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Χαιρετισμός του Προέδρου του ∆.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» κ. ∆.Α. Φατούρου
Κυρίες και Κύριοι
Φίλοι και Φίλες, είναι μια καλή ευκαιρία η έρευνα που γίνεται και όλο το πρόγραμμα που αφορά τα
ζητήματα ανάπτυξης, επιπτώσεων, επιδράσεων του μεγάλου δρόμου στην βόρεια περιοχή του
τόπου μας και όχι μόνο. Είναι καλή ευκαιρία να συναντηθούμε εδώ και είναι μια καλή ευκαιρία
γιατί έχουμε εδώ βουλευτές της περιοχής από όλο το ευγενές φάσμα του πολιτικού χώρου, έχουμε
εδώ τους Γενικούς Γραμματείς στην καθομιλουμένη Περιφερειάρχες αλλά προτιμώ να τους λέω
Γενικούς Γραμματείς, γιατί έχουμε και τους Περιφερειολόγους οι οποίοι μετά θα μιλήσουν για τις
επιπτώσεις.
Το πρώτο μέρος είναι εισαγωγικό και ενώ έχει παρουσιάσεις και εισηγήσεις από υπεύθυνους
εκπροσώπους και υπεύθυνους πολιτικούς φορείς, συγχρόνως παρουσιάζει και το ενδιαφέρον της
ανάλυσης κρίσιμων ζητημάτων. Θέλω να ξανασημειώσω την ιδιαίτερη σημασία που έχει η εταιρία,
η Εγνατία Οδός Α.Ε. η οποία κατασκευάζοντας, μελετώντας, προχωρώντας τον δρόμο συγχρόνως
μελετάει και όλα τα οικονομικά, περιφερειακής ανάπτυξης, οικονομικής γεωγραφίας και
ανθρωπολογικά ζητήματα και πολιτισμού που προκύπτουν και συνεργούν με τον δρόμο. Αυτό το
λέω για να κάνω ένα καλό κομπλιμέντο στην εταιρία που είναι, όχι μόνο μια ανεπτυγμένη τεχνικήεπιστημονική μονάδα για το δρόμο αλλά είναι συγχρόνως και μια μονάδα για την ολοκληρωμένη
κατανόηση του καινούργιου φαινομένου που είναι η Εγνατία Οδός. Κλείνω αυτό το προνομιακό
μου σημείωμα και θα παρακαλέσω το Γενικό Γραμματέα
της Περιφέρειας εδώ της
ευρυτεροθεσσαλονικιώτικης τον κ Βαλασσόπουλο να πάρει τον λόγο. Να σημειώσω ότι Υπουργός
κ. Πασχαλίδης, συνάδελφος πολιτικός μηχανικός θα έρθει λίγο αργότερα.

Χαιρετισμός του κ. Βασίλη Βαλασσόπουλου Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας
Κύριε πρόεδρε της Εγνατία Α.Ε., κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βόρειας Ελλάδας, κύριε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριοι ∆ήμαρχοι, αγαπητοί φίλοι και
φίλες, συνεργάτες, στελέχη της Εγνατίας Α.Ε, αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Επιτρέψτε μου κατ’ αρχήν να συγχαρώ το διοικητικό συμβούλιο της
εταιρίας για την οργάνωση αυτής της ημερίδας, η οποία έχει σαν θέμα την αναπτυξιακή διάσταση
αυτού του μεγάλου έργου. Εμείς στην Βόρεια Ελλάδα γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες της
υλοποίησης ενός από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής της Ευρώπης. Η Εγνατία οδός δεν είναι απλά
ένας άξονας οριζόντιας διέλευσης οχημάτων, η Εγνατία είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, το οποίο
μαζί με τα πέντε λιμάνια , τα έξι αεροδρόμια και με τους εννέα καθέτους άξονες, καθιστά την
Βόρειο Ελλάδα κυρίαρχο πόλο αναφοράς και ανάπτυξης στον ευρύτερο γεωγραφικό, οικονομικό
και γεωπολιτικό χώρο μιας εκτεταμένης ενδοχώρας με εκατομμύρια πληθυσμό. Αυτή η
αναπτυξιακή διάσταση της Εγνατίας λήφθηκε υπόψη στην κατάρτιση των σχεδίων περιφερειακής
ανάπτυξης, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Έτσι ένα σύνολο έργων, δράσεων και
πρωτοβουλιών με χρηματοδότηση από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των
τεσσάρων περιφερειών, από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, από το ταμείο συνοχής,
από το Interreg και από άλλους πόρους, οικοδομούν ένα περιβάλλον ανάπτυξης με διαμήκη άξονα
την Εγνατία οδό και επίκεντρο την μητροπολιτική Θεσσαλονίκη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον
ανάπτυξης και κατά μήκος του οδικού άξονα πρέπει να δικτυώσουμε το βορειοελλαδικό χώρο,
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οικονομικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και τουριστικά και η δικτύωση αυτή είναι αυτό που πολύ
εύστοχα ονομάζουμε όλοι Εγνατία- Ανάπτυξη. Να έρθουμε όμως λίγο και στην υλοποίηση αυτού
του μεγάλου έργου. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο με δύσκολα τεχνικά
προβλήματα. Η διέλευση από τις προστατευόμενες περιοχές, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, από
αρχαιολογικούς χώρους, από σπάνιους βιότοπους και από αστικές περιοχές, δημιουργεί πρόσθετα
κατασκευαστικά προβλήματα όπως είναι η εξεύρεση κατάλληλων αδρανών υλικών, η επέμβαση σε
ευαίσθητες περιαστικές δασικές εκτάσεις, η κατασκευή τμημάτων με ταυτόχρονη διατήρηση και
διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Πρόκειται δηλαδή για ένα εγχείρημα δύσκολο και πολύπλοκο. Οι
κάποιες δικαιολογημένες μέχρι στιγμής καθυστερήσεις οφείλονται κατά την άποψή μου στην
απειρία της χώρας μας στην διαχείριση τόσο μεγάλων και πολύπλοκων έργων. Η εταιρεία Εγνατία
Α.Ε έχει αυτή τη στιγμή μία άρτια οργάνωση και έχει αποκτήσει μια αξιόλογη εμπειρία, γεγονός
που όχι μόνο δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει καμία περαιτέρω καθυστέρηση αλλά πρέπει να
μεταδώσει την τεχνογνωσία αυτή και σε άλλους φορείς που θα διαχειριστούν μεγάλα έργα εντός
αλλά και εκτός Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι η πράξη όμως έχει δείξει ότι η υλοποίηση τέτοιων
μεγάλων έργων δεν μπορεί να γίνει χωρίς την συνεργασία και των φορέων του δημοσίου και
κυρίως των περιφερειών. Η περιφέρεια, η οποία έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης των δασικών
εκτάσεων, των χειμάρρων, των ποταμών, η περιφέρεια, η οποία σχεδιάζει και υλοποιεί το
περιφερειακό οδικό δίκτυο που συμπληρώνει το εθνικό δίκτυο, πρέπει να είναι ο άμεσος και
στενός συνεργάτης της Εγνατίας Α.Ε. Αυτή η συνεργασία είναι πλέον υποχρεωτική στα τμήματα
που χρηματοδοτούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Επιτρέψτε μου να
αναφερθώ ειδικότερα στην εμπλοκή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη κατασκευή της
Εγνατίας και στην πολύ καλή συνεργασία που αναπτύξαμε με την διοίκηση της εταιρίας. Το ΠΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί την Εγνατία οδό με εξήντα δισεκατομμύρια δραχμές που
κατανέμονται στο έργο της κατασκευής των κόμβων της ανατολικής περιφερειακής οδού της
Θεσσαλονίκης, στη σύνδεση του έκτου προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με την Εγνατία,
στην κατασκευή της γέφυρας της Ποτίδαιας και στο άξονα Θεσσαλονίκης-Σερρών –Προμαχώνα. Τα
δύο πρώτα έργα αλλά και το έργο της εξωτερικής περιφερειακής και της σύνδεσης του
αεροδρομίου Μακεδονία, έχουν άμεση σχέση με το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης
και για το λόγο αυτό έχουμε μία πολύ στενή, εποικοδομητική και αποτελεσματική συνεργασία, η
οποία νομίζω ότι είχε άριστα αποτελέσματα τόσο στην επίσπευση της εκκίνησης των έργων κυρίως
όμως στη διαχείριση του οξύτατου κυκλοφοριακού προβλήματος με την κατασκευή άμεσων
έργων ανακούφισης. Η υλοποίηση της Εγνατίας οδού είναι ένα εγχείρημα μεγάλο και δύσκολο είναι
όμως ταυτόχρονα και πρόκληση για την ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων οργάνωσης και
συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που διατρέχει οριζόντια όλο το
βορειοελλαδικό χώρο και θα εισβάλει ουσιαστικά, οικονομικά, αναπτυξιακά και πολιτιστικά στην
ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Κυρίες και κύριοι επιτρέψτε μου για μια ακόμη
φορά να ευχαριστήσω την Εγνατία Α.Ε που με συστηματική δουλειά, προγραμματισμό, αλλά και
αποτελεσματική συνεργασία με τις περιφέρειες σύντομα θα δείξει και αυτή τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και επιτρέψτε μου από την δικιά μου πλευρά να κηρύξω την έναρξη αυτής της
ημερίδας, να ευχηθώ καλή επιτυχία και να γνωρίζουν όλοι ότι τα συμπεράσματα αυτής της
ημερίδας θα είναι ουσιαστικά και στην αναπτυξιακή διαδικασία, στο αναπτυξιακό εγχείρημα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο σύνολό του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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Χαιρετισμός του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης κ. Γιώργου Πασχαλίδη

Αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, φίλοι της Εγνατίας Α.Ε., εκπρόσωποι των
παραγωγικών φορέων της πόλης και της Βόρειας Ελλάδας, χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτήν την
εκδήλωση που έχει ως κεντρικό θέμα την Εγνατία Οδό με μία ευρύτερη έννοια-διάσταση που
μπορεί να της δώσει το υλικό που θα προκύψει από το Παρατηρητήριο. Έχω τολμήσει τον όρο εδώ
και δύο – τρία χρόνια, τον όρο της Εγνατίας ανάπτυξης – κάνοντας την Εγνατία επιθετικό
προσδιορισμό – και πιστεύοντας πως στον Βορρά, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα σιγά-σιγά
διαμορφώνεται μια Εγνατία συνείδηση, δηλαδή, μια κοινή αίσθηση ότι αυτός ο δρόμος, το νήμα
που ενώνει την Ανατολή με τη ∆ύση, διαμορφώνει ένα περιβάλλον ανάπτυξης μέσα στο οποίο
πολλά θα συμβούν στα επόμενα χρόνια, θετικά πιστεύω. Και το Παρατηρητήριο το οποίο πιστεύω
θα μελετήσει τις χωρικές επιπτώσεις αυτής της διαμόρφωσης του νέου περιβάλλοντος μπορεί να
είναι ένα μεθοδολογικό εργαλείο, ένα επιστημονικό εργαλείο, το οποίο θα εξηγήσει τι θα συμβαίνει
σε κάθε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας ,από τον Έβρο μέχρι την Ήπειρο, γύρω από την Εγνατία Οδό.
Όταν μιλάμε για Εγνατία, δεν είναι μόνο το άθροισμα των 680 χιλιομέτρων, το οποίο με αγωνία,
ψάχνουμε να δούμε σε ποιο σημείο υλοποίησης βρίσκεται. Θεωρώ μερική την προσέγγιση είτε των
μέσων ενημέρωσης, είτε όσων θέλουν να αντιπολιτευθούν βιαστικά, να μιλήσουν για ποσοστά
υλοποίησης, για τα κομμάτια που έγιναν ή δεν έγιναν. Ξέρω ότι υπάρχουν σήμερα 79 εργοτάξια σε
όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού. Ξέρω ταυτόχρονα ότι ο κάθε νομός, η κάθε πόλη της Βόρειας
Ελλάδας μετράει πλέον την ανάπτυξή της σε σχέση με την απόσταση που έχει από την Εγνατία Οδό
και ξέρω ότι πολλές περιοχές έχουν ακόμα το παράπονο ότι δεν πέρασε από αυτές η Εγνατία, ενώ
άλλες που έχουν ήδη μπει στην τροχιά της Εγνατίας το λησμονούν και δε μπορούν να εκτιμήσουν
το μέγεθος αυτής της αξίας. Ωστόσο, μπορώ να σας καταθέσω κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες
έχω κάνει τους τελευταίους 18 μήνες, επισκεπτόμενος τα πολλά εργοτάξια της Εγνατίας και
διαπιστώνοντας τις ποιοτικές μεταβολές στο χώρο. Πριν λίγες μέρες, ξαναπέρασα από την Καβάλα.
Η παράκαμψη της Καβάλας προς τη Θράκη ήταν κλειστή επειδή έπεφτε η τέταρτη στρώση και
ξαναπέρασα μέσα από την Καβάλα, αφού πιο πριν, βέβαια, είχα περάσει πολλές φορές από την
παράκαμψη. Και ξαναθυμήθηκα την ταλαιπωρία να περνάς μέσα από μία πύλη του παλιού
υδραγωγείου μαζί με την κυκλοφορία όλου αυτού του δρόμου που κινεί, χιλιάδες αυτοκίνητα από
την Ανατολή προς τη ∆ύση και αντιστρόφως. Μίλησα με πολλούς Καβαλιώτες οι οποίοι μου είπαν
πόσο έχει συμβάλλει στην πόλη αυτό το συγκεκριμένο έργο της παράκαμψης της Καβάλας. Πριν
δύο – τρεις μήνες επισκέφθηκα την εξωτερική περιφερειακή της Εγνατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη,
ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο δε φαίνεται για τους κατοίκους της πόλης, το οποίο όμως
πολύ σύντομα θα απελευθερώσει την πόλη από τα βαριά αυτοκίνητα σε συνδυασμό με τα άλλα
έργα της ανατολικής περιφερειακής της έκτης προβλήτας. Το εγχείρημα με βάση αυτές τις
παρατηρήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ένα εγχείρημα που ξεπερνά τα όρια μιας
κυβερνητικής θητείας, αν θέλετε που ξεπερνά τα όρια επιρροής αλλά και οφέλους ενός
συγκεκριμένου κόμματος, κυβερνητικού, είναι ένα εγχείρημα στο οποίο καλούνται να
συμμετάσχουν όλοι οι κοινωνικοί φορείς της Βόρειας Ελλάδας, όλοι οι πολίτες, οι 16 νομοί, οι 250
δήμοι αυτής της περιοχής, ανεξαρτήτως του εάν βρίσκονται στην τροχιά της Εγνατίας. Και βέβαια,
η Εγνατία θα πρέπει να μελετηθεί ως σύμπλεγμα μαζί με τις καθέτους που ενώνουν το χώρο με τις
βαλκανικές, βόρειες περιοχές, μαζί με τα λιμάνια, μαζί με τα αεροδρόμια, μαζί με όλες τις δράσεις
που συνδυάζονται με αυτόν το δρόμο. Τα συμπεράσματα, τα προϊόντα του Παρατηρητηρίου,
μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το οποίο έχω υποστηρίξει ως μετρήσιμη σύγκλιση στο χώρο της
Βόρειας Ελλάδας και γενικά στο χώρο της ελληνικής περιφέρειας. Όπως πετύχαμε τη σύγκλιση με
την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομική, γιατί την πραγματική σύγκλιση θα την πετύχουμε το 2010
με ρυθμούς ανάπτυξης 4-5% το χρόνο – έχουμε πολλή δουλειά ακόμη, δηλαδή – έτσι πιστεύω ότι
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πρέπει να οργανώσουμε και τη σύγκλιση μέσα στην ελληνική περιφέρεια και επειδή μιλάμε για το
σχέδιο της Εγνατίας ανάπτυξης, στους 16 νομούς της Βόρειας Ελλάδας μαζί με τους 4 νομούς της
Ηπείρου. Βέβαια, ο Σ∆Ε ήδη έχει εντάξει την Ήπειρο στη Βόρεια Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια και,
ρέπω κι εγώ προς αυτήν την τάση να βλέπω την Ήπειρο ως κομμάτι αυτής της αναπτυξιακής
ενότητας. Τώρα, τί σημαίνει «μετρήσιμη σύγκλιση»; Σημαίνει ότι σε αυτήν την Εγνατία ανάπτυξη
μπορούμε και πρέπει να διαμορφώσουμε τους όρους σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε νομό και σε
κάθε δήμο μιας, ευημερίας, ενός επιπέδου ανάπτυξης το οποίο θα έχει συγκεκριμένους δείκτες:
απασχόληση, σχολική υποδομή, νοσοκομειακή υποδομή, επενδύσεις, τουρισμός, πολιτισμός,
παιδεία και ούτω καθεξής. Μπορούμε, λοιπόν, να σκεφτούμε σε αυτό το πλαίσιο της Εγνατίας
ανάπτυξης την ‘Εγνατία της Παιδείας’, μια συνεργασία ανάμεσα στα Πανεπιστήμια από την Ήπειρο
μέχρι τη Θράκη⋅ την ‘Εγνατία του Τουρισμού’, μια συνεργασία ανάμεσα στα χιονοδρομικά κέντρα,
στα θέρετρα της Βόρειας Ελλάδας⋅ μια συνεργασία αθλητική⋅ μια συνεργασία της ενημέρωσης.
Μπορούμε, δηλαδή, να διαμορφώσουμε ένα ολόκληρο σύνολο και ας μην ξεχνάμε ότι το σύνολο
είναι πάντα κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μερών. Αρκεί να βρούμε τις ιδιότητες
συναρμογής, πώς δηλαδή θα συνεργαστούμε σε αυτόν το χώρο. Έτσι, λοιπόν, αυτόν το δρόμο θα
πρέπει να τον δούμε σαν ένα σχέδιο, σαν ένα όραμα, σαν ένα μοντέλο ανάπτυξης που βλέπει πολύ
μπροστά, πολλά χρόνια μπροστά, και να ξεφύγουμε από τη λογιστική προσέγγιση «τόσα
χιλιόμετρα δώσαμε ακόμα», «τόσα χιλιόμετρα υπολείπονται από δω και πέρα». Βέβαια, όλα αυτά
χρειάζονται και τις αντίστοιχες δομές διακυβέρνησης. Ποια δομή διακυβέρνησης θα υποστηρίξει
αυτό το σχέδιο της οριζόντιας, της χωρικής ανάπτυξης, μελετώντας τις χωρικές επιπτώσεις; Οι 3
Περιφέρειες; Το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης; Κάτι άλλο; Οι 18 μήνες στη Θεσσαλονίκη στη
θέση που μου έδωσε την εντολή να υπηρετήσω ο Πρωθυπουργός μου δώσανε να καταλάβω ότι
αυτά τα σχέδια χωρικής ανάπτυξης, τα οποία υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουνε μία
συγκεκριμένη εφαρμογή στο δικό μας χώρο γύρω από την Εγνατία, αρκεί να δεχτούμε τη σημασία
της οριζόντιας χωρικής διακυβέρνησης ισότιμη με την τομεακή λογική που έχει το κάθε Υπουργείο
χωριστά. Κανένα Υπουργείο από μόνο του δε μπορεί να ελέγξει τη διασπορά των δράσεών του σε
όλη τη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, μαζί με την κάθετη διακυβέρνηση, την τομεακή
διακυβέρνηση που ασκεί το κάθε Υπουργείο να εξοικειωθούμε, να συμφιλιωθούμε με την ιδέα ότι
θα υπάρχουν οριζόντιες δομές που θα παρακολουθούν το χώρο στο πώς αναπτύσσεται συνολικά.
Να αμβλύνουν ανισότητες, να αντιμετωπίσουν θύλακες υπανάπτυξης, καθυστέρησης,
υποαπασχόλησης, να δουν σε ποιες περιοχές αξίζει τον κόπο να αναπτυχθεί η βιομηχανία, σε ποιες
περιοχές ο τουρισμός, σε ποιες περιοχές πρέπει να προσεχθεί περισσότερο ο πολιτισμός. Και, δόξα
τω Θεώ, η Βόρεια Ελλάδα είναι πολλή πλούσια σε τέτοιες πηγές ανάπτυξης σε όλον το χώρο της.
Έτσι, λοιπόν, η Εγνατία από μόνη της μάς οδηγεί σε ένα μοντέλο χωρικής διακυβέρνησης και
ανάπτυξης το οποίο προκύπτει από τα πράγματα. Και θα ρωτήσει, λογικά, κάποιος: «Όλα αυτά θα
γίνουν μόνο στη Βόρεια Ελλάδα;» Όχι, βέβαια. Πιστεύω πως μια αντίστοιχη δουλειά, που βέβαια
χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια, γιατί βρίσκεται πιο πίσω, μπορεί να γίνει στο ∆υτικό Άξονα,
γύρω από την Ιόνια Οδό που ξεκινάει από τα σύνορα με την Αλβανία και καταλήγει μέχρι την
Καλαμάτα, που περνάει από τη ζεύξη Άκτιου – Πρέβεζας, θα περάσει σε λίγο από το Ρίο – Αντίρριο
και θα συνεχίσει με το δρόμο από τον Πύργο μέχρι την Καλαμάτα. Βρίσκεται πιο πίσω βέβαια αυτή
η προσπάθεια και μεταθέτοντας τον Ανατολικό Άξονα από τον ΠΑΘΕ – που μέχρι τώρα
θεωρούσαμε πως είναι ο ανατολικός αναπτυξιακός άξονας της χώρας μαζί με το ∆υτικό Άξονα και
την Εγνατία σχηματίζει ένα «Π» αναπτυξιακό προς ανατολάς – πιστεύω πως πρέπει να
διαμορφώσουμε έναν αντίστοιχο αναπτυξιακό άξονα, Αιγιακό αυτήν τη φορά, από την
Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, περνώντας από τη Μυτιλήνη. Αυτούς τους τρεις άξονες βλέπω
που μπορούν να διαμορφώσουν όρους χωρικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας μέτρα εναρμόνισης των
δράσεων και, βέβαια, αξιοποίησης της διασυνοριακότητας, γιατί άλλη σημασία είχαν τα σύνορα
πριν από μερικά χρόνια στην Ελλάδα, άλλη σημασία έχουνε σήμερα και αναπτυξιακή, αλλά και
εγκυμονούσα πολλούς κινδύνους, για παράδειγμα, εισαγωγής λαθρομεταναστών. Είναι μεγάλη η
αγωνία μας πόσοι και πώς θα μπουν από τα νησιωτικά σύνορα της χώρας μας. Σημειώνω ότι η
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Ελλάδα έχει μήκος συνόρων ισοδύναμο, νησιωτικό, με την περίμετρο της Αφρικής. Και βέβαια,
συνολικά, άμα μετρήσουμε και τα γήινα σύνορα στη Βόρεια Ελλάδα και δυτικά, είμαστε μια χώρα
μικρή σε πληθυσμό, αλλά πολύ μεγάλη στην περίμετρό της. Όλα αυτά μας υποχρεώνουν να
μετρήσουμε την ανάπτυξη περιφερειακά, να τη ζυγίσουμε σωστά, να την προχωρήσουμε με
ισόρροπους ρυθμούς σε όλη τη χώρα. Και εκτιμώ πως η δουλειά που γίνεται γύρω από την Εγνατία
είναι ένα μοντέλο που μας επιτρέπει να μελετήσουμε το πώς το περιβάλλον ανάπτυξης
διαμορφώνονται σημείο – σημείο από τον Έβρο μέχρι την Ηγουμενίτσα. Με αυτές τις σκέψεις θα
ήθελα να συγχαρώ την Εγνατία Α.Ε. πρώτον για τη δουλειά που κάνει – δε θα κάνω συγκρίσεις
ανάμεσα σε εργοτάξια και σε εγχειρήματα σε άλλα σημεία της χώρας,⋅ έχω ζήσει από κοντά το πώς
προχωρούν τη δουλειά σε κάθε σημείο της Εγνατίας Οδού – και ταυτόχρονα να τη συγχαρώ γιατί η
πρωτοβουλία για το Παρατηρητήριο ανοίγει το δρόμο για μια συνολική ματιά ανάπτυξης σε όλη τη
Βόρεια Ελλάδα. Ξεφεύγει από τη στενή θεώρηση «πώς προχωράει ο δρόμος;» και αντιμετωπίζει
συνολικά το θέμα της ανάπτυξης με τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες σε όλον το χώρο. Είναι
ένα χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά για όλους τους φορείς της Βόρειας
Ελλάδας. Πιστεύω πως η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο θα είναι γόνιμη και, προσωπικά, και ως
πολιτικός, αλλά και διαχρονικά ως πολίτης της Βόρειας Ελλάδας θα βρίσκομαι κοντά σε αυτήν την
προσπάθεια, εκτιμώντας πως η Εγνατία συνείδηση μπορεί να διαμορφώσει τους όρους για μια
ταχύτατη ανάπτυξη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Με αυτές τις σκέψεις, συγχαρητήρια, καλή δουλειά
και πάντα μπροστά. Περισσότερα χιλιόμετρα και πιο καλές παρατηρήσεις!

Χαιρετισμός του κ. Άρη Παπαδόπουλου Γενικού Γραμματέα Α. Μακεδονίας Θράκης
που διαβάζεται από τον κύριο Ν. Μπομπόλια, Προϊστάμενο Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε.
Κύριε πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, καθήκοντα που δεν ήταν δυνατόν να
αναβληθούν υποχρέωσαν τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης, κύριο Άρη Παπαδόπουλο, να παραμείνει στην Κομοτηνή και έτσι αδυνατεί να είναι εδώ,
στην τόσο σημαντική αυτή ημερίδα. Μου ζήτησε να παρευρεθώ εκ μέρους του, να σας πω ότι
λυπάται πολύ και να εκφράσω τις ευχές του για την επιτυχία της ημερίδας. Κυρίες και κύριοι, πριν
αναφέρω ότι οι βασικοί άξονες της αναπτυξιακής στρατηγικής της περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης όπως εκφράζονται μέσα από το σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 20002006, είναι η εξωστρέφεια της οικονομίας της, η πραγμάτωση του ρόλου της σαν γέφυρας της
χώρας προς τις χώρες της Βαλκανικής, Ευξείνου Πόντου και λοιπής της Ανατολικής Ευρώπης, με
στόχο την ανάπτυξη οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σχέσεων και την προώθηση
δράσεων του πρωτογενή τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, των μεταφορών, των υπηρεσιών.
Κλειδί για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η διαμόρφωση στρατηγικής για τις μεταφορές,
άμεσα συνδεδεμένη με τις επιλογές ανάπτυξης. Καθώς είναι δεδομένη, παρά τα σημαντικά βήματα
βελτίωσης που έχουν γίνει για το σκοπό αυτό από τα δύο προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια
Στήριξης, η ανεπαρκής και ακατάλληλη μεταφορική υποδομή της περιοχής μας, η ουσιαστική
αναβάθμιση των δικτύων μεταφορών θα αξιοποιήσει τη γεωγραφική θέση περιφέρειας τόσο ως
κόμβου όσο και ως χώρου διέλευσης και θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων του
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προγράμματος. Η κατασκευή της Εγνατίας συμβάλει προς το σκοπό αυτό και μάλιστα επιπλέον η
Εγνατία συνδέει και διευκολύνει την ενσωμάτωση της περιφέρειας με τον κεντρικό κορμό
ανάπτυξης της χώρας προωθώντας συνθήκες ίσου ανταγωνισμού, ισόρροπης ανάπτυξης και
εξυπηρέτησης των πολιτών. Για τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η Εγνατία Οδός είναι ένα έργο που χαρακτηρίζεται ως ορόσημο
για την αναπτυξιακή της πορεία. Όπως και για όλη τη Βόρειο Ελλάδα, η Εγνατία δεν είναι ένα απλώς
σημαντικό έργο οδοποιίας όπως τόσα που έχουν γίνει, είναι ένα έργο που θα χαρακτηρίσει και θα
επηρεάσει την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδος γενικότερα. Ο κάθε δρόμος από αρχαιοτάτων
χρόνων, καθόριζε και την χωροταξική ανάπτυξη των περιοχών. Αν και ζούμε στην εποχή των
τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών αξόνων επικοινωνίας, οι οδικοί άξονες θα καθορίζουν
όπως και τότε την χωροταξική διάρθρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθ’ όσον μέσω των
ηλεκτρονικών δικτύων μεταβιβάζονται μόνο άϋλα προϊόντα. Η διάθεση τόσο σημαντικών
κονδυλίων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μας υποχρεώνει ως συντεταγμένη και σύγχρονη
κοινωνία να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε δράσεις που θα
πολλαπλασιάσουν τα οφέλη, που θα προκύψουν από την λειτουργία της. Για τον λόγο αυτό
ημερίδες όπως η σημερινή είναι ιδιαίτερα σημαντικές και χρήσιμες για τον καθορισμό των
αναπτυξιακών στόχων που η Εγνατία μπορεί να υποβοηθήσει και παράλληλα μέσα από την
συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων να διαμορφωθεί μία φόρμα σχεδίασης δράσεων που θα
βελτιστοποιήσει ακόμη περισσότερο τα ήδη θετικά αποτελέσματα. Για τους λόγους αυτούς η
κατασκευή της είναι πολύ σημαντική για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και μας
ενδιαφέρει άμεσα η ολοκλήρωσή της. Ειδικότερα μας ενδιαφέρει η κατασκευή των τμημάτων
Βανιάνου-Χρυσούπολης, που ουσιαστικά θα ολοκληρώσει το εντός της περιφέρειας μέρος της
Εγνατίας και του τμήματος Νυμφόπετρας-Ασπροβάλτας που θα συνδέσει την περιοχή μας με την
Θεσσαλονίκη και τον οδικό άξονα ανάπτυξης περιφέρειας Πάτρα-Αθήνα- Θεσσαλονίκη-Ευζώνων.
Θα ήθελα και πάλι να μεταφέρω τα συγχαρητήρια του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας προς
την Εγνατία Α.Ε για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της ημερίδας και την βεβαιότητά του, ότι οι
εργασίες της θα συνδράμουν προς το σκοπό αυτό. Κλείνοντας εύχομαι και εγώ με την σειρά μου
καλή επιτυχία στην ημερίδα.
Σας ευχαριστώ.

Χαιρετισμός της κα. Μαρία Σκραφνάκη Γενικής Γραμματέως της ∆.
Μακεδονίας
(διαβάστηκε από τον κύριο ∆.Α. Φατούρο, Προέδρου της Εγνατία Οδός Α.Ε.)

Κύριε πρόεδρε σας ευχαριστώ για τη πρόσκληση να παρευρεθώ στην ημερίδα που διοργανώνετε,
λυπάμαι που σοβαρές υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να είμαι σήμερα μαζί σας.
Η Εγνατία δεν είναι απλώς ένας μεγάλος οδικός άξονας την ∆υτική Μακεδονία και τις άλλες
Περιφέρειες του βορειοελλαδικού χώρου. Η Εγνατία Οδός διαμορφώνει ένα στρατηγικό σχέδιο
ανάπτυξης την Εγνατία – Ανάπτυξη. Η Εγνατία Οδός είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας για την
∆υτική Μακεδονία, γιατί βγάζει την περιφέρεια μας από την γεωγραφική της απομόνωση και την
συνδέει με τον χώρο των Βαλκανίων και της Θεσσαλονίκης και αποκτά πρόσβαση στα λιμάνια της
Ηγουμενίτσας και της Θεσσαλονίκης. Η υλοποίηση της Εγνατίας Οδού και των καθέτων δημιουργεί
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τις προϋποθέσεις για ισότιμη συμμετοχή της ∆υτικής Μακεδονίας στην εθνική προσπάθεια για
ανάπτυξη. Είναι ένα έργο που ενισχύει την τοπική οικονομία, την δημιουργία νέων επιχειρήσεων,
την βιομηχανία, το εμπόριο, τη γεωργία και τον τουρισμό, και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Με
αυτές τις σκέψεις εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση
και τα στελέχη της Εγνατία Οδού Α.Ε για την άψογη και εποικοδομητική συνεργασία που έχουμε.

Χαιρετισμός του κ. Ευγένιου Χαϊτίδη, Βουλευτή Σερρών

Κύριε πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, από τις δύο ιδιότητες έναν σύντομο
χαιρετισμό και κάποιες σκέψεις. Με την ιδιότητα του μηχανικού, την οποία προτιμάω από την άλλη,
άλλωστε είναι και η μόνη που είναι μόνιμη, η άλλη είναι προσωρινή. Εν πάση περιπτώσει, το έργο
για το οποίο σήμερα έχει συγκληθεί αυτή η πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πιστεύω εποικοδομητική
συνάντηση, ημερίδα, είναι αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο τεχνικό έργο,
αναπτυξιακό έργο, το οποίο έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα
ολοκληρωθεί στη χώρα μας και δεν ξέρω αν στο ορατό τουλάχιστον μέλλον θα υπάρξει άλλο έργο
αυτού του μεγέθους και αυτής της σημασίας. Λέει ο τίτλος Υποδομές Μεταφορών και
Περιφερειακή Ανάπτυξη και έχουμε συνηθίσει την έννοια της μεταφοράς να την επικεντρώνουμε
στην οδική μεταφορά και ευρύτατα ακόμη και σε κύκλους μηχανικών, επομένως ειδικών, η Εγνατία
οδός εκλαμβάνεται ως ένα έργο οδικών μεταφορών. Επιτρέψτε μου να εκφράσω την άποψη ότι
αυτό είναι λάθος. Οι άλλες σημασίες, για τις άλλες εξυπηρετήσεις που μπορεί να προσφέρει η
Εγνατία Οδός είναι πολύ σπουδαιότερες από την οδική μεταφορά. Εγώ την Εγνατία Οδό την βλέπω
ως ένα άξονα, οδικών μεταφορών ασφαλώς, ως έναν άξονα ενεργειακών μεταφορών , ως έναν
άξονα μεταφορών επικοινωνίας και πληροφοριών. Και αυτά που σας λέω δεν είναι κάποιες
θεωρητικές προσεγγίσεις. ∆υστυχώς στον έναν άξονα των μεταφορών, επικοινωνιών και
πληροφοριών μας έχουνε προλάβει. Έχω δει και στεναχωρέθηκα πολύ που το είδα, να
κατασκευάζεται η Παραεγνατία τουλάχιστον καθόσον αφορά την τοποθέτηση οπτικών ινών από το
∆υρράχιο μέσω Σκοπιών, Βουλγαρίας, προς Ανατολάς και αυτόν τον άξονα τον έχουμε χάσει
τουλάχιστον να εκμεταλλευτούμε πέραν του οδικού άξονα, τον άξονα της μεταφοράς ενέργειας με
τον γνωστό σχεδιασμό από τον Πύργο της Βουλγαρίας μέσω Ελλάδος, μέσω Αλεξανδρουπόλεως,
προς δυσμάς. Με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από την περιοχή της Κασπίας προς δυσμάς.
Αυτό τα περίφημα ανεκμετάλλευτα μέχρι στιγμής κοιτάσματα, τα οποία δημιουργούν και όλη αυτή
την αναστάτωση με παγκόσμιους κινδύνους στην εποχή μας. Έτσι λοιπόν, ας δούμε την Εγνατία
οδό ως ένα σύνολο δυνατοτήτων αναπτυξιακών που καθιστούν, εφόσον ολοκληρωθούν, την χώρα
μας μια στρατηγικά πανίσχυρη χώρα, αφού από εδώ θα παίρνουν όλοι αυτοί οι άξονες.
Παρακολουθώ ότι η Εγνατία Οδός Α.Ε. επιτελεί ένα αξιέπαινο έργο, βεβαίως με πολλές δυσκολίες
και με κάποιες καθυστερήσεις, που οφείλονται όχι μόνο στο νεοσύστατο και πρωτόγνωρο για τα
ελληνικά δεδομένα σχήμα, το οποίο έχει η Εγνατία Οδός Α.Ε που έχει και την κύρια ευθύνη αυτής
της κατασκευής αλλά και στο γεγονός ότι κάποιοι εις το όνομα κάποιου ενδιαφέροντος
περιβαντολλογικού ή αρχαιολογικού δημιουργούν προβλήματα, τα οποία όφειλαν να μην
δημιουργούν, χωρίς να παραγνωρίζουμε και την σημασία των άλλων στοιχείων, τα οποία
επικαλούνται ,αλλά πολλές φορές αυτή η επίκληση αυτών των στοιχείων είναι είτε υπερβολική είτε
θα μου επιτρέψετε την σκέψη ότι μπορεί αν είναι και υποβολλημιαία και μακάρι σε αυτό το σημείο
να πέφτω έξω. Γιατί θα ήταν απαράδεκτο Έλληνες να σαμποτάρουν το μεγαλύτερο αναπτυξιακό
έργο της Ελλάδος και δη της Βορείου Ελλάδος που είναι ο προμαχώνας της υπολοίπου Ελλάδος.
Ήθελα επίσης να επισημάνω μία άλλη πραγματικότητα, στην οποία πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον εμείς οι πολιτικοί. Βλέπουμε ότι κατά βάση τα ίδια άτομα τα οποία υπήρχαν και
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δούλευαν μέχρι τώρα και δραστηριοποιούνταν σε άλλες υπηρεσίες να αποδίδουν πολλαπλάσια ως
στελέχη της Εγνατίας Οδού Α.Ε. Τι έγινε; Ξαφνικά είχαν την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος; Όχι
βέβαια. Βρέθηκαν μέσα σε ένα άλλο εργασιακό περιβάλλον. Τους δόθηκε η ευκαιρία με κάποιες πιο
ευέλικτες μεθόδους να αναπτύξουν εκείνες τις δραστηριότητες και εκείνες τις ικανότητες τις οποίες
ούτως ή άλλως είχαν, αλλά το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργάζονταν πριν, δεν τους επέτρεπε να τις
αναπτύξουν. Και εδώ θα πρέπει να το προσέξουμε εμείς για να μεταφέρουμε αυτόν τον πιο
ευέλικτο, αποτελεσματικό τρόπο εργασίας του δημόσιου τομέα και στις άλλες υπηρεσίες. Και να
μην αναγκαζόμαστε κάθε φορά να δημιουργούμε νέους φορείς απεξαρτημένους από μια
δυσκίνητη δημόσια διοίκηση. Ήθελα να ευχηθώ κύριε πρόεδρε κάθε επιτυχία για την οποία θα
έχετε την συμπαράσταση μας, διότι αυτό το έργο εγώ τουλάχιστον προσωπικά αλλά και όλοι οι
συνάδελφοι βουλευτές που έχω υπόψιν μου και το έχω συζητήσει δεν το βλέπουμε κάτω από τα
γνωστά πολιτικά πρίσματα, υπό τα οποία βλέπουμε πολλές φορές άλλες δραστηριότητες της
εκάστοτε κυβερνήσεως. Το βλέπουμε ως ένα έργο εθνικό, το αντιμετωπίζουμε ως ένα έργο εθνικό,
το βοηθάμε όπου χρειαστεί ως ένα έργο εθνικό. Ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία σε εσάς, στο
διοικητικό συμβούλιο και σε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι μετέχουν σε αυτή την προσπάθεια
και να σας βεβαιώσω ότι όταν με το καλό και ελπίζω πολύ σύντομα ολοκληρωθεί αυτό το έργο, θα
έχετε συνδέσει το όνομά σας με ένα έργο το οποίο θα ωφελήσει τα μέγιστα τη χώρα μας, με ένα
έργο για το οποίο οι επερχόμενες γενεές θα ομιλούν και θα ευχαριστούν, διότι θα αλλάξει η πορεία
της Ελλάδος, η ανάπτυξη της Ελλάδος, η ασφάλεια της βόρειας περιοχής της Ελλάδος, διότι για
πρώτη φορά με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού θα ενσωματωθεί ουσιαστικά ή Ήπειρος και η
∆υτική Μακεδονία στην Ελλάδα. Μία ενσωμάτωση, η οποία τυπικά και διοικητικά είχε γίνει με τους
Βαλκανικούς πολέμους αλλά ουσιαστικά το τμήμα έμεινε αποκεκομμένο και εκτός του κορμού της
Ελλάδος αφού δεν υπήρχε η δυνατότητα επικοινωνίας. Αναγκάστηκε να απομονωθεί, αναγκάστηκε
να είναι σήμερα αυτή η περιοχή, η φτωχότερη περιφέρεια της Ευρώπης. Με την Εγνατία Οδό όλα
αυτά τα δυσμενή, για την βορειοδυτική πλευρά της χώρας, δεδομένα θα αλλάξουνε και γι αυτό θα
πρέπει να είστε υπερήφανοι, γιατί εσείς θα συντελέσετε σε αυτή, σε αυτό το μεγάλο εθνικό και με
εθνικές ευνοϊκές επιπτώσεις έργο. Και πάλι σας συγχαίρω για το έργο το οποίο έχετε επιτελέσει
μέχρι τώρα και σας εύχομαι καλή επιτυχία και σύντομα να οργανώσετε πλέον μια ημερίδα όχι
στατική αλλά επί οχημάτων, προκειμένου να δούμε και να μας περιγράψετε, διατρέχοντας από την
Ηγουμενίτσα μέχρι τους κήπους του Έβρου να μας περιγράψετε όχι το τι θα γίνει με την Εγνατία
αλλά το τι θα είναι πλέον ώριμο, έτοιμο, ορατό και απτό, κάτι το οποίο ελπίζω και εύχομαι ότι θα
γίνει πάρα πολύ σύντομα. Για την σημερινή ημερίδα εύχομαι κάθε επιτυχία και ασφαλώς θα
μελετήσουμε, μας ενδιαφέρουν τα πορίσματα για να βοηθήσουμε όπως σας είπα και εμείς με τον
δικό μας τρόπο. Γιατί αυτό το έργο, δεν είναι ένα έργο που αφορά μια κυβέρνηση ή μια πολιτική
παράταξη. Είναι ένα έργο εθνικό, έτσι το βλέπουμε και έτσι το υποστηρίζουμε.

Ευχαριστώ πολύ.

Χαιρετισμός του κ. Γεωργίου Κολυβά, εκπροσώπου της DG REGIO

Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε για τα καλά σας λόγια. Κύριε πρόεδρε, κύριε Γενικέ Γραμματεύς, κύριοι
βουλευτές, αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου να
αρχίσω την ομιλία μου πηγαίνοντας τέσσερα χρόνια πίσω, 1997, ο δρόμος μα ή τουλάχιστον το
μεγαλύτερο τμήμα του υπάρχει μόνο στα χαρτιά, αλλά και τα χαρτιά αυτά, δηλαδή οι μελέτες μισές
είναι. Κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
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προγραμματισμένα για την Εγνατία βρίσκονται και αυτά εκεί στα χαρτιά. Αναπορρόφητα. Φυσικό
είναι, ακριβώς γιατί οι πόροι αυτοί ήταν αναπορρόφητοι κάποιοι θα ανησυχούσαν και θα έλεγαν
ότι τα λεφτά αυτά κινδυνεύουν να χαθούν και για να μην χαθούν θα έπρεπε να μεταφερθούν σε
άλλες προτεραιότητες του δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Και αυτό, όπως ήταν φυσικό
είχε λεχθεί. Η εταιρία και αυτή στα χαρτιά υπήρχε, ξεκίνησε πρώτα με το διοικητικό συμβούλιο,
μετά ήρθε ο Γενικός ∆ιευθυντής, μετά ο Σύμβουλος ∆ιαχείρισης, τα στελέχη, οι σύμβουλοι
κατασκευής, τα περιφερειακά τμήματα με τη δική του στελέχωση. Σήμερα βρισκόμαστε στο
Φθινόπωρο του 2001. Ο μισός δρόμος έχει δοθεί στην κυκλοφορία κι ο υπόλοιπος μισός θα
αποδίδεται σταδιακά στους πολίτες στα αμέσως επόμενα χρόνια. Οι πόροι του Β’ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης έχουν απορροφηθεί πλήρως και οι σημαντικοί πόροι του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης και του Ταμείου Συνοχής που προγραμματίσαμε για την Εγνατία και σε λίγα χρόνια θα
απορροφηθούν στο σύνολό τους ενδέχεται να απαιτήσουν και συμπληρωματικούς πόρους. Η
εταιρεία είναι πια ώριμη, ώριμος οργανισμός, έτοιμος να ατενίσει το μέλλον και να το κερδίσει. Η
σύγκριση των δύο καταστάσεων, που μόνο τέσσερα χρόνια διαφέρουν μεταξύ τους, τα λέει όλα.
Για να φτάσουμε εδώ και να μπορούμε να βλέπουμε σήμερα το μέλλον με αισιοδοξία,
αγωνιστήκαμε όλοι μαζί, ο καθένας από το μετερίζι του, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στις
Βρυξέλλες και στα 700 χιλιόμετρα του άξονα, από την Ηγουμενίτσα ως τους Κήπους με ένα κοινό
όραμα, την Εγνατία. Έτσι ο δρόμος θα περάσει τις δυσκολίες του Μετσόβου, έτσι θα περάσει από
το Νέστο, την Καστανιά, την περιοχή της αρκούδας. Έτσι, λοιπόν, μπορούμε να περνάμε ένα-ένα τα
τεχνικά εμπόδια και σήμερα να άλλο ένα σημάδι, ένας καλός οιωνός: βρισκόμαστε εδώ για να
συζητήσουμε για το μέλλον, για τη λειτουργία του δρόμου και για τις πιθανές επιπτώσεις της
λειτουργίας αυτής τόσο στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας, όσο και στις δραστηριότητες των
ανθρώπων σε πέντε περιφέρειες της Ελλάδας και σε τέσσερις όμορες χώρες. Νομίζω ότι ουδείς
πρέπει και μπορεί να έχει αμφιβολία: η Εγνατία θα είναι η ραχοκοκαλιά της ζωής και της
οικονομικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς επίσης η Εγνατία, με τους βασικούς
κάθετους άξονές της, θα είναι η ραχοκοκαλιά της συνεργασίας της Ελλάδας με τους γείτονές της.
Αν αυτή η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και οι επιπτώσεις τους στους ανθρώπους και στο χώρο
μπορούν να γίνουν καλύτερα με τη συμβολή κάποιων συνειδητών παρεμβάσεων των δημόσιων
αρχών, παρεμβάσεων που θα υποβοηθηθούν από τη δουλειά του Παρατηρητηρίου, τότε τόσο η
εταιρεία όσο και το υπό σύσταση Παρατηρητήριο θα κερδίσουν άλλο ένα στοίχημα. Μια λοιπόν
που ο δρόμος τέμνει τέσσερις περιφέρειες, κάθε συνειδητή παρέμβαση των δημόσιων αρχών
σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν θα πρέπει να έχει αναγκαστικά διαπεριφερειακό
χαρακτήρα. Γι’ αυτό θα πρέπει σήμερα να προετοιμαστεί το κατάλληλο νομοθετικό, οργανωτικό
και διοικητικό πλαίσιο που θα επιτρέψει τέτοιες διαπεριφερειακές παρεμβάσεις και το οποίο
σήμερα είναι ελλιπές. Θα κλείσω την παρέμβασή μου με μια τελική θέση αισιοδοξίας για τη
σημασία του δρόμου. Στις μέρες μας, πολλοί επιστήμονες στην Ευρώπη – στην υπόλοιπη Ευρώπη –
λένε, και όχι βέβαια χωρίς βάση, πως οι βαριές υποδομές μεταφορών δεν είναι πια απαραίτητη
προϋπόθεση ανάπτυξης, σήμερα στην εποχή του ∆ιαδικτύου. Λένε επίσης πως αυτοκινητόδρομοι
που συνδέουν φτωχές περιοχές με άλλες πιο πλούσιες και πιο παραγωγικές πολλές φορές
μεγαλώνουν το χάσμα, μια που και οι αδύναμοι παραγωγοί των φτωχών περιοχών εκτοπίζονται
λόγω των καλύτερων μεταφορών από τους πιο δυνατούς παραγωγούς των πλουσιότερων
περιοχών. Πιστεύω με βεβαιότητα – το λέω ενορατικά, χωρίς να έχω κάνει κάποια μελέτη με
στοιχεία γι’ αυτό, αλλά και αυτό θα γίνει με τη βοήθεια του Παρατηρητηρίου – ότι η Εγνατία μόνο
θετικές επιπτώσεις θα έχει για τη ζωή και τη δραστηριότητα των Βορειοελλαδιτών. Οι μόνες
αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν να κάνουν με τις οχλήσεις που θα προκαλεί η συνεχώς αυξανόμενη
κυκλοφορία της με ρυθμούς που είμαι βέβαιος ότι θα ξεπερνούν τις σημερινές προβλέψεις. Το
Παρατηρητήριο θα πρέπει να συμβάλει και στην επιτυχή αντιμετώπιση των οχλήσεων αυτών.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στην Ημερίδα.
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Χαιρετισμός – Ομιλία του Γενικού ∆ιευθυντή της Εγνατία Οδός Α.Ε. κ. Σέργιου
Λαμπρόπουλου.

Κυρίες και Κύριοι,
Η Εγνατία Οδός είναι ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που κατασκευάζονται σήμερα στην
Ευρώπη.
Πρόκειται για αυτοκινητόδρομο μήκους 680 χλμ., διεθνών προδιαγραφών με δύο κλάδους και
κεντρική διαχωριστική νησίδα. Κάθε κλάδος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μία λωρίδα
έκτακτης ανάγκης, με συνολικό πλάτος καταστρώματος οδού 24,50 μ. ή 22,00 μ. στα δυσχερή
τμήματα.
Κατασκευάζονται πολλές και μεγάλες δίδυμες γέφυρες που καλύπτουν 40 χλμ αυτοκινητοδρόμου.
Το συνολικό μήκος των διδύμων σηράγγων θα καλύπτει 45 χλμ., που αντιστοιχεί σε 90 χλμ.
διάτρησης μονού κλάδου, μήκος τριπλάσιο απ' ότι αυτό των σηράγγων των Μετρό της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης μαζί. Κατασκευάζονται 50 ανισόπεδοι κόμβοι, 350 διαβάσεις και βοηθητικοί
οδοί εξυπηρέτησης συνολικού μήκους 720 χλμ.
Όπως αντιλαμβάνεσθε, πρόκειται για έργο πρωτόγνωρο για τον ελληνικό χώρο.
Το έργο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Εγνατία ενώνει τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της ∆ύσης με την Ανατολή.
Γι΄ αυτό και η Εγνατία χρηματοδοτείται με μεγάλα ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να
σημειωθεί ότι σε πρωτόκολλο μεταξύ του Ελληνικού και του Τουρκικού Υπουργείου Μεταφορών
προβλέπεται η συνεργασία για την επέκταση του άξονα μέχρι την Κωσταντινούπολη. Τον προσεχή
Νοέμβριο έχει προγραμματιστεί σχετική συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη.
Η γεωστρατηγική σημασία της Εγνατίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια είναι
μεγάλη. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο ∆ιευρωπαϊκός άξονας της Εγνατίας, που οδεύει από τη
∆ύση προς την Ανατολή, λειτουργεί συγχρόνως ως συλλεκτήριος των Πανευρωπαϊκών διαδρόμων
ΙV (Βερολίνο – Σόφια – Θεσ/κη), ΙΧ (Ελσίνκι – Αλεξανδρούπολη) και Χ (Βιέννη – Βελιγράδι –
Θεσ/νικη), που οδεύουν από Βορρά προς Νότο.
Η Εγνατία οδός είναι η ραχοκοκαλιά του συστήματος μεταφορών στη Βόρεια Ελλάδα. Μειώνει τις
χρονοαποστάσεις στο μισό, βγάζει από τη γεωγραφική, κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική
απομόνωση 4 Περιφέρειες και 16 Νομούς της Χώρας.
Όμως, οι δυσκολίες που πρέπει να υπερνικηθούν για την κατασκευή του έργου είναι και αυτές
πρωτόγνωρες.
Πρώτον, η Εγνατία διασχίζει το βορειοελλαδικό χώρο σε ιδιαίτερα δυσχερές γεωλογικό ανάγλυφο
και κατολισθένοντα εδάφη, π.χ. στην περιοχή του Μετσόβου αντιμετωπίζονται σε πολλές
περιπτώσεις φαινόμενα κατολίσθησης σε έκταση πολλές φορές μεγαλύτερη απ' ότι στη γνωστή
"Μαλακάσα".
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∆εύτερον, τα τεχνικά έργα είναι πραγματικά μεγάλα, π.χ. σήραγγες μεγάλου μήκους, έως και 4500μ,
σε κλίση και με στροφή, δίδυμες γέφυρες μήκους 1000 μ. με μεγάλα ανοίγματα και υψηλά βάθρα.
Τρίτον, ο άξονας διέρχεται από οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, σημαντικούς βιότοπους και
μεγάλο αριθμό αρχαιολογικών χώρων. Πολλά από τα τμήματα της χάραξης λόγω της σοβαρότητας
των περιβαλλοντικών προβλημάτων χρειάστηκαν είτε βελτίωση των μέτρων προστασίας είτε
μελέτη από την αρχή, π.χ. ∆ωδώνη, περιοχή αρκούδας. Παράλληλα απαιτήθηκε και απαιτείται η
διεξαγωγή σημαντικών αρχαιολογικών ανασκαφών.
Αναφερόμαστε λοιπόν σε ένα πολύ σημαντικό έργο, αλλά μεγάλο και δύσκολο.
Από τα 680 χλμ του συνολικού μήκους της Εγνατίας είχαν κατασκευαστεί κατά τα προηγούμενα
χρόνια, δηλαδή πριν από την έναρξη του 2ου ΚΠΣ το 1994, 94 χλμ. Τα χιλιόμετρα αυτά δεν είναι
βέβαια στο επιθυμητό επίπεδο, μόνο 25 χλμ είναι αυτοκινητόδρομος.
Για τα έργα του άξονα της Εγνατίας έχουν εξασφαλισθεί από προγράμματα του 2ου και του 3ου
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του
Ταμείου Συνοχής, 1100 δις δρχ. περίπου, δηλαδή 3,2 δισ. ΕΥΡΩ. Προβλέπεται χρηματοδότηση
όλων των τμημάτων εκτός από τα τμήματα Παναγιά – Γρεβενά και Χρυσούπολη – Βανιάνο, όπου
προβλέπεται η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Επίσης δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για το
νέο τμήμα Στρυμόνας – Αγ. Ανδρέας (μεσογειακή χάραξη που στο μέλλον θα αντικαταστήσει την
παραθαλάσσια).
Πρέπει να σημειωθεί ότι παράλληλα η ΕΤΕπ, ύστερα από οικονομοτεχνική αξιολόγηση, ενέκρινε
προς την Ελληνική Κυβέρνηση 4 δάνεια, ύψους 1580 εκ. ΕΥΡΩ.
Από το έτος 1997, που ανέλαβε την ευθύνη υλοποίησης η "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.", το έργο προχωρεί
με γοργούς ρυθμούς και αποτελεσματικά.
Από το 1994 και μέχρι σήμερα ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν ή συνεχίζονται εργασίες κατασκευής
σε μήκος 489 χλμ. Σήμερα 162 χλμ. αυτοκινητοδρόμου έχουν ήδη δοθεί σε χρήση και
κατασκευάζονται 327 χλμ.
Μέχρι το καλοκαίρι του 2002 θα έχουν δοθεί σε κυκλοφορία άλλα 138 χλμ., δηλαδή συνολικά 300
χλμ.
Μέχρι το 2004 θα ολοκληρωθούν σταδιακά άλλα 150 χλμ.
Η απορρόφηση των κονδυλίων έχει και αυτή επιταχυνθεί. Μέχρι σήμερα για το έργο της Εγνατίας
έχουν απορροφηθεί 650 δις.δρχ. περίπου.
Ο στόχος της απορρόφησης (πρίν το τέλος του 2001) των εγκεκριμένων κονδυλίων του 2ου ΚΠΣ
ύψους 400 δις δρχ., επιτεύχθηκε παραπάνω από ένα χρόνο νωρίτερα.
Κυρίες και Κύριοι,
η επιτάχυνση του έργου έγινε δυνατή επειδή τα προβλήματα αντιμετωπίσθηκαν από μία
εξειδικευμένη Ανώνυμη Εταιρία, την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.».
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Η "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε." είναι εταιρία με μόνο μέτοχο το ∆ημόσιο, λειτουργεί όμως αυτόνομα, με
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
Τη διαχείριση της κατασκευής του έργου ανέλαβε, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, Σύμβουλος
∆ιαχείρισης (Project Manager), που είναι ενσωματωμένος στην δομή της Εταιρείας. Ο Σύμβουλος
∆ιαχείρισης πλαισιώνεται από ελληνικό τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, που έχει προσληφθεί
από την ελληνική αγορά εργασίας. Παράλληλα έχει αποσπασθεί από το ∆ημόσιο ένας αριθμός
εμπείρων μηχανικών.
Η επίβλεψη της κατασκευής του έργου γίνεται από τρεις ξένους οίκους Συμβούλους Επίβλεψης
Μελέτης και Κατασκευής (Construction Managers) που έχουν επιλεγεί κατόπιν διεθνούς
διαγωνισμού.
Το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό για την διαχείριση του έργου (Εταιρία, Σύμβουλος ∆ιαχείρισης
και Σύμβουλοι Επίβλεψης Μελέτης και Κατασκευής) είναι σήμερα 450 άτομα, ενώ το ανθρώπινο
δυναμικό που απασχολείται στη μελέτη και την κατασκευή ξεπερνά τα 8000 άτομα.
Η συνολική θεώρηση του μεγάλου μήκους έργου από ένα εξειδικευμένο, ανεξάρτητο και ευέλικτο
οργανισμό επιτρέπει τη λήψη ορθολογικών στρατηγικών αποφάσεων, που αφορούν τόσο στην
κατασκευή (π.χ. ομοιομορφία τεχνικών λύσεων) και στη λειτουργία (π.χ. σταθμοί εξυπηρέτησης),
όσο και στην ταυτότητα του δρόμου (εντοπισμός, αξιολόγηση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων
και άλλων μνημείων, αρχιτεκτονική τοπίου).
Αναλυτικότερα, η Εταιρία :
•
•
•
•
•
•
•

Κωδικοποίησε τις προδιαγραφές σύνταξης των μελετών οδικών έργων με τον Οδηγό Σύνταξης
Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ)
Ανέπτυξε σειρά οδηγιών για την περιβαλλοντική μέριμνα και την αποκατάσταση του τοπίου
(ΟΣΑΤ)
Εισήγαγε την απαίτηση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης για τους μελετητές
Καθιέρωσε τους ανεξάρτητους ελεγκτές μελετών
Εισήγαγε τον έλεγχο των μελετών σ' ότι αφορά την οδική ασφάλεια
Συνέταξε προδιαγραφές ασφαλείας στη λειτουργία των σηράγγων
Συνέταξε και υπέβαλε σειρά προτάσεων προς τα Υπουργεία που αφορούν σε Νομοθετικές
Ρυθμίσεις για τις διαδικασίες αδειοδοτήσεων (δανειοθάλαμοι και αποθεσιοθάλαμοι,
ανασκαφικό έργο, απαλλοτριώσεις) και τη λειτουργία αυτοκινητοδρόμων.

Ουσιαστική συμβολή της Εταιρίας ήταν η ταχεία, αλλά ομαλή και προοδευτική, εξέλιξη από την
προηγούμενη κατάσταση παραγωγής μελετών και έργων προς την επιθυμητή, δηλαδή με ποιοτικά
έργα, με ολοκληρωμένες μελέτες κ.λ.π. Η Εγνατία είναι το όχημα άνδρωσης του τεχνικού
δυναμικού της χώρας, προωθεί διαδικασίες που θα το καταστήσουν ανταγωνιστικό στον διεθνή
στίβο.
Εδώ πρέπει επίσης να σημειωθεί και η ανάληψη από την Εταιρία της διαχείρισης μελετών στο
Αλβανικό έδαφος με μεγάλη επιτυχία, καθώς και η τεχνική υποστήριξη ∆ημοσίων Υπηρεσιών .
Η Εταιρία είναι πια σήμερα ένα πετυχημένο παράδειγμα ουσιαστικής αποκέντρωσης μεγάλης
κλίμακας από το Κέντρο στην Περιφέρεια.
Eχει όμως μέλλον η Εταιρία;
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Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Εταιρία έχει διάρκεια ζωής 50 χρόνια. Θα λειτουργεί, συντηρεί
και εκμεταλλεύεται τον δρόμο. Μπορεί επίσης να αναλάβει την ευθύνη και του οδικού δικτύου που
εξυπηρετεί τον κύριο άξονα.
Πράγματι, δεν είναι ορθό να διαχωριστεί διαχειριστικά ο κύριος άξονας από τους τροφοδότες του.
Το πλοκάμι των βασικών οδικών αξόνων της Βόρειας Ελλάδας θα πρέπει να κατασκευασθεί και να
λειτουργήσει υπό ενιαίο management και η "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε." να εξελιχθεί στον ενιαίο φορέα
υλοποίησης και λειτουργίας.
Ύστερα από πρόταση των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφασίσθηκε να αναλάβει η
Εταιρία στο 3ο ΚΠΣ, παράλληλα με την ολοκλήρωση του κύριου άξονα, τις μελέτες για την
ολοκλήρωση των βασικών καθέτων αξόνων και την επίβλεψη των εργολαβιών κατασκευής.
Η χρηματοδότηση στο 3ο ΚΠΣ, συνολικού ύψους 130 δις δρχ. περίπου, αφορά έργα:
- στους κάθετους άξονες :
• Αρδάνιο - Ορμένιο
• Θεσ/νίκη - Σέρρες - Προμαχών
• Θεσ/νίκη - Μουδανιά
• Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή
- στις συνδέσεις με άλλα μέσα μεταφοράς :
• Με λιμάνι Αλεξανδρούπολης
• Με λιμάνι Θεσ/νίκης (προβλήτα 6)
• Με αεροδρόμιο Θεσ/νίκης - δυτική πρόσβαση (τμήμα Κ4 - Κ5, ανισόπεδοι κόμβοι ανατολικής
περιφερειακής )
Τα ερχόμενα χρόνια η ΕΟΑΕ θα προχωρήσει επίσης στην υλοποίηση 17 Σταθμών Εξυπηρέτησης
Αυτοκινητιστών με παραχώρηση σε ιδιώτες. Θα κατασκευαστούν ακόμα 13 Σταθμοί ∆ιοδίων και 7
Κέντρα ∆ιοίκησης Αυτοκινητοδρόμου.
Η ΕΟΑΕ θα προχωρήσει επίσης στην κατασκευή συνοδών έργων που θα αναδείξουν
αρχαιολογικούς χώρους, πέτρινα γεφύρια, φυσικές ομορφιές και θα ενισχύσει την ανάπτυξη
οικομουσείων κλπ στην ζώνη του δρόμου, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του τουρισμού και
της αναψυχής των ταξιδιωτών.
Όσον αφορά μείζονες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να σημειωθούν οι
πραγματοποιηθείσες ήδη μεγάλες επενδύσεις σε νέα πλοία στο Ιόνιο / Αδριατική από τον
εφοπλιστικό κόσμο, ενόψει της ολοκλήρωσης του οδικού άξονα.
Ο νέος αυτοκινητόδρομος κατασκευάζεται με υψηλές προδιαγραφές αλλά και θα λειτουργεί
παρέχοντας υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και ασφάλειας στους χρήστες. Θα αναπτυχθούν
σύγχρονα συστήματα συντήρησης με χρήση τηλεματικής. Η διοικητική οργάνωση σχεδιάζεται να
είναι συγκριτικά μικρή σε αριθμό αλλά ευέλικτη και να βασίζεται στη χρήση εξωτερικών πόρων
(outsourcing) μέσω εργολαβιών.

Κυρίες και κύριοι,
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Προσπάθησα να παρουσιάσω συνοπτικά το μέγεθος και την πρόοδο του έργου, καθώς και τους
στόχους και τη φιλοσοφία της εταιρίας μας.
Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου μας οδήγησε στην
προσπάθεια ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου.
Είναι προφανές ότι τα όποια μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια και προτάσεις, καθώς και η
αξιολόγηση τους, πρέπει να στηρίζονται σε πληρέστερα κατά το δυνατόν στοιχεία, οπωσδήποτε
πολύ πιο πλήρη από τα διαθέσιμα σήμερα.
Η συσχέτιση της κατασκευής και λειτουργίας της Εγνατία με την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη
των περιοχών από τις οποίες διέρχεται, αλλά και γενικότερα μιας πολύ ευρύτερης γεωγραφικής
ζώνης αποτελεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της πρωτοβουλίας, για τη συγκρότηση Παρατηρητηρίου
Χωρικών Επιπτώσεων.
Παρά το γεγονός ότι η συσχέτιση αυτή θεωρείται από όλους δεδομένη, οι μηχανισμοί καθώς και οι
ιδιαίτερες μορφές μέσα από τους οποίους εκδηλώνεται είναι ελάχιστα γνωστοί. Σήμερα, όπως
τονίζεται και στο White paper "European transport policy for 2010 : time to decide " της Γ.∆. Tren
είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της ανάπτυξης των μεταφορών σε ένα συνολικό πρότυπο
βιώσιμης ανάπτυξης, Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» υπογραμμίζει έμπρακτα το ενδιαφέρον της προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Το Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων, εφαρμόζοντας όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές και
κανόνες στο επίπεδο της τρέχουσας ευρωπαϊκής πρακτικής για την παρακολούθηση βασικών
φαινομένων που σχετίζονται με την πρόσβαση στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, τη
διάρθρωση του δικτύου των οικισμών και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά στην ικανότητα πρόβλεψης που
είναι απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης.
Με την προσπάθεια αυτή θα καταστεί εφικτό να αποτιμηθούν τόσο η θετική συμβολή όσο και οι
αναξιοποίητες ευκαιρίες, αλλά ακόμα και οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις, του αυτοκινητοδρόμου
‘Εγνατία’ προκειμένου να αξιολογηθούν και να οδηγήσουν σε μια συνολική αποτίμηση της
αλληλεπίδρασης με την αναπτυξιακή διαδικασία, τη χωροταξική οργάνωση και τις βασικές
συνιστώσες της χωρικής ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας.
Θα πρέπει να σημειωθεί η ύπαρξη σημαντικών παράλληλων προσπαθειών, όπως για παράδειγμα
το πρόγραμμα SASI - ‘Socio-Economic and Spatial Impacts of Trans-European Transport Networks’
που αναφέρονται στην ανάπτυξη εννοιών, μεθόδων και εργαλείων ανάλυσης σε σχέση με τις
επιπτώσεις των υποδομών μεταφορών στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου. Ομιλητές της
σημερινής συνάντησης θα αναφερθούν εκτενέστερα σε αντίστοιχες σχετικές εμπειρίες. Η
πρωτοβουλία της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» ελπίζουμε να προσφέρει τη δική της προστιθέμενη αξία σε
αυτή την σε εξέλιξη προσπάθεια.
Η Εγνατία οδός θα αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού άξονα
στον βορειοελλαδικό χώρο. Επομένως, οι χωρικές επιπτώσεις του έργου πρέπει εν τέλει να
εκτιμηθούν σε σχέση με τη συμβολή του στη σύγκλιση του βορειοελλαδικού χώρου με τα μέσα
επίπεδα της Ευρώπης, στη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των Περιφερειών και των αστικών κέντρων και στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων στους φυσικούς πόρους και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
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∆εν υπάρχει αμφιβολία ότι η εκτίμηση των χωρικών επιπτώσεων των μεταφορικών υποδομών
πρέπει να στηρίζεται σε ένα σύστημα αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών για τις αλλαγές
στα αναπτυξιακά δεδομένα των περιφερειών, και των οικισμών, τις χρήσεις γης, το περιβάλλον κλπ.
Γενικά, τα παρατηρητήρια αυτών των επιπτώσεων πρέπει να στηρίζονται σε δείκτες που
αναφέρονται σε μετρήσιμα μεγέθη, τα οποία να δίνουν ένα μέτρο της κατάστασης των
αναπτυξιακών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των διαφόρων χωρικών επιπέδων.
Το Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων της Εγνατίας με τις επιμέρους συνιστώσες του – την
κοινωνικο-οικονομική, την περιβαλλοντική και την παρακολούθηση της λειτουργίας του
αυτοκινητοδρόμου- ανταποκρίνεται στην απαίτηση της αξιοποίησης των ευκαιριών και της
αποφυγής των κινδύνων.
Η Εταιρία μας υλοποιεί ένα συγχρηματοδοτούμενο από την Γ.∆. TREN Πρόγραμμα με στόχο τη
μελέτη και εφαρμογή των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την δημιουργία και
λειτουργία Παρατηρητηρίου Επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού.
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 επιμέρους δράσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους
στόχους που έχουν τεθεί από την σχετική μελέτη σκοπιμότητας που εκπονήθηκε από επιστημονική
ομάδα του ΑΠΘ το 1999:
•
•
•
•

Τη Μελέτη εφαρμογής δεικτών - πιλοτική εφαρμογή
Το Επιχειρησιακό σχέδιο
Τη Μελέτη - προμήθεια και προσαρμογή πληροφοριακού συστήματος του Παρατηρητηρίου Πιλοτική εφαρμογή
Ενέργειες διάδοσης - Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι δύο πρώτες δράσεις και ολοκληρώνεται η τρίτη, έτσι ώστε το
Παρατηρητήριο να αρχίσει σύντομα να λειτουργεί και να παράγει, υποστηρίζοντας με συνέπεια και
αποτελεσματικότητα τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και διαδικασίες των αρμοδίων φορέων.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Χαιρετισμός – Ομιλία του Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος κ. ∆ημήτρη Συμεωνίδη
Θέμα της ομιλίας : «Εγνατία Ανάπτυξη : Η επιχειρηματική οπτική της Εγνατίας
οδού»

Kυρίες και Κύριοι,
Θα επικεντρώσω την ομιλία μου περισσότερο στην επιχειρηματική προοπτική της Εγνατίας οδού
και στις επιπτώσεις της στην περιφερειακή ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, όπως αυτές
παρουσιάζονται μέσα από τη μελέτη του ΣΒΒΕ «Εγνατία Ανάπτυξη : Ανταγωνιστικότητα και
Απασχόληση στο Βορειοελλαδικό τόξο».
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Τα πολύμορφα χαρακτηριστικά που διαθέτει η περιοχή της Βόρειας Ελλάδας σε ανθρώπινο
δυναμικό, σε φυσικούς πόρους και οικονομικές δραστηριότητες, ώθησαν το Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος να επιμείνει στον αναπτυξιακό του ρόλο, και να συμβάλλει στη
δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών ώστε να σχεδιαστεί για τη Βόρεια Ελλάδα μία αναπτυξιακή
στρατηγική, που θα αξιοποιούσε τις διαφαινόμενες στρατηγικές ανάπτυξης και τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα της περιοχής, για μία ολοκληρωμένη αυτοτελή ανάπτυξη σε βάθος χρόνου.
Ας μη ξεχνάμε ότι η περιοχή της Βόρειας Ελλάδας αντιπροσωπεύει:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

το 29% του πληθυσμού
το 28% του ΑΕΠ
το 60% της παραγωγής ενέργειας και
το 50% των εξαγωγών σαν ένας γεωγραφικός και οικονομικός χώρος με κοινά χαρακτηριστικά,
ενώ ειδικά η βιομηχανία της, συγκεντρώνει:
το 31% των βιομηχανιών της χώρας, με απασχόληση άνω των 20 ατόμων
το 30% της απασχόλησης
το 27% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής
το 26% της προστιθέμενης αξίας
και το 28% των πωλήσεων

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος συνειδητοποίησε από νωρίς όλα τα παραπάνω,
καθώς και την ανάγκη της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών της περιοχής, για τη
συγκρότηση ενός μεγέθους, ικανού να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης
αξιοποιώντας τα υπάρχοντα πλεονεκτήματα της περιοχής και κυρίως τη διέλευση από το
Βορειοελλαδικό χώρο των διευρωπαϊκών δικτύων διασφαλίζοντας έτσι μακροχρόνια
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση.
Έτσι προέκυψε η μελέτη «Εγνατία Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση στο
Βορειοελλαδικό τόξο». Συμφωνήθηκε από τις Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών Ηπείρου,
∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η ανάθεση
στον ΣΒΒΕ της εκπόνησης της μελέτης με κεντρικό στόχο την επιλογή, από τις τέσσερις περιφέρειες
εκείνων των κοινών στρατηγικών παρεμβάσεων οι οποίες οδηγούν σε μακροχρόνια αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και εξασφάλιση της απασχόλησης.
Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από το στάδιο του σχεδιασμού
της ανάπτυξης, όπως και η προσπάθεια συγκέντρωσης πόρων και εξασφάλισης της βέλτιστης
αποτελεσματικότητας των κοινών παρεμβάσεων κρίθηκε από τους μετέχοντες φορείς ως ιδιαίτερα
σημαντική.
Η πρώτη και μεγαλύτερη πρόκληση της μελέτης ήταν η τεκμηρίωση της ανάγκης αντιμετώπισης
του Βορειελλαδικού Τόξου, ως χώρου με κοινά χαρακτηριστικά και κοινές προοπτικές ανάπτυξης
στον οποίο η καθοριστικότερη παράμετρος για την ανάπτυξή του ήταν η ολοκλήρωση του άξονα
της Εγνατίας και η σύνδεσή του με τα υπόλοιπα διευρωπαϊκά δίκτυα.
Η ολοκλήρωση της Εγνατίας και η σύνδεση της με τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα, σε συνδυασμό με την
άμεση προώθηση και λειτουργία των προτεινόμενων άυλων υποδομών, που θα καθιστούσαν τη
Θεσσαλονίκη, χρηματοοικονομικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα μετέτρεπαν
ουσιαστικά τη Βόρεια Ελλάδα σε ιδεατό τόπο φιλοξενίας κοινών επενδύσεων και επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων.
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Η μελέτη άρχισε να υλοποιείται τον Οκτώβριο του 1997, ακολούθησε τον εθνικό και περιφερειακό
σχεδιασμό του νέου σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας με ορίζοντα το 2006 και
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 1999.
Στο πλαίσιο της μελέτης, προτάθηκε μία νέα αναπτυξιακή στρατηγική με την επιλογή εκείνων των
στρατηγικών παρεμβάσεων οι οποίες :
•

Πρώτον ενίσχυαν την ανταγωνιστικότητα και αξιοποιούσαν όλο το ενδογενές δυναμικό
επιτυγχάνοντας τις μέγιστες αποδόσεις.

•

∆εύτερον δημιουργούσαν ανταποδοτικές
προσελκύουν παραγωγικές επενδύσεις.

•

Τρίτον συνοδεύονταν οι παρεμβάσεις αυτές από ενέργειες μεταφοράς - υιοθέτησης και
μετατροπής καινοτομίας.

•

Τέταρτον αξιοποιούσαν τις ανακατατάξεις και μετακινήσεις της δραστηριότητας
οικονομικών κλάδων δημιουργώντας ελεγχόμενες περιοχές και έχοντας ως στόχο την
αύξηση της εγχώριας παραγωγικής δομής και τέλος

•

∆ημιουργούσαν συνθήκες ευελιξίας στην παραγωγική δομή της περιφέρειας οι οποίες
επέτρεπαν τις άμεσες ανταποκρίσεις στις αλλαγές των δεδομένων.

υποδομές

οι

οποίες

μακροπρόθεσμα

Αξίζει να τονίσουμε ότι προκειμένου οι παραπάνω παρεμβάσεις να είναι πετυχημένες έπρεπε να
συνδυάσουν εθνικούς, κοινοτικούς και ιδιωτικούς πόρους, να ενεργοποιήσουν την ενδογενή
αποταμίευση και να προκαλέσουν συνοδευτικές ιδιωτικές επενδύσεις.
Η μελέτη αυτή πρότεινε την υλοποίηση Στρατηγικών Παρεμβάσεων, στο Βορειοελλαδικό Τόξο
κατά μήκος της Εγνατίας σε επτά τομείς :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Εξασφάλιση τεχνικών υποδομών για την ανταγωνιστικότητα
Υποστήριξη της μεταποίησης ως κύριας πηγής ανταγωνιστικότητας
Ανάπτυξη καινοτομίας και ανθρώπινων πόρων
Προσαρμογή του πρωτογενούς τομέα
Αξιοποίηση αργούντων τουριστικών πόρων
Ανάπτυξη σύγχρονου τομέα υπηρεσιών
∆ιαμόρφωση του Β-Ε.Τ. σε «βάση εξόρμησης» προς τις Βαλκανικές και Παρευξείνιες Χώρες

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις υποδομές και στη μεταποίηση χωρίς να υποβαθμίζονται και οι άλλοι
κρίσιμοι για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση τομείς όπως η διαβαλκανική συνεργασία,
η ανάπτυξη των υπηρεσιών, η προσαρμογή του πρωτογενή τομέα κα.
Οι παρεμβάσεις αναφέρονταν τόσο σε συγκεκριμένα έργα όσο και στην δημιουργία νέων
θεσμικών οργάνων και στην αλλαγή θεσμικού πλαισίου. Παραδείγματα συγκεκριμένων έργων ήταν
τα Μείζονα ∆ιαμετακομιστικά Κέντρα, οι μηχανισμοί υποστήριξης Επιχειρήσεων, το
Παρατηρητήριο Απασχόλησης Βορείου Ελλάδος, το Τεχνοδίκτυο Βορείου Ελλάδος, το δίκτυο
προβολής ενημέρωσης τουρισμού κατά μήκος της Εγνατίας, οι Ελεύθερες Ζώνες Εμπορίου
Μεταποίησης και οι ∆ιασυνοριακές Ελεύθερες Βιομηχανικές Ζώνες κα. Παραδείγματα νέων
θεσμικών οργάνων αποτελούσαν οι παρεμβάσεις όπως το Συντονιστικό Προγραμματικό Όργανο,
τα επιχειρηματικά συμβούλια για τις Βαλκανικές χώρες κα, ενώ θεσμικές τροποποιήσεις
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χρειάζονται για τα ειδικά περιφερειακά κίνητρα στο δευτερογενή τομέα, τα περιφερειακά
σύμφωνα απασχόλησης, κ.τ.λ.
Οι παραπάνω παρεμβάσεις δεν εξαντλούσαν το σύνολο των αναγκαίων έργων στο χώρο του
Βορειοελλαδικού τόξου, έτσι ώστε να συμπληρωθούν απολύτως οι υποδομές του για την ενίσχυση
της βορειοελλαδικής επιχειρηματικότητας και την στήριξη της διεθνώς. Εξάλλου πολλά έργα τα
οποία έχουν περιφερειακή εμβέλεια ήδη είχαν ενταχθεί από προηγούμενες προτάσεις του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και άλλων φορέων στα ΣΠΑ.
Για το Σ.Β.Β.Ε. η παρουσίαση της μελέτης ολοκλήρωσε απλά ένα πρώτο στάδιο. Όπως και στα δύο
προηγούμενα Στρατηγικά Σχέδια Ανάπτυξης που παρουσίασε το 1994 και το 1996, έτσι και σ’ αυτό,
το επόμενο βήμα ήταν η συνεχής φροντίδα για την υλοποίηση των προτάσεων, την οποία και
εξακολουθούμε.
Για τον Σύνδεσμο μας που εκπροσωπεί τη δυναμική επιχειρηματική κοινότητα της Βόρειας
Ελλάδας, η περιοχή που διατρέχεται από τον άξονα της Εγνατίας, αποτελεί για πολλούς λόγους το
αναπτυξιακό όχημα όλης της Ελλάδας. Iσχυρό Βορειοελλαδικό Τόξο (ΒΕΤ), σημαίνει ισχυρή Ελλάδα.
Το Ισχυρό ΒΕΤ δημιουργεί μία ισχυρή βάση εξόρμησης και γέφυρα συνεργασίας για την Ελλάδα με
τις χώρες της Βαλκανικής και του Ευξείνου Πόντου και η Εγνατία οδός τη ραχοκοκαλιά της, που την
ενώνει αναπτυξιακά με όλη την βορειοελλαδική και βαλκανική ενδοχώρα.
Για το λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι η συντομότερη ολοκλήρωση της θα οδηγήσει γρηγορότερα σε
μεγαλύτερους αναπτυξιακούς ρυθμούς την περιοχή μας και όλη τη χώρα και γι αυτό εργαζόμαστε
με όλες τις δυνάμεις μας προς την κατεύθυνση αυτή.
Σας ευχαριστώ.
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Ομιλίες 1ου Μέρους :
Τίτλος : Ο ρόλος της Υποδομής Μεταφορών στη Χωρική Ολοκλήρωση και
Ανάπτυξη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΚΚΟΣ
Γενικός ∆ιευθυντής Εταιρίας ∆ΡΟΜΟΣ CONSULTING

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ

Ο αναπτυξιακός ρόλος των μεταφορών
Ο τομέας των μεταφορών είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την έννοια της περιφερειακής
ανάπτυξης, στο βαθμό που η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου δικτύου μεταφορικής υποδομής
οδηγεί σε μείωση της περιφερειακότητας και την καταπολέμηση του φαινόμενου αναπτυξιακής
υστέρησης των απομακρυσμένων και γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών.
Η θεώρηση, όμως, των μεταφορών ως μόνης αναγκαίας και ικανής συνθήκης για την ενεργοποίηση
της αναπτυξιακής διαδικασίας έχει αποδειχθεί λανθασμένη. Παρόλο που στο παρελθόν οι
μεταφορές λειτούργησαν πραγματικά ως ο κρίσιμος παράγοντας προώθησης της περιφερειακής
ανάπτυξης, μία τέτοια εκδοχή με τα σημερινά δεδομένα είναι παραπλανητική. Το δίκτυο των
μεταφορών έχει ήδη αναπτυχθεί σήμερα σε μεγάλο βαθμό (τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες
χώρες), ενώ η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει προκαλέσει ριζικές μεταβολές, τόσο θετικές,
όπως η δυνατότητα προσέγγισης νέων αγορών, όσο και αρνητικές, όπως η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας μεταξύ των περιφερειακών οικονομιών, που θέτει εκτός ανταγωνισμού τις
φτωχότερες από αυτές. Η τεχνολογική πρόοδος έχει επιφέρει διαρθρωτικές αλλαγές στη δομή των
παραγωγικών διαδικασιών, στις παραγόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, στους τρόπους διανομής
και εμπορίας τους, δημιουργώντας έτσι νέες μορφές συγκριτικών πλεονεκτημάτων στις
περιφερειακές οικονομίες.
Για την ενεργοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας σε περιφερειακό επίπεδο απαιτείται η λήψη
μέτρων αντιμετώπισης των διαρθρωτικών και γεωγραφικών μειονεκτημάτων των περιφερειών και
η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω μίας σειράς από κατάλληλα επιλεγμένες δράσεις
παρεμβατικού και διορθωτικού χαρακτήρα, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που
εξαρτώνται ή επηρεάζονται σημαντικά από την κρατική πολιτική. Το φάσμα αυτό καλύπτει τομείς
όπως η παιδεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η αγροτική πολιτική, η βιομηχανική πολιτική, η
πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη, η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ όμορων κρατών,
καθώς και η ανάπτυξη των πάσης φύσεως υποδομών. Καθοριστικό επίσης ρόλο παίζει το θεσμικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας, καθώς και οι
διαδικασίες και οι μηχανισμοί που διέπουν το παραγωγικό σύστημα.
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Οι μεταφορές, ωστόσο, εξακολουθούν να αποτελούν θεμελιακό παράγοντα προώθησης της
περιφερειακής ανάπτυξης, με καταλυτικό ρόλο σε ότι αφορά στην αποτελεσματικότητα κάθε μίας
από τις προαναφερόμενες επιλεγμένες δράσεις παρεμβατικού και διορθωτικού χαρακτήρα.
Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα, στη
γενικότερη ανάπτυξη της διεθνούς, εθνικής και περιφερειακής οικονομίας, καθώς και στην
κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση του γεωγραφικού χώρου, τον οποίο υπηρετεί. Ενδεικτικά
συμβάλλει:
•

Στην αύξηση της προσβασιμότητας του γεωγραφικού χώρου, στη βελτίωση της
διαπεριφερειακής επικοινωνίας μεταξύ περιφερειών ή / και κρατών, καθώς και στην
ανάπτυξη διεθνών δικτύων συνεργασίας (εμπορικών, επιχειρηματικών, τουριστικών,
πολιτιστικών, κτλ).

•

Στη διευκόλυνση και ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου σε διεθνές, εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, με τη μείωση του χρόνου και του κόστους μετακίνησης, σε
συνδυασμό με την αύξηση της ασφάλειας των μεταφορών.

•

Στην ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής.

•

Στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και στην τουριστική αξιοποίηση απομακρυσμένων
περιοχών, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της γενικότερης τουριστικής υποδομής και
του τομέα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος.

•

Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην άρση της απομόνωσης και στην αντιμετώπιση
της πληθυσμιακής αποδυνάμωσης των περιφερειών, με τη συγκράτηση του πληθυσμού,
μέσα από την ενισχυμένη οικονομική δραστηριότητα, την αύξηση της απασχόλησης και τις
ευνοϊκότερες συνθήκες διαπεριφερειακής μετακίνησης.

•

Στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του τρόπου ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα
καθώς και στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, μέσω του εξορθολογισμού της
κατανομής των μετακινήσεων στα διάφορα μεταφορικά μέσα και στα δίκτυα.

•

Στη διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ πολεοδομικών κέντρων, πόλων οικονομικής
ανάπτυξης, γεωγραφικών πυλών και γενικότερα ζωνών ανάπτυξης.

•

Σε εξοικονόμηση ενέργειας λόγω αλλαγών στα πρότυπα κινητικότητας των πολιτών και
αναβάθμισης του ρόλου των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός Υποδομών Μεταφορών
Η διαμόρφωση του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού της συγκοινωνιακής υποδομής σε εθνική
κλίμακα, προϋποθέτει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του Εθνικού Συστήματος Μεταφορών, μέσα
στα πλαίσια του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού.
Η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου και επίκαιρου Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, οδήγησε σε
αδυναμία ορθολογικού σχεδιασμού και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων, αναφορικά με την
ανάπτυξη της συγκοινωνιακής υποδομής, κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας από την έναρξη
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εισροής σημαντικών Κοινοτικών πόρων, αρχικά με τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα
και στη συνέχεια με το Α’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), με αποτέλεσμα την αναποτελεσματική
και ενίοτε άστοχη κατανομή των πόρων.
Στη διάρκεια προετοιμασίας του Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) του Β’ ΚΠΣ, στην
περίοδο 1993 -1994, προωθήθηκε από το ΥΠΕΘΟ η εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου
Ανάπτυξης της Συγκοινωνιακής Υποδομής - ΕΛΛΑ∆Α 2010, τα κύρια χαρακτηριστικά του οποίου
ήταν:
•

Η συνολική χωροταξική θεώρηση του Ελλαδικού χώρου και του ζωτικού οικονομικού
περίγυρου για τον καθορισμό του πλαισίου των στόχων περιφερειακής ανάπτυξης, ως
βασικού υπόβαθρου για το σχεδιασμό και προγραμματισμό της ανάπτυξης των υποδομών
μεταφορών.

•

Η συνδυασμένη και σύμμετρη θεώρηση των τεσσάρων υποσυστημάτων μεταφορών
(οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και εναέριων), στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου
Εθνικού Συστήματος Μεταφορών.

Αυτό το Στρατηγικό Σχέδιο, παρόλο που δε θεσμοθετήθηκε επίσημα, καθόρισε σε μεγάλο βαθμό
τους στόχους και τις προτεραιότητες στο πρόγραμμα ανάπτυξης των υποδομών μεταφορών του Β’
ΚΠΣ (περίοδος 1994 – 1999), ενώ παράλληλα προσδιόρισε τη δομή και διάρθρωση των
∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών μέσα στον Ελλαδικό χώρο, όπως αυτά θεσμοθετήθηκαν με
την Απόφαση 1692 / 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η παραπάνω σχηματοποίηση του προγραμματικού πλαισίου ανάπτυξης των υποδομών
μεταφορών, αξιοποιήθηκε ακόμη περισσότερο στα πλαίσια διαμόρφωσης του ΣΠΑ της
προγραμματικής περιόδου του Γ’ ΚΠΣ (2000 – 2006). Τα συγκοινωνιακά έργα που
προγραμματίστηκαν για την τρέχουσα περίοδο και συγκεκριμένα τα τομεακά προγράμματα για τις
μεταφορές (ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και ΕΠ-ΣΑΣ) βρίσκονται πρακτικά στο σύνολό τους, σε απόλυτη
συμβατότητα με τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου – ΕΛΛΑ∆Α
2010, καθώς καθοριστικός παράγοντας επιλεξιμότητάς τους υπήρξε η συμβατότητά τους με τα
∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα, είτε ως συστατικό τους στοιχείο, είτε ως συμπληρωματικό.
Στην οριστικοποίηση του Γ’ ΚΠΣ συνέβαλε και η Μελέτη Καθορισμού Προτεραιοτήτων των
Υποδομών Μεταφορών Ελλάδα 2000 – 2006, που συντάχθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, βασικό υπόβαθρο της οποίας αποτέλεσε το Στρατηγικό Σχέδιο ΕΛΛΑ∆Α 2010.
Η διατύπωση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της συγκοινωνιακής υποδομής διαμορφώθηκε
ύστερα από πολυεπίπεδη θεώρηση και συνεκτίμηση:
•

Των στόχων της Εθνικής Πολιτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης και χωρικής κατανομής των
δραστηριοτήτων, με διάγνωση της επιθυμητής διαχείρισης του παρεμβατικού χαρακτήρα
του συστήματος μεταφορών στην αναπτυξιακή διαδικασία.

•

Των κοινοτικών στόχων και της πολιτικής ανάπτυξης των υποδομών της Κοινότητας, στα
πλαίσια αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει το ΚΠΣ και τα υπόλοιπα
χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε., που αποσκοπούν άμεσα ή έμμεσα στην
περιφερειακή ανάπτυξη.
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•

Των νέων προοπτικών και των δεδομένων που διανοίγονται σε σχέση με τις μελλοντικές
διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα της χρονικής σειράς ένταξης νέων
μελών, με αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.

•

Της συνολικής θεώρησης του συστήματος μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, εναέριες
και θαλάσσιες μεταφορές), με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση της συμπληρωματικότητας
τους και τη βέλτιστη κατανομή των πόρων για την ανάπτυξη και τη λειτουργία τους.

Οι βασικοί γενικοί στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου περιλαμβάνουν:
•

Την υποστήριξη του επιθυμητού ιεραρχικού πρότυπου περιφερειακής διάρθρωσης της
χώρας σε τρία μέγα-διαμερίσματα, την ενίσχυση της μεταξύ τους προσπελασιμότητας και
της εσωτερικής συνοχής τους στα πλαίσια διευκόλυνσης των ενδοδιαμερισματικών
συγκεντρικών μετακινήσεων προς τα Κέντρα των τριών ∆ιαμερισμάτων (Αθήνας,
Θεσσαλονίκης, Πάτρας).

•

Τη βελτίωση της προσπελασιμότητας ανάμεσα στα τρία Μητροπολιτικά Κέντρα και την
αναβάθμιση των διασυνδέσεών τους με τις διεθνείς πύλες της χώρας.

•

Την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων της περιφερειακότητας της χώρας ως προς τον
Ευρωπαϊκό χώρο με την κατά προτεραιότητα αναβάθμιση των ενδοευρωπαϊκών χερσαίων,
θαλάσσιων και εναέριων διασυνδέσεων της χώρας.

•

Την ενσωμάτωση του Εθνικού Συστήματος Μεταφορών στους διαδρόμους συνδυασμένων
μεταφορών μεταξύ Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αφενός και Βορειοανατολικής
Αφρικής και Μέσης Ανατολής αφετέρου.

•

Την ανάπτυξη του μεταφορικού συστήματος με αξιοποίηση της κομβικής γεωγραφικής
θέσης της χώρας ως προς τον διαμήκη θαλάσσιο διάδρομο της Μεσογείου και τους
εγκάρσιους διαδρόμους προς την Αδριατική και τη Μαύρη Θάλασσα.

•

Την αποτελεσματική υπέρβαση των φυσικών συγκοινωνιακών εμποδίων που σχετίζονται
με τα γεωμορφολογικά δεδομένα της Ελληνικής επικράτειας και την γεωγραφική
ασυνέχεια του νησιωτικού Ελλαδικού χώρου.

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού
Για την πλήρη κατανόηση της σημασίας του έργου της Εγνατίας Οδού και της συμβολής της στη
χωρική ολοκλήρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας είναι απαραίτητο να
αναλυθεί ξεχωριστά ο ρόλος της στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Μεταφορών, από το ρόλο
της στο πλαίσιο των ∆ιευρωπαϊκών και των Πανευρωπαϊκών ∆ικτύων.
Η βασική διαφορά ανάμεσα στους δύο ρόλους έγκειται στο γεγονός ότι στην εθνική κλίμακα
κυριαρχούν οι μετακινήσεις στο εσωτερικό της επικράτειας και κατά δεύτερο λόγο οι μετακινήσεις
μεταξύ της Ελληνικής επικράτειας και των όμορων κρατών, σε αντίθεση με το δεύτερό της ρόλο,
όπου δεσπόζουν οι διερχόμενες μέσα από την Ελληνική επικράτεια διεθνείς μετακινήσεις. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα να θεωρείται στον πρώτο ρόλο η Εγνατία σαν άθροισμα επιμέρους
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αυτοτελών λειτουργικών υποτμημάτων, ενώ στην περίπτωση του δεύτερου ρόλου σαν ενιαίος
οδικός άξονας.
Η τάση απεικόνισης του άξονα στο σύνολό του αναπτύγματος των 680χλμ. έχει οδηγήσει σε
υπερτονισμό του δεύτερου ρόλου του ως στοιχείου των ∆ιευρωπαϊκών και Πανευρωπαϊκών
∆ικτύων, ενώ στην πραγματικότητα ο πρώτος ρόλος του στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος
Μεταφορών είναι σε πολλαπλάσιο βαθμό σημαντικότερος από την άποψη της περιφερειακής
ανάπτυξης.
Θέση της Εγνατίας Οδού στο Εθνικό Σύστημα Μεταφορών
Στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Υποσυστήματος Οδικών Μεταφορών –
ΕΛΛΑ∆Α 2010, η Εγνατία Οδός συμμετέχει στον κεντρικό πυρήνα του Βασικού ∆ιαπεριφερειακού
Οδικού ∆ικτύου (Β∆Ο∆) της χώρας, που έχει αναδειχθεί σε πρώτιστη προτεραιότητα ανάπτυξης. Ο
πυρήνας αυτός εξυπηρετεί το στόχο διασύνδεσης ανά δύο των τριών ∆ιαμερισματικών Κέντρων
της χώρας και αποτελείται από τους οδικούς συνδέσμους Αθήνα – Ρίο (Πάτρα), Ρίο (Πάτρα) –
Γιάννενα – Κλειδί (Θεσσαλονίκη) και Κλειδί (Θεσσαλονίκη) – Αθήνα. Η Εγνατία Οδός συμμετέχει
στον πυρήνα αυτό, κατά το τμήμα της από Γιάννενα μέχρι Κλειδί.
Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι στα πλαίσια ανάπτυξης του κεντρικού πυρήνα του Β∆Ο∆ η
καθιερωμένη διαδρομή του ΠΑΘΕ (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη) συνολικού μήκους 720χλμ.
υποσκελίζεται από τη διαδρομή Πάτρα – Γιάννενα – Θεσσαλονίκη, που έχει μήκος μόλις 480χλμ και
προβλέπεται να διαθέτει περίπου ανάλογα λειτουργικά χαρακτηριστικά με τον ΠΑΘΕ, όταν θα
ολοκληρωθεί το δυτικό τμήμα της Εγνατίας Οδού και το βόρειο τμήμα της Ιόνιας Οδού.
Ο δεύτερος βασικός ρόλος στο εθνικό πλαίσιο αντιστοιχεί στην ενδοδιαμερισματική διασύνδεση
του ∆ιαμερισματικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης με το σύνολο των περιοχών που ανήκουν στο
∆ιαμέρισμα της Βόρειας Ελλάδας και περιλαμβάνει τις Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής
Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Στα πλαίσια αυτού του ρόλου, συμμετέχει το
τμήμα της Εγνατίας Οδού από την Παναγιά μέχρι και τα Ελληνο-Τουρκικά ή και τα ΕλληνοΒουλγαρικά σύνορα στο Νομό Έβρου.
Ο τρίτος κύριος ρόλος του έργου αναφέρεται στη διασύνδεση του ∆ιαμερίσματος της Βόρειας
Ελλάδας με το ∆ιαμέρισμα της ∆υτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα με τις Περιφέρειες Ηπείρου,
∆υτικής Ελλάδας, Ιόνιων Νησιών και του Νομού Μεσσηνίας, σε συνδυασμό με την Ιόνια Οδό, καθώς
και στην διασύνδεσή του με το ∆ιαμέρισμα Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας, σε συνδυασμό με το
υπόλοιπο Β∆Ο∆.
Τέλος, ένας τέταρτος βασικός ρόλος στα πλαίσια των στόχων διάρθρωσης του Β∆Ο∆, είναι η
διασφάλιση ικανοποιητικής διασύνδεσης του ∆ιαμερισματικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης με τις
∆ιεθνείς Πύλες της χώρας (χερσαίες και θαλάσσιες, σε συνδυασμό με τους κάθετους άξονες της
Εγνατίας Οδού.
Με βάση την παραπάνω ανάλυση, καθώς και με τη συνεκτίμηση της ένταξής της στην δομή και
διάρθρωση του Β∆Ο∆, αναδεικνύονται τα ακόλουθα λειτουργικώς αυτοτελή υποτμήματα του
αυτοκινητόδρομου:
•
•

Ηγουμενίτσα – Γιάννενα,
Γιάννενα – Παναγιά,
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•
•
•
•
•

Παναγιά – Σιάτιστα,
Σιάτιστα – Κλειδί,
Κλειδί – Λαγκαδάς,
Λαγκαδάς – Καβάλα,
Καβάλα- Μ/Σ Κήπων ή Μ/Σ Ορμενίου.

Κάθε ένα από τα παραπάνω υποτμήματα συνδυαζόμενο με έναν ή περισσότερους κάθετους
άξονες της Εγνατίας ή άλλους εγκάρσιους άξονες του Β∆Ο∆, εξυπηρετεί διαφορετικές δέσμες
διαπεριφερειακών μετακινήσεων, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί και
τις μεγάλου μήκους
ενδοπεριφερειακές μετακινήσεις.

Ο Ρόλος της Εγνατίας Οδού στα Πλαίσια των ∆ιευρωπαϊκών και Πανευρωπαϊκών ∆ικτύων
Πέρα από τον ρόλο της Εγνατίας Οδού για την εξυπηρέτηση των διεθνών διασυνδέσεων του
Ελλαδικού χώρου, η ανάπτυξή του σε διάταξη παράλληλη προς τα βόρεια σύνορα της χώρας δίνει
τη δυνατότητα χρησιμοποίησής του, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με το εγκάρσιο οδικό δίκτυο, για
τη διασύνδεση όλων των χερσαίων διεθνών πυλών της χώρας με την κύρια θαλάσσια πύλη
σύνδεσης του Ελλαδικού χώρου με την υπόλοιπη Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, ο αυτοκινητόδρομος
Εγνατίας αποτελεί σήμερα το ακροτελεύτιο τμήμα του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου προς τα
νοτιοανατολικά και λειτουργεί στα πλαίσια του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου, με τις ελάχιστες
διασυνοριακές διελεύσεις σαν κύριος οδικός διάδρομος διασύνδεσης της Ε.Ε. με τις χώρες της
Νότιας Βαλκανικής, τις Παρευξείνιες χώρες και παραπέρα με τη Μέση Ανατολή.
Σε αυτά τα πλαίσια, ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της διασύνδεσης των ακτών της Αδριατικής
με τη Μαύρη Θάλασσα και με την πύλη της Εγγύς Ανατολής στο Βόσπορο, που προβλέπεται να
αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των διαμπερών διελεύσεων, εμπορευματικών κυρίως ροών,
χωρίς να αγνοείται και η συμμετοχή της τουριστικής κίνησης μεταξύ Ευρώπης και Μικράς Ασίας ή
της Βουλγαρίας (διαμέσου Ιταλίας).
Η πρόσβαση της ΠΓ∆Μ και της Βουλγαρίας στις διεθνείς θαλάσσιες πύλες της Ηγουμενίτσας (προς
Ευρώπη) και της Θεσσαλονίκης ή της Αλεξανδρούπολης (προς Ανατολική Μεσόγειο) εξυπηρετείται
κατά κύριο λόγο από την Εγνατία Οδό, σε συνδυασμό με τους κάθετους άξονές της. Παράλληλα,
στα πλαίσια των ενδοβαλκανικών μετακινήσεων, εξασφαλίζεται διαμέσου της Εγνατίας Οδού
πλεονεκτική διαδρομή οδικής διασύνδεσης της Αλβανίας και της ΠΓ∆Μ με την Τουρκία, σε σχέση
με τον Πανευρωπαϊκό Άξονα VIII που διασχίζει την ΠΓ∆Μ και τη Βουλγαρία, λαμβανομένων υπόψη
των λειτουργικών χαρακτηριστικών που θα διαθέτουν οι δύο διάδρομοι στο εγγύς μέλλον, καθώς
και των διασυνοριακών διελεύσεων.
Ο διαμετακομιστικός ρόλος της Εγνατίας Οδού υπαγορεύει την σκοπιμότητα αποτελεσματικής
διασύνδεσής της με τον Πανευρωπαϊκό Άξονα IV στην περιοχή του Svilengrad, κατά τρόπο που να
εξασφαλίζεται η με πλήρη έλεγχο των προσβάσεων απρόσκοπτη διαδρομή από την Ηγουμενίτσα
μέχρι τον Βόσπορο. Η σημερινή απόληξη της Εγνατίας Οδού στο Μ/Σ Κήπων συνεπάγεται την
εξυπηρέτηση της παραπάνω διαδρομής διαμέσου υποδεέστερης λειτουργικής κατηγορίας οδικού
σύνδεσμου συνολικού μήκους 185χλμ., γεγονός που μειώνει την ανταγωνιστικότητά της ως προς
τον Πανευρωπαϊκό άξονα VIII, διαμέσου του οποίου είναι επίσης εφικτή η διασύνδεση της
Αδριατικής (λιμάνι ∆υραχίου) με την Πύλη του Βοσπόρου.
Είναι προφανές ότι η χρησιμοποίηση του κάθετου άξονα της Εγνατίας από το Αρδάνιο μέχρι την
Αδριανούπολη, δεν προσφέρει ουσιαστικό πλεονέκτημα, καθώς πέρα από το αυξημένο μήκος της

27

διαδρομής ο άξονας αυτός, συνολικού μήκους άνω των 100χλμ., δεν προβλέπεται να διαθέτει
λειτουργικά χαρακτηριστικά κλειστού αυτοκινητόδρομου.
Από την άλλη μεριά, η οδική διασύνδεση του Μ/Σ Ορμενίου με την παράκτια ζώνη της Μαύρης
Θάλασσας διαμέσου της Βουλγαρικής επικράτειας και παράλληλα περίπου με τα ΤουρκοΒουλγαρικά σύνορα, η οποία έχει ήδη ενσωματωθεί στο πρόγραμμα TINA, έχει ιδιαίτερη σημασία
να συνδυαστεί με τον αυτοκινητόδρομο Εγνατίας, στα πλαίσια του ρόλου της στην διασύνδεση των
ακτών της Αδριατικής με τη Μαύρη Θάλασσα.
Οι δύο παραπάνω λόγοι συνηγορούν υπέρ της πρότασης που έχει διατυπωθεί στα πλαίσια της
Μελέτης Καθορισμού Προτεραιοτήτων των Υποδομών Μεταφορών Ελλάδα 2000 – 2006 και έχει
περιληφθεί στο Σχέδιο ∆ιαλόγου του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης του
ΥΠΕΧΩ∆Ε (Ιανουάριος 2000), για την μελλοντική συμπλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Εγνατίας με
έναν πρόσθετο κλάδο κατηγορίας αυτοκινητόδρομου που θα διασυνδέει απευθείας τον
αυτοκινητόδρομο Εγνατίας στο ύψος της Μέστης με τον Μ/Σ Ορμενίου, διατρέχοντας κατά μήκος
το Νομό Έβρου στην κατεύθυνση Βορρά – Νότου σχετικά κοντά στα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα.
Ο άξονας αυτός θα εξασφαλίσει σύντμηση της διαδρομής Αδριατικής – Μαύρης Θάλασσας
διαμέσου Εγνατίας Οδού κατά 70χλμ. περίπου, που σε συνδυασμό με τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά αυτοκινητόδρομου θα ενισχύσει ιδιαίτερα το διεθνή ρόλο της Εγνατίας Οδού.
Ένα πρόσθετο καθοριστικής σημασίας επιχείρημα υπέρ του συγκεκριμένου νέου οδικού
σύνδεσμου αποτελεί η χρησιμοποίησή του ως τμήματος του ∆ιευρωπαϊκού Άξονα IX, για τη
διασύνδεση της Ανατολικής Βαλκανικής και των Παρευξείνιων Χωρών με τη διεθνή θαλάσσια πύλη
της Αλεξανδρούπολης, αντί των προβλεπόμενων διαδρομών διαμέσου Καστανιών και Αρδανίου ή
διαμέσου Μάκαζα – Νυμφαίας και Κομοτηνής. Σημειώνεται εδώ ότι μία τέτοια σύνδεση θα
συμβάλλει ουσιαστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη του
ακριτικού Νομού Έβρου, καθώς θα βελτιώσει την προσβασιμότητα της παραμεθόριας ζώνης και
θα εξασφαλίσει αυξημένη αναπτυξιακή συμβολή του Πανευρωπαϊκού Άξονα ΙΧ, ο οποίος με τον
προτεινόμενο νέο οδικό σύνδεσμο θα διατρέχει κατά μήκος τον Νομό αντί της διαδρομής μέσω
Νυμφαίας – Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης, που σε μεγάλο βαθμό επικαλύπτεται από τον ίδιο τον
αυτοκινητόδρομο Εγνατίας Οδού, χωρίς επομένως πρόσθετη αναπτυξιακή συνεισφορά.
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The Impact of European Transport Infrastructure on Peripherality
The Egnatia motorway is part of the Trans-European Transport Networks (TETN) programme
of the European Union. The TETN masterplan for rail, roads, water-ways, ports and airports
require public and private investments of 400 to 500 billion Euro until the year 2010. One of
the main objectives of these enormous infrastructure investments is to contribute to reducing
the disparities between European regions and to achieving a more balanced economic
growth. However, the impacts of these new transport infrastructures on the peripheral
regions of Europe are uncertain.
The Institute of Spatial Planning (IRPUD) in Dortmund carried out a series of research projects
on transport infrastructure and accessibility. They aim at modelling the relationships between
improvements of transport infrastructure and regional development. This paper gives an
insight into two recent research projects of IRPUD:
•
•

the European Peripherality Index developed for DG REGIO,
the project SASI (Socio-Economic and Spatial Impacts of Transport Infrastructure
Investments and Transport System Improvements), part of the EUNET project
conducted for DG TREN.

This paper addresses three central questions: First: What is peripherality? Second: What
impact does transport infrastructure have on regional development? And third: How can the
regional economic impacts of the trans-European networks be modelled?

1) What is peripherality?
Various development theories provide different definitions and explanations of peripherality.
In general, the term peripherality implies different aspects. According to the classic
polarisation theories of Hirschman (1958) and Myrdal (1959), peripherality stands for an
economic delay caused by the “backwash effects” of large agglomerations. Friedman (1972)
defines peripherality as oppression based on “modernisation effects”: The core regions are
more flexible, they learn faster and are therefore economically more successful. For Krugman
(1991), peripherality is the result of missing economies of scale and high transport costs. All
these definitions cover certain aspects of peripherality. In the context of impact simulation
models, the most suitable approach is the geographical definition of peripherality as an
inverse function of accessibility, i.e. the higher the accessibility, the less peripheral is the
location of a region. This definition yet implies the next question: How can accessibility be
measured or quantified?
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There are two groups of indicators for measuring accessibility. Simple accessibility indicators
are e.g. the total length of motorways in a region or the number of railway stations. These
indicators describe the provision of infrastructure within a region but fail to capture the
network character of transport infrastructure. More complex accessibility indicators therefore
look at the origins and destinations of traffic. They combine activity functions (destinations to
be reached) and impedance functions (costs to reach a destination). Within this group of
indicators there are different sub-types: travel cost, daily accessibility or potential. Some
indicators also consider different modes of transport – car, train, airplane – or calculate multior intermodal accessibility. The European Peripherality Index developed by Schürmann and
Talaat (2001) at IRPUD follows the model of the potential accessibility.

Ai = ∑ W jα exp( − β cij )
j

accessibility

=

activity
function

x

mass terms

impedance
function
modes

population

car travel time

employment

lorry travel time

GDP (Euro)
GDP (PPS)

Figure 1: The European Peripherality Index
The economic potential of a region is the total of destinations in all regions weighted by a
function of distance from the origin region. It is assumed that the potential for economic
activity at any location is a function of both its proximity here expressed by 'travel time' to
other economic centres and its economic size or 'mass'. The latter can be measured using
different mass terms, such as population, employment or GDP. For the impedance function,
the European Peripherality Index offers the choice between two transport modes: car travel
time and lorry travel time. On the basis of these assumptions, the European Peripherality
Index calculates a total of 192 peripherality indicators differing in mass term, spatial scope and
resolution and type of indicator. A particular feature of this index is that it was calculated for
all European countries, including the 12 countries applying for membership in the European
Union.
One of the main findings of the European Peripherality Index study was that the spatial
patterns generated by the different peripherality indices are very similar, i.e. that the
correlation between different type of indicator is rather high. This reflects the fact that,
irrespective of the kind of peripherality index used, the distant geographical position of
peripheral regions cannot be fully removed by transport infrastructure improvements.
Moreover, the peripherality index identifies regions with low accessibility and allows a
differentiated assessment of the peripherality situation at the NUTS-3 level.

30

Figure 2: Peripherality with respect to population by car
Figure 2 shows the peripherality of European NUTS 3-regions calculated with respect to
population by car. Not surprisingly, peripherality is lowest in central Europe, comprising
Western Germany, Belgium, Netherlands, and parts of France, characterised by green colour in
the map. At the other extreme there are Scandinavia, parts of Italy, and also parts of Greece
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with the highest peripherality indicated by red colour. However the smap also shows
significant differences within the individual countries.
This observation also applies to the Greek NUTS 3-regions (see Figure 3). As expected, the
capital region Attiki is the most accessible Greek region. Nevertheless, compared to the
European average, which is set to 100, its accessibility is only 28%. Among the most accessible
Greek regions are Evros, Serres, Pieia and Rodopi.
The diagram in Figure 3 indicates the accessibility of some of the Greek regions affected by
the EGNATIA motorway. According to the IRPUD calculations, there are clear differences
within this group: While some regions such as Thessaloniki already today have a relatively
high level of accessibility, there are regions such as Thesprotìa whose accessibility is only one
third of Thessaloniki`s or 7 percent of the European average. At the bottom of the ranking are
the islands such as Lesbos and Samos.
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Figure 3: Peripherality of selected Greek NUTS III regions
To sum up, overall Greece today still suffers from a very peripheral location within Europe, but
there are also remarkable regional differences in accessibility. Some of the most peripheral
regions of Greece are situated along the EGNATIA motorway.

2) What impact does transport infrastructure have on regional development?
In general, the impact of new transport connections can be ambiguous: On the one side, a
new transport link creates new opportunities: it makes it easier for producers in peripheral
regions to market their products in the large agglomerations. On the other side, a new
motorway may also expose regional monopolies to the competition of more advanced
producers from core regions. Hence, from a theoretical point of view, it is not easy to predict
whether the positive or the negative impact will prevail in the long run.
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Also new development trends in the sector of transport make it difficult to give a clear answer
to the above question. There are some trends that clearly diminish the importance of
transport infrastructure.
•
•
•

an increased proportion of high-value goods for which the transport costs are less
relevant
the rising role of telecommunications which start to partly substitute physical
transport flows, and
a growing importance of ‚soft‘ location factors such as landscape, quality of life, and
culture.

•

However, on the other side there are also trends that reinforce the role of transport
infrastructure:

•

Currently, new superior levels of transport such as the high speed railway systems are
being introduced all over Europe. Many of them connect the large agglomerations
and leave out the periphery. Hence the gap between core and periphery and
therefore the role of transport infrastructure increases.
Secondly, one can observe a general increase in the volume of goods movements.
One could deduce: the more goods are transported, the more important it is to have
an efficient transport system.

•

The above discussion shows that there are divergent trends concerning the future role of
transport infrastructure and accessibility for regional development. Apparently, general
theoretical observations are not very satisfying. It might therefore be helpful to have a look at
the empirical situation.
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Figure 4: Accessibility = Economic Success? The Example of Greece
Figure 4 shows accessibility and gross domestic product (GDP) per capita of the 54 Greek
NUTS III regions. The horizontal axis displays the accessibility values, while the vertical axis
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indicates the GDP per capita as indicator of regional wealth or “economic success”. A 100%
correlation of “accessibility” and “economic success” would mean that all regions lie on the
diagonal. As expected, this is not the case, for it is clear that regional economic development
is determined by more than just accessibility.
However, the diagram proves that there is a clear positive correlation between the two
observed factors. In general, GDP per capita is much lower in regions with low accessibility
and vice versa. For the Greek mainland regions, the statistical correlation (Pearson) of
accessibility and regional wealth is 0.5 and highly significant.One can therefore assume that,
at least in the past, accessibility has been a factor of regional economic success. A question
arising from this observation is: What happens if accessibility is improved? If the EGNATIA
Motorway improves the accessibility of regions such as Thesprotìa and Ionànina from the
present 7 or 11 percent of the European average to about 20 percent - will their GDP per
capita rise to the level of Kosàni or Kavàlla?
3) How can the regional economic impact of trans-European networks be modelled?
The EGNATIA motorway is one of the largest priority road projects of the European Union’s
TEN programme. Road investments of a similar size are only found in Portugal and Spain,
Great Britain, Ireland, and southern Scandinavia.

Figure 5: The SASI-model
In order to forecast the spatial and socio-economic impact of these enormous infrastructure
projects, IRPUD developed simulation models of regional economic development. The project
"Socio-economic and Spatial Impacts of Transport Infrastructure Investments and Transport
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System Improvements" (SASI) was conducted as part of the 4th Framework Programme for DG
TREN as part of the EUNET project. Project partners were the Institute of Urban and Regional
Research of the Technical University of Vienna and the Department of Town and Regional
Planning of the University of Sheffield.
As Figure 5 shows, the SASI model consists of six interdependent forecasting submodels,
integrated with the help of a geographical information system: European Developments,
Regional GDP, Regional Employment, Regional Accessibility, Regional Population and
Regional Labour Force. A seventh submodel calculates socio-economic indicators with respect
to efficiency and equity.
The submodel European Developments comprises a number of exogenous assumptions
about the economic, demographic and transport development. One of these exogenous
variables are the trans-European networks which have a direct impact on the submodel of
accessibility. Within this model, a change of the accessibility evokes changes in all other
subsystems. Thereby, this model allows to quantify impacts of infrastructure improvements.
In order to demonstrate the impacts of different transport investments, the SASI model
compares three basic scenarios, each of them referring to the forecasting horizon 2016: First,
the “Do Nothing” scenario where the road and rail infrastructure does not change compared
to the situation in the year 1996; second, the full TEN scenario where all planned road and rail
projects funded by the EU are built - this scenario also includes the EGNATIA motorway. And
third, the rail ten scenario where only the planned railway investments are implemented. A
comparison of the different scenarios allows conclusions concerning the expected
development of the accessibility of the Greek regions (see Figure 6). According to the SASI
calculations, all European regions will experience an additional increase in accessibility
through the implementation of the TETN. The greatest winners will be Spain, Portugal, and
the Scandinavian countries. But also Greece will benefit from remarkable increases in
accessibility of up to 40%. Moreover, the SASI model forecasts that Greece will belong to the
group of winners in road accessibility (see second map in Figure 6).
However, better accessibility does not necessarily correspond to more regional wealth. The
most important results produced by the SASI model are therefore its predictions of GDP
development. If the GDP of “Do-Nothing scenario” and “TEN scenario” are compared, an
evident result is that there will be a moderate redistribution of wealth from the North to the
South of Europe. Compared with the “Do-Nothing scenario”, the GDP of the northern
countries will relatively decrease, while the Mediterranean countries, including most parts of
Greece, benefit from the new transport infrastructure.
The most impressive findings in regard to the role of the EGNATIA motorway result from a
comparison of the rail-TEN and the TEN-scenario. This comparison allows to identify those
European regions with the strongest expected impact of road infrastructure improvements on
regional GDP (see last map in Figure 6). According to the SASI model, all Greek mainland
regions will benefit from the new Greek motorways built in east-west and north-south
direction. Compared with other European countries, the Greek regions will benefit the most,
together with Portugal and some regions in Spain and France.
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Figure 6: Results of the SASI model
Result I: Road&Rail Accessibility
TEN Scenario vs. 'Do Nothing' Scenario
relative difference, 2016

Result II: Road Accessibility
TEN Scenario vs. Rail TEN Scenario
standardised difference, 2016

Greece
growth in accessibility:
up to +40%
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Result III: Impact on GDP (Road&Rail)
TEN Scenario vs. 'Do Nothing' Scenario
relative difference, 2016

Result IV: Impact on GDP (Road)
TEN Scenario vs. Rail TEN Scenario
relative difference, 2016
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4) Conclusions
General conclusions based on the SASI model are that one should not over-estimate the
importance of transport infrastructure. Socio-economic macro trends such as ageing of the
population and increases in labour productivity have much stronger impact on regional
development than transport policy. Furthermore, irrespective of the network scenario, most
regions will improve their accessibility and economic performance in absolute terms.
However, the SASI model also confirms that altogether the implementation of the TEN
scenario will have slight cohesion effects, hence lead to a less polarised development in
accessibility and GDP than the Rail-TEN and the Do-nothing scenario.
Concerning Greece, two main findings of the SASI model for 2016 are:
First: The implementation of the TEN scenario will improve the accessibility of Greek regions
by 10-40%. In comparison with other European regions, however, the relative accessibility of
Greece will hardly increase.
Second: Thanks to the TEN motorway projects, Greece will be one of the European countries
with the highest relative gains in road accessibility and, due to that, induced increase in GDP.
The SASI model shows that new motorways in Europe will generally have a positive impact
on the wealth of the affected regions. However, this economic gain must be related to other
dimensions of regional development, i.e. the environmental and ecological situation. The
construction of bridges, tunnels and interchanges for new motorways often lead to
irreversible damages to the landscape and to ecological systems. In the long run, the neglect
of ‘green’ interests may also affect regional economical development. A natural landscape is
becoming an important location factor not only for tourism but also for modern service
industries.
The SASI model focuses on issues such as accessibility, regional labour market, GDP, cohesion
and demographical development. A future model developed by the EGNATIA observatory
could try to integrate also possible impacts on environment and nature in order to allow
decision makers a comprehensive comparison of different alternatives of the alignment of
the motorway.
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Καθηγητής Γ. Γιαννόπουλος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
∆/ντής Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ
∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - FYROM1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το περιεχόμενο της παρουσίασής μου αυτής βασίζεται στα αποτελέσματα μιας πρόσφατης
έρευνας που διεξήγαγε το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής τεχνικής του ΑΠΘ σχετικά με την
Ανάλυση των Κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των έργων υποδομής Μεταφορών στη
διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας και Ελλάδας - πΓ∆Μ.
Το έργο αυτό αποτέλεσε τμήμα του Ερευνητικού Προγράμματος που το ΥΠΕΘΟ ανέθεσε στο
Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής με τίτλο: «∆ημιουργία και λειτουργία κοινών δικτύων
συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Ελλάδας – Βουλγαρίας - FYROM» (κωδικός
έργου 20142, Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ).
Στην ίδια έρευνα μετείχαν και τα Πανεπιστήμια:
•
•

Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας με επικεφαλής της ερευνητικής του ομάδας τον
καθηγητή D. Stoyanov, αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου, και
Πανεπιστήμιο της Bitola πΓ∆Μ, με επικεφαλής την καθηγήτρια κ. Kr. Bombol.

Μετείχε επίσης ως υπεργολάβος μετά από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού, και η Εταιρεία
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ.
Κύριος στόχος της έρευνας ήταν η συλλογή στοιχείων από υπάρχουσες μελέτες και έρευνες
στις 3 χώρες που αφορούσαν τη διασυνοριακή περιοχή τους και η εξαγωγή συμπερασμάτων
σχετικά με το μέγεθος και είδος των επιπτώσεων έργων υποδομής Μεταφορών. Έμφαση
δόθηκε σε δύο κυρίως θέματα:
•
•

Την διατύπωση μιας κοινής διαδικασίας έρευνας και αποτίμησης των επιπτώσεων αυτών,
και
Την προώθηση μιας πιο μόνιμης «διασυνοριακής» συνεργασίας για τα θέματα των
Υποδομών Μεταφορών, που αναμένεται να ενισχυθεί από την εφαρμογή της Κοινοτικής

1

Το βασικό υλικό για το παρόν άρθρο προέρχεται από την µελέτη που αναφέρεται στην εισαγωγή. Στην
µελέτη αυτή πέρα από το προσωπικό του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής µετείχε και η εταιρεία
Ευρωσύµβουλοι ΑΕ πολλά κείµενα της οποίας απετέλεσαν τη βάση για την παρουσίαση αυτή.

40

Πρωτοβουλίας INTERREG III σε ότι τουλάχιστον αφορά τη συνεργασία στα θέματα αυτά
μεταξύ των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων των όμορων κρατών.
Σαν «έργα Υποδομών Μεταφορών» θεωρήθηκαν τα μεγάλα έργα Υποδομών Μεταφορών που
εντάσσονται στην αντίστοιχη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ∆ιευρωπαϊκών
∆ικτύων (ΤΕΝ) στο πλαίσιο και της δρομολογούμενης διεύρυνσης τουλάχιστον προς
Βουλγαρία.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Το πρόβλημα των επιπτώσεων των συγκοινωνιακών έργων περιλαμβάνει μια σειρά από
παραμέτρους και χαρακτηριστικά των μεταφορών (εμπορευμάτων) και των μετακινήσεων
(κατοίκων, ταξιδιωτών, τουριστών). Η σχεδιαστική και προγραμματική προσέγγιση του
προβλήματος ενσωματώνει αυτές τις παραμέτρους ως ένα βαθμό (στο επίπεδο των
υποσυστημάτων μεταφορών: οδικών, θαλάσσιων και σιδηροδρομικών, προσανατολισμένων
κυρίως στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών –Τrans Εuropean Νetworks-TEN και στις
συνδυασμένες μεταφορές).
Η θεώρηση έγινε καταρχήν σε επίπεδο των υπαρχόντων στοιχείων και ακόμη, στο βαθμό των
περιορισμών των στόχων του παρόντος έργου, σε μια σειρά από μελέτες στην Ελλάδα και τις
άλλες δύο χώρες κυρίως τα Χωροταξικά Σχέδια των Περιφερειών και τα Σχέδια
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους.
Μεθοδολογικά το έργο ακολουθεί γενικά το σχήμα Ανάλυση–Σύνθεση. Την ανάλυση της
κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης (σε σχέση με τις υποδομές μεταφορών) της
διασυνοριακής περιοχής (Α΄ φάση), και μετά την ανάλυση των κοινωνικών και οικονομικών
επιπτώσεων (κυρίως οικιστικό δίκτυο και αστικά κέντρα, περιβάλλον, εμπορευματικά κέντρα,
αγορά εργασίας, τουρισμός και πολιτισμός), καθώς και τις προτεραιότητες της στρατηγικής.
Στο ίδιο έργο συντάχθηκε ένας «Οδηγός Τεχνικής Βοήθειας» που αναφέρεται στα έργα και τις
διαδικασίες χρηματοδότησής τους που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τα ενδιαφερόμενα
μέρη.
Η ανάλυση των επιπτώσεων στηρίχθηκε πιο ειδικά στη μεθοδολογία της Στρατηγικής
Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ), που αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη
τεχνική αξιολόγησης κοινωνικών, οικονομικών και οικολογικών επιπτώσεων έργων
αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Η σημερινή συγκυρία των χρηματοδοτήσεων (Γ΄ ΚΠΣ) προδιαγράφει κυρίως την κατασκευή
υποδομών μεταφορών, με προτεραιότητα στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα, όπου όμως υπάρχουν
διαφοροποιήσεις, όπως είναι η προοπτική του 2010 των σιδηροδρομικών έργων και του
λιμανιού της Καβάλας (ενώ στη Βουλγαρία υπάρχει πιο σύντομη προοπτική ως προς τον
εξηλεκτρισμό των σιδηροδρόμων και μάλιστα προς την ανατολική κατεύθυνση) και αφορά τη
διασυνοριακή περιοχή μελέτης (βλ. Συγκοινωνιακούς διαδρόμους IV και Χ).
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Αποτίμηση της ανάπτυξης Μεταφορικών υποδομών στον ∆ιάδρομο IV
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Στα πλαίσια της έρευνας, έγιναν και συγκεκριμένες εκτιμήσεις – αποτιμήσεις των
ακολουθούμενων πολιτικών σχετικά με την ανάπτυξη συγκοινωνιακής υποδομής σε
συγκεκριμένους άξονες. Παρακάτω αναφερόμαστε ενδεικτικά στον άξονα IV έναν από τους
βασικότερους ∆ιευρωπαϊκούς άξονες της περιοχής.
Στην έκθεση του διαδρόμου IV των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων (οδικά, σιδηροδρομικά και
λιμάνια) διατυπώνεται μια αποτίμηση των πολιτικών ανάπτυξης συγκοινωνιακής υποδομής
στη Βουλγαρία και την Ελλάδα2. Η μεθοδολογία της αποτίμησης αυτής είναι γενικότερα
αποδεκτή3.
Ανάλογα με τους προκαθορισμένoυς στόχους της πολιτικής αποτιμάται η σημασία τους με
συγκεκριμένα «βάρη». Π.χ. με 0: χωρίς σημασία αναφορικά με την πολιτική και με 3: μεγάλη
σημασία, ως μέγιστη για την ανάλυση.
Για τη Βουλγαρία μεγάλης σημασίας (βαρύτητα 3) αποτελούν οι πολιτικές: για την
αυξανόμενη διασυνοριακή σημασία, τη μείωση των ατυχημάτων, τη φιλελευθεροποίηση, την
απελευθέρωση (deregulation) και την έμφαση στην ανάπτυξη της υποδομής. Όλες οι
υπόλοιπες πολιτικές έχουν τη βαρύτητα 1. Το αποτέλεσμα αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
πολιτική των μεταφορών χαρακτηρίζεται από την προσέγγιση των αναγκών της «αγοράς» με
έμφαση στην απελευθέρωση και τη φιλελευθεροποίηση των μεταφορών.
Για την Ελλάδα μεγάλης σημασίας (βαρύτητα 3) αποτελούν οι πολιτικές: για την αυξανόμενη
προσπελασιμότητα (accessibility), την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, την
αυξανόμενη διασυνοριακή σημασία, τη μείωση των ατυχημάτων, και την έμφαση στην
ανάπτυξη της υποδομής. Το αποτέλεσμα αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πολιτική των
μεταφορών χαρακτηρίζεται από τις δυο προσεγγίσεις: των αναγκών της «αγοράς» από τη μια,
και των λύσεων της οργάνωσης (management) των μεταφορών από την άλλη.
Τέλος στον «έλεγχο καταλληλότητας» (‘suitability test’), σε σχέση με τους στόχους των
εθνικών πολιτικών, που επιχειρήθηκε στην ίδια έκθεση (ICCR/EC 1999b, σελ. 33 επόμ.), το
τμήμα του διαδρόμου IV Σόφια-Θεσσαλονίκη κατέχει την υψηλότερη καταλληλότητα στο
διάδρομο αυτό.
Στο τμήμα της Ελλάδας υψηλή βαθμολογία έχει η κατασκευή του Εμπορευματικού Κέντρου
στο Κιλκίς, ως κύριο βήμα στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών.
Στη Βουλγαρία κατέχει υψηλή καταλληλότητα η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής
Sofia-Svilengrad, γεγονός που ευνοεί τις διασυνοριακές σιδηροδρομικές συνδέσεις μέσω
Ορμενίου.
Τα έργα του διαδρόμου ΙV εξετάζονται επίσης ως προς τη βιωσιμότητά τους (με την έννοια
της λογικής ευκαιρίας της επιτυχίας), με βάση τα εμπόδια εφαρμογής τους, σύμφωνα με πέντε
(5) τύπους θεμάτων: κοινωνικά-οικονομικά, περιφερειακής ανταπόκρισης, περιβαλλοντικής
αποτίμησης, τεχνικά (προτύπων, διοίκησης κλπ) και χρηματοδοτικά (ICCR/EC 1999b, σελ. 42).

2
3

ICCR/EC 1999b, σελ. 30-31.
Ίδε TENASSES Policy Assessment Model-PAM (ICCR/TENASSESS 1999, σελ. 87.
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Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης έδειξε για τη Βουλγαρία ως εμπόδια εφαρμογής κυρίως
χρηματοδοτικούς και τεχνικούς λόγους όπως π.χ. στο έργο αναβάθμισης της σιδηροδρομικής
γραμμής Dupniza-Kulata (ο στόχος του έργου είναι ο πλήρης εξηλεκτρισμός της γραμμής).
Τα έργα στην Ελλάδα παρουσιάζουν εμπόδια στα χρηματοδοτικά (τρία-3- έργα), τεχνικά και
κοινωνικο-οικονομικά θέματα (δυο-2- έργα). Τα περισσότερα έργα κατέχουν μια μέση και
χαμηλή θέση «βιωσιμότητας». Την υψηλότερη θέση βιωσιμότητας κατέχει το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης. Το οδικό έργο του Προμαχώνα-Θεσσαλονίκης παρουσιάζει κοινωνικοοικονομικά εμπόδια που οφείλονται στην άνιση κατανομή της διεθνούς και τοπικής
κυκλοφορίας.
Στα τεχνικά εμπόδια του σιδηρόδρομου επισημαίνονται προβλήματα διαλειτουργικότητας
μεταξύ της Βουλγαρικής και Ελληνικής πλευράς. Η Βουλγαρική πλευρά έχει ήδη
ηλεκτροκινηθεί, ενώ η ελληνική αναμένεται στο 2010.
Τέλος ο συνδυασμός «καταλληλότητας και βιωσιμότητας» δίνει μια βαθμολογία (υψηλή, μέση
και χαμηλή), υπό την έννοια της ομοιογένειας, στα έργα. Έτσι τα πιο «ομοιογενή» έργα
εμφανίζονται να είναι ο δρόμος Σόφια-Kulata, ο περιφερειακός της Σόφιας, η σιδηροδρομική
γραμμή Sofia-Dupnitza, ο τερματικός των συνδυασμένων μεταφορών στη Σόφια, ο
τερματικός των συνδυασμένων μεταφορών στο Dimitovgrad και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Ενδιάμεση θέση κατέχουν τα έργα Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, Dupnitza-Kulata, ο
εξηλεκτρισμός της σιδηροδρομικής γραμμής Sofia-Svilengrad και η κατασκευή του
Εμπορευματικού σταθμού στο Κιλκίς.
Τη χαμηλότερη θέση κατέχει ο εξηλεκτρισμός της σιδηροδρομικής γραμμής ΘεσσαλονίκηςΒουλγαρικά σύνορα.

Το πλαίσιο εφαρμογής της μεθοδολογίας Στρατηγικής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
Κυρίαρχη θέση στην όλη διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων από Συγκοινωνιακές
υποδομές κατέχει η λεγόμενη διαδικασία Στρατηγικής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων –ΣΕΠΕ, η οποία και προβάλλεται πλέον ως ο επιθυμητός τρόπος (από την ΕΕ)
εκτίμησης των επιπτώσεων αυτών.

Στόχος της διαδικασίας αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Περιφερειακών
και Εθνικών Σχεδίων (τομεακών και πολυτομεακών) -και κατ’ αντιστοιχία και όλων των
παρεμβάσεων διασυνοριακού χαρακτήρα- είναι να εντοπισθούν, σε στρατηγικό επίπεδο,
ενδεχόμενες γενικότερες «περιβαλλοντικές» επιπτώσεις κατά την εφαρμογή τους. Το επίπεδο
της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρεται ως Στρατηγική Εκτίμηση
(Αξιολόγηση) Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ) μπορεί να ορισθεί ως εξής:
«…η συστηματική διαδικασία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτεινόμενων
πολιτικών, σχεδίων ή προγραμμάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις αυτές
συμπεριλαμβάνονται και αντιμετωπίζονται στο πιο αρχικό δυνατό στάδιο λήψης αποφάσεων
εξίσου με τους αντίστοιχους οικονομικούς και κοινωνικούς προβληματισμούς».
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Η όλη διαδικασία ΣΕΠΕ έχει επίσης ως στόχο να λειτουργήσει ως στήριγμα των αρμοδίων
σχεδιασμού και των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων, παρέχοντας σε αυτούς σχετικές
περιβαλλοντικές πληροφορίες, όσον αφορά τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις σχεδίων και
προγραμμάτων. Η ΣΕΠΕ ενός σχεδίου έχει ως στόχο την αξιολόγηση των ευρέων
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων αειφόρου ανάπτυξης (θετικών και
αρνητικών) μεγάλου αριθμού πρωτοβουλιών που μπορεί να ποικίλουν ως προς το είδος. Η
ΣΕΠΕ προηγείται των αναπτυξιακών προτάσεων αντί να αποτελεί αντίδραση σε αυτές,
επιτυγχάνοντας μία γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος η οποία εστιάζεται στην
παραγωγή αειφόρων μορφών ανάπτυξης καθώς και στην πρόληψη αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Με βάση τα παραπάνω, το αρχικό στάδιο μίας τυπικής διαδικασίας ΣΕΠΕ περιλαμβάνει τις
επόμενες φάσεις:
Χαρακτηρισμός πόρων και οικοσυστημάτων. Οι αρχικές πληροφορίες για το περιβάλλον
επικεντρώνονται σε θέματα όπως η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η ποιότητα και η
διαθεσιμότητα του ύδατος, οι φυσικοί πόροι και οι προστατευόμενες περιοχές.
Χαρακτηρισμός των πιέσεων, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των πόρων και των
οικοσυστημάτων. Αρχικά θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται οι πιέσεις που ασκούνται
στο περιβάλλον από τομείς όπως οι μεταφορές, η γεωργία, η βιομηχανία, η ενέργεια και ο
οικιακός τομέας, όσον αφορά στις επιπτώσεις τους στην κατάσταση του περιβάλλοντος
(κατανάλωση φυσικών πόρων και επιπτώσεις στην ποιότητα του περιβάλλοντος από τη
ρύπανση).
Περιβαλλοντικά πρότυπα και στόχοι στη νομοθεσία και την πολιτική. Τα αρχικά
δεδομένα σχετικά με το περιβάλλον θα πρέπει επίσης να τονίζουν τις απαιτήσεις για την
περιβαλλοντική νομοθεσία και την πολιτική και να επεξηγούν τη σχέση τους με τους
αναπτυξιακούς τομείς που ασκούν πιέσεις στους πόρους και τα οικοσυστήματα.
Καθορισμός των αρχικών συνθηκών για τους περιβαλλοντικούς πόρους και τα
οικοσυστήματα.
Βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώνονται θα πρέπει να
παρουσιασθούν οι αρχικές συνθήκες και να συνδεθούν σαφώς με το είδος των αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους του σχεδίου και να επηρεάσουν
έκαστο πόρο ή οικοσύστημα.
Εντοπισμός διαθέσιμων δεικτών και κενών ενημέρωσης. Στο στάδιο αυτό της διαδικασίας
είναι χρήσιμο να παρασχεθεί συνολική επισκόπηση του τύπου των δεικτών που ενδεχομένως
είναι ήδη διαθέσιμοι για την κατάσταση του περιβάλλοντος και, παράλληλα, να εντοπιστούν
τυχόν κενά ενημέρωσης προς αντιμετώπιση.
Σε αυτό το στάδιο είναι σημαντικό οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται να ενημερώνονται
συνεχώς προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επόμενων σταδίων της
διαδικασίας για τη Στρατηγική Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ειδικότερα, η
οργάνωση της περιβαλλοντικής βάσης μπορεί να περιλαμβάνει:
•

Περιγραφή των χαρακτηριστικών των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων,
λεπτομέρειες για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του περιβάλλοντος και των
φυσικών πόρων της Περιφέρειας (ενδεικτικά: δυναμικό σε ανανεώσιμες μορφές
ενέργειας, διαθεσιμότητα φυσικών περιοχών, περιορισμένοι πόροι γλυκού ύδατος,
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•
•

•
•

•

περιορισμένο δυναμικό επεξεργασίας λυμάτων και διαχείρισης αποβλήτων) καθώς
και της σύνδεσής τους με τους τομείς ανάπτυξης).
Σύνοψη της κοινοτικής, εθνικής και περιφερειακής πολιτικής και νομοθεσίας για το
Περιβάλλον και επισκόπηση των απαιτήσεων και συνεπειών.
Περιγραφή του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου: περιγραφή του ρόλου
(αρμοδιοτήτων) έκαστης εθνικής και περιφερειακής /τοπικής Αρχής σχετικά με το
περιβάλλον.
Σειρά χαρτών που συνοψίζουν καθοριστικής σημασίας πληροφορίες και προσθέτουν
μία χωροταξική διάσταση στις λεπτομερείς περιγραφές.
Χάρτης περιγραφής της τοποθεσίας και των χαρακτηριστικών των περιβαλλοντικά
ευπαθών περιοχών και των σημαντικών τοποθεσιών ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας
(θεσμοθετημένες και μη).
Σύνοψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (θετικών και αρνητικών) συνεπεία της
προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού, βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης και
παρακολούθησης και της εκ των υστέρων αξιολόγησης των σχετικών προγραμμάτων
και Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όλες οι μελέτες και εκθέσεις που διερευνήθηκαν διατυπώνουν την άποψη (που σε πολλές
περιπτώσεις τεκμηριώνεται και από διαθέσιμα στοιχεία) ότι η πολιτική της Ε.Ε. στις
μεταφορές, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ανάπτυξη των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων, έχει
σημαντικές επιπτώσεις και σε άλλους στόχους όπως είναι η οικονομική και κοινωνική συνοχή,
η εξασφάλιση της απασχόλησης, η βελτίωση των συνθηκών ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, η
ισορροπία στη χώρα όσον αφορά τη χωρική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και
γενικότερα τη διάχυση των ωφελειών από την ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, οι κυριότερες
διαπιστώσεις από όλες τις μελέτες και προγράμματα που διερευνήθηκαν (και κυρίως το
Ευρωπαϊκό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης - ΕΣΧΑ) συγκλίνουν σε ορισμένα βασικά
συμπεράσματα και διαπιστώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη των
∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων. Οι διαπιστώσεις αυτές είναι οι εξής:
1. Οι επιπτώσεις της βελτίωσης των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας θα εμφανισθούν
με πολλές μορφές. Ειδικά όσον αφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη, θεωρείται ότι θα
υπάρξει άμεση συμβολή των διεθνών διασυνδέσεων στην ανάπτυξη των «πυλών» της
χώρας - π.χ. Ηγουμενίτσα, Αλεξανδρούπολη, καθώς και άλλες περιοχές που
συνδέονται με την Εγνατία και με το ∆υτικό Άξονα, αλλά ακόμη και ολόκληρου του
Θεσσαλικού κάμπου μέσω του άξονα Ηγουμενίτσα-Βόλος. Παράλληλα, όλη η Βόρεια
Ελλάδα, και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη, θα ωφεληθούν πολλαπλά με την ανάπτυξη
οικονομικών και κοινωνικών διασυνδέσεων με τους βόρειους γείτονες, όταν οι
γεωπολιτικές συνθήκες το επιτρέψουν.
2. Σημαντικότερες ωφέλειες θα έχουν κυρίως οι μεγάλες πόλεις που ευρίσκονται κοντά
στους διευρωπαϊκούς άξονες.
3. Η απελευθέρωση των μεταφορών (έστω και σταδιακά) πιθανώς να εξουδετερώσει τα
θετικά αποτελέσματα παρεμβάσεων όπως οι παρακάμψεις πόλεων (λόγω της
πρόσθετης κυκλοφορίας που αναμένεται να προκαλέσει), αν δεν συνοδευτεί από την
ανάπτυξη εναλλακτικών διαδρομών ή τη χρήση εναλλακτικών μέσων. Σαν τέτοια
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εναλλακτικά μέσα υποδεικνύονται ιδιαίτερα η παράκτια ναυσιπλοΐα (short sea
shipping), καθώς και ο σιδηρόδρομος.
4. Ειδικότερα για την Ελλάδα, όπου η μορφολογία του εδάφους, τα πολλά νησιά, η
ανισοκατανομή του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων, η εποχικότητα της ζήτησης
και η περιφερειακότητα της χώρας ως προς τον ζωτικό οικονομικό της χώρο (∆υτική
Ευρώπη) αποτελούν εγγενή προβλήματα και μειονεκτήματα, η υλοποίηση ενός
ρεαλιστικού και ισορροπημένου προγράμματος ανάπτυξης των υποδομών
μεταφορών είναι βέβαιο ότι θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην ορθολογικότερη
κατανομή των δραστηριοτήτων στο χώρο και στην κατεύθυνση της οικονομικής
σύγκλισης και της κοινωνικής συνοχής.
5. Η αποτελεσματικότερη σύνδεση της χώρας μας αλλά και των όμορων της χωρών που
εξετάστηκαν, με τον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό χώρο θα συντελέσει στη βελτίωση της
οικονομικής βάσης και των προοπτικών ανάπτυξης, διευκολύνοντας τις ροές
ανθρώπων και εμπορευμάτων ιδίως στις διασυνοριακές περιοχές.
6. Σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας θα διαδραματίσει η βελτίωση της
διασύνδεσής της με τη λοιπή Ν.Α.Ευρώπη, όπου ήδη διανοίγονται περιθώρια για ένα
ρόλο της Ελλάδας ως κύριου εμπορικού εταίρου των αναπτυσσόμενων χωρών της
περιοχής, και ως συντονιστή των διάφορων μορφών ανάπτυξης (ως «προπύργιο» της
Ε.Ε. στην περιοχή).
7. Εξ ίσου σημαντική για την ανάπτυξη θα είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της
χώρας ως κομβικού σημείου για το διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο που αποτελεί
πάγια επιδίωξη της ελληνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Στην υλοποίηση του στόχου
αυτού, αποφασιστικό ρόλο θα διαδραματίσουν όλα τα δίκτυα μεταφορών – χερσαία,
θαλάσσια, εναέρια και συνδυασμένων μεταφορών. Η σχετική συμβολή στην
ανάπτυξη είναι τόσο εμφανής που αξιολογείται θετικά σε όλες τις μελέτες
σκοπιμότητας των διαφόρων προτεινόμενων παρεμβάσεων (Εγνατία – ΠΑΘΕ, δυτικές
πύλες, αεροδρόμια κ.λ.π.) που εξετάστηκαν.
8. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα αυξηθούν τα μέσα κατά κεφαλήν
εισοδήματα αλλά και το ΑΕΠ σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Π.χ. για όλη την
περιοχή μελέτης αθροιστικά (δηλαδή για την Βόρεια Ελλάδα, τη Νότια Βουλγαρία, και
όλη την FYROM) οι νέες θέσεις εργασίας από την πλήρη ανάπτυξη των ∆ιευρωπαϊκών
∆ικτύων της περιοχής μπορεί να φθάσουν τις 100 – 150 000, μέσα στην πρώτη 5ετία
από την ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν στην ειδική
Ημερίδα που οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του ερευνητικού έργου που
αναφέρθηκε στην Εισαγωγή.
Η βελτίωση του δικτύου μεταφορών της διασυνοριακής περιοχής που εξετάστηκε και που
περιελάμβανε όπως προαναφέρθηκε την Βόρεια Ελλάδα, τη Νότια Βουλγαρία, και όλη την
FYROM, αναμένεται επίσης να έχει καταλυτικές επιπτώσεις στην οργάνωση του χώρου και
στην περιφερειακή ανάπτυξη, κύριες μεταξύ των οποίων θα είναι οι εξής:
1. Άρση της γεωγραφικής απομόνωσης όλων των παραμεθόριων περιοχών (π.χ.
Ήπειρος, Θράκη). Π.χ. με βάση το χρονικό προγραμματισμό των έργων των
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∆ιευρωπαϊκών Οδικών Αξόνων έγινε μια προσέγγιση των χρονο-αποστάσεων, η
οποία δείχνει ότι στις διαδρομές:
2. α. Θεσσαλονίκης –Σόφια (∆ιάδρομος ΤΕΝ IV), θα υπάρξει μείωση του χρόνου
διαδρομής κατά 2 ώρες και 40 λεπτά (-2010),
3. β. Φλώρινας –Σκόπια (∆ιάδρομος TEN Χ) θα υπάρξει μείωση του χρόνου διαδρομής
κατά 1 και μισή ώρα (-2010),
4. γ. Θεσσαλονίκης-Σκόπια, μέσω Ευζώνων (∆ιάδρομος TEN Χ) θα υπάρξει μείωση του
χρόνου διαδρομής κατά 1 και μισή ώρας (2006),
5. δ. Κομοτηνής-Dimitrovgrad μέσω Νυμφαίας-Podkova θα υπάρξει μείωση του χρόνου
διαδρομής κατά 1 ώρα (2010) και
6. ε. Αλεξανδρούπολη-Svilengrad μέσω Ορμενίου (∆ιάδρομος TEN ΙΧ) θα υπάρξει
μείωση του χρόνου διαδρομής κατά μια ώρα και είκοσι λεπτά (2010).
7. Αξιοποίηση των ενδογενών πλουτοπαραγωγικών πηγών των διάφορων περιοχών,
προς όφελος και των ιδίων, αλλά και της εθνικής οικονομίας γενικότερα (με
παράλληλη υλοποίηση και άλλων ενεργειών όπως π.χ.
ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων και σε άλλους τομείς που θα εξασφαλίζουν τις σχετικές συνέργιες,
βελτίωση της ποιότητας ζωής, άρση αντικινήτρων και προώθηση κινήτρων, βελτίωση
της υφισταμένης - στov πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση - υποδομής, των
υπηρεσιών του τουρισμού, αποκέντρωση των φορέων αποφάσεων, ενίσχυση της
αποκέντρωσης στελεχιακού δυναμικού, βελτίωση της προσφοράς και του κόστους
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, κλπ).
8. Βελτίωση της λειτουργίας και αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και
του δημόσιου τομέα.
9. Συμβολή στη συγκράτηση των τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών (μέσω της
μείωσης του κόστους μεταφοράς).
Συμπερασματικά η ανάλυση που έγινε επιβεβαιώνει κάτι που ήταν γενικά αποδεκτό ότι
δηλαδή, εφόσον εξασφαλισθούν και οι κατά τα ανωτέρω προαπαιτούμενες συνέργιες, η
βελτίωση της προσπελασιμότητας των διασυνοριακών περιοχών που εξετάστηκαν θα
συμβάλλει αποφασιστικά:
i.
στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αυτών,
ii.
στη - μέσω της αξιοποίησης αυτής - προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής
ανάπτυξης και στην άρση της απομόνωσης νησιωτικών περιοχών και
απομονωμένων περιοχών της ηπειρωτικής Ελλάδας,
iii.
στην αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών που ως σήμερα παραμένουν
αναξιοποίητες,
iv.
στην αύξηση ή συγκράτηση της απασχόλησης και του πληθυσμού,
v.
στην αύξηση και στο δίκαιο καταμερισμό των εισοδημάτων,
vi.
στη συμμετοχή των κατοίκων όλων των περιοχών στην αναπτυξιακή διαδικασία,
vii.
στην αποφυγή της περαιτέρω επιβάρυνσης των μεγάλων αστικών κέντρων και
μακροπρόθεσμα στην εξοικονόμηση πόρων που απαιτούνται για την
αντιμετώπιση των ίδιων των προβλημάτων και της περιφέρειας και των μεγάλων
αστικών κέντρων.
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Harry Herstad,
Chairman of Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS, Norway.

The Coastal Trunk Road: a Norwegian case in regional development4
I am really happy for this opportunity to present one of the most important and beautiful
road-projects in Norway today. The main topic for this presentation is the Coastal Trunk Road
in Norway and its possible effects on regional development in the area where the route
passes through. First of all I will try to give you a general introduction to the concept of
regional development related to improvements in the transport infrastructure.

Regional development
Regional development is one of the principal elements in the politics of most countries.
Geographical variations in economic activity, unemployment and income are being paid a
great deal of attention because they lead to imbalances in welfare and living standards, and
in some cases also to less efficient exploitation of the overall development potential of
society. For these reasons, most countries operate an active regional policy that aims to
stimulate the economy in backward regions. Means of implementing these policies vary a
good deal from country to country, and over time. The development of transport is one of
the most frequently utilised instruments of regional policy, and it forms one of the main
planks of the EUs regional policy. A district-oriented profile in highway investments is a
characteristic feature of both Norwegian and European transport policy.
Traditionally and in first place, regional development as consequences of improved
communications are linked to cost and time savings, as conditions for regional economic
growth. These improve competitiveness via better market contact and a larger and more
differentiated labour market, which is capable of increasing production and incomes. Better
goods transport also offers a basis for more flexible production methods with smaller stockholdings and just-in-time manufacturing methods, with frequent, small, but reliable delivers

4

This presentation is based on the paper «Motorways and regional development», Harry Herstad, 1995 ASECAP
Congress in Bergen, Norway.
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of components. This in turn provides a foundation for the development of specialised
division of labour.
Secondly, if improvements in transport conditions are to have any economic effect, both
regional resources and the potential to raise the efficiency of the production system in such a
way as to exploit these resources must exist. Regional development, with new, strengthened
industrial structure and improved welfare in the economic, social and cultural areas, will
depend on how individual and companies behave, how well they utilise their resources, and
on external conditions. This means that creativity and competence are important factors in
factors in regional development. Infrastructure is thus only one of several factors in the
development process.
A characteristic of much of the empirical research that has been done on the relationship
between infrastructure and regional development is that the researchers involved are
somewhat reluctant to offer clear conclusions. There are obviously several problems involved
in surveying the relationship between regional development and transport infrastructure.
Regarding the methodological problems, there are still many questions to be answered.
However, from the economic point of view it’s important to clarify implications of the relation
between infrastructure and increases in productivity. These implications must be identified
both in terms of better utilisation of existing economic resources and utilisation of new
resources.
A survey of these implications can give an understanding of transport infrastructure and its
effects on regional economic growth and development.
The modern concept of regional development includes more than purely economic
considerations. It is always important to analyse transport infrastructure and its effects on
environmental quality. The regional level must therefore play an active role if the principle of
sustainable development is to be implemented at regional level. One of the most important
tasks of politics is that of drawing up long-term strategic plans that capture trends in
development before these leave us with serious environmental consequences. The market
cannot be relied on to help create sustainable economic growth, since it is unable to
internalise long-term environmental costs. The acceptance of binding long-term strategies
demands a high degree of political consensus. Measures that are currently aired at problems
that are not regarded seriously enough in the short term are unlikely to survive under
piecemeal policy-making and lack of comprehensiveness. For this reason, the regional level
must be more highly activated and given responsibility for drawing up sustainable policies.
Finally, there are important gains to be made by creating closer contacts between regions,
both inside and across national borders. As the importance of national borders diminishes
and international competition becomes tougher, regional alliances based on concerns of
common interest are being formed. This applies, for example, to joint marketing efforts, cooperative attempts to influence national and supranational policies, discussions of supraterritorial environmental problems, the development of networks in research and expertise,
or a desire for increased trade and other means of exploiting complementary factors. The
exploitation of strategic regional alliances leads to a need for new or improved lines of
communication, which open up the prospects of inter-regional co-ordinated actions.
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Further on in this presentation I will give you a brief introduction of the main Norwegian
coastal route and its possible implications for regional development.

The Coastal Trunk Road: a Norwegian case in regional policy
In both Norwegian and European terms, Western Norway is a region rich in resources,
enjoying comparative advantages in marine industry, hydroelectricity generation, the
petroleum industry, fisheries and aquaculture, smelting and tourism. More than half of
Norway's volume of exports comes from Western Norway, and if we include crude oil, the
region is responsible for 88% of all Norwegian exports. Excluding oil and gas, the region
produces just over 40% of the value of Norwegian exports, equivalent to a per capita
production of 4222 ECU, compared with 2555 ECU for the rest of the country. Exploitation of
Western Norway's natural resources is thus of importance in a national context.
Long, deep fjords, islands and high mountains give Western Norway one of the most
beautiful landscapes in the world, but makes road construction difficult. More than half of
the main road network through Western Norway is not of satisfactory standard, and nine ferry
connections over a total of 70 km constitute a serious barrier to traffic. As far as the standard
of the road network is concerned, therefore, it has gradually become more and more obvious
that Western Norway is suffering from a serious infrastructure problem vis-à-vis national and
international markets. Regional industry is finding it difficult to develop. Studies show that
the region is unattractive for industries and individual companies, which are dependent on
good road transport to maintain their competitive position, and in which time and precision
According the "just-in-time" principle is a decisive factor. An efficient modern highway
system through Western Norway will link the region with important export markets and
reduce transport as a negative factor that distorts competition.
On the basis of the development potential of the region and the relatively low standard of
the road network, the county councils in this region launched an initiative in 1985 to develop
the main road network through Western Norway, under the name of the "Coastal Trunk Road"
(CTR). The initiative is led by a committee consisting of the chairmen of the county councils
and the political leaders of the transport committees of the five counties concerned. The
committee has commissioned a long series of analyses and research reports that formed the
basis of a road report, which was submitted in 199l.
A Report to the Storting (Parliamentary White Paper) on CTR was submitted in January 1995,
and following a wide-ranging process of hearings at local and regional authority level, in May
1995 the Storting decided on the corridor the CTR is to follow, and adopted a strategy for its
development in the future. A modern, upgraded CTR with six ferries will require investments
of about one billion ECU, while eliminating ferries completely will cost about 2 billion ECU.
The road will pass through five counties, and four of the five largest cities in the country. CTR
will be about 1 100 km long.
Parts of CTR are already under construction, but most of it has still to be built. For this reason,
there is no empirical research on the effects of the highway. On the other hand,
comprehensive ex-ante research projects and analyses have been carried out. On the basis of
these studies, it is concluded that a good road system along an axis that binds the region
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together will have positive effects on regional development by maintaining patterns of
settlement, lowering transport cost and providing a basis for starting new industry. Improved
communications will also help to lower the prices of industrial raw materials and components
and improve conditions for better integration of private and public-sector services.
CTR is of special interest in terms of closer transport links with Europe. Most of western
Norway's exports and imports are carried by ship. Traditionally, shipping is an important
mean of communication for industry in this region, even though more and more
transportation is by road. The existing road network goes east-west to Oslo and on to the
Continent via Sweden. As far as Western Norway is concerned, this means a long detour, and
the international ferries to Denmark and the UK are particularly important as these provide
the shortest route to other countries. CTR are connected to the Nordic Link system to
Denmark and the Trans-European Network (TEN) in EU.
Even today, the fastest and cheapest route for certain types of goods transport between
Bergen and Paris is via the UK and the Channel Tunnel.
Alternative routes Bergen-Paris for trailer on current road network
Transport corridor

Journey time
(houres)

Distance (km)

Cost per trailer (ECU)

Via Newcastle, UK

42

900

3.111

Via Kristiansand and
Denmark

50

1.900

3.222.

70

2.330

3.666

Via Oslo and Sweden

Source: Coastal Trunk Road Committee
The table shows times and costs for a trailer and driver travelling from Bergen to Paris. Rules
and regulations concerning driving and rest hours have been taken into account. Employing
two drivers on the second and third alternatives would cut the journey time considerably, but
would significantly increase costs.
One of the elements of the EU's transport policy is to reduce the disadvantages of "traffic
infarcts" in parts of the road system, for example by making better use of types of transport
that have spare capacity.

This will involve upgrading inland waterways and short-sea

transport. Maritime traffic in the North Sea can thus come to assume increasing importance
via combined transport solutions for railways, road vehicles and shipping, where the largest
cities in Western Norway will play an important role as junctions for land-based and marine
transport systems. In these cities CTR will provide a road network with good intra-regional
links which will have good connections to the harbours. This will help to provide reliable,
efficient and flexible means of transport between Western Norway and central destinations in
Europe, while avoiding traffic congestion areas in Central Europe.
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Although CTR will lead to an increase in traffic and longer journeys, environmental analyses
have come to the conclusion that there is no reason to create a distinction between the
current situation and a fully built CTR, as far as energy consumption and hazardous air
pollution are concerned. The most severe environmental conflicts concern encroachments on
the natural landscape, particularly in hitherto undisturbed shore areas and along rivercourses. Along the CTR Norwegian natural gas is landed at three different locations and CTR
has therefore been introduced as the Natural Gas Highway I Norway. The idea behind The
Natural Gas Highway is to develop natural gas as fuel to public transport bus companies, taxi
companies, industries and other private, municipal and state owned company fleets. We have
also plans for using gas in ferries along the CTR. If the use of natural gas will include all the
public transport vehicles along the CTR, this will represent 20% of all the town-busses, 30% of
all taxis and 40% of all ferries in Norway. This fact will represent heavy emission benefits also
in a national perspective, particularly with regard to particulates, SO2, NOX, and to some
extent CO2.
CTR is an example of how ideas for improved infrastructure, developed by a region and linked
to regional development policy, can bring about infrastructure investments of national and
international importance. CTR will be an interesting case for observations of regional effects
on a large scale.
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Jean – Antoine Winghart
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THE ECONOMIC AND SPATIAL CONSEQUENCES OF THE OPENING OF NEW
LAND TRANSPORT CORRIDORS

A. INTEREST OF A EUROPEAN OBSERVATION
Since the beginning of time, the creation of major new land and maritime communication paths
has had more or less significant, positive or negative impact on socio-economic and spatial
development.
Currently, and on the European level, it is important that information be available as soon as
possible to Europe (comprising the 15 countries) on the consequences for its economy of
the effective opening of new land transport corridors. This information is necessary:
•
•

at the State level (for their administration, concessionaires etc.) even the public level
(specialized press, various media) concerning the results of the transport policy,
at the level of the technical Administrations concerned by the transport policy as it is a
compulsory prerequisite for launching their studies, preparing their programs, justifying
their priorities or proposing financing.

From the European geopolitical transport point of view, and in order to have a
homogenous and indisputable continent-wide statistical observation, it would be desirable
for the Community technical administrations to set up a specific working tool in the next
five years. This tool could be composed of:
•
•

a network of Regional Economic Observatories, each being set up with the opening of
any new large railway, motorway, aerial or maritime infrastructure,
a true Transport data base.

These two fundamental statistical components can only be developed on the basis of the
initiatives and cooperation of each State, and within each State of its Transport Authorities
and its concessionaires.
Supported by an example on the French motorway network, we will insist on the interest of
the Regional Economic Observatories issuing precise and digitized findings over 5 to 10
years on the socio-economic and spatial effects of any new land transport infrastructure.
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The concept of Regional Economic Observatories of the “territorialized” socio – economic
effects on motorway sections opened in the European Union has been under study in
Brussels for a few years. The aim is to observe, in the five years that follow the opening of a
new motorway, the evolution in the corresponding corridor of the following elements:
regional passenger and freight traffic, demographic changes (urban, rural) and the rate of
employment and unemployment, the percentage of children enrolled in school etc., the
creation of business /industrial parks, new services and new accommodation capacity
(hotels); land use in terms of building permits, tax contribution generated (corporate
income tax, land tax, local residential taxes etc.); accompanying investments (logistical
platforms, public interest infrastructures generated in the motorway corridor), etc.
A European Work Group associating Portugal, Spain and France has been set up for several
years now. Each member country of the group has, according to its own needs and its own
way, organized Regional Economic Observatories. It is currently working in liaison with the
Transport and Energy Administration (TREN) in Brussels on determining common and
significant socio-economic indicators capable of showing the various development
interactions between a motorway and a territory.
The main corridors studied are the following:
•

in Portugal , the two motorway axes A8-ICI and Vasco de Gama bridge, both
originating in the Lisbon urban area and serving still rural areas, some of which are
undergoing significant peri-urban changes near the metropolitan area;

•

in Spain the Atlantic A9 motorway which crosses Galica fro North to South over 206
kilometers, ensuring a major intra-regional link between five of the seven most
populated metropolitan areas of the province and reaches rural areas composed of
small farms;

•

in France, the three motorways, the A71, A39 and A77, that contribute to linking
medium or small size cities and cross the agricultural areas with average economic
characteristics.

Other projects concern Greece, Finland etc.
It is easily imaginable that if every country in the European Union set up one of these
observatories each time they extended their motorway network, the European Commission
would, after a few years, have a series of case studies that would help it in determining
whether future operations were well founded, and in providing the related socio-economic
justification, and in the end support priorities in the Union’s financial aid programs for the
transport sector. The results of the network of observatories thus created could be a special
chapter of the above-suggested Transport database.
To detail the conceptual contribution of a completed regional economic observatory, we
will take the example of the A71 motorway between Bourges and Clermont- Ferrand over a
section of 181 kilometers, built by the Societe des Autorouts Paris-Rhin-Rhone (SAPRR), a
concessionaire, that was progressively put into service between 1987 and 1989.
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This is a north–south link and an integral part of major Paris-Mediterranean itinerary, itself
doubled to the east by the A7 Paris-Lyon-Gote d’Azur motorway link and to the west by the
A20 motorway corridor going from Paris, through Orleanes and Toulouse, and on to Spain.
The A71 corridor studied is located in a central part of France which 15 years ago was still
considered enclosed and outside the major traffic routes. It includes three large industrial
centers; Bourges, Montlucon and Clermont-Ferrand, separated by rural areas of medium
economic importance.

B. SETTING UP AN ECONOMIC OBSERVATORY: THE SOUTHERN SECTION OF THE
A71 IN FRANCE
Before construction work commenced the SAPRR started by setting up a steering
committee that united the main contractor - builder of the motorway, the motorway sector
represented by the French Association of Motorway Companies (ASFA), the technical
administration in charge of motorways (DATAR-Roads Administration and Delegation for
Territorial development and Regional Action) around the sponsor of motorway
construction. The SAPRR also added the territorial administrations that chose to be
represented by General Council (Conseil General) elected representatives and by the
Department Economic Expansion committees over the corridor adjacent to the section to
be built. Finally, it associated the Geography department of the University of ClermontFerrand, which has specialized in regional development for a number of years.
The first task of the steering committee consisted in writing the general specifications that
aimed to describe the objectives of the studies and seek a general contractor to undertake
them. These specifications thus provided for a series of studies to be conducted over time :
•

First, a phase of analysis of the “zero” situation, which before the start of work
consists in identifying and assigning figures to a certain number of indicators the
SAPRR would then monitor during the construction , commissioning the operation
phases. These indicators would be monitored both for the area served by the
motorway and a sample area, not served by the motorway, for the sake of
comparison.

•

Second, the "construction" phase would allow the analysis of the direct effects of
the construction work, considering in particular the work contracts awarded to
companies during a bid process, which for equivalent bids considered that it might
be interesting to work with local companies. The SAPRR tried to organize its calls for
bids so that a large number of small sections were accessible to local companies.
While there was no preference given to local companies, history shows that they
were very present on the construction sites.

•

Third, the commissioning and operations phase, during which the direct effects of
operation (motorway operator, security technicians, tolls, police, gendarmerie, subconcessionaires, restaurants, petrol stations etc.) would be studied. The study would
above all focus on the indirect and diffuse effects of the motorway, that is all the
variations of the regional economic system generated by the flow of transport
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provided by the motorway and the changes to the space caused by the opening of
the new route, in particular a change to the occupancy of the space created near
the flows.
Regarding this last point the major sectors on which the SAPRR based its indicator arc the
following:
•

•
•
•

•

First an indicator on the occupancy of the agricultural space since the motorway
was systematically accompanied (except when the farmers did not wish it) with a
reallocation of the land.
Second, and as a result, a series of indicators on land development, notably
concerning a change in the allocation of surfaces.
Third, an indicator relating to land for economic use, in terms of location, quantity
and occupancy rate.
Fourth, a certain number of indicators related to tourism which covers various
activities such as activities for passing tourists, secondary tourism, group tourism,
hotel accommodation, capacity etc.
Fifth, indicators relating to transport economics, notably the location and
development of various types of logistical platforms.

These are the main indicators finally monitored although many others were considered
initially. As the studies progressed, the SAPRR focused on the indicators that seemed the
most interesting and for which information could be collected. The detail and justification
of which is found in the study by Mr. J.F. Langunier5
Afterwards, the specifications were included in a bid process to recruit a general contractor.
The SEDES was selected and took over the steering of the studies and the recruiting of
researchers in partnership with the members of the steering committee, which, with the
SEDES., widely called on the skills of the experts of Blaise Pascal University of ClemontFerrand for assignments concerning the analysis of the regional economic effects of the
motorway.
When the skills necessary were unavailable in the region, research agencies such as the
CETE (Centres d’ Etudes Techniques de l’ Equipment) were consulted to handle the
transport studies.
The steering committee met frequently and regularly at the start of the process in order to
start off operations and then more infrequently thereafter. In the end, its main function was
to hear the progress reports issued by the general contractor and the conclusions of the
various studies, in order to refocus them, and determine any follow-up.

C. THE LESSONS OF THE ECONOMIC OBSERVATORY OF THE A71 MOTORWAY
The work of the A71 Observatory has been completed to date sad benefits from a decade of
hindsight after its opening from end to end. The results were presented regionally during
5. Bibliography : J.F. Langunier "European Economic Observatories: Attempt to Define Common
Indicators" in the Revue Generale des Routes issue no. 791, Paris, January 2001
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wide-ranging meetings. The main conclusions, that is 1he observation of the different direct
and indirect, macro and micro-economic socio-economic effects, are summarized below.
C.1 Direct Effects
The micro-economic effects are the most obvious, whether this concerns travel safety or
speed. The gain in time provided by the motorway is more than 40% on both short and
long distances.
The direct macro-economic effects originate from the large constructions sites related to 5
years of construction end to end: 3.8 billion 1990 francs in construction work, over 40% of
which was allocated to regional companies not to mention subcontracting; 500 to 800
workers present on average, or 3,300 people/year; 21 million francs in business tax etc.
The activity generated by the operation of the motorway itself and of associated services
(gendarmerie, food service, service stations etc.) has generated more than 430 permanent
jobs.
C.2 The study of indirect effects on the various regional economic sectors is the most
innovative aspect of the Observatory.
In the agricultural sector, the motorway reallocation of 34,000 hectares, financially covered
by the SAPRR, represented, with the related work, a budget close to 135 million francs.
When the complementary reallocation is taken into consideration this figure reaches 50,000
hectares of farm land that was restructured when the motorway was crested, thus
generating gains in productivity.
The road transport activities and associated logistics were the first to benefit from the
motorway. As regards regional companies, this is observable particularly for passenger
carriage. Several logistical hubs were created or studied, .notably a very large hub created
near Montmarault.
40 industrial/business parks were created in four years, representing +33%, with the near
doubling of hosting surfaces. This represents over 17,000 jobs that were grouped on the
industrial/business parks, +45%. Among these jobs, 1 out of 4 or 5 can be considered a net
creation, with the others being reinforced jobs.
The development of the land market occurred in an exceptional crisis situation. The
creation of the motorway did not halt the heavy downward trend of the price of farm land
in France. However, it revitalized the market of well serviced farms where sales were
realized at 30 to 40% above market prices. On the special small plots market, there were a
significant number of land use changes with high capital gains. Finally, in the area of real
estate the motorway contributed to maintaining the transactions at a certain level, notably
in the medium and upscale property range (country homes).
Tourism seems to have benefited the most from the driving effect of the motorway:
•

stopping points (hotels, food service, camping) reacted diversely but the .motorway
precipitated developments in. favor of establishments with a good reputation ;
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•

the hotel sector exploded: 27 new hotels (1,630 rooms) were opened essentially
concentrated around the 3 centers of Bourges, Montlucon and Clermont-Ferrand.
This mainly, but not exclusively, concerns chain hotels located nearby or directly on
the connecting infrastructures and mainly targeting a business clientele.

•

The ski resorts, on the other hand, confronted with a double economic and
"climatic" crisis, have yet to reap the benefits.

C.3 In the end, three series of conclusions can be drawn regarding model-building in terms
of the industrial/business parks and regional policy:
a) From an economic standpoint, the motorway triggers a dynamic of adaptation to
opening up within the local administrations of the regions crossed. With new accessibility
that improves production conditions, the institutional actors and private sectors were
stimulated by the arrival of the A71 motorway. The A71 motorway behaved like a powerful
multiplying factor which regard to the offering of land with an economic vocation: 231
industrial/business
parks
in
1996
(from
Vierzon
to
ClermontFerrand) compared to 141 in 1988, or spectacular growth of 65% (92 more parks): a creation
tread of an amplitude unequalled in the past and which reflects the desire of local
administrations to benefit and adapt to the arrival of the infrastructure.
The filling of the business/industrial parks was actively pursued :
•
•

the surface area occupied in 1996 (2,474.5 hectares, or 3/5 of the surface area
offered) is greater than the surface area offered in 1988;
in terms of jobs, the trend is positive. By comparing the 58,826 jobs counted over
the 233 parks in 1996, to the 41,470 jobs counted eight years earlier, the gain is
17,356 jobs, or growth by more than 2/5 which cannot be considered excess job
creations since a little more than half are transfers within the metropolitan areas of
companies benefiting from the opportunities provided by the placement on the
market of modern, large, accessible and low-priced "industrial" land to leave their
enclosed, old districts near the center of town. The motorway plays an indirect role
in maintaining the creative aspect of companies and activities. As for the creation of
companies, both exogenous and endogenous, they account for nearly 2/5, with the
exogenous (establishment of outside companies) share being estimated at between
10 to 15% depending on the location.

b) This dynamic varies over time. The chronological reconstruction of this vast driving
trend yields a breakdown of the decade into three successive phases: a progressive
start-up phase of the offering over two to three years during construction which
corresponds to the anticipation of commissioning; followed by a phase during which
the offering exploded, spread out over four to five years around the opening of the
motorway, and finally an offering consolidation phase marked by slower and slower
growth.
c) The motorway generates spatial "recompositions" based on the "distance from an
interchange" factor.
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The A71 motorway was attractive since half of the job gains occurring between 1988 and
1996 were located on the business/industrial parks located 0 to 4 kilometers from the
interchanges. But the motorway also played a disruptive role between 0 and 12 km in a
global job gain context which simultaneously led to the reinforcement of the relative
weight of the parks located at the interchange (0 to 1 km) and those located 5 to 8 kms
away, and the weakening of the relative weight of parks 1 to 10 kms away. Beyond the 12
km Iimit, the A71 seems to have a less active and very slightly disruptive influence up to
20-25 kms away from an interchange (following the main roads).
The weight of the urban centers plays an important role since the nine main cities group
nine jobs out of ten, but this decreases slightly during the decade. Finally, on a regional
scale, growth concerns the north (Berry), the center (Bourbonnais) and the south
(Auvergne) but is more accentuated in the south due to the weight of Clermont-Ferrand
and the structure of the urban hierarchy.
This being said, the absence of the automatic nature of these effects is highlighted and
proximity to an interchange is not necessarily synonymous with development (for example
Vallon-en-Sully, north Montlucon, Gannat).
While an interchange favors the establishment of companies and hotels nearby and while it
contributes to the marketing of commercial land, it must be associated with
accompaniment measures. It must be correlated to potential, to already existing
businesses and to the presence of quality services and products. It must also benefit from
the true involvement of elected officials in terms of territorial development and the active
prospecting of companies.
Does the A71 motorway have an influence on the areas most distant from the motorway,
aside from the motorway corridor retained? The Observatory considered this issue by
taking into account the competing influences' of the A20 (corridors to the west, and the A7
corridor to the east. On the basis of this data collected in line corresponding lateral bands
stretching from north to south, the limits of the regional area were highlighted and the
regional area of attraction was delimited.
An attempt to simplify this aspect yielded a spatial modeling based on the "distance"
criterion. The exclusive attraction of a motorway is exercised over a width corresponding to
40% of the distance separating it from, the major competing road (case of the A20 andA7
motorways) and to 50% of this same distance in the event of competition between a
motorway (A71) with a major national route (RN7). The in-between space, roughly
20%wide, corresponds to either competing space or non-polarized (in the event a great
spacingdistance) space.
Finally, it should be recalled that all these conclusions are all the more credible in that the
preliminary work on the recognition of the "zero situation" was initiated earlier and before
the start of construction.
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D. FOR ORGANIZATION ON A EUROPEAN SCALE
A French adage states that "one speaks well of what one knows well’’.
The multiplication over all of Europe of Regional Economic Observatories of the type set up
for the A71, compiling spatially and economically different situations, would provide all the
information necessary to the programming of a rational transnational network, a
fundamental element for the construction of Europe. This network of Observatories, with all
its data, will be a fundamental component of the European Transport Data Base that is still
missing in Brussels.
A multimodal European Transport Data Base is currently indispensable as it would provide
information on me overall situation in terms of traffic flows of all modes, from every origin,
to every destination, passenger traffic or freight in ton/kilometers etc. country per country,
even region per region, with an evaluation of trans-border exchanges as well as on the
situation in terms of transmit safety, network lengths, toll or piggyback (when used) rates
etc.
Despite the existence of Eurostat in its current structure built to gather and aggregate data
(periodic publication on CD-Rom), this Transport Data Base does not truly exist to date,
despite a certain effort in Brussels in the last few years: Transport statistics directives
which are in principle imposed upon Governments and define a common framework (with
homogenous definitions of data, common references, continuity, validation rules etc.),
sector-based studies requested from excellent private research agencies etc.
But the feedback of this data is in practice insufficient:
•
•

•

•
•
•

since the elimination of customs information collected at the borders, research with
transport and production sector companies is disparate and insufficient,
few countries have institutionalized systematic and periodic circulation surveys and
when this is the case, the global results, with a definition of parameters still nonconforming to European standards, are published with significant delays detracting
from their value,
the research entrusted by Brussels to research agencies is not used to the utmost
and, seen from the outside, one feels an absence of a core of statisticians-computer
specialists directly reporting to the Community administration, since information in
the strategic socio-economic field of transport is indeed the responsibility of Public
Service and not a simple merchant product;
while it is possible, without building true origin-destination matrices, to aggregate
freight data, there is a total absence of passenger information,
finally certain administrations, notably the railways, successfully hide behind trade
secrecy, in the reverential framework of competition in a liberal economy, to avoid
providing any information at all, not even statistical sampling results.

Hence, as we all know, there is a significant amount of catching up to do, in a form to be set
by the European Commission: Data Base to be under the direct authority of the
Transport Administration (by creating a small internal unit composed of statisticiancomputer specialists and not administrators)? Transmission with the corresponding
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resources to Eurostat ? Concession to the private sector of the corresponding research, but
with Community steering? etc.
A Transport Data Base and a network of Regional Economic Observatories are based
on the same urgent need and should be able to provide the European Union with a
wonderful conceptual working tool for the future of transport in the 21st century.
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Head of the Land Management and Prospective project – DPAT – of the Paris-RhinRhône- Motorways Company – SAPRR – France.

Title: Methodology : socio-economic indicator and first results of the Observatory on
the Environment regarding the economic effects of motorway A39 in France.

The Observatory of A39 – the green motorway – is not a unique experience for the ParisRhin-Rhône Motorways Company – SAPRR ; in fact, it was preceded by the economic
observatory of A71 between Bourges and Clermont-Ferrand, and the observatory of A77
running through the northern part of the department of Nièvre, which is ongoing. These
initiatives do not ensue from a legal obligation. The observatories operate in the context of
the various scientific analyses, that are being conducted in depth of time, without favouring
a single photograph taken at a given moment. Besides, they are not seeking to a posteriori
justify the investments already made, although the conclusions of the studies may take into
consideration particularly positive external factors or negative incidents.

A – Ambitions, methods and organisation of the A39 observatory:
As an introduction, I believe I could say that this observatory is still a «first» in France, and
undoubtedly in Europe, for several reasons: it ranks first as to its ambitions and to the
methods it employs.
What are these ambitions?
It involves observing and measuring the incidents or interactions between a new motorway
– the A39 – and the territories and lands it runs through, which means that the observatory
takes into account two dimensions: the environment and the socio-economic dynamique
borne by the agencies involved as well as by the inhabitants. In addition, it will also examine
the environmental impact of the activities brought about by the motorway, whether
directly or indirectly. All this constitutes a significant volume of, often innovative,
considerations and tasks.
One of the objectives is the dissemination of knowledge, both environmental and socioeconomic knowledge. Another objective is to supply decision-makers with those elements
that are bound to enrich the decision in favour of a localised sustainable development in
relation to the use and exploitation of the motorway. Finally, the third objective concerns
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the future : how to further improve future motorway projects. We should note that the
Directorate General responsible for the transport policy in the European Commission in
Brussels is also interested in this methodology of motorway observatories, and even more
so for the same reasons.
The methodology followed is based on the possibility of making comparisons over time
between the structured indexes peculiar to the twenty fields below. The Observatory is
anticipated for a duration of ten years, during which it will evolve in three phases : before
setting up the construction site of the motorway, during the construction of the motorway,
and after the motorway has been given to circulation. This sort of « ex-post » progress is
pragmatic and empirical, since the results obtained remain inconsequential on the
environment observed, both the natural and the human environment. Nevertheless, the
measurements made can either consolidate the theoretical results deriving from models, or
become integrated in the modelisation processes, to allow the formation of general laws
less directly dependant on the specific land analysed here.
The geographic area of the study was thus demarcated as to cover the cantons touched by
the motorway, as well as the nearby urban poles, the more distant tourist stops and the
communities located at the motorway area of influence. The zone under observation
extends from 20 to 30 km on each side of the infrastructure.
After its official launching on the 9th of December, 1993 at Arc and Senans, the observatory
established an initial situation called «point zero», between 1993 – 1994, describing the
territory studied prior to the arrival of the motorway (meeting of the 24th of October 1994
at Lons-le-Saunier). This point of reference will prove valuable for subsequent comparisons,
especially against the data that will become available in 2003-2004.
Therefore, there are two categories of questions that need to meet with answers. Did
motorway A39 favour an increase of the economic wealth produced by the three
departments at hand? Did motorway A39 modify – and if yes, how – the various ecosystems
under consideration?
At present, the observatory has ended the tasks relating to the construction site phase of
the motorway (1995-1998). A39 was in fact being constructed from the middle of 1994 to
1998, covering 109 km in length, between Dôle and Bourg-en-Bresse. In 1999, these studies
were made public during the meeting at Bourg-en-Bresse (March 10, 1999). Now begins the
phase peculiar to the observation right after the delivery of the motorway to circulation,
which took place on June 3, 1998. This phase should be concluded in 2003.
Before presenting some of the results obtained, it would be useful to remind you the way
the observatory was organised, based on the partnership between the interested
departmental authorities (Jura, Saône et Loire, and Ain, which consist of three different
regions: Franche-Comté, Bourgogne and Rhône-Alpes), the State (Ministry of Equipment:
SETRA – Ministry of Land and Environmental Management – DATAR) and the concessionary
motorway company: the SAPRR. The conduction and funding of the studies carried out
were jointly assured by the partners, regularly meeting at a Managing Committee. In the
latter there was participation of two scientific consultants. The CETE of LYON as project
manager assists the Managing Committee, which is the contracting authority. The scientific
works are conducted by academics and researchers that are close to the motorway
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equipment, in the framework of two Institutes (ISTE : The Institute of Environmental
Sciences and Techniques, and IRADES – the Institute of Research and Analysis of the
Economic and Spatial Dynamics) of the University of Franche-Comté at Besançon, which
facilitated the mobilisation of expertise already gathered in the region under observation.
In addition, some private study agencies were employed for their expertise. In total, twenty
study contracts and their respective protocols have been passed, more than half of which
were dedicated to environmental approaches, the rest of which concerning the socioeconomic approaches. The cost of the studies of the observatory amount to 7 million FF for
ten years. Two thirds of that amount have been allocated to environmental approaches.
The initial total cost is 8,5 million FF, including the allowances of the contracting agency:
the CETE of Lyon, which is also conducting part of the studies.
Public restitutions, in the presence of the authors of the studies have taken and will
continue to take place upon the completion of each stage, and the minutes of these
meetings are published. In order to better appreciate the figures in question, we remind
you that the investment on motorway A39 amounts to 4,3 billion FF TTC in 1992 values: so,
in comparison, an observatory does not cost all that much.
The environmental studies tackle the following issues: a morphological study of the bed of
the watercourse of the Solnan, the side bassin of which may be partially affected by the
motorway layout, followed by a limnological study of the three ponds of the Bresse by the
Jura mountains, followed by three studies on the vegetal ecosystems : planting
phytosociology and physiognomy (confluence of Doubs-Loue de Choisey at Gevry, Bois des
Foulletons, humid meadows and hedged farmlands of the Sevron valley at Marboz) and the
impact of salts (sodium chlorates) used on the roadways to remove snow and ice from the
vegetation bordering the road, followed by the population of amphibians, followed by the
evolution of the macrofauna and the birds, the colonisation motorway inclines by insects
(hypothesis of an induced biodiversity), measurement of the noise levels along the
motorway, an analysis of the landscape transformations (by means of photography).
In addition, many analyses concern the way that the motorway population «saw» the arrival
and operation of the motorway (opinion polls, debates) and how the press reviews the
project, the construction and the opening of the motorway.
The socio-economic studies concern the following fields: evolution of land occupation,
agriculture and agro-alimentary field, tourism, economic development, effects from the
construction site, influence of the cities, accompanying policies put into effect by the
territorial authorities, followed by local funds, and the land market.
Finally, the observatory of A39 should supply knowledge on the complex relations between
the infrastructure, new spatial uses, induced activities and natural environments.
To perceive this complexity, we could cite a simple illustration as from the agricultural
sector. When a motorway is constructed, the agricultural exploitations are regrouped, the
hedges can be destroyed, the manure can be discharged on more extensive surfaces, the
water streaming can increase and hydrological modifications may come about, the
populations of some animal species may change. All these data will be observed in depth of
time, but upon the conclusion of these observations, should all these evolutions be
attributed in their totality to the motorway infrastructure alone? It is clear that many change
factors will be identified, which relate mainly to human activities and are even the
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consequences of the development process. In addition and for the final interpretation of
the results, it would be convenient to distinguish between the direct effects of the
motorway: influences, deposits or loans, cut effects … and the indirect effects: regrouping
of lands, hydraulic rearrangements, dynamic of the agricultural and silvicultural activities,
zones of activities …

B – The environmental, natural and human observations:
The environmental observations peculiar to the impact of the A39 construction site give
way to various assessments – mostly encouraging ones, although it would be wise to
remain prudent.
The Solnan river has not been affected by the construction phase of the motorway either in
its fluvial morphology: evolution of the banks and bottom, or in its acquatic vegetation. The
size and fluctuations of the streaming are monitored as well as the sedimentary
contributions.
Three ponds of the Jura mountain Bresse, more or less close to the motorway line, have also
become the object of an innovative monitoring : the pond of Granmirdon (1,3 ha), the pond
«Le Curé» (3 ha) cut off by the motorway incline, and the pond of la Renardière (6 ha). The
physicochemical components, the suspended particles and the biological components are
being regularly analysed. For the moment, the amounts of lime – used during the
construction phase of the motorway during the excavation – have been identified and this
has modified the initial food pyramid: for example, the structure of the population of
invertebrates has changed. «Lime, consisting of calcium carbonate, induces an acceleration
of the organic materials mineralisation, which leads to the release of an increasing quantity
of azote and phosphorus salts used by the phytoplancton during photosynthesis» (p9. ISTE
Report, 5/02/98). The scientist responsible for these measures stated that «the restitution of
the previous equilibrium is probable», but went on to say that analyses should be followed
as planned. One of the concerns should be underlined: «the ponds studied in 1997 were
characterised by an abrupt decrease of the number of zooplancton individuals, probably
the outcome of the proliferation of cyanobacteria, which are rarely consummed and
constitute an alimentary deadlock» (p7. ISTE Report, 5/02/1998). Furthermore, a conclusion
is drawn: «it would be advisable for the latest motorway constructions to reinforce the
collection of water streamings, deriving from excavation and liming zones» (p11. op cit.)
On the other hand, the amphibians appear to be partially the victims of the ditches left on
the construction site, that look like ponds at the beginning, but suddenly dry up at
springtime. A displacement of the breeding sites has been observed, especially toward the
substitution ponds. The passages created under the motorway are well used by many
batrachians, on the condition that the sections of these passages be rather rectangular than
circular, which produce the flow of various waters. The former type of sections prevents the
drowning of the animals (as is the case of salamanders that are more vulnerable than frogs).
The draining of salts – used during the motorway exploitation at wintertime – is also
evaluated as to their effects on plants (Bois de Foulletons) by means of an in situ
examination of various well-defined and specific small squares (4m X 50m).
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The disappearance of old hedges or groves, on the construction site, signifies the
disappearance of specific habitats for a number of nesting birds. However, it would be
useful to very accurately measure the previous evolution of various species, which could be
either in natural growth or decline. In addition, a young replanted tree does not offer the
same habitat features for these species: for example, presence or absence of trunk cavities.
Three different environments are being studied: the Doubs valley, the forest massif of
Foultons, and the Sevron valley.
The cultivated meadows also modify the habitats and biotopes, the nature of the
vegetation.
This observation is important because scientists tell us that is often an accumulation of
factors – motorway construction site, works related to land regrouping and the generation
of new human activities – that causes, for instance, an accelerated decline of those species
that are particularly vulnerable and already in decrease not only on the local scale under
study, but at a broader scale: that of Europe. This is the case of those birds that are linked to
humid zones or hedged farmlands (e.g. the hoopoe). Furthermore, the existing relations
between the changes in vegetation and the impact on the fauna are also being studied. It
seems that, during the construction phase, the vegetation has little evolved in the context
of the ecosystems observed. Nevertheless the duration of the observation is long – ten
years – and it is scientifically possible to follow the reaction of these ecological systems, and
therefore the eventual mid- and long-term effects.
The environmental conditions of the land arrangement operations and the agricultural land
regrouping certainly contribute to the production of long-term effects, whether negative or
positive.
As far as large fauna is concerned, for example the case of deer, a geographic displacement
of the animal populations was noted during the motorway construction phase – a
migration of the individuals that were closer to the construction site – without affecting the
overall volume of these animals, which were conversely on quantitative expansion.
There are 13 bridges on the A39 used by the animals as fauna crossings (foxes, weasels,
roes, deer…): it would be useful to evaluate the mid- and long-term intensity of this use.
The ambition of this type of equipment is obvious: it consists of trying to eliminate the long
linear cut that the motorway represents for the biotopes it crosses. It is also evident that this
type of equipment can be adapted to other linear infrastructures as well.
It is worth mentioning the rehabilitation of the landscape by artificial vegetation and the
scientific monitoring of the Roissiat quarry in Revermont (Ain), where almost 3 million m3 of
stone were removed. In the same area and by agreement between the tourism association
of Revermont (grouping together 36 communities) and the Ministry of Land Management
and the Environment, a scientific monitoring will be assured for 10 years in the context of a
charter of rural ecology.
The photographic monitoring (some 200 sites photographed each year) of the landscape
changes brought on by the motorway shows that the inequipped infrastructure does not
profoundly affect the landscape at the current section. To the contrary, the security and
signalling equipment sustainably besmirch the landscape … which has lead to new
considerations regarding this equipment. For example, a water retention bassin can scar
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the landscape. The actions undertaken for the rehabilitation of the green are swift and
efficient, as are the vegetal scarring processes.
As far as land occupation is concerned, monitored by satellite imaging and «spot» data,
deforestation has been observed along the motorway line, as well as urbanisation, which is
more pronounced on the A39 corridor than elsewhere. Some 360 000 hectares have been
studied in such a way. Periurbanisation, isolated habitats, industrial and commercial
activities are on the rise. The linear evolution of hedged farmlands could also be monitored.
As far as the effectuation cost of the A39 motorway is concerned, which we remind you
amounts to 4,3 billion FF TTC (1992 value), it is possible to estimate that the sums invested
in a general environmental objective (embankments to create protection against noise,
clearing works for the fauna, but also optimum reutilisation of the excavation materials in
the construction site to avoid having to take recourse to external quarries, affecting the
environment…) amount to some 20%.
It seems to me that there are two points that should be mentioned.
Up to now, the observatory does not monitor the quality of air, despite having raised this
concern since 1993, when it was rejected for financial as well as for scientific and technical
reasons. Maybe this issue should be re-examined when the A39 motorway is given to use.
On the other hand, although the construction site of A39 itself does not appear to have
largely changed the ecosystems, we should note the efforts in favour of such an objective
made by the contracting company and the public works companies mobilised. This is also a
case of know-how that can be used in other construction sites as well.
Moreover, monitoring has been initiating, aiming to restore the way in which the local
populations along the motorway perceive this motorway construction and are open to the
traffic (public sentiment studies and media studies). The investigations show that, despite
the trouble caused during the construction phase – dust, vibrations, running engine noises
and especially the noise of klaxons signalling the recession of running engines, or the drop
of ground water level – people have curiously and interestingly discovered the fine
organisation of a particularly huge and impressive construction site that became a site for
visits. The concerns for the future are explicit: the effect of the motorway cut on the
landscape as well as on the local displacement habits, traffic noise, incline maintenance
modules … The observatory will continue to examine the reactions of the local populations.

C – The socio-economic observations:
The economic consequences of the A39 are also evaluated by the Observatory: the
consequences that are peculiar to the construction site itself during the construction phase,
the consequences peculiar to the exploitation of the motorway, then the consequences
related to the localisation of activities in the zone under examination, and the
consequences on the traffic flow.
The size of the portion of the works markets proposed by the contracting company – the
SAPRR – is an important variable in facilitating the access to these markets for regional and
local enterprises, in a competitive context. However, there is another element that also
defines this access: the time schedule of the works to be kept and their degree of
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craftsmanship. Nevertheless, some works are effectuated by fragmentation, as is the case of
landscape management.
On the 109 km built, 12 different markets have been engaged dedicated to landscape
management and reforesting, whereas a total of more than 100 courses of work have been
effectuated directly for the motorway project, to which we must add another 100 courses
for related works (for example, the re-establishment of networks). The balance sheet
studied shows that 45% of the total investments are made by regional and local enterprises,
situated mainly on the Rhône and the Jura.
As regards the manpower mobilised for the motorway construction site, the observatory
shows that almost 20% of that manpower consisted of temporary workers. Those
enterprises whose turnover increases due to the construction site do not necessarily want
to employ people, since they will have to lay them off at the end of the construction 3 or 4
years down the line. Therefore, the number of employees geographically displaced by the
enterprises is higher: to the tune of 70%, against 30% of the local employees. The
construction site has mobilised approximately 800 people annually over a period of 3 years,
especially at the beginning of the works (excavations) with a decline thereafter (paving and
equipment). In any case, this manpower demand entails little decrease in the employment
demands of the local employment markets (analysis conducted according to the INSEE and
the ANPE between 1993 and end of 1997).
Overall, the construction site personnel has spent 155 million FF locally.
The local personnel spends its revenue essentially on the spot, that is to say 8.300FF/month.
As for the displaced personnel, it spends approximately 6.000FF/month on the spot
(housing, nourishment…). The local action, namely at Blétran, has allowed for some part of
this expenditure to be captured locally thanks to the organisation of the local offer of goods
and services for the reception of the displaced personnel, upon consultation with the local
representatives and the private economic bodies, such as for example the Union of
Merchants.
After the construction phase of the motorway, we have presently passed on to the
exploitation phase, which is currently monitored by the observatory.
The exploitation of the motorway is also a source of direct local economic contribution :
sustainable exploitation employees, regular operational expenses, payment of local taxes to
the communities crossed (depending on the number of motorway km).
In fact, there are approximately 300 to 400 jobs directly created per 100 km of motorway: by
the concessionary (SAPRR), by the military police, by the gas stations and restaurants at the
service areas, since the motorway traffic reaches approximately 20.000 vehicles/day.
In term, the economic consequences will be evaluated by the observatory : localisation and
establishment of new or renewed activities (in case they existed in the past), especially close
to the distributors and traders, and more specifically between the latter and the urban poles
they serve. The logistics of the enterprises can also profit from the opening of the
motorway. The touristic frequency in the region may increase (better accessibility, gain in
time, comfort and reliability).
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These data postulate an anticipation and adaptation of the various economic operators for
the use and utilization of the motorway. The local public bodies have obviously an
important role to play in defining and putting into effect the local development and
accompanying policies for this transport infrastructure.
Since the ‘90s there are 45 activity zones that have been organised and partially
commercialised between Dole and Bourg-en-Bresse ; 20 are being planned – compared to
an initial potential of 62 zones. It is important to monitor the completion rate index of these
activity zones in depth of time to evaluate the attractiveness of the zones that are close to
the motorway.
Two General Counsils – that of Jura and that of Saône-et-Loire – have been called to assist
the SAPRR, with the organisation of two service zones to present the regional special
products and advantages: on one hand, the zone of the Jura, with the recovery of the plans
for pavillions set by Claude Nicolas Ledoux, the architect of the royal saltlakes of Arc-etSenans, and on the other hand, the zone of Poulet de Bresse (Canton of Cuiseaux) equipped
with a bressane farmhouse of traditional architecture and a sculpture some twenty metres
high, representing a cock. Near the latter of the service zones, an activity zone of 60
hectares has been organised by the district of the Canton of Cuiseaux since the end of 1992
and 40 of those hectares have been commercialised. In addition, two other industrial spaces
have been created to put up an important enterprise of the agro-alimentary field. Since
1993, a leisure zone has been developed with an artificial lake, a camping site…, creating
development activities.
In these three cases, the A39 motorway enhances the fame and image of the area and is
used to the benefit of the regions it services. If there is no automatisation of the local
development on the occasion of a motorway infrastructure, it is certain that its effectuation
together with the local strategies of exploitation will contribute to the creation of the
economic and social development procedures.
This remark is undoubtedly of importance for tourism, especially for the Haut-Jura stations
and for the lake region, situated farther off the A39 : the observatory is examining this issue,
that undoubtedly postulates the definition of readily identifiable tourist product by the
responsibles.
The land acquisitions linked to the construction of a motorway and the protection of the
environment amount to 1.700 hectares (in other words to 15 ha/km of motorway for an
infrastructure running in 2 X 3 lanes), and represent 5% of the investment budget. The
terraines will be returned last. For every 150 000 FF spent per acquired hectare, 40%
concern directly the acquisition (purchase indemnities and compensations paid to the
agriculturer and the owner), the sale financing the land regrouping operations, the studies,
the salaries… There have rarely been expropriations, with the contracting company
(SAPRR) initially negotiating upstream the amounts for the acquisition with the
professional agricultural organisations (protocols of land acquisitions), as well as the land
regrouping operations and the related works (drainage…). This land intervention has an
indirect role in favour of the modernisation of the agricultural equipment by increasing its
productivity, and by consequence, its competitiveness.
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Since the A39 opened, the consequences of the traffic are also being studied: breach of the
forecast for approximately 17.000 vehicles-day on average, at present. On a weekly basis,
50% of the traffic is effectuated by heavy load vehicles. The A6 reports in favour of the A39
are important: 6 000 vehicles on average between Beaune and Mâcon, that is 10% of the
overall traffic. The 83 national highway (axe Besançon-Lyon) and the departmental highway
475 are also crossed by approximately 2 000 vehicles each. So it is possible that the
expenses made by drivers on the RN 83 will decrease. In 1997, the service activities on the
RN 83 produced a daily average turnover of 300.000 FF per week between Poligny and
Saint-Etienne-du-Bois (gas stations, hotels-restaurants). The traffic flow is restructured with
the opening of the motorway and so are the economic spaces. What is lost in one place is
gained in another: the observatory should follow their analysis and show that there is also
an overall increase of the wealth in time in the zone under examination, subject to a new
articulation, a new organisation.

Conclusion :
This observatory of the environment and the economic consequences of the A39 motorway
allows for several dimensions or interrelations to be examined. This complexity is that of a
territorial development process, which it tries to restore progressively and transparently.
That is why, public restorations of these works are regularly organised, in the presence of
their creators, and these studies provide the publications. This involvement in the public
exchange participates in what some call the «environmental democracy».
The total of decision-makers and partners of the motorway sector are therefore kept
informed regarding the results obtained, at various levels: inhabitants and local economic
operators, Local Authorities, central administrations and the authorities of the Commission
of the European Union.
Furthermore, this activity of the observatories also permits the accompaniment and
completion of the culture of the enterprises concerned, not the least of which are the
contracting company and the project manager. Finally, the scientific teams working in
various observatories of motorways in Europe (for example Spain, France, Hungary,
Portugal) come together and aspire to the establishment of a network of observatories to
compare the methods and the indexes elaborated.
Therefore, there is a real dynamic under way aiming to evaluate the pragmatic and
multidisciplinary manner of the territorial consequences of motorways.
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Καθ. Παναγιώτης ΓΕΤΙΜΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DAC/OECD
ΤΜΗΜΑ ∆∆&ΕΟΚ

1. Εισαγωγή
Το έργο, που αποτελεί πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου
∆υναμικού (Πάντειο Πανεπιστήμιο), χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα DAC–ΟΟΣΑ του
ΥΠΕΧΩ∆Ε. Αντικείμενο του έργου ήταν η διερεύνηση των προϋποθέσεων οργάνωσης του
Παρατηρητηρίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της ΝΑ Ευρώπης, το οποίο θα παρακολουθεί τις
βασικές χωροταξικές και περιβαλλοντικές πληροφορίες των χωρών της ΝΑ Ευρώπης. Ο
γεωγραφικός χώρος αναφοράς της πιλοτικής μελέτης αφορά τις χώρες Ελλάδα, Αλβανία, ΠΓ∆Μ,
Ο∆ Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρία και Ρουμανία που αποτελούν και το χώρο εφαρμογής τόσο του
∆ιεθνούς Σχεδίου Ανασυγκρότησης της ΝΑ Ευρώπης όσο και του αντίστοιχου Ελληνικού
Σχεδίου Ανασυγκρότησης. Σε επόμενη φάση ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου μπορούν να
συμπεριληφθούν και άλλες χώρες της μακροπεριφέρειας του CADSES, του Archimed, του Ευξείνου
Πόντου και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Στο συγκεκριμένο χώρο υλοποιούνται παράλληλα διάφορες πολιτικές και προγράμματα χωρίς να
υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα και συνθετική γνώση των βασικών μεγεθών και δεδομένων.
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τις πολιτικές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα (μεταφορών και ενέργειας),
το περιβάλλον, τις πολιτικές και τα προγράμματα διεθνών οργανισμών και θεσμών (π.χ. Σύμφωνο
Σταθερότητας Ν.Α. Ευρώπης, Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου / BSEC, Ν.Α. Ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία συνεργασία / SECI) τα ευρωπαϊκά προγράμματα (Phare, ISPA, και SERPAD), τις
διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες. Η γνώση βασικών στοιχείων και η ομογενοποίηση των
διάσπαρτων πληροφοριών σε ενιαίο μηχανισμό παρατηρητηρίου, θα διευκολύνει την υποστήριξη
των επιμέρους τομεακών πολιτικών και προγραμμάτων και ειδικά των πολιτικών χωροταξίας,
περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.
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Ο στόχος της δημιουργίας ενός Παρατηρητηρίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ν.Α Ευρώπης
προϋποθέτει δύο παράλληλες και συμπληρωματικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις:
α) Η πρώτη προσέγγιση αφορά στον σχεδιασμό υποδείγματος Βάσης ∆εδομένων του υπό
συγκρότηση Παρατηρητηρίου στη βάση των κριτηρίων της διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας και
συγκρισιμότητας των δεδομένων στις 6 χώρες της Ν.Α Ευρώπης, και περιλαμβάνει πιλοτικά την
ανάλυση επιλεγμένων στοιχείων και δεικτών καθώς και τις προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης των
δεδομένων.
β) Η δεύτερη αναφέρεται στη διατύπωση ενός διαγράμματος επιχειρησιακού σχεδίου δράσης που
θα στηρίζεται στις αρχές της επικουρικότητας, του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας και
θα διατυπώνει ρεαλιστικές προτάσεις που αφορούν τη δημιουργία δικτύου κόμβων συνεργασίας
ανάμεσα σε αντίστοιχους ερευνητικούς φορείς, στις 6 χώρες της ΝΑ Ευρώπης, το διοικητικόοργανωτικό πλαίσιο, χρονοδιάγραμμα υποστήριξης δράσεων και πολιτικών χωροταξίας και
περιβάλλοντος στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης.
Η συμπληρωματικότητα των δύο προσεγγίσεων συμβάλλει στην αξιοπιστία και στο ρεαλισμό των
προτεινόμενων δράσεων και εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη διατύπωση των συμπερασμάτων.
Βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το εγχείρημα δημιουργίας ενός Παρατηρητηρίου
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος τόσο στις χώρες της ΕΕ όσο και ειδικότερα στις χώρες της ΝΑ
Ευρώπης έχει ιδιαίτερες δυσχέρειες που σχετίζονται με μία σειρά παραγόντων:
1. Ιστορικά, η διαμόρφωση και ανάπτυξη χωροταξικών πολιτικών (και πολιτικών για το
περιβάλλον) σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σε κάθε χώρα χαρακτηρίζεται από
διαφορές και ασυμμετρίες όσον αφορά στους στόχους, το περιεχόμενο και τα εργαλεία
των πολιτικών. Επί πλέον οι περισσότεροι αρμόδιοι για τη χωροταξία φορείς σε εθνικό ή
περιφερειακό επίπεδο σε κάθε χώρα δεν έχουν πρόσβαση με κοινές πηγές πληροφοριών
ούτε χρησιμοποιούν πάντα συγκρίσιμα δεδομένα.
2. Η παντελής απουσία δικτύων πληροφοριών και μηχανισμών αλληλοενημέρωσης ανάμεσα
σε φορείς χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης εντείνει την πολυπλοκότητα και την
αποσπασματικότητα στη χρήση δεδομένων.
3. Τα ανωτέρω προβλήματα που αφορούν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υπάρχουν ιδιαίτερα έντονα και στις χώρες της Ν.Α Ευρώπης, λόγω των σημαντικών
διαφορών.
i.

στην ανάπτυξη των συστημάτων χωροταξικού σχεδιασμού ανάμεσα στις χώρες
(χωροταξικός σχεδιασμός σε πλαίσιο αγοράς στην Ελλάδα, παράδοση συγκεντρωτικού
σχεδιασμού στις υπόλοιπες χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης).

ii.

στις διαφορετικές ταχύτητες υιοθέτησης ευρωπαϊκών πολιτικών και οδηγιών στις
χώρες της Ν.Α Ευρώπης (Ελλάδα, χώρες υπό ένταξη, υπόλοιπες).

iii.

στις σημαντικές διαφορές πολιτικών αντιμετώπισης περιφερειακών προβλημάτων και
ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι διάφορες χώρες (π.χ. ανατολικός / δυτικός άξονας,
νότος / βορράς, εσωτερικές διαφοροποιήσεις κ.α.).
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Οι ανωτέρω ιδιαιτερότητες και δυσκολίες έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη στις συμπληρωματικές
προσεγγίσεις του αντικειμένου του εν λόγω έργου. Ωστόσο βασική προϋπόθεση για την επιτυχία
του έργου ήταν η συναίνεση, η συνεργασία και η ανταπόκριση των επιστημονικών συνεργατών
στις διάφορες χώρες και η δημιουργία δικτύου επικοινωνίας. Η εξασφάλιση αυτής της
προϋπόθεσης αποτελεί συνθήκη sine qua non, για την υλοποίηση του έργου στα μελλοντικά
σχέδια ανάπτυξης.

2. Σχεδιασμός ∆ομής Παρατηρητηρίου χωροταξίας και Περιβάλλοντος
Στο πλαίσιο των γενικών στόχων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΣΑΚΧ κ.α.) ο σχεδιασμός του
Παρατηρητηρίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΧΠ) έχει ως σκοπό την υποστήριξη πολιτικών
χωροταξίας και περιβάλλοντος που ασκούνται σε διάφορα επίπεδα (χώρας, περιφερειακό, τοπικό).
Μακροπρόθεσμα ο σχεδιασμός ενός ευρύτερου ολοκληρωμένου συστήματος χωρικών
δεδομένων και δεικτών θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Γενικότερα δεδομένα και δείκτες σε εθνικό επίπεδο (ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους
δείκτες κατάστασης και πίεσης)
2. Βασικά δεδομένα και δείκτες σε επίπεδο Νuts II και III τα οποία συλλέγονται και
αξιολογούνται με βάση διάφορα κριτήρια (π.χ. κριτήριο συγκρισιμότητας, αξιοπιστίας κ.α.)
Ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σύστημα χωρικών πληροφοριών προϋποθέτει ότι η επιλογή και ο
σχεδιασμός των δεικτών και των συνθετικών μετρήσεων θα πρέπει να έχουν τέτοια δομή έτσι
ώστε να ανταποκρίνονται στις βασικές πολιτικές του χωρικού σχεδιασμού και αειφόρου
ανάπτυξης, να παρέχουν την απαραίτητη πληροφορία προκειμένου να επιτευχθούν οι από κοινού
αναπτυξιακοί χωρικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι και σκοποί.
Όλα τα παραπάνω εξυπηρετούν και υποστηρίζουν την επίτευξη τριών βασικών στόχων:
1. Να διευρύνουν και να βελτιώσουν το γνωστικό επίπεδο των πολιτικών του χωρικού
σχεδιασμού και τα συσχετιζόμενα αναπτυξιακά ζητήματα.
2. Να προετοιμασθούν εθνικά στρατηγικά σχέδια για το χωροταξικό σχεδιασμό, το
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.
3. Να παρθούν οι κατάλληλες δραστηριότητες όσον αφορά τις σχετικές τροποποιήσεις στον
τρόπο και τις τακτικές με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά οι εθνικές στατιστικές
υπηρεσίες.
Η πιλοτική εφαρμογή του έργου του Παρατηρητηρίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
περιλαμβάνει ένα μέρος των δράσεων του συνολικού συστήματος χωρικών πληροφοριών που
παρουσιάζονται κατωτέρω (βλ. Σχεδιάγραμμα 1).

I. Ανάλυση των συστημάτων και των φορέων χωρικού σχεδιασμού
Μια συστηματική αξιολόγηση των υφισταμένων συστημάτων και φορέων χωρικού
σχεδιασμού, που στηρίζονται κυρίως σε δευτερογενείς πηγές στοιχείων (π.χ. πρόγραμμα
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ΕΣΤΙΑ, VISIONPLANET, συμβολές επιστημονικών συνεργατών από τις χώρες κ.α.) αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για τη δομή του Παρατηρητηρίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

II. Γενικοί στόχοι πολιτικών χωρικής ανάπτυξης - Ευρωπαϊκές διαστάσεις
Οι γενικοί στόχοι του Ευρωχωροταξικού (Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου,
διατυπωμένοι στόχοι πολιτικών χωρικής ανάπτυξης) καθώς και η εξειδίκευσή τους σε
προτεραιότητες σε επτά θεματικές κατηγορίες στο ερευνητικό Πρόγραμμα για τον
Ευρωπαϊκό Χωροταξικό Σχεδιασμό (SPESP), αποτελούν βασικό κατευθυντήριο άξονα
ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Είναι σαφές ότι οι στόχοι
αυτοί οφείλουν να λάβουν υπόψη τους δύο παραμέτρους: α). Αφενός τις ομοιότητες και τις
διαφορές των εθνικών πολιτικών και πρακτικών όσον αφορά τα συστήματα χωρικού
σχεδιασμού στις 6 χώρες, και β). Αφετέρου τα βασικά χαρακτηριστικά / ιδιαιτερότητες της
περιοχής μελέτης των 6 χωρών.

III. Σχεδιασμός δομής ΠΧΠ και επιλογή κατηγοριών δείκτων
Ο σχεδιασμός της δομής του ΠΧΠ εντάσσεται στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου
σχεδιασμού ενός ευρύτερου ολοκληρωμένου συστήματος χωρικών πληροφοριών. Η πρώτη
πιλοτική εφαρμογή εστιάζεται στην αξιολόγηση των συστημάτων κατάταξης δεικτών και
στην επιλογή των 7 θεματικών κατηγοριών δεικτών σύμφωνα με τις βασικές κατευθύνσεις
του ερευνητικού Προγράμματος για το Χωροταξικό Σχεδιασμό (SPESP)

IV. Πιλοτική εφαρμογή: Ανάλυση δεικτών και χαρτογραφική απεικόνιση
Η ανάλυση των πρώτων επιλεγμένων βασικών δεικτών (80) που επελέγησαν μετά από
σύμφωνη γνώμη και συνεργασία με όλους τους φορείς που συμμετείχαν στο έργο από τις 6
χώρες του Παρατηρητηρίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (όνομα, ορισμός, μονάδα
μέτρησης, τύπος δείκτη, στόχος) και η χαρτογραφική απεικόνιση ορισμένων βασικών
δεικτών αποτελεί το πρώτο στάδιο ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου και αφετηρία για την
μελλοντική ανάπτυξη του. Η ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων τα οποία συνέλεξαν οι
φορείς σε κάθε χώρα αποτελεί το δυσκολότερο στάδιο, στο οποίο διαπιστώθηκαν τα
προβλήματα διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας και συγκρισιμότητας των στοιχείων (χωρική,
χρονική, διοικητική αναφορά NUTS). Η πιλοτική εφαρμογή εντόπισε τόσο τις δυσκολίες όσο
και τις ρεαλιστικές δυνατότητες για την προοπτική των επόμενων σταδίων ανάπτυξης.

V. Προοπτικές Ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
Οι προοπτικές ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
αναφέρονται στις προτάσεις των εταίρων του Παρατηρητηρίου από τις 6 χώρες όσον αφορά
τους στόχους, τη δημιουργία του δικτύου κορμού με τους εθνικούς εστιακούς κόμβους (6),
την εσωτερική δικτύωση και διάχυση της πληροφορίας σε άλλους σχετικούς με το χωρικό
σχεδιασμό θεσμούς και γενικότερα τις διαδικασίες και δομές συνεργασίας μεταξύ τους.
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Σχεδιάγραμμα 1: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Έναρξη
Επιλογή
φορέων
συνεργασίας
έξι χωρών

Συστήµατα και

Βασικά
Χαρακτηριστικά
περιοχής ΠΧΠ

φορείς Χωρικού
Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης

Σχεδιασµός δοµής
ΠΧΠ. Επιλογή

Γενικοί Στόχοι πολιτικών
χωρικής ανάπτυξης.
Ευρωπαϊκές διαστάσεις

κατηγοριών
δεικτών

Πιλοτική
εφαρµογή:

Προοπτικές

Ανάλυση δεικτών

ανάπτυξης ΠΧΠ

(80).
Χαρτογραφική
απεικόνιση
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Πίνακας 1. Κριτήρια για την Επιλογή ∆είκτη

Πολιτική συνάφεια και ωφέλεια για τους χρήστες
Ένας δείκτης πρέπει:
i.
Να δίνει μια αντιπροσωπευτική εικόνα των συνθηκών και των πιέσεων που ασκούνται
στο χώρο και το περιβάλλον.
ii.
Να είναι απλοί, εύκολοι στην ερμηνεία τους και ικανοί να δείχνουν τις ροπές διαχρονικά.
iii.
Να είναι ευαίσθητοι στις αλλαγές του χώρου και του περιβάλλοντος και τις
συσχετιζόμενες ανθρώπινες δραστηριότητες.
iv.
Να παρέχουν μια βάση για διεθνείς συγκρίσεις.
v.
Να έχουν πεδίο δράσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ή να είναι εφαρμόσιμοι και στα
περιφερειακά περιβαλλοντικά ζητήματα εθνικής σημασίας.
vi.
Να έχει μια τιμή αναφοράς με την οποία θα μπορεί να συγκριθεί έτσι ώστε οι χρήστες να
είναι ικανοί να μεταφράσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων του δείκτη

Αναλυτική ορθότητα
Ένας δείκτης πρέπει:
i.
Να είναι θεωρητικά καλά στηριγμένος με τεχνικούς και επιστημονικούς όρους.
ii.
Να βασίζεται σε διεθνή σταθμά και να τυγχάνει γενικής αποδοχής η εγκυρότητά του.
iii.
Να προσφέρεται να συνδεθεί με οικονομικά μοντέλα, προβλέψεις και συστήματα
πληροφοριών.

∆υνατότητα καταμέτρησης
Τα δεδομένα που απαιτούνται για να υποστηρίξουν τον δείκτη πρέπει:
i.
Να είναι γρήγορα διαθέσιμα ή να γίνονται διαθέσιμα σε μία λογική αναλογία
κόστους/οφέλους.
ii.
Να είναι κατάλληλα τεκμηριωμένα και γνωστής ποιότητας.
iii.
Να εκσυγχρονίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με αξιόπιστες διαδικασίες.

3. Επιλογή θεματικών κατηγοριών δεικτών
Η σύγχρονη πρακτική σχεδιασμού και αξιολόγησης μεθόδων για την εφαρμογή πολιτικής στον
χώρο υπαγορεύει τον προσδιορισμό κριτηρίων ταξινόμησης και ερμηνείας των δομικών
χαρακτηριστικών του. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι μετρήσεις που εκφράζουν πρωτογενή
μεγέθη, όπως αυτά προσδιορίζονται από την συλλογή στατιστικών στοιχείων (π.χ. απογραφές),
αλλά και από την δημιουργία νέων σύνθετων κριτηρίων βασισμένων στις θεωρίες και εφαρμογές
της ευρύτερης επιστήμης του χώρου.
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3.1 Προσαρμογή
Όπως συνεπάγεται και από την ετυμολογία του όρου, ως δείκτες θεωρούμε σειρά πεπερασμένων
τιμών που αναφέρονται σε ποσοτικές ή ποιοτικές κλίμακες και οι οποίες μας επιτρέπουν να
αξιολογήσουμε ή συγκρίνουμε σύνθετα, αλλά επιστημονικά προσδιορισμένα φαινόμενα.
Είναι βέβαιο ότι το πρόβλημα αφαιρετικής απόδοσης σύνθετων φαινομένων όπως αυτά που
επηρεάζουν την οργάνωση του χώρου, άπτεται πολλών επιστημών και επιδέχεται μεγάλη ανάλυση
και κριτική. Από την άλλη πλευρά όμως η επιτακτική ανάγκη προσδιορισμού επιχειρησιακά
αποτελεσματικών κριτηρίων ανάλυσης για την λήψη πολιτικών αποφάσεων και ο περιορισμός που
τίθεται από τα διαθέσιμα αξιόπιστα στοιχεία, μας υποχρεώνει να κινηθούμε σε ένα συγκεκριμένο
φάσμα δυνατών επιλογών.
Ανεξάρτητα πάντως από την μεθοδολογία και τις επί μέρους τεχνικές που μπορεί να εφαρμόσει
κανείς για την διατύπωση και οργάνωσή τους υπάρχουν ορισμένες αρχές που πρέπει να διέπουν
όλους τους δείκτες ενός Παρατηρητηρίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, όπως:
•

Πρέπει να είναι δόκιμοι ως προς την διακριτική και ερμηνευτική τους ισχύ, αναφορικά με
τους διατυπωμένους πολιτικούς/ προγραμματικούς στόχους, όπως οικονομική ανάπτυξη,
αειφόρος ανάπτυξη, χωρική και κοινωνική ισοκατανομή πόρων κλπ.

•

Πρέπει να έχουν χωρική διάσταση και μάλιστα να είναι διαθέσιμοι σε επίπεδο χωρικής
ανάλυσης τουλάχιστον Nuts2 (κατά προτίμηση Nuts3) και σε περίπτωση που δεν
ικανοποιείται αυτός ο όρος να είναι δυνατή η αναγωγή τους στο επίπεδο αυτό.

•

Τέλος να μπορούν να αποδοθούν με σκαληνές τιμές (όχι δηλαδή με κατανομές) ώστε να
είναι κατά το δυνατόν σαφής η ερμηνεία τους καθώς και η θεματική χαρτογραφική
απόδοσή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την βιβλιογραφία ένας μεγάλος αριθμός δεικτών ήταν υποψήφιος προς
επιλογή στην παρούσα μελέτη. Όμως η προϋπόθεση που τέθηκε εξ αρχής στην ανάλυση, να είναι
δηλαδή προσανατολισμένοι και να έχουν εφαρμογή σε θέματα εφαρμογής χωροταξικής και
περιβαλλοντικής πολιτικής, προσδιόρισε αυτόματα ένα ρεαλιστικά περιορισμένο και ταυτόχρονα
επιχειρησιακά αποτελεσματικό σύνολο δεικτών. Από την άλλη πλευρά όμως θα ήταν επίσης
επικίνδυνος ο πρώιμος περιορισμός τους σε ένα πολύ στενό χώρο κοινά αποδεκτών απλών
δεικτών, διότι τα παρατηρούμενα σύνθετα φαινόμενα δεν μπορούν να μελετηθούν, χωρίς την
βοήθεια και σύνθετων δεικτών, συνυπολογίζοντας μάλιστα ότι η χρήση τους συμβάλει στην
καινοτομική έρευνα προς την κατεύθυνση αυτή. Με το σκεπτικό αυτό λοιπόν προτείνονται κατ
αρχάς μία σειρά από καθιερωμένοι και κοινά αποδεκτοί δείκτες κατάλληλοι για άμεση και
δοκιμασμένη χρήση. Παράλληλα όμως προτείνεται και ένα περιορισμένος αριθμός σύνθετων
δεικτών επιλεγμένων με κριτήρια την ικανότητά τους να συμβάλλουν στην οροθετημένη
διαφοροποίηση περιοχών, την ερμηνευτική δύναμη των αποτελεσμάτων (ανίχνευση περιοχών με
αύξοντα ή φθίνοντα δυναμισμό) και τέλος με εμφανή την χρησιμότητά τους στους
προσδιορισμένους στόχους πολιτικής.
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3.2 Χωρική ενότητα αναφοράς/κλίμακα δείκτη
Κατ’ αρχάς είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί ο όρος "κλίμακα" του δείκτη επειδή, όπως φαίνεται από
την αντίστοιχη βιβλιογραφία, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο των μελετητών
χρησιμοποιούνται με διαφορετικό περιεχόμενο. Η επικρατέστερη χρήση και ερμηνεία του σε
μελέτες χωροταξικού περιεχομένου παραπέμπει σε διοικητικά προκαθορισμένη διαμέριση του
χώρου βάση της οποίας γίνεται και η συλλογή των στατιστικών στοιχείων Στην περίπτωση αυτή τα
όρια δεν έχουν φυσική υπόσταση, είναι όμως σαφώς προσδιορισμένα (Nuts Ι, ΙΙ, ΙΙΙ κλπ). Σε
ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, παραπέμπει και σε χωρικές ενότητες με μη σαφή όρια που
βασίζονται σε σύνθετα κριτήρια (Μητροπολιτικές περιοχές, ζώνες ανάπτυξης κλπ). Μια δεύτερη
ερμηνεία του όρου είναι η ακρίβεια αναγωγής των φαινομένων στο χώρο και κατ’ επέκταση, της
χαρτογραφικής απόδοσης. Ως κλίμακα δηλαδή εννοούμε την ελάχιστη διακριτική ικανότητα
απόδοσης των χωρικών στοιχείων στους χάρτες, πρόκειται δηλαδή για την έννοια της κλίμακας με
την κυριολεκτική σημασία του όρου.
Μια σημαντική επομένως παράμετρος για τον προσδιορισμό των δεικτών είναι, ανάλογα με το
περιεχόμενό τους, η επιλογή της κλίμακας με το διπλό περιεχόμενο του όρου. Ανεξάρτητα από την
επιλογή αυτή όμως, θα πρέπει παράλληλα να είναι δυνατή, με επιστημονικά θεμελιωμένες
διαδικασίες, η αναγωγή τους σε κοινές κλίμακες. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα
πρέπει να υπάρχει μία μεθοδολογία σύγκρισης των αποτελεσμάτων. Είναι γνωστό ότι αρκετά
ερευνητικά έργα έχουν ασχοληθεί με το πρόβλημα αυτό, την αστάθεια δηλαδή που παρουσιάζουν
τα αποτελέσματα ταξινόμησης χωρικών ενοτήτων ανάλογα με την μεταβολή του επιπέδου και τις
κλίμακας διαμέρισης του χώρου και έχουν καταλήξει σε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις.
Συμπερασματικά θα πρέπει, χωρίς αυτό να είναι πάντοτε εφικτό, η επιλογή των δεικτών να γίνεται
και με κριτήριο την σταθερότητα των αποτελεσμάτων ανεξάρτητα από το επίπεδο χωρικής
ενότητας στο οποίο αρχικά υπολογίζονται.

3.3 Θεματικές κατηγορίες δεικτών
Στις διαδικασίες επιλογής είναι προφανές ότι ένα, αν όχι το μεγαλύτερο πρόβλημα που
αντιμετωπίστηκε ήταν η διαθεσιμότητα έγκυρων συγκρίσιμων στοιχείων από τις χώρες της Ν.Α
Ευρώπης και μάλιστα με την επιθυμητή χωρική ανάλυση. Είναι επίσης δεδομένο ότι ο περιορισμός
αυτός επηρέασε καθοριστικά την οριστική επιλογή του σχεδιασμού των δεικτών. Ανεξάρτητα
όμως από τις αντικειμενικές αυτές δυσκολίες υπάρχουν ορισμένες προδιαγραφές τις οποίες οι
δείκτες πρέπει να πληρούν και οι οποίες επιβάλλεται να διατυπωθούν με σαφήνεια ώστε το αρχικό
πιλοτικό σχέδιο να αποτελέσει το πλαίσιο μελλοντικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσής του ΠΧΠ.
Μία από τις προτεραιότητες του συγκεκριμένου έργου του ΠΧΠ της Ν.Α Ευρώπης, είναι ο
εντοπισμός των κυρίων συνιστωσών για την διατύπωση ενός κοινού πλαισίου αναπτυξιακής
πολιτικής με στόχο την χωρική ολοκλήρωση και συνεργασία. Ο στόχος αυτός αν και καλύπτεται εν
μέρη από τον προσανατολισμό των εθνικών προγραμμάτων που προκρίνουν την αειφόρο
ανάπτυξη, απαιτεί ένα νέο επίπεδο συναίνεσης και οργάνωσης της κοινής βάσης γνώσεων στον
ευρύτερο χώρο του προγράμματος.
Είναι προφανές ότι η οργάνωση αυτή δεν είναι άμεσα εφικτή όχι μόνο λόγω του προβλήματος
ασυμβατότητας/πληρότητας των στοιχείων μέτρησης αλλά και της δυνατότητας σύνδεσής τους με
σαφώς διατυπωμένους πολιτικούς στόχους.
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Η έλλειψη αυτή δεν αποκλείει όμως μια συνοπτική διατύπωση ορισμένων σημαντικών στόχων που
περιλαμβάνονται στα βασικά ευρωπαϊκά προγραμματικά κείμενα (ΣΑΚΧ και SPESP) όπως:
•

Ένα περισσότερο ισορροπημένο σύστημα πόλεων με μία νέα σχέση αγροτικού
αστικού χώρου (συνοχή και συνεργασία μεταξύ πόλεων και αγροτικών οικισμών).

•

Περισσότερο ισορροπημένη πρόσβαση στις υποδομές και την γνώση (αποτελεσματικότερη και προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης χρήση των
υποδομών).

•

Συνετή διαχείριση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
(περίπτωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων).

Με γνώμονα τους στόχους αυτούς, η συλλογή, οργάνωση και αξιολόγηση δεδομένων με την
μορφή δεικτών που θα επιτρέπουν την αντικειμενική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
καθώς και την αξιολόγηση της δυναμικής για την επίτευξη αντίστοιχων πολιτικών στόχων,
προϋποθέτει μία σειρά από παραδοχές που σίγουρα επιδέχονται κριτική. Μία επιστημονικά
έγκυρη τακτική για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού θα ήταν η συσχέτιση της
διαχρονική παρακολούθησης της εξέλιξης των προτεινόμενων δεικτών με τον βαθμό σύγκλισης ή
απόκλισης από τους στόχους της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Με δεδομένο όμως ότι μία παρόμοια
προσέγγιση για τον συγκεκριμένο χώρο είναι πρακτικά αδύνατη λόγω της έλλειψης εμπειρικών
παρατηρήσεων και μελετών θα επιχειρηθεί μία αξιολόγηση με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί
σε άλλους χώρους καθώς και την θεωρητική αξιολόγηση της σύνθεσης των μετρούμενων
μεγεθών. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την εξειδίκευση της αξιολόγησης αυτής σε δόκιμα
προεπιλεγμένους δείκτες βάσει της διεθνούς εμπειρίας.
Στο πνεύμα αυτό μία σειρά από πρόσφατες έρευνες και μελέτες έχουν συμβάλει άμεσα ή έμμεσα
στην επιλογή και διατύπωση των προτεινομένων δεικτών όπως για παράδειγμα τα κείμενα
εργασίας και η τελική έκθεση του SPESP (Study Program on European Spatial Planning).
Ένα από τα κύρια μελήματα του προγράμματος αυτού ήταν η διατύπωση ρεαλιστικών ως προς την
εφαρμογή τους δεικτών, διατηρώντας παράλληλα μια σχετική τεχνική και επιστημονική συνάφεια.
Οι κατηγορίες αυτές είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γεωγραφική θέση
Οικονομική δύναμη
Κοινωνική ολοκλήρωση
Υποδομές
Πιέσεις από τις χρήσεις γης
Φυσικοί πόροι
Πολιτιστικοί πόροι

Όπως φαίνεται και από τις κατηγορίες ομαδοποίησης, επιχειρείται με την επιλογή των δεικτών μια
πρώτη προσέγγιση της πληροφορίας που είναι αναγκαία για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση
πολιτικών αποφάσεων. Στην συνέχεια γίνεται μία αναλυτικότερη αναφορά σε κάθε κατηγορία:
1. Γεωγραφική θέση
1.1 Φυσικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά
1.1.1 Ποσοστό ορεινών ημιορεινών και πεδινών περιοχών (κατάστασης)
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1.1.2 Μέσο υψόμετρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (κατάστασης)
1.1.3 Μήκος των ακτών (κατάστασης)
1.2 Οικιστικό ∆ίκτυο
1.2.1 Οικισμοί ανά διοικητική μονάδα (κατάστασης/πίεσης)
1.3 Κλίμα
1.3.1 Μέση ετήσια ηλιοφάνεια (κατάστασης)

2. Οικονομική Ισχύς
2.1 Πρωτογενής τομέας
2.1.1 Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα (κατάστασης)
2.1.2 Ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ στον πρωτογενή τομέα (κατάστασης)
2.1.3 Ποσοστιαία συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στο συνολικό ΑΕΠ
(κατάστασης/πίεσης)
2.1.4 Ποσοστό καλλιεργήσιμης γης (κατάστασης/πίεσης)
2.2 ∆ευτερογενής τομέας
2.2.1 Απασχολούμενοι στον δευτερογενή τομέα (κατάστασης)
2.2.2 Ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ στον δευτερογενή τομέα (κατάστασης)
2.2.3 Ποσοστιαία συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στο συνολικό ΑΕΠ
(κατάστασης/πίεσης)
2.3 Τριτογενής τομέας
2.3.1 Απασχολούμενοι στον τριτογενή τομέα (κατάστασης)
2.3.2 Ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ στον τριτογενή τομέα (κατάστασης
2.3.3 Ποσοστιαία συμμετοχή του τριτογενή τομέα στο συνολικό ΑΕΠ (κατάστασης/πίεσης)
2.4 ΑΕΠ και Απασχόληση
2.4.1 Ρυθμός ανεργίας (κατάστασης)
2.4.2 Παραγωγικότητα ( κατάστασης)
2.4.3 ΑΕΠ ανά κάτοικο (κατάστασης/πίεσης)
2.4.4 Ποσοστό ανέργων ανδρών(κατάστασης)
2.4.5 Ποσοστό ανέργων γυναικών(κατάστασης)
2.4.6 Ποσοστό ανέργων νέων (<25 ετών) (κατάστασης)
2.5 Τουρισμός
2.5.1Τουριστική φέρουσα ικανότητα (κατάστασης)
2.5.2Ποσοστό τουριστών προς τον πληθυσμό (κατάστασης/πίεσης)
2.5.3∆ιανυκτερεύσεις (κατάστασης/πίεσης)

3. Κοινωνική Ολοκλήρωση
3.1 ∆ημογραφία
3.1.1 Ποσοστιαία μεταβολή πληθυσμού (κατάστασης)
3.1.2 Πυκνότητα πληθυσμού (κατάστασης)
3.1.3 Ρυθμός αστικοποίησης (κατάστασης)
3.1.4 Πληθυσμός κάτω των 15 ετών (κατάστασης)
3.1.5 Πληθυσμός άνω των 65 ετών (κατάστασης)
3.1.6 ∆είκτης γήρανσης (κατάστασης/πίεσης)
3.2 Επίπεδο Εκπαίδευσης
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3.2.1 Ποσοστό του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(κατάστασης)
3.2.2 Ποσοστό του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(κατάστασης)
3.2.3 Ποσοστό του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση
(κατάστασης)
3.3 Επίπεδο διαβίωσης
3.3.1 ΑΕΠ που δαπανάται στην υγεία (απάντησης)
3.3.2 Γυναίκες ανά 100 άντρες στην αγορά εργασίας (κατάστασης)
3.3.3 Προσδοκώμενη διάρκεια ζωής (άνδρες-γυναίκες) (κατάστασης)

4. Υποδομές
4.1 Χερσαίες μεταφορές
4.1.1 Ποσοστό τοπικού/περιφερειακού/ εθνικού οδικού δικτύου προς το συνολικό οδικό
δίκτυο (κατάστασης)
4.1.2 Ποσοστό αυτοκινητοδρόμων προς το συνολικό οδικό δίκτυο(κατάστασης)
4.1.3 Ποσοστό ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου(κατάστασης)
4.1.4 Σιδηροδρομικό δίκτυο(κατάστασης)
4.2 Θαλάσσιες μεταφορές
4.2.1 Λιμάνια διεθνούς σημασίας (κατάστασης)
4.2.2 Λιμάνια εθνικής/περιφερειακής σημασίας (κατάστασης)
4.3 Εναέριες Μεταφορές
4.3.1 Μέσος ημερήσιος αριθμός διακινούμενων αεροσκαφών/ αεροδρόμιο (κατάστασης)
4.4 Κοινωνικές υποδομές
∆ημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια
4.4.1 Μαθητές /αίθουσα (κατάστασης)
4.4.2 Συνολικός αριθμός μαθητών /∆άσκαλο(κατάστασης)
4.4.3 τ.μ./μαθητή(κατάστασης)
ΑΕΙ-ΤΕΙ
4.4.4 τ.μ./Φοιτητή(κατάστασης)
4.4.5 τ.μ./τμήμα(κατάστασης)
4.4.6 Αριθμός Νοσοκομειακών μονάδων (κατάστασης)
4.4.7 Αριθμός Κέντρων Υγείας/ΟΤΑ (κατάστασης)
4.4.8 Αριθμός Αγροτικών Ιατρείων/ΟΤΑ (κατάστασης)
4.4.9 Αριθμός νοσοκομειακών κλινών / 1000 κατοίκους (πίεσης)
4.4.10 Αριθμός νοσοκομειακών κλινών /ιατρό (πίεσης)
4.5 Ενέργεια
4.5.1 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (κατάστασης/πίεσης)
4.5.2 Ενέργεια που καταναλώνεται ανά 1000 $ ΑΕΠ (πίεσης/κατάστασης)
4.5.3 Ενέργεια που καταναλώνεται ανά κάτοικο (πίεσης/κατάστασης)
4.6 ∆ίκτυο επικοινωνιών
4.6.1 Αριθμός συμβατικών τηλεφωνικών συσκευών /κάτοικο (κατάστασης)
4.6.2 Αριθμός κινητών τηλεφωνικών συσκευών /κάτοικο (κατάστασης)
4.6.3 Ποσοστό ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών/σύνολο συμβατικών τηλεφωνικών
συσκευών (κατάστασης)
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5. Πιέσεις στις χρήσεις γης
5.1 Ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού στις παράκτιες περιοχές (πίεσης/ κατάστασης)
5.2 αρόσιμη γη ανά κάτοικο (κατάστασης)
5.3 ∆ομημένες εκτάσεις σαν ποσοστό της συνολικής επιφάνειας (κατάστασης πίεσης)

6. Φυσικοί πόροι
6.1 Ποιότητα αέρα
6.1.1 Εκπομπές φωσφορικών (πίεσης)
6.1.2 Εκπομπές νιτρικών (πίεσης)
6.2 Ποιότητα και ποσότητα υδάτων
6.2.1 Ποσοστό του χρησιμοποιούμενου νερού προς το διαθέσιμο νερό (πίεσης)
6.3 Φύση και Βιοποικιλότητα
6.3.1 Απειλούμενα είδη σαν ποσοστό των συνολικών ειδών (πίεσης)
6.3.2 Αριθμός ενδημικών ειδών (χλωρίδας και πανίδας) (κατάστασης)
6.4 Απορρίμματα-Απόβλητα
6.4. 1 Ποσοστό πληθυσμού που είναι συνδεδεμένος με βιολογικό καθαρισμό (απάντησης)
6.4.2 Παραγωγή στερεών απορριμμάτων ανά κάτοικο (πίεσης)
6.4.3 Παραγωγή βιομηχανικών αποβλήτων ανά 1000 $ του ΑΕΠ (πίεσης)
6.5 Ευαίσθητα οικοσυστήματα
6.5.1 Προστατευόμενες περιοχές σαν ποσοστό της συνολικής επιφάνειας (απάντησης)
6.5.2 Προστατευόμενες δασικές περιοχές σαν ποσοστό της συνολικής δασικής περιοχής
(απάντησης)

7. Πολιτιστικοί πόροι
7.1 Παρουσία πολιτιστικών πόρων (κατάστασης)
7.2 Συγκέντρωση των πολιτιστικών πόρων (κατάστασης)

4. Συμπεράσματα
Μια σύνθεση συμπερασμάτων για την σταδιακή ανάπτυξη του ΠΧΠ συνοψίζεται στα κάτωθι εννέα
σημεία:
1. Σχετικά με τον στόχο και δημιουργία του ΠΧΠ:
i.

Όλοι οι συμμετέχοντες υποστήριξαν θερμά τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου και
συμφώνησαν τα προτεινόμενα θέματα από το συντονιστή (ΙΑΠΑ∆) πολιτικών χωρικής
ανάπτυξης, δηλαδή στο να εστιάσουν σε χωρικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και σε
σχετικά αναπτυξιακά ζητήματα. Μια Γιουγκοσλαβική υπόδειξη, προτείνει στο μέλλον και
την κάλυψη άλλων διευρυμένων συναφών θεμάτων (π.χ. επιπτώσεις τομεακών πολιτικών).

ii.

Η σημασία του σχεδιασμού χωρικής ανάπτυξης και πολιτικής σε όλα τα επίπεδα
(περιφερειακό, εθνικό και διεθνές) επαναλήφθηκε για ακόμη μια φορά ως βασικός
προσανατολισμός της μελλοντικής ανάπτυξης του ΠΧΠ.
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2. Όλοι οι συμμετέχοντες, (με εξαίρεση μια εναλλακτική πρόταση της Γιουγκοσλαβίας),
υποστήριξαν την κατηγοριοποίηση (επτά κατηγορίες) δεικτών και την ανάλυση των δεδομένων
που πρότεινε το ΙΑΠΑ∆, η οποία ακολουθήθηκε τελικά και στην μελέτη. Επίσης, προτάθηκαν
μικρές τροποποιήσεις που επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία, βιωσιμότητα και ακρίβεια (όταν και
όπου χρειάζεται). Κάποιοι συμμετέχοντες (π.χ Ρουμανία) υπέδειξαν ότι τα έως τώρα δεδομένα που
είναι διαθέσιμα, θα έπρεπε να είναι περισσότερο εναρμονισμένα σύμφωνα με ένα κοινό πρότυπο.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει στο μέλλον να γίνουν συντονισμένες παρεμβάσεις στις στατιστικές
υπηρεσίες των χωρών για τον τρόπο καταγραφής, μέτρησης και ανάλυσης ορισμένων σημαντικών
χωρικών πληροφοριών. Οι Γιουγκοσλάβοι συμμετέχοντες, πρότειναν επίσης το να δημιουργηθεί
ένα επιπλέον εγχειρίδιο (κατάλογος "μετά-δεδομένων"), αν και δεν περιέγραψαν την ακριβή
μορφή και το περιεχόμενό του, το οποίο αποτελεί αντικείμενο μελλοντικής φάσης ανάπτυξης του
ΠΧΠ.
3. Προκειμένου το ΠΧΠ να αναπτυχθεί σε επόμενο στάδιο, όλες οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτό
θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό και περιφερειακά / τοπικά
στατιστικά στοιχεία. Στη συνέχεια δίνονται μια σειρά από συγκεκριμένες δυνατές νέες ενέργειες
που πρέπει να πραγματοποιηθούν:
i.

Να βελτιωθούν τα σύνολα των δεικτών σε επίπεδο NUTS II και III, καθιερώνοντας
συνεργασίες μεταξύ του ΠΧΠ και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών έτσι ώστε να
μπορούν να συλλεχθούν τα επιπρόσθετα δεδομένα που απαιτούνται είτε προσθέτοντας τα
στα δεδομένα που συλλέγουν οι εθνικές στατιστικές είτε με ειδικές στατιστικές ενέργειες
(π.χ. απογραφές, συνεντεύξεις, κ.λ.π.).

ii.

Να αναπτυχθούν δεδομένα έρευνας πάνω στην χωρική οικολογική φέρουσα ικανότητα και
στα κρίσιμα – οριακά στεγανά για ένα αριθμό από περιοχές προτεραιότητας που
συμπεριλαμβάνονται στο χώρο του ΠΧΠ.

iii.

Να αναπτυχθούν ομάδες δεικτών για (α) την παρακολούθηση, ανάλυση και διάδοση και (β)
τη συστηματική αξιολόγηση των επιλογών που αφορούν τον χωρικό και περιβαλλοντικό
σχεδιασμό και οι οποίες σχετίζονται με εθνικές δραστηριότητες.

4. Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθούν θεσμικές συνεργασίες δικτύων και μηχανισμοί εφαρμογής
επιχειρησιακών στρατηγικών και πολιτικών για την αειφόρο χωρική ανάπτυξη, που θα αφορούν:
(α) από κοινού το σύνολο της περιοχής του ΠΧΠ, (β) τις διασυνοριακές περιοχές προτεραιότητας
(γ) τον εθνικό και διαπεριφερειακό χώρο.
Συνεχίζουν να αναζητούνται πηγές για την χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματος, μολονότι
κάποιοι (Αλβανία) εστίασαν στο πρόγραμμα PHARE ως πιθανή πηγή.
5. Είναι σημαντικό να γίνουν μελέτες για το ¨πρασίνισμα¨ των τομεακών πολιτικών, π.χ.
περιβαλλοντικές στατιστικές και προϋπολογισμοί, έτσι ώστε να υπάρχει ένας κοινός
παρονομαστής υπό τον οποίο, εν συνεχεία, θα γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στις
στατιστικές υπηρεσίες. Επειδή στο βαθμό που θεωρηθεί ότι σημαντικές αναθεωρήσεις των
εθνικών συστημάτων σχεδιασμού δεν είναι εφικτές, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην
ανάπτυξη πιλοτικών μελετών. Υποστηρίχθηκε σθεναρά η άποψη ότι οι κοινές δραστηριότητες θα
πρέπει να βασίζονται στο σχέδιο δράσης και ζητήθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό
(όρια αρμοδιοτήτων, περιεχόμενο, χρονικός υπολογισμός κλπ.). Στο επόμενο στάδιο θα πρέπει να
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αναζητηθεί η πλέον κατάλληλη θεσμικό-οργανωτική μορφή που μπορεί να στηρίξει το
Παρατηρητήριο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της ΝΑ Ευρώπης. Οι σημαντικές διαφορές στα
συστήματα Χωρικού Σχεδιασμού και στους αρμόδιους θεσμούς (Υπουργεία Χωροταξίας,
Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης κ.α.) ανάμεσα στις 6 χώρες, μας οδηγούν στη σταδιακή προσέγγιση
(incremental) και βήμα προς βήμα δημιουργία θεσμικών δομών όπως είναι:
i.

Η κοινή απόφαση των ερευνητικών θεσμών για τη δημιουργία του εσωτερικού δικτύου,
εθνικής εμβέλειας και του Εθνικού Εστιακού Κόμβου (Εθνικός Συντονιστής).

ii.

Κοινή απόφαση των μελών του ∆ικτύου, του ΠΧΠ ΝΑ Ευρώπης για αρμοδιότητες, ορισμός
συντονιστή, ρόλων, χρονοδιάγραμμα.

iii.

Προοπτικές θεσμικής κατοχύρωσης και διοικητικής συνεργασίας με αρμόδιους θεσμούς
(π.χ. Υπουργεία, Περιφέρειες, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α.).

6. Υπήρξε σχεδόν πανομοιότυπη προσέγγιση σε όλα τα σημεία του θέματος της εσωτερικής και
εξωτερικής δικτύωσης:
i.

στο επίπεδο ΝΑ Ευρώπης και ειδικά των Βαλκανικών χωρών (περιφερειακό), το ΠΧΠ με
συντονιστή την Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει την εύρεση διαύλων και την εναρμόνιση
των κοινών θεμάτων, όπως επίσης και την δικτύωση με εξωτερικούς φορείς.

ii.

σε εθνικό επίπεδο, οι εστιακοί κόμβοι αναμένεται μέσω εσωτερικών δικτύων, να
διοχετεύσουν, να μεσολαβήσουν αλλά και να αντλήσουν τις πληροφορίες που παρέχουν οι
πρωτογενείς πηγές. σύμφωνα με σκοπούς που σχετίζονται με τα κοινά ενδιαφέροντα των
χωρών που συμμετέχουν.

iii.

Όλοι οι συμμετέχοντες φαίνεται να έχουν υιοθετήσει μια μάλλον ιεραρχική προσέγγιση, με
μόνη εξαίρεση την Γιουγκοσλαβία που προτείνει ένα χαλαρότερο τρόπο δικτύωσης.

iv.

σε κυβερνητικό/διοικητικό επίπεδο, το υπεύθυνο(σε θέματα Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος υπουργείο αναμένεται να αναλάβει το ρόλο-κλειδί μέσα στα όρια του
εθνικού πλαισίου πολιτικών χωρικής ανάπτυξης. Αναμένεται επίσης από αυτό το
υπουργείο να συνεργαστεί αφενός με άλλα υπουργεία και φορείς σε εθνικό επίπεδο και
αφετέρου με άλλους φορείς σε περιφερειακό επίπεδο. Μόνο η πρόταση της Αλβανίας
περιελάμβανε κάποιες εναλλακτικές επιλογές για θεσμικές και οργανωτικές ρυθμίσεις
(πάντα όμως σε ένα ισχυρό ιεραρχικό πλαίσιο). Γενικά πάντως, ο κάθε συμμετέχων παρείχε
μια εκτενή λίστα με σχετικούς φορείς, που μπορεί να αποτελέσουν το εσωτερικό δίκτυο
κάθε χώρας.

v.

Κάποιοι εκπρόσωποι χωρών, όπως για παράδειγμα της Ρουμανίας, πρότειναν ότι ο
συντονισμός είναι απαραίτητος και σε επίπεδο χωρών περιοχής CADSES και ESDP (Ευρώπη
15).

vi.

Μια μάλλον ιεραρχική διευθέτηση προτάθηκε όσον αφορά στους ηγετικούς φορείς στο
επίπεδο του συντονισμού. Και πάλι οι εκπρόσωποι της Γιουγκοσλαβίας συμμετέχοντες
πρότειναν μια χαλαρότερη δομή και ένα πιο δεκτικό σχέδιο συμμετοχής ενός μεγάλου
αριθμού ακαδημαϊκών και άλλων ερευνητικών ινστιτούτων, παρόλο που υποστήριξαν
επίσης τον βασικό σκοπό των εστιακών κόμβων.
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7. Όλοι οι συνεργάτες έδωσαν έμφαση στην ανάγκη σωστής στελέχωσης του ΠΧΠ και των
εστιακών κόμβων όσον αφορά στο προσωπικό, την τεχνική υποστήριξη, τους συνδέσμους
επικοινωνίας και τη διοικητική μέριμνα.
8. Η δημιουργία ιστοσελίδας με τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης του ΠΧΠ θα συμβάλλει
στη δημοσιότητα, πληροφόρηση και διάχυση των πληροφοριών ανάμεσα στις 6 χώρες.
9. Για τη σταδιακή ολοκλήρωση του έργου απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση που θα αφορά
την υλοποίηση των επόμενων φάσεων του έργου (π.χ. δημιουργία on line επικοινωνίας με τους
κόμβους του ∆ικτύου, δημιουργία μηχανισμών συνεχούς τροφοδοσίας με βασικά δεδομένα,
επεξεργασία σύνθετων δεικτών, ενδεχόμενη επέκταση του ∆ικτύου σε άλλες χώρες της ΝΑ
Ευρώπης. Για να μπορέσει να επιβιώσει η δημιουργία του πρώτου αυτού δικτύου θα πρέπει να
αναζητηθεί συνέχιση της χρηματοδότησης της επόμενης φάσης του έργου από το πρόγραμμα
DAC/OECD ή άλλες πηγές π.χ. Interreg III συνεργασία με άλλα DAC, αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα
των μελλοντικών δράσεων.
Στην πιλοτική πρώτη φάση δημιουργίας του δικτύου, συμμετείχαν:
Συντονιστής:
Καθηγητής Π. Γετίμης, Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου ∆υναμικού (ΙΑΠΑ∆),
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
Ερευνητική Ομάδα ΙΑΠΑ∆:
Γεωργία Κοκκώνη, Περιβαλλοντολόγος,
Νίκος Σπανίδης , Μηχανικός, GIS (DEA Γεωγραφίας)
Dr. Miodrag Vujosevic , Spatial Planner/ Economist, (IAUS)
Μέλη:
Βουλγαρία:
Professor Boris KOLEV, Institute of Geography, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria.
Professor Venko Beschkov, Institute of Chemical Engineering, Bulgarian Academy of Science, Sofia,
Bulgaria.
ΠΓ∆Μ:
Mrs Maridea PETROVA, Architect and Urban Planner, Public Enterprises for Physical and Urban
Plans, Skopje, FYR Macedonia.
Ρουμανία:
Mr Serban Mihaj NADEJDE, Architect National Institute for Research and Development in Urban
and Regional Planning (URBAN PROJECT R.A.), Bucuresti , Romania.
Ms. V. Dumitru, National Institute for Research and Development in Urban and Regional Planning
(URBANPROIECT), Bucuresti , Romania.
Γιουγκοσλαβία:
Bata STOJKOV, Institute of Architecture and Regional and Urban Planning of Serbia (IAUS),
Belgrade, Yugoslavia.
Dr. D. Djordjevic and M. Sc. O. Dzelebdzic, Institute of Architecture and Urban Planning of Serbia
(IAUS), Belgrade, Yugoslavia.
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Αλβανία:
Director Mr. A.Shehu, National Planning Institute (ISPU), Tirana, Albania
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∆ημήτριος Τσαμπούλας
Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
∆ημήτριος Κορυζής
∆ιευθύνων Σύμβουλος SYSTEMA Consulting SA

Η ∆ιεθνής Εμπειρία από τα Παρατηρητήρια Υποδομής Μεταφορών:
Εφαρμογή για το Παρατηρητήριο Μεταφορών Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης

Περίληψη
Ο κύριος σκοπός ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μεταφορών θα μπορούσε να είναι η παροχή
πληροφοριών στους χρήστες αναφορικά με θέματα των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών με
μία από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση, χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες
(κοινωνικοοικονομικούς, περιβάλλοντος, χώρου). Το Παρατηρητήριο πρέπει να εξασφαλίζει
πρόσβαση σε Ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων μεταφορών σε ένα περιβάλλον Γεωγραφικών
Συστημάτων δίνοντας την ευκαιρία σε πιθανούς χειριστές στην Ευρώπη να ενημερωθούν για την
παρούσα και μελλοντική κατάσταση των Ευρωπαϊκών μεταφορικών υποδομών. Tα δεδομένα που
αφορούν τις μεταφορές (π.χ. υποδομές μεταφορών, φόρτοι, πολιτικές τιμολόγησης / διοδίων) θα
είναι προσιτά και σε μη εξειδικευμένους χρήστες, και θα είναι ενημερωμένα, έγκυρα και αξιόπιστα.
Η παρουσίαση αυτή αναφέρει την πρακτική τέτοιων παρατηρητηρίων διεθνώς, όπως το
Παρατηρητήριο Μεταφορών της Ανατολικής Ευρώπης στην Ελλάδα, το Παρατηρητήριο Nordic
Triangle, και το Παρατηρητήριο του Εθνικού ∆ικτύου Μεταφορών στις Η.Π.Α. Βασισμένοι στην
διεθνή εμπειρία, προτείνεται ένα κοινό πλαίσιο για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου όλων των
αυτοκινητοδρόμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τρόπους χρηματοδότησής του.
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1. Οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά των παρατηρητηρίων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στη δημιουργία Ευρωπαϊκών Παρατηρητηρίων τα οποία θα
παρέχουν εναρμονισμένα πανευρωπαϊκά δεδομένα σχετικά με τις μεταφορές σε ένα ομοιογενές
σύστημα πληροφοριών. Ο κύριος στόχος της EC DG TREN6 είναι η δημιουργία ενός ∆ικτύου
Κέντρων Παρακολούθησης/Παρατηρητηρίων της Υποδομής Μεταφορών. Ένα Κέντρο
Παρακολούθησης ή Παρατηρητήριο είναι οποιοδήποτε ίδρυμα (δημόσιο ή ιδιωτικό) αφιερωμένο
στη συλλογή και/ή εναρμόνιση των δεδομένων σχετικά με τις μεταφορές και στην παροχή τους
στους χρήστες με ένα φιλικό τρόπο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Θα πρέπει να
πληρούνται δύο ακόμη όροι:
(i) θα πρέπει να υπάρχει μια μόνιμη περιφέρεια και
(ii) ο στόχος του συστήματος πληροφοριών θα πρέπει να μην είναι μόνον η παραγωγή «επίσημων»
στατιστικών 7.
Κάθε Κέντρο Παρακολούθησης ή Παρατηρητήριο θα ασχολείται με τα θέματα ανάπτυξης
υποδομών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και/ή των
επιπτώσεών τους.
Εξαιτίας της ανεπαρκούς γνώσης σχεικά με τις εξελίξεις και την αξιόπιστη πληροφόρηση σε
ότι αφορά στο σχεδιασμό και στην οργάνωση της ευρωπαϊκής υποδομής μετακίνησης
επιβατών και εμπορευμάτων, όλα αυτά τα στοιχεία φαίνεται να είναι σημαντικά για το
μέλλον της χωροταξικής δομής της Ευρώπης, ιδιαίτερα εφόσον υπάρχουν τεράστιες
επενδύσεις στην υποδομή σε ολόκληρη την Ευρώπη (ΕΕ και ΧΚΑΕ).
Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα8 που πραγματοποιήθηκε για τους σκοπούς του προγράμματος
ASSEMBLING, υπάρχουν αρκετά άλλα σχήματα, τα οποία μπορούν μέχρι ένα σημείο να
θεωρηθούν ως παρατηρητήρια, ιδιαίτερα εκείνα με δομές που αναπτύσσουν συστήματα
πληροφοριών σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με τις μεταφορές (περιβάλλον, ενέργεια, κλπ.). Η
ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου έχει αυξήσει σημαντικά την ποικιλομορφία των παρατηρητηρίων, με
δικτυακά κέντρα/αγορές, διαδικτυακούς συλλόγους, κλπ. Ως εκ τούτου, τα παρατηρητήρια
μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως εργαλεία διαδραστικής πληροφόρησης που χρησιμοποιούνται
για να υπογραμμίσουν τους βασικούς δείκτες των μεταφορών, τις επιπτώσεις από τις μεταφορές
καθώς και θέματα πολιτικής των μεταφορών.
Συνεπώς προκύπτει ένας ευρύτερος ορισμός του «Κέντρου Παρακολούθησης» ή του
«Παρατηρητηρίου». Ένα παρατηρητήριο μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως «αγορά» ή «πύλη»
στρατηγικών πληροφοριών για τις μεταφορές. Πιο συγκεκριμένα, είναι μια βάση δεδομένων
σχετικά με στρατηγικά ζητήματα μεταφορών που ενημερώνεται διαρκώς και εστιάζεται σε μια
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (χώρα, περιφέρεια, διάδρομο) και η οποία διατίθεται ελεύθερα
μέσω του ∆ιαδικτύου. Η οργάνωση (το προσωπικό) που είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των
πληροφοριών μπορεί να αλλάζει ετησίως ή ενδεχομένως κάθε 2-3 χρόνια. Παρόλ’ αυτά, το
παρατηρητήριο παραμένει το ίδιο.

6

Πρόγραμμα EC DG TREN ASSEMBLING
Τεχνικό παράρτημα ASSEMBLING, 1997
8
SOFRES, 1998
7
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2. ∆ιεθνής εμπειρία
Παρατηρητήρια είναι οποιοσδήποτε τοπικός, περιφερειακός, εθνικός ή διεθνικός φορέας
(επίσημος ή ανεπίσημος), ο οποίος διαχειρίζεται πληροφορίες που σχετίζονται με τις μεταφορές ή
με τομείς που σχετίζονται άμεσα με επιπτώσεις στις μεταφορές (π.χ. εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα, ενέργεια, κλπ). Σύμφωνα με αναλύσεις 60 Παρατηρητηρίων, οι βασικοί παράγοντες μιας
επιτυχημένης στρατηγικής παρακολούθησης είναι οι ακόλουθοι:
•
•

•
•
•

•
•
•

Η ευέλικτη και προσαρμόσιμη διαχείριση, ιδιαίτερα όταν το παρατηρητήριο διαθέτει
διεθνές δίκτυο.
Η πολιτική ουδετερότητα (ως προς κάποια διοικητική ή επαγγελματική οργάνωση) είναι
πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. ∆ιασφαλίζει την αποτελεσματική επιλογή των
προτεραιοτήτων και μια πιο αντικειμενική προσέγγιση σε περίπτωση πιθανών
αντεγκλίσεων μεταξύ των διαφόρων τύπων μελών και εταίρων του παρατηρητηρίου.
Βασικοί παράγοντες είναι η οικονομική αυτονομία ή ένα μίγμα συμμετεχόντων στο
παρατηρητήριο (δημόσιοι/ιδιωτικοί, για παράδειγμα).
Γενικώς, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα παράλληλα με το δημόσιο τομέα φαίνεται ότι
έχει θετικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα του παρατηρητηρίου.
Η ανθρώπινη συμμετοχή αποτελεί παράγοντα επιτυχίας.
Προϋπόθεση της επιτυχίας είναι ένας σαφής ορισμός και συστηματική εφαρμογή των
στόχων του παρατηρητηρίου (ορισμένους με όσο το δυνατόν καλύτερο και πιο
συγκεκριμένο τρόπο).
Οι στόχοι θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής.
Τα συστήματα πληροφοριών θα πρέπει να είναι συμβατά και διαλειτουργικά. Αυτό
σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι τυποποιημένα ή συμβατά με τα πρότυπα συστήματα.
Η προστιθέμενη αξία είναι υψηλότερη αν το παρατηρητήριο παρέχει, εκτός από την
επεξεργασία δεδομένων αυτή καθεαυτή, αναλύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η πληθώρα οργανωτικών πλαισίων που απαντήθηκαν κατά τη διάρκεια της απογραφής μπορεί να
ομαδοποιηθεί στα παρακάτω:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Μη Κυβερνητική Οργάνωση (π.χ. CRPM)
Ιδιωτική Εταιρεία (π.χ. MDS Transmodal)
Μη κερδοσκοπικός οργανισμός (π.χ. Plan Bleu, IAAT, ORT Alsace, ORT Aquitaine)
Τμήμα κάποιας διοίκησης (π.χ. OEST, BASTs)
Ανεπίσημη οργάνωση, εξαρτημένη από το δημόσιο τομέα (π.χ. Plan routier breton, ORT
Nord-Pas-de-Calais)
Ad hoc οργανισμός [π.χ. Strait of Gibraltar (Στενά του Γιβραλτάρ), TGV North]
∆ιεθνείς οργανισμοί (π.χ. WCMC, ESPON)

∆εν υπάρχει συντονισμός ή συνέργεια ανάμεσα στα παρατηρητήρια που αναλύθηκαν, παρά τις
συχνές διαβεβαιώσεις εκ μέρους τους ότι προτίθενται να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν
εμπειρίες με άλλους οργανισμούς. Οι διαφορές στη φιλοσοφία και το περιεχόμενό τους θα
μπορούσαν να εξηγήσουν την κατάσταση αυτή. Στην πραγματικότητα, στο παρελθόν υπήρξε
αρκετή απροθυμία ως προς τη συνεργασία καθώς η διαχείριση δεδομένων παρέχει μια μορφή
εξουσίας. Φαίνεται ότι η συνεργασία μεταξύ των παρατηρητηρίων σε συμπληρωματικούς τομείς
(μεταφορές, τουρισμός, περιβάλλον) είναι ευκολότερη από τη συνεργασία μεταξύ
παρατηρητηρίων του ιδίου τομέα (μεταφορές).
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Τα Παρατηρητήρια Μεταφορών μπορούν να χωριστούν σε:
i.
ii.
iii.
iv.

Τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά σε χαρακτήρα και πεδίο αρμοδιότητας
Εκείνα που διαχειρίζονται τις σχετικές βάσεις δεδομένων πληροφοριών
Εκείνα που έχουν αμφίδρομες σχέσεις με τις εξελίξεις υποδομής
Σε εκείνα που παράγουν πληροφορίες και διαχέουν τις σχετικές γνώσεις

Μια απογραφή των υφιστάμενων Παρατηρητηρίων Μεταφορών αποκάλυψε ότι:
•
•
•
•

το 60% είναι εθνικού χαρακτήρα
το 20% εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα
το 10% σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο έργο/πρόγραμμα
το 10% είναι ευρωπαϊκού χαρακτήρα

Οι βασικοί λόγοι επιτυχίας ενός παρατηρητηρίου είναι: ο τρόπος με τον οποίο οι στόχοι του
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του χρήστη⋅ η σταθερότητα των στόχων του παρατηρητηρίου
καθόλη τη διάρκεια ζωής του⋅ και πολύ συχνά η προθυμία κάποιου ατόμου να παράσχει το αρχικό
ερέθισμα για ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, οι βασικοί λόγοι αποτυχίας είναι: (α) η έλλειψη
χρηματοδότησης, η οποία συχνά επέρχεται όταν το παρατηρητήριο παύει να αποτελεί
προτεραιότητα (για παράδειγμα: το πρόγραμμα επένδυσης συγκοινωνιακής υποδομής για το
οποίο δημιουργήθηκε το παρατηρητήριο ολοκληρώθηκε, τα μέτρα για την αποτροπή των
ατυχημάτων είναι αποτελεσματικά, κλπ.), (β) οι στόχοι είναι υπερβολικά φιλόδοξοι, και (γ) ο
ανταγωνισμός και οι αντιπαραθέσεις εντός του οργανισμού.

3. Πιλοτικά Περιφερειακά Παρατηρητήρια
Για την παρακολούθηση των αναγκών και των επιπτώσεων των πολιτικών, το ASSEMBLING
"συγκέντρωσε" πληροφορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανέπτυξε ένα πιλοτικό δίκτυο
Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Παρατηρητηρίων για τις Μεταφορές το οποίο καλύπτει διάφορες
ευρωπαϊκές ζώνες. Τα σε λειτουργία Παρατηρητήρια που έλαβαν χορηγία από την EC DG TREN
είναι 9:
1.
2.
3.
4.
5.

των Πυρηναίων στην Καταλωνία (PRO)
της περιοχής πύλης εισόδου του Ρήνου στην Ολλανδία (RGO)
του Σκανδιναβικού Τριγώνου στη Φινλανδία (NTO)
της ∆υτικής Μεσογείου και των Χωρών του Μαγκρέμπ (CETMO)
της Ανατολικής Μεσογείου στην Ελλάδα (TEMO)

Τα παρατηρητήρια αυτά αποτελούν μέρος της “υπηρεσίας παρακολούθησης πληροφοριών”
του ASSEMBLING και σχεδιάστηκαν για να συμπεριληφθούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο, που
είναι γνωστό ως Σύστημα Πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Πολιτική περί Μεταφορών
(European Transport Policy Information System ή ETIS).

9

Η χορηγία κατά 50% δόθηκε μόνο κατά την περίοδο εκπόνησης του Ερευνητικού Προγράμματος
ASSEMBLING.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος ASSEMBLING 10, ένα από τα συμπεράσματα που
εξήχθησαν είναι ότι οι λαμβάνοντες αποφάσεις πολιτικοί, οι τελικοί χρήστες των συστημάτων
υποστήριξης της πολιτικής, ενδιαφέρονται κυρίως για το (εγγύς) μέλλον και όχι απαραιτήτως για
την παρακολούθηση των επιπτώσεων από τις υφιστάμενες πολιτικές και τα ήδη δομημένα
προγράμματα. Η επιχειρηματολογία ή μια τέτοιου είδους νοοτροπία έγκειται στο γεγονός ότι οι
επενδύσεις έχουν ήδη γίνει, οι πολιτικές έχουν υιοθετηθεί και αυτό δε μπορεί να αλλάξει με τίποτα.
Σπανίως μπορούν να αντληθούν μαθήματα για το μέλλον από μια άσκηση παρακολούθησης,
επειδή η επίδραση κάθε προγράμματος και κάθε πολιτικής είναι μοναδική. Ένας από τους κύριους
στόχους της στρατηγικής παρακολούθησης, όμως, είναι να μάθουμε από τις προηγούμενες
εμπειρίες: ακόμη και αν η συγκοινωνιακή υποδομή υπάρχει ήδη, εναλλακτικές στρατηγικές
διαχείρισης της κυκλοφορίας είναι πάντοτε δυνατές και οι κανονισμοί μπορούν να
τροποποιηθούν, σύμφωνα με τις εμπειρίες που αντλούνται από τα παρατηρητήρια. Επιπλέον, η
εμπεριστατωμένη γνώση των τεκταινόμενων επιπτώσεων είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των
μοντέλων πρόβλεψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την αυξανόμενη περιπλοκότητα του
ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών.
Η τεχνολογική λύση που υιοθετήθηκε στο ASSEMBLING είναι ένα ∆ιαδικτυακό Σύστημα11, το οποίο
σχεδιάστηκε για να παρέχει εκτελεστική και φιλική προς το χρήστη πρόσβαση στις
εναρμονισμένες πληροφορίες από τα παρατηρητήρια. Επιπλέον, συμπεριελήφθησαν διαδραστικά
μοντέλα αποτίμησης της υπάρχουσας κατάστασης και πρόβλεψης, τα οποία ονομάζονται
«εργαλεία γνώσης» επειδή βοηθούν το χρήστη να διερευνήσει τις πιθανές επιπτώσεις των υπό
μελέτη εναλλακτικών πολιτικών δράσεων. ∆εν χρειάζεται να τονισθεί ότι το ASSEMBLING δεν είναι
ένα ολοκληρωμένο σύστημα γνώσεων που αξιολογεί όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα
υποδομών στην Ευρώπη (όπως είναι ο τελικός στόχος του ETIS), αλλά ο ∆ικτυακός Τόπος του
ASSEMBLING 12 είναι ένα εν λειτουργία αρχέτυπο το οποίο επιδεικνύει ενδιαφέρον για θέματα
σκοπιμότητας δημιουργίας υποδομών.
Το ASSEMBLING, ως αρχέτυπο, μπορεί να θεωρηθεί ως μια εξελιγμένη «∆ιαδικτυακή Υπηρεσία
Εκτελεστικής Υποστήριξης». Βασίζεται στην ενσωμάτωση πληροφοριών που προέρχονται από ένα
δίκτυο παρατηρητηρίων στις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
∆ιαδικτυακή Υπηρεσία προσφέρει απαντήσεις σε δύο βασικά είδη ερωτήσεων:
•
•

•

Τι συμβαίνει; Πληροφορίες σχετικά με τις τεκταινόμενες ανάγκες και επιπτώσεις από την
πολιτική περί μεταφορών.
Τι συμβαίνει; Οι απαντήσεις υποστηρίζονται από πληροφορίες που συλλέγονται από το
δίκτυο των πέντε πιλοτικών Παρατηρητηρίων των Υποδομών Μεταφορών που
συμμετέχουν στο ASSEMBLING: του Σκανδιναβικού Τριγώνου, των Πυρηναίων, της Πύλης
του Ρήνου, της Περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Περιοχής της ∆υτικής
Μεσογείου. Αυτά τα πέντε παρατηρητήρια έχουν επιλεγεί προσεκτικά για να
ενσωματώσουν το σύνολο της τεχνικής, πολιτικής και θεσμικής πολυπλοκότητας της
«στρατηγικής παρακολούθησης» ενός προγράμματος.
Κι αν…; Εργαλεία γνώσεων που σχετίζονται με διαδραστικά μοντέλα αναδρομής και
πρόβλεψης.

10

Τελική Έκθεση ASSEMBLING, 2000
MCRIT, 1999
12
∆ικτυακός Τόπος του ASSEMBLING, 1999
11
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•

Κι αν…; Νέα και υφιστάμενα μοντέλα πρόβλεψης μεταφορών που συνδέονται με τέτοιον
τρόπο ώστε να λειτουργούν σαν αποτελεσματικά «εργαλεία γνώσης» που παρέχουν
απαντήσεις.

Το δίκτυο των πέντε πιλοτικών Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Παρατηρητηρίων για τις Μεταφορές
του ASSEMBLING βασίζεται στην υπόθεση ότι για την παρατήρηση των τρεχουσών αναγκών και
των επιπτώσεων από τις ευρωπαϊκές πολιτικές περί μεταφορών είναι απαραίτητο να καταβληθεί
μια προσπάθεια παρακολούθησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Κάθε παρατηρητήριο
καλύπτει μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (συνήθως ένα πρόγραμμα όπως το RGO, έναν
διάδρομο όπως το NTO, μια διαπεριφερειακή διασυνοριακή ζώνη όπως το PRO ή μια διεθνή
περιοχή όπως τα CETMO και TEMO).
Όλα τα συστήματα πληροφοριών μοιράζονται την ίδια βασική δομή και εφαρμόζονται ως
δικτυακοί τόποι. Αντί να συλλέγουν δεδομένα ή να αποτελούν πρωτεύουσα πηγή πληροφοριών,
λειτουργούν ως προγράμματα διάδρασης μεταξύ περιφερειακής και ευρωπαϊκής κλίμακας, τα
οποία προορίζονται για χρήση κυρίως από τους Ευρωπαίους πολιτικούς ιθύνοντες και
εμπειρογνώμονες. Ως εκ τούτου, ο απώτατος στόχος κάθε παρατηρητηρίου είναι η παροχή
πληροφοριών που σχετίζονται με τις πολιτικές (με βάση δεδομένα και δείκτες όπου αυτό είναι
εφικτό), υποστηρίζοντας τις ευρωπαϊκές πολιτικές περί μεταφορών.
Τα πέντε πιλοτικά παρατηρητήρια που περιλαμβάνονται στο ASSEMBLING καλύπτουν πολύ
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και συμπληρώνουν την ανάπτυξη των συστημάτων
πληροφοριών και την ανάλυση των θεσμικών και πολιτικών τους πλαισίων.

TEMO
NTO
RGO
PRO
CETMO

TEMO
NTO
RGO
PRO
CETMO

TEMO
NTO
RGO

PRO

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των πιλοτικών Παρατηρητηρίων του ASSEMBLING
Ελλάδα/Ανατολική Μεσόγειος
Σκανδιναβικό Τρίγωνο στη Φινλανδία
Πρόγραμμα γραμμής Betuwe στην Ολλανδία
Καταλωνία/Πυρηναία
Χώρες του Μαγκρέμπ/∆υτική Μεσόγειος
Ενδιαφέρον ως προς το σύστημα σχεδιασμού/πληροφοριών
Ενσωμάτωση των εθνικών δεδομένων σε ένα πλαίσιο με τακτική διαθεσιμότητα
δεδομένων
Παροχή φιλικής πρόσβασης σε ήδη υφιστάμενα δεδομένα. Ορισμός της καλύτερης
δικτυακής δομής
Χρήση δεδομένων και πληροφοριών σε έργο διαμόρφωσης
Ολοκλήρωση των περιφερειακών δεδομένων και των ποιοτικών πληροφοριών (π.χ.
ειδήσεις)
Συλλογή και διάδοση επίσημων δεδομένων
Ενδιαφέρον από θεσμικής/πολιτικής άποψης
Ιδιωτική και δημόσια συμμετοχή (Υπουργείο Μεταφορών)
Εθνική συμμετοχή (NTO συγχρηματοδοτούμενα από Υπουργεία) σε πλαίσια με
ασθενείς πολιτικές αντιπαραθέσεις.
Εθνικά έναντι ευρωπαϊκών ενδιαφερόντων για σχεδιασμό. Πολιτικές επιπλοκές από
την ευρωπαϊκή δραστηριότητα παρακολούθησης: Γιατί χρειάζονται τα
παρατηρητήρια που σχετίζονται με προγράμματα;
Περιφερειακή έναντι εθνικής συμμετοχής στην οργάνωση παρατηρητηρίων
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CETMO

Εθνικοί φορείς που συνδέονται με τα Ηνωμένα Έθνη και χώρες

4. Συστήματα πληροφοριών για παρατηρητήρια
Η κατοχή πληροφοριών είναι βασικός πόρος. Οι ουσιαστικές πληροφορίες πρέπει να εκμαιεύονται
από τα πρωτογενή συλλεχθέντα δεδομένα, και υπάρχουν αρκετές πηγές δεδομένων, υφιστάμενες
και δυνητικές, οι οποίες διατίθενται για τη συντήρηση και λειτουργία της υποδομής των
μεταφορών.
Παρόλ’ αυτά, τα δεδομένα παραμένουν αχρησιμοποίητα σε μεγάλο βαθμό, αν δεν είναι εύκολη η
απόσπαση πληροφοριών.
Τα κλειδιά για την αποτελεσματική χρήση των δεδομένων είναι:
•
•

•

Η πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο ζήτημα⋅
Η επισκόπηση των δεδομένων με έναν τρόπο ο οποίος να επιτρέπει την εύκολη απόσπαση
των πληροφοριών, διευκολύνοντας έτσι στους ιθύνοντες να λαμβάνουν τις βέλτιστες
αποφάσεις⋅
Η σύγκριση συνόλων δεδομένων προς εντοπισμό αλληλεξαρτήσεων (π.χ.
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, με δεδομένα υποδομών)

Το ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ θα μπορούσε να υιοθετηθεί ως η καλύτερη τεχνολογική λύση για την υποστήριξη
του νέου συστήματος πληροφοριών, αφού ο στόχος είναι η διευκόλυνση της εύκολης και φιλικής
πρόσβασης των Ευρωπαίων αναλυτών και ιθυνόντων, αλλά και άλλων Ευρωπαίων
εμπειρογνωμόνων (π.χ. των μελών του ASECAP ) στο σύστημα.
Όλα τα Ευρωπαϊκά Περιφερειακά Παρατηρητήρια περί Μεταφορών θα πρέπει να έχουν την ίδια
ελάχιστη δομή πληροφοριών, η οποία θα μπορούσε να είναι αυτή που υιοθετήθηκε από το
ASSEMBLING 13.
Κινητήριες ∆υνάμεις

Πληροφορίες στο ∆ικτυακό τόπο του
Παρατηρητηρίου

Ερώτημα
• Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν τη
ζήτηση μεταφορών;

Κινητήριες ∆υνάμεις
Σχήματα και διαγράμματα που περιγράφουν
την κινητήριο δύναμη προς το σύστημα
μεταφορών:
• Γεωγραφική και αστική δομή
• Πληθυσμός και στέγαση
• Οικονομική δραστηριότητα

Η κατάσταση του συστήματος
μεταφορών

Πληροφορίες στο ∆ικτυακό τόπο του
Παρατηρητηρίου

Ερώτημα
• Ποιά είναι η υφιστάμενη κατάσταση

Υποδομή & Κυκλοφορία
Σχήματα και διαγράμματα που περιγράφουν

13

LT Consultants, 1998
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και οι τάσεις στην υποδομή των
μεταφορών, στην κυκλοφορία και
στις επιπτώσεις της;

την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος
μεταφορών ανά τρόπο μεταφοράς:
• Θεσμικό περιβάλλον
• Υποδομή
• Οχήματα
• ∆ιόδια & Κυκλοφορία
• Κυκλοφοριακή ασφάλεια/ατυχήματα
• Περιβάλλον

Πολιτική ανταπόκριση

Πληροφορίες στο ∆ικτυακό τόπο του
Παρατηρητηρίου

Ερωτήματα
• Ποιό είναι το επιθυμητό μέλλον του
συστήματος μεταφορών;
• Ποιές είναι οι δράσεις που
λαμβάνονται για την αλλαγή του
υφιστάμενου συστήματος;
• Ποιά θα είναι η επίπτωση αυτών των
δράσεων;

Στόχοι και πολιτικές
Περιγραφή των δεδηλωμένων στόχων της
πολιτικής περί μεταφορών σε διάφορα
επίπεδα:
• Κοινή ευρωπαϊκή πολιτική περί
μεταφορών
• Περιφερειακό
• Κατευθυντήριες γραμμές της εθνικής
πολιτικής μέχρι το 2020
• Περιφερειακές στρατηγικές ανάπτυξης
σχετικά με τις μεταφορές
Προγράμματα
Περιγραφή των προγραμματισμένων και εν
εξελίξει προγραμμάτων σχετικά με τα
παρακάτω:
• Υποδομή
• ∆ιαχείριση κυκλοφορίας
• Έρευzνα
• Κόστος μεταφορών
Επιπτώσεις
Περιγραφή των αναμενόμενων επιπτώσεων
από τα μελλοντικά και εν εξελίξει
προγράμματα σχετικά με τα παρακάτω:
• Υποδομή
• ∆ιαχείριση κυκλοφορίας
• Θεσμοί

Νέα λογισμικά εργαλεία άρχισαν να παρέχουν αποτελεσματικές λύσεις για την ανάπτυξη άκρως
εξατομικευμένων προγραμμάτων διάδρασης με τους χρήστες και την παρουσίαση πληροφοριών
με επικοινωνικό τρόπο (με τη χρήση hypertexts, γραφικών, δυναμικής οπτικοποίησης και
χαρτογράφησης, κλπ.). Ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στα εμπορικώς διαθέσιμα εργαλεία, η λύση
του ∆ιαδικτύου κλήθηκε να διερευνήσει πρωτότυπους τρόπους παροχής προηγμένων και
εξειδικευμένων λειτουργιών (Ανάκληση βάσεων δεδομένων, GIS, μοντελοποίηση) στους χρήστες.
Υιοθετήθηκαν δύο βασικές στρατηγικές λογισμικού main: μια λύση CGI και μια πρωτότυπη
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εφαρμογή Εξυπηρετητή ∆ιαδικτύου (AIS)⋅ και οι δύο λύσεις μπορούν να εγκαταστήσουν
διαδραστική επικοινωνία μεταξύ απομεμακρυσμένων πελατών (χρηστών) και διαχειριστών των
βάσεων δεδομένων, των εφαρμογών GIS και μοντέλων που λειτουργούν ως εφαρμογές
εξυπηρετητή.
Αυτό είναι το πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών
περί Μεταφορών.
Η δομή του συστήματος πληροφοριών είναι οργανωμένη με τέτοιον τρόπο ώστε να
αντανακλά τις συχνότερες αναζητήσεις των χρηστών:
•

Ενημερωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ανάγκες και τις επιπτώσεις από τις τρέχουσες
ευρωπαϊκές πολιτικές περί μεταφορών σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια (Τί
συμβαίνει;)

•

∆ιαδραστικά εργαλεία γνώσης (βασισμένα σε εξωτερικά μοντέλα πρόβλεψης) τα οποία
βοηθούν τους χρήστες να κατανοήσουν τις επιπτώσεις από τις μελλοντικές εναλλακτικές
πολιτικές των μεταφορών (ερωτήματα του τύπου "Κι αν…;").

5. Συμπεράσματα σχετικά με την πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Παρατηρητηρίων
περί Μεταφορών
Η EUROSTAT είναι εκείνη που παρέχει κατά κύριο λόγο τα «στατιστικά δεδομένα», ενώ τα
παρατηρητήρια λειτουργούν αντίστροφα. Παρέχουν κυρίως πληροφορίες και εργαλεία γνώσης.
Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν να καταδειχθεί η αμφίδρομη σχέση των πληροφοριών, έτσι ώστε να
μπορέσει κανείς να ενημερωθεί και να κατανοήσει τα προβλήματα και να μπορέσει να βρει λύσεις.
Αυτό σπανίως καθίσταται δυνατό με την ακραιφνή ανάλυση στατιστικών στοιχείων και δεικτών, τα
οποία αποτελούν απλώς συνδυασμό τέτοιου είδους δεδομένων. Μερικά παρατηρητήρια θα
μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν τη EUROSTAT και άλλες ευρωπαϊκές στατιστικές πηγές να
καλύψουν ορισμένα κενά δεδομένων, καθώς θα αναγκαστούν να παρέχουν τυποποιημένες
πληροφορίες στο δίκτυο των παρατηρητηρίων. Ένα άλλο βασικό ζήτημα το οποίο θα μπορούσε
να ενδιαφέρει τη EUROSTAT σχετίζεται με τη δομή και το χειρισμό των δεδομένων από τα
παρατηρητήρια, καθώς ανάγεται στη βασική ιδέα επεξεργασίας στρατηγικών πληροφοριών για τις
μεταφορές.
Επιλεγμένα διευρωπαϊκά προγράμματα μεταφορών θα μπορούσαν να έχουν ένα παρατηρητήριο
(π.χ. ΕΓΝΑΤΙΑ) για την παρακολούθηση της προόδου τους, με (πιθανά) δεδομένα: την κυκλοφορία
ανά τύπο χρηστών και σκοπό, το χωροταξικό αντίκτυπο και τις επιπτώσεις από τις χρήσεις γης.
Μετά τη δραστηριότητα παρακολούθησης του εκάστοτε σχετικού παρατηρητηρίου, όλες οι
διαθέσιμες πληροφορίες από αλληλένδετα (π.χ. περιβαλλοντικά), προγράμματα μπορούν να
ενσωματώνονται και να αποθηκεύονται σε μια ενιαία κοινή βάση δεδομένων. Αυτό θα παρείχε ένα
ευρύ πεδίο για τη σύγκριση αποτελεσμάτων από τα διάφορα προγράμματα ή θα επέτρεπε τις
εφαρμογές σε άλλα προγράμματα. Επίσης, θα απέτρεπε περιττές διπλές προσπάθειες, ιδιαίτερα
μεταξύ προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, όμως,
προϋποθέτει διαρκή κάλυψη των υποδομών των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων από ένα δίκτυο
παρατηρητηρίων, γεγονός που αποδεικνύεται σχετικά δαπανηρό.
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Παρόλ’ αυτά, οι στόχοι του παρατηρητηρίου πρέπει να έχουν οριστεί (με όσο το δυνατόν ακριβή
και συγκεκριμένο τρόπο), πριν από τη δημιουργία τους, μαζί με ένα λεπτομερές πρόγραμμα ή
χρονοδιάγραμμα δράσεων:
•
•
•

Για ποιόν (ποιοί θα είναι οι χρήστες, ποιές οι απαιτήσεις των χρηστών);
Για ποιόν σκοπό (άσκηση πίεσης, μελέτη σκοπιμότητας, ανάπτυξη μόνιμων στρατηγικών,
ενίσχυση της πολιτικής διαφάνειας, στρατηγική);
Τί θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης (συντήρηση, κλπ.);

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ετοιμαστεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο πλαίσιο όπως έγινε στην
περίπτωση του προγράμματος ASSEMBLING. Τέτοιο σχέδιο αποτελείται από ένα σύνολο προς
συμπλήρωση δράσεων σε πίνακες, που αφορούν στην οργάνωση, στην αγορά, στα κόστη, στα
έσοδα και στο χρονισμό της ανάπτυξης.
Μακροχρόνια, τα παρατηρητήρια δε θα πρέπει να εξαρτώνται από τις επιδοτήσεις, ως εκ τούτου η
ιδέα της αυτοσυντήρησης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να υπάρχει
περιθώριο ανεξαρτησίας και ουδετερότητας. Προκειμένου να αυξηθεί η προσελκυστικότητα και η
αξία του συστήματος, θα πρέπει να συμπεριληφθούν σ’ αυτό τα εργαλεία γνώσης.
Γενικώς, θα πρέπει να συζητηθεί και επιλυθεί το πρόβλημα των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας ως προς τις πληροφορίες και τα δεδομένα, καθώς επίσης και για τα εργαλεία γνώσης.
Στο πλαίσιο αυτό, ενόψη της αυτοτέλειας και εν αναμονή της ολοκλήρωσης του ETIS, θα ήταν
ιδιαιτέρως ωφέλιμη μια κοινή βάση δεδομένων και πληροφοριών.
Με βάση τη συσσωρευθείσα εμπειρία, η DG TREN θα μπορουσε να συντηρήσει περιφερειακά και
θεματικά παρατηρητήρια τύπου ASSEMBLING (με ελάχιστο ετήσιο κόστος 15.000 ευρώ για το
καθένα) καλύπτοντας την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε επίσης να ξεκινήσει
συγκεκριμένες μελέτες παρακολούθησης για ειδικά προγράμματα (συγχρηματοδοτούμενες από
την ΕΤΕ και τα Κράτη – Μέλη). Σύμφωνα με τις απαραίτητες μελέτες και το απαιτούμενο επίπεδο
λεπτομερειών, τα κόστη των παρατηρητηρίων ποικίλουν. Ένα παρατηρητήριο θα μπορούσε να
σχετίζεται με τις επεκτάσεις του δικτύου στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς
στην περιοχή αυτή σχεδιάζονται σημαντικές επενδύσεις στις συγκοινωνιακές υποδομές και
υπάρχει έντονη ανάγκη παρακολούθησης και ανταλλαγής εμπειριών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει
μέσω του προγράμματος ISPA. Επιπλέον, η DG TREN θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα δίκτυο
παρατηρητηρίων TEN-T.
Για τις απαιτήσεις του χρήστη, η DG TREN θα έπρεπε να καθορίσει "τα" ερωτήματα. Τι είδους
πληροφοριών χρειάζονται πραγματικά να τους παρέχουν τα παρατηρητήρια; Ποιο είναι το κενό
που καλούνται να καλύψουν τα παρατηρητήρια; Και στην περίπτωση αυτή είναι σημαντικό τα
παρατηρητήρια αυτά να έχουν έναν σαφώς καθορισμένο σκοπό.
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6. Μια ευκαιρία: Η επέκταση του παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

6.1 Πεδίο εφαρμογής και περιεχόμενα
Σχετικά με την επέκταση της ΕΕ στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την
ολοκλήρωση των αντίστοιχων δικτύων μεταφορών, τα προτεινόμενα Παρατηρητήρια Μεταφορών
θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με την υποδομή των μεταφορών
(μεταφορικές ροές και ικανότητες), καθώς επίσης και άλλες πληροφορίες (κοινωνικο-οικονομικές,
περιβαλλοντικές, χωρικές) ούτως ώστε να αξιολογηθεί η εγκυρότητα των διαδρόμων του TEN και
οι επεκτάσεις τους στην Ανατολική Ευρώπη με μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Αυτό θα
βελτιώσει την πρόσβαση σε ένα πανευρωπαϊκό σύνολο δεδομένων περί μεταφορών σε ένα
περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS), παρέχοντας στις μελλοντικές εταιρίες
λειτουργίας της υποδομής ανά την Ευρώπη την ευκαιρία να ενημερωθούν για την παρούσα και
μελλοντική κατάσταση των διαδρόμων μεταφορών στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη. Τα δεδομένα
που σχετίζονται με τις μεταφορές θα πρέπει να είναι προσβάσιμα, ενημερωμένα, επιβεβαιωμένα
και αξιόπιστα. Επιπλέον, το Παρατηρητήριο θα παρέχει πληροφορίες για τους αυτοκινητοδρόμους
με διόδια και σχετικά οικονομικά θέματα.
Θα είναι ένα ανοιχτό σύστημα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο θα διασφαλίζει τη
συμβατότητα και ομοιογένεια των δεδομένων, θα βοηθά την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπληρώσει
τους στόχους της για τη δημιουργία των περιφερειακών Παρατηρητηρίων παρέχοντας όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για τους διάφορους χρήστες (κυβερνήσεις, δημόσιες αρχές,
οργανισμούς, εταιρείες μεταφορών, χρήστες). Τα Παρατηρητήρια θα χρησιμοποιούν ένα Σύστημα
Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support System DSS) ενσωματώνοντας πληροφορίες στις
γνώσεις για τους ιθύνοντες για τη λήψη αποφάσεων, υποβοηθώντας τα άτομα που καταρτίζουν
την πολιτική να θέσουν προτεραιότητες στις επενδύσεις για υποδομές.
Σύγκλιση των πρακτικών




ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ
Πανευρωπαϊκή εμπειρία του ΤΕΜΟ

∆ημιουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
Νοτιοανατολική Ευρώπη (SETMO)

για

τις

οδικές

μεταφορές

στη

Όλες οι προηγούμενες γνώσεις, πληροφορίες, εξαγώμενα στοιχεία έρευνας για τη διεύρυνση του
ΤΕΝ14 και τα αποτελέσματα του δικτύου TINA μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα Σύστημα
Εκτελεστικών Πληροφοριών (Executive Information System ή EIS), το οποίο δημιουργεί το
κατάλληλο Παρατηρητήριο Οδικών Μεταφορών για τις χώρες της Νοτιο-ανατολικής και Κεντρικής
Ευρώπης (SETMO), επεκτείνοντας τις ικανότητες του TEMO. Το παρακάτω γραφικό απεικονίζει τον
τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί το SETMO με τη σύγκλιση των διαφόρων
προσεγγίσεων/σχεδίων.

14

EC DG TREN CODE-TEN, 2000
98

Η νομική μορφή του SETMO θα ακολουθήσει το πρότυπο μιας «∆ημόσιο-Ιδιωτικής Συνεργασίας»,
δημιουργώντας συνεργασία μεταξύ μιας ιδιωτικής εταιρείας και ενός δημόσιου οργανισμού όπως
η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. Όλοι οι εταίροι θα συμβάλουν οικονομικά στο πρόγραμμα. Μια ανταλλαγή
δεδομένων με διασύνδεση μεταξύ των ∆ικτυακών Τόπων θα βοηθήσει την επικοινωνία μεταξύ των
εταίρων.
Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζεται ένα προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης. Επιπλέον, η δομή

Σχέδιο Ανάπτυξης
ΧΡΗΣΤΕΣ
Παροχή
DATA
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Μόνιµες
ΠΗΓΕΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Software
Επιχ. Σχέδιο
Επιχ.

ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

(από άποψη πληροφορικής του SETMO) προτείνεται να είναι ως εξής:

Προτει νόµενη ∆οµή SETMO
Χαρτογράφηση
Data

∆ί κτυο
∆εδοµένα
GIS

∆ι αχεί ρι ση ∆εδοµέν ων
∆ι αδί κτυο
Μηχανή Αναζ ήτησης

ΠΡ ΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Κοι νό Interface

ΧΡΗΣΤΗΣ
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6.2 Μια πρόταση: Εργαλεία γνώσης για το SETMO
Τα εργαλεία γνώσης είναι, βασικά, εργαλεία ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία
δημιουργούνται συνδέοντας απομεμακρυσμένα προηγμένα μοντέλα αναδρομής και
πρόβλεψης με διαδραστικά προγράμματα φιλικά προς το χρήστη. Χρησιμοποιώντας τα
αποτελέσματα του προγράμματος ASSEMBLING, το SETMO θα μπορούσε να συνδέσει τα
φιλικά προς το χρήστη διαδραστικά του προγράμματα (ιστοσελίδα) με τα εργαλεία γνώσης.
Μπορεί να δημιουργηθεί μια Μετα-Μηχανή Αναζήτησης στην κεντρική ιστοσελίδα, η οποία
θα βοηθά τους χρήστες να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα πλέον πρόσφατα
προβλήματα πολιτικής, πληροφορίες περί μεταφορών, δράσεις πολιτικής, αξιολογήσεις
επιπτώσεων, προβλέψεις κυκλοφορίας για μελλοντικούς στόχους του Παρατηρητηρίου.
Το πρόγραμμα αλληλεπίδρασης γνώσεων είναι σχεδιασμένο για να βοηθά τους χρήστες να
διερευνήσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα πολιτικής. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις τιμές των
μεταβλητών αντικατοπτρίζοντας τις δράσεις πολιτικής και οπτικοποιώντας διαδραστικά τις
επιπτώσεις τους. Η ταυτόχρονη διάδραση είναι ουσιώδης και επιτρέπει στους χρήστες να μάθουν
συγκρίνοντας την υποκειμενική κατανόησή τους με τα εξαγόμενα δεδομένα που παρέχει το
μοντέλο.
Ένας αριθμός εργαλείων γνώσης έχουν δημιουργηθεί στο ASSEMBLING (και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από το SETMO) για τη διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων από τις
εναλλακτικές μελλοντικές πολιτικές σε σχέση με τα παρακάτω βασικά ζητήματα:
•
•
•
•
•
•
•
•

Πολιτικές μεταφορών: περιβαλλοντικός αντίκτυπος από την τοπική κυκλοφορία
Βελτίωση των επιδόσεων ασφάλειας στις μεταφορές
Εκτροπή της οδικής κυκλοφορίας σε σιδηροδρόμους, εσωτερική ναυσιπλοΐα και
θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων
Έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας προκειμένου να μειωθεί η οδική και εναέρια
κυκλοφοριακή συμφόρηση και να βελτιωθεί η ασφάλεια
Συστήματα Πληροφοριών περί Μεταφορών για λύσεις στις πολιτικές περί μεταφορών
Κατασκευή ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων για τη μείωση των κυκλοφοριακών συμφορήσεων και
τη σύνδεση τρίτων χωρών
Ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα
Οδικά φορτία και πρακτικές διοδίων

Έχει αναπτυχθεί ένα δείγμα ενός «στρατηγικού εργαλείου γνώσης» που καλύπτει τη δημογραφική,
κοινωνικο-οικονομική, μεταφορική και περιβαλλοντική πρόβλεψη (η οποία από μόνη της αποτελεί
αφετηρία για ένα εμπεριστατωμένο «σύστημα γνώσεων») για να παράσχει βασικούς δείκτες
πολιτικής σύμφωνα με διαφορετικά σενάρια πολιτικής που θα καθορίζονται από το χρήστη. Η
βάση αυτού του στρατηγικού εργαλείου γνώσης είναι το μοντέλο το οποίο συμπεριλαμβάνει ένα
σύστημα μεταφορών μαζί με κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία. Η επιλεγείσα προσέγγιση
μοντελοποίησης ακολουθεί τις αρχές που αναπτύχθηκαν μέσω δυναμικών μεθόδων του
συστήματος, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω. Το μοντέλο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να
καταστήσει εύκολα δυνατή την ευέλικτη τροποποίηση συγκεκριμένων παραμέτρων και
λειτουργιών. Έτσι κάθε μοντέλο που τίθεται σε λειτουργία αντιπροσωπεύει την ανταπόκριση σε
σενάρια που προσδιορίζονται από το εκάστοτε άτομο 15. Στο παρακάτω γράφημα/εικόνες
απεικονίζονται ορισμένα από αυτά (όπως έχουν αναπτυχθεί για το πρόγραμμα ASSEMBLING)
15
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Σύστηµα Υποστήρι
Υποστ ήρι ξης Απο φάσε ων (DSS)
Νέ α

Προβλήµατα

Ενέργει ες

∆ε δοµένα

Μοντέλα φι λι κά
προς τον χρήστη

Πηγή :
MCRIT

Directory of Studies

Directory of Models

Data Sources Directory

Observatories

Go

Εφαρµογή DSS: Εξωτερικό περιβάλλον
Me nu

Motorization
1996
501
424
376
329
223

a
a
a
a
a

57 2
50 1
42 4
37 6
32 9

(3)
(3)
(2)
(4)
(3)

Motorization
Evolution
580

1970
1980
1990
1992
1994
1996

Data
GIS

101

6.3 Οικονομική και δημοσιονομική βιωσιμότητα του Παρατηρητηρίου
Μετά τον ορισμό και το πεδίο εφαρμογής του Παρατηρητηρίου, το επόμενο απαραίτητο βήμα
είναι η αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας του SETMO. Οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει
να ακολουθεί ένα μεθοδολογικό σχέδιο λεπτομερούς αξιολόγησης, το οποίο με τη σειρά του
ακολουθεί 4 βήματα:
1.
2.
3.
4.

Σχεδιασμός & επεξεργασία ενός ερωτηματολογίου για πιθανούς χρήστες
Ανάλυση αγοράς & ανάλυση SWOT
Οικονομική ανάλυση & εκτίμηση
Επεξεργασία επιχειρηματικού σχεδίου

Τα προς εξέταση ζητήματα που σχετίζονται με το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι:
i.
ii.
iii.

Η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς (ανάλυση αγοράς, ανταγωνισμός)
Ανάλυση ευκαιριών και ζητημάτων (ανάλυση SWOT, ανάλυση ζητημάτων)
Στρατηγική μάρκετινγκ (Στόχοι, πιθανοί πελάτες, αειφορία)

Σε ότι αφορά στις πηγές πιθανής χρηματοδότησης ενός τέτοιου παρατηρητηρίου, αυτές θα
μπορούσαν να είναι:
i.

Σε πρώτο στάδιο, κατά τη δημιουργία και σύστασή του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω
των χρηματοδοτικών της προγραμμάτων: ISPA (για τις χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης), τα ταμεία συνοχής/διαρθρωτικά ταμεία (για την Ελλάδα), και
το INTEREG III (για τις χώρες εκείνες που συνορεύουν με την Ελλάδα)

ii.

Όταν ιδρυθεί και λειτουργεί το SETMO η βιωσιμότητά του μπορεί να εξασφαλιστεί με
πόρους από τις εθνικές κυβερνήσεις και τις περιφέρειες στις οποίες βρίσκεται το
οδικό δίκτυο – και συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο. Οι περιφέρειες
ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη συμμετοχή, όπως έχει δείξει η ευρωπαϊκή εμπειρία,
καθώς αυτές είναι εκείνες που θα ωφεληθούν τα μέγιστα από τη λειτουργία του
Παρατηρητηρίου.
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1. Ερωτηµατολόγιο
Ορισµός του πιλοτικού
προγράµµατος

•
•
•
•

Πιθανή αγορά

• εντοπισµός πιθανών πελατών
• ανά είδος πελάτη

Προτεινόµενοι υποστηρικτές •
•
•
•

στόχοι
∆εδοµένα προς συλλογή/διαχείριση
παραγω
τρόποι διάδοσης

φορέας
προγραµµατισµένοι εταίροι
νοµικό καθεστώς
προσωπι

2. Ανάλυση αγοράς
Ανάλυση SWOT, προσέγγιση µάρκετινγκ, στρατηγική ανάπτυξη
3. Οικονοµική ανάλυση και
1

2

Έτη
3

...

n

0 - Πρόβλεψη
1 – Έσοδα από
2 – Άλλα έσοδα
3 – Λειτουργικά
4 – Άλλα
5 – Επενδύσεις
6 – Οικονοµικό

4. Επιχειρηµατικό
2 σενάρια (χαµηλό-υψηλό), Οικονοµικές πηγές, Οργανωτικό

Σχήμα 6.1 Πλαίσιο Αξιολόγησης Παρατηρητηρίου
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6.4 ∆υνατότητες και παραγωγικότητα του SETMO
Ο χρήστης του εργαλείου γνώσης μπορεί να αλλάξει τις τιμές των μεταβλητών που
αντανακλούν τις πολιτικές δράσεις και οπτικοποιούν διαδραστικά τις επιπτώσεις τους. Η
ταυτόχρονη διάδραση είναι ουσιώδης και επιτρέπει στους χρήστες να μάθουν συγκρίνοντας
την υποκειμενική κατανόησή τους με τα παραγωγικά εξαγώμενα που παρέχει το μοντέλο. Η
∆υναμική του Συστήματος είναι η υποκρυπτόμενη προσέγγιση του μοντέλου που επιλέγεται
τελικώς από το Σύστημα Εκτελεστικής Υποστήριξης. Το μοντέλο αυτό προκύπτει από την
ενσωμάτωση διαφορετικών δυναμικών συστεμικών μοντέλων που αναπτύχθηκε από την
IWW για αρκετά προγράμματα16.
Μερικά από τα διαφορετικά στοιχεία που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις ενότητες του
μοντέλου είναι:
Κοινωνικο-οικονομική
Ενότητα

Ενότητα Μεταφορών

Περιβαλλοντική Ενότητα

Ποσοστό γεννήσεων

Συμπεριφορά κινητικότητας

Κατανάλωση ενέργειας

Ποσοστό μετανάστευσης

•

Μέσος όρος ατόμων ανά
νοικοκυριό
Παραγωγικότητα εργασίας
Ποσοστό ανεργίας

Αύξηση του εργατικού
εισοδήματος

μέση διανιώμενη
απόσταση
• μέσος αριθμός ταξίδιων
ανά ημέρα
• μέσος όρος ατόμων ανά
όχημα
• Μέσος όρος τόνων ανά
όχημα
• ∆ιόδια
∆ιαχωρισμός τρόπου
μεταφοράς

•
•

ανά νοικοκυριό
ανά οικονομική παραγωγική
μονάδα

Επιπλέον, το SETMO θα μπορούσε να αποτελέσει το πεδίο ανταλλαγής των εμπειριών από
τους Ευρωπαϊκούς Αυτοκινητοδρόμους, παρέχοντας έτσι καθοδήγηση για την εφαρμογή
διαφορετικών σχεδίων για αυτοκινητοδρόμους στην περιφέρεια της Νοτιο-ανατολικής
Ευρώπης. Μια πιθανή σύσταση του SETMO που θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη για
τους χρήστες απεικονίζεται στο παρακάτω γράφημα.

16

SCENES; ASTRA, 1999
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Παράµετ ροι
Ορι σµός τ ων παραµέτ ρων τ ων µοντέ λων

Πολι τι κές
Εφαρµογή τ ων πολι τι κ ών µετ αφορών

∆εί κτες
Επι λογή τ ων δει κτ ών από τ ους χρήστ ες

Εφαρµογή
ΑΠΟΤ ΕΛΕΣ ΜΑΤ Α

7. Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της έρευνας του ASSEMBLING καταδεικνύουν ότι η βέλτιστη βραχυπρόθεσμη
επιλογή θα ήταν η ίδρυση ενός δικτύου παρατηρητηρίων σε περιφερειακή ή διαπεριφερειακή
βάση, καλύπτοντας προγράμματα και πολιτικές που σχετίζονται ιδιαίτερα με τον τομέα των
ενδιαφερόντων τους. Έτσι, γεννάται η ανάγκη ίδρυσης ενός Παρατηρητηρίου των Μεταφορών
στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη (SETMO), το οποίο θα μπορούσε να είναι υλοποιήσιμο.
Το παρατηρητήριο SETMO απαιτεί μια πολύ απλή οργανωτική δομή, η οποία διασφαλίζει την
πολιτική ουδετερότητα, τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και την επιστημονική δυνατότητα. Ένα
τέτοιου είδους παρατηρητήριο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως “πρόγραμμα διάδρασης”
ανάμεσα στα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή ιδρύματα παρακολούθησης, τις τομεακές
ανάγκες όπως περιβαλλοντικής, χωροταξικής ανάπτυξης, κλπ. και τις αναγκές της ευρωπαϊκής
πολιτικής. Αυτή η οργανωτική λύση θα μπορούσε να απλουστεύσει τα χρηματοδοτικά κόστη, να
αποφύγει τα δευτερεύοντα προβλήματα και να διασφαλίσει την επιστημονική αυτοτέλεια και
την πολιτική ουδετερότητα.
Σε ότι αφορά στις πηγές πιθανής χρηματοδότησης τέτοιου είδους παρατηρητηρίου, αυτές θα
μπορούσαν να είναι:
•

Σε πρώτο στάδιο, κατά τη δημιουργία και σύστασή του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω
των χρηματοδοτικών της προγραμμάτων: ISPA (για τις χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης), τα ταμεία συνοχής/διαρθρωτικά ταμεία (για την Ελλάδα), και το
INTEREG III (για τις όμορες με την Ελλάδα χώρες)

•

Όταν ιδρυθεί και λειτουργεί το SETMO, η βιωσιμότητά του μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω
πόρων από τις εθνικές κυβερνήσεις και τις περιφέρειες στις οποίες βρίσκεται το οδικό
δίκτυο – και συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο. Οι τελευταίες ενδιαφέρονται
ιδιαίτερα για τη συμμετοχή, όπως έχει δείξει η ευρωπαϊκή εμπειρία, καθώς οι
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περιφέρειες είναι εκείνες που θα ωφεληθούν περισσότερο από τη λειτουργία του
Παρατηρητηρίου.
Επίσης μελετήθηκε ενδελεχώς η δυνατότητα ανάπτυξης “προγραμματοκεντρικών”
παρατηρητηρίων (όπως αυτό του αυτοκινητοδρόμου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ οδού), αφού φαίνεται να
είναι εξαιρετικά ελκυστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδέχεται να απαιτήσει εντατικότερες
επενδύσεις (επειδή αυτό το είδος παρατηρητηρίου θα χρειαστεί πιθανότατα να
πραγματοποιήσει συγκεκριμένες μελέτες και απαιτεί μια άμεση πηγή πληροφόρησης) και ένα
πιο προσεκτικό οργανωτικό σχέδιο, καθώς μπορεί να ενέχει δευτερεύοντα ζητήματα. Οι
περιφέρειες, τις οποίες εξυπηρετεί ο αυτοκινητόδρομος, θα μπορούσαν να παράσχουν μια
πιθανή χρηματοδότηση για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του, αφού αυτές ωφελούνται κατά
κύριο λόγο από τη νέα υποδομή. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εφήρμοσαν αυτήν την πρακτική.
Από μεθοδολογικής άποψης, οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί συγκεντρώνουν και προσφέρουν
φιλική πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες μέσω ∆ιαδικτύου που προέρχονται από ένα
δίκτυο περιφερειακών και θεματικών παρατηρητηρίων. Τα «εργαλεία γνώσης» (προγράμματα
διάδρασης που αφορούν πολιτικές και συνδέονται με διαδραστικά μοντέλα πρόβλεψης και
εκτιμήσεων) χρησιμοποιούνται ως υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που συνδέονται με τα
παρατηρητήρια.
Οι χρήστες των Υπηρεσιών Πληροφόρησης που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με την προαναφερθείσα
προσέγγιση (πολιτικοί αναλυτές και ιθύνοντες για τη λήψη αποφάσεων) θα αποκτήσουν
περισσότερη ενημέρωση (σχετικά με τις εξελισσόμενες επιπτώσεις και ανάγκες των πολιτικών περί
μεταφορών), αλλά και περισσότερες γνώσεις (σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των νέων
πολιτικών).

Πηγές – Παραπομπές

1. Τελική Έκθεση του Προγράμματος ASSEMBLING της EC DG TREN “An Internet Service for
European transport policy-makers assembling information from a network of
observatories”(“∆ιαδικτυακή Υπηρεσία συλλογής πληροφοριών από ένα δίκτυο
παρατηρητηρίων για τους πολιτικούς ιθύνοντες περί ευρωπαϊκών μεταφορών”), 2000
2. SOFRES, ASSEMBLING, “D1 Inventory of the Monitoring Centres” («Απογραφή των Κέντρων
Παρακολούθησης D1»), 1998
3. SYSTEMA, ASSEMBLING, “D3 Transport East Mediterranean Observatory: Assembling
Project” (“Παρατηρητήριο Μεταφορών Ανατολικής Μεσογείου: Πρόγραμμα Assembling
D3”), 1999
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG TREN, “ASSEMBLING- A European Network of Monitoring
Centres for Transport Infrastructures” (“ASSEMBLING – Ένα Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Κέντρων
Παρακολούθησης των Υποδομών Μεταφορών”), 1997
5. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG TREN, “ASTRA Assessment of Transport Strategies” (“ASTRA
Αξιολόγηση των Στρατηγικών περί Μεταφορών”), 1999
6. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG TREN, “BRIDGES Building bridges between software tools and
transport models to develop open multi-software support systems” (“BRIDGES γεφύρωση
των λογισμικών εργαλείων και των μοντέλων μεταφορών για την ανάπτυξη ανοιχτών
πολυλογισμικών συστημάτων υποστήριξης”), 1999
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7. LT Consultants, ASSEMBLING, “D4 The Nordic Triangle Transport Observatory in Finland”
(«Το Παρατηρητήριο Μεταφορών του Σκανδιναβικού Τριγώνου στη Φινλανδία D4»), 1998
8. IWW, ASSEMBLING, “D8 Transport- and Socio-Economic Indicators Developing a Logic
Framework of Indicators as an Executive Support System (ESS) for European Policy Makers”
(«Οι Κοινωνικο-Οικονομικοί ∆είκτες και ∆είκτες Μεταφορών που Αναπτύσσουν ένα Λογικό
Πλαίσιο ∆εικτών ως Εκτελεστικό Σύστημα Υποστήριξης D8») , 1999
9. MCRIT, ASSEMBLING, “D2 Information System: Common Web Interface” («Σύστημα
Πληροφοριών: Κοινό ∆ικτυακό Πρόγραμμα ∆ιάδρασης D2»), 1999
10. Κεντρικός ∆ικτυακός Τόπος του Assembling
http://www.mcrit.com/ASSEMBLING/ASSEMB_CENTRAL/Assembling.htm
11. Andreu Ulied (Mcrit), Paavo Moilanen (Strafica), Dimitris Korizis (SYSTEMA), ∆ιακοίνωση
προς την ΕΕ DG TREN, “Monitoring of the Development and Impacts of TENs projects:
Application for three TEN projects: High-Speed Train South, Nordic Triangle (Helsinki), Via
Egnatia” («Παρακολούθηση της Ανάπτυξης και των Επιπτώσεων των προγραμμάτων ΤΕΝ:
Εφαρμογή για τα τρία προγράμματα ΤΕΝ: Νότιος Σιδηρόδρομος Υψηλών Ταχυτήτων,
Σκανδιναβικό Τρίγωνο (Ελσίνκι), Εγνατία Οδός»), 2000

107

Ομιλίες 4ου Μέρους :
Τίτλος: Παρουσίαση της Μελέτης του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων
Εγνατίας οδού

Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ, Καθηγητής ΑΠΘ

Συμβολή του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων της
Εγνατίας Οδού στη Χωρική Ανάπτυξη και Συνοχή17

1. Εισαγωγή
Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση παρουσιάζουμε σήμερα, στη διεθνή αυτή ημερίδα που διοργάνωσε η
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., τα αποτελέσματα μιας δουλειάς που κράτησε περισσότερο από 2 χρόνια και
αναπτύχθηκε σε δυο φάσεις:
•

στην πρώτη φάση, που αφορούσε την έρευνα ‘σκοπιμότητας για τη σύσταση και
λειτουργία παρατηρητηρίου καταγραφής, ανάλυσης και αξιολόγησης των επιπτώσεων της
Εγνατίας οδού’, τεκμηριώθηκε η προστιθέμενη αξία του παρατηρητηρίου και
εντοπίστηκαν οι βασικές συνιστώσες της λειτουργίας του

•

στη δεύτερη φάση, που αποτελούσε την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος δεικτών,
εξετάστηκε η δυνατότητα υπολογισμού επιλεγμένων δεικτών σε πραγματικές συνθήκες.

Θα ήθελα εδώ να σας μεταφέρω τα βασικά στοιχεία των επιδιώξεων, των μεθόδων και των
αντικειμένων που απασχόλησαν την επιστημονική ομάδα ώστε να δοθεί παράλληλα και μια εικόνα
του κοινού πλαισίου των ενοτήτων του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων της Εγνατίας
Οδού.

17 Το κείμενο της εισήγησης στηρίζεται στις εκθέσεις που

έχουν υποβληθεί την ‘ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ’
στο πλαίσιο της μελέτης-έρευνας για την οργάνωση και λειτουργίας ενός παρατηρητηρίου
χωρικών επιπτώσεων. Ειδικότερα θέλω εδώ να αναγνωρίσω τη συμβολή των Αθηνάς Γιαννακού,
Μάγδας Πιτσιάβα και ∆ημήτρη Φουτάκη στη σύνταξη αυτών των εκθέσεων και συνακόλουθα στο
παρόν κείμενο.
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2. Γενικό Πλαίσιο
Όπως έχει και σήμερα τονιστεί, ο αυτοκινητόδρομος ‘Εγνατία’ αποτελεί μια από τις βασικές
προτεραιότητες των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται με
στόχο της βελτίωση της χωρικής συνοχής της Βόρειας Ελλάδας με την υπόλοιπη χώρα και τον
επαναπροσδιορισμό των διεθνών διασυνδέσεων και προσβάσεων της Ελλάδας με τις γειτονικές
χώρες αλλά και με τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.
Η ερευνητική ομάδα τοποθέτησε από την αρχή τις παραπάνω διαπιστώσεις σε ένα στρατηγικό
επίπεδο προσδιορισμού των επιλογών και προτεραιοτήτων αναγνωρίζοντας και υιοθετώντας τις
βασικές επιδιώξεις των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και
μεταφορών. Οι προτεραιότητες αυτές καταγράφονται σε σειρά εκθέσεων και εγγράφων από τα
οποία αναφέρω εδώ ως πλέον πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης και το White
paper "European transport policy for 2010 : time to decide " της DG Tren.
Ο βασικός χαρακτήρας αυτών των προτεραιοτήτων εστιάζεται στην προώθηση της βιώσιμης
ανάπτυξης τονίζοντας την ανάγκη σύνθεσης της φιλικότητας προς το περιβάλλον, την ενίσχυση
της αποδοτικότητας αλλά και της κοινωνικής συνοχής μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.
Οι μεταφορές υποδομών καλούνται να συμβάλλουν ουσιαστικά προς αυτές τις κατευθύνσεις μέσα
από την ολοκλήρωση και συμπλήρωση των εθνικών και διεθνών δικτύων, τη διεπιχειρησιακότητα
των μέσων μεταφοράς, τη συνέργια με τις δράσεις των υπόλοιπων πολιτικών, τη συνεργασία του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τη βελτίωση της πρόσβασης στα δίκτυα.

3. Προσέγγιση και έννοιες

Ο ακριβής ρόλος των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη είναι ένα ζήτημα
που παραμένει ακόμα ανοικτό προς συζήτηση. Γενικά, θεωρείται ότι ένα καλύτερο και
σύγχρονο σύστημα μεταφοράς οδηγεί στη μείωση του κόστους μεταφοράς ή σε μεγαλύτερες
δυνατότητες επιλογής και, επομένως, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μιας περιφέρειας.
Οι χωρικές ανισότητες θεωρούνται αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ορισμένοι τόποι είναι
περισσότερο ελκυστικοί από άλλους λόγω των διαθέσιμων φυσικών πόρων, της ποιότητας του
εργατικού δυναμικού, του χαμηλού κόστους εργασίας και της προσπελασιμότητας στις αγορές
και στις διευκολύνσεις στην παραγωγή.
Εκτός από την περιφερειακή ανάπτυξη οι υποδομές στις μεταφορές (και τις επικοινωνίες) είναι
ένας θεμελιώδης παράγοντας που επιδρά στην ίδια τη δομή των αστικών περιοχών με την
επίδρασή τους στη χωροθέτηση των διαφόρων αστικών λειτουργιών. Η διέλευση ενός
σημαντικού άξονα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη χωροθέτηση των επιχειρήσεων και τις χρήσεις
γης γύρω από τον άξονα αυτόν. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής και, επομένως, της
προσπελασιμότητας ορισμένων περιοχών ευνοεί την αποκέντρωση της κατοικίας και τη
δημιουργία των εκτεταμένων προαστίων. Έτσι, σε επίπεδο επιχειρήσεων (και νοικοκυριών) είναι
αδιαμφισβήτητο ότι η προσπελασιμότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις
χωροθέτησης (εγκατάστασης). Όμως, είναι επίσης γεγονός ότι αυτή η σχέση δεν είναι
ευθύγραμμη: διαφορετικές μορφές προσπελασιμότητας επηρεάζουν διαφορετικούς τύπους
επιχειρήσεων με ποικίλους τρόπους. Και αυτό το ζήτημα είναι ανοικτό και απαιτεί εμπειρική
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διερεύνηση, πράγμα που επιτρέπει όχι μόνον την κατανόηση αυτών των διαδικασιών, αλλά
κυρίως την εκτίμηση, αξιολόγηση και επανεξέταση των εφαρμοζόμενων πολιτικών.
Η χωροθετική συμπεριφορά επιχειρήσεων και νοικοκυριών έχει με τη σειρά της επιπτώσεις στις
αξίες γης, στους φυσικούς πόρους και στο περιβάλλον των αστικών περιοχών και της αγροτικής
ενδοχώρας τους. Σήμερα, οι αστικές περιοχές της Ευρώπης γίνονται το επίκεντρο μιας "κρίσης"
στις μεταφορές. Καθώς οι πόλεις λειτουργούν σαν κόμβοι-κλειδιά στο μεταφορικό δίκτυο,
δέχονται τις πιέσεις της αυξημένης κινητικότητας, ενώ η αυξημένη ζήτηση δημιουργεί
προβλήματα στην ίδια τη χωρητικότητα των μεταφορικών υποδομών τους. Η διέλευση ενός
μεγάλου αυτοκινητοδρόμου από τις ευρύτερες περιοχές αστικών κέντρων δημιουργεί άμεσες
πιέσεις αλλαγών χρήσεων γης ιδιαίτερα με τη χωροθέτηση επιχειρήσεων που θεωρούν ότι η
εγγύτητα στον άξονα δεν εξασφαλίζει μόνον την άμεση πρόσβαση αλλά και την ίδια την
προβολή τους.
Η τάση των ελληνικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων να χωροθετούνται κατά μήκος των
μεγάλων οδικών αξόνων και σε πολύ μεγάλη εγγύτητα με αυτούς είναι ένα από τα θεμελιώδη
χαρακτηριστικά της ελληνικής αστικής ανάπτυξης. Αν τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής της
χωροθετικής συμπεριφοράς εμφανίζονται θετικά για τη μοναδιαία επιχείρηση, οι επιπτώσεις
στο τοπικό και στο παγκόσμιο περιβάλλον από την αλλαγή των χρήσεων γης σε αυτές τις ζώνες,
την ενδεχόμενη μείωση πλουτοπαραγωγικών πόρων (όπως η γεωργική γη υψηλής
παραγωγικότητας), την αυξημένη κυκλοφορία κλπ. είναι πολύ σημαντικές. Ποιες ακριβώς είναι
αυτές οι επιπτώσεις, ποια η βαρύτητά τους στο τοπικό και παγκόσμιο περιβάλλον και στην
ποιότητα ζωής και ποιες είναι οι αναγκαίες προσαρμογές της ακολουθούμενης πολιτικής είναι,
επίσης, ζητήματα προς παρατήρηση, έρευνα και μελέτη.
Είναι δεδομένο ότι μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή χωρική πολιτική έχει ως επίκεντρο τα διευρωπαϊκά
δίκτυα, μέρος των οποίων αποτελεί και η Εγνατία οδός. Από την άλλη μεριά ένα έργο, όπως η
Εγνατία οδός, αποτελεί επίκεντρο και της εθνικής χωρικής πολιτικής και ταυτόχρονα επένδυση
ιδιαίτερα υψηλού κόστους. Οι επιδράσεις του άξονα στην προσπελασιμότητα των περιφερειών
διέλευσής του σε διεθνικό, διαπεριφερειακό, ενδοπεριφερειακό και τοπικό επίπεδο και εκείθεν
στη χωρική ανάπτυξη αποτελεί συνολικά ζήτημα προς εμπειρική διερεύνηση και μελέτη από ένα
μηχανισμό παρατήρησης και εκτίμησης (ένα Παρατηρητήριο) χωρικών επιπτώσεων.
Τα παραπάνω αποτελούν βεβαίως ένα γενικό πλαίσιο για τη σχέση μεταφορικών υποδομών και
περιφερειακής-χωρικής ανάπτυξης. Η κατεύθυνση και το περιεχόμενο των αλληλεπιδράσεων
μεταφορικών υποδομών και χωρικής ανάπτυξης αποτελούν ζητήματα προς συζήτηση και
έρευνα. Με άλλα λόγια, παραμένει υπό ερώτημα σε ποιες περιπτώσεις, σε τι είδους επενδύσεις
στις μεταφορικές υποδομές και για ποιες περιφέρειες λειτουργεί θετικά η βελτίωση αυτών των
υποδομών. Έτσι, για παράδειγμα, σε αντίθεση με τις παραπάνω παραδοχές έχουν διατυπωθεί
απόψεις ότι η βελτίωση των υποδομών για λόγους ανταγωνισμού, μέσω της ανάπτυξης των
διευρωπαϊκών δικτύων, αυξάνει τις διαφορές τόσο στην προσπελασιμότητα όσο και στις
οικονομικές ευκαιρίες των περιφερειών. Εξάλλου, είναι γνωστό στις χωρικές θεωρίες ότι ούτε οι
συνολικές δαπάνες περιφερειακής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τον
σχηματισμό ανθρώπινου κεφαλαίου και υποδομών, ούτε τα επίπεδα υποστήριξης του
παραγωγικού τομέα (δηλαδή η πολιτική κινήτρων) αποτελούν εγγύηση της οικονομικής
αποδοτικότητας. Παράγοντες όπως, για παράδειγμα, η ιστορική συσσώρευση πλεονεκτημάτων
ενός τόπου παίζουν πολλές φορές πολύ σημαντικότερο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξή του και
στον καθορισμό της θέσης του στη διεθνή ιεραρχία.
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4. Μέθοδοι και εργαλεία
Η έμφαση στις επιπτώσεις των πολιτικών συνεπάγεται την ανάπτυξη εργαλείων διάγνωσης και
αποτίμησης αυτών των επιπτώσεων. Τα εργαλεία που απαιτούνται δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και
στον ευρωπαϊκό τουλάχιστον χώρο υπάρχει σειρά πρόσφατων ή/και εν εξελίξει πρωτοβουλιών
προς αυτήν την κατεύθυνση. Η διαθέσιμη εμπειρία αποτελεί οπωσδήποτε πολύτιμο οδηγό αλλά
είναι επίσης βέβαιο ότι απαιτείται από πολλές πλευρές η συσσώρευση προστιθέμενης αξίας καθώς
η διαδρομή προς ένα ευρύτερα αποδεκτό τρόπο προσέγγισης αναμένεται μακρόχρονη.
Η μεθοδολογία που ακολουθείται ανταποκρίνεται στο μοντέλο Κατάσταση – Πίεση –
Ανταπόκριση σε σχέση με την ανάλυση της τελευταίας σε Στοχοθέτηση – ∆ράση – Αξιολόγηση.
Επιδίωξη μας είναι η ενίσχυση της συνέργειας και συμπληρωματικότητας της δημόσιας και
ιδιωτικής προσπάθειας, η αντιμετώπιση αρνητικών συνεπειών και η προώθηση των θετικών
πολλαπλασιαστικών επιδράσεων της οδού. Η συγκρότηση και λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου
Χωρικών Επιπτώσεων στηρίζεται στην αναγνώριση της σημασίας της Εγνατίας και στην
προσπάθεια να αξιοποιηθεί πλήρως η δυνατότητα συμβολής της στην ανάπτυξη και συνοχή του
ελληνικού και ευρύτερα του ευρωπαϊκού χώρου.
Η προσπάθεια μας περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή όλων των δεικτών του
Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων και Λειτουργίας της Εγνατίας οδού σε ενιαίο υπόδειγμα
και τον πιλοτικό υπολογισμό μιας ομάδας 20 δεικτών που έχουν επιλεγεί από όλες τις
κατηγορίες και επίπεδα του συνολικού συστήματος δεικτών. Η πιλοτική εφαρμογή εξειδικεύεται
(μετά από εξέταση μιας σειράς κρίσιμων παραμέτρων και ορισμένων εναλλακτικών
περιπτώσεων) στο τμήμα της Εγνατίας Οδού που προσδιορίζεται από τα όρια του Νομού
Καβάλας και το οποίο περιλαμβάνει ένα κατασκευασμένο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο του
Αγίου Ανδρέα έως τον ανισόπεδο κόμβο του Αγίου Σύλλα, μήκους 10 χιλιομέτρων.
Το ενιαίο υπόδειγμα παρουσίασης των δεικτών περιέχει όλες τις πληροφορίες και διευκρινίσεις
που είναι απαραίτητες προκειμένου να προσδιοριστεί επακριβώς κάθε δείκτης και να γίνει
δυνατός ο υπολογισμός του σε πραγματικές συνθήκες. Ο υπολογισμός αυτός υλοποιήθηκε για
20 επιλεγμένους δείκτες της πιλοτικής εφαρμογής μαζί με όλα τα στοιχεία, χαρτογραφικά
υπόβαθρα, μετρήσεις και διαδικασίες που απαιτήθηκαν ενώ για όλους τους υπόλοιπους δείκτες
παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους.
Στους πίνακες 1, 2 και 3 που ακολουθούν καταγράφεται συνοπτικά το σύνολο των δεικτών με
ένδειξη (σκιασμένα κελιά) των 20 δεικτών που έχουν επιλεγεί για την πιλοτική εφαρμογή. Η
κωδικοποίηση των δεικτών γίνεται σε αντιστοιχία με τις κατηγορίες και τα επίπεδα που έχουν
οριστικοποιηθεί στην αρχική έκθεση σκοπιμότητας του παρατηρητηρίου ως εξής:
Κ0 = Κοινωνικο-οικονομικοί δείκτες
ΠΕ = Περιβαλλοντικοί δείκτες
0∆ = Λειτουργίας οδικού δικτύου
Σε σχέση με τα επίπεδα ταξινόμησης των δεικτών διευκρινίζεται επιπλέον ότι αντιστοιχούν σε
διαφορετικά επίπεδα σημασίας και προτεραιότητας ως εξής:
Β = Βασικό επίπεδο που περιλαμβάνει τους δείκτες τους οποίους το παρατηρητήριο θα πρέπει
να παρακολουθεί συστηματικά και για τον υπολογισμό των οποίων θα πρέπει να διατηρεί υψηλό
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βαθμό ετοιμότητας και επικαιροποίησης δεδομένου ότι θεωρούνται κρίσιμοι για τις επιπτώσεις
της οδού. Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται στις βασικές εκθέσεις του παρατηρητηρίου.
Π = Επίπεδο δεικτών Πλαισίου που περιλαμβάνει τους δείκτες οι οποίοι αναφέρονται σε
γενικότερα φαινόμενα τα οποία αλληλεπιδρούν με τα φαινόμενα που παρακολουθούνται από
τους βασικούς δείκτες και που επιτρέπουν την κατανόηση, ερμηνεία και εκτίμηση των τάσεων
που διαπιστώνονται. Το παρατηρητήριο αναπτύσσει τεχνογνωσία σχετικά με την αξιοποίηση
αυτών των δεικτών.
Ε = Ειδικό επίπεδο δεικτών που περιλαμβάνει τους δείκτες οι οποίοι αφορούν ειδικές
κατηγορίες φαινομένων και υπολογίζονται κατά περίπτωση εφόσον προκύψει ειδικό ζήτημα
λόγω ανάγκης η ζήτησης (πχ. επιπτώσεις σε συγκεκριμένη έκταση ή οικισμό). Για τους δείκτες
αυτούς μπορεί να εκπονούνται και ειδικές μελέτες.
Αντίστοιχα οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται στους συνοπτικούς πίνακες που ακολουθούν
διαμορφώνονται τελικά ως εξής:
•

Κοινωνικο-οικονομικοί δείκτες: ΚΟ-Β, ΚΟ-Π, ΚΟ-Ε

•

Περιβαλλοντικοί δείκτες: ΠΕ-Β, ΠΕ-Π, ΠΕ-Ε

•

∆είκτες λειτουργίας οδικού δικτύου: Ο∆-Β, Ο∆-Π, Ο∆-Ε

Σημειώνεται ακόμη ότι η αναλυτική παρουσίαση των δεικτών υποστηρίζεται από τη γενική
διάγνωση και περιγραφή του πεδίου της πιλοτικής εφαρμογής όπου παρουσιάζονται: (α) η
διάγνωση των δυνατοτήτων και αδυναμιών που παρουσιάζει το γενικό αναπτυξιακό προφίλ του
νομού Καβάλας και (β) η γενική περιγραφή των λειτουργικών χαρακτηριστικών του οδικού
δικτύου στο Νομό. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το πλαίσιο για την τεκμηρίωση της επιλογής και
την αναγνώριση του πεδίου της πιλοτικής εφαρμογής. Θα πρέπει τέλος να διευκρινιστεί (όπως
άλλωστε τονίστηκε και στην αρχική μελέτη σκοπιμότητας που προηγήθηκε της απόφασης για
την πιλοτική εφαρμογή) ότι η μεθοδολογική προσέγγιση χαρακτηρίζεται από τη διατύπωση και
έλεγχο της δυνατότητας υπολογισμού των βασικών δεικτών και δεν προτείνει συνολικά ή μερικά
μοντέλα αποτίμησης των χωρικών επιπτώσεων με βάση τη σύνθεση επιμέρους δεικτών και
δεδομένων πλαισίου. Η σύνθεση αυτή αποτελεί αντικείμενο που συναρτάται με την πλήρη
λειτουργία του παρατηρητηρίου και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτεραιοτήτων και στόχων
στο επίπεδο προσφοράς και ζήτησης των υπηρεσιών του.
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Πίνακας 1: Συνοπτικός Πίνακας Κοινωνικο-Οικονομικών ∆εικτών

(επιλέγονται 7 από 17 δείκτες)
Κωδικός

Επίπεδο

ΚΟ-Β

Βασικοί

ΚΟ-Β-1

Ωφελούμενος Πληθυσμός

ΚΟ-Β-2

Μέγεθος Αγοράς

ΚΟ-Β-3

Έλξη Πόλεων

ΚΟ-Β-4

Επίπεδο Ανάπτυξης και Ευημερίας

ΚΟ-Β-5
ΚΟ-Π

Επίπεδο Ανεργίας

ΚΟ-Π-1

Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς (λιμάνια/αεροδρόμια/
σιδηροδρομικοί σταθμοί)

ΚΟ-Π-2

Προσπελάσιμες ΒΙΠΕ

ΚΟ-Π-3

Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος

ΚΟ-Π-4

Μεταβολή Πληθυσμού Ζωνών Επιρροής

ΚΟ-Π-5

Μεταβολή Πληθυσμού Αστικών Κέντρων

ΚΟ-Π-6

Ιεραρχία Αστικών Κέντρων

ΚΟ-Π-7
ΚΟ-Ε

Πυκνότητα Πληθυσμού

ΚΟ-Ε-1

Κλαδική Σύνθεση ΑΕΠ

ΚΟ-Ε-2

Εργατικό ∆υναμικό

ΚΟ-Ε-3

Κλαδική Σύνθεση Απασχόλησης

ΚΟ-Ε-4

Εγκατάσταση Επιχειρήσεων

ΚΟ-Ε-5

Εξωτερικό Εμπόριο

Πλαισίου

Ειδικοί
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Πίνακας 2: Συνοπτικός Πίνακας περιβαλλοντικών δεικτών
(επιλέγονται 4 από 10 δείκτες)
Κωδικός

Επίπεδο

ΠΕ-Β

Βασικοί

ΠΕ-Β-1

Πληθυσμός που εκτίθεται σε θόρυβο

ΠΕ-Β -2

Ποιότητα ατμόσφαιρας σηράγγων-Επίπεδα CO

ΠΕ-Β-3

Περιορισμός συνοχής και βιωσιμότητας οικισμών λόγω
αποκοπής τους από τον άξονα

ΠΕ-Π

Πλαισίου

ΠΕ-Π-1

Πληθυσμός που δεν εκτίθεται πλέον σε θόρυβο

ΠΕ-Π-2

Βαθμός εφαρμογής αποκατάστασης τοπίου

ΠΕ-Π-3

Αποκοπή επικοινωνίας δασών και τόπων φυσικού κάλλους

ΠΕ-Π-4

Πιέσεις μεταβολής χρήσεων γης

ΠΕ-Ε

Ειδικοί

ΠΕ-Ε-1

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

ΠΕ-Ε-2

∆ιασταυρώσεις με επιφανειακά νερά

ΠΕ-Ε-3

Ποσοστό χρήσης συνδυασμένων μεταφορών
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Πίνακας 3: Συνοπτικός Πίνακας δεικτών αξιολόγησης οδικής υποδομής και λειτουργίας
δικτύου
(επιλέγονται 9 από 22 δείκτες)
Κωδικός

Επίπεδο

Ο∆-Β
Ο∆-Β-1

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

Ο∆-Β-2

Σύνθεση κυκλοφορίας

Ο∆-Β-3

Μέση πλήρωση οχημάτων

Ο∆-Β-4

Ταχύτητα διαδρομής στα οδικά τμήματα (links) - Ταχύτητα σημείου

Ο∆-Β-5

Χρόνος διαδρομής στα οδικά τμήματα

Ο∆-Β-6

Αριθμός μετακινουμένων προσώπων

0∆-Β-7
Ο∆-Β-8

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

Ο∆-Β-9

Γενικευμένο κόστος μεταφοράς μεταξύ τμημάτων του δικτύου

Ο∆-Β-10

∆είκτης οδικής ασφάλειας: Αριθμός ατυχημάτων και σοβαρότητα.
Μελανά σημεία
Πλαισίου
Κυκλοφοριακή ικανότητα τμημάτων του δικτύου (σε οχήματα ανά

Ο∆-Π
Ο∆-Π-1

ώρα)
Ο∆-Π-2

Επίπεδο εξυπηρέτησης

Ο∆-Π-3

Παράγωγες μετακινήσεις στα τμήματα του δικτύου

Ο∆-Π-4

Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς

Ο∆-Π-5

Συνδυασμένες μεταφορές

Ο∆-Π-6

Σταθμοί εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α)

Ο∆-Π-7

Μεταβολή οικιστικής περιοχής στη ζώνη του άξονα

Ο∆-Π-8

Μεταβολή βιομηχανικής ανάπτυξης στη ζώνη του άξονα

Ο∆-Π-9

Μεταβολή αξίας γης των παρόδιων οικοπέδων στη ζώνη του άξονα

Ο∆-Ε
Ο∆-Ε-1
Ο∆-Ε-2

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

Ο∆-Ε-3
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5. Χωρικά επίπεδα εφαρμογής
Κάθε δείκτης έχει συγκεκριμένα χωρικά επίπεδα εφαρμογής που είναι οι ζώνες επιρροής της
Εγνατίας. Αυτές οι ζώνες επιρροής συζητούνται και ορίζονται αναλυτικά στην προηγηθείσα
Έρευνα Σκοπιμότητας για τη Σύσταση και Λειτουργία Παρατηρητηρίου Καταγραφής, Ανάλυσης
και Αξιολόγησης των Επιπτώσεων της Λειτουργίας της Εγνατίας Οδού (Μάρτιος 2000) που είχε
εκπονηθεί από την Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης του ΑΠΘ. Οι πέντε ζώνες επιρροής
(βλ. Χάρτη, σ.13) όπως προσδιορίστηκαν από την Έρευνα Σκοπιμότητας του Παρατηρητηρίου
και χρησιμοποιούνται και στην παρούσα πιλοτική εφαρμογή των δεικτών είναι οι εξής:
Ζώνη Ι-Ζώνη άξονα: Πρόκειται βασικά για τον ίδιο τον άξονα, όπου μελετώνται όλα τα στοιχεία
λειτουργίας της οδού, και την παρόδια ζώνη, όπου παρατηρείται η ονομαζόμενη ανάπτυξη
ταινίας, δηλαδή όπου προκύπτουν άμεσες αλλαγές όχι μόνον στην προσπελασιμότητα, αλλά και
στις χρήσεις γης και το περιβάλλον. Το βάθος της παρόδιας ζώνης μπορεί να ποικίλει ανάλογα
με την περιοχή ή την προς μελέτη παράμετρο. Γενικά, ένα βάθος (buffer zone) 500-1.000 μέτρων
κρίνεται ότι καλύπτει τη ζώνη ανάπτυξης ταινίας και μπορεί να θεωρηθεί ως η ζώνη του άξονα.
Ζώνη ΙΙ-∆ιάδρομος διέλευσης άξονα: Πρόκειται για τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο απ' όπου
διέρχεται ο άξονας και ο οποίος επηρεάζεται άμεσα από την άποψη της ενδοπεριφερειακής και
διαπεριφερειακής προσπελασιμότητας, καθώς και από κοινωνικο-οικονομική και χωροταξική
άποψη. Για τον προσδιορισμό του διαδρόμου διέλευσης του άξονα κρίνεται ότι λειτουργικά
είναι περισσότερο χρήσιμο και ευέλικτο το χωρικό επίπεδο ανάλυσης που αντιπροσωπεύει ο
νομός απ' όπου διέρχεται ο άξονας. Επομένως ο διάδρομος διέλευσης από ανατολικά προς
δυτικά συνίσταται από τους ακόλουθους 12 νομούς: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Σερρών,
Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων, και Θεσπρωτίας. Εντός αυτής της
ζώνης μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης διάφορα επιμέρους χωρικά επίπεδα, όπως
τα αστικά κέντρα, οι κυριότεροι οικισμοί (οικισμοί έως 3ου επιπέδου βάσει των κατατάξεων των
Χωροταξικών Σχεδίων Περιφερειών ή Νομών), οι Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ), διάφορες άλλες
χωρικές ενότητες (παραθεριστικές περιοχές αγροτικές περιοχές κλπ.).
Ζώνη ΙΙΙ-∆ιάδρομος διέλευσης καθέτων αξόνων: Πρόκειται για τον γεωγραφικό χώρο απ' όπου
διέρχονται οι λεγόμενοι κάθετοι (προς την Εγνατία) άξονες και ο οποίος επηρεάζεται έμμεσα
από τον άξονα λόγω της επιδιωκόμενης βέλτιστης σύνδεσής του με αυτόν, αλλά και της
επιδιωκόμενης επέκτασης της επιρροής της Εγνατίας μέσω αυτών των καθέτων αξόνων. Και για
τη ζώνη αυτή κρίνεται ότι το πιο λειτουργικό επίπεδο ανάλυσης είναι ο νομός. Συνολικά ο
διάδρομος διέλευσης καθέτων αξόνων καλύπτει τους ακόλουθους11 νομούς: ∆ράμας, Κιλκίς,
Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, 'Αρτας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας και Μαγνησίας.
Ζώνη ΙV - Ζώνη περιφερειών: Στην πραγματικότητα πρόκειται για το σύνολο των Ζωνών ΙΙ και ΙΙΙ με
βάση ταξινόμησης την Περιφέρεια. Η βάση αυτή κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι ο
περιφερειακός και χωροταξικός σχεδιασμός και όλα τα σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα
έχουν ως προγραμματική βάση την Περιφέρεια. Η Ζώνη αυτή επεκτείνει την ανάλυση στο
σύνολο των 5 περιφερειών από όπου διέρχεται η ΕΓΝΑΤΙΑ και οι κάθετοι άξονες. Σε αυτό το
επίπεδο ανάλυσης έχει ιδιαίτερη σημασία η προγραμματική διάσταση και η παρακολούθηση
βασικών μακρο-οικονομικών ή άλλων συνολικών μεγεθών. Παράλληλα αποτελεί το επίπεδο
αποτίμησης των βασικών αναπτυξιακών επιπτώσεων. Οι περιφέρειες που καλύπτονται είναι οι
εξής: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία.
Εντός αυτής της ζώνης μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης διάφορα επιμέρους
χωρικά επίπεδα, όπως τα αστικά κέντρα, οι κυριότεροι οικισμοί (οικισμοί έως 3ου επιπέδου
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βάσει των κατατάξεων των Χωροταξικών Σχεδίων Περιφερειών ή Νομών), οι ΒΙΠΕ, διάφορες
άλλες χωρικές ενότητες (παραθεριστικές περιοχές αγροτικές περιοχές ορεινές περιοχές κλπ.).
Για αναλυτικούς λόγους και εφόσον είναι δυνατόν η κατάταξη αυτών των περιοχών ακολουθεί
την κατάταξη των Χωροταξικών Σχεδίων Περιφερειών.
Ζώνη V - Ζώνη επιπτώσεων δικτύου: Πρόκειται για την ευρύτερη περιοχή του Ελλαδικού και
Βαλκανικού χώρου που επηρεάζεται από τον άξονα λόγω των αλλαγών στην οργάνωση του
συνολικού συστήματος μεταφορών που επιφέρει ο άξονας και της αύξησης του ειδικού βάρους
του μεταφορικού δικτύου του βορειοελλαδικού χώρου. Σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης κρίνεται
ότι δεν είναι αναγκαίο το χωρικό επίπεδο αναφοράς να είναι ιδιαίτερα αναλυτικό. Η ανάλυση σε
επίπεδο περιφέρειας κρίνεται ότι μπορεί να καλύψει σε ικανοποιητικό επίπεδο ζητήματα που
μπορούν να εξεταστούν για τη ζώνη αυτή (π.χ. χρονοαποστάσεις κύριων αστικών κέντρων της
περιφέρειας, χρονοαποστάσεις από λιμάνια της περιφέρειας, μεταβολές στο Ακαθάριστο
Εγχώριο (Περιφερειακό) Προϊόν (ΑΕΠ) και την απασχόληση κλπ.). Για αναλυτικούς λόγους η
ζώνη αυτή διακρίνεται σε δύο μέρη, το τμήμα εντός του Ελλαδικού χώρου και το τμήμα που
καλύπτει τον διασυνοριακό χώρο.
Ζώνη V-Α: Λοιπή Ελλάδα
Το τμήμα εντός του Ελλαδικού χώρου καλύπτει τις παρακάτω περιφέρειες:
•
•
•
•

∆υτική Ελλάδα
Ιόνια Νησιά
Στερεά Ελλάδα
Αττική

Ζώνη V- Β: ∆ιασυνοριακός Χώρος
Το τμήμα του διασυνοριακού χώρου καλύπτει ένα σημαντικό μέρος του νότιου βαλκανικού
χώρου. Το χωρικό εύρος της επιρροής του δικτύου με τη νέα μορφή που θα λάβει λόγω της
κατασκευής του άξονα καθώς και οι έμμεσες επιδράσεις ή οι επιδράσεις διάχυσης είναι ένα
ζητούμενο προς παρατήρηση. Στο στάδιο αυτό θεωρείται ότι ο χώρος προς παρατήρηση πρέπει
να φθάνει τουλάχιστον μέχρι τις πρωτεύουσες ή ορισμένες σημαντικές πόλεις των χωρών της
διασυνοριακής ζώνης, όπως Κωνσταντινούπολη, Σόφια, Μπουργκάς, Σκόπια, Νις, Τίρανα και
∆υρράχιο. Από γεωμετρική σκοπιά πρόκειται για μια ζώνη (buffer zone) ακτίνας 300 χλμ.
περίπου όση και η ακτίνα του άξονα της Εγνατίας με γεωμετρικό κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Ανά
χώρα πρόκειται για τις εξής περιοχές-περιφέρειες:
•
•
•
•
•
•

Τουρκία : Ευρύτερη περιοχή Κωνσταντινούπολης (Ευρωπαϊκή Τουρκία)
Βουλγαρία: Νοτιο-δυτική Βουλγαρία, Νοτιο-κεντρική Βουλγαρία, περιοχή Σόφιας,
Νοτιο-ανατολική Βουλγαρία
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ) : Το σύνολο της χώρας
Σερβία : Κόσοβο, Νότια Σερβία
Αλβανία : Νότια Αλβανία, Κεντρική Αλβανία
Ιταλία : Περιφέρειες Νότιας Αδριατικής

Ζώνη ευρύτερης επιρροής - Ευρωπαϊκός χώρος
Εκτός από τις παραπάνω Ζώνες επιρροής θα μπορούσε να σημειωθεί ως περιοχή ευρύτερης
επιρροής που αναφέρεται στο σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου και χαρακτηρίζεται από χαμηλή
ένταση και μεγάλη διάχυση των επιπτώσεων και αφορά στη λειτουργία της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ως τμήμα
των ∆ιευρωπαϊκών και Πανευρωπαϊκών ∆ικτύων.
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6. Επίλογος

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αρχική έκθεση σκοπιμότητας, με αναφορά στην ευρωπαϊκή
εμπειρία, λειτουργούν ήδη αρκετά παρατηρητήρια γενικού ή/και ειδικού χαρακτήρα ενώ μια
σειρά από σημαντικά ερευνητικά προγράμματα διεθνικού χαρακτήρα αντιμετωπίζουν από
διαφορετικές πλευρές σχετικά ζητήματα (π.χ. από την άποψη τους συνολικού κόστους-οφέλους
ενός οδικού άξονα έργου, από την άποψη της ανταποδοτικότητας της επένδυσης, από την
άποψη της στρατηγικής συμβολής του στο πλαίσιο ευρύτερων προγραμμάτων, κλπ.
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Η ερευνητική ομάδα έχει εξετάσει μια σειρά από τέτοια προγράμματα με βασική επιδίωξη για το
Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων της Εγνατίας (ΠΑΧΩΕ) να παρακολουθεί το state of the
art παραμένοντας συμβατό με τις κυριότερες προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, έχει γίνει ρητή
αναφορά στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στο ερευνητικό πρόγραμμα ASSEMBLING της
ΕΕ, τα οποία επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων βασισμένες σε μια ομάδα δεικτών. Στα πλαίσια
της χρήσης αυτής της ομάδας δεικτών απαντιούνται συγκεκριμένες ερωτήσεις με τη χρήση
εύχρηστων εργαλείων που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών. Ένα από τα
κύρια χαρακτηριστικά των δεικτών αυτών είναι η σχέση τους με το στόχο. Οι δείκτες αυτοί
παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα να πληροφορείται για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων και όχι
απλώς να αποθηκεύει στατικά δεδομένα. Αντίστοιχα το πρόγραμμα EUNET προτείνει μια
στρατηγικού χαρακτήρα σύνθεση κοινωνικο-οικονομικών, περιβαλλοντικών και δεικτών
λειτουργίας οδού προκειμένου να ιεραρχηθούν και να ποσοτικοποιηθούν μια σειρά από
κρίσιμες παραμέτρους. Σε παρόμοια κατεύθυνση προσανατολίζεται και η προσπάθεια του
προγράμματος SASI (Socio-Economic and Spatial Impacts of Trans-European Transport
Networks) το οποίο επιδιώκει την εφαρμογή ενός μοντέλου στρατηγικής αποτίμησης των
χωρικών επιπτώσεων των διευρωπαϊκών δικτύων στο σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου. Τέλος, το
πρόγραμμα SPESP (Study Program of European Spatial Planning) εξετάζει σειρά δεικτών που
συνδέονται με το υποσύστημα των μεταφορών σε σχέση με την προώθηση της γεωγραφικής
συνοχής του ευρωπαϊκού χώρου.
Η προσπάθεια μας επιχειρεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αξιοποίηση της διαθέσιμης
εμπειρίας σε πραγματικές συνθήκες με εξειδίκευση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
γεωγραφικής περιοχής που επηρεάζει η Εγνατία Οδός αλλά και με βάση τις γενικές κατευθύνσεις
συγκρότησης του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων της Εγνατίας (ΠΑΧΩΕ).
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ΜΑΓ∆Α ΠΙΤΣΙΑΒΑ – ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ.

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ

1. Εισαγωγή
Η κατασκευή και λειτουργία ενός οδικού άξονα της κλίμακας της Εγνατίας, με τη βελτιωμένη
προσπελασιμότητα που παρέχει έχει αναμφισβήτητες άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στη
χωρική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας συνολικά. Πιο αναλυτικά, βασικό στοιχείο
που συνοδεύει την κατασκευή ενός συγκοινωνιακού έργου είναι η βελτίωση της
προσπελασιμότητας. Η προσπελασιμότητα ορίζεται ως μέτρο του «χωρικού» διαχωρισμού
μεταξύ των δραστηριοτήτων και δηλώνει την «ευκολία» με την οποία προσεγγίζονται οι
δραστηριότητες μιας περιοχής, χρησιμοποιώντας ένα συγκοινωνιακό μέσο.
Η βελτιωμένη προσπελασιμότητα με τη νέα χωροκατανομή των χρήσεων γης δημιουργεί μια νέα
κατάσταση ισορροπίας στο σύστημα της οικονομίας (ανάπτυξη της περιοχής), με την ευκολία
πρόσβασης στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, στις περιβαλλοντικές συνθήκες της
γειτονικής περιοχής και στη λειτουργία της οδού με τη μείωση των χρόνων διαδρομής και τη
μεταβολή κατά συνέπεια του γενικευμένου κόστους (∆ιάγραμμα 1).
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∆ιάγραμμα 1: Αλληλεπίδραση συγκοινωνιακής υποδομής & πολιτικών ανάπτυξης στις χρήσεις γης, τις
μεταφορές και το περιβάλλον
Συγκοινωνιακή Υποδοµή & Πολιτικές Ανάπτυξης

Προσπελασιµότητα

•
•

Κοινωνικοοικονοµικά
• Πληθυσµός
• Α.Ε.Π.
• Εργασία

Χρήσεις Γης
Χωροκατανοµή
Αξία γης

Λειτουργία Οδού
• Γενικευµένο Κόστος
• Κυκλοφοριακός
Φόρτος
• Εµπορευµατικές
Μετακινήσεις
• Αριθµός
Μετακινούµενων

Περιβάλλον
• Θόρυβος
• Ατµοσφαιρική
Ρύπανση
• Ρύπανση
Υδάτινων
Πόρων

Στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού αναπτύχθηκε ένα
σύστημα δεικτών για την εκτίμηση των επιπτώσεων σε κάθε μία από τις τρεις ενότητες που
προαναφέρθηκαν. Για την αξιολόγηση του συστήματος λειτουργίας της οδού καθορίσθηκαν
συνολικά είκοσι δύο δείκτες οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: τους βασικούς δείκτες,
τους δείκτες πλαισίου και τους ειδικούς δείκτες (Πίνακας 1). Στη συνέχεια θα δοθούν και θα
αναλυθούν οι δείκτες αξιολόγησης της λειτουργίας του δικτύου.
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Πίνακας 1: ∆είκτες «Λειτουργίας του οδικού δικτύου»

Επίπεδο

∆είκτης

1

Βασικό

Κυκλοφοριακοί φόρτοι (Ε.Μ.Η.Κ.)

2

Βασικό

Σύνθεση της κυκλοφορίας

3

Βασικό

Μέση πλήρωση οχημάτων

4

Βασικό

Ταχύτητα διαδρομής στα οδικά τμήματα (links) σε km/h - Ταχύτητα
σημείου

5

Βασικό

Χρόνος διαδρομής στα οδικά τμήματα

6

Βασικό

Αριθμός μετακινούμενων προσώπων

7

Βασικό

Εμπορευματικές μετακινήσεις (Αριθ. Φορτηγών, όγκος εμπορευμάτων
κατά είδος)

8

Βασικό

Χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων και τερματικών σταθμών

9

Βασικό

Γενικευμένο κόστος μεταφοράς μεταξύ τμημάτων του δικτύου
(προσπελασιμότητα)

10

Βασικό

Οδική Ασφάλεια

11

Πλαισίου

Κυκλοφοριακή ικανότητα τμημάτων του δικτύου (σε MEA ανά ώρα)

12

Πλαισίου

Επίπεδο εξυπηρέτησης (A,B,C,D,E,F)

13

Πλαισίου

Παράγωγες μετακινήσεις στα τμήματα του δικτύου

14

Πλαισίου

15

Πλαισίου

Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς (οχήματα, επιβατική κίνηση,
εμπορευματική κίνηση)
Συνδυασμένες μεταφορές

16

Πλαισίου

17

Πλαισίου

Σταθμοί εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) (ετήσια οικονομικά
στοιχεία - απασχόληση)
Μεταβολή οικιστικής περιοχής στη ζώνη του άξονα

18

Πλαισίου

Μεταβολή βιομηχανικής περιοχής στη ζώνη του άξονα

19

Πλαισίου

Μεταβολή αξίας γης των παρόδιων οικοπέδων στη ζώνη του άξονα

20

Ειδικός

Ρυθμοί γένεσης μετακινήσεων ειδικών χρήσεων γης

21

Ειδικός

Μεταβολή στην επιλογή τόπου εγκατάστασης (χώρος κατοικίας) και
παραγωγής (χώρος εργασίας)

22

Ειδικός

Μεταβολή στον καταμερισμό των μετακινήσεων κατά μεταφορικό
μέσο
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2. Βασικοί δείκτες
Οι Βασικοί ∆είκτες Λειτουργίας της Οδού, τους οποίους το Παρατηρητήριο θα πρέπει να
παρακολουθεί συστηματικά, περιλαμβάνουν τα βασικά μεγέθη της κυκλοφορίας (φόρτο και
ταχύτητα)και τα παράγωγά τους (όπως σύνθεση της κυκλοφορίας, αριθμό μετακινούμενων
προσώπων, χρόνου διαδρομής), τις εμπορευματικές μεταφορές, το γενικευμένο κόστος
μεταφοράς και το επίπεδο της Οδικής Ασφάλειας.
Οι συσχετίσεις μεταξύ των βασικών δεικτών και των πρωτογενών πηγών τους δίνονται στο
∆ιάγραμμα 2.
∆ιάγραμμα 2: Πηγές και αλληλεξαρτήσεις με βασικούς δείκτες

Μετρήσεις
οχημάτων

Μετρήσεις
επιβατικής
κίνησης

Κυκλοφοριακοί
φόρτοι
(Ε Μ Η Κ )

Αριθμός
μετακινούμενων
προσώπων

Χρόνος διαδρομής
και μήκος οδικών
τμημάτων

Χρόνος διαδρομής
στα οδικά τμήματα
Ταχύτητα
διαδρομής

Σύνθεση της
κυκλοφορίας

Οδική ασφάλεια

Μέση
πλήρωση
ά

Ερωτηματολόγια
παρά την οδό,σε
υπηρεσίες κ.λ.π.

Εμπορευματικές
μετακινήσεις

Χρονοαπόσταση
μεταξύ πόλεων και
τερματικών σταθμών

Γενικευμένο κόστος μεταφοράς
μεταξύ τμημάτων του δικτύου
(προσπελασιμότητα)

3. ∆είκτες Πλαισίου
Οι δείκτες πλαισίου αναφέρονται σε γενικότερα φαινόμενα, τα οποία αλληλεπιδρούν με τα
φαινόμενα που παρακολουθούνται από τους Βασικούς ∆είκτες και ειδικότερα από τους δείκτες
του κυκλοφοριακού φόρτου, της ταχύτητας διαδρομής, του γενικευμένου κόστους και των
εμπορευματικών μεταφορών. Πιο αναλυτικά (∆ιάγραμμα 3) η συνέργια του κυκλοφοριακού
φόρτου και της ταχύτητας διαδρομής στα οδικά τμήματα δίνει μια ποσοτική και ποιοτική
περιγραφή των συνθηκών κυκλοφορίας, που εκφράζεται με τους δείκτες της κυκλοφοριακής
ικανότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης κατά μήκος των οδικών τμημάτων.
Η μείωση του γενικευμένου κόστους και κατά συνέπεια της προσπελασιμότητας, επιδρά στη
χωροκατανομή των χρήσεων γης (δείκτες μεταβολής οικιστικής και βιομηχανικής περιοχής
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κατά μήκος του άξονα), στις αξίες γης και στις παράγωγες μετακινήσεις, οι οποίες είναι νέες
μετακινήσεις που οφείλονται στην κατασκευή της Εγνατίας, καθώς κάποιοι προορισμοί έγιναν
περισσότερο προσιτοί.
Τέλος, οι δείκτες της κίνησης στους μεθοριακούς σταθμούς, των συνδυασμένων μεταφορών και
των ΣΕΑ συσχετίζονται άμεσα με το βασικό δείκτη των εμπορευματικών μετακινήσεων.

∆ιάγραμμα 3: Βασικοί ∆είκτες και αλληλεξαρτήσεις με ∆είκτες Πλαισίου
Κυκλοφοριακός
φόρτος & σύνθεση

Γενικευμένο
κόστος

Εμπορευματικές
μετακινήσεις

Παράγωγες μετακινήσεις
στα τμήματα του δικτύου

Ταχύτητα διαδρομής στα οδικά
τμήματα

Κυκλοφοριακή
ικανότητα
τμημάτων του
δικτύου

Κίνηση στους
μεθοριακούς
σταθμούς
Μεταβολή οικιστικής
περιοχής στη ζώνη του
άξ
Μεταβολή βιομηχανικής
περιοχής στη ζώνη του
άξονα

Επίπεδο
εξυπηρέτησης
(A,B,C,D,E,F)

Μεταβολή αξίας γης των
παρόδιων οικοπέδων στη
ζώνη του άξονα

Συνδυασμένες
μεταφορές

Σταθμοί
Εξυπηρέτησης
Αυτοκινητιστών

4. Ειδικοί ∆είκτες
Οι ειδικοί δείκτες οι οποίοι αφορούν ειδικές κατηγορίες φαινομένων υπολογίζονται κατά
περίπτωση, συνήθως με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων και είναι:
•
•
•

Οι ρυθμοί γένεσης μετακινήσεων για ειδικές χρήσεις γης
Η μεταβολή στην επιλογή τόπου εγκατάστασης και εργασίας (commuting)
Η μεταβολή στον καταμερισμό των μετακινήσεων κατά μεταφορικό μέσο

Όλοι οι παραπάνω δείκτες συσχετίζονται άμεσα με το γενικευμένο κόστος μεταφοράς
(∆ιάγραμμα 4).
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∆ιάγραμμα 4: Γενικευμένο κόστος και ειδικοί δείκτες
Ρυθμοί γένεσης μετακινήσεων
ειδικών χρήσεων γης

Γενικευμένο κόστος
μεταφοράς
μεταξύ τμημάτων του δικτύου
(προσπελασιμότητα)

Μεταβολή στην επιλογή τόπου
εγκατάστασης (χώρος κατοικίας)
και παραγωγής (χώρος
εργασίας)
(COMMUTING)

Μεταβολή στον καταμερισμό
των μετακινήσεων κατά
μεταφορικό μέσο

5. Βασικές Πηγές
Οι βασικές πηγές του συνόλου των δεικτών δίνονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί.
Πίνακας 2: Βασικές πηγές για το σύνολο των δεικτών
1
2
3
4
5

Χρήση νέων τεχνολογιών και μηχανικών μέσων για την καταγραφή
πληροφοριών
Παρατηρητές για καταγραφές πεδίου
Έρευνες ερωτηματολογίου παρά την οδό, σε υπηρεσίες, οργανισμούς,
φορείς κ.λ.π.
Αρχεία υπηρεσιών, οργανισμών, φορέων και εταιρειών
Μοντέλα συσχέτισης διαφόρων παραμέτρων

6. ∆είκτες Πιλοτικής Εφαρμογής
Στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής αναπτύχθηκε αρχικά ένα γενικό υπόβαθρο για την
παρουσίαση των δεικτών. Με τη χρήση μιας κοινής μορφής πίνακα για όλους του δείκτες
δόθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά αλλά και οι βασικές παράμετροι που υπεισέρχονται τόσο
κατά τον υπολογισμό τους, όσο και κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. Ως
παράδειγμα παρουσίασης αυτής της μορφής δίνεται στη συνέχεια ο δείκτης του
Κυκλοφοριακού Φόρτου.
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ (Ε.Μ.Η.Κ.)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Κωδικός

Ο∆-Β-1

Κατηγορία

Λειτουργία του οδικού δικτύου

Επίπεδο

Βασικός

Ορισμός

Ο αριθμός των οχημάτων που διέρχονται από μια διατομή οδού μέσα σε μια ορισμένη χρονική
περίοδο ονομάζεται κυκλοφοριακός φόρτος της διατομής. Συνηθέστερα λαμβάνεται αυτός που
αναφέρεται σε χρονική περίοδο μιας ώρας (ωριαίος).
Η Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.) είναι ο συνολικός κυκλοφοριακός φόρτος ενός
έτους, διαιρούμενος με τον αριθμό των ημερών του έτους.
Τμήμα Οδού
∆ιατο
Ε.Μ.Η.Κ.
Αριθμός
Κυκλοφοριακό
ς φόρτος ανά
(από – έως)
μή
λωρίδων
κατεύθυνση
ανά
κατεύθυνση
Χ.Θ.1 – Χ.Θ.2
Χ.Θ.
(ετήσιο
και
γράφημα
τοπωνύμιο
εξέλιξης
για το
οδικό
τμήμα και
χάρτης)
Κυκλοφοριακός φόρτος
Ε.Μ.Η.Κ.
Μ.Ε.Α./ώρα
Μ.Ε.Α./ημέρα
Ζώνη Ι και κάθετοι άξονες

Τυπική Μορφή

Μονάδες Μέτρησης
Περιοχή
Εφαρμογής
Συχνότητα
Μέτρησης
Στόχοι
Προδιαγραφές

∆εδομένα
Πηγές

Προβλήματα

Σχόλια

Βραχυπρόθεσμα

Μεσοπρόθεσμα

Μακροπρόθεσμα

1 έτος
2 έτη
5 έτη
∆ιατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου εξυπηρέτησης, με ωριαίο κυκλοφοριακό φόρτο αιχμής
κοντά στην κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού, χωρίς να την υπερβαίνει.
Οδοί με 4 ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας
Οδοί με 2 συνολικά λωρίδες
κυκλοφορίας
Ωριαίος κυκλ. φόρτος ≤ 2000 ΜΕΑ ανά λωρίδα
Ωριαίος κυκλ. φόρτος ≤ 2800 ΜΕΑ
συνολικά
Ωριαίοι κυκλοφοριακοί φόρτοι (ΜΕΑ/ώρα)
Μηχανικά Μέσα
1.1 Μετρητές πεπιεσμένου αέρα
1.2 Επαγωγικοί βρόγχοι (inductive loops)
1.3
Ανιχνευτές μικροκυμάτων (Doopler και RTMS–Remote Traffic Microwave Sensor)
1.4
Ανιχνευτές υπερύθρων (infrared) και ανιχνευτές υπερήχων (ultrasound)
1.5
Οπτικοί ανιχνευτές (VIP – Video Image Processors)
Παρατηρητές παρά την οδό (περιοδικές μετρήσεις σύντομου χρόνου, επαναλαμβανόμενες κατ'
έτος)
Σταθμοί κίνησης διοδίων
Εκτιμήσεις σύμφωνα με συγκοινωνιακό μοντέλο πρόβλεψης του κυκλοφοριακού φόρτου
Ορισμένες μέθοδοι με μηχανικά μέσα δε δίνουν πληροφορίες για τη σύνθεση της κυκλοφορίας.
Με τη μέθοδο των Παρατηρητών επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος, απαιτεί όμως ικανοποιητικά
εκπαιδευμένο προσωπικό, έχει υψηλό σχετικά κόστος, δυσκολία στην ανεύρεση παρατηρητών,
και γι’ αυτό ενδείκνυνται για μικρά χρονικά διαστήματα.
Οι μέθοδοι με μηχανικά μέσα ξεκινούν από την απλή μορφή των μετρητών πεπιεσμένου αέρα και
καταλήγουν σε πιο σύνθετες και δαπανηρές μορφές, όπως δίνονται ιεραρχικά στις Πηγές. Επίσης
με την ίδια ροή αυξάνεται η ακρίβεια και η δυνατότητα περισσότερης πληροφόρησης (ιδιαίτερα
στην κατηγορία της τηλεματικής). Απαιτούν όμως μεγαλύτερο κόστος αρχικής εγκατάστασης και
φύλαξης, αφού συχνά αποτελούν στόχους βανδαλισμών ή κλοπών. Οι επαγωγικοί βρόγχοι
(inductive loops), οι οποίοι με την προσθήκη ηλεκτρικών αισθητήρων δίνουν και τη σύνθεση της
κυκλοφορίας, αποτελούν και πρόταση του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τη μέτρηση κυκλοφοριακού φόρτου.
Συμπληρωματικές πληροφορίες για τις μεθόδους μέτρησης κυκλοφοριακών φόρτων με μηχανικά
μέσα δίνονται στον Πίνακα Αξιολόγησης που βρίσκεται στο τέλος της μεθοδολογίας για το δείκτη
αυτό.
Η μέθοδος των Παρατηρητών επίσης εξασφαλίζει επαρκείς πληροφορίες με ικανοποιητική
ακρίβεια, ενώ με τη χρήση της δίνεται η δυνατότητα για συλλογή στοιχείων που βοηθούν στον
υπολογισμό και άλλων δεικτών λειτουργίας του οδικού δικτύου (π.χ. σύνθεση της κυκλοφορίας).
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Στη συνέχεια για εννέα συνολικά δείκτες της κατηγορίας "Λειτουργίας της Οδού", (δείκτες της
πιλοτικής εφαρμογής), έγινε μια αναλυτικότερη παρουσίαση αλλά και υπολογισμός τους με
βάση πραγματικά δεδομένα. Ως πεδίο της πιλοτικής εφαρμογής επιλέχθηκε το οδικό τμήμα
μήκους 10 χιλιομέτρων εντός του Νομού Καβάλας και ειδικότερα μεταξύ των ανισόπεδων
κόμβων Αγ. Ανδρέα και Αγ. Σύλλα. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί δίνεται το σύστημα των
δεικτών που επιλέχθηκε για διερεύνηση στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής.
Πίνακας 3: ∆είκτες πιλοτικής εφαρμογής

Επίπεδο

∆είκτης

1

Βασικό

Κυκλοφοριακοί φόρτοι (Ε.Μ.Η.Κ.)

2

Βασικό

Σύνθεση της κυκλοφορίας

3

Βασικό

Μέση πλήρωση οχημάτων

4

Βασικό

Ταχύτητα διαδρομής στα οδικά τμήματα (links) σε km/h - Ταχύτητα
σημείου

5

Βασικό

Χρόνος διαδρομής στα οδικά τμήματα

6

Βασικό

Αριθμός μετακινούμενων προσώπων

7

Βασικό

Γενικευμένο κόστος μεταφοράς μεταξύ τμημάτων του δικτύου
(προσπελασιμότητα)

8

Ειδικό

Κυκλοφοριακή ικανότητα τμημάτων του δικτύου (σε οχήματα ανά ώρα)

9

Ειδικό

Επίπεδο εξυπηρέτησης (A,B,C,D,E,F)

Στη συνέχεια (Πίνακας 4) δίνονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής για
τους υπόψη δείκτες.
Πίνακας 4: Αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής

Ε.Μ.Η.Κ. (MEA/ηµέρα)

A.A.D.T. (pcu/day)

5500

Σύνθεση Κυκλοφορίας
(% Βαρέα Οχήµατα)

Traffic Composition
(% HGV)

40

Ταχύτητα ∆ιαδροµής
(χλµ./ώρα)

Travel Speed (km/h)

100

Μετακινούµενα
Πρόσωπα

Person Trips
(persons/day)

8000

Γενικευµένο Κόστος
(δρχ./χλµ.)

Generalized Cost
(drs/km)

Κυκλοφοριακή
Ικανότητα

Road Capacity (pcu/h)

Επίπεδο Εξυπηρέτησης

Level of Service

80-250
2500-5000
Α-Β
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Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής δεν είναι
αντιπροσωπευτικά και θα μεταβληθούν με την ολοκλήρωση του έργου, αλλά δίνουν μια εικόνα
της σημερινής λειτουργίας του οδικού αυτού τμήματος και ένα χρήσιμο «παράδειγμα» για το
πώς ένα σύστημα δεικτών μπορεί να ορισθεί και να υπολογισθεί.
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ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
∆ρ. Χωροτάκτης Πολεοδόμος LSE

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

1. Μεταφορική υποδομή και χωρική ανάπτυξη
Ο ακριβής ρόλος της μεταφορικής υποδομής στην περιφερειακή ανάπτυξη είναι ένα ζήτημα που
παραμένει ακόμα ανοικτό προς συζήτηση. Γενικά, θεωρείται ότι ένα καλύτερο και σύγχρονο
σύστημα μεταφοράς οδηγεί στη μείωση του κόστους μεταφοράς ή σε μεγαλύτερες δυνατότητες
επιλογής και, επομένως, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μιας περιφέρειας. Οι χωρικές
ανισότητες θεωρούνται αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ορισμένοι τόποι είναι περισσότερο
ελκυστικοί από άλλους λόγω των διαθέσιμων φυσικών πόρων, της ποιότητας του εργατικού
δυναμικού, του χαμηλού κόστους εργασίας και της προσπελασιμότητας στις αγορές και στις
διευκολύνσεις στην παραγωγή.
Οι αλληλεπιδράσεις μεταφορικής υποδομής και περιφερειακής ανάπτυξης μπορούν να
ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες (∆ιάγραμμα 1):
•

Στις άμεσες επιδράσεις που σχετίζονται με τις αλλαγές στην προσπελασιμότητα.

•

Στις έμμεσες επιδράσεις που σχετίζονται με τη χωροθετική συμπεριφορά επιχειρήσεων
και νοικοκυριών, καθώς και με την κινητικότητα επιχειρήσεων και ανθρώπινου
δυναμικού, οι οποίες έχουν είτε κοινωνικο-οικονομικές είτε χωροταξικέςπεριβαλλοντικές διαστάσεις.

•

Στις επιδράσεις διάχυσης, δηλαδή στις επιδράσεις που είναι συνακόλουθο αποτέλεσμα
των δύο προηγούμενων και αφορούν στη διάχυση των αποτελεσμάτων του άξονα στην
κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και το περιβάλλον.

Η Εγνατία οδός θεωρείται ότι αποτελεί τη βασικότερη επένδυση σε υποδομές για τη βελτίωση
της προσπελασιμότητας του βορειοελλαδικού χώρου στον ευρωπαϊκό και βαλκανικό χώρο και,
επομένως, το βασικότερο εργαλείο είτε για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την
ενδυνάμωση του ρόλου των περιφερειών απ'όπου διέρχεται (όπως στην περίπτωση της
Κεντρικής Μακεδονίας) είτε για την άρση της απομόνωσής τους (όπως στην περίπτωση των
άλλων Περιφερειών της ζώνης επιρροής της οδού). Συνεπώς, οι επιπτώσεις του έργου πρέπει να
εκτιμηθούν ως προς τους παρακάτω στόχους:
•
•

Σύγκλιση του βορειοελλαδικού χώρου με τα μέσα επίπεδα της Ευρώπης .
Μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

130

•
•

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών και των αστικών κέντρων τους σε
εθνικό, διασυνοριακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων στους φυσικούς πόρους και στο περιβάλλον.

∆ιάγραμμα 1. Ταξινόμηση των χωρικών επιπτώσεων των μεταφορικών υποδομών

Μεταφορικές Υποδοµές

Π ολιτικές
για τις υποδοµές

Άµεσες Επιπτώσεις
Κόστος-Ποιότη τα
Μ ε ταφ ο ρά ς
Κίνηση εµπορευµάτων &
επιβατών

Προσπελασιµότητα
περιφερειών/τόπων

Έµµεσες Επιπτώσεις
Κινητικότη ταΧωροθετική
Συµπεριφ ορά
Όγκος & χωροθέτηση
δραστηριοτήτων επιχειρήσεων & νοικοκυριών

Παραγωγικότητα
επιχειρήσεων
Χωροταξική δοµή Περιβάλλον

Επιπτώσεις ∆ιάχυσης
Σύγκλιση- Συνοχή
Χωρικές ανισότητες ανταγωνιστικότητα
περιφερειών/πόλεων

∆οµή περιφερειών &
οικιστικού συστήµατος
Περιβάλλον - αειφόρος
ανάπτυξη
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2. ∆είκτες χωρικών επιπτώσεων
Τα παραπάνω αποτελούν βεβαίως ένα γενικό πλαίσιο για τη σχέση μεταφορικής υποδομής και
περιφερειακής-χωρικής ανάπτυξης. Η κατεύθυνση και το περιεχόμενο των αλληλεπιδράσεων
μεταφορικής υποδομής και χωρικής ανάπτυξης αποτελούν ζητήματα προς συζήτηση και έρευνα.
Η εκτίμησή αυτών των επιδράσεων πρέπει να στηρίζεται σε ένα σύστημα αξιόπιστων και
συγκρίσιμων δεικτών για τις αλλαγές στα αναπτυξιακά δεδομένα των περιφερειών, το σύστημα
των οικισμών, τις χρήσεις γης, το περιβάλλον κλπ.
Ειδικότερα, οι χωρικές επιπτώσεις της Εγνατίας οδού μπορούν να περιγραφούν ως εξής:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Προσπελασιμότητα του βορειοελλαδικού χώρου στον υπόλοιπο διασυνοριακό χώρο
(Τουρκία, Βουλγαρία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ημοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία), τη
βαλκανική ενδοχώρα, και βεβαίως τον ευρωπαϊκό χώρο.
∆ιαπεριφερειακή και ενδοπεριφερειακή προσπελασιμότητα, δηλαδή η προσπελασιμότητα
ανάμεσα σε επιμέρους ζώνες και χώρους
Χωροθετική συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού (τάσεις μετακίνησης για εργασία και κατοικία) σε
διαπεριφερειακό και διεθνικό επίπεδο.
Επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και διαφοροποίηση των περιφερειακών και αστικών
οικονομιών.
∆ομή του οικιστικού συστήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις αστικές περιοχές
Ιεραρχία των οικιστικών κέντρων και, για επιλεγμένα αστικά κέντρα, θέση τους στον
εθνικό, τον διασυνοριακό και τον ευρωπαϊκό χώρο.
∆ομή των ζωνών με ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά (ΒΙΠΕ, τουριστικές περιοχές,
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές κλπ.).
Κοινωνική ενσωμάτωση απομονωμένων περιοχών.

Με τις παραπάνω παραδοχές αναπτύχθηκε ένα σύστημα χωρικών δεικτών ταξινομημένων
σε δύο ομάδες:
1. Κοινωνικο-οικονομικοί δείκτες (δείκτες προσπελασιμότητας, δημογραφικοί,
οικονομικοί, τάσεων χωροθέτησης κλπ.),
2. Περιβαλλοντικοί δείκτες (δείκτες ποιότητας του τοπικού περιβάλλοντος, επιδράσεων
στους φυσικούς πόρους, επιδράσεων στο παγκόσμιο περιβάλλον κλπ.).
Οι δείκτες αφορούν συγκεκριμένα επίπεδα χωρικών επιπτώσεων (ή ζώνες επιρροής) σε μια
κλίμακα που κυμαίνεται από το τοπικό επίπεδο έως και την ευρύτερη Βαλκανική ή
Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Γενικά, οι δείκτες πρέπει να αποτελούν μετρήσιμα μεγέθη, τα
οποία να δίνουν ένα μέτρο της κατάστασης των αναπτυξιακών, κοινωνικών,
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των διαφόρων χωρικών επιπέδων.
Στους Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι κοινωνικο-οικονομικοί και οι
περιβαλλοντικοί δείκτες αντιστοίχως, κατανεμημένοι στα τρία επίπεδα σημασίας και
προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί: βασικοί, πλαισίου και ειδικοί δείκτες.
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Πίνακας 4: Κοινωνικο-Οικονομικοί ∆είκτες
Κωδικός
ΚΟ-Β

Επίπεδο

Βασικοί

ΚΟ-Β-1
ΚΟ-Β-2
ΚΟ-Β-3
ΚΟ-Β-4
ΚΟ-Β-5

Ωφελούμενος Πληθυσμός
Μέγεθος Αγοράς
Έλξη Πόλεων
Επίπεδο Ανάπτυξης και Ευημερίας
Επίπεδο Ανεργίας

ΚΟ-Π
ΚΟ-Π-1

Πλαισίου
Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς (λιμάνια/αεροδρόμια/
σιδηροδρομικοί σταθμοί)
Προσπελάσιμες ΒΙΠΕ
Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος
Μεταβολή Πληθυσμού Ζωνών Επιρροής
Μεταβολή Πληθυσμού Αστικών Κέντρων
Ιεραρχία Αστικών Κέντρων
Πυκνότητα Πληθυσμού

ΚΟ-Π-2
ΚΟ-Π-3
ΚΟ-Π-4
ΚΟ-Π-5
ΚΟ-Π-6
ΚΟ-Π-7
ΚΟ-Ε
ΚΟ-Ε-1
ΚΟ-Ε-2
ΚΟ-Ε-3
ΚΟ-Ε-4
ΚΟ-Ε-5

Ειδικοί
Κλαδική Σύνθεση ΑΕΠ
Εργατικό ∆υναμικό
Κλαδική Σύνθεση Απασχόλησης
Εγκατάσταση Επιχειρήσεων
Εξωτερικό Εμπόριο

Πίνακας 5: Περιβαλλοντικοί ∆είκτες

Κωδικός
ΠΕ-Β
ΠΕ-Β-1
ΠΕ-Β -2
ΠΕ-Β-3
ΠΕ-Π
ΠΕ-Π-1
ΠΕ-Π-2
ΠΕ-Π-3
ΠΕ-Π-4
ΠΕ-Ε
ΠΕ-Ε-1
ΠΕ-Ε-2
ΠΕ-Ε-3

Επίπεδο
Βασικοί
Πληθυσμός που εκτίθεται σε θόρυβο
Ποιότητα ατμόσφαιρας σηράγγων-Επίπεδα CO
Περιορισμός συνοχής και βιωσιμότητας οικισμών λόγω
αποκοπής τους από τον άξονα
Πλαισίου
Πληθυσμός που δεν εκτίθεται πλέον σε θόρυβο
Βαθμός εφαρμογής αποκατάστασης τοπίου
Αποκοπή επικοινωνίας δασών και τόπων φυσικού κάλλους
Πιέσεις μεταβολής χρήσεων γης
Ειδικοί
Επιβάρυνση της ατμόσφαιρας σε CO, CO2, HC, Nox, SOx
∆ιασταυρώσεις με επιφανειακά νερά
Ποσοστό χρήσης συνδυασμένων μεταφορών
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3. ∆είκτες πιλοτικής εφαρμογής
Με τη βοήθεια μιας εκτεταμένης πιλοτικής μελέτης εξετάστηκε η δυνατότητα υπολογισμού των
δεικτών με πραγματικά δεδομένα και με στόχο να αποτελέσει αναλυτικό οδηγό εφαρμογής για το
Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων της Εγνατίας οδού. Όπου ήταν αναγκαίο, η πιλοτική
εφαρμογή εξειδικεύθηκε στο τμήμα της Εγνατίας Οδού που προσδιορίζεται από τα όρια του
Νομού Καβάλας και το οποίο περιλαμβάνει ένα κατασκευασμένο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο
του Αγίου Ανδρέα έως τον ανισόπεδο κόμβο του Αγίου Σύλλα, μήκους 10 χιλιομέτρων.
Παρακάτω παρουσιάζονται δύο παραδείγματα εφαρμογής, ενός κοινωνικο-οικονομικού δείκτη
και ενός περιβαλλοντικού δείκτη αντιστοίχως.
Ο πρώτος δείκτης είναι ο «Ωφελούμενος Πληθυσμός», δηλαδή ο πληθυσμός που δυνητικά
ωφελείται από τον άξονα. Πρόκειται για ένα δείκτη προσπελασιμότητας. Σε πρώτο στάδιο, ο
δείκτης αυτός εκτιμάται με βάση τη χιλιομετρική απόσταση (επί του οδικού δικτύου) του
πληθυσμού από τις έδρες των νομών και των περιφερειών. Σε δεύτερο στάδιο, όταν θα μπορούν
να διατίθενται στοιχεία του δείκτη Ο∆-Β-8 «Χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων και τερματικών
σταθμών», θα είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο δείκτης και με βάση τη χρονοαπόσταση του
πληθυσμού από τις έδρες των νομών και των περιφερειών. Τα αποτέλεσμα παρουσιάζονται
στους πίνακες που ακολουθούν και στον χάρτη 1 (ΚΟΒ1):
Πίνακας 3 Ωφελούμενος πληθυσμός σε απόσταση 50 km από τις έδρες των νομών
Έδρα Νομού
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΞΑΝΘΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
(χωρίς επικαλύψεις)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ζώνη ΙΙ)

Ωφελούμενος
Πληθυσμός

Ποσοστό
(%)*

80.496
155.460
171.699
207.244
182.332
1.016.403
288.238

4
7
8
9
8
45
13

170.733
106.067
136.954
51.384

8
5
6
2

2.243.207
2.259.895

(*) Ως ποσοστό του συνολικά ωφελούμενου πληθυσμού χωρίς τις επικαλύψεις
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Πίνακας 4. Ωφελούμενος πληθυσμός σε απόσταση 50 km από τις έδρες των Περιφερειών
Έδρα Περιφέρειας
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΟΖΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (χωρίς
επικαλύψεις)

Ωφελούμενος
Πληθυσμός

Ποσοστό
(%)*

375.711
1.710.442
1.683.366
416.674
1.455.675

14
64
63
16
54

2.686.427

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ)
3.648.598
(*) Ως ποσοστό του συνολικά ωφελούμενου πληθυσμού χωρίς τις επικαλύψεις

Ο δεύτερος δείκτης «Αποκοπή επικοινωνίας δασών και τόπων φυσικού κάλλους» επιχειρεί να
εκτιμήσει την αποκοπή της επικοινωνίας των οικοσυστημάτων και γενικώς των φυσικών τόπων.
Στην πιλοτική εφαρμογή για την εκτίμηση της αποκοπής υπολογίστηκε ένας δείκτης
κατάτμησης (Πηγή: DG AGRI, EUROSTAT, ISPRA, EEA, From Land Cover to Landscape Diversity in
the European Union, 2000). Στην προσέγγιση αυτή ορίζεται μια περιοχή εφαρμογής, όπου με
βάση τις χρήσεις γης και τα δίκτυα μεταφορών απομονώνονται οι περιοχές με φυσική
αρτιότητα, δηλαδή οι περιοχές που έχουν μείνει ανέπαφες από τις ανθρώπινες δραστηριότητες
και μπορούν να θεωρηθούν ως φυσικά οικοσυστήματα. Στην περιοχή εφαρμογής εκτιμάται το
πλήθος και η συνεκτικότητα των παραπάνω φυσικών περιοχών για την κατάσταση πριν και μετά
την κατασκευή της Εγνατίας οδού. Ο δείκτης κατάτμησης υπολογίζει τον βαθμό
κατακερματισμού του χώρου με συγκεκριμένα κριτήρια και αλγόριθμους. Στον Πίνακα 5 και
στον χάρτη ΠΕ-Π3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του δείκτη
Πίνακας 5.∆είκτης κατάτμησης πριν και μετά την κατασκευή της Εγνατίας οδού
∆είκτης κατάτμησης
Τμήμα 2 χλμ. εκατέρωθεν της
παράκαμψης της Καβάλας (κόμβος
Αγ. Ανδρέα – κόμβος
Ασπροχωμάτων)
Ανθρώπινες δραστηριότητες με
∆όμηση, μεταφορές,
ισχυρή επίδραση στη συνέχεια των
δραστηριότητες του πρωτογενούς
φυσικών οικοσυστημάτων
τομέα
Φυσικά οικοσυστήματα
∆άση, Θαμνώνες, Υδροβιότοποι
Βαθμός κατάτμησης πριν την κατασκευή του άξονα
Τιμή δείκτη
10,98
Χαρακτηρισμός
Μέτρια ως ισχυρή
Βαθμός κατάτμησης μετά την κατασκευή του άξονα
Τιμή δείκτη
14,95
Χαρακτηρισμός
Ισχυρή
Χώρος Εφαρμογής
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∆ημήτριος Φουτάκης
Οικονομολόγος ΑΠΘ,
ΜΑ, Περιφερειολόγος ΙΠΑ Παντείου
Ερευνητής Ερευνητικής Μονάδας Χωρικής Ανάπτυξης και GIS ΑΠΘ

∆είκτες Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων Εγνατίας Οδού: πηγές
δεδομένων και τεχνικές επεξεργασίας
Η εισήγηση που ακολουθεί θα αναφερθεί στην κεντρική σημασία των δεδομένων για τη
συγκρότηση και αποτελεσματική λειτουργία του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων
συνολικά, στον τρόπο του χειρισμού τους στα πλαίσια του Πληροφοριακού Συστήματος του
Παρατηρητηρίου και στα είδη των δεδομένων και τις τεχνικές επεξεργασίας που
χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της πιλοτικής μελέτης για το Σύστημα ∆εικτών του
Παρατηρητηρίου.
∆ε θα ήταν μακριά από την πραγματικότητα αν λέγαμε ότι η μελέτη του Συστήματος ∆εικτών σε
μεγάλο βαθμό ξεκίνησε “από το τέλος”. Παρά την υπερβολική της διατύπωση η φράση αυτή θέλει
να τονίσει το γεγονός ότι η προσπάθεια συγκρότησης ενός συστήματος δεικτών, σε αντίθεση με
ότι συνήθως γίνεται σε τέτοιου τύπου έρευνες ή μελέτες που εξαντλούνται στη πρόταση
μεθοδολογικών και εννοιολογικών πλαισίων ή στην κατασκευή αφηρημένων μοντέλων, έγινε προς
δύο ταυτόχρονες και εξίσου σημαντικές κατευθύνσεις: από τη μια πλευρά στην κατεύθυνση της
πρότασης συγκεκριμένων δεικτών οι οποίοι να μπορούν να εντοπίσουν, να περιγράψουν και να
αναλύσουν τα σχετικά με τις χωρικές επιπτώσεις ζητήματα και από την άλλη στην κατεύθυνση της
ανεύρεσης των συγκεκριμένων πηγών δεδομένων που θα χρησιμοποιούν οι δείκτες.

Η σημασία και ρόλος των δεδομένων στην παραγωγή αποτελεσμάτων
Η μεθοδολογική αυτή επιλογή ουσιαστικά αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που παίζουν τα
δεδομένα και οι διαδικασίες χειρισμού τους στην αποτελεσματική λειτουργία του
Παρατηρητηρίου.
Βασικός στόχος της πιλοτικής εφαρμογής ήταν η παραγωγή ενός συστήματος δεικτών που τα
κύρια χαρακτηριστικά του θα ήταν:
1. η σαφήνεια του αποτελέσματος (θεωρητική απλότητα)
2. η συμβατότητα των δεικτών μεταξύ τους
3. η δυνατότητα υπολογισμού των δεικτών
Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αλληλεξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό. Το κύριο στοιχείο που τα συσχετίζει τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία
τελικά χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δεικτών.
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Ειδικότερα, η σαφήνεια των αποτελεσμάτων και σε μεγάλο βαθμό η δυνατότητα ευρύτερης
κατανόησής τους, εκτός των άλλων παραγόντων, εξαρτάται και από τις μονάδες στις οποίες
τελικά αυτό εκφράζεται.
Η συμβατότητα των δεικτών και κυρίως των αποτελεσμάτων τους εξαρτάται από δύο βασικά
στοιχεία: την ενιαία γεωγραφική βάση αναφοράς και την ενιαία χρονική βάση αναφοράς.
Ενώ, η δυνατότητα υπολογισμού συναρτάται από την διαθεσιμότητα των στοιχείων τόσο
απόλυτα (δηλαδή αν υπάρχουν ήδη διαθέσιμα ή μπορούν να υπολογιστούν εξαρχής) όσο και
σχετικά (δηλαδή με πιο κόστος είναι διαθέσιμα ή μπορούν να υπολογιστούν).

Το Πληροφοριακό Σύστημα του Παρατηρητηρίου
Η εμπειρία της πιλοτικής εφαρμογής των δεικτών που έγινε από την ερευνητική ομάδα εκτός
από την ίδια την παραγωγή ενός συστήματος μετρήσιμων δεικτών που θα αποτελέσει τη βάση
για τη μελλοντική λειτουργία του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων της Εγνατίας οδού,
κατέδειξε και τη σημασία του Πληροφοριακού Συστήματος του Παρατηρητηρίου για την
αποτελεσματική λειτουργία του.
Ως Πληροφοριακό Σύστημα του Παρατηρητηρίου πρέπει να θεωρηθεί το ενιαίο σύνολο των
αλληλεπιδρόντων επιμέρους στοιχείων που αποτελείται από:
1. Ανθρώπινο δυναμικό
2. Υλικό (Hardware) και το Λογισμικό (Software)
3. ∆ιαδικασίες
Μια σχηματική απόδοση των στοιχείων αυτών και των σχέσεων τους είναι η ακόλουθη:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
Λογισµικό
(Software)

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
ÄÅÄÏÌÅÍÁ

Ανθρώπινο
∆υναµικό

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ÐÑÏÚÏÍÔÁ

Υλικό

(Hardware)
∆ιαδικασίες

Παρά το γεγονός ότι στο διάγραμμα αυτό το πρώτο στοιχείο στην διαδικασία παραγωγής
αποτελεσμάτων φαίνεται να είναι τα δεδομένα στην πραγματικότητα το στοιχείο που ενεργοποιεί
όλη την διαδικασία είναι το(τα) ερώτημα(τα) που τίθενται από τους διάφορους φορείς (κάποιο
Υπουργείο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ κλπ). Πρέπει να επισημανθεί ότι η
δυνατότητα παραγωγής αξιόπιστων και χρήσιμων αποτελεσμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
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από την ίδια την διατύπωση της ερώτησης. Όσο πιο γενική και αφηρημένη είναι η ερώτηση τόσο
το περιθώριο υποκειμενικών ερμηνειών των αποτελεσμάτων μεγαλώνει, ενώ όσο πιο ειδική και
επιμέρους είναι, τόσο η δυνατότητα συναγωγής χρήσιμων και ευρύτερα κατανοητών για τη
σημασία και χρησιμότητά τους αποτελεσμάτων μειώνεται.
Με τη διατύπωση του ερωτήματος ενεργοποιείται πλέον μια διαδικασία από την πλευρά του
παρατηρητηρίου για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών και για τον τρόπο συνδυασμού τους
ώστε να παραχθεί το αιτούμενο αποτέλεσμα. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να χωριστεί στα
ακόλουθα στάδια.
1. Το πρώτο στάδιο για την παραγωγή αποτελεσμάτων είναι η “μετάφραση” ενός ερωτήματος
σε επιμέρους ερωτήματα για τα οποία το Παρατηρητήριο έχει τη δυνατότητα να παράγει
αποτελέσματα με τη χρήση του συστήματος δεικτών που έχει στη διάθεση του και των
αντίστοιχων δεδομένων που διαθέτει ή μπορεί να αποκτήσει. Το στάδιο αυτό δηλαδή
ολοκληρώνεται με την επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά δεικτών.
Πρέπει να σημειωθεί ότι από αυτό το σημείο και μετά άρχισε και η πιλοτική εφαρμογή του
συστήματος δεικτών στη δική μας έρευνα. Έτσι, τα επόμενα περιγράφουν και τις διαδικασίες που
ακολούθησε η ερευνητική ομάδα αναφορικά με το χειρισμό των δεκτών και των δεδομένων.
2. Από το σημείο αυτό η διαδικασία προμήθειας των δεδομένων έχει κεντρικό ρόλο. Ο χειρισμός
των δεδομένων από το αρχικό στάδιο της συλλογής τους, στο επόμενο της εισαγωγής τους και έως
το τελικό στάδιο της παραγωγής αποτελεσμάτων (προϊόντων) διαμεσολαβείται σε όλα τα στάδια
από το ανθρώπινο δυναμικό σε συνδυασμό με την χρήση του κατάλληλου κάθε φορά Software
και Hardware. Στο δεύτερο αυτό στάδιο της διαδικασίας προμήθειας των δεδομένων μπορούμε
να διακρίνουμε τρεις επιμέρους φάσεις:
i.
ii.

iii.

Πρώτη φάση είναι ο εντοπισμός των φορέων που διαθέτουν τα απαραίτητα δεδομένα
καθώς και η αξιολόγηση της αξιοπιστίας τους.
Η δεύτερη φάση είναι η αξιολόγηση των δεδομένων που πρόκειται να προμηθευτεί το
παρατηρητήριο, δηλαδή η λεπτομερής κατανόηση της φύσης των δεδομένων που
διαθέτουν οι διάφοροι φορείς και υπό ποιες προϋποθέσεις τα δεδομένα αυτά διατηρούν
την αξιοπιστία τους.
Τρίτη τέλος φάση είναι η πληροφόρηση για το κόστος απόκτησης τους και οι πιθανές
δεσμεύσεις που σχετίζονται με δικαιώματα χρήσης τους καθώς και η αναζήτηση
εναλλακτικών πηγών προμήθειας τους.
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Κοινωνικοί φορείς

Πληροφοριακό Σύστηµα και Χειρισµός ∆εδοµένων

Τοποθέτηση ερωτήµατος

Πληροφοριακό Σύστηµα Παρατηρητηρίου

Επεξεργασία
Επεξεργασία ερωτήµατος
ερωτήµατος
Επιλογή
Επιλογή δεικτών
δεικτών

Προµήθεια
Προµήθεια δεδοµένων
δεδοµένων
Εντοπισµός
Εντοπισµόςφορέων
φορέων

Αξιολόγηση
Αξιολόγηση και
και
κατανόηση
κατανόηση των
των
δεδοµένων
δεδοµένων

Κόστος
Κόστος κτήσης
κτήσης και
και
εναλλακτικές
εναλλακτικές πηγές
πηγές

Ένταξη
Ένταξη στο
στο σύστηµα
σύστηµα και
και χρήση
Συµβατότητα
Συµβατότητα -- οµογενοποίηση
οµογενοποίηση

Τήρηση
Τήρηση µετα-δεδοµένων
µετα-δεδοµένων

3. Ένταξη στο Σύστημα και χρήση των δεδομένων. Στο στάδιο αυτό το κύριο ενδιαφέρον είναι η
συμβατότητα των δεδομένων, τόσο των γεωγραφικών όσο και των περιγραφικών-στατιστικών.
Είναι πολύ πιθανό να είναι απαραίτητη η ομογενοποίηση τους. Η ανάγκη αυτή προκύπτει είτε από
τον συνδυασμό στοιχείων από διαφορετικές πηγές, είτε από την απαίτηση προσαρμογής των
δεδομένων σε διαφορετικά χωρικά επίπεδα ή γεωδαιτικά πρότυπα, είτε από την ανάγκη αναγωγής
σε διαφορετικές χρονικές στιγμές κλπ. Οι τροποποιήσεις αυτές, ανάλογα με την περίπτωση, θα
πρέπει να γίνονται με ενιαίο κάθε φορά τρόπο ενώ θα πρέπει να τηρούνται και λεπτομερή αρχεία
για κάθε τέτοια τροποποίηση, όπως επισημαίνεται αμέσως στη συνέχεια. Μετά το απαραίτητο
αυτό στάδιο του ελέγχου και των πιθανών τροποποιήσεων, τα δεδομένα εισάγονται στο
Πληροφοριακό Σύστημα του Παρατηρητηρίου για την παραγωγή αποτελεσμάτων από τους
διάφορους δείκτες.
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4. Τήρηση μετα-δεδομένων (meta-data). Η αναλυτική και λεπτομερής πληροφόρηση για τα
δεδομένα και τις διαδικασίες παραγωγής και εισαγωγής τους στο σύστημα θεωρούνται πλέον από
τα κύρια στοιχεία για την αξιοπιστία και την χρησιμότητα μακροχρονίως κάθε είδους βάσης
δεδομένων (γεωγραφικής ή μη). Βοηθάει ιδιαίτερα τους διαχειριστές της γεωγραφικής βάσης αλλά
και τους τελικούς χρήστες στην αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη χρήση της. Στα αρχεία
αυτά πρέπει να τηρούνται αναλυτικές πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων, τον τρόπο
συλλογής τους, τον τρόπο οργάνωσής τους στη βάση, τις διαδικασίες εισαγωγής τους, τις πιθανές
τροποποιήσεις που υπέστησαν σε σχέση με την αρχική τους μορφή και τα περιθώρια αξιοπιστίας
τους σε σχέση με πιθανές χρήσεις τους. Τέτοια στοιχεία δόθηκαν για κάθε δείκτη στα πλαίσια της
έρευνας κατά την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δεικτών στην τελική έκθεση
της πιλοτικής εφαρμογής των δεικτών.

Τα δεδομένα της πιλοτικής εφαρμογής
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην πιλοτική εφαρμογή μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε
σχέση με δύο παράγοντες: το είδος των δεικτών για τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν και τη φύση
των ίδιων των δεδομένων.
Ως προς το είδος των δεικτών για τον υπολογισμό των οποίων χρησιμοποιήθηκαν, τα δεδομένα
διακρίνονται σε κοινωνικο-οικονομικά, περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά.
Ως προς τη φύση των δεδομένων, μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με την πηγή ως πρωτογενή
και δευτερογενή και ανάλογα με το είδος τους σε γεωγραφικά και περιγραφικά ή στατιστικά
δεδομένα.
Ως πρωτογενή δεδομένα πρέπει να θεωρήσουμε αυτά που παράγονται από τον μελετητή ή κάτω
από την άμεση εποπτεία του από τρίτους συνεργαζόμενους μαζί του. Με την έννοια αυτή η χρήση
πρωτογενών δεδομένων αφορούσε κυρίως τις κυκλοφοριακές μετρήσεις, τις μετρήσεις θορύβου
καθώς και επιτόπια έρευνα σχετικά με την αποκατάσταση του τοπίου. Με μια ευρύτερη έννοια η
χρήση του υποβάθρου της χάραξης της Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων της καθώς και η
χρήση ορισμένων αεροφωτογραφιών που μας διατέθηκαν από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ εμπίπτει στην
κατηγορία αυτή.
Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ανήκουν στην κατηγορία των δευτερογενών
δεδομένων. Οι πηγές προμήθειας ήταν διάφοροι φορείς και Υπουργεία καθώς και βάσεις
δεδομένων (όπως φαίνεται και στο σχετικό πίνακα).

Τρόπος επεξεργασίας και ο ρόλος του GIS
Για την επεξεργασία των δεδομένων και την παραγωγή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε
εκτεταμένη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) σε συνδυασμό με άλλες
τεχνικές που περιελάμβαναν τη χρήση δεικτών περιγραφικής στατιστικής, ορισμένων
μαθηματικών μοντέλων καθώς και απλούς αριθμητικούς υπολογισμούς με τη χρήση Λογιστικού
Φύλλου (Spreadsheet).
Σε σχετικές με χωρικά φαινόμενα μελέτες, τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
χρησιμοποιούνται κυρίως με δύο τρόπους:
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i.

για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων διαφόρων δεικτών τα οποία υπολογίζονται
ανεξάρτητα από το GIS και στη συνέχεια εισάγονται σε αυτό με στόχο κυρίως την
πληρέστερη και καλύτερη παρουσίασή τους,

ii.

για τον υπολογισμό ορισμένων κρίσιμων παραμέτρων ή δεικτών με τη χρήση του GIS
λόγω της γεωγραφικής φύσης των παραμέτρων

Πρέπει να επισημανθεί ότι με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής διαπιστώθηκε πόσο
οργανικά συνδεδεμένο και απαραίτητο είναι το GIS για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου. Όπως
φαίνεται και στον πίνακα, σχεδόν οι μισοί από τους δείκτες που υπολογίστηκαν κατά την Πιλοτική
εφαρμογή έχουν απόλυτη ανάγκη της χρήσης GIS. ∆ηλαδή δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός τους
χωρίς τη χρήση του. Για δε τους υπόλοιπους μισούς είναι βέβαιο ότι βελτιώνεται σημαντικά η
κατανόηση των αποτελεσμάτων τους με τη χαρτογραφική απεικόνισή τους.
Χαρτογραφικές απεικονίσεις και χρήση του GIS ανά δείκτη

∆είκτες και Χάρτες
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΟ-Β-1-Α
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΟ-Β-1-Β

Χρήση του GIS
Υπολογισμός
Χαρτογράφηση
και
μόνο
χαρτογράφηση

9
9
9
9

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ - ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΟ-Β-2
ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ - ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΟ-Β-3

9

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΟ-Π-3
ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ - ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΟ-Π-6

9

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΟ-Π-7

9
9

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕ-Β-1

9
9

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕ-Π-2
ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΚΑΛΛΟΥΣ - ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕ-Π-3

9

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ - ∆ΕΙΚΤΗΣ
ΠΕ-Ε-2

9

ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ∆ΕΙΚΤΗΣ Ο∆-Β-3

9
9
9

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΑ Ο∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (LINKS).
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ - ∆ΕΙΚΤΗΣ Ο∆-Β-4

9

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΑ Ο∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ∆ΕΙΚΤΗΣ Ο∆-Β-5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ∆ΕΙΚΤΗΣ Ο∆-Β-6

9
9

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ∆ΕΙΚΤΗΣ Ο∆- Β-9

9

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ –
∆ΕΙΚΤΗΣ Ο∆-Π-1

9

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ – ∆ΕΙΚΤΗΣ Ο∆-Π-2

9

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ - ∆ΕΙΚΤΗΣ Ο∆-Β-1
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ∆ΕΙΚΤΗΣ Ο∆-Β-2
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρώτης ομάδας δεικτών δηλαδή αυτών που η χρήση του GIS
είναι απόλυτα αναγκαία, είναι ο δείκτης ΠΕ-Π3 για την κατάτμηση του φυσικού περιβάλλοντος από
την κατασκευή της οδού. Η προσέγγιση για τον υπολογισμό του δείκτη έγινε σε τρεις φάσεις που
παρουσιάζονται στη συνέχεια.
i.

Στην πρώτη φάση (χάρτης 1) έγινε η επιλογή της περιοχής μελέτης με την εφαρμογή
ζώνης 2 χιλιομέτρων εκατέρωθεν της οδού με τη χρήση της τεχνικής του buffer zone.
Επιπλέον εμφανίζονται και οι χρήσεις γης στο σύνολο της περιοχής του νομού Καβάλας
ομαδοποιημένες σε πέντε μεγάλες κατηγορίες (δομημένες περιοχές, καλλιέργειες, μεικτές
εκτάσεις καλλιεργειών και φυσικής βλάστησης, δάση, θαμνώνες) με τη χρήση στοιχείων
από τη μελέτη του Corine.

ii.

Στη δεύτερη (χάρτης 2) με τη μέθοδο της επίθεσης των χαρτογραφικών υποβάθρων
(overlay) και την εφαρμογή του μοντέλου κατάτμησης που περιγράφεται στην τελική
έκθεση έγινε η εκτίμηση της υπάρχουσας (δηλαδή προ της κατασκευής της Εγνατίας)
κατάστασης.

iii.

Στην τρίτη φάση (χάρτης 3) γίνεται η εκτίμηση του δείκτη κατάτμησης μετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγνατίας, χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική.
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Είναι φανερό ότι η μορφή του δείκτη και των δεδομένων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του
είναι τέτοια που κάνουν αναγκαστική τη χρήση του GIS. Στην κατηγορία αυτή, όπως φαίνεται και
από το σχετικό πίνακα που προηγείται, εντάσσονται σχεδόν οι μισοί από τους δείκτες που
υπολογίστηκαν κατά την πιλοτική εφαρμογή.
Όμως και για τη δεύτερη κατηγορία δεικτών η χρήση του συστήματος GIS βελτίωσε σημαντικά τον
τρόπο παρουσίασης με θετικές συνέπειες στην καλλίτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων τους.
Μια τέτοια περίπτωση παρουσιάζεται αμέσως μετά. Πρόκειται για το δείκτη του κυκλοφοριακού
φόρτου σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου και ειδικότερα του τμήματος της Εγνατίας οδού
εντός του νομού Καβάλας.
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου (Ο∆-Β-1) απαιτεί κατά
βάση μόνο τη χρήση πινάκων. Η χρήση, παράλληλα με τους πίνακες και της χαρτογράφησης των
αποτελεσμάτων είναι βέβαιο ότι προσθέτει συνολικά τόσο στην καλλίτερη τελική παρουσίαση,
όσο κυρίως στην καλλίτερη κατανόησή τους.
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή αλλά και στον αναγνώστη
γενικότερα να έχει μια εικόνα των αποτελεσμάτων σε σχέση και με άλλες σημαντικές παραμέτρους
όπως για παράδειγμα, το ανάγλυφο του εδάφους, τη γειτνίαση με αστικά κέντρα και τη σχέση στο
χώρο των οδικών αξόνων.
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ και στη σχετική σημασία των κύριων στοιχείων του
Πληροφοριακού Συστήματος του Παρατηρητηρίου δηλαδή του ανθρώπινου δυναμικού, του
Hardware και Software καθώς και των δεδομένων. Είναι φανερό από όλα τα προηγούμενα αλλά
και από την εμπειρία που αποκόμισε η ερευνητική ομάδα κατά την πιλοτική υλοποίηση του
συστήματος των δεικτών, ότι κεντρικό ρόλο στην ενεργοποίηση και την αποτελεσματική
λειτουργία του Παρατηρητηρίου θα παίξει το καλά καταρτισμένο και σωστά επιλεγμένο
ανθρώπινο δυναμικό. Όπως όμως δείχνει και η εμπειρία άλλων χωρών, ενώ το ανθρώπινο
δυναμικό αποτελεί κεντρικό στοιχείο όλου του συστήματος δε συγκεντρώνει και το κύριο κόστος
της λειτουργίας ενός τέτοιου παρατηρητηρίου. Αντίθετα από ότι ίσως πολλοί πιστεύουν, όπως
έδειξε και η δική μας εμπειρία το σημαντικότερο από πλευράς κόστους στοιχείο δεν θα είναι η
αγορά του Hardware και Software, ή η πρόσληψη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, αλλά η
δαπάνη για την προμήθεια και παραγωγή αξιόπιστων δεδομένων. Στη χώρα μας μάλιστα που η
χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών δεν έχει μεγάλη ιστορία, ίσως το εγχείρημα να
αποδειχθεί ακόμα δυσκολότερο.
Ελπίζουμε ότι με τη διαφαινόμενη θετική στάση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ στην υλοποίηση του
Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων, σύντομα το ίδιο να αποτελέσει μια βασική και αξιόπιστη
πηγή παροχής τέτοιων δεδομένων για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις, Περιφέρειες, άλλους Οργανισμούς) ή μελετητές και ερευνητές.
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