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1. To έργο της Εγνατίας Οδού και η σηµασία του
Η Εγνατία Οδός είναι ο πρώτος υψηλών προδιαγραφών οδικός άξονας που διασχίζει
«οριζόντια» την Ελλάδα, από την Ηγουµενίτσα έως και τους Κήπους ΄Εβρου.
Με συνολικό µήκος 680 χλµ., αποτελεί ουσιαστικό µοχλό ανάπτυξης όλων των περιοχών
που διασχίζει. Σε συνδυασµό µε τους 9 κάθετους άξονες ανοίγει µεγάλες προοπτικές και
αλλάζει τον τρόπο ζωής σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Στην πορεία της συναντά περιοχές µε εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον (π.χ. ορεινοί
σχηµατισµοί της Βόρειας Πίνδου, υγροβιότοποι Αλιάκµονα, Στρυµόνα, Νέστου, ΄Εβρου,
Κορώνειας και Βόλβης) και µοναδικής ιστορικής σηµασίας (π.χ. αρχαιολογική περιοχή
της ∆ωδώνης).
Η Εγνατία Οδός αποτελεί το σηµαντικότερο σύγχρονο έργο υποδοµής για την ανάπτυξη
και την επικοινωνίας της χώρας µας µε την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία.
Αποτελεί τµήµα των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών και είναι ένα από τα 14 έργα
προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
Η Εγνατία Οδός συνδέεται µε
• 4 λιµάνια,
• 6 αεροδρόµια και
• 9 κάθετους άξονες,
που δηµιουργούν πρόσβαση προς τις Βαλκανικές και τις άλλες χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης καθώς και το Πανευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μεταφορών, µέσω των αξόνων IV, IX και
Χ.
Η Εγνατία οδός αποτελεί τη βασικότερη επένδυση σε υποδοµές για τη βελτίωση της
προσπελασιµότητας του βορειοελλαδικού χώρου στον ευρωπαϊκό και βαλκανικό χώρο
και, εποµένως, το βασικότερο εργαλείο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την
ενδυνάµωση του ρόλου των περιφερειών απ' όπου διέρχεται, καθώς και για την άρση της
αποµόνωσης ορισµένων από αυτές.

1

2. Oι επιδράσεις των µεταφορικών υποδοµών στον χώρο
Ο ρόλος των µεταφορικών υποδοµών στην περιφερειακή και αστική ανάπτυξη είναι
γενικώς αναγνωρισµένος. Γενικά, είναι αποδεκτό ότι ένα καλύτερο και σύγχρονο σύστηµα
µεταφοράς οδηγεί στη µείωση του κόστους µεταφοράς και σε µεγαλύτερες δυνατότητες
επιλογής και, ως εκ τούτο, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µιας πόλης ή µιας
περιφέρειας. Οι αλληλεπιδράσεις µεταφορικών υποδοµών και αστικής και περιφερειακής
ανάπτυξης µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες:
•
•

•

Στις άµεσες επιδράσεις που αφορούν κυρίως αλλαγές στην προσπελασιµότητα µιας
πόλης ή µιας περιφέρειας.
Στις έµµεσες επιδράσεις που σχετίζονται µε τη χωροθετική συµπεριφορά
επιχειρήσεων και νοικοκυριών, καθώς και µε την κινητικότητα των επιχειρήσεων και
του ανθρώπινου δυναµικού. Αυτές οι επιδράσεις είναι τόσο κοινωνικο-οικονοµικού
όσο και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Στις επιδράσεις διάχυσης, δηλαδή στις επιδράσεις που είναι αποτέλεσµα των δύο
προηγούµενων και αφορούν στη διάχυση των αποτελεσµάτων των µεταφορικών
υποδοµών στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη και στο περιβάλλον.

Εκτός από την περιφερειακή ανάπτυξη οι µεταφορικές υποδοµές είναι ένας θεµελιώδης
παράγοντας που επιδρά στην ίδια τη δοµή των αστικών περιοχών, καθώς επηρεάζουν
καθοριστικά τη χωροθέτηση των διαφόρων αστικών λειτουργιών. Η διέλευση ενός
σηµαντικού άξονα από µια περιοχή καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τη χωροθέτηση των
επιχειρήσεων, καθώς και την επιλογή του τόπου κατοικίας για τα νοικοκυριά.
Η χωροθετική συµπεριφορά επιχειρήσεων και νοικοκυριών έχει µε τη σειρά της
επιπτώσεις στις αξίες γης, στους φυσικούς πόρους και στο περιβάλλον των αστικών
περιοχών και της αγροτικής ενδοχώρας τους. Καθώς οι πόλεις λειτουργούν ως κόµβοικλειδιά στο µεταφορικό δίκτυο, δέχονται τις πιέσεις της αυξηµένης κινητικότητας, ενώ η
αυξηµένη ζήτηση δηµιουργεί προβλήµατα στην ίδια τη χωρητικότητα των µεταφορικών
υποδοµών τους. Η διέλευση ενός µεγάλου αυτοκινητοδρόµου, ιδιαίτερα από τις
ευρύτερες περιοχές αστικών κέντρων, δηµιουργεί άµεσες πιέσεις αλλαγών χρήσεων γης
όχι µόνον επειδή η εγγύτητα στον άξονα εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στις αγορές,
αλλά και επειδή µέσω αυτού επιτυγχάνεται καλύτερη προβολή των ίδιων των
επιχειρήσεων. Αυτές οι αλλαγές λειτουργούν ενδεχοµένως θετικά για τη µοναδιαία
επιχείρηση ή την τοπική οικονοµία, ωστόσο, έχουν και σηµαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον από την ενδεχόµενη µείωση πλουτοπαραγωγικών πόρων, την αυξηµένη
ρύπανση από την κυκλοφορία κλπ.
Οι αλληλεπιδράσεις µεταφορικών υποδοµών και της ανάπτυξης µιας περιοχής δεν είναι
ευθύγραµµες. Η εκτίµησή τους απαιτεί εµπειρική διερεύνηση, πράγµα που επιτρέπει όχι
µόνον την κατανόησή τους, αλλά κυρίως την εκτίµηση, αξιολόγηση και επανεξέταση των
εφαρµοζόµενων πολιτικών. Παροµοίως, ερωτήµατα όπως ποιες είναι οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής και οι αναγκαίες προσαρµογές της ακολουθούµενης
πολιτικής είναι, επίσης, ζητήµατα προς παρατήρηση, έρευνα και µελέτη. Έτσι, η εκτίµησή
των επιδράσεων των µεταφορικών υποδοµών πρέπει να στηρίζεται σε ένα σύστηµα
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αξιόπιστων και συγκρίσιµων δεικτών για τις αλλαγές στα αναπτυξιακά δεδοµένα των
περιφερειών, το σύστηµα των οικισµών, τις χρήσεις γης, το περιβάλλον κλπ.

3. Το Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων της Εγνατίας οδού
Το µεγάλο έργο της Εγνατίας Οδού επηρεάζει, όπως προαναφέρθηκε, δραστικά τις
διεθνείς διασυνδέσεις και προσβάσεις της Ελλάδας στον ευρύτερο χώρο της Νοτιο –
Ανατολικής Ευρώπης και δηµιουργεί άµεσες και έµµεσες επιδράσεις στην ανάπτυξη και
τη χωροταξική οργάνωση της Βόρειας Ελλάδας.
Η Εγνατία οδός διέρχεται από 4 Περιφέρειες που συνιστούν το σύνολο του βορειοελλαδικού χώρου, ενός χώρου µε σηµαντική ανθρωπο-γεωγραφική και τη φυσικογεωγραφική πολυµορφία. Από φυσικο-γεωγραφική άποψη το σύνολο των περιφερειών
που διατρέχει η Εγνατία οδός χαρακτηρίζεται από µεγάλη πολυµορφία µε αποτέλεσµα τη
διάκρισή της σε διάφορες χωρικές ενότητες, όπως οι πεδινές ζώνες µε εκτεταµένες
καλλιεργούµενες εκτάσεις, οι ορεινές ζώνες, ορισµένες από τις οποίες κατατάσσονται στις
αποµονωµένες περιοχές, οι παραθεριστικές περιοχές (κορεσµένες και µη), οι
διασυνοριακές ζώνες κλπ.
Η Εγνατία οδός διέρχεται, επίσης, από την ευρύτερη περιοχή 10 αστικών κέντρων
(δηλαδή, κέντρων µε πληθυσµό πάνω από 10.000 κατοίκους). Ο συνολικός πληθυσµός
των πόλεων αυτών αντιπροσωπεύει το 35% του πληθυσµού των περιφερειών τους. Η
Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης µε σηµερινό εκτιµώµενο πληθυσµό 1εκ. κατοίκους
αποτελεί, βεβαίως, το µεγαλύτερο και σηµαντικότερο αστικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται
περίπου στο µέσον του άξονα. Τα υπόλοιπα κέντρα κατατάσσονται µάλλον στα µικρά
αστικά κέντρα.
Η ολοκληρωµένη προσέγγιση της διαχείρισης της Εγνατίας οδού και στο µέλλον των
καθέτων αξόνων οδήγησε την ΕΟΑΕ στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός Παρατηρητηρίου
Χωρικών Επιπτώσεων το οποίο θα καταγράφει και θα µελετά τις επιπτώσεις από την
κατασκευή και λειτουργία του άξονα.
Το Παρατηρητήριο βασίζεται σε ένα σύστηµα δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι
χρησιµοποιούνται στην τρέχουσα ευρωπαϊκή πρακτική για την παρακολούθηση βασικών
φαινοµένων που σχετίζονται µε την πρόσβαση στις αγορές προϊόντων και τις υπηρεσίες,
τα επίπεδα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των περιφερειών, τη διάρθρωση του
δικτύου των οικισµών και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος.
Με την προσπάθεια αυτή θα καταστεί εφικτό να αποτιµηθούν τόσο η θετική συµβολή και
οι αναξιοποίητες ευκαιρίες όσο και οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις του αυτοκινητοδρόµου
προκειµένου να αξιολογηθούν και να οδηγήσουν σε µια συνολική αποτίµηση της
αλληλεπίδρασης του έργου µε την αναπτυξιακή διαδικασία και τη χωροταξική οργάνωση
της Βόρειας Ελλάδας.
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Το Παρατηρητήριο επικεντρώνεται σε τρεις επιµέρους συνιστώσες, την κοινωνικοοικονοµική, την περιβαλλοντική και την παρακολούθηση της λειτουργίας του
αυτοκινητοδρόµου, οι οποίες εξειδικεύονται σε συγκεκριµένους δείκτες που παρέχουν
µετρήσιµες και συγκρίσιµες πληροφορίες για τις παραπάνω συνιστώσες και τις αλλαγές
που συµβαίνουν.
Οι δείκτες που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο οµαδοποιούνται σε τρεις µεγάλες
κατηγορίες, τους Κοινωνικο-Οικονοµικούς, τους Περιβαλλοντικούς και τους δείκτες
Αξιολόγησης Οδικής Υποδοµής και Λειτουργίας ∆ικτύου. Πρόκειται για ένα σύνολο
περίπου 50 δεικτών, όπως
για παράδειγµα, στα αναπτυξιακά δεδοµένα των
περιφερειών, τις χρήσεις γης γύρω από ευαίσθητα σηµεία, τα χαρακτηριστικά των
µετακινήσεων, την επιβάρυνση της ατµόσφαιρας από την κυκλοφορία στην Εγνατία οδό
κλπ.
Πίνακας 1: Συνοπτικός Πίνακας Κοινωνικο-Οικονοµικών ∆εικτών
Κωδικός
ΚΟ-Β

Επίπεδο
Βασικοί ∆είκτες

ΚΟ-Β-1

Ωφελούµενος Πληθυσµός

ΚΟ-Β-2

Μέγεθος Αγοράς

ΚΟ-Β-3

Έλξη Πόλεων

ΚΟ-Β-4

Επίπεδο Ανάπτυξης και Ευηµερίας

ΚΟ-Β-5
ΚΟ-Π

Επίπεδο Ανεργίας

ΚΟ-Π-1

Προσπελάσιµα Μέσα Μεταφοράς (λιµάνια/αεροδρόµια/
σιδηροδροµικοί σταθµοί)

ΚΟ-Π-2

Προσπελάσιµες ΒΙΠΕ

ΚΟ-Π-3

Προσπελάσιµοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος

ΚΟ-Π-4

Μεταβολή Πληθυσµού Ζωνών Επιρροής

ΚΟ-Π-5

Μεταβολή Πληθυσµού Αστικών Κέντρων

ΚΟ-Π-6

Ιεραρχία Αστικών Κέντρων

ΚΟ-Π-7
ΚΟ-Ε

Πυκνότητα Πληθυσµού
Ειδικοί ∆είκτες

ΚΟ-Ε-1

Κλαδική Σύνθεση ΑΕΠ

ΚΟ-Ε-2

Εργατικό ∆υναµικό

ΚΟ-Ε-3

Κλαδική Σύνθεση Απασχόλησης

ΚΟ-Ε-4

Εγκατάσταση Επιχειρήσεων

ΚΟ-Ε-5

Εξωτερικό Εµπόριο

∆είκτες Πλαισίου
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Πίνακας 2: Συνοπτικός Πίνακας Περιβαλλοντικών ∆εικτών
Κωδικός

Επίπεδο

ΠΕ-Β

Βασικοί ∆είκτες

ΠΕ-Β-1

Πληθυσµός που εκτίθεται σε θόρυβο

ΠΕ-Β -2

Ποιότητα ατµόσφαιρας σηράγγων-Επίπεδα CO

ΠΕ-Β-3

Περιορισµός συνοχής και βιωσιµότητας οικισµών λόγω
αποκοπής τους από τον άξονα

ΠΕ-Π

∆είκτες Πλαισίου

ΠΕ-Π-1

Πληθυσµός που δεν εκτίθεται πλέον σε θόρυβο

ΠΕ-Π-2

Βαθµός εφαρµογής αποκατάστασης τοπίου

ΠΕ-Π-3

Αποκοπή επικοινωνίας δασών και τόπων φυσικού κάλλους

ΠΕ-Π-4

Πιέσεις µεταβολής χρήσεων γης

ΠΕ-Ε

Ειδικοί ∆είκτες

ΠΕ-Ε-1

Επιβάρυνση της ατµόσφαιρας σε CO, CO2, HC, Nox, SOx

ΠΕ-Ε-2

∆ιασταυρώσεις µε επιφανειακά νερά

ΠΕ-Ε-3

Ποσοστό χρήσης συνδυασµένων µεταφορών

Πίνακας 3: Συνοπτικός Πίνακας ∆εικτών Αξιολόγησης Οδικής Υποδοµής και
Λειτουργίας ∆ικτύου
Επίπεδο

Κωδικός
Ο∆-Β
Ο∆-Β-1

Βασικοί ∆είκτες
Κυκλοφοριακοί φόρτοι (Ε.Μ.Η.Κ)

Ο∆-Β-2

Σύνθεση κυκλοφορίας

Ο∆-Β-3

Μέση πλήρωση οχηµάτων

Ο∆-Β-4

Ταχύτητα διαδροµής στα οδικά τµήµατα (links) - Ταχύτητα σηµείου

Ο∆-Β-5

Χρόνος διαδροµής στα οδικά τµήµατα

Ο∆-Β-6

Αριθµός µετακινουµένων προσώπων

0∆-Β-7
Ο∆-Β-8

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

Ο∆-Β-9

Γενικευµένο κόστος µεταφοράς µεταξύ τµηµάτων του δικτύου

Ο∆-Β-10

∆είκτης οδικής ασφάλειας: Αριθµός ατυχηµάτων και σοβαρότητα.
Μελανά σηµεία

Ο∆-Π
Ο∆-Π-1

∆είκτες Πλαισίου
Κυκλοφοριακή ικανότητα τµηµάτων του δικτύου (σε οχήµατα ανά ώρα)

Ο∆-Π-2

Επίπεδο εξυπηρέτησης
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Ο∆-Π-3

Παράγωγες µετακινήσεις στα τµήµατα του δικτύου

Ο∆-Π-4

Κίνηση στους µεθοριακούς σταθµούς

Ο∆-Π-5

Συνδυασµένες µεταφορές

Ο∆-Π-6

Σταθµοί εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α)

Ο∆-Π-7

Μεταβολή οικιστικής περιοχής στη ζώνη του άξονα

Ο∆-Π-8

Μεταβολή βιοµηχανικής ανάπτυξης στη ζώνη του άξονα

Ο∆-Π-9

Μεταβολή αξίας γης των παρόδιων οικοπέδων στη ζώνη του άξονα

Ο∆-Ε
Ο∆-Ε-1
Ο∆-Ε-2

Ειδικοί ∆είκτες
Ρυθµοί γένεσης µετακινήσεων ειδικών χρήσεων γης
Μεταβολή στην επιλογή τόπου εγκατάστασης (χώρος κατοικίας) και
παραγωγής (χώρος εργασίας)
Μεταβολή στον καταµερισµό των µετακινήσεων κατά µεταφορικό µέσο

Ο∆-Ε-3

Κάθε δείκτης έχει συγκεκριµένα χωρικά επίπεδα εφαρµογής που είναι οι ζώνες επιρροής
της Εγνατίας. Έχουν προσδιοριστεί πέντε ζώνες επιρροής που καλύπτουν την ζώνη
του ίδιου του άξονα σε ένα βάθος 500-1.000 µέτρων, τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο
των νοµών και περιφερειών απ’ όπου διέρχεται ο άξονας της Εγνατίας και οι κάθετοί
άξονες, αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Ελλαδικού και Βαλκανικού χώρου που
επηρεάζεται λόγω των αλλαγών που επιφέρει ο άξονας στην οργάνωση του συνολικού
συστήµατος µεταφορών και της αύξησης του ειδικού βάρους του µεταφορικού δικτύου
στο βορειοελλαδικό χώρο.
Σήµερα το Παρατηρητήριο διαθέτει ένα καλά οργανωµένο γεωγραφικό σύστηµα
πληροφοριών όπου έχουν ενσωµατωθεί επίσηµα στοιχεία απογραφών της ΕΣΥΕ,
στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε κλπ. Το γεωγραφικό σύστηµα περιλαµβάνει βασικές στατιστικές
και χαρτογραφικές πληροφορίες για τους νοµούς, τις περιφέρειες και τους οικισµούς της
άµεσης και ευρύτερης περιοχής επιρροής της Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων.
Εκπονείται µελέτη για την εκτίµηση της αρχικής κατάστασης (zero state) ανάπτυξης της
ζώνης επιρροής της Εγνατίας.
4. ∆είκτες επιπτώσεων στις χρήσεις και τις αξίες γης
Στο σύστηµα δεικτών του Παρατηρητηρίου περιλαµβάνονται και ορισµένοι δείκτες που µε
τον έναν ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται µε το ευρύ αντικείµενο του Real Estate. Πρόκειται
για δείκτες που παρακολουθούν αλλαγές που συµβαίνουν στην άµεση ζώνη επιρροής της
Εγνατίας οδού και ειδικότερα αλλαγές στις χρήσεις γης και στην εγκατάσταση
επιχειρήσεων, καθώς και µεταβολές στις αξίες γης. Η διερεύνηση των αλλαγών θα γίνει
σε επιλεγµένες θέσεις, οι οποίες κρίνεται ότι θα δεχθούν και τις µεγαλύτερες πιέσεις,
όπως τα τµήµατα του άξονα και οι κόµβοι κοντά στα αστικά κέντρα.
Οι δείκτες που αφορούν µεταβολές που σχετίζονται µε το Real Estate είναι οι ακόλουθοι:
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∆είκτης Ο∆-Π-7, Μεταβολή Οικιστικής Περιοχής στη Ζώνη του Άξονα: Αφορά τις
διαχρονικές διαφοροποιήσεις της οικιστικής περιοχής γύρω από τον άξονα της Εγνατίας
και αποσκοπεί στην εκτίµηση των επιπτώσεων του άξονα στην οικιστική ανάπτυξη, αλλά
και των επιπτώσεων της οικιστικής ανάπτυξης στη λειτουργία του άξονα και ειδικότερα
στην οδική ασφάλεια και την επάρκεια των προσβάσεων.


∆είκτης Ο∆-Π-8, Μεταβολή Βιοµηχανικής Ανάπτυξης στη Ζώνη του Άξονα: Αφορά τις
διαχρονικές διαφοροποιήσεις των βιοµηχανικών χρήσεων γύρω από τη ζώνη του
άξονα της Εγνατίας και αποσκοπεί στην εκτίµηση των επιπτώσεων του οδικού άξονα
στη βιοµηχανική παραγωγή και τις θέσεις εργασίας.



∆είκτης ΠΕ-Π-4: Πιέσεις Μεταβολής Χρήσεων Γης: Ο δείκτης σχετίζεται µε τους δύο
προηγούµενους, αλλά έχει έµφαση τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς
καταγράφει ειδικότερα τον βαθµό µετατροπής αγροτικής γης (καλλιεργούµενες
εκτάσεις, δάση, βοσκότοποι κλπ.) σε αστική -για την ακρίβεια δοµηµένη- γη ως
αποτέλεσµα των πιέσεων αστικοποίησης που αναµένεται να προκύψουν σε σηµεία
του άξονα (ιδιαίτερα κοντά σε οικισµούς, βιοµηχανικές περιοχές κλπ.).



∆είκτης Ο∆-Π-9, Μεταβολή Αξίας Γης των Παρόδιων Οικοπέδων στη Ζώνη του
Άξονα: Αφορά τις διαχρονικές διαφοροποιήσεις στις τιµές οικοπέδων και αγρών
εκατέρωθεν του άξονα της Εγνατίας και σε εύρος 1 χλµ. από αυτόν µε στόχο τη
διερεύνηση των επιπτώσεων λειτουργίας του οδικού άξονα στο σύστηµα αξιών /
χρήσεων γης στην περιοχή επιρροής.



ΚΟ-Ε-4, Εγκατάσταση Επιχειρήσεων: Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθµό των νέων
επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην "παρόδια" ζώνη, ως αποτέλεσµα της σηµασίας
του άξονα στη χωροθετική συµπεριφορά των επιχειρήσεων. Με τον δείκτη
επιδιώκεται να εκτιµηθούν οι επιδράσεις του άξονα στη χωροθετική συµπεριφορά των
επιχειρήσεων και κατά συνέπεια στη χωρική κατανοµή της οικονοµικής
δραστηριότητας.

Οι παραπάνω δείκτες δεν έχουν ακόµη εκτιµηθεί, ωστόσο, κατά το τρέχον διάστηµα το
Παρατηρητήριο εξειδικεύει περαιτέρω τις προδιαγραφές µέτρησής τους για να
προχωρήσει σύντοµα και στον υπολογισµό τους. Είναι προφανές ότι τα πορίσµατα της
Ηµερίδας σας θα αποτελέσουν σηµαντικό υλικό για την εργασία µας αυτή.
Ολοκληρώνοντας την παρούσα εισήγηση επισηµαίνουµε ότι το υλικό του
Παρατηρητηρίου θα είναι στη διάθεση των φορέων που χαράσσουν πολιτική για την
ανάπτυξη των περιφερειών και του συνόλου του βορειοελλαδικού χώρου, αφού ένα
µεγάλο µέρος των δεικτών δεν αφορά αυστηρά τη λειτουργία του άξονα για τον οποίο
έχει ευθύνη η ΕΟΑΕ, αλλά την ευρύτερη περιοχή απ΄ όπου διέρχεται ο άξονας.
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