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ΜΕΡΟΣ 1:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

1 Υποδομές μεταφορών και χωρική ανάπτυξη: το γενικό πλαίσιο

1.1 Γενικά
Σχετικά με τον ρόλο των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη
φαίνεται να επικρατεί η αντίληψη ότι ένα καλύτερο επίπεδο μεταφορικών υποδομών και ειδικότερα ένα σύγχρονο σύστημα οδικών αξόνων οδηγεί στη μείωση
του κόστους μεταφοράς και βελτίωση του επιπέδου προσπελασιμότητας της
περιφέρειας. Η βελτίωση αυτή καθιστά το παραγωγικό σύστημα της περιφέρειας
περισσότερο ανταγωνιστικό και οδηγεί στην αναβάθμιση της σχετικής θέσης
μιας περιφερειακής οικονομίας. Αποτελεί άλλωστε χαρακτηριστικό παράδειγμα
το γεγονός ότι στον ευρωπαϊκό χώρο οι διαφορές στις μεταφορικές υποδομές
ακολουθούν παρόμοια γεωγραφική κατανομή με αυτήν του κατά κεφαλήν ΑΕΠ
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1994α).
Η ειδικότερη όμως κατεύθυνση και το περιεχόμενο των αλληλεπιδράσεων μεταφορικών υποδομών και χωρικής ανάπτυξης αποτελούν ζητήματα ανοιχτά στη
σχετική επιστημονική συζήτηση και έρευνα. Η γενική διαπίστωση ότι η βελτίωση
των υποδομών αυξάνει τόσο την προσπελασιμότητα όσο και τις οικονομικές ευκαιρίες των περιφερειών (Vickerman, Spiekermann and Wegener 1999) συνδέεται με το γεγονός ότι ορισμένες περιοχές ωφελούνται συγκριτικά περισσότερο
με αποτέλεσμα οι υπόλοιπες περιοχές να βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση ως
προς την ανταγωνιστικότητα. Παραμένει δηλαδή το ερώτημα σε ποιες περιπτώσεις, σε τι είδους μεταφορικές υποδομές και για ποιες περιφέρειες λειτουργεί θετικά η παροχή νέων μεταφορικών υποδομών. Εκτός όμως από το ζήτημα της
σχετικής επίδρασης παραμένει ανοιχτό και το ερώτημα της απόλυτης επίδρασης
της νέας μεταφορικής υποδομής. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό στις θεωρίες χωρικής ανάπτυξης, καμία παρέμβαση (πχ. επενδυτικά κίνητρα, προγράμματα κατάρτισης, κοινωνικές υποδομές, μεταφορικές υποδομές, κλπ.) δεν αποτελεί από
μόνη της εγγύηση της οικονομικής αποδοτικότητας. Το γενικότερο πλαίσιο ή
άλλοι, ακόμα και μεμονωμένοι, παράγοντες όπως, για παράδειγμα, η ιστορική
συσσώρευση πλεονεκτημάτων ενός τόπου επηρεάζουν τον τρόπο ενσωμάτωσης των μεταφορικών υποδομών και έχουν κατά περίπτωση καθοριστικό ρόλο
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στην οικονομική ανάπτυξη και στον καθορισμό της σχετικής θέσης μια περιφέρειας.
Σε κάθε περίπτωση πάντως η διέλευση ενός σημαντικού οδικού άξονα επηρεάζει άμεσα τις χρήσεις γης τόσο γύρω από τον άξονα όσο και σε διαφορετικό βέβαια βαθμό σε μια πολύ ευρύτερη περιοχή. Τα αποτελέσματα αυτής της επίδρασης σε μια σειρά από βασικά μεγέθη όπως για παράδειγμα την κατανομή εισοδήματος, την ποιότητα περιβάλλοντος, τις θέσεις εργασίας και τη συγκέντρωση
του πληθυσμού, διαφοροποιούνται ανάλογα με την ένταση επιρροής του άξονα.
Η διαφοροποίηση αυτή δεν ακολουθεί κοινές τάσεις για όλα τα μεγέθη και όλες
τις περιοχές αλλά μεταβάλλεται σε σχέση με τις ζώνες επιρροής του άξονα αλλά
ακόμα και σε σχέση με επιμέρους εδαφικές ενότητες εντός αυτών των ζωνών. Το
φαινόμενο αυτό αποτελεί το κεντρικό ζήτημα της προσπάθειας για την ερμηνεία
των χωρικών επιπτώσεων και προϋποθέτει τη διατύπωση ενός συνθετικού θεωρητικού μοντέλου με τη μορφή υποθέσεων για τη σχέση μεταφορικών υποδομών και περιφερειακής ανάπτυξης.
Το συνθετικό μοντέλο ερμηνείας θα πρέπει να συμπεριλάβει αυτές ακριβώς τις
διαφορές των επιπτώσεων του οδικού άξονα στις διάφορες ζώνες επιρροής,
προτείνοντας τρόπους συνεκτίμησης της βαρύτητας τους στην οικονομική ανάπτυξη, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Σε αυτήν την προσπάθεια ερμηνείας των χωρικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του οδικού άξονα τονίζονται
ιδιαίτερα δύο κρίσιμα ζητήματα.
Το πρώτο ζήτημα: αφορά στη διάκριση ανάμεσα στη συνολική μεταβολή και
την ανακατανομή των υπαρχουσών δραστηριοτήτων στις ζώνες επιρροής και τις
εδαφικές ενότητες (π.χ. νομοί, περιφέρειες). Εδώ για κάθε βασικό μέγεθος (π.χ.
πληθυσμός, ΑΕΠ, κλπ.), θα πρέπει να εξεταστεί η απόκλιση της πραγματικής μεταβολής (του συγκεκριμένου μεγέθους) κάθε υπό-ζώνης ή εδαφικής ενότητας
προς την πραγματικής μεταβολής του συνόλου των ζωνών επιρροής. Με τον
τρόπο αυτό θα αναδειχθούν οι διαφορές ανάμεσα στις επιμέρους ζώνες.
Το δεύτερο ζήτημα: αναφέρεται στη διάκριση ανάμεσα στη διάρθρωση της ζήτησης για μετακινήσεις (απόφαση για μετακίνηση, επιλογή μέσου, επιλογή διαδρομής, χρόνος μετακίνησης, κλπ.) και την προσφορά της μεταφορικής υποδομής. Η προσφορά περιλαμβάνει τη δομή και τη χωρητικότητα του οδικού δικτύου και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία που καθορίζουν το επίπεδο εξυπηρέτησης (π.χ. κόμβοι, κάθετοι άξονες, διασυνδέσεις, ΣΕΑ, κλπ.). Η μεταβολή των
στοιχείων προσφοράς και ζήτησης μπορεί να υπολογιστεί με τρόπο που να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στο γενικευμένο κόστος μεταφοράς και κατά συνέπεια
στην προσπελασιμότητα μιας περιοχής. Οι παρατηρούμενες μεταβολές είναι συνάρτηση της ποσότητας των μετακινήσεων που συνδέονται με βασικά αναπτυξιακά μεγέθη όπως η συγκέντρωση των θέσεων εργασίας, τα πληθυσμιακά μεγέθη των οικισμών και το μέγεθος των αγορών.
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Αν τα παραπάνω είναι το πλαίσιο της γενικότερης σχέσης μεταφορών και ανάπτυξης, τίθεται άμεσα το ζήτημα ποιες είναι οι κατάλληλες επενδύσεις σε σύγχρονες μεταφορικές υποδομές στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική τους ανάπτυξη και η σύγκλιση προς τα μέσα επίπεδα ανάπτυξης και εισοδημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διατύπωση του
κατάλληλου θεωρητικού ερωτήματος είναι κρίσιμη καθώς όπως είδαμε δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι κάθε είδους μεταφορική υποδομή συμβάλλει με
τον ίδιο θετικό τρόπο σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα επιρροής της. Στο βαθμό
που καταγράφονται και αρνητικές επιδράσεις σε κάποιες εδαφικές ενότητες, αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να αντιμετωπιστούν με αντισταθμιστικές
ενέργειες ή/και συμπληρωματικά μέτρα.
Για παράδειγμα, η επίτευξη του στρατηγικού Ευρωπαϊκού στόχου για κοινωνική
και οικονομική συνοχή προϋποθέτει την ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς, μέρος των οποίων είναι και η Εγνατία οδός η οποία αποτελεί
ταυτόχρονα και επιδίωξη της εθνικής περιφερειακής πολιτικής. Θα πρέπει όμως
πρώτα να διατυπωθούν τα θεωρητικά ερωτήματα και οι επιμέρους στόχοι πολιτικής. Στη συνέχεια να ελεγχθεί με εμπειρικό τρόπο εάν οι χωρικές επιπτώσεις
της Εγνατίας Οδού, με βασική παράμετρο την προσπελασιμότητα των ζωνών επιρροής σε διεθνικό, διαπεριφερειακό, ενδοπεριφερειακό και τοπικό επίπεδο,
συμβάλλουν και με ποιους τρόπους προς αυτήν την κατεύθυνση.

1.2 Ευρωπαϊκά προγράμματα και πολιτικές
1.2.1

Το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ)

Τον Ιούνιο 1997, σχεδόν παράλληλα με την ‘Ατζέντα 2000’ (European Commission, 1997), δημοσιοποιήθηκε το πρώτο κείμενο του Σχεδίου Ανάπτυξης του
Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ)’ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001β) το οποίο αναφέρεται
ρητά στη σημασία και τις επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη χωροταξική οργάνωση και χωρική ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού χώρου. Το κείμενο αυτό
οριστικοποιήθηκε και έγινε αποδεκτό (Πότσδαμ 1999) από το Άτυπο Συμβούλιο
Υπουργών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Ε.Ε. ως το πρώτο κοινό (ενδεικτικό) σχέδιο μιας ευρωπαϊκής χωροταξικής στρατηγικής.
Το αρχικό κείμενο του ΣΑΚΧ αποτέλεσε κεντρικό άξονα θεωρητικής και μεθοδολογικής αναφοράς της ανάλυσης που περιλαμβάνεται στο παρόν βιβλίο. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης θέτει ως στόχο το συνδυασμό των γενικών
ευρωπαϊκών αρχών της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας με τις αρχές-στόχους που αφορούν ειδικότερα στις χωροταξικές προτεραιότητες που είχαν τεθεί ήδη στο κείμενο που συμφωνήθηκε στο
Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο Χωροταξίας της Λειψίας (1994): χωρική ισορροπία,
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προστασία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, βιώσιμη ανάπτυξη. Το ΣΑΚΧ
δεν θέτει καμία αρχή ως σημαντικότερη αλλά επιδιώκει, αντίθετα, μια χωρική
ανάπτυξη που να καλύπτει αρμονικά τις απαιτήσεις και των τριών. Το ενδιαφέρον από την άποψη των ευρωπαϊκών πολιτικών είναι ότι η φιλοδοξία του ΣΑΚΧ
είναι να αποτελέσει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς και οδηγό των φορέων λήψης
και υλοποίησης των αποφάσεων διαμόρφωσης και εφαρμογής των πολιτικών.
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές αντιμετωπίζονται ως έκφραση της κοινής θέλησης των
χωρών μελών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τα προβλήματα που θέτουν
συγκεκριμένα πεδία ή τομείς. Αν και οι επιμέρους πολιτικές έχουν εξειδικευμένους στόχους, τονίζεται η αναφορά στο άρθρο 130Β της Συνθήκης του Μάαστριχ ότι θα πρέπει όλες οι πολιτικές να συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η ερμηνεία που υιοθετεί το ΣΑΚΧ σε αυτό το σημείο είναι η επιδίωξη της ισόρροπης ανάπτυξης στο σύνολο του Ευρωπαϊκού χώρου. Από αυτή την
άποψη μπορεί να θεωρηθεί ότι η Συνθήκη του Μάαστριχ έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στην αναγνώριση της σημασίας της χωρικής διάστασης και την αναβάθμιση
πολιτικών που έχουν άμεσες χωρικές επιπτώσεις. Έτσι, εκτός από την αναφορά
στη συνοχή που προαναφέρθηκε γίνεται ειδική αναφορά και στην περιβαλλοντική προστασία (άρθρο 130 Ρ-Τ). Επίσης, με βάση τη Συνθήκη, δημιουργήθηκαν
οι πολιτικές του Ταμείου Συνοχής και των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων.
Το ΣΑΚΧ θεωρεί ειδικότερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επηρεάσει τη
χωρική ανάπτυξη κυρίως μέσα από τις εξής ευρωπαϊκές πολιτικές: την ΚΑΠ, την
πολιτική μεταφορών, τη διαρθρωτική-περιφερειακή πολιτική, την πολιτική έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, την πολιτική ανταγωνισμού και την περιβαλλοντική πολιτική. Οι επιπτώσεις αυτών των πολιτικών στο χώρο της Ένωσης,
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης, μπορούν να εκτιμηθούν
με βάση τα εξής κριτήρια:
•

Επίδραση στις χρήσεις γης

•

Επίδραση στα παραγωγικά συστήματα των περιφερειών

•

Επίδραση στη χωροταξική οργάνωση

•

Επίδραση στο εισόδημα και την παραγωγή

•

Επίδραση μέσα από τα μέτρα περιφερειακής ενίσχυσης

•

Επίδραση μέσα από τη χωρική διαφοροποίηση της δημόσιας παρέμβασης

Οι χωρικές αυτές επιδράσεις ασκούνται κυρίως μέσα από την κατανομή των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και κυρίως την ΚΑΠ και τα διαρθρωτικά ταμεία. Οι
πηγές αυτές διαφέρουν σημαντικά στο βαθμό που η ΚΑΠ έχει τομεακό χαρακτήρα ενώ τα διαρθρωτικά ταμεία δίνουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση
της γεωγραφικής και κοινωνικής ανισότητας. Η πρόκληση αντιτιθέμενων αποτελεσμάτων από αυτές τις δυο πολύ σημαντικές πηγές χρηματοδότησης της Κοι-
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νοτικής προσπάθειας έχει τεκμηριωθεί σε μελέτες και αναφέρεται ρητά στην
Πρώτη Έκθεση για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1997). Η προσέγγιση που υιοθετεί το ΣΑΚΧ οδηγεί στην αντίληψη ότι θα αποτελούσε ουσιαστική συμβολή στην κοινή προσπάθεια αν όλες οι πολιτικές μπορούσαν να συμβάλλουν έχοντας συμπληρωματικούς και πάντως όχι αντιτιθέμενους στόχους. Από αυτή την άποψη το ΣΑΚΧ επιδιώκει να αποτελέσει ένα εργαλείο κοινής αναφοράς στη χωρική διάσταση κατά τη διαμόρφωση των στόχων
των άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών και να περιορίσει έτσι τις αντιθέσεις και ασυμβατότητες.

1.2.2

Η Ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών

Στην εξελικτική της πορεία η Ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών επεκτάθηκε από
την αρχική σύλληψη (Άρθρο 74, Συνθήκη της Ρώμης) σε ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών ζητημάτων ενώ πρόσφατα έχει υπογραμμιστεί ιδιαίτερα η σημασία των
∆ιευρωπαϊκών δικτύων για την ομαλή πορεία της οικονομικής ενοποίησης. Οι
στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών περιλαμβάνουν επίσης ζητήματα
βιωσιμότητας της ανάπτυξης, ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, προώθησης της ασφάλειας, ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και διεπιχειρησιακότητας των συστημάτων μεταφοράς.
Από το 1985, η δημοσίευση της Λευκής Βίβλου για την ολοκλήρωση της ενιαίας
εσωτερικής αγοράς έδωσε δυναμική ώθηση στην πολιτική μεταφορών πάνω
στις εξής βασικές αρχές:
1. Απελευθέρωση των διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων με πλήρη
ελευθερία εγκατάστασης υπηρεσιών από το ένα στο άλλο κράτος μέλος
(cabotage). Παρόμοιες ελευθερίες υπάρχουν ή πρόκειται να ξεκινήσουν για
τις ναυτιλιακές, τις σιδηροδρομικές και τις αεροπορικές υπηρεσίες.
2. Καθιέρωση κανόνων ασφαλείας και ορίων ταχύτητας για φορτηγά και λεωφορεία και περιορισμός των κινδύνων από τη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων.
3. Σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών το
οποίο θα συνδέεται και με τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης
και της Μεσογείου (ο στόχος αυτός καθοδηγεί στη συνέχεια την πολιτική για
τα διευρωπαϊκά και τα πανευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών).
4. Καλύτερη ισορροπία μεταξύ οδικών μεταφορών και άλλων μέσων μεταφοράς, ώστε να μειωθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος και ο συνωστισμός και
να αυξηθεί η ασφάλεια.
Κατά την περίοδο 1992-2000 (Λευκή Βίβλος του 1992) η επέκταση του προγράμματος της κοινής πολιτικής μεταφορών προκειμένου να συμπεριλάβει την
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κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική αειφορία, οδήγησε στην ανάληψη
πολλών σημαντικών πρωτοβουλιών.
Ο προσδιορισμός των μεταφορών ως σημαντικό μέσο για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής οδήγησε στη θέσπιση των διευρωπαϊκών δικτύων (∆Ε∆) –
Συνθήκη του Μάαστριχ - στους τομείς των οδικών μεταφορών, των συνδυασμένων μεταφορών και των εσωτερικών πλωτών (ποτάμιων μεταφορών).
Το 1994 προσδιορίσθηκαν 14 σχέδια προτεραιότητας – που αφορούσαν «ελλείποντες κρίκους» ή «σημεία συμφόρησης» της υποδομής του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών – για τα οποία θα παρέχονταν κοινοτική στήριξη και μερική χρηματοδότηση. Από το 1996 και ύστερα στο πλαίσιο της προς Ανατολάς διεύρυνσης της Ένωσης, προτεραιότητα δόθηκε στην επέκταση των ∆Ε∆ μέσω των λεγόμενων σχεδίων αξόνων και του δικτύου ΤΙΝΑ.
Η ένταξη του περιβαλλοντικού προβληματισμού είχε ως αποτέλεσμα την περίληψη του όρου της βιώσιμης κινητικότητας και την υιοθέτηση προτύπων για τις
ατμοσφαιρικές εκπομπές, τη στάθμη αεροπορικού θορύβου και τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης για τα καύσιμα. Η κοινή πολιτική μεταφορών του 1992 επιδιώκει
να προωθήσει έναν προσανατολισμό προς πιο φιλικούς προς το περιβάλλον
τρόπους μεταφοράς, ιδίως δε προς τους σιδηρόδρομους και την ναυσιπλοΐα μέσω της στήριξης της βελτιωμένης διαχείρισης των συστημάτων μεταφορών που
περιλαμβάνει τις συνδυασμένες μεταφορές και την προώθηση της διατροπικότητας των μέσων μεταφοράς.
Το Σεπτέμβριο του 2001 δημοσιεύθηκε η νέα Λευκή Βίβλος σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών (ΕυΠΜ) με τίτλο: «Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών» (European Commission
2001). Όπως υποδηλώνει ο τίτλος το νέο αυτό έγγραφο πολιτικής δεν έχει στόχο
να παρουσιάσει νέες προτεραιότητες αλλά αποσκοπεί στο να ωθήσει τα κράτη
μέλη να λάβουν αποφάσεις σχετικές με εκκρεμή ζητήματα. Έμφαση δίδεται στη
επιβολή διοδίων (για εμπορεύματα, ιδίως για βαριά φορτηγά οχήματα) με στόχο
την εξισορρόπηση των μέσων μεταφορών (ιδίως των οδικών και των σιδηροδρομικών μεταφορών) η οποία με τη σειρά της, αναμένεται να συμβάλλει στην
αντιμετώπιση τόσο της συμφόρησης όσο και των περιβαλλοντικών προβλημάτων που εντοπίζονται στον τομέα των μεταφορών.
Βασικοί στόχοι της νέας Λευκής Βίβλου είναι:
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•

Αλλαγή στην υφιστάμενη κατανομή κατά μεταφορικό μέσο

•

Εξάλειψη των φαινομένων κυκλοφοριακής συμφόρησης σε κορεσμένα δίκτυα

•

Ανθρωποκεντρική θεώρηση των μέτρων Πολιτικής των Μεταφορών και

•

∆ιαχείριση της Παγκοσμιοποίησης των Μεταφορών
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Τα νέα στοιχεία της Λευκής Βίβλου του 2001 σχετικά με την κοινή πολιτική μεταφορών είναι:
α)
Ο προσδιορισμός της αλυσίδας θαλάσσιων μεταφορών –εσωτερικής ναυσιπλοΐας– σιδηροδρομικών μεταφορών ως του σημαντικότερου «ελλείποντος
κρίκου» όσον αφορά την προώθηση της διατροπικότητας και κατά συνέπεια, η
πρόταση για την ανάπτυξη των λεγόμενων «θαλάσσιων λεωφόρων» για τη διοχέτευση των μεταφορών μέσω διαβάσεων των Άλπεων οδικώς προς τη θάλασσα.
β)
Η αναθεώρηση των κατευθύνσεων για τα ∆Ε∆-Μεταφορών προκειμένου
να συμπεριληφθούν νέα έργα ή αναθεωρήσεις των υφιστάμενων προτάσεων
προτεραιότητας.
γ)
Η δρομολόγηση διαδικασίας επανεξέτασης των αεροπορικών μεταφορών
ιδίως όσον αφορά την προσφορά, τη χρήση και τη χρέωση των αεροπορικών
υπηρεσιών, τις δυνατότητες διασύνδεσης των αεροπορικών και των σιδηροδρομικών μεταφορών, την καλύτερη ολοκλήρωση των αεροπορικών δικτύων
και την ένταξη αυτών σε ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο πλαίσιο, καθώς και την εναρμόνιση των συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.
δ)
Η έναρξη διαλόγου σχετικού με τον ορισμό περιβαλλοντικά ευαίσθητων
περιοχών και με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών σε σχέση με τις μεταφορές.
Επιπλέον, η Επιτροπή δίνει αυξανόμενη προσοχή στο τοπικό επίπεδο, ειδικότερα
στη δυνατότητα πρόσβασης και τη χρήση εδάφους. Το ζήτημα είναι να μειωθεί η
συμφόρηση με τη βοήθεια των ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφορών και
επίσης μέσω της χρήσης εδάφους που προγραμματίζει και μειώνει τις κυκλοφοριακές ροές – στον όγκο και την απόσταση – ξέροντας ότι η τελευταία προσέγγιση μπορεί να έχει μια επίδραση μόνο μακροπρόθεσμα.
Γενικά, οι σχέσεις μεταξύ των συστημάτων μεταφορών και της χωρικής ανάπτυξης είναι πραγματικές, αλλά σύνθετες. Η μεταφορά είναι το αποτέλεσμα της παραγόμενης ζήτησης και πρέπει να εξεταστεί όλο και περισσότερο σε σχέση με τη
χωροταξία και άλλες τομεακές πολιτικές. Εμφανίζεται, παραδείγματος χάριν, ότι
η συνέχεια της επέκτασης των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων (ΤΕΝ) είναι ένας απαραίτητος αλλά όχι ικανοποιητικός όρος για τη βέλτιστη χωρική ολοκλήρωση, επειδή
οι διάφορες περιοχές επηρεάζονται διαφορετικά. Σε τοπικό επίπεδο, ένα ορισμένο κατώτατο όριο πυκνότητας είναι απαραίτητο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών για να είναι κερδοφόρο. Αφ' ετέρου, τα υψηλά επίπεδα υποδομών και υπηρεσιών μεταφορών αυξάνουν τις τιμές εδάφους, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο το διαχωρισμό των αστικών λειτουργιών και –
μακροπρόθεσμα – νέα αύξηση στις ροές μεταφορών.
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Προκειμένου να προωθηθεί η αποδοτικότερη εδαφική οργάνωση της ΕΕ, οι
προτεραιότητες όσον αφορά στη μεταφορά πρέπει να εξεταστούν από τρεις
διαφορετικές γωνίες: από την άποψη των σχέσεων μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών, των σχέσεων με άλλες τομεακές πολιτικές για να εκμεταλλευτεί τις συνέργειες καθώς επίσης και των σχέσεων μεταξύ των διάφορων επιπέδων διακυβέρνησης που έχουν μοιραστεί τις αρμοδιότητες.
Τα συστήματα και οι υπηρεσίες μεταφορών θα συνεχίσουν να είναι σημαντικές
κατευθυντήριες δυνάμεις για τη χωρική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η βέλτιστη ολοκλήρωση των στόχων της πολιτικής μεταφορών με εκείνους της οικονομικής
και κοινωνικής συνοχής, της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης
πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της χωροταξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με να
στοχεύσει σε μια ισορροπημένη και αρμονική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής επικράτειας.
Το παρατηρητήριο χωρικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού ουσιαστικά διαμεσολαβεί καταγράφοντας μεσω του συστήματος δεικτών που χρησιμοποιεί μεγέθη τα οποία αντανακλούν αφενός τις σχέσεις της χωρικής ανάπτυξης με τις μεταφορικές υποδομές και αφετέρου την αποτελεσματικότητα των πολιτικών.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αρχική έκθεση σκοπιμότητας (Καυκαλάς, 1999),
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, από την άποψη της ανταποδοτικότητας της επένδυσης, από την άποψη της στρατηγικής συμβολής του στο πλαίσιο ευρύτερων προγραμμάτων,
κλπ.).
Για παράδειγμα, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στο ερευνητικό πρόγραμμα ASSEMBLING της ΕΕ, επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων με τη χρήση μιας ομάδας δεικτών. Στα πλαίσια της χρήσης αυτής της ομάδας δεικτών απαντιούνται
συγκεκριμένες ερωτήσεις μεσω εύχρηστων εργαλείων που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των δεικτών αυτών είναι η σχέση τους με συγκεκριμένους στόχους. 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), (βλ. Wegener and Bokemann, 1998), το οποίο επιδιώκει
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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) (2000) εξετάζει
σειρά δεικτών που συνδέονται με το υποσύστημα των μεταφορών σε σχέση με
την προώθηση της γεωγραφικής συνοχής του ευρωπαϊκού χώρου.
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2 Σύστημα δεικτών και ζώνες χωρικών επιπτώσεων
Εγνατίας Οδού

2.1 Σύστημα δεικτών: Βασικά χαρακτηριστικά
Ένα «Παρατηρητήριο» χωρικών επιπτώσεων ενός οδικού άξονα μπορεί να θεωρηθεί γενικά ως ένα «κέντρο παρακολούθησης», που μπορεί να λειτουργήσει ως
«αγορά» ή «πύλη» στρατηγικών πληροφοριών για τις μεταφορές και την ανάπτυξη της περιοχής επιρροής του. Συγκεκριμένα, αποτελεί μια βάση δεδομένων
που ενημερώνεται διαρκώς και εστιάζεται σε στρατηγικής σημασίας μεγέθη σε
μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (χώρα, περιφέρεια, διάδρομο διέλευσης).
Ως βασικοί στόχοι των παρατηρητηρίων χωροταξίας ή/και χωρικών επιπτώσεων
– που αιτιολογούν άλλωστε και τη σύσταση και λειτουργία τους - θεωρούνται:
•

Η διεύρυνση και βελτίωση του γνωστικού επιπέδου των πολιτικών του χωρικού σχεδιασμού και τα σχετικά αναπτυξιακά ζητήματα.

•

Η προετοιμασία των στρατηγικών σχεδίων για το χωροταξικό σχεδιασμό, το
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη στα διαφορετικά χωρικά επίπεδα

•

Ο προσδιορισμός των κατάλληλων δραστηριοτήτων σε επίπεδο συλλογής
στατιστικών δεδομένων (ομογενοποίηση στοιχείων, κοινή έκφραση στατιστικών δεδομένων).

Για λόγους καλύτερης κατανόησης, επεξεργασίας και τυποποίησης των δεδομένων τα Παρατηρητήρια χωρικών επιπτώσεων βασίζουν τη λειτουργία τους σε
ολοκληρωμένα συστήματα χωρικών δεδομένων και δεικτών. Τα κριτήρια επιλογής ενός δείκτη σχετίζονται με τη χρησιμότητα, την επιστημονική τεκμηρίωση
και αποδοχή, και τη δυνατότητα υπολογισμού του. Ειδικότερα ένας δείκτης θα
πρέπει:
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•

Να είναι απλός και κατανοητός, ικανός να οδηγήσει σε συμπεράσματα για το
μέγεθος που εκφράζει

•

Να υπολογίζεται με δεδομένα που υπάρχουν ή μπορούν να συγκεντρωθούν
με σχετική ευκολία και είναι προσιτά στο χρήστη
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•

Να δίνει μια αντιπροσωπευτική εικόνα των συνθηκών και των πιέσεων που
ασκούνται στο χώρο και το περιβάλλον.

•

Να είναι ευαίσθητος στις μεταβολές των συνθηκών ισορροπίας του περιβάλλοντος που εκφράζει

•

Να παρέχει μια βάση για σύγκριση και να έχει μια τιμή αναφοράς (ή ένα
ποιοτικό επίπεδο) με την οποία να συγκρίνεται

•

Να είναι έγκυρος επιστημονικά

•

Να προσφέρεται να συνδεθεί με άλλες βάσεις δεδομένων, να είναι χρηστικό
εργαλείο για διάφορα μοντέλα πρόβλεψης και συστήματα πληροφοριών.

•

Να επιδέχεται προσαρμογές

Η μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού (ΠΑΧΩΕ) τεκμηρίωσε την αναγκαιότητα για τη δημιουργία ενός συστήματος δεικτών παρακολούθησης. Η Πιλοτική Εφαρμογή,
που ακολούθησε και αποτέλεσε "δοκιμή" των όσων αναπτύχθηκαν στη μελέτη
σκοπιμότητας, απέδειξε πως το προτεινόμενο σύστημα δεικτών έχει τη δυνατότητα να παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν το υπόβαθρο για τη διερεύνηση, συσχέτιση, επεξήγηση και παρακολούθηση των χωρικών επιπτώσεων του συγκεκριμένου άξονα. Γενικότερα το συγκεκριμένο σύστημα δεικτών μπορεί να είναι ένα πλαίσιο αξιοποιήσιμο σε διερευνήσεις και άλλων μεγάλων συγκοινωνιακών - αναπτυξιακών έργων.
Το σύστημα δεικτών επιτρέπει την ποσοτική ή/και ποιοτική καταγραφή και αποτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του οδικού άξονα
της Εγνατίας Οδού. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν στη συνέχεια να αποτυπώνονται σε μια περιοδική –π.χ. ετήσια έκδοση του Παρατηρητηρίου- η οποία θα
αποτελεί βασική αναφορά τόσο για την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο Α.Ε., όσο και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, είτε πρόκειται για μελετητική ή ερευνητική ομάδα, είτε πρόκειται για συγκεκριμένο τμήμα της διοίκησης ή αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς (πχ μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκή Ένωσης
κλπ).

2.2 Κατηγορίες δεικτών και επίπεδα δεικτών
Στα πλαίσια του ΠΑΧΩΕ διακρίθηκαν τρεις «κατηγορίες» δεικτών. Πρόκειται για
τους Κοινωνικοοικονομικούς (ΚΟ), τους Περιβαλλοντικούς (ΠΕ) και τους δείκτες
Λειτουργίας Οδικού ∆ικτύου (Ο∆). Στους πίνακες 1,2 και 3 που ακολουθούν καταγράφεται συνοπτικά το σύνολο των δεικτών. Οι διάφοροι δείκτες που έχουν
οριστεί ανά κατηγορία ταξινομήθηκαν στη συνέχεια ανάλογα με τη σημασία και
την προτεραιότητά τους σε θέματα παρακολούθησης και καταγραφής.
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∆ιακρίθηκαν συνολικά τρία επίπεδα ταξινόμησης:
1. 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 βαθμό ετοιμότητας και επικαιροποίησης, δεδομένου ότι θεωρούνται κρίσιμοι για τις επιπτώσεις της οδού. Οι
δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται στις βασικές εκθέσεις του παρατηρητηρίου.
Για κάποιους από τους δείκτες αυτού του επιπέδου κρίνεται σκόπιμη η εκπόνηση και ειδικών μελετών.
2. Π= Επίπεδο 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.
3. Ε= Ειδικό επίπεδο που περιλαμβάνει τους δείκτες οι οποίοι αφορούν ειδικές
κατηγορίες φαινομένων και υπολογίζονται κατά περίπτωση εφόσον προκύψει ειδικό ζήτημα λόγω ανάγκης ή ζήτησης (π/χ/ 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
Πίνακας 2.1:

Κωδικός

1

Συνοπτικός Πίνακας Κοινωνικο-Οικονομικών ∆εικτών1

Κοινωνικο-οικονομικοί δείκτες

Κατάσταση υπολογισμού
–Ιούνιος
2004

Πηγή

ΚΟ-Β

Βασικοί

ΚΟ-Β-1

Ωφελούμενος Πληθυσμός

ΝΑΙ

ΠΑΧΩΕ

ΚΟ-Β-2

Μέγεθος Αγοράς

ΝΑΙ

ΠΑΧΩΕ

ΚΟ-Β-3

Έλξη Πόλεων

ΝΑΙ

ΠΑΧΩΕ

Με έντονους χαρακτήρες (bold) σημειώνονται οι δείκτες που έχουν υπολογιστεί. Στις περιπτώσεις
που ο υπολογισμός βρίσκεται σε αρχικό στάδιο σημειώνονται με bold μόνο οι αντίστοιχοι κωδικοί.
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ΚΟ-Β-4

Επίπεδο Ανάπτυξης και Ευημερίας

ΝΑΙ

ΠΑΧΩΕ

ΚΟ-Β-5

Επίπεδο Ανεργίας

ΝΑΙ

ΑΠΘ

ΚΟ-Π

Πλαισίου

ΚΟ-Π-1

Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς (λιμάνια/αεροδρόμια/ σιδηροδρομικοί σταθμοί)

ΑΡΧΙΚΗ

ΑΠΘ

ΚΟ-Π-2

Προσπελάσιμες ΒΙΠΕ

ΑΡΧΙΚΗ

ΑΠΘ

ΚΟ-Π-3

Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος

ΟΧΙ

ΚΟ-Π-4

Μεταβολή Πληθυσμού Ζωνών Επιρροής

ΝΑΙ

ΠΑΧΩΕ

ΚΟ-Π-5

Μεταβολή Πληθυσμού Αστικών Κέντρων

ΝΑΙ

ΠΑΧΩΕ

ΚΟ-Π-6

Ιεραρχία Αστικών Κέντρων

ΝΑΙ

ΠΑΧΩΕ

ΚΟ-Π-7

Πυκνότητα Πληθυσμού

ΝΑΙ

ΠΑΧΩΕ

ΚΟ-Ε

Ειδικοί

ΚΟ-Ε-1

Κλαδική Σύνθεση ΑΕΠ

ΝΑΙ

ΠΑΧΩΕ

ΚΟ-Ε-2

Εργατικό ∆υναμικό

ΝΑΙ

ΑΠΘ

ΚΟ-Ε-3

Κλαδική Σύνθεση Απασχόλησης

ΝΑΙ

ΠΑΧΩΕ

ΚΟ-Ε-4

Εγκατάσταση Επιχειρήσεων

ΟΧΙ

ΚΟ-Ε-5

Εξωτερικό Εμπόριο

ΟΧΙ

Πίνακας 2.2:

Κωδικός

Συνοπτικός Πίνακας περιβαλλοντικών δεικτών2

Περιβαλλοντικοί δείκτες

Κατάσταση υπολογισμού
Ιούνιος
2004

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

ΟΧΙ

ΠΕ-Π-2

Βαθμός εφαρμογής αποκατάστασης τοπίου

ΟΧΙ

Πηγή

ΝΑΙ

ΑΠΘ

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΧΩΕ

ΝΑΙ

ΑΠΘ

2

Με έντονους χαρακτήρες (bold) σημειώνονται οι δείκτες που έχουν υπολογιστεί. Στις περιπτώσεις
που ο υπολογισμός βρίσκεται σε αρχικό στάδιο σημειώνονται με bold μόνο οι αντίστοιχοι κωδικοί.
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ΝΑΙ

ΠΑΧΩΕ

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΧΩΕ

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

ΝΑΙ

ΑΠΘ

ΠΕ-Ε-2

∆ιασταυρώσεις με επιφανειακά νερά

ΝΑΙ

ΠΑΧΩΕ

ΠΕ-Ε-3

Ποσοστό χρήσης συνδυασμένων μεταφορών

ΟΧΙ

ΠΕ-ΝΕΟΣ

Εγγύτητα σε προστατευόμενες περιοχές

ΝΑΙ

ΠΕ-Π-3

Αποκοπή επικοινωνίας δασών και τόπων φυσικού κάλλους

ΠΕ-Π-4

Πιέσεις μεταβολής χρήσεων γης

ΠΕ-Ε

Ειδικοί

ΠΕ-Ε-1

Πίνακας 2.3:

Συνοπτικός Πίνακας δεικτών αξιολόγησης οδικής υποδομής

Κωδικός
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ΑΠΘ

∆είκτες λειτουργίας οδού

Κατάσταση
υπολογισμού–
Ιούνιος
2004

Πηγή

Ο∆-Β

Βασικοί

Ο∆-Β-1

Κυκλοφοριακοί φόρτοι (Ε.Μ.Η.Κ)

ΝΑΙ

Ο∆-Β-2

Σύνθεση κυκλοφορίας

ΑΡΧΙΚΗ

Ο∆-Β-3

Μέση πλήρωση οχημάτων

ΟΧΙ

Ο∆-Β-4

Ταχύτητα διαδρομής στα οδικά τμήματα
(links) - Ταχύτητα σημείου

ΝΑΙ

ΠΑΧΩΕ

Ο∆-Β-5

Χρόνος διαδρομής στα οδικά τμήματα

ΝΑΙ

ΠΑΧΩΕ

Ο∆-Β-6

Αριθμός μετακινουμένων προσώπων

ΟΧΙ

0∆-Β-7

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

ΟΧΙ

Ο∆-Β-8

Χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων και τερματικών
σταθμών

ΟΧΙ

Ο∆-Β-9

Γενικευμένο κόστος μεταφοράς μεταξύ τμημάτων του δικτύου

ΝΑΙ

Ο∆-Β-10

∆είκτης οδικής ασφάλειας: Αριθμός ατυχημάτων
και σοβαρότητα. Μελανά σημεία

ΟΧΙ

Ο∆-Π

Πλαισίου

Ο∆-Π-1

Κυκλοφοριακή ικανότητα τμημάτων του δικτύου (σε οχήματα ανά ώρα)

ΝΑΙ

ΠΑΧΩΕ

Ο∆-Π-2

Επίπεδο εξυπηρέτησης

ΑΡΧΙΚΗ

ΑΠΘ

Ο∆-Π-3

Παράγωγες μετακινήσεις στα τμήματα του δικτύου

ΟΧΙ

ΠΑΧΩΕ

ΠΑΧΩΕ
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Ο∆-Π-4

Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς

ΟΧΙ

Ο∆-Π-5

Συνδυασμένες μεταφορές

ΟΧΙ

Ο∆-Π-6

Σταθμοί εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α)

ΟΧΙ

Ο∆-Π-7

Μεταβολή οικιστικής περιοχής στη ζώνη του άξονα

ΟΧΙ

Ο∆-Π-8

Μεταβολή βιομηχανικής ανάπτυξης στη ζώνη
του άξονα

ΟΧΙ

Ο∆-Π-9

Μεταβολή αξίας γης των παρόδιων οικοπέδων
στη ζώνη του άξονα

ΟΧΙ

Ο∆-Ε

Ειδικοί

Ο∆-Ε-1

Ρυθμοί γένεσης μετακινήσεων ειδικών χρήσεων
γης

ΟΧΙ

Ο∆-Ε-2

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

ΟΧΙ

Ο∆-Ε-3

Μεταβολή στον καταμερισμό των μετακινήσεων
κατά μεταφορικό μέσο

ΟΧΙ

Στα πλαίσια της Πιλοτικής Εφαρμογής κάθε δείκτης τυποποιήθηκε και όλα τα
βασικά χαρακτηριστικά του καθώς και η μεθοδολογία υπολογισμού του παρουσιάστηκαν σε ενιαίο τεχνικό δελτίο με τη μορφή που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα I. Η παρούσα μελέτη ακολουθεί τα τεχνικά δελτία των δεικτών όπως είχαν διαμορφωθεί κατά τη πιλοτική εφραμογή που προηγήθηκε. Ωστόσο στο
παράρτημα προτείνονται νέα προσαρμοσμένα τεχνικά δελτία για όλους τους
δείκτες. Τα νέα αυτά τεχνικά δελτία παρουσιάζουν μικρές αλλά χρήσιμες διαφορές καθώς αξιοποιούν τη συσσωρευμένη μελετητική εμπειρία και προτείνονται
για μελλοντική χρήση μετά από αξιολόγηση και υιοθέτηση τους από το ΠΑΧΩΕ.

2.3 Ζώνες επιρροής Εγνατίας οδού
Κάθε δείκτης έχει συγκεκριμένα χωρικά επίπεδα εφαρμογής που είναι οι ζώνες
επιρροής της Εγνατίας. Αυτές οι ζώνες επιρροής συζητούνται και ορίζονται αναλυτικά στην 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 1) όπως προσδιορίστηκαν από την Έρευνα
Σκοπιμότητας του Παρατηρητηρίου και διατηρούνται και στην παρούσα διερεύνηση είναι οι εξής:

Ζώνη Ι – Ζώνη Άξονα: Πρόκειται βασικά για τον ίδιο άξονα, όπου μελετώνται
όλα τα στοιχεία λειτουργίας της οδού, και την παρόδια ζώνη, όπου παρατη-

29

Χωρικές επιπτώσεις Εγνατίας Οδού: Κατάσταση ζωνών επιρροής

ρείται 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: Προκειται 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 κοινωνικό – 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
11 νομούς: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, 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 Περιφερειακών
ή Νομών), οι Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ), διάφορες άλλες χωρικές ενότητες
(παραθεριστικές περιοχές, αγροτικές περιοχές κλπ.)
Ζώνη ΙΙΙ- ∆ιάδρομος διέλευσης κάθετων αξόνων: Πρόκειται για τον γεωγραφικό χώρο απ’ όπου διέρχονται οι κάθετοι (προς την Εγνατία) άξονες και
ο οποίος επηρεάζεται έμμεσα από τον άξονα λόγω της επιδιωκόμενης βέλτιστης σύνδεσής του με αυτόν, αλλά και της επιδιοκώμενης επέκτασης της επιρροής της Εγνατίας μέσω αυτών των κάθετων αξόνων. Και για τη ζώνη αυτή κρίνεται ότι το πιο λειτουργικό επίπεδο ανάλυσης είναι ο νομός. Συνολικά
ο διάδρομος διέλευσης καθέτων αξόνων καλύπτει τους ακόλουθους 13 νομούς: ∆ράμας, Κιλκίς, Πέλλης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, Πρέβεζας, 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 κρινεται 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 μακροοικονομικών ή άλλων συνολικών
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μεγεθών. 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 εώς 3ου επιπέδου 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 Χωρικών 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 απασχόλης κ.λ.π.) Για αναλυτικούς λόγους η ζώνη αυτή διακρίνεται σε δύο μέρη, το τμήμα εντός του Ελλαδικού χώρου και το τμήμα που καλύπτει το διασυνοριακό χώρο.
Ζώνη V-A: Λοιπή Ελλάδα. Το τμήμα εντός του Ελλαδικού χώρου καλύπτει τις
παρακάτω περιφέρειες: ∆υτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Αττική
Ζώνη V-B: ∆ιασυνοριακός Χώρος. Το τμήμα αυτό 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 ο χώρος προς παρατήρηση
πρέπει να φθάνει τουλάχιστον μέχρι τις πρωτεύουσες ή ορισμένες σημαντικές πόλεις των χωρών της διασυνοριακής ζώνης, όπως Κωνσταντινούπολη,
Σόφια, Burgas, 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 για τις εξής περιοχές – περιφέρειες:
Τουρκία: Ευρύτερη περιοχή Κωνσταντινούπολης (Ευρωπαϊκή Τουρκία), Βουλγαρία: Νοτιοδυτική Βουλγαρία, Νοτιο-κεντρική Βουλγαρία, περιοχή Σοφιας, Νοτιο-
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ανατολική Βουλγαρία, ΠΓ∆Μ: Το σύνολο της χώρας, Σερβία: Κόσοβο, Νότια Σερβία, Αλβανία: Νότιος 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 αναφέςρεται 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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3 Σχέση υποδομής μεταφορών και χωρικής ανάπτυξης: στόχοι πολιτικής και θεωρητικό μοντέλο
Ο βασικές διαστάσεις της εκτίμησης των χωρικών επιπτώσεων της υποδομής μεταφορών είναι από τη μια μεριά οι γενικοί στόχοι της πολιτικής περιφερειακής
ανάπτυξης (με αναφoρά τόσο στους γενικούς στόχους της ευρωπαϊκής ενοποίησης όσο και ειδικότερα στους στόχους της πολιτικής μεταφορών) και από την
άλλη μεριά τα διαδοχικά βήματα ενός θεωρητικού μοντέλου αλληλεπίδρασης
υποδομής μεταφορών και περιφερειακής ανάπτυξης. Οι διαστάσεις αυτές αναλύονται στη συνέχεια σε χωριστές ενότητες.

3.1 Στόχοι πολιτικής
∆ιατυπώνονται πέντε βασικοί στόχοι πολιτικής οι οποίοι συσχετίζονται με τους
δείκτες χωρικών επιπτώσεων έτσι ώστε να αποτελέσουν κομβικά σημεία στην
ερμηνεία των χωρικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού. Αναλυτικά:
Στόχος 1: Ισότητα πρόσβασης στις παραγόμενες νέες υποδομές. Η βελτίωση
της προσπελασιμότητας των διαφόρων περιοχών αποτελεί βασική επιδίωξη των
νέων μεταφορικών υποδομών. Ωστόσο, οι νέες υποδομές, ιδίως σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο, ανάλογα με την απόσταση και το ανάγλυφο του εδάφους
ενδέχεται να δίνουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές και σε άλλες
μικρότερη. ∆ημιουργείται έτσι μια πόλωση μεταξύ των περιοχών ανάλογα με το
βαθμό προσπελασιμότητάς τους στο βασικό δίκτυο. Σε διαπεριφερειακό επίπεδο, μπορεί ευκολότερα να δημιουργηθεί ένα ισορροπημένο σύστημα μεταφορών καθώς οι νέες υποδομές δίνουν προτεραιότητα στη σύνδεση των βασικών
κέντρων των περιφερειών. Μ' αυτή την έννοια, οι νέες υποδομές μεταφορών
μπορούν να συνεισφέρουν περισσότερο στην ενοποίηση του εθνικού χώρου εξασφαλίζοντας την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Οι παραπάνω διαφορές και πολώσεις είναι σκόπιμο να εξεταστούν και σε σχέση με την άρση της απομόνωσης των περισσότερο απομακρυσμένων περιοχών μέσα σε κάθε
περιφέρεια.
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∆είκτες που σχετίζονται με το Στόχο 1: Ισότητα πρόσβασης 3
ΚΟ-Β-1 Ωφελούμενος πληθυσμός
ΚΟ-Π-1 Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς (αρχική φάση υπολογισμού)
ΚΟ-Π-2 Προσπελάσιμες ΒΙΠΕ (αρχική φάση υπολογισμού)
ΚΟ-Π-3 Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος
Ο∆-Β-4 Ταχύτητα διαδρομής στα οδικά τμήματα
Ο∆-Β-5 Χρόνος διαδρομής στα οδικά τμήματα
Ο∆-Β-8 Χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων και τερματικών σταθμών (αρχική φάση υπολογισμού)
Ο∆-Β-9 Γενικευμένο κόστος μεταφοράς
Ο∆-Π-1 Κυκλοφοριακή ικανότητα οδικών τμημάτων
Ο∆-Π-2 Επίπεδο εξυπηρέτησης
Ο∆-Π-3 Παράγωγες μετακινήσεις
Ο∆-Π-4 Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς
Ο∆-Π-6 Σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών
Ο∆-Ε-3 Μεταβολή στον καταμερισμό μετακινήσεων κατά μεταφορικό μέσο

Στόχος 2: Ισορροπία του συστήματος οικισμών. Τα συστήματα μεταφοράς είναι
άμεσα συνδεδεμένα με την οργάνωση του δικτύου των οικισμών. Τα δίκτυα μεταφορών επηρεάζουν την οργάνωση των οικισμών επιτρέποντας την πύκνωση
των σχέσεων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων από τα οποία διέρχονται,
μειώνοντας κατά πολύ τη σχετική απόσταση και διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη σύνδεση ανάμεσα στα κύρια αστικά
κέντρα των περιφερειών διέλευσης ενός μεγάλου οδικού άξονα όπως η Εγνατία.
Ο αγροτικός χώρος και οι μικρότεροι οικισμοί επωφελούνται με διαφορετικό
τρόπο από το δίκτυο μεταφορών. Η σημασία εδώ βρίσκεται περισσότερο στο
κατά πόσο οι κύριοι άξονες και κόμβοι μεταφορών συνδέονται με ένα πυκνό και
αξιόπιστο πλέγμα δευτερευόντων αξόνων και κόμβων που επιτρέπουν την εξυπηρέτηση του δικτύου των μεσαίων και μικρών πόλεων.
∆είκτες που σχετίζονται με το Στόχο 2: Ισορροπία οικισμών
ΚΟ-Β-3 Έλξη πόλεων
ΚΟ-Π-4 Μεταβολή πληθυσμού ανά νομό και περιφέρεια (Η)
ΚΟ-Π-5 Μεταβολή πληθυσμού αστικών κέντρων
ΚΟ-Π-6 Ιεραρχία αστικών κέντρων
ΚΟ-Π-7 Πυκνότητα Πληθυσμού

3

Με έντονους χαρακτήρες (bold) σημειώνονται οι δείκτες που έχουν υπολογιστεί. Στις περιπτώσεις
που ο υπολογισμός βρίσκεται σε αρχικό στάδιο σημειώνονται με bold μόνο οι αντίστοιχοι κωδικοί.

34

3 Σχέση υποδομής μεταφορών και χωρικής ανάπτυξης

ΠΕ-Π-4 Πιέσεις μεταβολής χρήσεων γης (αρχική φάση υπολογισμού)
Ο∆-Β-1 Κυκλοφοριακός φόρτος
Ο∆-Β-2 Σύνθεση κυκλοφορίας
Ο∆-Β-6 Αριθμός μετακινούμενων προσώπων
Ο∆-Β-7 Εμπορευματικές μετακινήσεις
Ο∆-Π-5 Συνδυασμένες μεταφορές
Ο∆-Π-7 Μεταβολή οικιστικής περιοχής στη ζώνη του άξονα
Ο∆-Π-9 Μεταβολή αξίας γης των παρόδιων οικοπέδων στη ζώνη του άξονα
Ο∆-Ε-1 Ρυθμοί γένεσης μετακινήσεων ειδικών χρήσεων γης

Στόχος 3: ∆ιατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον δημιουργούν όλα τα μέσα μεταφοράς με όλες τις αρνητικές επιβαρύνσεις (πχ. θόρυβος, αέρια ρύπανση, αποκοπή
οικοσυστημάτων, κλπ.). Το ζήτημα αυτό ισχύει ειδικότερα για τους οδικούς άξονες και θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με τον αναπροσανατολισμό των οδικών
κυκλοφοριακών φορτίσεων με την εκτροπή μετακινήσεων από και προς εναλλακτικά μέσα και συμπληρωματικά δίκτυα μεταφοράς. Ως προς το πολιτιστικό
περιβάλλον τα δίκτυα μεταφοράς θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αναγκαία
πρόσβαση για την αξιοποίηση τους χωρίς όμως να προκαλούν υπερβολικές πιέσεις και προβλήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα (πχ. φθοράς, υποβάθμισης,
συνωστισμού, κλπ.) στους αρχαιολογικούς και άλλους χώρους πολιτισμού.
∆είκτες που σχετίζονται με το Στόχο 3: ∆ιατήρηση και προστασία
ΚΟ-Π-3 Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος
ΠΕ-Β-1 Πληθυσμός που εκτίθεται σε θόρυβο
ΠΕ-Β-2 Ποιότητα ατμόσφαιρας σηράγγων (αρχική φάση υπολογισμού)
ΠΕ-Β-3 Συνοχή - Αποκοπή οικισμών
ΠΕ-Π-1 Πληθυσμός που δεν εκτίθεται σε θόρυβο
ΠΕ-Π-2 Βαθμός αποκατάστασης τοπίου
ΠΕ-Π-3 Αποκοπή επικοινωνίας φυσικών οικοσυστημάτων
ΠΕ-Π-4 Πιέσεις μεταβολής χρήσεων γης
ΠΕ-Ε-1 Επιβάρυνση ατμόσφαιρας σε ρύπους
ΠΕ-Ε-2 ∆ιασταυρώσεις του άξονα με επιφανειακά νερά
ΠΕ-Ε-3 Ποσοστό χρήσης συνδυασμένων μεταφορών
ΠΕ-ΝΕΟΣ Εγγύτητα σε προστατευόμενες περιοχές

Στόχος 4: Εισοδηματική σύγκλιση. Η εξασφάλιση της ελεύθερης κινητικότητας
βασικών παραγωγικών συντελεστών μέσα στην Ενιαία Αγορά αποτελεί προτε-
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ραιότητα της πολιτικής μεταφορών. Συνολικά μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι οι
επιπτώσεις της πολιτικής των οδικών αξόνων στην περιφερειακή σύγκλιση και
συνοχή παραμένουν αμφιλεγόμενες καθώς φαίνεται ότι οι περισσότερες περιοχές κερδίζουν σε απόλυτους όρους χωρίς απαραίτητα να βελτιώνεται και η σχετική τους θέση στο σύνολο των περιοχών. Σημαντική είναι από αυτήν την άποψη
η προσαρμογή των υπόλοιπων πολιτικών έτσι ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά απέναντι στις ανισορροπίες που προκαλούνται από τη λειτουργία των
οδικών αξόνων.
∆είκτες που σχετίζονται με το Στόχο 4: Εισοδηματική σύγκλιση
ΚΟ-Β-2 Μέγεθος Αγοράς
ΚΟ-Β-4 Επίπεδο Ευημερίας
ΚΟ-Ε-1 Κλαδική Σύνθεση ΑΕΠ
ΚΟ-Ε-4 Εγκατάσταση επιχειρήσεων
ΚΟ-Ε-5 Εξωτερικό εμπόριο
Ο∆-Π-8 Μεταβολή βιομηχανικής ανάπτυξης στη ζώνη του άξονα
Ο∆-Ε-2 Μεταβολή στην επιλογή τόπου εγκατάστασης

Στόχος 5: Αύξηση της απασχόλησης και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η σχέση της πολιτικής μεταφορών με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την αύξηση της απασχόλησης συνδέεται με τη δυνατότητα
που παρέχεται για την καλύτερη κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής και
την προώθηση της αντιστοιχίας ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση εργασίας. Βεβαίως η προσαρμογή αυτή δεν είναι αυτόματη και δεν εξαρτάται μόνο από
τη δυνατότητα μετακίνησης. Απαιτείται και εδώ η συσχέτιση με άλλες πολιτικές
και ιδιαίτερα με την πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης στο αντίστοιχο περιφερειακό επίπεδο.
∆είκτες που σχετίζονται με το Στόχο 5: Αύξηση της απασχόλησης
ΚΟ-Β-5 Επίπεδο ανεργίας
ΚΟ-Ε-2 Εργατικό δυναμικό
ΚΟ-Ε-3 Κλαδική σύνθεση απασχόλησης
Ο∆-Π-8 Μεταβολή βιομηχανικής ανάπτυξης στη ζώνη του άξονα
Ο∆-Ε-2 Μεταβολή στην επιλογή τόπου εγκατάστασης
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε ενιαίο πίνακα οι αντιστοιχίες στόχων πολιτικής
με δείκτες χωρικών επιπτώσεων προκειμένου να δοθεί η συνολική εικόνα αυτών
των σχέσων.

Στόχος 5: Αύξηση της απασχόλησης και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού

Στόχος 4: Εισοδηματική σύγκλιση
και ανταγωνιστικότητα

Στόχος 3: ∆ιατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος

∆ΕΙΚΤΗΣ

Στόχος 2: Ισορροπία του
συστήματος οικισμών και οργάνωση της υπαίθρου

Αντιστοιχίες Στόχων Πολιτικής με ∆εικτες Χωρικων Επιπτωσεων4

Στόχος 1: Ισότητα πρόσβασης
στις νέες υποδομές

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

Πίνακας 3.1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
ΚΟ-Β-1

Ωφελούμενος πληθυσμός

ΚΟ-Β-2

Μέγεθος αγοράς (ΑΕΠ
ανά νομό)

ΚΟ-Β-3

Έλξη πόλεων

ΚΟ-Β-4

Επίπεδο Ευημερίας (ΑΕΠ
κατά κεφαλή ανά νομό)

ΚΟ-Β-5

Επίπεδο Ανεργίας

ΚΟ-Π-1

Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς

+

ΚΟ-Π-2

Προσπελάσιμες ΒΙΠΕ

+

ΚΟ-Π-3

Προσπελάσιμοι
Τόποι
Τουριστικού Ενδιαφέροντος

+

ΚΟ-Π-4

Μεταβολή πληθυσμού
ανά νομό και Περιφέρεια

+

ΚΟ-Π-5

Μεταβολή πληθυσμού
αστικών κέντρων

+

ΚΟ-Π-6

Ιεραρχία
ντρων

+

ΚΟ-Π-7

Πυκνότητα Πληθυσμού

αστικών

+
+
+
+
+

κέ-

+

+

4

Με έντονους χαρακτήρες (bold) σημειώνονται οι δείκτες που έχουν υπολογιστεί. Στις περιπτώσεις
που ο υπολογισμός βρίσκεται σε αρχικό στάδιο σημειώνονται με bold μόνο οι αντίστοιχοι κωδικοί.
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Στόχος 5: Αύξηση της απασχόλησης και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού

ΚΟ-Ε-1

Κλαδική Σύνθεση ΑΕΠ

ΚΟ-Ε-2

Εργατικό δυναμικό

+

ΚΟ-Ε-3

Κλαδική σύνθεση απασχόλησης

+

ΚΟ-Ε-4

Εγκατάσταση επιχειρήσεων

+

ΚΟ-Ε-5

Εξωτερικό εμπόριο

+

+

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
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Στόχος 4: Εισοδηματική σύγκλιση
και ανταγωνιστικότητα

Στόχος 3: ∆ιατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος

Στόχος 2: Ισορροπία του
συστήματος οικισμών και οργάνωση της υπαίθρου

∆ΕΙΚΤΗΣ

Στόχος 1: Ισότητα πρόσβασης
στις νέες υποδομές

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

Χωρικές επιπτώσεις Εγνατίας Οδού: Κατάσταση ζωνών επιρροής

ΠΕ-Β-1

Πληθυσμός που εκτίθεται σε θόρυβο

+

ΠΕ-Β-2

Ποιότητα ατμόσφαιρας
σηράγγων

+

ΠΕ-Β-3

Συνοχή - Αποκοπή οικισμών

+

ΠΕ-Π-1

Πληθυσμός που δεν εκτίθεται σε θόρυβο

+

ΠΕ-Π-2

Βαθμός αποκατάστασης
τοπίου

+

ΠΕ-Π-3

Αποκοπή επικοινωνίας
φυσικών οικοσυστημάτων

+

ΠΕ-Π-4

Πιέσεις μεταβολής χρήσεων γης

ΠΕ-Ε-1

Επιβάρυνση ατμόσφαιρας σε ρύπους

+

ΠΕ-Ε-2

∆ιασταυρώσεις του άξονα
με επιφανειακά νερά

+

ΠΕ-Ε-3

Ποσοστό χρήσης συνδυασμένων μεταφορών

+

ΠΕΝΕΟΣ

Εγγύτητα σε προστατευόμενες περιοχές

+

+

+

Στόχος 5: Αύξηση της απασχόλησης και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού

Στόχος 4: Εισοδηματική σύγκλιση
και ανταγωνιστικότητα

Στόχος 3: ∆ιατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος

Στόχος 2: Ισορροπία του
συστήματος οικισμών και οργάνωση της υπαίθρου

∆ΕΙΚΤΗΣ

Στόχος 1: Ισότητα πρόσβασης
στις νέες υποδομές

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο∆ΟΥ
Ο∆-Β-1

Κυκλοφοριακός φόρτος

+

Ο∆-Β-2

Σύνθεση κυκλοφορίας

+

Ο∆-Β-3

Μέση πλήρωση οχημάτων

Ο∆-Β-4

Ταχύτητα διαδρομής στα
οδικά τμήματα

+

Ο∆-Β-5

Χρόνος διαδρομής στα
οδικά τμήματα

+

Ο∆-Β-6

Αριθμός μετακινούμενων
προσώπων

+

Ο∆-Β-7

Εμπορευματικές μετακινήσεις

+

Ο∆-Β-8

Χρονοαπόσταση μεταξύ
πόλεων και τερματικών
σταθμών

+

Ο∆-Β-9

Γενικευμένο κόστος μεταφοράς

+

Ο∆-Β-10

Οδική ασφάλεια

Ο∆-Π-1

Κυκλοφοριακή ικανότητα οδικών τμημάτων

+

Ο∆-Π-2

Επίπεδο εξυπηρέτησης

+

Ο∆-Π-3

Παράγωγες μετακινήσεις

+

Ο∆-Π-4

Κίνηση στους μεθοριακούς
σταθμούς

+

Ο∆-Π-5

Συνδυασμένες μεταφορές

Ο∆-Π-6

Σταθμοί εξυπηρέτησης
αυτοκινητιστών

+
+
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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-1

Ρυθμοί γένεσης μετακινήσεων ειδικών χρήσεων γης

+

Ο∆-Ε-2

Μεταβολή στην επιλογή
τόπου εγκατάστασης

Ο∆-Ε-3

Μεταβολή στον καταμερισμό μετακινήσεων κατά
μεταφορικό μέσο

Στόχος 5: Αύξηση της απασχόλησης και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού

Στόχος 4: Εισοδηματική σύγκλιση
και ανταγωνιστικότητα

Στόχος 3: ∆ιατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος

Στόχος 2: Ισορροπία του
συστήματος οικισμών και οργάνωση της υπαίθρου

∆ΕΙΚΤΗΣ

Στόχος 1: Ισότητα πρόσβασης
στις νέες υποδομές

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

Χωρικές επιπτώσεις Εγνατίας Οδού: Κατάσταση ζωνών επιρροής

+
+

+

+

+

+

3.2 Θεωρητικό μοντέλο συσχέτισης μεταφορών και χωρικής ανάπτυξης
Τα θεωρητικό μοντέλο που αναφέρεται στη σχέση μεταφορικών υποδομών και
περιφερειακής ανάπτυξης συνίσταται σε επτά διαδοχικά βήματα τα οποία προσανατολίζουν τη συνθετική ερμηνεία των χωρικών επιπτώσεων. Τα επτά αυτά
βήματα και οι σχέσεις τους με τους δείκτες διατυπώνονται αναλυτικά στη συνέχεια.
Η σχέση αυτή καταγράφεται με μια σειρά βημάτων η οποία απιεικονίζεται και
στο σχετικό διάγραμμα που ακολουθεί, ως εξής:

Βήμα 1: η νέα μεταφορική υποδομή μεταβάλει (μειώνει)
Βήμα 2: το κόστος μεταφοράς και προκαλεί τη βελτίωση (αλλά και μεταβολή
της σχετικής θέσης) της προσπελασιμότητας των ζωνών γεγονός που επιδρά
Βήμα 3: στη ζήτηση για μετακινήσεις και οδηγεί
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Βήμα 4: σε αύξηση (αλλά και μεταβολή της σχετικής θέσης) της παραγωγικότητας τόσο των παραγωγών (επιχειρήσεις) όσο και των καταναλωτών
(νοικοκυριά) με συνέπεια
Βήμα 5: τη μεταβολή της συγκέντρωσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων
που με τη σειρά τους οδηγεί σε
Βήμα 6: μεταβολή της ζήτησης για μετακινήσεις προκαλώντας πιέσεις για
Βήμα 7: την κατασκευή νέας μεταφορικής υποδομής
∆ιάγραμμα 3.1. Θεωρητικό μοντέλο ερμηνείας των χωρικών επιπτώσεων της συγκοινωνιακής υποδομής
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Με τον τρόπο αυτό όπως απεικονίζεται και στο διάγραμμα οδηγούμαστε στην
επανάληψη των βημάτων προκειμένου να επιτευχθεί κάποιος στόχος πολιτικής
(συνήθως η παροχή ενός ελάχιστου επιπέδου προσπελασιμότητας σε κάθε ζώνη
ή η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε όλες τις ζώνες ή η βελτίωση της προσπελασιμότητας κάποιων ή όλων των ζωνών).
Στο παραπάνω μοντέλο αλληλοσυσχέτησης μεταφορών και χρήσεων γης μπορούν να διακριθούν τα Βήματα 1,2,3,6 και 7 που αναφέρονται στο κλασικό μοντέλο των μεταφορών και τα βήματα 4 και 5 που αναφέρονται σε μοντέλο χωροθέτησης δραστηριοτήτων. Έτσι με την ενσωμάτωση του μοντέλου χωροθέτησης δραστηριοτήτων στο μοντέλο μεταφορών απεικονίζοτναι οι χωρικές επιπτώσεις της συγκοινωνιακής υποδομής και με την επανάληψη των βημάτων δίνεται η διαχρονική τους αλληλεπίδρασης με στόχο την επίτευξη των στόχων πολιτικής με έμφαση στην παροχή ενός ελάχιστου επιπέδου προσπελασιμότητας
σε κάθε ζώνη ή την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε όλες τις ζώνες.
Οι σχέσεις αυτές εκφράζονται επίσης και με τη συσχέτιση των δεικτών με τα βήματα αυτού του θεωρητικού μοντέλου όπως καταγράφονται στη συνέχεια:

Στο Βήμα 1 η νέα μεταφορική υποδομή εκφράζεται με την παροχή του συστήματος μεταφορών και με δείκτες όπως
Ο∆-Β-4

Ταχύτητα διαδρομής στα οδικά τμήματα
(links)

Ο∆-Β-5

Χρόνος διαδρομής στα οδικά τμήματα

Ο∆-Π-1

Κυκλοφοριακή ικανότητα τμημάτων του δικτύου (σε οχήματα/ώρα)

Ο∆-Π-2

Επίπεδο εξυπηρέτησης

Ο∆-Π-6

Σταθμοί εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α)

Η προσφορά του συστήματος μεταφορών δημιουργεί στο περιβάλλον επιπτώσεις που εκφράζονται με τους δείκτες
ΠΕ-Β-3

Συνοχή - Αποκοπή οικισμών

ΠΕ-Π-2

Βαθμός εφαρμογής αποκατάστασης τοπίου

ΠΕ-Π-3

Αποκοπή επικοινωνίας φυσικών οικοσυστημάτων

ΠΕ-Ε-2

∆ιασταυρώσεις του άξονα με επιφανειακά νερά

ΠΕ-ΝΕΟΣ
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Στο Βήμα 2 η μεταβολή της προσπελασιμότητας ως άμεση συνέπεια της νέας η βελτιωμένης μεταφορικής υποδομής εκφράζεται με δείκτες όπως
ΚΟ-Β-1

Ωφελούμενος πληθυσμός

ΚΟ-Π-1

Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς (λιμάνια/αεροδρόμια/σιδηροδρομικοί σταθμοί)

ΚΟ-Π-2

Προσπελάσιμες ΒΙΠΕ

ΚΟ-Π-3

Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος

Ο∆-Β-8

Χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων και τερματικών σταθμών

Ο∆-Β-9

Γενικευμένο κόστος μεταφοράς μεταξύ τμημάτων του δικτύου

Ο∆-Ε-3

Μεταβολή στον καταμερισμό μετακινήσεων κατά μεταφορικό μέσο

Στο Βήμα 3 η επίδραση της βελτιωμένης προσπελασιμότητας επιδρά άμεσα στη
ζήτηση των μετακινήσεων, στην κινητικότητα δηλαδή, η οποία δίνεται με τους
δείκτες

Ο∆-Β-1

Κυκλοφοριακοί φόρτοι (Ε.Μ.Η.Κ)

Ο∆-Β-2

Σύνθεση κυκλοφορίας

Ο∆-Β-3

Μέση πλήρωση οχημάτων

Ο∆-Β-6

Αριθμός μετακινουμένων προσώπων

Ο∆-Β-7

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

Ο∆-Π-3

Παράγωγες μετακινήσεις στα τμήματα του δικτύου

Ο∆-Π-4

Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς

Ο∆-Π-5

Συνδυασμένες μεταφορές

Ο∆-Ε-1

Ρυθμοί γένεσης μετακινήσεων ειδικών χρήσεων
γης

η οποία αυξημένη κινητικότητα δημιουργεί στο περιβάλλον επιπτώσεις που εκφράζονται με τους δείκτες
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ΠΕ-Β-1

Πληθυσμός που εκτίθεται σε θόρυβο

ΠΕ-Β-2

Ποιότητα ατμόσφαιρας σηράγγων

ΠΕ-Π-1

Πληθυσμός που δεν εκτίθεται σε θόρυβο

ΠΕ-Ε-1

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

ΠΕ-Ε-3

Ποσοστό χρήσης συνδυασμένων μεταφορών

Άμεση συνέπεια της παροχής συγκοινωνιακής υποδομής και μεταβολής της
προσπελασιμότητας είναι η αυξημένη παραγωγικότητα (Βήμα 4) που δίνεται
από τους δείκτες
ΚΟ-Β-2

Μέγεθος Αγοράς

ΚΟ-Β-4

Επίπεδο Ανάπτυξης και Ευημερίας

ΚΟ-Β-5

Επίπεδο Ανεργίας

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

Η μεταβολή της παραγωγικότητας τόσο σε μέγεθος όσο και σε σχετική θέση οδηγεί σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα την μεταβολή της συγκέντρωσης
του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων (Βήμα 5)
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ΚΟ-Β-3

Έλξη Πόλεων

ΚΟ-Π-4

Μεταβολή Πληθυσμού Ζωνών Επιρροής

ΚΟ-Π-5

Μεταβολή Πληθυσμού Αστικών Κέντρων

ΚΟ-Π-6

Ιεραρχία Αστικών Κέντρων

ΚΟ-Π-7

Πυκνότητα Πληθυσμού

ΚΟ-Ε-5

Εξωτερικό Εμπόριο

Ο∆-Π-7

Μεταβολή οικιστικής περιοχής στη ζώνη του άξονα

Ο∆-Π-8

Μεταβολή βιομηχανικής ανάπτυξης του άξονα

Ο∆-Π-9

Μεταβολή αξίας γης των παρόδιων οικοπέδων στη
ζώνη του άξονα

Ο∆-Ε-2

Μεταβολή στην επιλογή τόπου εγκατάστασης (χώρος
κατοικίας) και παραγωγής (χώρος εργασίας)
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Οι μεταβολές στη συγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων προκαλεί ανακατανομή των χρήσεων γης που καταγράφονται με το δείκτη

ΠΕ-Π-4

Πιέσεις μεταβολής χρήσεων γης

Σε επόμενο βήμα (Βήμα 6) οι παραπάνω μεταβολές στη χωροθέτηση χρήσεων
γης έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων μετακινήσεων μεταξύ τους και
την πρόκληση μεταβολών στις δικτυώσεις των αστικών συστημάτων.

Ο∆-Β-1

Κυκλοφοριακοί φόρτοι (Ε.Μ.Η.Κ)

Ο∆-Β-2

Σύνθεση κυκλοφορίας

Ο∆-Β-3

Μέση πλήρωση οχημάτων

Ο∆-Β-6

Αριθμός μετακινουμένων προσώπων

Ο∆-Β-7

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

Ο∆-Π-3

Παράγωγες μετακινήσεις στα τμήματα του δικτύου

Ο∆-Π-4

Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς

Ο∆-Π-5

Συνδυασμένες μεταφορές

Ο∆-Ε-1

Ρυθμοί γένεσης μετακινήσεων ειδικών χρήσεων γης

Η νέα κινητικότητα δημιουργεί αντίστοιχα στο περιβάλλον επιπτώσεις που εκφράζονται με τους δείκτες

ΠΕ-Β-1

Πληθυσμός που εκτίθεται σε θόρυβο

ΠΕ-Β-2

Ποιότητα ατμόσφαιρας σηράγγων

ΠΕ-Π-1

Πληθυσμός που δεν εκτίθεται σε θόρυβο

ΠΕ-Ε-1

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

ΠΕ-Ε-3

Ποσοστό χρήσης συνδυασμένων μεταφορών

Και τέλος στο τελευταίο βήμα (βήμα 7) οι νέες απαιτήσεις της αυξημένης κινητικότητας δημιουργούν πιέσεις για την κατασκευή νέας συγκοινωνιακής υποδομής ή τη βελτίωση της υπάρχουσας. Με το βήμα αυτό επαναλαμβάνεται ο κύκλος των αλληλεπιδράσεων υποδομής μεταφορών και ανάπτυξης γεγονός που
εκφράζεται και στην αντιστοιχία των δεικτών.
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Ο∆-Β-4

Ταχύτητα διαδρομής στα οδικά τμήματα
(links)

Ο∆-Β-5

Χρόνος διαδρομής στα οδικά τμήματα

Ο∆-Π-1

Κυκλοφοριακή ικανότητα τμημάτων του δικτύου (σε οχήματα/ώρα)

Ο∆-Π-2

Επίπεδο εξυπηρέτησης

Ο∆-Π-6

Σταθμοί εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α)

Η νεα υποδομή μεταφορών δημιουργεί στο περιβάλλον επιπτώσεις που εκφράζονται με τους δείκτες.
ΠΕ-Β-3

Συνοχή - Αποκοπή οικισμών

ΠΕ-Π-2

Βαθμός εφαρμογής αποκατάστασης τοπίου

ΠΕ-Π-3

Αποκοπή επικοινωνίας φυσικών οικοσυστημάτων

ΠΕ-Ε-2

∆ιασταυρώσεις του άξονα με επιφανειακά νερά

ΠΕ-ΝΕΟΣ

Εγγύτητα σε προστατευόμενες περιοχές

Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε ενιαίο πίνακα 3.2 οι αντιστοιχίες βημάτων του
μοντέλου με τους στόχους πολιτικής καθώς και οι σχετικοί δείκτες χωρικών επιπτώσεων προκειμένου να δοθεί η συνολική εικόνα αυτών των σχέσεων.

46

3 Σχέση υποδομής μεταφορών και χωρικής ανάπτυξης
Πίνακας 3.2:
Βήμα 1: η νέα μεταφορική
υποδομή
μεταβάλει
(μειώνει)…

Στόχος 1: Ισότητα πρόσβασης στις νέες υποδομές

Ο∆-Β-4
Ο∆-Β-5
Ο∆-Π-1
Ο∆-Π-2
Ο∆-Π-6

Βήμα 2: το κόστος
μεταφοράς και προκαλεί τη βελτίωση
(αλλά και μεταβολή
της σχετικής θέσης)
της προσπελασιμότητας των ζωνών
γεγονός που επιδρά…
ΚΟ-Β-1
ΚΟ-Π-1
ΚΟ-Π-2
ΚΟ-Π-3
Ο∆-Β-8
Ο∆-Β-9
Ο∆-Ε-3

Βήμα 3: στη ζήτηση
για μετακινήσεις και
οδηγεί…

Βήμα 4: σε αύξηση
(αλλά και μεταβολή
της σχετικής θέσης)
της παραγωγικότητας τόσο των παραγωγών (επιχειρήσεις)
όσο και των καταναλωτών (νοικοκυριά)
με συνέπεια…

ΠΕ-Β-3
ΠΕ-Π-2
ΠΕ-Π-3
ΠΕ-Ε-2
ΠΕ-ΝΕΟΣ

ΚΟ-Π-3

Βήμα 5: τη μεταβολή της συγκέντρωσης πληθυσμού
και δραστηριοτήτων
που με τη σειρά τους
οδηγεί σε…

Ο∆-Π-3
Ο∆-Π-4

Βήμα 6: μεταβολή
της ζήτησης για μετακινήσεις προκαλώντας πιέσεις για…

Ο∆-Π-3
Ο∆-Π-4

Ο∆-Β-1
Ο∆-Β-2
Ο∆-Β-6
Ο∆-Β-7
Ο∆-Π-5
Ο∆-Ε-1

Στόχος 2: Ισορροπία του
συστήματος οικισμών και
οργάνωση της υπαίθρου

Στόχος 3: ∆ιατήρηση και
προστασία του φυσικού
και πολιτιστικού περιβάλλοντος

Συσχέτιση βημάτων θεωρητικού μοντέλου με στόχους πολιτικής

ΠΕ-Β-1
ΠΕ-Β-2
ΠΕ-Π-1
ΠΕ-Ε-1
ΠΕ-Ε-3

ΚΟ-Β-3
ΚΟ-Π-4
ΚΟ-Π-5
ΚΟ-Π-6
ΚΟ-Π-7
Ο∆-Π-7
Ο∆-Π-9
ΠΕ-Π-4

Ο∆-Β-1
Ο∆-Β-2
Ο∆-Β-6
Ο∆-Β-7
Ο∆-Π-5
Ο∆-Ε-1

ΠΕ-Π-4

ΠΕ-Β-1
ΠΕ-Β-2
ΠΕ-Π-1
ΠΕ-Ε-1
ΠΕ-Ε-3

Στόχος 4: Εισοδηματική
σύγκλιση και ανταγωνιστικότητα

ΚΟ-Β-2
ΚΟ-Β-4
ΚΟ-Ε-1
ΚΟ-Ε-4

Ο∆-Π-8
ΚΟ-Ε-5
Ο∆-Ε-2

Στόχος 5: Αύξηση της απασχόλησης και καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού

ΚΟ-Β-5
ΚΟ-Ε-2
ΚΟ-Ε-3

Ο∆-Π-8
Ο∆-Ε-2

Βήμα 7: την κατασκευή νέας μεταφορικής υποδομής

Ο∆-Β-4
Ο∆-Β-5
Ο∆-Π-1
Ο∆-Π-2
Ο∆-Π-6

ΠΕ-Β-3
ΠΕ-Π-2
ΠΕ-Π-3
ΠΕ-Ε-2
ΠΕ-ΝΕΟΣ
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Από τη συσχέτιση των βημάτων του θεωρητικού μοντέλου ερμηνείας των χωρικών επιπτώσεων της συγκοινωνιακής υποδομής με τους στόχους πολιτικής
προκύπτουν:
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•

Ο στόχος 1 «Ισότητα πρόσβασης στις νέες υποδομές» ικανοποιείται κατεξοχήν από τα βήματα 1,7 και 2 του θεωρητικού μοντέλου: την παροχή δηλαδή
νέας μεταφορικής υποδομής και τη βελτιωμένη προσπελασιμότητα που αυτή προσφέρει.

•

Ο στόχος 2 «Ισορροπία του συστήματος οικισμών» ικανοποιείται και από τα
δύο υπομοντέλα, δηλαδή το υπομοντέλο μεταφορών με τη ζήτηση για μετακινήσεις (βήμα 3 και 6) και το μοντέλο χωροθέτησης δραστηριοτήτων
(βήμα 5: μεταβολή της συγκέντρωσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων

•

Ο στόχος 3 « ∆ιατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ικανοποιείται με τα βήματα 1 και 3 του μοντέλου, δηλαδή την
προσφορά του συστήματος μεταφορών και τη ζήτηση για μετακινήσεις που
δημιουργείται.

•

Τέλος οι στόχοι 4 και 5 «Εισοδηματική σύγκλιση και ανταγωνιστικότητα» και
«Αύξηση της απασχόλησης και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού» ικανοποιούνται από τα βήματα 4 και 5 του μοντέλου που αναφέρονται στο υπομοντέλο χωροθέτησης δραστηριοτήτων και εκφράζουν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της συγκοινωνιακής υποδομής, δηλαδή την αύξηση της παραγωγικότητας (παραγωγών και καταναλωτών) και τη μεταβολή συγκέντρωσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων.

ΜΕΡΟΣ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
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4.1 Γενικά
Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η ανάλυση και συστηματική παρουσίαση των
αναπτυξιακών τάσεων των νομών και περιφερειών που συγκροτούν τη Ζώνη
Επιρροής IV της Εγνατίας στην οποία περιλαμβάνονται και οι Ζώνες ΙΙ (των νομών διέλευσης της Εγνατίας) και ΙΙΙ (των νομών διέλευσης των καθέτων αξόνων).
Η ανάλυση επικεντρώνεται στα αναπτυξιακά μεγέθη όπως υπολογίζονται από
τους σχετικούς δείκτες του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων της Εγνατίας
Οδού. Συμπληρωματικά πραγματοποιήθηκαν πρωτογενείς υπολογισμοί στοιχείων και χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τις εκθέσεις των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) 2000-2006 των 5 περιφερειών της Ζώνης
IV και των αντίστοιχων Χωροταξικών Σχεδίων (ΧΣΠ), τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί ή είναι υπό θεσμοθέτηση.

Η Ζώνη Επιρροής IV ή Ζώνη των Περιφερειών αναφέρεται στις πέντε περιφέρειες από τις οποίες διέρχονται η Εγνατία Οδός και οι λεγόμενοι κάθετοι
(προς την Εγνατία Οδό) άξονες.
Οι 5 αυτές περιφέρειες είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική
Μακεδονία, η ∆υτική Μακεδονία, η Ήπειρος και η Θεσσαλία. Πρόκειται ουσιαστικά για τη Βόρεια Ελλάδα και τμήματα της ∆υτικής και Κεντρικής Ελλάδας. Η
συνολική έκταση της Ζώνης ΙV είναι 65.995,2 km2 και αποτελεί το 50% της συνολικής έκτασης της χώρας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταλαμβάνει
λίγο λιγότερο από το 1/3 της συνολικής έκτασης της ζώνης IV (29%) και ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (21,5%) και η Θεσσαλία (21,3%),
ενώ μικρότερη έκταση καταλαμβάνουν η ∆υτική Μακεδονία (14,3%) και η Ήπειρος (13,9%).
Οι νομοί που συνθέτουν την Ζώνη IV είναι 24. Στον Πίνακα 4.1., παρουσιάζεται η
ταξινόμηση των νομών της Ζώνης IV ανά περιφέρεια. Έδρες των περιφερειών
είναι οι πρωτεύουσες των νομών που σημειώνονται με τα έντονα στοιχεία.
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Η Ζώνη Επιρροής ΙΙ (32.352,5 km2, 24,5% της συνολικής έκτασης της χώρας,
49% της Ζώνης ΙV), αποτελείται από τους νομούς διέλευσης του άξονα της Εγνατίας Οδού και περιλαμβάνει τους εξής 11 νομούς: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.
Η Ζώνη Επιρροής ΙΙΙ (33.642,7 km2, 25,5% της συνολικής έκτασης της χώρας,
51% της Ζώνης ΙV), αποτελείται από τους νομούς διέλευσης των κάθετων προς
την Εγνατία αξόνων και περιλαμβάνει τους εξής 13 νομούς: ∆ράμας, Κιλκίς, Πέλλης, Πιερίας, Χαλκιδικής, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτης, Τρικάλων, Καρδίτσας,
Λάρισας, Μαγνησίας και Πρέβεζας.
Πίνακας 4.1 Περιφέρειες και Νομοί της Ζώνης Επιρροής IV
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

∆ΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆ράμας

Ημαθίας

Γρεβενών

Καρδίτσας

Άρτας

Έβρου

Θεσσαλονίκης

Καστοριάς

Λάρισας

Θεσπρωτίας

Καβάλας

Κιλκίς

Κοζάνης

Μαγνησίας

Ιωαννίνων

Ξάνθης

Πέλλας

Φλώρινας

Τρικάλων

Πρεβέζης

Ροδόπης

Πιερίας

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Σερρών
Χαλκιδικής

4.2 Πληθυσμός και πληθυσμιακή εξέλιξη
Η ενότητα βασίζεται στους παρακάτω 4 δείκτες: έναν βασικό, που δίνει το μέγεθος του ωφελούμενου πληθυσμού από τον άξονα της Εγνατίας οδού και τρεις
δείκτες πλαισίου, που εξετάζουν τη συγκέντρωση και μεταβολή του πληθυσμού
στις επιμέρους χωρικές ενότητες:
ΚΟ-Β-1: Ωφελούμενος Πληθυσμός
ΚΟ-Π-4: Μεταβολή Πληθυσμού (ανά Περιφέρεια, Νομό και ∆ήμο)
ΚΟ-Π-5: Μεταβολή Πληθυσμού Αστικών Κέντρων
ΚΟ-Π-7: Πυκνότητα Πληθυσμού
Η Εγνατία οδός άρχισε να τίθεται τμηματικά σε λειτουργία από το τέλος της δεκαετίας του 1990. Επομένως, τα πληθυσμιακά μεγέθη της δεκαετίας 1991-2001
είναι δυνατόν να θεωρηθούν ότι αποτυπώνουν την κατάσταση όπως είχε δια-

52

4 Αναπτυξιακές τάσεις στις ζώνες επιρροής της Εγνατίας Οδού

μορφωθεί πριν από την κατασκευή της Εγνατίας οδού έτσι ώστε να αποτελέσουν τη βάση αποτίμησης της συμβολής της στο μέλλον.
Η Ζώνη IV επιρροής της Εγνατίας οδού (Ζώνη Περιφερειών) έχει συνολικό πληθυσμό 3.892.249 κατοίκους (ΕΣΥΕ 2001) (βλ. Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Π-4),
που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 1/3 του πληθυσμού της χώρας
(35,5%). Ο πληθυσμός αυτός επιμερίζεται σε 2.319.052 κατοίκους της Ζώνης ΙΙ
(ζώνη νομών διέλευσης της Εγνατίας οδού) και 1.573.197 κατοίκους της Ζώνης
ΙΙΙ (ζώνη νομών διέλευσης καθέτων αξόνων). Από τα στοιχεία του δείκτη ΚΟ-Π-4
διαπιστώνεται θετική ποσοστιαία μεταβολή όλων των περιφερειών κατά τη δεκαετία 1991-2001, ελαφρώς μειωμένη, ωστόσο, σε σύγκριση με τη μέση μεταβολή Χώρας (6,72% έναντι 6,86%) και πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου
μεταβολής της Ε.Ε. των 15, δηλ. προ της ένταξης των νέων χωρών (3,02% για
την περίοδο 1991-2000, βλ. Πίνακας ∆, Παράρτημα IV). ∆ύο περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστό μεταβολής πληθυσμού μεγαλύτερο του μέσου χώρας
(Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης),
ενώ οι άλλες τρεις σημειώνουν ποσοστό μεταβολής μικρότερο του μέσου χώρας (Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας).
∆ιάγραμμα 4.1. Πληθυσμιακή απεικόνιση των ζωνών επιρροής της Εγνατίας Οδού

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Π-4.

Σε σύγκριση με τον συνολικό πληθυσμό, αυτός που εκτιμάται από τον δείκτη
ΚΟ-Β-1 ως συνολικά ωφελούμενος από την Εγνατία οδό είναι ιδιαίτερα υψηλός:
Ο πληθυσμός που βρίσκεται σε απόσταση 50χλμ. από τις έδρες των νομών διέλευσης του άξονα (Ζώνη ΙΙ) είναι μεγαλύτερος κατά 268.985 κατοίκους σε σχέση
με τον πληθυσμό της Ζώνης ΙΙ (κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες περίπου) και αντιστοιχεί στο 66,5% του πληθυσμού της Ζώνης ΙV και το 23,6% του συνολικού
πληθυσμού της χώρας.
Ο πληθυσμός που βρίσκεται σε απόσταση 150χλμ. από τις έδρες των περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία και οι κάθετοι άξονες (Ζώνη ΙV) είναι
μεγαλύτερος κατά 1.198.553 κατοίκους (ή κατά 52 ποσοστιαίες μονάδες) σε
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σχέση με το σύνολο της Ζώνης ΙΙ, αντιπροσωπεύοντας το 90,3% της Ζώνης IV. Ο
πληθυσμός αυτός πλησιάζει το 1/3 (32,09%) του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Η μελέτη των πληθυσμιακών μεταβολών ανά νομό και αστικό κέντρο (δείκτες
ΚΟ-Π-4, επίπεδα ανάλυσης νομός και δήμος και ΚΟ-Π-5) επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των μεταβολών του πληθυσμού, με την ανάλυσή της σε μικρότερες χωρικές ενότητες (βλ. Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτες ΚΟ-Π-4 και ΚΟ-Π-5). Αυτή η
ανάλυση συνδυάζεται με βασικές επισημάνσεις των Χωροταξικών Σχεδίων των
Περιφερειών (ΧΣΠ).
∆ιάγραμμα 4.2. Ωφελούμενος πληθυσμός

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτες ΚΟ-Β-1 και ΚΟ-Π-4.

Το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης του πληθυσμού παρουσιάζει η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση
του Νομού Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατέχει το 56% του συνολικού πληθυσμού
της Περιφέρειας και καταγράφει ποσοστό πληθυσμιακής αύξησης 11,72% (υψηλότερο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες περίπου από το μέσο Χώρας). Επίσης,
πέραν της σημαντικής αύξησης της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης, σημειώνεται αύξηση του πληθυσμού των περισσότερων από τα λοιπά αστικά κέντρα μεγαλύτερη του μέσου Χώρας, γεγονός που κατά κανόνα ισχύει για το σύνολο των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων.
Σύμφωνα με το ΧΣΠ Κεντρικής Μακεδονίας, η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης τεκμηριώνει έλξη πληθυσμού από την Περιφέρεια, αλλά και από άλλες περιοχές
της Χώρας, ενώ οι εσωτερικές κινήσεις προωθούνται από την έλξη που ασκούν
τα αστικά κέντρα και από την οικονομική μετανάστευση.
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Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εμφανίζει το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμιακής αύξησης στο σύνολο των περιφερειών της Ζώνης IV (7,11%), ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του μέσου της Ζώνης IV και του μέσου Χώρας. Το υψηλότερο ποσοστό μεταβολής κατά την τελευταία δεκαετία
εμφανίζει ο Νομός Ξάνθης, παρά το γεγονός ότι, μαζί με το νομό Καβάλας, παρουσιάζουν και προβλήματα «αποβιομηχάνισης». Παρά τα προβλήματα που
προκύπτουν εξαιτίας αυτού του φαινόμενου, στη συγκράτηση ενός μέρους του
πληθυσμού συνέβαλε η υλοποίηση της περιφερειακής πολιτικής των οικονομικών κινήτρων. Η έξοδος του πληθυσμού από την Περιφέρεια έχει περιοριστεί
σημαντικά, ενώ από το ΧΣΠ καταγράφεται τάση εισόδου πληθυσμού προς την
Περιφέρεια από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και μετά. Το γεγονός αυτό αποδίδεται τόσο στην έλξη που ασκεί το Πανεπιστήμιο Θράκης όσο και στην οικονομική μετανάστευση. Εντυπωσιακά είναι τα ποσοστά πληθυσμιακής αύξησης της
Αλεξανδρούπολης, της Ξάνθης, της Ορεστιάδας και της Κομοτηνής (που διαθέτουν Τμήματα του Πανεπιστημίου). Οι υψηλοί ρυθμοί πληθυσμιακής αύξησης
των αστικών κέντρων της περιφέρειας, με εξαίρεση την πόλη της Καβάλας, σε
συνδυασμό με το μικρό αντίστοιχο ποσοστό του συνόλου της Περιφέρειας, καταδεικνύουν την τάση συρρίκνωσης του αγροτικού πληθυσμού και τη συγκέντρωσή του στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας παρουσιάζει ποσοστό πληθυσμιακής αύξησης της τάξης του 2,9%, σημαντικά μικρότερη του μέσου Χώρας και χαμηλότερη της φυσικής κίνησης του πληθυσμού, ενώ ανάλογα είναι τα ποσοστά αύξησης των επιμέρους νομών με χαμηλότερο στο Νομό Καστοριάς. Αξιοσημείωτο
είναι το γεγονός ότι ο νομός Κοζάνης καταλαμβάνει πάνω από το 50% του πληθυσμού της περιφέρειας, ποσοστό που διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας τριακονταετίας. Η πληθυσμιακή στασιμότητα της Περιφέρειας αποδίδεται
σε μεγάλο βαθμό στην επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης της βιομηχανίας
και την αποβιομηχάνιση της περιοχής που είχε αρχίσει στο τέλος της δεκαετίας
του 1980, όπως η αναστροφή των τάσεων βιομηχανικής ανάπτυξης στον άξονα
Κοζάνης-Πτολεμαΐδας και η κρίση στον τομέα της γούνας στο νομό Καστοριάς.
Με εξαίρεση την Καστοριά, που εμφανίζεται στάσιμη, τα υπόλοιπα 4 αστικά κέντρα παρουσιάζουν σημαντική πληθυσμιακή αύξηση που κυμαίνεται από 8,9%
(Γρεβενά) έως 15,6% (Φλώρινα) γεγονός που, σε συνδυασμό με το μικρό ποσοστό αύξησης του πληθυσμού της Περιφέρειας, υποδηλώνει μετακίνηση πληθυσμού από τους οικισμούς της υπαίθρου προς τα αστικά κέντρα.
Η Περιφέρεια Ηπείρου αύξησε τον πληθυσμό της κατά 4,15% τη δεκαετία 1991,
ποσοστό σημαντικά μικρότερο τόσο του συνόλου της Ζώνης IV όσο και του μέσου Χώρας. Ειδικότερα, ο Νομός Ιωαννίνων εμφανίζεται ο δυναμικότερος σε
σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας με ποσοστό αύξησης 7,61%,
ενώ αντίθετα ο Νομός Άρτας είναι αυτός που παρουσιάζει την πλέον φθίνουσα
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στο σύνολο των νομών της ζώνης επιρροής της Εγνατίας οδού με ποσοστό –
0,74%. Η πόλη των Ιωαννίνων παρουσιάζει ποσοστό μεταβολής υψηλότερο κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες περίπου από αυτό της Ζώνης IV και του μέσου
Χώρας. Από τα άλλα δύο αστικά κέντρα η Πρέβεζα παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς αύξησης (22,3%) σε αντίθεση με την Άρτα που δείχνει να είναι στάσιμη
(αύξηση μόνον 1,8%). Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα ποσοστά των νομών και του συνόλου της Περιφέρειας, καταδεικνύουν, και στην
περίπτωση της Ηπείρου, τάσεις αστικοποίησης.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό πληθυσμιακής
αύξησης στο σύνολο των πέντε Περιφερειών της Ζώνης IV (2,6%), με μεγαλύτερο ποσοστό στο Νομό Μαγνησίας, ενώ ο Νομός Τρικάλων, που είναι και ο μόνος νομός της Περιφέρειας από τον οποίο διέρχεται η Εγνατία οδός, παρουσιάζει μείωση της τάξης του 0,65%. Και σε αυτήν την Περιφέρεια, σημαντικά ποσοστά αύξησης εμφανίζουν οι πρωτεύουσες των νομών, γεγονός που δηλώνει την
τάση μετακίνησης πληθυσμού από την αγροτική ενδοχώρα προς τα αστικά κέντρα. Εξάλλου, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας (Λάρισα, Βόλος)
είναι τα μόνα κέντρα της Ζώνης ΙV μετά τη Θεσσαλονίκη με πληθυσμό άνω των
100.000 κατοίκων. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο Τύρναβος είναι το μοναδικό αστικό κέντρο της Ζώνης IV που παρουσιάζει μείωση του πληθυσμού του (7,58%).
∆ιάγραμμα 4.3. Ποσοστό μεταβολής αστικών κέντρων Ζώνης IV

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Π-5.

Συνολικά τo 52,4% περίπου του πληθυσμού της Ζώνης IV κατοικεί στα αστικά
κέντρα, αντιπροσωπεύοντας το 18,6% του συνολικού πληθυσμού της χώρας και
παρουσιάζοντας συνολικά πληθυσμιακή μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή 12%. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά μεγαλύτερο σε σύγκριση
τόσο με το σύνολο της Ζώνης ΙV όσο και με το σύνολο Χώρας. Το γεγονός αυτό
καταδεικνύει την τάση που ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, δηλαδή τη συρρίκνω-
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ση του αγροτικού πληθυσμού και το δυναμισμό των αστικών κέντρων της περιοχής.
Τέλος, όσον αφορά στην πυκνότητα πληθυσμού (βλ. Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟΠ-7), δείκτης που καταδεικνύει την τάση συγκέντρωσης του πληθυσμού στη
Ζώνη ΙΙ και σε σχέση με τον οδικό άξονα, διαπιστώνεται ότι πάνω από το 47%
του πληθυσμού κατοικεί σε περιοχές με πυκνότητες μεγαλύτερες των 1.000
κατ./ τ.χλμ., γεγονός που συνάδει με την παραπάνω διαπίστωση ότι ο μισός τουλάχιστον πληθυσμός της ζώνης επιρροής της Εγνατίας οδού κατοικεί σε αστικά
κέντρα. Ωστόσο, περισσότερο από το 1/4 του πληθυσμού αυτής της ζώνης
(26%) κατοικεί σε περιοχές με πολύ χαμηλή πυκνότητα (κάτω των 100
κατ./τ.χλμ.). Σημειώνεται, ότι στο σύνολο της Χώρας η πυκνότητα πληθυσμού
είναι ιδιαίτερα χαμηλή, της τάξης των 83,09 κατ./τ.χλμ.
∆ιάγραμμα 4.4. Ποσοστό πληθυσμού της Ζώνης ΙΙ ανά κατηγορία πυκνοτήτων

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Π-7.

4.3 Περιφερειακή οικονομία και παραγωγικό σύστημα
Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η παρουσίαση των βασικών μεγεθών
και τάσεων που αφορούν στην παραγωγή και το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης της Ζώνης Επιρροής ΙV και των επιμέρους χωρικών υποενοτήτων της (Ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ, Περιφέρειες, Νομοί). Η ανάλυση αυτή επιχειρείται κατεξοχήν με την
συστηματική επεξεργασία και συγκριτική παρουσίαση των εξής τριών υπολογισμένων δεικτών του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων (ΠΑΧΩΕ) της Εγνατίας Οδού:
∆είκτης ΚΟ-Β-2: Μέγεθος Αγοράς
∆είκτης ΚΟ-Β-4: Επίπεδο Ανάπτυξης και Ευημερίας
∆είκτης ΚΟ-Ε-1: Κλαδική Σύνθεση ΑΕΠ
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4.3.1

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Βασικό στοιχείο προσδιορισμού και εκτίμησης του μεγέθους της παραγωγής και του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης μιας περιοχής, είναι αναμφισβήτητα το παραγόμενο στην συγκεκριμένη περιοχή Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν (ΑΕΠ). Tο συγκεκριμένο μέγεθος συσχετίζεται ουσιαστικά με τον
∆είκτη του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων (ΠΑΧΩΕ) της Εγνατίας
Οδού ΚΟ-Β-2: Μέγεθος Αγοράς. ∆εδομένου ότι ο συγκεκριμένος δείκτης έχει
υπολογιστεί από το ΠΑΧΩΕ, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται, στο παρόν
κεφάλαιο, για την ανάλυση και περιγραφή του ΑΕΠ που παράγεται στους
νομούς και τις περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής IV, αντλήθηκαν από τους
αντίστοιχους πίνακες του υπολογισμένου ∆είκτη ΚΟ-Β-2.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2000 η Ελλάδα παρήγαγε το 1,44% του
συνολικού ΑΕΠ της Ευρώπης των 15, ποσοστό που δεν διαφέρει ιδιαίτερα από
το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής της χώρας στο συνολικό ΑΕΠ της Ευρώπης
των 25 (1,38%) (βλ. Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Β-2 και Πίνακας Α, Κεφάλαιο
14.4.1.). Αυτό συμβαίνει, καθώς το 2000 το παραγόμενο ΑΕΠ στις 10 χώρες διεύρυνσης, το οποίο προστίθεται στην παραγωγή της Ευρώπης των 15, ήταν μόλις 357.114,1 εκ.€, αντιστοιχώντας σε ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής
παραγωγής της Ευρώπης των 25 (4%).
Οι περιφέρειες της Ζώνης IV παρήγαγαν το 1/3 του συνολικού εθνικού ΑΕΠ
(33,2%), το μεγαλύτερο μέρος του οποίου (63%) παρήχθη στους νομούς της
Ζώνης ΙΙ (20,9% του εθνικού ΑΕΠ), ενώ οι νομοί της Ζώνης ΙΙΙ παρήγαγαν το 37%
του ΑΕΠ της Zώνης IV (12,3% του εθνικού ΑΕΠ).
Σε περιφερειακό επίπεδο, η Κεντρική Μακεδονία παράγει περισσότερο από το
μισό ΑΕΠ της Ζώνης IV (51,7%) (βλ. ∆ιάγραμμα 4.5.), γεγονός που τεκμηριώνει
την οικονομική κυριαρχία της στην περιοχή και το 17,2% του συνολικού ΑΕΠ
της χώρας, γεγονός που την καθιερώνει ως τη δεύτερη από άποψη οικονομικής
ισχύος περιφέρεια της Ελλάδος μετά την Αττική (37,3% του ΑΕΠ της χώρας).
Από τις υπόλοιπες περιφέρειες, μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ της Ζώνης IV παράγει η Θεσσαλία (19,2%) και ακολουθεί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (13%).
Η ∆υτική Μακεδονία (8,6%) και η Ήπειρος (7,5%) παρουσιάζονται ως οι λιγότερο παραγωγικά ισχυρές περιφέρειες της Ζώνης IV.
Σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των νομών
κάθε περιφέρειας ως προς το μέγεθος του παραγόμενου ΑΕΠ, με μοναδική εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου οι αποκλίσεις μεταξύ των
νομαρχιακών ΑΕΠ είναι περιορισμένες. Πιο συγκεκριμένα, σε όλες τις περιφέρειες, πλην την Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι νομοί-έδρες παράγουν
σημαντικά μεγαλύτερο μέρος του συνολικού περιφερειακού ΑΕΠ έναντι των
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άλλων νομών. Έτσι, ο νομός Θεσσαλονίκης παράγει το 65,9% του ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ παράλληλα αποτελεί ισχυρότατο οικονομικό κέντρο
τόσο της Ζώνης ΙV (παράγει το 34,1% του συνολικού ΑΕΠ της Ζώνης IV) όσο και
της χώρας (παράγει το 11,3% του εθνικού ΑΕΠ). Ο νομός Κοζάνης παράγει το
58,8% του ΑΕΠ της ∆υτικής Μακεδονίας, ο νομός Ιωαννίνων το 53,8% του ΑΕΠ
της Ηπείρου και ο νομός Λάρισας το 38,7% του ΑΕΠ της Θεσσαλίας. Αντίθετα,
στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο νομός-έδρα της περιφέρειας, ο νομός
Ροδόπης, συμμετέχει λιγότερο στην παραγωγή του συνολικού περιφερειακού
ΑΕΠ (14,9%), σε αντίθεση με τους νομούς Έβρου και Καβάλας που παράγουν
μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ της περιφέρειας (27,2% και 24,9% αντίστοιχα).

Ένας δεύτερος βασικός δείκτης του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης και
ευημερίας μιας περιοχής είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Το μέγεθος αυτό συσχετίζεται με τον ∆είκτη του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων
(ΠΑΧΩΕ) της Εγνατίας Οδού ΚΟ-Β-4: Επίπεδο Ανάπτυξης και Ευημερίας. Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει υπολογιστεί από το ΠΑΧΩΕ και έτσι τα δεδομένα
που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου αντλήθηκαν
από τους αντίστοιχους πίνακες του υπολογισμένου ∆είκτη ΚΟ-Β-4.
∆ιάγραμμα 4.5. Ποσοστιαία κατανομή του ΑΕΠ της ζώνης ΙV στις περι-φέρειές της,
2000

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Β-2.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης των αναπτυξιακών μεγεθών και τάσεων της Ζώνης IV,
το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε μια ιδιαίτερη συνιστώσα που αφορά στο κατά
κεφαλήν ΑΕΠ και συγκεκριμένα, στο βαθμό σύγκλισης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ
των νομών και των περιφερειών της Ζώνης ΙV με το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της
Ευρώπης των 15. Με τον τρόπο αυτό, δε περιγράφεται μόνο μια συνιστώσα του
επιπέδου ευημερίας στη Ζώνη των Περιφερειών, αλλά αναλύεται και μια παράμετρος της οικονομικο-κοινωνικής σύγκλισης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοι-
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χεία, το 2000, το μέσο εθνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ αντιστοιχούσε στο 67,7% του
μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε.15 (βλ. Παράρτημα ΙΙ – ∆είκτης ΚΟ-Β-4 και
∆ιάγραμμα 4.6.). Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάσταση στις χώρες διεύρυνσης είναι πολύ χειρότερη, καθώς ένα έτος πριν, το 1999, το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ
των χωρών αυτών αντιστοιχούσε μόλις στο 44,4% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ
της Ε.Ε.15 (βλ. Πίνακας Β, Παράρτημα IV). Χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από
το αντίστοιχο μέσο εθνικό εμφανίζεται στη Ζώνη IV (59,6% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε. 15). Όσον αφορά στις επιμέρους περιφέρειες της Ζώνης ΙV,
το επίπεδο ευημερίας και ο βαθμός σύγκλισης με την Ευρώπη των 15 παρουσιάζουν διαφορές. Η Κεντρική Μακεδονία (67,9%) βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με
αυτά του συνόλου της χώρας, ενώ με μικρή διαφορά ακολουθεί η ∆υτική Μακεδονία (67%). Φτωχότερες εμφανίζονται οι περιφέρειες Θεσσαλίας, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και Ηπείρου, στις οποίες το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κινείται
σε χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο επίπεδα και αντιστοιχεί στο 61,4%,
54,6% και 47,1% αντίστοιχα του μέσου ευρωπαϊκού κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
∆ιάγραμμα 4.6. Βαθμός σύγκλισης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των περιφερειών της
ζώνης IV με το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε. 15, 2000

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Β-4

Σε διανομαρχιακό επίπεδο, υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις των επιπέδων του
κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο νομός Θεσσαλονίκης εμφανίζει το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και μεγαλύτερο βαθμό σύγκλισης με
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (81,4%), σε σύγκριση τόσο με τους υπόλοιπους νομούς της Ζώνης IV, όσο και με το σύνολο της χώρας. Αντίθετα, οι φτωχότεροι
νομοί στη Ζώνη IV είναι η Άρτα και η Θεσπρωτία στην Ήπειρο, που έχουν το χα-
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μηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τον μικρότερο βαθμό σύγκλισης με την Ευρώπη των 15 (38,5% και 40,4% αντίστοιχα). Από τους υπόλοιπους νομούς της Ζώνης των Περιφερειών, μόνο στο νομό Κοζάνης το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και ο βαθμός σύγκλισης του με το μέσο ευρωπαϊκό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (77,2%) είναι υψηλότερα του εθνικού μέσου όρου. Το επίπεδο ευημερίας στους άλλους νομούς
είναι χαμηλότερο από το μέσο εθνικό επίπεδο. Σημαντικές αποκλίσεις των επιπέδων του κατά κεφαλήν ΑΕΠ διαπιστώνονται και μεταξύ των νομών της ίδιας
περιφέρειας. Ιδιαίτερα έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες υφίστανται στην
Κεντρική Μακεδονία και τη ∆υτική Μακεδονία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η μεταβολή του βαθμού σύγκλισης
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των νομών και περιφερειών της Ζώνης IV με το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ της Ευρώπης των 15, κατά την περίοδο 1996-2000. Από τα διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται ότι η χώρα συνολικά βελτίωσε τον βαθμό σύγκλισής της
με την Ευρώπη κατά 1,6% (βλ. ∆ιάγραμμα 4.7.), βελτίωση αρκετά μικρότερη
από την αντίστοιχη που παρατηρήθηκε σχεδόν την ίδια περίοδο (1996-1999)
στις χώρες διεύρυνσης (4%) (βλ. Πίνακας Β, Παράρτημα IV).
∆ιάγραμμα 4.7. Ποσοστιαία μεταβολή του βαθμού σύγκλισης του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ των περιφερειών της ζώνης IV με το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε. 15 19962000 (%)

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Β-4.

H βελτίωση του επιπέδου σύγκλισης του συνόλου της Ζώνης IV ήταν διπλάσια
της αντίστοιχης εθνικής (3,5%). Από τις 5 περιφέρειες της Ζώνης ΙV, μεγαλύτερο
ποσοστό βελτίωσης του επιπέδου σύγκλισης με την Ευρώπη παρουσίασε η Ήπειρος (10,7%), παρά το γεγονός ότι παραμένει η περιφέρεια με την μεγαλύτερη
απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Ακολουθούν η Θεσσαλία
και η ∆υτική Μακεδονία με ποσοστό βελτίωσης της σύγκλισής τους (6,2%) πολύ
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υψηλότερο από το αντίστοιχο εθνικό μέσο ποσοστό και σχεδόν διπλάσιο του
μέσου όρου της Ζώνης IV. Αντίθετα, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και η
Κεντρική Μακεδονία είναι 2 από τις συνολικά 5 περιφέρειες της χώρας (μαζί με
την Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Ελλάδα και Κρήτη) που παρουσιάζουν μείωση του
βαθμού σύγκλισης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους με το ευρωπαϊκό μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (-2,1% και -1% αντίστοιχα).
Σε διανομαρχιακό επίπεδο υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι 8 από τους νομούς της Ζώνης IV εμφανίζουν, την περίοδο 1996-2000,
μείωση του βαθμού σύγκλισής τους με το ευρωπαϊκό κατά κεφαλήν ΑΕΠ ή στασιμότητα: Πέλλα (-17,5%), ∆ράμα (-15%), Καβάλα (-14,7%), Ημαθία (-13,8%), Άρτα (-3,4%), Πιερία (-3%), Σέρρες (-1,3%) και Καστοριά (-0,2%). Από τους υπόλοιπους νομούς της Ζώνης IV, που αυξάνουν το βαθμό σύγκλισής τους με την Ευρώπη των 15, υψηλότερο ποσοστό βελτίωσης έχουν οι νομοί Γρεβενών (34,5%),
Ιωαννίνων (19,6%), Φλώρινας (19,4%), Έβρου (15,1%), Κιλκίς (11,6%) και Χαλκιδικής (11,1%).

4.3.2

Κλαδική σύνθεση παραγωγής

Μια ακόμη βασική παράμετρος για την περιγραφή και ανάλυση του παραγωγικού συστήματος μιας περιοχής, είναι η τομεακή (και κλαδική) σύνθεση
της παραγωγής. Το μέγεθος αυτό συσχετίζεται με τον ∆είκτη του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων (ΠΑΧΩΕ) της Εγνατίας Οδού ΚΟ-Ε-1: Κλαδική
Σύνθεση ΑΕΠ. ∆εδομένου ότι συγκεκριμένος δείκτης έχει υπολογιστεί από το
ΠΑΧΩΕ, η περιγραφή και ανάλυση της τομεακής και κλαδικής σύνθεσης της
παραγωγής στις περιφέρειες και τους νομούς της Ζώνης IV, που γίνεται στο
παρόν κεφάλαιο, στηρίζεται σε στοιχεία από τους πίνακες του υπολογισμένου ∆είκτη ΚΟ-Ε-1.
Η ανάλυση της τομεακής σύνθεσης της παραγωγής, αναδεικνύει τους πιο αναπτυγμένους και δυναμικούς τομείς παραγωγής μιας περιοχής, με την έννοια ότι
οι τομείς αυτοί συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας και παράγουν το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος της συγκεκριμένης
περιοχής. Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (2000) σχετικά με την τομεακή
σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) στους νομούς και τις περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής IV, αναδεικνύουν μια σαφή κυριαρχία του τριτογενή τομέα, σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα, καθώς ο τομέας αυτός παράγει σημαντικά μεγαλύτερο μέρος της συνολικής ΑΠΑ σε σύγκριση με τους άλλους δύο
τομείς (βλ. Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Ε-1 και ∆ιάγραμμα 4.8.). Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο νομός Ξάνθης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου το
ποσοστό της συνολικής νομαρχιακής ΑΠΑ που παράγεται στον δευτερογενή
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τομέα (45,9%) είναι λίγο μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό του τριτογενή
τομέα (42,5%).
Σε εθνικό επίπεδο, ο τριτογενής τομέας παρήγαγε το 2000 σχεδόν τα ¾ της συνολικής ΑΠΑ (71,7%). ∆εύτερος σημαντικότερος τομέας όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής του στην συνολική εθνική παραγωγή είναι ο δευτερογενής τομέας (21%), ενώ ο πρωτογενής τομέας παρήγαγε μόλις το 7,3% της εθνικής
ΑΠΑ. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι η ιεραρχία αυτή των τριών τομέων ως προς την συμμετοχή τους στη συνολική παραγωγή αναδεικνύεται και
στην περίπτωση των 10 χωρών διεύρυνσης (βλ. Πίνακας Ε, Παράρτημα IV). Ωστόσο, σε σύγκριση με την Ελλάδα, η συμμετοχή του πρωτογενή και τριτογενή
τομέα στην παραγωγή της συνολικής ΑΠΑ είναι χαμηλότερη στις χώρες αυτές
(4,1% και 61,7% αντίστοιχα), ενώ από την άλλη πλευρά η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα είναι μεγαλύτερη (34,2%).
Η συμμετοχή του τριτογενή τομέα στη συνολική ΑΠΑ της Ζώνης IV (65,9%) είναι
μικρότερη της αντίστοιχης εθνικής. Τόσο στο σύνολο της Ζώνης IV όσο και στις
επιμέρους περιφέρειές της, ο τριτογενής τομέας παράγει σημαντικά υψηλότερο
ποσοστό της ΑΠΑ σε σύγκριση με τους άλλους δύο τομείς. Μεγαλύτερη υπεροχή του τριτογενή τομέα συναντάμε στην Ήπειρο (73,6%), η οποία μάλιστα ξεπερνά το αντίστοιχο μέσο εθνικό επίπεδο και στην Κεντρική Μακεδονία (70,9%),
η οποία κινείται σε επίπεδο ανώτερο του μέσου όρου της Ζώνης IV και λίγο χαμηλότερα από το μέσο εθνικό επίπεδο υπεροχής του τριτογενή τομέα. Ακολουθούν οι περιφέρειες Θεσσαλίας (58,7%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
(58,5%) και ∆υτικής Μακεδονίας (56,3%). Οι νομοί με τη μεγαλύτερη συμμετοχή
του τριτογενή τομέα στην παραγωγή της συνολικής νομαρχιακής ΑΠΑ είναι οι
εξής: Θεσπρωτίας (77,6%), Πιερίας (76,6%), Καστοριάς (75,6%), Ιωαννίνων
(75,2%), Θεσσαλονίκης (74,6%), Άρτας (72,5%) και Καβάλας (70,8%).
Ο δευτερογενής τομέας, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην τομεακή κατανομή της παραγωγής, σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα πλην του νομαρχιακού, καθώς οι 12 από τους 24 νομούς της Ζώνης IV έχουν περισσότερο ή εξίσου αναπτυγμένο τον πρωτογενή τομέα (Έβρος, Ροδόπη, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική,
Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Άρτα και Θεσπρωτία). Ωστόσο, η υπεροχή του δευτερογενή τομέα έναντι του πρωτογενή είναι εντονότερη
στους υπόλοιπους νομούς, ώστε τελικά διατηρεί την κυριαρχία του σε περιφερειακό επίπεδο. Η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στην παραγωγή της Ζώνης IV (22,4%) και της Ζώνης ΙΙ (24,2%) είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη εθνική, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της Ζώνης ΙΙΙ (19,5%) είναι μικρότερο του μέσου εθνικού ποσοστού.
Σε περιφερειακό επίπεδο, μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής του δευτερογενή
τομέα στην συνολική περιφερειακή παραγωγή εμφανίζει η ∆υτική Μακεδονία
(30,2%), που ξεπερνά κατά πολύ το μέσο όρο του συνόλου χώρας αλλά και της
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Ζώνης IV, και ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (25,1%), η Θεσσαλία (21,7%) και η Κεντρική Μακεδονία (21,6%). Αρκετά μικρότερο ποσοστό
συμμετοχής στην περιφερειακή ΑΠΑ έχει ο δευτερογενής τομέας στην Ήπειρο
(16,2%). Οι νομοί με το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής του δευτερογενή τομέα στην συνολική νομαρχιακή παραγωγή είναι οι εξής: Ξάνθης (45,9%), Κοζάνης (41,6%), Μαγνησίας (29,7%), Κιλκίς (29,5%) και Ημαθίας (29,2%).
∆ιάγραμμα 4.8. Ποσοστιαία κατανομή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας
στους τομείς παραγωγής, 2000

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Ε-1.

Ο πρωτογενής τέλος τομέας, όπως είναι αναμενόμενο, καταλαμβάνει την τρίτη
θέση στην τομεακή κατανομή της ΑΠΑ, σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα πλην
του νομαρχιακού, καθώς όπως αναφέρθηκε σε 12 από τους 24 νομούς της Ζώνης IV ο πρωτογενής τομέας υπερισχύει του δευτερογενή και καταλαμβάνει τη
δεύτερη θέση. Το ποσοστό συμμετοχής του πρωτογενή τομέα στην συνολική
παραγωγή της Ζώνης IV (11,7%) είναι αρκετά υψηλότερο από το αντίστοιχο εθνικό ποσοστό. Περισσότερο ανεπτυγμένος είναι ο πρωτογενής τομέας στη
Ζώνη ΙΙΙ, καθώς το ποσοστό συμμετοχής του στην συνολική ΑΠΑ (18,2%) είναι
αρκετά μεγαλύτερο του αντίστοιχου ποσοστού της Ζώνης IV και υπερδιπλάσιο
του ποσοστού της Ζώνης II (7,9%).
Σε επίπεδο περιφερειών, μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής του πρωτογενή τομέα στην συνολική περιφερειακή παραγωγή έχουν οι περιφέρειες Θεσσαλίας
(19,6%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (16,5%), και ∆υτικής Μακεδονίας
(13,5%), οι οποίες κινούνται σε επίπεδα ανώτερα του μέσου όρου της Ζώνης IV.
Χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Ήπειρος (10,1%) και ακόμη περισσότερο η
Κεντρική Μακεδονία (7,5%). Οι νομοί με τη μεγαλύτερη συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στην συνολική νομαρχιακή παραγωγή είναι οι εξής: Καρδίτσας
(28,1%), Γρεβενών (27,6%), Κιλκίς (25,3%), Έβρου (23,5%), Ροδόπης (22,8%), Τρικάλων (22,4%), Σερρών (21,2%) και Λάρισας (20,1%).
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Συγκρίνοντας τα στοιχεία της τομεακής σύνθεσης της παραγωγής του 2000 με
τα αντίστοιχα στοιχεία του 1996, διαπιστώνεται ότι την περίοδο 1996-2000 υπάρχει σαφής τάση αύξησης της υπεροχής του τριτογενή τομέα έναντι των άλλων τομέων. Είναι χαρακτηριστικό, ότι όλες οι περιφέρειες της Ζώνης IV παρουσιάζουν ποσοστό αύξησης της συμμετοχής του τριτογενή τομέα στην συνολική
ΑΠΑ υψηλότερο ή ίσο με το αντίστοιχο μέσο εθνικό ποσοστό (4,5%), με χαρακτηριστική την περίπτωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου η αύξηση της συμμετοχής του τριτογενή τομέα στην περιφερειακή ΑΠΑ είναι υπερδιπλάσια της αντίστοιχης εθνικής (10,7%). Το ποσοστό συμμετοχής του δευτερογενή τομέα στη συνολική παραγωγή μειώνεται στη Ζώνη IV (-9,6%), περισσότερο από ότι συμβαίνει στο σύνολο της χώρας (-5,8%). Σε όλες τις περιφέρειες
της Ζώνης IV, πλην της Ηπείρου, το ποσοστό συμμετοχής του δευτερογενή τομέα στην παραγωγή μειώνεται, με μεγαλύτερη μείωση στη ∆υτική Μακεδονία (15%) και μικρότερη στην Κεντρική Μακεδονία (-8,9%). Αντίθετα, στην Ήπειρο η
συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στην συνολική ΑΠΑ αυξάνεται και μάλιστα
κατά 8%. Μείωση τέλος εμφανίζει και η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στην
παραγωγή τόσο στο σύνολο χώρας (-19,5%) όσο και στο σύνολο της Ζώνης IV (10,8%). Στις περιφέρειες της Ζώνης IV, πλην της ∆υτικής Μακεδονίας και της
Θεσσαλίας, η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στην ΑΠΑ μειώνεται, με μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης στην Ήπειρο (-34,1%), ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (-20,6%) και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (-13,9%). Στη ∆υτική
Μακεδονία, ο πρωτογενής τομέας βελτιώνει και μάλιστα σημαντικά την συμμετοχή του στην συνολική παραγωγή (29,3%), ενώ στασιμότητα παρατηρείται στη
Θεσσαλία (0,2%). Σε νομαρχιακό επίπεδο τέλος, υπάρχουν μεγάλες έως ακραίες
αποκλίσεις μεταξύ των επιπέδων μεταβολής της συμμετοχής των τριών τομέων
στην συνολική νομαρχιακή παραγωγή.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη μια ειδικότερη αναφορά στον κλάδο «Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες», καθώς, σύμφωνα με την πιλοτική εφαρμογή
του συστήματος δεικτών των χωρικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού, η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής αναμένεται να οδηγήσει, εκτός των άλλων,
στην άμεση αύξηση του παραγόμενου προϊόντος στους σχετικούς τομείς δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αναφέρεται ότι το 2000 η συμμετοχή του κλάδου «Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες» στην συνολική ΑΠΑ ήταν στη Ζώνη IV (6,3%), μικρότερη από την αντίστοιχη εθνική (7,9%) (βλ. Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Ε-1). Σε επίπεδο περιφερειών, μεγαλύτερη συμμετοχή του κλάδου στη συνολική περιφερειακή παραγωγή παρατηρείται στην Ήπειρο (8,3%), υψηλότερη μάλιστα και από την αντίστοιχη εθνική και ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (6,6%) και η
Κεντρική Μακεδονία (6,4%), που κινούνται στα ίδια με τη Ζώνη IV επίπεδα. Μικρότερη τέλος συμμετοχή έχει ο κλάδος στη Θεσσαλία (5,7%) και τη ∆υτική
Μακεδονία (4,8%).
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι την περίοδο 1996-2000, η αύξηση συμμετοχής του κλάδου «Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες» στη συνολική παραγωγή είναι στη Ζώνη IV (42,7%) πολύ υψηλότερη από την αντίστοιχη εθνική (28,1%). Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στις επιμέρους περιφέρειες της Ζώνης IV, με εξαίρεση τη ∆υτική Μακεδονία που κινείται στα ίδια επίπεδα με το μέσο όρο της χώρας (28,4%). Μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται
στην Κεντρική Μακεδονία (48,9%) και ακολουθούν η Ήπειρος (42,1%), η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (37,3%) και η Θεσσαλία (34,7%).

4.4 Ανθρώπινο δυναμικό και αγορά εργασίας
Tο ανθρώπινο δυναμικό και η λειτουργία της αγοράς εργασίας αποτελούν κρίσιμη παράμετρο της ανάπτυξης μιας περιοχής. Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής,
επιχειρείται η συστηματική παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση των βασικών
αυτών μεγεθών και των αντίστοιχων τάσεων στη Ζώνη Επιρροής ΙV και τις επιμέρους χωρικές υποενότητές της (Ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ, Περιφέρειες, Νομοί). Για την
επεξεργασία και ανάλυση αυτή, αφενός χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα από
υπολογισμένους δείκτες του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων (ΠΑΧΩΕ)
της Εγνατίας Οδού και αφετέρου, πραγματοποιήθηκαν πρωτογενείς υπολογισμοί δεικτών από τα στοιχεία των Απογραφών Πληθυσμού 1991 και 2001 της
ΕΣΥΕ. Η συνδυασμένη αυτή δράση επέτρεψε την εξασφάλιση περισσότερο ολοκληρωμένης πληροφορίας, ακόμη και σε επίπεδο νομού (NUTS ΙΙΙ).
Πιο συγκεκριμένα, οι δείκτες του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων
(ΠΑΧΩΕ) της Εγνατίας Οδού που χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται στην παρούσα ενότητα είναι οι εξής:
•

∆είκτης ΚΟ-Ε-2: Εργατικό ∆υναμικό

•

∆είκτης ΚΟ-Β-5: Επίπεδο Ανεργίας

•

∆είκτης ΚΟ-Ε-3: Κλαδική Σύνθεση Απασχόλησης

4.4.1

Εργατικό δυναμικό

Το μέγεθος του εργατικού δυναμικού αποτελεί βασικό δείκτη για την περιγραφή και ανάλυση του ανθρώπινου δυναμικού και της αγοράς εργασίας
μιας περιοχής. Το συγκεκριμένο μέγεθος αφορά στο ∆είκτη του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων (ΠΑΧΩΕ) της Εγνατίας Οδού ΚΟ-Ε-2: Εργατικό
∆υναμικό. Ωστόσο, περιοχή υπολογισμού του συγκεκριμένου δείκτη ορίζεται, από την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος δεικτών των χωρικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού, η Ζώνη Επιρροής ΙΙ, καθώς οι επιδράσεις της
μεταφορικής υποδομής στο εργατικό δυναμικό, ως αποτέλεσμα των αναμενόμενων αλλαγών στην διακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού και στους
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ρυθμούς ανάπτυξης, αναμένεται να λάβουν χώρα στην συγκεκριμένη περιοχή. Η ανάλυση της αγοράς εργασίας στο σύνολο της Ζώνης Επιρροής ΙV
απαιτεί τον υπολογισμό του δείκτη σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Εξάλλου, για να χαρακτηριστεί μια ενδεχόμενη μεταβολή, σε επόμενη χρονική
στιγμή, του μεγέθους του εργατικού δυναμικού στη Ζώνη ΙΙ ως επίπτωση της
Εγνατίας Οδού, θα πρέπει μεταξύ άλλων να συγκριθεί και να συσχετιστεί η
μεταβολή αυτή με τα αντίστοιχα μεγέθη της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. ∆εδομένου ότι ο υπολογισμός του συγκεκριμένου δείκτη από το
ΠΑΧΩΕ δεν εξασφαλίζει πληροφορία σε επίπεδο νομού, πραγματοποιήθηκε
για τις ανάγκες της παρούσας ανάλυσης πρωτογενής υπολογισμός του δείκτη από τα στοιχεία των Απογραφών Πληθυσμού 1991 και 2001 της ΕΣΥΕ.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει καταρχήν να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα
διαθέσιμα στοιχεία της βάσης “New Cronos Regio Dtatabase 2003” της
EUROSTAT, η Ελλάδα συγκέντρωνε το 2001 το 2,5% του εργατικού δυναμικού
της Ευρώπης των 15 (βλ. Πίνακας ΣΤ, Παράρτημα IV). Με βάση τα στοιχεία της
Απογραφής Πληθυσμού 2001 της ΕΣΥΕ, η Ζώνη IV συγκεντρώνει την ίδια χρονιά
πάνω από το 1/3 του εργατικού δυναμικού της χώρας (34,1%), το μεγαλύτερο
μέρος του οποίου (60,9%) συγκεντρώνεται στους νομούς της Ζώνης ΙΙ, που είναι
και πληθυσμιακά ισχυρότερη από τη Ζώνη ΙΙΙ, στην οποία συγκεντρώνεται το
39,1% του εργατικού δυναμικού της Ζώνης των περιφερειών (βλ. Παράρτημα ΙΙ,
∆είκτης ΚΟ-Ε-2). Η κατανομή του εργατικού δυναμικού της Ζώνης ΙV στις 5 περιφέρειες ακολουθεί, όπως είναι σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενο, την πληθυσμιακή τους ιεραρχία. Έτσι, το 50,1% του εργατικού δυναμικού της Ζώνης ΙV
συγκεντρώνεται στη δυναμικότερη πληθυσμιακά και οικονομικά περιφέρεια
της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία μάλιστα συγκεντρώνει το δεύτερο σε μέγεθος ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας (17,1%) μετά την
Αττική (37,8%) (βλ. ∆ιάγραμμα 4.9.). Σημαντικό (αν και πολύ μικρότερο) ποσοστό του εργατικού δυναμικού της Zώνης IV εντοπίζεται στη Θεσσαλία και την
Ανατολική Μακεδονία Θράκη (19% και 15,5% αντίστοιχα), ενώ ακολουθούν τέλος με χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό η Ήπειρος και
η ∆υτική Μακεδονία (8,3% και 7,1% αντίστοιχα).
Όσον αφορά στην κατανομή του εργατικού δυναμικού ενδοπεριφερειακά, αυτή
επίσης ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό την πληθυσμιακή ιεραρχία των νομών κάθε
περιφέρειας, η οποία αναδεικνύει στην πρώτη θέση το νομό-έδρα της εκάστοτε
περιφέρειας. Έτσι, στην Κεντρική Μακεδονία, ο νομός Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει το 59,6% του περιφερειακού εργατικού δυναμικού, στη ∆υτική Μακεδονία ο νομός Κοζάνης συγκεντρώνει το 50,8%, στην Ήπειρο ο νομός Ιωαννίνων
το 47,8%, στη Θεσσαλία ο νομός Λάρισας το 39,4% και τέλος, στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία, με τους νομούς Έβρου

67

Χωρικές επιπτώσεις Εγνατίας Οδού: Κατάσταση ζωνών επιρροής

και Καβάλας να συγκεντρώνουν μαζί το 46,5% του περιφερειακού εργατικού
δυναμικού (23,5% και 23% αντίστοιχα).
∆ιάγραμμα 4.9. Κατανομή του εργατικού δυναμικού στις περιφέρειες της Ζώνης
IV, 2001

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Ε-2

Όσον αφορά στη διαχρονική εξέλιξη του εργατικού δυναμικού, την περίοδο
1991-2001 το εργατικό δυναμικό στο σύνολο των 5 περιφερειών αυξήθηκε κατά 13,5%, μεταβολή χαμηλότερη του εθνικού μέσου όρου (18,8%) αλλά και του
αντίστοιχου επιπέδου της Ζώνης ΙΙ (16%), ενώ χαμηλότερη αύξηση (9,8%) σημειώθηκε στη Ζώνη ΙΙΙ (βλ. ∆ιάγραμμα 4.10.). Αύξηση του εργατικού δυναμικού
σημειώθηκε και στις 5 περιφέρειες της Ζώνης IV. Μεγαλύτερη αύξηση του εργατικού δυναμικού παρουσίασε η Κεντρική Μακεδονία (16,8%), ακολουθούν η
Θεσσαλία (12,4%) και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (11,9%), ενώ σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα κινούνται η ∆υτική Μακεδονία (8,2%) και η Ήπειρος
(5,0%).
Ενδοπεριφερειακά, η μεταβολή του εργατικού δυναμικού παρουσιάζει μεγάλες
αποκλίσεις μεταξύ των νομών. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για αύξηση του εργατικού δυναμικού, με χαρακτηριστική την περίπτωση
του Νομού Θεσσαλονίκης, που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης
(26%). Τρεις μόνο νομοί παρουσιάζουν μείωση του εργατικού δυναμικού: ο Νομός Γρεβενών (-8,8%) και ο Νομός Σερρών (-3,5%) από τη Ζώνη ΙΙ και ο Νομός
Άρτας (-1,5%) από τη Ζώνη ΙΙΙ.
Προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα σύγκρισης της μεταβολής του εργατικού
δυναμικού στη Ζώνη IV και τις χωρικές υποενότητές της με τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία της βάσης “New Cronos Regio Dtatabase 2003” της EUROSTAT (βλ. Πίνακας ΣΤ, Παράρτημα IV). Θα πρέπει
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βέβαια να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατή η συσχέτιση της πληροφορίας που
παρέχουν τα ευρωπαϊκά αυτά στοιχεία με τα μεγέθη και τις τάσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και προέρχονται από τις Απογραφές Πληθυσμού 1991 και
2001 της ΕΣΥΕ, καθώς οι δύο κατηγορίες δεδομένων παρουσιάζουν ασυμβατότητα και σοβαρές αποκλίσεις. Στο πλάισιο αυτό και μελετώντας μόνο τα στοιχεία της EUROSTAT, το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η αύξηση
του εργατικού δυναμικού την περίοδο 1991-2001, στο σύνολο χώρας (11,8%),
στο σύνολο της Ζώνης ΙV (8,8%) αλλά και στις περισσότερες περιφέρειες της
Ζώνης IV (Κεντρική Μακεδονία 13,6%, Ήπειρος 9% και Θεσσαλία 6,3%) είναι
από αρκετά έως παρά πολύ υψηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη αύξηση του
εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη των 15 (4,9%). Μόνο στη ∆υτική Μακεδονία
και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η αύξηση του εργατικού δυναμικού
είναι μικρότερη έως αμελητέα (2,2% και 0,9% αντίστοιχα).
∆ιάγραμμα 4.10. Μεταβολή εργατικού δυναμικού 1991-2001 (%)

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Ε-2.

∆εδομένου ότι το μέγεθος του εργατικού δυναμικού μιας περιοχής και η διαχρονική του μεταβολή επηρεάζονται τόσο από το μέγεθος και τη μεταβολή του
συνολικού πληθυσμού της περιοχής, όσο και από το βαθμό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στον πληθυσμό και τη διαχρονική μεταβολή αυτής της συμμετοχής, κρίνεται σκόπιμη μια ανάλυση του συγκεκριμένου μεγέθους. Στο σύνολο λοιπόν των 5 περιφερειών, το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στον πληθυσμό (40,4%) είναι λίγο χαμηλότερο από το επίπεδο της χώρας
(42,1%), γεγονός που οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα ποσοστά της Ηπείρου
(36,9%) και της ∆υτικής Μακεδονίας (37,2%) σε σύγκριση με τις άλλες περιφέρειες, καθώς η Κεντρική Μακεδονία ταυτίζεται με το επίπεδο της χώρας (42,1%),
η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εμφανίζει ποσοστό συμμετοχής του εργατι-
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κού δυναμικού στον πληθυσμό 39,9% και η Θεσσαλία 39,6% (βλ. ∆ιάγραμμα
4.11.). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο υψηλότερος βαθμός συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στον πληθυσμό που παρατηρείται στη Ζώνη ΙΙ (41,3%) έναντι της Ζώνης ΙΙΙ (39,1%).
∆ιάγραμμα 4.11. Ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στον πληθυσμό,
2001

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Ε-2.

4.4.2

Ανεργία

Μία ακόμη κρίσιμη παράμετρος για την ανάλυση της αγοράς εργασίας, τον
προσδιορισμό της οικονομικο-κοινωνικής κατάστασης και την εκτίμηση του
βαθμού κοινωνικής συνοχής μιας περιοχής είναι αναμφισβήτητα το ποσοστό ανεργίας. Το συγκεκριμένο μέγεθος αφορά στο ∆είκτη του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων (ΠΑΧΩΕ) της Εγνατίας Οδού ΚΟ-Β-5: Επίπεδο
Ανεργίας. ∆εδομένου ότι ο υπολογισμός του συγκεκριμένου δείκτη από το
ΠΑΧΩΕ δεν εξασφαλίζει πληροφορία σε επίπεδο νομού, πραγματοποιήθηκε
για τις ανάγκες της παρούσας ανάλυσης πρωτογενής υπολογισμός του δείκτη από τα στοιχεία των Απογραφών Πληθυσμού 1991 και 2001 της ΕΣΥΕ.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει καταρχήν να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα
διαθέσιμα στοιχεία της βάσης “New Cronos Regio Dtatabase 2003” της
EUROSTAT, το 2001 το ποσοστό ανεργίας της χώρας (10,2%) ήταν υψηλότερο
από το αντίστοιχο της Ευρώπης των 25 (9%) και ακόμη πιο υψηλό από το επίπεδο ανεργίας της Ευρώπης των 15 (7,6%) (βλ. Πίνακας Γ, Παράρτημα IV). Αντίθετα, υψηλότερο επίπεδο ανεργίας από το αντίστοιχο εθνικό φαίνεται να έχουν οι
χώρες διεύρυνσης, καθώς ένα χρόνο μετά, το 2002, το μέσο ποσοστό ανεργίας
τους άγγιξε το 15%. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι, την περίοδο
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1991-2001, το επίπεδο ανεργίας μειώνεται στην Ε.Ε. 15 κατά -3,8% ενώ αντίθετα
στην Ελλάδα παρουσιάζει μια τεράστια αύξηση της τάξης του 47,8%.
Σε εθνικό επίπεδο και με βάση τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού 2001 της
ΕΣΥΕ – στοιχεία τα οποία αναλύονται και ερμηνεύονται ξεχωριστά καθώς είναι
ασύμβατα και δεν συσχετίζονται με τα αντίστοιχα δεδομένα της EUROSTAT - τα
επίπεδα ανεργίας δεν εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις ούτε μεταξύ των Ζωνών ΙI
(11,8%), ΙΙI (12,2%) και IV (11,9%), ούτε μεταξύ αυτών και του συνόλου της χώρας (11,1%), αν και είναι λίγο υψηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο (βλ. Παράρτημα ΙΙ – ∆είκτης ΚΟ-Β-5 και ∆ιάγραμμα 4.12.). Μεταξύ των περιφερειών, στην
καλύτερη κατάσταση βρίσκεται η Θεσσαλία με το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας (10,8%), η μοναδική περιφέρεια που έχει επίπεδο ανεργίας έστω και λίγο
χαμηλότερο του εθνικού μέσου όρου. Ακολουθούν οι Περιφέρειες Κεντρικής
Μακεδονίας (11,7%) και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (11,8%) που κινούνται στα ίδια με τη Ζώνη ΙV επίπεδα, η Ήπειρος με λίγο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας (12,3%), ενώ στη χειρότερη θέση βρίσκεται η ∆υτική Μακεδονία με αρκετά υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (16,3%).
∆ιάγραμμα 4.12. Ποσοστό Ανεργίας, 2001 (%)

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Β-5.

Σε νομαρχιακό επίπεδο, ο νομός Καστοριάς στη ∆υτική Μακεδονία έχει την υψηλότερη και με διαφορά ανεργία (23,6%), ενώ τα αρκετά χαμηλότερα ποσοστά των άλλων νομών της περιφέρειας αναδεικνύουν τις έντονες διανομαρχιακές αποκλίσεις των επιπέδων ανεργίας στη συγκεκριμένη περιφέρεια (Νομός
Κοζάνης 15%, Νομός Γρεβενών 13,7%, Νομός Φλωρίνης 13,2%). Στην Ανατολική
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Μακεδονία και Θράκη επίσης υπάρχουν έντονες διανομαρχιακές αποκλίσεις,
καθώς από τη μια πλευρά ο Νομός ∆ράμας εμφανίζει το δεύτερο υψηλότερο
ποσοστό ανεργίας στο σύνολο των νομών της Ζώνης IV (18,1%), ενώ από την
άλλη πλευρά οι νομοί Έβρου και Ροδόπης παρουσιάζουν τα χαμηλότερα στη
Ζώνη IV νομαρχιακά ποσοστά ανεργίας (8,7% και 8,8% αντίστοιχα). Στις υπόλοιπες τρεις περιφέρειες υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των νομαρχιακών
επιπέδων ανεργίας.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό της ανεργίας στη Ζώνη των περιφερειών, είναι το
υψηλό ποσοστό συμμετοχής των νέων στο σύνολο των ανέργων (50,9%), το
οποίο μάλιστα υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο (48,2%). Σε επίπεδο περιφερειών, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία, με την
συμμετοχή των νέων στην ανεργία να ξεπερνάει κατά πολύ τον εθνικό μέσο
όρο αλλά και το μέσο επίπεδο της Ζώνης IV (60,2% και 57,7% αντίστοιχα). Στα
ίδια με τη Ζώνη IV επίπεδα κινείται η ∆υτική Μακεδονία (50,8%), ενώ σε λίγο καλύτερη κατάσταση βρίσκονται η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου η συμμετοχή των νέων στην ανεργία κινείται στο επίπεδο
της χώρας ή λίγο χαμηλότερα (48,2% και 46,6% αντίστοιχα).
Η ταξινόμηση των περιφερειών ανάλογα με το επίπεδο ανεργίας αντιστρέφεται
σε μεγάλο βαθμό αν δούμε την μεταβολή των επιπέδων ανεργίας την περίοδο
1991-2001 (βλ. ∆ιάγραμμα 4.13.). Καταρχήν, υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ
των περιφερειών ως προς τον βαθμό αύξησης της ανεργίας τους, ενώ παράλληλα διακρίνεται μια τάση να εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης οι περιφέρειες αυτές που βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας.
∆ιάγραμμα 4.13. Μεταβολή του ποσοστού ανεργίας 1991-2001 (%)

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Β-5.
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Έτσι, μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας παρουσιάζει η Κεντρική Μακεδονία
(54,3%) και ακολουθεί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (49,7%), ενώ μικρότερη αύξηση παρουσιάζει η Θεσσαλία (40,9%), η ∆υτική Μακεδονία (31,4%) και
πολύ μικρότερη η Ήπειρος (16,8%). Όπως είναι φανερό, συγκριτικά με τον εθνικό μέσο όρο αύξησης της ανεργίας (37,6%), μόνο δύο περιφέρειες παρουσιάζουν μικρότερη αύξηση, η Ήπειρος και η ∆υτική Μακεδονία. Σε διανομαρχιακό
τέλος επίπεδο, εμφανίζονται σημαντικότατες αποκλίσεις του βαθμού αύξησης
της ανεργίας μεταξύ των νομών γενικότερα, αλλά και μεταξύ των νομών της ίδιας περιφέρειας. Ιδιαίτερα υψηλή αύξηση της ανεργίας παρουσιάζουν οι Νομοί
Κιλκίς και Σερρών στην Κεντρική Μακεδονία (112,4% και 109,2% αντίστοιχα),
καθώς επίσης και ο Νομός Χαλκιδικής (68,2%), ο Νομός Καστοριάς στη ∆υτική
Μακεδονία (95,3%), ο Νομός Καρδίτσας στη Θεσσαλία (95,2%) και ο Νομός
∆ράμας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (85,8%).

4.4.3

Κλαδική σύνθεση απασχόλησης

Η κατανομή της απασχόλησης στους τομείς παραγωγής και στους κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί μια ακόμη βασική παράμετρο της
ανάλυσης της αγοράς εργασίας μιας περιοχής. Το συγκεκριμένο μέγεθος
αφορά στο ∆είκτη του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων (ΠΑΧΩΕ) της
Εγνατίας Οδού ΚΟ-Ε-3: Κλαδική Σύνθεση Απασχόλησης. Ο υπολογισμός του
συγκεκριμένου δείκτη ωστόσο, σύμφωνα με την πιλοτική εφαρμογή του
συστήματος δεικτών των χωρικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού, αναφέρεται στη Ζώνη Επιρροής ΙΙ και περιορίζεται στους τρεις τομείς παραγωγής
και στους τρεις κλάδους των κατασκευών, των μεταφορών και του εμπορίου. Αυτό συμβαίνει, γιατί η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής αναμένεται να αυξήσει τη δραστηριότητα και την απασχόληση στους παραπάνω
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και ειδικότερα στη γεωγραφική περιοχή της Ζώνης ΙΙ. Παρόλ’ αυτά, η ανάλυση της αγοράς εργασίας στο σύνολο της Ζώνης Επιρροής ΙV απαιτεί τον υπολογισμό του δείκτη σε ευρύτερη
γεωγραφική περιοχή. Εξάλλου, για να χαρακτηριστεί μια ενδεχόμενη μεταβολή, σε επόμενη χρονική στιγμή, της διάρθρωσης της απασχόλησης στη
Ζώνη ΙΙ και στους συγκεκριμένους κλάδους ως επίπτωση της Εγνατίας Οδού,
θα πρέπει μεταξύ άλλων να συγκριθεί και να συσχετιστεί η μεταβολή αυτή
με τα αντίστοιχα μεγέθη των υπολοίπων κλάδων και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.
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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία5 το 2001 αναδεικνύεται μια υπεροχή, σε όλα
τα γεωγραφικά επίπεδα, του τριτογενή τομέα (με εξαίρεση το Νομό Ροδόπης
στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και το Νομό Πέλλας στην Κεντρική Μακεδονία, όπου υπερισχύει ο πρωτογενής τομέας, καθώς επίσης και το Νομό
Καρδίτσας στη Θεσσαλία όπου πρωτογενής και τριτογενής τομέας συγκεντρώνουν το ίδιο ποσοστό απασχόλησης) (βλ. Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Ε-3). Αντίθετα, η σχετική θέση πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. Στο σύνολο της χώρας, το 61,8% της απασχόλησης συγκεντρώνεται
στον τριτογενή τομέα, το 23% στο δευτερογενή τομέα, ενώ ο πρωτογενής τομέας συγκεντρώνει μόλις το 15,2% της συνολικής απασχόλησης (∆ιάγραμμα
4.14.). Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η συμμετοχή του δευτερογενή
και του τριτογενή τομέα στην συνολική απασχόληση της Ευρώπης των 15 είναι
υψηλότερη από την αντίστοιχη εθνική (28,7% και 67,1% αντίστοιχα), ενώ πολύ
μικρότερη είναι η συγκέντρωση απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα (4,2%)
(βλ. Πίνακας Ζ, Παράρτημα IV). Από την άλλη πλευρά, η υπεροχή του τριτογενή
τομέα στη Ζώνη των περιφερειών είναι ασθενέστερη (54,1%), ενώ ο πρωτογενής τομέας, αν και παραμένει στην τρίτη θέση κατανομής της απασχόλησης, είναι πιο ενισχυμένος από τα εθνικά επίπεδα (22,2%). Η απασχόληση τέλος στο
δευτερογενή τομέα κινείται στα ίδια με το σύνολο της χώρας επίπεδα (23,7%).
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διαφορές μεταξύ των Ζωνών ΙΙ και ΙΙΙ. Συγκεκριμένα, στη Ζώνη ΙΙ ο τριτογενής τομέας συγκεντρώνει μεγαλύτερο μερίδιο
απασχόλησης (57,6%) σε σχέση με τη Ζώνη ΙΙΙ (48,7%). Επίσης, στη δεύτερη θέση κατανομής της απασχόλησης βρίσκεται ο δευτερογενής τομέας (25,3%) για
τη Ζώνη ΙΙ (25,3%), ενώ για την Ζώνη ΙΙΙ ο πρωτογενής τομέας (30,2%).
Σε επίπεδο περιφερειών, ο τριτογενής τομέας συγκεντρώνει πάντα το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης (χαμηλότερο ωστόσο από τον εθνικό μέσο όρο), με
την Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο να προηγούνται (57,6% και 56% αντίστοιχα, ποσοστά μεγαλύτερα από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ζώνης IV), τη
Θεσσαλία να καταλαμβάνει την τρίτη θέση (51,1%), ενώ ακολουθούν η ∆υτική
Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (49,6% και 47,6% αντίστοιχα). Οι νομοί κάθε περιφέρειας που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό
απασχόλησης στον τριτογενή τομέα είναι: ο Νομός Θεσσαλονίκης στην Κεντρική Μακεδονία (66,4%), ο Νομός Ιωαννίνων στην Ήπειρο (63,7%), ο Νομός Μαγνησίας στη Θεσσαλία (58,2%), οι Νομοί Καβάλας (54,6%), Έβρου (54,3%) και
∆ράμας (53,5%) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και ο Νομός Κοζάνης
στη ∆υτική Μακεδονία (50,7%).

5

Η ανάλυση του ζητήματος της τομεακής και κλαδικής κατανομής της απασχόλησης στο παρόν
κεφάλαιο, στηρίζεται κατεξοχήν στα στοιχεία και τους πίνακες του υπολογισμένου από το ΠΑΧΩΕ
∆είκτη ΚΟ-Ε-3, ενώ πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικά πρωτογενείς υπολογισμοί από τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού 2001 της ΕΣΥΕ.
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Ο δευτερογενής τομέας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην κατανομή της απασχόλησης στις Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας (30,5%) και Κεντρικής Μακεδονίας (25,2%), με ποσοστά μάλιστα υψηλότερα τόσο του εθνικού μέσου όρου (23%) όσο και της Ζώνης IV (23,7%). Αντίθετα, στις Περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Θεσσαλίας ο δευτερογενής τομέας κατέχει την τρίτη θέση στην κατανομή απασχόλησης (21,9%, 20,7% και 20% αντίστοιχα). Οι νομοί κάθε περιφέρειας με την υψηλότερη συγκέντρωση απασχόλησης στον δευτερογενή τομέα είναι: ο Νομός Κοζάνης στη ∆υτική Μακεδονία
(35,8%), οι Νομοί Κιλκίς (29,8%) και Θεσσαλονίκης (28,2%) στην Κεντρική Μακεδονία, ο Νομός Ξάνθης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (28,3%), ο Νομός
Μαγνησίας στη Θεσσαλία (24,2%) και ο Νομός Ιωαννίνων στην Ήπειρο (23%).
∆ιάγραμμα 4.14. Ποσοστιαία κατανομή της απασχόλησης στους τομείς παραγωγής, 2001

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Ε-3.

Όπως είναι φυσικό επόμενο, η συγκέντρωση της απασχόλησης στον πρωτογενή
τομέα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τον δευτερογενή τομέα στις Περιφέρειες
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (30,5%), Ηπείρου (23,3%) και Θεσσαλίας
(28,8%) και μικρότερη στις Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας (19,8%) και Κεντρικής Μακεδονίας (17,2%). Σε όλες ωστόσο τις περιφέρειες το ποσοστό συγκέντρωσης της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα είναι υψηλότερο από τον
εθνικό μέσο όρο (15,2%), με χαρακτηριστικές περιπτώσεις την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με ποσοστό συμμετοχής του πρωτογενή τομέα στην απασχόληση διπλάσιο του αντίστοιχου μέσου εθνικού ποσοστού (30,5%) και τη
Θεσσαλία, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο του αντίστοιχου εθνικού (28,8%). Οι
δύο αυτές περιφέρειες εξάλλου μαζί με την Ήπειρο (23,3%) κινούνται σε επίπεδα υψηλότερα και από το αντίστοιχο μέσο επίπεδο της ζώνης IV (22,2%). Ενδοπεριφερειακά, οι δυναμικότεροι στον πρωτογενή τομέα νομοί, ως προς την συγκέντρωση απασχόλησης, είναι: ο Νομός Ροδόπης στην Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη (51,3%), ο Νομός Πέλλας στην Κεντρική Μακεδονία (45,4%), ο Νομός
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Καρδίτσας στη Θεσσαλία (43,2%), ο Νομός Γρεβενών στη ∆υτική Μακεδονία
(34,5%) και ο Νομός Άρτας στην Ήπειρο (33,9%).
Συγκρίνοντας τα στοιχεία της κατανομής απασχόλησης του 2001 με τα αντίστοιχα του 1991, παρατηρούμε ότι την τελευταία δεκαετία (1991-2001) η Ζώνη
των περιφερειών παρουσιάζει σαφή μείωση της συμμετοχής του πρωτογενή
τομέα στην απασχόληση (-20%), αν και μικρότερη από την αντίστοιχη εθνική
μείωση (-23,4%). Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι περιφέρειες της Ζώνης IV εμφανίζουν μείωση και μάλιστα τη μεγαλύτερη μείωση σημειώνει η Ήπειρος (25,6%) και την μικρότερη η Θεσσαλία (-12,2%). Μείωση επίσης παρατηρείται και
στη συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στην απασχόληση στη ζώνη IV (-10,9%),
αν και είναι λίγο μικρότερη από την αντίστοιχη εθνική (-9,4%). Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η μηδενική μεταβολή που παρατηρείται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η οποία οφείλεται στις τεράστιες διανομαρχιακές διαφορές,
αφού οι Νομοί ∆ράμας και Καβάλας παρουσιάζουν μείωση της συμμετοχής του
δευτερογενή τομέα στην συνολική νομαρχιακή απασχόληση (-23,6% και -12,1%
αντίστοιχα), ενώ αύξηση και μάλιστα σημαντική παρουσιάζουν οι Νομοί Ροδόπης (37%), Ξάνθης (21,6%) και Έβρου (11,9%). Οι υπόλοιπες περιφέρειες της
Ζώνης IV παρουσιάζουν σαφή μείωση της συγκέντρωσης απασχόλησης στον
δευτερογενή τομέα. Αντίθετα, η συμμετοχή του τριτογενή τομέα στην απασχόληση αυξάνεται στη Ζώνη IV (18,5%) και μάλιστα αρκετά περισσότερο από ότι
συμβαίνει σε επίπεδο χώρας (12,8%). Μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στη ∆υτική Μακεδονία (25,8%), την Ήπειρο (21%) και την Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη (20%), ενώ μικρότερη αύξηση παρουσιάζουν η Κεντρική Μακεδονία
(17,8%) και η Θεσσαλία (14,9%).
Όσον αφορά τώρα στην κατανομή της απασχόλησης στους μονοψήφιους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, από τα πρόσφατα στοιχεία (2001) (βλ. Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Ε-3), προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι κλάδοι, οι οποίοι
συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην απασχόληση και στις
5 περιφέρειες της Ζώνης IV (με μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιφερειών και στην μεταξύ των κλάδων σχετική ταξινόμηση), είναι με σειρά σημαντικότητας οι εξής:
1. Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκομία
2. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχημάτων και ειδών
προσωπικής και οικιακής χρήσης
3. Μεταποιητικές βιομηχανίες
4. Κατασκευές
5. ∆ημόσια διοίκηση, υποχρεωτική ασφάλιση
6. Εκπαίδευση
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Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη μια ειδικότερη αναφορά στους κλάδους Κατασκευές, Εμπόριο (Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχημάτων και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης) και «Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες» καθώς, σύμφωνα με την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος
δεικτών των χωρικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού, η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής αναμένεται να αυξήσει την απασχόληση και τη δραστηριότητα
στους συγκεκριμένους κλάδους (κυρίως στη γεωγραφική περιοχή της Ζώνης ΙΙ).
Τα μεγέθη που παρουσιάζονται στην ανάλυση αυτή προέρχονται από επεξεργασίες στοιχείων των Απογραφών Πληθυσμού 1991 και 2001 της ΕΣΥΕ.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα στοιχεία του 2001, τόσο στο σύνολο της
χώρας όσο και στη Ζώνη IV διαπιστώνεται μεγαλύτερη συγκέντρωση απασχόλησης στον κλάδο του Eμπορίου, μικρότερη στις Kατασκευές και ακόμη μικρότερη στις Μεταφορές (βλ. Παράρτημα ΙΙ – ∆είκτης ΚΟ-Ε-3 και ∆ιάγραμμα 4.15.).
O κλάδος των Κατασκευών συγκεντρώνει στη Ζώνη IV μικρότερο ποσοστό απασχόλησης (8,3%) σε σχέση με το σύνολο χώρας (9%). ∆ιαπεριφερειακά, μεγαλύτερη συγκέντρωση απασχόλησης στις Κατασκευές παρατηρείται στην Ήπειρο
(11%) και ακολουθούν η ∆υτική Μακεδονία (9,4%), ενώ στα ίδια περίπου επίπεδα κινούνται οι υπόλοιπες τρεις περιφέρειες (Θεσσαλία 8,2%, Αν. ΜακεδονίαΘράκη 8% και Κεντρική Μακεδονία 7,9%). Είναι χαρακτηριστική επίσης η σημαντικότατη αύξηση της συγκέντρωσης απασχόλησης στις Κατασκευές τη δεκαετία 1991-2001 στη Zώνη ΙΙ (15,3%), κατά πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη
αύξηση τόσο του συνόλου χώρας (8%) όσο και της Zώνης IV (9,4%). Στη ζώνη ΙΙΙ
από την άλλη πλευρά η αύξηση είναι αμελητέα (1,7%). Σε διαπεριφερειακό επίπεδο, οι περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας
και Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζουν αύξηση του ποσοστού απασχόλησης
στις Κατασκευές (29,4%, 21,7% και 14,3% αντίστοιχα), ενώ η Θεσσαλία και η Ήπειρος παρουσιάζουν μείωση (-5,8% και -5,5% αντίστοιχα).
Η συγκέντρωση απασχόλησης στον κλάδο του Εμπορίου είναι μικρότερη στη
Ζώνη IV (14,7%) σε σχέση με το σύνολο χώρας (15,6%). Μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στην Κεντρική Μακεδονία (16,4%) και ακολουθούν η
Θεσσαλία (13,8%), η ∆υτική Μακεδονία και η Ήπειρος (12,8%) και τέλος η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (12%). Τη δεκαετία 1991-2001 παρατηρείται σαφής μείωση του ποσοστού απασχόλησης στο Εμπόριο στη Ζώνη IV (-14,2%), μικρότερη πάντως από την αντίστοιχη μείωση στο σύνολο της χώρας (-19,5%).
Μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στην Ήπειρο (-17,6%) και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (-15%), η Θεσσαλία (-14,9%), η Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη (-13,9%) και η ∆υτική Μακεδονία (-6,1%).
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∆ιάγραμμα 4.15. Απασχόληση στους κλάδους Κατασκευές, Εμπόριο και Μεταφορές ως ποσοστό επί της συνολικής απασχόλησης, 2001

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Ε-3.

Τέλος, στις Μεταφορές η Ζώνη IV παρουσιάζει και πάλι μικρότερη συγκέντρωση
απασχόλησης (5%) έναντι της χώρας (6,9%). Η Κεντρική Μακεδονία και η Ήπειρος εμφανίζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση (5,6% και 5,1% αντίστοιχα) και ακολουθούν στα ίδια μεταξύ τους επίπεδα οι περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης (4,2%), Θεσσαλίας (4,2%) και ∆υτικής Μακεδονίας (3,9%). Και στον
κλάδο των Μεταφορών παρατηρείται σαφής μείωση του ποσοστού απασχόλησης την περίοδο 1991-2001 και μάλιστα η μείωση αυτή είναι στη Ζώνη IV (5,3%) λίγο υψηλότερη από την αντίστοιχη εθνική (-4,7%). Είναι χαρακτηριστική
η έντονη διαφοροποίηση μεταξύ των Ζωνών ΙΙ και ΙΙΙ, καθώς στην πρώτη η μείωση του ποσοστού απασχόλησης στις Μεταφορές είναι αμελητέα (-0,5%) ενώ
στη δεύτερη είναι πολύ υψηλή (-13,7%) και μάλιστα τριπλάσια της αντίστοιχης
εθνικής. Σημαντικές διαφοροποιήσεις εντοπίζονται και σε διαπεριφερειακό επίπεδο, καθώς η Κεντρική Μακεδονία παρουσιάζει (μικρή) αύξηση του ποσοστού
απασχόλησης στις Μεταφορές (1,2%), ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες παρουσιάζουν μείωση και μάλιστα αρκετά υψηλή: Θεσσαλία (-19,5%), ∆υτική Μακεδονία
(-13,1%), Ήπειρος (-7,4%), Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (-6,9%).

4.4.4

Συσχέτιση παραγωγής και απασχόλησης

∆εδομένου ότι η παραγωγικότητα αποτελεί βασική αναπτυξιακή παράμετρο,
θεωρήθηκε σκόπιμη μια προσπάθεια να προσδιοριστεί το μέγεθος αυτό στη
Ζώνη IV και τις επιμέρους περιφέρειές της, τόσο ανά τομέα παραγωγής όσο και
στον κρίσιμο κλάδο των μεταφορών. Η ανάλυση αυτή στηρίχθηκε στην συνθετική επεξεργασία των στοιχείων και της πληροφορίας που παρουσιάζονται συστηματικά στα προηγούμενα κεφάλαια και αφορούν στην τομεακή και κλαδική
σύνθεση τόσο της παραγωγής (∆είκτης ΚΟ-Ε-1: Κλαδική Σύνθεση ΑΕΠ) όσο και
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της απασχόλησης (ΚΟ-Ε-3: Κλαδική Σύνθεση Απασχόλησης). Η συνθετική αυτή
επεξεργασία έγινε με την διατήρηση όλων των απαραίτητων επιφυλάξεων που
προκαλεί το γεγονός ότι τα στοιχεία της παραγωγής και της απασχόλησης προέρχονται από διαφορετικές βάσεις πρωτογενών δεδομένων και δεν αναφέρονται στο ίδιο ακριβώς έτος (2000 για τα στοιχεία της παραγωγής και 2001 για τα
στοιχεία της απασχόλησης) (βλ. Κεφάλαια 4.3.2. και 4.4.3). Παρόλα αυτά ο λόγος
της συμμετοχής στη συνολική παραγωγή προς την συμμετοχή στη συνολική
απασχόληση περιγράφει, σε ένα βαθμό, το επίπεδο παραγωγικότητας στους
τρεις τομείς παραγωγής και στον κλάδο των μεταφορών στις διάφορες χωρικές
ενότητες (βλ. Πίνακας 4.2.).
Πίνακας 4.2
Παραγωγικότητα στους τρεις τομείς παραγωγής και στον κλάδο
των μεταφορών: Συμμετοχή στην συνολική ΑΠΑ, 2000 / Συμμετοχή στη συνολική
απασχόληση, 2001
(Σύνολο Ελλάδος, Ζώνη IV, Περιφέρειες)

Περιφέρεια
Ελλάδα
Ζώνη ΙV
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
∆υτική Μακεδονία
Θεσσαλία
Ήπειρος
Ιόνια Νησιά
∆υτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

Α΄γενής
τομέας

Β΄γενής
τομέας

Γ΄γενής
τομέας

Μεταφορές

0,5
0,5

0,9
0,9

1,2
1,2

1,1
1,3

0,5

1,1

1,2

1,6

0,4
0,7
0,7
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,3
0,6
0,7
0,4

0,9
1,0
1,1
0,8
0,5
1,0
1,5
1,6
0,8
1,0
0,3
0,6

1,2
1,1
1,1
1,3
1,3
1,3
1,1
1,2
1,1
1,2
1,3
1,3

1,1
1,2
1,4
1,7
1,1
1,2
1,0
1,4
1,1
1,5
1,2
1,4

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτες ΚΟ-Ε-1 και ΚΟ-Ε-3, ιδία επεξεργασία.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Πίνακα 4.2., παρατηρούμε ότι η παραγωγικότητα του τριτογενή τομέα είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη παραγωγικότητα του δευτερογενή τομέα, τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και στις περιφέρειες της Ζώνης IV, με εξαίρεση τη Θεσσαλία όπου δευτερογενής και τριτογενής
τομέας φαίνεται να έχουν την ίδια παραγωγικότητα. O πρωτογενής τομέας από
την άλλη πλευρά παρουσιάζει σαφώς χαμηλότερη παραγωγικότητα από τους
άλλους δύο τομείς. Παρόμοια εικόνα εμφανίζουν και οι υπόλοιπες περιφέρειες
της χώρας. Εξαίρεση αποτελούν η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος με υψη-
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λότερη παραγωγικότητα στον δευτερογενή τομέα έναντι των άλλων τομέων,
και το Νότιο Αιγαίο, όπου η παραγωγικότητα του πρωτογενή ξεπερνά την αντίστοιχη παραγωγικότητα του δευτερογενή τομέα.
Στον κλάδο των μεταφορών, η Ζώνη IV φαίνεται να έχει υψηλότερη παραγωγικότητα (1,3) από την αντίστοιχη εθνική (1,1). Από τις επιμέρους περιφέρειες της
Ζώνης, υψηλότερη παραγωγικότητα εμφανίζουν η Ήπειρος (1,7) και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1,6), περιφέρειες με την υψηλότερη παραγωγικότητα
σε σχέση με όλες τις άλλες ελληνικές περιφέρειες. Ακολουθεί η Θεσσαλία (1,4),
ενώ τη μικρότερη παραγωγικότητα στις μεταφορές παρουσιάζουν η Κεντρική
Μακεδονία και η ∆υτική Μακεδονία (1,1 και 1,2 αντίστοιχα).

4.5 Βασικές αναπτυξιακές υποδομές
Η ενότητα αυτή περιγάφει τις βασικές υποδομές αναπτυξιακού χαρακτήρα (μεταφορικές υποδομές και βιομηχανικές περιοχές και πάρκα) που διαθέτουν οι
Περιφέρειες της Ζώνης IV ή προβλέπονται από τον χωροταξικό σχεδιασμό. Οι
δείκτες που σχετίζονται με την ενότητα αυτή είναι οι ακόλουθοι:
•

ΚΟ-Π-1:Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς

•

ΚΟ-Π-2: Προσπελάσιμες Βιομηχανικές Περιοχές

4.5.1

Μεταφορικές Υποδομές

Η Εγνατία οδός αποτελεί τον βασικό μεταφορικό άξονα που συνδέει τις Περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας, ενώ οι κάθετοι άξονες προσφέρουν, κατά
μήκος του συνοριακού χώρου, συνδέσεις με τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο.
Στο σύνολο της Ζώνης ΙV το σύστημα μεταφορών συμπληρώνεται με τη
σύνδεση της Εγνατίας με 5 λιμάνια, 8 αεροδρόμια καθώς και με το σιδηροδρομικό δίκτυο (κυρίως με τους κλάδους που εξυπηρετούν λιμένες). Ο ∆είκτης ΚΟ-Π-1: Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς προσδιορίζει τις παραπάνω
υποδομές, καταταγμένες ανάλογα με τη σημασία τους και τη χρονοαπόσταση από τα κέντρα των νομών των Ζωνών ΙΙ και ΙΙΙ. Στόχος του δείκτη είναι η
γνώση των επιδράσεων της Εγνατίας στην προσπελασιμότητα άλλων βασικών μέσων μεταφοράς και στην αποδοτικότερη σύνδεση των πόλεων με
αυτά, γεγονός που επηρεάζει τη συνολική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Αναλυτικά οι λοιπές μεγάλες μεταφορικές υποδομές ανά Περιφέρεια
έχουν ως εξής:
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα δύο αεροδρόμια, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, κατατάσσονται στην κατηγορία των διεθνών αε-
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ροδρομίων (σύμφωνα με την ΥΠΑ6), ενώ σύμφωνα με το ΧΣΠ της Περιφέρειας
αποτελούν Πύλες/Τροφοδότες της Εγνατίας Οδού. Για το αεροδρόμιο της Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» στρατηγικός στόχος είναι η ένταξή του στα αεροδρόμια που χαρακτηρίζονται ως Ευρύτερης Περιφερειακής Σημασίας, ενώ το
αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης «∆ημόκριτος» έχει χαρακτηριστεί με Κοινή
Υπουργική Απόφαση ως γενικότερης σημασίας, με μελλοντικό στρατηγικό στόχο την ένταξή του στα αεροδρόμια Κοινοτικού Ενδιαφέροντος, δηλαδή να λειτουργεί ως πύλη της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την επίτευξη και
των δύο παραπάνω στόχων απαιτούνται συμπληρωματικά έργα. Εκτός των αεροδρομίων η Περιφέρεια ΑΜ-Θ έχει δύο λιμάνια εθνικής σημασίας (σύμφωνα με
την προτεινόμενη νέα κατάταξη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας), τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Καβάλας. Η αναβάθμισή τους θα επιτρέψει τη συμπληρωματική λειτουργία τους προς τους κύριους λιμένες της χώρας (Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πάτρας και Ηρακλείου) καθώς και προς λιμένες χωρών της
Ανατολικής Ευρώπης (Μπουργκάς, Κωστάντζα κλπ.).
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο αερολιμένας «Μακεδονία» (διεθνής)
αποτελεί σημαντικό αναπτυσσόμενο πόλο του δικτύου αερολιμένων της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με το Χωροταξικό Σχέδιο, η ανάπτυξή του εξελίσσεται, τόσο σε σχέση με την διασύνδεση του με τις Βαλκανικές χώρες και
την Κεντρική Ευρώπη, όσο και με το τόξο δυνητικών αναδυόμενων συνδέσεων
Ηπείρου – Βορειοανατολικού Αιγαίου και Κρήτης. Αποτελεί τον δεύτερο αερολιμένα της χώρας μετά της Αθήνας, όσον αφορά την επιβατική κίνηση (στοιχεία
1998). Με τα προβλεπόμενα έργα το αεροδρόμιο «Μακεδονία» αναμένεται να
καταστεί πλήρως ανταγωνιστικό των άλλων διεθνών ευρωπαϊκών αεροδρομίων
και να κατέχει τη δεύτερη θέση στο χώρο των Βαλκανίων μετά από το αεροδρόμιο της Αθήνας. Ο λιμένας της Θεσσαλονίκης είναι ο δεύτερος σε ιεράρχηση
λιμένας της χώρας μετά τον λιμένα του Πειραιά. Αποτελεί δυνητικά απόληξη και
θαλάσσια διέξοδο της κεντροευρωπαϊκής ενδοχώρας και της Βαλκανικής προς
τον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, ρόλο που διαδραματίζει μέχρι ένα βαθμό
στις εμπορικές μεταφορές.
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας εξυπηρετείται σήμερα από τα αεροδρόμια
Καστοριάς και Κοζάνης στα οποία πραγματοποιούνται μόνο πτήσεις εσωτερικού. Το αεροδρόμιο της Καστοριάς «Αριστοτέλης» διαθέτει υποδομή αεροδιαδρόμου για διεθνείς πτήσεις, γεγονός που προβλέπεται να αυξήσει τη μελλοντι6

Τα ελληνικά αεροδρόμια διακρίνονται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε:
1. ∆ιεθνή αεροδρόμια, τα οποία, πλην της κίνησης εσωτερικού, εξυπηρετούν τόσο τακτικές όσο
και μη τακτικές (charter) πτήσεις εξωτερικού.
2. Νομοθετημένα εσωτερικού, τα οποία αποτελούν νομοθετημένα σημεία εισόδου και εξόδου
από τη χώρα και, πλην της κίνησης εσωτερικού, δέχονται μη τακτικές πτήσεις εξωτερικού.
3. Μη νομοθετημένα εσωτερικού, τα οποία αποτελούν μη νομοθετημένα σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα και, πλην της κίνησης εσωτερικού, δέχονται μη τακτικές πτήσεις εξωτερικού μόνο μετά από ενημέρωση.
4. Αμιγώς εσωτερικού αεροδρόμια, τα οποία εξυπηρετούν μόνο πτήσεις εσωτερικού.
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κή επιβατική κίνηση. Το αεροδρόμιο της Κοζάνης «Φίλιππος», με μικρότερη επιβατική κίνηση σε σχέση με το αεροδρόμιο της Κοζάνης, δέχεται πτήσεις αεροσκαφών μικρού μεγέθους.
Στην Περιφέρεια Ηπείρου, οι αεροπορικές μεταφορές εκτελούνται κυρίως από
το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των αερολιμένων
νομοθετημένων εσωτερικού. Ένα δεύτερο αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο του Ακτίου, φιλοξενεί πολύ σημαντική τουριστική κίνηση, με αιχμή κατά τους θερινούς μήνες και εξυπηρετεί κυρίως την παράκτια ζώνη των νομών Πρέβεζας και
Θεσπρωτίας και τη Λευκάδα. Η Ήπειρος διαθέτει 4 λιμάνια, με σημαντικότερο
το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, εθνικής σημασίας και ένας από τους σημαντικότερους λιμένες της χώρας, με αξιόλογη επιβατική και εμπορευματική κίνηση. Τα
προγραμματιζόμενα σημαντικά λιμενικά έργα, σε συνδυασμό με την πρόσβαση
της Εγνατίας Οδού και τη δημιουργία συνδυασμένου κόμβου στην Ηγουμενίτσα, θα μετατρέψουν το Λιμάνι της Ηγουμενίτσας σε βασική «πύλη» της χώρας
προς την Ε.Ε., τη Μεσόγειο και την Αδριατική. Τα τρία μικρότερης εμβέλειας λιμάνια της Περιφέρειας είναι: το λιμάνι της Πρέβεζας, με σημαντική εμπορευματική κίνηση και τα λιμάνια της Πάργας και της Σαγιάδας, που είναι μικρά επιβατικά λιμάνια τουριστικού χαρακτήρα (εξυπηρέτηση σύνδεσης με Κέρκυρα, Παξούς, ή άλλους τουριστικούς προορισμούς).
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχουν σήμερα τρία αεροδρόμια (Σκιάθου, Ν.
Αγχιάλου και Λάρισας), των οποίων οι αεροδιάδρομοι είναι επαρκείς. Το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου (Βόλος) είναι στρατιωτικό, χρησιμοποιείται όμως και
από την Πολιτική Αεροπορία, εξυπηρετώντας σχεδόν αποκλειστικά πτήσεις εξωτερικού κατά τη θερινή περίοδο. Σύμφωνα με το ΧΣΠ, με την ολοκλήρωση
των προγραμματισμένων και σε εξέλιξη έργων δημιουργείται στη Ν. Αγχίαλο
ένα σύγχρονο αεροδρόμιο που με επάρκεια μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της
ευρύτερής του περιοχής, ενώ αντίστοιχα αναβαθμίζεται και το αεροδρόμιο
Σκιάθου. Το αεροδρόμιο της Λάρισας είναι στρατιωτικό, παρόλα αυτά το ΧΣΠ
σημειώνει την ανάγκη μελέτης της επαναλειτουργίας του σε μεσομακροπρόθεσμο, ώστε να υπάρξει έγκαιρα ο αναγκαίος προγραμματισμός εκτέλεσης των σχετικών έργων. Όσον αφορά στη λιμενική υποδομή, το λιμάνι
του Βόλου κατατάσσεται σήμερα σε λιμάνι περιφερειακού επιπέδου, με δυνατότητα αναβάθμισης σε λιμένα εθνικής σημασίας (σύμφωνα με την προτεινόμενη νέα κατάταξη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας). Η ολοκλήρωση των
προγραμματισμένων έργων αναμένεται να επιτρέψει τη λειτουργική αναβάθμισή του τόσο ως εμπορικό λιμάνι εθνικής και διεθνούς εμβέλειας όσο και ως το
κύριο επιβατικό, τουριστικό και αλιευτικό λιμάνι της περιφέρειας.
Σύμφωνα με τα Χωροταξικά Σχέδια των Περιφερειών, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφορών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα χωρικής οργάνωσης. Τα ολοκληρωμένα συστήματα μεταφορών συμβάλλουν στη σύνδεση
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των Περιφερειών με τις λοιπές περιφέρειες της χώρας με τα κατά περίπτωση
πρόσφορα μέσα, αλλά και με το ευρύτερο περιβάλλον τους (∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα, Πανευρωπαϊκοί ∆ιάδρομοι), συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην αύξηση
της εσωτερικής συνοχής τους.
Πίνακας 4.3. Κατάταξη των αεροδρομίων της ζώνης IV σύμφωνα με την ΥΠΑ
Νομοθετημένα
εσωτερικού

Μη νομοθετημένα
εσωτερικού

Αμιγώς εσωτερικού

Θεσσαλονίκη

Πρέβεζα
(Άκτιο)

Βόλος
(Ν. Αγχίαλος)

Καστοριά

Καβάλα

Σκιάθος

Αλεξανδρούπολη

Ιωάννινα

∆ιεθνή

Κοζάνη

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

4.5.2

Βιομηχανικές Περιοχές και Πάρκα

Ο προσδιορισμός των Βιομηχανικών Περιοχών των Ζωνών ΙΙ και ΙΙΙ που είναι
προσπελάσιμες μέσω κάποιου κόμβου της Εγνατίας Οδού καθώς και της
χρονοαπόστασής τους από αυτόν εκτιμάται με τον ∆είκτη ΚΟ-Π-2: Προσπελάσιμες Βιομηχανικές Περιοχές και επιτρέπει τη γνώση των επιδράσεων της
Εγνατίας στην προσπελασιμότητα των ΒΙΠΕ ως σημαντικών πυρήνων οικονομικής δραστηριότητας, γεγονός που επηρεάζει τη συνολική οικονομική
ανάπτυξη μιας περιοχής.
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργούν πέντε ΒΙΠΕ,
μία σε κάθε νομό (στις έδρες), καθώς και ένα Βιοτεχνικό Πάρκο στις Σάπες (Ν.
Ροδόπης). ∆ύο ακόμη Βιομηχανικά πάρκα (ΒΙΟΠΑ) πρόκειται να λειτουργήσουν
στην Ορεστιάδα και στον Ίασμο, ενώ υπάρχει κατεύθυνση και για τη δημιουργία
ΒΙΟΠΑ Καβάλας.
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν θεσμοθετηθεί οι ακόλουθες βιομηχανικές περιοχές: Ν. Θεσ/νίκης (λειτουργούσα), Ν. Σερρών (λειτουργούσα), Ν.
Κιλκίς (λειτουργούσα), Ν. Χαλκιδικής (θεσμοθετημένη με το Π∆ 136/86), Ν. Πέλλης – Ν. Ημαθίας (οριοθετημένη) και Ν. Πιερίας (θεσμοθετημένη με το Π∆
136/86). Στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης λειτουργούν ΒΙΠΑ με προσωρινές ρυθμίσεις, σύμφωνα με σχέδιο Π∆, που προβλέπει ρυθμίσεις για τον εξωαστικό χώρο της πόλης (ΖΟΕ Θεσσαλονίκης). Τα ΒΙΠΑ αυτά βρίσκονται στις εξής
περιοχές: Καλοχώρι, Νεοχωρούδα, Ωραιόκαστρο-Ευκαρπία, Ραιδεστός. Σύμφωνα με το Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις
στα έργα υποδομής των περιοχών υποδοχής βιομηχανικών μονάδων (ΒΙ.ΠΕ.,

83

Χωρικές επιπτώσεις Εγνατίας Οδού: Κατάσταση ζωνών επιρροής

ΒΙΟ.ΠΑ.) και απαιτείται εξυγίανση-ρύθμιση των κύριων πόλων βιομηχανικής συγκέντρωσης και ανάπτυξη – επέκταση των ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ.
Στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, οργανωμένοι χώροι υποδοχής με τις κατάλληλες υποδομές αποτελούν οι ΒΙΠΕ Φλώρινας και Κοζάνης, ενώ υλοποιούνται οι ΒΕΠΕ Γρεβενών και ∆εσκάτης. Σε ό,τι αφορά τα ΒΙΟΠΑ αυτά υλοποιούνται στο Νομό Κοζάνης (Κοζάνη, Εράτυρα και Σιάτιστα) και θα συγκεντρώνουν
επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου, γαλακτοκομικών προϊόντων και γούνας. Μελετάται, επίσης, η δημιουργία ΒΙΟΠΑ στους νομούς Καστοριάς και Γρεβενών.
Πίνακας 4.4

Βιομηχανικές περιοχές της Ζώνης ΙV

ΒΙΠΕ

Ζώνη

Έκταση (στρ.)

Αλεξανδρούπολης

ΙΙ

2.100

Κομοτηνής

ΙΙ

4.332

Καβάλας

ΙΙ

2.081

Ξάνθης

ΙΙ

984

∆ράμας

ΙΙΙ

2.231

Θεσσαλονίκης

ΙΙ

9.686

Σερρών

ΙΙ

1.200

Κιλκίς

ΙΙΙ

962

Χαλκιδικής

ΙΙΙ

**

ΙΙ-ΙΙΙ

**

Πιερίας

ΙΙΙ

**

Φλώρινας

ΙΙΙ

1.090

Κοζάνης

ΙΙ

**

Πρέβεζας

ΙΙΙ

2.141

Ιωαννίνων

ΙΙ

**

Βόλου *

ΙΙΙ

2.759

Λάρισας

ΙΙΙ

2.500

Καρδίτσας- Τρικάλων

ΙΙΙ

**

Πέλλης-Ημαθίας

* Σε απόσταση 6,5 χλμ. περίπου από την κυρίως Βιομηχανική Περιοχή και δεξιά
της οδού Βόλου-Βελεστίνου, λειτουργεί το Παράρτημα της ΒΙ.ΠΕ., συνολικής έκτασης 1.720 στρμ. περίπου, όπου εγκαθίστανται οχλούσες βιομηχανικές μονάδες.
** ∆εν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Πηγή: ΕΤΒΑ (www.etba.gr/etba/bipe)

Στην Ήπειρο, οι ΒΙΠΕ Πρέβεζας και Ιωαννίνων προσδιορίζουν σήμερα την δυναμική του Άξονα ανάπτυξης βιομηχανικών δραστηριοτήτων: Πρέβεζα-ΆρταΙωάννινα-Κακκαβιά. Περιφερειακής σημασίας περιοχές ανάπτυξης της μεταποίησης (ΠΟΑΠ∆ – ΒΕΠΕ), προτείνονται πέραν των ήδη θεσμοθετημένων περιοχών
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(ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, ΒΙΠΕ Πρέβεζας, ΒΙΟΠΑ Θεσπρωτίας) και στις ευρύτερες περιοχές Άρτας, Ηγουμενίτσας (σε συνδυασμό με τη λειτουργία του λιμανιού και τη
δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου και ελεύθερης ζώνης). Επίσης προβλέπεται η δημιουργία ΠΟΑΠ∆ – ΒΕΠΕ τοπικής κλίμακας και σημασίας ανά νέο δήμο ή
ομάδα όμορων νέων δήμων, στα πλαίσια κατάρτισης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του νόμου 2508/97 (ΦΕΚ 124 Α), όπως ΠΟΑΠ∆ - ΒΕΠΕ Ιωαννίνων, Άρτας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πάργας, Καναλλακίου κλπ.
Τέλος, στην περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχουν τρεις ΒΙ.ΠΕ: μια στο νομό Μαγνησίας, μία στο νομό Λάρισας και μία στη ζώνη Καρδίτσας-Τρικάλων. Εκτιμάται ότι
στο χρονικό ορίζοντα μιας πενταετίας τόσο η ΒΙΠΕ Μαγνησίας όσο και αυτή της
Λάρισας θα έχουν κορεστεί. Έτσι για μεν τη Μαγνησία υπάρχει ανάγκη καθορισμού νέας ΒΕΠΕ (με προτεινόμενη θέση από το Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας την παράκτια ζώνη του Αλμυρού), για δε τη Λάρισα απαιτείται διερεύνηση
της δυνατότητας επέκτασης της υπάρχουσας ΒΙΠΕ ή δημιουργία νέας. Για την
εξυγίανση του αστικού ιστού από οχλούσες βιοτεχνίες, στο Βόλο ολοκληρώνονται τα έργα υποδομής στο υπάρχον ΒΙΟΠΑ, ενώ στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και
στην Καρδίτσα θα απαιτηθούν εκτάσεις ΒΙΟΠΑ για την κάλυψη σταδιακά των
σημερινών αλλά και των μελλοντικών αναγκών. Η υπάρχουσα ΒΙΠΕ της ζώνης
Καρδίτσας-Τρικάλων αναμένεται να καλύψει μέρος των αναγκών, εφόσον αποκτά συγκριτικά πλεονεκτήματα με πρόοδο των οδικών έργων και την εφαρμογή
μέτρων οργάνωσης του τομέα.

4.6 Χρήσεις γης, φυσικά οικοσυστήματα και πολιτιστικό απόθεμα
4.6.1

Χρήσεις γης

Όλη η Ζώνη IV (Ζώνη των πέντε Περιφερειών) αποτελεί μια περιοχή με μεγάλη
ποικιλία φυσικών οικοσυστημάτων. Στο σύνολό της η Ζώνη IV χαρακτηρίζεται
από τέσσερα γεωγραφικά υποσυστήματα: τις πεδινές περιοχές, τις λοφώδεις
περιοχές, τους καθαυτό ορεινούς όγκους και τις παραθαλάσσιες περιοχές. Το
σύνολο της Ζώνης ΙV έχει έκταση 65.995 km2, καταλαμβάνοντας το 50% της συνολικής έκτασης της Χώρας (Πηγή: επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, Κατανομή της
Εκτάσεως της Ελλάδος κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως, 1991). Πρόκειται για
μια περιοχή όπου το ορεινό τοπίο εναλλάσσεται με τις πεδινές εκτάσεις, παρουσιάζοντας πολύ υψηλή αναλογία ορεινών εκτάσεων στις περιφέρειες Ηπείρου,
∆υτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και σημαντικά υψηλή αναλογία πεδινών εκτάσεων στην Κεντρική Μακεδονία. Τα 2/3 της συνολικής έκτασης της ζώνης
καλύπτονται από καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκοτόπους (ποσοστά 31,0%
και 35,5% αντίστοιχα), ενώ καταγράφεται σημαντική δασοκάλυψη (25% της συνολικής έκτασης), που ανέρχεται στο 57,25% των δασικών εκτάσεων της Χώρας.
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Οι οικισμοί καταλαμβάνουν το 3,5% της έκτασης, ενώ οι εκτάσεις που καλύπτονται από νερά ανέρχονται στο 2,7% της συνολικής έκτασης της ζώνης. Αναλυτικά ανά περιφέρεια, η Θεσσαλία παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό καλλιεργούμενων εκτάσεων και βοσκότοπων (73,3%), η Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη τη μεγαλύτερη δασοκάλυψη, η Κεντρική Μακεδονία ακολουθούμενη
από την Ήπειρο και τη ∆υτική Μακεδονία τις περισσότερες εκτάσεις αναλογικά
που καλύπτονται από νερά (λίμνες, ποτάμια κλπ.) και τέλος, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία τις μεγαλύτερες αναλογίες οικιστικών εκτάσεων. Βέβαια, σε απόλυτα μεγέθη, στην Κεντρική Μακεδονία η έκταση που καλύπτουν οι οικισμοί είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιφέρειες λόγω της ύπαρξης της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί
η Θεσσαλία, λόγω της ύπαρξης των άλλων δύο αστικών κέντρων της Ζώνης IV
με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων.
∆ιάγραμμα 4.16. Ποσοστιαία κατανομή εκτάσεωνανά μορφολογία εδάφους

Πηγή: ΕΣΥΕ, Κατανομή της Εκτάσεως της Ελλάδος κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως, 1991.

Η παραπάνω ανάλυση αφορά το μακροσκοπικό επίπεδο, ενώ οι ίδιες οι επιπτώσεις του οδικού δικτύου στις χρήσεις γης σε αυτό το επίπεδο είναι έμμεσες. Οι
άμεσες επιπτώσεις αφορούν τη Ζώνη Ι, και μελετώνται με βάση τον δείκτη ΠΕΠ-4: Πιέσεις μεταβολής χρήσεων γης για τον οποίο δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα στοιχεία.
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∆ιάγραμμα 4.17. Ποσοστιαία κατανομή εκτάσεων κατά βα-σικές κατηγορίες χρήσεων στη ζώνη ΙV

Πηγή: ΕΣΥΕ, Κατανομή της Εκτάσεως της Ελλάδος κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως, 1991.

Ωστόσο, για να δοθεί μια εκτίμηση άμεσων επιδράσεων, από τη Μονάδα του
Παρατηρητηρίου υπολογίστηκε η κατάληψη του εδάφους από την Εγνατία οδό
ανά κατηγορία χρήσεων γης. Για τον λόγο αυτόν, ταξινομήθηκαν οι χρήσεις γης
της βάσης δεδομένων του CORINE σε 4 μεγάλες κατηγορίες χρήσεων: αστικό
περιβάλλον, αγροτικές καλλιέργειες, φυσικά οικοσυστήματα και υδατικά οικοσυστήματα. Από την εκτίμηση αυτή προέκυψε ότι, σε συνολικό μήκος 680 χλμ.,
ο άξονας διέρχεται σε ποσοστό 68,21% από αγροτικές καλλιέργειες, 30% από
φυσικά οικοσυστήματα, 1,18% από υδατικά οικοσυστήματα και μόλις 0,61%
από αστικό περιβάλλον. Σε επίπεδο νομών, με εξαίρεση τους Νομούς Θεσσαλονίκης και Ημαθίας (2,5% και 1,4% αντίστοιχα), τα ποσοστά κατάληψης αστικού
περιβάλλοντος είναι από μηδενικά έως αμελητέα, ενώ αρκετά σημαντική καταγράφεται η κατάληψη φυσικών οικοσυστημάτων σχεδόν σε όλους τους νομούς.
Η εκτίμηση αυτή μπορεί να εμπλουτιστεί αν υπολογιστούν και οι κάθετοι άξονες
ώστε να είναι συνολικά γνωστή η κατάληψη του εδάφους ανά χρήση γης για
όλο το σύστημα κυρίων αξόνων της Ζώνης IV.
∆ιάγραμμα 4.18. Χρήσεις γης κατά CORINE: Κατάληψη από Ε-γνατία Οδό

Πηγή: Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων Εγνατίας Οδού (επεξεργασία χρήσεων γης της βάσης
δεδομένων του CORINE).
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4.6.2

Προστατευόμενες περιοχές

Στη Ζώνη IV απαντώνται πολλές και σημαντικές περιοχές ενταγμένες στο ∆ίκτυο
Φύση 2000, καθώς και περιοχές προστασίας της Σύμβασης Ramsar. Συγκεκριμένα, στη Ζώνη IV βρίσκονται οι 8 από τις 11 υγροτοπικές περιοχές της χώρας
που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Υγροτόπων ∆ιεθνούς Σημασίας (σύμβαση
Ramsar): το ∆έλτα του Έβρου (Έβρος, έκταση 9,267 Ηα), το σύστημα λίμνη Βιστονίδα, Πόρτο Λάγος, λίμνη Ισμαρίς και συνοδευτικές λίμνες (Ροδόπη, Ξάνθη,
έκταση 24,396 Ηα), το ∆έλτα του Νέστου και οι συνοδευτικές λίμνες (Ξάνθη, έκταση 21,930 Ηα), οι λίμνες Βόλβη και Κορώνεια (Θεσσαλονίκη, έκταση 16,388
Ηα), η λίμνη Κερκίνη (Σέρρες, έκταση 10,996 Ηα), το ∆έλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα (Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πιερία, έκταση 11,808 Ηα), η λίμνη Μικρή
Πρέσπα (Φλώρινα, έκταση 5,078 Ηα) και ο Αμβρακικός Κόλπος (Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, συνολικής έκτασης 23,649 Ηα)7. Επίσης, από τις 296 περιοχές της χώρας που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ), οι
125 βρίσκονται στη Ζώνη IV (44 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 33 στην
Κεντρική Μακεδονία, 13 στη ∆υτική Μακεδονία, 16 στη Θεσσαλία και 19 στην
Ήπειρο)8.
∆ιάγραμμα 4.19. Προστατευόμενες περιοχές (Natura) σε εγγύτητα με οδικούς άξονες

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, Νέος ∆είκτης: Εγγύτητα σε προστατευόμενες περιοχές.

7

Πηγή: http://ramsar.org/profiles_greece.htm
Πηγές: http://www.minenvr.gr/1/12/121/12103/g1210318.html και http://www.oikoen.gr/
oiko68.htm
8
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Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση της Μονάδας του Παρατηρητηρίου, η Εγνατία
διέρχεται στο 6% του συνολικού μήκους της από προστατευόμενες περιοχές.
Όσον αφορά στα υδατικά οικοσυστήματα, το μεγαλύτερο ποσοστό επί του αντιστοίχου μήκους της Εγνατίας εμφανίζεται στο Νομό Έβρου (6,2%) και ακολούθως στο Νομό Ροδόπης (1,6%).
Στην παρούσα έρευνα προτάθηκε η χρήση ενός δείκτη που καταγράφει αυτήν
την εγγύτητα στις προστατευόμενες περιοχές (βλ. Παράρτημα Ι: Τεχνικά ∆ελτία
∆εικτών). Η εγγύτητα της Εγνατίας οδού με τις περιοχές προστασίας και ειδικότερα με τους πυρήνες αυτών των περιοχών αποτελεί ένδειξη επηρεασμού και
όχλησης των περιοχών αυτών. Με βάση τα αποτελέσματα του δείκτη, στη Ζώνη
IV, το ένα τρίτο περίπου των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο προστασίας της φύσης Natura 2000 (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της σύμβασης Ramsar) έχουν τον ευαίσθητο οικολογικά πυρήνα τους σε απόσταση μικρότερη των 5 χλμ. από τον πλησιέστερο οδικό άξονα (βλ. ∆ιάγραμμα 4.19.). Αυτό
σημαίνει πως η πρόσβαση στις περιοχές αυτές καθίσταται ευκολότερη και άρα
οι δυνατότητες επηρεασμού από τις ανθρώπινες δραστηριότητες περισσότερο
πιθανές.
Η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται στην Κεντρική Μακεδονία (53,1% των προστατευόμενων περιοχών σε γειτνίαση με οδικούς άξονες) και η μικρότερη στις περιφέρειες της ∆υτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου με 10,0 και 11,1% αντίστοιχα. Όπως περιγράφεται από τον δείκτη, η χάραξη της Εγνατίας οδού, ωστόσο,
επηρέασε ανεπαίσθητα την πίεση στις προστατευόμενες περιοχές, μεταβάλλοντας το ποσοστό της εγγύτητας από 31,6 σε 32,7%.

4.6.3

∆ιασταυρώσεις με νερά

Η επίδραση της μεταφορικής υποδομής στα υδρολογικά χαρακτηριστικά των
υπογείων και επιφανειακών νερών είναι συχνά σημαντική και για τον λόγο αυτόν ο εντοπισμός των ευαίσθητων σημείων από την άποψη των ενδεχόμενων
επιδράσεων του άξονα στο υδατικό δυναμικό αποτελεί ζήτημα προς μελέτη
από το Παρατηρητήριο. Ο δείκτης ΠΕ-Ε-2: ∆ιασταυρώσεις του άξονα με Επιφανειακά Νερά, καταγράφει τον αριθμό και την πυκνότητα των διασταυρώσεων
του άξονα και των καθέτων αξόνων με επιφανειακά νερά, ως μία ένδειξη των
ενδεχόμενων επιδράσεων στους υδατικούς πόρους. Με την κατασκευή της Εγνατίας, η πυκνότητα των διασταυρώσεων με τα επιφανειακά νερά (μόνιμες ή
περιστασιακές ροές υδάτων, συλλογές υδάτων) του βασικού οδικού δικτύου (εθνικό) στη Ζώνη ΙΙ διαμορφώνεται στο 1,29 (διασταυρώσεις ανά χλμ. δικτύου)
και είναι μεγαλύτερο κατά 19,4% από την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην προ
Εγνατίας κατάσταση (1,08, ∆ιάγραμμα 4.20.).
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Ως προς τους Νομούς διέλευσης του άξονα, φαίνεται πως την ισχυρότερη πίεση
δέχονται περιοχές με ορεινό χαρακτήρα σε συνδυασμό με το ότι η χάραξη της
οδού αξιοποίησε αυτό το ανάγλυφο (Θεσπρωτία, Γρεβενά, Έβρος, Ημαθία) δημιουργώντας υποδομές σε περιοχές σχετικά ‘παρθένες’. Μικρή επίπτωση είχε
στην ένταση της αποκοπής των Νομών Σερρών και Ξάνθης λόγω του ότι στους
Νομούς αυτούς παρατηρούνται τα μικρότερα τμήματα της οδού ενώ όλοι οι
υπόλοιποι Νομοί εμφανίζουν τιμές κοντά στον μέσο όρο της Ζώνης ΙΙ όπου
πρέπει επίσης να σημειωθεί πως η χάραξη της οδού αξιοποιεί κυρίως τις πεδινές
περιοχές.
∆ιάγραμμα 4.20. ∆ιασταυρώσεις με επιφανειακά νερά

2,40
2,20

Πυκνότητα (δισταυρώσεις / χλµ)

2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
Έβρος

Ροδόπη

Ξάνθη

Καβάλα

Σέρρες

Θεσσαλονίκη

Ηµαθία

Κοζάνη

Γρεβενά

Ιωάννινα

Θεσπρωτία

Ζώνες Επιρροής ΙΙ των Νοµών διέλευσης
Νοµοί Ζώνης ΙΙ

Τοµέας

Ζώνη ΙΙ

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΠΕ-Ε-2.

4.6.4

Φυσικά αποθέματα και τόποι τουριστικού ενδιαφέροντος

Ο δείκτης ΚΟ-Π-3: Προσπελάσιμοι τόποι τουριστικού ενδιαφέροντος, προσδιορίζει τους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος της Ζώνης ΙΙ που είναι προσπελάσιµοι µέσω κάποιου κόµβου του άξονα, καθώς και την απόστασή τους (ή και την
χρονοαπόσταση) από αυτόν. Συµπληρωµατικά, ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές στα επίπεδα τουριστικής κίνησης των τόπων αυτών (για τις περιπτώσεις
που είναι διαθέσιµα επίσηµα δηµοσιευµένα στατιστικά στοιχεία). Ο ∆είκτης αυ-
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τός δεν έχει ακόμη υπολογιστεί από το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού, οπότε στην παρούσα έκθεση επιχειρείται μία συνοπτική περιγραφή του πολιτιστικού-τουριστικού αποθέματος ανά Περιφέρεια. Μία εικόνα των σημαντικών
τόπων τουριστικού ενδιαφέροντος δίνεται στους Χάρτες 4 και 5 για τις κρίσιμες
θέσεις των κοινωνικοοικονομικών δεικτών.
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκτός από τις περιοχές
που εντάσσονται στο ∆ίκτυο ΦΥΣΗ 2000, τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος
αποτελούν τα δύο μεγάλα νησιά Θάσος και Σαμοθράκη. Επιπλέον, η Περιφέρεια
διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό αρχαιολογικών χώρων και μνημείων όλων των εποχών (αρχαιολογικοί χώροι Φιλίππων, Σαμοθράκης, Λιμένα Θάσου, Αβδήρων
και Μαρώνειας), ενώ συναντώνται επίσης σημαντικά βυζαντινά μνημεία (Φέρες,
∆ιδυμότειχο κλπ.), χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί και πλήθος μοναστηριών με ειδικό τουριστικό ενδιαφέρον.
Το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χαρακτηρίζεται
από την παρουσία σημαντικών σε αριθμό φυσικών οικοσυστημάτων και μεμονωμένων στοιχείων της φύσης με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον που αποτελεί πόλο έλξης τουριστών, ενώ και το πολιτιστικό περιβάλλον είναι επίσης
πλούσιο και ποικιλόμορφο και καλύπτει όλες τις φάσεις του Ελλαδικού πολιτισμού από την παλαιολιθική εποχή ως τα σύγχρονα κτίρια. Όσον αφορά στους
παραδοσιακούς οικισμούς, τέτοια οικιστικά σύνολα βρίσκονται σε όλους τους
Νομούς της Περιφέρειας. Ακόμη, η ζώνη του Αιγαίου στην Περιφέρεια, που αποτελεί ούτως ή άλλως ισχυρό πόλο έλξης τουριστών, περιλαμβάνει ένα εξαιρετικής σημασίας απόθεμα ιστορίας, πολιτισμού και φυσικών πόρων (Όλυμπος,
ιστορικό τρίγωνο ∆ίο-Πέλλα-Βεργίνα, υγροτόπους ∆έλτα και λιμνών κλπ.).
Ο οικολογικός πλούτος της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας είναι χωρικά συγκεντρωμένος σε τέσσερις κυρίως ζώνες: την οροσειρά της Πίνδου και του
Γράμμου στο ∆υτικό άκρο της Περιφέρειας, τον κεντρικό άξονα Πρέσπες – Περιστέρι – Βίτσι – Σινιάτσικο και Βούρινος, την περιοχή των λιμνών Ζάζαρης –
Χειμαδίτιδας – Βεγορίτιδας – Πετρών και τη Ν∆ λωρίδα Βελβενδός – λίμνη Πολύφυτου. Η Περιφέρεια διαθέτει μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά και μνημεία,
ενώ τα αρχαιολογικά ευρήματα (Αιανή, Πέτρες, Αγ. Παντελεήμονας, Σέρβια,
Πτολεμαϊδα κλπ.) αποτελούν σημαντικούς πόλους ενδιαφέροντος. Παραδοσιακοί οικισμοί είναι αυτοί της Σιάτιστας, Πεντάλοφου, Βλάστης, Νυμφαίου Ψαράδων, Αγ. Γερμανού, Καλλονής Γρεβενών.
Στην Ήπειρο περιοχές με ανάπτυξη τουριστικών χρήσεων αναπτύσσονται κατά
μήκος των παραλίων του Νομού Πρεβέζης μέχρι την Πάργα, και στο Νομό Θεσπρωτίας στην περιοχή της Πέρδικας, των Συβότων και της Πλαταριάς, ενώ ήπιες μορφές τουρισμού έχουν αναπτυχθεί στις εσωτερικές ημιορεινές και ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα στα Ζαγοροχώρια, λιγότερο στα Τζουμέρκα και σποραδικά στις περιοχές παράλληλα των συνόρων. Η Περιφέρεια διαθέτει πολλές πε-
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ριοχές ιδιαίτερης οικολογικής αξίας που αντιστοιχούν στο 28% περίπου της συνολικής της έκτασης, ενώ η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της περιλαμβάνει
παραδοσιακούς οικισμούς σε όλους τους νομούς και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους (∆ωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, Εφύρα κλπ.) και μνημεία.
Τέλος, στη Θεσσαλία δύο είναι οι ευρύτερες ζώνες που συγκεντρώνουν σημαντικής έκτασης και αξίας φυσικό απόθεμα, με σημαντικούς ιστορικούς και καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς βουνού και θάλασσας. Η πρώτη παρακολουθεί το τόξο Όλυμπος-Όσσα-Μαυροβούνι-Πήλιο-Σποράδες στα ανατολικά
της περιφέρειας και η δεύτερη στα δυτικά αποτελεί τμήμα της οροσειράς της
Πίνδου, περιλαμβάνοντας τοποθεσίες όπως τα Μετέωρα, τον Κόζιακα και τις
περιοχές των λιμνών Πλαστήρα και Σμοκόβου.

4.7 Προβολές πληθυσμού και βασικών αναπτυξιακών μεγεθών
Τα Χωροταξικά Σχέδια (ΧΣΠ) των τριών από τις πέντε περιφέρειες της Ζώνης ΙV
και συγκεκριμένα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και της ∆υτικής Μακεδονίας, επιχειρούν προβλέψεις πληθυσμού και
βασικών αναπτυξιακών μεγεθών για δύο έτη-στόχους: το 2006 και το 2015. Όσον αφορά στην πληθυσμιακή εξέλιξη, και τα τρία εκτιμούν ότι ο πληθυσμός
των αντίστοιχων περιφερειών θα αυξηθεί με σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό
αύξησης στην Κεντρική Μακεδονία έναντι των άλλων περιφερειών.
Πίνακας 4.5.
Περιφέρεια

Προβολές πληθυσμού για τα έτη 2006 & 2015
Προβολές πληθυσμού
2001

2006

2015

Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη

611.067

640.000

719.000

Κεντρική Μακεδονία

1.874.214

2.245.000

2.635.000

∆υτική Μακεδονία

301.522

314.000

347.000

Πηγή: Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Επιπλέον, αναμένεται αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και στις τρεις
περιφέρειες, δηλαδή αύξηση της πρόθεσης των κατοίκων των περιφερειών 1565 ετών να εργάζονται (αν και η τιμή του δείκτη αυτού παραμένει σχετικά χαμηλή σε σχέση με τους αντίστοιχους της ΕΕ, κάτι που ισχύει και για το σύνολο της
χώρας), ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται σημαντική μείωση της ανεργίας (από 3
έως 4 μονάδες μέχρι το 2006 και στη συνέχεια κατά 4% μέχρι το 2015). Η προβολή τέλος της ποσοστιαίας κατανομής της απασχόλησης κατά τομέα παραγωγής στις τρεις περιφέρειες για τα δύο έτη-στόχους, σύμφωνα με τις προβλέψεις
των ΧΣΠ, παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.6. που ακολουθεί. Πιο συγκεκριμένα, και
στις τρεις περιφέρειες αναμένεται αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή το-
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μέα και μείωση στον πρωτογενή. Η απασχόληση όμως στο δευτερογενή τομέα
προβλέπεται να αυξηθεί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και την Κεντρική Μακεδονία, αλλά να μειωθεί στη ∆υτική Μακεδονία.
Όσον αφορά τέλος στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σύμφωνα με το ΧΣΠ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το μέγεθος αυτό στη συγκεκριμένη
περιφέρεια ανέρχεται στο 81,7% του συνόλου της χώρας (1998). Με την παραδοχή ρυθμών μεταβολής κατά 10% μεγαλύτερους από τους αντίστοιχους για τη
χώρα, υπολογίζεται ότι η σχέση αυτή θα μεταβληθεί στο 85,6% το έτος 2006 και
στο 93,2% το 2016.
Πίνακας 4.6. Προβολή της ποσοστιαίας συμμετοχής των τομέων παραγωγής στην
περιφερειακή απασχόληση για τα έτη 2006 και 2015
Περιφέρεια
Αν.Μακεδονία Θράκη

Κεντρική Μακεδονία

∆υτική Μακεδονία

Έτος

Πρωτογενής

∆ευτερογενής

Τριτογενής

1999

38,4

19,3

42,3

2006

30,0

23,0

47,0

2015

22,0

25,0

53,0

1999

19,1

25,7

55,1

2006

16,0

27,0

57,0

2015

12,0

28,0

60,0

1999

24,5

35,2

40,3

2006

20,0

32,0

48,0

2015

16,0

29,0

55,0

Πηγή: Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το αντίστοιχο
ΧΣΠ, ανέρχεται στο 102,75% του συνόλου της χώρας (1998), ενώ κατά το 1988
το ποσοστό αυτό έφθανε στο 100,3% (αντίστοιχα στο 67,6% και στο 58,3% του
μέσου όρου της Ευρώπης των 15). Η αύξηση της σχέσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ
της περιφέρειας στο αντίστοιχο της χώρας, σε ισοδύναμα αγοραστικής δύναμης
(για το σύνολο της ΕΕ των 15), σημαίνει ότι η περιφέρεια κερδίζει έδαφος ως
προς τη σχετική μεταβολή του κατά κεφαλή ΑΕΠ της, παρά τα προβλήματα που
παρατηρούνται στη μεταποίηση και ως ένα σημείο στον πρωτογενή τοµέα. Η
τάση αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί, ώστε η περιφέρεια να εξακολουθήσει να επιτελεί το ρόλο της ως μηχανισμού προώθησης της ανάπτυξης στη χώρα. Κι ο
στόχος αυτός συνεπάγεται ένα ρυθμό μεταβολής στην περιφέρεια μεγαλύτερο
κατά 5-7% από τον αντίστοιχο ρυθµό μεταβολής της χώρας. Με δεδομένη την
παραδοχή αύξησης του πληθυσμού της Περιφέρειας στο υπό θεώρηση χρονικό
διάστηκα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα πρέπει να είναι αρκούντως μεγαλύτερος του ρυθμού που υπολογίζεται παραπάνω, ώστε να ενσωμα-
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τώνεται στην θετική αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και η θετική αυτή μεταβολή
του πληθυσμού. Μετά το 2006 μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ της περιφέρειας θα μεταβάλλεται όπως ο αντίστοιχος δείκτης για το σύνολο της χώρας.
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τέλος της ∆υτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το αντίστοιχο ΧΣΠ, ανέρχεται στο 90,75% του συνόλου της χώρας (1998), ενώ κατά το 1988
το ποσοστό αυτό έφθανε στο 107,7%. Η μείωση της σχέσης του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ της περιφέρειας στο αντίστοιχο της χώρας, σε ισοδύναμα αγοραστικής δύναμης (για το σύνολο της ΕΕ των 15), σημαίνει ότι η περιφέρεια χάνει έδαφος ως
προς τη σχετική μεταβολή του κατά κεφαλή ΑΕΠ της. Η τάση αυτή θα πρέπει να
αντιστραφεί, ώστε η περιφέρεια να φθάσει το 2006 τον µέσο όρο της χώρας. Κι
ο στόχος αυτός συνεπάγεται ένα ρυθμό μεταβολής στην περιφέρεια μεγαλύτερο κατά 10% από τον αντίστοιχο ρυθμό μεταβολής της χώρας. Με δεδομένη
την παραδοχή αύξησης του πληθυσμού της περιφέρειας στο υπό θεώρηση χρονικό διάστημα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα πρέπει να είναι
αρκούντως μεγαλύτερος του ρυθμού που υπολογίζεται παραπάνω, ώστε να ενσωματώνεται στην θετική αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ και η θετική αυτή μεταβολή του πληθυσμού. Μετά το 2006 μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι το κατά κεφαλή ΑΕΠ της περιφέρειας θα μεταβάλλεται όπως ο αντίστοιχος δείκτης για το
σύνολο της χώρας.
Τα ΧΣΠ της Ηπείρου και της Θεσσαλίας δεν προβαίνουν σε αντίστοιχες αναλυτικές προβλέψεις. Ωστόσο το ΧΣΠ της Ηπείρου, διαπιστώνει ότι η περιφέρεια, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αναπτυξιακής υστέρησης, εμφανίζει πλέον
προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης και σύγκλισης της περιφέρειας με την υπόλοιπη χώρα, με ορίζοντα το έτος 2015. Βασική ένδειξη για την αναμενόμενη ανάσχεση της αρνητικής πορείας της περιφέρειας, αποτελεί η εξέλιξη της θέσης
της περιφέρειας ως προς την χώρα με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ θετική
πορεία εμφανίζουν επίσης οι κυριότεροι δείκτες ευημερίας της περιφέρειας.
Από την άλλη πλευρά, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αρνητική πορεία ή
στασιμότητα έναντι της χώρας εμφανίζουν οι δημογραφικοί δείκτες και οι δείκτες της αγοράς εργασίας, πράγμα όμως που σύμφωνα με το ΧΣΠ είναι αναμενόμενο, δεδομένης της χρονικής υστέρησης εμφάνισης των επιπτώσεων των
διαρθρωτικών παρεμβάσεων της τελευταίας προγραμματικής περιόδου. Τέλος,
το ΧΣΠ της Θεσσαλίας δεν προβαίνει καν σε αντίστοιχες εκτιμήσεις.
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5 Κινητικότητα και ∆ικτύωση

5.1 Χαρακτηριστικά και τάσεις κινητικότητας
5.1.1

Γενικά

Η βασική επίδραση της παροχής συγκοινωνιακής υποδομής σε μια χωρική ενότητα είναι η αύξηση των δυνατοτήτων μετακίνησης ή των δυνατοτήτων πρόσβασης από και προς τα διάφορα σημεία ή δραστηριότητες της εξεταζόμενης
περιοχής. Αυτή η προσέγγιση εισάγει δυναμικά δύο βασικές έννοιες: την έννοια
της προσπελασιμότητας και την έννοια της κινητικότητας. Η πρώτη εκφράζει
την ευκολία με την οποία προσεγγίζονται οι διάφορες δραστηριότητες, ενώ η
δεύτερη τις επιθυμίες για μετακίνηση. Η προσπελασιμότητα συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την κινητικότητα του ατόμου γιατί σχετίζεται με τη δυνατότητά
του να φθάσει στη θέση προορισμού μιας επιθυμητής διαδρομής του, ενώ γίνεται σαφές πως η βελτίωση της προσπελασιμότητας «ευνοεί» την κινητικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, η διερεύνηση της κινητικότητας ανάμεσα στους νομούς, τις
περιφέρειες και τα αστικά κέντρα από όπου διέρχεται η Εγνατία οδός και οι κάθετοι άξονές της, στόχο έχει τον προσδιορισμό του επιπέδου της χωρικής διαφοροποίησης εξαιτίας της ίδιας της μεταφορικής υποδομής (Εγνατία οδός), αλλά και εξωγενών παραγόντων, εντοπίζοντας έτσι πιθανές ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Επίσης, η μελέτη των δεικτών που εκφράζουν την κινητικότητα, αναμένεται να οδηγήσει στην ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση της σημερινής
κατάστασης στη ζώνη επιρροής της Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων
της, δίνοντας έτσι την εκτίμηση μιας αρχικής κατάστασης (zero state) όσον αφορά το επίπεδο της κινητικότητας.

5.1.2

Επιπτώσεις των μεταφορικών υποδομών στη χωρική ανάπτυξη

Η συσχέτιση μεταξύ των μεταφορικών υποδομών και της χωρικής ανάπτυξης
μιας περιοχής είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Στην πιο απλή της μορφή, η σχέση
αυτή υποδηλώνει πως περιοχές με καλύτερη προσπελασιμότητα σε σημαντικά
για την ανάπτυξη σημεία (πρώτες ύλες, αγορές, κλπ) – εφόσον όλα τα άλλα χα-
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ρακτηριστικά παραμείνουν σταθερά – θα γίνουν περισσότερο παραγωγικές και
ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλες περισσότερο απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές.
Η κατασκευή και λειτουργία μιας νέας συγκοινωνιακής υποδομής επιφέρει γενικότερα μείωση του κόστους μετακίνησης, γεγονός που αυξάνει την προσπελασιμότητα των περιοχών από όπου διέρχεται. Η προσπελασιμότητα με τη σειρά
της δημιουργεί προϋποθέσεις αύξησης των μετακινήσεων. Στο πλαίσιο της χωρικής ανάπτυξης, η ποιότητα των μεταφορικών υποδομών όσον αφορά το επίπεδο εξυπηρέτησης, προσδιορίζει τη σχετική προσπελασιμότητα των διαφόρων περιοχών μεταξύ τους, δηλαδή το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ορισμένων
περιοχών σε σχέση με κάποιες άλλες. Επενδύσεις στις μεταφορικές υποδομές
οδηγούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας ορισμένων περιοχών και πιθανώς σε αλλαγές στον τρόπο της χωρικής τους ανάπτυξης.

5.1.3

Κινητικότητα και χωρική ανάπτυξη

Η κινητικότητα αποτελεί την έκφραση της ζήτησης για μετακινήσεις προσώπων
και αγαθών, με στόχο την αξιόπιστη και αποτελεσματική μετακίνησή τους, περιορίζοντας στο ελάχιστο δυνατό τις ανεπιθύμητες οικονομικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συνεπώς, η κινητικότητα μπορεί να θεωρηθεί ως
μια δυναμική διαδικασία που οδηγεί στην επίτευξη μιας σειράς στόχων, με κυριότερους τους εξής:
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•

Παροχή πρόσβασης σε αγαθά, πρώτες ύλες και υπηρεσίες, μειώνοντας
παράλληλα την ανάγκη για μετακίνηση, κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες να ικανοποιούνται
αποτελεσματικά.

•

Απόδοση από τους χρήστες των μεταφορικών υποδομών, του κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους που έχουν οι μετακινήσεις τους, χωρίς να παρεμποδίζουν τα άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους για μετακίνηση.

•

Αύξηση της επιλογής και ενθάρρυνση της χρήσης μέσων μεταφοράς
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτών

•

Αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των μετακινουμένων προσώπων, με
τη μείωση των ατυχημάτων και τη βελτίωση του αντιλαμβανόμενου επιπέδου οδικής ασφάλειας.

•

∆ιασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αποδοχής των επενδύσεων σε μεταφορικές υποδομές.

5. Κινητικότητα και ∆ικτύωση

5.1.4

Αξιολόγηση της προσπελασιμότητας

Για την ολοκληρωμένη διερεύνηση των επιπτώσεων των μεταφορικών υποδομών είναι απαραίτητο να εκτιμώνται και να λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από
κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους – μέσω των αντίστοιχων δεικτών – με διάκριση στις αντίστοιχες χωρικές ενότητες ή ζώνες επιρροής,
αλλά και τις διάφορες χρονικές στιγμές (στάδιο κατασκευής, αποπεράτωση, λειτουργία). Οι δείκτες αξιολόγησης της προσπελασιμότητας μιας περιοχής «βαθμολογούν» την κατάταξη της περιοχής αυτής, εκτιμώντας τις υφιστάμενες υποδομές, δραστηριότητες και πλεονεκτήματά της, σε σχέση με άλλες προς αξιολόγηση περιοχές.
Η πληθώρα δεικτών αξιολόγησης της προσπελασιμότητας, ευνοεί την κατηγοριοποίησή τους με βάση διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά. Για παράδειγμα, οι
απλοί, ή αλλιώς φυσικοί δείκτες, προσμετρούν μόνο τα χαρακτηριστικά της συγκοινωνιακής υποδομής της περιοχής κατά το στάδιο της αξιολόγησης, σε αντίθεση με τους σύνθετους δείκτες που λαμβάνουν υπόψη τους την ανάγκη για μετακινήσεις μεταξύ περιοχών εκτός του οδικού άξονα, και πιο συγκεκριμένα την
ευκολία πρόσβασης σε μια περιοχή με βάση το κόστος μετακίνησης προς αυτή,
τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτή, ή το συνδυασμό των δύο (δηλ.
κόστος μετακίνησης και δραστηριότητες).
Οι δείκτες προσπελασιμότητας μπορούν να καταταχθούν σε τέσσερις βασικές
κατηγορίες με βάση τη θεωρία στην οποία βασίστηκε η διαμόρφωσή τους:
•

∆είκτες χωρικού διαχωρισμού. Λαμβάνουν υπόψη τους την υφιστάμενη
κατάσταση γύρω από αυτό και στην ουσία ταυτίζονται με τους απλούς
δείκτες την προηγούμενης κατηγοριοποίησης.

•

∆είκτες «ευκαιριών». Περιγράφουν τις δραστηριότητες της περιοχής
μελέτης, και μπορούν να παραλληλιστούν με τους σύνθετους δείκτες
της παραπάνω κατηγοριοποίησης.

•

∆είκτες «βαρύτητας». Χρησιμοποιούνται στα περισσότερα θεωρητικά
μοντέλα αστικού σχεδιασμού, και είναι συνάρτηση της «ελκυστικότητας» μιας περιοχής.

•

∆είκτες κυκλοφοριακής τεχνικής. Εκφράζουν την κινητικότητα των οχημάτων στο δίκτυο, και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του επιπέδου κινητικότητας μιας περιοχής.

Η κινητικότητα ατόμων και αγαθών συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την προσπελασιμότητα και αποτιμάται από ένα αριθμό δεικτών από το ευρύτερο σύνολο
δεικτών αξιολόγησης της οδικής υποδομής και λειτουργίας του δικτύου, οι οποίοι σχετίζονται με την παρακολούθηση των βασικών μεγεθών της κυκλοφορίας του άξονα και της διαχρονικής μεταβολής τους. Χαρακτηριστικό των δει-
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κτών αυτών είναι η διακριτή διαφοροποίηση μεταξύ της ζώνης εφαρμογής και
της ζώνης επιρροής τους. Οι δείκτες που προτείνονται, προέρχονται από την
κατηγορία των δεικτών της Λειτουργίας Οδικού ∆ικτύου (Ο∆), όπως αυτοί αναθεωρήθηκαν στην ανασκόπηση της μεθοδολογικής προσέγγισης του ΠΑΧΩΕ
(Πίνακας 5.1).
Πίνακας 5.1. Προτεινόμενοι δείκτες αποτίμησης της κινητικότητας
Κωδικός

Ονομασία ∆είκτη

Ο∆-Β-1*

Κυκλοφοριακοί φόρτοι (Ε.Μ.Η.Κ)

Ο∆-Β-2

Σύνθεση κυκλοφορίας

Ο∆-Β-3

Ταχύτητα διαδρομής στα οδικά τμήματα (links) - Ταχύτητα σημείου

Ο∆-Β-4*

Χρόνος διαδρομής στα οδικά τμήματα

Ο∆-Β-5*

Αριθμός μετακινουμένων προσώπων

0∆-Β-6

Εμπορευματικές μετακινήσεις (αριθ. φορτηγών, όγκος εμπορευμάτων
κατά είδος)

Ο∆-Β-7*

Λειτουργικό και γενικευμένο κόστος μεταφοράς μεταξύ τμημάτων του
δικτύου

Ο∆-Β-8

∆είκτης οδικής ασφάλειας: Αριθμός ατυχημάτων και σοβαρότητα. Μελανά σημεία

Ο∆-Π-3

Παράγωγες μετακινήσεις στα τμήματα του δικτύου

Ο∆-Π-4

Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς

(*) Οι δείκτες αυτοί έχουν υπολογιστεί από την Εγνατία Οδό Α.Ε.

5.1.5
5.1.5.1

Προσδιορισμός της κινητικότητας
Μεθοδολογική προσέγγιση

Βασική προϋπόθεση για τον προσδιορισμό της κινητικότητας με τη βοήθεια
των προτεινόμενων δεικτών, αποτελεί η εκτίμηση των μετακινήσεων ατόμων
και αγαθών μεταξύ των διαφόρων σημείων προέλευσης – προορισμού στις περιοχές επιρροής της Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων και κατά συνέπεια
ο βαθμός φόρτισης των οδικών τμημάτων που συνδέουν τα παραπάνω σημεία.
Η μεθοδολογία υπολογισμού των μετακινήσεων βασίσθηκε στην ανάλυση, επεξεργασία των στοιχείων των Ερευνών Προέλευσης – Προορισμού (Π-Π) του
1993 (ελλείψει των στοιχείων της Έρευνας Π-Π για το 2003, επεξεργάστηκαν και
αξιολογήθηκαν οι πληροφορίας μόνο για το έτος 1993), σε συνδυασμό με τους
υπολογισθέντες βασικούς δείκτες του Παρατηρητηρίου.
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Συγκεκριμένα ο υπολογισμός των μετακινήσεων έγινε σε δύο στάδια, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία, των χαρακτηριστικών και των τάσεων κινητικότητας στις ζώνες επιρροής της Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων. Στο
πρώτο στάδιο, λαμβάνει χώρα ο υπολογισμός του συνόλου των μετακινήσεων
για τους νομούς και τις περιφέρειες από όπου διέρχεται η Εγνατία οδός και οι
κάθετοι άξονες με τη βοήθεια της μελέτης Π-Π του 1993. Πιο συγκεκριμένα υπολογίστηκαν:
•

Το σύνολο των μετακινήσεων (επιβατικές και εμπορευματικές) μεταξύ των
νομών στις ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ και των περιφερειών της ζώνης IV.

•

Οι εσωτερικές και διαμπερείς μετακινήσεις σε κάθε νομό, ως ποσοστό του
συνόλου των μετακινήσεων του νομού.

•

Οι διερχόμενες μετακινήσεις (επιβατικές και εμπορευματικές) από τους μεθοριακούς σταθμούς.

Στο δεύτερο στάδιο, λαμβάνει χώρα η συσχέτιση των παραπάνω μεγεθών με
τους δείκτες λειτουργίας της οδού που έχουν υπολογιστεί και προτείνονται ως
δείκτες αποτίμησης της κινητικότητας. Συγκεκριμένα, από τη συσχέτιση των κυκλοφοριακών φόρτων στα τμήματα της Εγνατίας οδού, με τις συνολικές μετακινήσεις των νομών, προκύπτει το ποσοστό φόρτισης που απορροφά η Εγνατία,
ενώ η υπόλοιπη φόρτιση διοχετεύεται στο υπόλοιπο δίκτυο του Νομού.
Στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμο να γίνει μια σύντομη αναφορά στα βασικά
χαρακτηριστικά της έρευνας Προέλευσης-Προορισμού για το 1993.
Η μελέτη «Εθνικής Έρευνας Προέλευσης – Προορισμού» για το 1993, πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία συμβούλων «∆οξιάδης». Για τη διεξαγωγή της έρευνας αυτής, η περιοχή μελέτης (ηπειρωτική Ελλάδα και Εύβοια), χωρίστηκε σε
έξι περιφέρειες, με την Κρήτη να αναφέρεται ως ειδική ζώνη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 113 θέσεις του Εθνικού οδικού δικτύου, σε 226 σταθμούς παρά
την οδό, έναν ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας.
Σε κάθε σταθμό έρευνας διεξάγονταν συνεντεύξεις στους οδηγούς των οχημάτων με τη χρήση έντυπου ερωτηματολογίου, ενώ παράλληλα γινόταν μέτρηση
της σύνθεσης της κυκλοφορίας και ωριαία μέτρηση της κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με αυτόματο καταμετρητή. Συγκεντρώθηκαν 540 χιλιάδες ερωτηματολόγια, από τα οποία προέκυψαν μητρώα Προέλευσης – Προορισμού για βασικά κυκλοφοριακά στοιχεία, όπως για αριθμό οχημάτων, για τη σύνθεση της
κυκλοφορίας και τις εμπορευματικές μεταφορές (βαρέα οχήματα και ωφέλιμο
φορτίο).
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως το πρώτο στάδιο διερεύνησης της κινητικότητας μεταξύ των ζωνών επιρροής της Εγνατίας οδού, περιλαμβάνει την επεξεργασία και ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων της μελέτης Π-Π για το έτος
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1993. Για το λόγο αυτό, ήταν απαραίτητο να γίνει αρχικά μια ομαδοποίηση των
κεντροειδών προέλευσης – προορισμού που αναφέρονταν στη μελέτη ∆οξιάδη
και αντίστοιχη συσχέτισή τους με τον εκάστοτε νομό στον οποίο αναφέρονταν.
Η διαδικασία αυτή οδήγησε στη δημιουργία ενός «καθολικού κεντροειδούς» για
κάθε νομό από τον οποίο θεωρήθηκε πως ξεκινούσαν και κατέληγαν όλες οι μετακινήσεις αυτού. Με βάση το κεντροειδές αυτό, υπολογίστηκε από τη μελέτη
Π-Π το σύνολο των παραγόμενων και ελκόμενων μετακινήσεων (σε επίπεδο Ελλάδος και εξωτερικού) για κάθε νομό που συμμετείχε στη μελέτη Π-Π.

50.000
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60.000

µετακινήσεις

∆ιάγραμμα 5.1.Παραγόμενες και ελκόμενες μετακινήσεις (σε ΜΕΑ/24ωρο) στο
διάδρομο διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων της – συσχέ-τισή
τους με τον αντίστοιχο πληθυσμό ανά νομό
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Π-Π του 1993 (μελέτη ∆οξιάδη)

Καθώς η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στις ζώνες επιρροής ΙΙ και ΙΙΙ της Εγνατίας οδού (επίπεδο νομών της Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων της),
η επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας ∆οξιάδη εστιάστηκε στους 23 νομούς
που βρίσκονται στις προαναφερθείσες ζώνες επιρροής (12 νομοί διέλευσης της
Εγνατίας οδού και 11 νομοί διέλευσης των κάθετων αξόνων). Στο ∆ιάγραμμα 5.1
δίνονται διαγραμματικά οι παραγωγές και έλξεις για τους υπόψη νομούς. Στο
διάγραμμα αυτό, από τους νομούς όπου διέρχεται η Εγνατία οδός ξεχωρίζει ο
νομός Θεσσαλονίκης, ως αυτός με τις περισσότερες μετακινήσεις (παραγωγές
και έλξεις), ενώ από τους νομούς των καθέτων αξόνων πρώτος σε μετακινήσεις
εμφανίζεται ο νομός Λαρίσης. Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς και
πληθυσμιακά οι νομοί αυτοί βρίσκονται στις πρώτες θέσεις και είναι επομένως
λογικό να δέχονται και να παράγουν συγκριτικά τις περισσότερες μετακινήσεις
με τους υπόλοιπους νομούς. Η συσχέτιση αυτή μεταξύ των παραγόμενων μετα-
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κινήσεων και του πληθυσμού εμφανίζεται και στο επόμενο σχήμα (∆ιάγραμμα
5.2), όπου δίνονται τα αντίστοιχα μεγέθη σε επίπεδο περιφερειών. Το επόμενο
βήμα ήταν ο υπολογισμός των μετακινούμενων μεγεθών (οχήματα, επιβάτες και
εμπορεύματα) μεταξύ των νομών της ζώνης της Εγνατίας και των καθέτων αξόνων της. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν πάλι τα στοιχεία της μελέτης ∆οξιάδη, δημιουργώντας όμως αυτή τη φορά μητρώα προέλευσης – προορισμού
μόνο μεταξύ των 23 νομών που βρίσκονται στις ζώνες επιρροής ΙΙ και ΙΙΙ. Η επεξεργασία αυτή οδήγησε σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα όσον αφορά την κινητικότητα οχημάτων, επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των νομών από όπου
διέρχεται η Εγνατία οδός και οι κάθετοι άξονές της.
∆ιάγραμμα 5.2. Συσχέτιση μετακινήσεων και πληθυσμού ανά περιφέρεια
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Στο ∆ιάγραμμα 5.3 δίνονται γραφικά τα ποσοστά των διαμπερών και εσωτερικών μετακινήσεων (στο σύνολο των παραγωγών και έλξεων) για κάθε νομό των
ζωνών ΙΙ και ΙΙΙ. Από το διάγραμμα παρατηρείται πως τα χαμηλότερα ποσοστά
διαμπερών μετακινήσεων εμφανίζονται στους νομούς Έβρου και Θεσπρωτίας,
οι οποίοι αποτελούν τις πύλες εισόδου και εξόδου από την Εγνατία οδό. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της έρευνας
(1993), δεν υπήρχε η Εγνατία οδός είναι αναμενόμενο τα ποσοστά αυτά να αυξηθούν σημαντικά με την ολοκλήρωσή της. Αντίστοιχα, από τους νομούς των
καθέτων αξόνων, το μικρότερο ποσοστό διαμπερών μετακινήσεων εμφανίζεται
στους νομούς Λάρισας και Καστοριάς, οι οποίες και αναμένεται αντίστοιχα να
αυξηθούν με τη σύνδεση της Εγνατίας με τους κάθετους άξονες.
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∆ιάγραμμα 5.3. Εσωτερικές & διαμπερείς – εξωτερικές μετακινήσεις (%) οχημάτων ανά νομό
Εξωτερικές & διαµπ ερείς µετακινήσεις οχηµάτων (%) επ ί των συνολικών
Εσωτερικές µετακινήσεις οχηµάτων (%) επ ί των συνολικών
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Η αντίστοιχη ανάλυση και επεξεργασία των μετακινουμένων προσώπων για κάθε νομό των ζωνών ΙΙ και ΙΙΙ οδήγησε σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα, κυρίως
όσον αφορά το θέμα της κινητικότητας των επιβατών. Η συσχέτιση των διαμπερών και εσωτερικών μετακινήσεων οχημάτων και προσώπων ανά νομό δίνεται
αντίστοιχα στα ∆ιαγράμματα 5.4 και 5.5.
∆ιάγραμμα 5.4. Εξωτερικές και διαμπερείς μετακινήσεις (%) οχημάτων και προσώπων ανά νομό
Εξωτερικές & διαµπ ερείς µετακινήσεις οχηµάτων (%) επ ί των συνολικών
Εξωτερικές & διαµπ ερείς µετακινήσεις π ροσώπ ων (%) επ ί των συνολικών
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Π-Π του 1993 (μελέτη ∆οξιάδη)
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Από τη θεώρηση των δύο διαγραμμάτων προκύπτει ότι υπάρχει μια συσχέτιση
μεταξύ των μετακινούμενων οχημάτων και προσώπων με μόνο τους Νομούς
Καβάλας και Λάρισας να παρουσιάζουν μια υψηλότερη πλήρωση των οχημάτων
στις εσωτερικές μετακινήσεις (είναι ιδιαίτερα έντονη στο νομό Καβάλας) σε
σχέση με αυτή στις διαμπερείς μετακινήσεις, γεγονός που δείχνει πως δε γίνεται
πλήρης αξιοποίηση των μετακινουμένων οχημάτων στις μετακινήσεις αυτές.

∆ιάγραμμα 5.5. Εσωτερικές μετακινήσεις (%) οχημάτων και προσώπων ανά νομό
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Π-Π του 1993 (μελέτη ∆οξιάδη)

Ένα άλλο ενδιαφέρον μέγεθος για την αξιολόγηση της κινητικότητας είναι οι μετακινήσεις αγαθών μεταξύ των νομών των ζωνών ΙΙ και ΙΙΙ. Στο ∆ιάγραμμα 5.6,
παρουσιάζονται τα ποσοστά των εσωτερικών και διαμπερών μετακινήσεων των
εμπορευμάτων. Από το διάγραμμα παρατηρείται πως το χαμηλότερο ποσοστό
διαμπερών μετακινήσεων αγαθών – κατ΄ αντιστοιχία με τις μετακινήσεις οχημάτων και προσώπων – εμφανίζεται στο νομό Έβρου, ο οποίος αν και αποτελεί πύλη εισόδου και εξόδου από τη χώρα εμφανίζεται να έχει πολύ «φτωχή» οδική
διασύνδεση με τους υπόλοιπους νομούς. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να αλλάξει με την πλήρη λειτουργία της Εγνατίας οδού, καθιστώντας το νομό Έβρου
σημαντικό κόμβο εμπορίου.
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∆ιάγραμμα 5.6. Εσωτερικές & εξωτερικές – διαμπερείς μετακινήσεις (%) φορτίων
ανά νομό
Εξωτερικές & διαµπερείς µετακινήσεις φορτίων (%) επί των συνολικών
Εσωτερικές µετακινήσεις φορτίων (%) επί των συνολικών
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Χαλκιδικής

Μαγνησίας

Λάρισας

Καρδίτσας

Τρικάλων

Άρτας

Φλώρινας

Καστοριάς

Κιλκίς

Πέλλας

∆ράµας

Θεσπρωτίας

Ιωαννίνων

Ηµαθίας

Κοζάνης

Σερρών

Θεσ/νίκης

Καβάλας

Ξάνθης

Ροδόπης

Έβρου

0%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Π-Π του 1993 (μελέτη ∆οξιάδη)

Eνδιαφέρον παρουσιάζει και η τριπλή συσχέτιση των διαμπερών μετακινήσεων
οχημάτων, επιβατών και αγαθών ανά νομό (∆ιάγραμμα 5.7), καθώς τα συμπεράσματα στα οποία μπορεί να οδηγηθεί κάποιος είναι πολλαπλά. Κατ’ αρχήν,
παρατηρείται πως στο σύνολο των νομών οι διαμπερείς μετακινήσεις αγαθών
υπερτερούν των αντίστοιχων μετακινήσεων προσώπων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο νομός Καβάλας, όπου με το 1/3 περίπου των μετακινουμένων οχημάτων (31%) που εκτελούν διαμπερή κίνηση, μετακινείται μόνο 17% των
προσώπων, λόγω της χαμηλής πλήρωσης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των αγαθών ξεπερνά το 50%. Αντίστοιχα μεγέθη παρατηρούνται και σε άλλους νομούς
από όπου διέρχεται η Εγνατία και οι κάθετοι άξονές της (π.χ. Κοζάνη, Καστοριά,
Λάρισα, Μαγνησία, κλπ). Το γεγονός αυτό αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο που
αναμένεται να έχει η Εγνατία οδός στις διαμπερείς μετακινήσεις των νομών από
όπου θα περάσει, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις από και προς τα διαμετακομιστικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδος (Θεσσαλονίκη, Καβάλα, κλπ) και διευρύνοντας τον όγκο των μετακινούμενων μεγεθών.
Όσον αφορά τις μετακινήσεις οχημάτων, επιβατών και εμπορευμάτων από και
προς τους συνοριακούς σταθμούς, από τον Πίνακα 5.2 φαίνεται πως πέντε νομοί
αποτελούν τις βασικές πύλες εισόδου και εξόδου από τη χώρα: Ο νομός Έβρου
στα ανατολικά (Κήποι, Καστανιές, Ορμένιο), οι νομοί Σερρών (Προμαχώνας) και
Κιλκίς (Εύζωνοι, ∆οϊράνη) στα βόρεια, ο νομός Φλώρινας στα βορειοδυτικά (Νίκη, Κρυσταλλοπηγή) και ο νομός Ιωαννίνων στα δυτικά (Κακκαβιά). ∆εδομένου
ότι οι νομοί αυτοί βρίσκονται στις ζώνες επιρροής ΙΙ και ΙΙΙ της Εγνατίας οδού, η
ολοκλήρωση αυτής και των καθέτων αξόνων της, αναμένεται να οδηγήσει σε

104

5. Κινητικότητα και ∆ικτύωση

αύξηση των μετακινουμένων μεγεθών από και προς τους συνοριακούς σταθμούς.
∆ιάγραμμα 5.7. Εξωτερικές & διαμπερείς μετακινήσεις (%) οχημάτων, προσώ-πων
και αγαθών ανά νομό
Εξωτερικές & διαµπ ερείς µετακινήσεις οχηµάτων (%) επ ί των συνολικών
Εξωτερικές & διαµπ ερείς µετακινήσεις π ροσώπ ων (%) επ ί των συνολικών
Εξωτερικές & διαµπ ερείς µετακινήσεις φορτίων (%) επ ί των συνολικών
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Η σύγκριση των παραπάνω στοιχείων δείχνει ότι ο μεγαλύτερος όγκος τόσο των
επιβατικών όσο και των εμπορευματικών μετακινήσεων διέρχεται από τους
Σταθμούς Προμαχώνα, Ευζώνων και Κακαβιάς. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο
σταθμός Κακαβιάς ενώ παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση υστερεί
στην εμπορευματική, γεγονός που δείχνει ότι υστερεί η συγκεκριμένη «πύλη»
της χώρας σε εμπορευματικές εισροές από και προς τις γειτονικές χώρες, και
συνοδεύεται από την αντίστοιχη έλλειψη υποδομών.
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Πίνακας 5.2. Μετακινήσεις οχημάτων, προσώπων και αγαθών από και προς τους συνοριακούς σταθμούς
Επιβάτες από και προς τους συνοΟχήματα από και προς τους συνοΦορτία (t) από και προς τους συνοριακούς σταθμούς για το σύνολο ριακούς σταθμούς για το σύνολο των ριακούς σταθμούς για το σύνολο των
των Νομών
Νομών
Νομών
Παραγωγές

Έλξεις

ΣΥΝΟΛΟ

349

59

408

90

0

90

4

0

4

0

0

59
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26

916

1,091

2,007

50

69
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918
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Κήποι (Τουρκία)
Καστανιές (Τουρκία)
Ορμένιο
Προμαχώνας
Νίκη

Κρυσταλλοπηγή

Έλξεις

ΣΥΝΟΛΟ

334

421
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0

18

5

23

0

26

287

72

359

409

25

434

2482

3233

5,715

119

29

40

69

90

61

151

574

1,492

300

0

300

547

1612

2,159

0

0

0

0

0

0

45

0

45

1,533

1,188

2,721

240

222

462

49

409

458

182

267

449

71

0

71

21

461

482

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Προέλευσης-Προορισμού 1993 (Μελέτη ∆οξιάδη)
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5.1.6

Κινητικότητα και ∆είκτες ΠΑΧΩΕ

Ένα κρίσιμο στοιχείο στην παρούσα διερεύνηση είναι το πώς η κινητικότητα και
η διακύμανσή της μπορούν να παρουσιαστούν μέσα από τους ∆είκτες – Εργαλεία του ΠΑΧΩΕ. Η κρισιμότερη παράμετρος για αυτή την απεικόνιση είναι σαφώς ο κυκλοφοριακός φόρτος ανά οδικό τμήμα της Εγνατίας Οδού (∆είκτης
Ο∆-Β-1), ενώ κρίσιμα είναι και τα συμπεράσματα που προκύπτουν με τη βοήθεια άλλων δεικτών, όπως για παράδειγμα της σύνθεσης της κυκλοφορίας και
του αριθμού μετακινούμενων προσώπων.
Στον Πίνακα 5.3 που ακολουθεί δίνονται οι τιμές του δείκτη Ο∆-Β-1 ανά τμήμα
της Εγνατίας Οδού και με αναφορά στο νομό που ανήκει το κάθε τμήμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθεσε η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ στην ομάδα μελέτης. H κυκλοφοριακή φόρτιση της οδού λαμβάνει τις υψηλότερες τιμές της στα τμήματα που
βρίσκονται εντός του νομού Θεσσαλονίκης και του γειτονικού νομού Ημαθίας.
Στην πρώτη περίπτωση η υψηλή φόρτιση του άξονα αποδίδεται στο γεγονός
ότι οδηγεί στο μεγαλύτερο και σημαντικότερο αστικό κέντρο της περιοχής διέλευσης του άξονα, αλλά και της ευρύτερης περιοχής επιρροής του, που μπορεί
να αναφερθεί ως Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Η περιοχή αυτή αποτελεί αναπτυξιακό μοχλό της Βόρειας Ελλάδας και της Βαλκανικής με έντονη
εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα, τουριστική ανάπτυξη αλλά και
πνευματική ζωή, ενώ αποτελεί κομβικό σημείο για τις συνδυασμένες μεταφορές, καθώς εξυπηρετεί οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές. Στη δεύτερη περίπτωση, δηλ. αυτή του νομού Ημαθίας, η υψηλή κυκλοφοριακή φόρτιση αποδίδεται στην άμεση γειτνίαση, αλλά και την ικανοποιητική σύνδεσή του με τη Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς
και στην ανάπτυξη παράλληλων ή συμπληρωματικών προς αυτή λειτουργιών,
όπως για παράδειγμα η βιοτεχνία και μεταποίηση, αλλά και η πνευματική ανάπτυξη των πόλεών της με πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ίδρυση Μεγάρου Μουσικής, την εγκατάσταση Πανεπιστημιακών Τμημάτων κ.λ.π.
Ένα τμήμα με υψηλή κυκλοφοριακή φόρτιση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτό του Α/Κ Ηγουμενίτσας – Λαδοχωρίου – Α/Κ Βασιλικού, καθώς ουσιαστικά
αποτελεί βασική πύλη για τις διαμπερείς μετακινήσεις σε εθνικό επίπεδο και για
την ανάδειξη του άξονα της Εγνατίας σε τμήμα των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και οι πληροφορίες που προκύπτουν
με τη βοήθεια άλλων δεικτών του ΠΑΧΩΕ και ειδικότερα της σύνθεσης της κυκλοφορίας (Ο∆-Π-1), του αριθμού μετακινούμενων προσώπων9 (Ο∆-Β-5). ∆ιευκρινίζεται πως για τον υπολογισμό του αριθμού μετακινουμένων προσώπων
9

Στην παρούσα διερεύνηση ο αριθμός μετακινούμενων προσώπων και διακινούμενων εμπορευμάτων προσδιορίστηκε με τη βοήθεια απλουστευτικών παραδοχών και θεωρείται ότι οι δείκτες
αυτοί έχουν υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση.
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θεωρήθηκε πλήρωση ελαφρών οχημάτων ίση με 1,6 πρόσωπα/όχημα, φορτηγών ίση με 1,2 πρόσωπα/όχημα και λεωφορείων 34 πρόσωπα/όχημα. Οι τιμές
αυτές της πλήρωσης προέκυψαν με τη βοήθεια των μεγεθών που υπολογίσθηκαν στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής υπολογισμού των κυκλοφοριακών
δεικτών του ΠΑΧΩΕ. Από τα στοιχεία του Πίνακα 5.3 είναι σαφές πως ο άξονας
της Εγνατίας Οδού επωμίζεται την κίνηση βαρέων οχημάτων σε περιοχές με βιομηχανική ανάπτυξη (π.χ. Θεσσαλονίκη, Ημαθία), καθώς και στα σημεία που λειτουργούν ως πύλες διαμπερών μετακινήσεων, όπως σε τμήματα των νομών
Θεσπρωτίας, Έβρου κ.λ.π. Αναφορικά τέλος με τον αριθμό των μετακινούμενων,
οι τάσεις βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία με αυτές της κυκλοφοριακής φόρτισης.
Από τα στοιχεία της μέσης κινητικότητας ανά νομό (Πίνακας 5.4), που ορίζεται
ως το πηλίκο του κυκλοφοριακού φόρτου της Εγνατίας σε επίπεδο νομού δια
του συνολικού φόρτου του νομού (ελκόμενες – παραγόμενες μετακινήσεις)10,
και συνδυάζει στοιχεία δεικτών με τα αντίστοιχα της μελέτης Προέλευσης–
Προορισμού, είναι δυνατό να ενισχυθούν τα προηγούμενα συμπεράσματα και
να προκύψουν κάποιες ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις για το ρόλο της Εγνατίας
σε επίπεδο νομών. Ειδικότερα:
Η Εγνατία οδός στο νομό Θεσσαλονίκης φαίνεται να απορροφά μικρότερο τμήμα των συνολικών μετακινήσεων του νομού. Έτσι λοιπόν ενισχύεται ο προηγούμενος ισχυρισμός του κομβικού ρόλου της Θεσσαλονίκης στο πλέγμα των
μετακινήσεων της περιοχής, καθώς και η καλύτερη «σύνδεση» ή «δικτύωση» όπως θα οριστεί στα επόμενα - του νομού αυτού με γειτονικούς νομούς. Για το
νομό Ημαθίας ο άξονας της Εγνατίας Οδού, που ουσιαστικά υποκαθιστά την
παλαιά εθνική οδό, συγκεντρώνει περίπου το μισό των μετακινήσεων, και αρθρώνει ουσιαστικά τη «ραχοκοκαλιά» για τις οδικές μετακινήσεις του νόμου. Η
ίδια διαπίστωση μπορεί να επαναληφθεί και για άλλους νομούς, με χαρακτηριστικότερους αυτούς των Γρεβενών και Θεσπρωτίας, όπου τα φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του προηγούμενου δικτύου και η χαμηλή ποιότητα των υπολοίπων οδικών συνδέσεων, καθιστούν την Εγνατία Οδό έργο πνοής για τις
οδικές μεταφορές.

10

Σημειώνεται δε πως η μέση κινητικότητα μπορεί να εκφράζεται είτε ως καθαρός αριθμός, είτε ως
το αντίστοιχο ποσοστό, το οποίο ονομάζεται ποσοστό χρήσης, και εκφράζει την κυκλοφοριακή
φόρτιση της Εγνατίας ως ποσοστό της φόρτισης του συνολικού οδικού δικτύου του νομού.

108

5. Κινητικότητα και ∆ικτύωση

Πίνακας 5.3. Κυκλοφοριακή φόρτιση, σύνθεση κυκλοφορίας και αριθμός μετακινούμενων προσώπων κατά μήκος της Εγνατίας Οδού

Κωδικός
Λειτουργίας & Συντήρησης

01_01A

Ονομασία Τμήματος

Α/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ-Α/Κ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Νομός

Θεσπρωτίας

Ε.Μ.Η.Κ
2010

Μέση
ΕΜΗΚ
2010

6.550

Φόρτος
ώρας
αιχμής
2010

Ελαφρά
οχήματα
(Ι.Χ, ημιφορτηγά,
δίκυκλα)

Φορτηγά

Αριθμός
μετακινουμένων
προσώπων /
link/ώρα
αιχμής

Λεωφορεία

524

440

68

16

1320

5.175
Α/Κ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-Α/Κ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Θεσπρωτίας - Ιωαννίνων

3.800

304

255

40

9

766

02_03

Α/Κ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ-ΤΥΡΙΑ

Ιωαννίνων

3.350

268

225

35

8

675

03_04

Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ-ΤΥΡΙΑ-Α/Κ ∆Ω∆ΩΝΗΣ

Ιωαννίνων

3.350

268

225

35

8

675

04_04A

Α/Κ ∆Ω∆ΩΝΗΣ-Α/Κ ΠΕ∆ΙΝΗΣ

Ιωαννίνων

3.540

283

238

37

8

714

04A_05

Α/Κ ΠΕ∆ΙΝΗΣ-Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωαννίνων

3.350

268

225

35

8

675

05_06

Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ-ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Ιωαννίνων

4.800

384

323

50

12

968

06_06A

Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ-ΖΑΓΟΡΙΟΥ-Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ιωαννίνων

4.800

384

334

38

12

972

06A_07

Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Ιωαννίνων

4.800

384

334

38

12

972

07_07A

Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Ιωαννίνων Τρικάλων

3.200

256

223

26

8

648

252

219

25

8

638

264

230

26

8

668

01A_02

3.999

3.175
07A_08

Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-Α/Κ ΒΟΛΟΥ

Τρικάλων - Γρεβενών

3.150

08_08A

Α/Κ ΒΟΛΟΥ-Α/Κ ∆ΥΤ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Γρεβενών

3.300

3.300

Αριθμός
μετακινουμένων
προσώπων ανά
Νομό στην
Ε.Ο / ώρα
αιχμής

Αριθμός
μετακινουμένων
προσώπων ανά
Νομό στην
Ε.Ο /
24ωρο

1.043

13.041

807

10.093

643

8.039

668

8.356
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Α/Κ ∆ΥΤ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-Α/Κ ΑΝΑΤΟΛ.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Γρεβενών - Κοζάνης

3.300

264

230

26

8

668

09_10

Α/Κ ΑΝΑΤΟΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-Α/Κ ΑΝ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Κοζάνης

4.400

352

306

35

11

891

10_11

Α/Κ ΑΝ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ

Κοζάνης

8.500

680

592

68

20

1722

11_12

Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ-Α/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνης

6.500

520

452

52

16

1317

12_13

Α/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ-Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ

Κοζάνης

8.490

679

591

68

20

1720

13_14

Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ-Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κοζάνης - Ημαθίας

8.450

676

588

68

20

1712

14_15

Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ-Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

Ημαθίας

1.360

1.183

136

41

3444

08A_09

6.238

17.000
14.538

15_16

Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Α/Κ ΝΙΣΕΛΙΟΥ

Ημαθίας

17.000

1.360

1.183

136

41

3444

16_17

Α/Κ ΝΙΣΕΛΙΟΥ-Α/Κ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ

Ημαθίας

15.700

1.256

1.118

100

38

3190

17_18

Α/Κ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ-Α/Κ ΜΑΛΓΑΡΩΝ

Ημαθίας - Θεσσαλονίκης

40.500

3.240

2.884

259

97

8230

18_19

Α/Κ ΜΑΛΓΑΡΩΝ-Α/Κ ΑΞΙΟΥ

Θεσσαλονίκης

41.000

3.280

2.919

262

98

8331

19_20

Α/Κ ΑΞΙΟΥ-Α/Κ ΣΙΝ∆ΟΥ

Θεσσαλονίκης

39.300

3.144

2.798

252

94

7986

20_21

Α/Κ ΣΙΝ∆ΟΥ-Α/Κ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ1)

Θεσσαλονίκης

39.300

3.144

2.798

252

94

7986

21_22

Α/Κ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ1)-Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ- ∆ΙΑΒΑΤΩΝ
(K2)

Θεσσαλονίκης

14.500

1.160

1.032

93

35

2946

110

29.867

1.264

15.795

2.947

36.840

6.048

75.605
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22_23

Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ- ∆ΙΑΒΑΤΩΝ (K2)-Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4)

Θεσσαλονίκης

15.200

1.216

1.082

97

36

3089

23_23A

Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4)-Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Θεσσαλονίκης

58.800

4.704

4.187

376

141

11948

23A_24

Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ-Α/Κ ΛΑΓΚΑ∆Α-ΣΕΡΡΩΝ

Θεσσαλονίκης

58.800

4.704

3.857

706

141

11816

24_25

Α/Κ ΛΑΓΚΑ∆Α-ΣΕΡΡΩΝ-Α/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ

Θεσσαλονίκης

12.600

1.008

827

151

30

2532

25_26

Α/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ-Α/Κ ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Θεσσαλονίκης

12.600

1.008

827

151

30

2532

26_27

Α/Κ ΡΕΝΤΙΝΑΣ-Α/Κ ΒΡΑΣΝΩΝ-ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

Θεσσαλονίκης

12.600

1.008

827

151

30

2532

27_28

Α/Κ ΒΡΑΣΝΩΝ-ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ-Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

Θεσσαλονίκης

13.200

1.056

866

158

32

2653

28_29

Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑ-Α/Κ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ

Θεσσαλονίκης Καβάλας

8.350

668

548

100

20

1678

29_30

Α/Κ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ-Α/Κ ΠΑΛΙΟΥ

Καβάλας

8.050

644

528

97

19

1618

30_31

Α/Κ ΠΑΛΙΟΥ-Α/Κ ΑΓ.ΣΥΛΛΑ

Καβάλας

8.050

644

528

97

19

1618

10.958
31_32

Α/Κ ΑΓ.ΣΥΛΛΑ-Α/Κ ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ

Καβάλας

9.500

760

623

114

23

1909

32_32A

Α/Κ ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ-Η/Κ ΠΕΡΝΗΣ

Καβάλας

15.900

1.272

1.043

191

38

3195

32A_33

Η/Κ ΠΕΡΝΗΣ-Α/Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Καβάλας

15.900

1.272

1.043

191

38

3195

Α/Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ-Α/Κ ΒΑΝΙΑΝΟΥ (∆ΥΤΙΚΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ)

Καβάλας - Ξάνθης

736

604

110

22

1849

33_34

9.200

7.325

2.202

27.527

1.472

18.400
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34_35

Α/Κ ΒΑΝΙΑΝΟΥ (∆ΥΤΙΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ)-Α/Κ ΒΑΦΕΪΚΑ
(ΑΝΑΤΟΛ. ΞΑΝΘΗΣ)

Ξάνθης

5.450

436

358

65

13

1095

35_36

Α/Κ ΒΑΦΕΪΚΑ (ΑΝΑΤΟΛ. ΞΑΝΘΗΣ)-Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ

Ξάνθης - Ροδόπης

8.600

688

564

103

21

1728

36_37

Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ-∆ΥΤΙΚΟΣ Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ροδόπης

8.400

672

551

101

20

1688

37_38

∆ΥΤΙΚΟΣ Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Α/Κ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ροδόπης

5.000

400

344

44

12

1011

38_39

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-Α/Κ ΜΕΣΤΗΣ

Ροδόπης - Έβρου

7.900

632

544

70

19

1598

39_40

Α/Κ ΜΕΣΤΗΣ-Α/Κ ΜΑΚΡΗΣ

Έβρου

8.300

664

571

73

20

1679

40_41

Α/Κ ΜΑΚΡΗΣ-Α/Κ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έβρου

5.900

472

406

52

14

1193

7.333

5.730
41_42

Α/Κ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ-Α/Κ ΒΙ.ΠΕ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Έβρου

5.300

424

360

51

13

1070

42_43

Α/Κ ΒΙ.ΠΕ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-Α/Κ ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ

Έβρου

5.300

424

360

51

13

1070

43_44

Α/Κ ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ-ΚΗΠΟΙ

Έβρου

1.680

134

114

16

4

339

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΑΕ 2003
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1.476

18.448

1.158

14.477
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Πίνακας 5.4. Μέση κινητικότητα ανά Νομό
Συνολικός φόρτος
Νομού

Νομός

Φόρτος Εγνατίας
Οδού

Φόρτος Υπόλοιπου
∆ικτύου Νομού

Μέση Κινητικότητα
ανά Νομό (Ποσοστό
Χρήσης)

Θεσπρωτίας

12.526

5.175

7.351

41,32%

Ιωαννίνων

24.518

3.999

20.520

16,31%

Τρικάλων

22.384

3.175

19.209

12,95%

Γρεβενών

5.251

3.300

1.951

62,84%

Κοζάνης

33.512

6.238

27.274

18,61%

Ημαθίας

27.982

14.538

13.444

51,95%

151.199

29.867

121.332

19,75%

Καβάλας

30.482

10.958

19.524

35,95%

Ξάνθης

12.295

7.325

4.970

59,58%

Ροδόπης

16.596

7.333

9.263

44,19%

Έβρου

19.084

5.730

13.354

30,03%

Θεσσαλονίκης

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΑΕ 2003 και έρευνας Π-Π 1993 (μελέτης ∆οξιάδη)

Ένας βασικός δείκτης για την κινητικότητα, το γενικευμένο κόστος μεταφοράς,
παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.5. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε υποτμήματος της Εγνατίας Οδού κυρίως σε θέματα μήκους και λιγότερο σε θέματα ταχύτητας διαδρομής προκαλούν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές του γενικευμένου κόστους μεταφοράς. Ωστόσο ο συγκεκριμένος δείκτης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συγκεκριμένα ζεύγη Προέλευσης – Προορισμού και σε
συγκριτική ανάλυση των τιμών του με αυτές που αναφέρονται στην κατάσταση
χωρίς την Εγνατία. Αυτό το στοιχείο αποτελεί άλλωστε και αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.
Πίνακας 5.5. Γενικευμένο κόστος μεταφοράς ανά τμήμα της Εγνατίας Οδού

Κωδικός Λειτουργίας &
Συντήρησης

Ονομασία Τμήματος

Νομός

Οperation &
Maintenance
Code

Section Name

Prefecture

Ανά
τμήμα

Θεσπρωτίας

7,42

01_01A

Α/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ-Α/Κ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Γενικευμένο
Κόστος Μεταφοράς (€) (Φορτηγά)
Ανά
νομό

Γενικευμένο
Κόστος Μεταφοράς (€) (Ι.Χ.)
Ανά
τμήμα
2,63

16,72
01A_02

Α/Κ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-Α/Κ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Θεσπρωτίας Ιωαννίνων

9,29

02_03

Α/Κ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ-ΤΥΡΙΑ

Ιωαννίνων

34,44

03_04

Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ-ΤΥΡΙΑ-Α/Κ ∆Ω∆ΩΝΗΣ

Ιωαννίνων

8,77

Ανά
νομό

6,00
3,37

90,88

11,58

31,39

3,12

113

Χωρικές επιπτώσεις Εγνατίας Οδού: Κατάσταση ζωνών επιρροής

Κωδικός Λειτουργίας &
Συντήρησης

Ονομασία Τμήματος

Νομός

Γενικευμένο
Κόστος Μεταφοράς (€) (Φορτηγά)

Οperation &
Maintenance
Code

Section Name

Prefecture

Ανά
τμήμα

Ανά
νομό

Γενικευμένο
Κόστος Μεταφοράς (€) (Ι.Χ.)
Ανά
τμήμα

04_04A

Α/Κ ∆Ω∆ΩΝΗΣ-Α/Κ ΠΕ∆ΙΝΗΣ

Ιωαννίνων

3,60

1,34

04A_05

Α/Κ ΠΕ∆ΙΝΗΣ-Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωαννίνων

4,20

1,51

05_06

Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ-ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Ιωαννίνων

25,34

8,67

06_06A

Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ-ΖΑΓΟΡΙΟΥ-Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ιωαννίνων

7,50

2,65

06A_07

Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Ιωαννίνων

7,05

2,53

Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Ιωαννίνων Τρικάλων

18,34

07_07A

6,06
22,69

7,61

Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-Α/Κ ΒΟΛΟΥ

Τρικάλων Γρεβενών

4,35

08_08A

Α/Κ ΒΟΛΟΥ-Α/Κ ∆ΥΤ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Γρεβενών

34,99

08A_09

Α/Κ ∆ΥΤ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-Α/Κ
ΑΝΑΤΟΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Γρεβενών Κοζάνης

4,50

1,59
5,69

07A_08

1,55
34,99

11,84

09_10

Α/Κ ΑΝΑΤΟΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-Α/Κ ΑΝ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Κοζάνης

15,97

10_11

Α/Κ ΑΝ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ

Κοζάνης

9,67

11_12

Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ-Α/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνης

10,23

3,64

12_13

Α/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ-Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ

Κοζάνης

18,96

6,85

Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ-Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κοζάνης - Ημαθίας

32,79

10,90

14_15

Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ-Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

Ημαθίας

6,75

15_16

Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Α/Κ ΝΙΣΕΛΙΟΥ

Ημαθίας

11,77

4,18

16_17

Α/Κ ΝΙΣΕΛΙΟΥ-Α/Κ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ

Ημαθίας

10,57

3,74

Α/Κ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ-Α/Κ ΜΑΛΓΑΡΩΝ

Ημαθίας - Θεσσαλονίκης

6,90

18_19

Α/Κ ΜΑΛΓΑΡΩΝ-Α/Κ ΑΞΙΟΥ

Θεσσαλονίκης

11,60

3,62

19_20

Α/Κ ΑΞΙΟΥ-Α/Κ ΣΙΝ∆ΟΥ

Θεσσαλονίκης

6,60

2,29

20_21

Α/Κ ΣΙΝ∆ΟΥ-Α/Κ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ1)

Θεσσαλονίκης

2,10

0,70

21_22

Α/Κ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ1)-Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ- ∆ΙΑΒΑΤΩΝ
(K2)

Θεσσαλονίκης

4,20

1,51

22_23

Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ- ∆ΙΑΒΑΤΩΝ (K2)-Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
(Κ4)

Θεσσαλονίκης

10,60

3,54

23_23A

Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4)-Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Θεσσαλονίκης

1,80

0,72

23A_24

Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ-Α/Κ ΛΑΓΚΑ∆Α-ΣΕΡΡΩΝ

Θεσσαλονίκης

4,57

1,61

Α/Κ ΛΑΓΚΑ∆Α-ΣΕΡΡΩΝ-Α/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ

Θεσσαλονίκης

18,14

6,30

13_14

17_18

24_25
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21,25

2,34
61,87

125,7
2

21,15

2,38

43,28

5. Κινητικότητα και ∆ικτύωση

Κωδικός Λειτουργίας &
Συντήρησης

Ονομασία Τμήματος

Νομός

Γενικευμένο
Κόστος Μεταφοράς (€) (Φορτηγά)

Οperation &
Maintenance
Code

Section Name

Prefecture

Ανά
τμήμα

Ανά
νομό

Γενικευμένο
Κόστος Μεταφοράς (€) (Ι.Χ.)
Ανά
τμήμα

25_26

Α/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ-Α/Κ ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Θεσσαλονίκης

33,74

11,38

26_27

Α/Κ ΡΕΝΤΙΝΑΣ-Α/Κ ΒΡΑΣΝΩΝ-ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

Θεσσαλονίκης

7,79

2,84

27_28

Α/Κ ΒΡΑΣΝΩΝ-ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ-Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

Θεσσαλονίκης

17,69

6,39

Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑ-Α/Κ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ

Θεσσαλονίκης Καβάλας

42,43

14,79
1,80

28_29
29_30

Α/Κ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ-Α/Κ ΠΑΛΙΟΥ

Καβάλας

4,87

30_31

Α/Κ ΠΑΛΙΟΥ-Α/Κ ΑΓ.ΣΥΛΛΑ

Καβάλας

5,96

31_32

Α/Κ ΑΓ.ΣΥΛΛΑ-Α/Κ ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ

Καβάλας

8,58

3,07

32_32A

Α/Κ ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ-Η/Κ ΠΕΡΝΗΣ

Καβάλας

13,23

4,70

32A_33

Η/Κ ΠΕΡΝΗΣ-Α/Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Καβάλας

2,14

0,71

Καβάλας - Ξάνθης

20,77

33_34

2,11
77,21

Α/Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ-Α/Κ ΒΑΝΙΑΝΟΥ (∆ΥΤΙΚΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ)

Ανά
νομό

27,18

7,06
28,52

34_35
35_36

Α/Κ ΒΑΝΙΑΝΟΥ (∆ΥΤΙΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ)-Α/Κ
ΒΑΦΕΪΚΑ (ΑΝΑΤΟΛ. ΞΑΝΘΗΣ)
Α/Κ ΒΑΦΕΪΚΑ (ΑΝΑΤΟΛ. ΞΑΝΘΗΣ)-Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ

9,79

Ξάνθης

7,76

2,73

Ξάνθης - Ροδόπης

24,13

7,91
42,23

36_37

Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ-∆ΥΤΙΚΟΣ Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ροδόπης

13,12

37_38

∆ΥΤΙΚΟΣ Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Α/Κ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ροδόπης

4,98

1,73

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-Α/Κ ΜΕΣΤΗΣ

Ροδόπης - Έβρου

27,22

9,00
4,68

38_39
39_40

Α/Κ ΜΕΣΤΗΣ-Α/Κ ΜΑΚΡΗΣ

Έβρου

13,16

40_41

Α/Κ ΜΑΚΡΗΣ-Α/Κ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έβρου

8,10

4,56

14,21

2,82
86,64

29,66

41_42

Α/Κ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ-Α/Κ ΒΙ.ΠΕ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Έβρου

6,86

2,37

42_43

Α/Κ ΒΙ.ΠΕ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-Α/Κ ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ

Έβρου

25,39

8,69

43_44

Α/Κ ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ-ΚΗΠΟΙ

Έβρου

5,92

2,10

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΑΕ 2003

5.1.7

∆υναμική Εγνατίας Οδού. Μελέτη Π-Π και δείκτες λειτουργίας της
οδού

Από τα προηγούμενα έγινε σαφές πως ένα κρίσιμο στοιχείο στη διερεύνηση της
επίδρασης της Εγνατίας Οδού στα συγκοινωνιακά και χωρικά δεδομένα της περιοχής επιρροής είναι το μεταφορικό έργο που θα επωμισθεί. Προκειμένου να
εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με αυτό το στοιχείο κρίθηκε σκόπιμη η συ-
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σχέτιση στοιχείων της μελέτης Π-Π του 1993 (αξιοποιήθηκε η πρόβλεψη για το
2010) με τα αντίστοιχα στοιχεία του ∆είκτη Ο∆-Β-1. Στα πλαίσια της ανάλυσης
αυτής προσδιορίστηκε το κυκλοφοριακό έργο ανά νομό (σε ποσοστό) που διοχετεύεται στην Εγνατία Οδό. Το στοιχείο αυτό προέκυψε ως ο λόγος της μέσης
τιμής του κυκλοφοριακού φόρτου στα τμήματα της οδού που βρίσκονται εντός
του Νομού, δια του συνόλου των μετακινήσεων (παραγόμενες – ελκόμενες) σε
επίπεδο Νομού. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο ∆ιάγραμμα 5.8 που ακολουθεί.
Η συγκριτική ανάλυση αυτών των στοιχείων κατέδειξε πως το μεταφορικό έργο
που διοχετεύεται στην Εγνατία ανά νομό κινείται σε ποσοστά από 14% έως 63%.
Η διαφοροποίηση αυτή σαφώς σχετίζεται με τις Προελεύσεις και τους Προορισμούς που εξυπηρετούν οι συγκεκριμένες συνδέσεις σε ένα πρώτο επίπεδο, αλλά και με την κατάσταση του συνολικού οδικού δικτύου του νομού και τη θέση
της Εγνατίας σ’ αυτό. Αναφορικά με την πρώτη διαπίστωση είναι αναμενόμενο
οι υψηλότεροι κυκλοφοριακοί φόρτοι να εμφανίζονται σε νομούς που «παρεμβάλλονται» ή «περιλαμβάνουν» σημαντικά αστικά κέντρα. Ωστόσο προκειμένου
να διερευνηθεί αυτή η τάση κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη δεδομένων κυκλοφοριακού φόρτου σε διαφορετικές χρονικές περιόδους (και περισσότερες από δύο).
Έδαφος για τη δεύτερη διαπίστωση δίνουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα για
τους Νομούς Θεσπρωτίας, Γρεβενών, Ημαθίας και Ξάνθης. Η σύγκριση των ποσοστών αυτών σε σχέση με τα ποσοστά που εμφανίζουν οι άλλοι νομοί, καθώς
και η γνώση του δικτύου πριν και μετά την κατασκευή της Εγνατίας Οδού, οδηγεί στο συμπέρασμα πως τα φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του παλαιού
«παράλληλου» Εθνικού Οδικού ∆ικτύου ευνόησαν την απορρόφηση μετακινήσεων από την Εγνατία οδό. Σε κάθε περίπτωση και πάλι επισημαίνεται η αναγκαιότητα για την ύπαρξη δεδομένων κυκλοφοριακού φόρτου σε διαφορετικές
χρονικές περιόδους.
Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το ποσοστό 20% που καταγράφεται στο νομό
Θεσσαλονίκης, εάν σκεφθεί κανείς πως η προσφορά οδικής υποδομής στο νομό
βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η εξυπηρέτηση που παρέχει η Εγνατία Οδός σε μετακινήσεις μεταξύ της Ανατολικής Ελλάδας, όπως για παράδειγμα τους Νομούς Ξάνθης, Καβάλας, Έβρου αλλά και βορειότερα όπως το νομό Σερρών, και της Κεντρικής ή ∆υτικής Ελλάδας. Η απορρόφηση όλο και μεγαλύτερου ποσοστού από την Εγνατία Οδό επί των συνολικών μετακινήσεων σε επίπεδο νομού, είναι φανερό πως θα απαλλάξει σε σημαντικό βαθμό το δίκτυο του ΠΣΘ από διαμπερείς μετακινήσεις (πχ. την περιφερειακή οδό αλλά και κεντρικότερες οδούς της πόλης όπως για παράδειγμα την
οδό Λαγκαδά που σήμερα χρησιμοποιείται από αρκετούς χρήστες ως έξοδος /
είσοδος προς/από Καβάλα, Ξάνθη κλπ.).
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∆ιάγραμμα 5.8. Μέση Κινητικότητα (ποσοστό χρήσης) Εγνατίας Οδού

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΑΕ 2003 και έρευνας Π-Π 1993 (μελέτης ∆οξιάδη)

117

Χωρικές επιπτώσεις Εγνατίας Οδού: Κατάσταση ζωνών επιρροής

5.2 Εντοπισμός βασικών δικτυώσεων
5.2.1

Εισαγωγή

Στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
των Περιφερειών της Ζώνης ΙV, είτε άμεσα (με τους γενικούς στόχους που καθορίζουν το πρότυπο χωρικής οργάνωσης της εκάστοτε περιφέρειας), είτε έμμεσα (παραπέμποντας στις βασικές επιλογές του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Χωρικής
Ανάπτυξης - ESDP), επισημαίνεται η ανάγκη συγκρότησης ενός ισόρροπου και
πολυκεντρικού δικτύου αστικών κέντρων, η ενδυνάμωση και βελτίωση των αστικών κέντρων των περιφερειών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφορών και η βελτίωση της προσπελασιμότητας και της
συνοχής.
Στη βάση αυτών, στόχος του πακέτου είναι ο εντοπισμός των βασικών δικτυώσεων και ο υπολογισμός της λειτουργικής και περιβαλλοντικής χωρητικότητας
αυτών ως μέσω διερεύνησης του καθεστώτος και των προοπτικών διασύνδεσης
των αστικών συστημάτων στις ζώνες επιρροής της Εγνατίας οδού.
Η έννοια της δικτύωσης αναφέρεται στο καθεστώς της λειτουργικής διασύνδεσης των αστικών συστημάτων στις ζώνες επιρροής της οδού. Ως αστικά συστήματα θεωρούνται οι χωρικές ενότητες (δίκτυα αστικών κέντρων) με αυξημένη
συνεκτικότητα. Η διερεύνηση λαμβάνει υπόψη τον περιφερειακό διαχωρισμό
των ζωνών επιρροής της οδού (Ζώνη IV) ώστε να γίνει συσχέτιση των εντοπιζόμενων δικτυώσεων με τον άξονα της Εγνατίας και των καθέτων αξόνων (Ζώνες ΙΙ
και ΙΙΙ που περιλαμβάνονται στη Ζώνη IV). Η κατάσταση του άξονα της Εγνατίας
καθορίζεται από την πυκνότητα του δικτύου και τη χωρητικότητά του.
Γίνεται δε διάκριση σε λειτουργική και περιβαλλοντική χωρητικότητα του δικτύου:
Η λειτουργική χωρητικότητα αναφέρεται στη μέγιστη ικανότητα του μεταφορικού συστήματος να εξυπηρετεί μετακινήσεις ανθρώπων και εμπορευμάτων με
τήρηση των κανονισμών και οδηγιών ασφάλειας, διατηρώντας ένα αποδεκτό
επίπεδο εξυπηρέτησης που στην περίπτωση υπεραστικού αυτοκινητοδρόμου
κλειστού τύπου θεωρείται ότι είναι το επίπεδο C..
Η περιβαλλοντική χωρητικότητα του μεταφορικού συστήματος ορίζεται ως η
ικανότητα αυτού να λειτουργεί στα όρια των οχλήσεων που προσδιορίζονται ως
οι ανώτατες τιμές έκθεσης των παρόδιων πληθυσμών σε θόρυβο και ατμοσφαιρικούς ρύπους. Πρόκειται δηλαδή για χωρητικότητα της οδού (μέγιστος αριθ-
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μός οχημάτων που μπορεί να εξυπηρετήσει), η οποία υπολογίζεται με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια. Με βάση τα παραπάνω η χωρητικότητα του άξονα της
Εγνατίας Οδού πρέπει να ικανοποιεί και τις δύο περιπτώσεις.
Η έννοια της δικτύωσης όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα αποτιμάται από
ένα αριθμό δεικτών ικανών να αντικατοπτρίσουν τόσο συγκοινωνιακά μεγέθη
όσο και δημογραφικά, αναπτυξιακά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά των περιοχών (Πίνακας 5.6).
Πίνακας 5.6. Προτεινόμενοι δείκτες αποτίμησης της δικτύωσης

5.2.2
5.2.2.1

Κωδικός

Ονομασία δείκτη

ΚΟ-Β-3

Έλξη Πόλεων

ΚΟ-Π-4

Μεταβολή Πληθυσμού

ΚΟ-Π-6

Ιεραρχία Αστικών Κέντρων

Ο∆-Π-1

Κυκλοφοριακή Ικανότητα

Ο∆-Π-2

Επίπεδο Εξυπηρέτησης

Εντοπισμός βασικών δικτυώσεων
∆ιάρθρωση αστικών συστημάτων στη Ζώνη IV

Η μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης και το αντίστοιχο πολεοδομικό συγκρότημα κυριαρχούν στο οικιστικό δίκτυο τόσο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας όσο και του συνόλου της ζώνης διέλευσης της Εγνατίας Οδού.
Η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την ενδοχώρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε λειτουργικό επίπεδο (οικονομία, πολιτισμός, εκπαίδευση, υγεία, αναψυχή) είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εκτός της ΕΠΘ, το οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας περιλαμβάνει 8 αστικά κέντρα, εκ των οποίων 5 είναι πρωτεύουσες
νομών και τα υπόλοιπα τοπικά παραγωγικά κέντρα με τις αντίστοιχες εξυπηρετήσεις. Η οικιστική διάρθρωση του κάθε νομού διαφέρει εν μέρει ως προς τη
δομή του οικιστικού δικτύου. Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, «αναγνωρίζονται μονοπολικά πρότυπα οικιστικής διάρθρωσης (Θεσσαλονίκη,
Πιερία), πολυπολικά (Ημαθία, Πέλλα), α-πολικά (Χαλκιδική) και ενδιάμεσα (Κιλκίς, Σέρρες), ... ενώ λείπουν τα ισχυρά περιφερειακά κέντρα». Σημειώνεται ότι
στις ορεινές ζώνες δεν οργανώνονται συνεκτικά δίκτυα οικισμών, και κυριαρχούν οι συνδέσεις με τα πεδινά, κυρίως μέσω των οδικών αξόνων. Το οικιστικό
δίκτυο παρουσιάζει μια γραμμική διάταξη αστικών κέντρων η οποία «εμφανίζει
στοιχεία αύξουσας λειτουργικής ολοκλήρωσης η οποία επιταχύνεται από τις
αναπτυσσόμενες υποδομές μεταφορών και επικοινωνιών. Η Εγνατία και ο ΠΑΘΕ

119

Χωρικές επιπτώσεις Εγνατίας Οδού: Κατάσταση ζωνών επιρροής

θα αποτελέσουν σημαντικούς μηχανισμούς λειτουργικής ολοκλήρωσης των αστικών κέντρων της Περιφέρειας, τόσο μεταξύ τους όσο και με τα λοιπά γειτονικά αστικά κέντρα της χώρας, αλλά και στις γειτονικές μας χώρες». Η διοίκηση, η
εκπαίδευση, οι δραστηριότητες πολιτισμού, η αναψυχή, το εμπόριο και οι μεταφορές αποτελούν στοιχεία γύρω από τα οποία αναπτύσσεται η δικτύωση αυτή.
Από τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα αστικά κέντρα που είναι πρωτεύουσες των νομών, πλην του Κιλκίς, δηλαδή οι
Σέρρες, Κατερίνη, Βέροια και Έδεσσα χαρακτηρίζονται ως νομαρχιακά κέντρα
ανάπτυξης, με υπηρεσίες προς τις αγροτικές δραστηριότητες, τις δραστηριότητες εμπορίου, μεταποίησης και μεταφορών, και κατά περίπτωση τις δραστηριότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σέρρες) και τουρισμού (Κατερίνη, Έδεσσα).
Ειδικότερα, εντοπίζεται το πλέγμα Βέροια-Νάουσα-Έδεσσα, που θεωρείται ότι
συνιστά δίκτυο σημαντικών κόμβων για την ανάπτυξη ενός υπερτοπικού δικτύου τουρισμού – πολιτισμού – αναψυχής, το οποίο συνδέεται με τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας (Βεργίνα, Πέλλα), καθώς και με
περιοχές ανάπτυξης ορεινού – εναλλακτικού τουρισμού (Καϊμακτσαλάν, Βεγορίτιδα, Βέρμιο κλπ). Η πόλη των Σερρών προβλέπεται να λειτουργήσει ως πόλος
ανάπτυξης της ευρύτερης πεδιάδας των Σερρών, αλλά και ως κέντρο διασυνοριακής συνεργασίας, αξιοποιώντας τη θέση της, το πληθυσμιακό της μέγεθος
και τη δυνατότητα ανάπτυξης διοικητικών υποδομών και πρωτοβουλιών διαβαλκανικού προσανατολισμού. Η Κατερίνη μπορεί να αναδειχθεί σε ισχυρό κέντρο ανάπτυξης του νομού, αξιοποιώντας την άμεση γειτνίασή της με τον ΠΑΘΕ
και το σιδηροδρομικό δίκτυο, σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη των
ακτών και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων του Ολύμπου. Το Κιλκίς,
το οποίο καταγράφεται ως αστικό κέντρο συναρτημένο με τη μητροπολιτική
περιοχή της Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζεται ως βιομηχανικό κέντρο ανάπτυξης
και κέντρο διασυνοριακής συνεργασίας, με προσφορά κατάλληλης γης για μεταποίηση η οποία είναι περιορισμένη στα όρια της Μητροπολιτικής περιοχής
Θεσσαλονίκης. Τα λοιπά αστικά κέντρα, δηλαδή τα Γιαννιτσά, η Νάουσα και η
Αλεξάνδρεια, χαρακτηρίζονται ως κέντρα τοπικής ανάπτυξης με έμφαση στη
μεταποίηση και τις αγροτικές δραστηριότητες.
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με εξαίρεση τον νομό
Έβρου ο οποίος αναπτύσσεται γραμμικά, οι λοιποί νομοί της Περιφέρειας χαρακτηρίζονται από μία ανάπτυξη σε δύο επίπεδα. Μια ακτινική ανάπτυξη γύρω
από τις πρωτεύουσες των νομών και τα δευτερεύοντα οικιστικά τους κέντρα και
μια γραμμική ανάπτυξη μεταξύ των αστικών κέντρων των νομών και ορισμένων
δευτερευόντων οικιστικών κέντρων σε άμεση σχέση με τους εθνικής σημασίας
άξονες μεταφορών, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Στοιχεία δικτυώσεων παρουσιάζονται μεταξύ των πόλεων ∆ράμας, Καβάλας και Ξάνθης, όπως επίσης
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στους άξονες Ξάνθης-Κομοτηνής και Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης. Έτσι, το οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας συγκροτείται μέσα από τη λειτουργική δικτύωση των αστικών και άλλων κέντρων ως εξής: ∆ράμα – Καβάλα - Ξάνθη, Ξάνθη Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη, Αλεξανδρούπολη – Σουφλί – ∆ιδυμότειχο Ορεστιάδα.
Το πρωτεύον αυτό οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας εμφανίζει στοιχεία αύξουσας λειτουργικής ολοκλήρωσης η οποία επιταχύνεται από τις αναπτυσσόμενες
υποδομές μεταφορών και επικοινωνιών. Η διοίκηση, η εκπαίδευση (ανωτέρα
και ανωτάτη), η αναψυχή, το εμπόριο και οι μεταφορές (λιμάνια, αεροδρόμια),
αποτελούν στοιχεία γύρω από τα οποία αναπτύσσεται η δικτύωση αυτή. Η Κομοτηνή, αποτελεί έδρα της Περιφέρειας και του ∆ημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης (∆ΠΘ), η οποία προτείνεται να εξελιχθεί σε έναν δυναμικό περιφερειακό πόλο εθνικής σημασίας με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, διοικητικό - οικονομικό κέντρο της περιφέρειας, αλλά και αναδυόμενο ενεργειακό κέντρο. Ο ρόλος
της Αλεξανδρούπολης ενισχύεται λόγω της κομβικής θέσης της στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Η Καβάλα χαρακτηρίζεται ως διαπεριφερειακό – διασυνοριακό κέντρο μεταφορών, εξαγωγών και τουρισμού και διαθέτει λιμάνι και αεροδρόμιο
εθνικής σημασίας. Η Ξάνθη, χαρακτηρίζεται ως κέντρο υπηρεσιών δευτερογενούς τομέα, με βασικές παραμέτρους την ανάπτυξη της Πολυτεχνικής Σχολής
του ∆ΠΘ και τη δυνατότητα λειτουργίας του ως ερευνητικού-τεχνολογικού κέντρου. Τέλος, η ∆ράμα χαρακτηρίζεται ως κέντρο περιφερειακής ανάπτυξης και
διασυνοριακής συνεργασίας. Οι πόλεις Καβάλα, ∆ράμα και Ξάνθη σχηματίζουν
ένα τρίγωνο που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς τους επιμέρους ρόλους των πόλεων αυτών. Τέλος, η Ορεστιάδα αποτελεί κέντρο περιφερειακής ανάπτυξης της γύρω παραγωγικής περιοχής, σε συνοριακή θέση και
αναμένεται να παίξει διασυνοριακό ρόλο εξαιτίας της κομβικής της θέσης στον
κύριο άξονα σύνδεσης με τα διευρωπαϊκά δίκτυα.
Το οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας συγκροτείται μέσα
από τη λειτουργική δικτύωση των αστικών και ημιαστικών της κέντρων Σιάτιστα
– Κοζάνη - Πτολεμαΐδα – Αμύνταιο - Φλώρινα και Καστοριά – Νεάπολη – Σιάτιστα και Γρεβενά. Παρά τη διπλή γραμμική του διάταξη το πρωτεύον αυτό οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας εμφανίζει στοιχεία αύξουσας λειτουργικής ολοκλήρωσης η οποία επιταχύνεται από τις αναπτυσσόμενες υποδομές μεταφορών
και επικοινωνιών. Όπως εκτιμάται στο Περιφερειακό Πλαίσιο της Περιφέρειας, η
Εγνατία θα αποτελέσει σημαντικό μηχανισμό λειτουργικής ολοκλήρωσης του
δικτύου αυτού, το οποίο μορφολογικά σήμερα αποτυπώνεται σε δύο παράλληλους σχεδόν άξονες στην κατεύθυνση βορρά – νότου.
Η διοίκηση, η εκπαίδευση (ανώτατη), η αναψυχή, το εμπόριο και οι μεταφορές
(το οδικό δίκτυο, το περιορισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο που διαθέτει σήμερα
η Περιφέρεια και τα δύο αεροδρόμια, Κοζάνης και Άργους Ορεστικού), αποτε-
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λούν στοιχεία γύρω από τα οποία αναπτύσσεται η δικτύωση αυτή. Η Κοζάνη (έδρα της περιφερειακής διοίκησης και της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης) μαζί με
την Πτολεμαϊδα (της οποίας ο ρόλος συνδέεται με την ανάπτυξη των εξορυκτικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ) λειτουργούν σαν ένα δίπολο
διοίκησης – παραγωγής με υπερτοπικό χαρακτήρα. Η Καστοριά, εκτός από διοικητικό κέντρο του ομώνυμου νομού, είναι και ο βασικός πόλος ανάπτυξης της
γουνοποιϊας και του γουνεμπορίου (αποτελεί τον αναπτυξιακό πόλο του δυτικού τμήματος της Περιφέρειας). Τα Γρεβενά, ως πρωτεύουσα του ομώνυμου
νομού, συγκεντρώνουν το σύνολο των διοικητικών λειτουργιών του, αλλά και
το σημαντικότερο όγκο των εξυπηρετήσεων. Η Φλώρινα, αποτελεί το διοικητικό
κέντρο του νομού και είναι το πρώτο σημαντικό αστικό κέντρο που συναντά
κανείς, προερχόμενος από την πρώην Γιουγκοσλαβία. Ειδικά για την Κοζάνη, το
Περιφερειακό Πλαίσιο δίνει έμφαση στον αναπτυξιακό ρόλο, υιοθετώντας και
προωθώντας μια σειρά προτεινόμενων παρεμβάσεων ώστε αυτή να εξελιχθεί
σε κέντρο παραγωγικών, εμπορικών, επιστημονικών πανεπιστημιακών, τεχνολογικών πολιτιστικών και συνεδριακών δραστηριοτήτων, καθώς και κέντρο υπηρεσιών για μια περιοχή ευρύτερη από αυτήν της Περιφέρειας. Ο αναπτυξιακός ρόλος της Κοζάνης ως προωθητικού κέντρου ανάπτυξης επικουρείται και
από την ισχυροποίηση της Πτολεμαϊδας ως ενεργειακού κέντρου ανάπτυξης και
εμπορικό-βιομηχανικού κέντρου.
Το αστικό δίκτυο της Ηπείρου, με κύριο πόλο ανάπτυξης τα Ιωάννινα και δευτερεύοντες τις πόλεις Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα, παρουσιάζει ακόμη περιορισμένο διαπεριφερειακό ρόλο και εμβέλεια λόγω των περιορισμένων διασυνδέσεων με βασικά μεταφορικά δίκτυα και τεχνολογικές εξελίξεις.
Τα Ιωάννινα αποτελούν το σημαντικότερο αστικό κέντρο της περιφέρειας με
εμβέλεια διαπεριφερειακή και διακρατική (Αλβανία) κυρίως λόγω της παροχής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Η σύνδεση με άλλα μικρά
αλλά σημαντικά οικιστικά κέντρα που βρίσκονται σε εγγύτητα με την πόλη των
Ιωαννίνων, όπως η Κόνιτσα και το Μέτσοβο αλλά και άλλα οικιστικά κέντρα που
παρουσιάζουν πληθυσμιακή δυναμικότητα (Ανατολή, Ελεούσα, Κατσικάς και
Πέραμα), οδηγεί στη συγκρότηση ενός ευρύτερου οικιστικού συνόλου. Εκτός
από την πόλη των Ιωαννίνων στην Περιφέρεια υπάρχουν δύο ακόμη αστικά κέντρα, η Άρτα και η Πρέβεζα, που είναι και πρωτεύουσες νομών, ενώ η Ηγουμενίτσα, πρωτεύουσα του νομού Θεσπρωτίας δεν έχει ακόμη το μέγεθος αστικού
κέντρου. Η Άρτα είναι το μόνο αστικό κέντρο του ομώνυμου νομού με εξυπηρετήσεις νομαρχιακού επιπέδου και παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ Ηπείρου). Στο νομό Θεσπρωτίας η Ηγουμενίτσα έχει μέγεθος ημιαστικού κέντρου
και είναι η πρωτεύουσα με υπηρεσίες νομαρχιακού επιπέδου και παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τμήματα ΤΕΙ). Στο νομό Πρεβέζης, η Πρέβεζα διαθέτει
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υπηρεσίες νομαρχιακού επιπέδου και περιορισμένες υπηρεσίες τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (τμήματα ΤΕΙ).
Τα 4 κέντρα της Περιφέρειας οργανώνονται σε δύο δίπολα ως εξής: Πρώτον,
ένα βόρειο κύριο δίπολο (Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα), με κύριο πόλο ανάπτυξης
τα Ιωάννινα, το οποίο επωφελείται της βορειο – δυτικής πύλης της χώρας (Ηγουμενίτσα), του βόρειου συγκοινωνιακού άξονα της χώρας (Εγνατία οδός), του
δυτικού συγκοινωνιακού άξονα της χώρας (Ιόνια οδός), ο οποίος συνδέει τη
χώρα με την δυτική Βαλκανική και τέμνεται με τον προηγούμενο στα Ιωάννινα
και της ίδιας της ύπαρξης του αστικού κέντρου των Ιωαννίνων και των υποδομών του. ∆εύτερον, ένα νότιο δίπολο (Άρτα-Πρέβεζα) με ισόρροπη δομή και
ρόλους, το οποίο επωφελείται του δυτικού άξονα (Ιόνια οδός) ως προς την Άρτα, και των συνδέσεων του με την Θεσσαλία, της ζεύξης Ακτίου-Πρέβεζας, ως
προς την Πρέβεζα, της τουριστικής ανάπτυξης των ακτών του Ιονίου, του αεροδρομίου του Ακτίου το οποίο αναβαθμίζεται και προσλαμβάνει διεθνή ρόλο και
της γεωργικής παραγωγής της πεδιάδας Άρτας-Πρέβεζας (γη υψηλής παραγωγικότητας)
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με την ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών,
αναμένεται, σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο, ότι θα ενισχυθεί σημαντικά η δικτύωση των κύριων αστικών κέντρων. Ο άξονας Λάρισας-Βόλου, παράλληλα με την
αναβάθμιση του ρόλου των δύο πόλεων, αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα
δίπολο ανάπτυξης διαπεριφερειακής εμβέλειας, με ισχυρή συγκέντρωση αστικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και συμπληρωματικοτήτων, με σύνθετη
εσωτερική οργάνωση που θα τείνει να αποκτήσει χαρακτηριστικά μητροπολιτικής ζώνης. Ο άξονας Τρικάλων-Καρδίτσας, καθώς και διακλαδώσεις από τις δύο
αυτές πόλεις προς τα ανατολικά, θα στηρίξουν την αναβάθμιση των δύο αστικών κέντρων και την ανάπτυξη του δυτικού τμήματος της Περιφέρειας.
Στο Περιφερειακό Πλαίσιο της Περιφέρειας γίνεται ειδική αναφορά στον διαπεριφερειακό ρόλο της Λάρισας και του Βόλου, που αποτελούν σημαντικές συνιστώσες της νέας πολυκεντρικής οικιστικής δομής της χώρας. Η Λάρισα, κρίνεται
ότι μπορεί να αναλάβει νέες ευρύτερες λειτουργίες, ως η μεγαλύτερη πόλη μετά
τη Θεσσαλονίκη, στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας,
στους τομείς του εμπορίου και της διαμετακόμισης. Πλεονεκτήματα που πρέπει
να ενισχυθούν ή να δημιουργηθούν περιλαμβάνουν την υψηλού επιπέδου μεταφορική υποδομή, την υποδομή εμπορίου, το υψηλού επιπέδου αστικό περιβάλλον, και τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανόμενης της Ε&Τ,
και των υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού. Ως προς τα τρία τελευταία σημεία, η ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας
και συμπληρωματικοτήτων με το Βόλο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση. Ο Βόλος χαρακτηρίζεται ήδη, σήμερα, από ρόλο που υπερβαίνει τα νομαρχιακά και
σε ορισμένες περιπτώσεις τα περιφερειακά όρια: λιμάνι, πανεπιστήμιο, τουρι-
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σμός. Και τα τρία αυτά πεδία μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμβέλεια, με
προϋπόθεση τη βελτίωση των μεταφορικών υποδομών, του αστικού εξοπλισμού και περαιτέρω μεγέθυνση του Πανεπιστημίου. Τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα
χαρακτηρίζονται ως κέντρα νομαρχιακής εμβέλειας, με στόχο τη δημιουργία
μιας ισχυρής ζώνης ανάπτυξης στη δυτική Θεσσαλία της οποίας και αποτελούν
τη βάση. Έμφαση κρίνεται ότι πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της σύνδεσης και
στη δικτύωση των δραστηριοτήτων τους. Παράλληλα, με δεδομένο την υφιστάμενη ήδη ισχυρή σχέση με την έδρα της Περιφέρειας (Λάρισα), προτείνεται
να ενισχυθούν οι συνδέσεις με αυτήν και να εξασφαλισθεί η εύκολη πρόσβαση
προς αυτήν.

5.2.2.2

Τάσεις δικτύωσης των αστικών συστημάτων στη Ζώνη IV

Από τη γενική σκιαγράφηση των δικτυώσεων που περιλαμβάνεται στο Γενικό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και την αναλυτικότερη περιγραφή των επιμέρους Περιφερειακών Πλαισίων των Περιφερειών, εντοπίζονται στη Ζώνη ΙV τα ακόλουθα δίκτυα – συγκεντρώσεις οικισμών που
χρησιμοποιούνται ως βάση εκτίμησης των αστικών δικτυώσεων για την παρούσα έρευνα (Πίνακας 5.7).
Πίνακας 5.7. Αστικές δικτυώσεις στη Ζώνη IV και βασικό οδικό δίκτυο διασύνδεσης
Περιφέρεια

Κεντρικής
Μακεδονίας

Ζώνη

Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης

ΙΙ

Εγνατία οδός, ΠΑΘΕ (κάθετος
άξονας), εθνικό δίκτυο

ΙΙ-ΙΙΙ

ΠΑΘΕ (κάθετος άξονας), εθνικό δίκτυο

Θεσσαλονίκη-Κιλκίς
Αλεξάνδρεια-Βέροια-ΝάουσαΈδεσσα
∆ράμα-Καβάλα-Ξάνθη

Ανατολικής
Μακεδονίας
και Θράκης

∆υτικής Μακεδονίας

ΙΙ-ΙΙΙ-IV
ΙΙ-ΙΙΙ

Εγνατία οδός, κάθετος άξονας

ΙΙ

Εγνατία οδός

Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα

ΙΙ

Κάθετος άξονα

∆ράμα-Καβάλα-Ξάνθη-ΚομοτηνήΑλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα

ΙΙ-ΙΙΙ

Εγνατία οδός, κάθετοι άξονες

Κοζάνη-Πτολεμαϊδα-Φλώρινα

ΙΙ-ΙΙΙ

Εγνατία οδός, κάθετος άξονας

Καστοριά-Γρεβενά

ΙΙ-ΙΙΙ

Εγνατία οδός, κάθετος άξονας

Ιωάννινα-Ηγουμενίτσα
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Εγνατία οδός, εθνικό δίκτυο

Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη

ΙΙ

Ηπείρου

Θεσσαλίας

Βασικό οδικό δίκτυο διασύνδεσης

Αστική δικτύωση

Εγνατία οδός
Ιόνια οδός (κάθετος άξονας),
εθνικό δίκτυο

Άρτα-Πρέβεζα

ΙΙΙ-IV

Λάρισα-Βόλος

ΙΙΙ

ΠΑΘΕ (κάθετος άξονας)

Τρίκαλα-Καρδίτσα

ΙΙΙ

Εθνικό δίκτυο (κάθετος άξονας)

Βόλος-Λάρισα-Τρίκαλα-Καρδίτσα

ΙΙΙ

ΠΑΘΕ-εθνικό δίκτυο (κάθετοι
άξονες)
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Αξιοποιώντας τους υπολογισμένους δείκτες του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού Μεταβολή πληθυσμού αστικών κέντρων και Ιεραρχία αστικών κέντρων, μπορούν να αποδοθούν τα αντίστοιχα μεγέθη σε επίπεδο πλέον ∆ικτύων-Συγκεντρώσεων Οικισμών, όπως ορίζονται από το Γενικό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει τη μελέτη της πληθυσμιακής εξέλιξης των σημαντικών αυτών αξόνων ανάπτυξης και τη συσχέτισή της με τον ρόλο της Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων.
Στον Πίνακα 5.8 φαίνεται η μεταβολή του πληθυσμού στα αστικά δίκτυα που
εντοπίστηκαν παραπάνω. ∆ιαπιστώνεται ότι όλα τα δίκτυα οικισμών σημείωσαν
πολύ υψηλούς ρυθμούς πληθυσμιακής μεταβολής την τελευταία δεκαετία, αρκετά υψηλότερους από το μέσο χώρας. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις το
ποσοστό μεταβολής είναι σημαντικά υψηλότερο και από το μέσο ποσοστό μεταβολής του συνόλου των αστικών κέντρων. Αναλόγως μπορεί να μελετηθεί και
ο δείκτης Πυκνότητα πληθυσμού ώστε να εκτιμηθεί η συγκέντρωση πληθυσμού
στη ζώνη των παραπάνω δικτύων.
Πίνακας 5.8. Μεταβολή πληθυσμού των αστικών δικτυώσεων
∆ίκτυα οικισμών
Θεσσαλονίκη-Κιλκίς

Πληθυσμός 1991
889.378

Αλεξάνδρεια-Βέροια-Νάουσα-Έδεσσα

Πληθυσμός 2001
999.363

Μεταβολή %
12,37

86.889

94.146

8,35

∆ράμα-Καβάλα-Ξάνθη

129.064

146.275

13,34

Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη

108.919

137.322

26,08

49.685

64.131

29,08

215.785

253.732

17,59

Κοζάνη-Πτολεμαϊδα-Φλώρινα

69.033

78.200

13,28

Καστοριά-Γρεβενά

24.120

24.990

3,61

Ιωάννινα-Ηγουμενίτσα

74,879

83,901

12,05

Άρτα-Πρέβεζα

32.428

35.756

10,26

Λάρισα-Βόλος

228.808

249.033

8,84

74.299

80.717

8,64

303.107

329.750

8,79

Σύνολο αστικών κέντρων Ζώνης ΙV

1.831.043

2.051.497

12,04

Σύνολο Ζώνης ΙV

3.647.062

3.892.249

6,72

10.259.900

10.964.020

6,86

Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
∆ράμα-Καβάλα-Ξάνθη-ΚομοτηνήΑλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα

Τρίκαλα-Καρδίτσα
Βόλος-Λάρισα-Τρίκαλα-Καρδίτσα

Σύνολο Χώρας

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Π-5, ίδια επεξεργασία
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Σε δεύτερο επίπεδο και σε άμεση συνάρτηση με το υπό μελέτη αντικείμενο, ο
∆είκτης Έλξη πόλεων αποτελεί ουσιαστικά ένα εργαλείο γνώσης των επιδράσεων του άξονα σε σχέση με τη δομή του οικιστικού συστήματος. Η γνώση αυτή
συνδέεται με τον στόχο της ανάπτυξης ενός ισορροπημένου και πολυκεντρικού
συστήματος στον ευρωπαϊκό χώρο που τίθεται από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης. Ο δείκτης προσδιορίζει μια δυνητική έλξη ανάμεσα στις πόλεις
της Ζώνης IV με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000 κατοίκους. Oυσιαστικά πρόκειται για έναν δείκτη βαρύτητας των πόλεων αυτών σε συνάρτηση με τη χιλιομετρική απόστασή τους επί του οδικού δικτύου από τις υπόλοιπες πόλεις της
Ζώνης IV. Επομένως ο δείκτης εκτιμά τη βαρύτητα αυτών των πόλεων στο σύστημα των πέντε περιφερειών μελέτης και όχι στο σύνολο Χώρας.
Από τον υπολογισμό του δείκτη προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας που δίνει κατά
κάποιο τρόπο και μια νέα κατάταξη στην ιεραρχία των πόλεων της Ζώνης επιρροής της Εγνατίας οδού με βάση αυτόν τον δείκτη δυνητικής έλξης. ∆ιαπιστώνεται ότι τη μεγαλύτερη έλξη, όπως ήταν αναμενόμενο, εμφανίζει η Θεσσαλονίκη, το μοναδικό μητροπολιτικό κέντρο και βασικότερος πόλος ανάπτυξης της
Βόρειας Ελλάδας και ακολουθεί η Λάρισα, το δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμιακά
αστικό κέντρο της τελευταίας μετά τη Θεσσαλονίκη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι έξι στις επτά επόμενες πόλεις που εμφανίζονται στον πίνακα και
χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη έλξης αποτελούν αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκονται σε σχετική εγγύτητα με τη Θεσσαλονίκη. Σε επόμενο στάδιο θα μπορούσε ο εν λόγω δείκτης να υπολογιστεί
από το Παρατηρητήριο με τρόπο ώστε να αποδίδει την έλξη μεταξύ των πόλεων που συνιστούν ένα αστικό δίκτυο.
Πίνακας 5.9. ∆είκτης έλξης πόλεων Ζώνης IV
Πόλη
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Ζώνη

∆είκτης έλξης

Θεσσαλονίκη (ΕΠΘ)

ΙΙ

72,0

Λάρισα

ΙΙΙ

18,8

Κατερίνη (ΠΣ)

ΙΙΙ

13,5

Βέροια

ΙΙ

13,0

Γιαννιτσά

ΙΙ

11,7

Σέρρες

ΙΙ

9,3

Βόλος (ΠΣ)

ΙΙΙ

8,9

Κιλκίς

ΙΙΙ

8,0

Αλεξάνδρεια

ΙΙ

6,4

Τρίκαλα

ΙΙΙ

6,2

Καβάλα

ΙΙ

5,9

Τύρναβος

ΙΙΙ

5,8
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Πόλη

Ζώνη

∆είκτης έλξης

Νάουσα

ΙΙ

5,6

Κοζάνη

ΙΙ

4,9

∆ράμα

ΙΙΙ

4,2

Καρδίτσα

ΙΙΙ

4,1

Ξάνθη

ΙΙ

3,4

Έδεσσα

ΙΙΙ

2,8

Κομοτηνή

ΙΙ

2,6

Πτολεμαϊδα

ΙΙ

2,4

Ιωάννινα (ΠΣ)

ΙΙ

2,1

Αλεξανδρούπολη

ΙΙ

1,6

Πολύγυρος

ΙΙΙ

1,4

Γρεβενά

ΙΙ

1,1

Άρτα

ΙΙΙ

0,7

Καστοριά

ΙΙΙ

0,7

Φλώρινα

ΙΙΙ

0,4

Πρέβεζα

ΙΙΙ

0,4

Ορεστιάδα

ΙΙ

0,2

Ηγουμενίτσα

ΙΙ

0,2

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Β-3

Με στοιχεία προέλευσης – προορισμού της Εθνικής Έρευνας Προέλευσης Προορισμού του 1993 επιχειρήθηκε η αποτύπωση των αστικών δικτυώσεων που
καταγράφηκαν παραπάνω σε όρους φόρτου μετακινήσεων (ημερήσιος αριθμός
οχημάτων) ως μια ένδειξη του βαθμού δικτύωσής τους. Σε όλους τους πίνακες
προέλευσης-προορισμού εκτός των μελετούμενων ενοτήτων προστέθηκε και η
Θεσσαλονίκη ως το μητροπολιτικό κέντρο της Ζώνης ΙV, ώστε να διερευνηθεί η
εξάρτηση από αυτήν. Στους Πίνακες που αναφέρονται σε κάθε αστική δικτύωση
παρουσιάζονται οι μέσες ημερήσιες μετακινήσεις οχημάτων παντός τύπου μεταξύ των επαρχιών στις οποίες εντάσσονται τα υπό μελέτη αστικά κέντρα με
βάση τα οριστικά στοιχεία της Έρευνας Προέλευσης Προορισμού του 1993.
∆ίκτυο Θεσσαλονίκη-Κιλκίς
Οι μετακινήσεις μεταξύ των δύο περιοχών είναι ιδιαίτερα έντονες. Μάλιστα οι
μετακινήσεις από Κιλκίς προς Θεσσαλονίκη αποτελούν το 52% περίπου των συνολικών μετακινήσεων από το Κιλκίς προς το σύνολο της Χώρας (Έρευνα Π-Π
1993).
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Έρευνα Π-Π 1993

Οχήματα

Προέλευση

Προορισμός
Κιλκίς

Θεσσαλονίκη

Κιλκίς

Θεσσαλονίκη
Σύνολο Χώρας

Σύνολο Χώρας

4.170

8.047

51,8%

100%

3.820

38.570

9,9%

100%

7.821

40.356

∆ίκτυο Αλεξάνδρεια-Βέροια-Νάουσα-Έδεσσα
Όσον αφορά στο δίκτυο Αλεξάνδρεια-Βέροια-Νάουσα-Έδεσσα, στοιχεία μετακινήσεων (σύμφωνα με την έρευνα Π-Π 1993) υπάρχουν μεταξύ των επαρχιών
Ημαθίας (όπου εντάσσονται η Αλεξάνδρεια και η Βέροια), Νάουσας και Έδεσσας. Σύμφωνα με αυτά, ο αριθμός των μετακινήσεων μεταξύ των ενοτήτων Ημαθίας και Νάουσας είναι μεγάλος, ιδιαίτερα όσον αφορά την πλευρά της Νάουσας: το 72% των μετακινήσεων από τη Νάουσα προς το σύνολο Χώρας κατευθύνεται προς την Ημαθία, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή Ημαθία
προς Νάουσα, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 19%. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι
οι μετακινήσεις από Ημαθία προς Θεσσαλονίκη (1/3 των συνολικών μετακινήσεων προς το σύνολο της Ελλάδας) και αντίστροφα. Αντίθετα, η Έδεσσα δεν
παρουσιάζει σημαντική σύνδεση με τις ενότητες Ημαθία – Νάουσα. Αντίθετα, ο
μεγάλος αριθμός μετακινήσεων από και προς την Έδεσσα αφορά το δίπολο Εδεσσα-Γιαννιτσά, το οποίο δεν καταγράφεται ως τέτοιο στον χωροταξικό σχεδιασμό.
Έρευνα Π-Π 1993

Οχήματα

Προέλευση

Προορισμός
Ημαθία

Νάουσα

Έδεσσα

Θεσσαλονίκη

Σύνολο
Χώρας

1.823

465

3.119

9.415

19,4%

4,9%

33,1%

100%

Ημαθία
1.802

417

2.511

71,8%

16,6%

100%

358

781

3.551

10,1%

22,0%

100%

Νάουσα

Έδεσσα
3.104

391

765

38.570

8,1%

1,0%

1,9%

100%

9.501

2.471

4.068

Θεσσαλονίκη
Σύνολο Χώρας
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∆ίκτυα ∆ράμα-Καβάλα-Ξάνθη και Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας προέλευσης – προορισμού του 1993, ιδιαίτερα σημαντική είναι η διασύνδεση της ∆ράμας με την Καβάλα με στοιχεία
εξάρτησης της πρώτης από τη δεύτερη: το 45% περίπου των συνολικών μετακινήσεων από τη ∆ράμα προς το σύνολο της Ελλάδας κατευθύνονται στην Καβάλα, ενώ οι μετακινήσεις από την Καβάλα στη ∆ράμα αντιπροσωπεύουν το 21%
των συνολικών μετακινήσεων της Καβάλας προς το σύνολο Χώρας. Η διασύνδεση Ξάνθης και Κομοτηνής φαίνεται, επίσης πολύ σημαντική και περισσότερο
ισόρροπη (ποσοστά 31% και 24% αντιστοίχως επί του συνόλου των μετακινήσεων από τις δύο προελεύσεις προς τη χώρα). Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η διασύνδεση Ξάνθης-Καβάλας ιδαιίτερα σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις από την
Ξάνθη προς την Καβάλα (ποσοστό 19% του συνόλου). Η διασύνδεση Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής φαίνεται χαμηλότερη αυτής της Ξάνθης-Κομοτηνής με
μεγαλύτερη βαρύτητα τις μετακινήσεις από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή.
Έρευνα Π-Π 1993

Οχήματα

1.720

165

29

14

44,8%

Σύνολο χώρας

Θεσσαλονίκη

Ορεστιάδα

Αλεξανδρούπολη

Κομοτηνή

∆ράμα

Ξάνθη

Προορισμός

Καβάλα

Προέλευση

499

3.837

∆ράμα
4,3%

0,8%

0,4%

13,0%

100%

1.751

632

123

45

24

727

8.307

21,1%

7,61%

1,5%

0,5%

0,3%

8,8%

100%

Καβάλα
164

594

981

84

19

226

3.179

5,2%

18,7%

30,9%

2,64%

0,6%

7,1%

100%

38

126

981

364

27

131

4.027

0,9%

3,1%

24,4%

9,0%

0,7%

3,25%

100%

13

54

87

365

302

119

2.391

0,5%

2,3%

3,6%

16,3%

12,6%

5,0%

100%

Ξάνθη

Κομοτηνή

Αλεξανδρούπολη
20

19

32

338

59

3.467

0,6%

0,6%

0,9%

9,8%

1,7%

100%

481

632

202

132

112

55

38.570

1,3%

1,6%

0,5%

0,3%

0,3%

0,1%

100%

3.946

8.537

3.174

3.844

2.434

3.491

Ορεστιάδα

Θεσσαλονίκη

Σύνολο Χώρας

40.356

Γενικά, όλο το εξεταζόμενο σύστημα αστικών κέντρων φαίνεται να παρουσιάζει έντονες διασυνδέσεις από την άποψη των μετακινήσεων. Σε σύγκριση
με τις ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας στις δικτυώσεις αυτές εξασθενεί η
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εξάρτηση από τη Θεσσαλονίκη. Μεγαλύτερη εξάρτηση από την τελευταία
παρουσιάζει η ∆ράμα και ακολούθως η Καβάλα, που είναι και τα πλησιέστερα σε αυτήν αστικά κέντρα. Η Θεσσαλονίκη απορροφά το 13% και το 9%
των μετακινήσεων από τη ∆ράμα και την Καβάλα αντίστοιχα, ποσοστά σημαντικά μειωμένα σε σύγκριση με τις παραπάνω περιγραφείσες ενότητες
(Κιλκίς, Ημαθία).
∆ίκτυο Κοζάνη-Πτολεμαϊδα-Φλώρινα
Όσον αφορά στο δίκτυο Κοζάνη-Πτολεμαϊδα-Φλώρινα, βάσει των στοιχείων της
έρευνας προέλευσης – προορισμού 1993, υπάρχουν μετρήσεις για τις ενότητες
Κοζάνη, Εορδαία (Πτολεμαϊδα) και Φλώρινα. Η εξάρτηση από τη Θεσσαλονίκη
εμφανίζεται και εδώ εξασθενημένη (9%, 6% και 10% του συνόλου των μετακινήσεων προς το σύνολο χώρας για την Κοζάνη, την Εορδαία και τη Φλώρινα αντίστοιχα). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι το 56% περίπου των
μετακινήσεων από Φλώρινα απορροφάται στην Εορδαία (Πτολεμαϊδα), ενώ σημαντικές μετακινήσεις εντοπίζονται, επίσης, μεταξύ Κοζάνης και Εορδαίας, που
συγκεντρώνουν το 38% και το 48%, περίπου, των αντίστοιχων συνολικών μετακινήσεων των δύο περιοχών προς το σύνολο της Ελλάδας.

Έρευνα Π-Π 1993

Οχήματα

Προέλευση

Προορισμός
Κοζάνη

Εορδαία

Φλώρινα

Θεσσαλονίκη

Σύνολο Χώρας

2.188

367

506

5.818

37,6%

6,3%

8,7%

100%

2.116

1.387

263

4.417

47,9%

31,4%

6,0%

100%

Κοζάνη

Εορδαία
375

1.400

252

2.502

15,0%

56,0%

10,1%

100%

Φλώρινα
595

268

244

38.570

1,5%

0,7%

0,6%

100%

5.825

4.393

2.429

Θεσσαλονίκη
Σύνολο Χώρας

40.356

∆ίκτυο Καστοριά-Γρεβενά
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας προέλευσης – προορισμού του 1993, οι
μετακινήσεις μεταξύ Καστοριάς και Γρεβενών είναι αμελητέες, αντιπροσωπεύοντας το 1% και το 3% των αντίστοιχων συνολικών μετακινήσεων των δύο περιοχών προς το σύνολο της Ελλάδας, γεγονός που καταδεικνύει ότι το 1993 δεν
υπήρχε κάποια δικτύωση ανάμεσα σε αυτές τις δύο πόλεις. Αντίθετα, σημαντι-
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κότερη εμφανίζεται η σχέση με τη Θεσσαλονίκη (τα αντίστοιχα ποσοστά είναι:
6,9% και 13,9%).
Έρευνα Π-Π 1993

Οχήματα

Προέλευση

Προορισμός
Καστοριά

Γρεβενά

Θεσσαλονίκη

Σύνολο Χώρας

33

221

3.181

1,0%

6,9%

100%

26

129

931

2,8%

13,9%

100%

Καστοριά

Γρεβενά
212

104

38.570

0,6%

0,3%

100%

3.207

913

Θεσσαλονίκη
Σύνολο Χώρας
40.356

∆ίκτυο Ιωάννινα-Ηγουμενίτσα
Όπως και παραπάνω και αυτή η δικτύωση δεν φαίνεται να ήταν σημαντική κατά
το έτος της Έρευνας Προέλευσης-Προρισμού (1993). Οι μετακινήσεις από την
ενότητα ∆ωδώνης (Ιωάννινα) προς την ενότητα Θυάμιδος (Ηγουμενίτσα) ανέρχονται στο 6% των συνολικών -προς το σύνολο της Χώρας- μετακινήσεων της
∆ωδώνης, ενώ στην αντίστροφη πορεία, οι μετακινήσεις από Θυάμιδα προς
∆ωδώνη ανέρχονται στο 7% των αντίστοιχων συνολικών μετακινήσεων. Η εξάρτηση από τη Θεσσαλονίκη, επίσης, δεν είναι σημαντική.

Έρευνα Π-Π 1993

Οχήματα

Προέλευση

Προορισμός
∆ωδώνη

Θυάμιδα

Θεσσαλονίκη

Σύνολο Χώρας

388

73

6.498

6,0%

1, 2%

100%

30

5.333

∆ωδώνη
396
Θυάμιδα
7,4%

0,6%

100%

88

29

38.570

0,2%

0,1%

100%

Θεσσαλονίκη
6.453
Σύνολο Χώρας

5.076

40.356
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∆ίκτυο Άρτα-Πρέβεζα
Σύμφωνα με την έρευνα προέλευσης – προορισμού 1993, πολύ μεγάλος είναι ο
αριθμός των μετακινήσεων από Άρτα προς Νικόπολη-Πάργα (Πρέβεζα) και αντιστρόφως, οι οποίες ανέρχονται αντίστοιχα στο 43% και 41% των συνολικών προς το σύνολο της χώρας- μετακινήσεων των δύο περιοχών. Η εξάρτηση από
τη Θεσσαλονίκη είναι αμελητέα.
Έρευνα Π-Π 1993

Οχήματα

Προέλευση

Προορισμός
Άρτα

Νικόπολη και
Πάργα

Θεσσαλονίκη

Σύνολο Χώρας

2.136

13

4.924

43,4%

0,3%

100%

2.027

14

4.967

40,8%

0,3%

100%

Άρτα
Νικόπολη και
Πάργα

14

14

38.570

0,1%

0,1%

100%

5.184

5.100

Θεσσαλονίκη

Σύνολο Χώρας

40.356

∆ίκτυο Βόλος-Λάρισα-Τύρναβος-Τρίκαλα-Καρδίτσα
Σύμφωνα με την έρευνα προέλευσης – προορισμού 1993, σε όλο αυτό το σύστημα αστικών κέντρων παρατηρούνται σημαντικές μετακινήσεις. Πολύ μεγάλος είναι ο αριθμός των μετακινήσεων μεταξύ Τυρνάβου και Λάρισας. Μάλιστα,
οι μετακινήσεις από την πρώτη περιοχή στη δεύτερη είναι εντυπωσιακές και ξεπερνούν το 80% των συνολικών –προς το σύνολο της Ελλάδας- μετακινήσεών
της. Σημαντικές είναι και οι μετακινήσεις μεταξύ Βόλου-Λάρισας και αντιστρόφως (22% και 8% αντίστοιχα του συνόλου των μετακινήσεων προς το σύνολο
της χώρας για τις δύο ενότητες). Το 5% περίπου των μετακινήσεων από Λάρισα
και από Βόλο διοχετεύονται στη Θεσσαλονίκη. Οι μετακινήσεις από Καρδίτσα
προς Τρίκαλα και αντιστρόφως ανέρχονται στο 44% και στο 27% του συνόλου
των μετακινήσεων των δύο περιοχών. Σημαντικό μέρος των μετακινήσεων από
τα Τρίκαλα διοχετεύεται στη Λάρισα (19%).
Εκτός των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα για την οργάνωση
της Θεσσαλονίκης σε μητροπολιτική βάση (ΥΠΕΣ∆∆Α) επισημαίνονται ισχυρές
διασυνδέσεις του ΠΣΘ με τον άξονα Γιαννιτσά – Έδεσσα, το παραλιακό μέτωπο
του Θερμαϊκού της Χαλκιδικής αλλά και με την περιοχή των Σερρών. Σημειώνεται πως οι άξονες Θεσσαλονίκη – παραλιακό μέτωπο Θερμαϊκού Χαλκιδικής και
Θεσσαλονίκης – Σέρρες – Προμαχώνας αποτελούν κάθετους άξονες της Εγνατίας.
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Έρευνα Π-Π 1993

Οχήματα

Θεσσα-λονίκη

174

284

325

6.784

22,4%

0,8%

2,6%

4,2%

4,8%

100%

1.249

2.528

1.152

151

711

14.919

8,4%

16,9%

7,7%

1,0%

4,8%

100%

Τύρναβος
55

Λάρισα
1.522

Βόλος

Καρδίτσα

Σύνολο Χώρας

Προορισμός

Τρίκαλα

Προέλευση

Βόλος

Λάρισα
42

2.569

37

40

21

3.178

1,3%

80,1%

1,2%

1,3%

0,7%

100%

151

1.098

35

1.557

194

5.851

2,6%

18,8%

0,6%

26,6%

3,3%

100%

246

155

42

1.692

128

3.829

6,4%

4,1%

1,1%

44,2%

3,3%

100%

Τύρναβος

Τρίκαλα

Καρδίτσα
311

557

24

158

91

38.570

0,8%

1,4%

0,1%

0,4%

0,2%

100%

8.289

14.849

3.161

5.772

3.687

Θεσσαλονίκη

Σύνολο Χώρας

40.356

Μετά την επισήμανση των βασικών αστικών δικτυώσεων (οι οποίες απεικονίζονται και στο Χάρτη 2) στη Ζώνη IV επιρροής της οδού, στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται υπολογισμός της χωρητικότητας του δικτύου της Εγνατίας και
των καθέτων αξόνων που σε συνδυασμό με τα παραπάνω θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης της λειτουργικής χωρητικότητας αυτών των δικτυώσεων.
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5.3 Λειτουργική χωρητικότητα
Ως χωρητικότητα ενός μεταφορικού συστήματος ορίζεται γενικά η μέγιστη ικανότητά του να μεταφέρει επιβάτες ή εμπορεύματα σε ένα ορισμένο χρονικό
διάστημα, με τήρηση των κανονισμών και οδηγιών ασφαλείας. Παραδείγματα
τέτοιων μονάδων μέτρησης είναι τα εξής: ΜΕΑ / ώρα (ή ημέρα), επιβάτες / ώρα
(ή ημέρα), τόνοι / ώρα (ή ημέρα), κυβ. μέτρα εμπορευμάτων / ώρα (ή ημέρα)
•

Η χωρητικότητα ενός μεταφορικού συστήματος (πχ. ενός αυτοκινητόδρομου) εξαρτάται βασικά:

•

από τη χωρητικότητα της μονάδας του μέσου.

από το μέγιστο αριθμό μονάδων του μέσου που μπορούν να κινηθούν στη μονάδα του χρόνου στο υπό εξέταση μεταφορικό σύστημα. Ο αριθμός αυτός εξαρτιέται: α) από την ταχύτητα και τις διαστάσεις των μονάδων του μέσου (συνδυασμός τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών έργου υποδομής και μέσου) και β) από τη λειτουργία του όλου συστήματος (πχ. του αυτοκινητόδρομου) δηλαδή από την οργάνωση, το σύστημα ελέγχου κλπ.
Ο στόχος του κυκλοφοριακού σχεδιασμού, αλλά και το επιζητούμενο από ένα
νέο οδικό έργο, είναι να εξασφαλίζει ένα επίπεδο άνεσης. Το κάθε επίπεδο άνεσης προσδιορίζεται από την πυκνότητα κυκλοφορίας και την ταχύτητα κίνησης.
Τα όρια στις δύο αυτές παραμέτρους οδηγούν σε ένα μέγιστο – οριακό κυκλοφοριακό φόρτο για τις δεδομένες ή επιθυμητές συνθήκες. Στην περίπτωση της
Εγνατίας, το κατώτερο αποδεκτό επίπεδο άνεσης που αντιστοιχεί σε στάθμη εξυπηρέτησης C, καθορίζεται από την κρίσιμη κυκλοφοριακή χωρητικότητα. Το
μέγεθος αυτό ταυτίζεται με τη λειτουργική χωρητικότητα και εκφράζει τη μέγιστη επιθυμητή (με τήρηση συγκεκριμένων κυκλοφοριακών προτύπων και κανονισμών ασφαλείας) μεταφορική ικανότητα για την Εγνατία Οδό. Η σύγκριση
αυτού του μεγέθους με στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων θα δώσει και τον
βαθμό χρήσης της οδού καθώς και τα περιθώρια για μελλοντικές αυξήσεις της
κυκλοφορίας.
Ο υπολογισμός της κυκλοφοριακής ικανότητας βασίζεται στη μεθοδολογία και
τους πίνακες που δίνονται στο Αμερικανικό Εγχειρίδιο Κυκλοφοριακής Τεχνικής
(Highway Capacity Manual). Έτσι λοιπόν πρόκειται για υπεραστική οδό τεσσάρων (4) λωρίδων κυκλοφορίας, οπότε η ακολουθούμενη μεθοδολογία και οι
σχέσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της κυκλοφοριακής ικανότητας συνοψίζονται στα εξής:
Ο ρυθμός ροής εξυπηρέτησης στη μία κατεύθυνση για στάθμη εξυπηρέτησης i
δίνεται σε οχήματα ανά ώρα από τον παρακάτω τύπο:

SFi=MSFi*N*fw*fHV*fE*fp
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SFi=cj*(v/c)i*N*fw*fHV*fE*fp
όπου:
MSFI

ο μέγιστος ρυθμός ροής εξυπηρέτησης σε ΜΕΑ ανά λωρίδα και ώρα για στάθμη εξυπηρέτησης i υπό ιδανικές συνθήκες και οι τιμές του λαμβάνονται από πίνακα

Cj

κυκλοφοριακή ικανότητα σε ΜΕΑ ανά λωρίδα για ταχύτητα μελέτης j και η τιμή του
λαμβάνεται από πίνακα

(v/c)I

μέγιστος λόγος φόρτου προς κυκλοφοριακή ικανότητα που επιτρέπεται προκειμένου
να διατηρηθεί η στάθμη εξυπηρέτησης i και η τιμή του λαμβάνεται από πίνακα

Ν

ο αριθμός λωρίδων ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας

fw

συντελεστής προσαρμογής για περιορισμένο πλάτος λωρίδων κυκλοφορίας ή και
πλάγια εμπόδια, του οποίου οι τιμές λαμβάνονται από πίνακα

fHV

συντελεστής προσαρμογής για βαρέα οχήματα που υπολογίζεται με τη βοήθεια της
σχέσης fHV=1/(1+ΡΤ*(ΕΤ-1)+ΡΒ*(ΕΒ-1))

ΡΤ, ΡΒ το ποσοστό των βαρέων οχημάτων και λεωφορείων από τα δεδομένα της σύνθεσης
της κυκλοφορίας
ΕΤ, ΕΒ συντελεστές προσαρμογής των βαρέων οχημάτων και των λεωφορείων ανάλογα με
τον τύπο του εδάφους (ορεινό, πεδινό, λοφώδες)
fE

συντελεστής προσαρμογής για το περιβάλλον και τον τύπο της οδού, που για υπεραστικές οδούς ανάλογα με το αν είναι διαιρημένες ή όχι λαμβάνει τις τιμές 1,00 και 0,95
αντιστοίχως, ενώ για προαστιακές και ανάλογα με το αν είναι διαιρημένες ή όχι λαμβάνει τις τιμές 0,90 και 0,80 αντιστοίχως

fp

συντελεστής προσαρμογής για το είδος των οδηγών. Λαμβάνεται ίσος με 1,00 αν η
οδός κυκλοφορείται κατά κανόνα και κατά τη διάρκεια των αιχμών από οδηγούς που
την χρησιμοποιούν καθημερινά για την εργασία τους ή γενικότερα από άλλους τακτικούς οδηγούς, και ίσος με 0,75-0,90 για την περίπτωση μη τακτικών οδηγών, όπως
π.χ. εκείνων που πηγαίνουν για αναψυχή.

Στον Πίνακα 6.6 παρουσιάζεται η ανάλυση των στοιχείων που προαναφέρθηκαν
για όλα τα τμήματα (links) της Εγνατίας Οδού. Στο σημείο αυτό δίνονται οι ορισμοί των βασικών μεγεθών που υπολογίζονται στον Πίνακα:
•

Ως κυκλοφοριακή ικανότητα λαμβάνεται ο μέγιστος κυκλοφοριακός φόρτος που μπορεί να εξυπηρετήσει η οδός υπό τις επικρατούσες συνθήκες ελέγχου των προσβάσεων, γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, σύνθεσης και χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας κ.λ.π.

•

Ως λειτουργική χωρητικότητα λαμβάνεται η κυκλοφοριακή ικανότητα της
οδού για στάθμη εξυπηρέτησης C.

•

Ως βαθμός χρήσης της οδού θεωρείται ο λόγος (ποσοστό %) του κυκλοφοριακού φόρτου προς τη λειτουργική χωρητικότητα της οδού.

Από τη συγκριτική εξέταση των στοιχείων του Πίνακα 5.10 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
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Ο κυκλοφοριακός φόρτος στα επιμέρους οδικά τμήματα εμφανίζεται χαμηλός,
με αποτέλεσμα η Εγνατία Οδός στην υφιστάμενη κατάσταση να λειτουργεί σε
ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης (Στάθμη Εξυπηρέτησης Α), ενώ εξίσου ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης αναμένεται να διατηρήσει και με ουσιαστική αύξηση της κυκλοφορίας κατά μήκος της (κατώτερη αναμενόμενη Στάθμη Εξυπηρέτησης στο έτος στόχο C).
Οι σημαντικές μεταβολές στις τιμές της κυκλοφοριακής ικανότητας και της λειτουργικής χωρητικότητας που παρουσιάζονται στα στοιχεία του προηγούμενου
πίνακα, οφείλονται κατά κύριο λόγο στη μεταβολή του συντελεστή βαρέων οχημάτων (fhv) στα διάφορα τμήματα της οδού, μεταβολή που αποδίδεται τόσο
στις αλλαγές των κατά μήκος κλίσεων της Εγνατίας Οδού (εδάφη πεδινάλοφώδη) όσο και στη μεταβολή της σύνθεσης της κυκλοφορίας. Γενικά φαίνεται
πως τμήματα της Εγνατίας Οδού, όπως στην Περιφέρεια της Ηπείρου, όπου το
έδαφος είναι ορεινό, οι μηκοτομικές κλίσεις της οδού αυξημένες, με σημαντικό
αριθμό σηράγγων, και το ποσοστό βαρέων οχημάτων αρκετά υψηλό, παρουσιάζουν μικρότερες τιμές κυκλοφοριακής ικανότητας και κρίσιμης κυκλοφοριακής χωρητικότητας, σε σχέση με τμήματα που διατρέχουν πεδινά εδάφη όπως
πχ. στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου μάλιστα σε ορισμένα links
αυξάνεται και η διατομή της οδού κατά μία λωρίδα (πχ. links από Α/Κ Κλειδιού –
Α/Κ Μαλγάρων έως Α/Κ Γηροκομείου – Α/Κ Λαγκαδά – Σερρών). Με βάση τα
παραπάνω μπορεί γενικά να αναφερθεί πως η προσφερόμενη εξυπηρέτηση και
κατά συνέπεια η συμβολή της στη σχέση δικτύωσης των αστικών συστημάτων
των ζωνών επιρροής (ΙΙ, ΙΙΙ, IV) της Εγνατίας Οδού είναι καλύτερου ποιοτικά επιπέδου σε πεδινές περιοχές συγκριτικά με αυτή που παρέχεται σε ορεινές, λοφώδεις περιοχές. Άλλωστε και το υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο στις πεδινές περιοχές εμφανίζει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες και οδηγεί
συνολικά σε καλύτερη δικτύωση.
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει επίσης ότι για τους αναμενόμενους κυκλοφοριακούς φόρτους του έτους 2010 η Εγνατία Οδός θα παρουσιάζει σε γενικές γραμμές χαμηλό βαθμό χρήσης, όπου υπενθυμίζεται ότι βαθμός χρήσης
θεωρείται ο λόγος του κυκλοφοριακού φόρτου προς τη λειτουργική χωρητικότητα της οδού για στάθμη εξυπηρέτησης C. Ο μέσος όρος του βαθμού χρήσης
των τμημάτων της Εγνατίας Οδού προσεγγίζει την τιμή του 23%, ενώ η χαμηλότερη τιμή βρίσκεται στο 4% και η υψηλότερη στο 150%. Η χαμηλότερη τιμή 4%
παρουσιάζεται στο τμήμα Α/Κ Αρδανίου–Κήποι, ενώ η υψηλότερη 150% παρουσιάζεται στο τμήμα Α/Κ Γηροκομείου – Α/Κ Λαγκαδά – Σερρών.
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13%

03_04

Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ-ΤΥΡΙΑ-Α/Κ
∆Ω∆ΩΝΗΣ

Ιωαννίνων

3.066

2.115

3.350

268

13%

04_04A

Α/Κ ∆Ω∆ΩΝΗΣ-Α/Κ
ΠΕ∆ΙΝΗΣ

Ιωαννίνων

3.066

2.115

3.540

283

04A_05

Α/Κ ΠΕ∆ΙΝΗΣ-Α/Κ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωαννίνων

3.066

2.115

3.350

05_06

Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Α/Κ
ΑΡΑΧΘΟΥ-ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Ιωαννίνων

3.066

2.115

4.800

A

0,09

A

87%

13,66%

0,09

A

13%

87%

14,44%

0,09

268

13%

87%

13,66%

0,09

A

384

18%

82%

19,58%

0,13

A

8.905

11.527

10.686

13.832

24.518
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0,10

13,66%

87%

16,31%

A

Ιωαννίνων

5.175
3.999

A

0,10

15%

Στάθμη εξυπηρέτησης ανά Νομό

268

Στάθμη εξυπηρέτησης ανά link

3.350

30,34%

Μέση V/C ανά Νομό

2.115

86%

0,17
0,14

3.066

12.526

V / C ανά link

Ιωαννίνων

5.852

Μέση κινητικότητα ανά Νομό

Α/Κ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-Α/Κ
ΣΕΛΛΩΝ-ΤΥΡΙΑ

6.673

41,32%

02_03

4.877

Νομός

14%

52,29%
5.561

Θεσπρωτίας

304

75%
20%

Κινητικότητα (2010)

3.800

25%

Σύνολο (ΕΜΗΚ ΜΕΑ - ∆οξιάδης 2010)

2.115

524

Παραγωγές - ΕΜΗΚ - ΜΕΑ (∆οξιάδης
2010)

3.066

6.550

∆οξιάδης (2010)

Θεσπρωτίας Ιωαννίνων

2.115

Έλξεις - ΕΜΗΚ - ΜΕΑ

01A_02

Α/Κ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-Α/Κ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

3.066

Παραγωγές - ΕΜΗΚ Οχήματα (∆οξιάδης
2010)

Θεσπρωτίας

01_01A

Α/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ-Α/Κ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

∆οξιάδης

Prefecture

Έλξεις - ΕΜΗΚ - Οχήματα
(2010)

Section Name

Αυξητικό περιθώριο

Οperation
& Maintenance
Code

Φόρτος ώρας αιχμής 2010

Νομός

Μέση ΕΜΗΚ 2010

Ονομασία Τμήματος

Ε.Μ.Η.Κ 2010

Κωδικός
Λειτουργίας &
Συντήρησης

Μέσος Βαθμός χρήσης Ε.Ο ανά Νομό

Βαθμός χρήσης Εγνατίας Οδού ανά link

Λειτουργική χωρητικότητα (ΜΕΑ/ώρα
και στις δύο κατευθύνσεις)-(V/C=0,69)

Κυκλοφοριακή ικανότητα (ΜΕΑ / ώρα και
στις δύο κατευθύνσεις)-(V/C=1,0)

Πίνακας 5.10. Κυκλοφοριακή ικανότητα, λειτουργική χωρητικότητα, βαθμός χρήσης και επίπεδο εξυπηρέτησης

A

A
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384

16%

84%

19,58%

0,11

A

06A_07

Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Α/Κ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Ιωαννίνων

3.427

2.365

4.800

384

16%

84%

19,58%

0,11

A

07_07A

Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-Α/Κ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Ιωαννίνων Τρικάλων

3.427

2.365

3.200

256

11%

13,05%

0,07

A

07A_08

Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-Α/Κ
ΒΟΛΟΥ

Τρικάλων Γρεβενών

3.427

2.365

Α/Κ ΒΟΛΟΥ-Α/Κ ∆ΥΤ.
ΓΡΕΒΕΝΩΝΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Γρεβενών

3.427

2.365

264

11%

9.530

12.853

22.384

89%

11%

89%

12,85%

2.219

2.157

2.663

2.588

5.251

62,84%

3.300

0,07

0,08

A
A

0,08

11%

10.711

A

3.300

264

11%

89%

9,85%

0,08

A

Α/Κ ΑΝΑΤΟΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΑ/Κ ΑΝ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Κοζάνης

3.427

2.365

4.400

352

15%

85%

13,13%

0,10

A

09_10
10_11

Α/Κ ΑΝ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-Α/Κ
ΚΑΛΑΜΙΑΣ

Κοζάνης

3.427

2.365

8.500

680

29%

71%

25,36%

0,20

11_12

Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ-Α/Κ
ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνης

3.427

2.365

6.500

520

22%

78%

19,40%

0,15

A

12_13

Α/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ-Α/Κ
ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ

Κοζάνης

3.427

2.365

8.490

679

29%

71%

25,33%

0,20

A

13_14

Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ-Α/Κ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Κοζάνης Ημαθίας

5.961

4.113

8.450

676

16%

30,20%

0,11

A

14_15

Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ-Α/Κ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

Ημαθίας

5.961

4.113

17.000

1.360

33%

67%

60,75%

0,23

15_16

Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Α/Κ
ΝΙΣΕΛΙΟΥ

Ημαθίας

5.961

4.113

17.000

1.360

33%

67%

60,75%
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10.921

14.876

13.105

27.982

18,61%

33.512

Κοζάνης

11.082

0,23

0,19

12.397

22.430

51,95%

84%

9.235

Ημαθίας

14.538

28%

18.692

0,15

2.365

6.238

Γρεβενών Κοζάνης

3.427

08A_09

Α/Κ ∆ΥΤ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-Α/Κ
ΑΝΑΤΟΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

21%

A

62,84%

3.300

252

7.942

Γρεβενών

08_08A

3.150

89%
11%

0,07

4.800

12,95%

2.365

Τρικάλων

3.427

3.175

Ιωαννίνων

06_06A

Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥΖΑΓΟΡΙΟΥ-Α/Κ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

A
A

A
A

A
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6.039

4.167

15.700

1.256

30%

70%

56,11%

0,21

A

17_18

Α/Κ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ-Α/Κ
ΜΑΛΓΑΡΩΝ

Ημαθίας Θεσσαλονίκης

9.058

6.250

40.500

3.240

52%

48%

26,79%

0,36

A

18_19

Α/Κ ΜΑΛΓΑΡΩΝ-Α/Κ
ΑΞΙΟΥ

Θεσσαλονίκης

9.058

6.250

41.000

3.280

52%

48%

27,12%

0,36

A

19_20

Α/Κ ΑΞΙΟΥ-Α/Κ ΣΙΝ∆ΟΥ

Θεσσαλονίκης

9.058

6.250

39.300

3.144

50%

50%

25,99%

0,35

A

20_21

Α/Κ ΣΙΝ∆ΟΥ-Α/Κ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ1)

Θεσσαλονίκης

9.058

6.250

39.300

3.144

50%

50%

25,99%

0,35

A

Θεσσαλονίκης

9.058

6.250

14.500

1.160

19%

81%

9,59%

0,13

A

21_22

Α/Κ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ1)Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ- ∆ΙΑΒΑΤΩΝ
(K2)
Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ- ∆ΙΑΒΑΤΩΝ
(K2)-Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4)

Θεσσαλονίκης

5.910

4.078

15.200

1.216

30%

70%

10,05%

0,21

A

22_23

23_23A

Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4)-Α/Κ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Θεσσαλονίκης

5.910

4.078

58.800

4.704

115
%

23A_24

Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ-Α/Κ
ΛΑΓΚΑ∆Α-ΣΕΡΡΩΝ

Θεσσαλονίκης

4.550

3.140

58.800

4.704

24_25

Α/Κ ΛΑΓΚΑ∆Α-ΣΕΡΡΩΝΑ/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ

Θεσσαλονίκης

5.774

3.984

12.600

25_26

Α/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ-Α/Κ
ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Θεσσαλονίκης

5.774

3.984

Θεσσαλονίκης

5.774

26_27

Α/Κ ΡΕΝΤΙΝΑΣ-Α/Κ
ΒΡΑΣΝΩΝΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

Θεσσαλονίκης

27_28

Α/Κ ΒΡΑΣΝΩΝΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ-Α/Κ
ΣΤΡΥΜΟΝΑ
Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑ-Α/Κ ΑΓ.
ΑΝ∆ΡΕΑ

Θεσσαλονίκης Καβάλας

64.457

61.542

77.348

73.850

151.199

-15%

38,89%

150
%

-50%

38,89%

1.008

25%

75%

12.600

1.008

25%

3.984

12.600

1.008

5.774

3.984

13.200

4.308

2.972

8.350

0,80

A

D

D

1,03

E

E

8,33%

0,17

A

75%

8,33%

0,17

A

25%

75%

8,33%

0,17

A

1.056

27%

73%

8,73%

0,18

A

668

22%

78%

16.474

8.928

19.769

10.714

30.482

27,39%

Θεσσαλονίκης
35,95%

29%

Καβάλας

10.958

A

0,16
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0,20

28_29

52%

19,75%

Ημαθίας

29.867

Α/Κ ΝΙΣΕΛΙΟΥ-Α/Κ
ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ

0,36

16_17

A

A
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Α/Κ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ-Α/Κ
ΠΑΛΙΟΥ

Καβάλας

4.308

2.972

8.050

644

22%

78%

26,41%

0,15

A

30_31

Α/Κ ΠΑΛΙΟΥ-Α/Κ
ΑΓ.ΣΥΛΛΑ

Καβάλας

4.308

2.972

8.050

644

22%

78%

26,41%

0,15

A

31_32

Α/Κ ΑΓ.ΣΥΛΛΑ-Α/Κ
ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ

Καβάλας

4.308

2.972

9.500

760

26%

74%

31,17%

0,18

A

32_32A

Α/Κ ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ-Η/Κ
ΠΕΡΝΗΣ

Καβάλας

4.308

2.972

15.900

1.272

43%

57%

52,16%

0,30

A

32A_33

Η/Κ ΠΕΡΝΗΣ-Α/Κ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Καβάλας

4.308

2.972

15.900

1.272

43%

57%

52,16%

0,30

A

Καβάλας Ξάνθης

4.308

2.972

9.200

736

25%

75%

74,83%

0,17

33_34

Α/Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ-Α/Κ
ΒΑΝΙΑΝΟΥ (∆ΥΤΙΚΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ)

Ξάνθης

4.308

2.972

5.450

436

15%

85%

44,33%

34_35

Α/Κ ΒΑΝΙΑΝΟΥ (∆ΥΤΙΚΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ)-Α/Κ ΒΑΦΕΪΚΑ
(ΑΝΑΤΟΛ. ΞΑΝΘΗΣ)

35_36

Α/Κ ΒΑΦΕΪΚΑ (ΑΝΑΤΟΛ.
ΞΑΝΘΗΣ)-Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ

Ξάνθης - Ροδόπης

4.308

2.972

8.600

688

23%

77%

51,82%

36_37

Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ-∆ΥΤΙΚΟΣ
Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ροδόπης

4.308

2.972

8.400

672

23%

4.682

3.231

5.000

400

12%

Ροδόπης Έβρου

4.682

3.231

7.900

632

20%

38_39

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Α/Κ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-Α/Κ
ΜΕΣΤΗΣ

39_40

Α/Κ ΜΕΣΤΗΣ-Α/Κ
ΜΑΚΡΗΣ

Έβρου

4.682

3.231

8.300

40_41

Α/Κ ΜΑΚΡΗΣ-Α/Κ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έβρου

4.682

3.231

5.900

5.730

Ροδόπης

37_38

5.885

12.295

50,61%
6.852

6.978

8.222

8.374

80%

30,13%

9.519

6.384

11.423

7.661

19.084

A

0,16

A

0,16
44,1
9%

0,13
30,0
3%

664

21%

79%

43,49%

472

15%

85%

30,92%

0,1
3

0,09

41,40%

A

0,10

16.596

88%

14%

59,58%

6.410

Ξάνθης

4.904

77%
19%

∆ΥΤΙΚΟΣ Α/Κ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Α/Κ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

140

5.342

Ροδόπης

20%

A
0,1
4

Έβρου

7.333

7.325

29_30

A
A

A

0
,
1
0

A

0,14

A

0,10

A

A
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Έβρου

4.583

3.162

5.300

424

13%

87%

27,77%

0,09

A

41_42

Α/Κ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ-Α/Κ
ΒΙ.ΠΕ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

42_43

Α/Κ ΒΙ.ΠΕ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣΑ/Κ ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ

Έβρου

4.583

3.162

5.300

424

13%

87%

27,77%

0,09

A

Α/Κ ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ-ΚΗΠΟΙ

Έβρου

4.583

3.162

1.680

134

4%

96%

8,80%

0,03

A

43_44

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΑΕ 2003
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Tον υψηλότερο βαθμό χρήσης παρουσιάζει το τμήμα της Εγνατίας από Α/Κ Βέροιας- Α/Κ Κουλούρας έως Α/Κ Γηροκομείου - Α/Κ Λαγκαδά-Σερρών, που περιλαμβάνει ένδεκα (11) συνδέσεις και ο μέσος όρος του βαθμού χρήσης του είναι
56%, με τιμές να κυμαίνονται από 19%-150%. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται
και οι δύο (2) συνδέσεις, Α/Κ Ευκαρπίας (Κ4) – Α/Κ Γηροκομείου και Α/Κ Γηροκομείου – Α/Κ Λαγκαδά – Σερρών, που παρουσιάζουν βαθμό χρήσης μεγαλύτερο του 100%. Ο κυκλοφοριακός φόρτος στα τμήματα αυτά ξεπερνά τις αποδεκτές κυκλοφοριακές συνθήκες που ορίζονται για μεταφορική ικανότητα της οδού σε στάθμη C. Για τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και τη λειτουργία της οδού στα αποδεκτά επίπεδα χωρητικότητας απαιτούνται βελτιωτικές
παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο τμήμα, όπως για παράδειγμα διαπλάτυνση της
οδού και δημιουργία λωρίδας βραδυπορούντων οχημάτων σύμφωνα πάντα με
τις καθορισμένες τυπικές διατομές της Εγνατίας Οδού. Για τους κάθετους άξονες
όπου οι κυκλοφοριακοί φόρτοι εκτιμώνται πιο χαμηλοί από αυτούς της Εγνατίας Οδού αναμένεται ότι ο βαθμός χρήσης θα είναι επίσης χαμηλός.
Η παραπάνω θεώρηση της λειτουργικής χωρητικότητας της Εγνατίας Οδού και
των Κάθετων Αξόνων κατέδειξε ότι αυτή έχει τιμές σημαντικά μεγαλύτερες από
τις τιμές των φόρτων, γεγονός που εξασφαλίζει ένα άνετο επίπεδο εξυπηρέτησης, δημιουργώντας έτσι ευνοϊκές συνθήκες στη σχετική προσπελασιμότητα
των διαφόρων περιοχών στις ζώνες επιρροής. Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό
πως ως προσπελασιμότητα ορίζεται ο βαθμός ευκολίας στην πρόσβαση κάποιων περιοχών και των δραστηριοτήτων σε αυτές (Morris et all, 1979), ή αλλιώς
η ευκολία των ατόμων να έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες (Robinson,
2002).

5.3.1

Περιβαλλοντική χωρητικότητα

Η έννοια της περιβαλλοντικής χωρητικότητας της Εγνατίας και των καθέτων αξόνων της ορίζεται ως το μέγεθος των οχλήσεων προς τους παρόδιους πληθυσμούς που παράγονται από την χρήση αυτών των δικτύων. Τέτοιες οχλήσεις
αφορούν σε αυξημένα επίπεδα θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η εκτίμηση της περιβαλλοντικής χωρητικότητας υπονοεί την εκτίμηση ενός ανώτατου
επιπέδου έκθεσης σε θόρυβο και ατμοσφαιρική ρύπανση με βάση έναν συγκεκριμένο κυκλοφοριακό φόρτο. Τα όρια αυτής της έκθεσης καθορίζονται θεσμικά (σχετικοί νόμοι) ενώ για τον υπολογισμό αυτών των μεγεθών (θόρυβος και
ατμοσφαιρική ρύπανση) απαιτούνται παρόδιες μετρήσεις και μοντέλα προσομοίωσης με βασικές εισροές κυκλοφοριακά στοιχεία όπως οι φόρτοι, η σύνθεση
κυκλοφορίας κ.λ.π.
Με χρήση λοιπόν κυκλοφοριακών δεδομένων όπως παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 5.3 καθώς και μοντέλων προσομοίωσης, εκτιμήθηκαν τα επίπεδα θορύβου
και εκπεμπόμενων ρύπων ανά τμήμα της οδού (αποτελέσματα από τους αντί-
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στοιχους περιβαλλοντικούς δείκτες). Τα στοιχεία φόρτων των καθέτων αξόνων
κρίθηκαν επισφαλή για την εκτίμηση αυτών των μεγεθών.
Πίνακας 5.11. Υπολογισμός επιπέδων θορύβου (L10) στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας

Ονομασία Τμήματος
Ε.Μ.Η.Κ
2010

Φόρτος
ώρας
αιχμής
2010

Section Name

Μέση
Ταχύτητα

Είδος
εδάφους

Επίπεδο
θορύβου
L10
(100m)

Επίπεδο
θορύβου
L10
(250m)

Επίπεδο
θορύβου
L10
(500m)

Mean
Velocity
(Km/h)

Type of
ground

Noise
level L10
(100m)

Noise
level L10
(250m)

Noise
level L10
(500m)

Α/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ-Α/Κ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

6550

524

106

2

60,46

54,55

50,02

Α/Κ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-Α/Κ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

3800

304

106

2

58,10

52,19

47,66

Α/Κ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-Α/Κ
ΣΕΛΛΩΝ-ΤΥΡΙΑ

3350

268

106

2

57,55

51,64

47,11

Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ-ΤΥΡΙΑΑ/Κ ∆Ω∆ΩΝΗΣ

3350

268

106

2

57,55

51,64

47,11

Α/Κ ∆Ω∆ΩΝΗΣ-Α/Κ
ΠΕ∆ΙΝΗΣ

3540

283

106

2

57,79

51,88

47,35

Α/Κ ΠΕ∆ΙΝΗΣ-Α/Κ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3350

268

106

2

57,55

51,64

47,11

Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Α/Κ
ΑΡΑΧΘΟΥ-ΖΑΓΟΡΙΟΥ

4800

384

106

2

59,11

53,20

48,67

Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥΖΑΓΟΡΙΟΥ-Α/Κ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

4800

384

106

2

59,11

53,20

48,67

Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Α/Κ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

4800

384

106

2

59,11

53,20

48,67

Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-Α/Κ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ

3200

256

106

2

57,35

51,44

46,91

Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-Α/Κ
ΒΟΛΟΥ

3150

252

106

2

57,28

51,37

46,84

Α/Κ ΒΟΛΟΥ-Α/Κ ∆ΥΤ.
ΓΡΕΒΕΝΩΝΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

3300

264

106

2

57,49

51,58

47,05

Α/Κ ∆ΥΤ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-Α/Κ
ΑΝΑΤΟΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

3300

264

106

2

57,49

51,58

47,05

Α/Κ ΑΝΑΤΟΛ.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ-Α/Κ ΑΝ.
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

4400

352

96

2

57,98

52,07

47,54

Α/Κ ΑΝ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-Α/Κ
ΚΑΛΑΜΙΑΣ

8500

680

93

2

60,60

54,70

50,17

Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ-Α/Κ
ΚΟΖΑΝΗΣ

6500

520

106

2

60,43

54,52

49,99
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Ονομασία Τμήματος
Ε.Μ.Η.Κ
2010

Φόρτος
ώρας
αιχμής
2010

Section Name

Μέση
Ταχύτητα

Είδος
εδάφους

Επίπεδο
θορύβου
L10
(100m)

Επίπεδο
θορύβου
L10
(250m)

Επίπεδο
θορύβου
L10
(500m)

Mean
Velocity
(Km/h)

Type of
ground

Noise
level L10
(100m)

Noise
level L10
(250m)

Noise
level L10
(500m)

Α/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ-Α/Κ
ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ

8490

679

106

2

61,59

55,68

51,15

Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ-Α/Κ
ΒΕΡΟΙΑΣ

8450

676

106

2

61,57

55,66

51,13

Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ-Α/Κ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

17000

1.360

113

2

65,12

59,21

54,68

Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Α/Κ
ΝΙΣΕΛΙΟΥ

17000

1.360

106

2

64,60

58,69

54,17

Α/Κ ΝΙΣΕΛΙΟΥ-Α/Κ
ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ

15700

1.256

106

2

64,26

58,35

53,82

Α/Κ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ-Α/Κ
ΜΑΛΓΑΡΩΝ

40500

3.240

106

2

68,37

62,46

57,94

Α/Κ ΜΑΛΓΑΡΩΝ-Α/Κ
ΑΞΙΟΥ

41000

3.280

106

2

68,43

62,52

57,99

Α/Κ ΑΞΙΟΥ-Α/Κ
ΣΙΝ∆ΟΥ

39300

3.144

106

2

68,24

62,33

57,80

Α/Κ ΣΙΝ∆ΟΥ-Α/Κ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ1)

39300

3.144

106

2

68,24

62,33

57,80

Α/Κ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
(Κ1)-Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ∆ΙΑΒΑΤΩΝ (K2)

14500

1.160

106

1

68,28

64,39

61,41

Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ∆ΙΑΒΑΤΩΝ (K2)-Α/Κ
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4)

15200

1.216

97

1

67,80

63,91

60,93

Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4)Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

58800

4.704

55

1

70,41

66,53

63,55

Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥΑ/Κ ΛΑΓΚΑ∆Α-ΣΕΡΡΩΝ

58800

4.704

90

1

73,13

69,25

66,27

Α/Κ ΛΑΓΚΑ∆ΑΣΕΡΡΩΝ-Α/Κ
ΠΡΟΦΗΤΗ

12600

1.008

113

2

63,82

57,91

53,38

Α/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ-Α/Κ
ΡΕΝΤΙΝΑΣ

12600

1.008

122

2

64,46

58,55

54,02

Α/Κ ΡΕΝΤΙΝΑΣ-Α/Κ
ΒΡΑΣΝΩΝΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

12600

1.008

106

2

63,30

57,39

52,86

Α/Κ ΒΡΑΣΝΩΝΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ-Α/Κ
ΣΤΡΥΜΟΝΑ

13200

1.056

106

2

63,51

57,60

53,07

Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑ-Α/Κ
ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ

8350

668

106

2

61,52

55,61

51,08
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Ονομασία Τμήματος
Ε.Μ.Η.Κ
2010

Φόρτος
ώρας
αιχμής
2010

Section Name

Μέση
Ταχύτητα

Είδος
εδάφους

Επίπεδο
θορύβου
L10
(100m)

Επίπεδο
θορύβου
L10
(250m)

Επίπεδο
θορύβου
L10
(500m)

Mean
Velocity
(Km/h)

Type of
ground

Noise
level L10
(100m)

Noise
level L10
(250m)

Noise
level L10
(500m)

Α/Κ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ-Α/Κ
ΠΑΛΙΟΥ

8050

644

106

2

61,36

55,45

50,92

Α/Κ ΠΑΛΙΟΥ-Α/Κ
ΑΓ.ΣΥΛΛΑ

8050

644

85

1

64,10

60,22

57,24

Α/Κ ΑΓ.ΣΥΛΛΑ-Α/Κ
ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ

9500

760

98

2

61,47

55,56

51,03

Α/Κ ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥΗ/Κ ΠΕΡΝΗΣ

15900

1.272

100

2

63,86

57,95

53,42

Η/Κ ΠΕΡΝΗΣ-Α/Κ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

15900

1.272

111

2

64,68

58,77

54,24

Α/Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣΑ/Κ ΒΑΝΙΑΝΟΥ
(∆ΥΤΙΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ)

9200

736

106

2

61,94

56,03

51,50

Α/Κ ΒΑΝΙΑΝΟΥ
(∆ΥΤΙΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ)Α/Κ ΒΑΦΕΪΚΑ
(ΑΝΑΤΟΛ. ΞΑΝΘΗΣ)

5450

436

120

2

60,68

54,77

50,24

Α/Κ ΒΑΦΕΪΚΑ
(ΑΝΑΤΟΛ. ΞΑΝΘΗΣ)Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ

8600

688

120

2

62,66

56,75

52,22

Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ-∆ΥΤΙΚΟΣ
Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

8400

672

120

2

62,56

56,65

52,12

∆ΥΤΙΚΟΣ Α/Κ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Α/Κ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

5000

400

120

2

60,31

54,40

49,87

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Α/Κ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-Α/Κ
ΜΕΣΤΗΣ

7900

632

107

2

61,35

55,44

50,91

Α/Κ ΜΕΣΤΗΣ-Α/Κ
ΜΑΚΡΗΣ

8300

664

100

2

61,04

55,13

50,60

Α/Κ ΜΑΚΡΗΣ-Α/Κ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

5900

472

120

2

61,03

55,12

50,59

Α/Κ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣΑ/Κ ΒΙ.ΠΕ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

5300

424

120

2

60,56

54,65

50,12

Α/Κ ΒΙ.ΠΕ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-Α/Κ
ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ

5300

424

106

2

59,54

53,63

49,10

Α/Κ ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ-ΚΗΠΟΙ

1680

134

120

2

55,56

49,65

45,12
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Με βάση την εκτίμηση των πραγματικών κυκλοφοριακών φόρτων (ΕΜΗΚ 2010)
δηλαδή με βάση την εκτίμηση για την πραγματική χρήση της οδού, τα υπολογιζόμενα επίπεδα θορύβου στην παρόδια ζώνη βρίσκονται ως επί τω πλείστον
κάτω από τα αποδεκτά όρια ανώτατης στάθμης έκθεσης που είναι για L10 τα 70
dB(A). Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή στα όρια του ΠΣΘ με τιμές πολύ κοντά ή λίγο πάνω από το όριο.
Φαίνεται συνεπώς πως η περιβαλλοντική χωρητικότητα του άξονα ως προς τον
θόρυβο βρίσκεται κάτω από το όριο χρήσης (κυκλοφοριακοί φόρτοι στο όριο
των 70 dB(A)).
Πίνακας 5.12. Υπολογισμός συγκεντρώσεων CO και NOx στη ζώνη διέλευσης της
Εγνατίας

Ονομασία Τμήματος
Ε.Μ.Η.Κ
2010

Φόρτος ώρας αιχμής
2010

Επίπεδο
τοπικής
Μέση Ταχύρύπανσης
τητα
CO (50m)
(ppm)

Mean Velocity
(Km/h)

Section Name

Επίπεδο
τοπικής
ρύπανσης
CO (100m
)(ppm)

Επίπεδο
τοπικής
ρύπανσης
NOx (50m)
(ppb)

Επίπεδο
τοπικής
ρύπανσης
NOx (100m)
(ppb)

Local air
pollution
level

Local air
pollution
level

Local air
pollution
level

Local air
pollution
level

CO (50m)
(ppm)

CO (100m)
(ppm)

NOx (50m)
(ppb)

NOx (100m )
(ppb)

Α/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ-Α/Κ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

6550

524

106

0,030

0,009

22,90

7,25

Α/Κ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-Α/Κ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

3800

304

106

0,017

0,006

13,31

4,21

Α/Κ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-Α/Κ
ΣΕΛΛΩΝ-ΤΥΡΙΑ

3350

268

106

0,015

0,005

11,82

3,71

Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ-ΤΥΡΙΑ-Α/Κ
∆Ω∆ΩΝΗΣ

3350

268

106

0,015

0,005

11,82

3,71

Α/Κ ∆Ω∆ΩΝΗΣ-Α/Κ
ΠΕ∆ΙΝΗΣ

3540

283

106

0,016

0,006

12,44

3,92

Α/Κ ΠΕ∆ΙΝΗΣ-Α/Κ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3350

268

106

0,015

0,005

11,82

3,71

Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Α/Κ
ΑΡΑΧΘΟΥ-ΖΑΓΟΡΙΟΥ

4800

384

106

0,022

0,007

16,88

5,33

Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥΖΑΓΟΡΙΟΥ-Α/Κ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

4800

384

106

0,022

0,007

16,88

5,33

Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Α/Κ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

4800

384

106

0,022

0,007

16,88

5,33

Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-Α/Κ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ

3200

256

106

0,015

0,005

11,25

3,55

Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-Α/Κ
ΒΟΛΟΥ

3150

252

106

0,014

0,005

11,07

3,49
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Ονομασία Τμήματος
Ε.Μ.Η.Κ
2010

Φόρτος ώρας αιχμής
2010

Επίπεδο
τοπικής
Μέση Ταχύρύπανσης
τητα
CO (50m)
(ppm)

Mean Velocity
(Km/h)

Section Name

Επίπεδο
τοπικής
ρύπανσης
CO (100m
)(ppm)

Επίπεδο
τοπικής
ρύπανσης
NOx (50m)
(ppb)

Επίπεδο
τοπικής
ρύπανσης
NOx (100m)
(ppb)

Local air
pollution
level

Local air
pollution
level

Local air
pollution
level

Local air
pollution
level

CO (50m)
(ppm)

CO (100m)
(ppm)

NOx (50m)
(ppb)

NOx (100m )
(ppb)

Α/Κ ΒΟΛΟΥ-Α/Κ ∆ΥΤ.
ΓΡΕΒΕΝΩΝΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

3300

264

106

0,015

0,005

11,60

3,66

Α/Κ ∆ΥΤ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-Α/Κ
ΑΝΑΤΟΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

3300

264

106

0,015

0,005

11,60

3,66

Α/Κ ΑΝΑΤΟΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ4400
Α/Κ ΑΝ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

352

96

0,017

0,006

13,90

4,37

Α/Κ ΑΝ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-Α/Κ
ΚΑΛΑΜΙΑΣ

8500

680

93

0,031

0,010

25,42

8,00

Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ-Α/Κ
ΚΟΖΑΝΗΣ

6500

520

106

0,031

0,009

22,79

7,21

Α/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ-Α/Κ
ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ

8490

679

106

0,040

0,012

30,00

9,41

Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ-Α/Κ
ΒΕΡΟΙΑΣ

8450

676

106

0,040

0,012

29,72

9,37

Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ-Α/Κ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

17000

1.360

113

0,091

0,032

62,14

19,59

Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Α/Κ
ΝΙΣΕΛΙΟΥ

17000

1.360

106

0,079

0,025

59,79

18,84

Α/Κ ΝΙΣΕΛΙΟΥ-Α/Κ
ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ

15700

1.256

106

0,073

0,023

55,21

17,39

Α/Κ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ-Α/Κ
ΜΑΛΓΑΡΩΝ

40500

3.240

106

0,188

0,059

142,42

44,88

Α/Κ ΜΑΛΓΑΡΩΝ-Α/Κ
ΑΞΙΟΥ

41000

3.280

106

0,191

0,060

144,17

45,49

Α/Κ ΑΞΙΟΥ-Α/Κ ΣΙΝ∆ΟΥ

39300

3.144

106

0,183

0,058

138,27

43,56

Α/Κ ΣΙΝ∆ΟΥ-Α/Κ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ1)

39300

3.144

106

0,183

0,058

138,27

43,56

Α/Κ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ1)Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ- ∆ΙΑΒΑΤΩΝ
(K2)

14500

1.160

106

0,067

0,021

51,20

16,08

Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ- ∆ΙΑΒΑΤΩΝ
15200
(K2)-Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4)

1.216

97

0,059

0,019

47,87

15,13

Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4)-Α/Κ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

58800

4.704

55

0,392

0,124

150,58

47,46

Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ-Α/Κ
ΛΑΓΚΑ∆Α-ΣΕΡΡΩΝ

58800

4.704

90

0,210

0,066

166,24

52,40

Α/Κ ΛΑΓΚΑ∆Α-ΣΕΡΡΩΝΑ/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ

12600

1.008

113

0,064

0,021

45,55

14,32
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Ονομασία Τμήματος
Ε.Μ.Η.Κ
2010

Φόρτος ώρας αιχμής
2010

Επίπεδο
τοπικής
Μέση Ταχύρύπανσης
τητα
CO (50m)
(ppm)

Mean Velocity
(Km/h)

Section Name

Επίπεδο
τοπικής
ρύπανσης
CO (100m
)(ppm)

Επίπεδο
τοπικής
ρύπανσης
NOx (50m)
(ppb)

Επίπεδο
τοπικής
ρύπανσης
NOx (100m)
(ppb)

Local air
pollution
level

Local air
pollution
level

Local air
pollution
level

Local air
pollution
level

CO (50m)
(ppm)

CO (100m)
(ppm)

NOx (50m)
(ppb)

NOx (100m )
(ppb)

Α/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ-Α/Κ
ΡΕΝΤΙΝΑΣ

12600

1.008

122

0,079

0,025

47,96

15,12

Α/Κ ΡΕΝΤΙΝΑΣ-Α/Κ
ΒΡΑΣΝΩΝΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

12600

1.008

106

0,058

0,018

44,31

13,97

Α/Κ ΒΡΑΣΝΩΝΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ-Α/Κ
ΣΤΡΥΜΟΝΑ

13200

1.056

106

0,061

0,019

46,41

14,63

Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑ-Α/Κ ΑΓ.
ΑΝ∆ΡΕΑ

8350

668

106

0,039

0,012

29,35

9,26

Α/Κ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ-Α/Κ
ΠΑΛΙΟΥ

8050

644

106

0,037

0,012

28,31

8,94

Α/Κ ΠΑΛΙΟΥ-Α/Κ
ΑΓ.ΣΥΛΛΑ

8050

644

85

0,028

0,009

21,21

6,69

Α/Κ ΑΓ.ΣΥΛΛΑ-Α/Κ
ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ

9500

760

98

0,038

0,012

31,20

9,46

Α/Κ ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ-Η/Κ
15900
ΠΕΡΝΗΣ

1.272

100

0,067

0,021

54,22

17,09

Η/Κ ΠΕΡΝΗΣ-Α/Κ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

15900

1.272

111

0,079

0,025

57,32

18,02

Α/Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ-Α/Κ
ΒΑΝΙΑΝΟΥ (∆ΥΤΙΚΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ)

9200

736

106

0,042

0,013

32,32

10,21

Α/Κ ΒΑΝΙΑΝΟΥ (∆ΥΤΙΚΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ)-Α/Κ ΒΑΦΕΪΚΑ 5450
(ΑΝΑΤΟΛ. ΞΑΝΘΗΣ)

436

120

0,034

0,011

20,75

6,54

Α/Κ ΒΑΦΕΪΚΑ (ΑΝΑΤΟΛ.
ΞΑΝΘΗΣ)-Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ

8600

688

120

0,054

0,017

32,74

10,32

Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ-∆ΥΤΙΚΟΣ
Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

8400

672

120

0,052

0,017

31,97

10,08

∆ΥΤΙΚΟΣ Α/Κ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Α/Κ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

5000

400

120

0,031

0,010

19,03

6,00

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Α/Κ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-Α/Κ
ΜΕΣΤΗΣ

7900

632

107

0,037

0,011

28,02

8,81

Α/Κ ΜΕΣΤΗΣ-Α/Κ
ΜΑΚΡΗΣ

8300

664

100

0,041

0,013

29,85

9,41

Α/Κ ΜΑΚΡΗΣ-Α/Κ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

5900

472

120

0,037

0,013

22,46

7,08
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Ονομασία Τμήματος
Ε.Μ.Η.Κ
2010

Φόρτος ώρας αιχμής
2010

Επίπεδο
τοπικής
Μέση Ταχύρύπανσης
τητα
CO (50m)
(ppm)

Mean Velocity
(Km/h)

Section Name

Επίπεδο
τοπικής
ρύπανσης
CO (100m
)(ppm)

Επίπεδο
τοπικής
ρύπανσης
NOx (50m)
(ppb)

Επίπεδο
τοπικής
ρύπανσης
NOx (100m)
(ppb)

Local air
pollution
level

Local air
pollution
level

Local air
pollution
level

Local air
pollution
level

CO (50m)
(ppm)

CO (100m)
(ppm)

NOx (50m)
(ppb)

NOx (100m )
(ppb)

Α/Κ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ-Α/Κ 5300
ΒΙ.ΠΕ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

424

120

0,033

0,010

20,17

6,36

Α/Κ ΒΙ.ΠΕ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣΑ/Κ ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ

5300

424

106

0,024

0,008

18,64

5,88

Α/Κ ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ-ΚΗΠΟΙ

1680

134

120

0,010

0,003

6,38

2,01

Με τις οδηγίες 1999/30/ΕΚ και 2000/69/ΕΚ η Ε.Ε. θέτει ανώτατα όρια έκθεσης για
την προστασία της υγείας ανθρώπων και οικοσυστημάτων. Σύμφωνα με αυτές,
το ανώτατο όριο για το CO καθορίζεται στα 10 mg/m3 αέρα ή 8,73 ppm και για
τα NOx στα 30 μg/m3 ή 16 ppb.
Σε απόσταση 100 μέτρων από το άξονα της οδού παρατηρούνται αυξημένες τιμές συγκέντρωσης για τους ρύπους των οξειδίων του αζώτου (NOx) στις περιοχές των πεδινών της Κεντρικής Μακεδονίας με εξάρσεις πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια στην περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης. Οι υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις CO είναι πολύ κάτω (υποπολαπλάσιες) από τα επιτρεπτά όρια σε
όλο το μήκος της οδού.
Το στοιχείο αυτό είναι που θα καθορίσει την περιβαλλοντική χωρητικότητα της
οδού ως προς την παράμετρο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έτσι ως προς τους
εκπεμπόμενους ρύπους, η περιβαλλοντική χωρητικότητα της Εγνατίας ορίζεται
ως ο αποδεκτός κυκλοφοριακός φόρτος που δεν θα οδηγεί σε παρόδιες συγκεντρώσεις NOx μεγαλύτερες από τις θεσμικά αποδεκτές.
Πρέπει να σημειωθεί πως οι μετρούμενοι ρύποι είναι αυτοί που μπορούν να
προκύψουν με την χρήση μοντέλων και με τις λιγότερες δυνατές γενικεύσεις.
Πλήρης σειρά των μετρούμενων παραμέτρων (όπως παρουσιάζονται στο τεχνικό δελτίο του αντίστοιχου δείκτη) μπορεί να υπάρξει μόνο με τον συγκερασμό
εργασιών πεδίου και μοντελοποίησης. Στα πλαίσια αυτά, στόχος της εκτίμησης
της περιβαλλοντικής χωρητικότητας είναι αφενός να θέσει τις έννοιες και αφετέρου να καταδείξει μια μεθοδολογία υπολογισμού ως τον βασικό τρόπο προσέγγισης. Έτσι τα αποτελέσματα των υπολογισμών πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά μιας και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα που στην συγκεκριμένη φάση ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου δεν είναι εξαντλητικά. Αυτό συνεπάγεται
πιθανώς μειωμένη ευαισθησία σε ακραίες περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα η
σχέση χάραξης οδού και παρόδιων αστικών συγκεντρώσεων) που όμως, ως πα-
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ράμετρος της μεθοδολογίας υπολογισμού, αφορούν στην αποκατάσταση μεγαλύτερης ετοιμότητας του Παρατηρητηρίου στην συλλογή και αξιοποίηση πρωτογενών ή άλλων δεδομένων.
Για τον υπολογισμό των δεδομένων θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα
πλαίσια εκτίμησης της περιβαλλοντικής χωρητικότητας, χρησιμοποιήθηκε η
Βρετανική μέθοδος υπολογισμού με τις εξής παραδοχές:
Για τον υπολογισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
•

Ως σημείο μέτρησης της τοπικής ρύπανσης επιλέχτηκαν οι αποστάσεις
των 50 και 100 μέτρων από την οδό. Το μοντέλο έχει τη δυνατότητα να
υπολογίζει ρύπανση μόνο για αποστάσεις μεταξύ 5 και 150 μέτρων από
αυτήν.

•

Χρησιμοποιήθηκε ως μέση κυκλοφοριακή σύνθεση η εξής: 86% ελαφρά οχήματα και 14% φορτηγά και λεωφορεία

•

Στις περιοχές που δεν υπάρχουν εκτιμήσεις μέσης ταχύτητας χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος των ήδη υπολογισμένων στοιχείων (105km/h)

•

Θεωρούμε πως ο κυκλοφοριακός φόρτος και η ταχύτητα κυκλοφορίας
παρουσιάζουν ομοιογένεια μέσα σε κάθε τμήμα της οδού

•

Οι εκλυόμενες ποσότητες ρύπων ανά οχηματοχιλιόμετρο προήλθανε
από μετρήσεις και εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Μεγάλη
Βρετανία και ενσωματώνουνε τα τοπικά δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των καταλυτικών οχημάτων και τις εκπομπές ανάλογα με τον τύπο
του κινητήρα.

•

Ο τύπος του εδάφους, το τοπογραφικό ανάγλυφο και οι μηκοτομικές
κλίσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν επηρεάζουνε το συγκεκριμένο
μοντέλο

Για τον υπολογισμό του θορύβου
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•

Χρησιμοποιήθηκε ως μέση κυκλοφοριακή σύνθεση η εξής: 86% ελαφρά οχήματα και 14% φορτηγά και λεωφορεία.

•

Στις περιοχές που δεν υπάρχουν εκτιμήσεις μέσης ταχύτητας χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος των ήδη υπολογισμένων στοιχείων (105km/h).

•

Θεωρούμε πως ο κυκλοφοριακός φόρτος και η ταχύτητα κυκλοφορίας
παρουσιάζουν ομοιογένεια μέσα σε κάθε τμήμα της οδού.

•

Θεωρούμε ως σημείο μέτρησης του θορύβου εκείνα τα σημεία που
βρίσκονται 100, 250 και 500 μέτρα από τον άξονα και σε ύψος 5 μέτρων
από αυτόν.

5. Κινητικότητα και ∆ικτύωση

•

Θεωρείται επίσης μηδενική η κλίση του δρόμου σε όλα τα τμήματα της
οδού εξαιτίας της έλλειψης σχετικών δεδομένων. Σε περιπτώσεις που
υπάρχει κλίση, τα επίπεδα θορύβου αυξάνουνε συνήθως κατά 0,3*G
d(B) (όπου G = μηκοτομική κλίση).

•

Το τύπος του εδάφους διαχωρίζεται βάση της μεθόδου σε σκληρό και
σε απορροφητικό. Στον υπολογισμό των επιπέδων θορύβου, το έδαφος
θεωρήθηκε σε όλες σχεδόν τις περιοχές ως απορροφητικό και μόνο
στις περιαστικές περιοχές θεωρήθηκε ως σκληρό.

•

Το τοπογραφικό ανάγλυφο δεν ελήφθη υπόψη γιατί δεν έγινε σημειακή
εκτίμηση του θορύβου η οποία θα επέτρεπε την κατά περίπτωση επίδραση του ανάγλυφου στην διάδοση του θορύβου.

•

Άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη σε πιθανή
σημειακή εκτίμηση του θορύβου είναι η παρουσία ηχοπετασμάτων,
κτιρίων στην άκρη του δρόμου και η υψομετρική απόσταση από το
δρόμο.
Πίνακας 5.13. Υπολογισμός περιβαλλοντικής χωρητικότητας άξονα
Αποδεκτός
κυκλοφοριακός
φόρτος (ανά
ώρα αιχμής) για
μέγιστες επιτρεπτές συγκεντρώσεις NΟx
(100μ.)

Αποδεκτός
κυκλοφοριακός
φόρτος (ανά
ώρα αιχμής) για
μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα
θορύβου (100μ.)

Φόρτος
ανά
ώρα
αιχμής
2010

∆ιαφορά μεταξύ
προβλεπόμενου
φόρτου και φόρτου στα όρια της
περιβαλλοντικής
χωρητικότητας

Αυξητικό
περιθόρειο (%)

Α/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ-Α/Κ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

1540

4700

524

1.016

193,9

Α/Κ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-Α/Κ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

1540

4700

304

1.236

406,6

Α/Κ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-Α/Κ
ΣΕΛΛΩΝ-ΤΥΡΙΑ

1540

4700

268

1.272

474,6

Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ-ΤΥΡΙΑΑ/Κ ∆Ω∆ΩΝΗΣ

1540

4700

268

1.272

474,6

Α/Κ ∆Ω∆ΩΝΗΣ-Α/Κ
ΠΕ∆ΙΝΗΣ

1540

4700

283

1.257

443,8

Α/Κ ΠΕ∆ΙΝΗΣ-Α/Κ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1540

4700

268

1.272

474,6

Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Α/Κ
ΑΡΑΧΘΟΥ-ΖΑΓΟΡΙΟΥ

1540

4700

384

1.156

301,0

Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥΖΑΓΟΡΙΟΥ-Α/Κ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1540

4700

384

1.156

301,0

Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Α/Κ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

1540

4700

384

1.156

301,0

Ονομασία Τμήματος

Section name
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Αποδεκτός
κυκλοφοριακός
φόρτος (ανά
ώρα αιχμής) για
μέγιστες επιτρεπτές συγκεντρώσεις NΟx
(100μ.)

Αποδεκτός
κυκλοφοριακός
φόρτος (ανά
ώρα αιχμής) για
μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα
θορύβου (100μ.)

Φόρτος
ανά
ώρα
αιχμής
2010

∆ιαφορά μεταξύ
προβλεπόμενου
φόρτου και φόρτου στα όρια της
περιβαλλοντικής
χωρητικότητας

Αυξητικό
περιθόρειο (%)

Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-Α/Κ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ

1540

4700

256

1.284

501,6

Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-Α/Κ
ΒΟΛΟΥ

1540

4700

252

1.288

511,1

Α/Κ ΒΟΛΟΥ-Α/Κ ∆ΥΤ.
ΓΡΕΒΕΝΩΝΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

1540

4700

264

1.276

483,3

Α/Κ ∆ΥΤ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-Α/Κ
ΑΝΑΤΟΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1540

4700

264

1.276

483,3

Α/Κ ΑΝΑΤΟΛ.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ-Α/Κ ΑΝ.
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

1740

5600

352

1.388

394,3

Α/Κ ΑΝ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣΑ/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ

1850

5900

680

1.170

172,1

Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ-Α/Κ
ΚΟΖΑΝΗΣ

1540

4700

520

1.020

196,2

Α/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ-Α/Κ
ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ

1540

4700

679

861

126,7

Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ-Α/Κ
ΒΕΡΟΙΑΣ

1540

4700

676

864

127,8

Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ-Α/Κ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

1450

4150

1.360

90

6,6

Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Α/Κ
ΝΙΣΕΛΙΟΥ

1540

4700

1.360

180

13,2

Α/Κ ΝΙΣΕΛΙΟΥ-Α/Κ
ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ

1540

4700

1.256

284

22,6

Α/Κ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ-Α/Κ
ΜΑΛΓΑΡΩΝ

1540

4700

3.240

-1.700

-52,5

Α/Κ ΜΑΛΓΑΡΩΝ-Α/Κ
ΑΞΙΟΥ

1540

4700

3.280

-1.740

-53,0

Α/Κ ΑΞΙΟΥ-Α/Κ
ΣΙΝ∆ΟΥ

1540

4700

3.144

-1.604

-51,0

Α/Κ ΣΙΝ∆ΟΥ-Α/Κ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ1)

1540

4700

3.144

-1.604

-51,0

Α/Κ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
(Κ1)-Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ∆ΙΑΒΑΤΩΝ (K2)

1540

1720

1.160

380

32,8

Ονομασία Τμήματος

Section name

152

5. Κινητικότητα και ∆ικτύωση

Αποδεκτός
κυκλοφοριακός
φόρτος (ανά
ώρα αιχμής) για
μέγιστες επιτρεπτές συγκεντρώσεις NΟx
(100μ.)

Αποδεκτός
κυκλοφοριακός
φόρτος (ανά
ώρα αιχμής) για
μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα
θορύβου (100μ.)

Φόρτος
ανά
ώρα
αιχμής
2010

∆ιαφορά μεταξύ
προβλεπόμενου
φόρτου και φόρτου στα όρια της
περιβαλλοντικής
χωρητικότητας

Αυξητικό
περιθόρειο (%)

Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ∆ΙΑΒΑΤΩΝ (K2)-Α/Κ
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4)

1580

2020

1.216

364

29,9

Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4)Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

2100

4300

4.704

-2.604

-55,4

Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥΑ/Κ ΛΑΓΚΑ∆ΑΣΕΡΡΩΝ

1910

2280

4.704

-2.794

-59,4

Α/Κ ΛΑΓΚΑ∆ΑΣΕΡΡΩΝ-Α/Κ
ΠΡΟΦΗΤΗ

1450

4170

1.008

442

43,8

Α/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ-Α/Κ
ΡΕΝΤΙΝΑΣ

1380

3600

1.008

372

36,9

Α/Κ ΡΕΝΤΙΝΑΣ-Α/Κ
ΒΡΑΣΝΩΝΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

1540

4700

1.008

532

52,8

Α/Κ ΒΡΑΣΝΩΝΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ-Α/Κ
ΣΤΡΥΜΟΝΑ

1540

4700

1.056

484

45,8

Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑ-Α/Κ
ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ

1540

4700

668

872

130,5

Α/Κ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ-Α/Κ
ΠΑΛΙΟΥ

1540

4700

644

896

139,1

Α/Κ ΠΑΛΙΟΥ-Α/Κ
ΑΓ.ΣΥΛΛΑ

2050

2500

644

1.406

218,3

Α/Κ ΑΓ.ΣΥΛΛΑ-Α/Κ
ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ

1620

5400

760

860

113,2

Α/Κ ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥΗ/Κ ΠΕΡΝΗΣ

1510

5200

1.272

238

18,7

Η/Κ ΠΕΡΝΗΣ-Α/Κ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

1490

4330

1.272

218

17,1

Α/Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣΑ/Κ ΒΑΝΙΑΝΟΥ
(∆ΥΤΙΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ)

1540

4700

736

804

109,2

Α/Κ ΒΑΝΙΑΝΟΥ
(∆ΥΤΙΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ)Α/Κ ΒΑΦΕΪΚΑ
(ΑΝΑΤΟΛ. ΞΑΝΘΗΣ)

1420

3720

436

984

225,7

Α/Κ ΒΑΦΕΪΚΑ
(ΑΝΑΤΟΛ. ΞΑΝΘΗΣ)Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ

1420

3720

688

732

106,4

Ονομασία Τμήματος

Section name
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Αποδεκτός
κυκλοφοριακός
φόρτος (ανά
ώρα αιχμής) για
μέγιστες επιτρεπτές συγκεντρώσεις NΟx
(100μ.)

Αποδεκτός
κυκλοφοριακός
φόρτος (ανά
ώρα αιχμής) για
μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα
θορύβου (100μ.)

Φόρτος
ανά
ώρα
αιχμής
2010

∆ιαφορά μεταξύ
προβλεπόμενου
φόρτου και φόρτου στα όρια της
περιβαλλοντικής
χωρητικότητας

Αυξητικό
περιθόρειο (%)

Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ∆ΥΤΙΚΟΣ Α/Κ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

1420

3720

672

748

111,3

∆ΥΤΙΚΟΣ Α/Κ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Α/Κ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

1420

3720

400

1.020

255,0

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Α/Κ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-Α/Κ
ΜΕΣΤΗΣ

1530

4630

632

898

142,1

Α/Κ ΜΕΣΤΗΣ-Α/Κ
ΜΑΚΡΗΣ

1510

5230

664

846

127,4

Α/Κ ΜΑΚΡΗΣ-Α/Κ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

1420

3720

472

948

200,8

Α/Κ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣΑ/Κ ΒΙ.ΠΕ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

1420

3720

424

996

234,9

Α/Κ ΒΙ.ΠΕ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-Α/Κ
ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ

1540

4700

424

1.116

263,2

Α/Κ ΑΡ∆ΑΝΙΟΥΚΗΠΟΙ

1420

3720

134

1.286

956,5

Ονομασία Τμήματος

Section name

Παρόλα αυτά στο βαθμό που οι συγκεκριμένοι ρύποι αποτελούν μέρος της αντίδρασης παραγωγής τροποσφαιρικού όζοντος (O3), ο υπολογισμός τους έχει
νόημα και η εκτίμηση της περιβαλλοντικής χωρητικότητας στη βάση αυτών
μπορεί να αξιοποιηθεί ως συμπέρασμα.
Με χρήση του αυξητικού περιθωρίου χρήσης της οδού ως δείκτης εκτίμησης
της περιβαλλοντικής χωρητικότητας (σημείο κορεσμού) του άξονα, επισημαίνονται τα εξής:
Σε όλο το δυτικό τμήμα της οδού (Νομοί Θεσπρωτίας – Ιωαννίνων – Γρεβενών Κοζάνης) παρατηρούνται μεγάλα περιθώρια αύξησης των κυκλοφοριακών
φόρτων ώστε να θεωρηθεί ο άξονας στις περιοχές αυτές περιβαλλοντικά κορεσμένος. Τα αυξητικά περιθώρια κυμαίνονται σε τιμές 3 ή 4 φορές πάνω από τον
εκτιμούμενο κυκλοφοριακό φόρτο του 2010 (ΕΜΗΚ 2010).
Στα κεντρικότερα τμήματα της οδού (Νομοί Ημαθίας – Θεσσαλονίκης – Σερρών) παρατηρείται σημαντική συρρίκνωση των περιθωρίων αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου ώστε να μην θεωρηθεί ο άξονας στα τμήματα αυτά ως
περιβαλλοντικά κορεσμένος. Σε κάποια τμήματα της περιαστικής Θεσσαλονί-
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κης, η ικανότητα υποδοχής νέων φόρτων (με βάση πάντα τις εκτιμήσεις για το
2010) έχει ξεπεραστεί και για να επανέλθει η χρήση της οδού στα αποδεκτά όρια θα πρέπει να εκτρέψει φόρτους. Σε άλλα τμήματα παρατηρείται χρήση πολύ
κοντά στα αποδεκτά όρια ενώ στα υπόλοιπα το αυξητικό περιθώριο κυμαίνεται
γύρω στο 50%.
Σημαντικά παρατηρούνται τα περιθώρια αύξησης του φόρτου σε όλο το ανατολικό τμήμα με το αυξητικό περιθώριο να διαμορφώνεται σε επίπεδα πάνω του
100% από τον εκτιμούμενο κυκλοφοριακό φόρτο του 2010.
Συμπερασματικά λοιπόν, φαίνεται πως στα κεντρικά τμήματα της οδού, οι εκτιμούμενοι φόρτοι για το 2010 θα βρίσκονται κοντά ή και πάνω από το όριο του
περιβαλλοντικού κορεσμού ενώ περισσότερο στα δυτικά και λιγότερο στα ανατολικά εντοπίζονται σημαντικά περιθώρια υποδοχής νέων κυκλοφοριακών
φόρτων. Η διαπίστωση αυτή συμπίπτει και με τα βασικά συμπεράσματα για τη
λειτουργική χωρητικότητα, δίνοντας έτσι ως περιοχές «υψηλού κινδύνου» για
υπέρβαση ορίων τα κεντρικά τμήματα της οδού.
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6 Αναπτυξιακές πιέσεις και ανακατανομή χρήσεων
γης: τάσεις και εκτιμήσεις
Στο Κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μία συνθετική παρουσίαση των βασικών αναπτυξιακών μεγεθών και τάσεων καθώς επίσης και των τάσεων κινητικότητας και
δικτύωσης, με σκοπό να εκτιμηθεί η δυναμικότητα της περιοχής μελέτης και
των επι μέρους νομών της. Η σύνθεση αυτή γίνεται για τους νομούς της Ζώνης ΙΙ
ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με τον ίδιο τον άξονα της Εγνατίας Οδού και
την πορεία υλοποίησής του. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται δευτερογενής επεξεργασία, συστηματοποίηση και συσχετισμός των δεδομένων και της πληροφορίας
που απορρέουν από την ανάλυση του Κεφαλαίου 4, οδηγώντας τελικά στη διατύπωση βασικών συμπερασμάτων και παρατηρήσεων σχετικά με τους παράγοντες και τις πιέσεις ανακατανομής χρήσεων γης που αναδεικνύονται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, στις ζώνες επιρροής της Εγνατίας Οδού.

6.1

Τάσεις μεταβολής βασικών αναπτυξιακών μεγεθών στη Ζώνη ΙΙ

Στο τμήμα αυτό επιχειρείται η συστηματοποίηση των κοινωνικοοικονομικών
δεδομένων που προέκυψαν από την ανάλυση των αναπτυξιακών τάσεων της
Ζώνης Επιρροής ΙV (Ζώνη των Περιφερειών) της Εγνατίας Οδού και αφορούν ειδικότερα στους νομούς της Ζώνης ΙΙ. H συστηματοποίηση αυτή στηρίζεται στις
τιμές των δεικτών που αφορούν στη συνολική επίδοση καθώς και την επίδοση
των αστικών κέντρων των νομών της Ζώνης ΙΙ. Οι δείκτες που εμπεριέχονται
στην παρούσα ανάλυση είναι αυτοί για τους οποίους διατίθενται συγκεκριμένα
ποσοτικά δεδομένα.
Βασικό στοιχείο της μεθοδολογίας συστηματοποίησης και εξαγωγής συμπερασμάτων αποτελεί η σύγκριση των τιμών των δεικτών με κάποιο «μέσο», ο οποίος ποικίλει ανάλογα με τη φύση του εκάστοτε δείκτη (π.χ. μέσο χώρας, μέσο
Ζώνης ΙΙ, μέσο τιμών δείκτη). Η σύγκριση αυτή επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην απόκλιση ή σύγκλιση της εκάστοτε ενότητας (νομός
ή αστικό κέντρο) από αυτές τις μέσες τιμές και την εν συνεχεία κατηγοριοποίησή τους, με γνώμονα αυτή την σύγκριση, σε ομάδες με ομοειδή χαρακτηριστικά
– τάσεις.
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Η ανάλυση – συστηματοποίηση των δεικτών διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες,
όπως ακριβώς διαρθρώθηκε και η ανάλυση των βασικών αναπτυξιακών τάσεων
(Κεφάλαιο 4). Οι ενότητες αυτές είναι: Α) Πληθυσμός και πληθυσμιακή εξέλιξη,
Β) Οικονομία και παραγωγικό σύστημα και Γ) Ανθρώπινο δυναμικό και αγορά
εργασίας.

6.1.1

Πληθυσμός και πληθυσμιακή εξέλιξη

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη συστηματοποίηση των πληθυσμιακών δεδομένων αντιστοιχούν στους δείκτες: ΚΟ-Β-1, ΚΟ-Π-4, ΚΟ-Β-3, ΚΟ-Π-5 και
ΚΟ-Π-6. Στον Πίνακα 6.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές για τους εν λόγω δείκτες σε επίπεδο νομών και κατά περίπτωση (λόγω της φύσης ορισμένων
δεικτών) σε επίπεδο εδρών νομών ή / και αστικών κέντρων.
Όσον αφορά στο δείκτη ΚΟ-Π-4 γίνεται σύγκριση του ποσοστού μεταβολής του
νομού με το ποσοστό μεταβολής του συνόλου χώρας καθώς και με το ποσοστό
μεταβολής του συνολικού πληθυσμού της Ζώνης ΙΙ. Αντίστοιχα, όσον αφορά
στο δείκτη ΚΟ-Π-5, γίνεται σύγκριση του ποσοστού μεταβολής των αστικών κέντρων αφενός με το ποσοστό μεταβολής του συνόλου χώρας και αφετέρου με
το ποσοστό μεταβολής του πληθυσμού του συνόλου των αστικών κέντρων της
Ζώνης ΙΙ. Η σύγκριση αυτή επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά
στη σχετική πληθυσμιακή δυναμική των νομών και των αστικών κέντρων αντίστοιχα. Νομοί με ποσοστό μεταβολής μεγαλύτερο τόσο της χώρας όσο και της
Ζώνης ΙΙ χαρακτηρίζονται ως νομοί με σχετική υψηλή δυναμική, νόμοι με ποσοστό μεταβολής μεγαλύτερο του μέσου χώρας αλλά μικρότερο της Ζώνης ΙΙ χαρακτηρίζονται ως μέσης δυναμικής, ενώ τέλος, νομοί με ποσοστό πληθυσμιακής μεταβολής μικρότερο τόσο της χώρας όσο και της Ζώνης ΙΙ χαρακτηρίζονται ως χαμηλής δυναμικής. Για τους υπόλοιπους δείκτες για τους οποίους εξ
ορισμού δεν παρέχονται μεταβολές αλλά τιμές δείκτη, επιχειρείται μία αντίστοιχη ομαδοποίηση με βάση τη μέση τιμή του δείκτη για το σύνολο των νομών ή
των αστικών κέντρων της Ζώνης ΙΙ (τιμές μεγαλύτερες του μέσου όρου, κοντά
στο μέσο όρο, μικρότερες του μέσου όρου)11.
Όσον αφορά στις μεταβολές πληθυσμού (νομών και αστικών κέντρων) παρατηρείται αυξητική μεταβολή σε όλους τους νομούς και τα αστικά κέντρα της Ζώνης ΙΙ. Ωστόσο, σε επίπεδο νομών, μόνο οι 4 από τους 11 νομούς της Ζώνης
(Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ροδόπη) παρουσιάζουν μεταβολή μεγαλύτερη
του μέσου χώρας και μόνο οι δύο από αυτούς παρουσιάζουν μεταβολή μεγαλύτερη του συνόλου της Ζώνης ΙΙ. Πρόκειται για τους νομούς Ξάνθης και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι, σύμφωνα με την παραπάνω παραδοχή, χαρακτηρίζονται από
11
Σημειώνεται ότι για την εξαγωγή του μέσου όρου των τιμών του δείκτη ΚΟ-Β-3: Έλξη πόλεων δεν
συμπεριλήφθηκε η Θεσσαλονίκη, καθώς για το νομό αυτό η τιμή του δείκτη αποκλίνει σημαντικά
σε σχέση με τους υπόλοιπους, λόγω της εμβέλειας της πόλης στο σύνολο της Βόρειας Ελλάδας.
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υψηλή δυναμική. Οι νομοί Ιωαννίνων και Ροδόπης χαρακτηρίζονται από μέση
δυναμική, ενώ οι υπόλοιποι 7 νομοί από χαμηλή.
Σε επίπεδο αστικών κέντρων οι παρατηρούμενες αυξητικές μεταβολές είναι
υψηλότερες του μέσου χώρας: 12 από τα 14 αστικά κέντρα παρουσιάζουν μεταβολή υψηλότερη σε σύγκριση με τη μεταβολή του συνόλου χώρας εκ των
οποίων 6 έχουν μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με το μέσο του συνόλου των
αστικών κέντρων της Ζώνης ΙΙ (κέντρα με υψηλή δυναμική: Αλεξανδρούπολη,
Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Ξάνθη, Βέροια και Πτολεμαίδα). Σημειωτέον ότι 5 από
αυτά τα κέντρα έχουν άμεση πρόσβαση σε υλοποιημένο έργο της Εγνατίας οδού. Άλλα 6 αστικά κέντρα παρουσιάζουν μεταβολή μεγαλύτερη της χώρας αλλά μικρότερη του συνόλου των αστικών κέντρων της Ζώνης ΙΙ (μέση δυναμική),
ενώ δύο (Καβάλα και Νάουσα) παρουσιάζουν χαμηλή δυναμική με ποσοστό μεταβολής μικρότερο και των δύο αυτών ευρύτερων χωρικών συνόλων.
Ωστόσο, συγκρίνοντας τα ποσοστά μεταβολής με τις τιμές του δείκτη ΚΟ-Β-3:
Έλξη πόλεων, διαπιστώνεται ότι αστικά κέντρα με πολύ υψηλά ποσοστά πληθυσμιακής μεταβολής έχουν συγκριτικά πολύ μικρό δείκτη έλξης (π.χ. Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ορεστιάδα) και αντίστροφα (μικρό ποσοστό μεταβολής
και μεγάλος συγκριτικά δείκτης έλξης, π.χ. Νάουσα). Πάντως τα αστικά κέντρα
που βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουν
τις υψηλότερες τιμές του δείκτη έλξης. Όσον αφορά στα αστικά κέντρα που
παρουσιάζουν πολύ υψηλά ποσοστά μεταβολής του πληθυσμού τους αλλά σχετικά μικρό δείκτη έλξης, και εξετάζοντάς τα σε παράθεση με τα ποσοστά μεταβολής των αντίστοιχων νομών, εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα κέντρα αυτά ουσιαστικά έχουν μεγάλο δείκτη έλξης στην ενδοχώρα τους (έλξη πληθυσμού από
τους μη αστικούς οικισμούς του νομού).
Όσον αφορά στην ιεραρχία των αστικών κέντρων της Ζώνης ΙΙ στο σύνολο των
αστικών κέντρων της Ζώνης IV (2001), η Θεσσαλονίκη έχει το μεγαλύτερο πληθυσμιακό μέγεθος και κατατάσσεται στην 1η θέση της ιεραρχίας ως το μοναδικό μητροπολιτικό της κέντρο και ακολουθούν τα Ιωάννινα που σε επίπεδο Ζώνης IV κατέχουν την 4η θέση. Στις τελευταίες 2 θέσεις της ιεραρχίας βρίσκονται
τα Γρεβενά και η Αλεξάνδρεια. Από την εξέταση της μεταβολής της σχετικής
θέσης των αστικών κέντρων στην ιεραρχία κατά τη δεκαετία 1991-2001 διαπιστώνεται ότι 2 αστικά κέντρα (Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη) βελτιώνουν τη σχετική
θέσης τους (υψηλή δυναμική), γεγονός που σχετίζεται με τη μεγάλη πληθυσμιακή αύξησή τους, 2 αστικά κέντρα (Βέροια, Σέρρες) δυσχεραίνουν τη σχετική θέση τους (χαμηλή δυναμική), ενώ τα υπόλοιπα τη διατηρούν (μέση δυναμική).
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Πίνακας 6.1 Συστηματική παρουσίαση των τάσεων βασικών πληθυσμιακών μεγεθών στη Ζώνη ΙΙ, 1991-2001

ΚΟ-Π-4: Μεταβολή πληθυσμού
ανά νομό (και περιφέρεια), 19912001

ΝΟΜΟΙ ΖΩΝΗΣ
ΙΙ

Ν. ΕΒΡΟΥ

Ν. ΡΟ∆ΟΠΗΣ

% μεταβολής

3,9

7,4

Σύγκριση
με %
μεταβολής συνόλου χώρας
(6,86%)

Σύγκριση
με %
μεταβολής
Ζώνης IΙ
(8,21%)

ΚΟ-Β-1: Ωφελούμενος πληθυσμός
(σε απόσταση 50χλμ. από τις έδρες των
Νομών), 2001

Έδρες Νομών

κάτοικοι

% επί του
συνολικά
ωφελούμενου πληθυσμού της
Ζώνης ΙΙ
(2.588.037
κατ.)

Αλεξανδρούπολη

145.310

6%

ΚΟ-Β-3: Έλξη πόλεων,
2001

ΚΟ-Π-5: Μεταβολή πλθυσμού αστικών κέντρων,
1991-2001

Σύγκριση
με %
μεταβολής συνόλου χώρας
(6,86%)

Σύγκριση
με %
μεταβολής συνόλου αστικών κέντρων
Ζώνης IΙ
(12,53%)

ΚΟ-Π-6: Ιεραρχία αστικών κέντρων,
1991 και 2001

Σχετική
θέση του
κάθε
αστικού
κέντρου
στο σύνολο των
αστικών
κέντρων
της Ζώνης ΙV,
1991

Σχετική
θέση του
κάθε
αστικού
κέντρου
στο
σύνολο
των
αστικών
κέντρων
της Ζώνης ΙV,
2001

Μεταβολή
της σχετικής θέσης,
1991-2001

Αστικά κέντρα

∆είκτης

Αστικά κέντρα

%
μεταβολής

Αλεξανδρούπολη

1,6

Αλεξανδρούπολη

32,14

12

8

4

Ορεστιάδα

0,2

Ορεστιάδα

20,13

23

23

0

Κομοτηνή

236.590

9%

Κομοτηνή

2,6

Κομοτηνή

16,98

11

11

0

Ν. ΞΑΝΘΗΣ

11,85

Ξάνθη

261.213

10%

Ξάνθη

3,4

Ξάνθη

29,30

13

10

3

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

6,71

Καβάλα

292.175

11%

Καβάλα

5,9

Καβάλα

3,70

5

5

0

Ν. ΣΕΡΡΩΝ

4,19

Σέρρες

209.054

8%

Σέρρες

9,3

Σέρρες

9,89

6

7

-1

Ν.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

11,72

Θεσσαλονίκη

1.181.344

46%

Θεσσαλονίκη

72,0

Θεσσαλονίκη

11,93

1

1

0

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

2,63

Βέροια

390.603

15%

Βέροια

13,0

Βέροια

13,04

9

12

-3

Αλεξάνδρεια

6,4

Αλεξάνδρεια

9,25

26

26

0
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ΚΟ-Π-4: Μεταβολή πληθυσμού
ανά νομό (και περιφέρεια), 19912001

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

3,28

ΚΟ-Β-1: Ωφελούμενος πληθυσμός
(σε απόσταση 50χλμ. από τις έδρες των
Νομών), 2001

Κοζάνη

211.820

8%

ΚΟ-Β-3: Έλξη πόλεων,
2001

ΚΟ-Π-5: Μεταβολή πλθυσμού αστικών κέντρων,
1991-2001

ΚΟ-Π-6: Ιεραρχία αστικών κέντρων,
1991 και 2001

Νάουσα

5,6

Νάουσα

0,38

18

18

0

Κοζάνη

4,9

Κοζάνη

11,69

14

14

0

Πτολεμαϊδα

2,4

Πτολεμαϊδα

14,15

16

16

0

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

3,13

Γρεβενά

126.950

5%

Γρεβενά

1,1

Γρεβενά

8,90

28

28

0

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7,61

Ιωάννινα

163.838

6%

Ιωάννινα

2,1

Ιωάννινα

10,44

4

4

0

Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

4,31

Ηγουμενίτσα

55.574

2%

Ηγουμενίτσα

0,2

μεγαλύτερη μεταβολή

μικρότερη μεταβολή
σχετική υψηλή δυναμική
σχετική μέση δυναμική
Σχετική χαμηλή δυναμική

Πηγή: ∆είκτες ΚΟ-Π-4, ΚΟ-Β-1, ΚΟ-Β-3, ΚΟ-Π-5 και ΚΟ-Π-6 (Παράρτημα ΙΙΙ) και ίδια επεξεργασία
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Η Θεσσαλονίκη, θεωρείται φυσικά υψηλής δυναμικής καθώς διατηρεί την πρώτη θέση στην ιεραρχία και κατά τις δύο απογραφές και επιπλέον λόγω της εμβέλειάς της και της «απόστασης» από τα υπόλοιπα αστικά κέντρα, δεν διαφαίνεται
προοπτική ανατροπής της παρούσας κατάστασης.
Τέλος, όσον αφορά στον ωφελούμενο πληθυσμό, διαπιστώνεται, όπως ήταν αναμενόμενο, ότι οι κεντρικότεροι (στη Ζώνη) νομοί παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά επί του συνολικά ωφελούμενου πληθυσμού σε απόσταση 50χλμ.
από τις έδρες των νομών. Εντυπωσιακή είναι η κυριαρχία της Θεσσαλονίκης,
ακολουθεί η Βέροια, ενώ τα δύο μικρότερα ποσοστά αντιστοιχούν στην Ηγουμενίτσα και τα Γρεβενά.

6.1.2

Οικονομία και παραγωγικό σύστημα

Οι τάσεις μεταβολής των βασικών μεγεθών του παραγωγικού συστήματος των
νομών της ζώνης επιρροής ΙΙ, παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.2. και 6.3. Όπως
φαίνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα 6.2. δεν υπολογίζονται, στο πλαίσιο της
παρούσας έρευνας, οι τάσεις μεταβολής του παραγόμενου στους νομούς της
ζώνης ΙΙ ΑΕΠ, καθώς επίσης και του επιπέδου των νομαρχιακών κατά κεφαλήν
ΑΕΠ, δεδομένου ότι τα σχετικά στοιχεία διατίθενται σε τρέχουσες τιμές. Ωστόσο,
υπολογίστηκε και παρουσιάζεται η τάση μεταβολής του βαθμού σύγκλισης του
κατά κεφαλήν ΑΕΠ των νομών της ζώνης ΙΙ με το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της
Ευρώπης των 15, κατά την περίοδο 1996-2000. Οι μεταβολές αυτές συγκρίνονται με την αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρείται την ίδια περίοδο στο σύνολο της χώρας. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν, οδηγούν στην κατηγοριοποίηση των νομών της ζώνης ΙΙ σε τρεις βασικές ομάδες με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Νομοί που παρουσιάζουν πολύ μεγάλη αύξηση του βαθμού σύγκλισης τους με
το μέσο ευρωπαϊκό κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Από τους 11 νομούς της ζώνης ΙΙ, 6 νομοί βελτιώνουν τον βαθμό σύγκλισής τους με την Ευρώπη σε ποσοστό πολύ
υψηλότερο από το μέσο εθνικό ποσοστό βελτίωσης. Εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό βελτίωσης παρουσιάζει ο νομός Γρεβενών (34,5%), ο νομός με την μικρότερη συμμετοχή στην παραγωγή του ΑΕΠ της ζώνης ΙΙ και το τέταρτο χαμηλότερο
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ίδιας ζώνης. Μεγάλη βελτίωση της σύγκλισης τους με το
μέσο ευρωπαϊκό κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζουν και οι νομοί Ιωαννίνων
(19,6%) και Έβρου (15,1%). Οι άλλοι τρεις νομοί που βελτιώνουν την σύγκλισή
τους με την Ευρώπη σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι συμβαίνει στο σύνολο χώρας είναι η Θεσπρωτία, η Ξάνθη και η Ροδόπη.
Νομοί που παρουσιάζουν μικρή αύξηση του βαθμού σύγκλισης τους με το μέσο
ευρωπαϊκό κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Πρόκειται για τους νομούς Θεσσαλονίκης και
Κοζάνης, στους οποίους παρατηρείται το εξής αντιφατικό φαινόμενο (πιο έντο-
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να στο νομό Θεσσαλονίκης): Οι νομοί αυτοί, από τη μια πλευρά έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής στο ΑΕΠ της ζώνης ΙΙ και τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τους άλλους νομούς της ζώνης, ενώ από την άλλη
πλευρά, βελτιώνουν μεν τη σύγκλισή τους με το μέσο ευρωπαϊκό κατά κεφαλήν
ΑΕΠ, αλλά σε ποσοστό χαμηλότερο του μέσου εθνικού ποσοστού βελτίωσης.
Πίνακας 6.2 Συστηματική παρουσίαση των τάσεων μεταβολής βασικών οικονομικών μεγεθών στη Ζώνη ΙΙ, 1996-2000
KO-B-2: Μέγεθος Αγοράς

ΚΟ-Β-4: Επίπεδο Ευημερίας

ΝΟΜΟΙ ΖΩΝΗΣ ΙΙ
ΑΕΠ 2000 (σε εκ €,
τρέχουσες τιμές)

Ε.Ε. 15
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

% ως προς το
σύνολο της
ζώνης ΙΙ

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ
2000
(σε
ΜΑ∆)

% μεταβολής του
βαθμού σύγκλισης
με το μέσο ευρωπαϊκό κατά κεφαλήν
ΑΕΠ (1996-2000)

8.564.502,6

22.602,8

123.121,5

15.299,5

1,6

ΖΩΝΗ II

25.760,4

100,0

Ν. ΕΒΡΟΥ

1.441,2

5,6

14.429,0

15,1

Ν. ΡΟ∆ΟΠΗΣ

790,1

3,1

10.143,7

3,4

Ν. ΞΑΝΘΗΣ

956,3

3,7

13.464,6

4,1

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

1.318,8

5,1

12.487,1

-14,7

Ν. ΣΕΡΡΩΝ

1.500,6

5,8

9.884,2

-1,3

13.959,7

54,2

18.405,4

0,4

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

1.382,0

5,4

12.178,7

-13,8

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

2.068,3

8,0

17.451,4

1,3

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

349,0

1,4

10.829,7

34,5

1.641,6

6,4

11.968,9

19,6

352,8

1,4

9.130,7

6,7

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Σύγκριση με %
μεταβολής συνόλου χώρας

Μεταβολή μικρότερη της αντίστοιχης μεταβολής στο σύνολο της χώρας.
Μεταβολή μεγαλύτερη της αντίστοιχης μεταβολής στο σύνολο της χώρας.
Μεταβολή αντίθετη από την αντίστοιχη μεταβολή στο σύνολο της χώρας.
Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτες ΚΟ-Β-2 και ΚΟ-Β-4 και ιδία επεξεργασία.

Νομοί που παρουσιάζουν μείωση του βαθμού σύγκλισης τους με το μέσο ευρωπαϊκό κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Μεγάλη μείωση εντοπίζεται στους νομούς Καβά-

162

6. Αναπτυξιακές πιέσεις και ανακατανομή χρήσεων γης: τάσεις και εκτιμήσεις

λας (-14,7%) και Ημαθίας (-13,8%), ενώ αρκετά μικρότερη μείωση παρουσιάζει ο
νομός Σερρών (-1,3%).
Στον Πίνακα 6.3. παρουσιάζεται, για την περίοδο 1996-2000, η μεταβολή της
τομεακής σύνθεσης της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) στους νομούς
της Ζώνης ΙΙ. Οι μεταβολές αυτές συγκρίνονται με τις αντίστοιχες μεταβολές που
παρατηρούνται στο σύνολο της χώρας και της ζώνης ΙΙ. Στην περίπτωση της μεταβολής του συγκεκριμένου μεγέθους (τομεακή σύνθεση της παραγωγής), δεν
μπορεί να αποδοθεί με ευκολία ο χαρακτηρισμός των θετικών ή αρνητικών (αναπτυξιακά) τάσεων και εξελίξεων. Ωστόσο, γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής, συστηματικής παρουσίασης και ομαδοποίησης των τάσεων που παρατηρούνται στους επιμέρους νομούς σε σχέση με τις τάσεις που καταγράφονται σε
εθνικό επίπεδο και επίπεδο συνόλου ζώνης ΙΙ.
Στο σύνολο της χώρας, την περίοδο 1996-2000, παρατηρείται σαφής τάση μείωσης της συμμετοχής του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα στην παραγωγή
της συνολικής ΑΠΑ, ενώ η συμμετοχή του τριτογενή τομέα αυξάνεται. Παρόμοια τάση μεταβολής της τομεακής σύνθεσης της ΑΠΑ παρατηρείται και στο
σύνολο της ζώνης ΙΙ. Η ένταση ωστόσο αυτών των μεταβολών διαφέρει. Έτσι, η
μείωση της συμμετοχής του δευτερογενή τομέα και η αύξηση της συμμετοχής
του τριτογενή τομέα στην συνολική παραγωγή είναι εντονότερες στη ζώνη έναντι του συνόλου χώρας. Αντίθετα, η μείωση της συμμετοχής του πρωτογενή τομέα στη συνολική ΑΠΑ της ζώνης ΙΙ είναι λιγότερο έντονη σε σύγκριση με τη μέση εθνική μείωση. Στο εσωτερικό της ζώνης ΙΙ, δημιουργούνται δύο βασικές κατηγορίες νομών:
Οι (5) νομοί που παρουσιάζουν παρόμοιες τάσεις μεταβολής της τομεακής σύνθεσης της ΑΠΑ σε σχέση με τις αντίστοιχες μεταβολές του συνόλου χώρας και
της ζώνης ΙΙ: Καβάλας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Θεσπρωτίας.
Οι (6) νομοί που παρουσιάζουν διαφορετικές τάσεις μεταβολής της τομεακής
σύνθεσης της ΑΠΑ σε σχέση με τις αντίστοιχες μεταβολές του συνόλου χώρας
και της ζώνης ΙΙ: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Κοζάνης, Γρεβενών και Ιωαννίνων.
Χαρακτηριστικά, στους νομούς Έβρου και Γρεβενών οι τάσεις μεταβολής της
τομεακής σύνθεσης της παραγωγής είναι πλήρως αντίστροφες από τις αντίστοιχες τάσεις της χώρας και της ζώνης ΙΙ: παρατηρείται δηλαδή αύξηση της συμμετοχής του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα στην παραγωγή και μείωση της
συμμετοχής του τριτογενή τομέα. Οι νομοί Ροδόπης, Ξάνθης και Ιωαννίνων παρουσιάζουν αντίστροφη τάση σχετικά με την συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στην παραγωγή, η οποία συμμετοχή στους νομούς αυτούς αυξάνεται ενώ
στο σύνολο της χώρας και της ζώνης ΙΙ μειώνεται. Τέλος, αντίστροφη τάση παρατηρείται και στο νομό Κοζάνης, όπου η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στη
συνολική νομαρχιακή ΑΠΑ αυξάνεται και μάλιστα σημαντικά έναντι της μείωσης
που παρατηρείται σε επίπεδο χώρας και ζώνης ΙΙ.
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Πίνακας 6.3 Συστηματική παρουσίαση των τάσεων μεταβολής της τομεακής σύνθεσης παραγωγής στη Ζώνη ΙΙ, 1996-2000

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

-19,5

-5,8

4,5

ΖΩΝΗ II

-13,7

-9,9

6,1

1,4

10,4

-4,5

-6,4

1,1

2,4

Ν. ΞΑΝΘΗΣ

-13,8

3,2

1,0

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

-17,8

-42,3

30,1

Ν. ΣΕΡΡΩΝ

-13,4

-4,2

6,3

Ν.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

-28,2

-9,5

4,7

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

-38,2

-4,6

16,6

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

25,2

-13,0

9,5

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

53,9

5,9

-14,7

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-30,5

17,7

0,7

Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

-21,9

-34,2

12,6

Ν. ΕΒΡΟΥ
Ν. ΡΟ∆ΟΠΗΣ

Μεταβολή μικρότερη της αντίστοιχης μεταβολής στο σύνολο της χώρας ή στο σύνολο της ζώνης ΙΙ.
Μεταβολή μεγαλύτερη της αντίστοιχης μεταβολής στο σύνολο της χώρας ή στο σύνολο της ζώνης ΙΙ.
Μεταβολή ίση (ή σχεδόν ίση) με την αντίστοιχη μεταβολή στο σύνολο της χώρας ή στο σύνολο της ζώνης ΙΙ.
Μεταβολή αντίθετη από την αντίστοιχη μεταβολή στο σύνολο της χώρας ή στο σύνολο της ζώνης ΙΙ.
Παρόμοιες τάσεις μεταβολής της τομεακής σύνθεσης της ΑΠΑ με τις αντίστοιχες τάσεις του συνόλου χώρας και της ζώνης ΙΙ.
∆ιαφορετικές τάσεις μεταβολής της τομεακής σύνθεσης της ΑΠΑ με τις αντίστοιχες τάσεις του συνόλου χώρας και της ζώνης ΙΙ.

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτης ΚΟ-Ε-1 και ιδία επεξεργασία.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεταβολές της συμμετοχής των τομέων
στη συνολική νομαρχιακή ΑΠΑ παρουσιάζουν μεγάλες έως και ακραίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων νομών της ζώνης ΙΙ, ακόμη και όταν πρόκειται για το ίδιο είδος μεταβολής (αύξηση ή μείωση). Έτσι, το
φαινόμενο της αύξησης ή μείωσης της συμμετοχής των τριών τομέων στην παραγωγή παρουσιάζεται σε άλλους νομούς εντονότερο και σε άλλους νομούς λιγότερο έντονο, συγκρινόμενο ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες μεταβολές που
παρατηρούνται σε επίπεδο χώρας και συνόλου ζώνης ΙΙ.
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Σύγκριση με % μετα-βολής Ζώνης ΙΙ

Σύγκριση με % μετα-βολής χώρας

% μεταβολής της
συμμετοχής του Γ'
γενή τομέα στη συνολική ΑΠΑ

Σύγκριση με % μετα-βολής Ζώνης ΙΙ

Σύγκριση με % μετα-βολής χώρας

% μεταβολής της
συμμετοχής του
Β΄γενή τομέα στη
συνολική ΑΠΑ

Σύγκριση με % μετα-βολής Ζώνης ΙΙ

Σύγκριση με % μετα-βολής χώρας

ΝΟΜΟΙ ΖΩΝΗΣ ΙΙ

% μεταβολής της
συμμετοχής του Α'
γενή τομέα στη συνολική ΑΠΑ

ΚΟ-Ε-1: Κλαδική Σύνθεση ΑΕΠ (μεταβολή 1996-2000)
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6.1.3

Ανθρώπινο δυναμικό και αγορά εργασίας

Οι τάσεις μεταβολής των βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας των νομών της
ζώνης ΙΙ παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.4. και 6.5. Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζεται η μεταβολή του εργατικού δυναμικού και του βαθμού συμμετοχής του
στον συνολικό πληθυσμό, καθώς επίσης και η μεταβολή του επιπέδου ανεργίας,
την περίοδο 1991-2001. Οι μεταβολές αυτές συγκρίνονται με τις μεταβολές των
αντίστοιχων μεγεθών που παρατηρούνται την ίδια περίοδο, τόσο στο σύνολο
της χώρας όσο και στο σύνολο της ζώνης ΙΙ.
Σε επίπεδο χώρας λοιπόν, την περίοδο 1991-2001 παρατηρείται από τη μια
πλευρά αύξηση του εργατικού δυναμικού και της συμμετοχής του στον συνολικό πληθυσμό, αλλά και αύξηση από την άλλη πλευρά του επιπέδου ανεργίας. Η
αντίστοιχη εικόνα μεταβολής της αγοράς εργασίας της ζώνης ΙΙ φαίνεται να
μειονεκτεί σε ένα μικρό βαθμό, καθώς η αύξηση του εργατικού δυναμικού και
της συμμετοχής του στον πληθυσμό είναι λίγο μικρότερη της αντίστοιχης εθνικής, ενώ αντίθετα η αύξηση της ανεργίας είναι υψηλότερη της αντίστοιχης εθνικής. Σε επίπεδο νομού, μια σαφής θετική εξέλιξη της αγοράς εργασίας θα ήταν
προφανώς ή αύξηση του εργατικού δυναμικού και του βαθμού συμμετοχής του
στον συνολικό νομαρχιακό πληθυσμό και μάλιστα υψηλότερη από την αντίστοιχη αύξηση στο σύνολο της χώρας και της ζώνης ΙΙ, σε συνδυασμό με την
μείωση του επιπέδου ανεργίας ή έστω την αύξηση μεν της ανεργίας αλλά σε
ποσοστό μικρότερο του μέσου ποσοστού αύξησης της ανεργίας σε επίπεδο
χώρας και ζώνης ΙΙ. Ο ιδανικός αυτός συνδυασμός ωστόσο δεν συναντάται σε
κανέναν από τους 11 νομούς της ζώνης.
Αντίθετα, συναντάται ο ιδιαίτερα αρνητικός συνδυασμός των εξής τάσεων μεταβολής: από τη μια πλευρά να παρατηρείται μείωση του εργατικού δυναμικού
και του βαθμού συμμετοχής του στον πληθυσμό ή στην καλύτερη περίπτωση
αύξηση αλλά μικρότερη από την αντίστοιχη αύξηση σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ζώνης ΙΙ και από την άλλη πλευρά να παρατηρείται αύξηση της ανεργίας
και μάλιστα υψηλότερη από την μέση αύξηση της χώρας και της ζώνης ΙΙ. Οι νομοί που εμφανίζουν τα αρνητικά αυτά χαρακτηριστικά μεταβολής της αγοράς
εργασίας τους είναι 4: Σερρών, Γρεβενών, Ροδόπης και Καβάλας. Από τους νομούς αυτούς στην χειρότερη κατάσταση βρίσκεται χαρακτηριστικά ο νομός
Σερρών, στον οποίο αφενός έχουμε μείωση του εργατικού δυναμικού και της
συμμετοχής του στον συνολικό νομαρχιακό πληθυσμό και αφετέρου, παρατηρείται μια τεράστια αύξηση του ποσοστού ανεργίας (109,2%), η οποία ουσιαστικά είναι τριπλάσια της αντίστοιχης εθνικής και υπερδιπλάσια της μέσης αύξησης
της ανεργίας στη ζώνη ΙΙ. Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι στους νομούς
με αρνητικές τάσεις μεταβολής της αγοράς εργασίας κατατάσσεται και ο νομός
Γρεβενών, παρόλο που παρουσιάζει αύξηση της ανεργίας αρκετά μικρότερη
της αντίστοιχης εθνικής καθώς επίσης και της ζώνης ΙΙ. Αυτό συμβαίνει γιατί μαζί
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με το νομό Σερρών (που προαναφέρθηκε) αποτελούν τους 2 μοναδικούς νομούς της ζώνης ΙΙ στους οποίους υπάρχει μείωση του εργατικού δυναμικού και
της συμμετοχής του στο συνολικό πληθυσμό. Οι νομοί τέλος Ροδόπης και Καβάλας παρουσιάζουν αύξηση του εργατικού δυναμικού μικρότερη της αντίστοιχης αύξησης στο σύνολο της χώρας και της ζώνης ΙΙ, καθώς επίσης και αύξηση της ανεργίας μεγαλύτερη της αντίστοιχης αύξησης στη χώρα και τη ζώνη
ΙΙ.
Πίνακας 6.4 Συστηματική παρουσίαση των τάσεων μεταβολής βασικών μεγεθών
της αγοράς εργασίας στη Ζώνη ΙΙ, 1991-2001

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

18,8

11,1

37,6

ΖΩΝΗ II

16,0

7,2

41,5

ΕΒΡΟΥ

10,0

5,9

13,6

ΡΟ∆ΟΠΗΣ

13,5

5,7

56,9

ΞΑΝΘΗΣ

19,6

7,0

58,5

ΚΑΒΑΛΑΣ

9,3

2,4

44,1

ΣΕΡΡΩΝ

-3,5

-7,3

109,2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26,0

12,8

48,6

ΗΜΑΘΙΑΣ

7,8

5,0

32,9

ΚΟΖΑΝΗΣ

11,9

8,3

16,4

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

-8,8

11,5

19,6

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8,4

0,7

11,0

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

7,6

3,2

13,5

Σύγκριση με %
μεταβολής Ζώνης ΙΙ

ΚΟ-Β-5: Επίπεδο
Ανεργίας

Σύγκριση με %
μεταβολής χώρας

% μεταβολής
(1991-2001)

Σύγκριση με %
μεταβολής Ζώνης ΙΙ

Συμμετοχή του Εργατικού
∆υναμικού στον Πληθυσμό

Σύγκριση με %
μεταβολής χώρας

% μεταβολής
(1991-2001)

Σύγκριση με %
μεταβολής Ζώνης ΙΙ

Σύγκριση με %
μεταβολής χώρας

ΝΟΜΟΙ ΖΩΝΗΣ ΙΙ

% μεταβολής
(1991-2001)

KO-E-2: Εργατικό ∆υναμικό

Μεταβολή μικρότερη της αντίστοιχης μεταβολής στο σύνολο της χώρας ή στο σύνολο της ζώνης ΙΙ.
Μεταβολή μεγαλύτερη της αντίστοιχης μεταβολής στο σύνολο της χώρας ή στο σύνολο της ζώνης ΙΙ.
Μεταβολή ίση (ή σχεδόν ίση) με την αντίστοιχη μεταβολή στο σύνολο της χώρας ή στο σύνολο της ζώνης ΙΙ.
Σταθερότητα ή αμελητέα μεταβολή.
Μεταβολή αντίθετη από την αντίστοιχη μεταβολή στο σύνολο της χώρας ή στο σύνολο της ζώνης ΙΙ.
Τάσεις μεταβολής της αγοράς εργασίας με αρνητικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.
Τάσεις μεταβολής της αγοράς εργασίας με συνδυασμό θετικών και αρνητικών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών.
Τάσεις μεταβολής της αγοράς εργασίας με θετικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.

Πηγή: Παράρτημα ΙΙ, ∆είκτες ΚΟ-Ε-2 και ΚΟ-Β-5 και ιδία επεξεργασία.
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Οι υπόλοιποι 7 νομοί της ζώνης ΙΙ χαρακτηρίζονται από μια αντιφατικότητα, καθώς συνδυάζουν και θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά μεταβολής της αγοράς εργασίας τους. Πιο συγκεκριμένα, στους νομούς αυτούς παρατηρούνται οι
εξής δύο αντίθετοι μεταξύ τους συνδυασμοί:
Αύξηση του εργατικού δυναμικού μεγαλύτερη της αντίστοιχης αύξησης σε επίπεδο χώρας και ζώνης ΙΙ και αύξηση της ανεργίας μεγαλύτερη της αντίστοιχης
αύξησης στη χώρα και τη ζώνη ΙΙ (νομοί Θεσσαλονίκης και Ξάνθης).
Αύξηση του εργατικού δυναμικού μικρότερη από τη μέση αύξηση της χώρας
και της ζώνης ΙΙ και αύξηση της ανεργίας μικρότερη από την αντίστοιχη της χώρας και της ζώνης ΙΙ (νομοί Έβρου, Ημαθίας, Κοζάνης, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας).
Στον Πίνακα 6.5. παρουσιάζεται, για την ίδια περίοδο 1991-2001, η μεταβολή
της τομεακής σύνθεσης της απασχόλησης, καθώς επίσης και της συμμετοχής
των κλάδων των Κατασκευών, του Εμπορίου και των Μεταφορών στη συνολική
απασχόληση των νομών της ζώνης ΙΙ. Οι μεταβολές αυτές, όπως και στην περίπτωση των προηγούμενων μεγεθών, συγκρίνονται με τις αντίστοιχες μεταβολές
που παρατηρούνται στο σύνολο της χώρας και της ζώνης ΙΙ. Ωστόσο, στην περίπτωση των μεταβολών των συγκεκριμένων μεγεθών της αγοράς εργασίας, δεν
μπορεί να αποδοθεί με ευκολία ο χαρακτηρισμός των θετικών ή αρνητικών (αναπτυξιακά) τάσεων και εξελίξεων. Αντίθετα, γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής, συστηματικής παρουσίασης και ομαδοποίησης των τάσεων σε σχέση με τις
τάσεις που καταγράφονται σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ζώνης ΙΙ. Στο σύνολο
λοιπόν της χώρας, παρατηρείται, την περίοδο 1991-2001, μείωση της συμμετοχής του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα στη συνολική απασχόληση και αύξηση της συμμετοχής του τριτογενή τομέα. Παρόμοια τάση παρατηρείται και
στην μεταβολή της τομεακής σύνθεσης της απασχόλησης στη ζώνη ΙΙ και μάλιστα σε εντονότερο βαθμό, καθώς τα ποσοστά μεταβολής είναι μεγαλύτερα από
τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά. Στο εσωτερικό της ζώνης ΙΙ, δημιουργούνται δύο
βασικές κατηγορίες νομών:
Οι (8) νομοί που παρουσιάζουν τάσεις μεταβολής της τομεακής σύνθεσης της
απασχόλησης τους παρόμοιες με τις αντίστοιχες μεταβολές του συνόλου χώρας
και της ζώνης ΙΙ: Καβάλας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κοζάνης, Γρεβενών,
Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.
Οι (3) νομοί που παρουσιάζουν διαφορετικές τάσεις μεταβολής της τομεακής
σύνθεσης της απασχόλησης τους σε σχέση με τις αντίστοιχες μεταβολές του
συνόλου χώρας και της ζώνης ΙΙ: Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Πιο συγκεκριμένα,
στους νομούς αυτούς παρατηρείται μεν μείωση της συμμετοχής του πρωτογενή
τομέα στη συνολική απασχόληση και αύξηση του τριτογενή τομέα (όπως συμβαίνει και στο σύνολο χώρας και τη ζώνη ΙΙ), αλλά ταυτόχρονα η συμμετοχή του
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δευτερογενή τομέα αυξάνεται και μάλιστα σημαντικά, σε αντίθεση με την μείωση που παρατηρείται σε επίπεδο χώρας και ζώνης ΙΙ.
Όσον αφορά τη μεταβολή της συμμετοχής των κλάδων των Κατασκευών, του
Εμπορίου και των Μεταφορών στη συνολική απασχόληση, την περίοδο 19912001, σε επίπεδο χώρας παρατηρείται αύξηση της συμμετοχής των Κατασκευών, μείωση και μάλιστα σημαντική της συμμετοχής του Εμπορίου, καθώς επίσης
και μείωση του κλάδου των Μεταφορών στη συνολική απασχόληση. Παρόμοιες
τάσεις αλλά με διαφορετική ένταση παρατηρούνται και στη ζώνη ΙΙ. Η συμμετοχή των Κατασκευών στην απασχόληση αυξάνεται και μάλιστα με ποσοστό
σχεδόν διπλάσιο της αντίστοιχης εθνικής αύξησης. Η συμμετοχή του Εμπορίου
μειώνεται αλλά σε μικρότερο βαθμό από ότι συμβαίνει στο σύνολο χώρας και
τέλος, η συμμετοχή των Μεταφορών στην συνολική απασχόληση μειώνεται μεν,
όπως και στη χώρα, αλλά η μείωση αυτή είναι μικρότερη της αντίστοιχης εθνικής και μάλλον αμελητέα (-0,5%).
Στο εσωτερικό της ζώνης ΙΙ, δημιουργούνται και πάλι δύο βασικές κατηγορίες
νομών:
Οι (6) νομοί που παρουσιάζουν παρόμοιες τάσεις μεταβολής της συμμετοχής
των τριών κλάδων στην συνολική απασχόληση σε σχέση με τις αντίστοιχες μεταβολές στο σύνολο χώρας και ζώνης ΙΙ: Έβρου, Ροδόπης, Καβάλας, Ημαθίας,
Κοζάνης και Γρεβενών.
Οι (5) νομοί που παρουσιάζουν διαφορετικές τάσεις μεταβολής της συμμετοχής
των 3 κλάδων στην συνολική απασχόληση σε σχέση με τις αντίστοιχες μεταβολές του συνόλου χώρας και της ζώνης ΙΙ: Ξάνθης, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Ουσιαστικά οι διαφορές εντοπίζονται στη μεταβολή της
συμμετοχής του κλάδου των Μεταφορών και του κλάδου των Κατασκευών. Συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξηση της συμμετοχής των Μεταφορών στην απασχόληση (σε αντίθεση με τη μείωση που παρατηρείται στη χώρα και τη ζώνη ΙΙ)
στους νομούς Ξάνθης, Σερρών, Θεσσαλονίκης και Θεσπρωτίας. Επίσης, παρατηρείται μείωση της συμμετοχής του κλάδου των Κατασκευών στην απασχόληση στους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας (σε αντίθεση με την χώρα και τη
ζώνη ΙΙ όπου παρατηρείται αύξηση).

168

6. Αναπτυξιακές πιέσεις και ανακατανομή χρήσεων γης: τάσεις και εκτιμήσεις

Πίνακας 6.5: Συστηματική παρουσίαση των τάσεων μεταβολής της τομεακής και κλαδικής σύνθεσης της απασχόλησης στη Ζώνη ΙΙ,1991-2001
ΚΟ-Ε-3: Κλαδική Σύνθεση Απασχόλησης

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
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Ν. ΕΒΡΟΥ
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23,0
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Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

-22,4

-17,2

12,6

15,8

-17,9

1,2

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
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Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
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Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

-7,4

-10,8

12,2

7,4

-29,3

-9,6

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-41,1

-8,2

21,6

-5,8

-16,1

-11,0

-18,1

-16,4

25,0

-1,1

-26,8

3,0

Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Μεταβολή μικρότερη της αντίστοιχης μεταβολής στο σύνολο της χώρας ή στο σύνολο της ζώνης ΙΙ.
Μεταβολή μεγαλύτερη της αντίστοιχης μεταβολής στο σύνολο της χώρας ή στο σύνολο της ζώνης ΙΙ.
Μεταβολή ίση (ή σχεδόν ίση) με την αντίστοιχη μεταβολή στο σύνολο της χώρας ή στο σύνολο της ζώνης ΙΙ.
Σταθερότητα ή αμελητέα μεταβολή.
Μεταβολή αντίθετη από την αντίστοιχη μεταβολή στο σύνολο της χώρας ή στο σύνολο της ζώνης ΙΙ.
Παρόμοιες τάσεις μεταβολής της τομεακής ή κλαδικής σύνθεσης της απασχόλησης σε σχέση με τις αντίστοιχες τάσεις του συνόλου χώρας και της ζώνης ΙΙ.
∆ιαφορετικές τάσεις μεταβολής της τομεακής ή κλαδικής σύνθεσης της απασχόλησης σε σχέση με τις αντίστοιχες τάσεις του συνόλου χώρας και της ζώνης ΙΙ.
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Σύγκρι-ση με % μετα-βολής
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% μετα-βολής της συμμετοχής του κλάδου Μεταφορές στη συνολική απασχόληση

Σύγκρι-ση με % μετα-βολής
Ζώνης ΙΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Σύγκρι-ση με % μετα-βολής
χώρας

% μετα-βολής της συμμετοχής του κλάδου Εμπόριο
στη συνολική απασ-χόληση

Σύγκρι-ση με % μετα-βολής
Ζώνης ΙΙ

ΕΜΠΟΡΙΟ
Σύγκρι-ση με % μετα-βολής
χώρας

% μετα-βολής της συμμετοχής του κλάδου Κατασκευές στη συνολική απασχόληση

Σύγκρι-ση με % μετα-βολής
Ζώνης ΙΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Σύγκρι-ση με % μετα-βολής
χώρας

% μεταβολής της συμμετοχής του Γ' γενή τομέα στη
συνολική απασ-χόληση

Γ΄ ΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Σύγκριση με % μεταβολής
Ζώνης ΙΙ

Σύγκριση με % μεταβολής
χώρας

% μετα-βολής της συμμετοχής του Β΄γενή τομέα στη
συνολική απασ-χόληση

Β΄ ΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Σύγκρι-ση με % μετα-βολής
Ζώνης ΙΙ

Σύγκριση με % μετα-βολής
χώρας

ΝΟΜΟΙ ΖΩΝΗΣ ΙΙ

% μεταβολής της συμμετοχής του Α' γενή τομέα στη
συνολική απασ-χόληση

Α΄ ΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

(μεταβολή 1991-2001)
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Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεταβολές της συμμετοχής των τομέων και
κλάδων στην συνολική απασχόληση παρουσιάζουν μεγάλες έως και ακραίες, σε
ορισμένες περιπτώσεις, αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων νομών της ζώνης ΙΙ,
ακόμη και όταν πρόκειται για το ίδιο είδος μεταβολής (αύξηση ή μείωση). Έτσι,
το φαινόμενο της αύξησης ή μείωσης της συμμετοχής των διαφόρων τομέων
και κλάδων στην απασχόληση, παρουσιάζεται σε άλλους νομούς εντονότερο
και σε άλλους νομούς λιγότερο έντονο, συγκρινόμενο ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες μεταβολές που παρατηρούνται σε επίπεδο χώρας και συνόλου ζώνης ΙΙ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συσχέτιση και αξιολόγηση των τάσεων μεταβολής
των βασικών μεγεθών του παραγωγικού συστήματος και της αγοράς εργασίας
που παρουσιάστηκαν συστηματικά στα προηγούμενα κεφάλαια. Τα αποτελέσματα της συσχέτισης και αξιολόγησης αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6.
και περιγράφουν την γενικότερη αναπτυξιακή δυναμική των επιμέρους νομών
της Ζώνης ΙΙ. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζεται ποιοτικά και αξιολογείται η αναπτυξιακή δυναμική και τάση ως προς το επίπεδο ευημερίας, την αύξηση του
εργατικού δυναμικού και την ανεργία.
Πίνακας 6.6. Αξιολόγηση της αναπτυξιακής δυναμικής και τάσης βασικών μεγεθών της
παραγωγής και της αγοράς εργασίας στους νομούς της Ζώνης ΙΙ.
Νομοί Ζώνης ΙΙ

Επίπεδο Ευημερίας

Εργατικό ∆υναμικό

Ν. ΕΒΡΟΥ
Ν. ΡΟ∆ΟΠΗΣ
Ν. ΞΑΝΘΗΣ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
υψηλή αναπτυξιακή δυναμική – θετική τάση
μέση αναπτυξιακή δυναμική - θετική τάση
χαμηλή αναπτυξιακή δυναμική - αρνητική τάση
Πηγή: Πίνακες 6.2. και 6.4., ιδία επεξεργασία.
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Στο πλάσιο αυτής της επεξεργασίας, την ασθενέστερη αναπτυξιακή δυναμική
φαίνεται να έχουν οι νομοί Σερρών, Καβάλας και Ημαθίας. Και στους τρεις νομούς παρατηρείται αρνητική μεταβολή (επιδείνωση) του επιπέδου ευημερίας,
μείωση ή μικρή αύξηση (σε σχέση με τον μέσο εθνικό όρο) του εργατικού δυναμικού και αύξηση της ανεργίας σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό (σε σχέση
με τη μέση εθνική αύξηση). Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του νομού Σερρών όπου παρατηρείται αρνητική δυναμική και στα τρία αναπτυξιακά μεγέθη.
Την υψηλότερη αναπτυξιακή δυναμική παρουσιάζουν οι νομοί Έβρου, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κοζάνης με θετικές αναπτυξιακές τάσεις, υψηλής ή μέσης
έντασης και στα τρία μεγέθη. Για τους νομούς τέλος Ροδόπης, Ξάνθης, Θεσσαλονίκης και Γρεβενών δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί η αναπτυξιακή δυναμική, καθώς παρατηρούνται αντιφατικές αναπτυξιακές τάσεις των μεγεθών της
παραγωγής και της αγοράς εργασίας.

6.2

Τάσεις δικτύωσης και κινητικότητας

Στο παρόν υποκεφάλαιο επιχειρείται η συσχέτιση των κυριότερων συμπερασμάτων για την πληθυσμιακή εξέλιξη και τις τάσεις μεταβολής βασικών μεγεθών της οικονομίας και του παραγωγικού συστήματος, καθώς επίσης και της
αγοράς εργασίας στο επίπεδο της Ζώνης ΙΙ του άξονα, με τους δείκτες αξιολόγησης της οδικής υποδομής και λειτουργίας δικτύου. Για τη συσχέτιση αυτή εξετάσθηκαν δύο δείκτες οδικής υποδομής και λειτουργίας οδικού δικτύου
Ο∆_Β5 (Αριθμός μετακινουμένων προσώπων), Ο∆_Β7 (Γενικευμένο κόστος μεταφοράς μεταξύ τμημάτων του οδικού δικτύου), καθώς και ο βαθμός χρήσης
της Εγνατίας Οδού. Βαθμός χρήσης της Εγνατίας Οδού ορίζεται ο λόγος του
φόρτου ώρας αιχμής προς την κρίσιμη χωρητικότητα της Εγνατίας Οδού, που
δεν είναι άλλη παρά η κυκλοφοριακή της ικανότητα, για στάθμη εξυπηρέτησης
C.
Η πληθυσμιακή εξέλιξη συσχετίσθηκε με το δείκτη του αριθμού μετακινουμένων προσώπων και τον βαθμό χρήσης της Εγνατίας Οδού, ενώ η παραγωγική
δραστηριότητα με το δείκτη του γενικευμένου κόστους. Η συσχέτιση του πληθυσμού με τον αριθμό μετακινουμένων προσώπων και τον κυκλοφοριακό φόρτο, έγινε διότι παγκοσμίως, σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, η αλληλεπίδραση συγκοινωνιακών αξόνων και χωροθέτησης–κατανομής χρήσεων
γης/δραστηριοτήτων του αστικού χώρου θεωρείται αποδεδειγμένη. Αυτό πρακτικά σημαίνει άμεση επίδραση στη ζήτηση των μετακινήσεων (αριθμός μετακινουμένων προσώπων) και στον κυκλοφοριακό φόρτο. Αναφορικά με τη δεύτερη συσχέτιση παραγωγικής δραστηριότητας και γενικευμένου κόστους (υπό
την έννοια του άμεσα αντιληπτού γενικευμένου κόστους του χρήστη της οδού,
που περιλαμβάνει το λειτουργικό κόστος οχημάτων, αξία ανθρώπινου χρόνου
κατά τη μετακίνηση και απωλεσθέντες χρόνους σε άλλες διαδικασίες πχ. σε τε-
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λωνεία κλπ.), έγινε διότι οι αποφάσεις του χρήστη αλλά και των επενδυτών, οι
οποίοι επηρεάζουν την οικονομική και γενικότερα αναπτυξιακή δραστηριότητα
σε μια περιοχή, στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στο γενικευμένο κόστος μετακίνησης. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής που επιθυμεί να δημιουργήσει ή να διατηρήσει μια επιχείρηση σε μια περιοχή (πχ. κατασκευαστική εταιρεία, τσιμεντοβιομηχανία, εργοστάσιο κατεργασίας σιδήρου) θα λάβει υπόψη του το γενικευμένο κόστος για την οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά μιας μονάδας παραγόμενου προϊόντος. . Υπό αυτή την έννοια είναι σαφές πως υπάρχει άμεση συσχέτιση της εμφάνισης παραγωγικής δραστηριότητας και του γενικευμένου κόστους.
Για τις πληθυσμιακές μεταβολές (νομών και αστικών κέντρων) αναφέρθηκε στα
προηγούμενα ότι παρατηρείται αυξητική μεταβολή σε όλους τους νομούς και
τα αστικά κέντρα της Ζώνης ΙΙ. Ωστόσο 4 από τους 11 νομούς της Ζώνης ΙΙ, και
συγκεκριμένα οι νομοί Ξάνθης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Ροδόπης, παρουσιάζουν μεταβολή μεγαλύτερη του μέσου χώρας. Ειδικότερα, οι νομοί Ξάνθης και
Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζονται από μεταβολή μεγαλύτερη του συνόλου της
Ζώνης ΙΙ και γι’ αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι εμφανίζουν υψηλή δυναμική. Οι
νομοί Ιωαννίνων και Ροδόπης κινούνται σε μέσα επίπεδα και γι’ αυτό η δυναμική τους χαρακτηρίζεται ως μέση, ενώ οι υπόλοιποι 7 νομοί χαρακτηρίζονται
από χαμηλή δυναμική. Επίσης, όσον αφορά στον ωφελούμενο πληθυσμό, διαπιστώθηκε, ότι οι κεντρικότεροι (στη Ζώνη ΙΙ) νομοί παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά επί του συνολικά ωφελούμενου πληθυσμού σε απόσταση 50χλμ.
από τις έδρες των νομών. Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό που συγκεντρώνει η
Θεσσαλονίκη, και ακολουθεί η Βέροια. Σημειώνεται πως τα δύο μικρότερα ποσοστά αντιστοιχούν στην Ηγουμενίτσα και τα Γρεβενά, στοιχείο αναμενόμενο
καθώς αναφέρονται σε περιοχές με γεωγραφικές ιδιομορφίες (είσοδος χώρας
και ορεινό ανάγλυφο αντίστοιχα).
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα παραπάνω συμπεράσματα επιβεβαιώνονται και
από τις τιμές του δείκτη Ο∆_Β5: Αριθμός μετακινουμένων προσώπων. Εποπτικό
είναι το ∆ιάγραμμα 6.1. που ακολουθεί. Ο μέσος όρος των τιμών του δείκτη στο
σύνολο των νομών της Ζώνης ΙΙ βρίσκεται στα 23.858/24ωρο. Ο νομός Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή σε αριθμό μετακινουμένων προσώπων (75.605/24ωρο) με δεύτερο το νομό Ημαθίας (36.840/24ωρο) και τρίτο το
νομό Καβάλας (27.527/24ωρο). Ακολουθούν οι νομοί Ροδόπης και Ξάνθης με
18.448/24ωρο 18.400/24ωρο αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιποι νομοί παρουσιάζουν
χαμηλότερες τιμές.
Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του νομού Θεσσαλονίκης, που από το δείκτη
αριθμού μετακινουμένων προσώπων φαίνεται πως παρουσιάζει την υψηλότερη δυναμική. Ένα δεύτερο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του νομού Ημαθίας, ο οποίος παρουσιάζει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή σε
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αριθμό μετακινουμένων προσώπων στην Εγνατία Οδό, ενώ παράλληλα η πόλη
της Βέροιας (πρωτεύουσα του νομού) κατέχει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή (μετά
τη Θεσσαλονίκη) στον κοινωνικοοικονομικό δείκτη: έλξη πόλεων σε απόσταση
50 χλμ. από τον άξονα της Εγνατίας Οδού.
∆ιάγραμμα 6.1. Αριθμός μετακινουμένων προσώπων (ανά 24ωρο) έτους 2010 κατά μήκος του Άξονα της Εγνατίας Οδού
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Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

20.000

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

30.000

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΑΕ 2003

Τα ίδια συμπεράσματα επιβεβαιώνονται και από τις μέσες τιμές του βαθμού
χρήσης της Εγνατίας Οδού. Υπενθυμίζεται πως ο βαθμός χρήσης της Εγνατίας
Οδού έχει ορισθεί ως ο λόγος του προβλεπόμενου ανά τμήμα της οδού κυκλοφοριακού φόρτου για το έτος 2010, προς τη λειτουργική χωρητικότητα. Στο
∆ιάγραμμα 6.2. που ακολουθεί παρουσιάζονται ανά νομό οι μέσες τιμές του
βαθμού χρήσης όλων των τμημάτων της Εγνατίας Οδού που ανήκουν στο νομό.
Με βάση τα στοιχεία του διαγράμματος 6.2, προκύπτει πως ο μέσος όρος των
τιμών του βαθμού χρήσης της Εγνατίας Οδού στη Ζώνη ΙΙ βρίσκεται στο 23%. Ο
νομός Θεσσαλονίκης παρουσιάζει και πάλι την υψηλότερη τιμή σε βαθμό χρήσης (52%) με δεύτερο το νομό Καβάλας (29%), τρίτο το νομό Ημαθίας (28%) και
τέταρτο το νομό Κοζάνης (21%). Οι νομοί αυτοί παρουσιάζουν υψηλή δυναμική
σε σχέση με το μέσο όρο του βαθμού χρήσης σε όλο τον άξονα της Εγνατίας
Οδού. Μέσης δυναμικής από άποψη βαθμού χρήσης παρουσιάζονται οι νομοί
Θεσπρωτίας και Ξάνθης (20%) και Ροδόπης (19%) με τιμές αρκετά κοντά στο
μέσο όρο, ενώ οι υπόλοιποι νομοί παρουσιάζουν χαμηλή δυναμική αναφορικά
με το βαθμό χρήσης.
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∆ιάγραμμα 6.2. Μέση τιμή βαθμού χρήσης της Εγνατίας Οδού κατά μήκος του Άξονα της Εγνατίας Οδού

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΑΕ 2003

∆ιάγραμμα 6.3. Συνολικό Γενικευμένο κόστος Μεταφοράς για Ι.Χ οχήματα (ελαφριά οχήματα) κατά μήκος του Άξονα της Εγνατίας Οδού

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΑΕ 2003

Σε σχέση με την οικονομία και το παραγωγικό σύστημα των νομών που βρίσκονται στη Ζώνη ΙΙ του άξονα της Εγνατίας Οδού, αναφέρθηκε πως 6 νομοί παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση του βαθμού σύγκλισης τους με το μέσο ευρωπαϊκό
κατά κεφαλήν ΑΕΠ και ειδικότερα οι νομοί Γρεβενών, Ιωαννίνων, Έβρου, Θεσπρωτίας, Ξάνθης και Ροδόπης. Νομοί που παρουσιάζουν μικρή αύξηση του
βαθμού σύγκλισης τους με το μέσο ευρωπαϊκό κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι οι νομοί
Θεσσαλονίκης και Κοζάνης, ενώ νομοί που παρουσιάζουν μείωση του βαθμού
σύγκλισης τους με το μέσο ευρωπαϊκό κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι οι νομοί Καβάλας, Ημαθίας και Σερρών.Επίσης, αναφορικά με το εργατικό δυναμικό και την
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απασχόληση, όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα, οι νομοί που εμφανίζουν
αρνητικά χαρακτηριστικά μεταβολής της αγοράς εργασίας τους είναι 4: Σερρών,
Γρεβενών, Ροδόπης και Καβάλας. Σε σχέση με τα παραπάνω, με θεώρηση των
κυκλοφοριακών δεικτών του γενικευμένου κόστους μεταφοράς της Εγνατίας
Οδού, παρατίθενται παρακάτω τα ∆ιαγράμματα 6.3 και 6.4. Τα διαγράμματα αυτά περιλαμβάνουν τις τιμές του γενικευμένου κόστους μεταφοράς για Ι.Χ οχήματα (ελαφρά οχήματα) (∆ιάγραμμα 6.3) και φορτηγά (∆ιάγραμμα 6.4) κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού.
∆ιάγραμμα 6.4. Συνολικό Γενικευμένο Κόστος Μεταφοράς για Φορτηγά κατά μήκος του Άξονα της Εγνατίας Οδού

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΟΑΕ 2003

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των παραπάνω διαγραμμάτων, η μέση τιμή
του γενικευμένου κόστους μεταφοράς σε επίπεδο νομού για τα Ι.Χ οχήματα είναι 21,6 € και για φορτηγά 62,4 €. Αξίζει να σημειωθεί σ’ αυτό το σημείο πως η
Εγνατία Οδός αποτελεί ήδη την καταλληλότερη επιλογή διαδρομής για μετακινήσεις μεγάλου μήκους και κυρίως για βαρέα οχήματα, λόγω των πλεονεκτημάτων χάραξης και της μείωσης του χρόνου διαδρομή, που μεταφράζεται σε γενικευμένο κόστος. Συνεπώς η κατασκευή και λειτουργία της τονώνει ουσιαστικά
την παραγωγική δραστηριότητα και το διαμετακομιστικό εμπόριο, μια επίδραση που αναμένεται να είναι περισσότερο έντονη στους στους περιφερειακούς
και απομονωμένους νομούς της Ηπειρωτικής Ελλάδας.
Σε μια προσπάθεια συσχέτισης του γενικευμένου κόστους μετακίνησης (διαγράμματα 6.3 και 6.4) με το ΑΕΠ και τις τάσεις στην αγορά εργασίας (πίνακες 6.2
– 6.5), προκύπτει πως νομοί με συνολικά χαμηλές τιμές γενικευμένου κόστους
φαίνεται να παρουσιάζουν ορισμένα θετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά στη
μεταβολή της σύγκλισής τους με το μέσο ευρωπαϊκό κατά κεφαλήν ΑΕΠ ή/και
και στις τάσεις μεταβολής της αγοράς εργασίας τους. Παραδείγματα τέτοιων
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νομών είναι τα Γρεβενά, η Θεσπρωτία, η Ξάνθη και η Ροδόπη. Το γεγονός αυτό
δείχνει πως η βελτίωση της συγκοινωνιακής υποδομής με την κατασκευή και
λειτουργία της Εγνατίας Οδού, ενισχύει την παραγωγική δραστηριότητα περιοχών και κατά συνέπεια συμβάλει στη συγκράτηση του εργατικού δυναμικού και
της απασχόλησης στην περιφέρεια., στοιχείο βέβαια που σαφώς χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

6.3

Παράγοντες ανακατανομής χρήσεων γης: Εκτιμήσεις

Στο πλαίσιο της ανάλυσης και του συσχετισμού των τάσεων μεταβολής των βασικών αναπτυξιακών μεγεθών και των τάσεων κινητικότητας και δικτύωσης, επιχειρείται στο υποκεφάλαιο αυτό ο προσδιορισμός των κρίσιμων παραγόντων
και των πιέσεων ανακατανομής χρήσεων γης που ενδέχεται να αναδειχτούν και
να λειτουργήσουν στις ζώνες επιρροής της Εγνατίας οδού και ειδικότερα στις
ζώνες Ι και ΙΙ.
Στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης της χωροθέτησης των συγκοινωνιακών αξόνων
και της διαμόρφωσης – κατανομής χρήσεων γης/δραστηριοτήτων του αστικού
χώρου, η κατασκευή, η πορεία υλοποίησης και η ύπαρξη ενός οδικού άξονα
του μεγέθους της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων, αποτελεί εξ ορισμού
ένα βασικό παράγοντα ανακατανομής των χρήσεων γης. Άλλοι συμπληρωματικοί παράγοντες που θεωρούνται σημαντικοί για την ανακατανομή των χρήσεων
γης, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την πλήρη λειτουργία της Εγνατίας Οδού, θεωρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παρεχόμενης εξυπηρέτησης, όπως για παράδειγμα το επίπεδο εξυπηρέτησης σε όρους καθυστερήσεων σε διόδια, ελέγχου των προσβάσεων, το επίπεδο συντήρησης και οδικής
ασφάλειας κλπ. Εύλογο είναι το συμπέρασμα πως όσο περισσότερο πλήρες και
επαρκές είναι το επίπεδο εξυπηρέτησης της μεταφορικής υποδομής, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η έλκτικότητα της συγκεκριμένης υποδομής για τους χρήστες. Επιπλέον, ως βασικός παράγοντας ανακατανομής χρήσεων γης στις ζώνες
επιρροής της Εγνατίας Οδού θα πρέπει να αναφερθεί και η ύπαρξη ή μη μακροπρόθεσμα συμπληρωματικών ή ανταγωνιστικών (ως προς την Εγνατία) μεταφορικών συγκοινωνιακών συστημάτων. Τέτοια έργα είναι ο ∆υτικός Σιδηροδρομικός Άξονας, η Ιόνια Οδός, οι Κάθετοι Άξονες κ.α. Τα συστήματα αυτά, με
τη συμπληρωματικότητα ή ανταγωνιστικότητά τους, θα δημιουργήσουν πρόσθετες τάσεις (πιέσεις) ανακατανομής των χρήσεων γης στις ζώνες επιρροής
της.
Η μεταβολή ή/και ανακατανομή του πληθυσμού αποτελεί από μόνη της έναν
παράγοντα ανακατανομής χρήσεων γης. Στους νομούς ή/και στα αστικά κέντρα
όπου παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού ενδέχεται να υπάρξουν πιέσεις μεταβολής υφιστάμενων ή/και ανάπτυξης νέων χρήσεων και δραστηριοτήτων. Για
παράδειγμα, έντονο φαινόμενο ανακατανομής χρήσεων γης ενδέχεται να ση-
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μειωθεί στους νομούς της Θράκης που ανήκουν στη Ζώνη ΙΙ, όπου, όπως σημειώθηκε και προηγούμενα, παρατηρείται μεγάλη αύξηση πληθυσμού των αστικών της κέντρων και άρα μεγαλύτερες ανάγκες σε εξυπηρετήσεις του αστικού πληθυσμού (κατοικία, τριτογενείς εξυπηρετήσεις, κλπ). Ειδικότερα, το φαινόμενο αυτό ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα έντονο στο νομό Έβρου, που παρουσιάζει πληθυσμιακή μεταβολή σχετικά χαμηλής δυναμικής, αλλά ωστόσο τα αστικά του κέντρα (Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα) παρουσιάζουν τις υψηλότερες
μεταβολές στο σύνολο των αστικών κέντρων της Ζώνης ΙΙ.
Ένας άλλος παράγοντας ανακατανομής χρήσεων γης είναι η μεταβολή της τομεακής και κλαδικής σύνθεσης της παραγωγής. Η σχετική αύξηση ή μείωση της
συμμετοχής ενός τομέα ή κλάδου στην παραγωγή του συνολικού προϊόντος,
στο πλαίσιο μιας χωρικής ενότητας, συνεπάγεται αντίστοιχη πίεση για την αύξηση ή μείωση συγκεκριμένων κατηγοριών χρήσεων γης που συνοδεύουν την
ανάπτυξη και λειτουργία του εκάστοτε τομέα ή κλάδου. Για παράδειγμα, η σημαντική μείωση της συμμετοχής του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και η
μεγάλη αύξηση της συμμετοχής του τριτογενή τομέα στην παραγωγή του νομού Καβάλας, ενδέχεται να κατευθύνουν την πίεση ανακατανομής των χρήσεων
αφενός προς την συρρίκνωση της γεωργικής γης και των ζωνών βιομηχανικών
δραστηριοτήτων και αφετέρου προς την επέκταση των τριτογενών χρήσεων
γης. Επιπρόσθετα, η εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων στην εκάστοτε γεωγραφική ενότητα, μπορεί να προκαλέσει ως φυσικό επακόλουθο ένα μεγάλο ή μικρό
κύμα ανακατανομής χρήσεων γης και να ασκήσει πίεση για περαιτέρω ανακατανομή, ανάλογα με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου φαινόμενου: αριθμός νέων επιχειρήσεων, κλάδος, μέγεθος κλπ.
Επίσης, η δημιουργία ΒΙΠΕ και η βελτίωση της προσπελασιμότητάς τους από
κάποιο κόμβο της Εγνατίας οδού αποτελεί παράγοντα ανακατανομής χρήσεων
γης, καθώς πολλές βιομηχανίες-βιοτεχνίες θα επιλέξουν ως τόπο εγκατάστασης
ή και μετεγκατάστασης έναν από τους πολεοδομημένους - οριοθετημένους αυτούς χώρους, εξαιτίας των πλεονεκτημάτων που αυτοί προσφέρουν: οργανωμένοι χώροι υποδοχείς, δίκτυα τεχνικής υποδομής, οικονομίες κλίμακας κλπ.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ένταση, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και η κατεύθυνση της ανακατανομής των χρήσεων γης σε μια γεωγραφική ενότητα, προσδιορίζονται αντίστοιχα από τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της πίεσης που ασκούν οι επιμέρους παράγοντες που παρουσιάζονται παραπάνω. Ωστόσο, είναι φυσικό σε μια χωρική ενότητα να συνυπάρχουν
και να συλλειτουργούν περισσότεροι από ένας παράγοντες ανακατανομής χρήσεων γης. Ο συνδυασμός αυτός, ενδέχεται άλλοτε να ισχυροποιεί την πίεση για
ανακατανομή των χρήσεων προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και άλλοτε να
οδηγεί στην ανάπτυξη διαφορετικών και αντικρουόμενων μεταξύ τους πιέσεων
μεταβολής των χρήσεων γης.
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7 Χωροταξική πολιτική και αναπτυξιακός προγραμματισμός
Το κεφάλαιο αναφέρεται στην χωροταξική πολιτική και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα και διερευνά τον τρόπο
με τον οποίο ενσωματώνουν την Εγνατία Οδό και πώς μέσα από αυτό το σχεδιασμό προκύπτουν δυνατότητες για τη μεγιστοποίηση των θετικών και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών χωρικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού. Το
πρώτο μέρος του κεφαλαίου αναφέρεται στην χωροταξική πολιτική και εξετάζει
τέσσερα ζητήματα: τον τρόπο ένταξης της Εγνατίας ως βασικού αναπτυξιακού
άξονα της χώρας στον εθνικό και περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό, τις προτάσεις για το οικιστικό πρότυπο και το ρόλο που μπορεί να παίξει η Εγνατία στο
να αυξήσει την πρόσβαση μεταξύ κυρίων και δευτερευόντων κέντρων του δικτύου των οικισμών, τις διάφορες θεματικές κατηγορίες χώρου που εντοπίζει ο
περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός και στις οποίες η Εγνατία προβλέπεται
ότι θα έχει μακροχρόνια θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις και, τέλος, τους δείκτες
που μπορούν να καταγράφουν αυτές τις επιπτώσεις. Στο δεύτερο μέρος διερευνάται, αφενός, η συνέργια της Εγνατίας με τους στόχους των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των περιφερειών της Ζώνης ΙV και, αφετέρου, η ένταξη των έργων της Εγνατίας Οδού στο πλαίσιο του συνόλου των έργων μεταφορών που υλοποιούνται στο πλαίσιο όλων των Επιχειρησιακών προγραμμάτων, εθνικών και περιφερειακών, του Γ΄ ΚΠΣ στους νομούς των Ζωνών ΙΙ
και ΙΙΙ και τις περιφέρειες της Ζώνης ΙV.

7.1

Χωροταξική πολιτική

Η Εγνατία οδός είναι ένας από τους δύο διευρωπαϊκούς άξονες μεταφορών (ο
άλλος είναι ο ΠΑΘΕ) που διασχίζουν τη χώρα μας και μαζί με το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που αποτελεί τον τρίτο πόλο των «διευρωπαϊκών δικτύων» αποτελούν
τις πύλες και συνδέσεις της χώρας μας με τον ευρωπαϊκό χώρο. Τα διευρωπαϊκά
δίκτυα είναι η βασική υποδομή που στηρίζει τη λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Τα δίκτυα διευκολύνουν την επικοινωνία και ενοποιούν τον ευρωπαϊκό χώρο που ήταν διασπασμένος σε εθνοκεντρικά συστήματα μεταφορών
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με ελάχιστες διασυνδέσεις μεταξύ των χωρών. Ο ελληνικός χωροταξικός σχεδιασμός τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό έχει λάβει σοβαρά
υπόψη το ρόλο και τη λειτουργία της Εγνατίας.

7.1.1
7.1.1.1

Η Εγνατία ένας άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας
Η ένταξη της Εγνατίας στον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό

Το «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» της
χώρας (ΥΠΕΧΩ∆Ε 2002) θέτει δύο γενικούς στόχους, πρώτον, τη «συγκρότηση
μιας περιμετρικής ζώνης λειτουργικών διασυνοριακών συνδέσεων» και, δεύτερον, την «αναβάθμιση και ολοκλήρωση των ‘Αξόνων Ανάπτυξης’ και ‘Αναπτυξιακών Πόλων’ στο εσωτερικό του εθνικού χώρου». Η Εγνατία οδός αποτελεί
συστατικό μέρος και των δύο στόχων. Συγκεκριμένα, με βάση τον πρώτο στόχο,
αποτελεί τη βάση της βόρειας ζώνης που συνδέει την Ελλάδα με τις χώρες της
Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας και προβλέπεται να λειτουργήσει ως ζώνη συνεργασίας για την προώθηση επιλεγμένων κλάδων βιομηχανίας, δικτύων
μεταφορών και ενέργειας, μεταφοράς τεχνογνωσίας, ανάδειξης της συνέχειας
του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την
προώθηση της γεωγραφικής συνοχής στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης (βλ. Εικόνα 1).
Με βάση το δεύτερο στόχο, αποτελεί τον βόρειο αναπτυξιακό άξονα της χώρας
και συνδέεται με κάθετους άξονες προς βορρά με τα πανευρωπαϊκά δίκτυα και
μέσω του ΠΑΘΕ και με του δυτικού άξονα της Ιόνιας οδού με την υπόλοιπη Ελλάδα. Επίσης με θαλάσσιους διαδρόμους μέσω Αλεξανδρούπολης, Καβάλας,
Θεσσαλονίκης και Ηγουμενίτσας συνδέεται με τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Άμεσα συνδεδεμένες με την Εγνατία είναι και οι τέσσερις (Ηγουμενίτσα –
Θεσσαλονίκη – Καβάλα –Αλεξανδρούπολη) από τις έξι ∆ιεθνείς Πύλες της χώρας (βλ. Εικόνα 2).
∆ύο ακόμη στόχοι του Γενικού Πλαισίου έχουν άμεση σχέση με την Εγνατία και
τη λειτουργία της ως αναπτυξιακού άξονα. Ο ένας αναφέρεται στην «προώθηση
μιας πολυκεντρικής οικιστικής δομής» μέσω της διεύρυνσης του περιφερειακού
και διαπεριφερειακού ρόλου ορισμένων δυναμικών αστικών κέντρων (μεταξύ
αυτών Ιωάννινα, Κοζάνη–Πτολεμαΐδα, Καβάλα, Λάρισα–Βόλος, Ηγουμενίτσα,
κ.ά.) και της διάχυσης της νέας δυναμικής που αναπτύσσουν οι μητροπολιτικές
περιοχές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Τα κέντρα που αναπτύσσονται κατά
μήκος της Εγνατίας συμμετέχουν, συχνά με τη βοήθειά της, σε δίκτυα πόλεων
(όπως το δίκτυο από την Ορεστιάδα έως την Καβάλα και τη ∆ράμα) ή δημιουργούν ευρύτερες συγκεντρώσεις οικισμών (όπως στις περιοχές ΚοζάνηςΠτολεμαΐδας, Βέροιας-Έδεσσας κ.ά.), ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει η μεγάλη συγκέντρωση στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.
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Εικόνα 1: Ζώνες και άξονες συνεργασίας και ανάπτυξης

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

Ο επόμενος στόχος αναφέρεται στην «ισότητα πρόσβασης και τη χωρική συνοχή» και έχει τρεις επιμέρους κατευθύνσεις που συνδέονται άμεσα με την Εγνατία και τη σχέση της με τους άλλους οδικούς άξονες και τα λοιπά συστήματα μεταφορών:
(α) Στρατηγικός σχεδιασμός μεταφορών εθνικού επιπέδου, με επιμέρους στόχους: την άρση της περιφερειακότητας της χώρας με τη μέγιστη ανάπτυξη των
συγκοινωνιακών συνδέσεων, την ανάδειξή της σε κύρια Βαλκανική Πύλη της
Μεσογείου, την ένταξή της σε διεθνείς διαδρόμους συνδυασμένων μεταφορών,
και την αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της ως κομβικού σημείου των θαλάσσιων και εναέριων διαδρομών.
(β) ∆ημιουργία συστήματος συνδυασμένων μεταφορών (χερσαίων, θαλασσίων
και εναέριων) και χωροταξική ολοκλήρωσή του με διασυνδέσεις που εξασφαλίζουν την ομαλή και ταχεία μετάβαση από το ένα υποσύστημα στο άλλο, τόσο
του πρωτεύοντος δικτύου (εθνικού, διευρωπαϊκού) όσο και των δευτερευόντων
δικτύων με απολήξεις στις μικρές πόλεις και οικισμούς των απομακρυσμένων
περιφερειών.
(γ) Ολοκλήρωση των μεγάλων έργων μεταφορικής υποδομής που θα συμβάλλουν στην άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης περιοχών, όπως της ∆υτικής
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Ελλάδας, των παραμεθόριων ζωνών, του νησιωτικού χώρου του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ιόνια Οδός, Εγνατία, Ζεύξη Ρίου
- Αντίρριου, άξονας Αιγαίου και διαπεριφερειακοί άξονες Λαμίας - Εγνατίας και
Λαμίας - Πατρών) και αναμένεται να δράσουν ως αναπτυξιακό εργαλείο οικονομικής αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού.
Εικόνα 2: Χωρική συνοχή και διεθνείς πύλες

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

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η Εγνατία δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό
άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον
βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται και σχεδιάζεται να παίξει έναν πολύ ευρύτερο αναπτυξιακό ρόλο ως άξονα διασύνδεσης της χώρας με τον υπόλοιπο
ευρωπαϊκό χώρο αλλά και τη Μεσόγειο και της χώρες της Μέσης Ανατολής. Για
το σκοπό αυτό αντιμετωπίζεται ενταγμένη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ευρύτερου ολοκληρωμένου συστήματος συνδυασμένων μεταφορών της χώρας.
Εξάλλου σε σχέση με τον στόχο «∆ιαπεριφερειακή Σύγκλιση και Ισορροπία –
παραγωγική εξειδίκευση» αναφέρεται ότι
«Οι περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας με βασικό κορμό την Εγνατία Οδό με τις
κάθετες συνδέσεις προς την Βαλκανική και εστιακούς πόλους ανάπτυξης τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, την Ηγουμενίτσα, τα Ιωάννινα, τα δίπο-
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λα Κοζάνης – Πτολεμαΐδας και Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης, αναδεικνύεται
σε σύνθετο πλέγμα του περιφερειακού χώρου με ιστό το διευρωπαϊκό (εμπορευματικό κατά κύριο λόγο) άξονα διεθνών ροών της Εγνατίας. Ο άξονας αυτός
ενοποιεί το ανατολικό με το δυτικό μεσογειακό τόξο προς βορρά και το συνδέει
με τις Παραευξείνιες χώρες και τη Μικρά Ασία /Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία, τη Βαλκανική και την Κεντρική, Ανατολική και ∆υτική Ευρώπη, δίδοντας
ταυτόχρονα διέξοδο στις χώρες της Βαλκανικής, μέσω του λιμένα της Θεσσαλονίκης, προς τον άξονα του Αιγαίου, την ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο και σε
προέκταση τη βορειοανατολική Αφρική και Άπω Ανατολή.»

7.1.1.2

Ο ρόλος της Εγνατίας στη χωρική ανάπτυξη των περιφερειών

Τα «Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης»
(ΥΠΕΧΩ∆Ε 2003-2004) των περιφερειών από τις οποίες περνά η Εγνατία ή τις
οποίες επηρεάζει άμεσα (Θεσσαλία) – περιφέρειες Ζώνης ΙV – τονίζουν τη σημασία και τον αναπτυξιακό ρόλο της Εγνατίας. Σύμφωνα με τα Περιφερειακά
Πλαίσια, η επίδραση του δικτύου Εγνατία – Κάθετοι Άξονες στη χωρική ανάπτυξη των περιφερειών έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη αφορά στις διακρατικές συνδέσεις και η δεύτερη στις ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές συνδέσεις.
Η πρώτη σημαντική λειτουργία της Εγνατίας Οδού είναι ότι διευκολύνει ουσιαστικά τις διακρατικές σχέσεις και αναβαθμίζει τη θέση και το ρόλο των περιφερειών της Ζώνης ΙV στον ευρύτερο Βαλκανικό και Κεντροευρωπαϊκό Χώρο. Η
Εγνατία Οδός, σε συνδυασμό με τους Κάθετους Άξονες, την ΠΑΘΕ, την Ιόνια
Οδό και το σύστημα των λιμένων, προσφέρει διέξοδο στις χώρες της Βαλκανικής και τον Παρευξείνιο χώρο προς το Νότο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη
∆υτική Ευρώπη. Σε όλα τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού κρίνεται ότι αυτή η λειτουργία της Εγνατίας Οδού συνεισφέρει ουσιαστικά στη χωροταξική ένταξη της κάθε περιφέρειας στο διαπεριφερειακό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τονίζεται ότι η Κεντρική
Μακεδονία θα μετασχηματιστεί ως η απόληξη ενός δικτύου αξόνων προς βορρά και θα λειτουργήσει ως κόμβος διασυνδέσεων μέσα από συστήματα διακρατικών μεταφορών, ενώ η Θεσσαλονίκη καθίσταται ισχυρός κόμβος και πόλος
έλξης με διεθνή εμβέλεια ιδιαίτερα για το χώρο των Βαλκανίων. Στην Ήπειρο,
που είναι η πιο απομονωμένη περιφέρεια, η ολοκλήρωση των μεγάλων μεταφορικών υποδομών (Εγνατία οδός, Ιόνια οδός) αναμένεται ότι θα συμβάλλει
ουσιαστικά στη σύνδεσή της με την υπόλοιπη Ελλάδα και στην ανάδειξη της
περιφέρειας ως βασικής πύλης της χώρας προς τη ∆ύση μέσω της Πύλης του λιμένα Ηγουμενίτσας.
Η δεύτερη διάσταση αφορά τόσο σε «εσωτερικά» θέματα χωρικής οργάνωσης,
όσο και στις διαπεριφερειακές σχέσεις του χώρου της Βόρειας Ελλάδας. Για τις
περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ∆υτικής Μακεδονίας, τα
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Περιφερειακά Πλαίσια εκτιμούν ότι η βασική διαπεριφερειακή σχέση είναι αυτή
με το μεγάλο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον όσον αφορά στις
χερσαίες μεταφορές. Για την πρώτη εκτιμάται επίσης ότι, με την ολοκλήρωση
των βασικών έργων μεταφορικής υποδομής, η «ενδοχώρα» της περιφέρειας θα
αυξηθεί σημαντικά με ανάλογες επιπτώσεις τόσο στο αναπτυξιακό της πρότυπο
όσο και στη συνοχή της. Για τη δεύτερη, την περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας,
εντοπίζονται σημαντικές διαπεριφερειακές σχέσεις με τη Λάρισα και τα Ιωάννινα. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το δίκτυο ΠΑΘΕ – Εγνατία – Κάθετοι
Άξονες αναμένεται ότι θα συνεισφέρει στην περαιτέρω ενδυνάμωση των νομών
της περιφέρειας. Στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, το σύστημα
της Εγνατίας και η λειτουργική διασύνδεσή του με την μεταφορική υποδομή
του Π.Σ. Θεσσαλονίκης, τον Λιμένα, το Αεροδρόμιο και την «διέξοδο» προς την
Χαλκιδική δημιουργεί ένα σύνθετο πλέγμα υποδομών που στην τελική τους
μορφή ολοκληρώνουν ένα λειτουργικό και ιεραρχημένο οδικό δίκτυο. Η ολοκλήρωση της Εγνατίας και των Καθέτων Αξόνων της εκτιμάται ότι θα συμβάλει
στη βελτίωση των συνδέσεων με τις όμορες περιφέρειες καθώς και στη διεύρυνση της ακτινοβολίας της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Η περιφέρεια Ηπείρου μπορεί να αναδειχθεί σε σημαντικό κόμβο μεταφορών, με
τους δύο άξονες της Εγνατίας και της Ιόνιας οδού και με την ενίσχυση της Ηγουμενίτσας ως δυτικής πύλης με σιδηροδρομική σύνδεση, και αναμένεται ότι
θα βελτιωθεί καθοριστικά η σύνδεσή της με την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση της Εγνατίας, θα αρθεί η απομόνωσή της και θα εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξής της. Τέλος στη Θεσσαλία, η ολοκλήρωση της Εγνατίας και του άξονα Λάρισας-Κοζάνης αναμένεται να ενισχύσει την κεντροβαρική θέση της περιφέρειας στον ελλαδικό χώρο και την
ανάπτυξη του δυτικού τμήματός της.
Σύμφωνα με τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού, η Εγνατία Οδός δεν εγγυάται από μόνη της την άρση της περιφερειακότητας, εάν δεν κινηθεί παράλληλα μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή διαδικασία. Πάντως, όπως διαπιστώνεται συχνά, το σύστημα Εγνατία /Κάθετοι Άξονες έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί ως στοιχείο συνοχής του οικιστικού δικτύου στο ενδοπεριφερειακό επίπεδο, με σημαντική επίδραση στις χρονοαποστάσεις και το ημερήσιο σύστημα μετακινήσεων, καθώς και στις σχέσεις τόπου κατοικίας – τόπου εργασίας για
τα αστικά κέντρα που βρίσκονται επί των αξόνων.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι προτάσεις των Περιφερειακών
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού σχετικά με τη διασύνδεση της Εγνατίας και
των λοιπών συστημάτων μεταφορών.
Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναφέρεται αναλυτικά στους Καθέτους Άξονες που αποτελούν
τμήματα των Πανευρωπαϊκών Αξόνων και συνδέουν την Εγνατία με την Τουρκία
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και τις χώρες της Βαλκανικής. Ως ιδιαίτερης σημασίας θεωρεί τον άξονα ο οποίος διασχίζει την πεδινή περιοχή του νομού Έβρου και καταλήγει στις τρεις διεθνείς οδικές πύλες: Κήπων προς Κωνσταντινούπολη, Καστανιών προς Αδριανούπολη και δυτικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας και Ορμένιου προς Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία κλπ. Οι προγραμματισμένοι Κάθετοι Άξονες
συμπληρώνονται με τη σύνδεση της Εγνατίας με την Αλεξανδρούπολη (Ανατολική και ∆υτική Περιφερειακή, σύνδεση με το αεροδρόμιο «∆ημόκριτος», το λιμάνι και το μεθοριακό σταθμό Κήπων) και το έργο της Εγνατίας συμπληρώνεται
με: την αναβάθμιση των λιμένων Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, την αναβάθμιση των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, και την προγραμματιζόμενη νέα σιδηροδρομική σύνδεση του υφισταμένου δικτύου με το νέο λιμάνι
της Καβάλας.
Το Περιφερειακό Πλαίσιο της Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρεται στο ρόλο της
Εγνατίας, του ΠΑΘΕ και των Καθέτων Αξόνων, και ταυτόχρονα καταγράφει ένα
ιεραρχημένο οδικό δίκτυο που διακρίνεται σε τέσσερα επίπεδα (α) διεθνές/
διαπεριφερειακό: ΠΑΘΕ–Εγνατία–Κάθετοι Άξονες με δύο διεθνείς χερσαίες Πύλες προς ΠΓ∆Μ και Βουλγαρία, (β) διαπεριφερειακό/ διανομαρχιακό: οι συνδέσεις Έδεσσα-Φλώρινα, Βέροια-Κοζάνη, Σέρρες-∆ράμα-Καβάλα, (γ) ενδοπεριφερειακό/ νομαρχιακό: οι συνδέσεις από τη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση προς
Αλεξάνδρεια-Βέροια, Γιαννιτσά-Έδεσσα-Αριδαία, Κιλκίς-Σέρρες, ΛαχανάςΣέρρες, Πολύγυρος -Αρναία, Ασπροβάλτα-Ελευθερούπολη και με δύο κάθετες
συνδέσεις Κατερίνη-Αλεξάνδρεια-Γιαννιτσά, Σέρρες-Νέα Ζίχνη-Ασπροβάλτα)
και (δ) τοπικό και εντός των οικισμών δίκτυο.
Το Περιφερειακό Πλαίσιο της ∆υτικής Μακεδονίας αναφέρεται στους δύο Κάθετους Άξονες που συνδέουν την περιφέρεια με την ΠΓ∆Μ και τη Βουλγαρία, καθώς και σε δύο άξονες που τη συνδέουν προς νότο με την υπόλοιπη Ελλάδα:
τον άξονα Γρεβενά-Λαμία και τον άξονα Κοζάνη-Λάρισα (Παράκαμψη Ελασσόνας) που αποτελεί ισχυρή σύνδεση με τη Θεσσαλία.
Το Περιφερειακό Πλαίσιο της Ηπείρου αναφέρεται επίσης στην Εγνατία Οδό και
την Ιόνια Οδό που αποτελούν τη βασική μεταφορική υποδομή και συμβάλλουν
καθοριστικά στη σύνδεση της περιφέρειας με την υπόλοιπη Ελλάδα, τη ∆υτική
Βαλκανική και τη ∆υτική Ευρώπη. Ειδικότερα, η Ιόνια οδός αποτελεί στρατηγικό
έργο για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου στην ∆υτική Ελλάδα (Καλαμάτα-Πύργος-Πάτρα-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Άρτα-Ιωάννινα-Κακαβιά). Άλλες διαπεριφερειακής σημασίας οδικές συνδέσεις στην Περιφέρεια είναι: ΗγουμενίτσαΠρέβεζα, Φιλιππιάδα-Πρέβεζα, και η σύνδεση Άρτας με Τρίκαλα-Καρδίτσα και
Κόνιτσα-Καστοριά.
Το Περιφερειακό Πλαίσιο της Θεσσαλίας αναφέρεται στη σύνδεση που θα αποκτήσει η Θεσσαλία με την Εγνατία, μέσω δύο βασικών οδικών συνδέσεων: τον
υπάρχοντα ΠΑΘΕ και τον οδικό κλάδο Λαμία-Παναγιά και δευτερευόντως τον
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δρόμο Λάρισας-Κοζάνης. Θεωρείται ότι οι υπό κατασκευή μεταφορικές υποδομές στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις όμορές της περιφέρειες – ο ΠΑΘΕ, η
Εγνατία οδός και η Ιόνια οδός – ενισχύουν την κεντροβαρική της θέση στον ελλαδικό χώρο και την πρόσβασή της προς τα Βαλκάνια και την ∆υτική Ευρώπη.

7.1.2

Πολυκεντρικότητα και πρόσβαση

Η λειτουργία της Εγνατίας Οδού έχει άμεση σχέση με το πρότυπο χωρικής οργάνωσης που προτείνουν τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού
κάθε περιφέρειας. Το πολυκεντρικό οικιστικό πρότυπο που υιοθετείται σε όλες
τις περιφέρειες είναι αδύνατον να υλοποιηθεί αν δεν στηρίζεται ουσιαστικά από
ιεραρχημένα οδικά δίκτυα και συστήματα μεταφορών που εξασφαλίζουν την
άμεση πρόσβαση μεταξύ των διαφόρων κέντρων του οικιστικού δικτύου.

7.1.2.1

Ιεράρχηση των οικιστικών κέντρων

Το δίκτυο των οικισμών παρουσιάζεται στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού
Σχεδιασμού ιεραρχημένο σε τέσσερις βαθμίδες. Την πρώτη βαθμίδα συνιστούν
οι πέντε πρωτεύουσες των περιφερειών Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Ιωάννινα και Λάρισα. Τη δεύτερη βαθμίδα οι πρωτεύουσες των νομών και άλλες σημαντικές πόλεις (Ορεστιάδα, Πτολεμαΐδα). Την τρίτη βαθμίδα αποτελούν επιλεγμένες έδρες ΟΤΑ κάθε νομού και την τέταρτη οι υπόλοιπες έδρες ΟΤΑ. Ο
πλήρης κατάλογος των οικιστικών κέντρων φαίνεται στον πίνακα 7.1.
Πίνακας 7.1

Βαθμίδες οικιστικών κέντρων σύμφωνα με τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού των περιφερειών

Περιφέρεια Ανατ.
Μακεδονίας και
Θράκης

Περιφέρεια Κ.
Μακεδονίας

Περιφέρεια ∆.
Μακεδονίας

Περιφέρεια
Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κέντρο 1ου επιπέδου
Κομοτηνή

Θεσσαλονίκη

Κοζάνη

Ιωάννινα

Λάρισα

∆ράμα

Βέροια

Καστοριά

Πρέβεζα

Βόλος

Καβάλα

Κιλκίς

Γρεβενά

Ηγουμενίτσα

Τρίκαλα

Θάσος

Έδεσσα

Φλώρινα

Άρτα

Καρδίτσα

Ξάνθη

Κατερίνη

Πτολεμαΐδα

Αλεξανδρούπολη

Σέρρες

Ορεστιάδα

Πολύγυρος

Κέντρο 2ου επιπέδου

Σαμοθράκη
Κέντρο 3ου επιπέδου
Κάτω Νευροκόπι

Νάουσα

Αμύνταιο

Μέτσοβο

Παλαμάς

Προσοτσάνη

Αλεξάνδρεια

Άργος Ορεστικό

Κόνιτσα

Μουζάκι

∆οξάτο/Βαθύσπηλο

Γιαννιτσά

∆εσκάτη

Πράμαντα

Σοφάδες
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Περιφέρεια Ανατ.
Μακεδονίας και
Θράκης

Περιφέρεια Κ.
Μακεδονίας

Περιφέρεια ∆.
Μακεδονίας

Περιφέρεια
Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ελευθερούπολη

Αριδαία

Σιάτιστα

Φιλιπιάδα

Φάρσαλα

Χρυσούπολη

Πολύκαστρο

Σέρβια

ΚαναλάκιΠάργα

Αγιά

Κρηνίδες

Αξιούπολη

Βελβενδός

Παραμυθιά

Ελασσόνα

Θάσος

Γουμένισσα

Αιανή

Φιλάτες

Τύρναβος

Σταυρούπολη;

Συδηρόκαστρο

Νεάπολη-Τσοτύλι

Πάργα

Γόννοι-Πυργετός

Άβδηρα

Νιγρίτα

ΆγνανταΠράμαντα

Βελεστίνο

Σμύθη

Νέα Ζίχνη

Φιλιπιάδα

ΑλμυρόςΕυξεινούπολη

Ίασμος

Αρναία

ΖαγοράΑργαλαστή

Ξυλαγανή

Νέα Μουδανιά

ΣκόπελοςΣκιάθος

Σάπες

Λαγκαδάς

Καλαμπάκα

∆ίκαια

Φαρκαδών

∆ιδυμότειχο
Σουφλί
Φέραι
ΠΗΓΗ: Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού των πέντε περιφερειών (ΥΠΕΧΩ∆Ε 2003-2004).

7.1.2.2

Οικιστικό δίκτυο και πρόσβαση: Εγνατία και λοιπά συστήματα μεταφορών

Τα οικιστικά κέντρα συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις ιεραρχημένες και στηριγμένες στα μεγέθη του πληθυσμού και στις ανταλλαγές και εξειδικεύσεις των
οικισμών. Οι σχέσεις αυτές εκφράζονται μέσω των μεταφορικών δικτύων που
συνδέουν τα οικιστικά κέντρα (ύπαρξη ή όχι άμεσης σύνδεσης, ποιότητα σύνδεσης π.χ. είδος και βαθμίδα μεταφορικής υποδομής, σχετική απόσταση
/ταχύτητα αυτοκινητόδρομου) και η σημασία τους αποδίδεται (μετράται) μέσω
των φόρτων κυκλοφορίας μετακινούμενων εμπορευμάτων και επιβατών.
Η απόδοση της επιρροής της Εγνατίας στο δίκτυο των οικισμών αφορά το βαθμό πρόσβασης που αποκτούν οι διάφορες βαθμίδες οικιστικών κέντρων. Στον
πίνακα 7. 2 καταγράφεται ενδεικτικά για τις δύο πρώτες βαθμίδες των οικιστικών κέντρων: (α) η άμεση πρόσβαση στην Εγνατία, όταν τα οικιστικά κέντρα
βρίσκονται στη Ζώνη 1 του άξονα της Εγνατίας ή πάνω στους Κάθετους Άξονες
της Εγνατίας ή στον ΠΑΘΕ και (β) η ύπαρξη λοιπών συστημάτων μεταφορών,
βασικών εθνικών οδικών αξόνων, σιδηροδρομικού δικτύου, λιμανιών και αεροδρομίων. Στον πίνακα καταγράφονται επίσης οι σχεδιαζόμενες στα χωροταξικά
σχέδια συνδυασμένες μεταφορές και η λειτουργία ορισμένων κέντρων ως «Πύλες» εθνικού επιπέδου συνδεόμενες με την Εγνατία.
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Άμεση και έμμεση πρόσβαση των οικιστικών κέντρων

Συνδυασμένες
Μεταφορές

αεροδρόμιο

Πρόσβαση μέσω υπαρχόντων ή προγραμματιζόμενων λοιπών συστημάτων
μεταφορών

λιμάνι

Κάθετος Άξονας
/ ΠΑΘΕ

Εγνατία Ζώνη 1

Άμεση πρόσβαση σε

σιδηρόδρομος

Πίνακας 7.2

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κομοτηνή

ναι

∆ράμα

ναι

ναι

ναι

ναι

Καβάλα

ναι

ναι

[ναι]

Ξάνθη

ναι

ναι

ναι

Αλεξανδρούπολη

ναι

Ορεστιάδα

ναι
ναι

ναι

ΠΑΘΕ

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ΑΝ. ΠΥΛΗ

ναι

ναι

ΣΜ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσσαλονίκη

ναι

Βέροια

ναι

ναι

Κιλκίς

ναι

Έδεσσα
Κατερίνη

ΠΑΘΕ

ναι

Σέρρες

ναι

ναι

ναι

[ναι]

ναι

ναι

[ναι]

ναι

Πολύγυρος
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας
Κοζάνη

ναι

Καστοριά
Γρεβενά

ναι

Φλώρινα

ναι

[ναι]

Πτολεμαΐδα

ναι

[ναι]

ναι

[ναι]

Περιφέρεια Ηπείρου
Ιωάννινα

ναι

ναι

Πρέβεζα
Ηγουμενίτσα

ναι
ναι

[ναι]

ναι

∆ΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Άρτα
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Λάρισα

ΠΑΘΕ

ναι

Βόλος

ΠΑΘΕ

ναι

Τρίκαλα

ναι

Καρδίτσα

ναι

ναι
ναι

[ναι]

ΣΜ

ναι = υπάρχει πρόσβαση, [ναι] = σχεδιάζεται αναβάθμιση /επέκταση ή προγραμματίζεται /προτείνεται σύνδεση
ΠΗΓΗ: Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού των πέντε περιφερειών (ΥΠΕΧΩ∆Ε 2003-2004).
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Η αξιολόγηση της επίδρασης που μπορεί να έχει η Εγνατία πάνω στο δίκτυο των
οικισμών συναρτάται με τη δυνατότητα αυξημένης πρόσβασης που προσφέρει
ο άξονας της Εγνατίας σε συνδυασμό με τους Κάθετους Άξονες και τον ΠΑΘΕ
και δευτερευόντως από τους λοιπούς οδικούς άξονες και τα άλλα μέσα μεταφοράς. Η αξιολόγηση αυτή δείχνει ότι η Εγνατία ενώνει όλες τις πόλεις πρώτης
βαθμίδας, τις πρωτεύουσες των περιφερειών από τις οποίες διέρχεται, εκτός της
Θεσσαλίας με την οποία συνδέεται μέσω του ΠΑΘΕ. Οι δύο διευρωπαϊκοί άξονες Εγνατία και ΠΑΘΕ συνδέουν άμεσα τα μεγάλα αυτά αστικά κέντρα τόσο μεταξύ τους όσο και με την υπόλοιπη Ελλάδα.
Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκτός από την πρωτεύουσα την Κομοτηνή, τρία από τα πέντε αστικά κέντρα δεύτερης βαθμίδας (Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη) συνδέονται άμεσα μέσω της Εγνατίας και τα
υπόλοιπα δύο μέσω των Καθέτων Αξόνων (∆ράμα, Ορεστιάδα). Ειδικότερα, η
Αλεξανδρούπολη εξελίσσεται στην Ανατολική Πύλη της χώρας και αναπτύσσεται ως κόμβος συνδυασμένων μεταφορών. Η Καβάλα έχει επίσης πρόσβαση
από όλα τα μέσα μεταφοράς και μπορεί να παίξει έναν παρόμοιο ρόλο. Μικρότερες δυνατότητες πρόσβασης έχουν η ∆ράμα και η Ορεστιάδα αλλά και η Ξάνθη λόγω έλλειψης αεροδρομίου και πρόσβασης στη θάλασσα.
Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την κυρίαρχη θέση έχει η Θεσσαλονίκη
που αποτελεί κόμβο της Εγνατίας και του ΠΑΘΕ και αποτελεί αναπτυγμένο κόμβο συνδυασμένων μεταφορών (που πρέπει να ολοκληρωθεί ως προς την εσωτερική ως προς την πόλη διασύνδεση των διαφορετικών μέσων μεταφοράς).
Από τα έξι κέντρα δεύτερης βαθμίδας, άμεση πρόσβαση μέσω της Εγνατίας έχει
μόνο η Βέροια, ενώ η Κατερίνη μέσω του ΠΑΘΕ και οι Σέρρες μέσω του Κάθετου
Άξονα προς τη Βουλγαρία. Τα υπόλοιπα κέντρα, το Κιλκίς, η Έδεσσα και ο Πολύγυρος δεν συνδέονται παρά μόνον με σημαντικούς εθνικούς οδικούς άξονες (υπάρχοντες ή προτεινόμενους από τα Περιφερειακά Πλαίσια). Πέρα από τη σύνδεση ορισμένων μέσω σιδηροδρόμου όλα τα κέντρα δεύτερης βαθμίδας δεν
έχουν πρόσβαση θαλάσσια ή εναέρια.
Στην περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, η Κοζάνη ως κέντρο πρώτης βαθμίδας
και τα Γρεβενά ως κέντρο δεύτερης βαθμίδας συνδέονται άμεσα μέσω της Εγνατίας. Τα υπόλοιπα τρία κέντρα (Καστοριά, Φλώρινα, Πτολεμαΐδα) συνδέονται
μέσω Καθέτων Αξόνων. Περιορισμένη η πρόσβαση μέσω των υπόλοιπων μέσων
μεταφοράς με εξαίρεση τη σιδηροδρομική σύνδεση της Φλώρινας και τα αεροδρόμια της; Κοζάνης και της Καστοριάς. Στην περιφέρεια της Ηπείρου, εκτός
από τα Ιωάννινα, μόνο η Ηγουμενίτσα έχει άμεση πρόσβαση μέσω της Εγνατίας.
Ειδικότερα η Ηγουμενίτσα προβλέπεται να ενισχυθεί ως κόμβος συνδυασμένων
μεταφορών και να αναπτυχθεί ως ∆υτική Πύλη της χώρας. Η Πρέβεζα και η Άρτα συνδέονται μέσω της Ιόνιας οδού και της Παραλιακής ΗγουμενίτσαςΠρέβεζας. Πρόσβαση μέσω αεροδρομίου έχουν τα Ιωάννινα και η Πρέβεζα. Τέ-
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λος, η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έχει άμεση πρόσβαση στην Εγνατία παρά μόνο μέσω της ΠΑΘΕ (Λάρισα, Βόλος) και των οδικών αξόνων που σχεδιάζονται
για τη σύνδεσή της με την ∆υτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Όλα τα κέντρα
έχουν πρόσβαση με σιδηρόδρομο. Ως προς τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, λιμάνι και αεροδρόμιο, η πρόσβαση είναι προβληματική (με εξαίρεση τη Λάρισα
που έχει αεροδρόμιο και το Βόλο που έχει λιμάνι).
Γενικότερα μπορούμε να θεωρήσουμε ικανοποιητική την πρόσβαση που εξασφαλίζουν τα κέντρα πρώτης βαθμίδας μέσω των διευρωπαϊκών αξόνων, σημαντική την πρόσβαση ορισμένων κέντρων δεύτερης βαθμίδας και περιορισμένη πολλών κέντρων δεύτερης και ιδίως τρίτης βαθμίδας.
Θα πρέπει να σημειωθεί η πρόσβαση στην οποία αναφέρεται η προηγούμενη
ανάλυση αφορά την κατάσταση που θα υπάρχει όταν ολοκληρωθεί πλήρως η
Εγνατία Οδός και οι Κάθετοι Άξονες. Σύμφωνα με την παρούσα φάση της πορείας υλοποίησης των έργων (βλ. Παράτημα ΙΙΙ), η Εγνατία Οδός έχει δοθεί ή
πρόκειται να δοθεί μέχρι το τέλος του 2004 στην κυκλοφορία στο μεγαλύτερο
μέρος της διαδρομής από την Αλεξανδρούπολη έως και τα Γρεβενά12. Τα έργα
στην υπόλοιπη ∆υτική Μακεδονία (Παναγιά-Γρεβενά 37 χλμ.) και στην Ήπειρο
(68 από τα 123 χλμ.) θα ολοκληρωθούν με αρκετή χρονική καθυστέρηση.
Έτσι, σήμερα, η πρόσβαση που αποκτούν λόγω της Εγνατίας τα κέντρα του Βορειοελλαδικού χώρου δεν είναι ισότιμη. Σε μειονεκτική θέση θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται για μερικά χρόνια ακόμα τα Ιωάννινα και τα υπόλοιπα κέντρα της Ηπείρου (για τα οποία μεγάλο ρόλο θα παίξει και η ολοκλήρωση της
Ιόνιας Οδού). Αντίθετα, σε πλεονεκτική θέση βρίσκονται ήδη από τώρα τα κέντρα στον άξονα από τα Γρεβενά έως την Αλεξανδρούπολη.

7.1.3

Θεματικές κατηγορίες χώρου – χαρακτηριστικά, πρότυπα ανάπτυξης και πολιτικές

Η ανάλυση στη συνέχεια επικεντρώνεται στον εντοπισμό στα Περιφερειακά
Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού των βασικών κατηγοριών χώρου, δηλαδή
ευρύτερων ζωνών χρήσεων γης, των κυρίαρχων προτύπων διάρθρωσης και ανάπτυξής τους, καθώς και των βασικών πολιτικών που τις διέπουν και οι οποίες
μπορεί να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από τις πολιτικές μεταφορών. Για το
σύνολο της Ζώνης IV και ανά Περιφέρεια οι θεματικές κατηγορίες χώρου που
επιλέχθηκε να περιγραφούν είναι εκείνες που σχετίζονται περισσότερο με τη
μεταφορική υποδομή, ενώ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπεριέχονται σε δεί12

Με εξαίρεση α) 17 χλμ. στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΧρυσούποληΒανιάνο ∆ιάβαση Νέστου) που θα ολοκληρωθούν μετά το 2006, β) 32 χλμ. στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νυμφόπετρα-Ασπροβάλτα) που θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2005-2006 και γ)
4 χλμ. στην περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (Γρεβενά-Πολύμυλος) που θα ολοκληρωθούν μέχρι το
2005-2006.
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κτες που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο. Αυτές οι κατηγορίες είναι οι ζώνες
οικιστικής ανάπτυξης, ο αγροτικός χώρος, οι βιομηχανικές συγκεντρώσεις, ο
παράκτιος χώρος, οι περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και οι τουριστικές
περιοχές.

7.1.3.1

Ζώνες οικιστικής χρήσης

Από κανονιστική άποψη, όπως σε όλη τη Χώρα, οι οικισμοί της Ζώνης ΙV με
πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων –εκτός κάποιων εξαιρέσεων– διαθέτουν Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο ουσιαστικά καθορίζει και το θεσμοθετημένο
όριο της οικιστικής (πολεοδομημένης ή υπό πολεοδόμηση) περιοχής. Επίσης
ορισμένες πόλεις διαθέτουν θεσμοθετημένη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ)
που ρυθμίζει τις χρήσεις γης στον εξωαστικό χώρο. Για τους μικρούς οικισμούς,
κάτω των 2.000 κατοίκων, έχουν γίνει οριοθετήσεις βάσει του Π.∆.
24.4/3/5.198513. Ωστόσο, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της οικιστικής ανάπτυξης της χώρας και βεβαίως και σημαντικών περιοχών της Ζώνης IV είναι η
εκτός σχεδίου δόμηση, η οποία εντείνεται γύρω από τα αστικά κέντρα, τους μεγάλους οδικούς άξονες και φυσικά τις παράκτιες περιοχές.
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θεσμοθετημένη ΖΟΕ διαθέτει μόνον η πόλη της Καβάλας, ενώ ιδιαίτερη περίπτωση στον σχεδιασμό αποτελεί η πόλη της Κομοτηνής, η οποία δεν διαθέτει ΓΠΣ. Επίσης, εντοπίζονται
αρκετά προβλήματα παρόδιας δόμησης, καθώς και δόμησης σε βάρος παραγωγικών εδαφών, τα οποία, σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού, προτείνεται να ελεγχθούν με την κατοχύρωση της «αποκλειστικής
γεωργικής χρήσης». Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Εθνική οδός Καβάλας∆ράμας, όπου εμφανίζεται τόσο διάσπαρτη χωροθέτηση βιομηχανίας όσο και
ανάπτυξη β’ κατοικίας. Ωστόσο, οριοθετημένοι οικισμοί β’ κατοικίας δεν υπάρχουν, με μικρές εξαιρέσεις, ενώ παρατηρείται αυξανόμενη δραστηριότητα σε
εκτός σχεδίου και αυθαίρετη δόμηση για παραθεριστική κατοικία στις παραλιακές περιοχές.
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κυρίαρχο χαρακτηριστικό αποτελεί η
διάχυση της οικιστικής ανάπτυξης στη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης,
από τη μια μεριά, και στις παραθαλάσσιες περιοχές των Νομών Θεσσαλονίκης,
Κατερίνης και Χαλκιδικής. Ο σχεδιασμός στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης
διέπεται από τον Ν. 1561/85 περί Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος. Η Περιαστική Ζώνη της Θεσσαλονίκης διέπεται από τις
προβλέψεις της μελέτης της ΖΟΕ, η οποία, ωστόσο, δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί. Θεσμοθετημένη ΖΟΕ έχουν οι πόλεις της Βέροιας και Νάουσας.
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Η οικιστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας δεν εμφανίζει κατά
κανόνα προβλήματα χωρικής οργάνωσης σε ό,τι αφορά τον εξωαστικό χώρο.
Ορισμένες σημαντικές ανακατατάξεις δημιουργήθηκαν μετά τους σεισμούς, με
τη μεγάλη δόμηση νέων κατοικιών στα αστικά κέντρα, καθώς και την εγκατάλειψη οικισμών της υπαίθρου. Όλοι οι οικισμοί της Περιφέρειας είναι από θεσμικής απόψεως οικισμοί Α΄ κατοικίας. Πολλοί όμως από τους ορεινούς και δημογραφικά συρρικνούμενους οικισμούς των Νομών Γρεβενών και Καστοριάς
και κάποιοι των Νομών Φλώρινας και Κοζάνης έχουν αποκτήσει από λειτουργική άποψη ρόλο οικισμών δέυτερης κατοικίας. Τα θεσμοθετημένα Περιφερειακά
Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού της Ηπείρου και της Θεσσαλίας δεν έχουν
αναφορά στην υφιστάμενη οργάνωση της οικιστικής χρήσης, αλλά υποδεικνύουν την ανάγκη ορθολογικού σχεδιασμού της μέσω των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ, ώστε
να αντιμετωπιστούν καταρχήν οι, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, οικιστικές πιέσεις, με παράλληλο έλεγχο της εκτός σχεδίου δόμησης.
Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, προτείνει
τρεις βασικούς άξονες πολιτικής για τα πρότυπα οικιστικής ανάπτυξης: (α) υιοθέτηση της αρχής της «συμπαγούς πόλης» προσαρμοσμένης στα πραγματικά
μεγέθη και στις ελληνικές συνθήκες, (β) αποφυγή περαιτέρω επεκτάσεων που
αυξάνουν τις περιοχές χαμηλών πυκνοτήτων των περιαστικών ζωνών, εντείνουν
τις δυσκολίες ολοκλήρωσης των αστικών υποδομών και μετατοπίζουν προς τα
έξω το μέτωπο της οικιστικής ανάπτυξης και (γ) προώθηση νέου τύπου μορφών
οικιστικής ανάπτυξης (π.χ. ΠΕΡΠΟ) που μπορούν να λειτουργήσουν παραδειγματικά προσφέροντας νέα πρότυπα οικιστικού περιβάλλοντος. Όσον αφορά
στον εξωαστικό χώρο, βασικοί άξονες είναι: (α) δημιουργία αποτελεσματικότερου μηχανισμού πρόληψης ή/και άμεσης καταστολής της αυθαίρετης δόμησης,
(β) σταδιακή κατάργηση της νόμιμης εκτός σχεδίου δόμησης με την άμεση εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης και (γ) γρήγορη προώθηση των σχεδίων χρήσεων γης διαφόρων τύπων στον εξωαστικό χώρο (με τα εργαλεία του νέου χωροταξικού νόμου, Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων-ΠΕΧΠ, Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων-ΠΟΑΠ∆, και την αξιοποίηση/ θεσμοθέτηση σχεδίων όπως οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ)
και οι Εδικές Χωροταξικές Μελέτες/Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΕΧΜ/ΖΟΕ), καθώς και των νέων οργανωτικών μέτρων). Επιπλέον, το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης επισημαίνει την ανάγκη προώθησης
των νέων ρυθμιστικών σχεδίων και επικαιροποίησης των ήδη υπαρχόντων, καθώς και την ανάγκη κάλυψης με ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ πολύ σημαντικού τμήματος
της επικράτειας, ιδίως στις ζώνες πίεσης είτε στον αστικό είτε στον εξωαστικό
χώρο.
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7.1.3.2

Αγροτικός χώρος

Στη Ζώνη Επιρροής IV της Εγνατίας οδού διακρίνονται κατά κανόνα τρεις διαβαθμίσεις γεωργικής γης: γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας (αρδευόμενη
ή με σημαντικά εγγειοβελτιωτικά έργα), γεωργική γη κύριας χρήσης, και λοιπές
γεωργικές εκτάσεις. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας ανά
περιφέρεια σημειώνονται ακολούθως:
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: πεδιάδα Ορεστιάδας – Ποταμού Άρδα (νομός
Έβρου), γραμμική πεδιάδα Μεταξάδες – ∆ιδυμότειχο (νομός Έβρου), παραποτάμιες περιοχές και δέλτα Έβρου (νομός Έβρου), πεδιάδες των νομών Ξάνθης
και Ροδόπης, πεδιάδα Χρυσούπολης (νομός Καβάλας), πεδιάδα Καλαμπακίου –
Φιλίππων (νομοί ∆ράμας –Καβάλας),
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: ζώνη Πέλλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πεδινής Αλμωπίας, ζώνη Σερρών (κοιλάδα Στρυμώνα), περιοχή Λαγκαδά – Λήμνου
Κορωπίας – Βόλβης.
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας: διάσπαρτες αρδευόμενες εκτάσεις των ∆ήμων
Σερβίων, Αιανής, Ελιμείας, Κοζάνης, Ελλησπόντου, Μουρικίου, Βερμίου, Ασκίου,
Νεάπολης και στο ∆ήμο Σιάτιστας (Νομός Κοζάνης), αρδευόμενες εκτάσεις των
∆ήμων ∆εσκάτης, Γρεβενών, Γόργιανης, Ηρακλεωτών και Χασίων (Νομός Γρεβενών), αρδευόμενες εκτάσεις των ∆ήμων Αλιάκμονα, Κορεστίων και της περιοχής γύρω από τη λίμνη Καστοριάς (Νομός Καστοριάς), αρδευόμενες εκτάσεις
των ∆ήμων Πρεσπών, Κλεινών, Μελίτης, Αμυνταίου, Φιλώτα, Αετού και Περάσματος (Νομό Φλωρίνης).
Περιφέρεια Ηπείρου: σημαντικές εκτάσεις των Νομών Άρτας και Πρεβέζης, «θύλακες» των Νομών Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων (Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων).
Περιφέρεια Θεσσαλίας: ζώνη εντατικής γεωργίας, στο Θεσσαλικό κάμπο και με
ορισμένες επεκτάσεις προς περιοχές μεγαλύτερου υψόμετρου με δυνατότητες
ανάπτυξης ανταγωνιστικών γεωργικών καλλιεργειών νέου τύπου (ΠΟΠ, βιολογική γεωργία), ορεινή περιμετρική ζώνη βασισμένη σε γεωργικές δραστηριότητες και σε νέες (ήπιες, κατά τεκμήριο) μορφές τουρισμού.
Στις περιοχές αυτές προβλέπονται χρήσεις και εγκαταστάσεις συναφείς με την
γεωργία, όπως αγροτικές αποθήκες και μονάδες μεταποίησης και επεξεργασίας
αγροτικών προϊόντων. Στις περιοχές όπου η γεωργική εκμετάλλευση αποτελεί
κύρια χρήση, δίνεται η δυνατότητα σε επιλεγμένα τμήματα να χωροθετούνται
άλλες χρήσεις ή ΠΟΑΠ∆ (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών
∆ραστηριοτήτων), ενώ στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «λοιπή γεωργική
γη» μπορούν να χωροθετούνται οργανωμένες αναπτύξεις (ΠΟΑΠ∆, οικιστικές
επεκτάσεις, περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, τουριστικές εγκαταστάσεις ή
άλλες ειδικές χρήσεις).
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Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης θεωρεί
ιδιαίτερης σημασίας τη διαφύλαξη της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Στο πλαίσιο αυτό ειδικότερες κατευθύνσεις για το χωρικό σχεδιασμό είναι η
διαμόρφωση τυπολογίας της γεωργικής γης, η οριοθέτησή της με προτεραιότητα στους τύπους που απαιτούν προστασία λόγω ευαισθησίας ή/και πιέσεων (π.χ.
περιαστικές ζώνες, παράκτιες ζώνες), η προώθηση του σχεδιασμού χρήσεων
γης στον αγροτικό χώρο κλπ.

7.1.3.3

Βιομηχανικές περιοχές - συγκεντρώσεις

Οι Βιομηχανικές Περιοχές και τα Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ.) της Ζώνης
IV περιγράφονται εκτενέστερα στο κεφάλαιο. Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται οι προτάσεις και πολιτικές που περιλαμβάνονται στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και αφορούν στη δημιουργία νέων
ανάλογων ζωνών. Η προώθηση νέων χωροθετικών μοντέλων για τις παραγωγικές δραστηριότητες, βασιζόμενων στους οργανωμένους υποδοχείς για τη μεταποίηση, το χονδρικό εμπόριο και σε ορισμένες περιπτώσεις την κτηνοτροφία
(ΒΕΠΕ, ΠΟΑΠ∆), αποτελεί βασικό άξονα πολιτικής του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Οι βασικές προτάσεις ανά Περιφέρεια των επιμέρους Περιφερειακών Πλαισίων έχουν ως εξής:
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προτείνεται η δημιουργία νέων αναπτύξεων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Εγκαταστάσεων
(ΒΕΠΕ) του Ν. 254/97. Ενδεικτικά αναφέρονται: η δημιουργία ∆ιασυνοριακής Ελεύθερης Βιομηχανικής Ζώνης Οικονομικών Συναλλαγών (∆ΕΒΖΟΣ) στο Ορμένιο ∆ήμου Τριγώνου νομού Έβρου, η ίδρυση Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου στο
νέο λιμένα Καβάλας και στο λιμένα Αλεξανδρούπολης και η ίδρυση ΒΙΟΠΑ σε
περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως Καβάλας, ΒΙΟΠΑ Προσοτσάνης και Ιασμού.
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Πλαίσιο περιλαμβάνει ένα πλήθος προτάσεων για ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων, από τις
οποίες οι ακόλουθες φαίνεται να σχετίζονται με το πρωτεύον εθνικό δίκτυο: οργάνωση υποδοχέων δευτερογενών και τριτογενών δραστηριοτήτων στην περιαστική περιοχή του ΠΣΘ (Καλοχώρι, Εύοσμος, Ν. Ευκαρπία, Ν. Ραιδεστός,
Θέρμη), χωροθέτηση και οργάνωση παραγωγικών ζωνών στην επαρχία Λαγκαδά σε επιλεγμένα σημεία με στόχο την προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων πόρων (λίμνες, περιοχές Ramsar, ζώνες αγροτικού τοπίου κλπ.), ζώνη μεταποιητικών και Εμπορευματικών ∆ραστηριοτήτων στους άξονες Πλατέος, Αλεξάνδρειας, Βέροιας, Κοπανού, Σκύδρας, Γιαννιτσών, ζώνη Εμπορευματικών και
Μεταποιητικών δραστηριοτήτων στον άξονα Σερρών – Σιδηροκάστρου, ζώνη
μεταποιητικών και εμπορευματικών δραστηριοτήτων Κιλκίς –Σταυροχωρίου Πολυκάστρου, για αποσυμφόρηση της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης και δημιουργία διευρυμένου ΠΟΑΠ∆ στο νότιο τμήμα του νομού Κιλκίς για προσέλκυ-
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ση μεταποιητικών δραστηριοτήτων και αποσυμφόρηση της περιαστικής περιοχής ΠΣΘ.
Στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας η χωροθέτηση των βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων της περιοχής συγκεντρώνεται πάνω σε δύο βασικούς παραγωγικούς άξονες: της ηλεκτροπαραγωγής και της γουνοποιίας. Ο πρώτος άξονας καταλαμβάνει χωρικά ολόκληρο σχεδόν το ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας, ενώ ο δεύτερος αφορά, κυρίως, τον άξονα Καστοριά – Άργος Ορεστικό Σιάτιστα. Πέραν των υφιστάμενων ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ που περγράφονται σε άλλη
ενότητα, πιθανές περιοχές βιομηχανικής ανάπτυξης θεωρούνται: ο άξονας
Φλώρινα – Κοζάνη – Πολύμυλος και σε γειτνίαση με τα αστικά κέντρα από τα
οποία διέρχεται ο άξονας αυτός και ο άξονας Καστοριάς – Σιάτιστας για την περίπτωση οργανωμένης εγκατάστασης επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας
Στην Περιφέρεια Ηπείρου ο μεταποιητικός τομέας χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία μονάδων επεξεργασίας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Περιφερειακής σημασίας περιοχές ανάπτυξης της μεταποίησης (ΠΟΑΠ∆ – ΒΕΠΕ),
πέραν των ήδη θεσμοθετημένων περιοχών (ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, ΒΙΠΕ Πρέβεζας,
ΒΙΟΠΑ Θεσπρωτίας) προτείνονται και στις ακόλουθες περιοχές: ευρύτερες περιοχές Άρτας, Ηγουμενίτσας (σε συνδυασμό με τη λειτουργία του λιμανιού και
τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου και ελεύθερης ζώνης) και ευρύτερη
διασυνοριακή περιοχή για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας με την
Αλβανία.
Τέλος, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού δεν προτείνονται με σαφήνεια κάποιες νέες ζώνες, αλλά εξυγίανση
της υπάρχουσας κατάστασης, αποτροπή της διάσπαρτης χωροθέτησης των μονάδων και συγκέντρωση των δραστηριοτήτων μεταποίησης σε περιορισμένης
έκτασης οργανωμένες περιοχές με: αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδοχέων
και εξεύρεση νέων, είτε με βάση τις υπάρχουσες συγκεντρώσεις, είτε με βάση το
μοντέλο οργάνωσης του χώρου (άξονες και κέντρα ανάπτυξης).

7.1.3.4

Παράκτιος χώρος

Ο παράκτιος χώρος δεν αποτελεί ουσιαστικά ενιαία ζώνη από χωροταξική άποψη, αλλά διακρίνεται από μια ποικιλία ζωνών με ιδιαίτερα χωροταξικά χαρακτηριστικά όπως αστικές περιοχές, περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, προστατευόμενες περιοχές, περιοχές με ιδιαίτερη μορφολογία κλπ.
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η παράκτια ζώνη του ηπειρωτικού χώρου περιλαμβάνει τις αστικές περιοχές Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, την τουριστική περιοχή Καβάλας, την τουριστική περιοχή Αλεξανδρούπολης, ένα σχετικά μικρό αριθμό οικισμών μόνιμης ή δεύτερης κατοικίας,
μια σειρά σημαντικών υγροβιοτόπων (τα ∆έλτα των δύο μεγάλων ποταμών Νέ-
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στου και Έβρου, λίμνες Βιστωνίδα και Μητρικού), ενώ σε ορισμένες θέσεις υπάρχουν και σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι.
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι παράκτιες περιοχές της ονομαζόμενης από το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού ζώνης του Αιγαίου
περιλαμβάνει τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης, τις περιοχές δεύτερης
κατοικίας των παράκτιων ζωνών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κατερίνης, τον
υγροβιότοπο του ∆έλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, τους περιβαλλοντικούς σχηματισμούς Σιθωνίας και Κασσάνδρας και ένα εξαιρετικής σημασίας απόθεμα ιστορίας, πολιτισμού και φυσικών πόρων. Σχεδόν στο σύνολο των παράκτιων
ζωνών της Περιφέρειας ασκούνται πιέσεις παραθεριστικής τουριστικής κατοικίας, που απειλούν τους περιβαλλοντικούς σχηματισμούς, ενώ παρατηρούνται
μεγάλα προβλήματα στη ρύθμιση των χρήσεων δεύτερης κατοικίας.
Στην Περιφέρεια Ηπείρου, η παράκτια ζώνη αποτελεί ζώνη ανάπτυξης τουρισμού και θαλάσσιων μεταφορών. Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση έργων τουριστικής ανάπτυξης, θαλάσσιων μεταφορών και ανάπτυξης
της αλιείας. Τέλος, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο παράκτιος χώρος διακρίνεται
στις ακόλουθες κύριες χωρικές ενότητες: την περιοχή που περιλαμβάνει το ∆έλτα του Πηνειού ποταμού, τα παράλια του νομού Λάρισας με έντονη ανάπτυξη
δεύτερης κατοικίας και προβλήματα υποβάθμισης, τα εξωτερικά – εκτός Παγασητικού Κόλπου – παράλια του νομού Μαγνησίας, που χαρακτηρίζονται από
υψηλή ποιότητα περιβαλλοντικής αισθητικής, τα παράλια του Παγασητικού
κόλπου όπου περιλαμβάνονται το Π.Σ. Βόλου, καθώς και μια ποικιλία οικισμών
δεύτερης κατοικίας.

7.1.3.5

Περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Παρακάτω γίνεται ειδικότερη αναφορά στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, αν και αρκετές από αυτές περιλαμβάνονται σε κατηγορίες που αναφέρονται
παραπάνω (π.χ. παράκτιες περιοχές), με δεδομένο ότι αποτελούν ενιαία θεματική κατηγορία από την άποψη των περιβαλλοντικών πιέσεων που δέχονται και
ταυτόχρονα αποτελούν περιοχές προς διερεύνηση από τους δείκτες του Παρατηρητηρίου.
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι ακτές, οι ποταμοί και
τα ∆έλτα τους, οι λίμνες και οι λιμνοθάλασσες αποτελούν ιδιαίτερα ευπαθείς
φυσικούς πόρους με ειδικές απαιτήσεις προστασίας και διαχείρισης. Απειλές για
τις περιοχές αυτές προκύπτουν από αγροτικές δραστηριότητες, μολονότι δεν
κρίνονται ακόμη ιδιαίτερα σοβαρές. Στους ποταμούς Νέστο και Έβρο, αλλά και
στους μικρότερους, προβλήματα δημιουργούνται από τα αστικά λύματα των
οικισμών, τα υγρά απόβλητα των μεταποιητικών μονάδων και των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, την ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων,
τις τουριστικές δραστηριότητες και την παραθεριστική κατοικία και την κατα-
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σκευή έργων υποδομής. Ρύπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον προκαλεί επίσης,
σε κάποιο βαθμό, και η άντληση πετρελαίου, ενώ υπάρχουν κίνδυνοι και από τις
θαλάσσιες μεταφορές.
Το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χαρακτηρίζεται
από την παρουσία σημαντικών σε αριθμό φυσικών οικοσυστημάτων και μεμονωμένων στοιχείων της φύσης, με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό / οικολογικό ενδιαφέρον. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που καταγράφονται αφορούν κατά κύριο λόγο τη ρύπανση των υδάτινων αποδεκτών, η οποία οφείλεται στην ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων προερχόμενων είτε από παραγωγικές δραστηριότητες
(γεωργία, μεταποίηση), είτε από οικιακή δραστηριότητα λόγω ανεπαρκούς εξοπλισμού των αστικών κέντρων. Η υπεράντληση αποτελεί μια ακόμα παράμετρο
υποβάθμισης του υδατικού δυναμικού. Στην Περιφέρεια εντοπίζονται και οι περισσότερες περιοχές με συγκρούσεις χρήσεων γης, κυρίως στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης, στις παράκτιες περιοχές της Χαλκιδικής και του νομού Πιερίας.
Ο οικολογικός πλούτος της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας είναι χωρικά συγκεντρωμένος σε τέσσερις κυρίως ζώνες: την οροσειρά της Πίνδου και του
Γράμμου στο ∆υτικό άκρο της Περιφέρειας, τον κεντρικό άξονα Πρέσπες – Περιστέρι – Βίτσι – Σινιάτσικο και Βούρινος, την περιοχή των λιμνών Ζάζαρης –
Χειμαδίτιδας – Βεγορίτιδας – Πετρών, και τη Ν∆ λωρίδα Βελβενδός – λίμνη Πολύφυτου. Οι δύο πρώτες ζώνες, λόγω της ελάχιστης και ήπιας ανθρωπογενούς
παρέμβασης, έχουν διατηρήσει τα αισθητικά τους χαρακτηριστικά και αποτελούν στο σύνολο τους αξιόλογα τοπία. Ωστόσο, ο υγροβιότοπος των Πρεσπών,
ο οποίος αποτελεί Εθνικό ∆ρυμό και προστατεύεται από τη Συνθήκη Ramsar,
απειλείται από τη λαθροθηρία μέσα στις λίμνες και την εναπόθεση μπαζών και
απορριμμάτων οικισμών, καθώς και από τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Η τρίτη περιοχή των λιμνών (ενταγμένη στο δίκτυο προστασίας Natura
2000) υφίσταται έντονες πιέσεις από την εξορυκτική δραστηριότητα της ∆ΕΗ. Η
τέταρτη περιοχή, Βελβενδού – Πιερίων, περιλαμβάνει τη λίμνη Πολύφυτου, που
αποτελεί πλέον συμπλήρωμα του φυσικού τοπίου των δασικών εκτάσεων του
ορεινού όγκου των Πιερίων.
Στην Ήπειρο εντάσσονται σημαντικές θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας:
δυο Εθνικοί ∆ρυμοί (Εθνικός ∆ρυμός Βίκου-Αώου και Εθνικός ∆ρυμός Πίνδου),
ένας υγρότοπος προστατευόμενος από τη συνθήκη Ramsar (Αμβρακικός κόλπος), είκοσι μία περιοχές που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Natura
2000 (συγκεντρώνονται κυρίως στους ορεινούς όγκους της ενδοχώρας και κατά
μήκος των ακτών του Ιονίου), δύο Αισθητικά δάση (περιαστικό δάσος Ιωαννίνων και παραλιακό δάσος Νικοπόλεως-Μύτικα Πρέβεζας) και πλήθος τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (συγκεντρώνονται κυρίως στην παράκτια περιοχή
που εκτείνεται από τις εκβολές του Αχέροντα ως τη Σαγιάδα και στον κεντρικό
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ορεινό όγκο). Ως προς τις πιέσεις, προβλήματα εντοπίζονται στους υδατικούς
αποδέκτες και τελικά στον Αμβρακικό κόλπο από τη γεωργική δραστηριότητα
στην πεδιάδα της Άρτας. Σημαντική περιβαλλοντική όχληση παρατηρείται και
σε παράκτιες περιοχές με αυξημένη τουριστική ανάπτυξη.
Τέλος, στη Θεσσαλία, η επιφάνεια που καλύπτουν οι εκτάσεις των θεσμικά προστατευόμενων περιοχών είναι μικρή και δεν διασφαλίζει την προστασία της φύσης. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η περιοχή των εκβολών του Πηνειού ποταμού, όπου λόγω της ευαισθησίας του περιβάλλοντος μεγιστοποιούνται τα δυσμενή αποτελέσματα των οικιστικών πιέσεων (κυρίως β' κατοικία με αυθαίρετη
δόμηση). Στο Θεσσαλικό Κάμπο παρατηρείται σοβαρή υποβάθμιση των υδατικών πόρων, επιφανειακών και υπόγειων.
Για τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, εκτός από τις γενικές κατευθύνσεις
προστασίας, το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αεριφόρου Ανάπτυξης προτείνει την κατηγοριοποίησής τους σε δύο ζώνες διαχείρισης: Πράσινη ζώνη: Εθνικοί δρυμοί, περιοχές προστασίας της φύσης (Natura, Ramsar), μεσογειακά τοπία, βιοποικιλότητα, αστικό πράσινο, περιβαλλοντικά-οικολογικά
πάρκα και Γαλάζια ζώνη: Ακτές, νησιά, πολιτισμικά τοπία, ποταμοί, λίμνες, θάλασσες, διαχείριση υδάτινων πόρων.

7.1.3.6

Τουριστικές περιοχές

Στη Ζώνη ΙV υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία τουριστικών περιοχών διαφόρων τύπων. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει ήδη σήμερα
τουριστικά κορεσμένες περιοχές, όπως είναι ο Νομός Καβάλας, στα παράλια του
οποίου κυριαρχεί η παραθεριστική κατοικία, νόμιμη ή αυθαίρετη. Ανάλογες τάσεις παρουσιάζονται και στις παραλίες των άλλων νομών. Το κύριο γνώρισμα
της χωροταξικής κατανομής του τουριστικού δυναμικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η συγκέντρωσή του στις παράκτιες περιοχές των νομών Χαλκιδικής και Πιερίας, καθώς και στον νομό Θεσσαλονίκης. Ένα σημαντικό
μέρος αυτών των περιοχών κατατάσσεται στις τουριστικά κορεσμένες.
Στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας σήμερα τουριστική κίνηση παρατηρείται:
στον άξονα της γουνοποιίας, Καστοριά–Αργος Ορεστικό–Σιάτιστα (εμπορικός
τουρισμός), στα χιονοδρομικά κέντρα Πισοδερίου–Βασιλίτσας και λιγότερο στα
χιονοδρομικά κέντρα Βιτσίου και Καϊμακτσαλάν στα σύνορα με το Νομό Πέλλας, στον Εθνικό ∆ρυμό Πρεσπών (οικοτουρισμός), στον Εθνικό ∆ρυμό Πίνδου
(Βάλια Κάλντα) και τις ορεινές κοινότητες του Νομού Γρεβενών στις οποίες έχουν τα τελευταία χρόνια αναπτυχθεί κάποιες μικρές μονάδες καταλυμάτων,
στην Αιανή λόγω του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, στον οικισμό του Νυμφαίου στο Βίτσι όπου έχει και τις εγκαταστάσεις της η γνωστή οικολογική ομάδα “Αρκτούρος” που περιθάλπει, επανεντάσσει στο φυσικό τους
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περιβάλλον και παρακολουθεί αρκούδες που προέρχονται κυρίως από αιχμαλωσία.
Στην Ήπειρο, περιοχές με ανάπτυξη τουριστικών χρήσεων και χρήσεων παραθεριστικής κατοικίας αναπτύσσονται κατά μήκος των παραλίων του Νομού
Πρεβέζης μέχρι την Πάργα, και στο Νομό Θεσπρωτίας στην περιοχή της Πέρδικας, των Συβότων και της Πλαταριάς. Ήπιες μορφές τουρισμού έχουν αναπτυχθεί στις εσωτερικές ημιορεινές και ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα στα Ζαγοροχώρια, λιγότερο στα Τζουμέρκα και σποραδικά στις περιοχές παράλληλα των συνόρων. Τέλος, στη Θεσσαλία, το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού χαρακτηρίζει τον τουρισμό ως διαπεριφερειακή λειτουργία. ∆ύο είναι οι
ευρύτερες ζώνες που συγκεντρώνουν σημαντικής έκτασης και αξίας φυσικό
απόθεμα, με σημαντικούς ιστορικούς και καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς βουνού και θάλασσας. Η πρώτη παρακολουθεί το τόξο Όλυμπος-ΌσσαΜαυροβούνι-Πήλιο-Σποράδες στα ανατολικά της περιφέρειας και η δεύτερη
στα δυτικά αποτελεί τμήμα της οροσειράς της Πίνδου, περιλαμβάνοντας και τα
Μετέωρα, τον Κόζιακα, τις περιοχές των λιμνών Πλαστήρα και Σμοκόβου κλπ.
Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στις ζώνες αυτές διακρίνονται, με διαβαθμίσεις, σε δύο γενικές κατηγορίες: (α) τις περιοχές που εμφανίζουν ήδη έντονες
τάσεις ανάπτυξης και κατά συνέπεια προβλήματα σύγκρουσης χρήσεων (στην
κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα Νησιά, το Πήλιο, τα παράλια του νομού Λάρισας, η Καλαμπάκα-Μετέωρα, και στην Πίνδο περιοχές όπως η Λίμνη Πλαστήρα και το Περτούλι) και (β) τις υπόλοιπες, ορεινές – ημιορεινές περιοχές, με
προβλήματα ανάπτυξης, στις οποίες ουσιαστικά περιλαμβάνεται όλη η ορεινή
περιμετρική ζώνη της Περιφέρειας.
Η μείωση της χωρικής διάχυσης του τουρισμού (αξιοποίηση του υφιστάμενου
κτιριακού αποθέματος στους οικισμούς, καθώς και Περιοχές Οργανωμένης
Τουριστικής Ανάπτυξης-ΠΟΤΑ) αποτελεί βασικό άξονα πολιτικής του Γενικού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

7.1.4

Συσχέτιση με τους δείκτες του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας
Οδού

Οι σχέσεις του μεταφορικού δικτύου με τη χωροταξική οργάνωση των Περιφερειών και ειδικότερα την οργάνωση του οικιστικού δικτύου και τις λοιπές κατηγορίες χώρου, καθώς και οι επιπτώσεις της Εγνατίας οδού στο σύστημα αυτό και
στις χρήσεις γης ουσιαστικά αποτυπώνεται σε πολλούς δείκτες όλων των κατηγοριών. Για τον λόγο αυτό οι δείκτες ομαδοποιήθηκαν με βάση τις θεματικές
ενότητες που εξετάστηκαν στο παρόν πακέτο και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 7.3.
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Πίνακας 7.3

Συσχέτιση των δεικτών Παρατηρητηρίου με βασικά ζητήματα χωρικής οργάνωσης

Ζητήματα χωρικής
οργάνωσης
∆ομή Μεταφορικού ∆ικτύου

∆είκτες Παρατηρητηρίου
Ο∆-Β-8: Χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων και τερματικών σταθμών
Ο∆-Β-9: Γενικευμένο Κόστος Μεταφοράς μεταξύ Τμημάτων του ∆ικτύου
Ο∆-Π-5: Συνδυασμένες Μεταφορές
ΠΕ-Ε-3: Ποσοστό χρήσης συνδυασμένων μεταφορών

Οικιστική ∆ομή ∆ικτύωση Πολυκεντρικότητα

ΚΟ-Β-3: Έλξη πόλεων
ΚΟ-Π-5: Μεταβολή πληθυσμού αστικών κέντρων
ΚΟ-Π-6: Ιεραρχία αστικών κέντρων
Ο∆-Β-8: Χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων και τερματικών σταθμών
Ο∆-Π-3: Παράγωγες Μετακινήσεις στα Τμήματα του ∆ικτύου
Ο∆-Ε-2: Μεταβολή στην επιλογή του τόπου εγκατάστασης και παραγωγής
ΚΟ-Ε-4: Εγκατάσταση Επιχειρήσεων
Ο∆-Β-9: Γενικευμένο Κόστος Μεταφοράς μεταξύ Τμημάτων του ∆ικτύου
Ο∆-Ε-1: Ρυθμοί Γένεσης Μετακινήσεων Ειδικών Χρήσεων Γης

Θεματικές Κατηγορίες Χώρου Χρήσεις γης

ΠΕ-Π-4: Πιέσεις μεταβολής χρήσεων γης
Ο∆-Π-7: Μεταβολή οικιστικής περιοχής στη ζώνη του άξονα
ΚΟ-Π-7: Πυκνότητα πληθυσμού
ΠΕ-Β-3: Περιορισμός Συνοχής και Βιωσιμότητας Οικισμών λόγω Αποκοπής τους
Ο∆-Π-9: Μεταβολή αξίας γης των παρόδιων οικοπέδων στη ζώνη
του άξονα
ΠΕ-Π-3: Αποκοπή επικοινωνίας φυσικών οικοσυστημάτων
ΠΕ-Ε-2: ∆ιασταυρώσεις του άξονα με επιφανειακά νερά
Ο∆-Π-8: Μεταβολή Βιομηχανικής Ανάπτυξης στη Ζώνη του Άξονα
ΚΟ-Π-2: Προσπελάσιμες Βιομηχανικές Περιοχές
ΚΟ-Π-3: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέοντος
Ο∆-Ε-1: Ρυθμοί Γένεσης Μετακινήσεων Ειδικών Χρήσεων Γης

Αναλυτικότερα, οι δείκτες του Παρατηρητηρίου ανά θεματική ενότητα είναι:
7.1.4.1

∆είκτες σχέσεων δομής μεταφορικού και οικιστικού δικτύου

Ο ∆είκτης Ο∆-Β-8: Χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων και τερματικών σταθμών,
ορίζεται ως ο χρονικός διαχωρισμός των βασικών πόλεων των Ζωνών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,
IV, V της Εγνατίας Οδού ή των πόλεων αυτών και τερματικών σταθμών ή με-
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ταξύ τερματικών σταθμών με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Τα δεδομένα του δείκτη αυτού αποτελούν εισροές τόσο για την ίδια την οργάνωση του μεταφορικού δικτύου όσο και για τις επιπτώσεις στο επίπεδο των μετακινήσεων που σχετίζονται με την ελκτικότητα και τη δικτύωση μεταξύ των
αστικών κέντρων (οικιστική δομή).
Ο ∆είκτης Ο∆-Β-9: Γενικευμένο Κόστος Μεταφοράς μεταξύ Τμημάτων του
∆ικτύου αφορά την «ευκολία» με την οποία προσδιορίζονται οι δραστηριότητες μιας περιοχής οδικά, εκφρασμένη σε οικονομικούς όρους. Περιλαμβάνει δε το λειτουργικό κόστος των οχημάτων, την αξία του χρόνου και το κόστος διοδίων. Οι τιμές του δείκτη μπορούν να θεωρηθούν ως «δείκτης ελκτικότητας» συγκεκριμένων περιοχών που μπορεί να έχει επιδράσεις στη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο σχετίζεται
έμμεσα και με τη δικτύωση μεταξύ των αστικών κέντρων (οικστική δομή).
Ο ∆είκτης Ο∆-Π-5: Συνδυασμένες Μεταφορές αφορά την ανίχνευση και καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά αγαθών με σιδηροδρομικά
ή θαλάσσια μέσα που στη συνέχεια προωθούνται οδικώς στην περιοχή επιρροής της Εγνατίας Οδού και αντίστροφα, ενώ ο σχετικός με αυτόν ∆είκτης
ΠΕ-Ε-3: Ποσοστό χρήσης συνδυασμένων μεταφορών επιτρέπει τη γνώση του
βαθμού ένταξης της Εγνατίας σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα συνδυασμένων μεταφορών.
7.1.4.2

∆είκτες επιπτώσεων στην οικιστική δομή – δικτύωση – πολυκεντρικότητα

Οι ∆είκτες ΚΟ-Π-5: Μεταβολή πληθυσμού αστικών κέντρων και ΚΟ-Π-6: Ιεραρχία αστικών κέντρων (δείκτες που περιγράφηκαν εκτενώς σε προηγούμενες ενότητες) επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τη
σχετική θέση των αστικών κέντρων στο οικιστικό σύστημα της Ζώνης Επιρροής του άξονα. Η γνώση των επιδράσεων του άξονα σε σχέση με τη δομή
του οικιστικού συστήματος καθίσταται δυνατή με τον υπολογισμό του ∆είκτη ΚΟ-Β-3: Έλξη πόλεων, ο οποίος αποτελεί μια ενδεικτική ποσοτική εκτίμηση της μεταβολής της έλξης των πόλεων σε σχέση με την κατάταξή τους
σε κατηγορίες μεγέθους και κατηγορίες (χρονο)απόστασης. Η γνώση αυτή
συνδέεται με τον στόχο της ανάπτυξης ενός ισορροπημένου και πολυκεντρικού αστικού συστήματος στον ευρωπαϊκό χώρο που τίθεται από Ευρωπαϊκό
Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης.
Ο ∆είκτης Ο∆-Π-3: Παράγωγες Μετακινήσεις στα Τμήματα του ∆ικτύου αφορά τις πρόσθετες μετακινήσεις, που εμφανίζονται στο δίκτυο ως συνέπεια
της βελτίωσης της προσιτότητας κάποιων προορισμών μετακινήσεων. Έτσι
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νέες επιθυμίες μετακινήσεων θα γεννηθούν, οι οποίες δεν θα υπήρχαν εάν
δεν είχε κατασκευαστεί η νέα οδός. Το γεγονός αυτό επιδρά στις σχέσεις που
αναπτύσσονται μεταξύ των διαφόρων περιοχών και έμμεσα με την έλξη της
κάθε μιας. Αντίστοιχη είναι και η χρησιμότητα του ∆είκτη Ο∆-Ε-2: Μεταβολή
στην επιλογή του τόπου εγκατάστασης και παραγωγής, ο οποίος αφορά τη
διερεύνηση της συνήθειας και νέας στάσης των ατόμων για την πραγματοποίηση τακτικής (καθημερινής) μετακίνησης με τη χρήση Ι.Χ. ή ΜΜΜ από
τον τόπο κατοικίας έως την εργασία τους, όπου τα άκρα των δύο μετακινήσεων βρίσκονται σε διαφορετικό νομό ή διαφορετικές επαρχίες του ίδιου
νομού (commuting).
Ο ∆είκτης ΚΟ-Ε-4: Εγκατάσταση Επιχειρήσεων προσδιορίζει τον αριθμό των
νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα της σημασίας του άξονα στη χωροθετική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Ο δείκτης, ο οποίος εκτιμάται για επιλεγμένα σημεία της Ζώνης Επιρροής Ι του
άξονα, επιτρέπει τη γνώση των επιδράσεων του τελευταίου στη χωροθετική
συμπεριφορά των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια στη χωρική κατανομή
της οικονομικής δραστηριότητας, στις χρήσεις γης και γενικά στις πιέσεις αλλαγών γύρω από τον άξονα. Ο δείκτης καταγράφει στην πραγματικότητα την
επιχειρηματική δραστηριότητα που αναπτύσσεται γύρω από τον άξονα μετά
την έναρξη της κατασκευής του.
Ο ∆είκτης Ο∆-Ε-1: Ρυθμοί Γένεσης Μετακινήσεων Ειδικών Χρήσεων Γης αφορά τις αυξητικές τάσεις στους κυκλοφοριακούς φόρτους σε συγκεκριμένα
τμήματα που οφείλονται στην κατασκευή και λειτουργία ειδικών χρήσεων,
όπως σχολεία, νοσοκομεία, βιομηχανικές μονάδες και αφορά το σύνολο των
οδικών τμημάτων κατά μήκος της Εγνατίας Οδού στα οποία εμφανίζεται κάποια ειδική χρήση, όπως σχολείο, νοσοκομείο, βιομηχανική μονάδα και γενικά κάποια χρήση που προσελκύει μεγάλο αριθμό μετακινήσεων.
7.1.4.3

Θεματικές κατηγορίες χώρου – χρήσεις γης

Σε τοπικό επίπεδο, ο άξονας της Εγνατίας μαζί με τους κλάδους καθέτων αξόνων επιδρά στις χρήσεις γης, ασκώντας πιέσεις κατά μήκος του διαδρόμου
διέλευσης καθώς και στις περιοχές όπου αναπτύσσονται τα μεγάλα αλλά και
τα μεσαία αστικά κέντρα. Βεβαίως, οι πιέσεις δεν είναι ομοιόμορφες. Επειδή
ο κύριος άξονας είναι κλειστού τύπου, ουσιαστικά οι πιέσεις ασκούνται
στους κόμβους και κυρίως σε αυτούς που έχουν στρατηγική θέση σε σχέση
με τα αστικά κέντρα. Για τον λόγο αυτό, τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού θεωρούν ότι στα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού είναι απαραίτητο, στις περιοχές αυτές, να ληφθούν μέτρα οργάνωσης των χρήσεων
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γης. Στους κλάδους του δικτύου όπου οι δρόμοι δεν είναι κλειστοί αυτοκινητόδρομοι, συνιστάται ο έλεγχος της κατά τυχαίο τρόπο γραμμικής ανάπτυξης παρόδιων χρήσεων.
Ο ∆είκτης ΠΕ-Π-4: Πιέσεις μεταβολής χρήσεων γης προσδιορίζει τις αλλαγές
στις χρήσεις γης στη Ζώνη Ι του άξονα και ειδικότερα το βαθμό μετατροπής
αγροτικής γης (καλλιεργούμενες εκτάσεις, δάση, βοσκότοποι κλπ.) σε αστική
–για την ακρίβεια δομημένη γη- ως αποτέλεσμα των πιέσεων αστικοποίησης
που αναμένεται να προκύψουν σε σημεία του άξονα (ιδιαίτερα κοντά σε οικισμούς, βιομηχανικές περιοχές κλπ.) Ο υπολογισμός του δείκτη επιτρεπει τη
γνώση των επιδράσεων του άξονα στην ενδεχόμενη μείωση των φυσικών
πόρων. Επειδή η μελέτη τέτοιων αλλαγών των χρήσεων γης έχει περιεχόμενο
μόνο σε μικρή κλίμακα, ο δείκτης δεν είναι εύκολο να μελετηθεί σε πολλά
σημεία. Επομένως, απαιτείται προσεκτικός προσδιορισμός των σημείων αυτών, εργασία που θα ολοκληρωθεί στην επόμενη φάση της παρούσας έρευνας (Προσδιορισμός κρίσιμων σημείων παρακολούθησης).
Συναρτημένος με το ∆είκτη ΠΕ-Π-4 είναι και ο δείκτης Ο∆-Π-7: Μεταβολή οικιστικής περιοχής στη ζώνη του άξονα, ο οποίος αφορά στις διαχρονικές διαφοροποιήσεις της οικιστικής περιοχής γύρω από τον άξονα της Εγνατίας.
Στόχος του δείκτη είναι να εκτιμήσει τις επιπτώσεις του οδικού άξονα στην
οικιστική ανάπτυξη. Εξυπακούεται ότι και ο δείκτης αυτός δεν είναι δυνατόν
να υπολογιστεί για μεγάλο αριθμό σημείων και για το λόγο αυτό ενδείκνυται
ο προσδιορισμός του σε επιλεγμένα σημεία που είναι συνήθως κοντά σε οικισμούς και σε διασταυρώσεις, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί στο επόμενο
στάδιο της παρούσας έρευνας (Προσδιορισμός κρίσιμων σημείων παρακολούθησης). Καθώς, σύμφωνα με την πιλοτική έρευνα, ο δείκτης αυτός είναι
συναρτημένος με την πυκνότητα, θα μπορούσε ο ∆είκτης ΚΟ-Π-7: Πυκνότητα πληθυσμού να υπολογιστεί και για τη Ζώνη Ι, ώστε η όποια μεταβολή
στην οικιστική κατάσταση της ζώνης του άξονα να μπορεί να συσχετιστεί και
με αλλαγές στην πυκνότητα.
Σχετιζόμενος με την οικιστική ανάπτυξη είναι και ο ∆είκτης ΠΕ-Β-3: Περιορισμός Συνοχής και Βιωσιμότητας Οικισμών λόγω Αποκοπής τους, ο οποίος
ωστόσο αφορά κυρίως στη «μικροκλίμακα» των οικισμών -καθώς η αποκοπή των τελευταίων έχει επιπτώσεις στην πολεοδομική τους οργάνωση και
εύρυθμη λειτουργία- και όχι τόσο στην επίδραση του άξονα στα χωροταξικά
χαρακτηριστικά της Ζώνης Επιρροής.
Ο ∆είκτης Ο∆-Π-9: Μεταβολή αξίας γης των παρόδιων οικοπέδων στη ζώνη
του άξονα αφορά στις διαχρονικές διαφοροποιήσεις στις τιμές οικοπέδων
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και αγρών εκατέρωθεν του άξονα της Εγνατίας και σε εύρος 1 χλμ. από αυτόν. Η Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος ∆εικτών προτείνει τη διάκριση των
χρήσεων γης στις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική, οικιστική, αναψυχή,
ειδική (νοσοκομεία, εκπαιδευτικές μονάδες κλπ.). Στόχος του δείκτη είναι να
διερευνήσει τις επιπτώσεις λειτουργίας του οδικού άξονα στο σύστημα αξιών / χρήσεων γης στην άμεση περιοχή επιρροής.
∆ύο περιβαλλοντικοί δείκτες, ένας πλαισίου και ένας ειδικός, αφορούν στη
σχέση του άξονα με το φυσικό περιβάλλον και είναι οι εξής: ΠΕ-Π-3: Αποκοπή επικοινωνίας φυσικών οικοσυστημάτων και ΠΕ-Ε-2: ∆ιασταυρώσεις του
άξονα με επιφανειακά νερά. Ο πρώτος προσδιορίζει τα ενδεχόμενα προβλήματα αποκοπής επικοινωνίας δασικών εκτάσεων, τόπων φυσικού κάλλους ή
άλλων σημαντικών οικοσυστημάτων. Η σημασία του δείκτη ενισχύεται και
από το γεγονός ότι η αποκοπή περιοχών ενιαίων οικοσυστημάτων αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του σχεδιασμού του άξονα. Ο δεύτερος δείκτης (ΠΕ-Ε-2) καταγράφει τον αριθμό και την πυκνότητα των διασταυρώσεων του άξονα και των καθέτων αξόνων με επιφανειακά νερά, ως
ένδειξη των ενδεχόμενων επιδράσεων στους υδατικούς πόρους (Αναφορά
στα πρώτα αποτελέσματα του δείκτη γίνεται κεφάλαιο.
Ο ∆είκτης Ο∆-Π-8: Μεταβολή Βιομηχανικής Ανάπτυξης στη Ζώνη του Άξονα
αφορά στις διαχρονικές διαφοροποίησης των βιομηχανικών χρήσεων γύρω
από τη ζώνη του άξονα της Εγνατίας και επιτρέπει την εκτίμηση των επιπτώσεων του οδικού άξονα στη βιομηχανική παραγωγή και τις θέσεις εργασίας.
Ο δείκτης αυτός δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί για μεγάλο αριθμό σημείων και για αυτό ενδείκνυται ο προσδιορισμός του σε επιλεγμένα σημεία που
είναι συνήθως σε διασταυρώσεις και κοντά σε οικισμούς. Σχετιζόμενος με τη
βιομηχανική δραστηριότητα είναι και ο ∆είκτης ΚΟ-Π-2: Προσπελάσιμες Βιομηχανικές Περιοχές, ο οποίος προσδιορίζει τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.)
των Ζωνών ΙΙ και ΙΙΙ που είναι προσπελάσιμες μέσω κάποιου κόμβου του άξονα και επιτρέπει τη γνώση των επιδράσεων της Εγνατίας στην προσπελασιμότητα των ΒΙΠΕ.
Τέλος, ο ∆είκτης ΚΟ-Π-3: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέοντος,
προσδιορίζει τους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος της Ζώνης ΙΙ που είναι
προσπελάσιμοι από κάποιον κόμβο του άξονα. Συμπληρωματικά, ο δείκτης
αυτός, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά δημοσιευμένα στοιχεία, προσδιορίζει τις αλλαγές στα επίπεδα της τουριστικής κίνησης των τόπων αυτών.
Έτσι, καθίσταται δυνατή η γνώση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στην
προσπελασιμότητα των τουριστικών τόπων και κατά συνέπεια στην ανάδειξη των τουριστικών πόρων της περιοχής επιρροής του άξονα.
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7.2

Αναπτυξιακός Προγραμματισμός

Η Εγνατία αποτελεί συστατικό και σημαντικό στοιχείο του αναπτυξιακού
προγραμματισμού με την έννοια ότι αφενός αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό άξονα των περιφερειών της Ζώνης Επιρροής ΙV αλλά και της χώρας συνολικά και αφετέρου απορροφά ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης
του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) 2000-2006 για όλες τις δράσεις
και τα έργα που πραγματοποιούνται στη Ζώνη IV των περιφερειών.
Η ανάλυση θα επικεντρωθεί, στο πρώτο μέρος, στην ένταξη της Εγνατίας
Οδού στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) των περιφερειών της Ζώνης IV με σκοπό να διερευνηθεί κατά πόσο ο άξονας αυτός
λαμβάνεται υπόψη στον περιφερειακό σχεδιασμό και ειδικότερα αν υπάρχει
συνέργια μεταξύ της Εγνατίας Οδού και των στόχων και μέτρων των ΠΕΠ.
Στο δεύτερο μέρος, θα εξεταστεί η χρηματοδοτική βαρύτητα των έργων της
Εγνατίας, των Καθέτων Αξόνων αλλά και των λοιπών έργων μεταφορικής
υποδομής που έχουν ενταχθεί στο Γ΄ ΚΠΣ, με σκοπό να φανεί εκτός από τη
σημασία των έργων της Εγνατίας και η σχετική βαρύτητα των υπόλοιπων
κυρίων και δευτερευόντων οδικών δικτύων και των λοιπών συστημάτων μεταφορών.

7.2.1

Συνέργια της Εγνατίας με τους στόχους και μέτρα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Οι στρατηγικές αναπτυξιακές προτεραιότητες και οι στόχοι των περιφερειών
της Ζώνης IV διαμορφώνονται στο πλαίσιο της αξιοποίησης των αντίστοιχων
περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και παρουσιάζονται αναλυτικά
στις εκθέσεις των αντίστοιχων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) 2000-2006. Στον Πίνακα 7.4 παρουσιάζονται οι Άξονες Προτεραιότητας των ΠΕΠ των εν λόγω περιφερειών. Οι στρατηγικές αναπτυξιακές
προτεραιότητες διέπονται σε μεγάλο βαθμό από κοινές συνιστώσες που αφορούν:
•
•
•
•
•
•
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Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του περιφερειακού παραγωγικού
συστήματος και την εισαγωγή καινοτομίας
Στην ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου
Στην ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη
Στη μείωση των οικονομικο-κοινωνικών ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων
Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
Στην προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική αξιοποίηση των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
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Όπως φαίνεται και στον πίνακα 7.4, ορισμένες από τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των ΠΕΠ των περιφερειών της Ζώνης IV διατυπώνονται με τέτοιο
τρόπο ώστε φαίνεται καταρχήν να έχουν υψηλό βαθμό συνάφειας με τους
άμεσους στόχους και τις επιπτώσεις μιας μεταφορικής υποδομής του επιπέδου της Εγνατίας Οδού. Πρόκειται ουσιαστικά για τις προτεραιότητες αυτές
(παρουσιάζονται στα διαγραμμισμένα πεδία του πίνακα) που προσανατολίζονται αφενός στην αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης των περιφερειών,
μέσω της ολοκληρωμένης διασύνδεσής τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
και της ανάδειξής τους σε δικτυακούς κόμβους και αφετέρου, στη χωρική
συνοχή και την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Αυτό δεν
σημαίνει βέβαια ότι το σύνολο των μέτρων που εξειδικεύονται στο πλαίσιο
αυτών των Αξόνων Προτεραιότητας εμφανίζουν άμεση συνέργια με την Εγνατία Οδό, ούτε φυσικά ότι δεν προγραμματίζονται άλλες παρεμβάσεις στο
πλαίσιο των υπολοίπων Αξόνων Προτεραιότητας οι οποίες να συνεργούν
άμεσα με τον συγκεκριμένο μεταφορικό άξονα.
Η αναλυτική συζήτηση και αποτίμηση της συνέργιας της Εγνατίας Οδού με
τα συγκεκριμένα μέτρα των ΠΕΠ στηρίζεται στην παραδοχή ότι υφίσταται
συνέργια της Εγνατίας Οδού με ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό μέτρο ή έργο, εφόσον:
1. προωθείται κοινός στόχος ή/και αναμένονται κοινές επιπτώσεις και αποτελέσματα
2. η λειτουργία και αποτελεσματικότητα της μιας παρέμβασης ενισχύει ή συμπληρώνει τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα της άλλης, με την έννοια
είτε της υποστήριξης των θετικών επιπτώσεων είτε της άμβλυνσης των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων.

Αναλυτικότερα, βασικός στόχος και άμεση επίπτωση της Εγνατίας Οδού είναι
η βελτίωση της πρόσβασης, της προσπελασιμότητας και της χωρικής συνοχής, χωρίς να αποκλείονται και ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις, όπως για
παράδειγμα το φαινόμενο της «σήραγγας». Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε
αναπτυξιακή παρέμβαση στοχεύει και επιδρά άμεσα στη βελτίωση της χωρικής συνοχής ή στην άμβλυνση των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών της
Εγνατίας Οδού στο συγκεκριμένο ζήτημα, θεωρείται ότι βρίσκεται σε άμεση
συνέργια με το έργο της Εγνατίας Οδού. Εδώ πρόκειται ουσιαστικά για τα
αναπτυξιακά μέτρα και έργα που εντάσσονται στον τομέα των μεταφορών,
τα οποία ουσιαστικά προωθούν την εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου μεταφορικού δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο (Ζώνη Επιρροής ΙV) (οδικό δίκτυο, σιδηροδρομικό δίκτυο, αεροδρόμια, λιμάνια, συνδυασμένες μεταφορές).
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Πίνακας 7.4. Άξονες Προτεραιότητας των ΠΕΠ 2000-2006 των περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV
Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη

Κεντρική Μακεδονία

∆υτική Μακεδονία

Ήπειρος

1. Ανάπτυξη υπαίθρου

1.Ανάδειξη του μητροπολιτικού
ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας και
της επιχειρηματικότητας

1. ∆ιεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης και μείωση της ανεργίας

1. Ανάδειξη της περιφέρειας ως
∆υτικής Πύλης της Ευρώπης για τη
Βόρεια Ελλάδα - Αναπτυξιακή αξιοποίηση των μεγάλων έργων
μεταφορών

1. Παραγωγικό περιβάλλον

2. KαινοτομίαΑνταγωνιστικότητα

2. Προστασία και ανάδειξη του
περιβάλλοντος στην Κεντρική
Μακεδονία

2. Αξιοποίηση των διευρωπαϊκών
δικτύων από τα αστικά και παραγωγικά κέντρα της περιφέρειας

2. Ενίσχυση των αστικών υποδομών και υπηρεσιών

2. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της
υπαίθρου

3. Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιφέρειας

3. Μείωση ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία

3. Ενίσχυση αστικών περιοχών

3. Ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας - Προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων

3. Ποιότητα ζωής

4. Αστική ανάπτυξη

4. Αγροτική Ανάπτυξη

4. Αναδιάρθρωση της τοπικής οικονομίας - Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

4. Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου

4. Αξιοποίηση της κεντροβάρους
θέσης της περιφέρειας και ανάδειξη της σε "κόμβο δικτύων"

5. Άμβλυνση ενδοπεριφερειακών - κοινωνικών ανισοτήτων
και ανάπτυξη ανθρώπινου
δυναμικού

5. Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και
τις δεξιότητες

5. Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου

5. Υποστήριξη και ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού

5. Ανθρώπινοι πόροι

6. Ανάπτυξη του ορεινού χώρου,
των εσωτερικών ζωνών και των
μειονεκτικών / προβληματικών
περιοχών

6. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη ορεινών και παραλίμνιων περιοχών

Πηγή: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2000-2006, Συμπληρώματα Προγραμματισμού.
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Άμεση συνέργια με την Εγνατία Οδό έχουν επίσης και οι χωροθετημένες (κατεξοχήν αλλά όχι μόνο στην Ζώνη Επιρροής ΙΙ) αναπτυξιακές παρεμβάσεις και ειδικότερα αυτές που αφορούν στις αναπτυξιακές υποδομές και τα δίκτυα. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στις επιχειρηματικές υποδομές (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΕΠΕ,
Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα, εμπορικά κέντρα, κλπ), τις τουριστικές
υποδομές (ΠΟΤΑ, τουριστικά αγκυροβόλια, χιονοδρομικά κέντρα, κλπ), τις πολιτιστικές υποδομές (αρχαιολογικοί χώροι, πολιτιστικά μνημεία, κλπ.) και τις υποδομές αλιείας (αλιευτικά καταφύγια, κλπ). Η Εγνατία Οδός αναμένεται να διευκολύνει τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα πολλών τέτοιων αναπτυξιακών
υποδομών. Στο σημείο αυτό, προκύπτει ένας ενδιαφέρον προβληματισμός σχετικά με το κατά πόσο η χάραξη της Εγνατίας Οδού έλαβε υπόψη της τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή κατά πόσο οι χωροθετήσεις ορισμένων αναπτυξιακών
υποδομών επηρεάζονται από την ύπαρξη της Εγνατίας Οδού.
Από την άλλη πλευρά και δεδομένου ότι η οικονομικο-κοινωνική ανάπτυξη αποτελεί έμμεσο στόχο και επίπτωση της Εγνατίας Οδού, θεωρείται ότι η συγκεκριμένη μεταφορική υποδομή έχει έμμεση συνέργια με τα υπόλοιπα αναπτυξιακά μέτρα και έργα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (π.χ.
παρεμβάσεις ενίσχυσης του τοπικού παραγωγικού ιστού, αντιμετώπισης της ανεργίας, κλπ).
Τέλος, ως ειδική περίπτωση συνέργιας αναφέρεται αυτή που αναπτύσσεται μεταξύ της Εγνατίας Οδού και των μέτρων και έργων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα των παρεμβάσεων στις οικολογικές περιοχές
RAMSAR και NATURA 2000. Εδώ, η συνέργια ουσιαστικά δεν υφίσταται εξαιτίας
της ύπαρξης κοινών άμεσων ή έμμεσων στόχων και επιπτώσεων, αλλά προκύπτει από το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος, ειδικότερα στη Ζώνη Επιρροής ΙΙ, υποστηρίζουν την αποφυγή και
άμβλυνση των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού στα
φυσικά οικοσυστήματα και στην ποιότητα των υδάτων.
Από την συστηματική μελέτη και αξιολόγηση και επεξεργασία των Τεχνικών
∆ελτίων των Μέτρων από τα Συμπληρώματα Προγραμματισμού των ΠΕΠ των
περιφερειών της Ζώνης IV αυτή, αναδείχθηκαν, για κάθε περιφέρεια, τα μέτρα
του αντίστοιχου ΠΕΠ που έχουν άμεση ή ειδική συνέργια με την Εγνατία Οδό,
ενώ τα υπόλοιπα μέτρα ταξινομούνται ως προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις με
έμμεση συνέργια. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτής για κάθε περιφέρεια, παρουσιάζονται σε έναν πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι εξής πληροφορίες: (1) Αναλυτική παρουσίαση των μέτρων που έχουν άμεση και ειδική
συνέργια με την Εγνατία Οδό, του αντικειμένου και των δράσεων που περιλαμβάνουν και του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού τους. (2) Τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν έμμεση συνέργια με την Εγνατία Οδό ομαδοποιούνται κατά
Άξονα Προτεραιότητας. Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός που αναφέρεται σε
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κάθε Άξονα Προτεραιότητας αφορά μόνο στα μέτρα του Άξονα που έχουν έμμεση συνέργια (και όχι στο σύνολο των μέτρων του κάθε Άξονα).

7.2.1.1

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στον πίνακα 7.5 παρουσιάζεται η συνέργια του ΠΕΠ Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης με την Εγνατία Οδό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο Άξονας Προτεραιότητας 3: «Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιφέρειας», καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των διαθέσιμων πόρων του αφορά στο Μέτρο 3.1. «Υποδομές
μεταφορών», που έχει άμεση συνέργια με την Εγνατία Οδό, καθώς αφορά σε
έργα οδοποιίας της ίδιας της Εγνατίας αλλά και του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, σε παρεμβάσεις βελτίωσης του σιδηροδρομικού δικτύου και των εμπορευματικών λιμένων της περιφέρειας, καθώς επίσης και σε δράσεις συνδυασμένων μεταφορών. Παρεμβάσεις στον τομέα μεταφορών περιλαμβάνονται και σε
άλλα μέτρα του ΠΕΠ, ενώ προγραμματίζονται έργα επιχειρηματικών, τουριστικών, πολιτιστικών υποδομών και υποδομών αλιείας στο πλαίσιο διαφόρων μέτρων και Αξόνων Προτεραιότητας. Τέλος, στο Μέτρο 1.8. «Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη δασοκομία και κτηνοτροφία» του Άξονα Προτεραιότητας 1. «Ανάπτυξη υπαίθρου», περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δράσεις
προστασίας οικολογικών περιοχών NATURA 2000, που όπως έχει αναφερθεί
θεωρούνται «ειδικοί συνεργοί» της Εγνατίας Οδού.
Πίνακας 7.5. Συνέργια της Εγνατίας Οδού με Μέτρα του ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2000-2006
Άξονες
Προτεραιότητας

Μέτρα

Κατηγορίες δράσεων

Προϋπολογισμός (χιλ.
€)

ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

410.161,0

1. Ανάπτυξη υπαίθρου, 1Α: Ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα
1.10. Υποδομές για αξιοποίηση & ανάπτυξη γεωθερμίας παραλίμνιων και παράκτιων περιοχών

26.837,0

Μεταξύ άλλων: δημιουργία και βελτίωση υποδομών
αλιευτικής παραγωγής
1. Ανάπτυξη υπαίθρου, 1Β: Ανάπτυξη ορεινών & μειονεκτικών περιοχών
1.16. Συμπλήρωση και ενίσχυση υποδομών νησιωτικών και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών

8.808,0

Μεταξύ άλλων: τοπικές οδοί και βελτίωση λιμενικών
εγκαταστάσεων.
2. Καινοτομία - Ανταγωνιστικότητα
2.3. Υποδομές επιχειρηματικότητας
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Άξονες
Προτεραιότητας

Μέτρα

Κατηγορίες δράσεων

Προϋπολογισμός (χιλ.
€)

Ολοκλήρωση & αναβάθμιση υφιστάμενων ΒΙΠΕ και δημιουργία νέων υποδομών επιχειρηματικότητας (π.χ.
ΒΙΟΠΑ, ΒΕΠΕ, Κέντρα Καινοτομίας, Εκθεσιακά Κέντρα,
κλπ.).
2.7. Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση-προβολή)

54.844,0

Μεταξύ άλλων: δημόσιες/ιδιωτικές επενδύσεις τουριστικής υποδομής στα πλαίσια ολοκληρωμένου τουριστικού
σχεδίου.
2.8. Υποδομές πολιτισμού

23.476,0

Μεταξύ άλλων: ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και άλλων πολιτιστικών μνημείων και ενίσχυση της επισκεψιμότητάς τους.
3. Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιφέρειας
3.1. Υποδομές μεταφορών

231.843,0

Οδοποιία (ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας Οδού, βελτίωση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου), βελτίωση και εκσυγχρονισμός σιδηροδρομικού δικτύου, βελτίωση υποδομών στους μεγάλους εμπορευματικούς
λιμένες Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών.
5. Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικών ανισοτήτων και ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού
5.1. Ολοκλήρωση συνδυασμένων μεταφορικών υποδομών

40.040,0

Βελτίωση και ολοκλήρωση του επαρχιακού δικτύου
μεταφορών, εκσυγχρονισμός λιμένων.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

12.425,0

1. Ανάπτυξη υπαίθρου, 1Α: Ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα
1.8. Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη δασοκομία
& κτηνοτροφία

12.425,0

Μεταξύ άλλων: Ενέργειες προστασίας οικολογικών περιοχών (NATURA 2000).
ΕΜΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

683.284,9

Άξονας 1. Ανάπτυξη υπαίθρου

302.066,6

Άξονας 2. Καινοτομία - Ανταγωνιστικότητα

104.746,9

Άξονας 3. Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιφέρειας

34.693,8

Άξονας 4. Αστική ανάπτυξη

85.232,3

Άξονας 5. Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικών ανισοτήτων και ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναμικού

156.545,3

Άξονας 6. Τεχνική βοήθεια

9.778,0

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ

1.115.648,9

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΙΚΟ, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2000-2006.
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7.2.1.2

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η συνέργια του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας με την Εγνατία Οδό παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.6. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι Άξονες Προτεραιότητας 1:
«Ανάδειξη του μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας» και 3: «Μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στην κεντρική Μακεδονία», καθώς ιδιαίτερα μεγάλο μέρος των πόρων διατίθενται σε μέτρα που συνεργούν άμεσα με την Εγνατία
Οδό, δεδομένου ότι αφορούν σε παρεμβάσεις στον τομέα των μεταφορών
και σε έργα αναπτυξιακών υποδομών. Επίσης, παρουσιάζονται τρία μέτρα ειδικής συνέργιας με την Εγνατία Οδό, καθώς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
δράσεις προστασίας και παρεμβάσεις σε οικολογικές περιοχές NATURA 2000.
Πίνακας 7.6. Συνέργια της Εγνατίας Οδού με Μέτρα του ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2000-2006
Άξονες
Προτεραιότητας

Μέτρα

Κατηγορίες δράσεων

Προϋπολογισμός
(χιλ. €)

ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

550.033,7

1. Ανάδειξη του μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
1.1. Η Θεσσαλονίκη κέντρο παραγωγικών υπηρεσιών

18.740,4

Η δημιουργία στην "Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης" Επιστημονικών Πάρκων, Τεχνολογικών Πάρκων και Θερμοκοιτίδων, καθώς επίσης και ζωνών εγκατάστασης βιομηχανιών
νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικών και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
1.6. ∆ιαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε διεθνή μεταφορικό κόμβο

211.298,0

Βελτίωση οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή του "κόμβου" της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερο
ενδιαφέρον έχουν τα έργα οδοποιίας για την ανετότερη πρόσβαση αλλά και παράκαμψη της Θεσσαλονίκης (ανισόπεδοι
κόμβοι εσωτερικής περιφερειακής, σύνδεση εξωτερικής περιφερειακής, συμπλήρωση συνδέσεων με ΠΑΘΕ και Εγνατία
Οδό) και η βελτίωση της διασύνδεσης του λιμένος Θεσσαλονίκης μέσω της οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης του 6ου
προβλήτα
1.7. ∆ιαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε θαλάσσια πύλη των Βαλκανίων

23.477,6

Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και δημιουργία νέων
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης (εγκαταστάσεις και εξοπλισμός)
3. Μείωση των ενδοπεριφερεια-κών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία
3.1. Βελτίωση - συμπλήρωση του μεταφορικού δικτύου στην Κεντρική
Μακεδονία
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Άξονες
Προτεραιότητας

Μέτρα

Κατηγορίες δράσεων

Προϋπολογισμός
(χιλ. €)

Βελτιώσεις εθνικού οδικού δικτύου (συνδέσεις οικισμών και
πόλεων, γέφυρες, κόμβοι και παρακάμψεις πόλεων).
Eιδικότερα αναφέρονται μεταξύ άλλων η σύνδεση των μεγάλων αστικών κέντρων της περιφέρειας με τη Θεσσαλονίκη και
οι εναλλακτικές προς την Εγνατία Οδό διαπεριφερειακές συνδέσεις με τη ∆υτική Μακεδονία μέσω Έδεσσας και με την
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη μέσω Σερρών. Bελτιώσεις σιδηροδρομικού δικτύου (νέες γραμμές, αναβάθμιση σιδηροδρομικών διασταυρώσεων) και βελτιώσεις λιμενικού δικτύου
(νέες υποδομές και αναβάθμιση υφιστάμενων)
3.4. Παροχή υποδομής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων

26.086,6

Ολοκλήρωση & αναβάθμιση υφιστάμενων ΒΙΠΕ και δημιουργία νέων ΒΕΠΕ περιφερειακής εμβέλειας.
3.5. Αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής κυρίως για την υποστήριξη
ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού

18.912,4

Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων τουριστικών
υποδομών (π.χ. αγκυροβόλια, υποδομές αξιοποίησης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς)
3.6. Εκσυγχρονισμός των υποδομών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής
δραστηριότητας

23.477,6

Μεταξύ άλλων: ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου αρχαιολογικών χώρων και άλλων πολιτιστικών μνημείων και ενίσχυση της επισκεψιμότητάς τους
4. Αγροτική ανάπτυξη
4.7. Ενίσχυση υποδομών παράκτιας αλιείας

8.510,6

Μεταξύ άλλων: βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων
υποδομών αλιευτικών καταφυγίων και αλιευτικής παραγωγής
γενικότερα
6. Ανάπτυξη ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών
6.10. Βελτίωση της δυνατότητας προσβασης στα ορεινά κέντρα

12.000,0

Εσωτερική οδοποιϊα σε ορεινές περιοχές και οδοποιία για την
σύνδεσή τους με τα κύρια οδικά δίκτυα
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

58.306,4

2. Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία
2.2. ∆ιαχείριση φυσικού περιβάλλοντος

9.391,1

Μεταξύ άλλων: Ενέργειες προστασίας και παρεμβάσεις σε
οικολογικές περιοχές (RAMSAR, NATURA 2000)
4. Αγροτική ανάπτυξη
4.5. Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των ζώων

26.412,3

Μεταξύ άλλων: Ενέργειες προστασίας και παρεμβάσεις σε
οικολογικές περιοχές (NATURA 2000).
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Άξονες
Προτεραιότητας

Μέτρα

Κατηγορίες δράσεων

Προϋπολογισμός
(χιλ. €)

6. Ανάπτυξη ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών
6.7. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος

22.503,0

Μεταξύ άλλων: Ενέργειες προστασίας και παρεμβάσεις σε
οικολογικές περιοχές (NATURA 2000).
ΕΜΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

864.322,7

Άξονας 1. Ανάδειξη του μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση
της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

172.602,9

Άξονας 2. Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία

118.562,0

Άξονας 3. Μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία

244.688,5

Άξονας 4. Αγροτική ανάπτυξη

204.905,3

Άξονας 5. Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και τις δεξιότητες

75.715,4

Άξονας 6. Ανάπτυξη ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των μειονεκτικών /
προβληματικών περιοχών

47.848,6

Άξονας 7. Τεχνική βοήθεια

11.501,1

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ

1.484.163,9

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΙΚΟ, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006.

7.2.1.3

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας

Στον Πίνακα 7.7. παρουσιάζεται η συνέργια του ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας με
την Εγνατία Οδό. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ολόκληρος ο Άξονας Προτεραιότητας 2: «Αξιοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων από τα αστικά και παραγωγικά κέντρα της περιφέρειας», έχει άμεση συνέργια με την Εγνατία Οδό, καθώς εξειδικεύεται σε δύο μέτρα που αφορούν αφενός σε δράσεις του τομέα
των μεταφορών (Μέτρο 2.1. «Υποδομές μεταφορών») και αφετέρου, σε έργα
αναβάθμισης υφιστάμενων και δημιουργία νέων επιχειρηματικών υποδομών
(Μέτρο 2.2. «Ανάπτυξη επιχειρηματικών υποδομών και δραστηριοτήτων»).
Παρεμβάσεις στον τομέα μεταφορών (επαρχιακό οδικό δίκτυο), καθώς επίσης
και προγραμματίζονται έργα τουριστικών και πολιτιστικών υποδομών περιλαμβάνονται στο πλαίσιο διαφόρων άλλων μέτρων και Αξόνων Προτεραιότητας. Τέλος, τα Μέτρα 5.6. «Προστασία περιβάλλοντος» του Άξονα Προτεραιότητας 5: «Αειφόρος ανάπτυξη υπαίθρου» και 6.2. «Προστασία και ανάδειξη
περιβάλλοντος» του Άξονα Προτεραιότητας 6: «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη
ορεινών και παραλίμνιων περιοχών» έχουν ειδική συνέργια, καθώς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και παρεμβάσεις στις περιοχές NATURA 2000.
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Πίνακας 7.7.

Συνέργια της Εγνατίας Οδού με Μέτρα του ΠΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2000-2006

Άξονες
Προτεραιό- Μέτρα
τητας

Κατηγορίες δράσεων

Προϋπολογισμός
(χιλ. €)

ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

207.923,0

2. Αξιοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων από τα αστικά και παραγωγικά
κέντρα της περιφέρειας
2.1. Υποδομές μεταφορών

146.735,0

Οδοποιία: τμηματική ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού "Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή" και
"Νίκη-Φλώρινα-Κοζάνη-Λάρισσα" και βελτίωση ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου (ιδιαίτερο ενδιαφέρον
έχουν τα έργα κατασκευής του ∆υτικού Οδικού Άξονα
ή αλλιώς τουριστικού οδικού άξονα της περιφέρειας
"Γρεβενά (Βασιλίτσα)- Γράμμος (Καστοριά)- ΠρέσπεςΠισοδέρι (Φλώρινα),οι οδικές συνδέσεις των κάθετων
αξόνων με τα αεροδρόμια Κοζάνης και Καστοριάς και
τα αστικά κέντρα και η βελτίωση του διαδημοτικού
δικτύου). Βελτίωση σιδηροδρομικού δικτύου: ιδαιαίτερη έμφαση στην γραμμή Αμύνταιου -Κοζάνης.
2.2. Ανάπτυξη επιχειρηματικών υποδομών και δραστηριοτήτων 17.168,0
Ολοκλήρωση & αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρηματικών υποδομών (ΒΙΠΕ Κοζάνης, εμπορευματικά κέντρα, κλπ.) και δημιουργία νέων (π.χ. νέα ΒΙΟΠΑ και
άλλες επιχειρηματικές υποδομές).
3. Ενίσχυση αστικών περιοχών
3.3. Ανάδειξη-αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, της
παράδοσης και του σύγχρονου πολιτισμού

10.271,0

∆ημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου αρχαιολογικών
θέσεων και 3 πόλων έλξης επισκεπτών του δικτύου
(Ορεστίδα, Βεγορίτιδα, λίμνη Πολυφύτου).
4.Αναδιάρθρωση τοπικής οικονομίας - Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων
4.5. Ανάπτυξη υποδομών και προώθηση τουριστικών δραστηριοτήτων

10.271,0

Μεταξύ άλλων: βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία
νέων τουριστικών υποδομών (π.χ. ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα χιονοδρομικά κέντρα Βασιλίτσας και
Βίγλας-Πισοδερίου).
6. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη ορεινών και παραλίμνιων περιοχών
6.1. Ανάπτυξη βασικών υποδομών και μεταφορών

11.739,0

Κατασκευή του τουριστικού οδικού άξονα στη δυτική
ορεινή περιοχή της περιφέρειας, βελτίωση και επέκταση ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου (επαρχιακό/διαδημοτικό δίκτυο).

213

Χωρικές επιπτώσεις Εγνατίας Οδού: Κατάσταση ζωνών επιρροής

Άξονες
Προτεραιό- Μέτρα
τητας

Κατηγορίες δράσεων

6.3. Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς

Προϋπολογισμός
(χιλ. €)
11.739,0

∆ημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου αρχαιολογικών
θέσεων & άλλων πολιτιστικών μημείων, καθώς και πόλων έλξης επισκεπτών του δικτύου (Ορεστίδα, Βεγορίτιδα, λίμνη Πολυφύτου).
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

14.673,0

5. Αειφόρος ανάπτυξη υπαίθρου
5.6. Προστασία περιβάλλοντος

8.804,0

Μεταξύ άλλων: Ενέργειες προστασίας και παρεμβάσεις
σε οικολογικές περιοχές (NATURA 2000).
6. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη ορεινών και παραλίμνιων περιοχών
6.2. Προστασία και ανάδειξη περιβάλλοντος

5.869,0

Μεταξύ άλλων: Ενέργειες προστασίας και παρεμβάσεις
σε οικολογικές περιοχές (NATURA 2000).
ΕΜΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

347.646,4

Άξονας 1. ∆ιεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης και μείωση της ανεργίας

24.705,4

Άξονας 2. Αξιοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων από τα αστικά και παραγωγικά κέντρα της περιφέρειας

0,0

Άξονας 3. Ενίσχυση αστικών περιοχών

108.551,4

Άξονας 4. Αναδιάρθρωση τοπικής οικονομίας - Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων

51.651,2

Άξονας 5. Αειφόρος ανάπτυξη υπαίθρου

139.260,7

Άξονας 6. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη ορεινών και παραλίμνιων περιοχών

23.477,7

Άξονας 7. Τεχνική βοήθεια

10.271,5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ

580.513,9

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΙΚΟ, ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας 2000-2006.

7.2.1.4

Περιφέρεια Ηπείρου

Στον Πίνακα 7.8 παρουσιάζεται η συνέργια του ΠΕΠ Ηπείρου με την Εγνατία
Οδό. Στην περίπτωση της περιφέρειας αυτής αναδεικνύεται ο Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ανάδειξη της περιφέρειας ως «∆υτικής Πύλης» για τη Βόρεια Ελλάδα – Αναπτυξιακή αξιοποίηση των μεγάλων έργων μεταφορών», το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του οποίου κατανέμεται σε μέτρα που έχουν άμεση συνέργια με την Εγνατία και ειδικότερα, σε παρεμβάσεις στο τομέα των μεταφορών (Μέτρο 1.1. «Υποδομές μεταφορών») και σε έργα επιχειρηματικών υποδομών (Μέτρο 1.2. «Επέκταση των υποδομών και εκσυγχρονισμός των επιχειρή-
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σεων»). Προγραμματιζόμενα έργα μεταφορών που αφορούν κατεξοχήν το επαρχιακό οδικό δίκτυο περιλαμβάνονται στο Μέτρο 4.10. «Υποδομές μεταφορών στην ύπαιθρο» του Άξονα Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου». Επίσης, προγραμματίζονται έργα τουριστικών υποδομών, υποδομών
αλιείας και πολιτισμού, που αποτελούν μέρος των δράσεων συγκεκριμένων μέτρων του ΠΕΠ. Τέλος, το ΠΕΠ Ηπείρου είναι το μοναδικό στο οποίο δεν εντοπίστηκαν προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις σε περιοχές NATURA 2000 στο πλαίσιο συγκεκριμένου Άξονα και Μέτρου.
Πίνακας 7.8.

Άξονες
Προτεραιότητας

Συνέργια της Εγνατίας Οδού με Μέτρα του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 20002006

Μέτρα

Κατηγορίες δράσεων

Προϋπολογισμός (χιλ. €)

ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

325.426,8

1. Ανάδειξη της περιφέρειας ως "∆υτικής Πύλης" για τη Βόρεια Ελλάδα - Αναπτυξιακή αξιοποίηση των μεγάλων έργων μεταφορών
1.1. Υποδομές μεταφορών

147.938,3

Οδοποιία: κατασκευή τμημάτων του ∆υτικού Άξονα, του εθνικού δικτύου, του διαπεριφερειακού και του επαρχιακού δικτύου και βελτιώσεις στο υπάρχον δίκτυο. Συνδυασμένες μεταφορές: κατασκευή Εμπορευματικού Κέντρου Ηγουμενίτσας και
εκσυγχρονισμός εξοπλισμού οργάνων καθοδήγησης πτήσεων
αεροδρομίου Ιωαννίνων.
1.2. Επέκταση των υποδομών και εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων

39.646,5

Μεταξύ άλλων: βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων
αναπτυξιακών υποδομών μεταποίησης και εμπορίου.
3. Ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας - Προστασία και ανάδειξη των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων
3.2. Ενίσχυση των υποδομών και της επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας στον τριτογενή τομέα - Αξιοποίηση των φυσικών πόρων

41.525,0

Μεταξύ άλλων: βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων
τουριστικών υποδομών για την ανάδειξη και αξιοποίηση των
τουριστικών περιοχών.
3.3. Ανάδειξη πολιτισμικών στοιχείων

33.995,0

Μεταξύ άλλων: ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και άλλων πολιτιστικών μνημείων και ενίσχυση της επισκεψιμότητάς τους.
4. Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου
4.9. Παρεμβάσεις στην αλιεία

11.331,0

Μεταξύ άλλων: βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων
υποδομών αλιευτικών καταφυγίων και αλιευτικής παραγωγής
γενικότερα.
4.10. Υποδομές μεταφορών στην ύπαιθρο

50.991,0

Βελτίωση επαρχιακού/διαδημοτικού/τοπικού οδικού δικτύου
στις ορεινές, πεδινές και παράκτιες περιοχές της περιφέρειας.
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Άξονες
Προτεραιότητας

Μέτρα

Κατηγορίες δράσεων

Προϋπολογισμός (χιλ. €)

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

0,0

ΕΜΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

348.778,7

Άξονας 1. Ανάδειξη της περιφέρειας ως ∆υτικής Πύλης για τη Βόρεια Ελλάδα - Αναπτυξιακή αξιοποίηση των μεγάλων έργων μεταφορών

31.103,5

Άξονας 2. Ενίσχυση των αστικών υποδομών και υπηρεσιών

88.985,0

Άξονας 3. Ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας - Προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων

15.865,0

Άξονας 4. Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου
Άξονας 5. Υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
Άξονας 6. Τεχνική βοήθεια
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ

175.716,2
37.109,0
5.807,7
680.013,2

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΙΚΟ, ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006.

7.2.1.5

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στον Πίνακα 7.9 παρουσιάζεται η συνέργια του ΠΕΠ Θεσσαλίας με την Εγνατία
Οδό. Και στην περίπτωση της περιφέρειας αυτής, ένας ολόκληρος Άξονας Προτεραιότητας φαίνεται να συνεργεί άμεσα με την Εγνατία Οδό. Πρόκειται ουσιαστικά για τον Άξονα 4: «Αξιοποίηση της κεντροβαρούς θέσης της περιφέρειας
και ανάδειξή της σε «κόμβο δικτύων», τα 4 μέτρα του οποίου αφορούν σε δράσεις του τομέα των μεταφορών. Προγραμματιζόμενα έργα μεταφορών που αφορούν κατεξοχήν το επαρχιακό οδικό δίκτυο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,
στο Μέτρο 2.12. «Βελτίωση προσβασιμότητας και δημιουργία υποδομών ανάδειξης ορεινών-τουριστικών κέντρων και περιοχών» του Άξονα Προτεραιότητας
2: «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου». Από την άλλη πλευρά, προγραμματίζονται και έργα αναπτυξιακών υποδομών (επιχειρηματικών, τουριστικών,
αλιείας, πολιτισμού), που αποτελούν άλλοτε το σύνολο και άλλοτε μέρος των
δράσεων συγκεκριμένων μέτρων του ΠΕΠ. Ενέργειες προστασίας περιοχών
NATURA 2000 τέλος, περιλαμβάνονται στις δράσεις του Μέτρου 2.6. «Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος» του Άξονα Προτεραιότητας 2:
«Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου».

216

7. Χωροταξική πολιτική και αναπτυξιακός προγραμματισμός

Πίνακας 7.9.

Άξονες
Προτεραιό- Μέτρα
τητας

Συνέργια της Εγνατίας Οδού με Μέτρα του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 20002006
Κατηγορίες δράσεων

Προϋπολογισμός (χιλ. €)

ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

365.310,0

1. Παραγωγικό περιβάλλον
1.1. Υποδομές παραγωγικού περιβάλλοντος επιχειρήσεων

22.010,0

Ολοκλήρωση & αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρηματικών
υποδομών και δημιουργία νέων (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΕΤΑΚ, Εκθεσιακά Κέντρα).
2. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου
2.5. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση αλιευτικών καταφυγίων και ενέργειες ανάδειξης αλιευτικού τομέα

9.920,0

Μεταξύ άλλων: βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων
υποδομών αλιευτικών καταφυγίων.
2.12. Βελτίωση προσβασιμότητας και δημιουργία υποδομών ανάδειξης
ορεινών-τουριστικών κέντρων και περιοχών

49.210,0

Βελτιώσεις και επεκτάσεις των οδικών συνδέσεων των ορεινών/τουριστικών κέντρων και περιοχών μεταξύ τους και με τα
βασικά αστικά και ημιαστικά κέντρα, καθώς επίσης και των
εσωτερικών οδικών συνδέσεων. ∆ράσεις ανάδειξης και ενίσχυσης της επισκεψιμότητας των ιστορικών ορεινών κέντρων
και τουριστικών πόλων υπαίθρου.
3. Ποιότητα ζωής
3.4. Ανάδειξη-αξοποίηση τουριστικών και πολιτιστικών κέντρων

11.950,0

Ανάδειξη των τουριστικών κέντρων, των αρχαιολογικών χώρων και άλλων πολιτιστικών μνημείων της περιφέρειας και
ενίσχυση της επισκεψιμότητάς τους.
4. Αξιοποίηση της κεντροβαρούς θέσης της περιφέρειας και ανάδειξή της σε "κόμβο
δικτύων"
4.1. ∆ιαπεριφερειακά δίκτυα μεταφορών

115.880,0

Σύνδεση της περιφέρειας με την Εγνατία Οδό και τον ΠΑΘΕ
με την κατασκευή του τμήματος "Μακρυχώρι-Καλαμπάκα"
του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας, βελτιώσεις και
ολοκληρώσεις των διαπεριφερειακών οδικών αξόνων.
4.2. ∆ιανομαρχιακές οδικές συνδέσεις

75.950,0

Ολοκλήρωση και βελτίωση του διανομαρχιακού οδικού δικτύου: σύνδεση αστικών κέντρων με τους κύριους οδικούς
άξονες και οδικές συνδέσεις αστικών - ημιαστικών κέντρων.
4.3. Υποδομές συνδυασμένων μεταφορών και εμπορίου

29.400,0

∆ημιουργία Εμπορευματικού ∆ιαμετακομιστικού Κέντρου
Θεσσαλίας, βελτίωση και εκσυγχρονισμός σιδηροδρομικών
υποδομών, ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός των λιμένων
της περιφέρειας.
4.4. Παρακάμψεις αστικών κέντρων
.

50.990,0
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Βελτίωση ή δημιουργία παρακάμψεων των μεγάλων αστικών
και ημιαστικών κέντρων της περιφέρειας: Λάρισσα, ΒόλοςΝ.Ιωνία, Τρίκαλα, Καρδίτσα
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

13.570,0

2. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου
2.6. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος

13.570,0

Μεταξύ άλλων: Ενέργειες προστασίας και παρεμβάσεις σε
οικολογικές περιοχές (NATURA 2000): προστατευόμενες περιοχές Ν. Πίνδου (Ν. Τρικάλων), Αγράφων και λίμνης Ταυρωπού (Ν. Καρδίτσας), Πηλίου-Κάρλας-Μαυροβουνίου (Ν. Μαγνησίας), κοιλάδας Τεμπών-κάτω Ολύμπου-αισθητικού δάσους Όσσας (Ν. Λάρισας), Μετεώρων-Αντιχασίων-Πηνειού (Ν.
Τρικάλων), Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου-Β. Σποράδων
(Ν. Μαγνησίας).
ΕΜΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

541.020,0

Άξονας 1. Παραγωγικό περιβάλλον

135.070,0

Άξονας 2. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου

227.170,0

Άξονας 3. Ποιότητα ζωής

142.360,0

Άξονας 4. Αξιοποίηση της κεντροβαρούς θέσης της περιφέρειας& ανάδειξή της σε
"κόμβο δικτύων"
Άξονας 5. Ανθρώπινοι Πόροι
Άξονας 6. Εφαρμογή
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ

0,0
36.420,0
8.939,9
928.839,9

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΙΚΟ, ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006.

Από την αναλυτική αυτή αποτίμηση της συνέργιας της Εγνατίας Οδού με τα
ΠΕΠ των περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV, προκύπτουν τα εξής ενδιαφέροντα συμπεράσματα:
Το γεγονός ότι η δομή των ΠΕΠ των 5 περιφερειών και η εξειδίκευση τους σε
Άξονες Προτεραιότητας και μέτρα διέπεται από κοινούς σε μεγάλο βαθμό
στόχους και παραμέτρους, έχει σαν αποτέλεσμα οι κατηγορίες μέτρων που
θεωρείται ότι συνεργούν άμεσα με την Εγνατία Οδό να εμφανίζονται σε όλες
τις περιφέρειες. Σε όλες δηλαδή τις περιφέρειες αναδεικνύονται σημαντικές
παρεμβάσεις στον τομέα των μεταφορών, καθώς επίσης και έργα επιχειρηματικών υποδομών, τουριστικών υποδομών και υποδομών αλιείας και πολιτισμού.
Σε πολλές περιπτώσεις παρεμβάσεων που αφορούν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, στις αναπτυξιακές υποδομές και στις δράσεις σε οικολογικές περιοχές
NATURA 2000, τα προγραμματιζόμενα έργα δεν αποτελούν παρά μέρος των
συνολικών δράσεων που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα μέτρα. Αυτό έχει
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σαν αποτέλεσμα να υπεριμάται κατά ένα ποσοστό το μέγεθος των πόρων που
φαίνεται να διατίθενται για την υλοποίηση των μέτρων που θεωρούνται άμεσης και ειδικής συνέργιας με την Εγνατία Οδό.

7.2.2

Η Εγνατία στο πλαίσιο των έργων που έχουν ενταχθεί στο Γ΄ ΚΠΣ
2000-2006 ανά νομό και περιφέρεια

Τα έργα που έχουν ενταχθεί σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ΄
ΚΠΣ 2000-06 καταγράφονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
και παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «ΕΡΓΟΡΑΜΑ» στη διεύθυνση http://www.mnec.gr/
ergorama/defaultx.asp (ΥΠΟΙΚΟ 2004). Η πληροφορία αναφέρεται στον συνολικό προϋπολογισμό των έργων που έχουν ενταχθεί στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα εθνικού επιπέδου τομεακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ. Τα έργα παρουσιάζονται κατανεμημένα σε κάθε
νομό και περιφέρεια της χώρας και ταξινομημένα κατά κατηγορία ενέργειας,
ενώ τα καταχωρημένα στοιχεία ανανεώνονται στο τέλος κάθε μήνα. Η καταγραφή αυτή, δηλαδή τα ενταγμένα έργα ανά νομό και περιφέρεια όλων των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση που ακολουθεί.
7.2.2.1

Συνολική χρηματοδότηση και χρηματοδότηση της Εγνατίας Οδού

Όλα τα έργα της Εγνατίας Οδού έχουν ενταχθεί στο εθνικού επιπέδου τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ο∆ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ – ΛΙΜΕΝΕΣ – ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η χρηματοδότηση των έργων αυτών όπως και η συνολική χρηματοδότηση ανά νομό και περιφέρεια παρουσιάζονται στον πίνακα 7.10.
Πίνακας 7.10. Συνολική χρηματοδότηση και χρηματοδότηση της Εγνατίας Οδού
ανά Νομό και Περιφέρεια από το Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006
(έργα που έχουν ενταχθεί μέχρι 31-01-2004 σε ευρώ)

Νομοί / Περιφέρειες

Συνολική Χρηματοδότηση

Έργα Εγνατίας
Οδού

% Νομού

94.169.000

24,5%

7,5%

% Ζώνης ΙV

Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη
Έβρου

383.726.336

Ροδόπης

306.337.255

54.186.000

17,7%

4,3%

Ξάνθης

209.358.557

26.336.000

12,6%

2,1%

∆ράμας

157.304.951

Καβάλας

186.265.491

33.621.000

18,1%

2,7%

∆ιανομαρχιακά περιφέρειας

126.608.688
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Νομοί / Περιφέρειες
Σύνολο έργων τομεακών ΕΠ
και ΠΕΠ
Εξ αυτού = ΠΕΠ

Συνολική Χρηματοδότηση

Έργα Εγνατίας
Οδού

% Νομού

1.369.601.278

208.312.000

15,2%

525.928.896

% Ζώνης ΙV
16,5%

39,6%

Κεντρική Μακεδονία
Θεσσαλονίκης

1.243.402.863

Σερρών

205.068.968

Χαλκιδικής

181.667.595

Κιλκίς

203.136.845

Πέλλας

197.513.392

Ημαθίας

461.910.237

Πιερίας

142.358.103

∆ιανομαρχιακά περιφέρειας

296.874.482

Σύνολο έργων τομεακών ΕΠ
και ΠΕΠ

2.931.932.485

Εξ αυτού = ΠΕΠ

60.716.000

4,9%

4,8%

342.594.000

74,2%

27,1%

403.310.000

13,8%

32,0%

849.159.061

47,5%

∆υτική Μακεδονία
Κοζάνης

222.340.470

36.074.000

16,2%

2,9%

Γρεβενών

114.512.167

66.259.433

57,9%

5,3%

Καστοριάς

88.647.523

102.333.433

14,1%

8,1%

Φλώρινας

92.345.785

∆ιανομαρχιακά περιφέρειας

207.353.656

Σύνολο έργων τομεακών ΕΠ
και ΠΕΠ

725.199.601

Εξ αυτού = ΠΕΠ

331.824.336

30,8%

Ήπειρος
Ιωαννίνων

844.125.817

Θεσπρωτίας

89.592.689

Πρέβεζας

98.407.718

Άρτας

94.637.044

∆ιανομαρχιακά περιφέρειας

137.570.452

Σύνολο έργων τομεακών ΕΠ
και ΠΕΠ

1.264.333.720

Εξ αυτού = ΠΕΠ

290.968.794

Θεσσαλία
Λάρισας

446.061.263

Μαγνησίας

458.746.305

Καρδίτσας

112.535.652

Τρικάλων

113.535.817

∆ιανομαρχιακά περιφέρειας

229.697.005

Σύνολο έργων τομεακών ΕΠ

1.360.576.042
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Νομοί / Περιφέρειες

Συνολική Χρηματοδότηση

Έργα Εγνατίας
Οδού

% Νομού

1.261.921.22
8

16,5%

% Ζώνης ΙV

και ΠΕΠ
Εξ αυτού = ΠΕΠ

539.958.182

Ζώνη IV
Σύνολο έργων τομεακών ΕΠ
και ΠΕΠ

7.651.643.126

Εξ αυτού = ΠΕΠ

2.537.839.269

100,0%

49,7%

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΙΚΟ 2004

Ο πίνακας επιβεβαιώνει τη βαρύτητα των έργων της Εγνατίας Οδού στις περιφέρειες της Ζώνης IV. Η Εγνατία Οδός καλύπτει το 16,5% της χρηματοδότησης όλων των έργων που αφορούν τις πέντε περιφέρειες της Ζώνης IV. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο μισό της χρηματοδότησης των ΠΕΠ των πέντε περιφερειών (συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλίας από την οποία δεν
διέρχεται η Εγνατία).
Σε επίπεδο περιφερειών, η χρηματοδότησή της Εγνατίας καλύπτει το 43,3%
της συνολικής χρηματοδότησης όλων των έργων της περιφέρειας Ηπείρου
και γύρω στο 14-15% των έργων των περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας,
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ∆υτικής Μακεδονίας. Σε σύγκριση με
τους πόρους που κατανέμονται μέσω των ΠΕΠ, η χρηματοδότηση της Εγνατίας αντιστοιχεί στο 30,8%, 39,6% και 47,5% αντίστοιχα της χρηματοδότησης
των ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας και ξεπερνάει κατά πολύ το μέγεθος χρηματοδότησης
του ΠΕΠ Ηπείρου. Στην Ήπειρο, η χρηματοδότηση της Εγνατίας είναι σχεδόν
διπλάσια από τη χρηματοδότηση του ΠΕΠ Ηπείρου (188,3%).
Σε επίπεδο νομών, η συμμετοχή της Εγνατίας στη συνολική χρηματοδότηση
όλων των ενταγμένων έργων του νομού ποικίλλει. Η Εγνατία καλύπτει το
74,2% της χρηματοδότησης όλων των έργων του νομού Ημαθίας, το 64,9%
του νομού Ιωαννίνων και το 57,9% του νομού Γρεβενών. Η συμμετοχή στους
υπόλοιπους νομούς είναι πολύ χαμηλότερη: 24,5% στο νομό Έβρου, 18,1%
στο νομό Καβάλας, 17,7% στο νομό Ροδόπης, 12,6% στο νομό Ξάνθης και μόλις 4,9% στο νομό Θεσσαλονίκης.
Συνολικά στη Ζώνη IV των πέντε περιφερειών, η Εγνατία έχει επικεντρώσει
την προσπάθεια σε δύο νομούς, Ιωαννίνων και Ημαθίας, στους οποίους εκτελείται το 70% (43,4% και 27,1% αντίστοιχα) των έργων της Εγνατίας Οδού την
τρέχουσα περίοδο. Τα έργα στους δύο νομούς καλύπτουν 890, 6 δισεκατ. ευρώ από το σύνολο των 1.261,9 δισεκατ. ευρώ όλων των έργων της Εγνατίας
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που έχουν ενταχθεί στο Γ΄ ΚΠΣ (τα οποία μάλιστα αναφέρονται ως «ολοκλήρωση τμημάτων της Εγνατίας Οδού που είχαν ενταχθεί στο Β΄ ΚΠΣ»).
Τα έργα της Εγνατίας έχουν ιδιαίτερη σημασία και για το σύνολο της αναπτυξιακής προσπάθειας των μεταφορικών υποδομών που επιχειρείται με το ΕΠ
Ο∆ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ – ΛΙΜΕΝΕΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Τα έργα της Εγνατίας αποτελούν το 20% του συνόλου των έργων του ΕΠ, του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ φτάνει τα 6,3 δισεκατ. ευρώ και περιλαμβάνει σημαντικά
οδικά έργα όπως την Αττική Οδός (27%), τον ΠΑΘΕ (9%) και τη Ζεύξη ΡίουΑντιρρίου (8%). Το σύνολο των οδικών αξόνων αποτελούν το 70% του ΕΠ.
Από τα υπόλοιπα έργα του ΕΠ το σημαντικότερο είναι το Μετρό της Αθήνας
(28%).
7.2.2.2

Χρηματοδότηση μεταφορικών υποδομών και Εγνατίας

Στον πίνακα 7.11 καταγράφονται αναλυτικά τα έργα οδικών μεταφορών και
στον πίνακα 7.12 τα έργα οδικών, σιδηροδρομικών και εναέριων μεταφορών.
Η Εγνατία καλύπτει πάνω από το μισό (53,6%) των έργων οδικών μεταφορών
στις περιφέρειες της Ζώνης IV και έχει την υψηλότερη συμμετοχή στην περιφέρεια της Ηπείρου (87,2%). Η συμμετοχή της στις τρεις περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης είναι μικρότερη κυρίως επειδή συμπληρώνεται με τα έργα
των Κάθετων Αξόνων (που δεν υπάρχουν στην Ήπειρο). Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες μαζί καλύπτουν το 81,3% των οδικών έργων της περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, το 78,4% της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το
63,0% της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι Εθνικοί Οδικοί
Άξονες καλύπτουν το 62,3% των οδικών έργων στην περιφέρεια Θεσσαλίας
(πρόκειται για τον ΠΑΘΕ) και πολύ λιγότερο 2,7% στην περιφέρεια της Ηπείρου
(Ιόνια Οδός). Τα υπόλοιπα έργα οδοποιίας καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των
οδικών μεταφορών στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης (37,7% και 37,0% αντίστοιχα) και αρκετά μικρότερο στις υπόλοιπες
περιφέρειες: 20,5% στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 18,6% στην περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και 10,2% στην περιφέρεια Ηπείρου.

222

7. Χωροταξική πολιτική και αναπτυξιακός προγραμματισμός

Πίνακας 7.11. Χρηματοδότηση Εγνατίας Οδού, Καθέτων Αξόνων και λοιπών οδικών μεταφορών Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006 ανά Νομό και Περιφέρεια
(έργα που έχουν ενταχθεί μέχρι 31-01-2004, ευρώ)

Νομοί / Περιφέρειες

Εγνατία Οδός

Κάθετοι Άξονες

Εθνικοί Οδικοί Άξονες * Λοιπά Έργα Οδοποιίας

Σύνολο Οδικών Μεταφορών

%

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Έβρου

94.169.000

Ροδόπης
Ξάνθης

60.144.981

34.968.127

189.282.108

8,0%

54.186.000

25.701.724

79.887.724

3,4%

26.336.000

21.415.761

47.751.761

2,0%

52.466.763

52.466.763

2,2%

Καβάλας

33.621.000

23.143.522

56.764.522

2,4%

Σύνολο

208.312.000

60.144.981

157.695.897

426.152.878

18,1%

48,9%

14,1%

37,0%

100,0%

60.716.000

141.804.691

10.172.475

212.693.166

9,0%

40.200.000

12.551.309

52.751.309

2,2%

Κιλκίς

17.339.000

17.339.000

0,7%

Πέλλας

64.677.411

64.677.411

2,7%

6.766.202

349.360.202

14,8%

8.977.843

2.675.000

11.652.843

0,5%

∆ράμας

% περιφέρειας
Κεντρική Μακεδονία
Θεσσαλονίκης
Σερρών

Ημαθίας

342.594.000

Πιερίας
Χαλκιδικής
Σύνολο
% περιφέρειας

38.680.246

38.680.246

1,6%

403.310.000

182.004.691

8.977.843

152.861.643

747.154.177

31,7%

54,0%

24,4%

1,2%

20,5%

100,0%

∆υτική Μακεδονία
Κοζάνης

36.074.000

9.683.045

45.757.045

1,9%

Γρεβενών

66.259.433

13.759.256

80.018.689

3,4%

Καστοριάς

9.340.675

9.340.675

0,4%

Φλώρινας

5.648.675

5.648.675

0,2%
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Νομοί / Περιφέρειες

Εγνατία Οδός

∆ιανομαρχιακά
Σύνολο

Κάθετοι Άξονες

Εθνικοί Οδικοί Άξονες * Λοιπά Έργα Οδοποιίας

65.364.343

Σύνολο Οδικών Μεταφορών

%

65.364.343

2,8%
8,8%

102.333.433

65.364.343

38.431.651

206.129.427

49,6%

31,7%

18,6%

100,0%

24.427.476

572.393.271

24,3%

10.500.366

16.369.772

0,7%

15.021.893

15.021.893

0,6%

14.060.415

24.060.415

1,0%

880.411

0,0%
26,7%

% περιφέρειας
Ήπειρος
Ιωαννίνων

547.965.795

Θεσπρωτίας

5.869.406

Πρέβεζας
Άρτας

10.000.000

∆ιανομαρχιακά
Σύνολο

880.411
547.965.795

16.749.817

64.010.150

628.725.762

87,2%

2,7%

10,2%

100,0%

45.510.125

53.927.870

99.437.995

4,2%

105.649.000

35.752.756

141.401.756

6,0%

20.920.354

20.920.354

0,9%

19.920.131

19.920.131

0,8%

64.293.243

2,7%
14,7%

% περιφέρειας
Θεσσαλία
Λάρισας
Μαγνησίας
Καρδίτσας
Τρικάλων
∆ιανομαρχιακά

64.293.243

Σύνολο
% περιφέρειας

215.452.368

130.521.111

345.973.479

62,3%

37,7%

100,0%

Ζώνη IV
Σύνολο

1.261.921.228

307.514.015

241.180.028

543.520.452

2.354.135.723

53,6%

13,1%

10,2%

23,1%

100,0%

% Ζώνης IV

* ΠΑΘΕ, Ιόνια Οδός και διανομαρχιακά οδικά έργα
ΠΗΓΗ: ΥΠΟΙΚΟ 2004
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100,0%

7. Χωροταξική πολιτική και αναπτυξιακός προγραμματισμός

Σε επίπεδο νομών, οι μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις της Εγνατίας κατευθύνονται, όπως αναφέραμε, στους νομούς Ιωαννίνων και Ημαθίας και ακολουθούν
κατά σειρά μεγέθους οι νομοί Έβρου, Γρεβενών, Θεσσαλονίκης, Ροδόπης, Κοζάνης, Καβάλας και Ξάνθης. Τα έργα στους Κάθετους Άξονες της Εγνατίας αφορούν κυρίως τον νομό Θεσσαλονίκης (46,1%) και αφορούν τη ∆υτική Είσοδο
και τμήματα της οδού Λαγκαδά και της Ανατολικής Περιφερειακής της Θεσσαλονίκης. Αφορούν επίσης την περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (21,3%) με τους
δύο κάθετους άξονες Φλώρινα-Κοζάνη και Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή. ∆ύο ακόμη Κάθετοι Άξονες χρηματοδοτούνται στους νομούς Έβρου (19,6%) και Σερρών (13,1%). Εθνικοί Οδικοί Άξονες χρηματοδοτούνται σε διαφορετικούς από
τους προηγούμενους νομούς, όπως τα έργα του ΠΑΘΕ («Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ») που χρηματοδοτούνται στους νομούς Πιερίας, Λάρισας και
Μαγνησίας, καθώς και τα έργα της Ιόνιας οδού στους νομούς Άρτας και Θεσπρωτίας, ενώ σημαντικά διανομαρχιακά έργα καλύπτουν τους τέσσερις νομούς της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε αναλογία με τα έργα της Εγνατίας, που είναι το 53,6% των έργων οδικών μεταφορών, τόσο οι Κάθετοι Άξονες της Εγνατίας όσο και ο Εθνικοί Οδικοί Άξονες έχουν χαμηλότερη χρηματοδότηση
(13,1% και 10,2% αντίστοιχα). ∆εν καλύπτονται από κανέναν από τους παραπάνω μεγάλους άξονες οι νομοί ∆ράμας, Κιλκίς, Πέλλας, Χαλκιδικής, Πρέβεζας,
αλλά τουλάχιστον στους τρεις από αυτούς (∆ράμας, Πέλλας, Χαλκιδικής) η
χρηματοδότηση των έργων οδοποιίας είναι σχετικά αυξημένη (έχει ο καθένας
γύρω στο 2-3% του συνόλου των οδικών έργων της Ζώνης ΙV).
Σε σχέση με το σύνολο των έργων μεταφορών, τα έργα οδικών μεταφορών κυριαρχούν απόλυτα στο σύνολο της Ζώνης IV με 86,9% (πίνακας 7.12), αφού είναι πολύ λίγα τα έργα σιδηροδρομικών μεταφορών με 4,0% και εναέριων μεταφορών και με 9,1% (σε ένα μόνο έργο – το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της
Θεσσαλονίκης). Τα έργα οδικών μεταφορών καλύπτουν το 100% της χρηματοδότησης στην περιφέρεια της Ηπείρου, όπου δεν υπάρχουν έργα σιδηροδρομικών ή εναέριων μεταφορών, και το μικρότερο ποσοστό 72,4% εμφανίζεται
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα σιδηροδρομικά έργα αφορούν όλες τις περιφέρειες, με εξαίρεση την Ήπειρο, και τους περισσότερους νομούς. Η
μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατευθύνεται στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (νομοί Θεσσαλονίκης και Πιερίας), ∆υτικής Μακεδονίας (διανομαρχιακά)
και Θεσσαλίας (νομός Λάρισας), καθώς και στον νομό Έβρου.
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Πίνακας 7.12. Χρηματοδότηση οδικών, σιδηροδρομικών και εναέριων μεταφορών Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006 ανά Νομό και Περιφέρεια
(έργα που έχουν ενταχθεί μέχρι 31-01-2004, ευρώ)

Νομοί / Περιφέρειες

Σύνολο Οδικών
Μεταφορών

Σιδηρόδρομοι

Αεροδρόμια

Σύνολο
Μεταφορών

% στο Σύνολο της
Ζώνης IV

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Έβρου

189.282.108

12.529.327

201.811.435

7,5%

Ροδόπης

79.887.724

230.998

80.118.722

3,0%

Ξάνθης

47.751.761

964.216

48.715.977

1,8%

∆ράμας

52.466.763

950.403

53.417.166

2,0%

Καβάλας

56.764.522

56.764.522

2,1%

Σύνολο

426.152.878

14.674.944

440.827.822

16,3%

96,7%

3,3%

100,0%

% περιφέρειας
Κεντρική Μακεδονία
Θεσσαλονίκης

212.693.166

15.873.849

475.082.055

17,5%

Σερρών

52.751.309

812.724

53.564.033

2,0%

Κιλκίς

17.339.000

603.050

17.942.050

0,7%

Πέλλας

64.677.411

463.496

65.140.907

2,4%

Ημαθίας

349.360.202

7.392.067

356.752.269

13,2%

Πιερίας

11.652.843

12.632.481

24.285.324

0,9%

Χαλκιδικής

38.680.246

38.680.246

1,4%
38,1%

Σύνολο
% περιφέρειας

246.515.040

747.154.177

37.777.667

246.515.040

1.031.446.884

72,4%

3,7%

23,9%

100,0%

∆υτική Μακεδονία
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Κοζάνης

45.757.045

45.757.045

1,7%

Γρεβενών

80.018.689

80.018.689

3,0%

Καστοριάς

9.340.675

9.340.675

0,3%

Φλώρινας

5.648.675

5.648.675

0,2%
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(έργα που έχουν ενταχθεί μέχρι 31-01-2004, ευρώ)

Νομοί / Περιφέρειες
∆ιανομαρχιακά
Σύνολο
% περιφέρειας

Σύνολο Οδικών
Μεταφορών
65.364.343

28.133.967

Σύνολο
Μεταφορών
93.498.310

206.129.427

28.133.967

234.263.394

88,0%

12,0%

100,0%

Σιδηρόδρομοι

Αεροδρόμια

% στο Σύνολο της
Ζώνης IV
3,5%
8,7%

Ήπειρος
Ιωαννίνων

572.393.271

572.393.271

21,1%

Θεσπρωτίας

16.369.772

16.369.772

0,6%

Πρέβεζας

15.021.893

15.021.893

0,6%

Άρτας

24.060.415

24.060.415

0,9%

880.411

880.411

0,0%

628.725.762

628.725.762

23,2%

100,0%

100,0%

∆ιανομαρχιακά
Σύνολο
% περιφέρειας
Θεσσαλία
Λάρισας

99.437.995

25.470.652

124.908.647

4,6%

Μαγνησίας

141.401.756

601.609

142.003.365

5,2%

Καρδίτσας

20.920.354

20.920.354

0,8%

Τρικάλων

19.920.131

19.920.131

0,7%

∆ιανομαρχιακά

64.293.243

836.390

65.129.633

2,4%

345.973.479

26.908.651

372.882.130

13,8%

92,8%

7,2%

100,0%

2.354.135.723

107.495.229

246.515.040

2.708.145.992

86,9%

4,0%

9,1%

100,0%

Σύνολο
% περιφέρειας
Ζώνη IV
Σύνολο
% Ζώνης IV

100,0%
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7.2.2.3

Άλλα έργα σε άμεση συνέργια με την Εγνατία

Άμεση συνέργια με την Εγνατία θεωρήσαμε ότι μπορούν να έχουν τα έργα που
αφορούν τη χωροθέτηση είτε αναπτυξιακών υποδομών και δικτύων (επιχειρηματικών, βιομηχανικών και τουριστικών όπως ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΠΟΤΑ, τεχνολογικά
πάρκα, κέντρα καινοτομίας κ.ά.) είτε έργων διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (όπως έργα σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, περιοχές
φυσικού κάλλους, μονοπάτια και ορεινά καταφύγια, χιονοδρομικά κέντρα, διαχείριση βιοτόπων και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών κ.ά.). Οι παρεμβάσεις
αυτού του είδους σε σημεία συνήθως πάνω στους άξονες μεταφορών αποτελούν «τόπους προορισμού» προϊόντων, εργαζομένων, επισκεπτών και τουριστών και με αυτή την έννοια έχουν άμεση συνέργια με την Εγνατία επειδή προσθέτουν φόρτους κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία και διαδρομές, αλλά
και επειδή η Εγνατία συνεισφέρει στην ανάδειξή τους λόγω της αυξημένης πρόσβασης που προσφέρει. Λίγα από τα έργα έγινε δυνατόν να εντοπιστούν στα
έργα των ΕΠ και των ΠΕΠ που καταγράφονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «ΕΡΓΟΡΑΜΑ» ανά νομό και περιφέρεια.

7.3

Επιπτώσεις της Εγνατίας και αναπτυξιακός δυναμισμός

Ο χωροταξικός σχεδιασμός και ο αναπτυξιακός προγραμματισμός στο πλαίσιο
του Γ΄ ΚΠΣ αναγνωρίζουν τον κρίσιμο ρόλο της Εγνατίας Οδού και τη λειτουργία
της ως αναπτυξιακού άξονα. Οι στόχοι τόσο των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού όσο και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) αναφέρονται συγκεκριμένα στους τρόπους με τους οποίους θα
λειτουργήσει και θα αξιοποιηθεί ο αναπτυξιακός ρόλος της Εγνατίας Οδού. Επίσης ένα σημαντικό μέρος της συνολικής χρηματοδότησης που αφορά τους νομούς και τις περιφέρειες αποδίδεται στην υλοποίηση της Εγνατίας Οδού και των
Καθέτων Αξόνων καθώς και γενικότερα στις υποδομές μεταφορών.
Οι επιπτώσεις του αναπτυξιακού άξονα της Εγνατίας θα είναι ανάλογες του επιπέδου ανάπτυξης και του υπάρχοντος αναπτυξιακού δυναμισμού των περιφερειακών και τοπικών παραγωγικών συστημάτων. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 4
«Αναπτυξιακές τάσεις στις ζώνες επιρροής της Εγνατίας Οδού», δεν παρουσιάζουν όλες οι περιοχές τον ίδιο δυναμισμό. Κάποιες περιοχές εμφανίζουν θετικές
τάσεις των βασικών δεικτών, όπως αύξηση πληθυσμού, υψηλό κατά κεφαλήν
ΑΕΠ και χαμηλό ποσοστό ανεργίας, ενώ άλλες έχουν ιδιαίτερα αρνητικούς δείκτες. Αν αυτό συνδυαστεί και με την πορεία υλοποίησης της Εγνατίας και των
Καθέτων Αξόνων γίνεται φανερό ότι σε κάποιες περιοχές οι θετικές αναπτυξιακές επιπτώσεις θα χρειαστούν μεγαλύτερη χρονική περίοδο για να κάνουν ορατή την παρουσία τους.
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8. Εντοπισμός κρίσιμων σημείων

Οι θετικές επιπτώσεις θα είναι μεγαλύτερες στις ήδη αναπτυγμένες περιοχές
που περιέχουν και τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, όπως οι νομοί Θεσσαλονίκης
και Κοζάνης και οι περιφέρειες Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας που παρουσιάζουν τους υψηλότερους δείκτες κατά κεφαλήν ΑΕΠ, καθώς και οι νομοί Έβρου, Ξάνθης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Καστοριάς, Λάρισας και Μαγνησίας που έχουν
τιμές του δείκτη υψηλότερες του μέσου όρου. Στο αντίθετο άκρο, τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη έχουν η περιφέρεια της Ηπείρου και οι τρεις νομοί της Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Άρτας, καθώς και οι νομοί Ροδόπης, ∆ράμας, Σερρών
και Πέλλας. Η αύξηση του πληθυσμού είναι μεγαλύτερη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιδίως στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής και
Πιερίας, ενώ σημαντικές αυξήσεις εμφανίζονται σε όλους σχεδόν τους νομούς
της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Ήπειρος συγκεντρώνει
και πάλι χαμηλούς δείκτες (με εξαίρεση το Νομό Ιωαννίνων). Τέλος, η ανεργία
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για όλες σχεδόν τις περιοχές. Είναι ιδιαίτερα ψηλή σε όλους τους νομούς της ∆υτικής Μακεδονίας, και εμφανίζεται αυξημένη σε
όλους τους νομούς της Ηπείρου, τους περισσότερους νομούς της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και σε αρκετούς της Κεντρικής Μακεδονίας.
Η συγκέντρωση αρνητικών δεικτών και τάσεων στην Ήπειρο, σε συνδυασμό με
το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των έργων της Εγνατίας Οδού που δεν θα
έχουν ολοκληρωθεί στο άμεσο μέλλον (βλ. κεφ. 7.1.2) αφορά την ίδια περιφέρεια, επιβεβαιώνει τις ανησυχίες για την καθυστέρηση που μπορεί να εμφανιστεί στην εμφάνιση των θετικών επιπτώσεων από την ολοκλήρωση της Εγνατίας
Οδού στην περιφέρεια αυτή. Από την άλλη πλευρά, η ολοκλήρωση του υπόλοιπου άξονα ευνοεί τις περιοχές και περιφέρειες που εμφανίζουν τις σημαντικότερες θετικές τάσεις και, από αυτή την άποψη, η λειτουργία του άξονα στην παρούσα φάση καλύπτει σημαντικό μεταφορικό έργο.
Η χρηματοδότηση των μεταφορών στην Ζώνη IV καλύπτει αποκλειστικά σχεδόν
οδικές μεταφορές και ιδίως την Εγνατία Οδό και τους Κάθετους Άξονες. Στον σιδηρόδρομο, τις εναέριες μεταφορές, στα λιμενικά έργα καθώς και στα λοιπά
έργα οδοποιίας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο έχει δοθεί μικρότερη προτεραιότητα.
Στο βαθμό που όλα τα έργα μεταφορών έχουν άμεση συνέργια με την Εγνατία,
ο προσανατολισμός αυτός δείχνει κατά τη γνώμη μας δύο πράγματα: πρώτον,
ότι το σύστημα Εγνατία Οδός – Κάθετοι Άξονες απορροφά και θα συνεχίσει να
απορροφά σημαντική χρηματοδότηση μέχρι την ολοκλήρωση του άξονα και,
δεύτερον, ότι ένα σύστημα συνδυασμένων μεταφορών που θα συμπληρώνει
τον άξονα της Εγνατίας με άλλα μέσα μεταφοράς (σιδηρόδρομος, αεροδρόμια,
λιμάνια) καθώς και με δευτερεύοντα οδικά δίκτυα που θα διαχέουν την κυκλοφορία από τους κόμβους της Εγνατίας στην υπόλοιπη περιφέρεια δεν σχεδιάζεται άμεσα, είτε επειδή ορισμένα στοιχεία αυτού του δικτύου υπάρχουν ήδη σε
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καλή κατάσταση (π.χ. λιμάνια ή δευτερεύοντα οδικά δίκτυα) είτε επειδή ένα τέτοιο σύστημα ανήκει σε μεταγενέστερο στάδιο προγραμματισμού αφού η τμηματική ολοκλήρωση της Εγνατίας και οι δυσκολίες στο στάδιο της κατασκευής
δεν έχει επιτρέψει ακόμα να αποδοθούν στην κυκλοφορία σημαντικά τμήματα
για τη λειτουργία του άξονα (βλ. Χάρτη 3).
Η ολοκλήρωση των έργων της Εγνατίας και ο υπάρχων σχεδιασμός των μεταφορών ευνοεί κατά προτεραιότητα στις περιφέρειες Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, στις οποίες τα έργα της Εγνατίας τουλάχιστον κατά το τμήμα Θεσσαλονίκη-Γρεβενά έχουν προχωρήσει αρκετά, συνδυάζονται με σιδηροδρομικά
έργα (και το αεροδρόμιο και το λιμάνι Θεσσαλονίκης) και θα μπορούσαν παράλληλα με την ολοκλήρωση έργων στα εθνικά και δευτερεύοντα οδικά δίκτυα
να δημιουργήσουν τη βάση για ένα ολοκληρωμένο σύστημα συνδυασμένων
μεταφορών. Μια ανάλογη κατάσταση μπορεί να δημιουργηθεί και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά μήκος της Εγνατίας μεταξύ
Αλεξανδρούπολης και Καβάλας και του κάθετου άξονα του Έβρου, συνδυάζοντας σιδηρόδρομο, λιμάνι και αεροδρόμιο (Αλεξανδρούπολη και Καβάλα). Πιο
δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ήπειρο, όπου η Εγνατία συναντάει σημαντικά
προβλήματα ολοκλήρωσης και καθυστερήσεις λόγω δυσκολιών στην κατασκευή (ιδίως μεταξύ Γρεβενών – Μετσόβου – Ιωαννίνων) και δεν συνδυάζεται
με σιδηροδρομική σύνδεση. Εκεί ευνοείται περισσότερο η σύνδεση Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων και Εγνατίας Οδού – Ιόνιας Οδού με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αυτά είναι τα σημεία που αυξάνουν άμεσα την συνέργια της Εγνατίας οδού με τα αναπτυξιακά έργα στη Ζώνη IV.
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8 Εντοπισμός κρίσιμων σημείων

8.1

Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας διερεύνησης είναι ο προσδιορισμός των κρίσιμων θέσεων ή σημείων των δεικτών. Ως κρίσιμα σημεία ορίζονται τα σημεία εκείνα για τα
οποία το ΠΑΧΩΕ θα πρέπει να προσδιορίζει τις τιμές των δεικτών, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πρόκειται δηλαδή για σημεία που λειτουργούν ως «σημεία (ή
περιοχές) ελέγχου».
Κατά συνέπεια τα βασικά κριτήρια για τον προσδιορισμό τους είναι τα εξής:
•

Σημεία ή περιοχές στα οποία υπάρχει προσέγγιση ή υπέρβαση διεθνών ή
εθνικών προτύπων και προδιαγραφών ή άλλων επιστημονικά τεκμηριωμένων ορίων

•

Σημεία ή περιοχές στα οποία αναμένεται με την πλήρη λειτουργία της οδού
η προσέγγιση ή υπέρβαση διεθνών ή εθνικών προτύπων και προδιαγραφών ή άλλων επιστημονικά τεκμηριωμένων ορίων (περιλαμβάνεται και η
περίπτωση των δεικτών για τους οποίους δεν υπάρχουν τιμές στην υφιστάμενη κατάσταση από το ΠΑΧΩΕ)

•

Σημεία ή περιοχές που εμφανίζουν ιδιαιτερότητες ως προς τις παρόδιες
χρήσεις και επηρεάζονται από τη διέλευση και λειτουργία της οδού (π.χ.
νοσοκομεία, ΒΙΠΕ κ.λ.π.)

•

Σημεία ή περιοχές που αναμένεται να συγκεντρώσουν αυξημένη δραστηριότητα με τη λειτουργία τη οδού (ή εξαιτίας της λειτουργίας της οδού)

•

Σημεία ή περιοχές που παρουσιάζει ιδιομορφίες είτε η χάραξη της οδού, είτε το ανάγλυφο του εδάφους και εξαιτίας τους δημιουργούνται ιδιαιτερότητες στη λειτουργία της οδού (ή στη γύρω περιοχή)

Έτσι λοιπόν είναι σαφές πως ο καθορισμός τους θα προκύψει ουσιαστικά από τη
θεώρηση της κάθε κατηγορίας δεικτών δηλ. περιβαλλοντικοί, κοινωνικοοικονομικοί και δείκτες λειτουργίας του οδικού δικτύου, καθώς και από τις ιδιαιτερότητες του κάθε δείκτη χωριστά, με γνώμονα τα προηγούμενα κριτήρια.
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8.2

Κοινωνικοοικονομικοί δείκτες

Από τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, τέσσερις απαιτούν παρακολούθηση
σε συγκεκριμένα «κρίσιμα σημεία παρακολούθησης». Πρόκειται για τους δείκτες που καταγράφουν προσπελάσιμους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα, οι δείκτες ΚΟ-Π-1: Προσπελάσιμα μέσα μεταφοράς, ΚΟ-Π-2: Προσπελάσιμες ΒΙΠΕ και ΚΟ-Π-3: Προσπελάσιμοι τουριστικοί τόποι, καθώς και ο δείκτης
ΚΟ-Ε-4 Εγκατάσταση Επιχειρήσεων. Οι υπόλοιποι δείκτες δεν απαιτούν προσδιορισμό κρίσιμων σημείων παρακολούθησης, καθώς ο υπολογισμός τους βασίζεται σε στατιστικά δεδομένα, υπάρχουσες πηγές και δεν απαιτούν αυτοψία
(π.χ. στατιστικές ΕΣΥΕ, REGIO, Eurostat). Πρόκειται για τους ακόλουθους δείκτες:
ΚΟ-Β-1: Ωφελούμενος πληθυσμός, KO-B-2: Μέγεθος αγοράς, ΚΟ-Β-3: Έλξη πόλεων, ΚΟ-Β-4: Επίπεδο ανάπτυξης και ευημερίας, ΚΟ-Β-5: Επίπεδο ανεργίας, ΚΟΠ-1: Προσπελάσιμα μέσα μεταφοράς, ΚΟ-Π-4: Μεταβολή πληθυσμού, ΚΟ-Π-5:
Μεταβολή πληθυσμού αστικών κέντρων, ΚΟ-Π-6: Ιεραρχία αστικών κέντρων,
ΚΟ-Π-7: Πυκνότητα πληθυσμού, ΚΟ-Ε-1: Κλαδική σύνθεση ΑΕΠ, ΚΟ-Ε-2: Εργατικό δυναμικό, ΚΟ-Ε-3: Κλαδική σύνθεση απασχόλησης, ΚΟ-Ε-5: Εξωτερικό εμπόριο.
Ειδικότερα, όσον αφορά στο δείκτη ΚΟ-Π-7: Πυκνότητα πληθυσμού, είναι δυνατόν να προταθούν κρίσιμα σημεία παρακολούθησης, όπου μπορεί να απαιτηθεί
είτε συχνότερη είτε αναλυτικότερη παρακολούθηση της πυκνότητας (με τη
χρήση κάποιου μοντέλου). Τα σημεία αυτά είναι οι περιοχές των δικτύων πόλεων (βλ. Χάρτη 5: Κρίσιμες θέσεις παρακολούθησης κοινωνικοοικονομικών δεικτών: τάσεις και περιορισμοί), όπου, λόγω εγγύτητας και στενής εξάρτησης των
αστικών κέντρων μεταξύ τους, πιθανώς να παρατηρηθούν ανακατανομές πληθυσμών και άρα πυκνοτήτων.
Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά τους τρεις δείκτες για τους οποίους απαιτείται εντοπισμός κρίσιμων σημείων παρακολούθησης, ο ∆είκτης ΚΟ-Π-1: Προσπελάσιμα μέσα μεταφοράς, δείκτης που επιτρέπει τη γνώση των επιδράσεων της Εγνατίας στην προσπελασιμότητα άλλων βασικών μέσων μεταφοράς και στην
αποδοτικότερη σύνδεση των πόλεων με αυτά, απαιτεί εκτός άλλων, χαρτογράφηση των λιμανιών και αεροδρομίων της Ζώνης IV. Για το λόγο αυτό, στο Χάρτη
5 σημειώνονται τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της Ζώνης ανάλογα με το χαρακτηρισμό τους ή τη σημασία τους. Οι εν λόγω θέσεις θεωρούνται ως κρίσιμα
σημεία παρακολούθησης (βλ. Χάρτη 5: Κρίσιμες θέσεις παρακολούθησης κοινωνικοοικονομικών δεικτών: τάσεις και περιορισμοί).
Αντίστοιχα, και ο δείκτης ΚΟ-Π-2 που προσδιορίζει τις βιομηχανικές περιοχές
(ΒΙΠΕ) της Ζώνης ΙΙ και ΙΙΙ που είναι προσπελάσιμες μέσω κάποιου κόμβου του
άξονα, εκτός άλλων απαιτεί τη χαρτογράφηση αυτών των ΒΙΠΕ σε σχέση με
τους κόμβους της Εγνατίας Οδού (βλ. Χάρτη 4: Κρίσιμες θέσεις παρακολούθησης κοινωνικοοικονομικών δεικτών). Οι θέσεις αυτές θεωρούνται ως κρίσιμα
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σημεία παρακολούθησης. Σημειώνεται, ότι στους Χάρτες συμπεριλήφθηκαν
μόνο οι βιομηχανικές περιοχές που είναι καταχωρημένες ως πολεοδομημένες
στα αρχεία της ΕΤΒΑ, καθώς για τις υπόλοιπες δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της ακριβής τους θέσης (Αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης του
προγράμματος Μελετών του Παρατηρητηρίου).
Ο δείκτης ΚΟ-Π-3 προσδιορίζει τους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος της
Ζώνης ΙΙ που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου του άξονα και τις αλλαγές στα επίπεδα της τουριστικής τους κίνησης. Για τον σαφή προσδιορισμό
των κρίσιμων σημείων απαιτείται εξαρχής αποσαφήνιση ποιοι τόποι θεωρούνται τουριστικού ενδιαφέροντος και να προσδιοριστούν χαρτογραφικά σε σχέση με τον άξονα και τους κόμβους του. Η εργασία αυτή θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικής μελέτης του προγράμματος Μελετών του Παρατηρητηρίου και,
σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του δείκτη, θα βασίζεται σε έγκυρα σχέδια (π.χ.
ΧΣΠ), τουριστικούς χάρτες κλπ. Στην παρούσα έρευνα, καταγράφηκαν ορισμένοι από τους σημαντικότερους τουριστικούς τόπους της Ζώνης ΙΙ, οι οποίοι και
χαρτογραφήθηκαν ώστε να προσδιοριστούν ενδεικτικά ορισμένα από τα κρίσιμα σημεία παρακολούθησης του δείκτη. Ως τέτοιοι τόποι καταγράφηκαν και
χαρτογραφήθηκαν οι περιοχές της σύμβασης Ramsar, οι περιοχές που εντάσσονται στο ∆ίκτυο ΦΥΣΗ 2000, καθώς και κάποιες ευρύτερες ενότητες (ζώνες)
της Ζώνης ΙΙ που σύμφωνα με τα χωροταξικά σχέδια συγκεντρώνουν σημαντικής αξίας και έκτασης φυσικό απόθεμα και αποτελούν πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε στο Κεφάλαιο 4). Επιπλέον, σημειώθηκαν οι παράλιες ζώνες που συγκεντρώνουν υπηρεσίες θαλάσσιου τουρισμού και οι οποίες, στην περίπτωση της Ζώνης ΙΙ, αφορούν τους νομούς Καβάλας και Ροδόπης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Νομό Θεσπρωτίας στην Ήπειρο (σημειώνονται ενδεικτικά στο Χάρτη Κρίσιμα σημεία παρακολούθησης κοινωνικοοικονομικών δεικτών). Ο προσδιορισμός των «κρίσιμων» αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και παραδοσιακών
οικισμών θα γίνει από την ειδική μελέτη που αναφέρεται παραπάνω.
Τέλος, όσον αφορά στον δείκτη ΚΟ-Ε-4: Εγκατάσταση Επιχειρήσεων, που προσδιορίζει τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, για
τον προσδιορισμό των κρίσιμων σημείων παρακολούθησης κρίθηκε σκόπιμη η
διαγραμματική απεικόνιση σε χάρτη (βλ. Χάρτη 4: Κρίσιμες θέσεις παρακολούθησης κοινωνικοοικονομικών δεικτών) τους με νάση εκτιμήσεις και ενδείξεις
που προκύπτουν από την τομεακή κατανομή και μεταβολή της πασχόλησης και
του πλησθυσμού των αστικών κέντρων 1991-2001.
Ως κρίσιμα σημεία παρακολούθησης θεωρούνται καταρχήν τα τμήματα του άξονα που βρίσκονται κοντά σε κάποιον κόμβο της Εγνατίας και επιπλέον οι νομοί από τους οποίους διέρχονται τα τμήματα αυτά παρουσιάζουν σημαντική
αύξηση της απασχόλησης στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Ακόμη, ση-
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μαντικές ανάλογες τάσεις ενδέχεται να παρατηρηθούν γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του πληθυσμού τους. Στους
νομούς που παρουσιάζουν στροφή της απασχόλησης προς τριτογενείς δραστηριότητες και στους οποίους επιπλέον εντοπίζονται αστικές δικτυώσεις επί
του άξονα (π.χ. Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη),
το φαινόμενο της εγκατάστασης επιχειρήσεων ενδεχομένως να είναι περισσότερο έντονο (βλ. Χάρτες 4 και 5). Περιοριστικός παράγοντας στην εγκατάσταση
επιχειρήσεων αποτελεί το ανάγλυφο, το οποίο και λαμβάνεται υπόψη στον
προσδιορισμό κρίσιμων σημείων παρακολούθησης του δείκτη.

8.3

Περιβαλλοντικοί δείκτες

Οι περιβαλλοντικοί δείκτες οι οποίοι είναι σκόπιμο να διερευνηθούν για τον εντοπισμό κρίσιμων σημείων πρέπει να είναι εκείνοι οι δείκτες που μεταβάλλονται με το χρόνο και που οι τιμές τους είναι πιθανό να ανέλθουν σε περιβαλλοντικά μη αποδεκτά όρια τόσο για τον ανθρώπινο οργανισμό όσο και για το φυσικό περιβάλλον. Έτσι, επιλέχθηκαν για τον άμεσο προσδιορισμό των κρίσιμων
σημείων οι δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης και πληθυσμού που εκτίθεται σε
θόρυβο, ενώ για έμμεσο προσδιορισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο δείκτης
των διασταυρώσεων του άξονα με επιφανειακά νερά.

8.3.1

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Ως κρίσιμα σημεία ατμοσφαιρικής ρύπανσης μπορεί να οριστούν εκείνα τα
τμήματα του άξονα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις πως οι παρόδιες συγκεντρώσεις ρύπων (π.χ. CO, NMVOC’s, NO2, CH4) υπερβαίνουν ή αναμένεται να
υπερβούν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, όπως αυτά ορίζονται από την κοινοτική
ή την εθνική νομοθεσία. Η ταυτόχρονη ύπαρξη παρόδιων οικισμών ή οικοσυστημάτων με μεγάλη περιβαλλοντική αξία στα όρια της Ζώνης Ι, αποτελεί ένα
επιπλέον κριτήριο επιλογής αυτών των σημείων.
Ενδείξεις για τις παρόδιες συγκεντρώσεις ρύπων υπάρχουν για το CO και τα
NOx οι οποίες προέρχονται από τη χρήση θεωρητικών μοντέλων που στηρίζονται κυρίως σε δεδομένα δεικτών λειτουργίας της οδού. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, αυξημένες τιμές συγκεντρώσεων φαίνεται να έχουν μόνο τα οξείδια
του αζώτου. Στον Πίνακα 8.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι περιοχές που
για διαφορετικούς λόγους – οι οποίοι και αναφέρονται – θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως κρίσιμα σημεία ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε ΝΟx. Στο σημείο
αυτό πρέπει να τονιστεί ότι τα έως τώρα αποτελέσματα περιορίζονται σε θεωρητικές εκτιμήσεις δύο μόνο ρύπων και δε βασίζονται σε πραγματικές μετρήσεις, οι οποίες θα γίνονται στο μέλλον, και από τις οποίες είναι πιθανό να προκύψουν και άλλα κρίσιμα σημεία.
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Πίνακας 8.1. Κρίσιμα σημεία ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε ΝΟx

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΝΟX

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ14

(μg/m3,100μ.
από τον άξονα)

μg/m3
(1999/30/EK)

Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-Α/Κ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Ο άξονας διέρχεται μέσα από οικοσύστημα με μεγάλη περιβαλλοντική αξία15

6,68

30,00

Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ-Α/Κ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

Οριακά επίπεδα ρύπου και γειτνίαση με
οικισμό (Κουλούρα)

36,86

40,00

Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Α/Κ
ΝΙΣΕΛΙΟΥ

Οριακά επίπεδα ρύπου και γειτνίαση με
οικισμό (Κεφαλοχώρι)

35,45

40,00

Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4)-Α/Κ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Μεγάλες υπερβάσεις ρύπου στα όρια
του Πολεοδομικού συγκροτήματος της
Θεσσαλονίκης

89,29

40,00

Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ-Α/Κ
ΛΑΓΚΑ∆Α-ΣΕΡΡΩΝ

Ανώτατες εκτιμήσεις συγκεντρώσεων
ρύπου κατά μήκος του άξονα

98,59

40,00

Α/Κ ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ-Η/Κ
ΠΕΡΝΗΣ

Οριακά επίπεδα ρύπου και γειτνίαση με
οικισμό (Πετροπηγή)

32,15

40,00

Α/Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ-Α/Κ
ΒΑΝΙΑΝΟΥ (∆ΥΤΙΚΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ)

Ο άξονας διέρχεται μέσα από οικοσύστημα με μεγάλη περιβαλλοντική αξία2

19,21

30,00

Αξίζει ακόμα να υπογραμμίσουμε ότι σε σημεία του άξονα όπου θα πραγματοποιούνται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα μετρήσεις κυκλοφοριακών
φόρτων και όπου δεν θα έχει αρχικά εγκατασταθεί κάποιος σταθμός μέτρησης
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η υπέρβαση συγκεκριμένων κυκλοφοριακών
φόρτων (ανώτεροι αποδεκτοί φόρτοι για την περιβαλλοντική χωρητικότητα της
Εγνατίας) μπορεί να αποτελεί μια πρώτη ένδειξη ατμοσφαιρικής ρύπανσης που
θα επιτρέπει μια δυναμική στο χρόνο προσέγγιση για τον εντοπισμό κρίσιμων
σημείων. Έτσι, με βάση τη μέση ταχύτητα και σύνθεση κυκλοφορίας του άξονα,
και υπό τις παραδοχές που έχουν ήδη γίνει για την εκτίμηση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης:
Για συγκέντρωση NOx >30μg/m3 σε απόσταση 100 μέτρα από τον άξονα, χρειάζεται φόρτο ανά ώρα αιχμής τουλάχιστον ίσο με 1100.
Για συγκέντρωση NOx >40μg/m3 σε απόσταση 100 μέτρα από τον άξονα, χρειάζεται φόρτο ανά ώρα αιχμής τουλάχιστον ίσο με 1450.
Όσον αφορά τέλος τα τμήματα της οδού στα οποία προβλέπεται από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμο-

14
Το όριο των 30 μg/m3 είναι για την προστασία οικοσυστημάτων ενώ αυτό των 40 μg/m3 είναι για
την προστασία της υγείας των ανθρώπων που διαμένουν σε παρόδιους οικισμούς.
15
Τα τμήματα του άξονα που διέρχονται οικοσυστήματα περιλαμβάνονται στα κρίσιμα σημεία ανεξάρτητα από τις εκτιμώμενες συγκεντρώσεις ρύπων.
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σφαιρικής ρύπανσης, αυτά συμπίπτουν ως ένα βαθμό με τα προτεινόμενα στον
Πίνακα 8.1 και είναι τα εξής:
1. Λαδοχώρι - Ψηλοράχη
2. Ψηλοράχη - Αγ. Αναστασία
3. Γρεβενά - Κοζάνη
4. Κοζάνη - Πολύμυλος και Βέροια - Κουλούρα
5. Περιφερειακή Θεσσαλονίκης
6. Ρεντίνα - Στρυμόνας
7. Παράκαμψη Καβάλας

8.3.2

Πληθυσμός που εκτίθεται σε θόρυβο

Κρίσιμα σημεία σε ότι αφορά τον πληθυσμό που εκτίθεται σε θόρυβο είναι δυνατόν να οριστούν τα σημεία εκείνα για τα οποία υπάρχει ταυτόχρονα η παρουσία οικισμών κοντά στον άξονα και η ένδειξη για επίπεδο θορύβου στους
οικισμούς αυτούς που να ξεπερνάει ορισμένα ανώτατα επιτρεπτά όρια. Το ανώτατο επίπεδο θορύβου, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία είναι για L10 τα 70
dB(A), ενώ για περιοχές ειδικής ακουστικής προστασίας πρέπει να είναι 5-10
dB(A) λιγότερο. Έτσι ένας τρίτος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά
τον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων είναι η παρουσία ορισμένων ιδιαίτερων
παρόδιων χρήσεων της οδού όπως είναι για παράδειγμα τα νοσοκομεία. Όπως
και στην περίπτωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έτσι και στην περίπτωση του
θορύβου, τα κρίσιμα σημεία θα πρέπει μάλλον να περιορίζονται στα όρια της
Ζώνης Ι καθώς για αποστάσεις μεγαλύτερες του ενός χιλιομέτρου η όχληση από
το θόρυβο μειώνεται σημαντικά.
Οι ενδείξεις για το επίπεδο θορύβου κατά μήκος του άξονα προέρχονται κυρίως
από την εφαρμογή του θεωρητικού μοντέλου εκτίμησης του θορύβου. Σύμφωνα με αυτό, υπερβάσεις φαίνεται να σημειώνονται μόνο στην περιαστική ζώνη
της Θεσσαλονίκης, αλλά παρατηρούνται αρκετά υψηλά επίπεδα και σε άλλες
περιοχές, κυρίως της Κεντρικής Μακεδονίας. Στον Πίνακα 8.2 που ακολουθεί
προτείνονται ως κρίσιμα σημεία μέτρησης του θορύβου οικισμοί που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τον άξονα και που ο θόρυβος
παρουσιάζεται σε επίπεδα της τάξης των 60 περίπου dB(A).
Πίνακας 8.2 Κρίσιμα σημεία πληθυσμού που εκτίθεται σε θόρυβο
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΥΠΟ ΟΧΛΗΣΗ

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΘΟΡΥΒΟΥ
(L10, 250μ. από τον άξονα)

Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ-Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

Κουλούρα

59,21

Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Α/Κ ΝΙΣΕΛΙΟΥ

Κεφαλοχώρι

58,69
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Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ- ∆ΙΑΒΑΤΩΝ (K2)-Α/Κ
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4)

Πολεοδομικό Συγκρότημα
Θεσσαλονίκης

63,91

Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4)-Α/Κ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πολεοδομικό Συγκρότημα
Θεσσαλονίκης

66,53

Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ-Α/Κ ΛΑΓΚΑ∆ΑΣΕΡΡΩΝ

Πολεοδομικό Συγκρότημα
Θεσσαλονίκης

69,25

Α/Κ ΛΑΓΚΑ∆Α-ΣΕΡΡΩΝ-Α/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ

Ευαγγελισμός

57,91

Α/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ-Α/Κ ΡΕΝΤΙΝΑΣ

1. Προφήτης

58,55

2. Νυμφόπετρα
3. Μικρή Βόλβη
Α/Κ ΠΑΛΙΟΥ-Α/Κ ΑΓ.ΣΥΛΛΑ

Παλαιό Τσιφλίκι

60,22

Α/Κ ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ-Η/Κ ΠΕΡΝΗΣ

Πετροπηγή

57,95

Όπως και στην περίπτωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στα σημεία εκείνα του
άξονα που δεν υπάρχουν εγκατεστημένα όργανα μέτρησης του θορύβου αλλά
πραγματοποιούνται μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, η υπέρβαση συγκεκριμένων κυκλοφοριακών φόρτων (ανώτεροι
αποδεκτοί φόρτοι για την περιβαλλοντική χωρητικότητα της Εγνατίας) μπορεί
να αποτελέσει μια πρώτη ένδειξη αυξημένου θορύβου. Έτσι, με βάση τη μέση
ταχύτητα και σύνθεση κυκλοφορίας του άξονα, και υπό τις παραδοχές που έχουν ήδη γίνει για την εκτίμηση του θορύβου:
Για θόρυβο >55 dΒ(Α), σε απόσταση 250 μέτρων από τον άξονα σε μη δομημένο περιβάλλον, χρειάζεται φόρτος ανά ώρα αιχμής τουλάχιστον ίσος με 565.
Για θόρυβο >65 dΒ(Α) σε απόσταση 250 μέτρων από τον άξονα σε μη δομημένο
περιβάλλον, χρειάζεται φόρτος ανά ώρα αιχμής τουλάχιστον ίσος με 5650.
Οι αντίστοιχα απαιτούμενοι φόρτοι υπό τις ίδιες συνθήκες αλλά σε δομημένο
αυτή τη φορά περιβάλλον είναι περίπου τέσσερις φορές μικρότεροι. Επομένως
γίνεται αντιληπτό ότι στις περιαστικές ζώνες των πόλεων, όπως για παράδειγμα
της Θεσσαλονίκης, υπάρχει πολλαπλασιαστική επίδραση του φόρτου κυκλοφορίας και είναι άρα σκόπιμος ο προσδιορισμός ορισμένων κρίσιμων περιβαλλοντικών σημείων στις περιοχές αυτές.
Για τον εντοπισμό όσο το δυνατόν καλύτερων και πιο αντιπροσωπευτικών κρίσιμων σημείων για το θόρυβο είναι επίσης απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στους διάφορους κόμβους καθώς παρουσιάζουν αρκετά αυξημένους συνολικούς φόρτους και επομένως και αυξημένα επίπεδα θορύβου (μπορεί να
προσθέσει σύμφωνα με εμπειρικές εκτιμήσεις 3 με 4 dB(A) σε σχέση με το εκτιμώμενο επίπεδο θορύβου που στηρίζεται αποκλειστικά στους κυκλοφοριακούς
φόρτους του άξονα). Έτσι, για παράδειγμα, στον κόμβο της Εγνατίας, στην περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Τιτάνα, σύμφωνα με την
εφαρμογή του θεωρητικού μοντέλου, υπάρχει μια προσαύξηση κατά 3 περίπου
dB(A) με συνέπεια το τελικό επίπεδο θορύβου (69,4 dB) να αγγίζει τα ανώτατα
επιτρεπτά όρια. Ωστόσο η κρισιμότητα των κόμβων δεν περιορίζεται μόνο
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πτά όρια. Ωστόσο η κρισιμότητα των κόμβων δεν περιορίζεται μόνο στους αυξημένους φόρτους αλλά ταυτόχρονα και στο γεγονός ότι αποτελούν περιοχές
συγκεντρωμένης ανάπτυξης και επομένως εστίες νέας έκθεσης πληθυσμού σε
υψηλά επίπεδα θορύβου.
Πρέπει ακόμα να ληφθούν υπόψη οι τάσεις γραμμικής ανάπτυξης (ή ανάπτυξης
ταινίας) κατά μήκος του άξονα οι οποίες είναι πιθανό να αυξήσουν περαιτέρω
τον παρόδιο πληθυσμό που εκτίθεται σε θόρυβο. Είναι τέλος απαραίτητο πριν
τον τελικό καθορισμό των σημείων μέτρησης του θορύβου να μελετηθούν οι
ΖΟΕ (ζώνες οικιστικού ελέγχου) και η απόσταση των ορίων τους από τον άξονα
(μικρή απόσταση σημαίνει δυνητική έκθεση νέου πληθυσμού σε θόρυβο).
Οι κρίσιμες θέσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών δεικτών απεικονίζονται στο σχετικό Χάρτη 6 που ακολουθεί.

8.4

∆είκτες λειτουργίας της οδού

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι κρίσιμες θέσεις των δεικτών λειτουργίας
της οδού είναι σκόπιμο να γίνει διάκριση των δεικτών αυτών σε τρεις κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία με τα κριτήρια που
θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των θέσεων και έχουν ως εξής:
Σημειακοί ή εστιασμένοι δείκτες, όπου η κρισιμότητά τους εντοπίζεται στην υπέρβαση ορίων ή τιμών, καθώς και σε ιδιομορφίες της περιοχής που έχουν να
κάνουν με το φυσικό ανάγλυφο ή τις ιδιαιτερότητες της χάραξης της οδού με
αποτέλεσμα την αρνητική επίδραση στην κυκλοφορία, την περιοχή ή τις παρόδιες χρήσεις. Σ’ αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι εξής δείκτες:
Ο∆-Β-1: Κυκλοφοριακός φόρτος (ΕΜΗΚ)
Ο∆-Β-2: Σύνθεση της κυκλοφορίας
Ο∆-Β-8: ∆είκτης οδικής ασφάλειας
Ο∆-Π-2: Επίπεδο εξυπηρέτησης
Γραμμικοί δείκτες, όπου ουσιαστικά δεν εμφανίζεται κάποια κρίσιμη περιοχή
για τον προσδιορισμό τους, είναι όμως σκόπιμος ο υπολογισμός κατά τακτά
χρονικά διαστήματα (όπως αυτά αναφέρονται στα αντίστοιχα τεχνικά δελτία
των δεικτών), καθώς μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για διάφορα
κυκλοφοριακά μεγέθη ή άλλους δείκτες. Σ’ αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι
εξής δείκτες:
Ο∆-Β-3: Ταχύτητα διαδρομής στα οδικά τμήματα – ταχύτητα σημείου
Ο∆-Β-4: Χρόνος διαδρομής στα οδικά τμήματα
Ο∆-Β-5: Αριθμός μετακινούμενων προσώπων
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Ο∆-Β-6: Εμπορευματικές μετακινήσεις
Ο∆-Β-7: Λειτουργικό και γενικευμένο κόστος μεταφοράς μεταξύ τμημάτων του
δικτύου
Ο∆-Π-1: Κυκλοφοριακή ικανότητα τμημάτων του δικτύου
Ο∆-Π-3: Παράγωγες μετακινήσεις στα τμήματα του δικτύου
Ο∆-Π-6: Σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)
Ο∆-Π-7: Μεταβολή χρήσεων γης στη ζώνη του άξονα
Ο∆-Π-9: Μεταβολή αξίας γης των παρόδιων οικοπέδων στη ζώνη του άξονα
Ο∆-Π-10: Μέση πλήρωση οχημάτων
Χωρικοί δείκτες, όπου ουσιαστικά η κρισιμότητά τους εμφανίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές και καθορίζεται από τη φύση του δείκτη, δηλ. το μέγεθος που
μετρά ή καταγράφει και δεν γίνεται λόγος για υπέρβαση ορίου που μπορεί να
δημιουργήσει άμεσα αρνητικές επιπτώσεις. Σ’ αυτή την κατηγορία δεικτών ανήκουν οι εξής:
Ο∆-Π-4: Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς
Ο∆-Π-5: Συνδυασμένες μεταφορές
Ο∆-Π-11: Χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων και τερματικών σταθμών
Ο∆-Π-12: Μεταβολή στον καταμερισμό των μετακινήσεων κατά μεταφορικό
μέσο
Ο∆-Ε-1: Ρυθμοί γένεσης μετακινήσεων ειδικών χρήσεων γης
Ο∆-Ε-2: Μεταβολή στην επιλογή τόπου εγκατάστασης και παραγωγής.
∆ιευκρινίζεται πως ένας δείκτης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μπορεί να
εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Ωστόσο, η προηγούμενη κατηγοριοποίηση γίνεται με γνώμονα το βασικό κριτήριο που χρησιμοποιείται για
τον εντοπισμό των κρίσιμων θέσεων του δείκτη.

8.4.1

Σημειακοί ή εστιασμένοι δείκτες

Όπως προαναφέρθηκε η κρισιμότητα των δεικτών αυτών εντοπίζεται στην υπέρβαση ορίων ή τιμών, καθώς και σε ιδιομορφίες της περιοχής που έχουν να
κάνουν με το φυσικό ανάγλυφο ή τις ιδιαιτερότητες της χάραξης της οδού με
αποτέλεσμα την αρνητική επίδραση στην κυκλοφορία, την περιοχή ή τις παρόδιες χρήσεις. Για κάθε δείκτη της κατηγορίας εντοπίζονται οι εξής κρίσιμες θέσεις:
Ο∆-Β-1: Κυκλοφοριακός Φόρτος (ΕΜΗΚ)
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Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ-Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ-Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Α/Κ ΝΙΣΕΛΙΟΥ
Α/Κ ΝΙΣΕΛΙΟΥ-Α/Κ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
Α/Κ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ-Α/Κ ΜΑΛΓΑΡΩΝ
Α/Κ ΜΑΛΓΑΡΩΝ-Α/Κ ΑΞΙΟΥ
Α/Κ ΑΞΙΟΥ-Α/Κ ΣΙΝ∆ΟΥ
Α/Κ ΣΙΝ∆ΟΥ-Α/Κ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ1)
Α/Κ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ1)-Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ- ∆ΙΑΒΑΤΩΝ (K2)
Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ- ∆ΙΑΒΑΤΩΝ (K2)-Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4)
Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4)-Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ-Α/Κ ΛΑΓΚΑ∆Α-ΣΕΡΡΩΝ
Α/Κ ΛΑΓΚΑ∆Α-ΣΕΡΡΩΝ-Α/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ
Α/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ-Α/Κ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
Α/Κ ΡΕΝΤΙΝΑΣ-Α/Κ ΒΡΑΣΝΩΝ-ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
Α/Κ ΒΡΑΣΝΩΝ-ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ-Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑ
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ανά τμήμα της Εγνατίας Οδού και το ανώτερο όριο τιμής που μπορεί να λάβει είναι η κυκλοφοριακή ικανότητα του αντίστοιχου
τμήματος για στάθμη εξυπηρέτησης C. Χωρίς να παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή στοιχεία κυκλοφοριακού κορεσμού κατά μήκος της οδού, η σύγκριση των
τιμών κυκλοφοριακής ικανότητας και φόρτου καταδεικνύουν ως κρίσιμες περιοχές τα τμήματα της Εγνατίας Οδού εντός των Νομών Θεσσαλονίκης και
Ημαθίας και ειδικότερα τα τμήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Στα τμήματα αυτά θα πρέπει να γίνεται προσδιορισμός του μεγέθους της κυκλοφορίας κατά τακτά χρονικά διαστήματα και κατά τη διάρκεια τυπικών και μη
τυπικών χρονικών περιόδων.
Από απόψεως φυσικού ανάγλυφου και ιδιαίτερης χάραξης κρίνονται κρίσιμα τα
τμήματα της Εγνατίας που διασχίζουν ορεινούς όγκους και ανήκουν στο λεγόμενο δυτικό τομέα. Πρόκειται ουσιαστικά για τα τμήματα στους νομούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κοζάνης, δηλ.:
Α/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ-Α/Κ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Α/Κ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-Α/Κ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Α/Κ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ-ΤΥΡΙΑ
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Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ-ΤΥΡΙΑ-Α/Κ ∆Ω∆ΩΝΗΣ
Α/Κ ∆Ω∆ΩΝΗΣ-Α/Κ ΠΕ∆ΙΝΗΣ
Α/Κ ΠΕ∆ΙΝΗΣ-Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ-ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ-ΖΑΓΟΡΙΟΥ-Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Α/Κ ΑΝΑΤΟΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-Α/Κ ΑΝ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Α/Κ ΑΝ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ
Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ-Α/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ-Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ
Οι περιοχές αυτές θα αποκτήσουν σαφώς μεγαλύτερη κρισιμότητα με την ολοκλήρωση της οδού, που αναμένεται να επιφέρει αύξηση των εμπορευματικών
ροών από και προς Ηγουμενίτσα και κατά συνέπεια αύξηση του κυκλοφοριακού
φόρτου και της βαριάς κυκλοφορία στον συγκεκριμένο τομέα.
Σημειώνεται πως ο δείκτης αυτός έχει καθοριστικό ρόλο στη συγκεκριμένη κατηγορία καθώς πρόκειται για το βασικότερο μέγεθος της κυκλοφορίας και ο
προσδιορισμός των κρίσιμων θέσεων των αποτελεί τη βάση για τις κρίσιμες θέσεις και των υπολοίπων δεικτών της κατηγορίας.
Σαφώς δυνητικά κρίσιμα σημεία για το δείκτη του κυκλοφοριακού φόρτου θα
αποτελέσουν και οι κόμβοι – διασταυρώσεις του άξονα της Εγνατίας Οδού με
τους κάθετους άξονες, όταν ολοκληρωθούν.
Ο∆-Β-2: Σύνθεση της κυκλοφορίας
Ισχύουν τα ίδια κρίσιμα σημεία με την περίπτωση του κυκλοφοριακού φόρτου,
καθώς η διεξαγωγή ερευνών για τον προηγούμενο δείκτη οδηγεί και στον
προσδιορισμό της σύνθεσης της κυκλοφορίας.
Ο∆-Β-8: ∆είκτης οδικής ασφάλειας
Στην περίπτωση της οδικής ασφάλειας, και καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει
κάποια αποτύπωση μελανών θέσεων βάσει στατιστικών δεδομένων, καθοριστικό ρόλο παίζει το μέγεθος του κυκλοφοριακού φόρτου και η χάραξη της οδού
(παράγοντας οδός), δεδομένων της τήρησης των αντιστοίχων ορίων ταχύτητας.
Και οι δύο παράμετροι λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό των κρίσιμων
θέσεων για τον δείκτη «κυκλοφοριακός φόρτος» και κατά συνέπεια οι κρίσιμες
θέσεις ταυτίζονται με εκείνες του δείκτη Ο∆-Β-1.
Ο∆-Π-2: Επίπεδο Εξυπηρέτησης
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Ισχύουν τα ίδια κρίσιμα σημεία με την περίπτωση του κυκλοφοριακού φόρτου
και της σύνθεσης της κυκλοφορίας, καθώς ο προσδιορισμός αυτών και της κυκλοφοριακής ικανότητας οδηγεί στον προσδιορισμό και του συγκεκριμένου
δείκτη για τις ίδιες κρίσιμες θέσεις.

8.4.2

Γραμμικοί δείκτες

Οι δείκτες της κατηγορίας αυτής, όπως προαναφέρθηκε και υποδηλώνεται και
από την ονομασία τους, αφορούν και υπολογίζονται σε όλο το μήκος του άξονα
με διάκριση στα επιμέρους τμήματα. Ο υπολογισμός τους είναι σκόπιμος κατά
τακτά χρονικά διαστήματα (όπως αυτά αναφέρονται στα αντίστοιχα τεχνικά
δελτία των δεικτών), καθώς μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για
διάφορα κυκλοφοριακά μεγέθη ή άλλους δείκτες, χωρίς να εμφανίζει κάποια
κρισιμότητα με την έννοια της επικινδυνότητας ή της διατάραξης κάποιας ισορροπίας ο προσδιορισμός τους. Μπορούν δε να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες
για διάφορα κυκλοφοριακά μεγέθη ή άλλους δείκτες. Κατά συνέπεια δεν υπάρχουν κρίσιμες θέσεις γι’ αυτή την κατηγορία δεικτών.

8.4.3

Χωρικοί δείκτες

Η κρισιμότητα των δεικτών αυτών όπως προαναφέρθηκε εμφανίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές και καθορίζεται από τη φύση του δείκτη, δηλ. το μέγεθος
που μετρά ή καταγράφει, ενώ δε γίνεται λόγος για υπέρβαση ορίου που μπορεί
να δημιουργήσει άμεσα αρνητικές επιπτώσεις. Ειδικότερα για κάθε δείκτη σημειώνονται οι εξής κρίσιμες θέσεις:
Ο∆-Π-4: Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς
Αφορά την καταγραφή της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης στους μεθοριακούς σταθμούς και γι’ αυτό το λόγο επιλέγονται ως κρίσιμες θέσεις οι μεθοριακοί σταθμοί που βρίσκονται στα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ηπείρου,
Μακεδονίας και Θράκης και οι οποίοι συνδέονται ή προβλέπεται να συνδεθούν
με την Εγνατία μέσω κάποιου κάθετου άξονα.
Ο∆-Π-5: Συνδυασμένες μεταφορές
Αναφέρεται ουσιαστικά στις συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές και για
το λόγο αυτό μπορούν να θεωρηθούν ως κρίσιμα σημεία οι περιοχές που ευνοούν τις μεταφορές με περισσότερα του ενός (οδικού) μέσα. Σ’ αυτή την κατηγορία και επί του άξονα μπορούν να θεωρηθούν η Ηγουμενίτσα, η Θεσσαλονίκη, η
Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη, με τα αντίστοιχα λιμάνια, αεροδρόμια και εμπορευματικούς σταθμούς ΟΣΕ κατά περίπτωση.
Ο∆-Π-11: Χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων και τερματικών σταθμών
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8. Εντοπισμός κρίσιμων σημείων

Η έννοια της χρονοαπόσταση αποδίδει ουσιαστικά την προστιθέμενη αξία της
Εγνατίας οδού και γι’ αυτό το λόγο είναι σκόπιμος ο προσδιορισμός της σύμφωνα με τα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται στο τεχνικό δελτίο του δείκτη.
Χωρικά δε, οι κρίσιμες περιοχές στη δεδομένη χρονική στιγμή για τον προσδιορισμό της είναι οι πρωτεύουσες των νομών των ζωνών ΙΙ, ΙΙΙ από το λιμάνι της
Ηγουμενίτσας, το αεροδρόμιο, το λιμάνι και τον σταθμό του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη και από το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολη.
Ο∆-Π-12: Μεταβολή στον καταμερισμό των μετακινήσεων κατά μεταφορικό μέσο
Πρόκειται για έναν δείκτη που θα αποκτήσει μεγάλη σημασία με την ολοκλήρωση της Εγνατίας. Ωστόσο, από αυτή τη στιγμή θα πρέπει να επισημανθεί ως
κρίσιμο σημείο η διαδρομή Ιωαννίνων – Θεσσαλονίκης, που έχει τη δυνατότητα
αεροπορικής και «ευκολότερης» απ’ ότι στο παρελθόν οδικής σύνδεσης
Ο∆-Ε-1: Ρυθμοί γένεσης μετακινήσεων ειδικών χρήσεων γης
Αφορά ουσιαστικά την παρόδια ανάπτυξη (Ζώνη Ι) που προκαλείται από την
κατασκευή των τμημάτων της Εγνατίας. Θα πρέπει δε να παρακολουθούνται οι
παρόδιες χρήσεις κατά περίπτωση με την παράδοση τμημάτων της Εγνατίας
Οδού. Σ’ αυτή τη λογική μπορούν να ενταχθούν και οι δείκτες Ο∆-Π-7: Μεταβολή χρήσεων γης στη ζώνη του άξονα, Ο∆-Π-9: Μεταβολή αξίας γης των παρόδιων οικοπέδων στη ζώνη του άξονα, οι οποίοι όμως είναι στατικοί (θα υπάρξει
μια άμεση επίδραση και όχι έντονη διαχρονική εξέλιξη).
Ο∆-Ε-2: Μεταβολή στην επιλογή τόπου εγκατάστασης και παραγωγής.
Και πάλι πρόκειται για δείκτη του οποίου η επίδραση θα φανεί με την ολοκλήρωση της Εγνατίας στο σύνολο ή έστω ανά τομέα. Ως κρίσιμες περιοχές για τον
προσδιορισμό του δείκτη αυτού μπορούν να ληφθούν οι πρωτεύουσες των νομών της ζώνης ΙΙ.
Οι κρίσιμες θέσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών δεικτών απεικονίζονται στο σχετικό Χάρτη 7.

8.5

Συμπεράσματα

Από την αναλυτική παρουσίαση των κρίσιμων θέσεων για το σύνολο των δεικτών (κοινωνικοοικονομικούς, περιβαλλοντικούς, λειτουργίας της οδού) είναι
δυνατό να εξαχθούν τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα:
Τα τμήματα της Εγνατίας οδού εντός των νομών Ημαθίας και Θεσσαλονίκης και
οι γύρω περιοχές εμφανίζουν κρισιμότητα και για τις τρεις κατηγορίες δεικτών,
καθώς εμφανίζονται να έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή επιβάρυνση, στοιχείο που αποτελεί ένδειξη αναπτυξιακής δραστηριότητας και ταυτόχρονα, παράμετρο περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Ειδικότερα, ως προς τους κοινωνικοοι-
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κονομικούς δείκτες, οι δύο αυτοί νομοί παρουσιάζουν σημαντική συγκέντρωση
τουριστικών τόπων σε γειτνίαση ή σε μικρή απόσταση από τον άξονα της Εγνατίας, και επιπλέον οι αναπτυξιακές τους τάσεις συνηγορούν προς μία αυξημένη
επιχειρηματική δραστηριότητα εκατέρωθεν του άξονα και ειδικότερα στα τμήματα μεταξύ Βέροιας και Αλεξάνδρειας και μεταξύ Χαλάστρας και κόμβου ∆ερβενίου.
Ο δυτικός τομέας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του στη χάραξη και του ορεινού
ανάγλυφου, παρουσιάζει κρισιμότητα σε θέματα κυκλοφορίας, αλλά υποδηλώνει και περιοχή με περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες. Σημαντική συγκέντρωση
τουριστικών τόπων σημειώνεται κυρίως στους νομούς Τρικάλων και Ιωαννίνων,
ενώ το έντονο ανάγλυφο δεν επιτρέπει αυξημένη επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία αναμένεται να έχει έξαρση κυρίως γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Ο ανατολικός τομέας εμφανίζει αναπτυξιακή δυναμική και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες με αποτέλεσμα να θεωρείται κρίσιμος για τις αντίστοιχες
κατηγορίες δεικτών. Ως προς τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, η περιοχή
εμφανίζει αυξημένη «κρισιμότητα», καθώς στους νομούς του τομέα, και κυρίως
προς την πλευρά του Θρακικού Πελάγους, συναντάται πλήθος περιοχών
τουριστικού ενδιαφέροντος, ενώ εκατέρωθεν του άξονα από την Ξάνθη μέχρι
την Αλεξανδρούπολη ενδέχεται να προκύψει σημαντική δραστηριοποίηση
εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων.
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ΜΕΡΟΣ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ∆Α
ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Στο παρόν μέρος περιλαμβάνεται η συστηματοποίηση των αναλυτικών αποτελεσμάτων των
δεικτών που έχουν υπολογιστεί από το ΠΑΧΩΕ. Η παρουσίαση ακολουθεί την ομαδοποίηση
των δεικτών ανά στόχο πολιτικής και τη διάκριση των εδαφικών ενοτήτων σε ζώνες επιρροής
και περιφέρειες διέλευσης (ή/και κατασκευαστικούς γεωγραφικούς τομείς) της Εγνατίας οδού. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου υπάρχει ο πίνακας των δεικτών που καταγράφονται σε κάθε
στόχο όπου με έντονα (bold) στοιχεία σημειώνονται οι δείκτες για τους οποίους υπάρχουν
αποτελέσματα υπολογισμών που έγιναν από το ΠΑΧΩΕ.

9. Ισότητα πρόσβασης στις νέες υποδομές

9 Ισότητα πρόσβασης στις νέες υποδομές

9.1

∆είκτες και ορισμοί

Η ομάδα Ισότητας Πρόσβασης όπως καταγράφεται στον πίνακα περιλαμβάνει
12 δείκτες (5 κοινωνικο-οικονομικούς, 1 περιβαλλοντικό και 6 λειτουργίας οδού). Η βελτίωση των δεικτών αυτής της ομάδας προωθεί την προσέγγιση του
στόχου ισότιμης πρόσβασης του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων στις ζώνες επιρροής και τις περιφέρειες της Εγνατίας οδού.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ16

Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που ωφελείται δυνητικά
από τον οδικό άξονα της Εγνατίας και βρίσκεται σε απόσταση 50
χλμ. από τις έδρες των νομών και 150 χλμ από τις έδρες των περιφερειών που διέρχεται η Εγνατία και οι κάθετοι άξονες (Ζώνες ΙΙ
και ΙΙΙ).
Ωφελούμενος
θυσμός

ΚΟ-Β-1

πλη-

Σημείωση: Υπολογίζονται δυο ομάδες ωφελούμενου πληθυσμού:
Ομάδα α : ο πληθυσμός o οποίος βρίσκεται σε απόσταση 50 χλμ. (επί του πραγματικού συνολικού οδικού δικτύου) από τις έδρες των νομών από τους οποίους
διέρχεται η Εγνατία (Ζώνη ΙΙ) (υπολογίζεται ο πληθυσμός (χωρίς επικαλύψεις)
όλων των οικισμών που περιλαμβάνονται στο πολύγωνο που δημιουργείται από
τα αντίστοιχα σημεία επί του οδικού δικτύου) και
Ομάδα β: ο πληθυσμός o οποίος βρίσκεται σε απόσταση 150 χλμ. (μόνο επί του
βασικού εθνικού οδικού δικτύου) από τις έδρες των περιφερειών από τις οποίες
διέρχεται η Εγνατία και οι κάθετοι άξονες (Ζώνη ΙV) (υπολογίζεται ο πληθυσμός
(χωρίς επικαλύψεις) όλων των δήμων που τέμνονται από το βασικό εθνικό δίκτυο).

ΚΟ-Π-1

Προσπελάσιμα Μέσα
Μεταφοράς

Ο δείκτης προσδιορίζει τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς καταταγμένα ανάλογα με τη σημασία τους
(περιφερειακή, εθνική, διεθνή) των ζωνών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V (τμήμα Ελλαδικού χώρου) και τη (χρονο)απόσταση από τα κέντρα των νομών
των ζωνών ΙΙ και ΙΙΙ. Η εγγύτητα των πόλεων σε βασικές μεταφορικές
υποδομές αποτελεί σημαντικό παράγοντα της αναπτυξιακής δυναμικής τους. Η χρονοαπόσταση υπολογίζεται με βάση τους δείκτες
λειτουργίας της οδού (δείκτες Ο∆-Β-5 και Ο∆-Β-8).

ΚΟ-Π-2

Προσπελάσιμες ΒΙΠΕ

Ο δείκτης προσδιορίζει τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) της ζώνης
ΙΙ και ΙΙΙ που είναι προσπελάσιμες μέσω κάποιου κόμβου του άξονα,
καθώς και τη (χρονο)απόστασή τους από αυτόν.

16
Με έντονους χαρακτήρες (bold) σημειώνονται οι δείκτες που έχουν υπολογιστεί. Στις περιπτώσεις που ο υπολογισμός βρίσκεται σε αρχικό στάδιο σημειώνονται με bold μόνο οι αντίστοιχοι κωδικοί. Οι δείκτες που δεν έχουν ακόμα υπολογιστεί παροσυιάζονται σκιασμένοι.
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ΚΟ-Π-3

Προσπελάσιμοι Τόποι
Τουριστικού Ενδιαφέροντος

Ο δείκτης προσδιορίζει τους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος
της Ζώνης ΙΙ που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου του
άξονα, καθώς και την απόστασή τους (ή και την χρονοαπόσταση)
από αυτόν. Συμπληρωματικά, ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές
στα επίπεδα τουριστικής κίνησης των τόπων αυτών (για τις περιπτώσεις που είναι διαθέσιμα επίσημα δημοσιευμένα στατιστικά
στοιχεία)

∆ΕΙΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο∆ΟΥ

Ο∆-Β-4

στα οδικά τμήματα

Ταχύτητα διαδρομής στα οδικά τμήματα είναι η μέση ταχύτητα σε
μια διαδρομή και περιλαμβάνει όλες τις καθυστερήσεις. Ταχύτητα
σημείου είναι η ταχύτητα κάτω από την οποία κινείται το 85% των
οχημάτων που μετρήθηκαν και τα οποία διήλθαν από το συγκεκριμένο σημείο (όπως προκύπτει από τις αθροιστικές καμπύλες κατανομής συχνοτήτων για τις ταχύτητες των οχημάτων).

Ο∆-Β-5

Χρόνος διαδρομής
στα οδικά τμήματα

Μέση χρονοαπόσταση μεταξύ δύο σημείων (αρχή – πέρας τμήματος), συμπεριλαμβανομένων διαφόρων καθυστερήσεων

Χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων και τερματικών σταθμών

Είναι ο χρονικός διαχωρισμός μεταξύ των βασικών πόλεων της περιοχής εφαρμογής που ορίζεται στη συνέχεια ή των πόλεων αυτών
και τερματικών σταθμών ή μεταξύ τερματικών σταθμών, με χρήση
συγκεκριμένου συγκοινωνιακού μέσου: οδικό, θαλάσσιο, σιδηροδρομικό, αεροπορικό. Εδώ αναφέρεται στη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων.

Γενικευμένο κόστος
μεταφοράς

Πρόκειται για τον χωρικό διαχωρισμό μεταξύ των ανθρωπίνων
δραστηριοτήτων, δηλαδή την «ευκολία» με την οποία προσεγγίζονται οι δραστηριότητες μιας περιοχής οδικά, εκφρασμένη σε οικονομικούς όρους. Περιλαμβάνει δε το λειτουργικό κόστος των οχημάτων (τιμή καυσίμων και συντήρηση), την αξία του χρόνου και το
κόστος διοδίων

Κυκλοφοριακή ικανότητα οδικών τμημάτων

Ο μέγιστος αριθμός οχημάτων που μπορεί να περάσουν από ένα
δεδομένο ομοιόμορφο, όσον αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, τμήμα της οδού και κατά τις δύο κατευθύνσεις κατά τη διάρκεια
μιας δεδομένης χρονικής περιόδου, με τις οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, καθώς και τις συνθήκες ελέγχου της κυκλοφορίας
που επικρατούν. Επιλέγεται ως χρονική περίοδος αναφοράς η μία
ώρα.

Ο∆-Π-2

Επίπεδο
σης

Ποιοτικό μέγεθος που εκφράζει τις συνθήκες λειτουργίας σ’ ένα
ρεύμα κυκλοφορίας, όπως τις αντιλαμβάνονται οι οδηγοί και επιβάτες. Στην πράξη καθορίζεται βάση ορισμένων οριακών τιμών παραμέτρων, όπως η ταχύτητα, η ροή και η πυκνότητα. Χαρακτηρίζεται
δε ως A, B, C, D, E, F, με φθίνουσα ποιότητα συνθηκών.

Ο∆-Π-3

Παράγωγες μετακινήσεις

Πρόκειται για τις πρόσθετες μετακινήσεις (αριθμός οχημάτων), που
εμφανίζονται στο δίκτυο ως συνέπεια της βελτίωσης της προσιτότητας κάποιων προορισμών μετακινήσεων. Έτσι νέες επιθυμίες μετακινήσεων θα γεννηθούν, οι οποίες δεν θα υπήρχαν εάν δεν είχε κατασκευαστεί η νέα οδός.

Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς

Αφορά την παρακολούθηση της κίνησης των μεθοριακών σταθμών
προς και από την Ελλάδα με την αξιοποίηση των στοιχείων διελεύσεων οχημάτων που σήμερα τηρούνται στους μεθοριακούς σταθμούς και την καθιέρωση κάποιων ειδικών εντύπων για τους σκοπούς του Παρατηρητηρίου απ’ όπου θα προκύπτουν στοιχεία Προέλευσης – Προορισμού των οχημάτων και άλλες συμπληρωματικές

Ταχύτητα διαδρομής

Ο∆-Β-8

Ο∆-Β-9

Ο∆-Π-1

Ο∆-Π-4
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πληροφορίες για το σκοπό της μετακίνησης (επιβάτες, είδος, όγκος
και βάρος εμπορευμάτων).

Ο∆-Π-6

Σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών

Αφορά την καταγραφή των ετήσιων οικονομικών στοιχείων των
Σ.Ε.Α., που αντικατοπτρίζουν τη σημασία τους στην απασχόληση και
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής όπου είναι χωροθετημένα.

Ο∆-Ε-3

Μεταβολή στον καταμερισμό των μετακινήσεων κατά μεταφορικό μέσο

Αφορά τη μεταβολή στην κατανομή μετακινήσεων προσώπων και
αγαθών στα διάφορα μεταφορικά μέσα ώστε να προκύψουν με βάση το βαθμό πλήρωσης κάθε μέσου, οι μετακινήσεις μεταξύ περιοχών.

9.2

Επιπτώσεις ανά ζώνη και περιφέρεια

Οι εκτιμήσεις από τα αποτελέσματα του υπολογισμού των παραπάνω δεικτών
(οι σκιασμένοι δείκτες δεν έχουν υπολογιστεί) καταγράφονται στη συνέχεια για
κάθε δείκτη με διάκριση των επιπτώσεων τόσο ως προς τις ζώνες επιρροής όσο
και ως προς τις περιφέρειες.

ΚΟ-Β-1 Ωφελούμενος πληθυσμός
Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που ωφελείται δυνητικά από τον οδικό άξονα της Εγνατίας και βρίσκεται σε απόσταση 50 χλμ. από τις έδρες των νομών και 150 χλμ από τις έδρες των περιφερειών που διέρχεται η Εγνατία και οι κάθετοι άξονες (Ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ).
Σημείωση: Υπολογίζονται δυο ομάδες ωφελούμενου πληθυσμού:
Ομάδα α - 2.588.037 άτομα (χωρίς επικαλύψεις): ο πληθυσμός o οποίος βρίσκεται σε απόσταση 50 χλμ. (επί του
συνολικού οδικού δικτύου) από τις έδρες των νομών από τους οποίους διέρχεται η Εγνατία (Ζώνη ΙΙ) (υπολογίζεται
ο πληθυσμός όλων των οικισμών που περιλαμβάνονται στο πολύγωνο που δημιουργείται από τα αντίστοιχα σημεία επί του οδικού δικτύου) και
Ομάδα β - 3.517.605 άτομα (χωρίς επικαλύψεις): ο πληθυσμός o οποίος βρίσκεται σε απόσταση 150 χλμ. (μόνο επί
του βασικού εθνικού οδικού δικτύου) από τις έδρες των περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία και οι
κάθετοι άξονες (Ζώνη ΙV) (υπολογίζεται ο πληθυσμός όλων των δήμων που τέμνονται από το βασικό εθνικό δίκτυο)
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Το σύνολο του πληθυσμού της Ζώνης Ι περιλαμβάνεται εξ ορισμού στον ωφελούμενο πληθυσμό της
ομάδας β ενώ ουσιαστικά περιλαμβάνεται (με εξαίρεση το τμήμα του νομού Σερρών) και στον ωφελούμενο πληθυσμό της ομάδας α.
Ζώνη ΙΙ:
Πρακτικά το σύνολο του πληθυσμού της Ζώνης ΙΙ ανήκει στην ομάδα α του ωφελούμενου πληθυσμού ενώ μεγάλο μέρος του ανήκει και στην ομάδα β.
Ζώνη ΙΙΙ:
Σημαντικό μέρος του πληθυσμού της Ζώνης ΙΙΙ περιλαμβάνεται στον ωφελούμενο πληθυσμό της ομάδας β ενώ τμήμα της περιλαμβάνεται και στον ωφελούμενο πληθυσμό της ομάδας α.
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Ζώνη ΙV:
Σημαντικό μέρος του πληθυσμού της Ζώνης ΙV περιλαμβάνεται στην ομάδα β του ωφελούμενου
πληθυσμού. Ο πληθυσμός της Ζώνης ΙV περιλαμβάνει και το σύνολο του ωφελούμενου πληθυσμού
της ομάδας α.
Ζώνη V:
Τμήμα του πληθυσμού της Ζώνης V περιλαμβάνεται στον ωφελούμενο πληθυσμό της ομάδας β.
Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Ο ωφελούμενος πληθυσμός της ομάδας β που υπολογίζεται με κέντρο τη Θεσσαλονίκη καλύπτει το
64% του συνολικά ωφελούμενου πληθυσμού της ομάδας.
Ο ωφελούμενος πληθυσμός της ομάδας α που υπολογίζεται με κέντρα τις έδρες των νομών της περιφέρειας καλύπτει για τη Θεσσαλονίκη το 46%, τη Βέροια το 15% και τις Σέρρες το 8% του συνολικά
ωφελούμενου πληθυσμού της ομάδας.
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Ο ωφελούμενος πληθυσμός της ομάδας β που υπολογίζεται με κέντρο την Κομοτηνή καλύπτει το
14% του συνολικά ωφελούμενου πληθυσμού της ομάδας.
Ο ωφελούμενος πληθυσμός της ομάδας α που υπολογίζεται με κέντρα τις έδρες των νομών της περιφέρειας καλύπτει για την Κομοτηνή το 9%, την Καβάλα το 11%, την Ξάνθη το 10% και για την Αλεξανδρούπολη το 6% του συνολικά ωφελούμενου πληθυσμού της ομάδας.
∆υτική Μακεδονία
Ο ωφελούμενος πληθυσμός της ομάδας β που υπολογίζεται με κέντρο την Κοζάνη καλύπτει το 62%
του συνολικά ωφελούμενου πληθυσμού της ομάδας.
Ο ωφελούμενος πληθυσμός της ομάδας α που υπολογίζεται με κέντρα τις έδρες των νομών της περιφέρειας καλύπτει για την Κοζάνη το 8% και τα Γρεβενά το 5% του συνολικά ωφελούμενου πληθυσμού της ομάδας.
Ήπειρος
Ο ωφελούμενος πληθυσμός της ομάδας β που υπολογίζεται με κέντρο τα Ιωάννινα καλύπτει το 17%
του συνολικά ωφελούμενου πληθυσμού της ομάδας.
Ο ωφελούμενος πληθυσμός της ομάδας α που υπολογίζεται με κέντρα τις έδρες των νομών της περιφέρειας καλύπτει για τα Ιωάννινα το 6% και την Ηγουμενίτσα το 2% του συνολικά ωφελούμενου
πληθυσμού της ομάδας.
Θεσσαλία
Ο ωφελούμενος πληθυσμός της ομάδας β που υπολογίζεται με κέντρο την Λάρισα καλύπτει το 44%
του συνολικά ωφελούμενου πληθυσμού της ομάδας.
∆εν υπολογίζεται ωφελούμενος πληθυσμός της ομάδας α με κέντρα τις έδρες των νομών της περιφέρειας (δεν περιλαμβάνονται νομοί της περιφέρειας στη Ζώνη ΙΙ).
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ΚΟ-Π-1 Προσπελάσιμα Μέσα μεταφοράς
Ο δείκτης προσδιορίζει τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς των ζωνών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,
ΙV και V (τμήμα Ελλαδικού χώρου) ανάλογα με τη σημασία τους (περιφερειακή, εθνική, διεθνή) και τη χρονοαπόσταση τους από τα κέντρα των νομών των ζωνών ΙΙ και ΙΙΙ. Η εγγύτητα των πόλεων σε βασικές μεταφορικές υποδομές αποτελεί σημαντικό παράγοντα της αναπτυξιακής δυναμικής τους. Η χρονοαπόσταση υπολογίζεται με βάση τους δείκτες λειτουργίας της οδού (δείκτες Ο∆-Β-5 και Ο∆-Β-8).
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Ζώνη ΙΙ:
Στη Ζώνη IΙ υπάρχουν 5 αεροδρόμια και 4 λιμάνια:
Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Αεροδρόμιο Καβάλας
Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης
Αεροδρόμιο Κοζάνης
Αεροδρόμιο Ιωαννίνων
Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Λιμάνι Καβάλας
Λιμάνι Αλεξανδρούπολης
Λιμάνι Ηγουμενίτσας
Ζώνη ΙΙΙ:
Στη Ζώνη ΙΙ υπάρχουν 3 αεροδρόμια και 1 λιμάνι:
Αεροδρόμιο Καστοριάς
Αεροδρόμιο Ακτίου
Αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου
Λιμάνι Βόλου
Ζώνη ΙV:
Στη Ζώνη ΙV υπάρχουν 8 αεροδρόμια και 5 λιμάνια.
Ζώνη V:

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Ο αερολιμένας «Μακεδονία» (διεθνής), είναι ο δεύτερος αερολιμένας της χώρας και αποτελεί αναπτυσσόμενο πόλο του δικτύου αερολιμένων της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ο λιμένας της Θεσσαλονίκης είναι ο δεύτερος λιμένας της χώρας και αποτελεί απόληξη και θαλάσσια διέξοδο της
κεντροευρωπαϊκής ενδοχώρας και της Βαλκανικής προς τον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Τα δύο αεροδρόμια, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, κατατάσσονται στην κατηγορία των διεθνών
αεροδρομίων.
Τα δύο λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Καβάλας είναι εθνικής σημασίας και αναμένεται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τους κύριους λιμένες της χώρας καθώς και προς λιμένες χωρών
της Ανατολικής Ευρώπης.
∆υτική Μακεδονία
Τα αεροδρόμια Καστοριάς και Κοζάνης κατατάσσονται στα αεροδρόμια αμιγώς εσωτερικού. Το
αεροδρόμιο της Καστοριάς διαθέτει υποδομή αεροδιαδρόμου για διεθνείς πτήσεις. Το αεροδρόμιο της Κοζάνης δέχεται πτήσεις αεροσκαφών μικρού μεγέθους.
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Ήπειρος
Το αεροδρόμιο Ιωαννίνων ανήκει στην κατηγορία των αερολιμένων νομοθετημένων εσωτερικού.
Ένα δεύτερο αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο του Ακτίου, φιλοξενεί πολύ σημαντική τουριστική κίνηση,
Η Ήπειρος διαθέτει 4 λιμάνια, με σημαντικότερο το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, εθνικής σημασίας και
ένας από τους σημαντικότερους λιμένες της χώρας, με αξιόλογη επιβατική και εμπορευματική κίνηση. Τα λιμάνια Πρέβεζας, Πάργας και Σαγιάδας είναι μικρότερης εμβέλειας.
Θεσσαλία
∆ύο αεροδρόμια (Ν. Αγχιάλου και Λάρισας), είναι στρατιωτικά εκ των οποίων το αεροδρόμιο της
Ν. Αγχιάλου χρησιμοποιείται όμως και από την Πολιτική Αεροπορία και κατατάσσεται στα αεροδρόμια μη νομοθετημένα εσωτερικού. Ένα ακόμη αεροδρόμιο (Σκιάθου) εξυπηρετεί τουριστική
κίνηση.
Το λιμάνι του Βόλου κατατάσσεται ως περιφερειακού επιπέδου, με δυνατότητα αναβάθμισης σε
λιμένα εθνικής σημασίας.

ΚΟ-Π-2 Προσπελάσιμες ΒΙΠΕ

Ο δείκτης προσδιορίζει τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) της ζώνης ΙΙ και ΙΙΙ που είναι προσπελάσιμες
μέσω κάποιου κόμβου του άξονα, καθώς και τη (χρονο)απόστασή τους από αυτόν.
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Ζώνη ΙΙ:
Στη Ζώνη ΙΙ είναι χωροθετημένες συνολικά 8 Βιομηχανικές Περιοχές.
Ζώνη ΙΙΙ:
Στη Ζώνη ΙΙΙ είναι χωροθετημένες συνολικά 9 Βιομηχανικές Περιοχές.
(Σημείωση: Η ΒΙΠΕ Πέλλης-Ημαθίας εντάσσεται και στις δύο ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ).
Ζώνη ΙV:
Στη Ζώνη IV απαντώνται συνολικά 18 Βιομηχανικές Περιοχές.
Ζώνη V:
Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Θεσμοθετημένες βιομηχανικές περιοχές: Ν. Θεσ/νίκης (λειτουργούσα), Ν. Σερρών (λειτουργούσα), Ν. Κιλκίς (λειτουργούσα), Ν. Χαλκιδικής (θεσμοθετημένη με το Π∆ 136/86), Ν. Πέλλης – Ν.
Ημαθίας (οριοθετημένη) και Ν. Πιερίας (θεσμοθετημένη με το Π∆ 136/86). Στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης λειτουργούν ΒΙΠΑ στις περιοχές: Καλοχώρι, Νεοχωρούδα, ΩραιόκαστροΕυκαρπία, Ν. Ραιδεστός.
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Λειτουργούν πέντε ΒΙΠΕ, μία σε κάθε νομό (στις έδρες), και ένα Βιοτεχνικό Πάρκο στις Σάπες (Ν.
Ροδόπης). ∆ύο Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙΟΠΑ) πρόκειται να λειτουργήσουν στην Ορεστιάδα και
στον Ίασμο, ενώ υπάρχει κατεύθυνση και για τη δημιουργία ΒΙΟΠΑ Καβάλας.
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∆υτική Μακεδονία
Λειτρουργούν δύο ΒΙΠΕ, Φλώρινας και Κοζάνης, ενώ υλοποιούνται οι ΒΕΠΕ Γρεβενών και ∆εσκάτης. Υλοποιούνται τα ΒΙΟΠΑ Κοζάνης, Εράτυρας και Σιάτιστας και είναι υπό μελέτη η δημιουργία
ΒΙΟΠΑ στους νομούς Καστοριάς και Γρεβενών.
Ήπειρος
Λειτουργούν οι ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και Πρέβεζας και το ΒΙΟΠΑ Θεσπρωτίας. Περιφερειακής σημασίας
περιοχές ανάπτυξης της μεταποίησης (ΠΟΑΠ∆ – ΒΕΠΕ) προτείνονται και στις ευρύτερες περιοχές
Άρτας και Ηγουμενίτσας (σε συνδυασμό με τη λειτουργία του λιμανιού και τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου και ελεύθερης ζώνης).
Θεσσαλία
Λειτουργούν τρεις ΒΙ.ΠΕ: νομού Μαγνησίας, νομού Λάρισας και στη ζώνη Καρδίτσας-Τρικάλων.
Προτείνεται νέα ΒΕΠΕ στον Ν. Μαγνησίας. Ολοκληρώνεται το ΒΙΟΠΑ Βόλου και προτείνονται
ΒΙΟΠΑ στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα.

ΚΟ-Π-3 Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος
Ο δείκτης προσδιορίζει τους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος της Ζώνης ΙΙ που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου του άξονα, καθώς και την απόστασή τους (ή και την χρονοαπόσταση) από
αυτόν. Συμπληρωματικά, ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές στα επίπεδα τουριστικής κίνησης των
τόπων αυτών (για τις περιπτώσεις που είναι διαθέσιμα επίσημα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία)
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Η Εγνατία διέρχεται στο 6% του συνολικού μήκους της από προστατευόμενες περιοχές.
Ζώνη ΙΙ:
Οι Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, το ∆έλτα του Έβρου, το σύστημα λίμνη Βιστονίδα, Πόρτο Λάγος, λίμνη Ισμαρίδα και συνοδευτικές λίμνες και το ∆έλτα του Νέστου και οι συνοδευτικές λίμνες αποτελούν υγροτόπους ενταγμένους στη σύμβαση Ramsar που εντάσσονται στη Ζώνη ΙΙ.
Ζώνη ΙΙΙ:
Η λίμνη Κερκίνη, η λίμνη Μικρή Πρέσπα και ο Αμβρακικός Κόλπος αποτελούν υγροτόπους ενταγμένους στη σύμβαση Ramsar που εντάσσονται στη Ζώνη ΙΙΙ.
Ζώνη ΙV:
Στη Ζώνη IV, το ένα τρίτο περίπου των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο προστασίας
της φύσης Natura 2000 (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της σύμβασης Ramsar) έχουν
τον ευαίσθητο οικολογικά πυρήνα τους σε απόσταση μικρότερη των 5 χλμ. από τον πλησιέστερο οδικό άξονα.
Ζώνη V:

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Η παραθαλάσσια ζώνη αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης τουριστών και εκτός των παραθεριστικών
περιοχών περιλαμβάνει ένα εξαιρετικής σημασίας απόθεμα ιστορίας, πολιτισμού και φυσικών
πόρων (Όλυμπος, τρίγωνο ∆ίο-Πέλλα-Βεργίνα κ.ά.). Η περιφέρεια διαθέτει πλούσιο και ποικιλόμορφο πολιτιστικό περιβάλλον. Παραδοσιακοί οικισμοί και αξιόλογα οικιστικά σύνολα βρίσκονται σε όλους τους νομούς.
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Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος αποτελούν τα δύο νησιά Θάσος και Σαμοθράκη. Επίσης,
υπάρχει μεγάλος αριθμός αρχαιολογικών χώρων και μνημείων όλων των εποχών (αρχαιολογικοί χώροι Φιλίππων, Σαμοθράκης, Λιμένα Θάσου, Αβδήρων και Μαρώνειας).
∆υτική Μακεδονία
Η Περιφέρεια διαθέτει μεγάλη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά (αρχαιολογικοί χώροι Αιανής, Πετρών, Αγ. Παντελεήμονα, Σερβίων, κ.ά.) και πολλούς παραδοσιακούς οικισμούς (Σιάτιστας, Πεντάλοφου, Βλάστης, Νυμφαίου, Ψαράδων, Αγ. Γερμανού, Καλλονής Γρεβενών κ.ά).
Ήπειρος
Περιοχές με ανάπτυξη τουριστικών χρήσεων αναπτύσσονται κατά μήκος των παραλίων των
Νομών Πρεβέζης και Θεσπρωτίας. Ήπιες μορφές τουρισμού αναπτύσσονται στις εσωτερικές
ημιορεινές και ορεινές περιοχές (Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα κ.ά). Η Περιφέρεια διαθέτει επίσης
αρκετούς παραδοσιακούς οικισμούς σε όλους τους νομούς και σημαντικούς αρχαιολογικούς
χώρους (∆ωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, Εφύρα κλπ.) και μνημεία.
Θεσσαλία
∆ύο ζώνες συγκεντρώνουν σημαντικής έκτασης και αξίας φυσικό απόθεμα, με σημαντικούς
ιστορικούς και καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς βουνού και θάλασσας: το τόξο
Όλυμπος-Όσσα-Μαυροβούνι-Πήλιο-Σποράδες στα ανατολικά και τμήμα της οροσειράς της
Πίνδου, όπου περιλαμβάνοντα και τα Μετέωρα, ο Κόζιακας, οι λίμνες Πλαστήρα και Σμοκόβου κλπ. στα δυτικά.

Ο∆-Β-4 Ταχύτητα διαδρομής στα οδικά τμήματα

Ταχύτητα διαδρομής στα οδικά τμήματα είναι η μέση ταχύτητα σε μια διαδρομή και περιλαμβάνει όλες τις καθυστερήσεις. Ταχύτητα σημείου είναι η ταχύτητα κάτω από την οποία κινείται το
85% των οχημάτων που μετρήθηκαν και τα οποία διήλθαν από το συγκεκριμένο σημείο (όπως
προκύπτει από τις αθροιστικές καμπύλες κατανομής συχνοτήτων για τις ταχύτητες των οχημάτων).
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Η ταχύτητα διαδρομής αφορά τον άξονα της Εγνατίας οδού (δηλ. Ζώνη Ι) και υπολογίζεται για
κάθε διακριτό τμήμα (link) του άξονα
Ζώνη ΙΙ
Ζώνη ΙΙΙ:
Ζώνη IV:
Ζώνη V:

Περιφέρειες
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Κεντρική Μακεδονία
Σε κάθε περίπτωση η Εγνατία οδός προσφέρει καλύτερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις αντίστοιχες διαδρομές πριν την κατασκευή της. Από το σύνολο των οδικών τμημάτων της Εγνατίας που λειτουργούν σήμερα και έχει προσδιοριστεί ο δείκτης, είναι δυνατό να
προσδιοριστεί μια μέση ταχύτητα κίνησης στην περιφέρεια της τάξης των 100 χλμ / ώρα
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Όπως και στην περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
εμφανίζει υψηλές τιμές του δείκτη και μάλιστα ελαφρώς πιο αυξημένες (110χλμ / ώρα), που
οφείλονται στα πολύ καλά γεωμετρικά χαρακτηριστικά της χάραξης.
∆υτική Μακεδονία
Για τη ∆υτική Μακεδονία συγκριτικά με την Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ο δείκτης εμφανίζει χαμηλότερες τιμές (περίπου 95 χλμ. /ώρα), στοιχείο αναμενόμενο εξαιτίας της ορεινής χάραξης και της ύπαρξης σηράγγων.
Ήπειρος
Η Ήπειρος αναμένεται να παρουσιάσει ίδιες ταχύτητες με τα τμήματα της ∆υτικής Μακεδονίας, εξαιτίας της ορεινής χάραξης και της ύπαρξης σηράγγων.
Θεσσαλία

Ο∆-Β-5 Χρόνος διαδρομής στα οδικά τμήματα
Μέση χρονοαπόσταση μεταξύ δύο σημείων (αρχή – πέρας τμήματος), συμπεριλαμβανομένων διαφόρων καθυστερήσεων
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Ο χρόνος διαδρομής αφορά τον άξονα της Εγνατίας οδού (δηλ. Ζώνη Ι) και υπολογίζεται για κάθε διακριτό τμήμα (link) του άξονα
Ζώνη ΙΙ
Ζώνη ΙΙΙ:
Ζώνη IV:
Ζώνη V:

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Η μείωση των αποστάσεων και η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στο υπεραστικό δίκτυο, μέσα από τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων σε θέματα χάραξης και διατομών, είναι
σαφές πως καθιστά συντομότερους τους χρόνους διαδρομής σε όλο το μήκος του άξονα.
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Όπως και στην περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
εμφανίζει συντόμευση των χρόνων διαδρομής συγκριτικά με την προγενέστερη κατάσταση.
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∆υτική Μακεδονία
Η ∆υτική Μακεδοία αποτελεί μια από τις περιφέρειες που η υλοποίηση της Εγνατίας μειώνει ουσιαστικά τους χρόνους διαδρόμής με την παράκαμψη των ορεινών όγκων με 10 σήραγγες.
Ήπειρος
Η Ήπειρος, όπως και η ∆υτική Μακεδονία προηγούμενα, αποτελεί μία από τις Περιφέρειες που
η υλοποίηση της Εγνατίας μειώνει ουσιαστικά τους χρόνους διαδρομής και βελτιώνει τη σύνδεση των περιοχών μέσα από ορεινού όγκους ( εντοπίζονται 14 σήραγγες).

Θεσσαλία
Η Θεσσαλία δε δέχεται άμεση επίδραση από την Εγνατία Οδού σε αντίθεση με τις προηγούμενες τέσσερις περιφέρειες. Οι ωφέλειές της έγκειται σε συγκεκριμένα ζεύγη προέλευσης – προορισμού, όπου μεγάλο τμήμα τους γίνονται στον άξονα της Εγνατίας Οδού.

Ο∆-Β-8 Χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων και τερματικών σταθμών
Είναι ο χρονικός διαχωρισμός μεταξύ των βασικών πόλεων της περιοχής εφαρμογής που ορίζεται
στη συνέχεια ή των πόλεων αυτών και τερματικών σταθμών ή μεταξύ τερματικών σταθμών, με
χρήση συγκεκριμένου συγκοινωνιακού μέσου: οδικό, θαλάσσιο, σιδηροδρομικό, αεροπορικό. Εδώ
αναφέρεται στη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων.
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Η νέα χρονοαπόσταση μεταξύ προελεύσεων και προορισμών στην περιοχή επιρροής της
Εγνατίας προέρχεται ουσιαστικά από τη μείωση του χρόνου διαδρομής εξαιτίας της κατασκευής της Εγνατίας Οδού, ενώ συγκεντρώνει και σημαντικούς τερματικούς σταθμούς στην
εξέλιξή της.
Ζώνη ΙΙ:
Στη Ζώνη αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι χωροθετούνται οι περιοχές με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη μείωση των χρονοαποστάσεων. Περιλαμβάνει τα αστικά κέντρα των νομών
που βρίσκονται σε γειτνίαση με τον άξονα της Εγνατίας.
Ζώνη ΙΙΙ:
Η σημασία της ζώνης αυτή για το δείκτη της χρονοαπόστασης θα αναδειχθεί με την ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων. Το υπεραστικό δε πλέγμα καθέτων αξόνων και Εγνατίας
οδού αναμένεται να δώσει τη βέλτιστη χρονοαπόσταση μεταξύ των διαφόρων ζευγών
Προέλευσης – Προορισμού.
Ζώνη IV:
Ζώνη V:

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Οι χρονοαποστάσεις εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται να μειωθούν, χωρίς όμως την έντονη μεταβολή που αναμένεται να παρουσιάσουν εκείνες εντός
των τριών άλλων περιφερειών από τις οποίες διέρχεται ο άξονας.
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Η βελτίωση του υπεραστικού δικτύου εξαιτίας της Εγνατίας οδού στην περιοχή αναμένεται
να αναδείξει το ρόλο της Αλεξανδρούπολης, εξαιτίας της μείωσης των αντίστοιχων χρονοαποστάσεων.
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∆υτική Μακεδονία
Αναμένεται σημαντική μείωση των χρονοαποστάσεων τόσο εντός της περιφέρειας όσο και
στη σύνδεση των αστικών κέντρων της Περιφέρειας με τους τερματικούς σταθμούς στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Ηγουμενίτσας κυρίως.
Ήπειρος
Η σημαντική μείωση των χρόνων διαδρομής εξαιτίας της κατασκευής της Εγνατίας στην
περιφέρεια της Ηπείρου αναμένεται να αναδείξει κυρίως το ρόλο της Ηγουμενίτσας ως πύλης και να συντελέσει στη μεταβολή του καταμερισμού των μετακινήσεων κατά μέσο μεταφοράς ιδίως στη σύνδεση της Περιφέρειας με τη Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλία
Η Θεσσαλία δε δέχεται άμεση επίδραση από την Εγνατία Οδού σε αντίθεση με τις προηγούμενες τέσσερις περιφέρειες. Οι ωφέλειές της έγκεινται σε συγκεκριμένα ζεύγη προέλευσης – προορισμού, όπου μεγάλο τμήμα τους γίνονται στον άξονα της Εγνατίας Οδού.

Ο∆-Β-9 Γενικευμένο κόστος μεταφοράς
Πρόκειται για τον χωρικό διαχωρισμό μεταξύ των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, δηλαδή
την «ευκολία» με την οποία προσεγγίζονται οι δραστηριότητες μιας περιοχής οδικά, εκφρασμένη σε οικονομικούς όρους. Περιλαμβάνει δε το λειτουργικό κόστος των οχημάτων
(τιμή καυσίμων και συντήρηση), την αξία του χρόνου και το κόστος διοδίων
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Το γενικευμένο κόστος αφορά τον άξονα της Εγνατίας οδού (δηλ. Ζώνη Ι) και υπολογίζεται
για κάθε διακριτό τμήμα (link) του άξονα
Ζώνη ΙΙ:
Ζώνη ΙΙΙ:
Ζώνη IV:
Ζώνη V:
Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Καθώς το γενικευμένο κόστος, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προκύπτει και με βάση το
μήκος των επιμέρους τμημάτων μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί και μέτρο της παρουσίας
του άξονα στα αντίστοιχα γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς. Έτσι λοιπόν, η Κεντρική
Μακεδονία με το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και τους γειτονικούς νομούς
εμφανίζονται από τους σημαντικούς αποδέκτες των ωφελειών του άξονα: μείωση αποστάσεων σε σχέση με το παρελθόν και κυρίως, βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στο
υπεραστικό δίκτυο, μέσα από τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων σε θέματα χάραξης και
διατομών.
Ταυτόχρονα η πεδινή της χάραξη σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό σηράγγων,
καθιστά τόσο την Κεντρική Μακεδονία, όσο και την Ανατολική Μακεδονία περιοχές υψηλότερων ταχυτήτων συγκριτικά με τον υπόλοιπο άξονα της Εγνατίας (δυτικό τομέα), με αποτέλεσμα να τις καθιστά και περιοχές μικρότερου κόστους.
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Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Όπως και στην περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εμφανίζεται απότους βασικούς αποδέκτες των ωφελειών της οδού. Το συγκριτικό πλεονέκτημα σ’ αυτή την περίπτωση, σε σχέση με το παρελθόν βέβαια, σε όρους κόστους προκύπτει από τη μείωση των αντίστοιχων χρόνων διαδρομής, αλλά και από τη βελτίωση των
οδικών συνδέσεων σε θέματα χάραξης και διατομών. Έτσι η Κεντρική Μακεδονία έρχεται
«πιο
κοντά»
στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με συγκριτικό πλεονέκτημα στην οδική σύνδεση
Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης για επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.
∆υτική Μακεδονία
Η ∆υτική Μακεδονία αποτελεί μία από τις Περιφέρειες που η υλοποίηση της Εγνατίας μειώνει ουσιαστικά τους χρόνους διαδρομής και βελτιώνει τη σύνδεση των περιοχών μέσα από
ορεινούς όγκους. Έτσι λοιπόν το γενικευμένο κόστος αναμένεται σημαντικά μειωμένο σε
σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση -αυξημένο βέβαια σε σχέση με τις δύο προηγμένες
περιφέρειες-, στοιχείο με ξεχωριστή σημασία για τις εμπορευματικές μεταφορές αλλά και
τη δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών των γειτονικών περιφερειών.
Ήπειρος
Η Ήπειρος, όπως και η ∆υτική Μακεδονία προηγούμενα, αποτελεί μία από τις Περιφέρειες
που η υλοποίηση της Εγνατίας μειώνει ουσιαστικά τους χρόνους διαδρομής και βελτιώνει
τη σύνδεση των περιοχών. Έτσι λοιπόν το γενικευμένο κόστος αναμένεται σημαντικά μειωμένο σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, στοιχείο με ξεχωριστή σημασία για την ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Θεσσαλία
Η Θεσσαλία σε όρους γενικευμένου κόστους δε δέχεται άμεση επίδραση από την Εγνατία
Οδού σε αντίθεση με τις προηγούμενες τέσσερις περιφέρειες. Οι ωφέλειές της έγκεινται σε
συγκεκριμένα ζεύγη προέλευσης – προορισμού, όπου μεγάλο τμήμα τους γίνονται στον
άξονα της Εγνατίας Οδού.

Ο∆-Π-1 Κυκλοφοριακή ικανότητα οδικών τμημάτων
Ο μέγιστος αριθμός οχημάτων που μπορεί να περάσουν από ένα δεδομένο ομοιόμορφο, όσον
αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, τμήμα της οδού και κατά τις δύο κατευθύνσεις κατά τη
διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου, με τις οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, καθώς
και τις συνθήκες ελέγχου της κυκλοφορίας που επικρατούν. Επιλέγεται ως χρονική περίοδος αναφοράς η μία ώρα.
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην τιμή της κυκλοφοριακής ικανότητας κατά μήκος
του άξονα της Εγνατίας Οδού που αποδίδονται στους παρακάτω παράγοντες κατά σειρά
σπουδαιότητας:
Στην επίδραση των μηκοτομικών διαφορών στο συντελεστή των βαρέων οχημάτων που
λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της κυκλοφοριακής ικανότητας
Στη μεταβολή του πλάτους των λωρίδων ανάλογα με το αν στο εκάστοτε τμήμα της οδού
υπάρχει ή όχι σήραγγα.
Ζώνη ΙΙ:
Ζώνη ΙΙΙ:
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Ζώνη IV:
Ζώνη V:

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Τα τμήματα της Εγνατίας Οδού που διατρέχουν την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές κυκλοφοριακής ικανότητας, λόγω του πεδινού του εδάφους.
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Τα τμήματα αυτά της Ε.Ο. είχαν εξ ίσου ψηλές τιμές κυκλοφοριακής ικανότητας όπως τα
αντίστοιχα της Κ. Μακεδονίας με εξαίρεση μόνο το τμήμα Α/Κ Ιάσμου – ∆υτικός Α/Κ Κομοτηνής όπου η κυκλοφοριακή ικανότητα πέφτει στα 2658 ΜΕΑ/ώρα
∆υτική Μακεδονία
Τα τμήματα της Εγνατίας Οδού στην Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας παρουσιάζουν
μικρότερες τιμές κυκλοφοριακής ικανότητας (2658 ΜΕΑ/ώρα) λόγω του ορεινού εδάφους
με τις αυξημένες μηκοτομικές κλίσεις και την ύπαρξη σημαντικού αριθμού σηράγγων.
Ήπειρος
Τα ίδια χαρακτηριστικά με την ∆υτική Μακεδονία παρουσιάζει και η περιφέρεια της Ηπείρου.
Θεσσαλία

Ο∆-Π-4 Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς
Αφορά την παρακολούθηση της κίνησης των μεθοριακών σταθμών προς και από την Ελλάδα με
την αξιοποίηση των στοιχείων διελεύσεων οχημάτων που σήμερα τηρούνται στους μεθοριακούς
σταθμούς και την καθιέρωση κάποιων ειδικών εντύπων για τους σκοπούς του Παρατηρητηρίου
απ’ όπου θα προκύπτουν στοιχεία Προέλευσης – Προορισμού των οχημάτων και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες για το σκοπό της μετακίνησης (επιβάτες, είδος, όγκος και βάρος εμπορευμάτων).
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Ζώνη ΙΙ
Στους νομούς Έβρου (ανατολικά), Σερρών (βόρεια) και Ιωαννίνων (δυτικά), βρίσκονται οι
τρεις από τους πέντε συνοριακούς σταθμούς που αποτελούν τις βόρειες πύλες εισόδου
και εξόδου από τη χώρα, όσον αφορά τις μετακινήσεις οχημάτων, επιβατών και εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα, από το νομό Ιωαννίνων (σταθμός Κακκαβιάς) μετακινείται το
ένα τρίτο περίπου των οχημάτων και των επιβατών που εισέρχονται και εξέρχονται στη
χώρα μας από τα βόρεια σύνορα (37% και 32% αντίστοιχα), με το νομό Σερρών (σταθμός
Προμαχώνα) να ακολουθεί με μικρή διαφορά (ποσοστά μετακινούμενων επιβατών και
οχημάτων, 27% και 30% αντίστοιχα). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από το σταθμό
του Προμαχώνα περνάει πάνω από το μισό (ποσοστό 56%) του συνόλου των μετακινουμένων φορτίων.

259

Χωρικές επιπτώσεις Εγνατίας Οδού: Κατάσταση ζωνών επιρροής

Ζώνη ΙΙΙ:
Στη ζώνη αυτή βρίσκονται οι συνοριακοί σταθμοί των Ευζώνων και της ∆οϊράνης (νομός
Κιλκίς) και της Νίκης και της Κρυσταλλοπηγής (νομός Φλώρινας), χωρίς ιδιαίτερα μεγάλο
φόρτο μετακινήσεων. Συγκεκριμένα, ο νομός Κιλκίς είναι τρίτος όσον αφορά τις μετακινήσεις προσώπων και οχημάτων με ποσοστά 20% και 21% αντίστοιχα, και δεύτερος όσον
αφορά τις μετακινήσεις φορτίων μετά το νομό Σερρών (σταθμός Προμαχώνα) με ποσοστό 21%.
Ζώνη IV:
Ζώνη V:

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας βρίσκονται οι μεθοριακοί σταθμοί Προμαχώνα (νομός
Σερρών) και Ευζώνων και ∆οϊράνης (νομός Κιλκίς). Ο σταθμός του Προμαχώνα αποτελεί
τη βασική πύλη των εμπορευματικών μετακινήσεων (56% του συνόλου των μετακινούμενων φορτίων), ενώ στις μετακινήσεις προσώπων ακολουθεί με μικρή διαφορά το σταθμό της Κακκαβιάς. Γενικά η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο όγκο
των επιβατικών και εμπορευματικών μεταικνήσεων (50% και 77% αντίστοιχα του συνόλου των επιβατών και φορτίων που εισέρχονται στη χώρα) και ακολουθεί η Ήπειρος.
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης βρίσκονται οι μεθοριακοί σταθμοί των
Κήπων και του Ορμενίου (νομός Έβρου), οι οποίοι δεν παρουσιάζουν σημαντική κίνηση
ούτε επιβατική ούτε εμπορευματική.
∆υτική Μακεδονία
Στη ∆υτική Μακεδονία οι μεθοριακοί σταθμοί της Νίκης και Κρυσταλλοπηγής (νομός
Φλώρινας) δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο φόρτο μετακινήσεων.
Ήπειρος
Στην Περιφέρεια της Ηπείρου ο σταθμός της Κακαβιάς αποτελεί σημαντική πύλη για επιβατικές μετακινήσεις τον πρώτο στη χώρα – σύμφωνα βέβαια με τα στοιχεία Π-Π του
1993.
Θεσσαλία

9.3

Σύνοψη και συμπεράσματα

Ο στόχος της ισότητας πρόσβασης εκφράζεται με δείκτες που αναφέρονται
στην παροχή του συστήματος μεταφορών, το κόστος μεταφοράς στα διάφορα
τμήματα του άξονα, την επίδραση της Εγνατίας στην προσπελασιμότητα βασικών κομβικών σημείων (πόλεων και τερματικών σταθμών στα άλλα μέσα μεταφοράς) σε ειδικές χρήσεις γης (ΒΙΠΕ και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος)
καθώς και στον πληθυσμό που ωφελείται δυνητικά από τον άξονα σε συνάρτηση με την απόσταση από τις έδρες των νομών και των περιφερειών.

260

9. Ισότητα πρόσβασης στις νέες υποδομές

Στη συνέχεια και με βάση τα συγκεκριμένα αποτελέσματα από τον υπολογισμό
αυτής της ομάδας δεικτών ακολουθούν ορισμένα γενικά συμπεράσματα.
Ο ωφελούμενος πληθυσμός της ομάδας β που υπολογίζεται με κέντρα τη Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη καλύπτει το 64% και 62% του συνολικά ωφελούμενου
πληθυσμού της ομάδας τονίζοντας έτσι τον κομβικό ρόλο των περιφερειών Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας σε σχέση με τη λειτουργία της Εγνατίας. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ήπειρο και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
εμφανίζονται χαμηλά λόγω γεωγραφικής θέσης (17% και 14% αντίστοιχα με
βάση τα Ιωάννινα και την Κομοτηνή).
Σε σχέση με τον ωφελούμενο πληθυσμό της ομάδας α που υπολογίζεται με βάση τις έδρες των νομών της Ζώνης ΙΙ ξεχωρίζει πάλι η Θεσσαλονίκη, με κέντρο
την οποία καλύπτεται το 46% του ωφελούμενου πληθυσμού, ενώ όλες οι άλλες
έδρες εμφανίζουν ποσοστά που κυμαίνονται από 15% (Βέροια) έως 2% (Ηγουμενίτσα).
Όσον αφορά στην παροχή του άξονα της Εγνατίας η κυκλοφοριακή ικανότητα
εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητική στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας
και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λόγω του πεδινού εδάφους και των άνετων γεωμετρικών χαρακτηριστικών σε αντίθεση με τις Περιφέρειες της ∆υτικής Μακεδονίας και την Ήπειρο.
Αντίστοιχα αποτελέσματα εμφανίζονται και για το γενικευμένο κόστος μεταφοράς όπου η πεδινή χάραξη σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό σηράγγων, καθιστά τόσο την Κεντρική Μακεδονία όσο και την Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη περιοχές υψηλότερων ταχυτήτων συγκριτικά με τον υπόλοιπο άξονα
και κατά συνέπεια περιοχές μικρότερου κόστους. Στο σύνολο βέβαια η Εγνατία
μεταβάλλει σημαντικά το γενικευμένο κόστος μεταφοράς σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και ιδιαίτερα για τις περιοχές της ∆υτικής Μακεδονίας και
Ηπείρου δημιουργόντας προϋποθέσεις ισότιμης πρόσβασης σε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών που δεν υφίσταται σήμερα λόγω του ορεινού όγκου τους.
Η βελτίωση των χρονοαποστάσεων μεταξύ πόλεων και τερματικών σταθμών
εξαιτίας της Εγνατίας εκτιμάται ιδιαίτερα σημαντική με έμφαση όπως αναφέρθηκε στις περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας και Ηπείρου όπου το δίκτυο παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα λόγω φτωχών γεωμετρικών χαρακτηριστικών.
Σημαντική εκτιμάται έτσι η βελτίωση της προσπελασιμότηας στις συνδέσεις με
τα 5 λιμάνια, 8 αεροδρόμια και το σιδηροδρομικό δίκτυο στη ζώνη των Περιφερειών, τις 18 Βιομηχανικές Περιοχές και τις περιοχές πολιτιστικού – τουριστικού
ενδιαφέροντος.
Η εκτίμηση του δείκτη για την κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς έδωσε ότι η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο όγκο των επι-
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βατικών και εμπορευματικών μετακινήσεων (50% και 77% αντίστοιχα του συνόλου των επιβατών και φορτίων που εισέρχονται στη χώρα από το Βορρά και
ακολουθεί η Ήπειρος
Συνοψίζοντας τους δείκτες που αφορούν στο Στόχο 1 εμφανίζονται τα εξής χαρακτηριστικά σημεία:
•

Βελτίωση των συνολικών χρονοαποστάσεων και κατά συνέπεια της προσπελασιμότητας μεταξύ πόλεων, τερματικών σταθμών και ειδικών χρήσεων
γης με μεγαλύτερη τη διαφορά σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση
στις περιφέρειες ∆. Μακεδονίας και Ηπείρου.

•

Σε σχέση με τον ωφελούμενο πληθυσμό τονίζεται ο κομβικός ρόλος των
αστικών κέντρων της Κοζάνης και της Θεσσαλονίκης και αντίστοιχα των περιφερειών Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας.

Έτσι ο στόχος 1- παροχή ενός ελάχιστου επίπεδου προσπελασιμότητας σε κάθε
ζώνη ή η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε όλες τις ζώνες ή η βελτίωση της
προσπελασιμότητας κάποιων ή όλων των ζωνών φαίνεται ότι καταρχήν επιτυγχάνεται με την υλοποίηση της Εγνατίας με διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις περιφέρειες της ζώνης IV τόσο λόγω των εδαφικών χαρακτηριστικών, αλλά και της
διαφορετικής συγκέντρωσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων, η οποία αναμένεται σε μια επόμενη χρονική στιγμή να δημιουργήσει με τη γένεση νέων επιθυμιών μετακινήσεων (Βήμα 6 του μοντέλου) μια νέα κατάσταση κατά μήκος
του άξονα με νέα δεδομένα γενικευμένου κόστους μεταφοράς και κυκλοφοριακής ικανότητας.
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10 Ισορροπία του συστήματος οικισμών

10.1 ∆είκτες και ορισμοί
Η ομάδα Ισορροπίας του Συστήματος Οικισμών όπως καταγράφεται στον πίνακα περιλαμβάνει 19 δείκτες (4 κοινωνικο-οικονομικούς, 2 περιβαλλοντικούς
και 13 λειτουργίας οδού). Η βελτίωση των δεικτών αυτής της ομάδας προωθεί
την προσέγγιση του στόχου της ισόρροπης ανάπτυξης στη βάσης ενός πολυκεντρικού συστήματος οικισμών στις ζώνες επιρροής της Εγνατίας οδού.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ17

ΚΟ-Β-3

Έλξη πόλεων

Ο δείκτης προσδιορίζει τη δυνητική έλξη ανάμεσα στις
πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο από 20.000 κατ. που
βρίσκονται στις ζώνες επιρροής ΙΙ, ΙΙΙ της Εγνατίας σε
συνάρτηση με την χιλιομετρική απόστασης τους επί
του οδικού δικτύου ή εναλλακτικά της χρονοαπόστασης

ΚΟ-Π-4

Μεταβολή πληθυσμού ανά νομό και
περιφέρεια (Η)

Ο δείκτης προσδιορίζει την μεταβολή του πληθυσμού
(αύξηση ή μείωση) ανά νομό και περιφέρεια στις ζώνες
επιρροής II και ΙΙΙ, IV ως ποσοστό επί τοις εκατό.

ΚΟ-Π-5

Μεταβολή πληθυσμού αστικών κέντρων

Ο δείκτης προσδιορίζει την ποσοστιαία μεταβολή του
πληθυσμό των αστικών κέντρων που βρίσκονται εντός
της ζώνης επιρροής της Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων (Ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ). Αστικά κέντρα είναι όλοι
οι οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων.

ΚΟ-Π-6

Ιεραρχία αστικών
κέντρων

Ο δείκτης προσδιορίζει τη θέση στην ιεραρχία των κυριότερων αστικών κέντρων που βρίσκονται εντός της
ζώνης επιρροής της Εγνατίας οδού και των καθέτων
αξόνων (Ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ) σε σχέση με το εθνικό αστικό
σύστημα. Ως κύρια αστικά κέντρα θεωρούνται οι οικισμοί με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων.

ΚΟ-Π-7

Πυκνότητα

Ο δείκτης προσδιορίζει την πυκνότητα πληθυσμού της
ζώνης ΙΙ ανά χωρικό επίπεδο αναφοράς (cell) 5x5 km. Η
πυκνότητα αποτελεί έναν βασικό δείκτη της κατανο-

θ

ύ

Πλη-

17
Με έντονους χαρακτήρες (bold) σημειώνονται οι δείκτες που έχουν υπολογιστεί. Στις περιπτώσεις που ο υπολογισμός βρίσκεται σε αρχικό στάδιο σημειώνονται με bold μόνο οι αντίστοιχοι κωδικοί. Οι δείκτες που δεν έχουν ακόμα υπολογιστεί παροσυιάζονται σκιασμένοι.
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μής του πληθυσμού σε σχέση με τον άξονα

θυσμού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

ΠΕ-Π-4

Πιέσεις μεταβολής
χρήσεων γης

Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές στις χρήσεις γης
και ειδικότερα τον βαθμό μετατροπής αγροτικής γης
(καλλιεργούμενες εκτάσεις, δάση, βοσκότοποι κλπ.) σε
αστική -για την ακρίβεια δομημένη- γη ως αποτέλεσμα
των πιέσεων αστικοποίησης που αναμένεται να προκύψουν σε σημεία του άξονα (ιδιαίτερα κοντά σε οικισμούς, βιομηχανικές περιοχές κλπ.). Η μετατροπή αγροτικής γης σε αστική αποτελεί αιτία απώλειας βιοποικιλότητας, καθώς και μείωσης φυσικών πόρων.

∆ΕΙΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο∆ΟΥ

Ο∆-Β-1

Ο∆-Β-2

Κυκλοφοριακός
φόρτος

Σύνθεση κυκλοφορίας

Αριθμός
Ο∆-Β-6

μετακι-

νούμενων προσώπων

Η Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.) είναι
ο συνολικός κυκλοφοριακός φόρτος ενός έτους, διαιρούμενος με τον αριθμό των ημερών του έτους.

Είναι η ποσοστιαία κατανομή του κυκλοφοριακού
φόρτου κατά κατηγορία οχήματος. ∆ιακρίνονται οι
ακόλουθες κατηγορίες οχημάτων: Ι.Χ. & Ταξί, Λεωφορεία, Ημιφορτηγά, Φορτηγά, ∆ίκυκλα.

Συνολικός αριθμός προσώπων που χρησιμοποιούν τα
διακριτά οδικά τμήματα για τις μετακινήσεις τους σε
ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται με τη βοήθεια της σύνθεσης της κυκλοφορίας και της μέσης
πλήρωσης των οχημάτων.

Εμπορευματικές
μετακινήσεις

Αφορά τη λεπτομερή καταγραφή στοιχειών που χαρακτηρίζουν τις εμπορευματικές μεταφορές που διέρχονται από τα διακριτά τμήματα της οδού για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ημερήσια κίνηση). Περιλαμβάνει δε τα εξής: Αριθμός οχημάτων, όγκος και
βάρος κατά είδος

Ο∆-Π-5

Συνδυασμένες μεταφορές

Αφορά την ανίχνευση και καταγραφή πληροφοριών
σχετικά με τη μεταφορά αγαθών με σιδηροδρομικά ή
θαλάσσια μέσα που στη συνέχεια προωθούνται οδικώς
στην περιοχή επιρροής της Εγνατίας Οδού και αντίστροφα.

Ο∆-Π-7

Μεταβολή οικιστικής περιοχής στη
ζώνη του άξονα

Αφορά τις διαχρονικές διαφοροποίησης της οικιστικής
περιοχής γύρω από τον άξονα της Εγνατίας

Ο∆-Π-9

Μεταβολή
αξίας
γης των παρόδιων

Αφορά τις διαχρονικές διαφοροποιήσεις στις τιμές οικοπέδων και αγρών εκατέρωθεν του άξονα της Εγνα-

Ο∆-Β-7
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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).
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οικοπέδων στη ζώνη του άξονα

Ο∆-Ε-1

Ρυθμοί γένεσης μετακινήσεων ειδικών
χρήσεων γης

τίας και σε εύρος 1 χλμ από αυτόν.

Αφορά τις αυξητικές τάσεις στους κυκλοφοριακούς
φόρτους σε συγκεκριμένα τμήματα που οφείλονται
στην κατασκευή και λειτουργία ειδικών χρήσεων, όπως
σχολεία, νοσοκομεία, βιομηχανικές μονάδες. Προσδιορίζονται με τη βοήθεια κατάλληλων μοντέλων.

10.2 Επιπτώσεις ανά ζώνη και περιφέρεια
Οι εκτιμήσεις από τα αποτελέσματα του υπολογισμού των παραπάνω δεικτών
(οι σκιασμένοι δείκτες δεν έχουν υπολογιστεί) καταγράφονται στη συνέχεια για
κάθε δείκτη με διάκριση των επιπτώσεων τόσο ως προς τις ζώνες επιρροής όσο
και ως προς τις περιφέρειες.
ΚΟ-Β-3 Έλξη πόλεων
Ο δείκτης προσδιορίζει τη δυνητική έλξη ανάμεσα στις πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο από
20.000 κατ. που βρίσκονται στις ζώνες επιρροής ΙΙ, ΙΙΙ της Εγνατίας σε συνάρτηση με την χιλιομετρική απόστασης τους επί του οδικού δικτύου ή εναλλακτικά της χρονοαπόστασης
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:

Ζώνη ΙΙ:

Ζώνη ΙΙΙ:

Ζώνη ΙV:

Ζώνη V:

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το μεγαλύτερο δείκτη έλξης τόσο στην Περιφέρεια όσο
και στο σύνολο των περιφερειών (72,0). Ακολουθούν η Κατερίνη με 13,5, η Βέροια με
13,0,τα Γιαννιτσά με 11,7, ενώ η τιμή του δείκτη για τα υπόλοιπα αστικά κέντρα κυμαίνεται από 9,3 (Σέρρες) έως 2,8 (Έδεσσα).
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Την υψηλότερη τιμή του δείκτη στην Περιφέρεια παρουσιάζει η Καβάλα (5,9) και ακολουθούν η ∆ράμα, η Ξάνθη και η Κομοτηνή (4,2, 3,4 και 2,6 αντίστοιχα). Πολύ μικρή τιμή δείκτη εμφανίζει η Αλεξανδρούπολη (1,6) ενώ η Ορεστιάδα εμφανίζει την χαμηλότερη τιμή του δείκτη στο σύνολο των περιφερειών (0,2).

265

Χωρικές επιπτώσεις Εγνατίας Οδού: Κατάσταση ζωνών επιρροής

∆υτική Μακεδονία
Η Κοζάνη εμφανίζει την υψηλότερη τιμή δείκτη στην Περιφέρεια (4,9) και ακολουθούν
η Πτολεμαϊδα, τα Γρεβενά, η Καστοριά και η Φλώρινα με τιμές δείκτη 2,4, 1,1, 0,7 και 0,4
αντίστοιχα.
Ήπειρος
Τα αστικά κέντρα της Ηπείρου βρίσκονται σε χαμηλές θέσεις στην κατάταξη όσον αφορά τον δείκτη έλξης, με τη μεγαλύτερη τιμή να εμφανίζεται στα Ιωάννινα (2,1) και τα
λοιπά δύο κέντρα να παρουσιάζουν πολύ χαμηλές τιμές (0,7 και 0,4 για την Άρτα και
την Πρέβεζα αντίστοιχα).
Θεσσαλία
Η Λάρισα παρουσιάζει το μεγαλύτερο δείκτη έλξης στην Περιφέρεια (18,8) και τον δεύτερο μεγαλύτερο μετά τη Θεσσαλονίκη στο σύνολο των Περιφερειών. Ακολουθούν ο
Βόλος, τα Τρίκαλα, ο Τύρναβος, ο Βόλος και η Καρδίτσα, με τιμή δείκτη 8,9, 6,2, 5,8 και
4,1 αντίστοιχα.

ΚΟ-Π-4. Μεταβολή πληθυσμού ανά νομό και περιφέρεια
Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή του πληθυσμού (αύξηση ή μείωση) ανά νομό και περιφέρεια στις ζώνες επιρροής II, ΙΙΙ και IV ως ποσοστό επί τοις εκατό.
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
∆εν έχει υπολογιστεί μεταβολή πληθυσμού για τη Ζώνη Ι.
Ζώνη ΙΙ:
Το ποσοστό μεταβολής της Ζώνης ΙΙ ανέρχεται σε 8,21%, σημαντικά μεγαλύτερο της
Ζώνης ΙV και του συνόλου χώρας.
Ζώνη ΙΙΙ:
Το ποσοστό μεταβολής της Ζώνης ΙΙΙ ανέρχεται σε 4,61%, σημαντικά μικρότερο (περισσότερο από 2 ποσοστιαίες μονάδες) του συνόλου της Ζώνης ΙV και του συνόλου
χώρας.
Ζώνη ΙV:
Το ποσοστό μεταβολής του πληθυσμού της Ζώνης ΙV ανέρχεται σε 6,72%, στα ίδια επίπεδα με το μέσο χώρας και πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου μεταβολής της Ε.Ε.
των 15, δηλ. προ της ένταξης των νέων χωρών (3,02%).
Ζώνη V:
Για το διασυνοριακό χώρο δεν υπολογίζεται ποσοστό μεταβολής του πληθυσμού.
Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Η μεταβολή πληθυσμού 1991-2001 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται
σε 9,54% (κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη της χώρας και κατά 2,8 του συνόλου της Ζώνης ΙV). Αν και όλοι οι νομοί παρουσιάζουν θετική ποσοστιαία μεταβολή του
πληθυσμού μόνοι οι 4 εξ αυτών παρουσιάζουν ποσοστιαία μεταβολή μεγαλύτερη του
μέσου χώρας και του μέσου της Ζώνης ΙV (Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Κιλκίς), ενώ
οι υπόλοιποι παρουσιάζουν μικρότερη μεταβολή (Ημαθία, Πέλλα, Σέρρες).
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Η μεταβολή του πληθυσμού για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ανέρχεται σε 7,11%, (είναι δηλαδή λίγο μεγαλύτερη από το σύνολο της Ζώνης ΙV και το
σύνολο χώρας). Από τους 5 νομούς της περιφέρειας οι 3 νομοί μεταβολή μεγαλύτερη
των παραπάνω ευρύτερων χωρικών συνόλων (Ξάνθη, ∆ράμα, Ροδόπη) και οι 2 (Έβρος,
Καβάλα) μικρότερη.
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∆υτική Μακεδονία
Η περιφέρεια παρουσιάζει θετική ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού (2,9%), σημαντικά μικρότερη ωστόσο σε σύγκριση με το σύνολο της Ζώνης ΙV και το σύνολο χώρας.
Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και οι 4 νομοί της Περιφέρειας με ποσοστά που κυμαίνονται από 1,51% έως 3,28%.
Ήπειρος
Η Ήπειρος παρουσιάζει ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού 4,15%, μικρότερη σε
σύγκριση με το σύνολο της Ζώνης ΙV και το σύνολο χώρας. Μόνο ο νομός Ιωαννίνων
παρουσιάζει μεταβολή (7,61%) μεγαλύτερη της Ζώνης ΙV και της χώρας, ενώ ο νομός
Άρτας εμφανίζει μείωση του πληθυσμού της (-0,74%).
Θεσσαλία
Η Θεσσαλία παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό μεταβολής στο σύνολο των 5 περιφερειών της Ζώνης ΙV (2,59%). Και οι 4 νομοί της Περιφέρειας παρουσιάζουν ποσοστό μεταβολής μικρότερο της Ζώνης ΙV και της χώρας, ενώ τα Τρίκαλα παρουσιάζουν μείωση
(-0,65%). Το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης παρουσιάζει ο Νομός Μαγνησίας (4,31%).

ΚΟ-Π-5. Μεταβολή πληθυσμού αστικών κέντρων

Ο δείκτης προσδιορίζει την ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμό των αστικών κέντρων
που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής της Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων
(Ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ). Αστικά κέντρα θεωρούνται όλοι οι οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων.
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Ο ∆είκτης δεν υπολογίζεται για τη Ζώνη Ι.
Ζώνη ΙΙ:
Τα αστικά κέντρα που αντιστοιχούν στους νομούς της Ζώνης ΙΙ (14 αστικά κέντρα) παρουσιάζουν συνολικά ποσοστό μεταβολής 12,53%.
Ζώνη ΙΙΙ:
Τα αστικά κέντρα που αντιστοιχούν στους νομούς της Ζώνης ΙΙΙ (14 αστικά κέντρα)
παρουσιάζουν συνολικά ποσοστό μεταβολής 10,58%.
Ζώνη ΙV:
Τα αστικά κέντρα του συνόλου της Ζώνης ΙV (28 αστικά κέντρα) παρουσιάζουν ποσοστό αύξησης 11,98%.
Ζώνη V:
Ο ∆είκτης δεν υπολογίζεται για τη Ζώνη V.
Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Τα 7 από τα 9 αστικά κέντρα παρουσιάζουν πληθυσμιακή μεταβολή μεγαλύτερη του
συνόλου της Ζώνης IV και του συνόλου χώρας, η Έδεσσα παρουσιάζει ελαφρώς μικρότερο ποσοστό (6,57%), ενώ η Νάουσα παρουσιάζει μεταβολή μόλις 0,38%. Τη μεγαλύτερη μεταβολή εμφανίζει το Κιλκίς (43,59%) και ακολουθούν η Κατερίνη
(16,87%), τα Γιαννιτσά (16,85%), η Βέροια (13,04%) και η Θεσσαλονίκη (11,93%). Οι
Σέρρες και η Αλεξάνδρεια παρουσιάζουν ποσοστό μεταβολής 9,89% και 9,25% αντίστοιχα.
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Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Από τα 6 αστικά κέντρα 5 παρουσιάζουν πληθυσμιακές μεταβολές μεγαλύτερες της
Ζώνης IV και του συνόλου χώρας. Εντυπωσιακά είναι τα ποσοστά για την Αλεξανδρούπολη (32,14%), την Ξάνθη (29,30%), την Ορεστιάδα (20,13%), και την Κομοτηνή
(16,98%). Η ∆ράμα παρουσιάζει, επίσης, σημαντική αύξηση 13,02%, ενώ αντίθετα η
Καβάλα παρουσιάζει αύξηση μικρότερη του μέσου χώρας (3,70%).
∆υτική Μακεδονία
Από τα 5 αστικά κέντρα 4 παρουσιάζουν αύξηση μεγαλύτερη της Ζώνης IV και του συνόλου χώρας, που κυμαίνονται από 15,57% (Φλώρινα) έως 8,9% (Γρεβενά). Στάσιμη
εμφανίζεται η Καστοριά (0,26%).
Ήπειρος
Από τα 3 αστικά κέντρα τα 2 παρουσιάζουν αύξηση μεγαλύτερη της Ζώνης IV και του
συνόλου χώρας, η Πρέβεζα (22,34%) και τα Ιωάννινα (10,44%). Στάσιμη εμφανίζεται η
Άρτα (1,82%).

Θεσσαλία
Τα 3 από τα 5 αστικά κέντρα (Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα) παρουσιάζουν αύξηση μεγαλύτερη του συνόλου της Ζώνης IV και του συνόλου χώρας, η Καρδίτσα παρουσιάζει αύξηση μικρότερη της χώρας, ενώ ο Τύρναβος είναι το μόνο αστικό κέντρο της Ζώνης IV
που χάνει πληθυσμό.

ΚΟ-Π-6. Ιεραρχία αστικών κέντρων
Ο δείκτης προσδιορίζει τη θέση στην ιεραρχία των κυριότερων αστικών κέντρων που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής της Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων (Ζώνες ΙΙ και
ΙΙΙ) σε σχέση με το εθνικό αστικό σύστημα. Ως κύρια αστικά κέντρα θεωρούνται οι οικισμοί με
πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων.
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Ο ∆είκτης δεν υπολογίζεται για τη Ζώνη Ι.
Ζώνη ΙΙ:
Στη Ζώνη ΙΙ βρίσκονται τα 14 από τα 28 αστικά κέντρα της Ζώνης IV.
Ζώνη ΙΙΙ:
Στη Ζώνη ΙΙI βρίσκονται τα 14 από τα 28 αστικά κέντρα της Ζώνης IV.
Ζώνη ΙV:
Στη Ζώνη IV βρίσκονται 28 αστικά κέντρα.
Ζώνη V:
Ο ∆είκτης δεν υπολγίζεται.
Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Στην Κεντρική Μακεδονία βρίσκονται 9 αστικά κέντρα. Πρώτη στην ιεραρχία βρίσκεται η Θεσσαλονίκη (1), ακολουθούν η Κατερίνη (6) και οι Σέρρες (7), ενώ στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται το Κιλκίς (21) και η Αλεξάνδρεια (26).
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Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Από τα 6 αστικά κέντρα της Περιφέρειας πρώτη στην ιεραρχία βρίσκεται η Καβάλα
(5), ακολουθούν η Αλεξανδρούπολη (8), η Ξάνθη (10), η Κομοτηνή (11) και η ∆ράμα
(13), ενώ στη χαμηλότερη θέση βρίσκεται η Ορεστιάδα (23).
∆υτική Μακεδονία
Από τα 5 αστικά κέντρα της Περιφέρειας στις υψηλότερες θέσεις στην ιεραρχία βρίσκονται η Κοζάνη (14) και η Πτολεμαϊδα (16), ενώ στις χαμηλότερες η Καστοριά (24), η
Φλώρινα (25) και τα Γρεβενά (28).
Ήπειρος
Στην ιεραρχία των αστικών κέντρων της Περιφέρειας ηγείται η πόλη των Ιωαννίνων
(4) και ακολουθούν η Άρτα (19) και η Πρέβεζα (22).
Θεσσαλία
Από τα πέντε αστικά κέντρα της Περιφέρειας στις υψηλότερες θέσεις στην ιεραρχία
βρίσκονται ο Βόλος (2) και η Λάρισα (3), ενώ στην τελευταία βρίσκεται ο Τύρναβος
(27).

ΚΟ-Π-7 Πυκνότητα Πληθυσμού
Ο δείκτης προσδιορίζει την πυκνότητα πληθυσμού της ζώνης ΙΙ ανά χωρικό επίπεδο αναφοράς (cell) 5x5 km. Η πυκνότητα αποτελεί έναν βασικό δείκτη της κατανομής του πληθυσμού
σε σχέση με τον άξονα

Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Ζώνη ΙΙ:
Το 47% του πληθυσμού της Ζώνης ΙΙ κατοικεί σε περιοχές με πυκνότητες μεγαλύτερες των 1.000 κατ./ τ.χλμ., γεγονός που ενισχύει τη διαπίστωση ότι ο
μισός τουλάχιστον πληθυσμός της ζώνης επιρροής της Εγνατίας οδού κατοικεί σε αστικά κέντρα. Ωστόσο, περισσότερο από το 1/4 του πληθυσμού αυτής της ζώνης (26%) κατοικεί σε περιοχές με πολύ χαμηλή πυκνότητα (κάτω
των 100 κατ./τ.χλμ.).
Ζώνη ΙΙΙ:
Ζώνη ΙV:
Ζώνη V:

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

∆υτική Μακεδονία
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Ήπειρος

Θεσσαλία

ΠΕ-Π-4 Πιέσεις μεταβολής χρήσεων γης

Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές στις χρήσεις γης και ειδικότερα τον βαθμό μετατροπής αγροτικής γης (καλλιεργούμενες εκτάσεις, δάση, βοσκότοποι κλπ.) σε αστική -για την
ακρίβεια δομημένη- γη ως αποτέλεσμα των πιέσεων αστικοποίησης που αναμένεται να
προκύψουν σε σημεία του άξονα (ιδιαίτερα κοντά σε οικισμούς, βιομηχανικές περιοχές
κλπ.). Η μετατροπή αγροτικής γης σε αστική αποτελεί αιτία απώλειας βιοποικιλότητας,
καθώς και μείωσης φυσικών πόρων.
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Σε συνολικό μήκος 680 χλμ., ο άξονας διέρχεται σε ποσοστό 68,21% από αγροτικές
καλλιέργειες, 30% από φυσικά οικοσυστήματα, 1,18% από υδατικά οικοσυστήματα και
μόλις 0,61% από αστικές περιοχές.
Ζώνη ΙΙ:
Σε επίπεδο νομών, με εξαίρεση τους Νομούς Θεσσαλονίκης και Ημαθίας (2,5% και 1,4%
αντίστοιχα), τα ποσοστά κατάληψης αστικού περιβάλλοντος είναι από μηδενικά έως
αμελητέα, ενώ αρκετά σημαντική καταγράφεται η κατάληψη φυσικών οικοσυστημάτων σχεδόν σε όλους τους νομούς. Αναφορικά με τα υδατικά οικοσυστήματα, αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό κατάληψης στον Νομό Έβρου με 6,2% όταν σε κανέναν άλλον
Νομό δεν παρατηρείται τιμή μεγαλύτερη από 1,6%. Τα ποσοστά κατάληψης αγροτικών
εκτάσεων είναι ιδιαίτερα υψηλά σε όλους τους Νομούς με εξαίρεση τα Γρεβενά, τη Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα, λόγω κυρίως του ορεινού τους χαρακτήρα. Ποικίλα καταγράφονται τα ποσοστά κατάληψης φυσικών εκτάσεων με του ορεινούς Νομούς (Ήπειρος και ∆υτική Μακεδονία) να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές σε αντίθεση με αυτούς
όπου εντοπίζονται μεγάλες πεδιάδες (Θεσσαλονίκη, Ροδόπη, Ξάνθη).
Ζώνη ΙΙΙ:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη IV:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη V:
∆εν υπολογίζεται

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία:
Τα ποσοστά κατάληψης καλλιεργειών και φυσικών εκτάσεων ανέρχονται σε 72% και
25% αντίστοιχα. Τα ποσοστά κατάληψης αστικών εκτάσεων και υδατικών συστημάτων
ανέρχονται σε 3,9 και 1% αντίστοιχα. Το ποσοστό κατάληψης που αφορά σε αστικές
εκτάσεις είναι το μεγαλύτερο που παρατηρείται στην ζώνη των Περιφερειών.
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Ανατολική Μακεδονία – Θράκη:
Τα ποσοστά κατάληψης καλλιεργειών και φυσικών εκτάσεων ανέρχονται σε 81% και
46% αντίστοιχα. Τα ποσοστά κατάληψης αστικών εκτάσεων είναι μηδαμινά ενώ αυτά
και υδατικών συστημάτων ανέρχονται σε 2,6% που είναι τα υψηλότερα σε σχέση με
όλες τις Περιφέρειες.
∆υτική Μακεδονία:
Τα ποσοστά κατάληψης καλλιεργειών και φυσικών εκτάσεων ανέρχονται σε 64% και
35% αντίστοιχα. Τα ποσοστά κατάληψης αστικών εκτάσεων και υδατικών συστημάτων
είναι αμελητέα.
Ήπειρος:
Τα ποσοστά κατάληψης καλλιεργειών και φυσικών εκτάσεων ανέρχονται σε 45% και
54% αντίστοιχα. Τα ποσοστά κατάληψης αστικών εκτάσεων και υδατικών συστημάτων
ανέρχονται σε 0,2% και 0,6% αντίστοιχα.

Θεσσαλία:
∆εν υπολογίζεται

Ο∆-Β-1 Κυκλοφοριακός φόρτος
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.

Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Γενικά, το μεταφορικό έργο που διοχετεύεται στην Εγνατία ανά νομό κινείται
σε ποσοστά από 13 έως 60% από το συνολικό φόρτο του νομού. H κυκλοφοριακή φόρτιση της Εγνατίας οδού λαμβάνει τις υψηλότερες τιμές της στα τμήματα εντός του νομού Θεσσαλονίκης και του γειτονικού νομού Ημαθίας. Η υψηλή αυτή φόρτιση του άξονα στο νομό Θεσσαλονίκης, αποδίδεται στο γεγονός ότι οδηγεί στο μεγαλύτερο και σημαντικότερο αστικό κέντρο, τόσο της περιοχής διέλευσης του άξονα, όσο και της ευρύτερης περιοχής επιρροής. Στη
δεύτερη περίπτωση, αυτή του νομού Ημαθίας, η υψηλή κυκλοφοριακή φόρτιση αποδίδεται στην άμεση γειτνίαση και την ικανοποιητική σύνδεσή του με τη
Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Ζώνη ΙΙ:
Ζώνη ΙΙΙ:
Ζώνη IV:
Ζώνη V:

Περιφέρειες
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Κεντρική Μακεδονία
Η Εγνατία εμφανίζεται ιδιαίτερα φορτισμένη στον νομό Θεσσαλονίκης και στο
γειτονικό νομό Ημαθίας. Η Εγνατία οδός στο νομό Θεσσαλονίκης απορροφά
μικρό τμήμα (13%) των συνολικών μετακινήσεων του νομού. Το γεγονός αυτό
ενισχύει τον ισχυρισμό του κομβικού ρόλου της Θεσσαλονίκης στο πλέγμα των
μετακινήσεων της περιοχής, καθώς και την καλύτερη δικτύωση του νομού αυτού με γειτονικούς νομούς. Για το νομό Ημαθίας ο άξονας της Εγνατίας Οδού,
που ουσιαστικά υποκαθιστά την παλαιά εθνική οδό, συγκεντρώνει περίπου το
μισό των μετακινήσεων, και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά για τις οδικές μετακινήσεις του νόμου.

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Μεγαλύτερη φόρτιση παρουσιάζει η Εγνατία στον νομό Καβάλας- Η Εγνατία
στο νομό Καβάλας απορροφά το 36% των συνολικών μετακινήσεων του νομού
με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να κινείται εσωτερικά του νομού.
∆υτική Μακεδονία
Στη ∆υτική Μακεδονία αυξημένη κίνηση εμφανίζεται στο νομό Κοζάνης ενώ
στο νομό Γρεβενών η Εγνατία απορροφά το 63% των συνολικών μετακινήσεων
του νομού καθώς τα τα φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του παλαιού οδικού δικτύου και η χαμηλή ποιότητα των υπολοίπων οδικών συνδέσεων, καθιστούν την Εγνατία Οδό έργο πνοής για τις οδικές μεταφορές.
Ήπειρος
Μεγαλύτερη φόρτιση παρουσιάζει η Εγνατία στο νομό Θεσπρωτίας όπου αυτή
απορροφά το 41% τωνσυνολικών μετακινήσεων του νομού. – Ο νομός Θεσπρωτίας εμφανίζει από τα χαμηλότερα ποσοστά διαμπερών μετακινήσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη πως κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της έρευνας Π-Π
(1993), δεν υπήρχε η Εγνατία οδός αναμένεται τα ποσοστά αυτά να αυξηθούν
σημαντικά μετά την ολοκλήρωσή της.
Θεσσαλία

Ο∆-Β-2 Σύνθεση κυκλοφορίας
Είναι η ποσοστιαία κατανομή του κυκλοφοριακού φόρτου κατά κατηγορία οχήματος. ∆ιακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες οχημάτων: Ι.Χ. & Ταξί, Λεωφορεία, Ημιφορτηγά, Φορτηγά, ∆ίκυκλα.
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Ζώνη ΙΙ
Ζώνη ΙΙΙ:
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Ζώνη IV:
Ζώνη V:

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και
τη δυνατότητα χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών έχει τη δυνατότητα
να λειτουργήσει ως κομβικό σημείο για τις συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές
σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Κατά συνέπεια τα τμήματα της Εγνατίας επί της Περιφέρειας αναμένεται να παρουσιάσουν υψηλά ποσοστά βαρέων οχημάτων. Στη σημερινή
κατάσταση στο νομό Θεσσαλονίκης υπάρχει αρκετά υψηλό ποσοστό βαρέων οχημάτων.
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Παρόμοια με την Κεντρική Μακεδονία είναι η κατάσταση και για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, λόγω θέσης.
∆υτική Μακεδονία
Αναμένονται υψηλά ποσοστά βαρέων οχημάτων, τα οποία όμως δε θα είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με τις δύο προηγούμενες περιφέρειες.
Ήπειρος
Εξαιτίας του Λιμανιού της Ηγουμενίτσα και την ανάπτυξη του άξονα Ιονίου – Αδριατικής
αναμένονται και σ’ αυτή την περίπτωση υψηλά ποσοστά βαρέων οχημάτων
Θεσσαλία

10.3 Σύνοψη και συμπεράσματα
Ο στόχος 2 αναφέρεται στην ισορροπία του συστήματος οικισμών και την οργάνωση της υπαίθρου. Με βάση τις αναλυτικές καταγραφές των αποτελεσμάτων υπολογισμού των δεικτών ανά ζώνη επιρροής και περιφέρεια μπορούν να
διατυπωθούν τα εξής συμπεράσματα:
Ο δείκτης ΚΟ-Β-3 (Έλξη πόλεων) υπογραμμίζει την έντονη επιρροή της Θεσσαλονίκης (πρόκειται για το μοναδικό μητροπολιτικό κέντρο της Ζώνης των Περιφερειών) ενώ μεγάλη επιρροή ασκεί και η Λάρισα (με σημαντική διαφορά από
τα λοιπά κέντρα) που είναι και το δεύτερο πληθυσμιακά αστικό κέντρο της Ζώνης. Ο δείκτης ΚΟ-Π-4 (Μεταβολή πληθυσμού ανά νομό και περιφέρεια) δείχνει
ότι όλες οι Ζώνες Επιρροής της Εγνατίας Οδού για τις οποίες γίνεται μέτρηση
του δείκτη (ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV) παρουσιάζουν αύξηση του πληθυσμού τους κατά την τελευταία δεκαετία. Το μεγαλύτερο ποσοστό μεταβολής εμφανίζεται στη Ζώνη ΙΙ
(8,21%), ακολούθως στη Ζώνη ΙV (6,72%) ενώ το μικρότερο στη Ζώνη ΙΙΙ (4,61%).
Αντίστοιχα η πληθυσμιακή μεταβολή του συνόλου των πέντε περιφερειών ανέρχεται σε 6,72%, ποσοστό συγκρίσιμο με το αντίστοιχο της Χώρας (6,86%). Η
εικόνα που προκύπτει από τον δείκτη ΚΟ-Π-5 (Μεταβολή πληθυσμού αστικών
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κέντρων) είναι ότι τα αστικά κέντρα όλων των Ζωνών Επιρροής της Εγνατίας
Οδού για τις οποίες γίνεται μέτρηση του δείκτη (ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV) παρουσιάζουν κατά
την τελευταία δεκαετία ποσοστά αύξησης του πληθυσμού τους μεγαλύτερα από
του συνόλου χώρας. Στο σύνολο της Ζώνης IV τα αστικά κέντρα παρουσιάζουν
ποσοστό αύξησης 12%, σημαντικά μεγαλύτερο από τη μέση πληθυσμιακή μεταβολή της Ζώνης IV και της χώρας. Συνολικά 52,4% του πληθυσμού της Ζώνης
IV κατοικεί στα αστικά κέντρα, αντιπροσωπεύοντας το 18,6% του συνολικού
πληθυσμού της χώρας. Ο δείκτης ΚΟ-Π-6 (Ιεραρχία αστικών κέντρων) αναδεικνύει τον ηγετικό ρόλο της Θεσσαλονίκης και ακολουθούν ο Βόλος, η Λάρισα,
τα Ιωάννινα και η Καβάλα, ενώ στις τελευταίες θέσεις της ιεραρχίας βρίσκονται
η Φλώρινα, η Αλεξάνδρεια, ο Τίρναβος και τα Γρεβενά.
Συμπληρωματική εικόνα παρέχει ο δείκτης ΠΕ-Π-4 (Πιέσεις μεταβολής χρήσεων
γης) όπου τα ποσοστά κατάληψης καλλιεργειών εμφανίζονται μεγαλύτερα στις
Περιφέρειες με τις μεγάλες πεδιάδες (Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) και μικρότερα στις περισσότερο ορεινές Περιφέρειες (Ήπειρος, ∆υτική Μακεδονία). Αντίστοιχα τα ποσοστά κατάληψης φυσικών εκτάσεων
είναι αυξημένα στις ορεινές περιοχές (Ήπειρος) και πολύ μικρότερα στις πεδινές
(Κεντρική Μακεδονία). Τα ποσοστά κατάληψης αστικών εκτάσεων είναι γενικά
πολύ μικρά (μικρότερα της μονάδας) με εξαίρεση την Κεντρική Μακεδονία όπου παρατηρούνται ποσοστά τριπλάσια σχεδόν σε σύγκριση με τις άλλες Περιφέρειες. Ανάλογα είναι και τα ποσοστά κατάληψης των υδατικών συστημάτων
(ποσοστά κάτω της μονάδας) με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
όπου διαμορφώνονται τιμές τριπλάσιες σχεδόν από τις υπόλοιπες
Ο δείκτης Ο∆-Β-1 (Κυκλοφοριακός φόρτος) δείχνει ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λαμβάνει χώρα το 47% των συνολικών μετακινήσεων (έλξεις
και παραγωγές) που πραγματοποιούνται στους νομούς από όπου διέρχεται η
Εγνατία οδός και οι κάθετοι άξονές. ∆εύτερη έρχεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας,
όπου πραγματοποιείται το 1/5 των συνολικών μετακινήσεων μεταξύ των νομών
(ποσοστό 20%) και τρίτη η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με
ποσοστό 15%. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ
των παραγόμενων μετακινήσεων και του πληθυσμού των Περιφερειών με παρόμοια κατά περίπτωση ποσοστά. Ο δείκτης Ο∆-Β-2 (Σύνθεση κυκλοφορίας) με
βάση τις εκτιμήσεις οδηγεί στην παρατήρηση ότι γενικά η Εγνατία Οδός αναμένεται να προκαλέσει αύξηση των διαμπερών εμπορευματικών ροών και κατά
συνέπεια να προσελκύσει υψηλό ποσοστό βαρέων οχημάτων κατά μήκος της.
Συνοψίζοντας τους δείκτες που αφορούν στο Στόχο 2 εμφανίζονται τα εξής χαρακτηριστικά σημεία:
•
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Ο κεντρικός ρόλος της Θεσσαλονίκης αλλά και η ικανοποιητική παρουσία
των υπολοίπων αστικών κέντρων που παρουσιάζουν αξιόλογο δυναμισμό.
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∆εν παρατηρούνται πολώσεις καθώς οι διαφορές ανάμεσα στις ζώνες και
τις περιφέρειες είναι μικρές.
•

Οι πιέσεις που αναπτύσσονται στο δίκτυο των οικισμών είναι γενικά εντονότερες στην Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μιακεδονία και Θράκη
και ηπιότερες στην Ήπειρο και τη ∆υτική Μακεδονία.

∆ιαπιστώνεται ότι οτόχος 2 που αναφέρεται στην εξασφάλιση μιας ισόρροπης
πολυκεντρικής δομής του οικιστικού δικτύου που να παρέχει ικανοποιητικές
προϋποθέσεις ανάπτυξης σε όλες τις βαθμίδες οικισμών από τους μικρότερους
έως τους μεγαλύτερους φαίνεται ότι καταρχήν ενισχύεται από την παρουσία και
προοπτική ολοκλήρωσης της Εγνατίας οδού. Το γεγονός αυτό αντανακλάται
στο δυναμισμό των αστικών κέντρων ενώ παράλληλα η προστασία της λειτουργίας των παρόδιων οικιστικών ενοτήτων από την αποκοπή τους φαίνεται να υλοποιείται επιτυχώς καθώς η σταδιακή λειτουργία της Εγνατίας τείνει να βελτιώνει τους σχετικούς δείκτες. Η διέλευση της Εγνατίας προσελκύει αναμφισβήτητα
δραστηριότητες και συνακόλουθα μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες πίεσης
και αλλαγή των χρήσεων γης από αγροτική ή φυσική σε βιομηχανική ή αστική.
Περιοχές με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων φαινόμενων είναι κυρίως
οι περιαστικές ζώνες σε γειτνίαση με το άξονα ή οι κόμβοι πρόσβασης σε οικισμούς. Η μέσω δεικτών παρακολούθηση του στόχου ισορροπίας του δικτύου
των οικισμών υπογραμμίζει την απουσία έντονων πολωτικών φαινόμενων, ενώ
παράλληλα επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση τυχόν εμφάνισης τους στο μέλλον.
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περιβάλλοντος

11.1 ∆είκτες και ορισμοί
Η ομάδα ∆ιατήρησης και Προστασίας όπως καταγράφεται στον πίνακα περιλαμβάνει 11 περιβαλλοντικούς δείκτες. Η βελτίωση των δεικτών αυτής της ομάδας προωθεί την προσέγγιση του στόχου ∆ιατήρησης και Προστασίας του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των διαφόρων ζωνών επιρροής της
Εγνατίας οδού.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ18

ΚΟ-Π-3

Προσπελάσιμοι Τόποι
Τουριστικού Ενδιαφέροντος

ΠΕ-Β-1

Πληθυσμός που εκτίθεται σε θόρυβο

ΠΕ-Β-2

Ποιότητα ατμόσφαιρας σηράγγων

Ο δείκτης προσδιορίζει τους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος της Ζώνης ΙΙ που είναι προσπελάσιμοι
μέσω κάποιου κόμβου του άξονα, καθώς και την απόστασή τους (ή και την χρονοαπόσταση) από αυτόν.
Συμπληρωματικά, ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές
στα επίπεδα τουριστικής κίνησης των τόπων αυτών
(για τις περιπτώσεις που είναι διαθέσιμα επίσημα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία)
Ο δείκτης προσδιορίζει πόσος πληθυσμός εκτίθεται σε
θόρυβο πάνω από τα επιτρεπτά όρια εξαιτίας της λειτουργίας του άξονα. Η έκθεση στο θόρυβο έχει την
έννοια της έκθεσης ανθρώπων που ζουν εντός οργανωμένων οικισμών (δηλαδή οικισμών με κάποιου είδους θεσμοθετημένα όρια) ή εντός πυκνοδομημένων
εκτός σχεδίου κατοικημένων περιοχών. Συνεπώς, ο
δείκτης εκτιμάται για επιλεγμένες θέσεις (κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή σε περιοχές ειδικής ακουστικής
προστασίας). Επιτρεπτά όρια είναι αυτά που καθορίζονται κάθε φορά από τις σχετικές Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό των υπερβάσεων
των επιτρεπτών ορίων συγκέντρωσης μονοξειδίου του
άνθρακα (CO) εντός των σηράγγων, καθώς και τη δια-

18
Με έντονους χαρακτήρες (bold) σημειώνονται οι δείκτες που έχουν υπολογιστεί. Στις περιπτώσεις που ο υπολογισμός βρίσκεται σε αρχικό στάδιο σημειώνονται με bold μόνο οι αντίστοιχοι κωδικοί. Οι δείκτες που δεν έχουν ακόμα υπολογιστεί παροσυιάζονται σκιασμένοι.
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ΠΕ-Β-3

Συνοχή - Αποκοπή
οικισμών

ΠΕ-Π-1

Πληθυσμός που δεν
εκτίθεται σε θόρυβο

ΠΕ-Π-2

Βαθμός αποκατάστασης τοπίου

ΠΕ-Π-3

Αποκοπή επικοινωνίας φυσικών οικοσυστημάτων

ΠΕ-Π-4

Πιέσεις μεταβολής
χρήσεων γης

ΠΕ-Ε-1

Επιβάρυνση
ατμόσφαιρας σε ρύπους

σπορά των τιμών των μετρήσεων. Η υπέρβαση αυτών
των επιτρεπτών ορίων CO έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο δείκτης σχετίζεται με το ζήτημα του
αποτελεσματικού αερισμού των σηράγγων που τίθεται ως όρος από τις σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Ο δείκτης προσδιορίζει τα ενδεχόμενα προβλήματα
αποκοπής επικοινωνίας οργανωμένων οικισμών (δηλαδή οικισμών με κάποιου είδους θεσμοθετημένα
όρια) ή πυκνοδομημένων εκτός σχεδίου κατοικημένων περιοχών, εξαιτίας της λειτουργίας του άξονα. Η
αποκοπή της επικοινωνίας των οικισμών έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πολεοδομική τους οργάνωση
στην εύρυθμη λειτουργία τους και στην ασφάλεια των
κατοίκων. Το οδικό δίκτυο αποτελεί τη βασικότερη
αιτία αποκοπής της επικοινωνίας των οικισμών.
Ο δείκτης προσδιορίζει πόσος πληθυσμός ωφελείται
λόγω μείωσης της ρύπανσης από τον θόρυβο στο σημερινό εθνικό δίκτυο που αναμένεται να προκύψει ως
αποτέλεσμα της εκτροπής κυκλοφορίας οχημάτων
στον άξονα της Εγνατίας. Μέρος του σημερινού εθνικού δικτύου διέρχεται από ή πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ο δείκτης εκτιμάται για τα τμήματα
αυτού του οδικού δικτύου όπου αναμένονται σημαντικές αλλαγές στον κυκλοφοριακό φόρτο. Επιτρεπτά
όρια είναι αυτά που καθορίζονται κάθε φορά από τις
σχετικές Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
Ο δείκτης καταγράφει τις θέσεις όπου εφαρμόστηκε
αποκατάσταση τοπίου και ελέγχει τον βαθμό αποκατάστασης των διαταραγμένων από την κατασκευή της
οδού επιφανειών.
Ο δείκτης προσδιορίζει τα ενδεχόμενα προβλήματα
αποκοπής επικοινωνίας δασικών εκτάσεων, τόπων
φυσικού κάλλους ή άλλων σημαντικών οικοσυστημάτων. Η αποκοπή της επικοινωνίας των οικοσυστημάτων μπορεί να έχει επιπτώσεις στη λειτουργία των οικοσυστημάτων είτε λόγω της απώλειας ζωτικού χώρου για τα είδη (τόποι φωλεασμού αναπαραγωγής και
θήρευσης), είτε λόγω προβλημάτων επικοινωνίας κάποιων ειδών. Η αποκοπή περιοχών με χαρακτηριστικά
ενιαίων οικοσυστημάτων αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του σχεδιασμού του άξονα.
Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές στις χρήσεις γης
και ειδικότερα τον βαθμό μετατροπής αγροτικής γης
(καλλιεργούμενες εκτάσεις, δάση, βοσκότοποι κλπ.) σε
αστική -για την ακρίβεια δομημένη- γη ως αποτέλεσμα
των πιέσεων αστικοποίησης που αναμένεται να προκύψουν σε σημεία του άξονα (ιδιαίτερα κοντά σε οικισμούς, βιομηχανικές περιοχές κλπ.). Η μετατροπή αγροτικής γης σε αστική αποτελεί αιτία απώλειας βιοποικιλότητας, καθώς και μείωσης φυσικών πόρων.
Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου
διέρχεται για τους ρύπους CO (μονοξείδιο του άνθρακα), CO2 (διοξείδιο του άνθρακα), HC (υδρογονάνθρακες), NOx (οξείδια του αζώτου), SOx (Οξείδια του
θείου). Με τον τρόπο αυτό εξετάζεται, επίσης, η συμ-
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ΠΕ-Ε-2

∆ιασταυρώσεις του
άξονα με επιφανειακά νερά

ΠΕ-Ε-3

Ποσοστό χρήσης συνδυασμένων μεταφορών

ΝΕΟΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ

Εγγύτητα σε προστατευόμενες περιοχές

βολή του αυτοκινητόδρομου σε περιβαλλοντικά ζητήματα παγκόσμιας/ περιφερειακής κλίμακας όπως
είναι η μέση αύξηση της θερμοκρασίας της γης, η ελάττωση του στρώματος του όζοντος και η οξύνιση
των κατακρημνίσεων.
Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου
διέρχεται για τους ρύπους CO (μονοξείδιο του άνθρακα), CO2 (διοξείδιο του άνθρακα), HC (υδρογονάνθρακες), NOx (οξείδια του αζώτου), SOx (Οξείδια του
θείου). Με τον τρόπο αυτό εξετάζεται, επίσης, η συμβολή του αυτοκινητόδρομου σε περιβαλλοντικά ζητήματα παγκόσμιας/ περιφερειακής κλίμακας όπως
είναι η μέση αύξηση της θερμοκρασίας της γης, η ελάττωση του στρώματος του όζοντος και η οξύνιση
των κατακρημνίσεων.
Ο δείκτης προσδιορίζει το ποσοστό χρήσης συνδυασμένων μεταφορών οι οποίες κατά ένα μέρος γίνονται
μέσω του άξονα της Εγνατίας. Η χρήση των συνδυασμένων μεταφορών θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των επιπτώσεων της οδικής κυκλοφορίας στο περιβάλλον

11.2 Επιπτώσεις ανά ζώνη και περιφέρεια
Οι εκτιμήσεις από τα αποτελέσματα του υπολογισμού των παραπάνω δεικτών
(οι σκιασμένοι δείκτες δεν έχουν υπολογιστεί) καταγράφονται στη συνέχεια για
κάθε δείκτη με διάκριση των επιπτώσεων τόσο ως προς τις ζώνες επιρροής όσο
και ως προς τις περιφέρειες.
ΚΟ-Π-3 Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος
Ο δείκτης προσδιορίζει τους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος της Ζώνης ΙΙ που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου του άξονα, καθώς και την απόστασή τους (ή και την χρονοαπόσταση)
από αυτόν. Συμπληρωματικά, ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές στα επίπεδα τουριστικής κίνησης
των τόπων αυτών (για τις περιπτώσεις που είναι διαθέσιμα επίσημα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία)
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Η Εγνατία διέρχεται στο 6% του συνολικού μήκους της από προστατευόμενες περιοχές.
Ζώνη ΙΙ:
Οι Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, το ∆έλτα του Έβρου, το σύστημα λίμνη Βιστονίδα, Πόρτο
Λάγος, λίμνη Ισμαρίδα και συνοδευτικές λίμνες και το ∆έλτα του Νέστου και οι συνοδευτικές λίμνες αποτελούν υγροτόπους ενταγμένους στη σύμβαση Ramsar που εντάσσονται στη
Ζώνη ΙΙ.
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Ζώνη ΙΙΙ:
Η λίμνη Κερκίνη, η λίμνη Μικρή Πρέσπα και ο Αμβρακικός Κόλπος αποτελούν υγροτόπους
ενταγμένους στη σύμβαση Ramsar που εντάσσονται στη Ζώνη ΙΙΙ.
Ζώνη ΙV:
Στη Ζώνη IV, το ένα τρίτο περίπου των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο προστασίας της φύσης Natura 2000 (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της σύμβασης Ramsar)
έχουν τον ευαίσθητο οικολογικά πυρήνα τους σε απόσταση μικρότερη των 5 χλμ. από τον
πλησιέστερο οδικό άξονα.
Ζώνη V:

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Οι Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια καθώς και η λίμνη Κερκίνη είναι ενταγμένες στις περιοχές της
σύμβασης Ramsar. Συνολικά 33 περιοχές είιναι ενταγμένες στο δίκτυο NATURA 2000.
Η ζώνη του Αιγαίου αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης τουριστών και εκτός των παραθεριστικών
περιοχών περιλαμβάνει ένα εξαιρετικής σημασίας απόθεμα ιστορίας, πολιτισμού και φυσικών πόρων (Όλυμπος, τρίγωνο ∆ίο-Πέλλα-Βεργίνα κ.ά.).
Η περιφέρεια διαθέτει πλούσιο και ποικιλόμορφο πολιτιστικό περιβάλλον. Παραδοσιακοί
οικισμοί και αξιόλογα οικιστικά σύνολα βρίσκονται σε όλους τους νομούς.
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Τρεις Υγρότοποι είναι ενταγμένοι στη σύμβαση Ramsar: το ∆έλτα Έβρου, το σύστημα λίμνη
Βιστονίδα, Πόρτο Λάγος, λίμνη Ισμαρίδα και συνοδευτικές λίμνες και το ∆έλτα του Νέστου
και οι συνοδευτικές λίμνες. Συνολικά 44 περιοχές εντάσσονται στο ∆ίκτυο NATURA 2000.
Τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος αποτελούν τα δύο νησιά Θάσος και Σαμοθράκη. Επίσης, υπάρχει μεγάλος αριθμός αρχαιολογικών χώρων και μνημείων όλων των εποχών (αρχαιολογικοί χώροι Φιλίππων, Σαμοθράκης, Λιμένα Θάσου, Αβδήρων και Μαρώνειας).
∆υτική Μακεδονία
Η λίμνη Μικρή Πρέσπα είναι ενταγμένοι στη σύμβαση Ramsar. Συνολικά 13 περιοχές εντάσσονται στο ∆ίκτυο NATURA 2000. Ο οικολογικός πλούτος είναι χωρικά συγκεντρωμένος σε τέσσερις ζώνες: οροσειρά Πίνδου και Γράμμου στο ∆υτικό άκρο, άξονας Πρέσπες –
Περιστέρι – Βίτσι – Σινιάτσικο και Βούρινος, περιοχή των λιμνών Ζάζαρης – Χειμαδίτιδας –
Βεγορίτιδας – Πετρών και Ν∆ λωρίδα Βελβενδού – λίμνης Πολύφυτου. Η Περιφέρεια διαθέτει μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά (αρχαιολογικοί χώροι Αιανής, Πετρών, Αγ. Παντελεήμονα, Σερβίων, κ.ά.) και πολλούς παραδοσιακούς οικισμούς (Σιάτιστας, Πεντάλοφου, Βλάστης,
Νυμφαίου, Ψαράδων, Αγ. Γερμανού, Καλλονής Γρεβενών κ.ά).
Ήπειρος
Ο Αμβρακικός Κόλπος (Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα) είναι ενταγμένος στη σύμβαση
Ramsar. Συνολικά 19 περιοχές εντάσσονται στο ∆ίκτυο NATURA 2000. Περιοχές με ανάπτυξη τουριστικών χρήσεων αναπτύσσονται κατά μήκος των παραλίων των Νομών Πρεβέζης
και Θεσπρωτίας. Ήπιες μορφές τουρισμού αναπτύσσονται στις εσωτερικές ημιορεινές και
ορεινές περιοχές (Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα κ.ά). Η Περιφέρεια διαθέτει επίσης αρκετούς
παραδοσιακούς οικισμούς σε όλους τους νομούς και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους
(∆ωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, Εφύρα κλπ.) και μνημεία.
Θεσσαλία
∆ύο ζώνες συγκεντρώνουν σημαντικής έκτασης και αξίας φυσικό απόθεμα, με σημαντικούς
ιστορικούς και καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς βουνού και θάλασσας: το τόξο
Όλυμπος-Όσσα-Μαυροβούνι-Πήλιο-Σποράδες στα ανατολικά και τμήμα της οροσειράς της
Πίνδου, όπου περιλαμβάνοντα και τα Μετέωρα, ο Κόζιακας, οι λίμνες Πλαστήρα και Σμοκόβου κλπ. στα δυτικά.
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ΠΕ-Β-1 Πληθυσμός που εκτίθεται σε θόρυβο

Ο δείκτης προσδιορίζει πόσος πληθυσμός εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από τα επιτρεπτά
όρια εξαιτίας της λειτουργίας του άξονα. Η έκθεση στο θόρυβο έχει την έννοια της έκθεσης
ανθρώπων που ζουν εντός οργανωμένων οικισμών (δηλαδή οικισμών με κάποιου είδους
θεσμοθετημένα όρια) ή εντός πυκνοδομημένων εκτός σχεδίου κατοικημένων περιοχών.
Συνεπώς, ο δείκτης εκτιμάται για επιλεγμένες θέσεις (κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή σε
περιοχές ειδικής ακουστικής προστασίας). Επιτρεπτά όρια είναι αυτά που καθορίζονται
κάθε φορά από τις σχετικές Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Σύμφωνα με την εφαρμογή του μοντέλου εκτίμησης του θορύβου στον άξονα της οδού,
τα μόνα τμήματα αυτής που σημειώνεται υπέρβαση, εντοπίζονται στην περιαστική ζώνη
της Θεσσαλονίκης για απόσταση υπολογισμού 100 μέτρα από τον άξονα. Ανάλογη είναι
η κατάσταση για υπολογισμούς στα 250 μέτρα από τον άξονα της οδού, όπου σε καμία
περίπτωση δεν εντοπίζεται υπέρβαση του ορίου, με την περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης μόνο να εμφανίζει τιμές πάνω από τα 60 dB(A). Στους υπολογισμούς για 500 μέτρα
από τον άξονα μόνο τα τμήματα της οδού στην περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης σημειώνουν τιμές πάνω από 60 dB(A) ενώ σε καμία περίπτωση δεν παρατηρείται υπέρβαση του ορίου.
Ζώνη ΙΙ:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη ΙΙΙ:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη IV:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη V:
∆εν υπολογίζεται

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία:
Το ποσοστό του πληθυσμού που εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από τα επιτρεπτά όρια είναι
μηδενικό ενώ το ποσοστό μεταξύ 60 και 70 dB(A) εμφανίζεται πολύ μικρό, περίπου στο
0,1% του συνολικού πληθυσμού. Για ένταση θορύβου μεταξύ 50 και 60 dB(A), το 0,3%
του πληθυσμού φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση δυνητικής όχλησης.
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη:
Το ποσοστό του πληθυσμού που εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από τα 60 dB(A) είναι μηδενικό ενώ το ποσοστό μεταξύ 50 και 60 dB(A) εμφανίζεται, σχετικά με τις άλλες Περιφέρειες, αυξημένο, κοντά στο 0,8% του πληθυσμού.
∆υτική Μακεδονία:
Πολύ μικρά επίπεδα δυνητικής όχλησης. Το ποσοστό του πληθυσμού που εκτίθεται σε
επίπεδα θορύβου μεταξύ 50 και 60 dB(A) διαμορφώνεται στο 0,2%
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Ήπειρος:
Αξιοσημείωτο ποσοστό πληθυσμού σε επίπεδα έκθεσης κάτω από τα 50 dB(A) που διαμορφώνεται κοντά στο 0,8%. Το ποσοστό πληθυσμού σε έκθεση σε αυξημένα επίπεδα
θορύβου εμφανίζεται μηδενικό.
Θεσσαλία:
∆εν υπολογίζεται

ΠΕ-Β-2. Ποιότητα ατμόσφαιρας σηράγγων – επίπεδα CO
Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό των υπερβάσεων των επιτρεπτών ορίων συγκέντρωσης μονοξειδίου του άνθρακα (CO) εντός των σηράγγων, καθώς και τη διασπορά των τιμών των μετρήσεων. Η υπέρβαση αυτών των επιτρεπτών ορίων CO έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο
δείκτης σχετίζεται με το ζήτημα του αποτελεσματικού αερισμού των σηράγγων που τίθεται ως
όρος από τις σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Στον άξονα της οδού εντοπίζονται 26 σήραγγες με πρόβλεψη παρακολούθησης
της ποιότητας του αέρα (επίπεδα CO) συνολικού μήκους 61,8 χλμ.
Ζώνη ΙΙ:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη ΙΙΙ:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη IV:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη V:
∆εν υπολογίζεται

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία:
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντοπίζεται 1 σήραγγα με πρόβλεψη
μετρήσεων CO συνολικού μήκους (και στους δυο κλάδους) 1,7 χλμ.
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη:
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντοπίζεται 1 σήραγγα με
πρόβλεψη μετρήσεων CO συνολικού μήκους (και στους δυο κλάδους) 3,3 χλμ.
∆υτική Μακεδονία:
Στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας εντοπίζονται 10 σήραγγες συνολικού μήκους (και στους δυο κλάδους) 17 χλμ.
Ήπειρος:
Στην Περιφέρεια Ηπείρου εντοπίζονται 14 σήραγγες συνολικού μήκους (και
στους δυο κλάδους) 39,7 χλμ.
Θεσσαλία:
∆εν υπάρχει αντικείμενο

281

Χωρικές επιπτώσεις Εγνατίας Οδού: Κατάσταση ζωνών επιρροής

ΠΕ-Β-3. Περιορισμός συνοχής και βιωσιμότητας οικισμών λόγω αποκοπής
Ο δείκτης προσδιορίζει τα ενδεχόμενα προβλήματα αποκοπής επικοινωνίας οργανωμένων οικισμών (δηλαδή οικισμών με κάποιου είδους θεσμοθετημένα όρια) ή πυκνοδομημένων εκτός σχεδίου περιοχών, εξαιτίας της λειτουργίας του άξονα. Η αποκοπή της επικοινωνίας των οικισμών έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πολεοδομική τους οργάνωση
στην εύρυθμη λειτουργία τους και στην ασφάλεια των κατοίκων. Το οδικό δίκτυο αποτελεί
τη βασικότερη αιτία αποκοπής της επικοινωνίας των οικισμών

Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Στη Ζώνη Ι διέλευσης του άξονα, η κατασκευή της Εγνατίας οδού φαίνεται πως
δρα θετικά ως προς την αποκοπή των εντοπιζόμενων οικιστικών ενοτήτων,
παρακάμπτοντας το σύνολο των οικισμών και βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες
βιώσιμης λειτουργίας τους. Ζητήματα κυριολεκτικής αποκοπής δεν εντοπίζονται. Με την ευρύτερη όμως έννοια των οχλήσεων στην λειτουργία των οικιστικών ενοτήτων, ο δείκτης εξετάζει τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις στους
οικισμούς που γειτνιάζουν με τον άξονα (Ζώνη Ι: 1000 μέτρα εκατέρωθεν της
χάραξης). Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, οι οικισμοί σε δυνητική αποκοπή
μειώθηκαν σε 75 (μετά την Εγνατία) από 97 (προ Εγνατίας). Επιπλέον παρατηρείται ποιοτική διαφοροποίηση καθώςη εκτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας από τα μεγάλα αστικά κέντρα (έδρες Νομών), όπου διαβιεί η πλειονότητα
του πληθυσμού, αύξησε τις προϋποθέσεις βιώσιμης λειτουργίας τους.
Ζώνη ΙΙ:
Στο σύνολο της Ζώνης ΙΙ, ο δείκτης αποκοπής διαμορφώθηκε στο 21,0 από
56,6 καταδεικνύοντας μια σαφή βελτίωση των προϋποθέσεων συνοχής και
άρα βιώσιμης λειτουργίας των οικιστικών ενοτήτων. Βασικό στοιχείο στην διαμόρφωση της νέας πραγματικότητας είναι η παράκαμψη όλων των εδρών των
Νομών της Ζώνης, όπου διαβιεί η πλειονότητα του πληθυσμού. Μια πιο προσεκτικότερη ματιά δείχνει πως η θεαματική ελάττωση της τιμής του δείκτη εντοπίζεται σε Νομούς όπου προηγούμενα, ο βασικός οδικός άξονας διακίνησης διέρχονταν μέσα από τα σημαντικά αστικά κέντρα και τις έδρες των Νομών (Κοζάνη, Ημαθία, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Έβρος). Στους Νομούς των
δυτικών περιοχών, όπου η χάραξη της Εγνατίας δεν ακολουθεί τους υπάρχοντες άξονες (εθνικό οδικό δίκτυο), το επίπεδο της αποκοπής διαμορφώνεται σε
χαμηλά επίπεδα, παρόμοια με τα επίπεδα αποκοπής της προτέρας κατάστασης
κατά την οποία, ο Νομός Γρεβενών παρακάμπτονταν εντελώς, η πόλη των Ιωαννίνων επίσης ενώ στη Θεσπρωτία, η Ηγουμενίτσα αποτελώντας τη δυτική
πύλη του άξονα, συνεχίζει να δέχεται τις επιδράσεις αυξημένων διαμπερών μετακινήσεων. Σε επίπεδο διανομαρχιακών συγκρίσεων, τις μεγαλύτερες τιμές
αποκοπής έχει ο νομός Θεσσαλονίκης με την Καβάλα να ακολουθεί ενώ τις μικρότερες τιμές του δείκτη εμφανίζουν η Θεσπρωτία, τα Γρεβενά και οι Σέρρες.
Ζώνη ΙΙΙ:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη IV:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη V:
∆εν υπολογίζεται

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία:
Σαφή βελτίωση σημειώνεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο δείκτης διαμορφώνεται στο 7,2 από 12,4. Στην προ Εγνατίας κατάσταση, υπήρχε
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ένα σύνολο 30 οικισμών με ζητήματα αποκοπής και μέσο πληθυσμό 3612,5
ατόμων. Μετά την Εγνατία, το πλήθος των οικισμών σε δυνητική κατάσταση
όχλησης διαμορφώθηκε σε 26 με μέσο πληθυσμό 2070,9 ατόμων. Στους υπολογισμούς δεν ελήφθη υπόψη το ΠΣ Θεσσαλονίκης. Για μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις ο δείκτης χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση.
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη:
Η Περιφέρεια με τα μεγαλύτερα προβλήματα αποκοπής ήταν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Με την χάραξη της Εγνατίας, η τιμή της αποκοπής διαμορφώθηκε στο 9,2 από 32,7. Στην προ Εγνατίας κατάσταση, είχαμε ένα σύνολο 45
οικισμών με ζητήματα αποκοπής και μέσο πληθυσμό 7296,5 ατόμων, ενώ μετά
την Εγνατία έχουμε 36 με μέσο πληθυσμό 694,1 ατόμων.
∆υτική Μακεδονία:
Παρόμοια αλλαγή και στη ∆υτική Μακεδονία με την τιμή να διαμορφώνεται
στο 2,0 από 12,6.
Από ένα σύνολο 15 οικισμών με ζητήματα αποκοπής και μέσο πληθυσμό
4620,6 ατόμων προ Εγνατίας, το πλήθος των οικισμών σε δυνητική κατάσταση
όχλησης διαμορφώθηκε σε 8 και μέσο πληθυσμό 554,3 άτομα.
Ήπειρος:
Μικρή εμφανίζεται η βελτίωση στην Περιφέρεια Ηπείρου λόγω κυρίως της απόληξης του άξονα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Στην προ Εγνατίας κατάσταση, υπήρχαν 7 οικισμοί με ζητήματα αποκοπής και μέσο πληθυσμό 2326,9 ατόμων. Μετά την Εγνατία, το πλήθος των οικισμών σε δυνητική κατάσταση όχλησης διαμορφώθηκε σε 5 με μέσο πληθυσμό 2586,1 ατόμων.
Θεσσαλία:
∆εν υπολογίζεται

ΠΕ-Π-3. Αποκοπή επικοινωνίας δασών και τόπων φυσικού κάλλους
Ο δείκτης προσδιορίζει τα ενδεχόμενα προβλήματα αποκοπής επικοινωνίας δασικών εκτάσεων,
τόπων φυσικού κάλλους ή άλλων σημαντικών οικοσυστημάτων. Η αποκοπή της επικοινωνίας των
οικοσυστημάτων μπορεί να έχει επιπτώσεις στη λειτουργία των οικοσυστημάτων είτε λόγω της
απώλειας ζωτικού χώρου για τα είδη (τόποι φωλεασμού αναπαραγωγής και θήρευσης), είτε λόγω
προβλημάτων επικοινωνίας κάποιων ειδών. Η αποκοπή περιοχών με χαρακτηριστικά ενιαίων
οικοσυστημάτων αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του σχεδιασμού του άξονα.

Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Στη Ζώνη Ι διέλευσης του άξονα της Εγνατίας, η κατασκευή και λειτουργία της
οδού σε συνέργια με τις υπόλοιπες χρήσεις που εντοπίζονται (δίκτυα, οικισμοί,
γεωργικές χρήσεις), έχει επιφέρει την κατάτμηση του χώρου σε επίπεδο που ως
επίπτωση στην λειτουργία των εντοπιζόμενων οικοσυστημάτων μπορεί να χαρακτηριστεί ισχυρή (τιμή δείκτη: 20,37).
Ζώνη ΙΙ:
Στη Ζώνη ΙΙ των Νομών διέλευσης του άξονα της Εγνατίας, η κατασκευή και λειτουργία της οδού σε συνέργια με τις υπόλοιπες χρήσεις που εντοπίζονται (δίκτυα, οικισμοί, γεωργικές χρήσεις), έχει επιφέρει την κατάτμηση του χώρου σε
επίπεδο που ως επίπτωση στην λειτουργία των εντοπιζόμενων οικοσυστημάτων
μπορεί να χαρακτηριστεί μέτρια (τιμή δείκτη: 3,45).
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Ζώνη ΙΙΙ:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη IV:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη V:
∆εν υπολογίζεται

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία:
Στα κεντρικά τμήματα της οδού (Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία) ο χώρος με
αυξημένη οικολογική ιδιαιτερότητα δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις διατάραξης
(τιμή δείκτη 4,02). Χαμηλότερη τιμή δείκτη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντοπίζεται στον Νομό Σερρών με 3,02 και υψηλότερη στον Νομό Θεσσαλονίκης με 5,16 που μάλιστα είναι και η μεγαλύτερη τιμή όλης της Ζώνης ΙΙ.
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη:
Στα ανατολικά τμήματα της οδού (Αν. Μακεδονία – Θράκη) ο χώρος με αυξημένη οικολογική ιδιαιτερότητα δέχεται τις δεύτερες μικρότερες πιέσεις διατάραξης
(τιμή δείκτη 3,31). Χαμηλότερη τιμή δείκτη στην Περιφέρεια εντοπίζεται στον
Νομό Ροδόπης με 2,31 που μάλιστα είναι και η μικρότερη τιμή όλης της Ζώνης ΙΙ.
Υψηλότερη τιμή καταγράφεται στον Νομό Έβρου με 4,90.
∆υτική Μακεδονία:
Στα κεντρικά τμήματα της οδού (Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία) ο χώρος με
αυξημένη οικολογική ιδιαιτερότητα δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις διατάραξης
(τιμή δείκτη 4,02). Χαμηλότερη τιμή δείκτη στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας εντοπίζεται στον Νομό Κοζάνης με 3,68 και υψηλότερη στον Νομό Γρεβενών
με 4,20.
Ήπειρος:
Στα δυτικά τμήματα της οδού (Περιφέρεια Ηπείρου) ο χώρος με αυξημένη οικολογική ιδιαιτερότητα δέχεται τις μικρότερες πιέσεις διατάραξης (τιμή δείκτη
2,70).
Χαμηλότερη τιμή δείκτη στην Περιφέρεια Ηπείρου εντοπίζεται στον Νομό Ιωαννίνων με 2,52 και υψηλότερη στον Νομό Θεσπρωτίας με 3,32.
Θεσσαλία:
∆εν υπολογίζεται

ΠΕ-Π-4 Πιέσεις μεταβολής χρήσεων γης
Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές στις χρήσεις γης και ειδικότερα τον βαθμό μετατροπής αγροτικής γης (καλλιεργούμενες εκτάσεις, δάση, βοσκότοποι κλπ.) σε αστική -για την ακρίβεια δομημένη- γη ως αποτέλεσμα των πιέσεων αστικοποίησης που αναμένεται να προκύψουν σε σημεία
του άξονα (ιδιαίτερα κοντά σε οικισμούς, βιομηχανικές περιοχές κλπ.). Η μετατροπή αγροτικής
γης σε αστική αποτελεί αιτία απώλειας βιοποικιλότητας, καθώς και μείωσης φυσικών πόρων.
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Σε συνολικό μήκος 680 χλμ., ο άξονας διέρχεται σε ποσοστό 68,21% από αγροτικές καλλιέργειες, 30% από φυσικά οικοσυστήματα, 1,18% από υδατικά οικοσυστήματα και μόλις
ό
έ
έ
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0,61% από αστικές περιοχές.

Ζώνη ΙΙ:
Σε επίπεδο νομών, με εξαίρεση τους Νομούς Θεσσαλονίκης και Ημαθίας (2,5% και 1,4%
αντίστοιχα), τα ποσοστά κατάληψης αστικού περιβάλλοντος είναι από μηδενικά έως αμελητέα, ενώ αρκετά σημαντική καταγράφεται η κατάληψη φυσικών οικοσυστημάτων σχεδόν σε όλους τους νομούς. Αναφορικά με τα υδατικά οικοσυστήματα, αξιοσημείωτο είναι
το ποσοστό κατάληψης στον Νομό Έβρου με 6,2% όταν σε κανέναν άλλον Νομό δεν παρατηρείται τιμή μεγαλύτερη από 1,6%. Τα ποσοστά κατάληψης αγροτικών εκτάσεων είναι
ιδιαίτερα υψηλά σε όλους τους Νομούς με εξαίρεση τα Γρεβενά, τη Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα, λόγω κυρίως του ορεινού τους χαρακτήρα. Ποικίλα καταγράφονται τα ποσοστά
κατάληψης φυσικών εκτάσεων με του ορεινούς Νομούς (Ήπειρος και ∆υτική Μακεδονία)
να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές σε αντίθεση με αυτούς όπου εντοπίζονται μεγάλες πεδιάδες (Θεσσαλονίκη, Ροδόπη, Ξάνθη).
Ζώνη ΙΙΙ:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη IV:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη V:
∆εν υπολογίζεται

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία:
Τα ποσοστά κατάληψης καλλιεργειών και φυσικών εκτάσεων ανέρχονται σε 72% και 25%
αντίστοιχα. Τα ποσοστά κατάληψης αστικών εκτάσεων και υδατικών συστημάτων ανέρχονται σε 3,9 και 1% αντίστοιχα. Το ποσοστό κατάληψης που αφορά σε αστικές εκτάσεις
είναι το μεγαλύτερο που παρατηρείται στην ζώνη των Περιφερειών.
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη:
Τα ποσοστά κατάληψης καλλιεργειών και φυσικών εκτάσεων ανέρχονται σε 81% και 46%
αντίστοιχα. Τα ποσοστά κατάληψης αστικών εκτάσεων είναι μηδαμινά ενώ αυτά και υδατικών συστημάτων ανέρχονται σε 2,6% που είναι τα υψηλότερα σε σχέση με όλες τις Περιφέρειες.
∆υτική Μακεδονία:
Τα ποσοστά κατάληψης καλλιεργειών και φυσικών εκτάσεων ανέρχονται σε 64% και 35%
αντίστοιχα. Τα ποσοστά κατάληψης αστικών εκτάσεων και υδατικών συστημάτων είναι
αμελητέα.
Ήπειρος:
Τα ποσοστά κατάληψης καλλιεργειών και φυσικών εκτάσεων ανέρχονται σε 45% και 54%
αντίστοιχα. Τα ποσοστά κατάληψης αστικών εκτάσεων και υδατικών συστημάτων ανέρχονται σε 0,2% και 0,6% αντίστοιχα.
Θεσσαλία:
∆εν υπολογίζεται
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ΠΕ-Ε-1. Επιβάρυνση ατμόσφαιρας σε CO, CO2, HC, ΝΟx, SOx
Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής
ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται για τους ρύπους
CO (μονοξείδιο του άνθρακα), CO2 (διοξείδιο του άνθρακα), HC (υδρογονάνθρακες), NOx
(οξείδια του αζώτου), SOx (Οξείδια του θείου). Με τον τρόπο αυτό εξετάζεται, επίσης, η συμβολή του αυτοκινητόδρομου σε περιβαλλοντικά ζητήματα παγκόσμιας/ περιφερειακής κλίμακας όπως είναι η μέση αύξηση της θερμοκρασίας της γης, η ελάττωση του στρώματος του
όζοντος και η οξύνιση των κατακρημνίσεων.
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Στη Ζώνη Ι διέλευσης του άξονα και συγκεκριμένα σε απόσταση 100 μέτρα απ’ αυτόν,
η μέση συγκέντρωση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO), είναι ίση με 22,2 μg/m3 ενώ
οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις καταγράφονται στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, στους νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Οι εκτιμώμενες τιμές είναι πολύ χαμηλότερες από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για την υγεία του ανθρώπου όπως τα ορίζει η οδηγία 2000/69 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για μέση τιμή 8ώρου ορίζει μέγιστη
συγκέντρωση CO ίση με 10 mg/m3).
Σε ότι αφορά τα επίπεδα συγκεντρώσεων οξειδίων του αζώτου (NOX) και πάλι παρατηρούνται οι ανώτατες τιμές στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και
στο νομό Καβάλας ενώ η μέση τιμή στο σύνολο του άξονα την ώρα αιχμής είναι περίπου ίση με 25,2 μg/m3. Σε αντίθεση με το μονοξείδιο του άνθρακα παρατηρείται πως
σε αρκετές περιπτώσεις τα επίπεδα συγκέντρωσης ΝΟx είναι υψηλότερα από τα ανώτατα μέσα ετήσια επίπεδα συγκεντρώσεων (40 μg/m3) που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση
για την προστασία του οικοσυστήματος και ειδικότερα της χλωρίδας (Οδηγία
1999/30/EK). Πρέπει ακόμα να τονιστεί πως η ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) για την προστασία της υγεία του ανθρώπου, σύμφωνα με
την ίδια οδηγία, είναι αυτή των (30 μg/m3).
Οι επιπτώσεις της οδού στο παγκόσμιο ζήτημα της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας
εκτιμώνται από τη μέτρηση των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
Υπολογίστηκε πως η συνολική ποσότητα CO2 που θα εκλύεται κάθε χρόνο στον άξονα της Εγνατίας οδού θα ανέρχεται σε 592 χιλιάδες τόνους, ποσότητα που αντιστοιχεί
περίπου στο 3% της συνολικής παραγωγής CO2 από τις οδικές μεταφορές της χώρας.
Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο μέγεθος αυτό την έχει το κεντρικό τμήμα του άξονα
και ειδικότερα το τμήμα που βρίσκεται εντός του νομού Θεσσαλονίκης κυρίως εξαιτίας των αυξημένων κυκλοφοριακών φόρτων.
Όσον αφορά τις συνολικές εκπομπές CO2 ανά οχηματο-χιλιόμετρο, παρουσιάζουν μια
σχετική ισοκατανομή μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της οδού και κυμαίνονται σε
παραπλήσια αλλά ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα (μέση τιμή άξονα: 252 τόνοι/106 οχηματοχιλιόμετρα) από αυτά της χώρας (276 τόνοι) αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(272 τόνοι)
Ζώνη ΙΙ:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη ΙΙΙ:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη IV:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη V:
Αξιοποίηση συγκριτικών τιμών σε επίπεδο χώρας: Η συνολική ποσότητα CO2 που θα
εκλύεται κάθε χρόνο στον άξονα της Εγνατίας υπολογίζεται σε 592 χιλιάδες τόνους,
ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 3% της συνολικής παραγωγής CO2 από τις οδικές μεταφορές της χώρας. Οι εκπομπές CO2 ανά οχηματοχιλιόμετρο υπολογίζονται
σε 252 τόνους ανά 106 οχηματοχιλιόμετρα, τιμή παραπλήσια αλλά μικρότερη σε σχέση με την τιμή της χώρας (276 τόνοι) και της Ε.Ε (272 τόνοι).
Περιφέρειες
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Κεντρική Μακεδονία:
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντοπίζονται οι μεγαλύτερες τιμές στη συγκέντρωση CO παρά την οδό και μάλιστα πολλαπλάσιες σε σχέση με τις άλλες Περιφέρειες. Οι τιμές σε αυτά τα τμήματα της οδού βρίσκονται ως επί το πλείστον πάνω από
τον μέσο όρο του άξονα (22,2 μg/m3) με την περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης να
εμφανίζει τιμή πάνω από τα 140 μg/m3. Σε όλο σχεδόν τον Νομό Θεσσαλονίκης οι τιμές βρίσκονται πάνω από τα 60 μg/m3 ενώ στους Νομούς Ημαθίας και Σερρών οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 20 και 40 μg/m3. Η Περιφέρεια αναδεικνύετε έτσι ως η πλέον
επιβαρημένη.
Να σημειωθεί όμως πως οι τιμές αυτές βρίσκονται πολύ κάτω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης.
Ανάλογη κατάσταση και για τις συγκεντρώσεις NOX. Με ανώτατο επιτρεπτό όριο έκθεσης τα 30 μg/m3, σε όλα τα τμήματα της οδού παρατηρούνται τιμές πάνω ή κοντά
στο όριο. Τα πεδινά τμήματα των Νομών Θεσσαλονίκης και Ημαθίας εμφανίζουν τιμές
πάνω από 80 μg/m3 αναδεικνύοντας έτσι αυτούς τους Νομούς ως τους πλέον επιβαρημένους.
Αντιστροφή της κατάστασης για τις εκπομπές CO2 ανά 106 οχηματοχιλιόμετρα. Οι
Νομοί της Περιφέρειας εμφανίζουν τις μικρότερες τιμές.
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη:
Η δεύτερη πιο επιβαρημένη Περιφέρεια. Οι τιμές των συγκεντρώσεων CO βρίσκονται
κοντά στη μέση τιμή του άξονα (22,2 μg/m3) με την παράκαμψη της Καβάλας να δίνει
τις μέγιστες τιμές σε όλη την Περιφέρεια, κοντά στα 30 μg/m3. Να σημειωθεί όμως
πως οι τιμές αυτές βρίσκονται πολύ κάτω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης.
Ανάλογη κατάσταση και για τις συγκεντρώσεις NOX. Παρατηρείται αξιοσημείωτη διακύμανση των τιμών ανά οδικό τμήμα και ανά Νομό, με την Καβάλα να βρίσκεται ή και
να ξεπερνά το ανώτατο επιτρεπτό όριο έκθεσης (30 μg/m3).
Αναφορικά με την έκλυση CO2 ανά 106 οχηματοχιλιόμετρα, οι Νομοί της Περιφέρειας
εμφανίζουν τις υψηλότερες τιμές.
∆υτική Μακεδονία:
Η Τρίτη πιο επιβαρημένη Περιφέρεια. Οι τιμές των συγκεντρώσεων CO βρίσκονται κοντά αλλά υπολείπονται της μέσης τιμής του άξονα (22,2 μg/m3) με τον Νομό Κοζάνης
να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις. Οι τιμές που εντοπίζονται στην Κοζάνη είναι σχεδόν οι διπλάσιες από αυτές των Γρεβενών. Να σημειωθεί όμως πως οι τιμές αυτές βρίσκονται πολύ κάτω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης.
Μικτή εικόνα για την Περιφέρεια αναφορικά με τις υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις
NOx. Στο Νομό Κοζάνης παρατηρούνται συγκεντρώσεις κοντά στα 20 μg/m3 ενώ στο
Νομό Γρεβενών οι υπολογιζόμενες τιμές υποδιπλασιάζονται.
Αναφορικά με την έκλυση CO2 ανά 106 οχηματοχιλιόμετρα, οι Νομοί της Περιφέρειας
εμφανίζονται και εδώ διαφοροποιημένοι με τα Γρεβενά να δίνουν τιμές υψηλότερες
από την Κοζάνη.
Ήπειρος:
Η λιγότερο επιβαρημένη Περιφέρεια, οι τιμές των συγκεντρώσεων CO υπολείπονται
κατά πολύ της μέσης τιμής του άξονα (22,2 μg/m3). Έξαρση εμφανίζεται κοντά στην
πόλη της Ηγουμενίτσας που όμως και αυτή υπολείπεται αρκετά της μέσης τιμής του
άξονα. Σε κάθε περίπτωση οι τιμές αυτές βρίσκονται πολύ κάτω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης.
Οι υπολογιζόμενες τιμές για τα NOx είναι κοντά στα 10 μg/m3, γεγονός που αναδεικνύει την Περιφέρεια ως την λιγότερο επιβαρημένη. Σχετική έξαρση παρατηρείται κοντά στην πόλη της Ηγουμενίτσας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν παρατηρούνται τιμές
κοντά στο ανώτατο επιτρεπτό όριο έκθεσης.
Αναφορικά με την έκλυση CO2 ανά 106 οχηματοχιλιόμετρα, οι Νομοί της Περιφέρειας
εμφανίζονται ως οι δεύτεροι πιο επιβαρημένοι.
Θεσσαλία:
∆εν υπολογίζεται
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ΠΕ-Ε-2. ∆ιασταυρώσεις του άξονα με επιφανειακά νερά

Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής
ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται για τους ρύπους CO (μονοξείδιο του άνθρακα), CO2 (διοξείδιο του άνθρακα), HC (υδρογονάνθρακες),
NOx (οξείδια του αζώτου), SOx (Οξείδια του θείου). Με τον τρόπο αυτό εξετάζεται, επίσης, η
συμβολή του αυτοκινητόδρομου σε περιβαλλοντικά ζητήματα παγκόσμιας/ περιφερειακής
κλίμακας όπως είναι η μέση αύξηση της θερμοκρασίας της γης, η ελάττωση του στρώματος
του όζοντος και η οξύνιση
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Στη στενή ζώνη διέλευσης του άξονα (Ζώνη Ι), η δημιουργία των 4,34 διασταυρώσεων ανά
χιλιόμετρο οδού αύξησε την συνολική πυκνότητα των διασταυρώσεων της Ζώνης ΙΙ κατά
19,4%.
Ζώνη ΙΙ:
Με την κατασκευή της Εγνατίας, η πυκνότητα των διασταυρώσεων με τα επιφανειακά νερά (μόνιμες ή περιστασιακές ροές υδάτων, συλλογές υδάτων) του βασικού οδικού δικτύου (εθνικό) στην Ζώνη ΙΙ επιρροής της οδού διαμορφώνεται στο 1,29 (διασταυρώσεις ανά
χλμ. δικτύου) και είναι μεγαλύτερο κατά 19,4% από την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην
προ Εγνατίας κατάσταση (1,08).
Ζώνη ΙΙΙ:
Καμία μεταβολή στη Ζώνη ΙΙΙ των καθέτων αξόνων με την τιμή του δείκτη να παραμένει
σταθερή στις 1,12 διασταυρώσεις ανά χιλιόμετρο οδού.
Ζώνη IV:
Στο σύνολο των Ζωνών ΙΙ και ΙΙΙ, δηλαδή στη Ζώνη IV, η τιμή της αποκοπής διαμορφώθηκε
στο 1,21 από 1,10 ή ποσοστό αύξησης 10%.
Ζώνη V:
∆εν υπολογίζεται

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία:
Η κατασκευή της Εγνατίας προσέθεσε 4,39 διασταυρώσεις ανά χιλιόμετρο άξονα γεγονός
που διαμόρφωσε την τιμή της αποκοπής για το σύνολο της Περιφέρειας σε 1,13 από 0,90
ή ποσοστό αύξησης 25,5%.
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη:
Η κατασκευή της Εγνατίας προσέθεσε 5,63 διασταυρώσεις ανά χιλιόμετρο άξονα γεγονός
που διαμόρφωσε την τιμή της αποκοπής για το σύνολο της Περιφέρειας σε 1,31 από 1,05
ή ποσοστό αύξησης 24,8%.

∆υτική Μακεδονία:
Η κατασκευή της Εγνατίας προσέθεσε 5,45 διασταυρώσεις ανά χιλιόμετρο άξονα γεγονός
που διαμόρφωσε την τιμή της αποκοπής για το σύνολο της Περιφέρειας σε 1,37 από 0,88
ή ποσοστό αύξησης 55,7%.

Ήπειρος:
Η κατασκευή της Εγνατίας προσέθεσε 2,56 διασταυρώσεις ανά χιλιόμετρο άξονα γεγονός
που διαμόρφωσε την τιμή της αποκοπής για το σύνολο της Περιφέρειας σε 1,12 από 1,01
ή ποσοστό αύξησης 10,9%.
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Θεσσαλία:
Καμία επίπτωση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η τιμή του δείκτη παραμένει στο 1,19.

ΠΕ-(νέος). Εγγύτητα σε προστατευόμενες περιοχές
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Η δημιουργία της οδού επηρέασε ανεπαίσθητα την πίεση στις προστατευόμενες περιοχές, μεταβάλλοντας το ποσοστό της εγγύτητας, με αναφορά στο σύνολο της Ζώνης IV,
από 31,6 σε 32,7 %.
Ζώνη ΙΙ:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη ΙΙΙ:
∆εν υπολογίζεται
Ζώνη IV:
Στην Ζώνη IV επιρροής της οδού (ζώνη των περιφερειών), το ένα τρίτο περίπου των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο προστασίας της φύσης Natura 2000 (οδηγία
92/43/ΕΟΚ) έχουν τον ευαίσθητο οικολογικά πυρήνα τους σε απόσταση μικρότερη των
5 χλμ. από τον πλησιέστερο οδικό άξονα. Αυτό σημαίνει πως η πρόσβαση στις περιοχές
αυτές καθίσταται ευκολότερη και άρα οι δυνατότητες επηρεασμού από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες περισσότερο πιθανές.
Ζώνη V:
Με στοιχεία ευρωπαϊκών πηγών (TERM), το ποσοστό των προστατευόμενων περιοχών
(Ramsar) σε κατάσταση δυνητική πίεσης από τις μεταφορικές υποδομές, διαμορφώνεται
στην Ελλάδα στο 60% ενώ στο σύνολο της Ε.Ε στο 63%. Στη Ζώνη ΙV επιρροής της οδού
καταγράφονται οι 9 περιοχές Ramsar της χώρας σε σύνολο 11.
Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία:
Με την κατασκευή της οδού, το 53,1% των προστατευόμενων περιοχών της Κεντρικής
Μακεδονίας βρίσκεται σε κατάσταση δυνητικής πίεσης.
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη:
Με την κατασκευή της οδού, το 11,1% των προστατευόμενων περιοχών της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται σε κατάσταση δυνητικής πίεσης.
∆υτική Μακεδονία:
Με την κατασκευή της οδού, το 10,0% των προστατευόμενων περιοχών της ∆υτικής
Μακεδονίας βρίσκεται σε κατάσταση δυνητικής πίεσης.
Ήπειρος:
Με την κατασκευή της οδού, το 33,3% των προστατευόμενων περιοχών της Ηπείρου
βρίσκεται σε κατάσταση δυνητικής πίεσης.
Θεσσαλία:
Το καθεστώς της πίεσης δεν άλλαξε και έτσι οι προστατευόμενες περιοχές σε κατάσταση δυνητικής πίεσης αποτελούν το 30% του συνόλου της Περιφέρειας.
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11.3 Σύνοψη και συμπεράσματα
Ο στόχος 3 εστιάζει στη διατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος. Με βάση τις αναλυτικές καταγραφές των αποτελεσμάτων υπολογισμού των δεικτών ανά ζώνη επιρροής και περιφέρεια σε σχέση με τις προοπτικές επίτευξης του στόχου μπορούν να διατυπωθούν τα εξής συμπεράσματα:
Ο δείκτης ΠΕ-Β-1 (Πληθυσμός που εκτίθεται σε θόρυβο) ο οποίος εφαρμόζεται
μόνο στην Ζώνη Ι του διαδρόμου διέλευσης του άξονα μας δείχνει ότι σε καμία
Περιφέρεια δεν εντοπίζεται πληθυσμός σε έκθεση σε επίπεδα θορύβου πάνω
από το επιτρεπτό όριο που είναι τα 70 dB(A)19. Για αυξημένα επίπεδα θορύβου,
τιμές δηλαδή μεταξύ 60 και 70 dB(A), μόνο στην Κεντρική Μακεδονία εμφανίζεται ένα ποσοστό πληθυσμού σε κατάσταση δυνητικής όχλησης, (περίπου 0,1%)
του συνολικού πληθυσμού της περιφέρειας, γεγονός που οφείλεται στην περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης με τους μεγάλους κυκλοφοριακούς φόρτους που παρατηρούνται. Για μικρότερα επίπεδα θορύβου, τιμές δηλαδή χαμηλότερες από
τα 60 dB(A), σε όλες τις Περιφέρειες παρατηρείται πληθυσμός σε κατάσταση
δυνητικής όχλησης, που όμως σε καμιά περίπτωση δεν φαίνεται να υπερβαίνει
το 1% του συνολικού πληθυσμού της κάθε Περιφέρειας.
Ο δείκτης ΠΕ-Β-2 (Ποιότητα ατμόσφαιρας σηράγγων – επίπεδα CO) εφαρμόζεται επίσης μόνο στη Ζώνη Ι. Το ορεινό ανάγλυφο παίζει καθοριστικό ρόλο στην
χάραξη της οδού, η οποία για να ανταποκριθεί στα πρότυπα αυτοκινητοδρόμου
θα πρέπει να προβλέψει αρκετές σήραγγες. Στα δυτικά τμήματα της οδού (Περιφέρειες Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας) παρατηρείται η πλειονότητα των
μεγάλων σηράγγων, αυτών στις οποίες θα τοποθετηθούν συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και ειδικότερα των επιπέδων CO.
Σχετικά με το δείκτη ΠΕ-Β-3. (Περιορισμός συνοχής και βιωσιμότητας οικισμών
λόγω αποκοπής) παρατηρείται ότι στη Ζώνη των Νομών διέλευσης του άξονα
και με εστίαση σε κάθε Νομό ξεχωριστά, η κατασκευή της Εγνατίας οδού φαίνεται πως δρα θετικά ως προς την αποκοπή των εντοπιζόμενων οικιστικών ενοτήτων. Πράγματι σε όλους σχεδόν του Νομούς παρατηρείται ελάττωση της τιμής
του δείκτη (σύγκριση μεταξύ της προ και της μετά την Εγνατία κατάσταση). Ο
δείκτης αυτός αποτελεί δείκτη έντασης της αποκοπής και η μείωση της τιμής
του συνεπάγεται βελτίωση των συνθηκών βιώσιμης λειτουργίας και αύξηση της
συνοχής των οικισμών. Μάλιστα σε αρκετούς Νομούς η ελάττωση είναι θεαματική με τον δείκτη να διαμορφώνεται σε υποπολλαπλάσια επίπεδα. Σε επίπεδο
διαπεριφερειακών συγκρίσεων, το οικιστικό δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης αν και έχει τη μεγαλύτερη βελτίωση εξακολουθεί να εμφανίζεται ως
το πλέον επηρεασμένο από την διέλευση του άξονα (9,2) με την Κεντρική Μα19
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κεδονία να ακολουθεί (7,2) ενώ οι Περιφέρειες της ∆υτικής Μακεδονίας και Ηπείρου εμφανίζονται ως οι περισσότερο ευνοημένες (2,0 και 1,2 αντίστοιχα).
Παρόμοια είναι η κατάσταση και στους κατασκευαστικούς τομείς της οδού. Ο
Κεντρικός Τομέας εμφανίζεται ως ο πλέον επηρεασμένος (9,6) με τον Ανατολικό
να ακολουθεί (9,2) ενώ στον ∆υτικό Τομέα η αποκοπή διαμορφώνεται σε χαμηλά επίπεδα (1,2).
Αντίστοιχα από το δείκτη ΠΕ-Π-3 (Αποκοπή επικοινωνίας δασών και τόπων φυσικού κάλλους) προκύπτει το γενικό συμπέρασμα πως η πίεση στην λειτουργία
των φυσικών συστημάτων από την συνέργεια της οδού με τις λοιπές ανθρωπογενείς χρήσεις που εντοπίζονται στη Ζώνη ΙΙ διέλευσης του άξονα δεν είναι μεγάλες και πάντως όχι τέτοιες που να δημιουργούν υποψίες για μη αντιστρεπτές
μεταβολές. Ο υπολογισμός της αποκοπής ανά Νομό της Ζώνης ΙΙ και ανά κατασκευαστικό τομέα (δυτικός – κεντρικός – ανατολικός) έδειξε πως στα δυτικά
τμήματα της οδού (Νομοί Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων) καθώς και στο ανατολικό
τμήμα (Αν. Μακεδονία – Θράκη) ο χώρος με αυξημένη οικολογική ιδιαιτερότητα
δέχεται μικρότερες πιέσεις διατάραξης. Αντίθετα, στο κεντρικό τομέα της οδού
(Νομοί ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας), η πίεση προς τα φυσικά αποθέματα
είναι ισχυρότερη.
Σύμφωνα με το δείκτη ΠΕ-Π-4 (Πιέσεις μεταβολής χρήσεων γης) τα ποσοστά κατάληψης καλλιεργειών εμφανίζονται μεγαλύτερα στις Περιφέρειες όπου εντοπίζονται μεγάλες πεδιάδες (Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη) και μικρότερα στις περισσότερο ορεινές Περιφέρειες (Ήπειρος, ∆υτική
Μακεδονία). Αντίστοιχα τα ποσοστά κατάληψης φυσικών εκτάσεων είναι αυξημένα στις ορεινές περιοχές (Ήπειρος) και πολύ μικρότερα στις πεδινές (Κεντρική
Μακεδονία). Τα ποσοστά κατάληψης αστικών εκτάσεων είναι γενικά πολύ μικρά
(μικρότερα της μονάδας) με εξαίρεση την Κεντρική Μακεδονία όπου παρατηρούνται ποσοστά τριπλάσια σχεδόν σε σύγκριση με τις άλλες Περιφέρειες. Ανάλογα είναι και τα ποσοστά κατάληψης των υδατικών συστημάτων (ποσοστά κάτω της μονάδας) με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όπου διαμορφώνονται τιμές τριπλάσιες σχεδόν από τις υπόλοιπες Περιφέρειες.
Ο δείκτης ΠΕ-Ε-1 (Επιβάρυνση ατμόσφαιρας σε CO, CO2, HC, ΝΟx, SOx) μετράται στη Ζώνη Ι επιρροής της οδού και τα αποτελέσματά του αφορούν σε συγκεντρώσεις συγκεκριμένων ρύπων καθώς και σε εκτίμηση ποσοτήτων ανά οχηματο-χιλιόμετρο, γεγονός που επιτρέπει ευρύτερες συγκρίσεις. Βασικό συμπέρασμα είναι οι αυξημένες συγκεντρώσεις ΝΟx ειδικά στην περιαστική ζώνη της
Θεσσαλονίκης και μάλιστα πάνω από τα επιτρεπτά όρια έκθεσης. Το CO βρίσκεται πολύ κάτω από τα επιτρεπτά όρια αλλά δεν ξεκαθαρίζεται στην παρούσα
φάση εάν οι συγκεντρώσεις αυτές αποτελούν κρίσιμη μάζα για την ενεργοποίηση αντιδράσεων παραγωγής δευτερογενών ρύπων όπως το όζον (O3). Αναφο-
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ρικά με τις εκλυόμενες ποσότητες CO2, επισημαίνεται η θετική σχετική θέση του
άξονα σε σχέση με τις εκλυόμενες ποσότητες σε επίπεδο χώρας και ΕΕ.
Ο δείκτης ΠΕ-Ε-2 (∆ιασταυρώσεις του άξονα με επιφανειακά νερά) έδειξε ότι με
την κατασκευή της Εγνατίας, η πυκνότητα των διασταυρώσεων με τα επιφανειακά νερά (μόνιμες ή περιστασιακές ροές υδάτων, συλλογές υδάτων) του βασικού οδικού δικτύου (εθνικό) στην Ζώνη ΙΙ επιρροής της οδού διαμορφώνεται
στο 1,29 (διασταυρώσεις ανά χλμ. δικτύου) και είναι μεγαλύτερο κατά 19,4%
από την αντίστοιχη τιμή του δείκτη στην προ Εγνατίας κατάσταση (1,08). Η τιμή
αυτή που αναφέρεται ως μέση των Νομών που απαρτίζουν την Ζώνη ΙΙ είναι μεγαλύτερη από την τιμή που παρατηρείται στην Ζώνη ΙΙΙ (1,12) όπως και από αυτή που παρατηρείται στο σύνολο των Ζωνών ΙΙ και ΙΙΙ (1,21) γεγονός που καταδεικνύει ένταση του φαινόμενου της αποκοπής στη ζώνη των Νομών διέλευσης
του άξονα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως στην προ Εγνατία κατάσταση η
ένταση της αποκοπής των υδατορευμάτων εμφανίζεται μικρότερη στη Ζώνη ΙΙ
(1,08) σε σύγκριση τόσο με την Ζώνη ΙΙΙ (1,12) όσο και με το σύνολο των Νομών
που συνθέτουν τις Ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ (1,10).
Τέλος ο νέος δείκτης ΠΕ-(νέος) (Εγγύτητα σε προστατευόμενες περιοχές) δείχνει
ότι στο βαθμό που η πρόσβαση σε περιοχές χαρακτηρισμένες για τις οικολογικές τους ιδιαιτερότητες, διευκολύνεται από την επέκταση των μεταφορικών υποδομών και αυτό θεωρείται πίεση, η κατασκευή της οδού επηρέασε ανεπαίσθητα το καθεστώς της πίεσης, μη μεταβάλλοντας ουσιαστικά την τιμή του δείκτη η οποία διαμορφώνεται κοντά στο 33%. Αυτό δείχνει πως το ένα τρίτο των
προστατευόμενων περιοχών (Natura) της Ζώνης ΙV βρίσκεται σε κατάσταση πιθανής πίεσης. Η μεγαλύτερη πίεση στη βάση ευκολίας πρόσβασης των προστατευόμενων περιοχών, εντοπίζεται στη Κεντρική Μακεδονία (53,1% των προστατευόμενων περιοχών σε γειτνίαση με οδικούς άξονες) και η μικρότερη στις περιφέρειες της ∆υτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου με μόλις 10,0 και 11,1% αντίστοιχα. Ως προς τους κατασκευαστικούς τομείς της οδού, στον κεντρικό τομέα φαίνεται να συγκεντρώνονται οι περισσότερες πιέσεις με τον ανατολικό να
ακολουθεί.
∆ιαπιστώνεται ότι ο Στόχος 3 που αναφέρεται στη διατήρηση και προστασία
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με τρόπο που να παρέχει τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη των επιμέρους περιοχών καλύπεται σε ικανοποιητικό βαθμό. Σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται ότι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία της Εγνατίας οδού. παρά τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, οδηγσεί σε συνθήκες που είναι σημαντικά καλύτερες από
την προ Εγνατίας κατάσταση. Οι περιβαλλοντικές πιέσεις και η μεταβολή της
έντασης ορισμένων κρίσιμων μεγεθών μπορούν να παρακολουθούνται από το
Παρατηρητήριο έτσι ώστε να καταγράφονται και να αμντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τυχόν εμφανιζόμενες αρνητικές τάσεις.
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12.1 ∆είκτες και ορισμοί
Η ομάδα Εισοδηματική σύγκλιση και ανταγωνιστικότητα όπως καταγράφεται
στον πίνακα περιλαμβάνει 7 δείκτες (5 κοινωνικο-οικονομικούς και 2 λειτουργίας οδού). Η βελτίωση των δεικτών αυτής της ομάδας προωθεί την προσέγγιση
του στόχου της εισοδηματικής σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας στις ζώνες επιρροής της Εγνατίας οδού με τις περισσότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας και της Ε.Ε..

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ20

Μέγεθος Αγοράς

Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του ΑΕΠ των νομών
από τους οποίους διέρχεται η Εγνατία και οι κάθετοι
άξονες (Ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ). Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το άμεσα προσπελάσιμο ΑΕΠ και συνεπώς ότι
αποτελεί ικανοποιητική ένδειξη του μεγέθους της
αγοράς η οποία δυνητικά ενοποιείται από τη λειτουργία της Εγνατίας

ΚΟ-Β-4

Επίπεδο Ευημερίας

Το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
είναι το σύνολο της αξίας των αγαθών και υπηρεσιών
που παράγονται στην διάρκεια μιας χρονικής περιόδου (έτος) στα όρια μιας χωρικής στατιστικής μονάδας (νομός, περιφέρεια) διαιρεμένο με το σύνολο
του πληθυσμού που κατοικεί στην χωρική αυτή μονάδα την ίδια χρονική περίοδο.

ΚΟ-Π-2

Προσπελάσιμες
ΒΙΠΕ

Ο δείκτης προσδιορίζει τις Βιομηχανικές Περιοχές
(ΒΙΠΕ) της ζώνης ΙΙ και ΙΙΙ που είναι προσπελάσιμες
μέσω κάποιου κόμβου του άξονα, καθώς και τη
(χρονο)απόστασή τους από αυτόν.

ΚΟ-Ε-1

Κλαδική Σύνθεση ΑΕΠ

ΚΟ-Β-2

Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση του ΑΕΠ ανά νομό της ζώνης ΙΙ και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή του κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής). Επίσης, προσδιορίζει τη βαρύτητα του κλάδου των μεταφορών ως ποσοστό στο

20
Με έντονους χαρακτήρες (bold) σημειώνονται οι δείκτες που έχουν υπολογιστεί. Στις περιπτώσεις που ο υπολογισμός βρίσκεται σε αρχικό στάδιο σημειώνονται με bold μόνο οι αντίστοιχοι κωδικοί. Οι δείκτες που δεν έχουν ακόμα υπολογιστεί παροσυιάζονται σκιασμένοι.
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σύνολο του ΑΕΠ ανά νομό. Η σύνθεση του ΑΕΠ αποτελεί βασικό δείκτη εκτίμησης της βαρύτητας των
επιμέρους τομέων (και κλάδων) παραγωγής στην
οικονομία μιας περιοχής.

ΚΟ-Ε-4

ΚΟ-Ε-5

Εγκατάσταση
επιχειρήσεων

Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, δηλαδή μια
διευρυμένη "παρόδια" ζώνη, ως αποτέλεσμα της σημασίας του άξονα στη χωροθετική συμπεριφορά των
επιχειρήσεων. Ως έτος βάση για την εκτίμηση του
αριθμού των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται γύρω
από τον άξονα λαμβάνεται το έτος έναρξης κατασκευής του έργου (1993). Ο δείκτης εκτιμάται για επιλεγμένα σημεία της Ζώνης Ι (πχ. κοντά σε αστικά
κέντρα, κόμβους, κλπ.)

Εξωτερικό
μπόριο

Ο δείκτης αναφέρεται στην αξία των εισαγωγών και
εξαγωγών όπως καταγράφονται στα σημεία εισόδου
και εξόδου (τελωνεία) που βρίσκονται εντός της ζώνης ΙΙ. Με έτος βάσης το 2000 υπολογίζεται η ετήσια
μεταβολή του δείκτη καθώς και η ποσοστιαία κατανομή των συνολικών μεγεθών και της μεταβολής στα
τελωνεία της ζώνης ΙΙ.

ε-

∆ΕΙΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο∆ΟΥ

Ο∆-Π-8

Μεταβολή βιομηχανικής ανάπτυξης στη
ζώνη του άξονα
Μεταβολή
στην

Ο∆-Ε-2

επιλογή

τόπου εγκατάστασης

Αφορά τις διαχρονικές διαφοροποίησης των βιομηχανικών χρήσεων γύρω από τη ζώνη του άξονα της
Εγνατίας.
Αφορά τη διερεύνηση της συνήθειας και νέας στάσης των ατόμων για την πραγματοποίηση τακτικής
(καθημερινής) μετακίνησης με τη χρήση Ι.Χ. ή ΜΜΜ
από τον τόπο κατοικίας έως την εργασία τους , όπου
τα άκρα των δύο μετακινήσεων βρίσκονται σε διαφορετικό νομό ή διαφορετικές επαρχίες του ίδιου
νομού (commuting)

12.2 Επιπτώσεις ανά ζώνη και περιφέρεια
Οι εκτιμήσεις από τα αποτελέσματα του υπολογισμού των παραπάνω δεικτών
(οι σκιασμένοι δείκτες δεν έχουν υπολογιστεί) καταγράφονται στη συνέχεια για
κάθε δείκτη με διάκριση των επιπτώσεων τόσο ως προς τις ζώνες επιρροής όσο
και ως προς τις περιφέρειες.

ΚΟ-Β-2 Μέγεθος Αγοράς
Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του ΑΕΠ των νομών από τους οποίους διέρχεται η Εγνατία και
οι κάθετοι άξονες (Ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ). Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το άμεσα προσπελάσιμο
ΑΕΠ και συνεπώς ότι αποτελεί ικανοποιητική ένδειξη του μεγέθους της αγοράς η οποία δυνητικά ενοποιείται από τη λειτουργία της Εγνατίας
Ζώνες Επιρροής
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Ζώνη Ι:

Ζώνη ΙΙ:
Το 2000, το ΑΕΠ που παρήχθη στη ζώνη ΙΙ ήταν 25.760,4 εκ. €. Η συμμετοχή των 11 νομών της ζώνης στην συνολική παραγωγή είναι ιδιαίτερα άνιση. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι πάνω από το μισό ΑΕΠ της ζώνης (54,2%) παρήχθη στο νομό Θεσσαλονίκης,
ενώ οι νομοί Γρεβενών και Θεσπρωτίας παρήγαγαν ο καθένας μόλις το 1,4% του συνολικού ΑΕΠ της ζώνης ΙΙ. Μεταξύ των υπολοίπων νομών υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία,
με συμμετοχή στην συνολική παραγωγή της ζώνης από 3,1% (νομός Ροδόπης) ως 8%
(νομός Κοζάνης).
Ζώνη ΙΙΙ:
Το 2000, το ΑΕΠ που παρήχθη στη ζώνη ΙΙΙ ήταν 15.150,9 εκ €. Η συμμετοχή των 13 νομών της ζώνης στην συνολική παραγωγή δεν είναι τόσο άνιση όσο στη ζώνη ΙΙ. Μεγάλο
μέρος του ΑΕΠ παράγουν οι νομοί Λάρισας και Μαγνησίας (20,1% και 15,2% αντίστοιχα), ενώ οι νομοί που συμμετέχουν λιγότερο στη συνολική παραγωγή της ζώνης είναι η
Πρέβεζα (3,4% του ΑΕΠ της ζώνης), η Άρτα (3,6%), η Φλώρινα (3,6%) και η Καστοριά
(3,7%). Οι υπόλοιποι νομοί παράγουν από 5,3% ως 8,7% του ΑΕΠ της ζώνης ΙΙΙ.
Ζώνη IV:
Το 2000, το παραγόμενο στη ζώνη ΙV ΑΕΠ ήταν 40.911,3 εκ. €. Η κατανομή του στις 5
περιφέρειες της ζώνης είναι εξαιρετικά άνιση. Η Κεντρική Μακεδονία παρήγαγε πάνω
από το μισό ΑΕΠ της ζώνης (51,7%), ενώ σχετικά μεγάλο μέρος του ΑΕΠ παρήγαγαν η
Θεσσαλία (19,2%) και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (13%). Η ∆υτική Μακεδονία
και η Ήπειρος έχουν τη μικρότερη συμμετοχή στην παραγωγή του ΑΕΠ της ζώνης (8,6%
και 7,5% αντίστοιχα). Σε νομαρχιακό επίπεδο, είναι χαρακτηριστική η μεγάλη συμμετοχή του νομού Θεσσαλονίκης στην παραγωγή του συνολικού ΑΕΠ της ζώνης (34,1%). Η
συμμετοχή των υπολοίπων νομών δεν εμφανίζει ακραίες διανομαρχιακές αποκλίσεις,
καθώς κυμαίνεται από 0,9% (νομοί Θεσπρωτίας και Γρεβενών) ως 7,4% (νομός Λάρισας).
Ζώνη V:
Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Το 2000, το ΑΕΠ της περιφέρειας ήταν 21.168,9 εκ. €. Η συμμετοχή των νομών στην παραγωγή του είναι εξαιρετικά άνιση, καθώς τα 2/3 του συνολικού προϊόντος παρήχθησαν
στο νομό Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή των υπολοίπων νομών δεν παρουσιάζει έντονες
αποκλίσεις, καθώς κυμαίνεται από 4,3% (νομός Κιλκίς) ως 7,1% (νομός Σερρών).
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Το 2000, το ΑΕΠ της περιφέρειας ήταν 5.306,5 εκ. €. Η συμμετοχή των νομών στην παραγωγή του είναι άνιση αλλά δεν παρουσιάζει ακραίες αποκλίσεις. Μεγαλύτερη συμμετοχή στη παραγωγή έχει ο νομός Έβρου που παράγει το 27,2% του περιφερειακού ΑΕΠ
και μικρότερη συμμετοχή ο νομοί Ροδόπης και ∆ράμας που παράγουν το 14,9% και
15,1% του περιφερειακού ΑΕΠ αντίστοιχα.
∆υτική Μακεδονία
Το 2000, το ΑΕΠ της περιφέρειας ήταν 3.514,6 εκ. €. Η συμμετοχή των νομών στην παραγωγή του παρουσιάζει μεγάλη ανισότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ περισσότερο από το μισό περιφερειακό ΑΕΠ (58,8%)παράγεται στο νομό Κοζάνης, ενώ ο νομός
Γρεβενών συμμετέχει με την παραγωγή μόλις του 9,9% του ΑΕΠ της περιφέρειας.
Ήπειρος
Το 2000, το ΑΕΠ της περιφέρειας ήταν 3.051εκ. €. Η συμμετοχή των νομών στην παραγωγή του παρουσιάζει μεγάλη ανισότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερο από το
μισό περιφερειακό ΑΕΠ (53,8%)παράγεται στο νομό Ιωαννίνων, ενώ ο νομός Θεσπρωτίας συμμετέχει με την παραγωγή μόλις του 11,6% του ΑΕΠ της περιφέρειας.
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Θεσσαλία
Το 2000, το ΑΕΠ της περιφέρειας ήταν 7.870,3 εκ. €. Η συμμετοχή των νομών στην παραγωγή του παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις. Μεγαλύτερη συμμετοχή στη παραγωγή έχουν ο νομοί Λάρισας και Μαγνησίας που παράγουν το 38,7% και 29,3% του περιφερειακού ΑΕΠ αντίστοιχα και μικρότερη συμμετοχή ο νομοί Καρδίτσας και Τρικάλων
που παράγουν το 15,3% και 16,7% του περιφερειακού ΑΕΠ αντίστοιχα.

ΚΟ-Β-4 Επίπεδο Ευημερίας
Το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι το σύνολο της αξίας των αγαθών και
υπηρεσιών που παράγονται στην διάρκεια μιας χρονικής περιόδου (έτος) στα όρια μιας χωρικής στατιστικής μονάδας (νομός, περιφέρεια) διαιρεμένο με το σύνολο του πληθυσμού που
κατοικεί στην χωρική αυτή μονάδα την ίδια χρονική περίοδο.
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Ζώνη ΙΙ:
To 2000, το επίπεδο ευημερίας και ειδικότερα το μέγεθος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ εμφανίζει πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των 11 νομών της ζώνης ΙΙ. Το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ συναντάται στους νομούς Θεσσαλονίκης (18.405,4 ΜΑ∆) και Κοζάνης
(17.451,4 ΜΑ∆), ενώ το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ συναντάται στους νομούς Θεσπρωτίας (9.130,7 ΜΑ∆), Σερρών (9.884,2 ΜΑ∆) και Ροδόπης (10.143,7 ΜΑ∆).
Ζώνη ΙΙΙ:
To 2000, το επίπεδο ευημερίας και ειδικότερα το μέγεθος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ εμφανίζει πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των 13 νομών της ζώνης ΙΙΙ. Το υψηλότερο
κατά κεφαλήν ΑΕΠ συναντάται στους νομούς Μαγνησίας (15.038,7 ΜΑ∆), Λάρισας
(14.545,4 ΜΑ∆), Κιλκίς (14.342,9 ΜΑ∆) και Χαλκιδικής (14.202,3 ΜΑ∆), ενώ το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ συναντάται στο νομό Άρτας (8.700,5 ΜΑ∆).
Ζώνη IV:
Το 2000, από τις περιφέρειες της ζώνης IV, η Κεντρική Μακεδονία και η ∆υτική Μακεδονία φαίνεται να έχουν το υψηλότερο επίπεδο ευημερίας, ειδικότερα όσον αφορά
στο μέγεθος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους (15.351,8 ΜΑ∆ και 15.154,2 ΜΑ∆ αντίστοιχα).
Από την άλλη πλευρά, η Ήπειρος έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (10.642,9
ΜΑ∆). Οι άλλες δύο περιφέρειες, Θεσσαλία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κινούνται στα ενδιάμεσα επίπεδα, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 13.872,9 ΜΑ∆ και 12.342,5
ΜΑ∆ αντίστοιχα. Σε διανομαρχιακό επίπεδο οι αποκλίσεις είναι ακραίες, καθώς το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ που συναντάται στο νομό Θεσσαλονίκης είναι υπερδιπλάσιο του χαμηλότερου που συναντάται στο νομό Άρτας.
Ζώνη V:

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
To 2000, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας είναι 15.351,8 ΜΑ∆. Σε διανομαρχιακό
επίπεδο υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις, καθώς, από τη μια πλευρά, ο νομός Θεσσαλονίκης - έδρα της περιφέρειας - έχει το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (18.405,4
ΜΑ∆) από όλους τους νομούς της ζώνης IV, ενώ, από την άλλη πλευρά, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του νομού Σερρών (9.884,2 ΜΑ∆) είναι από τα χαμηλότερα νομαρχιακά κατά
κεφαλήν ΑΕΠ της ζώνης IV και υποδιπλάσιο σχεδόν του αντίστοιχου μεγέθους του νομού Θεσσαλονίκης.
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
To 2000, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας είναι 12.342,5 ΜΑ∆. Σε διανομαρχιακό
επίπεδο οι αποκλίσεις δεν είναι εξαιρετικά έντονες. Το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ
συναντάται στο νομό Έβρου (14.429 ΜΑ∆), ενώ οι νομοί Ροδόπης και ∆ράμας έχουν
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τα χαμηλότερα επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ (10.143,7 ΜΑ∆ και 10.593,3 ΜΑ∆ αντίστοιχα).
∆υτική Μακεδονία
To 2000, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας είναι 15.154,2 ΜΑ∆. Σε διανομαρχιακό
επίπεδο οι αποκλίσεις είναι ιδιαίτερα έντονες. Το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ συναντάται στο νομό Κοζάνης - έδρα της περιφέρειας - και είναι 17.451,4 ΜΑ∆ (δεύτερο
υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη ζώνη IV μετά το νομό Θεσσαλονίκης), ενώ ο νομός
Γρεβενών έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και συγκεκριμένα 10.829,7 ΜΑ∆.
Ήπειρος
To 2000, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας είναι 10.642,9 ΜΑ∆. Σε διανομαρχιακό
επίπεδο οι αποκλίσεις δεν είναι ιδιαίτερα έντονες. Ο νομός Ιωαννίνων - έδρα της περιφέρειας- έχει το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (11.968,9 ΜΑ∆), ενώ ο νομός Άρτας
έχει το χαμηλότερο (8.700,5 ΜΑ∆, το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από όλους τους
νομούς της ζώνης IV).
Θεσσαλία
To 2000, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας είναι 13.872,9 ΜΑ∆. Σε διανομαρχιακό
επίπεδο οι αποκλίσεις δεν είναι ιδιαίτερα έντονες. Οι νομοί Μαγνησίας και Λάρισας έδρα της περιφέρειας- έχουν τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ (15.038,7 ΜΑ∆ και
14.545,4 ΜΑ∆ αντίστοιχα), ενώ οι νομοί Καρδίτσας και Τρικάλων έχουν τα χαμηλότερα
(12.212,4 ΜΑ∆ και 12.414 ΜΑ∆ αντίστοιχα).

ΚΟ-Ε-1 Κλαδική Σύνθεση ΑΕΠ
Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση του ΑΕΠ ανά νομό της ζώνης ΙΙ και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή του κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής). Επίσης, προσδιορίζει τη βαρύτητα του κλάδου των μεταφορών ως ποσοστό στο σύνολο του
ΑΕΠ ανά νομό. Η σύνθεση του ΑΕΠ αποτελεί βασικό δείκτη εκτίμησης της βαρύτητας των
επιμέρους τομέων (και κλάδων) παραγωγής στην οικονομία μιας περιοχής..
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Ζώνη ΙΙ:
Το 2000, η τομεακή σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (AΠΑ) στη ζώνη ΙΙ
αναδεικνύει μια σαφή κυριαρχία του τριτογενή τομέα, καθώς ο τομέας αυτός παρήγαγε πάνω από τα 2/3 της συνολικής ΑΠΑ της ζώνης (68%). ∆εύτερος σημαντικότερος
τομέας είναι ο δευτερογενής που παρήγαγε το 24,2% της συνολικής ΑΠΑ και τελευταίος στην ιεραρχία ο πρωτογενής τομέας που παρήγαγε μόλις το 7,9% της συνολικής
ΑΠΑ της ζώνης. Η κυριαρχία του τριτογενή τομέα στην παραγωγή αναδεικνύεται με διαφορετική κατά περίπτωση ένταση και στο επίπεδο των επιμέρους νομών της ζώνης,
με μόνη εξαίρεση το νομό Ξάνθης, όπου ο δευτερογενής τομέας παράγει μεγαλύτερο
μέρος της νομαρχιακής ΑΠΑ έναντι του τριτογενή. Αντίθετα η ιεραρχική κατάταξη του
δευτερογενή και πρωτογενή τομέα σε άλλους νομούς συμβαδίζει με την αντίστοιχη
του συνόλου ζώνης και σε άλλους είναι η ακριβώς αντίθετη.
Ζώνη ΙΙΙ:
Το 2000, η τομεακή σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (AΠΑ) στη ζώνη ΙΙΙ
αναδεικνύει μια σαφή κυριαρχία του τριτογενή τομέα, καθώς ο τομέας αυτός παρήγαγε σχεδόν τα 2/3 της συνολικής ΑΠΑ της ζώνης (62,3%). ∆εύτερος σημαντικότερος τομέας είναι ο δευτερογενής που παρήγαγε το 19,5% της συνολικής ΑΠΑ και τελευταίος
στην ιεραρχία, χωρίς ωστόσο μεγάλη διαφορά από τον δευτερογενή τομέα, ο πρωτογενής τομέας που παρήγαγε το 18,2% της συνολικής ΑΠΑ της ζώνης. Η κυριαρχία του
τριτογενή τομέα στην παραγωγή αναδεικνύεται με διαφορετική κατά περίπτωση ένταση και στο επίπεδο των επιμέρους νομών της ζώνης. Αντίθετα η ιεραρχική κατάταξη
του δευτερογενή και πρωτογενή τομέα σε άλλους νομούς συμβαδίζει με την αντίστοιχη του συνόλου ζώνης και σε άλλους είναι η ακριβώς αντίθετη.
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Ζώνη IV:
Το 2000, η τομεακή σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (AΠΑ) στη ζώνη ΙV
αναδεικνύει μια σαφή κυριαρχία του τριτογενή τομέα, καθώς ο τομέας αυτός παρήγαγε τα 2/3 της συνολικής ΑΠΑ της ζώνης (65,9%). ∆εύτερος σημαντικότερος τομέας είναι
ο δευτερογενής που παρήγαγε το 22,4% της συνολικής ΑΠΑ και τελευταίος στην ιεραρχία ο πρωτογενής τομέας που παρήγαγε το 11,7% της συνολικής ΑΠΑ της ζώνης. Η
ίδια ιεραρχία παρατηρείται και στις 5 περιφέρειες της ζώνης IV. Η συμμετοχή των τριών
τομέων στην περιφερειακή παραγωγή διαφέρει σε μέγεθος μεταξύ των περιφερειών.
Ειδικότερα ο κλάδος των μεταφορών παρήγαγε το 2000 το 6,3% της συνολικής ΑΠΑ
της ζώνης IV. Στα ίδια επίπεδα με αυτά της ζώνης κινείται η συμμετοχή του κλάδου
στην Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ στη Θεσσαλία, η συμμετοχή του κλάδου στη συνολική περιφερειακή παραγωγή είναι λίγο μικρότερη και ακόμη πιο μικρή στη ∆υτική Μακεδονία. Ωστόσο, στην Ήπειρο συναντάμε το
μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής του κλάδου των μεταφορών στη συνολική ΑΠΑ, ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της ζώνης IV.
Ζώνη V:
Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Το 2000, ο τριτογενής τομέας παρήγαγε το 70,9% της συνολικής περιφερειακής ΑΠΑ, ο
δευτερογενής τομέας παρήγαγε το 21,6% και τέλος ο πρωτογενής τομέας το 7,5% της
περιφερειακής ΑΠΑ. Η ιεραρχική αυτή κατάταξη των τομέων ως προς την συμμετοχή
τους στην παραγωγή δεν ισχύει σε 3 νομούς της περιφέρειας: Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Στους νομούς αυτούς ο πρωτογενής τομέας παράγει μεγαλύτερο ποσοστό της
ΑΠΑ έναντι του δευτερογενή (ανεβαίνοντας έτσι στη δεύτερη θέση της ιεραρχίας).
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Το 2000, ο τριτογενής τομέας παρήγαγε το 58,5% της συνολικής περιφερειακής ΑΠΑ, ο
δευτερογενής τομέας παρήγαγε το 25,1% και τέλος ο πρωτογενής τομέας το 16,5% της
περιφερειακής ΑΠΑ. Η ιεραρχική αυτή κατάταξη των τομέων ως προς την συμμετοχή
τους στην παραγωγή δεν ισχύει σε 3 νομούς της περιφέρειας: Ξάνθης, Έβρου και Ροδόπης. Στην Ξάνθη ο δευτερογενής τομέας παράγει μεγαλύτερο μέρος της ΑΠΑ έναντι
του τριτογενή (και ανεβαίνει στην πρώτη θέση της ιεραρχίας), ενώ στους άλλους δύο
νομούς ο πρωτογενής τομέας παράγει μεγαλύτερο ποσοστό της ΑΠΑ έναντι του δευτερογενή (ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της ιεραρχίας).
∆υτική Μακεδονία
Το 2000, ο τριτογενής τομέας παρήγαγε το 56,3% της συνολικής περιφερειακής ΑΠΑ, ο
δευτερογενής τομέας παρήγαγε το 30,2% και τέλος ο πρωτογενής τομέας το 13,5% της
περιφερειακής ΑΠΑ. Η ιεραρχική αυτή κατάταξη των τομέων ως προς την συμμετοχή
τους στην παραγωγή δεν ισχύει σε 2 νομούς της περιφέρειας: Γρεβενών και Φλώρινας.
Στους νομούς αυτούς ο πρωτογενής τομέας παράγει μεγαλύτερο ποσοστό της ΑΠΑ
έναντι του δευτερογενή (ανεβαίνοντας έτσι στη δεύτερη θέση της ιεραρχίας).
Ήπειρος
Το 2000, ο τριτογενής τομέας παρήγαγε το 73,6% της συνολικής περιφερειακής ΑΠΑ, ο
δευτερογενής τομέας παρήγαγε το 16,2% και τέλος ο πρωτογενής τομέας το 10,1% της
περιφερειακής ΑΠΑ. Η ιεραρχική αυτή κατάταξη των τομέων ως προς την συμμετοχή
τους στην παραγωγή δεν ισχύει σε 2 νομούς της περιφέρειας: 'Αρτας και Θεσπρωτίας.
Στους νομούς αυτούς ο πρωτογενής τομέας παράγει μεγαλύτερο (ή ίσο) ποσοστό της
ΑΠΑ έναντι του δευτερογενή (ανεβαίνοντας έτσι στην δεύτερη θέση της ιεραρχίας).
Θεσσαλία
Το 2000, ο τριτογενής τομέας παρήγαγε το 58,7% της συνολικής περιφερειακής ΑΠΑ, ο
δευτερογενής τομέας παρήγαγε το 21,7% και τέλος ο πρωτογενής τομέας το 19,6% της
περιφερειακής ΑΠΑ. Η ιεραρχική αυτή κατάταξη των τομέων ως προς την συμμετοχή
τους στην παραγωγή δεν ισχύει σε 2 νομούς της περιφέρειας: Καρδίτσας και Τρικάλων.
Στους νομούς αυτούς ο πρωτογενής τομέας παράγει μεγαλύτερο ποσοστό της ΑΠΑ
έναντι του δευτερογενή (ανεβαίνοντας έτσι στη δεύτερη θέση της ιεραρχίας).
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12.3 Σύνοψη και συμπεράσματα
Ο στόχος 4 αφορά στην εισοδηματική σύγκλιση και αποτελεί κεντρική επιδίωξη
της αναπτυξιακής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα. Με βάση τις αναλυτικές καταγραφές των αποτελεσμάτων υπολογισμού των δεικτών ανά ζώνη επιρροής και
περιφέρεια μπορούν να διατυπωθούν τα εξής συμπεράσματα:
Ο δείκτης ΚΟ-Β-2 (Μέγεθος Αγοράς) δείχνει τη συμμετοχή των ζωνών και περιφερειών στο ΑΕΠ. Το 2000 η Ζώνη ΙΙ αντιστοιχούσε στα 2/3 σχεδόν του ΑΕΠ της
Ζώνης ΙV η οποία παρήγαγε το 33,2% του συνολικού εθνικού ΑΕΠ. Γενικότερα,
το 2000, το συνολικό ΑΕΠ της χώρας ήταν 123.121,5 εκ € (1,44% του συνολικού
ΑΕΠ της Ε.Ε 15, 1,38% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε. 25). Σε περιφερειακό επίπεδο,
μεγαλύτερη συμμετοχή στην εθνική παραγωγή έχει η Κεντρική Μακεδονία με
17,2% του εθνικού ΑΕΠ (δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή μετά την Αττική) και
ακολουθούν η Θεσσαλία (6,4%), η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (4,3%), η
∆υτική Μακεδονία (2,9%) και η Ήπειρος (2,5%). Σε νομαρχιακό επίπεδο, ξεχωρίζει ο νομός θεσσαλονίκης ο οποίος παράγει το 11,3% του συνολικού ΑΕΠ της
χώρας. Η συμμετοχή των υπολοίπων νομών στην παραγωγή του ΑΕΠ της χώρας
δεν εμφανίζει μεγάλες αποκλίσεις, καθώς κυμαίνεται από 0,3% (νομοί Θεσπρωτίας και Γρεβενών) ως 2,5% (νομός Λάρισας). Σε όλες τις περιφέρειες της ζώνης
IV πλην την Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι νομοί-έδρες παράγουν σημαντικά μεγαλύτερο μέρος του περιφερειακού ΑΕΠ. Το φαινόμενο αυτό είναι
εντονότερο στην Κεντρική Μακεδονία, τη ∆υτική Μακεδονία και την Ήπειρο,
όπου οι νομοί-έδρες παράγουν πάνω από το μισό του περιφερειακού ΑΕΠ. Το
αντίθετο ακριβώς φαινόμενο παρατηρείται στην Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη, όπου ο νομός-έδρα έχει τη μικρότερη συμμετοχή στην παραγωγή των
περιφερειακού ΑΕΠ έναντι των άλλων νομών της περιφέρειας.
Ο δείκτης ΚΟ-Β-4 (Επίπεδο Ευημερίας) απεικονίζει την εισοδηματική κατάσταση
και τις διαφορές ανάμεσα στις ζώνες και τις περιφέρειες. Το 2000, το μέσο κατά
κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας είναι 15.299,5 ΜΑ∆, πολύ χαμηλότερο του αντίστοιχου
μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ευρώπης των 15 (22.602,8 ΜΑ∆), αλλά εξαιρετικά
υψηλότερο από το αντίστοιχο μέγεθος των χωρών διεύρυνσης (9.454,7 ΜΑ∆ για
το 1999.). Καμία περιφέρεια και κανένας νομός της ζώνης IV δεν προσεγγίζει το
ευρωπαϊκό επίπεδο ευημερίας. Αντίθετα, στα ίδια επίπεδα με αυτά του συνόλου
χώρας κινείται το μέγεθος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας και
της ∆υτικής Μακεδονίας. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των άλλων 3 περιφερειών κινείται σε επίπεδα χαμηλότερα του εθνικού μέσου όρου. Σε νομαρχιακό επίπεδο,
μόνο οι νομοί Θεσσαλονίκης και Κοζάνης ξεπερνούν το μέσο εθνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ ο νομός Μαγνησίας προσεγγίζει το μέσο επίπεδο ευημερίας της
χώρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβολή του βαθμού σύγκλισης
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των νομών και περιφερειών της Ζώνης IV σε σχέση με
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ευρώπης των 15, κατά την περίοδο 1996-2000. Από
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τα διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται ότι η χώρα συνολικά βελτίωσε τον βαθμό σύγκλισής της με την ΕΕ-15 κατά 1,6%. Από τα διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται ότι η
χώρα συνολικά βελτίωσε τον βαθμό σύγκλισής της με την Ευρώπη κατά 1,6%
(το αντίστοιχο ποσοστό βελτίωσης για τις χώρες διεύρυνσης είναι 4% για την ίδια σχεδόν περίοδο, 1996-1999). Από τις 5 περιφέρειες της Ζώνης ΙV, μεγαλύτερο ποσοστό βελτίωσης παρουσίασε η Ήπειρος (10,7%), η περιφέρεια με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τη μεγαλύτερη απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακολουθούν η Θεσσαλία και η ∆υτική Μακεδονία με ποσοστό
βελτίωσης 6,2%. Αντίθετα, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και η Κεντρική
Μακεδονία παρουσιάζουν μείωση του βαθμού σύγκλισης του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ. Σε διανομαρχιακό επίπεδο υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι 8 από τους νομούς της Ζώνης IV εμφανίζουν, την περίοδο 19962000, μείωση του βαθμού σύγκλισής τους με το ευρωπαϊκό κατά κεφαλήν ΑΕΠ
ή στασιμότητα: Πέλλα (-17,5%), ∆ράμα (-15%), Καβάλα (-14,7%), Ημαθία (13,8%), Άρτα (-3,4%), Πιερία (-3%), Σέρρες (-1,3%) και Καστοριά (-0,2%). Από
τους υπόλοιπους νομούς της Ζώνης IV, που αυξάνουν το βαθμό σύγκλισής τους
με την Ευρώπη των 15, υψηλότερο ποσοστό βελτίωσης έχουν οι νομοί Γρεβενών (34,5%), Ιωαννίνων (19,6%), Φλώρινας (19,4%), Έβρου (15,1%), Κιλκίς
(11,6%) και Χαλκιδικής (11,1%).
Τέλος, ο δείκτης ΚΟ-Ε-1 (Κλαδική Σύνθεση ΑΕΠ) παρουσιάζει την παραγωγική
δομή και διαφοροποίηση των εδαφικών ενοτήτων. Το 2000, η ιεραρχική ταξινόμηση και σχετική θέση των παραγωγικών τομέων ως προς τη συμμετοχή τους
στην παραγωγή της συνολικής ΑΠΑ είναι ίδια και στις 3 ζώνες επιρροής ΙΙ, ΙΙΙ και
ΙV: ο τριτοτεγής τομέας καταλαμβάνει την πρώτη θέση με σαφή κυριαρχία στην
παραγωγή του συνολικού προϊόντος, ο δευτερογενής τομέας τη δεύτερη θέση
και ακολουθεί ο πρωτογενής τομέας. Ωστόσο, το μέγεθος της συμμετοχής των
τριών τομέων διαφοροποιείται μεταξύ των ζωνών. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή
του δευτερογενή και τριτογενή τομέα στη συνολική ΑΠΑ, στη ζώνη IV, ήταν το
2000 μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στη ζώνη ΙΙΙ αλλά μικρότερη από αυτήν
στη ζώνη ΙΙ. Τέλος, το ποσοστό συμμετοχής του πρωτογενή τομέα στη συνολική
ΑΠΑ, στη ζώνη IV, ήταν το 2000 μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της ζώνης ΙΙΙ αλλά μεγαλύτερο από αυτό της ζώνης ΙΙ. Το 2000, στο σύνολο της χώρας,
ο τριτογενής τομέας παρήγαγε το 71,7% της εθνικής ΑΠΑ, ο δευτερογενής τομέας παρήγαγε το 21% και τέλος ο πρωτογενής τομέας το 7,3% της εθνικής
ΑΠΑ. Η ιεραρχική αυτή κατάταξη των τομέων ως προς την συμμετοχή τους στην
συνολική παραγωγή ισχύει, σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετική κατά περίπτωση ένταση, σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα (ζώνες επιρροής ΙΙ, ΙΙΙ και IV,
περιφέρειες), πλην του νομαρχιακού επιπέδου (βλ. σχετική ανάλυση σε επίπεδο
ζωνών και περιφερειών), καθώς επίσης και στις χώρες διεύρυνσης. Την περίοδο
1996-2000 υπάρχει σαφής τάση αύξησης της υπεροχής του τριτογενή τομέα
έναντι των άλλων τομέων. Είναι χαρακτηριστικό, ότι τόσο οι ζώνες ΙΙ, ΙΙΙ και IV,
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όσο και οι επιμέρους περιφέρειες, παρουσιάζουν ποσοστό αύξησης της συμμετοχής του τριτογενή τομέα στην συνολική ΑΠΑ υψηλότερο ή ίσο με το αντίστοιχο μέσο εθνικό ποσοστό (4,5%), με χαρακτηριστική την περίπτωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου η αύξηση της συμμετοχής του τριτογενή
τομέα στην περιφερειακή ΑΠΑ είναι υπερδιπλάσια της αντίστοιχης εθνικής
(10,7%).
Συνοψίζοντας τους δείκτες που αφορούν στο Στόχο 4 εμφανίζονται τα εξής χαρακτηριστικά σημεία:
•

Η ισχυρή θέση των νομών που βρίσκονται στη Ζώνη ΙΙ έναντι των υπολοίπων περιοχών σε σχέση τόσο με τη συμμετοχή τους στο παραγόμενο προϊόν όσο και ως προς τη σύνθεση του πριοϊόντος με εντονότερη παρουσία
του τριτογενή και δευτερογενή τομέα

•

Οι τάσεις εισοδηματικής σύγκλισης/απόκλισης καταγράφουν μια προοπτική
εξομάλυνσης των διαφόρων στις περιφέρειες της Ζώνης IV χωρίς ωστόσο
να αναπτύσσεται δυναμική ουσιαστικής σύγκλισης με την ΕΕ-15.

Η γενική εκτίμηση είναι ότι ο οτόχος 4 που αναφέρεται στην προώθηση της εισοδηματικής σύγκλισης και της ανταγωνιστικότητας των περιοχών επιρρεάζεατι καταρχήν θετικά από την παρουσία και προοπτική ολοκλήρωσης της Εγνατίας οδού. Φαίνεται ωστόσο ότι θα πρέπει να αναμένουμε την πλήρη λειτουργία
του άξονα ώστε να γίνουν φανερές οι τάσεις σύγκλισης και πέραν των μηχανισμών ειοσδηματικής εξομάλυνσης που έχουν ήδη εκδηλωθεί. ‘Ηδη διαπιστώνεται ότι οι περιοχές διέλευσης της Εγνατίας παρουσιάζουν τάσεις εκσυγχρονισμού της παραγωγικής τους δομής με βάση τη τη σχετική παρουσία των οικονομικών τομέων. Η ολοκλήρωση της Εγνατίας αναμένεται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τις τάσεις εκσυγχρονισμού της παραγωγικής δομής και σύγκλισης με
τα εθνικά και ευρωπαϊκά μεγέθη. Η μέσω δεικτών παρακολούθηση του στόχου
εισοδηματικής σύγκλισης θα επιτρέψει την έγκαιρη διαπίστωση τθχόν αρνητικών φαινομένων διαφοροποίησης ή υστέρησης επιμέρους περιοχών ώστε να
προταθούν διορθωτικές παρεμβάσεις.
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13.1 ∆είκτες και ορισμοί
Η ομάδα Αύξησης της απασχόλησης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού όπως καταγράφεται στον πίνακα περιλαμβάνει 5 δείκτες (3 κοινωνικο-οικονομικούς και 2 λειτουργίας οδού). Η βελτίωση των δεικτών αυτής της
ομάδας προωθεί την προσέγγιση του στόχου της καταπολέμησης της αναεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις ζώνες επιρροής της Εγνατίας οδού με
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας και της Ε.Ε..

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ21

ΚΟ-Β-5

Επίπεδο ανεργίας

Ποσοστό επί τοις εκατό των ανέργων στο σύνολο
του ενεργού πληθυσμού των νομών κάθε ζώνης επιρροής II, III, IV του άξονα

ΚΟ-Ε-2

Εργατικό
μικό

Ο δείκτης προσδιορίζει το απόλυτο και σχετικό μέγεθος του εργατικού δυναμικού ανά νομό της ζώνης
ΙΙ.

ΚΟ-Ε-3

δυνα-

Κλαδική σύνθεση
απασχόλησης

Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά νομό της ζώνης ΙΙ και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή του κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) καθώς και σε
τρεις κλάδους, κατασκευές, μεταφορές και εμπόριο.

∆ΕΙΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο∆ΟΥ

Ο∆-Π-8

Ο∆-Ε-2

Μεταβολή βιομηχανικής ανάπτυξης στη ζώνη του
άξονα
Μεταβολή στην
επιλογή τόπου

Αφορά τις διαχρονικές διαφοροποίησης των βιομηχανικών χρήσεων γύρω από τη ζώνη του άξονα της
Εγνατίας.
Αφορά τη διερεύνηση της συνήθειας και νέας στάσης των ατόμων για την πραγματοποίηση τακτικής
(καθημερινής) μετακίνησης με τη χρήση Ι.Χ. ή ΜΜΜ

21
Με έντονους χαρακτήρες (bold) σημειώνονται οι δείκτες που έχουν υπολογιστεί. Στις περιπτώσεις που ο υπολογισμός βρίσκεται σε αρχικό στάδιο σημειώνονται με bold μόνο οι αντίστοιχοι κωδικοί. Οι δείκτες που δεν έχουν ακόμα υπολογιστεί παροσυιάζονται σκιασμένοι.
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εγκατάστασης

από τον τόπο κατοικίας έως την εργασία τους , όπου
τα άκρα των δύο μετακινήσεων βρίσκονται σε διαφορετικό νομό ή διαφορετικές επαρχίες του ίδιου
νομού (commuting)

13.2 Επιπτώσεις ανά ζώνη και περιφέρεια
Οι εκτιμήσεις από τα αποτελέσματα του υπολογισμού των παραπάνω δεικτών
(οι σκιασμένοι δείκτες δεν έχουν υπολογιστεί) καταγράφονται στη συνέχεια για
κάθε δείκτη με διάκριση των επιπτώσεων τόσο ως προς τις ζώνες επιρροής όσο
και ως προς τις περιφέρειες.
ΚΟ-Β-5 Επίπεδο ανεργίας

Ποσοστό επί τοις εκατό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού των νομών
κάθε ζώνης επιρροής II, III, IV του άξονα
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Ζώνη ΙΙ:
Το 2001, το μέσο ποσοσστό ανεργίας στο σύνολο της ζώνης ΙΙ ήταν 11,8%. Σοβαρότερο πρόβλημα ανεργίας εμφανίζουν οι νομοί Κοζάνης (υψηλότερη ανεργία στη
ζώνη, 15%), Γρεβενών, Σερρών, Ξάνθης, Ημαθίας και Ιωαννίνων, με ποσοστά ανεργίας υψηλότερα από το μέσο όρο της ζώνης ΙΙ. Αντίθετα, σε καλύτερη κατάσταση
βρίσκονται οι νομοί Έβρου και Ροδόπης (χαμηλότερη ανεργία στη ζώνη, 8,7% και
8,8% αντίστοιχα), με αρκετά χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας από το μέσο όρο της
ζώνης ΙΙ. Στα ίδια τέλος επίπεδα ανεργίας με το μέσο όρο της ζώνης ΙΙ κινούνται οι
νομοί Καβάλας, Θεσσαλονίκης και Θεσπρωτίας.
Ζώνη ΙΙΙ:
Το 2001, το μέσο ποσοσστό ανεργίας στο σύνολο της ζώνης ΙΙΙ ήταν 12,2%. Σημαντικά υψηλότερο επίπεδο ανεργίας από το μέσο όρο της ζώνης ΙΙΙ έχουν οι νομοί
Καστορίας (υψηλότερη ανεργία στη ζώνη, 23,6%) και ∆ράμας, ενώ και οι νομοί Κιλκίς, Καρδίτσας και Φλώρινας εμφανίζουν υψηλότερη ανεργία από το μέσο επίπεδο
της ζώνης. Αντίθετα, σε αρκετά καλύτερη κατάσταση βρίσκονται οι νομοί Λάρισσας, Τρικάλων (χαμηλότερη ανεργία στη ζώνη, 9,6% και 9,9% αντίστοιχα), Πέλλας,
Χαλκιδικής και Πιερίας, με ποσοστά ανεργίας χαμηλότερα του μέσου ποσοστού
της ζώνης. Στα ίδια περίπου με το σύνολο της ζώνης ΙΙΙ επίπεδα κινείται η ανεργία
στους νομούς Μαγνησίας, Άρτας και Πρέβεζας.
Ζώνη IV:
Το 2001, το μέσο ποσοσστό ανεργίας στο σύνολο της ζώνης ΙV ήταν 11,9%. Σημαντικά υψηλότερο επίπεδο ανεργίας εμφανίζει η ∆υτική Μακεδονία (16,3%) ενώ πολύ χαμηλότερο η Θεσσαλία (10,8%). Οι υπόλοιπες τρεις περιφέρειες (Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρος) κινούνται στα ίδια επίπεδα με το μέσο ποσοστό ανεργίας της ζώνης. Σε διανομαρχιακό επίπεδο εμφανίζονται έως και ακραίες αποκλίσεις. Ο νομός με την υψηλότερη ανεργία είναι η Καστοριά (23,6%), ενώ το χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας το συναντάμε στους νομούς
Έβρου και Ροδόπης (8,7% και 8,8% αντίστοιχα).
Ζώνη V:
Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Το 2001, το ποσοσστό ανεργίας της περιφέρειας ήταν 11,7%. Οι διανομαρχιεκές
αποκλίσεις δεν είναι ακραίες. Υψηλότερη ανεργία έχει ο νομός Κιλκίς (14,6%), ενώ
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χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας εμφανίζουν οι νομοί Πέλλας, Χαλκιδικής και Πιερίας
(10,8%, 10,8% και 11% αντίστοιχα).
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Το 2001, το ποσοσστό ανεργίας της περιφέρειας ήταν 11,8%. Σε διανομαρχιακό επίπεδο υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις. Στη χειρότερη κατάσταση βρίσκεται ο νομός ∆ράμας με ποσοστό ανεργίας 18,1% (δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας
στη ζώνη IV), ενώ σε πολύ ευνοϊκότερη θέση βρίσκονται οι νομοί Έβρου και Ροδόπης με ποσοστά ανεργίας 8,7% και 8,8% αντίστοιχα (χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη IV).
∆υτική Μακεδονία
Το 2001, το ποσοσστό ανεργίας της περιφέρειας ήταν 16,3%. Σε διανομαρχιακό επίπεδο υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις με το νομό Καστορίας να εμφανίζει την υψηλότερη ανεργία (23,6%) και το νομό Φλώρινας να εμφανίζει τη χαμηλότερη ανεργία (13,2%).
Ήπειρος
Το 2001, το ποσοσστό ανεργίας της περιφέρειας ήταν 12,3%. Σε διανομαρχιακό επίπεδο δεν υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις. Ο νομός Πρέβεζας έχει την υψηλότερη
ανεργία (12,9%), ενώ ο νομός Θεσπρωτίας τη χαμηλότερη (11,5%).
Θεσσαλία
Το 2001, το ποσοσστό ανεργίας της περιφέρειας ήταν 10,8%. Οι διανομαρχιεκές
αποκλίσεις δεν είναι ακραίες. Υψηλότερη ανεργία έχει ο νομός Καρδίτσας (13,4%),
ενώ χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας εμφανίζουν οι νομοί Λάρισας και Τρικάλων
(9,6% και 9,9% αντίστοιχα).

ΚΟ-Ε-2 Εργατικό δυναμικό

Ο δείκτης προσδιορίζει το απόλυτο και σχετικό μέγεθος του εργατικού δυναμικού
ανά νομό της ζώνης ΙΙ.
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Ζώνη ΙΙ:
Το 2001, το εργατικό δυναμικό της ζώνης ΙΙ ήταν 958.276 άτομα. Η κατανομή του
μεταξύ των 11 νομών της ζώνης είναι ιδιαίτερα άνιση. Χαρακτηριστικό, αν και αναμενόμενο, είναι το γεγονός ότι το μισό από το εργατικό δυναμικό της ζώνης ΙΙ
(49%) βρίσκεται στον νομό Θεσσαλονίκης. Το υπόλοιπο 51% του εργατικού δυναμικού μοιράζεται και πάλι άνισα μεταξύ των άλλων 10 νομών της ζώνης. Μεταξύ
των νομών αυτών, μικρότερη συγκέντρωση εργατικού δυναμικού παρατηρείται
στους νομούς Γρεβενών και Θεσπρωτίας (1,3% και 1,8% του εργατικού δυναμικού
της ζώνης ΙΙ αντίστοιχα), ενώ μεγαλύτερη συγκέντρωση ποαρατηρείται στο νομό
Σερρών (7,9% του εργατικού δυναμικού της ζώνης ΙΙ).
Ζώνη ΙΙΙ:
Το 2001, το εργατικό δυναμικό της ζώνης ΙΙΙ ήταν 615.261 άτομα. Σε αντίθεση με
ότι συμβαίνει στη ζώνη ΙΙ, η κατανομή του εργατικού δυναμικού στους 13 νομούς
της ζώνης ΙΙΙ είναι περισσότερο ισορροπημένη. Μεγαλύτερη συγκέντρωση εργατικού δυναμικού έχουν οι νομοί Λάρισσας και Μαγνησίας (19,1% και 13,2% του εργατικού δυναμικού της ζώνης αντίστοιχα), ενώ η μικρότερη συγκέντρωση εντοπίζεται στους νομούς Φλώρινας, Καστοριάς και Πρέβεζας (3,3%, 3,7% και 3,8% του
εργατικού δυναμικού της ζώνης αντίστοιχα).
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Ζώνη IV:
Το 2001, το εργατικό δυναμικό της ζώνης ΙV ήταν 1.573.537 άτομα. Η κατανομή
του στις 5 περιφέρειες είναι εξαιρετικά άνιση καθώς το 50,1% του εργατικού δυναμικού της ζώνης συγκεντρώνεται στην Κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλία βρίσκεται το 19% του εργατικού δυναμικού της ζώνης και ακολουθεί η Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη που συγκεντρώνει το 15,5%. Το μικρότερο μερίδιο από το
εργατικό δυναμικό της ζώνης έχουν οι περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας (7,1%) και
Ηπείρου (8,3%). Η κατανομή του εργατικού δυναμικού της ζώνης IV στους επιμέρους νομούς της παρουσιάζει σημαντικότατες αποκλίσεις. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στο νομό Θεσσαλονίκης (29,8% του εργατικού δυναμικού
της ζώνης ΙV), ενώ η μικρότερη συγκέντρωση παρατηρείται στο νομό Γρεβενών
(0,8% του εργατικού δυναμικού της ζώνης IV). Τα ποσοστά συγκέντρωσης εργατικού δυναμικού των υπολοίπων νομών κυμαίνονται από 1,1% (νομός Θεσπρωτίας)
ως 7,5% (νομός Λάρισας).
Ζώνη V:

Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Το 2001, το εργατικό δυναμικό της περιφέρειας ήταν 788.288 άτομα. Η διανομαρχιακή κατανομή του εμφανίζει ακραίες αποκλίσεις, καθώς ο νομός Θεσσαλονίκης
συγκεντρώνει λίγο λιγότερο από τα 2/3 του συνολικού περιφερειακού εργατικού
δυναμικού (59,6%). Μεταξύ των υπολοίπων νομών υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία. Μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στο νομό Σερρών (9,6% του εργατικού δυναμικού της περιφέρειας) και μικρότερη συγκέντρωση παρατηρείται στο
νομό Κιλκίς (4,2% του εργατικού δυναμικού της περιφέρειας).
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Το 2001, το εργατικό δυναμικό της περιφέρειας ήταν 243.649 άτομα. Η διανομαρχιακή κατανομή του δεν εμφανίζει ακραίες αποκλίσεις. Μεγαλύτερη συγκέντρωση
παρατηρείται στους νομούς Έβρου και Καβάλας (23,5% και 23% του εργατικού
δυναμικού της περιφέρειας αντίστοιχα) και μικρότερη συγκέντρωση παρατηρείται
στο νομό ∆ράμας (15,9% του εργατικού δυναμικού της περιφέρειας).
∆υτική Μακεδονία
Το 2001, το εργατικό δυναμικό της περιφέρειας ήταν 112.246 άτομα. Η διανομαρχιακή κατανομή του εμφανίζει ακραίες αποκλίσεις, καθώς ο νομός Κοζάνης συγκεντρώνει το μισό περιφερειακό εργατικό δυναμικό (50,8%), ενώ από την άλλη
πλευρά η μικρότερη συγκέντρωση παρατηρείται στο νομό Γρεβενών και είναι της
τάξης του 10,8% του εργατικού δυναμικού της περιφέρειας.
Ήπειρος
Το 2001, το εργατικό δυναμικό της περιφέρειας ήταν 130.494 άτομα. Η διανομαρχιακή κατανομή του εμφανίζει ακραίες αποκλίσεις, καθώς ο νομός Ιωαννίνων συγκεντρώνει σχεδόν το μισό περιφερειακό εργατικό δυναμικό (47,8%), ενώ από την
άλλη πλευρά η μικρότερη συγκέντρωση παρατηρείται στο νομό Θεσπρωτίας και
είναι της τάξης του 13,3% του εργατικού δυναμικού της περιφέρειας.
Θεσσαλία
Το 2001, το εργατικό δυναμικό της περιφέρειας ήταν 298.860 άτομα. Η διανομαρχιακή κατανομή του εμφανίζει αρκετά σημαντικές αποκλίσεις. Μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στο νομό Λάρισας (39,4% του εργατικού δυναμικού της περιφέρειας), ενώ μικρότερη συγκέντρωση παρατηρείται στο νομό Καρδίτσας (16%
του εργατικού δυναμικού της περιφέρειας).
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ΚΟ-Ε-3 Κλαδική σύνθεση απασχόλησης
Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά νομό της ζώνης ΙΙ και ειδικότερα
την ποσοστιαία κατανομή του κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) καθώς και σε τρεις κλάδους, κατασκευές, μεταφορές και εμπόριο.
Ζώνες Επιρροής
Ζώνη Ι:
Ζώνη ΙΙ:
Το 2001, η τομεακή σύνθεση της απασχόλησης στη ζώνη ΙΙ αναδεικνύει μια σαφή κυριαρχία του τριτογενή τομέα, καθώς ο τομέας αυτός συγκεντρώνει πάνω από τους μισούς απασχολούμενους της ζώνης (57,6%). ∆εύτερος σημαντικότερος τομέας είναι ο
δευτερογενής που συγκεντρώνει το 25,3% των απασχολουμένων και τελευταίος στην
ιεραρχία ο πρωτογενής τομέας που συγκεντρώνει το 17,1% της συνολικής απασχόλησης
της ζώνης ΙΙ. Η κυριαρχία του τριτογενή τομέα στην συγκέντρωση απασχόλησης αναδεικνύεται με διαφορετική κατά περίπτωση ένταση και στο επίπεδο των επιμέρους νομών
της ζώνης, με μόνη εξαίρεση το νομό Ροδόπης, όπου ο πρωτογενής τομέας συγκεντρώνει πάνω από τους μισούς απασχολούμενους του νομού και ακολουθούν ο τριτογενής
τομέας στη δεύτερη θέση και στην τρίτη θέση ο δευτερογενής. Αντίθετα η ιεραρχική κατάταξη του δευτερογενή και πρωτογενή τομέα σε άλλους νομούς συμβαδίζει με την αντίστοιχη του συνόλου ζώνης και σε άλλους είναι η ακριβώς αντίθετη. Σε νομαρχιακό επίπεδο, το ποσοστό συγκέντρωσης της απασχόλησης στους τρεις τομείς παρουσιάζει
μεγάλες αποκλίσεις.
Το 2001 ο κλάδος του εμπορίου συγκέντρωνε το 15,7% της συνολικής απασχόλησης της
ζώνης ΙΙ, ο κλάδος των κατασκευών το 8,3% και ο κλάδος των μεταφορών το 5,4%.
Ζώνη ΙΙΙ:
Το 2001, η τομεακή σύνθεση της απασχόλησης στη ζώνη ΙΙΙ αναδεικνύει μια σαφή κυριαρχία του τριτογενή τομέα, καθώς ο τομέας αυτός συγκεντρώνει τους μισούς σχεδόν
απασχολούμενους της ζώνης (48,7%). ∆εύτερος σημαντικότερος τομέας είναι ο πρωτογενής που συγκεντρώνει το 30,2% των απασχολουμένων και τελευταίος στην ιεραρχία ο
δευτερογενής τομέας που συγκεντρώνει το 21,1% της συνολικής απασχόλησης της ζώνης ΙΙΙ. Η κυριαρχία του τριτογενή τομέα στην συγκέντρωση απασχόλησης αναδεικνύεται με διαφορετική κατά περίπτωση ένταση και στο επίπεδο των επιμέρους νομών της
ζώνης, με εξαίρεση το νομό Πέλλας, όπου ο πρωτογενής τομέας καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κατάταξη ως προς τη συγκέντρωση απασχόλησης και ο τριτογενής τομέας
τη δεύτερη θέση, καθώς επίσης και ο νομός Καρδίτσας, όπου πρωτογενής και τριτογενής τομέας συγκεντρώνουν το ίδιο ποσοστό απασχόλησης. Αντίθετα η ιεραρχική κατάταξη του δευτερογενή και πρωτογενή τομέα σε άλλους νομούς συμβαδίζει με την αντίστοιχη του συνόλου ζώνης και σε άλλους είναι η ακριβώς αντίθετη Σε νομαρχιακό επίπεδο, το ποσοστό συγκέντρωσης της απασχόλησης στους τρεις τομείς παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις.
Το 2001 ο κλάδος του εμπορίου συγκέντρωνε το 13,1% της συνολικής απασχόλησης της
ζώνης ΙΙΙ, ο κλάδος των κατασκευών το 8,3% και ο κλάδος των μεταφορών το 4,3%.
Ζώνη IV:
Το 2001, η τομεακή σύνθεση της απασχόλησης στη ζώνη IV αναδεικνύει μια σαφή κυριαρχία του τριτογενή τομέα, καθώς ο τομέας αυτός συγκεντρώνει πάνω από τους μισούς απασχολούμενους της ζώνης (54,1%). ∆εύτερος σημαντικότερος τομέας είναι ο
δευτερογενής που συγκεντρώνει το 23,7% των απασχολουμένων και τελευταίος στην
ιεραρχία ο πρωτογενής τομέας που συγκεντρώνει το 22,2% της συνολικής απασχόλησης
της ζώνης IV. Η κυριαρχία του τριτογενή τομέα στην συγκέντρωση απασχόλησης αναδεικνύεται με διαφορετική κατά περίπτωση ένταση και στο επίπεδο των επιμέρους περιφερειών της ζώνης. Αντίθετα η ιεραρχική κατάταξη του δευτερογενή και πρωτογενή
τομέα σε άλλες περιφέρειες συμβαδίζει με την αντίστοιχη του συνόλου ζώνης και σε άλλες είναι η ακριβώς αντίθετη
Το 2001 ο κλάδος του εμπορίου συγκέντρωνε το 14,7% της συνολικής απασχόλησης της
ζώνης ΙV, ο κλάδος των κατασκευών το 8,3% και ο κλάδος των μεταφορών το 5%.
Ζώνη V:
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Περιφέρειες
Κεντρική Μακεδονία
Το 2001, ο τριτογενής τομέας συγκέντρωνε το 57,6% της συνολικής περιφερειακής απασχόλησης, ο δευτερογενής τομέας το 25,2% και τέλος ο πρωτογενής τομέας το 17,2%. Η
ιεραρχική αυτή κατάταξη των τομέων ως προς την συμμετοχή τους στη σύνθεση της
απασχόλησης ισχύει μόνο στους νομούς Θεσσαλονίκης και Κιλκίς. Αντίθετα στο νομό
Πέλλας την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο πρωτογενής, τη δεύτερη ο τριτογενής και την
τρίτη θέση ο δευτερογενής τομέας. Επίσης, στους νομούς Ημαθίας, Πιερίας, Σερρών και
Χαλκιδικής, ο τριτογενής τομέας διατηρεί την κυριαρχία του, αλλά, σε αντίθεση με ότι
συμβαίνει στο σύνολο της περιφέρειας, ο πρωτογενής τομέας συγκεντρώνει μεγαλύτερο
ποσοστό απασχόλησης έναντι του δευτερογενή, καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση
στην ιεραρχία.
Το 2001, το εμπόριο συγκέντρωνε το 16,4% της συνολικής απασχόλησης της περιφέρειας, οι κατασκευές το 7,9% και οι μεταφορές το 5,6%.
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Το 2001, ο τριτογενής τομέας συγκέντρωνε το 47,6% της συνολικής περιφερειακής απασχόλησης, ο πρωτογενής τομέας το 30,5% και τέλος ο δευτερογενής τομέας το 21,9%
της απασχόλησης. Ωστόσο, η ιεραρχική αυτή κατάταξη των τομέων ως προς την συμμετοχή τους στη σύνθεση της απασχόλησης ισχύει μόνο σε δύο νομούς της περιφέρειας,
τον Έβρο και την Ξάνθη. Αντίθετα, στο νομό Ροδόπης την πρώτη θέση στη τομεακή
σύνθεση της απασχόλησης καταλαμβάνει ο πρωτογενής, τη δεύτερη ο τριτογενής και
την τρίτη ο δευτερογενής τομέας. Επίσης, στους νομούς ∆ράμας και Καβάλας στην πρώτη θέση βρίσκεται ο τριτογενής, στη δεύτερη ο δευτερογενής και στην τρίτη ο πρωτογενής τομέας.
Το 2001, το εμπόριο συγκέντρωνε το 12% της συνολικής απασχόλησης της περιφέρειας,
οι κατασκευές το 8% και οι μεταφορές το 4,2%.
∆υτική Μακεδονία
Το 2001, ο τριτογενής τομέας συγκέντρωνε το 49,6% της συνολικής περιφερειακής απασχόλησης, ο δευτερογενής τομέας το 30,5% και τέλος ο πρωτογενής τομέας το 19,8%
της απασχόλησης. Η ιεραρχική αυτή κατάταξη των τομέων ως προς την συμμετοχή τους
στη σύνθεση της απασχόλησης δεν ισχύει σε 2 νομούς της περιφέρειας Γρεβενών και
Φλώρινας, στους οποίους, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στο σύνολο της περιφέρειας, ο
πρωτογενής τομέας συγκεντρώνει μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης έναντι του δευτερογενή.
Το 2001, το εμπόριο συγκέντρωνε το 12,8% της συνολικής απασχόλησης της περιφέρειας, οι κατασκευές το 9,4% και οι μεταφορές το 3,9%.
Ήπειρος
Το 2001, ο τριτογενής τομέας συγκέντρωνε το 56% της συνολικής περιφερειακής απασχόλησης, ο πρωτογενής τομέας το 23,3% και τέλος ο δευτερογενής τομέας το 20,7%
της απασχόλησης. Η ιεραρχική αυτή κατάταξη των τομέων ως προς την συμμετοχή τους
στη σύνθεση της απασχόλησης δεν ισχύει στο νομό Ιωαννίνων όπου, σε αντίθεση με ότι
συμβαίνει στο σύνολο της περιφέρειας, ο πρωτογενής τομέας συγκεντρώνει μικρότερο
ποσοστό απασχόλησης έναντι του δευτερογενή.
Το 2001, το εμπόριο συγκέντρωνε το 12,8% της συνολικής απασχόλησης της περιφέρειας, οι κατασκευές το 11% και οι μεταφορές το 5,1%.
Θεσσαλία
Το 2001, ο τριτογενής τομέας συγκέντρωνε το 51,1% της συνολικής περιφερειακής απασχόλησης, ο πρωτογενής τομέας το 28,8% και τέλος ο δευτερογενής τομέας το 20%
της απασχόλησης. Η ιεραρχική αυτή κατάταξη των τομέων ως προς την συμμετοχή τους
στη σύνθεση της απασχόλησης δεν ισχύει στο νομό Καρδίτσας, όπου πρωτογενής και
τριτογενής τομέας συγκεντρώνουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό απασχόλησης, καθώς επίσης και στο νομό Μαγνησίας όπου, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στο σύνολο της περιφέρειας, ο πρωτογενής τομέας συγκεντρώνει μικρότερο ποσοστό απασχόλησης έναντι
του δευτερογενή.
Το 2001, το εμπόριο συγκέντρωνε το 13,8% της συνολικής απασχόλησης, οι κατασκευές
το 8,2% και οι μεταφορές το 4,2%.
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13.3 Σύνοψη και συμπεράσματα
Ο στόχος 5 αναφέρεται στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και
την αύξηση της απασχόλησης που αποτελεί κεντρική συνιστώσα της προσπάθειας για κοινωνική και οικονομική συνοχή.. Με βάση τις αναλυτικές καταγραφές των αποτελεσμάτων υπολογισμού των δεικτών ανά ζώνη επιρροής και περιφέρεια διατυπώνονται τα εξής συμπεράσματα:
Ο δείκτης ΚΟ-Β-5 (Επίπεδο ανεργίας) δείχνει ότι το 2001, το επίπεδο ανεργίας
δεν εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ζωνών ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. Το μέσο ποσοστό ανεργίας στο σύνολο της χώρας το 2001 ήταν 11,1%. Από ευρωπαϊκές
πηγές δεδομένων προκύπτει ότι το επίπεδο ανεργίας της Ε.Ε. 15 και Ε.Ε. 25 είναι
χαμηλότερο του εθνικού μέσου επιπέδου, ενώ μεγαλύτερη ανεργία από αυτή
της χώρας φαίνεται να έχουν οι χώρες διεύρυνσης. Υψηλότερο επίπεδο ανεργίας (σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό) εμφανίζουν τόσο οι ζώνες ΙΙ, ΙΙΙ και IV,
αλλά και όλες οι περιφέρειες της ζώνης ΙV, πλην της Θεσσαλίας, η ανεργία της
οποίας είναι κατ' ελάχιστο βαθμό χαμηλότερη από το μέσο εθνικό επίπεδο. Οι
μεγάλες διανομαρχιακές αποκλίσεις έχουν σαν αποτέλεσμα, από την μια πλευρά
να υπάρχουν νομοί με ανεργία σημαντικά υψηλότερη του εθνικού μέσου επιπέδου και από την άλλη πλευρά να υπάρχουν νομοί με χαμηλότερα του μέσου εθνικού όρου επίπεδα ανεργίας. Την δεκαετία 1991-2001, στην Ελλάδα, παρατηρείται σαφής τάση αύξησης του ποσοστού ανεργίας σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στην Ε.Ε. 15 όπου η ανεργία μειώνεται (3.8%). Η αύξηση αυτή παρουσιάζεται πιο έντονη από την αντίστοιχη εθνική
(37,6%), τόσο στο σύνολο των ζωνών ΙΙ, ΙΙΙ και IV, όσο και σε τρεις από τις επιμέρους περιφέρειες της ζώνης IV: Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη και Θεσσαλία. Η αυξητική τάση της ανεργίας παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις όχι τόσο μεταξύ των ζωνών ΙΙ, ΙΙΙ και IV, αλλά μεταξύ των περιφερειών
της ζώνης IV. Επιπλέον, παρατηρείται η τάση να εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης της ανεργίας οι περιφέρειες αυτές που βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας. Έτσι, μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας παρουσιάζει η Κεντρική Μακεδονία (54,3%) και ακολουθεί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
(49,7%), ενώ μικρότερη αύξηση παρουσιάζει η Θεσσαλία (40,9%), η ∆υτική Μακεδονία (31,4%) και πολύ μικρότερη η Ήπειρος (16,8%). Σε διανομαρχιακό τέλος
επίπεδο, εμφανίζονται σημαντικότατες αποκλίσεις του βαθμού αύξησης της ανεργίας μεταξύ των νομών γενικότερα, αλλά και μεταξύ των νομών της ίδιας
περιφέρειας. Ιδιαίτερα υψηλή αύξηση της ανεργίας παρουσιάζουν οι νομοί Κιλκίς (112,4%), Σερρών (109,2%), ο Καστοριάς (95,3%), Καρδίτσας (95,2%), ∆ράμας
(85,8%) και Χαλκιδικής (68,2%). Πολύ χαμηλότερη αύξηση της ανεργίας παρατηρείται στους νομούς Φλώρινας (10,6%), Ιωαννίνων (11%), Θεσπρωτίας
(13,5%), Έβρου (13,6%), Άρτας (15,7%), Κοζάνης (16,4%), Γρεβενών (19,6%) και
Τρικάλων (21,6%).
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Ο δείκτης KΟ-E-2 (Εργατικό δυναμικό) καταγράφει το εργατικό δυναμικό
των περιοχών. Το 2001 τα 2/3 σχεδόν του εργατικού δυναμικού της ζώνης IV
και συγκεκριμένα το 61% συγκεντρώνεται στη ζώνη ΙΙ, ενώ η ζώνη ΙΙΙ συγκεντρώνει πολύ μικρότερο μέρος του εργατικού δυναμικού της ζώνης IV
(39%). Το 2001, η ζώνη ΙV συγκεντρώνει λίγο περισσότερο από το 1/3 του
συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας (34,1%), η ζώνη ΙΙ το 20,8% και η
ζώνη ΙΙΙ το 13,3% του εθνικού εργατικού δυναμικού. Σε περιφερειακό επίπεδο, μεγαλύτερη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό της χώρας έχει η Κεντρική Μακεδονία (17,1%), η οποία μάλιστα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσης μετά την Αττική. Από τις άλλες περιφέρειες, η Θεσσαλία
συγκεντρώνει το 6,5% του εργατικού δυναμικού της χώρας, η Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη το 5,3%, η Ήπειρος το 2,8% και η ∆υτική Μακεδονία
το 2,4%. Σε νομαρχιακό επίπεδο τέλος, μεγάλο ποσοστό συγκέντρωσης του
εργατικού δυναμικού παρατηρείται στο νομό Θεσσαλονίκης (10,2%), ενώ οι
υπόλοιποι νομοί εμφανίζουν ποσοστά συγκέντρωσης από 0,3% (νομός Γρεβενών) ως 2,5% (νομός Λάρισας).
Παρατηρείται ότι η κατανομή του εργατικού δυναμικού μιας γεωγραφικής ενότητας (χώρα, ζώνες, περιφέρειες) στις χωρικές υποενότητές της ακολουθεί σε
μεγάλο βαθμό την πληθυσμιακή κατανομή, οδηγώντας κατά συνέπεια σε παρόμοιες ιεραρχίες. Στο πλαίσιο αυτό, ερμηνεύεται σε μεγάλο βαθμό το σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσης του εργατικού δυναμικού της ζώνης IV
στην πληθυσμιακά ισχυρότερη ζώνη ΙΙ, έναντι της ζώνης ΙΙΙ, αλλά και στις πληθυσμιακά ισχυρότερες περιφέρειες (με πρώτη την Κεντρική Μακεδονία) έναντι
των πληθυσμιακά ασθενέστερων περιφερειών. Ερμηνεύεται τέλος, σε μεγάλο
βαθμό, το φαινόμενο κατά το οποίο οι νομοί-έδρες των περιφερειών συγκεντρώνουν εξαιρετικά μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού περιφερειακού εργατικού δυναμικού έναντι των άλλων νομών. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, όπου οι νομοί Έβρου και Καβάλας είναι πληθυσμιακά ισχυρότεροι από το νομό Ροδόπης που αποτελεί την έδρα της περιφέρειας και
ως εκ τούτου συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά του συνολικού περιφερειακού εργατικού δυναμικού
Τέλος ο δείκτης ΚΟ-Ε-3 (Κλαδική σύνθεση απασχόλησης) περιγράφει τη δομή
και τις διαφορές της απασχόλησης στις εδαφικές ενότητες. Το 2001, η ιεραρχική
ταξινόμηση και σχετική θέση των παραγωγικών τομέων ως προς τη συμμετοχή
τους στη σύνθεση της απασχόλησης δείχνει την κυριαρχία του τριτογενή τομέα
στις ζώνες IV και ΙΙ με το δευτερογενή να ακολουθεί και τον πρωτογενή στην τελευταία (τρίτη) θέση. Ωστόσο, στη ζώνη ΙΙΙ ο τριτογενής τομέας διατηρεί την
κυριαρχία του, αλλά ο πρωτογενής τομέας συγκεντρώνει περισσότερη απασχόληση από το δευτερογενή. Επίσης, το μέγεθος της συμμετοχής των τριών τομέ-
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ων στη σύνθεση της απασχόλησης διαφοροποιείται μεταξύ των ζωνών. Συγκεκριμένα, η συγκέντρωση απασχόλησης στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα,
στη ζώνη IV, ήταν το 2001 μεγαλύτερη από την αντίστοιχη συγκέντρωση στη
ζώνη ΙΙΙ αλλά μικρότερη από αυτήν στη ζώνη ΙΙ. Τέλος, το ποσοστό συγκέντρωσης της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, στη ζώνη IV, ήταν το 2001 μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της ζώνης ΙΙΙ αλλά μεγαλύτερο από αυτό της
ζώνης ΙΙ.
1.

Τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και στην Ε.Ε. 15, μεγαλύτερη συγκέντρωση απασχόλησης παρατηρείται στον τριτογενή τομέα, μικρότερη στον δευτερογενή τομέα και ακόμη πιο μικρή στον πρωτογενή. Ωστόσο, η
συμμετοχή του δευτερογενή και τριτογενή τομέα
στην συνολική
ευρωπαϊκή απασχόληση είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη εθνική ενώ
πολύ μικρότερη είναι η συγκέντρωση απασχόλησης στον πρωτογενή
τομέα. Στο επίπεδο της Ζώνης IV, ο τριτογενής τομέας συγκεντρώνει το
μεγαλύτερο ποσοστό της απασχόλησης σε όλες τις γεωγραφικές
υποενότητες (ζώνες ΙΙ, ΙΙΙ, περιφέρειες, νομοί). Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι
νομοί Ροδόπης, Πέλλας και Καρδίτσας (βλ. σχετική ανάλυση ανά ζώνη και
περιφέρεια). Αντίθετα, η σχετική θέση των δύο τομέων πρωτογενή και
δευτερογενή,
όσον
αφορά
στη
συγκέντρωση
απασχόλησης,
διαφοροποιείται κατά περίπτωση.

2. Την περίοδο 1991-2001 η Ζώνη IV παρουσιάζει σαφή μείωση της συμμετοχής του πρωτογενή τομέα στην απασχόληση (-20%), αν και μικρότερη από
την αντίστοιχη εθνική μείωση (-23,4%). Αντίθετα, η συμμετοχή του
τριτογενή τομέα στην απασχόληση αυξάνεται στη Ζώνη IV (18,5%) και
μάλιστα αρκετά περισσότερο από ότι συμβαίνει σε επίπεδο χώρας (12,8%).
Μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στη ∆υτική Μακεδονία (25,8%), την
Ήπειρο (21%) και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (20%), ενώ
μικρότερη αύξηση παρουσιάζουν η Κεντρική Μακεδονία (17,8%) και η
Θεσσαλία (14,9%).
3. Σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα (ζώνες II, III, IV, περιφέρειες, νομοί) ο κλάδος
του εμπορίου συγκεντρώνει κατά κανόνα μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης, ακολουθεί ο κλάδος των κατασκευών και μικρότερο ποσοστό συγκεντρώνει ο κλάδος των μεταφορών. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι νομοί
Ξάνθης, Χαλκιδικής, Γρεβενών και Θεσπρωτίας, όπου οι κατασκευές
συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης έναντι του εμπορίου.
Συνοψίζοντας τους δείκτες που αφορούν στο Στόχο 5 εμφανίζονται τα εξής χαρακτηριστικά σημεία:
•
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Η ισχυρή θέση των νομών που βρίσκονται στη Ζώνη ΙΙ έναντι των
υπολοίπων περιοχών σε σχέση τόσο με την συμμετοχή τους στο εργατικό

13. Αύξηση της απασχόλησης και καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού

δυναμικό όσο και ως προς τη σύνθεση της απασχόλησης με εντονότερη
παρουσία του τριτογενή και δευτερογενή τομέα
•

Η καταγραφή ισχυρών τάσεων αύξησης της ανεργίας στο σύνολο της
περιοχής και ειδικότερα στις περισσότερο αναπτυγμένες περιοχές της
Ζώνης ΙΙ και των περιφερειών Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας.

•

Η γενική εκτίμηση είναι ότι ο οτόχος 5 που αναφέρεται στην ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής με αύξηση της απασχόλησης δεν καλύπεται
ικανοποιητικά. Φαίνεται ότι οι ισχυρές αρνητικές τάσεις που
εκδηλώνονται στην εξέλιξη των σχετικών μεγεθών δεν επιρρεάζονται
ιδιαίτερα από την Εγνατία οδό καθώς καταγράφονται ανεξάρτητα από
την πορεία υλοποίησης και λειτουργίας του άξονα. Από την άλλη
πλευρά σημειώνεται ο ταχύτερος ρυθμός εκσυγχρονισμού της κλαδικής
σύνθεσης της απασχόλησης στη ζώνη διέλευσης του άξονα. Αναμένεται
ότι αυτό σε συνδυασμό με την ευρύτερη οικονομική συγκυρία θα
οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις και στους δείκτες απασχόλησης και
ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση η παρακολούθηση των σχετικών δεικτών
θα επιτρέψει την καταγραφή των τάσεων και το συσχετισμό τους με τη
λειτουργία της Εγνατίας.
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Τα ζητήματα που συνήθως αναδεικνύονται στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων για την κατασκευή νέων μεταφορικών υποδομών είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι όροι χρηματοδότησης τους. Η ουσιαστική όμως συζήτηση και επιλογή αφορά ή θα πρέπει να αφορά, στις αναμενόμενες επιπτώσεις από τη λειτουργία των νέων υποδομών στο περιβάλλον, την οικονομία, την ποιότητα ζωής και την οργάνωση των δραστηριοτήτων στις περιοχές που άμεσα ή/και έμμεσα επηρεάζονται από αυτές.
Αυτό ακριβώς είναι και το αντικείμενο της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου
Χωρικών Επιπτώσεων της Εγνατίας οδού (ΠΑΧΩΕ) το οποίο καταγράφει μέσω
του συστήματος δεικτών που χρησιμοποιεί μεγέθη τα οποία αντανακλούν αφενός τις σχέσεις της χωρικής ανάπτυξης με τις μεταφορικές υποδομές και αφετέρου την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών πολιτικών. Η ουσιαστική προστιθέμενη αξία αυτής της προσπάθειας βρίσκεται στην εξασφάλιση της εγκυρότητας και συγκρισιμότητας των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων σε μακροχρόνια προοπτική.
Η θεωρητική και μεθοδολογική βάση της δομής και λειτουργίας του παρατηρητηρίου από την περιοδική συγκέντρωση των αρχικών δεδομένων έως τη συνθετική ερμηνεία των αποτελεσμάτων συγκροτείται από τις ακόλουθες τέσσερις
βασικές συνιστώσες:
Α. το ‘Θεωρητικό Μοντέλο’ της σχέσης μεταφορικών υποδομών και χωρικής
ανάπτυξης,
B. το ‘Σύστημα ∆εικτών’ χωρικών επιπτώσεων,
Γ. τις διαδοχικές ‘Ζώνες Επιρροής’ του οδικού άξονα, και
∆. τους ‘Στόχους Πολιτικής’ που αποτελούν και το μέτρο αξιολόγησης των χωρικών επιπτώσεων.

Η προσπάθεια αξιολόγησης των χωρικών επιπτώσεων της Εγνατίας οδού
προϋποθέτει την καταγραφή των αναπτυξιακών τάσεων που παρατηρούνται στις περιοχές επιρροής της και τη συσχέτιση τους με τα αποτελέσματα
των δεικτών του ΠΑΧΩΕ.
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Η βασική χωρική ενότητα αναφοράς των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών είναι
η Ζώνη των Περιφερειών (Ζώνη IV) η οποία περιλαμβάνει τις πέντε περιφέρειες
από τις οποίες διέρχονται η Εγνατία Οδός και οι λεγόμενοι κάθετοι (προς την
Εγνατία Οδό) άξονες.
Τα βασικά πεδία στα οποία εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι αναπτυξιακές τάσεις στη Ζώνη των περιφερειών και στις επί μέρους περιφέρειες είναι η δημογραφία, το παραγωγικό σύστημα και η αγορά εργασίας. Αντίστοιχα
εξετάζονται το μέγεθος, η κατανομή και η μεταβολή του πληθυσμού, ο όγκος
και η σύνθεση του εγχώριου προϊόντος και τέλος, το μέγεθος και η σύνθεση της
απασχόλησης.

Η κύρια επίδραση της παροχής συγκοινωνιακής υποδομής σε μια χωρική
ενότητα είναι η αύξηση των δυνατοτήτων μετακίνησης ή των δυνατοτήτων
πρόσβασης από και προς τα διάφορα σημεία ή δραστηριότητες της εξεταζόμενης περιοχής. Αυτή η προσέγγιση εισάγει δυναμικά δύο βασικές έννοιες: την έννοια της προσπελασιμότητας και την έννοια της κινητικότητας.
Η ανάγκη συγκρότησης ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου αστικών
κέντρων, η ενδυνάμωση και βελτίωση των αστικών κέντρων των περιφερειών
σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφορών και η
βελτίωση της προσπελασιμότητας και της συνοχής αποτελούν κεντρικούς στόχους της εθνικής και ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής. Σύμφωνα με τα
στοιχεία φόρτου και μετακινήσεων διαπιστώνεται ότι η Εγνατία αποτελεί κεντρική συνιστώσα της διαμόρφωσης συγκεκριμένων αστικών δικτυώσεων συμβάλλοντας καθοριστικά στη δομή του δικτύου των οικισμών.

Σε σχέση με την περιβαλλοντική και λειτουργική χωρητικότητα φαίνεται
πως στα τμήματα του κεντρικού τομέα της οδού, οι εκτιμώμενοι φόρτοι για
το 2010 θα βρίσκονται κοντά ή και πάνω από το όριο του περιβαλλοντικού
κορεσμού ενώ περισσότερο στα δυτικά και λιγότερο στα ανατολικά εντοπίζονται σημαντικά περιθώρια υποδοχής νέων κυκλοφοριακών φόρτων. Η
διαπίστωση αυτή συμπίπτει και με τα βασικά συμπεράσματα για τη λειτουργική χωρητικότητα, δίνοντας έτσι ως περιοχές «υψηλού κινδύνου» για υπέρβαση ορίων σε τμήματα του κεντρικού τομέα.
Γενικότερα η ανάλυση τεκμηριώνει το γεγονός ότι η Εγνατία δεν αποτελεί μόνον
έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και
αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται να παίξει έναν πολύ
ευρύτερο αναπτυξιακό ρόλο ως άξονας διασύνδεσης της χώρας με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο αλλά και τη Μεσόγειο και τις χώρες της Μέσης Ανατολής.
Για το σκοπό αυτό αντιμετωπίζεται ενταγμένη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του
ευρύτερου ολοκληρωμένου συστήματος συνδυασμένων μεταφορών της χώρας
αλλά και των διευρωπαϊκών και πανευρωπαϊκών αξόνων.
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Είναι άλλωστε σαφές ότι η Εγνατία αποτελεί συστατικό και σημαντικό στοιχείο
του αναπτυξιακού προγραμματισμού με την έννοια ότι αφενός αποτελεί τον
βασικό αναπτυξιακό άξονα των περιφερειών της Ζώνης Επιρροής ΙV αλλά και
της χώρας συνολικά και αφετέρου απορροφά ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) 2000-2006 για όλες τις
δράσεις και τα έργα που πραγματοποιούνται στη Ζώνη IV των περιφερειών.
Αυτό τεκμηριώνεται και από τη θέση που καταλαμβάνει τόσο στα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα όσο και στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού
Σχεδιασμού.
Στο πλαίσιο αυτό διατυπώνονται πέντε βασικοί στόχοι πολιτικής με αναφορά
τόσο στους γενικούς στόχους της ευρωπαϊκής ενοποίησης όσο και ειδικότερα
στους στόχους της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης και της πολιτικής μεταφορών. Οι στόχοι αυτοί συσχετίζονται με τους δείκτες χωρικών επιπτώσεων που
παρακολουθεί το ΠΑΧΩΕ έτσι ώστε να αποτελέσουν κομβικά σημεία στην ερμηνεία των χωρικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού.
Αναλυτικά διαπιστώθηκαν ανά στόχο τα εξής::
Ο στόχος 1- παροχή ενός ελάχιστου επίπεδου προσπελασιμότητας σε κάθε ζώνη ή η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε όλες τις ζώνες ή η βελτίωση της
προσπελασιμότητας κάποιων ή όλων των ζωνών φαίνεται ότι καταρχήν επιτυγχάνεται με την υλοποίηση της Εγνατίας με διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις περιφέρειες της ζώνης IV τόσο λόγω των εδαφικών χαρακτηριστικών, αλλά και της
διαφορετικής συγκέντρωσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων, η οποία αναμένεται σε μια επόμενη χρονική στιγμή να δημιουργήσει με τη γένεση νέων επιθυμιών μετακινήσεων (Βήμα 6 του μοντέλου) μια νέα κατάσταση κατά μήκος
του άξονα με νέα δεδομένα γενικευμένου κόστους μεταφοράς και κυκλοφοριακής ικανότητας.

Ο στόχος 2 που αναφέρεται στην εξασφάλιση μιας ισόρροπης πολυκεντρικής δομής του οικιστικού δικτύου που να παρέχει ικανοποιητικές προϋποθέσεις ανάπτυξης σε όλες τις βαθμίδες οικισμών από τους μικρότερους έως
τους μεγαλύτερους φαίνεται ότι καταρχήν ενισχύεται από την παρουσία και
προοπτική ολοκλήρωσης της Εγνατίας οδού. Το γεγονός αυτό αντανακλάται
στο δυναμισμό των αστικών κέντρων ενώ παράλληλα η προστασία της λειτουργίας των παρόδιων οικιστικών ενοτήτων από την αποκοπή τους φαίνεται να υλοποιείται επιτυχώς καθώς η σταδιακή λειτουργία της Εγνατίας τείνει
να βελτιώνει τους σχετικούς δείκτες. Η διέλευση της Εγνατίας προσελκύει
αναμφισβήτητα δραστηριότητες και συνακόλουθα μπορεί να δημιουργήσει
συνθήκες πίεσης και αλλαγή των χρήσεων γης από αγροτική ή φυσική σε
βιομηχανική ή αστική. Περιοχές με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων φαινόμενων είναι κυρίως οι περιαστικές ζώνες σε γειτνίαση με το άξονα ή οι κόμβοι πρόσβασης σε οικισμούς. Η μέσω δεικτών παρακολούθηση
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του στόχου ισορροπίας του δικτύου των οικισμών υπογραμμίζει την απουσία έντονων πολωτικών φαινόμενων, ενώ παράλληλα επιτρέπει την έγκαιρη
διάγνωση τυχόν εμφάνισης τους στο μέλλον.
Ο στόχος 3 που αναφέρεται στην εξασφάλιση μιας ισόρροπης πολυκεντρικής δομής του οικιστικού δικτύου που να παρέχει ικανοποιητικές προϋποθέσεις ανάπτυξης σε όλες τις βαθμίδες οικισμών από τους μικρότερους έως
τους μεγαλύτερους φαίνεται ότι καταρχήν ενισχύεται από την παρουσία και
προοπτική ολοκλήρωσης της Εγνατίας οδού. Το γεγονός αυτό αντανακλάται
στο δυναμισμό των αστικών κέντρων ενώ παράλληλα η προστασία της λειτουργίας των παρόδιων οικιστικών ενοτήτων από την αποκοπή τους φαίνεται να υλοποιείται επιτυχώς καθώς η σταδιακή λειτουργία της Εγνατίας τείνει
να βελτιώνει τους σχετικούς δείκτες. Η διέλευση της Εγνατίας προσελκύει
αναμφισβήτητα δραστηριότητες και συνακόλουθα μπορεί να δημιουργήσει
συνθήκες πίεσης και αλλαγή των χρήσεων γης από αγροτική ή φυσική σε
βιομηχανική ή αστική. Περιοχές με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων φαινόμενων είναι κυρίως οι περιαστικές ζώνες σε γειτνίαση με το άξονα ή οι κόμβοι πρόσβασης σε οικισμούς. Η μέσω δεικτών παρακολούθηση
του στόχου ισορροπίας του δικτύου των οικισμών υπογραμμίζει την απουσία έντονων πολωτικών φαινόμενων, ενώ παράλληλα επιτρέπει την έγκαιρη
διάγνωση τυχόν εμφάνισης τους στο μέλλον.
Ο στόχος 4 που αναφέρεται στην προώθηση της εισοδηματικής σύγκλισης
και της ανταγωνιστικότητας των περιοχών επηρεάζεται καταρχήν θετικά
από την παρουσία και προοπτική ολοκλήρωσης της Εγνατίας οδού. Φαίνεται
ωστόσο ότι θα πρέπει να αναμένουμε την πλήρη λειτουργία του άξονα ώστε
να γίνουν φανερές οι τάσεις σύγκλισης και πέραν των μηχανισμών εισοδηματικής εξομάλυνσης που έχουν ήδη εκδηλωθεί. ‘Ήδη διαπιστώνεται ότι οι
περιοχές διέλευσης της Εγνατίας παρουσιάζουν τάσεις εκσυγχρονισμού της
παραγωγικής τους δομής με βάση τη τη σχετική παρουσία των οικονομικών
τομέων. Η ολοκλήρωση της Εγνατίας αναμένεται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω
τις τάσεις εκσυγχρονισμού της παραγωγικής δομής και σύγκλισης με τα εθνικά και ευρωπαϊκά μεγέθη. Η μέσω δεικτών παρακολούθηση του στόχου
εισοδηματικής σύγκλισης θα επιτρέψει την έγκαιρη διαπίστωση τυχόν αρνητικών φαινομένων διαφοροποίησης ή υστέρησης επιμέρους περιοχών
ώστε να προταθούν διορθωτικές παρεμβάσεις.
Ο στόχος 5 που αναφέρεται στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με αύξηση της απασχόλησης δεν καλύπτεται ικανοποιητικά. Φαίνεται ότι οι ισχυρές αρνητικές τάσεις που εκδηλώνονται στην εξέλιξη των σχετικών μεγεθών
δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από την Εγνατία οδό καθώς καταγράφονται ανεξάρτητα από την πορεία υλοποίησης και λειτουργίας του άξονα. Από την
άλλη πλευρά σημειώνεται ο ταχύτερος ρυθμός εκσυγχρονισμού της κλαδι-
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κής σύνθεσης της απασχόλησης στη ζώνη διέλευσης του άξονα. Αναμένεται
ότι αυτό σε συνδυασμό με την ευρύτερη οικονομική συγκυρία θα οδηγήσει
σε θετικές εξελίξεις και στους δείκτες απασχόλησης και ανεργίας. Σε κάθε
περίπτωση η παρακολούθηση των σχετικών δεικτών θα επιτρέψει την καταγραφή των τάσεων και το συσχετισμό τους με τη λειτουργία της Εγνατίας.
Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις του αναπτυξιακού άξονα της Εγνατίας θα είναι ανάλογες του επιπέδου ανάπτυξης και του υπάρχοντος αναπτυξιακού δυναμισμού των περιφερειακών και τοπικών παραγωγικών συστημάτων. Όπως διαπιστώνεται από την παρακολούθηση των δεικτών κάποιες περιοχές εμφανίζουν θετικές τάσεις, όπως αύξηση πληθυσμού, υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και χαμηλό ποσοστό ανεργίας, ενώ άλλες έχουν ιδιαίτερα αρνητικούς
δείκτες. Αν αυτό συνδυαστεί και με την πορεία υλοποίησης της Εγνατίας και των
καθέτων αξόνων γίνεται φανερό ότι σε κάποιες περιοχές οι θετικές αναπτυξιακές επιπτώσεις θα χρειαστούν μεγαλύτερη χρονική περίοδο και θα πρέπει ίσως
να συνοδευτούν από συμπληρωματικές δράσεις.
Η διάδοση των συμπερασμάτων της παρούσας έκθεσης, η οποία αποτελεί την
πρώτη συνοπτική περιγραφή των χωρικών επιπτώσεων στις ζώνες επιρροής της
Εγνατίας οδού, αναμένεται να συμβάλει στο διάλογο για τη βελτιστοποίηση της
σχέσης μεταφορικών υποδομών και περιφερειακής ανάπτυξης με κύριους αποδέκτες τις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας αλλά και ευρύτερο πολιτικό και επιστημονικό ενδιαφέρον.
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