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Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της πολυκεντρικής χωρικής
ανάπτυξης στη Ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού. Με τη χρήση
κοινωνικοοικονομικών δεικτών και δεικτών προσπελασιμότητας που παρακολουθεί το
Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού, εκτιμάται η επίδραση του αυτοκινητόδρομου (και
των καθέτων αξόνων) στην πολυκεντρικότητα του Βορειοελλαδικού χώρου.
Την παρούσα έκθεση σύνταξε ο επιστημονικός συνεργάτης του Παρατηρητηρίου,
Σωκράτης Σεϊτανίδης, χωροτάκτης – πολεοδόμος MSc, με την επιστημονική εποπτεία και
επιμέλεια της Δρ Αθηνάς Γιαννακού (επιστ. συνεργάτης Παρατηρητηρίου, PhD) και του
Δρ Βασίλη Φούρκα (προϊστ. Παρατηρητηρίου, PhD). Στην επεξεργασία δεδομένων και
γραφικών της Έκθεσης συνέβαλλε ο Μανούσος Τρουλινός (Διαχ. GIS Παρατηρητηρίου,
MSc).
Τα περιεχόμενα και οι τυχόν απόψεις που φιλοξενούνται στις εκθέσεις και τα κείμενα
εργασίας του Παρατηρητηρίου δεν αντανακλούν απαραίτητα τη σύμφωνη γνώμη της
εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα
αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

2η έκδοση, Ιαν. 2010
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ΣΥΝΟΨΗ
Η Εγνατία Οδός αποτελεί το βασικό οδικό διάδρομο μεταφορών και επικοινωνίας στη Βόρεια
Ελλάδα αλλά και μεταξύ Ευρώπης και Ανατολής, ενώ σε συνδυασμό και με τους κάθετους άξονες
συνδέεται με τις χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Αναπόφευκτα, ο ρόλος του
αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού στη χωρική οργάνωση και την περιφερειακή ανάπτυξη
αποτελεί τη νέα κρίσιμη συνισταμένη για την προοπτική μεταστροφής από το παραδοσιακό
πρότυπο χωρικής ανάπτυξης - με βάση τη ζώνη διέλευσης του οδικού άξονα Πάτρα-Αθήνα(Θεσσαλονίκη)-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) και την κυριαρχία των δύο μητροπολιτικών κέντρων - προς ένα
νέο συμπληρωματικό πρότυπο. Άλλωστε, οι σύγχρονες πολιτικές και στόχοι χωρικής ανάπτυξης
σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο επιδιώκουν την πολυκεντρική δομή στην οργάνωση του
δικτύου των αστικών κέντρων. Έτσι η πολυκεντρικότητα έχει βαρύνουσα σημασία ως στόχοςπρότυπο χωρικής ανάπτυξης και αρκετές μελέτες-έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία επιχειρούν
την ποσοτικοποιημένη διερεύνησή της με τη βοήθεια συγκεκριμένων μεθοδολογιών και δεικτών
μέτρησης.
Στην παρούσα Έκθεση δομείται μία μεθοδολογία εκτίμησης της επίδρασης του συστήματος
Εγνατία Οδός - Κάθετοι Άξονες στην πολυκεντρικότητα του δικτύου των αστικών κέντρων της
περιοχής επιρροής τους. Η μεθοδολογία αυτή διαμορφώνει και βασίζεται καταρχήν στο
απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο στοιχειοθετείται γύρω από τη διαπίστωση πως το
επίπεδο πολυκεντρικής χωρικής ανάπτυξης (πολυκεντρικότητα) είναι μια κατάσταση που αφορά
τόσο στο μέγεθος και στη θέση των αστικών κέντρων (μορφολογική πολυκεντρικότητα), όσο και
στις σχέσεις μεταξύ τους (λειτουργική πολυκεντρικότητα).
Για να εξεταστεί η επίδραση του συστήματος Εγνατία Οδός - Κάθετοι Άξονες στις δύο παραπάνω
διαστάσεις εκτιμάται το επίπεδο πολυκεντρικότητας πριν και μετά τη λειτουργία του συστήματος,
μέσω δεικτών οι οποίοι αφορούν τον πληθυσμό, το ΑΕΠ, τον πληθυσμό που ζει σε απόσταση
50km από τα αστικά κέντρα, την προσπελασιμότητα και τις μετακινήσεις μεταξύ των αστικών
κέντρων.
Γενικά, οι αλλαγές που επιφέρει το σύστημα Εγνατία Οδός - Κάθετοι Άξονες σε ό,τι αφορά τη
μορφολογική πολυκεντρικότητα, που εκφράζεται από το μέγεθος και τη θέση των κέντρων και
είναι γενικά δυσμετάβλητη, είναι μικρές σε σημασία και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε
θετικές ούτε αρνητικές. Αντιθέτως, ιδιαίτερα σημαντικές εμφανίζονται οι επιδράσεις του
συστήματος Εγνατία Οδός – Κάθετοι Άξονες στη λειτουργική πολυκεντρικότητα του δικτύου των
αστικών κέντρων της Ζώνης IV.
Σε ότι αφορά τη μορφολογική πολυκεντρικότητα, το μέγεθος των αστικών κέντρων (πληθυσμός
και ΑΕΠ) δεν εμφανίζει μεταβολές οι οποίες να διαφοροποιούν το μονοκεντρικό πρότυπο που
υπάρχει σήμερα (με κέντρο τη Θεσσαλονίκη). Από τη άλλη πλευρά όμως βελτιώνεται η
ισοκατανομή του μεγέθους μεταξύ των πόλεων εκτός της Θεσσαλονίκης, με θετικές μεταβολές
του ΑΕΠ των μικρότερων και πιο περιφερειακών Νομών. Ειδικότερα, οι μεταβολές σε ότι αφορά
στον πληθυσμό που βρίσκεται σε απόσταση καθημερινής εξυπηρέτησης (σε απόσταση 50km) από
τα αστικά κέντρα δείχνουν ότι αυξάνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν τα μικρά και
περιφερειακά αστικά κέντρα, παρέχοντας υπηρεσίες προς μεγαλύτερες πληθυσμιακά ενδοχώρες.
Το πιο σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης προκύπτει από τη δυναμική της συμβολής του
εξεταζόμενου μεταφορικού συστήματος σε σχέση με την παρατηρούμενη λειτουργική
πολυκεντρικότητα. Στις σύγχρονες αντιλήψεις του χωρικού σχεδιασμού η πολυκεντρικότητα είναι
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σε σημαντικό βαθμό συνάρτηση της διασύνδεσης, δηλαδή της συχνότητας και της μορφής των
ροών μεταξύ των «κέντρων». Εκτιμώντας αυτές τις παραμέτρους, προκύπτει ότι η Εγνατία Οδός
(με τους κάθετους άξονες) βελτιώνει την προσπελασιμότητα και αυξάνει την κινητικότητα μεταξύ
των αστικών κέντρων συμβάλλοντας έτσι με άμεσο τρόπο στη λειτουργική πολυκεντρικότητα στη
Ζώνη Επιρροής της.
Το παραπάνω αναδεικνύεται στην παρούσα έρευνα με δύο τρόπους: Πρώτον, με τη βελτίωση της
δυνατότητας που παρέχει το σύστημα για διασύνδεση αυξάνεται η προσπελασιμότητα αισθητά
για όλες τις πόλεις της Ζώνης επιρροής της, και εμφανίζει μεγάλες ποσοστιαίες αυξήσεις στις
μικρότερες πόλεις, οι οποίες είναι και οι πιο απομακρυσμένες από τον παραδοσιακό οδικό άξονα
ανάπτυξης του ΠΑΘΕ. Ως αποτέλεσμα, αμβλύνεται η ανισότητα μεταξύ των αστικών κέντρων
όσον αφορά την προσπελασιμότητά τους. Δεύτερον, αυξάνεται το μέγεθος των ροών μεταξύ των
αστικών κέντρων (που κατ΄αρχήν εκφράζεται με την αύξηση της μέσης ετήσιας ημερήσιας
κίνησης) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, παρότι δεν βελτιώνεται η ισοκατανομή των ροών στο χώρο,
να επηρεάζεται ιδιαίτερα θετικά η ειδική λειτουργική πολυκεντρικότητα, εν προκειμένω ως
συνάρτηση του μεγέθους των μετακινήσεων των οποίων η αύξηση είναι ιδιαίτερα μεγάλη (π.χ.
από τη Θεσσαλονίκη προς τα αστικά κέντρα της Ηπείρου και της Θράκης).
Αυτός ο εντοπισμός ενός συστήματος κέντρων που έχουν τη δυναμική διασύνδεσης και
ανάπτυξης λειτουργικών σχέσεων και καλύπτουν όλη τη ζώνη της Βόρειας Ελλάδας -- άλλοτε
ανάμεσα στα κέντρα που γειτνιάζουν μεταξύ τους (π.χ. Ιωάννινα- Ηγουμενίτσα, Κοζάνη-Βέροια,
Ξάνθη – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη) και άλλοτε ανάμεσα στο κύριο αστικό κέντρο της
βορειοελλαδικής ζώνης, τη Θεσσαλονίκη, και τα περισσότερο απομακρυσμένα από αυτό
δυναμικά αστικά κέντρα (των περιφερειών Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης) -καταδεικνύει ότι οι νέες μεταφορικές υποδομές μπορούν συμβάλλουν στη διαμόρφωση
προϋποθέσεων για νέες μορφές χωρικής οργάνωσης. Ο βαθμός συμβολής ωστόσο εξαρτάται από
το σύνολο των χωρικών πολιτικών και το πως αυτές εφαρμόζονται, και όχι μόνον από τις
μεταφορικές υποδομές.
Οι αλλαγές που μπορεί να επιφέρει η βελτιωμένη διασύνδεση μπορούν να επηρεάσουν επιπλέον
και το πρότυπο πολυκεντρικότητας ανάμεσα στα μεγαλύτερα και στα μικρότερα (εξαρτώμενα
από τα μεγαλύτερα) κέντρα μιας περιφέρειας, φέρνοντας στο προσκήνιο του χωρικού
σχεδιασμού διασυνδέσεις ενδιάμεσων οικισμών 3ου επιπέδου, που σημαίνει δυνατότητα νέας
οργάνωσης και χωροθέτησης δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.
Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξεταστεί στο μέλλον η συμβολή του συστήματος Εγνατία
οδός και κάθετοι άξονες στην πολυκεντρικότητα στο διασυνοριακό χώρο της ΝΑ Ευρώπης, μια
παράμετρος που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής, και στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητά της και της συνοχής με το λοιπό Ευρωπαϊκό χώρο.
Τέλος, κρίσιμα δεδομένα για τη συνέχιση της έρευνας σχετικά με την πολυκεντρικότητα σε όλα
τα παραπάνω χωρικά επίπεδα πρέπει να προέλθουν από έρευνα Προέλευσης - Προορισμού όπου
θα καταγράφονται η συχνότητα και τα χαρακτηριστικά μετακινήσεων – ροών τα οποία θα
συσχετιστούν με ζητήματα οργάνωσης του χώρου για να προκύψουν με περισσότερη ακρίβεια οι
βασικές τάσεις. Μια τέτοια έρευνα εξάλλου θα είναι χρήσιμη και στον περιφερειακό χωρικό
σχεδιασμό που είναι πιθανόν να επικαιροποιηθεί μέσω της αναθεώρησης των Περιφερειακών
Πλαισίων Χωρικού σχεδιασμού και Ανάπτυξης.
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Ακρωνύμια
Ελληνόγλωσσα
ΑΕ

Ανώνυμος Εταιρία

ΑΕΠ

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΓΠΧΣΑΑ

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΔΔ

Δημοτικό Διαμέρισμα

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΠ-Π

Εθνική Έρευνα Προέλευσης-Προορισμού

ΕΠΘ

Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης

ΕΟ

Εγνατία Οδός

ΕΣΥΕ

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος

ΚΠΣ

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

ΜΑΔ

Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης

ΠΣ

Πολεοδομικό Συγκρότημα

ΥΠΕΧΩΔΕ

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Ξενόγλωσσα
EC

European Commission

ESDP

European Spatial Development Perspective

ESPON

European Spatial Observatory Network

ΕU

European Union

FUA

Functional Urban Areas

NUTS

Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques

OECD

Organization for Economic Cooperation and Development

PIA

Potential Integration Area

PUSH

Potential Urban Strategic Horizon

SACΤRA

Standing Advisory Committee on Trunk Road Assessment

SEMSON

South Eastern Mediterranean Spatial Observatory Network

ΤΕΝ

Trans-European Networks

ΤΕΝ–Τ

Trans-European Transport Network

ΤΙΝΑ

Transport Infrastructure Needs Assessment
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1. Εισαγωγή
Οι σύγχρονες πολιτικές και στόχοι χωρικής ανάπτυξης υιοθετούν την ιδέα ότι ορισμένες μορφές
χωρικής οργάνωσης είναι προτιμότερες και συγκεκριμένα ότι η πολυκεντρική κατανομή
ανθρώπων, δραστηριοτήτων και υποδομών είναι καλύτερη από τη μονοκεντρική κατανομή. Αυτή
η άποψη διέπει το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ESDP: European Spatial Planning
Perspective, EC 1999) σύμφωνα με το οποίο η πολυκεντρικότητα επιδιώκεται με τη δικτύωση των
πόλεων και με την ανάπτυξη της συμπληρωματικότητάς τους. Σήμερα, η έννοια της
πολυκεντρικότητας κατέχει σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική και αποτελεί
προτεραιότητα για τη χωρική ανάπτυξη στην Ευρώπη (EU, 2007: 4).
Η πολιτική μεταφορών και οι μεταφορικές υποδομές, θεωρούνται βασικά εργαλεία για την
επίτευξη της πολυκεντρικής δομής στο χώρο. Σε εθνικό επίπεδο, ο χωρικός σχεδιασμός σήμερα,
όπως εκφράζεται μέσα από το εγκεκριμένο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ), επιχειρεί τη δημιουργία πολυκεντρικών δομών μέσω των
μεταφορικών υποδομών. Ένας από τους «άξονες ανάπτυξης» που ορίζει το ΓΠΧΣΑΑ είναι η
Εγνατία Οδός. Η Εγνατία Οδός συμπεριλαμβάνεται στo δίκτυο Trans European Transport Network
στον άξονα προτεραιότητας Νο7 (ΕC, 2005: 26). Ο χωροταξικός σχεδιασμός, τόσο σε εθνικό, όσο
και σε περιφερειακό επίπεδο, έχει λάβει σοβαρά υπόψη το ρόλο της Εγνατίας Οδού (ΕΜΧΑ-ΕΣΤ,
2004: 275) διότι βελτιώνει την πρόσβαση μεταξύ κυρίων και δευτερευόντων αστικών κέντρων,
και επομένως αποτελεί κεντρική συνιστώσα της διαμόρφωσης συγκεκριμένων αστικών
δικτυώσεων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δομή του δικτύου των οικισμών (ιδ.: 313).
Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να διερευνήσει αυτή τη συμβολή και συγκεκριμένα να
εξετάσει την επίδραση του συστήματος Εγνατία Οδός - κάθετοι άξονες στην πολυκεντρικότητα.
Το ευρύτερο επιστημονικό ερώτημα στο οποίο εντάσσεται αυτή η έρευνα είναι «πώς γίνεται
εκτίμηση της επίδρασης των μεταφορικών υποδομών στην πολυκεντρικότητα?».
Ανάλογα ερωτήματα έχουν πραγματευθεί το ESPON και ερευνητικά προγράμματα όπως το
Polynet. Σε κάθε περίπτωση οι δείκτες και η μεθοδολογία προσαρμόζονται ανάλογα με τα
ιδιαίτερα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η κάθε μελέτη. Προκειμένου να απαντηθεί το
παρόν ερώτημα διαμορφώνεται μια μεθοδολογία εκτίμησης της πολυκεντρικότητας, παίρνοντας
μεθοδολογικά στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία και προσαρμόζοντάς τα ώστε να δίνεται
μεγαλύτερη έμφαση στο ρόλο των οδικών υποδομών. Με βάση τη μεθοδολογία αυτή γίνεται μια
ποσοτική εκτίμηση της πολυκεντρικότητας πριν και μετά την Εγνατία Οδό και τους κάθετους
άξονές της. ως μία ένδειξη της χωρικής επίδρασης του συστήματος Εγνατία Οδός - κάθετοι
άξονες στην πολυκεντρικότητα της Ζώνης των Περιφερειών διέλευσης της οδού (Ζώνη IV). Η
Ζώνη IV αποτελείται από τις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού, δηλαδή τις Περιφέρειες
Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης1. Στη ζώνη αυτή βρίσκονται 28 αστικά κέντρα. Από την άποψη της
πληθυσμιακής ταξινόμησης ένα κέντρο έχει χαρακτήρα μητροπολιτικής περιοχής, η
Θεσσαλονίκη, με πληθυσμό πάνω από 1 εκ. κατοίκους, δύο κέντρα η Λάρισα και ο Βόλος
είναι μεσαίου μεγέθους, άνω των 100 χιλ. κατοίκων, πέντε έχουν 50-100 χιλ. κατ., επτά
έχουν 30-50 χιλ. κατ., ενώ τα υπόλοιπα δεκατρία έχουν λιγότερο από 30 χιλ. κατ.
(Παρατηρητήριο-Εγνατία Οδός Α.Ε., 2009)

1

βλ. http://observatory.egnatia.gr/02_indicators/02_5_impact_zones.htm
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Η χρησιμότητα της Έκθεσης έγκειται στα εξής: (α) Παρέχει μια βάση για τη μεθοδολογία
εκτίμησης της πολυκεντρικότητας ως επίδραση των μεταφορικών υποδομών. (β) Συνεισφέρει
στην αξιολόγηση του συστήματος Εγνατίας Οδού και Κάθετων Αξόνων ως εργαλείο χωρικής
ανάπτυξης. (γ) Παρέχει δεδομένα που τροφοδοτούν τις χωρικές πολιτικές οι οποίες αφορούν τη
δομή του οικιστικού δικτύου. Τα βασικά δεδομένα της Έκθεσης προέρχονται από τους δείκτες
που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Α.Ε. και περιλαμβάνονται συνολικά
στις ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσμάτων (πιο πρόσφατη στο: Παρατηρητήριο-Εγνατία Οδός Α.Ε.,
2009) καθώς και στο http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_1_results.htm.
Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται αρχικά μια θεωρητική διερεύνηση της έννοιας της
πολυκεντρικότητας και της σχέσης της με τις μεταφορικές υποδομές. Κατόπιν, γίνεται μια
επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σε σχέση με το αναλυτικό πλαίσιο και τους δείκτες
εκτίμησης της πολυκεντρικότητα. Στη συνέχεια, δομείται η μεθοδολογία με την οποία εξετάζεται
η πολυκεντρικότητα και γίνεται εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας, με την ποσοτική ανάλυση
των σχετικών δεικτών, για την περίπτωση του συστήματος Εγνατία Οδός – Κάθετοι Άξονες
(Κεφάλαιο 3). Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα αυτών των δεικτών και τη στατιστική τους
χωρική επεξεργασία, εξάγονται συμπεράσματα για το ρόλο της Εγνατίας Οδού και των καθέτων
αξόνων στην πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη στη ζώνη επιρροής τους (Κεφάλαιο 4).

2. Πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και μεταφορικές υποδομές
Η πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη δεν αποτελεί η ίδια στόχο πολιτικής, αλλά ένα από τα μέσα
που επιστρατεύονται για την επίτευξη πολιτικών στόχων. Θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλλει
στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (EC, 2006b: 20 και EC, 2007: 56), η οποία
αποτελεί στόχο στη Συνθήκης της Λισσαβώνας (ΕU, 2007: 86) και στο μη θεσμοθετημένο ακόμα
Ευρωπαϊκό Σύνταγμα (EE 2004: 99 και 374), καθώς και στην οικονομική ανταγωνιστικότητα, την
κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ESPON, 2005: 8 και ESPON, 2006 Part I: 12 και
Part II: 138). Ειδικά για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θεωρείται ότι οι υπάρχουσες ή αναδυόμενες
πολυκεντρικές δομές θα πρέπει να ενδυναμωθούν, βελτιώνοντας την προσπελασιμότητα των
κέντρων μεσαίου μεγέθους και αντισταθμίζοντας το έλλειμμα προσπελασιμότητας των αγροτικών
και απομονωμένων περιφερειών (Spiekermann και Wegener, 2006: 60).
Η πολυκεντρικότητα έχει υιοθετηθεί και σε πολιτικές εθνικού επίπεδου. Σύμφωνα με έρευνα του
ESPON2 που έγινε για τις πολιτικές και το σχεδιασμό 29 χωρών της Ευρώπης, (EE27, Νορβηγία
και Ελβετία), οι 18 από αυτές έχουν πρόθεση να ακολουθήσουν πολιτικές πολυκεντρικής χωρικής
ανάπτυξης (ESPON, 2005: 19).
Στην Ελλάδα, η μείωση της ανισότητας μεταξύ της Αθήνας και του υπόλοιπου της χώρας αποτελεί
στόχο της χωρικής πολιτικής από τη δεκαετία του '60 (Angelidis, 2005: 114). Επομένως, η χωρική
πολιτική στην Ελλάδα είχε πάντα κάποια συσχέτιση με την πολυκεντρικότητα, γιατί εκδήλωνε
την πρόθεση άμβλυνσης της ανισότητας μεταξύ του κέντρου και της υπόλοιπης χώρας. Πιο
2

To ESPON (European Spatial Planning Observatory Network) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα εφαρμοσμένης
έρευνας, που από το 2001 χρηματοδοτείται προκειμένου να μελετήσει με συντονισμένο και συστηματικό τρόπο
τις χωρικές επιπτώσεις τομεακών πολιτικών της Ε.Ε., ώστε να αποτελέσει ένα επιστημονικό δίκτυο Ευρωπαϊκής
χωροταξίας καθώς και να υποστηρίξει τη χάραξη πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και εδαφικής συνοχής
(www.espon.eu).
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συγκεκριμένα, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις διαδοχικές περιόδους πολιτικών όσον αφορά την
πολυκεντρικότητα: την πολιτική των «αντίπαλων πόλεων» στα τέλη δεκαετίας του '70, την
πολιτική των “ανοικτών πόλεων” την περίοδο 1981-1996, και την πολιτική της
“πολυκεντρικότητας” στην προοπτική της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από το 1997 έως σήμερα
(ιδ.).:
Σε ό,τι αφορά την τελευταία περίοδο οι σημαντικότερες σχεδιαστικές και πολιτικές ρυθμίσεις που
προσέβλεπαν στην πολυκεντρικότητα αυτές εκφράζονται από τα Περιφερειακά και Εθνικά
Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.
Στα Περιφερειακά Πλαίσια επισημαίνεται η ανάγκη συγκρότησης ενός ισόρροπου και
πολυκεντρικού δικτύου αστικών κέντρων, η ενδυνάμωση και βελτίωση των αστικών κέντρων
των Περιφερειών και, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφορών,
η βελτίωση της προσπελασιμότητας και της συνοχής, είτε άμεσα (με τους γενικούς στόχους που
καθορίζουν το πρότυπο χωρικής οργάνωσης της εκάστοτε Περιφέρειας), είτε έμμεσα,
υιοθετώντας τις αρχές του ESDP.
Στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) επιδιώκεται η
δημιουργία πολυκεντρικής δομής με ένα οικιστικό δίκτυο πόλων ανάπτυξης το οποίο εντάσσεται
σε ένα πλέγμα αξόνων ανάπτυξης (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008). Χωρίς να υπάρχει σαφής αναφορά στη
συσχέτιση μεταξύ μεταφορικών υποδομών και πολυκεντρικότητας, το ΓΠΧΣΑΑ θεωρεί πως η
ολοκλήρωση του πλέγματος των αξόνων ανάπτυξης προϋποθέτει την κατασκευή και
ολοκλήρωση των σχετικών με αυτό έργων υποδομής στα οποία συγκαταλέγονται και οι μεγάλοι
οδικοί άξονες (αυτοκινητόδρομοι), οι οποίοι ταυτίζονται χωρικά με τους άξονες ανάπτυξης (ιδ.:
31). Επί της ουσίας, με το ΓΠΧΣΑΑ ο θεσμοθετημένος σχεδιασμός εστιάζει στην ενίσχυση της
πολυκεντρικότητας μέσω των οδικών μεταφορικών υποδομών, περισσότερο από οποιαδήποτε
προηγούμενη περίοδο μετά το 1970.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η πολυκεντρικότητα δεν συσχετίζεται ρητά με τις πολιτικές για
τις μεταφορικές υποδομές. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα σημαντικότερα έγγραφα που
αναφέρονται στην πολιτική της Ε.Ε. για τις μεταφορές, όπως η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές
(ΕE, 2002) και οι Εκθέσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (EC 2002, 2003, 2005, 2006a)
δεν έχουν καμία αναφορά στην πολυκεντρικότητα.
Στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου ESDP (EC, 1999: 66) αναφέρεται ότι η βελτίωση των
διασυνδέσεων εθνικών/διακρατικών δικτύων, αφενός, και περιφερειακών/τοπικών δικτύων,
αφετέρου, θεωρείται μία από τις επιλογές πολιτικής για τη συμπληρωματικότητα και τη
συνεργασία των πόλεων. Το ESDP συνδέει την πολυκεντρικότητα με τους αναπτυξιακούς
διαδρόμους θεωρώντας πως «αστικά δίκτυα μπορεί να δημιουργηθούν σε περιφέρειες οι οποίες
βρίσκονται σε σημαντικούς αναπτυξιακούς διαδρόμους, με σκοπό την προώθηση ενός
ολοκληρωμένου και αειφόρου σχεδιασμού» (ιδ.: 65), κάτι το οποίο ακολουθείται, όπως
αναφέρεται παραπάνω, σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008).
Σε επίπεδο πολιτικής για το σύνολο του χώρου της Ε.Ε., η σύνδεση μεταφορικών υποδομών και
πολυκεντρικότητας μπορεί να απεικονιστεί σχηματικά όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1.
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Διάγραμμα 1. Σύνδεση της πολυκεντρικότητας με τις μεταφορικές υποδομές
Μεταφορικές υποδομές
Βελτίωση της διασύνδεσης των πόλεων
Συμπληρωματικότητα-συνεργασία των
πόλεων
Πολυκεντρικότητα
Εδαφική συνοχή – ισόρροπη ανάπτυξη

Επομένως, παρότι οι δύο όροι δεν συσχετίζονται ρητά στα επίσημα Ευρωπαϊκά έγγραφα που
χαράζουν πολιτικές, αναδεικνύεται σαφώς μια σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ πολυκεντρικής
χωρικής ανάπτυξης και Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών3: Οι οδικές υποδομές θεωρείται ότι
μπορούν να ενισχύσουν την πολυκεντρικότητα ή αντίστροφα, η πολυκεντρικότητα είναι μία από
τις ονομαζόμενες “spatial storylines” που τεκμηριώνουν την ύπαρξη και χρηματοδότηση των
Διευρωπαϊκών Υποδομών Μεταφορών (Peters, 2003). Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η
πολυκεντρικότητα είναι «κεντρικό δίδυμο θέμα» (twin core themes) με την κινητικότητα και κατ’
επέκταση με τις μεταφορικές πολιτικές και υποδομές (Richardson και Jensen, 2000: 503). Η
κινητικότητα και οι πόλεις ως κόμβοι σε ένα πολυκεντρικό χωρικό πρότυπο ανάπτυξης είναι δύο
πλευρές του ίδιου νομίσματος (Richardson και Jensen, 2000: 512).
Πιο άμεση σύνδεση της πολυκεντρικότητας με τις μεταφορές, έχουμε σε τοπικό επίπεδο και στον
σχεδιασμό σε κλίμακα ρυθμιστικού σχεδίου, π.χ. στα σχέδια του Δουβλίνου και του Μονάχου
(RTK, 2003: 124), αλλά και στις έρευνες που μελετούν την επίδραση των μεταφορικών πολιτικών
και υποδομών. Σύμφωνα με το κυρίαρχο σενάριο του ESPON, (ESPON 3.2, 2006), για την εδαφική
συνοχή της Ευρώπης το 2030, οι Περιφέρειες της Νότιας Ευρώπης, κυρίως οι Ελληνικές και οι
Πορτογαλικές, θα επωφεληθούν σημαντικά από τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών. Ωστόσο,τα
Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών δίνουν έμφαση στη διασύνδεση των μητροπολιτικών περιοχών
και η πολυκεντρικότητα σε εθνικό επίπεδο στη Νότια Ευρώπη εκτιμάται ότι θα μειωθεί (ιδ.). Οι
μεγάλες πόλεις στις απομακρυσμένες περιφέρειες θα παραμείνουν μάλλον απομονωμένες όσον
αφορά τη διαδικασία ανάπτυξής τους και δεν θα ευνοηθούν σε σημαντικό βαθμό από τα
αποτελέσματα του δικτύου και των συνεργιών (ESPON 3.2, 2006: 73). Ομοίως, τo “ESPON Project
2.1.1: Territorial impact of EU transport and TEN policies” εκτιμώντας την επίδραση των
Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, καταλήγει στο ότι επιταχύνουν τη μείωση της
πολυκεντρικότητας στα εθνικά οικιστικά δίκτυα, γιατί προσανατολίζονται κατά κύριο λόγο στη
διασύνδεση των μεγάλων αστικών κέντρων (ESPON 2004a: 20).
Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι η ενίσχυση της πολυκεντρικότητας με την παρουσία των
μεταφορικών υποδομών δεν είναι δεδομένη: οι μεταφορικές υποδομές μπορεί να ενισχύουν την
πολυκεντρικότητα σε μια συγκεκριμένη κλίμακα του χώρου, ενώ ταυτόχρονα τη μειώνουν σε μια
άλλη. Εξάλλου, υπάρχει το ενδεχόμενο των «επιδράσεων άντλησης ή σήραγγας» (pumping και
tunnel effects, βλ. Λαμπριανίδης, 2000: 67) που σημαίνει ότι η επίδραση της μεταφορικής
3

Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (Trans European Transport Networks ή ΤΕΝs) αποτελούν την κυρίαρχη
πολιτική της ΕΕ όσον αφορά στις μεγάλες μεταφορικές υποδομές και καθιερώθηκαν θεσμικά με τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ (1992).
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υποδομής στην ανάπτυξη μιας περιφέρειας μπορεί να είναι μηδαμινή ή και αρνητική. Επιπλέον,
παρότι η πολυκεντρικότητα επιδιώκεται ως πρότυπο χωρικής οργάνωσης των οικιστικών
δικτύων, υπάρχει και η κριτική άποψη ότι συγκεκριμένες μορφές της μπορεί να οδηγήσουν σε
προβλήματα αυξημένης κίνησης και ζήτησης στις μεταφορές με συνεπακόλουθες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και δαπάνες (ESPON, 2004b: 25 και Vickerman 2004: 11).
Για τους παραπάνω λόγους, η επίδραση των μεταφορικών υποδομών στην πολυκεντρικότητα δεν
μπορεί να εκτιμηθεί εύκολα και χρειάζεται έρευνα και παρακολούθηση κυρίως σε περιπτώσεις
υποδομών που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη διαμόρφωση χωρικών πολιτικών, όπως η
Εγνατία Οδός και οι κάθετοι άξονές της. Το πολυκεντρικό οικιστικό πρότυπο που υιοθετείται σε
όλες σχεδόν τις Ελληνικές περιφέρειες δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν στηρίζεται ουσιαστικά
από ιεραρχημένα δίκτυα και συστήματα μεταφορών που εξασφαλίζουν την άμεση πρόσβαση
μεταξύ των διαφόρων κέντρων του οικιστικού δικτύου (ΕΜΧΑ-ΕΣΤ, 2004: 185). Επομένως, η
μέσω δεικτών παρακολούθηση της ισορροπίας του δικτύου των οικισμών σε σχέση με τις
μεταφορικές υποδομές και την κινητικότητα-προσπελασιμότητα επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση
τυχόν πολωτικών φαινόμενων (ιδ.: 275). Μια τέτοια όμως προσπάθεια απαιτεί πρώτα την
αποσαφήνιση της έννοιας της πολυκεντρικότητας ως προς τη χωρική ανάπτυξη, η οποία
επιχειρείται στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο.

2.1. Πολυκεντρικότητα: Επισκόπηση της έννοιας
Σύμφωνα με τη Davoudi (2003: 979) η πολυκεντρικότητα είναι έννοια παλιά και εντοπίζεται με
διαφορετικές παραλλαγές στη βιβλιογραφία των αρχών του εικοστού αιώνα, η οποία αφορά τη
σύλληψη της χωρικής δομής των οικιστικών δικτύων, και ιδιαίτερα στην εργασία των αστικών
κοινωνιολόγων της σχολής του Σικάγου. Επίσης, παρά τη διάδοσή της, η έννοια δεν
υποστηρίζεται από σαφή καθορισμό, συμπαγές θεωρητικό πλαίσιο και αυστηρή εμπειρική
ανάλυση. Αντίθετα η πολυκεντρικότητα είναι αμφιλεγόμενη και ανεπαρκώς ορισμένη έννοια
(ESPON, 2007a: 10) και ως εκ τούτου, σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς
ανθρώπους (Davoudi, 2003: 979). Στο Gløersen et al (2007: 418) θεωρείται όρος με πολλαπλά
αποτελέσματα όταν εφαρμόζεται σε επίπεδο πολιτικής (multifinality). Οι απόψεις αυτές
συγκλίνουν με την έρευνα των Waterhout et al. (2003), που δείχνει τις διαφορές στην ερμηνεία
και στην χρήση της έννοιας της πολυκεντρικότητας σε διάφορες εθνικές χωρικές πολιτικές.
Ο Gløersen (2005) ορίζει την πολυκεντρικότητα ως εξής: α) Με τον κανονιστικό ορισμό, ο οποίος
αφορά την προαγωγή ισορροπημένων τύπων οικιστικών δικτύων σε διάφορα χωρικά επίπεδα. Οι
συγκεκριμένοι τύποι οικιστικών δικτύων είναι ευεργετικότεροι από κοινωνική και οικονομική
άποψη τόσο για το κέντρο όσο και για την περιφέρεια. β) Με τον αναλυτικό ορισμό, σύμφωνα με
τον οποίο πολυκεντρικότητα είναι εκείνη η χωρική οργάνωση των πόλεων η οποία
χαρακτηρίζεται από λειτουργικό καταμερισμό της εργασίας, οικονομική και θεσμική ολοκλήρωση
και πολιτική συνεργασία. Ο Krätke (2001: 107) ορίζει το πολυκεντρικό σύστημα ως «σύστημα στο
οποίο μια ολόκληρη σειρά κέντρων υψηλής βαθμίδας γειτνιάζει με έναν μεγάλο αριθμό μικρού
και μεσαίου μεγέθους κωμοπόλεων και πόλεων».
Από μια άλλη σκοπιά, «πολυκεντρικότητα» σημαίνει διαφορετικά πράγματα όταν εφαρμόζεται
σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες. Η Davoudi (2003), διαχωρίζει τρεις διαφορετικές κλίμακες
στις οποίες αναφέρεται η έννοια της πολυκεντρικότητας: α) στην εσωτερική δομή μιας πόλης
(intra-urban scale), β) σε μια αστική περιφέρεια με περισσότερους από έναν οικισμούς (interΠαρατηρητήριο - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Νοέμ. 2009
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urban scale) και γ) σε διαπεριφερειακό επίπεδο (inter-region scale), οι οποίες ορίζονται και ως
micro, meso και macro level σύμφωνα με το ESPON (2005: 4). Η χωρική κλίμακα στην οποία
αναφέρεται η πολυκεντρικότητα έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί αν αλλάζει η χωρική κλίμακα στην
οποία αναφέρεται οι στόχοι της μπορεί να είναι αντιφατικοί (Radvánszki, 2009: 318) Για
παράδειγμα, η πολυκεντρικότητα σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να σημαίνει ενίσχυση της
Θεσσαλονίκης, ενώ δεν ισχύει το ίδιο και για την πολυκεντρικότητα σε επίπεδο Κεντρικής
Μακεδονίας.

2.2. Διαστάσεις και διαδικασίες της πολυκεντρικότητας
Η πολυκεντρικότητα είναι βασισμένη γενικά σε δύο συμπληρωματικές πτυχές: μία που αφορά τη
μορφολογία, δηλ. την κατανομή των αστικών κέντρων σε μια δεδομένη περιοχή (αριθμός
πόλεων, ιεραρχία, και κατανομή στον χώρο) και η δεύτερη αφορά τις σχέσεις μεταξύ των
αστικών περιοχών, δηλ. τα δίκτυα των ροών και της συνεργασίας (Διάγραμμα 2). Όσον αφορά
τη μορφολογική πολυκεντρικότητα, το ESPON (2005: 45) διαχωρίζει δύο ακραία σχήματα στα
οικιστικά δίκτυα, το μονο-πυρηνικό (mono-nuclear pattern), όπου υπάρχει μία κυρίαρχη πόλη
και διάφορα περιφερειακά/εξαρτώμενα κέντρα, και το πολυπυρηνικό, όπου δεν υπάρχει
κυρίαρχη πόλη και όλες οι πόλεις έχουν παρόμοιο μέγεθος. Κατά παρόμοιο τρόπο, η
πολυκεντρικότητα σχέσεων, ή “λειτουργική πολυκεντρικότητα” κατά τον Green (2004), μπορεί
να διακριθεί σε μονής κατεύθυνσης και σε πολλαπλών κατευθύνσεων (mono-directional και
multi-directional). Στην πρώτη, οι σχέσεις έχουν την τάση να κατευθύνονται προς ένα κέντρο,
ενώ στη δεύτερη οι σχέσεις δεν έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό.
Διάγραμμα 2. Διαστάσεις πολυκεντρικότητας

Πηγή: ESPON (2005): 45

Ακόμα, σύμφωνα με το ESPON (2005), υπάρχουν δύο διαδικασίες ανάπτυξης της
πολυκεντρικότητας (Διάγραμμα 3): α) η θεσμική, βασισμένη στην εθελοντική συνεργασία, και β)
η δομική, ως αποτέλεσμα της «αυθόρμητης» χωρικής ανάπτυξης. Η θεσμική αφορά τις
διοικητικές/ πολιτικές ή τις κατευθυνόμενες από τους θεσμούς συνεργασίες μεταξύ των πόλεων,
ενώ στη δομική υπάγονται οι ροές αγαθών, ανθρώπων, δεδομένων κλπ. μεταξύ των πόλεων. Σε
αυτή την κατηγορία υπάγονται και οι ανάλογες ροές μέσω των οδικών αξόνων.
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Διάγραμμα 3. Διαδικασίες επίτευξης της πολυκεντρικότητας

Πηγή: ESPON (2005): 45

2.3. Μελέτες εκτίμησης της πολυκεντρικότητας
2.3.1. Μελέτες ESPON
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τεκμηριωμένη και συστηματική διερεύνηση της πολυκεντρικότητας ενός
οικιστικού δικτύου, γίνεται επί σειρά ετών από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Χωροταξίας
(ESPON). Στις εκθέσεις του ESPON, αναφέρονται δείκτες και μεθοδολογία μέτρησης της
πολυκεντρικότητας, ενώ εκτιμώνται και οι επιδράσεις των ΤΕΝ στην πολυκεντρικότητα ως
διασύνδεση μεταξύ των λειτουργικών αστικών περιοχών4 (FUAs: Functional Urban Areas).
Πιο συγκεκριμένα, η Έκθεση 1.1.1 «Προοπτικές για Πολυκεντρική Ανάπτυξη στην Ευρώπη» (
ESPON, 2005) εισήγαγε τον υπολογισμό της πολυκεντρικότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε αυτή την έκθεση το ESPON εκτιμά την πολυκεντρικότητα του Ευρωπαϊκού χώρου
χρησιμοποιώντας έναν σύνθετο δείκτη που λαμβάνει υπόψιν τρεις διαστάσεις: μέγεθος, θέση και
διασύνδεση των «κέντρων». Στην Έκθεση θεωρείται ότι η διασύνδεση των αστικών κέντρων
μπορεί να υπολογιστεί με δύο τρόπους υπολογίζοντας είτε τις πραγματικές αλληλεπιδράσεις
(όπως ροές αγαθών, υπηρεσιών, ανθρώπων, τηλεπικοινωνίες κτλ) είτε τη δυναμική του
συστήματος
για
αλληλεπιδράσεις
(όπως
δυνητική
προσπελασιμότητα,
επίπεδο
οδικών/αεροπορικών συνδέσεων κτλ.). Η Έκθεση αυτή, σε μεταγενέστερη έκθεση του ESPON
(2007a, 216-231) θεωρήθηκε ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μορφολογική διάσταση έναντι της
σχέσης μεταξύ των πόλεων, ότι συσχετίζει σε μεγάλο βαθμό την πολυκεντρικότητα με τη χωρική
γειτνίαση και το commuting, και ότι τελικά ακολουθεί μια αρκετά παραδοσιακή προσέγγιση,
τύπου Christaller.
Στην Έκθεση 2.1.1 «Εδαφικές Επιδράσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων και των Πολιτικών
Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», (ESPON, 2004a) η μέθοδος μέτρησης της
5
πολυκεντρικότητας του ESPON 1.1.1 ενσωματώθηκε στο μοντέλο SASI προκειμένου να
εκτιμηθούν οι επιδράσεις που θα είχαν διάφορα σενάρια για τις μεταφορές, στην
πολυκεντρικότητα των οικιστικών δικτύων κάθε κράτους-μέλους. Αρχικά η ανάλυση ξεκίνησε με
μια συστηματική και δομημένη επιλογή των συνδέσεων μεταξύ πόλεων μέσα στο ιεραρχημένο
πολυκεντρικό οικιστικό δίκτυο των FUAs της Ευρώπης. Στη συνέχεια μετρήθηκε η επίδραση στην
4
Γενικά, ως Λειτουργικές Αστικές Περιοχές FUAs ορίζονται οι χωρικές ενότητες πέριξ των αστικών κέντρων, οι
οποίες είναι λειτουργικά συνδεδεμένες με αυτά, ιδιαίτερα σε σχέση με τις καθημερινές μετακινήσεις για εργασία
και για πρόσβαση σε υπηρεσίες. Πρόκειται δηλαδή για διευρυμένες αστικές περιοχές που προσδιορίζονται με
βάση μία πόλη-πυρήνα και τα όρια που προκύπτουν από το γεωγραφικό εύρος των καθημερινών μετακινήσεων
και ροών προς γειτνιάζουσες, εξαρτώμενες από τον πυρήνα, περιοχές.
5
Το SASI (Socio-Economic and Spatial Impacts of Trans-European Transport Networks) είναι ένα μοντέλο
προσομοίωσης των κοινωνικονομικών και χωρικών επιδράσεων των συστημάτων μεταφορών της Ευρώπης.
(Wegener και Bökemann (1998)
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πολυκεντρικότητα εξετάζοντας κατά πόσο συνέβαλε η πολιτική των ΤΕΝs στη διασύνδεση μεταξύ
των FUA (ESPON, 2004a: 102). Τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης αυτής για την
πολυκεντρικότητα ως επίδραση των TENs είναι ότι αν και συμβάλλουν στην προσπελασιμότητα
και την ανάπτυξη των περιφερειακών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βελτιώνουν ακόμα
περισσότερο την προσπελασιμότητα στις κεντρικές περιοχές που έχουν ήδη ένα σχετικά υψηλό
εισόδημα (ESPON 2004a: 30).
Παρόμοια συμπεράσματα εξάγονται από την Έκθεση 1.1.3 «Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και η ευρύτερη Ευρωπαϊκή Προοπτική όσον αφορά στην Πολυκεντρική Χωρική Δομή» του ESPON
(2006), όπου γίνεται ειδικότερη αναφορά για την πολυκεντρικότητα στην Ελλάδα: (α) Ένα
μεγάλο μέρος οικονομικών πόρων (από τα ταμεία συνοχής και κρατικών) διατέθηκαν για τη
βελτίωση των υποδομών, κυρίως των μεταφορικών υποδομών. Αν και διάφορα σημαντικά έργα
μεταφορών υλοποιήθηκαν στις περιφερειακές περιοχές της χώρας, υπήρξε μικρή επίδραση του
συνολικού συστήματος μεταφορών στην αναδιάρθρωση του οικιστικού δικτύου. (β) Το ποσοστό
του πληθυσμού της περιφέρειας Αττικής στον συνολικό πληθυσμό παραμένει πολύ υψηλό,
ιδιαίτερα σε σχέση με αυτό που ήταν πριν την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Οι δυναμικότερες λειτουργίες/ δραστηριότητες παραμένουν
στην Αθήνα (και στη Θεσσαλονίκη). (γ) Τα περιφερειακά κέντρα ωφελούνται από μια
περιορισμένη αποσυγκέντρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ωφελήθηκαν από τις
αλλαγές στην διοικητική αναδιάρθρωση, που έγινε προκειμένου οι τοπικές αυτοδιοικήσεις να
έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ευρωπαϊκά προγράμματα. (δ) Τέλος, τα
περιφερειακά οικιστικά δίκτυα δεν έχουν ενισχυθεί αρκετά. Επομένως, η πρόοδος προς ένα πιο
πολυκεντρικό εδαφικό σύστημα είναι σχετικά μικρή (ESPON, 2006, Part II: 24-25).
Η Έκθεση 1.4.4 του ESPON τονίζει ότι η μελέτη της πολυκεντρικότητας πρέπει να λαμβάνει
απαραίτητα υπόψη τις ροές (ESPON, 2007b: 22). Η Έκθεση αυτή δεν αποσκοπεί στην εκτίμηση
της πολυκεντρικότητας, αλλά στη διερεύνηση των διαθέσιμων δεδομένων, μεθόδων και πλαισίων
ανάλυσης όσον αφορά τις κάθε είδους ροές. Λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική διάσταση, υπάρχουν
τέσσερις κύριοι τύποι δεικτών ροών μεταφορών, ανάλογα με το αν αφορούν κόμβους, σύνδεση,
υπηρεσίες και προέλευση-προορισμό. Μπορούν να εφαρμοστούν στο μακρο-επίπεδο (ροές
μεταξύ των χωρών), στο μέσο επίπεδο (ροές μεταξύ περιφερειών) ή στο μικρο-επίπεδο (ροές
μεταξύ των δήμων) (ESPON 2007b: 35). Εκτός από τους δείκτες μέτρησης της πολυκεντρικότητας
που χρησιμοποιούνται και από άλλες εκθέσεις του ESPON, η έκθεση 1.4.4 (ιδ.: 67), αναφέρει ως
δείκτη μέτρησης των ροών, το συνολικό αριθμό γένεσης και προσέλκυσης μετακινήσεων ανά
σκοπό και μέσο μετακίνησης σε επίπεδο NUTS 2 (Περιφέρειες).

2.3.2. Άλλες προσεγγίσεις
Οι παλαιότερες έρευνες εκτίμησης της πολυκεντρικότητας είναι των Steward (1959), Haggett,
(1965) και Chorley και Haggett, (1967). Οι έρευνες αυτές εστιάζουν στη μέτρηση της
πολυκεντρικότητας με βάση το μέγεθος των πόλεων και χρησιμοποιούν ως δείκτη μέτρησης τον
αντίστοιχο πληθυσμό. Στο μέγεθος και τη θέση των κέντρων, εστιάζουν και οι Sandberg και
Meijers (2006) οι οποίοι χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία του ESPON 1.1.1 για να προσδιορίσουν
την πολυκεντρικότητα στις χώρες της ΕΕ, προκειμένου να ερευνήσουν τη συσχέτισή της με
περιφερειακές ανισότητες.
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Την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί αυξημένο ενδιαφέρον για μια προσέγγιση της
πολυκεντρικότητας με βάση τις ροές. Για παράδειγμα, ο Green (2004), δημιουργεί έναν δείκτη
μέτρησης της πολυκεντρικότητας μιας περιοχής (General και Special Functional Polycentricity
Indicator) που βασίζεται στις ροές από και προς κάθε FUA της περιοχής. Ο δείκτης λαμβάνει
υπόψη την πυκνότητα των ροών (Δ), η οποία ισούται με τον αριθμό των ροών που υπάρχουν
μεταξύ των «κέντρων» διαιρούμενη με ένα μέγιστο δυνατό αριθμό ροών που θα μπορούσε να
υπάρξει μεταξύ τους. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος
Polynet6, όπου εκτιμάται η πολυκεντρικότητα μιας ομάδας περιφερειών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται ως ροές είναι ο αριθμός των καθημερινά
μετακινούμενων για εργασία (commuters) μεταξύ των κέντρων μιας περιφέρειας.
Οι Limtanakool et. al. (2007), λαμβάνοντας υπόψη περισσότερο την κατανομή των ροών στον
χώρο, προτείνουν ένα πλαίσιο ανάλυσης των ροών που εξετάζει τρεις διαστάσεις της
αλληλεπίδρασης, τη δύναμή της, τη συμμετρία της αλληλεπίδρασης και τη δομή του δικτύου, και
με βάση αυτές διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ανάλυσης των οικιστικών δικτύων.
Οι Hall και Pain (2006) εξετάζουν την πολυκεντρικότητα μιας δικτυωμένης πολυκεντρικής
αστικής υπερ-περιφέρειας (networked polycentric mega-city-region), η οποία εκτείνεται σε 8
διαφορετικές Περιφέρειες7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι περισσότερες στην περιοχή του
Πενταγώνου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όσον αφορά το πως αντιλαμβάνονται την έννοια της
πολυκεντρικότητας, οι Περιφέρειες αυτές εξετάζονται ως ένα ενιαίο πολυκεντρικό σύστημα
παρότι δεν εμφανίζουν χωρική συνέχεια. Αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική αντίληψη από την
πρόθεση για «πολυκεντρικότητα μέσω γειτνίασης» που παρουσιάζεται στην Έκθεση 1.1.1. του
ESPON (2005). Η έρευνα των Hall και Pain, στοχεύει περισσότερο στην ανάδειξη της «mega-city
region» σαν ένα αστικό φαινόμενο του 21ου αιώνα και στην πρόταση πολιτικών για τέτοιου
είδους περιοχές και όχι στη μέτρηση της πολυκεντρικότητας. Ωστόσο, προκειμένου να γίνει αυτό
εξετάζει την πολυκεντρικότητα σε διάφορα χωρικά επίπεδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
εξειδίκευση που εμφανίζει χωρικά η κλαδική διάρθρωση της εργασίας και στο πως συσχετίζονται
και επικοινωνούν οι επιχειρήσεις.
Από μια διαφορετική σκοπιά, το Χωρικό Παρατηρητήριο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
(SEMSON) διερευνά την πολυκεντρικότητα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο (SEMSON, 2007)
κάνοντας μια εμπειρική ανάλυση στα εξής πεδία: (α) τάσεις εγκατάλειψης των γεωγραφικών
περιοχών, όπως οι ορεινές, οι αγροτικές και οι παραμεθόριες περιοχές, (β) προσπελασιμότητα
μεταξύ των σημαντικότερων αστικών δικτύων και του αστικού - αγροτικού χώρου σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, (γ) υπάρχοντα αστικά συστήματα διακυβέρνησης σε σχέση με τη
διαδικασία διοικητικής αποκέντρωσης, (δ) ρόλος των μητροπολιτικών περιοχών και άλλων
σημαντικών αστικών κέντρων σε σχέση με το υπάρχον δίκτυο μεταφορών και τις προοπτικές του
και (ε) ιεραρχίες του αστικού συστήματος και της αστικής χωρικής συγκέντρωσης (ιδ.: 21).

6

Το πρόγραμμα “POLYNET: Sustainable Management of European Polycentric Mega-City” αφορά στην
πολυκεντρικότητα σε περιφέρειες της Βορειοδυτικής Ευρώπης, υπάγεται στο INTERREG IIIB και έγινε με την
συνεργασία εννέα επιστημονικών ομάδων από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την
Ολλανδία και την Ελβετία. (βλ. http://www.polynet.org.uk/).
7
Η έρευνα αφορά τις Περιφέρειες, South East England, the Bassin Parisien, Central Belgium, the Dutch
Randstad, RhineRuhr, Rhine-Main, Northern Switzerland και Greater Dublin.
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2.3.3. Δείκτες μέτρησης
Στην Έκθεση 1.1.1 του ESPON (2005), η διασύνδεση των κέντρων (προσπελασιμότητα), το
μέγεθος των κέντρων (ΑΕΠ και πληθυσμός) και η θέση των κέντρων (έκταση των περιοχών
εξυπηρέτησης των FUAs) χρησιμοποιούνται ισοβαρώς στην παραγωγή ενός σύνθετου δείκτη
πολυκεντρικότητας. Στην Έκθεση 2.1.1 του ESPON (2004a) η εκτίμηση της επίδρασης των TENs
στην πολυκεντρικότητα έγινε συνδυάζοντας δείκτες που αφορούν στο μέγεθος, στην
ανταγωνιστικότητα, στη διασύνδεση και στις τάσεις ανάπτυξης των αστικών περιοχών FUAs. Για
τα πεδία αυτά επιλέχθηκαν αντίστοιχα οι δείκτες: εκτιμώμενη πληθυσμιακή πυκνότητα του 2021,
εκτιμώμενο ΑΕΠ ανά κάτοικο του 2021, εκτιμώμενη προσπελασιμότητα με συνδυασμένες
μεταφορές του 2021 και διαφορά ΑΕΠ ανά κάτοικο μεταξύ των ετών 2021 και 2001. Κάθε δείκτης
υπολογίζεται για χωρικό επίπεδο NUTS 3 (Νομοί) με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου SASI.
Έπειτα, υπολογίζεται για διάφορα σενάρια πολιτικής μεταφορών ο σύνθετος δείκτης «δυνητικής
ανάπτυξης» που είναι ο γεωμετρικός μέσος των παραπάνω δεικτών. Ο δείκτης χρησιμοποιείται
για να συγκρίνει τις επιδράσεις των εναλλακτικών σεναρίων για τις μεταφορές στην αναπτυξιακή
δυναμική σε επίπεδο NUTS 3. Με την ανάλυση του χωρικού προτύπου αυτών των επιδράσεων,
εκτιμάται η δυναμική για την πολυκεντρική ανάπτυξη, όπως συνοπτικά περιγράφηκε στο
προηγούμενο κεφάλαιο 2.3.1.
Περνώντας στην «1η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού» (ΕΜΧΑ-ΕΣΤ, 2004 και
Παρατηρητήριο-Εγνατία Οδός Α.Ε., 2005), οι αντίστοιχοι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την
εκτίμηση της ισορροπίας και δικτύωσης των οικισμών είναι η μεταβολή πληθυσμού, η πυκνότητα
πληθυσμού, η ταξινόμηση των αστικών κέντρων, η έλξη πόλεων και η δικτύωση πόλεων (ετήσιες
μέσες ημερήσιες μετακινήσεις μεταξύ αστικών κέντρων). Άλλοι δείκτες8 του Παρατηρητηρίου της
Εγνατία Οδός Α.Ε. που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εκτίμηση της πολυκεντρικότητας είναι
ο ωφελούμενος πληθυσμός (SET01), το εργατικό δυναμικό (SET03), τα προσπελάσιμα μέσα
μεταφοράς (SET06), οι προσπελάσιμες αναπτυξιακές ζώνες (SET07), οι προσπελάσιμοι Τόποι
Τουριστικού Ενδιαφέροντος (SET08), η τομεακή σύνθεση απασχόλησης (SET14) (δεδομένου ότι
μπορεί να αφορά τυχόν συνέργιες μεταξύ πόλεων), η μεταβολή αστικής γης (SET16), η μεταβολή
βιομηχανικής και εμπορικής γης (SET17), η εγκατάσταση επιχειρήσεων (SET19), και οι πιέσεις
μεταβολής χρήσεων γης (ΕΝV07).
Παρομοίως, στη θεματική έκθεση του SEMSON (2007) για την πολυκεντρικότητα καταγράφονται
οι δείκτες: (α) αστικοποίηση, που μετράται ως ο πληθυσμός των πόλεων με περισσότερους από
20.000 κατοίκους δια τον πληθυσμό της περιφέρειας, (β) αστική χωρική συγκέντρωση που
μετράται ως ο συνολικός πληθυσμός αστικών κέντρων κάθε περιοχής (αστικά κέντρα
ταξινομημένα κατά πληθυσμό > 20.000, 50.000, 250.000, 1.000.000), και (γ)
«πολυκεντρικότητα», δείκτης για τον οποίο δεν αναφέρεται η μεθοδολογία υπολογισμού. Όπως
αναφέρεται στα τεχνικά δελτία αυτών των δεικτών (SEMSON, 2007: 63-66), οι δείκτες αυτοί δεν
έχουν αντιστοιχία με κάποιους από τους δείκτες του ESPON.
Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιώντας μια πιο σύγχρονη προσέγγιση οι Hall και Pain (2006),
αλλά και ο Green (2004), στις διάφορες εκθέσεις τους για το πρόγραμμα Polynet, καταγράφουν
ως δείκτες: (α) τις καθημερινές μετακινήσεις για εργασία (daily commuting) μεταξύ επαρχιών

8

Για τα αποτελέσματα και τη μεθοδολογία υπολογισμού των δεικτών βλ.
http://observatory.egnatia.gr/02_indicators/02_1_indicators.htm
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(countιes), (β) τον αριθμό θέσεων εργασίας (απασχολούμενοι) σε κάθε επαρχία και (γ) τον
αριθμό απασχολούμενων ανά κλάδο σε κάθε επαρχία.

2.3.3. Λειτουργική vs. μορφολογική διάσταση
Η παραπάνω εξέταση της διεθνούς έρευνας που εκτιμά την πολυκεντρικότητα δείχνει ότι υπάρχει
μια τάση μετάβασης από τη μορφολογική διάσταση θεώρησης της έννοιας στη λειτουργική.
Δηλαδή η πολυκεντρικότητα εξετάζεται όλο και λιγότερο ως συνάρτηση του μεγέθους και της
θέσης των «κέντρων» και όλο περισσότερο ως συνάρτηση της μεταξύ τους δικτύωσης και
συμπληρωματικότητας. Η τάση αυτή οφείλεται στην αντίστοιχη εξέλιξη που υπάρχει στις
πολιτικές πολυκεντρικότητας και στον τρόπο με τον οποίο ορίζεται η έννοια στον χωρικό
σχεδιασμό (Geppert, 2009). Οι σύγχρονες τάσεις στις πολυκεντρικές πολιτικές συνοψίζονται από
τους Sandberg και Meijers (2006: 7) ως εξής: «Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πολιτικές
ανακατανομής της δεκαετίας του '60 και της δεκαετίας του '70, οι πολυκεντρικές πολιτικές
ανάπτυξης σήμερα δίνουν έμφαση στη δόμηση της ενδογενούς δυνατότητας αναπτύσσοντας την
περιφερειακή ικανότητα οργάνωσης, στην ισότητα μεταχείρισης αντί της εξίσωσης και στην
κομβική προσέγγιση αντί της προσέγγισης με βάση ζώνες».
Η μορφολογική πολυκεντρικότητα είναι κατά βάθος διαφορετική από τη λειτουργική θεώρηση
της πολυκεντρικότητας. Εάν ένα κέντρο διαθέτει πολλές λειτουργίες και δημιουργούνται πυκνές
και ισχυρές ροές από αυτό προς άλλα πολύ μικρά κέντρα, το σύστημα αυτό είναι μονοκεντρικό
με βάση την πολυκεντρικότητα μεγέθους, αλλά πολυκεντρικό με βάση την πολυκεντρικότητα
σχέσεων. Ακόμα, προβληματική φαίνεται να είναι η μέτρηση της πολυκεντρικότητας με βάση το
commuting. Όσο μεγαλύτερο είναι το commuting, τόσο περισσότερο η περιοχή που εξάγει το
εργατικό δυναμικό δεν διαθέτει τις απαραίτητες θέσεις εργασίας ή οικονομικές λειτουργίες ώστε
να χαρακτηριστεί ως κέντρο. Επιπλέον, ο αριθμός των ατόμων που μετακινούνται καθημερινά
για εργασία, δεν εκφράζει απαραίτητα τον βαθμό συμπληρωματικότητας μεταξύ δύο κέντρων.
Μπορεί π.χ. να μετακινείται καθημερινά ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων ενός εργοστασίου
από μία πόλη σε μία άλλη για εργασία και αυτό να μην οδηγήσει σε συμπληρωματικότητα των
λειτουργιών των δύο πόλεων, όσο η μετακίνηση πολύ λιγότερων ατόμων π.χ. δύο
επιχειρηματιών που θα συνάψουν μία συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο πόλεων. Όπως
τονίζεται στην πρόσφατη βιβλιογραφία, η διασύνδεση (networking) μεταξύ των πόλεων δεν
σημαίνει απαραίτητα βελτίωση της πολυκεντρικότητας (Meijers, 2008: 1319) και η μονοσήμαντη
προτίμηση της διασύνδεσης οικισμών και δημιουργίας διαδρόμων ανάπτυξης, ενέχει το ρίσκο της
δημιουργίας περαιτέρω χωρικών ανισοτήτων (Sýkora et al, 2009: 238). Συνεπώς, η εξέταση και
των δύο διαστάσεων της πολυκεντρικότητας κρίνεται απαραίτητη. Αυτή η προσέγγιση υιοθετείται
από την παρούσα Έκθεση, τα μεθοδολογικά στοιχεία της οποίας παρουσιάζονται στο επόμενο
κεφάλαιο.
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3. Εκτίμηση της πολυκεντρικότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας
Οδού και των κάθετων αξόνων
3.1 Μεθοδολογία
Η περιοχή για την οποία εκτιμάται η πολυκεντρικότητα είναι η εδαφική ενότητα των περιφερειών
διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων (Ζώνη Επιρροής IV: Ήπειρος, Δυτ.
Μακεδονία, Κεντρ. Μακεδονία, Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία)9. Επομένως, η παρούσα
έρευνα αφορά την πολυκεντρικότητα στο λεγόμενο διαπεριφερειακό επίπεδο (meso-level
σύμφωνα με το ESPON 2005: 4, ή inter-region scale σύμφωνα με τη Davoudi, 2003: 987).
Ουσιαστικά η παρούσα έρευνα μελετά τη μεταβολή της πολυκεντρικότητας ενός οικιστικού
δικτύου, που προσεγγίζει πιο πολύ το «μονοπυρηνικό πρότυπο» (ESPON, 2005: 45-46) με κέντρο
τη Θεσσαλονίκη, και εστιάζει στις δομικές διαδικασίες ανάπτυξης της πολυκεντρικότητας, οι
οποίες σχετίζονται με τη χωρική ανάπτυξη. Επισημαίνεται ότι στη μελέτη δε λαμβάνονται υπόψη
οι θεσμικές διαδικασίες ανάπτυξης της πολυκεντρικότητας, όπως συνεργασίες μεταξύ κρατικών
φορέων ή διοικητικές δράσεις που πιθανόν έχουν επηρεάσει το βαθμό πολυκεντρικότητας του
οικιστικού δικτύου (π.χ. Πρόγραμμα Καποδίστριας), καθώς αυτές δεν σχετίζονται με την
επίδραση της οδικής υποδομής στην πολυκεντρικότητα.
Στο πλαίσιο της παρούσας Έκθεσης η πολυκεντρικότητα
Ζώνης IV, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αστικά κέντρα
καθώς και τις πόλεις Ηγουμενίτσα και Πολύγυρο, γιατί
πρωτεύουσες Νομών, αποτελούν δηλαδή τουλάχιστον
ευρύτερης περιοχής τους10.

εκτιμάται για το δίκτυο των πόλεων της
με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων
αν και έχουν μικρότερο πληθυσμό είναι
διοικητικά και λειτουργικά κέντρα της

Προκειμένου να γίνει εκτίμηση της επίδρασης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων στην
πολυκεντρικότητα υπολογίζονται δείκτες που εκφράζουν την πολυκεντρικότητα του υπό μελέτη
οικιστικού δικτύου σε δύο χρονικές στιγμές: πριν την έναρξη κατασκευής της οδού και σήμερα.
Οι περισσότεροι από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται είναι ίδιοι ή παρόμοιοι με αυτούς του
Project 1.1.1 του ESPON (2005). Όπου γίνονται αλλαγές στους δείκτες, σκοπός είναι να
προσαρμοστούν στο στόχο της παρούσας έρευνας που είναι η αξιολόγηση της επίδρασης μιας
μεταφορικής υποδομής. Τα μεγέθη για τα οποία υπολογίζονται δείκτες είναι τα εξής:
Δείκτες μεγέθους:
(α) ΑΕΠ
9

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. έχει αναλάβει, παράλληλα με τον κύριο άξονα, τη διαχείριση της μελέτης και της
κατασκευής τριών βασικών Κάθετων Αξόνων, από τους εννέα (9) που την τροφοδοτούν.
Πρόκειται για τους άξονες:
Α. Σιάτιστα-Ιεροπηγή/Κρυσταλλοπηγή (Αλβανία- Πανευρωπαϊκός Διάδρομος VIII), συνολικού μήκους 72 χλμ.
Β. Θεσσαλονίκη- Σέρρες- Προμαχών (Βουλγαρία- Πανευρωπαϊκός Διάδρομος IV), συνολικού μήκους 96 χλμ.
Γ. Αρδάνιο- Ορμένιο (Βουλγαρία- Πανευρωπαϊκός Διάδρομος ΙΧ), συνολικού μήκους 124 χλμ.
Από τον Ιούλιο του 2006, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ανέλαβε την μελέτη και κατασκευή δύο ακόμη Κάθετων
Αξόνων:
Α. Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα (Βουλγαρία- Πανευρωπαϊκός Διάδρομος ΙΧ)
Β. Ξάνθη- Εχίνος -Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα (Βουλγαρία).
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Το δίκτυο οικισμών για το οποίο εξετάζεται η πολυκεντρικότητα, περιλαμβάνει περισσότερα κέντρα από τις
FUAs που ορίζει το ESPON για τον Ελλαδικό χώρο, γιατί περιλαμβάνει μικρότερου μεγέθους αστικά κέντρα. Τα
μικρά αστικά κέντρα πρέπει να εξετάζονται στις μελέτες που αφορούν τη χωρική οργάνωση του οικιστικού
δικτύου, άσχετα με το αν ορίζονται ως FUAs από το ESPON και ο ρόλος τους μπορεί να είναι ιδιαίτερα
σημαντικός στα μονοπηρυνικά οικιστικά δίκτυα (Sýkora and Mulí0ek, 2009).
Παρατηρητήριο - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Νοέμ. 2009
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(β) Πληθυσμός
Δείκτης θέσης:
(γ) Πληθυσμός σε απόσταση 50km
Δείκτες διασύνδεσης:
(δ) Προσπελασιμότητα
(ε) Μετακινήσεις
Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται και παρουσιάζονται μεμονωμένα και δεν υπολογίζεται σύνθετος
δείκτης πολυκεντρικότητας, όπως γίνεται στην Έκθεση 1.1.1 του ESPON (2005), για τους εξής
λόγους:
 Τα δεδομένα των διαφόρων μεγεθών αναφέρονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και
κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να γίνει σύνθεσή τους σε έναν δείκτη ο οποίος
αναφέρεται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
 Λόγω των πολλών διαφορετικών ερμηνειών της έννοιας της πολυκεντρικότητας, είναι
πρακτικά αδύνατο να γίνει στάθμιση των βαρών του κάθε μεγέθους ενός σύνθετου δείκτη
με αντικειμενικά κριτήρια.
 Εξετάζοντας κάθε δείκτη ξεχωριστά καταλήγουμε σε πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα σε
ότι αφορά τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις της οδικής υποδομής στην
πολυκεντρικότητα.
Παρακάτω ακολουθεί περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθείται για τον υπολογισμό
καθενός από τους δείκτες.

3.1.1. Δείκτες
Δείκτες μεγέθους (size index): (α) ΑΕΠ και (β) Πληθυσμός
Για τον υπολογισμό των δεικτών ακολουθείται η λογική του ESPON (2005), όπου το μέγεθος των
Αστικών Λειτουργικών Περιοχών (FUAs) εκφράζεται από το ΑΕΠ και τον πληθυσμό. Επειδή δεν
υπάρχουν δεδομένα για το ΑΕΠ των πόλεων, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα του ΑΕΠ της
μικρότερης εδαφικής ενότητας στην οποία υπάγονται οι πόλεις και για την οποία υπάρχουν
δεδομένα, όπως συμβαίνει και σε άλλες μελέτες (ESPON, 2004a και SEMSON, 2007). Για τα
μεγέθη ΑΕΠ και πληθυσμός, γίνεται γραμμική παλινδρόμηση της απόλυτης τιμής του μεγέθους
που έχει η κάθε πόλη και της αντίστοιχης θέσης της πόλης στην κατάταξη του μεγέθους. Από την
παλινδρόμηση αυτή εξαιρείται η πρώτη στην κατάταξη πόλη. Η κλίση της γραμμής
παλινδρόμησης (regression slope) αποτελεί δείκτη της ισοκατανομής του ΑΕΠ ή του πληθυσμού
στις πόλεις. Εκτός από αυτήν υπολογίζεται ο βαθμός υπεροχής της πόλης που είναι πρώτη στην
κατάταξη (primacy rate). Αυτό γίνεται διαιρώντας το μέγεθος (ΑΕΠ ή πληθυσμό) της πόλης που
είναι πρώτη στην κατάταξη με την υποθετική τιμή που θα είχε το μέγεθος της πόλης αν
ακολουθούσε τη γραμμική παλινδρόμηση. Στην υποθετική κατάσταση ενός απόλυτα
πολυκεντρικού συστήματος, η γραμμή παλινδρόμησης θα είχε κλίση μηδέν και ο βαθμός
υπεροχής θα είχε τιμή ένα, τόσο για το ΑΕΠ όσο και για τον πληθυσμό, που θα σήμαινε ότι όλοι
οι Νομοί έχουν το ίδιο ΑΕΠ και τον ίδιο πληθυσμό. Όσο αυξάνει η κλίση της γραμμής
παλινδρόμησης, τόσο πιο εξαρτημένα είναι τα μεγέθη από τη θέση στην κατάταξη και τόσο
Παρατηρητήριο - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Νοέμ. 2009
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μεγαλύτερες είναι οι ανισότητες μεταξύ των νομών, ενώ όσο αυξάνεται ο βαθμός υπεροχής, τόσο
μεγαλύτερη είναι η διαφορά του μεγαλύτερου νομού σε μέγεθος από τους υπόλοιπους.
Δείκτης θέσης (location index): (γ) πληθυσμός σε απόσταση 50km
Η πολυκεντρικότητα ενός οικιστικού δικτύου είναι εκτός των άλλων και συνάρτηση της θέσης
των οικισμών στο χώρο. Με τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων,
μεταβάλλονται το οδικό δίκτυο και οι χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ των οικισμών. Αλλάζουν
δηλαδή κατά κάποιον τρόπο και οι «θέσεις» των αστικών κέντρων, γιατί αλλάζουν οι μεταξύ
τους αποστάσεις καθώα και οι ενδοχώρες τις οποίες εξυπηρετούν. Για να μετρηθούν αυτές οι
αλλαγές χρησιμοποιείται ο δείκτης που εκφράζει τον πληθυσμό γύρω από τα αστικά κέντρα της
Ζώνης IV, ο οποίος εξυπηρετείται άμεσα από τις λειτουργίες τους και ζει σε μια περιοχή με
δυνατότητα καθημερινής μετακίνησης στα αστικά κέντρα. Στην παρούσα έρευνα ο πληθυσμός
αυτός για κάθε κέντρο περιλαμβάνει το μόνιμο πληθυσμό των ΔΔ, τα οποία για να συνδεθούν με
το αστικό κέντρο πρέπει να διανυθεί απόσταση επί του οδικού δικτύου μικρότερη των 50 km.
Ακολουθείται δηλαδή η μεθοδολογία του δείκτη «ωφελούμενος πληθυσμός» που
παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο11.
Η βελτίωση της προσπελασιμότητας λόγω λειτουργίας της Εγνατίας Οδού, αυξάνει τον
ωφελούμενο πληθυσμό των αστικών κέντρων και ισχυροποιεί τη λειτουργική τους θέση στο
οικιστικό δίκτυο επηρεάζοντας την πολυκεντρικότητα. Σε μια ιδανική μορφή πολυκεντρικότητας
όσον αφορά τη θέση των αστικών κέντρων, όλα τα αστικά κέντρα θα είχαν τον ίδιο ωφελούμενο
πληθυσμό, δηλαδή θα εξυπηρετούσαν ενδοχώρα ίδιου πληθυσμιακού μεγέθους. Ο δείκτης gini
coefficient του ωφελούμενου πληθυσμού εκφράζει πόσο απέχει το δείγμα των σημερινών
ωφελούμενων πληθυσμών από αυτή την ιδανική κατάσταση. Όσο μικρότερος είναι τόσο
καλύτερη η ισοκατανομή του δείγματος.
Δείκτες διασύνδεσης (connectivity index): (δ) προσπελασιμότητα και (ε) μετακινήσεις
Ως προς την παράμετρο της διασύνδεσης η πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη εκφράζεται με τη
δυνητική προσπελασιμότητα των πόλεων. Για τον υπολογισμό της χρησιμοποιείται η μέθοδος που
ακολουθείται από τους Shürmann et al (1997) για το μοντέλο SASI, η οποία χρησιμοποιήθηκε
από άλλη μελέτη για την εκτίμηση της προσπελασιμότητας ως αποτέλεσμα της Εγνατίας Οδού
(Τρανός, 2005), όπου ως συνάρτηση δραστηριότητας (activity function) χρησιμοποιείται ο
πληθυσμός και ως συνάρτηση αντίστασης (impedance function) η χρονοαπόσταση. Δηλαδή ο
τύπος που χρησιμοποιείται είναι A =
Wsa exp( − βcrs ) , όπου:

∑

Α: Η προσπελασιμότητα μιας πόλης r

s

W: O πληθυσμός μιας πόλης s του οικιστικού δικτύου. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται ο
μόνιμος πληθυσμός της απογραφής του 2001.
crs: H χρονοαπόσταση μεταξύ της πόλης r και της πόλης s. Στην παρούσα έρευνα σε λεπτά.
α, β: Παράμετροι προσαρμογής. Στην παρούσα έρευνα α=1 και β=100.
Η μεταβολή της προσπελασιμότητας αποτελεί άμεση επίδραση της Εγνατίας Οδού και σημαντικό
δείκτη για τη μέτρηση της «διασύνδεσης» (connectivity). Ο δείκτης Gini coefficient εκφράζει
11

Βλ. http://observatory.egnatia.gr/02_indicators/02_set01.htm
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πόσο απέχει η προσπελασιμότητα των αστικών κέντρων από την ίση κατανομή. Θεωρητικά, θα
είχε την τιμή μηδέν αν όλες οι πόλεις είχαν την ίδια προσπελασιμότητα. Εκτός από τον
υπολογισμό του δείκτη gini coefficient γίνεται γραμμική παλινδρόμηση της προσπελασιμότητας
των πόλεων, πριν και μετά τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού, με τον πληθυσμό των πόλεων. Με
την κλίση της γραμμής παλινδρόμησης φαίνεται πόσο εξαρτημένη είναι η προσπελασιμότητα μιας
πόλης από τον πληθυσμό της. Μείωση της κλίσης της γραμμής παλινδρόμησης σημαίνει ότι η
προσπελασιμότητα μιας πόλης ανεξαρτητοποιείται σαν μέγεθος από τον πληθυσμό της.
Η διάσταση της διασύνδεσης, επιπλέον, αφορά και στις πραγματικές ροές μεταξύ των πόλεων, οι
οποίες εκφράζουν τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ τους. Στη διεθνή βιβλιογραφία οι ροές
μεταξύ των πόλεων μπορεί να αφορούν τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες,
επιχειρηματικές συνεργασίες, κλαδική ειδίκευση της εργασίας κ.ά. (Hall και Pain, 2006). Στη
συγκεκριμένη έρευνα, αφορούν στις ετήσιες μέσες ημερήσιες μετακινήσεις οχημάτων. Η επιλογή
αυτή γίνεται για δύο λόγους: (α) η μεταβολή στον αριθμό των μετακινήσεων οφείλεται κατά
σημαντικό βαθμό στη λειτουργία των νέων οδικών αξόνων και κατά συνέπεια η μεταβολή της
πολυκεντρικότητας που θα προκύψει από την ανάλυση θα αποτελεί κατά κύριο λόγο επίδραση
της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων, και (β) δεν υπάρχουν άλλου είδους διαθέσιμα
πρωτογενή δεδομένα ροών, ούτε σχετικός φορέας που να καταγράφει άλλου είδους ροές μεταξύ
των πόλεων (τηλεπικοινωνίες, επιχειρηματικές σχέσεις, μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών)
στην Ελλάδα.
Τα δεδομένα των ροών σε ό,τι αφορά την κατάσταση «χωρίς» την Εγνατία Οδό είναι οι
μετακινήσεις μεταξύ επαρχιών, και προέρχονται από την εθνική έρευνα προέλευσης-προορισμού
του 1993, δηλαδή ένα χρόνο πριν την έκδοση της ΚΥΑ για τη σύσταση της Εγνατία Οδός ΑΕ, που
σηματοδότησε και την έναρξη κατασκευής των έργων. Τα δεδομένα αυτά είναι αρκετά
προγενέστερα της κατασκευής της οδού, αλλά αυτό είναι στοιχείο που τονίζει την
καταλληλότητα χρήσης τους ως προς την «χωρίς»την Εγνατία Οδό κατάσταση, δεδομένου ότι οι
επιδράσεις μιας μεταφορικής υποδομής αρχίζουν από την ημερομηνία έναρξης της ανακοίνωσης
της κατασκευής της (βλ. «expectation effects», SACTRA, 1999: 224, Boarnet και Chalermpong,
2001).
Ελλείψει στοιχείων για τις μετακινήσεις με την ολοκλήρωση των έργων, τα δεδομένα των ροών
σε ό,τι αφορά στην κατάσταση «με» την Εγνατία Οδό αφορούν το έτος 2006 και προέρχονται από
μοντέλο που έχει δομηθεί με τη χρήση του λογισμικού VISUM από το Τμήμα Κυκλοφορίας –
Διεύθυνση Λειτουργίας του Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Οι ζώνες
προέλευσης-προορισμού αυτού του μοντέλου είναι διαφορετικές από τις επαρχίες του 1993. Για
το λόγο αυτό έγινε σύνθεση των ζωνών του μοντέλου VISUM σε επαρχίες ώστε να δημιουργηθούν
τα ίδια μητρώα προέλευσης-προορισμού για το 1993 και το 2006. Σε αυτά τα μητρώα οι ζώνες
προέλευσης - προορισμού ταυτίζονται με τις επαρχίες διέλευσης της Εγνατίας Οδού. Στη
συνέχεια, τα μητρώα αυτά ξεκαθαρίστηκαν από αναξιόπιστες και μη συγκρίσιμες τιμές για τα έτη
1993 και 200612 και δημιουργήθηκαν τα τελικά μητρώα τα οποία χρησιμοποιούνται στην έρευνα
και περιλαμβάνουν 48 ζεύγη προέλευσης-προορισμού.
Τα δεδομένα των μητρώων προέλευσης-προορισμού χρησιμοποιούνται στη μέθοδο της ειδικής
λειτουργικής πολυκεντρικότητας (“Special Functional Polycentricity”) που προτάθηκε από τον
12

Το ξεκαθάρισμα των μητρώων από μη έγκυρες και μη συγκρίσιμες τιμές, καθώς και η συνολική μεθοδολογία
δημιουργίας των μητρών έγινε στα πλαίσια υπολογισμού του δείκτη ΤRA14. (Βλ. μεθοδολογία στο
http://observatory.egnatia.gr/factsheets/fs_2009/TRA14_factsheet_2009.pdf)
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Green (2004 και 2007) και έχει βρει εφαρμογή σε έρευνες μέτρησης της πολυκεντρικότητας (βλ.
πρόγραμμα Polynet, Hall και Pain 2006, Pain 2006, Dewar και Epstein 2007, OECD 2007). Με
βάση τη μέθοδο αυτή υπολογίζεται η πυκνότητα μετακινήσεων Δ του εξεταζόμενου οικιστικού
δικτύου, η οποία για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι Δ=L/Lmax, όπου L ο συνολικός αριθμός
των μετακινήσεων μεταξύ των πόλεων και Lmax ο θεωρητικά μέγιστος αριθμός μετακινήσεων.
Ως Lmax θεωρείται στην παρούσα έρευνα το άθροισμα του πληθυσμού όλων των νομών
διέλευσης του άξονα. Θεωρητικά, η ποσότητα Δ παίρνει τιμές από 0,001 έως 1, όπου η τιμή 1 θα
σήμαινε ότι μετακινούνται όλοι οι κάτοικοι της υπό μελέτη περιοχής. Έπειτα υπολογίζεται η
ειδική λειτουργική πολυκεντρικότητα με βάση τον τύπο:
Όπου:
Psp(N) : η ειδική λειτουργική πολυκεντρικότητα του οικιστικού δικτύου Ν,
σ∂ : η τυπική απόκλιση του δείγματος των μετακινήσεων,
σ∂max : η τυπική απόκλιση ενός οικιστικού δικτύου δύο πόλεων, που η μία εμφανίζει
μηδενικές μετακινήσεις και η άλλη τον μέγιστο αριθμό μετακινήσεων του δείγματος.
Δ : η πυκνότητα μετακινήσεων του οικιστικού δικτύου.
Από τη μαθηματική έκφραση της ειδικής λειτουργικής πολυκεντρικότητας φαίνεται ότι, με τη
μέθοδο αυτή, η πολυκεντρικότητα ενός οικιστικού συστήματος θεωρείται γινόμενο δύο
παραγόντων, της διασποράς των ροών μεταξύ των ζευγών προέλευσης-προορισμού
(παράγοντας 1- σ∂ /σ∂max) και της πυκνότητας (παράγοντας Δ) των ροών.
Οι τρεις από τους 5 δείκτες που εξετάζονται, δηλαδή οι δείκτες πληθυσμός σε απόσταση 50km,
προσπελασιμότητα και μετακινήσεις, αφορούν σε άμεσες επίδρασεις της Εγνατίας Οδού στην
πολυκεντρικότητα του οικιστικού δικτύου. Τα χαρακτηριστικά των δεικτών που εξετάζονται
φαίνονται στους πίνακες 2 και 3. Οι χωρικές ενότητες στις οποίες αναφέρονται τα δεδομένα
υπολογισμού των δεικτών φαίνονται στους χάρτες 1 – 3 και είναι οι Νομοί της Ζώνης ΙV, για τους
οποίους υπολογίζονται οι δείκτες μεγέθους (ΑΕΠ και πληθυσμός), τα αστικά κέντρα της Ζώνης IV
για τα οποία υπολογίζονται οι δείκτες πληθυσμός σε απόσταση 50 km και προσπελασιμότητα, και
οι Νομοί και επαρχίες διέλευσης του άξονα της Εγνατίας Οδού, όπου αναφέρονται τα δεδομένα
υπολογισμού του δείκτη της ειδικής λειτουργικής πολυκεντρικότητας (μετακινήσεις).
Πίνακας 1. Δείκτες εκτίμησης της πολυκεντρικότητας – μεθοδολογία και πηγές
Morphological Polycentricity
Περιγραφή των δεικτών
υπολογισμού της
πολυκεντρικότητας

1. Δείκτες μεγέθους (size index)
α) ΑΕΠ

Τρόπος υπολογισμού

Πηγή μεθοδολογίας του δείκτη

Πηγή πρωτογενών δεδομένων

γ) Πληθυσμός σε απόσταση 50km

Eurostat (Nuts3)

δ) προσπελασιμότητα

A=

regression slope
primacy rate

Espon 1.1.1

3. Δείκτης διασύνδεσης (connectivity index)

2. Δείκτης θέσης (location index)

β) Πληθυσμός

regression slope
primacy rate

Relational Polycentricity

Gini coefficient

∑W

a
s

exp( − β c rs )

s

gini coefficient και regression
slope

Shürmann C., Spiekermann K.
and Wegener M. (1997)
Παρατηρητήριο - Εγνατία Οδός ΑΕ
“Accessibility Indicators”,
(http://observatory.egnatia.gr/02_indicat
Berichte aus dem Institute für
ors/02_set01.htm)
Raumplanung 39, Universität
Dortmund.
ΕΣΥΕ 1991 και 2001
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.: Παρατηρητήριο
(ιδίες μετρήσεις)
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.: Βάση χωρικών
δεδομένων Παρατηρητηρίου
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ε) μετακινήσεις

ΕΣΥΕ, 2001
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.:
Παρατηρητήριο (ιδίες μετρήσεις)
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.: Βάση
χωρικών δεδομένων
Παρατηρητηρίου

Green N. (2004) General Functional
Polycentricity: A definition. Polynetworking paper

Έρευνα Προέλευσης Προορισμού
(1993)
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Τομέας
Λειτουργίας & Συντήρησης,
Διεύθυνση Λειτουργίας,
Τμήμα Κυκλοφορίας (2008)
Eurostat ( πληθυσμός Nuts3)
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Πίνακας 2. Δείκτες εκτίμησης της πολυκεντρικότητας – χαρακτηριστικά των δεικτών
Εδαφική ενότητα για την
οποία υπολογίζεται ο δείκτης

Έτη για τα οποία
υπολογίζεται ο δείκτης

Εύρος τιμών δείκτη

ΑΕΠ
(κλίση γραμμής παλινδρόμησης)

NUTS3

1997, 2006

> -100 και < 0 (σε
rad)

ΑΕΠ
(βαθμός υπεροχής του πρώτου)

NUTS3

1997, 2006

>0

Πληθυσμός
(κλίση γραμμής παλινδρόμησης)

NUTS3

1997, 2006

> -100 και < 0 (σε
rad)

Πληθυσμός
(βαθμός υπεροχής του πρώτου)

NUTS3

1997, 2006

>0

οικισμοί

2001, με/χωρίς το σύστημα ΕO
και κάθετοι άξονες

> 0 και < 1

Gini
προσπελασιμότητα

οικισμοί

2001, με/χωρίς το σύστημα ΕO
και κάθετοι άξονες

> 0 και < 1

Προσπελασιμότητα
(κλίση γραμμής παλινδρόμησης)

οικισμοί

2001, με/χωρίς το σύστημα ΕO
και κάθετοι άξονες

> -100 και < 0 (σε
rad)

Οδικές μετακινήσεις

επαρχίες

1993, 2006

-

Δείκτης

Gini ωφελούμενος πληθυσμός

Χάρτες 1. Χωρικά επίπεδα αναφοράς των δεικτών
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3.2 Αποτελέσματα
3.2.1. Πληθυσμός
Για τον υπολογισμό του δείκτη μεγέθους (πληθυσμός και ΑΕΠ) ακολουθείται η μεθοδολογία της
έκθεσης του ESPON για την πολυκεντρικότητα. Τα πληθυσμιακά δεδομένα που αφορούν τους
οικισμούς στην Ελλάδα προέρχονται μόνο από τις απογραφές της ΕΣΥΕ και περιορίζονται χρονικά
μέχρι το 2001, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν ώστε να δώσουν μια εικόνα της
πολυκεντρικότητας «χωρίς» και «με» την Εγνατία Οδό. Γι’ αυτό οι υπολογισμοί που αφορούν τον
πληθυσμό γίνονται με δεδομένα για τον πληθυσμό των Νομών της Ζώνης IV τα οποία
δημοσιεύονται από την Eurostat σε ετήσια βάση. Οι Νομοί της Ζώνης IV ταξινομούνται σύμφωνα
με το μέγεθος που είχε ο καθένας για τα έτη 1997 και 2006 (Πίνακας 3).

Πίνακας 3. Κατάταξη των Νομών της Ζώνης IV με βάση τον μέσο ετήσιο πληθυσμό, 1997
και 2006
1997
Νομός

2006

Πληθυσμός
(σε χιλ.)

Θέση

Ποσοστιαία
μεταβολή
1997 - 2006

1.130,20
285,1
204,1
189,6
175,2
154,4
149,1
145,2
144
140,4
131,1
128,1
116,8
111,3
105,9
100,7
100,1
86,5
71,4
57,5
54,3
53,8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

7,0%
1,3%
0,1%
-1,7%
9,9%
0,8%
0,7%
2,1%
1,5%
0,5%
-3,0%
3,6%
-4,2%
1,6%
5,1%
0,1%
4,3%
2,5%
-4,4%
-0,9%
0,9%
0,2%

Θεσπρωτία

42,7

23

Γρεβενά

31,6

24

-0,9%
-3,7%

Θέση

Νομοί

1.056
281,5
203,8
192,8
159,4
153,2
148
142,2
141,9
139,7
135,2
123,7
121,9
109,5
100,8
100,6
96
84,4
74,7
58
53,8
53,7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Θεσσαλονίκη
Λάρισα
Μαγνησία
Σέρρες
Ιωάννινα
Κοζάνη
Έβρος
Πέλλα
Ημαθία
Καβάλα
Τρίκαλα
Πιερία
Καρδίτσα
Ροδόπη
Ξάνθη
Δράμα
Χαλκιδική
Κιλκίς
Άρτα
Πρέβεζα
Φλώρινα
Καστοριά

Θεσπρωτίας

43,1

23

Γρεβενών

32,8

24

Θεσσαλονίκης
Λάρισας
Μαγνησίας
Σερρών
Ιωαννίνων
Κοζάνης
Έβρου
Πέλλας
Ημαθίας
Καβάλας
Τρικάλων
Πιερίας
Καρδίτσας
Ροδόπης
Ξάνθης
Δράμας
Χαλκιδικής
Κιλκίς
Άρταςς
Πρέβεζα
Φλώρινας
Καστοριάς

Πληθυσμός
(σε χιλ.)

Πηγή: Eurostat, 2/2009

Προφανώς, η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από εμφανή υπεροχή της Θεσσαλονίκης σε ό,τι
αφορά το πληθυσμιακό μέγεθος, τόσο για το έτος 1997 όσο και για το 2006. Επίσης, παραμένει
ίδια η θέση του κάθε Νομού στην κατάταξη και δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στα πληθυσμιακά
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δεδομένα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί, είναι αν παρατηρείται κάποια τάση, έστω και
μικρή, προς ένα πιο πολυκεντρικό σύστημα ή το αντίστροφο.
Από την εφαρμογή γραμμικής παλινδρόμησης μεταξύ του πληθυσμού των Νομών και της θέσης
τους στην κατάταξη, προκύπτει o δείκτης «primacy rate» που εκφράζει το βαθμό υπεροχής του
Νομού με το μεγαλύτερο πληθυσμό. Ο δείκτης αυτός, έχει τιμή για τη Θεσσαλονίκη 4,86 το 1997
και αυξάνεται σε 5,23 το 2006. Δηλαδή η πληθυσμιακή υπεροχή του Νομού Θεσσαλονίκης έναντι
των άλλων Νομών της Ζώνης αυξάνεται κατά την περίοδο 1997-2006.
Η κλίση της γραμμής παλινδρόμησης (slope) μεταξύ του πληθυσμού των Νομών και της θέσης
τους στην κατάταξη εμφανίζει μικρή μείωση κατά την περίοδο 1997-2006 (Διαγράμματα 4 και 5),
που σημαίνει ότι στους Νομούς εκτός της Θεσσαλονίκης, εμφανίζεται πληθυσμιακή μεταβολή η
οποία μεταβάλλει κατά μικρό βαθμό το σύστημα προς μια πιο πολυκεντρική μορφή. Η τάση αυτή
οφείλεται κυρίως στις πληθυσμιακές αυξήσεις που εμφάνισαν οι Νομοί με σχετικά μικρότερο
αλλά όχι πολύ μικρό μέγεθος και βρίσκονται ακριβώς στη μέση της κατάταξης από τη θέση 6 έως
τη θέση 18, όπως π.χ. οι νομοί Ξάνθης (5,1%), Χαλκιδικής (4,3%) και Πιερίας (3,6%). Ωστόσο,
πρέπει να επισημανθεί ότι συνολικά 6 Νομοί εμφάνισαν μείωση του πληθυσμού τους κατά την
περίοδο 1997-2006, δύο από αυτούς βρίσκονταν στη Θεσσαλία (Τρικάλων και Καρδίτσας) δύο
στην Ήπειρο (Πρέβεζας και Θεσπρωτίας), ενώ μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση εμφάνισε ο Ν.
Ιωαννίνων (9,9%) και ακολουθούσε ο Ν. Θεσσαλονίκης (7%), οι οποίοι κατατάσσονται στην πρώτη
πεντάδα από την άποψη του μεγέθους τους.

Πληθυσμός Νομών σε χιλ. (annual average population), 1997

Διάγραμμα 4. Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ πληθυσμού και θέσης στην κατάταξη, 1997
1.200
Νομοί της Ζώνης IV
Θεσσαλονίκη
Γραμμή παλινδρόμησης

Θεσσαλονίκη

1.100
1.000
900

y = -8,121x + 225,17

800

Primacy Rate: 4,86526
Slope: -1,4483 (rad)

700
600
500
400
Λάρισα

300

Μαγνησία
Σέρρες

200
100
0
0

5

10
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Διάγραμμα 5. Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ πληθυσμού και θέσης στην κατάταξη, 2006

Πληθυσμός Νομών (annual average population), 2006

1.200

Θεσσαλονίκη

Νομοί της Ζώνης IV
Θεσσαλονίκη
Γραμμή παλινδρόμησης

1.100
1.000
900

y = -8,2923x + 228,62

800

Primacy Rate: 5,229632
Slope: -1,45078 (rad)

700
600
500
400
Λάρισα
Μαγνησία
Σέρρες
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0
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3.2.2. ΑΕΠ
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) χρησιμοποιείται για να εκφράσει το μέγεθος αγοράς των
«κέντρων». Λόγω έλλειψης στοιχείων για το ΑΕΠ σε επίπεδο αστικών κέντρων ή Δήμων
χρησιμοποιούνται και σε αυτόν τον δείκτη οι Νομοί ως εδαφικές ενότητες υπολογισμού. Η
μεθοδολογία είναι ίδια με αυτήν που ακολουθείται για τον πληθυσμό: Αρχικά γίνεται ιεράρχηση
των Νομών ανάλογα με την θέση τους στην κατάταξη (πίνακας 4) και ακολουθεί γραμμική
παλινδρόμηση μεταξύ του ΑΕΠ των Νομών και της θέσης τους στην κατάταξη.
Πίνακας 4. Κατάταξη των Νομών της Ζώνης IV με βάση το ΑΕΠ, 1997 και 2006
1997
Νομός
Θεσσαλονίκης

2006
ΑΕΠ σε
ΜΑΔ13

Θέση

Νομοί

ΑΕΠ σε
ΜΑΔ

Θέση

16.893,31

1

Θεσσαλονίκη

22.620,86

1

Λάρισας
Μαγνησίας

3.664,72
2.715,92

2
3

Λάρισα
Μαγνησία

4.709,75
4.009,30

2
3

Σερρών

2.468,69

4

Ιωάννινα

3.269,91

4

Ιωαννίνων

1.909,38

5

Κοζάνη

3.051,10

5

Κοζάνης

1.866,22

6

Έβρος

2.335,58

6

Έβρου

1.758,00

7

Σέρρες

2.312,19

7

Πέλλας

1.732,26

8

Καβάλα

2.233,91

8

13

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ε.Ε. (Eurostat: Statistics in Focus, Theme 2, 56/2002), η σύγκριση
οικονομικών μεγεθών σε διακρατικό επίπεδο με βάση το ΑΕΠ σε ορισμένο έτος είναι θεμιτό να γίνεται σε όρους
Μονάδων Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ). Η ίδια λογική ακολουθείται στην παρούσα έρευνα και για τις
διαπεριφερειακές και διανομαρχιακές συγκρίσεις. Θεωρείται δηλαδή, ότι η σύγκριση σε όρους ΜΑΔ είναι
προτιμότερη της νομισματικής σύγκρισης με βάση το Ευρώ, δεδομένου ότι η αγοραστική αξία του νομίσματος
μπορεί να διαφέρει από νομό σε νομό.
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1997

2006
ΑΕΠ σε
ΜΑΔ13

Νομός

Θέση

ΑΕΠ σε
ΜΑΔ

Νομοί

Θέση

Ημαθίας

1.703,96

9

Ημαθία

2.195,99

9

Καβάλας

1.678,90

10

Πέλλα

2.048,62

10

Τρικάλων
Πιερίας
Καρδίτσας
Ροδόπης

1.510,13
1.371,15
1.358,20
1.293,85

11
12
13
14

Πιερία
Τρίκαλα
Χαλκιδική
Κιλκίς

1.760,82
1.757,16
1.755,58
1.676,48

11
12

Ξάνθης

1.099,18

15

Ξάνθη

1.520,68

15

Δράμας

13
14

1.076,87

16

Καρδίτσα

1.384,41

16

Χαλκιδικής

988,74

17

Δράμα

1.366,19

17

Κιλκίς

963,80

18

Ροδόπη

1.277,66

18

Άρταςς

690,37

19

Άρτα

940,88

19

Πρέβεζα

651,49

20

Πρέβεζα

888,10

20

Φλώρινας

649,37

21

Καστοριά

845,29

21

Καστοριάς

620,87

22

Φλώρινα

840,40

22

Θεσπρωτίας

440,54

23

Θεσπρωτία

688,07

23

Γρεβενών

418,64

24

Γρεβενά

541,85

24

Πηγή: Eurostat, 2/2009

Πίνακας 5. Ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ των Νομών της Ζώνης IV
Θέση
στην
κατάταξη
1997

Νομός

Ποσοστιαία μεταβολή
ΑΕΠ σε € 1997-2006
(σε σταθερές τιμές
2000)

1
2
3
4
5
6

Θεσσαλονίκη
Λάρισα
Μαγνησία
Σέρρες
Ιωάννινα
Κοζάνη

6,7%
8,0%
26,2%
5,9%
35,8%
4,7%

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Έβρος

13,4%

Πέλλα
Ημαθία
Καβάλα
Τρίκαλα
Πιερία
Καρδίτσα
Ροδόπη
Ξάνθη
Δράμα
Χαλκιδική
Κιλκίς
Άρτα
Πρέβεζα
Φλώρινα

0,6%
6,7%
13,9%
13,1%
12,0%
-8,6%
9,4%
12,7%
21,0%
-4,9%
29,5%
28,4%
23,3%
9,5%

22
23

Καστοριά

4,7%

24

Γρεβενά

21

Θεσπρωτία
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Από την εφαρμογή γραμμικής παλινδρόμησης προκύπτει o δείκτης «primacy rate» που εκφράζει
το βαθμό υπεροχής του Νομού με το μεγαλύτερο ΑΕΠ. Ο δείκτης αυτός για τη Θεσσαλονίκη έχει
τιμή 6,217 το 1997 και αυξάνεται σε 6,30 το 2006. Δηλαδή, όπως συμβαίνει και με το
πληθυσμιακό μέγεθος, η υπεροχή του Νομού Θεσσαλονίκης έναντι των άλλων Νομών της Ζώνης
IV σε ό,τι αφορά το μέγεθος της αγοράς αυξάνεται κατά την περίοδο 1997-2006. Το φαινόμενο
αυτό σχετίζεται με τον υψηλό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ του Νομού Θεσσαλονίκης μετά το 2000.
Η κλίση της γραμμής παλινδρόμησης μεταξύ του ΑΕΠ των Νομών και της θέσης τους στην
κατάταξη (Διαγράμματα 6 και 7) μειώνεται από -1,56155 rad το 1997 σε -1,56398 rad το 2006,
που σημαίνει ότι στους υπόλοιπους Νομούς της Ζώνης IV η κατανομή του ΑΕΠ βελτιώνεται.
Μεγάλες αυξήσεις του ΑΕΠ παρατηρούνται σε περιφερειακούς Νομούς (π.χ. Θεσπρωτία 41,9% και
Ιωάννινα 35,8%), οι οποίοι έχουν και τη θεαματικότερη βελτίωση της σχετικής
προσπελασιμότητας λόγω της Εγνατίας Οδού.
Για τους μικρότερους πληθυσμιακά Νομούς, απ’ όπου διέρχεται η Εγνατία Οδός, οι μεταβολές
του ΑΕΠ είναι σημαντικά μεγαλύτερες από τις αυξήσεις του πληθυσμού, γεγονός που αποτελεί
ένδειξη ότι βελτιώνονται περισσότερο ως «οικονομικά κέντρα», παρά την πληθυσμιακή τους
υστέρηση.
Διάγραμμα 6. Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ ΑΕΠ Νομών και θέσης στην κατάταξη, 1997

24.000

Νομοί της Ζώνης IV
Θεσσαλονίκη
Γραμμή παλινδρόμησης

22.000
ΑΕΠ 1997 σε ΜΑΔ (σε εκατ.)

20.000
18.000

Θεσσαλονίκη

y = -108,19x + 2825,2

16.000
14.000

Primacy rate: 6,217612
Slope: -1,56155 (rad)

12.000
10.000
8.000
6.000

Λάρισα
Μαγνησία
Κοζάνη

4.000
2.000
0
0

5

Πηγή π ρωτογενών δεδομένων: Eurostat, 2/2009
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Διάγραμμα 7. Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ ΑΕΠ Νομών και θέσης στην κατάταξη, 2006
24.000

Θεσσαλονίκη
Νομοί της Ζώνης IV
Θεσσαλονίκη
Γραμμή παλινδρόμησης

22.000

ΑΕΠ 2006 σε ΜΑΔ (σε εκατ.)

20.000
18.000

y = -145,84x + 3783,2

16.000
Primacy rate: 6,300
Slope: -1,56398 (rad)

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000

Λάρισα
Μαγνησία
Ιωάννινα

4.000
2.000
0
0

5

Πηγή π ρωτογενών δεδομένων: Eurostat, 2/2009
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3.2.3. Πληθυσμός σε απόσταση 50 km
Με τη λειτουργία του συστήματος Εγνατία Οδός - κάθετοι άξονες μεταβάλλεται ο πληθυσμός που
που κατοικεί σε απόσταση 50 km επί του εθνικού και επαρχιακού δικτύου από τις έδρες των
Νομών, με σημαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις σε πόλεις της περιφέρειας. Ο δείκτης Gini
coefficient εκφράζει πόσο απέχουν οι πληθυσμοί αυτοί από την ίση κατανομή. Θεωρητικά, θα
είχε την τιμή μηδέν αν όλες οι πόλεις είχαν τον ίδιο πληθυσμό σε απόσταση 50km επί του οδικού
δικτύου. Ο δείκτης εμφανίζει μείωση από 0,449 σε 0,438 που δείχνει ότι με τη λειτουργία της
Εγνατίας Οδού υπάρχει τάση εξισορόπησης των πληθυσμών που κατοικούν σε απόσταση 50 km
από τις πόλεις. Σημαντικότερες μεταβολές εμφανίστηκαν στις πόλεις Αλεξανδρούπολη
(ποσοστιαία αύξηση 50,9%), Κομοτηνή (32,8%), Γρεβενά (13,7%), Ηγουμενίτσα (11,6%) και
Καστοριά (8,9%). Οι μεταβολές αυτές δείχνουν ότι αυξάνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν τα
μικρά και περιφερειακά αστικά κέντρα, παρέχοντας υπηρεσίες προς μεγαλύτερες πληθυσμιακά
ενδοχώρες.
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Πίνακας 6. Μόνιμος πληθυσμός σε απόσταση 50km
Πόλη

Μόνιμος πληθυσμός (2001)
σε απόσταση 50km από την
πόλη «χωρίς» την Εγνατία Οδό

Μόνιμος πληθυσμός (2001)
σε απόσταση 50km από την
πόλη «με» την Εγνατία Οδό

Μεταβολή
(%)

Ορεστιάδα

73.769

73.769

0

Αλεξανδρούπολη

94.502

142.591

50,89

Κομοτηνή

170.321

226.199

32,81

Ξάνθη

258.756

259.416

0,26

Καβάλα

328.549

334.791

1,90

Δράμα

272.988

273.454

0,17

Σέρρες

208.255

210.186

0,93

1.249.242

1.258.631

0,75

135.803

137.075

0,94

Θεσσαλονίκη (ΕΠΘ)
Πολύγυρος
Κιλκίς

958.374

993.052

3,62

Γιαννιτσά

1.055.815

1.056.151

0,03

Αλεξάνδρεια

1.196.049

1.197.694

0,14

Βέροια

428.999

436.566

1,76

Νάουσα

281.344

281.344

0

Έδεσσα

294.732

294.614

0

Κατερίνη (ΠΣ)

336.309

336.309

0

Κοζάνη

206.620

210.147

1,71

Πτολεμαΐδα

196.056

196.811

0,39

Φλώρινα

119.877

120.997

0,93

Καστοριά

95.375

103.838

8,87

Γρεβενά

105.203

119.638

13,72

Ιωάννινα (ΠΣ)

158.687

163.504

3,04

Αρτα

124.915

124.915

0

Πρέβεζα

91.175

91.175

0

Ηγουμενίτσα

48.399

54.032

11,64

Τύρναβος

303.606

303.606

0

Λάρισα

346.367

346.367

0

Τρίκαλα

257.257

266.484

3,59

Καρδίτσα

266.484

266.484

0

Βόλος (ΠΣ)

218.982

218.982

0

0,449

0,438

Gini coefficient
Πηγή πρωτογενών δεδομένων: ΕΣΥΕ

3.2.4. Προσπελασιμότητα
Η προσπελασιμότητα αφορά το μέγεθος που δυνητικά μπορούν να πάρουν οι πληθυσμιακές ροές
μεταξύ των αστικών κέντρων και εκφράζει τη διάσταση της διασύνδεσης που έχει η
πολυκεντρικότητα. Ο δείκτης Gini coefficient εκφράζει πόσο απέχει η προσπελασιμότητα των
αστικών κέντρων από την ίση κατανομή. Θεωρητικά, θα είχε την τιμή μηδέν αν όλες οι πόλεις
είχαν την ίδια προσπελασιμότητα. Με βάση υπάρχουσες μετρήσεις της προσπελασιμότητας των
αστικών κέντρων (Τρανός, 2005) βρίσκουμε ότι με τη λειτουργία του συστήματος Εγνατία Οδός –
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κάθετοι άξονες, ο Gini coefficient της προσπελασιμότητας των αστικών κέντρων μειώνεται από
0,3 σε 0,2, που σημαίνει ότι η λειτουργία της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων αμβλύνει
τις αντιθέσεις μεταξύ των αστικών κέντρων όσον αφορά την προσπελασιμότητά τους.
Πίνακας 7. Προσπελασιμότητα αστικών κέντρων
Αστικό κέντρο
Θεσσαλονίκη (ΕΠΘ)
Αλεξάνδρεια
Κατερίνη (ΠΣ)
Γιαννιτσά
Βέροια
Νάουσα
Κιλκίς
Πολύγυρος
Σέρρες
Λάρισα
Κοζάνη
Έδεσσα
Γρεβενά
Πτολεμαΐδα
Τύρναβος
Βόλος (ΠΣ)
Καβάλα
Δράμα
Καρδίτσα
Τρίκαλα
Καστοριά
Ξάνθη
Ιωάννινα (ΠΣ)
Κομοτηνή
Φλώρινα
Αλεξανδρούπολη
Άρτα
Ηγουμενίτσα
Πρέβεζα
Ορεστιάδα
Gini coefficient
Συντελεστής γραμμικής
συσχέτισης (ρ) με τον
μόνιμο πληθυσμό

Δυνητική
Προσπελασιμότητα
«χωρίς» την Εγνατία Οδό

Δυνητική
Προσπελασιμότητα
«με» την Εγνατία Οδό

1.276.936
1.052.857
848.158
1.032.366
885.070
819.378
853.152
816.301
658.017
700.244
522.747
781.169
406.543
574.919
607.080
587.803
524.329
552.788
533.163
519.276
348.461
389.648
202.978
312.538
418.826
208.267
154.913
103.038
120.828

1.401.747
1.179.049
1.123.727
1.113.695
1.105.322
1.016.826
984.562
896.745
889.115
882.546
859.673
843.229
782.456
782.278
760.493
725.625
720.557
711.159
673.775
667.455
636.692
590.531
538.416
499.551
498.624
408.306
402.160
401.156
297.035

110.958
0,300

235.214
0,207

0,4431

0,4419

Στα επόμενα διαγράμματα φαίνεται η γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ της προσπελασιμότητας
των αστικών κέντρων και των πληθυσμών τους, χωρίς τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού και των
κάθετων αξόνων (Διάγραμμα 6) και με τη λειτουργία τους (Διάγραμμα 7). Με τη λειτουργία της
Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων, παρατηρείται μείωση της κλίσης της γραμμής
παλινδρόμησης από 0,64 rad σε 0,6 rad. Δηλαδή η κλίση της γραμμής παλινδρόμησης σε σχέση
με τον άξονα των x μεταξύ του πληθυσμού των αστικών κέντρων και της προσπελασιμότητάς
τους μειώνεται, που σημαίνει ότι με τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων, η
προσπελασιμότητα των αστικών κέντρων είναι λιγότερο εξαρτημένη από το πληθυσμιακό
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μέγεθός τους. Αυτό φαίνεται και από τη μείωση του συντελεστή συσχέτισης (ρ) μεταξύ
προσπελασιμότητας και πληθυσμιακού μεγέθους.

Δυνητική προσπελασιμότητα με βάση τον μόνιμο
πληθυσμό 2001

Διάγραμμα 8. Γραμμή παλινδρόμησης μεταξύ προσπελασιμότητας αστικού κέντρου πριν τη
λειτουργία της Εγνατίας Οδού και πληθυσμού του αστικού κέντρου (2001)
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000

Αστικά κέντρα στη Ζώνη IV
Γραμμή παλινδρόμησης

600.000

y = 0,7444x + 511221
R2 = 0,1963

400.000

Slope: 0,639907 (rad)

200.000
0
0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Μόνιμος πληθυσμός αστικού κέντρου, 2001
Πηγές π ρωτογενών δεδομένων: ΕΣΥΕ, 2001, Εγνατία Οδός Α.Ε. - Παρατηρητήριο, 2008

Δυνητική προσπελασιμότητα με βάση τον μόνιμο
πληθυσμό 2001

Διάγραμμα 9. Γραμμή παλινδρόμησης μεταξύ προσπελασιμότητας αστικού κέντρου μετά τη
λειτουργία της Εγνατίας Οδού και πληθυσμού του αστικού κέντρου (2001)
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Ακολουθεί μια χαρτογραφική απεικόνιση των αλλαγών στη σχέση μεταξύ προσπελασιμότητας και
πληθυσμού που αναφέρθηκε πιο πάνω, γιατί εκτός από τη μελέτη της σχέσης
προσπελασιμότητας και πληθυσμού, όπως ορίζεται από τον δείκτη γραμμικής παλινδρόμησης του
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ESPON, έχει ιδιαίτερη σημασία η μορφή που παίρνει στο χώρο αυτή η σχέση μεταξύ
προσπελασιμότητας και μεγέθους των κέντρων.
Τα μεγαλύτερα κέντρα της Ζώνης IV βρίσκονται πάνω στον ΠΑΘΕ, τον παραδοσιακό άξονα
ανάπτυξης της χώρας. Τα κέντρα αυτά έχουν μεγάλο πληθυσμιακό μέγεθος, αλλά απολαμβάνουν
μικρότερο όφελος από τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού, από ότι τα υπόλοιπα. Πρόκειται για τα
αστικά κέντρα Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Βόλος, τα οποία σημειώνονται στον χάρτη με σκούρο
πράσινο χρώμα. Βρίσκονται στο πάνω τεταρτημόριο (quartile) σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό,
αλλά στο κάτω σε ό,τι αφορά τη μεταβολή προσπεσαλιμότητας. Με τη λειτουργία της Εγνατία
Οδού, επωφελούνται περισσότερο τα κέντρα τα οποία είναι γεωγραφικά απομακρυσμένα από
τον παραδοσιακό άξονα ανάπτυξης και βρίσκονται στα πάνω τεταρτημόρια σε ότι αφορά τη
μεταβολή προσπελασιμότητας (ανοιχτό μπλε χρώμα), τα οποία με εξαίρεση τα Ιωάννινα (σκούρο
μπλε χρώμα) βρίσκονται στο κάτω τεταρτημόριο σε ότι αφορά τον πληθυσμό.

Χάρτης 2. Μεταβολή προσπελασιμότητας και πληθυσμιακό μέγεθος στα αστικά κέντρα της Ζώνης
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3.2.5. Μετακινήσεις - Ειδική λειτουργική πολυκεντρικότητα
Ο συνολικός αριθμός των μέσων ετήσιων ημερήσιων μετακινήσεων μεταξύ των επαρχιών της
διέλευσης της Εγνατίας Οδού που έχουν αστικά κέντρα, εκτιμήθηκε για το 2006 σε 49.113. Για
τις ίδιες επαρχίες στην εθνική έρευνα Προέλευσης - Προορισμού του 1993 ήταν 22.381. Με βάση
τα μητρώα προέλευσης-προορισμού των ετών 1993 και 2006, υπολογίζονται τα μεγέθη με τα
οποία γίνεται εκτίμηση της ειδικής λειτουργικής πολυκεντρικότητας του εξεταζόμενου οικιστικού
δικτύου για τα έτη 1993 και 2006.
Πίνακας 8. Εκτίμηση της ειδικής λειτουργικής πολυκεντρικότητας, 1993 και 2006
Μέγεθος

Περιγραφή

σ∂

Τυπική απόκλιση μετακινήσεων

L

Σύνολο μετακινήσεων

Max

1993

2006

1.224

2.187

22.381

49.113

Μέγιστος αριθμός μετακινήσεων

7.637

13.540

σ∂max

Τυπική απόκλιση μεταξύ Μax και 0

5.400

9.574

1 - σ∂//σ∂max

Ποσότητα που εκφράζει τη διασπορά των μετακινήσεων

0,77328

0,77153

Lmax

Πληθυσμός Zώνης II σε χιλ.*

Δ = L/ Lmax

Ποσότητα που εκφράζει την πυκνότητα των μετακινήσεων

Psp(N)= (1 - σ∂//σ∂max) Δ

Ειδική λειτουργική πολυκεντρικότητα

2.224,62

2.374,40

-3

20,68 x 10-3

7,78 x 10-3

15,96 x 10-3

10,06 x 10

* Πηγή πρωτογενών δεδομένων: Eurostat, 2/2009. Τα δεδομένα της Eurostat αφορούν τον πληθυσμό των Νομών από το έτος 1995 και έπειτα. Για την
εκτίμηση του πληθυσμού της Ζώνης ΙΙ για το 1993 έγινε αναγωγή του πληθυσμού του 1995 με βάση τον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της περιόδου 19952006.

Το 2006, το δείγμα των μετακινήσεων παρουσιάζει ελαφρώς μικρότερη διασπορά από ότι το
1993. Υπάρχουν δηλαδή μεγαλύτερες αντιθέσεις στις τιμές που παίρνουν οι μετακινήσεις για τις
διάφορες ζώνες προέλευσης-προορισμού. Το 2006, οι μετακινήσεις είναι πιο συγκεντρωμένες
μεταξύ συγκεκριμένων ζωνών προέλευσης προορισμού σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι το 1993.
Εξετάζοντας τα μητρώα προέλευσης προορισμού, προκύπτει ότι η μεταβολή αυτή οφείλεται σε
μεγάλες αυξήσεις των απόλυτων τιμών από και προς την Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, τα παραπάνω δε
σημαίνουν ότι η κινητικότητα έχει μεταφερθεί προς «το κέντρο» της περιοχής διέλευσης της
Εγνατίας δηλαδή προς τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Τα μεγαλύτερα ποσοστά
αύξησης των μετακινήσεων εμφανίζονται σε διαπεριφερειακές μετακινήσεις και μάλιστα σε
μετακινήσεις μεταξύ Θεσσαλονίκης και πόλεων της Θράκης και Ηπείρου14. Όσον αφορά την
πυκνότητα των μετακινήσεων, αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό την περίοδο 1993-2006, με
αποτέλεσμα το γινόμενό της με την ποσότητα που εκφράζει την διασπορά, (δηλαδή ο δείκτης της
ειδικής λειτουργικής πολυκεντρικότητας) να αυξάνεται παρά τη μείωση της διασποράς των
μετακινήσεων.
Από τα δεδομένα των μετακινήσεων προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα που αφορούν τη
δικτύωση αστικών κέντρων της περιφέρειας. Από τις δικτυώσεις αυτές ξεχωρίζουν:

 Η δικτύωση των πόλεων της Θράκης. Οι μετακινήσεις μεταξύ των πόλεων ΞάνθηΚομοτηνή-Αλεξανδρούπολη, αυξήθηκαν κατά μεγάλο βαθμό τόσο σε απόλυτες όσο και σε
ποσοστιαίες τιμές. Έτσι έχουμε αύξηση των ετήσιων μέσων ημερήσιων μετακινήσεων
14

βλ. αποτελέσματα συγκοινωνιακού δείκτη ΤRΑ14 Χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα
http://observatory.egnatia.gr/factsheets/fs_2009/TRA14_factsheet_2009.pdf
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κατά 370% (δηλαδή κατά 310 μετακινήσεις) μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης, κατά
270% (δηλαδή κατά 980 μετακινήσεις) μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής και κατά
81% (δηλαδή κατά 798 μετακινήσεις) μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης.

 Η διαπεριφερειακή δικτύωση της Θεσσαλονίκης. Οι μετακινήσεις μεταξύ Θεσσαλονίκης
και των αστικών κέντρων Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Γρεβενά, Κοζάνη, Καβάλα, Ξάνθη και
Αλεξανδρούπολη, υπερδιπλασιάνονται κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

 Η δικτύωση της Βέροιας τόσο προς τα δυτικά με την Κοζάνη (229% % ποσοστιαία αύξηση
των μετακινήσεων και 495 μετακινήσεις απόλυτη αύξηση) και με τα Γρεβενά (258%
ποσοστιαία αύξηση των μετακινήσεων και 59 μετακινήσεις απόλυτη αύξηση) και προς
ανατολικά με την Καβάλα (195% ποσοστιαία αύξηση των μετακινήσεων και 21 απόλυτη
αύξηση).

4. Συμπεράσματα
Οι σύγχρονες πολιτικές σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο επιδιώκουν την πολυκεντρική δομή
στην ανάπτυξη του χώρου και ένα από τα εργαλεία που επιστρατεύονται για αυτό το σκοπό είναι
οι μεταφορικές υποδομές. Στην Ελλάδα ο ρόλος των μεταφορικών και κυρίως των οδικών
υποδομών, στη χωρική ανάπτυξη έλαβε και συνεχίζει να λαμβάνει ιδιαίτερη βαρύτητα, γεγονός
που διατυπώνεται ρητά σε όλα τα επίσημα χωρικά σχέδια. Λαμβάνοντας υπόψη μεθοδολογικές
προσεγγίσεις από προγενέστερες έρευνες σχετικά με την πολυκεντρικότητα και χρησιμοποιώντας
ως βάση τη μεθοδολογία που ακολουθεί το ESPON, η παρούσα έκθεση συνθέτει μία μέθοδο
εκτίμησης της πολυκεντρικότητας, προσαρμοσμένη στο βασικό ερώτημα της έρευνας, δηλαδή
την εκτίμηση της πολυκεντρικότητας στη Ζώνη IV ως επίδραση του συστήματος Εγνατία Οδός Κάθετοι Άξονες . Έτσι επιλέχθηκαν δύο βασικές διαστάσεις που έχουν θεωρηθεί από τη θεωρία
ότι εκφράζουν την πολυκεντρικότητα: η μορφολογική πολυκεντρικότητα (μέγεθος και θέση των
κέντρων) και η λειτουργική πολυκεντρικότητα (διασύνδεση των κέντρων).
Oι αλλαγές που επιφέρει το σύστημα Εγνατία Οδός - Κάθετοι Άξονες σε ό,τι αφορά τη
μορφολογική πολυκεντρικότητα, που εκφράζεται από το μέγεθος και τη θέση των κέντρων και
είναι γενικά δυσμετάβλητη, είναι μικρές σε σημασία και δεν μπορούν ξεκάθαρα να
χαρακτηριστούν ως θετικές ή αρνητικές. Αντιθέτως, ιδιαίτερα σημαντικές εμφανίζονται οι
επιδράσεις του συστήματος Εγνατία Οδός – Κάθετοι Άξονες στη λειτουργική πολυκεντρικότητα
του δικτύου των αστικών κέντρων της Ζώνης IV.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά το μέγεθος των κέντρων, που εκφράζεται από το ΑΕΠ και τον
πληθυσμό, στις πόλεις εκτός Θεσσαλονίκης εμφανίζονται μεταβολές που βελτιώνουν ελαφρά το
επίπεδο πολυκεντρικότητας του λοιπού - πλην της Θεσσαλονίκης - οικιστικού δικτύου. Σε ότι
αφορά τη Θεσσαλονίκη υπάρχει τάση μεγέθυνσής της και εμφανίζεται αύξηση της υπεροχής της
έναντι του συνόλου των άλλων πόλεων της Ζώνης IV τόσο ως προς τον πληθυσμό όσο και ως
προς το μέγεθος αγοράς. Αν εξαιρεθεί η Θεσσαλονίκη, η πολυκεντρικότητα στο υπόλοιπο
σύστημα βελτιώνεται, με σημαντικές αυξήσεις για σχετικά μικρούς πληθυσμιακά Νομούς (π.χ.
Ξάνθη, Χαλκιδική, Πιερία), αλλά όχι και για τους 5 μικρότερους. Για αυτούς τους Νομούς (Ν.
Γρεβενών. Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Φλώρινας και Πρέβεζας), η αύξηση του ΑΕΠ είναι σημαντικά
μεγαλύτερη από την αύξηση του πληθυσμού, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι βελτιώνονται ως
«οικονομικά κέντρα», παρά την πληθυσμιακή τους υστέρηση.
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Επισημαίνεται βεβαίως, ότι τα δεδομένα πληθυσμού και ΑΕΠ αφορούν την περίοδο 1997-2006,
δηλαδή αφορούν περίοδο κατά την οποία το σύστημα Εγνατία Οδός – κάθετοι άξονες δεν είχε
ολοκληρωθεί κατασκευαστικά και κατά συνέπεια οι δείκτες του ΑΕΠ και του πληθυσμού δε
δίνουν πλήρη εικόνα των ενδεχόμενων επιδράσεων. Σε ό,τι αφορά τη μορφολογική
πολυκεντρικότητα, πιο ξεκάθαρα είναι τα αποτελέσματα που αφορούν την επίδραση του
συστήματος Εγνατία Οδός-κάθετοι άξονες στον ωφελούμενο πληθυσμό που επιλέχθηκε ως
«δείκτης θέσης». Με τη λειτουργία του συστήματος παρατηρείται μεγαλύτερη ισοκατανομή των
ωφελούμενων πληθυσμών μεταξύ των αστικών κέντρων της Ζώνης IV και βελτιώνεται σε μεγάλο
βαθμό η δυνατότητα των μικρότερων αστικών κέντρων να εξυπηρετήσουν τις γύρω περιοχές και
να μεγεθυνθούν παρέχοντας περισσότερες λειτουργίες προς αυτές.
Το πιο σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης προκύπτει από τη δυναμική της συμβολής του
εξεταζόμενου μεταφορικού συστήματος σε σχέση με την παρατηρούμενη λειτουργική
πολυκεντρικότητα. Όπως αναλύθηκε στη βιβλιογραφική επισκόπηση, στις σύγχρονες αντιλήψεις
του χωρικού σχεδιασμού η πολυκεντρικότητα είναι σε σημαντικό βαθμό συνάρτηση της
διασύνδεσης, δηλαδή της συχνότητας και της μορφής των ροών μεταξύ των «κέντρων».
Εκτιμώντας αυτές τις παραμέτρους, προκύπτει ότι η Εγνατία Οδός (με τους κάθετους άξονες)
βελτιώνει την προσπελασιμότητα και αυξάνει την κινητικότητα μεταξύ των αστικών κέντρων
συμβάλλοντας έτσι με άμεσο τρόπο στη λειτουργική πολυκεντρικότητα στη Ζώνη Επιρροής της.
Το παραπάνω αναδεικνύεται στην παρούσα έρευνα με δύο τρόπους: Πρώτον, με τη βελτίωση της
δυνατότητας που παρέχει το σύστημα για διασύνδεση αυξάνεται η προσπελασιμότητα αισθητά
για όλες τις πόλεις της Ζώνης IV και εμφανίζει μεγάλες ποσοστιαίες αυξήσεις στις μικρότερες
πόλεις. Ως αποτέλεσμα, αμβλύνονται οι διαφορές μεταξύ των αστικών κέντρων όσον αφορά την
προσπελασιμότητά τους. Δεύτερον, αυξάνεται το μέγεθος των ροών μεταξύ των αστικών
κέντρων (που κατ΄αρχήν εκφράζεται με την αύξηση της μέσης ετήσιας ημερήσιας κίνησης).
Παρότι δεν βελτιώνεται η ισοκατανομή των ροών στο χώρο, επηρεάζεται θετικά η ειδική
λειτουργική πολυκεντρικότητα, εν προκειμένω ως συνάρτηση του μεγέθους των μετακινήσεων
των οποίων η αύξηση είναι ιδιαίτερα μεγάλη.
Η παρούσα έρευνα αποτελεί κατά κύριο λόγο μια απόπειρα να αναπτυχθεί ένα μεθοδολογικό
πλαίσιο εκτίμησης των επιδράσεων των νέων μεταφορικών υποδομών σε κρίσιμα χωρικά
φαινόμενα, όπως είναι η πολυκεντρικότητα, που απασχολούν τη σύγχρονη χωρική πολιτική τόσο
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Καθώς τα δεδομένα που μελετήθηκαν για την
εφαρμογή αυτού του μεθοδολογικού εργαλείου αφορούν μια περίοδο κατά την οποία το
εξεταζόμενο σύστημα μεταφορικών αξόνων ήταν υπό κατασκευή και όχι σε πλήρη λειτουργία
προφανώς τα ακριβή αποτελέσματα έχουν μόνον σχετική σημασία. Ωστόσο, αναδεικνύουν την
αναγκαιότητα σύνδεσης του σχεδιασμού των μεταφορών με τον χωρικό σχεδιασμό. Η έρευνα
δείχνει με καθαρό τρόπο ότι αυτές οι υποδομές βελτιώνουν τη διασύνδεση των κέντρων,
ενδοπεριφερειακά και διαπεριφερειακά, στοιχείο που συνδέεται με τη λειτουργική διάσταση της
πολυκεντρικότητας, η οποία είναι κρίσιμη για την χωρική ανάπτυξη αφού εκφράζει την ίδια τη
δυναμική των αστικών κέντρων.
Αυτός ο εντοπισμός ενός συστήματος κέντρων που έχουν τη δυναμική διασύνδεσης και
ανάπτυξης λειτουργικών σχέσεων και καλύπτουν όλη τη ζώνη της Βόρειας Ελλάδας, άλλοτε
ανάμεσα στα κέντρα που γειτνιάζουν μεταξύ τους (π.χ. Ιωάννινα- Ηγουμενίτσα, Κοζάνη-Βέροια,
Ξάνθη – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη) και άλλοτε ανάμεσα στο κύριο αστικό κέντρο της
βορειοελλαδικής ζώνης, τη Θεσσαλονίκη, και τα περισσότερο απομακρυσμένα από αυτό
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δυναμικά αστικά κέντρα (των περιφερειών Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης)
καταδεικνύει ότι οι νέες υποδομές μπορούν συμβάλλουν στη διαμόρφωση προϋποθέσεων για
νέες μορφές χωρικής οργάνωσης. Ο βαθμός συμβολής ωστόσο εξαρτάται από το σύνολο των
χωρικών πολιτικών και το πως αυτές εφαρμόζονται στο σύνολο του Ελλαδικού χώρου και όχι
μόνον από τις μεταφορικές υποδομές.
Οι αλλαγές που μπορεί να επιφέρει η βελτιωμένη διασύνδεση μπορούν να επηρεάσουν επιπλέον
και το πρότυπο πολυκεντρικότητας ανάμεσα στα μεγαλύτερα και στα μικρότερα (εξαρτώμενα
από τα μεγαλύτερα) κέντρα μιας περιφέρειας, φέρνοντας στο προσκήνιο του χωρικού
σχεδιασμού διασυνδέσεις ενδιάμεσων οικισμών 3ου επιπέδου, που σημαίνει δυνατότητα νέας
οργάνωσης και χωροθέτησης δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Η αύξηση της λειτουργικής
πολυκεντρικότητας λόγω του συστήματος Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες μπορεί να οδηγήσει
στην αναβάθμιση της σχετικής θέσης των μικρότερων και των περισσότερο περιφερειακών
πόλεων και οικισμών.
Πέραν των παραπάνω, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξεταστεί στο μέλλον η συμβολή του
συστήματος Εγνατία οδός και κάθετοι άξονες στην πολυκεντρικότητα στο διασυνοριακό χώρο της
ΝΑ Ευρώπης, μια παράμετρος που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ισόρροπη ανάπτυξη της
περιοχής της ΝΑ Ευρώπης και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητά της και της συνοχής με το
λοιπό Ευρωπαϊκό χώρο.
Τέλος, κρίσιμα δεδομένα για τη συνέχιση της έρευνας σχετικά με την πολυκεντρικότητα σε όλα
τα παραπάνω χωρικά επίπεδα πρέπει να προέλθουν από έρευνα Προέλευσης - Προορισμού όπου
θα καταγράφονται η συχνότητα και τα χαρακτηριστικά μετακινήσεων – ροών τα οποία θα
συσχετιστούν με ζητήματα οργάνωσης του χώρου για να προκύψουν με περισσότερη ακρίβεια οι
βασικές τάσεις. Μια τέτοια έρευνα εξάλλου θα είναι χρήσιμη και στον περιφερειακό χωρικό
σχεδιασμό που είναι πιθανόν να αναθεωρηθεί μέσω της αναθεώρησης των Περιφερειακών
Πλαισίων Χωρικού σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

Παρατηρητήριο - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Νοέμ. 2009

39

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥΣ

Βιβλιογραφία
Ελληνική
1. ΕΕ (2002): Λευκή Βίβλος – Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών µε Ορίζοντα το Έτος 2010: η
ώρα των επιλογών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων: Λουξεµβούργο.
2. ΕΜΧΑ-ΕΣΤ (Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης και Εργαστήριο Συγκοινωνιακής
Τεχνικής), ΑΠΘ (2004): Έκθεση Κατάστασης Ζωνών Επιρροής της Εγνατίας Οδού
(http://observatory.egnatia.gr/studies/EGNATIA_0-STATE_FINAL-06OKT04.pdf) πρόσβαση:
10/11/2009.
3. ΕΕ (2004): Διάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών: Η Συνθήκη
για την ίδρυση συντάγματος στην Ευρώπη, (CIG 87/2/04), Βρυξέλλες.
4. ΕΕ (2007): Διάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών: Για την
τροποποίηση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306, Ανακοίνωση
αριθ. 2007/C 306/01.
5. Λαμπριανίδης, Λ. (2002): Οικονομική γεωγραφία - Στοιχεία θεωρίας και εμπειρικά
παραδείγματα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πατάκη.
6. Παρατηρητήριο – Εγνατία Οδός Α.Ε. (2005): 1η Έκθεση Επιδράσεων – Κατάσταση των
Περιφερειών Διέλευσης της Εγνατίας Οδού: Συνοχή - Κινητικότητα - Ισορροπία - Περιβάλλον,
(http://observatory.egnatia.gr/reports/1st_impact_report_03-05.pdf) πρόσβαση:
11/11/2009.
7. Παρατηρητήριο – Εγνατία Οδός Α.Ε. (2009):6η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Δεικτών
Εγνατία Οδός Α.Ε.
8. Τρανός, M. (2005): Εγνατία Οδός και προσπελασιμότητα, Διπλωματική εργασία για το Τμήμα
Μηχανικών Χωροταξίας - Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Ειδική έκδοση από το Παρατηρητήριο (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) διαθέσιμη στο
http://observatory.egnatia.gr/papers/accessibility.pdf
9. ΥΠΕΧΩΔΕ (2008): Γενικό Πλαίσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης,
ΦΕΚ128Α/3.07.08 (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
http://www.minenv.gr/4/42/g4200.html).

Ξενόγλωσση
1. Angelidis, M. (2005): Polycentricity in Policies: The Greek Case, Built Environment, Vol 31,
No 2, pp. 122-132.
2. Chorley, R.J. and Haggett, P. (1967): Models in Geography, London: Methuen.
3. Davoudi, S. (2003): Polycentricity in European Spatial Planning: From an Analytical Tool to
a Normative Agenda, European Planning Studies, Vol. 11, No. 8, pp. 979-999.
4. Dewar, M. and Epstein, D. (2007): Planning for “Megaregions” in the United States, Journal
of Planning Literature 2007; 22; pp. 108-124.

Παρατηρητήριο - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Νοέμ. 2009

40

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥΣ

5. EC (1999): European Spatial Development Perspective - Towards Balanced and Sustainable
Development of the Territory of the European Union, Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities.
6. EC (2002): Τrans-European Transport Network ΤΕΝ-Τ Priority projects, Luxembourg: Office
for Official Publications of the European Communities.
7. EC (2003): Priority projects for the trans-European transport network up to 2020,
Directorate-General for Energy and Transport. European Commission.
8. EC (2005): Trans European Transport Network - Ten-T Priority Axes and projects 2005,
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
9. EC (2006a): Strategic Evaluation on Transport Investment Priorities under Structural and
Cohesion Funds for the Programming - Period 2007-2013, Rotterdam: ECORYS Nederland BV
10. EC (2006b): Community Strategic Guidelines for Cohesion policy adopted COUNCIL DECISION
of 6 October 2006 on Community strategic guidelines on cohesion (2006/702/EC) Official
Journal of the European Union.
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_en.htm)
πρόσβαση: 10/2/2009.
11. EC (2007): Growing Regions, growing Europe - Fourth Report on Economic and Social
Cohesion, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
12. ESPON (2004a): ESPON Project 2.1.1: Territorial impact of EU transport and TEN policies,
Luxembourg: ESPON Monitoring Committee.
(http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/239/file_374/fr2.1.1_revised.pdf) πρόσβαση: 29/1/2010
13. ESPON (2004b): ESPON Project 1.2.1: Transport services and networks: territorial trends
and supply, Luxembourg: ESPON Monitoring Committee.
(http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/259/652/file_2202/fr-1.2.1full.pdf) πρόσβαση: 29/1/2010
14. ESPON (2005): ESPON Project 1.1.1: Potentials for polycentric development in Europe,
Luxembourg: ESPON Monitoring Committee.
(http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/259/648/file_1174/fr1.1.1_revised-full.pdf) πρόσβαση: 29/1/2010
15. ESPON (2006): ESPON Project 1.1.3: Enlargement of the EU and its polycentric spatial
structure, Luxembourg: ESPON Monitoring Committee.
(http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/259/650/file_1190/full_revi
sed_version_113.pdf) πρόσβαση: 29/1/2010
16. ESPON (2007a): ESPON Project 1.4.3: Study on Urban Functions, Luxembourg: ESPON
Monitoring Committee.
(http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/261/420/index_EN.html)
πρόσβαση: 29/1/2010
17. ESPON (2007b): ESPON Project 1.4.4: Study on Feasibility on Flows Analysis, Luxembourg:
ESPON Monitoring Committee.
(http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/261/425/file_2607/fr1.4.4_revised_23-3-2007.pdf) πρόσβαση: 29/1/2010

Παρατηρητήριο - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Νοέμ. 2009

41

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥΣ

18. EU (2007): Informal Ministerial Meeting on Urban Development and Territorial Cohesion:
Territorial Agenda of the European Union – Towards a more competitive and sustainable
Europe of diverse regions. Agreed on the occasion of the Informal Ministeral Meeting on
Urban Development and Territorial Cohesion, Leipzig, 24/25 May 2007
19. Geppert, Α. (2009): Polycentricity: can we make it happen? From a concept to its
implementation, Urban Research & Practice Vol. 2, No. 3, pp. 251–268, November 2009.
20. Gløersen, E. (2005): European Typologies of Urban Systems. Presentation from the ESPON
conference on European Territorial Research, 13-14 October 2005.
(http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/seminars/121/file_936/erik_gloersen
.pdf) πρόσβαση: 22/11/2009.
21. Gløersen, E. Lahteenmaki-Smith, K. and Dubois, A. (2007): Polycentricity in Transnational
Planning Initiatives: ESDP Applied or ESDP Reinvented? Planning, Practice & Research, Vol.
22, No. 3, pp. 417 – 437, August 2007.
22. Green, N. (2004): General Functional Polycentricity: A definition. Polynet-working paper
(http://128.40.111.250/cupum/searchpapers/papers/paper134.pdf) πρόσβαση: 28/1/2010
23. Green, N. (2007): Functional Polycentricity: A Formal Definition in Terms of Social Network
Analysis, Urban Studies, Vol. 44, No. 11, pp.2077-2103.
24. Haggett, P. (1965): Locational Analysis in Human Geography. London: Edward Arnold.
25. Hall, P. and Pain, Κ. (2006) (eds.): The Polycentric Metropolis Learning from Mega-City
Regions in Europe, London: Earthscan.
26. Krätke, S. (2001): Strengthening the polycentric urban system in Europe: conclusions from
the ESDP, European Planning Studies, Vol. 9. No. 1, pp. 105–116.
27. Limtanakool, N., Dijst, M. and Schwanen, T. (2007): A Theoretical Framework and
Methodology for Characterising National Urban Systems on the Basis of Flows of People:
Empirical Evidence for France and Germany, Urban Studies, Vol. 44, No .11, 2123 – 2145.
28. Meijers, E. (2008): Measuring Polycentricity and its Promises, European Planning Studies,
Vol. 16, No. 9, 1313 — 1323.
29. OECD Regional Competitiveness and Governance Division (2007): OECD Territorial Reviews:
Randstad, The Netherlands.
(http://www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/Oeso%20Review_tcm195-187920.pdf)
πρόσβαση: 9/10/2009.
30. Pain, K. (2006): Policy Challenges of Functional Polycentricity in a Global Mega-City Region,
South East England, Built Environment, Vol. 32, Issue 2, Reflections on the Polycentric
Metropolis Cover date: June 2006 Page(s): 194-205.
31. Peters, D. (2003): Cohesion, Polycentricity, Missing Links and Bottlenecks: Conflicting
Spatial Storylines for Pan-European Transport Investments, European Planning Studies Vol.
11, No.3, pp. 317 — 339.
32. Peter, H. and Pain, K. (2006): The Polycentric Metropolis, Earthscan Publications Ltd.
33. Radvánszki, A. (2009) Old wine in a new bottle? The Hungarian approach to polycentric
territorial development, Urban Research & Practice Vol. 2, No. 3, pp. 308–318, November
2009.

Παρατηρητήριο - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Νοέμ. 2009

42

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥΣ

34. Richardson, Τ. and Jensen, Ο. (2000): Discourses of Mobility and Polycentric Development:
A Contested View of European Spatial Planning, European Planning Studies Vol. 8, No. 4,
pp. 503 — 520.
35. RTK (2003): Polycentric Regional Development - International Examples, Office of Regional
Planning and Urban Transportation.
(http://www.rtk.sll.se/) πρόσβαση: 9/5/2008.
36. Saisana, M. and Tarantola, S. (2002): State-of-the-art Report on Current Methodologies and
Practices for Composite Indicator Development, Joint Research Centre, European
Commission, Institute for the Protection and Security of the Citizen Technological and
Economic Risk Management I-21020 Ispra (VA), Italy.
37. Sandberg, Κ. and Meijers, E. (2006): Polycentric development: panacea for regional
disparities in European countries? Paper presented at the 10th UNECE Conference on Urban
and Regional Research, May 22-23, 2006, Bratislava.
(http://www.unece.org/hlm/Conference/10%20Bratislava/Response%20Papers/Topic%202/4
_polycentricity%20versus%20regional%20disparities%20paper%20UNECE%20KSEM.pdf)
πρόσβαση: 19/11/2009.
38. SEMSON (2007): Thematic Study on Polycentricity – Urban Networks
(http://www.uehr.panteion.gr/semson/images/semsonMeeting2/ThematicReports/polycent
ricity%20thematic%20report.pdf) πρόσβαση: 21/7/2009.
39. Shürmann, C., Spiekermann, K. and Wegener, M. (1997): Accessibility Indicators, Berichte
aus dem Institute für Raumplanung 39, Universität Dortmund.
40. Spiekermann, Κ. and Wegener, Μ. (2006): The role of transport infrastructure for regional
development in southeast Europe, SEER SouthEast Europe Review for Labour and Social
Affairs, issue: 01/2006.
41. Steward, J.Q. (1959): Physics of Population Distribution, Journal of Regional Science, Vol.1,
pp. 99-123.
42. Sýkora, S. and Mulícek, O. (2009): The micro-regional nature of functional urban areas
(FUAs): lessons from the analysis of the Czech urban and regional system, Urban Research
& Practice Vol. 2, No. 3, pp. 287–307, November 2009.
43. Sýkora, S., Mulícek, O. and Maier, K. (2009) City regions and polycentric territorial
development: concepts and practice, Urban Research & Practice Vol. 2, No. 3, pp. 233–239,
November 2009.
44. Vickerman, R. (2004): Conflicts between transport policies and spatial development
policies: perspectives on regional cohesion in European Union, Paper for the 44th European
Congress of the Regional Science Association, Porto, 2004.
45. Waterhout, B., Meijers, E.J., and Zonneveld, W.A.M. (2003): The application of
polycentricity in spatial development policies in Europe: One concept serving multiple
objectives, in «European Urban Development, Research and Policy The future of European
Cohesion Policy” conference proceedings. (pp. 1-22). Budapest, Hungary: Metropolitan
Research Institute, EURA/EUROCITIES. (http://www.mri.hu/downloads/EURA/paperWaterhout.doc) πρόσβαση: 2/7/2008.
46. Wegener, M. and Bökemann, D. (1998): The SASI Model: Model Structure. SASI Deliverable
D8. Report to the European Commission. Institut für Raumplanung, Universität Dortmund.

Παρατηρητήριο - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Νοέμ. 2009

43

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥΣ

(http://www.raumplanung.uni-dortmund.de/irpud/pro/sasi/sasid8.htm) πρόσβαση:
22/1/2010

Παρατηρητήριο - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Νοέμ. 2009

44

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ESPON ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ – PROJECT
PARTNERS
ESPON Project 1.1.1: Potentials for polycentric development in Europe, Luxembourg: ESPON
Monitoring Committee, 2005
Project Partners
Nordregio (Stockholm, Sweden) (Lead partner)
Danish Centre for Forest, Landscape and Planning (Copenhagen, Denmark)
OTB - Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies, Delft University of
Technology (Delft, the Netherlands)
CNRS-UMR Géographie-cités (Paris, France)
Centre for Urban Development and Environmental Management CUDEM, Leeds Metropolitan
University (Leeds, UK)
Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning (ÖIR) (Vienna, Austria)
Spiekermann & Wegener, S&W (Dortmund, Germany)
Dipartimento Interateneo Territorio, Politecnico e Università di Torino (Turin, Italy)
Quarternaire (Porto, Portugal)
Department of Urban and Regional Planning, National Technical University of Athens, NTUA
(Athens, Greece)
Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR) (Oslo, Norway),
Institute for Territorial Development and Landscape (IRL) Swiss Federal Institute of
Technology (Zurich, Switzerland)
Hungarian Institute for Regional and Urban Development and Planning, VÁTI (Budapest,
Hungary)
Nataša Pichler-Milanović, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, UPIRS,
Ljubljana, Slovenia

ESPON Project 2.1.1: Territorial impact of EU transport and TEN policies, Luxembourg: ESPON
Monitoring Committee, 2004
Project Partners
Prof. Dr. Johannes Bröcker (Lead partner)
Institut für Regionalforschung, Christian-Albrechts-Universität (Kiel, German)
Spiekermann & Wegener (S&W) Urban and Regional Research (Dortmund, Germany)
Politecnico di Milano (Milan, Italy)
Vrije Universiteit (Amsterdam, Netherlands)
Department of Infrastructure, Kungl Techniska Högskolan (Stockholm, Sweden)
Centre for European, Regional and Transport Economics (Kent, UK)
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Bonn, Germany)
Furthermore the Institute of Transport Economics, Oslo, Norway and the Federal Office for
Spatial Development, Bern, Switzerland, have contributed to the research.

ESPON Project 1.2.1: Transport services and networks: territorial trends and supply, Luxembourg:
ESPON Monitoring Committee, 2004
Project Partners
University of Tours (Tours, France) (Lead partner):
Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS) (Lille, France)
MCRIT (Barcelona, Spain)
Nouveaux Espaces de Transport en Europe (NESTEAR) (Gentilly, France)
Politecnico di Milano (Milano, Italy)
Παρατηρητήριο - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Νοέμ. 2009

45

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥΣ

Spiekermann & Wegener (S&W) (Dortmund, Germany)

ESPON Project 1.1.3: Enlargement of the EU and its polycentric spatial structure, Luxembourg:
ESPON Monitoring Committee, 2006
Project Partners
KTH, The Royal Institute of Technology (SWEDEN) (Lead Partner):
Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Chair of Spatial Planning, Ljubljana (FGG)
(SLOVENIA)
Institute of Geography and Spatial Organization (IGSO), Polish Academy of Sciences
(POLAND)
Centre for Advanced Spatial Analysis (UCL) (UNITED KINGDOM)
National Technical Univ. of Athens (NTUA) (GREECE)
Spiekermann & Wegener, Urban and Regional Research (S&W) (GERMANY)
Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning (ÖIR) (AUSTRIA)
Global Urban Development (formerly the Prague Institute for
Global Urban Development) (CZECH REPUBLIC)
Centre for Urban and Regional Development Studies, Ltd. (CEDRU) (PORTUGAL)
IRER, University of Neuchâtel (SWITZERLAND)
Karelian Institute, University of Joensuu (FINLAND)
TNO Inro (THE NETHERLANDS)
Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning (VÁTI)
(HUNGARY)
Nordregio (SWEDEN)
Swedish Institute for Growth Policy Studies (ITPS) (SWEDEN)

ESPON Project 1.4.3: Study on Urban Functions, Luxembourg: ESPON Monitoring Committee, 2007
Project Partners
Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (IGEAT) Université
Libre de Bruxelles (Belgium)
Institute of Geography and Spatial Organization (IGSO) – Polish Academy of Sciences
(Poland)
Laboratoire Techniques, Territoires, Sociétés (LATTS) Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées (France)
• Experts:
Department of Geography, Tourism and Territorial Planning (TSA), Oradea University
(Romania)

ESPON Project 1.4.4: Study on Feasibility on Flows Analysis, Luxembourg: ESPON Monitoring
Committee, 2007
Project Partners
Spiekermann & Wegener Urban and Regional Research (S&W)
Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences, (IGIPZ PAN)

TRT Trasporti e Territorio

Παρατηρητήριο - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Νοέμ. 2009

46

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥΣ

Παρατηρητήριο - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Νοέμ. 2009

47

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥΣ

Παρατηρητήριο - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Νοέμ. 2009

48

