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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η παρούσα Έκθεση Αντικειµένου Μελέτης χωρίζεται σε οκτώ ενότητες: 

Εισαγωγή : Ιστορικό του Παρατηρητηρίου και σκοπός της µελέτης 

Τεχνικό αντικείµενο :  Λεπτοµερής περιγραφή των απαιτούµενων εργασιών, των 
πακέτων εργασίας και των παραδοτέων 

Πρόγραµµα εργασιών  : Καθορισµός σταδίων και χρονοδιαγράµµατος της µελέτης  

Προεκτίµηση αµοιβής : Προεκτίµηση αµοιβής της µελέτης 

∆ικαιούµενοι   :  Περιγραφή των προϋποθέσεων συµµετοχής στο 

συµµετοχής  διαγωνισµό των προϋποθέσεων ειδικής τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας  

Αρχειοθέτηση : Προδιαγραφές παραδοτέων 

Παραρτήµα :  Αναλυτικές επεξηγήσεις ειδικών θεµάτων του  

  Τεχνικού Αντικειµένου  

 

1.1 Ιστορικό 

Το Παρατηρητήριο συγκροτήθηκε και λειτουργεί ως ένα σύγχρονο επιχειρησιακό εργαλείο 
χωρικής ανάπτυξης και βιώσιµης κινητικότητας, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την 
ολοκληρωµένη διαχείριση του αυτοκινητόδροµου της Εγνατίας Οδού και των καθέτων 
αξόνων. Το αντικείµενο εργασιών του Παρατηρητηρίου αφορά στη συστηµατική 
παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων και 
στην παροχή έγκυρων και επίκαιρων υπηρεσιών πληροφόρησης, τεκµηρίωσης και 
υποστήριξης πολιτικών και προγραµµάτων αναπτυξιακού σχεδιασµού. Οι υπηρεσίες αυτές 
παρέχονται όχι µόνο στην ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. (ΕΟΑΕ), αλλά και σε Εθνικές και 
Περιφερειακές Αρχές καθώς και σε αναπτυξιακούς φορείς της ευρύτερης περιοχής επιρροής 
της Εγνατίας Οδού. Τα αποτελέσµατα, οι εκθέσεις και γενικότερα το παραγόµενο υλικό του 
Παρατηρητηρίου διατίθενται στις αρχές, στους πολίτες και στους ενδιαφερόµενους φορείς 
κυρίως µέσω του Ίντερνετ, µέσω e-mail και άλλων ψηφιακών µέσων, αλλά και µέσω 
εντύπων, ενηµερωτικών φυλλαδίων, εκδηλώσεων κλπ. Ειδικότερα, το Παρατηρητήριο 
παρακολουθεί και ενηµερώνει για τις επιδράσεις του αυτοκινητοδρόµου και των καθέτων 
αξόνων στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην εδαφική συνοχή, στη χωροταξική οργάνωση 
και στην οικιστική ανάπτυξη, στην προσπελασιµότητα και στη δικτύωση, στο σύστηµα 
µεταφορών και στις µετακινήσεις, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.  

Η σκοπιµότητα και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου είναι πλήρως 
εναρµονισµένα µε τις πολιτικές καθώς και µε τις απαιτήσεις των ανάλογων προγραµµάτων 
και χρηµατοδοτικών µέσων της ΕΕ, καθώς και µε το Ελληνικό θεσµικό πλαίσιο 
αναπτυξιακού-χωρικού σχεδιασµού, µεταφορών και περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, 
συνεπικουρούµενο της χρηµατοδότησής του από το ΕΠ ΟΑΛΑΑ, το Παρατηρητήριο 
ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο παραγωγικής λειτουργίας και δραστηριοτήτων (Πρόγραµµα 
∆ράσης 2004-2010). Το διαµορφωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης 2011-2015 του Παρατηρητηρίου 
εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. (αποφ. υπ αριθµ. 
663/23.3.2011) και, κατόπιν αίτησης, εγκρίθηκε η ένταξή του ως πράξη «Παρατηρητήριο 
Εγνατίας Οδού» και η συγχρηµατοδότηση της υλοποίησής του από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Ενίσχυση Προσπελασιµότητας» (ΕΠ-ΕΠ, Άξονας Προτεραιότητας ΙΓ’ Τεχνική 
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Υποστήριξη Εφαρµογής Αξόνων Προτεραιότητας Ταµείου Συνοχής, απόφαση ΓΓ∆Ε 
ΕΥ∆/ΕΠ-ΕΠ/οικ.2669-27.07.2011). 

Η περίοδος 2011-2015 αποτελεί µια περίοδο περαιτέρω εξειδίκευσης του Παρατηρητηρίου 
και παράλληλα διερεύνησης της ενδεχόµενης επέκτασης της δραστηριότητάς του σε άλλους 
άξονες µεταφορών. 

 

1.2 Σκοπός της µελέτης 

Η µελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή σηµαντικών δεδοµένων που αφορούν στις 
µεταφορικές εγκαταστάσεις, τις βιοµηχανικές περιοχές ή άλλες παραγωγικές αναπτυξιακές 
ζώνες και τους βασικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στη Ζώνη ΙV 
επιρροής της Εγνατίας Οδού. H Ζώνη ΙV καλύπτει τις πέντε Περιφέρειες από όπου 
διέρχονται η Εγνατία Οδός και οι Κάθετοι Άξονες. Οι Περιφέρειες αυτές είναι οι ακόλουθες: 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Ήπειρος και 
Θεσσαλία.  

Η µελέτη αποτελεί το δεύτερο κύκλο προηγούµενης µελέτης µε τίτλο «Μελέτη δεικτών 
προσπελασιµότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και µέσων µαζικής µεταφοράς στη 
ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού» (Κωδικός αναφοράς: 3653)1 που 
εκπονήθηκε το 2009.  

Σε αυτό το πλαίσιο, γενικό αντικείµενο της µελέτης είναι η διεξαγωγή ερευνών πεδίου µε 
σκοπό την εξειδικευµένη διερεύνηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού καθώς και των 
Καθέτων Αξόνων στη προσβασιµότητα, τη δυναµικότητα και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά 
περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος (µέσα µαζικής µεταφοράς, αναπτυξιακές ζώνες, τόποι 
τουριστικού ενδιαφέροντος), η συµπλήρωση και επικαιροποίηση των κυκλοφοριακών 
µετρήσεων των αποστάσεων/χρονοαποστάσεων/µέσης ταχύτητας διαδροµής αυτών των 
τόπων από τον πλησιέστερο κόµβο της Εγνατίας Οδού ή/και των Καθέτων Αξόνων, καθώς 
και ο αναλυτικός υπολογισµός των σχετικών δεικτών προσπελασιµότητας  που 
παρακολουθεί το Παρατηρητήριο. 

Η Μελέτη αφορά Υποέργο  της ενταγµένης στο ΕΠ-ΕΠ πράξης, και ειδικότερα το Υποέργο 
13: «Μελέτη ∆εικτών Προσπελασιµότητας για τους Τόπους Ειδικού Ενδιαφέροντος».  

Το Τεχνικό Αντικείµενο, όπου περιλαµβάνονται και γενικά ζητούµενα, τα Πακέτα Εργασίας 
και τα παραδοτέα, και εν γένει οι απαιτήσεις για την παρούσα µελέτη, διαµορφώθηκαν µε 
βάση τις ανάγκες του συγκεκριµένου επιστηµονικού αντικειµένου και µε σκοπό την 
ολοκληρωµένη υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ράσης 2011-2015 του Παρατηρητηρίου. 

 

2.  ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Συνολικά η µελέτη περιλαµβάνει τη διεξαγωγή ερευνών πεδίου (συµπεριλαµβανοµένων και 
ερευνών ερωτηµατολογίου) κυκλοφοριακών µετρήσεων χρονοαποστάσεων, καθώς 
υπολογισµό ∆εικτών του Παρατηρητηρίου, µε βάση τους οποίους εκτιµώνται σηµαντικές 
αναπτυξιακές και συγκοινωνιακές-µεταφορικές επιδράσεις της Εγνατίας Οδού και των 
Καθέτων Αξόνων. Οι ∆είκτες αυτοί είναι οι παρακάτω:  

� SET06: Προσπελάσιµα Μέσα Μεταφοράς:  

                                                           
1 http://observatory.egnatia.gr/meletes/meleti_prospel_3653/EOAE_observe_meleti_prospel_3653_2009.pdf 



 

K:\A00000\Tenders\2014_∆είκτες Προσπελασιµότητας_5403\Tefhi\03_SoW_5403.doc  0000/5403/B02 
6 

Ο δείκτης καταγράφει δεδοµένα σχετικά µε τα λιµάνια, τα αεροδρόµια και τους 
σιδηροδροµικούς σταθµούς που βρίσκονται στη Ζώνη ΙV και ειδικότερα: (α) τη θέση, 
(β) την επίσηµη κατάταξη ανάλογα µε τη σηµασία τους, (γ) την επιβατική και 
εµπορευµατική κίνηση και (δ) την απόσταση/χρονοαπόσταση και τη µέση ταχύτητα 
διαδροµής από τον πλησιέστερο κόµβο της Εγνατίας Οδού ή των καθέτων αξόνων, 
(δ) την ένταξή τους ή/και τη σύνδεσή τους µε το επικαιροποιηµένο ∆ιευρωπαϊκό 
∆ίκτυο Μεταφορών (TENs-T core & comprehensive)). Η βέλτιστη σύνδεση/συνέργεια 
του αυτοκινητόδροµου της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων µε τα υπόλοιπα 
µέσα µεταφοράς αποτελεί βασική παράµετρο της ανάπτυξης ενός ολοκληρωµένου 
συστήµατος συνδυασµένων µεταφορών. 

� SET07: Προσπελάσιµες Αναπτυξιακές Ζώνες: 

Ο δείκτης καταγράφει δεδοµένα σχετικά µε τις Βιοµηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ 
κλπ) καθώς και ορισµένες άλλες παραγωγικές αναπτυξιακές υποδοµές 
(προγραµµατιζόµενες ΒΕΠΕ, τεχνολογικά πάρκα κλπ.) που βρίσκονται στη Ζώνη ΙV 
και ειδικότερα (α) τη θέση, (β) τη δυναµικότητα και (γ) την απόσταση/χρονοαπόσταση 
και τη µέση ταχύτητα διαδροµής από τον πλησιέστερο κόµβο της Εγνατίας Οδού ή 
των καθέτων αξόνων. Η βέλτιστη σύνδεση του αυτοκινητόδροµου της Εγνατίας Οδού 
και των καθέτων αξόνων µε τις αναπτυξιακές ζώνες αποτελεί βασική παράµετρο της 
ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

� SET08: Προσπελάσιµοι τόποι τουριστικού ενδιαφέροντος: 

Ο δείκτης προσδιορίζει τους σηµαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος που 
είναι προσπελάσιµοι µέσω κάποιου κόµβου της Εγνατίας Οδού ή των Καθέτων 
Αξόνων, και ειδικότερα (α) τη θέση, (β) την απόσταση/χρονοαπόσταση και τη µέση 
ταχύτητα διαδροµής από τον πλησιέστερο κόµβο της Εγνατίας Οδού ή των καθέτων 
αξόνων, (γ) τον αριθµό των επισκεπτών στους χώρους αυτούς, όπου διατίθενται 
επίσηµα στοιχεία και (δ) τη συνολική τουριστική κίνηση ανά ∆ήµο και 
Νοµό/Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού. Συµπληρωµατικά, ο 
δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές στα επίπεδα τουριστικής κίνησης των τόπων αυτών 
(για τις περιπτώσεις που είναι διαθέσιµα έγκυρα/επίσηµα δηµοσιευµένα στατιστικά 
στοιχεία). 

Η µελέτη θα στηριχθεί στα βασικά δεδοµένα της αρχικής µελέτης «Μελέτη δεικτών 
προσπελασιµότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και µέσων µαζικής µεταφοράς στη 
ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού» (2009, Κωδικός αναφοράς: 3653), η 
οποία ασχολήθηκε µε τα εξής βασικά στοιχεία: 

• τον εντοπισµό και την αναλυτική καταγραφή των τόπων, 
• την µεθοδολογική και επιχειρησιακή οργάνωση για την εκτέλεση των ερευνών πεδίου  
• την αναλυτική κυκλοφοριακή µέτρηση των αποστάσεων/χρονοαποστάσεων και των 

µέσων ταχυτήτων διαδροµής των τόπων αυτών από τον κοντινότερο κόµβο της 
Εγνατίας Οδού, και 

• τη συγκέντρωση στοιχείων δυναµικότητας τα οποία µελετώνται στους δείκτες που 
παρακολουθεί το Παρατηρητήριο, µε βασική πηγή προέλευσης την ΕΛ.ΣΤΑΤ.,  και 
τους αρµόδιους κατά περίπτωση φορείς και οργανισµούς διοίκησης/διαχείρισης.  

Το αντικείµενο εργασιών της παρούσας µελέτης περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω σε δύο 
βασικά µέρη, πρώτον τα γενικά ζητούµενα των ερευνών πεδίου και των µετρήσεων και 
δεύτερον τα Πακέτα Εργασίας στα οποία διαρθρώνεται η µελέτη. Ο καθορισµός των τόπων 
και περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος θα γίνει, όπως περιγράφεται παρακάτω, λαµβάνοντας 
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υπόψη α) τις µετρήσεις που έχουν γίνει στην προηγούµενη αντίστοιχη µελέτη, β) την εξέλιξη 
των έργων µεταφορικής υποδοµής της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων της και γ) 
τυχόν άλλες κρίσιµες αλλαγές στους τόπους και τις συνθήκες προσβασιµότητάς τους. 

 

2.1 Γενικά ζητούµενα των Ερευνών Πεδίου και των Κυκλοφοριακών Μετρήσεων 

Η παρούσα µελέτη θα καταγράψει µε επιτόπιες έρευνες πεδίου, συµπεριλαµβανοµένων και 
ερευνών ερωτηµατολογίου, τα ακόλουθα δεδοµένα: 

• Για µέσα µαζικής µεταφοράς και για την περίοδο προ του 2009 και µετά το 2009 µέχρι 
σήµερα: 

− Συµπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδοµένων της κινητικότητας επιβατών 
και εµπορευµάτων.  

− Συγκριτική έρευνα για επιλεγµένα µέσα µε ανάλογα ή ανταγωνιστικά µέσα 
µεταφοράς της Ελλάδας και των γειτονικών χωρών. 

 
Το σύνολο των επιλεγµένων µέσων µεταφοράς θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 15 και 
θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε όλα τα σηµαντικά µέσα που έχουν  άµεση σύνδεση 
µε κόµβο της Εγνατίας Οδού ή Καθέτου Άξονα. 
 

• Για επιλεγµένες θεσµοθετηµένες και εν λειτουργία αναπτυξιακές ζώνες (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ 
κλπ.) που καταγράφηκαν από την αρχική µελέτη και για δύο χρονικές περιόδους 
(πριν το 2009 και µετά το 2009 µέχρι σήµερα) καταγράφονται:  

− Ο αριθµός των εγκατεστηµένων µονάδων ανά είδος 
− Ο αριθµός των απασχολουµένων  
− Ο βαθµός και η αξιολόγηση της χρήσης/αξιοποίησης της Εγνατίας Οδού και 

των Καθέτων Αξόνων από τους επιχειρηµατίες και τους απασχολούµενους. 
Το σύνολο των επιλεγµένων αναπτυξιακών ζωνών θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον  σε 20 
ζώνες και θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε όλες οι θεσµοθετηµένες και εν λειτουργία 
ΒΙ.ΠΕ., καθώς και µεγάλης δυναµικότητας άλλες ζώνες. 

 
• Για επιλεγµένους τουριστικούς τόπους καταγράφονται: 

− Ο αριθµός των επισκεπτών ετησίως (πριν και µετά το 2009). 
− Ο αριθµός και η δυναµικότητα των τουριστικών καταλυµάτων. 
− Ο αριθµός άλλων τουριστικών επιχειρήσεων ανά είδος.  
− Ο αριθµός των απασχολουµένων στις παραπάνω επιχειρήσεις. 
− Στοιχεία της συνδεσιµότητας αυτών των περιοχών µε το κοντινότερο αστικό 

κέντρο µε τη χρήση Μ.Μ.Μ.  
− Ειδικότερα δεδοµένα αναφορικά µε την προέλευση των επισκεπτών, ο τρόπος 

µετακίνησης, η διάρκεια του ταξιδιού, η συχνότητα επισκέψεων στους 
τουριστικούς προορισµούς της περιοχής επιρροής της Εγνατίας Οδού και των 
Καθέτων Αξόνων, ο βαθµός και η αξιολόγηση της χρήσης της Εγνατίας Οδού 
και των Καθέτων Αξόνων από τους επισκέπτες και τις τουριστικές επιχειρήσεις 
κλπ. 

Το σύνολο των επιλεγµένων τόπων ειδικού ενδιαφέροντος θα ανέρχεται κατ’ 
ελάχιστον σε 30 περιοχές (αρκετές από τις οποίες θα αποτελούν ευρύτερες και όχι 
σηµειακές περιοχές τουριστικών προορισµών) και θα περιλαµβάνονται σε αυτούς 
όλοι οι δηµοφιλείς προορισµοί ορεινού, παραλίµνιου, εναλλακτικού και 
παραθαλάσσιου τουρισµού των οποίων η προσβασιµότητα επηρεάστηκε σε 
σηµαντικό βαθµό από τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού ή και των Καθέτων Αξόνων. Η 
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έρευνα θα γίνει µε τη χρήση ερωτηµατολογίων που θα απευθύνεται τόσο στους 
επιχειρηµατίες όσο και στους επισκέπτες της περιοχής και θα διεξαχθεί σε ηµέρες 
“τουριστικής αιχµής” για τους συγκεκριµένους τόπους. 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να αναπτύξει ενηµερωµένη βάση δεδοµένων µε 
στοιχεία τουριστικής κίνησης ανα ∆∆/∆ήµο και Νοµό/Περιφέρεια, καθώς και µε τα 
αποτελέσµατα του σχετικού δείκτη του Παρατηρητηρίου.  
 

• Για όλες τις παραπάνω επιλεγµένες αναπτυξιακές ζώνες και τους επιλεγµένους 
τουριστικούς τόπους καθώς και για το σύνολο των µέσων µαζικής µεταφοράς 
καταγράφονται  

− η χρονοαπόσταση από τον (ή τους) πλησιέστερο (ους) κόµβο (ους) της 
Εγνατίας οδού ή/και  των καθέτων της  

− η απόσταση και η µέση ταχύτητα διαδροµής.  
 

• Για τους ∆είκτες SET06 “Προσπελάσιµα Μέσα Μεταφοράς”, SET07 “Προσπελάσιµες 
Αναπτυξιακές Ζώνες” και SET08 “Προσπελάσιµοι τόποι τουριστικού ενδιαφέροντος”, 
µε βάση τα παραπάνω δεδοµένα συντάσσονται   

− τα ∆ελτία Αποτελεσµάτων  
− ένας σύνθετος δείκτης µεταβολής της προσβασιµότητας και των επιδράσεων 

της, που θα αναδεικνύει συνθετικά τη σχέση βελτίωση µεταφορικής υποδοµής 
και  δυναµικότητας του τόπου ειδικού ενδιαφέροντος. 

Η κυκλοφοριακές µετρήσεις θα γίνουν µε τη µέθοδο του συµπλεούµενου οχήµατος (floating 
car). Οι µετρήσεις θα πρέπει να οργανωθούν, να υλοποιηθούν και να καταγραφούν σε 
συνεννόηση µε τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Τα δεδοµένα των κυκλοφοριακών µετρήσεων και 
των λοιπών ερευνών πεδίου (π.χ. ερωτηµατολόγια), τα αποτελέσµατα των δεικτών, καθώς 
και τα δεδοµένα της µελέτης του 2009 και τα προηγούµενα αποτελέσµατα των σχετικών 
δεικτών, θα περαστούν σε µία οµογενοποιηµένη και ενιαία βάση δεδοµένων και θα 
συνδέονται µε τα αντίστοιχα θεµατικά επίπεδα (οδικά τµήµατα και σηµεία/πολύγωνα) του GIS 
του Παρατηρητηρίου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αρχειοθέτησης (κεφ. 3 του παρόντος) 
και τις υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Κάθε τόπος (ή ζώνη) θα πρέπει να 
αντιστοιχεί σε ένα (µοναδικό) σηµείο (χ,ψ) ή πολύγωνο. Η επεξεργασία των δεδοµένων των 
κυκλοφοριακών µετρήσεων και των λοιπών ερευνών πεδίου, όπως και τα αποτελέσµατα των 
δεικτών, θα πρέπει να απεικονιστούν και χαρτογραφικά, σε συνεννόηση και σύµφωνα µε τις 
εντολές εργασίας της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Κάθε δελτίο καταγραφής των µετρήσεων θα πρέπει να συνοδεύεται από 
φωτογραφική/γεωγραφική (GPS) τεκµηρίωση. 
 

2.2. Πακέτα Εργασίας  

Το Τεχνικό Αντικείµενο περιλαµβάνει έξι (6) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) που αποτελούν τα τελικά 
παραδοτέα της µελέτης: 

Π.Ε.1 :  ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ  
Π.Ε.2 :  ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
Π.Ε.3 :  ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΖΩΝΩΝ  
Π.Ε.4 : ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Π.Ε.5 :  ∆ΕΛΤΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 
Π.Ε.6 :  ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Ανά Πακέτο Εργασίας (Π.Ε.) περιγράφεται στη συνέχεια το αντικείµενο µελέτης και 
προδιαγράφονται αναλυτικότερα οι απαιτήσεις. 

 

2.2.1 Πακέτο  εργασίας 1: Προεργασία – Προετοιµασία της έρευνας πεδίου 

Το Πακέτο Εργασίας Π.Ε.1 περιλαµβάνει την προεργασία για την προετοιµασία των 
απαιτούµενων ερευνών πεδίου για όλα τα Πακέτα Εργασίας 2, 3 και 4. Η προεργασία αυτή 
συνίσταται από τις ακόλουθες εργασίες: 

− Οριστικοποίηση των εργασιών επικαιροποίησης για τα µέσα µαζικής µεταφοράς 
− Οριστικοποίηση των αναπτυξιακών ζωνών για τις οποίες θα διεξαχθεί έρευνα πεδίου  
− Οριστικοποίηση των τουριστικών τόπων για τους οποίους θα διεξαχθεί έρευνα πεδίου 
− Οριστικοποίηση όλων των τόπων συµπεριλαµβανοµένων των µέσων µεταφοράς για 

τους οποίους θα διεξαχθούν µετρήσεις χρονοαπόστασης σε συσχέτιση  µε την εξέλιξη 
των έργων µεταφορικής υποδοµής της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων της 
καθώς και µε το ρόλο/σύνδεση τους µε τα δίκτυα TENs-T. 

− Οριστικοποίηση της µεθοδολογίας των ερευνών πεδίου και των µετρήσεων πεδίου 
− Εκπαίδευση του προσωπικού όπου αυτή είναι αναγκαία,  η οποία θα γίνει µε την ευθύνη 

του αναδόχου µε τις γενικές οδηγίες του εργοδότη 
− Οριστικοποίηση χρονοδιαγράµµατος διενέργειας των ερευνών πεδίου. 

Το Π.Ε.1 περιλαµβάνει Έκθεση συνοδευόµενη από τους ανάλογους Πίνακες και Χάρτες µε 
την περιγραφή και ανάλυση όλων των παραπάνω, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
αρχειοθέτησης (κεφ. 3 του παρόντος). 

 

2.2.2 Πακέτο Εργασίας 2: Προσπελασιµότητα µέσων µεταφοράς 

Στο σύνολο της Ζώνης ΙV υπάρχουν 9 αεροδρόµια και 5 λιµάνια. ∆ύο αεροδρόµια βρίσκονται 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλα και Αλεξανδρούπολη), ένα 
στην Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη), δύο στη ∆υτική Μακεδονία (Κοζάνη και Καστοριά), 
δύο στη Θεσσαλία (Σκιάθος και Αγχίαλος) και δύο στην Ήπειρο (Ιωάννινα και Άκτιο). 

Σε ό,τι αφορά τη λιµενική υποδοµή, δύο λιµάνια βρίσκονται στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλα και Αλεξανδρούπολη), ένα στην Κεντρική Μακεδονία 
(Θεσσαλονίκη), ένα στην Ήπειρο (Ηγουµενίτσα και άλλα τρία µικρότερης εµβέλειας Πρέβεζα, 
Πάργα και Σαγιάδα) και ένα στη Θεσσαλία (Βόλος). 

Το εθνικό σιδηροδροµικό δίκτυο εξυπηρετεί 16 από τους 24 Νοµούς της Ζώνης IV. Οι 
περιοχές που δεν εξυπηρετούνται είναι η Περιφέρεια Ηπείρου στο σύνολό της και οι νοµοί 
Καβάλας, Χαλκιδικής, Γρεβενών και Καστοριάς. 

Με τα Ετήσια ∆ελτία Αποτελεσµάτων το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την ετήσια 
εµπορευµατική και επιβατική κίνηση σε αυτά τα µέσα µε δεδοµένα που αποστέλλουν οι ίδιοι 
οι Οργανισµοί διοίκησης/διαχείρισής τους. Ωστόσο, αυτή η καταγραφή παρουσιάζει ελλείψεις 
και συνεπώς είναι απαραίτητη τόσο η συµπλήρωση των δεδοµένων που λείπουν µε τρόπο 
ώστε να γίνεται δυνατή η εκτίµηση της εξέλιξης  της εµπορευµατικής και επιβατικής κίνησης. 
Παράλληλα είναι αναγκαία η συγκέντρωση δεδοµένων από ανάλογης δυναµικότητας καθώς 
και από ανταγωνιστικά µέσα είτε της λοιπής χώρας είτε γειτονικών χωρών. Βασικός σκοπός 
της επικαιροποίησης και της συµπλήρωσης των δεδοµένων αυτών είναι η εκτίµηση των 
τυχόν επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στην κίνηση αυτών των µέσων. 

Στο Π.Ε.2 καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:  
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i. Επικαιροποίηση-συµπλήρωση των δεδοµένων της εµπορευµατικής και επιβατικής 
κίνησης για τα λιµάνια, τα αεροδρόµια, τους σιδηροδροµικούς σταθµούς καθώς και 
για τα κυριότερα, όσον αφορά την Εγνατία Οδό αντίστοιχα δροµολόγια (π.χ. 
Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολη). Όπου δεν υπάρχουν άµεσα διαθέσιµα στοιχεία, θα 
πρέπει να γίνεται εκτίµηση της κίνησης µε επιτόπια έρευνα πεδίου ή µε άλλες 
µεθόδους σε συνεννόηση και µετά από έγκριση από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

ii. Συγκριτικά δεδοµένα µε την εµπορευµατική και επιβατική κίνηση άλλων (ανάλογων 
καθώς και ανταγωνιστικών) ΜΜΜ της χώρας (εκτός της Ζώνης IV επιρροής της 
Εγνατίας Οδού) και γειτονικών χωρών, όπως π.χ. τη σύγκριση δεδοµένων κίνησης 
του λιµένα της Ηγουµενίτσας µε τους λιµένες της Πάτρας και του ∆υρραχίου. 

iii. Η απόσταση και η χρονοαπόσταση από τον πλησιέστερο κόµβο της Εγνατίας οδού 
ή/και Κάθετου Άξονα όλων των ΜΜΜ της Ζώνης IV και η µέση ταχύτητα διαδροµής. 
Καταγραφή της µεταβολής της χρονοαπόστασης σε σχέση µε την προηγούµενη 
µέτρηση. 

iv. Με βάση τις παραπάνω µετρήσεις, παράγονται χαρτογραφικές απεικονίσεις των 
ισοχρονικών καµπύλων και της µεταβολής στους σε περιβάλλον GIS, για τουλάχιστον 
8 επιλεγµένους τόπους. 

Το Π.E.2 περιλαµβάνει Έκθεση µε την περιγραφή και ανάλυση των αποτελεσµάτων, της 
µεθοδολογίας συλλογής των δεδοµένων και των βασικών προβληµάτων συνοδευόµενη από 
τους απαραίτητους πίνακες και χάρτες, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αρχειοθέτησης του 
παρόντος (κεφ. 3). 

 

2.2.3 Πακέτο Εργασίας 3: Προσπελασιµότητα Αναπτυξιακές Ζώνες  

Από την αρχική µελέτη καταγράφηκαν 48 τόποι αναπτυξιακών υποδοµών στη Ζώνη IV εκ 
των οποίων οι 34 είναι θεσµοθετηµένοι. Από τους 48  τόπους-αναπτυξιακές ζώνες οι 27 
βρίσκονται σε απόσταση 5 km εκατέρωθεν από την Εγνατία Οδό ή/και Κάθετου Άξονα που 
σηµαίνει ότι στη ζώνη άµεσης επιρροής της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων 
συγκεντρώνονται περισσότερο από τις µισές ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ και εγκαταστάσεις 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η αρχική µελέτη δεν περιλαµβάνει δεδοµένα για το δυναµικό των αναπτυξιακών ζωνών που 
κατέγραψε, όπως ο αριθµός των µονάδων, ο κλάδος δραστηριότητας και ο αριθµός 
απασχολουµένων.  

Στο Π.Ε.2 καταγράφονται κατ’ ελάχιστον σε 20 επιλεγµένες θεσµοθετηµένες και εν λειτουργία 
αναπτυξιακές ζώνες στις οποίες θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε όλες οι θεσµοθετηµένες 
και εν λειτουργία ΒΙ.ΠΕ., καθώς και οι µεγάλης δυναµικότητας άλλες ζώνες, τα ακόλουθα 
στοιχεία:  

i. Το δυναµικό των αναπτυξιακών ζωνών εκφρασµένο σε αριθµό εγκατεστηµένων 
µονάδων, κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας και αριθµό απασχολουµένων. Τα 
στοιχεία αυτά συλλέγονται µε επιτόπια έρευνα και εφόσον απαιτηθεί και µε τη 
χρήση ερωτηµατολογίου στις παραπάνω ζώνες και για δύο χρονικές περιόδους 
πριν το 2009 (κατά προτίµηση το διάστηµα 2007-09) και µετά το 2009 µέχρι 
σήµερα 

ii. Ειδικότερα δεδοµένα αναφορικά µε το βαθµό και την αξιοποίηση/αξιολόγηση της 
Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων, και εν γένει των µεταφορικών 
υποδοµών. Η έρευνα θα γίνει µε τη χρήση ερωτηµατολογίου που θα απευθύνεται 
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στους  εργαζόµενους και τους επιχειρηµατίες της περιοχής. Ο αριθµός των 
ερωτηµατολογίων θα είναι της τάξης των 200 και θα κατανεµηθούν στους 20 
τόπους ανάλογα µε τη γενικότερη δυναµικότητά τους 

iii. Η απόσταση και η χρονοαπόσταση από τον (ή τους) πλησιέστερο(ους) 
κόµβο(ους) της Εγνατίας οδού ή/και  των καθέτων της καθώς η µέση ταχύτητα 
διαδροµής. Καταγραφή της µεταβολής της χρονοαπόστασης σε σχέση µε την 
προηγούµενη µέτρηση, όπου κριθεί αναγκαίο. 

iv. Με βάση τις παραπάνω µετρήσεις, παράγονται χαρτογραφικές απεικονίσεις των 
ισοχρονικών καµπύλων και της µεταβολής τους σε περιβάλλον GIS, για 
τουλάχιστον 8 επιλεγµένους τόπους. 

Το Π.E.3 περιλαµβάνει Έκθεση µε την περιγραφή και ανάλυση των αποτελεσµάτων, της 
µεθοδολογίας συλλογής των δεδοµένων και των βασικών προβληµάτων συνοδευόµενη από 
τους απαραίτητους πίνακες και χάρτες, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αρχειοθέτησης (κεφ. 
3 του παρόντος). 

 

2.2.4 Πακέτο Εργασίας 4: Προσπελασιµότητα τόπων τουριστικού ενδιαφέροντος 

Στην αρχική µελέτη καταγράφηκαν 5 βασικές κατηγορίες τόπων, οι ακόλουθες: 

� Αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία, ιστορικοί τόποι 

� Οικισµοί – πόλεις χαρακτηρισµένοι ή µε αξιόλογη πολιτιστική ή τουριστική υποδοµή 

� Φυσικοί τόποι 

� Παραθεριστικοί τόποι 

� Τόποι διοργάνωσης µεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και θρησκευτικού 
τουρισµού. 

Ανά Περιφέρεια της Ζώνης IV καταγράφηκε συνολικά ο ακόλουθος αριθµός τόπων 
τουριστικού ενδιαφέροντος: 

� Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  : 89  

� Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας : 129  

� Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας : 35  

� Περιφέρεια Ηπείρου  : 108  

� Περιφέρεια Θεσσαλίας : 118  

Τα στοιχεία δυναµικότητας που καταγράφει το Παρατηρητήριο µε τα Ετήσια ∆ελτία 
Αποτελεσµάτων ∆εικτών αφορούν τα στοιχεία τουριστικής δραστηριότητας που διατίθενται 
από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε επίπεδο Νοµού/∆ήµου/∆∆.  

Στο Π.Ε.4 , κατ’ ελάχιστον σε 30 επιλεγµένες τουριστικές περιοχές , αρκετές από τις οποίες 
θα αποτελούν ευρύτερες και όχι σηµειακές περιοχές τουριστικών προορισµών, και όπου θα 
περιλαµβάνονται όλοι οι δηµοφιλείς προορισµοί ορεινού, παραλίµνιου εναλλακτικού και 
παραθαλάσσιου τουρισµού των οποίων η προσβασιµότητα επηρεάστηκε σε σηµαντικό 
βαθµό από τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού ή και των Κάθετων Αξόνων , καταγράφονται: 

i. Η δυναµικότητα των τουριστικών τόπων µε τα ακόλουθα στοιχεία και ειδικότερα ο 
αριθµός των επισκεπτών ετησίως (πριν και µετά το 2009), ο αριθµός και το 
µέγεθος των τουριστικών καταλυµάτων, ο αριθµός άλλων τουριστικών 
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επιχειρήσεων ανά είδος, ο αριθµός των απασχολουµένων στις παραπάνω 
επιχειρήσεις. Η καταγραφή αυτή θα γίνει µε επιτόπια έρευνα καθώς και µε έρευνα 
ερωτηµατολογίου σε επαγγελµατίες της περιοχής που θα διεξαχθεί σε ηµέρες 
“τουριστικής αιχµής” για τους συγκεκριµένους τόπους. Ο αριθµός των 
ερωτηµατολογίων θα είναι της τάξης των 300 και θα κατανεµηθούν στους 30 
τόπους ανάλογα µε τη γενικότερη δυναµικότητά τους. 

ii. Στοιχεία της συνδεσιµότητας αυτών των περιοχών µε το κοντινότερο αστικό 
κέντρο µε τη χρήση Μ.Μ.Μ.  

iii. Ειδικότερα δεδοµένα αναφορικά µε την προέλευση των επισκεπτών, τον τρόπο 
µετακίνησης, τη διάρκεια του ταξιδιού, τη συχνότητα επισκέψεων στους 
τουριστικούς προορισµούς της περιοχής επιρροής της Εγνατίας Οδού και των 
Κάθετων Αξόνων, το βαθµό και την αξιοποίηση/αξιολόγηση της χρήσης της 
Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων από τους επισκέπτες και τις τοπικές 
τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και ό,τι άλλο κριθεί απολύτως απαραίτητο κατά 
την οριστικοποίηση της µεθοδολογίας της έρευνας πεδίου του Π.Ε.1 χωρίς να 
µεταβάλλεται ιδιαίτερα η συνολική διάρκεια του ερωτηµατολογίου. Η έρευνα θα 
γίνει µε τη χρήση ερωτηµατολογίου που θα απευθύνεται στους επισκέπτες της 
περιοχής και που θα διεξαχθεί σε ηµέρες “τουριστικής αιχµής” για τους 
συγκεκριµένους τόπους. Ο αριθµός των ερωτηµατολογίων θα είναι της τάξης των 
600 και θα κατανεµηθούν στους 30 τόπους ανάλογα µε τη γενικότερη 
δυναµικότητά τους. 

iv. Η απόσταση και η χρονοαπόσταση των τόπων αυτών από τον (ή τους) 
πλησιέστερο(ους) κόµβο(ους) της Εγνατίας οδού ή/και των Καθέτων Αξόνων. Η 
µέτρηση της χρονοαπόστασης θα γίνει ως προς ένα σηµείο-κέντρο της 
τουριστικής περιοχής. Η µέτρηση της χρονοαπόστασης θα γίνει µε τη µέθοδο του 
συµπλεούµενου οχήµατος (floating car), όπου κριθεί αναγκαίο. 

v. Με βάση τις παραπάνω µετρήσεις, παράγονται χαρτογραφικές απεικονίσεις των 
ισοχρονικών καµπύλων και της µεταβολής στους σε περιβάλλον GIS, για 
τουλάχιστον 12 επιλεγµένους τόπους. 

Το Π.Ε.4 περιλαµβάνει Έκθεση µε την περιγραφή και ανάλυση των αποτελεσµάτων, της 
µεθοδολογίας συλλογής των δεδοµένων και των βασικών προβληµάτων συνοδευόµενη από 
τους απαραίτητους πίνακες και χάρτες, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αρχειοθέτησης (κεφ. 
3 του παρόντος). 

 

2.2.5 Πακέτο Εργασίας 5: ∆ελτία Αποτελεσµάτων ∆εικτών  

Το Πακέτο Εργασίας Π.Ε. 5 περιλαµβάνει τη συµπλήρωση των ∆ελτίων Αποτελεσµάτων 
∆εικτών για τους δείκτες: 

� SET06 Προσπελάσιµα Μέσα Μεταφοράς  

� SET07 Προσπελάσιµες Αναπτυξιακές Ζώνες 

� SET08 Προσπελάσιµοι τόποι τουριστικού ενδιαφέροντος 

Επιπλέον για κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες τόπων και µε τη χρήση έγκυρης 
µεθοδολογίας κατασκευάζεται ένας σύνθετος ποσοτικός δείκτης προσπελασιµότητας που θα 
αναδεικνύει συνθετικά τη σχέση βελτίωσης µεταφορικής υποδοµής και  δυναµικότητας του 
τόπου ειδικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτική βιβλιογραφία για τέτοιους σύνθετους δείκτες   
διατίθενται στα παρακάτω online αρχεία:  

• http://observatory.egnatia.gr/papers/accessibility.pdf  
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• http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/tracc.html 

• http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/TRAC
C/DFR/TRACC_DFR_Volume4_240514.pdf 

Πληροφορίες και υλικό για τα Τεχνικά ∆ελτία των τριών δεικτών, καθώς και παραδείγµατα 
αποτελεσµάτων δεικτών (για όσους από τους δείκτες υπάρχουν τέτοια παραδείγµατα) 
περιλαµβάνονται στον κατάλογο του φακέλου έργου, όπως παρατίθεται στο Παράρτηµα Α.   

Το Πακέτο Εργασίας 5 περιλαµβάνει την ολοκλήρωση της βάσης δεδοµένων της µελέτης. 
Πιο συγκεκριµένα, όπως προαναφέρθηκε, τα δεδοµένα των κυκλοφοριακών µετρήσεων και 
των λοιπών ερευνών πεδίου (π.χ. ερωτηµατολόγια), τα αποτελέσµατα των δεικτών καθώς 
και τα δεδοµένα της µελέτης του 2009 και τα προηγούµενα αποτελέσµατα των σχετικών 
δεικτών, θα περαστούν σε µία οµογενοποιηµένη και ενιαία βάση δεδοµένων και θα 
συνδέονται µε τα αντίστοιχα θεµατικά επίπεδα (οδικά τµήµατα και σηµεία/πολύγωνα) του GIS 
του Παρατηρητηρίου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Κάθε τόπος 
(ή ζώνη) θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα (µοναδικό) σηµείο (χ,ψ) ή/και πολύγωνο. Η 
επεξεργασία των δεδοµένων των κυκλοφοριακών µετρήσεων και των λοιπών ερευνών 
πεδίου, όπως και τα αποτελέσµατα των δεικτών, θα πρέπει να απεικονιστούν και 
χαρτογραφικά, σε συνεννόηση και σύµφωνα µε τις εντολές εργασίας της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Το παραδοτέο περιλαµβάνει την περιγραφή της οργάνωσης και λειτουργίας της 
βάσης, µε τη σύνταξη υποστηρικτικών οδηγιών και επεξηγήσεων, καθώς και καταλόγου 
µεταδεδοµένων 

Το Π.Ε.5 περιλαµβάνει Έκθεση µε την περιγραφή και ανάλυση των αποτελεσµάτων των 
δεικτών συνοδευόµενη από τους απαραίτητους πίνακες και χάρτες, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές αρχειοθέτησης (κεφ. 3 του παρόντος). 

. 

2.2.6 Πακέτο Εργασίας 6: Τελική Έκθεση µελέτης 

Το 6ο Πακέτο Εργασίας αφορά τη σύνταξη της Τελικής Έκθεσης της µελέτης, σε ενιαίο αρχείο 
µε όλα τα επιµέρους Πακέτα Εργασίας και µε βάση τις τελικές παρατηρήσεις-διορθώσεις της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η Τελική Έκθεση θα περιλαµβάνει και Σύνοψη (Executive 
Summary) της µελέτης στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

 

3. ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Όλα τα παραδοτέα υποβάλλονται σε τρία (3) έντυπα αντίτυπα και σε 3 CD-ROM µε όλα τα 
ψηφιακά αρχεία των πρωτογενών και επεξεργασµένων γεωχωρικών δεδοµένων (στατιστικά 
στοιχεία, βιβλιογραφικά ντοκουµέντα και χάρτες, αρχεία GIS, βάσεις δεδοµένων, στοιχεία 
πηγών, φωτογραφική τεκµηρίωση κλπ), των φύλλων καταγραφής των µετρήσεων και 
υπολογισµού των δεικτών, των οδηγιών για την εκτέλεση των υπολογισµών και την 
παρακολούθηση των δεικτών, των εκθέσεων, των χαρτών, των πινάκων αποτελεσµάτων, 
των µεταδεδοµένων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE και όλων των 
λοιπών εργασιών που θα γίνουν στα πλαίσια της παρούσας µελέτης.  

Η ψηφιακή µορφή περιλαµβάνει: 

− Ψηφιακά αρχεία γεωγραφικών και περιγραφικών πληροφοριών, στατιστικών 
στοιχείων και πρωτογενών δεδοµένων καθώς και των αποτελεσµάτων των δεικτών, 
µε µορφή πινάκων EXCEL και ACCESS, ενταγµένα σε οµογενοποιηµένη/ 
διαλειτουργική και ενιαία (µε κατάλληλη κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση) βάση 
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γεωχωρικών δεδοµένων/µεταδεδοµένων. Η δοµή της βάσης δεδοµένων που θα 
προκύψει θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα επέκτασης, για την ενσωµάτωση νέων 
δεδοµένων ή την βελτίωση των υπαρχόντων.  

− Ψηφιακά αρχεία της βάσης γεωχωρικών δεδοµένων και χαρτογραφικών 
πληροφοριών και υποβάθρων σε σύστηµα ΕΓΣΑ ’87 σε µορφή Geo DataBase, ESRI 
Shape files ή ESRΙ Coverages, διασυνδεδεµένα µε τις οντότητες που περιγράφονται 
στους παραπάνω πίνακες. Η διαλειτουργική βάση γεωχωρικών δεδοµένων της 
µελέτης θα αναπτυχθεί, δηλαδή, εντασσόµενη στην υποδοµή πληροφοριακών 
συστηµάτων του Παρατηρητηρίου και της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε (ArcGIS – 
Geodatabases - SDE/Oracle). 

− Αρχεία DOC και PDF για όλα τα παραδοτέα, ενώ οι χάρτες θα πρέπει να 
παραδίδονται και σε αρχεία εικόνων .(π.χ.. jpg). 

Τα παραδοτέα γεωχωρικά δεδοµένα/µεταδεδοµένα και υπηρεσίες (όπως προσδιορίζονται 
από το άρθρο 3 του Νόµου 3882/2010) από τα παραπάνω Υποέργα, θα είναι σύµµορφα µε 
τις απαιτήσεις των άρθρων 22 και 32 του ίδιου Νόµου, καθώς και µε τις απαιτήσεις των 
εκτελεστικών διατάξεων που εκδίδονται σε εφαρµογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (οδηγία 
INSPIRE), ούτως ώστε να επιτρέπεται (α) η  κοινοχρησία χωρίς τέλη και περιορισµούς 
µεταξύ δηµοσίων αρχών, έτσι όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 27 του Ν.3882/2010, και 
(β) η δωρεάν διάθεσή τους προς τους πολίτες, σύµφωνα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
καθορίζονται από το νόµο στα αρ. 27 και 28 του ίδιου Νόµου. 

Η δηµιουργία των αρχείων µεταδεδοµένων κατά το πρότυπο INSPIRE µπορεί να γίνεται 
χρησιµοποιώντας κατάλληλες ηλεκτρονικές εφαρµογές, όπως είναι η εφαρµογή INSPIRE 
Metadata Editor (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor) που παρέχεται από το 
INSPIRE Geoportal (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu). Από την ίδια ιστοσελίδα 
παρέχεται και η εφαρµογή ελέγχου της συντακτικής ορθότητας των αρχείων µεταδεδοµένων 
(INSPIRE Metadata Validator: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator). 

 

4.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

4.1. Στάδια µελέτης 

Ο συνολικός χρόνος της µελέτης ανέρχεται σε 8 µήνες. Για λόγους καλύτερης οργάνωσης και 
παρακολούθησης της µελέτης οι εργασίες θα οργανωθούν σε γεωγραφική βάση µε την 
οµαδοποίηση οµοειδών εργασιών των πακέτων Π.Ε.2, Π.Ε.3 και Π.Ε.4. Συνεπώς, το 
πρόγραµµα εργασιών κατανέµεται σε πέντε Στάδια ως εξής: 

� Στάδιο 1: Εκπόνηση των παραδοτέων του Π.Ε.1. 

� Στάδιο 2:  Εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε.2. Π.Ε.3 και Π.Ε.4. για τις 
Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας  

� Στάδιο 3: Εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε.2. Π.Ε.3 και Π.Ε.4. για τις Περιφέρειες 
∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.  

� Στάδιο 4: Εκπόνηση των παραδοτέων του Π.Ε.5. 

� Στάδιο 5: Εκπόνηση των παραδοτέων του Π.Ε.6. 

 



 

K:\A00000\Tenders\2014_∆είκτες Προσπελασιµότητας_5403\Tefhi\03_SoW_5403.doc  0000/5403/B02 
15 

4.2. Χρονοδιάγραµµα  – Παραδοτέα – Τρόπος πληρωµής 

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της µελέτης ανέρχεται σε 8 µήνες. Στο τέλος κάθε σταδίου ο 
µελετητής υποβάλλει το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται όπως περιγράφονται σε 
κάθε Πακέτο Εργασίας. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται το χρονοδιάγραµµα της µελέτης 
και τα παραδοτέα ανά Στάδιο. 
 

 

Στάδιο ∆ιάρκεια Παραδοτέα Τµηµατική 
πληρωµή 

Στάδιο 1 1 µήνας Παραδοτέα Π.Ε.1 15% 

Στάδιο 2 2 µήνες 
Παραδοτέα Π.Ε.2 Π.Ε.3, Π.Ε.4 για 
τις Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας-
Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας  

20% 

Στάδιο 3 2 µήνες 
Παραδοτέα Π.Ε.2, Π.Ε.3, Π.Ε.4 για 
τις Περιφέρειες ∆υτ. Μακεδονίας, 
Ηπείρου και Θεσσαλίας 

20% 

Στάδιο 4 1 µήνας Παραδοτέα Π.Ε.5 15% 

Στάδιο 5 2 µήνες Παραδοτέα Π.Ε.6 30% 



 

K:\A00000\Tenders\2014_∆είκτες Προσπελασιµότητας_5403\Tefhi\03_SoW_5403.doc  0000/5403/B02 
16 

 

 
Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 2014 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

 
Βασίλειος Φούρκας 

Τµηµατάρχης Παρατηρητηρίου 
Τοµέα Λειτουργίας  

Εκµετάλλευσης & Συντήρησης  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Μιλτιάδης Μπούγαλης  
Τοµεάρχης Λειτουργίας  

Εκµετάλλευσης & Συντήρησης 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 
 

Μαρία Θάνου 
∆ιευθύντρια Συµβάσεων 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
µε την 844/1/09.09.2014 απόφαση του 

∆.Σ. της ΕΟΑΕ 
 
 
 

 
 

Μιλτιάδης Μπούγαλης  
Τοµεάρχης Λειτουργίας  

Εκµετάλλευσης & Συντήρησης 

 
 
 
 
 

Για τον «Ανάδοχο» 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Πίνακας περιεχοµένων του φακέλου του έργου 

 
 

1. Τεχνικό αντικείµενο. 

2. Ιστότοπος µε αναλυτικές πληροφορίες και υλικό για το αντικείµενο, την οργάνωση 
και την υποδοµή, τις δραστηριότητες και τις εργασίες, τα αποτελέσµατα και τα 
προϊόντα του Παρατηρητηρίου 

  - http://observatory.egnatia.gr  

3. (2009): «Μελέτη ∆εικτών Προσπελασιµότητας Περιοχών Ειδικού Ενδιαφέροντος 
και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στη Ζώνη των Περιφερειών ∆ιέλευσης της 
Εγνατίας Οδού» 

http://observatory.egnatia.gr/meletes/meleti_prospel_3653/EOAE_observe_meleti
_prospel_3653_2009.pdf   

- Χάρτης µετρηθέντων διαδροµών: 

http://observatory.egnatia.gr/meletes/meleti_prospel_3653/EOAE_observe_meleti
_prospel_map_diadromes_3653_2009.pdf  

- Παράρτηµα Συγκοινωνιακών Μετρήσεων:  

http://observatory.egnatia.gr/meletes/meleti_prospel_3653/EOAE_observe_meleti
_prospel_parartima_sygkoin_3653_2009.pdf   

4. Πληροφορίες και υλικό για τους δείκτες της µελέτης: 

- http://observatory.egnatia.gr/02_indicators/02_set06.htm 

- http://observatory.egnatia.gr/02_indicators/02_set07.htm 

- http://observatory.egnatia.gr/02_indicators/02_set08.htm 

5. Πληροφορίες και υλικό για δείκτες αποστάσεων-χρονοαποστάσεων: 

 - http://observatory.egnatia.gr/02_indicators/02_tra05.htm  

 - http://observatory.egnatia.gr/02_indicators/02_set01.htm  

6. Ενδεικτικοί χάρτες του Παρατηρητηρίου: 

 - http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_2_map_gallery.htm  

7. Κατάλογος βασικών γεωχωρικών δεδοµένων, υποδοµών και υπηρεσιών της 
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. στην ΕΥΓΕΠ  

- αρχείο:  
http://observatory.egnatia.gr/downloads/gis/EYGEP_GeoCatalog_v2.1.0RC3_ΕΟΑ
Ε_201407_symvGIS.xls 

8. Αναλυτικός κατάλογος γεωχωρικών δεδοµένων και υποβάθρων του 
Παρατηρητηρίου 

- αρχείο:  
http://observatory.egnatia.gr/downloads/gis/Observe_Analytic_GeoCatalog_20140
7_symvGIS.xls 


