1η έκθεση επιδράσεων
της Εγνατίας Οδού

Εισηγητής: ∆ρ Αθηνά Γιαννακού
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σκοπιµότητα
Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ συντάσσει:






Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσµάτων:
Αποτελεσµάτων: Εξέλιξη των βασικών
µεγεθών που παρακολουθούνται µέσω του συστήµατος δεικτών.
Εκθέσεις Επιδράσεων της Εγνατίας οδού:
οδού: Περιοδικές εκθέσεις
για την κατάσταση και την εξέλιξη των ζωνών επιρροής της
Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων, καθώς και για ειδικά
ζητήµατα.
1η Έκθεση Επιδράσεων:
Επιδράσεων: Εκτίµηση µιας αρχικής κατάστασης της
Ζώνης IV,
IV, καθώς και ορισµένων αλλαγών µετά την πρώτη φάση
λειτουργίας της Εγνατίας οδού - βάση για την αποτίµηση της
συµβολής της στο µέλλον.
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το πλαίσιο ανάλυσης


Μελέτη των αποτελεσµάτων 30 δεικτών



Βασική εισροή:
εισροή: τα κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, την πολιτική µεταφορών και τα
τα
∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα, και τον χωρικό σχεδιασµό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
επίπεδο.



Πλαίσιο ανάλυσηςανάλυσης-παράµετροι:
παράµετροι: κεντρικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής
πολιτικής:


Κινητικότητα – Προσπελασιµότητα



Οικονοµική και κοινωνική συνοχή



Ισορροπία και δικτύωση οικισµών



Ποιότητα περιβάλλοντος
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περιφερειακή ανάπτυξη και Εγνατία


Η Εγνατία οδός αποτελεί, συστατικό στοιχείο του αναπτυξιακού
και χωροταξικού προγραµµατισµού:
προγραµµατισµού:
 αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό άξονα των 5 Περιφερειών,
 συµβάλλει στη χωροταξική ένταξη των Περιφερειών σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο,
 απορροφά ένα σηµαντικό µέρος της χρηµατοδότησης του Γ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) 20002000-2006 για όλες τις
δράσεις και τα έργα που πραγµατοποιούνται στη Ζώνη των 5
Περιφερειών.



Θεσµοθετηµένος χωροταξικός σχεδιασµός και Εγνατία Οδός –
Παρατηρητήριο:
Παρατηρητήριο:
«είναι προφανής η αναγκαιότητα συνεργασίας του Παρατηρητήριου µε
τον τρέχοντα χωροταξικό σχεδιασµό
σχεδιασµό σε επίπεδο Περιφέρειας, ιδιαίτερα
για θέµ
θέµατα που αφορούν στον ενδοπεριφερειακό χώρο και τις
επιπτώσεις στη χωρική οργάνωση αλλά και στον άµεσο
άµεσο συνοριακό
χώρο».
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γενική επισκόπηση των 5
περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας
Οδού


50% της συνολικής έκτασης της χώρας



35,5% του πληθυσµού της χώρας,



33% του συνολικού εθνικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ),



60% της παραγωγής ενέργειας στη χώρα



41% των εξαγωγών της χώρας



33% της απασχόλησης στη χώρα



33% της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας της χώρας (AΠΑ, µέγεθος
που χρησιµοποιείται για την µέτρηση του συνολικού παραγόµενου
προϊόντος)



To κατά κεφαλήν ΑΕΠ των 5 περιφερειών το 2001 ήταν 11.174€,
χαµηλότερο από το µέσο εθνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (12.008€) και
αντιστοιχούσε σε 68,7%
68,7% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ25 (σε
Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης).
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κινητικότητα – προσπελασιµότητα:
κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά


Οι υψηλότεροι κυκλοφοριακοί φόρτοι καταγράφονται µεταξύ των
κόµβων Κ4 (κόµβος ΤΙΤΑΝ) και Σερρών: 54.100 οχήµατα ηµερησίως.



Το 2004 η ΕΜΗΚ σε όλα τα λειτουργούντα τµήµατα φτάνει ή ξεπερνά
το 80% της πρόβλεψης του 2010. Σε ορισµένα τµήµατα του
Ανατολικού Τοµέα ξεπερνά το 100%.



Σε όλο το µήκος της Εγνατίας οδού η σύνθεση της κυκλοφορίας είναι
είναι
σχετικά σταθερή. Μεγάλα οχήµατα 10 έως 20%, µισά αρθρωτά πολύ
µεγάλα φορτηγά οχήµατα και τα υπόλοιπα φορτηγά µεσαίου ή
µεγάλου µεγέθους.



Στα περισσότερα τµήµατα της Εγνατίας, οι τρέχοντες φόρτοι
κυκλοφορίας επιτρέπουν µέσες ταχύτητες κοντά στις ταχύτητες
µελέτης, 120 χλµ/ώρα
χλµ/ώρα..



Μείωση χρονοαποστάσεων:: ο χρόνος διαδροµής από τη Θεσσαλονίκη
προς την Ηγουµενίτσα θα µειωθεί περισσότερο από 180 λεπτά, ενώ το
ταξίδι Θεσσαλονίκη – Κήποι θα µειωθεί κατά 120 λεπτά.
λεπτά.
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κινητικότητα – προσπελασιµότητα:
ωφελούµενος πληθυσµός


Πληθυσµός που βρίσκεται σε απόσταση 50 km από τις έδρες των
Νοµών της Ζώνης ΙΙ:
ΙΙ: 2.588.037 κάτ.
κάτ. – ¼ του πληθυσµού της χώρας.



Πληθυσµός που βρίσκεται σε απόσταση 150 km από τις έδρες των
Περιφερειών της Ζώνης ΙV:
ΙV: 3.517.605 κάτ.
κάτ. – 1/3 του πληθυσµού της
χώρας.



Σε απόσταση 150 km επί του οδικού δικτύου η Θεσσαλονίκη έχει
πρόσβαση σε πληθυσµό 2,3 εκ. κατοίκους, 64% του συνολικά
ωφελούµενου πληθυσµού.



Η Κοζάνη έχει πρόσβαση σε 2,2 εκ. κατοίκους, 62% του συνολικά
ωφελούµενου πληθυσµού, δηλαδή λίγο λιγότερο από τον πληθυσµό
στον οποίο έχει πρόσβαση η Θεσσαλονίκη για την ίδια απόσταση.
απόσταση.



Τα Ιωάννινα έχουν πρόσβαση στο 17% του συνολικά ωφελούµενου
πληθυσµού (πληθυσµός διπλάσιος της Περιφέρειας Ηπείρου).



Η Κοµοτηνή έχει πρόσβαση στο 14% (λίγο λιγότερο από τον πληθυσµό
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).
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κινητικότητα – προσπελασιµότητα:
µέγεθος αγοράς και εργατικό δυναµικό


Έτος 2001 – Σύνολο Ζώνης IV:
IV: 43.130,5 εκ. €, το 1/3 του εθνικού
ΑΕΠ.



Η Κεντρική Μακεδονία παράγει > 50% του ΑΕΠ της Ζώνης IV



Μεταβολή 19961996-2000:
2000: Μεγαλύτερη αύξηση οι Περιφέρειες Ηπείρου,
∆υτικής Μακεδονίας, και Θεσσαλίας.



Έτος 2001 – Σύνολο Ζώνης IV:
IV: 1.573.537 άτ.
άτ. 1/3 του δυναµικού
της χώρας.



Η Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνει το 50% του εργατικού
δυναµικού της Ζώνης IV



Μεταβολή 19911991-2001:
2001: αύξηση κατά 13,5%, χαµηλότερη του
εθνικού µέσου όρου
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κινητικότητα – προσπελασιµότητα:

προσπελασιµότητα αστικών κέντρων (Μοντέλο
SASI)







Σε όλες τις πόλεις και σε απόλυτα µεγέθη βελτιώνεται η
προσπελασιµότητα µε τη λειτουργία του άξονα
Ως προς µια µέση τιµή προσπελασιµότητας µεγαλύτερη βελτίωση
παρουσιάζουν οι πόλεις που βρίσκονται στα άκρα του άξονα:
άξονα:
Ηγουµενίτσα, Ιωάννινα, Γρεβενά, Άρτα και Πρέβεζα στα ανατολικά και
και
Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα στα δυτικά.
Η Εγνατία Οδός συµβάλλει καθοριστικά στη σύγκλιση του επιπέδου
προσπελασιµότητας των αστικών κέντρων στη Ζώνη επιρροής
της, καθώς µειώνονται σηµαντικά οι διαφορές στη χρονοαπόσταση
µεταξύ τους.
Προσπελασιµότητα αγοράς:
αγοράς: Στους νοµούς του δυτικού τοµέα
(Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Γρεβενών κλπ.) που ανήκουν στην
κατηγορία των φτωχότερων νοµών της χώρας και της Ε.Ε., η Εγνατία
Οδός επιφέρει τη µεγαλύτερη αύξηση προσπελασιµότητας
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κινητικότητα – προσπελασιµότητα:
προσπελάσιµες περιοχές ειδικού
ενδιαφέροντος



Λοιπά Μέσα µεταφοράς–
µεταφοράς–
Ζώνη IV:
IV: 5 λιµάνια, 8
αεροδρόµια, και το
σιδηροδροµικό δίκτυο.



Αναπτυξιακές υποδοµές–
υποδοµές–
Ζώνη IV:
IV: 18 Βιοµηχανικές
Περιοχές (ΒΙΠΕ), καθώς και
ορισµένες άλλες παραγωγικές
σηµαντικές αναπτυξιακές
υποδοµές (ΒΙΟΠΑ,
προγραµµατιζόµενες ΒΕΠΕ
κλπ.).



Τόποι τουριστικού
ενδιαφέροντος–
ενδιαφέροντος–Ζώνη IV:
IV:
αρχαιολογικοί χώροι,
παραδοσιακοί οικισµοί,
παραθεριστικές περιοχές, τοπία
φυσικού κάλλους κλπ.
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Οικονοµική και κοινωνική
συνοχή:


Επίπεδο ευηµερίας
 Έτος 2001 – µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ Ζώνης IV:
IV: 11.345,9€,
χαµηλότερο από το µέσο εθνικό (11.345,4€) και αντιστοιχούσε σε
68,7%
68,7% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ25 (σε Μονάδες
Αγοραστικής ∆ύναµης).
 Η Κεντρική Μακεδονία έχει το µεγαλύτερο µέσο κατά κεφαλήν
ΑΕΠ
 Η Ήπειρος έχει το µικρότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ



Επίπεδο ανεργίας
 19981998-02 – Ζώνη ΙV
ΙV: αύξηση της ανεργίας υψηλότερη του µέσου
χώρας.
 Έτος 2002:
2002: και οι 5 Περιφέρειες είχαν µεγαλύτερο ποσοστό
ανεργίας (10,9%) σε σύγκριση µε τον µέσο όρο τόσο της ΕΕ 15
(7,8%) όσο της ΕΕ 25 (8,9%).

11

Οικονοµική και κοινωνική
συνοχή:


Σύνθεση της παραγωγής
 Ο τριτογενής τοµέας παρήγαγε τα 2/3 της συνολικής ΑΠΑ της Ζώνης
IV, ο δευτερογενής το 24,4% και ο πρωτογενής το 10,6%.
 Οι νοµοί Ξάνθης, Θεσσαλονίκης και Κοζάνης εξειδικεύονται στον
δευτερογενή τοµέα, ο νοµός Ιωαννίνων στον τριτογενή τοµέα και όλοι
οι υπόλοιποι στον πρωτογενή τοµέα.



Σύνθεση της απασχόλησης
 Το 54% του πληθυσµού της Ζώνης IV απασχολείται στον τριτογενή
τοµέα, 24% στον δευτερογενή, και 22% στον πρωτογενή.
 Το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα είναι αρκετά υψηλό
σε σύγκριση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (ΕΕ15=4,2% έτος: 2001).



Εξωτερικό εµπόριο
 Σχέση εξαγωγών προς εισαγωγές: Όλες οι Περιφέρειες εµφανίζουν
καλύτερη σχέση σε σύγκριση µε το µέσο Χώρας, καθώς και τις λοιπές
Περιφέρεις της Χώρας.
 Από τις πέντε Περιφέρειες της Ζώνης IV περισσότερο εξαγωγικές είναι
η ∆υτική Μακεδονία και η Θεσσαλία.
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ισορροπία και δικτύωση
οικισµών:


Πυκνότητα πληθυσµού
 50% του πληθυσµού της Ζώνης ΙΙ κατοικεί σε περιοχές µε πυκνότητες
µεγαλύτερες των 1.000 κατ./ km2, ποσοστό που αντιπροσωπεύει τον
πληθυσµό που διαµένει στα αστικά κέντρα.
 1/4 του πληθυσµού της Ζώνης ΙΙ κατοικεί σε περιοχές µε πολύ χαµηλή
πυκνότητα (κάτω των 100 κατ./τ.χλµ.)



Πληθυσµιακή µεταβολή
 Μεταβολή 1991-01: 6,7%, ελαφρώς µειωµένο σε σύγκριση µε το
µέσο χώρας (6,9%) και πάνω από το διπλάσιο του µέσου της Ε.Ε. των
15 (3%).
 Όλες τις Περιφέρειες παρουσίασαν αύξηση πληθυσµού. Η Κεντρική
Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη > του µέσου χώρας.
 Οι Νοµοί Θεσσαλονίκης και Ξάνθης αυξήθηκαν σε ποσοστό
µεγαλύτερο του 10%
 Σχεδόν όλα τα αστικά κέντρα αυξήθηκαν σε ποσοστά µεγαλύτερα του
µέσου χώρας.
 Εντυπωσιακό είναι τα ποσοστό αύξησης των τεσσάρων αστικών
κέντρων της Θράκης -Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Ορεστιάδα και
Κοµοτηνή (από 16,9% έως 32,1%).
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ισορροπία και δικτύωση
οικισµών:




Ταξινόµηση αστικών κέντρων
 Στη Ζώνη IV βρίσκονται 28 αστικά κέντρα,
κέντρα, εκ των οποίων τα
14 στη Ζώνη ΙΙ.
 Ένα κέντρο, η Θεσσαλονίκη, έχει χαρακτήρα µητροπολιτικής
περιοχής µε πληθυσµό 1 εκ. κατ.
κατ. ∆ύο κέντρα άνω των 100 χιλ.
κατοίκων (Λάρισα και Βόλος), και τα δύο στη Ζώνη ΙΙΙ (ζώνη
διέλευσης καθέτων αξόνων).
 Τέσσερα κέντρα έχουν µέγεθος > 50.000 κατ.
κατ. και δεκατρία
κάτω των 30.000 κατ..
 Από τα κέντρα άνω των 30.000 κατ.
κατ. σηµαντικότερη βελτίωση
θέσης καταγράφουν δύο πόλεις της Θράκης, η
Αλεξανδρούπολη (από 12η σε 8η θέση) και η Ξάνθη (από
13η σε 10η θέση).
Έλξη πόλεων
 Η εκτίµηση της έλξης πόλεων υπογραµµίζει την έντονη επιρροή
της Θεσσαλονίκης, δηλαδή του µητροπολιτικού κέντρου της
Ζώνης ΙV.
 Σε σχέση µε την κατάσταση πριν τη λειτουργία της Εγνατίας
σαφή βελτίωση του δείκτη έλξης πόλεων παρουσιάζουν η
Θεσσαλονίκη, η Κοζάνη και τα Ιωάννινα.
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ισορροπία και δικτύωση
οικισµών:


∆ικτύωση πόλεων








Η λειτουργία της Εγνατίας Οδού, καθώς και των καθέτων αξόνων, εκ των
πραγµάτων βελτιώνει τη σύνδεση ανάµεσα στις πόλεις.
Σχεδόν όλα τα δίκτυα πόλεων σηµείωσαν ρυθµούς αύξησης την τελευταία
δεκαετία µεγαλύτερους του µέσου της Ζώνης IV και της χώρας.
Έρευνα Προέλευσης – Προορισµού έτους 1993: η δικτύωση των
πόλεων ήταν κυρίως ενδοπεριφερειακή µε µόνη εξαίρεση τη διασύνδεση της
Θεσσαλονίκης µε την Καβάλα, τη ∆ράµα, την Κοζάνη και τη Λάρισα.
Η πρώτη διερεύνηση αποτελεσµάτων της Έρευνας Προέλευσης –
Προορισµού έτους 2002 δείχνει:






πολύ µεγάλη αύξηση των µετακινήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη: οι µετακινήσεις µεταξύ ΚαβάλαςΚαβάλας-ΞάνθηςΞάνθης-ΚοµοτηνήςΚοµοτηνήςΑλεξανδρούπολης αυξήθηκαν σε ποσοστά από 85% έως 150%.
150%.
Αύξηση µετακινήσεων µεταξύ Θεσσαλονίκης και των παραπάνω
πόλεων – όλες επί του άξονα της Εγνατίας – από 95% (Θεσσαλονίκη(ΘεσσαλονίκηΑλεξανδρούπολη) έως 108% (Θεσσαλονίκη(Θεσσαλονίκη-Ξάνθη): αύξηση
διαπεριφερειακών διασυνδέσεων
Οι µετακινήσεις ΚοζάνηΚοζάνη-Γρεβενά αυξήθηκαν κατά 95%,
95%, ενώ οι
µετακινήσεις ΚοζάνηΚοζάνη-Θεσσαλονίκη αυξήθηκαν κατά 59%, σε ποσοστό
χαµηλότερο σε σύγκριση µε τις πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και
και
Θράκης.
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Ποιότητα περιβάλλοντος:


Φυσικά αποθέµατα




Σε συνολικό µήκος 680 km,
ο άξονας διέρχεται σε
ποσοστό 68% από
αγροτικές καλλιέργειες,
30% από φυσικές περιοχές,
1% από υδατικά
οικοσυστήµατα και 1% από
αστικές περιοχές.
Στη Ζώνη IV βρίσκονται 8
από τους 11
υγροβιοτόπους της χώρας
που περιλαµβάνονται στον
κατάλογο Υγροτόπων
∆ιεθνούς Σηµασίας της
Σύµβασης Ramsar και 125
από τις 296 περιοχές της
χώρας που εντάσσονται στο
δίκτυο Natura 2000.
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Ποιότητα περιβάλλοντος:



Θόρυβος








Τα µόνα τµήµατα στα οποία σηµειώνεται υπέρβαση άνω των 70
dB(Α) (ανώτερο επιτρεπόµενο όριο από την ελληνική νοµοθεσία),
εντοπίζονται στην περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης για απόσταση
υπολογισµού 100 µέτρων από τον άξονα.
Το ποσοστό του πληθυσµού που εκτιµάται ότι εκτίθεται σε
θόρυβο άνω των 70 dB(Α) εξαιτίας της Εγνατίας οδού είναι
µηδενικό για όλο τον άξονα.
Αµελητέο εµφανίζεται και το ποσοστό του πληθυσµού που εκτίθεται
σε θόρυβο µεταξύ 60 και70 dB(A).
Για ένταση θορύβου µεταξύ 50 και 60 dB(A), 0,3% του
πληθυσµού της Κεντρικής Μακεδονίας, 0,8% Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης και 0,2% της ∆υτικής Μακεδονίας φαίνεται να
βρίσκεται σε κατάσταση δυνητικής όχλησης
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Ποιότητα περιβάλλοντος:


Ατµοσφαιρική ρύπανση


∆είκτης τοπικών επιπτώσεων (συγκεντρώσεις CO και NΟx)- 100
µ. από τον άξονα






Μέση συγκέντρωση CO: 22,2 µg/m3. Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις
καταγράφονται στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας -νοµοί
Θεσσαλονίκης και Ηµαθίας. Οι εκτιµώµενες τιµές είναι πολύ χαµηλότερες
από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για την υγεία του ανθρώπου, όπως
ορίζονται στην Οδηγία 2000/69/ΕΚ (για µέση τιµή 8ώρου µέγιστη
συγκέντρωση CO ίση µε 10 mg/m3).
Επίπεδα συγκεντρώσεων οξειδίων του αζώτου (ΝΟx): µέση τιµή στο
σύνολο του άξονα την ώρα αιχµής ίση µε 25,2 µg/m. Ανώτερες τιµές
παρατηρούνται στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και
στο νοµό Καβάλας.

∆είκτης επιπτώσεων στο φαινόµενο του θερµοκηπίου (συνολικές
ετήσιες εκποµπές CΟ2)




Η συνολική ποσότητα CO2 που θα εκλύεται κάθε χρόνο στον άξονα της
Εγνατίας οδού θα ανέρχεται σε 592 χιλιάδες τόνους, ποσότητα που
αντιστοιχεί περίπου στο 3% της συνολικής παραγωγής CO2 από τις
οδικές µεταφορές της χώρας.
Μεγαλύτερη συνεισφορά στο µέγεθος αυτό έχει το κεντρικό τµήµα του
άξονα και ειδικότερα το τµήµα που βρίσκεται εντός του νοµού
Θεσσαλονίκης.

18

Ποιότητα περιβάλλοντος:


Συνοχή – αποκοπή οικισµών






Προβλήµατα κυριολεκτικής αποκοπής οικισµών από τον άξονα
δεν εντοπίζονται.
∆είκτης αποκοπής οικισµών από το εθνικό δίκτυο: Στο
σύνολο της Ζώνης ΙΙ, ο δείκτης αποκοπής µειώνεται από 56,6
(πριν την κατασκευή της Εγνατίας) σε 21,0 (µετά την
κατασκευή της Εγνατίας), γεγονός που καταδεικνύει βελτίωση
της συνοχής και άρα της βιώσιµης λειτουργίας των οικισµών.
Θεαµατική ελάττωση της τιµής του δείκτη εντοπίζεται σε
Νοµούς όπου κατά το παρελθόν το εθνικό δίκτυο διερχόταν από
σηµαντικά αστικά κέντρα και έδρες των Νοµών (Νοµοί Κοζάνης,
Ηµαθίας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου).
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Ποιότητα περιβάλλοντος:


Αποκοπή φυσικών περιοχών – Εγγύτητα σε
προστατευόµενες περιοχές






∆είκτης αποκοπής φυσικών περιοχών: Σε µια ζώνη
2 km εκατέρωθεν του άξονα (Ζώνη Ι) η κατασκευή και
λειτουργία της οδού έχει αυξήσει σε µικρό βαθµό την
κατάτµηση των φυσικών περιοχών.
Εγγύτητα σε προστατευόµενες περιοχές: στη Ζώνη
IV το ένα τρίτο των περιοχών Natura 2000 έχουν τον
ευαίσθητο οικολογικά πυρήνα τους σε απόσταση
µικρότερη των 5 km από τον πλησιέστερο οδικό άξονα.
H χάραξη του άξονα της Εγνατίας επηρέασε ανεπαίσθητα
την πίεση που ασκούν οι οδικοί άξονας στις
προστατευόµενες περιοχές µεταβάλλοντας το ποσοστό
εγγύτητας από 31,6% µόλις σε 32,7%
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Ποιότητα περιβάλλοντος:


∆ιασταυρώσεις µε νερά




Μέσος αριθµός διασταυρώσεων του άξονα µε τα
επιφανειακά νερά (µόνιµες ή περιστασιακές ροές υδάτων,
συλλογές υδάτων): 4,34 ανά χλµ. οδού.
Πυκνότητα των διασταυρώσεων του εθνικού οδικού δικτύου
µε τα επιφανειακά νερά (µόνιµες ή περιστασιακές ροές υδάτων,
συλλογές υδάτων)



Πριν την Εγνατία: 1,1 διασταυρώσεις ανά χλµ. δικτύου,



Μετά την Εγνατία: 1,29 διασταυρώσεις ανά χλµ. δικτύου.
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Συµπεράσµατα Ι
Κινητικότητα – Προσπελασιµότητα
 Άµεσες επιδράσεις της Εγνατίας οδού: Αύξηση των µετακινήσεων σε
όλο το βορειοελλαδικό χώρο, είτε µε τη γένεση νέων µετακινήσεων
είτε µε την εκδήλωση ζήτησης η οποία προϋπήρχε, αλλά δεν
διευκολυνόταν λόγω της ποιότητας του διαµπερούς δικτύου.
 Σαφής βελτίωση της προσπελασιµότητας ιδιαίτερα των
αποµακρυσµένων περιοχών
 Οι αλλαγές αυτές αναµένεται να έχουν καθοριστικές επιδράσεις στη
διασύνδεση των επιµέρους περιοχών του Βορειοελλαδικού χώρου και
γενικότερα στο χωρικό πρότυπο ανάπτυξής του.
Οικονοµική και κοινωνική συνοχή
Μακροσκοπικά δεδοµένα που αποτυπώνουν βασικές τάσεις και
µεταβολές της προηγούµενης 5ετίας ή 10ετίας, i.e. κατάσταση που έχει
διαµορφωθεί µέσα από µακροχρόνιες τάσεις οικονοµικής και
κοινωνικής ανάπτυξης
 Κυριαρχία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω της ύπαρξης
της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης.
 Θετικές τάσεις σύγκλισης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Συµπεράσµατα ΙΙ

Ισορροπία και δικτύωση των οικισµών
 Η Εγνατία δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διασύνδεση των
οικισµών και την ανάπτυξη προτύπων χωρικής οργάνωσης προς
περισσότερο πολυκεντρικά συστήµατα.
 Εντυπωσιακή βελτίωση στη δικτύωση των αστικών κέντρων της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µετά την παράδοση σε
λειτουργία των αντίστοιχων τµηµάτων της Εγνατίας Οδού.
 Σηµείωση: η λειτουργική διασύνδεση και όχι η απλή αύξηση
µετακινήσεων αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη τέτοιων
συστηµάτων.
Ποιότητα του περιβάλλοντος
Ο σχεδιασµός, η κατασκευή και η λειτουργία της Εγνατίας οδού είτε
έχει περιορισµένες και ελεγχόµενες επιπτώσεις,
 είτε οδηγεί, παρά τον αυξηµένο κυκλοφοριακό φόρτο, σε συνθήκες
που είναι σηµαντικά καλύτερες από την προ Εγνατίας κατάσταση.
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