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Πρόλογος του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την έκδοση της πρώτης έκθεσης του Παρατηρητηρίου
της Εγνατίας Οδός Α.Ε. Το Παρατηρητήριο είναι µία καινοτόµος πρωτοβουλία που πήρε η
Εταιρεία µας σε συνεργασία µε και χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε στόχο την
εκτίµηση και παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού, και σε πλήρη
εναρµόνιση µε τις προσπάθειες της Ευρωπαικής Ένωσης για την αποτίµηση των επιδράσεων
των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων στην ανάπτυξη και συνοχή του Ευρωπαϊκού Χώρου.
Το Παρατηρητήριο αναπτύχθηκε και λειτουργεί πλέον όχι µόνον σαν πηγή συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών αλλά και µε τη φιλοδοξία να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για την υποστήριξη καταλλήλων µέτρων πολιτικής από τους αρµόδιους αναπτυξιακούς φορείς που έχουν
την ευθύνη υλοποίησης του περιφερειακού και χωροταξικού προγραµµατισµού και σχεδιασµού.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Εγνατία Οδός αποτελεί συλλεκτήρια οδό των Πανευρωπαϊκών ∆ιαδρόµων IV (Βιέννη-Θεσ/νίκη), IX (Ελσίνκι-Αλεξανδρούπολη) και X (Βερολίνο-Θεσ/νίκη) που
οδεύουν από Βορρά προς Νότο, και έτσι αποκτά µεγάλη αναπτυξιακή σηµασία για τα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Γι’αυτό η Εγνατία Οδός περιλήφθηκε στα δεκατέσσερα έργα προτεραιότητας του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών.
Η Εγνατία Οδός µαζί µε τους κάθετους άξονές της πιστεύουµε οτι θα ασκήσει αποφασιστική επίδραση στην ανάπτυξη όλης της Βόρειας Ελλάδας, και γενικότερα του ελληνικού χώρου.
Μέσω της Εγνατίας Οδού η χώρα µας θα µπορεί να συµµετέχει ενεργότερα στη διαµόρφωση της νέας περιφερειακής αγοράς των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρέχοντας υψηλών προδιαγραφών δίοδο επικοινωνίας και µεταφορών σε οικονοµικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες από και προς την ευρύτερη αυτή περιοχή του Ευρωπαϊκού χώρου.
Ήδη τοπικά η παράδοση και λειτουργία τµηµάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συνδέεται µε αξιοσηµείωτες αυξήσεις µετακινήσεων, ενώ η παράκαµψη της Καστανιάς, έχει αλλάξει τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της διασύνδεσης ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα Έκθεση αποκτά ιδιαίτερη αξία µιας και αποτελεί την πρώτη
τεκµηριωµένη και επίσηµη καταγραφή της κατάστασης και των αρχικών συνεπειών από τη λειτουργία τµηµάτων της Εγνατίας Οδού στο Βορειοελλαδικό χώρο. ∆ιερευνώντας ζητήµατα
όπως, η κινητικότητα και η προσπελασιµότητα, η οικονοµική και κοινωνική συνοχή, η ισορροπία και δικτύωση οικισµών, καθώς και η ποιότητα περιβάλλοντος, η 1η Έκθεση επιδράσεων της
Εγνατίας Οδού συνθέτει και παρουσιάζει συνοπτικά τις βασικές διαπιστώσεις που προκύπτουν από τη µελέτη των αποτελεσµάτων των δεικτών που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο. Αν και είναι νωρίς για συνολικά συµπεράσµατα, γίνεται σαφής η θέση πως η Εγνατία Οδός
αποτελεί έναν απο τους βασικούς αναπτυξιακούς άξονες για τη Βόρεια Ελλάδα.
Μέσω του Παρατηρητηρίου, η Εγνατία Οδός Α.Ε. από την πλευρά της µεριµνά για την εκτίµηση των αναπτυξιακών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού σε άµεση σχέση µε την πορεία υλοποίησης του έργου, σε σχέση δηλαδή µε το «πριν» και το «µετά». Κατ’ αυτό τον τρόπο θα
στοιχειοθετηθεί η επίδραση του άξονα στην κοινωνική και οικονοµική συνοχή, τη χωροταξική οργάνωση, το σύστηµα µεταφορών και το περιβάλλον του Βορειοελλαδικού χώρου.
Η παρούσα Έκθεση, όπως και όλο το υλικό του Παρατηρητηρίου είναι στη διάθεση των φορέων που εµπλέκονται ή ενδιαφέρονται για την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στην
ευρεία περιοχή επιρροής της Εγνατίας Οδού, ώστε να µπορούν να αποτιµούν τις διάφορες
επιλογές τους και να εξάγουν χρήσιµα συµπεράσµατα για την ανάπτυξη και την πρόοδο της.
Aπόστολος Γούλας
Προεδρος ∆.Σ. Eγνατία Oδός A.E.
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Εκτενής Σύνοψη
Στην παρούσα «1η Έκθεση Επιδράσεων της
Εγνατίας Οδού» επιχειρείται η εκτίµηση της
κατάστασης ανάπτυξης και του περιβάλλοντος µιας ευρείας ζώνης διέλευσης του
συστήµατος της Εγνατίας Οδού και των
κάθετων αξόνων (Zώνη IV), η οποία αποτελείται από πέντε Περιφέρειες: Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Ήπειρος, και Θεσσαλία. Η Έκθεση βασίζεται στη µελέτη των
αποτελεσµάτων 30 δεικτών µέσω των οποίων διερευνώνται ζητήµατα όπως τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, η κινητικότητα του ανθρώπινου δυναµικού, η προσπελασιµότητα των περιφερειών
και των κέντρων τους, το επίπεδο των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, η σύγκλιση του
βορειοελλαδικού χώρου µε τα µέσα επίπεδα της Ε.Ε., η διάρθρωση του οικιστικού
συστήµατος και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του άξονα.
Η 1η Έκθεση Επιδράσεων ουσιαστικά αποτελεί την εκτίµηση µιας αρχικής κατάστασης
της ζώνης των 5 Περιφερειών, καθώς και ορισµένων αλλαγών µετά την πρώτη φάση λειτουργίας της Εγνατίας Οδού. Μεγέθη που
αναφέρονται στη δεκαετία του 1990 θεωρείται ότι αποτυπώνουν την κατάσταση όπως
είχε διαµορφωθεί πριν από την κατασκευή
της Εγνατίας Οδού και αποτελούν βάση για
την αποτίµηση της συµβολής της στο µέλλον.
Στο πρώτο κεφάλαιο, η Έκθεση παρέχει
βασικές πληροφορίες για το έργο και τον
αναπτυξιακό του ρόλο. Η Εγνατία Οδός
αποτελεί συλλεκτήρια οδό των Πανευρωπαϊκών ∆ιαδρόµων IV (Βιέννη-Θεσ/νίκη), IX
(Ελσίνκι-Αλεξανδρούπολη) και X (ΒερολίνοΘεσ/νίκη) που οδεύουν από Βορρά προς
Νότο, και έτσι αποκτά µεγάλη αναπτυξιακή
σηµασία για τα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Γι’αυτό και η Εγνατία Οδός
περιλήφθηκε στα δεκατέσσερα έργα προτεραιότητας του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών και χρηµατοδοτείται µε µεγάλα ποσά
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η µέχρι σήµερα εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση για τον άξονα της Εγνατίας ανέρχεται
8
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σε 4.640 Μ€ πλέον ΦΠΑ (συγχρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς
Πόρους). Η αµιγώς κοινοτική χρηµατοδότηση από τα Ταµεία της Ε.Ε. ανέρχεται σε 2.290
Μ€. Οι παραπάνω χρηµατοδοτήσεις αφορούν στην κατασκευή 586 km νέου αυτοκινητόδροµου. Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκρίθηκαν, επίσης,
πέντε δάνεια για τα έργα της Εγνατίας Οδού,
συνολικού ύψους 1.950 Μ€, για κάλυψη
µέρους της εθνικής δηµόσιας δαπάνης. Επιπλέον, η Εγνατία Οδός Α.Ε., πέραν της διαχείρισης της κατασκευής του έργου, ανέλαβε
τη λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση
της οδού για 50 χρόνια, και έχει ήδη προβεί
στη σύνταξη οδηγιών και στην ανάπτυξη και
λειτουργία καινοτόµων εφαρµογών τηλεµατικής και αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων
ελέγχου.
Η Εγνατία Οδός τροφοδοτείται από 9
κάθετους άξονες που τη συνδέουν µε 5
λιµάνια και 6 αεροδρόµια. Τέσσερις από
τους άξονες αυτούς, αποτελούν συνέχεια
Πανευρωπαϊκών ∆ιαδρόµων. Η Εγνατία
Οδός Α.Ε έχει αναλάβει, παράλληλα µε τον
κύριο άξονα, τη διαχείριση της µελέτης και
της κατασκευής τριών βασικών κάθετων
αξόνων οι οποίοι αποτελούν τµήµατα του
∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών. Συγκεκριµένα, πρόκειται για τους άξονες: Σιάτιστα
– Κρυσταλλοπηγή, Θεσ/νίκη-Σέρρες-Προµαχών, και Αρδάνιο - Ορµένιο. Το συνολικό
κόστος για την ολοκλήρωση των αξόνων
αυτών εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε περίπου
800 Μ€. Η εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση
ανέρχεται σε 430 Μ€.
Σε σχέση µε την πρόοδο του έργου, στα τέλη
του 2004 είχαν παραδοθεί σε κυκλοφορία
487 km από το σύνολο των 680 km της
Εγνατίας Οδού, µέγεθος που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 72% του άξονα. Στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντιστοιχεί το 36% (174 km) των τµηµάτων που
έχουν παραδοθεί σε κυκλοφορία, στην
Κεντρική Μακεδονία το 23% (112 km), ενώ τα
έργα σε Ήπειρο (45km, 12%) και ∆υτική
Μακεδονία (62km, 16%) παρουσιάζουν σοβαρές τεχνικές δυσκολίες, προκειµένου να αντιµετωπιστούν γεωµορφολογικά προβλήµατα
και περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
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Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί απλά ένα σύγχρονο αυτοκινητόδροµο. Μπορεί το βασικό
ερώτηµα όλων να αφορά στην πρόοδο υλοποίησης των 680 km, όµως το µεγαλύτερο
στοίχηµα αφορά στην συνολικότερη αναπτυξιακή συµβολή του έργου στην περιοχή επιρροής της. Το σύστηµα της Εγνατίας Οδού µε
τους κάθετους άξονες αποτελεί ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό έργο µε άµεσες και
έµµεσες συνέπειες όχι µόνο στο σύστηµα
µεταφορών και συγκοινωνιών, αλλά και στη
χωροταξική οργάνωση και το περιβάλλον,
δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα για
διεύρυνση των οικονοµικών και πολιτιστικών
ανταλλαγών µε τις γείτονες Βαλκανικές
χώρες. Η αναπτυξιακή διάσταση της Εγνατίας Οδού λαµβάνεται άλλωστε υπόψη σε
ένα ευρύ πεδίο πολιτικού σχεδιασµού τόσο
σε περιφερειακό και τοπικό, όσο και σε εθνικό ή ακόµη και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προσδοκίες που γεννά η Εγνατία Οδός ως ραχοκοκαλιά περιφερειακής ανάπτυξης θέτουν
επίσης επί τάπητος την αναγκαιότητα για
ανάπτυξη συντονισµένων δράσεων και αποτελεσµατικών συνεργασιών ανάµεσα σε
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προκειµένου να υπάρξει πλήρης εκµετάλλευση των
πλεονεκτηµάτων που προκύπτουν.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται συνοπτικά η σκοπιµότητα σύστασης, το αντικείµενο εργασιών και το σύστηµα δεικτών του
Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού. Το
Παρατηρητήριο αποτελεί µια καινοτόµο
δράση της Εγνατία Οδός Α.Ε. προκειµένου
να ανταποκριθεί έµπρακτα στην αναγκαιότητα εκτίµησης και παρακολούθησης των χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού, σε
πλήρη εναρµόνιση µε τις προσπάθειες για
την αποτίµηση των επιδράσεων των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων στην ανάπτυξη και συνοχή
του Ευρωπαϊκού Χώρου. ∆ηλαδή, το Παρατηρητήριο αναπτύσσεται ως ένα στρατηγικό
εργαλείο παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης πολιτικών και προγραµµάτων αναπτυξιακού σχεδιασµού, στην υπηρεσία όχι µόνο της ∆ιοίκησης της Εταιρείας,
αλλά και όλων των Περιφερειακών και Εθνικών Αρχών και αναπτυξιακών φορέων της
ευρύτερης περιοχής επιρροής του άξονα. Το
Παρατηρητήριο βασίζει τη διαχρονική καταγραφή, παρακολούθηση και µελέτη των χωρι-

κών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού σε ένα
σύστηµα δεικτών, εφαρµόζοντας επιστηµονικά τεκµηριωµένες προδιαγραφές, µεθόδους
και εργαλεία ανάλυσης που χρησιµοποιούνται στην τρέχουσα διεθνή πρακτική.
Το σύστηµα δεικτών του Παρατηρητηρίου
αποτελείται από ένα σύνολο 50 δεικτών, οι
οποίοι µε συγκεκριµένα και µετρήσιµα µεγέθη δίνουν ένα µέτρο της κατάστασης των
αναπτυξιακών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών
και συγκοινωνιακών χαρακτηριστικών των
περιοχών που επηρεάζονται από την Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες. Για επιχειρησιακούς λόγους και σε αντιστοιχία µε
τις κατηγορίες των επιδράσεων ενός οδικού
άξονα, οι δείκτες ταξινοµούνται σε τρεις
µεγάλες οµάδες: κοινωνικό-οικονοµικοί,
περιβαλλοντικοί και δείκτες λειτουργίας οδικού δικτύου. Κάθε δείκτης έχει συγκεκριµένα χωρικά επίπεδα εφαρµογής που είναι οι
Ζώνες Επιρροής της Εγνατίας Οδού. Έχουν
προσδιοριστεί πέντε Ζώνες Επιρροής οι
οποίες καλύπτουν την ζώνη του ίδιου του
άξονα σε ένα βάθος 500-1.000 µέτρων, τον
ευρύτερο γεωγραφικό χώρο των νοµών και
περιφερειών απ’ όπου διέρχονται τόσο ο
άξονας της Εγνατίας όσο και οι κάθετοί
άξονες, καθώς και την ευρύτερη περιοχή
του Ελλαδικού και Βαλκανικού χώρου, που
επηρεάζεται λόγω των αλλαγών που επιφέρουν ο άξονας και οι κάθετοί του στην
οργάνωση του συνολικού συστήµατος µεταφορών.
Στο τρίτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται το πλαίσιο
ανάλυσης που ακολουθεί η Έκθεση για τη
συνθετική εκτίµηση των αποτελεσµάτων. Για
την εκτίµηση αυτή οι δείκτες που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο ταξινοµήθηκαν και
αξιολογήθηκαν βάσει της συνάφειάς τους µε
τέσσερις βασικές παραµέτρους που σχετίζονται µε τους κεντρικούς στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής:
(α) κινητικότητα και προσπελασιµότητα,
(β) οικονοµική και κοινωνική συνοχή,
(γ) ισορροπία και δικτύωση των οικισµών, και
(δ) ποιότητα περιβάλλοντος.
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Στα επόµενα κεφάλαια της Έκθεσης, αναπτύσσονται και αναλύονται τα αποτελέσµατα
των δεικτών µε βάση τις τέσσερις παραµέτρους που σχετίζονται µε τους κεντρικούς
στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής.
Καταρχήν, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το γενικό προφίλ της ζώνης των Περιφερειών απ’ όπου διέρχεται η Εγνατία Οδός
και επισηµαίνεται η διασύνδεση του έργου,
και ειδικότερα του Παρατηρητηρίου, µε τον
αναπτυξιακό και χωροταξικό προγραµµατισµό της Βόρειας Ελλάδας βάσει των Επιχειρησιακών Περιφερειακών Προγραµµάτων
του Γ΄ ΚΠΣ και των θεσµοθετηµένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης.
Κατόπιν, στο πέµπτο κεφάλαιο ακολουθεί η
παρουσίαση των αποτελεσµάτων των δεικτών
που σχετίζονται µε την παράµετρο «κινητικότητα και προσπελασιµότητα» και αφορούν σε
µεγέθη όπως κυκλοφοριακός φόρτος, σύνθεση κυκλοφορίας, ταχύτητα διαδροµής και
χρονοαποστάσεις. Από τις µετρήσεις που
έγιναν το 2004, µε τις οποίες εκτιµάται ο
µέσος ηµερήσιος αριθµός οχηµάτων που
κινήθηκαν µεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων κόµβων στην Εγνατία, προκύπτει ότι οι
υψηλότεροι κυκλοφοριακοί φόρτοι καταγράφονται στα τµήµατα του άξονα που διέρχονται από την περιαστική περιοχή Θεσσαλονίκης, και ιδιαίτερα µεταξύ των ανισόπεδων
κόµβων Κ4 (κόµβος ΤΙΤΑΝ) και Σερρών.
Αξιοσηµείωτη είναι η διαπίστωση πως σχεδόν σε όλα τα εν λειτουργία τµήµατα της
Εγνατίας Οδού ο ηµερήσιος κυκλοφοριακός
φόρτος φθάνει ή ξεπερνά το 70% της αντίστοιχης πρόβλεψης για το έτος 2010. Επίσης,
εκτιµάται πως σε όλο το µήκος της Εγνατίας
Οδού η σύνθεση της κυκλοφορίας είναι σχετικά σταθερή. Η πλειονότητα των οχηµάτων
(80-90% του συνόλου) είναι επιβατικά αυτοκίνητα ή οχήµατα παρόµοιου µεγέθους. Στα
περισσότερα τµήµατα της Εγνατίας, οι µέσες
ταχύτητες εκτιµάται πως είναι κοντά στις
ταχύτητες µελέτης (120 km ανά ώρα), ενώ η
ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόµου θα έχει
ως αποτέλεσµα τη µεγάλη εξοικονόµηση
χρόνου διαδροµής κατά µήκος της Βόρειας
Ελλάδας. Πιο συγκεκριµένα, υπολογίζεται πως
ο χρόνος διαδροµής από τη Θεσσαλονίκη
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προς την Ηγουµενίτσα θα µειωθεί περισσότερο από 180 λεπτά, ενώ το ταξίδι Θεσσαλονίκη – Κήποι (Ελληνοτουρκικά σύνορα) θα
µειωθεί κατά 120 λεπτά.
Στη συνέχεια, εξετάζονται ζητήµατα που σχετίζονται µε τον πληθυσµό και τα χαρακτηριστικά των αγορών και του εργατικού δυναµικού ανά Περιφέρεια, που ωφελούνται από τη
λειτουργία της Εγνατίας Οδού, έχοντας καλύτερες δυνατότητες πρόσβασης από και προς
άλλες περιοχές. Ιδιαίτερης σηµασίας χρήζει η
εκτίµηση ότι ο συνολικός πληθυσµός που θα
επωφεληθεί άµεσα από την ολοκληρωµένη
λειτουργία του συστήµατος της Εγνατίας
Οδού και των κάθετων αξόνων αγγίζει το 1/3
του πληθυσµού της χώρας. Σε σχέση µε το
µέγεθος αγοράς, διαπιστώνεται ότι το 2000
το ΑΕΠ που παρήχθη συνολικά στις 5 Περιφέρειες της ήταν 40.928,4 εκ. €, το 1/3 του
συνολικού ΑΕΠ της χώρας. H Κεντρική
Μακεδονία παρήγαγε πάνω από το µισό Ακαθάριστο Eγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του συνόλου
των πέντε Περιφερειών, ενώ η ∆υτική Μακεδονία και η Ήπειρος είχαν τη µικρότερη συµµετοχή (κάτω από 10%). Η κατανοµή του
εργατικού δυναµικού στις 5 Περιφέρειες ακολουθεί, σε µεγάλο βαθµό, την πληθυσµιακή
κατανοµή και το µέγεθος αγοράς.∆ηλαδή, το
50% του εργατικού δυναµικού συγκεντρώνεται στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ το µικρότερο µερίδιο έχουν οι Περιφέρειες ∆υτικής
Μακεδονίας (7%) και Ηπείρου (8%).
Το κεφάλαιο «κινητικότητα και προσπελασιµότητα» συνεχίζεται µε την εκτίµηση της
µεταβολής της προσπελασιµότητας των αστικών κέντρων και του παραγόµενου προϊόντος κάθε Νοµού βάσει του µοντέλου SASI
(Socio-Economic And Spatial Impacts of
Trans-European Networks), το οποίο χρησιµοποιείται από την Ε.Ε. για την αποτίµηση των
επιδράσεων των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων
(TENs-T). Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν
µια σαφή βελτίωση της προσπελασιµότητας
ιδιαίτερα των αποµακρυσµένων περιοχών.
Παράλληλα, η Εγνατία Οδός βελτιώνει την
προσπελασιµότητα άλλων µεταφορικών µέσων (5 λιµάνια, 8 αεροδρόµια, σιδηροδροµικό δίκτυο, τερµατικοί και µεθοριακοί σταθµοί) και περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος (18
ΒΙΠΕ, πλήθος τουριστικών και πολιτιστικών
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τόπων κλπ.). Το κατά πόσον, όµως, οι αυτές οι
θετικές µεταβολές θα οδηγήσουν στην περιφερειακή σύγκλιση ή σε φαινόµενα αφαίµαξης προς όφελος περισσότερο ανεπτυγµένων περιοχών θα εξαρτηθεί από τη συνολική
αναπτυξιακή και χωροταξική πολιτική και όχι
αποκλειστικά από τη λειτουργία του άξονα.
Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτέλεσµα των δεικτών που σχετίζονται µε την
παράµετρο «οικονοµική και κοινωνική συνοχή». Κρίσιµοι δείκτες για την εκτίµηση της
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής είναι
καταρχήν το επίπεδο ευηµερίας (βάσει του
κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος) και το επίπεδο ανεργίας, ενώ σηµαντικές πληροφορίες δίνονται από δείκτες όπως
η σύνθεση της παραγωγής, η σύνθεση της
απασχόλησης και το εξωτερικό εµπόριο. Για
όλα αυτά τα µεγέθη µελετώνται η υφιστάµενη κατάσταση, οι βασικές µεταβολές σε
σχέση µε την προηγούµενη πενταετία ή
δεκαετία, καθώς και η σχέση µε αντίστοιχα
µεγέθη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το
2000, σε επίπεδο Περιφέρειας, το µεγαλύτερο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (κκΑΕΠ) είχε η Κεντρική Μακεδονία και
ακολουθούσε µε µικρή διαφορά η ∆υτική
Μακεδονία, ενώ το µικρότερο κκΑΕΠ παρουσίαζε η Ήπειρος. Σε ό,τι αφορά το βαθµό
σύγκλισης µε την Ευρώπη των 15, η Κεντρική
Μακεδονία βρίσκεται στα ίδια επίπεδα µε
αυτά του συνόλου της Χώρας (67,9%), ενώ
µε µικρή διαφορά ακολουθεί η ∆υτική Μακεδονία (67%). Φτωχότερες είναι οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης και Ηπείρου, στις οποίες το κκΑΕΠ
για το 2000 κινείται σε επίπεδα αρκετά χαµηλότερα από τον εθνικό µέσο όρο και πολύ
χαµηλότερα από το µέσο ευρωπαϊκό όρο. Η
Ήπειρος, όµως, κατά την πενταετία 19962000 παρουσίασε το µεγαλύτερο ετήσιο
ρυθµό αύξησης του κκΑΕΠ και τη µεγαλύτερη βελτίωση του επιπέδου σύγκλισης µε την
Ευρώπη.
Από την άλλη πλευρά, το µέσο ποσοστό
ανεργίας στο σύνολο των πέντε Περιφερειών
ήταν περίπου 12% το 2001. Σηµαντικά υψηλότερο από το µέσο επίπεδο ανεργίας είχε η
∆υτική Μακεδονία (16%), ενώ το χαµηλότερο
η Θεσσαλία (11%). Τα αποτελέσµατα του δεί-

κτη «σύνθεση παραγωγής» αναδεικνύουν τη
σαφή κυριαρχία του τριτογενούς τοµέα,
καθώς ο τοµέας αυτός παρήγαγε τα 2/3 περίπου της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) των πέντε Περιφερειών.
Ακολουθεί ο δευτερογενής που παρήγαγε το
24,4% της συνολικής ΑΠΑ, ενώ ο πρωτογενής τοµέας παρήγαγε το 10,6% της συνολικής
ΑΠΑ. Σε σχέση µε τη σύνθεση της απασχόλησης, παρατηρείται πως το 54% του πληθυσµού των πέντε Περιφερειών απασχολείται
στον τριτογενή τοµέα. ∆εύτερος σηµαντικότερος τοµέας απασχόλησης είναι ο δευτερογενής, που συγκεντρώνει το 24% των απασχολουµένων, και τελευταίος ο πρωτογενής
µε ποσοστό 22%, αρκετά υψηλό ωστόσο σε
σύγκριση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο
(Ε.Ε.15=4,2%, για το 2001). Σε σχέση µε το
εξωτερικό εµπόριο, διαπιστώνεται πως ο
λόγος των εξαγωγών προς τις εισαγωγές στη
ζώνη των πέντε Περιφερειών είναι ίσος µε
0,86, ενώ για το σύνολο της Χώρας είναι ίσος
µε 0,40, γεγονός που καταδεικνύει τον εξαγωγικό χαρακτήρα της Βόρειας Ελλάδας.
Στο έβδοµο κεφάλαιο της Έκθεσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των δεικτών και
άλλα στοιχεία ερευνών που αφορούν στην
παράµετρο «ισορροπία και δικτύωση οικισµών» και σχετίζονται µε µεγέθη όπως η
κατανοµή και µεταβολή του πληθυσµού, η
πυκνότητα πληθυσµού, η ταξινόµηση των
αστικών κέντρων, η έλξη πόλεων και οι µετακινήσεις µεταξύ τους. Τη δεκαετία 1991-2001, ο
πληθυσµός των πέντε Περιφερειών αυξήθηκε συνολικά κατά 6,7%, ποσοστό πάνω από
το διπλάσιο του µέσου όρου µεταβολής της
Ε.Ε. των 15 (3%). Εντυπωσιακά είναι τα ποσοστά αύξησης των τεσσάρων αστικών κέντρων
της Θράκης (Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Ορεστιάδα και Κοµοτηνή), που κυµαίνονται από
17% έως 32,1%.
Γενικά, το σύστηµα της Εγνατίας Οδού µε
τους κάθετους άξονες επηρεάζει την οργάνωση των οικισµών, καθώς επιτρέπει την
πύκνωση των σχέσεων µεταξύ των κέντρων
από τα οποία διέρχεται, µε τη µείωση της
σχετικής απόστασης και τη διευκόλυνση της
επικοινωνίας µεταξύ τους. Ειδικότερα, η Εγνατία Οδός επιφέρει µεγάλες αλλαγές στην
κινητικότητα µεταξύ των αστικών κέντρων,
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καθώς σύµφωνα µε τα ενδεικτικά στοιχεία
της Εθνικής Έρευνας Προέλευσης-Προορισµού 2002 αυξάνονται οι µετακινήσεις σε
διαπεριφερειακό επίπεδο, είτε µε τη γένεση
νέων µετακινήσεων είτε µε την εκδήλωση
ζήτησης η οποία προϋπήρχε, αλλά δε διευκολυνόταν λόγω της ποιότητας του διαµπερούς οδικού δικτύου. Ενδεικτικό της δυναµικής επίδρασης της Εγνατίας Οδού στη
δικτύωση των αστικών κέντρων είναι η διαπίστωση πως οι µετακινήσεις µεταξύ Καβάλας
– Ξάνθης – Κοµοτηνής – Αλεξανδρούπολης
αυξήθηκαν σε ποσοστά από 85% έως 150%.
Ο αγροτικός χώρος και οι µικρότεροι οικισµοί επωφελούνται µε διαφορετικό τρόπο.
Για τις περιοχές αυτές έχει ιδιαίτερη σηµασία
το κατά πόσον οι κύριοι άξονες και οι κόµβοι
συνδέονται µε ένα πυκνό και αξιόπιστο πλέγµα δευτερευόντων αξόνων και κόµβων που
επιτρέπουν την εξυπηρέτηση του δικτύου
των µικρών πόλεων και των υπόλοιπων οικισµών. Συνολικά, η µελέτη της παραµέτρου
«ισορροπία και δικτύωση των οικισµών»
καταδεικνύει ότι η Εγνατία δηµιουργεί τις
προϋποθέσεις για τη διασύνδεση των οικισµών και την ανάπτυξη προτύπων χωρικής
οργάνωσης προς περισσότερο πολυκεντρικά
συστήµατα.
Στο τελευταίο κεφάλαιο, η Έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των δεικτών του
Παρατηρητηρίου, που αφορούν στην παράµετρο «ποιότητα περιβάλλοντος». Η ποιότητα του περιβάλλοντος αποτελεί βασική συνιστώσα γενικότερα της πολιτικής για την
οικονοµική, κοινωνική και χωρική συνοχή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα της πολιτικής µεταφορών. Κρίσιµοι δείκτες για την
εκτίµηση των επιδράσεων µεγάλων οδικών
αξόνων, όπως η Εγνατία Οδός, στην ποιότητα του περιβάλλοντος είναι ο θόρυβος, η
ρύπανση της ατµόσφαιρας, τα προβλήµατα
αποκοπής ιδιαίτερα των περιβαλλοντικά
ευαίσθητων περιοχών, και γενικότερα οι
αλλαγές στις χρήσεις και τις αξίες γης. Η διερεύνηση της κατάληψης εδάφους από την
Εγνατία Οδό ανά κατηγορία χρήσεων γης,
µε βάση την κατηγοριοποίηση CORINE
Land Cover, δείχνει ότι σε συνολικό µήκος
680 km, ο άξονας διέρχεται σε ποσοστό
68% από αγροτικές καλλιέργειες, 30% από
φυσικές περιοχές, 1% από υδατικά οικοσυ12
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στήµατα και 1% από αστικές περιοχές. Ο
ίδιος ο άξονας της Εγνατίας διέρχεται στο
6% του συνολικού µήκους από προστατευόµενες περιοχές (Natura 2000 και Ramsar).
Στις περιπτώσεις αυτές έχουν προβλεφθεί
ειδικές τεχνικές λύσεις για τον περιορισµό
των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Σε σχέση
µε το δείκτη θορύβου εκτιµάται, µε τη χρήση
µοντέλου πρόβλεψης, πως το ποσοστό του
πληθυσµού που εκτίθεται σε θόρυβο µεταξύ
60 και 70 dB(A) είναι αµελητέο και εντοπίζεται στην περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης και
τα πεδινά της Κεντρικής Μακεδονίας (µόλις
0,1% του πληθυσµού της Κεντρικής Μακεδονίας). Ο δείκτης ατµοσφαιρικής ρύπανσης
που εκτιµήθηκε, επίσης, µε τη χρήση ανάλογου µοντέλου πρόβλεψης δείχνει ότι µόνο
στα τµήµατα του άξονα στην περιαστική
περιοχή Θεσσαλονίκης, όπου αναµένεται και
ο µεγαλύτερος κυκλοφοριακός φόρτος,
µπορεί να υπάρξει υπέρβαση ορίων. Σε ό,τι
αφορά τις επιπτώσεις στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου, εκτιµήθηκε ότι οι συνολικές
εκποµπές CO2 ανά οχηµατοχιλιόµετρο
παρουσιάζουν µια σχετική ισοκατανοµή
µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της οδού
και κυµαίνονται σε παραπλήσια, αλλά ελαφρώς χαµηλότερα, επίπεδα από αυτά της
Χώρας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από την άλλη πλευρά, οι οικισµοί σε δυνητική όχληση από το κύριο οδικό δίκτυο µειώνονται από 97 (πριν από την κατασκευή της
Εγνατίας) σε 75 (µετά την κατασκευή της
Εγνατίας). Επιπλέον, παρατηρείται ποιοτική
διαφοροποίηση, καθώς η εκτροπή της διαµπερούς κυκλοφορίας από τα µεγάλα αστικά
κέντρα, όπου ζει η πλειονότητα του πληθυσµού, αυξάνει τις προϋποθέσεις βιώσιµης
λειτουργίας τους. Σε σχέση µε την αποκοπή
φυσικών οικοσυστηµάτων και τις διασταυρώσεις µε επιφάνεια νερά, διαπιστώνεται πως η
Εγνατία Οδός αυξάνει σε µικρό βαθµό τους
αντίστοιχους δείκτες, παραµένοντας εντός
της ίδιας κλίµακας επιπτώσεων του οδικού
δικτύου χωρίς την Εγνατία.
Συνολικά, οι επιδράσεις της Εγνατίας Οδού
στα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, στην αύξηση των µετακινήσεων,
τη δικτύωση των αστικών κέντρων και τη βελτίωση της προσπελασιµότητας είναι θετικές
και άµεσες. Αυτού του είδους οι µεταβολές

EKTENHΣ ΣYNOΨH

αναµένεται να έχουν καθοριστικές επιδράσεις
στη διασύνδεση των επιµέρους περιοχών του
βορειοελλαδικού χώρου και γενικότερα στο
χωρικό πρότυπο ανάπτυξής του. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι σε τµήµατα όπου λειτουργεί η Εγνατία Οδός (Ανατολικός τοµέας)
ορισµένες από τις µακροσκοπικές µεταβολές
που παρατηρούνται φαίνονται ιδιαίτερα θετικές. Τέλος, τα πρώτα αποτελέσµατα των περιβαλλοντικών δεικτών δείχνουν ότι ο σχεδιασµός, η κατασκευή και η λειτουργία της Εγνατίας Οδού είτε έχει περιορισµένες και ελεγχόµενες επιπτώσεις είτε, παρά τον αυξηµένο
κυκλοφοριακό φόρτο, οδηγεί σε συνθήκες
που είναι σηµαντικά καλύτερες από την προ
Εγνατίας κατάσταση.
Εστιάζοντας ειδικότερα στις πέντε Περιφέρειες της Ζώνης IV, το πρώτο χαρακτηριστικό που αναδεικνύεται είναι, βεβαίως, η
κυριαρχία της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας: Κατέχει λίγο λιγότερο από το
µισό πληθυσµό της Ζώνης IV και αποτελεί
την πιο αναπτυγµένη περιοχή, αφού ιστορικά εκεί έχουν συσσωρευτεί τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα, στενά συνδεδεµένα µε
την ύπαρξη της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης. Από την άποψη των τάσεων
ανάπτυξης των πέντε Περιφερειών παρατηρούνται αρκετές διαφοροποιήσεις στις διάφορες παραµέτρους. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει τους υψηλότερους ρυθµούς πληθυσµιακής αύξησης,
σαφείς τάσεις αύξησης του µεγέθους της
αγοράς, αλλά και υψηλό ποσοστό ανεργίας
χωρίς ιδιαίτερες τάσεις µείωσης. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η
τρίτη σε µέγεθος Περιφέρεια της Ζώνης IV,
µε ρυθµούς πληθυσµιακής αύξησης στα
επίπεδα του µέσου Χώρας, παρουσιάζει
χαµηλούς ρυθµούς µεγέθυνσης, ενώ είναι
αξιοσηµείωτο το πολύ υψηλό ποσοστό
απασχολουµένων στον πρωτογενή τοµέα.
Χαρακτηρίζεται, επίσης, από ένα αρκετά
ισορροπηµένο δίκτυο αστικών κέντρων που
δείχνουν µια συνεχώς αυξανόµενη τάση
διασύνδεσης. Η ∆υτική Μακεδονία, η
µικρότερη πληθυσµιακά Περιφέρεια, φαίνεται να έχει µαζί µε την Κεντρική Μακεδονία
το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και εξειδίκευση στον δευτερογενή τοµέα. Χαρακτηρίζεται ακόµη από το υψηλότερο ποσο-

στό ανεργίας και είναι η µόνη Περιφέρεια
στην οποία το ποσοστό αυτό αυξάνεται. Η
Ήπειρος, η τέταρτη σε µέγεθος Περιφέρεια,
έχει το µικρότερο µέγεθος αγοράς αλλά και
τους υψηλότερους ρυθµούς αύξησης, ενώ
φαίνεται να εξειδικεύεται στον τριτογενή
τοµέα. Η Θεσσαλία, η δεύτερη σε µέγεθος
Περιφέρεια, παρουσιάζει υστέρηση στον
ρυθµό πληθυσµιακής αύξησης και µεγέθυνσης της αγοράς. Αξιοσηµείωτη είναι επίσης
η πολύ µεγάλη συµβολή αυτής της Περιφέρειας στο εθνικό αγροτικό προϊόν.
Η 1η Έκθεση Επιδράσεων αναδεικνύει, γενικά,
την πραγµατική δυνατότητα της Εγνατίας
Οδού να αποτελέσει συµπληρωµατικό άξονα
ανάπτυξης πέραν του «παραδοσιακού»
άξονα κατά µήκος του ΠΑΘΕ. Παράλληλα,
όµως, αποδεικνύεται πως η κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας Οδού, όπως και γενικότερα η υλοποίηση έργων αναβάθµισης των
µεταφορικών υποδοµών, θα πρέπει να συνδέεται µε συµπληρωµατικά µέτρα πολιτικών
περιφερειακής ανάπτυξης που θα ενισχύουν
την παραγωγική δοµή, τη χωροταξική οργάνωση και την προστασία του περιβάλλοντος
των περιφερειών, ιδιαίτερα των πιο αδύναµων,
οι οποίες είναι και οι πλέον εκτεθειµένες στο
έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διάδοση της παρούσας Έκθεσης ελπίζουµε να συµβάλει στο διάλογο και τη
συνεργασία µεταξύ αναπτυξιακών φορέων
για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων σε ζητήµατα µεταφορικών υποδοµών και περιφερειακής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα ως 1η Έκθεση
Επιδράσεων αναµένεται να αποτελέσει τη
βάση για την περαιτέρω διερεύνηση και
τεκµηρίωση του αναπτυξιακού ρόλου της
Εγνατίας Οδού, αλλά και γενικότερα, να
συνεισφέρει στην προσπάθεια για µια
συστηµατική εκτίµηση των χωρικών επιδράσεων από µεγάλα έργα µεταφορικών υποδοµών στη χώρα µας.
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1. Η Εγνατία Οδός
Η Εγνατία Οδός εκτείνεται από την Ηγουµενίτσα έως τους Κήπους στα ελληνοτουρκικά
σύνορα και έχει µήκος 680 km. Μελετάται και
κατασκευάζεται ως κλειστός αυτοκινητόδροµος διεθνών προδιαγραφών µε δυο κλάδους
κυκλοφορίας και κεντρική διαχωριστική νησίδα, συνολικού πλάτους 24,5 µ ή 22,0 µ σε ορισµένα δυσχερή τµήµατα. Κάθε κλάδος έχει
δυο λωρίδες κυκλοφορίας και µια λωρίδα
έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) (εξαιρείται η Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης η οποία
αποτελείται από τρεις λωρίδες κυκλοφορίας
και µία λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κλάδο).
Η οδός περιλαµβάνει α) πολλές και µεγάλες δίδυµες γέφυρες που καλύπτουν 40
km αυτοκινητοδρόµου (80 km µονού κλάδου), β) µεγάλο αριθµό δίδυµων σηράγγων που καλύπτουν περισσότερα από 49
km αυτοκινητοδρόµου (98 km µονού κλάδου) και γ) 50 ανισόπεδους κόµβους, 350
άνω και κάτω διαβάσεις και 720 km βοηθητικές οδούς εξυπηρέτησης.
Σε εθνικό επίπεδο, η Εγνατία Οδός
αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του συστήµατος µεταφορών της Βόρειας Ελλάδας,
βγάζοντας από την αποµόνωση την
Ήπειρο, τη ∆υτική Μακεδονία και τη
Θράκη. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Εγνατία Οδός λειτουργεί συγχρόνως ως συλλεκτήριος οδικός άξονας των µεταφορών της Βαλκανικής και της Ν.Α. Ευρώπης. Σ' αυτήν καταλήγουν οι Πανευρωπαϊκοί ∆ιάδροµοι IV (Βερολίνο - Σόφια Θεσ/νίκη), IX (Ελσίνκι µε κατάληξη την
Αλεξανδρούπολη) και X (Βιέννη - Βελιγράδι - Θεσ/νίκη).
14
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Η Εγνατία Οδός όµως δεν αποτελεί µόνον
έναν σηµαντικό άξονα µεταφορών, αλλά αναµένεται να παίξει έναν πολύ ευρύτερο αναπτυξιακό ρόλο ως άξονας διασύνδεσης της
χώρας µε τις χώρες της Βαλκανικής και της
Μαύρης Θάλασσας. Για το σκοπό αυτό άλλωστε αντιµετωπίζεται ενταγµένη στο πλαίσιο
του σχεδιασµού του ευρύτερου ολοκληρωµένου συστήµατος συνδυασµένων µεταφορών της χώρας αλλά και των διευρωπαϊκών
και πανευρωπαϊκών αξόνων. Παρακάτω παρέχονται ορισµένες βασικές πληροφορίες για
τη χρηµατοδότηση και την πρόοδο του
έργου, για τους κάθετους άξονες, καθώς και
για τις δραστηριότητες της Eταιρείας σε
σχέση µε τη λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση του άξονα. Στο τελευταίο µέρος
του κεφαλαίου γίνεται ειδική αναφορά στον
ρόλο της Εγνατίας Οδού ως άξονα ανάπτυξης και συνεργασίας.

1.1. Χρηµατοδότηση του έργου
Από τα 680 χλµ της Εγνατίας οδού είχαν
κατασκευασθεί σε παλαιότερες περιόδους
(πριν το 1994), 94χλµ του άξονα τα οποία
αποτελούν τµήµατα του υφιστάµενου εθνικού
οδικού δικτύου.
Μέχρι τέλος 2004 η εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση για τον άξονα της Εγνατίας ανερχόταν σε 4.640 Μ€ πλέον ΦΠΑ (συγχρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους) εκ των οποίων:
• 1.415 Μ€ πλέον ΦΠΑ από τα προγράµµατα της περιόδου 1994-1999.
• 3.225 Μ€ πλέον ΦΠΑ από τα προγράµµατα της περιόδου 2000-2006.

1. H EΓNATIA O∆OΣ

∆ιάγραµµα 1: Xρηµατοδότηση της Eγνατίας Oδού
Περίοδος 1994-1999
1.415 εκατ. €
(χωρίς Φ.Π.A.)

TΣ
492

Περίοδος 2000-2006
3.225 εκατ. €
(χωρίς Φ.Π.A.)

ETΠA
915

∆∆M
33

EΛΛHNIKO KPATOΣ
565
EΛΛHNIKO KPATOΣ
1785

Σύνολο: 4.640 εκατ. €
(χωρίς Φ.Π.A.)

Eλληνικό κράτος
2.350 εκατ. €

Η αµιγώς κοινοτική χρηµατοδότηση από
τα Ταµεία της Ε.Ε. ανέρχεται σε 2.290 Μ€.
Εξ αυτών τα 1.450 Μ€ προέρχονται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), τα 807 Μ€ από το Ταµείο
Συνοχής (ΤΣ), και 33 Μ€ από τον Κοινοτικό Προϋπολογισµό στον Τοµέα των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών (∆∆Μ).
Οι παραπάνω χρηµατοδοτήσεις αφορούν
στην κατασκευή 586 km νέου αυτοκινητόδροµου και δεν περιλαµβάνουν έργα σε
µήκος 59 km του άξονα, µε εκτιµώµενο
κόστος 800 εκατ. € (5 km στην Ήπειρο, 37
km στο τµήµα Παναγία-Γρεβενά και 17 km η
διέλευση του Νέστου).
Παράλληλα έχουν εξασφαλισθεί από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
δάνεια προς το Ελληνικό Κράτος συνολικού ύψους 1950 εκ € για την κάλυψη του
µεγαλύτερου µέρους της εθνικής συµµετοχής.
∆εν έχουν ενταχθεί µέχρι στιγµής σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα δύο έργα συνολικού εκτιµώµενου κόστους περίπου 360 εκ. €
(χωρίς ΦΠΑ). Η κατασκευή του β’ κλάδου
του αυτοκινητόδροµου σε µήκος 7 χλµ στην
Ήπειρο (σήραγγα Μετσόβου έως Μαλακάσι
Β’) και η κατασκευή της µεσόγειας χάραξης
στο τµήµα Στρυµόνας - Ν. Πέραµος. Η
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. ολοκληρώνει τις µελέτες και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες
ώστε και για τα έργα αυτά είτε να διεκδικήσει πρόσθετους πόρους από κονδύλια του
Γ’ ΚΠΣ είτε να προωθήσει την ένταξή τους
στο ∆’ ΚΠΣ.

E.E.
2.290 εκατ. €

1.2. Κάθετοι άξονες
Η Εγνατία Οδός τροφοδοτείται από 9
κάθετους άξονες που τη συνδέουν µε 5
λιµάνια και 6 αεροδρόµια. Τέσσερις από
τους άξονες αυτούς, αποτελούν συνέχεια
Πανευρωπαϊκών ∆ιαδρόµων.
Οι κάθετοι άξονες είναι :
• Ιωάννινα – Κακαβιά (Αλβανία – ∆ιευρωπαϊκός
Άξονας)
• Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή (Αλβανία – ∆ιευρωπαϊκός Άξονας)
• Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη (FYROM – Πανευρωπαϊκός ∆ιάδροµος X)
• Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι (FYROM – Πανευρωπαϊκός ∆ιάδροµος XI)
• Θεσσαλονίκη–Σέρρες– Προµαχών (Βουλγαρία – Πανευρωπαϊκός ∆ιάδροµος IV)
• ∆ράµα – Νευροκόπι – Εξοχή (Βουλγαρία)
• Ξάνθη – Εχίνος (Βουλγαρία)
• Κοµοτηνή – Νυµφαία (Βουλγαρία)
• Αρδάνιο – Ορµένιο (Βουλγαρία – Πανευρωπαϊκός ∆ιάδροµος IX)
Η εταιρεία Εγνατία Οδός Α.Ε έχει αναλάβει, παράλληλα µε τον κύριο άξονα,
ΠPOMAXΩN

EΞOXH

EXINOΣ

OPMENIO
NYMΦAIA

EYZΩNOI
NIKH

KPYΣTAΛΛOΠHΓH

ΞANΘH KOMOTHNH
AP∆ANIO
KABAΛA
ΘEΣΣAΛONIKH

KAKABIA

ΣIATIΣTA

KOZANH

ΠANAΓIA
IΩANNINA

BOΛOΣ
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τη διαχείριση της µελέτης και της κατασκευής τριών βασικών κάθετων αξόνων οι οποίοι
αποτελούν τµήµατα του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών. Συγκεκριµένα, πρόκειται για
τους άξονες: Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή
(σύνδεση µε Αλβανία συνολικού µήκους 82
km), Θεσ/νίκη - Σέρρες - Προµαχών (σύνδεση µε Βουλγαρία συν/κού µήκους 96 km), και
Αρδάνιο - Ορµένιο (σύνδεση µε Βουλγαρία
συνολικού µήκους 127 km). Το συνολικό
κόστος για την ολοκλήρωση των αξόνων
αυτών εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε περίπου
800 Μ€. Η εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση
ανέρχεται σε 430 Μ€.

1η ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

τίας το Φεβρουάριο του 1997, οπότε
µεταβιβάστηκε η ευθύνη των έργων από
το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και έγιναν οι έλεγχοι των
µελετών των υπό εξέλιξη έργων. Στα τέλη
του 2004 είχαν παραδοθεί σε κυκλοφορία 487 km από το σύνολο των 680 km
της Εγνατίας Οδού (94 km πριν το 1994
και 393 km το διάστηµα 1994-2004),
µέγεθος που αντιστοιχεί σε ποσοστό
72% του άξονα. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντιστοιχεί το 49% των κατασκευασµένων τµηµάτων, στην Κεντρική Μακεδονία το 28%,
ενώ τα έργα σε Ήπειρο (48,5km, 10%) και
∆υτική Μακεδονία (62km, 13%) παρουσιάζουν σοβαρές τεχνικές δυσκολίες,
προκειµένου να αντιµετωπιστούν γεωµορφολογικά προβλήµατα και περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

1.3. Πρόοδος του έργου
Η Εγνατία Οδός Α.Ε. ανέλαβε την ευθύνη
υλοποίησης του οδικού άξονα της Εγνα-

Πίνακας 1: H πρόοδος της Eγνατίας Oδού (Iανουάριος 2004)
km

Tµήµατα της Eγνατίας Oδού
κατασκευασµένα πριν από το 1994

94

Αυτοκινητόδροµος

25

Εθνική Οδός (όχι αυτοκινητόδροµος)

69

Έργα µετά το 1997

586

Ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν στην κυκλοφορία (∆εκέµβριος 2004)

393

Τµήµατα υπό κατασκευή

133

∆ηµοπρατήσεις σε εξέλιξη

54
6

Υπόλοιπα τµήµατα προς δηµοπράτηση το 2005

680

Σύνολο άξονα

Πίνακας 2: H Γεωγραφική κατανοµή των κατασκευασµένων τµηµάτων της Εγνατίας (Iανουάριος 2004)
Tµήµατα της Eγνατίας Oδού

Συνολικό
µήκος
τµηµάτων (km)

Mήκος τµηµάτων
σε κυκλοφορία
(km)

Ποσοστό επί των
κατασκευασµένων τµηµάτων
(487 km)

Ποσοστό
συνολικής
υλοποίησης
(680 km)

Ήπειρος

123

48.5

10%

39%

∆υτική Μακεδονία

110

62

13%

56%

Κεντρική Μακεδονία

191

137

28%

72%

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

256

239.5

49%

93%

Σύνολο

680

487

100%

72%
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Xάρτης 1: Πρόοδος έργου ανά τοµέα και τµήµα της Eγνατίας οδού (Iανουάριος 2005)

1. H EΓNATIA O∆OΣ
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1.4. Λειτουργία, συντήρηση και
εκµετάλλευση
Η Εγνατία Οδός Α.Ε., πέραν της διαχείρισης της κατασκευής του έργου, ανέλαβε τη λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση της οδού για 50 χρόνια. Η διαχείριση των παραπάνω αντικειµένων
γίνεται από τον Τοµέα Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης και Συντήρησης της Εταιρίας.
Με βάση τις αντίστοιχες Βρετανικές
Προδιαγραφές και τα πρότυπα λειτουργίας των αυτοκινητοδρόµων των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων, συντάχθηκαν από τον
Τοµέα ο Κανονισµός Συντήρησης και οι
Οδηγίες Λειτουργίας του αυτοκινητοδρόµου που έχουν εγκριθεί από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε. Ο Κανονισµός Συντήρησης
αποτελείται από:
i. Τις οδηγίες στοιχειώδους συντήρησης.
ii. Τις οδηγίες για τη χειµερινή συντήρηση του αυτοκινητοδρόµου.
iii. Τις οδηγίες για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού συντήρησης.
iv Τις οδηγίες για την κύρια συντήρηση
οδοστρωµάτων του αυτοκινητόδροµου.
v. Τις οδηγίες συντήρησης των Η/Μ
εγκαταστάσεων σηράγγων.
Για τη λειτουργία και εκµετάλλευση της
Εγνατίας Οδού προβλέπεται η κατασκευή σταθµών ∆ιοδίων (Σ∆), Σταθµών
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ),
και Χώρων Στάθµευσης και Αναψυχής
(ΧΣΑ) όπως και 5 Κέντρων ∆ιοίκησης
Αυτοκινητοδρόµων (Κ∆Α). Με απόφαση
του ∆Σ της Εταιρίας εγκρίθηκε η κατασκευή καταρχήν δύο σταθµών διοδίων:
ενός σταθµού στην Ήπειρο (περιοχή
Παραµυθιάς) και ενός στον Πολύµυλο
Κοζάνης. Η έναρξη λειτουργίας των
παραπάνω σταθµών θα γίνει µε Υπουργική απόφαση. Σύµφωνα µε απόφαση της
Εταιρίας, η συλλογή των διοδίων σε οριστική φάση θα γίνεται µε ηλεκτρονικό
τρόπο.
18
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Η υλοποίηση του προγράµµατος τρεχουσών δραστηριοτήτων συντήρησης, λειτουργίας & εκµετάλλευσης του αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας οδού περιλαµβάνει:
• Την επίβλεψη των τρεχουσών εργολαβιών λειτουργίας & συντήρησης.
• Την εκπόνηση µελετών και ερευνητικών προγραµµάτων όπως:
• διαχείριση κυκλοφορίας (κάµερες
CCTV, τηλέφωνα SOS, αυτόµατη
ανίχνευση συµβάντων/AID),
• συλλογή & επεξεργασία στοιχείων
οδικών ατυχηµάτων,
• παρακολούθηση µε τηλεµατική της
λειτουργίας των Ηλεκτρολογικών
και Μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων (οδοφωτισµός, φωτεινή
σηµατοδότηση, Η/Μ συστήµατα
σηράγγων, παρακολούθηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας),
• µετρήσεις χαρακτηριστικών οδοστρωµάτων
• συλλογή ανεµοµετρικών στοιχείων
• Την εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος τηλεµετρίας, το οποίο επιτρέπει
την αυτόµατη µεταφορά των δεδοµένων από τους σταθµούς µέτρησης
κυκλοφορίας σε ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων κυκλοφοριακών µετρήσεων.
• Τη σύνταξη διαδικασιών για τη συντήρηση και λειτουργία σηράγγων, την
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών
και τη διαχείριση φορτηγών µε επικίνδυνα και υπερµεγέθη φορτία.
• Tην οργάνωση της επικείµενης λειτουργίας του σταθµού διοδίων Πολυµύλου.

1.5. Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας
Η Εγνατία οδός είναι ένας από τους δύο διευρωπαϊκούς άξονες µεταφορών (ο άλλος είναι
ο ΠΑΘΕ) που διασχίζουν τη χώρα µας και
µαζί µε το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που αποτελεί τον τρίτο πόλο των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων
αποτελούν τις πύλες και συνδέσεις της χώρας
µας µε τον ευρωπαϊκό χώρο. Ο ελληνικός
χωροταξικός σχεδιασµός έχει λάβει σοβαρά
υπόψη το ρόλο και τη λειτουργία της Εγνατίας.

1. H EΓNATIA O∆OΣ

H µελέτη «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης1» της
χώρας θέτει δύο γενικούς στόχους, πρώτον,
τη «συγκρότηση µιας περιµετρικής ζώνης
λειτουργικών διασυνοριακών συνδέσεων»
και, δεύτερον, την «αναβάθµιση και ολοκλήρωση των Αξόνων Ανάπτυξης και Αναπτυξιακών Πόλων στο εσωτερικό του εθνικού
χώρου». Η Εγνατία Οδός αποτελεί συστατικό µέρος και των δύο στόχων. Συγκεκριµένα, µε βάση τον πρώτο στόχο, αποτελεί τη
βάση της βόρειας ζώνης που συνδέει την
Ελλάδα µε τις χώρες της Βαλκανικής και της
Μαύρης Θάλασσας και προβλέπεται να λειτουργήσει ως ζώνη συνεργασίας για την
προώθηση επιλεγµένων κλάδων βιοµηχανίας, δικτύων µεταφορών και ενέργειας, µεταφοράς τεχνογνωσίας, ανάδειξης της συνέχειας του φυσικού περιβάλλοντος και της
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Aποτελεί ακόµα
συστατικό στοιχείο για την προώθηση της
γεωγραφικής συνοχής στην περιοχή της ΝΑ
Ευρώπης (βλ. Εικόνα 1).

µε τα πανευρωπαϊκά δίκτυα και µέσω του
ΠΑΘΕ και του δυτικού άξονα της Ιόνιας
οδού µε την υπόλοιπη Ελλάδα. Επίσης µε
θαλάσσιους διαδρόµους µέσω Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης και Ηγουµενίτσας συνδέεται µε τα νησιά του Αιγαίου και
του Ιονίου. Άµεσα συνδεδεµένες µε την
Εγνατία είναι και οι τέσσερις (Ηγουµενίτσα –
Θεσσαλονίκη – Καβάλα –Αλεξανδρούπολη)
από τις έξι ∆ιεθνείς Πύλες της χώρας (βλ.
Εικόνα 2).

Με βάση το δεύτερο στόχο, αποτελεί τον
βόρειο αναπτυξιακό άξονα της χώρας και
συνδέεται µε κάθετους άξονες προς βορρά

«Οι περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας µε
βασικό κορµό την Εγνατία Οδό µε τις κάθετες συνδέσεις προς την Βαλκανική και

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η Εγνατία
Οδός δεν αποτελεί µόνον έναν σηµαντικό
άξονα µεταφορών, αλλά αναµένεται και σχεδιάζεται να παίξει έναν πολύ ευρύτερο αναπτυξιακό ρόλο ως άξονα διασύνδεσης της
χώρας µε τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο
αλλά και τη Μεσόγειο και τις χώρες της
Μέσης Ανατολής. Εξάλλου στη µελέτη «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης» αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι:

Eικόνα 1: Ζώνες και άξονες συνεργασίας και ανάπτυξης

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΧΩ∆Ε, Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος – ∆/νση Χωροταξίας, Γενικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Νοέµβριος 2002.

1 ΥΠΕΧΩ∆Ε (2002): Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Γενική ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος, ∆ιεύθυνση Χωροταξίας, Αθήνα: Νοέµβριος 2002.
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Eικόνα 2: Χωρική συνοχή και διεθνείς πύλες της Χώρας

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΧΩ∆Ε, Γενική
∆/νση Περιβάλλοντος –
∆/νση Χωροταξίας, Γενικό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Νοέµβριος 2002.

εστιακούς πόλους ανάπτυξης τη µητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, την
Ηγουµενίτσα, τα Ιωάννινα, τα δίπολα Κοζάνης – Πτολεµαΐδας και Κοµοτηνής – Αλεξανδρούπολης, αναδεικνύεται σε σύνθετο
πλέγµα του περιφερειακού χώρου µε ιστό
το διευρωπαϊκό (εµπορευµατικό κατά
κύριο λόγο) άξονα διεθνών ροών της Εγνατίας. Ο άξονας αυτός ενοποιεί το ανατολικό µε το δυτικό µεσογειακό τόξο προς
βορρά και το συνδέει µε τις Παραευξείνιες
χώρες και τη Μικρά Ασία /Μέση Ανατολή
και Κεντρική Ασία, τη Βαλκανική και την
Κεντρική, Ανατολική και ∆υτική Ευρώπη,
δίδοντας ταυτόχρονα διέξοδο στις χώρες
της Βαλκανικής, µέσω του λιµένα της Θεσσαλονίκης, προς τον άξονα του Αιγαίου, την
ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο και σε
προέκταση τη βορειοανατολική Αφρική και
Άπω Ανατολή».
Εποµένως, η συνολική αξιολόγηση του έργου
πρέπει να γίνεται µε βάση την παρακολούθηση και την αποτίµηση των επιδράσεων της
Εγνατίας Οδού όχι µόνο στις υποδοµές
µεταφορών και στη λειτουργία του οδικού
δικτύου, αλλά και στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή, στο περιβάλλον και στη γενικότερη οργάνωση του βορειοελλαδικού χώρου.
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2. Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας
Οδού
2.1. Σκοπός και αντικείµενο
Η Εγνατία Οδός Α.Ε., αναγνωρίζοντας τη
σηµασία του έργου και την ανάγκη να αξιοποιηθεί πλήρως η δυνατότητα συµβολής του
στη συνοχή και ανάπτυξη µιας ευρείας
περιοχής, συγκρότησε και έθεσε σε λειτουργία το "Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού",
το οποίο καταγράφει και µελετά τις αναπτυξιακές, χωροταξικές, περιβαλλοντικές και
συγκοινωνιακές συνέπειες από την κατασκευή και λειτουργία του συστήµατος της
Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων.
Το Παρατηρητήριο αποτελεί ένα καινοτόµο
επιχειρησιακό εργαλείο, το οποίο, µε τεκµηριωµένες επιστηµονικές µεθόδους και σύγχρονη υποδοµή πληροφοριακών συστηµάτων, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και παρέχει
έγκυρα και ενηµερωµένα δεδοµένα και πληροφορίες για την κατάσταση των περιοχών
που επηρεάζονται από την κατασκευή και
λειτουργία της Εγνατίας Οδού. Τα δεδοµένα
και οι πληροφορίες αποτελούν τη βάση για
την εκτίµηση των επιδράσεων του άξονα,
προκειµένου να εξεταστούν θέµατα όπως:
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• το επίπεδο ανάπτυξης, ο βαθµός συνοχής,
η ανταγωνιστικότητα και οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες,
• η ευκολία πρόσβασης στις περιφέρειες και
στα αστικά κέντρα, και ειδικότερα η πρόσβαση σε αγορές προϊόντων και υπηρεσίες,
• η οικιστική ανάπτυξη και η δικτύωση των
αστικών κέντρων και άλλων τόπων ειδικού
ενδιαφέροντος,
• τα χαρακτηριστικά του συστήµατος µεταφορών, το επίπεδο της συγκοινωνιακής
υποδοµής και η λειτουργία του οδικού
δικτύου, και
• η ποιότητα του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις σε
αυτό από τη λειτουργία του άξονα.
Μέσω του Παρατηρητηρίου, δηλαδή, καθίσταται δυνατή αρχικά η καταγραφή στοιχείων κυκλοφορίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κοινωνικο-οικονοµικών, χωροταξικών
και πολεοδοµικών µεταβολών, και στη συνέχεια η επιστηµονική ανάλυση και αξιολόγηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού
στις περιοχές που επηρεάζει η κατασκευή
και λειτουργία της.
Μια τέτοια διαδικασία είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τις πολιτικές µεταφορών και
συνοχής και τις απαιτήσεις των προγραµµάτων και χρηµατοδοτικών µέσων περιφερειακής ανάπτυξης της Ε.Ε., και έτσι αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορθολογικό προγραµµατισµό των αναπτυξιακών δράσεων στη Βόρεια Ελλάδα.

της ∆ιοίκησης της Εγνατία Οδός Α.Ε.,
αλλά και όλων των Περιφερειακών και
Εθνικών Αρχών και αναπτυξιακών φορέων
της ευρύτερης περιοχής επιρροής του
άξονα.
Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, το Παρατηρητήριο οργανώθηκε και λειτουργεί ως
µονάδα της Εγνατία Οδός Α.Ε. Οι δραστηριότητές του διαµορφώνονται µε βάση το
πενταετές Πρόγραµµα ∆ράσης 2003-2007,
οι βασικές δράσεις του οποίου είναι:
• Συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία
πληροφοριών και µετρήσεων σχετικά µε
µια ποικιλία κοινωνικο-οικονοµικών και
περιβαλλοντικών µεγεθών, καθώς και στοιχείων οδικής υποδοµής και λειτουργίας
της Οδού.
• Σύνταξη εκθέσεων, ερευνών και γνωµοδοτήσεων για την υποστήριξη αναπτυξιακών
πολιτικών και προγραµµάτων.
• Προβολή και διάχυση των αποτελεσµάτων
µε την έκδοση εκθέσεων, ενηµερωτικών
δελτίων και φυλλαδίων, διάθεση υλικού
µέσω του Ίντερνετ, καθώς και µε τη διοργάνωση ενηµερωτικών και επιστηµονικών
εκδηλώσεων για τη συµβολή της Εγνατίας
Οδού στην αναπτυξιακή διαδικασία.
• ∆ικτύωση και συνεργασία µε ερευνητικούς
φορείς και Παρατηρητήρια Χωροταξίας
και Μεταφορών καθώς και µε τις Περιφέρειες, άλλες Εθνικές και Τοπικές Αρχές, και
γενικότερα µε δηµόσιους και ιδιωτικούς
αναπτυξιακούς φορείς.

Το υλικό του Παρατηρητηρίου βρίσκεται
στη διάθεση των φορέων που χαράσσουν
πολιτική για την ανάπτυξη των περιφερειών
και του συνόλου του βορειοελλαδικού
χώρου, αφού ένα µεγάλο µέρος των δεδοµένων που διαχειρίζεται δεν αφορά αυστηρά τη λειτουργία του άξονα, για τον οποίο
έχει ευθύνη η Εγνατία Οδός Α.Ε., αλλά την
ευρύτερη περιοχή απ΄ όπου διέρχεται ο
άξονας.
Το Παρατηρητήριο αναπτύσσεται έτσι ως
ένα στρατηγικό εργαλείο παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης
πολιτικών και προγραµµάτων αναπτυξιακού σχεδιασµού, στην υπηρεσία όχι µόνο
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Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού διαθέτει οργανωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
Τεκµηρίωσης και ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων, που βασίζεται στη λειτουργία ειδικά προσαρµοσµένου Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (GIS) και περιλαµβάνει επεξεργασµένες
στατιστικές και χαρτογραφικές πληροφορίες για τους Νοµούς, τις Περιφέρειες και τους
οικισµούς της άµεσης και ευρύτερης περιοχής επιρροής της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων. Η λειτουργία και παραγωγή του Πληροφοριακού Συστήµατος του Παρατηρητηρίου βασίζεται σε µια συνεχώς ανανεούµενη υποδοµή:
∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υποστηριζόµενο από Μηχανισµό ∆ιαχείρισης Γεωγραφικών ∆εδοµένων (Spatial Database Engine – SDE) και εξοπλισµένο µε εξειδικευµένα λειτουργικά προγράµµατα (GIS, επεξεργασία µετρήσεων, στατιστικά, γραφικά και Web development,
παραγωγή εντύπων κλπ) και περιφερειακά (colour printers, plotter, scanner κλπ.).
Επίσηµα στοιχεία και επεξεργασµένα στατιστικά δεδοµένα των απογραφών και ερευνών
της ΕΣΥΕ και της Eurostat-REGIO.
Περιβαλλοντικά δεδοµένα βάσει των επίσηµων στοιχείων της Ε.Ε. (Corine Land Use,
RAMSAR, NATURA 2000 κλπ.).
Στοιχεία Κυκλοφορίας και Μεταφορών (µετρήσεις φόρτων στο οδικό δίκτυο, στοιχεία
σύνθεσης, κατάταξης και αξιολόγησης του οδικού δικτύου, στοιχεία Εθνικών Ερευνών
Προέλευσης-Προορισµού κλπ.).
Ψηφιακά αρχεία Περιφερειακών και Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραµµάτων καθώς
και στοιχεία της Ε.Ε. για τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα (TENs-T), τους Πανευρωπαϊκούς ∆ιαδρόµους (TINA), και πολιτικές-προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης.
Χαρτογραφικά υπόβαθρα:
• Ψηφιακό µοντέλο εδάφους (DEM, 3D),
• Αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες SPOT και ορθοφωτοχάρτες,
• ∆ιοικητικά και γεωγραφικά όρια (NUTS 1-3, ΓΠΣ, ΟΤΑ-∆∆, προστατευόµενες περιοχές, χρήσεις γης CORINE κλπ.),
• Ψηφιακά δεδοµένα WDC-ESRI,
• Ενηµερωµένο Οδικό και Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο,
• Ενηµερωµένο ∆ίκτυο Οικισµών,
• Ενηµερωµένο Υδρογραφικό ∆ίκτυο και Ακτογραµµή,
• ∆ίκτυο χωροσταθµικών καµπυλών.
Εξοπλισµό συγκοινωνιακών και περιβαλλοντικών µετρήσεων υποστηριζόµενο από
σύστηµα γεωγραφικού εντοπισµού θέσης (GPS).
Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και βάση συγκέντρωσης υποστηρικτικού υλικού και µετα-δεδοµένων.
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2.2. Το σύστηµα δεικτών
Η παρακολούθηση και αποτίµηση των
χωρικών επιδράσεων από τη λειτουργία του
άξονα βασίζεται σε ένα σύστηµα δεικτών,
το οποίο λαµβάνει υπόψη την τρέχουσα
Ευρωπαϊκή πρακτική για την παρακολούθηση ανάλογων φαινοµένων. Το σύστηµα δεικτών αποτελείται από ένα σύνολο 50 δεικτών, οι οποίοι µε συγκεκριµένα και µετρήσιµα µεγέθη δίνουν ένα µέτρο της κατάστασης των αναπτυξιακών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών χαρακτηριστικών των περιοχών που επηρεάζονται
από την Εγνατία Οδό και τους κάθετους
άξονες. Για επιχειρησιακούς λόγους και σε
αντιστοιχία µε τις κατηγορίες των επιδράσεων ενός οδικού άξονα, οι δείκτες ταξινοµούνται σε τρεις µεγάλες οµάδες: κοινωνικο-οικονοµικοί, περιβαλλοντικοί και δείκτες
λειτουργίας οδικού δικτύου.
Kωδικός

Οι δείκτες κάθε κατηγορίας ταξινοµούνται
περαιτέρω ανάλογα µε τη σηµασία και την
προτεραιότητά τους σε τρία επίπεδα: βασικό, πλαισίου και ειδικό. Στο βασικό επίπεδο
εντάσσονται δείκτες που θεωρούνται κρίσιµοι για την εκτίµηση των επιδράσεων του
άξονα, τους οποίους το Παρατηρητήριο
παρακολουθεί και καθιστά επίκαιρους
συστηµατικά. Στο επίπεδο πλαισίου περιλαµβάνονται δείκτες που αναφέρονται σε γενικότερα φαινόµενα, τα οποία αλληλεπιδρούν
µε τα φαινόµενα που παρακολουθούνται
από τους βασικούς δείκτες και επιτρέπουν
την κατανόηση, ερµηνεία και εκτίµηση των
τάσεων που διαπιστώνονται. Στο ειδικό επίπεδο περιλαµβάνονται δείκτες που αφορούν ειδικές κατηγορίες φαινοµένων και
υπολογίζονται κατά περίπτωση, εφόσον
προκύψει ειδικό ζήτηµα λόγω ανάγκης ή
ζήτησης.

Kοινωνικό-οικονοµικοί δείκτες

ΚΟ-Β

Βασικοί

ΚΟ-Β-1

Ωφελούµενος Πληθυσµός

ΚΟ-Β-2

Μέγεθος Αγοράς (ΑΕΠ ανά Νοµό)

ΚΟ-Β-3

Έλξη Πόλεων

ΚΟ-Β-4

Επίπεδο Ευηµερίας (ΑΕΠ κατά κεφαλήν και ανά Νοµό)

ΚΟ-Β-5

Επίπεδο Ανεργίας

ΚΟ-Π

Πλαισίου

ΚΟ-Π-1

Προσπελάσιµα Μέσα Μεταφοράς

ΚΟ-Π-2

Προσπελάσιµες ΒΙΠΕ

ΚΟ-Π-3

Προσπελάσιµοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος

ΚΟ-Π-4

Μεταβολή Πληθυσµού ανά ∆ήµο, Νοµό και Περιφέρεια

ΚΟ-Π-5

Μεταβολή Πληθυσµού Αστικών Κέντρων

ΚΟ-Π-6

Ιεραρχία Αστικών Κέντρων

ΚΟ-Π-7

Πυκνότητα Πληθυσµού

ΚΟ-Ε

Ειδικοί

ΚΟ-Ε-1

Τοµεακή Σύνθεση ΑΠΑ

ΚΟ-Ε-2

Εργατικό ∆υναµικό

ΚΟ-Ε-3

Τοµεακή Σύνθεση Απασχόλησης

ΚΟ-Ε-4

Εγκατάσταση Επιχειρήσεων

ΚΟ-Ε-5

Εξωτερικό Εµπόριο
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ΠΕ-Β
ΠΕ-Β-1
ΠΕ-Β-2
ΠΕ-Β-3
ΠΕ-Π
ΠΕ-Π-1
ΠΕ-Π-2
ΠΕ-Π-3
ΠΕ-Π-4
ΠΕ-Π-5
ΠΕ-Ε
ΠΕ-Ε-1
ΠΕ-Ε-2
ΠΕ-Ε-3

Περιβαλλοντικοί δείκτες
Βασικοί
Πληθυσµός που εκτίθεται σε θόρυβο
Ποιότητα ατµόσφαιρας σηράγγων
Συνοχή-αποκοπή οικισµών
Πλαισίου
Πληθυσµός που δεν εκτίθεται πλέον σε θόρυβο
Βαθµός εφαρµογής αποκατάστασης τοπίου
Αποκοπή επικοινωνίας φυσικών οικοσυστηµάτων
Πιέσεις µεταβολής χρήσεων γης
Εγγύτητα σε προστατευόµενες περιοχές
Ειδικοί
Επιβάρυνση της ατµόσφαιρας σε ρύπους
∆ιασταυρώσεις µε επιφανειακά νερά
Ποσοστό χρήσης συνδυασµένων µεταφορών

Kωδικός
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∆είκτες λειτουργίας οδού

Ο∆-Β

Βασικοί

Ο∆-Β-1

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

Ο∆-Β-5

Χρόνος διαδροµής στα οδικά τµήµατα

Ο∆-Β-6

Αριθµός µετακινούµενων προσώπων

Ο∆-Β-7

Εµπορευµατικές µετακινήσεις

Ο∆-Β-8

Χρονοαπόσταση µεταξύ πόλεων και τερµατικών σταθµών

Ο∆-Β-9

Γενικευµένο κόστος µεταφοράς µεταξύ τµηµάτων του δικτύου

Ο∆-Β-10

∆είκτης οδικής ασφάλειας

Ο∆-Π

Πλαισίου

Ο∆-Π-1

Κυκλοφοριακή ικανότητα τµηµάτων του δικτύου

Ο∆-Π-2

Επίπεδο εξυπηρέτησης

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

Ειδικοί

Ο∆-Ε-1
Ο∆-Ε-2

Ρυθµοί γένεσης µετακινήσεων ειδικών χρήσεων γης
Μεταβολή στην επιλογή τόπου εγκατάστασης (χώρος κατοικίας) και παραγωγής
(χώρος εργασίας)

Ο∆-Ε-3

Μεταβολή στον καταµερισµό των µετακινήσεων κατά µεταφορικό µέσο
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2.3. Οι Ζώνες Επιρροής της Εγνατίας
Οδού
Κάθε δείκτης έχει συγκεκριµένα χωρικά επίπεδα εφαρµογής, που είναι οι ζώνες επιρροής της Εγνατίας Οδού. H ζώνη επιρροής
ενός µεταφορικού άξονα µε την εµβέλεια και
τη σηµασία της Εγνατίας Οδού είναι ένα
δυναµικό σύστηµα που µεταβάλλεται ως
αποτέλεσµα του είδους και του χρονικού ορίζοντα των επιδράσεων. Στην πραγµατικότητα
πρόκειται για πολλές επάλληλες ζώνες επιρροής. Συνεκτιµώντας το θεωρητικό πλαίσιο
για τις αλληλεπιδράσεις µεταφορικών υποδοµών και ανάπτυξης, το υφιστάµενο προγραµµατικό πλαίσιο του περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασµού και γενικότερα παραδείγµατα από την ισχύουσα µεθοδολογία και
πρακτική, προσδιορίστηκαν πέντε ζώνες
επιρροής. Οι πέντε ζώνες επιρροής καλύπτουν τη ζώνη του ίδιου του άξονα σε ένα
βάθος 500-1.000 µέτρων, τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο των Νοµών και Περιφερειών
απ’ όπου διέρχονται τόσο ο άξονας της
Εγνατίας όσο και οι κάθετοι άξονες, καθώς
και την ευρύτερη περιοχή του Ελλαδικού και

Βαλκανικού χώρου, που επηρεάζεται λόγω
των αλλαγών που επιφέρουν ο άξονας και οι
κάθετοί του στην οργάνωση του συνολικού
συστήµατος µεταφορών.
Από την άποψη των βασικών µακροσκοπικών
επιδράσεων της Εγνατίας Οδού και λαµβάνοντας υπόψη ότι ο αναπτυξιακός και χωροταξικός σχεδιασµός έχει ως προγραµµατική
βάση την Περιφέρεια, η βασικότερη ζώνη
στην οποία επικεντρώνεται η µελέτη της
εξέλιξης των µεγεθών που παρακολουθεί
το Παρατηρητήριο είναι η Ζώνη ΙV, δηλαδή
η Ζώνη των πέντε Περιφερειών απ΄ όπου
διέρχονται η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι
άξονες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία,
Ήπειρος και Θεσσαλία. Εντός της Ζώνης
ΙV, εντάσσονται οι Ζώνες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ: ζώνη
1.000 µέτρων από τον άξονα, Νοµοί διέλευσης του άξονα και Νοµοί διέλευσης των
κάθετων αξόνων αντιστοίχως. Πολλοί δείκτες εστιάζονται στη Ζώνη Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αναλόγως µε το αντικείµενο παρακολούθησης
και τη γεωγραφική του εµβέλεια.

ΖΩΝΗ Ι

Ζώνη Άξονα

500-1.000 µέτρα εκατέρωθεν του άξονα

ΖΩΝΗ ΙΙ

∆ιάδροµος διέλευσης άξονα

Νοµοί από όπου διέρχεται ο άξονας
(11 νοµοί)

ΖΩΝΗ ΙΙΙ

∆ιάδροµος διέλευσης κάθετων
αξόνων

Νοµοί από όπου διέρχονται οι κάθετοι άξονες (13 νοµοί)

ΖΩΝΗ IV

Ζώνη περιφερειών

Σύνολο Ζωνών ΙΙ και ΙΙΙ (5 περιφέρειες)

ΖΩΝΗ V

Ευρεία ζώνη επιδράσεων συστήµατος Εγνατίας Οδού

Ευρύτερη περιοχή Ελλαδικού και Βαλκανικού χώρου

ΖΩΝΗ V-A

Ζώνη επιδράσεων στον Ελλαδικό
χώρο

Στερεά και ∆υτική Ελλάδα, Αττική,
Βόρειο Αιγαίο και Ιόνια νησιά

ΖΩΝΗ V-B

Ζώνη επιδράσεων στο διασυνοριακό χώρο

Έως τις πρωτεύουσες των χωρών του
διασυνοριακού χώρου της Ν.Α. Ευρώπης

ΖΩΝΗ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ζώνη επιδράσεων στον Ευρωπαϊκό
χώρο

Λειτουργία του συστήµατος της Εγνατίας
Οδού ως τµήµα των ∆ιευρωπαϊκών
∆ικτύων (ΤΕΝs-T) και Πανευρωπαϊκών
∆ιαδρόµων (ΤΙΝΑ)
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Xάρτης 2: Ζώνες Επιρροής της Εγνατίας Οδού
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3. Iη ΈKΘEΣH EΠI∆PAΣEΩN:TO ΠΛAIΣIO ANAΛYΣHΣ

3. 1η Έκθεση Επιδράσεων: το πλαίσιο ανάλυσης
Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού
συντάσσει Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσµάτων
για την εξέλιξη των βασικών µεγεθών που
παρακολουθούνται µέσω του συστήµατος
δεικτών. Σε περιοδική βάση συντάσσονται οι
Εκθέσεις Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού, µε
τις οποίες παρουσιάζεται µια περίληψη της
κατάστασης και της εξέλιξης των ζωνών επιρροής, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στη
Ζώνη IV. Οι Εκθέσεις Επιδράσεων έχουν
στόχο να αναδείξουν τα βασικά ζητήµατα
που σχετίζονται µε την ουσιαστική αξιοποίηση της λειτουργίας της Εγνατίας Οδού, ώστε
να υποστηριχθούν οι διαδικασίες για τη λήψη
των κατάλληλων µέτρων πολιτικής από τους
αρµόδιους φορείς και ιδιαίτερα από τις Περιφέρειες που έχουν την ευθύνη υλοποίησης
του περιφερειακού και χωροταξικού προγραµµατισµού.
Η Εγνατία Οδός άρχισε να τίθεται τµηµατικά
σε λειτουργία από το τέλος της δεκαετίας του
1990. Εποµένως, η παρούσα 1η Έκθεση Επιδράσεων ουσιαστικά αποτελεί την εκτίµηση
µιας αρχικής κατάστασης της Ζώνης IV,
καθώς και ορισµένων αλλαγών που παρατηρούνται µετά την πρώτη φάση λειτουργίας
της Εγνατίας Οδού. Τα µεγέθη που αναφέρονται στη δεκαετία του 1990 θεωρείται ότι αποτυπώνουν την κατάσταση όπως είχε διαµορφωθεί πριν από την κατασκευή της Εγνατίας
Οδού και αποτελούν βάση αναφοράς για την
αποτίµηση της συµβολής της στο µέλλον.
Το πλαίσιο ανάλυσης των επιδράσεων της
Εγνατίας Οδού στηρίζεται στη βασική υπόθεση που προσδιορίζει τη σχέση µεταφορικής υποδοµής και περιφερειακής ανάπτυξης:
ότι, δηλαδή, ένα καλύτερο και σύγχρονο
σύστηµα µεταφορών συµβάλλει στη µείωση
του κόστους µεταφοράς και προσφέρει
µεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής για την
εγκατάσταση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Η βελτίωση αυτή καθιστά το παρα-

γωγικό σύστηµα µιας περιφέρειας περισσότερο ανταγωνιστικό και οδηγεί στην αναβάθµιση της σχετικής θέσης της περιφερειακής
οικονοµίας.
Σχηµατικά οι επιδράσεις ενός νέου έργου
µεταφορικής υποδοµής µπορούν ως αλληλουχία βηµάτων να περιγραφούν ως εξής: το
νέο έργο µειώνει το κόστος µεταφοράς, µε
αποτέλεσµα τη βελτίωση (αλλά και τη µεταβολή της σχετικής θέσης) της προσπελασιµότητας των ζωνών επιρροής του. Η βελτίωση
αυτή επιδρά στη ζήτηση για µετακινήσεις και
οδηγεί σε αύξηση (αλλά και µεταβολή της
σχετικής θέσης) τόσο της παραγωγικότητας
(των επιχειρήσεων) όσο και της ζήτησης (των
νοικοκυριών), µε συνέπεια τη µεταβολή της
συγκέντρωσης πληθυσµού και δραστηριοτήτων. Αυτές οι αλλαγές µε τη σειρά τους οδηγούν σε µεταβολή της ζήτησης για µετακινήσεις, προκαλώντας πιέσεις για την κατασκευή
νέας µεταφορικής υποδοµής και γενικότερα
αλλαγές στο σύστηµα µεταφορών. Στο σύνολό τους οι παραπάνω αλλαγές έχουν επιδράσεις στο περιβάλλον (φυσικό και δοµηµένο)
και τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους.
Η παρούσα 1η Έκθεση Επιδράσεων της
Εγνατίας Οδού βασίζεται στη µελέτη των
αποτελεσµάτων 30 δεικτών µέσα από τα
οποία διερευνώνται ζητήµατα όπως, η κινητικότητα του ανθρώπινου δυναµικού, η προσπελασιµότητα των περιφερειών και των
κέντρων τους, η µείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, η σύγκλιση του βορειοελλαδικού χώρου µε τα µέσα επίπεδα της Ε.Ε., η
δοµή του οικιστικού συστήµατος και οι τυχόν
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Βασική εισροή για τη διαµόρφωση του πλαισίου ανάλυσης και τη συνθετική εκτίµηση
των αποτελεσµάτων των δεικτών αποτέλεσαν τα γενικότερα κείµενα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την πολιτική οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής2, την πολιτική µεταφορών
και τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα3, καθώς και το
χωροταξικό σχεδιασµό σε ευρωπαϊκό επίπε-

2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2004): Τρίτη Έκθεση για την Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή, Λουξεµβούργο:
Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2002):Λευκή Βίβλος - Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών µε ορίζοντα το 2010: η ώρα
των επιλογών, Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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δο4. Οι στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής
µεταφορών περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα
στρατηγικών ζητηµάτων ανάµεσα στα οποία
κεντρική θέση κατέχουν τα ∆ιευρωπαϊκά
∆ίκτυα και η ολοκλήρωσή τους, ενώ είναι
ρητή πλέον η σύνδεση της πολιτικής µεταφορών µε τη βιώσιµη ανάπτυξη (αλλαγή
στην υφιστάµενη κατανοµή κατά µεταφορικό
µέσο, εξάλειψη φαινοµένων κυκλοφοριακής
συµφόρησης σε κορεσµένα δίκτυα, ανθρωποκεντρική θεώρηση των µέτρων πολιτικής
µεταφορών, διαχείριση της παγκοσµιοποίησης των µεταφορών). Το Σχέδιο Ανάπτυξης
του Κοινοτικού Χώρου, παράλληλα, θέτει ως
στόχους: (α) την ισότητα πρόσβασης στις
υποδοµές, την καινοτοµία και τη γνώση, (β)
την ισορροπία του συστήµατος οικισµών και
την οργάνωση του αγροτικού χώρου και (γ)
τη διατήρηση και προστασία του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Γενικά, η πολιτική ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋποθέτει ότι η πολιτική
των µεταφορών συµβαδίζει µε τις πολιτικές
για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή,
την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα, µέρος των
οποίων αποτελεί η Εγνατία Οδός, αναµένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην
επίτευξη των στόχων της ισορροπηµένης
και αρµονικής ανάπτυξης της ευρωπαϊκής
επικράτειας. Σύµφωνα µε την 3η Έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή
και Ανταγωνιστικότητα, µία από τις βασικές
προτεραιότητες για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα στον
ευρωπαϊκό χώρο είναι η βελτίωση των συνδέσεων, ιδίως µε την περαιτέρω ολοκλήρωση και την αναβάθµιση των µεταφορικών,
των τηλεπικοινωνιακών και των ενεργειακών
δικτύων. Σύµφωνα µε την ίδια Έκθεση, ένα
αποδοτικό σύστηµα µεταφορών αποτελεί
αναγκαία συνθήκη για την περιφερειακή
οικονοµική ανάπτυξη, αν και οι βελτιώσεις
στις µεταφορές από µόνες τους δεν είναι
ικανές να διασφαλίσουν την ανάπτυξη.
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Η µελέτη των επιδράσεων των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων αποτελεί µία από τις προτεραιότητες της Ε.Ε., έτσι ώστε να εκτιµηθεί κατά
πόσον ένα τέτοιο φιλόδοξο πρόγραµµα
συµβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. και στη µείωση των ανισοτήτων στον ευρωπαϊκό χώρο. Η εκτίµηση των
κοινωνικο-οικονοµικών επιδράσεων των
οδικών δικτύων, καθώς και των επιπτώσεών
τους στο περιβάλλον, έχει αποκτήσει µεγάλη πολιτική σηµασία τόσο για το σύνολο
της Ε.Ε. όσο και για τα κράτη-µέλη. Κρίσιµη
θεωρείται η ανάπτυξη µιας κοινής πλατφόρµας τεχνικού και πληροφοριακού υποβάθρου µέσω της δηµιουργίας συµβατών
βάσεων δεδοµένων, χαρτογραφικών πληροφοριών και συστηµατοποιηµένων δεικτών5.
Όλες οι παραπάνω Ευρωπαϊκές πολιτικές
αποτελούν το βασικό πλαίσιο για την ανάλυση, την ταξινόµηση και τη µελέτη των
αποτελεσµάτων των δεικτών που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο. Λαµβάνοντας
ειδικότερα υπόψη τους κεντρικούς στόχους των Ευρωπαϊκών πολιτικών επιλέγονται τέσσερις κρίσιµες παράµετροι µε
βάση τις οποίες γίνεται η ταξινόµηση και
η µελέτη των επιδράσεων του άξονα:
•
•
•
•

Κινητικότητα και προσπελασιµότητα
Οικονοµική και κοινωνική συνοχή
Ισορροπία και δικτύωση οικισµών
Ποιότητα περιβάλλοντος

Πριν από την αναλυτική παρουσίαση των
αποτελεσµάτων και την εκτίµηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ανά παράµετρο στόχο πολιτικής, στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο γίνεται µια συνοπτική αναφορά στα γενικά χαρακτηριστικά των Περιφερειών διέλευσης του συστήµατος της Εγνατίας Οδού και
των κάθετων αξόνων, δηλαδή της Ζώνης
Επιρροής IV, και επισηµαίνεται η διασύνδεση
του έργου, και ειδικότερα του Παρατηρητηρίου, µε τον αναπτυξιακό και χωροταξικό προγραµµατισµό της Βόρειας Ελλάδας.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999): Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου, Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
5 Προγράµµατα και πρωτοβουλίες: ASSEMBLING (http://www.mcrit.com/assembling/), SASI (http://srf.
tuwien.ac.at/projekte/sasi/sasi.htm), ESPON (http://www.espon.lu), CODE-TEN (http://www.iccr-international.
org/code-ten/),TEN-STAC (http://www.nea.nl/ten-stac/), ETIS (http://www.etis-eu.org/).
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4. Οι Περιφέρειες διέλευσης της
Εγνατίας οδού: γενικά χαρακτηριστικά
Η εκτίµηση της σηµερινής κατάστασης για
την ανάπτυξη της ζώνης διέλευσης της
Εγνατίας οδού περιλαµβάνει το σύνολο των
Περιφερειών της Ζώνης IV, δηλαδή τις
Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής
Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας. Πρόκειται για µια περιοχή µε συνολική έκταση
66 km2, που καλύπτει το 50% της συνολικής
έκτασης της Χώρας. Η µεγαλύτερη σε έκταση Περιφέρεια είναι η Κεντρική Μακεδονία,
η οποία καταλαµβάνει λίγο λιγότερο από το
1/3 της συνολικής έκτασης της Ζώνης IV, και
η µικρότερη η Ήπειρος µε 14% της συνολικής έκτασης. Η Ζώνη ΙΙ, δηλαδή η Ζώνη των
Νοµών διέλευσης του άξονα της Εγνατίας
Οδού καλύπτει 32 km2, 24,5% της έκτασης
της Χώρας και 49% της Ζώνης ΙV.
Σύµφωνα µε την Απογραφή της ΕΣΥΕ 2001,
η Ζώνη IV έχει πραγµατικό πληθυσµό
3.892.249 κατοίκους, περισσότερο από το
1/3 του πληθυσµού της Χώρας (35,5%). Ο
πληθυσµός αυτός επιµερίζεται σε 2.319.052
κατοίκους της Ζώνης ΙΙ (ζώνη Νοµών διέλευσης του άξονα) και 1.573.197 κατοίκους
της Ζώνης ΙΙΙ (ζώνη Νοµών διέλευσης των
κάθετων αξόνων). Η Κεντρική Μακεδονία,
η µεγαλύτερη σε πληθυσµό Περιφέρεια,
αντιπροσωπεύει το 48% του πληθυσµού
της Ζώνης IV και η ∆υτική Μακεδονία, η
µικρότερη Περιφέρεια, µόλις το 8%. Ο
νοµός Θεσσαλονίκης είναι, βεβαίως, ο
πολυπληθέστερος Νοµός, καθώς συγκε-

ντρώνει το 27% του πληθυσµού της Ζώνης
IV. Συνολικά 52,4% του πληθυσµού της
Ζώνης IV κατοικεί στα αστικά κέντρα,
µέγεθος που αντιπροσωπεύει το 18,6% του
συνολικού πληθυσµού της Χώρας. Η
µητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης µε
πληθυσµό περίπου 1 εκ. κατοίκους αντιπροσωπεύει το 1/4 του συνολικού πληθυσµού της Ζώνης IV.
Συνολικά, η Ζώνη IV που περιλαµβάνει τις 5
Περιφέρειες αντιπροσωπεύει:
• 50% της συνολικής έκτασης της χώρας
• 35,5% του πληθυσµού της χώρας,
• 33% του συνολικού Ακαθάριστου Eγχώριου 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% του µέσου
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ25 (σε Μονάδες
Αγοραστικής ∆ύναµης).
Για όλες τις Περιφέρειες της Ζώνης ΙV
έχουν θεσµοθετηθεί τα «Περιφερειακά
Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» µε βάση το νόµο
2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασµός και
Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
Με τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού
Σχεδιασµού, καταρχήν, καταγράφονται και

∆ιάγραµµα 2: Πληθυσµός των Ζωνών επιρροής της Εγνατίας Οδού σε σύγκριση µε το
σύνολο Χώρας, 2001
Zώνη III
Zώνη II
Zώνη IV
Σύνολο χώρας
0

2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
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Πίνακας 3: Πληθυσµός και µεταβολή πληθυσµού των Περιφερειών της Ζώνης IV
Περιφέρεια

Πληθυσµός 1991

Πληθυσµός 2001

Mεταβολή %

570.496

611.067

7,1 %

1.708.977

1.871.952

9,5 %

∆υτική Μακεδονία

293.015

301.522

2,9 %

Θεσσαλία

734.846

753.888

2,6 %

Ήπειρος

339.728

353.820

4,1 %

3.647.062

3.892.249

6,7 %

10.259.900

10.964.020

6,9 %

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Κεντρική Μακεδονία

ΖΩΝΗ IV
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
Πηγη δεδοµένων: EΣYE, 2001

αξιολογούνται η θέση κάθε Περιφέρειας
στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο, ο ρόλος
της σε εθνικό επίπεδο και σε σύγκριση µε
άλλες περιφέρειες, οι λειτουργίες διαπεριφερειακού χαρακτήρα που έχει ή µπορεί να
αναπτύξει, οι παράγοντες που επηρεάζουν
τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και διάρθρωση του χώρου και οι χωρικές επιπτώσεις των
ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών
πολιτικών και προγραµµάτων στο επίπεδο
της Περιφέρειας. Ακολούθως, µε προοπτική
δεκαπέντε ετών, προσδιορίζονται οι βασικές
προτεραιότητες και οι στρατηγικές επιλογές
για την ολοκληρωµένη και αειφόρο ανάπτυξη της Περιφέρειας, οι οποίες θα προωθούν
την ισότιµη ένταξή της στον ευρύτερο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.
Όλα τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού τονίζουν το ρόλο της
Εγνατίας Οδού για την ανάπτυξη των
Περιφερειών απ΄ όπου διέρχεται και τον
κοµβικό χαρακτήρα της στο συνολικό
σύστηµα µεταφορών, καθώς θεωρούν ότι
συµβάλλει καθοριστικά στη χωροταξική
ένταξη της κάθε Περιφέρειας στο διαπεριφερειακό και διεθνές επίπεδο. Στο ενδοπεριφερειακό επίπεδο το σύστηµα της Εγνατίας Οδού µε τους κάθετους άξονες εκτιµάται ότι θα λειτουργήσει ως στοιχείο
συνοχής του οικιστικού δικτύου µε σηµαντική επίδραση στις χρονοαποστάσεις και στο
σύστηµα των µετακινήσεων, καθώς και στις
σχέσεις τόπου κατοικίας – εργασίας για τα
αστικά κέντρα, κυρίως αυτά που βρίσκονται
επί των αξόνων. Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα
µε τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού
Σχεδιασµού, η Εγνατία Οδός από µόνη της
δεν εγγυάται την άρση της περιφερειακότη30

τας, αλλά απαιτούνται παράλληλα ολοκληρωµένες αναπτυξιακές πολιτικές.
Στα εγκεκριµένα Περιφερειακά Πλαίσια
Χωροταξικού Σχεδιασµού των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας περιλαµβάνεται ειδική αναφορά στο
Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού και
τονίζεται πως:
«είναι προφανής η αναγκαιότητα συνεργασίας του Παρατηρητήριου µε τον τρέχοντα
χωροταξικό σχεδιασµό σε επίπεδο Περιφέρειας, ιδιαίτερα για θέµατα που αφορούν
στον ενδοπεριφερειακό χώρο και τις επιπτώσεις στη χωρική οργάνωση αλλά και
στον άµεσο συνοριακό χώρο» (Αρ. ΦΕΚ:
1471Β΄/9-10-2003, 218 Β΄/6-2-2004 και
1472Β΄/9-10-2003).
Η Εγνατία Οδός αποτελεί, επίσης, συστατικό
στοιχείο του αναπτυξιακού προγραµµατισµού µε την έννοια ότι, αφενός, αποτελεί το
βασικό αναπτυξιακό άξονα των Περιφερειών
της Ζώνης ΙV και, αφετέρου, απορροφά ένα
σηµαντικό µέρος της χρηµατοδότησης του
Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ)
2000-2006 για όλες τις δράσεις και τα έργα
που πραγµατοποιούνται στη Ζώνη IV. Πιο
συγκεκριµένα, η Εγνατία Οδός καλύπτει το
16,5% της χρηµατοδότησης όλων των έργων
του Γ’ ΚΠΣ (τοµεακά ΕΠ και ΠΕΠ), που γίνονται στις 5 Περιφέρειες της Ζώνης IV. To
µέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο 50% της χρηµατοδότησης των ΠΕΠ των 5 Περιφερειών.
Χαρακτηριστικό είναι πως τα έργα του
συστήµατος της Εγνατίας Οδού και των
κάθετων αξόνων καλύπτουν το 67% της χρη-
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µατοδότησης των έργων οδικών µεταφορών
στις 5 Περιφέρειες, έχοντας την υψηλότερη
συµµετοχή στην Περιφέρεια Ηπείρου
(87,2%) και µηδενική συµµετοχή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας6.

5. Κινητικότητα – Προσπελασιµότητα
Η βασική επίδραση της παροχής συγκοινωνιακής υποδοµής είναι η αύξηση των δυνατοτήτων µετακίνησης και πρόσβασης από και
προς τις διάφορες περιοχές ή τις δραστηριότητες εντός ή εκτός µιας περιοχής. Αυτή
η επίδραση εισάγει δύο βασικές έννοιες: την
έννοια της προσπελασιµότητας και την
έννοια της κινητικότητας. Η πρώτη εκφράζει
την ευκολία µε την οποία προσεγγίζονται οι
διάφορες δραστηριότητες, ενώ η δεύτερη τις
επιθυµίες για µετακίνηση, δηλαδή τη ζήτηση
για µετακινήσεις προσώπων και αγαθών. Η
προσπελασιµότητα συνδέεται σε µεγάλο
βαθµό µε την κινητικότητα, γιατί σχετίζεται µε
τη δυνατότητα προσέγγισης στον επιθυµητό
προορισµό, ενώ είναι προφανές πως η βελτίωση της προσπελασιµότητας ευνοεί την
κινητικότητα.
Η βελτίωση της προσπελασιµότητας των διαφόρων περιοχών µε στόχο την ισότιµη πρόσβαση στις παραγόµενες νέες υποδοµές
αποτελεί βασική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής
πολιτικής µεταφορών, καθώς και του Σχεδίου
Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου, αλλά και
γενικότερα της πολιτικής οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Ο στόχος της ισότιµης
πρόσβασης εκφράζεται µε δείκτες που αναφέρονται στην παροχή του συστήµατος µεταφορών, το κόστος µεταφοράς στα διάφορα
τµήµατα του άξονα και την επίδραση του
άξονα στην προσπελασιµότητα βασικών κοµβικών σηµείων (πόλεις και τερµατικοί σταθµοί
των άλλων µέσων µεταφοράς), σε ειδικές
χρήσεις γης (ΒΙΠΕ, τόποι τουριστικού ενδιαφέροντος), καθώς και στα βασικά αναπτυξιακά µεγέθη (πληθυσµός, περιφερειακό προϊόν
και περιφερειακό εργατικό δυναµικό) που
γίνονται δυνητικά προσπελάσιµα µε τη λειτουργία του άξονα.

5.1. Κινητικότητα
i. Κυκλοφοριακός φόρτος
Ο βασικός δείκτης για την απεικόνιση της κινητικότητας είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος ανά
οδικό τµήµα της Εγνατίας Οδού, ενώ κρίσιµα
είναι και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν µε
τη βοήθεια άλλων δεικτών, όπως για παράδειγµα, η σύνθεση της κυκλοφορίας και ο αριθµός
µετακινούµενων προσώπων.
Από µετρήσεις φόρτου που έγιναν το 2004, µε
τις οποίες εκτιµάται ο µέσος ηµερήσιος αριθµός οχηµάτων που κινήθηκαν µεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων κόµβων στην Εγνατία,
προκύπτει ότι οι υψηλότεροι κυκλοφοριακοί
φόρτοι καταγράφονται µεταξύ των ανισόπεδων
κόµβων Κ4 (κόµβος ΤΙΤΑΝ) και Σερρών
(περισσότερα από 54.000 οχήµατα ηµερησίως). Ο υψηλός αυτός φόρτος είναι αναµενόµενος, καθώς το τµήµα αυτό εξυπηρετεί την
κυκλοφορία µεταξύ της Θεσσαλονίκης και
της Eπαρχίας Λαγκαδά, καθώς και δύο πολύ
σηµαντικών διαδροµών (από Θεσσαλονίκη
προς Σέρρες µέσω Εθνικής Οδού και από
Θεσσαλονίκη προς Καβάλα µέσω της Εγνατίας ή της Εθνικής Οδού).
Από τις µετρήσεις που έγιναν στα εν λειτουργία τµήµατα της Εγνατίας προκύπτει ότι σχεδόν σε όλα ο ηµερήσιος κυκλοφοριακός
φόρτος φθάνει ή ξεπερνά το 70% της αντίστοιχης πρόβλεψης για το έτος 2010 (Σιάτιστα – Κοζάνη: 78%, Βέροια – Κλειδί: 72%,
Κοµοτηνή – Αλεξανδρούπολη: 78%). Λαµβάνοντας υπόψη τις µετρήσεις που έγιναν το
έτος 2003, ο ηµερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος φαίνεται αυξηµένος σε όλα τα εν λειτουργία τµήµατα σε ποσοστά που κυµαίνονται από 5% (Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Κουλούρας)
έως και 120% (Α/Κ Σιάτιστας – Α/Κ Καλαµιάς).
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, ορισµένες
εποχιακές διαφοροποιήσεις. Το 2004, στο
τµήµα µεταξύ των κόµβων Αρδανίου και ΒΙΠΕ
Αλεξανδρούπολης ο µέσος φόρτος ανερχόταν σε 4.900 οχήµατα ηµερησίως. Μια διεξοδικότερη ανάλυση των δεδοµένων αυτού του

6 Τα

έργα που έχουν ενταχθεί σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Γ΄ ΚΠΣ 2000-06 καταγράφονται
από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.) «ΕΡΓΟΡΑΜΑ» του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών, στη διεύθυνση http://www.mnec.gr/ergorama/defaultx.asp
31

Xάρτης 3: Κυκλοφοριακός φόρτος, 2004 (µετρήσεις Ε.Ο.Α.Ε.) και 2010 (πρόβλεψη)
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
Το Τµήµα Κυκλοφορίας και Τηλεµατικής της Εγνατία Οδός Α.Ε. – ∆ιεύθυνση Λειτουργίας,
Εκµετάλλευσης και Συντήρησης, αποτελεί τη βασική πηγή των πρωτογενών δεδοµένων για
συγκοινωνιακά µεγέθη και υποστηρίζει τον υπολογισµό και την επεξεργασία των δεικτών
που σχετίζονται µε τη λειτουργία και αξιολόγηση του οδικού δικτύου. Πιο συγκεκριµένα,
το Τµήµα Κυκλοφορίας & Τηλεµατικής είναι υπεύθυνο για µια σειρά θεµάτων που αφορούν στη λειτουργία του αυτοκινητόδροµου, και µία από τις βασικές αρµοδιότητές του
είναι η παροχή κυκλοφοριακών στοιχείων, προβλέψεων και αναλύσεων, που αφορούν
τόσο την Εγνατία Οδό και τους Κάθετους Άξονες, όσο και τον ευρύτερο «διάδροµο» της
Εγνατίας Οδού.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Η Εγνατία Οδός Α.Ε. έχει ξεκινήσει ήδη από το 1997 το πρόγραµµα κυκλοφοριακών
µετρήσεων κατά µήκος του «διαδρόµου» της Εγνατίας Οδού, διεξάγοντας συστηµατικές κυκλοφοριακές µετρήσεις στα οδικά τµήµατα της Εγνατίας οδού και των Κάθετων
Αξόνων που παραδίδει σε κυκλοφορία. Το Τµήµα Κυκλοφορίας και Τηλεµατικής έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα συλλογής και επεξεργασίας των κυκλοφοριακών
µετρήσεων, το οποίο στην τελική ανάπτυξή του θα αποτελείται από 65 συνολικά σταθµούς µέτρησης της κυκλοφορίας (συµπεριλαµβανοµένων και των σταθµών διοδίων). Τα
συστήµατα που χρησιµοποιούνται στους σταθµούς µετρήσεων κυκλοφορίας είναι
συστήµατα επαγωγικών βρόχων και ραντάρ µικροκυµάτων, ενώ η συλλογή των µετρήσεων γίνεται µε ειδικό λογισµικό Τηλεµετρίας και µε τη χρήση εξοπλισµού τηλεµατικής, έτσι
ώστε να µεταφέρονται δεδοµένα από όλα τα αποµακρυσµένα σηµεία του οδικού άξονα
στα κεντρικά γραφεία της Εγνατία Οδός Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον το Τµήµα
Κυκλοφορίας & Τηλεµατικής συλλέγει, µηχανογραφεί και επεξεργάζεται τα κυκλοφοριακά στοιχεία που συλλέγονται από τις ∆ΕΣΕ των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Με τη συλλογή και ανάλυση των κυκλοφοριακών
στοιχείων επιτυγχάνεται τόσο η πλήρης γνώση των χαρακτηριστικών της διερχόµενης
κυκλοφορίας (κλάσεις οχηµάτων, ώρες αιχµής, ταχύτητες, επίπεδα εξυπηρέτησης κλπ.)
µε τον υπολογισµό των σχετικών δεικτών, όσο και η επαφή/σύνδεση του συγκοινωνιακού
µοντέλου µε την πραγµατικότητα, που είναι απαραίτητη για την παραγωγή αξιόπιστων
κυκλοφοριακών προβλέψεων.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Το 1997 η Εγνατία Οδός Α.Ε., λόγω των αυξηµένων αναγκών για την παροχή αξιόπιστων
κυκλοφοριακών προβλέψεων που θα βοηθούσαν στο σχεδιασµό του αυτοκινητόδροµου,
ανέπτυξε ένα συγκοινωνιακό µοντέλο πρόβλεψης της κυκλοφορίας κάνοντας χρήση όλων
των διαθέσιµων στοιχείων για τα συγκοινωνιακά δίκτυα και τη ζήτηση των µετακινήσεων. Το
συγκοινωνιακό µοντέλο της Εγνατία Οδός Α.Ε. χρησιµοποιείται για την παροχή πληθώρας
κυκλοφοριακών στοιχείων, προβλέψεων και αναλύσεων που αξιοποιούνται στις αποφάσεις
σχεδιασµού της οδού, των απαιτούµενων Η/Μ εγκαταστάσεων και των απαιτούµενων
εφαρµογών τηλεµατικής, του συστήµατος διοδίων, των Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, καθώς επίσης και στις οικονοµοτεχνικές µελέτες σκοπιµότητας, στον υπολογισµό
των περιβαλλοντικών παραµέτρων, στον προγραµµατισµό της συντήρησης των οδoστρωµάτων κ.α.
33
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τµήµατος, ως προς την κατανοµή του κυκλοφοριακού φόρτου ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας, δείχνει µια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου (Ιούνιος – Σεπτέµβριος). Συγκεκριµένα,
ενώ ο κυκλοφοριακός φόρτος παρουσιάζει
µια ισοκατανοµή ανά κατεύθυνση κατά τη
διάρκεια των περισσότερων µηνών µε µια διακύµανση της τάξης ±2%, κατά τη διάρκεια της
καλοκαιρινής περιόδου οι φόρτοι είναι αρκετά διαφορετικοί ανά κατεύθυνση: τον Ιούνιο
και τον Ιούλιο οι µετακινήσεις προς τα ανατολικά είναι αντιστοίχως 9% και 40% υψηλότερες σε σύγκριση µε τις µετακινήσεις προς τα
δυτικά, ενώ τον Αύγουστο και το Σεπτέµβριο
οι µετακινήσεις προς τα ανατολικά είναι αντιστοίχως 17% και 14% χαµηλότερες σε σύγκριση µε τις µετακινήσεις προς τα δυτικά. Μια
πιθανή εξήγηση είναι ότι αυτή η διαφοροποίηση στις µετακινήσεις ανά κατεύθυνση οφείλεται στο µεγάλο αριθµό Τούρκων µεταναστών που εργάζονται στην Ευρώπη και επιστρέφουν στην Τουρκία για τις καλοκαιρινές
διακοπές τους.
ii. Σύνθεση κυκλοφορίας
Οι µετρητές που είναι εγκατεστηµένοι κατά
µήκος της Εγνατίας Οδού και καταγράφουν
τον κυκλοφοριακό φόρτο καταγράφουν επίσης δεδοµένα για το µήκος του οχήµατος.
Αυτή η µέτρηση επιτρέπει να ταξινοµηθεί η
κυκλοφορία των οχηµάτων σε τέσσερις
µεγάλες κατηγορίες: επιβατικά αυτοκίνητα και
µικρά φορτηγά (<5,2 µ.), φορτηγά (<7 µ.), µη
αρθρωτά βαρέα (<12 µ.) και αρθρωτά και
συρόµενα βαρέα φορτηγά (>12µ.).
Σε όλο το µήκος της Εγνατίας Οδού η σύνθεση της κυκλοφορίας είναι σχετικά σταθερή.
Η πλειονότητα των οχηµάτων (από 80 έως
90% του συνόλου) είναι επιβατικά αυτοκίνητα.
Από τα υπόλοιπα 10 έως 20%, που είναι
βαρέα οχήµατα, τα µισά είναι αρθρωτά φορτηγά και τα υπόλοιπα µη αρθρωτά φορτηγά.
Οι εποχιακές διακυµάνσεις του κυκλοφοριακού
φόρτου επιδρούν εν µέρει και στη σύνθεση της
κυκλοφορίας. Τους καλοκαιρινούς µήνες, η µέση
ηµερήσια κυκλοφορία οχηµάτων είναι κατά
κανόνα υψηλότερη σε σχέση µε άλλες χρονικές
περιόδους. Τα επιβατικά αυτοκίνητα αποτελούν
την πλειονότητα αυτών των αυξηµένων µετακι34
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νήσεων, ενώ ο αριθµός των εµπορευµατικών
µετακινήσεων παραµένει σχετικά σταθερός
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
iii. Ταχύτητα διαδροµής
Η Εγνατία Οδός σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ως κλειστός αυτοκινητόδροµος διεθνών προδιαγραφών µε δύο κλάδους και
µια κεντρική διαχωριστική νησίδα. Κάθε κλάδος τυπικά αποτελείται από δύο λωρίδες
κυκλοφορίας και µια λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ), µε εξαίρεση το τµήµα Κλειδί –
Λαγκαδάς που αποτελείται από 3 λωρίδες
κυκλοφορίας και µία ΛΕΑ. Αυτή η υποδοµή
επιτρέπει στους χρήστες να επιτύχουν και
να διατηρήσουν υψηλές ταχύτητες διαδροµής.
Στα περισσότερα τµήµατα της Εγνατίας, οι
τρέχοντες φόρτοι κυκλοφορίας είναι κάτω
από τη χωρητικότητα της Οδού επιτρέποντας οι µέσες ταχύτητες να είναι σχετικά
κοντά στις ταχύτητες µελέτης (120 km ανά
ώρα). Πράγµατι, σε πολλά τµήµατα του
αυτοκινητοδρόµου στον ανατολικό τοµέα,
ένας σηµαντικός αριθµός αυτοκινήτων τακτικά κινούνται µε ταχύτητες που ξεπερνούν τα
120 km ανά ώρα.
Προς το παρόν υπάρχουν δύο τµήµατα
της Εγνατίας (παράκαµψη Καβάλας και A/K
K4 – A/K ∆ερβενίου) όπου παρατηρούνται
σχετικά χαµηλές µέσες ταχύτητες, δηλαδή
µέση ταχύτητα λιγότερη των 100 km ανά
ώρα, που οφείλονται στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της χάραξης της οδού (οριζόντιας και κατακόρυφης).
iv. Χρόνος διαδροµής
Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόµου της
Εγνατίας θα έχει ως αποτέλεσµα τη µεγάλη
εξοικονόµηση χρόνου διαδροµής κατά
µήκος της Βόρειας Ελλάδας. Ο Χάρτης 4
που παρατίθεται δείχνει την εκτιµώµενη µείωση του χρόνου διαδροµής –σε σύγκριση µε
την κατάσταση πριν από την Εγνατία– που θα
επιτευχθεί για µετακινήσεις από τη Θεσσαλονίκη προς όλες τις άλλες περιοχές µε την
ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόµου. Όπως
φαίνεται ο χρόνος διαδροµής από τη Θεσσαλονίκη προς την Ηγουµενίτσα θα µειωθεί
περισσότερο από 3 ώρες, ενώ το ταξίδι Θεσ-
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Xάρτης 4: Ισοχρονικές καµπύλες µεταβολής της χρονοαπόστασης µε κέντρο τη Θεσσαλονίκη (πλήρης λειτουργία της Εγνατίας Οδού)

σαλονίκη – Κήποι (Ελληνοτουρκικά σύνορα)
θα µειωθεί κατά 2 ώρες.

5.2. Προσπελασιµότητα και αναπτυξιακά µεγέθη
i. Ωφελούµενος Πληθυσµός
Ο ωφελούµενος πληθυσµός εκτιµήθηκε σε
συνάρτηση µε την απόσταση επί του οδικού δικτύου. Εδώ λαµβάνονται δύο αποστάσεις: Πρώτον, τα 50 km από τις έδρες των
Νοµών, απόσταση που εκφράζει µια περιοχή δυνητικής καθηµερινής µετακίνησης και
εποµένως µια χωρολειτουργική ενότητα.
∆εύτερον, τα 150 km από τα κέντρα των
Περιφερειών, απόσταση που εκφράζει µια
ευρύτερη περιοχή δυνητικά συχνών µετακινήσεων και εποµένως µε αυξηµένες πιθανότητες λειτουργικών διασυνδέσεων.
Σε σύγκριση µε το συνολικό πληθυσµό της
Ζώνης IV, αυτός που εκτιµάται ως συνολικά
ωφελούµενος από την Εγνατία Οδό είναι
ιδιαίτερα υψηλός: Ο πληθυσµός που βρίσκεται σε απόσταση 50 km από τις έδρες των
Νοµών διέλευσης του άξονα (Ζώνη ΙΙ)
ανέρχεται σε 2.588.037 κατοίκους. Ο πληθυ-

σµός αυτός είναι µεγαλύτερος κατά 268.985
κατοίκους (ή κατά 12%) σε σχέση µε τον
πληθυσµό της Ζώνης ΙΙ και αντιστοιχεί στα
2/3 του συνολικού πληθυσµού της Ζώνης ΙV
και στο 1/4 του πληθυσµού της Χώρας.
Στον ωφελούµενο πληθυσµό σε απόσταση
50 km επί του οδικού δικτύου από τις
έδρες των Νοµών της Ζώνης ΙΙ ξεχωρίζει,
βεβαίως, η Θεσσαλονίκη, η οποία έχει
πρόσβαση στο 46% του συνολικά ωφελούµενου πληθυσµού. Ωστόσο και ορισµένες
από τις υπόλοιπες πόλεις, όπως τα Ιωάννινα, η Βέροια, η Κοµοτηνή, η Καβάλα και η
Ξάνθη έχουν πρόσβαση σε σηµαντικό
ποσοστό (περισσότερο του 10%) του ωφελούµενου πληθυσµού της Ζώνης ΙΙ.
Ο πληθυσµός που βρίσκεται σε απόσταση
150 km από τις έδρες των Περιφερειών της
Ζώνης ΙV ανέρχεται σε 3.517.605 κατοίκους.
Ο πληθυσµός αυτός αντιπροσωπεύει το 90%
του συνολικού πληθυσµού της Ζώνης IV και
πλησιάζει το 1/3 του πληθυσµού της Χώρας.
Εξετάζοντας ειδικότερα τα επιµέρους κέντρα
των Περιφερειών, σε απόσταση 150 km επί
του οδικού δικτύου η Θεσσαλονίκη έχει πρό35
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Πίνακας 4: Πληθυσµός σε απόσταση 50 km από τα κέντρα των Νοµών της Ζώνης ΙΙ
Ωφελούµενος
Πληθυσµός 2001

% επί του συνολικού ωφελούµενου πληθυσµού
(µε επικαλύψεις)

Ηγουµενίτσα

55.574

2%

Ιωάννινα

163.838

6%

Γρεβενά

126.950

5%

Κοζάνη

211.820

8%

Βέροια

390.603

15 %

Θεσσαλονίκη

1.181.344

46 %

Σέρρες

209.054

8%

Καβάλα

292.175

11 %

Ξάνθη

261.213

10 %

236.590

9%

145.310

6%

Πόλη

Κοµοτηνή
Αλεξανδρούπολη
Σύνολο Ωφελούµενου για 50 km (χωρίς επικαλύψεις)

2.588.037

Σύνολο Ζώνης ΙI

2.319.052

Σύνολο Ζώνης ΙV

3.894.511

Πηγή δεδοµένων: EΣYE, 2001

Πίνακας 5: Πληθυσµός σε απόσταση 150 km από τα κέντρα των Περιφερειών της Ζώνης ΙV
Ωφελούµενος
Πληθυσµός 2001

% επί του συνολικού ωφελούµενου πληθυσµού
(µε επικαλύψεις)

581.270

17%

2.178.632

62%

2.258.526

64%

Κοµοτηνή

509.837

14%

Λάρισα

1.552.185

44%

Σύνολο Ωφελούµενου για 150 km (χωρίς επικαλύψεις)

3.517.605

Σύνολο Ζώνης ΙV

3.894.511

Πόλη
Ιωάννινα
Κοζάνη
Θεσσαλονίκη

Πηγή δεδοµένων: EΣYE, 2001

σβαση σε πληθυσµό περίπου 2,3 εκ. κατοίκους, ποσοστό 64% του συνολικά ωφελούµενου πληθυσµού της Ζώνης ΙV. Για την ίδια
απόσταση η Κοζάνη έχει πρόσβαση σε 2,2
εκ. κατοίκους, 62% του συνολικoύ ωφελούµενου πληθυσµού, δηλαδή λίγο λιγότερο από
τον πληθυσµό στον οποίο έχει πρόσβαση η
Θεσσαλονίκη για την ίδια απόσταση. Τα
36

δεδοµένα αυτά είναι ενδεικτικά του κοµβικού
ρόλου των Περιφερειών Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας σε σχέση µε τη λειτουργία
της Εγνατίας. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα
κέντρα των Περιφερειών Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εµφανίζονται
µεν χαµηλότερα λόγω της γεωγραφικής τους
θέσης (17% και 14% για τα Ιωάννινα και την
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∆ιάγραµµα 3: Ωφελούµενος Πληθυσµός, 2001
12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0
ΠΛHΘYΣMOΣ
ZΩNHΣ II

ΩΦEΛOYMENOΣ ΩΦEΛOYMENOΣ
ΠΛHΘYΣMOΣ
ΠΛHΘYΣMOΣ
σε απόσταση 50 σε απόσταση 150
km από τις Έδρες km από τις Έδρες
Nοµών
Περιφερειών

Κοµοτηνή αντιστοίχως), ωστόσο, και για τις
Περιφέρειες αυτές ο πληθυσµός στον οποίον έχουν πρόσβαση τα κέντρα τους είναι
κατά πολύ µεγαλύτερος από τον πληθυσµό
τους: η πόλη των Ιωαννίνων έχει πρόσβαση
σε πληθυσµό περίπου διπλάσιο της Περιφέρειας Ηπείρου και η Κοµοτηνή λίγο λιγότερο
από τον πληθυσµό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
ii. Μέγεθος Αγοράς
Το µέγεθος αγοράς εκτιµάται µε βάση το περιφερειακό Ακαθάριστο Eγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).
Το 2000, το ΑΕΠ που παρήχθη συνολικά στις 5
Περιφέρειες της Ζώνης ΙV ήταν 40.928,4 εκ. €,
το 1/3 του συνολικού εθνικού ΑΕΠ. Η κατανοµή
του στις 5 Περιφέρειες είναι εξαιρετικά άνιση.Η
Κεντρική Μακεδονία παρήγαγε πάνω από το
µισό ΑΕΠ της Ζώνης ΙV, ενώ σχετικά µεγάλο
µέρος του ΑΕΠ παρήγαγαν η Θεσσαλία (19%)
και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (13%). Η
∆υτική Μακεδονία και η Ήπειρος έχουν τη
µικρότερη συµµετοχή στην παραγωγή του ΑΕΠ
της Ζώνης ΙV (κάτω από 10%).
Το µεγαλύτερο µέρος του ΑΕΠ (63%) παρή-

ΠΛHΘYΣMOΣ
ZΩNHΣ IV

ΠΛHΘYΣMOΣ
ΣYNOΛOY
XΩPAΣ

χθη στους Νοµούς της Ζώνης ΙΙ. Σε νοµαρχιακό επίπεδο, βεβαίως, ο νοµός Θεσσαλονίκης συµµετέχει µε το µεγαλύτερο ποσοστό
(περισσότερο του 1/3), ενώ όλοι οι υπόλοιποι
Νοµοί εµφανίζουν πολύ µεγάλη απόκλιση σε
σύγκριση µε το Νοµό Θεσσαλονίκης, καθώς
το ποσοστό συµµετοχής τους κυµαίνεται από
µόλις 1% (Νοµοί Θεσπρωτίας και Γρεβενών)
έως 7,4% (Νοµός Λάρισας). Οι Νοµοί Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Άρτας, µαζί µε τους Νοµούς Ευρυτανίας, Φωκίδας, καθώς και ορισµένους νησιωτικούς Νοµούς, έχουν το µικρότερο µέγεθος
αγοράς σε επίπεδο Χώρας. Επισηµαίνεται ότι
οι Νοµοί που παρουσιάζουν το µεγαλύτερο
µέγεθος αγοράς σε επίπεδο Χώρας βρίσκονται κατά κανόνα στον άξονα του ΠΑΘΕ.
Την περίοδο 1996-2000, στο σύνολο της Ζώνης
IV ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής του
ΑΕΠ σε σταθερές τιµές κινήθηκε λίγο περισσότερο από το µέσο Χώρας. Μεγαλύτερη αύξηση
παρουσίασε η Περιφέρεια Ηπείρου (6,31%), ενώ
σε δύο ακόµα Περιφέρειες, ∆υτική Μακεδονία
και Θεσσαλία, το ΑΕΠ αυξήθηκε σε ποσοστό
µεγαλύτερο του µέσου Χώρας (4,9% και 4,8%
37
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Xάρτης 5: Ετήσιος ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ ανά Νοµό, 1996-2000 (σε σταθερές τιµές)
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Πίνακας 6: ΑΕΠ ανά Περιφέρεια εκ. €, 2000
Περιφέρεια
Αττική
Κεντρική Μακεδονία
Στερεά Ελλάδα
Θεσσαλία
Πελοπόννησος
∆υτική Ελλάδα
Κρήτη
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Νότιο Αιγαίο
∆υτική Μακεδονία
Ήπειρος
Ιόνιοι Νήσοι
Βόρειο Αιγαίο
Ζώνη Επιρροής IV
Σύνολο Χώρας
ΕΕ15

2000
45.943,4
21.177,8
8.737,8
7.873,6
6.669
6.523,7
6.448,9
5.308,7
3.757,6
3.516
3.052,3
2.093,4
2.071
40.928,4
123.173,3
8.571.003,2

% ως προς το
σύνολο της
χώρας
37,3%
17,2%
7,1%
6,4%
5,4%
5,3%
5,2%
4,3%
3,1%
2,9%
2,5%
1,7%
1,7%
33,2%
100,0%

Πηγή δεδοµένων: REGIO Database, EUROSTAT, 2004

αντίστοιχα). Μικρότερη αύξηση, χαµηλότερη
του µέσου Χώρας, παρουσίασε η Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (2,7%). Σε
επίπεδο Νοµών µεγάλη αύξηση παρουσίασαν
οι Νοµοί Γρεβενών και Ιωαννίνων (10,8% και 9%
αντίστοιχα) και ακολούθησαν οι Νοµοί Έβρου,
Κιλκίς, Χαλκιδικής και Φλώρινας. Μείωση του
ΑΕΠ σε σταθερές τιµές παρουσίασαν οι Νοµοί
Ηµαθίας, Πέλλας, ∆ράµας και Καβάλας.
iii. Εργατικό δυναµικό
Το εργατικό δυναµικό µελετήθηκε µε βάση τα
στοιχεία της Απογραφής Πληθυσµού για τα έτη
2001 και 1991. Το 2001, το εργατικό δυναµικό της
Ζώνης ΙV ήταν 1.573.537 άτοµα, πάνω από το 1/3
του εργατικού δυναµικού της Χώρας. Το µεγαλύτερο µέρος του εργατικού δυναµικού (61%)
συγκεντρώνεται στην πληθυσµιακά ισχυρότερη
Ζώνη ΙΙ. Η κατανοµή του εργατικού δυναµικού
στις 5 Περιφέρειες ακολουθεί, σε µεγάλο
βαθµό, την πληθυσµιακή κατανοµή: το 49% του
εργατικού δυναµικού της Ζώνης IV συγκεντρώνεται στην Κεντρική Μακεδονία και ακολουθούν
η Θεσσαλία (19%) και η Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη (16%), ενώ το µικρότερο µερίδιο
έχουν οι Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας (7%)
και Ηπείρου (9%). Βεβαίως, η µεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στο Νοµό Θεσσαλονίκης

(30% του εργατικού δυναµικού της Ζώνης ΙV)
και η µικρότερη στο Νοµό Γρεβενών (0,8% του
εργατικού δυναµικού της ζώνης IV). Στους υπόλοιπους Νοµούς το ποσοστό συγκέντρωσης
κυµαίνεται από 1,1% (Νοµός Θεσπρωτίας) ως
7,5% (Νοµός Λάρισας).
Στο σύνολο της Ζώνης IV, το ποσοστό συµµετοχής του εργατικού δυναµικού στον πληθυσµό ανέρχεται σε 40,4% και είναι λίγο χαµηλότερο από το µέσο Χώρας (42,1%). Χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής έχουν οι Περιφέρειες Ηπείρου (36,9%) και ∆υτικής Μακεδονίας (37,2%) και υψηλότερο η Κεντρική Μακεδονία (42,1%).
H εξέταση της εξέλιξης του εργατικού δυναµικού για την περίοδο 1991-2001 δείχνει ότι
το εργατικό δυναµικό της Ζώνης IV αυξήθηκε κατά 13,5%, ποσοστό χαµηλότερο του
εθνικού µέσου όρου (19%). Αύξηση του
εργατικού δυναµικού σηµειώθηκε και στις 5
Περιφέρειες µε µεγαλύτερη την αύξηση του
εργατικού δυναµικού της Κεντρικής Μακεδονίας (17%), και µικρότερη της Ηπείρου (5%).
Ενδοπεριφερειακά, η µεταβολή του εργατικού δυναµικού παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ των Νοµών. Στους περισσότε39
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Πίνακας 7: Εργατικό ∆υναµικό ανά Περιφέρεια, 1991-2001

Περιφέρεια

1991

2001

% ως προς
% ως προς το σύνολο
Εργατικό τον Πληθυτου Εργ.
σµό της
∆υναµικό
∆υν. της
Περιφέρειας Ζώνης IV

Εργατικό
∆υναµικό

% ως
προς τον
Πληθυσµό
της Περιφέρειας

% ως προς
το σύνολο
του Εργ.
∆υν. της
Ζώνης IV

(%) Μεταβολή Εργατικού ∆υναµικού 19912001

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

217.828

38,2%

15,7%

243.649

39,9%

15,5%

11,9 %

Κεντρική Μακεδονία

674.754

39,5%

48,7%

788.288

42,1%

50,1%

16,8 %

103.711

35,4%

7,5%

112.246

37,2%

7,1%

8,2 %

Θεσσαλία

265.934

36,2%

19,2%

298.860

39,6%

19,0%

12,4 %

Ήπειρος

124.235

36,6%

9,0%

130.494

36,9%

8,3%

5,0 %

Ζώνη II

825.972

38,5%

59,6%

958.276

41,3%

60,9%

16,0 %

Ζώνη III

560.490

37,3%

40,4%

615.261

39,1%

39,1%

9,8 %

Ζώνη IV

1.386.462

38,0%

100,0%

1.573.537

40,4%

100,0%

13,5 %

Σύνολο Ελλάδος

3.886.157

37,9%

0,0%

4.615.470

42,1%

0,0%

18,8 %

∆υτική Μακεδονία

Πηγή δεδοµένων: EΣYE Aπογραφές πληθυσµού 1991, 2001

ρους παρατηρείται αύξηση του εργατικού
δυναµικού. ∆υναµικότερος στον παράγοντα
αυτό εµφανίζεται ο Νοµός Θεσσαλονίκης
όπου το εργατικό δυναµικό αυξήθηκε περισσότερο από 25%. Τρεις Νοµοί παρουσίασαν
µείωση του εργατικού δυναµικού σε ποσοστό από -1,5% έως και 9%: οι Νοµοί Γρεβενών και Σερρών από τη Ζώνη ΙΙ και ο Νοµός
Άρτας από τη Ζώνη ΙΙΙ.
iv. Προσπελασιµότητα αστικών κέντρων
Με τη χρήση µοντέλου, το οποίο εφαρµόστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος µε το ακρωνύµιο SASI
(Socio-Economic and Spatial Impacts of
Trans-European Transport Networks) για µια
εκ των προτέρων εκτίµηση των χωρικών επιπτώσεων των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων, υπολογίστηκε η προσπελασιµότητα των αστικών
κέντρων της Ζώνης IV ως συνάρτηση του
αστικού πληθυσµού και της χρονοαπόστασης
µεταξύ των αστικών κέντρων πριν και µετά
την ολοκλήρωση του άξονα.
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Από την εκτίµηση αυτή προέκυψε ότι σε όλες
τις πόλεις και σε απόλυτα µεγέθη βελτιώνεται
σηµαντικά η προσπελασιµότητα µε τη λειτουργία του άξονα, σε διαφορετικό ωστόσο
βαθµό στην καθεµία. Οι πόλεις στις οποίες
βελτιώνεται περισσότερο η προσπελασιµότητα είναι αυτές που βρίσκονται προς τα
άκρα του άξονα, οι οποίες είναι οι λιγότερο
προσπελάσιµες στο καθεστώς πριν από τη
λειτουργία της Οδού και ιδιαίτερα του δυτικού
τοµέα: Ηγουµενίτσα, Ιωάννινα, Γρεβενά, Άρτα
και Πρέβεζα. Στον ανατολικό τοµέα σηµαντική
βελτίωση παρουσιάζουν η Αλεξανδρούπολη
και η Ορεστιάδα. Η προσπελασιµότητα των
πόλεων που βρίσκονται στο κέντρο του
άξονα, όπως η Θεσσαλονίκη και τα περισσότερα αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας, αυξάνεται πολύ λιγότερο σε σχέση µε τις
παραπάνω πόλεις, ενώ στις ίδιες πόλεις η σχετική προσπελασιµότητα (δηλαδή, σε σύγκριση
µε το µέσο όρο της Ζώνης IV) µειώνεται.

Xάρτης 6: Μεταβολή της προσπελασιµότητας των αστικών κέντρων της Ζώνης IV (µετά την πλήρη λειτουργία της Εγνατίας Οδού)

5. KINHTIKOTHTA - ΠPOΣΠEΛAΣIMOTHTA
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∆ιάγραµµα 4: Μεταβολή του προσπελάσιµου νοµαρχιακού ΑΕΠ της Ζώνης IV σε σχέση µε το µέσο κατά
κεφαλήν ΑΕΠ έτους 2000 (µετά την πλήρη λειτουργία της Εγνατίας Οδού)

Αυτές οι αλλαγές δείχνουν ότι η Εγνατία Οδός
συµβάλλει καθοριστικά στη σύγκλιση του επιπέδου προσπελασιµότητας των αστικών
κέντρων στη Ζώνη επιρροής της, καθώς µειώνονται σηµαντικά οι διαφορές στη µεταξύ τους
χρονοαπόσταση.

ση ή σε φαινόµενα αφαίµαξης προς όφελος
περισσότερο ανεπτυγµένων περιοχών θα
εξαρτηθεί από τη συνολική αναπτυξιακή και
χωροταξική πολιτική και όχι αποκλειστικά
από τη λειτουργία του άξονα.

Παρόµοια συµπεράσµατα εξάγονται και µε τη
διερεύνηση του προσπελάσιµου ΑΕΠ των
Νοµών. Στο ∆ιάγραµµα 4 απεικονίζεται η µεταβολή της προσπελασιµότητας των Νοµών και
το επίπεδο ανάπτυξής τους (κατά κεφαλήν
ΑΕΠ). Οι Νοµοί του δυτικού τοµέα (Ιωαννίνων,
Θεσπρωτίας, Γρεβενών κλπ.) εµφανίζονται στο
3ο τεταρτηµόριο του διαγράµµατος διασποράς, όπου ανήκουν οι φτωχότεροι Νοµοί της
Ζώνης IV (κατά κεφαλήν ΑΕΠ µικρότερο του
µέσου όρου), στους οποίους η Εγνατία Οδός
επιφέρει µεγάλη (άνω του µέσου όρου) αύξηση της προσπελασιµότητας. Το γεγονός αυτό
είναι καταρχήν θετικό, αφού αποδεικνύει πως η
Εγνατία Οδός αυξάνει την προσπελασιµότητα των αποµακρυσµένων και λιγότερο ανεπτυγµένων Νοµών της Βόρειας Ελλάδας.

5.3. Προσπελάσιµες περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος

Το κατά πόσον αυτή η θετική µεταβολή,
όµως, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των
Νοµών αυτών και στην περιφερειακή σύγκλι42

Η βέλτιστη σύνδεση της Εγνατίας µε τα
λιµάνια και τα αεροδρόµια του βορειοελλαδικού χώρου αποτέλεσε ένα από τα βασικότερα ζητούµενα κατά το σχεδιασµό της
και αποτελεί βασική συνιστώσα του αναπτυξιακού ρόλου του άξονα. Στη Ζώνη IV το
σύστηµα µεταφορών συµπληρώνεται µε τη
σύνδεση της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων µε 5 λιµάνια, 8 αεροδρόµια
καθώς και το σιδηροδροµικό δίκτυο. Ειδικότερα, στη Ζώνη IΙ υπάρχουν 5 αεροδρόµια
(Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Κοζάνης και Ιωαννίνων) και 4 λιµάνια
(Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και Ηγουµενίτσας). Επιπροσθέτως, στη
Ζώνη ΙΙΙ υπάρχουν 3 αεροδρόµια (Καστοριάς, Ακτίου και Ν. Αγχιάλου) και 1 λιµάνι
(Βόλου).

5. KINHTIKOTHTA - ΠPOΣΠEΛAΣIMOTHTA

Η Εγνατία Οδός, µέσω των Κάθετων Αξόνων, θα συνδεθεί µε το δίκτυο των Πανευρωπαϊκών ∆ιαδρόµων (ΤΙΝΑ). Συγκεκριµένα, οι Κάθετοι Άξονες Αρδάνιο – Ορµένιο
και Κοµοτηνή – Νυµφαία, καθώς και το
τµήµα Κοµοτηνή – Αλεξανδρούπολη, αποτελούν τµήµατα του ∆ιαδρόµου ΙΧ. Ο
Άξονας Θεσσαλονίκη – Προµαχώνας
είναι µέρος του ∆ιαδρόµου IV και o Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι εντάσσεται στο ∆ιάδροµο Χ. Ο τελευταίος θα συνδεθεί και
σε δεύτερο σηµείο µε την Εγνατία Οδό,
µέσω του Κάθετου Άξονα Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή7.
Η βελτίωση της προσπελασιµότητας βασικών αναπτυξιακών υποδοµών που αποτελούν πυρήνες οικονοµικής δραστηριότητας
επηρεάζει επίσης τη συνολική οικονοµική
ανάπτυξη µιας περιοχής. Στη Ζώνη ΙV
υπάρχουν 18 Βιοµηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ),

καθώς και ορισµένες άλλες περιοχές υποδοχής επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
(ΒΙΟΠΑ, προγραµµατιζόµενες ΒΕΠΕ κλπ.).
Για αρκετές από αυτές τις αναπτυξιακές
υποδοµές έχουν κατασκευαστεί ή προβλέπεται να κατασκευαστούν κόµβοι σύνδεσης
µε τον άξονα της Εγνατίας Οδού.
Άλλοι σηµαντικοί πυρήνες οικονοµικής
δραστηριότητας είναι, βεβαίως, οι τόποι
τουριστικού ενδιαφέροντος. Η Ζώνη IV
αποτελεί µια περιοχή µε µεγάλη ποικιλία
τουριστικών πόρων (αρχαιολογικοί χώροι,
παραδοσιακοί οικισµοί, παραθεριστικές
περιοχές, τοπία φυσικού κάλλους κλπ.)
αρκετοί από τους οποίους αποτελούν
πόλους έλξης µεγάλου αριθµού τουριστών.
Η καταγραφή όλων των σηµαντικών
περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος, της
δυναµικότητάς τους και της απόστασης
και χρονοαπόστασης από τον πλησιέστε-

Xάρτης 7: Εγνατία Οδός και βασικές υποδοµές

7 ΤΙΝΑ, Status

of the Pan-European Transport Corridors and Transport Areas. Developments and Activities
in 2000 and 2001,Vienna 2002
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ρο κόµβο της Εγνατίας Οδού θα αποτελέσει αντικείµενο ειδικής µελέτης που
πρόκειται να εκπονήσει το Παρατηρητήριο εντός του πενταετούς επιχειρησιακού
προγράµµατός του.

5.4. Σύνοψη
Η εξέταση της παραµέτρου «κινητικότητα και
προσπελασιµότητα» έγινε µέσω της καταγραφής µιας σειράς µεγεθών που σχετίζονται
άµεσα µε τη λειτουργία της Οδού, όπως
κυκλοφοριακοί φόρτοι, χρονοαποστάσεις,
προσπελασιµότητα αστικών κέντρων, ωφελούµενος πληθυσµός κλπ. Προφανώς, οι επιδράσεις της Εγνατίας Οδού σε αυτά τα µεγέθη είναι άµεσες. Αξιοσηµείωτη είναι η διαπίστωση πως σχεδόν σε όλα τα εν λειτουργία
τµήµατα της Εγνατίας Οδού ο ηµερήσιος
κυκλοφοριακός φόρτος φθάνει ή ξεπερνά το
80% της αντίστοιχης πρόβλεψης για το έτος
2010. Στα περισσότερα τµήµατα της Εγνατίας,
οι µέσες ταχύτητες εκτιµάται πως είναι κοντά
στις ταχύτητες µελέτης (120 km ανά ώρα),
ενώ η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόµου
της Εγνατίας θα έχει ως αποτέλεσµα τη µεγάλη εξοικονόµηση χρόνου διαδροµής κατά
µήκος της Βόρειας Ελλάδας. Ιδιαίτερης σηµασίας χρήζει η εκτίµηση ότι ο συνολικός πληθυσµός που θα επωφεληθεί άµεσα από την
ολοκληρωµένη λειτουργία του συστήµατος
της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων
αγγίζει το 1/3 του πληθυσµού της χώρας.
Σαφής είναι, επίσης, η βελτίωση της προσπελασιµότητας ιδιαίτερα των αποµακρυσµένων
περιοχών. Παράλληλα, η Εγνατία Οδός διασυνδέει και βελτιώνει την προσπελασιµότητα
άλλων µεταφορικών µέσων (5 λιµάνια, 8
αεροδρόµια, σιδηροδροµικό δίκτυο, τερµατικοί και µεθοριακοί σταθµοί) και περιοχών
ειδικού ενδιαφέροντος (18 ΒΙΠΕ, πλήθος τουριστικών και πολιτιστικών τόπων κλπ.). Αυτού
του είδους οι αλλαγές αναµένεται να έχουν
καθοριστικές επιδράσεις στη διασύνδεση
των επιµέρους περιοχών του βορειοελλαδικού χώρου και γενικότερα στο χωρικό πρότυπο ανάπτυξής του. Το κατά πόσον αυτές οι
περιοχές θα ωφεληθούν από αυτές τις βελτιώσεις και αλλαγές εξαρτάται, κατά κύριο
λόγο, από παράγοντες αλλά και πολιτικές της
οικονοµικής και χωρικής ανάπτυξης.
44
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6. Οικονοµική και κοινωνική συνοχή
Η οικονοµική και κοινωνική συνοχή αποτελούν τους κεντρικούς στόχους της πολιτικής
που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία 15ετία. Η εξασφάλιση της ελεύθερης
κινητικότητας βασικών παραγωγικών συντελεστών µέσα στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά
αποτελεί προτεραιότητα τόσο της περιφερειακής πολιτικής όσο και της πολιτικής µεταφορών. Οι επιδράσεις των οδικών αξόνων
στην περιφερειακή σύγκλιση και συνοχή
παραµένουν αµφιλεγόµενες, καθώς φαίνεται
ότι οι περισσότερες περιοχές κερδίζουν σε
απόλυτους όρους χωρίς απαραίτητα να βελτιώνεται και η σχετική τους θέση στο σύνολο
των περιοχών. Σηµαντική είναι από αυτήν την
άποψη η προσαρµογή των υπόλοιπων πολιτικών, έτσι ώστε να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά απέναντι στις ενδεχόµενες ανισορροπίες που προκαλούνται από τη λειτουργία
των οδικών αξόνων. Παράλληλα, η σύνδεση
της πολιτικής µεταφορών µε την πολιτική
καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού
και την αύξηση της απασχόλησης εκφράζεται
µε τη διευκόλυνση της κινητικότητας των
συντελεστών παραγωγής και την προώθηση
της καλύτερης αντιστοιχίας ανάµεσα στην
προσφορά και τη ζήτηση εργασίας. Βεβαίως,
η προσαρµογή αυτή δεν είναι αυτόµατη ούτε
εξαρτάται µόνο από τη δυνατότητα µετακίνησης. Απαιτείται και εδώ η συσχέτιση µε άλλες
πολιτικές και ιδιαίτερα µε τις επενδύσεις και
την πολιτική επαγγελµατικής κατάρτισης στο
αντίστοιχο περιφερειακό επίπεδο. Κρίσιµοι
δείκτες για την εκτίµηση της οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής είναι καταρχήν το κατά
κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και το
επίπεδο ανεργίας, ενώ σηµαντικές πληροφορίες δίνονται από δείκτες όπως η σύνθεση
της παραγωγής, η σύνθεση της απασχόλησης
και το εξωτερικό εµπόριο.

6.1. Επίπεδο ευηµερίας
Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Eγχώριο Προϊόν (κκΑΕΠ) αποτελεί βασική συνιστώσα του
επιπέδου ανάπτυξης και ευηµερίας µιας περιφέρειας, ενώ η σύγκριση µε το µέσο κκΑΕΠ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασική
παράµετρο της οικονοµικής και κοινωνικής

6. OIKONOMIKH KAI KOINΩNIKH ΣYNOXH

Xάρτης 8: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά Νοµό και βαθµός σύγκλισης µε το Ευρωπαϊκό µέσο, 1996-2000

45

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ

σύγκλισης. Το 2000, το κκΑΕΠ των Νοµών
της Ζώνης IV ήταν 10.647,1€, χαµηλότερο
από το κκΑΕΠ της Χώρας (11.282,7€). Σε
Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης το ΑΕΠ της
Ζώνης IV αντιστοιχούσε σε 62,3% του µέσου
κκΑΕΠ της Ε.Ε.158.
Το 2000, σε επίπεδο Περιφέρειας, το µεγαλύτερο κκΑΕΠ είχε η Κεντρική Μακεδονία και
ακολουθούσε µε µικρή διαφορά η ∆υτική
Μακεδονία, ενώ το µικρότερο κκΑΕΠ παρουσίαζε η Ήπειρος. Σε ό,τι αφορά το βαθµό
σύγκλισης µε την Ευρώπη των 15, η Κεντρική
Μακεδονία βρίσκεται στα ίδια επίπεδα µε
αυτά του συνόλου της Χώρας (67,9%), ενώ µε
µικρή διαφορά ακολουθεί η ∆υτική Μακεδονία (67%). Φτωχότερες είναι οι Περιφέρειες
Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης και Ηπείρου, στις οποίες το κκΑΕΠ
κινείται σε επίπεδα αρκετά χαµηλότερα από
τον εθνικό µέσο όρο και πολύ χαµηλότερα
από το µέσο ευρωπαϊκό όρο.
Την περίοδο 1996-00 και σε σταθερές τιµές,
το κκΑΕΠ αυξήθηκε σε όλες τις Περιφέρειες
της Ζώνης IV. Η Ήπειρος παρουσίασε το
µεγαλύτερο ετήσιο ρυθµό µεταβολής (9,4%),
ενώ το µικρότερο ρυθµό παρουσίασε η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1,6%). Από
τους Νοµούς, µεγάλη αύξηση παρουσίασαν
οι σχετικά φτωχότεροι (Γρεβενά, Ιωάννινα,
Θεσπρωτία, Φλώρινα) ενώ σε τρεις Νοµούς
(Πέλλας,∆ράµας και Καβάλας) το κκΑΕΠ σε
σταθερές τιµές µειώθηκε.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η µεταβολή του
βαθµού σύγκλισης του κκΑΕΠ των 5 Περιφερειών µε το µέσο κκΑΕΠ της Ευρώπης
των 15, κατά την περίοδο 1996-2000. H βελτίωση του επιπέδου σύγκλισης στο σύνολο
της Ζώνης IV φαίνεται ελαφρώς αυξηµένη
σε σύγκριση µε την αντίστοιχη της Χώρας
(1,8% έναντι 1,7% της Χώρας). Από τις 5
Περιφέρειες, µεγαλύτερη βελτίωση του επιπέδου σύγκλισης µε την Ευρώπη παρουσία-
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σε η Ήπειρος (10,8%), αν και παραµένει
ακόµα η Περιφέρεια µε τη µεγαλύτερη
απόκλιση από το µέσο ευρωπαϊκό κκΑΕΠ.
Ακολουθούν η Θεσσαλία και η ∆υτική
Μακεδονία µε ποσοστό βελτίωσης πολύ
υψηλότερο από το αντίστοιχο εθνικό και
της Ζώνης IV. Αντιθέτως, η Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη και η Κεντρική
Μακεδονία είναι 2 από τις συνολικά 5
Περιφέρειες της Χώρας (µαζί µε τη Στερεά
Ελλάδα, ∆υτική Ελλάδα και Κρήτη) που
παρουσίασαν µείωση του βαθµού σύγκλισης του κκΑΕΠ µε το ευρωπαϊκό µέσο (2,1% και -1% αντίστοιχα).
Σε διανοµαρχιακό επίπεδο παρατηρούνται
µεγάλες αποκλίσεις. Οκτώ από τους Νοµούς
της Ζώνης IV εµφάνισαν µείωση του βαθµού
σύγκλισης µε το ευρωπαϊκό κκΑΕΠ ή στασιµότητα την περίοδο 1996-2000. Πρόκειται για
τους Νοµούς Πέλλας,∆ράµας, Καβάλας, Ηµαθίας, Άρτας, Πιερίας, Σερρών και Καστοριάς.
Από τους υπόλοιπους Νοµούς της Ζώνης IV
που αυξάνουν το βαθµό σύγκλισής τους µε την
Ευρώπη των 15, υψηλότερο ποσοστό βελτίωσης παρουσίασαν οι Νοµοί Γρεβενών, Ιωαννίνων, Φλώρινας, Έβρου (σε ποσοστό από 35%
έως 15%) και ακολουθούν οι Νοµοί Κιλκίς και
Χαλκιδικής (σε ποσοστό πάνω από 10%).

6.2. Επίπεδο ανεργίας
Κρίσιµη παράµετρος για την εκτίµηση του
βαθµού κοινωνικής συνοχής µιας περιοχής
είναι αναµφισβήτητα το ποσοστό ανεργίας. Με
βάση την Απογραφή Πληθυσµού της ΕΣΥΕ, το
2001 το µέσο ποσοστό ανεργίας στο σύνολο
της Ζώνης ΙV ήταν περίπου 12%. Σηµαντικά
υψηλότερο από το µέσο επίπεδο ανεργίας
είχε η ∆υτική Μακεδονία (16%), ενώ το χαµηλότερο η Θεσσαλία (11%). Οι υπόλοιπες τρεις
Περιφέρειες κινούνταν στα ίδια επίπεδα µε το
µέσο ποσοστό ανεργίας της Ζώνης ΙV. Σε διανοµαρχιακό επίπεδο εµφανίζονται µεγάλες

8 Σύµφωνα µε τη Στατιστική Υπηρεσία της Ε.Ε. (Eurostat, Statistics in Focus, Theme 2, 56/2002), η εκτίµηση
του βαθµού σύγκλισης χωρών, περιφερειών και άλλων γεωγραφικών ενοτήτων µε βάση το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ σε ορισµένο έτος είναι θεµιτό να γίνεται σε όρους Μονάδων Αγοραστικής ∆ύναµης. Το ΑΕΠ σε όρους
ΜΑ∆ δεν είναι θεµιτό, όµως, να συγκρίνεται µεταξύ διαφορετικών ετών. Η προσέγγιση της διαχρονικής
µεταβολής του βαθµού σύγκλισης πρέπει να γίνεται µε βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε πραγµατικούς όρους,
δηλαδή σε σταθερές τιµές, όπου γίνεται ρητή προσαρµογή των µεταβολών των τιµών µεταξύ των ετών.
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Xάρτης 9: Επίπεδο ανεργίας 1998-2002
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αποκλίσεις. Οι Νοµοί µε την υψηλότερη ανεργία ήταν η Καστοριά (24%) και η ∆ράµα (18%),
ενώ το χαµηλότερο επίπεδο ανεργίας είχαν οι
νοµοί Έβρου και Ροδόπης (9%).
Ένα βασικό χαρακτηριστικό της ανεργίας
είναι το υψηλό ποσοστό συµµετοχής των
νέων στο σύνολο των ανέργων (51%), το
οποίο µάλιστα υπερβαίνει τον εθνικό µέσο
όρο (48%). Σε επίπεδο Περιφερειών, το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ήπειρο και
τη Θεσσαλία, µε τη συµµετοχή των νέων στην
ανεργία να ξεπερνάει κατά πολύ τον εθνικό
µέσο όρο αλλά και το µέσο επίπεδο της
Ζώνης IV (60% και 58% αντιστοίχως). Στα
ίδια µε τη Ζώνη IV επίπεδα κινείται η ∆υτική
Μακεδονία (51%), ενώ σε λίγο καλύτερη κατάσταση βρίσκονται η Κεντρική Μακεδονία και
η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου η
συµµετοχή των νέων στην ανεργία κινείται
στο επίπεδο της Χώρας ή λίγο χαµηλότερα
(48% και 47% αντιστοίχως).
Από τα στοιχεία των ετήσιων Ερευνών Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ για την περίοδο
1998-2002 προκύπτει ότι, σε σύγκριση µε τη
µέση ανεργία της Χώρας, σε όλες τις Περιφέρειες της Ζώνης IV πλην της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης παρατηρείται αύξηση της ανεργίας µε υψηλότερη τιµή στη ∆υτική Μακεδονία (άνω του 20%). Σε σύγκριση
µε τα µέσα ευρωπαϊκά επίπεδα, το 2002 και οι
5 Περιφέρειες είχαν µεγαλύτερο ποσοστό
ανεργίας τόσο σε σύγκριση µε το µέσο όρο
της Ευρώπης των 15 (7,8%) όσο και µε το
µέσο όρο της Ευρώπης των 25 (8,9%).
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ενώ ο πρωτογενής τοµέας παρήγαγε το
10,6% της συνολικής ΑΠΑ της Ζώνης ΙV. Η
συµµετοχή των τριών τοµέων στην περιφερειακή παραγωγή διαφέρει σε µέγεθος µεταξύ των Περιφερειών και των Νοµών. Με τη
χρήση ενός συντελεστή συµµετοχής
(location quotient) προκύπτει ότι οι Νοµοί
Ξάνθης, Θεσσαλονίκης και Κοζάνης εξειδικεύονται στο δευτερογενή τοµέα, ο Νοµός
Ιωαννίνων στον τριτογενή τοµέα και όλοι οι
υπόλοιποι στον πρωτογενή τοµέα.
Ειδικότερα στον κλάδο των µεταφορών, το
2000 παρήχθη το 6,3% της συνολικής ΑΠΑ
της Ζώνης IV. Στα ίδια επίπεδα µε το µέσο
της Ζώνης κινείται η συµµετοχή του κλάδου
των µεταφορών στην Κεντρική Μακεδονία
και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ
ιδιαίτερα περιορισµένη εµφανίζεται στη ∆υτική Μακεδονία. Ο κλάδος των µεταφορών
παρουσιάζει µεγαλύτερη συµµετοχή στη
συνολική ΑΠΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου,
8,3%, ποσοστό αρκετά µεγαλύτερο από το
µέσο της Ζώνης IV.
ii. Σύνθεση της απασχόλησης

i. Σύνθεση της παραγωγής

Με βάση τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσµού του 2001, το 54% του πληθυσµού
της Ζώνης IV απασχολείται στον τριτογενή
τοµέα. ∆εύτερος σηµαντικότερος τοµέας
απασχόλησης είναι ο δευτερογενής που
συγκεντρώνει το 24% των απασχολουµένων
και τελευταίος ο πρωτογενής µε ποσοστό
22%, αρκετά υψηλό ωστόσο σε σύγκριση µε
τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (Ε.Ε.15=4,2%, για
το 2001). Στην Ευρώπη των 15 η συµµετοχή
του τριτογενούς και δευτερογενούς τοµέα
στη συνολική απασχόληση είναι υψηλότερη
από την αντίστοιχη εθνική και κατ΄ επέκταση πολύ υψηλότερη της Ζώνης IV (28,7%
στο δευτερογενή τοµέα και 67,1% στον τριτογενή τοµέα για το έτος 2001).

Το 2000, η τοµεακή σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας9 (AΠΑ) στη
Ζώνη ΙV αναδεικνύει τη σαφή κυριαρχία του
τριτογενούς τοµέα, καθώς ο τοµέας αυτός
παρήγαγε τα 2/3 περίπου της συνολικής
ΑΠΑ της Ζώνης. Ακολουθεί ο δευτερογενής
που παρήγαγε το 24,4% της συνολικής ΑΠΑ,

Σε σύγκριση µε την κατανοµή της απασχόλησης το 1991, η συµµετοχή των απασχολούµενων του πρωτογενούς τοµέα στη συνολική
απασχόληση µειώθηκε κατά 23,4%. Η µεγαλύτερη µείωση σηµειώθηκε στην Ήπειρο (25,6%) και η µικρότερη στη Θεσσαλία (-

6.3.∆ιαρθρωτικά χαρακτηριστικά της
παραγωγής και της απασχόλησης

9

Το µέγεθος ΑΠΑ χρησιµοποιείται για τη µέτρηση του συνολικού παραγόµενου προϊόντος σε µια διοικητική-γεωγραφική ενότητα.
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Xάρτης 10: Σύνθεση Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας και τοµεακή εξειδίκευση παραγωγής ανά Νοµό,

12,2%). Μείωση παρατηρήθηκε, επίσης, και
στη συµµετοχή του δευτερογενούς τοµέα
στην απασχόληση (-9,4% στο σύνολο της
Ζώνης IV), µικρότερη όµως από αυτή της
Χώρας (-10,9%). Η συµµετοχή, όµως, του τριτογενούς τοµέα αυξήθηκε στη Ζώνη IV
περισσότερο από ό,τι στο σύνολο της
Χώρας (18,5% και 12,8% αντίστοιχα). Χαρα-

κτηριστικό είναι πως σε τρεις από τις πέντε
Περιφέρειες αυξάνεται η βαρύτητα του τριτογενούς τοµέα σε ποσοστό µεγαλύτερο
του 20% (τη ∆υτική Μακεδονία, την Ήπειρο
και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη).
Ο τριτογενής τοµέας συγκεντρώνει το
µεγαλύτερο ποσοστό της απασχόλησης
49
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Xάρτης 11: Σύνθεση των απασχολουµένων και τοµεακή εξειδίκευση της απασχόλησης ανά Νοµό, 2001
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σε όλους τους Νοµούς µε εξαίρεση τους
Νοµούς Ροδόπης, Πέλλας και Καρδίτσας.
Αντίθετα, η σχετική θέση των δύο τοµέων, πρωτογενούς και δευτερογενούς,
όσον αφορά στη συγκέντρωση απασχόλησης, διαφοροποιείται κατά περίπτωση.
Σε ό,τι αφορά τους κλάδους που σχετίζονται περισσότερο µε τη µεταφορική υποδοµή και τη βελτίωσή της, δηλαδή το εµπόριο, τις µεταφορές και τις κατασκευές, παρατηρείται ότι: Ο κλάδος του εµπορίου συγκεντρώνει το 14,7% της συνολικής απασχόλησης της Ζώνης ΙV, ο κλάδος των κατασκευών το 8,3% και ο κλάδος των των µεταφορών το 5%. Τη δεκαετία 1991-2001, στη Ζώνη
IV µειώθηκε η συµµετοχή των κλάδων εµπορίου και µεταφορών στη συνολική απασχόληση (-14% και -3,8% αντίστοιχα) και αυξήθηκε η συµµετοχή του κλάδου των κατασκευών (9,2%).

6.4. Εξωτερικό εµπόριο
Το εξωτερικό εµπόριο µελετήθηκε ανά Περιφέρεια και καλύπτει τόσο τις ενδοκοινοτικές
ροές όσο και το εµπόριο µε τρίτες χώρες.
Το 2001, το σύνολο των εισαγωγών της
Ζώνης IV ανερχόταν σε 5.638 εκατ. ευρώ και
αντιπροσώπευε το 19% των συνολικών εισαγωγών της Χώρας. Το ίδιο έτος, οι εξαγωγές
στη Ζώνη IV έφτασαν τα 4.859 εκατ. ευρώ,
ποσό ίσο µε το 41% των συνολικών εξαγωγών της Χώρας. Ο λόγος των εξαγωγών
προς τις εισαγωγές στη Ζώνη IV είναι ίσος
µε 0,86, ενώ για το σύνολο της Χώρας είναι
ίσος µε 0,40, γεγονός που καταδεικνύει τον
εξαγωγικό χαρακτήρα της Βόρειας Ελλάδας.
Σε περιφερειακό επίπεδο, το 73% των εισαγωγών και το 68% των εξαγωγών της
Ζώνης IV προορίζονται ή έχουν προέλευση την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
που αποτελεί το εµπορευµατικό κέντρο της

Πίνακας 8: Εισαγωγές-εξαγωγές (σύνολο ενδοκοινοτικού και εξωτερικού εµπορίου) ανά Περιφέρεια, 2001

Περιφέρεια

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Εισαγωγές
2001

Εξαγωγές
2001

Εξαγωγές
ως ποσοστό του
ΑΕΠ 2001

Εισαγωγές
ως ποσοστό του
ΑΕΠ 2001

Μέσος
ετήσιος
ρυθµός
µεταβολής
εξαγωγών
1998-2001

Μέσος
ετήσιος
ρυθµός
µεταβολής
εισαγωγών
1998-2001

Λόγος
εξαγωγών
προς εισαγωγές 2001

603,59

572,39

10,0%

10,5%

4,5%

2,8%

0,95

4.095,68

3.306,09

14,7%

18,2%

3,1%

5,2%

0,81

∆υτική Μακεδονία

248,15

289,26

8,0%

6,9%

-1,0%

-14,4%

1,17

Θεσσαλία

546,16

565,40

7,1%

6,8%

5,9%

-12,8%

1,04

Ήπειρος

144,57

126,26

3,9%

4,5%

9,3%

-0,2%

0,87

30,74

18,64

0,8%

1,4%

-4,3%

-14,3%

0,61

∆υτική Ελλάδα

256,97

329,12

4,8%

3,8%

-1,4%

-1,4%

1,28

Στερεά Ελλάδα

945,69

597,25

6,3%

10,0%

8,9%

7,4%

0,63

Πελοπόννησος

1.685,43

933,78

13,7%

24,7%

16,3%

28,8%

0,55

20.269,24

4.691,96

9,4%

40,8%

6,0%

-0,8%

0,23

Βόρειο Αιγαίο

120,20

61,54

2,7%

5,4%

13,0%

53,9%

0,51

Νότιο Αιγαίο

79,63

53,30

1,3%

2,0%

19,1%

0,2%

0,67

268,43

250,26

3,7%

3,9%

6,8%

6,9%

0,93

5.638,16

4.859,40

11,3%

13,1%

3,5%

1,2%

0,86

29.294,48

11.795,27

9,0%

22,3%

5,6%

1,0%

0,40

Κεντρική Μακεδονία

Ιονίοι Νήσοι

Αττική

Κρήτη
Ζώνη Επιρροής IV
Σύνολο Χώρας
Πηγή δεδοµένων: EΣYE, 2001
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Xάρτης 12: Λόγος εξαγωγών προς εισαγωγές ανά Περιφέρεια και προορισµός εξαγωγών, 2001
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περιοχής. Χαρακτηριστικό είναι ακόµα πως
δύο από τις πέντε Περιφέρειες της περιοχής (η ∆υτική Μακεδονία και η Θεσσαλία)
καταγράφουν πλεονασµατικό εµπορικό ισοζύγιο, αφού ο λόγος εξαγωγών προς εισαγωγές είναι µεγαλύτερος της µονάδας.
Το 57% του εξαγόµενου προϊόντος της
Ζώνης IV κατευθύνεται σε τρίτες χώρες και
το υπόλοιπο 43% στις χώρες της Ε.Ε., ακολουθώντας την εθνική κατανοµή. Μεγάλο
ποσοστό εξαγωγών προς τρίτες χώρες
εµφανίζουν οι Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης (73% και 62%). Με δεδοµένη την
εγγύτητα στις χώρες των Βαλκανίων, είναι
ευνόητο ότι η ολοκλήρωση του συστήµατος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων
αξόνων θα συµβάλει στην αύξηση των
ροών αυτών λόγω της βελτίωσης της προσπελασιµότητας που θα επιφέρει.
Άλλωστε, το εξαγωγικό εµπόριο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τοπική οικονοµία της
Ζώνης IV. Αυτό αποδεικνύεται από την αξία
των εξαγωγών ως προς το συνολικό ΑΕΠ.
Οι εξαγωγές των πέντε Περιφερειών αντιστοιχούν στο 11,3% του συνολικού ΑΕΠ, ενώ
στο σύνολο χώρας το ίδιο ποσοστό φτάνει
το 9%. Το µεγαλύτερο ποσοστό εµφανίζεται
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
(14,7%), που είναι και το µεγαλύτερο στο
σύνολο της Χώρας, και ακολουθεί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (10%). Αντίθετα,
η αξία των εισαγωγών ισούται µε 13,1% στο
σύνολο της Ζώνης IV και 22,3% στο σύνολο Χώρας. Σηµειωτέον ότι η Κεντρική
Μακεδονία εµφανίζει µεγαλύτερη εξάρτηση
από τις εισαγωγές σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Ζώνης IV (18,2%).
Τέλος, σε ό,τι αφορά τη δυναµική του εξαγωγικού εµπορίου, στο διάστηµα 1998-2001
παρατηρείται µικρότερη αύξηση σε σχέση
µε το σύνολο της Χώρας (3,5% και 5,6%
αντίστοιχα), ενώ οι εισαγωγές ακολουθούν
την εθνική µεταβολή (1,2%). Μεγάλη αύξηση
εξαγωγών παρατηρείται στην Ήπειρο (9,3%).
Μείωση των εξαγωγών παρουσιάζει η ∆υτική
Μακεδονία, που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό
στην κρίση του βασικού εξαγωγικού κλάδου
της περιοχής, της γούνας.

6.5. Σύνοψη
Η εξέταση της παραµέτρου «οικονοµική και
κοινωνική συνοχή» έγινε µέσω µιας σειράς
µακροσκοπικών δεδοµένων, παρατηρήσεων
και εκτιµήσεων που αφορούν µεγέθη όπως ο
πληθυσµός που αναµένεται να ωφεληθεί από
την Εγνατία Οδό, το επίπεδο ευηµερίας, η
ανεργία, η παραγωγή, η απασχόληση, και το
εξωτερικό εµπόριο. Για όλα αυτά τα µεγέθη
µελετήθηκαν η υφιστάµενη κατάσταση, οι
βασικές µεταβολές σε σχέση µε την προηγούµενη πενταετία ή δεκαετία, καθώς και η
σχέση µε µεγέθη σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο, έτσι ώστε να καταδειχθούν οι υφιστάµενες τάσεις ανάπτυξης και η θέση της
Ζώνης των 5 Περιφερειών στον εθνικό και
ευρωπαϊκό χώρο. Συνολικά, η εξέταση της
παραµέτρου «οικονοµική και κοινωνική συνοχή» καταδεικνύει την κυριαρχία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω της ύπαρξης της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα, η κατασκευή και σταδιακή
λειτουργία της Εγνατίας Οδού µέχρι τώρα
συνοδεύει θετικές τάσεις σύγκλισης των υπόλοιπων Περιφερειών µε το µέσο της Zώνης
IV. Για παράδειγµα, κατά την πενταετία 19962000 η Ήπειρος παρουσίασε το µεγαλύτερο
ετήσιο ρυθµό µεταβολής του κκΑΕΠ και τη
µεγαλύτερη βελτίωση του επιπέδου σύγκλισης
µε την Ευρώπη. Ταυτόχρονα τα στοιχεία σύνθεσης παραγωγής και απασχόλησης αναδεικνύουν την κυριαρχία του τριτογενούς τοµέα
και το σηµαντικό µερίδιο του πρωτογενούς
τοµέα. Γενικά, η µελέτη αναπτυξιακών µεγεθών
καταδεικνύει την πραγµατική δυνατότητα της
Εγνατίας Οδού να αποτελέσει συµπληρωµατικό άξονα ανάπτυξης πέραν του «παραδοσιακού» άξονα κατά µήκος του ΠΑΘΕ.
Βεβαίως, τα µεγέθη που εξετάστηκαν στο
στάδιο αυτό αποτυπώνουν µια κατάσταση
που έχει διαµορφωθεί µέσα από µακροχρόνιες τάσεις οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Οι τάσεις που διαπιστώνονται δεν
µπορούν να συσχετιστούν, σε αυτό το στάδιο, µε τις παρατηρούµενες αλλαγές στην
κινητικότητα και προσπελασιµότητα. Άλλωστε, ο βαθµός συµβολής της Εγνατίας Οδού
στη µεταβολή βασικών κοινωνικο-οικονοµικών µεγεθών αποτελεί ζήτηµα περισσότερο
µακροχρόνιας µελέτης και σύνθετης τεκµηρίωσης και επιστηµονικής ερµηνείας.
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7. Ισορροπία και δικτύωση οικισµών
Τα δίκτυα µεταφορών επηρεάζουν την οργάνωση των οικισµών, καθώς επιτρέπουν την πύκνωση των σχέσεων µεταξύ των κέντρων από τα
οποία διέρχονται, µε τη µείωση της σχετικής
απόστασης και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη
σύνδεση ανάµεσα στα κύρια αστικά κέντρα των
περιφερειών διέλευσης ενός µεγάλου οδικού
άξονα όπως η Εγνατία Οδός. Ο αγροτικός
χώρος και οι µικρότεροι οικισµοί επωφελούνται
µε διαφορετικό τρόπο από το δίκτυο µεταφορών. Για τις περιοχές αυτές έχει ιδιαίτερη σηµασία κατά πόσον οι κύριοι άξονες και οι κόµβοι
µεταφορών συνδέονται µε ένα πυκνό και αξιόπιστο πλέγµα δευτερευόντων αξόνων και κόµβων που επιτρέπουν την εξυπηρέτηση του
δικτύου των µεσαίων και µικρών πόλεων.

1η ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

νται ως µέσα ευηµερίας και ανάπτυξης, µε την
έννοια ότι στα δίκτυα αυτά οι πόλεις συνεργάζονται και ενώνουν πόρους, αναπτύσσοντας
συµπληρωµατικές λειτουργίες ή µοιράζοντας
υπηρεσίες. Η ισόρροπη ανάπτυξη στη βάση
ενός πολυκεντρικού συστήµατος οικισµών αποτελεί κεντρικό στόχο του Σχεδίου Ανάπτυξης
του Κοινοτικού Χώρου, που υιοθετείται και από
την Τρίτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Σηµαντικοί δείκτες για την κατανόηση της δοµής και
δικτύωσης του οικιστικού συστήµατος είναι η
κατανοµή και η εξέλιξη του πληθυσµού, η
πυκνότητα πληθυσµού, η ταξινόµηση των αστικών κέντρων, η έλξη πόλεων και οι µετακινήσεις
µεταξύ των αστικών κέντρων.

7.1. Συγκέντρωση και εξέλιξη του
Στη σύγχρονη χωροταξία έχει επικρατήσει πληθυσµού – ιεραρχία αστικού
πλέον η άποψη ότι ο χώρος πρέπει να αντιµε- συστήµατος
τωπίζεται ως σύνολο, προσέγγιση που δίνει τη
δυνατότητα να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος
που οι πόλεις συνδέονται µεταξύ τους και ο
βαθµός διασύνδεσής τους. Στις σύγχρονες
χωρικές πολιτικές, τα δίκτυα πόλεων θεωρούXάρτης 13: Μικτή πυκνότητα πληθυσµού ανά ψηφίδα 5x5 km, 2001
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i. Πυκνότητα πληθυσµού
Η πυκνότητα πληθυσµού εκτιµήθηκε για τη
Ζώνη ΙΙ ώστε να καταγραφεί η τάση συγκέντρωσης του πληθυσµού σε σχέση µε τον
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ίδιο τον άξονα. ∆ιαπιστώνεται ότι πάνω από
το 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. Ωστόσο αξίζει να σηµειωθεί
ότι το 1/4 του πληθυσµού της Ζώνης ΙΙ κατοικεί σε περιοχές µε πολύ χαµηλή πυκνότητα
(κάτω των 100 κατ./km2), γεγονός που οφεί-

λεται στη µεγάλη διασπορά πολύ µικρών
οικισµών σε όλη την αγροτική ενδοχώρα και
ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.
ii. Πληθυσµιακή µεταβολή
Τη δεκαετία 1991-2001, ο πληθυσµός της
Ζώνης IV αυξήθηκε συνολικά κατά 6,7%,
ποσοστό ελαφρώς µειωµένο σε σύγκριση µε
τη µέση αύξηση Χώρας (6,9%), αλλά πάνω

Xάρτης 14: Μεταβολή πληθυσµού ανά Περιφέρεια της Χώρας, 1991-2001
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από το διπλάσιο του µέσου όρου µεταβολής
της Ε.Ε. των 15 (3%). Την ίδια περίοδο, σε όλες
τις Περιφέρειες διαπιστώνεται θετική ποσοστιαία µεταβολή.∆ύο Περιφέρειες παρουσίασαν ποσοστό µεταβολής πληθυσµού µεγαλύτερο του µέσου Χώρας (Κεντρική Μακεδονία
και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη), ενώ οι
άλλες τρεις µικρότερο του µέσου Χώρας.
Η αύξηση του πληθυσµού της Κεντρικής Μακεδονίας οφείλεται, κυρίως, στη µεγάλη αύξηση
του Νοµού Θεσσαλονίκης που ξεπέρασε το
11% (υψηλότερο κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες
από το µέσο Χώρας). Εκτός από τη σηµαντική
αύξηση της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης, αύξηση του πληθυσµού µεγαλύτερη του
µέσου Χώρας παρουσίασαν και τα περισσότερα από τα λοιπά αστικά κέντρα της Ζώνης IV.
Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αυξήθηκε
σε ποσοστό λίγο µεγαλύτερο της Χώρας µε
υψηλότερο ποσοστό στο Νοµό Ξάνθης (11,9%).
Εντυπωσιακά είναι τα ποσοστά αύξησης των
τεσσάρων αστικών κέντρων της Θράκης
(Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Ορεστιάδα και

Κοµοτηνή), που κυµαίνονται από 17% έως
32,1%. Αντιθέτως, το ποσοστό αύξησης της
Καβάλας κινείται σε χαµηλά επίπεδα (3,7%).
Στη ∆υτική Μακεδονία το ποσοστό αύξησης
ήταν πολύ χαµηλό (2,9%), χαµηλότερο της
φυσικής κίνησης του πληθυσµού, µε σχεδόν
µηδενική µεταβολή στο Νοµό Καστοριάς.
Με εξαίρεση την πόλη της Καστοριάς, που
εµφανίζεται στάσιµη, τα υπόλοιπα 4 αστικά
κέντρα της ∆υτικής Μακεδονίας παρουσίασαν σηµαντική αύξηση που κυµαίνεται από
8,9% (Γρεβενά) έως 15,6% (Φλώρινα). Περιορισµένη είναι και η αύξηση της Ηπείρου
(4,2%).∆υναµικότερος εµφανίζεται ο Νοµός
Ιωαννίνων (7,6%), ενώ αντίθετα ο Νοµός
Άρτας παρουσίασε µείωση πληθυσµού. Η
πόλη των Ιωαννίνων αυξήθηκε σε ποσοστό
µεγαλύτερο του 10%, ενώ πολύ υψηλός είναι
ο ρυθµός αύξησης της Πρέβεζας (22,3%). Η
Ηγουµενίτσα που ανήκει στα ηµιαστικά
κέντρα εµφανίζεται ιδιαίτερα δυναµική µε
ποσοστό αύξησης 28%.

Xάρτης 15: Μεταβολή πληθυσµού ανά Νοµό και αστικό κέντρο της Ζώνης IV, 1991-2001
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Η Θεσσαλία παρουσιάζει το µικρότερο
ποσοστό αύξησης στο σύνολο των πέντε
Περιφερειών της Ζώνης IV (2,6%), µε µεγαλύτερο ποσοστό στο Νοµό Μαγνησίας, ενώ
ο Νοµός Τρικάλων, που είναι και ο µόνος
νοµός της Περιφέρειας από τον οποίο διέρ-

χεται η Εγνατία Οδός, παρουσιάζει µείωση
της τάξης του -1%. Σηµαντικά ποσοστά αύξησης εµφανίζουν οι πρωτεύουσες των Νοµών
και στη Θεσσαλία. Εξάλλου, τα δύο µεγάλα
αστικά κέντρα της Περιφέρειας (Λάρισα,
Βόλος) είναι τα µόνα κέντρα της Ζώνης ΙV

Πίνακας 9:Tαξινόµηση των αστικών κέντρων της Zώνης IV µε βάση το πληθυσµιακό µέγεθος,1991 και 2001
Θέση
στην
ιεραρχία
2001

Πληθυσµός
1991

Θέση
στην
ιεραρχία
1991

Mεταβολή
της σχετικής θέσης

Πόλη

Πληθυσµός
2001

Θεσσαλονίκη (ΕΠΘ)

981.933

1

877.239

1

-

Βόλος (ΠΣ)

124.639

2

116.031

2

-

Λάρισα

124.394

3

112.777

3

-

Ιωάννινα (ΠΣ)

75.179

4

68.072

4

-

Καβάλα

58.663

5

56.571

5

-

Κατερίνη (ΠΣ)

54.941

6

47.011

7

1

Σέρρες

54.266

7

49.380

6

-1

Αλεξανδρούπολη

48.885

8

36.994

12

4

Τρίκαλα

48.686

9

44.232

8

-1

Ξάνθη

45.111

10

34.889

13

3

Κοµοτηνή

43.326

11

37.036

11

-

Βέροια

42.794

12

37.858

9

-3

∆ράµα

42.501

13

37.604

10

-3

Κοζάνη

35.242

14

31.553

14

-

Καρδίτσα

32.031

15

30.067

15

-

Πτολεµαΐδα

28.679

16

25.125

16

-

Γιαννιτσά

26.296

17

22.504

17

-

Νάουσα

19.870

18

19.794

18

-

Άρτα

19.435

19

19.087

19

-

Έδεσσα

18.253

20

17.128

20

-

Κιλκίς

17.430

21

12.139

25

4

Πρέβεζα

16.321

22

13.341

22

-

Ορεστιάδα

15.246

23

12.691

23

-

Καστοριά

14.813

24

14.775

21

-3

Φλώρινα

14.279

25

12.355

24

-1

Αλεξάνδρεια

13.229

26

12.109

26

-

Τύρναβος

11.116

27

12.028

27

-

Γρεβενά

10.177

28

9.345

28

-

ΠΗΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ: ΕΣΥΕ, 2001
ΠΣ: Πολεοδοµικό Συγκρότηµα
ΕΠΘ: Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης
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µετά τη Θεσσαλονίκη µε πληθυσµό άνω των
100.000 κατοίκων.
iii. Ταξινόµηση αστικών κέντρων
Στη Ζώνη IV βρίσκονται 28 αστικά κέντρα,
εκ των οποίων τα 14 στη Ζώνη ΙΙ. Σε ό,τι
αφορά την πληθυσµιακή ταξινόµηση υπάρχει ένα κέντρο που έχει χαρακτήρα ουσιαστικά µητροπολιτικής περιοχής, η Θεσσαλονίκη, µε πληθυσµό περίπου 1 εκ. κατοίκους
και πληθυσµό Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 800 χιλ. κατοίκους, και δύο κέντρα άνω
των 100 χιλ. κατοίκων, η Λάρισα και ο Βόλος,
και τα δύο στη Ζώνη ΙΙΙ (ζώνη διέλευσης
καθέτων αξόνων). Από τα υπόλοιπα αστικά
κέντρα µε πληθυσµό κάτω των 100 χιλ.
κατοίκων, τέσσερα έχουν µέγεθος άνω των
50.000, οκτώ 30.000-50.000, και τα υπόλοιπα δεκατρία έχουν λιγότερο από 30.000
κατοίκους. Σε σύγκριση µε το 1991, τα πέντε
πρώτα αστικά κέντρα (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλος, Ιωάννινα, Καβάλα) δεν άλλαξαν
θέση. Από τα κέντρα άνω των 30.000 κατοίXάρτης 16: Έλξη πόλεων (µε την πλήρη λειτουργία της Εγνατίας οδού)
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κων τη σηµαντικότερη βελτίωση θέσης
καταγράφουν δύο πόλεις της Θράκης, η
Αλεξανδρούπολη (από 12η σε 8η θέση) και
η Ξάνθη (από 13η σε 10η θέση).

7.2. Έλξη – ∆ικτύωση πόλεων
i. Έλξη πόλεων
Με τη χρήση ενός µοντέλου βαρύτητας
εκτιµήθηκε ένας δείκτης που προσδιορίζει
τη δυνητική έλξη ανάµεσα στα αστικά
κέντρα που βρίσκονται στη Ζώνη IV σε
συνάρτηση µόνον µε τη χιλιοµετρική απόστασή τους επί του οδικού δικτύου. Ο υπολογισµός του δείκτη έγινε για την κατάσταση πριν και µετά τη λειτουργία της Εγνατίας
Οδού. Σηµειωτέον ότι και τις δύο περιπτώσεις λαµβάνεται υπόψη ο πληθυσµός της
Απογραφής ΕΣΥΕ του 2001. Έτσι, καταγράφεται ουσιαστικά η µεταβολή της έλξης που
επέρχεται από τις βελτιώσεις της χιλιοµετρι-
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κής και µόνο απόστασης µεταξύ των αστικών κέντρων.
Γενικά, ο δείκτης της έλξης πόλεων υπογραµµίζει την έντονη επιρροή της Θεσσαλονίκης,
δηλαδή του µητροπολιτικού κέντρου της
Ζώνης ΙV. Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το
µεγαλύτερο δείκτη τόσο πριν όσο και µετά
τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού και ακολουθούν η Λάρισα, που είναι η τρίτη σε µέγεθος πόλη της Ζώνης IV, και τρία κέντρα της
Κεντρικής Μακεδονίας (Κατερίνη, Βέροια και
Γιαννιτσά), που βρίσκονται κοντά στο γεωµετρικό κέντρο του άξονα.
Σε σχέση µε την κατάσταση πριν από τη
λειτουργία της Εγνατίας Οδού, σαφή βελτίωση του δείκτη παρουσιάζουν η Θεσσαλονίκη, καθώς και τα δύο περιφερειακά
κέντρα του ∆υτικού τοµέα (Κοζάνη και
Ιωάννινα), τα οποία βρίσκονται στην περιοχή όπου µειώνονται σηµαντικά οι χιλιοµε-

τρικές αποστάσεις λόγω της χάραξης του
άξονα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι
πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης παρουσιάζουν σχεδόν µηδενική ή
αρνητική µεταβολή του δείκτη λόγω του ότι
η χάραξη της Εγνατίας Οδού είναι στο
µεγαλύτερο µέρος ταυτόσηµη µε το παλιότερο εθνικό οδικό δίκτυο.
ii. ∆ικτύωση πόλεων
Στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης των Περιφερειών της Ζώνης ΙV επισηµαίνεται η ανάγκη
συγκρότησης ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου αστικών κέντρων σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων µεταφορών και βελτίωσης της προσπελασιµότητας και συνοχής τους. Η λειτουργία
της Εγνατίας Οδού, καθώς και των κάθετων
αξόνων, εκ των πραγµάτων βελτιώνει τη σύνδεση ανάµεσα στις πόλεις της Ζώνης IV και
επηρεάζει καθοριστικά το πρότυπο χωρικής

Xάρτης 17:Οδικές µετακινήσεις ανά Περιφέρεια και µεταξύ Θεσσαλονίκης και αστικών κέντρων της Ζώνης IV (ηµερήσιος αριθµός οχηµάτων),1993
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οργάνωσης. Από όλα τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού προτείνεται ένα
πρότυπο χωρικής οργάνωσης, το οποίο άµεσα
ή έµµεσα αναδεικνύει τις αστικές δικτυώσεις.
Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι βασικές
αστικές δικτυώσεις της Ζώνης IV που, µε τον
έναν ή τον άλλο τρόπο, εντοπίζονται από τα
Περιφερειακά Πλαίσια ή προτείνονται από
αυτά ως βασικοί πόλοι αστικής ανάπτυξης.
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Σχεδόν όλα τα παραπάνω δίκτυα πόλεων
σηµείωσαν υψηλούς ρυθµούς πληθυσµιακής
µεταβολής την τελευταία δεκαετία. Μάλιστα,
σε αρκετές περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση των δικτύων της Θράκης, το ποσοστό
µεταβολής ήταν σηµαντικά υψηλότερο και
από το µέσο ποσοστό αύξησης του συνόλου
των αστικών κέντρων της Χώρας.

Πίνακας 10: Αστικές δικτυώσεις στη Ζώνη IV (βάσει των θεσµοθετηµένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού) και βασικό οδικό δίκτυο διασύνδεσης
Αστική δικτύωση

Περιφέρεια

Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης

Ζώνη
Επιρροής

Πληθυσµός

ΙΙ

981.933

Εγνατία Οδός, ΠΑΘΕ
(κάθετος άξονας), λοιπό
εθνικό δίκτυο

ΙΙ-ΙΙΙ

999.363

ΠΑΘΕ (κάθετος άξονας),
εθνικό δίκτυο

ΙΙΙ

1.008.229

Λοιπό εθνικό δίκτυο

ΙΙ-ΙΙΙ-IV

94.146

Εγνατία Οδός, λοιπό εθνικό δίκτυο

ΙΙ-ΙΙΙ

146.275

Εγνατία Οδός, κάθετος
άξονας

Ξάνθη–Κοµοτηνή–Αλεξανδρούπολη

ΙΙ

137.322

Εγνατία Οδός

Αλεξανδρούπολη–Ορεστιάδα

ΙΙ

64.131

Κάθετος άξονας

∆ράµα–Καβάλα–Ξάνθη–Κοµοτηνή–Αλεξανδρούπολη–Ορεστιάδα

ΙΙ-ΙΙΙ

253.732

Εγνατία Οδός, κάθετοι
άξονες

Κοζάνη–Πτολεµαΐδα–Φλώρινα

ΙΙ-ΙΙΙ

78.200

Εγνατία Οδός, κάθετος
άξονας

Κοζάνη–Γρεβενά

ΙΙ-ΙΙΙ

45.419

Εγνατία Οδός

Καστοριά–Γρεβενά

ΙΙ-ΙΙΙ

24.990

Εγνατία Οδός, κάθετος
άξονας

ΙΙ

83.901

Εγνατία οδός

Άρτα–Πρέβεζα

ΙΙΙ-IV

35.756

Ιόνια Οδός (κάθετος άξονας), λοιπό εθνικό δίκτυο)

Λάρισα–Βόλος

ΙΙΙ

249.033

ΠΑΘΕ (κάθετος άξονας)

Τρίκαλα–Καρδίτσα

ΙΙΙ

80.717

Εθνικό δίκτυο (κάθετος
άξονας)

Βόλος–Λάρισα–Τρίκαλα–Καρδίτσα

ΙΙΙ

329.750

ΠΑΘΕ-εθνικό δίκτυο
(κάθετοι άξονες)

Θεσσαλονίκη–Κιλκίς
Κεντρική Μακεδονία
Θεσσαλονίκη–Γιαννιτσά
Αλεξάνδρεια–Βέροια–Νάουσα-Έδεσσα
∆ράµα–Καβάλα–Ξάνθη

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

∆υτική Μακεδονία

Ιωάννινα–Ηγουµενίτσα
Ήπειρος

Θεσσαλία
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Η απεικόνιση των οδικών µετακινήσεων µε τη
µορφή διαγράµµατος ροών στο Χάρτη 17
καταδεικνύει ότι το 1993 οι διαπεριφερειακές
διασυνδέσεις ήταν χαµηλές και µόνον οι συνδέσεις της Θεσσαλονίκης µε ορισµένες
πόλεις της ∆υτικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας (Κοζάνη,
Καβάλα,Λάρισα κατά πρώτο λόγο και ∆ράµα
και Βόλο κατά δεύτερο) ήταν αξιοσηµείωτες.
Με τη χρήση στοιχείων από τις Εθνικές
Έρευνες Προέλευσης – Προορισµού για τα
έτη 1993 και 2002 µελετήθηκαν οι µετακινήσεις ανάµεσα στα επιµέρους κέντρα των
αστικών δικτύων και οι σηµαντικές αλλαγές
που παρατηρούνται την τελευταία δεκαετία,
ως µια ένδειξη του βαθµού δικτύωσης και
διασύνδεσής τους πριν τη κατασκευή της
Εγνατίας οδού και µετά τη λειτουργία µεγάλων τµηµάτων της. Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία της Έρευνας Προέλευσης – Προορισµού έτους 2002, που ήταν στη διάθεση του
Παρατηρητηρίου, είναι δειγµατοληπτικά και,
εποµένως, χρησιµοποιήθηκαν µόνον ως
ένδειξη ορισµένων κυρίαρχων τάσεων
δικτύωσης και διασύνδεσης των αστικών
κέντρων.
Στην Κεντρική Μακεδονία, το 1993 ιδιαίτερα
εντυπωσιακές ήταν οι µετακινήσεις από Κιλκίς προς Θεσσαλονίκη, που αποτελούσαν το
52% περίπου των συνολικών µετακινήσεων
από Κιλκίς προς όλες τις περιοχές της
Χώρας. Εξίσου εντυπωσιακές ήταν και οι
µετακινήσεις Γιαννιτσά – Θεσσαλονίκη (47%
των συνολικών µετακινήσεων από Γιαννιτσά),
αλλά και οι µετακινήσεις από Ηµαθία (Βέροια
και Αλεξάνδρεια) προς Θεσσαλονίκη (33%
των συνολικών µετακινήσεων από Ηµαθία
προς το σύνολο της χώρας). Το 2002 παρατηρείται, βεβαίως, αύξηση των µετακινήσεων,
η οποία κυµαίνεται σε ποσοστά της τάξης
του 20-40% (Θεσσαλονίκη – Ηµαθία: 18%,
Γιαννιτσά – Θεσσαλονίκη: 28%, Έδεσσα –
Θεσσαλονίκη 33%).
Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έντονη
ήταν το 1993 η διασύνδεση της ∆ράµας µε την
Καβάλα µε στοιχεία εξάρτησης της πρώτης
από τη δεύτερη: το 45% περίπου των συνολικών
µετακινήσεων από τη ∆ράµα προς το σύνολο
της Ελλάδας κατευθυνόταν στην Καβάλα.
Μεγάλο ήταν και το ποσοστό µετακινήσεων
µεταξύ Ξάνθης και Κοµοτηνής µε περισσότερο

ισόρροπη τη µεταξύ τους διασύνδεση (ποσοστά 31% και 24% αντιστοίχως επί του συνόλου
των µετακινήσεων από τις δύο προελεύσεις
προς τη Χώρα). Σε σύγκριση µε την Κεντρική
Μακεδονία, τα αστικά κέντρα της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης παρουσίαζαν, το 1993,
µειωµένη διασύνδεση µε τη Θεσσαλονίκη.
Μεγαλύτερη εξάρτηση από την τελευταία
παρουσίαζε η ∆ράµα και ακολούθως η Καβάλα,
που είναι και τα πλησιέστερα σε αυτήν αστικά
κέντρα. Από τα δειγµατοληπτικά στοιχεία της
Έρευνας Προέλευσης – Προορισµού έτους
2002 εκτιµάται ότι οι µετακινήσεις µεταξύ
Καβάλας – Ξάνθης – Κοµοτηνής – Αλεξανδρούπολης αυξήθηκαν σε ποσοστά από 85%
έως 150%. Πρόκειται για πολύ µεγάλες αυξήσεις, αν ληφθεί υπόψη ότι µια αύξηση 100% σε
9 χρόνια αντιπροσωπεύει αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου κατά 8% ετησίως. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι οι µετακινήσεις Αλεξανδρούπολης – Κοµοτηνής αυξήθηκαν κατά 153% που
ισούται µε αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου
11% ετησίως. Επισηµαίνεται ότι τη δεκαετία του
1990 ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της
ιδιοκτησίας αυτοκινήτου ήταν 5,6% (στοιχεία
Eurostat για το σύνολο Χώρας). Εποµένως, τα
υψηλότερα ποσοστά αύξησης των µετακινήσεων πρέπει να αποδοθούν και σε άλλους λόγους
εκτός από την αυξηµένη χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου λόγω της βελτιωµένης υποδοµής. Κρίνεται ότι η λειτουργία 169 χιλιοµέτρων της Εγνατίας Οδού στον ανατολικό τοµέα, από το 2000
µέχρι το 2002, συνέβαλε καθοριστικά στις
αυξήσεις αυτού του επιπέδου. Σηµειωτέον ότι
και οι µετακινήσεις µεταξύ Θεσσαλονίκης και
των παραπάνω πόλεων –όλες επί του άξονα
της Εγνατίας– αυξήθηκαν από 95% (Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη) έως 108% (Θεσσαλονίκη – Ξάνθη). Αντιθέτως, οι µετακινήσεις Θεσσαλονίκη – ∆ράµα αυξήθηκαν µόνον κατά 45%.
Στη ∆υτική Μακεδονία µε τα στοιχεία του
1993 καταγραφόταν ισχυρή η διασύνδεση
του δικτύου Κοζάνη – Πτολεµαΐδα – Φλώρινα: 56% των µετακινήσεων από Φλώρινα είχε
προορισµό την Πτολεµαΐδα, ενώ ήταν µεγάλος και ο αριθµός µετακινήσεων µεταξύ
Κοζάνης και Πτολεµαΐδας (38% και το 48%,
των αντίστοιχων συνολικών µετακινήσεων
των δύο περιοχών προς το σύνολο της Ελλάδας). Η διασύνδεση των πόλεων της ∆υτ.
Μακεδονίας µε τη Θεσσαλονίκη το 1993 ήταν
αρκετά περιορισµένη. Από τα δειγµατοληπτι61
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κά στοιχεία της Έρευνας Προέλευσης –
Προορισµού του 2002 προκύπτει ότι οι
µετακινήσεις Κοζάνη – Πτολεµαΐδα αυξήθηκαν κατά 39%, οι µετακινήσεις Κοζάνη – Φλώρινα µόλις 4%, ενώ αντίθετα οι µετακινήσεις
Κοζάνη – Γρεβενά αυξήθηκαν κατά 95%,
γεγονός που αντικατοπτρίζει και το ρόλο της
Εγνατίας Οδού (σηµειωτέον ότι τα τµήµατα
Κοζάνη – Σιάτιστα και Σιάτιστα – Γρεβενά
παραδόθηκαν στην κυκλοφορία εντός του
2000 και του 2001 αντιστοίχως). Οι µετακινήσεις Κοζάνη – Θεσσαλονίκη αυξήθηκαν κατά
59%, σε ποσοστό χαµηλότερο σε σύγκριση
µε τις πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. Κρίνεται ότι παράδοση στην κυκλοφορία της παράκαµψης Καστανιάς θα επιταχύνει δραστικά την αύξηση των µετακινήσεων από και προς τη ∆υτική Μακεδονία.
Στην Ήπειρο οι µετακινήσεις από Ιωάννινα
προς Ηγουµενίτσα ανέρχονταν το 1993 στο
6% των συνολικών –προς το σύνολο της
Χώρας– µετακινήσεων από Ιωάννινα, ενώ
στην αντίστροφη πορεία, οι µετακινήσεις από
Ηγουµενίτσα προς Ιωάννινα ανέρχονταν στο
7% των αντίστοιχων συνολικών µετακινήσεων.
Το ποσοστό των µετακινήσεων από τις πόλεις
της Ηπείρου προς Θεσσαλονίκη ήταν ασήµαντο. Από τα δειγµατοληπτικά στοιχεία της
έρευνας του 2002 προκύπτει ότι παρατηρούνται αυξήσεις των µετακινήσεων µεταξύ των
αστικών κέντρων της Ηπείρου και της Θεσσαλονίκης, σε πολύ µικρότερα ποσοστά όµως
από αυτά που παρατηρούνται σε περιοχές
όπου λειτουργεί η Εγνατία Οδός. Για παράδειγµα οι µετακινήσεις Ιωάννινα – Ηγουµενίτσα αυξήθηκαν µόλις κατά 15% και Ιωάννινα –
Θεσσαλονίκη κατά 24%. Η ολοκλήρωση των
έργων και η παράδοση σε κυκλοφορία του
τµήµατος Ιωάννινα – Ηγουµενίτσα, σε συνδυασµό µε την παράκαµψη Καστανιάς, αναµένεται να αυξήσει σηµαντικά τις µετακινήσεις
από και προς την περιφέρεια Ηπείρου.
Στη Θεσσαλία οι µετακινήσεις µεταξύ ΒόλουΛάρισας το 1993 ήταν περισσότερο περιορισµένες σε σχέση µε δίκτυα µικρότερων αστικών κέντρων, καθώς οι πόλεις αυτές αναπτύσσουν σχέσεις µε πολλές περιοχές λόγω
του µεγέθους τους. Περισσότερο έντονες
ήταν οι µετακινήσεις από Βόλο προς Λάρισα
(22% και 8% αντιστοίχως του συνόλου των
62
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µετακινήσεων προς το σύνολο της Χώρας
για τις δύο ενότητες). Το 5% περίπου των
µετακινήσεων από Λάρισα και από Βόλο είχε
προορισµό τη Θεσσαλονίκη. Οι µετακινήσεις
από Καρδίτσα προς Τρίκαλα και αντιστρόφως ήταν σηµαντικές (44% και στο 27% των
δύο περιοχών), όπως επίσης και οι µετακινήσεις από Τρίκαλα προς Λάρισα (19% του
συνόλου των µετακινήσεων). Για το έτος 2002
δεν υπάρχουν διαθέσιµα στο Παρατηρητήριο στοιχεία για τις µετακινήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Συνολικά, οι πρώτες διαπιστώσεις που προκύπτουν από τη δειγµατοληπτική επεξεργασία
δεδοµένων της Έρευνας Προέλευσης –
Προορισµού 2002 δείχνουν τάσεις µικρότερων ή και πολύ µεγάλων αυξήσεων σε διανοµαρχιακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Οι
τάσεις αυτές αναµένεται να πάρουν σαφή
χαρακτήρα έντονων διαπεριφερειακών συνδέσεων ανάλογα µε την πρόοδο ολοκλήρωσης και λειτουργίας της Εγνατίας Οδού.

7.3. Σύνοψη
Η µελέτη της παραµέτρου «ισορροπία και
δικτύωση των οικισµών» καταδεικνύει ότι η
Εγνατία δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τη
διασύνδεση των οικισµών και την ανάπτυξη
προτύπων χωρικής οργάνωσης προς περισσότερο πολυκεντρικά συστήµατα. Χαρακτηριστική είναι η εντυπωσιακή βελτίωση στην
κινητικότητα µεταξύ των αστικών κέντρων
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Βεβαίως, η λειτουργική διασύνδεση και όχι η
απλή αύξηση µετακινήσεων αποτελεί τη βάση
για την ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων. Από
την άλλη πλευρά, η διέλευση της Εγνατίας
προσελκύει αναµφισβήτητα δραστηριότητες
και συνακόλουθα µπορεί να επηρεάσει καθοριστικά µεγέθη όπως η χωροθέτηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών, και έτσι να δηµιουργήσει συνθήκες πίεσης και αλλαγής των
αξιών και χρήσεων γης. Περιοχές µε αυξηµένη πιθανότητα εµφάνισης τέτοιων φαινόµενων είναι κυρίως οι περιαστικές ζώνες σε
γειτνίαση µε τον άξονα ή οι κόµβοι πρόσβασης σε οικισµούς. Σχετικοί δείκτες πρόκειται
να αποτελέσουν αντικείµενο µελέτης στο
άµεσο µέλλον από το Παρατηρητήριο και τα

8. ΠOIOTHTA ΠEPIBAΛΛONTOΣ

αποτελέσµατά τους θα συσχετιστούν µε την
κινητικότητα, την προσπελασιµότητα και τους
βασικούς δείκτες κοινωνικο-οικονοµικής ανάπτυξης.

8. Ποιότητα περιβάλλοντος
Η ποιότητα του περιβάλλοντος αποτελεί
βασική συνιστώσα γενικότερα της πολιτικής
για την οικονοµική, κοινωνική και χωρική
συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα της πολιτικής µεταφορών. Προβλήµατα
στο φυσικό περιβάλλον δηµιουργούν όλα τα
µέσα µεταφοράς µε ποικίλες επιπτώσεις
(θόρυβος, ατµοσφαιρική ρύπανση, αποκοπή
οικοσυστηµάτων, αποκοπή οικισµών κλπ.).
Το ζήτηµα αυτό ισχύει ειδικότερα για τα
οδικά δίκτυα. Κρίσιµοι δείκτες για την εκτίµηση των επιπτώσεων µεγάλων οδικών αξόνων, όπως η Εγνατία Οδός, στην ποιότητα
του περιβάλλοντος είναι ο θόρυβος, η
ρύπανση της ατµόσφαιρας, τα προβλήµατα
αποκοπής ιδιαίτερα των περιβαλλοντικά
ευαίσθητων περιοχών, η απώλεια οικοσυστη-

µάτων ή/και γεωργικών γαιών και γενικότερα
οι αλλαγές στις χρήσεις και τις αξίες γης. Οι
δείκτες που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού και αφορούν στην
ποιότητα του περιβάλλοντος είναι συµβατοί
µε ανάλογους δείκτες που παρακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από αρµόδιους
φορείς όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός
Περιβάλλοντος.

8.1. Φυσικά αποθέµατα
Η Ζώνη IV αποτελεί µια περιοχή µε µεγάλη
ποικιλία φυσικών οικοσυστηµάτων. Στο
σύνολό της χαρακτηρίζεται από τέσσερα
γεωγραφικά υποσυστήµατα: τις πεδινές
περιοχές, τις λοφώδεις περιοχές, τους
καθαυτό ορεινούς όγκους και τις παραθαλάσσιες περιοχές. Πολύ υψηλή αναλογία
ορεινών εκτάσεων παρουσιάζουν οι Περιφέρειες Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας και
Θεσσαλίας, ενώ αρκετά υψηλή αναλογία
πεδινών εκτάσεων έχει η Κεντρική Μακεδονία. Τα 2/3 της συνολικής έκτασης της

Xάρτης 18: Κυριότερα φυσικά οικοσυστήµατα στη Ζώνη IV
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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Εγνατία Οδός είναι ένα από τα πρώτα µεγάλα δηµόσια έργα στο οποίο εφαρµόζεται περιβαλλοντική διαχείριση δηλαδή µέθοδος οργάνωσης και εφαρµογής των µέτρων προστασίας
περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια µελέτης, κατασκευής και λειτουργίας του έργου.
Το Τµήµα Περιβάλλοντος και Πρασίνου της Εγνατίας Οδού Α.Ε. βρίσκεται σε λειτουργία από
το 1996 και είναι υπεύθυνο για µια σειρά θεµάτων που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Ειδικότερα µέσω του
Τµήµατος Περιβάλλοντος η Εγνατία Οδός Α.Ε. αναπτύσσει τις εξής δραστηριότητες:
• Παρακολούθηση της ποιότητας ατµόσφαιρας, από τους σταθµούς µέτρησης ατµοσφαιρικών ρύπων που προβλέπονται να τοποθετηθούν εντός και εκτός σηράγγων.
• Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτινων πόρων και ειδικότερα των ρεµάτων –
ποταµών, µε σκοπό την διερεύνηση της αναγκαιότητας για εγκατάσταση Μονάδων
Ελέγχου Ρύπανσης.
• Παρακολούθηση της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος κατόπιν εκπόνησης
ειδικών µελετών εκτίµησης του κυκλοφοριακού θορύβου και εγκατάστασης ηχοπετασµάτων, καθώς επίσης και µε ηχοµετρήσεις που γίνονται σε τµήµατα της οδού που
βρίσκονται σε κυκλοφορία.
• Προστασία των ευαίσθητων οικοσυστηµάτων από τα οποία διέρχεται η Εγνατία Οδός
µε την εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων προστασίας των, όπως το πρόγραµµα
παρακολούθησης των µεγάλων θηλαστικών (αρκούδα, λύκος κλπ.) που εκπονείται για
την περιοχή του τµήµατος Παναγιά – Γρεβενά, και την οικολογική καταγραφή της ορνιθοπανίδας στην περιοχή του ποταµού Νέστου (τµήµα Χρυσούπολη – Βανιάνο).
• Προστασία των πρανών από την επιφανειακή διάβρωση και αποκατάσταση του τοπίου
της οδού, και επανένταξή του στο φυσικό περιβάλλον, είτε µε εργασίας υδροσποράς και
εργασίες οικοµηχανικής (eco-engineering) αρχικώς, είτε µε εγκατάσταση βλάστησης µε
διάφορες µεθόδους (φυτεύσεις φυτών, εγκατάσταση µοσχευµάτων, κατασκευή πινακίων
κλπ) κατόπιν εκπόνησης και εφαρµογής Μελετών Αποκατάστασης Τοπίου.
• Παρακολούθηση των απαιτούµενων αρχαιολογικών ανασκαφών, και προώθηση των
απαραίτητων διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες (π.χ. Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο). Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας συντάχθηκε ο Οδηγός ∆ιαχείρισης ∆απανών Ανασκαφικού Έργου και έχουν
εκπονηθεί µελέτες καταγραφής των αρχαιολογικών χώρων κατά µήκος της χάραξης.
• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των χρηστών της οδού µε κατασκευή των αντίστοιχων υποδοµών όπως για παράδειγµα µε την µελέτη – κατασκευή και λειτουργία του
Οικοµουσείου Γρεβενών και µε τη συνεργασία µε διάφορους φορείς όπως το Εθνικό
Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).
• Συµµετοχή στη σύνταξη των Τεχνικών Περιγραφών για θέµατα περιβάλλοντος όλων
των υπό δηµοπράτηση έργων.
• Σύνταξη και υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε του ετήσιου απολογισµού εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων.
Ζώνης IV καλύπτονται από καλλιεργούµενες
εκτάσεις και βοσκότοπους (ποσοστά 31,0%
και 35,5% αντίστοιχα). Επίσης, καταγράφεται
σηµαντική δασοκάλυψη (25% της συνολικής
έκτασης), που ανέρχεται στο 57% των δασικών εκτάσεων της Χώρας. Οι οικισµοί καταλαµβάνουν το 3,5% και οι εκτάσεις που
καλύπτονται από νερά το 2,7% της συνολικής έκτασης της Ζώνης. Η Θεσσαλία
παρουσιάζει το µεγαλύτερο ποσοστό καλλιεργούµενων εκτάσεων και βοσκότοπων, η
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Ανατολική Μακεδονία και Θράκη παρουσιάζει τη µεγαλύτερη δασοκάλυψη, ενώ η
Κεντρική Μακεδονία ακολουθούµενη από
την Ήπειρο και τη ∆υτική Μακεδονία
παρουσιάζουν, αναλογικά, τις περισσότερες
εκτάσεις που καλύπτονται από επιφανειακά
νερά (λίµνες, ποτάµια κλπ.).
Η κατάληψη του εδάφους από την Εγνατία
Οδό ανά κατηγορία χρήσεων γης εκτιµήθηκε µε την ταξινόµηση των αναλυτικών χρήσε-
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Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ
(Βιότοπος της καφέ αρκούδας)
Το τµήµα Παναγιά – Γρεβενά (4.1) της Εγνατίας Οδού βρίσκεται στα γεωγραφικά διαµερίσµατα της ∆. Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, στους νοµούς Γρεβενών (το µεγαλύτερο τµήµα) και Τρικάλων (µικρό τµήµα στην αρχή της χάραξης).

Τοποθέτηση ασύρµατου συστήµατος µεταφοράς εικόνας
για παρακολούθηση των ειδών
πανίδας, στο τµήµα Παναγιά –
Γρεβενά

∆ιαδικασία σύλληψης αρκούδας
για την τοποθέτηση κολάρου
τηλεµετρίας (GPS)

Ο σχεδιασµός της χάραξης της Εγνατίας οδού στο τµήµα αυτό, προβλέπει ένα µεγάλο
αριθµό τεχνικών έργων (σήραγγες, γέφυρες, περάσµατα άγριας πανίδας), προκειµένου
να προστατευθεί ένα από τα ωραιότερα δάση της Πίνδου, καθώς και οι περιοχές ενδιαίτησης σπάνιων ειδών πανίδας, όπως π.χ. η καφέ αρκούδα, ο λύκος, το ζαρκάδι, κλπ. Έτσι:
• ∆ιασφαλίζεται η απρόσκοπτη αναζήτηση και εύρεση τροφής, η αναπαραγωγή και
η ελαχιστοποίηση της βίαιης θανάτωσης των ειδών.
• Αποτρέπεται η διάχυση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που προκαλεί η κατασκευή και λειτουργία ενός αυτοκινητόδροµου.
• Εξασφαλίζεται νέα οικολογική ισορροπία στην περιοχή.
Προκειµένου να διαπιστωθεί η λειτουργικότητα των προτεινόµενων µέτρων, η Εγνατία Οδός Α.Ε. σε συνεργασία µε οικολογικές οργανώσεις ( Αρκτούρος, Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία) και πανεπιστηµιακούς φορείς (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας), συνέταξε ειδικό πρόγραµµα παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων του έργου στα µεγάλα θηλαστικά και στα
ενδιαιτήµατά τους.
Οι κύριες φάσεις υλοποίησης του Προγράµµατος είναι οι ακόλουθες:
• Καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης
• Παρακολούθηση κατά τη φάση κατασκευής
• Παρακολούθηση κατά τη φάση λειτουργίας

Eργαστηριακή ανάλυση DNA για
τον προσδιορισµό της γενετικής ποικιλότητας των ειδών

Για την υλοποίηση του Προγράµµατος εφαρµόζεται πληθώρα σύγχρονων τεχνικών
και µεθόδων, όπως χρήση τηλεµετρίας (κολάρα GPS), θερµο-ευαίσθητων ή υπέρυθρων καµερών, εργαστηριακή ανάλυση DNA και βιοδηλωτικών δειγµάτων, ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (ΓΣΠ) στο οποίο εισάγονται όλα τα
στοιχεία που συλλέγονται από το πεδίο, στατιστική επεξεργασία των στοιχείων και
ανάπτυξη µοντέλων πρόβλεψης συναρτήσεων πολλαπλών µεταβλητών.

Η συνδυασµένη εφαρµογή όλων των παραπάνω θα βοηθήσει στην εξαγωγή συµπερασµάτων και στην εξεύρεση των
καλύτερων δυνατών λύσεων για την προστασία του οικοσυστήµατος της περιοχής, σε σχέση µε την κατασκευή και
λειτουργία του αυτοκινητόδροµου.
ων γης της βάσης δεδοµένων CORINE
Land Cover σε 4 µεγάλες κατηγορίες: αστικές περιοχές, αγροτικές καλλιέργειες, φυσικές περιοχές και υδατικά οικοσυστήµατα. 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 απαντώνται πολλές και σηµαντικές προστατευόµενες περιοχές (περιοχές προστασίας της Σύµβασης Ramsar,
καθώς και περιοχές ενταγµένες στο ∆ίκτυο
Natura 2000). Συγκεκριµένα, στη Ζώνη IV
βρίσκονται 8 από τους 11 υγροβιότοπους
της Χώρας που περιλαµβάνονται στον κατάλογο Υγροτόπων ∆ιεθνούς Σηµασίας της
Σύµβασης Ramsar: ∆έλτα Έβρου, σύστηµα
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λίµνη Βιστονίδα, Πόρτο Λάγος, λίµνη
Ισµαρίς και συνοδευτικές λίµνες, ∆έλτα
Νέστου και συνοδευτικές λίµνες, λίµνες
Βόλβη και Κορώνεια, ∆έλτα Αξιού, Λουδία,
Αλιάκµονα, λίµνη Μικρή Πρέσπα και Αµβρακικός Κόλπος.
Επίσης, από τις 296 περιοχές της Χώρας
που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000
(οδηγία 92/43/ΕΟΚ), οι 125 βρίσκονται στη
Ζώνη IV (44 στην Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη, 33 στην Κεντρική Μακεδονία, 13
στη ∆υτική Μακεδονία, 16 στη Θεσσαλία
και 19 στην Ήπειρο). Ο ίδιος ο άξονας της
Εγνατίας διέρχεται στο 6% του συνολικού
του µήκους από προστατευόµενες περιοχές. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν προβλεφθεί ειδικές τεχνικές λύσεις για τον περιορισµό των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

1η ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

8.2. Βασικά περιβαλλοντικά προβλήµατα και πιέσεις
i. Θόρυβος
Στο παρόν στάδιο επιχειρήθηκε µια εκτίµηση
των επιπέδων θορύβου για το σύνολο του
άξονα µε τη χρήση µοντέλου. Για τους λόγους
αυτούς τα δεδοµένα των υπολογισµών πρέπει
να θεωρηθούν ενδεικτικά και δίνουν κυρίως
µια εικόνα της κατανοµής των επιπέδων θορύβου σε όλο το µήκος του άξονα. Ο θόρυβος
εκτιµήθηκε για τρεις αποστάσεις από τον
άξονα, 100, 250 και 500 µέτρα.
Σύµφωνα µε την εφαρµογή του µοντέλου εκτίµησης, τα µόνα τµήµατα στα οποία σηµειώνεται υπέρβαση άνω των 70 dB(Α) (ανώτερο
επιτρεπόµενο όριο από την ελληνική νοµοθε-

Ο θόρυβος εκτιµήθηκε µε τη χρήση της Βρετανικής µεθόδου και µε βάση τον προβλεπόµενο κυκλοφοριακό φόρτο για το έτος 2010. Πρόκειται για µια µακροσκοπική προσέγγιση
για την οποία λήφθηκαν αναγκαστικά ορισµένες παραδοχές και ειδικότερα: α) Ως µέση
κυκλοφοριακή σύνθεση χρησιµοποιήθηκε η σχέση 86% ελαφρά και 14% βαρέα οχήµατα. β)
Σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν εκτιµήσεις µέσης ταχύτητας χρησιµοποιήθηκε ένας µέσος
όρος 105 km/h. γ) Η µηκοτοµική κλίση θεωρήθηκε µηδενική, γεγονός που αποτελεί τη δυσµενέστερη κατάσταση για τα επίπεδα θορύβου. δ) Το τοπογραφικό ανάγλυφο δεν ελήφθη
υπόψη γιατί η εκτίµηση του θορύβου δεν ήταν σηµειακή.
∆ιάγραµµα 5: Επίπεδα θορύβου σε διαφορετικές αποστάσεις από τον άξονα10 (πρόβλεψη κυκλοφοριακού φόρτου έτους 2010)

10

Η γεωγραφική αντιστοίχιση θέσης και κατανοµής των κωδικών των τµηµάτων της Εγνατίας Οδού παρουσιάζεται στον Χάρτη 2.
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σία), εντοπίζονται στην περιαστική ζώνη της
Θεσσαλονίκης για απόσταση υπολογισµού
100 µέτρων από τον άξονα. Ωστόσο 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 και 70 dB(A) και εντοπίζεται στην περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης και τα πεδινά της
Κεντρικής Μακεδονίας (µόλις 0,1% του πληθυσµού της Κεντρικής Μακεδονίας). Για ένταση θορύβου µεταξύ 50 και 60 dB(A), µόλις
0,3% του πληθυσµού της Κεντρικής Μακεδο-

νίας, 0,8% Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
και 0,2% της ∆υτικής Μακεδονίας φαίνεται να
βρίσκεται σε κατάσταση δυνητικής όχλησης.
ii. Ατµοσφαιρική ρύπανση
Ο δείκτης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης διαχωρίστηκε σε δύο υπο-δείκτες: α) στο δείκτη τοπικών επιπτώσεων, όπου εκτιµήθηκαν οι µέγιστες
συγκεντρώσεις CO και NΟx (µε βάση την ώρα
αιχµής της κυκλοφορίας) στις παρόδιες περιοχές, σε απόσταση έως και 150 µέτρα από τον
άξονα και β) στο δείκτη επιπτώσεων στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, όπου εκτιµήθηκαν οι
ετήσιες εκποµπές CO2 ανά km, ανά τµήµα, ανά
οχηµατοχιλιόµετρο σε κάθε τµήµα και κατ’ επέκταση ανά οχηµατοχιλιόµετρο σε κάθε Περιφέ-

∆ιάγραµµα 6: Επίπεδα συγκέντρωσης CO σε απόσταση 100 µέτρων από τον άξονα11 (πρόβλεψη κυκλοφοριακού φόρτου έτους 2010)

∆ιάγραµµα 7: Επίπεδα συγκέντρωσης NOx σε απόσταση 100 µέτρων από τον άξονα (πρόβλεψη κυκλοφοριακού φόρτου έτους 2010)

11

Η γεωγραφική αντιστοίχιση θέσης και κατανοµής των κωδικών των τµηµάτων της Εγνατίας Οδού παρουσιάζεται στο Χάρτη 2.
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ρεια. Η εκτίµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
για το σύνολο του άξονα έγινε µε τη χρήση του
Βρετανικού µοντέλου, το οποίο βασίζεται σε
δεδοµένα της Μ. Βρετανίας σε ό,τι έχει σχέση
µε τον αριθµό καταλυτικών οχηµάτων, τον τύπο
του κινητήρα, τις κλιµατολογικές συνθήκες κλπ.
Εποµένως, τα αποτελέσµατα των υπολογισµών
πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά.
Σε ό,τι αφορά το δείκτη τοπικών επιπτώσεων
(συγκεντρώσεις CO και NΟx), σε απόσταση
100 µέτρων από τον άξονα, η µέση συγκέντρωση του µονοξειδίου του άνθρακα (CO), εκτιµήθηκε ότι είναι ίση µε 22,2 µg/m3. Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις καταγράφονται στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους Νοµούς Ηµαθίας και Θεσσαλονίκης.
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 ορίζεται
µέγιστη συγκέντρωση CO ίση µε 10 mg/m3).
Σε ό,τι αφορά τα επίπεδα συγκεντρώσεων
οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), και πάλι οι ανώτατες τιµές παρατηρούνται στην Περιφέρεια
της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στο
Νοµό Καβάλας, ενώ η µέση τιµή στο σύνολο
του άξονα την ώρα αιχµής είναι ίση µε 25,2
µg/m3. Στα τµήµατα των Νοµών Ηµαθίας και
Θεσσαλονίκης τα επίπεδα συγκέντρωσης
ΝΟx εµφανίζονται υψηλότερα από το ανώτατο µέσο ετήσιο επίπεδο συγκέντρωσης (30
µg/m3) που ορίζει η Οδηγία 1999/30/EK για την
προστασία του οικοσυστήµατος και ειδικότερα
της χλωρίδας. Σύµφωνα µε την ίδια Οδηγία, η
ανώτατη επιτρεπόµενη συγκέντρωση διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) για την προστασία της
υγείας του ανθρώπου είναι 40 mg/m3.
Σε ό,τι αφορά το δείκτη επιπτώσεων στο φαινόµενο του θερµοκηπίου (συνολικές ετήσιες
εκποµπές CΟ2), εκτιµήθηκε ότι 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, όπως είναι αναµενόµενο,
το κεντρικό τµήµα του άξονα και ειδικότερα
το τµήµα που βρίσκεται εντός του Νοµού
68

1η ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

Θεσσαλονίκης, εξαιτίας των αυξηµένων
κυκλοφοριακών φόρτων. Οι συνολικές εκποµπές CO2 ανά οχηµατο-χιλιόµετρο παρουσιάζουν µια σχετική ισοκατανοµή µεταξύ των
διαφόρων τµηµάτων της Οδού και κυµαίνονται σε παραπλήσια, αλλά ελαφρώς χαµηλότερα, επίπεδα (µέση τιµή άξονα: 252 τόνοι/106
οχηµατοχιλιόµετρα) από αυτά της Χώρας
(276 τόνοι), αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (272 τόνοι).
iii. Συνοχή – αποκοπή οικισµών
Η παράκαµψη των οικισµών είναι ένας από
τους βασικότερους στόχους της κατασκευής
των µεγάλων οδικών αξόνων. Το παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο της διαδροµής Κήποι-Ηγουµενίτσα διερχόταν σε πολλά σηµεία του
µέσα από οικισµούς ή ακόµα και από το
κέντρο µεγάλων πόλεων (π.χ. Καβάλα). Πριν
την κατασκευή της Εγνατίας Οδού το εθνικό
δίκτυο διερχόταν από 211 οικισµούς της
Ζώνης ΙΙ (η οποία περιλαµβάνει τους νοµούς
διέλευσης της Εγνατίας Οδού). Με την κατασκευή της Εγνατίας Οδού παρακάµπτονται
όλοι οι οικισµοί από τους οποίους διερχόταν
το παλαιό εθνικό δίκτυο της διαδροµής
Κήποι – Ηγουµενίτσα.
Για να εκτιµηθούν οι αλλαγές που επέρχονται µε την κατασκευή της Εγνατίας Οδού
υπολογίστηκε ο αριθµός οικιστικών ενοτήτων που προκύπτουν από την αποκοπή των
παραπάνω 211 οικισµών λόγω της διέλευσης
όλου του εθνικού οδικού δικτύου, δηλαδή
της διέλευσης όλων των διανοµαρχιακών
και διαπεριφερειακών µετακινήσεων. Πριν
την κατασκευή της Εγνατίας Οδού οι
παραπάνω 211 οικισµοί διαµορφώνονταν σε
478 οικιστικές ενότητες µε µέση έκταση
50,27 Ha και ένα µέσο εκτιµώµενο πληθυσµό 2.755 κατοίκους. Με την κατασκευή
της Εγνατίας Οδού, ο αριθµός αυτών των
οικιστικών ενοτήτων περιορίζεται σε 298,
δηλαδή µειώνεται κατά 38%. Αυτό το
ποσοστό µείωσης προκύπτει από την
παράκαµψη όλων των οικισµών της διαδροµής Κήποι-Ηγουµενίτσα που επέρχεται
λόγω της κατασκευής της Εγνατίας Οδού.
Αναλόγως αυξάνεται η µέση έκταση και ο
µέσος πληθυσµός αυτών των οικιστικών
ενοτήτων.
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∆ιάγραµµα 8: Βαθµός αποκοπής οικισµών από το εθνικό οδικό δίκτυο πριν και µετά την κατασκευή της Εγνατίας Οδού

Μεθοδολογία GIS: Η περιοχή εφαρµογής
είναι η Ζώνη ΙΙ στην οποία µελετάται όλο
των εθνικό οδικό δίκτυο. Στη Ζώνη ΙΙ επιλέγονται τα πολύγωνα των οικισµών. Το
οδικό δίκτυο διαχωρίζεται σε δύο επίπεδα:
α) κατάσταση πριν την Εγνατία Οδό και β)
κατάσταση µετά την Εγνατία Οδό. Με τη
διαδικασία επικάλυψης γίνεται η κατάτµηση
των οικισµών µε τα δύο παραπάνω γραµµικά επίπεδα του οδικού δικτύου έτσι ώστε
να προκύψουν οι οικιστικές ενότητες. Για
κάθε οικιστική ενότητα υπολογίζεται αρχικά η έκτασή της και ο πληθυσµός που της
αντιστοιχεί. Στα αποτελέσµατα του δείκτη
καταγράφονται, το πλήθος των τµηµάτων
των οικιστικών ενοτήτων µε τον µέσο πληθυσµό και µε τη µέση έκτασή τους ανά
νοµό, τόσο για την κατάσταση πριν και
µετά την Εγνατία Οδό. Η τελική τιµή του
δείκτη δίνεται από τη σχέση:
∆είκτης αποκοπής = [αρ.Οικιστ. ενοτήτων]
* ([µέσος πληθ.]/[µέση έκταση]) *(1/100)

Με τη χρήση των παραπάνω δεδοµένων εκτιµήθηκε επίσης ένας δείκτης αποκοπής για την
κατάσταση πριν και µετά την κατασκευή της
Εγνατίας Οδού. Στο σύνολο της Ζώνης ΙΙ, ο
δείκτης αποκοπής µειώνεται από 262,0 (πριν
την κατασκευή της Εγνατίας) σε 163,3 (µετά
την κατασκευή της Εγνατίας), γεγονός που
καταδεικνύει µια σαφή βελτίωση της συνοχής
και άρα της βιώσιµης λειτουργίας των οικισµών. Η µείωση του δείκτη κυµαίνεται σε
ποσοστά από 25% στο νοµό Κοζάνης µέχρι
55% στους νοµούς Ροδόπης και Ξάνθης.
iv. Αποκοπή φυσικών περιοχών – Εγγύτητα
σε προστατευόµενες περιοχές
Η αποκοπή των συστηµάτων µε αυξηµένη
οικολογική ιδιαιτερότητα από τους οδικούς
άξονες αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα υποβάθµισής τους, επειδή αποτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση της πανίδας και µειώνεται ο
ζωτικός της χώρος. Η αποκοπή µελετήθηκε
µε τη βοήθεια ενός δείκτη κατάτµησης για το
σύνολο των φυσικών περιοχών, δηλαδή για
όλες τις περιοχές εκτός των καλλιεργούµενων εκτάσεων και των αστικών περιοχών και
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Aποκοπή φυσικών περιοχών
Μεθοδολογία GIS:
Από ψηφιδωτό επίπεδο (250x250m) Corine Landcover και µε επικάλυψη του οδικού δικτύου (τόσο µε την Εγνατία όσο και χωρίς αυτήν) παράγεται το επίπεδο εργασίας των φυσικών οικοσυστηµάτων (ευαίσθητες επιφάνειες). Στη συνέχεια καταγράφεται η συνοχή των
ευαίσθητων ψηφίδων και υπολογίζεται ο βαθµός διάσπασής τους στο χώρο. Ο υπολογισµός
του δείκτη εφαρµόζεται για την κατάσταση πριν και µετά την Εγνατία Οδό.
Η τιµή του δείκτη προσδιορίζεται µε τη σχέση:
∆είκτης διάσπασης = [αρ. Συνεχόµενων ψηφίδων] /
([µέση_έκταση_ευαίσθ.περιοχών]*[Συνολική_έκταση_ευαίσθ.περιοχών])
Κλίµακα δείκτη:
Ελάχιστη

Μικρή

Μέση

Μέτρια

Ισχυρή

Πολύ ισχυρή

< 0.01

0.01 - 0.1

0.1 – 1

1 – 10

10 - 100

> 100

Πηγή Μοντέλου:
DG AGRI, EUROSTAT, ISPRA, EEA, From Land Cover to Landscape Diversity in the European Union, 2000.

ανεξαρτήτως από το εάν είναι προστατευόµενες. Ως βάση πληροφοριών για τις χρήσεις γης χρησιµοποιήθηκε το χαρτογραφικό
επίπεδο CORINE Land Cover µε κωδικοποιηµένες χρήσεις γης, κλίµακας 1:50.000.
Σε µια ζώνη 2 km εκατέρωθεν του άξονα η
κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας
Οδού αυξάνει σε µικρό βαθµό την κατά-

τµηση των φυσικών περιοχών. Για τη ζώνη
αυτή ο δείκτης κατάτµησης των φυσικών
περιοχών αυξάνεται από 15,26 σε 21,37
παραµένοντας, ωστόσο, εντός της ίδιας
κλίµακας επίπτωσης (ισχυρή), όπως ορίζονται οι κλίµακες από το µοντέλο υπολογισµού του δείκτη. Σε µια ευρύτερη ζώνη
(Ζώνη ΙΙ των νοµών διέλευσης) η κατάσταση κατάτµησης των φυσικών περιοχών

Πίνακας 11: Βαθµός αποκοπής φυσικών περιοχών
Τιµές δείκτη

Τοµέας

Νοµός
Χωρίς την ΕΓΝΑΤΙΑ

Θεσπρωτίας

3,23

Ιωαννίνων

2,60

Γρεβενών

3,81

3,98

Κοζάνης

3,81

3,85

Ηµαθίας

4,59

Θεσσαλονίκης

4,57

4,66

Σερρών

3,16

3,17

Καβάλας

2,64

2,88

Ξάνθης

3,03

Ροδόπης

2,32

2,34

Έβρου

4,18

4,25

∆υτικός

Κεντρικός

Ανατολικός
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2,74

3,88

3,15

3,41

2,86

2,71

3,97

4,78

3,06

3,25

Ζώνη Ι

15,26

21,37

Ζώνη ΙΙ

3,35

3,45
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Eγγύτητα σε προστατευόµενες περιοχές
Μεθοδολογία GIS:
Από το πολυγωνικό επίπεδο των προστατευόµενων περιοχών (δίκτυο Natura 2000,
Ramsar, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) παράγεται το αντίστοιχο σηµειακό επίπεδο µε
τα κέντρα βάρους των πολυγώνων και υπολογίζεται η απόσταση κάθε κέντρου περιοχής
απ’ οποιοδήποτε άξονα του οδικού δικτύου για να διαχωριστούν και να καταµετρηθούν οι
αποστάσεις κάτω των 5 Km.
Τα αποτελέσµατα του δείκτη περιλαµβάνουν το πλήθος των περιοχών προστασίας µέσα στη
Ζώνη IV, που επηρεάζονται από το οδικό δίκτυο καθώς και το ποσοστό τους στο σύνολο.
Ο υπολογισµός του δείκτη εφαρµόζεται για την κατάσταση πριν και µετά την Εγνατία Οδό.
∆ιάγραµµα 9: Προστατευόµενες περιοχές (Natura 2000) σε εγγύτητα µε οδικούς άξονες

µετά την πλήρη λειτουργία της Εγνατίας
Οδού αυξάνεται ελάχιστα από 3,35 σε 3,45
παραµένοντας και πάλι στην ίδια κλίµακα
επίπτωσης (µέση) µε την κατάσταση πριν
από την κατασκευή της Εγνατίας Οδού.
Η µελέτη της εγγύτητας σε προστατευόµενες περιοχές έδειξε ότι στη Ζώνη IV
περισσότερο από ένα τρίτο των περιοχών
που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο προστασίας της φύσης Natura 2000 (οδηγία
92/43/ΕΟΚ) έχουν τον ευαίσθητο οικολογικά πυρήνα τους σε απόσταση µικρότερη
των 5 km από τον πλησιέστερο οδικό
άξονα. Αυτό σηµαίνει πως η πρόσβαση
στις περιοχές αυτές καθίσταται ευκολότερη και άρα οι δυνατότητες επηρεασµού
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες

περισσότερο πιθανές. Συνολικά, η χάραξη
του άξονα της Εγνατίας επηρεάζει ελαφρώς την πίεση που ασκούν οι οδικοί άξονες στις προστατευόµενες περιοχές µεταβάλλοντας το ποσοστό εγγύτητας από
34,7% µόλις σε 37,3%.
v. ∆ιασταυρώσεις µε νερά
Ο µέσος αριθµός διασταυρώσεων του
άξονα µε τα επιφανειακά νερά (µόνιµες ή
περιστασιακές ροές υδάτων, συλλογές υδάτων) ανέρχεται σε 4,34 ανά χιλιόµετρο
οδού. Με την κατασκευή της Εγνατίας, στη
Ζώνη ΙΙ η πυκνότητα των διασταυρώσεων µε
τα επιφανειακά νερά του εθνικού οδικού
δικτύου διαµορφώνεται σε 1,29 διασταυρώσεις ανά km δικτύου και είναι µεγαλύτερο
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Μεθοδολογία GIS:
Για τον υπολογισµό του δείκτη χρησιµοποιήθηκε το χαρτογραφικό επίπεδο του συνολικού υδρογραφικού δικτύου σε συνδυασµό µε το επίπεδο του εθνικού οδικού δικτύου και της Εγνατίας
Οδού. Για την επεξεργασία τα χαρτογραφικά επίπεδα αντιµετωπίστηκαν κατά ζεύγη:
1. Υδρογραφικό δίκτυο µε Εθνικό οδικό δίκτυο χωρίς Εγνατία οδό.
2. Υδρογραφικό δίκτυο µε Εθνικό οδικό δίκτυο και την Εγνατία οδό.
Σε κάθε ζεύγος καταµετρήθηκαν τα σηµεία τοµής µεταξύ των δύο γραµµικών επιπέδων (Υδρογραφικό και Οδικό δίκτυο) και τα αποτελέσµατα αυτά καταγράφηκαν σε πίνακα.
Πίνακας 12: Πυκνότητα διασταυρώσεων του οδικού δικτύου (διασταυρώσεις/km)
Ζώνη Επιρροής / Περιφέρεια

Τιµή δείκτη
(προ Εγνατίας)

Τιµή δείκτη
(µετά την Εγνατία)

Ζώνη Ι

-

4,34

Ζώνη ΙΙ

1,08

1,29

Ζώνη ΙΙΙ

1,12

1,12

Ζώνη ΙV (II & III)

1,10

1,21

Θεσπρωτία

1,28

1,82

Ιωάννινα

1,05

1,13

Γρεβενά

1,36

1,63

Κοζάνη

1,24

1,41

Ηµαθία

1,13

1,46

Θεσσαλονίκη

1,19

1,43

Σέρρες

0,76

0,79

Καβάλα

1,11

1,45

Ξάνθη

0,71

0,80

Ροδόπη

0,99

1,47

Έβρος

1,78

2,33

κατά 19,4% από την τιµή του δείκτη στην
προ Εγνατίας κατάσταση (1,1).
O δείκτης των διασταυρώσεων µε τα επιφανειακά νερά πριν από την κατασκευή της
Οδού είχε υψηλότερη τιµή στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη (1,05) και χαµηλότερη στη ∆υτική Μακεδονία (0,88). Με την
κατασκευή της Εγνατίας, ο δείκτης διαµορφώνεται για την Αν. Μακεδονία και Θράκη
στο 1,31, ενώ η ∆υτική Μακεδονία φαίνεται
να δέχεται τις µεγαλύτερες πιέσεις καθώς
εντοπίζεται η µεγαλύτερη τιµή του δείκτη
(1,37). Στην Κεντρική Μακεδονία και την
Ήπειρο η τιµή του δείκτη διαµορφώνεται
στο 1,13 και 1,12 αντίστοιχα.

8.3. Σύνοψη
Με τη βοήθεια µοντέλων εκτιµήθηκαν οι
επιδράσεις της Οδού µετά την πλήρη λειτουργία της σε σηµαντικές περιβαλλοντικές παραµέτρους, όπως ο θόρυβος, η
ατµοσφαιρική ρύπανση, η συνοχή των οικισµών και η αποκοπή φυσικών οικοσυστηµάτων. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο
σχεδιασµός, η κατασκευή και η λειτουργία
της Εγνατίας Οδού είτε έχει περιορισµένες και ελεγχόµενες επιπτώσεις είτε, παρά
τον αυξηµένο κυκλοφοριακό φόρτο, οδηγεί σε συνθήκες που είναι σηµαντικά καλύτερες από την προ Εγνατίας κατάσταση.
Σύµφωνα µε τους εκτιµώµενους φόρτους
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για το 2010, η Εγνατία Οδός, µε εξαίρεση
κάποια τµήµατα του άξονα κυρίως στην
περιαστική περιοχή της Θεσσαλονίκης,
λειτουργεί κάτω από τα όρια οχλήσεων
που προσδιορίζονται ως οι ανώτατες τιµές
έκθεσης των παρόδιων φυσικών οικοσυστηµάτων και πληθυσµών στις περιβαλλοντικές πιέσεις. Οι περιβαλλοντικές πιέσεις
και η µεταβολή της έντασης ορισµένων
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κρίσιµων µεγεθών πρόκειται να παρακολουθούνται από την Εγνατία Οδός Α.Ε.
µέσω των προγραµµατισµένων εργασιών
και µελετών του Παρατηρητηρίου σε
συνεργασία µε το Τµήµα Περιβάλλοντος,
έτσι ώστε να καταγράφονται και να αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά τυχόν εµφανιζόµενες αρνητικές τάσεις.

