμματέως
Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων, κας Άννας Δαλλαπόρτα
22. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας - Γενική Γραμματεία Διαχείρισης
Κοινοτικών & Άλλων Πόρων – Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού &Παρακολούθησης Δράσεων
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Υπ’ όψιν κας Κατερίνας Θέμελη, Μονάδα Α
23. Υπουργείο Τουρισμού, Υπ’ όψιν Γενικού Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών &
Επενδύσεων, κ. Ιωάννη Πυργιώτη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. ΟΤΑ
Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Αττικό Μετρό Α.Ε. – Διεύθυνση Μετρό Θεσσαλονίκης
Διεθνής Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»
Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.
Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
IMET (EKETA)
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ Σερρών
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
Οικονομικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας
Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)
TECHNOPOLIS – Thessaloniki ICT Business Center
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία»
54. Μέλη Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
55. Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κ. Π. Οικονομίδη
56. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείο Διευθυντή κ. Ζ.
Πιτσέλη
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείο Δ/ντή κ. Β. Κωτούλα
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείο Προέδρου κας Π. Βρυζίδου
Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας
ΔΕΗ ΑΕ
ΤΕΕ, Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας
ΓΕΩΤΕΕ, Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας
ΟΕΕ, Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας
ΣΒΒΕ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
ΚΤΕ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ
ΚΕΠΕ
ΙΓΜΕ
ΑΝ.ΓΡΕ ΑΕ
ΑΝ.ΚΑΣ ΑΕ
ΑΝΚΟ ΑΕ
ΑΝ.ΦΛΩ ΑΕ
ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ
Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 –
2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Μ.Θ.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΕ
Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ
ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΟΤΑ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.
ΤΕΕ – ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΕ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΩΤΕΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΤΕΕ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.
ΔΡΑΜΑΣ «ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ»
94. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
95. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ «Ι.Α.Τ.Α.Π»
96. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
97. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
98. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
«ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
99. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.
100.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.
101.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Α.Μ.Θ.
102.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
103.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ
104.
ΜΕΛΗ
ΟΜΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 – 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΗΝ

105. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Περιφέρειας Ηπείρου
106. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΗΠΕΙΡΟΥ
107. ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε
108. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
109. ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
110. BIC ΗΠΕΙΡΟΥ
111. Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
112. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε
113. ΕΤΑΝΑΜ
114. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
115. ΤΕΙ
116. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
117. ΜΟΔ Α.Ε.- Πρόεδρο, κ. Καμχή
118. Ειδικές Υπηρεσίες /Διαχειριστικές Αρχές
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