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Σύνοψη
Η παρούσα Έκθεση αποτελεί το αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ της Εγνατία Οδός Α.Ε. και της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, στα πλαίσια της υποστηρικτικής αξιοποίησης του
Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού στις διαδικασίες αναπτυξιακού και χωροταξικού
προγραμματισμού από τους υπεύθυνους φορείς.
Η Έκθεση αφορά στην εκτίμηση της κατάστασης και τις εξειδικευμένες χωρικές συνέπειες του
συστήματος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων στο Νομό Κοζάνης. Σκοπός της Έκθεσης είναι
να αναδείξει, μέσα από τη διερεύνηση συγκεκριμένων και μετρήσιμων δεικτών που σχετίζονται με την
κυκλοφορία, τα βασικά κοινωνικό-οικονομικά μεγέθη και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τον
αναπτυξιακό ρόλο της Εγνατίας Οδού καθώς και τις επιδράσεις της στη χωροταξική οργάνωση, στο
σύστημα μεταφορών και στο περιβάλλον του Νομού, στα πλαίσια της ευρύτερης περιοχής της
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας.
Η σκοπιμότητα της παρούσας Έκθεσης, δηλαδή, αφορά άμεσα στην καταγραφή του διαμορφωμένου
πλαισίου ανάπτυξης του Νομού Κοζάνης, σε σχέση με τους δείκτες χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας
Οδού που υπολογίζει και παρακολουθεί το Παρατηρητήριο. Στόχος είναι να εντοπισθούν τα νέα
δεδομένα που προκύπτουν ώστε να εμπλουτιστεί η τεκμηριωμένη βάση του αναπτυξιακού
σχεδιασμού για το Νομό, και να ενημερωθούν οι δημόσιοι και οι συλλογικοί επαγγελματικοί φορείς,
καθώς και οι πολίτες, για την εκτίμηση της νέας κατάστασης που διαμορφώνεται λόγω της Εγνατίας
Οδού.
Ο Νομός Κοζάνης εντάσσεται στη Ζώνη Επιρροής ΙΙ της Εγνατίας Οδού που συνιστούν οι 11 νομοί απ’
όπου διέρχεται ο άξονας, και βεβαίως στη Ζώνη Επιρροής ΙV, την οποία συνιστούν οι 5 περιφέρειες απ’
όπου διέρχονται η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι άξονες (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Ήπειρος και Θεσσαλία). Είναι ο 4ος πληθυσμιακά νομός της Ζώνης ΙΙ
και ο 6ος της Ζώνης ΙV. Ο χαρακτήρας του ως ενεργειακό κέντρο της Χώρας έχει αποτέλεσμα ο Ν.
Κοζάνης να κατέχει τη 2η θέση στην παραγωγή ΑΕΠ.
Τα τμήματα της Εγνατίας Οδού που διέρχονται από το Ν. Κοζάνης έχουν ολοκληρωθεί πλην μικρών
εξαιρέσεων (κόμβος Πολυμύλου). Το μεγαλύτερο τμήμα της Εγνατίας εντός του Ν. Κοζάνης είναι σε
λειτουργία από το 2001, ενώ η παράκαμψη της Καστανιάς, της οποίας η λειτουργία επηρεάζει
καθοριστικά τη διαπεριφερειακή σύνδεση του νομού τέθηκε σε λειτουργία στο τέλος του 2004.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Έκθεση στηρίζεται στη μελέτη των δεικτών που παρακολουθεί το
Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού προκειμένου να εκτιμήσει τις χωρικές επιδράσεις από τη
λειτουργία του άξονα. Το πλαίσιο ανάλυσης για τη μελέτη των χωρικών επιδράσεων διαρθρώνεται σε
τέσσερις παραμέτρους που λαμβάνουν υπόψη τους κεντρικούς στόχους των Ευρωπαϊκών πολιτικών:
α) κινητικότητα-προσπελασιμότητα, β) οικονομική και κοινωνική συνοχή, γ) ισορροπία και δικτύωση
οικισμών, και δ) ποιότητα περιβάλλοντος.
Η μελέτη των δεικτών που σχετίζονται με την κινητικότητα δείχνει ότι η λειτουργία της Εγνατίας Οδού
έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας, η οποία σχετίζεται με τη νέα ζήτηση για
μετακινήσεις ως συνέπεια της βελτίωσης της μεταφορικής υποδομής. Έτσι, ο μέσος ημερήσιος
κυκλοφοριακός φόρτος προσεγγίζει ήδη το 77% της πρόβλεψης του 2010. Η ολοκλήρωση του
αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου διαδρομής
κατά μήκος της Βόρειας Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, ο χρόνος διαδρομής από την Κοζάνη προς τη
Θεσσαλονίκη και τα λοιπά Περιφερειακά κέντρα μειώνεται δραστικά, από 1 ώρα (διαδρομή ΚοζάνηΘεσσαλονίκη) έως και 3 ώρες (διαδρομές Κοζάνη-Ηγουμενίτσα και Κοζάνη-Κήποι).
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Ο πληθυσμός που ωφελείται άμεσα από την Εγνατία Οδό και ο οποίος αποτελεί βασικό δείκτη
προσπελασιμότητας είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Σε απόσταση 50 km, δηλαδή σε μια απόσταση που
μπορεί να αποτελέσει λειτουργικά ενιαία χωρική ενότητα, η πόλη της Κοζάνης έχει πρόσβαση σε
211.820 κατοίκους μέγεθος μεγαλύτερο από το συνολικό πληθυσμό του νομού. Σε απόσταση 150 km,
δηλαδή σε μια περιοχή με αυξημένες πιθανότητες λειτουργικών διασυνδέσεων, η πόλη της Κοζάνης
έχει πρόσβαση σε 2,2 εκ. κατοίκους λίγο λιγότερο από τον αντίστοιχο πληθυσμό στον οποίο έχει
πρόσβαση η Θεσσαλονίκη. Ο δείκτης αυτός δείχνει τον κομβικό ρόλο της ∆υτικής Μακεδονίας
γενικότερα και του Ν. Κοζάνης ειδικότερα σε σχέση με τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού. Επιπλέον, με
τη χρήση ειδικού μοντέλου εκτίμησης που χρησιμοποιείται στην Ε.Ε., διαπιστώνεται πως η λειτουργία
της Εγνατίας Οδού έχει ως αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση της προσπελασιμότητας για την πόλη της
Κοζάνης, γεγονός που καταδεικνύει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης και την εδραίωσή της ως
κέντρο διαπεριφερειακής εμβέλειας.
Σε σχέση με το προσπελάσιμο «μέγεθος αγοράς» διαπιστώνεται καταρχήν πως το 2002, το ΑΕΠ που
παρήχθη συνολικά στον Ν. Κοζάνης ήταν 2.236,6 εκ.€ και αντιπροσώπευε το 57% του περιφερειακού
ΑΕΠ. Στο σύνολο της Ζώνης ΙΙ (11 Νομοί διέλευσης του άξονα) ο Ν. Κοζάνης κατέχει τη δεύτερη θέση
σε ότι αφορά το παραγόμενο ΑΕΠ μετά το Ν. Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικό μιας ανοδικής τάσης που
συνδέεται με τη λειτουργίας της Εγνατίας Οδού στο Νομό είναι το γεγονός πως, ενώ την πενταετία
1996-2000 το ΑΕΠ του Ν. Κοζάνης αυξήθηκε με μέσο ποσοστό ετησίως 2,1%, την τριετία 2000-2002 το
ΑΕΠ παρουσίασε μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση (4%), λίγο μικρότερη από τη μέση αύξηση της
Περιφέρειας και μεγαλύτερη από τη μέση αύξηση στο σύνολο της Βόρειας Ελλάδας.
Οι δείκτες που σχετίζονται με την οικονομική και κοινωνική συνοχή στηρίζονται σε μεγέθη που
αφορούν τη δεκαετία του 1990 και την πρώτη τριετία της δεκαετίας του 2000. Έτσι αποτυπώνονται
κυρίως οι τάσεις πριν τη λειτουργία της Εγνατίας οδού καθώς και για ένα μικρό διάστημα μετά τη
λειτουργία της. Το 2002 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Ν. Κοζάνης ήταν μεγαλύτερο του μέσου Χώρας και
το 2ο μεγαλύτερο στη Βόρεια Ελλάδα. Την πενταετία 1996-2000 παρουσίασε μικρή αύξηση ενώ την
τριετία 2000-2002 η αύξηση ήταν πολύ μεγαλύτερη και μάλιστα μεγαλύτερη του μέσου Χώρας. Το
ποσοστό ανεργίας είναι σχετικά υψηλό, γεγονός που σχετίζεται με το βιομηχανικό χαρακτήρα του
νομού. Η συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα τόσο στη σύνθεση της παραγωγής όσο και στη
σύνθεση της απασχόλησης είναι πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με άλλες περιοχές, ωστόσο,
παρουσιάζει συνεχή μείωση. Αντίθετα, αυξάνεται η συμμετοχή του τριτογενούς τομέα. Πολύ
σημαντικός δείκτης για την αποτίμησης του ρόλου της Εγνατίας Οδού και την αξιοποίηση των
πλεονεκτημάτων που προσφέρει είναι το εξωτερικό εμπόριο, για το οποίο τα διαθέσιμα στοιχεία
αφορούν το σύνολο της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. Η ∆υτική Μακεδονία εμφανίζεται να είναι
εξαγωγική Περιφέρεια, αφού ο λόγος εξαγωγών προς εισαγωγές είναι μεγαλύτερος της μονάδας,
ωστόσο παρατηρείται μείωση των εξαγωγών με μέσο ετήσιο ρυθμό 1%, που οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στην κρίση του κλάδου της γούνας.
Η μελέτη της ισορροπίας και δικτύωσης οικισμών έδειξε ότι το 43% του πληθυσμού του νομού μένει
σε περιοχές με πυκνότητα μεγαλύτερη του 1.000 κατ./km2, που είναι οι αστικές περιοχές του νομού,
ωστόσο ένα άλλο 40% διαμένει σε περιοχές με πυκνότητα κάτω των 100 κατ./km2. Γενικώς, η
πληθυσμιακή μεταβολή του νομού τη δεκαετία 1991-01 ήταν θετική, αλλά σε ποσοστό μικρότερο του
μέσου της Ζώνης IV και της Χώρας. Την ίδια δεκαετία περισσότερο δυναμικός εμφανίζεται ο άξονας
Κοζάνη-Πτολεμαΐδα-Φλώρινα που ταυτίζεται με την περιοχή ανάπτυξης της ηλεκτροπαραγωγής. Τα
δύο αστικά κέντρα του νομού, Κοζάνη και Πτολεμαΐδα, παρουσίασαν σημαντική πληθυσμιακή
αύξηση. Η Κοζάνη κατέχει τη 14η θέση στην πληθυσμιακή ταξινόμηση των 28 αστικών κέντρων της
Ζώνης IV και η Πτολεμαΐδα τη 16η. Τα δύο κέντρα λειτουργούν ως δίπολο με σημαντικές λειτουργικές
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διασυνδέσεις. Η Εγνατία Οδός αναμένεται να τονώσει τις διασυνδέσεις και ανάμεσα σε άλλα αστικά
κέντρα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, καθώς και τις διαπεριφερειακές διασυνδέσεις. Η
σύγκριση στοιχείων μετακινήσεων μεταξύ των ετών 1993 και 2002 δείχνει ότι οι μετακινήσεις μεταξύ
Κοζάνης και Γρεβενών αυξήθηκαν κατά 95% και οι μετακινήσεις μεταξύ Κοζάνης και Θεσσαλονίκης
κατά 59%. Η απόδοση στην κυκλοφορία της παράκαμψης Καστανιάς αναμένεται να επιταχύνει
δραστικά τις διαπεριφερειακές διασυνδέσεις και τη δικτύωση των αστικών κέντρων.
Τέλος, η μελέτη των δεικτών που σχετίζονται με την ποιότητα του περιβάλλοντος δείχνει ότι οι
επιπτώσεις της Εγνατίας Οδού στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους είναι ελάχιστες, ενώ σε
κάποιους δείκτες παρουσιάζεται σημαντική βελτίωση της ποιότητας. Έτσι, με τη λειτουργία της
Εγνατίας Οδού μειώνεται ο πληθυσμός που επηρεάζεται από τον θόρυβο εξαιτίας της διαμπερούς
κυκλοφορίας (δηλαδή της διέλευσης εθνικού οδικού δικτύου) με δεδομένο ότι με την κατασκευή της
παρακάμφθηκαν οι υφιστάμενοι οικισμοί. Για την εκτίμηση των ενδεχόμενων επιδράσεων από τον
θόρυβο λόγω της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, το Παρατηρητήριο κατέγραψε όλους τους
οικισμούς σε εγγύτητα με την Εγνατία με απώτερο στόχο την πραγματοποίηση μετρήσεων των
επιπέδων θορύβου. Κάτω των επιτρεπόμενων ορίων είναι και οι συγκεντρώσεις των ρύπων CO και
NOx με τους οποίους εκτιμάται η επίπτωση από την κυκλοφορία οχημάτων επί της Εγνατίας Οδού
στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Πολύ μεγάλη είναι βελτίωση του δείκτη της αποκοπής-συνοχής
οικισμών αφού με την παράκαμψή τους από την Εγνατία Οδό μειώθηκαν οι οικισμοί που
αποκόπτονται λόγω της διέλευσης διαμπερούς κυκλοφορίας. Η αποκοπή των φυσικών περιοχών από
το εθνικό οδικό δίκτυο αυξήθηκε ελάχιστα στον Ν. Κοζάνης λόγω της κατασκευής της Εγνατίας Οδού,
ενώ καμία ευαίσθητη περιοχή δεν έχει τον πυρήνα της σε απόσταση μικρότερη των 5 km από την
Εγνατία Οδό. Μικρή αύξηση παρουσιάζει, βεβαίως, η πυκνότητα των διασταυρώσεων του εθνικού
οδικού δικτύου με νερά.
Συνολικά η Έκθεση αναδεικνύει, γενικά, την πραγματική δυνατότητα της Εγνατίας Οδού να
αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης και δικτύωσης για το Νομό Κοζάνης. Ως μεταφορική υποδομή
και κυρίως ως διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο έχει δυνατότητες να συμβάλλει ουσιαστικά και
περαιτέρω στη συνολική βελτίωση της οικονομίας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Νομού.
Παράλληλα, όμως, αποδεικνύεται πως η κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας Οδού, όπως και
γενικότερα η υλοποίηση έργων αναβάθμισης των μεταφορικών υποδομών, θα πρέπει να συνδέεται με
συμπληρωματικά μέτρα πολιτικών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης που θα ενισχύουν την
παραγωγική δομή, τη χωροταξική οργάνωση και την προστασία του περιβάλλοντος των περιοχών
που εξυπηρετεί, ιδιαίτερα των πιο αδύναμων, οι οποίες είναι και οι πλέον εκτεθειμένες στο έντονα
ανταγωνιστικό περιβάλλον της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διάδοση της παρούσας Έκθεσης ελπίζουμε να συμβάλει στο διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των
τοπικών φορέων για τη διαμόρφωση κοινά αποδεκτών στρατηγικών στόχων και ρεαλιστικών
προτάσεων, ιδιαίτερα σε σχέση με τη προγραμματική περίοδο 2006-2013. Άλλωστε το
Παρατηρητήριο της Εγνατία Οδός Α.Ε. αναπτύσσεται και λειτουργεί με τη φιλοδοξία να αποτελέσει
χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη κατάλληλων μέτρων πολιτικής από τους αρμόδιους
αναπτυξιακούς φορείς που έχουν την ευθύνη υλοποίησης του περιφερειακού και χωροταξικού
προγραμματισμού και σχεδιασμού.
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1. Η Εγνατία Οδός
Η Εγνατία Οδός εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους στα ελληνοτουρκικά
σύνορα και έχει μήκος 680 km. Μελετάται και κατασκευάζεται ως κλειστός
αυτοκινητόδρομος διεθνών προδιαγραφών με δύο κλάδους κυκλοφορίας και κεντρική
διαχωριστική νησίδα, συνολικού πλάτους 24,5 μ ή 22,0 μ σε ορισμένα δυσχερή τμήματα.
Κάθε κλάδος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μια λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ), με
εξαίρεση την Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελείται από τρεις λωρίδες
κυκλοφορίας και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κλάδο.
Η Εγνατία Οδός Α.Ε. ανέλαβε την ευθύνη υλοποίησης του οδικού άξονα της Εγνατίας τον
Φεβρουάριο του 1997, οπότε μεταβιβάστηκε η ευθύνη των έργων από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και
έγιναν οι έλεγχοι των μελετών των υπό εξέλιξη έργων.
Στα τέλη του 2004 είχαν παραδοθεί σε κυκλοφορία 487 km από το σύνολο των 680 km της
Εγνατίας Οδού, μέγεθος που αντιστοιχεί σε ποσοστό 72% του άξονα. Στην Περιφέρεια
∆υτικής Μακεδονίας αντιστοιχεί το 16% (62 km) των τμημάτων που έχουν παραδοθεί σε
κυκλοφορία. Συνολικά, στην Περιφέρεια αντιστοιχούν 104 km της οδού εκ των οποίων τα 56
km διέρχονται από το Νομό Κοζάνης, που αποτελεί έναν από τους 11 νομούς διέλευσης της
Εγνατίας Οδού. Συνολικά, στο Νομό Κοζάνης η Εγνατία Οδός έχει πολύ υψηλό ποσοστό
υλοποίησης (91%). Η παράδοση του τμήματος Κοζάνη-Σιάτιστα έγινε τον Ιούλιο του 2000,
του τμήματος Πολύμυλος-Κοζάνη τον Φεβρουάριο του 2001 και του τμήματος ΣιάτισταΓρεβενά τον Απρίλιο του 2001. Η παράκαμψη της Καστανιάς, μέρος της οποίας βρίσκεται
εντός των ορίων του Ν. Κοζάνης και της οποίας η λειτουργία επηρεάζει καθοριστικά τη
σύνδεση Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, παραδόθηκε τον ∆εκέμβριο του 2004. Το τμήμα που
απομένει για την ολοκλήρωση του άξονα εντός του Ν. Κοζάνης είναι ο κόμβος Πολυμύλου.
Η Εγνατία Οδός τροφοδοτείται από 9 κάθετους άξονες που τη συνδέουν με 5 λιμάνια και 6
αεροδρόμια. Τέσσερις από τους άξονες αυτούς, αποτελούν συνέχεια Πανευρωπαϊκών
∆ιαδρόμων. ∆ύο από τους κάθετους άξονες, Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή και Κοζάνη-ΦλώριναΝίκη βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και εξυπηρετούν και
τον Ν. Κοζάνης. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. έχει αναλάβει, παράλληλα με τον κύριο άξονα, τη
διαχείριση της μελέτης και της κατασκευής τριών βασικών κάθετων αξόνων εκ των οποίων ο
ένας (άξονας Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή) διέρχεται από τον Ν. Κοζάνης.
Η Εγνατία Οδός, όμως, δεν αποτελεί απλώς ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Αν και το
ερώτημα που τίθεται συχνά αφορά στην πρόοδο υλοποίησης των 680 χιλιομέτρων, το
μεγαλύτερο στοίχημα αφορά στη συνολικότερη αναπτυξιακή συμβολή του έργου στον
βορειοελλαδικό χώρο. Το σύστημα της Εγνατίας Οδού με τους κάθετους άξονες αποτελεί ένα
ολοκληρωμένο αναπτυξιακό έργο με άμεσες και έμμεσες συνέπειες όχι μόνο στο σύστημα
μεταφορών και συγκοινωνιών, αλλά και στην χωροταξική οργάνωση και το περιβάλλον,
δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα για διεύρυνση των οικονομικών και πολιτιστικών
ανταλλαγών με τις χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Η αναπτυξιακή διάσταση της
Εγνατίας Οδού λαμβάνεται άλλωστε υπόψη σε ένα ευρύ πεδίο πολιτικού σχεδιασμού τόσο σε
περιφερειακό και τοπικό, όσο και σε εθνικό ή ακόμη και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προσδοκίες
που γεννά η Εγνατία Οδός ως ραχοκοκαλιά περιφερειακής ανάπτυξης θέτουν επίσης επί
τάπητος την αναγκαιότητα, πρώτον, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των
γενικότερων αναπτυξιακών, χωροταξικών, συγκοινωνιακών και περιβαλλοντικών συνεπειών,
και δεύτερον για την ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων και αποτελεσματικών συνεργασιών
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ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου να υπάρξει πλήρης
εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν.

2. Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού
Το Παρατηρητήριο αποτελεί μια καινοτόμο δράση της Εγνατία Οδός Α.Ε προκειμένου να
ανταποκριθεί έμπρακτα στην αναγκαιότητα εκτίμησης και παρακολούθησης των χωρικών
επιδράσεων της Εγνατίας Οδού, σε πλήρη εναρμόνιση με τις προσπάθειες για την αποτίμηση
των επιδράσεων των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων στην ανάπτυξη και συνοχή του Ευρωπαϊκού
Χώρου. Το Παρατηρητήριο είναι ένα επιχειρησιακό εργαλείο το οποίο, με τεκμηριωμένες
επιστημονικές μεθόδους και σύγχρονη υποδομή πληροφοριακών συστημάτων,
συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και παρέχει έγκυρα και ενημερωμένα δεδομένα και
πληροφορίες για την κατάσταση των περιοχών που επηρεάζονται από την κατασκευή και
λειτουργία της Εγνατίας Οδού. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες αποτελούν τη βάση για την
εκτίμηση των επιδράσεων του άξονα και αφορούν θέματα όπως:
•
•
•
•
•

το επίπεδο ανάπτυξης, ο βαθμός συνοχής, η ανταγωνιστικότητα και οι
ενδοπεριφερειακές ανισότητες στις περιοχές επίδρασης του άξονα,
η ευκολία πρόσβασης στις περιφέρειες και στα αστικά κέντρα, και ειδικότερα
η πρόσβαση σε αγορές προϊόντων και υπηρεσίες,
η οικιστική ανάπτυξη και η δικτύωση των αστικών κέντρων και άλλων τόπων
ειδικού ενδιαφέροντος,
τα χαρακτηριστικά του συστήματος μεταφορών, το επίπεδο της
συγκοινωνιακής υποδομής και η λειτουργία του οδικού δικτύου, και
η ποιότητα του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και οι
επιπτώσεις από τη λειτουργία του άξονα.

Μέσω του Παρατηρητηρίου, δηλαδή, καθίσταται δυνατή η καταγραφή στοιχείων
κυκλοφορίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κοινωνικο-οικονομικών, χωροταξικών και
πολεοδομικών μεταβολών, και στη συνέχεια η επιστημονική ανάλυση και αξιολόγηση των
επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στις περιοχές που επηρεάζει η κατασκευή και λειτουργία της.
Μια τέτοια διαδικασία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις πολιτικές μεταφορών και συνοχής
και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων περιφερειακής ανάπτυξης
της Ε.Ε., και έτσι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορθολογικό προγραμματισμό των
αναπτυξιακών δράσεων στη Βόρεια Ελλάδα.
Το Παρατηρητήριο οργανώθηκε και λειτουργεί ως μονάδα της Εγνατία Οδός Α.Ε. Οι
δραστηριότητές του διαμορφώνονται με βάση το πενταετές Πρόγραμμα ∆ράσης 2003-2007,
οι βασικές δράσεις του οποίου είναι:
•

•
•

Συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία πληροφοριών και μετρήσεων
σχετικά με μια ποικιλία κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών
μεγεθών και στοιχείων οδικής υποδομής και λειτουργίας της οδού.
Σύνταξη εκθέσεων, ερευνών και γνωμοδοτήσεων για την υποστήριξη
αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων.
Προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων με την έκδοση εκθέσεων,
ενημερωτικών δελτίων και φυλλαδίων, διάθεση υλικού μέσω του Ίντερνετ,
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•

καθώς και με τη διοργάνωση ενημερωτικών και επιστημονικών εκδηλώσεων
για την συμβολή της Εγνατίας Οδού στην αναπτυξιακή διαδικασία.
∆ικτύωση με βάση δύο άξονες: (α) «Εγνατία-Τεχνογνωσία»: σταθερή
δικτύωση και συνεργασία με Παρατηρητήρια Χωροταξίας και Μεταφορών
σε διεθνές επίπεδο, και (β) «Εγνατία-Ανάπτυξη»: προώθηση της σταθερής και
συγκροτημένης δικτύωσης με τις Περιφέρειες, άλλες Εθνικές και Τοπικές
Αρχές, καθώς και με δημόσιους και ιδιωτικούς αναπτυξιακούς φορείς.

Η παρακολούθηση και αποτίμηση των χωρικών επιδράσεων από τη λειτουργία του άξονα
βασίζεται σε ένα σύστημα δεικτών, το οποίο λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα Ευρωπαϊκή
πρακτική για την παρακολούθηση ανάλογων φαινομένων. Το σύστημα δεικτών αποτελείται
από ένα σύνολο 50 δεικτών, οι οποίοι με συγκεκριμένα και μετρήσιμα μεγέθη δίνουν ένα
μέτρο της κατάστασης των αναπτυξιακών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και
συγκοινωνιακών χαρακτηριστικών των περιοχών που επηρεάζονται από την Εγνατία Οδό και
τους κάθετους άξονες. Για επιχειρησιακούς λόγους και σε αντιστοιχία με τις κατηγορίες των
επιδράσεων ενός οδικού άξονα, οι δείκτες ταξινομούνται σε τρεις μεγάλες ομάδες: κοινωνικοοικονομικοί, περιβαλλοντικοί και δείκτες λειτουργίας οδικού δικτύου.
Κάθε δείκτης έχει συγκεκριμένα χωρικά επίπεδα εφαρμογής που είναι οι ζώνες επιρροής της
Εγνατίας Οδού. Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο για τις αλληλεπιδράσεις μεταφορικών
υποδομών και ανάπτυξης, το υφιστάμενο προγραμματικό πλαίσιο του περιφερειακού και
χωροταξικού σχεδιασμού και γενικότερα την εφαρμοζόμενη κατά κανόνα μεθοδολογία,
προσδιορίστηκαν πέντε ζώνες επιρροής, οι οποίες περιγράφονται στον Πίνακα 1 .
Πίνακας 1. Οι Ζώνες Επιρροής της Εγνατίας Οδού
ΖΩΝΗ Ι
ΖΩΝΗ ΙΙ

Ζώνη Άξονα
∆ιάδρομος διέλευσης άξονα

ΖΩΝΗ ΙΙΙ

∆ιάδρομος διέλευσης κάθετων
αξόνων
Ζώνη περιφερειών
Ευρεία ζώνη επιδράσεων
συστήματος Εγνατίας Οδού
Ζώνη επιδράσεων στον
Ελλαδικό χώρο
Ζώνη επιδράσεων στο
διασυνοριακό χώρο

ΖΩΝΗ IV
ΖΩΝΗ V
ΖΩΝΗ V-A
ΖΩΝΗ V-B

ΖΩΝΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ζώνη επιδράσεων στον
Ευρωπαϊκό χώρο
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500-1.000 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα
Νομοί από όπου διέρχεται ο άξονας (11
νομοί)
Νομοί από όπου διέρχονται οι κάθετοι
άξονες (13 νομοί)
Σύνολο Ζωνών ΙΙ και ΙΙΙ (5 περιφέρειες)
Ευρύτερη περιοχή Ελλαδικού και
Βαλκανικού χώρου
Στερεά και ∆υτική Ελλάδα, Αττική,
Βόρειο Αιγαίο και Ιόνια νησιά
Έως τις πρωτεύουσες των χωρών του
διασυνοριακού χώρου της Ν.Α.
Ευρώπης
Λειτουργία του συστήματος της
Εγνατίας Οδού ως τμήμα των
∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων (ΤΕΝs-T) και
Πανευρωπαϊκών ∆ιαδρόμων (ΤΙΝΑ)
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Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού διαθέτει οργανωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τεκμηρίωσης και
∆ιαχείρισης ∆εδομένων, που βασίζεται στη λειτουργία ειδικά προσαρμοσμένου Γεωγραφικού Συστήματος
Πληροφοριών (GIS) και περιλαμβάνει επεξεργασμένες στατιστικές και χαρτογραφικές πληροφορίες για τους
Νομούς, τις Περιφέρειες και τους οικισμούς της άμεσης και ευρύτερης περιοχής επιρροής της Εγνατίας Οδού και
των κάθετων αξόνων. Η λειτουργία και παραγωγή του Πληροφοριακού Συστήματος του Παρατηρητηρίου
βασίζεται σε μια συνεχώς ανανεούμενη υποδομή:
9 ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υποστηριζόμενο από Μηχανισμό ∆ιαχείρισης Γεωγραφικών ∆εδομένων
(Spatial Database Engine – SDE) και εξοπλισμένο με εξειδικευμένα λειτουργικά προγράμματα (GIS,
επεξεργασία μετρήσεων, στατιστικά, γραφικά και Web development, παραγωγή εντύπων κλπ) και
περιφερειακά (colour printers, plotter, scanner κλπ.).
9 Επίσημα στοιχεία και επεξεργασμένα στατιστικά δεδομένα των απογραφών και ερευνών της ΕΣΥΕ και της
Eurostat-REGIO.
9 Περιβαλλοντικά δεδομένα βάσει των επίσημων στοιχείων της Ε.Ε. (Corine Land Use, RAMSAR, NATURA 2000
κλπ.).
9 Στοιχεία Κυκλοφορίας και Μεταφορών (μετρήσεις φόρτων στο οδικό δίκτυο, στοιχεία σύνθεσης, κατάταξης
και αξιολόγησης του οδικού δικτύου, στοιχεία Εθνικών Ερευνών Προέλευσης-Προορισμού κλπ.).
9 Ψηφιακά αρχεία Περιφερειακών και Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων καθώς και στοιχεία της Ε.Ε.
για τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα (TENs-T), τους Πανευρωπαϊκούς ∆ιαδρόμους (TINA), και πολιτικές-προγράμματα
περιφερειακής ανάπτυξης.
9 Χαρτογραφικά υπόβαθρα:
 Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM, 3D),
 Αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες SPOT και ορθοφωτοχάρτες,
 ∆ιοικητικά και γεωγραφικά όρια (NUTS 1-3, ΓΠΣ, ΟΤΑ-∆∆, προστατευόμενες περιοχές, χρήσεις γης
CORINE κλπ.),
 Ψηφιακά δεδομένα WDC-ESRI,
 Ενημερωμένο Οδικό και Σιδηροδρομικό ∆ίκτυο,
 Ενημερωμένο ∆ίκτυο Οικισμών,
 Ενημερωμένο Υδρογραφικό ∆ίκτυο και Ακτογραμμή,
 ∆ίκτυο χωροσταθμικών καμπυλών.
9 Εξοπλισμό συγκοινωνιακών και περιβαλλοντικών μετρήσεων υποστηριζόμενο από σύστημα γεωγραφικού
εντοπισμού θέσης (GPS).
9 Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και βάση συγκέντρωσης υποστηρικτικού υλικού και μετα-δεδομένων.
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Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού συντάσσει Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσμάτων για την
εξέλιξη των βασικών μεγεθών που παρακολουθούνται μέσω του συστήματος δεικτών. Σε
περιοδική βάση συντάσσονται οι Εκθέσεις Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού, με τις οποίες
παρουσιάζεται μια περίληψη της κατάστασης και της εξέλιξης των ζωνών επιρροής,
επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στη Ζώνη των Περιφερειών απ’όπου διέρχονται η Εγνατία
Οδός και οι κάθετοι άξονες. Σε περιοδική βάση συντάσσονται, επίσης, ειδικές Εκθέσεις
Επιδράσεων για επιμέρους περιοχές εντός της Ζώνης IV. Η παρούσα Έκθεση εστιάζει σε μια
εκτίμηση της κατάστασης του Ν. Κοζάνης και στις πρώτες επιδράσεις της Εγνατίας Οδού.
Το υλικό του Παρατηρητηρίου, άλλωστε, είναι στη διάθεση των φορέων που χαράσσουν
πολιτική για την ανάπτυξη των περιφερειών και του συνόλου του βορειοελλαδικού χώρου,
αφού ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων που διαχειρίζεται δεν αφορά αυστηρά τη λειτουργία
του άξονα για τον οποίο έχει ευθύνη η Εγνατία Οδός Α.Ε., αλλά την ευρύτερη περιοχή απ΄
όπου διέρχεται ο άξονας.
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3. Νομός Κοζάνης και Εγνατία Οδός: το πλαίσιο ανάλυσης
Ο Ν. Κοζάνης εντάσσεται στη Ζώνη Επιρροής ΙΙ της Εγνατίας Οδού την οποία συνιστούν οι 11
νομοί του βορειοελλαδικού χώρου απ΄ όπου διέρχεται η Εγνατία Οδός (Νομοί Έβρου,
Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων
και Θεσπρωτίας). Κατ΄ επέκταση εντάσσεται και στη Ζώνη ΙV, η οποία αποτελείται από τις 5
Περιφέρειες απ’ όπου διέρχονται η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι άξονες (Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Ήπειρος και Θεσσαλία).
Η συνολική έκταση του νομού είναι 3.515,9 km2 και αντιπροσωπεύει, περίπου, το 11% της
έκτασης της Ζώνης που αποτελείται από τους Νομούς διέλευσης της Εγνατίας οδού (Ζώνη IΙ).
Σύμφωνα με την Απογραφή της ΕΣΥΕ 2001, ο πληθυσμός του νομού ανέρχεται σε 155.324
κατοίκους και αποτελεί το 52% του πληθυσμού της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, το 7%
του πληθυσμού της Ζώνης ΙΙ και το 4% της Ζώνης IV (∆ιάγραμμα1).
∆ιάγραμμα 1. Πληθυσμός Ν. Κοζάνης σε σύγκριση με ευρύτερες χωρικές ενότητες, 2001
4.000.000
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Πηγή ∆εδομένων: ΕΣΥΕ, 2001

Από την άποψη του πληθυσμιακού μεγέθους ο νομός κατέχει την 4η θέση ανάμεσα στους 11
νομούς της Ζώνης II (μετά τους νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών και Ιωαννίνων) και την 6η
θέση ανάμεσα στους 22 νομούς της Ζώνης ΙV (μετά τους νομούς Θεσσαλονίκης, Λάρισας,
Μαγνησίας, Σερρών και Ιωαννίνων).
Ο Ν. Κοζάνης μαζί με τον νομό Φλώρινας αποτελεί Εθνικό Ενεργειακό Κέντρο δεδομένου ότι
στην περιοχή αυτή λειτουργεί το σημαντικότερο ηλεκτροπαραγωγικό κέντρο της χώρας. Το
γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο νομός να κατέχει τη δεύτερη θέση στη Ζώνη ΙΙ σε ό,τι
αφορά το μέγεθος του παραγόμενου ΑΕΠ, μετά τον νομό Θεσσαλονίκης, αλλά με πολύ
μεγάλη διαφορά από αυτόν. Γενικά, από την άποψη της οικονομικής του βάσης αποτελεί
βιομηχανικό νομό, ο οποίος ωστόσο χαρακτηρίζεται ως βιομηχανικά φθίνουσα περιοχή.
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Η πόλη της Κοζάνης με πληθυσμό 35.242 κατοίκους αποτελεί ένα από τα 15 αστικά κέντρα
άνω των 30.000 κατοίκων της Ζώνης IV. Μαζί με την Πτολεμαΐδα, το άλλο αστικό κέντρο του
νομού το οποίο διασυνδέεται λειτουργικά με την Κοζάνη, αποτελεί ένα ενιαίο αστικό
σύστημα με συνολικό πληθυσμό 63.921 κατοίκους που αντιπροσωπεύει το 41% του
πληθυσμού του νομού.
Από την άποψη του Χωροταξικού Σχεδιασμού, ο Ν. Κοζάνης διέπεται από το θεσμοθετημένο
«Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας» με βάση τον Ν. 2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος
Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
Χάρτης 1. Νομός Κοζάνης και Εγνατία Οδός

κλλκλκ
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Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού τονίζει ιδιαίτερα τον ρόλο της Εγνατίας
Οδού για την ανάπτυξη της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, καθώς θεωρεί ότι, με
δεδομένη την Εγνατία Οδό και τους σχεδιαζόμενους κάθετους άξονες ΣιάτισταΚρυσταλλοπηγή και Κοζάνη-Φλώρινα-Νίκη, η Περιφέρεια μπορεί να µετασχηµατιστεί ως η
απόληξη ενός δικτύου αξόνων προς βορρά και προς τα δυτικά. Σε ενδοπεριφερειακό
επίπεδο το σύστημα της Εγνατίας Οδού με τους κάθετους άξονες εκτιμάται ότι θα
λειτουργήσει ως στοιχείο συνοχής του οικιστικού δικτύου της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας.
Η Εγνατία Οδός άρχισε να τίθεται τμηματικά σε λειτουργία από το τέλος της δεκαετίας του
1990. Στον Ν. Κοζάνης το πρώτο τμήμα της Εγνατίας οδού δόθηκε σε λειτουργία στις αρχές
του β΄ εξαμήνου του 2000 ενώ το τελευταίο κατασκευασμένο τμήμα στο α΄ εξάμηνο του
2001. Η παράκαμψη Καστανιάς που αποτελεί το βασικότερο έργο διαπεριφερειακής
διασύνδεσης του Ν. Κοζάνης με την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία δόθηκε σε
λειτουργία τον ∆εκέμβριο του 2004.
Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω πρόοδο υλοποίησης του έργου, η παρούσα Έκθεση
αποτελεί μια εκτίμηση της κατάστασης ανάπτυξης και περιβάλλοντος του Ν. Κοζάνης, καθώς
και ορισμένων αλλαγών μετά την πρώτη φάση λειτουργίας της Εγνατίας Οδού. Μεγέθη που
αναφέρονται στη δεκαετία του 1990 αποτυπώνουν την κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί
πριν από την κατασκευή της Εγνατίας Οδού και αποτελούν βάση για την αποτίμηση της
συμβολής της στο μέλλον. Το πλαίσιο ανάλυσης που υιοθετεί η παρούσα Έκθεση είναι αυτό
που χρησιμοποιεί το Παρατηρητήριο για τη μελέτη γενικότερα των Επιδράσεων της Εγνατίας
Οδού και παρουσιάζεται διεξοδικότερα στην Έκθεση «Κατάσταση Περιφερειών ∆ιέλευσης
της Εγνατίας οδού: Συνοχή-Κινητικότητα-Ισορροπία-Περιβάλλον: 1η Έκθεση Επιδράσεων του
άξονα», Εγνατία Οδός Α.Ε., Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού, Θεσσαλονίκη 2005. Το πλαίσιο
ανάλυσης λαμβάνει υπόψη τους κεντρικούς στόχους των Ευρωπαϊκών πολιτικών με βάση
τους οποίους επιλέγονται τέσσερις παράμετροι για την ταξινόμηση και μελέτη των
επιδράσεων του άξονα. Οι παράμετροι αυτές είναι:

−

Κινητικότητα – Προσπελασιμότητα,

−

Οικονομική και κοινωνική συνοχή,

−

Ισορροπία και δικτύωση οικισμών, και

−

Ποιότητα περιβάλλοντος.

4. Κινητικότητα – Προσπελασιμότητα
Η βασική επίδραση της παροχής συγκοινωνιακής υποδομής είναι η αύξηση των
δυνατοτήτων μετακίνησης και πρόσβασης από και προς τα διάφορα σημεία ή
δραστηριότητες εντός ή εκτός μιας περιοχής. Με τον τρόπο αυτό μεταβάλλονται η
κινητικότητα, δηλαδή η ζήτηση για μετακινήσεις προσώπων και αγαθών, και η
προσπελασιμότητα μιας περιοχής, δηλαδή η ευκολία με την οποία προσεγγίζονται οι
διάφορες δραστηριότητες. Η βελτίωση της προσπελασιμότητας των μειονεκτικών περιοχών
και η έξοδος από την απομόνωσή τους θεωρείται βασική παράμετρος για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των περιοχών αυτών και αποτελεί έναν από τους κεντρικότερους
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στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι προφανές ότι η βελτίωση της προσπελασιμότητας
ευνοεί την κινητικότητα, ενώ η κινητικότητα με τη σειρά της ευνοεί τη δικτύωση ανάμεσα
στις διάφορες περιφέρειες ή πόλεις.
Στο παρόν στάδιο τα διαθέσιμα στοιχεία για τη μελέτη της κινητικότητας είναι ο
κυκλοφοριακός φόρτος στην Εγνατία Οδό, η σύνθεση της κυκλοφορίας, και οι εκτιμώμενες
χρονοαποστάσεις μεταξύ περιοχών που συνδέει η Εγνατία Οδός. Για τη μελέτη της
προσπελασιμότητας χρησιμοποιούνται οι δείκτες ωφελούμενος πληθυσμός, μέγεθος αγοράς,
εργατικό δυναμικό και ορισμένοι ειδικοί δείκτες που αναφέρονται στην προσπελασιμότητα
των αστικών κέντρων.

4.1. Κινητικότητα
i. Κυκλοφοριακός φόρτος και σύνθεση της κυκλοφορίας
Ο βασικός δείκτης για την απεικόνιση της κινητικότητας είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος ανά
οδικό τμήμα της Εγνατίας Οδού. Το Τμήμα Κυκλοφορίας και Τηλεματικής της Εγνατία Οδός
Α.Ε. – ∆ιεύθυνση Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης, αποτελεί τη βασική πηγή των
πρωτογενών δεδομένων για συγκοινωνιακά μεγέθη και υποστηρίζει τον υπολογισμό και την
επεξεργασία των δεικτών που σχετίζονται με τη λειτουργία και αξιολόγηση του οδικού
δικτύου. Με τη συλλογή και ανάλυση των κυκλοφοριακών στοιχείων επιτυγχάνεται τόσο η
πλήρης γνώση των χαρακτηριστικών της διερχόμενης κυκλοφορίας (κλάσεις οχημάτων,
ώρες αιχμής, ταχύτητες, επίπεδα εξυπηρέτησης κλπ.) με τον υπολογισμό των σχετικών
δεικτών, όσο και η επαφή/σύνδεση του συγκοινωνιακού μοντέλου με την πραγματικότητα,
που είναι απαραίτητη για την παραγωγή αξιόπιστων κυκλοφοριακών προβλέψεων.
Για τα τμήματα που διέρχονται από το Ν. Κοζάνης οι διαθέσιμες μετρήσεις φαίνονται στον
Πίνακα 2 και απεικονίζονται στον Χάρτη 2. Από τις μετρήσεις που έγιναν το έτος 2004, με τις
οποίες εκτιμάται ο μέσος ημερήσιος αριθμός οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο
διαδοχικών ανισόπεδων κόμβων στην Εγνατία Οδό, προκύπτει ότι οι κυκλοφοριακοί φόρτοι
που καταγράφονται στα οδικά τμήματα της Εγνατίας που διέρχονται από τον Ν. Κοζάνης
κυμαίνονται από 5.200 έως 7.000 οχήματα ημερησίως. Μεγαλύτερη κυκλοφορία
παρατηρείται στο τμήμα Α/Κ Σιάτιστας-Α/Κ Καλαμιάς.
Πίνακας 2. Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.) στα τμήματα της Εγνατίας οδού που
διέρχονται από τον Ν. Κοζάνης– Μετρήσεις ετών 2003-04
EMHK 2003
ΤΜΗΜΑ

EMHK 2004

% ΕΜΗΚ 2004

Ελαφρά
Οχήματα

Βαρέα
Οχήματα

Σύνολο
Οχημάτων

Ελαφρά
Οχήματα

Βαρέα
Οχήματα

Σύνολο
Οχημάτων

Ποσοστό
Ελαφρών

Ποσοστό
Βαρέων

Α/Κ ΑΝΑΤΟΛ.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α/Κ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

-

-

2.730

-

-

-

-

-

Α/Κ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ

-

-

5.770

5.950

1.050

7.000

85%

15%

Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ Α/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ

-

-

-

4.160

1.040

5.200

80%

20%

Α/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ

-

-

5.470

-

-

-

-

-

ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ

Πηγή: Μετρήσεις Τμήματος Κυκλοφορίας και Τηλεματικής, Τομέας Λειτουργίας και Συντήρησης, ΕΟΑΕ.
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Χάρτης 2. Κυκλοφοριακός φόρτος σε ΕΜΗΚ
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Από τις μετρήσεις που έγιναν στο τμήμα Α/Κ Σιάτιστας-Α/Κ Καλαμιάς για δύο έτη (2003 και
2004) προκύπτει ότι παρατηρείται σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας που ξεπερνά το 20%
και η οποία προφανώς σχετίζεται με τη νέα ζήτηση για μετακινήσεις που δημιουργεί η
βελτίωση της μεταφορικής υποδομής. Η σύγκριση των παραπάνω μετρήσεων με τους
προβλεπόμενους φόρτους για το έτος 2010 (Πίνακας 3) δείχνει ότι ο ημερήσιος
κυκλοφορικός φόρτος είναι της τάξης του 75-77% της αντίστοιχης πρόβλεψης για το έτος
2010, ποσοστό που θεωρείται πολύ ικανοποιητικό.
Πίνακας 3. Πρόβλεψη κυκλοφοριακού φόρτου (Ε.Μ.Η.Κ.) στα τμήματα της Εγνατίας οδού που
διέρχονται από τον Ν. Κοζάνης για τα έτος 2010
ΕΜΗΚ 2010 (Προσαρμοσμένη Εκτίμηση Μοντέλου)
ΤΜΗΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ
Σύνολο Οχημάτων
Α/Κ ΑΝΑΤΟΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-Α/Κ
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Α/Κ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ
Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ-Α/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ

5.100
9.000
7.000
10.500

Α/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ-Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ

10.100

Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ-Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πηγή: Μετρήσεις Τμήματος Κυκλοφορίας και Τηλεματικής, Τομέας Λειτουργίας και
Συντήρησης, Εγνατία Οδός Α.Ε.

Μια διεξοδικότερη εξέταση του ημερήσιου κυκλοφοριακού φόρτου δείχνει ότι οι
μεγαλύτερες μετακινήσεις παρατηρούνται σε ημέρες ή περιόδους διακοπών γεγονός που
καταδεικνύει ότι ένα σημαντικό μέρος των μετακινήσεων αφορά την αναψυχή. Από τις
μετρήσεις του δεύτερου εξαμήνου του 2004 στο τμήμα Α/Κ Καλαμιάς – Α/Κ Κοζάνης
προκύπτει ότι μεγαλύτερες μετακινήσεις παρατηρούνται τα Σαββατοκύριακα, τον μήνα
Αύγουστο και την περίοδο των Χριστουγέννων (∆ιάγραμμα 2).
∆ιάγραμμα 2. Εποχιακές διακυμάνσεις του κυκλοφοριακού φόρτου
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ (ΙΟΥΛΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004)
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Ο∆ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ(11) ΚΑΛΑΜΙΑΣ - Α/Κ(12) ΚΟΖΑΝΗΣ

12000

Ηµέρα Μ έγιστου Φόρτου
1 Αυγ 2004
8.850 οχήµατα

Η µ ερ ήσ ιο ς φό ρτ ος (ο χ ήµ ατ α)

10000

8000

6000

4000

Ε.Μ .Η.Κ 2004
5.200 οχήµατα

2000

0

Ηµεροµηνία
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Οι μετρητές που καταγράφουν τον κυκλοφοριακό φόρτο καταγράφουν επίσης δεδομένα για
το μήκος του οχήματος. Αυτή η μέτρηση επιτρέπει να ταξινομηθεί η κυκλοφορία των
οχημάτων σε ελαφρά και βαρέα οχήματα. Στα δύο τμήματα της Εγνατίας Οδού εντός των
ορίων του Ν. Κοζάνης όπου υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις τα ελαφρά οχήματα
αντιπροσωπεύουν το 80-85% των οχημάτων ενώ τα βαρέα το 15-20%. Μεγαλύτερο ποσοστό
βαρέων οχημάτων παρατηρείται στον τμήμα Α/Κ Καλαμιάς- Α/Κ Κοζάνης που είναι και το
πλησιέστερο στην πόλη της Κοζάνης. Σημειωτέον ότι το μέσο ποσοστό βαρέων οχημάτων
στο σύνολο του άξονα κυμαίνεται από 10-20% γεγονός που υποδεικνύει μια ελαφρά
υπεροχή των βαρέων οχημάτων στα τμήματα που διέρχονται από το Ν. Κοζάνης.

ii. Χρονοαποστάσεις
Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη
εξοικονόμηση χρόνου διαδρομής κατά μήκος της Βόρειας Ελλάδας. Ο Χάρτης 3 που
παρατίθεται δείχνει την εκτιμώμενη μείωση του χρόνου διαδρομής – σε σύγκριση με την
κατάσταση πριν την Εγνατία – που θα επιτευχθεί για μετακινήσεις από την Κοζάνη προς όλες
τις άλλες περιοχές με την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου. Όπως φαίνεται ο χρόνος
διαδρομής από την Κοζάνη προς τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά Περιφερειακά κέντρα
μειώνεται δραστικά. Έτσι, ο χρόνος διαδρομής Κοζάνη-Θεσσαλονίκη μειώνεται κατά 1 ώρα,
Κοζάνη-Ιωάννινα περισσότερο από 90 λεπτά, Κοζάνη-Κομοτηνή περισσότερο από 2 ώρες,
ενώ οι διαδρομές Κοζάνη-Ηγουμενίτσα και Κοζάνη-Κήποι μειώνονται μέχρι και 3 ώρες.
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4.2. Προσπελασιμότητα και αναπτυξιακά μεγέθη

i. Ωφελούμενος Πληθυσμός
Ο πληθυσμός που θεωρείται ότι ωφελείται άμεσα από την Εγνατία Οδό εκτιμάται σε
συνάρτηση με την απόσταση επί του οδικού δικτύου. Για την εκτίμηση αυτού του
ωφελούμενου από την Εγνατία Οδό πληθυσμού λαμβάνονται δύο αποστάσεις: Πρώτον, μια
απόσταση 50 km από τις έδρες των Νομών, απόσταση που εκφράζει μια περιοχή εντός της
οποίας είναι δυνατόν να παρατηρούνται πολύ συχνές ημερήσιες μετακινήσεις και επομένως
μια περιοχή που μπορεί να αποτελέσει λειτουργικά ενιαία χωρική ενότητα. ∆εύτερον, τα 150
km από τα κέντρα των Περιφερειών, απόσταση που εκφράζει μια ευρύτερη περιοχή εντός
της οποίας αναμένονται συχνές μετακινήσεις και επομένως αυξημένες πιθανότητες
λειτουργικών διασυνδέσεων.
Ο πληθυσμός που βρίσκεται σε απόσταση 50 km από την πόλη της Κοζάνης ανέρχεται σε
211.820 κατοίκους (Πίνακας 4), μέγεθος μεγαλύτερο του Ν. Κοζάνης κατά 56.500 κατοίκους,
που αντιπροσωπεύει περίπου το 8% του πληθυσμού της Ζώνης ΙΙ, δηλαδή του συνόλου των
νομών απ’ όπου διέρχεται η Εγνατία οδός. Έτσι, ανάμεσα στα 11 κέντρα των νομών της
Ζώνης ΙΙ, από την άποψη του μεγέθους του ωφελούμενου πληθυσμού σε απόσταση 50 km
επί του οδικού δικτύου, η Κοζάνη κατέχει την 5η θέση μετά τη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια, την
Καβάλα και την Ξάνθη.
Πίνακας 4. ∆υνητικά ωφελούμενος πληθυσμός, 2001

Περιοχή

Ωφελούμενος
Πληθυσμός
σε απόσταση 50
km από τις έδρες
Νομών της
Ζώνης ΙΙ
211.820

Ποσοστό

Ωφελούμενος
Πληθυσμός
σε απόσταση 150
km από τις έδρες
Περιφερειών της
Ζώνης IV

Ποσοστό

8%

2.178.632

62%

Ν. Κοζάνης
Σύνολο Ωφελούμενου
Πληθυσμού
(Χωρίς Επικαλύψεις)
Σύνολο Ζώνης ΙI

2.588.037

3.517.605

2.319.052

2.319.052

Σύνολο Ζώνης ΙV

3.894.511

3.894.511

Πηγή ∆εδομένων: ΕΣΥΕ, 2001

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μέγεθος του ωφελούμενου πληθυσμού που βρίσκεται
σε απόσταση 150 km από την Κοζάνη (Πίνακας 4). Σε απόσταση 150 km επί του οδικού
δικτύου η Κοζάνη έχει πρόσβαση σε 2,2 εκ. κατοίκους, που αναλογεί στο 62% του συνολικού
ωφελούμενου πληθυσμού (∆ιάγραμμα 3). Το μέγεθος αυτό είναι λίγο μικρότερο από τον
πληθυσμό στον οποίο έχει πρόσβαση η Θεσσαλονίκη για την ίδια απόσταση. Ανάμεσα στα 5
κέντρα των Περιφερειών της Ζώνης ΙV, η Κοζάνη κατέχει τη δεύτερη θέση από την άποψη
του ωφελούμενου πληθυσμού. Σημειωτέον ότι ο ωφελούμενος πληθυσμός με κέντρο τη
Λάρισα, η οποία κατέχει την 3η θέση στον δείκτη αυτόν ανέρχεται σε 1,6 εκ. κατοίκους. Τα
δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά του κομβικού ρόλου της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
γενικότερα και του Ν. Κοζάνης ειδικότερα σε σχέση με τη λειτουργία της και τις χωρικές
επιδράσεις της Εγνατίας Οδού.
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∆ιάγραμμα 3. ∆υνητικά ωφελούμενος πληθυσμός, 2001

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
Πληθυσµός N. Κοζάν ης

∆ υν ητικά ωφελούµενος
π ληθυσµός,
σε απ όσταση 50 km

∆ υνητικά ωφελούµεν ος
π λ ηθυσµός,
σε απ όσταση 150 km

Πληθυσµός Ζώνης ΙΙ

ii. Μέγεθος Αγοράς
Το μέγεθος αγοράς εκτιμάται με βάση το νομαρχιακό ΑΕΠ. Το νομαρχιακό ΑΕΠ θεωρείται ότι
εκφράζει το μέγεθος της αγοράς που είναι προσπελάσιμο από το σύστημα Εγνατία Οδός /
Κάθετοι Άξονες και συνεπώς αποτελεί ένδειξη του μεγέθους της αγοράς η οποία δυνητικά
ενοποιείται από τη λειτουργία του συστήματος αυτού. Το 2002, το ΑΕΠ που παρήχθη
συνολικά στον Ν. Κοζάνης ήταν 2.236,6 εκ.€ και αντιπροσώπευε το 57% του περιφερειακού
ΑΕΠ και το 5% το συνολικού ΑΕΠ της Ζώνης IV (Πίνακας 5). Στο σύνολο της Ζώνης ΙΙ ο Ν.
Κοζάνης κατέχει τη δεύτερη θέση σε ότι αφορά το παραγόμενο ΑΕΠ μετά το Ν.
Θεσσαλονίκης, αλλά με πολύ μεγάλη απόσταση από αυτόν.
Την πενταετία 1996-2000, το ΑΕΠ του Ν. Κοζάνης αυξήθηκε με μέσο ποσοστό ετησίως 2,1%
που είναι χαμηλότερο της μέσης ετήσιας αύξησης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας,
αλλά και της Ζώνης IV. Σημειωτέον ότι την πενταετία αυτή ήταν πολύ μεγάλη η μέση ετήσια
αύξηση του ΑΕΠ στον Ν. Γρεβενών. Την τριετία 2000-2002 το ΑΕΠ παρουσίασε μεγαλύτερη
μέση ετήσια αύξηση (4%), λίγο μικρότερη από τη μέση αύξηση της Περιφέρειας και
μεγαλύτερη από τη μέση αύξηση της Ζώνης IV. Βεβαίως, μεγάλο ρόλο στο σχηματισμό του
ΑΕΠ του Νομού διαδραματίζουν οι επενδύσεις της ∆ΕΗ στην περιοχή. Στο νομό Κοζάνης
βρίσκεται εγκατεστημένο το 34% της συνολικής ισχύος της χώρας για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Το παραγόμενο προϊόν αυτών των μονάδων προσμετράται μεν στο
ΑΕΠ του Ν. Κοζάνης, ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος του προϊόντος διαφεύγει εκτός του
νομού.
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Πίνακας 5. Μέγεθος Αγοράς, 2002

εκ. ευρώ

εκ. ΜΑ∆

2.236,6

2.848,4

Συμμετοχή (%)
στο ΑΕΠ της
Χώρας (ΜΑ∆)
2002
1,6%

3.939,6

5.017,2

2,8%

4,1%

4,2%

46.148,0

58.771,2

32,8%

3,5%

3,6%

ΑΕΠ, 2002
NUTS
gr133
gr13
ZIV

Περιοχή
Ν. Κοζάνης
Περ. ∆υτικής
Μακεδονίας
Ζώνη Επιρροής IV

Μεταβολή
1996-2000

2000-2002

2,1%

4,0%

Πηγή ∆εδομένων: REGIO Database, Eurostat 2005

∆ιάγραμμα 4. ∆ιαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ στο Νομό Κοζάνης, 1995-2002
(σταθερές τιμές 1995)
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iii. Εργατικό δυναμικό
Το εργατικό δυναμικό μελετήθηκε με βάση τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού για τα
έτη 2001 και 1991 με δεδομένο ότι οι ετήσιες Απογραφές Εργατικού ∆υναμικού της ΕΣΥΕ
διαθέτουν στοιχεία μόνον σε επίπεδο Περιφέρειας. Το 2001, το εργατικό δυναμικό του Ν.
Κοζάνης ήταν 57.062 άτομα, ποσοστό 36,7% του συνολικού πληθυσμού του νομού (Πίνακας
6). Σε σύγκριση με το 1991 το εργατικό δυναμικό ήταν αυξημένο κατά 12%, περίπου, ενώ η
συμμετοχή του στον συνολικό πληθυσμό του νομού αυξήθηκε κατά 8%. Η αύξηση αυτή είναι
μεν χαμηλότερη του μέσου Χώρας, αλλά μεγαλύτερη του μέσου της Ζώνης IV και της Ζώνης
ΙΙ.
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Πίνακας 6. Εργατικό ∆υναμικό, 1991-2001
1991
NUTS

gr133
gr13
ZIV
gr

2001
Εργατικό
∆υναμικό

(%)
Εργατικού
∆υναμικού

Μεταβολή
Εργατικού
∆υναμικού
1991-2001

Περιοχή

Εργατικό
∆υναμικό

(%)
Εργατικού
∆υναμικού

Ν. Κοζάνης
Περ. ∆υτικής
Μακεδονίας
Ζώνη Επιρροής IV
Σύνολο Χώρας

50.998

34%

57.062

37%

8,3%

103.711

35%

112.246

37%

5,1%

1.386.462
3.886.157

38%
38%

1.573.537
4.615.470

40%
42%

6,3%
11,1%

Πηγή ∆εδομένων: ΕΣΥΕ, 2001

iv. Προσπελασιμότητα αστικών κέντρων
Με τη χρήση ενός μοντέλου το οποίο εφαρμόστηκε στα πλαίσια μεγάλου ερευνητικού
προγράμματος της Ε.Ε. (Socio-Economic and Spatial Impacts of Transport Infrastructure
Investments and Transport System Improvements – SASI) για μια εκ των προτέρων εκτίμηση
των χωρικών επιπτώσεων των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων, υπολογίστηκε η προσπελασιμότητα
των αστικών κέντρων της Ζώνης IV ως συνάρτηση του αστικού πληθυσμού και της
χρονοαπόστασης μεταξύ των αστικών κέντρων πριν και μετά την ολοκλήρωση της Εγνατίας
Οδού.
Η χωρική κατανομή της προσπελασιμότητας στη Βόρεια Ελλάδα ακολουθεί ένα πρότυπο
ομόκεντρων κύκλων. Η Θεσσαλονίκη και οι γειτονικές της πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας
είναι οι πλέον προσπελάσιμες, οι πόλεις της ∆υτικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της
Θεσσαλίας βρίσκονται στον ενδιάμεσο κύκλο και της Ηπείρου και της Θράκης είναι οι
λιγότερο προσπελάσιμες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Η μεταβολή της προσπελασιμότητας
που επιφέρει η Εγνατία Οδός ακολουθεί σχεδόν το αντίστροφο πρότυπο σε σχέση με την
παραπάνω κατάσταση, με τις μεγαλύτερες μεταβολές να παρατηρούνται στις λιγότερο
προσπελάσιμες περιοχές, συμβάλλοντας έτσι στη σύγκλιση του επιπέδου
προσπελασιμότητας (Χάρτης 4).
Η Κοζάνη χωρίς την Εγνατία Οδό ήταν η 18η πιο προσπελάσιμη πόλη από τις 29 της Βόρειας
Ελλάδας. Με την ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού, η προσπελασιμότητά της μεταβάλλεται
σημαντικά (65%, ενώ ο μέσος όρος μεταβολής είναι 58%), σημειώνοντας έτσι την 9η
μεγαλύτερη αύξηση στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό σημαίνει πως η πόλη της Κοζάνης είναι η 9η
πιο ευνοημένη πόλη από την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, σε όρους
προσπελασιμότητας. Η μεταβολή αυτή έχει ως αποτέλεσμα η Κοζάνη να κερδίσει 7 θέσεις
στη σχετική κατάταξη, καθώς γίνεται η 11η πιο προσπελάσιμη πόλη της Βόρειας Ελλάδας. Η
μεγάλη αύξηση της προσπελασιμότητας αναμένεται να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη
της Κοζάνης και στην εδραίωσή της σε κέντρο διαπεριφερειακής εμβέλειας.
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Χάρτης 4. Μεταβολή της προσπελασιμότητας αστικών κέντρων με την ολοκλήρωση της
Εγνατίας Οδού

v. Προσπελάσιμες περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος
Η βέλτιστη σύνδεση της Εγνατίας Οδού με άλλες μεταφορικές υποδομές (λιμάνια,
αεροδρόμια, σιδηρόδρομο), με αναπτυξιακές υποδομές όπως είναι οι Βιομηχανικές Περιοχές,
καθώς και με περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος, αποτελεί βασική συνιστώσα
του αναπτυξιακού ρόλου του άξονα.
Στο Νομό Κοζάνης υπάρχει ένα αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο Κοζάνης «Φίλιππος» το οποίο,
σύμφωνα με την επίσημη κατάταξη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, κατατάσσεται στα
αμιγώς εσωτερικού και δέχεται πτήσεις αεροσκαφών μικρού μεγέθους. Σημειωτέον ότι στα
αμιγώς εσωτερικού είναι καταταγμένο και το δεύτερο αεροδρόμιο της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, το αεροδρόμιο Καστοριάς. Και στα δύο αεροδρόμια της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας πραγματοποιούνται μόνον πτήσεις εσωτερικού.
Η βελτίωση της προσπελασιμότητας βασικών αναπτυξιακών υποδομών που αποτελούν
πυρήνες οικονομικής δραστηριότητας επηρεάζει τη συνολική οικονομική ανάπτυξη μιας
περιοχής. Στον Ν. Κοζάνης οργανωμένοι χώροι υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων με
τις κατάλληλες υποδομές αποτελεί η ΒΙΠΕ Κοζάνης, ενώ έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται 3
ΒΙΟΠΑ στην Κοζάνη, στη Σιάτιστα και στην Εράτυρα που θα συγκεντρώνουν επιχειρήσεις
επεξεργασίας ξύλου, γούνας και γαλακτοκομικών προϊόντων αντιστοίχως.
Άλλοι σημαντικοί πυρήνες οικονομικής δραστηριότητας είναι, βεβαίως, οι τόποι τουριστικού
ενδιαφέροντος. Ως πόλοι τουριστικού ενδιαφέροντος μπορούν να καταταγούν οι περιοχές με
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σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, μνημεία και αρχαιολογικά ευρήματα, οι παραδοσιακοί
οικισμοί και οι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Ορισμέενς από αυτές τις περιοχές στον
Ν. Κοζάνης είναι οι ακόλουθες: Κοζάνη, Αιανή, Σέρβια, Σιάτιστα, Πεντάλοφος, ζώνη
Βελβενδού-λίμνης Πολυφύτου και άξονας Βούρινος –Σιάνιτσικο - Βίτσι που φθάνει μέχρι τις
Πρέσπες.
Η καταγραφή όλων των σημαντικών περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος, της δυναμικότητάς
τους και της απόστασης και χρονοαπόστασης από τον πλησιέστερο κόμβο της Εγνατίας
Οδού θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικής μελέτης που πρόκειται να εκπονήσει το
Παρατηρητήριο εντός του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματός του.

5. Οικονομική και κοινωνική συνοχή
Η οικονομική και κοινωνική συνοχή αποτελούν τους κεντρικούς στόχους της πολιτικής που
προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία 15ετία. Η εξασφάλιση της ελεύθερης
κινητικότητας βασικών παραγωγικών συντελεστών μέσα στην Ενιαία Αγορά αποτελεί
προτεραιότητα τόσο της περιφερειακής πολιτικής όσο και της πολιτικής μεταφορών. Η
βελτίωση της προσπελασιμότητας ιδιαίτερα των περισσότερο απομακρυσμένων περιοχών
είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής δυναμικής. Ωστόσο, δεν αποτελεί από
μόνη της εγγύηση της οικονομικής ανάπτυξης και ως εκ τούτου της σύγκλισης με το μέσο
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Απαιτείται παράλληλα συσχέτιση με άλλες πολιτικές, και ιδιαίτερα με τις
επενδύσεις και την πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης. Η εκτίμηση της οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής βασίζεται κατ’ αρχήν στους δείκτες κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν και επίπεδο ανεργίας, ενώ σημαντικές πληροφορίες δίνονται από τους δείκτες
σύνθεση της παραγωγής, σύνθεση της απασχόλησης και εξωτερικό εμπόριο.

5.1. Επίπεδο ευημερίας και ανεργίας
i. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (κκΑΕΠ) αποτελεί βασική συνιστώσα του
επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας μιας περιοχής, ενώ η σύγκριση με το μέσο κκΑΕΠ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασική παράμετρο της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης.
Το 2002, το κκΑΕΠ του Ν. Κοζάνης ήταν 14.546,3 € υψηλότερο τόσο από το μέσο Χώρας όσο
και το μέσο της Ζώνης IV (Πίνακας 7). Σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναμης (ΜΑ∆) το κκΑΕΠ της
Ζώνης IV αντιστοιχούσε στο 87,5% του μέσου κκΑΕΠ της Ε.Ε.25 και στο 80% της Ε.Ε. των 15.
Έτσι ο Ν. Κοζάνης κατέχει την 2η θέση στη Ζώνη IV, μετά τον Ν. Θεσσαλονίκης, σε ό,τι αφορά
το μέγεθος του κκ ΑΕΠ και τον βαθμό σύγκλισης με τον μέσο της EE, γεγονός που σχετίζεται
βεβαίως με τις επενδύσεις της ∆ΕΗ.
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Πίνακας 7. Επίπεδο ευημερίας βάσει του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 1996-2002

NUTS

gr133
gr13
ZIV
gr
EU15
EU25

Ευρώ

ΜΑ∆

Ποσοστό
σύγκλισης με
το Ευρωπαϊκό
μ.ο. ΕΕ25
(ΜΑ∆), 2002

14.546,3
13.413,0
11.916,2
12.922,4
24.130,4
21.171,6

18.525,2
17.082,0
15.175,8
16.457,1
23.163,9
21.171,6

87,5%
80,7%
71,7%
77,7%
109,4%
100,0%

κκ ΑΕΠ 2002

Περιοχή

Ν. Κοζάνης
Περ. ∆υτικής Μακεδονίας
Ζώνη Επιρροής IV
Σύνολο Χώρας
Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ15)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ25)

Ετήσιος ρυθμός
μεταβολής
(ΑΕΠ σε Ευρώ)
19962000
1,9%
4,0%
3,1%
3,2%
2,7%
2,8%

20002002
4,1%
4,3%
3,3%
3,8%
1,1%
1,2%

Πηγή ∆εδομένων: REGIO Database, Eurostat 2005

Την πενταετία 1996-2000 οι σχετικά χαμηλότεροι ρυθμοί αύξησης της παραγωγής που
αναφέρθηκαν παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα ο ρυθμός αύξησης του κκΑΕΠ να είναι
χαμηλότερος στον Ν. Κοζάνης σε σύγκριση με το μέσο της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας,
το μέσο της Ζώνης IV και το μέσο της Χώρας (∆ιάγραμμα 5). Αναλόγως, την τριετία 2000-02 ο
ετήσιος ρυθμός αύξησης του κκΑΕΠ ήταν μεγαλύτερος σε σχέση με το μέσο της Ζώνης IV και
το μέσο Χώρας. Η αύξηση του κκΑΕΠ στο διάστημα 1996-2002 είχαν ως αποτέλεσμα τη
βελτίωση του βαθμού σύγκλισης με το μέσο της ΕΕ των 15 από 78% το 1996 σε 80% το 2002.

∆ιάγραμμα 5. ∆ιαχρονική εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 1995-2002 (σταθερές τιμές 1995)

12.000

εκ. €

10.000

8.000

Ν. Κοζάνης
6.000

Περ. ∆υτικής Μακεδονίας
Ζώνη IV
Σύνολο Χώρας

4.000
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Πηγή ∆εδομένων: REGIO Database,Eurostat, 2005
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ii. Ανεργία
Κρίσιμη παράμετρος για την εκτίμηση του βαθμού κοινωνικής συνοχής μιας περιοχής είναι
το ποσοστό ανεργίας. Για τον δείκτη της ανεργίας δεν διατίθενται, όμως, στοιχεία σε επίπεδο
νομού από τις Ετήσιες Απογραφές του Εργατικού ∆υναμικού της ΕΣΥΕ. Έτσι, τα διαθέσιμα
στοιχεία προέρχονται από τις Απογραφές Πληθυσμού και αφορούν τα έτη 1991 και 2001
(Πίνακας 8). Το 2001 οι άνεργοι αντιπροσώπευαν το 15% του οικονομικώς ενεργού
πληθυσμού, ενώ το 1991 το ποσοστό αυτό ήταν 12,9%. Γενικά, ο Ν. Κοζάνης έχει σχετικά
υψηλό ποσοστό ανεργίας λόγω του βιομηχανικού χαρακτήρα και των προβλημάτων των
επιμέρους κλάδων του δευτερογενούς τομέα. Έτσι, κατέχει τη δεύτερη θέση σε ό,τι αφορά το
ποσοστό των ανέργων ανάμεσα στους νομούς της Ζώνης II μετά τον Νομό Καστοριάς.
Σημειωτέον ότι το ποσοστό της ανεργίας ήταν ήδη υψηλό και την προηγούμενη δεκαετία με
βάση τα στοιχεία του 1991, ενώ ο ρυθμός αύξησής του εμφανίζεται χαμηλότερος σε
σύγκριση με άλλες περιοχές.
Πίνακας 8. Επίπεδο ανεργίας, 1991 -2001
NUTS

Περιφέρεια

Άνεργοι % του οικον.
ενεργού πληθυσμού

1991

2001

gr133
gr13
ZIV
gr

Ν. Κοζάνης
Περ. ∆υτικής Μακεδονίας
Ζώνη Επιρροής IV
Σύνολο Χώρας

12,9%
12,4%
8,3%
8,1%

15,0%
16,3%
11,9%
11,1%

Μεταβολή ποσοστού
ανεργίας, 1991-2001
16,3%
31,5%
43,4%
37,0%

Πηγή ∆εδομένων: ΕΣΥΕ, 2001

Από τα στοιχεία των ετήσιων Ερευνών Εργατικού ∆υναμικού της ΕΣΥΕ για την περίοδο 19992003 προκύπτει ότι, σε σύγκριση με το μέσο Χώρας, παρατηρείται αύξηση του ποσοστού της
ανεργίας στη ∆υτική Μακεδονία που εμφανίζεται να έχει ξεπεράσει το 20% (∆ιάγραμμα 6).
Έτσι, η ∆υτικής Μακεδονία κατέχει τη χειρότερη θέση ανάμεσα στις Περιφέρειες της Ζώνης
ΙV σε ό,τι αφορά τον δείκτη της ανεργίας. To γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα της κρίσης που
παρατηρείται στους δύο βιομηχανικούς νομούς της Περιφέρειας, τους νομούς Κοζάνης και
Καστοριάς.
∆ιάγραμμα 6. ∆ιαχρονική εξέλιξη της ανεργίας στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, 19992003
18,0%

% ανεργίας

16,0%

14,0%

12,0%

10,0%

Περ. ∆υτικ ής Μακεδονίας
Ζώνη IV
Σύνολο Χώρας

8,0%
1999

2000

2001

Πηγή ∆εδομένων: REGIO Database,Eurostat, 2005
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5.2. Σύνθεση της παραγωγής και της απασχόλησης
i. Τομεακή σύνθεση της παραγωγής
Η σύνθεση της παραγωγής ανά τομέα της οικονομίας μελετάται με βάση την Ακαθάριστη
Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ). Ο πρωτογενής τομέας κατέχει την πρώτη θέση στη σύνθεση της
παραγωγής με ποσοστό 53% (στοιχεία έτους 2002) και ακολουθούν ο δευτερογενής που
παρήχθη το 34% της συνολικής ΑΠΑ και ο πρωτογενής τομέας με ποσοστό 13% (Πίνακας 9).
Πίνακας 9. Τομεακή σύνθεση παραγωγής, 2002

Πρωτογενής

Περιοχή

Ν. Κοζάνης

∆ευτερογενής

Συνολική
ΑΠΑ
εκ. €

ΑΠΑ
εκ. €

(%)
στην
εθνική
ΑΠΑ

2.018,1

254,1

2,8%

(%)
στην
ΑΠΑ του
ΝομούΠεριφέρειας
12,6%

Τριτογενής

ΑΠΑ
εκ. €

(%)
στην
εθνική
ΑΠΑ

(%) στην
ΑΠΑ του
ΝομούΠεριφέρειας

ΑΠΑ
εκ. €

(%)
στην
εθνική
ΑΠΑ

(%) στην
ΑΠΑ του
ΝομούΠεριφέρειας

692,3

2,4%

34,3%

1.071,7

1,2%

53,1%

Περ. ∆υτικής
Μακεδονίας
Ζώνη IV

3.554,8

519,5

5,8%

14,6%

905,9

3,2%

25,5%

2.129,4

2,4%

59,9%

41.640,7

4.473,2

49,8%

10,7%

9.031,4

31,9%

21,7%

28.136,2

31,1%

67,6%

Ελλάδα

127.682,0

8.985,0

100,0%

7,0%

28.271,0

100,0%

22,1%

90.426,0

100,0%

70,8%

Πηγή ∆εδομένων: REGIO Database, Eurostat 2005

Η συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα στη συνολική ΑΠΑ του νομού είναι ιδιαίτερη υψηλή,
μεγαλύτερη σε σύγκριση με το μέσο της περιφέρειας, της Ζώνης IV και της Χώρας και από τις
μεγαλύτερες στη Βόρειο Ελλάδα. Ωστόσο, η συμμετοχή του στη συνολική ΑΠΑ του νομού
μειώθηκε σημαντικά από περίπου 50% το 1996 σε 34% το 2002 (∆ιάγραμμα 7). Αντίθετα,
αύξηση παρουσίασε η συμμετοχή του τριτογενούς τομέα και σε έναν μικρότερο βαθμό του
πρωτογενούς τομέα.
∆ιάγραμμα 7. ∆ιαχρονική εξέλιξη των τομέων της τοπικής οικονομίας, 1995-2002
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Πηγή δεδομένων: ERGIO Database, Eurostat, 2005

30
Εγνατία Οδός Α.Ε. – Παρατηρητήριο, Απρίλιος 2005

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

ii. Τομεακή κατανομή της απασχόλησης
Περίπου ανάλογη με την κατανομή της παραγωγής είναι και η κατανομή της απασχόλησης
των κατοίκων. Με βάση τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού του 2001, 51% του
οικονομικώς ενεργού πληθυσμού απασχολείται στον τριτογενή τομέα (Πίνακας 10).
∆εύτερος σημαντικότερος τομέας απασχόλησης είναι ο δευτερογενής που συγκεντρώνει
ποσοστό 36%, αρκετά υψηλότερο από το μέσο της Ζώνης IV, και τελευταίος ο πρωτογενής με
ποσοστό 13%, αρκετά χαμηλότερο από το μέσο της Ζώνης IV. Σε σύγκριση με την κατανομή
της απασχόλησης το 1991, η συμμετοχή των απασχολούμενων του τριτογενούς τομέα
αυξήθηκε σημαντικά (Πίνακας 10), ενώ αντίθετα μειώθηκε η συμμετοχή τόσο στον
πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή τομέα.
Πίνακας 10. Τομεακή κατανομή απασχόλησης, 1991-2001
1991
Περιοχή

2001

Μεταβολή 1991-2001 (%)

Α΄γενής
(%)

Β΄γενής
(%)

Γ'γενής
(%)

Α' γενής
(%)

Β'γενής
(%)

Γ'γενής
(%)

Α' γενής
(%)

Β' γενής
(%)

Γ' γενής
(%)

Ν. Κοζάνης
Περ. ∆υτικής
Μακεδονίας
Ζώνη IV

19%

40%

41%

14%

36%

51%

-29%

-11%

24%

25%

36%

39%

20%

31%

50%

-21%

-14%

26%

28%

27%

46%

22%

24%

54%

-20%

-11%

19%

Ελλάδα

20%

25%

55%

15%

23%

62%

-23%

-9%

13%

Πηγή ∆εδομένων: ΕΣΥΕ, 2001

5.3. Εξωτερικό εμπόριο
Τα διαθέσιμα δεδομένα για το εξωτερικό εμπόριο αναφέρονται σε επίπεδο Περιφέρειας και
αφορούν τόσο τις ενδοκοινοτικές ροές όσο και το εμπόριο με τρίτες χώρες. Το 2001 το
σύνολο των εισαγωγών της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας ανερχόταν σε 248,15 εκ. €, ενώ
το ίδιο έτος οι εξαγωγές έφτασαν τα 289,26 εκ. € (Πίνακας 11). Η ∆υτική Μακεδονία
εμφανίζεται να είναι εξαγωγική Περιφέρεια αφού ο λόγος των εξαγωγών προς τις εισαγωγές
είναι ίσος με 1,17, ενώ για το σύνολο της Χώρας είναι μόλις 0,40, και για το σύνολο της Ζώνης
IV 0,86 (Πίνακας 12). Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας εμφανίζει μεγάλο ποσοστό
εξαγωγών προς τρίτες χώρες στις οποίες κατατάσσονται και οι χώρες των Βαλκανίων.
Σε ότι αφορά τη δυναμική του εξαγωγικού εμπορίου, στο διάστημα 1998-2001 παρατηρείται
μείωση των εξαγωγών με ένα μέσο ρυθμό 1% ετησίως που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην
κρίση του βασικού εξαγωγικού κλάδου της περιοχής, της γούνας.
Πίνακας 11. Εξωτερικό εμπόριο, 2001
NUTS

ΠΕΡΙΟΧΗ

gr13
ΖIV

Περ. ∆υτικής
Μακεδονίας
Ζώνη IV

gr

Σύνολο Χώρας

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
2001
εκ. €

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
2001
εκ. €

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΩΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ
ΑΕΠ 2001

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΩΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ
ΑΕΠ 2001

248,15

289,26

8,0%

6,9%

5.638,16

4.859,40

11,3%

13,1%

29.294,48

11.795,27

9,0%

22,3%

Πηγή ∆εδομένων: ΕΣΥΕ, 2001
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Πίνακας 12. Εισαγωγές - Εξαγωγές, 1995-2001

NUTS

ΠΕΡΙΟΧΗ

gr13

Περ. ∆υτικής Μακεδονίας

IV
gr

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(σταθερές τιμές
1995)

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
(σταθερές
τιμές 1995)

ΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2001

-1,0%

-14,4%

1,17

Ζώνη IV

3,5%

1,2%

0,86

Σύνολο Χώρας

5,6%

1,0%

0,40

Πηγή ∆εδομένων: ΕΣΥΕ, 2001

6. Ισορροπία και δικτύωση οικισμών
Τα δίκτυα μεταφορών επηρεάζουν την οργάνωση των οικισμών καθώς επιτρέπουν την
πύκνωση των σχέσεων μεταξύ των κέντρων από τα οποία διέρχονται, με τη μείωση της
σχετικής απόστασης και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα
για τη σύνδεση ανάμεσα στα κύρια αστικά κέντρα των περιφερειών διέλευσης ενός μεγάλου
οδικού άξονα όπως η Εγνατία Οδός. Ο αγροτικός χώρος και οι μικρότεροι οικισμοί
επωφελούνται με διαφορετικό τρόπο από το δίκτυο μεταφορών. Για τις περιοχές αυτές έχει
ιδιαίτερη σημασία κατά πόσον οι κύριοι άξονες και οι κόμβοι μεταφορών συνδέονται με ένα
πυκνό και αξιόπιστο πλέγμα δευτερευόντων αξόνων και κόμβων που επιτρέπουν την
εξυπηρέτηση του δικτύου των μεσαίων και μικρών πόλεων. Οι βασικοί δείκτες που
εξετάζονται παρακάτω είναι η κατανομή και η εξέλιξη του πληθυσμού, η ταξινόμηση των
αστικών κέντρων, η έλξη πόλεων και οι μετακινήσεις μεταξύ των αστικών κέντρων.

6.1. Κατανομή και εξέλιξη του πληθυσμού
i. Πυκνότητα πληθυσμού
Η πυκνότητα πληθυσμού εκτιμήθηκε ανά ψηφίδα 5x5 km και με βάση τον πληθυσμό της
Απογραφής 2001 (Χάρτης 5). ∆ιαπιστώνεται ότι, το 43% του πληθυσμού του Ν. Κοζάνης
κατοικεί σε περιοχές με πυκνότητες μεγαλύτερες των 1.000 κατ./km2, ποσοστό που
αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τον πληθυσμό που διαμένει στα δύο αστικά κέντρα, ενώ 43%
του πληθυσμού κατοικεί σε περιοχές με πολύ χαμηλή πυκνότητα (κάτω των 100 κατ./km2),
γεγονός που οφείλεται στην μεγάλη διασπορά πολύ μικρών οικισμών σε όλη το νομό και
ιδιαίτερα στις ορεινές του περιοχές.
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Χάρτης 5. Πυκνότητα πληθυσμού στο Νομό Κοζάνης, 2001
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ii. Πληθυσμιακή μεταβολή
Τη δεκαετία 1991-01 ο πληθυσμός του Ν. Κοζάνης αυξήθηκε συνολικά κατά 3,3%, σε
ποσοστό λίγο μεγαλύτερο από το μέσο της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, αλλά σαφώς
χαμηλότερο του μέσου της Ζώνης IV και της Χώρας (Πίνακας 13). Η μικρή αυτή αύξηση
οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αύξηση του διπόλου Κοζάνης-Πτολεμαΐδος, ενώ
σχεδόν όλοι οι λοιποί ∆ήμοι του νομού παρουσίασαν μείωση του πληθυσμού (Πίνακες 13 και
14 και Χάρτης 6).
Πίνακας 13. Πληθυσμιακή μεταβολή Ν. Κοζάνης και Περ. ∆υτικής Μακεδονίας, 1991-2001
NUTS

Νομός / Περιφέρεια

1991

2001

% Μεταβολή

gr133

Ν. Κοζάνης

150.386

155.324

3,3%

gr13

Περ. ∆υτικής Μακεδονίας

293.015

301.522

2,9%

ZIV

Ζώνη IV

3.647.062

3.892.249

6,7%

Πηγή ∆εδομένων: ΕΣΥΕ, 2001

Πίνακας 14. Πληθυσμιακή μεταβολή ανά ΟΤΑ, 1991-2001
∆ήμος / Κοινότητα

1991

2001

% Μεταβολή

∆. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

2.028

1.977

-2,5%

∆. ΑΙΑΝΗΣ

3.891

3.816

-1,9%

∆. ΑΣΚΙΟΥ

5.388

5.130

-4,8%

∆. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

3.940

3.754

-4,7%

∆. ΒΕΡΜΙΟΥ
∆. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ
∆. ΕΛΙΜΕΙΑΣ

3.397

3.483

2,5%

2.853

3.018

5,8%

6.484

6.429

-0,8%

∆. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

7.899

7.966

0,8%

∆. ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ

2.685

2.257

-15,9%

43.426

47.451

9,3%

∆. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ

4.897

4.896

0,0%

∆. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

5.299

5.121

-3,4%

∆. ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

32.775

35.539

8,4%

∆. ΣΕΡΒΙΩΝ

∆. ΚΟΖΑΝΗΣ

10.387

10.001

-3,7%

∆. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

6.687

6.547

-2,1%

∆. ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ

4.994

4.753

-4,8%

Κ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

1.097

896

-18,3%

671

645

-3,9%

1.588

1.645

3,6%

Κ. ΒΛΑΣΤΗΣ
Κ. ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ
Πηγή ∆εδομένων: ΕΣΥΕ, 2001

Γενικότερα, τη δεκαετία 1991-2001 στο σύνολο της ∆υτικής Μακεδονίας ο άξονας ΚοζάνηςΠτολεμαΐδας-Φλώρινας εμφανίζεται περισσότερο δυναμικός από την άποψη της
πληθυσμιακής μεταβολής σε σχέση με τους άξονες Κοζάνης-Σιάτιστας-Καστοριάς και
Κοζάνης-Γρεβενών (Χάρτης 6). Πρόκειται, βεβαίως για τον άξονα που όπως αναφέρθηκε
παραπάνω αποτελεί και το σημαντικότερο ηλεκτροπαραγωγικό κέντρο της Χώρας. Οι
ενδεχόμενες επιδράσεις της Εγνατίας Οδού στον άξονα Κοζάνη-Σιάτιστα-Γρεβενά θα γίνουν
ορατές στην τρέχουσα δεκαετίας. Στον Χάρτη 7 φαίνεται η μεταβολή των οικισμών που
βρίσκονται σε απόσταση 3km από τον άξονα της Εγνατίας Οδού για το διάστημα 1991-2001.
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Χάρτης 6. Μεταβολή πληθυσμού ανά ΟΤΑ του Ν. Κοζάνης, 1991-2001
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Χάρτης 7. Μεταβολή πληθυσμού οικισμών του Νομού Κοζάνης σε απόσταση 3 χλμ. από την
Εγνατία Οδό, 1991-2001
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iii. Ταξινόμηση αστικών κέντρων
Ο Ν. Κοζάνης έχει δύο αστικά κέντρα τα οποία αποτελούν στην πραγματικότητα ένα δίπολο
με πολύ στενές διασυνδέσεις. Η Κοζάνη είναι το μεγαλύτερο κέντρο με πληθυσμό 35.242
κατοίκους και ακολουθεί η Πτολεμαίδα με πληθυσμό 28.679 κατοίκους. Τη δεκαετία 19912001 μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε η Πτολεμαϊδα με ποσοστό 14%, ενώ η Κοζάνη
αυξήθηκε κατά 12%. Και τα δύο κέντρα αυξήθηκαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του μέσου της
Ζώνης IV και της Χώρας ακολουθώντας έτσι τις τάσεις των περισσότερων αστικών κέντρων
της Ζώνης IV (∆ιάγραμμα 8).

∆ιάγραμμα 8. Πληθυσμός αστικών κέντρων άνω των 30.000 κατοίκων στη Ζώνης Επιρροής IV
(πλην της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης), 2001
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Η Κοζάνη κατέχει τη 14η θέση στην ταξινόμηση των 28 αστικών κέντρων της Ζώνης ΙV και η
Πτολεμαΐδα την 16 θέση (Πίνακας 15), ενώ σε σύγκριση με το 1991 κανένα από τα δύο αστικά
κέντρα του νομού δεν άλλαξε θέση σε αυτή την ταξινόμηση.
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Πίνακας 15. Ιεραρχία Αστικών Κέντρων1 στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 1991-2001

Πόλη

Πληθυσμός
2001

Θεσσαλονίκη (ΕΠΘ)
Βόλος (ΠΣ)
Λάρισα
Ιωάννινα (ΠΣ)
Καβάλα
Κατερίνη (ΠΣ)
Σέρρες
Αλεξανδρούπολη
Τρίκαλα
Ξάνθη
Κομοτηνή
Βέροια
∆ράμα
Κοζάνη
Καρδίτσα
Πτολεμαϊδα
Γιαννιτσά
Νάουσα
Αρτα
Έδεσσα
Κιλκίς
Πρέβεζα
Ορεστιάδα
Καστοριά
Φλώρινα
Αλεξάνδρεια
Τύρναβος
Γρεβενά
Ηγουμενίτσα
Πολύγυρος

Θέση στην
ιεραρχία 2001

981.933
124.639
124.394
75.179
58.663
54.941
54.266
48.885
48.686
45.111
43.326
42.794
42.501
35.242
32.031
28.679
26.296
19.870
19.435
18.253
17.430
16.321
15.246
14.813
14.279
13.229
11.116
10.177
8.722
5.040

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Πληθυσμός
1991
877.239
116.031
112.777
68.072
56.571
47.011
49.380
36.994
44.232
34.889
37.036
37.858
37.604
31.553
30.067
25.125
22.504
19.794
19.087
17.128
12.139
13.341
12.691
14.775
12.355
12.109
12.028
9.345
6.807
4.501

Θέση στην
ιεραρχία 1991
1
2
3
4
5
7
6
12
8
13
11
9
10
14
15
16
17
18
19
20
25
22
23
21
24
26
27
28
29
30

Μεταβολή της
σχετικής
θέσης
1
-1
4
-1
3
-3
-3
4
-3
-1
-

ΠΗΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ: ΕΣΥΕ, 2001

6.2. Έλξη – ∆ικτύωση πόλεων

i. Έλξη πόλεων
Με τη χρήση ενός μοντέλου βαρύτητας εκτιμήθηκε ο δείκτης που προσδιορίζει τη δυνητική
έλξη ανάμεσα στα αστικά κέντρα που βρίσκονται στη Ζώνη IV. Στο παρόν στάδιο, ο
υπολογισμός του δείκτη γίνεται σε συνάρτηση μόνον με τη χιλιομετρική απόστασή μεταξύ
των πόλεων επί του οδικού δικτύου. Ο υπολογισμός του δείκτη έγινε για την κατάσταση πριν
και μετά τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού και με τον πληθυσμό έτους 2001. Έτσι,
καταγράφεται ουσιαστικά η μεταβολή της έλξης που επέρχεται από τις βελτιώσεις της
χιλιομετρικής και μόνο απόστασης μεταξύ των αστικών κέντρων.
1

Πρωτεύουσες Νομών και οικισμοί με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.
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Σε σχέση με την κατάσταση πριν τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού, η Κοζάνη παρουσιάζει
σαφή βελτίωση, αφού βρίσκεται στην περιοχή όπου μειώνονται σημαντικά οι χιλιομετρικές
αποστάσεις λόγω της χάραξης του άξονα (Χάρτης 8).
Χάρτης 8. ∆υνητική έλξη πόλεων στη Ζώνη IV με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

ii. ∆ικτύωση πόλεων
Στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των
Περιφερειών της Ζώνης ΙV επισημαίνεται η ανάγκη συγκρότησης ενός ισόρροπου και
πολυκεντρικού δικτύου αστικών κέντρων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων
συστημάτων μεταφορών. Η λειτουργία της Εγνατίας Οδού, καθώς και των κάθετων αξόνων,
εκ των πραγμάτων βελτιώνει τη σύνδεση ανάμεσα στις πόλεις του βορειοελλαδικού χώρου
και επηρεάζει καθοριστικά το πρότυπο χωρικής οργάνωσης. Από όλα τα Περιφερειακά
Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού προτείνεται ένα πρότυπο χωρικής οργάνωσης, το οποίο
άμεσα ή έμμεσα αναδεικνύει τη δικτύωση ανάμεσα στα αστικά κέντρα κάθε Περιφέρειας.
Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι βασικές αστικές δικτυώσεις της Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας που προτείνονται από το Περιφερειακό Πλαίσιο (ΦΕΚ 1472Β΄/10-102003) ως βασικοί πόλοι αστικής ανάπτυξης.
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Πίνακας 16. Αστικές δικτυώσεις και βασικό οδικό δίκτυο διασύνδεσης στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
∆ίκτυο

Πληθυσμός

Βασικό Οδικό ∆ίκτυο
∆ιασύνδεσης

Κοζάνη-Πτολεμαϊδα-Φλώρινα

78.200

Εγνατία Οδός, κάθετος άξονας

Κοζάνη-Γρεβενά

45.419

Εγνατία Οδός

Καστοριά-Γρεβενά

24.990

Εγνατία Οδός, κάθετος άξονας

Με τη χρήση στοιχείων από τις Εθνικές Έρευνες Προέλευσης – Προορισμού για τα έτη 1993
και 2002 μελετήθηκαν οι μετακινήσεις ανάμεσα στα επιμέρους κέντρα των αστικών δικτύων
και οι σημαντικές αλλαγές που παρατηρούνται την τελευταία δεκαετία ως μια ένδειξη του
βαθμού δικτύωσης και διασύνδεσής τους πριν τη κατασκευή της Εγνατίας οδού και μετά τη
λειτουργία μεγάλων τμημάτων της. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της Έρευνας Προέλευσης –
Προορισμού έτους 2002 που είναι στη διάθεση του Παρατηρητηρίου είναι δειγματοληπτικά
και, επομένως, χρησιμοποιήθηκαν μόνον ως ένδειξη ορισμένων κυρίαρχων τάσεων
δικτύωσης και διασύνδεσης των αστικών κέντρων.
Στη ∆υτική Μακεδονία με τα στοιχεία του 1993 καταγραφόταν ισχυρή η διασύνδεση του
δικτύου Κοζάνη-Πτολεμαΐδα-Φλώρινα (Χάρτης 9): 56% των μετακινήσεων από Φλώρινα είχε
προορισμό την Πτολεμαΐδα, ενώ ήταν μεγάλος και ο αριθμός μετακινήσεων μεταξύ Κοζάνης
και Πτολεμαΐδας (38% και το 48%, των αντίστοιχων συνολικών μετακινήσεων των δύο
περιοχών προς το σύνολο της Ελλάδας). Η διασύνδεση των πόλεων της ∆υτικής Μακεδονίας
με τη Θεσσαλονίκη το 1993 ήταν αρκετά περιορισμένη με περισσότερο αξιοσημείωτες τις
μετακινήσεις Κοζάνη-Θεσσαλονίκη (Χάρτης 10).
Από τα δειγματοληπτικά στοιχεία της Έρευνας Προέλευσης – Προορισμού του 2002
προκύπτει ότι οι μετακινήσεις Κοζάνη-Πτολεμαΐδα αυξήθηκαν κατά 39%, οι μετακινήσεις
Κοζάνη-Φλώρινα μόλις 4%, ενώ αντίθετα οι μετακινήσεις Κοζάνη-Γρεβενά αυξήθηκαν κατά
95%, γεγονός που αντικατοπτρίζει και τον ρόλο της Εγνατίας Οδού (σημειωτέον ότι τα
τμήματα Κοζάνη – Σιάτιστα και Σιάτιστα – Γρεβενά αποδόθηκαν στην κυκλοφορία εντός του
2000 και του 2001 αντιστοίχως). Οι μετακινήσεις Κοζάνη – Θεσσαλονίκη αυξήθηκαν κατά
59%, ποσοστό χαμηλότερο σε σύγκριση με την αύξηση των μετακινήσεων μεταξύ
Θεσσαλονίκης και των πόλεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η απόδοση στην
κυκλοφορία της παράκαμψης Καστανιάς θα επιταχύνει δραστικά την αύξηση των
μετακινήσεων από και προς τη ∆υτική Μακεδονία, δημιουργώντας έτσι σημαντικές
διαπεριφερειακές διασυνδέσεις. Τα πρώτα δεδομένα των μετρήσεων στην παράκαμψη
Καστανιάς για το διάστημα 21/03-19/04/2005 δείχνουν πως ο μέσος κυκλοφοριακός φόρτος
ανά ημέρα, συνολικά και για τις δύο κατευθύνσεις, είναι 8.545 οχήματα ημερησίως, ενώ
δείχνουν πως μεγαλύτερη κίνηση παρουσιάζει το ρεύμα προς Βέροια.
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Χάρτης 9. Οδικές μετακινήσεις στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, 1993
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Χάρτης 10. Οδικές μετακινήσεις μεταξύ Κοζάνης και των κυριότερων πόλεων της Βορείου
Ελλάδας, 1993

7. Ποιότητα περιβάλλοντος
Η ποιότητα του περιβάλλοντος αποτελεί βασική συνιστώσα γενικότερα της πολιτικής για την
οικονομική, κοινωνική και χωρική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα της
πολιτικής μεταφορών. Προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον δημιουργούν όλα τα μέσα
μεταφοράς με ποικίλες αρνητικές επιβαρύνσεις (θόρυβος, αέρια ρύπανση, αποκοπή
οικοσυστημάτων, αποκοπή οικισμών κλπ.). Το ζήτημα αυτό ισχύει ειδικότερα για τα οδικά
δίκτυα. Οι δείκτες που εξετάζονται παρακάτω για την εκτίμηση των επιδράσεων της Εγνατίας
Οδού στο περιβάλλον είναι ο θόρυβος, η ρύπανση της ατμόσφαιρας, τα προβλήματα
αποκοπής των οικισμών και των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, καθώς και οι
διασταυρώσεις με νερά.

7.1. Φυσικά αποθέματα
Ο Νομός Κοζάνης καταλαμβάνει όλο το νότιο τμήμα της ∆υτικής Μακεδονίας. Το έδαφος του
νομού διασχίζουν μεγάλες οροσειρές, των οποίων οι πλαγιές σβήνουν στα δύο μεγάλα
οροπέδια. Οι κυριότερες από τις οροσειρές είναι το Βέρμιο, τα Πιέρια, ο Τίταρος, τα
Καμβούνια, ο Βούρινος, το Ασκιό ή Σινιάτικο, τα Χάσια, η Β. Πίνδος και το Βόϊο. Πεδιάδες δεν
υπάρχουν στο νομό. Υπάρχουν όμως τα δύο μεγαλύτερα οροπέδια τη χώρας, της
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Πτολεμαΐδος (Καλαρίων) – Κοζάνης, γνωστό για το πολύ πλούσιο υπέδαφος, και του
Αλιάκμονα ή Σιάτιστας – Γρεβενών.
Τον νομό διατρέχει ο Αλιάκμονας ποταμός, με ένα πλήθος μικρούς και μεγάλους
παραποτάμους. Οι κυριότεροι παραπόταμοί είναι ο Ντραμπουτιώτικος που πηγάζει από το
Βόϊο, η Πραμορίτσα, που πηγάζει από τις ανατολικές πλαγιές της Πίνδου, και ο Βενέτικος που
πηγάζει από τα Χάσια και αποτελεί τον πιο μεγάλο παραπόταμο του Αλιάκμονα. Εκτός από
τον Αλιάκμονα και τους παραποτάμους του, υπάρχει και το ποτάμι της Πτολεμαΐδας, που
δέχεται τα ύδατα του βόρειου τμήματος του οροπεδίου Κοζάνης – Πτολεμαΐδας και εκβάλλει
στη λίμνη του Οστρόβου (Βεγορίτιδα).
Το ποσοστό φυτοκάλυψης είναι ιδιαίτερα χαμηλό και μόνο κατά θέσεις (κατά μήκος
ρεμάτων, μισγάγγειες) εμφανίζεται ικανοποιητικό. Γενικά κυριαρχούν οι άγονες, γυμνές και
μερικά δασοσκεπείς εκτάσεις. Η χλωρίδα της περιοχής ανήκει στην παραμεσογειακή ζώνη
βλάστησης (Quercetalia pubscentis).
Το 52% της συνολικής έκτασης καλύπτεται από βοσκοτόπους, ενώ οι καλλιεργούμενες
εκτάσεις καταλαμβάνουν έδαφος σε ποσοστό 28%. Τα δάση καταλαμβάνουν το 11% της
έκτασης, ποσοστό αρκετά χαμηλότερο από το μέσο της Ζώνης IV (που φθάνει το 25%). Τα
νερά καταλαμβάνουν 2,5% (ποσοστό ανάλογο του μέσου της Ζώνης IV) και οι οικισμοί 2,4%
της συνολικής έκτασης του νομού.
Η κατάληψη του εδάφους από την Εγνατία οδό ανά κατηγορία χρήσεων γης εκτιμήθηκε με
την ταξινόμηση των αναλυτικών χρήσεων γης της βάσης δεδομένων CORINE Land Cover σε 4
μεγάλες κατηγορίες: αστικές περιοχές, αγροτικές καλλιέργειες, φυσικές περιοχές και υδατικά
οικοσυστήματα. Σε συνολικό μήκος 55 km περίπου, ο άξονας διέρχεται σε ποσοστό 89,2%
από αγροτικές καλλιέργειες, 10,2% από φυσικές περιοχές, ενώ δεν διέρχεται καθόλου εντός
υδατικών οικοσυστημάτων και αστικών περιοχών.
Όσον αφορά στην πανίδα, ο συνολικός αριθμός των ειδών που έχουν παρατηρηθεί ή
αναμένεται να υπάρχουν στην περιοχή αυτή ανέρχεται σε 36, συμπεριλαμβανομένων και
αυτών που την επισκέπτονται για αναζήτηση τροφής ή περνούν κατά τις μεταναστευτικές
περιόδους χωρίς να φωλιάζουν. Στην περιοχή απαντώνται 3 είδη από αυτά που αναφέρονται
στο Παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «περί διατηρήσεως των αγρίων
πτηνών». Η πτηνοπανίδα της περιοχής περιλαμβάνει 9 είδη από αυτά που αναφέρονται στο
Παράρτημα ΙΙ της ∆ιεθνούς Σύμβασης της Βέρνης. Επίσης, υπάρχουν 13 είδη θηλαστικών τα
οποία προστατεύονται από το Π.∆. 67/81, 6 από τη ∆ιεθνή Σύμβαση της Βέρνης και 2 από την
οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
Σε ό,τι αφορά τις προστατευόμενες περιοχές, από τις 139 περιοχές της Ζώνης IV που
εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ), 7 βρίσκονται στη ∆υτική
Μακεδονία, εκ των οποίων 2 εμπίπτουν και εντός των ορίων του Ν. Κοζάνης: περιοχή του
όρους Βούρινος (Μεσιανό νερό) και περιοχή του όρους Πιέρια. Εντός των ορίων του Ν.
Κοζάνης ο άξονας της Εγνατίας δεν διέρχεται από κάποια από τις παραπάνω
προστατευόμενες περιοχές (Χάρτης 11).
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Χάρτης 11. Κυριότερα φυσικά οικοσυστήματα
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i. Θόρυβος
Μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προέρχονται από την
λειτουργία ενός αυτοκινητόδρομου είναι η έκθεση των ανθρώπων σε υψηλές στάθμες
θορύβου. Η επίπτωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι τα αποτελέσματα της είναι άμεσα
εμφανή με την έναρξη της λειτουργίας της οδού και έχουν άμεση αρνητική επίδραση στην
υγεία του ανθρώπου.
Πριν την κατασκευή της Εγνατίας Οδού, η διαμπερής κυκλοφορία των οχημάτων (δηλαδή η
κυκλοφορία μεταξύ Ν. Γρεβενών και Ν. Ημαθίας), διερχόταν εντός των ορίων διαφόρων
οικισμών. Η Εγνατία Οδός παρέκαμψε όλους τους υφιστάμενους οικισμούς και σε πολύ
μεγάλο ποσοστό και τα θεσμοθετημένα όρια τους, τα οποία συχνά είναι πολύ μεγαλύτερα
των υφιστάμενων οικισμών. Κάνοντας μια σύγκριση της κατάστασης που υπήρχε πριν και
μετά την κατασκευή της Εγνατίας Οδού εξάγεται το συμπέρασμα ότι, πριν την κατασκευή της
η διαμπερής κυκλοφορία των οχημάτων διερχόταν εντός των θεσμοθετημένων ορίων έξι (6)
οικισμών συμπεριλαμβανομένου και του πολεοδομικού συγκροτήματος της Κοζάνης, σε
συνολικό μήκος 6.402 μέτρων. Αντίθετα σήμερα, η Εγνατία Οδός διέρχεται εντός των
θεσμοθετημένων ορίων τριών (3) οικισμών παρακάμπτοντας εντελώς της πόλη της Κοζάνης
σε συνολικό μήκος 1.837 μέτρων (Πίνακας 17). Σημειωτέον ότι και στους τρεις οικισμούς
αυτούς η Εγνατία διέρχεται από θεσμοθετημένα όρια και όχι από υφιστάμενο δομημένο και
κατοικούμενο τμήμα οικισμού.
Πίνακας 17. ∆ιέλευση του εθνικού οδικού δικτύου από θεσμοθετημένα όρια οικισμών
Α/Α

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

1.

Ζωοδόχος Πηγή

6

Άγιοι Θεόδωροι

30

2.

Πολύμυλος

565

Πολύμυλος

565

3.

∆ρέπανο

1340

Καλαμιά

303

4.

Βατερό

744

5.

Κοζάνη

35242

6.

Σπινάρης
Σύνολο Πληθυσμού

328
38.225

898

Στο παρόν στάδιο επιχειρήθηκε μια εκτίμηση των επιπέδων θορύβου για το σύνολο του
άξονα με τη χρήση μοντέλου. Από την εκτίμηση αυτή προέρχονται και τα δεδομένα του
διαγράμματος που ακολουθεί και αφορούν τον Ν. Κοζάνης. Τα δεδομένα αυτά είναι
απολύτως ενδεικτικά, έχουν προκύψει από εκτιμήσεις κυκλοφοριακών φόρτων για το έτος
2010 και δίνουν απλώς μια εικόνα της κατανομής των επιπέδων θορύβου γύρω από τα
διάφορα οδικά τμήματα της Εγνατίας Οδού. Ο θόρυβος εκτιμήθηκε για πέντε αποστάσεις
από τον άξονα, (10, 50, 100, 200 και 500 μέτρα) με την παραδοχή ότι δεν υπάρχει κανένα
φυσικό εμπόδιο για τη διάδοση του θορύβου, γεγονός που αποτελεί το δυσμενέστερο
σενάριο (∆ιάγραμμα 9).
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κυκλοφοριακού θορύβου για τον δείκτη L10(18ώρου)
σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (ΥΑ 17252/1992) είναι τα 70 dB(A). Σύμφωνα με την
εφαρμογή του μοντέλου εκτίμησης, και με βάση τις παραδοχές που έγιναν, ο πληθυσμός που
δυνητικά οχλείται από τον κυκλοφοριακό θόρυβο (επίπεδα θορύβου άνω των 70 dB(A)) είναι
αυτός που κατοικεί σε απόσταση 50 μέτρων από την οδό. Κατοικούμενες περιοχές σε
απόσταση 50 m από την Εγνατία οδό δεν εντοπίζονται στον Ν. Κοζάνης.
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∆ιάγραμμα 9. Εκτίμηση επίπεδων θορύβου σε διαφορετικές αποστάσεις από τον άξονα της
Εγνατίας Οδού

Επίπεδο θορύβου σε L 10 (dB)

90,00
80,00
70,00
60,00

Επίπεδο θορύβου L10 (10m)

50,00

Επίπεδο θορύβου L10 (50m)
Επίπεδο θορύβου L10 (100m)

40,00

Επίπεδο θορύβου L10 (200m)

30,00

Επίπεδο θορύβου L10 (500m)

20,00
10,00
Α/Κ
ΠΟΛΥ
ΜΥΛΟΥ-Α/Κ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Α/Κ
ΚΟΖΑΝΗΣ-Α/Κ
ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ

Α/Κ
ΚΑΛΑΜΙΑΣΑ/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α/Κ ΑΝ.
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣΑ/Κ
ΚΑΛΑΜΙΑΣ

Α/Κ ΑΝΑΤΟΛ.
ΓΡΕΒΕΝΩΝΑ/Κ ΑΝ.
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

0,00

Για την εκτίμηση των ενδεχόμενων οχλήσεων από τον θόρυβο λόγω της κυκλοφορίας στην
Εγνατία Οδό, το Παρατηρητήριο κατέγραψε χαρτογραφικά όλους τους οικισμούς σε
εγγύτητα με την Εγνατία οδό με απώτερο στόχο την πραγματοποίηση μετρήσεων με τη
χρήση ηχομέτρων, και την ψηφιακή τους επεξεργασία και χαρτογράφηση μέσω του
Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Ενδεικτικά, παρουσιάζεται στον Χάρτη 12 η
περίπτωση του Πολύμυλου.
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Χάρτης 12. Οικισμοί σε απόσταση μέχρι 500 m από την Εγνατία Οδό στο Νομό Κοζάνης
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ii. Ατμοσφαιρική ρύπανση
Ο δείκτης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που εξετάζεται εδώ αφορά στις μέγιστες
συγκεντρώσεις CO και NΟx (με βάση την ώρα αιχμής) στις παρόδιες περιοχές και σε
απόσταση έως και 150 μέτρα από τον άξονα. Η εκτίμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για το
σύνολο του άξονα έγινε με τη χρήση του Βρετανικού μοντέλου, το οποίο βασίζεται σε
δεδομένα της Μ. Βρετανίας σε ό,τι έχει σχέση με τον αριθμό καταλυτικών οχημάτων, τον
τύπο του κινητήρα, τις κλιματολογικές συνθήκες κλπ. Από αυτή την εκτίμηση προέρχονται
και τα δεδομένα για τον Ν. Κοζάνης. Τα δεδομένα αυτά είναι απολύτως ενδεικτικά.
Σε απόσταση 100 μέτρων από τον άξονα, η μέση συγκέντρωση του μονοξειδίου του
άνθρακα (CO), εκτιμήθηκε ότι είναι ίση με 0,012 ppm (∆ιάγραμμα 10). Οι εκτιμώμενες τιμές
είναι πολύ χαμηλότερες από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για την υγεία του ανθρώπου, όπως
ορίζονται στην Οδηγία 2000/69/ΕΚ (για μέση τιμή 8ώρου ορίζεται μέγιστη συγκέντρωση CO
ίση με 10 mg/m3).
∆ιάγραμμα 10. Εκτίμηση επίπεδου τοπικής ρύπανσης CO

0,045

Συγκέντρωση σε ppm

0,04
0,035

Επίπεδο τοπικής ρύπανσης
CO (50m) (ppm)

0,03

Επίπεδο τοπικής ρύπανσης
CO (100m )(ppm)

0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
Α/Κ
ΠολυµύλουΑ/Κ Βέροιας

Α/Κ ΚοζάνηςΑ/Κ
Πολυµύλου

Α/Κ ΚαλαµιάςΑ/Κ Κοζάνης

Α/Κ Αν.
Σιάτιστας-Α/Κ
Καλαµιάς

Α/Κ Ανατολ.
Γρεβενών-Α/Κ
Αν. Σιάτιστας

0

Σε ό,τι αφορά τα επίπεδα συγκεντρώσεων οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), και πάλι οι ανώτατες
τιμές είναι κάτω από το ανώτατο μέσο ετήσιο επίπεδο συγκέντρωσης (30 μg/m3) που ορίζει η
Οδηγία 1999/30/EK για την προστασία του οικοσυστήματος και ειδικότερα της χλωρίδας.
Σύμφωνα με την ίδια Οδηγία η ανώτατη επιτρεπόμενη συγκέντρωση διοξειδίου του αζώτου
(ΝΟ2) για την προστασία της υγείας του ανθρώπου είναι 40 μg/m3.
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∆ιάγραμμα 11. Εκτίμηση επίπεδου τοπικής ρύπανσης ΝΟx

35

Συγκέντρωση σε ppb

30
25
20

Επίπεδο τοπικής ρύπανσης
NOx (50m) (ppb)

15

Επίπεδο τοπικής ρύπανσης
NOx (100m) (ppb)

10
5

Α/Κ
ΠολυµύλουΑ/Κ Βέροιας

Α/Κ ΚοζάνηςΑ/Κ
Πολυµύλου

Α/Κ ΚαλαµιάςΑ/Κ Κοζάνης

Α/Κ Αν.
Σιάτιστας-Α/Κ
Καλαµιάς

Α/Κ Ανατολ.
Γρεβενών-Α/Κ
Αν. Σιάτιστας

0

iii. Συνοχή – αποκοπή οικισμών
Η παράκαμψη των οικισμών είναι ένας από τους βασικότερους στόχους της κατασκευής των
μεγάλων οδικών αξόνων. Το παλαιό οδικό δίκτυο διερχόταν σε πολλά σημεία του μέσα από
οικισμούς ή ακόμα και από το κέντρο μεγάλων πόλεων. Σήμερα, ζητήματα κυριολεκτικής
αποκοπής οικισμών από τον άξονα δεν εντοπίζονται. Πιο συγκεκριμένα, για την εκτίμηση της
αποκοπής υπολογίστηκε ένας δείκτης αποκοπής οικισμών από το εθνικό οδικό δίκτυο
(δίκτυο διαμπερούς κυκλοφορίας) για την κατάσταση πριν και μετά τη κατασκευή της
Εγνατίας Οδού. Πριν την κατασκευή της Εγνατίας το εθνικό οδικό δίκτυο διερχόταν από 23
οικισμούς, οι οποίοι λόγω της διάσπασής τους από το διαμπερές δίκτυο διαμορφώνονταν σε
52 οικιστικές ενότητες με μέσο πληθυσμό 1.545 κατοίκους (Πίνακας 18). Μετά την κατασκευή
της Εγνατίας ο αριθμός των οικιστικών ενοτήτων περιορίστηκε στους 39, ενώ ο μέσος
πληθυσμός τους αυξήθηκες σε 2.060 κατοίκους. Έτσι, ο δείκτης αποκοπής οικισμών
διαμορφώθηκε από μια τιμή 18,5 σε 13,9. Εξυπακούεται ότι με την κατασκευή των καθέτων
αξόνων Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή και Κοζάνη-Φλώρινα-Νίκη ο δείκτης αυτός θα περιοριστεί
δραστικά.
Πίνακας 18. Βαθμός αποκοπής οικισμών από το εθνικό οδικό δίκτυο πριν και μετά την
κατασκευή της Εγνατία Οδού

Νομός
Κοζάνης

Προ Εγνατίας
Μετά Εγνατίας
Συνολική Συνολικός Αριθμός
Μέσος
Οικιστικές
Μέσος
Οικιστικές
Έκταση (Ha) Πληθυσμός Οικισμών
∆είκτης
Μέση έκταση
∆είκτης
Μέση έκταση
Πληθυσμός
Ενότητες
Πληθυσμός
Ενότητες
2.254,35
80.328,00
23,00
52,00
43,35
1.544,77
18,53
42,00
53,67
1.912,57
14,97
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iv. Αποκοπή φυσικών περιοχών – Εγγύτητα σε προστατευόμενες περιοχές
Η αποκοπή των συστημάτων με αυξημένη οικολογική ιδιαιτερότητα από τους οδικούς
άξονες αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα υποβάθμισής τους επειδή αποτρέπεται η ελεύθερη
διακίνηση της πανίδας και μειώνεται ο ζωτικός της χώρος. Η αποκοπή μελετήθηκε με τη
βοήθεια ενός δείκτη κατάτμησης για το σύνολο των φυσικών περιοχών, δηλαδή για όλες τις
περιοχές εκτός των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των αστικών περιοχών και ανεξαρτήτως
από το εάν είναι προστατευόμενες. Ως βάση πληροφοριών για τις χρήσεις γης
χρησιμοποιήθηκε το χαρτογραφικό επίπεδο CORINE Land Cover με κωδικοποιημένες
χρήσεις γης, κλίμακας 1:50.000.
Σε μια ζώνη 2 km εκατέρωθεν του άξονα συνολικά η κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας
Οδού αυξάνει σε μικρό βαθμό την κατάτμηση των φυσικών περιοχών (Πίνακας 19 και Χάρτης
13). Στον Ν. Κοζάνης η κατάσταση κατάτμησης των φυσικών περιοχών μετά την κατασκευή
της Εγνατίας Οδού αυξάνεται ελάχιστα από 3,81 σε 3,85 παραμένοντας και πάλι στην ίδια
κλίμακα επίπτωσης (μέτρια) με την κατάσταση πριν την κατασκευή της Εγνατίας Οδού.
Πίνακας 19. Βαθμός αποκοπής φυσικών περιοχών πριν και μετά τη λειτουργία της Εγνατία Οδού

Τομέας

Τιμές δείκτη

Νομός

Χωρίς την ΕΓΝΑΤΙΑ

Με την ΕΓΝΑΤΙΑ

Γρεβενών

3,81

3,98

Κοζάνης

3,81

3,85

Ημαθίας

4,59

Θεσσαλονίκης

4,57

4,66

Σερρών

3,16

3,17

Κεντρικός

3,88

3,97

4,78

Ζώνη Ι

15,26

21,37

Ζώνη ΙΙ

3,35

3,45

Η μελέτη της εγγύτητας σε προστατευόμενες περιοχές έδειξε ότι, στον Ν. Κοζάνης καμία από
τις 2 προστατευόμενες περιοχές (περιοχές δικτύου προστασίας της φύσης Natura 2000,
οδηγία 92/43/ΕΟΚ) που εμπίπτουν εντός των ορίων των περιοχών που δεν έχουν τον
ευαίσθητο οικολογικά πυρήνα τους σε απόσταση μικρότερη των 5 km από τον πλησιέστερο
οδικό άξονα. Αυτό σημαίνει πως η πρόσβαση στις περιοχές αυτές καθίσταται δυσκολότερη
και επομένως οι πιθανότητες επηρεασμού από τις ανθρώπινες δραστηριότητες μικρότερες.
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Χάρτης 13. Αποκοπή επικοινωνίας φυσικών οικοσυστημάτων

.
51
Εγνατία Οδός Α.Ε. – Παρατηρητήριο, Απρίλιος 2005

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

v. ∆ιασταυρώσεις με νερά
Στον Ν. Κοζάνης ο μέσος αριθμός διασταυρώσεων του άξονα της Εγνατίας Οδού με τα
επιφανειακά νερά (μόνιμες ή περιστασιακές ροές υδάτων, συλλογές υδάτων) ανέρχεται σε
6,19 ανά km οδού (Χάρτης 14). Με την κατασκευή της Εγνατίας, η πυκνότητα των
διασταυρώσεων του εθνικού οδικού δικτύου με τα επιφανειακά νερά (μόνιμες ή
περιστασιακές ροές υδάτων, συλλογές υδάτων) διαμορφώνεται από 1,24 σε 1,41
διασταυρώσεις ανά km οδικού δικτύου.

Χάρτης 14. ∆ιασταυρώσεις της Εγνατίας Οδού με επιφανειακά νερά
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