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i. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στη "Μελέτη των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στη ΝΑ Ευρώπη:
διατροπικότητα των μεταφορών, πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και διασυνοριακή εδαφική
συνεργασία". Σκοπός του έργου είναι η μελέτη των επιδράσεων της Εγνατίας οδού στη ΝΑ
Ευρώπη με βάση τρεις παραμέτρους που σχετίζονται με το διεθνή ρόλο της Εγνατίας οδού και
των κάθετων αξόνων της, τόσο στο πλαίσιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων (TENs-T και TINA) όσο και σε σχέση με τη χωρική
ανάπτυξη/συνοχή και τη βιώσιμη κινητικότητα στον διαπεριφερειακό και διακρατικό χώρο. Οι
τρεις αυτές παράμετροι είναι: διατροπικότητα των μεταφορών, πολυκεντρική χωρική οργάνωση
και διασυνοριακή εδαφική συνεργασία.
Η διερεύνηση της σχέσης αυτών των παραμέτρων συνιστά τον πυρήνα της παρούσας μελέτης
και υιοθετεί ως κεντρική υπόθεση εργασίας ότι: η προώθηση της διατροπικής λειτουργίας των
μεταφορικών υποδομών οδηγεί στην ενίσχυση της πολυκεντρικής οργάνωσης του χώρου ενώ
παράλληλα προσανατολίζει τη διασυνοριακή εδαφική συνεργασία σε δράσεις ενδυνάμωσης του
ρόλου τους.
Στο πλαίσιο αυτό, το αντικείμενο του παρόντος έργου συνίσταται στον τελικό προσδιορισμό της
Ζώνης των διασυνοριακών επιδράσεων και περιλαμβάνει στη συνέχεια την αναγνώριση αυτού
του ευρύτερου διασυνοριακού χώρου από την άποψη των χωροταξικών-αναπτυξιακών
χαρακτηριστικών και του συστήματος μεταφορών, την οριστικοποίηση του συστήματος δεικτών
χωρικών επιδράσεων που είναι κατάλληλοι για την παρακολούθηση βασικών μεγεθών, τη
διαμόρφωση της μεθοδολογίας εκτίμησης των επιδράσεων και τέλος, την εφαρμογή της
μεθοδολογίας με τον υπολογισμό επιλεγμένων δεικτών. Η διεκπεραίωση του έργου
περιλαμβάνει πέντε πακέτα εργασίας.
Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στη διεκπεραίωση του πακέτου εργασίας 3 (ΠΕ3) που
αφορά στην αποτίμηση της διεθνούς και ευρωπαϊκής εμπειρίας στην ανάπτυξη συστημάτων
δεικτών χωρικών επιπτώσεων καθώς και στην επιλογή και ανάπτυξη συστήματος δεικτών με
παράλληλη οριστικοποίηση του μοντέλου εκτίμησης των επιδράσεων. Οι ανωτέρω επιδιώξεις
αφορούν στην ολοκλήρωση των δράσεων 1 και 2 του αυτού πακέτου εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη επιδίωξη (δράση 1) σχετίζεται με την περιγραφή των κύριων
προδιαγραφών και εφαρμογών σε διεθνές και κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με
συστήματα δεικτών χωρικών επιπτώσεων των μεταφορικών υποδομών με έμφαση στην
περίπτωση των οδικών υποδομών. Η διερεύνηση αυτή είναι απαραίτητη ώστε να ελεγχθεί στη
συνέχεια η επάρκεια των δεικτών και η συμβατότητα των αποτελεσμάτων του συστήματος
δεικτών παρακολούθησης χωρικών επιδράσεων στη ζώνη του διασυνοριακού χώρου ως προς τις
διεθνείς προδιαγραφές.
Η δεύτερη επιδίωξη (δράση 2) αφορά στη διαμόρφωση μίας πρότασης για το σύστημα δεικτών
που μπορεί να παρακολουθεί το Παρατηρητήριο για τη ζώνη επιδράσεων του διασυνοριακού
χώρου, όπως επίσης και η διαμόρφωση ένα μοντέλου εκτίμησης των επιδράσεων με την
αξιοποίηση αυτών των δεικτών. Το σύστημα δεικτών διατηρεί τη συνάφεια με αυτό του
Παρατηρητηρίου όπως και με τους δείκτες που προέκυψαν από την εξέταση της διεθνούς
εμπειρίας. Ακολουθείται δομή και συστηματοποίηση ώστε να προβάλλονται οι τρεις βασικές
συνιστώσες των διασυνοριακών επιπτώσεων, δηλαδή η πολυκεντρικότητα, η διατροπικότητα
των μεταφορών και η διασυνοριακή συνεργασία. Το σύστημα δεικτών εξειδικεύεται περαιτέρω
με την παράθεση των τεχνικών δελτίων ανά δείκτη.
Το παραδοτέο κλείνει με την παράθεση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την εκτίμηση των
επιδράσεων. Μεθοδολογικές διασαφηνίσεις αφορούν επίσης στα ακόλουθα:
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Αναφορικά με την χωρικό επίπεδο ανάλυσης. Τα βασικά επίπεδα διερεύνησης αφορούν
στην κατάτμηση του χώρου κατά NUTS0/2/3. Ωστόσο κρίνεται σκόπιμη η εξέταση
ειδικότερων χωρικών εστιάσεων που προκύπτουν: α) από τα τμήματα του χώρου
εκατέρωθεν των συνόρων και β) από τα τμήματα του χώρου από όπου διέρχονται οι
διευρωπαϊκοί άξονες μεταφορών. Ως περιοχές ανάλυσης, τέτοιες εστιάσεις
ενσωματώνονται στο επίπεδο των τεχνικών δελτίων.
Δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση δεικτών οι οποίοι δεν απαιτούν την εκπόνηση ειδικών
μελετών για τον υπολογισμό τους. Σ'αυτό το πλαίσιο δεν προτείνονται δείκτες, όπως για
παράδειγμα η κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς οι οποίοι δεν υπολογίζονται με άμεσο
τρόπο.
Στα τεχνικά δελτία των δεικτών εισάγεται ως παράμετρος σύγκρισης η τιμή του μέσου
όρου της Ε27/28, για όσους δείκτες έχει νόημα μια τέτοια σύγκριση.
Το οικιστικό δίκτυο που αξιοποιείται αφορά στο σύνολο των εδρών NUTS3 ανεξαρτήτου
πληθυσμού.
Αναφορικά με τους "περιβαλλοντικούς δείκτες", αξιοποιούνται αυτοί που έχουν νόημα
για τα ζητήματα που εξετάζει η παρούσα μελέτη: δείκτης αστικής διάχυσης (χρήση
δεδομένων corine) και δείκτης αποδέσμευσης της οικονομίας από το μεταφορικό έργο.
Τέλος παρουσιάζεται αναλυτικότερα η χρησιμότητα ή μη του μοντέλου SASI.

ii. ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ
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Τμηματάρχης
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τηλ. 2310 470362, fax. 2310 475937
email: vfourkas@egnatia.gr
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ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Αρχ. Μηχ/κος - Χωροτάκτης Πολεοδόμος
ΜΩYΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ, Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περ/κης Ανάπτυξης, MSc
ΒΕΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περ/κης Ανάπτυξης, MSc
Δρ. ΓΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πολ. Μηχ/κος
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Καθ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Δρ. ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Περιβαλλοντολόγος
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1. Αποτίμηση της διεθνούς και ευρωπαϊκής εμπειρίας
Στη βάση των τριών συνιστωσών των διασυνοριακών επιδράσεων: πολυκεντρική ανάπτυξη,
διατροπικότητα των μεταφορών και διασυνοριακή συνεργασία, αξιολογούνται βασικά διεθνή και
ευρωπαϊκά συστήματα παρακολούθησης επιπτώσεων και ανάλογες ερευνητικές εργασίες. Στόχος
είναι η διακρίβωση της προσέγγισης των ανωτέρω κεντρικών ζητημάτων στο πλαίσιο εργασιών
παρακολούθησης και αποτίμησης. Στο ίδιο πλαίσιο, πραγματοποιείται καταρχήν αξιολόγηση του
Παρατηρητηρίου της ΕΟ για την κατανόηση της εμπειρίας που έχει παραχθεί σε αυτά και η οποία
θα μπορούσε να αποτελέσει εισροή στα κεντρικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης.
1.1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
1.1.1. Το πλαίσιο αξιολόγησης των επιδράσεων
Κεντρικός σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδράσεων
του συστήματος Εγνατία οδός και κάθετοι άξονες στο βορειοελλαδικό τόξο κατά κύριο λόγο. Η
παρακολούθηση και αξιολόγηση αφορά σε μια συνθετική διαδικασία που σχετίζεται με την
εφαρμογή σειράς δεικτών μέτρησης οι οποίοι ταξινομούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες:
κοινωνικοοικονομικοί, συγκοινωνιακοί και περιβαλλοντικοί. Το πλαίσιο αξιολόγησης βασίζεται σε
τέσσερις κεντρικούς άξονες της ευρωπαϊκής πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής: α)
την κινητικότητα και την προσπελασιμότητα, β) την οικονομική και κοινωνική συνοχή, γ) την
ισορροπία και δικτύωση των οικισμών και δ) τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Πιο συγκεκριμένα:
Κινητικότητα και προσπελασιμότητα
Η βασική επίδραση της παροχής συγκοινωνιακής υποδομής είναι η αύξηση των δυνατοτήτων
μετακίνησης και πρόσβασης από και προς τις διάφορες περιοχές ή τις δραστηριότητες εντός ή
εκτός μιας περιοχής. Αυτή η επίδραση εισάγει δύο βασικές έννοιες: την έννοια
της προσπελασιμότητας και την έννοια της κινητικότητας. Η πρώτη εκφράζει την ευκολία με την
οποία προσεγγίζονται οι διάφορες δραστηριότητες, ενώ η δεύτερη τις επιθυμίες για μετακίνηση,
δηλαδή τη ζήτηση για μετακινήσεις προσώπων και αγαθών. Η προσπελασιμότητα συνδέεται σε
μεγάλο βαθμό με την κινητικότητα, γιατί σχετίζεται με τη δυνατότητα προσέγγισης στον
επιθυμητό προορισμό, ενώ είναι προφανές πως η βελτίωση της προσπελασιμότητας ευνοεί την
κινητικότητα. Ο στόχος της ισότιμης πρόσβασης εκφράζεται με δείκτες που αναφέρονται στην
παροχή υποδομών και υπηρεσιών μεταφορών σε σχέση με τις ροές που εξυπηρετούνται και τη
ζήτηση για μετακινήσεις, το κόστος μεταφοράς στα διάφορα τμήματα του άξονα και την
επίδραση του άξονα στην προσπελασιμότητα βασικών κομβικών σημείων (πόλεις και τερματικοί
σταθμοί των άλλων μέσων μεταφοράς), σε ειδικές χρήσεις γης (ΒΙΠΕ, τόποι τουριστικού
ενδιαφέροντος), καθώς και στα βασικά αναπτυξιακά μεγέθη (πληθυσμός, περιφερειακό προϊόν
και περιφερειακό εργατικό δυναμικό) που γίνονται δυνητικά προσπελάσιμα με τη λειτουργία του
άξονα.
Οικονομική και κοινωνική συνοχή
Η εξασφάλιση της ελεύθερης κινητικότητας βασικών παραγωγικών συντελεστών αποτελεί
προτεραιότητα τόσο της περιφερειακής πολιτικής όσο και της πολιτικής μεταφορών. Παράλληλα,
η σύνδεση της πολιτικής μεταφορών με την πολιτική καταπολέμησης του κοινωνικού
αποκλεισμού και την αύξηση της απασχόλησης εκφράζεται με τη διευκόλυνση της κινητικότητας
των συντελεστών παραγωγής και την προώθηση της καλύτερης αντιστοιχίας ανάμεσα στην
προσφορά και τη ζήτηση εργασίας. Κρίσιμοι δείκτες για την εκτίμηση της οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής είναι καταρχήν το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και το επίπεδο
ανεργίας, ενώ σημαντικές πληροφορίες δίνονται από δείκτες όπως η σύνθεση της παραγωγής, η
σύνθεση της απασχόλησης και το εξωτερικό εμπόριο.
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Ισορροπία και δικτύωση
Τα δίκτυα μεταφορών επηρεάζουν την οργάνωση των οικισμών, καθώς επιτρέπουν την
πύκνωση των σχέσεων μεταξύ των κέντρων από τα οποία διέρχονται, με τη μείωση της σχετικής
απόστασης και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη
σύνδεση ανάμεσα στα κύρια αστικά κέντρα των περιφερειών διέλευσης ενός μεγάλου οδικού
άξονα όπως η Εγνατία Οδός. Ο αγροτικός χώρος και οι μικρότεροι οικισμοί επωφελούνται με
διαφορετικό τρόπο από το δίκτυο μεταφορών. Για τις περιοχές αυτές έχει ιδιαίτερη σημασία κατά
πόσον οι κύριοι άξονες και οι κόμβοι μεταφορών συνδέονται με ένα πυκνό και αξιόπιστο πλέγμα
δευτερευόντων αξόνων και κόμβων που επιτρέπουν την εξυπηρέτηση του δικτύου των μεσαίων
και μικρών πόλεων. Η ισόρροπη ανάπτυξη στη βάση ενός πολυκεντρικού συστήματος οικισμών
αποτελεί κεντρικό στόχο πολιτικής. Σημαντικοί δείκτες για την κατανόηση της δομής και
δικτύωσης του οικιστικού συστήματος είναι η κατανομή και η εξέλιξη του πληθυσμού, η
πυκνότητα πληθυσμού, η ταξινόμηση των αστικών κέντρων, η έλξη πόλεων και οι μετακινήσεις
μεταξύ των αστικών κέντρων.
Ποιότητα περιβάλλοντος
Αποτελεί βασική συνιστώσα γενικότερα της πολιτικής για την οικονομική, κοινωνική και χωρική
συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα της πολιτικής μεταφορών. Προβλήματα στο
φυσικό περιβάλλον δημιουργούν όλα τα μέσα μεταφοράς με ποικίλες επιπτώσεις (θόρυβος,
ατμοσφαιρική ρύπανση, αποκοπή οικοσυστημάτων, αποκοπή οικισμών κλπ.). Το ζήτημα αυτό
ισχύει ειδικότερα για τα οδικά δίκτυα. Κρίσιμοι δείκτες για την εκτίμηση των επιπτώσεων
μεγάλων οδικών αξόνων, όπως η Εγνατία οδός, στην ποιότητα του περιβάλλοντος είναι ο
θόρυβος, η ρύπανση της ατμόσφαιρας, τα προβλήματα αποκοπής ιδιαίτερα των περιβαλλοντικά
ευαίσθητων περιοχών, η απώλεια οικοσυστημάτων ή/και γεωργικών γαιών και γενικότερα οι
αλλαγές στις χρήσεις και τις αξίες γης.
1.1.2. Εφαρμογή του πλαισίου αξιολόγησης
Βάσει αυτού του πλαισίου, το Παρατηρητήριο προβαίνει στην αξιολόγηση των επιδράσεων του
οδικού πλέγματος της Εγνατίας εκδίδοντας, μεταξύ άλλων, περιοδικές Εκθέσεις Επιδράσεων. Η
πρώτη έκθεση συντάχθηκε το 2005 (Κατάσταση των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας οδού:
συνοχή, κινητικότητα, ισορροπία, περιβάλλον) ενώ η δεύτερη και πιο πρόσφατη συντάχθηκε το
2013 (2η Έκθεση χωρικών επιδράσεων Εγνατίας οδού και καθέτων αξόνων).
Στην εν λόγω δεύτερη έκθεση, το αξιολογικό πλαίσιο διευρύνθηκε ώστε πέρα από τους
ανωτέρω τέσσερις βασικούς άξονες, να συμπεριληφθεί και η επιδίωξη της περιφερειακής
ανθεκτικότητας. Δείκτες που αξιοποιήθηκαν ανά άξονα πολιτικής παρουσιάζονται ως εξής:
 Στην κινητικότητα μελετήθηκαν τα βασικά στοιχεία κινητικότητας (κυκλοφοριακός
φόρτος, σύνθεση κυκλοφορίας, αριθμός μετακινούμενων προσώπων, επίπεδο
εξυπηρέτησης, διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα), η πυκνότητα οδικού δικτύου, στοιχεία
χρονοαποστάσεων, οι εμπορευματικές μετακινήσεις και η κίνηση στους μεθοριακούς
σταθμούς. Στην προσβασιμότητα μελετήθηκαν ο ωφελούμενος πληθυσμός, το μέγεθος
αγοράς (ΑΕΠ), το μέγεθος του εργατικού δυναμικού, τα προσπελάσιμα μέσα μεταφοράς,
οι προσπελάσιμες αναπτυξιακές υποδομές και οι προσπελάσιμοι τόποι τουριστικού
ενδιαφέροντος.
 Η συνοχή και ανάπτυξη μελετήθηκε ως προς το επίπεδο ευημερίας και ανάπτυξης (με
βάση το κατά κεφαλή ΑΕΠ), τα επίπεδα ανεργίας, τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της
παραγωγής και απασχόλησης (σύνθεση παραγωγής και σύνθεση απασχόλησης) και το
εξωτερικό εμπόριο καθώς και τρεις δείκτες που επικεντρώνονται σε ζώνη γύρω από την
Εγνατία οδό: εγκατάσταση επιχειρήσεων, μεταβολή της βιομηχανικής και εμπορικής γης
και αξίες γης.
 Για την ισορροπία και τη δικτύωση εξετάστηκαν δείκτες όπως η χωρική κατανομή και
εξέλιξη του πληθυσμού (πυκνότητα, πληθυσμός και πληθυσμιακή μεταβολή σε επίπεδο
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Ζώνης IV, Περιφερειών, Νομών, Δήμων, Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων και αστικών
κέντρων), η ταξινόμηση των αστικών κέντρων και ορισμένα στοιχεία σχετικά με την
πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και τη μεταβολή αστικής γης.
Οι δείκτες που μελετήθηκαν για την ποιότητα του περιβάλλοντος αναφέρονται στις
άμεσες επιδράσεις στους οικισμούς και εν γένει (θόρυβος, συνοχή-αποκοπή οικισμών)
στη συμβολή στην ατμοσφαιρική ρύπανση και έμμεσα στην κλιματική αλλαγή και στις
άμεσες επιδράσεις στους φυσικούς πόρους (αποκοπή επικοινωνίας φυσικών περιοχών και
εγγύτητα σε προστατευμένες περιοχές, μεταβολή χρήσεων γης, αποκατάσταση τοπίου).
Οι δείκτες που μελετήθηκαν για την περιφερειακή ανθεκτικότητα αφορούσαν στη
μεταβολή του ΑΕΠ και στη μεταβολή του κκΑΕΠ, στη μεταβολή του πληθυσμού και του
ενεργού πληθυσμού, στην τομεακή σύνθεση της απασχόλησης, στην τομεακή σύνθεση
της ΑΠΑ, στον τουρισμό και το εμπόριο.

1.1.3. Μελέτες και εργασίες εξειδίκευσης
Πέρα από τις Εκθέσεις Επιδράσεων που αποτελούν την πλέον κεντρική ενέργεια στη διαδικασία
εκτίμησης των χωρικών επιδράσεων του συστήματος της Εγνατίας οδού, το Παρατηρητήριο
προβαίνει στην εμβάθυνση (μελετητική - ερευνητική) κάποιων κεντρικών ζητημάτων που
άπτονται πτυχών του κεντρικού πλαισίου αξιολόγησης όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω αλλά και
του πλαισίου αξιολόγησης της παρούσας μελέτης που σχετίζεται με ζητήματα
πολυκεντρικότητας, διατροπικότητας των μεταφορών και διασυνοριακής συνεργασίας. Πιο
συγκεκριμένα:
 Σε μελέτη του 2009 με τίτλο Εκπόνηση Μελέτης για την εκτίμηση κυκλοφορικών δεικτών
του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας οδού για εμπορευματικές μετακινήσεις, συνδυασμένες
μεταφορές, κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς, μετακινήσεις με εναλλακτικά μέσα
μεταφοράς, υλοποιήθηκε ο υπολογισμός σειράς δεικτών που άπτονται των ζητημάτων
κινητικότητας και φόρτων των μεταφορικών μέσων στην ζώνη των επιδράσεων του
εθνικού χώρου. Δείκτες που υπολογίστηκαν αφορούσαν: α) TRA06: Εμπορευματικές
μετακινήσεις, β) TRA12: Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς, γ) TRA13: Συνδυασμένες
μεταφορές και δ) TRA15: Μετακινήσεις με εναλλακτικά μέσα.
 Σε μελέτη του 2009 με τίτλο Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού
ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της
Εγνατίας οδού, υλοποιήθηκε η καταγραφή των σημαντικών μεταφορικών
εγκαταστάσεων, των βιομηχανικών περιοχών και άλλων παραγωγικών αναπτυξιακών
υποδομών και των τόπων τουριστικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στη ζώνη IV
επιδράσεων, της δυναμικότητάς τους και της χρονοαπόστασής τους από την Εγνατία
Οδό. Προσεγγίζεται έτσι ο υπολογισμός των δεικτών: α) SET06: Προσπελάσιμα μέσα
μεταφοράς, β) SET07:
Προσπελάσιμες αναπτυξιακές ζώνες και γ) SET08:
Προσπελάσιμοι τόποι τουριστικού ενδιαφέροντος.
 Σε έκθεση του 2009 με τίτλο Εκτίμηση της επίδρασης της Εγνατίας οδού και των
καθέτων αξόνων στην πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη της ζώνης επιρροής τους,
επιχειρήθηκε η επίλυση ενός σύνθετου δείκτη που εκφράζει το βαθμό πολυκεντρικότητας
του χώρου. Η μεθοδολογία που διαμορφώθηκε, αξιοποίησε κεντρικές θεωρητικές
προσεγγίσεις και στοιχειοθετήθηκε 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). Δείκτες που
αξιοποιήθηκαν αφορούσαν στον πληθυσμό, το ΑΕΠ, τον πληθυσμό που ζει σε απόσταση
50km από τα αστικά κέντρα, την προσπελασιμότητα και τις μετακινήσεις μεταξύ των
αστικών κέντρων.
 Σε κείμενο εργασίας του 2008 με τίτλο Προσδιορισμός λειτουργικών αστικών περιοχών
στον ελληνικό χώρο, επιχειρήθηκε η πρόταση συγκεκριμένης μεθοδολογίας υπολογισμού
- προσδιορισμού των λειτουργικών περιοχών με την αξιοποίηση στοιχείων που αφορούν
τον πληθυσμό και την κατάταξη των αστικών κέντρων καθώς και τις ημερήσιες
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μετακινήσεις με σκοπό την εργασία. Το ζήτημα του προσδιορισμού των λειτουργικών
περιοχών συνδέεται με πτυχές της πολυκεντρικότητας του χώρου.
Σε κείμενο εργασίας του 2005 με τίτλο Εγνατία Οδός και Προσπελασιμότητα,
αξιολογήθηκε η δυνητική προσπελασιμότητα στη ζώνη IV επιδράσεων λόγω
ολοκλήρωσης του άξονα, τόσο ως προς τον πληθυσμό των αστικών κέντρων όσο και ως
προς το ΑΕΠ. Αξιοποιήθηκαν γνωστές υπολογιστικές μέθοδοι (μοντέλο βαρύτητας,
μοντέλο SASI) όπου βασικές εισροές αποτέλεσαν στοιχεία όπως ο πληθυσμός των
αστικών κέντρων, το ΑΕΠ σε NUTSIII και η χρονοαπόσταση επί του οδικού δικτύου.

1.1.4. Σύνδεση με τα ερωτήματα της παρούσας μελέτης
Κεντρική επιδίωξη της παρούσας μελέτης είναι ο καθορισμός του πλαισίου δεικτών ώστε να είναι
εφικτή η κατανόηση των επιδράσεων του συστήματος Εγνατία οδός και κάθετοι άξονες στο
διασυνοριακό χώρο συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής επικράτειας, στη βάση των
συνιστωσών της πολυκεντρικότητας, της διατροπικότητας των μεταφορών και της
διασυνοριακής συνεργασίας.
Το αντικείμενο της αξιολόγησης των επιδράσεων του συστήματος της Εγνατίας στην ελληνική
αναπτυξιακή πραγματικότητα εξετάζεται ήδη από το Παρατηρητήριο βάσει του πλαισίου που
παρουσιάστηκε συνοπτικά ανωτέρω, πυρήνας του οποίου είναι το σύστημα δεικτών. Μέρος
ωστόσο του συστήματος αυτού μπορεί ήδη να αξιοποιηθεί για την προσέγγιση των ερωτημάτων
της τρέχουσας μελέτης, καθώς ακουμπά σε παρόμοια και επικαλυπτόμενα πεδία πολιτικών
περιφερειακής ανάπτυξης και εδαφικής - κοινωνικοοικονομικής συνοχής.
Χωρίς να θεωρείται ότι το υφιστάμενο σύστημα εξαντλεί τις απαιτήσεις σύνθεσης ενός
κατάλληλου νέου πλαισίου δεικτών αξιολόγησης των διασυνοριακών επιδράσεων, αποτελεί
σίγουρα μια κρίσιμη μάζα προσεγγίσεων και μεθοδολογιών που αξιοποιείται κατάλληλα. Έτσι,
από το υφιστάμενο πλαίσιο δεικτών αλλά και κάποιων εργασιών προσπελασιμότητας και
εκτίμησης της πολυκεντρικότητας (παρουσιάστηκαν ανωτέρω), δείκτες που μπορούν να
εμπέσουν καταρχήν στην εκτίμηση των διασυνοριακών επιδράσεων, αναφέρονται ανά
συνιστώσα αξιολόγησης ως εξής:
 Αναφορικά με την πολυκεντρικότητα μπορούν να αξιοποιηθούν ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά οι δείκτες: SET01 Ωφελούμενος πληθυσμός, SET02 Μέγεθος αγοράς,
SET04 Επίπεδο ανάπτυξης και ευημερίας, SET07 Προσπελάσιμες αναπτυξιακές ζώνες,
SET09 Μεταβολή πληθυσμού ανά ΟΤΑ, Νομό και Περιφέρεια, SET10 Μεταβολή
πληθυσμού αστικών κέντρων, SET11 Ταξινόμηση αστικών κέντρων, SET12 Πυκνότητα
πληθυσμού, SET19 Εγκατάσταση επιχειρήσεων, TRA01 Κυκλοφοριακός φόρτος, TRA03
Αριθμός μετακινούμενων προσώπων, TRA05 Χρονοαποστάσεις μεταξύ πόλεων, TRA12
Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς.
 Αναφορικά με τη διατροπικότητα των μεταφορών μπορούν να αξιοποιηθούν ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά οι δείκτες: SET01 Ωφελούμενος πληθυσμός, SET06 Προσπελάσιμα
μέσα μεταφοράς, SET09 Μεταβολή πληθυσμού ανά ΟΤΑ, Νομό και Περιφέρεια, TRA01
Κυκλοφοριακός φόρτος, TRA02 Σύνθεση κυκλοφορίας, TRA03 Αριθμός μετακινούμενων
προσώπων, TRA05 Χρονοαποστάσεις μεταξύ πόλεων, TRA06 Εμπορευματικές μεταφορές,
TRA10 Πυκνότητα οδικού δικτύου, TRA12 Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς, TRA13
Συνδυασμένες μεταφορές, TRA15 Μετακινήσεις με εναλλακτικά μέσα.
 Αναφορικά με τη διασυνοριακή συνεργασία μπορούν να αξιοποιηθούν ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά οι δείκτες: SET02 Μέγεθος αγοράς, SET04 Επίπεδο ανάπτυξης και
ευημερίας, SET07 Προσπελάσιμες αναπτυξιακές ζώνες, SET15 Εξωτερικό εμπόριο, SET19
εγκατάσταση επιχειρήσεων, SET20 Επιχειρηματικότητα, TRA01 Κυκλοφοριακός φόρτος,
TRA06 Εμπορευματικές μεταφορές, TRA12 Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς, TRA13
Συνδυασμένες μεταφορές, TRA15 Μετακινήσεις με εναλλακτικά μέσα.
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Ακριβέστερη αποσαφήνιση των κατάλληλων δεικτών ανά συνιστώσα αξιολόγησης των
διασυνοριακών επιδράσεων θα προκύψει στο επόμενο κεφάλαιο, όπου και θα προσεγγιστεί η
θεωρητική - εννοιολογική και μεθοδολογική τεκμηρίωση του πλαισίου. Σε κάθε περίπτωση, η
οριστικοποίηση των δεικτών θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη φάση της μελέτης όπου και θα
πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός του επιλεγμένου συστήματος.
1.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESPON
Το ESPON (European Spatial Planning Observation Network) αποτελεί Ευρωπαϊκή (ερευνητική
κυρίως) πρωτοβουλία που εμβαθύνει στην ανάπτυξη μεθοδολογιών κατανόησης και αποτίμησης
των χωρικών τάσεων ανάπτυξης, αλλά και στην παράθεση επιλογών πολιτικής προς τους
μηχανισμούς λήψης αποφάσεων. Οι συνιστώσες διερεύνησης των επιδράσεων ως αντικείμενο
της παρούσας μελέτης (πολυκεντρικότητα, διατροπικότητα των μεταφορών, διασυνοριακή
συνεργασία) έχουν αποτελέσει πεδία ερευνητικής - μελετητικής δραστηριοποίησης του
προγράμματος είτε αυτοτελώς, είτε ως παράγοντες σύνθεσης ευρύτερων προσεγγίσεων για τη
χωρική ανάπτυξη. Κάποιες κεντρικές αναφορές ως προς τις συνιστώσες ενδιαφέροντος
παρουσιάζονται ακολούθως:
1.2.1. Πολυκεντρικότητα
Στο ερευνητικό πρόγραμμα του ESPON καταγράφονται εργασίες που επιχειρούν τη
μεθοδολογική τεκμηρίωση του υπολογισμού της πολυκεντρικότητας του χώρου στηριζόμενες
στη δομή και στη λειτουργία του συστήματος οικισμών και πιο συγκεκριμένα σε παραμέτρους
όπως το μέγεθος, η σχετική θέση και η συνδεσιμότητα. Το σύνολο σχεδόν των εργασιών
αναφέρεται σε συγκεκριμένη εννοιολογική και μεθοδολογική προσέγγιση συμβάλλοντας
περαιτέρω με κάποιες προσαρμογές και εξειδικεύσεις ανάλογα με το είδος και τη στόχευση του
έργου. Δυο χαρακτηριστικές αναφορές περιγράφονται ακολούθως:
ESPON 111 Potential for polycentric development in Europe - 2005 (ESPON 2000)
Το έργο επιχείρησε τη μεθοδολογική τεκμηρίωση του υπολογισμού της πολυκεντρικότητας στον
Ευρωπαϊκό χώρο προτείνοντας ένα σύνθετο δείκτη με τη χρήση παραμέτρων όπως το μέγεθος,
η θέση και η συνδεσιμότητα του συστήματος οικισμών. Για την κάθε μια από αυτές τις
παραμέτρους αξιοποιήθηκαν συγκεκριμένοι δείκτες (πληθυσμός, ΑΕΠ, αποστάσεις, λειτουργικές
εξειδικεύσεις κλπ.), ενώ ειδικά για τη συνδεσιμότητα θεωρήθηκε ότι αυτή μπορεί να
προσεγγιστεί με δυο τρόπους: τις πραγματικές αλληλεπιδράσεις και τις δυνητικές. Οι
πραγματικές αφορούν στην κατανόηση και αποτύπωση των ροών (ανθρώπων, υλικών και
πόρων), ενώ οι δυνητικές αφορούν σε στοιχεία όπως η δυνητική προσπελασιμότητα, το επίπεδο
των μεταφορικών συνδέσεων κλπ. Το συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε ουσιαστική εισροή για
μετέπειτα εργασίες του ESPON εξειδίκευσης της πολυκεντρικότητας και για το λόγο αυτό μπορεί
να θεωρηθεί σημαντική συμβολή στην παρούσα μελέτη.
Ulysses (Using Applied Research Results from ESPON as a yardstick for cross-border
spatial development planning) - 2012 (ESPON 2006)
Πρόκειται για έργο που εστιάζει στο διασυνοριακό χώρο Ελλάδας - Βουλγαρίας επιχειρώντας την
αξιοποίηση διαφόρων μεθοδολογικών προσεγγίσεων του ESPON με σκοπό τη διαμόρφωση νέων
αποκεντρωμένων προτύπων στη σύνθεση του χωρικού σχεδιασμού του διασυνοριακού χώρου.
Η διασυνοριακή ζώνη Ελλάδας - Βουλγαρίας αποτέλεσε μια από τις μελέτες περίπτωσης. Βασικά
θέματα εστίασης αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, η διασυνοριακή πολυκεντρικότητα, τα πρότυπα
σχέσεων πόλης - υπαίθρου και οι συνθήκες χωρικής προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας. Στο
ζήτημα της πολυκεντρικότητας ειδικότερα αξιοποιήθηκαν δεδομένα ιεράρχησης αστικού δικτύου
βάσει πληθυσμού και ΑΕΠ, στοιχεία θέσης του αστικού συστήματος βάσει δεδομένων διασποράς
των οικισμών, καθώς και αναλύσεις συνδεσιμότητας και προσεπλασιμότητας. Παράχθηκε τέλος
ένας συνθετικός δείκτης που εκφράζει το βαθμό πολυκεντρικότητας του διασυνοριακού
συστήματος Ελλάδας - Βουλγαρίας και αξιοποιεί το σύνολο των επιμέρους δεικτών: μέγεθος,
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θέση και συνδεσιμότητα. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μια από τις πιο πρόσφατες εργασίες
για την πολυκεντρικότητα και επιλέγεται ως αναφορά διότι εστιάζει στο διασυνοριακό επίπεδο το
οποίο αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης.
1.2.2. Διατροπικότητα των μεταφορών
Στα πλαίσια διαφόρων ερευνητικών έργων του ESPON (ESPON 1.1.1: Polycentric Development
(2002-2005), ESPON 2.1.1: Territorial Impacts of EU Transport and TEN Policies (2002-2005)
& ESPON 1.1.3: EU Enlargement (2003-2006)) έχουμε την εφαρμογή του περιφερειακού
οικονομικού υποδείγματος SASI (Spiekermann και Wegener) (Wegener, 2008). Το
συγκεκριμένο υπόδειγμα αναπτύχθηκε κατά την περίοδο 1996-1999 στο πλαίσιο του
προγράμματος SASI (Socio-economic and Spatial Impacts of the Trans-European Transport
Network) που εκπονήθηκε με τη συνεργασία του Πανεπιστήμιου του Ντόρτμουντ (Institute of
Spatial Planning, IRPUD) και του Πανεπιστήμιου του Σέφιλντ (Department of Town and
Regional Planning, TRP) υπό την εποπτεία του Πανεπιστήμιου της Βιέννης (Institute of Urban
and Regional Research, SRF) για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (DGVII-Transport) κατά το 4ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την
Τεχνολογική Ανάπτυξη.
Ο αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ενός υποδείγματος προσομοίωσης
του επίπεδου κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών περιφερειών χρησιμοποιώντας
σενάρια για την εξέλιξη οικονομικών και δημογραφικών μεγεθών, την επενδυτική
δραστηριότητα σε υποδομές μεταφορών και τη βελτίωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών
(Wegener, 2008). Η δομή του υποδείγματος αναπαρίσταται στο Σχήμα 1.
Σχήμα 1
Δομή υποδείγματος SASI (Wegener, 2008)

Αναλυτικότερα, στο προαναφερθέν έργο ESPON 1.1.3: EU Enlargement (2003-2006)
χρησιμοποιούνται τρία σενάρια. Το Σενάριο 00 ή αλλιώς σενάριο αναφοράς, το οποίο υποθέτει
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ότι δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή διεύρυνση και έχουν υλοποιηθεί μόνο τα έργα της «παλιάς» λίστας
προτεραιότητας του Essen. Το Σενάριο Α1 που εξετάζει τις επιπτώσεις τις διεύρυνσης στον
τομέα των μεταφορών θεωρώντας όμως ότι δεν υπάρχουν νέα έργα υποδομών πέραν αυτών
που υλοποιήθηκαν στο σενάριο αναφοράς. Ωστόσο στο σενάριο αυτό οι ερευνητές θεωρούν ότι
η διαδικασία της διεύρυνσης της ΕΕ από το 2004 θα μειώσει σταδιακά τα εμπόδια στις
οικονομικές συναλλαγές και τα ταξίδια, καθώς και τους χρόνους και το κόστος αναμονής στις
συνοριακές διαβάσεις μεταξύ των παλαιών και των νέων μελών κρατών, μεταξύ των ίδιων των
νέων κρατών μελών, αλλά και μεταξύ κρατών της ΕΕ και τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων
των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Το Σενάριο Β1, το οποίο θεωρεί ότι εκτός από την
ευρωπαϊκή διεύρυνση υλοποιούνται και όλα τα έργα της νέας λίστας προτεραιοτήτων για τα
ΔΕΔ-Μ. Τέλος, έχουμε και κάποια επιπλέον σενάρια στα οποία περιλαμβάνονται ειδικές
παραδοχές όπως, οι αναθεωρήσεις για τα προγράμματα ΤΕΝ-Τ και ΤΙΝΑ (Spiekermann και
Wegener, 2006).
Ως τμήμα του συγκεκριμένου υποδείγματος υπολογίζεται η προσπελασιμότητα σε περιφερειακό
επίπεδο (Regional Accessibility), η οποία εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:
 Πολιτικές και στρατηγικές ανάπτυξης των μεταφορών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
 Σύνδεση της υπό εξέταση περιφέρειας με το Διευρωπαϊκό δίκτυο
 Κοινωνικο-οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας
Η βασική παράμετρος για την εκτίμηση του επιπέδου προσπελασιμότητας είναι το πλεονέκτημα
θέσης ενός σημείου προέλευσης σε σχέση με τα σημεία προορισμού στην ίδια ή σε άλλες
Ευρωπαϊκές περιφέρειες. Αυτό το πλεονέκτημα εκφράζεται με μία συνάρτηση υπολογισμού του
γενικευμένου κόστους για τη μετακίνηση μεταξύ του σημείου προέλευσης και των σημείων
προορισμού με τη χρήση οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών μέσων (Wegener, 2008).

Arm (t )=Σ Ws (t ) exp[ β crsm (t )]
Όπου
Α(t) = η προσβασιμότητα της περιφέρειας r ανά μέσο m τη χρονιά t
Επιπρόσθετα, το ESPON έχει αναπτύξει και εφαρμόζει μία γενική μεθοδολογία για την αποτίμηση
της προσπελασιμότητας των διαφορετικών μέσων μεταφοράς. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί το
δείκτη: European potential accessibility intermodal travel. Η εκτίμηση της δυνητικής
προσπελασιμότητας (potential accessibility) βασίζεται στην παραδοχή ότι η ελκυστικότητα ενός
προορισμού αυξάνει με το μέγεθος και μειώνεται με τη χρονο-απόσταση ή το κόστος
μετακίνησης. Ως μέτρο ελκυστικότητας του προορισμού χρησιμοποιείται το μέγεθος του
πληθυσμού. Ο δείκτης εκφράζει την ανταγωνιστική θέση μίας περιφέρειας (επίπεδο NUTS3) ως
προς την πρόσβαση στους προορισμούς εντός Ευρώπης. Η μορφή του δείκτη είναι:

Όπου
Ai=
Δυνητική προσπελασιμότητα περιφέρειας (i)
Pj=
Πληθυσμός περιφέρειας (j)
Cijm= Χρόνος στη συντομότερη διαδρομή από (i) σε (j) μέσω της διατροπικής αλυσίδας
(m)
Ο υπολογισμός των χρονοαποστάσεων στα χερσαία μέσα γίνεται με τη χρήση κατάλληλης βάσης
γεωχωρικών δεδομένων σε περιβάλλον GIS. Για κάθε ζεύγος προέλευσης-προορισμού
υπολογίζονται οι χρονο-αποστάσεις όλων των διαδρομών για τη μετακίνηση με συνδυασμό του
οδικού δικτύου και του αεροπορικού δικτύου και επιλέγεται η συντομότερη διαδρομή. Η

14

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΠΕ5α: Μεθοδολογία εκτίμησης των επιδράσεων της Εγνατίας οδού στη διατροπικότητα των μεταφορών, στην
πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και τη διασυνοριακή εδαφική συνεργασία - ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

εφαρμογή του δείκτη στο έργο TRACC έδειξε ότι η δυνητική διατροπική προσπελασιμότητα είναι
υψηλότερη για τις περιφέρειες της δυτικής Ευρώπης και χαμηλότερες για τις περιφέρειες της ΝΑ
Ευρώπης και συγκεκριμένες περιφέρειες στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη και στην Ιβηρική.
1.2.3. Διασυνοριακή συνεργασία
TERCO (European Territorial Co-operation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of
Life - 2012 (ESPON 2006)
Σκοπός του έργου ήταν η αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ εδαφικής συνεργασίας και
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ και στις γείτονες περιφέρειες, ενώ οι σε δεύτερο
επίπεδο επιδιώξεις μεταξύ άλλων ήταν η εκτίμηση της επίδρασης που έχουν οι διαφορετικές
μορφές εδαφικής συνεργασίας στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και ο προσδιορισμός
βασικών συντελεστών/παραγόντων επιτυχούς εδαφικής συνεργασίας.
Στο πλαίσιο του έργου, συλλέχθηκε μεγάλος όγκος στοιχείων, δημιουργώντας εν τέλει τέσσερις
βάσεις δεδομένων: α) αδελφοποιημένες πόλεις, β) κοινωνικο-οικονομικοί δείκτες/καθοριστικούς
της εδαφικής συνεργασίας, γ) προγράμματα INTERREG A, B, C και δ) διηπειρωτική συνεργασία
της Ισπανίας. Λήφθηκαν υπόψη χωρικοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν σε πρότερα έργα του
ESPON.
Στο έργο αναφέρεται ότι για να αναλύσει κανείς συγκριτικά τις προϋποθέσεις και τα εμπόδια για
την εδαφική συνεργασία, είναι απαραίτητο να λάβει υπόψη την ποιότητα ή "ωριμότητα" της
συνεργασίας. Οι ακόλουθες συνιστώσες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: πόσο παλιές είναι οι
παραδόσεις συνεργασίας, πόσο κοινή είναι η κοινή χρηματοδότηση ή οι θεσμοί, πόσο επίσημες
είναι οι σχέσεις και οι κανόνες, πόσο συχνές είναι οι συναντήσεις και πόσο εγκάρδιες είναι οι
προσωπικές σχέσεις. Για πρωτοβουλίες χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ, θα μπορούσε κανείς να
προσθέσει τέσσερις παραμέτρους/δείκτες: πότε ξεκίνησαν τα νέα προγράμματα για την περίοδο
2007-2013, πόσα έργα διεξάγονται, ποια είναι τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, τι
επιτυγχάνουν τα έργα συνεργασίας.
Βασική εκροή του έργου ήταν ένα εμπειρικό μοντέλο με μια σειρά παραγόντων και μεταβλητών
απαραίτητων για την επίτευξη επιτυχών συνεργασιών. Το μοντέλο εμπλέκει δείκτες κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης (οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία απασχόλησης, ποιότητα ζωής κλπ.)
καθώς και διάφορες ροές που σχετίζονται με την ανάπτυξη (άμεσες ξένες επενδύσεις,
μετανάστευση κλπ.).
Στα συμπεράσματα του έργου επιβεβαιώθηκε η αρχική του υπόθεση ότι «η εδαφική συνεργασία
ενισχύει την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη». Ειδικότερα, φαίνεται ότι η επιτυχία της εδαφικής
συνεργασίας μεταφράζεται περισσότερο σε συνολική κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη παρά σε
διασυνοριακές ροές και λειτουργική ολοκλήρωση των περιοχών που συνεργάζονται. Υπό αυτή
την έννοια, η εδαφική συνεργασία μπορεί να ιδωθεί ως ένα εργαλείο το οποίο μέχρι στιγμής
είναι περισσότερο προσανατολισμένο στην επίτευξη κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης (ωστόσο
όχι πάντα κοινής) παρά σε έναν τρόπο μείωσης του ρόλου των εμποδίων μέσω της
εντατικοποίησης διαφόρων ροών.
Ενδιαφέρον για την παρούσα μελέτη έχουν ορισμένοι δείκτες (αν και ορισμένα από τα
παρακάτω δεν υποδηλώνονται ρητά ως τέτοιοι) που αφορούν στη μελέτη διεθνικών και
διαπεριφερειακών συνεργασιών (έγινε στη βάση των Προγραμμάτων INTERREG). Πρόκειται
συγκεκριμένα για: αριθμός έργων ανά Πρόγραμμα, αριθμός εταίρων ανά Πρόγραμμα, αριθμός
περιφερειών ανά Πρόγραμμα, μέσος αριθμός εταίρων ανά έργο του Προγράμματος, αριθμός
εταίρων ανά ομάδα περιφερειών (π.χ. Βαλτική, Δυτική Μεσόγειος, Βορειοδυτική Ευρώπη κλπ.),
αριθμός έργων ανά ομάδα περιφερειών, επικεφαλής εταίροι ανά περιφέρεια, αριθμός εταίρων
έργων ανά 100.000 κατ. (απεικόνιση ανά περιφέρεια), αριθμός εταίρων έργων ανά 1 εκ. ευρώ
GDP (απεικόνιση ανά περιφέρεια), αριθμός εταίρων έργων ανά τοπική αυτοδιοίκηση. Το έργο

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

15

ΠΕ5α: Μεθοδολογία εκτίμησης των επιδράσεων της Εγνατίας οδού στη διατροπικότητα των μεταφορών, στην
πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και τη διασυνοριακή εδαφική συνεργασία - ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

προχώρησε επίσης σε συσχέτιση δεικτών εδαφικής συνεργασίας και κύριων στοιχείων των
ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό χώρο και κατέληξε σε μια τυπολογία των περιφερειών της ΕΕ.
Έργο Cross-border cooperation του ESPON 2006
Το εν λόγω έργο είχε ως σκοπό να μελετήσει αναλυτικά τις δραστηριότητες των έργων
INTERREG και ESPON σε σχέση με τη χωρική διάσταση της διασυνοριακής συνεργασίας. Το
βασικό ερώτημα που τέθηκε ήταν: Ποια "χωρικά" θέματα αντιμετωπίζονται από τις υπάρχουσες
διασυνοριακές συνεργασίες και πώς αυτό ανταποκρίνεται α) σε θέματα με τα οποία ασχολείται
το ESPON και β) στις εικόνες και τυπολογίες των συνοριακών περιοχών που αναπτύσσονται από
το ESPON.
Στο πλαίσιο αυτού του έργου, μετρήθηκαν δείκτες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την
παρούσα μελέτη, όπως: ένταση (αριθμός) έργων στις περιοχές του INTERREG σε επίπεδο
NUTS3 περιφερειών, πυκνότητα συνοριακών περασμάτων στις περιοχές του INTERREG σε
επίπεδο NUTS3 περιφερειών, ένταση της συμμετοχής των NUTS3 περιφερειών σε έργα
περιφερειών διασυνοριακής συνεργασίας (Συμμετοχή σε 1 Πρόγραμμα, Συμμετοχή σε 2
Προγράμματα, Συμμετοχή σε 3 Προγράμματα κ.ό.κ.), προτεραιότητες ενδιαφέροντος του
Προγράμματος ανά περιοχή του Προγράμματος (Μεταφορές, Ενέργεια, Περιβάλλον κλπ),
ένταση έργων που ασχολούνται με το θέμα των μεταφορών (ανάλογοι δείκτες – χάρτες και για
τα υπόλοιπα θέματα), κατανομή έργων ανά θέμα (σημ.: ένα διάγραμμα ανά περιοχή).
1.3. EUROSTAT
Η Eurostat συνιστά τον κεντρικό ευρωπαϊκό μηχανισμό συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης
στατιστικής πληροφορίας καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Η στατιστική πληροφορία
συλλέγεται και διαχέεται βάσει συστήματος δεικτών με ενιαία μεθοδολογία για το σύνολο του
ευρωπαϊκού χώρου. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν βασικές εισροές διαχρονικά για σειρά
ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών με εφαρμογή στην ευρωπαϊκή περιοχή. Δείκτες
ειδικότερα που εμπίπτουν στις συνιστώσες της παρούσας μελέτης καταγράφονται ακολούθως.
1.3.1. Πολυκεντρικότητα
Σύμφωνα με τη βασική προσέγγιση για τον υπολογισμό της πολυκεντρικότητας, στοιχεία που
μπορεί να αντληθούν από τη Eurostat αφορούν σε δεδομένα βάσης όπως μέγεθος πληθυσμού
και μεταβολή, ΑΕΠ και κατά κεφαλή ΑΕΠ και μεταβολή και παρακολούθηση μεγεθών σε επίπεδο
οικισμού (urban audit). Σημειώνεται ωστόσο ότι βάσει των απαιτήσεων της παρούσας μελέτης
αλλά και της διαθεσιμότητας (θεματικής και χωρικής) της Eurostat σε στοιχεία, σημαντικό μέρος
των απαραίτητων στοιχείων θα πρέπει να προέλθει και από εθνικές στατιστικές πηγές.
1.3.2. Διατροπικότητα των μεταφορών
Στη βάση δεδομένων της στατιστικής αρχής της ΕΕ (Eurostat) χρησιμοποιούνται τέσσερις
δείκτες διατροπικότητας που αναφέρονται σε επίπεδο χώρας:
 Annual road freight transport by type of cargo and distance class (road_go_ta_tcrg). Ο
δείκτης υπολογίζει τον ετήσιο φόρτο (103 τόνοι) και έργο (106 τονο-χιλιόμετρα και 106
οχηματο-χιλιόμετρα) ανάλογα με την κλάση της διανυόμενης απόστασης και τον τύπο
φορτίου (όπου περιλαμβάνονται τα εμπορευματοκιβώτια).
 Railway transport - annual railway transport of containers or road vehicles (Directive
80/1177/EEC) (rail_go_contold). Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθμό μοναδοποιημένων
φορτίων (εμπορευματοκιβώτια και οδικά οχήματα) και το φορτίο (103 τόνοι) που
μεταφέρεται σε ετήσια βάση από το σιδηρόδρομο.
 Annual railway transport of goods in intermodal transport units (rail_go_contwgt). O
δείκτης χρησιμοποιείται για την αποτίμηση σε ετήσια βάση και σε εθνικό επίπεδο του
φόρτου (103 τόνοι) και του έργου (106 τονο-χιλιόμετρα) των εμπορευματικών
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μεταφορών αλλά και του πλήθος των κινούμενων οχημάτων ανά κατηγορία (road
vehicles-accompanied και semi-trailers-unaccompanied) που αναφέρονται στη διακίνηση
σε διατροπικές μονάδες μεταφοράς, δηλαδή εμπορευματοκιβώτια (containers και swap
bodies).
Annual number of empty and loaded intermodal transport units carried on railways
(rail_go_contnbr). Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθμό ή στο ισοδύναμο πλήθος σε TEUs
(Twenty-foot Equivalent Units) των διατροπικών μονάδων μεταφοράς που
μεταφέρθηκαν ετησίως είτε με φορτίο είτε κενά.

1.3.3. Διασυνοριακή συνεργασία
Η Eurostat περιλαμβάνει πλήθος στοιχείων και πινάκων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για
την προσέγγιση των ροών σε επίπεδο περιοχής μελέτης. Ενδεικτικά αναφέρονται: ροές ΑΞΕ ως
ποσοστό του ΑΕΠ, ροές ΑΞΕ ανά χώρα προορισμού, απόθεμα ΑΞΕ ανά χώρα προέλευσης,
στοιχεία μετανάστευσης, διεθνές εμπόριο, ενδοκοινοτικό εμπόριο κ.ά. Ωστόσο επειδή για την
περιοχή μελέτης (δυτικά Βαλκάνια) τα στοιχεία γενικά δεν είναι πλήρη ή και δεν συλλέγονται,
απαιτείται η συστηματική αναδρομή σε εθνικές πηγές και στατιστικές για την κατανόηση της
ειδικότερης κατάστασης στη ΝΑΕ.
1.4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ OECD (ORGANISATION FOR THE ECONOMIC COOPERATION AND
DEVELOPMENT)
Ο ρόλος του οργανισμού (ΟΟΣΑ στα ελληνικά: Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και
Ανάπτυξη) σχετίζεται με την προώθηση πολιτικών για την ανάπτυξη των χωρών μελών του. Σε
αυτό το πλαίσιο αξιοποιεί αναλυτικά μέσα (έρευνας, μελέτες, στατιστικές εκδόσεις κλπ.) τα
οποία στηρίζονται σε πληροφορίες που συστηματοποιεί ο ίδιος ο Οργανισμός. Μέρος αυτών των
πληροφοριών συνιστά μια εκτεταμένη πλατφόρμα δεικτών μέτρησης σε όλο το εύρος των
αναπτυξιακών πολιτικών στις οποίες επιχειρεί να παρέμβει. Ειδικότερα για τα ζητήματα
πολυκεντρικότητας, διατροπικότητας των μεταφορών και διασυνοριακής συνεργασίας, μπορούν
να επισημανθούν οι ακόλουθες συστηματοποιήσεις:
1.4.1. Πολυκεντρικότητα
Στη θεματική Περιφερειακή ανάπτυξη, αστική ανάπτυξη και ανάπτυξη της υπαίθρου,
πραγματεύονται ζητήματα πολιτικών για την ενίσχυση των αναπτυξιακών διαδικασιών σε όλο το
εύρος του περιφερειακού χώρου αλλά και τοπικά στην προοπτική επαύξησης της χωρικής
συνοχής. Ο ρόλος της πολυκεντρικής ανάπτυξης προσεγγίζεται έμμεσα καθώς σχετίζεται
εννοιολογικά με τη χωρική ένταση και ισορροπία των αναπτυξιακών διαδικασιών του
περιφερειακού χώρου.
Σε αυτό το πλαίσιο, δείκτες που παρακολουθεί ο Οργανισμός και εμπίπτουν στην προβληματική
της πολυκεντρικότητας εστιάζουν σε δυο κατηγορίες – ανάλογα με το χωρικό επίπεδο
στόχευσης. Η πρώτη κατηγορία σχετίζεται με το περιφερειακό επίπεδο (πληθυσμός, σύνθεση
πληθυσμού, ΑΕΠ, ΑΠΑ, απασχόληση, κ.ά.) ενώ η δεύτερη σχετίζεται με τη στατιστική των
μητροπολιτικών περιοχών. Η βάση δεδομένων του Οργανισμού είναι εκτεταμένη και εκτιμάται
ότι μπορεί να συμβάλει στην αναλυτική εργασία της σύνθεσης και επίλυσης δεικτών
πολυκεντρικότητας. Ωστόσο, η ενδεχόμενη μη πληρότητα των διαθέσιμων δεδομένων στην
περιοχή εστίασης, ενισχύει την απαίτηση αξιοποίησης εθνικών στατιστικών πηγών.
Ενδιαφέρον έχει κείμενο εργασίας του Οργανισμού με τίτλο: Assessing polycentric urban
systems in the OECD: Country, regional and metropolitan perspectives (2014). Αυτή η εργασία
θέτει το ζήτημα της εισαγωγής των αστικών λειτουργικών περιοχών (FUAs) στην προσπάθεια
καθορισμού της πολυκεντρικότητας του χώρου με δεδομένο ότι αυτές οι περιοχές ανασυνθέτουν
την ιεράρχηση του αστικού συστήματος. Εκτιμάται έτσι η πολυκεντρικότητα σε εθνικό,
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περιφερειακό και τοπικό (μητροπολιτικό) επίπεδο και παράγονται συσχετίσεις του βαθμού της
χωρικής πολυκεντρικότητας με το επίπεδο ανάπτυξης.
Μεθοδολογικά, δείκτες που χρησιμοποιούνται ανά χωρικό επίπεδο περιλαμβάνουν: αστική
διάχυση και πληθυσμός - απασχόληση στους αστικούς πυρήνες (μητροπολιτικό επίπεδο),
σημαντικότητα της μεγαλύτερης πόλης - χωρική κατανομή των πόλεων βάσει πληθυσμού και
συνδεσιμότητα πόλεων (περιφερειακό επίπεδο), σημαντικότητα της μεγαλύτερης πόλης και
χωρική κατανομή των πόλεων βάσει πληθυσμού (εθνικό επίπεδο).
1.4.2. Διατροπικότητα των μεταφορών
Ο Οργανισμός προτείνει μία σειρά δεικτών ποιοτικής περιγραφής της απόδοσης (qualitative
performane indicators) του επιπέδου διατροπικότητας στο σύστημα μεταφορών: Εντοπισμός
των βελτιώσεων στην υποδομή, Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση των φαινομένων
συμφόρησης, Βελτιώσεις στις συνθήκες της υποδομής, Συνδεσιμότητα, Αξιοπιστία, ταχύτητα και
χρονικά περιθώρια του μεταφορέα, Ευελιξία παράδοσης, Μείωση των περιορισμών στη
λειτουργία του μεταφορέα, Αυξημένη ασφάλεια στις μετακινήσεις των αγαθών και Παροχή
επαρκών υποδομών.
Παράλληλα, η διατροπικότητα εντάσσεται στο σύστημα: Product Market Regulation1 του
Οργανισμού. Ο σκοπός από την εφαρμογή του συστήματος δεικτών είναι η περιγραφή της
συμβολής του κανονιστικού πλαισίου και των αλληλεπιδράσεων που το απαρτίζουν στους
μηχανισμούς της αγοράς. Σε αυτό το σύστημα η διατροπικότητα αποτελεί στόχο πολιτικής, ενώ
ο δείκτης αναφέρεται στην καταγραφή και αποτίμηση των κανονισμών που εμποδίζουν ή
περιορίζουν τις λειτουργίες διατροπικότητας στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (Road
freight / Regulations prevent or constrain intermodal operations).
Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός έχει αναπτύξει μία μεθοδολογία για τη συγκριτική αξιολόγηση με τη
μέθοδο benchmarking της διατροπικής αλυσίδας των εμπορευματικών μεταφορών. Στη
μεθοδολογία προτείνονται διάφοροι δείκτες που περιγράφουν την απόδοση στα πεδία της
υποδομής, των χρησιμοποιούμενων πόρων και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μία διατροπική
αλυσίδα για τη μεταφορά αγαθών «από πόρτα σε πόρτα». Υιοθετούνται δύο προσεγγίσεις: η
τμηματική και η ολιστική. Στην τμηματική προσέγγιση επιλέγονται διαφορετικοί δείκτες για το
κάθε υποσύστημα μεταφορών που συνθέτει τη διατροπική αλυσίδα, δηλαδή οδικό,
σιδηροδρομικό και θαλάσσιο. Στην ολιστική προσέγγιση, η διατροπική μετακίνηση
αντιμετωπίζεται ως μία ολοκληρωμένη διαδικασία που περιγράφεται χωρίς διαχωρισμό ανάμεσα
σε τμήματα που εκτελούνται με διαφορετικά μέσα.
Από το σύνολο των δεικτών ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρούσα μελέτη παρουσιάζει ο δείκτης
που αναφέρεται στην τμηματική προσέγγιση για την αξιολόγηση της λειτουργίας των υποδομών
του οδικού δικτύου: TEU by road per gate lane. Ο δείκτης στοχεύει στην αποτίμηση του
αριθμού των TEUs που εισέρχονται οδικά από κάθε πύλη του λιμένα στη μονάδα του χρόνου και
εκφράζει διαχρονικά το επίπεδο συνέργειας της λιμενικής υποδομής με το οδικό δίκτυο ως προς
την πρόσβαση του λιμένα από την οδό. Επίσης, στην τμηματική προσέγγιση, προτείνεται ο
δείκτης: TEU per annum per hectare, που εκφράζει το πλήθος των εμπορευματοκιβωτίων που
μεταφορτώθηκαν στον τερματικό σταθμό σε ετήσια βάση σε σχέση με τη διαθέσιμη επιφάνεια
του αποθηκευτικού χώρου του σταθμού.
1.4.3. Διασυνοριακή συνεργασία
Ο Οργανισμός συστηματοποιεί στοιχεία για ΑΞΕ (ροές και απόθεμα) ανά χώρα καθώς και
στοιχεία μετανάστευσης (εισερχόμενες - εξερχόμενες ροές). Τέτοια δεδομένα, αποτελούν
σημαντικές εισροές για την κατανόηση των ροών στη διασυνοριακή ζώνη, πόσο μάλλον όταν η
1

http://www.oecd.org/economy/growth/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm#indicators
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Eurostat εμφανίζει αδυναμίες στην κάλυψη αυτής της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση όμως, η
διακρίβωση εθνικών στατιστικών πηγών θα αποτελέσει ουσιαστικό βήμα για τη συλλογή
δεδομένων ροών ανθρώπων, υλικών και πόρων στην περιοχή μελέτης, ως μέσο για τη
κατανόηση του βαθμού των σχέσεων που αναπτύσσονται.
1.5. EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY (EEA)
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκoύ Οργανισμού Περιβάλλοντος, ο οποίος λειτουργεί στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετίζεται με την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της επίτευξης
σημαντικών και μετρήσιμων βελτιώσεων για το περιβάλλον της Ευρώπης με βασικό στόχο του
την παροχή επίκαιρων, στοχευμένων και αξιόπιστων πληροφοριών τόσο στους φορείς χάραξης
περιβαλλοντικής πολιτικής όσο και στο ευρύ κοινό. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει
δημιουργήσει βάσεις δεδομένων που άπτονται το σύνολο των περιβαλλοντικών ζητημάτων,
προχωρεί σε στατιστικές αναλύσεις και χαρτογράφηση αυτών, εκπονεί μελέτες και δημοσιοποιεί
την πορεία της έρευνάς του σε ετήσιες εκθέσεις. Σημαντικό κομμάτι αποτελεί και ο
συστηματικός υπολογισμός συστήματος δεικτών που καλύπτουν το σύνολο των
περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Ο Οργανισμός υπολογίζει μια σειρά δεικτών προσπαθώντας να καλύψει το σύνολο των
εκφάνσεων της ποιότητας του περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα, σε κατηγορίες όπως η αέρια
ρύπανση, η ενέργεια, οι χρήσεις γης και οι μεταφορές συναντώνται δείκτες όπως οι εκπομπές
αερίων ρύπων στον τομέα των μεταφορών, η εξέλιξη στην τιμή των καυσίμων, η χρήση
εναλλακτικών και καθαρών καυσίμων, η ενεργειακή κατανάλωση ανά τομέα, η δέσμευση γης
λόγω της εξάπλωσης του αστικού περιβάλλοντος, η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στον
τομέα των μεταφορών, η χωρητικότητα των δικτύων κλπ.
Από το σύνολο των δεικτών ειδικότερο ενδιαφέρον για την παρούσα μελέτη παρουσιάζει ο
δείκτης που αναφέρεται στη ζήτηση των εμπορευματικών μεταφορών: freight transport
demand. Ο δείκτης στοχεύει στη συσχέτιση οικονομικής ανάπτυξης μέσω του ΑΕΠ και ζήτησης
για εμπορευματικές μεταφορές στον τομέα των οδικών μεταφορών.
1.6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εξετάζονται συνοπτικά προγράμματα που έθεσαν ως βασική επιδίωξη την αξιολόγηση
ζητημάτων χωρικής ανάπτυξης με αιχμή το ρόλο των μεταφορών και αναλυτικό μέσο την
ενίσχυση μεθοδολογιών ποσοτικής αποτίμησης στη βάση δεικτών μέτρησης. Γεωγραφικά, τα
προγράμματα που εξετάζονται εφαρμόστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της διασυνοριακής ζώνης
επιδράσεων του συστήματος Εγνατία και κάθετοι άξονες. Πέρα από αυτά, αξίζει να αναφερθεί το
δίκτυο των Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (AEBR) στη διαμόρφωση και υλοποίηση
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας - μέρος των οποίων αφορά σε ζητήματα κατανόησης της
αναπτυξιακής προοπτικής κοινού ενδιαφέροντος.
1.6.1. ESTIA-SPOSE: European Space - Territorial Indicators and Actions for a Spatial
Planning Observatory in Southeast Europe (InterregIIIB/CADSES)
Αναπτύχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και αφορούσε στην ενεργοποίηση ενός
παρατηρητηρίου χωρικών δεικτών για την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης με στόχο την προώθηση
κοινών προσεγγίσεων και στρατηγικών προώθησης της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης
της περιοχής. Επιμέρους στόχος, μεταξύ άλλων, υπήρξε η ενδυνάμωση της ικανότητας των
χωρών της περιοχής στη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση δεδομένων και δεικτών
αποτίμησης χωρικών φαινομένων ανάπτυξης.
Από τα 4 πακέτα εργασίας που αποτελούσαν τη διάρθρωση του προγράμματος, τα 2 σχετίζονταν
με την ανάπτυξη ενός κατάλληλου πλαισίου δεικτών μέτρησης και αποτίμησης των
αναπτυξιακών φαινομένων καθώς και τον υπολογισμό τους. Το πλαίσιο δεικτών αφορούσε σε
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τρεις θεματικές: πολυκεντρική ανάπτυξη, προσβασιμότητα και διαχείριση φυσικών πόρων. Οι
δύο πρώτες θεματικές σχετίζονται άμεσα με τις επιδιώξεις της παρούσας μελέτης.
Δείκτες που εξετάστηκαν και εφαρμόστηκαν στη θεματική της πολυκεντρικής ανάπτυξης
αφορούσας ενδεικτικά: ΑΕΠ, πληθυσμός, πληθυσμός και κατάταξη πόλεων, πυκνότητες
πληθυσμού, βαθμός αστικοποίησης.
Σχήμα 2
Περιοχή προγράμματος ESTIA-SPOSE

Δείκτες που εξετάστηκαν και εφαρμόστηκαν στη θεματική της προσβασιμότητας αφορούσαν:
μήκος αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων, πυκνότητα αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων
ανά εδαφική μονάδα και ως προς τον πληθυσμό, αριθμός λιμένων και αερολιμένων,
συνδεσιμότητα και προσπελασιμότητα.
1.6.2.
SEMSON:
South
(InterregIIIB/Archimed)

Eastern

Mediterranean

Observatory

Network

Πρόκειται για πρόγραμμα συνεργασίας που αναπτύχθηκε την περίοδο 2006 - 2008 και
αφορούσε στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και Α. Μεσογείου. Σκοπός ήταν η ανάπτυξη
μεθοδολογιών και προσεγγίσεων βάσει συγκεκριμένων δεικτών μέτρησης στα γενικά πεδία
ενδιαφέροντος της πολυκεντρικής ανάπτυξης και του δικτύου οικισμών, της διατροπικότητας
των μεταφορών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Διαρθρώθηκε σε σειρά πακέτων
εργασίας τα οποία προέβαλαν τις ανωτέρω θεματικές, ενώ περιέλαβε και πιλοτικές εφαρμογές
για κάθε μια θεματική.
Η θεματική της πολυκεντρικότητας ειδικότερα αφορούσε στην καταρχήν διακρίβωση των
κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της ανάπτυξης, στην αξιολόγηση της πολυκεντρικής
δομής των αστικών συστημάτων και στην τελική αποτίμηση των τάσεων και των προοπτικών.
Δείκτες που προτάθηκαν για την προσέγγιση αυτής της θεματικής αφορούσαν στην
κοινωνικοοικονομική αναγνώριση (πληθυσμός, κατανομή πληθυσμού κατά φύλο και ομάδες
ηλικιών, θνησιμότητα, αριθμός γεννήσεων, επίπεδο εκπαίδευσης, ενεργός πληθυσμός,
απασχολούμενοι ανά τομέα παραγωγής, ανεργία, ΑΕΠ, ΑΕΠ κατά κεφαλή, τομεακή κατανομή
ΑΕΠ) και στην πολυκεντρικότητα (αστικά κέντρα και ταξινόμηση, βαθμός αστικοποίησης,
πυκνότητα πληθυσμού, αστικός - αγροτικός πληθυσμός, αναπτυξιακοί άξονες πόλεων).
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Η θεματική της διατροπικότητας των μεταφορών περιελάμβανε την αξιολόγηση των συνθηκών
προσβασιμότητας με έμφαση σε επιλεγμένες περιοχές πύλες (gateways), οι οποίες
ενεργοποίησαν σχετικές πιλοτικές εφαρμογές. Το πλαίσιο δεικτών που προτάθηκε αφορούσε
συγκοινωνιακούς δείκτες προσφοράς υποδομής (μήκος οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου,
πυκνότητα ανά χωρική μονάδα και ως προς τον πληθυσμό οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου,
λιμένες και αερολιμένες), δείκτες ζήτησης μεταφορικής υποδομής (κυκλοφοριακός και
εμπορευματικός φόρτος μεταξύ κόμβων του δικτύου, επιβατικός και εμπορευματικός φόρτος σε
σιδηρόδρομο, αεροπορικούς και ακτοπλοϊκούς κόμβους, διακίνηση εμπορευματικών φορτίων
διατροπικά στους κόμβους μεταφορών), δείκτες προσπελασιμότητας (συνδεσιμότητα, χρόνος
ταξιδίου,
ημερήσια
προσπελασιμότητα
με
το
αεροπλάνο,
δυνητική/πολυτροπική
προσπελασιμότητα) και δείκτες τυπολογίας (μεταφορικές υποδομές - πυκνότητα πληθυσμού,
δυνητική προσπελασιμότητα - οικονομική ανάπτυξη, συνδεσιμότητα μεταφορικών σταθμών μεταφορικές υποδομές).
Σχήμα 3
Περιοχή προγράμματος SEMSON

1.6.3. SIMCODE-IGT: Spatial Impacts of Multimodal Corridor Development in
Gateway Areas - Italy, Greece, Turkey (InterregIIIB/Archimed)
Βασικός στόχος του προγράμματος SIMCODE-IGT (2006 - 2008) υπήρξε η ανάπτυξη
εννοιολογικών εργαλείων και μίας βάσης δεδομένων για την προσέγγιση των χωρικών
επιπτώσεων του συστήματος μεταφορών στον πολυτροπικό διάδρομο που συνδέει την Νότια
Ιταλία, τη Βόρεια Ελλάδα και τη Βορειοδυτική Τουρκία.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα εστίασε στις πόλεις-πύλες του πολυτροπικού διαδρόμου που
υφίστανται τις μεγαλύτερες πιέσεις. Το πρόγραμμα επεδίωξε να συμβάλλει στην εδαφική συνοχή
και στη βιωσιμότητα αναπτύσσοντας μεθόδους για την ολοκλήρωση των προτεραιοτήτων της
πολιτικής μεταφορών με τα προγράμματα χωρικής ανάπτυξης.
Βασίστηκε σε ένα πλαίσιο πολιτικών στηριζόμενο στις αρχές του Σχεδίου Ανάπτυξης του
Κοινοτικού Χώρου και της Ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών. Επικεντρώθηκε δε στα εξής πεδία:
ισότητα πρόσβασης στις νέες υποδομές που δημιουργούνται, ισόρροπο σύστημα οικισμών και
οργάνωσης του αγροτικού χώρου, συνετή διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και της
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πολιτιστικής κληρονομιάς, σύγκλιση εισοδημάτων, αύξηση της απασχόλησης και αντιμετώπιση
του κοινωνικού αποκλεισμού.
Απώτερη επιδίωξη αποτέλεσε η συμβολή στην προώθηση στρατηγικών για την περιφερειακή
ανάπτυξη, καθώς και καλών πρακτικών χωρικού σχεδιασμού που ενισχύουν τη δυνατότητα των
περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους,
βελτιώνοντας τη συνέργεια μεταξύ μεταφορών, χωρικής ανάπτυξης και χωρικού σχεδιασμού.
Διαρθρώθηκε βάσει 8 πακέτων εργασίας, 4 εκ των οποίων αφορούσαν στην ανάλυση της
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και του συστήματος μεταφορών του πολυτροπικού
διαδρόμου αλλά και των περιοχών - πυλών (gateways) βάσει δεικτών μέτρησης. Το σύστημα
δεικτών που προτάθηκε επιχειρεί την ανάδειξη της σχέσης μεταφορικών υποδομών και χωρικής
ανάπτυξης.
Επικεντρώνεται σε τρεις θεματικές: κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, λειτουργικότητα του
συστήματος μεταφορών και περιβαλλοντικές συνθήκες για την αξιολόγηση των χωρικών
επιπτώσεων οι οποίες συνοψίζονται: σε άμεσες επιπτώσεις λόγω αλλαγών στην
προσπελασιμότητα, έμμεσες επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των νοικοκυριών
και επιχειρήσεων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω (αλλαγές
στην προσπελασιμότητα και στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες).
Σχήμα 4
Περιοχή προγράμματος SIMCODE:IGT

Το προτεινόμενο σύστημα κοινωνικοοικονομικών δεικτών περιελάμβανε: πληθυσμό και ποσοστό
μεταναστών και πυκνότητα, ενεργό πληθυσμό, απασχόληση ανά τομέα παραγωγής, ανεργία,
ΑΕΠ, προστιθέμενη αξία παραγωγής, χρήσεις γης.
Το προτεινόμενο σύστημα συγκοινωνιακών δεικτών περιελάμβανε: μήκος οδικού και
σιδηροδρομικού δικτύου, πυκνότητα εδαφική και ανά πληθυσμό οδικού και σιδηροδρομικού
δικτύου, οδικός φόρτος, σύνθεση κυκλοφορίας, τονοχιλιόμετρα και επιβατοχιλιόμετρα οδικών
και σιδηροδρομικών μεταφορών, δυναμικότητα και φόρτοι των κόμβων μεταφορών (λιμάνια,
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αεροδρόμια, σιδ. σταθμοί). Στο προτεινόμενο σύστημα περιβαλλοντικών δεικτών ο δείκτης Ε-C3. Decoupling of Freight Transport Demand έχει ειδικότερη σημασία για την παρούσα μελέτη.
1.6.4. REPUS: Regional Polycentric Urban Systems (InterregIIIB/CADSES)
Στόχος του προγράμματος REPUS (2005 - 2007) υπήρξε η διερεύνηση των συνθηκών
πολυκεντρικής οργάνωσης των αστικών συστημάτων επιλεγμένων περιοχών της κεντρικής και
ανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο των πολιτικών συνοχής και ανταγωνιστικότητας. Ειδικότερα,
εστίασε στη διερεύνηση των μικρών και μεσαίων αστικών κέντρων θεωρώντας ότι μια τέτοια
μάζα οικισμών μπορεί να ενισχύσει αποφασιστικά την προώθηση των ανωτέρω πολιτικών
χωρικής ανάπτυξης.
Σε αυτό το περίγραμμα επιδιώξεων, το πρόγραμμα διερεύνησε τις συνθήκες πολυκεντρικότητας
μέσα από μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εφαρμογές κατανόησης της τυπολογίας του χώρου,
όπου αναδείχθηκαν δυο ειδικά πεδία εστίασης: ιεράρχηση των αστικών κέντρων και
χαρακτηριστικά χωρικής πόλωσης βάσει της δυναμικής των οικισμών.
Δείκτες που αξιοποιήθηκαν για την ιεράρχηση του αστικού δικτύου περιελάμβαναν μεταξύ
άλλων: πληθυσμό και πυκνότητα, κατά κεφαλή ΑΕΠ, επίπεδο εκπαίδευσης, πληθυσμός
σπουδαστών, προσπελασιμότητα σε σημαντικά δίκτυα μεταφορών, έδρες λήψεις αποφάσεων
δημόσιου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος (έδρες επιχειρήσεων). Στοιχεία που αξιοποιήθηκαν για
την κατανόηση της χωρικής πόλωσης βάσει της δυναμικής των οικισμών αφορούσαν:
πυκνότητα αστικού δικτύου, εγγύτητα οικισμών σε βαθμίδες ιεράρχησης του αστικού δικτύου,
έκταση δήμων και μέγεθος της αγοράς εργασίας.
1.7. ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Στο πρόγραμμα Integrated Services in the Intermodal Chain (ISIC) που εκπονήθηκε για
λογαριασμό της DG-TREN προτείνονται δύο συστήματα δεικτών, ένα για τη συγκριτική
αξιολόγηση με τη μέθοδο benchmarking και ένα για την απόδοση σήματος ποιότητας (quality
label) στους τερματικούς σταθμούς με βάση τη "διατροπική" τους απόδοση:
 Δείκτες benchmarking. Σχετίζονται με τον όγκο του φορτίου που διαχειρίζεται ο
τερματικός σταθμός, το ρυθμό χρήσης (utilization rate) των υπηρεσιών του, το συνολικό
έργο που παράγει, το συνολικό κόστος, το κόστος και την κατανάλωση ενέργειας ανά
μονάδα φορτίου και την απόδοση σε σχέση με το έμψυχο δυναμικό που απασχολεί.
 Δείκτες quality label. Αφορούν στα επιμέρους στοιχεία απόδοσης, όπως τη χρονική
διάρκεια και τις καθυστερήσεις στα διάφορα στάδια των διεργασιών εντός του
τερματικού, τη χωρητικότητα, τις βλάβες στα μοναδοποιημένα φορτία και τη συχνότητά
τους, τις διαδικασίες ελέγχου και τις συνθήκες ασφάλειας, τις ώρες λειτουργίας, την
προσπελασιμότητα προς το χερσαίο δίκτυο και τη σύνδεση με την ενδοχώρα.
Συγκεκριμένα η προσπελασιμότητα μελετάται ως προς τη θέση του τερματικού σε σχέση
με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο.
Το πρόγραμμα COCKPITT επικεντρώνεται στην επιλογή δεικτών απόδοσης (performance
indicators) που αναφέρονται στο σύνολο του διατροπικού συστήματος. Στο πλαίσιο του
προγράμματος γίνεται ανασκόπηση των υφιστάμενων συστημάτων και εκτενής περιγραφή του
θεωρητικού υπόβαθρου των δεικτών απόδοσης. Επίσης, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο ένταξης
των δεικτών με τρεις συνιστώσες: α) Σύστημα συνδυασμένης μεταφοράς, β) Λειτουργία,
αποδοτικότητα και γενικευμένο κόστος και γ) Μέσα μεταφοράς2.

2

Αντίστοιχη πρόσφατη μελέτη εκπονήθηκε στον Καναδά, όπου προτείνεται ομαδοποίηση των δεικτών απόδοσης για τη
διατροπική λειτουργία του λιμένα με το ποτάμιο υποσύστημα στα πεδία: α) Οικονομική επίδραση, β) Αξιοποίηση
πόρων και γ) Ποιότητα υπηρεσίας.
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Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος PPRISM αναπτύσσεται ένας σύνθετος δείκτης για
την αποτίμηση της διαχρονικής μεταβολής της συνδεσιμότητας του λιμένα, με την έννοια της
συχνότητας πρόσβασης του λιμένα από το ποτάμιο (με σκάφη τύπου barge) και το
σιδηροδρομικό δίκτυο.
H Επιτροπή Οδικών Μεταφορών της Γαλλίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση
της αγοράς των οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, διατηρεί
βάση στατιστικών δεδομένων που περιλαμβάνει τη διαχρονική παρακολούθηση της τιμής και
διακύμανσης του δείκτη PIST-Intermodal freight transport. Παρόλα αυτά, δεν διατίθενται
δικτυακά τα τεχνικά δελτία με τη μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη.
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2. Εννοιολογικές - μεθοδολογικές συσχετίσεις για την εκτίμηση των
διασυνοριακών επιδράσεων
Μέσα από την εξέταση της βασικής εμπειρίας πάνω στα ζητήματα ανάλυσης και
παρακολούθησης των συνιστωσών της πολυκεντρικότητας, διατροπικότητας των μεταφορών και
διασυνοριακής συνεργασίας, προέκυψαν κάποια κεντρικά συμπεράσματα δόμησης των
μεθοδολογιών για την εκτίμησή τους αλλά και των βασικών στοιχείων - δεικτών που αποτελούν
εισροή σε αυτή τη διαδικασία. Ειδικότερη παρουσίαση της θεωρητικής - μεθοδολογικής
προσέγγισης και των βασικών εισροών (δείκτες) ανά συνιστώσα παρακολούθησης των
επιδράσεων παρουσιάζεται ακολούθως.
2.1. Η ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
2.1.1. Εννοιολογική προσέγγιση
Η έννοια της πολυκεντρικότητας αναφέρεται στα χαρακτηριστικά, τη δομή και τις σχέσεις των
οικισμών (οικιστικό δίκτυο). Στη συγκεκριμένη μελέτη ενδιαφέρει ειδικότερα η επίδραση των
μεταφορικών υποδομών και ιδιαίτερα των οδικών δικτύων στο βαθμό πολυκεντρικότητας και όχι
η επίδραση της πολυκεντρικότητας σε παραμέτρους όπως η οικονομική και κοινωνική συνοχή ή
οι πιέσεις στο περιβάλλον. Από την άποψη αυτή η μεθοδολογική προσέγγιση προσανατολίζεται
στην αποτίμηση του βαθμού πολυκεντρικότητας χωρίς να εξετάζει το αν η πολυκεντρικότητα
θεωρείται περισσότερο ή λιγότερο επιθυμητός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής.
Σημειώνεται ότι η έννοια της πολυκεντρικότητας τέθηκε από το Σχέδιο Ανάπτυξης του
Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ) ως εναλλακτική προοπτική στην τάση πόλωσηςτου ευρωπαϊκού
χώρου με τη μορφή κέντρου-περιφέρειας, όπου κυριαρχούσε μια κεντρική περιοχή γνωστή και
ως «Πεντάγωνο» με κορυφές το Λονδίνο, το Παρίσι, το Μιλάνο, το Μόναχο και το Αμβούργο
(Davoudi, 2003, σ. 980). Η διαφορετική χρήση της πολυκεντρικότητας σε κάθε επίπεδο σε
συνδυασμό με τις ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές στον προσδιορισμό των επιπέδων
συνεπάγεται και τη χρήση διαφορετικών κριτηρίων προσδιορισμού της πολυκεντρικότητας στα
διάφορα χωρικά επίπεδα.
Η πολυκεντρικότητα είναι δυνατό να λειτουργεί αντιφατικά στα διαφορετικά χωρικά επίπεδα. Για
παράδειγμα η επίτευξη της πολυκεντρικότητας στο εθνικό επίπεδο μπορεί να συνεπάγεται
ενίσχυση της μονοκεντρικότητας στο περιφερειακό επίπεδο. Αλλά και η ισχυροποίηση των
δευτερευόντων κέντρων με σκοπό τη λειτουργία τους ως αντίβαρο στον κύριο εθνικό πόλο
αυξάνει τις ανισότητες μεταξύ αυτών και των μικρότερων πόλεων.
Εντούτοις, ο κίνδυνος αύξησης των χωρικών ανισοτήτων μπορεί να αμβλυνθεί εφόσον η
πολυκεντρική ανάπτυξη αποτελέσεικοινό στόχο ταυτόχρονα για όλα τα χωρικά επίπεδα, γεγονός
που μπορεί να έχει ως τελικό αποτέλεσμα την ισοκατανομή των κέντρων ανάλογα με τη
σημαντικότητά τους, και κατ’ επέκταση μια περισσότερο ισόρροπη χωρική ανάπτυξη (Γεμενετζή,
2011, σ. 93, σ.103). Βασικά στοιχεία της προσέγγισης της πολυκεντρικότητας είναι:
Το χωρικό επίπεδο αναφοράς
Η πολυκεντρικότητα μπορεί να αναφέρεται σε όλα τα επίπεδα από το τοπικό (ενδοαστικό), το
περιφερειακό, το εθνικό και το διεθνές. Ο βαθμός πολυκεντρικότητας κάθε επιπέδου μπορεί να
διαφοροποιείται. Για παράδειγμα μια σχετικά μονοκεντρική δομή των επιμέρους περιφερειών
(NUTS2) μπορεί να αντιστοιχεί σε ή/και να συνεπάγεται μια πολυκεντρική δομή ενός εθνικού
χώρου (NUTS0) ή μιας μακρο-περιφέρειας (πχ. ΝΑ Ευρώπη) και αντίστροφα.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

25

ΠΕ5α: Μεθοδολογία εκτίμησης των επιδράσεων της Εγνατίας οδού στη διατροπικότητα των μεταφορών, στην
πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και τη διασυνοριακή εδαφική συνεργασία - ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μορφολογική πολυκεντρικότητα με βάση τα χαρακτηριστικά του οικιστικού δικτύου
Η πολυκεντρικότητα μπορεί να προσδιοριστεί με βάση χαρακτηριστικά όπως ο αριθμός των
οικισμών, το πληθυσμιακό τους μέγεθος, η κατάταξή τους κατά σειρά πληθυσμιακού μεγέθους
και η χωρική διασπορά τους. Ο βαθμός πολυκεντρικότητας κάθε επιπέδου με βάση τα
χαρακτηριστικά του οικιστικού δικτύου (μορφολογική πολυκεντρικότητα) μπορεί να κινηθεί σε
ένα φάσμα απόλυτης μονοκεντρικότητας (συγκέντρωση όλου του πληθυσμού σε ένα αστικό
κέντρο) έως την ισοκατανομή του πληθυσμού στη συνολική επιφάνεια αναφοράς (σταθερή
πληθυσμιακή πυκνότητα ανά εδαφική μονάδα, π.χ. τ.χλμ.). Σημειώνεται εδώ ότι σε μεγαλύτερα
από το περιφερειακό χωρικά επίπεδα χρησιμοποιείται ο δείκτης primacy rate που εκφράζει το
βαθμό υπεροχής του πρώτου στην ιεραρχία κέντρου.
Η σχέση των οδικών δικτύων με το βαθμό μορφολογικής πολυκεντρικότητας μπορεί να
εκτιμηθεί με βάση την προσφορά μεταφορικών υποδομών (οδικά δίκτυα και τερματικοί
σταθμοί).
Λειτουργική πολυκεντρικότητα με βάση τις σχέσεις ανάμεσα στους πόλους του
οικιστικού δικτύου
Η πολυκεντρικότητα μπορεί επίσης να προσδιοριστεί με βάση τις πραγματικές ή τις δυνητικές
ανταλλαγές (ή/και τη διαφορά πραγματικών και δυνητικών ανταλλαγών) ανάμεσα στους πόλους
του δικτύου. Οι ανταλλαγές είναι αποτέλεσμα της δομής του παραγωγικού συστήματος και των
σχέσεων εισροών-εκροών και εκφράζονται με ροές (υλικές όπως ατόμων και προϊόντων ή άυλες
όπως πληροφοριών και χρημάτων).
Ο βαθμός λειτουργικής πολυκεντρικότητας μπορεί να εκτιμηθεί με βάση χαρακτηριστικά του
παραγωγικού συστήματος και της αγοράς εργασίας (κλαδική διάρθρωση παραγωγής και
απασχόλησης, εγκατάσταση επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, περιοχές κατοικίας
απασχολουμένων, κατανομή χρήσεων γης).
Από την άποψη των ροών, ο βαθμός πολυκεντρικότητας μπορεί να κινηθεί σε ένα φάσμα από
την πλήρη πόλωση με όλες τις ροές να συγκλίνουν σε ένα μοναδικό αστικό κέντρο έως την
πλήρη ισορροπία των ροών προς όλες τις κατευθύνσεις. Η λειτουργική πολυκεντρικότητα
συνδέεται με το χώρο χωρίς να συνδέεται άμεσα με τη χωρική γειτνίαση των περιοχών.
Η σχέση των οδικών δικτύων με το βαθμό λειτουργικής πολυκεντρικότητας μπορεί να εκτιμηθεί
με βάση τη διασύνδεση (connectivity) όπως προκύπτει από την προσφορά μεταφορικών
υποδομών (οδικών δικτύων και τερματικών σταθμών), τις πραγματικές ροές (πχ. μετακινήσεις
από-προς) και τις δυνητικές ροές (π.χ. με βάση την προσπελασιμότητα και τα μεγέθη αγοράς και
πληθυσμού των περιοχών αναφοράς).
Συμπερασματικά σχόλια
Γενικά, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι μέτρησης της πολυκεντρικότητας. Ο βαθμός
πολυκεντρικότητας βασίζεται κυρίως σε διαχρονικές συγκρίσεις της ίδιας περιοχής και
συγχρονικές ή/και διαχρονικές συγκρίσεις διαφορετικών περιοχών μεταξύ τους. Πρέπει να
διευκρινιστεί πως τα επιμέρους κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της
πολυκεντρικότητας, δηλαδή το μέγεθος, η θέση και η συνδεσιμότητα, εξαρτώνται από το χωρικό
επίπεδο στο οποίο μελετάται η πολυκεντρικότητα. Για παράδειγμα άυλες ροές όπως οι
συμφωνίες συνεργασίας λαμβάνονται κυρίως υπόψη μόνο στα μεγαλύτερα χωρικά επίπεδα,
όπως το εθνικό ή ευρωπαϊκό, ενώ υλικές ροές όπως το commuting αφορούν κυρίως
μητροπολιτικές αστικές περιοχές.
Συνοπτικά, η πολυκεντρικότητα μιας εδαφικής ενότητας προσδιορίζεται από το μέγεθος των
κέντρων, τη χωρική τους θέση και τις μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις. Ο βαθμός της
πολυκεντρικής οργάνωσης αυξάνει όσο περισσότερες από τις συνθήκες αυτές λειτουργούν
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συμπληρωματικά και προς την ίδια κατεύθυνση. Προκύπτει έτσι η σύνθετη έννοια της
αυξημένης πολυκεντρικότητας, η οποία παραπέμπει στην έννοια της λειτουργικής ενσωμάτωσης
και τελικά της χωρικής ολοκλήρωσης που ταυτίζεται με τη χωρική συνοχή και την ισόρροπη
ανάπτυξη.
Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί ότι ένα εδαφικό σύστημα κινείται προς την κατεύθυνση της
λειτουργικής ενσωμάτωσης και της χωρικής ολοκλήρωσης όταν: α) μειώνονται οι διαφορές
ανάμεσα στο μέγεθος των κέντρων διαφορετικών βαθμίδων ή μεταξύ κέντρου-περιφέρειας, β)
αυξάνονται οι αλληλεξαρτήσεις τόσο με την έννοια της συμπληρωματικότητας των λειτουργιών
των κέντρων όσο και με την έννοια των μετακινήσεων και γ) τα κέντρα τείνουν σε μια ισόρροπη
χωρική κατανομή. Συμπερασματικά ο μέγιστος βαθμός πολυκεντρικότητας τείνει προς τη
λειτουργική ενσωμάτωση και κατ΄ επέκταση τείνει να ταυτιστεί με τη χωρική ολοκλήρωση και
την ισόρροπη χωρική ανάπτυξη.
2.1.2. Μεθοδολογική προσέγγιση
Σύμφωνα με την τρέχουσα επιστημονική συζήτηση, η πολυκεντρικότητα μπορεί να
ποσοτικοποιηθεί ως προς τρεις βασικούς άξονες ή παραμέτρους που αναφέρονται στους
οικισμούς:
 Τα μεγέθη των οικισμών
 Τη διασπορά των οικισμών
 Τις σχέσεις ανάμεσα στους οικισμούς
Στο Σχήμα 5 αποδίδονται σχεδιαστικά αυτές οι παράμετροι, όπως παρουσιάστηκαν σε σεμινάριο
εργασίας του ESPON το 2008.
Αντίστοιχη προσέγγιση ακολουθεί άρθρο που δημοσιεύτηκε το 2010 στο περιοδικό ΑΕΙΧΩΡΟΣ
(Γιαννακού, Α., Σεϊτανίδης, Σ. και Β.Φούρκας, (2010), Διερεύνηση της επίδρασης της Εγνατίας
οδού και των καθέτων αξόνων στην πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας,
ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τ.13).
Σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ESPON (Ulysses: Using applied
research results from ESPON as a yardstick for cross-border spatial development planning
Targeted Analysis 2013/2/10, Scientific Report for the Final Report, Multi-Thematic Territorial
Analysis of the Greece-Bulgaria Cross-border Area (Version 30/07/2012)) η προσέγγιση της
πολυκεντρικότητας ακολουθεί τη λογική που προαναφέρθηκε.
Στην παρούσα μελέτη η βασική προσέγγιση είναι αντίστοιχη με τις προσεγγίσεις που
προαναφέρθηκαν. Επιδιώκεται δηλαδή να ποσοτικοποιηθεί η πολυκεντρικότητα για την
ευρύτερη περιοχή της ΝΑΕ ως προς τις τρεις παραμέτρους και στη συνέχεια να κατασκευαστεί
ένας σύνθετος δείκτης πολυκεντρικότητας που θα προκύπτει από την σύνθεση των τριών
επιμέρους δεικτών. Η ποσοτικοποίηση των παραμέτρων θα στηριχθεί κατά προτεραιότητα σε
δείκτες που περιλαμβάνει το Παρατηρητήριο της Εγνατίας οδού και στην προσαρμογή τους ή/και
την εισαγωγή νέων δεικτών όπου χρειάζεται.
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Σχήμα 5
Παράμετροι υπολογισμού πολυκεντρικότητας

Πηγή: Quantifying polycentricity, Erik Gløersen, Nordregio, Workshop on
Territorial Indicators and Indices 2 April 2008, ESPON Coordination Unit, Esch-surAlzette, Luxembourg

Δείκτες τάξης - μεγέθους (πληθυσμός και ΑΕΠ)
 Πληθυσμός αστικών κέντρων (Παρατηρητήριο, SET10 - SET11)
Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των
30.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας (NUTS3) με στόχο την ιεράρχιση κατάταξή τους. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των
επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού και έμμεσα την κινητικότητα του πληθυσμού και,
επομένως, συμβάλλει στην αύξηση ή τη μείωση του πληθυσμού μιας περιοχής. Τα αστικά
κέντρα αποτελούν τους κυριότερους αποδέκτες των ωφελειών από τη βελτίωση της
μεταφορικής υποδομής. Η διαχρονική παρακολούθηση της μεταβολής του πληθυσμού των
αστικών κέντρων αλλά και της λειτουργικής του ιεράρχησης αποφέρει τη δυνατότητα
περιοδικού υπολογισμού παραμέτρων που εισέρχονται στη συνολική εκτίμηση της
πολυκεντρικότητας της διασυνοριακής ζώνης.
 Μέγεθος αγοράς (Παρατηρητήριο, SET02)
Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια
(NUTS2) και Περιφερειακή Ενότητα (NUTS3). Ο δείκτης εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η
οποία δυνητικά ενοποιείται από τη βελτίωση της προσπελασιμότητας στην περιοχή αναφοράς. Ο
δείκτης αποτελεί μια ποσοτική εκτίμηση της δυνητικής επίδρασης του συστήματος των οδικών
υποδομών στην οικονομία της περιοχής μελέτης λόγω των επιδράσεων στην αύξηση της
κινητικότητας των συντελεστών παραγωγής και στη βελτίωση της προσπελασιμότητας των
αγορών.
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 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο (Παρατηρητήριο, SET04)
Ο δείκτης προσδιορίζει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο και ανά Περιφέρεια
(NUTS2) και Περιφερειακή Ενότητα (NUTS3). Το ΑΕΠ/κατ. αποτελεί βασική συνιστώσα του
επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας μιας Περιφέρειας. Η μείωση του κόστους μεταφοράς και η
αύξηση της κινητικότητας των συντελεστών παραγωγής και των προϊόντων μπορεί να
συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή. Η σύγκριση με το μέσο ΑΕΠ/κατ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποτελεί βασική παράμετρο της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης.
 Πληθυσμός (Παρατηρητήριο, SET09)
Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια (NUTS2) και
Περιφερειακή Ενότητα (NUTS3). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την
κινητικότητα των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού και έμμεσα την κινητικότητα του
πληθυσμού και, επομένως, συμβάλλει στην αύξηση ή στη μείωση του πληθυσμού μιας περιοχής.
Ωστόσο, η κατεύθυνση προς την οποία θα επηρεαστεί η κινητικότητα του πληθυσμού και
επομένως η θετική ή αρνητική μεταβολή του πληθυσμού μιας περιοχής είναι αποτέλεσμα μιας
ποικιλίας κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων και όχι μόνο των επιπέδων της μεταφορικής
υποδομής.
Δείκτες διασποράς (θέσης) οικισμών
 Ωφελούμενος πληθυσμός (Παρατηρητήριο, SET01)
Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που ωφελείται δυνητικά από το οδικό δίκτυο και o οποίος
ορίζεται ως ο πληθυσμός που βρίσκεται σε απόσταση ή/και χρονοαπόσταση (α) καθημερινών
μετακινήσεων και (β) συχνών μετακινήσεων από τις έδρες των NUTS2/NUTS3 που
εξυπηρετούνται από το δίκτυο των οδικών υποδομών. Η απόσταση και η χρονοαπόσταση
λαμβάνονται έτσι ώστε να μελετηθούν οι ακόλουθες τάσεις: (α) η περιοχή καθημερινής
μετακίνησης γύρω από τις έδρες των NUTS3 που αποτελεί δυνητικά μια χωρο-λειτουργική
ενότητα, (β) η περιοχή συχνών μετακινήσεων κυρίως γύρω από τα περιφερειακά αστικά κέντρα
και (γ) η περιοχή ευρύτερων λειτουργικών διασυνδέσεων γύρω από τα περιφερειακά αστικά
κέντρα. Ο δείκτης εκτιμάται και με τη χρήση μοντέλων όπως π.χ. το μοντέλο SASI
(Spiekermann & Wegener, RRG-DE, ESPON-EC).
Δείκτες διασύνδεσης (σχέσεων) οικισμών
 Δυνητική έλξη πόλεων
Ο δείκτης προσδιορίζει, με τη χρήση ενός μοντέλου βαρύτητας, τη δυνητική έλξη μεταξύ όλων
των αστικών κέντρων άνω των 30.000 κατοίκων συμπεριλαμβανόμενων και των πρωτευουσών
των περιφερειακών ενοτήτων (NUTS3) σε σχέση με την περιοχή ΝΑΕ σε συνάρτηση με: α) τους
δείκτες μεγέθους (πληθυσμός ή/και μέγεθος αγοράς) και β) τη χρονοαπόσταση
(Παρατηρητήριο, TRA05)μεταξύ όλων των αστικών κέντρων άνω των 30.000 κατοίκων
συμπεριλαμβανόμενων και των πρωτευουσών των περιφερειακών ενοτήτων (NUTS3) σε σχέση
με την περιοχή ΝΑΕ επί του οδικού δικτύου. Ο δείκτης αποτελεί μια ενδεικτική ποσοτική
εκτίμηση της μεταβολής της έλξης των πόλεων σε σχέση με την κατάταξή τους σε κατηγορίες
μεγέθους και κατηγορίες (χρονο)απόστασης.
 Χρονοαπόσταση πόλεων (Παρατηρητήριο, TRA05)
Ο δείκτης προσδιορίζει την ευκολία διασύνδεσης ενός δεδομένου αστικού κέντρου με σημαντικά
αστικά κέντρα (πληθυσμός > 30.000 κατ ή έδρες NUTS3) όπως αυτή μπορεί να εκφραστεί με τη
χρονοαπόσταση επί του οδικού δικτύου ή/και του σιδηροδρομικού δικτύου. Στοιχεία για την
επίλυση του δείκτη ενσωματώνονται στο δείκτη TRA05 Χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων και
τερματικών σταθμών. Ωστόσο εκτιμάται ότι η επίλυσή του θα απαιτήσει μοντελοποίηση σε
περιβάλλον GIS. Η ευκολία διασύνδεσης των αστικών κέντρων αποτελεί ένδειξη χωρικής
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πόλωσης των πιθανών μετακινήσεων και συνεπώς συμβάλει στην ανάδειξη περιοχών με
αυξημένη πιθανότητα να οργανωθούν πολυκεντρικά.
Στην ενότητα 3.2 της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται αναλυτικά οι δείκτες και η
μεθοδολογία υπολογισμού των δεικτών του βαθμού πολυκεντρικότητας με τις απαραίτητες
επεξηγήσεις και προσαρμογές.
2.1.3.
Συμπληρωματικές
πολυκεντρικότητας

διαστάσεις

κατανόησης

του

φαινομένου

της

Μετακινήσεις, εγκατάσταση επιχειρήσεων και παραγωγικό δυναμικό
Μεγέθη όπως η Εγκατάσταση Επιχειρήσεων, οι πραγματικές ροές (Μετακινήσεις) και
Προστιθέμενη Αξία Παραγωγής (ΑΠΑ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εναλλακτική ή/και
συμπληρωματική αποτίμηση της αναπτυξιακής δυναμικής που ενδεχόμενα "διορθώνουν" ή/και
συμπληρώνουν την εικόνα της πολυκεντρικότητας που προκύπτει από το απλό μέγεθος των
οικισμών.
Μέσα από την εγκατάσταση επιχειρήσεων διαμορφώνονται συμπεράσματα για τη χωροθετική
συμπεριφορά της επιχειρηματικότητας και άρα την ελκυστικότητα κάποιων περιοχών, γεγονός
που σταδιακά αναδιατάσσει την συμβολή των παραγωγικών τομέων στη διαμόρφωση του
εισοδήματος.
Ειδικότερα σε μια ευρύτερη μακρο-περιφέρεια όπως είναι η ΝΑΕ, η οποία περιλαμβάνει χώρες με
πολύ διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης και ευημερίας, οι συμπληρωματικοί δείκτες αν και σε
κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν εύκολα να υπολογιστούν λόγω της αδυναμίας συγκέντρωσης
έγκυρων, συμβατών και επικαιροποιημένων στοιχείων, αποκτούν ιδιαίτερη ποιοτική σημασία. Οι
σχετικοί δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν έχουν ως εξής:
 Εγκατάσταση επιχειρήσεων (Παρατηρητήριο, SET19)
Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που
εγκαθίστανται στη διασυνοριακή ζώνη (στοιχεία ανά NUTS2/NUTS3), ως αποτέλεσμα των
επιδράσεων του άξονα στη χωροθετική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Ο δείκτης στηρίζεται
μεθοδολογικά στον υφιστάμενο δείκτη του Παρατηρητηρίου SET19 και κατά σειρά
προτεραιότητας καταγράφονται στοιχεία αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού απασχολούμενων και
κλάδου.
 Μετακινήσεις (προέλευση-προορισμός)
Ο δείκτης προσδιορίζει τον όγκο των μετακινήσεων μεταξύ επιλεγμένης πόλης (προέλευση) και
τις σημαντικότερες πόλεις ή περιοχές εντός της διασυνοριακής ζώνης (προορισμός). Οι
μετακινήσεις εκφράζονται σε οχήματα, άτομα ή τονοχιλιόμετρα. Στοιχεία προέλευσης προορισμού ενσωματώνονται στους δείκτες του Παρατηρητηρίου TRA06: Εμπορευματικές
μετακινήσεις, TRA12: Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς, TRA13: Συνδυασμένες μεταφορές
και TRA15: Μετακινήσεις με εναλλακτικά μέσα. Η εφαρμογή του δείκτη απαιτεί την αξιολόγηση
της χρηστικότητας των υπαρχόντων δεδομένων αλλά και την πιθανή ανεύρεση στοιχείων σε
διεθνής και εθνικές στατιστικές. Ο δείκτης αποτυπώνει σε πραγματικές συνθήκες των όγκο των
μετακινήσεων και άρα την ένταση και χωρική έκφραση των σχέσεων των αστικών κέντρων της
περιοχής.
 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Παραγωγής (Παρατηρητήριο, SET13)
Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά NUTS2/3 και
τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής). Η σύνθεση της ΑΠΑ αποτελεί
βασικό διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της οικονομίας μιας περιοχής και επηρεάζεται, ανάμεσα στα
άλλα, και από τη βελτίωση της διακίνησης των προϊόντων ή της προσπελασιμότητας των
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αγορών αλλά και την ανασύνθεση των μηχανισμών
επιχειρήσεων) λόγω μεταβολής αυτών των συνθηκών.

παραγωγής

(π.χ.

εγκατάσταση

Αστικές και αγροτικές περιοχές
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ, 2011) χρησιμοποιεί ένα μορφολογικό κριτήριο
για να διαχωρίσει τις περιοχές σε Αστικές Μορφολογικές Ζώνες και Περιοχές εκτός Αστικών
Μορφολογικών Ζωνών. Στην πραγματικότητα, οι Αστικές Μορφολογικές Ζώνες ταυτίζονται με
τις συνεχείς δομημένες περιοχές που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση αστικών και αγροτικών
περιοχών.
Γενικότερα, συνυπάρχουν δύο διαστάσεις της πόλης ή της αστικής περιοχής. Η πρώτη διάσταση
αφορά στη μορφολογική διάσταση της πόλης και η δεύτερη σχετίζεται με τη λειτουργική της
διάσταση και ταυτίζει την πόλη με τη Λειτουργική Αστική Περιοχή (ΛΑΠ).
Παράλληλα, υπάρχει πάντα ένα ελάχιστο όριο πληθυσμού που αποτελεί το κατώφλι για τον
διαχωρισμό του αστικού από το αγροτικό. H ΕΛΣΤΑΤ για παράδειγμα ορίζει τα Πολεοδομικά
Συγκροτήματα ως «..ομάδα συνεχόμενων δήμων ή κοινοτήτων, που ο πολυπληθέστερος
οικισμός ενός δήμου έχει πληθυσμό 10.000 κατοίκους και άνω και προς τον οποίο γειτνιάζουν,
σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων oι κατοικίες του πολυπληθέστερου οικισμού των άλλων
δήμων ή κοινοτήτων, ώστε να θεωρούνται ως ένα ενιαίο σύνολο, ως μία πόλη». Η ΛΑΠ
περιλαμβάνει εκτός από την πυρήνα της πόλης (δηλαδή τη μορφολογικά αστική περιοχή) και
ένα σύνολο γειτονικών χωρικών ενοτήτων που –αν και με όρους πληθυσμιακούς ή
διαρθρωτικούς μπορεί να έχουν αγροτικά χαρακτηριστικά- αποτελούν στην ουσία τις
προαστιακές περιοχές του πυρήνα καθώς ένα σημαντικό ποσοστό των οικονομικά ενεργών
κατοίκων του μετακινείται καθημερινά στον πυρήνα για εργασία.
Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο ορισμό της EUROSTAT, οι Ευρύτερες Αστικές Ζώνες ταυτίζονται
με τις ΛΑΠ και αποτελούνται από την πόλη και τη ζώνη των καθημερνών μετακινήσεων.
Ειδικότερα, η πόλη προσδιορίζεται βάσει της παρουσίας του ‘αστικού κέντρου’, το οποίο
εισάγεται ως νέα χωρική έννοια που ορίζεται από τις συνεχόμενες χωρικά κυψέλες, η καθεμία
από τις οποίες έχει πυκνότητα μεγαλύτερη από 1500κατ./τ.χλμ. και συνολικά τουλάχιστον
πενήντα χιλιάδες κατοίκους.
Όλοι οι Δήμοι (επιπέδου LAU2) των οποίων τουλάχιστον το ήμισυ του πληθυσμού τους κατοικεί
μέσα στο αστικό κέντρο ορίζουν την πόλη. Η ζώνη των καθημερινών μετακινήσεων ορίζεται από
τους Δήμους από τους οποίους τουλάχιστον το 15% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού τους
εργάζεται στην πόλη. Οι Δήμοι που περικλείονται από τους προαναφερθέντες Δήμους αποτελούν
μέρος της ζώνης των καθημερινών μετακινήσεων ακόμα κι αν δεν πληρούν το κριτήριο του
15%, ενώ αυτοί που δεν παρουσιάζουν χωρική συνέχεια εξαιρούνται της ζώνης των
καθημερινών μετακινήσεων (Eurostat Regional Yearbook, 2013).
Συμπερασματικά δεν υπάρχει κάποια ενιαία κοινά αποδεκτή προσέγγιση προσδιορισμού των
αποκλειστικά αγροτικών περιοχών. Κριτήρια, όπως η πληθυσμιακή πυκνότητα, η απασχόληση
στον πρωτογενή τομέα, η προσβασιμότητα από τις αστικές περιοχές συνδυάζονται συχνά για να
ορίσουν τις αγροτικές περιοχές συμπληρωματικά με τις αστικές. Η αποτίμηση της μεταβολής των
αγροτικών και αστικών περιοχών (όπως για παράδειγμα καταγράφεται στο σύστημα CORINE)
μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες, ποιοτικού χαρακτήρα, για φαινόμενα που συνδέονται
με την πολυκεντρικότητα όπως είναι η αστική διάχυση ή η μεταβολή των αγροτικών χρήσεων
γης.
Χαρακτηριστικά ανθρώπινου δυναμικού
Συμπληρωματική πληροφορία που μπορεί να αξιοποιηθεί ποιοτικά για την κατανόηση του
φαινομένου της πολυκεντρικότητας παρέχει η αναφορά σε βασικά χαρακτηριστικά του
ανθρώπινου δυναμικού και των αγορών εργασίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν δυο
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συμπληρωματικές αλλά όχι πάντα συμβατές οπτικές που συνδέουν το ανθρώπινο κεφάλαιο με
το χώρο.
Η μια εξετάζει τη συμβολή του συνολικού αποθέματος ανθρώπινου κεφαλαίου στην ανάπτυξη
μιας περιοχής ενώ η άλλη εξετάζει τη μεταβολή του
ανθρώπινου κεφαλαίου λόγω
μετανάστευσης προς και από την περιοχή (με αποτέλεσμα να δίνει έμφαση στη σχέση ζήτησης
και προσφοράς εργασίας). Οι δείκτες που θα μπορούσαν να εξεταστούν σε μεταγενέστερη φάση
αφορούν χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού όπως:
 Ο δείκτης συμμετοχής του μη ενεργού δυναμικού στο συνολικό πληθυσμό
 Το ποσοστό ανεργίας (ποσοστό συμμετοχής των ανέργων στο εργατικό δυναμικό)
 Ο δείκτης μακροχρόνιας ανεργίας (ποσοστό συμμετοχής των μακροχρόνια ανέργων στο
σύνολο των ανέργων).
 Οι απασχολούμενοι ανά τομέα παραγωγής
Ο πρώτος δείκτης αναφέρεται στη συμμετοχή του μη ενεργού πληθυσμού στο συνολικό
πληθυσμό. Χαμηλότερες τιμές του δείκτη θεωρούνται ως ένδειξη ψηλότερου επιπέδου
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού ενός τοπικού κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η ΕΕ έχει θέσει στόχο την άνοδο της συμμετοχής του ενεργού πληθυσμού
στο 70% (και αντίστοιχα τον περιορισμό του συμπληρωματικού ως προς το σύνολο μη ενεργού
πληθυσμού στο 30%).
Ο δεύτερος δείκτης αναφέρεται στο ποσοστό ανεργίας, δηλαδή τη συμμετοχή των ανέργων στο
συνολικό εργατικό δυναμικό. Χαμηλότερες τιμές του δείκτη θεωρούνται ως ένδειξη πιο
αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς εργασίας και ψηλότερου επιπέδου ανταγωνιστικότητας
ενός τοπικού παραγωγικού συστήματος.
Ο τρίτος δείκτης αναφέρεται στη συμμετοχή των μακροχρόνια ανέργων στο σύνολο των
ανέργων και θεωρείται ότι εκφράζει την περισσότερο ευάλωτη κατηγορία ανέργων.
Χαμηλότερες τιμές του δείκτη θεωρούνται ως ένδειξη καλύτερης αντιστοιχίας προσφοράς και
ζήτησης εργασίας αλλά και μεγαλύτερης αντοχής και ενσωμάτωσης των ευάλωτων κατηγοριών
ανέργων.
Ο τέταρτος δείκτης αναφέρεται στην κατανομή των απασχολούμενων στους παραγωγικούς
τομείς (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής). Η σύνθεση της απασχόλησης αποτελεί βασικό
διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της οικονομίας μιας περιοχής και επηρεάζεται, ανάμεσα στα άλλα,
και από τη βελτίωση της διακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού ή της προσπελασιμότητας των
αγορών εργασίας.
Σημειώνεται ότι οι επεξηγήσεις και ερμηνείες που προτείνονται συνδέονται με υποθέσεις ως
προς τον επιθυμητό προσανατολισμό της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης μιας περιοχής
(τομεακή κατανομή των απασχολούμενων, διεύρυνση του ποσοστού συμμετοχής του ενεργού
πληθυσμού, προστασία των ανέργων και ειδικότερα των μακροχρόνια ανέργων).
2.2. Η ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
2.2.1. Εννοιολογική προσέγγιση
Ο όρος διατροπικότητα (intermodality) δίνεται με μικρές αποκλίσεις από διαφορετικές πηγές. Για
παράδειγμα, το αγγλικό λεξικό του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης στην έκδοση του 1993
αναφέρει ότι η διατροπικότητα περιγράφει τη συνθήκη, όπου: Ένα όχημα/εμπορευματοκιβώτιο
κλπ το οποίο χρησιμοποιείται, είναι κατάλληλο ή μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να μεταφερθεί
με περισσότερα του ενός μέσα μεταφοράς.
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Το Υπουργείο Μεταφορών των Η.Π.Α.3, από την άλλη, δίνει τον ορισμό: Διατροπικότητα είναι η
μοναδοποίηση και μεταφορά φορτίου και η κίνηση ανθρώπων με περισσότερες της μίας μορφών
μετακίνησης κατά την διάρκεια ενός και μόνο ταξιδιού, ενώ περιγράφει τα βασικά στοιχεία που
συνθέτουν τη διατροπική μετακίνηση:
 Μοναδοποίηση (π.χ. εμπορευματοκιβώτιο) ή άλλες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη
μεταφορά ενός συνόλου αγαθών ως ενιαίο φορτίο με περισσότερα του ενός μέσα
μεταφοράς
 Συνέργεια υποδομών και υπηρεσιών (π.χ. εμπορευματικοί σταθμοί) που επιτρέπει το
συνδυασμό των διαφορετικών μέσων
 Ολιστική θεώρηση της μετακίνησης "από πόρτα σε πόρτα" (π.χ. ολοκληρωμένη
διαχείριση / logistics) κατά την οποία τα διαφορετικά μέσα συνδυάζονται με σκοπό να
παρέχουν την καλύτερη επιλογή μεταφοράς για κάθε ξεχωριστή μετακίνηση με κριτήρια
απόδοσης και (γενικευμένου) κόστους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τη διατροπικότητα ως το χαρακτηριστικό του συστήματος
μεταφορών που επιτρέπει τη χρήση τουλάχιστο δύο διαφορετικών μέσων με ολοκληρωμένο
τρόπο ώστε να συντελεστεί μία αλληλουχία μετακινήσεων "από πόρτα σε πόρτα".
Ως παράδειγμα, στο σχήμα 6 παρουσιάζεται η τυπική μορφή της διατροπικής αλυσίδας
εφοδιασμού των εμπορευματικών μεταφορών. Ο διατροπικός συνδυασμός των μέσων στις
εμπορευματικές μεταφορές καλείται να απαντήσει στην εντατικοποίηση των απαιτήσεων της
αγοράς για μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που είναι
εγκαίρως διαθέσιμα σε όλο και μεγαλύτερο όγκο καταναλωτών, αλλά και στην ανάπτυξη των
τεχνολογικών δυνατοτήτων που οδηγούν σταδιακά σε μία σύνθετη, παγκοσμιοποιημένη
εφοδιαστική αλυσίδα. Χαρακτηριστική είναι η αντιπαράθεση της δομής της αλυσίδας εφοδιασμού
της δεκαετίας του '80 σε σχέση με τη σημερινή (σχήμα 7).
Σύμφωνα με αυτό, η βασική διαφοροποίηση ανάμεσα στο στάδιο παραγωγής των
προηγούμενων δεκαετιών με τη σημερινή εποχή είναι η εξειδίκευση των παραγωγικών μονάδων
σε κάποιο προϊόν. Επίσης, η βασική διαφορά στον τρόπο διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας
είναι η αντικατάσταση των αποθηκών μεγάλων αποθεμάτων από διαμετακομιστικούς κόμβους
που εξασφαλίζουν τη συνεχή ροή των αγαθών.
Από την άλλη πλευρά, η συμβατική αλυσίδα εφοδιασμού αποτελείται από διακριτά στάδια
(πρώτες ύλες, επεξεργασία και διανομή). Αντίθετα η σύγχρονη αλυσίδα εφοδιασμού εξασφαλίζει
τη συνεχή ροή αγαθών χωρίς την αποθήκευση μεγάλων αποθεμάτων για σημαντικό χρονικό
διάστημα. Ακόμη, οι δυνατότητες της νέας τεχνολογίας επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφορίας
ανάμεσα στα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του
συστήματος.
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Σχήμα 6
Διατροπική αλυσίδα εφοδιασμού εμπορευμάτων

Σχήμα 7
Στάδια στη συμβατική και σύγχρονη αλυσίδα εφοδιασμού

Πρώτες
ύλες

Επεξεργασία

Αποθήκη

Διανομή

Διανομή σε
εθνικό
επίπεδο

Αποθήκευση
σε περιφ/κό
επίπεδο

Διανομή σε
τοπικό
επίπεδο

Τοπική
αγορά

Τελικοί παραλήπτες

Πρώτες ύλες & ανταλλακτικά

Συμβατική αλυσίδα εφοδιασμού

Πρώτες
ύλες

Επεξεργασία

Κέντρο
διανομής

Τοπική
αγορά

Τελικοί παραλήπτες

Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Σύγχρονη αλυσίδα εφοδιασμού
Ροή αγαθών
Ροή πληροφορίας

Πηγή: Hesse M., Rodrigue, J. P. (2004)

Αντίστοιχα, η διατροπικότητα στις επιβατικές μεταφορές έχει ως σκοπό να καλύψει τις διαρκώς
αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας για την εκπλήρωση των
κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων (εργασία, εκπαίδευση, αναψυχή και υπηρεσίες) στο
πλαίσιο της αγοράς, του τρόπου ζωής και του πολιτισμού.
Στην περίπτωση των επιβατικών μεταφορών ο συνδυασμός των μέσων μεταφοράς επιδιώκει την
αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων και των στοιχείων
κόστους και την απλοποίηση της διαδικασίας της μετακίνησης μέσω της συνέργειας των
υποδομών και των μηχανισμών λειτουργίας αλλά και της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
και πληροφόρησης προς τον μετακινούμενο.
Όπως και στις εμπορευματικές μεταφορές, βασικοί παράγοντες για την επιτυχημένη εφαρμογή
της διατροπικής αλυσίδας των επιβατικών μετακινήσεων είναι η ενσωμάτωση των νέων
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τεχνολογιών, η διαθεσιμότητα δικτύων υψηλών προδιαγραφών και η επιτυχημένη ολοκλήρωσή
τους μέσω των κόμβων μετεπιβίβασης.
Η διατροπικότητα ως στόχος για τη στρατηγική ανάπτυξη του συστήματος των μεταφορών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση παγιώθηκε με την υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας, καθώς
επιτρέπει το συνδυασμό των υφιστάμενων πολυτροπικών μεταφορικών υποδομών και
υπηρεσιών, μέσω της κατάλληλης αναβάθμισής τους, και των νέων, στρατηγικά επιλεγμένων,
υποδομών για την ανάπτυξη ενός συστήματος μεταφορών προσώπων και αγαθών που ενισχύει
τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκού χώρου περιορίζοντας το κόστος και τις
εξωτερικές επιπτώσεις. Παράλληλα, η διατροπικότητα συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη των
μεταφορών αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του κάθε μέσου σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της
μετακίνησης και τα εξωγενή χαρακτηριστικά (όπως το περιβάλλον) και επιτρέποντας την
ορθολογική χρήση της διαθέσιμης υποδομής.
Τα βασικά πεδία για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την προώθηση της διατροπικότητας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου (ΤΕΝ-Τ), η
απελευθέρωση και ο συντονισμός της Ενιαίας αγοράς των μεταφορών, η ορθή και δίκαιη
τιμολόγηση των υποδομών και υπηρεσιών και η αξιοποίηση των καινοτόμων τεχνολογιών και
των μέσων που παρέχει η κοινωνία της πληροφορίας στον τομέα των μεταφορών.
Στην ανασκόπηση των συναφών παρατηρητηρίων και συστημάτων δεικτών αλλά και της
σχετικής βιβλιογραφίας στην ΕΕ, η αποτίμηση της διατροπικότητας ως χαρακτηριστικό του
συστήματος μεταφορών διαφέρει ανάλογα με τον σκοπό της μελέτης αλλά και τη διαθεσιμότητα
των πρωτογενών δεδομένων.
Γενικότερα, μπορούν να διακριθούν τρία επίπεδα προσέγγισης: α) Λειτουργική απόδοση, που
αναφέρεται στην αξιολόγηση των υποδομών και των υπηρεσιών διατροπικότητας ή/και της
λειτουργίας τους (συνδέσεις, υποδομές, έργο κλπ.) β) Τεχνικο-οικονομική απόδοση, που εκτιμά
την επίδραση της διατροπικής λειτουργίας στα τεχνικο-οικονομικά στοιχεία της μετακίνησης
(πόροι, επενδύσεις, κέρδη, κύκλος εργασιών κλπ.) και γ) Ενσωμάτωση στην αγορά, που αφορά
στο πλαίσιο ένταξης στη διεθνή αγορά (συνθήκες ανταγωνισμού, κανονιστικό πλαίσιο κλπ.).
2.2.2. Μεθοδολογική προσέγγιση
Από τα ανωτέρω τρία επίπεδα προσέγγισης της διατροπικότητας, επιλέγεται η υιοθέτηση της
πρώτης που αφορά στην εκτίμηση της λειτουργικής απόδοσης όπως αυτή απορρέει από την
αξιολόγηση των μεταφορικών υποδομών και υπηρεσιών καθώς και της λειτουργίας τους. Αυτή η
επιλογή σχετίζεται με την ειδικότερη στόχευση της μελέτης η οποία επιχειρεί τη σύνθεση των
τριών συνιστωσών ανάλυσης των επιδράσεων υπό το πρίσμα ενός κύκλου ανατροφοδότησης
απαιτήσεων και αναγκών που ξεκινά από την ύπαρξη/δημιουργία της μεταφορικής υποδομής.
Αυτή αναδιαμορφώνει ροές ανθρώπων, υλικών και πόρων, γεγονός που αναδιατάσσει τα
παραγωγικά χαρακτηριστικά του χώρου και άρα τα στοιχεία πόλωσής του. Τέτοια φαινόμενα,
καθώς συνδέονται και με στοιχεία πολυκεντρικότητας του δικτύου οικισμών, διαμορφώνουν
νέες απαιτήσεις εξυπηρετήσεων οι οποίες οδηγούν και σε νέες προσαρμογές του συστήματος
μεταφορών.
Σε αυτή την κυκλική αλληλουχία, η αξιολόγηση της διατροπικότητας του συστήματος
μεταφορών και, πιο συγκεκριμένα, της συμπληρωματικότητας του οδικού δικτύου με τα
υπόλοιπα δίκτυα μεταφορών αναφέρεται στην αποτίμηση των κατάλληλων μεγεθών που
περιγράφουν τις εξής παραμέτρους:
 Διαθεσιμότητα των οδικών και λοιπών υποδομών που διαμορφώνουν ένα πολυτροπικό
δίκτυο με εν δυνάμει διατροπική λειτουργία στην περιοχή μελέτης
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Πρόσβαση (πραγματική και δυνητική) που παρέχει το οδικό δίκτυο μεταξύ των πόλεων
και των τερματικών σταθμών, με την έννοια της διερεύνησης της δυνατότητας
διοχέτευσης των εμπορευματικών και επιβατικών ροών από/προς τους πόλους
παραγωγής ή απορρόφησής τους (πόλεις) προς/από τους κόμβους διακίνησής τους
(τερματικοί σταθμοί)
 Ροές που φορτίζουν το πολυτροπικό δίκτυο αποδίδοντας ένα μέτρο της ζήτησης για
μετακινήσεις που διαμορφώνεται από τις συσχετίσεις διαθεσιμότητας υποδομών και
δυνατοτήτων πρόσβασης
 Αποδέσμευση των οδικών μεταφορών από την οικονομική ανάπτυξη, ως κύριο
ζητούμενο της διαμόρφωσης των συνθηκών διατροπικής λειτουργίας στο οδικό δίκτυο. Η
παράμετρος αυτή αποτελεί απώτερο στόχο της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του οδικού
συστήματος με την έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος και της διασφάλισης των
φυσικών πόρων από την εντατικοποίηση των περιβαλλοντικών πιέσεων και της
κατανάλωσης ενέργειας λόγω της ανάπτυξης των οδικών μεταφορών.
Με την παραπάνω προσέγγιση καλύπτεται χωρικά η διατροπική λειτουργία τόσο των
μετακινήσεων που ολοκληρώνονται εντός της διασυνοριακής ζώνης επίδρασης, δηλαδή με
προέλευση και προορισμό εντός της περιοχής μελέτης, όσο και των διατροπικών μετακινήσεων
μεγάλων αποστάσεων, όπου ένα τμήμα τους χρησιμοποιεί το οδικό δίκτυο της διασυνοριακής
ζώνης.


Η επιλογή των δεικτών στηρίζεται σε συγκεκριμένη εννοιολογική και μεθοδολογική βάση και
αξιοποιεί τη σχετική Ευρωπαϊκή εμπειρία, ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητά τους, να υπάρχει
συμβατότητα και συγκρισιμότητα με αντίστοιχους δείκτες των Ευρωπαϊκών οργανισμών και
προγραμμάτων και να εξασφαλίζεται κατά το δυνατό η διαχρονική διαθεσιμότητα δεδομένων
τουλάχιστο σε μεσο-μακροσκοπικό χωρικό επίπεδο αναφοράς. Παράλληλα, αξιοποιούνται οι
υφιστάμενοι δείκτες του Παρατηρητηρίου ώστε να διατηρηθεί η συνέχεια και η συμβατότητα με
τα δεδομένα που συλλέγει και να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι δυνατότητες και οι μηχανισμού
που διαθέτει. Συγκεκριμένοι δείκτες του Παρατηρητηρίου που μπορούν να αξιοποιηθούν και να
προσαρμοστούν αναφέρονται ως εξής:
 Χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων και τερματικών Σταθμών (TRA05). Ο δείκτης εκτιμά τον
χρονικό διαχωρισμό μεταξύ των βασικών πόλεων της ζώνης επιρροής της Εγνατίας οδού
ή των πόλεων αυτών και τερματικών σταθμών ή μεταξύ τερματικών σταθμών, με τη
χρήση οδικών μέσων μεταφοράς.
 Εμπορευματικές μεταφορές (TRA06). Ο δείκτης εκτιμά τα βασικά στοιχεία που
χαρακτηρίζουν τις εμπορευματικές μεταφορές που χρησιμοποιούν την Εγνατία οδό και
συγκεκριμένα τα ακόλουθα: Αριθμός οχημάτων, όγκος και βάρος εμπορευμάτων κατά
είδος, προέλευση – προορισμός.
 Πυκνότητα οδικού δικτύου (TRA10). Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού
δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της
Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων.
 Συνδυασμένες μεταφορές (TRA13). Ο δείκτης εκτιμά τον αριθμό και τον όγκο των
εμπορευματικών μετακινήσεων που χρησιμοποιούν την Εγνατία οδό και παράλληλα
κάνουν χρήση άλλων μέσων μεταφοράς (σιδηροδρομικά ή θαλάσσια) για τη μεταφορά
εμπορευμάτων.
Στην περίπτωση του δείκτη TRA05 βασικό πρόβλημα είναι ότι ο δείκτης δεν έχει εφαρμοστεί για
τον υπολογισμό της χρονο-απόστασης μεταξύ πόλεων και τερματικών σταθμών αλλά μόνο
μεταξύ πόλεων. Στην περίπτωση που ο τερματικός σταθμός είναι χωροθετημένος σε μία από τις
πόλεις που έχουν ληφθεί υπόψη στην εφαρμογή του δείκτη, τα δεδομένα υπολογισμού μπορούν
να χρησιμοποιηθούν. Επίσης, ο δείκτης εφαρμόστηκε κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας και
όχι στους κάθετους άξονες. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η επέκταση της εφαρμογής για την
κάλυψη του διασυνοριακού χώρου.
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Η εφαρμογή του δείκτη TRA06 έχει γίνει στο πλαίσιο σχετικής μελέτης. Βασικό πρόβλημα είναι
ότι δεν γίνεται καταμέτρηση των εμπορευματοκιβωτίων ή άλλου τύπου μοναδοποίησης του
φορτίου (type of cargo) και δεν παρέχεται αναλυτικό μητρώο προέλευσης-προορισμού στις
διεθνείς μετακινήσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι, λόγω των δυσκολιών στη συλλογή των
δεδομένων υπολογισμού του δείκτη, η ομάδα εργασίας της προαναφερθείσας μελέτης προτείνει
μεθοδολογία κυλιόμενης παρακολούθησης του δείκτη μέσω συλλογής δεδομένων από τις
διαθέσιμες πηγές και διεξαγωγής κατάλληλων περιοδικών μετρήσεων Προέλευσης-Προορισμού
σε συνδυασμό με αυτόματες μετρήσεις κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση, ο υφιστάμενος
υπολογισμός του δείκτη δεν επιτρέπει την αξιοποίησή του για την εκτίμηση των επιδράσεων του
οδικού δικτύου στη διατροπικότητα και η εφαρμογή του πρέπει να γίνει σύμφωνα με το
αντίστοιχο τεχνικό δελτίο.
Σε σχέση με τη διατροπικότητα, ο δείκτης TRA10 μπορεί να επεκταθεί στην αποτίμηση της
πυκνότητας ανά επιφάνεια για όλα τα χερσαία μέσα μεταφοράς. Με τον τρόπο αυτό θα
αποτιμηθεί η διαθεσιμότητα του πολυτροπικού δικτύου και η χωρική κατανομή της, δίνοντας μία
ένδειξη για την προοπτική της διατροπικής συνεργασίας των μέσων.
Ο δείκτης TRA13 υπολογίστηκε στην προαναφερθείσα μελέτη. Η δυσκολία ένταξης του δείκτη
στο προτεινόμενο σύστημα είναι ότι δεν εφαρμόζεται πλήρως σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο,
καθώς ο υπολογισμός αναφέρεται σε αριθμό οχημάτων και σε ποσοστό των οχημάτων σε σχέση
με τον συνολικό αριθμό οχημάτων χωρίς δεδομένα για τον όγκο ή την ποσότητα του
μεταφερόμενου φορτίου ή του έργου επί το σύνολο του εμπορευματικού φόρτου. Ο λόγος για
την ασυμβατότητα με το τεχνικό δελτίο εντοπίζεται στην έλλειψη δεδομένων και προτείνεται
μεθοδολογία κυλιόμενου υπολογισμού.
2.2.3. Δείκτες διατροπικότητας των μεταφορών
Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία εννοιολογικής και μεθοδολογικής προσέγγισης αλλά και τις
αναλυτικές εργασίες του Παρατηρητηρίου, το προτεινόμενο σύστημα δεικτών αξιολόγησης της
διατροπικότητας των μεταφορών δομείται από τους ακόλουθους δείκτες.
 Πυκνότητα Χερσαίου Δικτύου ανά Επιφάνεια (Παρατηρητήριο, TRA10)
Ο δείκτης αποτελεί διεύρυνση του δείκτη Πυκνότητα Οδικού Δικτύου (Παρατηρητήριο, TRA10)
με στόχο την ανάλυση της εξέλιξης του πολυτροπικού χερσαίου δικτύου που διατίθεται για το
συνδυασμό των μέσων στο πλαίσιο ενός διατροπικού χερσαίου δικτύου εντός της διασυνοριακής
ζώνης, η οποία εμπεριέχει τη σταδιακή ολοκλήρωση των σημαντικών έργων υποδομής (Εθνικός
σχεδιασμός, Πανευρωπαϊκοί διάδρομοι, Διευρωπαϊκό δίκτυο, SEETO).
 Αριθμός Τερματικών Σταθμών
Το πλήθος των κύριων τερματικών σταθμών όλων των μέσων σε επίπεδο NUTS2 αποτελεί
ένδειξη της διαθεσιμότητας των απαραίτητων υποδομών για τη διατροπική συνεργασία των
μέσων αυτών και θα εξεταστεί σε σχέση και με τη θέση τους τόσο στην ευρύτερη περιοχή της
διασυνοριακής ζώνης επιδράσεων όσο και στους βασικούς διαδρόμους του οδικού δικτύου.
 Επιβατικός Φόρτος σε Τερματικούς Σταθμούς
Σκοπός είναι η διερεύνηση της δυναμικής των κύριων σταθμών διατροπικής διακίνησης
επιβατών που βρίσκονται σε σύνδεση με το οδικό δίκτυο της διασυνοριακής ζώνης επιδράσεων.
 Εμπορευματικός Φόρτος σε Τερματικούς και Εμπορευματικούς Σταθμούς
Ο δείκτης αναφέρεται στην αποτίμηση της εξέλιξης της δυναμικής των σταθμών διατροπικής
διακίνησης αγαθών που βρίσκονται σε σύνδεση με το οδικό δίκτυο της διασυνοριακής ζώνης
επιδράσεων.
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 Πυκνότητα Αυτοκινητοδρόμων & Φόρτος Τερματικών
Η συνδυαστική θεώρηση της εξέλιξης της πυκνότητας του δικτύου αυτοκινητοδρόμων με τη
διακύμανση του εμπορευματικού και επιβατικού φόρτου στους κύριους τερματικούς σταθμούς
αποτελεί ένδειξη της επίδρασης της σταδιακής ολοκλήρωσης των υπό εξέταση οδικών
διαδρόμων της διασυνοριακής ζώνης επιδράσεων στη δυναμική των τερματικών σταθμών.
 Χρονο-απόσταση μεταξύ Πόλεων και Τερματικών Σταθμών (Παρατηρητήριο, TRA05)
Η μετατροπή του δείκτη Χρονο-απόσταση μεταξύ Πόλεων και Τερματικών Σταθμών
(Παρατηρητήριο, TRA05) επιτρέπει την εξέταση της συνδεσιμότητας μέσω του οδικού δικτύου
μεταξύ των πόλεων, ως πόλοι παραγωγής και έλξης μετακινήσεων, και των τερματικών
σταθμών που διοχετεύουν τις μετακινήσεις στο πολυτροπικό δίκτυο λαμβάνοντας υπόψη
βασικές παραμέτρους για τις συνθήκες κινητικότητας στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων, όπως
οι καθυστερήσεις στις διασυνοριακές διελεύσεις και ο βαθμός ολοκλήρωσης των οδικών
υποδομών.
 Δυνητική Προσπελασιμότητα μεταξύ Πόλεων και Τερματικών Σταθμών
Ο δείκτης εκτιμά τη δυνατότητα πρόσβασης από την κάθε βασική πόλη στο σύνολο των κύριων
τερματικών σταθμών της διασυνοριακής ζώνης επιδράσεων ως συνάρτηση της σημαντικότητας
των σταθμών και της διαθεσιμότητας και ποιότητας των οδικών συνδέσεων προς αυτούς.
Αποδέσμευση των Εμπορευματικών Μεταφορών από την Οικονομική Ανάπτυξη
(Decoupling)
Ο δείκτης εκφράζει τη σχέση μεταξύ της εξέλιξης του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης και του
έργου των εμπορευματικών μεταφορών με απώτερο σκοπό την περιγραφή του ρόλου των
οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην άσκηση περιβαλλοντικών πιέσεων, όπως η εκπομπή
των αερίων του θερμοκηπίου και αερίων ρύπων που βλάπτουν τη δημόσια υγεία καθώς και η
κατανάλωση ενέργειας.


Τέλος, προτείνεται ο υπολογισμός του Δείκτη: Συνδυασμένες Μεταφορές (Παρατηρητήριο,
TRA13) σε ειδική μελέτη. Ο δείκτης βασίζεται στον υπάρχοντα δείκτη Συνδυασμένες Μεταφορές
(Παρατηρητήριο, TRA13) υπογραμμίζοντας την απαίτηση εφαρμογής του στην ευρύτερη
κλίμακα της διασυνοριακής ζώνης επιδράσεων με τον κατάλληλο εμπλουτισμό, ώστε να γίνει
ποσοτικοποίηση της διατροπικής συνέργειας των μέσων εντός της περιοχής μελέτης.
Αντίστοιχα, προτείνεται ο υπολογισμός του Δείκτη: Κίνηση στους Μεθοριακούς Σταθμούς
(Παρατηρητήριο, TRA12) σε ειδική μελέτη. Ο δείκτης εκτιμά τις διασυνοριακές μετακινήσεις από
και προς τις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας οδού και τις επιδράσεις της Εγνατίας οδού σε
αυτές με σκοπό την εκτίμηση του αριθμού οχημάτων κατά κατηγορία, την προέλευση και
προορισμό των μετακινήσεων, το σκοπό, το μήκος και τη συχνότητα μετακίνησης και την
περιγραφή διαμπερών (transit) μετακινήσεων. Υπογραμμίζεται και σε αυτή την περίπτωση η
απαίτηση εφαρμογής του στην ευρύτερη κλίμακα της διασυνοριακής ζώνης επιδράσεων.
2.3. Η ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
2.3.1. Εννοιολογική προσέγγιση
Δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για την έννοια της εδαφικής συνεργασίας. Στο
πλαίσιο του προγράμματος TERCO του ESPON 2013, και με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία,
μπορεί να θεωρηθεί ότι: εδαφική συνεργασία είναι η συναναστροφή διοικητικών φορέων και/ή
πολιτικών δρώντων που εκπροσωπούν εδαφικές περιοχές σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες.
Περιλαμβάνει ανταλλαγή γνώσης και συνεργατική δράση ώστε να βελτιωθεί η χωρική ανάπτυξη
(μέσω προγραμμάτων, έργων, συμφωνιών και θεσμών).

38

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΠΕ5α: Μεθοδολογία εκτίμησης των επιδράσεων της Εγνατίας οδού στη διατροπικότητα των μεταφορών, στην
πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και τη διασυνοριακή εδαφική συνεργασία - ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επιπρόσθετα, στο έργο Cross-Border Cooperation του ESPON 2006, η διασυνοριακή συνεργασία
τέθηκε ως μια περισσότερο ή λιγότερο θεσμικοποιημένη συνεργασία μεταξύ παρακείμενων υποεθνικών αρχών κατά μήκος εθνικών συνόρων. Και για το λόγο αυτό, η διασυνοριακή
συνεργασία αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην
Ευρώπη.
Οι πρωτοβουλίες εδαφικής συνεργασίας ποικίλουν από πλευράς μεγέθους, διάρκειας, πεδίων
δράσης και θεσμοθέτησης (institutionalization). Εκτείνονται από σποραδικές ανταλλαγές
πληροφορίας και διαβούλευση ή επιλεκτική συνεργασία, μέχρι εκτεταμένα και μεγάλου εύρους
προγράμματα και δημιουργία κοινών θεσμών. Σε συνέχεια του παραπάνω ορισμού του
προγράμματος TERCO, μπορούν να διακριθούν πέντε επίπεδα συνεργασίας: α) διασυνοριακή
συνεργασία, β) περιφερειακή συνεργασία, γ) αδελφοποιήσεις πόλεων, δ) μακρο-περιφέρειες και
ε) διηπειρωτική συνεργασία.
Ο Houtum (2000) προσδιόρισε τρεις προσεγγίσεις για τη μελέτη των συνόρων στην Ευρώπη
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξέταση της εδαφικής συνεργασίας σε μια γενική
μορφή: την προσέγγιση των ροών, την προσέγγιση των ανθρώπων και την προσέγγιση της
διασυνοριακής συνεργασίας.
Ως τμήμα της πρώτης από τις παραπάνω προσεγγίσεις, η παραδοσιακή θεωρία χωροθέτησης
πρεσβεύει ότι ενώ οι συνοριακές περιφέρειες αναπτύσσονται αδύναμα σε κλειστές οικονομίες,
μπορεί να επηρεαστούν θετικά από τον περιορισμό των συνοριακών εμποδίων. Η νέα οικονομική
γεωγραφία, ως ένα ακόμη παράδειγμα, ασχολείται με την κατανομή των οικονομικών
δραστηριοτήτων στο χώρο και εξηγεί τις περιφερειακές ανισότητες μέσω ενδογενών αποφάσεων
χωροθέτησης. Ανάλογα, οι οικονομίες κλίμακας, το κόστος εμπορίου (trade cost) και η
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού δημιουργούν δυναμικές συγκέντρωσης, οδηγώντας τις
επιχειρήσεις και τους εργαζομένους να μετακινηθούν σε μεγαλύτερες αγορές. Επιπλέον, οι
συσχετισμοί φυσικής γεωγραφίας και μεταφορών θεωρούνται ως σημαντικοί παράγοντες. Έτσι,
η πρόσβαση στις αγορές σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την έννοια της προσβασιμότητας,
δηλ. των υποδομών μεταφορών, των δικτύων τηλεπικοινωνίας, θεσμικών παραγόντων και μιας
σειράς πολιτικών και πολιτισμικών παραμέτρων.
Όσον αφορά στη δεύτερη προσέγγιση, την προσέγγιση των ανθρώπων, η συσχέτιση μεταξύ
συνόρων και συλλογικών ταυτοτήτων καθώς και η διαλεκτική σχέση μεταξύ χώρου και
κοινωνικής πραγματικότητας έχουν αποτελέσει σημαντικό αντικείμενο μελέτης. Η γεωπολιτική
ανάλυση των συνόρων όλο και περισσότερο σχετίζεται με τον πολιτισμό, την εθνικότητα και
άλλα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των συνοριακών περιοχών. Τα σύνορα δεν
αποτελούν απλά γραμμές πάνω στο έδαφος ή πάνω σε ένα χάρτη, αλλά θεσμούς που κατέχουν
τους δικούς τους εσωτερικούς κανόνες και λειτουργίες και τους δικούς τους μηχανισμούς. Ως
λειτουργικά όρια, επιβάλλουν κανόνες εισόδου και εξόδου και λειτουργούν ως φίλτρα στον
καθορισμό της έκτασης της διαπερατότητας αγαθών, υπηρεσιών και ιδεών.
Ενώ οι δύο πρώτες προσεγγίσεις έχουν κάτι να πουν αναφορικά με το πώς τα σύνορα
διαμεσολαβούν στις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, περιφερειών και οργανισμών, η τρίτη
προσέγγιση επικεντρώνεται ρητά στην εδαφική συνεργασία: η προσέγγιση αυτή αναλύει τις
διαδικασίες της δικτύωσης και της ολοκλήρωσης με ειδικότερη έμφαση στην Ευρώπη. Υπάρχει
μια ευρεία συναίνεση ότι η εδαφική συνεργασία είναι δυνητικά ιδιαίτερα ωφέλιμη στην
προώθηση του εμπορίου, στην ανταλλαγή γνώσης και στις συνέργιες. Η διασυνοριακή
συνεργασία θεωρείται ως ένα μέσο κοινής επίλυσης προβλημάτων, ως κοινωνικό κεφάλαιο και
ακόμα ως μια ιδέα δημοκρατίας που ξεπερνά τα όρια ενός κράτους.
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2.3.2. Μεθοδολογική προσέγγιση
Η διασυνοριακή εδαφική συνεργασία αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, που έχει τις ρίζες της σε
μια σειρά παραγόντων και περιστάσεων. Επιδίωξη όσων εμπλέκονται σε αυτή τη συνεργασία
αποτελεί η αντιστάθμιση των δομικών μειονεκτημάτων που προκύπτουν από την τοποθεσία και
περιορίζονται από όρια που θέτει το νομικό, οικονομικό, κοινωνικό σύστημα, ακόμα και το
γλωσσικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό κλπ. σύστημα, ως αποτέλεσμα της εγγύτητας στα διεθνή
όρια. Έτσι, τοπικοί παίκτες στις διάφορες πλευρές των Ευρωπαϊκών συνόρων, που εξαρτώνται
από διαφορετικά συστήματα αλλά μοιράζονται κοινά προβλήματα και ενδιαφέροντα, ενώνουν τις
δυνάμεις τους ώστε να βρουν πρακτικές, γρήγορες λύσεις στις ανάγκες τους, χωρίς να
χρειάζεται να περάσουν από τα παραδοσιακά κανάλια των ενδο-κρατικών σχέσεων.
Η ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας στην Ευρώπη δικαιολογείται από δύο παράγοντες
που συνδέονται με τη σχετική σημασία των συνόρων στην ήπειρο: πρώτον η γεωγραφία στην
Ευρώπη έχει μεταλλαχθεί πολλές φορές ιστορικά και δεύτερον η σημασία και η διαπερατότητα
των Ευρωπαϊκών συνόρων συνεχώς εξελίσσονται. Βασική επικέντρωση της διαδικασίας
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει αποτελέσει η μείωση της σημασίας των εθνικών συνόρων για
τους Ευρωπαϊκούς οικονομικούς παίκτες, με σκοπό να δημιουργηθεί μια μεγάλη αγορά στην
οποία τα εθνικά σύνορα δεν στέκονται εμπόδιο στην ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων,
αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου4.
Η πρωτοτυπία της ανάλυσης που έχει προηγηθεί στα Πακέτα 1 και 2 της παρούσας μελέτης
έγκειται στην προσπάθεια συνδυαστικής θεώρησης όλων των τρεχόντων προγραμμάτων
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, και όχι του καθενός ξεχωριστά (όπως για παράδειγμα του
INTERREG, που από όσα προηγήθηκαν φαίνεται να αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας και
μελέτης). Η προσέγγιση αυτή βεβαίως εγείρει σημαντικά μεθοδολογικά ζητήματα, που
αντανακλώνται στους κατάλληλους δείκτες που θα πρέπει να επιλεγούν για τη μέτρηση της
εδαφικής συνεργασίας στις περιοχές της ζώνης επίδρασης της Εγνατίας οδού στη ΝΑ Ευρώπη.
Η εδαφική συνεργασία, με τη στενή έννοια του όρου, αναφέρεται συνήθως σε συνεργασίες
εδαφικών περιοχών κατά μήκος εθνικών συνόρων και περιλαμβάνει ανταλλαγές πληροφορίας,
διαβούλευση κλπ. με σκοπό την κοινή επίλυση προβλημάτων. Στην Ευρώπη αυτή η επιδίωξη /
διάσταση ενισχύεται από την πολιτική συνοχής της ΕΕ και μεταφράζεται μέσα από έργα στο
πλαίσιο συγκεκριμένων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει
ότι ο όρος θα μπορούσε να συμπεριλάβει και ευρύτερες ερμηνείες και περιεχόμενο. Ορμώμενοι
από την εργασία του Houtum και του έργου TERCO, κρίνεται σημαντική:
η ενσωμάτωση στην προσέγγιση της παρούσας μελέτης όχι μόνο της «προσέγγισης της
διασυνοριακής συνεργασίας» με τη στενή έννοια, αλλά και της «προσέγγισης των ροών»
Εκτιμάται μάλιστα ότι η προσέγγιση αυτή μπορεί να προσδώσει ένα μεγαλύτερο εύρος
παρατήρησης του σχετικού φαινομένου, δεδομένου ότι οι όποιες ροές επιλεγούν να μελετηθούν
ενδεχομένως να έχουν περισσότερο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα στο επίπεδο της συνεργασίας
αυτής καθ’ αυτής αλλά και των επιπτώσεων/αντικτύπου τους στη γενικότερη ανάπτυξη των
περιφερειών (σε σύγκριση για παράδειγμα με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με ημερομηνία λήξης
του οποίου η συνέχιση σε επίπεδο συνεργασίας είναι συχνά αμφίβολη). Με βάση τα ανωτέρω
προτείνονται οι ακόλουθοι δείκτες παρακολούθησης της συνιστώσας της διασυνοριακής
συνεργασίας.

4

http://cor.europa.eu/en/Archived/Documents/a0ba4bb0-c621-4b36-83c8-2a6aa5db5b4f.pdf
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2.3.3. Δείκτες διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας
 Ένταση διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας
Ο δείκτης προσδιορίζει τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των περιοχών της Ζώνης
Επιδράσεων V στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας (διμερή και
πολυμερή) και ειδικότερα α) τις επιλέξιμες περιφέρειες ανά Πρόγραμμα, β) την κατανομή των
έργων του κάθε Προγράμματος ανά άξονα προτεραιότητας ή στόχο, γ) την κατανομή του
συνολικού προϋπολογισμού των έργων του κάθε Προγράμματος ανά άξονα προτεραιότητας ή
στόχο, δ) την κατανομή των έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών περιοχών
μελέτης για κάθε Πρόγραμμα, ε) την ένταση σχέσης των χωρών της Ζώνης Επιδράσεων V με
την Ελλάδα στο σύνολο των Προγραμμάτων συνεργασίας. Η εδαφική συνεργασία μπορεί να
ιδωθεί ως ένα εργαλείο που ενισχύει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Ειδική μέριμνα
λαμβάνεται ώστε να εντοπιστεί η βαρύτητα (αριθμός έργων και προϋπολογισμός) του τομέα των
μεταφορών στο εκάστοτε πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας.
 Επενδυτικές ροές
Ο δείκτης προσδιορίζει τη μακροπρόθεσμη επένδυση σε επιχείρηση της εγχώριας αγοράς από
επενδυτή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του οποίου η έδρα βρίσκεται στην αγορά ξένης χώρας,
εκφραζόμενος με τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) ανά χώρα. Ο δείκτης εκφράζει τις
επενδυτικές ροές που αναπτύσσονται στις χώρες της Ζώνης Επιδράσεων V. Η μελέτη των
σημαντικών επενδυτικών εταίρων προσδιορίζει τις σχέσεις σημαντικότητας των χωρών της
Ζώνης Επιδράσεων V ως δεξαμενές επενδυτικών κεφαλαίων. Η σχέση της κάθε χώρας με το
σύνολο των υπολοίπων της Ζώνης προβάλει και το βαθμό εξάρτησης από τα επενδυτικά
κεφάλαια που εισρέουν στη χώρα με προέλευση το σύνολο της Ζώνης (ποσοστό αποθέματος
ΑΞΕ στο σύνολο).
 Εμπορικές ροές
Ο δείκτης παρακολουθεί το εμπορικό ισοζύγιο όγκου συναλλαγών (εξαγωγές - εισαγωγές
αγαθών σε αξία). Συγκεκριμένα, προσδιορίζει τις χρηματικές ροές που αφορούν σε συναλλαγές
σε αγαθά (πληρωμές/εισαγωγές και εισπράξεις/εξαγωγές), των οποίων η κυριότητα αλλάζει
μεταξύ ενός κατοίκου και μη κατοίκου στις χώρες της Ζώνης Επιδράσεων V. Το μέγεθος του
ποσοστού εμπορικών συναλλαγών εντός ζώνης ως προς το σύνολο, αποτυπώνει ένα είδος
"εξάρτησης" της κάθε χώρας από τις υπόλοιπες της ζώνης. Σε αυτή τη βάση περισσότερο
"εξαρτώμενες" χώρες αποτελούν αυτές με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής της ζώνης στο
σύνολο των εμπορικών τους συναλλαγών. Ο δείκτης σχετίζεται με το δείκτη SET15 του
Παρατηρητηρίου.
 Τουριστικές ροές
Ο δείκτης παρακολουθεί την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ανά χώρα όπως αυτή εκφράζεται
από τις αφίξεις μη κατοίκων. Το ποσοστό των αφίξεων από τις χώρες της Ζώνης στο σύνολο
των αφίξεων της κάθε χώρας ξεχωριστά αποτελεί ένδειξη του βαθμού εξάρτησης του
τουριστικού κλάδου των χωρών της Ζώνης από την αγορά του συνόλου αυτής.
 Μεταναστευτικές ροές
Ο δείκτης παρακολουθεί τη μεταναστευτική κίνηση (εγκατάσταση) ανά χώρα, ήτοι τους
αλλοδαπούς υπηκόους ανά χώρα προέλευσης. Ο δείκτης μετρά τους εγκατεστημένους
αλλοδαπούς κατοίκους - ένα στοιχείο που προσδιορίζεται κυρίως από τις 10ετείς απογραφές
πληθυσμού. Στοιχείο επέκτασης του δείκτη αποτελεί η παρακολούθηση των αλλοδαπών για
βραχυχρόνια παραμονή για σκοπούς εργασίας, εκπαίδευσης, οικογενειακούς λόγους κλπ. (πλην
τουρισμού). Τέτοια δεδομένα θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα για την αξιολόγηση της δυναμικής της
Ζώνης ως χώρος διακίνησης μαζών πληθυσμού και άρα καλλιέργειας σχέσεων συνεργασίας.
Ωστόσο εκτιμάται σημαντική δυσκολία στην ανάκτηση τέτοιων δεδομένων (άδειες παραμονής)
για όλες τις χώρες της Ζώνης.
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3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ
3.1. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Εφαρμόζονται
επιμέρους
μέθοδοι
ποσοτικοποίησης
ανά
συνιστώσα
στόχευσης
(πολυκεντρικότητα, διατροπικότητα των μεταφορών και διασυνοριακή συνεργασία) ενώ
παράλληλα παρατίθεται το προτεινόμενο σύστημα δεικτών το οποίο αξιοποιείται στην
ολοκλήρωση των επιμέρους μεθόδων ποσοτικοποίησης. Αυτή ακριβώς η αξιοποίηση των
επιμέρους δεικτών διαμορφώνει ένα συνθετικό δείκτη για κάθε συνιστώσα αξιολόγησης.
Ταυτόχρονα, το ίδιο το σύστημα δεικτών αποτελεί πλέον την πλατφόρμα - πυρήνα για τον
υπολογισμό των διασυνοριακών επιδράσεων ενώ η κάθε μια από τις συνιστώσες
(πολυκεντρικότητα, διατροπικότητα των μεταφορών και διασυνοριακή συνεργασία) συνιστά
πλέον μια διακριτή Κατηγορία δεικτών. Συμπληρωματικά, σε κάθε Κατηγορία δεικτών,
υιοθετείται ο υπολογισμός ενός επιπρόσθετου πλαισίου δεικτών με σκοπό την κατανόηση
στοιχείων που βοηθούν στην ποιοτική αποσαφήνιση των εξεταζόμενων φαινομένων.
Η επιλογή των δεικτών αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία - ερευνητική και εφαρμογής - καθώς και τις
αναλυτικές προσεγγίσεις του Παρατηρητηρίου:
 Ως προς τη συνιστώσα της πολυκεντρικότητας, οι δείκτες που επιλέγονται προβάλλουν
την εννοιολογική και μεθοδολογική κατεύθυνση για την εκτίμησή της βάσει της
αξιολόγησης του οικιστικού δικτύου α) ως προς την κατάταξή του, β) ως προς τη
διασπορά του και γ) ως προς τις σχέσεις που αναπτύσσονται. Επιπρόσθετα παρατίθεται
ένα συμπληρωματικό πλαίσιο δεικτών που βοηθά στην κατανόηση πιθανών φαινομένων
χωρικής πόλωσης και ροών ως συνθήκες που διαμορφώνουν ποιοτικές αξιολογήσεις για
την πολυκεντρικότητα στην περιοχή της ΝΑΕ.
 Ως προς τη συνιστώσα της διατροπικότητας των μεταφορών, οι δείκτες που επιλέγονται
προβάλλουν την αξιολόγηση της λειτουργικής απόδοσης, που αναφέρεται στην
αξιολόγηση των υποδομών και των υπηρεσιών διατροπικότητας ή/και της λειτουργίας
τους (συνδέσεις, υποδομές, έργο κλπ.).
 Ως προς τη συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας, οι δείκτες που επιλέγονται
προβάλλουν τη δυναμική τόσο των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εδαφικής
συνεργασίας όσο και των ροών ανθρώπων, υλικών και πόρων που αναπτύσσονται στο
χώρο της Ζώνης Επιδράσεων V ως προϋπόθεση κατανόησης σχέσεων και εξαρτήσεων.
Συνοπτικά, η κάθε μια Κατηγορία δεικτών (συνιστώσα διασυνοριακών επιδράσεων) αναλύεται
ως εξής:
3.1.1. Κατηγορία δεικτών πολυκεντρικότητας (POL)
Η Κατηγορία δεικτών πολυκεντρικότητας απαρτίζεται από ένα σύνθετο δείκτη, από 7 βασικούς
δείκτες και από 8 συμπληρωματικούς δείκτες. Οι βασικοί δείκτες συνιστούν τις κρίσιμες εισροές
για την ποσοτικοποίηση του σύνθετου δείκτη ενώ οι συμπληρωματικοί δείκτες αξιοποιούνται για
την ποιοτική - ερμηνευτική προσέγγιση της πολυκεντρικότητας αλλά και για την κατανόηση
φαινομένων χωρικής - αναπτυξιακής πόλωσης και ροών. Ο σύνθετος δείκτης χρησιμοποιεί ως
εισροές τα αποτελέσματα των βασικών δεικτών για να αποδώσει μια συνολική τιμή που συνιστά
το βαθμό πολυκεντρικότητας του εξεταζόμενου χώρου και υπολογίζεται στο επόμενο κεφάλαιο.
Σύνθετος δείκτης
POL00. Βαθμός πολυκεντρικότητας
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Βασικοί δείκτες
POL01. Πληθυσμός αστικών κέντρων
POL02. Μέγεθος αγοράς
POL03. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο
POL04. Πληθυσμός
POL05. Ωφελούμενος πληθυσμός
POL06. Δυνητική έλξη πόλεων
POL07. Χρονοαπόσταση πόλεων
Συμπληρωματικοί δείκτες
POL08. Εγκατάσταση επιχειρήσεων
POL09. Μετακινήσεις (προέλευση-προορισμός)
POL10. Αστική διάχυση
POL11. Συμμετοχή μη ενεργού πληθυσμού
POL12. Επίπεδο ανεργίας
POL13. Μακροχρόνια ανεργία
POL14. Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Παραγωγής
POL15. Απασχολούμενοι ανά Τομέα Παραγωγής
3.1.2. Κατηγορία δεικτών διατροπικότητας των μεταφορών (ΙΝΤ)
Η Κατηγορία δεικτών διατροπικότητας των μεταφορών απαρτίζεται από ένα σύνθετο δείκτη, από
3 βασικούς δείκτες και από 4 συμπληρωματικούς δείκτες. Οι βασικοί δείκτες συνιστούν τις
κρίσιμες εισροές για την ποσοτικοποίηση του σύνθετου δείκτη ενώ οι συμπληρωματικοί δείκτες
αξιοποιούνται για την ποιοτική κατανόηση των συνθηκών προσφοράς και λειτουργίας της
μεταφορικής υποδομής. Ο σύνθετος δείκτης χρησιμοποιεί ως εισροές τα αποτελέσματα των
βασικών δεικτών για να αποδώσει μια συνθετική τιμή που συνιστά το βαθμό διατροπικότητας
του συστήματος μεταφορών του εξεταζόμενου χώρου, όπως αυτός εκφράζεται από τη δυνητική
προσπελασιμότητα πόλεων και τερματικών σταθμών και υπολογίζεται στο επόμενο κεφάλαιο.
Σύνθετος δείκτης
ΙΝΤ00. Δυνητική Προσπελασιμότητα μεταξύ Πόλεων και Τερματικών Σταθμών
Βασικοί δείκτες
ΙΝΤ01. Χρονο-απόσταση μεταξύ Πόλεων και Τερματικών Σταθμών
ΙΝΤ02. Επιβατικός Φόρτος σε Τερματικούς Σταθμούς
ΙΝΤ03. Εμπορευματικός Φόρτος σε Τερματικούς και Εμπορευματικούς Σταθμούς
Συμπληρωματικοί δείκτες
ΙΝΤ04. Πυκνότητα Χερσαίου Δικτύου ανά Επιφάνεια
ΙΝΤ05. Αριθμός Τερματικών Σταθμών
ΙΝΤ06. Πυκνότητα Αυτοκινητοδρόμων & Φόρτος Τερματικών
INT07. Αποδέσμευση των Εμπορευματικών Μεταφορών από την Οικονομική Ανάπτυξη
(Decoupling)
3.1.3. Κατηγορία δεικτών διασυνοριακής συνεργασίας (CBC)
Η Κατηγορία δεικτών διασυνοριακής συνεργασίας απαρτίζεται από ένα συνθετικό δείκτη, από 4
βασικούς δείκτες και από ένα συμπληρωματικό δείκτη. Ο συνθετικός δείκτης χρησιμοποιεί ως
εισροές τα αποτελέσματα των βασικών δεικτών για να αποδώσει μια συνθετική τιμή που συνιστά
το βαθμό διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας του εξεταζόμενου χώρου. Οι βασικοί δείκτες
συνιστούν τις κρίσιμες εισροές για την ποσοτικοποίηση του συνθετικού δείκτη ενώ ο
συμπληρωματικός δείκτης αξιοποιείται για την ποιοτική κατανόηση φαινομένων συνεργασίας
βάσει των ευκαιριών χρηματοδότησης από τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα.
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Συνθετικός δείκτης
CBC00. Βαθμός εδαφικής συνεργασίας
Βασικοί δείκτες
CBC01. Επενδυτικές ροές
CBC02. Εμπορικές ροές
CBC03. Τουριστικές ροές
CBC04. Μεταναστευτικές ροές
Συμπληρωματικός δείκτης
CBC05. Ένταση εδαφικής συνεργασίας
Ακολουθεί η μεθοδολογία που επιλέγεται για τον υπολογισμό των συνθετικών τιμών
πολυκεντρικότητας, διατροπικότητας των μεταφορών και διασυνοριακής συνεργασίας
(συνθετικός δείκτης της κάθε Κατηγορίας). Επίσης παρουσιάζονται τα Τεχνικά Δελτία των
δεικτών όπου περιγράφονται στοιχεία συστηματοποίησης, όπως όνομα και κωδικοποίηση,
μεθοδολογία υπολογισμού και μορφή αποτελεσμάτων, μονάδες μέτρησης, πηγές λήψης
δεδομένων υπολογισμού, πιθανά προβλήματα και σχολιασμός.
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3.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ POL)
3.2.1. Σύνθετος και βασικοί δείκτες
Ο βαθμός πολυκεντρικότητας προκύπτει από τη σύνθεση τριών επί μέρους τιμών ως εξής:
 Κατά το 1/3 από την τιμή τάξης - μεγέθους
 Κατά το 1/3 από την τιμή διασποράς ή θέσης
 Κατά το 1/3 από την τιμή διασύνδεσης ή σχέσεων

Ονομασία δείκτη

Βαθμός πολυκεντρικότητας (σύνθετος)

Κωδικός

POL00

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον βαθμό πολυκεντρικότητας της ζώνης επιδράσεων

Τυπική Μορφή

Πίνακας

σταθμισμένων

τιμών

των

τριών

επιμέρους

δεικτών:

τάξης-μεγέθους,

διασποράς ή θέσης και διασύνδεσης ή σχέσεων

Μονάδες Μέτρησης

Μέσος όρος των σταθμισμένων τιμών των τριών επιμέρους δεικτών

Χωρική Αναφορά

Σύνολο της περιοχής μελέτης

Συχνότητα

Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη

Μέτρησης

Μακροπρόθεσμα: 10 έτη
Η παρακολούθηση του βαθμού πολυκεντρικότητας και των τάσεων μεταβολής του
αντιστοιχεί στη μια από τις τρεις βασικές συνιστώσες αξιολόγησης των επιπτώσεων και

Σκοπιμότητα

επιτρέπει τη διατύπωση συμπερασμάτων ως προς τον ρόλο των δικτύων μεταφοράς
στην ανακατανομή του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων προς περισσότερο ή
λιγότερο ισορροπημένη χωρική ανάπτυξη

Στόχοι πολιτικής
Προδιαγραφές

Βελτίωση της εδαφικής συνοχής και της ανταγωνιστικότητας
Ποσοτικές και ποιοτικές συγκρίσεις με βάση σενάρια, στόχους και επιλεγμένες εδαφικές
ενότητες (πχ. ΕΕ27/28)

Δεδομένα

Τιμές των επί μέρους δεικτών της πολυκεντρικότητας (δείκτες πυρήνα)

Πηγές

Υπολογισμός των επί μέρους δεικτών της πολυκεντρικότητας (δείκτες πυρήνα)

Προβλήματα
Σχόλια

Προβλήματα στάθμισης των επιμέρους δεικτών και ερμηνεία της προκύπτουσας τιμής
του σύνθετου δείκτη
Ο δείκτης διαπιστώνει τον βαθμό πολυκεντρικότητας ως αποτέλεσμα της σύνθεσης των
επιμέρους δεικτών σύμφωνα με το επιλεγμένο πρότυπο στάθμισης

Ακολουθεί παρουσίαση της μεθοδολογίας υπολογισμού των τιμών τάξης - μεγέθους, διασποράς
ή θέσης και διασύνδεσης ή σχέσεων καθώς και των δεικτών που αξιοποιούνται για τον
υπολογισμό τους.
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Υπολογισμός τιμής τάξης - μεγέθους
Ο δείκτης τάξης-μεγέθους συντίθεται από δυο επί μέρους δείκτες που θεωρείται ότι
συμμετέχουν ισότιμα κατά 50% στην τελική τιμή του ως εξής:
 Κατά 50% από τον δείκτη τάξης-μεγέθους με βάση τον πληθυσμό των αστικών κέντρων
που είναι έδρες των εδαφικών ενοτήτων NUTS3 της περιοχής μελέτης.
 Κατά 50% από τον δείκτη τάξης-μεγέθους με βάση το ΑΕΠ των αστικών κέντρων που
είναι έδρες των εδαφικών ενοτήτων NUTS3 της περιοχής μελέτης υπολογισμένο με βάση
τον πληθυσμό τους και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της αντίστοιχης εδαφικής ενότητας NUTS3
ή εάν δεν είναι διαθέσιμο της ενότητας NUTS2 στην οποία ανήκει.
Η τιμή των δύο επί μέρους δεικτών υπολογίζεται με βάση τη σχέση ότι το μέγεθος κάθε αστικού
κέντρου ισούται με το μέγεθος του πρώτου στην κατάταξη αστικού κέντρου δια τη θέση του στη
σειρά κατάταξης σύμφωνα με την σχέση:

Όπου:
 P το μέγεθος του αστικού κέντρου
 A το μέγεθος της πρώτης πόλης,
 χ η σειρά κατάταξης της πόλης και b ένας σταθερός εκθέτης (ίσος με 1 στην απλή
εκδοχή της σχέσης)
 β1 η κλίση της καμπύλης
 β0 η τιμή της πρώτης πόλης στο σημείο τομής της γραμμής παλινδρόμησης με τον άξονα
των Υ (primacy rate).
Η γραμμική παλινδρόμηση των φυσικών λογαρίθμων της σειράς κατάταξης και του μεγέθους
των αστικών κέντρων επιτρέπει τον υπολογισμό της πολυκεντρικότητας με βάση την απόλυτη
τιμή της κλίσης της γραμμής παλινδρόμησης. Η κλίση 1 υποδηλώνει κατανομή κατά Zipf, η
κλίση που πλησιάζει στο 0 υποδηλώνει τάση πολυκεντρικότητας, ενώ απόλυτες τιμές
μεγαλύτερες από 1 υποδηλώνουν τάσεις πόλωσης.
Στη συνέχεια με βάση αναφοράς τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίζονται δυο μεγέθη που
συμμετέχουν στον υπολογισμό της τιμής των δυο επιμέρους δεικτών ως εξής:
 Κατά 20% η κλίση της γραμμής παλινδρόμησης
 Κατά 80% ο βαθμός υπεροχής ή primacy rate ο οποίος προκύπτει από τη διαίρεση του
μεγέθους (πληθυσμού ή ΑΕΠ) της πρώτης πόλης με την υποθετική τιμή που θα έπρεπε
να είχε αν ακολουθούσε τη γραμμική παλινδρόμηση.
Αυτές οι τιμές της παλινδρόμησης τοποθετούνται σε δείκτη τάξης - μεγέθους ο οποίος
αξιολογείται εμπειρικά βάσει κλίμακας που προκύπτει από την αντίστοιχη εφαρμογή στο επίπεδο
της Ε27 από μελέτη του ESPON 1.1.1. και η οποία ανάγεται σε εύρος τιμών 0 - 100.
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Δείκτης τάξης - μεγέθους πληθυσμού
Εφαρμόζεται ο τύπος log(Px) = β0 + β1*log(x) στο MS_Excel. Χρησιμοποιείται η συνάρτηση
LINEST(σειρά λογαρίθμων πληθυσμού πλην της μεγαλύτερης πόλης ; σειρά λογαρίθμων
κατάταξης πλην της μεγαλύτερης πόλης ; TRUE) που αποδίδει:
 Την κλίση της καμπύλης β1 και
 Την τιμή της πρώτης πόλης στο σημείο τομής της γραμμής παλινδρόμησης με τον άξονα
των Υ, β0
Ο δείκτης τάξης - μεγέθους πληθυσμού είναι: 20% * β1 + 80% * primacy rate
Κλίμακα αξιολόγησης
Στο πρόγραμμα ESPON 1.1.1, υπολογίστηκε για τις 27 χώρες της ΕΕ ξεχωριστά η
πολυκεντρικότητα βάσει τιμής τάξης πληθυσμιακού μεγέθους των FUA ως η κλίση της γραμμής
παλινδρόμησης και του primacy rate. Εφαρμόζοντας τον ανωτέρω τύπο σύνθεσης για τη κάθε
μια χώρα ξεχωριστά (ζεύγη τιμών), προκύπτει ο δείκτης τάξης - μεγέθους πληθυσμού. Από το
σύνολο των τιμών προκύπτει ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο. Αυτές οι ακραίες τιμές, αφού
αναχθούν σε εκατοστιαία κλίμακα αποτελούν πλέον την κλίμακα αξιολόγησης. Όσο μικρότερη η
τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός πολυκεντρικότητας.
Δείκτης τάξης - μεγέθους ΑΕΠ
Εφαρμόζεται ο τύπος log(Px) = β0 + β1*log(x) στο MS_Excel. Χρησιμοποιείται η συνάρτηση
LINEST(σειρά λογαρίθμων ΑΕΠ πλην της μεγαλύτερης πόλης ; σειρά λογαρίθμων κατάταξης
πλην της μεγαλύτερης πόλης ; TRUE) που αποδίδει:
 Την κλίση της καμπύλης β1 και
 Την τιμή της πρώτης πόλης στο σημείο τομής της γραμμής παλινδρόμησης με τον άξονα
των Υ, β0
Ο δείκτης τάξης - μεγέθους ΑΕΠ είναι: 20% * β1 + 80% * primacy rate
Κλίμακα αξιολόγησης
Στο πρόγραμμα ESPON 1.1.1, υπολογίστηκε για τις 27 χώρες της ΕΕ ξεχωριστά η
πολυκεντρικότητα βάσει τιμής τάξης μεγέθους ΑΕΠ των FUA ως η κλίση της γραμμής
παλινδρόμησης και του primacy rate. Εφαρμόζοντας τον ανωτέρω τύπο σύνθεσης για τη κάθε
μια χώρα ξεχωριστά (ζεύγη τιμών), προκύπτει ο δείκτης τάξης - μεγέθους ΑΕΠ. Από το σύνολο
των τιμών προκύπτει ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο. Αυτές οι ακραίες τιμές, αφού αναχθούν σε
εκατοστιαία κλίμακα αποτελούν πλέον την κλίμακα αξιολόγησης. Όσο μικρότερη η τιμή του
δείκτη, τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός πολυκεντρικότητας.
Τιμή τάξης μεγέθους - σύνθεση πληθυσμού και ΑΕΠ
Δείκτης τάξης - μεγέθους = 50% του δείκτη τάξης μεγέθους πληθυσμού + 50% του δείκτη
τάξης μεγέθους ΑΕΠ.
Ακολουθούν οι δείκτες με τα τεχνικά τους δελτία που αξιοποιούνται στον υπολογισμό της τιμής
τάξης - μεγέθους.
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Ονομασία δείκτη

Πληθυσμός Αστικών Κέντρων

Κωδικός

POL01
Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά πληθυσμιακό μέγεθος των αστικών

Ορισμός

κέντρων που αποτελούν πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων (NUTS3) στη
διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων V

Τυπική Μορφή

Πλήθος αστικών κέντρων σε ιεραρχημένη κατάταξη και μεταβολή πληθυσμού

Μονάδες Μέτρησης

Δείκτης κατάταξης βάσει του πληθυσμού (αριθμός)

Χωρική Αναφορά

Ζώνη επιδράσεων V, Ζώνη Συνοριακών Περιοχών, Ζώνη Διαδρόμων

Συχνότητα

Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη

Μέτρησης

Μακροπρόθεσμα: 10 έτη
Βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού της πολυκεντρικότητας, ο δείκτης αποτελεί

Σκοπιμότητα

συνιστώσα για την κατανόηση του μεγέθους και της ιεράρχησης του αστικού
συστήματος της περιοχής μελέτης

Στόχοι πολιτικής
Προδιαγραφές

Πολυκεντρικότητα
Παρατηρητήριο ΕΟ - Δείκτης SET11
Άλλες ευρωπαϊκές ερευνητικές εργασίες: SIMCODE:IGT, ESTIA-SPOSE

Δεδομένα

Πληθυσμός αστικών κέντρων

Πηγές

Στατιστικές υπηρεσίες χωρών διασυνοριακής ζώνης
Πληθυσμός ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τον τρόπο μέτρησης από τις εθνικές
στατιστικές υπηρεσίες (μόνιμος πληθυσμός από την απογραφή, πληθυσμός την 1η

Προβλήματα

Ιανουαρίου,

πληθυσμός

βάσει

δήλωσης

διεύθυνσης

κατοικίας

κλπ).

Στην

περίπτωση των μητροπολιτικών περιοχών, ο πληθυσμός διαμορφώνεται ανάλογα
με το στατιστικό ορισμό ανά χώρα ο οποίος δεν είναι ενιαίος για όλη την περιοχή.
Η ΠΓΔΜ δεν έχει διενεργήσει απογραφή πληθυσμού - κατοικιών από το 2002.
Η διαχρονική παρακολούθηση της μεταβολής του πληθυσμού των αστικών

Σχόλια

κέντρων αλλά και της λειτουργικής του ιεράρχησης αποφέρει τη δυνατότητα
περιοδικού υπολογισμού παραμέτρων που εισέρχονται στη συνολική εκτίμηση της
πολυκεντρικότητας της διασυνοριακής ζώνης

48

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΠΕ5α: Μεθοδολογία εκτίμησης των επιδράσεων της Εγνατίας οδού στη διατροπικότητα των μεταφορών, στην
πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και τη διασυνοριακή εδαφική συνεργασία - ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ονομασία δείκτη

Μέγεθος Αγοράς

Κωδικός

POL02

Ορισμός
Τυπική Μορφή
Μονάδες Μέτρησης
Χωρική Αναφορά
Συχνότητα
Μέτρησης

Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά
Περιφέρεια (NUTS2) και Περιφερειακή Ενότητα (NUTS3)
Μέγεθος ΑΕΠ και ποσοστό μεταβολής: πίνακες, γραφήματα, χάρτες και σύγκριση με
Ε27/28
Ευρώ, τρέχουσες και σταθερές τιμές αγοράς
Μεταβολή ως ποσοστό (%)
Ζώνη επιδράσεων V, Ζώνη Συνοριακών Περιοχών, Ζώνη Διαδρόμων
Βραχυπρόθεσμα: 1 έτος
Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη
Μακροπρόθεσμα: 10 έτη
Βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού της πολυκεντρικότητας, ο δείκτης αποτελεί

Σκοπιμότητα

συνιστώσα για την κατανόηση του μεγέθους και της ιεράρχησης του αστικού
συστήματος της διασυνοριακής ζώνης.

Στόχοι πολιτικής
Προδιαγραφές

Δεδομένα

Πηγές

Πολυκεντρικότητα
Eurostat - ESA95
Παρατηρητήριο ΕΟ - Δείκτης SET02
ΑΕΠ/NUTS2
ΑΕΠ/NUTS3
Eurostat
Στατιστικές υπηρεσίες χωρών διασυνοριακής ζώνης
Συχνή αναπροσαρμογή των μεγεθών τόσο από τη Eurostat, όσο και από τις εθνικές

Προβλήματα

στατιστικές υπηρεσίες γεγονός που επηρεάζουν τη διαχρονική συγκρισιμότητα.
Έλλειψη

χρονοσειρών

NUTS2/3

για

Σερβία

και

Τουρκία.

Έλλειψη

τιμών

αποπληθωριστή ΑΕΠ για την Αλβανία
Ο δείκτης εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται από τη
βελτίωση της προσπελασιμότητας στην περιοχή αναφοράς. Ο δείκτης αποτελεί μια
Σχόλια

ποσοτική εκτίμηση της δυνητικής επίδρασης του συστήματος των οδικών υποδομών
στην οικονομία της περιοχής μελέτης λόγω των επιδράσεων στην αύξηση της
κινητικότητας των συντελεστών παραγωγής και στη βελτίωση της προσπελασιμότητας
των αγορών
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Ονομασία δείκτη

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο

Κωδικός

POL03

Ορισμός

Τυπική Μορφή

Μονάδες Μέτρησης
Χωρική Αναφορά
Συχνότητα
Μέτρησης

Ο δείκτης προσδιορίζει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο και ανά
Περιφέρεια (NUTS2) και Περιφερειακή Ενότητα (NUTS3)
Μέγεθος κατά κεφαλή ΑΕΠ και ποσοστό μεταβολής: πίνακες, γραφήματα, χάρτες και
σύγκριση με Ε27/28
Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ευρώ, τρέχουσες και σταθερές τιμές
Μεταβολή ως ποσοστό (%)
Ζώνη επιδράσεων V, Ζώνη Συνοριακών Περιοχών, Ζώνη Διαδρόμων
Βραχυπρόθεσμα: 1 έτος
Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη
Μακροπρόθεσμα: 10 έτη
Βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού της πολυκεντρικότητας, ο δείκτης αποτελεί

Σκοπιμότητα

συνιστώσα για την κατανόηση του μεγέθους και της ιεράρχησης του αστικού
συστήματος της διασυνοριακής ζώνης.

Στόχοι πολιτικής

Πολυκεντρικότητα
Eurostat - ESA95

Προδιαγραφές

Εθνικές στατιστικές πηγές ανάλογα με τη διαθεσιμότητα
Παρατηρητήριο ΕΟ - Δείκτης SET04

Δεδομένα

Πηγές

Κατά κεφαλή ΑΕΠ/NUTS2
Κατά κεφαλή ΑΕΠ/NUTS3
Eurostat
Στατιστικές υπηρεσίες χωρών διασυνοριακής ζώνης
Συχνή αναπροσαρμογή των μεγεθών τόσο από τη Eurostat, όσο και από τις εθνικές

Προβλήματα

στατιστικές υπηρεσίες γεγονός που επηρεάζουν τη διαχρονική συγκρισιμότητα.
Έλλειψη

χρονοσειρών

NUTS2/3

για

Σερβία

και

Τουρκία.

Έλλειψη

τιμών

αποπληθωριστή ΑΕΠ για την Αλβανία
Το ΑΕΠ/κατ. αποτελεί βασική συνιστώσα του επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας μιας
Περιφέρειας. Η μείωση του κόστους μεταφοράς και η αύξηση της κινητικότητας των
Σχόλια

συντελεστών παραγωγής και των προϊόντων μπορεί να συμβάλλουν στην κατεύθυνση
αυτή. Η σύγκριση με το μέσο ΑΕΠ/κατ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασική
παράμετρο της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης
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Ονομασία δείκτη

Πληθυσμός

Κωδικός

POL04

Ορισμός
Τυπική Μορφή
Μονάδες Μέτρησης
Χωρική Αναφορά
Συχνότητα
Μέτρησης

Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια (NUTS2)
και Περιφερειακή Ενότητα (NUTS3)
Πληθυσμός και μεταβολή: πίνακες, γραφήματα και χάρτες και σύγκριση με Ε27/28
Πληθυσμός: κατ. την 1η Ιανουαρίου
Μεταβολή ως ποσοστό (%)
Ζώνη επιδράσεων V, Ζώνη Συνοριακών Περιοχών, Ζώνη Διαδρόμων
Βραχυπρόθεσμα: 1 έτος
Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη
Μακροπρόθεσμα: 10 έτη
Βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού της πολυκεντρικότητας, ο δείκτης αποτελεί

Σκοπιμότητα

συνιστώσα για την κατανόηση της διασποράς (θέσης) των οικισμών της διασυνοριακής
ζώνης

Στόχοι πολιτικής
Προδιαγραφές
Δεδομένα
Πηγές

Πολυκεντρικότητα
Eurostat - Πληθυσμός την 1η Ιανουαρίου
Παρατηρητήριο ΕΟ - Δείκτης SET09
Πληθυσμός NUTS2/NUTS3
Eurostat
Στατιστικές υπηρεσίες χωρών διασυνοριακής ζώνης
Βάση σύνθεσης των αποτελεσμάτων του δείκτη αποτελεί η Eurostat με δεδομένα

Προβλήματα

πληθυσμού την 1η Ιανουαρίου. Δεν υπάρχουν πλήρεις χρονοσειρές σε επίπεδο
NUTS2/3 για Τουρκία και Σερβία.
Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των
επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού και έμμεσα την κινητικότητα του
πληθυσμού και, επομένως, συμβάλλει στην αύξηση ή στη μείωση του πληθυσμού μιας

Σχόλια

περιοχής. Ωστόσο, η κατεύθυνση προς την οποία θα επηρεαστεί η κινητικότητα του
πληθυσμού και επομένως η θετική ή αρνητική μεταβολή του πληθυσμού μιας περιοχής
είναι αποτέλεσμα μιας ποικιλίας κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων και όχι μόνον των
επιπέδων της μεταφορικής υποδομής
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Υπολογισμός τιμής διασποράς ή θέσης
Η πολυκεντρικότητα συνδέεται άμεσα με την διασπορά των αστικών κέντρων στον χώρο. Μια
απολύτως ομοιόμορφη κατανομή ταυτίζεται με την πολυκεντρικότητα, ενώ μια ανομοιόμορφη
κατανομή με συγκέντρωση των οικισμών οδηγεί σε μεγαλύτερη πόλωση των οικισμών στο
χώρο.
Για τον υπολογισμό αυτής της κατανομής ακολουθείται η μέθοδος του ωφελούμενου πληθυσμού
κάθε αστικού κέντρου με βάση τη χρονοαπόσταση 50 χλμ. (45min) η οποία θεωρείται ότι
προσδιορίζει μια περιοχή εξυπηρέτησης εντός της οποίας μπορούν να γίνονται καθημερινές
μετακινήσεις και επομένως, εκφράζει μια χωρο-λειτουργική ενότητα (POL05).
Η ανισότητα της κατανομής του μεγέθους των επιφανειών εξυπηρέτησης ή του μεγέθους του
ωφελούμενου πληθυσμού αποτιμάται με τον υπολογισμό του Gini coefficient ο οποίος κινείται
μεταξύ 0 και 100. Η τιμή 0 σημαίνει ομοιόμορφη κατανομή και μέγιστη πολυκεντρικότητα όπου
όλα τα κέντρα έχουν το ίδιο μέγεθος εξυπηρετούμενης επιφάνειας ή ωφελούμενου πληθυσμού
ενώ η τιμή 100 σημαίνει τη μέγιστη απόκλιση από την πολυκεντρικότητα.
Ο υπολογισμός του Gini coefficient χρησιμοποιεί το MS_Excel και πραγματοποιείται βάσει των
ακόλουθων βημάτων:
 Από τον δείκτη POL05 προκύπτει η λίστα με τις πόλεις της ζώνης επιδράσεων και του
ωφελούμενου πληθυσμού σε χρονοαπόσταση 45min. Το πλήθος του δείγματος είναι a με
παράθεση από την πόλη με το χαμηλότερο ωφελούμενο πληθυσμό προς την πόλη με το
μεγαλύτερο (αυξητικά).
 Για κάθε μια πόλη υπολογίζεται ο λόγος του ωφελούμενου πληθυσμού προς το άθροισμα
των ωφελούμενων πληθυσμών του συνόλου των πόλεων.
 Ακολούθως υπολογίζεται το αθροιστικό ποσοστό του ωφελούμενου πληθυσμού της κάθε
πόλης ξεχωριστά: η τρέχουσα τιμή ανά πόλη + το σύνολο των προηγούμενων πόλεων.
 Στη συνέχεια υπολογίζεται ο θεωρητικός ωφελούμενος πληθυσμός της κάθε πόλης
ξεχωριστά εάν όλες οι πόλεις είχαν την ίδια δύναμη εξυπηρέτησης και αντίστοιχα
υπολογίζεται το αθροιστικό ποσοστό τους.
 Οι ανωτέρω σειρές τιμών τοποθετούνται σε διάγραμμα και προκύπτουν δυο καμπύλες: η
καμπύλη Lorenz που εκφράζει τον ωφελούμενο πληθυσμό (πραγματική κατάσταση) και η
θεωρητική γραμμή ισομεγέθους δύναμης εξυπηρέτησης.
 Στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα των τραπεζίων που διαμορφώνονται από τα
αθροιστικά ποσοστά των τιμών ωφελούμενου πληθυσμού (πλευρές τραπεζίου) και του
λόγου 1/a (ύψος τραπεζίου). Αυτό το άθροισμα αφορά στην επιφάνεια κάτω από τη
γραμμή Lorenz.
 Μετά υπολογίζεται η διαφορά της επιφάνειας της θεωρητικής δύναμης εξυπηρέτησης
(0,5) και της επιφάνειας που προέκυψε από το προηγούμενο βήμα.
 Τέλος η επιφάνεια που προκύπτει διαιρείται με την επιφάνεια της θεωρητικής δύναμης
εξυπηρέτησης (0,5) και προκύπτει ο συντελεστής Gini.
Ακολουθούν οι δείκτες με τα τεχνικά τους δελτία που αξιοποιούνται στον υπολογισμό της τιμής
διασποράς ή θέσης.
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Ονομασία δείκτη

Ωφελούμενος Πληθυσμός

Κωδικός

POL05
Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που ωφελείται δυνητικά από το οδικό δίκτυο και

Ορισμός

o οποίος ορίζεται ως ο πληθυσμός που βρίσκεται σε χρονοαπόσταση (α) καθημερινών
μετακινήσεων και (β) συχνών μετακινήσεων από τις έδρες των NUTS3/NUTS2 που
εξυπηρετούνται από το δίκτυο των οδικών υποδομών
Αριθμός κατοίκων της περιοχής που προσδιορίζεται με βάση τις χρονοαποστάσεις
από τις έδρες των NUTS3/2 επί του υπάρχοντος οδικού δικτύου.
Ai = Bi +

ΣjWj

όπου
Τυπική Μορφή

Ai ο ωφελούμενος πληθυσμός της έδρας NUTS3/2 i
Bi ο πληθυσμός του οικείου NUTS3/2

ΣjWj το άθροισμα του πληθυσμού των εδρών NUTS3/2 εντός της περιοχής
εξυπηρέτησης της έδρας NUTS3/2 i
Πίνακας: ωφελούμενος πληθυσμός ανά έδρα και χρονοαπόσταση
Χάρτης: ωφελούμενος πληθυσμός ανά κέντρο και χρονοαπόσταση
Μονάδες Μέτρησης

Πληθυσμός (αριθμός κατοίκων)
Χρονοαπόσταση: 45' 90' 3ώρες

Χωρική Αναφορά

Ζώνη επιδράσεων V

Συχνότητα

Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη

Μέτρησης

Μακροπρόθεσμα: 10 έτη
Βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού της πολυκεντρικότητας, ο δείκτης αποτελεί

Σκοπιμότητα

συνιστώσα για την κατανόηση της διασποράς (θέσης) των οικισμών της διασυνοριακής
ζώνης

Στόχοι πολιτικής
Προδιαγραφές

Πολυκεντρικότητα
Παρατηρητήριο ΕΟ - Δείκτης SET01
ESRI, ARCGIS Network Analyst
Πληθυσμός σε NUTS3, NUTS2, έδρες NUTS3/2

Δεδομένα

Γεωχωρική απεικόνιση του οδικού δικτύου και δόμησή του με στοιχεία κόστους
μεταφοράς και ιεράρχησης

Πηγές

Αποτελέσματα δεικτών POL01, POL04
βλ. Τεχνικά Δελτία δεικτών POL01, POL04
Ο υπολογισμός του δείκτη στηρίζεται στη χρήση γεωχωρικών δεδομένων και στην

Προβλήματα

εφαρμογή υπολογιστικού μοντέλου σε περιβάλλον GIS. Η ποιότητα των δεδομένων
εισροής του μοντέλου (πληρότητα χαράξεων οδικού δικτύου, ταχύτητα κίνησης επί του
οδικού δικτύου, καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς κλπ) επηρεάζει την
ποιότητα των αποτελεσμάτων
Η χρονοαπόσταση λαμβάνεται έτσι ώστε να μελετηθούν οι ακόλουθες τάσεις (α) η
περιοχή καθημερινής μετακίνησης γύρω από τις έδρες των NUTS3 που αποτελεί

Σχόλια

δυνητικά μια χωρο-λειτουργική ενότητα, (β) η περιοχή συχνών μετακινήσεων κυρίως
γύρω από τα περιφερειακά αστικά κέντρα και (γ) η περιοχή ευρύτερων λειτουργικών
διασυνδέσεων γύρω από τις σημαντικές αστικές συγκεντρώσεις
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Υπολογισμός τιμής διασύνδεσης ή σχέσεων
Η πολυκεντρικότητα εκφράζεται με τις ροές ανάμεσα στα αστικά κέντρα. Τόσο η αλληλεξάρτηση
όσο και η λειτουργική εξειδίκευση οδηγεί σε ανταλλαγές που μπορούν να καταγραφούν με βάση
τις μετακινήσεις ανάμεσα στα αστικά κέντρα. Εναλλακτικά μπορεί να εκτιμηθούν οι δυνητικές
αλληλεπιδράσεις με βάση τα δεδομένα που αναφέρονται στον πληθυσμό ή το ΑΕΠ των αστικών
κέντρων, στις υποδομές μεταφορών ή/και τις χρονοαποστάσεις ανάμεσα στα αστικά κέντρα.
Εδώ επιλέγεται ο υπολογισμός του δείκτη κατ’ αναλογία με τη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί
από το μοντέλο SASI (Shürmann κ.ά., 1997) και έχει εφαρμοστεί και στην περίπτωση της
Εγνατίας Οδού (Τρανός, 2005).
Στην παρούσα προσέγγιση χρησιμοποιείται ο δείκτης της δυνητικής έλξης πόλεων με βάση τον
πληθυσμό και τη χρονοαπόσταση (POL06). Η πολυκεντρικότητα εκτιμάται με υπολογισμό του
Gini coefficient ανάμεσα στις προκύπτουσες τιμές δυνητικής έλξης ο οποίος κινείται μεταξύ 0 και
100. Η τιμή 0 σημαίνει ομοιόμορφη κατανομή και μέγιστη πολυκεντρικότητα όπου όλα τα
κέντρα έχουν την ίδια δυνητική προσπελασιμότητα ενώ η τιμή 100 σημαίνει τη μέγιστη
απόκλιση από την πολυκεντρικότητα.
Ο υπολογισμός του Gini coefficient χρησιμοποιεί το MS_Excel και πραγματοποιείται βάσει των
ακόλουθων βημάτων:
 Από τον δείκτη POL06 προκύπτει η λίστα με τις πόλεις της ζώνης επιδράσεων και της
δυνητικής τους έλξης η οποία αφορά σε αδιάστατο μέγεθος. Το πλήθος του δείγματος
είναι a με παράθεση από την πόλη με τη χαμηλότερη έλξη προς την πόλη με τη
μεγαλύτερη (αυξητική).
 Για κάθε μια πόλη υπολογίζεται ο λόγος της δυνητικής έλξης προς το άθροισμα των
δυνητικών έλξεων του συνόλου των πόλεων.
 Ακολούθως υπολογίζεται το αθροιστικό ποσοστό της δυνητικής έλξης της κάθε πόλης
ξεχωριστά: η τρέχουσα τιμή ανά πόλη + το σύνολο των προηγούμενων πόλεων.
 Στη συνέχεια υπολογίζεται η θεωρητική ελκτικότητα της κάθε πόλης ξεχωριστά εάν όλες
οι πόλεις είχαν την ίδια ισοβαρή ελκτικότητα και αντίστοιχα υπολογίζεται το αθροιστικό
ποσοστό τους.
 Οι ανωτέρω σειρές τιμών τοποθετούνται σε διάγραμμα και προκύπτουν δυο καμπύλες: η
καμπύλη Lorenz που εκφράζει τη δυνητική έλξη πόλεων (πραγματική κατάσταση) και η
θεωρητική γραμμή ισοβαρούς ελκτικότητας.
 Στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα των τραπεζίων που διαμορφώνονται από τα
αθροιστικά ποσοστά των τιμών έλξης πόλεων (πλευρές τραπεζίου) και του λόγου 1/a
(ύψος τραπεζίου). Αυτό το άθροισμα αφορά στην επιφάνεια κάτω από τη γραμμή Lorenz.
 Μετά υπολογίζεται η διαφορά της επιφάνειας της θεωρητικής έλξης (0,5) και της
επιφάνειας που προέκυψε από το προηγούμενο βήμα.
 Τέλος η επιφάνεια που προκύπτει διαιρείται με την επιφάνεια της θεωρητικής έλξης (0,5)
και προκύπτει ο συντελεστής Gini.
Ακολουθούν οι δείκτες με τα τεχνικά τους δελτία που αξιοποιούνται στον υπολογισμό της τιμής
διασποράς ή θέσης.
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Ονομασία δείκτη

Δυνητική Έλξη Πόλεων

Κωδικός

POL06

Ορισμός

Ο δείκτης προσδιορίζει, με τη χρήση ενός μοντέλου βαρύτητας, τη δυνητική έλξη
μεταξύ όλων των αστικών κέντρων (έδρες NUTS3/2) στη ζώνη επιδράσεων V
Μοντέλο βαρύτητας: γινόμενο πληθυσμού πόλης (Πi) επί το άθροισμα των λόγων του
πληθυσμού της πόλης Πj δια του τετραγώνου της χρονοαπόστασης τους Aij

Τυπική Μορφή

i   i  

j
ij 2

Πίνακας πόλεων/ελκτικότητας
Χάρτης ελκτικότητας πόλεων
Τιμή δείκτη: αδιάστατος αριθμός (δείκτης έλξης - βαρύτητας)
Μονάδες Μέτρησης

Πληθυσμός αστικών κέντρων (κάτοικοι)
Χρονοαπόσταση επί του οδικού δικτύου (ώρες)

Χωρική Αναφορά

Ζώνη επιδράσεων V

Συχνότητα

Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη

Μέτρησης

Μακροπρόθεσμα: 10 έτη
Βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού της πολυκεντρικότητας, ο δείκτης αποτελεί

Σκοπιμότητα

συνιστώσα

για

την

κατανόηση

της

διασύνδεσης

(σχέσης)

των

οικισμών

της

διασυνοριακής ζώνης
Στόχοι πολιτικής
Προδιαγραφές

Πολυκεντρικότητα
Παρατηρητήριο ΕΟ - Δείκτης SET01 και SET05
ESRI, ARCGIS Network Analyst
Πληθυσμός αστικών κέντρων

Δεδομένα

Γεωχωρική απεικόνιση των αστικών κέντρων
Γεωχωρική απεικόνιση του οδικού δικτύου και δόμησή του με στοιχεία κόστους
μεταφοράς και ιεράρχησης

Πηγές

Αποτελέσματα δείκτη POL01
βλ. Τεχνικό Δελτίο δείκτη POL01
Ο υπολογισμός του δείκτη στηρίζεται στη χρήση γεωχωρικών δεδομένων και στην

Προβλήματα

εφαρμογή υπολογιστικού μοντέλου σε περιβάλλον GIS. Η ποιότητα των δεδομένων
εισροής του μοντέλου (πληρότητα χαράξεων οδικού δικτύου, ταχύτητα κίνησης επί του
οδικού δικτύου, καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς κλπ) επηρεάζει την
ποιότητα των αποτελεσμάτων
Ο δείκτης αποτελεί μια ενδεικτική ποσοτική εκτίμηση της μεταβολής της έλξης των

Σχόλια

πόλεων

σε

σχέση

με

την

κατάταξή

τους

βάσει

μεγέθους

(πληθυσμός)

και

χρονοαπόστασης
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Ονομασία δείκτη

Χρονοαπόσταση Πόλεων

Κωδικός

POL07
Ο δείκτης προσδιορίζει την ευκολία διασύνδεσης των αστικών κέντρων της περιοχής

Ορισμός

(έδρες NUTS3/2) μεταξύ τους και εκφράζεται με τη μέση χρονοαπόσταση επί του
οδικού δικτύου
Μέση χρονοαπόσταση μεταξύ αστικών κέντρων που υπολογίζεται από το άθροισμα των
χρονοαποστάσεων ενός δεδομένου αστικού κέντρου προς τα υπόλοιπα δια το πλήθος

Τυπική Μορφή

αυτών
Πίνακας πόλεων/μέσης χρονοαπόστασης
Χάρτης μέσης χρονοαπόστασης αστικών κέντρων

Μονάδες Μέτρησης

Ώρες

Χωρική Αναφορά

Ζώνη επιδράσεων V

Συχνότητα

Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη

Μέτρησης

Μακροπρόθεσμα: 10 έτη
Βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού της πολυκεντρικότητας, ο δείκτης αποτελεί

Σκοπιμότητα

συνιστώσα

για

την

κατανόηση

της

διασύνδεσης

(σχέσης)

των

οικισμών

της

διασυνοριακής ζώνης
Στόχοι πολιτικής
Προδιαγραφές

Πολυκεντρικότητα
Παρατηρητήριο ΕΟ - Δείκτης TRA05
ESRI, ARCGIS Network Analyst
Γεωχωρική απεικόνιση των αστικών κέντρων

Δεδομένα

Γεωχωρική απεικόνιση του οδικού δικτύου και δόμησή του με στοιχεία κόστους
μεταφοράς και ιεράρχησης

Πηγές

Ο δείκτης υπολογίζεται για τα αστικά κέντρα που έχουν οδική σύνδεση μεταξύ τους.
Δεν περιλαμβάνονται οι νησιώτικες περιφέρειες της Ελλάδας (Βόρειο - Νότιο Αιγαίο,
Ιόνια και Κρήτη) καθώς και η Puglia. Ο υπολογισμός της χρονοαπόστασης αυτών των
περιοχών εμπλέκει ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συνδέσεις.

Προβλήματα

Ο υπολογισμός του δείκτη στηρίζεται στη χρήση γεωχωρικών δεδομένων και στην
εφαρμογή υπολογιστικού μοντέλου σε περιβάλλον GIS. Η ποιότητα των δεδομένων
εισροής του μοντέλου (πληρότητα χαράξεων οδικού δικτύου, ταχύτητα κίνησης επί του
οδικού δικτύου, καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς κλπ) επηρεάζει την
ποιότητα των αποτελεσμάτων
Η ευκολία διασύνδεσης των αστικών κέντρων μεταξύ τους αποτελεί ένδειξη χωρικής

Σχόλια

πόλωσης των πιθανών μετακινήσεων και συνεπώς συμβάλει στην ανάδειξη περιοχών
με αυξημένη πιθανότητα να οργανωθούν πολυκεντρικά
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3.2.2. Συμπληρωματικοί δείκτες

Ονομασία δείκτη

Εγκατάσταση Επιχειρήσεων

Κωδικός

POL08
Ο δείκτης προσδιορίζει το πλήθος και τη διαχρονική εξέλιξη των ενεργών επιχειρήσεων

Ορισμός

στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων V (στοιχεία ανά NUTS2/3), ως αποτέλεσμα των
επιδράσεων του άξονα στη χωροθετική συμπεριφορά των επιχειρήσεων

Τυπική Μορφή
Μονάδες Μέτρησης

Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων: Πίνακες και χάρτες
Πλήθος
Μεταβολή ως ποσοστό (%)

Χωρική Αναφορά

Ζώνη επιδράσεων V, Ζώνη Συνοριακών Περιοχών, Ζώνη Διαδρόμων

Συχνότητα

Βραχυπρόθεσμα: 1 έτος

Μέτρησης

Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη
Βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού της πολυκεντρικότητας, ο δείκτης αποτελεί

Σκοπιμότητα

συνιστώσα για τη συμπληρωματική αξιολόγηση φαινομένων χωρικής πόλωσης και
ροών

Στόχοι πολιτικής
Προδιαγραφές

Δεδομένα

Πηγές

Πολυκεντρικότητα
Eurostat, NACE Rev 2: Όλοι οι κλάδοι πλην πρωτογενή τομέα (Business demography)
Παρατηρητήριο ΕΟ - Δείκτης SET20
Χρονοσειρές στοιχείων ενεργών επιχειρήσεων σε NUTS0/2/3 κατά κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας NACE Rev 2
Eurostat
Στατιστικές υπηρεσίες χωρών διασυνοριακής ζώνης
Εκτιμάται σχετική δυσκολία στην εξεύρεση αναλυτικά των απαιτούμενων στοιχείων

Προβλήματα

λόγω διασποράς και ανομοιογένειας των πηγών. Η Αλβανία χρησιμοποιεί ακόμη το
σύστημα NACE Rev 1 για τα περιφερειακά στοιχεία που δημοσιεύει.
Μέσα από την παρακολούθηση της εγκατάστασης των επιχειρήσεων διαμορφώνονται

Σχόλια

συμπεράσματα για τη χωροθετική συμπεριφορά της επιχειρηματικότητας και άρα την
ελκυστικότητα κάποιων περιοχών - κατανόηση φαινομένων πόλωσης της ανάπτυξης.
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Ονομασία δείκτη

Μετακινήσεις

Κωδικός

POL09

Ορισμός

Τυπική Μορφή

Ο δείκτης προσδιορίζει τον όγκο των μετακινήσεων προέλευσης - προορισμού μεταξύ
πόλεων - εδρών NUTS3/2/0 στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων V
Μετακινήσεις μεταξύ αστικών κέντρων: Πίνακες προέλευσης προορισμού
μετακινήσεων οχημάτων, χάρτες και διαγράμματα
Αριθμός μετακινήσεων (οχημάτων) προέλευσης - προορισμού μεταξύ των αστικών

Μονάδες Μέτρησης

κέντρων
Ποσοστό μετακινήσεων (%) στο σύνολο

όλων των μετακινήσεων προέλευσης -

προορισμού
Χωρική Αναφορά

Ζώνη επιδράσεων V

Συχνότητα

Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη

Μέτρησης

Μακροπρόθεσμα: 10 έτη
Βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού της πολυκεντρικότητας, ο δείκτης αποτελεί

Σκοπιμότητα

συνιστώσα για τη συμπληρωματική αξιολόγηση φαινομένων χωρικής πόλωσης και
ροών

Στόχοι πολιτικής

Πολυκεντρικότητα

Προδιαγραφές

Παρατηρητήριο ΕΟ - Δείκτες TRA06, TRA12, TRA13, TRA15

Δεδομένα

Στοιχεία έρευνας πεδίου προέλευσης - προορισμού μετακινήσεων οχημάτων

Πηγές

Παρατηρητήριο ΕΟ - Έρευνα προέλευσης - προορισμού
Εθνικές μελέτες, έρευνες και στατιστικές
Εντοπίζονται στη μικρή διαθεσιμότητα στοιχείων μετακινήσεων από στατιστικές πηγές.

Προβλήματα

Οι μελέτες προέλευσης - προορισμού συνιστούν τον πιο ασφαλή τρόπο υπολογισμού
του δείκτη. Υπάρχει μια διαθέσιμη του Παρατηρητηρίου (2009) που εστιάζει στα
συνοριακά περάσματα της Ελλάδας

Σχόλια
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Ονομασία δείκτη

Αστική Διάχυση

Κωδικός

POL10

Ορισμός

Ο δείκτης προσδιορίζει την κάλυψη γης αστικού - δομημένου χαρακτήρα στο σύνολο
μιας δεδομένης επιφάνειας (NUTS2/3) και τη μεταβολή της διαχρονικά
Έκταση αστικού - δομημένου χώρου

Τυπική Μορφή

Ποσοστό στο σύνολο του χώρου (%)
Μεταβολή έκτασης αστικού - δομημένου χώρου
Στοιχεία σε πίνακες, διαγράμματα και χάρτες

Μονάδες Μέτρησης
Χωρική Αναφορά
Συχνότητα
Μέτρησης

Επιφάνεια κάλυψης σε τ.χλμ.
Επιφάνεια μεταβολής σε τ.χλμ.
Ζώνη επιδράσεων V, Ζώνη Συνοριακών Περιοχών, Ζώνη Διαδρόμων
Σύμφωνα με το χρόνο έκδοσης του Corine
Βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού της πολυκεντρικότητας, ο δείκτης αποτελεί

Σκοπιμότητα

συνιστώσα για τη συμπληρωματική αξιολόγηση φαινομένων χωρικής πόλωσης και
ροών

Στόχοι πολιτικής
Προδιαγραφές
Δεδομένα
Πηγές

Πολυκεντρικότητα
Παρατηρητήριο ΕΟ - Δείκτης ENV07
ΕΕΑ - Δείκτης Land take CSI014/LSI001
Γεωχωρικά δεδομένα Corine 2006
Γεωχωρικά δεδομένα μεταβολών στην κάλυψη γης μεταξύ corine 2000 και corine 2006
European Environmental Agency
Μη κάλυψη όλων των χωρών εντός περιοχής μελέτης στις διάφορες εκδόσεις του
corine. Η τρέχουσα έκδοση του corine δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα. Μεταξύ corine
2000 και corine 2006 υπάρχει μεταβολή κάποιων κωδικών κάλυψης γης και του
χαρακτηρισμού τους - δεν είναι εφικτή η πλήρης συγκρισημότητα. Ο υπολογισμός των

Προβλήματα

μεταβολών θα πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στο σχετικό αρχείο γεωχωρικών
δεδομένων (shapefile) που δίνει η ΕΕΑ.
Ο δείκτης μπορεί να υπολογιστεί και στις τρεις ζώνες του πεδίου Χωρική Αναφορά.
Ωστόσο, λόγω έλλειψης στοιχείων για την Ελλάδα, υπολογίζεται μόνο για τη ζώνη
επιδράσεων V.
Η αποτίμηση της μεταβολής στην κάλυψη γης από φυσική - ημιφυσική σε δομημένη

Σχόλια

μπορεί

να

αποδώσει

κατανοήσεις

για

φαινόμενα

που

συνδέονται

με

την

πολυκεντρικότητα όπως είναι η αστική διάχυση
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Ονομασία δείκτη

Συμμετοχή Μη Ενεργού Πληθυσμού

Κωδικός

POL11
Ο μη-ενεργός πληθυσμός περιλαμβάνει τα άτομα που δεν είναι ούτε εργαζόμενοι ούτε
άνεργοι. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός (εργατικό δυναμικό) περιλαμβάνει τους
εργαζομένους και τους ανέργους. Η ΕΕΔ της ΕΕ ορίζει ως εργαζομένους τα άτομα

Ορισμός

ηλικίας 15 ετών και άνω, τα οποία, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς,
εκτέλεσαν κάποια εργασία, έστω και για μόνο μία ώρα εβδομαδιαίως, έναντι αμοιβής,
κέρδους ή οικογενειακού οφέλους. Το εργατικό δυναμικό περιλαμβάνει επίσης τα
άτομα που δεν εργάζονταν, αλλά είχαν μια εργασία ή επιχείρηση από την οποία
απουσίαζαν προσωρινά.

Τυπική Μορφή

Ποσοστό συμμετοχής μη ενεργού πληθυσμού 15+ στο σύνολο του πληθυσμού 15+:
πίνακες, χάρτες και σύγκριση με δεδομένα Ε27/28

Μονάδες Μέτρησης

Ποσοστό (%) ατόμων που δεν καταγράφονται στο εργατικό δυναμικό

Χωρική Αναφορά

Ζώνη επιδράσεων V

Συχνότητα
Μέτρησης

Βραχυπρόθεσμα: 1 έτος
Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη
Μακροπρόθεσμα: 10 έτη
Βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού της πολυκεντρικότητας, ο δείκτης αποτελεί

Σκοπιμότητα

συνιστώσα για τη συμπληρωματική αξιολόγηση φαινομένων χωρικής πόλωσης και
ροών

Στόχοι πολιτικής
Προδιαγραφές

Δεδομένα

Πηγές

Πολυκεντρικότητα
Παρατηρητήριο ΕΟ - Δείκτης SET03
Eurostat
Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός 15+
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 15+
Eurostat
Εθνικές στατιστικές - έρευνες εργατικού δυναμικού
Συχνή μεταβολή των δεδομένων από τη Eurostat και ελείψεις σε χρονοσειρές.

Προβλήματα

Δεδομένα μέχρι το επίπεδο NUTS2 - δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε επίπεδο
NUTS3. Ελλείψεις σε διαθέσιμα δεδομένα από τις στατιστικές υπηρεσίες Αλβανίας και
Σερβίας.
Ο οικονομικά μη-ενεργός πληθυσμός σχετίζεται με το επίπεδο κοινωνικής και

Σχόλια

οικονομικής ανάπτυξης. Γενικά θεωρείται επιθυμητό να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό
του μη-ενεργού πληθυσμού (15+) για λόγους τόσο ευημερίας όσο και ισότητας.
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Ονομασία δείκτη

Επίπεδο Ανεργίας

Κωδικός

POL12
Το επίπεδο ανεργίας αναφέρεται στο ποσοστό συμμετοχής των ανέργων στο σύνολο
του ενεργού πληθυσμού. Άνεργα θεωρούνται τα άτομα τα οποία είναι στην ηλικιακή

Ορισμός

κατηγορία 15-74 ετών και ενώ δεν εργάστηκαν κατά την εβδομάδα αναφοράς είναι
διαθέσιμα και επιθυμούν να εργαστούν, που αναζητούν ενεργά εργασία τις τελευταίες
4 εβδομάδες ή έχουν βρει εργασία που αναμένεται να αρχίσει εντός των επόμενων
τριών μηνών.

Τυπική Μορφή
Μονάδες Μέτρησης
Χωρική Αναφορά
Συχνότητα
Μέτρησης

Ποσοστό ανεργίας: πίνακες και χάρτες και σύγκριση με δεδομένα Ε27/28
Ποσοστό (%) ατόμων που εντάσσονται στο εργατικό δυναμικό και δεν είναι
εργαζόμενα
Ζώνη επιδράσεων V
Βραχυπρόθεσμα: 1 έτος
Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη
Μακροπρόθεσμα: 10 έτη
Βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού της πολυκεντρικότητας, ο δείκτης αποτελεί

Σκοπιμότητα

συνιστώσα για τη συμπληρωματική αξιολόγηση φαινομένων χωρικής πόλωσης και
ροών

Στόχοι πολιτικής
Προδιαγραφές
Δεδομένα
Πηγές

Πολυκεντρικότητα
Παρατηρητήριο ΕΟ - Δείκτης SET05
Eurostat
Ποσοστό ανεργίας
Eurostat
Εθνικές στατιστικές - έρευνες εργατικού δυναμικού
Συχνή μεταβολή των δεδομένων από τη Eurostat και ελείψεις σε χρονοσειρές.

Προβλήματα

Δεδομένα μέχρι το επίπεδο NUTS2 - δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε επίπεδο
NUTS3. Ελλείψεις σε διαθέσιμα δεδομένα από τις στατιστικές υπηρεσίες Αλβανίας και
Σερβίας.
Το επίπεδο ανεργίας αντανακλά την έλλειψη αντιστοιχίας ανάμεσα στην προσφορά
εργασίας από το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και τη ζήτηση εργασίας από την

Σχόλια

πλευρά του τοπικού παραγωγικού συστήματος. Η έλλειψη αντιστοιχίας μπορεί να
οφείλεται
προσφοράς

σε

αντικειμενικές
εργασίας

ή

σε

αποκλίσεις
άλλα

των

χαρακτηριστικών

χαρακτηριστικά

όπως

της

είναι

ζήτησης
η

και

ανεπάρκεια

πληροφόρησης ή μέσων μετακίνησης μεταξύ τόπων κατοικίας και τόπων εργασίας.
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Ονομασία δείκτη

Μακροχρόνια Ανεργία

Κωδικός

POL13

Ορισμός
Τυπική Μορφή

Η μακροχρόνια ανεργία ορίζεται με βάση τον αριθμό των ατόμων με διάρκεια ανεργίας
μεγαλύτερη των 12 μηνών ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού
Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας: πίνακες και χάρτες και σύγκριση με δεδομένα
Ε27/28

Μονάδες Μέτρησης

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων (%) στο σύνολο του εργατικού δυναμικού

Χωρική Αναφορά

Ζώνη επιδράσεων V

Συχνότητα
Μέτρησης

Βραχυπρόθεσμα: 1 έτος
Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη
Μακροπρόθεσμα: 10 έτη
Βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού της πολυκεντρικότητας, ο δείκτης αποτελεί

Σκοπιμότητα

συνιστώσα για τη συμπληρωματική αξιολόγηση φαινομένων χωρικής πόλωσης και
ροών

Στόχοι πολιτικής
Προδιαγραφές
Δεδομένα
Πηγές

Πολυκεντρικότητα
Παρατηρητήριο ΕΟ - Δείκτης SET05
Eurostat
Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού
Eurostat
Εθνικές στατιστικές - έρευνες εργατικού δυναμικού
Συχνή μεταβολή των δεδομένων από τη Eurostat και ελείψεις σε χρονοσειρές.

Προβλήματα

Δεδομένα μέχρι το επίπεδο NUTS2 - δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε επίπεδο
NUTS3. Ελλείψεις σε διαθέσιμα δεδομένα από τις στατιστικές υπηρεσίες Αλβανίας και
Σερβίας.
Το επίπεδο μακροχρόνιας ανεργίας αντανακλά την αδυναμία της τοπικής αγοράς
εργασίας

Σχόλια

και του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού να προσαρμοστεί ώστε να

περιοριστεί η περισσότερο ευάλωτη κατηγορία ανέργων. Η ελαχιστοποίηση του δείκτη
μακροχρόνιας ανεργίας είναι επιθυμητή και σηματοδοτεί μεγαλύτερη ευελιξία και
προσαρμοστικότητα της αγοράς εργασίας
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Ονομασία δείκτη

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Παραγωγής (ΑΠΑ)

Κωδικός

POL14
Ο δείκτης προσδιορίζει την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Παραγωγής ως ποσοστιαία

Ορισμός

κατανομή ανά Περιφέρεια (NUTS2) και ανά τομέα παραγωγής (1γενής, 2γενής,
3γενής)

Τυπική Μορφή

Κατανομή ΑΠΑ ανά τομέα παραγωγής: πίνακες, γραφήματα, χάρτες

Μονάδες Μέτρησης

Ποσοστό κατανομής (%)

Χωρική Αναφορά

Ζώνη επιδράσεων V

Συχνότητα
Μέτρησης

Βραχυπρόθεσμα: 1 έτος
Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη
Μακροπρόθεσμα: 10 έτη
Βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού της πολυκεντρικότητας, ο δείκτης αποτελεί

Σκοπιμότητα

συνιστώσα για τη συμπληρωματική αξιολόγηση φαινομένων χωρικής πόλωσης και
ροών

Στόχοι πολιτικής

Πολυκεντρικότητα
Παρατηρητήριο ΕΟ - Δείκτης SET13

Προδιαγραφές

Eurostat NACE Rev 2
Eurostat ESA95

Δεδομένα

Πηγές

ΑΠΑ/NUTS2 σε εκ. ευρώ βασικές τιμές
ΑΠΑ/Τομέα Παραγωγής σε εκ. ευρώ βασικές τιμές
Eurostat
Εθνικές στατιστικές - εθνικοί λογαριασμοί
Συχνή αναπροσαρμογή των μεγεθών τόσο από τη Eurostat, όσο και από τις εθνικές
στατιστικές υπηρεσίες γεγονός που επηρεάζουν τη διαχρονική συγκρισιμότητα. Αλλαγή
της κωδικοποίησης NACE το 2008 από Rev 1 σε Rev 2. με αποτέλεσμα τη διάσπαση

Προβλήματα

των χρονοσειρών. H Αλβανία δημοσιεύει στοιχεία μόνο σε NACE Rev 1. Τα δεδομένα
της Τουρκίας αφορούν σε κατηγοριοποίηση Α3 (αγροτικός τομέας, βιομηχανία,
υπηρεσίες). Έχει αλλάξει το λογιστικό σύστημα της eurostat από ESA95 σε ESA2010.
Ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμη περιφερειακά δεδομένα για το καινούργιο σύστημα.
Η σύνθεση της ΑΠΑ αποτελεί βασικό διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της οικονομίας μιας
περιοχής και επηρεάζεται, ανάμεσα στα άλλα, και από τη βελτίωση της διακίνησης των

Σχόλια

προϊόντων ή της προσπελασιμότητας των αγορών αλλά και την ανασύνθεση των
μηχανισμών παραγωγής (π.χ. εγκατάσταση επιχειρήσεων) λόγω μεταβολής αυτών των
συνθηκών
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Ονομασία δείκτη

Απασχολούμενοι ανά Τομέα Παραγωγής

Κωδικός

POL15

Ορισμός

Τυπική Μορφή

Ο δείκτης αναφέρεται στην κατανομή των απασχολούμενων στους παραγωγικούς
τομείς (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) ανά Περιφέρεια (NUTS2)
Κατανομή απασχολούμενων στους παραγωγικούς τομείς: πίνακες, γραφήματα, χάρτες
και σύγκριση με Ε27/28

Μονάδες Μέτρησης

Ποσοστό κατανομής (%)

Χωρική Αναφορά

Ζώνη επιδράσεων V

Συχνότητα
Μέτρησης

Βραχυπρόθεσμα: 1 έτος
Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη
Μακροπρόθεσμα: 10 έτη
Βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού της πολυκεντρικότητας, ο δείκτης αποτελεί

Σκοπιμότητα

συνιστώσα για τη συμπληρωματική αξιολόγηση φαινομένων χωρικής πόλωσης και
ροών

Στόχοι πολιτικής
Προδιαγραφές

Δεδομένα

Πηγές

Πολυκεντρικότητα
Παρατηρητήριο ΕΟ - Δείκτης SET14
Eurostat NACE Rev 2
Απασχολούμενοι/NUTS2
Απασχολούμενοι/Τομέα παραγωγής
Eurostat
Εθνικές στατιστικές - έρευνες εργατικού δυναμικού
Συχνή αναπροσαρμογή των μεγεθών τόσο από τη Eurostat, όσο και από τις εθνικές

Προβλήματα

στατιστικές υπηρεσίες γεγονός που επηρεάζουν τη διαχρονική συγκρισιμότητα. Αλλαγή
της κωδικοποίησης NACE το 2008 από Rev 1 σε Rev 2. με αποτέλεσμα τη διάσπαση
των χρονοσειρών. H Αλβανία δημοσιεύει στοιχεία μόνο σε NACE Rev 1.
Η σύνθεση της απασχόλησης αποτελεί βασικό διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της

Σχόλια

οικονομίας μιας περιοχής και επηρεάζεται, ανάμεσα στα άλλα, και από τη βελτίωση της
διακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού ή της προσπελασιμότητας των αγορών
εργασίας.
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3.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΝΤ)
3.3.1. Σύνθετος και βασικοί δείκτες
Ο δείκτης δυνητικής προσπελασιμότητας που αναπτύσσεται και εφαρμόζεται στο πλαίσιο της
παρούσας μελέτης αποτελεί αδιάστατο μέγεθος που εκφράζει τη δυνατότητα μίας πόλης να έχει
πρόσβαση μέσω οδικού δικτύου προς το σύνολο των πόλεων αλλά και των τερματικών σταθμών
αεροπορικών ή θαλάσσιων μεταφορών ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν, δηλαδή
επιβατική μετακίνηση μεγάλων μέσων και μεγάλων αποστάσεων (αερολιμένες), επιβατική
μετακίνηση μέσων αποστάσεων (επιβατικοί θαλάσσιοι λιμένες), εμπορευματικές μετακινήσεις
μέσων και μεγάλων αποστάσεων (εμπορικοί θαλάσσιοι λιμένες).
Αυτή η δυνατότητα σταθμίζεται με το πληθυσμιακό μέγεθος της πόλης και τον ετήσιο φόρτο του
τερματικού σταθμού αντίστοιχα, με την παραδοχή ότι αυτό αποτελεί ένδειξη της ελκυστικότητάς
του, και με την χρονο-απόσταση, που με τη σειρά της εξαρτάται από την κατηγορία του οδικού
τμήματος που πρέπει να διανυθεί (αυτοκινητόδρομος, εθνικό δίκτυο και επαρχιακό-λοιπό
δίκτυο) αλλά και της καθυστερήσεις σε διασυνοριακές διελεύσεις. Βασική προϋπόθεση είναι ότι
η χρονο-απόσταση αναφέρεται στη συντομότερη διαδρομή, η οποία θεωρείται ως η διαδρομή
που θα επιλέξει ο μετακινούμενος για την πρόσβασή του από την υπό εξέταση προέλευση στον
κάθε προορισμό.
Παραδοχές:
 Θεωρείται η προσπελασιμότητα προς τους επιβατικούς θαλάσσιους λιμένες ως κρίσιμος
δείκτης για τις χώρες που διαθέτουν νησιά, τα οποία έλκουν και παράγουν μικρό αριθμό
μετακινήσεων ως απομακρυσμένες περιοχές ή μετακινήσεις με έντονη εποχιακή
διακύμανση ως τουριστικοί προορισμοί.
 Επίσης, σύμφωνα με τους αντίστοιχους δείκτες του ESPON, θεωρείται ότι η κύρια μορφή
διατροπικής μετακίνησης στις επιβατικές μεταφορές αποτελεί ο συνδυασμός οδικών και
αεροπορικών μεταφορών ενώ στις εμπορευματικές μεταφορές ο συνδυασμός οδικών και
θαλάσσιων μεταφορών.
 Επιπρόσθετα, θεωρείται ότι η εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου προσπελασιμότητας
για διατροπική επιβατική μετακίνηση έχει την ίδια βαρύτητα στη Ζώνη Επιδράσεων με
την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου προσπελασιμότητας για διατροπική
εμπορευματική μετακίνηση.
Μεθοδολογία και συστηματοποίηση
Επιβατικοί αερολιμένες
Εμπορευματικοί λιμένες
1. Εντοπισμός ελαχίστων και μεγίστων τιμών στα μητρώα δυνητικής προσπελασιμότητας
πόλεων προς τερματικούς σταθμούς
2. Αντιστοίχιση της τιμής (1) στην ελάχιστη τιμή και της τιμής (100) στη μέγιστη τιμή-Σύνθεση
100στιαίας κλίμακας
3. Υπολογισμός μέσης τιμής από τα μητρώα δυνητικής προσπελασιμότητας πόλεων προς
τερματικούς σταθμούς
4. Αναγωγή μέσης τιμής στην 100στιαία κλίμακα
5. Απόδοση βαρύτητας σε «επιβατική» και «εμπορευματική» διατροπικότητα
6. Υπολογισμός σταθμισμένης μέσης τιμής ανηγμένης σε 100στιαία κλίμακα
Σύνθετος δείκτης: Διατροπικότητα μεταφορών (ΙΝΤ00)
7. Υπολογισμός σύνθετου δείκτη
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Ονομασία δείκτη

Κωδικός

Δυνητική

Προσπελασιμότητα

μεταξύ

Πόλεων

και

Τερματικών

Σταθμών

(σύνθετος)
INT00
Ο δείκτης εκτιμά τη δυνατότητα πρόσβασης από την κάθε βασική πόλη στο σύνολο των
κύριων τερματικών σταθμών5 της διασυνοριακής ζώνης επιδράσεων με τη χρήση οδικών
μέσων μεταφοράς. Η ελκυστικότητα του τερματικού σταθμού για πρόσβαση από την
πόλη εξαρτάται από το μέγεθος της μεταφορικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα

Ορισμός

στον σταθμό αυτό. Η προσπελασιμότητα της πληθυσμιακά μεγαλύτερης από τις βασικές
πόλεις ενός NUTS3 θεωρείται ότι εκφράζει την προσπελασιμότητα του NUTS3 όπου
εντάσσεται. Για κάθε πόλη υπολογίζονται δύο διαφορετικοί δείκτες: α) Δυνητική
Προσπελασιμότητα

Επιβατικών

Μεταφορών

και

β)

Δυνητική

Προσπελασιμότητα

Εμπορευματικών Μεταφορών

Τυπική Μορφή
Όπου
A i=

Δυνητική προσπελασιμότητα από τον προορισμό-πόλη (i)

Wj=

Συντελεστής

βαρύτητας-ελκυστικότητας

στον

προορισμό.

Φόρτος

στον

τερματικό σταθμό (j). Στις επιβατικές μεταφορές αντιστοιχεί στον επιβατικό φόρτο
(Δείκτης INT02) και στις εμπορευματικές μεταφορές στον εμπορευματικό φόρτο
(Δείκτης INT03)
dij=

Τριβή χρόνου μεταξύ προέλευσης-προορισμού. Χρόνος στη συντομότερη οδική

διαδρομή από (i) σε (j) (Δείκτης ΙΝΤ01).
β=

Μειωτικός συντελεστής (=-0,001)

Πίνακας βασικών πόλεων και

Μητρώο

Χάρτης επιπέδου

τερματικών σταθμών στη

προσπελασιμότητας

προσπελασιμότητας

Διασυνοριακή Ζώνη

μεταξύ πόλεων και

ανά νομό στη

τερματικών σταθμών

Διασυνοριακή Ζώνη

στη Διασυνοριακή
Ζώνη
Μονάδες Μέτρησης

-

Χωρική Αναφορά

Διασυνοριακή Ζώνη Επιδράσεων

Συχνότητα
Μέτρησης

Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη
Διερεύνηση

Σκοπιμότητα

της

δυνατότητας

πρόσβασης

που

παρέχει

το

οδικό

δίκτυο

της

διασυνοριακής ζώνης επιδράσεων των πόλεων προς τις δραστηριότητες-υπηρεσίες
μεταφορών που παρέχουν οι τερματικοί σταθμοί

Στόχοι πολιτικής

Διατροπικότητα
Βάση γεωχωρικών δεδομένων σε GIS

Προδιαγραφές

Δίκτυα ΤΕΝ-Τ και SEETO, Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι
Εθνικό δίκτυο
Πίνακας βασικών πόλεων και τερματικών σταθμών.
Αποστάσεις μεταξύ των παραπάνω σημείων αναφοράς και χαρτογραφική απεικόνισή

Δεδομένα

τους
Μέση ταχύτητα διαδρομής στα τμήματα αυτά
Επιβατικός φόρτος
Εμπορευματικός φόρτος

5
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πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και τη διασυνοριακή εδαφική συνεργασία - ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Πηγές

Ο υπολογισμός του δείκτη απαιτεί επικαιροποιημένη βάση δεδομένων του εθνικού
οδικού δικτύου και των αυτοκινητοδρόμων

Προβλήματα

Ο υπολογισμός του δείκτη απαιτεί συμβατότητα στη μεθοδολογία παρακολούθησης και
καταγραφής των δεδομένων από τους σταθμούς.
Παρατηρείται κατά περίπτωση έλλειψη πρωτογενών δεδομένων
Ο δείκτης παρακολουθείται με βάση την πορεία υλοποίησης των διαπεριφερειακής και

Σχόλια

διασυνοριακής

εμβέλειας

έργων

στο

χερσαίο

δίκτυο

(Εθνικός

σχεδιασμός,

Πανευρωπαϊκοί διάδρομοι, Διευρωπαϊκό δίκτυο) και την εξέλιξη της δραστηριότητας
των τερματικών σταθμών εντός της διασυνοριακής ζώνης
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Ονομασία δείκτη

Χρονο-απόσταση μεταξύ Πόλεων και Τερματικών Σταθμών

Κωδικός

INT01
Ο δείκτης εκτιμά τον χρονικό διαχωρισμό μεταξύ των βασικών πόλεων και των κύριων

Ορισμός

τερματικών σταθμών6 της διασυνοριακής ζώνης επιδράσεων με τη χρήση οδικών μέσων
μεταφοράς. Στις βασικές πόλεις περιλαμβάνονται πόλεις άνω των 30.000 κατοίκων και
πρωτεύουσες NUTS3.

Τυπική Μορφή

Χρονοαπόσταση στη συντομότερη διαδρομή
Πίνακας βασικών

Μητρώο χρονο-απόστασης μεταξύ

Χάρτης ισοχρονικών

πόλεων και τερματικών

πόλεων και τερματικών σταθμών

καμπύλων στη

σταθμών στη Ζώνη

στη Διασυνοριακή Ζώνη

Διασυνοριακή Ζώνη

Επιδράσεων
Μονάδες Μέτρησης

Ώρες

Χωρική Αναφορά

Ζώνη Επιδράσεων

Συχνότητα
Μέτρησης

Βραχυπρόθεσμα: 5 έτη
Διερεύνηση συνδεσιμότητας που παρέχει το οδικό δίκτυο της διασυνοριακής ζώνης

Σκοπιμότητα

επιδράσεων

μεταξύ

των

πόλεων

(που

αποτελούν

τις

κύριες

προελεύσεις

και

προορισμούς της διατροπικής αλυσίδας) και των τερματικών σταθμών (που αποτελούν
τους ενδιάμεσους κόμβους της διατροπικής αλυσίδας)

Στόχοι πολιτικής
Προδιαγραφές

Διατροπικότητα
Παρατηρητήριο ΕΟ - Δείκτης TRA05
ESRI, ARCGIS Network Analyst
Πίνακας βασικών πόλεων και τερματικών σταθμών

Δεδομένα

Αποστάσεις μεταξύ των παραπάνω σημείων αναφοράς και χαρτογραφική απεικόνισή
τους
Μέση ταχύτητα διαδρομής στα τμήματα αυτά

Πηγές
Προβλήματα

Ο υπολογισμός του δείκτη απαιτεί επικαιροποιημένη βάση δεδομένων του εθνικού
οδικού δικτύου και των αυτοκινητοδρόμων
Οι χρόνοι διαδρομής διαφοροποιούνται ανάλογα με την ώρα και τη διασυνοριακή
διέλευση (κυρίως στην περίπτωση μέλους – μη μέλους της ΕΕ).

Σχόλια

Ο

δείκτης

παρακολουθείται

με

βάση

την

πορεία

υλοποίησης

των

έργων

διαπεριφερειακής και διασυνοριακής εμβέλειας έργων εντός της διασυνοριακής ζώνης. Ο
δείκτης στηρίζεται στο δείκτη TRA05 του Παρατηρητηρίου

6
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Ονομασία δείκτη

Επιβατικός Φόρτος σε Τερματικούς Σταθμούς

Κωδικός

INT02
Ο δείκτης αναφέρεται στον ετήσιο επιβατικό φόρτο που διαχειρίζονται οι κύριοι

Ορισμός

τερματικοί σταθμοί στη ζώνη επιδράσεων. Οι κατηγορίες των τερματικών σταθμών
είναι: α) Αερολιμένες και β) Θαλάσσιοι λιμένες.

Τυπική Μορφή

Φόρτος επιβατών / Διαχρονική ποσοστιαία μεταβολή φόρτου
Πίνακας τιμών φόρτου σε κάθε σταθμό για κάθε κατηγορία σταθμού

Μονάδες Μέτρησης

Χιλιάδες επιβάτες ανά έτος

Χωρική Αναφορά

Ζώνη Επιδράσεων

Συχνότητα
Μέτρησης
Σκοπιμότητα

Βραχυπρόθεσμα: 1 έτος
Μελέτη της εξέλιξης του επιβατικού φόρτου που εξυπηρετούν οι μη οδικοί τερματικοί
σταθμοί, οι οποίοι συνδέονται με το οδικό δίκτυο της διασυνοριακής ζώνης επιδράσεων

Στόχοι πολιτικής

Διατροπικότητα

Προδιαγραφές

-

Δεδομένα

Επιβατικός φόρτος
Eurostat

Πηγές

Εθνικές στατιστικές υπηρεσίες
Στατιστικά δεδομένα τερματικών σταθμών

Προβλήματα

Παρατηρείται κατά περίπτωση έλλειψη πρωτογενών δεδομένων
Ο δείκτης συμβάλλει στη διερεύνηση της δυναμικής των κύριων σταθμών διατροπικής

Σχόλια

διακίνησης επιβατών σε σύνδεση με το οδικό δίκτυο της διασυνοριακής ζώνης
επιδράσεων

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

69

ΠΕ5α: Μεθοδολογία εκτίμησης των επιδράσεων της Εγνατίας οδού στη διατροπικότητα των μεταφορών, στην
πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και τη διασυνοριακή εδαφική συνεργασία - ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ονομασία δείκτη

Εμπορευματικός Φόρτος σε Τερματικούς Σταθμούς

Κωδικός

INT03
Ο δείκτης αναφέρεται στον ετήσιο εμπορευματικό φόρτο που διαχειρίζονται οι κύριοι

Ορισμός

τερματικοί και εμπορευματικοί σταθμοί στη διασυνοριακή ζώνη επιδράσεων7 καθώς και
στον ετήσιο αριθμό εμπορευματοκιβωτίων που διαχειρίζονται οι σταθμοί αυτοί. Οι
κατηγορίες των σταθμών είναι: α) Θαλάσσιοι λιμένες και β) Ποτάμιοι λιμένες.

Τυπική Μορφή

Φόρτος εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων / Διαχρονική ποσοστιαία μεταβολή
φόρτου εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων
Πίνακας τιμών φόρτου εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων σε κάθε σταθμό για
κάθε κατηγορία σταθμού

Μονάδες Μέτρησης
Χωρική Αναφορά
Συχνότητα
Μέτρησης

Χιλιάδες τόνοι ανά έτος \ Χιλιάδες τόνοι εμπορευματοκιβωτίων ανά έτος \ Ποσοστό
(%) συνολικού φόρτου που αφορά διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων
Ζώνη Επιδράσεων
Βραχυπρόθεσμα: 1 έτος
Μελέτη

Σκοπιμότητα

της

εξέλιξης

του

εμπορευματικού

φόρτου

και

ειδικότερα

των

εμπορευματοκιβωτίων (ως κύρια διατροπική μονάδα φόρτωσης) που διαχειρίζονται οι
τερματικοί σταθμοί, οι οποίοι συνδέονται με το οδικό δίκτυο της διασυνοριακής ζώνης
επιδράσεων

Στόχοι πολιτικής

Διατροπικότητα

Προδιαγραφές

-

Δεδομένα

Εμπορευματικός φόρτος
Eurostat

Πηγές

Εθνικές στατιστικές υπηρεσίες
Στατιστικά δεδομένα τερματικών σταθμών
Ο υπολογισμός του δείκτη απαιτεί συμβατότητα στη μεθοδολογία παρακολούθησης και

Προβλήματα

καταγραφής των δεδομένων από τους σταθμούς.
Παρατηρείται κατά περίπτωση έλλειψη πρωτογενών δεδομένων
Ο δείκτης συμβάλλει στη διερεύνηση της δυναμικής των κύριων σταθμών διατροπικής

Σχόλια

διακίνησης εμπορευμάτων σε σύνδεση με το οδικό δίκτυο της διασυνοριακής ζώνης
επιδράσεων

7
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3.3.2. Συμπληρωματικοί δείκτες

Ονομασία δείκτη

Πυκνότητα Χερσαίου Δικτύου ανά Επιφάνεια

Κωδικός

INT04
Ο δείκτης εκτιμά το μήκος του χερσαίου δικτύου ανά επιφάνεια για κάθε μία από τις

Ορισμός

ακόλουθες κατηγορίες δικτύου: α) αυτοκινητόδρομοι, β) σιδηρόδρομοι, γ) ποτάμιοι
άξονες ανά NUTS2

Τυπική Μορφή

Μήκος και πυκνότητα για κάθε κατηγορία του χερσαίου δικτύου / Διαχρονική
ποσοστιαία μεταβολή πυκνότητας
Πίνακας τιμών πυκνότητας ανά Περιφέρεια για κάθε κατηγορία δικτύου

Μονάδες Μέτρησης

Χιλιόμετρα ανά τετραγωνικά χιλιόμετρα

Χωρική Αναφορά

Ζώνη Επιδράσεων

Συχνότητα
Μέτρησης

Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη
Μελέτη της εξέλιξης του πολυτροπικού χερσαίου δικτύου που διατίθεται για το

Σκοπιμότητα

συνδυασμό των μέσων στο πλαίσιο ενός διατροπικού χερσαίου δικτύου εντός της
Ζώνης Επιδράσεων

Στόχοι πολιτικής
Προδιαγραφές

Διατροπικότητα
Βάση γεωχωρικών δεδομένων σε GIS
Δίκτυα ΤΕΝ-Τ και SEETO, Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι
Δίκτυο αυτοκινητοδρόμων

Δεδομένα

Σιδηροδρομικό δίκτυο
Ποτάμιο δίκτυο

Πηγές
Προβλήματα

Eurostat
Ο υπολογισμός του δείκτη απαιτεί επικαιροποιημένη βάση δεδομένων για κάθε
κατηγορία του χερσαίου δικτύου
Ο δείκτης παρακολουθείται με βάση την πορεία υλοποίησης των διαπεριφερειακής και
διασυνοριακής

Σχόλια

εμβέλειας

έργων

στο

χερσαίο

δίκτυο

(Εθνικός

σχεδιασμός,

Πανευρωπαϊκοί διάδρομοι, Διευρωπαϊκό δίκτυο) εντός της Ζώνης Επιδράσεων. Ο
δείκτης αποτελεί προσαρμογή και επέκταση του υφιστάμενου δείκτη TRA10 Πυκνότητα
Οδικού Δικτύου
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Ονομασία δείκτη

Αριθμός Τερματικών Σταθμών

Κωδικός

INT05
Ο δείκτης περιγράφει το πλήθος και τη θέση των κύριων τερματικών σταθμών
επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών σε κάθε Περιφέρεια (NUTS2). Οι

Ορισμός

Επιβατικοί Τερματικοί Σταθμοί αναφέρονται σε: α) Αερολιμένες και β) Θαλάσσιους
λιμένες. Οι Εμπορευματικοί Τερματικοί Σταθμοί αναφέρονται σε: α) Θαλάσσιους
λιμένες,

β)

Ποτάμιους

λιμένες

και

γ)

Διατροπικούς

σταθμούς

(οδικούς-

σιδηροδρομικούς).
Πίνακας τερματικών σταθμών ανά Περιφέρεια για κάθε είδος μετακίνησης
(επιβατική, εμπορευματική) και για κάθε κατηγορία σταθμού.
Τυπική Μορφή

Χάρτης θέσης
(επιβατική,

τερματικών σταθμών ανά Περιφέρεια για κάθε είδος μετακίνησης

εμπορευματική)

και

για

κάθε

κατηγορία

σταθμού

στη

Ζώνη

Επιδράσεων.
Μονάδες Μέτρησης

Αριθμός / Ποσοστό

Χωρική Αναφορά

Ζώνη Επιδράσεων / Ζώνη διαδρόμων

Συχνότητα
Μέτρησης

Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη
Ανάλυση του πλήθους, του είδους και της χωρικής κατανομής των κύριων

Σκοπιμότητα

τερματικών σταθμών που συνδέονται με το οδικό πλέγμα της Διασυνοριακής
Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας.

Στόχοι πολιτικής

Διατροπικότητα
Βάση γεωχωρικών δεδομένων σε GIS

Προδιαγραφές

Εθνικό σύστημα καταγραφής και κατάταξης
Δίκτυα ΤΕΝ-Τ και SEETO, Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι

Δεδομένα

Βασικοί τερματικοί σταθμοί
Eurostat

Πηγές

Intermodal Terminals in Europe, Agora Project
World Port Source
Έγγραφα Εθνικού και Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασμού
Ανάγκη καθορισμού μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των βασικών τερματικών
με

Προβλήματα

συνδυασμό

ορισμού

κατωφλίων

τιμών και επιλογής βάσει στρατηγικής

σημασίας, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης και της
μεγάλης διαφοροποίησης του ετήσιου φόρτου που διαχειρίζονται οι σταθμοί αλλά
και της απουσίας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις.
Ο δείκτης παρακολουθείται με βάση την πορεία υλοποίησης των διαπεριφερειακής

Σχόλια

και διασυνοριακής εμβέλειας έργων στο χερσαίο δίκτυο (Εθνικός σχεδιασμός,
Πανευρωπαϊκοί διάδρομοι, Διευρωπαϊκό δίκτυο) εντός της διασυνοριακής ζώνης
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Ονομασία δείκτη

Πυκνότητα Αυτοκινητοδρόμων και Φόρτος Τερματικών

Κωδικός

INT06
Εξέλιξη της πυκνότητας του δικτύου αυτοκινητοδρόμων σε παράλληλη παράθεση με τη

Ορισμός

διακύμανση του εμπορευματικού και επιβατικού φόρτου στους κύριους τερματικούς
σταθμούς σε NUTS2 και τερματικό σταθμό

Τυπική Μορφή

μεταβολή πυκνότητας & μεταβολή φόρτου
Χάρτης τιμών φόρτου ανά σταθμό και τιμών πυκνότητας ανά Περιφέρεια

Μονάδες Μέτρησης

% μεταβολής πυκνότητας ανά επιφάνεια / % μεταβολή φόρτου

Χωρική Αναφορά

Ζώνη Επιδράσεων / Ζώνη διαδρόμων

Συχνότητα
Μέτρησης
Σκοπιμότητα

Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη
Εκτίμηση των επιδράσεων του οδικού δικτύου της Διασυνοριακής Ζώνης Επιδράσεων
στη δυναμική των τερματικών σταθμών

Στόχοι πολιτικής

Διατροπικότητα

Προδιαγραφές

-

Δεδομένα

Σύμφωνα με Τεχνικά Δελτία Δεικτών INT02, INT03, INT04, ΙΝΤ05
Eurostat

Πηγές

Εθνικές στατιστικές υπηρεσίες
Στατιστικά δεδομένα τερματικών σταθμών

Προβλήματα

Έλλειψη δεδομένων για τη διερεύνηση και εξαγωγή συμπερασμάτων
Ο δείκτης επιτρέπει τη συνθετική εκτίμηση της επίδρασης της πορείας υλοποίησης των
έργων διαπεριφερειακής και διασυνοριακής εμβέλειας έργων (Εθνικός σχεδιασμός,

Σχόλια

Πανευρωπαϊκοί διάδρομοι, Διευρωπαϊκό δίκτυο) με τη δραστηριότητα των τερματικών
σταθμών εντός της διασυνοριακής ζώνης. Ο δείκτης αποτελεί σύνθεση των δεικτών
ΙΝΤ02-ΙΝΤ03-ΙΝΤ04
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Ονομασία δείκτη
Κωδικός

Αποδέσμευση των Εμπορευματικών Μεταφορών από την Οικονομική Ανάπτυξη
(Decoupling)
ΙΝΤ07
Ο δείκτης προσδιορίζει τη διασύνδεση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης μέσω του ΑΕΠ και

Ορισμός

της ζήτησης για εμπορευματικές μεταφορές στον τομέα των οδικών μεταφορών σε
επίπεδο NUTS0

Τυπική Μορφή

Οδικό εμπορευματικό έργο / ΑΕΠ τιμές / Σχετική μεταβολή ανά έτος
Γράφημα εξέλιξης οδικού εμπορευματικού έργου σε σχέση με το ΑΕΠ για κάθε χώρα
της Ζώνης Επιδράσεων

Μονάδες Μέτρησης
Χωρική Αναφορά
Συχνότητα
Μέτρησης

Τονο-χιλιόμετρα / έτος για τις οδικές εμπορευματικές
EUR / έτος
Ζώνη Επιδράσεων
Βραχυπρόθεσμα: 1 έτος
Βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού της διατροπικότητας των μεταφορών, ο δείκτης
αποτελεί συνιστώσα για την κατανόηση της εξάρτησης της οικονομικής ανάπτυξης από

Σκοπιμότητα

την

ανάπτυξη

των

οδικών

εμπορευματικών

μεταφορών.

Ο

περιορισμός

της

συγκεκριμένης σχέσης εξάρτησης συνδέεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της
μείωσης των πιέσεων που το οδικό σύστημα ασκεί στο περιβάλλον και στις πηγές
ενέργειας

Στόχοι πολιτικής
Προδιαγραφές

Διατροπικότητα των μεταφορών
Environmental European Agency: Δείκτης CSI 036/TERM 013
Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας SIMCODE
Εμπορευματικές οδικές ροές σε τονο-χιλιόμετρα (η κίνηση ενός τόνου σε μια απόσταση

Δεδομένα

ενός χιλιομέτρου)
ΑΕΠ σε τιμές (EUR)

Πηγές
Προβλήματα

Eurostat
Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες
Παρατηρείται κατά περίπτωση έλλειψη πρωτογενών δεδομένων ειδικά σε σχέση με το
μεταφορικό έργο σε επίπεδο NUTS2
Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο να μειώσει τη συσχέτιση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης
και

Σχόλια

της

ζήτησης

εμπορευματικών

μεταφορών

(αποσύνδεση:

decoupling),

στην

κατεύθυνση της ενίσχυσης της βιωσιμότητας των μεταφορών. Ως εκ τούτου, η
αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη ζήτηση για μεταφορές μπορεί να
θεωρηθεί "κλειδί" για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της κατασπατάλησης
ενεργειακών και φυσικών πόρων
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3.4. ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ CBC)
3.4.1. Σύνθετος και βασικοί δείκτες
Ο βαθμός εδαφικής συνεργασίας προκύπτει από τη σύνθεση τεσσάρων επί μέρους τιμών ως
εξής:
 Κατά το 1/4 από την τιμή της επενδυτικής εξάρτησης των χωρών της Ζώνης Επιδράσεων
V (σύνολο) ως προς τον υπόλοιπο κόσμο: ποσοστό των μεταξύ τους επενδύσεων στο
σύνολο αυτών που κατευθύνονται στη Ζώνη.
 Κατά το 1/4 από την τιμή της εμπορικής εξάρτησης των χωρών της Ζώνης Επιδράσεων V
(σύνολο) ως προς τον υπόλοιπο κόσμο: ποσοστό των μεταξύ τους εμπορικών
συναλλαγών στο σύνολο αυτών που διεκπεραιώνεται με το σύνολο του κόσμου.
 Κατά το 1/4 από την τιμή της τουριστικής εξάρτησης των χωρών της Ζώνης Επιδράσεων
V (σύνολο) ως προς τον υπόλοιπο κόσμο: ποσοστό των μεταξύ τους τουριστικών ροών
στο σύνολο αυτών που κατευθύνονται στη Ζώνη.
 Κατά το 1/4 από την τιμή της μεταναστευτικής εξάρτησης των χωρών της Ζώνης
Επιδράσεων V (σύνολο) ως προς τον υπόλοιπο κόσμο: ποσοστό των μεταξύ τους
μεταναστευτικών κινήσεων στο σύνολο αυτών που κατευθύνονται στη Ζώνη.

Ονομασία δείκτη

Βαθμός εδαφικής συνεργασίας (σύνθετος)

Κωδικός

CBC00

Ορισμός

Ο δείκτης υπολογίζει τον βαθμό εδαφικής συνεργασίας του συνόλου των χωρών της
Ζώνης Επιδράσεων V
Σταθμισμένη τιμή και πίνακας επιμέρους τιμών επενδυτικής, εμπορικής, τουριστικής και

Τυπική Μορφή

μεταναστευτικής εξάρτησης και ποσοστό επί του συνόλου των ροών με τον υπόλοιπο
κόσμο

Μονάδες Μέτρησης
Χωρική Αναφορά
Συχνότητα
Μέτρησης

Αδιάστατο μέγεθος - σταθμισμένη τιμή των επιμέρους τιμών επενδυτικής, εμπορικής,
τουριστικής και μεταναστευτικής εξάρτησης
Σύνολο χωρών Ζώνης Επιδράσεων V
Βραχυπρόθεσμα: 1 έτος
Μεσοπρόθεσμα: 5 έτη
Μακροπρόθεσμα: 10 έτη
Η παρακολούθηση του βαθμού εδαφικής συνεργασίας επιτρέπει την κατανόηση των
παραμέτρων που εκφράζουν ροές πόρων και ανθρώπων ως συστατικά χαρακτηριστικά

Σκοπιμότητα

της επέκτασης και εμβάθυνσης των κοινωνικών, παραγωγικών και οικονομικών
ανταλλαγών των χωρών της Ζώνης Επιδράσεων V, γεγονός που συνιστά συστατικό
στοιχείο της εδαφικής συνοχής στη συγκεκριμένη μακροπεριφέρεια.

Στόχοι πολιτικής

Βελτίωση της εδαφικής συνοχής και της ανταγωνιστικότητας

Προδιαγραφές

Ποσοτικές και ποιοτικές συγκρίσεις διαχρονικά

Δεδομένα

Τιμές των επί μέρους δεικτών της εδαφικής συνεργασίας (δείκτες πυρήνα)

Πηγές

Υπολογισμός των επί μέρους δεικτών της εδαφικής συνεργασίας (δείκτες πυρήνα)
Προβλήματα στη συγκριτική προσέγγιση της τιμής του δείκτη μεταξύ των εξεταζόμενων

Προβλήματα

ετών, εξαιτίας μη διαθεσιμότητας στοιχείων για όλες τις χώρες σε όλους τους βασικούς
δείκτες

Σχόλια

Ο δείκτης διαπιστώνει το βαθμό εδαφικής συνεργασίας ως αποτέλεσμα της σύνθεσης
των επιμέρους δεικτών σύμφωνα με το επιλεγμένο πρότυπο στάθμισης.
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Η τιμή εξάρτησης του συνόλου των χωρών της Ζώνης Επιδράσεων V ως προς τον υπόλοιπο
κόσμο στα ζητήματα επενδύσεων, εμπορίου, τουρισμού και μεταναστευτικών ροών, εκφράζεται
ποσοστιαία και προβάλλεται ως τιμή αδιάστατη στην κλίμακα 0 - 100. Το άθροισμα των
τετάρτων της κάθε μιας τιμής διαμορφώνει το βαθμό της εδαφικής συνεργασίας. Όσο
μεγαλύτερος ο βαθμός τόσο περισσότερο διευρυμένη η συνεργασία. Ακολουθεί παρουσίαση των
δεικτών που αξιοποιούνται για τον υπολογισμό του βαθμού διασυνοριακής συνεργασίας.

76

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΠΕ5α: Μεθοδολογία εκτίμησης των επιδράσεων της Εγνατίας οδού στη διατροπικότητα των μεταφορών, στην
πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και τη διασυνοριακή εδαφική συνεργασία - ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ονομασία δείκτη

Επενδυτικές Ροές

Κωδικός

CBC01
Ο δείκτης προσδιορίζει τη μακροπρόθεσμη επένδυση σε επιχείρηση της εγχώριας

Ορισμός

αγοράς από επενδυτή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του οποίου η έδρα βρίσκεται στην
αγορά ξένης χώρας, εκφραζόμενος με τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) ανά χώρα
Πίνακες καθαρών άμεσων ξένων επενδύσεων ανά χώρα (απόθεμα και ετήσιες ροές)

Τυπική Μορφή

Πίνακας σημαντικών επενδυτικών εταίρων εντός Ζώνης Επιδράσεων V (απόθεμα ΑΞΕ –
επενδυτική τάση)
Γράφημα δείκτη εξάρτησης

Μονάδες Μέτρησης
Χωρική Αναφορά
Συχνότητα
Μέτρησης

εκ. ευρώ
% επί του συνόλου
Ζώνη Επιδράσεων V
Βραχυπρόθεσμα: 1 έτος
Η διάγνωση των επενδυτικών ροών στις χώρες της Ζώνης Επιδράσεων V συμβάλει,

Σκοπιμότητα

εκτός από την κατανόηση της περιοχής ως επενδυτικού προορισμού, και στην
αξιολόγηση του "βάθους" των σχέσεων και επιδράσεων που αναπτύσσονται.

Στόχοι πολιτικής

Διασυνοριακή εδαφική συνεργασία

Προδιαγραφές

Τρόπος καταγραφής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ροές και απόθεμα)

Δεδομένα

Πηγές
Προβλήματα

Καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις (ροές)
Απόθεμα ΑΞΕ
Κεντρικές Τράπεζες χωρών Ζώνης Επιδράσεων V
OECD
Δυσκολία απόκτησης δεδομένων για NUTS2 και NUTS3
Ο δείκτης εκφράζει το απόθεμα των εξερχομένων ΑΞΕ και τις επενδυτικές ροές που
αναπτύσσονται στις χώρες της

Ζώνης Επιδράσεων V. Η μελέτη των σημαντικών

επενδυτικών εταίρων προσδιορίζει τις σχέσεις σημαντικότητας των χωρών της Ζώνης
Σχόλια

ως δεξαμενές επενδυτικών κεφαλαίων.

Η σχέση της κάθε χώρας με το σύνολο των

υπολοίπων της ζώνης προβάλει και το βαθμό εξάρτησης από τα επενδυτικά κεφάλαια
που εισρέουν στη χώρα με προέλευση το σύνολο της ζώνης (ποσοστό αποθέματος ΑΞΕ
στο σύνολο).
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Ονομασία δείκτη

Εμπορικές Ροές

Κωδικός

CBC02
Ο δείκτης παρακολουθεί το εμπορικό ισοζύγιο όγκου συναλλαγών (εξαγωγές εισαγωγές αγαθών σε αξία). Συγκεκριμένα, προσδιορίζει τις χρηματικές ροές που

Ορισμός

αφορούν σε συναλλαγές σε αγαθά (πληρωμές/εισαγωγές και εισπράξεις/εξαγωγές),
των οποίων η κυριότητα αλλάζει μεταξύ ενός κατοίκου και μη κατοίκου στις χώρες της
Ζώνης Επιδράσεων V
Πίνακας εμπορικού ισοζυγίου ανά χώρα

Τυπική Μορφή

Πίνακας ποσοστού εμπορικών συναλλαγών με τις χώρες της Ζώνης Επιδράσεων V ως
προς το σύνολο και κύριοι εμπορικοί εταίροι εντός Ζώνης
Γράφημα δείκτη εξάρτησης

Μονάδες Μέτρησης
Χωρική Αναφορά
Συχνότητα
Μέτρησης

εκ. ευρώ
% επί του συνόλου των συναλλαγών
Ζώνη Επιδράσεων V
Βραχυπρόθεσμα: 1 έτος
Η διάγνωση των εμπορικών ροών στις χώρες της Ζώνης Επιδράσεων V συμβάλει,

Σκοπιμότητα

εκτός από την κατανόηση του παραγωγικού και οικονομικού τους δυναμισμού και
προσανατολισμού, και στην κατανόηση των σχέσεων που αναπτύσσουν οι χώρες της
Ζώνης μέσα από την ανάπτυξη του εμπορίου

Στόχοι πολιτικής

Διασυνοριακή εδαφική συνεργασία
Τρόπος καταγραφής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (εξαγωγές - εισαγωγές αγαθών

Προδιαγραφές

σε αξία)
Παρατηρητήριο ΕΟ - Δείκτης SET15

Δεδομένα

Όγκος εισαγωγών
Όγκος εξαγωγών
Στατιστικές υπηρεσίες χωρών Ζώνης Επιδράσεων V

Πηγές

Κεντρικές Τράπεζες χωρών Ζώνης Επιδράσεων V
OECD

Προβλήματα

Δυσκολία απόκτησης δεδομένων για NUTS2 και NUTS3
Το μέγεθος του ποσοστού εμπορικών συναλλαγών εντός ζώνης ως προς το σύνολο,
αποτυπώνει ένα είδος "εξάρτησης" της κάθε χώρας από τις υπόλοιπες της ζώνης. Σε

Σχόλια

αυτή τη βάση περισσότερο "εξαρτώμενες" χώρες αποτελούν αυτές με το μεγαλύτερο
ποσοστό συμμετοχής της ζώνης στο σύνολο των εμπορικών τους συναλλαγών. Ο
δείκτης στηρίζεται στο δείκτη SET15 του Παρατηρητηρίου

78

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΠΕ5α: Μεθοδολογία εκτίμησης των επιδράσεων της Εγνατίας οδού στη διατροπικότητα των μεταφορών, στην
πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και τη διασυνοριακή εδαφική συνεργασία - ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ονομασία δείκτη

Τουριστικές Ροές

Κωδικός

CBC03

Ορισμός

Ο δείκτης παρακολουθεί την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ανά χώρα όπως αυτή
εκφράζεται από τις αφίξεις μη κατοίκων
Πίνακας αφίξεων μη κατοίκων στη χώρα ανά χώρα

Τυπική Μορφή

Πίνακας ποσοστού αφίξεων από τις χώρες της Ζώνης Επιδράσεων V ως προς το
σύνολο και κύριες τουριστικές αγορές εντός Ζώνης
Γράφημα δείκτη εξάρτησης
Άτομα και μεταβολή (%)

Μονάδες Μέτρησης

Ποσοστό αφίξεων
Κύριες τουριστικές αγορές εντός ζώνης (ονομασία)

Χωρική Αναφορά
Συχνότητα
Μέτρησης

Ζώνη Επιδράσεων V
Βραχυπρόθεσμα: 1 έτος
Η διάγνωση των τουριστικών ροών εντός των χωρών της Ζώνης Επιδράσεων V
συμβάλει στην κατανόηση της εμβάθυνσης σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ των

Σκοπιμότητα

πληθυσμών της Ζώνης, απόρροια των προσωρινών και περιστασιακών μετακινήσεων
για λόγους τουρισμού, περιήγησης και αναψυχής. Συμβάλει, ταυτόχρονα, στην
κατανόηση της θέσης και του δυναμισμού ενός σημαντικού κλάδου της οικονομίας για
τη Ζώνη Επιδράσεων.

Στόχοι πολιτικής

Διασυνοριακή εδαφική συνεργασία

Προδιαγραφές

Τρόπος καταγραφής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (αφίξεις μη κατοίκων)

Δεδομένα

Αφίξεις μη κατοίκων στη χώρα
Κύριες τουριστικές αγορές
Στατιστικές υπηρεσίες χωρών Ζώνης Επιδράσεων V

Πηγές

Κεντρικές Τράπεζες χωρών Ζώνης Επιδράσεων V
Άλλες εθνικές πηγές
OECD

Προβλήματα

Δεδομένα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των καταγραφών ανά χώρα - μη πληρότητα
δεδομένων για όλες τις χώρες προέλευσης
Το ποσοστό των αφίξεων από τις χώρες της ζώνης στο σύνολο των αφίξεων της κάθε

Σχόλια

χώρας ξεχωριστά αποτελεί ένδειξη του βαθμού εξάρτησης του τουριστικού κλάδου των
χωρών της ζώνης από την αγορά του συνόλου αυτής
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Ονομασία δείκτη

Μεταναστευτικές Ροές

Κωδικός

CBC04

Ορισμός
Τυπική Μορφή
Μονάδες Μέτρησης
Χωρική Αναφορά
Συχνότητα
Μέτρησης

Ο δείκτης παρακολουθεί τη μεταναστευτική κίνηση (εγκατάσταση) ανά χώρα, ήτοι τους
αλλοδαπούς υπηκόους ανά χώρα προέλευσης
Πίνακας αλλοδαπών υπηκόων στην κάθε χώρα ανά χώρα προέλευσης
Γράφημα δείκτη εξάρτησης
Πληθυσμός αλλοδαπών κατοίκων
% επί του συνόλου του πληθυσμού
Ζώνη Επιδράσεων V
Μακροπρόθεσμα: 10 έτη
Η παρακολούθηση των ροών μεταναστών για λόγους εγκατάστασης στις χώρες της
Ζώνης Επιδράσεων V αποφέρει συμπεράσματα: α) για την ανάπτυξη και εμβάθυνση

Σκοπιμότητα

των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των χωρών όπως αυτή εκφράζεται από την
κινητικότητα του πληθυσμού και β) για την αναπτυξιακή δυναμική της συγκεκριμένης
μακροπεριφέρειας όπως αυτή εκφράζεται από την έλξη μεταναστευτικών ροών από τον
υπόλοιπο κόσμο

Στόχοι πολιτικής

Διασυνοριακή εδαφική συνεργασία

Προδιαγραφές

Τρόπος καταγραφής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα - Απογραφές πληθυσμού

Δεδομένα

Αλλοδαποί υπήκοοι στην κάθε χώρα της Ζώνης Επιδράσεων V ανά χώρα προέλευσης

Πηγές
Προβλήματα

Στατιστικές υπηρεσίες χωρών Ζώνης Επιδράσεων V
OECD
Δεδομένα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τον τρόπο μέτρησης και παρουσίασης από
τις στατιστικές υπηρεσίες των χωρών
Ο δείκτης μετρά τους εγκατεστημένους αλλοδαπούς κατοίκους - ένα στοιχείο που
προσδιορίζεται κυρίως από τις 10ετείς απογραφές πληθυσμού. Στοιχείο επέκτασης του
δείκτη αποτελεί η παρακολούθηση των αλλοδαπών για βραχυχρόνια παραμονή για

Σχόλια

σκοπούς εργασίας, εκπαίδευσης, οικογενειακούς λόγους κλπ (πλην τουρισμού). Τέτοια
δεδομένα θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα για την αξιολόγηση της δυναμικής της ζώνης ως
χώρος διακίνησης μαζών πληθυσμού και άρα καλλιέργειας σχέσεων συνεργασίας.
Ωστόσο εκτιμάται σημαντική δυσκολία στην ανάκτηση τέτοιων δεδομένων (άδειες
παραμονής) για όλες τις χώρες της ζώνης
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3.4.2. Συμπληρωματικός δείκτης

Ονομασία δείκτη

Ένταση Εδαφικής Συνεργασίας

Κωδικός

CBC05
Ο δείκτης προσδιορίζει τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των περιοχών της Ζώνης
Επιδράσεων V στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας
(διμερή και πολυμερή) και ειδικότερα α) τις επιλέξιμες περιφέρειες ανά Πρόγραμμα, β)
την κατανομή των έργων του κάθε Προγράμματος ανά άξονα προτεραιότητας ή στόχο,

Ορισμός

γ) την κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων του κάθε Προγράμματος
ανά άξονα προτεραιότητας ή στόχο, δ) την κατανομή των έργων συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας και λοιπών περιοχών μελέτης για κάθε Πρόγραμμα, ε) την ένταση σχέσης των
χωρών της Ζώνης Επιδράσεων V με την Ελλάδα στο σύνολο των Προγραμμάτων
συνεργασίας.
Επιλέξιμες περιοχές, άξονες προτεραιότητας και στόχοι ανά Πρόγραμμα
Σχήματα κατανομής αριθμού έργων συνεργασίας της Ελλάδας με τις λοιπές περιοχές
της Ζώνης Επιδράσεων V και κατανομής προϋπολογισμού ανά άξονα προτεραιότητας
του κάθε Προγράμματος
Πίνακες συνθετικών αποτελεσμάτων έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών

Τυπική Μορφή

χωρών/περιοχών της Ζώνης Επιδράσεων V στο πλαίσιο κάθε Προγράμματος
Πίνακας συνθετικών αποτελεσμάτων έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών
Περιφερειών της Ζώνης Επιδράσεων V στο σύνολο των Πολυμερών Προγραμμάτων
Χάρτης έντασης σχέσης των χωρών της Ζώνης Επιδράσεων V με την Ελλάδα βάσει
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας
Σχήμα κατανομής έργων ανά θεματική κατηγορία στο σύνολο των προγραμμάτων
εδαφικής συνεργασίας
Αριθμός έργων και ποσοστό, Προϋπολογισμός έργων σε ευρώ και ποσοστό, % έργων

Μονάδες Μέτρησης

συνεργασίας

μεταξύ Ελλάδας και άλλης χώρας/περιοχής επί των έργων στα οποία

συμμετέχει η άλλη χώρα / περιοχή (για τη μέτρηση της έντασης σχέσης)
Χωρική Αναφορά
Συχνότητα
Μέτρησης

Ζώνη Επιδράσεων V
Μεσο-μακροπρόθεσμα: ανά Προγραμματική Περίοδο
Η σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στην ανάλυση και παρακολούθηση των διαδικασιών

Σκοπιμότητα

δικτύωσης και ολοκλήρωσης των περιοχών της Ζώνης Επιδράσεων V στο πλαίσιο
ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας.

Στόχοι πολιτικής

Διασυνοριακή εδαφική συνεργασία

Προδιαγραφές

Αριθμός έργων ανά Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

Δεδομένα

Προϋπολογισμός έργων ανά Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
Εταίροι ανά έργο Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

Πηγές

Επίσημες ιστοσελίδες Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας
Βάση δεδομένων/μηχανή αναζήτησης: http://www.territorialcooperation.eu/frontpage
Μικρά προβλήματα προκύπτουν από την αδυναμία εντοπισμού του προϋπολογισμού
ορισμένων (περιορισμένου αριθμού) έργων. Η αδυναμία αυτή, ωστόσο, δεν αλλοιώνει

Προβλήματα

το συνθετικό αποτέλεσμα της μελέτης των σχέσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο
των

προγραμμάτων

εδαφικής

συνεργασίας.

Δεν

υπάρχει

δυνατότητα

εύκολης

αναζήτησης έργων συνεργασίας σε επίπεδο περιφερειών, παρά μόνο σε επίπεδο
χώρας. Ο εντοπισμός των έργων σε επίπεδο περιφερειών απαιτεί εκτενή έρευνα.
Η εδαφική συνεργασία μπορεί να ιδωθεί ως ένα εργαλείο που ενισχύει την
Σχόλια

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται ώστε να εντοπιστεί η
βαρύτητα (αριθμός έργων και προϋπολογισμός) του τομέα των μεταφορών στο
εκάστοτε πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας.
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4. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ
Η διαμόρφωση του μοντέλου εκτίμησης των επιδράσεων του οδικού συστήματος της Εγνατίας
στηρίζεται στη χρήση του πλαισίου των επιλεγμένων δεικτών σε σχέση με τις τρεις βασικές
παραμέτρους που εξετάζει η παρούσα μελέτη: πολυκεντρική χωρική οργάνωση, διατροπικότητα
των μεταφορών και διασυνοριακή εδαφική συνεργασία. Μεθοδολογικά, η συνολική εκτίμηση
των επιδράσεων προσεγγίζεται βάσει ενός θεωρητικού μοντέλου αξιολόγησης και ερμηνείας το
οποίο ολοκληρώνεται με μια μέθοδο ποσοτικής αποτίμησης.
Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει αφενός την εκτίμησης μιας συνολικής - τελικής τιμής μεταβολής
της εδαφικής συνοχής, απόρροια της συνθετικής διαπραγμάτευσης των τριών συνιστωσών
εστίασης, αλλά και τη διερεύνηση της ειδικότερης συμβολής των τριών συνθετικών τιμών.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα αναδρομής στη συσχέτιση των βασικών δεικτών που οδηγούν
στους σύνθετους δείκτες με τα βήματα του θεωρητικού μοντέλου ώστε να διατυπώνονται
ερμηνευτικές υποθέσεις για τους λόγους που προκάλεσαν την παρατηρούμενη ποσοτική
μεταβολή.
Κατά την ποσοτικοποίηση της μεθόδου, λαμβάνονται υπόψη οι βασικοί δείκτες ενώ για την
εξαγωγή ποιοτικών και ερμηνευτικών συμπερασμάτων, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των
προτεινόμενων δεικτών: βασικών και συμπληρωματικών.
4.2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ
Οι επιδράσεις της συγκοινωνιακής υποδομής μπορούν να κατηγοριοποιηθούν αφενός σε άμεσες
που σχετίζονται με τις αλλαγές στην προσπελασιμότητα και σε έμμεσες επιπτώσεις που
σχετίζονται με τις αλλαγές της συμπεριφοράς των ατόμων και των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο
αυτό μπορεί να διαμορφωθεί ένα θεωρητικό μοντέλο το οποίο θα συμπεριλάβει τα κρίσιμα
θέματα της διερεύνησης των χωρικών επιδράσεων της συγκοινωνιακής υποδομής και στο οποίο
θα αποτυπώνονται αυτές οι αλλαγές σε μια σειρά διαδοχικών βημάτων.
Σχετικά, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων μοντέλων χρήσεων γης-μεταφορών τα οποία
περιέχουν συσχετίσεις με δυνατότητα πρόβλεψης βασικών παραμέτρων που αφορούν την
οικονομική δραστηριότητα και τις μεταβολές τόσο στο σύστημα μεταφορών όσο και στις χρήσεις
γης (National Economic Research Associates, 1999).
Σε γενικές γραμμές, βασικός στόχος όλων των σχετικών μοντέλων είναι η προσομοίωση και στη
συνέχεια αξιολόγηση των επιπτώσεων που επιφέρουν οι αλλαγές του ενός συστήματος στο
άλλο. Για το σκοπό αυτό η δομή αυτών των μοντέλων θα πρέπει να πληροί μια σειρά από
κριτήρια (Geurs and Van Wee, 2004):
 οι εκτιμήσεις αλλαγής της χωροθέτησης των δραστηριοτήτων θα πρέπει να βασίζονται
στην απεικόνιση της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων φορέων
 οι εκτιμήσεις της ζήτησης για μετακινήσεις θα πρέπει να αντανακλούν τη προσαρμογή
της συμπεριφοράς των μετακινούμενων στη μεταβολή του κόστους και των
χαρακτηριστικών του συστήματος μεταφορών
 οι μεταβολές στις χρήσεις γης που είναι μακροχρόνιες θα πρέπει να συνδέονται με τις
μεταβολές στη συμπεριφορά των μετακινούμενων που είναι βραχυχρόνιες.
Αν και στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να ικανοποιηθούν όλα τα παραπάνω στη διαδικασία
διερεύνησης των χωρικών επιπτώσεων της συγκοινωνιακής υποδομής, είναι ιδιαίτερα σημαντική
η προσπάθεια απεικόνισής τους στα βήματα ενός θεωρητικού μοντέλου χρήσεων γης –
μεταφορών.
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4.3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Στη συνέχεια προτείνεται ένα μοντέλο 7 βημάτων το οποίο ανταποκρίνεται στις συσχετίσεις
μεταξύ συγκοινωνιακής υποδομής και χωρικής ανάπτυξης. Το μοντέλο αυτό αποτελεί
προσαρμογή ενός μοντέλου που διατυπώθηκε αρχικά από τους Bruinsma κ.ά. (1997) και
αναφέρεται στη σχέση μεταφορικής υποδομής και χωροθέτησης των οικονομικών
δραστηριοτήτων, με βασική διαφορά ότι στο προτεινόμενο εδώ μοντέλο η προσπελασιμότητα
δεν εκφράζεται χωριστά αλλά ενσωματώνεται στο γενικευμένο κόστος μεταφοράς.
Συγκεκριμένα, η αλληλουχία των βημάτων του προτεινόμενου μοντέλου είναι η εξής:








Βήμα 1: η νέα συγκοινωνιακή υποδομή ή η βελτίωση της υπάρχουσας μεταβάλλει
(μειώνει)
Βήμα 2: το κόστος μεταφοράς και προκαλεί τη βελτίωση της προσπελασιμότητας των
ζωνών γεγονός που επιδρά
Βήμα 3: στη ζήτηση για μετακινήσεις και οδηγεί
Βήμα 4: σε αύξηση της παραγωγικότητας τόσο των παραγωγών (επιχειρήσεις) όσο και
των καταναλωτών (νοικοκυριά) με συνέπεια
Βήμα 5: τη μεταβολή της συγκέντρωσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων που με τη
σειρά τους οδηγεί σε
Βήμα 6: μεταβολή της ζήτησης για μετακινήσεις προκαλώντας πιέσεις για νέα
συγκοινωνιακή υποδομή
Βήμα 7 (Βήμα 1): επιστρέφει στο Βήμα 1 με την κατασκευή νέας συγκοινωνιακής
υποδομής.

Η αλληλουχία των βημάτων του γενικού μοντέλου συνδέεται μέσω της αντιστοίχισής τους με το
σύστημα των προτεινόμενων δεικτών με τις τρεις βασικές παραμέτρους που εξετάζει η παρούσα
μελέτη. Αυτή η συσχέτιση βημάτων του θεωρητικού μοντέλου και συστήματος επιλεγμένων
δεικτών παρουσιάζεται στη συνέχεια ανά συνιστώσα διερεύνησης.
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Σχήμα 8
Δείκτες πολυκεντρικότητας και βήματα μοντέλου

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ

Βήμα 1: μεταφορική υποδομή

Βήμα 2: μεταβολή
προσπελασιμότητας

Βήμα 3: αύξηση κινητικότητας

POL05 Ωφελούμενος Πληθυσμός
POL06 Δυνητική Έλξη Πόλεων
POL07 Χρονοαπόσταση Πόλεων

POL09 Μετακινήσεις

POL02 Μέγεθος Αγοράς
POL03 ΑΕΠ ανά κάτοικο
POL11 Συμμετοχή μη ενεργού
πληθυσμού
Βήμα 4: αύξηση
παραγωγικότητας

POL12 Επίπεδο Ανεργίας
POL13 Μακροχρόνια ανεργία
POL14 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
Παραγωγής
POL15 Απασχολούμενοι ανά Τομέα
Παραγωγής

Βήμα 5: μεταβολή κατανομής
πληθυσμού και δραστηριοτήτων

POL01 Πληθυσμός Αστικών Κέντρων
POL08 Εγκατάσταση Επιχειρήσεων
POL04 Πληθυσμός

Βήμα 6: ζήτηση για νέες
μετακινήσεις
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Σχήμα 9
Δείκτες διατροπικότητας και βήματα μοντέλου

ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ

Βήμα 1: μεταφορική υποδομή

ΙΝΤ04 Πυκνότητα Χερσαίου Δικτύου ανά
Επιφάνεια
ΙΝΤ05 Αριθμός Τερματικών Σταθμών

Βήμα 2: μεταβολή
προσπελασιμότητας

ΙΝΤ01 Χρονο-απόσταση μεταξύ Πόλεων και
Τερματικών Σταθμών
ΙΝΤ00 Δυνητική Προσπελασιμότητα μεταξύ
Πόλεων και Τερματικών Σταθμών

Βήμα 3: αύξηση
κινητικότητας

ΙΝΤ02 Επιβατικός Φόρτος σε Τερματικούς
Σταθμούς

Βήμα 4: αύξηση
παραγωγικότητας

ΙΝΤ03 Εμπορευματικός Φόρτος σε Τερματικούς
Σταθμούς

Βήμα 5: μεταβολή κατανομής
πληθυσμού και
δραστηριοτήτων
ΙΝΤ06 Πυκνότητα Αυτοκινητοδρόμων & Φόρτος
Τερματικών

Βήμα 6: ζήτηση για νέες
μετακινήσεις
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Σχήμα 10
Δείκτες διασυνοριακής συνεργασίας και βήματα μοντέλου

ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Βήμα 1: μεταφορική
υποδομή

Βήμα 2: μεταβολή
προσπελασιμότητας

Βήμα 3: αύξηση
κινητικότητας

Βήμα 4: αύξηση
παραγωγικότητας

CBC05 Ένταση εδαφικής συνεργασίας

CBC03 Τουριστικές ροές

CBC01 Επενδυτικές ροές
CBC02 Εμπορικές ροές

Βήμα 5: μεταβολή
κατανομής πληθυσμού και
δραστηριοτήτων
CBC04 Μεταναστευτικές ροές
Βήμα 6: ζήτηση για νέες
μετακινήσεις
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Με τον τρόπο αυτό τα βήματα που αναφέρονται στο προτεινόμενο μοντέλο χρήσεων γης μεταφορών συσχετίζονται με τις βασικές παραμέτρους που εξετάζονται. Οι δείκτες επιτρέπουν
με την επανάληψη των βημάτων να αποδίδεται η διαχρονική τους αλληλεπίδραση στην
παρακολούθηση επίτευξης ορισμένων στόχων, όπως είναι για παράδειγμα η παροχή ενός
ελάχιστου επιπέδου προσπελασιμότητας σε κάθε περιοχή ή η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε
όλες τις περιοχές. Οι αντιστοιχίες που καταγράφηκαν αποδίδονται συνθετικά στο σχήμα 11 που
ακολουθεί.
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Βήμα 1:
μεταφορική
υποδομή

Βήμα 2: μεταβολή
προσπελασιμότητας

Βήμα 3: αύξηση
κινητικότητας

ΕΔΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ

Σχήμα 11
Αντιστοιχίες δεικτών με τα βήματα του μοντέλου σε σχέση με τις βασικές παραμέτρους

ΙΝΤ04
ΙΝΤ05

POL05
POL06

ΙΝΤ01

CBC05

POL07

POL09

ΙΝΤ02
INT00

CBC03

POL02
POL03
Βήμα 4: αύξηση
παραγωγικότητας

POL11
POL12

ΙΝΤ03

POL13

CBC01
CBC02

POL14
POL15

Βήμα 5: μεταβολή
κατανομής
πληθυσμού και
δραστηριοτήτων

POL01
POL08

ΙΝΤ06

POL04

INT07

CBC04

POL10
Βήμα 6: ζήτηση για
νέες μετακινήσεις

Βήμα 7: νέα συγκοινωνιακή υποδομή
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Στο Βήμα 1 η νέα ή βελτιωμένη μεταφορική υποδομή εκφράζεται με την προσφορά του
συστήματος μεταφορών η οποία συνδέεται με τις βασικές παραμέτρους άμεσα ή/και έμμεσα
μέσω των δεικτών της Διατροπικότητας, όπως η Πυκνότητα Χερσαίου Δικτύου ανά Επιφάνεια
και ο Αριθμός Τερματικών Σταθμών.
Στο Βήμα 2 η μεταβολή (βελτίωση) της προσπελασιμότητας ως άμεση συνέπεια της νέας
βελτιωμένης μεταφορικής υποδομής συνδέεται με τις βασικές παραμέτρους άμεσα ή/και έμμεσα
ως εξής:
 Μέσω των δεικτών της Διατροπικότητας: Χρονο-απόσταση μεταξύ Πόλεων και
Τερματικών Σταθμών και Δυνητική Προσπελασιμότητα μεταξύ Πόλεων και Τερματικών
Σταθμών
 Μέσω των δεικτών της Πολυκεντρικότητας: Ωφελούμενος Πληθυσμός Δυνητική Έλξη
Πόλεων και Χρονοαπόσταση Πόλεων
 Μέσω των δεικτών της Διασυνοριακής Συνεργασίας: Ένταση εδαφικής συνεργασίας
Στο Βήμα 3 η βελτιωμένη προσπελασιμότητα επιδρά άμεσα στη ζήτηση των μετακινήσεων και
στην κινητικότητα, η οποία σε σχέση με τις βασικές παραμέτρους εκφράζεται άμεσα ή/και
έμμεσα ως εξής:
 Μέσω των δεικτών της Διατροπικότητας: Επιβατικός Φόρτος σε Τερματικούς Σταθμούς
και Συνδυασμένες Μεταφορές (εκφραζόμενες ως ο μέσος ετήσιος αριθμός οχημάτων που
εκτελούν συνδυασμένες μεταφορές/όγκο των εμπορευματικών μεταφορών)
 Μέσω των δεικτών της Πολυκεντρικότητας: Επιβατικές Μετακινήσεις (προέλευσηπροορισμός)
 Μέσω των δεικτών της Διασυνοριακής Συνεργασίας: Τουριστικές ροές
Στο Βήμα 4 η αύξηση της παραγωγικότητας εκφράζεται σε σχέση με τις βασικές παραμέτρους
άμεσα ή/και έμμεσα ως εξής:
 Μέσω των δεικτών της Διατροπικότητας: Εμπορευματικός Φόρτος σε Τερματικούς και
Εμπορευματικούς Σταθμούς και Συνδυασμένες Μεταφορές (εκφραζόμενες ως
εμπορευματικό έργο)
 Μέσω των δεικτών της Πολυκεντρικότητας: Μέγεθος Αγοράς, ΑΕΠ/κάτοικο,
Εμπορευματικές Μετακινήσεις (προέλευση-προορισμός), Συμμετοχή μη Ενεργού
Πληθυσμού, Επίπεδο Ανεργία και Μακροχρόνια Ανεργία.
 Μέσω των δεικτών της Διασυνοριακής Συνεργασίας: Επενδυτικές ροές και Εμπορικές
ροές
Στο Βήμα 5 η αύξηση της παραγωγικότητας οδηγεί σε μέσο και μακροπρόθεσμο χρονικό
ορίζοντα σε μεταβολή της συγκέντρωσης του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων ενώ
Στο Βήμα 6 προκαλεί αύξηση της ζήτησης για νέες μετακινήσεις. Οι αλλαγές εκφράζονται σε
σχέση με τις βασικές παραμέτρους άμεσα ή/και έμμεσα ως εξής:
 Μέσω των δεικτών της Διατροπικότητας: Πυκνότητα Αυτοκινητοδρόμων & Φόρτος
Τερματικών και Αποδέσμευση των Εμπορευματικών Μεταφορών από την Οικονομική
Ανάπτυξη
 Μέσω των δεικτών της Πολυκεντρικότητας: Πληθυσμός Αστικών Κέντρων, Εγκατάσταση
Επιχειρήσεων, Πληθυσμός και Αστική Διάχυση
 Μέσω των δεικτών της Διασυνοριακής Συνεργασίας: Μεταναστευτικές ροές
Στο επόμενα Βήμα 7 οι παραπάνω μεταβολές δημιουργούν πιέσεις για την κατασκευή νέας
συγκοινωνιακής υποδομής ή τη βελτίωση της υπάρχουσας.
Προκύπτουν έτσι κατανοήσεις και ποιοτικές - ερμηνευτικές αποσαφηνίσεις για τις χωρικές
επιδράσεις της Εγνατίας οδού στη ΝΑ Ευρώπη σε σχέση με τις βασικές παραμέτρους της
διατροπικότητας, της πολυκεντρικότητας και της διασυνοριακής συνεργασίας που σχετίζονται με
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το διεθνή ρόλο της Εγνατίας οδού και των κάθετων αξόνων της, τόσο στο πλαίσιο των
Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων (TENs-T και TINA) όσο
και σε σχέση με τη χωρική ανάπτυξη/συνοχή και τη βιώσιμη κινητικότητα στο διαπεριφερειακό
και διακρατικό χώρο.
Το προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο απεικονίζει και συνθέτει όλες τις βασικές παραμέτρους που
συνδέουν τις υποδομές μεταφορών. Eιδικότερα, η εφαρμογή του μοντέλου επιτρέπει τη
σύνδεση των τριών αξόνων που θεωρείται ότι διαμορφώνουν το βαθμό εδαφικής συνοχής στη
ζώνη επιδράσεων V (μακροπεριφέρεια μελέτης), δηλαδή την πολυκεντρική χωρική οργάνωση,
τη διατροπικότητατων μεταφορών και την εδαφική συνεργασία, με το οδικό πλέγμα που
διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση και λειτουργία της Εγνατίας Οδού.
Το μοντέλο, όπως παρουσιάστηκε και εφαρμόστηκε, διαμεσολαβεί μεταξύ θεωρίας και
πραγματικότητας χρησιμοποιώντας δείκτες οι οποίοι καταγράφουν και μεταφράζουν την
εμπειρική πραγματικότητα σε τιμές και σχέσεις μεταξύ των βασικών παραμέτρων του. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση το προτεινόμενο μοντέλο ενσωματώνει μια σειρά από παραμέτρους οι
οποίες συνδέονται μεταξύ άλλων με φαινόμενα σύνθεσης και κατανομής του πληθυσμού,
διάρθρωσης της παραγωγής και της απασχόλησης, χωρικής οργάνωσης των δραστηριοτήτων και
των χρήσεων γης. Σε κάθε περίπτωση η χρησιμότητα και η αξιοπιστία του μοντέλου συνδέονται
με την καταλληλότητα των συγκεκριμένων δεικτών που επιλέγονται και την εγκυρότητα των
διαθέσιμων εμπειρικών δεδομένων.
Το σύνθετο αυτό μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο προκειμένου κατά περίπτωση
και σε διαφορετικό βαθμό να περιγράψει, να ερμηνεύσει, να προβλέψει ή/και να προδιαγράψει
την πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση η περιγραφή, η ερμηνεία, η πρόβλέψη και η
προδιαγραφή έχουν ως βάση αναφοράς τις θεωρητικές έννοιες και υποθέσεις του μοντέλου και
δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως μια αυτοτελής και ανεξάρτητη εικόνα της πραγματικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό η χρησιμότητα του μοντέλου κινείται σε τέσσερα διακριτά αλλά συσχετισμένα
μεταξύ τους επίπεδα ως εξής:
Περιγραφή: το μοντέλο μπορεί να περιγράψει με εμπειρική επάρκεια την υπάρχουσα
κατάσταση.
Κατανόηση (ερμηνεία): το μοντέλο μπορεί να αναδείξει τους μηχανισμούς που οδηγούν στη
συγκεκριμένη πραγματικότητα μέσα από τη συχέτιση των βασικών παραμέτρων.
Πρόβλεψη: το μοντέλο μπορεί να προβλέψει τη μελλοντική εικόνα της πραγματικότητας με
βάση επιμέρους υποθέσεις για την εξέλιξη των κρίσιμων παραμέτρων.
Προδιαγραφή: το μοντέλο μπορεί, με τη χρήση εναλλακτικών σεναρίων της μορφής «τι θα
συνέβαινε αν», να προσανατολίσει τις παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες παραμέτρους προκειμένου
να προκύψει μια επιθυμητή μελλοντική εικόνα.
4.4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ
Στόχος της ποσοτικής μεθόδου είναι η τυπολογική απεικόνιση του βαθμού εδαφικής συνοχής
της μακροπεριφέρειας μελέτης βάσει τη υπόθεσης ότι το οδικό πλέγμα της Εγνατίας οδού δρα
καταλυτικά στην αναδιαμόρφωση των συνθηκών που την επηρεάζουν: επιπτώσεις ως προς την
πολυκεντρικότητα του χώρου, διατροπική λειτουργία της μεταφορικής υποδομής και διεύρυνση
της διασυνοριακής συνεργασίας.
Εισροές για την επιδιωκόμενη τυπολογική απεικόνιση αποτελούν οι τιμές των συνθετικών
δεικτών που υπολογίστηκαν για κάθε μια από τις ανωτέρω συνιστώσες διερεύνησης: Δείκτες
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POL00, INT00 και CBC00. Οι τιμές αυτές (αδιάστατες) τοποθετούνται μετά από κανονικοποίηση
σε διάγραμμα μορφής "αράχνης" και υπολογίζεται η προκύπτουσα επιφάνεια. Μεταβολή
διαχρονικά της επιφάνειας του διαγράμματος σηματοδοτεί την τάση για αντίστοιχη μεταβολή της
συνοχής στη συγκεκριμένη μακροπεριφέρεια, η οποία με βάση το θεωρητικό μοντέλο και τη
διαδικασία υπολογισμού των δεικτών μπορεί να αποδοθεί στην επίδραση του πλέγματος της
Εγνατίας Οδού και γενικότερα του συστήματος μεταφορών στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι το συνολικό αποτέλεσμα δεν προσδιορίζεται
αποκλειστικά από τις παραμέτρους που εξετάζονται στην παρούσα προσέγγιση αλλά και από
άλλες συνιστώσες της αναπτυξιακής δυναμικής.
Εμβαδόν ίσον με μηδέν (Ε=0) σημαίνει τη μέγιστη διαφοροποίηση (διάσπαση) της περιοχής
μελέτης με μηδενικές τιμές πολυκεντρικότητας, διατροπικότητας και συνεργασίας. Αντίθετα
όταν όλοι οι δείκτες είναι ίσοι με εκατό (τότε και το εμβαδόν θεωρείται Ε=100) η περιοχή
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυνατή εδαφική συνοχή με τις μεγαλύτερες τιμές
πολυκεντρικότητας, διατροπικότητας και συνεργασίας. σημαίνει απόλυτη συνοχή.
Η ποσοστιαία αναγωγή του εμβαδού του τριγώνου που σχηματίζεται από όλες τις ενδιάμεσες
τιμές των σύνθετων δεικτών των τριών βασικών παραμέτρων ως προς το μέγιστο εμβαδόν
αποτελεί το σύνθετο δείκτη του βαθμού εδαφικής συνοχής στη ζώνη επιδράσεων.
Ακολουθεί υπόδειγμα αυτής της προσέγγισης με την παράθεση δυο διαγραμμάτων που
συνθέτουν τους δείκτες POL00, INT00 και CBC00 για δυο διαφορετικές χρονικές στιγμές κατά
τις οποίες παρατηρείται διαφοροποίηση των συνθηκών.
Σχήμα 12
Βαθμός συνοχής διασυνοριακής ζώνης επιδράσεων τη χρονική στιγμή 0
Βαθμός
πολυκεντρικότητας
100
80
60
40
20
0

Βαθμός εδαφικής
συνεργασίας

Δυνητική
προσπελασιμότητα

Τη χρονική στιγμή 0 (π.χ. τρέχουσα κατάσταση), ο βαθμός πολυκεντρικότητας της
μακροπεριφέρειας μελέτης υπολογίζεται σε 50 μονάδες, η δυνητική προσπελασιμότητα αυτού
του χώρου υπολογίζεται σε 30 μονάδες και ο βαθμός διασυνοριακής συνεργασίας σε 60
μονάδες.
Το εμβαδόν του τριγώνου που προκύπτει από το διάγραμμα του σχήματος 12 και διαμορφώνεται
από τις ανωτέρω τιμές, αποτελεί το βαθμό συνοχής της εξεταζόμενης περιοχής, όπως αυτή (η
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συνοχή) διαμορφώνεται από τις 3 συνιστώσες ενδιαφέροντος και την υπόθεση της επίπτωσης
του πλέγματος της Εγνατίας. Το εμβαδόν υπολογίζεται με απλές μεθόδους γεωμετρίας ως εξής.
Διαχωρίζεται καταρχήν το τρίγωνο σε 3 επιμέρους εκ των οποίων είναι γνωστές οι 2 από τις 3
πλευρές. Για τον υπολογισμό της άγνωστης πλευράς του κάθε επιμέρους τριγώνου
χρησιμοποιείται ο τύπος:
c = sqrt(a2 + b2 -2*a*b*cos(γ)) με γ = 120ο
για τον υπολογισμό του εμβαδού του κάθε επί μέρους τριγώνου χρησιμοποιείται ο τύπος του
Ήρωνα:
E = 0,25*sqrt((a+b-c)*(a-b+c)*(-a+b+c)*(a+b+c))
Το συνολικό εμβαδόν προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους και συνιστά τη ζητούμενη τιμή.
Με εφαρμογή στα δεδομένα του υποδείγματος, προκύπτει ότι το ζητούμενο εμβαδόν είναι 1.829
μονάδες ή 1.829/1.000 = 1,83. Συνεπώς ο δείκτης συνοχής για τη μακροπεριφέρεια μελέτης
είναι 1,83.
Τη χρονική στιγμή 0 + 5 έτη, ο βαθμός πολυκεντρικότητας είναι 45 μονάδες, η δυνητική
προσπελασιμότητα υπολογίζεται σε 40 μονάδες και ο βαθμός διασυνοριακής συνεργασίας σε 65
μονάδες. Τότε το αντίστοιχο διάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής.
Σχήμα 13
Βαθμός συνοχής διασυνοριακής ζώνης επιδράσεων τη χρονική στιγμή 0 + 5 έτη
Βαθμός
πολυκεντρικότητας
100
80
60
40
20
0

Βαθμός εδαφικής
συνεργασίας

Δυνητική
προσπελασιμότητα

Το εμβαδόν που προκύπτει έχει 2.126/1.000 = 2,13 μονάδες που αποτελεί το νέο σημείο
συνοχής του χώρου μελέτης. Μέσα σε 5 έτη σημειώνεται αύξηση του δείκτη συνοχής, απόρροια
της βελτίωσης των συνθηκών προσπελασιμότητας και διεύρυνσης των συνεργασιών παρά την
παρατηρούμενη μείωση του βαθμού πολυκεντρικότητας που ενδεχομένως να οφείλεται στη
διεύρυνση του ειδικού βάρους των πρωτευουσών στις κοινωνικές και οικονομικές διεργασίες
αυτής της περιοχής.
Πιθανώς, η οδική υποδομή της Εγνατίας να ενίσχυσε τη συνοχή του χώρου όπως αυτή
αποτυπώθηκε από τη βελτίωση της χωρικής προσπελασιμότητας και τη διεύρυνση των
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διασυνοριακών ανταλλαγών και ροών. Ταυτόχρονα όμως, φαίνεται ότι η βελτίωση των
υποδομών πρόσβασης ενίσχυσε φαινόμενα χωρικής πόλωσης δρώντας ενισχυτικά αστικών
συγκεντρώσεων οι οποίες ήδη κατέχουν ρόλο προωθητικών κέντρων (πρωτεύουσες).
Με αυτό το υπόδειγμα παρατίθεται ένας πιθανός τρόπος σύνθεσης των τιμών που προκύπτουν
από την εξέταση και συνθετική αποτίμηση των επιμέρους συνιστωσών της μελέτης. Το ποσοτικό
αποτέλεσμα εκφράζει ένα δείκτη συνοχής για την περιοχή ο οποίος όμως αξιολογείται και
ερμηνεύεται από τα επιμέρους συμπεράσματα που προκύπτουν από την εξέταση του συνόλου
των δεικτών.
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5. ΣΥΝΟΨΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στη διεκπεραίωση του πακέτου εργασίας 3 (ΠΕ3) που
αφορά στην αποτίμηση της εθνικής και διεθνούς - ευρωπαϊκής εμπειρίας στην ανάπτυξη
συστημάτων δεικτών χωρικών επιπτώσεων καθώς και στην επιλογή και ανάπτυξη συστήματος
δεικτών με παράλληλη οριστικοποίηση του μοντέλου εκτίμησης των επιδράσεων. Οι ανωτέρω
επιδιώξεις αφορούν στην ολοκλήρωση των δράσεων 1 και 2 του αυτού πακέτου εργασίας, ενώ
μεθοδολογικά συνιστούν τρεις διακριτές διαστάσεις διεκπεραίωσης και σύνθεσης του
παραδοτέου.
Ως προς την πρώτη διάσταση, τέθηκαν οι εννοιολογικές και μεθοδολογικές αναφορές, οι
οποίες αποτέλεσαν τους κεντρικούς άξονες αποσαφήνισης των εννοιών της πολυκεντρικότητας,
της διατροπικότητας των μεταφορών και της εδαφικής συνεργασίας. Βάσει αυτών των σταθερών
επιχειρήθηκε η συσχέτιση των κύριων προδιαγραφών και εφαρμογών σε διεθνές και κυρίως σε
ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με συστήματα δεικτών χωρικών επιπτώσεων των μεταφορικών
υποδομών με έμφαση στην περίπτωση των οδικών υποδομών. Η διερεύνηση αυτή κρίθηκε
απαραίτητη ώστε να ελεγχθεί στη συνέχεια η επάρκεια των δεικτών και η συμβατότητα των
αποτελεσμάτων του συστήματος δεικτών παρακολούθησης χωρικών επιδράσεων στη ζώνη του
διασυνοριακού χώρου ως προς την εθνική και διεθνή πρακτική.
Σε σχέση με το εννοιολογικό - μεθοδολογικό πλαίσιο, καταδείχθηκε ότι:
 Η πολυκεντρικότητα μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ως προς τρεις βασικούς άξονες ή
παραμέτρους που αναφέρονται στους οικισμούς: τα μεγέθη των οικισμών, τη διασπορά
των οικισμών και τις σχέσεις ανάμεσα στους οικισμούς
 Η διατροπικότητα των μεταφορών προσεγγίζεται μέσα από την αξιολόγηση της
λειτουργικής απόδοσης όπως αυτή απορρέει από την αξιολόγηση των μεταφορικών
υποδομών και υπηρεσιών καθώς και της λειτουργίας τους
 Η εδαφική συνεργασία μπορεί να προσεγγιστεί μέσα από τη διάγνωση των ροών
ανθρώπων, υλικών και πόρων εντός της διασυνοριακής ζώνης καθώς και μέσα από την
καταγραφή των χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και.
Σε σχέση με την αποτίμηση της σχετικής ερευνητικής - μελετητικής εμπειρίας εθνικού και
διεθνούς επιπέδου, επισημάνθηκε ότι (επιλεκτικές αναφορές):
 Μέρος του συστήματος δεικτών του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας οδού μπορεί να
αξιοποιηθεί για την προσέγγιση των ερωτημάτων της τρέχουσας μελέτης, καθώς
ακουμπά σε παρόμοια και επικαλυπτόμενα πεδία πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και
εδαφικής - κοινωνικοοικονομικής συνοχής. Χωρίς να θεωρείται ότι το υφιστάμενο
σύστημα εξαντλεί τις απαιτήσεις σύνθεσης ενός κατάλληλου νέου πλαισίου δεικτών
αξιολόγησης των διασυνοριακών επιδράσεων, αποτελεί σίγουρα μια κρίσιμη μάζα
προσεγγίσεων και μεθοδολογιών που αξιοποιείται κατάλληλα.
 Οι συνιστώσες διερεύνησης των επιδράσεων ως αντικείμενο της παρούσας μελέτης
(πολυκεντρικότητα, διατροπικότητα των μεταφορών, διασυνοριακή συνεργασία) έχουν
αποτελέσει πεδία ερευνητικής - μελετητικής δραστηριοποίησης του προγράμματος
ESPON είτε αυτοτελώς, είτε ως παράγοντες σύνθεσης ευρύτερων προσεγγίσεων για τη
χωρική ανάπτυξη. Οι μεθοδολογικές και αναλυτικές προσεγγίσεις του προγράμματος
μπορούν να αξιοποιηθούν συστηματικά στη σύνθεση των δεικτών. Καταγράφονται
μάλιστα συγκεκριμένες εργασίες με αυξημένο ειδικό βάρος για το είδος της παρούσας
μελέτης.
 Η Eurostat συνιστά τον κεντρικό ευρωπαϊκό μηχανισμό συλλογής, επεξεργασίας και
διάθεσης στατιστικής πληροφορίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Η
στατιστική πληροφορία συλλέγεται και διαχέεται βάσει συστήματος δεικτών με ενιαία
μεθοδολογία για το σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν
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βασικές εισροές διαχρονικά για σειρά ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών με
εφαρμογή στην ευρωπαϊκή περιοχή. Εντοπίζεται πλήθος δεικτών που σχετίζεται με τα
ζητήματα της παρούσας μελέτης και οι οποίοι αξιολογούνται ως αναφορές και
αξιοποιούνται κατάλληλα.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του, ο Οργανισμός OECD (ΟΟΣΑ) αξιοποιεί αναλυτικά μέσα
(έρευνας, μελέτες, στατιστικές εκδόσεις κλπ.) τα οποία στηρίζονται σε πληροφορίες που
συστηματοποιεί ο ίδιος. Μέρος αυτών των πληροφοριών συνιστά μια εκτεταμένη
πλατφόρμα δεικτών μέτρησης σε όλο το εύρος των αναπτυξιακών πολιτικών στις οποίες
επιχειρεί να παρέμβει. Ειδικότερα για τα ζητήματα πολυκεντρικότητας, διατροπικότητας
των μεταφορών και διασυνοριακής συνεργασίας, εντοπίζεται σειρά δεικτών οι οποίοι
μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα.
Συγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα εδαφικής συνεργασίας για την περιοχή μελέτης
έθεσαν ως βασική επιδίωξη την αξιολόγηση ζητημάτων χωρικής ανάπτυξης με αιχμή το
ρόλο των μεταφορών και αναλυτικό μέσο την ενίσχυση μεθοδολογιών ποσοτικής
αποτίμησης στη βάση δεικτών μέτρησης. Οι μεθοδολογίες και οι αναλυτικές προσεγγίσεις
αυτών αποτέλεσαν ουσιαστικές εισροές στην αποσαφήνιση δεικτών που ενισχύουν την
κατανόηση των ζητημάτων της παρούσας μελέτης.

Η δεύτερη διάσταση αφορά στη διαμόρφωση του συστήματος δεικτών που μπορεί να
παρακολουθεί το Παρατηρητήριο για τη ζώνη επιδράσεων του διασυνοριακού χώρου. Το
σύστημα δεικτών διατηρεί τη συνάφεια με την υφιστάμενη πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου
όπως και με τους δείκτες που προέκυψαν από την εξέταση της διεθνούς εμπειρίας. Ταυτόχρονα,
το ίδιο το σύστημα δεικτών αποτελεί πλέον το πλαίσιο για τον υπολογισμό των διασυνοριακών
επιδράσεων ενώ η κάθε μια από τις συνιστώσες (πολυκεντρικότητα, διατροπικότητα των
μεταφορών και διασυνοριακή συνεργασία) συνιστά πλέον μια διακριτή Κατηγορία δεικτών.
Κάθε Κατηγορία δεικτών περιλαμβάνει το συνθετικό δείκτη, ένα πλαίσιο βασικών δεικτών και
επίσης ένα πλαίσιο συμπληρωματικών δεικτών. Ο συνθετικός δείκτης χρησιμοποιεί ως εισροές
τα αποτελέσματα των βασικών δεικτών για να αποδώσει μια συνθετική τιμή που συνιστά το
βαθμό πολυκεντρικότητας/διατροπικότητας/συνεργασίας της μακροπεριφέρειας μελέτης. Οι
βασικοί δείκτες συνιστούν τις κρίσιμες εισροές για την ποσοτικοποίηση του συνθετικού δείκτη
ενώ οι συμπληρωματικοί δείκτες αξιοποιούνται για την ποιοτική κατανόηση των συνθηκών και
την ερμηνεία τους.
Κατηγορία δεικτών πολυκεντρικότητας (POL)
Σύνθετος δείκτης
POL00. Βαθμός πολυκεντρικότητας
Βασικοί δείκτες
POL01. Πληθυσμός αστικών κέντρων
POL02. Μέγεθος αγοράς
POL03. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο
POL04. Πληθυσμός
POL05. Ωφελούμενος πληθυσμός
POL06. Δυνητική έλξη πόλεων
POL07. Χρονοαπόσταση πόλεων
Συμπληρωματικοί δείκτες
POL08. Εγκατάσταση επιχειρήσεων
POL09. Μετακινήσεις (προέλευση-προορισμός)
POL10. Αστική διάχυση
POL11. Συμμετοχή μη ενεργού πληθυσμού
POL12. Επίπεδο ανεργίας
POL13. Μακροχρόνια ανεργία
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POL14. Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Παραγωγής
POL15. Απασχολούμενοι ανά Τομέα Παραγωγής
Κατηγορία δεικτών διατροπικότητας των μεταφορών (ΙΝΤ)
Σύνθετος δείκτης
ΙΝΤ00. Δυνητική Προσπελασιμότητα μεταξύ Πόλεων και Τερματικών Σταθμών
Βασικοί δείκτες
ΙΝΤ01. Χρονο-απόσταση μεταξύ Πόλεων και Τερματικών Σταθμών
ΙΝΤ02. Επιβατικός Φόρτος σε Τερματικούς Σταθμούς
ΙΝΤ03. Εμπορευματικός Φόρτος σε Τερματικούς και Εμπορευματικούς Σταθμούς
Συμπληρωματικοί δείκτες
ΙΝΤ04. Πυκνότητα Χερσαίου Δικτύου ανά Επιφάνεια
ΙΝΤ05. Αριθμός Τερματικών Σταθμών
ΙΝΤ06. Πυκνότητα Αυτοκινητοδρόμων & Φόρτος Τερματικών
INT07. Αποδέσμευση των Εμπορευματικών Μεταφορών από την Οικονομική Ανάπτυξη
(Decoupling)
Κατηγορία δεικτών διασυνοριακής συνεργασίας (CBC)
Σύνθετος δείκτης
CBC00. Βαθμός εδαφικής συνεργασίας
Βασικοί
CBC01.
CBC02.
CBC03.
CBC04.

δείκτες
Επενδυτικές ροές
Εμπορικές ροές
Τουριστικές ροές
Μεταναστευτικές ροές

Συμπληρωματικός δείκτης
CBC05. Ένταση εδαφικής συνεργασίας
Η τρίτη διάσταση αφορά στο συνθετικό μοντέλο εκτίμησης των επιδράσεων του οδικού
συστήματος της Εγνατίας και στηρίζεται στη χρήση του πλαισίου των επιλεγμένων δεικτών σε
σχέση με τις τρεις βασικές παραμέτρους που εξετάζει η παρούσα μελέτη: πολυκεντρική χωρική
οργάνωση, διατροπικότητα των μεταφορών και διασυνοριακή εδαφική συνεργασία.
Μεθοδολογικά, η συνολική εκτίμηση των επιδράσεων μπορεί να προσεγγιστεί βάσει δυο
κατευθύνσεων: η ποσοτική μέθοδος και η ποιοτική - ερμηνευτική μέθοδος. Στην πρώτη
περίπτωση, οι δείκτες που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των ποσοτικών δεδομένων
περιλαμβάνουν το σύνθετο δείκτη και το πλαίσιο των βασικών δεικτών. Στη δεύτερη περίπτωση
συμμετέχει το σύνολο των προτεινόμενων δεικτών.
Οι δυο κατευθύνσεις αξιολόγησης των επιδράσεων λειτουργούν τόσο με αυτόνομο τρόπο καθώς
ολοκληρώνονται με συγκεκριμένη αυτοτελή λογική και παράγουν αξιοποιήσιμα συμπεράσματα
ως ερμηνευτικά εργαλεία, αλλά και με συμπληρωματικό τρόπο καθώς συνδυαστικά μπορούν να
αποδώσουν κατανοήσεις για επιμέρους πλευρές του ευρύτερου ζητούμενου της εδαφικής
συνοχής στη συγκεκριμένη μακροπεριφέρεια.
Η ποσοτική μέθοδος αφορά στην τυπολογική απεικόνιση του βαθμού εδαφικής συνοχής της
μακροπεριφέρειας μελέτης βάσει τη υπόθεσης ότι το οδικό πλέγμα της Εγνατίας οδού δρα
καταλυτικά στην αναδιαμόρφωση των συνθηκών που την επηρεάζουν: επιπτώσεις ως προς την
πολυκεντρικότητα του χώρου, διατροπική λειτουργία της μεταφορικής υποδομής και διεύρυνση
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της διασυνοριακής συνεργασίας. Αξιοποιεί τους σύνθετους δείκτες που υπολογίστηκαν για κάθε
μια από τις ανωτέρω συνιστώσες διερεύνησης: Δείκτες POL00, INT00 και CBC00.
Η ερμηνευτική μέθοδος συνίσταται στον υπολογισμό - εκτίμηση και αξιολόγηση 7 αναλυτικών
βημάτων, το οποίο ανταποκρίνεται στις συσχετίσεις μεταξύ συγκοινωνιακής υποδομής και
χωρικής ανάπτυξης. Το μοντέλο αυτό αποτελεί προσαρμογή αυτού που διατυπώθηκε αρχικά από
τους Bruinsma κ.ά. (1997) και αναφέρεται στη σχέση μεταφορικής υποδομής και χωροθέτησης
των οικονομικών δραστηριοτήτων, με βασική διαφορά ότι στο προτεινόμενο εδώ μοντέλο η
προσπελασιμότητα δεν εκφράζεται χωριστά αλλά ενσωματώνεται στο γενικευμένο κόστος
μεταφοράς. Έτσι, η αλληλουχία των βημάτων του γενικού μοντέλου μπορεί να συνδεθεί μέσω
της αντιστοίχισής τους με το σύστημα των προτεινόμενων δεικτών με τις τρεις βασικές
παραμέτρους που εξετάζει η παρούσα μελέτη.
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