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Περιεχόμενα εισήγησης

Η εισήγηση περιλαμβάνει δυο ενότητες: 

1. Τα Παρατηρητήρια ως μηχανισμοί επιστημονικής τεκμηρίωσης αποφάσεων και το 
Παρατηρητήριο της Εγνατίας οδού

2. Τεκμηρίωση μέσω του Παρατηρητηρίου:  Ανιχνεύοντας δυνατότητες συμβολής στο 
χωρικό/αναπτυξιακό σχεδιασμό



Τα Παρατηρητήρια ως μηχανισμοί επιστημονικής 
τεκμηρίωσης αποφάσεων 

και το Παρατηρητήριο της Εγνατίας οδού



Τα Παρατηρητήρια ως μηχανισμοί επιστημονικής 
τεκμηρίωσης αποφάσεων σχεδιασμού και πολιτικής
Τι είναι ένα «Παρατηρητήριο» στο πεδίο του χωρικού σχεδιασμού και των μεταφορών: 

 Ένας μηχανισμός παρακολούθησης κρίσιμων μεγεθών για την κινητικότητα, την κοινωνικο-
οικονομική ανάπτυξη, την εδαφική συνοχή, τη χωρική δικτύωση, το περιβάλλον, την ανάπτυξη 
των μεταφορικών υποδομών και των επιπτώσεών τους.

 Επιδιώκει να συμβάλλει στην κατανόηση πολύπλοκων φαινομένων ως προς τις παραπάνω 
παραμέτρους, δίνοντας κατά κανόνα ποσοτικού χαρακτήρα πληροφορίες ως προς και την 
αλληλοσυσχέτισή τους.

 Αποσκοπεί να προσφέρει τεκμηριωμένη πληροφόρηση (και με διαφάνεια κατά κανόνα…) ως 
προς τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που διενεργεί και στη μεταφορά της σχετικής 
γνώσης σε διάφορα επίπεδα διαμόρφωσης πολιτικών: κεντρική και τοπική αυτοδιοίκηση, 
υπερεθνικά όργανα,  συντελεστές οικονομικής ανάπτυξης, κάτοικοι κλπ. 

Μέσω των παραπάνω στοχεύει εν τέλει στην υποστήριξη πολιτικών ανάπτυξης, χωρικού 
σχεδιασμού, μεταφορών και περιβάλλοντος που αφορούν/καλύπτουν διάφορα χωρικά 
επίπεδα (διαπεριφερειακό, περιφερειακό, τοπικό). 



Τα Παρατηρητήρια ως μηχανισμοί επιστημονικής 
τεκμηρίωσης αποφάσεων σχεδιασμού και πολιτικής
Συνεπώς, η κατανόηση της συμβολής ενός Παρατηρητηρίου στον χωρικό σχεδιασμό σχετίζεται 
άμεσα με ερωτήματα όπως: 

 Ποιος είναι ή θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της γνώσης και της τεκμηρίωσης στη λήψη 
αποφάσεων?

 Είναι αυτή η γνώση ένας «ερμηνευτικός» ή «διαφωτιστικός» φακός μέσα από τον οποίο 
γίνονται κατανοητά σύνθετα φαινόμενα και εξελίξεις? 

 Σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο η τεκμηρίωση συνιστά παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει 
τη λήψη αποφάσεων αλλά και τη νομιμοποίησή τους? 

 Πώς αλληλοσυσχετίζονται η τεκμηρίωση και η λήψη αποφάσεων ειδικότερα στο πεδίο του 
χωρικού σχεδιασμό?



Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: 
το αντικείμενο και οι στόχοι του

Είναι το μοναδικό Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών – Χωρικής Ανάπτυξης που λειτούργησε 
ως ένας μηχανισμός ανάλυσης, παρακολούθησης και πληροφόρησης.

Αντικείμενο εργασιών: 

 Διαχρονική, ολοκληρωμένη και συστηματική παρακολούθηση και μελέτη των χωρικών 
επιδράσεων του συστήματος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων.

Στόχοι:

i. Υποστήριξη ολοκληρωμένης διαχείρισης του αυτοκινητόδρομου

ii.Υποστήριξη αναπτυξιακού-χωροταξικού σχεδιασμού και περιφερειακού προγραμματισμού

iii.Ενημέρωση πολιτών και φορέων

Βασική επιδίωξη:

Εναρμόνιση με κατευθύνσεις και απαιτήσεις πολιτικής & σχεδιασμού μεταφορών και χωρικής 
ανάπτυξης.



Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού: 
Τα βασικά συστατικά της τεκμηρίωσης

Α. Το σύστημα δεικτών 

 Τα δεδομένα που τεκμηριώνουν το σύστημα δεικτών
 Δεδομένα πρωτογενή (συνεπώς και οι σχετικές με αυτά μελέτες)
 Δεδομένα δημοσιευμένων επίσημων πηγών

 Τα αποτελέσματα των δεικτών (δελτία) και οι κυκλικές (ετήσιες) συνολικές εκθέσεις 
αποτελεσμάτων δεικτών

Β. Οι Εκθέσεις που συνθέτουν τα δεδομένα

 Θεματικές Εκθέσεις που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα τομεακά ή χωρικά 
ζητήματα

 Οι κυκλικές Εκθέσεις (ανά πενταετία) Χωρικών Επιδράσεων 

 Άλλες εργασίες συνθετικού χαρακτήρα (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις)

Γ. Το χωρικό πλαίσιο αναφοράς της τεκμηρίωσης 
 Οι ζώνες «επιρροής» (του μεταφορικού έργου)



Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού: 
Το πλαίσιο σύνθεσης - μελέτης - εκτίμησης (επιπτώσεων)

Χωροταξία – Ανάπτυξη και Υποδομές Μεταφορών

 κύριος συνδετικός κρίκος: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

 γενικό πλαίσιο σύνδεσης: ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αναλυτικότερα, αυτό το πλαίσιο συνοψίστηκε στην εκτίμηση των χωρικών επιδράσεων σε 
αντιστοίχιση με συγκεκριμένες στοχεύσεις της Ευρωπαϊκής πολιτικής χωρικής ανάπτυξης 
(σύνθεση των δεικτών γύρω από αυτές):

 Κινητικότητα - Προσβασιμότητα 

 Συνοχή - Ανάπτυξη

 Ισορροπία - Δικτύωση

 Περιβάλλον - Κλιματική αλλαγή

 Περιφερειακή ανθεκτικότητα (2η και 3η Έκθεση Επιπτώσεων)

 Διατροπικότητα των μεταφορών, πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και διασυνοριακή εδαφική 
συνεργασία (3η Έκθεση Επιπτώσεων)



Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού: 
Ο χαρακτήρας της τεκμηρίωσης
ΓΕΝΙΚΑ η τεκμηρίωση αφορά/αντανακλά: 

α) τις επιδράσεις μιας (καταρχήν ή ενδεχομένως) «ευθείας» ή «γραμμικής» συσχέτισης 
◦ Κυκλοφοριακός φόρτος επί του άξονα (δείκτης)

◦ Κινητικότητα (παράμετρος)

β) την κατάσταση του χωρικού επιπέδου μελέτης ως προς συγκεκριμένους δείκτες ή παραμέτρους
◦ Επίπεδο ανάπτυξης και ευημερίας (κκ ΑΕΠ) (δείκτης)

◦ Ανάπτυξη-Συνοχή (παράμετρος)

γ) αυτό που προσφέρεται και είναι διαθέσιμο σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και για ένα 
συγκεκριμένο χωρικό επίπεδο αναφοράς
◦ Πιο δύσκολη, λιγότερο συχνή και όχι πάντα χρονικά επίκαιρη η συμπλήρωση πρωτογενών δεδομένων

◦ Πιο εύκολη, αλλά όχι χωρίς δυσκολίες, η συμπλήρωση δεδομένων επίσημων δημοσιευμένων πηγών, 
σημαντικοί περιορισμοί σε ό,τι αφορά το χωρικό επίπεδο αναφοράς

Συνεπώς είναι απαραίτητο να επισημαίνονται τα εκάστοτε «όρια» της προσφερόμενης τεκμηρίωσης 



Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού:
αλληλοσυσχέτιση με φορείς λήψης αποφάσεων

• ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
• ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
• ΤΟΠΙΚΟΙ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
• Ε.Ε.
• ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
• ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
• Μ.Μ.Ε. 
• ΣΥΛΛΟΓΟΙ
• ΙΔΙΩΤΕΣ

• Ανταποδοτικότητα:
 υποδομή, υπηρεσίες και τεχνογνωσία

 υποστήριξη σχεδιασμού και παρακολούθησης – αξιολόγησης έργων και 
προγραμμάτων μεταφορών

 συντονιστικός ρόλος 

 διάθεση αποτελεσμάτων, δεδομένων και εκθέσεων

 ενημέρωση φορέων και πολιτών

 συγχρηματοδότηση δράσεων

υπηρεσίες ενημέρωσης, υποστήριξης 
και τεκμηρίωσης

ανοιχτή βάση δεδομένων και πληροφοριών 

για τη λειτουργία και τις χωρικές επιδράσεις 
των μεταφορικών υποδομών



Τεκμηρίωση μέσω του Παρατηρητηρίου: 
Ανιχνεύοντας δυνατότητες συμβολής στο 

χωρικό/αναπτυξιακό σχεδιασμό



Τι σημαίνει συμβολή του Παρατηρητηρίου (i.e. της 
τεκμηρίωσης που παρέχει) στο χωρικό σχεδιασμό?
 Στη διάκριση εργαλειακής / διαφωτιστικής προσέγγισης στην επιστημονική τεκμηρίωση των αποφάσεων 

(Davoudi 2006 + Καυκαλάς, Πιτσιάβα 2016: αρχική εισήγηση) είναι χρήσιμο να κατανοηθούν: 

 α) η φύση των πληροφοριών που διαχειρίζεται το Παρατηρητήριο και οι συσχετίσεις τους με το χωρικό 
σχεδιασμό και 

 β) οι ρόλοι τόσο αυτού που κάνει την τεκμηρίωση όσο και του χρήστη ή αυτού που αποφασίζει. Τι περιμένουν 
(και οι δύο) από αυτή την τεκμηρίωση: 
 Ιδεατά, μια εργαλειακή – γραμμική συσχέτιση της πληροφορίας με τη λήψη αποφάσεων? Ωστόσο υπάρχει αυτό 

στην πράξη?
 Π.χ. στο δείκτη «ωφελούμενος πληθυσμός» (παράμετρος προσβασιμότητα) γνωρίζουμε ένα μέγεθος πληθυσμού που είναι 

προσβάσιμο σε ένα χρονικό διάστημα x ωρών. Τι σημαίνει όμως αυτό για το χωρικό σχεδιασμό? Είναι προφανές ότι δεν 
υπάρχει μια άμεση/ευθεία χρησιμότητα αυτού του δείκτη για την λήψη μιας απόφασης χωρικού σχεδιασμού. 

 Αντιθέτως π.χ. σε ένα δείκτη όπως η χρονοαπόσταση από ένα κέντρο (παράμετρος προσβασιμότητας) θα μπορούσε κανείς να 
ισχυριστεί ότι εύκολα φτάνει σε μια πιο άμεση απόφαση χωρικού σχεδιασμού στο πεδίο της ανάπτυξης περισσοτέρων ή 
λιγότερων οδικών μεταφορών.

 Μια διαφωτιστική προσέγγιση «διαφωτίζει» ή κάνει πιο καθαρό το τοπίο, το πλαίσιο στο οποίο θα ασκηθεί ο 
χωρικός σχεδιασμός, αναδεικνύοντας αλληλοσυσχετίσεις γεγονότων ή παραμέτρων και νέα τομεακά ή χωρικά 
πεδία παρέμβασης. 

Με αυτή τη σκοπιά παρουσιάζονται τα παρακάτω 10 παραδείγματα που ανιχνεύουν 
δυνατότητες συμβολής του Παρατηρητηρίου στο χωρικό σχεδιασμό



Το Παρατηρητήριο στα επίσημα κείμενα του χωρικού 
σχεδιασμού

Στην πράξη τι γίνεται από την άποψη της αναγνώρισης της συμβολής της τεκμηρίωσης που προσφέρει το 
Παρατηρητήριο από τον επίσημο χωρικό σχεδιασμό?

 Από θεσμική άποψη, στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού των Περιφερειών Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας που είχαν εγκριθεί το 2003 
περιλαμβανόταν ειδική αναφορά στο Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού και τονίζεται πως: 

«είναι προφανής η αναγκαιότητα συνεργασίας του Παρατηρητηρίου µε τον τρέχοντα χωροταξικό σχεδιασµό σε επίπεδο 
Περιφέρειας, ιδιαίτερα για θέµατα που αφορούν στον ενδοπεριφερειακό χώρο και τις επιπτώσεις στη χωρική οργάνωση 

αλλά και στον άµεσο συνοριακό χώρο».

 ΩΣΤΟΣΟ στα Σχέδια Υπουργικών Αποφάσεων των υπό αναθεώρηση μελετών Περιφερειακών Πλαισίων 
ανάλογη υπόμνηση δεν υπάρχει ειδικά για το Παρατηρητήριο. Η έμφαση αφορά μόνον τη συμβολή της 
Εγνατίας οδού: 

 στη χωρική ανάπτυξη, στη διαμόρφωση αναπτυξιακών αξόνων και στη συνολική συγκρότηση του συστήματος μεταφορών 
της Χώρας,

 με την παράλληλη αξιολόγηση της Εγνατίας Οδού ως καθοριστικού παράγοντα ανάπτυξης διαπεριφερειακών σχέσεων και 
δραστικής βελτίωσης της προσβασιμότητας όλων των Περιφερειών απ’ όπου διέρχεται 

 και την επισήμανση της ανάγκης ανάπτυξης νέων συνδέσεων στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης συστημάτων 
συνδυασμένων μεταφορών.



Παράδειγμα συμβολής I:

Η κατανόηση 
βασικών 
αλλαγών

Το παράδειγμα των δεικτών της 
παραμέτρου «προσβασιμοτητα»

 Αύξηση της πυκνότητας του εθνικού 
οδικού δικτύου και ειδικότερα των 
αυτοκινητοδρόμων 

 Δραστική βελτίωση της προσβασιμότητας 
των απομακρυσμένων περιοχών, των 
σημαντικών αστικών κέντρων, των 
σημαντικών αναπτυξιακών υποδομών, 
των λιμανιών ιδιαίτερα των δύο άκρων της 
Ζώνης IV και μιας ποικιλίας τουριστικών 
περιοχών.

Συνεπώς: μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι 
αυτή η αλλαγή διαμορφώνει μια απαραίτητη 
(αλλά όχι και ικανή…) συνθήκη χωρικής 
ολοκλήρωσης μιας μεγάλης ζώνης 
ανθρώπινου δυναμικού και αγοράς



Παράδειγμα συμβολής IΙ: 

Η διερεύνηση της συσχέτισης 
του (μεταφορικού) έργου και 
βασικών χωρικών μεγεθών
Το παράδειγμα του δείκτη «Μεταβολή Πληθυσμού» 
και της Θεματικής Έκθεσης  “Χωρική Διάρθρωση και 
Πληθυσμιακές μεταβολές 2001-11»
 Από τους Δήμους διέλευσης της Εγνατίας Οδού, θετικότερες από τη 

μέση τιμή παρουσιάζουν όλοι οι Δήμοι των αστικών. 

 Γενικά, όλοι οι Δήμοι των αστικών κέντρων, εκτός των Δ. 
Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων-Μενεμένης, παρουσιάζουν 
θετικότερες μεταβολές από τη μέση τιμή ή βρίσκονται στην ομάδα 
της μέσης τιμής. Θετικότερες τιμές, πέραν των παραπάνω, 
παρουσιάζουν επίσης οι Δήμοι της Χαλκιδικής. 

 Συνολικά, o πληθυσμός των Δ.Κ./Τ.Κ. σε μια ζώνη 5 km από την 
Εγνατία οδό αυξήθηκε κατά 1,34% 

 Χαρακτηριστική είναι η συγκέντρωση και το συνεχές των θετικών 
τιμών στα Τα.Κ. από τα βορειοδυτικά της ΕΠΘ και του Ν. Θεσ/νίκης 
μέχρι τα νότια της ΕΠΘ και εν συνεχεία την παραλιακή ζώνη του 
Νομού Χαλκιδικής. Αξιοπρόσεκτες είναι οι τάσεις αύξησης των 
προαστίων γύρω από τις πόλεις Ιωαννίνων και Καβάλας.

Συνεπώς, γενικά η βελτίωση της υποδομής συνδυάζεται με την 
προαστιακή ανάπτυξη. Σε ποιο βαθμό, προς ποια κατεύθυνση και με 
ποιους τρόπους καλείται ο σχεδιασμός να το χειριστεί αυτό?



Παράδειγμα συμβολής IΙΙ:

Η κατανόηση των δυνατοτήτων μιας 
περιοχής μέσω της συσχέτισης της 
επίδρασης του (μεταφορικού) έργου 
και βασικών χωρικών μεγεθών

Λεπτά 
Χρονοαπόστασης

Ωφελούμενος
Πληθυσμός (2001) 

πριν την Εγνατία Οδό

Ωφελούμενος
Πληθυσμός (2001) με 
την ολοκλήρωση της 

Εγνατίας Οδού 

0 - 30 45.588 65.515

30 - 60 135.879 351.931

60 - 90 176.614 546.464

90 - 120 231.895 1.830.261

120 - 180 2.017.200 674.720

180 - 240 314.579 254.980

240 - 300 487.892 106.934

300 - 360 202.135 63.706

> 360 282.729

Σύνολο 3.894.511 3.894.511

Προσβασιμότητα πληθυσμού (Zώνη IV) στην πόλη των 
Γρεβενών πριν και μετά την Εγνατία Οδό 

Το παράδειγμα του δείκτη «Ωφελούμενος 
Πληθυσμός»

Ο πληθυσμός που κατοικεί σε απόσταση 50 km επί του 
κύριου οδικού δικτύου από τα αστικά κέντρα της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (δηλαδή σε απόσταση 
δυνητικά καθημερινών μετακινήσεων) είναι για όλα τα 
κέντρα πάνω από 100.000 κατοίκους 

Συνεπώς σε αυτές τις ζώνες μπορούν να εντοπιστούν ή να 
αναμένεται να διαμορφωθούν ευρύτερες και αλληλο-
καλυπτόμενες λειτουργικές περιοχές 

Πόλη
Μετά τη λειτουργία της 

Εγνατίας Οδού και 
των Καθέτων Αξόνων

Κοζάνη 210.147

Πτολεμαΐδα 196.811

Φλώρινα 120.997

Καστοριά 103.838

Γρεβενά 119.638

Θεσσαλονίκη 
(ΕΠΘ)

1.258.631

Ιωάννινα (ΠΣ) 163.504

Μόνιμος πληθυσμός (2001) σε απόσταση 50 km 
από τα αστικά κέντρα



Παράδειγμα συμβολής IV: 

Η ανάδειξη των 
διαφοροποιημένων χωρικών 
αλλαγών

1991-2001 2001-2011 1991-2011

Σύνολο Ζώνης IV   

Ανατ. Μακεδονία & 

Θράκη 
  

Κεντρική Μακεδονία   

Δυτική Μακεδονία   

Ήπειρος   

Θεσσαλία   

Αστικά κέντρα Ζώνης IV   

Αστικά κέντρα Ανατ. 

Μακεδονίας & Θράκης
  

Αστικά κέντρα Κεντρικής 

Μακεδονίας
  

Αστικά κέντρα Δυτικής 

Μακεδονίας
  

Αστικά κέντρα Ηπείρου   

Αστικά κέντρα 

Θεσσαλίας
  

Σύνολο Χώρας   

ΕΕ 27   

Το παράδειγμα της μελέτης των δεικτών της
παραμέτρου «Ισορροπία – Δικτύωση» της 2ησ

Έκθεσης Επιδράσεων

 Θετικότερες τάσεις εξέλιξης του πληθυσμού τη
δεκαετία 2001-11 σε σχέση με τη Χώρα (ο πληθυσμός
παρέμεινε στάσιμος σε περίοδο μείωσης στο σύνολο
Χώρας).

 Τρεις από τις πέντε Περιφέρειες (οι δύο στα άκρα της
Ζώνης IV + η Κεντρική Μακεδονία), δεν παρουσίασαν
μείωση του πληθυσμού τη δεκαετία 2001-2011.

 «Ανθεκτικότητα» των ΟΤΑ > 2.000 κατοίκων όλων των
μεγεθών. Περιοχές με έντονες τάσεις μείωσης
πληθυσμού οι πολύ μικρές Κοινότητες <2.000
κατοίκων

Εντοπισμός κρίσιμων χωρικών διαφορών που
αναδεικνύουν στη σημασία του ‘χώρου’ και την ανάγκη
διαφοροποίησης του χωρικού σχεδιασμού



Pairs/ Final Destination  - 

Initial Origin / Weekends
Trip purpose-specialisation 

(LQ_max)

% the total daily 

movements of the 

pair

Thessaloniki - Skopje other 12.0%

Thessaloniki - Strumica for work reasons 69.0%

Serres - Sandanski from-to work 7.7%

Serres - Petrich from-to work 13.6%

Alejandrouli - Andrianoupolis tourism/leisure 91.3%

Thessaloniki - Sofiya other 19.0%

Kilkis - Strumica from-to work 33.5%

Alejandrouli - Slivengrad tourism/leisure 72.8%

Kilkis-Skopje tourism/leisure 65.9%

Drama - Gotse Delchev from-to work 6.2%

Παράδειγμα συμβολής V: 

Η κατανόηση τάσεων άμεσων 
αλλαγών που σχετίζονται 
ωστόσο και με άλλους 
παράγοντες
Το παράδειγμα της έρευνας των διασυνοριακών 
μετακινήσεων από το δείκτη «κίνηση στους 
μεθοριακούς σταθμούς» 

 Βασικό εύρημα της μελέτης είναι το γεγονός ότι αν και οι 
διασυνοριακές μετακινήσεις είναι περιορισμένες 
συγκρινόμενες με τις εσωτερικές διαπεριφερειακές ροές, 
φαίνεται να είναι σημαντικές και ως προς τη συχνότητα και 
ως προς το σκοπό του ταξιδιού. 

 Ένα άλλο βασικό εύρημα σχετίζεται με τις μεγάλες διαφορές 
των διασυνοριακών μετακινήσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και 
τις διαφορετικές χώρες με τις οποίες συνορεύει 

Κρίσιμη επισήμανση: Πρόκειται για ευρήματα που 
σχετίζονται παράλληλα και με άλλους παράγοντες και όχι 
μόνον με τη βελτίωση της προσβασιμότητας καθαυτή, 
παράγοντες που πρέπει να μελετηθούν και σε άλλα επίπεδα 
τεκμηρίωσης του χωρικού σχεδιασμού.



Παράδειγμα συμβολής VI: 

Η διερεύνηση νέων 
χωρικών επιπέδων 
σχεδιασμού 
Το παράδειγμα της έρευνας των 
διασυνοριακών μετακινήσεων από το δείκτη 
«κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος 
των διασυνοριακών μετακινήσεων αφορά μετακινήσεις 
εντός μεταξύ πόλεων σε μια ζώνη 50 km όπου μπορούν να 
ανιχνευθούν κάποιου είδους δικτυώσεις.

Περαιτέρω έρευνα (σε άλλο πεδίο τεκμηρίωσης του 
χωρικού σχεδιασμού) πρέπει να διερευνήσει:

◦ Τη χωρική και κοινωνικο-οικονομική δομή αυτή της 
ζώνης (π.χ. υπάρχουν κρίσιμες διαφορές στα μεγέθη των 
πόλεων αυτής της ζώ ης)

◦ Το είδος των διασυνδέσεων ανάμεσα στις περιφέρεις και 
της πόλεις της ζώνης αυτής

Επισήμανση: Ανάγκη διασυνοριακού σχεδιασμού που 
ενσωματώνει και το σχεδιασμό των μεταφορικών 
υποδομών. 

Διασυνοριακή ζώνη με υψηλό αριθμό διασυνοριακών μετακινήσεων 



Παράδειγμα συμβολής VII:

Η ανίχνευση του 
δυναμικού χωρικής 
δικτύωσης
Το παράδειγμα του μοντέλου εκτίμησης της 
πολυκεντρικότητας στη Βόρεια Ελλάδα ως 
επίδραση του συστήματος Εγνατία Οδός -
Κάθετοι Άξονες με τη χρήση δεικτών του 
Παρατηρητηρίου
 Η ονομαζόμενη μορφολογική πολυκεντρικότητα (που 

εκφράζεται από το μέγεθος και τη θέση των αστικών 
κέντρων) είναι γενικά δυσμετάβλητη 

 Ιδιαίτερα σημαντικές εμφανίζονται οι επιδράσεις του 
συστήματος Εγνατία Οδός – Κάθετοι Άξονες στη 
λειτουργική πολυκεντρικότητα του δικτύου των αστικών 
κέντρων και ειδικότερα στη διασύνδεσή τους, δηλαδή τη 
συχνότητα και τη μορφή των ροών μεταξύ των «κέντρων», 
καθώς αμβλύνεται η απόσταση μεταξύ τους (με όρους 
χρονοαπόστασης). 

Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα σε ποιο βαθμό ενισχύονται ροές 
που υποδηλώνουν περισσότερο δομικούς 
μετασχηματισμούς (π.χ. δομή παραγωγής, εξειδίκευση 
εργασίας κλπ.)?

Σχετική μεταβολή προσπελασιμότητας και πληθυσμός 
των πόλεων



Παράδειγμα συμβολής VIII: 

Η ανάδειξη της μη 
γραμμικότητας των 
επιδράσεων

Το παράδειγμα της μελέτης της παραμέτρου
«Συνοχή και ανάπτυξη» στη 2η Έκθεση
Επιδράσεων

 Επίπεδο ευημερίας 2000-09: θετικός ρυθμός μεταβολής
του κκΑΕΠ (χαμηλότερος της Χώρας). Μεγαλύτερες
αυξήσεις στη Δυτική Μακεδονία και την Ανατολική
Μακεδονία & Θράκη.

 Επίπεδο ανεργίας 2000-10: αύξηση του ποσοστού
(δυσμενέστερη της Χώρας).

 Εξωτερικό εμπόριο: μείωση εμπορικού ισοζυγίου (όπως και
στο σύνολο Χώρας). Το εμπόριο στη Ζώνη IV, ωστόσο, έχει
περισσότερο εξαγωγικό προφίλ σε σύγκριση με τη Χώρα.

 Εγκατάσταση επιχειρήσεων: Άμεσες οι επιδράσεις της
Εγνατίας Οδού στην αύξηση των επιχειρήσεων που
εγκατασταθήκαν στον περιαστικό χώρο των μεγάλων
αστικών κέντρων και σε σχετική εγγύτητα με αυτήν.

Συνεπώς: Η αποτίμηση μιας παραμέτρου όπως η συνοχή και
ανάπτυξη είναι πολύ σύνθετη



Παράδειγμα συμβολής IX: 

Η ανίχνευση αλλαγών σε 
δείκτες άμεσης συσχέτισης με 
το (μεταφορικό) έργο που όμως 
προέρχονται από διαφορετικές 
αιτίες ή συνθήκες 
Το παράδειγμα των δεικτών «Κυκλοφοριακός φόρτος» 
και «Σύνθεση της κυκλοφορίας» μετά το 2009

 2009-14: Μείωση της κυκλοφορίας οχημάτων σε όλα τα 
τμήματα της Εγνατίας Οδού (σε ορισμένα τμήματα ιδιαίτερα 
μεγάλη).

 2009-14: Μείωση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων 
αλλά σε μικρότερα ποσοστά. 

 Ωστόσο, σε κάποια τμήματα αύξηση του ποσοστού των 
βαρέων οχημάτων στο σύνολο των οχημάτων (πιο 
σημαντική η αύξηση στα τμήματα μεταξύ Κοζάνης και 
Βέροιας). 

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης είναι εμφανής. Με ποιο 
τρόπο συχετίζεται το (μεταφορικό) έργο και η χωρική ανάπτυξη 
στο πλαίσιο αυτό?



Παράδειγμα συμβολής X: 

Η ανάδειξη της σημασίας 
εισαγωγής νέων 
δεδομένων - δεικτών

Το παράδειγμα της Θεματικής Έκθεσης «ξέλιξη
εξειδικευμένων δεικτών αποτύπωσης της
οικονομικής ύφεσης στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας
Οδού»
 Επίπεδο ευημερίας 2007-13: μείωση του κκΑΕΠ στα ίδια

επίπεδα με τη Χώρα. Μεγαλύτερες μειώσεις στη Δυτική και την
Κεντρική Μακεδονία.

 Επίπεδο ανεργίας 2007-14: υπερδιπλασιασμός του ποσοστού
ανεργίας, ωστόσο θετικότερη εικόνα σε σχέση με τη Χώρα.

 Επίπεδο μακροχρόνιας ανεργίας 2007-14, κατακόρυφη αύξηση,
ωστόσο θετικότερη εικόνα σε σχέση με τη Χώρα.

 Ποσοστό νέων (15-24 ετών) που δεν εργάζονται και δε
συμμετέχουν σε περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση 2007-14:
Σημαντική αύξηση με σχετικά μικρότερους ρυθμούς όμως σε
σύγκριση με τη Χώρα. Μεγαλύτερη η αύξηση στην Ήπειρο.

Συνεπώς είναι αναγκαία η εισαγωγή νέων δεδομένων / δεικτών σε
νέες συνθήκες



Συμπεράσματα
 Τα διάφορα δεδομένα και πληροφορίες και η μεταξύ τους συσχέτιση μέσα από ένα σύστημα 

δεικτών συμβάλλουν στην τεκμηρίωση μιας κατάστασης πραγμάτων και των τάσεων βασικών 
παραμέτρων (ή κεντρικών ερωτημάτων) όπως: 
 τα χωρικά πρότυπα συνδέσεων, 
 οι χωρικές εξελίξεις και
 οι προκύπτουσες χωρικές δομές  

 Αυτό από μόνο του δεν οδηγεί σε ευθείες απαντήσεις που σχετίζονται με τις αναζητήσεις του 
χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού και των σχετικών πολιτικών ως προς 
 τι πρέπει να γίνει σε μια περιοχή, 
 σε ποιο τομέα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, 
 με ποια χωρική επικέντρωση, 
 με ποιους συντελεστές κλπ..

 Σε όλα τα παραπάνω βήματα η γνώση «γεγονότων» ή των συσχετίσεών τους μπορεί να μην 
προσφέρει γραμμικές απαντήσεις είναι ωστόσο απαραίτητη συνθήκη για να διαφωτίσει το 
πλαίσιο στο οποίο ασκείται ο χωρικός σχεδιασμός, μια κατ΄εξοχήν πρακτική που ασκείται σε ένα 
σύνθετο κοινωνικο-οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον.



Συμπεράσματα
 Αν και η τεκμηρίωση περιλαμβάνει μια ποικιλία πηγών, ωστόσο ένα Παρατηρητήριο όπως 

αυτό της Εγνατίας Οδού, που βασίζεται στη χρήση ενός συγκεκριμένου συστήματος  δεικτών, 
δεν είναι εύκολο να κάνει από μόνο του χρήση αυτών των πηγών.

 Είναι στην ευχέρεια άλλων παραγόντων της μελέτης και έρευνας των χωρικών φαινομένων, 
καθώς και του χωρικού σχεδιασμού να το κάνουν αυτό. Συνεπώς είναι κρίσιμο να 
αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά:
 Ποιος είναι ο ρόλος ενός Παρατηρητηρίου και τα όρια δραστηριότητάς του

 Ποιος είναι ο ρόλος του μελετητή ή του ερευνητή (εντός ή εκτός Παρατηρητηρίου) και η οπτική της 
μελέτης ή έρευνας που διενεργεί

 Ποιος είναι ο ρόλος του σχεδιασμού και οι βασικές στοχεύεις του σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 

 Ποιος είναι ο ρόλος και βασικές επιδιώξεις αυτού/αυτών που ασκούν το σχεδιασμό.



Ευχαριστούμε!


