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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΕ2)
1. 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.

1.2. Ονόματα και διεύθυνση αρμοδίων
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
Δρ. ΦΟΥΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Πολ. Μηχανικός
Τμηματάρχης
6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης,
τηλ. 2310 470362, fax. 2310 475937
email: vfourkas@egnatia.gr

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δρ. ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Περιβαλλοντολόγος
Δρ. ΓΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πολ. Μηχανικός
Καθ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Καθ. ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ
Αναξιμάνδρου 10 και Α. Τούσα 38, ΤΚ 54250 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 316400, fax. 2310 309299
email: envicon@otenet.gr
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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 ΠΕ2 το οποίο
καταλήγει σε Τεχνική Έκθεση αξιολόγησης βάσει εμπειρικής έρευνας με τη συμμετοχή και
εξωτερικών παραγόντων καθώς και στο περίγραμμα των προοπτικών, ως αποτέλεσμα αυτής
της αξιολόγησης. Η εργασία συστηματοποιήθηκε βάσει των ακόλουθων ενεργειών:
•

Έρευνα εσωτερικού ερωτηματολογίου. Πραγματοποιήθηκε στη βάση
ερωτηματολογίου το οποίο διαμορφώθηκε στο ΠΕ1 και απεστάλη σε στελέχη και
επιστήμονες που είχαν άμεση ή έμμεση ανάμειξη σε κάποια φάση από την αρχική
σύλληψη έως το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση του
Παρατηρητηρίου. Η έρευνα ερωτηματολογίου συγκρότησε έναν κατάλογο 30
ατόμων από τα οποία, μετά από διερευνητική επικοινωνία, συμπλήρωσε 13
ερωτηματολόγια. Επιπλέον έγιναν 3 χωριστές συνεντεύξεις με τους 2 βασικούς
εμπνευστές της αρχικής σύλληψης και υλοποίησης του Παρατηρητηρίου και τον
τωρινό Πρόεδρο της ΕΟΑΕ.

•

Έρευνα εξωτερικού ερωτηματολογίου. Πραγματοποιήθηκε στη βάση
ερωτηματολογίου το οποίο διαμορφώθηκε στο ΠΕ1 και απεστάλη σε φορείς, οι
οποίοι είναι χρήστες ή δυνητικοί χρήστες του Παρατηρητηρίου (διοίκηση,
αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιμελητήρια, αναπτυξιακές εταιρείες,
εταιρείες μελετών κλπ). Από μια δεξαμενή 140 φορέων, ελήφθησαν απαντήσεις από
τους 49. Η επικοινωνία του ερωτηματολογίου έγινε είτε ηλεκτρονικά είτε με
τηλεφωνική συνέντευξη.

•

Έρευνα δηλώσεων Delphi. Πραγματοποιήθηκε στη βάση δηλώσεων οι οποίες είχαν
προσδιοριστεί στο ΠΕ1. Η διατύπωση των δηλώσεων έχει χαρακτήρα υποθέσεων για
την πιθανότητα και τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης των οποίων ζητήθηκε η
διατύπωση γνώμης από ειδικούς. Μετά τη συμπλήρωση των δηλώσεων έγινε
επεξεργασία και τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στους ειδικούς οι οποίοι
κλήθηκαν να συμπληρώσουν εκ νέου τις δηλώσεις λαμβάνοντας υπόψη τον πρώτο
γύρο των απαντήσεων. Στην έρευνα συμμετείχαν 18 ειδικοί.

•

Διαδικασία focus group. Πραγματοποιήθηκε στη βάση των προδιαγραφών που
τέθηκαν στο ΠΕ1. Διενεργήθηκε σε δυο γύρους συναντήσεων, στη Θεσσαλονίκη και
στα Ιωάννινα με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από φορείς της ακαδημαϊκής ερευνητικής κοινότητας, της ΕΟΑΕ, της διοίκησης - αυτοδιοίκησης, των
επιμελητηρίων και των αναπτυξιακών εταιρειών. Αυτοί κλήθηκαν να τοποθετηθούν
σε συγκεκριμένα θέματα συζήτησης τα οποία είχαν σχετική εξειδίκευση ανάλογα με
τη συνάντηση (Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα). Στη συνάντηση της Θεσσαλονίκης
συμμετείχαν 10 εμπειρογνώμονες και στη συνάντηση των Ιωαννίνων 7.

•

Διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking). Πραγματοποιήθηκε στη
βάση της μεθοδολογίας που τέθηκε στο ΠΕ1 και στηρίχθηκε στα συμπεράσματα της
έρευνας εξωτερικού ερωτηματολογίου στον καθορισμό των φορέων για τη
διεκπεραίωση της συγκριτικής αξιολόγησης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από
στοιχεία που συλλέχτηκαν από τους ιστότοπους των φορέων και από συνέντευξη
όπου κρίθηκε απαραίτητο.

•

Ανάλυση SWOT και συνθετική αξιολόγηση. Επιχειρεί τη συνθετική αποτίμηση
των συμπερασμάτων και την κατανόηση της κατάστασης και των προοπτικών βάσει
κατηγοριοποίησης σε δυνάμεις - αδυναμίες - ευκαιρίες - απειλές. Επίσης προσεγγίζει
το ζήτημα της χωρικής διάστασης της επίδρασης του Παρατηρητηρίου.
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•

Διαμόρφωση πλαισίου προοπτικών. Στηρίζεται στην ανασύνθεση των
συμπερασμάτων και της κατηγοριοποίησης SWOT για να καταγράψει το βασικό
πλαίσιο προοπτικών ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου. Αποτελεί το καταληκτικό
κείμενο της αξιολόγησης και το εισαγωγικό κομμάτι του επόμενου ΠΕ3 όπου οι
δράσεις θα εξειδικευτούν περαιτέρω ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της νέας
στρατηγικής του Παρατηρητηρίου.

Το σύνολο των ανωτέρω εργασιών αποτελούν διακριτά κεφάλαια στο παραδοτέο 2.1 Τεχνική
Έκθεση του αυτού Πακέτου Εργασίας 2 και ακολουθούν την Τεχνική Έκθεση, Έκθεση
Μεθοδολογίας και Χρονοδιάγραμμα της παρούσας μελέτης. Πιο συγκεκριμένα:
•

Οι έρευνες εσωτερικού και εξωτερικού ερωτηματολογίου αντιστοιχούν στη Δράση
2.1 του Χρονοδιαγράμματος

•

Η έρευνας Delphi αντιστοιχεί στη Δράση 2.2 του Χρονοδιαγράμματος

•

Η διαδικασία focus group αντιστοιχεί στη Δράση 2.3 του Χρονοδιαγράμματος

•

Η διαδικασία συγκριτικής
Χρονοδιαγράμματος.

•

Η ανάλυση SWOT και τα συνθετικά συμπεράσματα αντιστοιχούν στη Δράση 2.6 του
Χρονοδιαγράμματος. Σημειώνεται ότι, μέσα από την εξέλιξη της εργασίας κρίθηκε
σκόπιμο η Δράση 2.5 να προηγηθεί της Δράσης 2.4 ώστε η τελευταία να αξιοποιήσει
και τα συμπεράσματα της προηγηθείσας.

•

Η Δράση 2.6 που αφορά στη συλλογή, επεξεργασία και σύνθεση των αποτελεσμάτων
διατρέχει οριζόντια το σύνολο του ΠΕ2 και αφορά στη συνεχή διαδικασία ανάλυσης
και προσαρμογής των Δράσεων 2.1 - 2.5

•

Τέλος η διαμόρφωση του πλαισίου προοπτικών αντιστοιχεί στη Δράση 2.7 του
Χρονοδιαγράμματος και λαμβάνει υπόψη τις εκροές των Δράσεων 2.1 - 2.6.

αξιολόγησης

αντιστοιχεί

στη

Δράση

2.5

του

Η χρονική εξέλιξη και διεκπεραίωση του ΠΕ2 ακολούθησε το εγκεκριμένο εναλλακτικό
χρονοδιάγραμμα 19.06.2013 έως 18.10.2013 (Έγγραφο με αρ. πρωτ. Α361654/11.10.13 της
ΕΟΑΕ/Παρατηρητήριο).
Επισημαίνεται ότι σε κάθε φάση εξέλιξης του ΠΕ2, καταλυτική υπήρξε η συμβολή του
Προϊσταμένου του Παρατηρητηρίου στη σύνθεση και ενεργοποίηση των επιμέρους ομάδων
εργασίας εμπειρογνωμόνων και ειδικών αλλά και στην εν γένει υποβοήθηση των
συναντήσεων.

Για την ομάδα μελέτης
Μουτσιάκης Ευθύμιος
Κοινός εκπρόσωπος
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ΓΠΣ

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

ΔΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΙΕΑΔ

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

ΕΚΕΤΑ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

ΕΛΣΤΑΤ

Ελληνική Στατιστική Αρχή

ΕΟΑΕ

Εγνατία Οδός Ανώνυμη Ετερεία

ΕΟΠ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

ΙΜΕΤ

Ινστιτούτο Μεταφορών

ΛΕΣ

Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης

Μ.Ο

Μέσος Όρος

ΜΑΘΡΑ

Μακεδονία - Θράκη

ΝΠΔΔ

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

ΝΠΔΙ

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Διακαίου

ΟΑΕΔ

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

ΟΚΕ

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

ΠΑΕΠ

Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική

ΠΑΜΘ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΠΔΜ

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΠΕ

Πακέτο Εργασίας

ΠΗ

Περιφέρεια Ηπείρου

ΠΚΜ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Π-Π

Προέλευση - Προορισμός

ΠΠΧΣΑΑ

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΣΑΚΧ

Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου

ΣΑΣΘ

Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

ΤΑIΠΕΔ

Ταμείο Αποκρατικοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

ΥΠΑ

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

ΥΠΟΜΕΔΙ

Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

EEA

European Environmental Agency

ESPON

European Spatial Planning Observatory Network

SEETO

South East Europe Transport Observatory

SIMCODE

Spatial Impacts of Multimodal Corridor Development in Gateway Areas

SWOT

Strength Weaknesses Oportunities Threats

TERM

Transport Environmanet Reporting Mechanism
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ (ΠΕ2)
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
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
Δρ. ΦΟΥΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Πολ. Μηχανικός
Τμηματάρχης
6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης,
τηλ. 2310 470362, fax. 2310 475937
email: vfourkas@egnatia.gr

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δρ. ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Περιβαλλοντολόγος
Δρ. ΓΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πολ. Μηχανικός
Καθ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Καθ. ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ
Αναξιμάνδρου 10 και Α. Τούσα 38, ΤΚ 54250 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 316400, fax. 2310 309299
email: envicon@otenet.gr
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Για την ολοκλήρωση του ΠΕ2 και ειδικότερα για τη διεκπεραίωση της έρευνας
ερωτηματολογίου εξωτερικής αξιολόγησης συνεργάστηκαν οι:
1. Αγγελακάκης Άγγελος, Χωροτάκτης Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος
2. Βεράνη Ελένη, Χωροτάκτης Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος
3. Σακελλαρίου Ευριπίδης, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος
4. Σδουκόπουλος Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος
5. Τσακαλίδης Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος

Ι.3. Περιεχόμενο έκθεσης
Το παρόν κείμενο αφορά στο παραδοτέο του δεύτερου πακέτου εργασίας. Στο δεύτερο
πακέτο εργασίας (ΠΕ2) πραγματοποιείται η αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου με τη
συμμετοχή και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και με την αξιοποίηση των μεθοδολογικών
εργαλείων εμπειρικής έρευνας που τέθηκαν στο προηγούμενο πακέτο εργασίας. Με τα
συμπεράσματα της αξιολόγησης επιχειρείται η διατύπωση του πλαισίου των προοπτικών.
Ειδικότερα, η ανασκόπηση στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης συσχετίστηκε με την
εκπόνηση στοχευμένης έρευνας με ερωτηματολόγια σε συντελεστές που συνέβαλαν στη
δημιουργία, ανάπτυξη, δράση και διαχείριση του Παρατηρητηρίου.
Αντίστοιχα, η εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με την εκπόνηση στοχευμένης
έρευνας με αποστολή ερωτηματολογίου σε πλήθος ειδικών επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων
και εκπροσώπων όλων των αντιπροσωπευτικών ομάδων χρηστών και ωφελούμενων από τη
λειτουργία του Παρατηρητηρίου.
Επίσης διοργανώθηκαν δυο 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 φορέων
και ειδικούς.
Επιπρόσθετα, επιχειρήθηκε διερεύνηση τύπου Delphi μέσα από επικοινωνία με
εξειδικευμένους επιστήμονες και εκπροσώπους εθνικών 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.
Παράλληλα, διεκπεραιώθηκε έρευνα συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) ώστε να
προκύψουν βασικά συμπεράσματα αναφορικά με τη σχετική θέση του Παρατηρητηρίου στο
πλαίσιο των ομοειδών φορέων συλλογής - επεξεργασίας και διάθεσης στατιστικών
δεδομένων και παραγωγής εποπτικού υλικού, ικανού να τροφοδοτήσει τα συστήματα λήψης
αποφάσεων.
Με τα συμπεράσματα των ανωτέρω εργασιών, δομήθηκε η ανάλυση SWOT ως το βασικό
αξιολογικό περίγραμμα, ικανό να τροφοδοτήσει κατανοήσεις για τη λειτουργία, το ρόλο και
την επίδραση του Παρατηρητηρίου αλλά και για τη χωρική διάσταση της επίδρασής στο
τοπικό, περιφερειακό και ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο.
Πραγματοποιείται τέλος η διατύπωση του πλαισίου προοπτικών με συνεκτίμηση των
αποτελεσμάτων της ολοκληρωμένης αξιολόγησης, όπως αυτά αναδείχθηκαν και
συστηματοποιήθηκαν στην ανάλυση SWOT.
Τα στοιχεία σύνθεσης του παραδοτέου όπως συνοπτικά αναφέρθηκαν, αντιστοιχούν στα
επιμέρους κεφάλαια του αυτού κειμένου. Στο Παράρτημα παρατίθεται το σύνολο των
αναλυτικών προσεγγίσεων της όλης εργασίας.
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1. Αποτελέσματα έρευνας εσωτερικού ερωτηματολογίου
1.1.

Αντικείμενο και μεθοδολογία

Σκοπός και πλαίσιο
H εσωτερική αξιολόγηση έχει ως βασικό στόχο τη συγκέντρωση απόψεων σχετικά με την
πορεία, την αποτελεσματικότητα, τη διάδοση, τη χρησιμότητα και τις προοπτικές του
Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού. Βασίσθηκε στην εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου
που απευθύνθηκε σε στελέχη και επιστήμονες που είχαν άμεση ή έμμεση ανάμειξη σε κάποια
φάση από την αρχική σύλληψη έως το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την ανάπτυξη και τη
διαχείριση του Παρατηρητηρίου.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης της μελέτης και την αντίστοιχη έκθεση
μεθοδολογίας, η έρευνα ερωτηματολογίου συγκρότησε έναν κατάλογο 30 ατόμων από τα
οποία μετά από διερευνητική επικοινωνία συμπλήρωσε 13 ερωτηματολόγια. Επιπλέον έγιναν
3 χωριστές συνεντεύξεις με τους 2 βασικούς εμπνευστές της αρχικής σύλληψης και
υλοποίησης του Παρατηρητηρίου και τον τωρινό Πρόεδρο της ΕΟ. Στο Παράρτημα του
κεφαλαίου παρουσιάζονται ο αρχικός κατάλογος και τα άτομα τα οποία τελικά συμμετείχαν
στη έρευνα.
Μεθοδολογική προσέγγιση
Για το σκοπό της έρευνας οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ομαδοποιήθηκαν σε δύο
βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα που αναφέρεται ως Περιγραφή και αξιολόγηση του
Παρατηρητηρίου αποσκοπεί στην αποτύπωση της σημερινής λειτουργίας του
Παρατηρητηρίου προσδιορίζοντας βασικά στοιχεία, όπως τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα, τη γενική συμβολή του καθώς και την αξιοποίησή του, τόσο από την ίδια την
ΕΟΑΕ όσο και από άλλους εξωτερικούς χρήστες. Η δεύτερη ενότητα που αναφέρεται ως
Προοπτικές και προτάσεις βελτίωσης έχει στόχο να διερευνήσει τις προοπτικές του
Παρατηρητηρίου κατά την επόμενη πενταετία μέσα από ένα σύνολο προτάσεων για τη
βελτίωση της σημερινής του οργανωτικής δομής και επισημαίνοντας τα βασικά συστατικά
για μια αποτελεσματική λειτουργία. Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται αναλυτικά στο
Παράρτημα του κεφαλαίου. Στη συνέχεια δίνονται τα αποτελέσματα της εσωτερικής
αξιολόγησης, όπως προέκυψαν από την επεξεργασία και σύνθεση των απαντήσεων στα
σχετικά ερωτήματα ανά ενότητα.

1.2.

Παρουσίαση και σχολιασμός αποτελεσμάτων

Ενότητα Α: Περιγραφή και αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου
Αρχικά σημειώνεται ότι όλοι οι ερωτηθέντες είναι γνώστες του αντικείμενου του
Παρατηρητηρίου (οι 10 πολύ και οι 6 αρκετά) και πιστεύουν ότι ανταποκρίνεται
ικανοποιητικά στους στόχους του ( 10 πολύ, οι 5 αρκετά και 1 λίγο). Επισημάνθηκε επίσης
ότι η δημιουργία του Παρατηρητηρίου στο πλαίσιο της ΕΟΑΕ ήταν το αποτέλεσμα μιας
γενικότερης προσπάθειας από την ΕΕ να αποτελέσει η Εγνατία Οδός έναν φορέα κατάλληλο
για την προώθηση καινοτόμων ιδεών καθώς η ίδια η Εγνατία δεν θεωρείται μόνο ένας απλός
οδικός άξονας αλλά μια ζώνη ανάπτυξης η οποία επηρεάζεται από τη διέλευση του άξονα.
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Σημαντικά προβλήματα
Βασικά προβλήματα
απαντήσεων είναι:

του Παρατηρητηρίου όπως προέκυψαν από τη σύνθεση των

•

Η περιορισμένη αξιοποίηση του Παρατηρητηρίου τόσο από την ίδια την ΕΟΑΕ όσο
και από τρίτους κυρίως για την παραγωγή σεναρίων και προβλέψεων των άμεσων
επιδράσεων της Εγνατίας για τροφοδότηση στην ανάπτυξη πολιτικών για τις
μεταφορές και τις χρήσεις γης

•

Η μη υλοποίηση αρκετών σημαντικών ερευνών/μελετών που επικεντρώνονται στις
άμεσες επιδράσεις της ΕΟ

•

Ανεπαρκής στελέχωση, κυρίως έλλειψη μόνιμου προσωπικού

•

Περιορισμένη προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων

•

Έλλειψη ομογενοποιημένης (ολοκληρωμένης) βάσης των γεωχωρικών δεδομένων

•

Μικρή εμβέλεια του Παρατηρητηρίου (περιορισμός του μόνο κατά μήκος ενός
γραμμικού άξονα και όχι στο σύνολο των μεταφορών στη Β. Ελλάδα) και

•

Η μη αναγνώριση του ρόλου του από βασικούς συντελεστές

Σημαντικά πλεονεκτήματα
Συνοψίζοντας, τα βασικά πλεονεκτήματα είναι:
•

Η παρουσία ενός παρατηρητηρίου με άρτια τεκμηριωμένο ερευνητικό υπόβαθρο
στον ελληνικό χώρο με δυνατότητα να παίξει το ρόλο ενός Υποστηρικτικού
Συστήματος Λήψης Αποφάσεων για τη χάραξη στρατηγικής στα επόμενα χρόνια

•

Η κατάρτιση υπάρχοντος προσωπικού (κυρίως προϊσταμένου και εξωτερικών
συμβούλων) που λειτουργεί με χαρακτηριστικά μόνιμης λειτουργίας

•

Η υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει («Αποκλειστικά»
δεδομένα διαφορετικών κατηγοριών, βάσεις γεωχωρικών δεδομένων και ειδικές
θεματικές εργασίες χωρικών επιδράσεων)

•

Η εμπειρία και τεχνογνωσία να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα το σύνολο των
πληροφοριών (σχέση κόστους λειτουργίας και αποτελεσμάτων)

•

Το ότι αποτελεί αυτόνομο εργαλείο της ΕΟΑΕ με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

Βασική συμβολή του Παρατηρητηρίου
Η βασική συμβολή του Παρατηρητηρίου συνοψίζεται στα παρακάτω:
•

Στην αξιοπιστία στη διαχείριση των δεδομένων

•

Ανοικτή πρόσβαση στα προϊόντα του - διαμόρφωση ενός πολύ ανοικτού
πληροφοριακού μηχανισμού - για τεκμηριωμένη ενημέρωση του κοινού σε θέματα
για τα οποία υπάρχει ελλιπής ενημέρωση (συστηματοποιημένη ανάδειξη χωρικών
επιδράσεων των μεταφορικών υποδομών και εν γένει της σύνδεσης χωροταξίας και
μεταφορών), χρήσιμα για καθορισμό πολιτικής

•

Τεκμηριωμένη ανάδειξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση του ρόλου και της
σημασίας της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων βάσει των οποίων
τεκμηριώνεται η σημασία/σπουδαιότητα των νέων αυτών αυτοκινητοδρόμων για τη
Βόρεια Ελλάδα
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•

Τέλος σε επιστημονικό επίπεδο εγκαινίασε, καλλιέργησε και προώθησε τη
συστηματική έρευνα - μελέτη των χωρικών επιδράσεων των υποδομών μεταφορών
στην Ελλάδα

Η αξιοποίησή του Παρατηρητηρίου από την ίδια την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ και από τρίτους
Σχετικά με την αξιοποίησή του από την ΕΟΑΕ και τους τρίτους προέκυψαν τα παρακάτω:
Σχετικά με την Εγνατία Οδό ΑΕ
Υπάρχει η γενική διαπίστωση ότι η αξιοποίηση του Παρατηρητήριου από την εταιρεία δεν
είναι ικανοποιητική. Συγκεκριμένα υπάρχει σύγκλιση απόψεων στο ότι θα μπορούσε η
ΕΟΑΕ να αξιοποιήσει πολύ καλύτερα το Παρατηρητήριο (Στα 14 άτομα μόνο 2 πιστεύουν
ότι γίνεται θετική αξιοποίηση, ενώ 8 πιστεύουν ότι είναι μέτρια, 1 μικρή έως μέτρια, 2
ελάχιστη και 1 καθόλου). Συγκεκριμένα διατυπώθηκε ότι θα μπορούσε η εταιρεία να
αξιοποιήσει περισσότερο τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου σε περιπτώσεις που θα
ήθελε να υποστηρίξει με τεκμηριωμένα στοιχεία προτάσεις της (π.χ. υποστήριξη της
πρότασης για διόδια με την ενημέρωση των χρηστών για τα οφέλη που θα έχουν από τη
χρήση του αυτοκινητόδρομου), καθώς και στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την
κατασκευή νέων αξόνων.
Σχετικά με τους τρίτους
Υπάρχει και εδώ η γενική διαπίστωση ότι η αξιοποίηση του Παρατηρητήριου από τρίτους
δεν είναι ικανοποιητική. Συγκεκριμένα υπάρχει γενική άποψη ότι χρησιμοποιείται κυρίως
από ιδιώτες (μελετητικά γραφεία) και επιστημονικό προσωπικό (Ακαδημαϊκά ιδρύματα) και
όχι από τη δημόσια διοίκηση (αντίστοιχο Υπουργείο -ΥΠΟΜΕΔΙ-, περιφέρειες και τοπική
αυτοδιοίκηση). Συγκεκριμένα στα 14 άτομα μόνο 2 πιστεύουν ότι γίνεται γενικά θετική
αξιοποίηση από τρίτους, 3 ότι γίνεται καλή μόνο από μεμονωμένα άτομα, 5 ότι γίνεται γενικά
μέτρια αξιοποίηση ενώ 2 μικρή και 1 χαμηλή. Επίσης σημειώνεται ότι παρόλο που το υλικό
του Παρατηρητηρίου χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται εκτεταμένα από μελετητές ή
άλλους ανάλογους χρήστες δεν καθιστά την αξιοποίηση από τρίτους μεγάλη γιατί γίνεται
κατά βάθος με τρόπους αντιγραφής και όχι «αναγνωρισμένης» αξιοποίησης.
Ενότητα Β: Προοπτικές και Προτάσεις Βελτίωσης
Αξιολόγηση της παρούσας οργανωτική μορφή του Παρατηρητηρίου
Συνοψίζοντας την αξιολόγηση της υφιστάμενης οργανωτικής δομής τα συμπεράσματα είναι:
•

Γενικά η παρούσα οργανωτική μορφή του Παρατηρητηρίου δεν είναι ικανοποιητική,
κυρίως με την έννοια της ένταξης ενός τόσο σημαντικού εργαλείου σε μια εταιρεία
που διαχειρίστηκε την κατασκευή ενός αυτοκινητοδρόμου της οποίας ο χαρακτήρας
δεν είναι σήμερα καθαρός (είναι αρκετή για την επιβίωση του τμήματος, αλλά όχι
αρκετή για την περαιτέρω ανάπτυξή του).

•

Υπάρχει σύγκλιση των απόψεων ότι βασικό πρόβλημα της υπάρχουσας δομής είναι η
υποστελέχωση του Παρατηρητηρίου (Στη συνέχεια αναφέρονται προτάσεις για τη
στελέχωση του ). Συγκεκριμένα από τα 12 άτομα τα 8 πιστεύουν ότι η παρούσα
οργανωτική μορφή του Παρατηρητηρίου είναι λίγο ικανοποιητική, το 1 αρκετά, το 1
όχι πλέον στην παρούσα κατάσταση και τα 2 καθόλου.
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Εκτίμηση των προοπτικών του Παρατηρητηρίου κατά την επόμενη πενταετία
Συνοψίζοντας τις προτάσεις για τις προοπτικές του Παρατηρητηρίου φαίνεται ότι:
•

Η επικρατούσα άποψη είναι ότι το Παρατηρητήριο θα μπορούσε να έχει θετικές
προοπτικές αν μετεξελισσόταν σε ένα Παρατηρητήριο χωρικών επιδράσεων
μεγαλύτερης χωρικής εμβέλειας είτε στο επίπεδο της Βόρειας Ελλάδας, είτε σε
εθνικό επίπεδο για το σύνολο των μεγάλων οδικών αξόνων της χώρας με συμβολή
στις στρατηγικές βελτίωσης της διαχείρισης των αξόνων.

•

Με το σκεπτικό αυτό θα μπορούσε να υπάγεται είτε σε κάποιο φορέα με επίπεδο
αναφοράς τη Β. Ελλάδα (π.χ. Υπουργείο ΜΑΘΡΑ) ή σε ένα φορέα που θα έχει την
εποπτεία όλων των αυτοκινητοδρόμων της χώρας (Εθνική
Αρχή
Αυτοκινητοδρόμων) και θα συνδέεται με τη Χωροταξία, την Ανάπτυξη και τις
Υποδομές. Το που θα υπαχθεί τελικά θεσμικά αυτός ο φορέας αποτελεί αντικείμενο
διερεύνησης με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του.

•

Συγκεκριμένα οι προοπτικές του Παρατηρητηρίου είναι συνάρτηση του γενικότερου
κλίματος που υπάρχει στη δημόσια διοίκηση στην υπάρχουσα οικονομική συγκυρία
και της προοπτικής της ίδιας της Εταιρείας (αν δηλαδή η Εταιρεία κρατήσει το τμήμα
Υπηρεσίες θα μπορέσει να ενσωματωθεί στον φορέα αυτόν) γεγονός που οδηγεί στην
αναγκαιότητα διαμόρφωσης εναλλακτικών προτάσεων.

•

Γενικά θα πρέπει το Παρατηρητήριο να εκμεταλλευτεί τη τεχνογνωσία που έχει
συσσωρεύσει και να προχωρήσει στην κατάλληλη διεύρυνση των αντικειμένων του,
όπως αναφέρεται στις επί μέρους προτάσεις.

Επί μέρους προτάσεις για τα συστατικά του στοιχεία
Οργανωτική ένταξη
Συνοψίζοντας τις προτάσεις σχετικά με την οργανωτική δομή
διαφαίνονται οι εξής εναλλακτικές:

του

Παρατηρητηρίου,

α) η ανεξαρτοποίηση από την ΕΟΑΕ ή ανεξάρτητο Τμήμα μέσα στην ΕΟΑΕ κατευθείαν
κάτω από το ΔΣ,
β) η παραμονή του κάτω από τον Τομέα Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης
(ΛΕΣ), όπου εντάχθηκε και αποτελεί πολύ καλή επιλογή εφόσον η εταιρία και ο τομέας
αυτός διατηρηθεί και τέλος
γ) η διερεύνηση ένταξής του (κυρίως στην περίπτωση κατάργησης της Εγνατία Οδός ΑΕ) σε
κάποιο φορέα (με επικρατέστερο το ΥΠΟΜΕΔΙ) ώστε να μην χαθεί όλη η τεχνογνωσία του
και το προϊόν του και να μετεξελιχθεί έτσι σε ένα Παρατηρητήριο χωρικών επιδράσεων όλων
των μεγάλων οδικών αξόνων της χώρας όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Συγκεκριμένα ως προς
το τελευταίο σημειώθηκε η ανάγκη της λήψης απόφασης για την προώθησή του και τη
θεσμική κατοχύρωσή της ένταξής του σε κάποιο φορέα που θα κατανοήσει τις δυνατότητές
του ώστε να μη χαθεί το κόστος της επένδυσης αυτής και όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε
"να γίνει αντιληπτό το κόστος της μη απόφασης".
Στελέχωση
Οι προτάσεις όλες συμφωνούν στο ότι χρειάζεται στελέχωση με επιπλέον επιστημονικό
προσωπικό, το οποίο θα αποτελεί βέβαια συνάρτηση της μελλοντικής οργανωτικής ένταξης
του Παρατηρητηρίου. Συγκεκριμένα αναφέρονται ότι απαιτούνται τουλάχιστο 2 άτομα (ένας
συγκοινωνιολόγος και ένας χωροτάκτης - πολεοδόμος ή προσθήκη ενός χωροτάκτη πολεοδόμου στη σημερινή του στελέχωση) και για την ακόμη καλύτερη λειτουργία του θα
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ήταν καλό να προστεθεί και ένα οικονομικό στέλεχος για τη διοικητική υποστήριξη του
Παρατηρητηρίου.
Υποδομή
Σχετικά με την υποδομή του Παρατηρητηρίου αναφέρεται ότι η υφιστάμενη υποδομή είναι
αρκετά ικανοποιητική, αλλά οπωσδήποτε απαιτείται ο εκσυγχρονισμός της τόσο με
αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού όσο και με ανάπτυξη και δημιουργία περισσότερων
διαδραστικών εργαλείων (π.χ. η δημιουργία μιας on-line πλατφόρμας αναζήτησης στοιχείων
από βάσεις πρωτογενών δεδομένων με δυνατότητα χαρτογραφικής απεικόνισης). Βασική
προτεραιότητα ωστόσο είναι η ανάπτυξη ομογενοποιημένης (ολοκληρωμένης) βάσης των
γεωχωρικών δεδομένων και η προμήθεια και αξιοποίηση εξοπλισμού μετρήσεων
(κυκλοφορίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ)
Αξιοποίηση
Γενικά συμπεραίνεται ότι η αξιοποίηση πρέπει να προδιαγραφεί ως διακριτή αναγκαιότητα
σε οποιαδήποτε αναδιοργάνωση του Παρατηρητηρίου. Βασικά θα πρέπει να αξιοποιηθεί
περισσότερο από τους δημόσιους φορείς μετά βέβαια από την κατάλληλη εκ μέρους του
Παρατηρητηρίου προβολή και προσαρμογή των προϊόντων του, ώστε να γίνουν πιο φιλικά
στη χρήση τους. Έτσι το Παρατηρητήριο θα μπορέσει να αποτελέσει ένα στρατηγικό
εργαλείο παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης πολιτικών και προγραμμάτων
αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Υπηρεσίες
Οι προτεινόμενες υπηρεσίες
κατηγοριοποιούνται ως εξής:

που

μπορεί

να

προσφέρει

το

Παρατηρητήριο

α) τεκμηρίωσης λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικών για γενική υποστήριξη του
αναπτυξιακού προγραμματισμού μέσω της σύνταξης γνωμοδοτήσεων και λεπτομερών
θεματικών εκθέσεων (προς τους Δήμους/Περιφέρειες/σχετικά υπουργεία, για τη σύνταξη
ΓΠΣ, χωροταξικών ή άλλων μελετών με συνάφεια στο αντικείμενο του Παρατηρητηρίου)
β) ερευνητικού περιεχομένου με διεθνείς συνεργασίες και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά
ερευνητικά προγράμματα που θα αποτελέσει και πηγή εσόδου στον φορέα που θα εντάσσεται
και
γ) εκπαιδευτικού περιεχομένου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (στην τριτοβάθμια με
σεμινάρια, workshops, και ερευνητικές συνεργασίες και στη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια
σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντας (περιβάλλον, γεωγραφία, περιφερειακή ανάπτυξη,
οικονομία, μεταφορές κλπ)
Για τις παραπάνω υπηρεσίες απαιτούνται τόσο η βελτίωση του ιστότοπου όσο και η διάθεση
γεωχωρικών δεδομένων.
Προϊόντα
Σχετικά με τα προϊόντα του Παρατηρητηρίου, η γενικά άποψη είναι ότι υπάρχει
εντυπωσιακός αριθμός προϊόντων (δελτία δεικτών, papers, μελέτες, θεματικές εκθέσεις,
φυλλάδια κ.α.), αλλά είναι αναγκαία μια καλύτερη ταξινόμηση και προσαρμογή τους ώστε
να γίνουν πιο επιχειρησιακά και πιο εύκολα αξιοποιήσιμα από τους διάφορους φορείς. Προς
αυτή την κατεύθυνση βασικές ενέργειες που μπορούν να γίνουν είναι η παραγωγή και
επεξεργασία σεναρίων και προβλέψεων των χωρικών επιδράσεων μετά από τη σύνταξη
ετήσιων συγκεντρωτικών θεματικών εκθέσεων από το προσωπικό της ΕΟΑΕ. Επίσης
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σημειώθηκε η αναγκαιότητα μιας καλύτερης διασύνδεσης με την ΕΛΣΤΑΤ για την
τροφοδότηση και ανταλλαγή των συμπληρωματικών στοιχείων.
Επικοινωνία
Έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά στην υφιστάμενη επικοινωνιακή πολιτική του
Παρατηρητηρίου, αλλά στο πλαίσιο της προοπτικής ανάπτυξής του πρέπει να προωθηθεί η
συνεργασία και δικτύωση με άλλους ανάλογους οργανισμούς (Παρατηρητήρια) σε ελληνικό
και διεθνές επίπεδο, καθώς και με αναπτυξιακούς φορείς. Συγκεκριμένα ειπώθηκε ότι μια
θεσμική κατά κάποιο τρόπο διασύνδεση με το ESPON θα βοηθούσε ιδιαίτερα την προβολή
του.
Διεύρυνση δραστηριοτήτων
Ως προς τις δυνατότητες διεύρυνσης των δραστηριοτήτων προτείνεται να επεκταθεί στην
αποτίμηση των χωρικών επιδράσεων συγκοινωνιακών έργων διαφορετικής κλίμακας, από
συγκοινωνιακά έργα σε αστικό επίπεδο έως μεγάλους μεταφορικούς άξονες της χώρας.
Επίσης προτείνεται η διασύνδεσή του με άλλες υπηρεσίες (όπως Τελωνεία, Λιμάνια, ΥΠΑ,
Τουρισμό κλπ) για ανταλλαγή στοιχείων και στη συνέχεια η συμβολή του Παρατηρητηρίου
ως εργαλείο παρακολούθησης, ελέγχου και υποστηρικτικό στη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον
προτείνεται η επέκτασή του και στο ερευνητικό πεδίο μέσω της δημιουργίας και
παρακολούθησης σύνθετων δεικτών, όπως οι επιπτώσεις στην απασχόληση και την
ανταγωνιστικότητα με τη χρήση ειδικών δεικτών.
Εστίαση δραστηριοτήτων
Σχετικά με την εστίαση των δραστηριοτήτων υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις με βασικό
άξονα την τεκμηρίωσης της σχέσης μεταφορικών υποδομών και χωρικής ανάπτυξης με
στόχο την παρακολούθηση της λειτουργία των μεταφορικών υποδομών (συγκοινωνιακές,
περιβαλλοντικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις) καθώς και για την
παρακολούθηση της κατασκευής νέων μεταφορικών υποδομών.

1.3.

Συμπεράσματα

Η αποτύπωση της σημερινής λειτουργίας του Παρατηρητηρίου προσδιορίζοντας βασικά
στοιχεία, όπως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τη γενική συμβολή του καθώς και
την αξιοποίησή του κατέληξε στο βασικό συμπέρασμα ότι το Παρατηρητήριο παρόλο που
διαθέτει άρτια τεκμηριωμένο ερευνητικό υπόβαθρο στον ελληνικό χώρο με ανοικτή
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας προϊόντα και με δυνατότητα να παίξει τον ρόλο ενός
Υποστηρικτικού Συστήματος Λήψης Αποφάσεων για τη χάραξη στρατηγικής, δεν
αξιοποιείται ικανοποιητικά τόσο από την ίδια την ΕΟΑΕ όσο και από άλλους εξωτερικούς
χρήστες και κυρίως από το δημόσιο τομέα. Βασικό πρόβλημα της υπάρχουσας δομής αποτελεί
η υποστελέχωσή του.
Σχετικά με την εκτίμηση των προοπτικών του Παρατηρητηρίου υπήρξε η γενική διαπίστωση
ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί τη τεχνογνωσία που έχει συσσωρεύσει και να προχωρήσει στην
κατάλληλη διεύρυνση των αντικειμένων και να μετεξελιχθεί σε ένα Παρατηρητήριο χωρικών
επιδράσεων μεγαλύτερης χωρικής εμβέλειας, είτε στο επίπεδο της Βόρειας Ελλάδας είτε σε
εθνικό επίπεδο για το σύνολο των μεγάλων οδικών αξόνων της χώρας με την απαραίτητη
θεσμική κατοχύρωση της ένταξής του σε κάποιο φορέα (όπως την ένταξή σε ένα φορέα που
θα έχει την εποπτεία όλων των αυτοκινητοδρόμων της χώρας - Εθνική
Αρχή
Αυτοκινητοδρόμων - και θα συνδέεται με τη Χωροταξία, την Ανάπτυξη και τις Υποδομές).
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Παράλληλα, απαιτείται ο εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας υποδομής με βασική
προτεραιότητα την ανάπτυξη ομογενοποιημένης βάσης των γεωχωρικών δεδομένων. Επίσης
για την καλύτερη αξιοποίησή του μεγάλου αριθμού προϊόντων του, είναι αναγκαία μια
καλύτερη ταξινόμηση τους και προσαρμογή τους ώστε να γίνουν πιο επιχειρησιακά και πιο
φιλικά στους διάφορους φορείς κυρίως του δημόσιου τομέα.
Επιπλέον απαιτείται βελτίωση του ιστότοπου και προώθηση της συνεργασία και δικτύωσης
με άλλους ανάλογους οργανισμούς (Παρατηρητήρια) σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, με
αναπτυξιακούς φορείς, με την ΕΛΣΤΑΤ για την τροφοδότηση και ανταλλαγή
συμπληρωματικών στοιχείων καθώς και άλλες υπηρεσίες (όπως Τελωνεία, Λιμάνια, ΥΠΑ,
Τουρισμό κλπ) για ανταλλαγή στοιχείων και στη συνέχεια τη συμβολή του Παρατηρητηρίου
ως εργαλείο παρακολούθησης, ελέγχου και υποστηρικτικό στη λήψη αποφάσεων. Τέλος,
σημειώθηκε η αναγκαιότητα για μια θεσμική κατά κάποιο τρόπο διασύνδεση με το ESPON
για ενίσχυση της προβολής του και η επέκτασή του στο ερευνητικό πεδίο με διεθνείς
συνεργασίες και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που θα αποτελέσει και
μια πιθανή πηγή εσόδων.
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2. Αποτελέσματα έρευνας εξωτερικού ερωτηματολογίου
Το παρόν κεφάλαιο αφορά στην παρουσίαση της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων από
την έρευνα ερωτηματολογίου που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησης του
Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού. Η ανάλυση διαρθρώνεται στις γενικές ενότητες του
αντικειμένου και της μεθοδολογίας της εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και στην
παρουσίαση - σχολιασμό των αποτελεσμάτων. Στο Παράρτημα παρουσιάζονται βασικά
στοιχεία της έρευνας, όπως η δεξαμενή των φορέων που αξιολογήθηκαν για τη συμμετοχή
τους καθώς και η φόρμα του ερωτηματολογίου.

2.1.

Αντικείμενο και μεθοδολογία εξωτερικής αξιολόγησης

Σκοπός και πλαίσιο
Η έρευνα ερωτηματολογίου απευθύνθηκε σε φορείς, οι οποίοι είναι χρήστες ή δυνητικοί
χρήστες του Παρατηρητηρίου. Το αντικείμενο της εξωτερικής αξιολόγησης του
Παρατηρητηρίου από τους χρήστες αναφέρεται στο περιεχόμενο, την αποτελεσματικότητα,
την πρόσβαση και τις προοπτικές βελτίωσης του, αλλά και σε μια πρώτη διερεύνηση των
αναγκών όλων των φορέων σε δεδομένα, πληροφορίες και αντίστοιχα εργαλεία. Η έρευνα
ερωτηματολογίου ήταν στοχευμένη και το κριτήριο για την επιλογή των φορέων ήταν το
αντικείμενο δράσης και η χωρική κάλυψη των δραστηριοτήτων τους να είναι συμβατά με τα
αντικείμενα και την περιοχή που καλύπτει το Παρατηρητήριο. Έτσι, το δείγμα του
ερωτηματολογίου ομαδοποιήθηκε σε δύο κατηγορίες: α) Επίπεδο χωρικής αναφοράς και β)
Είδος / Ιδιότητα του φορέα (Πίνακας 2.1). Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς που επιλέχθηκαν
σχετίζονται με τον τομέα των μεταφορών ή/και της ανάπτυξης (χωρικής, κοινωνικοοικονομικής, περιβαλλοντικής) με διάφορους τρόπους: σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών,
συντονισμός και εκπροσώπηση φορέων, στρατηγικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός και
εφαρμογή, σχεδιασμός, επιτήρηση και αξιολόγηση υποδομών, μελέτες και συμβουλευτική τεχνική υποστήριξη, έρευνα και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, συλλογή και επεξεργασία
δεδομένων κτλ. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης της μελέτης και της
αντίστοιχης έκθεσης μεθοδολογίας, η έρευνα ερωτηματολογίου απευθύνθηκε σε 140 φορείς
για να εξασφαλίσει ένα δείγμα-στόχο 50 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων.
Πίνακας 2.1
Κατηγοριοποίηση δείγματος ερωτηματολογίου
Α) Επίπεδο χωρικής αναφοράς
Εθνικό
Περιφερειακό
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ)
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)
Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΗ)
Β) Είδος / Ιδιότητα
Δημόσιο
Διοίκηση
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Ανεξάρτητη αρχή
Υπηρεσία μεταφορών
Ανώτατη εκπαίδευση
Αυτοδιοίκηση
Περιφέρεια
Δήμος
Συντονιστικό όργανο
Άλλο

Επιμελητήριο
Παρατηρητήριο
Ερευνητικός φορέας
Αναπτυξιακή εταιρία
Γραφείο μελετών
Επιχείρηση

Μεθοδολογία
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερις ενότητες, οι οποίες συμπληρώνονται κατά
περίπτωση, δηλαδή ανάλογα με το αν ο/η συμμετέχων/ουσα γνωρίζει ή όχι και έχει
χρησιμοποιήσει ή όχι το Παρατηρητήριο. Συγκεκριμένα οι ενότητες είναι:
•
•
•
•

ΓΕΝΙΚΑ. Συλλογή στοιχείων του φορέα και του εκπροσώπου και εισαγωγή στην
έρευνα.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Χρήστες του Παρατηρητηρίου
ΕΝΟΤΗΤΑ Β1. Ανάγκες πληροφόρησης
ΕΝΟΤΗΤΑ Β2. Εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης

Υπόδειγμα ερωτηματολογίου παρουσιάζεται στο Παράρτημα. Η έρευνα ερωτηματολογίου
εκπονήθηκε κατά την περίοδο 20/06 – 20/07/2013.
Η αποστολή του ερωτηματολογίου στους φορείς έγινε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή φαξ
μετά από τηλεφωνική επικοινωνία των μελών και συνεργατών της ομάδας εργασίας με τους
εκπροσώπους των φορέων. Η συνεχής επικοινωνία για διευκρινίσεις και οδηγίες προς τους
φορείς έγινε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους εκπροσώπους, ενώ η συλλογή των
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων έγινε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και φαξ.
Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε αποδελτίωσή τους σε κοινή βάση δεδομένων.
Ακολούθησε η επεξεργασία των δεδομένων, η οποία βασίστηκε στην ανάλυση των
απαντήσεων των συμμετεχόντων κατά ερώτηση και συνδυαστικά με σκοπό την αποτίμηση
των απόψεών τους και τη συνθετική ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά θεματική ενότητα. Η
εργασία ολοκληρώθηκε με την εξαγωγή και σύνοψη συμπερασμάτων για την αξιολόγηση του
Παρατηρητηρίου όπως προκύπτουν από τη συνολική θεώρηση των αποτελεσμάτων της
έρευνας. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και η σύνοψη των συμπερασμάτων
παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Συμμετοχή στην έρευνα
Από το σύνολο των φορέων που προσεγγίστηκαν (έχουν παρουσιαστεί στο ΠΕ1), ελήφθησαν
απαντήσεις από 49, ποσοστό ικανοποιητικό σε σχέση με το στόχο των 50. Οι φορείς που
συμμετείχαν καθώς και οι απαντήσεις που ελήφθησαν, παρουσιάζονται συστηματοποιημένα
και τυποποιημένα στο Παράρτημα του κεφαλαίου. Τα πρώτα συμπεράσματα σχετικά με την
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απήχηση του Παρατηρητηρίου και την πρόθεση των φορέων να συμμετέχουν στην
αξιολόγηση και βελτίωσή του, μπορούν να εξαχθούν από τον τελικό αριθμό των φορέων που
συμμετείχαν στην έρευνα σε σχέση με αυτούς από τους οποίους ζητήθηκε η συμμετοχή
(Πίνακας 2.2). Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 23 φορείς και διευθύνσεις που
προσεγγίστηκαν σε εθνικό επίπεδο, μόνο ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
ανταποκρίθηκε θετικά και εγκαίρως. Αντίθετα, περισσότερο από το 40% των 113 φορέων με
έδρα τις περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού ανταποκρίθηκαν, με τις Περιφέρειες
Ηπείρου και Κεντρικής Μακεδονίας να έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής στην
έρευνα (52.9% και 52.6% αντίστοιχα). Μία πιθανή ερμηνεία της υψηλής συμμετοχής στις
περιφέρειες αυτές είναι η ιδιαίτερη σημασία του ίδιου του αυτοκινητόδρομου Εγνατία στην
περίπτωση της Ηπείρου και το γεγονός ότι η έδρα της ΕΟΑΕ και του Παρατηρητηρίου
βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία.
Πίνακας 2.2
Φορείς που συμμετείχαν στην έρευνα
ερωτηματολογίου σε σχέση με αυτούς που κλήθηκαν
Σύνολο φορέων στους
οποίους απευθύνθηκε το
ερωτηματολόγιο

Σύνολο φορέων που
συμπλήρωσαν
ερωτηματολόγιο

Ποσοστό

Εθνικό

23

1

4,3%

Περιφέρεια
(σύνολο)

113

46

40,7%

ΠΑΜΘ

35

9

25,7%

ΠΚΜ

38

20

52,6%

ΠΔΜ

23

8

34,8%

ΠΗ

17

9

52,9%

Γραφεία
μελετώνσυμβούλων

4

3

75,0%

140

50

35,7%

Επίπεδο

Σύνολο

2.2.

Παρουσίαση και σχολιασμός αποτελεσμάτων

Χρήστες του παρατηρητηρίου
Από τους εκπροσώπους των 50 φορέων που έλαβαν μέρος στην έρευνα ερωτηματολογίου
μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 56% δήλωσε ότι γνωρίζει το Παρατηρητήριο. Συνολικά,
σχεδόν τα ¾ των φορέων που γνωρίζουν το Παρατηρητήριο είναι φορείς που το
χρησιμοποιούν ή το έχουν χρησιμοποιήσει (21 από 29 φορείς).
Στο επίπεδο των δημόσιων φορέων, είναι χαρακτηριστικό ότι οι ανεξάρτητες αρχές και τα
δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα με έδρα τις περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού
γνωρίζουν σε μεγάλη πλειοψηφία την ύπαρξη του Παρατηρητηρίου, ενώ δεν συμβαίνει το
ίδιο στους φορείς δημόσιας διοίκησης (όπως υπουργείο και αποκεντρωμένη διοίκηση), όπου
από τους 9 αρμόδιους εκπροσώπους τους οι 3 δεν το γνωρίζουν. Από τους 6 φορείς δημόσιας
διοίκησης που γνωρίζουν την ύπαρξη του Παρατηρητήριου, οι εκπρόσωποι μόνο 2 φορέων
δήλωσαν ότι έχουν κάνει χρήση του Παρατηρητηρίου για την εργασία τους. Αυτοί οι φορείς
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έχουν έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (η αντίστοιχη Ενδιάμεση Διαχειριστική
Αρχή και ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι πολύ
μικρή απήχηση έχει το Παρατηρητήριο στους δημόσιους αερολιμένες και λιμένες,
συμπεριλαμβανόμενου του Οργανισμού του Λιμένα Ηγουμενίτσας, ο οποίος αποτελεί
απόληξη της Εγνατίας Οδού.
Στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης (περιφέρειες, δήμοι, περιφερειακές ενώσεις δήμων), η
γνώση και χρήση του Παρατηρητηρίου εντοπίζεται σημειακά στη Δυτική Μακεδονία
(Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και Δήμος Κοζάνης).
Ιδιαίτερα περιορισμένη γνώση και χρήση του Παρατηρητηρίου παρουσιάζεται στο επίπεδο
των ΝΠΔΔ (επιμελητήρια) ενώ στους ερευνητικούς φορείς η αξιοποίησή του αναφέρεται σε
φορείς που σχετίζονται άμεσα με το συγκεκριμένο πεδίο δράσης του Παρατηρητηρίου,
δηλαδή την ανάλυση οδικών μεταφορών και επιπτώσεων. Οι 7 (5 με έδρα στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας) από τους 14 εκπροσώπους αναπτυξιακών εταιριών που συμμετείχαν
στην έρευνα δήλωσαν ότι γνωρίζουν το Παρατηρητήριο ενώ οι 5 από αυτούς το
χρησιμοποιούν. Τα γραφεία μελετών και συμβουλευτικής – τεχνικής υποστήριξης γνωρίζουν
και αξιοποιούν το Παρατηρητήριο.
Στο Σχήμα 2.1 παρουσιάζεται ένας ενδεικτικός δείκτης γεωγραφικής κατανομής του πλήθους
των φορέων που οι εκπρόσωποί τους δήλωσαν ότι έχουν χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιούν το
Παρατηρητήριο σε σχέση με το πλήθος των φορέων που οι εκπρόσωποί τους δήλωσαν ότι
γνωρίζουν την ύπαρξή του 1 . Η κατανομή του πλήθους των φορέων που χρησιμοποιούν το
Παρατηρητήριο ανά είδος και ιδιότητα παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.2.
Σχήμα 2.1
Ενδεικτικός δείκτης γεωγραφικής
κατανομής χρήσης του Παρατηρητηρίου

1

Είναι ενδεικτικός γιατί η ολοκληρωμένη αποτίμησή του θα απαιτούσε τη στάθμιση του πλήθους των φορέων
ανά είδος/ιδιότητα σε κάθε διοικητική περιφέρεια σε σχέση με το σύνολο των αντίστοιχων φορέων στο σύνολο
των περιφερειών. Η παραπάνω διαδικασία δεν αποτελεί αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης.

16
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΠΕ2.Αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου με τη συμμετοχή και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων - Διατύπωση προοπτικών: Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 2.2
Κατανομή των φορέων που χρησιμοποιούν το Παρατηρητήριο ανά είδος και ιδιότητα
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Στο σύνολο των εκπροσώπων φορέων που έχουν χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιούν το
Παρατηρητήριο, οι 11 ενημερώθηκαν για αυτό μέσω των συναδέλφων, ενώ 7 από αυτούς
ενημερώθηκαν μέσω του διαδικτύου και οι υπόλοιποι με άλλα μέσα (κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους και μέσω δελτίων τύπου).
Και οι 21 χρήστες του Παρατηρητηρίου αξιολόγησαν ως πλήρως ικανοποιητικά ή
ικανοποιητικά τα δεδομένα που παρέχει ως προς τον βαθμό κατανόησης, εγκυρότητας και
χρησιμότητας. Ως προς το βαθμό επικαιροποίησης των δεδομένων, μόνο οι 2 από τους
συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είναι μέτριος και μικρός αντίστοιχα ενώ οι υπόλοιποι δήλωσαν
ικανοποιημένοι ή πλήρως ικανοποιημένοι.
Στη συνολική αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου, παραπάνω από τους μισούς χρήστες
δήλωσαν ικανοποιημένοι ενώ οι υπόλοιποι πλήρως ικανοποιημένοι. Συνοπτικά, θεωρούν ότι
τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Παρατηρητηρίου αφορούν στα εξής:
•
•
•
•
•

Μοναδικότητα σε εθνικό επίπεδο
Διατομεακότητα του πεδίου δράσης
Όγκος και ποιότητα δεδομένων. Πρόσβαση σε δεδομένα
Δομή και παραγωγική διαδικασία
Προϊόντα (ιστοσελίδα και θεματικοί χάρτες)

Επίσης, δήλωσαν ότι το Παρατηρητήριο έχει συμβάλει στην υποστήριξη του αναπτυξιακού
σχεδιασμού, στο σχεδιασμό και αξιολόγηση υποδομών και στην ερευνητική και μελετητική
δραστηριότητα μέσω της παρακολούθησης των επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού, της
συλλογής και διάθεσης δεδομένων, της παρακολούθησης του συστήματος δεικτών και της
ανάπτυξης και διάθεσης των προϊόντων του.
Από την άλλη πλευρά, ως βασικά μειονεκτήματα του Παρατηρητηρίου εντόπισαν τα εξής:
•
•
•
•
•
•

Έλλειψη ανταγωνιστικών δομών που θα οδηγούσαν στη συνεχή βελτίωση του
Παρατηρητηρίου
Ελλιπής ενημέρωση και προβολή
Αδυναμία χωρικής κάλυψης σε εθνικό επίπεδο
Μη συστηματική διάχυση δεδομένων
Αδυναμίες στη δομή της ιστοσελίδας
Ελλείψεις στο σύστημα δεικτών και κυρίως σε κοινωνικο-οικονομικούς και
περιβαλλοντικούς δείκτες

Στην ερώτηση σχετικά με τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών του Παρατηρητήριου,
περίπου οι μισοί από τους εκπρόσωπους των φορέων που χρησιμοποιούν τακτικά ή μη το
Παρατηρητήριο απαρίθμησαν συγκεκριμένες προτάσεις. Στον Πίνακα 2.3 γίνεται σύνοψη
των απόψεών τους και ταξινόμηση σε θεματικές ενότητες.
Πίνακας 2.3
Προτάσεις βελτίωσης από τους χρήστες του Παρατηρητηρίου
Θεματική

Πρόταση βελτίωσης

Δομή και
λειτουργία
Ενημέρωση κοινού και προβολή
Δικτύωση και συνέργια
Θεσμική ενίσχυση
Αντικείμενο
Εξειδίκευση και σε άλλους τομείς επιπτώσεων

18
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΠΕ2.Αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου με τη συμμετοχή και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων - Διατύπωση
προοπτικών: Τεχνική Έκθεση

Χωρική επέκταση του πεδίου δράσης σε εθνικό επίπεδο
ή/και Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη
Μεθοδολογία
Συστηματική επικαιροποίηση και παρουσίαση δεικτών
Αναθεώρηση και εμπλουτισμός του συστήματος δεικτών
Ανάγκες πληροφόρησης χρηστών
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπροσώπων των φορέων που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν ή
έχουν χρησιμοποιήσει το Παρατηρητήριο, οι χρήστες εξάγουν από το Παρατηρητήριο κατά
κύριο λόγο στοιχεία μετρήσεων, ενώ φαίνεται ότι το χαρτογραφικό υλικό και οι εκθέσεις
παρουσιάζουν παρόμοια ζήτηση. Περισσότεροι από τους μισούς από τους 21 χρήστες
χρησιμοποιούν το Παρατηρητήριο τακτικά με διάφορες συχνότητες ανάλογα με τις ανάγκες
της εργασίας τους.
Οι κύριοι σκοποί χρήσης του Παρατηρητηρίου εξαρτώνται από το είδος και την ιδιότητα του
φορέα που χρησιμοποιεί το Παρατηρητήριο (βλέπε Σχήμα 2.2). Όπως προκύπτει από τη
συχνότητα εμφάνισης του κάθε σκοπού, τον κυριότερο σκοπό αποτελεί η εκπόνηση μελετών
και ερευνών και στη συνέχεια η εκπαίδευση, ενώ λιγότερο συχνά εμφανίζεται ο στρατηγικός
σχεδιασμός και η χάραξη και υλοποίηση πολιτικής.
Στην ερώτηση σχετικά με τα αιτήματα των χρηστών προς το Παρατηρητήριο, ξεχωρίζουν οι
επιπλέον απαιτήσεις τους σε πληροφόρηση και δεδομένα. Συγκεκριμένα, τα αιτήματά τους
μπορούν να ομαδοποιηθούν στις εξής κατηγορίες:
•
•
•

Πρόσβαση σε πρωτογενή γεωχωρικά δεδομένα
Παροχή δυναμικών δεδομένων
Επέκταση πεδίου δράσης σε άλλους τομείς επιπτώσεων καθώς και εμπλουτισμός των
υφιστάμενων τομέων με άλλες κατηγορίες δεικτών

Ως προς το τελευταίο σημείο, κάποιοι από τους χρήστες του Παρατηρητηρίου δήλωσαν ότι
θα ήθελαν περισσότερες πληροφορίες ως προς την οδική ασφάλεια, τον αριθμό επισκεπτών
και τις εμπορευματικές ροές σε κάθε γεωγραφική ενότητα, τις διασυνοριακές ροές, τις αξίες
γης, τα επιχειρησιακά προγράμματα, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης καθώς και
συγκριτικά δεδομένα της Εγνατίας Οδού σε σχέση με άλλους οδικούς άξονες.
Εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης
Στο πλαίσιο της διαδικασίας διερεύνησης των μειονεκτημάτων και των προτεραιοτήτων με
σκοπό τη διατύπωση πλαισίου για την αναβάθμιση του Παρατηρητηρίου, θεωρήθηκε
σημαντικό να διερευνηθούν εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης καθώς και το είδος των
δεδομένων που χρησιμοποιούν οι χρήστες και οι δυνητικοί χρήστες του Παρατηρητηρίου. Η
διερεύνηση των επιλογών του κάθε φορέα σε σχέση με τις πηγές και το είδος δεδομένων
παρέχει σημαντικές ενδείξεις για τα αντικείμενα εργασίας και το είδος της πληροφορίας που
χρειάζεται. Επίσης, τα εξαγόμενα αυτής της κατηγορίας ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκαν και
σε άλλες δράσεις του συγκεκριμένου παραδοτέου (όπως στη συγκριτική αξιολόγηση benchmarking) ενώ θα αξιοποιηθούν και στα επόμενα στάδια της μελέτης.
Οι εναλλακτικές πηγές δεδομένων για τους διάφορους φορείς σύμφωνα με τα στοιχεία που
δόθηκαν από τους εκπροσώπους των φορέων, παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.3, όπου οι φορείς
ταξινομούνται ανάλογα με τη γνώση και τη χρήση του Παρατηρητηρίου σε 3 κατηγορίες: α)
Φορείς που δεν γνωρίζουν το Παρατηρητήριο, β) Φορείς που το γνωρίζουν και δεν το
χρησιμοποιούν και γ) Φορείς που το χρησιμοποιούν. Παρατηρείται ότι η Εθνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η πιο συχνή επιλογή στις δύο πρώτες κατηγορίες φορέων. Η τρίτη
κατηγορία, δηλαδή οι εκπρόσωποι των φορέων που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν το
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Παρατηρητήριο, επιλέγουν συχνότερα τη βάση στατιστικών δεδομένων της ΕΕ
(EUROSTAT) με μικρή διαφορά από την ΕΛΣΤΑΤ, ενώ παρουσιάζουν και μεγάλη
συχνότητα επιλογής του Ευρωπαϊκού παρατηρητήριου χωρικών δεδομένων (ESPON). Αυτό
αιτιολογείται από την εγγύτητα των αντικειμένων του ESPON με αυτά του Παρατηρητηρίου
καθώς και από το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας των χρηστών.
Σχήμα 2.3
Κύριες πηγές δεδομένων (παρατηρητήρια και βάσεις δεδομένων)
εκτός του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Σημείωση: Παρατηρητήριο Γ.Τ.Α.: Παρατηρητήριο για την απασχόληση, Παρατηρητήριο Π.Β.Α.: Παρατηρητήριο
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Σε σχέση με τα Παρατηρητήρια και τις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό
επίπεδο, εκτός από την ΕΛΣΤΑΤ υψηλότερη συχνότητα παρουσιάζουν το Παρατηρητήριο
για την Απασχόληση και το Παρατηρητήριο του Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ). Παρόλα
αυτά, το ποσοστό επιλογής για τα συγκεκριμένα παρατηρητήρια είναι πολύ μικρό στο
σύνολο του δείγματος (10% και 6% αντίστοιχα).
Ως προς τη χωρική αναφορά των δεδομένων που χρησιμοποιούν οι φορείς παρατηρήθηκε ότι
μεγάλη πλειοψηφία των φορέων χρειάζεται δεδομένα σε Εθνικό / Περιφερειακό και
Νομαρχιακό / Δημοτικό / Τοπικό επίπεδο. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η
υφιστάμενη χωρική εμβέλεια του Παρατηρητηρίου μπορεί να καλύψει τμήμα των αναγκών
σε συνδυασμό και με την απουσία ανάλογων δομών στη χώρα. Ανάλογα με το είδος και το
αντικείμενο εργασίας του φορέα, κάποιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι χρειάζονται δεδομένα σε
Ευρωπαϊκό / Διεθνές επίπεδο και άλλοι σε συγκεκριμένες περιοχές. Ως προς την χρονική
αναφορά των δεδομένων που χρειάζονται οι φορείς αυτή διαφοροποιείται με συχνότερες
επιλογές τις περιόδους εντός του έτους και ετησίως και στη συνέχεια τη δυναμική
παρακολούθηση και τις συγκεκριμένες περιόδους (όπως προγραμματικές περίοδοι και
εποχιακές διακυμάνσεις). Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή από τους φορείς της χρονικής
αναφοράς των δεδομένων εξαρτάται τόσο από τη φύση των δεδομένων όσο και από τον
σκοπό για τον οποίο θα αξιοποιηθούν. Τέλος η πλειοψηφία των εκπροσώπων των φορέων
δήλωσε ότι επιθυμεί δεδομένα σε ψηφιακή (κυρίως κείμενα, στατιστικά φύλλα κτλ) και όχι
έντυπη μορφή, ενώ αρκετοί από αυτούς δήλωσαν ότι χρειάζονται γεωχωρικά δεδομένα.

2.3.

Συμπεράσματα
20

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΠΕ2.Αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου με τη συμμετοχή και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων - Διατύπωση
προοπτικών: Τεχνική Έκθεση

Ένα γενικό συμπέρασμα σε σχέση με τον βαθμό γνώσης και αξιοποίησης του
Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού είναι ότι αυτός είναι περιορισμένος σε επίπεδο
δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο βαθμός αξιοποίησης φαίνεται γενικά να
φθίνει καθώς το πεδίο δράσης του φορέα μεταφέρεται από το επίπεδο συγκεκριμένων και
εστιασμένων εφαρμογών (μελέτες, έρευνα, υλοποίηση προγραμμάτων, συμβουλευτική και
τεχνική υποστήριξη) προς το επίπεδο του γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού και μέχρι το
επίπεδο χάραξης και υλοποίησης της εθνικής και περιφερειακής πολιτικής. Συχνή είναι η
αξιοποίησή του στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής εκπαιδευτικής διαδικασίας (ως υπόδειγμα,
πηγή δεδομένων για εργασίες κτλ). Παράλληλα, μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι στο
σύνολο των φορέων ο βαθμός αξιοποίησης του Παρατηρητηρίου μειώνεται με την
απομάκρυνση της έδρας των φορέων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι η
έδρα του Παρατηρητηρίου.
Από τους εκπροσώπους των φορέων που γνωρίζουν το Παρατηρητήριο, περίπου οι μισοί
δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για αυτό μέσω διαδικτύου και δελτίων τύπου ενώ οι υπόλοιποι
μέσω της επαφής με συναδέλφους στην εργασία και μέσω των σπουδών τους. Παρά το
γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί φορείς που έλαβαν μέρος στην έρευνα δεν γνωρίζουν το
Παρατηρητήριο, σχεδόν τα ¾ αυτών που το γνωρίζουν είναι και χρήστες του
Παρατηρητηρίου. Από τους χρήστες, οι μισοί το αξιοποιούν τακτικά. Η αξιολόγησή του από
τους χρήστες είναι ιδιαίτερα θετική ως προς την κατανόηση, την εγκυρότητα, την
επικαιροποίηση και τη χρησιμότητα των δεδομένων του. Επιπρόσθετα, το Παρατηρητήριο
αξιολογήθηκε ιδιαίτερα θετικά ως προς τη συνολική παρουσία και τη συμβολή του στην
υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού, της αξιολόγησης υποδομών και της ερευνητικής
και μελετητικής δραστηριότητας. Το σύστημα δεικτών, το χαρτογραφικό υλικό και ο
ιστότοπος είναι τα προϊόντα του Παρατηρητηρίου που κρίθηκαν πολύ θετικά. Από την άλλη
πλευρά, προτάθηκε τόσο η επέκταση της θεματικής και χωρικής εμβέλειας του
Παρατηρητηρίου όσο και η βελτίωση των δεδομένων και προϊόντων του με τη
συστηματικότερη επικαιροποίηση και διάχυσή τους, την αναθεώρηση του συστήματος
δεικτών και τη βελτίωση του ιστότοπου. Επίσης, κάποιοι χρήστες εξέφρασαν το αίτημα για
διάθεση πρωτογενών γεωχωρικών δεδομένων από το Παρατηρητήριο.
Στο επίπεδο της εξωτερικής παρουσίας και της ανταγωνιστικότητας του Παρατηρητηρίου,
αναφέρθηκε η έλλειψη ανταγωνισμού από αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα, η οποία θα
μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη διαρκή αναβάθμιση του φορέα. Παράλληλα, ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες για τη βελτίωση του Παρατηρητηρίου θεωρήθηκε από πολλούς
χρήστες η εντατικότερη προβολή και ενημέρωση του κοινού και η αποτελεσματικότερη
δικτύωση και συνέργια με άλλους φορείς. Σχολιάστηκε ακόμη η ανάγκη θεσμικής ενίσχυσης
του Παρατηρητηρίου.
Συμπερασματικά, από τη συγκεκριμένη έρευνα προκύπτει ότι το Παρατηρητήριο δεν είναι
γνωστό και δεν έχει αξιοποιηθεί με την ευρύτητα που θα δικαιολογούσε η μοναδικότητά του
σε εθνικό επίπεδο και η διατομεακότητα του πεδίου δράσης του. Παρόλα αυτά, οι χρήστες
των υπηρεσιών και προϊόντων του δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από αυτά εντοπίζοντας
παράλληλα σημεία βελτίωσης. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, η
εντατικοποίηση της προβολής και της δικτύωσής του και η ενίσχυσή του θεσμικά αποτελεί τη
βασική προτεραιότητα για την ενδυνάμωση του ρόλου του ενώ συνδυαστικά πρέπει να γίνει
αναθεώρηση του πεδίου δράσης του (χωρικά και θεματικά) και του τρόπου παρουσίασης και
διάθεσης των προϊόντων του.
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3. Αποτελέσματα έρευνας Delphi
3.1.

Γενική περιγραφή

Οι "ειδικοί" κλήθηκαν να απαντήσουν σε 20 δηλώσεις. Ανταποκρίθηκαν 18 που
συμπλήρωσαν τις δηλώσεις πρακτικά στο σύνολο τους 2 . Η διατύπωση των δηλώσεων έχει
χαρακτήρα υποθέσεων για την πιθανότητα και τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης των
οποίων ζητήθηκε η διατύπωση γνώμης με τη μορφή συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου.
Με αυτή την έννοια, οι δηλώσεις αναφέρονται σε δυνητικές καταστάσεις για τις οποίες
ζητείται η γνώμη των ειδικών ανεξάρτητα από τεκμηρίωση ή ειδική προετοιμασία. Μετά τη
συμπλήρωση των δηλώσεων έγινε επεξεργασία και τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στους
ειδικούς οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν εκ νέου τις δηλώσεις λαμβάνοντας υπόψη
τον πρώτο γύρο των απαντήσεων. Εδώ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και των δυο γύρων
αλλά οι εκτιμήσεις στηρίζονται στις τελικές δηλώσεις του Β γύρου.
Οι είκοσι (20) δηλώσεις οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1, στηρίζονται σε ένα
πλαίσιο διάγνωσης στο οποίο οι δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές συνδέονται με
τον σκοπό του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού να συμβάλει στην τεκμηρίωση και
προώθηση των θεμάτων: Εδαφικής Συνοχής, Κοινωνικής Συνοχής, Ανταγωνιστικότητας,
Προστασίας Περιβάλλοντος και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Σε κάθε δήλωση τα επί
μέρους πεδία τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2, είναι:
1. Εξοικείωση με το θέμα της Δήλωσης (πολύ, αρκετά, λίγο) (η μεγαλύτερη ή
μικρότερη εξοικείωση κατά τη δήλωση των ιδίων επιτρέπει να αξιολογηθεί η
βαρύτητα της γνώμης των ειδικών)
2. Αποδοχή Δήλωσης (συμφωνώ, διαφωνώ, δεν γνωρίζω) (αναφέρεται στη
συμφωνία ή διαφωνία των ειδικών ως προς την καταλληλότητα της δήλωσης ως
υπόθεση εργασίας και όχι με το αν θα ήθελαν ή όχι να πραγματοποιηθεί το
περιεχόμενο της δήλωσης)
3. Χρόνος πραγματοποίησης (τα επόμενα 7 χρόνια, μετά το 2020, ποτέ, δεν μπορώ
να κρίνω) (αναφέρεται στην επιλογή του χρονικού ορίζοντα που οι ειδικοί θεωρούν
πιθανή την πραγματοποίηση της δήλωσης)
4. Σημασία της Δήλωσης (πολύ σημαντική, αρκετά σημαντική, λίγο σημαντική,
αδιάφορη) (οι ειδικοί καλούνται να αξιολογήσουν σε κλίμακα 4 βημάτων πόσο
σημαντική είναι η δήλωση)
5. Επιδράσεις στην ανάπτυξη και εδαφική συνοχή της Β. Ελλάδας (πολύ θετικές,
θετικές, ουδέτερες, αρνητικές, πολύ αρνητικές) (οι ειδικοί καλούνται να
αξιολογήσουν σε κλίμακα 5 βημάτων το θετικό ή αρνητικό χαρακτήρα της δήλωσης)
6. Παράγοντες που επηρεάζουν την πραγματοποίηση της Δήλωσης (οργανωτική
δομή, στελέχωση, χρηματοδότηση, δικτύωση, στρατηγική ΕΟΑΕ, ανάγκες
τεκμηρίωσης, επίπεδο ανάπτυξης, πληροφόρηση χρηστών) (οι ειδικοί καλούνται
να επιλέξουν τους 3 κυριότερους παράγοντες μεταξύ 8 επιλογών)
Στη συνέχεια σε ξεχωριστές υποενότητες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σε σχέση με τα
παραπάνω πεδία απαντήσεων των ειδικών.

2

Σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιες από τις δηλώσεις ή ορισμένα σημεία κάποιων δηλώσεων δεν
συμπληρώθηκαν. Το γεγονός αυτό λήφθηκε υπόψη κατά περίπτωση στην επεξεργασία για τον υπολογισμό των
ποσοστών ανταπόκρισης στις δηλώσεις.
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ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

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"

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Το Παρατηρητήριο εντοπίζει
περιπτώσεις υψηλών
περιαστικών φόρτων και σε
συνεργασία με φορείς
αστικών συγκοινωνιών
προωθεί τον σχεδιασμό
επέκτασης μέσων μαζικής
μεταφοράς (λεωφορειακές
γραμμές, προαστιακός
σιδηρόδρομος κλπ)

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

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Παρατηρητήριο
αξιοποποιεί τις στοιχεία
αλλαγής χρήσεων γης και
συνεργάζεται με φορείς για
τον προσδιορισμό των
κατάλληλων δράσεων που
ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας

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

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

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 (π.χ. 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)

Η διείσδυση των νέων
τεχνολογιών στις μεταφορές
και η εφαρμογή σύγχρονων
μεθοδολογικών εργαλείων
ενισχύουν την
αποτελεσματικότητα του
Παρατηρητηρίου στον
προγραμματισμό διαφόρων
δράσεων (π.χ. 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
αδυναμίες τεκμηρίωσης και
να διαμορφώσουν τις
κατάλληλες αναπτυξιακές
πολιτικές

Το Παρατηρητήριο
συμβάλλει στην έγκαιρη
διαπίστωση κρίσιμων
καταστάσεων (π.χ.
εκτεταμένη δέσμευση
αγροτικής γης) και ενισχύει
την αποτελεσματικότητα
των δράσεων προστασίας
που σχεδιάζουν οι αρμόδιοι
φορείς

ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πίνακας 3.1
Πλαίσιο διάγνωσης και δηλώσεις Delphi

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

ΑΠΕΙΛΕΣ
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Πίνακας 3.2
Πεδία δηλώσεων Delphi
Δήλωση (αριθμός)

Περιεχόμενο Δήλωσης

Πολύ
Εξοικείωση με το θέμα της
Αρκετά
Δήλωσης
Λίγο
Συμφωνώ
Αποδοχή Δήλωσης

Διαφωνώ
Δεν γνωρίζω
Μέσα στα επόμενα 7 χρόνια

Χρόνος πραγματοποίησης

Μετά το 2020
Ποτέ
Δεν μπορώ να κρίνω
Πολύ σημαντική

Σημασία της Δήλωσης

Αρκετά σημαντική
Λίγο σημαντική
Αδιάφορη
Πολύ θετικές

Θετικές
Επιδράσεις στην ανάπτυξη
και εδαφική συνοχή της Ουδέτερες
Β.Ελλάδας
Αρνητικές
Πολύ αρνητικές
Οργανωτική Δομή
Στελέχωση
Παράγοντες που
επηρεάζουν την
πραγματοποίηση της
Δήλωσης
(μέχρι 3 επιλογές)

Χρηματοδότηση
Δικτύωση
Στρατηγική ΕΟΑΕ
Ανάγκες τεμηρίωσης
Επίπεδο ανάπτυξης της
περιοχής
Πληροφόρηση των χρηστών

3.2.

Εξοικείωση με τις δηλώσεις

Η γενική παρατήρηση σε σχέση με την εξοικείωση των ειδικών με τις δηλώσεις είναι ότι σε
όλες τις περιπτώσεις το αθροιστικό ποσοστό της μεγάλης ή αρκετής εξοικείωσης υπερβαίνει
το 50%. Ωστόσο μόνο σε 11 από τις 20 υπερβαίνει το 80% που θεωρείται ασφαλές για την
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βαρύτητα των αποτελεσμάτων της μεθόδου. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι σε 7 δηλώσεις,
το ποσοστό των εδικών που δηλώνουν λίγο εξοικειωμένοι με τη δήλωση είναι μεταξύ 30%
και 40%. Οι διαφορές αυτές στην εξοικείωση είναι μεν εντός αποδεκτών ορίων, θα πρέπει
όμως να ληφθούν υπόψη στη συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μεθόδου.

3.3.

Αποδοχή δηλώσεων

Η υποενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα για τις δηλώσεις με τη μεγαλύτερη
αποδοχή. Τα ποσοστά που εμφανίζονται στον Πίνακα 3.3 είναι μέσοι όροι των θετικών
απαντήσεων ανά δήλωση. Οι δηλώσεις γίνονται αποδεκτές (΄"συμφωνώ"), απορρίπτονται
("διαφωνώ") ή δεν υπάρχει άποψη ("δεν γνωρίζω").
Από το σύνολο των είκοσι δηλώσεων ποσοστό 60% (12 από τις 20) των ερωτήσεων έγιναν
αποδεκτές με πολύ υψηλά ποσοστά αποδοχής (άνω του 80%).
Οι ακόλουθες δυο δηλώσεις είχαν αποδοχή 100%:
•

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 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

Τα μικρότερα ποσοστά αποδοχής είχαν οι ακόλουθες δύο δηλώσεις:
•

(43,8%) 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

•

(50%) Το Παρατηρητήριο συμβάλλει στην έγκαιρη διαπίστωση κρίσιμων
καταστάσεων (π.χ. εκτεταμένη δέσμευση αγροτικής γης) και ενισχύει την
αποτελεσματικότητα των δράσεων προστασίας που σχεδιάζουν οι αρμόδιοι φορείς

Η ανάλυση των ποσοστών αποδοχής δείχνει ότι οι παραπάνω πολύ ψηλές και πολύ χαμηλές
τιμές βρίσκονται στις κατηγορίες των αδυναμιών και απειλών που φαίνεται να δημιουργούν
και τα περισσότερα κρίσιμα ζητήματα.
Από την άλλη πλευρά αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι δηλώσεις που συνδέονται με την
εδαφική συνοχή έχουν ψηλά ποσοστά αποδοχής, γεγονός που συνάδει με τον κεντρικό ρόλο
της Εγνατίας Οδού ως άξονα βελτίωσης της προσβασιμότητας.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ

ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Πίνακας 3.3
Ποσοστά αποδοχής
ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

82,4

83,3

88,2

82,4

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

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

82,4

70,6

93,8

Το Παρατηρητήριο εντοπίζει
περιπτώσεις υψηλών περιαστικών
φόρτων και σε συνεργασία με
φορείς αστικών συγκοινωνιών
προωθεί τον σχεδιασμό επέκτασης
μέσων μαζικής μεταφοράς
(λεωφορειακές γραμμές,
προαστιακός σιδηρόδρομος κλπ)

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

75,0

81,3

100

43,8

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

Το Παρατηρητήριο αξιοποποιεί τις
στοιχεία αλλαγής χρήσεων γης και
συνεργάζεται με φορείς για τον
προσδιορισμό των κατάλληλων
δράσεων που ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας

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

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

100
Το Παρατηρητήριο με τα
στοιχεία προσπελασιμότητας
που διαθέτει δίνει τη
δυνατότητα εντοπισμού των
περιοχών όπου πρέπει να
ενισχυθεί η χρήση
εναλλακτικών μέσων
μεταφοράς

94,1

66,7

68,8

75,0

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
(π.χ. 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)

80,0

62,5

82,4

50,0

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

Το Παρατηρητήριο συμβάλλει
στην έγκαιρη διαπίστωση
κρίσιμων καταστάσεων (π.χ.
εκτεταμένη δέσμευση
αγροτικής γης) και ενισχύει την
αποτελεσματικότητα των
δράσεων προστασίας που
σχεδιάζουν οι αρμόδιοι φορείς

Η διείσδυση των νέων τεχνολογιών
στις μεταφορές και η εφαρμογή
σύγχρονων μεθοδολογικών
εργαλείων ενισχύουν την
αποτελεσματικότητα του
Παρατηρητηρίου στον
προγραμματισμό διαφόρων
δράσεων (π.χ. 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
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3.4.

Χρόνος πραγματοποίησης

Ο Πίνακας 3.4 που ακολουθεί παρουσιάζει τις εκτιμήσεις των ειδικών για το χρόνο
πραγματοποίησης των δηλώσεων. Οι δυνατότητες απάντησης (τα επόμενα 7 χρόνια, μετά το
2020, ποτέ, δεν μπορώ να κρίνω) έδειξαν σημαντική διαφοροποίηση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η πιθανότητα πραγματοποίησης της δήλωσης τα επόμενα 7 χρόνια,
δηλαδή στη διάρκεια της επόμενης προγραμματικής περιόδους 2014-2020, μόνο στις 7 από
τις 20 δηλώσεις ξεπερνάει το 70%, ενώ σε 6 από τις 20 είναι κάτω από 50%.
Η απάντηση "ποτέ" δόθηκε σε ελάχιστες περιπτώσεις ενώ το "δεν μπορώ να κρίνω" γενικά
μοιράστηκες με το "μετά το 2020".
Τη μεγαλύτερη πιθανότητα (94,1%) να πραγματοποιηθεί τα επόμενα 7 χρόνια είχε η δήλωση:
•

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

Αντίθετα τη μικρότερη πιθανότητα πραγματοποίησης (31.3%) τα επόμενα 7 χρόνια είχε η
δήλωση:
•

Το Παρατηρητήριο συμβάλλει στην έγκαιρη διαπίστωση κρίσιμων καταστάσεων (π.χ.
εκτεταμένη δέσμευση αγροτικής γης) και ενισχύει την αποτελεσματικότητα των
δράσεων προστασίας που σχεδιάζουν οι αρμόδιοι φορείς

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι για τις τρεις παρακάτω δηλώσεις, εκτιμάται σε ποσοστό
31,3% ότι θα πραγματοποιηθούν μακροπρόθεσμα, μετά το 2020.
•

Το Παρατηρητήριο αξιοποποιεί τις στοιχεία αλλαγής χρήσεων γης και συνεργάζεται
με φορείς για τον προσδιορισμό των κατάλληλων δράσεων που ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας

•

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

•

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

Γενικότερα, η ανάλυση των εκτιμήσεων του χρόνου πραγματοποίησης δεν δείχνει κάποια
σαφή τάση αν και οι παραπάνω πολύ ψηλές και πολύ χαμηλές τιμές βρίσκονται στις
κατηγορίες των αδυναμιών και απειλών που φαίνεται, όπως και στην περίπτωση της
αποδοχής των δηλώσεων, να δημιουργούν τα περισσότερα κρίσιμα ζητήματα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ

ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Πίνακα 3.4
Χρόνος πραγματοποίησης
ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

70,6

61,1

64,7

58,8

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

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’

70,6

58,8

Το Παρατηρητήριο εντοπίζει
περιπτώσεις υψηλών
περιαστικών φόρτων και σε
συνεργασία με φορείς αστικών
συγκοινωνιών προωθεί τον
σχεδιασμό επέκτασης μέσων
μαζικής μεταφοράς
(λεωφορειακές γραμμές,
προαστιακός σιδηρόδρομος κλπ)

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

37,5
Το Παρατηρητήριο αξιοποιεί τις
στοιχεία αλλαγής χρήσεων γης
και συνεργάζεται με φορείς για
τον προσδιορισμό των
κατάλληλων δράσεων που
ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας

56,3
Το Παρατηρητήριο
συνεργάζεται με φορείς
διαχείρισης τερματικών
σταθμών και επιχειρήσεις
μεταφορών για τον
προσδιορισμό των παραγόντων
που ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας

56,3
Το Παρατηρητήριο με τα
στοιχεία προσπελασιμότητας
που διαθέτει επιτρέπει το
διαχωρισμό των περιοχών
ανάλογα με το βαθμό
πρόσβασης σε εναλλακτικά
μέσα μεταφοράς

62,5
Το Παρατηρητήριο με τα
στοιχεία προσπελασιμότητας
που διαθέτει δίνει τη
δυνατότητα εντοπισμού των
περιοχών όπου πρέπει να
ενισχυθεί η χρήση
εναλλακτικών μέσων μεταφοράς

94,1

37,5

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

82,4

44,4

43,8

75,0

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
(π.χ. 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)

73,3

43,8

82,4

31,3

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

Το Παρατηρητήριο συμβάλλει
στην έγκαιρη διαπίστωση
κρίσιμων καταστάσεων (π.χ.
εκτεταμένη δέσμευση αγροτικής
γης) και ενισχύει την
αποτελεσματικότητα των
δράσεων προστασίας που
σχεδιάζουν οι αρμόδιοι φορείς

Η διείσδυση των νέων
τεχνολογιών στις μεταφορές και
η εφαρμογή σύγχρονων
μεθοδολογικών εργαλείων
ενισχύουν την
αποτελεσματικότητα του
Παρατηρητηρίου στον
προγραμματισμό διαφόρων
δράσεων (π.χ. 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
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3.5.

Σημασία δηλώσεων

Ο Πίνακας 3.5 που ακολουθεί παρουσιάζει τις εκτιμήσεις των ειδικών για τη σημασία των
δηλώσεων. Οι δυνατότητες απάντησης (πολύ σημαντική, αρκετά σημαντική, λίγο σημαντική,
αδιάφορη) έδειξαν σημαντική διαφοροποίηση κυρίως μεταξύ του πολύ και αρκετά σημαντική
που αθροιστικά υπερβαίνουν το 75% σε όλες τις δηλώσεις.
Οι δύο παρακάτω δηλώσεις συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό (70,6%) ως "πολύ
σημαντικές".
•

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 υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες με τις κατάλληλες εισροές
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες τεκμηρίωσης και να διαμορφώσουν
τις κατάλληλες αναπτυξιακές πολιτικές

Αντίθετα, τα μικρότερα ποσοστά (11,1% και 12,5% αντίστοιχα) του χαρακτηρισμού "πολύ
σημαντικές" έχουν οι παρακάτω δηλώσεις:
•

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 συμβάλλει στην έγκαιρη διαπίστωση κρίσιμων καταστάσεων (π.χ.
εκτεταμένη δέσμευση αγροτικής γης) και ενισχύει την αποτελεσματικότητα των
δράσεων προστασίας που σχεδιάζουν οι αρμόδιοι φορείς

Αξίζει να σημειωθεί ότι γενικά ψηλές τιμές ως προς τον χαρακτηρισμό "πολύ σημαντική"
έχουν οι δηλώσεις που αντιστοιχούν στον άξονα της εδαφικής συνοχής και επίσης στην
ομάδα των ‘δυνάμεων’ του πλαισίου της διάγνωσης.
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Πίνακας 3.5
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

52,9

66,7

52,9

52,9

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

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’

64,7

41,2

25,0

37,5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ

Το Παρατηρητήριο εντοπίζει
περιπτώσεις υψηλών
περιαστικών φόρτων και σε
συνεργασία με φορείς αστικών
συγκοινωνιών προωθεί τον
σχεδιασμό επέκτασης μέσων
μαζικής μεταφοράς
(λεωφορειακές γραμμές,
προαστιακός σιδηρόδρομος κλπ)

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

37,5

18,8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΔΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ

Σημασία δηλώσεων

Το Παρατηρητήριο αξιοποιεί τα
στοιχεία αλλαγής χρήσεων γης
και συνεργάζεται με φορείς για
τον προσδιορισμό των
κατάλληλων δράσεων που
ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας

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

64,7

12,5

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

70,6

11,1

31,3

31,3

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
(π.χ. 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)

40,0
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

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

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

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

31,3
Το Παρατηρητήριο
επηρεάζει/διαμορφώνει
αποφάσεις εγκατάστασης ή
μετεγκατάστασης ειδικών
χρήσεων γης (όπως ΒΙΠΕ) σε
θέσεις με βελτιωμένη
προσπελασιμότητα

70,6

12,5

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

Το Παρατηρητήριο συμβάλλει
στην έγκαιρη διαπίστωση
κρίσιμων καταστάσεων (π.χ.
εκτεταμένη δέσμευση αγροτικής
γης) και ενισχύει την
αποτελεσματικότητα των
δράσεων προστασίας που
σχεδιάζουν οι αρμόδιοι φορείς
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3.6.

Επιδράσεις δηλώσεων

Ο Πίνακας 3.6 που ακολουθεί παρουσιάζει τις εκτιμήσεις των ειδικών για τις επιδράσεις των
δηλώσεων στην ανάπτυξη και εδαφική συνοχή της Β. Ελλάδας. Οι δυνατότητες της
απάντησης (πολύ θετικές, θετικές, ουδέτερες, αρνητικές, πολύ αρνητικές) έδειξαν σημαντική
διαφοροποίηση κυρίως μεταξύ του πολύ θετικές και θετικές που αθροιστικά υπερβαίνουν το
80% σε 17 από τις 20 δηλώσεις.
Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις ο χαρακτηρισμός "θετικές" υπερβαίνει το χαρακτηρισμό
"πολύ θετικές". Αντίθετα ο χαρακτηρισμός "αρνητικές" ή "πολύ αρνητικές" είναι μηδενικός
στο σύνολο των περιπτώσεων. Τέλος, σε ελάχιστες περιπτώσεις και με σχετικά χαμηλές τιμές
εμφανίζεται ο χαρακτηρισμός "ουδέτερες".
Οι δύο παρακάτω δηλώσεις συγκεντρώνουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50% (58,8% και
52,9% αντίστοιχα) στην κατηγορία "πολύ θετικές".
•

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

•

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

Αντίθετα, το μικρότερο ποσοστό (12,5%) του χαρακτηρισμού "πολύ θετικές" έχουν οι
παρακάτω τρεις δηλώσεις:
•

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

•

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

•

Το Παρατηρητήριο συμβάλλει στην έγκαιρη διαπίστωση κρίσιμων καταστάσεων (π.χ.
εκτεταμένη δέσμευση αγροτικής γης) και ενισχύει την αποτελεσματικότητα των
δράσεων προστασίας που σχεδιάζουν οι αρμόδιοι φορείς

Αξίζει να σημειωθεί ότι γενικά ψηλές τιμές ως προς τον χαρακτηρισμό "πολύ θετικές" έχουν
οι δηλώσεις που αντιστοιχούν στους άξονες της εδαφικής συνοχής και της
ανταγωνιστικότητας.
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Πίνακας 3.6
Επιδράσεις δηλώσεων
ΑΠΕΙΛΕΣ

23,0

33,3

58,8

41,2

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

35,3

29,4

Το Παρατηρητήριο εντοπίζει
περιπτώσεις υψηλών περιαστικών
φόρτων και σε συνεργασία με
φορείς αστικών συγκοινωνιών
προωθεί τον σχεδιασμό
επέκτασης μέσων μαζικής
μεταφοράς (λεωφορειακές
γραμμές, προαστιακός
σιδηρόδρομος κλπ)

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

43,8

18,8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΔΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Το Παρατηρητήριο αξιοποιεί τα
στοιχεία αλλαγής χρήσεων γης
και συνεργάζεται με φορείς για
τον προσδιορισμό των
κατάλληλων δράσεων που
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας

31,3
Το Παρατηρητήριο με τα
στοιχεία προσπελασιμότητας
που διαθέτει δίνει τη δυνατότητα
εντοπισμού των περιοχών όπου
πρέπει να ενισχυθεί η χρήση
εναλλακτικών μέσων μεταφοράς

52,9

31,3

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

41,2

16,7

31,3

12,5

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
(π.χ. 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)

20,0
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

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

12,5
Το Παρατηρητήριο με τα
στοιχεία προσπελασιμότητας
που διαθέτει επιτρέπει το
διαχωρισμό των περιοχών
ανάλογα με το βαθμό
πρόσβασης σε εναλλακτικά
μέσα μεταφοράς

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

25,0
Το Παρατηρητήριο
επηρεάζει/διαμορφώνει
αποφάσεις εγκατάστασης ή
μετεγκατάστασης ειδικών
χρήσεων γης (όπως ΒΙΠΕ) σε
θέσεις με βελτιωμένη
προσπελασιμότητα

47,1

12,5

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

Το Παρατηρητήριο συμβάλλει
στην έγκαιρη διαπίστωση
κρίσιμων καταστάσεων (π.χ.
εκτεταμένη δέσμευση αγροτικής
γης) και ενισχύει την
αποτελεσματικότητα των
δράσεων προστασίας που
σχεδιάζουν οι αρμόδιοι φορείς
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3.7.

Παράγοντες που επηρεάζουν την πραγματοποίηση των δηλώσεων

Στον επόμενο Πίνακα 3.7 παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την
πραγματοποίηση των δηλώσεων όπως αξιολογήθηκαν από τους "ειδικούς" για το σύνολο των
δηλώσεων, αναλυτικά για κάθε δήλώση. Σε πίνακες στο Παράρτημα του κεφαλαίου
παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαντήσεις κατά δήλωση.
Η αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν την πραγματοποίηση των δηλώσεων
επιτρέπει την αποτίμηση της σημασίας τους στη λειτουργία και τις προοπτικές του
Παρατηρητηρίου.
Από την ανάγνωση των αποτελεσμάτων όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 7, ανάλογα με την
εμφάνιση τους στις τρεις ψηλότερες τιμές των παραγόντων που επηρεάζουν την
πραγματοποίηση κάθε δήλωσης, μπορούν να αναγνωριστούν τρεις μεγάλες ομάδες
παραγόντων ανάλογα με το βαθμό επιρροής τους (α) Υψηλής επιρροής, (β) Μεσαίας
επιρροής και (γ) Χαμηλής επιρροής.
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν η "Στελέχωση" με 18 στις 20 και η "Στρατηγική της
Εγνατίας Οδού ΑΕ" με 20 στις 20, στη δεύτερη η "Χρηματοδότηση" με 10 στις 20 και η
"Δικτύωση" με 9 στις 20. Τέλος, στην τρίτη ομάδα εντάσσονται όλοι οι υπόλοιποι
παράγοντες, δηλαδή "Οργανωτική δομή", "Ανάγκες τεκμηρίωσης", "Επίπεδο ανάπτυξης" και
"Πληροφόρηση χρηστών".
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ομάδες των δεικτών της "Εδαφικής συνοχής" και του
"Περιβάλλοντος" κυριαρχούν οι παράγοντες στελέχωση, χρηματοδότηση και στρατηγική
ΕΟΑΕ. Στις ομάδες "Ανταγωνιστικότητα" και "Προγραμματισμός" κυριαρχούν η στελέχωση,
δικτύωση και στρατηγική ΕΟΑΕ.
Τέλος στην ομάδα της "Κοινωνικής Συνοχής" εκτός από τη στελέχωση και τη δικτύωση,
εμφανίζονται ισότιμα και οι παράγοντες της δικτύωσης και της τεκμηρίωσης.

33
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΠΕ2.Αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου με τη συμμετοχή και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων - Διατύπωση προοπτικών: Τεχνική Έκθεση

Πίνακας 3.7
Παράγοντες που επηρεάζουν την πραγματοποίηση των δηλώσεων
ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Οργανωτική Δομή

35,3

33,3

23,5

11,8

17,6

29,4

25,0

18,8

43,8

31,3

29,4

12,5

29,4

16,7

18,8

18,8

6,7

6,3

41,2

18,8

1

2

Στελέχωση

76,5

61,1

64,7

64,7

47,1

47,1

81,3

87,5

37,5

62,5

64,7

50,0

70,6

50,0

50,0

62,5

46,7

31,3

82,4

43,8

18

3

Χρηματοδότηση

41,2

66,7

41,2

52,9

35,3

17,6

12,5

37,5

25,0

18,8

23,5

43,8

52,9

33,3

18,8

43,8

66,7

18,8

11,8

25,0

10

4

Δικτύωση

23,5

33,3

23,5

11,8

41,2

52,9

25,0

25,0

50,0

56,3

64,7

31,3

35,3

27,8

56,3

25,0

20,0

37,5

52,9

43,8

9

5

Στρατηγική ΕΟΑΕ

82,4

77,8

82,4

41,2

70,6

52,9

62,5

68,8

81,3

81,3

52,9

62,5

64,7

44,4

68,8

87,5

73,3

62,5

47,1

50,0

20

6

Ανάγκες τεμηρίωσης

11,8

16,7

23,5

41,2

35,3

23,5

56,3

37,5

18,8

12,5

17,6

25,0

29,4

27,8

31,3

25,0

6,7

18,8

41,2

25,0

3

7

Επίπεδο ανάπτυξης

5,9

16,7

0,0

23,5

5,9

17,6

18,8

12,5

6,3

6,3

17,6

18,8

0,0

16,7

6,3

12,5

0,0

12,5

5,9

6,3

8

Πληροφόρηση
χρηστών

23,5

11,1

17,6

5,9

17,6

47,1

12,5

18,8

12,5

25,0

17,6

12,5

35,3

11,1

18,8

12,5

26,7

50,0

11,8

18,8

1
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3.8.

Συμπεράσματα

Η εφαρμογή της μεθόδου Delphi διερεύνησε τη συμβολή του Παρατηρητηρίου σε σχέση με
την αποτίμηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού σε ζητήματα εδαφικής συνοχής,
κοινωνικής συνοχής, οικονομικής ανταγωνιστικότητας, ποιότητας περιβάλλοντος και
αναπτυξιακού προγραμματισμού. Ο βαθμός εξοικείωσης των ειδικών με τις 20 δηλώσεις τις
οποίες κλήθηκαν να αξιολογήσουν κρίθηκε γενικά ικανοποιητικός (πάνω από 50%) για όλες
και πολύ ικανοποιητικός (πάνω από 80%) σε 11 από τις 20 δηλώσεις. Με βάση της επιδόσεις
αυτές οι απόψεις των ειδικών μπορεί να θεωρηθούν ασφαλής βάση για την εξαγωγή
συμπερασμάτων.
Σχετικά με την αποδοχή της πιθανότητας πραγματοποίησης των δηλώσεων διαπιστώθηκε ότι
όλες οι δηλώσεις που συνδέονται με την εδαφική συνοχή έχουν ψηλά ποσοστά αποδοχής,
γεγονός που υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της Εγνατίας Οδού στη βελτίωση της
προσβασιμότητας. Σχετικά με την περίοδο πραγματοποίησης των δηλώσεων θα πρέπει να
τονιστεί ότι αν και γενικά υπερισχύει η αντίληψη της πραγματοποίησης τους τα επόμενα 7
χρόνια, μόνο σε 7 από τις 20 το σχετικό ποσοστό ξεπερνάει το 70% καθώς η εκτίμηση ότι θα
πραγματοποιηθούν μετά το 2020 κινείται επίσης σε πολύ ψηλά ποσοστά. Σχετικά με τη
σημασία των δηλώσεων διαφαίνεται ότι τις ψηλότερες τιμές ως προς το χαρακτηρισμό "πολύ
σημαντική" έχουν οι δηλώσεις που αντιστοιχούν στον άξονα της εδαφικής συνοχής, γεγονός
που ενισχύει περαιτέρω την αναγνώριση από τους ειδικούς της συμβολής της Εγνατίας Οδού
σε αυτό το πεδίο. Σχετικά με τις επιδράσεις από την πραγματοποίηση των δηλώσεων στην
ανάπτυξη και συνοχή αξίζει να σημειωθεί ότι γενικά κρίνονται ως θετικές, ενώ ως πολύ
θετικές ξεχωρίζουν οι δηλώσεις που αντιστοιχούν στους άξονες της εδαφικής συνοχής και
της ανταγωνιστικότητας. Τέλος, ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν την
πραγματοποίηση των δηλώσεων ξεχωρίζουν ως ψηλής επιρροής οι "Στελέχωση" και
"Στρατηγική της Εγνατίας Οδού ΑΕ" και ακολουθούν οι "Χρηματοδότηση" και "Δικτύωση".
Συνοψίζοντας, η εφαρμογή της μεθόδου Delphi υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη
τόσο στην αξιολόγηση όσο και σε κάθε ενδεχόμενο επανασχεδιασμό του Παρατηρητηρίου
αφενός ο μακρινός ορίζοντας των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού και του υποστηρικτικού
ρόλου του Παρατηρητηρίου που εκτείνεται και πέραν της επόμενης προγραμματικής
περιόδου 2014-2020 και αφετέρου η βαρύτητα που αποδίδεται στις επιδράσεις που
συνδέονται με την προσβασιμότητα και την εδαφική συνοχή. Οι επιδράσεις αυτές θεωρούνται
γενικά θετικές ή πολύ θετικές και μπορούν έτσι να αποτελέσουν τον άξονα πάνω στον οποίο
θα αρθρωθούν οι προτεραιότητες του Παρατηρητηρίου ώστε να ενορχηστρωθούν και οι
επιδράσεις των υπολοίπων πεδίων πολιτικής. Τέλος, αναδεικνύεται σαφώς η ανάγκη να δοθεί
βάρος στην ικανοποιητική στελέχωση του Παρατηρητηρίου σε συνάρτηση με τον
προσανατολισμό της "Στρατηγικής της Εγνατίας Οδού ΑΕ".
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4. Διαδικασία focus group
4.1.

Το πλαίσιο της συζήτησης

Η διαδικασία focus group αποτελεί συμπληρωματικό εργαλείο της αξιολόγησης. Η
μεθοδολογική ιδιαιτερότητα έγκειται στη διεξαγωγή μιας συζήτησης που εξετάζει σε βάθος
ορισμένες βασικές ερωτήσεις. Η συζήτηση αποτελεί ουσιαστικά ένα είδος ποιοτικής
διερεύνησης μέσα από την ελεύθερη διατύπωση των απόψεων σε σχέση με προκαθορισμένα
θέματα συζήτησης. Στην περίπτωση της αξιολόγησης του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας
Οδού επιλέγονται δυο κεντρικά ζητήματα 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:
•

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 επίδραση που ασκεί το Παρατηρητήριο, μπορεί να αναφέρεται τόσο στις άλλες
εσωτερικές δομές της Εγνατίας Οδού ΑΕ 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.

Τα δυο ανωτέρω κεντρικά ζητήματα αποτέλεσαν το αντικείμενο δυο αντίστοιχων
συζητήσεων focus group, στη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα.

4.2.

Τα χαρακτηριστικά των συναντήσεων

Focus group Θεσσαλονίκης
Πραγματοποιήθηκε στις 10/09/2013 σε αίθουσα της ΕΟΑΕ. Προσκεκλημένοι στη συζήτηση
ήταν εμπειρογνώμονες από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα που εμπλέκονται σε
ζητήματα χωρικής ανάπτυξης και επιπτώσεων των πολιτικών, εκπρόσωποι της δημόσιας
διοίκησης που εμπλέκονται σε ζητήματα διαχείρισης προγραμμάτων και εφαρμογής της
χωροταξικής πολιτικής, όπως και στελέχη της ΕΟΑΕ με εμπειρία στα ζητήματα του
Παρατηρητηρίου. Γεωγραφικά, οι εκπροσωπήσεις αφορούσαν τις Περιφέρειες Κεντρικής
Μακεδονίας και Αν. Μακεδονίας - Θράκης. Ειδικότερο αντικείμενο της συζήτησης
αποτέλεσαν τα ζητήματα:
•

Η τεχνογνωστική βάση αναφοράς του Παρατηρητηρίου που συνδέεται με τη
λειτουργία και τις διαδικάσιες παραγωγής των προϊόντων και παροχής των
υπηρεσιών του Παρατηρητηρίου και αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ύπαρξης και
λειτουργίας του. H τεχνογνωστική βάση περιλαμβάνει: α) την ενδογενή συνιστώσα
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που αναφέρεται στο επίπεδο στελέχωσης και οργάνωσης και β) την εξωγενή
συνιστώσα που αναφέρεται στην αξιοποίηση μέσω αναθέσεων μελετών ή/και άλλων
μορφών συνεργασίας της διαθέσιμης τεχνογνωσίας. Ενδεικτικές ερωτήσεις: σημασία
της στελέχωσης και της οργανωτικής δομής του Παρατηρητηρίου, αποτίμηση
αναγκών κτιριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού, διαδικασίες και μεθοδολογικά
εργαλεία συγκέντρωσης, ανάλυσης και παρουσίασης των δεικτών, πληρότητα,
εγκυρότητα και επικαιροποίηση δεδομένων, συγκρισιμότητα των μετρήσεων και των
αποτελεσμάτων σε μακροχρόνια προοπτική
•

Η επίδραση και οι προοπτικές του Παρατηρητηρίου που αναφέρονται αφενός στις
άλλες λειτουργίες της Εγνατίας Οδού ΑΕ και αφετέρου 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 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. Ενδεικτικές ερωτήσεις: συχνότητα, μέγεθος και κατηγορίες
δεικτών και εκθέσεων, αποτελεσματικότητα των επιλεγέντων δεικτών να
αντανακλούν τόσο τις σχέσεις της χωρικής ανάπτυξης με τις μεταφορικές υποδομές
όσο και την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών πολιτικών ώστε να συμβάλουν
στη λήψη αποφάσεων, στη διαμόρφωση πολιτικών, κλπ, καταλληλότητα δράσεων
προβολής, διάδοσης, ενημέρωσης και συνεργασιών, διαδικτυακή παρουσία,
φιλικότητα, πληρότητα και πρόσβαση πρωτογενών και δευτερογενών χαρτογραφικών
και λοιπών δεδομένων

Το πλήθος των συμμετεχόντων ανήλθε στους 10, χωρίς να περιλαμβάνονται τα μέλη της
μελετητικής ομάδας και οι παρατηρητές. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 2 ώρες και
αναπτύχθηκε στη βάση μιας εισηγητικής αναφοράς όπου τέθηκε το αντικείμενο της
συζήτησης αλλά και κάποια κεντρικά συμπεράσματα της δραστηριοποίησης του
Παρατηρητηρίου. Στον πρώτο γύρο της συζήτησης, πραγματοποιήθηκε η αρχική τοποθέτηση
από τους συμμετέχοντες ενώ στο τέλος αυτού, ο συντονιστής, προέβη σε σύνοψη των
συμπερασμάτων. Ακολούθησε ο δεύτερο γύρος όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
τοποθετηθούν πλέον στο σύνολο των ζητημάτων που προέκυψαν από τον πρώτο γύρο. Ο
κατάλογος των συμμετεχόντων καθώς και οι τοποθετήσεις τους καταγράφονται στο
Παράρτημα του αυτού κεφαλαίου.
Focus group Ιωαννίνων
Πραγματοποιήθηκε στις 03/10/2013 σε αίθουσα του Επιμελητηρίου Ηπείρου.
Προσκεκλημένοι στη συζήτηση ήταν εμπειρογνώμονες της δημόσιας διοίκησης και
αυτοδιοίκησης που εμπλέκονται στη διαχείριση προγραμμάτων αλλά και την υλοποίηση
έργων υποδομής, εκπρρόσωποι του εμπορικού κόσμου και αναπτυξιακών εταιρειών που
εξιοποιούν τα προϊόντα του Παρατηρητηρίου αλλά και εκπρόσωποι από το τοπικό γραφείο
της ΕΟΑΕ. Γεωγραφικά, οι εκπροσωπήσεις αφορούσαν στις Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτ.
Μακεδονίας.Ειδικότερο αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν τα ζητήματα:
•

Πρόσβασης και κατανόησης των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει το
Παρατηρητήριο (ευκολία πρόσβασης, επάρκεια και εγκυρότητα της πληροφορίας,
δικτύωση και συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, προτάσεις βελτίωσης
ή προσαρμογής στις ανάγκες των χρηστών κλπ).

•

Πραγματικής ή δυνητικής χρησιμότητας του Παρατηρητηρίου στην τεκμηρίωση και
υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, στη διαμόρφωση και παρακολούθηση εφαρμογής
των αναπτυξιακών πολιτικών και των πρωτοβουλιών των δημόσιων και ιδιωτικών
φορέων κλπ.
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Το πλήθος των συμμετεχόντων ανήλθε στους 7, χωρίς να περιλαμβάνονται τα μέλη της
μελετητικής ομάδας και οι παρατηρητές. Η συνάντηση διήρκησε περίπου μιάμιση ώρα και
αναπτύχθηκε στη βάση μιας εισηγητικής αναφοράς όπου τέθηκε το αντικείμενο της
συζήτησης αλλά και κάποια κεντρικά συμπεράσματα της δραστηριοποίησης του
Παρατηρητηρίου. Στον πρώτο γύρο της συζήτησης, πραγματοποιήθηκε η αρχική τοποθέτηση
από τους συμμετέχοντες ενώ στο τέλος αυτού, ο συντονιστής, προέβη σε σύνοψη των
συμπερασμάτων. Ακολούθησε ο δεύτερο γύρος όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
τοποθετηθούν πλέον στο σύνολο των ζητημάτων που προέκυψαν από τον πρώτο γύρο. Ο
κατάλογος των συμμετεχόντων καθώς και οι τοποθετήσεις τους καταγράφονται στο
Παράρτημα του αυτού κεφαλαίου.

4.3.

Τα ευρήματα των συναντήσεων

Τα κεντρικά σημεία και ευρήματα των συναντήσεων παρουσιάζονται ακολούθως. Πλήρης
αναφορά στις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων πραγματοποιείται στο Παράρτημα Π4 του
αυτού κεφαλαίου.
Focus group Θεσσαλονίκης
Αναδείχθηκαν μεταξύ άλλων, η ιδιαίτερη σημασία που έχουν για τη δομή, λειτουργία και τις
προοπτικές του Παρατηρητηρίου οι παρακάτω έξι κατηγορίες ζητημάτων:
Σχέση με την Εγνατία Οδό ΑΕ
•

Σχετική ανεξαρτησία και αυτοδυναμία του παρατηρητηρίου (ως προς οργανωτικά,
χρηματοδοτικά, κλπ.). Διερεύνηση προοπτικών αποδέσμευσης του Παρατηρητηρίου
από την ΕΟΑΕ και λειτουργίας σε ευρύτερο πλαίσιο είτε ανεξάρτητα μέσω
σχημάτων συνεργασίας είτε με την ένταξη σε κάποιο κεντρικό φορέα

•

Χώροι εγκατάστασης του παρατηρητηρίου (π.χ. η προς τρίτους παρουσία και
προβολή, το επίπεδο εξοπλισμού κλπ.)

Προσδιορισμός αντικειμένου
•

Βαθμός εξειδίκευσης του παρατηρητηρίου στον τομέα των μεταφορών. Δυνατότητα
κάλυψης θεμάτων πολυτροπικότητας, ανάπτυξης μεταφορικών υποδομών κτλ

•

Εκτενέστερη κάλυψη άλλων τομέων παρατήρησης (π.χ. περιβαλλοντικά, κοινωνικοοικονομικά κλπ.)

•

Γεωγραφική εμβέλεια στη στενή ή ευρύτερη περιοχή επιρροής της Εγνατίας Οδού,
στη Βόρεια Ελλάδα ή/και στο σύνολο του ελλαδικού χώρου

•

Σε σχέση με τα τρία παραπάνω σημεία, εξασφάλιση συμπληρωματικότητας και
αποφυγή επικάλυψης με υφιστάμενους μηχανισμούς παρακολούθησης

•

Δυσκολίες στη συλλογή πρωτογενών δεδομένων ερευνών πεδίου που αναφέρονται
στις άμεσες επιδράσεις (π.χ. γενικευμένης εμβέλειας έρευνα Π-Π για τον
προσδιορισμό της άμεσης επίδρασης της Εγνατίας Οδού στο αστικό δίκτυο)

•

Επικαιροποίηση των στόχων στρατηγικής τόσο στο επίπεδο της υποστήριξης του
αναπτυξιακού ρόλου της Εγνατίας Οδού όσο και στο επίπεδο των σύγχρονων
εξελίξεων και τάσεων στρατηγικού σχεδιασμού στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

38
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΠΕ2.Αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου με τη συμμετοχή και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων - Διατύπωση
προοπτικών: Τεχνική Έκθεση

Ρόλος στη διαμόρφωση πολιτικών
•

Αν θα περιοριστεί στην παροχή αναλυτικής πληροφορίας, επεξεργασμένης
πληροφορίας και γνώσης

•

Αν θα προχωρήσει στην παροχή συμβουλών στη διαμόρφωση πολιτικών

Βιωσιμότητα και ανταποδοτικότητα
•

Δυνατότητα σύνοψης συμβολαίων συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

•

Δυνατότητα κοστολόγησης και διάθεσης των προϊόντων στην αγορά

•

Άλλες μορφές χρηματοδότησης (π.χ. επιχορηγήσεις, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά
προγράμματα κλπ.)

•

Διασφάλιση της συμβολής και του ρόλου του Παρατηρητηρίου στη διάθεση των
προϊόντων και δεδομένων έναντι περιπτώσεων μη ορθής χρήσης τους από φορείς

Δικτύωση και συνεργασίες
•

Καταγραφή και αναγνώριση του τρόπου λειτουργίας συναφών παρατηρητηρίων

•

Ανάπτυξη συνεργασίων συμπληρωματικού χαρακτήρα με συναφή παρατηρητήρια ή
φορείς (π.χ. ΙΜΕΤ/EKETA, ESPON, κλπ.)

Ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα
•

Ενίσχυση της θεσμοθέτησης της θέσης και του ρόλου του

•

Αποσαφήνιση του προσανατολισμού
συγκεκριμένες κατηγορίες αναγκών

•

Κατανόηση των χαρακτηριστικών που προσδίδουν ανθεκτικότητα και επιτρέπουν την
προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και τη συνέχιση της λειτουργία του
Παρατηρητηρίου

και

του

βαθμού

ανταπόκρισης

σε

Focus group Ιωαννίνων
Τα γενικά ζητήματα που αναδείχθηκαν έχουν ως εξής:
Οργάνωση - ανάγκες χρηστών
•

Ανάγκη απλοποίησης και εκλαΐκευσης των παρεχόμενων πληροφοριών

•

Ανταπόκριση στις γενικές και εξειδικευμένες ανάγκες των χρηστών τόσο στο επίπεδο
των πεδίων ανάλυσης όσο και στο επίπεδο χωρικής αναφοράς

•

Ανάγκη βελτίωσης του τρόπου οργάνωσης, ταξινόμησης και παρουσίασης των
στοιχείων για την αύξηση της χρηστικής τους αξίας

Συνεργασίες - διασύνδεση
•

Ανάγκη ανάπτυξης συνεργασιών, εξειδίκευσης της πληροφορίας και στοχευμένων
αναλύσεων (και χωρικά ώστε να καλυφθούν όλες οι περιοχές)
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•

Επιδίωξη ισχυρότερης διασύνδεσης με στόχο την αξιοποίηση των προφερόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών του παρατηρητηρίου

Διάδοση - προβολή
•

Ανάγκη βελτίωσης της προβολής και διάδοσης - γεγονός που συνδέεται με την
ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων αλλά και την ύπαρξη πραγματικών αιτημάτων
και αναγκών

•

Δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας με χρήστες του Παρατηρητηρίου

•

Αναβάθμιση των υπηρεσιών και αναδιοργάνωση της δομής του ιστότοπου

4.4.

Συμπεράσματα

Από τις δυο συναντήσεις focus group σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα τέθηκαν από τους
συμμετέχοντες σειρά ζητημάτων των οποίων η αντιμετώπιση θεωρήθηκε κρίσιμη στην
προοπτική (ανα)θέωρησης της στρατηγικής του Παρατηρητηρίου υπό την απαίτηση της
συνεχούς βελτίωσης και των προοπτικών εδραίωσης του ρόλου του. Αυτά εστίασαν σε
θέματα: σχέσεων με την ΕΟΑΕ, προσδιορισμού αντικειμένου, ρόλου στη διαμόρφωση
πολιτικών, βιωσιμότητας - ανταποδοτικότητας, δικτύωσης και συνεργασιών, ανθεκτικότητας
και προσαρμοστικότητας, ανταπόκρισης στις ανάγκες των χρηστών, διάχυσης - προβολής και
διάδοσης.
Ως γενική αποτίμηση διαπιστώθηκε ότι η ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου μέχρι σήμερα,
συνδέθηκε άρρηκτα με την εξέλιξη κατασκευής του αυτοκινητόδρομου και του τρόπου
ένταξής του στη διοικητική δομή της εταιρείας. Αντίστοιχα, οι δράσεις του επικεντρώθηκαν
στον αναπτυξιακό ρόλο της Εγνατίας Οδού αλλά και γενικότερα στην παρακολούθηση των
σχετικών δεδομένων και επιλεκτικά, στην ανάλυση τάσεων των περιοχών επιρροής του
άξονα και των καθέτων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Παρατηρητήριο φαίνεται να έχει
ανταποκριθεί ικανοποιητικά στους βασικούς του στόχους, ωστόσο εντοπίζονται δυσκολίες σε
επιμέρους κύριες λειτουργικές του εστιάσεις όπως η συλλογή επικαιροποιημένων δεδομένων,
οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να διασφαλιστούν οι υφιστάμενες υπηρεσίες του σε
ένα επίπεδο αιχμής.
Κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας, η προοπτική ιδιωτικοποίησης τμημάτων ή του
συνόλου της ΕΟΑΕ και η ένταξη του Παρατηρητηρίου στο νέο σχήμα σε συνδυασμό με τις
ευρύτερες εξελίξεις στον Ελληνικό χώρο, στην ΝΑ Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
αναδεικνύουν ενδεχομένως την απαίτηση της αναθεώρησης της στρατηγικής και του
πλαισίου λειτουργίας του. Κρίσιμη επίσης θεωρείται η διερεύνηση της ανταγωνιστικότητάς
του τόσο στο υφιστάμενο όσο και στο μελλοντικό πλαίσιο διοικητικής - θεσμικής του
ένταξης. Επιπρόσθετα, θεωρείται απαραίτητη η αναθεώρηση του αντικειμένου και της
χωρικής αναφοράς των δράσεων ώστε να συμβάλουν στις σύγχρονες απαιτήσεις και να είναι
ελκυστικά στους ενδιαφερόμενους, είτε αυτοί είναι φορείς είτε μεμονωμένοι χρήστες.
Συνολικά, θεωρείται σημαντική η εξεύρεση του κατάλληλου σχήματος όπου το
Παρατηρητήριο θα ενταχθεί με αποδοτικό τρόπο, αξιοποιώντας την υφιστάμενη τεχνογνωσία
και εδραίωσή του στον χώρο και αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τις υποδομές, τη στελέχωση
και τις υπηρεσίες του. Αυτό το αποδοτικό σχήμα πρέπει να επιτύχει την εξάλειψη του
σημαντικού ελλείμματος στο επίπεδο της προβολής και διάχυσης, χρησιμοποιώντας για αυτό
τον σκοπό νέα μέσα ή αξιοποιώντας με πιο εντατικό τρόπο τα υφιστάμενα. Επίσης, θεωρείται
σημαντική η εδραίωση ουσιαστικών συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς και μηχανισμούς
παρακολούθησης. Θεωρείται τέλος ουσιαστική η διερεύνηση για την υιοθέτηση ενός
οικονομικά ανταγωνιστικού πλαισίου λειτουργίας του Παρατηρητηρίου.
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5. Διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking)
Η διαδικασία περιλαμβάνει τα στάδια: α) της επιλογής των ομοειδών φορέων για τη
διεκπεραίωση της συγκριτικής αξιολόγησης, β) την ανάλυση της ακολουθούμενης
μεθοδολογίας μέσα από την εξειδίκευση των βημάτων που έχουν παρουσιαστεί στο ΠΕ1, γ)
τον υπολογισμό των παραμέτρων (δεικτών) για την περίπτωση του Παρατηρητηρίου τα οποία
θα αποτελέσουν τα αναλυτικά δεδομένα της συγκριτικής αξιολόγησης, δ) την κατανόηση και
καταγραφή των αντίστοιχων παραμέτρων των φορέων που έχουν επιλεγεί για την συγκριτική
αξιολόγηση και ε) τα συνθετικά συμπεράσματα της ανάλυσης.
Η αξιολόγηση εκκινεί καταρχήν από τα αποτελέσματα του υπολογισμού των παραμέτρων
(δεικτών) σύγκρισης, ωστόσο δεν εξαντλείται σε αυτά καθόσον λαμβάνονται υπόψη και τα
ποιοτικά κριτήρια που "κρύβονται" πίσω από τους ποσοτικούς υπολογισμούς. Αυτή η
προσέγγιση καθίσταται απαραίτητη για την ικανοποιητική κατανόηση της κατάστασης αφού
οι ομοειδείς φορείς που επιλέγονται έχουν τελικά σημαντικό βαθμό διαφοροποίησης με το
σύστημα του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας.
Έτσι, κρίσιμο στοιχείο της αξιολόγησης καθίσταται η εύρεση των πεδίων όπου τα άλλα
συστήματα παρουσιάζουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά και τα στοιχεία των άλλων
συστημάτων με βάση τα οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια σχέση συνεργασίας και
δικτύωσης με το Παρατηρητήριο. Τέτοιες κατανοήσεις συμβάλουν στη διαμόρφωση των
προτύπων σύγκρισης τα οποία εκφράζουν την επιθυμητή κατεύθυνση μετακίνησης του
τρόπου λειτουργίας του Παρατηρητηρίου για την ενίσχυση - βελτίωση της παραγωγικής του
ροής και της επιδιωκόμενης επίδρασης.

5.1.

Επιλογή των ομοειδών φορέων της συγκριτικής αξιολόγησης

Στη διαδικασία του benchmarking, πρωταρχικό βήμα αποτελεί ο προσδιορισμός των
Παρατηρητηρίων - συναφών μηχανισμών οι οποίοι αποτελούν τους leaders: α) στην
παραγωγή και διάθεση στοιχείων, βάσεων δεδομένων, εκθέσεων κλπ ομοειδούς
προσανατολισμού ως προς το Παρατηρητήριο της ΕΟΑΕ και β) στη γενικότερη αποδοχή
(δημοφιλία) των αποτελεσμάτων - προϊόντων τους από το κοινό, όπως μπορεί να καταδειχθεί
από τη συχνότητα χρήσης τους.
Σε αυτό το πλαίσιο επιλέχθηκε καταρχήν μια ομάδα Παρατηρητηρίων και συναφών
μηχανισμών που να εμπίπτουν στην κατηγορία του ομοειδούς. Η ομάδα αυτή εντάχθηκε στα
Εξωτερικά Ερωτηματολόγια ως η βασική χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα επιλογής λήψης
δεδομένων και λοιπών στοιχείων ενδιαφέροντος προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απόψεις
των αποδεκτών. Πρόκειται για ομάδα που καλύπτει τις σημαντικότερες εθνικές και διεθνείς
πηγές δεδομένων συναφούς περιεχομένου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: EUROSTAT,
ESPON, ΕΛΣΤΑΤ, EEA, SEETO, Παρατηρητήριο για την Απασχόληση, ΙΜΕΤ, ΣΑΣΘ,
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξης.
Από τις απαντήσεις που ελήφθησαν (49 ερωτηματολόγια), προέκυψε η εικόνα των πλέον
δημοφιλών Παρατηρητηρίων - συναφών μηχανισμών, τα οποία και μπορούν να θεωρηθούν
ως οι leaders κατά τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης. Η μεθοδολογική επιλογή της
παρούσας έρευνας να εστιάσει στη δημοφιλία των εξεταζόμενων συστημάτων, σχετίζεται με
τη γενικότερη νομιμοποίηση τους από τους χρήστες, γεγονός που καταρχήν δημιουργεί μια
ικανοποιητική βάση αποδοχής των αποτελεσμάτων της συγκριτικής ανάλυσης, αλλά και
συνιστά συνεπή επιστημονική προσέγγιση λόγω της ακριβούς διασύνδεσης με τις άλλες
επιμέρους προσεγγίσεις και εργασίες της μελέτης. Έτσι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
εμπειρικής διερεύνησης και βάσει της συχνότητας απαντήσεων, τα πλέον δημοφιλή
Παρατηρητήρια - συναφείς μηχανισμοί καταγράφονται στον Πίνακα 5.1.
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Πίνακας 5.1
Δημοφιλή Παρατηρητήρια - συναφείς μηχανισμοί ομοειδούς προσανατολισμού

α/α

Παρατηρητήριο - συναφής μηχανισμός

Συχνότητα
εμφάνισης στις
απαντήσεις του
Εξωτερικού
Ερωτηματολογίου

1

ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) στο
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE

33

2

EUROSTAT (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) στο
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

25

3

EEA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος), οργανισμός της
ΕΕ στο http://www.eea.europa.eu/el

16

12

4

Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική ΑΕ,
θυγατρική του ΟΑΕΔ στο http://www.paep.org.gr/ που
καταργήθηκε και ενσωματώθηκε στην ΕΙΕΑΔ, νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου (http://www.eiead.gr).

10

5

ESPON (European Spatial Planning Observation Network),
υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
http://www.espon.eu/main/

7

6

ΙΜΕΤ (Ινστιτούτο Μεταφορών), ΝΠΙΔ που ανήκει στο ΕΚΕΤΑ
(Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης) στο
http://www.imet.gr/#&slider1=6

7

Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή Ελλάδας (ΟΚΕ) που αποτελεί θεσμό του Ελληνικού
κράτους, στο http://www.okeobservatory.gr/

6

8

ΣΑΣΘ (Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης),
ανεξάρτητη δημόσια διοικητική αρχή υπό τον έλεγχο του
Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, στο
http://www.thita.gov.gr/

4

9

SEETO (South East Europe Transport Observatory),
υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
http://www.seetoint.org/

2

Με βάση τη συνεκτίμηση των παραγόντων δημοφιλία και σχετικότητα, τα συστήματα
ομοειδών φορέων που θα ενταχθούν στη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης αφορούν
στα ακόλουθα:
•

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ως ο εθνικός φορέας συστηματοποίησης
και διάθεσης στατιστικών δεδομένων με θεματική ευρύτητα καταγραφών.

•

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), ως ο κεντρικός συμβουλευτικός
μηχανισμός χάραξης πολιτικής επί των περιβαλλοντικών ζητημάτων στον Ευρωπαϊκό
χώρο και ειδικότερα το σύστημα TERM που αξιολογεί τη σχέση μεταφορών και
επιπτώσεων στο περιβάλλον.
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•

Το Ινστιτούτο Μεταφορών που εξειδικεύεται στη συλλογή και ανάλυση ειδικά,
στοιχείων για το σύνολο της κατάστασης και της λειτουργίας των μεταφορών στην
Ελλάδα.

•

Το ESPON που αποτελεί Ευρωπαϊκή (ερευνητική κυρίως) πρωτοβουλία που
εμβαθύνει στην ανάπτυξη μεθοδολογιών κατανόησης και αποτίμησης των χωρικών
τάσεων ανάπτυξης αλλά και στην παράθεση επιλογών πολιτικής προς τους
μηχανισμούς λήψης αποφάσεων

•

Το SEETO που αποτελεί πρωτοβουλία αξιολόγησης - εκσυγχρονισμού - επέκτασης
και ολοκλήρωσης των μεταφορικών υποδομών και συνδέσεων στο χώρο των
Δυτικών Βαλκανίων με συμμετοχή των χωρών της περιοχής, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του ΟΗΕ

Πέρα από τους ανωτέρω μηχανισμούς παρακολούθησης οι οποίοι επιλέχθηκαν για
συγκριτική αξιολόγηση βάσει της δημοφιλίας και της σχετικότητάς τους, μέσα από τη
διαδικασίας αξιολόγησης των εξωτερικών ερωτηματολογίων αναδείχθηκε η σημασία του
Παρατηρητηρίου Απασχόλησης (στο πλαίσιο του ΕΙΕΑΔ) και του Παρατηρητηρίου
Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Συνοπτική περιγραφή αυτών παρατίθεται ακολούθως,
ως συνέχεια της αναλυτικής προσέγγισης των ομοειδών φορέων της συγκριτικής
αξιολόγησης.
Πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι στη διαδικασία των focus group, αναδείχθηκε η
δραστηριοποίηση του Παρατηρητηρίου Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (στο
πλαίσιο του ΟΡΘΕ στο http://oset.gr/) στα ζητήματα συλλογής και συστηματοποίησης
αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών δεδομένων στη μητροπολιτική περιοχή της πόλης. Λόγω
όμως του ότι αυτό δεν εμφανίστηκε στη συχνότητα των απαντήσεων του εξωτερικού
ερωτηματολογίου, δεν εισήχθη στην ανάλυση, παρότι εμφανίζει ενδιαφέρον η λειτουργία του,
ειδικά σε εστιασμένα ζητήματα επιδράσεων και χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα, μέσα από την ίδια διαδικασία αναδείχθηκε ο ρόλος του
Παρατηρητηρίου του ΙΜΕΤ, το οποίο ακριβώς επειδή εμφανίστηκε στη συχνότητα των
απαντήσεων του εξωτερικού ερωτηματολογίου, εισήχθη στην ανάλυση.

5.2.

Η μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης

Όπως έχει καταγραφεί στο αντίστοιχο μεθοδολογικό κεφάλαιο του ΠΕ1, η διαδικασία της
αξιολόγησης δομείται βάσει συγκεκριμένης προσέγγισης όπου τίθενται τα κεντρικά βήματα
τα οποία και παρουσιάζονται ακολούθως.
Βήμα 1. Προσδιορισμός των Πεδίων σύγκρισης
Αυτά αφορούν στα γενικά τμήματα δομής και λειτουργίας των φορέων υπό σύγκριση και
εστιάζουν σε ζητήματα α) τεχνογνωστικής βάσης, β) παραγωγικότητας και γ) επίδρασης. Η
τεχνογνωστική βάση προβάλλει τις διαδικασίες ενίσχυσης της επιστημονικότητας του κάθε
φορέα, η παραγωγικότητα αποτιμά τις εκροές της λειτουργίας του, ενώ η επίδραση
αναφέρεται στο βαθμό αποδοχής των εκροών του από το ευρύ αλλά κυρίως από το
εξειδικευμένο κοινό.
Βήμα 2. Προσδιορισμός των Δεικτών σύγκρισης
Οι δείκτες για την αποτίμηση της κατάστασης του Παρατηρητηρίου και την υλοποίηση των
συγκρίσεων με άλλους ομοειδής φορείς ομαδοποιούνται ανά Πεδίο σύγκρισης.
Διαμορφώνονται από την εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης, του τρόπου λειτουργίας,
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των αντικειμένων - θεματικών εστίασης, των αποτελεσμάτων - εκροών και του βαθμού
εξωτερίκευσης αυτών. Πιο συγκεκριμένα:
Δείκτες που αφορούν στην τεχνογνωστική βάση
Η τεχνογνωστική βάση διερευνάται ως προς δυο συνιστώσες: α) την ενδογενή συνιστώσα
που αναφέρεται στη στελέχωση του κάθε φορέα 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.
Σε σχέση με την ενδογενή συνιστώσα, ο δείκτης σύγκρισης προτείνεται να αφορά στο πλήθος
των απασχολούμενων ανεξαρτήτου μορφής συνεργασίας. Σε σχέση με την εξωγενή
συνιστώσα, οι δείκτες σύγκρισης αφορούν στην καταγραφή αναθέσεων εξειδικευμένων
μελετών και στην ενεργοποίηση συνεργασιών και άλλων εκδηλώσεων με στόχο την
επιστημονική ενίσχυση των δραστηριοτήτων των φορέων υπό εξέταση. Οι προτεινόμενοι
δείκτες σύγκρισης συνοψίζονται στους ακόλουθους:
•

Πλήθος απασχολούμενων

•

Αναθέσεις μελετών και ερευνών

•

Επιστημονικές συνεργασίες και εκδηλώσεις

Δείκτες που αφορούν στην παραγωγικότητα
Η παραγωγικότητα του κάθε φορέα εξετάζεται: α) ως προς τον όγκο των παραγόμενων
προϊόντων - υπηρεσιών σε σχέση με τις δεσμεύσεις πόρων και β) ως προς τον όγκο των
παραγόμενων προϊόντων - υπηρεσιών ανά χρονική αναφορά λειτουργίας.
Ο όγκος των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αφορά στο πλήθος των εκθέσεων,
αναφορών, υπολογισμού δεικτών, ύπαρξη ιστοτόπου κλπ. Οι χρησιμοποιούμενοι πόροι
αναφέρονται σε δεσμεύσεις χρηματοδοτήσεων (πλην μισθολογικού κόστους) για την
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Ως χρονική αναφορά λογίζεται το χρονικό διάστημα
κατά το οποίο συντελέστηκε η παραγωγή ενός συγκεκριμένου όγκου προϊόντων και
υπηρεσιών και μπορεί να ταυτίζεται με το σύνολο των ετών λειτουργίας του κάθε φορέα, ή
ένα υποσύνολο ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Έτσι, οι προτεινόμενοι δείκτες σύγκρισης
συνοψίζονται στους ακόλουθους:
•

Χρησιμοποιούμενοι πόροι / προϊόντα - υπηρεσίες

•

Προϊόντα - υπηρεσίες / χρονική αναφορά

Δείκτες που αφορούν στην επίδραση
Η επίδραση συνδέεται τόσο με τη διάδοση και προσβασιμότητα στα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που παρέχει ο κάθε φορέας όσο και στην πραγματική χρησιμότητα τους σε σχέση
με την αξιοποίηση τους στη διαμόρφωση πολιτικών ή τη λήψη αποφάσεων. Η επίδραση
συνάδει με την έννοια της δικτύωσης, και υπό αυτό το πρίσμα, υπολογίζονται οι δράσεις
δικτύωσης ως μέγεθος αποτίμησης του βαθμού επίδρασης της λειτουργίας και των
αποτελεσμάτων του κάθε φορέα, τόσο στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, όσο και στην
ευρύτερη ακαδημαϊκή - μελετητική - επιχειρηματική δραστηριοποίηση. Ειδικότερα, στοιχεία
της δικτύωσης που καταγράφονται αφορούν: υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης με
αναλυτικά δεδομένα για δράσεις χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού, τεχνογνωστική
υποστήριξη άλλων παρόμοιων μηχανισμών καθώς και υποστήριξη της ακαδημαϊκής μελετητικής και επιχειρηματικής κοινότητας με υλικό εκθέσεων. Αυτό που επιδιώκεται είναι
η διάγνωση του βαθμού που ο κάθε φορέας συνιστά πηγή δεδομένων και τεχνογνωσίας και
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μηχανισμός επηρεασμού. Σε αυτό το πλαίσιο οι δείκτες που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί
εστιάζουν στους ακόλουθους:
•

Δράσεις υποστήριξης

•

Πλήθος αποδεκτών προϊόντων

•

Επισκεψιμότητα ιστότοπου

Βήμα 3. Κριτήρια σύγκρισης
Τα κριτήρια σύγκρισης σχετίζονται με την εξειδίκευση των κριτηρίων για τα επιμέρους
στοιχεία με βάση τα οποία θα γίνουν οι μετρήσεις και η κατηγοριοποίηση των τιμών για κάθε
δείκτη (π.χ. διαβαθμίσεις τιμών, ποσοστά ή απόλυτα μεγέθη, κλπ). Στην ουσία αφορούν στην
τυποποίηση των τεχνικών παραμέτρων των χρησιμοποιούμενων δεικτών συγκριτικής
αξιολόγησης. Η διαμόρφωσή τους παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.2.
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Πίνακας 5.2
Δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης - τεχνικές παράμετροι
Πεδίο σύγκρισης

Δείκτης σύγκρισης

Περιγραφή

Μονάδα μέτρησης

Τεχνογνωστική
βάση

Πλήθος
απασχολούμενων

Αριθμός απασχολούμενων ανεξαρτήτου μορφής
συνεργασίας σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
ως ετήσιος μέσος όρος

Μ. Ο = Αριθμός
απασχολούμενων / έτος

Τεχνογνωστική
βάση

Αναθέσεις μελετών και
ερευνών

Πλήθος αναθέσεων μελετών και ερευνών σε
εξωτερικούς συνεργάτες σε συγκεκριμένη
χρονική περίοδο, ως ετήσιος μέσος όρος

Μ. Ο = Μελέτες και
έρευνες / έτη

Τεχνογνωστική
βάση

Επιστημονικές
συνεργασίες και
εκδηλώσεις

Πλήθος επιστημονικών συνεργασιών και
εκδηλώσεων προβολής και διάχυσης σε
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ως ετήσιος
μέσος όρος

Μ. Ο = Συνεργασίες και
εκδηλώσεις / έτη

(πλήθος)

(πλήθος)

(πλήθος)

Παρατηρήσεις
Ετήσια αναγωγή της στελέχωσης ανά διακριτές
φάσεις ανάπτυξης
Ολοκληρωμένες μελέτες, μελέτες σε εξέλιξη και
σε αυξημένη ωριμότητα συμβασιοποίησης
Συνεργασίες και εκδηλώσεις: οργάνωση και
συμμετοχή σε εκδηλώσεις και συνέδρια,
δημοσιεύσεις και άλλες δράσεις προβολής και
διάχυσης

M.O = (p/a) / έτη
(ευρώ ανά πλήθος)
Χρησιμοποιούμενοι πόροι (p):
Παραγωγικότητα

Χρησιμοποιούμενοι
πόροι / προϊόντα υπηρεσίες

Οι χρησιμοποιούμενοι χρηματικοί πόροι για την
παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών, ως
ετήσιος μέσος όρος του ανωτέρω λόγου σε
συγκεκριμένη χρονική περίοδο

όπου:
p = σύνολο χρηματικών
πόρων σε ευρώ τα έτη 1,
2, .., n

Χρηματικές δεσμεύσεις σε ευρώ πλην
μισθολογικού κόστους
Προϊόντα και υπηρεσίες (a):
Εκθέσεις, αναφορές, δελτία δεικτών, ιστότοπος

a = σύνολο προϊόντων
και υπηρεσιών τα έτη 1,
2, .., n
Παραγωγικότητα

Προϊόντα - υπηρεσίες /
χρονική αναφορά

Το πλήθος των προϊόντων και υπηρεσιών, σε
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ως ετήσιος
μέσος όρος

Μ. Ο = Προϊόντα και
υπηρεσίες / έτη

Επίδραση

Δράσεις υποστήριξης

Το πλήθος των δράσεων υποστήριξης σε
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ως ετήσιος

Μ. Ο = Δράσεις

Προϊόντα και υπηρεσίες:
Εκθέσεις, αναφορές, δελτία δεικτών, ιστότοπος
Δράσεις υποστήριξης: παροχή υλικού στη
δημόσια διοίκηση και τεχνογνωσίας σε
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μέσος όρος

υποστήριξης / έτη

παρόμοιους μηχανισμούς

Επίδραση

Πλήθος αποδεκτών
προϊόντων

Ο αριθμός των αποδεκτών προϊόντων σε
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ως ετήσιος
μέσος όρος

Μ.Ο = Πλήθος
αποδεκτών / έτη

Αποδέκτες: φορείς της δημόσιας διοίκησης,
αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής μελετητικής κοινότητας

Επίδραση

Επισκεψιμότητα
ιστότοπου

Πλήθος επισκέψεων σε συγκεκριμένη χρονική
περίοδο, ως ετήσιος μέσος όρος

Μ.Ο = Πλήθος
επισκέψεων / έτη

Καταμέτρηση επισκέψεων
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Βήμα 4. Πρότυπα σύγκρισης
Αυτά σχετίζονται με την επιλογή και τον προσδιορισμός των επιθυμητών ορίων ή τάσεων
απόδοσης για κάθε δείκτη και αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
σύγκρισης των επιλεγμένων Πεδίων.
Ένα πρώτο επίπεδο συσχέτισης αφορά στην άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων (τιμών)
των επιλεγμένων δεικτών μεταξύ των φορέων που έχουν επιλέγει για τη διαδικασία της
συγκριτικής αξιολόγησης. Μικρότερη τιμή δείκτη σε σχέση με την τιμή σύγκρισης, η οποία
προκύπτει από την αξιολόγηση του φορέα που έχει επιλεγεί, προσδιορίζει την επιθυμητή
τάση εξέλιξης των αντίστοιχων παραμέτρων. Από την άλλη πλευρά, τιμή δείκτη μεγαλύτερη
της τιμή σύγκρισης, καταδεικνύει το επίπεδο όπου το Παρατηρητήριο εμφανίζει συγκριτικό
πλεονέκτημα. Ωστόσο, λόγω της δεδομένης ανομοιογένειας των φορέων υπό σύγκριση (έστω
και αν αυτοί λαμβάνονται ως ομοειδείς), η συγκριτική αξιολόγηση συνεκτιμά, πέραν των
ποσοτικών, και ποιοτικές παραμέτρους. Βασικός σκοπός είναι η κατανόηση των κρίσιμων
πεδίων όπου η αξιολόγηση μπορεί να αποφέρει συμπεράσματα για την πιθανή κατεύθυνση
μετακίνησης του παραγωγικού και λειτουργικού προτύπου του Παρατηρητηρίου,
αναγνωρίζοντας καταρχήν το "σημείο αναφοράς", δηλαδή της υφιστάμενης θέσης του σε
σχέση με άλλους ομοειδής μηχανισμούς.
Ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης απορρέει από τη διαχρονική διαμόρφωση του κάθε δείκτη
ξεχωριστά έτσι ώστε να επισημανθούν οι τάσεις εξέλιξης των ειδικότερων παραμέτρων
αξιολόγησης σε σύγκριση πάντα με την τιμή που προκύπτει από το φορέα υπό σύγκριση.
Πρόκειται για μια περισσότερο "εσωτερική" διαδικασία της φάσης αξιολόγησης όπου τα
συμπεράσματα δεν αφορούν απλά στη θέση του Παρατηρητηρίου σε σχέση με κάποιον
αντίστοιχο φορέα, αλλά εστιάζουν στη διαμόρφωση των τάσεων έτσι ώστε να επισημανθούν
πεδία με τάσεις "βελτίωση" ή "χειροτέρευσης". Αυτό το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης δεν θα
απασχολήσει την τρέχουσα διερεύνηση διότι αναφέρεται στη μελλοντική - συνεχή διαδικασία
αποτίμησης της θέσης του Παρατηρητηρίου σε σύγκριση με άλλους ομοειδής φορείς.

5.3.

Υπολογισμός δεικτών για το σύστημα του Παρατηρητηρίου διάγνωση "σημείου αναφοράς"

Όπως έχει αναφερθεί στο Βήμα 3 της μεθοδολογικής προσέγγισης της συγκριτικής
αξιολόγησης, τα κριτήρια της αξιολόγησης συστηματοποιούνται σε δείκτες οι οποίοι
προβάλουν τις ειδικότερες επιδιώξεις της σύγκρισης μέσα από τα αντίστοιχα Πεδία. Ο
υπολογισμός των δεικτών αποτελεί καίρια συνιστώσα της όλης διαδικασίας. Αναλυτικά, ο
υπολογισμός παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.3.
Στη δεκαετία περίπου που μεσολάβησε από την έναρξη λειτουργίας του, το Παρατηρητήριο
παρήγαγε προϊόντα και υπηρεσίες με έναν ετήσιο ρυθμό 38 μονάδων έχοντας ένα κόστος
παραγωγής 524 ευρώ ανά μονάδα προϊόντος. Αυτή η εκροή απαίτησε κατά μέσο όρο 6
περίπου απασχολούμενους ετησίως καθώς και την καλλιέργεια εξειδικευμένης γνώσης η
οποία στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάθεση εξειδικευμένων μελετών με ρυθμό λίγο
πάνω από 1 μελέτη το χρόνο, αλλά και σε ειδικότερες επιστημονικές συνεργασίες εκδηλώσεις οι οποίες κατά μέσο όρο διαμορφώθηκαν στις 8 συμβολές περίπου το χρόνο. Με
βάση αυτό το λειτουργικό πρότυπο, το Παρατηρητήριο ασκεί πλέον μια επίδραση σε φορείς
της δημόσιας διοίκησης, της αυτοδιοίκησης και της ευρύτερης ακαδημαϊκής - μελετητικής
κοινότητας η οποία τεκμηριώνεται από τον όγκο των δράσεων υποστήριξης και του
παραδοτέου υλικού. Οι δράσεις υποστήριξης κινήθηκαν σε 2 το χρόνο κατά μέσο όρο ενώ οι
παραδώσεις υλικού αφορούσαν σε έναν ετήσιο ρυθμό πάνω από 85 διαφορετικών αποδεκτών
(με αίτημα). Μάλιστα η μέση ετήσια επισκεψιμότητα του ιστότοπου πλησίασε τις 50.000.
Όπως έχει αναφερθεί, αυτή η εικόνα λειτουργίας σχετίζεται με μια κατάσταση η οποία
συνιστά τη βάση αναφοράς για την πραγματοποίηση των συγκρίσεων με άλλους ομοειδής
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φορείς. Πριν όμως πραγματοποιηθούν αυτές οι συγκρίσεις, είναι απαραίτητη η κατανόηση
της αντίστοιχης εικόνας για τους ομοειδής φορείς που έχουν επιλεγεί.
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Πίνακας 5.3
Υπολογισμός δεικτών για το σύστημα του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού
Πεδίο σύγκρισης

Δείκτης σύγκρισης

Τιμή δείκτη

Τεχνογνωστική
βάση

Πλήθος απασχολούμενων

Μ. Ο = 6,11

Τεχνογνωστική
βάση

Αναθέσεις μελετών και
ερευνών

Μ. Ο = 1,11

Επεξήγηση
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2004 - 2012 (9 έτη).
Πλήθος απασχολούμενων: 2004: 6, 2005: 6, 2006: 7, 2007: 8, 2008: 8, 2009: 6, 2010: 4,
2011: 5, 2012: 5
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2004 - 2012 (9 έτη).
Μελέτες - έρευνες = 10
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2004 - 2011 (9 έτη).

Τεχνογνωστική
βάση

Επιστημονικές συνεργασίες και
εκδηλώσεις

Παραγωγικότητα

Χρησιμοποιούμενοι πόροι /
προϊόντα - υπηρεσίες

Μ. Ο = 8,37

Συνεργασίες και εκδηλώσεις = 67 (οργάνωση και συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια,
δημοσιεύσεις, παραγωγή - διάθεση έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού, αναφορές
στον τύπο)
Μ. Ο: ευρώ ανά μονάδα προϊόντος - υπηρεσίας περιόδου 2005 - 2012 (8 έτη).

Μ.Ο = 523,87

Χρηματικοί πόροι = 1.274.049 ευρώ
Πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών = 304

Παραγωγικότητα

Προϊόντα - υπηρεσίες / χρονική
αναφορά

Επίδραση

Δράσεις υποστήριξης

Μ. Ο = 2,00

Επίδραση

Πλήθος αποδεκτών προϊόντων

Μ. Ο = 85,71

Επίδραση

Επισκεψιμότητα ιστότοπου

Μ. Ο = 38

Μ. Ο =
43.750,0 - 50.000,0

Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2005 - 2012 (8 έτη).
Πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών = 304
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2004 - 2012 (9 έτη).
Πλήθος δράσεων υποστήριξης = 18
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2004 - 2010 (7 έτη).
Πλήθος διαφορετικών αποδεκτών = 600
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2005 - 2012 (8 έτη).
Πλήθος επισκέψεων = 350.000 - 400.000
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5.4.

Υπολογισμός δεικτών για τα συστήματα των ομοειδών φορέων

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 3
Η κατανόηση της εικόνας της ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποιείται μέσα από τις δημοσιευμένες
Ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης των ετών 2010, 2011 και 2012. Με βάση τα στοιχεία που
παρουσιάζονται, συμπληρώνονται κατά το δυνατόν οι δείκτες της συγκριτικής αξιολόγησης
και καταγράφονται στον Πίνακα 5.4.
Στα 3 τελευταία χρόνια που η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύει ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης και άρα
υπάρχει διαθέσιμη μια βάση αποτίμησης των δράσεων, προκύπτει ότι ο Φορέας παρήγαγε
προϊόντα και υπηρεσίες με έναν ετήσιο ρυθμό 317 μονάδων, έχοντας ένα κόστος παραγωγής
περίπου 28.000 ευρώ ανά μονάδα προϊόντος, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το κόστος
λειτουργίας. Αυτή η εκροή απαίτησε κατά μέσο όρο 889 απασχολούμενους ετησίως καθώς
και την καλλιέργεια στοχευμένων αλλά και ευρύτερων συνεργασιών οι οποίες στηρίχθηκαν,
μεταξύ άλλων, στην ανάθεση εξειδικευμένων μελετών - ερευνών με ρυθμό λίγο κάτω από τις
4 ετησίως, αλλά και σε ειδικότερες επιστημονικές εκδηλώσεις και συμβολές οι οποίες κατά
μέσο όρο διαμορφώθηκαν περίπου στις 7 καθ' έτος. Με βάση αυτό το λειτουργικό πρότυπο, η
ΕΛΣΤΑΤ λειτουργεί ως ο κομβικός φορέας του Ελληνικού συστήματος παραγωγής και
διάθεσης στατιστικών στοιχείων και σημείο αναφοράς του συνόλου της ερευνητικής,
ακαδημαϊκής, διοικητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας. Χωρίς να
καταγράφονται (στις διαθέσιμες εκθέσεις αξιολόγησης) στοιχεία για το πλήθος των
αποδεκτών των παραγόμενων προϊόντων, εκτιμάται ότι το μέγεθος είναι μεγάλο και
διακρίνεται αφενός σε όσους με επίσημο αίτημα λαμβάνουν δεδομένα και σε όσους τα
λαμβάνουν μέσω του ιστότοπου. Σημειώνεται ότι οι ετήσιες επισκέψεις στον ιστότοπο
ξεπερνούν τις 900.000.
Σημειώνεται ωστόσο ότι η ΕΛΣΤΑΤ κινείται ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια στην
υποστήριξη και ενίσχυση με μεθοδολογικά μέσα και αναλυτικές προσεγγίσεις της ελληνικής
κοινότητας παραγωγής και συστηματικής χρήσης στατιστικών στοιχείων, εκτελώντας πάνω
από 3 τέτοιες δράσεις το χρόνο, κατά μέσο όρο. Σημαντική παρέμβαση προς αυτή τη
κατεύθυνση αποτελεί η θεσμοθέτηση και η διενέργεια πλέον του Ετήσιου Συνεδρίου
Χρηστών. Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ είναι η συνεχής
βελτίωση των χρησιμοποιούμενων μεθοδολογιών, μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών με
τη Eurostat αλλά και άλλους στατιστικούς φορείς των Ευρωπαϊκών χωρών. Σημαντική επίσης
είναι η προσπάθεια πλέον επέκτασης στη λήψη - συστηματοποίηση και διάθεση κάποιων
στατιστικών στοιχείων, τα οποία μόνο αποσπασματικά προσεγγίζονταν κατά το παρελθόν.
Αυτές αφορούν σε στατιστικές των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Τέλος, αξίζει να
σημειωθεί ότι στην προσπάθεια βελτίωση του συνόλου των παραγόμενων στατιστικών
προϊόντων, έχει καλλιεργηθεί η συστηματική - θεσμική δικτύωση με φορείς της κυβέρνησης,
της δημόσιας διοίκησης και των επιχειρήσεων.
Η ανωτέρω πολύ γενική εικόνα των δράσεων και της κατεύθυνσης της ΕΛΣΤΑΤ την
τελευταία 3ετία, μετά δηλαδή την ψήφιση του Ν. 3832/2010 για τη σύσταση του Ελληνικού
Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), εντάχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, στην
κατανόηση της δομής και λειτουργίας του φορέα στα τρία γενικά πεδία αξιολόγησης:
τεχνογνωστική βάση, παραγωγικότητα και επίδραση, με σκοπό την κατάστρωση
περιγράμματος συγκρίσεων.
Έτσι, σε σύγκριση με τα δεδομένα που προέκυψαν από την ανάλυση των επιδόσεων του
Παρατηρητηρίου, μπορούν να βγουν κάποια καταρχήν ποσοτικά συμπεράσματα. Σε όλες
σχεδόν τις τιμές των δεικτών που μετρήθηκαν, η ΕΛΣΤΑΤ υπερτερεί του Παρατηρητηρίου:
πολλαπλάσιος αριθμό απασχολούμενων, περισσότερες αναθέσεις μελετών - ερευνών,
3

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
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πολλαπλάσια προϊόντα και υπηρεσίες, περισσότερες δράσεις υποστήριξης, μεγαλύτερη
επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Από την άλλη πλευρά, σημειώνονται κάπως λιγότερες
επιστημονικές συνεργασίες και εκδηλώσεις και πολύ πιο ακριβό μοναδιαίο προϊόν. Αυτά
όμως τα (ποσοτικά) συμπεράσματα δύσκολα μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλείς - ποιοτικές
συγκρίσεις ώστε να προσδιοριστούν τα σημεία όπου τα Παρατηρητήριο εμφανίζει
"συγκριτικό πλεονέκτημα" ή όπου απαιτούνται αναθεωρήσεις ώστε να βρεθεί πλησιέστερα
στην "αιχμή". Ο λόγος είναι απλός: η ΕΛΣΤΑΤ αποτελεί ένα εντελώς διαφορετικό μέγεθος
σε όλα τα επίπεδα και η οποιαδήποτε σύγκριση θα "αδικούσε" τη συστηματική δουλειά και
τα ειδικότερα προϊόντα που παράγει και διαθέτει το Παρατηρητήριο. Άλλωστε η στόχευση
των δυο φορέων είναι έτσι κι αλλιώς διαφορετική.
Ωστόσο, από την ανάλυση της ΕΛΣΤΑΤ και την προσπάθεια κάποιων ποσοτικών
συγκρίσεων με τα δεδομένα του Παρατηρητηρίου, στα τρία γενικά πεδία διερεύνησης
(τεχνογνωστική βάση, παραγωγικότητα, επίδραση), μπορούν να προκύψουν ιδέες για την
ενίσχυση των δράσεων του Παρατηρητηρίου, στην προοπτική εδραίωσης του ρόλου του.
Αυτές συνοψίζονται γενικά στις ακόλουθες:
•

Σήμερα, η σχέση του Παρατηρητηρίου με την ΕΛΣΤΑΤ είναι μονοσήμαντη, το
Παρατηρητήριο συλλέγει και αξιοποιεί τα στατιστικά προϊόντα της ΕΛΣΤΑΤ.
Επιδίωξη (βάσει και του Νόμου για το ΕΛΣΣ) θα πρέπει να είναι η αναδιαμόρφωση
αυτής της σχέσης σε αμφίδρομη, δηλαδή το Παρατηρητήριο να εκκινήσει τις
διαδικασίες ώστε η ΕΛΣΤΑΤ να δέχεται και να αξιοποιεί - διαχέει - προβάλλει
αναλόγως τα ειδικότερα προϊόντα και στατιστικές του Παρατηρητηρίου για τα
ειδικότερα φαινόμενα επιδράσεων που αναλύσει μέσα από τις δικές του αναθέσεις. Η
συγκυρία μπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκή διότι η ΕΛΣΤΑΤ εμβαθύνει σταδιακά τους
δείκτες μεταφορών και περιβάλλοντος.

•

Μέσα από την καλλιέργεια αυτής της σχέσης, ίσως στη βάση Μνημονίου
Συνεργασίας, μπορεί να υπάρξει διάχυση κάποιων μεθοδολογιών στατιστικής
επεξεργασίας από την ΕΛΣΤΑΤ προς το Παρατηρητήριο, ώστε κάποια μετρούμενα
φαινόμενα που είναι κοινά και στα δυο συστήματα, να είναι μεθοδολογικά πλήρως
τεκμηριωμένα.

•

Η ΕΛΣΤΑΤ διοργανώνει εδώ και 3 χρόνια το ετήσιο συνέδριο χρηστών. Στο πλαίσιο
της δικτύωσης και της καλλιέργειας της τεχνογνωστικής του βάση, μπορεί το
Παρατηρητήριο να λαμβάνει συστηματικά μέρος, ώστε να παρακολουθεί από κοντά
τις εξελίξεις στην ελληνική στατιστική κοινότητα.
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Πίνακας 5.4
Υπολογισμός δεικτών για την ΕΛΣΤΑΤ
Πεδίο σύγκρισης

Δείκτης σύγκρισης

Τιμή δείκτη

Επεξήγηση
2010: 966 άτομα

Τεχνογνωστική
βάση

Πλήθος απασχολούμενων

Μ. Ο = 889

2011: 866 άτομα
2012: 835 άτομα

Τεχνογνωστική
βάση

Αναθέσεις μελετών και
ερευνών

Μ. Ο = 3,67

Τεχνογνωστική
βάση

Επιστημονικές συνεργασίες και
εκδηλώσεις

Μ. Ο = 7,33

Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2010 - 2011 (3 έτη).
Μελέτες - έρευνες = 11
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2010 - 2012 (3 έτη).
Συνεργασίες και εκδηλώσεις = 22 (εκπαίδευση - επιμόρφωση, οργάνωση και συμμετοχή σε
συνέδρια - workshops - ομάδες εργασίας - μνημόνια συνεργασίας)
Μ. Ο: ευρώ ανά μονάδα προϊόντος - υπηρεσίας περιόδου 2010 - 2012 (3 έτη).

Παραγωγικότητα

Χρησιμοποιούμενοι πόροι /
προϊόντα - υπηρεσίες

Χρηματικοί πόροι = 79.272.666 ευρώ
Μ.Ο = 27.785,72

Πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών = 951
(απογραφές, προδιαγραφές, συστήματα συλλογής δεδομένων, εκδόσεις, ιστότοπος, δελτία
τύπου - ενημερωτικό υλικό κλπ)
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2010 - 2012 (3 έτη).

Παραγωγικότητα

Προϊόντα - υπηρεσίες / χρονική
αναφορά

Μ. Ο = 317

Πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών = 951
(απογραφές, προδιαγραφές, συστήματα συλλογής δεδομένων, εκδόσεις, ιστότοπος, δελτία
τύπου - ενημερωτικό υλικό κλπ)
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2010 - 2012 (3 έτη).

Επίδραση

Δράσεις υποστήριξης

Μ. Ο = 3,33

Πλήθος δράσεων υποστήριξης = 10
(εκπαίδευση, προδιαγραφές, πιστοποιήσεις, βιβλιοθήκη, επικοινωνία με τους χρήστες κλπ)

Επίδραση

Πλήθος αποδεκτών προϊόντων

-

Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2010 - 2012 (3 έτη).
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Πλήθος διαφορετικών αποδεκτών = Επίδραση

Επισκεψιμότητα ιστότοπου

Μ. Ο = 909.232,33

Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2010 - 2012 (3 έτη).
Πλήθος επισκέψεων = 2.727.697
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) - Σύστημα δεικτών TERM 4
Το σύστημα δεικτών TERM αποτελεί τμήμα του συνόλου των δεικτών μέτρησης της
κατάστασης και των τάσεων του περιβάλλοντος, τους οποίους υπολογίζει και αξιολογεί ο
ΕΟΠ στο πλαίσιο της αποστολής τους. Οι δείκτες TERM ξεκίνησαν να υπολογίζονται στα
τέλη της δεκαετίας του 1990.
Στην επιχειρούμενη γενική αξιολόγηση του συστήματος αποτιμάται το υλικό που είναι
διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΟΠ και εστιάζει ακριβώς στη συσχέτιση μεταφορών και
περιβάλλοντος. Ωστόσο, επειδή το TERM εντάσσεται οργανικά στην γενικότερη λειτουργία
του ΕΟΠ, κάποια πεδία αξιολόγησης αναφέρονται στο σύνολο των επιδόσεων του
Οργανισμού. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι δείκτες αξιολόγησης συμπληρώνονται
στον Πίνακα 5.5.
Στα δεκατρία και πλέον χρόνια που λειτουργεί το σύστημα TERM εντός του ΕΟΠ, παρήγαγε
προϊόντα και υπηρεσίες με έναν ετήσιο ρυθμό περίπου 17 μονάδων. Αυτή η εκροή
διαμορφώθηκε από 200 και πλέον εργαζόμενους, με τους 7 από αυτούς να απασχολούνται
στο τμήμα παραγωγής των δεικτών. Αυτή επίσης η εκροή βασίστηκε σε ένα εκτεταμένο
δίκτυο συνεργασιών και λήψης δεδομένων σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
θεσμικά δομημένες σε 5 γενικές κατηγορίες. Με βάση αυτό το λειτουργικό πρότυπο, ο ΕΟΠ
έχει ένα θεσμικό - συμβουλευτικό ρόλο σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τη χάραξη της
πολιτικής επί της διαχείρισης των ζητημάτων του περιβάλλοντος. Τέτοιες θεσμοθετημένες
και διαρκείς δράσεις μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 9 γενικές κατηγορίες. Μάλιστα το
πλήθος των αποδεκτών των προϊόντων και των υπηρεσιών του ΕΟΠ υπολογίζεται σε 72 και
αφορούν σε Ευρωπαϊκούς, εθνικούς και περιφερειακούς φορείς. Οι επισκέψεις δε του
ιστότοπου κυμαίνονται σε πάνω από 2,5 εκατ. το χρόνο κατά μέσο όρο.
Τα στοιχεία που συστηματοποιεί ο ΕΟΠ, όπου περιλαμβάνεται η σχέση μεταφορών και
περιβάλλοντος (TERM), αποτελούν αναλυτικές εισροές στα συστήματα λήψης αποφάσεων
και χάραξης πολιτικής σε Ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο. Αυτός μάλιστα ο ρόλος δεν είναι
συγκυριακός αλλά το αποτέλεσμα της καθορισμένης θέσης του Οργανισμού ως συνομιλητή
των θεσμικών οργάνων στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Η σχέση και το ειδικό βάρος του ΕΟΠ στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων καταδεικνύει
την, ουσιαστικά, μη συγκρησιμότητα αυτού με το Παρατηρητήριο της Εγνατίας. Δεν είναι
μόνο κάποιες ποσοτικές καταγραφές που δείχνουν τη διαφορά στην εμβέλεια (π.χ. οι δείκτες
Επίδρασης), είναι και η ποιοτική αξιολόγηση αυτών των καταγραφών οι οποίες
ανταποκρίνονται σε δυο εντελώς διαφορετικά μεγέθη.
Ωστόσο, ακριβώς αυτή η κατοχύρωση του ΕΟΠ στις δομές αποφάσεων, ως πάροχος
αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών και δεδομένων - πληροφοριών, είναι το στοιχείο που
θα πρέπει να αξιολογήσει το Παρατηρητήριο, στην προοπτική εσωτερίκευσης κάποιων
καλών πρακτικών και παραδειγμάτων. Ένα τέτοιο πεδίο αξιολόγησης μπορεί κάλλιστα να
αποτελέσει το πλαίσιο μεθοδολογιών υπολογισμού δεικτών και παραγωγής δεδομένων στα
ζητήματα επιπτώσεων μεταφορών και περιβάλλοντος. Τα εκτενή μεταδεδομένα των δεικτών
του TERM αποτελούν μια χρήσιμη βιβλιοθήκη και ένα αξιόπιστο πλαίσιο επιλογών στα
οποία μπορεί να ανατρέξει το Παρατηρητήριο της Εγνατίας, ως μια διαδικασία εμβάθυνσης
της τεχνογνωστικής του βάσης. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα, θα μπορούσε να επιδιωχθεί η
επικοινωνία και πιθανή δικτύωση του Παρατηρητηρίου με τον ΕΟΠ.

4

http://www.eea.europa.eu/el
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Πίνακας 5.5
Υπολογισμός δεικτών για τον ΕΟΠ (TERM)
Πεδίο σύγκρισης

Δείκτης σύγκρισης

Τιμή δείκτη

Τεχνογνωστική
βάση

Πλήθος απασχολούμενων

Τεχνογνωστική
βάση

Αναθέσεις μελετών και
ερευνών

-

Τεχνογνωστική
βάση

Επιστημονικές συνεργασίες και
εκδηλώσεις

5

214

Επεξήγηση
2012: 214 άτομα
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2000 - 2012 (13 έτη).
Μελέτες - έρευνες = Συνεργασίες και εκδηλώσεις = 5 (θεσμοθετημένες και διαρκείς με Ευρωπαϊκούς, εθνικούς
και περιφερειακούς φορείς και δομές)
Μ. Ο: ευρώ ανά μονάδα προϊόντος - υπηρεσίας περιόδου 2000 - 2013 (13 έτη).

Παραγωγικότητα

Χρησιμοποιούμενοι πόροι /
προϊόντα - υπηρεσίες

-

Χρηματικοί πόροι = Πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών = 224
(δείκτες, δεδομένα, εκθέσεις, εκδόσεις, κείμενα εργασίας, ιστότοπος κλπ)
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2000 - 2012 (13 έτη).

Παραγωγικότητα

Προϊόντα - υπηρεσίες / χρονική
αναφορά

Μ.Ο = 17,23

Πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών = 224
(δείκτες, δεδομένα, εκθέσεις, εκδόσεις, κείμενα εργασίας, ιστότοπος κλπ)
Πλήθος δράσεων υποστήριξης = 9

Επίδραση

Δράσεις υποστήριξης

9

Επίδραση

Πλήθος αποδεκτών προϊόντων

72

Επίδραση

Επισκεψιμότητα ιστότοπου

Μ.Ο = 2.628.999,70

(θεσμοθετημένες και διαρκείς προς Ευρωπαϊκούς, εθνικούς και περιφερειακούς φορείς και
δομές, επιχειρηματική, ακαδημαϊκή κοινότητα, ευρύ κοινό)
Πλήθος αποδεκτών = 72 (θεσμοθετημένες και διαρκείς ροές προς Ευρωπαϊκούς, εθνικούς,
περιφερειακούς φορείς)
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2007 - 2013 (11ος μήνας, περίπου 7 έτη).
Πλήθος επισκέψεων = 18.402.998
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ESPON (European Spatial Planning Observation Network) 5
Το ESPON είναι ένα πρόγραμμα ομπρέλα που έχει ως βασικό αντικείμενο τη δημιουργία
γνώσης για την υποστήριξη των πολιτικών προώθησης της εδαφικής συνοχής και της
ανάπτυξης στον Ευρωπαϊκό χώρο. Υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
ακολουθεί τις προγραμματικές περιόδους χρηματοδότησης της ΕΕ για να αναπτύξει σειρά
δράσεων (παραγωγή - σύνθεση και διάθεση χωρικής πληροφορίας) που στοχεύουν ακριβώς
στην εκπλήρωση της βασικής του επιδίωξης. Το ESPON ακολουθεί τις χρηματοδοτικές
περιόδους της ΕΕ βάσει επιχειρησιακών προγραμμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε μια από
τις περιόδους αυτές. Το πρώτο πρόγραμμα ονομάζεται ESPON 2006 και ανταποκρίνεται στην
περίοδο 2002 - 2008. Το δεύτερο ονομάζεται ESPON 2013 και το τρίτο ESPON 2020.
Ολοκληρωμένη αξιολόγηση υπάρχει διαθέσιμη για το ESPON 2006. Τα στοιχεία
αξιολόγησης αυτού του προγράμματος (όπως παρουσιάζονται στον ιστότοπο και τη σχετική
Έκθεση Αξιολόγησης) χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση των δεικτών της συγκριτικής
αξιολόγησης στον Πίνακα. 5.6.
Στη διάρκεια των ετών 2002 - 2008, το ESPON παρήγαγε προϊόντα και υπηρεσίες με έναν
ετήσιο ρυθμό περίπου 243 μονάδων έχοντας ένα κόστος παραγωγής περίπου 1.160 ευρώ ανά
μονάδα προϊόντος. Αυτή η εκροή απαίτησε κατά μέσο όρο 18 απασχολούμενους ετησίως
στην κεντρική διαχειριστική μονάδα, καθώς και την καλλιέργεια εξειδικευμένης γνώσης η
οποία στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάθεση εξειδικευμένων μελετών με ρυθμό περίπου 5
μελετών το χρόνο, αλλά και σε ειδικότερες επιστημονικές συνεργασίες - εκδηλώσεις οι
οποίες κατά μέσο όρο διαμορφώθηκαν στις 30 δράσεις περίπου το χρόνο. Με βάση αυτό το
λειτουργικό πρότυπο, το ESPON επιχειρεί την άσκηση επιρροής στους μηχανισμούς λήψης
αποφάσεων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με αντικείμενο τη χωρική διάσταση της
ανάπτυξης. Παράλληλα έχει αναδειχθεί σε σημαντικό πόλο άσκησης επιρροής στην
ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα με δεδομένη την ισχυρή του παρέμβαση σε
καινοτόμες μεθοδολογίας και πρακτικές ανάλυσης των χωρικών συνιστωσών. Τέτοιες
δράσεις υποστήριξης των φορέων λήψης αποφάσεων και της ερευνητικής κοινότητας
κινήθηκαν σε 1,43 το χρόνο κατά μέσο όρο ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι οι ετήσιες
επισκέψεις στον ιστότοπο κυμάνθηκαν σε πάνω από 86.000. Σημειώνεται ότι το σύνολο των
παραγόμενων προϊόντων είναι ελεύθερα διαθέσιμο.
Με βάσει αυτούς τους δείκτες εκροών, φαίνεται ότι το ESPON υπερτερεί έναντι των
επιδόσεων του Παρατηρητηρίου. Πρόκειται όμως για ένα φορέα με Ευρωπαϊκή εμβέλεια,
δικτύωση και αποδοχή που λειτουργεί υπό την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως
και των κυβερνήσεων των χωρών μελών. Επιπρόσθετα, παρεμβαίνει ουσιαστικά στην
παραγωγή γνώσης μέσα από την ισχυρή ερευνητική διάσταση που ενσωματώνει. Τέτοιες
αποτιμήσεις φέρνουν ήδη σε υψηλό επίπεδο τη νομιμοποίηση του ESPON στη συνείδηση
των μηχανισμών λήψης αποφάσεων και κυρίως στην επιστημονική κοινότητα.
Γενικά, παρότι τα δεδομένα εμβέλειας και παραγωγικότητας είναι πολύ διαφορετικά,
υπάρχουν αρκετά σημεία σύγκρισης και συσχέτισης μεταξύ του ESPON και του
Παρατηρητηρίου της Εγνατίας, επειδή ακριβώς διέπονται από παρόμοια φιλοσοφία. Και τα
δυο επιχειρούν να παρέμβουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συστηματοποιώντας αναλύοντας χωρικά δεδομένα και προβάλλοντας τα αποτελέσματα σε αποδέκτες - στόχους
καταρχήν αλλά και στο ευρύ κοινό γενικότερα. Αυτό το κάνουν αξιοποιώντας διαθέσιμες
στατιστικές και προβαίνοντας σε αναθέσεις συγκεκριμένων έργων - μελετών.
Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι το ESPON δεν παράγει πρωτογενή πληροφορία αλλά
αξιοποιεί τις Ευρωπαϊκές και εθνικές στατιστικές πηγές. Σε αντίθεση με το Παρατηρητήριο
της Εγνατίας το οποίο επιχειρεί σε διάφορα ειδικότερα ζητήματα επιδράσεων να παράξει τα
δικά του πρωτογενή δεδομένα. Αυτή είναι μια ποιοτική διαφορά που, στη βάση της
συγκριτικής αξιολόγησης, το Παρατηρητήριο φαίνεται να υπερτερεί.

5

http://www.espon.eu/main/
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Ωστόσο, το ESPON παράγει σημαντικό όγκο μεθοδολογιών ανάλυσης και πρακτικών
απεικόνισης των αποτελεσμάτων, γεγονός που το καθιστά μια πολύτιμη πηγή για την
παραγωγική ροή του Παρατηρητηρίου. Στην ίδια κατεύθυνση της επιστημονικότητας και
τεκμηρίωσης των χρησιμοποιούμενων πρακτικών ανάλυσης, το ESPON
κινείται
συστηματικά στο πεδίο των επιστημονικών συνεργασιών και της ανάλογης δικτύωσης,
διαδικασίες που μπορούν να αποδειχθούν πρόσφορες για το σύστημα του Παρατηρητηρίου
ώστε να εμβαθύνει περαιτέρω την τεχνογνωστική του βάση.
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Πίνακας 5.6
Υπολογισμός δεικτών για το ESPON
Πεδίο σύγκρισης

Δείκτης σύγκρισης

Τεχνογνωστική
βάση

Πλήθος απασχολούμενων

Τεχνογνωστική
βάση

Αναθέσεις μελετών και
ερευνών

Τιμή δείκτη
18
Μ. Ο = 5,14

Επεξήγηση
2013: 18 άτομα στο διαχειριστικό πυρήνα
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2002 - 2008 (7 έτη).
Μελέτες - έρευνες = 36
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2002 - 2008 (7 έτη).

Τεχνογνωστική
βάση

Επιστημονικές συνεργασίες και
εκδηλώσεις

Παραγωγικότητα

Χρησιμοποιούμενοι πόροι /
προϊόντα - υπηρεσίες

Μ. Ο = 30,28

Συνεργασίες και εκδηλώσεις = 212 (οργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες,
σεμινάρια, παραγωγή - διάθεση έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού, αναφορές
στον τύπο)
Μ. Ο: ευρώ ανά μονάδα προϊόντος - υπηρεσίας περιόδου 2002 - 2008 (7 έτη).

Μ.Ο = 1.158,11

Χρηματικοί πόροι = 13.781.537,74 ευρώ
Πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών = 1.700

Παραγωγικότητα

Προϊόντα - υπηρεσίες / χρονική
αναφορά

Επίδραση

Δράσεις υποστήριξης

Επίδραση

Πλήθος αποδεκτών προϊόντων

Επίδραση

Επισκεψιμότητα ιστότοπου

Μ. Ο = 242,86
Μ. Ο = 1,43
Μ. Ο = 86.040,8

Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2002 - 2008 (7 έτη).
Πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών = 1.700
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2002 - 2008 (7 έτη).
Πλήθος δράσεων υποστήριξης = 10
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2002 - 2008 (7 έτη).
Πλήθος αποδεκτών = Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2002 - 2008 (7 έτη).
Πλήθος επισκέψεων = 602.286
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Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) - Παρατηρητήριο 6
Το ΙΜΕΤ λειτουργεί από το 2006 διαδικτυακό Κόμβο συλλογής - επεξεργασίας και διάθεσης
δεδομένων για τις μεταφορές, τμήμα του οποίου είναι το Παρατηρητήριο. Το Παρατηρητήριο
αποσκοπεί στην παροχή συγκοινωνιακών δεδομένων στους χρήστες του Κόμβου με σκοπό να
καταστούν αυτά πολύτιμη βοήθεια για την επιστημονική κοινότητα, τους μελετητές αλλά και
τους απλούς πολίτες που αναζητούν πληροφορίες στον τομέα των μεταφορών. Για τις
περισσότερες από αυτές απαιτείται από το χρήστη αίτημα πρόσβασης. Η κατανόηση της
εικόνας του Παρατηρητηρίου πραγματοποιήθηκε μέσα από τα στοιχεία του ιστότοπου και
ύστερα από επιτόπια συνέντευξη. Με βάση αυτά, συμπληρώνονται κατά το δυνατόν οι
δείκτες της συγκριτικής αξιολόγησης και καταγράφονται στον Πίνακα. 5.7.
Το Παρατηρητήριο του ΙΜΕΤ, από την έναρξη λειτουργίας (2006) και μέχρι το 2012,
υποστήριξε την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (συλλογή - επεξεργασία και διάθεση
δεδομένων) με έναν ετήσιο ρυθμό 39 περίπου μονάδων. Αυτή η εκροή απαίτησε τη
συνεργασία επιστημόνων οι οποίοι προέρχονται από το δυναμικό του ΙΜΕΤ και ειδικότερα
από τους απασχολούμενους του Τομέα Β οι οποίοι για το 2012 ανήλθαν στους 25. Επίσης,
αυτή η εκροή απαίτησε τη καλλιέργεια εξειδικευμένης γνώσης η οποία στηρίχθηκε, μεταξύ
άλλων, στην ανάληψη εξειδικευμένων μελετών με ρυθμό 1 το χρόνο, αλλά και σε ειδικότερες
επιστημονικές συνεργασίες - εκδηλώσεις οι οποίες κατά μέσο όρο διαμορφώθηκαν στις 5
συμβολές περίπου το χρόνο. Με βάση αυτό το λειτουργικό πρότυπο, το Παρατηρητήριο του
ΙΜΕΤ έδωσε κρίσιμες εισροές στις διάφορες δράσεις του Ινστιτούτου ενώ επίσης υποστήριξε
πλήθος ερευνητικών και μελετητικών εργασιών, μετά από αίτημα χορήγησης δεδομένων.
Τέτοιες δράσεις υποστήριξης ανήλθαν σε 0,6 περίπου το χρόνο, ομαδοποιημένες ανά γενικό
αποδέκτη, ενώ το ετήσιο πλήθος των διαφορετικών αιτημάτων που ικανοποιήθηκε ανήλθε σε
10.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δεικτών αξιολόγησης, το Παρατηρητήριο του ΙΜΕΤ
φαίνεται να υπερτερεί σε σχέση με το Παρατηρητήριο της Εγνατίας, στο διαθέσιμο
προσωπικό καθώς και στα προϊόντα - υπηρεσίες, ενώ φαίνεται να υπολείπεται στα υπόλοιπα
πεδία. Ωστόσο τα μεγέθη που αποτυπώνουν τις συγκρίσεις, δεν λαμβάνουν υπόψη την
ποιοτική διάσταση αυτών των παραμέτρων - ένα στοιχείο που απορρέει από τις
ιδιαιτερότητες, τη σκοπιμότητα και τον προσανατολισμό των δυο συστημάτων υπό σύγκριση.
Το αντικείμενο του Παρατηρητηρίου του ΙΜΕΤ εστιάζει στη συλλογή - επεξεργασία και
διάθεση στοιχείων αποκλειστικά για τις μεταφορές. Οι μετρούμενοι δείκτες αφορούν σε
κρίσιμες συνιστώσες της λειτουργίας και των επιπτώσεων των μεταφορών ενώ οι
παραγόμενες πληροφορίες αποφέρουν σημαντικές κατανοήσεις για την κατάσταση και τις
τάσεις του κλάδου.
Ο τρόπος που συστηματοποιεί το Παρατηρητήριο του ΙΜΕΤ την μετρούμενη πληροφορία,
σχετίζεται κυρίως με την ανάπτυξη βάσεων (πίνακες χρονοσειρών). Τα στοιχεία
επικαιροποίησης αυτών δεν εισρέουν στο σύστημα σε τακτά διαστήματα, στο πλαίσιο
τακτικών μετρήσεων, αλλά συνήθως αποτελούν το αποτέλεσμα ερευνητικών - μελετητικών
έργων που αναλαμβάνει το Ινστιτούτο κατά καιρούς. Επίσης, μέρος της συστηματοποίησης
της παραγόμενης πληροφορίας είναι η χωρική της αποτύπωση μέσα από μια διαδραστική
πλατφόρμα εντός του ιστότοπου. Ειδικότερη χαρτογράφηση και παραγωγή σχετικού
εποπτικού υλικού δεν πραγματοποιείται.
Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων, με την έκδοση για παράδειγμα τεχνικών
εκθέσεων, δεν αποτελεί αντικείμενο του λειτουργικού του προσανατολισμού. Το σύνολο της
παραγόμενης πληροφορίας απευθύνεται κατά βάση στην υποστήριξη της γενικότερης
δραστηριότητας του ΙΜΕΤ. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των δεδομένων είναι διαθέσιμα στο ευρύ
κοινό, είτε μέσα από τον ιστότοπο, είτε απευθείας μετά από σχετικό αίτημα. Ως αποτέλεσμα,
ο βασικό αποδέκτης (πλην ΙΜΕΤ) των στοιχείων του Παρατηρητηρίου είναι η ακαδημαϊκή -

6

http://www.imet.gr/#&slider1=6
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μελετητική κοινότητα, ενώ δεν καταγράφεται δικτύωση και υποστήριξη φορέων λήψης
αποφάσεων.
Τα ανωτέρω σημεία αποτελούν κάποιες από τις βασικές διαφορές του Παρατηρητηρίου του
ΙΜΕΤ σε σχέση με την παραγωγική διάρθρωση του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας, ενώ
ταυτόχρονα συνιστούν προσδιοριστικές συνιστώσες της "φιλοσοφίας" της οργανωτικής και
παραγωγικής του ροής. Πρόκειται για ένα σύστημα με διαφορετικό προσανατολισμό σε
σχέση με αυτόν του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας όπου η συγκριτική τους αξιολόγηση,
μπορεί να αποφέρει κάποιες γενικές μόνο επισημάνσεις. Η πλέον ενδιαφέρουσα από αυτές,
που απορρέει από την εξέταση του δείκτη των Προϊόντων - υπηρεσιών, σχετίζεται με την
πληρότητα της πλατφόρμας των δεικτών μεταφορικής υποδομής και λειτουργίας, όχι κατ'
ανάγκη στο επίπεδο συσχέτισης της παραγωγικότητας των δυο συστημάτων, αλλά στο
επίπεδο τεκμηρίωσης των χρησιμοποιούμενων μεθοδολογιών. Η τεχνογνωσία και η
εξειδίκευση του ΙΜΕΤ στα ζητήματα των μεταφορών μπορεί να αποτελέσει αφορμή και
αντικείμενο συνεργασίας των δυο Παρατηρητηρίων με στόχο την εμβάθυνση της
επιστημονικότητας των αντίστοιχων χρησιμοποιούμενων μεθοδολογιών από το
Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού.
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Πίνακας 5.7
Υπολογισμός δεικτών για το Παρατηρητήριο του ΙΜΕΤ
Πεδίο σύγκρισης

Δείκτης σύγκρισης

Τεχνογνωστική
βάση

Πλήθος απασχολούμενων

Τεχνογνωστική
βάση

Αναθέσεις μελετών και
ερευνών

Τεχνογνωστική
βάση

Επιστημονικές συνεργασίες και
εκδηλώσεις

Τιμή δείκτη
25
Μ. Ο = 1

Επεξήγηση
2012: 25 άτομα (Τομέας Β)
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2006 - 2012 (7 έτη).
Μελέτες - έρευνες = 7
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2006 - 2012 (7 έτη).

Μ. Ο = 5

Συνεργασίες και εκδηλώσεις = 35 (συμμετοχή σε συνέδρια - workshops - ημερίδες ομάδες εργασίας)
Μ. Ο: ευρώ ανά μονάδα προϊόντος - υπηρεσίας περιόδου 2006 - 2012 (7 έτη).

Παραγωγικότητα

Χρησιμοποιούμενοι πόροι /
προϊόντα - υπηρεσίες

-

Χρηματικοί πόροι = Πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών = 275
(δείκτες, συστήματα συλλογής δεδομένων, ιστότοπος κλπ)
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2006 - 2012 (7 έτη).

Παραγωγικότητα

Προϊόντα - υπηρεσίες / χρονική
αναφορά

Μ. Ο = 39,28

Πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών = 275
(δείκτες, συστήματα συλλογής δεδομένων, ιστότοπος κλπ)
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2006 - 2012 (7 έτη).

Επίδραση

Δράσεις υποστήριξης

Επίδραση

Πλήθος αποδεκτών προϊόντων

Επίδραση

Επισκεψιμότητα ιστότοπου

Μ. Ο = 0,57

Μ. Ο = 10
-

Πλήθος δράσεων υποστήριξης = 4 (χορήγηση δεδομένων μετά από αίτημα ανά γενική
ομάδα αποδεκτών)
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2006 - 2012 (7 έτη).
Πλήθος διαφορετικών αιτημάτων = 70
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2006 - 2012 (7 έτη).
Πλήθος επισκέψεων = -
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Παρατηρητήριο Μεταφορών της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (South East Europe
Transport Observatory, SEETO) 7
Το Παρατηρητήριο Μεταφορών της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (South East Europe
Transport Observatory, SEETO) είναι ένας Οργανισμός μεταφορών σε επίπεδο περιφέρειας
που δημιουργήθηκε το 2004 στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας για την ανάπτυξη του
Περιφερειακού Μεταφορικού Δικτύου Πυρήνα (Core Regional Transport Network) στα
Δυτικά Βαλκάνια. Οι κυβερνήσεις που συνυπέγραψαν ήταν οι κυβερνήσεις των χωρών υπό
ένταξη ή πιθανή ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία,
ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο και Σερβία) καθώς και η επιτροπή του ΟΗΕ στο Κοσσυφοπέδιο και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το SEETO δεν αποτελεί ένα κατεξοχήν Παρατηρητήριο παρακολούθησης επιπτώσεων αλλά
κατά κύριο λόγο ένα γενικότερο μηχανισμό για την ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών
με σκοπό: την ανάπτυξη υποδομών του πολυτροπικού Δικτύου Πυρήνα που ονομάζεται
πλέον SEETO Comprehensive Network, την αναβάθμιση και ολοκλήρωση των πολιτικών
μεταφορών καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών του Δικτύου Πυρήνα, το συντονισμό ενός
κατάλληλου δικτύου συνεργασίας για την ανάπτυξη του Δικτύου Πυρήνα και την
ενσωμάτωση του Δικτύου Πυρήνα στο πλαίσιο των Διευρωπαϊκών δικτύων.
Η έννοια του Παρατηρητηρίου στην περίπτωση του SEETO εστιάζει στη συλλογή και
διαχρονική παρακολούθηση των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του Δικτύου
Πυρήνα σε μια εκτεταμένη βάση δεδομένων, με στόχο ακριβώς την εξυπηρέτηση των
εσωτερικών διαδικασιών ολοκλήρωσης των σχετικών πρωτοβουλιών. Για το λόγο αυτό, το
SEETO δεν αποβλέπει σε παρέμβαση διαμόρφωσης προτύπων, προδιαγραφών και ανάλυσης
επιπτώσεων με στόχο αποδεκτών "τρίτους" αλλά έχει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο στην
υποστήριξη των έργων μεταφορών που προωθεί. Σε αυτή την κατεύθυνση αποδέκτες των
προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει αποτελούν ουσιαστικά οι φορείς σχεδιασμού, λήψης
αποφάσεων και χρηματοδότησης για την περιοχή δραστηριοποίησης. Παρόλα αυτά, η
διάθεση μεγάλου μέρους των εκθέσεων από τον ιστότοπο αποτελεί συμβολή στη γενικότερη
δραστηριοποίηση φορέων (δημοσίων, ιδιωτικών, ακαδημαϊκών - ερευνητικών) σε αυτούς
τους τομείς.
Πυρήνας του συστήματος συλλογής και επεξεργασίας της πληροφορίας είναι ένα πλαίσιο 14
δεικτών που περιλαμβάνει τη διάγνωση της κατάστασης και την καταγραφή των τεχνικών
χαρακτηριστικών των μεταφορικών υποδομών της περιοχής (οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο,
αεροπορικές μεταφορές, συνδέσεις, οδική ασφάλεια, κωδικοποιήσεις κλπ). Τα εν λόγω
δεδομένα συστηματοποιούνται σε πλατφόρμα WEB-GIS η οποία είναι προσβάσιμη και στο
ευρύ κοινό. Η εν λόγω πλατφόρμα (SEETIS) εμφανίζει σημαντικό βαθμό καινοτομίας διότι
δεν αποτελεί ένα εργαλείο απλής κοινοποίησης - ενημέρωσης και προβολής αλλά ουσιαστικό
στοιχείο της επικαιροποίησης της βάσης δεδομένων αφού απευθύνεται κυρίως στα
συμβεβλημένα μέλη (5 βαθμοί δικαιωμάτων πρόσβασης) τα οποία και προβαίνουν στην
ενημέρωσή της σε "πραγματικό χρόνο". Με αυτά τα χαρακτηριστικά το SEETIS ξεκίνησε να
λειτουργεί μόλις το 2012.
Τα δεδομένα συστηματοποίησης της πληροφορίας των μεταφορικών υποδομών της περιοχής,
ενισχύουν τις δράσεις του Οργανισμού στο επίπεδο διάγνωσης της κατάστασης,
διαμόρφωσης των προτεραιοτήτων και ανάληψης συγκεκριμένων δράσεων. Με βάση αυτήν
την παραγωγική ροή, το SEETO την περίοδο 2005 - 2012 προέβη σε παραγωγή μελετών για
την υλοποίηση έργων με έναν ρυθμό 5,5 το έτος ενώ επίσης έλαβε μέρος σε ημερίδες,
συναντήσεις και συνέδρια με έναν ρυθμό περίπου 1 συμμετοχή το έτος ακριβώς για την
υποστήριξη της σκοπιμότητας των έργων αυτών αλλά και την τεχνογνωστική ενίσχυση των
ίδιων πόρων. Ακριβώς για την υποστήριξη των θέσεων και της προοπτικής υλοποίησης των
έργων εξέδωσε προϊόντα και υπηρεσίες με ένα ετήσιο ρυθμό 13 μονάδων τα οποία
περιλαμβάνουν εκθέσεις, χαρτογραφικό υλικό και την υλοποίηση μιας διαδικτυακής
7

http://www.seetoint.org/
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εφαρμογής GIS συστηματοποίησης των δεδομένων μεταφορών της περιοχής ενδιαφέροντος.
Το αποτέλεσμα συνοψίζεται στις δράσεις υποστήριξης και στο πλήθος των αποδεκτών αυτών
των προϊόντων οι οποίοι είναι γενικά εστιασμένοι και αφορούν σε φορείς λήψης αποφάσεων
(κυβερνήσεις), άλλους φορείς σχεδιασμού Ευρωπαϊκού και περιφερειακού επιπέδου, φορείς
χρηματοδότησης, ινστιτούτα κλπ. Τέτοιου είδους αποδέκτες υπολογίστηκαν σε περίπου 11 το
χρόνο κατά μέσο όρο με έναν ετήσιο ρυθμό δράσεων υποστήριξης περίπου 0,75.
Το SEETO, ως παρατηρητήριο αποτελεί μια οντότητα πολύ διαφορετική από αυτό της
Εγνατίας Οδού, τόσο ως στόχευση και αντικείμενο όσο και ως σύστημα λειτουργίας, διότι η
συστηματοποίηση των δεδομένων μεταφορών σχετίζονται αποκλειστικά σχεδόν με την
υλοποίηση του στόχου της τεκμηρίωσης και εκτέλεσης έργων μεταφορικής υποδομής στην
περιοχή ενδιαφέροντος. Για το λόγο αυτό, οι δείκτες μέτρησης και παρακολούθησης
αποτελούν ουσιαστική αλλά εσωτερική διαδικασία. Η προβολή και διάθεση αυτών των
στοιχείων δεν συνιστά προτεραιότητα. Δευτερευόντως μόνο, στοιχεία δεικτών (όπως
παρουσιάζονται στη πλατφόρμα SEETIS) καθώς και το υλικό εκθέσεων - κειμένων μπορούν
να θεωρηθούν συμβολή στην ενίσχυση άλλων δραστηριοτήτων και εργασιών, με δεδομένο
ότι αυτά είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο (ακαδημαϊκή - ερευνητική - μελετητική
δραστηριοποίηση κλπ).
Ακριβώς αυτό το υλικό μπορεί να θεωρηθεί μια εν δυνάμει χρήσιμη δεξαμενή πληροφοριών
και προσεγγίσεων για το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού, όχι κατ'ανάγκη για την
ενίσχυση της τεχνογνωσίας ή των ακολουθούμενων μεθοδολογιών υπολογισμού δεικτών,
αλλά ως μια βιβλιοθήκη αναδρομής σε στοιχεία περιγραφής της μεταφορικής υποδομής.
Αυτή η προοπτική αποκτά ιδιαίτερη αξία με βάση την κατεύθυνση πλέον του
Παρατηρητηρίου στην εκτίμηση των επιδράσεων της οδού στην διασυνοριακή ζώνη της
χώρας, μια περιοχή όπου δραστηριοποιείται το SEETO. Σε αυτή τη λογική, το
Παρατηρητήριο μπορεί να διερευνήσεις τις προϋποθέσεις δικτύωσης με το SEETO για την
πρόσβαση σε δεδομένα ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. διασταυρώσεις στοιχείων φόρτων στα
συνοριακά περάσματα, χρονοαποστάσεις στη βαλκανική ενδοχώρα κλπ).
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Πίνακας 5.8
Υπολογισμός δεικτών για το SEETO
Πεδίο σύγκρισης

Δείκτης σύγκρισης

Τιμή δείκτη

Τεχνογνωστική
βάση

Πλήθος απασχολούμενων

Τεχνογνωστική
βάση

Αναθέσεις μελετών και
ερευνών

Μ. Ο = 5,50

Τεχνογνωστική
βάση

Επιστημονικές συνεργασίες και
εκδηλώσεις

Μ. Ο = 1,12

41

Επεξήγηση
2012: 41 άτομα σε ομάδες εργασίας, εθνικοί συντονιστές και γραμματεία
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2005 - 2012 (8 έτη).
Μελέτες - έρευνες = 44
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2005 - 2012 (8 έτη).
Συνεργασίες και εκδηλώσεις = 9 (συμμετοχή σε συνέδρια - ημερίδες - ομάδες εργασίας)
Μ. Ο: ευρώ ανά μονάδα προϊόντος - υπηρεσίας περιόδου 2005 - 2012 (8 έτη).

Παραγωγικότητα

Χρησιμοποιούμενοι πόροι /
προϊόντα - υπηρεσίες

Παραγωγικότητα

Προϊόντα - υπηρεσίες / χρονική
αναφορά

Επίδραση

Δράσεις υποστήριξης

-

Χρηματικοί πόροι = Πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών = 104 (δείκτες, εκθέσεις, χάρτες, συστήματα συλλογής
δεδομένων, ιστότοπος κλπ)
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2005 - 2012 (8 έτη).

Μ. Ο = 13

Πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών = 104 (δείκτες, εκθέσεις, χάρτες, συστήματα συλλογής
δεδομένων, ιστότοπος κλπ)
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2005 - 2012 (8 έτη).

Μ. Ο = 0,75

Πλήθος δράσεων υποστήριξης = 6 (φορείς ευρωπαϊκού και περιφερειακού επιπέδου,
χρηματοδοτικοί φορείς, ινστιτούτα κλπ)
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2005 - 2012 (8 έτη).

Επίδραση

Πλήθος αποδεκτών προϊόντων

Επίδραση

Επισκεψιμότητα ιστότοπου

Μ. Ο = 10,87

-

Φορείς ευρωπαϊκού και περιφερειακού επιπέδου, χρηματοδοτικοί φορείς, ινστιτούτα κλπ =
87
Μ. Ο: Ετήσιος μέσος όρος περιόδου 2005 - 2012 (8 έτη).
Πλήθος επισκέψεων = -
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5.5.

Άλλα δημοφιλή συστήματα παρακολούθησης

Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική (ΠΑΕΠ) ΑΕ
Η ΠΑΕΠ ΑΕ (Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική ΑΕ) ιδρύθηκε το
2002 ως θυγατρική εταιρεία του ΟΑΕΔ με στόχο την κάλυψη ενός ευρύτατου φάσματος
δράσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται ερευνητικό και μελετητικό έργο για την αγορά
εργασίας, ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος, παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών
και διεθνών εξελίξεων και προοπτικών στους τομείς της αγοράς εργασίας, εξέλιξη των
επαγγελμάτων και διάγνωση των αναγκών της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής
κατάρτισης. Το 2011 η ΠΑΕΠ ΑΕ καταργήθηκε ενώ το δυναμικό και το αντικείμενό της μαζί
με τα αντίστοιχα της ΕΚ ΑΕ (Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ) συγχωνεύτηκαν στο Εθνικό
Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου (http://www.eiead.gr).
Αποστολή του ΕΙΕΑΔ. είναι η παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης προς το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με τις πολιτικές, τις οποίες σχεδιάζει και
εφαρμόζει, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το εποπτεύον Υπουργείο, και η
στήριξη των δράσεων και των πολιτικών του Υπουργείου με εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές
που αναπτύσσονται, συγκροτούνται και είναι διαθέσιμα από το ΕΙΕΑΔ, παρέχοντας κάθε
δυνατή υποστήριξη στα εξειδικευμένα θέματα στα οποία καλείται να συμβάλει, σε εθνικό,
περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο. Μέσω του ιστότοπου του ΕΙΕΑΔ υπάρχει πλέον
πρόσβαση στα δεδομένα και στο έργο του ΠΑΕΠ.
Το έργο του ΠΑΕΠ 2002 – 2011 δομήθηκε βάσει τριών επιχειρησιακών σχεδίων στα
θεματικά πεδία: Μελέτες και Έρευνες για θέματα της αγοράς εργασίας, Ανάπτυξη
πληροφοριακών συστημάτων – στατιστική τεκμηρίωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση
πολιτικών απασχόλησης, επιστημονική στήριξη των φορέων σχεδιασμού και άσκησης
πολιτικής για την αγορά εργασίας. Βασικές εκροές του ΠΑΕΠ είναι: 10 οριζόντιες μελέτες
για την αγορά εργασίας, 49 μελέτες για την αγορά εργασίας σε επίπεδο Νομού, 6 επετηρίδες
για την αγορά εργασίας σε επίπεδο χώρας, 4 επετηρίδες για την αγορά εργασίας σε επίπεδο
Περιφερειών και Νομών, 17 κείμενα εργασίας, 8 εκθέσεις πολιτικών καθώς και συμμετοχή
σε συνέδρια.
Μέσα από τον ιστότοπο του ΕΙΕΑΔ υπάρχει πλήρης πρόσβαση στο υλικό και στα προϊόντα
του ΠΑΕΠ καθώς και σε όλο το υλικό του νέου φορέα (ΕΙΕΑΔ). Αυτό περιλαμβάνει
δεδομένα για την αγορά εργασίας, μελέτες και σχετικές στατιστικές απασχόλησης και
ανεργίας. Πρόκειται για ένα σύστημα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών με σημαντική
δραστηριοποίηση αφού επεξεργάζεται δεδομένα τόσο του ΟΑΕΔ όσο και της ΕΛΣΤΑΤ ενώ
παράλληλα συντάσσει δικές του έρευνες και μελέτες.
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 8 (ΟΚΕ)
Το Παρατηρητήριο πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη δημιουργήθηκε στις αρχές του 2006
στο πλαίσιο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) και αποτελεί έκφραση της
βούλησης όλων των κοινωνικών δυνάμεων της χώρας για αποφασιστική συμμετοχή τους στη
μεταρρυθμιστική διαδικασία. Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου αφορά σε μια διαδικασία
παρακολούθησης με στόχο: α) την παρακολούθηση και η αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών
που επιδιώκουν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, της
ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού και της απασχόλησης, β) την επεξεργασία νέων ιδεών
για την αειφόρο ανάπτυξη, την απασχόληση και την αγορά εργασίας και γ) την επιστημονική
τεκμηρίωση των κοινών θέσεων των κοινωνικών εταίρων.
8

http://www.okeobservatory.gr/
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Το έργο και οι δράσεις του Παρατηρητηρίου συντονίζονται από επιστημονική ομάδα η οποία
προσδιορίζει προδιαγραφές και κατευθύνσεις, αξιολογεί και καθορίζει τους κύριους τομείς
παρέμβασης, μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των επισημάνσεων που εκφράζουν την
κοινωνική συναίνεση ως αποτέλεσμα του κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος αποτελεί κρίσιμο
παράγοντα για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης.
Το σύνολο του έργου του Παρατηρητηρίου εγκρίνεται από την ολομέλεια της ΟΚΕ, μετά
από τη σύμφωνη γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής. Κεντρική κατεύθυνση
δραστηριοποίησης είναι η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων που σημειώνονται
στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ειδικότερα το έργο επικεντρώνεται: α) στην
παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και των επιπτώσεων που έχουν οι
μεταρρυθμίσεις στην ανταγωνιστικότητα, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην απασχόληση, στην
κοινωνική συνοχή και το περιβάλλον, β) στον εντοπισμό καθυστερήσεων και ελλείψεων και
διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων, γ) στη σύνταξη των σχετικών περιοδικών εκθέσεων
για τις εξελίξεις που καταγράφονται στους δείκτες παρακολούθησης της πορείας προς τη
βιώσιμη ανάπτυξη.
Πυρήνας του συστήματος παρακολούθησης είναι ένα πλαίσιο 9 δεικτών που εστιάζουν σε
ζητήματα μακρο-οικονομίας, κοινωνικής συνοχής, αγοράς εργασίας και περιβάλλοντος.
Βασικές εκροές στην περίοδο έντονης δραστηριοποίησης (2006 - 2010) αποτελούν: 9
χρονοσειρές δεδομένων - αποτελεσμάτων δεικτών, 15 γνωμοδοτήσεις, 6 ενημερωτικά δελτία
και 2 ημερίδες. Πηγές των στοιχείων αποτελούν εθνικοί και διεθνείς φορείς (ΕΛΣΤΑΤ,
Eurostat, Υπουργεία, Ινστιτούτα κλπ). Όλα τα στοιχεία εκροών είναι προσβάσιμα από τον
ιστότοπο. Σημειώνεται ωστόσο ότι το Παρατηρητήριο δεν εμφανίζει σημαντική εκροή την
τελευταία 3ετία. Τα αποτελέσματα της δράσης του Παρατηρητηρίου αξιοποιούνται από την
ΟΚΕ στην υποστήριξη των θέσεών της και του γνωμοδοτικού ρόλου της ως θεσμός του
κράτους.

5.6.

Συνθετικά ευρήματα και πρότυπα σύγκρισης

Όπως έχει τεθεί στην ακολουθούμενη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης, τα πρότυπα
σύγκρισης αφορούν στην εύρεση της κατεύθυνσης (στόχους) που πρέπει να κινηθεί το
Παρατηρητήριο ώστε να βρίσκεται στην αιχμή αναφορικά με τα ζητήματα τεχνογνωσίας,
παραγωγικότητας και επίδρασης. Η εύρεση αυτών των στόχων επιχειρήθηκε να προσεγγιστεί
μέσα από την αξιολόγηση ομοειδών φορέων οι οποίοι όμως είναι "γνωστοί" στους ειδικούς
αποδέκτες των προϊόντων του Παρατηρητηρίου και συνεπώς αποτελούν εν δυνάμει
"ανταγωνιστές" ή τουλάχιστον συγκρίσιμες μονάδες στη συνείδηση των χρηστών.
Ωστόσο, οι φορείς που τελικά ανευρέθησαν, παρότι έχουν τις συνιστώσες ώστε να
χαρακτηριστούν ομοειδείς, αποτελούν στην ουσία πολύ διαφορετικά μεγέθη σε σχέση με το
Παρατηρητήριο της Εγνατίας, όχι μόνο από ποσοτική άποψη αλλά και από την άποψη της
λειτουργικής - παραγωγικής τους οργάνωσης και στόχευσης. Για το λόγο αυτό, το
αποτέλεσμα των συγκρίσεων, που καταγράφεται συνοπτικά στον Πίνακα 5.8, μπορεί μόνο
κατά περίπτωση και με πολύ αδρό τρόπο, να αποφέρει κάποια ποσοτικά συμπεράσματα τα
οποία θα θέτουν τιμές - στόχους για το Παρατηρητήριο.
Έτσι η βασική κατεύθυνση της συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο
ποιοτική με δεδομένο ότι τα ποσοτικά συμπεράσματα "κρύβουν" συνήθως τους παράγοντες
όπου κάποιοι από τους φορείς που αξιολογήθηκαν, έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα ή
εμφανίζουν μια σχετική εξειδίκευση η οποία μπορεί να φανεί χρήσιμη για το Παρατηρητήριο.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι:
•

Η ΕΛΣΤΑΤ, ως ο πυρήνας του Εθνικούς Στατιστικού Συστήματος, αναπτύσσει
προφανώς πρωτογενή δεδομένα, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται ότι επιδιώκει την
ενίσχυσης της στατιστικής κοινότητας της χώρας αλλά και τη διεύρυνση των
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μεγεθών που μετράει σε πεδία που μπορεί το Παρατηρητήριο να προσφέρει το προϊόν
του. Αυτή η κατάσταση φαίνεται να δημιουργεί ευκαιρία δικτύωσης για το
Παρατηρητήριο, εμβαθύνοντας τη σχέση του με την ΕΛΣΤΑΤ σε θεσμική βάση
ώστε, μεταξύ άλλων, να αναχθεί σε πάροχο δεδομένων και όχι μόνο σε δέκτη.
•

Ο ΕΟΠ μέσω του συστήματος TERM, αναλύει τις επιπτώσεις των μεταφορών στο
περιβάλλον, με δείκτες οι οποίοι φαίνεται να προσαρμόζονται στο χρόνο ώστε να
ανταποκρίνονται κάθε φορά στην ειδικότερη συζήτηση. Το Παρατηρητήριο θα
πρέπει ενδεχομένως να υιοθετήσει μεθοδολογίες και προσεγγίσεις υπολογισμού και
ανάλυσης δεικτών του TERM, ώστε αφενός να ακολουθεί τις ευρύτερες τάσεις και
αφετέρου να εμπλουτίσει την τεχνογνωστική του βάση. Και σε αυτή την περίπτωση η
δικτύωση του Παρατηρητηρίου με τον ΕΟΠ μπορεί να εξεταστεί ως βασική επιλογή.

•

Ανάλογη παρέμβαση για την εμβάθυνση των μεθοδολογιών αποτίμησης των χωρικών
επιδράσεων μπορεί να ακολουθηθεί και στην περίπτωση του ESPON. Το ESPON σε
σχέση με το Παρατηρητήριο, μπορεί να θεωρηθεί ως ο πλέον συγκρίσιμος φορέας
διότι ακολουθούν παρόμοια λειτουργική και παραγωγική φιλοσοφία. Χωρίς να
παράγει πρωτογενή δεδομένα, χαρακτηρίζεται για την σημαντική επιστημονική του
νομιμοποίηση. Ακριβώς αυτή την ουσιαστική αποδοχή που έχει το ESPON στην
ερευνητική κοινότητα μπορεί να αξιοποιήσει το Παρατηρητήριο, επιδιώκοντας τη
σύνδεσή του με μια μορφή συστηματικής επικοινωνίας και συνεργασίας. Δεν είναι
μόνο οι μεθοδολογίες υπολογισμού και παρουσίασης που εφαρμόζει οι οποίες
φαίνεται να έχουν σημαντικό βαθμό καινοτομίας, είναι και η διάσταση της
παρέμβασης στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων αναφορικά με επιλογές
πολιτικής.

•

Από την άλλη πλευρά, το Παρατηρητήριο του ΙΜΕΤ, ένα σαφώς μικρότερο σύστημα
σε σχέση με το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού, εμφανίζει μια σχετική
εξειδίκευση στα ζητήματα παρακολούθησης της κατάστασης και λειτουργίας των
μεταφορών. Αυτή η εξειδίκευση δεν αφορά μόνο μεθοδολογίες μέτρησης ή
εκτίμησης των σχετικών δεικτών αλλά επεκτείνεται μάλλον και στη συγκρότηση
βάσεων δεδομένων με ειδική αξία διότι προέρχονται από ίδιες μετρήσεις. Αυτά τα
χαρακτηριστικά εξειδίκευσης μπορούν να αξιολογηθούν από το Παρατηρητήριο
ώστε να επιδιωχθεί κάποια μορφή συνεργασίας.

•

Το SEETO ως παρατηρητήριο αφορά σε διαδικασίες συστηματοποίησης δεδομένων
μεταφορικής υποδομής και λειτουργίας με στόχο την τεκμηρίωση σχετικών έργων
στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Αποτελεί μια εσωτερική διαδικασία του
Οργανισμού χωρίς να επιχειρεί παρέμβαση σε ευρύτερες αναπτυξιακές διαδικασίες.
Η μεγάλη του εστίαση και εξειδίκευση μπορεί να αξιολογηθεί από το Παρατηρητήριο
της Εγνατίας Οδού στην προοπτική της συνεργασίας για την πρόσβαση σε δεδομένα
περιγραφής της μεταφορικής υποδομής της διασυνοριακής ζώνης της χώρας.

•

Τέλος, το Παρατηρητήριο Απασχόλησης καθώς και το Παρατηρητήριο Πολιτικών
Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσα από την εστίασή τους σε ειδικότερα ζητήματα αγοράς
εργασίας, οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, αποτελούν χρήσιμες αναφορές
διάγνωσης της κατάστασης και των τάσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
γεγονός που μπορεί να αξιολογηθεί από το Παρατηρητήριο στο βαθμό που δεδομένα
και αποτιμήσεις μπορούν να εμπλουτίσουν τις δικές του προσεγγίσεις επιδράσεων
κοινωνικο-οικονομικού χαρακτήρα.

Συνολικά, το Παρατηρητήριο πρέπει να θέσει ως πρότυπο σύγκρισης τα πλεονεκτήματα που
οι ομοειδείς φορείς φαίνεται να έχουν και να κινηθεί προς την κατεύθυνση ενσωμάτωσης και
αξιοποίησης της εμπειρίας και τεχνογνωσίας τους αλλά και των δεδομένων που
συστηματοποιούν και τα οποία συνιστούν πολύτιμη δεξαμενή πληροφορίας.
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Πίνακας 5.9
Συνοπτικά αποτελέσματα δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης
Πεδίο
σύγκρισης

Δείκτης
σύγκρισης

Παρατηρητήριο

ΕΛΣΤΑΤ

ΕΟΠ
(TERM)

ESPON

ΙΜΕΤ SEETO

Τεχνογνωστική
βάση

Πλήθος
απασχολούμενων

6,11

918,5

214

18

25

41

Τεχνογνωστική
βάση

Αναθέσεις μελετών
και ερευνών

1,11

3,67

-

5,14

1

5,50

Τεχνογνωστική
βάση

Επιστημονικές
συνεργασίες και
εκδηλώσεις

8,37

7,33

5

30,28

5

1,12

Χρησιμοποιούμενοι
Παραγωγικότητα πόροι / Προϊόντα υπηρεσίες

523,87

28.878,93

-

1.158,11

-

-

Προϊόντα Παραγωγικότητα υπηρεσίες / χρονική
αναφορά

38

317

17,23

242,86

39,28

13

Επίδραση

Δράσεις
υποστήριξης

2,00

3,33

9

1,43

0,57

0,75

Επίδραση

Πλήθος αποδεκτών
προϊόντων

85,71

-

72

-

10

10,87

Επίδραση

Επισκεψιμότητα
ιστότοπου

-

-

5.7.

43.750,0 50.000,0

909.232,33 2.628.999,70 86.040,8

Συμπεράσματα

Με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) επιχειρήθηκε η διάγνωση
των σημείων - στόχων προς τα οποία πρέπει να κινηθεί το Παρατηρητήριο ώστε να
ανταποκρίνεται με συνεχή και επίκαιρο τρόπο στο ρόλο του ως μηχανισμός αποτίμησης των
επιδράσεων του συστήματος Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες στις χωρικές ζώνες διέλευσης
αλλά και ευρύτερα.
Για την προσέγγιση αυτής της επιδίωξης ακολουθήθηκε μεθοδολογική αντιμετώπιση η οποία
στηρίχθηκε στην εύρεση και αξιολόγηση μηχανισμών παρακολούθησης (άλλων
Παρατηρητηρίων δηλαδή) οι οποίοι πληρούν δύο καταρχήν προϋποθέσεις: α) δημοφιλία ως
προς τη χρήση τους από φορείς που παρεμβαίνουν στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης
αποφάσεων και β) σχετικότητα - συνάφεια ως προς τα φαινόμενα που εξετάζει και αναλύει το
Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού. Η δημοφιλία προέκυψε από την έρευνα εξωτερικού
ερωτηματολογίου ενώ η σχετικότητα προέκυψε από την ειδικότερη διερεύνηση αυτών που
προέκυψαν βάσει δημοφιλίας.
Στη συνέχεια, τέθηκαν τα πεδία σύγκρισης (τεχνογνωστική βάση, παραγωγικότητα και
επίδραση) καθώς και οι δείκτες σύγκρισης ανά πεδίο (πλήθος απασχολούμενων, αναθέσεις
μελετών - ερευνών, επιστημονικές συνεργασίες - εκδηλώσεις για το πεδίο τεχνογνωστικής
βάσης, χρησιμοποιούμενοι πόροι / προϊόντα - υπηρεσίες, προϊόντα - υπηρεσίες / χρονική
αναφορά για το πεδίο της παραγωγικότητας, δράσεις υποστήριξης, πλήθος αποδεκτών
προϊόντων, επισκεψιμότητα ιστότοπου για το πεδίο της επίδρασης). Οι δείκτες
συστηματοποιήθηκαν ως προς το περιεχόμενό τους και τις μονάδες μέτρησης.
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Στη βάση πλέον αυτής της πλατφόρμας συγκριτικής αξιολόγησης, υπολογίστηκαν οι δείκτες
για το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού ώστε να προκύψει το σημείο αναφοράς των
συγκρίσεων καθώς και οι δείκτες για τους υπόλοιπους ομοειδής φορείς ώστε να προκύψουν
τα ποσοτικά μεγέθη τα οποία και θα οδηγήσουν στην προσέγγιση του βασικού στόχου της
όλης διαδικασίας. Αυτό το καταληκτικό στοιχείο της διαδικασίας αφορά στη διαπίστωση των
προτύπων σύγκρισης και σχετίζεται ειδικότερα με διαπιστώσεις και πιθανές προτάσεις για
την εκπλήρωση των στόχων συνεχούς βελτίωσης και εδραίωσης του Παρατηρητηρίου μέσα
από τις διεργασίες ενίσχυσης της τεχνογνωστικής του βάσης, της παραγωγικής του
λειτουργίας και της επίδρασής του σε φορείς που εμπλέκονται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό
και στη λήψη αποφάσεων.
Το συνολικό - συνθετικό συμπέρασμα της διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης μπορεί να
αποτιμηθεί λαμβάνοντας υπόψη: α) την καταλληλότητα της ακολουθούμενης μεθοδολογίας
και β) τις διαπιστώσεις που προέκυψαν απόρροια της συγκριτικής αξιολόγησης του
Παρατηρητηρίου με άλλους ομοειδής φορείς.
Αναφορικά με την καταλληλότητα της μεθοδολογίας, θεωρείται ότι αυτή αντιμετώπισε
ικανοποιητικά το σύνολο των πεδίων στόχευσης με δεδομένο ότι μπόρεσε να αποφέρει
ποσοτικά και ποιοτικά συμπεράσματα για κάθε ένα από αυτά. Επίσης, οι δείκτες έκφρασης
αυτών των πεδίων μπόρεσαν να υπολογιστούν για το σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων με
δεδομένο ότι τα στοιχεία για τον υπολογισμό τους ήταν εφικτό να ανευρευθούν και να
συστηματοποιηθούν σχετικά εύκολα. Επιπρόσθετα η όλη ροή της διαδικασίας μπόρεσε να
αποτυπωθεί και να περιγραφεί με απλό και κατανοητό τρόπο ώστε να αναπαραχθεί στο
μέλλον, όταν ανάλογα ερωτήματα τεθούν προς διερεύνηση. Δεν πρέπει ωστόσο να
παραγνωρίζεται ότι η μεθοδολογία που επιλέχθηκε αφορά μια συγκεκριμένη θεώρηση του
τρόπου και του βαθμού συγκριτικής αξιολόγησης στη βάση κυρίως της γενικής κατεύθυνσης
κατανόησης της λειτουργίας και απόδοσης του Παρατηρητηρίου και των ομοειδών φορέων.
Αυτό, δεν αποκλείει την κατά περίπτωση ανάπτυξη άλλων μεθοδολογιών αξιολόγησης
περισσότερο εστιασμένων σε ειδικότερα θέματα, όπως για παράδειγμα του τρόπου που
επιλύονται συγκεκριμένοι (παρόμοιοι) δείκτες ή του τρόπου που ο ιστότοπος (βασικός
μηχανισμός διάχυσης) δομείται, λειτουργεί και επηρεάζει.
Αναφορικά με τις διαπιστώσεις που προέκυψαν, πρέπει καταρχήν να σημειωθεί ότι αυτές
κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της ποιοτικής ανάγνωσης των ποσοτικών δεδομένων ώστε
να περιγράψουν τα σημεία - στόχους προς τα οποία θα πρέπει να κινηθεί το Παρατηρητήριο
στη διαδικασία βελτίωσης και περαιτέρω εδραίωσης του ρόλου του. Άμεσες ποσοτικές
συγκρίσεις δεν εισήχθησαν στη διαδικασία της αξιολόγησης με δεδομένο ότι οι φορείς που
αξιολογήθηκαν συγκριτικά, παρότι έχουν το χαρακτήρα του ομοειδούς, δεν αποτελούν
ταυτόσημα μεγέθη σε σχέση με το Παρατηρητήριο. Ωστόσο μέσα από τη διαδικασία της
ποιοτικής αποτίμησης των συγκρίσεων, παρήχθησαν χρήσιμες διαπιστώσεις, ικανές να
τροφοδοτήσουν την πιθανή αναπροσαρμογή της στρατηγικής του Παρατηρητηρίου με
συγκεκριμένες δράσεις. Τέτοιες διαπιστώσεις ομαδοποιούνται γενικά: α) στην ανάγκη
ισχυρότερης και θεσμικής δικτύωσης με φορείς παραγωγής δεδομένων και μεθοδολογιών ως
διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της τεχνογνωστικής του βάσης, β) στην ανάγκη
εξωτερίκευσης και διάχυσης σε θεσμική βάση, των αποκλειστικών προϊόντων και των
πρωτογενών στοιχείων που αναπτύσσει προς φορείς συστηματοποίησης δεδομένων ως
διαδικασία ενίσχυσης του ρόλου του, γ) στην ανάγκη συστηματικής συμμετοχής σε
διαδικασίες και περιοδικές δράσεις της στατιστικής κοινότητας της χώρας ως ενέργειες που
εμβαθύνουν την επιστημονική του εξέλιξη και νομιμοποίηση και δ) στην ανάγκη διεύρυνσης
της "δεξαμενής" άντλησης δεδομένων και μεθοδολογιών στο πλαίσιο συνεργασιών με
ομοειδής φορείς ειδικού ενδιαφέροντος.
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6. Ανάλυση SWOT και συνθετική αξιολόγηση
6.1.

Ανάλυση SWOT

Η διάγνωση SWOT περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την περιγραφή αφενός των εσωτερικών
χαρακτηριστικών, θετικών ή αρνητικών (εσωτερικοί παράγοντες: δυνάμεις και αδυναμίες) και
αφετέρου των εξωτερικών επιδράσεων, θετικών ή αρνητικών (εξωτερικοί παράγοντες:
ευκαιρίες και απειλές), που επηρεάζουν τη δυναμική και τις προοπτικές ενός σχετικά
συνεκτικού συστήματος όπως είναι το παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού. Η όλη διαδικασία
της διάγνωσης SWOT έχει στόχο το σχηματισμό ενός πλαισίου προοπτικών που θα
αποτελέσει τη βασική εισροή για τη διατύπωση των εναλλακτικών σχεδίων δράσης. Με τον
τρόπο αυτό οι μελλοντικές ενέργειες θα στηρίζονται στις πραγματικές δυνατότητες και
ευκαιρίες, ώστε να ξεπεραστούν οι αδυναμίες και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που
διαπιστώθηκαν από την ανάλυση.
Με την ανάλυση SWOT επιχειρείται η συνθετική ανασκόπηση των στοιχείων αξιολόγησης
που ελήφθησαν από την εμπειρική έρευνα η οποία εστίασε σε διαδικασίες εσωτερικής και
εξωτερικής αξιολόγησης βάσει ερωτηματολογίων, σε δηλώσεις συζήτησης τύπου Delphi, σε
τοποθετήσεις επί των κρίσιμων ζητημάτων εμπειρογνωμόνων βάσει διαδικασίας focus group
και στα συμπεράσματα συγκριτικής αξιολόγησης με άλλους ομοειδής φορείς. Στην ανάλυση
SWOT εξετάζονται τα δυνατά στοιχεία - πλεονεκτήματα του Παρατηρητηρίου, οι αδυναμίες
- προβλήματα που εντοπίζονται, οι ευκαιρίες - προοπτικές που διανοίγονται αλλά και οι
απειλές που αναδεικνύονται τόσο σε σχέση με την υπόσταση του φορέα, όσο και με το ρόλο
που ευελπιστεί να έχει ως μηχανισμός παρέμβασης στα ζητήματα χωρικής ανάπτυξης του
βορειοελλαδικού χώρου.
Το πλαίσιο αξιολόγησης περιγράφεται από τις βασικές συνιστώσες της λειτουργίας, του
ρόλου, της δομής και της διοικητικής - θεσμικής ένταξης του Παρατηρητηρίου ενώ επίσης
προσεγγίζει και ζητήματα προοπτικών, μέσα από την ανασκόπηση των ανωτέρω. Αυτές οι
αποτιμήσεις περιγράφονται καταρχήν στην ανάλυση SWOT και συνθέτονται εκ νέου ώστε να
προβάλουν και τη χωρική διάσταση των επιδράσεων, σύμφωνα με το γεωγραφικό λειτουργικό προσανατολισμό της αποτίμησης αυτών: α) στη ζώνη διέλευσης του άξονα, β)
στον περιφερειακό και ευρύτερο εθνικό χώρο επηρεασμού και γ) στη ΝΑ Ευρώπη.
Ειδικότερα, η διάγνωση ενσωματώνει την αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου ως προς τη
συμβολή του στο επίπεδο του συστήματος Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες κυρίως με την
αναφορά στη συμβολή του στη λειτουργία του δικτύου (εσωτερική, εξωτερική αξιολόγηση με
ερωτηματολόγια και συμπεράσματα ΠΕ1), στο περιφερειακό και εθνικό επίπεδο κυρίως με
βάση την αξιοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει από τους ιδιωτικούς και
δημόσιους φορείς της βόρειας Ελλάδας (εσωτερική, εξωτερική αξιολόγηση, διεξαγωγή focus
group, συμπεράσματα ΠΕ1), αλλά και στο επίπεδο της ΝΑ Ευρώπης και των ευρωπαϊκών
δικτύων μέσω της διερεύνησης των απόψεων των βασικών συντελεστών της ίδρυσης του
(εσωτερική αξιολόγηση με ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις) αλλά και ειδικών επιστημόνων
(εφαρμογή Delphi και διεξαγωγή focus group) .
Στον Πίνακα 6.1 που ακολουθεί καταγράφονται συνοπτικά οι βασικές διαστάσεις της
διάγνωσης: τις δυνάμεις και αδυναμίες (εσωτερικοί παράγοντες) και τις διαθέσιμες ευκαιρίες
και απειλές (εξωτερικοί παράγοντες) όπως συνάγονται από την ανάλυση που έχει προηγηθεί
και περιλαμβάνει την έρευνα ερωτηματολογίου εξωτερικής αξιολόγησης, την έρευνα
ερωτηματολογίου εσωτερικής αξιολόγησης, την έρευνα Delphi, τη διερεύνηση benchmarking
και τη διεξαγωγή των δυο focus group, στη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα.
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Πίνακας 6.1
Ανάλυση SWOT (δυνάμεις - αδυναμίες - ευκαιρίες - απειλές)
ΔΥΝΑΜΕΙΣ (S)
•

Μοναδικό μόνιμο παρατηρητήριο παρακολούθησης επιπτώσεων οδικού άξονα σε εθνικό
επίπεδο. Συστηματική συλλογή, επεξεργασία και διάθεση δεδομένων σε αντικείμενα που
δεν καλύπτονται από άλλους φορείς.

•

Δεκαετής λειτουργία στο πλαίσιο της ΕΟΑΕ. Συμβολή στους σκοπούς της, εδραίωση της
στρατηγικής σημασίας της και υποστήριξη από στελέχη.

•

Ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, επιστημονικού υπόβαθρου και
τεχνογνωσίας.

•

Ικανοποιητικό περιβάλλον και λειτουργία του δικτυακού τόπου.

•

Σχετική ανεξαρτησία και υποστήριξη ως προς την οργάνωση, τη λειτουργία, το
αντικείμενο και τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ΕΟΑΕ.

•

Αποδοτικό σύστημα δεικτών.

•

Ύπαρξη μεγάλης βιβλιοθήκης που αποτελείται από βάσεις δεδομένων, μεθοδολογίες
υπολογισμού δεικτών, μελέτες, εκθέσεις, χαρτογραφικό υλικό και ανεπτυγμένο σύστημα
διαχείρισης γεωχωρικών πληροφοριών.

•

Παραγωγή πρωτογενών δεδομένων με σημαντική προστιθέμενη αξία λόγω
ιδιαιτερότητας και σπανιότητας μέσα από την ανάθεση εξειδικευμένων μελετών
αποτίμησης των επιδράσεων.

•

Πολύ καλή σχέση μεταξύ παραγόμενων προϊόντων και διαθέσιμων πόρων, όπως
προκύπτει από τις συγκρίσεις με άλλους ομοειδής φορείς (χαμηλό μοναδιαίο κόστος
παραγωγής, μικρός λόγος απασχολούμενων προς παραγόμενα προϊόντα).
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (W)

•

Μεγάλο έλλειμμα στην προβολή και δικτύωση.

•

Ελλείψεις σε στελέχωση. Επάρκεια υποδομών, συμπεριλαμβανόμενων των κτιριακών
υποδομών.

•

Μη υλοποίηση σημαντικών ερευνών/μελετών σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης.

•

Δυσκολία στην ανάπτυξη ομογενοποιημένης (ολοκληρωμένης) βάσης γεωχωρικών
δεδομένων.

•

Μη ικανοποιητική προβολή - διάθεση σε στοχευμένους χρήστες των υψηλής
προστιθέμενης αξίας δεδομένων που παράγει, γεγονός που αποστερεί από το
Παρατηρητήριο την προοπτική νομιμοποίησης του έργου του σε θεσμικούς παράγοντες.

•

Η δομή του ιστότοπου δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην οργάνωση της μεγάλης πλέον
διαθέσιμης πληροφορίας αλλά και στις απαιτήσεις των χρηστών οι οποίες μπορεί να
ποικίλουν από απλές έως σύνθετες και εξειδικευμένες.

•

Έλλειψη στοχευμένων πλέον αναλύσεων, τόσο θεματικά όσο και χωρικά ώστε να
καλύπτονται ανάγκες εξειδικευμένης πληροφορίας, ειδικά σε ζητήματα επιπτώσεων και
επιδράσεων σε γεωγραφικές ζώνες σε άμεση εγγύτητα με το βασικό οδικό άξονα και τις
καθέτους.
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (O)
•

Αξιοποίηση του συνόλου των προϊόντων από τους χρήστες με συχνότερη αυτή των
στοιχείων μετρήσεων/δεικτών και στη συνέχεια των χαρτών και εκθέσεων.

•

Ικανοποίηση χρηστών για την ποιότητα των δεδομένων που παρέχει σήμερα.

•

Σημαντική απήχηση στο επίπεδο φορέων μελετών, υλοποίησης προγραμμάτων,
συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης αλλά και ακαδημαϊκών και ερευνητικών
ιδρυμάτων.

•

Αναθεώρηση των τάσεων ανάπτυξης και των πολιτικών προτεραιότητας σε Ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο.

•

Νέα δομή οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΟΑΕ - ένταξη του Παρατηρητηρίου.

•

Αξιοποίηση των δεδομένων που παράγονται εσωτερικά (πρωτογενή δεδομένα) για τη
δικτύωση του Παρατηρητηρίου με το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα και την εδραίωση
έτσι της θεσμικής του προοπτικής ως πάροχος αξιόπιστων δεδομένων και πληροφοριών.

•

Δικτύωση και εμβάθυνση της συνεργασίας με φορείς (δημόσιου και ιδιωτικού
συμφέροντος) παραγωγής στατιστικών δεδομένων και καλλιέργειας μεθοδολογιών
επεξεργασίας - σύνθεσης και επικοινωνίας αυτών, ως διαδικασία εμβάθυνσης των
επιστημονικών προσεγγίσεων που ενσωματώνει το Παρατηρητήρια και γενικότερης
διεύρυνσης της τεχνογνωστικής του βάσης.

•

Το πλαίσιο χρηματοδότησης των εθνικών προγραμματικών περιόδων για ανάθεση
εξειδικευμένων μελετών επιδράσεων, γεγονός όμως που φαίνεται να συνδέεται και με τη
διοικητική ένταξη του Παρατηρητηρίου στην ΕΟΑΕ

•

Το σχετικό ενδιαφέρον της δημόσιας διοίκησης, τουλάχιστον στις Περιφέρειες διέλευσης
του άξονα, για την ενσωμάτωση των στοιχείων που παράγει το Παρατηρητήριο στη
διαδικασία ολοκλήρωσης των προτάσεών τους για την επόμενη προγραμματική περίοδο
αλλά και στην προώθηση ζητημάτων προβολής και διάχυσης του Παρατηρητηρίου.

•

Ισχυρή διασύνδεση των παραγόμενων προϊόντων και ειδικά αυτών που ενσωματώνουν
εξειδίκευση και υψηλή αξία, με πλαίσια χρηματοδότησης των εθνικών προγραμματικών
περιόδων - η χρηματοδότηση από το φορέα όπου εντάσσεται (ΕΟΑΕ) κατευθύνεται
κυρίως στο μισθολογικό και λειτουργικό κόστος και όχι σε ανάγκες υποστήριξης των
προγραμμάτων μελετών.
ΑΠΕΙΛΕΣ (T)

•

Μικρότερος βαθμός αναγνωρισιμότητας από φορείς με έδρα εκτός της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.

•

Περιορισμένη απήχηση στο επίπεδο φορέων δημόσιας διοίκησης και τοπικής
αυτοδιοίκησης με αντικείμενο το στρατηγικό σχεδιασμό, την χάραξη και την υλοποίηση
πολιτικών.

•

Ως μοναδικό μόνιμο παρατηρητήριο παρακολούθησης επιπτώσεων οδικού άξονα σε
εθνικό επίπεδο διατρέχει κίνδυνο περιθωριοποίησης λόγω απουσίας δυνατοτήτων
ανταγωνιστικής εξέλιξης.

•

Σταδιακή απαξίωση των εργασιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην
περίπτωση μη συστηματικής συνέχειας της παραγωγής και εμβάθυνσής τους, γεγονός
που μπορεί να συνδεθεί με τον τρόπο χρηματοδότησης των μελετών κυρίως από το
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εθνικό προγραμματικό πλαίσιο.
•

Μη ικανοποιητική διασύνδεση με φορείς και μηχανισμούς παραγωγής μεθοδολογιών,
γεγονός που σχετίζεται με την εμβάθυνση της επιστημονικότητας των αποτελεσμάτων
και τη σταδιακή δημιουργία "τεχνογνωστικού χάσματος".

•

Μη ικανοποιητική εισαγωγή των αναλύσεων επιδράσεων που παράγει στη διαμόρφωση
των πολιτικών χωρικής συνοχής και χωροθέτησης δραστηριοτήτων, γεγονός που
συνδέεται με την απειλή "υποβάθμισης" της προοπτικής του Παρατηρητηρίου ως
συμβουλευτικό όργανο υψηλής αποδοχής.

•

Η μη αξιοποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας και φόρτων από τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων στον (ανά)σχεδιασμό του πλέγματος μεταφορών του βορειοελλαδικού
χώρου, γεγονός που προβάλει το χαμηλό βαθμό διείσδυσης των προϊόντων του
Παρατηρητηρίου στους ανάλογους μηχανισμούς υλοποίησης των πολιτικών.

•

Η μη αξιοποίηση, των υπολοίπων αποκλειστικών δεδομένων (π.χ. χρήσεις γης,
εγκατάσταση επιχειρήσεων, στοιχεία δόμησης), παρότι δεν παρέχονται από άλλο
ανάλογο φορέα, γεγονός που επίσης αποτελεί ένδειξη της χαμηλής διείσδυσης των
προϊόντων του Παρατηρητηρίου στους μηχανισμούς σχεδιασμού και υλοποίησης των
πολιτικών.

•

Μη ύπαρξη αναδράσεων από διάφορους χρήστες των προϊόντων του Παρατηρητηρίου,
γεγονός που θα επέτρεπε τον έλεγχο στοιχείων και μεθοδολογιών μέσα από ένα είδος
"σκιώδους διαβούλευσης", και τελικά τη βελτιστοποίηση του παραγωγικού του
αποτελέσματος.

6.2.

Συνθετική αξιολόγηση ως προς τη χωρική στόχευση

Η χωρική διάσταση της αξιολόγησης του Παρατηρητηρίου στηρίζεται στις κατανοήσεις που
προέκυψαν από τη διερεύνηση της λειτουργίας του και του βαθμού επίδρασης καθώς στην
αξιοποίηση κάποιων από τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT, ώστε να προκύψουν
συμπεράσματα σε τρία διαφορετικά χωρικά επίπεδα στόχευσης όπου το Παρατηρητήριο
επιδιώκει την παρέμβαση ως μηχανισμός υποστήριξης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
Αυτά τα επίπεδα αφορούν: α) το σύστημα Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες, β) το
Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο και γ) το χώρο της ΝΑ Ευρώπης (Βαλκάνια) με τα
διευρωπαϊκά του δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα:
Ζώνη διέλευσης άξονα και καθέτων
Η συμβολή του Παρατηρητηρίου στην ολοκληρωμένη διαχείριση του οδικού άξονα
σχετίζεται με δυο κατευθύνσεις αξιολόγησης. Η πρώτη αφορά στην παρακολούθηση και
λειτουργία του αυτοκινητόδρομου αυτού καθ'αυτού, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με την
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από την παρακολούθηση κάποιων δεικτών επιδράσεων στη
στενή ζώνη διέλευσης του άξονα και των καθέτων.
Αναφορικά με την πρώτη κατεύθυνση, ο αυτοκινητόδρομος ήδη επιτηρείται από άλλο
σύστημα εντός της ΕΟΑΕ όπου παρακολουθούνται, αξιολογούνται και ρυθμίζονται ζητήματα
οδικής ασφάλειας, συντηρήσεων, φόρτων και άλλων τεχνικών ζητημάτων που άπτονται
θεμάτων προδιαγραφών και τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Οι δείκτες που
έχει αναπτύξει το Παρατηρητήριο και σχετίζονται με τη λειτουργία της οδού χρησιμοποιούν
κυρίως τα αποτελέσματα αυτών των παρακολουθήσεων. Ειδικότεροι δείκτες εκτίμησης
επιπτώσεων, όπως η μέτρηση της ποιότητας του αέρα εντός των σηράγγων, ζητήματα
αποκοπής οικοσυστημάτων (σε σχέση και με την κινητικότητα της αρκούδας) και βαθμός
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αποκατάστασης τοπίου, είτε δεν έχουν υπολογιστεί, είτε έχουν υπολογιστεί σε ένα γενικό
στάδιο και απαιτείται εμβάθυνση.
Ωστόσο, εντοπίζεται ικανοποιητική δραστηριοποίηση του Παρατηρητηρίου στην εκτίμηση
σημαντικών επιδράσεων που αφορούν τόσο την μεταβολή της χρήσης γης σε συγκεκριμένες
ζώνες διεπαφής του αυτοκινητόδρομου με αστικές συγκεντρώσεις (π.χ. Θεσσαλονίκη,
Ιωάννινα), όσο και στην εκτίμηση του θορύβου ομοίως σε ζώνες όπου εκτιμάται ευπάθεια.
Τέτοιες κατανοήσεις διαμορφώνουν αποτελέσματα τα οποία δίνουν καταρχήν αναδράσεις
στο σύστημα της Εγνατίας Οδού για πιθανές τεχνικές παρεμβάσεις εξομάλυνσης των όποιων
αρνητικών επιπτώσεων. Επίσης αποτελούν υλικό που μπορεί να δώσει επιχειρήματα σε
σχέδια οργάνωσης του χώρου τοπικής στόχευσης (π.χ. ΓΠΣ). Σύμφωνα με τα δεδομένα
επίδρασης των προϊόντων του Παρατηρητηρίου, όπως καταγράφηκαν σε προηγούμενα
στάδια της μελέτης, αυτά τυγχάνουν ευρείας αξιοποίησης από μελετητικές και ερευνητικές
εργασίας, γεγονός που δείχνει, έστω και σε έναν ενδεικτικό βαθμό, την επίδραση των
προϊόντων του Παρατηρητηρίου στη μελέτη και οργάνωση του χώρου της εγγύς ζώνης
διέλευσης της οδού και των καθέτων.
Συμπερασματικά, στα θέματα λειτουργίας της οδού, το Παρατηρητήριο δεν αποτελεί για την
ΕΟΑΕ το βασικό μηχανισμού ελέγχου και αξιολόγησης της κατάστασης της οδού.
Συνεπικουρεί όμως το υπάρχον σύστημα ελέγχου τόσο με συμπληρωματικές μελέτες
επιπτώσεων, όσο και μέσω της προμήθειας συστημάτων ελέγχου (π.χ. μετρητές). Στα
ζητήματα εκτίμησης των επιδράσεων στη στενή ζώνη διέλευσης, εκτιμάται ότι τα προϊόντα
του Παρατηρητηρίου (π.χ. δείκτες που αναλύονται σε επίπεδο Δήμου, εκτίμηση
χρονοαποστάσεων, χρήσεις γης) αποτελούν ήδη εισροές στην εφαρμογή του χωροταξικού
σχεδιασμού τοπικής κλίμακας.
Αξίζει τέλος να αναφερθεί ο υψηλός βαθμός συνέργιας του Παρατηρητηρίου με άλλα
τμήματα της ΕΟΑΕ, είτε ως πρωτοβουλία συγκεκριμένων στελεχών είτε ως θεσμοθετημένη
εσωτερική διαδικασία, τόσο ως προς την ανταλλαγή δεδομένων όσο και ως προς την
υλικοτεχνική υποστήριξη. Οι εσωτερικές συνέργιες του Παρατηρητηρίου για την
ικανοποίηση των εσωτερικών αναγκών της εταιρείας αποτελούν επίσης ένδειξη της συμβολής
του στη λειτουργική διαχείριση του συστήματος Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες.
Περιφερειακός και Εθνικός χώρος
Η συμβολή του Παρατηρητηρίου στην τεκμηρίωση του σχεδιασμού στο Περιφερειακό και
ευρύτερα στο Εθνικό επίπεδο διαπιστώνεται καταρχήν από τις δράσεις επίδρασης και
υποστήριξης στις όποιες έχει εμπλακεί και αφορούν ενδεικτικά:
•

Στην υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης στη διαμόρφωση των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων Περιφερειακού αλλά και Εθνικού επιπέδου, την νέας
προγραμματικής περιόδου.

•

Στην υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης για την αξιολόγηση των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

•

Στην υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης με γεωχωρικά κυρίως δεδομένα για την
εκπόνηση των νέων ΠΠΧΣΑΑ.

•

Στην υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης στην εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE.

•

Σε συμβουλευτικές παρεμβάσεις στην οργάνωση του παρατηρητηρίου οδικών
αξόνων Δ. Ελλάδας και του αστικού παρατηρητηρίου HABITAT της Κομοτηνής.

Σε αυτές τις συμβολές θα πρέπει να προστεθεί και το πλήθος του υλικού (εκθέσεις,
αποτελέσματα δεικτών κλπ) που αξιοποιήθηκε και αξιοποιείται σε μελετητικές και
ερευνητικές εργασίες χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης της περιφερειακής ζώνης
διέλευσης, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος.
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Παρόλα αυτά, όπως έχει προκύψει από την εμπειρική αξιολόγηση του βαθμού επίδρασης και
επιρροής, η παρέμβαση του Παρατηρητηρίου στις αναπτυξιακές διαδικασίες του
Περιφερειακού και ευρύτερα του Εθνικού χώρου, είναι αποσπασματική, δεν υλοποιείται σε
θεσμική βάση ενώ ο ίδιος ο μηχανισμός όπως και τα προϊόντα του δεν είναι γνωστά στο ευρύ
πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Μέσα από την έρευνα ερωτηματολογίου
επισημάνθηκε χαρακτηριστικά η περιορισμένη του αξιοποίηση στην ανάπτυξη πολιτικών για
τις χρήσεις γης και η περιορισμένη του εστίαση στον άξονα (αντί για το σύνολο των
μεταφορών του βορειοελλαδικού χώρου).
Συμπερασματικά, παρόλο που κάποια παραδείγματα τεκμηριώνουν τις δυνατότητες του
Παρατηρητηρίου να διαμορφώσει εισροές στον σχεδιασμό του περιφερειακού χώρου, η
παρέμβασή του μπορεί να θεωρηθεί περιστασιακή και αδύναμη, εξαρτώμενη πολλές φορές
από συγκυριακούς λόγους και όχι βασισμένη σε θεσμικές - δεσμευτικές συνεργασίες και
συμφωνίες.
Χώρος ΝΑ Ευρώπης
Η συμβολή του Παρατηρητηρίου σε εργασίες τεκμηρίωσης δράσεων ενίσχυσης της εδαφικής
συνοχής, της κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης και της βιώσιμης ανάπτυξης στο χώρο
της ΝΑ Ευρώπης με έμφαση στον διασυνοριακό χώρο της Ελλάδας, μπορεί καταρχήν να
χαρακτηριστεί αναιμική.
Πέρα από κάποια Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας την
τελευταία δεκαετία τα οποία αξιοποίησαν τις εκθέσεις και τους δείκτες του Παρατηρητηρίου
στο να περιγράψουν επιλογές πολιτικής χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, η επίδραση του
Παρατηρητηρίου δεν εκτιμάται ως καίρια. Αυτή η εκτίμηση, ενισχύεται και από τα
αποτελέσματα της έρευνας ερωτηματολογίων εσωτερικής κυρίως αξιολόγησης από όπου
προέκυψε:
•

Η περιορισμένη αξιοποίηση του Παρατηρητηρίου τόσο από την ίδια την ΕΟΑΕ όσο
και από τρίτους κυρίως, για την παραγωγή σεναρίων και προβλέψεων των άμεσων
επιδράσεων της Εγνατίας για τροφοδότηση στην ανάπτυξη πολιτικών για τις
μεταφορές και μελετών σκοπιμότητα νέων αξόνων.

•

Η μη αναγνώριση του ρόλου του από βασικούς συντελεστές.

•

Η μη αξιοποίηση του Παρατηρητήριου από τη δημόσια διοίκηση εθνικού επιπέδου
(π.χ. σχετικά Υπουργεία όπως το ΥΠΟΜΕΔΙ και το ΥΠΕΚΑ)

Τέτοια συμπεράσματα καθιστούν σαφώς περιφερειακή την τρέχουσα στρατηγική τοποθέτηση
του Παρατηρητηρίου σε συστήματα διαμόρφωσης επιλογών πολιτικής με ευρύτερη
γεωγραφική εμβέλεια και ειδικότερα στη σύνθεση των παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν τη
συνοχή του διασυνοριακού χώρου. Σε αυτό το πλαίσιο χαμηλής διείσδυσης πρέπει να
προστεθεί και το έλλειμμα δικτύωσης και συνεργασίας με ομοειδής φορείς, άλλα
παρατηρητήρια δηλαδή που εστιάζουν στη διάγνωση αυτού του χώρου (π.χ. SEETO).
Ωστόσο, καθώς τα διευρωπαϊκά δίκτυα υλοποιούνται, όπως και άλλες μεταφορικές υποδομές
και συνδέσεις στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, το Παρατηρητήριο μέσα από τους δείκτες
διασυνοριακών ροών που αναπτύσσει, συσσωρεύει σταδιακά τις κρίσιμες μάζες δεδομένων
και κατανοήσεων ώστε σε ένα μεσοπρόθεσμο στάδιο, να μπορεί να συμβάλει στην
κατανόηση αυτής της περιοχής και στην υποστήριξη των μηχανισμών λήψης αποφάσεων.
Ενισχυτικά προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί η επικείμενη ανάθεση ειδικής μελέτης για
τη διάγνωση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων στο χώρο της ΝΑ
Ευρώπης.

78
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΠΕ2.Αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου με τη συμμετοχή και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων - Διατύπωση
προοπτικών: Τεχνική Έκθεση

6.3.

Συμπεράσματα

Η ανάλυση SWOT που προηγήθηκε καταγράφει τις βασικές διαστάσεις της διάγνωσης: τις
δυνάμεις και αδυναμίες (εσωτερικοί παράγοντες) και τις διαθέσιμες ευκαιρίες και απειλές
(εξωτερικοί παράγοντες). Η προσπάθεια αυτή αξιοποιεί τις πληροφορίες και διαπιστώσεις
όλων των πτυχών της εμπειρικής έρευνας που περιλαμβάνει την έρευνα ερωτηματολογίων
εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης, την εφαρμογή Delphi, τη διερεύνηση
Benchmarking και τη διεξαγωγή των Focus group.
Συνοψίζοντας, η διάγνωση καταγράφει όλο το φάσμα των εσωτερικών και εξωτερικών
παραγόντων τόσο σε σχέση με τους βασικούς άξονες προτεραιοτήτων όσο και σε σχέση με το
χωρικό επίπεδο αναφοράς που συνδέονται με τις επιδράσεις της Εγνατίας Οδού και το ρόλο
του Παρατηρητηρίου. Χαρακτηριστικά διαπιστώνεται ότι στη ζώνη διέλευσης του άξονα, το
Παρατηρητήριο παρέχει σημαντικές εισροές υποστηρίζοντας τόσο τη λειτουργική διαχείριση
του συστήματος Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες όσο και σε ειδικές περιπτώσεις την
εφαρμογή του χωρικού σχεδιασμού τοπικής κλίμακας. Η διάγνωση καταγράφει επίσης το
γεγονός ότι παρά τις δυνατότητες που διαθέτει το Παρατηρητήριο να διαμορφώσει εισροές
για τον χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και
διασυνοριακό επίπεδο, κάποιες ενδογενείς αδυναμίες αλλά κυρίως μια σειρά από εξωγενείς
παράγοντες καθυστερούν την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων.
Στο επόμενο κεφάλαιο επιχειρείται η σύνθεση των ενδογενών και εξωγενών παραγόντων που
κατέγραψε η διάγνωση, προκειμένου να προσανατολίσει τη διαμόρφωση των διαφορετικών
εναλλακτικών προτεραιοτήτων και προοπτικών ανάληψης δράσης στο πλαίσιο της συνολικής
αξιολόγησης του Παρατηρητηρίου.
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7. Διαμόρφωση πλαισίου προοπτικών
Στη συνέχεια, διαμορφώνεται το πλαίσιο των προοπτικών στο οποίο καταγράφονται οι
συνδυασμοί μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων. Με τον τρόπο αυτό
προκύπτουν τάσεις και προοπτικές ως εξής:
•

ιδιαίτερα θετικές προοπτικές εφόσον οι πραγματικές δυνάμεις μπορούν να
οδηγήσουν στην αξιοποίηση των διαθέσιμων ευκαιριών.

•

πιθανές χαμένες ευκαιρίες αν οι υπάρχουσες αδυναμίες δεν επιτρέψουν την
αξιοποίηση των διαθέσιμων ευκαιριών

•

αντιμετωπίσιμες απειλές αν οι εξωτερικές απειλές μπορούν να αποφευχθούν με την
χρησιμοποίηση των υπαρχουσών δυνάμεων και, τέλος,

•

σοβαροί κίνδυνοι στις περιπτώσεις που οι υπάρχουσες αδυναμίες καθιστούν αδύνατη
την αντιμετώπιση των απειλών.

Οι συνδυασμοί αυτοί καταγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 7.1 ώστε στην τελική φάση της
μελέτης το εξειδικευμένο πλαίσιο προοπτικών να τροφοδοτήσει τη διατύπωση των
εναλλακτικών σχεδίων δράσης σε αντιστοιχία με τους συνδυασμούς, τις τάσεις και τις
προοπτικές, οδηγώντας σε:
•

ανάληψη πρωτοβουλίας όπου υπάρχουν ιδιαίτερα θετικές προοπτικές.

•

στρατηγική προσαρμογής για να μην υπάρξουν χαμένες ευκαιρίες.

•

στρατηγική διαφοροποίησης ώστε να είναι αντιμετωπίσιμες οι απειλές.

•

αμυντική στρατηγική προκειμένου να εξαλειφθούν τυχόν σοβαροί κίνδυνοι.
Πίνακας 7.1
Συνδυασμοί εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων

Ιδιαίτερα θετικές προοπτικές (S-O)

Πιθανές χαμένες ευκαιρίες (W-O)

(εσωτερικές δυνάμεις – εξωτερικές ευκαιρίες)

(εσωτερικές αδυναμίες – εξωτερικές ευκαιρίες)

Ανάληψη πρωτοβουλίας

Στρατηγική προσαρμογής

Αντιμετωπίσιμες απειλές (S-T)

Σοβαροί κίνδυνοι (W-T)

(εσωτερικές δυνάμεις – εξωτερικές απειλές)

(εσωτερικές αδυναμίες – εξωτερικές απειλές)

Στρατηγική διαφοροποίησης

Αμυντική στρατηγική
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Ιδιαίτερα θετικές προοπτικές (S-O)
εσωτερικές δυνάμεις
εξωτερικές ευκαιρίες
•

Μοναδικό μόνιμο παρατηρητήριο
παρακολούθησης επιπτώσεων οδικού άξονα σε
εθνικό επίπεδο. Συστηματική συλλογή,
επεξεργασία και διάθεση δεδομένων σε
αντικείμενα που δεν καλύπτονται από άλλους
φορείς.

•

Δεκαετής λειτουργία στο πλαίσιο της ΕΟΑΕ.
Συμβολή στους σκοπούς της, εδραίωση της
στρατηγικής σημασίας της και υποστήριξη από
στελέχη.

•

Ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού,
επιστημονικού υπόβαθρου και τεχνογνωσίας.

•

Ικανοποιητικό περιβάλλον και λειτουργία του
δικτυακού τόπου.

•

Σχετική ανεξαρτησία και υποστήριξη ως προς την
οργάνωση, τη λειτουργία, το αντικείμενο και τη
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ΕΟΑΕ.

•

Αποδοτικό σύστημα δεικτών.

•

Ύπαρξη μεγάλης βιβλιοθήκης που αποτελείται
από
βάσεις
δεδομένων,
μεθοδολογίες
υπολογισμού
δεικτών,
μελέτες,
εκθέσεις,
χαρτογραφικό υλικό και ανεπτυγμένο σύστημα
διαχείρισης γεωχωρικών πληροφοριών.

•

Παραγωγή πρωτογενών δεδομένων με σημαντική
προστιθέμενη αξία λόγω ιδιαιτερότητας και
σπανιότητας
μέσα
από
την
ανάθεση
εξειδικευμένων
μελετών
αποτίμησης
των
επιδράσεων.

•

Πολύ καλή σχέση μεταξύ παραγόμενων
προϊόντων και διαθέσιμων πόρων, όπως προκύπτει
από τις συγκρίσεις με άλλους ομοειδής φορείς
(χαμηλό μοναδιαίο κόστος παραγωγής, μικρός
λόγος απασχολούμενων προς παραγόμενα
προϊόντα)

•

Αξιοποίηση του συνόλου των προϊόντων από τους
χρήστες με συχνότερη αυτή των στοιχείων
μετρήσεων/δεικτών και στη συνέχεια των χαρτών
και εκθέσεων.

•

Ικανοποίηση χρηστών για την ποιότητα των
δεδομένων που παρέχει σήμερα.

•

Σημαντική απήχηση στο επίπεδο φορέων μελετών,
υλοποίησης προγραμμάτων, συμβουλευτικής και
τεχνικής υποστήριξης αλλά και ακαδημαϊκών και
ερευνητικών ιδρυμάτων.

•

Αναθεώρηση των τάσεων ανάπτυξης και των
πολιτικών προτεραιότητας σε Ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο.

•

Νέα δομή οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΟΑΕ
και την ένταξη του Παρατηρητηρίου.

•

Αξιοποίηση των δεδομένων που παράγονται
εσωτερικά (πρωτογενή δεδομένα) για τη δικτύωση
του Παρατηρητηρίου με το Ελληνικό Στατιστικό
Σύστημα και την εδραίωση έτσι της θεσμικής του
προοπτικής ως πάροχος αξιόπιστων δεδομένων
και πληροφοριών.

•

Δικτύωση και εμβάθυνση της συνεργασίας με
φορείς (δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος)
παραγωγής
στατιστικών
δεδομένων
και
καλλιέργειας μεθοδολογιών επεξεργασίας σύνθεσης και επικοινωνίας αυτών, ως διαδικασία
εμβάθυνσης των επιστημονικών προσεγγίσεων
που ενσωματώνει το Παρατηρητήρια και
γενικότερης διεύρυνσης της τεχνογνωστικής του
βάσης.

•

Το πλαίσιο χρηματοδότησης των εθνικών
προγραμματικών
περιόδων
για
ανάθεση
εξειδικευμένων μελετών επιδράσεων, γεγονός
όμως που φαίνεται να συνδέεται και με τη
διοικητική ένταξη του Παρατηρητηρίου στην
ΕΟΑΕ

•

Το σχετικό ενδιαφέρον της δημόσιας διοίκησης,
τουλάχιστον στις Περιφέρειες διέλευσης του
άξονα, για την ενσωμάτωση των στοιχείων που
παράγει το Παρατηρητήριο στη διαδικασία
ολοκλήρωσης των προτάσεών τους για την
επόμενη προγραμματική περίοδο αλλά και στην
προώθηση ζητημάτων προβολής και διάχυσης του
Παρατηρητηρίου.

•

Ισχυρή διασύνδεση των παραγόμενων προϊόντων
και ειδικά αυτών που ενσωματώνουν εξειδίκευση
και υψηλή αξία, με πλαίσια χρηματοδότησης των
εθνικών προγραμματικών περιόδων - η
χρηματοδότηση από το φορέα όπου εντάσσεται
(ΕΟΑΕ) κατευθύνεται κυρίως στο μισθολογικό
και λειτουργικό κόστος και όχι σε ανάγκες
υποστήριξης των προγραμμάτων μελετών.
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Πιθανές χαμένες ευκαιρίες (W-O)
εσωτερικές αδυναμίες
εξωτερικές ευκαιρίες
•

Αξιοποίηση του συνόλου των προϊόντων από τους
χρήστες με συχνότερη αυτή των στοιχείων
μετρήσεων/δεικτών και στη συνέχεια των χαρτών
και εκθέσεων.

Μη υλοποίηση σημαντικών ερευνών/μελετών
σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης.

•

Ικανοποίηση χρηστών για την ποιότητα των
δεδομένων που παρέχει σήμερα.

•

Δυσκολία στην ανάπτυξη ομογενοποιημένης
(ολοκληρωμένης) βάσης γεωχωρικών δεδομένων.

•

•

Μη ικανοποιητική προβολή - διάθεση σε
στοχευμένους χρήστες των υψηλής προστιθέμενης
αξίας δεδομένων που παράγει, γεγονός που
αποστερεί από το Παρατηρητήριο την προοπτική
νομιμοποίησης του έργου του σε θεσμικούς
παράγοντες.

Σημαντική απήχηση στο επίπεδο φορέων μελετών,
υλοποίησης προγραμμάτων, συμβουλευτικής και
τεχνικής υποστήριξης αλλά και ακαδημαϊκών και
ερευνητικών ιδρυμάτων.

•

Αναθεώρηση των τάσεων ανάπτυξης και των
πολιτικών προτεραιότητας σε Ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο.

•

Νέα δομή οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΟΑΕ
και την ένταξη του Παρατηρητηρίου.

•

Αξιοποίηση των δεδομένων που παράγονται
εσωτερικά (πρωτογενή δεδομένα) για τη δικτύωση
του Παρατηρητηρίου με το Ελληνικό Στατιστικό
Σύστημα και την εδραίωση έτσι της θεσμικής του
προοπτικής ως πάροχος αξιόπιστων δεδομένων
και πληροφοριών.

•

Δικτύωση και εμβάθυνση της συνεργασίας με
φορείς (δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος)
παραγωγής
στατιστικών
δεδομένων
και
καλλιέργειας μεθοδολογιών επεξεργασίας σύνθεσης και επικοινωνίας αυτών, ως διαδικασία
εμβάθυνσης των επιστημονικών προσεγγίσεων
που ενσωματώνει το Παρατηρητήρια και
γενικότερης διεύρυνσης της τεχνογνωστικής του
βάσης.

•

Το πλαίσιο χρηματοδότησης των εθνικών
προγραμματικών
περιόδων
για
ανάθεση
εξειδικευμένων μελετών επιδράσεων, γεγονός
όμως που φαίνεται να συνδέεται και με τη
διοικητική ένταξη του Παρατηρητηρίου στην
ΕΟΑΕ

•

Το σχετικό ενδιαφέρον της δημόσιας διοίκησης,
τουλάχιστον στις Περιφέρειες διέλευσης του
άξονα, για την ενσωμάτωση των στοιχείων που
παράγει το Παρατηρητήριο στη διαδικασία
ολοκλήρωσης των προτάσεών τους για την
επόμενη προγραμματική περίοδο αλλά και στην
προώθηση ζητημάτων προβολής και διάχυσης του
Παρατηρητηρίου.

•

Ισχυρή διασύνδεση των παραγόμενων προϊόντων
και ειδικά αυτών που ενσωματώνουν εξειδίκευση
και υψηλή αξία, με πλαίσια χρηματοδότησης των
εθνικών προγραμματικών περιόδων - η
χρηματοδότηση από το φορέα όπου εντάσσεται
(ΕΟΑΕ) κατευθύνεται κυρίως στο μισθολογικό
και λειτουργικό κόστος και όχι σε ανάγκες
υποστήριξης των προγραμμάτων μελετών.

•

Μεγάλο έλλειμμα στην προβολή και δικτύωση.

•

Ελλείψεις σε στελέχωση. Επάρκεια υποδομών,
συμπεριλαμβανόμενων των κτιριακών υποδομών

•

•

•

Η δομή του ιστότοπου δεν ανταποκρίνεται πλήρως
στην οργάνωση της μεγάλης πλέον διαθέσιμης
πληροφορίας αλλά και στις απαιτήσεις των
χρηστών οι οποίες μπορεί να ποικίλουν από απλές
έως σύνθετες και εξειδικευμένες.
Έλλειψη στοχευμένων πλέον αναλύσεων, τόσο
θεματικά όσο και χωρικά ώστε να καλύπτονται
ανάγκες εξειδικευμένης πληροφορίας, ειδικά σε
ζητήματα επιπτώσεων και επιδράσεων σε
γεωγραφικές ζώνες σε άμεση εγγύτητα με το
βασικό οδικό άξονα και τις καθέτους.
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Αντιμετωπίσιμες απειλές (S-T)
εσωτερικές δυνάμεις
εξωτερικές απειλές
•

•

Μοναδικό μόνιμο παρατηρητήριο
παρακολούθησης επιπτώσεων οδικού άξονα σε
εθνικό επίπεδο. Συστηματική συλλογή,
επεξεργασία και διάθεση δεδομένων σε
αντικείμενα που δεν καλύπτονται από άλλους
φορείς.
Δεκαετής λειτουργία στο πλαίσιο της ΕΟΑΕ.
Συμβολή στους σκοπούς της, εδραίωση της
στρατηγικής σημασίας της και υποστήριξη από
στελέχη.

•

Μικρότερος βαθμός αναγνωρισιμότητας από
φορείς με έδρα εκτός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.

•

Περιορισμένη απήχηση στο επίπεδο φορέων
δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδικοίκησης
με αντικείμενο το στρατηγικό σχεδιασμό, την
χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών.

•

Ως μοναδικό μόνιμο παρατηρητήριο
παρακολούθησης επιπτώσεων οδικού άξονα σε
εθνικό επίπεδο διατρέχει κίνδυνο
περιθωριοποίησης λόγω απουσίας δυνατοτήτων
ανταγωνιστικής εξέλιξης.

•

Σταδιακή απαξίωση των εργασιών και προϊόντων
υψηλής προστιθέμενης αξίας στην περίπτωση μη
συστηματικής συνέχειας της παραγωγής και
εμβάθυνσής τους, γεγονός που μπορεί να συνδεθεί
με τον τρόπο χρηματοδότησης των μελετών
κυρίως από το εθνικό προγραμματικό πλαίσιο.

•

Ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού,
επιστημονικού υπόβαθρου και τεχνογνωσίας.

•

Ικανοποιητικό περιβάλλον και λειτουργία του
δικτυακού τόπου.

•

Σχετική ανεξαρτησία και υποστήριξη ως προς την
οργάνωση, τη λειτουργία, το αντικείμενο και τη
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ΕΟΑΕ.

•

Αποδοτικό σύστημα δεικτών.

•

•

Ύπαρξη μεγάλης βιβλιοθήκης που αποτελείται
από
βάσεις
δεδομένων,
μεθοδολογίες
υπολογισμού
δεικτών,
μελέτες,
εκθέσεις,
χαρτογραφικό υλικό και ανεπτυγμένο σύστημα
διαχείρισης γεωχωρικών πληροφοριών.

Μη ικανοποιητική διασύνδεση με φορείς και
μηχανισμούς παραγωγής μεθοδολογιών, γεγονός
που σχετίζεται με την εμβάθυνση της
επιστημονικότητας των αποτελεσμάτων και τη
σταδιακή δημιουργία "τεχνογνωστικού χάσματος".

•

•

Παραγωγή πρωτογενών δεδομένων με σημαντική
προστιθέμενη αξία λόγω ιδιαιτερότητας και
σπανιότητας
μέσα
από
την
ανάθεση
εξειδικευμένων
μελετών
αποτίμησης
των
επιδράσεων.

•

Πολύ καλή σχέση μεταξύ παραγόμενων
προϊόντων και διαθέσιμων πόρων, όπως προκύπτει
από τις συγκρίσεις με άλλους ομοειδής φορείς
(χαμηλό μοναδιαίο κόστος παραγωγής, μικρός
λόγος απασχολούμενων προς παραγόμενα
προϊόντα)

Μη ικανοποιητική εισαγωγή των αναλύσεων
επιδράσεων που παράγει στη διαμόρφωση των
πολιτικών χωρικής συνοχής και χωροθέτησης
δραστηριοτήτων, γεγονός που συνδέεται με την
απειλή "υποβάθμισης" της προοπτικής του
Παρατηρητηρίου ως συμβουλευτικό όργανο
υψηλής αποδοχής.

•

Η μη αξιοποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας και
φόρτων από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
στον (ανά)σχεδιασμό του πλέγματος μεταφορών
του βορειοελλαδικού χώρου, γεγονός που
προβάλει το χαμηλό βαθμό διείσδυσης των
προϊόντων του Παρατηρητηρίου στους ανάλογους
μηχανισμούς υλοποίησης των πολιτικών.

•

Η μη αξιοποίηση, των υπολοίπων αποκλειστικών
δεδομένων (π.χ. χρήσεις γης, εγκατάσταση
επιχειρήσεων, στοιχεία δόμησης), παρότι δεν
παρέχονται από άλλο ανάλογο φορέα, γεγονός που
επίσης αποτελεί ένδειξη της χαμηλής διείσδυσης
των προϊόντων του Παρατηρητηρίου στους
μηχανισμούς σχεδιασμού και υλοποίησης των
πολιτικών.

•

Μη ύπαρξη αναδράσεων από διάφορους χρήστες
των προϊόντων του Παρατηρητηρίου, γεγονός που
θα επέτρεπε τον έλεγχο στοιχείων και
μεθοδολογιών μέσα από ένα είδος "σκιώδους
διαβούλευσης", και τελικά τη βελτιστοποίηση του
παραγωγικού του αποτελέσματος.
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Σοβαροί κίνδυνοι (W-T)
εσωτερικές αδυναμίες
εξωτερικές απειλές
•

Μεγάλο έλλειμα στην προβολή και δικτύωση.

•

Ελλείψεις σε στελέχωση. Επάρκεια υποδομών,
συμπεριλαμβανόμενων των κτιριακών υποδομών

•

Μη υλοποίηση σημαντικών ερευνών/μελετών
σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης.

•

Δυσκολία στην ανάπτυξη ομογενοποιημένης
(ολοκληρωμένης) βάσης γεωχωρικών δεδομένων.

•

•

•

Μη ικανοποιητική προβολή - διάθεση σε
στοχευμένους χρήστες των υψηλής προστιθέμενης
αξίας δεδομένων που παράγει, γεγονός που
αποστερεί από το Παρατηρητήριο την προοπτική
νομιμοποίησης του έργου του σε θεσμικούς
παράγοντες.
Η δομή του ιστότοπου δεν ανταποκρίνεται πλήρως
στην οργάνωση της μεγάλης πλέον διαθέσιμης
πληροφορίας αλλά και στις απαιτήσεις των
χρηστών οι οποίες μπορεί να ποικίλουν από απλές
έως σύνθετες και εξειδικευμένες.
Έλλειψη στοχευμένων πλέον αναλύσεων, τόσο
θεματικά όσο και χωρικά ώστε να καλύπτονται
ανάγκες εξειδικευμένης πληροφορίας, ειδικά σε
ζητήματα επιπτώσεων και επιδράσεων σε
γεωγραφικές ζώνες σε άμεση εγγύτητα με το
βασικό οδικό άξονα και τις καθέτους.

•

Μικρότερος βαθμός αναγνωρισιμότητας από
φορείς με έδρα εκτός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.

•

Περιορισμένη απήχηση στο επίπεδο φορέων
δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδικοίκησης
με αντικείμενο το στρατηγικό σχεδιασμό, την
χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών.

•

Ως μοναδικό μόνιμο παρατηρητήριο
παρακολούθησης επιπτώσεων οδικού άξονα σε
εθνικό επίπεδο διατρέχει κίνδυνο
περιθωριοποίησης λόγω απουσίας δυνατοτήτων
ανταγωνιστικής εξέλιξης.

•

Σταδιακή απαξίωση των εργασιών και προϊόντων
υψηλής προστιθέμενης αξίας στην περίπτωση μη
συστηματικής συνέχειας της παραγωγής και
εμβάθυνσής τους, γεγονός που μπορεί να συνδεθεί
με τον τρόπο χρηματοδότησης των μελετών
κυρίως από το εθνικό προγραμματικό πλαίσιο.

•

Μη ικανοποιητική διασύνδεση με φορείς και
μηχανισμούς παραγωγής μεθοδολογιών, γεγονός
που σχετίζεται με την εμβάθυνση της
επιστημονικότητας των αποτελεσμάτων και τη
σταδιακή δημιουργία "τεχνογνωστικού χάσματος".

•

Μη ικανοποιητική εισαγωγή των αναλύσεων
επιδράσεων που παράγει στη διαμόρφωση των
πολιτικών χωρικής συνοχής και χωροθέτησης
δραστηριοτήτων, γεγονός που συνδέεται με την
απειλή "υποβάθμισης" της προοπτικής του
Παρατηρητηρίου ως συμβουλευτικό όργανο
υψηλής αποδοχής.

•

Η μη αξιοποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας και
φόρτων από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
στον (ανά)σχεδιασμό του πλέγματος μεταφορών
του βορειοελλαδικού χώρου, γεγονός που
προβάλει το χαμηλό βαθμό διείσδυσης των
προϊόντων του Παρατηρητηρίου στους ανάλογους
μηχανισμούς υλοποίησης των πολιτικών.

•

Μη ύπαρξη αναδράσεων από διάφορους χρήστες
των προϊόντων του Παρατηρητηρίου, γεγονός που
θα επέτρεπε τον έλεγχο στοιχείων και
μεθοδολογιών μέσα από ένα είδος "σκιώδους
διαβούλευσης", και τελικά τη βελτιστοποίηση του
παραγωγικού του αποτελέσματος.

84
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΠΕ2.Αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου με τη συμμετοχή και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων - Διατύπωση
προοπτικών: Τεχνική Έκθεση

Οι προοπτικές του Παρατηρητηρίου περιλαμβάνουν την συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων
όλων των επιμέρους πτυχών της συνολικής αξιολόγησης αλλά και των κρίσιμων συνιστωσών
του ευρύτερου κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος. Τα βασικά κριτήρια για την
εξειδίκευση των προοπτικών ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου στην τελική φάση της μελέτης
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 πιστοποίησης με βάση τα πρότυπα του ∆ιεθνούς Οργανισμού
Τυποποίησης, ISO με σκοπό την απόκτηση Σήματος ή/και Πιστοποιητικού
Συμμόρφωσης για επιλεγμένα προϊόντα και διαδικασίες του Παρατηρητηρίου.

•

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

Οι προοπτικές που διαπιστώνονται θα εξειδικευτούν συστηματικά σε προτάσεις στην
επόμενη φάση της μελέτης (ΠΕ3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ) που θα αναπτύσσονται σε δύο στάδια:
α) Το στάδιο άμεσης εφαρμογής που θα συνδέεται με το Πρόγραμμα Δράσης 2011-2015 και
θα περιλαμβάνει κυρίως προτάσεις που εντάσσονται στις στρατηγικές προσαρμογής και
άμυνας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υπάρχοντες αντιμετωπίσιμοι ή σοβαροί κίνδυνοι.
β) το στάδιο διαρκούς αναβάθμισης με γνώμονα την ενίσχυση της εξειδίκευσης αλλά και τις
δυνατότητες επέκτασης της δράσης του Παρατηρητηρίου που θα εστιάζουν κυρίως σε
προτάσεις που εντάσσονται στις στρατηγικές ανάληψης πρωτοβουλίας και διαφοροποίησης
προκειμένου να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες θετικές προοπτικές και οι διαθέσιμες ευκαιρίες.
Στο στάδιο διαρκούς αναβάθμισης θα αναπτυχθεί μία σειρά διαχρονικών προτεραιοτήτων για
τη μακροχρόνια ενίσχυση και τη δημιουργία μηχανισμού για τη συνεχή αυτο-αξιολόγηση του
Παρατηρητηρίου. Κοινός στόχος και των δύο σταδίων είναι η συνεχής και δυναμική
βελτίωση των υπηρεσιών, της συνολικής συμβολής και της σταδιακής αυτοδυναμίας του
Παρατηρητηρίου μέσα στο υπάρχον κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον της συνεχιζόμενης
κρίσης και των προσπαθειών ανάκαμψης.
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ΠΕ2.Αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου με τη συμμετοχή και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων - Διατύπωση
προοπτικών: Τεχνική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

•

Π.1. Παράρτημα Κεφαλαίου 1

•

Π.2. Παράρτημα Κεφαλαίου 2

•

Π.3. Παράρτημα Κεφαλαίου 3

•

Π.4. Παράρτημα Κεφαλαίου 4

•

Π.5. Παράρτημα Κεφαλαίου 5
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Π1. Παράρτημα Κεφαλαίου 1
A. Αρχικός κατάλογος και κατάλογος συμμετοχής στα ερωτηματολόγια εσωτερικής
αξιολόγησης
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1

Γιαννακού Αθηνά

Σύμβουλος - Εξωτερικός συνεργάτης

2

Βαλκούμα Ευθαλία

Περιβαλλοντικά θέματα (ΛΕΣ) - Στέλεχος Εγνατίας

3

Βίσκος Βαγγέλης

Συγκοινωνιακά θέματα - Στέλεχος Εγνατίας

4

Δημητριάδης Ηλίας

GIS - Εξωτερικός συνεργάτης

5

Ιωάννα Καραμανώλη

Γραμματειακή υποστήριξη 2003-2013

6

Μαυρίδου Όλγα

GIS Εγνατίας - Στέλεχος Εγνατίας

7

Μουρατίδης Αναστάσιος

Πρόεδρος τέως

8

Σεϊτανίδης Σωκράτης

Ανάπτυξη δεικτών - Εξωτερικός συνεργάτης

9

Σκεμιτζή Άσπα

Επιμελητεία - Στέλεχος Εγ.

10

Τρανός Μανώλης

Ανάπτυξη δεικτών - Εξωτερικός συνεργάτης

11

Τρουλινός Μανούσος

Διαχειριστής GIS - Στέλεχος Εγνατίας

12

Τσαντσάνογλου Αθανάσιος

Οδική ασφάλεια - Στέλεχος Εγνατίας

13

Φούρκας Βασίλης

Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου - Στέλεχος Εγνατίας
ΕΓΙΝΑΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

14

Λαμπρόπουλος Στέργιος

Δ/νων Σύμβουλος τέως

15

Παπασιώπη Ζωή

Βοηθός Γεν. Δ/ντή τέως

16

Σαββαϊδης Παρασκευάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟ ΑΕ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΕ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ
17

Γούλας Απόστολος

Πρόεδρος τέως

18

Ιατρόπουλος Θάνος

ΙΤ Εγνατία - Στέλεχος Εγνατία

19

Κρίνας Γιώργος

Περιβαλλοντικά
Εγνατίας

20

Κωτούλας Δημήτρης

Δ/νων Σύμβουλος τέως

21

Μαραβάς Αλέξανδρος

Τομέαρχης τέως - Στέλεχος Εγνατίας

22

Μπλάντας Χρήστος

Γεν. Δ/ντής νυν

23

Μπούγαλης Μιλτιάδης

Τομεάρχης ΛΕΣ νυν

24

Οικονομίδης Ιωάννης

Πρόεδρος τέως

25

Ρετζεπέρης

Γεν. Δ/ντής τέως

26

Στεφανίδου Νατάσα

Τομεάρχης τέως – πρώηνΣτέλεχος Εγνατίας

27

Τσακλίδης Ιωάννης

Πρόεδρος τέως

28

Τσιτουρίδης Γιώργος

Γεν. Δ/ντής τέως

θέματα

(μελέτες)

- Στέλεχος
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B. Ερωτηματολόγιο εσωτερικής αξιολόγησης

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
Σκοπός του ερωτηματολογίου εσωτερικής αξιολόγησης 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.
*Παρακαλείστε να συμπληρώσετε στους πίνακες όσες ερωτήσεις και σε όποια έκταση
κρίνετε σκόπιμες.

ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Τηλέφωνο
E-mail

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΤΕ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΤΕ
ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΜΕ ΠΟΙΑ ΤΥΠΙΚΗ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΠΟΙΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ;

Υπογραμμίστε: ΠΟΛΥ – ΑΡΚΕΤΑ - ΛΙΓΟ

ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ;

Υπογραμμίστε: ΠΟΛΥ - ΑΡΚΕΤΑ – ΛΙΓΟ - ΚΑΘΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ:

ΣΧΌΛΙΑ:

ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΠΙΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
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ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΠΙΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΠΙΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΕ ΤΗ
ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

Α. ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ:
Β. ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ:

ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ
ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΚΑΤΙ
ΑΛΛΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΒΡΙΣΚΕΤΕ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΤΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Υπογραμμίστε: ΠΟΛΥ - ΑΡΚΕΤΑ – ΛΙΓΟ - ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΧΌΛΙΑ:

ΠΩΣ ΕΚΤΙΜΑΤΕ
ΓΕΝΙΚΑ ΤΙΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΟΛΙΑ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ
Οργανωτική ένταξη

Στελέχωση

Υποδομή

Αξιοποίηση

Υπηρεσίες

Προϊόντα
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Επικοινωνία
Διεύρυνση
δραστηριοτήτων
Εστίαση δραστηριοτήτων
Άλλο
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A. Κατάλογος φορέων που απάντησαν στο εξωτερικό ερωτηματολόγιο

Φορέας

Επίπεδο

Είδος / Ιδιότητα του
φορέα

Συμμετέχων στο
ερωτηματολόγιο

Ιδιότητα στον
φορέα

Υπουργείο Παιδείας,
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού &
Αθλητισμού – Γενική
Γραμματεία Έρευνας &
Τεχνολογίας

Εθνικό

Δημόσιο/Κυβέρνηση

Χατζηνικολάου
Παναγιώτης

Προϊστάμενος
Τμήματος

Οργανισμός Ρυθμιστικού
Σχεδίου & Προστασίας
Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

ΠΚΜ

Δημόσιο/Διοίκηση

Τόσκας Γιάννης

Υπεύθυνος Τομέα
Φυσικού
Σχεδιασμού

Συμβούλιο Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Δημόσιο/Ανεξάρτητη
αρχή

Εμμανουηλίδης
Γιώργος

Συγκοινωνιολόγος
ΣΑΣΘ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

ΝΠΔΔ/Επιμελητήριο

Λασκαρίδου
Χρύσα

Προϊστάμενη

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος / Παράρτημα
Κεντρικής Μακεδονίας

ΝΠΔΔ/Επιμελητήριο

Σαρόπουλος
Θανάσης

Πρόεδρος

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία»

Δημόσιο/Διοίκηση

Χατζηκωνσταντί
νου Θεμιστοκλής

Υπεύθυνος
Δημοσιότητας

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας

Δημόσιο/Διοίκηση

Τσιρώνη Μαρίνα Στέλεχος Μονάδας

Ινστιτούτο Μεταφορων (ΙΜΕΤΕΚΕΤΑ)

ΝΠΙΔ/Ερευνητικός
φορέας

Αϋφαντοπούλου
Γεωργία

Διευθύντρια Τομέα
Β

Διεθνής Κρατικός Αερολιμένας
Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

Δημόσιο/Υπηρεσία
Πολιτικής
Αεροπορίας
(μεταφορές))

Κετογλίδου
Δέσποινα

Υπεύθυνη Γραφείου
Προστασίας
Περιβάλλοντος

Αλεξάνδρεια Ζώνη
Καινοτομίας Α.Ε.

Α.Ε./Ερευνητικός
φορέας

Αναπτυξιακή Νομού
Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Α.Ε/Αναπτυξιακή

Πετρίδης
Γεώργιος

Διευθυντής
Προγραμμάτων

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας
Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ

Α.Ε/Αναπτυξιακή

Δορής Γεώργιος

Αναπληρωτής
Διευθυντής
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Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. ΟΤΑ

Α.Ε/Αναπτυξιακή

Πασσαλίδης
Παύλος

Γενικός Διευθυντής

Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.
ΟΤΑ

Α.Ε/Αναπτυξιακή

Παρτσαλίδου
Μπέτυ

Διευθύντρια

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
– Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ

Α.Ε/Αναπτυξιακή

Γρηγοριάδης
Κωνσταντίνος

Οικονομολόγος

Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε.
– Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ

Α.Ε/Αναπτυξιακή

Λιβαδιώτης
Αναστάσιος

Υπεύθυνος
Προγραμματισμού
Δράσεων

Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής
Θεσσαλονίκης

Α.Ε/Αναπτυξιακή

Σαριγιάννης
Ιάκωβος

Γενικός Διευθυντής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης Τμήμα
Χωροταξίας

Δημόσιο/Ανώτατη
εκπαίδευση

Θωϊδου
Ελισσάβετ

Επίκουρος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης Τμήμα
Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών

Δημόσιο/Ανώτατη
εκπαίδευση

Μπάσμπας
Σωκράτης

Αναπληρωτής

Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Ελλάδος Σχολή Οικονομίας και
Διοίκησης

Δημόσιο/Ανώτατη
εκπαίδευση

Μουσιόπουλος
Νικόλαος

Καθηγητής

ΤΕΙ Σερρών Τμήμα
Γεωπληροφορικής

Δημόσιο/Ανώτατη
εκπαίδευση

Πολίτης Ιωάννης

Επιστημονικός
Συνεργάτης

Δημόσιο/Διοίκηση

Δόντσιος
Στέφανος

Περιβαλλοντολόγος

Περιφερειακή Ένωση Δήμων
Δυτικής Μακεδονίας

Αυτοδιοίκηση/Συντον
ιστικό όργανο

Τοπάλογλου
Λευτέρης

Διευθυντής

Δήμος Κοζάνης

Αυτοδιοίκηση/Δήμος

Κακουλίδης
Δημήτριος

Προϊστάμενος
Γραφείου Δημάρχου

ΟΕΕ, Παράρτημα Δυτικής
Μακεδονίας

ΝΠΔΔ/Επιμελητήριο

Καρακάσης
Εμμανουήλ

Διευθυντής
Τραπέζης

Διεύθυνση Περιβαλλοντικού
και Χωροταξικού Σχεδιασμού
Δυτικής Μακεδονίας,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας

ΠΔΜ
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Κέντρο Περιβάλλοντος
Κοζάνης - ΚΕΠε

Νομαρχιακή
εταιρεία/Αναπτυξιακή

Σταύρακας
Θεόδωρος

Εξωτερικός
Συνεργάτης

Ινστιτούτο Τεχνολογίας και
Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων
(ΙΔΕΠ-ΕΚΕΤΑ)

ΝΠΙΔ/Ερευνητικός
φορέας

Γιαννακόπουλος
Διονύσιος

Ερευνητής Β

Αναπτυξιακη Δυτικής
Μακεδονίας - ΑΝΚΟ Α.Ε.

Α.Ε/Αναπτυξιακή

Σιδηρόπουλος
Αναστάσιος

Διευθυντής
Προγραμμάτων

Αναπτυξιακή Φλώρινας ΑΝΦΛΩ Α.Ε.

Α.Ε/Αναπτυξιακή

Σιδηρόπουλος
Δημήτριος

Πολιτικός
Μηχανικός

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης Διεύθυνση Περιβάλλοντος &
Χωροταξίας

Δημόσιο/Διοίκηση

Βεζυριανίδου
Σουλτάνα

Αρχιτέκτων
Μηχανικός

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης

Δημόσιο/Διοίκηση

Πιτσινίγκος
Βασίλειος

Προϊστάμενος

Τμήμα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας /
ΠΑΜΘ

Αυτοδιοίκηση/Περιφέ
ρεια

Μαλκάκης
Βαγγέλης

Αναπληρωτής
προϊστάμενος

Αυτοδιοίκηση/Δήμος

Κοσμίδου Ζωή

Προϊστάμενη
Διεύθυνσης
Τεχνικών
Υπηρεσιών

ΝΠΔΔ/Επιμελητήριο

Χατζηγεωργίου
Γεωργία

Μηχανικός
Περιβάλλοντος

Δημοσυνεταιριστική Έβρος
Α.Ε.

Α.Ε/Αναπτυξιακή

Κουζούκος
Κωνσταντίνος

Γενικός Διευθυντής

Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.

Α.Ε/Αναπτυξιακή

Γεωργιτσοπούλο
υ Μαρία

Μηχανικός
Χωροταξίας

Αναπτυξιακή Εταιρία Δράμας
Α.Ε.

Α.Ε/Αναπτυξιακή

Χατζόπουλος
Μανώλης

Γενικός Διευθυντής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης - Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών

Δημόσιο/Ανώτατη
εκπαίδευση

Κοκκάλης
Αλέξανδρος

Αναπληρωτής
Καθηγητής

Αυτοδιοίκηση/Περιφέ
ρεια

Αναγνώστου
Δημήτριος

Αναπληρωτής
προϊστάμενος

Δήμος Κομοτηνής
ΠΑΜΘ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
/ Τμήμα Ανατολικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου - Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων

ΠΗ
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Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Ηπείρου Μονάδα
Α (Σχεδιασμός
Προγραμματικής ΠεριόδουΑξιολόγηση Έργων)

Δημόσιο/Διοίκηση

Παπανικολάου
Έυη

Προϊσταμένη

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Ηπείρου Μονάδα
Β (Παρακολούθηση και
Διαχείριση)

Δημόσιο/Διοίκηση

Μπαλτογιάννης
Νικόλαος

Προϊστάμενος

Δήμος Ηγουμενίτσας

Αυτοδιοίκηση/Δήμος

Διαμαντής
Θεόδωρος

Πολιτικός
Μηχανικός

Οργανισμός Λιμένα
Ηγουμενίτσας Α.Ε.

Δημόσιο/Α.Ε.
(μεταφορές)

Ευστρατίου
Αναστάσιος

Πολιτικός
Μηχανικός

Φορέας Διαχείρισης
Υγρότοπων Αμβρακικού

ΝΠΙΔ/Φορέας

Μπαρέλος
Δημήτρης

Διευθυντής

Αστική
εταιρεία/αναπτυξιακή

ΦιλίππουΚεραμιδά
Αικατερίνη

Διευθύντρια

Κέντρο Επιχείρηματικότητας &
Καινοτομίας Ηπείρου (BIC)

Καθηγητής
Αρχιτεκτόνων.
Παρατηρητήριο
Παππάς Βασίλης
Οδικών Αξόνων
Δυτικής Ελλάδας
και Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Δημόσιο/Ανώτατη
εκπαίδευση

ΘΕΩΡΗΜΑ Α.Ε

Ιδιωτικός/Μελέτες

Μπαλατσινός
Νικηφόρος

Πρόεδρος

Ιδιωτικός/Μελέτες

Γεωργιάδης
Γιώργος

Περιβαλλοντολόγος

Ιδιωτικός/Υπηρεσίες
GIS

Καλαθάς
Αλέξανδρος

Τεχνικός GIS

BCS
Marathon Data Systems

ΕΠΙΧΕΙΡ
ΗΣΕΙΣ
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B. Ερωτηματολόγιο εξωτερικής αξιολόγησης

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
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
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Τηλ
E-mail
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ

Επιλέξτε συμπληρώνοντας Χ δίπλα στην/στις

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ;

απάντηση/απαντήσεις επιλογής σας
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

Επιλέξτε συμπληρώνοντας Χ δίπλα στην/στις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ

απάντηση/απαντήσεις επιλογής σας

ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ

ΝΑΙ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ;

ΟΧΙ:

Εάν ΟΧΙ:
Αγνοήστε την Ενότητα Α και συμπληρώστε μόνο τις ενότητες Β1 και Β2
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Εάν ΝΑΙ:
Σε ποιές περιπτώσεις;
(σκοπός και συχνότητα)
Τι είδους πληροφορίες
αντλήσατε; (εκθέσεις, χάρτες,
στοιχεία μετρήσεων, άλλες)
Ήταν κατανοητές;

Επιλέξτε συμπληρώνοντας Χδίπλα στην/στις
απάντηση/απαντήσεις επιλογής σας
Πλήρως:
Ικανοποιητικά:
Μέτρια:
Λίγο:
Καθόλου:

Ήταν έγκυρες;

Επιλέξτε συμπληρώνοντας Χδίπλα στην/στις
απάντηση/απαντήσεις επιλογής σας
Πλήρως:
Ικανοποιητικά:
Μέτρια:
Λίγο:
Καθόλου:

Ήταν επικαιροποιημένες;

Επιλέξτε συμπληρώνοντας Χ δίπλα στην/στις
απάντηση/απαντήσεις επιλογής σας
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;

Επιλέξτε συμπληρώνοντας Χ δίπλα στην/στις
απάντηση/απαντήσεις επιλογής σας
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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;
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;
(παρακολούθηση δεδομένων,
εκτίμηση επιπτώσεων, διαπίστωση
τάσεων, εισροή για λήψη
αποφάσεων, εισροή για σχεδιασμό
πολιτικών, έρευνα/εκπαίδευση,
άλλο)
ΜΕ ΠΟΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

97

Π2. Παράρτημα Κεφαλαίου 2
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ;
(κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά,
χρηματοδοτικά, πληθυσμιακά,
άλλο)
ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ;
(εκθέσεις, χάρτες, στοιχεία
μετρήσεων, άλλο)
ΣΕ ΤΙ ΜΟΡΦΗ;
(έντυπη, ψηφιακή-είδος αρχείων)
ΠΟΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ

Επιλέξτε συμπληρώνοντας Χ δίπλα στην/στις

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ;

απάντηση/απαντήσεις επιλογής σας
Τοπικό (Δημοτικό/Νομαρχιακό):
Περιφερειακό/Εθνικό:
Ευρωπαϊκό/Διεθνές:
Συγκεκριμένες περιοχές:
Άλλο (Σύντομη περιγραφή):

ΠΟΙΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ

Επιλέξτε συμπληρώνοντας Χ δίπλα στην/στις

ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΕΤΕ;

απάντηση/απαντήσεις επιλογής σας
Συνεχής παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο:
Χρονικές περίοδοι από 1 έως 12 μήνες:
Χρονικές περίοδοι άνω των 12 μηνών:
Άλλο, όπως συγκεκριμένες ημερομηνίες (Σύντομη
περιγραφή):

ΕΝΟΤΗΤΑ Β2: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΠΟΙΕΣ ΠΗΓΕΣ

Επιλέξτε συμπληρώνοντας Χδίπλα στην/στις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

απάντηση/απαντήσεις επιλογής σας

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διεθνείς Οργανισμοί:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ;

Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί:
Εθνικοί Οργανισμοί:
Εξειδικευμένα παρατηρητήρια:
Επαγγελματικοί φορείς:
Ερευνητικά ιδρύματα:
Γραφεία Συμβούλων:
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Ανεξάρτητους μελετητές:
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας:
Εσωτερικές πηγές του φορέα:
Αναθέσεις ειδικών μελετών:
Άλλο (Σύντομη περιγραφή):
Ειδικότερα:

Επιλέξτε συμπληρώνοντας Χδίπλα στην/στις
απάντηση/απαντήσεις επιλογής σας
Eurostat:
ESPON:
EuropeanEnvironmentalAgency:
South - EastEuropeTransportObservatory:
ΕΛΣΤΑΤ:
Παρατηρητήριο για την Απασχόληση:
ΙΜΕΤ:
ΣΑΣΘ:
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη:
Άλλο (Σύντομη περιγραφή):

ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΤΙΣ

Επιλέξτε συμπληρώνοντας Χδίπλα στην/στις

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ;

απάντηση/απαντήσεις επιλογής σας
Αναλυτικά:
Επεξεργασμένες:
Τυπωμένες:
Ψηφιακά:
On-Line:
Άλλο (Σύντομη περιγραφή):

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ;
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Αναλυτική παρουσίαση των απαντήσεων κατά δήλωση Delphi
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

Β ΓΥΡΟΣ

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση (87,5%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

7

41,2

8

47,1

%

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 16 δηλώσεις)

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

%

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

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 1

Πολύ

6

37,5

Αρκετά

8

50,0

Λίγο

2

12,5

2

11,8

Συμφωνώ

13

81,3

14

82,4

Σημαντική συμφωνία με τη δήλωση (81,3%)

Διαφωνώ

2

12,5

Δεν γνωρίζω

1

6,3

Επόμενα 7 χρόνια

10

62,5

Μετά το 2020

4

25,0

Ποτέ

0

0,0

Δεν μπορώ να κρίνω

2

12,5

2

11,8

Πολύ σημαντική

9

56,3

9

52,9

Αρκετά σημαντική

6

37,5

7

41,2

Λίγο σημαντική

1

6,3

1

5,9

Αδιάφορη

0

0,0

0

0,0

Πολύ θετικές

5

31,3

4

23,5

Θετικές

10

62,5

12

70,6

Ουδέτερες

1

6,3

1

5,9

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0

62,5% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια

93,8% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

93,8% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

2

11,8

1

5,9

12

70,6

3

17,6

0

0,0

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Οργανωτική Δομή

6

37,5

6

35,3

Στελέχωση

12

75,0

13

76,5

Χρηματοδότηση

7

43,8

7

41,2

Δικτύωση

4

25,0

4

23,5

Στρατηγική ΕΟ

14

87,5

14

82,4

Ανάγκες τεμηρίωσης

2

12,5

2

11,8

Επίπεδο ανάπτυξης

0

0,0

1

5,9

Πληροφόρηση χρ.

4

25,0

4

23,5

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
87,5% στρατηγική ΕΟ
•
75% στελέχωση παρατηρητηρίου
•
43,8% χρηματοδότηση

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 17 δηλώσεις)

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση (88,3%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Σημαντική συμφωνία με τη δήλωση (82,4%)

70,6% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια

94,1% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

94,3% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
82,4% στρατηγική ΕΟ
•
76,5% στελέχωση παρατηρητηρίου
•
41,2% χρηματοδότηση
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

Πολύ

7

41,2

Αρκετά

10

58,8

Β ΓΥΡΟΣ

Πλήρης εξοικείωση με τη δήλωση 100% δήλωσαν
πολύ ή αρκετά)

8

44,4

10

55,6

%

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 17 δηλώσεις)

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

%

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

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 2

Λίγο

0

0,0

0

0,0

Συμφωνώ

12

70,6

15

83,3

Ικανοποιητική συμφωνία με τη δήλωση (70,6%)

Διαφωνώ

1

5,9

Δεν γνωρίζω

3

17,6

Επόμενα 7 χρόνια

8

47,1

Μετά το 2020

2

11,8

Ποτέ

0

0,0

Δεν μπορώ να κρίνω

7

41,2

6

33,3

Πολύ σημαντική

10

58,8

12

66,7

Αρκετά σημαντική

7

35,3

5

27,8

Λίγο σημαντική

1

5,9

1

5,6

Αδιάφορη

0

0,0

0

0,0

Πολύ θετικές

5

29,4

6

33,3

Θετικές

12

70,6

12

66,7

Ουδέτερες

0

0,0

0

0,0

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Οργανωτική Δομή

6

35,3

6

33,3

Στελέχωση

9

52,9

11

61,1

Χρηματοδότηση

9

52,9

12

66,7

Δικτύωση

7

41,2

6

33,3

Στρατηγική ΕΟ

13

76,5

14

77,8

Ανάγκες τεμηρίωσης

2

11,8

3

16,7

Επίπεδο ανάπτυξης

4

23,5

3

16,7

Πληροφόρηση χρ.

3

17,6

2

11,1

47,1% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια αλλά και 41,2% δεν μπορεί να κρίνει

94,1% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

100% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές
(το 70,6%)

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
76,5% στρατηγική ΕΟ
•
52,9% στελέχωση παρατηρητηρίου
•
52,9% χρηματοδότηση

0

0,0

2

11,1

11

61,1

1

5,6

0

0,0

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 18 δηλώσεις)

Πλήρης εξοικείωση με τη δήλωση 100% δήλωσαν
πολύ ή αρκετά)

Ικανοποιητική συμφωνία με τη δήλωση (83,3%)

61,1% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια ενώ 33,3% δεν μπορεί να κρίνει

94,5% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

100% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές
(το 70,6%)

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
77,8% στρατηγική ΕΟ
•
61,1% στελέχωση παρατηρητηρίου
•
66,7% χρηματοδότηση
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

%

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 16 δηλώσεις)

Β ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

%

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

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 3

12

70,6

3

17,6

Πολύ

11

68,8

Αρκετά

3

18,8

Λίγο

2

12,5

2

11,8

Συμφωνώ

14

87,5

15

88,2

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 87,6%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Ικανοποιητική συμφωνία με τη δήλωση (87,5%)

Διαφωνώ

1

6,3

Δεν γνωρίζω

1

6,3

Επόμενα 7 χρόνια

10

62,5

Μετά το 2020

4

25,0

Ποτέ

0

0,0

Δεν μπορώ να κρίνω

2

12,5

2

11,8

Πολύ σημαντική

8

50,0

9

52,9

Αρκετά σημαντική

5

31,3

6

35,3

Λίγο σημαντική

2

12,5

1

5,9

Αδιάφορη

0

0,0

0

0,0

Πολύ θετικές

9

56,3

10

58,8

Θετικές

5

31,3

6

35,3

Ουδέτερες

1

6,3

0

0,0

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0

62,5% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνιααλλά και25% μετά το 2020

81,3% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

87,6% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

1

5,9

1

5,9

11

64,7

4

23,5

0

0,0

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Οργανωτική Δομή

4

25,0

4

23,5

Στελέχωση

9

56,3

11

64,7

Χρηματοδότηση

6

37,5

7

41,2

Δικτύωση

5

31,3

4

23,5

Στρατηγική ΕΟ

12

75,0

14

82,4

Ανάγκες τεμηρίωσης

3

18,8

4

23,5

Επίπεδο ανάπτυξης

1

6,3

0

0,0

Πληροφόρηση χρ.

3

18,8

3

17,6

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
75% στρατηγική ΕΟ
•
56,3% στελέχωση παρατηρητηρίου
•
37,5% χρηματοδότηση

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 17 δηλώσεις)

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 88,2%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Ικανοποιητική συμφωνία με τη δήλωση (88,2%)

64,7% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνιααλλά και 23,5% μετά το 2020

88,2% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

100% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
82,4% στρατηγική ΕΟ
•
64,7% στελέχωση παρατηρητηρίου
•
41,2% χρηματοδότηση
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

12

75,0

Αρκετά

3

18,8

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 93,8%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

%

Πολύ

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 16 δηλώσεις)

Β ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

%

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

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 4

13

76,5

4

23,5

Λίγο

1

6,3

0

0,0

Συμφωνώ

14

87,5

14

82,4

Ικανοποιητική συμφωνία με τη δήλωση (87,5%)

Διαφωνώ

0

0,0

Δεν γνωρίζω

0

0,0

Επόμενα 7 χρόνια

10

62,5

Μετά το 2020

4

25,0

Ποτέ

0

0,0

Δεν μπορώ να κρίνω

2

12,5

2

11,8

Πολύ σημαντική

8

50,0

9

52,9

Αρκετά σημαντική

5

31,3

5

29,4

Λίγο σημαντική

3

18,8

3

17,6

Αδιάφορη

0

0,0

0

0,0

Πολύ θετικές

7

43,8

7

41,2

Θετικές

6

37,5

8

47,1

Ουδέτερες

1

6,3

1

5,9

Αρνητικές

1

6,3

0

0,0

62,5% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνιααλλά και25% μετά το 2020

81,3% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

81,3% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

0

0,0

1

5,9

10

58,8

5

29,4

0

0,0

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Οργανωτική Δομή

2

12,5

2

11,8

Στελέχωση

9

56,3

11

64,7

Χρηματοδότηση

8

50,0

9

52,9

Δικτύωση

2

12,5

2

11,8

Στρατηγική ΕΟ

7

43,8

7

41,2

Ανάγκες τεμηρίωσης

6

37,5

7

41,2

Επίπεδο ανάπτυξης

4

25,0

4

23,5

Πληροφόρηση χρ.

1

6,3

1

5,9

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
56,3% στελέχωση παρατηρητηρίου
•
50% χρηματοδότηση
•
43,8% στρατηγική ΕΟ

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 17 δηλώσεις)

Απόλυτη εξοικείωση με τη δήλωση 100% δήλωσαν
πολύ ή αρκετά)

Ικανοποιητική συμφωνία με τη δήλωση (82,4%)

58,8% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνιααλλά και 29,4% μετά το 2020

82,3% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

88,3% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
64,7% στελέχωση παρατηρητηρίου
•
52,9% χρηματοδότηση
•
41,2% στρατηγική ΕΟ και ανάγκες
τεκμηρίωσης
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

9

56,3

Αρκετά

6

37,5

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 93,8%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

%

Πολύ

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 17 δηλώσεις)

Β ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

%

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)

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 5

10

58,8

6

35,3

Λίγο

1

6,3

1

5,9

Συμφωνώ

13

81,3

14

82,4

Ικανοποιητική συμφωνία με τη δήλωση (81,3%)

Διαφωνώ

3

18,8

Δεν γνωρίζω

0

0,0

Επόμενα 7 χρόνια

11

68,8

Μετά το 2020

2

12,5

Ποτέ

1

6,3

Δεν μπορώ να κρίνω

1

6,3

1

5,9

Πολύ σημαντική

9

56,3

11

64,7

Αρκετά σημαντική

3

18,8

2

11,8

Λίγο σημαντική

3

18,8

3

17,6

Αδιάφορη

0

0,0

0

0,0

Πολύ θετικές

6

37,5

6

35,3

Θετικές

6

37,5

8

47,1

Ουδέτερες

3

18,8

2

11,8

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0

68,8% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια

75,1% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

75% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

3

17,6

0

0,0

12

70,6

2

11,8

1

5,9

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Οργανωτική Δομή

3

18,8

3

17,6

Στελέχωση

7

43,8

8

47,1

Χρηματοδότηση

6

37,5

Δικτύωση

6

37,5

Στρατηγική ΕΟ

11

68,8

Ανάγκες τεμηρίωσης

5

31,3

Επίπεδο ανάπτυξης

1

6,3

1

5,9

Πληροφόρηση χρ.

3

18,8

3

17,6

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
68,8% στρατηγική ΕΟ
•
43,8% στελέχωση παρατηρητηρίου
•
37,5% χρηματοδότηση
•
37,5% δικτύωση

6

35,3

7

41,2

12

70,6

6

35,3

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 16 δηλώσεις)

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 94,1%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Ικανοποιητική συμφωνία με τη δήλωση (82,4%)

70,6% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια

76,5% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

82,4% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
70,6% στρατηγική ΕΟ
•
47,1% στελέχωση παρατηρητηρίου
•
41,2% δικτύωση
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

%

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 16 δηλώσεις)

Β ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

%

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

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 6

9

52,9

5

29,4

Πολύ

8

50,0

Αρκετά

5

31,3

Λίγο

3

18,8

3

17,6

Συμφωνώ

11

68,8

12

70,6

Διαφωνώ

5

31,3

4

23,5

Δεν γνωρίζω

0

0,0

1

5,9

Επόμενα 7 χρόνια

9

56,3

10

58,8

Μετά το 2020

2

12,5

2

11,8

Ποτέ

1

6,3

1

5,9

Δεν μπορώ να κρίνω

3

18,8

3

17,6

Πολύ σημαντική

7

43,8

7

41,2

Αρκετά σημαντική

5

31,3

8

47,1

Λίγο σημαντική

3

18,8

1

5,9

Αδιάφορη

0

0,0

0

0,0

Πολύ θετικές

5

31,3

5

29,4

Θετικές

8

50,0

10

58,8

Ουδέτερες

2

12,5

1

5,9

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Οργανωτική Δομή

5

31,3

5

29,4

Στελέχωση

7

43,8

8

47,1

Χρηματοδότηση

4

25,0

Δικτύωση

9

56,3

Στρατηγική ΕΟ

9

56,3

Ανάγκες τεμηρίωσης

2

12,5

Επίπεδο ανάπτυξης

3

18,8

3

17,6

Πληροφόρηση χρ.

7

43,8

8

47,1

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 81,3%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)
Χαμηλή συμφωνία με τη δήλωση (68,8%) και
αξιοσημείωτη διαφωνία (31,3%)

56,3% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια

75,1% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

81,3% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές
(το 50%)

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
56,3% στρατηγική ΕΟ
•
56,3% δικτύωση
•
43,8% στελέχωση παρατηρητηρίου
•
43,8% πληροφόρηση χρηστών

3

17,6

9

52,9

9

52,9

4

23,5

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 17 δηλώσεις)

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 82,3%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)
Χαμηλή συμφωνία με τη δήλωση (70,6%) και
αξιοσημείωτη διαφωνία (23,5%)

58,8% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια

88,3% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

88,4% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές
(το 58,8%)

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
52,9% στρατηγική ΕΟ
•
52,9% δικτύωση
•
47,1% στελέχωση παρατηρητηρίου
•
47,1% πληροφόρηση χρηστών
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

%

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 15 δηλώσεις)

Β ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

%

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

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 7

7

43,8

3

18,8

Πολύ

6

40,0

Αρκετά

3

20,0

Λίγο

6

40,0

6

37,5

Συμφωνώ

14

93,3

15

93,8

Περιορισμένη εξοικείωση με τη δήλωση 60%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Ψηλή συμφωνία με τη δήλωση (93,3%)

Διαφωνώ

0

0,0

Δεν γνωρίζω

1

6,7

Επόμενα 7 χρόνια

8

53,3

Μετά το 2020

4

26,7

Ποτέ

0

0,0

Δεν μπορώ να κρίνω

3

20,0

3

18,8

Πολύ σημαντική

5

33,3

4

25,0

Αρκετά σημαντική

7

46,7

9

56,3

Λίγο σημαντική

2

13,3

3

18,8

Αδιάφορη

1

6,7

0

0,0

Πολύ θετικές

3

20,0

2

12,5

Θετικές

9

60,0

11

68,8

Ουδέτερες

3

20,0

3

18,8

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

0,0

53,3% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνιακαι 26,7% μετά το 2020

80% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

80% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές (το
50%)

0

0,0

1

6,3

9

56,3

4

25,0

0

0,0

Οργανωτική Δομή

4

26,7

4

25,0

Στελέχωση

12

80,0

13

81,3

Χρηματοδότηση

2

13,3

2

12,5

Δικτύωση

4

26,7

4

25,0

Στρατηγική ΕΟ

10

66,7

10

62,5

Ανάγκες τεμηρίωσης

6

40,0

9

56,3

Επίπεδο ανάπτυξης

3

20,0

3

18,8

Πληροφόρηση χρ.

2

13,3

2

12,5

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
80% στελέχωση παρατηρητηρίου
•
60% στρατηγική ΕΟ
•
40% ανάγκες τρκμηρίωσης

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 16 δηλώσεις)

Περιορισμένη εξοικείωση με τη δήλωση 62,6%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Ψηλή συμφωνία με τη δήλωση (93,8%)

56,3% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια και 25% μετά το 2020

81,4% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

89,3% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές
(το 50%)

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
81,3% στελέχωση παρατηρητηρίου
•
62,5% στρατηγική ΕΟ
•
56,3% ανάγκες τρκμηρίωσης
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

%

Β ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

9

56,3

2

12,5

33,3

5

31,3

93,3

16

100

%

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

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 8

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 15 δηλώσεις)

Πολύ

8

53,3

Αρκετά

2

13,3

Λίγο

5

Συμφωνώ

14

Διαφωνώ

0

0,0

Δεν γνωρίζω

1

6,7

Επόμενα 7 χρόνια

10

66,7

Μετά το 2020

3

20,0

Ποτέ

0

0,0

Δεν μπορώ να κρίνω

2

13,3

2

12,5

Πολύ σημαντική

6

40,0

6

37,5

Αρκετά σημαντική

9

60,0

10

62,5

Λίγο σημαντική

0

0,0

0

0,0

Αδιάφορη

0

0,0

0

0,0

Πολύ θετικές

5

33,3

5

31,3

Θετικές

10

66,7

11

68,8

Ουδέτερες

0

0,0

0

0,0

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Περιορισμένη εξοικείωση με τη δήλωση 66,6%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Ψηλή συμφωνία με τη δήλωση (93,3%)

66,7% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνιακαι 20% μετά το 2020

100% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

100% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές
(το 50%)

0

0,0

0

0,0

10

62,5

3

18,8

0

0,0

Οργανωτική Δομή

3

20,0

3

18,8

Στελέχωση

13

86,7

14

87,5

Χρηματοδότηση

6

40,0

6

37,5

Δικτύωση

4

26,7

4

25,0

Στρατηγική ΕΟ

10

66,7

11

68,8

Ανάγκες τεμηρίωσης

5

33,3

6

37,5

Επίπεδο ανάπτυξης

2

13,3

2

12,5

Πληροφόρηση χρ.

3

20,0

3

18,8

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
86,7% στελέχωση παρατηρητηρίου
•
66,7% στρατηγική ΕΟ
•
40% χρηματοδότηση

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 16 δηλώσεις)

Περιορισμένη εξοικείωση με τη δήλωση 68,8%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Απόλυτη συμφωνία με τη δήλωση (100%)

62,5% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνιακαι 18,8% μετά το 2020

100% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

100% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές
(το 50%)

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
87,5% στελέχωση παρατηρητηρίου
•
68,8% στρατηγική ΕΟ
•
37,5% χρηματοδότηση και ανάγκες
τεκμηρίωσης
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

%

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 15 δηλώσεις)

Β ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

%

Το Παρατηρητήριο αξιοποποιεί τις στοιχεία αλλαγής
χρήσεων γης και συνεργάζεται με φορείς για τον
προσδιορισμό των κατάλληλων δράσεων που ενισχύουν
την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 9

11

68,8

4

25,0

Πολύ

10

66,7

Αρκετά

3

20,0

Λίγο

2

13,3

1

6,3

Συμφωνώ

11

73,3

12

75,0

Περιορισμένη εξοικείωση με τη δήλωση 66,7%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Σημαντική συμφωνία με τη δήλωση (73,3%)

Διαφωνώ

3

20,0

Δεν γνωρίζω

0

0,0

Επόμενα 7 χρόνια

6

40,0

Μετά το 2020

4

26,7

Ποτέ

2

13,3

Δεν μπορώ να κρίνω

2

13,3

2

12,5

Πολύ σημαντική

6

40,0

6

37,5

Αρκετά σημαντική

5

33,3

7

43,8

Λίγο σημαντική

2

13,3

2

12,5

Αδιάφορη

1

6,7

1

6,3

Πολύ θετικές

6

40,0

7

43,8

Θετικές

7

46,7

7

43,8

Ουδέτερες

1

6,7

1

6,3

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Μόνο 40% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα
7 χρόνιακαι 26,7% μετά το 2020

73,3% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

86,7% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

3

18,8

1

6,3

6

37,5

5

31,3

2

12,5

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Οργανωτική Δομή

7

46,7

7

43,8

Στελέχωση

5

33,3

6

37,5

Χρηματοδότηση

3

20,0

Δικτύωση

8

53,3

Στρατηγική ΕΟ

12

80,0

Ανάγκες τεμηρίωσης

2

13,3

Επίπεδο ανάπτυξης

1

6,7

1

6,3

Πληροφόρηση χρ.

2

13,3

2

12,5

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
80% στρατηγική ΕΟ
•
53,3% δικτύωση
•
46,7% οργανωτική δομή

4

25,0

8

50,0

13

81,3

3

18,8

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 16 δηλώσεις)

Περιορισμένη εξοικείωση με τη δήλωση 68,8%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Σημαντική συμφωνία με τη δήλωση (75%)

Μόνο 37,5% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα
επόμενα 7 χρόνια και 31,3% μετά το 2020

89,3% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

87,6% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
81,3% στρατηγική ΕΟ
•
50% δικτύωση
•
43,8% οργανωτική δομή
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

%

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 15 δηλώσεις)

Β ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

%

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

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 10

7

43,8

6

37,5

Πολύ

6

40,0

Αρκετά

6

40,0

Λίγο

3

20,0

3

18,8

Συμφωνώ

12

80,0

13

81,3

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 80%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Ψηλή συμφωνία με τη δήλωση (80%)

Διαφωνώ

1

6,7

Δεν γνωρίζω

2

13,3

1

6,3

2

12,5

Επόμενα 7 χρόνια

7

46,7

Μετά το 2020

4

26,7

9

56,3

4

Ποτέ

0

0,0

25,0

0

0,0

Δεν μπορώ να κρίνω

4

Πολύ σημαντική

3

26,7

3

18,8

20,0

3

Αρκετά σημαντική

8

53,3

18,8

9

56,3

Λίγο σημαντική

4

26,7

4

25,0

Αδιάφορη

0

0,0

0

0,0

Πολύ θετικές

3

20,0

3

18,8

Θετικές

10

66,7

13

81,3

Ουδέτερες

2

13,3

0

0,0

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Το 46,7% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνιακαι το 26,7% μετά το 2020

73,3% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

86,7% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Οργανωτική Δομή

5

33,3

5

31,3

Στελέχωση

8

53,3

10

62,5

Χρηματοδότηση

3

20,0

Δικτύωση

8

53,3

Στρατηγική ΕΟ

12

80,0

Ανάγκες τεμηρίωσης

2

13,3

Επίπεδο ανάπτυξης

1

6,7

1

6,3

Πληροφόρηση χρ.

4

26,7

4

25,0

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
80% στρατηγική ΕΟ
•
53,3% δικτύωση
•
53,3% στελέχωση

3

18,8

9

56,3

13

81,3

2

12,5

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 16 δηλώσεις)

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 91,2%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Ψηλή συμφωνία με τη δήλωση (81,3%)

Το 56,3% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνιακαι το 25% μετά το 2020

75,1% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

100% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
81,3% στρατηγική ΕΟ
•
62,3% στελέχωση
•
56,3% δικτύωση
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

9

56,3

Αρκετά

4

25,0

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 81,3%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

%

Πολύ

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 16 δηλώσεις)

Β ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

%

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

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 11

10

58,8

4

23,5

Λίγο

3

18,8

3

17,6

Συμφωνώ

16

100,0

17

100,0

Απόλυτη συμφωνία με τη δήλωση (100%)

Διαφωνώ

0

0,0

Δεν γνωρίζω

0

0,0

Επόμενα 7 χρόνια

13

81,3

Μετά το 2020

1

6,3

Ποτέ

0

0,0

Δεν μπορώ να κρίνω

2

12,5

1

5,9

Πολύ σημαντική

10

62,5

11

64,7

Αρκετά σημαντική

4

25,0

5

29,4

Λίγο σημαντική

2

12,5

1

5,9

Αδιάφορη

0

0,0

0

0,0

Πολύ θετικές

9

56,3

9

52,9

Θετικές

6

37,5

7

41,2

Ουδέτερες

0

0,0

0

0,0

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Το 81,1% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια

87,5% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

93,8% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

0

0,0

0

0,0

16

94,1

0

0,0

0

0,0

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Οργανωτική Δομή

5

31,3

5

29,4

Στελέχωση

10

62,5

11

64,7

Χρηματοδότηση

4

25,0

Δικτύωση

9

56,3

Στρατηγική ΕΟ

9

56,3

Ανάγκες τεμηρίωσης

2

12,5

Επίπεδο ανάπτυξης

3

Πληροφόρηση χρ.

3

4

23,5

11

64,7

9

52,9

3

17,6

18,8

3

17,6

18,8

3

17,6

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
56,3% στρατηγική ΕΟ
•
56,3% δικτύωση
•
62,5% στελέχωση

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 17 δηλώσεις)

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 81,3%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Απόλυτη συμφωνία με τη δήλωση (100%)

Το 94,1% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια

94,1% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

94,1% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
64,7% στελέχωση
•
56,3 δικτύωση
•
56,3 στρατηγική ΕΟ
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

%

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 17 δηλώσεις)

Β ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

%

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

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 12

8

50,0

4

25,0

Πολύ

7

50,0

Αρκετά

4

28,6

Λίγο

4

28,6

4

25,0

Συμφωνώ

6

42,9

7

43,8

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 78,6%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Περιορισμένη συμφωνία με τη δήλωση (42,9%)

Διαφωνώ

4

28,6

Δεν γνωρίζω

4

28,6

Επόμενα 7 χρόνια

5

35,7

Μετά το 2020

4

28,6

Ποτέ

2

14,3

Δεν μπορώ να κρίνω

3

21,4

3

18,8

Πολύ σημαντική

2

14,3

2

12,5

Αρκετά σημαντική

8

57,1

10

62,5

Λίγο σημαντική

1

7,1

0

0,0

Αδιάφορη

3

21,4

3

18,8

Πολύ θετικές

4

28,6

5

31,3

Θετικές

8

57,1

8

50,0

Ουδέτερες

2

14,3

2

12,5

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Οργανωτική Δομή

2

14,3

2

12,5

Στελέχωση

7

50,0

8

50,0

Χρηματοδότηση

5

35,7

7

43,8

Δικτύωση

4

28,6

5

31,3

Στρατηγική ΕΟ

9

64,3

10

62,5

Ανάγκες τεμηρίωσης

4

28,6

4

25,0

Επίπεδο ανάπτυξης

3

21,4

3

18,8

Πληροφόρηση χρ.

3

21,4

2

12,5

Το 35,7% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια και 28,6% μετά το 2020

71,4% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

85,7% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
64,3% στρατηγική ΕΟ
•
50% στελέχωση
•
35,7% χρηματοδότηση

4

25,0

5

31,3

6

37,5

4

25,0

2

12,5

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 16 δηλώσεις)

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 75%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Περιορισμένη συμφωνία με τη δήλωση (43,8%)

Το 37,5% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια και 25% μετά το 2020

75% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

81,3% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
62,5% στρατηγική ΕΟ
•
50% στελέχωση
•
43,8% χρηματοδότηση
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

%

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 17 δηλώσεις)

Β ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

%

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

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 13

8

47,1

3

17,6

Πολύ

7

43,8

Αρκετά

3

18,8

Λίγο

6

37,5

6

35,3

Συμφωνώ

15

93,8

16

94,1

Περιορισμένη εξοικείωση με τη δήλωση 62,6%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Ψηλή συμφωνία με τη δήλωση (93,8%)

Διαφωνώ

0

0,0

Δεν γνωρίζω

1

6,3

Επόμενα 7 χρόνια

13

81,3

Μετά το 2020

0

0,0

Ποτέ

0

0,0

Δεν μπορώ να κρίνω

3

18,8

3

17,6

Πολύ σημαντική

12

75,0

12

70,6

Αρκετά σημαντική

3

18,8

4

23,5

Λίγο σημαντική

1

6,3

1

5,9

Αδιάφορη

0

0,0

0

0,0

Πολύ θετικές

7

43,8

7

41,2

Θετικές

4

25,0

5

29,4

Ουδέτερες

4

25,0

4

23,5

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Το 81,3% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια και 28,6% μετά το 2020

93,8% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

68,8% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

0

0,0

1

5,9

14

82,4

0

0,0

0

0,0

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Οργανωτική Δομή

5

31,3

5

29,4

Στελέχωση

10

62,5

12

70,6

Χρηματοδότηση

8

50,0

9

52,9

Δικτύωση

5

31,3

6

35,3

Στρατηγική ΕΟ

11

68,8

11

64,7

Ανάγκες τεμηρίωσης

4

25,0

5

29,4

Επίπεδο ανάπτυξης

0

0,0

0

0,0

Πληροφόρηση χρ.

5

31,3

6

35,3

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
68,8% στρατηγική ΕΟ
•
62,5% στελέχωση
50% χρηματοδότηση

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 16 δηλώσεις)

Περιορισμένη εξοικείωση με τη δήλωση 64,7%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Ψηλή συμφωνία με τη δήλωση (94,1%)

Το 82,4% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια και 28,6% μετά το 2020

94,1% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

70,6% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
64,7% στρατηγική ΕΟ
•
70,6% στελέχωση
•
52,9% χρηματοδότηση
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

Β ΓΥΡΟΣ

Περιορισμένη εξοικείωση με τη δήλωση 64,7%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

3

16,7

9

50,0

%

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 17 δηλώσεις)

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

%

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

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 14

Πολύ

2

11,8

Αρκετά

9

52,9

Λίγο

6

35,3

6

33,3

Συμφωνώ

11

64,7

12

66,7

Περιορισμένη συμφωνία με τη δήλωση (64,7%)

Διαφωνώ

2

11,8

Δεν γνωρίζω

4

23,5

1

5,6

5

27,8

Επόμενα 7 χρόνια

7

41,2

Μετά το 2020

2

11,8

8

44,4

3

Ποτέ

1

5,9

16,7

1

5,6

Δεν μπορώ να κρίνω

6

Πολύ σημαντική

2

35,3

7

38,9

11,8

2

Αρκετά σημαντική

8

47,1

11,1

9

50,0

Λίγο σημαντική

3

17,6

3

16,7

Αδιάφορη

1

5,9

1

5,6

Πολύ θετικές

2

11,8

3

16,7

Θετικές

8

47,1

8

44,4

Ουδέτερες

5

29,4

5

27,8

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Οργανωτική Δομή

3

17,6

3

16,7

Στελέχωση

8

47,1

9

50,0

Χρηματοδότηση

4

23,5

6

33,3

Δικτύωση

4

23,5

5

27,8

Στρατηγική ΕΟ

7

41,2

8

44,4

Ανάγκες τεμηρίωσης

4

23,5

5

27,8

Επίπεδο ανάπτυξης

3

17,6

3

16,7

Πληροφόρηση χρ.

2

11,8

2

11,1

Μόνο το 41,2% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα
επόμενα 7 χρόνια ένω το 35,3% δεν μπορεί να κρίνει

Μόλις 58,9% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά
σημαντική

Μόλις 58,9% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή
θετικές

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
47,1% στελέχωση
•
41,2% στρατηγική ΕΟ
•
23,5% χρηματοδότηση
•
23,5% δικτύωση
•
23,5% τεκμηρίωση

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 18 δηλώσεις)

Περιορισμένη εξοικείωση με τη δήλωση 66,7%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Περιορισμένη συμφωνία με τη δήλωση (66,7%)

Μόνο το 44,4% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα
επόμενα 7 χρόνια ένω το 38,9% δεν μπορεί να κρίνει

Μόλις 61,1% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά
σημαντική

Μόλις 61,3% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή
θετικές

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
50% στελέχωση
•
44,4% στρατηγική ΕΟ
•
33.3% χρηματοδότηση
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

%

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 15 δηλώσεις)

Β ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

%

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)

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 15

9

56,3

5

31,3

Πολύ

8

53,3

Αρκετά

4

26,7

Λίγο

3

20,0

2

12,5

Συμφωνώ

10

66,7

11

68,8

2

12,5

4

25,0

7

43,8

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 80%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Περιορισμένη συμφωνία με τη δήλωση (66,7%)

Διαφωνώ

2

13,3

Δεν γνωρίζω

3

20,0

Επόμενα 7 χρόνια

7

46,7

Μετά το 2020

4

26,7

Ποτέ

3

20,0

Δεν μπορώ να κρίνω

1

Πολύ σημαντική

4

Αρκετά σημαντική

7

46,7

Λίγο σημαντική

3

20,0

Αδιάφορη

0

0,0

0

0,0

Πολύ θετικές

4

26,7

5

31,3

Θετικές

9

60,0

10

62,5

Ουδέτερες

1

6,7

0

0,0

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Το 46,7% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια και 26,7% μετά το 2020

5

31,3

2

12,5

6,7

2

12,5

26,7

5

31,3

8

50,0

2

12,5

73,4% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

86,7% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Οργανωτική Δομή

3

20,0

3

18,8

Στελέχωση

6

40,0

8

50,0

Χρηματοδότηση

3

20,0

Δικτύωση

6

40,0

Στρατηγική ΕΟ

10

66,7

Ανάγκες τεμηρίωσης

4

26,7

Επίπεδο ανάπτυξης

1

6,7

1

6,3

Πληροφόρηση χρ.

3

20,0

3

18,8

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
66,7% στρατηγική ΕΟ
•
40% στελέχωση
•
40% δικτύωση

3

18,8

9

56,3

11

68,8

5

31,3

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 16 δηλώσεις)

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 87,6%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Περιορισμένη συμφωνία με τη δήλωση (68,8%)

Το 43,8% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια και 26,7% μετά το 2020

50% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

93,8% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
68,8% στρατηγική ΕΟ
•
50% στελέχωση
•
56,3% δικτύωση
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

%

Β ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

6

37,5

4

25,0

40,0

6

37,5

73,3

12

75,0

%

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

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 16

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 15 δηλώσεις)

Πολύ

5

33,3

Αρκετά

4

26,7

Λίγο

6

Συμφωνώ

11

Διαφωνώ

2

13,3

Δεν γνωρίζω

1

6,7

Επόμενα 7 χρόνια

11

73,3

Μετά το 2020

2

13,3

Ποτέ

2

13,3

Δεν μπορώ να κρίνω

0

0,0

0

0,0

Πολύ σημαντική

4

26,7

5

31,3

Αρκετά σημαντική

10

66,7

10

62,5

Λίγο σημαντική

0

0,0

0

0,0

Αδιάφορη

1

6,7

1

6,3

Πολύ θετικές

3

20,0

2

12,5

Θετικές

10

66,7

13

81,3

Ουδέτερες

2

13,3

1

6,3

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Περιορισμένη εξοικείωση με τη δήλωση 60%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Περιορισμένη συμφωνία με τη δήλωση (73,3%)

Το 73,3% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια

93,4% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

86,7% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

2

12,5

2

12,5

12

75,0

2

12,5

2

12,5

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Οργανωτική Δομή

3

20,0

3

18,8

Στελέχωση

9

60,0

10

62,5

Χρηματοδότηση

5

33,3

7

43,8

Δικτύωση

3

20,0

4

25,0

Στρατηγική ΕΟ

12

80,0

14

87,5

Ανάγκες τεμηρίωσης

3

20,0

4

25,0

Επίπεδο ανάπτυξης

2

13,3

2

12,5

Πληροφόρηση χρ.

2

13,3

2

12,5

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
80% στρατηγική ΕΟ
•
60% στελέχωση
•
33,3% χρηματοδότηση

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 16 δηλώσεις)

Περιορισμένη εξοικείωση με τη δήλωση 62,5%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά)

Περιορισμένη συμφωνία με τη δήλωση (75%)

Το 75% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια

93,8% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

93,8% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
87,5% στρατηγική ΕΟ
•
62,5% στελέχωση
•
43,8% χρηματοδότηση
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

%

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 17 δηλώσεις)

Β ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

%

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)

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 17

8

53,3

0

0,0

Πολύ

7

50,0

Αρκετά

0

0,0

Λίγο

6

42,9

6

40,0

Συμφωνώ

11

78,6

12

80,0

Περιορισμένη εξοικείωση με τη δήλωση 50%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά

Ικανοποιητική συμφωνία με τη δήλωση (78,6%)

Διαφωνώ

0

0,0

Δεν γνωρίζω

3

21,4

Επόμενα 7 χρόνια

9

64,3

Μετά το 2020

2

14,3

Ποτέ

0

0,0

Δεν μπορώ να κρίνω

2

Πολύ σημαντική

6

Αρκετά σημαντική

6

42,9

Λίγο σημαντική

2

14,3

Αδιάφορη

0

0,0

0

0,0

Πολύ θετικές

3

21,4

3

20,0

Θετικές

7

50,0

8

53,3

Ουδέτερες

3

21,4

3

20,0

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0
0,0

Το 64,3% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια

0

0,0

3

20,0

11

73,3

1

6,7

0

0,0

14,3

2

13,3

42,9

6

40,0

8

53,3

1

6,7

85,8% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

71,4% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

Οργανωτική Δομή

2

14,3

1

6,7

Στελέχωση

6

42,9

7

46,7

Χρηματοδότηση

10

71,4

10

66,7

Δικτύωση

2

14,3

3

20,0

Στρατηγική ΕΟ

11

78,6

11

73,3

Ανάγκες τεμηρίωσης

0

0,0

1

6,7

Επίπεδο ανάπτυξης

0

0,0

0

0,0

Πληροφόρηση χρ.

4

28,6

4

26,7

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
78,6% στρατηγική ΕΟ
•
71,4% χρηματοδότηση
•
42,9% στελέχωση

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 16 δηλώσεις)

Περιορισμένη εξοικείωση με τη δήλωση 53,3%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά

Ικανοποιητική συμφωνία με τη δήλωση (80%)

Το 73,3% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια

93,3% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

73,3% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
73,3% στρατηγική ΕΟ
•
66,7% χρηματοδότηση
•
46,7% στελέχωση
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

%

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 17 δηλώσεις)

Β ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

%

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

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 18

9

56,3

6

37,5

Πολύ

8

57,1

Αρκετά

5

35,7

Λίγο

2

14,3

1

6,3

Συμφωνώ

9

64,3

10

62,5

2

12,5

3

18,8

7

43,8

5

31,3

0

0,0

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 92,8%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά

Περιορισμένη συμφωνία με τη δήλωση (64,3%)

Διαφωνώ

2

14,3

Δεν γνωρίζω

2

14,3

Επόμενα 7 χρόνια

6

42,9

Μετά το 2020

4

28,6

Ποτέ

0

0,0

Δεν μπορώ να κρίνω

3

21,4

2

12,5

Πολύ σημαντική

5

35,7

5

31,3

Αρκετά σημαντική

5

35,7

6

37,5

Λίγο σημαντική

2

14,3

2

12,5

Αδιάφορη

2

14,3

2

12,5

Πολύ θετικές

4

28,6

4

25,0

Θετικές

8

57,1

9

56,3

Ουδέτερες

0

0,0

0

0,0

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0
0,0

Το 42,9% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια και το 28,6 μετά το 2020

71,4% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

85,7% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

Οργανωτική Δομή

0

0,0

1

6,3

Στελέχωση

4

28,6

5

31,3

Χρηματοδότηση

3

21,4

Δικτύωση

5

35,7

Στρατηγική ΕΟ

8

57,1

Ανάγκες τεμηρίωσης

2

14,3

Επίπεδο ανάπτυξης

2

14,3

2

12,5

Πληροφόρηση χρ.

7

50,0

8

50,0

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
57,1% στρατηγική ΕΟ
•
50% πληροφόρηση χρηστών
•
35,7% δικτύωση

3

18,8

6

37,5

10

62,5

3

18,8

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 16 δηλώσεις)

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 93,8%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά

Περιορισμένη συμφωνία με τη δήλωση (62,5%)

Το 43,8% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια και το 31,3 μετά το 2020

68,8% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

81,3% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
62,5% στρατηγική ΕΟ
•
50% πληροφόρηση χρηστών
•
37,5% δικτύωση
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

9

56,3

Αρκετά

6

37,5

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 93,8%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά

%

Πολύ

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 16 δηλώσεις)

Β ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

%

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

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 19

11

64,7

5

29,4

Λίγο

1

6,3

1

5,9

Συμφωνώ

13

81,3

14

82,4

Ικανοποιητική συμφωνία με τη δήλωση (81,3%)

Διαφωνώ

0

0,0

Δεν γνωρίζω

1

6,3

Επόμενα 7 χρόνια

14

87,5

Μετά το 2020

0

0,0

Ποτέ

0

0,0

Δεν μπορώ να κρίνω

2

12,5

2

11,8

Πολύ σημαντική

11

68,8

12

70,6

Αρκετά σημαντική

4

25,0

4

23,5

Λίγο σημαντική

1

6,3

1

5,9

Αδιάφορη

0

0,0

0

0,0

Πολύ θετικές

8

50,0

8

47,1

Θετικές

6

37,5

8

47,1

Ουδέτερες

2

12,5

1

5,9

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Το 87,5% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια

93,8% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

87,5% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

0

0,0

2

11,8

14

82,4

1

5,9

0

0,0

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Οργανωτική Δομή

8

50,0

7

41,2

Στελέχωση

12

75,0

14

82,4

Χρηματοδότηση

2

12,5

Δικτύωση

9

56,3

Στρατηγική ΕΟ

7

43,8

Ανάγκες τεμηρίωσης

7

43,8

Επίπεδο ανάπτυξης

1

6,3

1

5,9

Πληροφόρηση χρ.

2

12,5

2

11,8

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
75% στελέχωση
•
56,3% δικτύωση
•
50% οργανωτική δομή

2

11,8

9

52,9

8

47,1

7

41,2

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 17 δηλώσεις)

Ικανοποιητική εξοικείωση με τη δήλωση 94,1%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά

Ικανοποιητική συμφωνία με τη δήλωση (82,4%)

Το 82,4% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια

94,1% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

94,2% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
82,4% στελέχωση
•
52,9% δικτύως
•
47,1 στρατηγική ΕΟ
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Αποδοχή Δήλωσης

Χρόνος πραγματοποίησης

Σημασία της Δήλωσης

Επιδράσεις στην ανάπτυξη και
εδαφική συνοχή της Β.Ελλάδας

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

%

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 17 δηλώσεις)

Β ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Εξοικείωση με το θέμα της
Δήλωσης

%

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

Α ΓΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΗΛΩΣΗ 20

7

43,8

3

18,8

Πολύ

6

42,9

Αρκετά

3

21,4

Λίγο

6

42,9

6

37,5

Συμφωνώ

6

42,9

8

50,0

3

18,8

5

31,3

5

31,3

2

12,5

1

6,3
43,8

Περιορισμένη εξοικείωση με τη δήλωση 64,3%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά

Περιορισμένη συμφωνία με τη δήλωση (42,9%)

Διαφωνώ

3

21,4

Δεν γνωρίζω

5

35,7

Επόμενα 7 χρόνια

5

35,7

Μετά το 2020

2

14,3

Ποτέ

1

7,1

Δεν μπορώ να κρίνω

6

42,9

7

Πολύ σημαντική

2

14,3

2

12,5

Αρκετά σημαντική

8

57,1

9

56,3

Λίγο σημαντική

2

14,3

3

18,8

Αδιάφορη

2

14,3

1

6,3

Πολύ θετικές

2

14,3

2

12,5

Θετικές

9

64,3

11

68,8

Ουδέτερες

2

14,3

1

6,3

Αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Το 35,7% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια ενώ 42,9% δεν μπορεί να κρίνει

71,4% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

78,6% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Πολύ αρνητικές

0

0,0

0

0,0

Οργανωτική Δομή

4

28,6

3

18,8

Στελέχωση

5

35,7

7

43,8

Χρηματοδότηση

3

21,4

Δικτύωση

6

42,9

Στρατηγική ΕΟ

8

57,1

Ανάγκες τεμηρίωσης

4

28,6

Επίπεδο ανάπτυξης

1

7,1

1

6,3

Πληροφόρηση χρ.

3

21,4

3

18,8

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
57,1% στρατηγική ΕΟ
•
42,9% δικτύωση
•
35,7% στελέχωση

4

25,0

7

43,8

8

50,0

4

25,0

ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώθηκαν 16 δηλώσεις)

Περιορισμένη εξοικείωση με τη δήλωση 62,6%
δήλωσαν πολύ ή αρκετά

Περιορισμένη συμφωνία με τη δήλωση (50%)

Το 31,3% θεωρεί πιθανή την υλοποίηση τα επόμενα 7
χρόνια ενώ 43,8% δεν μπορεί να κρίνει

68,8% θεωρεί τη δήλωση πολύ ή αρκετά σημαντική

81,3% θεωρεί τις επιδράσεις πολύ θετικές ή θετικές

Κρίσιμοι παράγοντες υλοποίησης:
•
50% στρατηγική ΕΟ
•
43,8% δικτύωση
•
43,8% στελέχωση
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Α. Συνάντηση ειδικών focus froup στη Θεσσαλονίκη
Κατάλογος συμμετοχής
1. Ελένη Ανδρικοπούλου, ΑΠΘ
2. Γεωργία Αϋφαντοπούλου, ΙΜΕΤ
3. Θάλεια Βαλκούμα, ΕΟΑΕ
4. Αθηνά Γιαννακού, ΑΠΘ
5. Βέτα Θωΐδου, ΑΠΘ
6. Γεωργία Καραβαγγέλη, Περιφέρεια ΑΜΘ
7. Σωκράτης Μπάσμπας, ΑΠΘ
8. Γιάννης Τόσκας, ΟΡΘΕ
9. Παναγιώτης Παπαϊωάννου, ΑΠΘ
10. Δημήτρης Φουτάκης, ΤΕΙ Σερρών
Οι τοποθετήσεις των συμμετεχόντων καταγράφονται ακολούθως.
Γιαννακού (ΑΠΘ)
Στην έναρξη της τοποθέτησής της, η κα Γιαννακού δήλωσε ότι θα αποφύγει να τοποθετηθεί
σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν στη συνολική λειτουργία γιατί είναι εν μέρει
εμπλεκόμενη σε αυτά. Στη συνέχεια προχώρησε στη συνοπτική απάντηση των ερωτήσεων
των συντονιστών. Σε σχέση με τη δομή του Παρατηρητηρίου θεωρεί ότι πρέπει να γίνει
στοχευμένη αναδιοργάνωση και βελτίωση της στελέχωσης σε περιορισμένο αλλά ουσιαστικό
βαθμό. Η κα Γιαννακού υπογράμμισε ότι με την υφιστάμενη δομή, η λειτουργία του
Παρατηρητηρίου δεν είναι εύκολη και ότι για την επόμενη περίοδο είναι θεμιτή η
αποδέσμευση από την ΕΟΑΕ. Από την άλλη πλευρά, η κα Γιαννακού δήλωσε ότι το
Παρατηρητήριο διαθέτει το υπόβαθρο και το πλαίσιο ώστε να αξιοποιηθεί δυνητικά ως
μηχανισμός παρακολούθησης και για περισσότερα έργα μεγάλων υποδομών.
Σχετικά με την ποιότητα των υποδομών, η κα Γιαννακού θέλησε να τοποθετηθεί στο θέμα
των εγκαταστάσεων λέγοντας ότι το Παρατηρητήριο χρειάζεται έναν νέο καλύτερο (μικρό)
χώρο που θα λειτουργήσει ευνοϊκά και ως προς τη δημόσια προβολή του.
Η κα Γιαννακού υποστηρίζει ότι ένα σημαντικό πρόβλημα στη μέχρι σήμερα πορεία του
Παρατηρητηρίου είναι η δυσκολία που έχει στη συλλογή πρωτογενών δεδομένων ερευνών
πεδίου που αναφέρονται στις άμεσες επιδράσεις. Αναφέρει ως παράδειγμα την απουσία
έρευνας Π-Π με δείγμα χρηστών για την ανάλυση της άμεσης επίδρασης του
αυτοκινητόδρομου στις πόλεις.
Η κα Γιαννακού αξιολογεί τη διαδικτυακή παρουσία του Παρατηρητηρίου ως ευρεία, φιλική
και πρωτότυπη με προσφορά στην ελεύθερη διάθεση δεδομένων. Παρόλα αυτά, κρίνει ότι η
χρήση των δεδομένων αυτών από τους φορείς γίνεται συχνά με την οικειοποίησή τους από
τον φορεία χωρίς να αναγνωρίζεται η προσφορά του Παρατηρητηρίου.
Αναφερόμενη στη μέχρι σήμερα αναλογικά επιτυχημένη πορεία του Παρατηρητηρίου, η κα
Γιαννακού τόνισε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να κατανοήσει κανείς τους παράγοντες επιτυχίας
ενώ πιστεύει ότι το Παρατηρητήριο είναι ένας μηχανισμός χαμηλού κόστους σε σχέση με το
έργο που έχει παράξει. Σε αυτό θεωρεί ότι έχει συμβάλει ο χαρακτήρας της ΕΟΑΕ και η
διατήρηση του μεγέθους του Παρατηρητηρίου. Παρόλα αυτά, η κα Γιαννακού εξέφρασε την
άποψη ότι μετά από δέκα χρόνια λειτουργίας σε επίπεδο Εγνατίας, υπάρχει πλέον
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αναγκαιότητα ανάπτυξης της εμβέλειας του φορέα και εξέλιξής του. Είναι σημαντικό το
Παρατηρητήριο να εξακολουθήσει τη συλλογή δεδομένων και δεν πρέπει να εμπλακεί στο
σχεδιασμό πολιτικών. Υποστηρίζει ότι μπορεί να αξιοποιηθεί για τη συμβουλευτική
υποστήριξη φορέων αν και δεν το θεωρεί μονόδρομο και ότι μπορεί να εξελιχθεί σε
οικονομικά βιώσιμο φορέα.
Θωίδου (ΑΠΘ)
Σε συνέχεια των τοποθετήσεων των προηγούμενων συμμετεχόντων, η κα Θωίδου ανέφερε
ότι η στελέχωση και οργανωτική δομή του Παρατηρητηρίου έχουν ιδιαίτερη σημασία ενώ
στην προηγούμενη περίοδο το Παρατηρητήριο βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην
πρωτοβουλία συγκεκριμένων ανθρώπων.
Η κα Θωίδου εξακολούθησε αναφέροντας ότι το αρχικό πρίσμα του Παρατηρητηρίου ήταν η
σύνδεση των τομεακών πολιτικών με τον χώρο ενώ σταδιακά ακολούθησε το δικό του δρόμο.
Παρόλα αυτά, υπάρχει ο κίνδυνος η μικρή πρόοδος στην Ελλάδα στο πεδίο της χωρικής
αλληλεπίδρασης των πολιτικών, οι ιδιαίτερες ανάγκες της ΕΟΑΕ σε μεταφορικά δεδομένα
και οι ευρύτερες ανάγκες των φορέων σε κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα να ωθήσουν το
Παρατηρητήριο μακριά από τον αρχικό στόχο. Σύμφωνα με την κα Θωίδου, στη δύσκολη
εποχή που διανύουμε το ενδιαφέρον των φορέων υποχωρεί από τη χωρική ανάλυση με την
περίπτωση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ίσως ως ένα από τα μοναδικά παραδείγματα.
Στο παραπάνω πλαίσιο, τόνισε ότι βαρύτητα πρέπει να δοθεί στο περιεχόμενο του
Παρατηρητηρίου μέσω της επιλεκτικότητας και της ιεράρχησης ως προς τα αντικείμενα
ανάλυσης. Επίσης, η κα Θωίδου εξέφρασε την άποψη ότι δεν υφίστανται άμεσα δυνατότητες
επέκτασης του Παρατηρητηρίου ενώ ίσως πρέπει να εξετασθεί η πιθανότητα συρρίκνωσης με
την έννοια της εξειδίκευσης και του περιορισμού του πλήθους των παρακολουθούμενων
δεικτών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει η μελλοντική εξέλιξη του Παρατηρητηρίου να γίνει
προσεκτικά ώστε να μην εμπλακεί στην επικάλυψη αντικειμένων που τα έχουν
περιχαρακώσει άλλοι φορείς.
Τέλος, η εκτίμηση της κας Θωίδου είναι ότι οι φορείς που εκμεταλλεύονται σήμερα τα
προϊόντα του Παρατηρητηρίου δεν το υποστηρίζουν ουσιαστικά και ότι αυτή η υποστήριξη
μπορεί να επιτευχθεί με αποτελεσματικό τρόπο μόνο κεντρικά.
Αϋφαντοπούλου (ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ)
Η κα Αϋφαντοπούλου ξεκίνησε την τοποθέτησή της επισημαίνοντας την αξιόλογη
προσπάθεια του Παρατηρητηρίου στη συλλογή και οργάνωση των δεδομένων, η οποία είναι
μία εξαιρετικά δύσκολη εργασία σύμφωνα και με την εμπειρία της από το Παρατηρητήριο
αστικής κυκλοφορίας του ΙΜΕΤ.
Περνώντας στην αξιολόγηση του συνολικού έργου του Παρατηρητηρίου, η κα
Αϋφαντοπούλου τόνισε ότι, με κριτήριο την υφιστάμενη παρακολούθηση των επιπτώσεων
της Εγνατίας Οδού, το Παρατηρητήριο είναι αποδοτικό ενώ, με κριτήριο την ουσιαστική
αξιοποίησή του μελλοντικά, το Παρατηρητήριο χρειάζεται μία άλλη προσέγγιση. Οι κύριες
παράμετροι στην προσέγγιση αυτή αφορούν στις συνθήκες αποδέσμευσης από την ΕΟΑΕ
λόγω των επικείμενων εξελίξεων και στην ανάγκη τόνωσης της διατομεακής προσέγγισης
του Παρατηρητηρίου. Προς την κατεύθυνση αυτή, η κα Αϋφαντοπούλου ανέφερε ότι πρέπει
να δοθεί βαρύτητα στη στελέχωση και στις υποδομές αλλά αρχικά πρέπει να ληφθούν
αποφάσεις σχετικά με το επιδιωκόμενο πλαίσιο ανάπτυξής του στο μέλλον. Θεωρεί ότι
απαραίτητες προϋποθέσεις για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας του και για τη
μελλοντική του ανάπτυξη είναι η ανταποδοτικότητα υπηρεσιών, η εξασφάλιση των
δεδομένων και η ενδεχόμενη σύναψη μνημόνιων συνεργασίας με άλλους φορείς. Στο σημείο
αυτό η κα Αϋφαντοπούλου ανέφερε το παράδειγμα του παρατηρητηρίου του ΙΜΕΤ, όπου
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παρέχονται κατηγορίες υπηρεσιών (ελεύθερες, premium service ανταποδοτικές υπηρεσίες και
συμβόλαια).
Στη συνέχεια της τοποθέτησης της κα Αϋφαντοπούλου σε σχέση με τη διερεύνηση των
προοπτικών του Παρατηρητηρίου κατά την επόμενη περίοδο, δόθηκε έμφαση στην ανάγκη
της συστηματικής ανάλυσης των υφιστάμενων συνθηκών και των μελλοντικών τάσεων
(ανάλυση SWOT), της θεσμικής αναδιάρθρωσης και αναθεώρησης των δομών ένταξης και
λειτουργίας και τη διερεύνηση των αναγκών και δυνατοτήτων των φορέων και των τάσεων
και στοχεύσεων των αντίστοιχων τομεακών πολιτικών ώστε οι υπηρεσίες του
Παρατηρητηρίου να γίνουν ελκυστικότερες προς αυτούς. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να
ενταχθούν σε ένα αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο που θα εμπεριέχει την αξιολόγηση του
υφιστάμενου σεναρίου λειτουργίας του Παρατηρητηρίου (business as usual) και άλλων
(διευρυμένων) σεναρίου λειτουργίας με κριτήριο τη βιωσιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό η κα
Αϋφαντοπούλου τόνισε ότι το Παρατηρητήριο μπορεί και πρέπει να εκμεταλλευτεί το brand
name της Εγνατίας ενώ θεωρεί ότι το νέο οργανόγραμμα δεν φαίνεται να ευνοεί την
ανταγωνιστική εξέλιξη του Παρατηρητηρίου. Επιπρόσθετα, ανέφερε την ανάγκη
πιστοποίησης των δεδομένων του Παρατηρητηρίου κατά το πρότυπο της ευρωπαϊκής
εμπειρίας.
Ακόμη, η κα Αϋφαντοπούλου ανέδειξε τη σχέση αλληλεπίδρασης του target-group του
Παρατηρητηρίου με το επίπεδο ανάλυσης και το είδος των παρεχόμενων δεδομένων,
δίνοντας το παράδειγμα της πληροφόρησης σχετικά με τη χωροθέτηση των πρατηρίων
καυσίμων έναντι της ανάλυσης της προσπελασιμότητας του δικτύου.
Τέλος, σε σχέση με προηγούμενες τοποθετήσεις σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο και
εμβέλεια του Παρατηρητηρίου, η κα Αϋφαντοπούλου υποστήριξε ότι θα ήταν θεμιτό το
Παρατηρητήριο να προχωρήσει σε στοχευμένη ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων
(παραγωγή γνώσης) αλλά όχι στην διαμόρφωση πολιτικής (παραγωγή απόψεων), και μάλιστα
ένας τέτοιος φορέας θα ήταν χρήσιμος σε εθνικό επίπεδο.
Καραβαγγέλη (Περιφέρεια ΑΜΘ)
Η κα Καραβαγγέλη ανέφερε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο και τη δράση του Παρατηρητηρίου
μέσω της εμπλοκής της ως υπεύθυνη ερευνητικών προγραμμάτων με το πρόγραμμα
SIMCODE ενώ δεν έχει σαφή εικόνα ως προς τη στελέχωση του φορέα. Σύμφωνα με την
εμπειρία της τη επικοινωνία με στελέχη, πολλά από τα δεδομένα του Παρατηρητηρίου
χρησιμοποιούνται από φορείς στο σχεδιασμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων, σε μελέτες
σκοπιμότητας και σε αντίστοιχες εκθέσεις ενώ υπάρχει γενικότερη απαίτηση για περαιτέρω
ανάπτυξη των κοινωνικο-οικονομικών δεικτών.
Η κα Καραβαγγέλη υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η καλύτερη προώθηση και δικτύωση
του Παρατηρητηρίου καθώς και η αποσύνδεσή του από το αποκλειστικό αντικείμενο των
μεταφορών και η επέκτασή του σε άλλους τομείς αλλά και εκτός του αυτοκινητοδρόμου,
όπως για παράδειγμα σε άλλα έργα οδοποιίας ή υποδομών. Στην περίπτωση αυτή,
αναδεικνύεται το θέμα της επαρκούς στελέχωσης. Προς την κατεύθυνση αυτή, το
Παρατηρητήριο μπορεί να διεκδικήσει πόρους από Προγράμματα, γεγονός που θα συμβάλει
και στην προβολή και δικτύωσή του.
Σε σχέση με τη θεσμική εξέλιξη του Παρατηρητηρίου, η κα Καραβαγγέλη θεωρεί ότι πρέπει
να εξεταστούν διάφορα σενάρια με κυριότερο αυτό της αποδέσμευσης από την ΕΟΑΕ και
της συγκρότησης ΝΠΙΔ. Θα μπορούσε να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη για τη λήψη
δεδομένων προς φορείς στρατηγικού / αναπτυξιακού σχεδιασμού. Σε κάθε περίπτωση, το
Παρατηρητήριο είναι ένα εργαλείο που αξίζει να διατηρηθεί και να επεκταθεί μέσω της
θεσμικής ισχυροποίησης, της δικτύωσης, της προσέγγισης των φορέων σχεδιασμού και
πολιτικής και της επέκτασης του συστήματος δεικτών.
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Τόσκας (ΟΡΘΕ)
Ο κος Τόσκας έθεσε στο επίκεντρο της τοποθέτησής του την βαρύτητα που πρέπει να δοθεί
στη θεσμική βάση του Παρατηρητηρίου αλλά και στην επαφή και δικτύωση με τους φορείς
σχεδιασμού και εφαρμογής της αναπτυξιακής πολιτικής, και κυρίως τους ΟΤΑ, αλλά και με
κάθε ομάδα χρηστών. Επίσης, παρατήρησε ότι σημαντική για τη βιωσιμότητα του
Παρατηρητηρίου είναι η διερεύνηση των θεμάτων χρηματοδότησης και η συσχέτιση και
συνεργασία με άλλα παρατηρητήρια, όπως το Παρατηρητήριο Αειφορίας και Περιβάλλοντος
του ΟΡΘΕ.
Σε σχέση με την αναφορά του κου Μπάσμπα στη χρήση της πυραμίδας ιεράρχησης DIKW
(data-information-knowledge-wisdom), ανέφερε ότι σε πολλές περιπτώσεις η πυραμίδα
λειτουργεί ανεστραμμένα τονίζοντας τη σημασία της συλλογής και μέτρησης κατάλληλων
και έγκυρων δεδομένων.
Ο κος Τόσκας θεωρεί ότι η ποσότητα και ποιότητα των υφιστάμενων δεικτών του
Παρατηρητηρίου οδηγεί στην αναγκαιότητα ενίσχυσης του μηχανισμού ενώ πρέπει να
διερευνηθεί αν το Παρατηρητήριο θα επικεντρωθεί στα κυκλοφοριακά δεδομένα ή θα
εξειδικευτεί σε διάφορα αντικείμενα. Τέλος, αναφέρθηκε στην έκθεση επιδράσεων της
Εγνατίας Οδού και στάθηκε στην απαίτηση θεσμοθέτησης για την παραγωγή ανάλογων
μελετών που θα ενισχύσουν τον ρόλο του Παρατηρητηρίου.
Φουτάκης (ΤΕΙ Σερρών)
Ο κος Φουτάκης ξεκίνησε την τοποθέτησή του υπογραμμίζοντας τη σημασία του γεγονότος
ότι γίνεται σήμερα η συζήτηση για την αξιολόγηση και τις προοπτικές του Παρατηρητηρίου
μετά από μία δεκαετία που το Παρατηρητήριο εξακολουθεί να υφίσταται στο δύσκολο
περιβάλλον του Ελληνικού Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Αναφέρθηκε επίσης στην
πρώτη μελέτη σκοπιμότητας που εκπονήθηκε κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης του
Παρατηρητηρίου, η οποία έθετε αντίστοιχα ερωτήματα. Παρόλα αυτά, σήμερα βρισκόμαστε
σε ένα σημείο καμπής και αναθεώρησης για τη λειτουργία της ΕΟΑΕ.
Ο κος Φουτάκης επισήμανε ότι δεν έχει λεπτομέρειες για την εσωτερική δομή του
Παρατηρητηρίου αλλά μία θετική εξέλιξη θα σχετιζόταν με τη διερεύνηση της στελεχιακή
δομής.
Από την άλλη πλευρά, η σημαντικότερη προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα αφορά στην
εξωτερική δομή του Παρατηρητηρίου και στην ένταξη ή όχι στο οργανόγραμμα της ΕΟΑΕ.
Στο πλαίσιο της επικείμενης ιδιωτικοποίησης της ΕΟΑΕ, αναμένεται να τεθούν τα ζητήματα
ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών του. Κατά την άποψη του κου Φουτάκη, το
Παρατηρητήριο είναι πιθανό να μην μπορεί να εξακολουθήσει στην ιδιωτικοποίηση και η
ανεξαρτητοποίησή του ή η σύνδεσή του με άλλο θεσμικό πλαίσιο (όπως ερευνητικό) πρέπει
να διερευνηθεί.
Επίσης, σύμφωνα με τον κο Φουτάκη, είναι ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι λόγοι για τους
οποίους διατηρήθηκε την προηγούμενη περίοδο η λειτουργία του Παρατηρητηρίου αλλά
πιθανώς αυτός το τρόπος λειτουργίας δεν μπορεί να διατηρηθεί στο μέλλον. Το
Παρατηρητήριο κατέχει το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο αλλά δεν διαθέτει πειστική
οπτική προς τρίτους. Συγκεκριμένα, η λειτουργία του έχει αναπτυχθεί για να εξυπηρετεί
κυρίως την ΕΟΑΕ που δημιούργησε το Παρατηρητήριο και έχει ως κύριο αντικείμενο τη
δημιουργία οδικών υποδομών. Έτσι, όταν το Παρατηρητήριο μελετά τις επιπτώσεις του
αυτοκινητοδρόμου, το κοινό θεωρεί δεδομένη την ευνοϊκή τοποθέτησή του. Για το λόγο αυτό
πρέπει να γίνουν στοχευμένες κινήσεις προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης και προβολής της
ανεξαρτησίας ως προς τις θέσεις του Παρατηρητηρίου. Για παράδειγμα, η περιοδική έκθεση
επιπτώσεων πρέπει να αποκτήσει το κύρος ανεξάρτητης γνώμης.
Τέλος, ο κος Φουτάκης αναφέρθηκε στις προηγούμενες τοποθετήσεις των συμμετεχόντων
χαρακτηρίζοντάς τες ως ρεαλιστικές καθώς συμφωνεί ότι στην επόμενη περίοδο το
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Παρατηρητήριο θα μπορούσε να επιβιώσει μέσω συνεργασίας με άλλα παρατηρητήρια και
πιθανά να επεκταθεί και σε άλλες μεταφορικές υποδομές.
Ανδρικοπούλου (ΑΠΘ)
Αρχικά, η κα Ανδρικοπούλου υπογράμμισε την ανάγκη προώθησης του Παρατηρητηρίου
δίνοντας έμφαση στους φορείς και ομάδες υφιστάμενων και δυνητικών χρηστών, φέρνοντας
ως παράδειγμα τη συχνή χρήση του από φοιτητές σε συναφή πεδία σπουδών.
Στη συνέχεια, η κα Ανδρικοπούλου ανέφερε ότι η ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου στις αρχές
του 2000 συμβάδισε με την ανάπτυξη και ήταν συμβατή με τις αρχές του ΣΑΚΧ, καθώς η
δομή των δεικτών του Παρατηρητηρίου ακολουθεί τη δομή των στρατηγικών του ΣΑΚΧ. Σε
αντίστοιχη μελέτη στο πλαίσιο του ΣΑΚΧ προτάθηκε και εγκρίθηκε το Παρατηρητήριο ως
επιτυχημένη εφαρμογή με έμφαση στην επέκταση της μελέτης επιδράσεων σε ευρύτερα
χωρικά επίπεδα από τη ζώνη άμεσης επιρροής του αυτοκινητόδρομου και στην ελεύθερη
διάθεση δεδομένων, η οποία συμβάλλει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης, την
περίοδο ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου (2000-2006) αναπτύχθηκε το παρατηρητήριο του
ESPON με αντίστοιχο αντικείμενο εργασίας με αυτό του Παρατηρητηρίου αλλά σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κα Ανδρικοπούλου προχώρησε στο
συμπέρασμα ότι η προηγούμενη περίοδος λειτουργίας και κυρίως η περίοδος ανάπτυξης του
Παρατηρητηρίου ήταν ευνοϊκή για την πορεία του έως σήμερα καθώς το πεδίο δράσης του
συμπορεύτηκε με πολιτικές προτεραιότητας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Σε σχέση και με τις τοποθετήσεις των υπόλοιπων συμμετεχόντων η κα Ανδρικοπούλου
υπογράμμισε την κεντροβαρική σημασία της διερεύνησης της «απαίτησης ανεξαρτησίας του
Παρατηρητηρίου από την ΕΟΑΕ». Τόνισε ότι η διατήρηση της λειτουργίας του
Παρατηρητηρίου κατά την προηγούμενη περίοδο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι
αποτέλεσε τμήμα εταιρίας και λειτούργησε με κριτήρια ανταγωνιστικότητας καθώς δεν ήταν
τμήμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Παρόλα αυτά, η κα Ανδρικοπούλου εξέφρασε την
άποψη ότι με δεδομένη την ιδιωτικοποίηση της ΕΟΑΕ, η μέχρι σήμερα μορφή και δομή του
Παρατηρητηρίου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σύμφωνα με την κα Ανδρικοπούλου, το
Παρατηρητήριο ίσως να πρέπει στο μέλλον να αναλάβει την παροχή ανταποδοτικών
υπηρεσιών στη λειτουργία του και να ενταχθεί πιο αποδοτικά στον αναπτυξιακό σχεδιασμό.
Τέλος, η κα Ανδρικοπούλου υπογραμμίζει τη δυσκολία εύρεσης του πιο αποδοτικού
σχήματος καθώς η ένταξή του σε επίπεδο περιφέρειας θα οδηγούσε σε περιορισμό της
χωρικής του εμβέλειας ενώ η ένταξή του σε εθνικό επίπεδο μπορεί να το καταστήσει
δυσκίνητο.
Βαλκούμα (ΕΟΑΕ)
Στην αρχή της τοποθέτησής της η κα Βαλκούμα δήλωσε ότι μέρος των θεμάτων στα οποία
σκόπευε να τοποθετηθεί καλύφθηκαν από τους προηγούμενους συμμετέχοντες και δεν θα
ήθελε να τα επαναλάβει. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εσωτερικής λειτουργίας του
Παρατηρητηρίου θεωρεί ότι το Παρατηρητήριο αποτελεί καινοτόμο εργαλείο ενώ
χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και μοναδικότητα για τα Ελληνικά δεδομένα. Παρόλα αυτά,
η κα Βαλκούμα πιστεύει ότι στο πεδίο της στελέχωσης το Παρατηρητήριο παρουσιάζει ένα
σημαντικό μειονέκτημα λόγω συνθηκών ενώ διατηρεί την ποιότητά του λόγω της
υποστήριξης και στελεχών της ΕΟΑΕ. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το θέμα της
στελέχωσης αποτελεί βασική προτεραιότητα σε σχέση τόσο με ποσοτικά όσο και με ποιοτικά
κριτήρια ενώ ο εξοπλισμός του μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός και εξελίσσεται.
Σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξης του πεδίου δράσης του Παρατηρητηρίου, η κα
Βαλκούμα υπογράμμισε ότι αυτό δεν πρέπει να περιοριστεί στη συλλογή στοιχείων και
δεδομένων αλλά να εξελιχθεί με τη συμμετοχή του Παρατηρητηρίου στη συμβουλευτική
υποστήριξη, έρευνα, λήψη αποφάσεων και σύναψη συνεργασιών στη Βόρεια Ελλάδα. Προς
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την κατεύθυνση αυτή θεωρεί ότι η διαδικτυακή προβολή του Παρατηρητηρίου είναι
ικανοποιητική αλλά υπάρχει ανάγκη για εντατικότερη προώθηση ώστε να είναι ελκυστικό
προς τους φορείς που αναζητούν συμβουλευτική υποστήριξη. Η υιοθέτηση μεθόδων
αποτελεσματικής προώθησης του Παρατηρητηρίου είναι σημαντική για τη βιωσιμότητά του
καθώς υπάρχουν τόσο ιδιωτικοί όσο και δημόσιοι φορείς που ενδιαφέρονται για να
αποκτήσουν δεδομένα με ελεύθερο ή ανταποδοτικό τρόπο. Ως προς τον τρόπο ένταξης του
Παρατηρητηρίου στο ΤΑΥΠΕΔ, η κα Βαλκούμα δήλωσε ως μέλος της ομάδας αξιολόγησης
ότι το σύνολο των συλλεχθέντων και μετρηθέντων δεδομένων από το Παρατηρητήριο έχει
καταγραφεί ως περιουσία του φορέα που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τον πιθανό
παραχωρησιούχο. Έτσι, μία προοπτική για τον παραχωρησιούχο διαφαίνεται η εκμετάλλευση
αυτών των δεδομένων και η διατήρηση της δομής του Παρατηρητηρίου με σκοπό την
εμπορική εκμετάλλευση, η οποία μπορεί να ενταθεί ως προς την πώληση δεδομένων αν
ενσωματώσει αντίστοιχους μηχανισμούς σε άλλους αυτοκινητόδρομους.
Στο θέμα που οι προηγούμενοι συμμετέχοντες ανέλυσαν αναφορικά με την αναγκαιότητα
εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) για το Παρατηρητήριο, η τοποθέτηση της
κα Βαλκούμα ήταν ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να γίνει με πρωτοβουλία του φορέα
καθώς η αντίστοιχη κεντρική πολιτική αρχή μάλλον δεν θα το κάνει.
Σχετικά με την προοπτική διεύρυνσης της εμβέλειας του Παρατηρητηρίου, η κα Βαλκούμα
πιστεύει ότι αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει μία ευρύτερη γεωγραφική ενότητα (όπως τη
Βόρεια Ελλάδα) αλλά δεν θα ήταν βιώσιμη η λύση να γίνει το Παρατηρητήριο ένας φορέας
εθνικής εμβέλειας παρά μόνο μέσω συνεργασιών.
Τέλος, η κα Βαλκούμα τόνισε ότι είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση από το Παρατηρητήριο
στην ανάπτυξη πρωτογενών δεδομένων μέσω μετρήσεων που θα διεξάγει το ίδιο και σε
μικρότερο βαθμό στην επεξεργασία δεδομένων που συλλέγει από άλλους. Σε αυτό το
πλαίσιο, η κα Βαλκούμα επανέφερε το θέμα της συνεχούς εξέλιξης του εξοπλισμού και της
βελτίωσης της τεχνογνωσίας του Παρατηρητηρίου αλλά και το θέμα της αναδιαμόρφωσης
του συστήματος δεικτών.
Παπαϊωάννου (ΑΠΘ)
Αρχικά ο κος Παπαιωάννου ανέφερε ότι τμήμα της τοποθέτησής του καλύφθηκε από τις
προηγούμενες τοποθετήσεις των συμμετεχόντων. Σύμφωνα με την άποψή του, το κεντρικό
θέμα δεν είναι η επέκταση της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου σε άλλους
αυτοκινητόδρομους, καθώς αντίστοιχοι μηχανισμοί μπορούν να αναπτυχθούν με διάφορους
τρόπους για κάθε αυτοκινητόδρομο όπου αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Στη συνέχεια, έφερε το
παράδειγμα της Ολλανδίας, που η παρακολούθηση και συλλογή αντίστοιχων δεδομένων
γίνεται από το Υπουργείο.
Ο κος Παπαιωάννου τόνισε ότι η διερεύνηση των μελλοντικών προοπτικών του
Παρατηρητηρίου πρέπει να ξεκινήσει από την αποτίμηση και να τεθούν τα ερωτήματα: Το
Παρατηρητήριο μέχρι σήμερα πέτυχε πολλά, είμαστε όμως ευχαριστημένοι; Ποια είναι τα
δύνατα σημεία του, γιατί και πώς μπορούν να ξεπεραστούν; Πρέπει να εξαρτάται από τη
διοίκηση της ΕΟΑΕ; Πρέπει να είναι ανεξάρτητο; Σε αυτή την περίπτωση, πώς θα
καλυφθούν οι αναγκαίοι πόροι; Αν απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, στη συνέχεια
πρέπει να διερευνηθεί ποια είναι η κατάλληλη στελέχωση, υποδομή, συνέργια κτλ.
Στη συνέχεια ο κος Παπαιωάννου τάχθηκε υπέρ της άποψης για την ανταποδοτικότητα στη
διάθεση δεδομένων του Παρατηρητηρίου κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες. Επίσης, θεωρεί
ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προώθηση του Παρατηρητηρίου με σκοπό τη βελτίωση της
συνέργιας και της δικτύωσης. Θέτει την επιφύλαξη ότι η επέκταση του αντικειμένου
εργασίας του Παρατηρητηρίου σε άλλους τομείς μπορεί να δυσχεράνει τη συνεργασία του με
άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς. Επίσης, στη συγκεκριμένη
περίοδο ο κος Παπαιωάννου θεωρεί είναι μάλλον δύσκολο να εξασφαλιστεί η ουσιαστική
υποστήριξη του Παρατηρητηρίου από κάποιον ευρύτερο φορέα και ίσως η υποστήριξη της
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ΕΟΑΕ να είναι θεμιτή. Έτσι, στη δεδομένη φάση, το Παρατηρητήριο πρέπει να εξασφαλίσει
τα κεκτημένα του στο πλαίσιο που βρίσκεται σήμερα υπό διαμόρφωση και στη συνέχεια να
εξετάσει τις προοπτικές επέκτασης. Στην περίπτωση της επέκτασης και ανάληψης ευρύτερου
ρόλου, προσπάθεια πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση της εδραίωσης του ρόλου αυτού στη
συνείδηση των δημόσιων φορέων.
Τέλος, ο κος Παπαιωάννου τόνισε ότι η διερεύνηση των προοπτικών εξέλιξης του
Παρατηρητηρίου ίσως να χρειάζεται κάτι παραπάνω από μία μελέτη αξιολόγησης από αυτούς
που το καταλαβαίνουν και θέλουν να το υποστηρίξουν και υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε
μετεξέλιξη του Παρατηρητηρίου σημαίνει συνολική νομική τροποποίηση, δέσμευση
υπεύθυνων φορέων και δημόσια δαπάνη.
Μπάσμας (ΑΠΘ)
Ο κος Μπάσμπας ξεκίνησε την τοποθέτησή του τονίζοντας τη σύνδεση της δομής και
λειτουργίας του Παρατηρητηρίου με τον τελικό του στόχο. Συγκεκριμένα, υποστήριξε την
υιοθέτηση μίας top-down προσέγγισης, όπου αρχικά πρέπει να εντοπιστεί ο ρόλος που θα
αναλάβει το Παρατηρητήριο και με αυτό ως δεδομένο να αναζητηθεί η κατάλληλη δομή.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ο κος Μπάσμπας ανέφερε την πυραμίδα ιεράρχησης DIKW
(data-information-knowledge-wisdom), που στην περίπτωση του Παρατηρητηρίου αναφέρετε
στη συλλογή δεδομένων, στην επεξεργασία για την παραγωγή πληροφορίας, στη συνθετική
ανάλυση για την παραγωγή γνώσης σε κάποιο πεδίο και στην αξιολόγησή της για την
ανάπτυξη θέσης, άποψης ή και αρχών και πολιτικών.
Στο παραπάνω πλαίσιο, ο κος Μπάσμπας υποστήριξε ότι αν το Παρατηρητήριο λειτουργήσει
αυτόνομα, η αποκλειστική παροχή δεδομένων ακόμη και με ανταποδοτικό τρόπο μπορεί να
μην είναι αρκετή για τη βιωσιμότητά του. Θεωρεί ότι το Παρατηρητήριο θα ήταν θεμιτό να
παράγει εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο ενασχόλησής του (knowledge) αλλά όχι να
αναπτύσσει πολιτικές αναπτυξιακού σχεδιασμού (wisdom). Αν το Παρατηρητήριο θέσει ως
στόχο να αναπτυχθεί σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να εξελιχθεί και η υφιστάμενη δομή του που
επικεντρώνεται στη συλλογή, επεξεργασία και παραγωγή δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, το
Παρατηρητήριο πρέπει να διατηρήσει τον ρόλο του ως observatory και να μην αναλάβει τον
ρόλο του inventory (ευρετήριο δεδομένων).
Επιπρόσθετα, ο κος Μπάσμπας υπογράμμισε ότι στη συζήτηση για την πορεία του
Παρατηρητηρίου κατά την επόμενη περίοδο, μεγαλύτερης σημασίας είναι το θέμα της
ευρύτερης βιωσιμότητας και όχι μόνο της σκοπιμότητας. Ως προς τη βιωσιμότητα, τα
προϊόντα του Παρατηρητηρίου, είτε με ελεύθερη διάθεση είτε με αντίτιμο, πρέπει να
στοχεύουν στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται έρευνα σε
σχέση με τις ανάγκες των χρηστών και την πρόθεσή τους να πληρώσουν κατάλληλο αντίτιμο
για αυτές (willingness to pay).
Τέλος, σε σχέση με τις τοποθετήσεις των προηγούμενων συμμετεχόντων για την εκπόνηση
επιχειρησιακού σχεδίου(business plan) του Παρατηρητηρίου, ο κος Μπάσμπας διέκρινε δύο
σενάρια σε σχέση με τη χρονική περίοδο ανάλυσης, δηλαδή το άμεσο σενάριο (επιβίωσης
του Παρατηρητηρίου εντός της ΕΟΑΕ) και το μακροπρόθεσμο σενάριο (σταδιακής
αποδέσμευσης από την ΕΟΑΕ) με κριτήρια το οικονομικό και θεσμικό κόστος.
Β. Συνάντηση ειδικών focus group στα Ιωάννινα
Κατάλογος συμμετοχής
1. Βασίλειος Βασιλείου, Εμπορικό Επιμελητήριο
2. Ελένη Καλαμπόκα, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφερειακό Ταμείο

127

Π4. Παράρτημα Κεφαλαίου 4
3. Ευγενία Καραμούτσου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου
4. Δημήτριος Μόσχος, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δ. Μακεδονίας
5. Γρηγόριος Σιαμόπουλος, Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφ. Ηπείρου
6. Σιόντας, Εγνατία Οδός, Γραφείο Ιωαννίνων
7. Αικατερίνη Φιλίππου-Κεραμίδα, BIC Ηπείρου: Kέντρο Επιχειρησης & Καινοτομίας
Ηπείρου
Οι τοποθετήσεις των συμμετεχόντων καταγράφονται ακολούθως.
Μόσχος (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δ. Μακεδονίας)
Αναφορικά με την παροχή πληροφοριών μέσω του ιστότοπου και τη δομή αυτού,
επισημάνθηκε η χρησιμότητα των παρεχόμενων στοιχείων, ειδικά για τη σύνταξη των
προτάσεων της νέας Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ ΙΙ. Ωστόσο, εντοπίζονται κάποιες
αδυναμίες στη δομή και λειτουργία του ιστότοπου, όπως για παράδειγμα ο στατικός του
χαρακτήρα, η πολυπλοκότητα των εννοιών και στοιχείων που κοινοποιεί και η έλλειψη
εκσυγχρονισμού του σε σχέση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook).
Σε σχέση με την αποτίμηση των επιδράσεων, επισημάνθηκε η ανάγκη μεγαλύτερης
συσχέτισης της λειτουργίας του άξονα με φαινόμενα κοινωνικοοικονομικών μεταβολών (π.χ.
συσχέτιση αναπτυξιακού αποτελέσματος με ζητήματα ανεργίας και ανάπτυξης του
τουρισμού) και φαινόμενα περιβαλλοντικών επιπτώσεων (π.χ. κινητικότητα αρκούδας).
Επίσης επισημάνθηκε η ανάγκη ισχυρότερης αποτίμησης των επιδράσεων σε περιφερειακές
ζώνες του ευρύτερου χώρου από όπου δεν διέρχεται ο βασικός άξονας ή οι κάθετοι (π.χ.
Φλώρινα). Άλλα σημεία αποτίμησης των επιδράσεων με ανάγκη εστίασης αφορούν στη
γενικότερη σχέση του συστήματος της Εγνατίας με τα άλλα δίκτυα μεταφορών και
επικοινωνιών ενώ σημαντική κρίνεται η εστίαση σε στοιχεία επενδύσεων.
Στις προτάσεις, πέρα από την ανάγκη εκλαΐκευσης των παρεχόμενων πληροφοριών,
εκσυγχρονισμού της δομής του ιστότοπου και μεγαλύτερης εστίασης σε κάποια θέματα
επιδράσεων, επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη εδραίωσης της αμφίδρομης σχέσης του
Παρατηρητηρίου με Περιφερειακές δομές της διοίκησης - αυτοδιοίκησης. Το στοιχείο αυτό
συνδέεται με τα ζητήματα εξωστρέφειας, διάχυσης αλλά και εδραίωσης στην ευρύτερη κοινή
συνείδηση.
Ειδικότερες ιδέες για τη δομή του ιστότοπου εστιάζουν στη διαμόρφωσή του ώστε να
παρέχονται δυο ομάδες πληροφοριών ανάλογα με το είδος του αποδέκτη: η απλή για το ευρύ
κοινό και η εξειδικευμένη για το ειδικότερο κοινό.
Βασιλείου (Εμπορικό Επιμελητήριο)
Τονίστηκε η χρησιμότητα των στοιχείων ροών που δίνει το Παρατηρητήριο σε επιλογές
χωροθέτησης και κλαδικής στόχευσης των επενδύσεων. Τέτοιες κατανοήσεις μπορούν να
ενισχύσουν την εμπορική και ευρύτερα επιχειρηματική δραστηριοποίησης στην περιοχή της
Ηπείρου.
Σιαμόπουλος (Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφ. Ηπείρου)
Διαπιστώθηκε η κατάσταση γενικότερης άγνοιας του ευρύ και όχι μόνο κοινού για την
ύπαρξη και τη χρησιμότητα του Παρατηρητηρίου. Επισημάνθηκε το σημαντικό εύρος
στοιχείων και πληροφοριών που δίνει το Παρατηρητήριο, γεγονός που μπορεί να αξιοποιηθεί
στη σύνταξη των προτάσεων του ΕΣΠΑ ΙΙ.
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Προτάσεις ενίσχυσης της προβολής και διάχυσης αφορούν στη δυνατότητα πρόσβασης του
ιστότοπου του Παρατηρητηρίου από τους ιστότοπους των Περιφερειών. Επίσης σε ζητήματα
επιδράσεων υπάρχει ανάγκη εστίασης σε ζητήματα τοπικότερης σημασίας.
Φιλίππου (BIC)
Επισημάνθηκε η πληρότητα, το ειδικό βάρος, η αξιοπιστία και η χρησιμότητα των
παρεχόμενων πληροφοριών και στοιχείων. Η αξιοποίηση αυτών έχει πραγματοποιηθεί σε
διάφορες μελέτες και διεθνή έργα εδαφικής συνεργασίας. Ως πρόταση επισημάνθηκε η
διάθεση για αμφίδρομη συνεργασία.
Καραμούτσου (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου)
Επισημάνθηκε η χρησιμότητα και η πληρότητα των στοιχείων που παρέχει αλλά και το
γεγονός ότι είναι πολύ λίγο γνωστό. Το σημαντικό ζήτημα που εντοπίζεται αφορά σε
αδυναμίες προβολής και διάχυσης των προϊόντων που αναπτύσσει αλλά και η σχετική
πολυπλοκότητα του ιστότοπου.
Προτάσεις βελτίωσης αφορούν στη βελτίωση του ιστότοπου (και με χωρική διαστρωμάτωση
- ταξινόμηση) - αύξηση φιλικότητας προς τον χρήστη ώστε να είναι ευκολότερη η
παρακολούθηση των παρεχόμενων πληροφοριών αλλά και η καλύτερη ενημέρωση και
δικτύωση των φορέων της διοίκησης για την πληρέστερη αξιοποίηση των προϊόντων στις
εργασίες που διεκπεραιώνουν.
Σιόντας (Εγνατία Οδός, Γραφείο Ιωαννίνων)
Τέθηκε το ζήτημα της επαρκούς προβολής του Παρατηρητηρίου αφού είναι γενικά άγνωστο
στο ευρύ κοινό. Ως πρόταση επισημάνθηκε η ενεργότερη δραστηριοποίηση για τη διάχυσή
του. Επίσης στο θέμα του ιστότοπου τονίστηκε η ανάγκη οργάνωσης των παρεχόμενων
στοιχείων, σε προϊόντα που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό και σε προϊόντα που
απευθύνονται σε πιο εξειδικευμένο κοινό.
Καλαμπόκα (Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφερειακό Ταμείο)
Υπογραμμίζεται η σημασία ότι σχεδόν επτά χρόνια μετά από κάποια προηγούμενη
συνεργασία με την ομάδα μελέτης, όπου η αποτίμηση της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της
περιοχής ήταν στο επίκεντρο, τα ερωτήματα παραμένουν το ίδιο έντονα και επίκαιρα και ενώ
ενισχύουν την ανάγκη του παρατηρητηρίου προβληματίζουν
παράλληλα για την
αποτελεσαμτικότητα του.
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Στοιχεία για τον υπολογισμό των δεικτών των φορέων συγκριτικής αξιολόγησης
Ακολούθως, παρατίθενται τα αναλυτικά στοιχεία που ελήφθησαν για τον υπολογισμό των
δεικτών των φορέων της συγκριτικής αξιολόγησης: Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού,
ΕΛΣΤΑΤ, ΕΟΠ (TERM), ESPON, ΙΜΕΤ και SEETO. Οι πηγές των στοιχείων αναφέρονται
ως εξής:
•

Για το Παρατηρητήριο της Εγνατίας, τα αποτελέσματα καταγραφής της κατάστασης
όπως παρουσιάστηκαν στο ΠΕ1 της παρούσας μελέτης

•

Για την ΕΛΣΤΑΤ, οι Ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης των ετών 2010, 2011, 2012 και
η Έκθεση "Αναφορά στο έργο της ΕΛΣΤΑΤ Αύγουστος 2010 - Αύγουστος 2013".

•

Για τον ΕΟΠ (TERM), ο ιστότοπος: http://www.eea.europa.eu/el

•

Για το ESPON, η έκθεση ESPON 2006 INTERREG III Programme, Final report,
2009 και άλλα στοιχεία διαθέσιμα στον ιστότοπο http://www.espon.eu/main/

•

Για το ΙΜΕΤ, τα στοιχεία του ιστότοπου (ειδικότερα του Κόμβου) στο
http://www.imet.gr/#&slider1=6 μετά από έγκριση αιτήματος πρόσβασης στις
περιορισμένες υπηρεσίες, καθώς και από προφορική συνέντευξη με τον υπεύθυνο.

•

Για το SEETO, ο ιστότοπος: http://www.seetoint.org/

Α. Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
Προσωπικό
2004 - 2012

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Σύνολο
Μέσος
όρος

Πλήρους
Μερικής
απασχόλησης απασχόλησης
2
4
2
4
3
4
4
4
4
4
4
2
2
2
1
4
1
4
23
32
2,55

3,55

Μέσος όρος

Σύνολο

3
3
3,5
4
4
3
2
2,5
2,5
27,5

6
6
7
8
8
6
4
5
5
55

3,05

6,11

Αναθέσεις μελετών - ερευνών (10)
2004 - 2012
1. Έκθεση κατάστασης των ζωνών επιρροής της Εγνατίας Οδού (2004, 180.000 €)
2. Πιλοτική μελέτη πολεοδομικών μεταβολών σε τρεις επιλεγμένες αστικές περιοχές
της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού (2006, 70.000 €)
3. Μέτρηση και χαρτογράφηση οδικού κυκλοφοριακού θορύβου (2008, 96.000 €)
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4. Μελέτη συγκοινωνιακών δεικτών: εμπορευματικές και συνδυασμένες μεταφορές,
χαρακτηριστικά μετακινήσεων στους μεθοριακούς σταθμούς και μετακινήσεις με
εναλλακτικά μέσα (2009, 216.000 €)
5. Μελέτη πολεοδομικών μεταβολών χρήσεων γης, εγκατάστασης επιχειρήσεων και
αξιών γης πέριξ 16 κόμβων της Εγνατίας Οδού (2009, 360.000 €)
6. Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας για τόπους (2009, 48.000 €)
7. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη συνθετική επεξεργασία και αξιολόγηση των
χωρικών επιδράσεων (αμοιβή 62.075 €, προϋπολογισμός 124.390 € χωρίς ΦΠΑ)
8. Μελέτη αξιολόγησης και προοπτικών του Παρατηρητηρίου (αμοιβή: 24.150 €,
προϋπολογισμός 35.000 €, χωρις ΦΠΑ)
9. Μελέτη ετήσιων μετρήσεων και χαρτογραφήσεων-αναλύσεων του περιβαλλοντικού
δείκτη "έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο" (αμοιβή: 63.000, προϋπολογισμός 162.500 €,
χωρις ΦΠΑ)
10. 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
Επιστημονικές συνεργασίες και εκδηλώσεις (67)
2004 - 2012
1. Συμμετοχές σε ημερίδες και συνέδρια 2005 - 2010 = 30
2. Το 2004 εκπονήθηκαν δύο εσωτερικές εκπαιδευτικές διαλέξεις
3. Το 2005 το Παρατηρητήριο σε συνεργασία με το Εργαστήριο του Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου διοργάνωσε εσωτερικό σεμινάριο χαρτογραφίας
4. 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
5. Έχουν δημοσιευθεί δύο άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά το 2010 και άλλα δύο το
2011.
6. Την περίοδο 2004 - 2009 εκδόθηκαν 19 ενημερωτικά φυλλάδια και 8 e-newsletters
7. Το 2006 εκδόθηκε ένα multimedia CD-ROM με χρήση Flash
8. Το Μάιο του 2009 γίνεται έκδοση σε ειδικό αφιέρωμα της εφημερίδας ΕΞΠΡΕΣ
Δαπάνες πλην μισθοδοσίας
2005 - 2012
2005: 70.412,00
2006: 88.346,82
2007: 124.179,90
2008: 119.388,5
2009: 836.452,70
2010: 10.232,52
2011: 14.467,32
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2012: 10.569,10
Άθροισμα = 1.274.049,00 ευρώ
Προϊόντα - υπηρεσίες (304)
2005 - 2012
1. Υπολογισμός δεικτών και δελτία αποτελεσμάτων 2005 - 2012: 25, 28, 30, 36,38, 35,
7, 15 αντίστοιχα (σύνολο: 214)
2. Ετήσιες εκθέσεις: 2004 - 2009: 1 για κάθε χρόνο (σύνολο: 6)
3. Περιοδικές εκθέσεις: 1
4. Εξειδικευμένες εκθέσεις: 2005 - 2011: 15, 11, 13, 12, 14, 6, 5 αντίστοιχα (σύνολο:
76)
5. Ιστότοπος: τιμή 1 για κάθε έτος λειτουργίας (σύνολο: 8)
Δράσεις υποστήριξης (18)
2004 - 2012
1. Το 2012 και στο πλαίσιο αναθεώρησης των Χωροταξικών Σχεδίων παραδόθηκαν στο
ΥΠΕΚΑ (Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών) σχετικά γεωχωρικά
δεδομένα.
2. 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
3. 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
4. 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).
5. "Νομός Έβρου: Κόμβος Συνδυασμένων Μεταφορών και Ενέργειας", Νομαρχία
Έβρου - Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Παρουσίαση-ομιλία, συμμετοχή στη συζήτηση,
υποβολή ειδικής έκθεσης (2008)
6. "Η Εγνατία Οδός και οι προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και
στο Νομό Θεσπρωτίας", Δήμος Ηγουμενίτσας, Παρουσίαση - ομιλία, συμμετοχή στη
συζήτηση, υποβολή στατιστικών δεδομένων, χαρτών, και ειδικής έκθεσης (2009)
7. "Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Κοζάνη", ΙΠΑΔΜ - Δήμος Κοζάνης,
Παρουσίαση -ομιλία, συμμετοχή στη συζήτηση, υποβολή στατιστικών δεδομένων,
χαρτών, και ειδικής έκθεσης (2007)
8. Ημερίδας για το παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών
μεγεθών HABITAT, Δήμος Κομοτηνής, Παρουσίαση - ομιλία, συμμετοχή στη
συζήτηση (2007)
9. "Χωρικές Επιπτώσεις της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου και του Δυτικού Οδικού Άξονα
(2004-2007) - Παρατηρητήριο του δυτικού οδικού άξονα", Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας - Πανεπιστήμιο Πατρών - Επιμελητήρια Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και
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Ηλείας, Παρουσίαση - ομιλία, συμμετοχή στη συζήτηση, υποβολή ειδικής έκθεσης
(2008)
10. "2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ν. Ξάνθης: Χάρτης Πορείας για το 2020", Νομαρχία
Ξάνθης - Δήμος Ξάνθης, Παρουσίαση - ομιλία, συμμετοχή στη συζήτηση, υποβολή
στατιστικών δεδομένων, χαρτών, και ειδικής έκθεσης (2010)
11. Αναπτυξιακό συνέδριο "Η Εγνατία Οδός ανοίγει τους ορίζοντες της Ηπείρου: Οι
επιδράσεις στις επιχειρήσεις, την κτηματαγορά, τον τουρισμό και τις μεταφορές",
Νομαρχία Ιωαννίνων - Δήμος Ιωαννίνων - Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, Παρουσίαση ομιλία, συμμετοχή στη συζήτηση, υποβολή στατιστικών δεδομένων, χαρτών, και
ειδικής έκθεσης (2009)
12. Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, Παρουσίαση - ομιλία, συμμετοχή στη συζήτηση (2005)
13. EX POST EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS CO-FINANCED BY
THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF) OR COHESION
FUND (CF) IN THE PERIOD 1994-1999 THE EGNATIA MOTORWAY EC, DG
REGIO, Υπηρεσίες υποστήριξης της έρευνας, συνέντευξη, διάθεση δεδομένων
(2012)
14. "Εγνατία Οδός και Νομός Ημαθίας", Συμβολή της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στη
συζήτηση για την αναπτυξιακή προοπτική ειδικότερα της περιοχής της Νάουσας,
Γ.Γ. της Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας, Ειδική έκθεση (2005)
15. "Εγνατία Οδός και Νομός Κοζάνης", Νομαρχία Κοζάνης, Ειδική έκθεση (2005)
16. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, Νομαρχία Καβάλας –
Περιφέρεια ΑΜΑΘ, Παρουσίαση - ομιλία, συμμετοχή στη συζήτηση, υποβολή
στατιστικών δεδομένων, χαρτών, και ειδικής έκθεσης (2005)
17. Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι του δικτύου ΤΙΝΑ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Ειδική Έκθεση (2005)
18. Υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης με αναλυτικά δεδομένα μετά από αίτημα για την
ολοκλήρωση δράσεων χωροταξικού - αναπτυξιακού και συγκοινωνιακού
σχεδιασμού.
Πλήθος αποδεκτών προϊόντων (600)
2004 - 2010
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% πανεπιστήμια - ερευνητές
- φοιτητές, 10% ιδιώτες), μη
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ατόμων που προμηθεύτηκαν υλικό μέσω του
ιστότοπου.
Επισκεψιμότητα ιστότοπου (350.000 - 400.000)
2005 - 2012
Μέσω του ιστότοπου (http://observatory.egnatia.gr) διατίθενται όλα τα τελικά προϊόντα και
τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου. Το διάστημα λειτουργίας από
06/06/2005 έως 31/12/2012 ο ιστότοπος εκτιμάται ότι δέχτηκε συνολικά:
•

περίπου 8 εκατ. εύστοχες αποκρίσεις (hits) οι οποίες αντιστοιχούν σε

•

350.000-400.000 επισκέψεις (μ.ο.=130 - 150/ημέρα) και

•

140.000, κατά προσέγγιση, μοναδικούς επισκέπτες με
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•

μέση διάρκεια επίσκεψης στα 9 λεπτά.

Η σπουδαιότητα του Internet όχι μόνο για την προβολή αλλά και για την ευρύτερη
αποτελεσματική προσβασιμότητα και διάχυση των προϊόντων του Παρατηρητηρίου
τεκμηριώνεται και με τον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα καταφόρτωσης αρχείων (downloads
2006-2011).
Αρχείο έκθεσης
η

downloads

1 έκθεση επιδράσεων (ελληνική και αγγλική έκδοση)

43.753

Έκθεση κατάστασης ζωνών επιρροής της Εγνατίας Οδού

36.768

Μελέτες δεικτών κυκλοφορίας και προσπελασιμότητας (2 αρχεία)

21.227

Trans-border movements in Northern Greece: seeking for spatial
interactions

9.347

Eκτίμηση της επίδρασης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων
αξόνων στην πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη της ζώνης επιρροής
τους (ελληνική και αγγλική έκδοση)

8.610

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: Κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και τάσεις εξέλιξης στις ζώνες διέλευσης 1η έκδοση (ελληνική και αγγλική έκδοση)

7.445

Μελέτη μεταβολών χρήσεων και αξιών γης σε επιλεγμένες
περιοχές της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού

5.431

Σύνολο

132.581

Ο ιστότοπος του Παρατηρητηρίου έχει πιστοποιηθεί επιτυχώς ως προς τα κριτήρια της ΕΕ
και της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων του ΥΠΟΙΟ. Η διαδικτυακή λειτουργία είναι επίσης πιστοποιημένη ως προς
τα κριτήρια CSS & HTML που θέτει ο διεθνής οργανισμός World Wide Web Consortium
(W3C).
Β. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Προσωπικό
2010 - 2012
2010: 966 άτομα
2011: 866 άτομα
2012: 835 άτομα
Μ.Ο = 889
Αναθέσεις μελετών - ερευνών (11)
2010 - 2012
1. Αναθεώρηση των ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών
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2. Εφαρμογή προγραμμάτων αναβάθμισης των Περιφερειακών και των Τριμηνιαίων
Εθνικών Λογαριασμών
3. Κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας των
Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου
4. Ανάπτυξη τριετούς προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ
5. Ανάπτυξη έργου για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής και των
παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ στον τομέα της πληροφορικής και των
επικοινωνιών (ICT)
6. Ανάπτυξη έργου για τον επανασχεδιασμό και την αναβάθμιση του Στατιστικού
μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ
7. Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός ενιαίου θεματικού κόμβου για την
υποβολή των δεδομένων των επιχειρήσεων
8. Έναρξη εργασιών για την ανάπτυξη έργου για τη βελτίωση της ποιότητας και
επικαιρότητας του Γεωργικού Μητρώου
9. Έναρξη εργασιών για την ανάπτυξη έργου για τη βελτίωση της ποιότητας των
Στατιστικών Περιβάλλοντος
10. Εφαρμογή ενός Συστήματος Λογαριασμών Υγείας (System of Health Accounts)
11. Επίσης, τον Αύγουστο του 2012 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της
ΕΛΣΤΑΤ και του ΕΚΚΕ, με βάση το οποίο θα γίνει παραγωγή νέων ηλεκτρονικών
εφαρμογών που θα επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση, διαχείριση, συσχέτιση και
χαρτογράφηση των δεδομένων
Επιστημονικές συνεργασίες και εκδηλώσεις (22)
2010 - 2012
1. Εκπαίδευση των Στατιστικών Ανταποκριτών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
στην ορθή παροχή των αναγκαίων πρωτογενών δεδομένων
2. Πραγματοποίηση σεμιναρίων για την εκπαίδευση των Στατιστικών Ανταποκριτών
των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των Υπουργείων στους κανόνες της ΔΥΕ
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Στατιστικό Νόμο.
3. Υπογραφή πρωτοποριακών, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μνημονίων συνεργασίας
με όλα τα Υπουργεία, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της
Ελλάδος, για τη διασφάλιση διαφανούς, έγκυρης και έγκαιρης παραγωγής των
Δημοσιονομικών Στατιστικών.
4. Σημαντική ενίσχυση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ που
είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των Δημοσιονομικών Στατιστικών της Χώρας.
5. Εφαρμογή προγραμμάτων αναβάθμισης των Περιφερειακών και των Τριμηνιαίων
Εθνικών Λογαριασμών, σε στενή συνεργασία με τη Eurostat.
6. Εφαρμογή προγράμματος αναβάθμισης των Τομεακών Λογαριασμών, σε στενή
συνεργασία με τη Eurostat.
7. Κατάρτιση, σε συνεργασία με τη Eurostat, και εφαρμογή σχεδίου δράσης για τη
βελτίωση της ποιότητας των Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου
8. Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού, για την κατάρτιση
στατιστικών στον τομέα του Τουρισμού, καθώς και Δορυφόρου Λογαριασμού
Τουρισμού
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9. Υπογραφή και υλοποίηση μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
για την ανάπτυξη Συστήματος Λογαριασμών Υγείας
10. Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος, στο οποίο εκπροσωπούνται φορείς που ασχολούνται με στατιστικές
έρευνες, μελέτες και αναλύσεις, οι Εθνικές Αρχές του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος (ΕΛΣΣ), που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση
Ευρωπαϊκών Στατιστικών, η Eurostat και ο Σύλλογος Εργαζομένων στην ΕΛΣΤΑΤ.
11. Θεσμοθέτηση, από το 2010, ετήσιων Συνεδρίων Χρηστών (3 συνέδρια)
12. Προετοιμασία για την πιστοποίηση των στατιστικών των Φορέων του ΕΛΣΣ με την
υποστήριξη της Eurostat και της UK Statistics Authority
13. Ανάληψη συντονισμού, σε εθνικό επίπεδο, των συστημάτων Διάχυσης Ειδικών
Δεδομένων SDDS (Special Data Dissemination Standard) και SDDS Plus του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) από την ΕΛΣΤΑΤ.
14. Διοργάνωση από την ΕΛΣΤΑΤ, τον Δεκέμβριο του 2010, Ημερίδας για τις
Στατιστικές Φτώχειας και Κοινωνικού Αποκλεισμού
15. Συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ στη ΔΕΘ, ετησίως, με δικό της περίπτερο (3 συμμετοχές)
16. Συνδιοργάνωση από την ΕΛΣΤΑΤ και τη Eurostat, τον Μάιο του 2012 στην Αθήνα,
του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου «Ποιότητα των Επίσημων Στατιστικών (Q2012)»
17. Συνδιοργάνωση από την ΕΛΣΤΑΤ και το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και
Οικονομικών Μελετών της Γαλλίας (INSEE), τον Ιούνιο του 2011, διάσκεψης με
θέμα: «Κώδικας Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών και ενδυνάμωση
της αξιοπιστίας των επίσημων στατιστικών»
18. Ανάληψη ολοένα και πιο ενεργού ρόλου μέσα στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα,
μέσω, μεταξύ άλλων, της ανελλιπούς, συντονισμένης και ουσιαστικής συμμετοχής
υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ στις Ομάδες Εργασίας
Δαπάνες πλην μισθοδοσίας
2010 - 2012
2010: 17.264.399
2011: 54.886.143
2012: 7.122.124
Άθροισμα = 79.272.666
Προϊόντα - υπηρεσίες (951)
2010 - 2012
1. Δελτία τύπου, περίπου 305 το χρόνο (Χ 3 χρόνια = 915)
2. Δημιουργία και προβολή στο διαδίκτυο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης της ΕΛΣΤΑΤ
3. Αναθεώρηση των ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών 2005 - 2010
4. Εφαρμογή προγραμμάτων αναβάθμισης των Περιφερειακών και των Τριμηνιαίων
Εθνικών Λογαριασμών
5. Κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας των
Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου
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6. Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός ενιαίου θεματικού κόμβου για την
υποβολή των δεδομένων των επιχειρήσεων
7. Λειτουργία online διαδικτυακών εφαρμογών για τη συλλογή στοιχείων για τους
Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και τα
Δημόσια Νοσοκομεία
8. Ανάρτηση στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ μεθοδολογικού εγχειριδίου για τη ΔΥΕ
9. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την online συλλογή στοιχείων από τους
εποπτευόμενους φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
10. Διενέργεια ευρείας Έρευνας Κάλυψης της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011
11. Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2011
12. Έναρξη δημοσίευσης του αναθεωρημένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή με έτος βάσης
2009=100,0
13. Τον Ιούλιο του 2012 ανακοινώθηκαν, για πρώτη φορά, από την ΕΛΣΤΑΤ
Τριμηνιαίοι Τομεακοί Λογαριασμοί.
14. Κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου του 2012 καταρτίστηκαν οι Ετήσιοι Τομεακοί
Λογαριασμοί, με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία του ΑΕΠ για την περίοδο 2006
– 2011 και επικαιροποιημένα διοικητικά δεδομένα
15. Κατάρτιση έκθεσης σχετικά με τη στατιστική επεξεργασία των Συμπράξεων
Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα
16. Ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ μεθοδολογικού εγχειριδίου σχετικά
με τις κύριες πηγές και μεθόδους για την κατάρτιση των Τριμηνιαίων Μη
Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης
17. Επικαιροποίηση του Μητρώου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
18. Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου
19. Ανακοίνωση μηνιαίων αποτελεσμάτων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, εποχικά
προσαρμοσμένων (8 για το 2012)
20. Λειτουργία ιστότοπου (Χ 3 χρόνια = 3)
21. Ανάρτηση σε διμηνιαία βάση, του νέου δίγλωσσου δημοσιεύματος «Συνθήκες
Διαβίωσης στην Ελλάδα» (6 για το 2012)
22. Ολοκλήρωση της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2009
23. Ολοκλήρωση επεξεργασίας και ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Απογραφής
Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 για τον Νόμιμο και τον Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας
Δράσεις υποστήριξης (10)
2010 - 2012
1. Εκπαίδευση των Στατιστικών Ανταποκριτών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
στην ορθή παροχή των αναγκαίων πρωτογενών δεδομένων, μέσω των ανανεωμένων
ερωτηματολογίων και των νέων τρόπων συλλογής δεδομένων.
2. Πραγματοποίηση σεμιναρίων για την εκπαίδευση των Στατιστικών Ανταποκριτών
των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των Υπουργείων στους κανόνες της ΔΥΕ
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Στατιστικό Νόμο.
3. Συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ με το Υπουργείο Οικονομικών για την αντιστοίχιση των
κωδικών των συναλλαγών του ESA 95 με εκείνες των κωδικών του δημόσιου
λογιστικού.
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4. Δημιουργία ειδικής ενότητας στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ για την ενημέρωση των
Ιδιωτών Συνεργατών.
5. Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος, στο οποίο εκπροσωπούνται φορείς που ασχολούνται με στατιστικές
έρευνες, μελέτες και αναλύσεις, οι Εθνικές Αρχές του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος (ΕΛΣΣ), που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση
Ευρωπαϊκών Στατιστικών, η Eurostat και ο Σύλλογος Εργαζομένων στην ΕΛΣΤΑΤ.
6. Θέσπιση του Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του Ελληνικού
Στατιστικού Συστήματος.
7. Θεσμοθέτηση, από το 2010, ετήσιων Συνεδρίων Χρηστών.
8. Προετοιμασία για την πιστοποίηση των στατιστικών των Φορέων του ΕΛΣΣ με την
υποστήριξη της Eurostat και της UK Statistics Authority.
9. Εφαρμογή πολιτικής για ταυτόχρονη και ισότιμη πρόσβαση όλων των χρηστών,
χωρίς εξαίρεση, στα στατιστικά στοιχεία.
10. Δημιουργία και προβολή στο διαδίκτυο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης της ΕΛΣΤΑΤ
Επισκεψιμότητα ιστότοπου (2.727.697)
2010 - 2012
2010: 650.775
2011: 1.345.710
2012: 731.212
Μ.Ο = 909.232,33
Γ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) - Σύστημα δεικτών TERM
Προσωπικό
2012: 214 άτομα στο σύνολο του οργανισμού εκ των οποίων 7 σχετίζονται αμεσότερα με το
σύστημα δεικτών.
Επιστημονικές συνεργασίες και εκδηλώσεις (5)
2010 - 2012
1. Ο ΕΟΠ συντονίζει το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων για το
περιβάλλον (ΕΙΟΝΕΤ) το οποίο παρέχει συμβουλές και δεδομένα αναφορικά με τους
δείκτες, τις ροές δεδομένων και την ορθολογική οργάνωση των πληροφοριών.
2. Ο ΕΟΠ συλλέγει και αναλύει περιβαλλοντικά δεδομένα από τις χώρες μέλη, τους
εταίρους του στην ΕΕ και τους διεθνείς οργανισμούς.
3. Στο πλαίσιο της "Ομάδας των τεσσάρων", ο ΕΟΠ, η ΓΔ περιβάλλοντος, το
Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και την Αειφορία του Κοινού Κέντρου Ερευνών και
Eurostat συμφώνησαν σε έναν καταμερισμό των εργασιών σχετικά με την υποβολή
εκθέσεων για το περιβάλλον.
4. Ο ΕΟΠ συμμετέχει στο δίκτυο των επικεφαλής των Υπηρεσιών Προστασίας του
Περιβάλλοντος στην Ευρώπη το οποίο συνιστά φόρουμ για την ανταλλαγή
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πληροφοριών σε κοινούς θεματικούς τομείς καθώς και διοικητικά και διαχειριστικά
ζητήματα.
5. Στο πλαίσιο των περιφερειακών δραστηριοτήτων συνεργασίας για την περίοδο 20102014, ο ΕΟΠ εφαρμόζει το σχέδιο ENPI-SEIS με γενικό στόχο την προαγωγή της
προστασίας του περιβάλλοντος στις χώρες του ευρύτερου Ευρωπαϊκού χώρου.
Προϊόντα - υπηρεσίες (951)
2001 - 2012
Δελτία αποτελεσμάτων δεικτών (Το TERM περιλαμβάνει 37 δείκτες) (164)
1. Proportion of vehicle fleet meeting certain emission standards (TERM 034) (7: 2001
– 2012)
2. Transport emissions of air pollutants (TERM 003) (9: 2001 – 2012)
3. Energy efficiency and specific CO2 emissions (TERM 027) (8: 2001 – 2012)
4. Transport final energy consumption by mode (TERM 001) (10: 2001 – 2012)
5. Real change in transport price by mode (33.1) (SCP 039) (1: 2012)
6. Total environmental tax revenues as a share of total tax revenues and as share of GDP
(23.1) (SCP 030) (1: 2012)
7. Uptake of cleaner and alternative fuels (19.2) (SCP 028) (1: 2011)
8. Developments in fuel efficiency for average car alongside trends in private car use
and GHG emissions (19.1) (SCP 027) (1: 2011)
9. Trends in passenger transport demand by mode alongside developments in GDP
(18.1) (SCP 026) (1: 2011)
10. Transport infrastructure investments (TERM 019) (3: 2001 – 2011)
11. Freight transport demand (CSI 036) (10: 2001 – 2010)
12. Passenger transport demand (CSI 035) (10: 2001 – 2010)
13. Exceedances of air quality objectives due to traffic (TERM 004) (7: 2001 – 2010)
14. Specific air pollutant emissions (TERM 028) (7: 2001 – 2010)
15. Size of the vehicle fleet (TERM 032) (6: 2011 – 2010)
16. Real change in transport prices by mode (TERM 020) (4: 2001 – 2010)
17. Internalisation of external costs (TERM 026) (6: 2001 – 2010)
18. Fuel prices (TERM 021) (3: 2003 – 2010)
19. Average age of the vehicle fleet (TERM 033) (5: 2001 – 2010)
20. Expenditure on personal mobility (TERM 024) (3: 2004-2010)
21. Transport emissions of greenhouse gases (TERM 002) (7: 2001 – 2010)
22. Use of cleaner and alternative fuels (CSI 037) (5: 2001 – 2010)
23. External costs and charges per vehicle type (TERM 025) (4: 2001 – 2009)
24. Load factors for freight transport (TERM 030) (4: 2001 – 2009)
25. Capacity of infrastructure networks (TERM 018) (5: 2001 – 2009)
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26. Transport taxes and charges (TERM 022) (4: 2003 – 2009)
27. Transport accident fatalities (TERM 009) (6: 2001 – 2009)
28. Occupancy rates of passenger vehicles (TERM 029) (4: 2001 – 2009)
29. Passenger transport demand - outlook from WBCSD (Outlook 017) (1: 2006)
30. Passenger transport demand - outlook from OECD (Outlook 026) (1: 2006)
31. Passenger transport demand - outlook from EEA (Outlook 054) (1: 2006)
32. Freight transport demand - outlook from WBCSD (Outlook 027) (1: 2006)
33. Freight transport demand - outlook from WBCSD (Outlook 027) (1: 2006)
34. Freight transport demand - outlook from OECD (Outlook 037) (1: 2006)
35. Freight transport demand - outlook from EEA (Outlook 055) (1: 2006)
36. Car ownership - outlook from WBCSD (Outlook 056) (1: 2006)
37. Transport subsidies (1: 2003)
38. Public awareness and behaviour (1: 2003)
39. Uptake of strategic environmental assessment in the transport sector (2: 2001 - 2003)
40. National transport and environment monitoring systems (2: 2001 - 2003)
41. Institutional cooperation on transport and environment (2: 2001 - 2003)
42. Integrated transport and environment strategies in the European Union (2: 2001 2003)
43. Accessibility to basic services and markets by transport mode (2: 2001 - 2002)
44. Urban spatial characteristics and transport (2: 2001 - 2003)
45. Traffic noise: exposure and annoyance (1: 2000)
46. Access to transport services (1: 2000)
47. Waste from road vehicles (1: 2000)
48. Accidental and illegal discharges of oil by ships at sea (1: 2000)
49. Land take by transport infrastructure (1: 2000)
50. Proximity of transport infrastructure to designated areas (1: 2000)
51. Fragmentation of land and forests (1: 2000)
Στατιστικά δεδομένα (πίνακες - χρονοσειρές) (6)
1. Monitoring of CO2 emissions from vans – Regulation 510/2011 (1: 2012)
2. Monitoring of CO2 emissions from passenger cars – Regulation 443/2009 (4: 2011 2012)
3. Questionnaire results for TERM026 indicator "Internalization measures for transport
environmental costs" (1: 2009)
Ηλεκτρονικά άρθρα (στον ιστότοπο) (4)
•

4: 2009 - 2011
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Εκθέσεις - εκδόσεις - κείμενα εργασίας (37)
1. Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of data for
2012 (2: 2011 - 2012)
2. The impact of international shipping on European air quality and climate forcing (1:
2012)
3. Road user charges for heavy goods vehicles (HGV) (1: 2012)
4. CO2 emissions performance of car manufacturers in 2011 (1:2011)
5. The contribution of transport to air quality - TERM 2012: Transport indicators
tracking progress towards environmental targets in Europe
6. Laying the foundations for greener transport — TERM 2011: transport indicators
tracking progress towards environmental targets in Europe
7. COPERT 4 — Estimating emissions from road transport
8. Towards a resource-efficient transport system — TERM 2009
9. Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment
in the European Union
10. Beyond transport policy – exploring and managing the external drivers of transport
demand
11. Climate for a transport change. TERM 2007: indicators tracking transport and
environment in the European Union
12. Time for action - towards sustainable consumption and production in Europe
13. Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2007 (11: 2000 – 2006)
14. Sustainable consumption and production in South East Europe and Eastern Europe,
Caucasus and Central Asia - Joint UNEP-EEA report on the opportunities and lessons
learned
15. Europe's environment — The fourth assessment
16. Europe's environment — The fourth assessment. Executive summary
17. Size, structure and distribution of transport subsidies in Europe
18. Transport and environment: on the way to a new common transport policy
19. Transport and environment: facing a dilemma - TERM 2005
20. European Environment Outlook
21. Transport biofuels: exploring links with the energy and agriculture sectors
22. Ten key transport and environment issues for policy-makers
23. EEA Briefing 3/2004 - Transport and environment in Europe
24. Transport price signals
25. Europe's environment: the third assessment - Summary
26. TERM 2002 - Paving the way for EU enlargement - Summary
27. TERM 2002 - Paving the way for EU enlargement - Indicators of transport and
environment integration
28. Environmental signals 2002 - Benchmarking the millennium
29. Environmental signals 2002 - Summary
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30. Road freight transport and the environment in mountainous areas
31. TERM2001 - Indicators tracking transport and environment integration in the
European Union
32. TERM2001 - Indicators tracking transport and environment integration in the
European Union - Summary
33. TERM 2001 - Indicators tracking transport and environment integration in the
European Union
34. Are we moving in the right direction? Indicators on transport and environment
integration in the EU - TERM2000 - Executive summary
35. Are we moving in the right direction? PDF versions, press release, evaluation form,
contacts
36. Are we moving in the right direction? Indicators on transport and environmental
integration in the EU: TERM 2000
Λειτουργία ιστότοπου (13)
•

Τιμή 1 για κάθε έτος λειτουργίας (2000 - 2012)

Δράσεις υποστήριξης (9)
2001 - 2012: 9 (ομαδοποιημένες ανά γενική κατηγορία δράσεων)
1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ
2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και παροχή στοιχείων στις κυβερνήσεις των χωρών μελών
3. Παροχή στοιχείων στην επιχειρηματική κοινότητα
4. Παροχή στοιχείων στην ακαδημαϊκή κοινότητα
5. Παροχή στοιχείων σε μη κυβερνητικές οργανώσεις
6. Παροχή στοιχείων στην κοινωνία των πολιτών
7. Διοργάνωση διασκέψεων και συσκέψεων
8. Ανάπτυξη συστημάτων πληροφόρησης
9. Ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας με το κοινό
Πλήθος αποδεκτών προϊόντων (72)
2001 - 2012
1. 39 χώρες της Ευρώπης (μέλη της ΕΕ και μη μέλη)
2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Περιβάλλοντος, Μεταφορών - ενέργειας, Έρευνας,
Γεωργίας, Περιφερειακής πολιτικής: 5)
3. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (κυρίως με τις Επιτροπές Περιβάλλοντος, Δημόσιας υγείας
και ασφάλειας των τροφίμων, Αλλαγής του κλίματος: 3)
4. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5. Συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ (Επιτροπή Περιφερειών, Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή: 2)
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6. Υπηρεσίες περιβάλλοντος στον υπόλοιπο κόσμο (US-EPA, Env. Canada, Κρατική
διοίκηση περιβαλλοντικής προστασίας Κίνας: 3)
7. Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον – UNEP
8. Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον - Μεσογειακό πρόγραμμα
δράσης - UNEP/MAP
9. Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών – ΗΕ/ΟΕΕ
10. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – ΠΟΥ
11. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών – UNDP
12. Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών – UNSD
13. Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών – FAO
14. Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός – WMO
15. Διεθνής Τράπεζα
16. Γραμματείες διεθνών συμβάσεων (Σύμβαση για τη βιοποικιλότητα (CBD), Σύμβασηπλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης (UNCCD): 3)
17. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – ΟΟΣΑ
18. Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη – ΟΑΣΕ
19. Αρκτικό Συμβούλιο
20. Σκανδιναβικό Συμβούλιο
21. Περιφερειακό Κέντρο Περιβάλλοντος για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη –
REC
22. Περιφερειακό Κέντρο Περιβάλλοντος για την Κεντρική Ασία - CAREC
23. Ίδρυμα Ασίας-Ευρώπης – ASEF, δηλ. το Φόρουμ Ασίας-Ευρώπης για το περιβάλλον
(ENVforum)
Επισκεψιμότητα ιστότοπου (18.402.998)
2007 - 2013 (14/11)
Στην περίοδο 2007 - 14/11/2013, περίπου 7 χρόνια σημειώθηκαν 18.402.998 επισκέψεις ή
περίπου 2.628.999,70 επισκέψεις το χρόνο κατά μέσο όρο.
Δ. European Spatial Planning Observation Network (ESPON)
Προσωπικό (18)
2013: 18
Περιλαμβάνει τους απασχολούμενους στο διαχειριστικό πυρήνα του προγράμματος
(Coordination Unit, Managing Authority, Certifying Authority, Audit Authority)
Αναθέσεις μελετών - ερευνών (36)
2002 - 2008
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Χρηματοδοτήθηκαν 36 προγράμματα στις 5 κατευθύνσεις προτεραιότητας (Thematic projects
- priority 1, Policy impact projects - Priority 2, Coordinating cross thematic projects - Priority
3, Scientific briefing and networking - Priority 4, Studies and scientific support projects).
Επιστημονικές συνεργασίες και εκδηλώσεις (212)
2002 - 2008
1. ESPON Conference - Images of European Territorial Futures, Regions, comparable
evidence and spatial scenarios, 2007, Committee of the Regions
2. ESPON High-level Conference, Knowledge for Territorial Cohesion and Regional
policy - The ESPON 2013 Programme, 2006, Committee of the Regions
3. ESPON seminar in Bonn, 2007
4. ESPON seminar in Espoo, 2006
5. ESPON seminar in Salzburg, 2006
6. ESPON seminar in Manchester, 2005
7. ESPON seminar in Luxembourg, 2005
8. ESPON seminar in Nijmegen, 2004
9. ESPON seminar in Lillehammer, 2004
10. ESPON seminar in Matera, 2003
11. ESPON seminar in Rethymnon (Crete), 2003
12. ESPON seminar in Mondorf-les-Bains, 2002
13. ESPON Scientific Conference in Luxembourg, 2005
14. Ten transnational seminars have been organised by the ECP Network since 2005.
15. ESPON sessions at Open Days 2007, DG Regio, Bruxelles
16. Results of the ESPON programme was discussed at two sessions during the Open
Days in Bruxelles
17. The Luxembourg public was informed about the ESPON Programme in a press
conference held on 22 April 2002
18. In order to inform widely as possible, the ESPON Programme was further presented
at 23 conferences between 2002 and 2004
19. During 2005 the ESPON Programme was presented at international conferences 28
times in 15 countries
20. Presentation of ESPON was made at more than a 100 events
21. The production of an info-pack to be disseminated in priority to MC members who
will then ensure their distribution at national level
22. Elaboration of promotion material, such as paper pads, pen, memory sticks
(containing a selection of ESPON reports and the ESPON Atlas) as well as an
exhibition stand
23. Elaboration of 5 press-releases published in European newspapers and also available
on the ESPON website on a specifically created press room section
24. Support in organising a Regional Offices briefing on ESPON in Bruxelles
25. Production of four additional press releases
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Δαπάνες
2002 - 2008
Αφορούν σε όλες τις κατευθύνσεις προτεραιότητας και στην τεχνική υποστήριξη και
επικοινωνία. Απορροφήθηκαν 13.781.537,74 ευρώ, περίπου το 95% των αρχικών
δεσμεύσεων.
Προϊόντα - υπηρεσίες (1.700)
2002 - 2008
Στοιχεία αναλυτικών εκροών (1.321)
1. Πλήθος δεικτών που αναπτύχθηκαν και υπολογίστηκαν σε όλες τις κατευθύνσεις
προτεραιότητας = 950. Το ESPON περιλαμβάνει 25 γενικούς δείκτες
2. Πλήθος χωρικών εννοιών που προσδιορίστηκαν σε όλες τις κατευθύνσεις
προτεραιότητας = 20
3. Πλήθος χωρικών τυπολογιών που αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν σε όλες τις
κατευθύνσεις προτεραιότητας = 94
4. Πλήθος επιλογών πολιτικής και συναφών κειμένων που παρήχθησαν (έμφαση στο
ESDP) σε όλες τις κατευθύνσεις προτεραιότητας = 257
Εκθέσεις - εκδόσεις - κείμενα εργασίας (30)
1. ESPON HyperAtlas, 2007
2. ESPON Atlas, 2006
3. Synthesis Report I, 2003
4. Synthesis Report II, 2005
5. Synthesis Report III, 2006
6. Reports on scenarios on territorial futures, 2007: 2
7. ESPON Europe in the world report, 2008
8. Short information folder, 2003
9. INTERACT-ESPON Synthesis Report, 2006/2007
10. ESPON Briefing 2, Mapping regional competitiveness and cohesion, 2006
11. ESPON Briefing 1, Diversity within the European territory, 2004
12. European Territorial Research in Progress, Conference Proceedings of the 1st ESPON
Scientific Conference 2005, Scientific Guidance Papers
13. ESPON Poster
14. Map of the month (: 5)
15. Commission Study on ESPON 2006 – final report
16. Revised Community Initiative Programme - Approved by the European Commission
on the 28th December 2004
17. The Espon 2006 Programme - Programme Complement
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18. Terms of Reference of all actions
19. Final Implementation Report of ESPON 2006 Programme
20. Annual Report 2008
21. Annual Report 2007
22. Annual Report 2006
23. Annual Report 2005
24. Mid-Term Evaluation Update 2005 - Final Report
25. Mid-Term Evaluation 2003 - Final Report
Λειτουργία ιστότοπου (7)
•

Τιμή 1 για κάθε έτος λειτουργίας (2002 - 2008)

Δράσεις υποστήριξης (10)
2002 - 2008 (ομαδοποιημένες ανά γενική κατηγορία)
1. Υποστήριξη των φορέων λήψης αποφάσεων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (το
2006 στη διάρκεια της Ολλανδικής προεδρίας το ESPON παρουσιάστηκε στους
φορείς. Ανάλογη παρουσίαση έγινε το 2006 στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η
monitoring committee (MC) του ESPON περιλαμβάνει 34 μέλη από τις κυβερνήσεις
των χωρών που καλύπτει το πρόγραμμα): 3
2. Παροχή στοιχείων, εννοιών και μεθοδολογιών στην επιστημονική - ακαδημαϊκή
κοινότητα (καταγράφονται 3 συμβολές σε επιστημονικά άρθρα το 2005. Το 2006
πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ESPON με 5 Ευρωπαϊκούς ερευνητικούς φορείς
για τη συνέχιση και εμβάθυνση της έρευνας στα ζητήματα του χώρου): 4
3. Καλλιέργεια δικτύων επικοινωνίας με τους φορείς λήψης αποφάσεων (Τα ESPON
contact points: 29, στις χώρες που καλύπτει το πρόγραμμα, έχουν ως στόχο την
κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων στο διακρατικό επίπεδο μέσα από την αύξηση
της απόκρισης των μηχανισμών διαμόρφωσης των πολιτικών)
4. Διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων
5. Ανάπτυξη συστημάτων πληροφόρησης
αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό

και

διάχυσης

των

παραγόμενων

Επισκεψιμότητα ιστότοπου (86.040,8)
2002 - 2008
Όλα τα παραγόμενα προϊόντα είναι ελεύθερα διαθέσιμα από τον ιστότοπο. Την περίοδο 2002
- 2008 καταγράφηκαν 602.286 επισκέψεις ή 86.040,8 κατά μέσο όρο το κάθε έτος.
Ε. Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) - Παρατηρητήριο
Προσωπικό
2012: 25 άτομα τα οποία αποτελούν το δυναμικό του Τομέα Β όπου εντάσσεται το
Παρατηρητήριο
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Αναθέσεις μελετών - ερευνών (7)
2006 - 2012: 7 έργα
Αφορούν σε έργα που ανέλαβε το ΙΜΕΤ και τα οποία τροφοδότησαν με στοιχεία το
Παρατηρητήριο.
Επιστημονικές συνεργασίες και εκδηλώσεις (35)
2006 - 2012: 35 συμμετοχές
Αφορούν σε συμμετοχή του ΙΜΕΤ σε συνέδρια, ημερίδες, ομάδες εργασίας κλπ στις οποίες
υπήρχε κάποια εξειδίκευση για τα δεδομένα που παρέχει και το έργο του Παρατηρητηρίου.
Προϊόντα - υπηρεσίες (275)
2006 - 2012
1. Δείκτες και αποτελέσματα μετρήσεων (35)
2. Ιστότοπος
3. Διαδραστική πλατφόρμα χαρτογραφικής απεικόνισης (προσβάσιμη από τον
Ιστότοπο)
4. Παρατηρητήριο Αττικής (δεδομένα σε πραγματικό χρόνο)
5. Παρατηρητήριο Θεσσαλονίκης (δεδομένα σε πραγματικό χρόνο)
Με εξαίρεση τα Παρατηρητήρια πραγματικού χρόνου για Αθήνα και Θεσσαλονίκη που
πιστώνονται στο 2012, τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες αφορούν σε κάθε έτος της
περιόδου 2006 - 2012.
Δράσεις υποστήριξης (4)
2006 - 2012: 4 (ανά ομάδα αποδέκτη)
Αφορά σε δράσεις και ενέργειες υποστήριξης ομάδων αποδεκτών μετά από αίτημα. Σε αυτές
περιλαμβάνονται: Δράσεις του ΙΜΕΤ, Ιδιώτες, η ΕΛΣΤΑΤ και ερευνητές/φοιτητές.
Πλήθος αποδεκτών προϊόντων (70)
2006 - 2012
Ανταπόκριση σε 70 περίπου αιτήματα παροχής δεδομένων σε ερευνητές/φοιτητές και ιδιώτες.
ΣΤ. Παρατηρητήριο Μεταφορών της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (South East Europe
Transport Observatory, SEETO)
Προσωπικό
2012: 41 άτομα σε ομάδες εργασίας, εθνικοί συντονιστές και γραμματεία
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Αναθέσεις μελετών - ερευνών (44)
2005 - 2012
1. Έργα προτεραιότητας προς χρηματοδότηση. Μελέτες σκοπιμότητας και
συμπληρωματικών στοιχείων σύμφωνα με την πρακτική της ΕΕ και των συμβάσεων
δημοσίου: 23
2. Έργα (μελέτες) προετοιμασίας - απαιτείται εξεύρεση χρηματοδότησης: 21
Επιστημονικές συνεργασίες και εκδηλώσεις (9)
2005 - 2012
1. Ειδικές ημερίδες σύνθεσης ήπιων μέτρων (οριζόντια μέτρα προώθησης: πολιτικές,
θεσμοθέτηση, δομές κτλ): 7
2. Συμμετοχή σε άλλες ημερίδες και συνέδρια: 2
Προϊόντα - υπηρεσίες (104)
2005 - 2012
1. Σύστημα ιεράρχησης έργων προτεραιότητας (SEETO Priority Projects Ranking
Methodology). Εφαρμόζεται με σκοπό να παρέχει προς τους εθνικούς φορείς και
φορείς χρηματοδότησης τον τρόπο ενσωμάτωσης και βαθμό αναγκαιότητας του
έργου
2. Οριζόντια μέτρα προώθησης: Railway reforms and road safety auditing, RWR/RSA
Project
3. Εκθέσεις αποτελεσμάτων: 9
4. Εκθέσεις MAPs (Multi Annual Plans): 9
5. Στρατηγικό Πλαίσιο Δράσης (2012 - 2014)
6. Εκθέσεις τεχνικών προδιαγραφών και μεθοδολογίας: 10
7. Θεματικοί χάρτες: 50
8. Πλατφόρμα SEETIS (2012)
9. Λειτουργία ιστότοπου (τιμή 1 για κάθε έτος λειτουργίας): 8
10. Πλαίσιο 14 δεικτών (Κωδικοποίηση υποδομών, Συνδέσεις με Ευρωπαϊκά Δίκτυα,
Έργα προτεραιότητας (προς χρηματοδότηση, προς προετοιμασία), Αξιολόγηση
κατάστασης υποδομής (επίπεδο εξυπηρέτησης), Προβληματικά και συμφορημένα
τμήματα ή σημεία, Ελλείψεις συνδέσεων, Τύπος ηλεκτροκίνησης σιδηροδρομικού
δικτύου, Αριθμός Εμπορικών Συρμών/Ημέρα, Πυκνότητα Επιβατικής Κίνησης σε
Κύρια Τμήματα (Επιβάτες/έτος), Οδικό δίκτυο: αριθμός λωρίδων, Οδικό δίκτυο:
ένταση απαιτούμενης επένδυσης, Συνολικός Ετήσιος Φόρτος Οχημάτων και
Συμφορήσεις, Αεροπορικές μεταφορές: Δρομολόγια εντός της περιφέρειας περιοχής, Πλήθος κόμβων διασυνοριακής διέλευσης ανά είδος μεταφορικής
υποδομής, Καθεστώς διασυνοριακής διέλευσης εμπορικών μεταφορέων ανά χώρα,
Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων): 14
Δράσεις υποστήριξης (6)
2005 - 2012 (ομαδοποιημένες ανά γενική κατηγορία δράσεων)
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1. Υποστήριξη στην ετήσια συνάντηση υπουργών (Annual Meeting of Ministers,
AMM) με αντικείμενο τον απολογισμό εργασιών, τη σύνταξη του τακτικού
Πολυετούς Σχεδίου (Multi-Annual Plan) και την ανάπτυξη μελλοντικών στρατηγικών
2. Υποστήριξη με εποπτικό υλικό των υπηρεσιών μεταφορών των μελών της
συνεργασίας στην περιφέρεια-περιοχή
3. Υποστήριξη με εποπτικό υλικό ινστιτούτων, συμβουλίων και προγραμμάτων πρωτοβουλιών στην περιφέρεια-περιοχή
4. Υποστήριξη φορέων της ΕΕ πλην Μνημονίου Συνεργασίας (DG ENLARGEMENT,
DG REGIO)
5. Υποστήριξη φορέων χρηματοδότησης διεθνούς και Ευρωπαϊκής εμβέλειας
6. Υποστήριξη Γενικών Γραμματειών Ευρωπαϊκών αξόνων
Πλήθος αποδεκτών προϊόντων (87)
2005 - 2012
1. Ετήσια συνάντηση υπουργών (Annual Meeting of Ministers, AMM) με αντικείμενο
τον απολογισμό εργασιών, τη σύνταξη του τακτικού Πολυετούς Σχεδίου (MultiAnnual Plan) και την ανάπτυξη μελλοντικών στρατηγικών: 8
2. Υπηρεσίες μεταφορών των μελών της συνεργασίας στην περιφέρεια-περιοχή (15
αεροδρόμια, 7 ποτάμιοι λιμένες, 4 υπηρεσίες διαχείρισης σιδηροδρομικών δικτύων, 9
σιδηροδρομικοί μεταφορείς, 7 φορείς διαχείρισης οδικών δικτύων, 2 λιμένες, 1
εθνική λιμενική αρχή): 45
3. Ινστιτούτα, Συμβούλια και Προγράμματα - Πρωτοβουλίες στην περιφέρεια-περιοχή:
10
4. Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ENLARGEMENT, DG REGIO): 3

εκτός

Μνημονίου

Συνεργασίας

(DG

5. Φορείς χρηματοδότησης διεθνούς και Ευρωπαϊκής εμβέλειας: 3
6. Διεθνή ή ευρωπαϊκά ινστιτούτα μεταφορών ή συναφών πεδίων: 15
7. Γενικές γραμματείες Ευρωπαϊκών αξόνων: 3
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Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ
1 ΕΠΙΠΕΔΟ

2 ΕΙΔΟΣ/
ΙΔΙΟΤΗΤΑ

3 ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ 4 ΙΔΙΟΤΗΤΑ

5 ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ;

6 ΕΆΝ ΝΑΙ,
ΠΩΣ ΤΟ
ΜΑΘΑΤΕ;

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
7 ΕΧΕΤΕ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ
8 ΕΆΝ ΝΑΙ, ΣΕ
9 ΕΆΝ ΝΑΙ, ΤΙ
ΆΛΛΕΣ
ΠΟΤΕ
ΠΟΙΕΣ
ΕΙΔΟΥΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ
(ΣΚΟΠΟΣ,
Σ ΑΝΤΛΗΣΑΤΕ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ;
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ);
(ΕΚΘΕΣΕΙΣ,
ΧΑΡΤΕΣ,
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ,
ΆΛΛΕΣ);

ΕΝΟΤΗΤΑ Β1: ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
14 ΗΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ 15 ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
16 ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΕ
17 ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ 18 ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ 19 ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ 20 ΕΧΕΤΕ
10 ΗΤΑΝ
11 ΗΤΑΝ ΕΓΚΥΡΕΣ
12 ΗΤΑΝ
21 ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ 22 ΓΙΑΤΙ ΔΕ
13 ΠΩΣ ΤΙΣ
23 ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ
ΆΛΛΟ
(ΠΛΗΡΩΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ
ΠΙΟ
ΚΑΤΑΝΟΗΤΕΣ
ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
(ΠΛΗΡΩΣ,
ΠΙΟ
ΚΑΠΟΙΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΤΕ
ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΤΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ,
ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ;
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ;
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
(ΠΛΗΡΩΣ,
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ,
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΠΟΝΑ
ΕΝΕΣ (ΠΛΗΡΩΣ,
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,
ΜΕΤΡΙΑ, ΛΙΓΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ,
ΤΟΥ;
ΜΕΤΡΙΑ, ΛΙΓΟ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ;
Η
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ,
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΑΠΌ ΤΟ
(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΑΘΟΛΟΥ);
ΤΟΥ;
ΜΕΤΡΙΑ, ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ);
ΑΙΤΗΜΑΤΑ;
ΜΕΤΡΙΑ, ΛΙΓΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ;
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ,
ΚΑΘΟΛΟΥ);
ΚΑΘΟΛΟΥ);
ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΑΣΕΩΝ,
ΟΔΟΥ;
ΤΑΣΕΩΝ, ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ,
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,
ΕΡΕΥΝΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΕΡΕΥΝΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΆΛΛΟ);
ΆΛΛΟ);

1

Υπουργείο
Παιδείας,
Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού &
Αθλητισμού –
Γενική
Γραμματεία
Έρευνας &
Τεχνολογίας

ΕΘΝΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ/ΚΥΒΕ
ΡΝΗΣΗ

Χατζηνικολάου
Παναγιώτης

Προϊστάμενος
Τμήματος

Ναι

2

Οργανισμός
Ρυθμιστικού
Σχεδίου &
Προστασίας
Περιβάλλοντος
Θεσσαλονίκης

ΠΚΜ

ΔΗΜΟΣΙΟ/
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τόσκας Γιάννης

Υπεύθυνος
Τομέα Φυσικού
Σχεδιασμού

Ναι

Εργασία,
Διαδίκτυο

Ναι

Στρατηγικός
σχεδιασμός.
Επίβλεψη και
Αξιολόγηση
έργων σε τοπικό
επίπεδο

Εκθέσεις.
Στοιχεία
μετρήσεων

Πλήρως

Πλήρως

Ικανοποιητικά

Παρακολούθηση
δεδομένων,
διαπίστωση τάσεων,
εκτίμηση επιπτώσεων

Πλήρως

3

Συμβούλιο
Αστικών
Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης

ΔΗΜΟΣΙΟ/
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΡΧΗ

Εμμανουηλίδης
Γιώργος

Συγκοινωνιολόγ
ος ΣΑΣΘ

Ναι

Εργασία

Ναι

Μελέτες / 1
φορά

Στοιχεία
μετρήσεων

Πλήρως

Πλήρως

Πλήρως

Παρακολούθηση
δεδομένων

Ικανοποιητικά

Τεχνικό
Επιμελητήριο
Ελλάδος /
Τμήμα
Κεντρικής
Μακεδονίας

ΝΠΔΔ/ΕΠΙΜΕΛΗ
ΤΗΡΙΟ

Λασκαρίδου
Χρύσα

Προϊστάμενη

Ναι

Σχεδιασμός
πολιτικών

Εκθέσεις.
Στοιχεία
Μετρήσεων

Ικανοποιητικά

Εκτίμηση
επιπτώσεων.
Διαπίστωση τάσεων.
Λήψη αποφάσεων.
Σχεδιασμός
Πολιτικών

Ικανοποιητικά

Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο
Ελλάδος /
Παράρτημα
Κεντρικής
Μακεδονίας

ΝΠΔΔ/ΕΠΙΜΕΛΗ
ΤΗΡΙΟ

Σαρόπουλος
Θανάσης

Πρόεδρος

6

Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης των
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
του Στόχου
«Ευρωπαϊκή
Εδαφική
Συνεργασία»

ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΙΟΙ
ΚΗΣΗ

Χατζηκωνσταντί
νου
Θεμιστοκλής

Υπεύθυνος
Δημοσιότητας

Ναι

7

Ενδιάμεση
Διαχειριστική
Αρχή
Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας

ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΙΟΙ
ΚΗΣΗ

Τσιρώνη
Μαρίνα

Στέλεχος
Μονάδας

Ναι

Εργασία

Ναι

Σχεδιασμός
πολιτικών.
Υλοποίηση
πολιτικών / 5‐6
χρόνια

Εκθέσεις.
Στοιχεία
Μετρήσεων

Ικανοποιητικά

Ικανοποιητικά

Ικανοποιητικά

Λήψη αποφάσεων.
Σχεδιασμός
Πολιτικών

Πλήρως

8

Ινστιτούτο
Μεταφορων
(ΙΜΕΤ‐ΕΚΕΤΑ)

ΝΠΙΔ/ΕΡΕΥΝΗΤΙ
ΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Αϋφαντοπούλο
υ Γεωργία

Διευθύντρια
Τομέα Β

Ναι

Εργασία

Ναι

Έρευνα.
Μελέτες

Εκθέσεις.
Στοιχεία
Μετρήσεων

Πλήρως

Ικανοποιητικά

Ικανοποιητικά

Παρακολούθηση
δεδομένων. Εκτίμηση
τάσεων

Πλήρως

Διεθνής
Κρατικός
Αερολιμένας
Θεσσαλονίκης
«Μακεδονία»

ΔΗΜΟΣΙΟ/ΥΠΗ
ΡΕΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)

Κετογλίδου
Δέσποινα

Υπεύθυνη
Γραφείου
Προστασίας
Περιβάλλοντος

Ναι

Σπουδές

Στοιχεία
Μετρήσεων

Ικανοποιητικά

Παρακολούθηση
δεδομένων. Εκτίμηση
τάσεων

Ικανοποιητικά

10

Αλεξάνδρεια
Ζώνη
Καινοτομίας
Α.Ε.

Α.Ε./ΕΡΕΥΝΗΤΙΚ
ΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

11

Αναπτυξιακή
Νομού
Θεσσαλονίκης
Α.Ε.

4

5

9

12

13

14

15

16

Αναπτυξιακή
Νομού Ημαθίας
Α.Ε. –
Αναπτυξιακή
Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ

Αναπτυξιακή
Κιλκίς Α.Ε. ΟΤΑ

Πιερική
Αναπτυξιακή
Α.Ε. ΟΤΑ

Αναπτυξιακή
Εταιρεία
Σερρών –
Αναπτυξιακή
Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ

Αναπτυξιακή
Χαλκιδικής Α.Ε.
– Αναπτυξιακή
Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ

Α.Ε/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ
ΚΗ

Α.Ε/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ
ΚΗ

Α.Ε/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ
ΚΗ

Α.Ε/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ
ΚΗ

Δελτία
Τύπου

Ναι

Δεν γνωρίζω
αντικείμενα. Δεν
ασχολήθηκα με
περιοχή επιρροής
Εγνατίας

Πλήρως

Πλήρως

Πολύ
ικανοποιητικό

Περισσότερες
μετρήσεις

Έλλειψη
δικτύωσης με
φορείς. Έλλειψη
προβολής σε
κοινό

Ικανοποιητικό

Ικανοποιητικό

Όχι
συστηματική
διάχυση
δεδομένων

Όγκος και
ποιότητα
πληροφορίας.
Διατομεακότητα
πληροφορίας

Υποστήριξη
σχεδιασμού
έργων

Μοναδικότητα

Συλλογή
πληροφορίων.
Διάθεση
Πληροφοριών

Εγκυρότητα

Συλλογή
πληροφορίων

Συστηματική
διάθεση
πληροφοριώ
ν

Όχι

Σπουδές

Ναι

Δεν το χρειάζεται

Ικανοποιητικά

Λίγο

Ικανοποιητικό

Περιβαλλοντικά
δεδομένα

Πολύ
ικανοποιητικό

Πετρίδης
Γεώργιος

Διευθυντής
Προγραμμάτων

Ναι

Δορής Γεώργιος

Αναπληρωτής
Διευθυντής

Ναι

Πασσαλίδης
Παύλος

Γενικός
Διευθυντής

Όχι

Παρτσαλίδου
Μπέτυ

Διευθύντρια

Ναι

Γρηγοριάδης
Κωνσταντίνος

Οικονομολόγος

Λιβαδιώτης
Αναστάσιος

Υπεύθυνος
Προγραμματισμ
ού Δράσεων

Εργασία

Μοναδικότητα

Πρακολούθηση δεδομένων.
Εκτίμηση επιτπώσεων.
Διαπίστωση τάσεων. Λήψη
αποφάσεων. Σχεδιασμός
Πολιτικών.
Έρευνα/Εκπαίδευση

Κυκλοφοριακά

Πρακολούθηση δεδομένων.
Εκτίμηση επιτπώσεων.
Διαπίστωση τάσεων

Κυκλοφοριακά.
Περιβαλλοντικά

Χωροταξία.
Έργα Υποδομής.
Βιομηχανία.
Ενέργεια.
Αρχιτεκτονική.
Νέες
Τεχνολογίες

Πρακολούθηση δεδομένων.
Εκτίμηση επιτπώσεων.
Διαπίστωση τάσεων

Περιβαλλοντικά.
Χρηματοδοτικά.
Πληθυσμιακά

Αγροτικά

Εκτίμηση επιπτώσεων.
Λήψη αποφάσεων.
Σχεδιασμός Πολτικών

Κυκλοφοριακά.
Περιβαλλοντικά.
Χρηματοδοτικά.
Πληθυσμιακά

Κοινωνική
συνοχή.
Ενέργεια.
Πολιτισμός.
Τουρισμός.
Ασφάλεια.
Επιχειρηματικότ
ητα

Στοιχεία
Μετρήσεων

Ικανοποιητικά

Ικανοποιητικά

Λήψη αποφάσεων

Ικανοποιητικά

Ικανοποιητικό

Φιλικότερη/απο
τελεσματικότερ
η δομή
ιστοσελίδας

Όγκος και
ποιότητα
πληροφορίας.
Διατομεακότητα
πληροφορίας

Προϊόντα

Έλλειψη
προβολής σε
κοινό. Ελλείψεις
σε
περιβαλλοντικο
ύς και
οικονομικούς
δείκτες

Μοναδικότητα

Συλλογή
πληροφορίων.
Διάθεση
Πληροφοριών

Δικτύωση.Συ
στηματική
διάθεση
πληροφοριώ
ν

Δικτύωση

Ναι

Υλοποίηση
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων

Χάρτες.
Στοιχεία
Μετρήσεων

Πλήρως

Πλήρως

Πλήρως

Εκτίμηση
επιτπώσεων.
Διαπίστωση τάσεων.
Σχεδιασμός
Πολιτικών

Πλήρως

Επικαιροποιημέ
να στοιχεία
μετακινήσεων
επισκεπτών και
φορτίων

Πολύ
ικανοποιητικό

Δυναμική
πληροφόρηση

Ελλείψεις σε
οικονομικούς
δείκτες

Περισσότερα
περιβαλλοντι
κά δεδομένα

Εμπλουτισμός
δεικτών

Κυκλοφοριακά.
Περιβαλλοντικά

Πρακολούθηση δεδομένων.
Εκτίμηση επιτπώσεων.
Διαπίστωση τάσεων. Λήψη
αποφάσεων. Σχεδιασμός
Πολιτικών

Περιβαλλοντικά

Δυναμική
πληροφόρησ
η

Όγκος και
ποιότητα
πληροφορίας.
Διατομεακότητα
πληροφορίας

Κυκλοφοριακά
δεδομένα

Επικαιροποίηση

Όχι

Ναι

Διαδίκτυο

Ναι

Αναζήτηση
δεδομένων /
Πολύ συχνά

Εκθέσεις.
Χάρτες.
Στοιχεία
Μετρήσεων

Πλήρως

Ικανοποιητικά

Ικανοποιητικά

Παρακολούθηση
δεδομένων.
Διαπίστωση Τάσεων.
Σχεδιασμός
Πολιτικών

Πλήρως

Περισσότερες
πληροφορίες
για
Επιχειρησιακά
Σχέδια

Πολύ
ικανοποιητικό

Έλλειψη
δικτύωσης με
φορείς

Ιστοσελίδα. GIS

Εκθέσεις/Μελέτ
ες.
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Πρακολούθηση δεδομένων.
Εκτίμηση επιτπώσεων.
Διαπίστωση τάσεων. Λήψη
αποφάσεων. Σχεδιασμός
Πολιτικών.
Έρευνα/Εκπαίδευση

Λήψη αποφάσεων

Σπουδές

Ανάθεση
μελετών
(σπανίως
εκπόνηση)

Ψηφιακή

Περιφερειακό/Εθνικό,
Ευρωπαϊκό/Διεθνές

Διαχειριστικές
περίοδοι ΚΠΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β2: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΆΛΛΟ
29 ΠΟΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 30 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
(EUROSTAT,
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ESPON, ΕΛΣΤΑΤ,
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ (ΕΘΝ.
EEA, SEETO,
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ,
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ,
ΙΜΕΤ, ΣΑΣΘ,
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ,
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ,
ΒΙΩΣΙΜΗ
ΜΜΕ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗ)
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΛΛΟ)

Όλα εκτός από ΜΜΕ

Eurostat,ΕΛΣΤΑΤ,
ΙΜΕΤ

31 ΣΕ ΠΟΙΑ
32 ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Βασικά
ΜΟΡΦΗ ΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
συμπεράσματα
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ
(ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ,
ΜΟΡΦΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Α, ΤΥΠΩΜΕΝΑ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΑ, ON‐
LINE, ΆΛΛΟ);

Αναλυτικά.
Επεξεργασμένα.
Ψηφιακά

Γνωρίζει το
Παρατηρητήριο
αλλά δεν το
χρησιμοποιεί γιατί
δεν το χρειάζεται.
Χρησιμοποιεί
άλλες πηγές
εθνικές και
Ευρωπαϊκές και
ανάθεση μελετών.

Ψηφιακή/γεωχω
ρικά

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό

Συνεχής σε
πραγματικό
χρόνο

Εθν. Οργανισμοί. Ερευνητικά
Ιδρύματα. Αναθέσεις Μελετών

Ψηφιακή

Περιφερειακό/Εθνικό

Συνεχής σε
πραγματικό
χρόνο

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Επαγγελματικοί Φορείς.
Ερευνητικά Ιδρύματα.
Ανεξάρτητοι Μελετητές.
Εσωτερικές Πηγές. Αναθέσεις
Ειδικών Μελετών

Ψηφιακή/γεωχω
ρικά

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό

1 έως 12 μήνες

Ψηφιακή

Περιφερειακό/Εθνικό.
Συγκεκριμένες
περιοχές

Εκθέσεις/Μελέτ
ες.
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Εκθέσεις/Μελέτ
ες.
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Χάρτες. Στοιχεία
Μετρήσεων

Επεξεργασμένα.
Ψηφιακά

Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί
σποραδικά το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του.
Θέλει
περισσότερες
μετρήσεις.

Παρατηρητήριο
για την
Απασχόληση.
ΙΜΕΤ. ΣΑΣΘ

Ψηφιακά

Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του.
Θέλει πιο
συστηματική
διάχυση/διάθεση
πληροφορίας και
δεδομένων

Εθν. Οργανισμοί

ΕΛΣΤΑΤ

Ψηφιακά. On‐
line

Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Εθνικοί Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Επαγγελματικοί φορείς.
Ερευνητικά ιδρύματα. Γραφεία
Συμβούλων

Eurostat. ESPON.
Παρατηρητήριο
για την
Απασχόληση.
ΕΛΣΤΑΤ

Ψηφιακά

Περιβαλλοντικές
μελέτες και
πληροφορίες για
ύδατα.
Επικαιροποίηση

Χωρικά
δεδομένα

Δικτύωση

Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Χρειάζεται
ψηφιακά (κυρίως
γεωχωρικά)
δεδομένα τοπικού
και περιφερειακού
επιπέδου
επικαιροποιημένα

Γνωρίζει το
Παρατηρητήριο
αλλά δεν το
χρησιμοποιεί γιατί
δεν το χρειάζεται.
Χρησιμοποιεί
άλλες πηγές
εθνικές και
Ευρωπαϊκές.

Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του.
Θέλει ενίσχυση της
παρουσίασης του

Δεν σχετίζεται
άμεσα με
αντικείμενο
εργασίας

Μελέτες /
Σπάνια

Μελέτες

26 ΣΕ ΤΙ ΜΟΡΦΗ
27 ΠΟΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ
28 ΠΟΙΕΣ
ΆΛΛΕΣ
(ΨΗΦΙΑΚΗ/ΕΙΔΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΕΣ
Σ ΑΡΧΕΙΩΝ,
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ (ΤΟΠΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ
ΕΝΤΥΠΗ);
/ΔΗΜΟΤΙΚΟ/
ΕΞΕΤΑΖΕΤΕ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ,
(ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ/
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΕΘΝΙΚΟ,
ΧΡΟΝΟ, 1 ΕΩΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ/ΔΙΕΘΝΕΣ,
12 ΜΗΝΕΣ,
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 12
ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΆΛΛΟ);
ΜΗΝΩΝ,
ΆΛΛΕΣ);

Θεσμική
ενίσχυση

Όχι

Ναι

Αποτίμηση
πολιτικών

25 ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ
ΑΛΛΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
(ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ΜΕΛ
ΕΤΕΣ, ΧΑΡΤΕΣ,
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ,
ΑΛΛΑ);

Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του.
Θεωρεί ελλιπή τη
δικτύωση και
προώθηση του
Παρατηρητηρίου

Δεν το γνωρίζω

Ικανοποιητικό

ΑΛΛΑ

Προβολή και
ενημέρωση.
Δικτύωση

Όχι

Οδική ασφάλεια
και εξωτερικό
κόστος της

Σχεδιασμός πολιτικών

Όχι

Α.Ε/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ
ΚΗ

Α.Ε/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ
ΚΗ

Όχι

24 ΜΕ ΠΟΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ
(ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ,
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ,
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ,
ΑΛΛΑ);

Ψηφιακή/κείμεν
α και γεωχωρικά.
Έντυπη

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό.
Ευρωπαϊκό/Διεθνές.
Συγκεκριμένες
περιοχές

1 έως 12 μήνες.
Πέραν των 12
μηνών

Διεθνείς Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Εθνικοί Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Ερευνητικά ιδρύματα.

Eurostat.
ESPON.ΕΛΣΤΑΤ

Αναλυτικά.
Επεξεργασμένα.
Τυπωμένα.
Ψηφιακά. On‐
line

Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του.
Θέλει καλύτερη
δικτύωση με
φορείς. Θέλει
φιλικότερη
ιστοσελίδα

Ψηφιακή. Έντυπη

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό

1 έως 12 μήνες

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Επαγγελματικοί Φορείς.
Ερευνητικά Ιδρύματα.
Εσωτερικές πηγές

Eurostat. EEA.
Παρατηρητήριο
Πολτικών για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αναλυτικά.
Ψηφιακά. On‐
line

Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί
σποραδικά το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του.
Θέλει περισσότερα
περιβαλλοντικά
(και οικονομικά)
δεδομένα. Θεωρεί
ελλιπή την
προβολή στο κοινό

Εκθέσεις

Ψηφιακή

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό.
Ευρωπαϊκό/Διεθνές

1 έως 12 μήνες

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Ερευνητικά Ιδρύματα.
Αναθέσεις Ειδικών Μελετών

Εκθέσεις/Μελέτ
ες.
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Εκθέσεις/Μελέτ
ες.
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Καινοτομία

Χρηματοδοτικά

Αναπτυξιακός
σχεδιασμός

Περιβαλλοντικά.
Χρηματοδοτικά.
Πληθυσμιακά

Εκθέσεις

Ψηφιακή

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό

1 έως 12 μήνες.
Πέραν των 12
μηνών

Εθνικοί Οργανισμοί

Παρατηρητήριο
για την
Απασχόληση

Ψηφιακά

Γνωρίζει το
Παρατηρητήριο
αλλά δεν το
χρησιμοποιεί γιατί
δεν το χρειάζεται.
Χρησιμοποιεί
άλλες πηγές
εθνικές

Διαχείριση
Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτ
ων

Χρηματοδοτικά

Στοιχεία
Μετρήσεων

Ψηφιακή

Περιφερειακό/Εθνικό

1 έως 12 μήνες Εποχικότητα

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Επαγγελματικοί Φορείς.
Ερευνητικά Ιδρύματα. Γραφεία
Συμβούλων. Ανεξάρτητοι
Μελετητές. ΜΜΕ. Εσωτερικές
Πηγές. Αναθέσεις Ειδικών
Μελετών

Eurostat. ΕΛΣΤΑΤ

Τυπωμένα

Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί
σποραδικά το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του.
Θέλει δυναμική
πληροφόρηση στο
ταξίδι και σε
συμβάντα

Εκθέσεις.
Χάρτες

Ψηφιακή

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό

Συνεχής σε
πραγματικό
χρόνο

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί
Οργανισμοί.Επαγγελματικοί
Φροείς. Ερευνητικά Ιδρύματα

ΕΛΣΤΑΤ

Ψηφιακά

Ψηφιακή. Έντυπη

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό

1 έως 12 μήνες

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.

Eurostat. EEA.
ΕΛΣΤΑΤ

Αναλυτικά.
Επεξεργασμένα.
Ψηφιακά. On‐
line

Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Χρειάζεται
επεξεργασμένα
αναπτυξιακά
δεδομένα
Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του.
Θέλει περισσότερα
στοιχεία
μετακινήσεων και
οικονομικά
στοιχεία

Ψηφιακή

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό

Πέραν των 12
μηνών

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Επαγγελματικοί Φορείς.
Εσωτερικές πηγές

Eurostat. ΕΛΣΤΑΤ.
Παρατηρητήριο
για την
Απασχόληση

Ψηφιακά

Ψηφιακή

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό.
Ευρωπαϊκό/Διεθνές

Πέραν των 12
μηνών

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Επαγγελματικοί Φορείς.
Ερευνητικά Ιδρύματα. ΜΜΕ.
Εσωτερικές πηγές

Eurostat.
ESPON.ΕΛΣΤΑΤ.
ΕΕΑ. SEETO.

Αναλυτικά.
Ψηφιακά. On‐
line

Διαχείριση
Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτ
ων

Πρακολούθηση δεδομένων.
Εκτίμηση επιτπώσεων.
Διαπίστωση τάσεων. Λήψη
αποφάσεων. Σχεδιασμός
Πολιτικών.
Έρευνα/Εκπαίδευση

Κυκλοφοριακά.
Περιβαλλοντικά.
Χρηματοδοτικά.
Πληθυσμιακά

Αναπτυξιακός
σχεδιασμός.
Τεχνική
Υποστήριξη
ΟΤΑ.
Εκπόνηση
μελετών.

Χρηματοδοτικά

Αναπτυξιακός
σχεδιασμός .
Διαχείριση
Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτ
ων

Περιβαλλοντικά.
Χρηματοδοτικά

Καινοτομία

Εκθέσεις/Μελέτ
ες.
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Εκθέσεις/Μελέτ
ες.
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Εκθέσεις/Μελέτ
ες.
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

On‐line

Συνεργασία
βάσεων
δεδομένων από
φορείς
μεταφορών για
επεξεργασμένα
στοιχεία
μετακινήσεων

Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Χρειάζεται
επεξεργασμένα και
συνδυαστικά
δεδομένα
μετακινήσεων

Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο

Επικαιροποίηση

Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του.
Θεωρεί ελλιπή τη
δικτύωση του
Παρατηρητηρίου

17

Αναπτυξιακή
Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης

Α.Ε/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ
ΚΗ

Σαριγιάννης
Ιάκωβος

Γενικός
Διευθυντής

Ναι

Εργασία

Όχι

Δεν το χρειάζεται

18

Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Τμήμα
Χωροταξίας

ΔΗΜΟΣΙΟ/ΑΝΩ
ΤΑΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Θωϊδου
Ελισσάβετ

Επίκουρος

Ναι

Εργασία

Ναι

Έρευνα.
Εκπαίδευση /
Συχνά

Χάρτες

Ικανοποιητικά

Ικανοποιητικά

Πλήρως

Παρακολούθηση
δεδομένων.
Διαπίστωση Τάσεων

Ικανοποιητικά

Ικανοποιητικό

19

Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Τμήμα
Αγρονόμων
Τοπογράφων
Μηχανικών

ΔΗΜΟΣΙΟ/ΑΝΩ
ΤΑΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μπάσμπας
Σωκράτης

Αναπληρωτής

Ναι

Εργασία

Ναι

Έρευνα /
2μηνιαία

Στοιχεία
Μετρήσεων

Πλήρως

Πλήρως

Πλήρως

Έρευνα/Εκπαίδευση

Πλήρως

Πολύ
ικανοποιητικό

20

Διεθνές
Πανεπιστήμιο
της Ελλάδος
Σχολή
Οικονομίας και
Διοίκησης

ΔΗΜΟΣΙΟ/ΑΝΩ
ΤΑΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μουσιόπουλος
Νικόλαος

Καθηγητής

Όχι

Όχι

21

ΤΕΙ Σερρών
Τμήμα
Γεωπληροφορικ
ής

ΔΗΜΟΣΙΟ/ΑΝΩ
ΤΕΡΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πολίτης
Ιωάννης

Επιστημονικός
Συνεργάτης

Ναι

Ναι

ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΙΟΙ
ΚΗΣΗ

Δόντσιος
Στέφανος

Περιβαντολόγος

Ναι

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ

Τοπάλογλου
Λευτέρης

Διευθυντής

Ναι

Εργασία

Ναι

Έρευνα / Σπάνια

Εκθέσεις.
Χάρτες.
Στοιχεία
Μετρήσεων

Διαδίκτυο

Ναι

Υλοποίηση
πολιτικών /
μηνιαία

Εκθέσεις.
Χάρτες.
Στοιχεία
Μετρήσεων

22

23

Διεύθυνση
Περιβαλλοντικο
ύ και
Χωροταξικού
Σχεδιασμού
Δυτικής
Μακεδονίας,
Αποκεντρωμένη
Διοίκηση
Ηπείρου ‐ Δ.
Μακεδονίας
Περιφερειακή
Ένωση Δήμων
Δυτικής
Μακεδονίας

ΠΔΜ

Αδυναμία
κάλυψης σε
εθνικό επίπεδο

Όγκος και
ποιότητα
πληροφορίας.
Διατομεακότητα
πληροφορίας

Σχέση
κυκλοφοριακών‐
χωρικών
δεδομένων

Πρόσβαση σε
πληροφορία

Υποστήριξη
έρευνας

Εξειδίκευση
σε άλλα
πεδία
επιπτώσειων

Πλήρως

Εκθέσεις.
Στοιχεία
Μετρήσεων

Πλήρως

Ικανοποιητικά

Έρευνα/Εκπαίδευση

Πλήρως

Μεταβολή
αξιών χρήσεων
γης

Ικανοποιητικό

Ανοικτή
πρόσβαση στα
γεωχωρικά
δεδομένα

Επικαιροποιημέν
η βάση
δεδομένων

Παρακολούθησ
η επιπτώσεων
άξονα

Δικτύωση

Δεν το χρειάζεται

Παρουσιάσεις

Ικανοποιητικά

Ικανοποιητικά

Διαπίστωση Τάσεων

Ικανοποιητικά

Αναλυτικά
στοιχεία
διασυνοριακών
ροών

Ικανοποιητικό

Ικανοποιητικά

Ικανοποιητικά

Πλήρως

Εκτίμηση
επιτπώσεων.
Διαπίστωση τάσεων.
Σχεδιασμός
Πολιτικών

Ικανοποιητικά

Σύγκριση με
άλλους οδικούς
άξονες

Πολύ
ικανοποιητικό

Παρακολούθηση
κοινωνικο‐
οικονομικών
επιδράσεων

Κυκλοφοριακά.
Περιβαλλοντικά.
Χρηματοδοτικά.
Πληθυσμιακά

Αξιοποίηση
στον
Αναπτυξιακό
Σχεδιασμό

Πρακολούθηση δεδομένων.
Εκτίμηση επιτπώσεων.
Διαπίστωση τάσεων.
Έρευνα/εκπαίδευση

Περιβαλλοντικά

Παρακολούθηση
δεδομένων.
Έρευνα/Εκπαίδευση

Κυκλοφοριακά

Εκτίμηση επιτπώσεων

Περιβαλλοντικά

Δήμος Κοζάνης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ/
ΔΗΜΟΣ

Κακουλίδης
Δημήτριος

Προϊστάμενος
Γραφείου
Δημάρχου

Ναι

25

ΟΕΕ,
Παράρτημα
Δυτικής
Μακεδονίας

ΝΠΔΔ/ΕΠΙΜΕΛΗ
ΤΗΡΙΟ

Καρακάσης
Εμμανουήλ

Διευθυντής
Τραπέζης

Όχι

26

Κέντρο
Περιβάλλοντος
Κοζάνης ‐ ΚΕΠε

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΑΝΑΠ
ΤΥΞΙΑΚΗ

Σταύρακας
Θεόδωρος

Εξωτερικός
Συνεργάτης

Όχι

Δεν το γνωρίζω

Πρακολούθηση δεδομένων. Διαχείριση
Εκτίμηση επιτπώσεων.
Κοινοτικών
Διαπίστωση τάσεων
και Εθνικών
Προγραμμάτ
ων

Περιβαλλοντικά.
Χρηματοδοτικά

27

Ινστιτούτο
Τεχνολογίας και
Εφαρμογών
Στερεών
Καυσίμων (ΙΔΕΠ‐
ΕΚΕΤΑ)

ΝΠΙΔ/ΕΡΕΥΝΗΤΙ
ΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Γιαννακόπουλο
ς Διονύσιος

Ερευνητής Β

Όχι

Δεν το χρειάζεται

Πρακολούθηση δεδομένων.
Εκτίμηση επιτπώσεων.
Λήψη αποφάσεων.
Έρευνα/Εκπαίδευση

Περιβαλλοντικά

28

Αναπτυξιακη
Δυτικής
Μακεδονίας ‐
ΑΝΚΟ Α.Ε.

Α.Ε./ΑΝΑΠΤΥΞΙ
ΑΚΗ

Σιδηρόπουλος
Αναστάσιος

Διευθυντής
Προγραμμάτων

Ναι

29

Αναπτυξιακή
Φλώρινας ‐
ΑΝΦΛΩ Α.Ε.

Α.Ε./ΑΝΑΠΤΥΞΙ
ΑΚΗ

Σιδηρόπουλος
Δημήτριος

Πολιτικός
Μηχανικός

Όχι

Πρακολούθηση δεδομένων.
Εκτίμηση επιτπώσεων.
Διαπίστωση τάσεων

Κυκλοφοριακά

ΔΗΜΟΣΙΟ/
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Βεζυριανίδου
Σουλτάνα

Αρχιτέκτων
Μηχανικός

Ναι

Όχι

ΠΑΜΘ

Εκτίμηση επιτπώσεων.
Διαπίστωση τάσεων.
Σχεδιασμός Πολιτικών.

Δεν το χρειάζεται

Ναι

Αναζήτηση
δεδομένων

Στοιχεία
Μετρήσεων

Πλήρως

Πλήρως

Πλήρως

Λήψη αποφάσεων.
Σχεδιασμός
Πολιτικών

Πλήρως

Ικανοποιητικό

Όγκος και
ποιότητα
πληροφορίας.
Διατομεακότητα
πληροφορίας

Όχι

Πρακολούθηση δεδομένων.
Εκτίμηση επιτπώσεων.
Λήψη αποφάσεων

Περιβαλλοντικά

Πιτσινίγκος
Βασίλειος

Προϊστάμενος

Τμήμα
Περιβάλλοντος
και
Υδροοικονομίας
ΠΕ Δράμας /
ΠΑΜΘ
Δήμος
Κομοτηνής

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαλκάκης
Βαγγέλης

Αναπληρωτής
προϊστάμενος

Όχι

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ/
ΔΗΜΟΣ

Κοσμίδου Ζωή

Προϊστάμενη
Διεύθυνσης
Τεχνικών
Υπηρεσιών

Όχι

Δεν το χρειάζεται

Τεχνικό
Επιμελητήριο
Ελλάδος /
Τμήμα
Ανατολικής
Μακεδονίας

ΝΠΔΔ/ΕΠΙΜΕΛΗ
ΤΗΡΙΟ

Χατζηγεωργίου
Γεωργία

Μηχανικός
Περιβάλλοντος

Όχι

Δεν το γνωρίζω

Δημοσυνεταιρισ
τική Έβρος Α.Ε.

Α.Ε./ΑΝΑΠΤΥΞΙ
ΑΚΗ

Κουζούκος
Κωνσταντίνος

Γενικός
Διευθυντής

Όχι

Αναπτυξιακή
Ροδόπης Α.Ε.

Α.Ε./ΑΝΑΠΤΥΞΙ
ΑΚΗ

Γεωργιτσοπούλ
ου Μαρία

Μηχανικός
Χωροταξίας

Ναι

Δεν το γνωρίζω

Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Κοινωνικο‐
οικονομικά

Στοιχεία
μετρήσεων.
Χάρτες

Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Ενέργεια

Υδραυλικά.
Έργα Υποδομής
(ΟΤΑ)

Δεν το γνωρίζω

Ναι

Μελέτες /
6μηνιαία

Χάρτες

Ικανοποιητικά

Πλήρως

Ικανοποιητικά

Παρακολούθηση
δεδομένων. Εκτίμηση
επιτπώσεων.
Διαπίστωση Τάσεων

Ικανοποιητικά

Ικανοποιητικό

Ανοικτή
πρόσβαση σε
γεωχωρικά
δεδομένα

Παρακολούθηση
περιβαλλοντικών
επιδράσεων και
επιδράσεων σε
χρήσεις γης

Συνεχής σε
πραγματικό
χρόνο. 1 έως 12
μήνες. Πέραν
των 12 μηνών

Ψηφιακή

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό.
Ευρωπαϊκό/Διεθνές

Ψηφιακή/γεωχω
ρικά

Περιφερειακό/Εθνικό

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Επαγγελματικοί Φορείς.
Ερευνητικά Ιδρύματα.
Εσωτερικές πηγές. Αναθέσεις
ειδικών μελετών

Eurostat. ΕΛΣΤΑΤ.
Παρατηρητήριο
για την
Απασχόληση.
ΙΜΕΤ. ΣΑΣΘ.
Παρατηρητήριο
Πολιτικών για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αναλυτικά.
Επεξεργασμένες
. Ψηφιακά. On‐
line

Γνωρίζει το
Παρατηρητήριο
αλλά δεν το
χρησιμοποιεί γιατί
δεν το χρειάζεται
(αν και
δραστηριοποιείται
στη βιώσιμη
κινητικότητα).
Χρησιμοποιεί
άλλες πηγές
εθνικές και
ευρωπαϊκές.

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.

Eurostat. ΕΛΣΤΑΤ.
ΟΡΘΕ

Αναλυτικά

Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του.
Θέλει επέκταση και
υποστήριξη σε
διατομεακά
θέματα που
σχετίζονται με τις
μεταφορές εκτός
από μεταφορές‐
χωρική ανάπτυξη

Περίοδοι λίγων
ημερών για
μελέτη
επεισοδίων
ρύπανσης

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Επαγγελματικοί Φορείς.
Ερευνητικά Ιδρύματα. Γραφεία
Συμβούλων. Εσωτερικές πηγές

Eurostat. EEA.
ΕΛΣΤΑΤ. ΙΜΕΤ.
ΣΑΣΘ

Συνεχής σε
πραγματικό
χρόνο

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα
Παρατηρητήρια.Ερευνητικά
Ιδρύματα. ΜΜΕ

1 έως 12 μήνες

ECMWF,
UKMET OFFICE,
ΟΤΑ,
www.wundergr
ound.com,
University of
Wyoming,
USGS, NOAA

Αναλυτικά.
Ψηφιακά

Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Χρειάζεται
πρωτογενή
περιβαλλοντικά και
κυκλοφοριακά
δεδομένα αέριων
ρύπων.

Eurostat. ESPON.
ΕΕΑ. SEETO.
ΕΛΣΤΑΤ. ΙΜΕΤ.
ΣΑΣΘ

Ψηφιακά

Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί
σποραδικά το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του.
Θέλει ελεύθερη
πρόσβαση στα
γεωχωρικά
δεδομένα

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Εσωτερικές πηγές

EEA. ΕΛΣΤΑΤ

Ψηφιακά. On‐
line

Γνωρίζει αλλά δεν
χρησιμοποιεί το
Παρατηρητήριο.
Χρειάζεται
περιβαλλοντικά
δεδομένα

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Ερευνητικά Ιδρύματα

Eurostat. ESPON.
ΕΛΣΤΑΤ

Επεξεργασμένες
. Ψηφιακά. On‐
line

Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί
σποραδικά το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του.
Θέλει αναλυτικές
διασυνοριακές
ροές

Eurostat. ΕΛΣΤΑΤ.
Παρατηρητήριο
για την
απασχόληση

Αναλυτικά.
Επεξεργασμένες
. Ψηφιακά

Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του.
Θέλει σύγκριση με
άλλους οδικούς
άξονες

Ψηφιακά

Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Χρειάζεται χρηματο‐
οικονομικά
δεδομένα που δεν
καλύπτει το
Παρατηρητήριο
Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Εργάζεται στον
Αναπτυξιακό
Σχεδιασμό και στην
Υλοποίηση
Προγραμμάτων
σχετικά με το
περιβάλλον
Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Χρειάζεται
δεδομένα και
μετρήσεις
κατανάλωσης
καυσίμων και
περιβαλλοντικων
επιπτώσεων
Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του.

Ψηφιακή

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό.
Συγκεκριμένες
περιοχές

1 έως 12 μήνες.
Πέραν των 12
μηνών

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Ερευνητικά Ιδρύματα. ΜΜΕ.
Εσωτερικές πηγές

Ψηφιακή

Περιφερειακό/Εθνικό

Πέραν των 12
μηνών

Επαγγελματικοί φορείς

Ψηφιακή

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό.
Ευρωπαϊκό/Διεθνές

Πέραν των 12
μηνών

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Επαγγελματικοί φορείς.
Ερευνητικά Ιδρύματα.
Ανεξάρτητοι μελετητές.
Εσωτερικές πηγές. Αναθέσεις
ειδικών μελετών

Eurostat. ΕΕΑ.
ΕΛΣΤΑΤ

Αναλυτικά.
Επεξεργασμένες
. Ψηφιακά. On‐
line

Ψηφιακή. Έντυπη

Περιφερειακό/Εθνικό.
Ευρωπαϊκό/Διεθνές

1 έως 12 μήνες.
Πέραν των 12
μηνών

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Επαγγελματικοί φορείς.
Ερευνητικά Ιδρύματα.
Εσωτερικές πηγές

Eurostat. ΕΕΑ.
ΕΛΣΤΑΤ. ΙΜΕΤ

Αναλυτικά.
Ψηφιακά

Ψηφιακή

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό

Πέραν των 12
μηνών

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Ανεξάρτητοι μελετητές.

ΕΛΣΤΑΤ

Ψηφιακά

Πολεοδομικά‐
χωροταξικά

Ψηφιακή. Έντυπη

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό

1 έως 12 μήνες

Εθνικοί Οργανισμοί.
Επαγγελματικοί φορείς

ΕΛΣΤΑΤ

Ψηφιακά

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Επαγγελματικοί φορείς.
Γραφεία Συμβο'ύλων.
Ανεξάρτητοι μελετητές. ΜΜΕ.
Εσωτερικές πηγές. Αναθέσεις
ειδικών μελετών

Eurostat. ΕΛΣΤΑΤ.
ΙΜΕΤ

Αναλυτικά.
Επεξεργασμένες
. Ψηφιακά. On‐
line

Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Χρειάζεται
κυκλοφιακά,
περιβαλλοντικά,
κοινωνικο‐
οικονομικά,
μακροοικονομικά
δεδομένα

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί
Οργανισμοί.Εξειδικευμένα
Παρατηρητήρια. Ερευνητικά
Ιδρύματα.Εσωτερικές πηγές

Eurostat. ΕΛΣΤΑΤ

Αναλυτικά.
Επεξεργασμένες
. Ψηφιακά. On‐
line

Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Χρειάζεται
περιβαλλοντικά
δεδομένα και
εποχιακά
Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Χρειάζεται
κυκλοφοριακά,
περιβαλλοντικά
δεδομένα σε
αστικό χώρο
Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Χρειάζεται
περιβαλλοντικά
δεδομένα

Εκθέσεις/Μελέτ
ες.
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Εκθέσεις/Μελέτ
ες. Χάρτες

Εκθέσεις/Μελέτ
ες.
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Εκθέσεις/Μελέτ
ες.
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων
Σχεδιασμός
και
υλοποίηση
έργων

Κυκλοφοριακά.
Περιβαλλοντικά

Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Περιβαλλοντικά
Εκθέσεις/Μελέτ
ες.
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Διαδίκτυο

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό.
Ευρωπαϊκό/Διεθνές.
Συγκεκριμένες
περιοχές

Εκθέσεις/Μελέτ
ες. Στοιχεία
Μετρήσεων

Κυκλοφοριακά.
Περιβαλλοντικά.
Χρηματοδοτικά

ΔΗΜΟΣΙΟ/
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

36

1 έως 12 μήνες.
Πέραν των 12
μηνών

Ψηφιακή/γεωχω
ρικά

Εκθέσεις/Μελέτ
ες. Στοιχεία
Μετρήσεων

Εκτίμηση επιτπώσεων.
Διαπίστωση τάσεων. Λήψη
αποφάσεων. Σχεδιασμός
Πολιτικών

Ενδιάμεση
Διαχειριστική
Αρχή
Περιφέρειας
Ανατολικής
Μακεδονίας‐
Θράκης

35

Στοιχεία
μετρήσεων.
Χάρτες

Χρηματοδοτικά

Δεν το γνωρίζω

31

34

Τραπεζικός
υπάλληλος

Σχεδιασμός Πολιτικών

Αποκεντρωμένη
Διοίκηση
Μακεδονίας‐
Θράκης ‐
Διεύθυνση
Περιβάλλοντος
& Χωροταξίας

33

Περιβαλλοντικά.
Πληθυσμιακά

Δεν το χρειάζεται

30

32

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό

Εθνική Τράπεζα

Παρακολούθησ
η επιπτώσεων
άξονα

Δεν το γνωρίζω

Εργασία

Υγεία

Εκθέσεις/Μελέτ
ες.
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

24

Διαδίκτυο

Ψηφιακή
Εκθέσεις/Μελέτ
ες.
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του
κυρίως στην
προώθηση της
έρευνας

Όχι

Ικανοποιητικά

Βιώσιμη
Κινητικότητα

Εξειδίκευση σε
άλλα πεδία
επιπτώσειων

Δεν του χρειάζεται
η περιοχή
επιρροής. Θέλει
πρωτογενή
δεδομένα
μετρήσεων αέριων
ρύπων σε
μικρότερες
περιόδους (εντός
24ώρου).
Σπάνια

Σχεδιασμός Πολιτικών

Σύστημα
δεικτών

Ανοικτή
πρόσβαση σε
γεωχωρικά
δεδομένα

Ανοικτή
πρόσβαση σε
γεωχωρικά
δεδομένα

Λήψη αποφάσεων.
Σχεδιασμός Πολιτικών

Περιβαλλοντικά.
Χρηματοδοτικά

Αναπτυξιακά

Περιβαλλοντικά.
Πληθυσμιακά.
Χρηματοδοτικά

Αγροτικά.
Τουρισμός.
Απασχόληση

Εκθέσεις/Μελέτ
ες. Χάρτες

Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Χρειάζεται
κυκλοφιακά,
υδραυλικά και
δεδομένα
υποδομών σε
επίπεδο ΟΤΑ.
Θέλει μελέτες σε
ψηφιακή μορφή
Γνωρίζει αλλά δεν
χρησιμοποιεί το
Παρατηρητήριο.
Χρειάζεται
πολεοδομικά‐
χωροταξικά
δεδομένα

Ψηφιακή/γεωχω
ρικά

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό

Πέραν των 12
μηνών

Ψηφιακή. Έντυπη

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό

Συνεχής σε
πραγματικό
χρόνο

Εθνικοί Οργανισμοί.Ανεξάρτητοι
μελετητές. Εσωτερικές πηγές.
Αναθέσεις ειδικών μελετών

ΕΛΣΤΑΤ.
Παρατηρητήριο
για την
απασχόληση

Ψηφιακή/γεωχω
ρικά

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό.
Συγκεκριμένες
περιοχές

Συνεχής σε
πραγματικό
χρόνο. 1 έως 12
μήνες. Πέραν
των 12 μηνών

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Επαγγελματικοί
φορείς.Ερευνητικά ϊδρύματα

ΕΕΑ. ΕΛΣΤΑΤ

Ψηφιακή

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό.
Συγκεκριμένες
περιοχές

1 έως 12 μήνες.
Πέραν των 12
μηνών

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Επαγγελματικοί φορείς.
Ερευνητικά Ιδρύματα. Γραφεία
Συμβο'ύλων. Ανεξάρτητοι
μελετητές. ΜΜΕ. Εσωτερικές
πηγές. Αναθέσεις ειδικών
μελετών

Eurostat. ESPON.
ΕΕΑ. ΕΛΣΤΑΤ.
Παρατηρητήριο
για την
απασχόληση.
Παρατηρητήριο
πολιτικών για τη
βιώσιμη ανάπτυξη

Αναλυτικά.
Ψηφιακά

Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Χρειάζεται
περιβαλλοντικά και
αναπτυξιακά
δεδομένα

Ψηφιακή/γεωχω
ρικά

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό.
Ευρωπαϊκό/Διεθνές.
Συγκεκριμένες
περιοχές

1 έως 12 μήνες.
Πέραν των 12
μηνών

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Επαγγελματικοί φορείς.
Γραφεία Συμβο'ύλων.
Ανεξάρτητοι μελετητές.
Εσωτερικές πηγές. Αναθέσεις
ειδικών μελετών

ΕΕΑ. ΕΛΣΤΑΤ.
Παρατηρητήριο
για την
απασχόληση.
Παρατηρητήριο
πολιτικών για τη
βιώσιμη ανάπτυξη

Ψηφιακά. On‐
line

Γνωρίζει και
χρησιμοποιείτο
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του.
Θέλει ελεύθερη
πρόσβαση στα
γεωχωρικά
δεδομένα

Εκθέσεις/Μελέτ
ες.
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Εποχιακές

Πρόσβαση σε
μελέτες

ΟΚΧΕ.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙ
Ο Α.Ε.

Επεξεργασμένες
. Τυπωμένες.
Ψηφιακά

EPA. NOAA.
UNEP. FAO.
TIES. ΕΦΙΑΓΕ.
ΙΝΑΛΕ. ΦΔΟΡ.
ΤΕΕ.
Πανεπιστήμια

Ψηφιακά. On‐
line

Αναπτυξιακή
Εταιρία Δράμας
Α.Ε.

Α.Ε./ΑΝΑΠΤΥΞΙ
ΑΚΗ

Χατζόπουλος
Μανώλης

Γενικός
Διευθυντής

Όχι

38

Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο
Θράκης ‐ Τμήμα
Πολιτικών
Μηχανικών

ΔΗΜΟΣΙΟ/ΑΝΩ
ΤΑΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κοκκάλης
Αλέξανδρος

Αναπληρωτής
Καθηγητής

Ναι

39

Περιφέρεια
Ηπείρου ‐
Τμήμα
Συγκοινωνιακώ
ν Έργων

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αναγνώστου
Δημήτριος

Αναπληρωτής
προϊστάμενος

Όχι

Δεν το γνωρίζω
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Ενδιάμεση
Διαχειριστική
Αρχή
Περιφέρειας
Ηπείρου
Μονάδα Α
(Σχεδιασμός
Προγραμματική
ς Περιόδου‐
Αξιολόγηση
Έργων)
Ενδιάμεση
Διαχειριστική
Αρχή
Περιφέρειας
Ηπείρου
Μονάδα Β
(Παρακολούθησ
η και
Διαχείριση)
Δήμος
Ηγουμενίτσας

ΔΗΜΟΣΙΟ/
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παπανικολάου
Έυη

Προϊσταμένη

Όχι

Δεν το γνωρίζω

ΔΗΜΟΣΙΟ/
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μπαλτογιάννης
Νικόλαος

Προϊστάμενος

Όχι

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ/
ΔΗΜΟΣ

Διαμαντής
Θεόδωρος

Πολιτικός
Μηχανικός

Όχι
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41

42

ΠΗ

Δεν το γνωρίζω

Εργασία

Ναι

Ίδια
πληροφόρηση.
Εκπαίδευση /
Σπάνια

Εκθέσεις.
Χάρτες.
Στοιχεία
Μετρήσεων

Πλήρως

Πλήρως

Πλήρως

Διαπίστωση τάσεων.
Έρευνα/Εκπαίδευση

Πλήρως

Επιπτώσεις
οικονομικής
χρήσης

Πολύ
ικανοποιητικό

Μοναδικότητα

43

Οργανισμός
Λιμένα
Ηγουμενίτσας
Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟ/Α.Ε.
(ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)

Ευστρατίου
Αναστάσιος

Πολιτικός
Μηχανικός

Όχι
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Φορέας
Διαχείρισης
Υγρότοπων
Αμβρακικού

ΝΠΙΔ/ΦΟΡΕΑΣ

Μπαρέλος
Δημήτρης

Διευθυντής

Ναι
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Κέντρο
Επιχείρηματικότ
ητας &
Καινοτομίας
Ηπείρου (BIC)

ΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ /
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Φιλίππου‐
Κεραμιδά
Αικατερίνη

Διευθύντρια

Όχι
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Πανεπιστήμιο
Πατρών ‐ Τμήμα
Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών

ΔΗΜΟΣΙΟ/
ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παππάς
Βασίλης

Καθηγητής
Αρχιτεκτόνων.
Παρατηρητήριο
Οδικών Αξόνων
Δυτικής
Ελλάδας και
Πελοποννήσου

Ναι

Εργασία

Ναι

Έρευνα/1φορά

Χάρτες

Πλήρως

Πλήρως

Πλήρως

Εκτίμηση
επιτπώσεων.
Έρευνα/Εκπαίδευση

Πλήρως

Μεγαλύτερη
χωρική και
χρονική κάλυψη
υφιστάμενων
μετρήσεων

Πολύ
ικανοποιητικό
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ΘΕΩΡΗΜΑ Α.Ε

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ/
ΜΕΛΕΤΕΣ

Μπαλατσινός
Νικηφόρος

Πρόεδρος

Ναι

Διαδίκτυο

Ναι

Μελέτες /
Σπάνια

Χάρτες.
Στοιχεία
Μετρήσεων

Πλήρως

Ικανοποιητικά

Ικανοποιητικά

Παρακολούθηση
δεδομένων. Εκτίμηση
επιπτώσεων.
Διαπίστωση τάσεων.
Σχεδιασμός πολιτικών

Ικανοποιητικό

Πρόσβαση σε
δεδομένα

Ικανοποιητικό

Διαπίστωση τάσεων.
Σχεδιασμός πολιτικών

Ικανοποιητικό

Υψηλότερη
χωρική
ανάλυση
κυκλοφοριακών
ροών

Ικανοποιητικό

Αποσπασματική
δομή. Έλλειψη
αυτονομίας της
λειτουργίας

Πλήρως

Επικαιροποίηση
δεδομένων

Πολύ
ικανοποιητικό

Μειωμένο
προσωπικό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαδίκτυο

Συλλογή
πληροφορίων.
Διάθεση
Πληροφοριών
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BCS

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ/
ΜΕΛΕΤΕΣ

Γεωργιάδης
Γιώργος

Περιβαλοντολό
γος

Ναι

Ναι

Μελέτες / 4‐5
φορές

Εκθέσεις.
Στοιχεία
Μετρήσεων

Ικανοποιητικά

Ικανοποιητικά

Μέτρια
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MARATHON
DATA SYSTEMS

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ/
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GIS

Καλαθάς
Αλέξανδρος

Τεχνικός GIS

Ναι

Ναι

Εκπαίδευση

Εκθέσεις.
Χάρτες

Ικανοποιητικά

Πλήρως

Ικανοποιητικά

Συλλογή
πληροφορίων.
Διάθεση
Πληροφοριών

Παραγωγική
διαδικασία

Σχεδιασμός
και
υλοποίηση
έργων (ΟΤΑ)

Χρηματοδοτικά

Επενδυτικά.
Αναπτυξιακά

Ανοικτή
πρόσβαση σε
γεωχωρικά
δεδομένα.
Δείκτες ελέγχου
στρατηγικών
επιλογών.
Δείκτες
γεωπολιτικών
αλληλεπιδράσε
ων με ευρύτεο
χώρο ΝΑΕ

Παρακολούθησ
η επιπτώσεων
άξονα.
Υποστήριξη
στρατηγικού
σχεδιασμού

Συλλογή
πληροφορίων.
Διάθεση
Πληροφοριών

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό

Πέραν των 12
μηνών

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Επαγγελματικοί φορείς.
Ερευνητικά Ιδρύματα. Γραφεία
Συμβο'ύλων. Ανεξάρτητοι
μελετητές. ΜΜΕ

Ψηφιακά. On‐
line

Eurostat. ΕΛΣΤΑΤ.
Παρατηρητήριο
για την
απασχόληση

Επικαιροποίηση.
Επεξεργασία
δεδομένων

Επικαιροποίηση

Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Χρειάζεται
χρηματοδοτικά και
αναπτυξιακά
δεδομένα. Θέλει
επικαιροποιημένα
και επεξεργασμένα
δεδομένα
Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί
σποραδικά το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του.
Θέλει επιτπώσεις
οικονομικής κρίσης

Σχεδιασμός
και
υλοποίηση
έργων
(συγκοινωνια
κών).
Συντήρηση
οχημάτων

Κυκλοφοριακά.
Περιβαλλοντικά.
Χρηματοδοτικά

Οργανωτικά

Κατασκευα
Εκθέσεις/Μελέτ στικά
ες.
σχέδια
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Ψηφιακή

Περιφερειακό/Εθνικός

Πέραν των 12
μηνών

Εθνικοί Οργανισμοί.
Επαγγελματικοί φορείς.
Γραφεία Συμβούλων.
Ανεξάρτητοι μελετητές.
Εσωτερικές πηγές. Αναθέσεις
ειδικών μελετών

ΕΛΣΤΑΤ

Ψηφιακά. On‐
line

Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Χρειάζεται
κυκλοφοριακά,
περιβαλλοντικά και
χρηματοδοτικά.
Ασχολείται με
μελέτη, κατασκευή
έργων

Λήψη αποφάσεων.
Σχεδιασμός πολιτικών

Προγραμματι
σμός έργων

Κυκλοφοριακά.
Περιβαλλοντικά.
Χρηματοδοτικά

Παιδεία.
Πολιτισμός.
Υγεία

Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Ψηφιακή

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό.
Ευρωπαϊκό/Διεθνές

Πέραν των 12
μηνών

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Επαγγελματικοί φορείς.
Ερευνητικά Ιδρύματα. Γραφεία
Συμβο'ύλων. Ανεξάρτητοι
μελετητές. ΜΜΕ. Εσωτερικές
πηγές. Αναθέσεις ειδικών
μελετών

Eurostat. ESPON.
ΕΛΣΤΑΤ

Επεξεργασμένες
. Ψηφιακά. On‐
line

Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Ασχολείται με
αναπτυξιακό
σχεδιασμό

Δεν το χρειάζομαι

Λήψη αποφάσεων

Παρακολούθη
ση
υλοποίησης
έργων

Δεν το γνωρίζω

Εκτίμηση επιτπώσεων.
Έρευνα/Εκπαίδευση

Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Δεν το χρειάζεται

Έργα
υποδομών.
Υπηρεσίες.
Προμήθειες

Ψηφιακή

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό

Συνεχής σε
πραγματικό
χρόνο

Εθνικοί Οργανισμοί.
Επαγγελματικοί φορείς.
Ερευνητικά Ιδρύματα. Γραφεία
Συμβο'ύλων. Ανεξάρτητοι
μελετητές. Εσωτερικές πηγές.
Αναθέσεις ειδικών μελετών

ΕΛΣΤΑΤ.
Παρατηρητήριο
πολιτικών για τη
βιώσιμη ανάπτυξη

Επεξεργασμένες
. Ψηφιακά

Χάρτες

Ψηφιακή

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό.
Ευρωπαϊκό/Διεθνές

1 έως 12 μήνες

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί. Γραφεία
Συμβο'ύλων. Ανεξάρτητοι
μελετητές

ΕΕΑ

Αναλυτικά.
Ψηφιακά. On‐
line

Χάρτες

Ψηφιακή/γεωχω
ρικά. Έντυπη

Περιφερειακό/Εθνικό

Συνεχής σε
πραγματικό
χρόνο. 1 έως 12
μήνες. Πέραν
των 12 μηνών

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Ερευνητικά Ιδρύματα.
Αναθέσεις ειδικών μελετών

ΕΕΑ

Ψηφιακή. Έντυπη

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό.
Ευρωπαϊκό/Διεθνές

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Επαγγελματικοί φορείς.
Ερευνητικά Ιδρύματα.
Ανεξάρτητοι μελετητές. ΜΜΕ.
Αναθέσεις ειδικών μελετών

Ψηφιακή/
γεωχωρικα

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό.
Συγκεκριμένες
περιοχές

Συνεχής σε
πραγματικό
χρόνο. 1 έως 12
μήνες. Πέραν
των 12 μηνών.
Συγκεκριμένες
χρονικές
περίοδοι

Ψηφιακή/
γεωχωρικα

Τοπικό/Δημοτικό/Νομ
αρχιακό.
Περιφερειακό/Εθνικό

Πέραν των 12
μηνών

Κυκλοφοριακά
Εκθέσεις/Μελέτ
ες.
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Δεν το χρειάζομαι

Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός
έργων

Δεν το χρειάζομαι

Πρακολούθηση δεδομένων.
Εκτίμηση επιτπώσεων.
Διαπίστωση τάσεων. Λήψη
αποφάσεων

Περιβαλλοντικά

Δεν το χρειάζομαι

Πρακολούθηση δεδομένων. Σχεδιασμός
και
Εκτίμηση επιτπώσεων.
Διαπίστωση τάσεων
υλοποίηση
έργων
(περιφερειακ
ής
ανάπτυξης)

Πληθυσμιακά

Πρακολούθηση δεδομένων.
Εκτίμηση
επιτπώσεων.Διαπίστωση
τάσεων. Λήψη αποφάσεων.
Σχεδιασμός πολιτικών.
Έρευνα/Εκπαίδευση

Πληθυσμιακά

Πρακολούθηση δεδομένων.
Εκτίμηση
επιτπώσεων.Διαπίστωση
τάσεων. Λήψη αποφάσεων.
Σχεδιασμός πολιτικών

Περιβαλλοντικά

Λιμενικά

Τουρισμός.
Απασχόληση.
Επιχειρηματικότ
ητα. Αγροτικά.
Παιδεία

Χωροταξικά‐
πολεοδομικά

Χωροταξικά‐
πολεοδομικά.
Κτηματολόγιο

Ανοικτή
πρόσβαση σε
πρωτογενή
δεδομένα

Ευέλικτη δομή
και λειτουργία

Ψηφιακή
Εκθέσεις/Μελέτ
ες.
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

Επιπτώσεις
οικονομικής
κρίσης

Όχι

Δεν υπάρχει
ανταγωνισμός
από αντίστοιχες
δομές ώστε να
βελτιώνεται στη
βάση
απαιτήσεων της
αγοράς

Λήψη αποφάσεων.
Σχεδιασμός Πολιτικών

Υπηρεσίες GIS

Υποστήριξη
πελατών

Εκθέσεις/Μελέτ
ες. Χάρτες

Στοιχεία
Μετρήσεων

Εκθέσεις/Μελέτ
ες.
Χάρτες.Στοιχεία
Μετρήσεων

NATURA 2000

Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Ασχολείται με
κυκλοφοριακά.
Θέλει στοιχεία
μετρήσεων σε
τοπικό επίπεδο.
Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Ασχολείται με
λιμενικά θέματα
(Λιμένας
Ηγουμενίτσας).
Θέλει
περιβαλλοντικά και
λιμενικά δεδομένα
και χάρτες

Τυπωμένες.
Ψηφιακά. On‐
line

Γνωρίζει αλλά δεν
χρησιμοποιεί το
Παρατηρητήριο.
Χρειάζεται
περιβαλλοντικά‐
οικολογικά
δεδομένα σε
τοπικό επίπεδο

Eurostat. ΕΕΑ.
ΕΛΣΤΑΤ.
Παρατηρητήριο
για την
απασχόλης.
Παρατηρητήριο
πολιτικών για τη
βιώσιμη ανάπτυξη

Επεξεργασμένες
. Τυπωμένες.
Ψηφιακά. On‐
line

Δεν γνωρίζει το
Παρατηρητήριο.
Δεν το χρειάζεται.
Πιθανώς να
χρειαστεί
δεδομένα θορύβου

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Επαγγελματικοί φορείς.
Ερευνητικά Ιδρύματα. Γραφεία
Συμβο'ύλων. Ανεξάρτητοι
μελετητές. ΜΜΕ. Εσωτερικές
πηγές. Αναθέσεις ειδικών
μελετών

Eurostat. ESPON.
ΕΕΑ. ΕΛΣΤΑΤ

Ψηφιακά

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Επαγγελματικοί
φορείς.Εσωτερικές πηγές

Eurostat. ESPON.
Παρατηρητήριο
για την
απασχόληση

Ψηφιακά. On‐
line

Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί
σποραδικά το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του.
Θέλει πρόσβαση σε
γεωχωρικά
δεδομένα. Θέλει
γεωπολιτικούς
δείκτες
αλληλεπίδρασης με
ΝΑΕ. Θεωρεί ότι
την έλλειψη
ανταγωνισμού
μειονέκτημα για
την ανάπτυξη του
Παρατηρητηρίου

Εθνικοί Οργανισμοί.
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.
Διεθνείς Οργανισμοί.
Εξειδικευμένα Παρατηρητήρια.
Επαγγελματικοί φορείς.
Ερευνητικά Ιδρύματα.
Ανεξάρτητοι μελετητές. ΜΜΕ.
Εσωτερικές πηγές

Eurostat. ESPON.
ΕΕΑ. ΕΛΣΤΑΤ

Ψηφιακά. On‐
line

Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί
σποραδικά το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του
εκτός από
επικαιροποίηση.
Θέλει πρόσβαση σε
δεδομένα. Θεωρεί
ότι η λειτουργική
αυτονομία του
Παρατηρητηρίου
από την ΕΟΑΕ θα
ήταν θετική

ΟΑΣΑ. WISE.
AMICO

Πρόσβαση σε
γεωχωρικά
δεδομένα

Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί
σποραδικά το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
τη δουλειά του.
Θέλει μεγαλύτερη
χωρική και χρονική
πληρότητα από το
Παρατηρητήριο.
Θέλει πρόσβαση σε
γεωχωρικά
δεδομένα

Γνωρίζει και
χρησιμοποιεί το
Παρατηρητήριο.
Θεωρεί σημαντική
την
επικαιροποίηση
δεδομένων του
Παρατηρητηρίου.
Θεωρεί αρνητικό το
μειωμένο
προσωπικό.
Θεωρεί θετικό την
ευέλικτη δομή και
λειτουργία

