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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρουσίασης είναι η παράθεση στοιχείων της ερευνητικής
εμπειρίας των τελευταίων 15 ετών στα ζητήματα μεθοδολογικής και
οργανωτικής συγκρότησης μηχανισμών παρακολούθησης και αποτίμησης
χωρικών επιπτώσεων - επιδράσεων, με ειδικότερη αιχμή την ανάπτυξη και
λειτουργία δικτύων και συστημάτων μεταφορών.

Αυτή η ερευνητική εμπειρία προέρχεται από τη δραστηριοποίηση των δυο
πανεπιστημιακών ερευνητικών μονάδων, της ΕΜΧΑ/ΑΜ και του ΕΣΤ/ΠΜ.

Αξιοποιεί τις κατανοήσεις που παρήχθησαν από 3 ευρωπαϊκά προγράμματα
εδαφικής συνεργασίας (κατά χρονολογική σειρά): ESTIA-SPOSE, SEMSON,
SIMCODE-IGT και από την ενασχόληση με τις διαδικασίες συγκρότησης και
ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας οδού.



ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ / ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Ανασκόπηση εμπειρίας: μηχανισμοί συλλογής και συστηματοποίησης της
πληροφορίας – παρατηρητήρια

2. Συνθετική θεώρηση του οργανωτικού πλαισίου των εξεταζόμενων
μηχανισμών παρακολούθησης

3. Ειδικότερα ζητήματα μεθοδολογικής συγκρότησης και ανάπτυξης – ο
«μικρόκοσμος» ενός δείκτη

4. Συμπεράσματα



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 Έργα που υπάγονται σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα εδαφικής συνεργασίας:
ESTIA-SPOSE, SEMSON, SIMCODE-IGT

 Μελέτες για το Παρατηρητήριο ΕΟ: φάσεις συγκρότησης και
«επανατοποθέτησης»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Για κάθε έργο:

Σκοπός – αντικείμενο

Θεωρητική βάση

Επίπεδο χωρικής ανάλυσης

Σύστημα χωρικών δεικτών

Η συνιστώσα των μεταφορών (κατηγορία δεικτών)



ESTIA – SPOSE:
European Space - Territorial Indicators and Actions for a 
Spatial Planning Observatory in Southeast Europe



ESTIA – SPOSE:
European Space - Territorial Indicators and Actions for a 
Spatial Planning Observatory in Southeast Europe

 Σκοπός - αντικείμενο: Κοινές προσεγγίσεις για την χωρική ανάπτυξη - δημιουργία
και αξιοποίηση σχετικής πληροφοριακής βάσης

 Θεωρητική βάση: Προσεγγίσεις πολυκεντρικότητας, ισότητας πρόσβασης και
διαχείριση φυσικών πόρων. Μεθοδολογία ερμηνείας: η εύρεση χωρικών
τυπολογιών

 Επίπεδο χωρικής ανάλυσης: Περιοχή CADSES (ΝΑ Ευρώπης) - Διοικητικά επίπεδα
NUTS 0,2,3

 Σύστημα χωρικών δεικτών: 3 κατηγορίες δεικτών: α) Πολυκεντρική ανάπτυξη, β)
Ισότητα πρόσβασης και γ) Διαχείριση φυσικών πόρων

 Η συνιστώσα των μεταφορών στο ΣΧΔ: Ισότητα πρόσβασης: Δείκτες προσφοράς
και ζήτησης μεταφορικής υποδομής και προσβασιμότητας. Δείκτες χωρικών
τυπολογιών ως ερμηνευτικό εργαλείο. Σύνολο 13 δείκτες



ESTIA – SPOSE:
European Space - Territorial Indicators and Actions for a 
Spatial Planning Observatory in Southeast Europe



SEMSON:
South Eastern Mediterranean Spatial Planning 
Observatory Network



SEMSON:
South Eastern Mediterranean Spatial Planning 
Observatory Network

 Σκοπός - αντικείμενο: Ενίσχυση των δυνατοτήτων χωρικού σχεδιασμού -
δημιουργία και αξιοποίηση σχετικής πληροφοριακής βάσης

 Θεωρητική βάση: Ο ρόλος: α) του δικτύου οικισμών, β) των περιοχών πυλών -
χωρική προσβασιμότητα, γ) των φυσικών κινδύνων στη διασφάλιση πόρων και
μέσων

 Επίπεδο χωρικής ανάλυσης: Περιοχή SEMSON: 4 χώρες EΕ και χώρες ΝΑ
Μεσογείου δευτερευόντως - Διοικητικά επίπεδα NUTS 0,2 και σημειακά σε πύλες
μεταφορών

 Σύστημα χωρικών δεικτών: 3 κατηγορίες δεικτών: α) Πολυκεντρικότητα - δίκτυο
οικισμών, β) Προσβασιμότητα – περιοχές πύλες και γ) Φυσικοί κληρονομιά -
κίνδυνοι.

 Η συνιστώσα των μεταφορών στο ΣΧΔ: Προσβασιμότητα - περιοχές πύλες: Δείκτες
προσφοράς και ζήτησης μεταφορικής υποδομής και προσβασιμότητας. Δείκτες
χωρικών τυπολογιών ως ερμηνευτικό εργαλείο. Σύνολο 24 δείκτες



SEMSON:
South Eastern Mediterranean Spatial Planning 
Observatory Network

Seaport terminals8.
Airport Terminals 7.

Density of rail network per population (Km/000 
inh.)

6.

Density of rail network per surface (Km/sq. km)5.
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inh.)
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Length of road network (km by road category)1.
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SEMSON:
South Eastern Mediterranean Spatial Planning 
Observatory Network

Accessibility indicators

Multimodal/intermodal potential accessibility
The overall activities and/or opportunities to be reached, spending a specific effort, 
time and distance (generalized cost) to reach them, using the most efficient 
intermodal chain. 

4.

Daily accessibility by air transport
Major destinations accessible from a given airport terminal in a given time (max. 2 
hours) allowing for business daily round trips.

3.

Travel time by transport mode
The total travel time (delays included), between major nodes (terminals) by mode or 
intermodal.

2.

Connectivity to transport terminals
The connectivity of regional centroids (NUTS2) expressed the minimum necessary 
travel time to the closest transportation node (railway stations, airports, ports, etc). 

1.

Multimodal/intermodal potential accessibility
The overall activities and/or opportunities to be reached, spending a specific effort, 
time and distance (generalized cost) to reach them, using the most efficient 
intermodal chain. 

4.

Daily accessibility by air transport
Major destinations accessible from a given airport terminal in a given time (max. 2 
hours) allowing for business daily round trips.

3.

Travel time by transport mode
The total travel time (delays included), between major nodes (terminals) by mode or 
intermodal.

2.

Connectivity to transport terminals
The connectivity of regional centroids (NUTS2) expressed the minimum necessary 
travel time to the closest transportation node (railway stations, airports, ports, etc). 

1.



SEMSON:
South Eastern Mediterranean Spatial Planning 
Observatory Network

Typology indicators

SPATIAL TYPOLOGY C
Comparison between the level of connectivity to 
transport terminals and the density of 
infrastructure per surface 

3. Connectivity to transport 
terminals and infrastructure 
endowments

SPATIAL TYPOLOGY B
Comparison between the level of potential 
accessibility and the GDP per capita of an area 

2. Potential accessibility and 
economic performance

SPATIAL TYPOLOGY A
Comparison between network density per surface 
and the potential use level which is calculated as 
the ratio of the number of inhabitants by the total 
length of network

1. Infrastructure endowment 
and population density

SPATIAL TYPOLOGY C
Comparison between the level of connectivity to 
transport terminals and the density of 
infrastructure per surface 

3. Connectivity to transport 
terminals and infrastructure 
endowments

SPATIAL TYPOLOGY B
Comparison between the level of potential 
accessibility and the GDP per capita of an area 

2. Potential accessibility and 
economic performance

SPATIAL TYPOLOGY A
Comparison between network density per surface 
and the potential use level which is calculated as 
the ratio of the number of inhabitants by the total 
length of network

1. Infrastructure endowment 
and population density



SIMCODE-IGT:
Research Programme: Spatial impacts of multimodal 
corridor development in gateway areas: Italy-Greece-
Turkey



SIMCODE-IGT:
Research Programme: Spatial impacts of multimodal 
corridor development in gateway areas: Italy-Greece-
Turkey
 Σκοπός - αντικείμενο: Προϋποθέσεις ενίσχυσης χωρικής συνοχής μέσα από την

αξιοποίηση του πολυτροπικού διαδρόμου μεταφορών και του ρόλου των περιοχών
πυλών - δημιουργία και αξιοποίηση σχετικής πληροφοριακής βάσης

 Θεωρητική βάση: Κοινωνικοοικονομική κατάσταση, λειτουργία των μεταφορών -
περιοχές πύλες και περιβαλλοντικές πιέσεις. Μεθοδολογία ερμηνείας 6
αναλυτικών βημάτων: μεταφορές - κ/ο επιδράσεις - περ πιέσεις - νέες ανάγκες σε
μεταφορές

 Επίπεδο χωρικής ανάλυσης: Περιοχή SIMCODE: Βόρεια Ελλάδα, Ευρωπαϊκή
Τουρκία, 2 Περιφέρειες Ν. Ιταλίας - Επίπεδο διαδρόμου (NUTS 2,3) και επίπεδο
περιοχής πύλης (LAU, σημειακά σε πύλες μεταφορών)

 Σύστημα χωρικών δεικτών: 3 κατηγορίες δεικτών: κοινωνικοοικονομικοί,
λειτουργίας των μεταφορών και περιβαλλοντικοί. Κάθε κατηγορία χωρίζεται σε 2
υποκατηγορίες: διαδρόμου και περιοχής πύλης

 Η συνιστώσα των μεταφορών στο ΣΧΔ: Λειτουργία των μεταφορών - περιοχές
πύλες: Δείκτες προσφοράς και ζήτησης μεταφορικής υποδομής σε επίπεδο
διαδρόμου και περιοχών πυλών. Σύνολο 18 δείκτες



SIMCODE-IGT:
Research Programme: Spatial impacts of multimodal 
corridor development in gateway areas: Italy-Greece-
Turkey

Land use patternsSE-G-10

Share of migrants employed in each sector of 
production

SE-G-9

Gross Value Added by sector of productionSE-G-8

Gross Domestic Product (GDP) at PPP units per capitaSE-C-7B

Gross Domestic Product (GDP) at PPP unitsSE-C-7A

Unemployment rateSE-G-6

Employment by sector of productionSE-C-5

Activity rateSE-G-4

Population densitySE-G-3

Share of migrants in the total populationSE-G-2

Total populationSE-G-1

GatewayLevel G

Gross Value Added by sector of productionSE-C-8

Gross Domestic Product (GDP) at PPP units per capitaSE-C-7B

Gross Domestic Product (GDP) at PPP unitsSE-C-7A

Unemployment rateSE-C-6

Employment by sector of productionSE-C-5

Activity rateSE-C-4

Population densitySE-C-3

Share of migrants in the total populationSE-C-2

Total populationSE-C-1

CorridorLevel C

Socioeconomic IndicatorsCategory 
SE

Land use patternsSE-G-10

Share of migrants employed in each sector of 
production

SE-G-9

Gross Value Added by sector of productionSE-G-8

Gross Domestic Product (GDP) at PPP units per capitaSE-C-7B

Gross Domestic Product (GDP) at PPP unitsSE-C-7A

Unemployment rateSE-G-6

Employment by sector of productionSE-C-5

Activity rateSE-G-4

Population densitySE-G-3

Share of migrants in the total populationSE-G-2

Total populationSE-G-1

GatewayLevel G

Gross Value Added by sector of productionSE-C-8

Gross Domestic Product (GDP) at PPP units per capitaSE-C-7B

Gross Domestic Product (GDP) at PPP unitsSE-C-7A

Unemployment rateSE-C-6

Employment by sector of productionSE-C-5

Activity rateSE-C-4

Population densitySE-C-3

Share of migrants in the total populationSE-C-2

Total populationSE-C-1

CorridorLevel C

Socioeconomic IndicatorsCategory 
SE

Volumes handled in seaport terminal 
(passenger/freight)

T-G-9

Capacity of seaport terminal (passenger/freight)T-G-8

Volumes handled in airport terminal 
(passenger/freight)

T-G-7

Capacity of airport terminal (passenger/freight)T-G-6

Volumes handled in railway terminal 
(passenger/freight)

T-G-5

Capacity of railway terminal (passenger/freight)T-G-4

Total tone-kilometers by land (road/rail)T-G-3B

Total passenger-kilometers by land (road/rail)T-G-3A

Length of railway networkT-G-2

Length of road networkT-G-1

GatewayLevel G

Density of railway network per surfaceT-C-5B

Density of railway network per populationT-C-5A

Length of railway networkT-C-4

Road traffic compositionT-C-3B

Road traffic volumeT-C-3A

Density of road network per surfaceT-C-2B

Density of road network per populationT-C-2A

Length of road networkT-C-1

CorridorLevel C

Transport IndicatorsCategory 
T

Volumes handled in seaport terminal 
(passenger/freight)

T-G-9

Capacity of seaport terminal (passenger/freight)T-G-8

Volumes handled in airport terminal 
(passenger/freight)

T-G-7

Capacity of airport terminal (passenger/freight)T-G-6

Volumes handled in railway terminal 
(passenger/freight)

T-G-5

Capacity of railway terminal (passenger/freight)T-G-4

Total tone-kilometers by land (road/rail)T-G-3B

Total passenger-kilometers by land (road/rail)T-G-3A

Length of railway networkT-G-2

Length of road networkT-G-1

GatewayLevel G

Density of railway network per surfaceT-C-5B

Density of railway network per populationT-C-5A

Length of railway networkT-C-4

Road traffic compositionT-C-3B

Road traffic volumeT-C-3A

Density of road network per surfaceT-C-2B

Density of road network per populationT-C-2A

Length of road networkT-C-1

CorridorLevel C

Transport IndicatorsCategory 
T



SIMCODE-IGT:
Research Programme: Spatial impacts of multimodal 
corridor development in gateway areas: Italy-Greece-
Turkey
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Εγνατίας Οδού:
Φάση συγκρότησης

Φάση συγκρότησης: 2 
στάδια περίπου μέχρι το 
2004. Μελέτη 
σκοπιμότητας και 
πιλοτική εφαρμογή 
συστήματος δεικτών



ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Εγνατίας Οδού:
Φάση συγκρότησης
 Σκοπός - αντικείμενο: Διερεύνηση επιδράσεων στις συνθήκες βιωσιμότητας στην

περιοχή διέλευσης της ΕΟ - δημιουργία και αξιοποίηση σχετικής πληροφοριακής
βάσης

 Θεωρητική βάση: Η έννοια της βιωσιμότητας υπό το πρίσμα των μεταφορών:
κοινωνική συνοχή, οικονομική ανάπτυξη, περιβαλλοντική προστασία.
Μεθοδολογία ερμηνείας: Κατάσταση - Πίεση - Ανταπόκριση. Ανταπόκριση:
Στοχοθέτηση - Δράση - Αξιολόγηση

 Επίπεδο χωρικής ανάλυσης: Εστίαση στη βόρεια Ελλάδα (5 Περιφέρειες, 12 Νομοί)
και στην περιορισμένη γεωγραφική ζώνη διέλευσης/κατάληψης. Δευτερεύουσα
εστίαση στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο και τη βαλκανική ενδοχώρα. Δεδομένα σε
NUTS 0,2,3 και σημειακά σε πύλες μεταφορών

 Σύστημα χωρικών δεικτών: 3 κατηγορίες δεικτών: α) Κοινωνικοοικονομικοί, β)
Περιβαλλοντικοί και γ) Λειτουργίας οδού - 3 Υποκατηγορίες ανά κατηγορία: Β
βασικό επίπεδο, Π πλαισίου και Ε ειδικό

 Η συνιστώσα των μεταφορών στο ΣΧΔ: Λειτουργίας οδού: Δείκτες βασικοί,
πλαισίου και ειδικοί ανάλογα με τη σημαντικότητα των φαινομένων. Σύνολο 22
δείκτες



ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Εγνατίας Οδού:
Φάση συγκρότησης



ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Εγνατίας Οδού:
Φάση συγκρότησης



ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Εγνατίας Οδού:
Φάση «επανατοποθέτησης»: Μελέτη Επιδράσεων 
της Εγνατίας οδού στη ΝΑ Ευρώπη

Φάση 
«επανατοποθέτησης»:
σχετίζεται με το διεθνή 
ρόλο της Εγνατίας οδού 
και των κάθετων αξόνων 
της, στο πλαίσιο των 
Διευρωπαϊκών Δικτύων 
Μεταφορών και των 
Πανευρωπαϊκών 
Διαδρόμων (TENs-T και 
TINA) 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Εγνατίας Οδού:
Μελέτη Επιδράσεων της Εγνατίας οδού στη 
ΝΑ Ευρώπη

 Σκοπός - αντικείμενο: Διερεύνηση επιδράσεων της ΕΟ στη χωρική συνοχή της ΝΑΕ -
δημιουργία και αξιοποίηση σχετικής πληροφοριακής βάσης

 Θεωρητική βάση: Διατροπική λειτουργία των μεταφορών - ενίσχυση της πολυκεντρικής
οργάνωσης και της διασυνοριακής εδαφική συνεργασίας. Μεθοδολογία ερμηνείας: α) 7
αναλυτικών βημάτων: μεταφορές - κ/ο επιδράσεις - εμβάθυνση συνεργασιών - νέες ανάγκες
σε μεταφορές και β) με ποσοτική μέθοδο υπολογισμού της χωρικής συνοχής

 Επίπεδο χωρικής ανάλυσης: Η χωρική αναφορά αποτελεί προϊόν ειδικής μελέτης με χρήση
δεδομένων ανάπτυξης, εδαφικής συνεργασίας, προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας των
περιοχών με το πλέγμα της Εγνατίας. Τεκμηριώθηκε ως ζώνη επιδράσεων (ανάλυσης): Ελλάδα,
Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Αλβανία, Περιφερ. Σερβίας μέχρι το Βελιγράδι, Πούλια στην Ιταλία και
Ευρωπαϊκή Τουρκία μέχρι Κωνσταντινούπολη. Διοικητικά επίπεδα NUTS 0,2 και σημειακά σε
πύλες μεταφορών

 Σύστημα χωρικών δεικτών: 3 κατηγορίες δεικτών: α) Πολυκεντρικότητα, β) Διατροπικότητα των
μεταφορών και γ) Διασυνοριακή συνεργασία - 3 Υποκατηγορίες ανά κατηγορία: 1 σύνθετος
δείκτης, βασικοί και συμπληρωματικοί

 Η συνιστώσα των μεταφορών στο ΣΧΔ: Διατροπικότητα μεταφορών: Δείκτες βασικοί και
συμπληρωματικοί ανάλογα με τη σημαντικότητα των φαινομένων (δείκτες κυρίως
λειτουργικότητας και χρήσης των μέσων). Ένας δείκτης συνθετικός για τη δυνητική
προσπελασιμότητα. Σύνολο 11 δείκτες



ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Εγνατίας Οδού:
Μελέτη Επιδράσεων της Εγνατίας οδού στη 
ΝΑ Ευρώπη

ΚατηγορίαΚατηγορία δεικτώνδεικτών πολυκεντρικότηταςπολυκεντρικότητας (POL)(POL)

ΣύνθετοςΣύνθετος δείκτηςδείκτης
POLPOL00. 00. ΒαθμόςΒαθμός πολυκεντρικότηταςπολυκεντρικότητας

ΒασικοίΒασικοί δείκτεςδείκτες
POL01. POL01. ΠληθυσμόςΠληθυσμός αστικώναστικών κέντρωνκέντρων
POL02. POL02. ΜέγεθοςΜέγεθος αγοράςαγοράς
POL03. POL03. ΑκαθάριστοΑκαθάριστο ΕγχώριοΕγχώριο ΠροϊόνΠροϊόν ((ΑΕΠΑΕΠ) ) ανάανά κάτοικοκάτοικο
POL04. POL04. ΠληθυσμόςΠληθυσμός
POL05. POL05. ΩφελούμενοςΩφελούμενος πληθυσμόςπληθυσμός
POL06. POL06. ΔυνητικήΔυνητική έλξηέλξη πόλεωνπόλεων
POL07. POL07. ΧρονοαπόστασηΧρονοαπόσταση πόλεωνπόλεων

ΣυμπληρωματικοίΣυμπληρωματικοί δείκτεςδείκτες
POLPOL08. 08. ΕγκατάστασηΕγκατάσταση επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων
POL09. POL09. ΜετακινήσειςΜετακινήσεις ((προέλευσηπροέλευση--προορισμόςπροορισμός))
POLPOL10. 10. ΑστικήΑστική διάχυσηδιάχυση
POLPOL11. 11. ΣυμμετοχήΣυμμετοχή μημη ενεργούενεργού πληθυσμούπληθυσμού
POLPOL12. 12. ΕπίπεδοΕπίπεδο ανεργίαςανεργίας
POLPOL13. 13. ΜακροχρόνιαΜακροχρόνια ανεργίαανεργία
POLPOL14. 14. ΑκαθάριστηΑκαθάριστη ΠροστιθέμενηΠροστιθέμενη ΑξίαΑξία ΠαραγωγήςΠαραγωγής
POLPOL15. 15. ΑπασχολούμενοιΑπασχολούμενοι ανάανά ΤομέαΤομέα ΠαραγωγήςΠαραγωγής

ΚατηγορίαΚατηγορία δεικτώνδεικτών διατροπικότηταςδιατροπικότητας τωντων μεταφορώνμεταφορών ((ΙΝΤΙΝΤ) ) 

ΣύνθετοςΣύνθετος δείκτηςδείκτης
ΙΝΤΙΝΤ00. 00. ΔυνητικήΔυνητική ΠροσπελασιμότηταΠροσπελασιμότητα μεταξύμεταξύ ΠόλεωνΠόλεων
καικαι ΤερματικώνΤερματικών ΣταθμώνΣταθμών

ΒασικοίΒασικοί δείκτεςδείκτες
ΙΝΤΙΝΤ01. 01. ΧρονοΧρονο--απόστασηαπόσταση μεταξύμεταξύ ΠόλεωνΠόλεων καικαι ΤερματικώνΤερματικών
ΣταθμώνΣταθμών
ΙΝΤΙΝΤ02. 02. ΕπιβατικόςΕπιβατικός ΦόρτοςΦόρτος σεσε ΤερματικούςΤερματικούς ΣταθμούςΣταθμούς
ΙΝΤΙΝΤ03. 03. ΕμπορευματικόςΕμπορευματικός ΦόρτοςΦόρτος σεσε ΤερματικούςΤερματικούς καικαι
ΕμπορευματικούςΕμπορευματικούς ΣταθμούςΣταθμούς

ΣυμπληρωματικοίΣυμπληρωματικοί δείκτεςδείκτες
ΙΝΤΙΝΤ04. 04. ΠυκνότηταΠυκνότητα ΧερσαίουΧερσαίου ΔικτύουΔικτύου ανάανά ΕπιφάνειαΕπιφάνεια
ΙΝΤΙΝΤ05. 05. ΑριθμόςΑριθμός ΤερματικώνΤερματικών ΣταθμώνΣταθμών
ΙΝΤΙΝΤ06. 06. ΠυκνότηταΠυκνότητα ΑυτοκινητοδρόμωνΑυτοκινητοδρόμων & & ΦόρτοςΦόρτος ΤερματικώνΤερματικών
INTINT07. 07. ΑποδέσμευσηΑποδέσμευση τωντων ΕμπορευματικώνΕμπορευματικών ΜεταφορώνΜεταφορών
απόαπό τηντην ΟικονομικήΟικονομική ΑνάπτυξηΑνάπτυξη
((DecouplingDecoupling))



ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Εγνατίας Οδού:
Μελέτη Επιδράσεων της Εγνατίας οδού στη 
ΝΑ Ευρώπη

ΚατηγορίαΚατηγορία δεικτώνδεικτών διασυνοριακήςδιασυνοριακής συνεργασίαςσυνεργασίας (CBC)(CBC)

ΣύνθετοςΣύνθετος δείκτηςδείκτης
CBCCBC00. 00. ΒαθμόςΒαθμός εδαφικήςεδαφικής συνεργασίαςσυνεργασίας

ΒασικοίΒασικοί δείκτεςδείκτες
CBCCBC01. 01. ΕπενδυτικέςΕπενδυτικές ροέςροές
CBCCBC02. 02. ΕμπορικέςΕμπορικές ροέςροές
CBCCBC03. 03. ΤουριστικέςΤουριστικές ροέςροές
CBCCBC04. 04. ΜεταναστευτικέςΜεταναστευτικές ροέςροές

ΣυμπληρωματικόςΣυμπληρωματικός δείκτηςδείκτης
CBCCBC05. 05. ΈντασηΈνταση εδαφικήςεδαφικής συνεργασίαςσυνεργασίας



ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: Δόμηση 
μηχανισμού παρακολούθησης

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΚΟΠΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η χωρική ανάπτυξη σε σχέση με τις 
μεταφορές - εισαγωγή συστήματος 
ποσοτικής και ποιοτικής αποτίμησης αυτής 
της σχέση ως εργαλείο υποβοήθησης των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων (σύστημα 
χωρικών δεικτών) 

ΒΗΜΑ 1

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 
ΒΑΣΗΣ

Προσδιορισμός και ερμηνεία των 
συνιστωσών αυτής της σχέσης: κοινωνικά 
και οικονομικά δεδομένα, δίκτυο οικισμών 
και περιοχές πύλες, προσφορά και ζήτηση 
για μεταφορές, προσβασιμότητας και 
δικτύωση του χώρου, πιέσεις σε φυσικά και 
ανθρωπογενή αποθέματα. Χρήση 
ερμηνευτικών μοντέλων από τη 
βιβλιογραφία και τη διεθνή εμπειρία 

ΒΗΜΑ 2



ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: Δόμηση 
μηχανισμού παρακολούθησης

ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗ

Το επίπεδο χωρικής ανάλυσης απορρέει κυρίως 
από τη σκοπιμότητα του μηχανισμού 
παρακολούθησης και περιλαμβάνει το χωρικό 
εύρος εστίασης (μια ευρεία γεωγραφική ζώνη) 
και το χωρικό βάθος εστίασης που σχετίζεται με 
τα διοικητικά σύνολα ως βάση συλλογής και 
επεξεργασίας των ζητούμενων δεδομένων. 

Το χωρικό εύρος καθορίζεται είτε de facto από 
τις προδιαγραφές του προγράμματος είτε "εκ 
των ενόντων" όταν αποτελεί ένα από τα 
ζητούμενα (π.χ. καθορισμός μακροπεριφέρειας)  

Το χωρικό βάθος μπορεί να κυμαίνεται από το 
επίπεδο χώρας ή μακροπεριφέρειας μέχρι το 
επίπεδο Δήμου / οικισμού ή πύλης μεταφορών

ΒΗΜΑ 3



ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: Δόμηση 
μηχανισμού παρακολούθησης

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ 

ΔΕΙΚΤΩΝ

Η επιλογή του ΣΧΔ προβάλει το συγκερασμό
της σκοπιμότητας του μηχανισμού, του
θεωρητικού και ερμηνευτικού πλαισίου και τις
απαιτήσεις χωρικής εστίασης.

Αξιοποιεί αναφορές από άλλους μηχανισμούς
παρακολούθησης παρόμοιας φύσης και τη
διεθνή ερευνητική εμπειρία.

Καίρια υποδείγματα εντοπίζονται σε εθνικούς
και ευρωπαϊκούς πόρους (Στατιστικές
υπηρεσίες, Eurostat, ESPON κλπ).

Κεντρική επιδίωξη είναι η προσαρμογή των 
προσεγγίσεων στις ιδιαιτερότητες των εκάστοτε 
επιδιώξεων παρακολούθησης και ανάλυσης. 

ΒΗΜΑ 4



ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: Δόμηση 
μηχανισμού παρακολούθησης

Διαθεσιμότητα και λειτουργικότητα 
μεταφορικών υποδομών και μέσων: 
Δείκτες προσφοράς, ζήτησης και 
λειτουργία των υποδομών -
κατανόηση της χωρικής 
προσβασιμότητας και 
συνδεσιμότητας. Ομαδοποίηση 
δεικτών και χωρική εστίαση ανάλογα 
με τη θεωρητική βάση και τη 
μεθοδολογία ερμηνείας

Η ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΣΧΔ

Άλλες συνιστώσες -
(κατηγορίες του ΣΧΔ)

ΒΗΜΑ 5



ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: Δόμηση 
μηχανισμού παρακολούθησης

Δόμηση Τεχνικών Δελτίων δεικτών 
και υλοποίηση της παραγωγής 
αποτελεσμάτων ανά δείκτη

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΒΗΜΑ 6

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΒΗΜΑ 7

Ποσοτικές και ποιοτικές 
αξιολογήσεις ανά δείκτη –
σύνθεση βάσει του ερμηνευτικού 
μοντέλου που επιλέχτηκε 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΒΗΜΑ 8

Εκθέσεις, αναφορές, εποπτικό 
υλικό κλπ – Συνήθης πρακτική 
WebGIS πλατφόρμα

Στοιχεία λειτουργίας



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ο «ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ

• Τεχνικό δελτίο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

• Δελτίο αποτελεσμάτων

• Έκθεση αποτελεσμάτων

• Χάρτες και
εποπτικό-υποστηρικτικό υλικό

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

• Θεματικές ενότητες

• Κρισιμότητα (βασικοί, συμπληρωματικοί 
δείκτες) Ερευνητικό έργο: SIMCODE:IGT



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ο «ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ

• Τεχνικό δελτίο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

• Δελτίο αποτελεσμάτων

• Έκθεση αποτελεσμάτων

• Χάρτες και
εποπτικό-υποστηρικτικό υλικό

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

• Θεματικές ενότητες

• Κρισιμότητα (βασικοί, συμπληρωματικοί 
δείκτες)

Ερευνητικό έργο: SIMCODE:IGT



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ο «ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ

• Τεχνικό δελτίο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

• Δελτίο αποτελεσμάτων

• Έκθεση αποτελεσμάτων

• Χάρτες και
εποπτικό-υποστηρικτικό υλικό

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

• Θεματικές ενότητες

• Κρισιμότητα (βασικοί, συμπληρωματικοί 
δείκτες)

Περιβαλλοντικοί Περιβαλλοντικοί 
ΔείκτεςΔείκτες

Κατηγορία Δεικτώ
ν

Κατηγορία Δεικτώ
ν

SIMCODE:IGTSIMCODE:IGT
Σύστημα Χωρικών ΔεικτώνΣύστημα Χωρικών Δεικτών

ΚατηγορίεςΚατηγορίες

Μεταφορικοί Μεταφορικοί 
ΔείκτεςΔείκτες

ΔιάδρομοςΔιάδρομος

ΠύληΠύλη

ΔιάδρομοςΔιάδρομος

ΠύληΠύλη

Κατηγορία Δεικτώ
ν

ΚοινωνικοοικονοΚοινωνικοοικονο
μικοί Δείκτεςμικοί Δείκτες

ΔιάδρομοςΔιάδρομος

ΠύληΠύλη

Ερευνητικό έργο: SIMCODE:IGT



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ο «ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ

• Τεχνικό δελτίο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

• Δελτίο αποτελεσμάτων

• Έκθεση αποτελεσμάτων

• Χάρτες και
εποπτικό-υποστηρικτικό υλικό

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

• Θεματικές ενότητες

• Κρισιμότητα (βασικοί, συμπληρωματικοί 
δείκτες)
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ο «ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ

• Τεχνικό δελτίο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

• Δελτίο αποτελεσμάτων

• Έκθεση αποτελεσμάτων

• Χάρτες και
εποπτικό-υποστηρικτικό υλικό

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

• Θεματικές ενότητες

• Κρισιμότητα (βασικοί, συμπληρωματικοί 
δείκτες) Μ
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ο «ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 Λειτουργικότητα:

Ανταπόκριση στα ερευνητικά-μελετητικά ερωτήματα 

Συστηματοποίηση δομής, υπολογισμού και παρουσίασης αποτελεσμάτων

 Πρόσβαση:

Διαθεσιμότητα πηγών και δυνατότητα μέτρησης πρωτογενών δεδομένων 

 Συμπληρωματικότητα:

Σχέσεις και συσχετίσεις μεταξύ δεικτών και δεδομένων που απαρτίζουν το 
σύστημα

 Ολοκλήρωση:

Συμβατότητα με υφιστάμενους δείκτες και μεθοδολογίες 

Προστιθέμενη αξία



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ο «ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ)

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

• Αποτύπωση-αποτίμηση στοχευμένης πληροφορίας

• Αναφορά σε κατάλληλη χωρική ενότητα

• Ανταπόκριση σε ρεαλιστικό χρονικό πλαίσιο
• Χρονοσειρά-ιστορικά δεδομένα
• Υφιστάμενη κατάσταση-πρόσφατα δεδομένα
• Συχνότητα μέτρησης

Ανάλυση οδικού κυκλοφοριακού φόρτου
κατά μήκος διαδρόμου

Ανάλυση μεταφορικού έργου σε περιοχή-πύλη

Ερευνητικό έργο: SIMCODE



ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΗΣ, ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

• Συστηματική οργάνωση των στοιχείων του δείκτη
• Τεχνικό δελτίο: Περιγραφή-προδιαγραφές υπολογισμού
• Δελτίο/έκθεση αποτελεσμάτων-εποπτικό υλικό: Πληροφορία-κατανοήσεις
• Μεταδεδομένα: Ιστορικό-τεχνική πληροφορία

• Εφαρμογή

• Διαχρονικότητα

• Προσαρμοστικότητα

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ο «ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ)



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ο «ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ)

Έκθεση αποτελεσμάτων (απόσπασμα)Τεχνικό δελτίο Θεματικός χάρτης

Παρατηρητήριο Εγνατίας 
Οδού (δείκτης SET01: 

Ωφελούμενος 
πληθυσμός)



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ο «ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ο «ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ερευνητικό έργο: SEMSON

Διαθεσιμότητα δεδομένων προσφοράς, ζήτησης και 
προσβασιμότητας σε εμπορευματικούς λιμένες



ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

• Η σύνθεση πληροφορίας των κατάλληλων δεικτών επιτρέπει τη διερεύνηση 
συσχετίσεων και σύνθετων κατανοήσεων

• Απαιτείται συμβατότητα
(διαδικασίες υπολογισμού, μεγέθη, χωρική και χρονική αναφορά)

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ο «ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ)



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ο «ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ)

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων του αυτ/μου 
Εγνατία στην ΝΑΕ

Αποδέσμευση των Εμπορευματικών Μεταφορών 
από την Οικονομική Ανάπτυξη (Decoupling) 

Ερευνητικό έργο: SEMSON

Σύνθετοι δείκτες και τυπολογίες του χώρου 





ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ο «ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ)



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ο «ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ)

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

• Συνολική ανασκόπηση εφαρμογών σχετικών δεικτών 
στη διεθνή βιβλιογραφία

• Καταγραφή και ανάλυση επιμέρους μεθοδολογιών 
και προσεγγίσεων

• Συνθετική ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση
ανάλογα με το αντικείμενο, τη σκοπιμότητα και το 
περιεχόμενο του συγκεκριμένου έργου

• Επιλογή και προσαρμογή του δείκτη
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ο «ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ)

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ενσωμάτωση & συνέργεια Σύνδεση & υποστήριξη Προτυποποίηση & πιστοποίηση

Μηχανισμοί φορέα διαχείρισης Πολιτικές προτεραιότητας Δομή

Συστήματα και μηχανισμοί 
συλλογής πληροφορίας

Σχεδιασμός Μεθοδολογία

Κοινωνικο-οικονομική
δραστηριότητα

Πληροφορία

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

Σύνθετος 
Δείκτης

Δείκτης 
Β

Δείκτης 
Α

Κατανόηση των 
παραμέτρων 

του 
αντικειμένου 

μελέτης

Ευρύτερη 
συμβολή σε 
κατανοήσεις

Ευρύτερη 
υποστήριξη σε 
σχεδιασμό & 

πολιτική



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 Πυρήνας ενός μηχανισμού παρακολούθησης (παρατηρητήριο) είναι το 

σύστημα δεικτών

 Αυτό αποτελείται από κατηγορίες δεικτών που συμπληρώνονται με 
δείκτες ομοειδούς επιστημονικού - θεματικού προσανατολισμού

 Ο επιστημονικός – θεματικός προσανατολισμός προκαθορίζεται από: α) τη 
στοχοθέτηση του μηχανισμού και β) τη θεωρητική βάση που επιλέγεται 
κατάλληλα ώστε να εξυπηρετεί τη σκοπιμότητα

 Παράλληλα επιλέγεται – διαμορφώνεται και η ερμηνευτική βάση των 
αποτελεσμάτων εφαρμογής του συστήματος δεικτών με υποδείγματα 
συνήθως από τη βιβλιογραφία και από εγχειρήματα παρόμοιου είδους



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !


