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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΡΙΤΗ, 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

Η Εγνατία Οδός είναι ένα από τα µεγαλύτερα οδικά έργα που κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και συµπε-
ριλαµβάνεται στα έργα πρώτης προτεραιότητας των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών (TENs-T). Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
(http://www.egnatia.eu) συγκρότησε σταδιακά από το 2000 και λειτουργεί από το 2004 το «Παρατηρητήριο της Εγνατίας 
Οδού», θεωρώντας ακριβώς πως η σηµασία του αυτοκινητόδροµου, αλλά και το µέγεθος της επένδυσης, επιτάσσουν την 
προώθηση συµπληρωµατικών δράσεων που θα πολλαπλασιάσουν τα οφέλη και θα περιορίσουν τις επιπτώσεις από τη 
λειτουργία του. 

Εποµένως, µε στόχο να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης πολιτικών 
και προγραµµάτων αναπτυξιακού και χωροταξικού σχεδιασµού, το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού παρακολουθεί και 
ενηµερώνει για τις επιδράσεις του αυτοκινητόδροµου, καθώς και συνολικά του συστήµατος Εγνατία Οδός-Κάθετοι Άξονες, 
στην κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη και στην εδαφική συνοχή, στη χωροταξική οργάνωση, την πολυκεντρικότητα και τη 
δικτύωση, στην κινητικότητα και το σύστηµα µεταφορών και στο περιβάλλον.

Τα αποτελέσµατα, οι εκθέσεις και γενικότερα το παραγόµενο υλικό του Παρατηρητηρίου διατίθενται στους πολίτες και στους 
ενδιαφερόµενους φορείς µέσω του Ίντερνετ, µέσω ενηµερωτικών εντύπων, και µέσω της διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσε-
ων και ηµερίδων. 

Σε αυτό το πλαίσιο και µε αφορµή τη συµπλήρωση 15 χρόνων σταδιακής ανάπτυξης και λειτουργίας του Παρατηρητηρίου 
της Εγνατίας Οδού, ως οργανωτική µονάδα ενταγµένη στη δοµή της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. διοργανώνεται ειδική επιστηµονική 
ηµερίδα µε σκοπό:

(α) να αποτελέσει ένα φόρουµ για ενηµέρωση και συζήτηση σχετικά µε τη πολιτική των µεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγη-
σης 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 αναπτυξι-
ακό ρόλο της Εγνατίας Οδού, αλλά και γενικότερα των οδικών µεταφορικών υποδοµών, όπως η Ιόνια Οδός.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα των ερευνών-µελετών και αναλύσεων του Παρατη-
ρητηρίου της Εγνατίας Οδού µπορείτε να δείτε στον ιστότοπο http://observatory.egnatia.gr. 

  9:30 – 10:00          Προσέλευση-Εγγραφή
10:00 - 10:30          Χαιρετισµοί
10:30 - 10:45       Γεώργιος Κολλιόπουλος, Εντεταλµένος Σύµβουλος της "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε."
10:45 – 11:15       "Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών και το Πλαίσιο Αξιολόγησης της για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020"
                              Αλέξανδρος Σωτηρίου, Εκπρόσωπος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κινητικότητας-Μεταφορών της Ε.Ε. (DG-MOVE, 
        Unit MOVE.B.4 – Connecting Europe: Infrastructure investment strategies)                              
11:15 - 11:35        "Ελληνικό  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μεταφορών 2014-2020 και το Πλαίσιο Αξιολόγησης του" 
                             Ζωή Παπασιώπη, Προϊσταµένη της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
        "Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)"                      
11:35 - 12:00         ∆ιάλειµµα
12:00 – 12:20      “15 χρόνια εµπειρίας ενός µηχανισµού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων 
        του αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας Οδού"
                             Βασίλης Φούρκας, Τµηµατάρχης Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.                            
12.20 – 12.50      "Χωρικές Επιδράσεις της Εγνατίας Οδού: αποτελέσµατα και εκτιµήσεις 2005-2015" 
                             Αθηνά Γιαννακού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ                         
12:50 - 13:10       "Ο ρόλος και οι συνέπειες  του αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας Οδού για την εξαγωγική οικονοµία στη Βόρεια Ελλάδα"
                             Γεώργιος Φιλιόπουλος, Eντεταλµένος Σύµβουλος Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ)                             
13:10 – 13:25        "Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού: συστήµατα και αποτελέσµατα 2010-2015"
                              Θάλεια Βαλκούµα, Τµηµατάρχης Περιβάλλοντος, Τοµέας Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης και Συντήρησης της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.                             
13:25 - 13:45    "Το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων ∆υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΠΟΑ∆ΕΠ) και οι χωρικές επιδράσεις 
        των µεγάλων συγκοινωνιακών έργων στην ανάπτυξη της Περιφέρειας"
                             Αθανάσιος Μπέλλας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πάτρας, Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων ∆υτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου (ΠΟΑ∆ΕΠ)                            
13:50 - 14:20         Ερωτήσεις, Συζήτηση
14:20 - 15:15         Ελαφρύ γεύµα


