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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα Έκθεση Αντικειµένου Μελέτης χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες: 

Εισαγωγή : Ιστορικό του Παρατηρητηρίου, γενικό πλαίσιο 

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

Πρόγραµµα εργασιών  : Καθορισµός σταδίων και διάρκειας µελέτης 

Προϋπολογισµός : Προεκτίµηση αµοιβής 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής   :  Περιγραφή των προϋποθέσεων συµµετοχής στο
  διαγωνισµό 

Ειδική ικανότητα : Περιγραφή των προϋποθέσεων ειδικής τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας 

Αρχειοθέτηση : Προδιαγραφές παραδοτέων 

 

 

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 
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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 
Υποστήριξη Εφαρµογής Αξόνων Προτεραιότητας Ταµείου Συνοχής, απόφαση ΓΓ∆Ε 
ΕΥ∆/ΕΠ-ΕΠ/οικ.2669-27.07.2011). 

 

 

1.2. Γενικό Πλαίσιο 

Ο ευρύτερος αναπτυξιακός ρόλος του συστήµατος της Εγνατίας Οδού και των 
καθέτων αξόνων δεν περιορίζεται εντός των εθνικών συνόρων καθώς αποτελεί τον 
πυρήνα του πλέον σύγχρονου οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ 
Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, αντικείµενο της µελέτης αποτελεί η διερεύνηση των 
χωρικών επιδράσεων συστήµατος µε βάση τρεις παραµέτρους που σχετίζονται µε το 
διεθνή ρόλο της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων της, όχι µόνο στα πλαίσια 
των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών και των Πανευρωπαϊκών ∆ιαδρόµων 
(ΤΕΝs-T και ΤΙΝΑ), αλλά και σε σχέση µε τη χωρική ανάπτυξη/συνοχή και τη 
βιώσιµη κινητικότητα στον διαπεριφερειακό και διακρατικό χώρο. Οι τρεις αυτές 
παράµετροι είναι: διατροπικότητα των µεταφορών, πολυκεντρική οργάνωση και 
διασυνοριακή εδαφική συνεργασία.  

Η διατροπικότητα αναφέρεται στην ικανότητα να συνδυάζονται µε ευελιξία τα 
διαφορετικά µέσα µεταφοράς και αποτελεί ένα από τα κλειδιά της έννοιας «βιώσιµη 
κινητικότητα», η οποία θέτει τη βάση της Ευρωπαϊκής πολιτικής µεταφορών. Τα 
∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα,  στα οποία εντάσσεται η Εγνατία Οδός, υπό τη µορφή έργων 
υποδοµής κοινού ενδιαφέροντος, αποσκοπούν στην ενίσχυση της διατροπικότητας 
των µεταφορών. Στοχεύουν ιδιαίτερα στην τόνωση των επενδύσεων ώστε να 
ευνοηθεί η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου µεταφορών που καλύπτει 
ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινότητα και στηρίζεται στο σύνολο των µεταφορικών 
µέσων1. 

Η έννοιας της πολυκεντρικότητας σχετίζεται µε τη χωρική δοµή των οικιστικών 
δικτύων και αποτελεί βασικό θέµα στην σύγχρονη Ευρωπαϊκή ατζέντα της χωρικής 
(ή εδαφικής) συνοχής. Είναι βασισµένη γενικά σε δύο συµπληρωµατικές πτυχές: η 
πρώτη αφορά τη µορφολογία, δηλ. την κατανοµή των αστικών κέντρων σε µια 
δεδοµένη περιοχή (αριθµός πόλεων, ιεραρχία, και κατανοµή στον χώρο) και η 
δεύτερη αφορά τις σχέσεις µεταξύ των αστικών περιοχών, δηλ. τα δίκτυα των ροών 
και της συνεργασίας. Οι σύγχρονες πολιτικές και στόχοι χωρικής ανάπτυξης σε 

                                                           
1 http://europa.eu/legislation_summaries/transport/intermodality_transeuropean_networks/ 
index_el.htm  
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εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο επιδιώκουν την πολυκεντρική δοµή στην οργάνωση 
του δικτύου των αστικών κέντρων. Υιοθετούν την ιδέα ότι ορισµένες µορφές χωρικής 
οργάνωσης είναι προτιµότερες και συγκεκριµένα ότι η πολυκεντρική κατανοµή 
ανθρώπων, δραστηριοτήτων και υποδοµών είναι καλύτερη από τη µονοκεντρική 
κατανοµή. Η πολιτική µεταφορών και οι µεταφορικές υποδοµές, θεωρούνται βασικά 
εργαλεία για την επίτευξη της πολυκεντρικής δοµής στο χώρο, αν και γίνεται 
αντιληπτό ότι η ενίσχυση της πολυκεντρικότητας µε την παρουσία των µεταφορικών 
υποδοµών δεν είναι δεδοµένη: οι µεταφορικές υποδοµές µπορεί να ενισχύουν την 
πολυκεντρικότητα σε µια συγκεκριµένη κλίµακα του χώρου, ενώ ταυτόχρονα τη 
µειώνουν σε µια άλλη2.  

Η διασυνοριακή εδαφική συνεργασία αποτελεί µία από τις τρεις διαστάσεις της 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (οι άλλες δύο είναι η διακρατική και η 
διαπεριφερειακή συνεργασία), η οποία στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 
αναδείχθηκε ως στόχος της πολιτικής συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 
παρέχει ένα πλαίσιο για την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ φορέων από διαφορετικές 
χώρες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η διασυνοριακή συνεργασία, ειδικότερα, 
συµβάλλει στη µετατροπή των περιφερειών εκατέρωθεν των εσωτερικών ή 
εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ισχυρούς οικονοµικούς και 
κοινωνικούς πόλους, µε την ανάπτυξη δράσεων σε µια σειρά από τοµείς3.  

Η παρούσα µελέτη θα επικεντρωθεί α) στη διατροπικότητα ως ικανότητα 
µετακινήσεων προσώπων και αγαθών µε συνδυασµό διαφορετικών µέσων 
µεταφοράς, β) στην πολυκεντρικότητα ως συνισταµένη της χωρικής δοµής του 
οικιστικού δικτύου (αριθµός πόλεων, ιεραρχία, συµπληρωµατικότητες µεταξύ 
οικιστικών κέντρων, δίκτυα και ροές, συνεργασίες κλπ.), και γ) στη διασυνοριακή 
εδαφική συνεργασία που αναπτύσσεται στους τοµείς της βελτίωσης της πρόσβασης 
σε δίκτυα µεταφορών και επικοινωνίας και της κοινής χρήσης των σχετικών 
υποδοµών.  

Ο χώρος µελέτης των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στο πλαίσιο της παρούσας 
µελέτης ορίζεται ενδεικτικά ως εξής: 

� Βουλγαρία: το σύνολο της χώρας 

� ΠΓ∆Μ: το σύνολο της χώρας 

� Αλβανία: το σύνολο της χώρας 

� Σερβία: Κόσοβο, Νότια Σερβία  

� Ιταλία: Περιφέρειες Νότιας Αδριατικής 

� Τουρκία: Ευρύτερη περιοχή Κωνσταντινούπολης (Ευρωπαϊκή Τουρκία). 

 

                                                           
2 http://observatory.egnatia.gr/reports/2009/polycentricity_report.pdf και Γιαννακού, Α., 
Σεϊτανίδης, Σ., Φούρκας Β. (2010), «Η επίδραση της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων 
Αξόνων στην πολυκεντρικότητα: µια µεθοδολογία εκτίµησης», Αειχώρος, 13, σσ. 30-61.  
3 http://www.interreg.gr/el  
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Όλη η ανάλυση όπως και o υπολογισµός ποσοτικών δεδοµένων και δεικτών κλπ. θα 
γίνουν σε επίπεδο ΝUTSII και κατά περίπτωση και σε επίπεδο NUTS III και LAU 
(Local Administrative Unit).  

Η «Μελέτη Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στην ΝΑ Ευρώπη: διατροπικότητα των 
µεταφορών, πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και διασυνοριακή εδαφική συνεργασία» 
αποτελεί το 14ο Υποέργο της ενταγµένης στο ΕΠ-ΕΠ πράξης. Το τεχνικό 
αντικείµενο, 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 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η υπό ανάθεση σύµβαση αφορά στη µελέτη των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στη 
διατροπικότητα των µεταφορών, στην πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και τη 
διασυνοριακή εδαφική συνεργασία στη ζώνη της ΝΑ Ευρώπη, όπως αυτή 
προσδιορίζεται παραπάνω. Το Τεχνικό Αντικείµενο περιλαµβάνει πέντε (5) βασικούς 
άξονες εργασιών, στους οποίους αντιστοιχούν πέντε (5) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) που 
αποτελούν τα τελικά παραδοτέα της µελέτης: 

ΠΕ1:  Ορισµός και χωροταξικά-αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Ζώνης  

ΠΕ2:  Ανάλυση του συστήµατος µεταφορών της Ζώνης  
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ΠΕ3:  Μεθοδολογία εκτίµησης των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στη 
διατροπικότητα των µεταφορών, στην πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και 
στη διασυνοριακή εδαφική συνεργασία  

ΠΕ4:  Εκτίµηση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στη διατροπικότητα των 
µεταφορών, στην πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και στη διασυνοριακή 
εδαφική συνεργασία  

ΠΕ 5: Τελική Έκθεση µελέτης 

Ανά Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) περιγράφεται στη συνέχεια το αντικείµενο µελέτης και 
προδιαγράφονται αναλυτικότερα οι απαιτήσεις. 

 

 

2.1. Πακέτο Εργασίας 1: Ορισµός και χωροταξικά-αναπτυξιακά 
χαρακτηριστικά της Ζώνης 

Το Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1) περιλαµβάνει: 

Α)  τον τελικό προσδιορισµό της Ζώνης που θα αποτελέσει το πεδίο διερεύνησης 
και µελέτης. Ο προσδιορισµός του χωρικού εύρους της επιρροής του δικτύου 
της Εγνατίας Οδού στο διασυνοριακό χώρο θα προκύψει αφενός από τη µελέτη 
και αξιολόγηση διοικητικών, προγραµµατικών, κοινωνικο-οικονοµικών και 
φυσικο-γεωγραφικών στοιχείων και κριτήριων και αφετέρου από την 
παρατήρηση των έµµεσων επιδράσεων ή επιδράσεων διάχυσης.  

Β) την επεξεργασία του γενικού προφίλ της παραπάνω ζώνης µε τη χρήση 
επίσηµων δεδοµένων διεθνών και εθνικών πηγών (EUROSTAT, Εθνικές 
Στατιστικές Υπηρεσίες, κλπ.), καθώς και σχετικών µελετών ή ερευνών που 
αναφέρονται στο χώρο αυτό ή/και επιµέρους περιοχές του. Τα δεδοµένα αυτά 
είναι χωροταξικά-αναπτυξιακά, συµπεριλαµβάνοντας βασικά δεδοµένα και 
πληροφορίες για τις υποδοµές και το περιβάλλον. Οι δείκτες που χρησιµοποιεί 
το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού για την παρακολούθηση των 
επιπτώσεων του αυτοκινητόδροµου σε διαπεριφερειακό και εθνικό επίπεδο θα 
αποτελέσουν βασική εισροή.  

 Τα ζητήµατα που θα µελετηθούν είναι: 

� Θέση και ρόλος της Ζώνης στο ευρωπαϊκό και διεθνές χωρικό σύστηµα 

� Φυσικο-γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

� Πληθυσµιακή εξέλιξη και κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά: πληθυσµός 
- τάσεις πληθυσµιακής εξέλιξης, ροές µετανάστευσης, οικονοµική 
φυσιογνωµία (δοµή απασχόλησης, ανεργία, παραγωγικό σύστηµα), 
κοινωνικά χαρακτηριστικά 

� Επιχειρηµατικότητα και βασικές αναπτυξιακές ζώνες 

� Οικιστικό δίκτυο 

� Υπάρχοντες κοινωνικο-οικονοµικοί δείκτες, ευρωπαϊκοί δείκτες ανάπτυξης 
και συνοχής, ανταγωνιστικότητας και αειφορίας κλπ 
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� ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών – Θέση της Εγνατίας Οδού 

� ∆ιοικητική δοµή 

Η (στατιστική, χαρτογραφική και περιγραφική) ταξινόµηση και επεξεργασία των 
δεδοµένων και πληροφοριών θα γίνει µε τρόπο ώστε να δοθεί µια 
ολοκληρωµένη εικόνα της Ζώνης της ΝΑ Ευρώπης που θα µελετηθεί, καθώς 
και να είναι δυνατή η σύγκρισή της µε τον Ελλαδικό χώρο και ειδικότερα µε τη 
«Ζώνη Επιρροής IV», που είναι η ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της 
Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Ήπειρος και Θεσσαλία).  

Γ) τη σύνταξη πινάκων µε τα στοιχεία που περιγράφουν τα χωροταξικά-
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Ζώνης.  

∆) τη σύνταξη χαρτών, σε περιβάλλον GIS, συµβατό µε το σύστηµα GIS του 
Παρατηρητηρίου, που θα παραδοθούν τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική 
µορφή. Ειδικότερα, θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να γίνει η χαρτογραφική 
επεξεργασία των παρακάτω ζητηµάτων στο κατάλληλο χωρικό επίπεδο 
αναφοράς (π.χ. NUTS II και ΙΙΙ, LAU, ζώνες αυτοκινητoδρόµων): 

- Πληθυσµός  

Ενδεικτικά: 

• Μέγεθος πληθυσµού 

• Μεταβολή πληθυσµού 

-  Ανάπτυξη  

Ενδεικτικά: 

• Περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση» και του στόχου «Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» 

• Κύριοι και δευτερεύοντες άξονες ανάπτυξης 

• Φθίνουσες περιοχές 

• Τοµεακή διάρθρωσης του ΑΕΠ κατά κεφαλή σε επίπεδο Περιφέρειας 

• Τοµεακή διάρθρωση της απασχόλησης σε επίπεδο Περιφέρειας 

- Χωροταξικά χαρακτηριστικά 

Ενδεικτικά: 

• Βασικό οικιστικό δίκτυο 

• Πόλεις διεθνούς και διαπεριφερειακής ακτινοβολίας (µε την 
ονοµατολογία τους) 

• Περιοχές και ζώνες οργανωµένων ή/και σηµαντικών αναπτυξιακών 
υποδοµών 

• Τόποι και περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος 

• ∆είκτες εδαφικής συνοχής της Ε.Ε 
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• Προστατευόµενες περιοχές 

• Λοιπά κύρια περιβαλλοντικά δεδοµένα 

Το ΠΕ1 περιλαµβάνει Έκθεση µε την περιγραφή και ανάλυση όλων των παραπάνω 
(έντυπη και ψηφιακή µορφή όπως περιγράφεται παρακάτω). 

 

 

2.2.  Πακέτο Εργασίας 2: Ανάλυση του συστήµατος µεταφορών της Ζώνης  

Το Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2) περιλαµβάνει την ανάλυση του συστήµατος µεταφορών 
στη Ζώνη της ΝΑ Ευρώπης που µελετάται, µε ιδιαίτερη αναφορά στη διάρθρωση, το 
ρόλο και την κατάσταση του οδικού δικτύου, τους διαδρόµους εµπορευµατικών 
µεταφορών και τα συστήµατα συνδυασµένων µεταφορών. Εξετάζονται α) το κύριο 
οδικό δίκτυο και ειδικότερα το δίκτυο (υφιστάµενο και προγραµµατιζόµενο) που είναι 
ενταγµένο στους Πανευρωπαϊκούς ∆ιαδρόµους (ΤΙΝΑ), στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα 
Μεταφορών (TENs-T) και στο οδικό δίκτυο-πυρήνας (core network σύµφωνα µε τους 
οργανισµούς SEERECON, SEETO, SEMT), β)  το κύριο σιδηροδροµικό δίκτυο, γ) τα 
λιµάνια και τις θαλάσσιες µεταφορές, τα αεροδρόµια και τις αεροπορικές µεταφορές, 
δ) τις συνδυασµένες µεταφορές και τα εµπορευµατικά κέντρα, και αναλύονται βασικά 
στοιχεία της συνέργειας και της ανταγωνιστικότητας της Εγνατίας Οδού σε σχέση 
τόσο µε το οδικό δίκτυο όσο και συνολικά µε το δίκτυο µεταφορών της Ζώνης της ΝΑ 
Ευρώπης που µελετάται. Η ανάλυση θα στηρίζεται σε διαθέσιµες επίσηµες διεθνείς 
και εθνικές πηγές, µελέτες και τεκµηριωµένα χωρικά δεδοµένα. Η χαρτογραφική 
επεξεργασία θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα ζητήµατα:  

- Η θέση της Εγνατίας Οδού στο σύστηµα µεταφορών της Ζώνης 

Ενδεικτικά: 

• ∆ιευρωπαϊκό οδικό δίκτυο 

• Λοιπό οδικό δίκτυο 

• Πανευρωπαϊκοί διάδροµοι µεταφορών 

• Πανευρωπαϊκές περιοχές θαλάσσιων µεταφορών 

• Πρωτεύον και δευτερεύον σιδηροδροµικό δίκτυο 

• Λιµάνια, αεροδρόµια και κατάταξή τους 

• Κύριοι άξονες σύνδεσης των Περιφερειών της Ζώνης µεταξύ τους  

• Πόλεις διεθνούς και διαπεριφερειακής ακτινοβολίας (µε την 
ονοµατολογία τους) 

• Κύριοι και δευτερεύοντες άξονες ανάπτυξης 

• Συνδυασµένες µεταφορές – εµπορευµατικά κέντρα 

 

Το ΠΕ2 περιλαµβάνει Έκθεση µε την περιγραφή και ανάλυση όλων των παραπάνω 
(έντυπη και ψηφιακή µορφή όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4). 
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2.3.  Πακέτο Εργασίας 3: Μεθοδολογία εκτίµησης των επιδράσεων της 
Εγνατίας Οδού στη διατροπικότητα των µεταφορών, στην πολυκεντρική 
χωρική ανάπτυξη και την διασυνοριακή εδαφική συνεργασία 

Το Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3) διαµορφώνει τη µεθοδολογία εκτίµησης των 
επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στις τρεις παραµέτρους που µελετώνται: 
διατροπικότητα των µεταφορών, πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και διασυνοριακή 
εδαφική συνεργασία. Περιλαµβάνει πρόταση για α) ένα σύστηµα δεικτών για την 
εκτίµηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στις τρεις αυτές παραµέτρους στη 
Ζώνη της ΝΑ Ευρώπης και β) ένα µοντέλο αξιολόγησης για την εκτίµηση των 
επιδράσεων επί των τριών παραµέτρων στη βάση των παραπάνω δεικτών. Το 
σύστηµα δεικτών πρέπει να είναι συµβατό µε το υφιστάµενο σύστηµα δεικτών που 
παρακολουθεί το Παρατηρητήριο και, επίσης, να έχει συνέργεια µε δείκτες που είναι 
συµβατοί µε ευρωπαϊκές προδιαγραφές και προγράµµατα. Το σύστηµα δεικτών θα 
αποσαφηνίσει τις πηγές άντλησης των δεδοµένων για τον υπολογισµό των δεικτών, 
τις µεθόδους υπολογισµού και το χρονικό διάστηµα αναφοράς.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι δείκτες που µπορούν να περιλαµβάνονται στο 
σύστηµα δεικτών: 

� Ωφελούµενος πληθυσµός 

� Μέγεθος αγοράς 

� Εργατικό δυναµικό 

� Επίπεδο ανάπτυξης και ευηµερίας 

� Επίπεδο ανεργίας 

� Μεταβολή πληθυσµού ανά Νοµό και Περιφέρεια 

� Μεταβολή πληθυσµού αστικών κέντρων 

� Ταξινόµηση αστικών κέντρων 

� Τοµεακή σύνθεση ΑΠΑ 

� Τοµεακή σύνθεση απασχόλησης 

� ∆ιαπεριφερειακό-∆ιακρατικό εµπόριο 

� Εγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων 

� Κυκλοφοριακός φόρτος και σύνθεση κυκλοφορίας 

� Πυκνότητα οδικού δικτύου. 

� Χρονοαποστάσεις µεταξύ πόλεων 

� ∆ιαπεριφερειακές-διακρατικές µετακινήσεις 

� Εµπορευµατικές µεταφορές 

� Κίνηση στους µεθοριακούς σταθµούς 



 

K:\A00000\Tenders\2013_επιδράσεις σε ΝΑ_5265\Tefhi\SoW_5265.doc 0000/5265/B02  
   

� Σύνδεση µε τερµατικούς σταθµούς (λιµάνια, αεροδρόµια) 

� Συνδυασµένες µεταφορές 

� ∆είκτες προσπελασιµότητας 

� ∆είκτες εδαφικής συνοχής 

� ∆είκτες βιώσιµης κινητικότητας 

� Έργα / Μελέτες διασυνοριακής συνεργασίας στους τοµείς της βελτίωσης 
της πρόσβασης σε δίκτυα µεταφορών και επικοινωνίας και της κοινής 
χρήσης των µεταφορικών υποδοµών 

� ∆ίκτυα συνεργασίας µεταξύ ∆ήµων 

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν δεδοµένα για τον υπολογισµό συγκεκριµένων 
δεικτών, θα γίνεται συνεννόηση µε τον εργοδότη για τον τρόπο χειρισµού και 
επίλυσης του προβλήµατος.  

Το ΠΕ3 περιλαµβάνει Έκθεση µε την περιγραφή και ανάλυση όλων των παραπάνω 
(έντυπη και ψηφιακή µορφή όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4). 

 

 

2.4.  Πακέτο εργασίας 4: Εκτίµηση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στη 
διατροπικότητα των µεταφορών, στην πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη 
και τη διασυνοριακή εδαφική συνεργασία – Σύνταξη έκθεσης επιδράσεων 

Το Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ4) περιλαµβάνει στη σύνταξη Έκθεσης επιδράσεων της 
Εγνατίας Οδού στη διατροπικότητα των µεταφορών, στην πολυκεντρική χωρική 
ανάπτυξη και τη διασυνοριακή εδαφική συνεργασία, µε: (α) την αξιολόγηση και 
σύνθεση του υλικού που συλλέχθηκε και καταγράφηκε στα Πακέτα Εργασίας 1 και 2 
και (β) την εφαρµογή της µεθοδολογίας και τον υπολογισµό των δεικτών, έτσι όπως 
θα έχει προσδιοριστεί (και εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία) στο Πακέτο 
Εργασίας 3, καθώς και τη συνθετική τους αξιολόγηση, µε βάση το µοντέλο 
αξιολόγησης για την εκτίµηση των επιδράσεων επί των τριών παραµέτρων όπως θα 
εγκριθεί στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 3. Η Έκθεση θα συνοδεύεται από 
πίνακες αποτελεσµάτων δεικτών και χαρτογραφική τους απεικόνιση, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του Παρατηρητηρίου.  

 

 

2.5.  Πακέτο Εργασίας 5: Τελική Έκθεση µελέτης 

Το 5ο Πακέτο Εργασίας (ΠΕ5) αφορά στη σύνταξη της Τελικής Έκθεσης της µελέτης, 
σε ενιαίο αρχείο µε όλα τα 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. 
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

3.1. Στάδια µελέτης 

� Στάδιο 1: Παραδοτέα Πακέτων Εργασίας 1 και 2 

� Στάδιο 2: Παραδοτέα Πακέτου Εργασίας 3 

� Στάδιο 3: Παραδοτέα Πακέτου Εργασίας 4 

� Στάδιο 4: Παραδοτέα Πακέτου Εργασίας 5 

 

3.2. Χρονοδιάγραµµα  – Παραδοτέα – Τρόπος πληρωµής 

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της µελέτης ανέρχεται σε οχτώ (8) µήνες. Στο τέλος 
κάθε σταδίου ο µελετητής υποβάλλει το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται 
όπως περιγράφονται σε κάθε πακέτο Εργασίας.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το χρονοδιάγραµµα της µελέτης και τα παραδοτέα 
ανά στάδιο. 

 Στάδιο ∆ιάρκεια Παραδοτέα Τµηµατική 

πληρωµή 

Στάδιο 1 3 µήνες Παραδοτέα Πακέτων 
Εργασίας 1 και 2 (ΠΕ1 και 
ΠΕ2) 

30% 

Στάδιο 2 1 µήνας Παραδοτέα Πακέτου 
Εργασίας 3 (ΠΕ3) 

15% 

Στάδιο 3 3 µήνες Παραδοτέα Πακέτου 
Εργασίας 4 (ΠΕ4) 30% 

Στάδιο 4 1 µήνας Παραδοτέα Πακέτου 
Εργασίας 5 (ΠΕ5) 25% 

 

 

4. ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 

Όλα τα παραδοτέα υποβάλλονται σε τρία (3) έντυπα αντίτυπα και σε 3 CD-ROM µε 
όλα τα ψηφιακά αρχεία των πρωτογενών γεωχωρικών δεδοµένων (στατιστικά 
στοιχεία, βιβλιογραφικά ντοκουµέντα και χάρτες, αρχεία GIS, βάσεις δεδοµένων, 
στοιχεία πηγών κλπ), των φύλλων εκτέλεσης επεξεργασίας/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/βιβλιογραφικών 
πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων, µε µορφή πινάκων EXCEL και 
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ACCESS, ενταγµένα σε οµογενοποιηµένη/ διαλειτουργική και ενιαία (µε 
κατάλληλη κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση) βάση γεωχωρικών 
δεδοµένων/µεταδεδοµένων.  

− 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 θα ενταχθεί 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. 

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. 
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Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2013 
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Τµηµατάρχης Παρατηρητηρίου  
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Μαρία Θάνου 
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∆.Σ. της ΕΟΑΕ 
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