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Τίτλος έργου:  
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» 
 
 
Συνοπτική περιγραφή:  
 
Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού συγκροτήθηκε και λειτουργεί ως ένα 
σύγχρονο στρατηγικό και επιχειρησιακό εργαλείο χωρικής ανάπτυξης και 
βιώσιμης κινητικότητας συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και των κάθετων οδικών 
αξόνων/αυτοκινητοδρόμων. Αποτελεί, δε, το μοναδικό Ελληνικό 
Παρατηρητήριο Μεταφορών-Χωροταξίας με χαρακτηριστικά μόνιμης οργάνωσης 
και λειτουργίας όσον αφορά την παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων των 
οδικών αξόνων και εν γένει της εφαρμοζόμενης πολιτικής μεταφορών. Η 
συγκρότηση, ανάπτυξη και λειτουργία του Παρατηρητηρίου έχει 
συγχρηματοδοτηθεί τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους από τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» και 
 «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας». 
Στο πλαίσιο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 περιλαμβάνονται ενέργειες που αφορούν 
σε 4 βασικές δράσεις: 
Δράση Ι: Επιστημονική υποστήριξη – σύμβουλοι. 
Δράση ΙΙ: Πρόγραμμα μετρήσεων-ερευνών-μελετών. 
Δράση IΙΙ: Προμήθειες υποστήριξης ερευνητικού έργου. 
Δράση ΙV: Ενέργειες προβολής-διάχυσης των αποτελεσμάτων. 
Η Δράση Ι αφορά στην υποστήριξη του Παρατηρητηρίου από εξειδικευμένους 
επιστημονικούς συμβούλους, για την οργάνωση των συστημάτων διαχείρισης 
δεδομένων, την παραγωγή αποτελεσμάτων και εκθέσεων για δείκτες και 
χωρικές επιδράσεις, τη διενέργεια κυκλοφοριακών αναλύσεων με τη χρήση του 
κυκλοφοριακού μοντέλου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, καθώς και την αναβάθμιση 
του ιστότοπου, σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις και απαιτήσεις της 
πολιτικής μεταφορών, καθώς και του χωροταξικού- αναπτυξιακού σχεδιασμού 



στη χώρα. 
 Η Δράση ΙΙ αφορά την εκπόνηση των απαραίτητων μετρήσεων-ερευνών-
μελετών που στοιχειοθετούν τον υπολογισμό και την παρακολούθηση ειδικών 
δεικτών και θεμάτων χωρικών επιδράσεων, οι οποίες δεν είναι δυνατό να 
υλοποιηθούν εσωτερικά από το Παρατηρητήριο επειδή το αντικείμενό τους 
απαιτεί σύνθετη επιστημονική προσέγγιση και ειδικές τεχνικές/μεθόδους 
μετρήσεων, ερευνών πεδίου και αναλύσεων. 
Η Δράση ΙΙΙ αφορά την προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής που θα αναβαθμίσει 
με ουσιαστικό τρόπο την οργάνωση-υποδομή για την παρακολούθηση της 
λειτουργίας και των χωρικών επιδράσεων των οδικών αξόνων. 
Η Δράση ΙV αφορά εξωστρεφείς ενέργειες δημοσιότητας και διάχυσης των 
αποτελεσμάτων και δραστηριοτήτων όπως η διοργάνωση επιστημονικών η και 
ενημερωτικών εκδηλώσεων, η έκδοση εκθέσεων και ενημερωτικών εντύπων 
κτλ., ώστε να υπάρξει ουσιαστική αξιοποίησή τους προς όφελος της 
περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. 
 
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός :  
1.186.742,00€  
 
Χρηματοδότηση: 
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο. 
 
 
 
 
 


