Θεσσαλονίκη, 27 Νοεµβρίου 2015

ΘΕΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΝ»

Στην ηµερίδα µίλησαν ο Εντεταλµένος Σύµβουλος της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» κ.
Κολλιόπουλος, ο Εκπρόσωπος της Γενικής ?ιεύθυνσης Κινητικότητας-Μεταφορών
της Ε.Ε., κ. Σωτηρίου, η Προϊσταµένη της Ειδικής Υπηρεσίας ?ιαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη

(ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)",

κ.

Παπασιώπη,

ο

Eντεταλµένος

Σύµβουλος

Συνδέσµου Εξαγωγέων Β. Ελλάδας (ΣΕΒΕ), κ. Φιλιόπουλος, ο Καθ. Πανεπιστηµίου
Πάτρας, κ. Μπέλλας, η Τµηµατάρχης Περιβάλλοντος, Τοµέας ΛΕΣ της «Εγνατία
Οδός Α.Ε.», κ. Βαλκούµα και ο Τµηµατάρχης Παρατηρητηρίου της «Εγνατία Οδός
Α.Ε.», κ. Φούρκας που ήταν και ο συντονιστής του πάνελ.
Ο κ. Κολλιόπουλος κατά τη διάρκεια της οµιλίας µεταξύ άλλων τόνισε τη δυνατότητα
συνεργασίας µε άλλους παραχωρησιούχους έργων και τη χρησιµοποίηση των
εργαλείων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ως πλεονέκτηµα, χωρίς να προσβλέπει σε
«καµία παραχώρηση, ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού, παρά µόνο σε συνεργασία
µε τη βασική δοµή του οργανισµού όπως είναι τώρα».
Ακολούθως, ο κ. Σωτηρίου τόνισε την σηµασία της αµφίδροµης πληροφόρησης µε
τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη όσο το δυνατόν καλύτερων
αποφάσεων και ανέπτυξε την παρουσίασή του µε θέµα «Η ευρωπαϊκή πολιτική
µεταφορών και το Πλαίσιο Αξιολόγησης της για την περίοδο προγραµµατισµού 20142020», κατά την οποία τοποθέτησε τους διαδρόµους του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου
Μεταφορών (∆Ε∆-Μ) στον ελληνικό χάρτη, και ανέλυσε το χρηµατοδοτικό πλαίσιο
υλοποίησής του.
Η κ. Παπασιώπη ανέφερε ότι «το Παρατηρητήριο της Εγνατία Οδός Α.Ε. ως
εργαλείο είναι πρωτοπόρο και επίκαιρο και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του θα
πρέπει να περάσει και στη δηµόσια διοίκηση».
Το Παρατηρητήριο όπως δήλωσε ο κ. Φούρκας «έχει λάβει υπόψη στον
προγραµµατισµό του τις παρατηρήσεις των φορέων της περιφέρειας και τις οδηγίες
των αρµόδιων αρχών για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 ώστε να συνεχίσει
τις δραστηριότητές του και να συµβάλλει στην αξιολόγηση και την «ανάλυσηστοχοθεσία» των έργων µεταφορικών υποδοµών µε τη χρήση δεικτών ποσοτικής και

ποιοτικής εκτίµησης, παρακολούθησης και αποτίµησης αποτελεσµάτων και χωρικών
επιδράσεων».
Ο κ. Φιλιόπουλος ανέπτυξε το ρόλο και τις συνέπειες του αυτοκινητοδρόµου της
Εγνατίας Οδού για την εξαγωγική οικονοµία στη Βόρεια Ελλάδα αναφέροντας µεταξύ
άλλων ότι για την ανάπτυξη της οικονοµίας της Κεντρικής Μακεδονίας «θα πρέπει να
υπάρξει ένα δίκτυο υποδοµών, το οποίο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
απαιτήσεις και να εκµεταλλευτούµε την ευκαιρία αυτή έτσι ώστε να δηµιουργηθεί
πλούτος και ανάπτυξη στην περιοχή µας».
Στη συνέχεια η κ. Βαλκούµα ανέπτυξε τους δείκτες που άπτονται των
περιβαλλοντικών θεµάτων, τα συστήµατα και τα αποτελέσµατα των ετών 2010-2015.
Τόνισε ότι η επιρροή των έργων υποδοµής

στο φυσικό και ανθρωπογενές

περιβάλλον το οποίο διέρχονται δεν είναι µόνο αρνητική, αλλά και θετική.
Τέλος, ο κ. Μπέλλας µίλησε για τη λειτουργία του Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων
∆υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΠΟΑ∆ΕΠ) και πρότεινε την ευαισθητοποίηση
αρµόδιων φορέων (Υπουργεία, ΕΛΣΤΑΤ, ΕΚΚΕ) για συλλογή στατιστικών στοιχείων
και διεξαγωγή µελετών καθώς και τη µεγαλύτερη έµφαση των Παρατηρητηρίων σε
αυτούς του δείκτες και απηύθυνε πρόταση συνεργασίας µεταξύ των δύο
παρατηρητηρίων, η οποία είχε θετική ανταπόκριση.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων της ηµερίδας διατυπώθηκαν αξιόλογες
απόψεις, όπως από τον κ. ∆. Σαρδελιάνο, Συγκοινωνιολόγο – Γεωπληροφορικό, ο
οποίος αναφέρθηκε στη γεωγραφική βάση της διοικητικής διαίρεσης των οδικών
αξόνων και στο γενικευµένο κόστος µετακίνησης ως καίριο σηµείο των επιδράσεων
«για να µπορέσουµε να παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατά µας και στον ιδιωτικό
τοµέα».
Χαιρετισµό απεύθυνε ο κ. Μπίλλιας, Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ δήλωσε σχετικά µε
την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ότι: «Η πολιτεία θα πρέπει να ξεκαθαρίσει άµεσα αν θα
παραχωρηθεί η λειτουργία και η συντήρησή της, όπως προβλέπεται και από το Τρίτο
Μνηµόνιο, ή αν θα παραµείνει κάτω από τον έλεγχο του δηµοσίου» και επεξήγησε
γιατί είναι σηµαντικό να διατηρήσει το δηµόσιο χαρακτήρα της συνεχίζοντας να
σχεδιάζει νέα σύνθετα έργα αυτοκινητοδρόµων όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο
εξωτερικό».

Ο κ. Λαµπρόπουλος πρώην Γ.Γ.∆.Ε και Γ.∆. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σε
χαιρετισµό που απηύθυνε αναφέρθηκε στην ίδρυση της εταιρείας και στη λογική της
ύπαρξης του Παρατηρητηρίου, η έννοια του οποίου «δεν είναι µόνο η συλλογή

στοιχείων, αλλά να έχουµε ένα εργαλείο ορθολογικής απόφασης όσον αφορά τις
επενδύσεις και τις επιδράσεις των µεταφορικών υποδοµών αυτοκινητοδρόµων σε µια
ευρύτερη περιοχή, και όχι µόνο στον αυτοκινητόδροµο της Εγνατίας Οδού».

Συνολικά, και µε αφορµή τη συµπλήρωση 15 χρόνων σταδιακής ανάπτυξης και
λειτουργίας του Παρατηρητηρίου «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ως οργανωτική µονάδα
ενταγµένη στη δοµή της εταιρείας, η ειδική επιστηµονική ηµερίδα που διενεργήθηκε
πέτυχε τα παρακάτω:
(α) να αποτελέσει ένα φόρουµ για ενηµέρωση και συζήτηση σχετικά µε τη πολιτική
των µεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της στην ΕΕ και την Ελλάδα για την
περίοδο 2014-2020,
(β) να θέσει και να προβάλλει τα κύρια αποτελέσµατα και τις εκτιµήσεις όσον αφορά
τις χωρικές επιδράσεις και τον αναπτυξιακό ρόλο της Εγνατίας Οδού, αλλά και
γενικότερα των οδικών µεταφορικών υποδοµών, όπως η Ιόνια Οδός.
Περισσότερες πληροφορίες για τις εισηγήσεις της Ηµερίδας, τις δραστηριότητες, τα
αποτελέσµατα και τις εκθέσεις των ερευνών-µελετών και µετρήσεων-αναλύσεων του
Παρατηρητηρίου

της

http://observatory.egnatia.gr.
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