ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (2004-2007)

Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Αθανάσιος Π. Μπέλλας
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Πατρών

ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

2

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ερευνητές
1. Αθανάσιος Π. Μπέλλας, αναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστήµιο
Πατρών, Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
2. Βασίλειος Παππάς, αναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστήµιο
Πατρών, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
3. Γεράσιµος Ζαχαράτος, Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων

Επιστηµονικοί Συνεργάτες
1. ∆ηµήτριος Καραγιάννης, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ, Πανεπιστήµιο
Πατρών, Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
2. Ιω. Γιωτόπουλος, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ, Παν/µιο Πατρών, Τµήµα
Οικονοµικών Επιστηµών
3. Γεώργιος Θανάσας, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ, Πανεπιστήµιο Πατρών,
Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
4. Στ. Ζούντα, ∆ιδάκτωρ, Οικονοµολόγος
5. Κων. Παπαδάτος, Οικονοµολόγος, Μ.Α.

3

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
(EXECUTIVE SUMMARY)
Η παρούσα έρευνα, αποτελεί τη συνέχεια αυτής που διεξήχθη το 2006 και η
οποία παρουσίαζε τα αποτελέσµατα των χωρικών επιπτώσεων της Γέφυρας
Ρίου- Αντιρρίου στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα της ∆υτικής Ελλάδας,
τόσο από τη λειτουργία της, όσο και από την επένδυση κατά την
κατασκευαστική περίοδο (1997-2004). Όπως και στην έρευνα του 2006, έτσι και
στη παρούσα, για να υπολογισθούν οι επιδράσεις αυτές, χρησιµοποιήθηκαν, µε
βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, διάφορες µεθοδολογικές προσεγγίσεις.
Στην παρούσα µελέτη παραλείπονται, τόσο από µεθοδολογική όσο και από
υπολογιστική άποψη, µερικά ζητήµατα τα οποία είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
στην πρώτη παρουσίαση των επιπτώσεων του έργου της Γέφυρας, όπως, για
παράδειγµα, το θεωρητικό υπόβαθρο της µελέτης µε βάση τη διεθνή
βιβλιογραφία, καθώς και τα πολλαπλασιαστικά (εισοδηµατικά) οφέλη από το
επενδυτικό κόστος του έργου. Έτσι, στη µελέτη αυτή, η οποία πλεονεκτεί,
καθόσον η χρονική περίοδος την οποία διερευνά είναι µεγαλύτερη (3,5 έτη),
δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στις έρευνες πεδίου, στις οποίες µάλιστα
προστίθενται, σε σχέση µε την πρώτη µελέτη, έρευνες επιχειρηµατικότητας σε
ιδιώτες και στον τραπεζικό τοµέα και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Η βασικότερη όµως διαφορά, σε σχέση µε την πρώτη µελέτη, είναι η
τοποθέτηση των χωρικών επιπτώσεων της Γέφυρας, στο παρόν δεύτερο
εγχείρηµα εκτίµησης τους, στο πλαίσιο και την προοπτική της
ολοκληρωµένης

λειτουργίας

συγκοινωνιακών

έργων

του

των
∆υτικού

υπό
Άξονα

κατασκευή
(οδικός

µεγάλων

άξονας

Β.∆.

Πελοποννήσου-ΠΑΘΕ, Ιόνια Οδός) και, κατά δεύτερο λόγο, άλλων σηµαντικών
έργων της περιοχής (λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηρόδροµοι κτλ). Η οπτική αυτή,
παρά την καταρχήν θεωρητική της βάση, τοποθετεί το έργο της Γέφυρας στη
δυναµική διάσταση λειτουργίας του µέσα σε ένα ενιαίο, πλήρες και
ολοκληρωµένο δίκτυο µεταφορών του γεωγραφικού χώρου της δυτικής
Ελλάδας που αποτελεί τµήµα του εθνικού και του ευρωπαϊκού δικτύου
µεταφορών . Οι µεγάλοι οδικοί άξονες της χώρας έχουν ιδιαίτερη σηµασία για
την περιφερειακή ανάπτυξη της και την επίτευξη των στόχων της αειφόρου
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ανάπτυξης, ιδιαίτερα σήµερα που η Ελλάδα εντάσσεται στο κοινοτικό πλαίσιο
πολιτικών και σχεδιασµών για το συγκοινωνιακό και µεταφορικό δίκτυο της,
αλλά και την οικονοµική και κοινωνική σύγκλιση στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Με βάση αυτές τις συγκεκριµένες προσεγγίσεις των χωρικών επιπτώσεων της
Γέφυρας, η παρούσα µελέτη δίνει έµφαση στην αναδιάρθρωση των
οικονοµικών και κοινωνικών δεδοµένων της περιοχής που θα προκληθούν από
την πρωτοφανή µεταβολή των συγκοινωνιακών υποδοµών της στην επόµενη
εξαετία περίπου και στο νέο αναπτυξιακό µοντέλο που οι αλλαγές αυτές
συνεπάγονται. Ως ιδιαίτερα ενδεικτική διάσταση αυτού του νέου αναπτυξιακού
προτύπου θεωρεί τον τουρισµό (Κεφάλαιο 10), τον οποίο και αντιµετωπίζει ως
µια περίπτωση «δραστηριότητας αιχµής» για ολόκληρη τη δυτική Ελλάδα, η
οποία, από τη τωρινή θέση της, του αναπτυξιακού

«ουραγού» της χώρας,

βρίσκεται σήµερα µπροστά σε µια µοναδική πρόκληση εισόδου της σε
διαδικασία οικονοµικής απογείωσης (take-off).
Όλη

αυτή

η

δυναµική

αναπτυξιακών

ευκαιριών

και

χωροταξικών

ανακατατάξεων απαιτεί την ταχεία εκκαθάριση του θεσµικού πλαισίου από
χωροταξική και πολεοδοµική άποψη, ώστε να αναπτυχθούν έγκαιρα οι
επενδυτικές παρεµβάσεις του ιδιωτικού, δηµόσιου και τοπικού τοµέα της
οικονοµίας και να αξιοποιηθούν οι νέες δυνατότητες. Το θέµα αυτό αποτελεί
εξέχουσα προτεραιότητα για την παρούσα µελέτη και αναλύεται, κατά ενδεικτικό
τρόπο, µε συγκεκριµένες απόψεις και προτάσεις αναγκαίων µέτρων πολιτικής
που είναι δυνατό να αποτελέσουν και ένα πλαίσιο αξόνων κατάρτισης ενός
Στρατηγικού Σχεδιασµού της όλης περιοχής (Κεφάλαιο 3). Οι προτάσεις αυτές
γίνονται µε αφορµή την σε βάθος εξέταση, στην παρούσα µελέτη, της
πολεοδοµικής

συγκρότησης

του

ευρύτερου

πολεοδοµικού

συγκροτήµατος Πατρών – Ρίου – Αντιρρίου – Ναυπάκτου.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα διάσταση που θίγεται στη µελέτη είναι οι νέες
συνθήκες ανταγωνισµού που προκάλεσε η λειτουργία της Γέφυρας και ο
υπολογισµός της οικονοµικής ωφέλειας που προκύπτει για το κοινωνικό
σύνολο από τον ανταγωνισµό µεταξύ των δυο, πλέον, µέσων διέλευσης
(Κεφάλαιο 9).
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Συνολικά, η µελέτη θεωρεί ως καταλυτικής σηµασίας την ανάγκη δηµιουργίας
ενός κατάλληλου περιφερειακού εργαλείου συνεχούς παρακολούθησης των
πολλαπλών δυναµικών µεταβολών που θα πραγµατοποιούνται τα επόµενα
χρόνια λόγω κατασκευής του δυτικού οδικού άξονα και των άλλων
συµπληρωµατικών έργων της περιοχής. Προτείνει, σχετικά, την ίδρυση του
Παρατηρητηρίου του ∆υτικού Οδικού Άξονα για τη συστηµατική και
επιστηµονικά

ολοκληρωµένη

καταγραφή

και

ανάλυση

των

χωρικών

επιπτώσεων των συγκοινωνιακών έργων της περιφέρειας αυτής στα επόµενα
χρόνια, καθώς και για τη λειτουργία του ως περιφερειακού πόλου τεκµηρίωσης
και υποστήριξης λήψης αποφάσεων και εφαρµογής µέτρων πολιτικής από
δηµόσιους φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τοµέα (Κεφάλαιο
11).
Ειδικότερα, η παρούσα µελέτη περιλαµβάνει τα παρακάτω αναφερόµενα
κεφάλαια.
Η παρούσα µελέτη, είναι χωρισµένη σε 5 Τµήµατα και στο Παράρτηµα. Το
Πρώτο Τµήµα αναφέρεται στο οικονοµικό, κοινωνικό και χωροταξικό πλαίσιο
της ευρύτερης περιοχής και περιλαµβάνει τα κεφάλαια 1, 2 και 3. Στο ∆εύτερο
Τµήµα, που καλύπτεται από τα κεφάλαια 4 και 5, αναλύεται η επίδραση της
Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου στην κινητικότητα και την προσπελασιµότητα. Το
Τρίτο Τµήµα στοχεύει να αναδείξει τις επιπτώσεις από τη Γέφυρα στην
κτηµαταγορά, το εµπόριο και τις επιχειρήσεις στις περιοχές της Πάτρας,
Ναυπάκτου, Μεσολογγίου, Αντιρρίου και Αιτωλικού µε βάση έρευνες πεδίου µε
ερωτηµατολόγια. Το Τµήµα αυτό απαρτίζεται από τα κεφάλαια 6, 7 και 8. Στο
Τέταρτο Τµήµα (κεφάλαια 9 και 10) αναλύονται τα ανταγωνιστικά οφέλη από τη
λειτουργία της Γέφυρας και παρουσιάζεται η Τουριστική Ανάπτυξη της ∆υτικής
Ελλάδας.

Στο

παρουσιάζεται

τελευταίο
η

τµήµα

Πρόταση

της

Ίδρυσης

παρούσας
του

µελέτης,

Παρατηρητηρίου.

το

Πέµπτο,

Τέλος,

στο

Παράρτηµα, επισυνάπτονται τα ερωτηµατολόγια στα οποία βασίστηκαν οι
έρευνες πεδίου.
Πιο αναλυτικά το περιεχόµενο των έντεκα κεφαλαίων της µελέτης έχει ως εξής:
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Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το θέµα της Γέφυρας στο γενικό πλαίσιο
υποδοµών µεταφορών της χώρας και της περιφέρειας. Η Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση συνδέοντας άµεσα µέσω της
Γέφυρας Ρίου – Αντίρριου την Πελοπόννησο µε τη Στερεά Ελλάδα και την
Ήπειρο. Χαρακτηρίζεται ως η ∆υτική Πύλη της Ελλάδας προς την Αδριατική και
την ∆υτική Ευρώπη γενικότερα. Στην Περιφέρεια προγραµµατίζονται σηµαντικά
έργα που την καθιστούν κεντρικό τµήµα του αναδυόµενου δυτικού άξονα οδικής
σύνδεσης και ανάπτυξης της χώρας.
Η κατασκευή και λειτουργία της Γέφυρας Ρίου – Αντίρριου συντελεί σε µεγάλο
βαθµό στην βελτίωση των υποδοµών µεταφορών της Περιφέρειας και αναµένεται
να παίξει καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξης και υλοποίησης των
βασικών µέτρων και στόχων του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδος (2007-2013) που
αφορούν , µεταξύ άλλων, την ανάπτυξη υποδοµών προσπελασιµότητας, τη
διεύρυνση

των

αναπτυξιακών

δυνατοτήτων,

την

τόνωση

της

επιχειρηµατικότητας, την επίτευξη πραγµατικής σύγκλισης και την προστασία
του περιβάλλοντος.
Το δεύτερο κεφάλαιο, πραγµατεύεται την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Στο
κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται κρίσιµοι δείκτες οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και τους νοµούς της (Αχαΐα,
Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία), τους οποίους επηρεάζει άµεσα η Γέφυρα ΡίουΑντίρριου.
Στο δηµογραφικό τοµέα, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία, η
Περιφέρεια, συγκεντρώνει το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής (6,75%)
στο συνολικό πληθυσµό της χώρας.
Σχετικά µε την οικονοµική διάρθρωση της Περιφέρειας της δυτικής Ελλάδας,
επισηµαίνεται ότι ο πρωτογενής τοµέας, αν και παρουσιάζει σχετική κάµψη,
αποτελεί σηµαντικό πόλο απασχόλησης και οικονοµικής δραστηριότητας στην
οικονοµία

της

περιοχής.

Όσον

αφορά

το

δευτερογενή

τοµέα,

κύριο

χαρακτηριστικό της πορείας του τα τελευταία χρόνια αποτελεί η προσπάθεια
αναδιάρθρωσης της βιοµηχανικής βάσης και η µετατόπιση των δραστηριοτήτων
από τους παραδοσιακούς φθίνοντες κλάδους (µεγάλες µονάδες) προς
ανταγωνιστικές και βιώσιµες δραστηριότητες. Ο τριτογενής τοµέας αποτελεί τον
7

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

κυρίαρχο τοµέα στην Περιφέρεια τόσο σε επίπεδο απασχόλησης όσο και σε
επίπεδο Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας. Ο αριθµός των επιχειρήσεων στην
Περιφέρεια σηµείωσε αύξηση στην τελευταία πενταετία κατά 10% περίπου. Το
µεγαλύτερο µέρος των επιχειρήσεων του τριτογενή τοµέα αναφέρεται στους
κλάδους του εµπορίου και των υπηρεσιών.
Οι ∆είκτες Ευηµερίας και Ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για
την περιοχή

δείχνουν ότι το µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας

αντιστοιχεί στο 77,3% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, γεγονός που
πιστοποιεί το βαθµό αναπτυξιακής υστέρησης της περιοχής και τα µεγάλα
περιθώρια σύγκλισης.
Ο αριθµός των απασχολούµενων στην Περιφέρεια από την έναρξη λειτουργίας
της γέφυρας το 2004 έως το 2006 παρουσίασε µία αύξηση της τάξης του 3,2%
δηµιουργώντας έτσι 8.386 νέες θέσεις απασχόλησης. Το στοιχείο αυτό ξεπερνά
κατά πολύ την αντίστοιχη αύξηση 0,5%-1,0% που είχε προσδιοριστεί µε
θεωρητική µέθοδο στην πρώτη Μελέτη. Ως αποτέλεσµα της θετικής αυτής
εξέλιξης, το ποσοστό ανεργίας, που ήταν το 2004 από τα µεγαλύτερα της χώρας
(12,1%), µειώθηκε το 2006 στο 9,4%.
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνεται και έρευνα για την επιχειρηµατικότητα της
ευρύτερης περιοχής. Η ένταση της επιχειρηµατικότητας σε µια περιοχή
αντανακλά τις προσδοκίες σχετικά µε νέες παραγωγικές διαδικασίες και
ανταγωνιστικούς κλάδους, την εσωτερική πολιτική ανταγωνισµού και βεβαίως τις
διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία συνολικά, αλλά και στον επιχειρηµατικό
τοµέα, σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο. Η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων ενισχύει
τον ανταγωνισµό, επιδρά στην ανάπτυξη της καινοτοµίας προϊόντων και
παραγωγικών διαδικασιών, και κατ’ επέκταση στη βελτίωση των καταναλωτικών
τιµών, στην ενίσχυση της ποιότητας των προϊόντων, στη δηµιουργία
απασχόλησης και στην περιφερειακή σύγκλιση σε εθνικό επίπεδο.
Στο νοµό Αχαΐας παρατηρείται την τελευταία τριετία (2005-2007) µία σαφής
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, όπως αυτή εκφράζεται από την δηµιουργία
νέων επιχειρήσεων. Σε επίπεδο περιφέρειας η ∆υτική Ελλάδα εµφανίζει το
υψηλότερο ποσοστό επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων για το 2006.
Συγκεκριµένα, το 15,1% του πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών της Περιφέρειας
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ήταν επίδοξος / νέος επιχειρηµατίας. Επιπρόσθετα, η παρούσα µελέτη
προσπάθησε να καταγράψει κατά πόσο αυτό το ευνοϊκό επιχειρηµατικό κλίµα
της περιοχής τα τελευταία χρόνια ερµηνεύεται από την παρουσία και την
λειτουργία της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Η διερεύνηση αυτή έγινε µε έρευνα
πεδίου που οργανώθηκε µε ερωτηµατολόγια στην Πάτρα, τη Ναύπακτο και το
Μεσολόγγι.
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται επίσης αναφορά στο θέµα της Εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης, έναν πρόσφατα θεσµοθετηµένο θεσµό στην Ελλάδα. Ο όρος Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται στις εθελοντικές ενέργειες των επιχειρήσεων που
αποσκοπούν στην συµβολή αντιµετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών
ζητηµάτων.
Η Γέφυρα ΑΕ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα επιχείρησης που από την
πρώτη στιγµή λειτουργίας της ενσωµάτωσε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις
επιχειρηµατικές της δραστηριότητες. Από την έρευνα πεδίου οι ερωτηθέντες
αποδείχθηκαν ενηµερωµένοι για την εταιρική κοινωνική ευθύνη της Γέφυρας ΑΕ
και εξέφρασαν συγκεκριµένες απόψεις για τους τοµείς προτεραιότητας που αυτοί
θα ήθελαν να κατευθυνθεί.
Το τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζει την προσέγγιση στη χωροταξική ταυτότητα της
περιοχής ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, µέσω του αιτήµατος για ζεύξη και τις σχέσεις
µεταξύ

των

δύο

πλευρών,

Αχαΐας

και

Αιτωλοακαρνανίας.

Επίσης

παρουσιάζονται στοιχεία για το πολεοδοµικό συγκρότηµα Πατρών – Ρίου –
Αντιρρίου – Ναυπάκτου και τα χαρακτηριστικά του, όπως εξελίσσονται τα
τελευταία χρόνια. Τέλος υπάρχουν συµπεράσµατα τόσο ειδικά για τους δύο
δήµους που ενώνει η Γέφυρα (Ρίου και Αντιρρίου), όσο και γενικότερα για την
ευρύτερη περιοχή.
Ως

συνθετικό

πόρισµα

της

ανάλυσης

των

προτάσεων

πολεοδοµικής

συγκρότησης του ευρύτερου πολεοδοµικού συγκροτήµατος Πατρών – Ρίου –
Αντιρρίου – Ναυπάκτου, παρατίθενται τα συµπεράσµατα της µελέτης υπό
µορφή αξόνων ενός Στρατηγικού Σχεδιασµού της όλης περιοχής. Η έµφαση
των προτάσεων αυτών τίθεται στην οριστικοποίηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου,
στη συγκρότηση κυκλοφοριακού µοντέλου του πολεοδοµικού συγκροτήµατος,
τη διερεύνηση δηµιουργίας γραµµής τραµ για την πόλη της Πάτρας και τη
9

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

χάραξη στρατηγικής για τη λειτουργία της γέφυρας, όχι µόνο ως κυκλοφοριακής
υποδοµής, αλλά ως τοπόσηµου µε τουριστική έλξη διεθνούς εµβέλειας.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύεται η προσπελασιµότητα και η κινητικότητα µέσου
της διαχρονικής εξέλιξης της κίνησης των οχηµάτων στο στενό Ρίου – Αντιρρίου.
Η συνολική κίνηση µεταξύ Ρίου-Αντιρρίου παρουσιάζει την δεκαετία 1993-2003
µια αύξηση ίση µε 4,6% το χρόνο. Στην τετραετία 1999-2003 η αύξηση αυτή
πέφτει στο 3,0% ετησίως. Από την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας το 2004
έως και το 2007 η συνολική κίνηση των οχηµάτων (Γέφυρα συν πορθµείο)
αυξήθηκε κατακόρυφα µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης κατά 12,7% για τη
συγκεκριµένη περίοδο.

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει, πως

ο προηγούµενος

τρόπος σύνδεσης Ρίου-Αντίρριου µε το πορθµείο, λόγω της χρονικής
καθυστέρησης κλπ, απέκλειε ένα σηµαντικό όγκο της επιθυµητής διακίνησης. Η
Γέφυρα έδωσε τη δυνατότητα να εξυπηρετηθεί το πρόσθετο αυτό τµήµα της
ζήτησης και να αρθούν οι συνθήκες αποκλεισµού που προϋπήρχαν.
Επίσης στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται και αναλύεται η κινητικότητα µε χρήση
των µέσων µαζικής µεταφοράς (λεωφορεία) τόσο για τη γραµµή Πάτρας –
Ναυπάκτου,

όσο

Αιτωλοακαρνανίας

και
–

για

τις

Αθηνών.

γραµµές
Η

Μεσολογγίου

προσπάθεια

αυτή

–

Πάτρας

και

στηρίζεται

σε

συµπληρωµατικά στοιχεία που αντλήθηκαν από το ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας
και συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε τη διοίκηση του ΚΤΕΛ για το
σκοπό αυτό. Συµπερασµατικά, προκύπτει ότι η Γέφυρα δηµιούργησε µια νέα
δυναµική στις µετακινήσεις των πολιτών µε λεωφορείο, αναπτύσσοντας
µάλιστα σε µερικές περιπτώσεις µια αισθητά υψηλότερη ζήτηση σε σύγκριση µε
το παρελθόν (Ναύπακτος-Πάτρα) και ακολουθώντας, από γενικότερη άποψη
ανοδικές τάσεις.
Από την άλλη πλευρά, τα όποια ζητήµατα αναδιάρθρωσης του κόστους
µεταφοράς, τόσο των λεωφορείων, όσο και γενικότερα των ΙΧ, διαπιστώθηκε
ότι θα πρέπει να εξετάζονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανακατάταξης της δοµής
των µεταφορών όχι µόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά και να συνεκτιµώνται µε
τρόπο ορθολογικό όλες οι διαστάσεις του θέµατος.
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Το

επόµενο

κεφάλαιο,

το

πέµπτο,

που

αποτελεί

τη

συνέχεια

του

προηγούµενου, παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου µε
ερωτηµατολόγια, τα οποία ετέθησαν στους επιβάτες της πιο συχνής
λεωφορειακής γραµµής, της Ναυπάκτου-Πάτρας.
Από την ανάλυση προκύπτει ότι στα τελευταία δυο χρόνια διαφοροποιήθηκε
σηµαντικά η γεωγραφική ζώνη εξυπηρέτησης της λεωφορειακής γραµµής
Ναυπάκτου-Πατρών, αφού η πλειοψηφία των µετακινουµένων έχει ως τόπο
µόνιµης κατοικίας την Ναύπακτο σε ποσοστό 71%, έναντι 97% της αντίστοιχης
µέτρησης της προηγούµενης µελέτης. Η µεταβολή αυτή αποτυπώνει την
αυξηµένη

τάση

χρησιµοποίησης

της

Γέφυρας

για

την

διασύνδεση

στα

λεωφορεία,

περισσότερων περιοχών.
Σχετικά

µε

το

λόγο

µετακίνησης

των

επιβαινόντων

διαπιστώθηκε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (31%) -όπως και στην προηγούµενη
έρευνα του 2005- µετακινείται για εκπαιδευτικούς λόγους. Ακολουθούν, στη
δεύτερη θέση, ως αιτία µετακίνησης, οι κοινωνικοί λόγοι/αναψυχή µε ποσοστό
17%, σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση έναντι της προηγούµενης έρευνας όπου
η συγκεκριµένη κατηγορία βρισκόταν µόλις στην πέµπτη θέση. Οι επιβάτες που
µετακινούνται για καταναλωτικούς λόγους αποτελούν το 15%, οι ιατρικοί λόγοι
αντιστοιχούν στο 14% και η εργασία ως λόγος µετακίνησης αποσπά το 13%.
Μια άλλη σηµαντική παράµετρος που επικαλούνται οι µετακινούµενοι για
εργασία από το Αντίρριο στη νότια πλευρά είναι ότι στην Πάτρα η εύρεση
εργασίας είναι ευκολότερη και οι µισθοί υψηλότεροι σε σχέση µε την περιοχή
τους. Η πληθυσµιακή αυτή οµάδα θα επιθυµούσε να βρει εργασία στον τόπο
κατοικίας, ενώ τα δυο τρίτα από αυτούς σκοπεύουν να µετακοµίσουν στον τόπο
εργασίας τους.
Σε αντίθεση µε αυτούς που χρησιµοποιούν το λεωφορείο για να πάνε στην
εργασία τους, η χρήση της διέλευσης µε λεωφορείο είναι πιο σποραδική για
αυτούς που το χρησιµοποιούν για καταναλωτικούς σκοπούς. Σε σχέση µε τους
παράγοντες που προσελκύουν τους καταναλωτές στην αγορά της Πάτρας αυτοί
που σχετίζονται µε διαφορές στην ποικιλία έχουν την µεγαλύτερη βαρύτητα σε
ποσοστό 68% των ερωτηθέντων. Μόλις το 16% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι
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κύρια αιτία προσέλκυσης των καταναλωτών στην Πάτρα σχετίζεται µε διαφορές
στις τιµές και το υπόλοιπο 16% µε διαφορές στην ποιότητα.
Ακολουθεί στο έκτο κεφάλαιο, η παρουσίαση της έρευνας πεδίου για το real
estate στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Πάτρας και
Μεσολογγίου. Παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που εξήχθησαν από την
έρευνα αυτή, καθώς και στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες που αντλήθηκαν
από τη ∆ΟΥ και το Υποθηκοφυλακείο Ναυπάκτου.
Σε ότι αφορά την αγορά της Ναύπακτου τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν σε
µεγάλο βαθµό την έρευνα του 2005. Η κρατούσα άποψη της κοινής γνώµης
είναι ότι η αγορά ακινήτων στην περιοχή έχει κινηθεί ανοδικά, τόσο ως προς τις
τιµές, όσο και τον όγκο των αγοραπωλησιών.) Πρόσθετο ενδιαφέρον έχει η
διαπιστωθείσα αντίληψη των πολιτών ότι, ανάµεσα στους λόγους που
προκάλεσαν αυτή την εξέλιξη, κάποιο ρόλο έχει παίξει (και θα εξακολουθεί να
παίζει σύµφωνα µε τους ερωτώµενους) και το αγοραστικό ενδιαφέρον από
Πατρινούς αγοραστές.
Τα αποτελέσµατα από την έρευνα πεδίου στο Μεσολόγγι είναι άκρως
ενδιαφέροντα. Σε σχέση µε την προ διετίας µελέτη τα αποτελέσµατα έδειξαν
σηµαντικές διαφορές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι ενώ το 2005 η
συντριπτική πλειοψηφία πίστευε ότι δεν έχουν επηρεαστεί ούτε οι τιµές ούτε και
ο όγκος των αγοραπωλησιών από την Γέφυρα, το 2007 το σκηνικό αυτό
ανατρέπεται

και

οι

απαντήσεις

των

ερωτώµενων

είναι

µοιρασµένες.

Παράλληλα, αρχίζουν και αυξάνονται οι απόψεις των πολιτών (έστω και αν
ακόµα είναι η µειοψηφία) που πιστεύουν πως έχει σηµειωθεί άνοδος στους
αγοραστές ακινήτων από την Πάτρα.
Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των δύο πόλεων (Ναύπακτος και Μεσολόγγι)
κατά την παρούσα έρευνα, διαπιστώνονται σηµαντικές διαφορές. Παρόλα αυτά
πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εν λόγω διαφορές σε σχέση µε το 2005 φαίνεται να
µειώνονται σηµαντικά. Το γεγονός αυτό συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι ενώ σε
πρώτη φάση η κατασκευή και λειτουργία της Γέφυρας επηρέασε αποκλειστικά
την αγορά ακινήτων της Ναυπάκτου, στη συνέχεια η ζώνη επιρροής της
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φαίνεται ότι άρχισε να επεκτείνεται και να επηρεάζει, τουλάχιστον σε κάποιο
βαθµό, την αγορά του Μεσολογγίου.
Στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο, το έβδοµο, αναλύονται οι επιπτώσεις της
Γέφυρας στην εµπορική κίνηση των καταστηµάτων. Η έρευνα πεδίου
πραγµατοποιήθηκε στην αγορά της Πάτρας αλλά και στις τοπικές αγορές της
βόρειας περιοχής, δηλαδή στη Ναύπακτο, στο Μεσολόγγι, στο Αιτωλικό και στο
Αντίρριο λόγω της σπουδαίας µεταβολής της προσβασιµότητας της ευρύτερης
περιοχής που έλαβε χώρα εξαιτίας της Γέφυρας. Τα µεγέθη των δειγµάτων για
τις υπό εξέταση τοπικές αγορές έχουν ως εξής: 198 καταστήµατα στη Ναύπακτο,
86

καταστήµατα

στο

Μεσολόγγι,

28

καταστήµατα

στο

Αιτωλικό,

17

καταστήµατα στο Αντίρριο και 146 καταστήµατα στην Πάτρα.
Το ερωτηµατολόγιο επικεντρώθηκε κυρίως στην καταγραφή της εµπορικής
κίνησης των τοπικών αγορών κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους (2007),
στις επιδράσεις της Γέφυρας στην εµπορική κίνηση των καταστηµάτων των
ίδιων των ερωτηθέντων και στις προσδοκίες των επιχειρηµατιών σχετικά µε το
πώς η λειτουργία της Γέφυρας θα επηρεάσει όχι µόνο την δική τους επιχείρηση,
αλλά και ολόκληρη την τοπική αγορά της πόλης.
Σε όλες τις πόλεις, όπου διεξήχθη η έρευνα, δηλαδή τη Ναύπακτο, το
Μεσολόγγι, το Αντίρριο, το Αιτωλικό και την Πάτρα, καταγράφονται αρνητικές
απόψεις για την πρόσφατη πορεία της κίνησης των καταστηµάτων, συνολικά,
των αντίστοιχων περιοχών, ενώ συσχέτιση της λειτουργίας της Γέφυρας µε τις
εξελίξεις της αγοράς καταγράφεται µε απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο µόνο στην
περίπτωση του Αντιρρίου (88%). Στις άλλες τρεις πόλεις το σχετικό ποσοστό
κυµαίνεται κάτω του 33%. Στη Ναύπακτο, ειδικότερα, η κλαδική ανάλυση των
αποτελεσµάτων δείχνει µια έντονα αρνητική εξέλιξη στα καταστήµατα ρούχων,
υποδηµάτων, καλλυντικών κτλ, ενώ θετική άποψη καταγράφεται για τον
τουριστικό τοµέα και τα καταστήµατα µαζικής εστίασης.
Όσον αφορά τη µελλοντική εξέλιξη των πωλήσεων στα δικά τους καταστήµατα,
οι ερωτηθέντες στο Μεσολόγγι και την Πάτρα απάντησαν, µε ποσοστό 44% και
60% αντίστοιχα, ότι αναµένουν αύξηση, ενώ στο Αντίρριο και το Αιτωλικό αυτό
το πιστεύει µόνο το 18%-19% των ερωτηθέντων.
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Τέλος, στο θέµα της διαρροής πελατείας προς την Πάτρα, και στις τρεις πόλεις
(Μεσολόγγι, Αντίρριο, Αιτωλικό) οι απόψεις είναι µοιρασµένες (50%-50%), ενώ
στην περίπτωση της Ναυπάκτου τον κίνδυνο της διαρροής τον αποδέχεται το
62% των ερωτηθέντων.
Αναφορικά

µε

τη

Ναύπακτο,

παρά

τις

παραπάνω

αρνητικές

γενικά

διαπιστώσεις, το εµπορικό κέντρο της πόλης, µετά το αρχικό πλήγµα µε την
αφαίµαξη καταναλωτικής κίνησης από την Πάτρα, αναδιαρθρώνεται διαρκώς.
Ακόµα και στον τοµέα των καταναλωτικών προϊόντων η τοπική αγορά επέδειξε
σηµαντική ανθεκτικότητα στις δυσκολίες που προέκυψαν από τις νέες συνθήκες
ανταγωνισµού, κύρια λόγω της ευρείας ενδοχώρας που διαθέτει (σε χωριά και
οικισµούς),

µε

σηµαντικό

ύψος

πληθυσµού,

ο

οποίος

παραδοσιακά

εξυπηρετείται από τη Ναύπακτο. Πέρα όµως από αυτό, οι νέες οικονοµικές και
εµπορικές συνθήκες της περιοχής είχαν σαν αποτέλεσµα την προσέλευση
σηµαντικού αριθµού πολυκαταστηµάτων και αλυσίδων που κανονικά δεν θα
εγκαθίσταντο , τουλάχιστον τόσο γρήγορα, αν δεν λειτουργούσε η Γέφυρα.
Παράλληλα σηµειώθηκε, λόγω κύρια της τουριστικής κίνησης και της
εγκατάστασης των πολυκαταστηµάτων, µια πρωτοφανής, για µικρή πόλη,
συρροή Τραπεζών που συνήθως εγκαθίστανται κατά προτεραιότητα στις
µεγαλύτερες πόλεις και αργότερα στις µικρές.
Η Ναύπακτος διαθέτοντας έντονα χαρακτηριστικά κοµβικού σηµείου , τόσο ως
προς την ενδοχώρα της όσο και ως σηµείο ευνοϊκής προσπέλασης στον
παράκτιο οδικό άξονα Πάτρας – Ρίου – Αντιρρίου – Ναυπάκτου –
Μοναστηρακίου

–

Ιτέας

–

Άµφισσας,

διατηρεί

τα

ισχυρά

συγκριτικά

πλεονεκτήµατά της στον εµπορικό και τουριστικό τοµέα και είναι βέβαιο ότι οι
αλλαγές στο συγκοινωνιακό χάρτη της δυτικής Ελλάδας, παρούσες ( Γέφυρα )
και µελλοντικές ( ΠΑΘΕ, Ιόνια Οδός κτλ. ), την ευνοούν σηµαντικά.
Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας
που καταγράφει την άποψη των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (Τραπεζών) της
ευρύτερης περιοχής για την εξέλιξη της επιχειρηµατικότητας. Τα Πιστωτικά
Ιδρύµατα, αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα χρηµατοδότησης, τόσο για τις
επιχειρήσεις, όσο και για τους ιδιώτες και, γενικότερα, έχουν εµπεριστατωµένη
γνώση της αγοράς.
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Στην περίπτωση της Πάτρας τα αποτελέσµατα της έρευνας καταγράφουν µια
σαφέστερα πιο αισιόδοξη εικόνα για την επιχειρηµατικότητα της περιοχής, σε
σχέση µε το Μεσολόγγι και τη Ναύπακτο, γεγονός που συµφωνεί, άλλωστε, και,
µερικώς, µε τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου των ιδιωτών (Κεφ. 2).
Ωστόσο, οι πιο χαρακτηριστικές τοποθετήσεις των τραπεζών στην Πάτρα,
αφορούν το υψηλό ποσοστό (79%) των ερωτηθέντων που πιστεύουν ότι η
Γέφυρα επηρέασε θετικά (σε µεγάλο, µέτριο και µικρό βαθµό) στο άνοιγµα
επιχειρήσεων στην περιοχή και το ίδιο ποσοστό που αποκλείει η διακοπή
λειτουργίας επιχειρήσεων να οφείλεται στη Γέφυρα. Τέλος, σηµαντική είναι η
άποψη του 93% των ερωτηθέντων που θεωρούν ότι τα αιτήµατα πελατών τους
για χορήγηση δανείων έχει αυξηθεί.
Το ένατο κεφάλαιο, πραγµατεύεται την οικονοµική ωφέλεια από τον
ανταγωνισµό που προκάλεσε η λειτουργία της Γέφυρας. Αυτό συµβαίνει, διότι η
κατασκευή της Γέφυρας που ξεκίνησε το 1999 επηρέασε την πολιτική τιµών του
πορθµείου αρκετά πριν την έναρξη λειτουργίας της. Στο κεφάλαιο αυτό
παρουσιάζεται η τιµολογιακή πολιτική που ακολουθούν τα F/B από το 2000 και
µετά και διενεργείται µια εκτίµηση της ωφέλειας για τους χρήστες του µέσου των
F/B που προέκυψε από τις συνθήκες ανταγωνισµού που επέβαλε η λειτουργία
της Γέφυρας. Η ωφέλεια αυτή, ανάλογα µε τον τρόπο υπολογισµού της,
ανέρχεται σε σηµαντικό ποσό για την περίοδο από το 2000 µέχρι το τέλος του
έτους 2007 και ανέρχεται σε ακόµη µεγαλύτερο ποσό αν γίνει προέκταση των
υπολογισµών για µελλοντικές περιόδους κτλ.
Ανεξάρτητα, πάντως, από το πραγµατικό ύψος της ωφέλειας αυτής και τις
µεθόδους µέτρησης της, είναι βέβαιο ότι η Γέφυρα µε την παρουσία της
συντέλεσε στο να αποκατασταθούν ανταγωνιστικές συνθήκες προσφοράς
µεταφορικών υπηρεσιών στο στενό του Ρίου-Αντιρρίου, εξασφαλίζοντας στο
χρήστη δυο εναλλακτικές επιλογές διέλευσης µε διαφορική τιµή.
Στο δέκατο κεφάλαιο, αναλύεται η τουριστική Ανάπτυξη της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας σε συνδυασµό µε το ρόλο που διαδραµάτισε η κατασκευή και
λειτουργία της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου.
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Από την παραπάνω σύντοµη παρουσίαση προκύπτει, καταρχήν, ότι οι νοµοί
Αχαΐας και Ηλείας µε τη γεωγραφική τους συνέχεια και τις προωθούµενες
υποδοµές του τουριστικού τοµέα και των µεταφορών (λιµάνια, αεροδρόµια, νέοι
οδικοί άξονες) ουσιαστικά ανήκουν σε ένα µεγάλο ενιαίο τουριστικό σύµπλεγµα
το οποίο περιλαµβάνει µοναδικά πλεονεκτήµατα για αξιοποίηση, τόσο στο
πεδίο των απέραντων ακτών, όσο και στις ορεινές περιοχές.
Ειδικότερα, ο νοµός Αχαΐας µε αιχµή την Πάτρα και µε δεύτερη αναπτυξιακή
διάσταση το ορεινό σύµπλεγµα του, διαθέτει ισχυρές δοµές τουριστικής
ανέλιξης που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στη χάραξη µιας κοινής
τουριστικής στρατηγικής στην επόµενη άµεση χρονική περίοδο.
Και οι δυο νοµοί θα πρέπει για το σχεδιασµό της τουριστικής τους ανάπτυξης
να στηριχθούν στις ενιαίες υποδοµές και µεταφορές, τον αντίστοιχο φυσικό
πλούτο και τα ιστορικά µνηµεία, κατά τρόπο ενιαίο, συνδυαστικό και
πελατοκεντρικό. Η αγορά προς εκµετάλλευση δεν είναι η συγκεκριµένη
γεωγραφική περιφέρεια που περικλείεται στα όρια του ενός νοµού ή του άλλου,
αλλά ολόκληρη η περιοχή µε ότι αυτή περιλαµβάνει ως στοιχεία τουριστικού
ενδιαφέροντος,
Αναφορικά µε το νοµό Αιτωλοακαρνανίας, ο σχεδιασµός της τουριστικής
ανάπτυξης του είναι σκόπιµο να ακολουθήσει, σε ένα δεύτερο χρονικό επίπεδο
σε σύγκριση µε τους νοµούς Αχαΐας και Ηλείας, µε κάπως,

αργότερο

βηµατισµό, µε διαφορετικό περιεχόµενο και πελατειακή στόχευση, αφού ο
νοµός αυτός διαφοροποιείται σηµαντικά από τους άλλους δυο ως προς το
φυσικό του περιβάλλον, τις υποδοµές, την χωροταξική και οικιστική του
συγκρότηση. Ο ρυθµός ανάπτυξης του νοµού αυτού θα είναι µεν αργότερος
λόγω της γενικότερης αναπτυξιακής υστέρησης του, όµως σε µεταγενέστερη
φάση θα έχει να ωφεληθεί ιδιαίτερα από την ταχύτερη τουριστική ανάπτυξη και
τις νέες δοµές των δυο άλλων νοµών και γενικότερα της περιφέρειας συνολικά.
Για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής,
πέρα των υποδοµών (συγκοινωνιακά έργα, λιµάνια, αεροδρόµια κτλ) που είναι
αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων,
απαιτηθεί,

ως

ικανή

προϋπόθεση,
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(globalised), αναλυτικού και περιεκτικού Προγράµµατος (Master Plan),
στην εφαρµογή του οποίου θα πρέπει να δεσµευτούν, για µια αρχική,
δεκαετή τουλάχιστον περίοδο, όλοι οι εµπλεκόµενοι συναρµόδιοι φορείς
(διοικητικές

περιφέρειες,

δήµοι,

νοµαρχίες,

Υπηρεσίες

πολεοδοµίας,

αρχαιολογικές υπηρεσίες, δασαρχεία κτλ).
Στο εγχείρηµα τουριστικής απογείωσης της περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
απόλυτη προτεραιότητα έχει η προώθηση των υποδοµών του συγκοινωνιακού
δικτύου ολόκληρης της δυτικής Ελλάδας (Ιόνια Οδός και ΠΑΘΕ), και
παράλληλα, των λιµανιών, του αεροδροµίου και των νοµοθετικών ρυθµίσεων
που θα ξεκαθαρίσουν τους όρους δόµησης, τις χρήσεις γης και τα κίνητρα για
τη δηµιουργία νέων, σύγχρονων και ανταγωνιστικών τουριστικών µονάδων.
Σε όλη αυτή την πορεία, η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου θα είναι το κοµβικό σηµείο
αναφοράς και ο καταλύτης που θα λειτουργήσει ως ο πολλαπλασιαστής της
αποτελεσµατικότητας όλων των έργων και των αναπτυξιακών ενεργειών.
Το τελευταίο κεφάλαιο της έρευνας αυτής, το ενδέκατο, παρουσιάζει την
πρόταση ίδρυσης «Παρατηρητηρίου του ∆υτικού Οδικού Άξονα και της Γέφυρας
Ρίου – Αντιρρίου». Η αναγκαιότητα δηµιουργίας του Παρατηρητηρίου είναι
άµεση και επιτακτική δεδοµένου ότι στην περίοδο των επόµενων 5-6 ετών θα
κατασκευαστούν στη ∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησο
αρτηρίες

εκατοντάδων

χιλιοµέτρων,

αλλάζοντας

σύγχρονες οδικές

ριζικά

τις

συνθήκες

προσπελασιµότητας των γεωγραφικών περιοχών. Τα συγκοινωνιακά αυτά έργα
θα συνδεθούν µε τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και θα αποτελέσουν ένα
ολοκληρωµένο οδικό άξονα που θα διατρέχει τη δυτική Ελλάδα συµβάλλοντας,
µέσω της γρήγορης πρόσβασης και των συµπληρωµατικών και παράλληλων
έργων που θα γίνουν, στην αναπτυξιακή ώθηση της περιοχής, την άρση του
κοινωνικού

αποκλεισµού

της

και

την

ανάπτυξη

νέων

ευκαιριών

και

δραστηριοτήτων.

Η χρησιµότητα του προτεινόµενου Παρατηρητηρίου θα είναι πολλαπλή. Με
βάση τεκµηριωµένες επιστηµονικές µεθόδους και την ανάπτυξη σύγχρονης
υποδοµής πληροφοριακών συστηµάτων, το Παρατηρητήριο θα συγκεντρώνει,
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θα επεξεργάζεται και θα παρέχει έγκυρα και ενηµερωµένα δεδοµένα, ώστε να
καθίσταται δυνατή η συστηµατική καταγραφή και αξιολόγηση:
¾ στοιχείων κυκλοφορίας,
¾ περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
¾ κοινωνικο-οικονοµικών µεταβολών,
¾ χωροταξικών µεταβολών,
¾ πολεοδοµικών µεταβολών.
Σε γενικές γραµµές απώτερος σκοπός του Παρατηρητηρίου θα είναι:
¾ να υποστηριχθεί η ολοκληρωµένη διαχείριση των επιπτώσεων των
αναπτυξιακών έργων στον δυτικό άξονα,
¾ να αξιοποιηθεί πλήρως η δυνατότητα συµβολής του έργου στην ανάπτυξη
της ∆υτικής Ελλάδας και ευρύτερα ολόκληρης της χώρας,
¾ να συµβάλει στην εναρµονισµένη αποτίµηση των επιδράσεων των
∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών στη συνοχή του Ευρωπαϊκού Χώρου.
Η ίδρυση και λειτουργία του µπορεί να στηριχθεί σε µια συνεργασία µεταξύ
των αρµόδιων διοικητικών υπηρεσιών της περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας,
των

κατασκευαστικών

επιστηµονικού

δυναµικού

εταιριών
του

(αναδόχων

Πανεπιστηµίου

των

έργων),

Πατρών

και

του

άλλων

αναπτυξιακών φορέων της περιοχής.
Στο Παράρτηµα της µελέτης παρατίθενται τα ερωτηµατολόγια των ερευνών
πεδίου για την επιχειρηµατικότητα, τις τράπεζες, το real estate, την κίνηση των
καταστηµάτων και τη λεωφορειακή γραµµή Ναυπάκτου-Πατρών.
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Εισαγωγή
Η παρούσα έρευνα αποτελεί προέκταση της έρευνας «Οικονοµικές και Κοινωνικές
Επιπτώσεις από τη Λειτουργία της Γέφυρας Ρ-Α»

(Πανεπιστήµιο Πατρών,

Ιούνιος 2006) και θέτει ως στόχο να αποτυπώσει τις επιπτώσεις λειτουργίας της
Γέφυρας σε µεγαλύτερο βάθος χρόνου (έως και το 2007). Επιπλέον, γίνεται αναφορά
στις επιπτώσεις των υπό-κατασκευή οδικών τµηµάτων του ∆υτικού Άξονα (ΠΑΘΕ,
νέα σύνδεση Πατρών-Κορίνθου, Ιόνια Οδός). Η σύνδεση της Γέφυρας µε τον ∆υτικό
Άξονα αποτελεί ένα συγκοινωνιακό έργο που εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού και
ευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών και έχει ιδιαίτερη σηµασία για την περιφερειακή
ανάπτυξη της χώρας και την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.
Ωστόσο, η έρευνα αυτή δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις επιπτώσεις της Γέφυρας στους
νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος, που δέχτηκαν πιο άµεσες επιδράσεις
λόγω γεωγραφικής θέσης (Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία), καθώς το έργο αυτό έχει
ολοκληρωθεί από το 2004 σε αντίθεση µε τον ∆υτικό Άξονα που στο µεγαλύτερο
ποσοστό περιλαµβάνει έργα υπό σχεδιασµό ή υπό κατασκευή.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΩΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η πρώτη έρευνα για τις «Οικονοµικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις από τη
Λειτουργία της Γέφυρας Ρ-Α» (Πανεπιστήµιο Πατρών, Ιούνιος 2006) –εφεξής
«ΠΡΩΤΗ ΕΡΕΥΝΑ»- κατέδειξε ότι η Γέφυρα αποτελεί ένα σηµαντικό έργο για τη
δυτική Ελλάδα και τη χώρα γενικότερα, τόσο από οικονοµική και αναπτυξιακή
άποψη, όσο και από κοινωνική. Είναι ένα συγκοινωνιακό έργο που εντάσσεται
στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών και συνδέεται
άρρηκτα µε τους µεγάλους οδικούς άξονες της χώρας, σε λειτουργία ή υπό
κατασκευή, και ιδιαίτερα µε τα τµήµατα εκείνα που συµβάλλουν στη
συγκρότηση ενός ολοκληρωµένου συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας (ΠΑΘΕ,
νέα σύνδεση Πατρών-Κορίνθου, Ιόνια Οδός, Εγνατία Οδός κλπ). Οι µεγάλοι
αυτοί οδικοί άξονες έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την περιφερειακή ανάπτυξη της
χώρας και την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, ιδιαίτερα σήµερα
που η Ελλάδα εντάσσεται στο κοινοτικό πλαίσιο πολιτικών και σχεδιασµών για
το συγκοινωνιακό και µεταφορικό δίκτυο της, αλλά και την οικονοµική και
κοινωνική σύγκλιση στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Η πρώτη αυτή έρευνα των χωρικών επιπτώσεων Της Γέφυρας Ρ-Α είχε
τους εξής βασικούς στόχους:
•

να προσδιορίσει µεθοδολογικά τις κατάλληλες τεχνικές και µεθόδους για
τον προσδιορισµό των επιπτώσεων, στην πολύ µικρή περίοδο που είχε
µεσολαβήσει από την έναρξη λειτουργίας του έργου (ενάµισι έτος)

•

να ερευνήσει τη διεθνή βιβλιογραφία για τέτοιου τύπου έργα

•

να εκτιµήσει τις βασικές επιπτώσεις στην οικονοµία, τον κοινωνικό τοµέα
και την αγορά εργασίας και να προδιαγράψει πιθανές τάσεις για το
µέλλον

•

να υπολογίσει τα άµεσα και έµµεσα οφέλη για την οικονοµία της
περιφέρειας από την πραγµατοποίηση της επένδυσης (1997-2004)

•

να προσδιορίσει τις γεωγραφικές ζώνες επιρροής της Γέφυρας
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Τα συµπεράσµατα και οι απαντήσεις στα παραπάνω θέµατα που τέθηκαν
προς διερεύνηση ήταν συνοπτικά τα εξής:
► από τη γενική προσέγγιση και τη συστηµατική διερεύνηση της
παγκόσµιας θεωρητικής και εµπειρικής έρευνας και της βιβλιογραφίας
καταδείχθηκε ότι τέτοιας εµβέλειας συγκοινωνιακά έργα συµβάλλουν στη
δηµιουργία σοβαρής έκτασης και έντασης χωρικών επιπτώσεων, που
οφείλονται στη µεταβολή της κινητικότητας των εµπορευµατικών ροών και
της κινητικότητας προσώπων για εργασία, αναψυχή, τουρισµό κλπ
(κυρίαρχος δείκτης µέτρησης των επιπτώσεων η προσβασιµότητα). Οι
χωρικές αυτές επιπτώσεις επηρεάζουν τις εισοδηµατικές και εργασιακές
συνθήκες

των

περιοχών

και

αίρουν

τις

συνθήκες

κοινωνικού

αποκλεισµού.
► η έρευνα κατέδειξε ότι από την πρώτη µέρα λειτουργίας της Γέφυρας
(ακόµη και αρκετά χρόνια πριν, για µερικά µεγέθη όπως οι τιµές των
ακινήτων) υπήρξαν άµεσες χωρικές επιπτώσεις στην προσβασιµότητα και
την κινητικότητα της περιοχής σε πολλούς τοµείς της τοπικής οικονοµίας,
της αγοράς εργασίας, του κυκλοφοριακού φόρτου και των µεταφορών.
► οι οικονοµικές και οικονοµετρικές αναλύσεις που έγιναν έδωσαν σηµαντικές
ενδείξεις θετικής επίδρασης στην απασχόληση και το ΑΕΠ, τόσο στην
κατασκευαστική περίοδο, όσο και µετά την έναρξη λειτουργίας της
Γέφυρας, σε όλες τις ζώνες επιρροής, βραχυχρόνια και µακροχρόνια.
► η επίδραση αυτή είναι διαφοροποιηµένη γεωγραφικά ασκώντας µεγαλύτερη
ένταση,

δηλαδή

προκαλώντας

µεγαλύτερα

οφέλη,

στις

λιγότερο

αναπτυγµένες και κοινωνικά αποκλεισµένες περιοχές (Αιτωλοακαρνανία)
και µικρότερα οφέλη στις αστικοποιηµένες και πλουσιότερες (Αχαΐα).
► οι επιτόπιες έρευνες, που διεξήχθηκαν, έδειξαν τάσεις βαρυτικής έλξης και
κινητικότητας από τις περιοχές κοινωνικού αποκλεισµού προς τις
εντονότερα αστικοποιηµένες, για υπηρεσίες και προϊόντα ιδιωτικής
κατανάλωσης, υγείας, εκπαίδευσης και εργασίας, και αντίστροφη τάση,
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δηλαδή από τις τελευταίες προς τις πρώτες, για τις υπηρεσίες τουρισµού
και αναψυχής.
► θετικές τάσεις καταγράφηκαν στην αγορά ακινήτων της βόρειας περιοχής
µε σοβαρές αυξήσεις τιµών και αυξηµένη οικοδοµική δραστηριότητα,
► η κλαδική έρευνα στον τοµέα του τουρισµού κατέδειξε τις µεγάλες
ανεκµετάλλευτες δυνατότητες και προοπτικές που συγκεντρώνει η περιοχή
µε βάση τον τεράστιο τοπικό φυσικό πλούτο και τις καλλονές που διαθέτει η
δυτική Ελλάδα (θαλάσσιες ακτές, υδάτινοι πόροι, λίµνες, ποτάµια, δάση
κλπ) και τη µοναδική της θέση ως πύλης εισόδου από τη ∆ύση και
σταυροδρόµι προς τους µεγάλους αρχαιολογικούς χώρους της Ολυµπίας
και των ∆ελφών.
► η έρευνα του τουρισµού εξειδίκευσε τις περιοχές (χωρικές ενότητες)
τουριστικής ανάπτυξης µε βάση τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά και τα
προωθούµενα συγκοινωνιακά και άλλα αναπτυξιακά έργα, έθεσε τις βάσεις
καθιέρωσης σύγχρονων συστηµάτων συνεχούς παρακολούθησης της
εξέλιξης του σε περιφερειακό, αλλά και εθνικό επίπεδο (∆ορυφόρος
Λογαριασµός κλπ) και προσδιόρισε µε σαφήνεια την αναγκαιότητα και τις
κατευθύνσεις απαραίτητων µέτρων, παρεµβάσεων και πολιτικών για την
τουριστική αναβάθµιση της δυτικής Ελλάδας
► γενικότερα η ανάλυση κατέδειξε το γεγονός ότι η Γέφυρα Ρίου-Αντίρριου
στο πλαίσιο ένταξης του στο δυτικό άξονα δεν αποτελεί µόνον έναν
σηµαντικό άξονα µεταφορών που συνδέει τα µεγάλα αστικά κέντρα και
αναπτύσσει τον δυτικοελλαδικό χώρο, αλλά αναµένεται να παίξει έναν
πολύ ευρύτερο αναπτυξιακό ρόλο ως άξονας διασύνδεσης της χώρας µε
τους άλλους άξονες της χώρας, τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο αλλά και
τη Μεσόγειο και τις χώρες της Μέσης Ανατολής.
Πέρα από τα παραπάνω, η ΠΡΩΤΗ ΕΡΕΥΝΑ κατέδειξε ότι µεγέθη αυτά θα
µεταβάλλονται διαρκώς σε δυναµική βάση στα επόµενα χρόνια, καθόσον οι
επιπτώσεις από τη λειτουργία της Γέφυρας θα επεκτείνονται και θα
διευρύνονται, τόσο αυτόνοµα, όσο και σε συνδυασµό µε τα συµπληρωµατικά
23
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έργα του δυτικού άξονα, της ολοκλήρωσης της Εγνατίας Οδού και του ΠΑΘΕ και
σειράς άλλων σηµαντικών συγκοινωνιακών έργων. Οι µεταβολές θα είναι
πολλές, σύνθετες και πολυµερείς. Η µέτρηση, ο εντοπισµός και η αξιολόγηση
τους θα πρέπει να είναι συνεχής, συστηµατική και επιστηµονικά άρτια. Για να
επιτευχθεί αυτό χρειάζονται σύγχρονα συστήµατα παρακολούθησης µε
κατάλληλη σύγχρονη τεχνολογία και υποδοµή, καθώς και εξειδικευµένο
προσωπικό.
Με βάση την ανάλογη διεθνή εµπειρία, αλλά και την πρόσφατη εθνική της
Εγνατίας Οδού, η ΠΡΩΤΗ ΕΡΕΥΝΑ κατέληξε στην πρόταση ίδρυσης ενός
Παρατηρητηρίου της Γέφυρας Ρίου-Αντίρριου και του ∆υτικού Άξονα, ώστε να
διαµορφωθεί ένα υπεύθυνο, επιστηµονικά έγκυρο και εξειδικευµένο όργανο
συνεχούς παρακολούθησης των µεταβολών των χωρικών επιπτώσεων της
Γέφυρας και των άλλων οδικών αξόνων που αυτή διασυνδέει, που θα
αποτελέσει και την πηγή συσσώρευσης στοιχείων, δεδοµένων και ενεργού
πληροφόρησης για την οικονοµική και κοινωνική διάρθρωση και τις εξελίξεις
στην περιοχή.
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ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΩΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (2004-2007)

Στην παρούσα χρονική στιγµή και σε σύγκριση µε το προηγούµενο καθεστώς
που ίσχυε όταν εκκίνησε η εκπόνηση της Πρώτης Έρευνας Επιπτώσεων της
Γέφυρας Ρ-Α (βλ. παραπάνω) σηµειώνονται οι εξής σηµαντικές εξελίξεις και
διαφοροποιήσεις:
•

η περίοδος 3,5 ετών, που πέρασε από τη λειτουργία της Γέφυρας µέχρι
σήµερα,

αποτελεί µια καλύτερη χρονική βάση εκτίµησης των

επιπτώσεων, σε σύγκριση µε την Πρώτη Έρευνα που είχε στη διάθεση
της δεδοµένα ή εκτιµήσεις για 1,5 µόνο έτος, χρονικό διάστηµα που
περιορίζει σηµαντικά την αξιοπιστία πολλών µεγεθών, ως προς την
πραγµατική τάση και κατεύθυνση των επιδράσεων.
•

µε βάση το προηγούµενο στοιχείο, οι οποιεσδήποτε εκτιµήσεις και
στοιχεία για τα οικονοµικά και αναπτυξιακά µεγέθη της περιοχής
αποκτούν µεγαλύτερη ερµηνευτική δυνατότητα και αξία

•

η πρώτη περίοδος λειτουργίας ενός τόσο καταλυτικής σηµασίας έργου
για την περιοχή, χαρακτηρίζεται από φαινόµενα και επιδράσεις που
συνήθως εµφανίζονται µε τη µορφή αρχικού «σόκ», ενώ µέσα σε µια
µεγαλύτερη χρονική περίοδο αναδεικνύονται οι µονιµότερου χαρακτήρα
επιδράσεις και οι πραγµατικές τάσεις τους

•

η λειτουργία της Γέφυρας έχει αφοµοιωθεί πλέον ως µόνιµος παράγοντας
ζεύξης των δυο προηγουµένως αποκοµµένων περιοχών, τόσο από τους
κατοίκους των τελευταίων, όσο και από τις διοικητικές αρχές και τους
φορείς που δρουν και λαµβάνουν αποφάσεις για σηµαντικές οικονοµικές
και κοινωνικές λειτουργίες στη δυτική Ελλάδα (δήµοι, νοµαρχίες, Π∆Ε
κλπ). Οι φορείς αυτοί σχεδιάζουν πλέον και εκτελούν προγράµµατα για
την περιοχή µε βάση το δεδοµένο της ζεύξης
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•

είµαστε οριστικά πλέον στην αφετηρία έναρξης κατασκευής της Ιόνιας
Οδού και της Οδού Κορίνθου-Πατρών µετά τη πρόσφατη σχετική
ανάθεση των δύο αυτών έργων, µε προβλέψιµο, σε αρκετά αξιόπιστο
βαθµό, τον χρόνο ολοκλήρωσης τους

•

για τα επόµενα έξι έως δέκα χρόνια ο βόρειος άξονας της Πελοποννήσου
(Κόρινθος-Πάτρα) και ο άξονας της Ιόνιας Οδού, µε συλλεκτήριο σηµείο
τους και συνδετικό κόµβο τη Γέφυρα Ρ-Α, θα αποτελούν ένα εκτεταµένο
εργοτάξιο

µε

ποικίλες

επιδράσεις

στον

οικονοµικό,

εργασιακό,

συγκοινωνιακό και περιβαλλοντικό τοµέα. Θα υπάρχει µια συνεχώς
µεταβαλλόµενη δυναµική σχέσεων και επιδράσεων που θα περιλαµβάνει
τις εκατέρωθεν περιοχές, τους κάθετους δευτερεύοντες οδικούς άξονες
των έργων αυτών, τις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές ζώνες, τις αγροτικές
εκµεταλλεύσεις και τα αστικά κέντρα, µε πολυάριθµες και σύνθετες
χωρικές, οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
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ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Η ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Η ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Συνέργεια της Γέφυρας Ρίου – Αντίρριου µε τους στόχους και τα µέτρα του
ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδος (2007-2013)
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση συνδέοντας
άµεσα µέσω της Γέφυρας Ρίου – Αντίρριου την Πελοπόννησο µε την Στερεά Ελλάδα
και την Ήπειρο. Χαρακτηρίζεται ως η ∆υτική Πύλη της Ελλάδας προς την Αδριατική
και την ∆υτική Ευρώπη γενικότερα. Στην Περιφέρεια προγραµµατίζονται σηµαντικά
έργα που θα την καθιστούν ως το κεντρικό τµήµα του αναδυόµενου δυτικού άξονα
ανάπτυξης της χώρας.
Η κατασκευή και λειτουργία της Γέφυρας Ρίου – Αντίρριου συντελεί σε µεγάλο βαθµό
στην βελτίωση των υποδοµών µεταφορών της Περιφέρειας και αναµένεται να παίξει
καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξης και υλοποίησης των βασικών µέτρων
και στόχων του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδος (2007-2013) που αφορούν στα εξής:
Î εκσυγχρονισµός κοινωνικών υποδοµών και υπηρεσιών
Î ανάπτυξη υποδοµών προσπελασιµότητας
Î ενίσχυση ορεινών και µειονεκτικών περιοχών
Î διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων
Î επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης
Î αύξηση της παραγωγικότητας
Î τόνωση της επιχειρηµατικότητας
Î επίτευξη πραγµατικής σύγκλισης
Î βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων
Î προστασία περιβάλλοντος
Οι µεταφορές υποδοµών της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας αναπτύσσονται µε
γρήγορους ρυθµούς τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριµένα, τo οδικό δίκτυο της
Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα εκτεταµένο και βελτιώνεται συνεχώς. Η κεντρική
οδική αρτηρία που συνδέει την πόλη των Πατρών µε την Αθήνα αποτελεί
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µέρος του βασικού εθνικού άξονα Π.Α.Θ.Ε (Οδικός Άξονας Πατρών -Αθήνας Θεσσαλονίκης - Ευζώνων) και ανήκει στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Το εθνικό
δίκτυο εκτείνεται σε 895.χλµ, ενώ το επαρχιακό οδικό δίκτυο εκτείνεται σε
µήκος 3.520 χλµ. περίπου. Στα παράλια και στα πεδινά είναι ανεπτυγµένο,
ενώ είναι σχετικά ανεπαρκές, ποσοτικά και ποιοτικά, στις µειονεκτικές ορεινές
περιοχές.
Μεταξύ των µεγάλων τεχνικών έργων που ολοκληρώθηκαν στην Περιφέρεια
πρωτοστατεί το έργο της σύνδεσης του Ρίου-Αντίρριου µέσω της οµώνυµης
κρεµαστής γέφυρας µήκους 2,5 χιλιοµέτρων που συνδέει την Πελοπόννησο µε
την κυρίως ηπειρωτική χώρα. Με το έργο αυτό αναβαθµίστηκε ολόκληρο το
σύστηµα µεταφορών στην δυτική περιοχή της χώρας.
To σιδηροδροµικό δίκτυο της Περιφέρειας έχει µήκος άνω των 300 χιλιοµέτρων
και διασχίζει την παραλιακή ζώνη των νοµών Αχαΐας και Ηλείας µε την
σύνδεση Αθήνας-Πάτρας-Πύργου-Καλαµάτας. Υπάρχει επίσης και οδοντωτός
σιδηρόδροµος µε την διαδροµή ∆ιακοπτού-Καλαβρύτων.
Αναφορικά µε τις λιµενικές υποδοµές, το λιµάνι των Πατρών δεσπόζει στην
Περιφέρεια εξ αιτίας της στρατηγικής θέσης του, αποτελώντας την ∆υτική Πύλη
της χώρας προς την Αδριατική και την ∆υτική Ευρώπη. Η λιµενική υποδοµή
µπορεί να εξυπηρετήσει φορτηγά πλοία χωρητικότητας µέχρι 25.000 τόνων και
επιβατικά πλοία έως 16.000 κόρων και µήκος 220µ. Παρέχει σύγχρονη
εξυπηρέτηση, ενώ στις ευρύτερες λιµενικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνεται η
µαρίνα των Πατρών και η ιχθυόσκαλα. Άλλα σηµαντικά λιµάνια της
Περιφέρειας είναι το λιµάνι του Αιγίου, της Κυλλήνης, του Κατακόλου,
Μεσολογγίου, Αστακού, Αµφιλοχίας. Τα αεροδρόµια που εξυπηρετούν την
Περιφέρεια είναι στρατιωτικά και βρίσκονται στην Άραξο, στο Άκτιο και στην
Ανδραβίδα, ενώ έχουν δυνατότητες εξυπηρέτησης εµπορικών πτήσεων και
charter.

Οι

δυνατότητες

των

υφιστάµενων

αεροδροµίων

θεωρούνται

ξεπερασµένες ως προς τα επιχειρησιακά δεδοµένα των χώρων κίνησης
αεροσκαφών (διάδροµοι, τροχόδροµοι, πίστες στάθµευσης αεροσκαφών) και
ως προς τις διατιθέµενες κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές διευκολύνσεις.
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Το αναπτυξιακό όραµα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας εξειδικεύεται
σύµφωνα µε το ΠΕΠ (2007-2013) σε επιµέρους στρατηγικές κατευθύνσεις και
ειδικούς στόχους. Ο Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος της Π∆Ε είναι η διεύρυνση
των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της, η επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής
µεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η αύξηση της παραγωγικότητας για
την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των πολιτών της µε γνώµονα την αειφόρο ανάπτυξη. Η στρατηγική της Π∆Ε
εστιάζεται στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων (γεωγραφική
θέση, µεταφορικά έργα µεγάλης εµβέλειας, ύπαρξη Ερευνητικών Ινστιτούτων,
τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι, κλπ.) και στην αντιµετώπιση των αδυναµιών
της Περιφέρειας (χαµηλό κ.κ. ΑΕΠ, χαµηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας,
διαρθρωτικά προβλήµατα αγοράς εργασίας, ελλείψεις σε βασικές υποδοµές,
κλπ.).
Ο Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος θα στηριχθεί στην εφαρµογή τριών
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων:
i.

Ελκυστικότητα της περιοχής ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και
διαβίωσης. Η συγκεκριµένη αναπτυξιακή προτεραιότητα εξειδικεύεται
στις εξής κατευθύνσεις:


στην

αναβάθµιση

και

συµπλήρωση

των

δικτύων

µεταφορών και των µεταφορικών υπηρεσιών,


στη µείωση του χρόνου και του κόστους µεταφοράς
προσώπων και αγαθών,



στη βελτίωση της ασφάλειας των µετακινήσεων,



στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης που συνδέεται
µε τη βελτίωση των συνθηκών διακίνησης,


ii.

στην παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης.

Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας. Ειδικότερα, η
αναπτυξιακή αυτή προτεραιότητα θα επικεντρωθεί στις εξής στρατηγικές
κατευθύνσεις:


στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων και στην ενίσχυση
υφιστάµενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε
όλους τους τοµείς της οικονοµίας,
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στη διεύρυνση της επιχειρηµατικής βάσης,



ευρύτερα στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας κυρίως
µέσω της διευκόλυνσης ίδρυσης νέων και εξειδικευµένων
επιχειρήσεων,



στην

ενίσχυση

της

παραγωγής

εφαρµοσµένης

έρευνας και τεχνολογίας,


στη σύνδεση επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας,



στον

προσανατολισµό

κλάδων

και

των

των

νέων

τοπικών

παραδοσιακών

επιχειρήσεων

σε

κλάδους

υψηλότερης προστιθέµενης αξίας,


στην

ενίσχυση

των παραγωγικών δυνατοτήτων της

Περιφέρειας


στην ανάδειξη των δυναµικών κλάδων,



στην προώθηση επενδυτικών σχεδίων,



στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
της Περιφέρειας, µέσω της µεγαλύτερης χρησιµοποίησης
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,



στην διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών στις επιχειρήσεις και στους φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης.

iii.

Άµβλυνση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων. Η
συγκεκριµένη

αναπτυξιακή

προτεραιότητα

θα

στηριχθεί

στην

ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου και στην βιώσιµη αστική
ανάπτυξη. Πιο συγκεκριµένα:


στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής,



στην προστασία του περιβάλλοντος,



στην προώθηση του Τουρισµού,



στην ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου,



στην άρση της αποµόνωσης και τη µείωση του κοινωνικού
ρατσισµού,



στη µείωση της ανεργίας,



στην προώθηση της ισότητας των φύλων,



στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού των αστικών
κέντρων της Περιφέρειας,
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στον εκσυγχρονισµό του πρωτογενή τοµέα
Περιφέρειας µε νέες ανταγωνιστικές καλλιέργειες,



στην καθετοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα,



στην τουριστική ανάπτυξη στις παραθαλάσσιες περιοχές
και στις περιοχές της ορεινής ενδοχώρας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Γενικά
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται κρίσιµοι δείκτες οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και τους νοµούς της (Αχαΐα,
Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία), τους οποίους επηρεάζει άµεσα η Γέφυρα Ρίου-Αντίρριου.
Μεγέθη όπως το επίπεδο ευηµερίας (κατά κεφαλήν ΑΕΠ), το επίπεδο ανεργίας, η
σύνθεση της παραγωγής (ΑΠΑ), η σύνθεση της απασχόλησης και η δηµιουργία νέων
επιχειρήσεων αποτελούν δείκτες που αποτυπώνουν τις αναπτυξιακές τάσεις της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Για όλα αυτά τα µεγέθη µελετώνται η υφιστάµενη
κατάσταση, οι βασικές µεταβολές σε σχέση µε την προηγούµενη πενταετία ή
δεκαετία, καθώς και η σχέση µε αντίστοιχα µεγέθη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η δυναµική ανάλυση των δεικτών αυτών και η
σύγκριση µέσα στο χρόνο έχει µεγάλο ενδιαφέρον, ώστε να αποτυπωθούν τα σηµεία
βελτίωσης, υστέρησης ή πιθανών αλλαγών που έχουν συµβεί στην οικονοµική
ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή της Περιφέρειας.

2.1 Γεωµορφολογία
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (Π∆Ε) γεωγραφικά βρίσκεται στη Βορειοδυτική
Πελοπόννησο και στη ∆υτική Στερεά Ελλάδα. Η Π∆Ε περιλαµβάνει τους Νοµούς
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Η συνολική της έκταση είναι 11.350 km2 και
καταλαµβάνει το 8,6% της συνολικής έκτασης της χώρας.
Ο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας είναι ο µεγαλύτερος σε έκταση νοµός της χώρας (5.448
km2) και καταλαµβάνει το 48% της συνολικής έκτασης της Π∆Ε. Ο δεύτερος κατά
σειρά σε έκταση νοµός της Π∆Ε είναι η Αχαΐα µε συνολική έκταση 3.274 km2
καλύπτοντας το 29% της έκτασης της Π∆Ε. Τέλος ακολουθεί ο Νοµός Ηλείας µε
ποσοστό 23% της συνολικής επιφάνειας της Π∆Ε και καταλαµβάνει συνολική έκταση
ίση µε 2.621 km 2 .
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Γράφηµα 2.1

% ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Π∆Ε

23%

48%

Αιτωλοακαρνανία
Αχαϊα
Ηλεία

29%

Πηγή: ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδος (2007-2013)

Η Π∆Ε αποτελείται κυρίως από ορεινά εδάφη σε ποσοστό 45,3%, ενώ οι πεδινές
εκτάσεις καλύπτουν το 29,1% της επιφάνειάς της και τέλος τα ηµιορεινά εδάφη
καταλαµβάνουν το 25,6%. Έχει εκτεταµένα παράλια και στους τρεις Νοµούς, που
βρέχονται από τη θάλασσα του Ιονίου Πελάγους και των κόλπων Αµβρακικού,
Πατραϊκού και Κορινθιακού.
Η γεωµορφολογία της Περιφέρειας παρουσιάζει εξαιρετική ποικιλία, αφού σε αυτήν
περιλαµβάνονται όρη µε ιδιαίτερα µεγάλο υψόµετρο (Αροάνια 2.335 m, Ερύµανθος
2.222 m, Παναχαϊκό 1.926 m), µεγάλες φυσικές λίµνες (Τριχωνίδα 95,8 km2 - η
µεγαλύτερη της χώρας, Αµβρακία 14,4 km2, Λυσιµαχεία 13 km2 κλπ) και ποταµοί
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(Αχελώος 220 km, που είναι ο δεύτερος σε µήκος ποταµός της Ελλάδας, Πηνειός,
Αλφειός, Εύηνος, Σελινούντας, Βουραϊκός, Πείρος και Γλαύκος).
Ειδικότερα, ο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας παρουσιάζει ένα συνδυασµό ορεινών όγκων
µε πολλές φυσικές και τεχνητές λίµνες. Οι ποταµοί Αχελώος και Εύηνος µαζί µε τις
οµώνυµες πεδιάδες συµπληρώνουν την εδαφολογική µορφολογία του νοµού και
αποτελούν την βασική πηγή της οικονοµικής του δραστηριότητας.
Ο Νοµός Αχαΐας χαρακτηρίζεται από έντονες εδαφολογικές αντιθέσεις. Τα εδάφη του
είναι στο µεγαλύτερο ποσοστό τους ορεινά (60% περίπου) και διασχίζονται από
µικρούς σχετικά ποταµούς (Βουραϊκό, Γλαύκο, Σελινούντα, Πείρο) και µικρότερους
χείµαρρους, που εκβάλλουν στον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο. Επίκεντρο της
οικονοµικής ζωής του Νοµού αλλά και της Περιφέρειας αποτελεί η πόλη των Πατρών.
Τέλος, ο Νοµός Ηλείας έχει έδαφος πεδινό κατά 60% και διασχίζεται από τους
ποταµούς Αλφειό, Πηνειό, Ερύµανθο και τους παραποτάµους τους. Ο Νοµός
χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη παράλιων υδροβιότοπων (Κοτύχι, Καϊάφα)
εξαιρετικού φυσικού κάλλους και οικολογικού πλούτου. Η πεδιάδα της Ηλείας είναι η
µεγαλύτερη σε έκταση στην Πελοπόννησο.

2.2 ∆ηµογραφικά στοιχεία
Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου δόθηκε στην κυκλοφορία τον Αύγουστο του 2004.
Εποµένως, τα δηµογραφικά στοιχεία από τις απογραφές του 1991 και του 2001 είναι
δυνατόν να θεωρηθούν ότι αποτυπώνουν την κατάσταση όπως είχε διαµορφωθεί
πριν από την κατασκευή της γέφυρας έτσι ώστε να αποτελέσουν τη βάση
αποτίµησης της συµβολής της στο µέλλον.
Ο πληθυσµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ανέρχεται σε 740.506 άτοµα
σύµφωνα µε την απογραφή του 2001. Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα
στοιχεία, ο πληθυσµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας αυξήθηκε κατά 5% από το
1998 έως το 2005, όπως ακριβώς ήταν και η αύξηση του πληθυσµού της χώρας για
την συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Η Π∆Ε συγκεντρώνει το τέταρτο υψηλότερο
ποσοστό πληθυσµού (6,75%) σε περιφερειακό επίπεδο στην χώρα.
37

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

Όπως φαίνεται από το παρακάτω γράφηµα το µεγαλύτερο ποσοστό (44%)
πληθυσµού της Περιφέρειας κατοικεί στο Νοµό Αχαΐας αν και όπως είδαµε στην
προηγούµενη ενότητα υστερεί σε έκταση έναντι της Αιτωλοακαρνανίας. Ακολουθεί ο
Νοµός Αιτωλοακαρνανίας µε ποσοστό πληθυσµού 30% και τέλος ο Νοµός Ηλείας
συγκεντρώνει το χαµηλότερο ποσοστό της Περιφέρειας µε 26%. Σε απόλυτες τιµές ο
πληθυσµός αυτός της Περιφέρειας επιµερίζεται σε 322.789 κατοίκους του Νοµού
Αχαΐας, σε 224.429 κατοίκους του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας και σε 193.288
κατοίκους του Νοµού Ηλείας.
Γράφηµα 2.2
% ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝ Π∆Ε

26%

30%

Αιτωλοακαρνανία
Αχαϊα
Ηλεία

44%

Πηγή: ΕΣΥΕ

Από τον πίνακα που ακολουθεί διαπιστώνεται σε επίπεδο νοµού πως από το 1991
έως το 2001 ο πληθυσµός του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας παρουσιάζει συνολική
µείωση 1,6%, ενώ για το Νοµό Αχαΐας αυξήθηκε την ίδια περίοδο κατά 7,5%, όπως
και στο Νοµό Ηλείας όπου ο πληθυσµός αυξήθηκε κατά 7,7%, ποσοστά µεγαλύτερα
από την αύξηση του πληθυσµού στην Περιφέρεια (4,6%) αλλά και από την
αντίστοιχη αύξηση στο σύνολο της χώρας (6,8%).
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Πίνακας 2.1
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΝΟΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1991

2001

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

228.180

224.429

-1,6%

ΑΧΑΪΑΣ

300.078

322.789

+7,5%

ΗΛΕΙΑΣ

179.429

193.288

+7,7%

Π.∆.Ε.

707.687

740.506

+4,6%

ΧΩΡΑ

10.259.900

10.964.020

+6,8%

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Πηγή: ΕΣΥΕ
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2001 παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις
µεταξύ των νοµών της Π∆Ε όσον αφορά την κατανοµή του πληθυσµού σε αστικό και
αγροτικό. Πιο συγκεκριµένα, ο πληθυσµός του Νοµού Ηλείας είναι στο µεγαλύτερο
ποσοστό αγροτικός (57,6%), σε αντίθεση µε τον πληθυσµό του Νοµού Αχαΐας, όπου
χαρακτηρίζεται κυρίως ως αστικός (67,1%). Στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας ο
πληθυσµός µοιράζεται σχεδόν το ίδιο σε αστικό και αγροτικό µε ποσοστά 50,4% και
49,6% αντίστοιχα. Συγκεντρωτικά στην Π∆Ε το 55,5% του πληθυσµού είναι αστικός
και το 44,5% αγροτικός. Επιπλέον, στο σύνολο της χώρας το 72,8% του πληθυσµού
χαρακτηρίζεται ως αστικός, ενώ µόλις το 27,2% ως αγροτικός.
Σε απόλυτες τιµές ο νοµός Αχαΐας έχει 216.592 κατοίκους που χαρακτηρίζεται ως
αστικός πληθυσµός και 106.197 κατοίκους που χαρακτηρίζεται ως αγροτικός
πληθυσµός. Ο νοµός Ηλείας 81.994 κατοίκους που ανήκουν στον αστικό πληθυσµό
και 111.294 κατοίκους που ανήκουν στον αγροτικό πληθυσµό. Αντίστοιχα η
κατανοµή του πληθυσµού στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας έχει ως εξής: 113.047 αστικός
πληθυσµός και 111.382 αγροτικός πληθυσµός.
Στο διάγραµµα που ακολουθεί, παρουσιάζεται αναλυτικά η ποσοστιαία κατανοµή του
πληθυσµού στους τρεις νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος σύµφωνα µε την
διάκρισή του στις εξής κατηγορίες: αστικός πληθυσµός και αγροτικός πληθυσµός.
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Γράφηµα 2.3

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΩΝ Π∆Ε ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 2001
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Όπως είναι ευρέως γνωστό η καταµέτρηση του πληθυσµού δεν πραγµατοποιείται
ετησίως αλλά µόλις µία φορά κάθε δέκα έτη µε τις απογραφές. Όµως µελετώντας
στοιχεία της φυσικής κίνησης του πληθυσµού, τα οποία είναι διαθέσιµα σε ετήσια
βάση, είναι δυνατόν να δοθεί µία εκτίµηση για την τάση αύξησης ή µείωσης του
πληθυσµού µιας περιοχής. Η φυσική κίνηση του πληθυσµού µπορεί να µετρηθεί από
τους γάµους, τις γεννήσεις και τους θανάτους που καταγράφονται σε ένα έτος σε µια
περιοχή.
Πίνακας 2.2
ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
2004

2005

%Μεταβολή
2004-2005

Ελλάδα

Π∆Ε

Ελλάδα

Π∆Ε

Ελλάδα

Π∆Ε

Γάµοι

51.377

2.768

61.043

3.318

+18,8%

+19,8%

Γεννήσεις

105.655

6.445

107.545

6.555

+1,8%

+1,7%

Θάνατοι

104.942

7.172

105.091

7.315

+0,1%

+1,9%

Πηγή: ΕΣΥΕ
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Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα ο αριθµός θανάτων για την Π∆Ε είναι
µεγαλύτερος από τον αριθµό γεννήσεων τόσο για το 2004, όσο και για το 2005, σε
αντίθεση µε το σύνολο της χώρας όπου οι γεννήσεις υπερτερούν τον αριθµό των
θανάτων και για τα δύο αυτά έτη. Επίσης, η ποσοστιαία αύξηση των γεννήσεων της
Π∆Ε (1,7%) από το 2004 το 2005 κυµαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα µε το σύνολο
της χώρας (1,8%). Σε αντίθεση µε την ποσοστιαία αύξηση των θανάτων για την ίδια
χρονική περίοδο όπου το ποσοστό της Π∆Ε είναι συντριπτικά µεγαλύτερο από το
αντίστοιχο της χώρας (1,9% έναντι 0,1%). Στον τοµέα των γάµων η Π∆Ε
παρουσιάζει λίγο µεγαλύτερη αύξηση(19,8%) την περίοδο 2004-2005 σε σχέση µε
την χώρα(18,8%). .
Γράφηµα 2.4

ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
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2.3 Τοµείς Παραγωγής
Οι τοµείς παραγωγής διακρίνονται στον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τον
τριτογενή. Ο πρωτογενής τοµέας περιλαµβάνει τη γεωργία, τις δασικές
εκµεταλλεύσεις, την κτηνοτροφία, την αλιεία, το κυνήγι, τα ορυχεία, τα µεταλλεία
κ.ά. Η δευτερογενής παραγωγή περιλαµβάνει κλάδους, όπως τη βιοµηχανία, τη
χειροτεχνία κ.ά., οι οποίοι κυρίως δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση ή την
επεξεργασία των προϊόντων που προέρχονται από την πρωτογενή παραγωγή. Ο
τριτογενής τοµέας παραγωγής περιλαµβάνει εκείνους τους κλάδους που αν και
δεν παράγουν αγαθά η συµµετοχή τους όµως είναι απαραίτητη σε µια
οργανωµένη παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών όπως τις µεταφορές, το εµπόριο,
τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες κ.ά.

2.3.1 Πρωτογενής Τοµέας
Ο Πρωτογενής Τοµέας, αν και παρουσιάζει σχετική κάµψη στην Π∆Ε, αποτελεί
σηµαντικό

πόλο

απασχόλησης

και

οικονοµικής

δραστηριότητας

στην

οικονοµία της περιοχής όπως θα δούµε αναλυτικά σε επόµενες ενότητες.
Η γεωργία στις πεδινές ζώνες, λόγω κλίµατος και σύστασης εδαφών, έχει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα που δίνουν τη δυνατότητα παραγωγής ποικιλίας
προϊόντων µε εξαγωγικές δυνατότητες. Οι βασικότεροι κλάδοι παραγωγής
είναι η ελαιοκαλλιέργεια, τα κηπευτικά, τα εσπεριδοειδή, η αµπελοκαλλιέργεια,
η βιοµηχανική τοµάτα, το βαµβάκι και τα καπνά.
Η γεωργία στην Π∆Ε παρουσιάζει σχεδόν τα ίδια προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα σε εθνικό επίπεδο. Η
µεγαλύτερη

όµως

συµµετοχή

της

αναλογικά

στο

εισόδηµα

και

την

απασχόληση της Π∆Ε συντελεί, ώστε τα προβλήµατα αυτά να είναι οξύτερα
για την οικονοµία και την κοινωνία της περιοχής.
Τα κυριότερα προβλήµατα στη γεωργία εντοπίζονται κυρίως:


στο µικρό και πολυτεµαχισµένο γεωργικό κλήρο (µ.ο 34,3 στρεµ.).που
εµποδίζει την άσκηση αποδοτικής γεωργίας.
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Στην ηλικιακή διάρθρωση του αγροτικού πληθυσµού.



στις αδυναµίες που παρουσιάζει ο τοµέας διακίνησης και εµπορίας των
αγροτικών προϊόντων.



στο χαµηλό βαθµό επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης του
αγροτικού πληθυσµού



στο χαµηλό βαθµό οργάνωσης των Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων και στην αδυναµία τους να συµβάλλουν στην εξοµάλυνση
των συνθηκών προώθησης των αγροτικών προϊόντων και διακίνησης
των αγροτικών εισροών.

Στις ορεινές περιοχές τα προβλήµατα χαµηλής παραγωγικότητας της γεωργίας
λόγω

κλίµατος,

σε

συνδυασµό

µε

την

έλλειψη

συµπληρωµατικής

απασχόλησης και εισοδηµάτων, έχουν οδηγήσει σε ενδοπεριφερειακές
ανισότητες.
Όσον αφορά στην κτηνοτροφία, η βοοτροφία έχει δυνατότητες ανάπτυξης,
κυρίως σε αρδευόµενες εκτάσεις, αλλά υπάρχει ο περιοριστικός παράγοντας
των εφαρµοζόµενων ποσοστώσεων γάλακτος. Στην αιγοπροβατοτροφία,
παρά τις πιέσεις που δέχτηκε τα τελευταία χρόνια η τιµή της φέτας από τα
λευκά τυριά, δεν υπήρξαν επιπτώσεις στο ζωικό κεφάλαιο λόγω των
παρεχοµένων οικονοµικών ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους.
Οι δυνατότητες οικονοµικής εκµετάλλευσης των δασών για παραγωγή ξυλείας
είναι περιορισµένες, κυρίως λόγω της καλής ποιότητας, αλλά και των
ανταγωνιστικών τιµών της εισαγόµενης ξυλείας.
Ο αλιευτικός κλάδος παρουσιάζει σηµαντική ανάπτυξη. Ειδικά στην αλιεία
εσωτερικών υδάτων και τις υδατοκαλλιέργειες, η περιφέρεια έχει σηµαντικά
συγκριτικά πλεονεκτήµατα. ∆ιαθέτει το 25% των λιµναίων εκτάσεων της χώρας
και πάνω από το 50% των λιµνοθαλασσίων εκτάσεων, στις οποίες
περιλαµβάνονται

η

λιµνοθάλασσα

Μεσολογγίου

–

Αιτωλικού

στην

Αιτωλοακαρνανία, (η δεύτερη σε µέγεθος στην Ευρωπαϊκή Μεσόγειο), οι
λιµνοθάλασσες “Πάπας” και “Πρόκοπος” στην Αχαΐα και “Κοτύχι” στην Ηλεία.
Επίσης,

η

∆υτική

Ελλάδα

χαρακτηρίζεται
43

από

εκτεταµένη

και

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

αραιοκατοικηµένη ακτογραµµή µε άριστες θερµοκρασίες και ποιότητα νερών
για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών.
Τα προβλήµατα του αλιευτικού τοµέα εντοπίζονται αφενός στο γεγονός ότι τα
αλιευτικά σκάφη είναι µικρών διαστάσεων και µεγάλης ηλικίας και αφετέρου
στη µη ορθολογική διαχείριση των λιµνοθαλασσών, καθώς και στην
απροθυµία των νέων να ασχοληθούν επαγγελµατικά µε την αλιεία. Επίσης,
όσον αφορά στις σχετικές υποδοµές, υπάρχουν ελλείψεις σε αλιευτικά
καταφύγια, σε βελτιωτικά έργα λιµνοθαλασσών, καθώς και έργα βελτίωσης
των

οδών

πρόσβασης

στις

χερσαίες

περιοχές

θαλασσίων

ιχθυοκαλλιεργητικών µονάδων.
2.3.2 ∆ευτερογενής Τοµέας
Κύριο χαρακτηριστικό της πορείας του δευτερογενή τοµέα τα τελευταία χρόνια
αποτελεί η προσπάθεια αναδιάρθρωσης της βιοµηχανικής βάσης και η
µετατόπιση των δραστηριοτήτων από τους παραδοσιακούς φθίνοντες κλάδους
(µεγάλες µονάδες) προς ανταγωνιστικές και βιώσιµες δραστηριότητες.
Ο συνολικός αριθµός επιχειρήσεων του δευτερογενή τοµέα στην Περιφέρεια
ανήλθε το 2004 στις 10.300, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε το 2001
κατά 18,5% περίπου. Η ποσοστιαία µεταβολή για την περίοδο αυτή ήταν
µεγαλύτερη και αυτής των επιχειρήσεων του τριτογενή τοµέα (αύξηση περίπου
10%). Οι βασικότερες µεταποιητικές µονάδες στην Περιφέρεια αφορούν τους
κλάδους

τροφίµων

τηλεπικοινωνιών

-

και

ποτών,

πληροφορικής,

ένδυσης,
χαρτιού,

εκτυπώσεων,

εξοπλισµού

πλαστικών,

βιοµηχανίες

επεξεργασίας ξύλου, µη µεταλλικών ορυκτών.
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας στο µεταποιητικό τοµέα συγκεντρώνει
ορισµένα πλεονεκτήµατα, τα οποία κατάλληλα αξιοποιούµενα µπορεί να
στηρίξουν την ανάπτυξή της, όπως:


Η σηµαντική παραγωγή του πρωτογενούς τοµέα µπορεί να στηρίξει
µεταποιητικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα την παραγωγή προϊόντων
ονοµασίας προέλευσης και την ανάπτυξη της τυποποίησης και της
συσκευασίας αγροτικών προϊόντων για εξαγωγή.
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Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (Πανεπιστήµιο Πατρών, ΤΕΙ
Πατρών, ΤΕΙ Μεσολογγίου κλπ.), τα ερευνητικά ινστιτούτα και το
Επιστηµονικό Πάρκο στην Περιφέρεια µε το επιστηµονικό και
ερευνητικό δυναµικό που διαθέτουν συµβάλλουν στην προσέλκυση
καινοτόµων

επενδυτικών

δραστηριοτήτων

σε

τοµείς

που

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.


Οι οργανωµένες Βιοµηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ Πατρών, Εµπορικό
Λιµάνι Αστακού) παρέχουν τη δυνατότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη
των µεταποιητικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας.



Η γεωγραφική θέση της Π∆Ε προσφέρει αναπτυξιακές δυνατότητες,
δεδοµένου ότι εξασφαλίζει άµεση πρόσβαση τόσο στις αγορές του
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού µέσω του λιµανιού της Πάτρας και
της ΠΑΘΕ.



Η βιοµηχανία κατασκευής δηµοσίων έργων, οικοδοµών κ.λ.π., αποτελεί
επίσης σηµαντικό παράγοντα δηµιουργίας απασχόλησης και προϊόντος
στην Περιφέρεια. Τα προβλήµατα του τοµέα αυτού είναι το µικρό
µέγεθος των επιχειρήσεων, η ελλιπής τεχνολογία και το προβληµατικό
µάνατζµεντ, οι µεγάλες εκπτώσεις, καθώς και η έλλειψη λατοµικών
προϊόντων. Έτσι, πέραν των άλλων, είναι απαραίτητο σε κάθε Νοµό της
Περιφέρειας να ενεργοποιηθούν οι υπάρχουσες λατοµικές ζώνες και να
θεσµοθετηθούν

και

άλλες,

προκειµένου

να

εξασφαλισθούν

οι

απαραίτητες ποσότητες αδρανών υλικών σε σχετικά χαµηλό κόστος. Ο
κλάδος αυτός γνώρισε σηµαντική ανάπτυξη κατά την περίοδο
κατασκευής της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

2.3.3 Τριτογενής Τοµέας
Ο Τριτογενής τοµέας αποτελεί τον κυρίαρχο τοµέα στην Περιφέρεια τόσο σε
επίπεδο απασχόλησης όσο και σε επίπεδο Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας
όπως θα αναλύσουµε ειδικότερα σε επόµενες ενότητες του κεφαλαίου αυτού.
Ο αριθµός των επιχειρήσεων στην Π∆Ε ανήλθε σε 31.383 το 2005,
σηµειώνοντας αύξηση σε σχέση µε το 2001, περίπου κατά 10%. Το
µεγαλύτερο µέρος των επιχειρήσεων του τριτογενή τοµέα αναφέρεται στους
κλάδους του εµπορίου και των υπηρεσιών. Ειδικότερα η Περιφέρεια σηµειώνει
µεγάλη ανάπτυξη στους τοµείς:
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 των µεταφορικών υπηρεσιών,
 των υπηρεσιών υγείας,
 των υπηρεσιών εκπαίδευσης,
 των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης,
 των παραγωγικών υπηρεσιών.
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας έχει τις βασικές προϋποθέσεις για την
περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης και την παροχή
καινοτόµων

υπηρεσιών

προς

τις

τοπικές

Μικροµεσαίες

Επιχειρήσεις.

Συγκεκριµένα, το Πανεπιστήµιο Πατρών, τα πανεπιστηµιακά τµήµατα Αγρινίου
και τα ΤΕΙ Πατρών και Μεσολογγίου, καθώς επίσης και το Επιστηµονικό
Πάρκο Πατρών ασκούν σηµαντική δραστηριότητα στον τοµέα της Έρευνας και
Ανάπτυξης. Παράλληλα υπάρχουν στην Περιφέρεια σηµαντικά Ερευνητικά
Κέντρα και Ινστιτούτα τα οποία συµβάλλουν στην παραγωγή της γνώσης και
της καινοτοµίας προς όφελος των τοπικών παραγωγικών µονάδων, όπως το
ΒΙC (Business Innovation Center) ∆υτικής Ελλάδας, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών κ.ά. που διαθέτουν επιστηµονικό και ερευνητικό δυναµικό µε
υψηλή εξειδίκευση σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας.
Όσον αφορά τον τουρισµό, ο τοµέας αυτός στην Π∆Ε χαρακτηρίζεται από τις
µεγάλες δυνατότητες που διαθέτει η περιοχή για την ανάπτυξη ποικίλων
τουριστικών

δραστηριοτήτων

(θαλάσσιος

τουρισµός,

θρησκευτικός,

οικολογικός, ιαµατικός, συνεδριακός κ.ά). Ειδικότερα, η Περιφέρεια διαθέτει
σηµαντική τουριστική υποδοµή µε το συνολικό ξενοδοχειακό δυναµικό να
περιλαµβάνει 237 ξενοδοχεία µε 15.808 κλίνες εκ των οποίων οι 1.117 σε
ξενοδοχεία 5 αστέρων, 28 οργανωµένα camping και πλήθος βοηθητικών
καταλυµάτων, αρκετά εκ των οποίων έχουν εκσυγχρονιστεί τα τελευταία
χρόνια.
Στον τουρισµό η Π∆Ε δεν έχει επιτύχει µέχρι σήµερα να γίνει ένας µόνιµος και
δυναµικός πόλος έλξης, παρά το γεγονός ότι συγκεντρώνει συγκριτικά
πλεονεκτήµατα, από πλευράς κλίµατος και γεωγραφικής θέσης. Συγκεκριµένα,
η περιοχή βρίσκεται στο αρχαιολογικό τρίγωνο ∆ελφών – Ολυµπίας –
Μυκηνών και διαθέτει πολλές φυσικές οµορφιές, εκτεταµένες και αξιόλογες
παραλίες, σηµαντικό γραφικό και ορεινό όγκο.
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Ο Πολιτισµός αναδεικνύεται ως ένας από τους βασικότερους τοµείς
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Π∆Ε αφού η Περιφέρεια διαθέτει
σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, που αφορούν ιδιαίτερα αξιόλογους
αρχαιολογικούς και βυζαντινούς χώρους και ευρήµατα, όπως η Αρχαία
Ολυµπία, τα Ενετικά Κάστρα κ.λ.π. Οι εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού,
η λειτουργία του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ., η λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου και της
Ορχήστρας των Σολίστ της Πάτρας, µπορούν να καταστήσουν την Περιφέρεια
πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής.
2.4 ∆είκτες Ευηµερίας και Ανάπτυξης

2.4.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι ένας ποσοτικός δείκτης που µας
πληροφορεί για την οικονοµική ευηµερία και ανάπτυξη µιας περιοχής. Σύµφωνα µε
τα διαθέσιµα στοιχεία, το έτος 2003 η Ελλάδα παρήγαγε το 1,95% του συνολικού
ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης (ΜΑ∆) της Ε.Ε. των 25. Σε σχέση µε την
περιφερειακή κατανοµή του ΑΕΠ στην Ελλάδα, η Π∆Ε παράγει περίπου το 12,1%
του συνολικού ΑΕΠ (σε ΜΑ∆) της Ελλάδας (2003).
Όπως αποτυπώνεται στο γράφηµα που ακολουθεί, σε επίπεδο νοµών για το 2001, ο
Νοµός Αχαΐας παράγει το µεγαλύτερο µέρος του ΑΕΠ της Περιφέρειας µε ποσοστό
50% και ακολουθούν ο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας και ο Νοµός Ηλείας µε ποσοστά
30% και 20%, αντίστοιχα.
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Γράφηµα 2.5
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Εξετάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
παρατηρούµε ότι από το 1995 έως το 2003 παρουσιάζει συνεχή ανοδική πορεία.
Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και για κάθε έναν από τους τρεις νοµούς της
Περιφέρειας. Επιπλέον, έχει ενδιαφέρον να τονιστούν τα εξής δύο χαρακτηριστικά
που προκύπτουν από την παρατήρηση του παρακάτω διαγράµµατος. Πρώτον, σε
όλη την περίοδο 1995-2003 ο Νοµός Αχαΐας, όπως ήδη αναφέρθηκε, συµβάλλει
περισσότερο από ότι οι άλλοι δύο νοµοί στην παραγωγή του ΑΕΠ της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας. ∆εύτερον, δηµιουργείται χρονικά ολοένα και µεγαλύτερη
απόκλιση µεταξύ της συµβολής αυτής του Νοµού Αχαΐας και εκείνης των δύο
υπόλοιπων νοµών της περιφέρειας στο ΑΕΠ.
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Γράφηµα 2.6
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Π∆Ε αναπτύχθηκε µε ρυθµούς (µεταβολή ΑΕΠ)
υψηλότερους της ΕΕ-25 για την περίοδο 2000-2003. Μέχρι, το 2000 ο µέσος ετήσιος
ρυθµός µεγέθυνσης της Περιφέρειας ήταν µικρότερος του µέσου ευρωπαϊκού
ρυθµού. Αντίθετα, την περίοδο 2000-2003, ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης του
ΑΕΠ σε ΜΑ∆ ήταν 7,4% για την Περιφέρεια, όταν ο ευρωπαϊκός µέσος ετήσιος
ρυθµός ήταν περίπου 3%.
2.4.2 Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ
Ένας άλλος βασικός δείκτης του επιπέδου οικονοµικής ανάπτυξης και ευηµερίας µιας
περιοχής είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αποτελεί ένα µέγεθος
που µετρά το βιοτικό επίπεδο µιας περιοχής. Για το 2003 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της
Π∆Ε ανέρχεται στις 10.904 Ευρώ και υστερεί σε σχέση µε το µέσο κατά κεφαλήν
ΑΕΠ της χώρας το οποίο εκτιµάται στις 14.110 Ευρώ. Με άλλα λόγια, το µέσο κατά
κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας αντιστοιχεί στο 77,3% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ
της χώρας για την ίδια χρονική περίοδο. Επιπλέον, το µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της
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Π∆Ε αντιστοιχεί στο 61% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της διευρυµένης
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25. Συγκριτικά µε το 2000 η Π∆Ε παρουσιάζει ενισχυµένο
κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 7.5 ποσοστιαίες µονάδες επί του µέσου ευρωπαϊκού κατά
κεφαλήν ΑΕΠ των 25 (ΕΕ25=100).

Γράφηµα 2.7
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ 2003

25000

21740

20000

14110
15000
10904

10000

5000

0
Π.∆.Ε.

Ελλάδα

Ε.Ε.-25

Πηγή: ΕΣΥΕ

Ενδοπεριφερειακά, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία για το 2001 υψηλότερο κατά
κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζει ο Νοµός Αχαΐας, φτάνοντας στο 87% του µέσου κατά
κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, ακολουθεί ο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας όπου το αντίστοιχο
ποσοστό ανέρχεται στο 75% και τέλος υστερεί πιο πολύ ο Νοµός Ηλείας του οποίου
το µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ αντιστοιχεί στο 62% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της
χώρας.
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Γράφηµα 2.8
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ (ΧΩΡΑ=100) 2001
100%

90%

87%

80%

75%

70%
62%
60%

50%

40%

30%

20%

10%

Πηγή:
ΕΣΥΕ
0%
Αιτωλοακαρνανία

Αχαϊα

Ηλεία

∆ιαχρονικά, σε ετήσια βάση από το 1995 έως το 2003, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
αυξάνεται συνεχώς τόσο για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας συνολικά, όσο και για
καθένα από τους νοµούς της, δηλ. την Αχαΐα, την Αιτωλοακαρνανία και την Ηλεία.
Γράφηµα 2.9
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2.4.3 Κλαδική σύνθεση ΑΕΠ
Μια ακόµη βασική παράµετρος για την περιγραφή και ανάλυση του παραγωγικού
συστήµατος µιας περιοχής, είναι η κλαδική σύνθεση της παραγωγής. Η ανάλυση της
τοµεακής σύνθεσης της παραγωγής αναδεικνύει τους πιο αναπτυγµένους και
δυναµικούς τοµείς παραγωγής µιας περιοχής, µε την έννοια ότι οι τοµείς αυτοί
συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής δραστηριότητας και παράγουν
το µεγαλύτερο µέρος του προϊόντος της συγκεκριµένης περιοχής.
Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας αναδεικνύεται µια σαφής κυριαρχία του
τριτογενή τοµέα. Πιο συγκεκριµένα, στον πρωτογενή τοµέα παράγεται το 12,2%,
στον δευτερογενή το 16,5% και στον τριτογενή τοµέα το 71,3% του
περιφερειακού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
Γράφηµα 2.10

ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΕΠ Π∆Ε 2003
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Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου 1996-2003 παρατηρείται µια στροφή της
περιφερειακής οικονοµίας προς τον τριτογενή τοµέα, αφού αυξάνεται η συµµετοχή
του τοµέα αυτού στο συνολικό περιφερειακό ΑΕΠ µε κάµψη του πρωτογενή τοµέα
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και µικρή µείωση του µεριδίου του δευτερογενή τοµέα, όπως δείχνει το ακόλουθο
διάγραµµα.
Γράφηµα 2.11
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2.4.4 Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ)
Στο ΑΕΠ συµπεριλαµβάνεται µόνο η αξία των τελικών αγαθών σε αντίθεση µε τον
δείκτη ΑΠΑ ο οποίος λαµβάνει υπόψη του την αξία των ενδιάµεσων αγαθών που
συµµετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Η Π∆Ε παράγει το 5,1% της συνολικής
Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) της χώρας. Επιπλέον, η Περιφέρεια
συµµετέχει στην συνολική ΑΠΑ του τριτογενή τοµέα της χώρας µε 5,1% και παράγει
το 3,9% της συνολικής ΑΠΑ του δευτερογενή τοµέα στο σύνολο της χώρας.
Η ανάλυση των στοιχείων (2003) όσον αφορά την ποσοστιαία κατανοµή της ΑΠΑ
ανά οικονοµική δραστηριότητα αναδεικνύει µία σαφέστατη κυριαρχία του τριτογενή
τοµέα στην Π∆Ε αλλά και στους τρεις νοµούς της ξεχωριστά, καθώς ο τοµέας αυτός
παράγει µε διαφορά πολλών ποσοστιαίων µονάδων το µεγαλύτερο µέρος της
συνολικής ΑΠΑ σε σύγκριση µε τους άλλους δύο τοµείς.
53

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

Πιο συγκεκριµένα, ο τριτογενής τοµέας συµµετέχει στην ΑΠΑ σε εθνικό (Ελλάδα),
περιφερειακό (∆υτική Ελλάδα) και σε επίπεδο νοµών (Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα)
µε σχεδόν όµοια ποσοστά τα οποία κυµαίνονται από 71% (∆υτική Ελλάδα) έως
73,6% (Αχαΐα). Εξαίρεση αποτελεί ο Νοµός Ηλείας, όπου το συγκεκριµένο ποσοστό
υστερεί κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες (61,8%), λόγω του έντονου αγροτικού
χαρακτήρα του Νοµού.
Επιπρόσθετα, ο δευτερογενής τοµέας παράγει το 22% της ΑΠΑ σε εθνικό επίπεδο,
µε την Περιφέρεια και τους Νοµούς να παρουσιάζουν µικρότερα ποσοστά
συµµετοχής. Ειδικότερα, ο δευτερογενής τοµέα της Περιφέρειας παράγει το 16,7%
της συνολικής ΑΠΑ της Π∆Ε, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για Αιτωλοακαρνανία,
Αχαΐα και Ηλεία είναι 14,4%, 20,2% και 11,2%.
Στο σύνολο της χώρας ο πρωτογενής τοµέας παράγει το 6,8% της ΑΠΑ, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό της ΑΠΑ για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας υπολογίζεται στο
12,3%. Σε τοπικό επίπεδο ο πρωτογενής τοµέας παράγει το 27% της ΑΠΑ του
Νοµού Ηλείας, ενώ τα ποσοστά που αντιστοιχούν στους νοµούς Αιτωλοακαρνανίας
και Αχαΐας ανέρχονται στο 12,8% και 6,2%.
Γράφηµα 2.12
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2.5 Αγορά Εργασίας
Η Ελληνική οικονοµία παρόλο που για µια µακρά περίοδο έχει επιτύχει ισχυρή
οικονοµική µεγέθυνση, παρουσιάζει ασθενείς επιδόσεις στην απασχόληση και την
ανεργία σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση των 25. Έτσι, η αγορά εργασίας στην
Ελλάδα και στις περισσότερες Περιφέρειές της χαρακτηρίζεται από χαµηλούς
ρυθµούς αύξησης της απασχόλησης, διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα,
υψηλή ανεργία στις γυναίκες και στους νέους και υψηλά ποσοστά µακροχρόνιας
ανεργίας.
2.5.1 Εργατικό ∆υναµικό
∆εδοµένου ότι το µέγεθος του εργατικού δυναµικού µιας περιοχής και η διαχρονική
του µεταβολή επηρεάζονται τόσο από το µέγεθος και τη µεταβολή του συνολικού
πληθυσµού της περιοχής, όσο και από το βαθµό συµµετοχής του εργατικού
δυναµικού στον πληθυσµό και τη διαχρονική µεταβολή αυτής της συµµετοχής,
κρίνεται σκόπιµη µια ανάλυση του συγκεκριµένου µεγέθους.
Το εργατικό δυναµικό που καταγράφεται το 2006 ανέρχεται σε 297.486 άτοµα, ενώ οι
απασχολούµενοι είναι 269.664. Η µείωση του εργατικού δυναµικού το 2006 και η
αύξηση του πληθυσµού οδήγησε σε αύξηση του µη-ενεργού πληθυσµού κατά 9.469
άτοµα. Ο αριθµός των απασχολούµενων στην Π∆Ε από την έναρξη λειτουργίας της
γέφυρας το 2004 έως το 2006 παρουσίασε µία αύξηση της τάξης του 3,2%
δηµιουργώντας έτσι 8.386 νέες θέσεις απασχόλησης.
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Πίνακας 2.3
∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Έτη

Εργατικό

Απασχολούµενοι

Άνεργοι

∆υναµικό

Μη Ενεργός
Πληθυσµός

2000

299.462

267.686

31.776

280.496

2001

288.161

258.479

29.682

296.259

2002

294.061

262.334

31.727

296.284

2003

299.578

271.231

28.347

295.441

2004

297.303

261.278

36.026

300.538

2005

302.487

269.306

33.181

298.008

2006

297.486

269.664

27.823

307.477

Πηγή:ΕΣΥΕ
2.5.2 Ανεργία
Η ανεργία αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κοινωνικο-οικονοµικά µεγέθη που
εκτιµά τον βαθµό κοινωνικής συνοχής µιας περιοχής. Το ποσοστό ανεργίας όπως
διαµορφώθηκε το 2006 στην Π∆Ε είναι ίσο µε 9,4%, ποσοστό που αντιστοιχεί στο
έκτο υψηλότερο σε περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα και το οποίο είναι µεγαλύτερο
από το 8,9% που αντιστοιχεί στο µέσο όρο της χώρας και το 8,2% που αντιστοιχεί
στο µέσο όρο της ΕΕ-25. Η συνολική εικόνα που διαµορφώθηκε ως προς την
ανεργία

της Π∆Ε χαρακτηρίζεται σαφώς βελτιωµένη σύµφωνα µε τα τελευταία

διαθέσιµα στοιχεία της ΕΣΥΕ µετά από την έναρξη λειτουργίας της γέφυρας (µέσα
2004). Και τούτο διότι από το 12,1% που βρισκόταν το 2004, τα δύο επόµενα έτη
καταγράφεται σηµαντική µείωση του ποσοστού στο 11% και το 2006 µειώθηκε ακόµα
περισσότερο η ανεργία φτάνοντας στο 9,4%.
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Γράφηµα 2.13

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

Π.∆.Ε.
Ελλάδα
Ε.Ε.-25

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

Πηγή: Eurostat

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, θα πρέπει καταρχήν να αναφερθεί
ότι τα επίπεδα ανεργίας της Π∆Ε ξεπερνούν τα αντίστοιχα της ΕΕ-25 καθ’ όλη
την χρονική περίοδο 2000-2006. Μία τάση σύγκλισης του ποσοστού ανεργίας
της Π∆Ε µε τον µέσο όρο της ΕΕ-25 παρατηρείται για τα έτη 2003 και 2006. Πιο
συγκεκριµένα η ανεργία της Π∆Ε ανέρχεται στο 9,5% για το 2003 και στο 9,4%
το 2006, δηλαδή πολύ κοντά µε την µέση ανεργία της ΕΕ-25 η οποία είναι ίση µε
9% για το 2003 και 8,2% για το 2006.
Επιπλέον, κατά την περίοδο κατασκευής του έργου της γέφυρας έχουν
καταγραφεί στα περισσότερα έτη για την Π∆Ε χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας σε
σχέση µε τα µέσα επίπεδα της χώρας. Ειδικότερα, για τα έτη 2000, 2001 2003 η
Π∆Ε παρουσιάζει ποσοστά 10,6%, 10,3% και 9,5% αντίστοιχα, ενώ τα
αντίστοιχα εθνικά ποσοστά είναι 11,2%, 10,7% και 9,7%. Όµως, µετά το 2004 η
συγκριτική αυτή εικόνα αλλάζει κατεύθυνση, αφού τα ποσοστά ανεργίας της Π∆Ε
είναι υψηλότερα από τα µέσα ποσοστά της χώρας.
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Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονίσουµε ότι ο Νοµός µε την µεγαλύτερη ανεργία
στην Π∆Ε είναι ο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας µε 15,4%, σύµφωνα µε τα πιο
πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία σε επίπεδο νοµών (2004).
Η ανεργία ως διαρθρωτικό πρόβληµα είναι πιο έντονη σε συγκεκριµένες
κατηγορίες του εργατικού δυναµικού µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Από την
εξέταση των εξελίξεων στην ανεργία το 2004 διαπιστώνονται τα εξής: Τα
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εντοπίζονται κυρίως στις γυναίκες και στους νέους
ηλικίας 15-24 ετών, µε την Π∆Ε να παρουσιάζει επιδόσεις χαµηλότερες από τις
µέσες επιδόσεις της χώρας και της ΕΕ-25. Ειδικότερα, η ανεργία που πλήττει τις
γυναίκες στην Π∆Ε είναι 21% ενώ για την ίδια οµάδα πληθυσµού η µέση ανεργία
στην χώρα είναι 16,2% για το 2004. Επίσης, η Π∆Ε υστερεί έναντι της χώρας ως
προς την ανεργία των νέων 3,3 ποσοστιαίες µονάδες (30,2% και 26,9%
αντίστοιχα).
Η υστέρηση της Π∆Ε γίνεται εντονότερη σε σχέση µε τις ευρωπαϊκές επιδόσεις
ανεργίας και για τις 2 προαναφερόµενες κατηγορίες πληθυσµού. Συγκεκριµένα,
το µέσο ευρωπαϊκό ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 10,1% και των νέων
18,5%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Π∆Ε το 61,6% των ανέργων πλήττονται από
µακροχρόνια ανεργία(> των 12 µηνών), όταν το αντίστοιχα ποσοστά στην
Ελλάδα είναι 56,5% και στην ΕΕ-25 44,5% (Eurostat, 2004).
2.5.3 Κλαδική Σύνθεση Απασχόλησης
Όσον αφορά την κλαδική σύνθεση της απασχόλησης, η Π∆Ε παρουσιάζει
διαφορετική κατανοµή σε σχέση µε αυτήν της χώρας. Το γεγονός αυτό οφείλεται
στο ότι ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί τον δεύτερο σηµαντικότερο τοµέα
απασχόλησης µετά τον τριτογενή στην Π∆Ε, πράγµα που δεν ισχύει για το
σύνολο της χώρας. Συγκεκριµένα, το 57% των απασχολούµενων το 2004 στην
Π∆Ε απορροφάται από τον τριτογενή τοµέα (εθνικός µέσος όρος 65%), γεγονός
που επιβεβαιώνει την κυριαρχία του τοµέα υπηρεσιών στην περιφέρεια και
αναδεικνύει τη σηµασία του για την προσφορά θέσεων εργασίας σε µια περιοχή
µε ιδιαίτερες αναπτυξιακές συνθήκες και προβλήµατα που επέφερε σε µεγάλο
βαθµό η κρίση αποβιοµηχάνισης που αντιµετώπισε η περιφέρεια και ειδικότερα
ο Νοµός Αχαΐας την δεκαετία του ’90. Το 19% των απασχολούµενων εργάζεται
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στο δευτερογενή τοµέα (εθνικός µέσος όρος 22,4%)

και το 24% στον

πρωτογενή τοµέα (εθνικός µέσος όρος 12,6%).
Γράφηµα 3.14
ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Π∆Ε 2004

24%

Πρωτογενής Τοµέας
∆ευτερογενής Τοµέας
Τριτογενής Τοµέας

57%
19%

Πηγή: ΕΣΥΕ
Την περίοδο 2002-2004, παρατηρείται σηµαντική µείωση των απασχολούµενων
της Π∆Ε στον πρωτογενή τοµέα κατά 8 ποσοστιαίες µονάδες, σε αντίθεση µε τον
τριτογενή τοµέα όπου η απασχόληση αυξήθηκε κατά 7 ποσοστιαίες µονάδες,
ενισχύοντας την στροφή της Περιφέρειας προς τον τοµέα των υπηρεσιών. Το
επίπεδο απασχόλησης στον δευτερογενή τοµέα παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητο
για την ίδια περίοδο.
2.6 Εξέλιξη της Επιχειρηµατικότητας
Πέρα από την προηγηθείσα, στο παρόν κεφάλαιο, στατιστική ανάλυση των
διαφόρων αναπτυξιακών µεγεθών της περιφέρειας, κρίνεται συµπληρωµατικά
σκόπιµη και η διερεύνηση της επιχειρηµατικότητας στην περιοχή, τόσο µε
στοιχεία από παρόµοιες έρευνες έγκυρων φορέων (ΙΟΒΕ), όσο και µε δική µας
επιτόπια έρευνα πεδίου στις πόλεις της Πάτρας, της Ναυπάκτου και του
Μεσολογγίου. Από το συνδυασµό αυτών των διερευνήσεων, καθώς και εκείνων
των υπόλοιπων επιτόπιων ερευνών που διεξήχθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας
µελέτης, επιδιώκεται η συνθετική προσέγγιση της οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής της περιφέρειας, τόσο ανεξάρτητα, όσο και σε σχέση µε τις σχετικές
επιδράσεις της Γέφυρας στον τοµέα αυτό.
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2.6.1 Εννοιολογικό περιεχόµενο και έρευνα
Την τελευταία πενταετία η Ελλάδα συµµετέχει µέσω του ΙΟΒΕ στο διεθνές
ερευνητικό

πρόγραµµα

µέτρησης

της

επιχειρηµατικότητας

γνωστό

ως

Παγκόσµιο Παρατηρητήριο Επιχειρηµατικότητας (Global Enterpreneurship
Monitor, GEM). Το GEM αποτελεί το µοναδικό ερευνητικό πρόγραµµα
παγκοσµίως, που µελετά την επιχειρηµατικότητα διαχρονικά και συγκριτικά
µεταξύ χωρών. Το GEM ορίζει την επιχειρηµατικότητα ως: «κάθε προσπάθεια
για δηµιουργία νέας επιχείρησης ή νέας δραστηριότητας, όπως το ελεύθερο
επάγγελµα, η δηµιουργία ενός νέου οργανισµού ή η επέκταση ήδη υπάρχουσας
επιχείρησης, που γίνεται από έναν ιδιώτη, από οµάδες ιδιωτών ή από
επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν».
Η ένταση της επιχειρηµατικότητας σε µια περιοχή αντανακλά τις προσδοκίες
σχετικά µε νέες παραγωγικές διαδικασίες και ανταγωνιστικούς κλάδους, την
εσωτερική πολιτική ανταγωνισµού και βεβαίως τις διαρθρωτικές αλλαγές στην
οικονοµία συνολικά, αλλά και στον επιχειρηµατικό τοµέα, σε εθνικό και κλαδικό
επίπεδο. Η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων ενισχύει τον ανταγωνισµό, επιδρά
στην ανάπτυξη της καινοτοµίας προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών, και
κατ’ επέκταση στη βελτίωση των καταναλωτικών τιµών, στην ενίσχυση της
ποιότητας των προϊόντων, στη δηµιουργία απασχόλησης και στην περιφερειακή
σύγκλιση σε εθνικό επίπεδο. Σηµαντικό βέβαια, εκτός από το αριθµητικό επίπεδο
του πληθυσµού των νέων επιχειρήσεων, είναι να λαµβάνεται υπόψη και η
ποιότητα αυτών, η οποία µπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.
Το επίπεδο επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων (Early-Stage Entrepreneurial
activity) αποτελεί τον βασικό δείκτη που εξάγεται στο πλαίσιο των ερευνών του
GEM.

Ο

συγκεκριµένος

δείκτης

αποτυπώνει

το

επίπεδο

της

νέας

επιχειρηµατικότητας που εκδηλώνεται σε µια περιοχή και συνθέτει δύο
κατηγορίες ατόµων:
i.

Τους επίδοξους επιχειρηµατίες, στους οποίους περιλαµβάνονται τα
άτοµα ηλικίας 18-64 ετών που κατά τους τελευταίους 12 µήνες είχαν
ξεκινήσει κάποιες προκαταρτικές ενέργειες στην κατεύθυνση έναρξης
ενός

νέου

εγχειρήµατος

στο

οποίο

(θα)

είναι

ιδιοκτήτες,

είτε

αποκλειστικοί, είτε σε συνεργασία µε κάποιον «συνέταιρο». Οι ενέργειες
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αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν τη συγκέντρωση κεφαλαίου, την
αναζήτηση χώρων εγκατάστασης και εξοπλισµού, τη σύνταξη ενός
επιχειρηµατικού σχεδίου για αναζήτηση χρηµατοδότη, ή άλλες σχετικές
ενέργειες. Στην ίδια κατηγορία περιλαµβάνονται ωστόσο και τα άτοµα
που έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία της επιχείρησής τους, πληρώνουν
ενδεχοµένως µισθούς και έχουν ήδη πραγµατοποιήσει κάποιον κύκλο
εργασιών από αυτή τη δραστηριότητα, όχι όµως για διάστηµα
µεγαλύτερο των τελευταίων τριών µηνών. Επιπροσθέτως, αυτή η
ενέργεια ενδεχοµένως να εντάσσεται στην υπάρχουσα εργασία του
ατόµου και να πραγµατοποιείται για λογαριασµό του εργοδότη, µε τη
συµµετοχή του ερωτώµενου να αφορά έτσι σε έναν διοικητικό /
διευθυντικό ρόλο και όχι απαραίτητα ιδιοκτησία.
ii.

Τους νέους επιχειρηµατίες, στους οποίους περιλαµβάνονται τα άτοµα
ηλικίας 18-64 ετών που είναι ιδιοκτήτες ή διευθύνουν ένα νέο εγχείρηµα
για το οποίο πληρώνουν ήδη µισθούς και έχουν καταγράψει έναν κύκλο
εργασιών για τουλάχιστον τρεις, αλλά όχι περισσότερους από 42 µήνες.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας του ΙΟΒΕ στο πλαίσιο του GEM, στην
Ελλάδα κατά το 2006 το 7,9% του πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών βρισκόταν
στα

αρχικά

στάδια

έναρξης

επιχειρηµατικής

δραστηριότητας

(συµπεριλαµβανοµένης της αυταπασχόλησης). Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να
τονίσουµε

την

αυξητική

πορεία

που

καταγράφει

αυτός

ο

δείκτης

επιχειρηµατικότητας, όπου το 2005 ανήλθε στο 6,5%, ενώ το 2004 το
αντίστοιχο ποσοστό βρισκόταν στο 5,8%. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι
περίπου ένας στους πέντε επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων που εντοπίστηκαν
είναι νέος επιχειρηµατίας, εντάσσεται δηλαδή στη δεύτερη κατηγορία που
περιλαµβάνεται στην επιχειρηµατικότητα.

Σε επίπεδο περιφέρειας η ∆υτική Ελλάδα εµφανίζει το υψηλότερο ποσοστό
επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων για το 2006. Συγκεκριµένα, το 15,1% του
πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών της Π∆Ε ήταν επίδοξος / νέος επιχειρηµατίας.
Όλες οι υπόλοιπες περιφέρειες εκτός των Ιόνιων Νήσων παρουσιάζουν πολύ
χαµηλότερες επιδόσεις (µικρότερες του 10%). Ο µέσος όρος του ίδιου δείκτη για
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τα έτη 2004-2005 φέρνει πάλι την Π∆Ε στην πρώτη θέση σε σχέση µε τις άλλες
περιφέρειες της χώρας µε 9,4%, φανερώνοντας παράλληλα σηµαντικότατη
αύξηση για το 2006. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν ότι η Π∆Ε
διακρίνεται διαχρονικά για την υψηλή επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων.
Επιπρόσθετα, η παρούσα µελέτη προσπάθησε να καταγράψει, όπως θα δούµε
παρακάτω, κατά πόσο αυτό το ευνοϊκό επιχειρηµατικό κλίµα της περιοχής τα
τελευταία χρόνια συνδέεται µε την παρουσία και τη λειτουργία της Γέφυρας
Ρίου-Αντιρρίου.

Πίνακας 2.4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

2006

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 20042005

Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

8,4%

6,7%

Π.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7,6%

8,4%

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

9,9%

6,5%

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

2,0%

5,3%

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

8,1%

4,9%

ΗΠΕΙΡΟΣ

8,8%

5,7%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

6,7%

7,3%

ΙΟΝΙΑ

15,0%

8,3%

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

15,1%

9,4%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

8,8%

3,7%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

2,9%

5,6%

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

8,4%

6,9%

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1,8%

7,7%

ΚΡΗΤΗ

4,7%

6,0%

Πηγή: ΙΟΒΕ
Αναφορικά µε την ποσοστιαία σύνθεση των εγχειρηµάτων επιχειρηµατικότητας
αρχικών σταδίων ανά περιφέρεια στο σύνολο της χώρας, η Π∆Ε παρουσιάζει
µεγάλη - συγκριτικά µε τις άλλες περιφέρειες - συµµετοχή για το 2006.
Συγκεκριµένα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 13,3% των νέων εγχειρηµάτων,
κατατασσόµενη πίσω µόνο από το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Αθηνών (36,9%).
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Γράφηµα 2.15

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ/ΤΑΣ ΑΡΧ. ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α 2006

ΚΡΗΤΗ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
ΙΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
Π.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Πηγή: IOBE

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι στο πλαίσιο του GEM
δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία σε επίπεδο δήµων για την Π∆Ε. Επιπλέον, η
µεθοδολογία της παρούσας µελέτης για την επιχειρηµατικότητα στηρίχθηκε στην
έρευνα πεδίου που διενεργήθηκε, ακολουθώντας σε γενικές γραµµές τα βασικά
βήµατα του GEM. Με άλλα λόγια, η κατασκευή των ερωτήσεων και η εξαγωγή
δεικτών και συµπερασµάτων από τα ερωτηµατολόγια επιχειρηµατικότητας
συµβαδίζει µε την µεθοδολογία των ειδικών σε θέµατα επιχειρηµατικότητας
παγκοσµίως (GΕΜ).
Η ευνοική παραπάνω εξέλιξη στην επιχειρηµατικότητα της περιοχής προκύπτει
ειδικότερα στο νοµό Αχαΐας, όπου παρατηρείται την τελευταία τριετία (20052007) µία σαφής ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, όπως αυτή εκφράζεται από
την

δηµιουργία

νέων

επιχειρήσεων.

Συγκεκριµένα,

οι

εγγραφές

νέων

επιχειρήσεων παρουσίασαν µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 16,85% την περίοδο
2005-2007. Παράλληλα, οι διαγραφές (αποχώρηση, διακοπή λειτουργίας) των
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επιχειρήσεων στην Αχαΐα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση το 2006 κατά 13,2%, ενώ
το 2007 µειώθηκαν σηµαντικά κατά 21% περίπου. Ο συνδυασµός αυτών των
στοιχειών του Επιµελητηρίου Αχαΐας αναδεικνύει µία σηµαντική τάση βελτίωσης
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στην περιοχή.
Πίνακας 2.5
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Έτη

Εγγραφές Επιχειρήσεων

∆ιαγραφές Επιχειρήσεων

2005

1450

1192

2006

1632

1350

2007

1980

1056

Πηγή: Μητρώο Επιµελητηρίου Αχαΐας
Στη συνέχεια ακολουθούν οι τρεις έρευνες πεδίου για την επιχειρηµατικότητα
στην Πάτρα, τη Ναύπακτο και το Μεσολόγγι.
Ειδικότερα, η έρευνα πεδίου για την επιχειρηµατικότητα στις τρεις αυτές πόλεις
πραγµατοποιήθηκε µε την µορφή συνεντεύξεων σε τυχαία αντιπροσωπευτικά
δείγµατα ενηλίκων ηλικίας 18-64 ετών. Τα µεγέθη των δειγµάτων για τους τρεις
βασικούς πόλους της Π∆Ε έχουν ως εξής: 225 άτοµα στην Πάτρα, 209 άτοµα στη
Ναύπακτο και 128 άτοµα στο Μεσολόγγι.
2.6.2 Έρευνα Πεδίου Επιχειρηµατικότητας: Ιδιώτες Πάτρα
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων που
σχετίζονται µε τους παράγοντες που ενδεχοµένως επιδρούν στην εκδήλωση
νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην περιοχή της Πάτρας µετά την
έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας (Αύγουστος 2004) µε βάση τις απόψεις των
ερωτηθέντων. Αναλυτικότερα:
Στην ερώτηση αν γνωρίζουν προσωπικά κάποιον, ο οποίος έχει ξεκινήσει µια
επιχείρηση στην Πάτρα µετά την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας έως και
σήµερα, το 49% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά. Η ερώτηση αυτή
προσπαθεί να εκτιµήσει το τµήµα του πληθυσµού στην περιοχή που «έχει
παραστάσεις» από επιχειρηµατικές δραστηριότητες στον κοινωνικό του
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περίγυρο. ∆ηλαδή,
επιχειρηµατικής

διαθέτει

κάποια µορφής

δραστηριοποίησης

που

εξοικείωσης

µπορούν

να

µε

πρότυπα

λειτουργήσουν

ενδεχοµένως ως κίνητρο να συµπεριφερθούν αναλόγως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

49%
51%

Στην ερώτηση 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των απαντήσεων που
σχετίζονται µε τις επιδράσεις της Γέφυρας στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες
της Πάτρας γενικά.
Συγκεκριµένα στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι η λειτουργία της Γέφυρας
συνετέλεσε σε κάποιο βαθµό στο να ανοίξουν νέες επιχειρήσεις στην περιοχή
τους η πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε ποσοστό 42% απάντησαν σε µέτριο
βαθµό. Οι απαντήσεις, που δηλώνουν µικρή επίδραση της Γέφυρας στην νέα
επιχειρηµατική δραστηριότητα, αντιπροσωπεύουν το 25% των απαντήσεων,
ενώ η µεγάλη επίδραση αντιστοιχεί στο 20%. Μόλις το 13% θεωρεί ότι δεν
επηρέασε καθόλου η Γέφυρα στο να ξεκινήσουν την λειτουργία τους νέες
επιχειρήσεις στην Πάτρα.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2

13%
20%

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ

25%

42%

Η επόµενη ερώτηση που τέθηκε στους ερωτώµενους είναι αν γνωρίζουν
προσωπικά κάποιον, ο οποίος διέκοψε την επιχειρηµατική του δραστηριότητα
στην Πάτρα µετά την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας έως και σήµερα. Η
ερώτηση αυτή προσπαθεί να εκτιµήσει το τµήµα του πληθυσµού στην περιοχή
που «έχει παραστάσεις» από κλείσιµο επιχειρήσεων στον κοινωνικό του
περίγυρο.

∆ηλαδή,

έχει

εικόνες

από

επιχειρηµατικές

αποτυχίες

που

ενδεχοµένως µπορούν να λειτουργήσουν ως αντικίνητρο για την επιχειρηµατική
του δραστηριοποίηση. Η µεγάλη πλειοψηφία (68%) των ερωτηθέντων
απάντησε αρνητικά, γεγονός που δηλώνει ότι δεν υπάρχουν σηµαντικά
αντικίνητρα στην Πάτρα ως προς την επιχειρηµατική δραστηριότητα που να
οφείλονται

στην

διάχυση

αρνητικού

επιχειρήσεων).
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3

32%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

68%

Με την ερώτηση 4 κρίνεται απαραίτητο να αποτυπωθεί η άποψη των
ερωτώµενων όσον αφορά το ρόλο που αυτοί αποδίδουν στην λειτουργία της
Γέφυρας σχετικά µε τυχόν κλείσιµο επιχειρήσεων στην περιοχή τους (Πάτρα),
λόγω αύξησης της έντασης του ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων που
εδράζονται στις περιοχές που συνδέει η Γέφυρα. Η µεγάλη πλειοψηφία (49%)
των ερωτώµενων πιστεύει ότι η διακοπή λειτουργίας κάποιων επιχειρήσεων δεν
σχετίζεται καθόλου µε την Γέφυρα. Οι απαντήσεις, που δηλώνουν µικρή
επίδραση της Γέφυρας στην «έξοδο» επιχειρήσεων, αντιπροσωπεύουν το 32%
των απαντήσεων, ενώ η µέτρια επίδραση αντιστοιχεί στο 14%. Μόλις το 5%
θεωρεί ότι η Γέφυρα επηρέασε σηµαντικά στο να διακόψουν την δραστηριότητα
τους επιχειρήσεις στην Πάτρα.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4

5%
14%

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ

49%

32%

Σε ότι αφορά την εκτίµηση της επιχειρηµατικής συγκυρίας – την οποία
αποτυπώνει η ερώτηση 5 - µόνο ένα µικρό ποσοστό της τάξης του 22% θεωρεί
ότι θα υπάρξουν καλές ευκαιρίες για έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας
στην περιοχή της Πάτρας το επόµενο εξάµηνο, οι οποίες και θα
δικαιολογούσαν µία πιθανή ενεργοποίηση περισσότερων ατόµων προς
εκµετάλλευσή τους.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5

22%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

78%

Στην ερώτηση αν θεωρούν ότι διαθέτουν τις γνώσεις, την ικανότητα και την
εµπειρία για να ξεκινήσουν µία νέα επιχείρηση το δείγµα των κατοίκων της
Πάτρας εµφανίζει πολύ υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης µε ποσοστό 64%.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6

36%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

64%

Στην ερώτηση εάν ο φόβος της αποτυχίας θα τους απέτρεπε να ξεκινήσουν
µια επιχείρηση, οι ερωτηθέντες στην Πάτρα απάντησαν θετικά µε ποσοστό
της τάξεως του 45% παρά την υψηλή τους αυτοπεποίθηση. Εποµένως, ο
φόβος της αποτυχίας παραµένει ένας από τους πλέον βασικούς
αποτρεπτικούς παράγοντες στη µετουσίωση της υψηλής αυτοπεποίθησης
σε ουσιαστική επιχειρηµατική δραστηριοποίηση.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7

45%
ΝΑΙ
ΟΧΙ

55%

Στην ερώτηση εάν πιστεύουν πως η Γέφυρα αυξάνει ή µειώνει το φόβο
αποτυχίας µιας νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην περιοχή τους το
49%

θεωρεί

ότι

η

παρουσία

της

Γέφυρας

λειτουργεί

ως

κίνητρο

επιχειρηµατικότητας στην περιοχή µειώνοντας το φόβο αποτυχίας µιας νέας
επιχείρησης. Οι αντιλήψεις αναφορικά µε την συσχέτιση της Γέφυρας και της
εξασθένησης του φόβου αποτυχίας που παρουσιάστηκαν παραπάνω θα
µπορούσαν να οφείλονται στον πολυσύνθετο ρόλο που διαδραµατίζει το
συγκεκριµένο έργο στην περιοχή, όπως:


αποτελεί τουριστικό πόλο έλξης,



µειώνει τις χρονοαποστάσεις µεταξύ των περιοχών διευκολύνοντας την
άµεση διανοµή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών,



βελτιώνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πρώτες ύλες,



µειώνει την διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών αφού µια
επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε µεγαλύτερο αριθµό
προµηθευτών και να επιτύχει καλύτερες συµφωνίες ως προς τις τιµές και
την ποιότητα των πρώτων υλών,



αυξάνει τις αγορές στόχους των επιχειρήσεων,



διευκολύνει την διάχυση της νέας τεχνολογίας και της καινοτοµίας µεταξύ
των επιχειρήσεων που εδράζονται σε διαφορετικούς νοµούς.
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Εποµένως, όλοι αυτοί και επιπλέον παράγοντες οδηγούν στην βελτίωση του
επιχειρηµατικού κλίµατος µιας περιοχής.
Ένα σηµαντικό επίσης τµήµα του δείγµατος της Πάτρας (44%) θεωρεί ότι ο
φόβος αποτυχίας µιας νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας δεν σχετίζεται µε
την Γέφυρα, ενώ µόλις το 7% των ερωτηθέντων θεωρεί αυξάνει το
συγκεκριµένο φόβο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

7%

44%

ΑΥΞΑΝΕΙ
ΜΕΙΩΝΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

49%

Σε ότι αφορά την διαθεσιµότητα επαρκούς χρηµατοδοτικής υποστήριξης
(δάνεια, µετοχικό κεφάλαιο κλπ.) στις νέες και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις το
67% του δείγµατος απάντησε καταφατικά. Η ευνοϊκή αυτή διάσταση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για την περιοχή της Πάτρας αποτυπώνει την
ποιότητα και τον υψηλό βαθµό στον οποίο είναι διαθέσιµοι πόροι και
χρηµατοδοτική υποστήριξη για επιχειρήσεις που ξεκινούν την δραστηριότητά
τους ή επεκτείνονται στη συγκεκριµένη περιοχή καθώς και την κατανόηση της
επιχειρηµατικότητας από τους φορείς της χρηµατοπιστωτικής κοινότητας (π.χ.
γνώση και ικανότητα αποτίµησης επιχειρηµατικών ευκαιριών, αξιολόγηση των
επιχειρηµατικών σχεδίων και των κεφαλαιακών αναγκών µικρών επιχειρήσεων,
διάθεση για συνεργασία µε επιχειρηµατίες και αντιµετώπιση του ρίσκου.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9

2%

31%

ΝΑΙ
ΟΧΙ
∆Γ/∆Α

67%

Στην ερώτηση εάν στην Πάτρα η υλική υποδοµή (δρόµοι, υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας, χώροι απόθεσης αποβλήτων κλπ.) παρέχει καλή υποστήριξη στις
νέες και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις η συντριπτική πλειοψηφία των
ερωτηθέντων µε 75% απάντησε αρνητικά. Το αποτέλεσµα αυτό αναδεικνύει µια
αρνητική διάσταση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος ως προς ποιότητα και
τον βαθµό πρόσβασης των επιχειρήσεων σε υλικούς πόρους, αποτελώντας
έτσι τροχοπέδη για την εκδήλωση και ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στην
περιοχή.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10

25%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

75%

2.6.3 Έρευνα Πεδίου Επιχειρηµατικότητας: Ιδιώτες Ναύπακτος
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων που
σχετίζονται µε τους παράγοντες που ενδεχοµένως επιδρούν στην εκδήλωση
νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην περιοχή της Ναυπάκτου µετά την
έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας σύµφωνα µε τις απόψεις των ερωτηθέντων.
Συγκεκριµένα:

Στην ερώτηση αν γνωρίζουν προσωπικά κάποιον, ο οποίος έχει ξεκινήσει µια
επιχείρηση στη Ναύπακτο µετά την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας έως και
σήµερα, το 65% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά. Ο δείκτης αυτός είναι
αρκετά µεγαλύτερος από τους αντίστοιχους της Πάτρας (49%) και του
Μεσολογγίου (57%), γεγονός που αναδεικνύει πως τα 3 τελευταία χρόνια συγκριτικά µε τις άλλες 2 υπό εξέταση περιοχές - µεγαλύτερο τµήµα του
πληθυσµού της Ναυπάκτου έχει προσωπική επαφή µε άτοµα που ξεκινούν να
δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά και άρα µπορούν να αποτελέσουν πρότυπα
που θα παρακινήσουν πιθανόν και αυτούς προς αυτήν την κατεύθυνση.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1

35%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

65%

Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι η λειτουργία της Γέφυρας συνετέλεσε σε κάποιο
βαθµό στο να ανοίξουν νέες επιχειρήσεις στην περιοχή της Ναυπάκτου, η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων, µε ποσοστό 46%, απάντησαν «σε µεγάλο
βαθµό», ενώ κατά ένα επισης υψηλό ποσοστό, συγκεκριµένα 39%, απάντησαν
«σε µέτριο βαθµό». Οι απαντήσεις, που δηλώνουν µικρή επίδραση της
Γέφυρας στην νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι πολύ λίγες και
αντιπροσωπεύουν το 13% των απαντήσεων, ενώ µόλις 2% θεωρεί ότι η
Γέφυρα δεν έπαιξε κανένα στο να ξεκινήσουν την λειτουργία τους νέες
επιχειρήσεις στην Ναύπακτο. Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της ερώτησης 2
για τη Ναύπακτο µε τα αντίστοιχα για τη Πάτρα και το Μεσολόγγι είναι δυνατό
να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι οι επιπτώσεις της Γέφυρας στη νέα
επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι πιο έντονες και πιο άµεσες στη Ναύπακτο.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2

2%
13%

46%

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ

39%

Στην ερώτηση αν γνωρίζουν προσωπικά κάποιον, ο οποίος διέκοψε την
επιχειρηµατική του δραστηριότητα στη Ναύπακτο µετά την έναρξη λειτουργίας
της Γέφυρας έως και σήµερα, η µεγάλη πλειοψηφία (63%) των ερωτηθέντων
απάντησε αρνητικά, γεγονός που αποτυπώνει ότι δεν υπάρχουν σηµαντικά
αντικίνητρα στη Ναύπακτο - όπως είδαµε προηγουµένως και για την Πάτρα
αλλά και το Μεσολόγγι µε αντίστοιχα ποσοστά - ως προς την επιχειρηµατική
δραστηριότητα που να οφείλονται σε τυχόν επιχειρηµατικές αποτυχίες στην
περιοχή.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3

37%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

63%

Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι η λειτουργία της Γέφυρας επηρέασε σε κάποιο
βαθµό στο να κλείσουν επιχειρήσεις στη Ναύπακτο η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων µε ποσοστό 32% απάντησαν καθόλου. Οι απαντήσεις, που
δηλώνουν µικρή επίδραση της Γέφυρας στην διακοπή της λειτουργίας
επιχειρήσεων στην περιοχή, αντιπροσωπεύουν το 30% των απαντήσεων, ενώ
η µέτρια επίδραση αντιστοιχεί στο 24%. Μόλις το 11% πιστεύει ότι η Γέφυρα
επηρέασε

σηµαντικά

στο

να

κλείσουν

επιχειρήσεις

στη

Ναύπακτο.

Συγκρίνοντας τις απαντήσεις των ερωτηθέντων µεταξύ των τριών περιοχών
φαίνεται πως η λειτουργία της Γέφυρας δεν συνδέεται µε τυχόν κλείσιµο των
επιχειρήσεων στις περιοχές αυτές.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4

3%

11%

32%
24%

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
∆Γ/∆Α

30%

Σε ότι αφορά την εκτίµηση της επιχειρηµατικής συγκυρίας – την οποία
αποτυπώνει η ερώτηση 5 - µόνο ένα σηµαντικό ποσοστό της τάξης του 46%
θεωρεί ότι θα υπάρξουν καλές ευκαιρίες για έναρξη επιχειρηµατικής
δραστηριότητας στην περιοχή της Ναυπάκτου το επόµενο εξάµηνο. Συνεπώς,
µόλις ένας στους πέντε κατοίκους της Πάτρας και ένας στους τρεις κατοίκους
του Μεσολογγίου βλέπουν καλές ευκαιρίες στο οικονοµικό τους περιβάλλον. Η
φαινοµενική αντίφαση αυτής της αντίληψης µε τα υψηλά επίπεδα της
επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων που καταγράφονται στην Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδας, σηµαίνει ότι αν και η επιχειρηµατική «δυναµικότητα» κρίνεται
περιορισµένη, εν τούτοις υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες, τις οποίες ένα
αυξανόµενο τµήµα του πληθυσµού σπεύδει να τις αξιοποιήσει. Αντίθετα, στη
Ναύπακτο καταγράφεται µια πολύ υψηλότερη επίδοση, γεγονός που
αναδεικνύει την παρουσία πραγµατικών ευκαιριών στην περιοχή.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5

1%

46%
53%

Στην ερώτηση αν θεωρούν ότι διαθέτουν τις γνώσεις, την ικανότητα και την
εµπειρία για να ξεκινήσουν µία νέα επιχείρηση η συντριπτική πλειοψηφία των
ερωτηθέντων κατοίκων της Ναυπάκτου απάντησαν θετικά µε ποσοστό 74%,
εµφανίζοντας παράλληλα υψηλότερο επίπεδο αυτοπεποίθησης από τα
αντίστοιχα των ερωτηθέντων στην Πάτρα και το Μεσολόγγι. Τα υψηλά επίπεδα
αυτοπεποίθησης

και στις τρεις υπό ανάλυση περιοχές αποτυπώνουν ένα

πάγιο χαρακτηριστικό γνώρισµα του Έλληνα που ίσως υπερτιµά τις
δυνατότητές του και θεωρεί ότι είναι ικανός να πετύχει τα πάντα.
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ΝΑΙ
ΟΧΙ
∆Γ/∆Α
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6

3%

23%

ΝΑΙ
ΟΧΙ
∆Γ/∆Α

74%

Στην ερώτηση εάν ο φόβος της αποτυχίας θα τους απέτρεπε να ξεκινήσουν µια
νέα επιχείρηση, η µεγάλη πλειοψηφία των ερωτώντων στη Ναύπακτο µε
ποσοστό 57% απάντησαν θετικά παρά την υψηλή τους αυτοπεποίθηση. Στην
Πάτρα όπως είδαµε ο φόβος αυτός είναι µικρότερος – αν και µεγάλος - σε
σχέση µε τις άλλες 2 περιοχές (Ναύπακτος-Μεσολόγγι).
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7

1%

42%

ΝΑΙ
ΟΧΙ
∆Γ/∆Α

57%

Στην ερώτηση εάν πιστεύουν πως η Γέφυρα έχει επίδραση στο φόβο αποτυχίας
µιας νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας το 49% του δείγµατος της
Ναυπάκτου θεωρεί ότι τον µειώνει, το 26% ότι δεν επηρεάζει καθόλου και τέλος
το 22% θεωρεί ότι η Γέφυρα αυξάνει τον φόβο αποτυχίας. Εποµένως, η µεγάλη
πλειοψηφία των ερωτηθέντων και στους τρεις εξεταζόµενους πόλους(ΠάτραΝαύπακτος-Μεσολόγγι) δηλώνουν ότι η Γέφυρα εξαλείφει έναν από τους
σηµαντικότερους αποτρεπτικούς παράγοντες για ανάληψη επιχειρηµατικής
δράσης όπως είναι ο φόβος αποτυχίας.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 8

3%
22%
26%

ΑΥΞΑΝΕΙ
ΜΕΙΩΝΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
∆Γ/∆Α

49%

Σε ότι αφορά την διαθεσιµότητα επαρκούς χρηµατοδοτικής υποστήριξης µε τη
µορφή

µετοχικού

κεφαλαίου

ή

µέσω

δανειοδότησης

στις

νέες

και

αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις η πλειοψηφία του δείγµατος της Ναυπάκτου
απάντησε θετικά µε ποσοστό 59%. Εποµένως, και στις τρεις περιοχές οι
ερωτηθέντες

δείχνουν

σηµαντική

ικανοποίηση

για

την

επάρκεια

χρηµατοδοτικής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις στην περιοχή τους.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9

41%
ΝΑΙ
ΟΧΙ

59%

Στην ερώτηση εάν στη Ναύπακτο η υλική υποδοµή (δρόµοι, υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας, χώροι απόθεσης αποβλήτων κλπ.) παρέχει καλή υποστήριξη στις
νέες και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις η συντριπτική πλειοψηφία των
ερωτηθέντων µε 74% απάντησε αρνητικά. Τα αποτελέσµατα της ερώτησης
αυτής αποτυπώνουν και για τις τρεις περιοχές (για την Πάτρα και τη Ναύπακτο
σε µεγαλύτερο βαθµό) µια αρνητική εικόνα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
όσον αφορά την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις υλικές υποδοµές.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10

26%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

74%

2.6.4 Έρευνα Πεδίου Επιχειρηµατικότητας: Ιδιώτες Μεσολόγγι
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων που
σχετίζονται µε τους παράγοντες που ενδεχοµένως επιδρούν στην εκδήλωση
νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην περιοχή του Μεσολογγίου µετά την
έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας σύµφωνα µε τις απόψεις των ερωτηθέντων.
Ειδικότερα:
Στην ερώτηση αν γνωρίζουν προσωπικά κάποιον, ο οποίος έχει ξεκινήσει µια
επιχείρηση στο Μεσολόγγι µετά την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας έως και
σήµερα, το 57% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά. Αυτή η επίδοση που
αποδεικνύει ότι αναλογικά µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού του Μεσολογγίου
σε σχέση µε της Πάτρας συναναστρέφεται µε νέους επιχειρηµατίες.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1

43%
ΝΑΙ
ΟΧΙ

57%

Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι η λειτουργία της Γέφυρας επηρέασε σε κάποιο
βαθµό την έναρξη νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο Μεσολόγγι η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε ποσοστό 34% απάντησαν σε µέτριο βαθµό.
Οι απαντήσεις, που δηλώνουν µηδαµινή επίδραση της Γέφυρας στην νέα
επιχειρηµατική δραστηριότητα, αντιπροσωπεύουν το 25% των απαντήσεων,
ενώ η µικρή επίδραση αντιστοιχεί στο 23%. Μόλις το 16% θεωρεί ότι επηρέασε
σηµαντικά η Γέφυρα στο να ξεκινήσουν την λειτουργία τους νέες επιχειρήσεις
στο Μεσολόγγι.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2

2%
16%
25%

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
∆Γ/∆Α

34%
23%

Στην ερώτηση αν γνωρίζουν προσωπικά κάποιον, ο οποίος διέκοψε την
επιχειρηµατική του δραστηριότητα στο Μεσολόγγι µετά την έναρξη λειτουργίας
της Γέφυρας έως και σήµερα, η µεγάλη πλειοψηφία (63%) των ερωτηθέντων
απάντησε αρνητικά, γεγονός που αποτυπώνει ότι δεν υπάρχουν σηµαντικά
αντικίνητρα στο Μεσολόγγι όπως και στην Πάτρα ως προς την επιχειρηµατική
δραστηριότητα που να οφείλονται σε τυχόν επιχειρηµατικές αποτυχίες στην
περιοχή.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3

37%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

63%

Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι η λειτουργία της Γέφυρας επηρέασε σε κάποιο
βαθµό στο να κλείσουν επιχειρήσεις στο Μεσολόγγι η µεγάλη πλειοψηφία των
ερωτηθέντων µε ποσοστό 55% απάντησαν καθόλου. Οι απαντήσεις, που
δηλώνουν µικρή επίδραση της Γέφυρας στην διακοπή της λειτουργίας
επιχειρήσεων, αντιπροσωπεύουν το 23% των απαντήσεων, ενώ η µέτρια
επίδραση αντιστοιχεί στο 11%. Μόλις το 8% πιστεύει ότι η Γέφυρα επηρέασε
σηµαντικά στο να κλείσουν επιχειρήσεις στο Μεσολόγγι.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4

3%

8%
11%

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
∆Γ/∆Α

55%

23%

Σε ότι αφορά την εκτίµηση της επιχειρηµατικής συγκυρίας – την οποία
αποτυπώνει η ερώτηση 5 - ένα µικρό ποσοστό της τάξης του 30% πιστεύει ότι
θα υπάρξουν καλές ευκαιρίες για έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην
περιοχή του Μεσολογγίου το επόµενο εξάµηνο.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5

30%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

70%

Στην ερώτηση αν θεωρούν ότι διαθέτουν τις γνώσεις, την ικανότητα και την
εµπειρία που απαιτούνται για να ξεκινήσουν µία νέα επιχείρηση οι ερωτηθέντες
κάτοικοι του Μεσολογγίου εµφανίζουν υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης µε
ποσοστό 55%.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6

2%

43%

ΝΑΙ
ΟΧΙ
∆Γ/∆Α

55%

Στην ερώτηση εάν ο φόβος της αποτυχίας θα τους απέτρεπε να ξεκινήσουν µια
νέα επιχείρηση, η µεγάλη πλειοψηφία των ερωτώντων στο Μεσολόγγι µε
ποσοστό 61% απάντησαν θετικά παρά την υψηλή τους αυτοπεποίθηση.
Εποµένως, ο φόβος της αποτυχίας παραµένει ένας από τους πλέον βασικούς
αποτρεπτικούς παράγοντες στη µετουσίωση της υψηλής αυτοπεποίθησης σε
ουσιαστική επιχειρηµατική δραστηριοποίηση.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7

39%
ΝΑΙ
ΟΧΙ

61%

Στην ερώτηση εάν πιστεύουν πως η Γέφυρα επηρεάζει το φόβο αποτυχίας µιας
νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην περιοχή τους το 45% θεωρεί ότι τον
µειώνει, το 28% ότι τον αυξάνει και τέλος το 27% θεωρεί ότι η Γέφυρα δεν έχει
καµία επίδραση.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 8

27%

28%

ΑΥΞΑΝΕΙ
ΜΕΙΩΝΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

45%

Αναφορικά µε την ύπαρξη επαρκούς χρηµατοδοτικής υποστήριξης στις νέες και
αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις η συντριπτική πλειοψηφία στο Μεσολόγγι µε
73% επιβεβαίωσε µια θετική εικόνα για την διάσταση αυτή του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος στην περιοχή.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9

1%

26%

ΝΑΙ
ΟΧΙ
∆Γ/∆Α

73%

Στην ερώτηση εάν στο Μεσολόγγι οι νέες και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις
έχουν πρόσβαση στην υλική υποδοµή (δρόµοι, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας,
χώροι απόθεσης αποβλήτων κλπ.) η πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε 56%
απάντησε αρνητικά.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10

2%

42%
ΝΑΙ
ΟΧΙ
∆Γ/∆Α

56%

2.6.5 Συµπεράσµατα έρευνας επιχειρηµατικότητας
Τέλος, ο πίνακας που ακολουθεί, παραθέτει συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα
για όλες τις περιοχές που διεξήχθη η έρευνα πεδίου της επιχειρηµατικότητας,
δίνοντας έµφαση στις βασικότερες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου (1,2,3,4,8
και 10) που αποτυπώνουν τις απόψεις των ερωτηθέντων για α) την εξέλιξη
γενικά της επιχειρηµατικότητας σε κάθε πόλη, β) τη σχέση της εξέλιξης αυτής µε
τη λειτουργία της Γέφυρας, και γ) την επάρκεια υποστήριξης των υποδοµών
(δρόµοι, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κτλ) στις αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις.
Όσον αφορά την εξέλιξη της επιχειρηµατικότητας στην περιοχή είναι
χαρακτηριστικό ότι στη Ναύπακτο και το Μεσολόγγι η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων έχει διαπιστώσει από γενική άποψη σχετική έξαρση µετά τη
λειτουργία της Γέφυρας, ενώ στην Πάτρα οι απόψεις είναι απόλυτα µοιρασµένες
(ερώτηση 1). Στην ερώτηση κατά πόσο το άνοιγµα νέων επιχειρήσεων
οφείλεται στη Γέφυρα, οι θετικές απαντήσεις (σε µεγάλο και µέτριο βαθµό,
αθροιστικά) αντιπροσωπεύουν υψηλό ποσοστό του συνόλου των ερωτηθέντων
στη Ναύπακτο (85%), ενώ στην Πάτρα και στο Μεσολόγγι 62% και 52%,
αντίστοιχα (ερώτηση 2). Επίσης, και στις τρεις πόλεις, ένα σχετικά υψηλό
ποσοστό των ερωτηθέντων (από 62% µέχρι 81%) πιστεύει ότι η Γέφυρα δεν
υπήρξε καθόλου (ή υπήρξε σε µικρό βαθµό) αιτία για το κλείσιµο επιχειρήσεων
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(ερώτηση 4). Επιπρόσθετα, ένα αξιόλογο ποσοστό (από 45%- 49%)
αποφάνθηκε ότι η Γέφυρα µειώνει το φόβο αποτυχίας ως προς την έναρξη µιας
επιχείρησης (ερώτηση 8). Τέλος, η εµπιστοσύνη των ερωτηθέντων στη
δυνατότητα των υποδοµών της περιοχής να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις
εµφανίζεται πολύ µειωµένη στην Πάτρα και τη Ναύπακτο (25%-26%), ενώ στο
Μεσολόγγι βρίσκεται σε ικανοποιητικό, σχετικά, επίπεδο.
Εποµένως, συνολικά προκύπτει ότι για την περίοδο µετά τη λειτουργία
της Γέφυρας εκφράζεται µια γενικότερη αισιοδοξία, τόσο για την εξέλιξη
της επιχειρηµατικότητας γενικά στην περιοχή, όσο και για το θετικό ρόλο
της Γέφυρας στην εξελιξη αυτή.

Τα θετικά αυτά αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου για την επιχειρηµατικότητα,
που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, ενισχύουν τα όµοια
στοιχεία της παραπάνω αναφερθείσας έρευνας του ΙΟΒΕ στο πλαίσιο του
GEM, µε βάση την οποία η ∆υτική Ελλάδα εµφανίζει, σε επίπεδο περιφέρειας,
το υψηλότερο ποσοστό επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων για το 2006.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΕ∆ΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ, ΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Α/Α

ΕΡΩΤΗΣΗ

1. Άνοιγµα επιχείρησης στην
Περιοχή µετά τη Γέφυρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σύνολο
2. Άνοιγµα επιχείρησης στην
περιοχή λόγω Γέφυρας
-σε µεγάλο βαθµό
-σε µέτριο βαθµό
-σε µικρό βαθµό
-καθόλου
-δ.ξ.δ.α
Σύνολο
3. Παύση επιχείρησης στην
περιοχή µετά τη Γέφυρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σύνολο
4. Κλείσιµο επιχειρήσεων
λόγω Γέφυρας
-σε µεγάλο βαθµό
-σε µέτριο βαθµό
-σε µικρό βαθµό
-καθόλου
-δ.ξ.δ.α
Σύνολο
8. Η επίδραση της Γέφυρας ως
προς το φόβο αποτυχίας για
έναρξη επιχείρησης
-αύξηση
-µείωση
-καµία µετ.
- δ.ξ.δ.α
Σύνολο
10. Θετική υποστήριξη
υποδοµών περιοχής στις
επιχειρήσεις
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σύνολο

ΠΑΤΡΑ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

49%
51%
100%

65%
35%
100%

57%
43%
100%

20%
42%
25%
13%
100%

46%
39%
13%
2%
100%

16%
34%
23%
25%
2%
100%

32%
68%
100%

37%
63%
100%

37%
63%
100%

5%
14%
32%
49%
100%

11%
24%
30%
32%
3%
100%

8%
11%
23%
55%
3%
100%

7%
49%
44%
100%

22%
49%
26%
3%
100%

25%
75%
100%

26%
74%
100%
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28%
45%
27%
100%

42%
56%
100%
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2.7

Παρουσίαση Μελέτης της ICAP για τον αγροτικό και βιοµηχανικό

τοµέα της ∆υτικής Ελλάδας
Εισαγωγή
∆εδοµένου ότι το πρόβληµα της περιφερειακής ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα
σύνθετο και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, η µελέτη των οποίων θα
πρέπει να είναι συνεχής, διεξοδική και εµπεριστατωµένη, παρουσιάζεται στην
παρούσα ενότητα µια πρόσφατη µελέτη που εκπονήθηκε από την εταιρία ICAP
και αξιοποιεί µε συνδυαστικό τρόπο τόσο στοιχεία ισολογισµών επιχειρήσεων,
όσο και αποτελέσµατα ερευνών πεδίου µε ερωτηµατολόγια που διενεργήθηκαν
για το σκοπό αυτό.
Σύµφωνα µε την µελέτη της ICAP, «MASTER PLAN Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας – Προτάσεις Ανάπτυξης», η οποία διεξήχθη στους τρεις νοµούς της
Περιφέρειας (Αχαΐα, Ηλία, Αιτωλοακαρνανία) στο πλαίσιο των µελετών
«Αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης και διαµόρφωση προτάσεων µε
στόχο την ανάπτυξη των Νοµών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας»,
συλλέχθηκαν οι απόψεις των επιχειρήσεων της περιοχής για τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν και τις προοπτικές που έχουν.
Η έρευνα που έχει διεξαχθεί, αφορά τόσο επιχειρήσεις του πρωτογενή
τοµέα παραγωγής, όσο και του δευτερογενούς, οι οποίες δραστηριοποιούνται
και στους τρεις νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
Ως δείγµα των επιχειρήσεων του πρωτογενή τοµέα αποτέλεσαν
επιχειρήσεις του κτηνοτροφικού τοµέα, της αλιείας, των λατοµείων και οι
θερµοκηπιακές µονάδες. Επιπρόσθετα θα πρέπει να διευκρινιστεί πως οι
παραπάνω επιχειρήσεις είχαν την µορφή της Ανώνυµης Εταιρίας (ΑΕ), ή
Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ). Τέλος επισηµαίνουµε πως η πλειοψηφία των
επιχειρήσεων

του

πρωτογενή

τοµέα

δραστηριοποιείται

στους

νοµούς

Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, αφού στην Αχαΐα, οι επιχειρήσεις αυτού του
τοµέα µε µορφή ΑΕ ή ΕΠΕ είναι ελάχιστες.
Οι επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο δευτερογενή τοµέα, µπορούν να
χωρισθούν στις επιµέρους υποκατηγορίες: Επεξεργασία και συντήρηση
φρούτων και λαχανικών, Μεταλλικά προϊόντα / κατασκευές (παραγωγή έτοιµου
σκυροδέµατος και ασφαλτοµίγµατος, σωλήνες γεωτρήσεων, αντλίες και
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συµπιεστές), Σφαγή ζώων, συντήρηση και τυποποίηση κρέατος, Γαλακτοκοµεία
και τυροκοµεία, Κατασκευή λευκών ειδών και ειδών από ύφασµα, Κατασκευή
και εµπορία επίπλων, Κατασκευή εσωρούχων, Έκδοση εφηµερίδων /
εκτυπώσεις, Εισαγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση καφέ, Παραγωγή οίνου,
Είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και Παραγωγή προϊόντων αλευρόµυλων.
Πρωτογενής Τοµέας
Με βάση λοιπόν την µελέτη αυτή, παρατηρείται µια στασιµότητα στον
τοµέα της κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα αυτών που δραστηριοποιούνται στην
Αιτωλοακαρνανία. Παρά το γεγονός αυτό, οι κτηνοτροφικές µονάδες ήταν
εκείνες που σηµείωσαν µεγαλύτερη άνοδο ως προς την απασχόληση. Στον
αντίποδα, οι ιχθυοκαλλιέργειες κατέγραψαν µια γενικότερη ανοδική πορεία.
Από την έρευνα αυτή, παρατηρείται πως η συντριπτική πλειοψηφία των
πωλήσεων των επιχειρήσεων του πρωτογενή τοµέα, αναφέρονται σε πωλήσεις
χονδρικής (92,4%) και το υπόλοιπο σε λιανικής, ακολουθούµενες από
πωλήσεις σε καταστήµατα - αλυσίδες λιανικής πώλησης. Όπως είναι φυσικό, η
διάρθρωση του κόστους, αφορά κυρίως την προµήθεια των πρώτων υλών και
έπονται οι αµοιβές προσωπικού.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα, είναι η
γεωγραφική κατανοµή των πωλήσεων, άρα και η µετακίνηση ατόµων και
προϊόντων. Έτσι λοιπόν, ο ιχθυοκαλλιέργειες απευθύνονται κυρίως σε αγορές
του εξωτερικού, εν αντιθέσει µε την κτηνοτροφία, η οποία απευθύνεται σε
αγορές του εσωτερικού. Οι µικρές κτηνοτροφικές µονάδες, πραγµατοποιούν
πωλήσεις εντός του νοµού που δραστηριοποιούνται, ενώ οι µεγάλες σε όλη την
Ελλάδα, δεδοµένου ότι πλέον οι µετακινήσεις των προϊόντων τους γίνονται
ευκολότερα και γρηγορότερα µετά τη κατασκευή της Γέφυρας Ρίου – Αντίρριου.
Αναφορικά µε τις επενδύσεις, προκύπτει πως η πλειοψηφία των
επιχειρήσεων έχει πραγµατοποιήσει επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό ή
εγκαταστάσεις, ενώ ένα µεγάλο ποσοστό θα πραγµατοποιήσει επενδύσεις
τέτοιου είδους στο άµεσο µέλλον. Από την άλλη πλευρά, ένα πολύ µικρό
ποσοστό

(µόλις το 23%) των επιχειρήσεων

αυτού του τοµέα, που

δραστηριοποιούνται στους τρεις νοµούς της Περιφέρειας, είναι πιστοποιηµένες
µε συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας και της υγιεινής (ISO, HACCP, κλπ).
Βέβαια, θα πρέπει να σηµειώσουµε πως στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας θ’
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αυξηθεί το ποσοστό, διότι γίνεται σε συλλογικό επίπεδο µια προσπάθεια για
οµαδική πιστοποίηση των επιχειρήσεων.
Γενικότερα, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρούν, σε µεγάλο
ποσοστό, ότι η υφιστάµενη οργανωτική δοµή της εταιρίας, µπορεί να
υποστηρίξει την ανάπτυξή της στα επόµενα έτη, καθώς επίσης και την
προωθητική πολιτική (marketing) των προϊόντων της. Τέλος, οι περισσότερες
επιχειρήσεις θεωρούν πως οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισµός και η παραγωγική
τους διαδικασία, ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Στα πλαίσια της έρευνας της ICAP, ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να
αξιολογήσουν και να διαβαθµίσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται, έτσι ώστε
να εντοπιστούν οι παράγοντες ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Με βάση αυτό,
προέκυψε µια συγκεντρωτική αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων και των
προβληµάτων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, τα οποία παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:
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Κατάταξη Πλεονεκτηµάτων και Προβληµάτων της Περιφέρειας σε
Σχέση µε τον Κλάδο
Σειρά
Κατάταξης

Πλεονεκτήµατα
Αφθονία/καταλληλότητα φυσικού πλούτου (µεγάλες χερσαίες και
θαλάσσιες εκτάσεις, νερά, εύφορα εδάφη, βοσκοτόπια, δάση,
λιµνοθάλασσες, κλπ)
Ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες
Εύκολη συγκοινωνιακή πρόσβαση στις αγορές
Επίπεδο δικτύου διάθεσης και διανοµής των προϊόντων
Παραγωγή προϊόντων προστατευόµενης προέλευσης ή / και
ονοµασίας
Εύκολα προσβάσιµα και χαµηλού κόστους γεωργικά εφόδια
(λιπάσµατα, ζωοτροφές, φάρµακα, κλπ)
Επάρκεια διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού
Ένταση ανταγωνισµού (µικρός αριθµός επιχειρήσεων)
Επίπεδο κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού
Πορεία τιµών παραγόµενων προϊόντων
Ικανοποιητικό µέγεθος τοπικής αγοράς για τα προϊόντα του
κλάδου
∆ιακλαδικές συνδέσεις µε άλλες τοπικές επιχειρήσεις
Προβλήµατα
Χαµηλό επίπεδο κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού
∆ύσκολα προσβάσιµα και υψηλού κόστους γεωργικά εφόδια
(λιπάσµατα, ζωοτροφές, φάρµακα, κλπ)
Έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού
Έντονος ανταγωνισµός (µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων)
Έλλειψη διακλαδικών συνεργασιών µε τοπικές επιχειρήσεις για
οργανωµένη αντιµετώπιση των προβληµάτων
Πτωτική πορεία παραγόµενων προϊόντων
Επίπεδο δικτύου διάθεσης και διανοµής των προϊόντων
Μικρό µέγεθος τοπικής αγοράς για τα προϊόντα του κλάδου
Χρονοβόρες
διαδικασίες,
αναποτελεσµατικές
δηµόσιες
υπηρεσίες
∆ύσκολη συγκοινωνιακή πρόσβαση στις αγορές
Παραγωγή προϊόντων προστατευόµενης προέλευσης ή / και
ονοµασίας
∆υσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες
Επάρκεια / καταλληλότητα φυσικού πλούτου (νερά, εύφορα
εδάφη, βοσκοτόπια, δάση λιµνοθάλασσες, κλπ.)
Πηγή: ICAP – Master Plan 2007 Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.
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Με βάση τον παραπάνω πίνακα, το κυριότερο πλεονέκτηµα των
επιχειρήσεων του πρωτογενή τοµέα που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια
είναι ο φυσικός πλούτος και οι ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες, ενώ το
σηµαντικότερο πρόβληµα είναι το χαµηλό επίπεδο κατάρτισης του ανθρώπινου
δυναµικού και τα δύσκολα προσβάσιµα και υψηλού κόστους γεωργικά εφόδια.
Ενδιαφέρον επίσης, παρουσιάζει το γεγονός πως ενώ πριν από κάποια
έτη, θα περίµενε κανείς να δει τη συγκοινωνιακή πρόσβαση στις αγορές ως ένα
πρόβληµα, µετά την κατασκευή της Γέφυρας Ρίου – Αντίρριου, αποτελεί πλέον
όχι µόνο πλεονέκτηµα, αλλά το τρίτο στην ιεράρχηση (µεταξύ 12 συνολικά) που
έχει γίνει από τις επιχειρήσεις.
Προτάσεις των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα για µέτρα
ενίσχυσης των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται
Ιχθυοκαλλιέργειες – Ιχθυοτροφεία
Καλύτερη προστασία του οικοσυστήµατος.
Περιορισµός χειµάρρων. Υλοποίηση πρότασης για τη δηµιουργία
περιφερειακής τάφρου στην περιοχή των Λεχαινών. Η δηµιουργία της
τάφρου αυτής είναι ζωτικής σηµασίας για τη βιωσιµότητα των
ιχθυοτροφείων της περιοχής, καθώς λόγω της εισόδου αλµυρού νερού
γίνεται ευτροφισµός των ψαριών.
∆ιαφήµιση των προϊόντων των ιχθυοκαλλιεργειών.
Παροχή επιχορηγήσεων για τη δηµιουργία εντατικών καλλιεργειών,
καθώς

επίσης

και

για

τη

µεταποίηση

των

προϊόντων

των

ιχθυοκαλλιεργειών.
Επίλυση προβληµάτων πρόσβασης, καθώς υπάρχουν ακόµη και σήµερα
µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας που ζητούν να γίνει ασφαλτόστρωση των
δρόµων που οδηγούν στις επιχειρήσεις τους.
Καλύτερη προστασία του οικοσυστήµατος.
Αναδιοργάνωση των σχετικών δηµόσιων υπηρεσιών, εξάλειψη της
γραφειοκρατίας,

εξάλειψη

διοικητικών

δυσκολιών

διευκολύνσεων υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.
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Επίλυση προβληµάτων κτιριακών εγκαταστάσεων. Οι διοικήσεις πολλών
ιχθυοτροφείων στεγάζονται σε λυόµενα τροχόσπιτα, καθώς απαγορεύεται
η κατασκευή οικήµατος.
Περιορισµοί και καλύτεροι έλεγχοι από την µεριά της πολιτείας ώστε να
ελαχιστοποιηθούν τα κρούσµατα κερδοσκοπίας στον κλάδο.
Υποστήριξη από τοπικούς φορείς.
Καλύτερη ενηµέρωση / κατάρτιση για θέµατα που αφορούν στον κλάδο.
Εκπόνηση εξειδικευµένων µελετών.
Ρύθµιση τιµών.
Κτηνοτροφία
∆ηµιουργία νέων σφαγείων καθώς τα υφιστάµενα δεν καλύπτουν την
υπάρχουσα ζήτηση.
Πιστοποίηση προέλευσης προϊόντων. Εντατικοποίηση των ελέγχων για
την προστασία του κλάδου από την παράνοµη εισαγωγή ζώων και
κρεάτων που «βαφτίζονται» ελληνικά (ή προέλευσης Ε.Ε.).
Επιβολή ελάχιστων τιµών σφαγής για την προστασία του κλάδου και
εφαρµογή της νοµοθεσίας που απαγορεύει τις σφαγές εκτός των
σφαγείων, µε στόχο την ανατροπή της συνήθειας να σφάζονται τα ζώα σε
υπαίθριους χώρους χωρίς την τήρηση των συνθηκών υγιεινής.
Καθορισµός ζωνών για τη δηµιουργία κτηνοτροφικών µονάδων, καθώς
ειδικά για τις χοιροτροφικές µονάδες, υπάρχουν προβλήµατα κατά την
εγκατάστασή τους λόγω των αντιδράσεων και της έλλειψης συναίνεσης εκ
µέρους των κατοίκων των εγγείων περιοχών.
Ολοκληρωµένη

διαχείριση

αποβλήτων.

Επίλυση

περιβαλλοντικών

προβληµάτων.
Προωθητικές ενέργειες για την ανάδειξη των προϊόντων και καταβολή
προσπαθειών για την πιστοποίηση της προέλευσής τους.
Συνεργασία µε ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (π.χ. από κοινού
έρευνα µε ερευνητικά εργαστήρια για τη βελτίωση των παραγωγικών
διαδικασιών, πρακτική άσκηση φοιτητών).
Καλύτερη ενηµέρωση από το κράτος και τους τοπικούς φορείς. Μέριµνα
για την αντιµετώπιση των ουσιαστικών προβληµάτων του τόπου και
δηµιουργία κινήτρων.
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Μείωση του κόστους των πρώτων υλών.
Περιορισµός της γραφειοκρατίας (επίσπευση χρόνων έκδοσης αδειών,
εγκρίσεων).
Παροχή ενισχύσεων για την αντικατάσταση εξοπλισµών ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα. Ο εξοπλισµός στον κλάδο αυτό είναι εκτεθειµένος σε
ιδιαιτέρως διαβρωτικές χηµικές ενώσεις (π.χ. αµµωνία) µε αποτέλεσµα να
απαξιώνεται γρήγορα.
Ειδικά για τη χοιροτροφία, αναφέρθηκε πως, καθώς τα ζώα έχουν
δυσάρεστη οσµή, ο ντόπιος πληθυσµός αποφεύγει την ενασχόληση µε το
αντικείµενο.

Ως

αποτέλεσµα,

οι

επιχειρηµατίες

αναγκάζονται

να

καταφεύγουν σε αλλοδαπούς, χαµηλού µορφωτικού επιπέδου. Η παροχή
κινήτρων για την ενασχόληση µε τη χοιροτροφία προτάθηκε ως λύση για
να

ενισχυθεί

ένας

κλάδος

που

παρουσιάζει

µεγάλα

περιθώρια

ανάπτυξης.
Γενικότερη ανάπτυξη των Νοµών (λειτουργία αεροδροµίου, βελτίωση του
συγκοινωνιακού δικτύου, δηµιουργία βιοµηχανικών πάρκων κλπ.).
Μέτρα και έλεγχος στα λιπάσµατα και στα ραντίσµατα.
∆ηµιουργία συνεταιρισµού χοιροτρόφων στην Αιτωλοακαρνανία.

Θερµοκήπια
Οργάνωση και έλεγχος των αγορών για τον έλεγχο των τιµών από την
παραγωγή µέχρι την κατανάλωση.
Εξόρυξη ορυκτών
Πάταξη της γραφειοκρατίας.
Ευνοϊκότεροι όροι χρηµατοδότησης και δανεισµού για την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων και την προώθηση των εξαγωγών.
Κλάδοι

του

πρωτογενούς

τοµέα,

οι

οποίοι

σύµφωνα

µε

τους

επιχειρηµατίες, παρουσιάζουν σηµαντικά περιθώρια επιχειρηµατικής
δράσης στους Νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος.
Η γεωργία λόγω των ευνοϊκών κλιµατολογικών συνθηκών, των άφθονων
υδάτινων πόρων και των εύφορων εδαφών, καθώς επίσης και του
διαθέσιµου εργατικού δυναµικού που µπορεί να απασχοληθεί στον κλάδο
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αυτό. Με σωστό προγραµµατισµό και κατόπιν έρευνας αγοράς, µπορούν
να υπάρξουν ευνοϊκές προοπτικές για ορισµένες νέες γεωργικές
καλλιέργειες. Συγκεκριµένες γεωργικές καλλιέργειες στις οποίες έγινε
αναφορά από τους επιχειρηµατίες είναι οι ακόλουθες:
o Σπαράγγι, λαχανικά, ελιά, κόκκινη πιπεριά, πορτοκάλια και
κρεµµύδια
o Βιολογικές καλλιέργειες
Αναγνωρίζονται αξιόλογες προοπτικές στις θερµοκηπιακές µονάδες για
την καλλιέργεια πιστοποιηµένων προϊόντων σε οργανωµένη βάση.
Οι ιχθυοκαλλιέργειες θεωρούνται ως κλάδος µε ικανοποιητικά περιθώρια
ανάπτυξης, καθώς εκτός από την άριστη ποιότητα των θαλάσσιων
εκτάσεων και τη δεδοµένη ζήτηση που υπάρχει από το εξωτερικό για τα
προϊόντα του κλάδου, τα ψάρια έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια
αναπόσπαστο κοµµάτι των διατροφικών συνηθειών των Ελλήνων.
Ωστόσο, γίνεται σαφές πως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη
του κλάδου είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε ευρωπαϊκές αγορές.
Οργανωµένη κτηνοτροφία (ειδικότερα αναφέρθηκαν τα αιγοπρόβατα και
τα πιστοποιηµένα προϊόντα) καθώς υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες.
Το κρέας της περιοχής έχει καλή ποιότητα και φήµη, απαιτείται όµως
αντιµετώπιση της νοθείας από το κράτος.
Ο κλάδος των γαλακτοκοµικών προϊόντων και ειδικότερα η τυροκοµία.
Εκτός του πρωτογενούς τοµέα, από τις επιχειρήσεις αναγνωρίστηκαν
σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης και στον τουριστικό κλάδο, λόγω της
δηµιουργίας νέων µονάδων και των αναξιοποίητων εκτάσεων που
εξακολουθούν να υπάρχουν στους τρεις Νοµούς και των δυνατοτήτων
για

ανάπτυξη

εναλλακτικών

µορφών

τουρισµού.

Ως

απαραίτητη

προϋπόθεση διατυπώθηκε η ανάγκη για τη δηµιουργία υποστηρικτικών
υποδοµών (λειτουργία αεροδροµίου, δηµιουργία ψυχαγωγικών πάρκων,
µεγαλύτερος αριθµός πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ.). Αναφέρθηκε
επίσης και ο κλάδος των θαλασσίων συγκοινωνιών µε τα γειτονικά και
άλλα νησιά.
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∆ευτερογενής Τοµέας
Σε γενικές γραµµές, όπως προκύπτει από την έρευνα της ICAP, η
πορεία των επιχειρήσεων του δευτερογενή τοµέα, ιδιαίτερα την τελευταία
πενταετία, καταγράφεται ανοδική, βάση οικονοµικών µεγεθών. Για την
πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ο όγκος και η αξία των πωλήσεων, καθώς
επίσης και ο όγκος των πωλήσεων που πραγµατοποιούνται εκτός του νοµού
στον οποίο έχουν την έδρα τους, κατέγραψαν ανοδική πορεία. Αυτό συµβαίνει
διότι οι διοικήσεις των επιχειρήσεων βλέπουν θετικά την ζεύξη µεταξύ Ρίου –
Αντίρριου, µε αποτέλεσµα να προωθούν τις πωλήσεις εκτός του νοµού που
αποτελεί έδρα τους.
Στο σηµείο αυτό, βέβαια, θα πρέπει να σηµειωθεί, πως υπάρχουν
διαφοροποιήσεις στους επιµέρους κλάδους του τοµέα αυτού, ως προς τα
οικονοµικά τους µεγέθη. Έτσι, τα τελευταία πέντε έτη, οι επιχειρήσεις που έχουν
ως αντικείµενο ασχολίας τους τη παραγωγή γαλακτοκοµικών και τυροκοµικών
προϊόντων, καθώς επίσης και αυτές που ασχολούνται µε τη σφαγή και τον
τεµαχισµό

σε

ιδιωτικά

σφαγεία,

καταγράφουν

στην

συντριπτική

τους

πλειοψηφία, άνοδο σε όλα τα επιµέρους οικονοµικά τους στοιχεία. Σε πολύ
καλό επίπεδο βρίσκονται, επίσης, και οι κατασκευαστικές εταιρίες (επιχειρήσεις
κατασκευής

µεταλλικών

προϊόντων,

σκυροδέµατος,

κεραµοτουβλοποιίας,

επίπλων κλπ), αλλά και µεγάλη µερίδα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στο τοµέα της επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιµων ελιών και ελαιόλαδου.
Από την άλλη πλευρά, µόλις το 30% των επιχειρήσεων κατασκευής ενδυµάτων
κατέγραψε άνοδο στον όγκο και την αξία των πωλήσεων και µόνο το 10% είχε
αυξηµένα καθαρά κέρδη προ φόρων.
Όπως και στον πρωτογενή τοµέα, έτσι και στο δευτερογενή η
πλειοψηφία

των

πωλήσεων

αφορά

πωλήσεις

σε

χονδρέµπορους,

ακολουθούµενη από τα ιδιόκτητα δίκτυα πωλήσεων. Με βάση την έρευνα, η
γεωγραφική κατανοµή των πωλήσεων παρουσιάζει ενδιαφέρον. ∆εδοµένου του
γεγονότος πως η έρευνα αυτή διεξήχθη µε περίοδο αναφοράς την τελευταία
πενταετία -άρα η ζεύξη είχε πραγµατοποιηθεί και είχε αρχίσει να διευκολύνει τις
µεταφορές-,

προκύπτει

πως

οι

επιχειρήσεις

σε

µεγάλη

πλειοψηφία

αποστέλλουν τα προϊόντα τους στην υπόλοιπη Ελλάδα και στους όµορους
νοµούς τους (ποσοστό 54,2%), ενώ οι υπόλοιπες είτε τα αποστέλλουν στο
εξωτερικό, είτε τα διαθέτουν στις τοπικές αγορές.
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Τη

διάρθρωση

του

κόστους

παραγωγής

στις

επιχειρήσεις

του

δευτερογενή τοµέα, συνθέτουν πρωταρχικά και µε µεγάλο ποσοστό, οι πρώτες
ύλες όπως θα περίµενε κανείς, ακολουθούµενες από τα έξοδα και τις αµοιβές
προσωπικού και τα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα. Σε επιχειρήσεις όπως οι
γαλακτοβιοµηχανίες και αυτές της επεξεργασίας βρώσιµων ελιών και
ελαιόλαδου, το κόστος των πρώτων υλών, όπως είναι φυσικό, λόγω

της

ιδιαιτερότητας των επιχειρήσεων αυτών, είναι ακόµη µεγαλύτερο.
Τα ποσοστά των απασχολούµενων ανά βαθµίδα εκπαίδευσης για τους
επιµέρους κλάδους του δευτερογενούς τοµέα παρατηρούνται διαφοροποιήσεις
µεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων που συνθέτουν τον κλάδο. Έτσι, για τον
κλάδο των υπηρεσιών σφαγής ζώων το ποσοστό των απασχολούµενων που
είναι απόφοιτοι της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι κατά πολύ υψηλότερο
από το µέσο όρο. Υψηλό είναι επίσης το αντίστοιχο ποσοστό και για τις
επιχειρήσεις

παραγωγής

τυροκοµικών

και

γαλακτοκοµικών

προϊόντων,

περίπου όσο είναι και για τον κλάδο της οινοποιίας - ποτοποιίας. Οι
απασχολούµενοι τόσο στο κλάδο των ετοίµων ενδυµάτων, όσο και τον
αρτοποιών, σε µεγάλο ποσοστό είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Όσον

αφορά

τους

αποφοίτους

της

τριτοβάθµιας

εκπαίδευσης,

αυτοί

απασχολούνται κατά κύριο λόγο στις εκδόσεις, µε δεύτερο από την άποψη αυτή
τον κλάδο της παραγωγής τυροκοµικών και γαλακτοκοµικών προϊόντων.
Όσον αφορά το ποσοστό των ατόµων που κατά την εργασία τους
χρησιµοποιούν Η/Υ, η έρευνα έδειξε πως µόλις το 23,1% χρησιµοποιεί,
ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 8 υπαλλήλους ανά επιχείρηση.
Αναφορικά µε τις επενδύσεις, το 68% των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στο δευτερογενή τοµέα, δηλαδή αρκετά υψηλό ποσοστό,
έχει ήδη πραγµατοποιήσει επενδύσεις εκσυγχρονισµού των εγκαταστάσεων ή
του εξοπλισµού τα τελευταία έτη. Αντίθετα, µόλις το 6% προτίθεται να προβεί
σε επενδύσεις στο άµεσο µέλλον.
Σε αντίθεση µε τον πρωτογενή τοµέα, οι επιχειρήσεις του δευτερογενή
τοµέα σε σύνολο 52,2% είναι πιστοποιηµένες κατά τα πρότυπα τουλάχιστον
ενός

συστήµατος

ποιότητας.

Ειδικότερα,

από

τις

επιχειρήσεις

που

επεξεργάζονται είδη διατροφής (φρούτα, λαχανικά, ελιές, όσπρια κλπ.), το
63,2% διαθέτει κάποιο από τα συστήµατα ποιότητας, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό

για

τις

επιχειρήσεις

κατασκευής
106

µεταλλικών

προϊόντων,

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

σκυροδέµατος και κεραµοτουβλοποιίας είναι 61,1% και για τα οινοποιεία
ανέρχεται στο 83,3%.
Γενικά, όπως και οι επιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα, έτσι και οι
επιχειρήσεις του δευτερογενή θεωρούν, σε µεγάλο ποσοστό, ότι η υφιστάµενη
οργανωτική δοµή της εταιρίας, µπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξή της
(επιχείρησης) στα επόµενα έτη, καθώς επίσης, και την προωθητική πολιτική
(marketing) των προϊόντων της και ότι αυτά τα δυο επαρκούν για την ανάπτυξη
της στα επόµενα έτη. Τέλος, οι περισσότερες επιχειρήσεις, θεωρούν πως οι
εγκαταστάσεις,

ο

εξοπλισµός

και

η

παραγωγική

τους

διαδικασία,

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Όπως και για τις επιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα, έτσι και για τις
επιχειρήσεις του δευτερογενή, ζητήθηκε να αξιολογήσουν το επίπεδο στο οποίο
βρίσκονται µια σειρά από παράγοντες στο νοµό όπου δραστηριοποιείται η
επιχείρησή

τους.

Έτσι,

στον

ακόλουθο

πίνακα,

παρουσιάζονται

τα

πλεονεκτήµατα και τα προβλήµατα της Περιφέρειας, όπως τα αξιολόγησαν οι
επιχειρήσεις του δείγµατος σχετικά µε τον κλάδο τους.
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Κατάταξη Πλεονεκτηµάτων και Προβληµάτων της Περιφέρειας σε
Σχέση µε τον Κλάδο
Σειρά
Πλεονεκτήµατα
Κατάταξης
Επάρκεια διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού
1
Εύκολη συγκοινωνιακή πρόσβαση στις αγορές
2
Επίπεδο δικτύου διάθεσης και διανοµής των προϊόντων
3
Παραγωγή προϊόντων προστατευόµενης προέλευσης ή / και
ονοµασίας
4
Πορεία τιµών παραγόµενων προϊόντων
5
Εύκολα προσβάσιµες και χαµηλού κόστους πρώτες ύλες
6
Χαµηλή ένταση ανταγωνισµού (µικρός αριθµός επιχειρήσεων)
7
Ικανοποιητικό µέγεθος τοπικής αγοράς για τα προϊόντα του
κλάδου
8
Επίπεδο κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού
9
Συνεργασία µε τριτοβάθµια εκπαίδευση
10
∆ιακλαδικές συνδέσεις µε άλλες τοπικές επιχειρήσεις
11
Επίπεδο οργάνωσης βιοµηχανικής ζώνης
12
Σειρά
Προβλήµατα
Κατάταξης
Έλλειψη διακλαδικών συνεργασιών µεταξύ των επιχειρήσεων
1
για οργανωµένη αντιµετώπιση των προβληµάτων
∆ύσκολα προσβάσιµες και υψηλού κόστους πρώτες ύλες
2
Έντονος ανταγωνισµός (µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων)
3
Χαµηλό επίπεδο κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού
4
Μικρό µέγεθος αγοράς για τα προϊόντα του κλάδου
5
Επίπεδο οργάνωσης βιοµηχανικής ζώνης
6
Συνεργασία µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση
7
∆ύσκολη συγκοινωνιακή πρόσβαση στις αγορές
8
Πτωτική πορεία τιµών παραγόµενων προϊόντων
9
Επίπεδο δικτύου διάθεσης και διανοµής των προϊόντων
10
Έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού
11
Παραγωγή προϊόντων προστατευόµενης προέλευσης ή / και
ονοµασίας
12
Πηγή: ICAP – Master Plan 2007 Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.
Από

τον

παραπάνω

πίνακα,

το

κυριότερο

πλεονέκτηµα

των

επιχειρήσεων του δευτερογενή τοµέα είναι η επάρκεια του διαθέσιµου
ανθρώπινου δυναµικού µε δεύτερο τη εύκολη συγκοινωνιακή πρόσβαση στις
αγορές. Επίσης, σαν πλεονέκτηµα βλέπουµε και την ευκολία στη πρόσβαση και
οι χαµηλού κόστους πρώτες ύλες, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει η Γέφυρα
Ρίου – Αντίρριου και οι συγκοινωνίες έχουν διευκολυνθεί. Σαν σηµαντικότερο
πρόβληµα εντοπίζεται η έλλειψη διακλαδικών συνεργασιών µεταξύ των
επιχειρήσεων για οργανωµένη αντιµετώπιση των προβληµάτων.
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Προϋποθέσεις που διατυπώθηκαν από τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη
των κλάδων του δευτερογενούς τοµέα στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας:
Μεταλλικές κατασκευές
Επιπλοποιία

–

Τσιµεντοποιία

–

Κεραµοτουβλοποιία

–

Αξιοποίηση του νέου Αναπτυξιακού Νόµου για την ίδρυση νέων
µεταποιητικών µονάδων.
∆ηµιουργία οργανωµένων βιοµηχανικών ζωνών – πάρκων.
Αύξηση δηµοσίων επενδύσεων στον τοµέα κατασκευής δηµοσίων έργων.
Βελτίωση της οργάνωσης των υπηρεσιών και της διοίκησης των
δηµόσιων φορέων. Πάταξη γραφειοκρατίας. Επίσπευση διαδικασιών
επιδότησης.
∆ηµιουργία των κατάλληλων υποδοµών. Βελτίωση του οδικού δικτύου.
Λειτουργία αεροδροµίου. Επενδύσεις και χρηµατοδότηση για την
κατασκευή δηµοσίων έργων και για την αύξηση της οικοδοµικής
δραστηριότητας.
∆ηµιουργία δικτύου φυσικού αερίου για τη µείωση του κόστους για τις
βιοµηχανικές µονάδες και τις βιοτεχνίες.
Επανεξέταση των περιορισµών που ισχύουν για τις Ζώνες Οικιστικού
Ελέγχου αναφορικά µε την εξόρυξη 1ης ύλης και την επέκταση των
επιχειρήσεων σε όµορα γήπεδα.
Παροχή

κινήτρων

συνεργείων

για

την

κατασκευή

αυτοκινήτων,

εµπορικών

µηχανουργείων,

καταστηµάτων,

σιδηροκατασκευών,

ξενοδοχείων (καταλυµάτων) και εστιατορίων.
Συνεργασία των επιχειρήσεων του κλάδου για την οργανωµένη
αντιµετώπιση των προβληµάτων.

Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
∆ιεύρυνση ποικιλίας προϊόντων.
Καλύτερη πληροφόρηση στα συσκευαστήρια (σχετικά µε τις ποικιλίες, την
πιστοποίηση, την προέλευση / ονοµασία κλπ.).
∆ιεξαγωγή σεµιναρίων για την εκπαίδευση του προσωπικού σε
συνεργασία µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Ελεγχόµενη καλλιέργεια.
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Συστηµατοποίηση των ελέγχων για την αποτροπή της δραστηριότητας
επιχειρήσεων που δρουν ευκαιριακά (παράνοµες επιχειρήσεις χωρίς
τυποποίηση).
Ευνοϊκότερη τιµολογιακή πολιτική των ∆ΕΚΟ έναντι των επιχειρήσεων.
Σφαγεία
Εφαρµογή νοµοθεσίας για την απαγόρευση των σφαγών σε υπαίθριους
χώρους χωρίς να τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής.
Εφαρµογή ελάχιστων τιµών σφαγής.
Συστηµατικότερος έλεγχος για την προστασία του κλάδου από φαινόµενα
παράνοµης εισαγωγής ζώων και κρεάτων που «βαφτίζονται» ελληνικά.
Βελτίωση επιπέδου κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού.
Ενηµέρωση σχετικά µε τους σύγχρονους µηχανολογικούς εξοπλισµούς.
Καθορισµός ζωνών για τη δηµιουργία σφαγείων, καθώς υπάρχουν
προβλήµατα εγκατάστασης, λόγω αντιδράσεων των κατοίκων γειτονικών
περιοχών.
Παροχή κινήτρων για την παραγωγή φθηνών ζωοτροφών από τον
πρωτογενή τοµέα, µε στόχο το χαµηλό κόστος εκτροφής και την αύξηση
του ζωικού κεφαλαίου.
Βελτίωση της συγκοινωνιακής κάλυψης (οδικοί άξονες).
Τυροκοµία
Περιορισµός των ενδιάµεσων φορέων µεταξύ γαλακτοπαραγωγών και
τυροκοµικών µονάδων για τη µείωση του κόστους α’ ύλης.
Βελτίωση συγκοινωνιακού δικτύου.
Ενηµέρωση των επιχειρηµατιών από τους φορείς για ζητήµατα
διασφάλισης ποιότητας.
Συστηµατικότερος έλεγχος των παραγωγών α’ ύλης για την επίτευξη
σταθερής και υψηλότερης ποιότητας.
Βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου του εργατικού δυναµικού (µεγάλο
ποσοστό λειτουργικά αναλφάβητων).
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Κυλινδρόµυλοι – Αρτοποιία – Πρατήρια ζαχαροπλαστικής
Αναδιάρθρωση κλάδου.
Ενηµέρωση από τους φορείς - κυρίως κρατικούς – για την αντιµετώπιση
των αλλαγών που συντελούνται σε εθνικό / τοπικό επίπεδο σχετικά µε τις
απαιτήσεις της Ε.Ε. σε θέµατα τεχνολογίας, ποιότητας και διάθεσης των
προϊόντων, καθώς επίσης και σχετικά µε το τι ισχύει σε άλλες χώρες της
Ε.Ε. σήµερα.
Συνεργασία σε επιχειρηµατικό επίπεδο για κοινή αντιµετώπιση των
προβληµάτων.
Παροχή κινήτρων για την ενασχόληση περισσότερων νέων µε τον κλάδο.
Αύξηση των ελέγχων. Μερίδα των αρτοποιών προµηθεύεται µε άλευρα
κακής ποιότητας, χρησιµοποιώντας πρόσθετα για την κάλυψη του
µειονεκτήµατος.

Οινοποιία
Ποικιλιακή

αναδιάρθρωση

αµπελώνων.

Επικέντρωση

σε

γηγενείς

καλλιέργειες ποικιλιών σταφυλιών.
Προώθηση των προϊόντων του κλάδου. Από κοινού προγράµµατα
προώθησης (πολιτείας και οινοποιών) οίνων και της µοναδικότητάς τους.
∆ιασφάλιση

και

αξιοποίηση

της

ονοµασίας

προέλευσης

(π.χ.

Μαυροδάφνη, Τεντούρα) και καταβολή προσπάθειας για την παραγωγή
και άλλων επωνύµων προϊόντων ονοµασίας / προέλευσης.
∆ιαρκής ενηµέρωση και εκπαίδευση των αµπελοκαλλιεργητών από τη
µεριά των οινοβιοµηχανιών µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγωγής
και του κόστους.
Τυποποίηση για την επίτευξη υψηλής ποιότητας.
Συνέχιση πολιτικής επιδοτήσεων για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση
των επιχειρήσεων.
Βελτίωση υποδοµών (οδικό δίκτυο, λιµάνι, φυσικό αέριο).
Μεγαλύτερη συνεργασία των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε
τις επιχειρήσεις του κλάδου.
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Εκδόσεις
Επιχειρηµατικότητα – αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
Βασικά έργα υποδοµής (αεροδρόµιο, οδικός άξονας, λιµάνι).
Εκσυγχρονισµός µηχανολογικού εξοπλισµού.
∆ηµιουργία ιδιόκτητων δικτύων διανοµής.

Ελιές – Ελαιόλαδο
Ενηµέρωση και παρακολούθηση της παραγωγής ελιάς.
Στήριξη των επιχειρήσεων ώστε να αποκτήσουν εφόδια για την εξέλιξη
τους. Ενηµέρωση για τον απαιτούµενο µηχανολογικό εξοπλισµό και τις
νέες µεθόδους επεξεργασίας.
Καλύτερες δηµόσιες υπηρεσίες (υπάρχουν ελλείψεις σε ανθρώπινο
δυναµικό και υλικοτεχνική υποδοµή σε φορείς όπως τα Τελωνεία, τα
Χηµεία και οι Γεωργικές Υπηρεσίες)
Υφάσµατα (λευκά είδη, εσώρουχα)
∆ηµιουργία προϋποθέσεων που θα βοηθήσουν στην αύξηση των
επιπέδων κατάρτισης του εργατικού δυναµικού.
Ενηµέρωση για ζητήµατα πιστοποίησης και τεχνολογικών εξοπλισµών.

Κλάδοι στους οποίους θεωρούν οι επιχειρήσεις του δευτερογενούς τοµέα
ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια επιχειρηµατικής δράσης στους
Νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας:
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (βιοκαύσιµα, αιολική και ηλιακή ενέργεια).
Ο τουριστικός κλάδος εν γένει, λόγω της φυσικής οµορφιάς και της
πολιτιστικής κληρονοµιάς των Νοµών της Περιφέρειας, καθώς επίσης και
λόγω

των

αναξιοποίητων

εκτάσεων.

Ιδιαίτερα

στο

Νοµό

Αιτωλοακαρνανίας αναφέρθηκε πως παραµένει αναξιοποίητος ο φυσικός
πλούτος τους Νοµού, ενώ αναγνωρίστηκαν σηµαντικές προοπτικές στον
αγροτουρισµό.
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Οι σύγχρονες τεχνολογίες υπό την προϋπόθεση πως θα υπάρξει
µεγαλύτερη αξιοποίηση της δυναµικής του Πανεπιστηµίου και θα
δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και κίνητρα για να
δραστηριοποιηθούν εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στην Περιφέρεια.
Οι µεταφορές, τα κέντρα αποθήκευσης και ο κλάδος των logistics.
Ο κλάδος της παραγωγής προκατασκευασµένων κατοικιών και τµηµάτων
από σκυρόδεµα λόγω της αυξηµένης ζήτησης για εξοχικές και λοιπές
κατοικίες καθώς και της ανάπτυξης τουριστικών υποδοµών.
Η κτηνοτροφία, υπό την προϋπόθεση της παροχής µέτρων ενισχύσεων
και του διαχωρισµού των προϊόντων που εισάγονται από το εξωτερικό.
Η γεωργία, καθώς στους Νοµούς της Περιφέρειας µπορεί να καλλιεργηθεί
το 70-80% των γεωργικών προϊόντων, µερικά εκ των οποίων
παρουσιάζουν σηµαντικές προοπτικές (αναφέρθηκαν ισχυρά ανοδικές
τάσεις στις εξαγωγές φράουλας).
Ο κλάδος της µεταποίησης, τυποποίησης και συσκευασίας των
προϊόντων του πρωτογενούς τοµέα (γαλακτοκοµικά, ελαιόλαδο – ελιές,
τυροκοµία, λαχανικά, σπαράγγια, φρούτα, οικολογικά / βιολογικά
προϊόντα,

κλπ.).

Απαιτείται

προγραµµατισµός

της

παραγωγής,

προώθηση των αγροτικών προϊόντων και διακίνησή τους µέσα από ένα
σύγχρονο δίκτυο διάθεσης.
Η τυποποίηση και εµφιάλωση του λαδιού και του κρασιού. Ως
προϋποθέσεις για να συµβεί αυτό τέθηκαν η διασφάλιση και αξιοποίηση
της ονοµασίας προέλευσης, η τυποποίηση για την επίτευξη υψηλής
ποιότητας και η προώθηση για την εµπορική εκµετάλλευση επώνυµων
προϊόντων.
Ο κλάδος της τυροκοµίας λόγω της καταχώρησης της φέτας ως
Προϊόντος Προστατευόµενης Ονοµασίας και Προέλευσης
Ο κλάδος της ανακύκλωσης ελαστικών.
Ο

κλάδος

των

ιχθυοκαλλιεργειών,

συστηµατοποιηµένη παραγωγή.
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2.8 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Σχετικά µε το θέµα της κοινωνικής συνοχής, που αποτελεί το δεύτερο αντικείµενο
εξέτασης στο παρόν κεφάλαιο, πέρα από τη προηγηθείσα διερεύνηση
συγκεκριµένων δεικτών για την απασχόληση και την ανεργία, θα ήταν ενδιαφέρον
να εξεταστούν πιθανές επιδράσεις στον τοµέα αυτό προερχόµενες από τη
δραστηριοποίηση της Εταιρίας ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης.
Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται στις εθελοντικές ενέργειες των
επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συµβολή αντιµετώπισης περιβαλλοντικών
και κοινωνικών ζητηµάτων. Συγκεκριµένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι
οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το κοινωνικό σύνολο µέσα στο οποίο
δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόµενες από τα δεδοµένα της
εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν εποµένως να αναγνωρίζουν την
ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η
αναπτυξιακή πορεία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας ενισχύεται όταν
συνοδεύεται µε µια κοινωνική παρουσία σε τοµείς όπως ο πολιτισµός, η παιδεία,
ο αθλητισµός και το περιβάλλον.
Σήµερα, ο θεσµός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προσδιορίζεται και µε
πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει να του
δώσει µεγαλύτερη πολιτική προβολή, να επιβραβεύσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
για τις ενέργειές τους σε αυτόν τον τοµέα και να ενθαρρύνει την ανάληψη
µεγαλύτερων πρωτοβουλιών. Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι µπορεί να επιτύχει καλύτερα τους στόχους της σε συνεργασία
µε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και έχει ήδη εξαγγείλει την υποστήριξή της στην
δηµιουργία ευρωπαϊκής συµµαχίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Έτσι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ένα πλέγµα νόµων και
κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την διαδικασία παραγωγής
που προστατεύει και προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό το πλαίσιο,
αποτελεί µία βάση ώστε οι εταιρείες να ξεκινούν από εκεί και να προχωρούν ένα
βήµα µπροστά υιοθετώντας έναν κώδικα δεοντολογίας που προάγει την
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ποιότητα ζωής την εκπαίδευση και επιµόρφωση των εργαζοµένων κλπ. Ο όρος
έχει πολύ στενή σχέση µε την ηθική των επιχειρήσεων.
Υπάρχουν αρκετές θεωρίες σχετικά µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η πιο
διαδεδοµένη και απλή είναι η θεωρία των ενδιαφερόµενων µερών ή
εµπλεκόµενων µερών (οι όροι ακόµα δεν έχουν παγιωθεί στην Ελλάδα). Τα
ενδιαφερόµενα µέρη αποτελούν το περιβάλλον (άµεσο και έµµεσο) το οποίο
αλληλεπιδρά µε την επιχείρηση και έχει ενδιαφέρον από τις δραστηριότητες της.
Οι άµεσα ενδιαφερόµενοι σε µία επιχείρηση είναι οι µέτοχοι, οι εργαζόµενοι, οι
δανειστές-πιστωτές (τράπεζες). Έµµεσα ενδιαφερόµενοι είναι το Κράτος, οι
τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται µία επιχείρηση, οι οµάδες
πίεσης π.χ. ακτιβιστές, διαδηλωτές, κ.α. Η Θεωρία των ενδιαφερόµενων µερών
βοηθάει την επιχείρηση να λάβει υπόψη της όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (τόσο
άµεσα όσο και έµµεσα) και να ξεκινήσει µία ουσιώδη διαδικασία διαλόγου πριν
καθορίσει το πρόγραµµα δράσης της όσον αφορά την εταιρική κοινωνική της
ευθύνη.
Η

Γέφυρα

ΑΕ

αποτελεί

χαρακτηριστικό

παράδειγµα

επιχείρησης

που

ενσωµάτωσε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις επιχειρηµατικές της
δραστηριότητες. Πιο συγκεκριµένα, η Γέφυρα ΑΕ από κοινού µε κάποιους
τοπικούς Ναυτικούς Οµίλους και µε τη συνεργασία του Ωκεανογραφικού
Ινστιτούτου συµµετέχει σε δράση για την διάσωση των δελφινιών του
Κορινθιακού και του Πατραϊκού. Επιπρόσθετα, µε στόχο την ασφάλεια των
χρηστών της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, η Γέφυρα ΑΕ αναµένεται να συνεργαστεί
µε το Ινστιτούτο ΟδικήςΑσφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», αναδεικνύοντας µε αυτόν
τον τρόπο την κοινωνική της ευαισθησία.
Από την έρευνα πεδίου που πραγµατοποιήθηκε στα λεωφορεία σε δείγµα 225
ατόµων µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των
ερωτηθέντων της τάξης του 65% γνωρίζει ότι η Γέφυρα Α.Ε. προσφέρει
εθελοντικές

δραστηριότητες

στην

κοινωνία.

Επιπλέον,

οι

περισσότεροι

ερωτηθέντες προτιµούν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Γέφυρας Α.Ε. να
επικεντρωθεί σε δράσεις που αφορούν κυρίως το περιβάλλον και την παιδεία.
Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφηµα, το 35% προτιµά η
Γέφυρα Α.Ε. να επιδείξει µεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία στο περιβάλλον και
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το 34% στην παιδεία. Το 19% του δείγµατος επιθυµεί να δοθεί προτεραιότητα
στον πολιτισµό και τέλος το 12% στον αθλητισµό.

12%

35%
Περιβάλλον
Πολιτισµός
Παιδεία
Αθλητισµός

34%

19%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ
ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

3.1 Εισαγωγικά
Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες περίπου, στις ανεπτυγµένες χώρες, συντελούνται
µία σειρά οικονοµικών αναδιαρθρώσεων µε κυρίαρχη την ανάδειξη του τοµέα
παροχής υπηρεσιών ως τη βασική οικονοµική δραστηριότητα1. Η διαδικασία
αυτή, όπως είναι προφανές, έχει επιπτώσεις στον κτισµένο χώρο, στις χρήσεις
γης και στην εν γένει δοµή του αστικού χώρου. Κατά συνέπεια, η διαδικασία
αυτή, επιδρά σ’ όλη την πορεία εξέλιξης των πόλεων, ως σύνθετων και
πολύπλοκων οργανισµών, και βεβαίως στον τρόπο ανάγνωσης, ανάλυσης και
σχεδιασµού του χώρου.
Η Πάτρα ακολουθώντας το παράδειγµα των περισσότερων µεγάλων πόλεων,
και αφού πέρασε – ή κατά πολλούς συνεχίζει να περνά - τη φάση της
λεγόµενης αποβιοµηχάνισης, παρουσιάζει έντονους ρυθµούς αλλαγής της
οικονοµίας της, και κατά συνέπεια της λειτουργίας της ως πόλης και της δοµής
του χώρου της, προσανατολιζόµενη στον τριτογενή τοµέα διαθέτοντας
χαρακτηριστικά ενός µικρού µεγέθους µητροπολιτικού κέντρου2. Σε συνδυασµό
δε µε τη γεωγραφική της θέσης, τα υφιστάµενα, συντελούµενα και
προγραµµατισµένα έργα στη περιοχή (νέος λιµένας, ΠΑΘΕ, Ιόνια οδός,
γέφυρα, νέα σιδηροδροµική γραµµή, κλπ.), οι αλλαγές αυτές είναι ταχύτατες και
επηρεάζουν έντονα την εξέλιξη του οικιστικού ιστού της, τη σχέση της µε τις
όµορες περιοχές, την ποιότητα του περιβάλλοντος (φυσικού – κτισµένου) και
την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Το «νέο» αντικαθιστά το «παλαιό» µε
ταχύτατους ρυθµούς χωρίς κανένα απολύτως πλαίσιο σχεδιασµού. Όλοι οι
αρµόδιοι δηµόσιοι οργανισµοί και υπηρεσίες λειτουργούν µε όρους της
προηγούµενης εικοσαετίας και η υπόθεση διαχείρισης και ελέγχου της
1

Οικονόµου ∆., Γετίµης Π., κ.α., «Ο διεθνής ρόλος της Αθήνας», Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Θεσσαλίας,
Βόλος 2001

2

βλέπε την κλίµακα χωρικών ενοτήτων κατά ∆οξιάδη, πχ. περιοδικό Ekistics, «The anthropocosmos
model”, pp. 226, volume 56, number 338/389, Sept./Oct. – Nov./Dec. 1989
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λειτουργίας και εξέλιξης της πόλης και της ευρύτερης περιοχής γίνεται µία
κρίσιµη υπόθεση που απαιτεί νέους όρους, συνθήκες και περιβάλλοντα
διοίκησης, λειτουργίας και σχεδιασµού.
Στο σύνθετο αυτό πλαίσιο, κρίσιµο ζητούµενο είναι ο διάλογος για την
αναπτυξιακή πορεία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της, ο σχεδιασµός
και παρακολούθηση της αναπτυξιακής αυτής πορείας, αλλά και του χώρου της,
ως υποδοχέα όλων αυτών των δραστηριοτήτων, όπου οι επιπτώσεις στον ιστό
και

της

λειτουργίας

του

πολεοδοµικού

συγκροτήµατος

απαιτείται

να

εξειδικευτούν και σχεδιαστούν για την κοινή υπόθεση που λέγεται βιώσιµη
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής. Παράλληλα πρέπει να εξεταστεί και εξειδικευτεί ο
ρόλος της στην ευρύτερη περιοχή προς την προοπτική ενός µικρού
µητροπολιτικού κέντρου µε διεθνή εµβέλεια.
Κυρίαρχο ρόλο σ’ αυτό το αστικό σύµπλεγµα (urban complex), και της
λειτουργίας του, διαδραµατίζει (εκτός των άλλων) και η λειτουργία της ζεύξης
του πορθµού Ρίου – Αντιρρίου και ο τρόπος που αυτός επηρεάζει το αστικό
δίπολο Πατρών – Ναυπάκτου, όπου η πολιτική διαχείρισης της γέφυρας, σε
συνδυασµό µε τον τρόπο επέκτασης, σχεδιασµού και ελέγχου του αστικού
χώρου, αναδεικνύεται ως κρίσιµος παράγοντας για την αστική ενοποίηση των
δύο κέντρων και τη µητροπολιτική λειτουργία της όλης περιοχής.

3.2. Το αίτηµα της ζεύξης, και η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος – Σύντοµη
Ιστορική Αναδροµή3
Η µόνιµη ζεύξη του πορθµού µε ένα τεχνικό έργο συνεχούς λειτουργίας,
απετέλεσε αίτηµα κατοίκων και φορέων της περιοχής της ∆υτικής Ελλάδας
εδώ και πολλά χρόνια. Οι παράγοντες που ενίσχυσαν και επικαιροποίησαν
το αίτηµα της µόνιµης ζεύξης, πρέπει να αναζητηθούν στο ευρύτερο πλαίσιο
οικονοµικής, κοινωνικής, και περιφερειακής ανάπτυξης, και τις εξελίξεις της

3

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται, εν πολλοίς, στην τεχνική έκθεση: Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εργαστήριο Πολεοδοµικού και Χωροταξικού Σχεδιασµού, ∆/ντης Καθ. Ν.
Πολυδωρίδης, ∆ιερεύνηση των Πολεοδοµικών Επιπτώσεων από τη ζεύξη του Ρίου – Αντιρρίου, Ειδική
Αναφορά στην επανένταξη – Αξιοποίηση του Εργοταξιακού Χώρου. ∆εύτερη Φάση, Πάτρα,
Ιανουάριος, 2003
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τελευταίας 30ετίας, καθώς και στην "πολιτισµική" διάσταση των
αναπτυξιακών αιτούµενων και στόχων.
Η σηµασία της ζεύξης και ο ρόλος της στο βασικό οδικό δίκτυο της χώρας,
διερευνήθηκε στα πλαίσια της µελέτης του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου και
Προγράµµατος της Ελλάδος, από το Γραφείο ∆οξιάδη (1972 – 1977)4. Η ζεύξη
Ρίου-Αντιρρίου θεωρήθηκε από τη µελέτη ως "κλειδί" για την ολοκλήρωση του
Εθνικού Οδικού ∆ικτύου και ως απαραίτητο στοιχείο για τη σύνδεση της ∆υτικής
Στερεάς µε την Αθήνα και Πελοπόννησο και της ∆υτικής Πελοποννήσου µε τη
∆υτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.
Συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για συζήτηση και διερεύνηση των δυνατοτήτων
και της σκοπιµότητας του έργου ανελήφθησαν στο παρελθόν. Ιδιαίτερα
σηµαντική πρέπει να θεωρηθεί η διοργάνωση ∆ιεθνούς Συνεδρίου στο
Πανεπιστήµιο

Πατρών

το

1978,

τα

πρακτικά

του

οποίου

περιέχουν

χρησιµότατες πληροφορίες5. Οι εισηγήσεις κάλυψαν τεχνικά, κυκλοφοριακά,
οικονοµικά και αναπτυξιακά θέµατα, και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
από την άποψη της προβληµατικής της εποχής.

Η απουσία µόνιµου έργου ζεύξης προσλαµβανόταν σε όλη αυτή τη
βιβλιογραφία, ως παράγοντας που:
Επιδρά αρνητικά στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της
∆υτικής Ελλάδας, σε σχέση µε τον "προνοµιούχο" ανατολικό άξονα
Βορρά-Νότου, µειώνοντας σηµαντικά τους δείκτες ανταγωνισιµότητας
των επενδύσεων στην περιοχή.
Αποτρέπει την οργάνωση ενός κύριου κάθετου οδικού δικτύου
µεταφορών

που

θα

προωθούσε

διαδικασίες

ενοποίησης

του

περιφερειακού χώρου της ∆υτικής Ελλάδας.
Επιβάλλει ένα εξαιρετικά υψηλό διευρυµένο κόστος στην επικοινωνία της
∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, της Ηπείρου και της Κέρκυρας µε την
Πρωτεύουσα και τις λοιπές περιοχές της χώρας, είτε µε τη µορφή της
4

Γραφείο ∆οξιάδη Α.Ε., (1980), «Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και Πρόγραµµα της Ελλάδος», έκθεση αρ. 19, Τόµος
6, ∆ίκτυα Μεταφορών, Υπουργείο Συντονισµού και Προγραµµατισµού, Αθήνα

5

Πανεπιστήµιο Πατρών, επιµέλεια Γούδας Κ., (1978), «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου», Πρακτικά ∆ιεθνούς
Συνεδρίου, Πάτρα

119

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

οικονοµικής επιβάρυνσης, είτε µε την εισαγωγή αβεβαιότητας και
καθυστερήσεων στην πραγµατοποίηση των µετακινήσεων.
Υιοθετήθηκε λοιπόν το αίτηµα της ζεύξης, µε την πραγµατοποίηση του οποίου
στοχεύεται η άρση των αρνητικών αυτών επιπτώσεων, χωρίς όµως παραπέρα
διερεύνηση των πραγµατικών σχέσεων εξάρτησης και του αναπτυξιακού
δυναµικού της ∆υτικής Ελλάδας σε σχέση κυρίως µε την Πρωτεύουσα, και,
χωρίς να διερευνάται η εσωτερική δοµή του γεωγραφικού αυτού χώρου και η
περιφερειακή του συγκρότηση.

Στις παραπάνω παραδοχές µπορούν να αντιπαρατεθούν ερευνητικά
ερωτήµατα, όπως:
Ποια είναι η πραγµατική περιφερειακή συγκρότηση της ∆υτικής Στερεάς
Ελλάδας, της Ηπείρου, και της ∆υτικής Πελοποννήσου (µωσαϊκό
περιφερειακών ψηφίδων);
Ποιες είναι οι "ενδοπεριφερειακές" εξαρτήσεις που έχουν αναπτυχθεί;
Ποια είναι η σχέση αυτών των ψηφίδων µε πόλους όπως η Αθήνα, η
Πάτρα και δευτερευόντως η Θεσσαλονίκη;
Πόσο επηρεάζουν την ένταση των εξαρτήσεων, τα χαρακτηριστικά
προσβασιµότητας των περιφερειακών ψηφίδων που θα αναπτυχθούν /
αλλάξουν από τη γέφυρα;
Πώς ορίζονται ή ανιχνεύονται τα όρια αυτών των εξαρτήσεων στον
γεωγραφικό χώρο;
Πόσο

αναµένεται

να

διαφοροποιηθούν

οι

εξαρτήσεις

κάθε

περιφερειακής ψηφίδας από τη λειτουργία του µόνιµου έργου ζεύξης;
Πόσο, τέλος, ευαίσθητες είναι οι παραπάνω τάσεις σε αποφάσεις και
επεµβάσεις πολιτικού, δηµοσιονοµικού και οικονοµικού αναπτυξιακού
χαρακτήρα;

Τα ερωτήµατα αυτά δεν είναι δυνατόν, ούτε εύκολα να απαντηθούν, αλλά ούτε
και να αγνοηθούν στην απόπειρα προσέγγισης των ευρύτερου χαρακτήρα
επιπτώσεων της ζεύξης. Τίθενται για να ενισχύσουν τη διαπίστωση ότι οι
επιπτώσεις του έργου καθίστανται δύσκολα ανιχνεύσιµες στο ευρύτερο
περιφερειακό επίπεδο. Η επιστηµονική και συστηµατική προσέγγισή τους
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απαιτεί πληροφορίες που είναι δύσκολα προσδιορίσιµες και ανιχνεύσιµες και η
αντιµετώπισή τους επιβάλλει τη σύνθεση των συµπερασµάτων σε διοικητικό και
πολιτικό επίπεδο. Ανεξάρτητα από τα εργαλεία και τους φορείς ανάλυσης µελέτης, η σύνθεση πολιτικής µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τα διοικητικά
πλαίσια των Περιφερειών και να υλοποιηθεί στη σύνταξη των Περιφερειακών
και Νοµαρχιακών Προγραµµάτων Ανάπτυξης.
Εν κατακλείδι, πρέπει να σηµειωθεί ότι η επιλογή έχει γίνει, και η γέφυρα ήδη
λειτουργεί και συνεπώς όλες οι διερευνήσεις επιπτώσεων και προοπτικών
λαµβάνουν πλέον άλλο χαρακτήρα, της εκ των υστέρων αξιολόγησης και
αξιοποίησης.

3.3 Η σχέση Αχαίας - Αιτωλοακαρνανίας
Η νέα σχέση των δύο νοµών ουσιαστικά αναφέρεται και εξαρτάται από τη
σχέση των αξόνων «Κάτω Αχαΐας – Πάτρας – Αιγίου» αφ’ ενός, και
«Ναυπάκτου - Μεσολογγίου – Αγρινίου» αφ’ ετέρου, µέσα από το πρίσµα της
επαναδιαµόρφωσης και επαναπροσδιορισµού τους λόγω της ζεύξης. Οι
σχέσεις αλληλεξάρτησης των δύο περιοχών είναι ισχυρές, µε καθοριστικό τον
κοµβικό ρόλο της Πάτρας. Οι εξαρτήσεις από την Πάτρα επισηµαίνονται στη
χωροθέτηση και ανάπτυξη συγκεκριµένων δραστηριοτήτων:
[α]: Αξιόλογης κλίµακας βιοµηχανική συγκέντρωση υπάρχει µόνο στην περιοχή
της Πάτρας, όπου στους παραδοσιακούς βιοµηχανικούς κλάδους προστέθηκαν
νέοι µε τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Αντίθετα, στην Αιτωλοακαρνανία δεν
παρατηρείται αξιόλογη βιοµηχανική υποδοµή, µε µοναδική εξαίρεση την
ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. στον Αστακό.
[β]: Στον τοµέα της βιοτεχνίας, επίσης από την πλευρά της Αχαΐας
παρατηρείται κατά πολύ σηµαντικότερη συγκέντρωση, παράλληλα µε την ήδη
δροµολογηµένη ίδρυση και λειτουργία βιοτεχνικού πάρκου στην Πάτρα
(ΒΙΟΠΑ).
[γ]: Στον τοµέα των υπηρεσιών και του εµπορίου, η παρουσία της Πάτρας είναι
καταλυτική. Οι εµπορικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα του Μεσολογγίου και της
Ναυπάκτου, έχουν τοπική µόνο εµβέλεια για την κάλυψη βασικών αναγκών,
εµφανίζουν µικρή δυναµική επέκτασης και απαιτείται παραπέρα µελέτη αν
απειλούνται άµεσα από τη ζεύξη. Επίσης στον τοµέα των υπηρεσιών και της
121

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

κοινωνικής πρόνοιας, και παρά τις προσπάθειες αποκέντρωσης, η εξάρτηση
από την Πάτρα έχει ενταθεί µε την ανάπτυξη, λειτουργία, και συνεχή επέκταση
του Παν/µίου Πατρών και των άλλων µεγάλων εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΤΕΙ,
ΕΑΠ), του Περιφερειακού Νοσοκοµείου στο Ρίο και των άλλων ιδιωτικών
επενδύσεων, κυρίως, στον τοµέα της υγείας.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται αφ' ενός µεν από τη γενική εικόνα
των στατιστικών δεικτών, και αφ' ετέρου από την εξάρτηση της αγοράς
εργασίας των περιοχών αυτών της Αιτωλοακαρνανίας από την Πάτρα και από
τις εµφανείς τάσεις "αστικής διάχυσης" της Πάτρας βόρεια του πορθµού.
Σήµερα, οι τάσεις αστικής διάχυσης της Πάτρας εµφανίζονται µε τη µορφή
ζήτησης γης για δεύτερη – κυρίως – κατοικία (χωρίς να αποκλείεται και η
πρώτη) από Πατρινούς στον άξονα «Ναύπακτος – Αντίρριο – Ρίζες» και οι
οποίες έχουν ενταθεί και επεκτείνονται µε τη ζεύξη. Πάντως, πρέπει να
σηµειωθεί εξ αρχής, ότι οι τάσεις αυτές δεν έχουν την αναµενόµενη ένταση στο
βαθµό που αυτές εξαρτώνται άµεσα από την πολιτική διαχείρισης της γέφυρας
και βεβαίως όχι σε µονοσήµαντο βαθµό.
Επίσης επισηµαίνεται ότι η ένταση και ιδιαιτερότητα των περιβαλλοντολογικών
προβληµάτων στην Πάτρα και τη νότια ακτή του Πατραϊκού, θα ενταθούν µε τη
λειτουργία του νέου λιµένα Πατρών, και που οδηγούν στην εκτίµηση της
εµφάνισης σηµαντικότατης ζήτησης για καλοκαιρινή αναψυχή στις παραλιακές
ζώνες της Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίες και έχουν µεγάλα περιθώρια
ανάπτυξης, εφ’ όσον συµπληρωθεί η υποδοµή τους.

Το ιστορικό αυτής της εξέλιξης, ως προς τα παραπάνω χαρακτηριστικά της
ευρύτερης περιοχής, δεν ταυτίζεται, όπως είναι φυσικό, µε την πρόσφατη
δηµιουργία της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, αλλά εκτείνεται χρονικά προς τα πίσω
στις προηγούµενες δεκαετίες, όταν ακόµη υπήρχαν και διαδραµάτιζαν
καταλυτικό ρόλο οι συνθήκες έντονων αναπτυξιακών ανισοτήτων µεταξύ των
δυο περιοχών, βόρεια και νότια του πορθµού, και της συγκοινωνιακής και
κοινωνικής αποµόνωσης της βόρειας. Τα φαινόµενα αυτά είχαν εντοπιστεί και
καταγραφεί πριν από πολλά χρόνια, επιπρόσθετα δε είχε τοποθετηθεί η
ανάλυση τους στη χρονική διάσταση των νέων συνθηκών που αναµενόταν να
δηµιουργηθούν από τη Ζεύξη.
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Έτσι,

σε

παλαιότερη

µελέτη

(1987)

του

Πανεπιστηµίου

Πατρών6

περιλαµβάνονταν τα εξής, σχετικά µε τα παραπάνω, βασικά συµπεράσµατα :
Τεκµηριώνονται οι σηµερινές τάσεις πολεοδοµικής διάχυσης της
Πάτρας καθώς και η έλξη που ασκεί σήµερα η Πάτρα στα αστικά
κέντρα της Αιτωλοακαρνανίας.
Οι τάσεις αυτές θα ενισχυθούν µε τη ζεύξη. Η διευκόλυνση των
µετακινήσεων και η µείωση του χρόνου διαδροµής θα προκαλέσουν
επιπτώσεις σε περιφερειακό επίπεδο στην αγορά εργασίας, τις
υπηρεσίες, το εµπόριο και τον τουρισµό. Πρόκειται, πάντως, για τάσεις
που ήδη υπάρχουν και η ένταση που θα αποκτήσουν δεν εξαρτάται
µονοσήµαντα από τη ζεύξη.
Απαιτείται ωστόσο προγραµµατισµένος σχεδιασµός - συντονισµός σε
επίπεδο Περιφέρειας. Σε πρώτη φάση, η ανάλυση, τεκµηρίωση και
εκτίµηση για τα ποιοτικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά αυτών των
τάσεων πρέπει να επιχειρηθεί κατά τη διαδικασία της σύνταξης των
Νοµαρχιακών

Χωροταξικών

Προγραµµάτων

Ανάπτυξης,

του

Περιφερειακού Πενταετούς Προγράµµατος αλλά και του υπό εκπόνηση
Ρυθµιστικού Σχεδίου της περιοχής της ζεύξης..

Τα παραπάνω συµπεράσµατα και εκτιµήσεις ( πολεοδοµική διάχυση της
Πάτρας, επιπτώσειςτης ζεύξης στην αγορά εργασίας, το εµπόριο, τις
υπηρεσίες και τον τουρισµό) επιβεβαιώθηκαν από την πρώτη έρευνα των
επιπτώσεων της λειτουργίας της Γέφυρας (Πανεπιστήµιο Πατρών, 2006),
ενισχύονται δε, όπως θα φανεί στη συνέχεια και από την παρούσα έρευνα.

6

Οµάδα Ερευνών και Τεκµηρίωσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
καθηγητής Πολυδωρίδης Ν., (1987), «∆ιερεύνηση Πολεοδοµικών και
Περιφερειακών
Επιπτώσεων από τη Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου», Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο
Πατρών, Πάτρα.
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3.4

Το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πατρών – Ρίου – Αντιρρίου -

Ναυπάκτου

Το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πατρών, σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ (1991),
αποτελείται από τις περιοχές: ∆. Πατρέων, Κ. Ακταίου (Βερναδαιίκων), Κ.
Βραχναιίκων, Κ. Μιντιλογλίου, Κ. Μονοδενδρίου, Κ. Οβριάς, Κ. Παραλίας, Κ.
Ρίου (Αγίου Γεωργίου Ρίου), Κ. Ρογιτίκων, και Κ. Τσουκαλαιίκων7. Σήµερα και
επί της ουσίας κρίνοντας από την έκταση του κτισµένου χώρου και των πάσης
φύσεων ροών σ’ αυτόν, το ευρύτερο πολεοδοµικό συγκρότηµα Πατρών τείνει
να συµπεριλάβει, εκτός του ∆ήµου Πατρέων, και τους ∆ήµους Βραχναίϊκων,
Παραλίας, Μεσσάτιδος, Ρίου, Αντιρρίου και Ναυπάκτου, όπως χαρακτηριστικά
φαίνεται στον επόµενο χάρτη 1.

Χάρτης 1. Το ευρύτερο Πολεοδοµικό Σύµπλεγµα Πατρών – Ναυπάκτου

7

Οι κοινότητες (Κ.) πλέον έχουν µετεξελιχθεί διοικητικά σε δηµοτικά διαµερίσµατα.
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Η σχέση αλληλεξάρτησης Πατρών – Ρίου είναι αναµφισβήτητη καθώς και µε
τους λοιπούς όµορους ∆ήµους Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχναίϊκων. Η
σχέση αυτή έχει ενταθεί κυρίως λόγω της λειτουργίας της παρακαµπτηρίου
(«περιµετρικής») οδού.
Με τους δύο άλλους ∆ήµους, Αντιρρίου και Ναυπάκτου, παρατηρείται σήµερα
µία σχετική άρση της «συγκράτησης» επαφών, που προϋπήρχε λόγω του
κόστους (χρονικού και οικονοµικού) του περάσµατος µέσω του πορθµείου, όχι
όµως και στους αναµενόµενους ρυθµούς, στο βαθµό που οι µετρήσεις δείχνουν
ότι η αύξηση της κυκλοφορίας των οχηµάτων, µέσω της γέφυρας, έχει αυξηθεί
σ’ ένα ποσοστό 20–25%. Πάντως, αναµφισβήτητα, η Πάτρα αποτελεί το κέντρο
υπηρεσιών πρώτου βαθµού για όλους τους λοιπούς ∆ήµους, καθώς και για
ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή τους.
Παράλληλα οι διαδικασίες οικιστικής διάχυσης και ενοποίησης έχουν ενταθεί
χωρίς όµως να είναι εµφανές αν αυτές οφείλονται – κυρίως κατάντη του στενού
– στη λειτουργία της ζεύξης ή τελούν κάτω από την ισχυρή επίδραση άλλων
παραγόντων, όπως η παράκαµψη Πατρών.
Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή (2001), το ευρύτερο αστικό σύµπλεγµα
έχει περίπου 220.000 κατοίκους (πίνακας 1), η οποία φαίνεται να είναι και η
πλέον συγκρατηµένη εκτίµηση. Η συνολική έκταση των επτά ∆ήµων είναι 545
τ.χλµ. περίπου, εκ των οποίων τα 140 τ.χλµ. περίπου (115 τ.χλµ. κατάντη του
στενού και 25 ανάντη) αποτελούν την ευρύτερη αστική περιοχή γύρω από τη
Γέφυρα (δεν συµπεριλαµβάνονται αραιοκατοικηµένες περιοχές και τα ορεινά
των ∆ήµων).
Είναι σαφές λοιπόν ότι πρόκειται για ένα σηµαντικό πολεοδοµικό συγκρότηµα,
το τρίτο σε εθνική κλίµακα, και µε σηµαντικές προοπτικές ως πύλη της χώρας
από τη ∆υτική Ευρώπη.
Η περιοχή παρουσιάζει µία συνεχή πληθυσµιακή αύξηση τα τελευταία σαράντα
χρόνια όπως φαίνεται στο γράφηµα 1 και πίνακα 1 που ακολουθούν. Η
µεγαλύτερη σχετική πληθυσµιακή αύξηση, της τεσσαρακονταετίας 1961 – 2001
αλλά και της δεκαετίας 1991 - 2001, εντοπίζεται στο ∆ήµο Παραλίας και
ακολουθούν οι ∆ήµοι Μεσσάτιδος και Ρίου.
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ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
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Γράφηµα 1. Πληθυσµιακή Εξέλιξη των ∆ήµων της Περιοχής Μελέτης

Σηµειώνεται ότι, τουλάχιστον για το ∆ήµο Αντιρρίου, τα στοιχεία της απογραφής
πληθυσµού 2001 της ΕΣΥΕ, δεν είναι εντελώς αξιόπιστα σύµφωνα µε
εκτιµήσεις των τοπικών δηµοτικών υπηρεσιών οι οποίες θεωρούν ότι η
απογραφή είναι υποεκτιµηµένη. Κατά τη γνώµη τους, οι κάτοικοι Αντιρρίου είναι
σηµαντικά περισσότεροι και θεωρούν ότι επανελήφθη το γνωστό φαινόµενο της
µετάβασης κατοίκων στην παλαιότερη κατοικία τους, συνήθως σε αγροτική
περιοχή, για να απογραφούν εκεί8.

8

Επιχειρήµατα υπέρ της άποψης αυτής, είναι ότι οι µετρητές νερού, οι παροχές τηλεφώνου, και οι
µετρητές ∆ΕΗ στο ∆ήµο Αντιρρίου είναι αντίστοιχα περίπου 2100. Μπορεί λοιπόν να τεκµηριωθεί η
άποψη ότι έχουµε περί τα 2000 νοικοκυριά στο Αντίρριο, ήτοι τουλάχιστον 6000 κατοίκους.
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∆ΗΜΟΤΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΝΕΟΙ ∆ΗΜΟΙ

(πρώην παλαιοί ∆ήµοι)

1961

1971

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1981
1991

2001

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1961- 2001 1991 - 2001

(πρώην παλαιές Κοινότητες)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

126.756 143.684 179.849 202.812 223.363

ΠΑΤΡΕΩΝ

10,13%

67,10%
76,44%
-70,85%
67,65%
31,78%

4,98%
5,03%
-64,09%
5,07%
6,58%

97.816
781
271
96.100
664

113.748
826
210
112.228
484

144.120
1.186
165
142.163
606

Βραχναίϊκων
Θεριανού
Καµινίων
Μονοδενδρίου
Τσουκαλαίϊκων

3.678
2.185
239
471
327
456

3.314
1.956
188
459
321
390

3.684
2.167
162
546
361
448

4.274
2.393
258
635
522
466

5.094
2.828
218
785
604
659

38,50%
29,43%
-8,79%
66,67%
84,71%
44,52%

19,19%
18,18%
-15,50%
23,62%
15,71%
41,42%

Θέας
Καλλιθέας
Κρήνης
Κρυσταλλόβρυσης
Οβρίας
Πετρωτού
Σαραβαλίου

3.782
390
487
482
198
851
450
924

4.171
377
418
557
105
1.293
327
1.094

6.259
349
462
657
61
2.318
394
2.018

9.583
438
561
866
71
3.933
414
3.300

11.873
495
696
1.023
58
5.241
417
3.943

213,93%
26,92%
42,92%
112,24%
-70,71%
515,86%
-7,33%
326,73%

23,90%
13,01%
24,06%
18,13%
-18,31%
33,26%
0,72%
19,48%

Μιντιλογλίου
Παραλίας
Ρογιτίκων

2.781
1.006
1.143
632

3.298
1.027
1.589
682

4.737
1.198
2.730
809

5.677
1.594
3.122
961

9.074
1.929
6.012
1.133

226,29%
91,75%
425,98%
79,27%

59,84%
21,02%
92,57%
17,90%

Αγίου Γεωργίου Ρίου
Ακταίου (Βερναδαιίκων)
Αγίου Βασιλείου
Αραχοβίτικων
Κάτω Καστριτσίου
∆ρέπανου
Αργυράς
Πλατανίου
Άνω Καστριτσίου
Σελλών
Πιτίτσας
Ψαθόπυργου

5.411
968
317
473
371
368
450
381
261
791
374
231
426

5.253
1.087
274
532
435
389
423
324
182
667
326
161
453

6.641
2.012
390
640
519
518
461
305
235
691
313
78
479

10.250
3.496
621
1.491
734
677
601
275
370
764
384
168
550

13.270
5.231
917
2.045
743
712
557
370
460
931
388
82
834

145,24%
440,39%
189,27%
332,35%
100,27%
93,48%
23,78%
-2,89%
76,25%
17,70%
3,74%
-64,50%
95,77%

29,46%
49,63%
47,67%
37,16%
1,23%
5,17%
-7,32%
34,55%
24,32%
21,86%
1,04%
-51,19%
51,64%

Μακύνειας (Μαµµάκως)
Μολυκρείου

1.509
493
526
490

1.530
702
390
438

1.783
916
435
432

1.926
676
595
655

2.375
1.108
533
734

57,39%
124,75%
1,33%
49,80%

23,31%
63,91%
-10,42%
12,06%

11.779
374
214
266
375
584

12.370
270
129
220
254
673
448
360
8.451
67
272
161
377
419
269

12.625
222
114
171
172
688
636
313
9.012
33
342
116
288
295
223

15.405
307
112
210
177
692
695
334
10.854
209
518
211
244
325
517

18.231
451
124
260
320
779
1.171
435
12.924
117
477
87
215
335
536

54,78%
20,59%
-42,06%
-2,26%
-14,67%
33,39%

18,34%
46,91%
10,71%
23,81%
80,79%
12,57%
68,49%
30,24%
19,07%
-44,02%
-7,92%
-58,77%
-11,89%
3,08%
3,68%

Ελικίστρας
Μοίρας
Πατρέων
Σουλίου
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ

ΜΕΣΣΑΤΙ∆ΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
Αντιρρίου

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Αφροξυλιάς
Βελβίνας
Βλαχοµάνδρας
Βοµβοκούς
∆άφνης
Λυγιας
Μαµουλάδας

360
7.277
211
467
273

Ναυπάκτου
Νεοκάστρου
Ξηροπήγαδου
Παλαιοχωρακίου
Πιτσιναιίκων
Ριγανίου
Σκάλας

1.012
366
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155.697 163.446
1.312
1.378
220
79
153.344 161.114
821
875

76,21%

20,83%
77,60%
-44,55%
2,14%
-68,13%
-66,90%
46,45%

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

Αντίστοιχη δυναµική παρουσιάζει και η ευρύτερη περιοχή που περικλείει την
περιοχή µελέτης όπως είναι η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος. Στον κανόνα της
συνεχούς

πληθυσµιακής

αύξησης

εξαίρεση

αποτελεί

το

Πολεοδοµικό

Συγκρότηµα Αιγίου για τη δεκαετία 1991 – 2001, που παρουσιάζει µείωση της
τάξης του 2.4 % (η οποία όµως µπορεί να µην είναι πραγµατική και να οφείλεται
στη διοικητικές αλλαγές του Νόµου «Καποδίστρια») καθώς και µικρή µείωση
την ίδια περίοδο ο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας (µείωση 1.6 %).

1961
Ελλάδα

1971

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1981
1991

2001*

8.388.553 8.768.641 9.740.417 10.259.900 10.964.080

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1961 - 2001 1991 - 2001
30,70%

6,86%

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος

665.805

633.904

655.262

707.687

740.506

11,22%

4,64%

Νοµός Αχαίας

239.206

240.854

275.193

300.078

322.789

34,94%

7,57%

Νοµός Αιτωλοακαρνανίας

237.738

228.989

219.764

228.180

224.429

-5,60%

-1,64%

Νοµός Ηλείας

188.861

164.061

160.305

179.429

193.288

2,34%

7,72%

Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πατρών

103.985

120.847

154.596

185.481

203.273

95,48%

9,59%

Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Αιγίου

22.698

23.756

25.723

36.229

35.375

55,85%

-2,36%

Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Αγρινίου

33.281

43.057

43.568

57.619

58.618

76,13%

1,73%

∆ήµος Πατρών

96.100

112.228

142.163

153.344

163.446

70,08%

6,59%

∆ήµος Αιγίου

17.967

18.910

20.955

22.316

27.812

54,79%

24,63%

∆ήµος Αγρινίου

27.134

32.654

35.774

52.081

54.253

99,94%

4,17%

7.277

8.421

9.012

10.854

18.291

151,35%

68,52%

∆ήµος Πύργου

20.558

20.599

21.958

28.660

34.902

69,77%

21,78%

∆ήµος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

12.624

12.399

11.375

16.859

17.988

42,49%

6,70%

∆ήµος Ναυπάκτου

* Υπενθυµίζεται ότι τα όρια των ∆ήµων άλλαξαν µεταξύ των ετών 1991 και 2001.

Πίνακας 2. Πληθυσµιακή Μεταβολή στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος
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Χάρτης 2. Πληθυσµιακό µέγεθος Οικισµών και πληθυσµιακή εξέλιξη ∆ηµοτικών
∆ιαµερισµάτων στην Περιοχή Μελέτης
Στον προηγούµενο χάρτη φαίνεται καθαρά η κατανοµή της πληθυσµιακής
συγκέντρωσης πέριξ του στενού και η έντασή της γύρω από το Π.Σ. Πατρών
ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

3.4.1. Χαρακτηριστικά του ευρύτερου Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Τα χαρακτηριστικά του ευρύτερου Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Πατρών
(όπως προηγουµένως ορίστηκε ως περιοχή µελέτης), σήµερα είναι τα
ακόλουθα:
(α) Είναι µονοκεντρικό. Το µοναδικό κέντρο ολόκληρου του συγκροτήµατος
είναι η κεντρική περιοχή της Πάτρας, όπως περίπου οριοθετείται από τις οδούς
Καραϊσκάκη, Αράτου, Κορίνθου, Καρόλου, Όθωνος - Αµαλίας και Τριών
Ναυάρχων. Μέσα στην περιοχή αυτή συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο ποσοστό
των εµπορικών δραστηριοτήτων επιπέδου πόλεως, οι διοικητικές και
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οικονοµικές κεντρικές λειτουργίες, οι πολιτιστικές, αλλά και µεγάλο µέρος των
λειτουργιών αναψυχής της χειµερινής περιόδου.
Πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και µια σειρά από επιµέρους µικρότερα
«κέντρα» (όπως στα Ζαρουχλέϊκα και το Ρίον) µε κυρίαρχο αυτό της
Ναυπάκτου, που όµως δεν έχει την ίδια ένταση µε αυτό της Πάτρας και έχει
καθαρά τοπικό χαρακτήρα. Παράλληλα, µερικές άλλες µελέτες9 δείχνουν ότι το
κέντρο της Πάτρας θα απορροφήσει σηµαντική δραστηριότητα από το κέντρο
της Ναυπάκτου10, αν δεν παρθούν τα κατάλληλα µέτρα στήριξής του.

Χάρτης 3. Χαρτογραφηµένα αποτελέσµατα συντακτικής ανάλυσης του χώρου,
του ευρύτερου πολεοδοµικού συγκροτήµατος, πριν (αριστερά) και µετά
(δεξιά) τη ζεύξη, όπου φαίνεται καθαρά η τάση για µία µονοκεντρική
περιοχή 9.

9

Vagiota Sophia, “Transport links, Future Urban Impacts in a low density area. Rio – Antirrio bridge, Greece.
Designing the landing point.” Master Thesis, Department of Urbanism, TU Delft, 2007

10

Αν και αυτό είναι άµεσα εξαρτηµένο: α) από την πολιτική διαχείρισης της γέφυρας, β) την ανάπτυξη µαζικών
µέσων µεταφοράς Ναυπάκτου – Πάτρας, γ) λοιπών συµπληρωµατικών µέτρων.
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(β) Χαρακτηρίζεται από µία σχετικά οµοιογενή οικιστική µορφή ανάπτυξης µε
χαρακτηρισµό «γενικής κατοικίας», στην οποία παρεµβάλλονται µικρές νησίδες
άλλου χαρακτήρα. Επιπλέον, ως ευρύτερο πολεοδοµικό συγκρότηµα, σαφώς
έχει µία έντονη γραµµικότητα, παράλληλα προς την παραλία ΠατραϊκούΚορινθιακού.

Χάρτης 4. Οικιστική ανάπτυξη και τάσεις
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(γ) Η νότια ζώνη, δηλαδή οι ∆ήµοι Πατρέων, Ρίου, Μεσσάτιδος, Παραλίας και
Βραχναίϊκων, διασχίζεται από την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών –
Πύργου όπου ήδη λειτουργεί η Περιµετρική – Παρακαµπτήρια οδός της Πάτρας,
η οποία αρχίζει από το Ρίο, σχεδόν αµέσως µετά τα διόδια, και οδηγεί προς τη
νοτιοδυτική έξοδο της πόλης. Άµεσο αποτέλεσµα της λειτουργίας της είναι και η
ενίσχυση των τάσεων οικιστικής επέκτασης της πόλης προς τα νότια –
νοτιοανατολικά, όπου τα τελευταία τέσσερα χρόνια τα αποτελέσµατα της τάσης
αυτής είναι ιδιαιτέρως ορατά µε απλή παρατήρηση του κτισµένου χώρου και
του πλήθους των νέων κατασκευών.

Η λειτουργία της Παράκαµψης έχει ανακουφίσει µερικώς την κυκλοφορία στο
κέντρο της Πάτρας, από τη διερχόµενη κίνηση (διαµπερής βορρά – νότου),
αλλά παραµένουν ως σηµαντικά ζητούµενα: α) η απορρόφηση της κίνησης
που προκαλεί το λιµάνι, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµα οι συνδετήριοι
προς αυτή οδικοί άξονες, και β) η λειτουργία της ως περιµετρικής της πόλης µε
την διάνοιξη των λοιπών συνδετήριων και την κατασκευή και πλήρη λειτουργία
όλων των προβλεπόµενων κόµβων.

(δ) Το πολεοδοµικό συγκρότηµα περιλαµβάνει τρεις πόλους, περιφερειακής (αν
όχι εθνικής) εµβέλειας:
ι. Το λιµάνι Πατρών.
ιι. Την Πανεπιστηµιούπολη Πατρών.
ιιι. Το Πανεπιστηµιακό Περιφερειακό Νοσοκοµείο.

(ε) Η βόρεια ζώνη, Αντιρρίου-Ναυπάκτου, χαρακτηρίζεται από αντίστοιχη
επιµήκη ανάπτυξη παράλληλα της Εθνικής Οδού Αγρινίου - Αντιρρίου –
Ναυπάκτου - Ιτέας. Αν και οι τάσεις οικιστικής ανάπτυξης στη βόρεια πλευρά,
λόγω της αύξησης του βαθµού προσπελασιµότητας της περιοχής, τόσο από τη
βόρεια και βορειοανατολική, όσο και από την κεντρική και νοτιοδυτική
Πελοπόννησο, µε τη λειτουργία της γέφυρας και την άµεσα αναµενόµενη
λειτουργία της περιµετρικής οδού της Ναυπάκτου, δεν έχουν εκδηλωθεί ακόµα
σε έντονο βαθµό, ώστε να δηµιουργούν σοβαρό προβληµατισµό. Ωστόσο το
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µοντέλο που ήδη υλοποιείται, στην παράλια γραµµική περιοχή Αντιρρίου –
Ναυπάκτου, διαφέρει από το αντίστοιχο µοντέλο που παρατηρήθηκε στη νότια
πλευρά στον άξονα Πατρών – Ρίου, εφ’ όσον οι περισσότερες νέες κατασκευές
αφορούν κατοικίες µεσαίων και υψηλών εισοδηµάτων. Γεγονός το οποίο
ερµηνεύεται από τη γειτνίαση του κεντρικού δρόµου µε το καλής ποιότητας
θαλάσσιο µέτωπο.

(στ) Οι δύο ζώνες, µε τους αντίστοιχους διαµήκεις άξονες κυκλοφορίας τους,
συνδέονται µε τη Γέφυρα, δηµιουργώντας ένα µεγάλο ανάστροφο Ήτα [Η]
(χάρτης 4). Με την έναρξη λειτουργίας της γέφυρας, οι δύο ζώνες, «νότια» και
«βόρεια», έχουν έρθει πολύ κοντύτερα από ό,τι πριν από τη ζεύξη. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η απόσταση Ρίο - Ναύπακτος είναι πλέον 15 χλµ. και
καλύπτεται σε 15 λεπτά, ενώ η απόσταση Πλατεία Γεωργίου (κέντρο Πάτρας) –
Αντίρριο είναι 12 χλµ. και καλύπτεται σε 15 λεπτά κατά µέσο όρο. Για τον
υπολογισµό των χρονοαποστάσεων αυτών υπολογίστηκαν και σχεδιάστηκαν
ισόχρονες καµπύλες, πριν και µετά τη ζεύξη, που στηρίχθηκαν σε σύγχρονες
τεχνικές των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, µε στόχο τον
καθορισµό της προσπελασιµότητας της περιοχής µελέτης (χάρτες 5,6 και 7).
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Χάρτης 5. Ισόχρονες καµπύλες, από το κέντρο της Πάτρας, πριν και µετά τη
ζεύξη

134

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

Χάρτης 6. Ισόχρονες καµπύλες, από το κέντρο της Ναυπάκτου, πριν και µετά τη
ζεύξη
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Χάρτης 7 .Ισόχρονες καµπύλες, από τη µέση της γέφυρας.

3.4.2 Επισηµάνσεις – Πορίσµατα

Η συστηµατική ανάλυση των σηµερινών δεδοµένων του διευρυµένου
πολεοδοµικού συγκροτήµατος Πατρών αναδεικνύει τα ακόλουθα:
(α) Το πολεοδοµικό συγκρότηµα βρίσκεται ήδη σε µία διαδικασία «επέκτασης
και εντατικής ανάπτυξης του αστικού ιστού», η οποία οπωσδήποτε θα συνεχίσει
µε αυξηµένη ένταση τα επόµενα χρόνια.
Ο όρος «επέκταση και εντατική ανάπτυξη» του αστικού ιστού αναφέρεται
αφενός στη συστηµατική διεύρυνση - διάχυση της αστικής πυκνότητας στο
πολεοδοµικό

συγκρότηµα,

και

αφετέρου

στη

συνεχή

µετατροπή

του

περιαστικού χώρου (πρασίνου, καλλιεργειών, ή γενικά ελεύθερου αγροτικού φυσικού χώρου) σε αστικό.
Το φαινόµενο αυτό, σε κάποιο βαθµό ισχύει σε όλα τα αναπτυσσόµενα
πολεοδοµικά συγκροτήµατα. Κατ΄ αρχήν, σε προηγούµενες περιόδους, απλά
και µόνο λόγω της αύξησης του αστικού πληθυσµού, παρετηρείτο συνεχής
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επέκταση του αστικού ιστού. Όµως, το φαινόµενο στο οποίο αναφερόµαστε έχει
σαφείς ποιοτικές διαφορές και δεν σχετίζεται άµεσα µε την αύξηση του αστικού
πληθυσµού αλλά, γενικότερα, µε τη διαµορφούµενη δυναµική της πόλης
(συσσώρευση δραστηριοτήτων, αλλαγή χρήσεων γης, αξία γης, επενδύσεις στη
γη, πολεοδοµικοί παράµετροι, κλπ.) Ενισχυτικό της διαπίστωσης αυτής είναι και
ο πίνακας 3 µε το αντίστοιχο γράφηµα 2 όπου παρουσιάζεται η εξέλιξη της
έκτασης του εγκεκριµένου Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε σχέση µε την εξέλιξη του
πληθυσµού (σταθµισµένες τιµές: έκταση και πληθυσµός του 1858 = 1).
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Πίνακας 3 και Γράφηµα 2. Εξέλιξη πληθυσµού και έκτασης εγκεκριµένου
Σχεδίου Πόλεως Πατρών

Συνεπακόλουθα, ανάγεται ως µείζον ζήτηµα ο σχεδιασµός, η διαχείριση και
διευθέτηση

του

περιαστικού

χώρου

του

ευρύτερου

Πολεοδοµικού

Συγκροτήµατος, κάτι το οποίο η σύγχρονη επιστηµονική βιβλιογραφία αλλά και
η καθηµερινή πρακτική αναγνωρίζουν ως κρίσιµο ζητούµενο στις σύγχρονες
πόλεις. Ως περιαστικός χώρος νοείται ο χώρος που περιβάλλει τις πόλεις και
δεν έχει ξεκάθαρο χαρακτήρα: δεν είναι ούτε αστικός ούτε αγροτικός. Συνήθως
ο περιαστικός χώρος λειτουργεί ως απόθεµα µελλοντικών επεκτάσεων των
όποιων Σχεδίων Πόλεων και χαρακτηρίζεται από συγκεντρώσεις ανοργάνωτων
– χωρίς τις κατάλληλες υποδοµές – οικιστικών περιοχών ή/και περιοχών που
συγκεντρώνουν ιδιαίτερα οχλούσες χρήσεις γης µε αποτέλεσµα τον έντονα
υποβαθµισµένο χαρακτήρα τους. Ο περιαστικός χώρος, ως περιβάλλων χώρος
των πόλεων, χαρακτηρίζει όχι µόνο τη συνολική εικόνα τους, αλλά και αυτή καθ’
αυτή τη λειτουργία τους και ο σχεδιασµός τους αποτελεί µία πραγµατική
πρόκληση του σύγχρονου πολεοδοµικού - χωροταξικού σχεδιασµού.
Ειδικότερα στην περιοχή του ευρύτερου Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος ο
περιαστικός χώρος έχει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, όπου «νησίδες»
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πρώτης

και

δεύτερης

κατοικίας

µε

απολύτως

ανεπαρκείς

υποδοµές,

συνυπάρχουν µε έντονα υποβαθµισµένες περιοχές, όπου, και στις δύο, η
πρόσβαση γίνεται µέσω ενός ιδιαίτερα ανεπαρκούς και χαµηλής ποιότητας
οδικού δικτύου.
Τέτοια χαρακτηριστικά έχει, στον έναν ή στον άλλο βαθµό, όχι µόνο ο
περιαστικός χώρος του ∆ήµου Πατρέων, αλλά και µεγάλο µέρος του χώρου
που καταλαµβάνουν οι ∆ήµοι Ρίου, Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχναίϊκων.
Εύκολα επίσης διαπιστώνεται – τεκµηριώνεται το ίδιο γεγονός σ’ όλη την
παράλια περιοχή από την Κάτω Αχαΐα µέχρι και την Ναύπακτο (µέσω της
γέφυρας).

Υπάρχει η ισχυρή πεποίθηση ότι στο ευρύτερο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα
Πατρών η διαδικασία αυτή, αλλαγής του περιαστικού – αγροτικού χώρου
σε αστικό, έχει πρόσφατα εντατικοποιηθεί, για τους ακόλουθους λόγους:

[α1]
Αυξήθηκε το ποσοστό µονοκατοικιών στο σύνολο του αποθέµατος
κατοικίας. Οι µεσοαστοί κάτοικοι της Πάτρας, ακολουθώντας φυσικά και
πρότυπα άλλων χωρών και περιοχών (π.χ. της Αθήνας) θεωρούν ως τον
πλέον επιθυµητό τύπο κατοικίας την µονοκατοικία σε ανεξάρτητο
οικόπεδο, και όχι το διαµέρισµα πολυκατοικίας. Φυσικά, η τάση αυτή δεν
εκδηλώνεται µαζικά, λόγω υψηλού κόστους της γης αλλά και οικοδοµής
στην περίπτωση της µονοκατοικίας. Όµως, ακριβώς λόγω του υψηλού
κόστους, αλλά και της διαθεσιµότητας γης στην περιφέρεια, η όλη
διαδικασία επιτελείται περιφερειακά, ενισχύοντας το φαινόµενο επέκτασης
του αστικού ιστού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της διαδικασίας αυτής είναι
η ανέγερση κτηρίων πρώτης κατοικίας στις «προαστιακές» περιοχές Ρίο,
Κάτω Καστρίτσι, Άγιος Βασίλειος, Αραχωβίτικα αλλά και στις νότιο –
νοτιοανατολικές περιοχές Εγλυκάδα, Γλαύκος, Οβριά, Βραχναίϊκα, κλπ.
(χάρτης 4).
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[α2]
Συνακόλουθα, και µε έντονη αλληλεξάρτηση, η αύξηση της ιδιοκτησίας
ιδιωτικού αυτοκινήτου, που παρατηρείται τα τελευταία είκοσι χρόνια,
ενισχύει τις τάσεις προαστικοποίησης11.

[α3]
Οι εµπορικές χρήσεις γης, µε κατ’ εξοχήν παράδειγµα τα καταστήµατα
τροφίµων,

αλλά

και

γενικότερα

τα

καταστήµατα

ειδών

ένδυσης,

εξοπλισµού κατοικίας, ειδών υγιεινής, εκθέσεις αυτοκινήτων, κ.λ.π.,
παρουσιάζουν έντονες τάσεις επέκτασης τα τελευταία χρόνια, όχι µόνο
αριθµητικά αλλά και σε µέγεθος επιφάνειας. Με άλλα λόγια, τη θέση ενός
µικρού µπακάλικου γειτονιάς παίρνει ένα πολυκατάστηµα (supermarket),
µε πολύ µεγαλύτερη αναλογία επιφάνειας χώρου ανά πελάτη. Το ίδιο
ισχύει και για όλα τα άλλα είδη καταστηµάτων. Αυξάνεται τόσο ο αριθµός
τους, όσο και η κατά κεφαλήν αναλογία εµπορικού αστικού χώρου.

[α4]
Ο συνδυασµός όλων των πιο πάνω παραµέτρων (µείωση της πυκνότητας
των περιοχών κατοικίας µε την προαστικοποίηση, παράλληλη αύξηση του
αριθµού επιβατικών αυτοκινήτων, χωρική διεύρυνση του εµπορικού
τοµέα), οι οποίες είναι αλληλοτροφοδοτούµενες, ενισχύει σε µεγάλο βαθµό
τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου, και έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση
του αστικού χώρου που διατίθεται για το σκοπό αυτό. Στη χρήση του
ιδιωτικού αυτοκινήτου προστίθεται η ανάγκη για στάθµευση, είτε στην
κατοικία, είτε στον εκάστοτε προορισµό.
Έχει παρατηρηθεί σε άλλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα, µε αυξηµένη
ιδιοκτησία ιδιωτικού αυτοκινήτου, προς τα οποία τώρα πλέον τείνει και η
Πάτρα, ότι η χρήση γης «κυκλοφορία + στάθµευση» αποτελεί πλέον ένα
από τους µεγαλύτερους καταναλωτές αστικής έκτασης.

11

Εκτιµάται ότι κάθε χρόνο προστίθενται στην πόλη περίπου 5.000 νέα οχήµατα.
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Οι αλληλοσυσχετίσεις και αλληλεπιδράσεις όλων των πιο πάνω παραµέτρων,
δηµιουργούν (και είναι ήδη εµφανές) µία δυναµική επέκτασης και δυναµικής
ανάπτυξης του αστικού ιστού. Στα επόµενα χρόνια, τα φαινόµενα αυτά θα
εντατικοποιηθούν και διευρυνθούν περαιτέρω. Αναµένεται ότι σε λίγα χρόνια, η
µεγάλη πλειοψηφία των κατοικιών στις περιοχές Ρίου, Ακταίου, Παραλίας,
Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχναίϊκων και αντίστοιχα ένα σηµαντικό ποσοστό
στις περιοχές Αγίου Βασιλείου, Αραχωβίτικων και ανάντη του στενού
(παραλιακή περιοχή Αντιρρίου – Ναυπάκτου), θα είναι πρώτη κατοικία.

(β) Η επέκταση και εντατική ανάπτυξη του πολεοδοµικού ιστού, λαµβάνει χώρα
σε όλες τις κατευθύνσεις, αλλά διαφορετικά για κάθε χρήση γης.
Η κατοικία σαφώς επεκτείνεται προς τα βόρεια-βορειοανατολικά και νότιανοτιοανατολικά. Το πολεοδοµικό συγκρότηµα Πάτρας επεκτείνεται δυναµικά
προς το Ρίο αλλά και προς το νότο, ακολουθώντας τον άξονα παλαιάς και νέας
Εθνικής Οδού, αλλά και την παραλία.
Το φαινόµενο αυτό δεν είναι καινούργιο. Εµφανίστηκε δειλά µε τη διαµόρφωση
της –τότε - νέας εθνικής οδού και της βόρειας εισόδου στην Πάτρα, στα µέσα
της δεκαετίας του 1980, κυρίως στην περιοχή της Αγίας Σοφίας και Αγυιάς. Με
την

ανάπτυξη

του

Πανεπιστηµίου,

και

αργότερα

του

Περιφερειακού

Νοσοκοµείου, η τάση αυτή εντάθηκε. Ενώ εκδηλώθηκε και προς το νότο µε τη
λειτουργία της παρακαµπτηρίου το 2004.

Είναι απολύτως βέβαιον ότι η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, σε συνδυασµό µε
τη παρακαµπτήριο οδό της Πάτρας, θα είναι, για τα επόµενα χρόνια, οι
νέοι αντίστοιχοι αστικοί µαγνήτες και από τις δύο πλευρές του στενού
(χάρτης 4). Ιδιαίτερα δε, αν:

α) υλοποιηθούν και ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεµβάσεις στην
παρακαµπτήριο και της επιτρέψουν να λειτουργήσει ως περιµετρική οδός του
πολεοδοµικού συγκροτήµατος, και β) υπάρξει προσανατολισµένη πολιτική
διαχείρισης της γέφυρας προς τον σκοπό αυτό (της ενοποίησης των δύο πόλων
του πολεοδοµικού συγκροτήµατος) σε συνδυασµό µε την ουσιαστική ανάπτυξη
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µέσων µαζικής µεταφοράς.
(γ) Παράλληλα µε τις επεκτάσεις της κατοικίας προς τα βόρεια-ανατολικά, οι
βιοµηχανικές χρήσεις, καθώς και βαριές εµπορικές (µεγάλα καταστήµατα,
εκθέσεις) δείχνουν έντονες κινήσεις προς τα νοτιοδυτικά, την Ακτή ∆υµαίων και
πέρα. Αυτό οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους:
[γ1] Υπάρχουν στην περιοχή πολλές εγκαταλειµµένες µεγάλες
βιοµηχανικές ιδιοκτησίες (brown fields areas), οι οποίες προσφέρονται για
αστική ανάπτυξη µε σχετικά χαµηλό τίµηµα.
[γ2] Μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις στην ψυχαγωγία (όπως το συγκρότηµα
Veso-Mare),

και

εγκαταστάσεων

οι

πρωτοβουλίες

Λαδοπούλου

για

του
τις

∆ήµου
ανάγκες

(προσαρµογή
της

των

«Πολιτιστικής

πρωτεύουσας 2006), είναι δύο ισχυρές δυνάµεις, η µία ήδη µε σχετική
επιτυχία υλοποιηµένη και η άλλη ως ένα σε εξέλιξη φιλόδοξο σχέδιο για το
άµεσο µέλλον. Και τα δύο αποτελούν µαγνήτες, για την αναπτυξιακή
λογική και τις τάσεις που παρουσιάζονται.
[γ3] Το κυριότερο, είναι η ήδη υλοποιούµενη επέκταση του Λιµένα της
Πάτρας στην Ακτή ∆υµαίων (νότια).

Τα παραπάνω αποτελούν ταυτόχρονα πόλους σχετικής απώθησης της χρήσης
γης για κατοικία, η οποία, λόγω της εξειδικευµένης ανάπτυξης της παραλιακής
νοτιοδυτικής περιοχής της Πάτρας, θα τείνει να επεκτείνεται βόρεια –
βορειοανατολικά αλλά και νότια πέρα από τη συγκεκριµένη περιοχή. Εκτιµάται
ότι για την επόµενη εικοσαετία, ολόκληρη η περιοχή (ακτή ∆υµαίων) θα δέχεται
αναπτυξιακές πιέσεις, για χρήσεις γης σχετιζόµενες γενικότερα µε το λιµάνι
(δηλαδή εµπορικές, γραφείων, και τα αντίστοιχα) µαζί µε δραστηριότητες
προσωρινής υποστήριξης των αφικνούµενων τουριστών.

(δ) Μία τρίτη κατεύθυνση αστικής ανάπτυξης του πολεοδοµικού συγκροτήµατος
της Πάτρας, είναι προς τα νότια-ανατολικά, επί της Οδού Καλαβρύτων. Η όλη
περιοχή χαρακτηρίζεται ήδη από εντατικές χρήσεις γης (Νοσοκοµείο Αγ.
Ανδρέας, ΤΕΙ, Εθνικό Στάδιο). Οι τάσεις αυτές είναι ήδη σε φάση
εντατικοποίησης µε τη λειτουργία της Περιµετρικής - Παρακαµπτηρίου, µε τον
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βασικό κόµβο εισόδου-εξόδου ακριβώς στην τοµή της µε την Καλαβρύτων
(κόµβος Γλαύκου, χάρτης 4). Στο σηµείο αυτό, τα τελευταία χρόνια,
παρατηρείται

µία

δραστηριοτήτων

άναρχη

(απρογραµµάτιστη)

(εγκαταστάσεις

ΕΑΠ,

ανοικτού

συγκέντρωση
θεάτρου,

σοβαρών
κλπ)

που

µεταβάλλουν µε γοργούς ρυθµούς το χαρακτήρα της περιοχής και απαιτούν τις
κατάλληλες υποδοµές.
Παράλληλα, η περιοχή αυτή µε τις όµορες αναπτυσσόµενες (προς πρώτη
κατοικία) ορεινές (Πετρωτό, Γλαύκος), και µέσω των περιοχών Οβριάς –
Μιντιλογλίου, ενοποιείται µε τις παλαιότερες και παραδοσιακές παράλιες
περιοχές παραθερισµού (Παραλία, Ρογίτικα, Βραχναίϊκα) ως µία ενιαία περιοχή
ανάπτυξης πρώτης κατοικίας (χάρτης 4). Βασικό ζητούµενο και πρόκληση για
την ενιαία αυτή περιοχή είναι η άρση των φαινοµένων υποβάθµισης του
περιβάλλοντος (θαλάσσια µόλυνση, περιαστικοί υποβαθµισµένοι θύλακες,
κλπ.), η ανάδειξη του υφιστάµενου κτιριακού και φυσικού αποθέµατος (Αχάϊα
Κλάους, Εγγλέζικα, κλπ.), η ανάδειξη και ενοποίηση του παράλιου µετώπου και
η επέκταση και βελτίωση των απαραίτητων αστικών υποδοµών.

Φωτογραφία 1. Επαύλεις των αρχών του προηγούµενου αιώνα στην Παραλία
Πατρών(«Εγγλέζικα»).

(ε) Η λειτουργία της Περιµετρικής-Παρακαµπτηρίου, και η λειτουργία της
Γέφυρας

Ρίου-Αντιρρίου

έχουν

αλλάξει

το

υφιστάµενο

µοντέλο

προσπελασιµότητας. Είναι γνωστό ότι µεγάλοι οδικοί άξονες δηµιουργούν
τεράστιες ελκτικές αστικές αναπτυξιακές δυνάµεις. Ιδιαίτερα δε στα σηµεία
εξόδου των κλειστών κυκλοφοριακών διαδρόµων (όπως είναι και τα δύο έργα)
οι κεντροµώλες δυνάµεις είναι εξαιρετικά ισχυρές. Το γεγονός αυτό αποκτά
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ιδιαίτερη σηµασία, στην περιοχή του Ρίου, γιατί εκεί συγκεντρώνονται και οι δύο
απολήξεις, Γέφυρας και Παρακαµπτηρίου, σε ένα µοναδικό σηµείο (χάρτης 4).
Είναι απολύτως βέβαιον, ότι τα επόµενα χρόνια, το σηµείο αυτό θα αποτελέσει
έναν από τους δυναµικότερους κόµβους του ευρύτερου πολεοδοµικού
συγκροτήµατος, όπου ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται ο χαρακτήρας αυτός
µέσω της απλής µέτρησης των µεγάλων κυκλοφοριακών φόρτων που
παρατηρούνται.
(στ) Η ζώνη «Αντίρριο – Ναύπακτος», έχει αρχίσει σαφώς να αστικοποιείται,
λόγω της µεγάλης αύξησης της προσπελασιµότητάς της από το κέντρο του
πολεοδοµικού συγκροτήµατος, αλλά και λόγω της άµεσης προοπτικής
λειτουργίας της παράκαµψης της Ναυπάκτου. Αυτό που δεν είναι αυτή τη
στιγµή απολύτως ξεκάθαρο, είναι ποιο χαρακτήρα ανάπτυξης θα ακολουθήσει
η περιοχή αυτή, ανάµεσα σε δύο δυνατότητες:
[στ1] δηµιουργία περιοχής πρώτης και δεύτερης κατοικίας, αναψυχής, και
τουρισµού, για ολόκληρο το πολεοδοµικό συγκρότηµα, µε προτεραιότητα
τις ανάγκες των κατοίκων της Ναυπάκτου, αλλά και των κατοίκων του
ευρύτερου πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Πάτρας.
[στ2]

δηµιουργία

µεταφόρτωσης,

ζώνης

λόγω

ελαφριάς

εξαιρετικής

βιοτεχνίας

–

αποθηκών

προσπελασιµότητας

που

–
τη

χαρακτηρίζει.
Πάντως πρόχειρες µετρήσεις δείχνουν ότι η πλάστιγγα γέρνει σαφώς υπέρ της
πρώτης περίπτωσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί και προηγουµένως.
(ζ) Σηµειώνεται ότι αντίστοιχο δίληµµα, εµφανίστηκε τα τελευταία χρόνια και στη
ζώνη Αγίου Βασιλείου - Αραχωβίτικων, στη νότια πλευρά, παράλληλα µε την
παλαιά εθνική οδό [ΠΕΟ]. Για ολόκληρη την εικοσαετία 1980-2000, η ανάπτυξη
αφενός θερινών κατοικιών και εγκαταστάσεων αναψυχής, κυρίως κοντά στην
παραλία, βρίσκονταν σε ανταγωνισµό µε εγκαταστάσεις βιοτεχνικές και
αποθήκες, επί της [ΠΕΟ].
Πρόσφατα, εµφανίζεται να έχει κερδίσει το παιγνίδι η δεύτερη κατοικία και
αναψυχή, σε ολόκληρη την περιοχή, αφού ενισχύεται και από τις τάσεις
δηµιουργίας πρώτης κατοικίας (όπως επίσης αναφέρθηκε ήδη). Οι βιοτεχνικές
χρήσεις έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή ανατολικά της [ΠΕΟ] και της [ΝΕΟ],
χωρίς να είναι καθόλου ορατές από την ζώνη κατοικίας κοντά στη θάλασσα.
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Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα η βόρεια ζώνη ΑντιρρίουΝαυπάκτου, να καταστεί η µοναδική διέξοδος για τις ελαφρές βιοτεχνικές
χρήσεις, εις βάρος της κατοικίας, πρώτης και δεύτερης, και των συνοδευτικών
της χρήσεων. Αυτό το δίληµµα χρειάζεται να εξεταστεί µε µεγάλη προσοχή. Η
οποιαδήποτε δε απάντηση και επιλογή, είναι βέβαιον ότι θα χρειαστεί άµεσες
και ουσιαστικές παρεµβάσεις πολεοδοµικής φύσεως, από την Πολιτεία και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση.

3.5. Η µικροκλίµακα των ∆ήµων Ρίου και Αντιρρίου

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, και όπως ήταν αναµενόµενο, καθίσταται προφανής
ο κοµβικός ρόλος της λειτουργίας της γέφυρας στην προοπτική αστικής
ολοκλήρωσης και µητροπολιτικής λειτουργίας του όλου αστικού συµπλέγµατος
Πατρών – Ρίου – Αντιρρίου – Ναυπάκτου. Σε αυτή ακριβώς την προοπτική, η
λειτουργία των δύο περιοχών ανάντη και κατάντη της γέφυρας, οι περιοχές
δηλαδή του Ρίου και Αντιρρίου, διαδραµατίζουν σηµαντικότατο ρόλο, όπου ο
ενιαίος σχεδιασµός τους σε στρατηγικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο αστικών
παρεµβάσεων, αποτελεί κοµβικό στοιχείο και υπάρχουν όλες εκείνες οι
προϋποθέσεις όπου το σηµείο αναφοράς του αστικού συµπλέγµατος, µαζί µε
τη γέφυρα που περιβάλλει, να ενισχυθεί ακόµα περισσότερο αντιµετωπίζοντας
και προκλήσεις εκτός των εθνικών ορίων.
3.5.1 ∆ήµος Ρίου
Οι κύριες δραστηριότητες αλλά και η µεγάλη πυκνότητα των χρήσεων γης, στο
∆ήµο Ρίου, αναπτύσσονται σε µία ιδιαίτερα στενή λωρίδα γης (ανατολικά λόγω
των ορεινών όγκων και των µεγάλων κλίσεων γης, και δυτικά λόγω της
θάλασσας), όπου παρατηρούνται ραγδαίες µεταλλάξεις, αλλαγές και
παρεµβάσεις, οι οποίες εξειδικεύονται ως ακολούθως:
Παρατηρούνται
συνυπάρχουν

µεγάλες

πιέσεις

δραστηριότητες

αλλαγής
εθνικής

χρήσεων

σηµασίας,

γης
όπως:

και
η

Πανεπιστηµιούπολη, το Περιφερειακό Νοσοκοµείο, το Επιστηµονικό
πάρκο, η γραµµική βιοµηχανική – εµπορική ζώνη κατά µήκος της
ΝΕΟ,

η

γραµµική

παραλιακή
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ελκυστικότητας, κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες, οι εγκαταστάσεις
της βιοµηχανίας τσιµέντου.
Παρατηρείται

ιδιαίτερα

µεγάλη

πυκνότητα

επεµβάσεων

και

υλοποίησης έργων στο σύστηµα µεταφορικής υποδοµής, εθνικού
χαρακτήρα: η γέφυρα, η ΠΑΘΕ µε τις επιµέρους επεµβάσεις της, η
σιδηροδροµική γραµµή, η ΠΕΟ Αθηνών – Πατρών.
Η όλη περιοχή βρίσκεται σε περίοδο έντονης αλλαγής, όπου από
παραδοσιακό θέρετρο της ευρύτερης περιοχής, µετεξελίσσεται
ραγδαία

σε

περιοχή

πρώτης

κατοικίας

µε

έντονες

τάσεις

αστικοποίησης που συνδέονται άµεσα από την εξέλιξη του αστικού
χώρου του Πολεοδοµικού συγκροτήµατος και της ανάπτυξης της ΝΕΟ
Αθηνών – Πατρών.
∆ιακρίνονται πυκνοδοµηµένες περιοχές, διάσπαρτες κατά µήκος της
Παλαιάς Εθνικής Οδού, που διατηρούν τα χαρακτηριστικά των
πυρήνων των παλαιών οικισµών – χωριών (πυκνή δόµηση µε στενό
οδικό δίκτυο).
Παρατηρούνται

συνεχώς

έντονες

τάσεις

οικοπεδοποίησης

και

οικοδόµησης παράλληλα µε ιδιαίτερα υψηλές αξίες γης, που
καταγράφουν και πιστοποιούν την έντονη τάση ανάπτυξης όλου του
Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Πατρών προς την πλευρά του ∆ήµου
Ρίου.
Τα τοπικά προβλήµατα λειτουργίας των αστικών υποδοµών και ροών
(µη ικανοποιητικό τοπικό οδικό δίκτυο, ο διπλός ρόλος της ΠΕΟ ως
τοπικής σηµασίας και υπεραστικής κίνησης, ο κόµβος σύνδεσης
Νοσοκοµείου / Πανεπιστηµιούπολης µε ΠΕΟ και ΝΕΟ, η λειτουργία
του πορθµείου, τα τοπικά κέντρα των οικισµών, οι εµπορικές
δραστηριότητες µικρού και µεγάλου µεγέθους, κλπ.) συµβάλουν και
αυτά επιβαρυντικά στον όλο χαρακτήρα της περιοχής.
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Χάρτης 8. Η περιοχή του Ρίου12

12

Ο χάρτης αναδηµοσιεύεται από την τεχνική έκθεση: Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Εργαστήριο Πολεοδοµικού και Χωροταξικού Σχεδιασµού, ∆/ντης Καθ. Ν. Πολυδωρίδης, «∆ιερεύνηση των
Πολεοδοµικών Επιπτώσεων από τη ζεύξη του Ρίου – Αντιρρίου, Ειδική Αναφορά στην επανένταξη –
Αξιοποίηση του Εργοταξιακού Χώρου». ∆εύτερη Φάση, Πάτρα, Ιανουάριος, 2003
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3.5.2 ∆ήµος Αντιρρίου

Η

περιοχή

Αντιρρίου

είναι

στο

σύνολό

της

γεωργική

γη

υψηλής

παραγωγικότητας, οι παραλίες είναι κατάλληλες για αναψυχή τους θερινούς
µήνες και µια υποτυπώδης βιοµηχανική περιοχή βρίσκεται στη συµβολή των
δρόµων Ναυπάκτου-Μεσολογγίου και Αντιρρίου.
Ο οικισµός του Αντιρρίου είναι κτισµένος µέσα στα παλαιά τείχη και σε συνέχεια
του Κάστρου. Ο ιστός του οικισµού είναι συνεκτικός και στο υποτυπώδες
κέντρο του λειτουργούν λίγα καταστήµατα ειδών διατροφής, εστιατόρια,
πρατήρια υγρών καυσίµων, φαρµακείο, ΑΤΜ Τραπέζης κλπ. Το Αντίρριο από
πλευράς λειτουργικών εξυπηρετήσεων εξαρτάται από τη Ναύπακτο µε την
οποία συνδέεται µε αστική συγκοινωνία.
Στην παραλιακή ζώνη από Αντίρριο ως Ναύπακτο, έχουν ήδη αρχίσει να
αναπτύσσονται τάσεις για δηµιουργία πρώτης - δεύτερης κατοικίας για την
Ναύπακτο και την Πάτρα (Αγ. Παντελεήµων). Στη νότια παραλιακή ζώνη οι
ανάλογες τάσεις προέρχονται από το Αγρίνιο. Τάση για ζήτηση παραθεριστικής
κατοικίας εµφανίζεται στην περιοχή από κατοίκους του εξωτερικού, κυρίως
µετανάστες της περιοχής.
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Χάρτης 9. ∆ορυφορική εικόνα της περιοχής του Αντιρρίου (Quickbird 3/11/03)
όπου εµφανώς διακρίνεται και ο αναξιοποίητος χώρος του εργοταξίου
κατασκευής της γέφυρας.

Από το χείµαρρο Πλατανίτη αρχίζει η υπό κατασκευή παράκαµψη της
Ναυπάκτου (έχει ήδη δοθεί ένα µεγάλο τµήµα της στην κυκλοφορία), έργο που
θα διευκολύνει την επίλυση των κυκλοφοριακών προβληµάτων της περιοχής.
Στην ευρύτερη περιοχή του Πλατανίτη είναι χωροθετηµένα στην παραλία δύο
camping, σηµαντικής δυναµικότητας. Στην ίδια περιοχή λειτουργεί εµπορική
αποθήκη χονδρεµπορίου. Ο οικισµός Κάτω Πλατανίτης αποτελείται κυρίως από
δεύτερη κατοικία.
Οι εγκαταστάσεις για ψυχαγωγία και τουρισµό δεν είναι σηµαντικές.
Χαρακτηριστική είναι η διαφορά µε την απέναντι ακτή του Ρίου. Η περιοχή
εξαρτάται κυρίως από την Ναύπακτο σ' ότι αφορά τις υπηρεσίες και τις αστικές
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εξυπηρετήσεις. Παρατηρείται ασθενέστερη αλλά πάντως έντονη εξάρτηση από
το Μεσολόγγι (κυρίως υπηρεσίες νοµαρχιακού επιπέδου), και το Αγρίνιο
(εµπορικές-προσωπικές

εξυπηρετήσεις).

Τέλος,

παρατηρούνται

έντονες

εξαρτήσεις από την Πάτρα (υπηρεσίες γ' επιπέδου, εξειδικευµένες εµπορικές
εξυπηρετήσεις, κοινωνική υποδοµή, εκπαίδευση). Η περιοχή αποτελεί έτσι,
έναν εξαιρετικά ευαίσθητο χώρο διαπλοκής εξαρτήσεων και έχει επηρεαστεί σε
υψηλό βαθµό από την πραγµατοποίηση του έργου της ζεύξης (µεγάλες αλλαγές
στη χρήση γης, µείωση της απασχόλησης, κλπ.).
Η Ναύπακτος είναι το διοικητικό κέντρο της περιοχής, και αποτελεί, συγκριτικά
µε τους γύρω οικισµούς, κέντρο αναψυχής και τουρισµού γιατί παρουσιάζει
ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα λόγω του πολιτιστικού της πλούτου, του
φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και σε συνδυασµό µε τη θέση της στο
τουριστικό κύκλωµα ∆ελφών–Ολυµπίας–Επιδαύρου. Επιπλέον, συγκεντρώνει
τις λειτουργίες λιανικού εµπορίου που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή της.
Ειδική µνεία απαιτεί η ύπαρξη µίας µεγάλης έκτασης δηµόσιας γης, στην
περιοχή του Αντιρρίου και σε άµεση γειτνίαση µε τον υφιστάµενο οικισµό, η
οποία προέκυψε από την απόδοση του χώρου του εργοταξίου κατασκευής της
γέφυρας. Πρόκειται για µία επίπεδη έκταση 300 περίπου στρεµµάτων
παραλιακή,

µε

πολύ

καλό

προσανατολισµό

και

θέα

και

εξαιρετική

προσπελασιµότητα από τις γύρω αστικές περιοχές. Περίπου στη µέση της, η
έκταση αυτή διασχίζεται – τέµνεται από το ίχνος της γέφυρας, µιας δυναµικής
και έντονα γραµµικής κατασκευής, ιδιαίτερου εκτοπίσµατος και ύψους στην
αρχή. Παράλληλα η περιοχή αυτή γειτνιάζει µε άλλες δηµόσιες εκτάσεις στα
δυτικά της γέφυρας: τον αρχαιολογικό χώρο του κάστρου και την παλαιά
αποβάθρα των οχηµαταγωγών ενώ στα δυτικά της υπάρχουν σχολικά
συγκροτήµατα και γήπεδο και εν γένει δηµοτική έκταση, οι οποίες ανεβάζουν
τη συνολικά διαθέσιµη γη στα 450 στρέµµατα.
Σ’ αυτό το πλαίσιο δίνεται ουσιαστική δυνατότητα οργανωµένης αστικής
ανάπτυξης στην περιοχή του Αντιρρίου, και εφόσον υπάρξει το κατάλληλο
θεσµικό

και

οικονοµικό

πλαίσιο

τότε

πραγµατικά

δηµιουργούνται

οι

προϋποθέσεις εκείνες για οργανωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη ενός νέου
δυναµικού οικισµού µε καταλυτικό ρόλο στην ενοποίηση του αστικού
συµπλέγµατος. Tο Πανεπιστήµιο Πατρών έχει εκπονήσει και καταθέσει
ολοκληρωµένη πρόταση αξιοποίησης του εργοταξιακού χώρου (2003).
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Επιπλέον, µε πρωτοβουλία του ∆ήµου Αντιρρίου, ο οποίος διεκδίκησε σθεναρά
την παραχώρηση από το ∆ηµόσιο της έκτασης, ιδρύθηκε στις 10.10.2005
Κοινοπραξία µε την επωνυµία «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», στην οποία
συµµετέχουν το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης της Π∆Ε, η Νοµαρχία
Αιτωλοακαρνανίας και ο ∆ήµος Αντιρρίου. Στη συνέχεια, υπογράφηκε την
13.9.2006 Προγραµµατική Συµφωνία µεταξύ ΚΕ∆ και της Κοινοπραξίας, που
προβλέπει την παραχώρηση της χρήσης (και του δικαιώµατος της ανάθεσης
της εκµετάλλευσης σε τρίτους) των τριών τµηµάτων Α, Β και Γ που αποτελούν
το ακίνητο, συνολικού εµβαδού 270 στρεµµάτων περίπου, για χρόνο ανάλογο
µε τον αντίστοιχο επιχειρησιακό σχεδιασµό που θα προκύψει. Η Κοινοπραξία
ανέθεσε

σε

εξωτερικό

Σύµβουλο

(∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΑΕ)

την

εκπόνηση

επιχειρησιακού σχεδίου (business plan), το οποίο παραδόθηκε στις αρχές του
2007.

Επειδή το έργο αυτό θα αποτελέσει βασικό πυρήνα τουριστικής ανάπτυξης της
βόρειας περιοχής και περαιτέρω ουσιαστικό εξισορροπητικό παράγοντα των
οποιωνδήποτε αρνητικών επιπτώσεων που προκλήθηκαν στην περιοχή αυτή,
µετά τη λειτουργία της ζεύξης, από την έλξη του µεγάλου αστικού κέντρου της
Πάτρας, θα γίνει λεπτοµερέστερη αναφορά σε αυτό το έργο στην παρούσα
µελέτη στο Κεφάλαιο 10 για τον Τουρισµό.

151

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

3.6. Συµπεράσµατα-Προτάσεις

Ως

συνθετικό

πόρισµα

της

ανάλυσης

των

προτάσεων

πολεοδοµικής

συγκρότησης του ευρύτερου πολεοδοµικού συγκροτήµατος Πατρών – Ρίου –
Αντιρρίου – Ναυπάκτου, παρατίθενται τα ακόλουθα συµπεράσµατα, υπό µορφή
αξόνων ενός Στρατηγικού Σχεδιασµού της όλης περιοχής.
[1] Να επιδιωχθεί η ανάπτυξη τριών νέων αστικών κέντρων, που να
συνδυαστούν µε το υφιστάµενο της Πάτρας, και µε τη συνεργασία τους
να επιτύχουν καλύτερη δοµή και λειτουργία του ευρύτερου πολεοδοµικού
συγκροτήµατος. Εάν υποθέσουµε ότι η Πάτρα αποτελεί κέντρο πρώτου
βαθµού, προτείνεται η ανάπτυξη δύο κέντρων δευτέρου βαθµού, ενός
στο Ρίο και ενός στη Ναύπακτο, και ενός κέντρου τρίτου βαθµού, στο
Αντίρριο. Η ακριβής σύνθεση των προτεινόµενων δραστηριοτήτων για τη
διαµόρφωση των κέντρων αυτών είναι αντικείµενο του υπό εκπόνηση
Ρυθµιστικού Σχεδίου.
[2] Να οριστικοποιηθεί στο Ρυθµιστικό Σχέδιο, ο χαρακτήρας κάθε επί
µέρους «ψηφίδας» στο πολεοδοµικό µωσαϊκό. Προτείνεται να ενταθεί ο
χαρακτήρας οικιστικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την παραλία, βόρεια και
νότια της γέφυρας. Αντίστοιχα, οι αστικές βιοµηχανικές - βιοτεχνικές
χρήσεις, πρέπει να συγκεντρωθούν οργανωµένα σε συγκεκριµένες
ζώνες.
[3] Επιβάλλεται να συγκροτηθεί καλύτερα το κυκλοφοριακό µοντέλο του
πολεοδοµικού συγκροτήµατος. Πρέπει να οργανωθούν αποφασιστικά, τα
τρία επίπεδα κυκλοφορίας, το υπερτοπικό (ΝΕΟ, Γέφυρα, Περιµετρική),
το κύριο οδικό (ΠΕΟ, βασικοί άξονες Πάτρας, συλλεκτήριοι, παραλιακοί)
και το τοπικό.

[4] Σε συνδυασµό µε το [3] επιβάλλεται να βελτιωθεί ουσιαστικά το δίκτυο
αστικών συγκοινωνιών που να καλύπτουν, µε ενιαία λογική και
λειτουργία, όλο το αστικό σύµπλεγµα από τη Ναύπακτο µέχρι τα νότια
προάστια της Πάτρας.
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Η ανάπτυξη ενός κυκλοφοριακού άξονα βασισµένου στις µαζικές
µεταφορές, µπορεί να βελτιώσει όχι µόνο την καθηµερινότητα του
πολεοδοµικού συγκροτήµατος, αλλά και να αποτελέσει τον άξονα µιας
αναβάθµισης και ουσιαστικής ανάπλασης της πολεοδοµικής δοµής, µε
ενίσχυση της κυκλοφορίας µε µαζικά µέσα, έναντι του Ι.Χ. αυτοκινήτου.
Παράλληλα, προτείνεται να εξεταστεί, ως µακροπρόθεσµη πολιτική
κυκλοφοριακής-πολεοδοµικής αναβάθµισης της ευρύτερης περιοχής, η
δηµιουργία γραµµής τραµ σε ολόκληρο το µήκος του πολεοδοµικού
συγκροτήµατος. Σε µεγάλο µήκος της προτεινόµενης γραµµής, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί η υφιστάµενη υποδοµή του ΟΣΕ, µε την επιλογή της
κατάλληλης τεχνολογίας.
[5] Κρίσιµο ρόλο στη δοµή και λειτουργία της όλης αστικής περιοχής,
αλλά και για την λειτουργία της γέφυρας, όχι µόνο ως κυκλοφοριακής
υποδοµής, αλλά ως τοπόσηµου µε τουριστική έλξη διεθνούς εµβέλειας,
µπορούν να διαδραµατίσουν τα δύο µεγάλα αστικά αποθέµατα δηµόσιας
γης που βρίσκονται ανάντη και κατάντη της γέφυρας και γειτνιάζουν
επίσης µε τους δύο αρχαιολογικούς χώρους (κάστρα): ο χώρος του
πρώην εργοταξίου στο Αντίρριο και ο αναξιοποίητος χώρος στις
προβλήτες

των

οχηµαταγωγών

στο

Ρίο.

Επιβάλλεται

η

άµεση

αξιοποίηση, ανάδειξη και λειτουργική ένταξή τους στο αστικό πλέγµα.
Συνοψίζοντας, η όλη περιοχή, τα τελευταία χρόνια, τελεί υπό την καταλυτική
επιρροή

των

µεγάλων

τεχνικών

παρεµβάσεων

(υλοποιηµένων

και

προγραµµατισµένων) καθώς και από τη δοµική και λειτουργική µετεξέλιξη της
πόλης της Πάτρας, του περιαστικού της χώρου και των όµορων ∆ήµων. Οι
ραγδαίες αυτές αλλαγές συντελούνται

εν πολλοίς

χωρίς την ύπαρξη ενός

πλαισίου σχεδιασµού (τουλάχιστον στο τοπικό επίπεδο) όπου αποσπασµατικές
µελέτες εκπονούνται ή πρόκειται να εκπονηθούν άµεσα (Γ.Π.Σ. Πατρών,
ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου, κλπ.) χωρίς ένα συντονιστικό, κανονιστικό και εντέλει
ρυθµιστικό πλαίσιο, µε τον προφανή κίνδυνο της ολικής ή µερικής απαξίωσή
τους.
Και ακριβώς εδώ είναι η µεγάλη πρόκληση του υπό εκπόνηση Ρυθµιστικού
Σχεδίου, όπου όµως η ετεροχρονισµένη ανάθεσή του, δηµιουργεί έντονους
προβληµατισµούς ως προς την αποτελεσµατικότητά του και θέτει άµεση και
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επιτακτική την ανάγκη θέσπισης και ουσιαστικής λειτουργίας του Οργανισµού
Ρυθµιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της γέφυρας, µε αποφασιστικό –
συντονιστικό – σχεδιαστικό ρόλο και µε πλήρη αποδοχή και πολιτική
συναίνεση.
Εν κατακλείδι, αν ο σχεδιασµός του χώρου, όχι απλά προϋποθέτει, αλλά
ουσιαστικά αποτελεί πολιτική διαδικασία συγκρούσεων, επιλογών και αλλαγής,
είναι προφανές ότι η διαδικασία σχεδιασµού οφείλει να ανήκει σε ένα φορέα
πολιτικά προσδιορισµένο και κοινωνικά ελεγχόµενο. Και επιπροσθέτως, επειδή
η διαδικασία χωρικού σχεδιασµού αποτελεί µία συνεχή διαλεκτική σχέση, δεν
µπορεί να εξαντλείται σε µία χρονικά µονοσήµαντη µελέτη, ούτε να προέρχεται
από µία «ανεξάρτητη» πηγή, όπως είναι ένα ιδιωτικό γραφείο µελετών.
Απαιτείται σύγχρονο πλαίσιο σχεδιασµού και η κατάλληλη υλικοτεχνική
υποδοµή, όπου σε συνεχή βάση, θα επισηµαίνονται τα προβλήµατα, θα
επιλέγονται στρατηγικές, θα εκπονούνται σχέδια, θα µετρούνται παράµετροι, θα
αναλύονται

στατιστικές,

θα

σκιαγραφούνται

εναλλακτικές

λύσεις,

θα

αξιολογούνται συµπεράσµατα, κλπ., µε την απαίτηση – προϋπόθεση της
αποδοχής, της κοινωνικής συνοχής, της συναίνεσης και κυρίως µε την ενεργή
συµµετοχή όλων των πολιτών στην κοινή υπόθεση που λέγεται ποιότητα ζωής
και βιώσιµη ανάπτυξη.
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ACCESSIBILITY)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:

Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

159

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

160

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ACCESSIBILITY)

4.1 ∆ιαχρονική εξέλιξη της κίνησης οχηµάτων στο στενό Ρίου-Αντίρριου

4.1.1 Στοιχεία διελεύσεων οχηµάτων
Η συνολική κίνηση µεταξύ Ρίου-Αντιρρίου παρουσιάζει την δεκαετία 1993-2003
µια ανοδική τάση µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 4,6%. Από την έναρξη
λειτουργίας της Γέφυρας το 2004 έως και το 2007 η συνολική κίνηση των
οχηµάτων, ή διαφορετικά ο συνολικός αριθµός διελεύσεων (Γέφυρα συν
πορθµείο) αυξήθηκε κατακόρυφα µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης κατά 12,7%
για τη συγκεκριµένη περίοδο (Πίνακας 4.1). Ειδικότερα, στην πρώτη
δωδεκάµηνη περίοδο λειτουργίας της Γέφυρας (Ιούλιος 2004-Ιούνιος 2005) ο
συνολικός αριθµός διελεύσεων (Γέφυρα συν πορθµείο) αυξήθηκε κατά 30%
περίπου σε σχέση µε την αµέσως προηγούµενη δωδεκάµηνη περίοδο,
πραγµατοποιώντας ένα ιστορικό άλµα ανόδου της συνολικής κίνησης λόγω της
έναρξης λειτουργίας του νέου αυτού συγκοινωνιακού µέσου. Στην περίοδο
2003-2007 η συνολική αύξηση ήταν 59%, έναντι µόλις 13% στην περίοδο 19992003. Έτσι, από 3,3 εκατ. συνολικές διελεύσεις το 2003 η κινητικότητα το 2007
έφθασε τα 5,6 εκατ. Είναι προφανές ότι η λειτουργία της Γέφυρας προκάλεσε
άµεσα µε τη λειτουργία της µια νέα σηµαντική ζήτηση των υπηρεσιών διέλευσης
(induced demand), η οποία σταθεροποιήθηκε τα επόµενα χρόνια στο υψηλό
αυτό επίπεδο, ακολουθώντας περαιτέρω ανοδική τάση.
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Γράφηµα 4.1
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Επιπρόσθετα, από την έρευνα πεδίου (ερωτηµατολόγια) που διενεργήθηκε στα
λεωφορεία σε δείγµα 225 ατόµων η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων
(93%) θεωρεί πως οι µετακινήσεις µεταξύ Ναυπάκτου – Πάτρας έχουν αυξηθεί,
ενώ µόλις το 7% πιστεύει ότι δεν έχει υπάρξει καµία µεταβολή στις µετακινήσεις
µεταξύ των δύο προορισµών.
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Πίνακας 4.1
ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΕΛΕΥΣΕΩΝ
FERRIES
ΕΙΧ

Φ/Γ

∆/Κ

ΓΕΦΥΡΑ
Λ/Φ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΧ

Φ/Γ

∆/Κ

Λ/Φ

ΣΥΝ

92.798

36.249

1.76

1998 2.215.447 507.125

63.314

128.904 2.914.790

1999 2.454.405 346.540

94.650

197.887 3.093.482

2000 2.513.983 295.116

98.773

151.176 3.059.048

2001 2.605.091 316.214

93.786

58.265

3.073.356

2002 2.620.484 474.105 106.414

90.753

3.291.756

2003 2.624.114 723.792

75.863

69.732

3.493.501

2004 1.910.989 596.048

57.079

46.566

2.610.682 1.515.927 115.537

2005

558.358

223.552

7.884

8.655

798.449

3.724.440 334.961 194.456

96.873

4.35

2006

585.838

233.959

9.026

8.241

837.064

3.872.111 346.863 197.563

97.790

4.51

2007

504.238

222.235

5.813

7.507

739.793

4.142.917 374.365 205.291 100.552 4.82

Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται µια σύγκριση της µηνιαίας κίνησης
των οχηµάτων που χρησιµοποίησαν την Γέφυρα µε την αντίστοιχη µηνιαία
κίνηση των οχηµάτων που χρησιµοποίησαν το πορθµείο το διάστηµα
Αυγούστου 2004 (έναρξη λειτουργίας Γέφυρας) έως τον ∆εκέµβριο του 2007.
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Γράφηµα 4.2
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Όπως φαίνεται, η κίνηση των διελεύσεων από την Γέφυρα (άνω γραµµή) είναι
παντού κατά πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε την κίνηση των διελεύσεων από το
πορθµείο για κάθε ένα από τους αντίστοιχους µήνες. Θα πρέπει να σηµειωθεί
ότι η υψηλότερη ζήτηση για µετακίνηση στο στενό παρατηρείται τους
καλοκαιρινούς µήνες και την απορροφά κυρίως η Γέφυρα.
Για την περίοδο 2005-2007 ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης των διελεύσεων
των οχηµάτων από την Γέφυρα είναι της τάξης του 5,3% ενώ ο αντίστοιχος
δείκτης για το πορθµείο είναι αρνητικός µε ποσοστό -3,3% περίπου. Στο σηµείο
αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για την εξαγωγή των 2 προαναφερόµενων
µέσων ετήσιων ρυθµών µεταβολών δεν περιλαµβάνονται τα διαθέσιµα στοιχεία
από τον Αύγουστο έως τον ∆εκέµβριο του 2004 µε στόχο να αποτυπωθούν οι
συνέπειες στις διελεύσεις στη Γέφυρα που δεν αφορούν προσωρινούς λόγους
περιέργειας για το συγκεκριµένο έργο.
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Όλα αυτά τα στοιχεία σε συνδυασµό µε τα προηγούµενα δεδοµένα οδηγούν στο
συµπέρασµα ότι από τη λειτουργία της Γέφυρας και µετά σηµειώθηκε µια
σηµαντική πρόσθετη αύξηση της συνολικής κίνησης (induced traffic) στο στενό
Ρίου-Αντιρρίου που οφείλεται κυρίως στον νέο τρόπο σύνδεσης των δύο
περιοχών µέσω της Γέφυρας.
Αυτό είναι ένα πρώτο σηµαντικό γεγονός το οποίο υποδεικνύει ότι ο
προηγούµενος τρόπος σύνδεσης Ρίου-Αντίρριου µε το πορθµείο, πέραν της
χρονικής καθυστέρησης κλπ, απέκλειε ένα σηµαντικό όγκο της επιθυµητής
διακίνησης. Η Γέφυρα έδωσε τη δυνατότητα να εξυπηρετηθεί το πρόσθετο αυτό
τµήµα της ζήτησης και να αρθούν οι συνθήκες αποκλεισµού που προϋπήρχαν.
Στα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κίνηση των διελεύσεων
από το στενό κατά κατηγορία οχήµατος για την περίοδο 1984 – 2007.
Γράφηµα 4.3
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µελέτης

προέλευσης – προορισµού
Πέραν της µεθοδολογίας που ακολουθείται στην παρούσα Μελέτη για τον
εντοπισµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων της Γέφυρας, σηµαντική συµβολή
θα είχε στην κατεύθυνση αυτή η κατάρτιση µιας ειδικής έρευνας Προέλευσης –
Προορισµού µε κέντρο την Γέφυρα. Μέχρι σήµερα οι εθνικές Μελέτες
Προέλευσης – Προορισµού ( η τελευταία αναφέρεται στο 2002 ) καταρτίστηκαν
µε επιλογή κοµβικών σηµείων διέλευσης οχηµάτων που βασικά αντιστοιχούν
στα µεγάλα αστικά κέντρα – πρωτεύουσες των νοµών της χώρας. Στην
προκειµένη περίπτωση τα πλησιέστερα κέντρα είναι της Πάτρας και του
Αγρινίου. Όµως µια ειδική Μελέτη Προέλευσης
– Προορισµού µε σηµείο διέλευσης τη Γέφυρα θα έδινε πολλά χρήσιµα ,
αναλυτικά στοιχεία για :
167

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

την προέλευση – προορισµό των διερχόµενων οχηµάτων
το σκοπό µετακίνησης
τη συχνότητα χρήσης της Γέφυρας
το βαθµό πλήρωσης των οχηµάτων (για τα επιβατηγά)
τη διακύµανση της κυκλοφορίας
το ύψος των κοµίστρων της πλήρους διαδροµής και
το είδος , την ποσότητα των διακινούµενων φορτίων
Ιδιαίτερα, ως προς τα διακινούµενα φορτία (εµπορικές µαζικές ροές) είναι
δυνατό, στη συνέχεια, µε συγκεκριµένη µεθοδολογία [βλ. Κεφ. 4, της Μελέτης
«Οικονοµικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις από την Λειτουργία της Γέφυρας Ρίου
– Αντιρρίου», Πανεπιστήµιο Πατρών, Ιούνιος 2006 (επιστ. Υπεύθυνος Αθ.
Μπέλλας) ] που στηρίζεται στο πλαίσιο του πολυπεριφερειακού υποδείγµατος
εισροών – εκροών, να εκτιµηθεί ένα υπόδειγµα βαρύτητας (gravity model) –
µετά την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας για να προσδιοριστούν οι µεταβολές
στη σύνθεση και συµµετοχή των τοπικών οικονοµιών στις συνολικές
εµπορευµατικές ροές, Μια παρόµοια προσέγγιση εφαρµόστηκε στην ΠΡΩΤΗ
ΕΡΕΥΝΑ για να εκτιµηθεί η ωφέλεια από την επένδυση της Γέφυρας κατά το
κατασκευαστικό στάδιο.
Με δεδοµένη την ποσοτική και ποιοτική µεταβολή από τη λειτουργία της
Γέφυρας ως προς τα διακινούµενα οχήµατα, επιβάτες και φορτία από τον
πορθµό µέσω και των δύο µέσων (Γέφυρα και F/B), οποιαδήποτε χρήση
στοιχείων προέλευσης – προορισµού προηγούµενων ετών θα οδηγούσε σε µη
αξιόπιστα συµπεράσµατα ως προς τη σύνθεση των εµπορευµατικών ροών.
Γι’ αυτό, η ειδική αυτή Μελέτη κρίνεται στην παρούσα φάση ως στοιχείο sine
qua non για την ορθή εκτίµηση των νέων συνθηκών σύνθεσης των εµπορικών
και οικονοµικών σχέσεων των διαφόρων περιοχών της χώρας, που
εξυπηρετούνται µέσω της διπλής πλέον πορθµειακής σύνδεσης της περιοχής.
Ο εντοπισµός των σχέσεων αυτών που έχουν επηρεαστεί από τη µεταβολή
στην προσπελασιµότητα των διαφόρων περιοχών της χώρας λόγω κατασκευής
της Γέφυρας, αφορά την πρώτη αυτή φάση αλλαγών , ενώ είναι βέβαιο, ότι µια
νέα έντονη φάση περαιτέρω µεταβολών στη σύνθεση των εµπορευµατικών
ροών θα προκαλέσει η νέα αλλαγή των συνθηκών προσπελασιµότητας από την
κατασκευή του δυτικού οδικού άξονα (ΠΑΘΕ , ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ).
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4.2

Επιδράσεις της Γέφυρας Ρίου – Αντίρριου στην κινητικότητα της

βόρειας περιοχής (κίνηση λεωφορείων)

Εισαγωγή
Η εκτίµηση της συνολικής κινητικότητας στο στενό του Ρίου-Αντιρρίου
στηρίζεται, σύµφωνα µε την προηγηθείσα παρουσίαση, στα στατιστικά στοιχεία
διέλευσης των οχηµάτων τόσο από τη Γέφυρα όσο και µε τα F/B. Η προσέγγιση
αυτή υποεκτιµά το συνολικό αριθµό µετακινούµενων ατόµων, καθόσον δεν
τηρούνται σχετικά στοιχεία για τον αριθµό των επιβατών που µετακινούνται µε
κάθε διερχόµενο όχηµα. Όπως είναι γνωστό, το υπάρχον σύστηµα µέτρησης
των διελεύσεων στηρίζεται στον αριθµό των εκδιδόµενων εισιτηρίων από τους
δυο φορείς διαχείρισης των µέσων διέλευσης (ΓΕΦΥΡΑ και F/B) και για αυτό
δεν

υπάρχει

δυνατότητα

προσδιορισµού

του

συνολικού

αριθµού

µετακινούµενων ατόµων. Επιπλέον, όλες οι σχετικές µετρήσεις που περιοδικά
γίνονται στα πλαίσια σχετικών ερευνών δεν προσπάθησαν να καλύψουν την
έλλειψη αυτή.
Για τους λόγους αυτούς, επιχειρείται σε αυτή την ενότητα µια, κατά έµµεσο
τρόπο, ακριβέστερη εκτίµηση της συνολικής κινητικότητας ενός τµήµατος του
όλου ρεύµατος διέλευσης και συγκεκριµένα αυτού που κατευθύνεται από τη
Βόρεια πλευρά της Γέφυρας προς τη Νότια µε λεωφορεία. Η προσπάθεια αυτή
στηρίζεται σε συµπληρωµατικά στοιχεία που αντλήθηκαν από το ΚΤΕΛ
Αιτωλοακαρνανίας και συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε τη διοίκηση
του ΚΤΕΛ για το σκοπό αυτό. Σηµειώνεται ότι το ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας
διαχειρίζεται πέρα των υπεραστικών γραµµών και τις αστικές εντός του νοµού.
Από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι µέσω του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας -και
κυρίως

από

τις

πόλεις

Αγρινίου,

Μεσολογγίου

και

Ναυπάκτου-

πραγµατοποιούνται µετακινήσεις προς την άλλη πλευρά της Γέφυρας σε
ποσοστό 60% περίπου των συνολικών µετακινήσεων µε λεωφορεία όλων των
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ΚΤΕΛ της βόρειας πλευράς. Επειδή ο νοµός Αιτωλοακαρνανίας είναι ο
πλησιέστερος προς το σηµείο της Γέφυρας σε σχέση µε τους υπόλοιπους
νοµούς της βόρειας πλευράς, το στοιχείο αυτό υποδηλώνει το λογικά
αναµενόµενο γεγονός, ότι δηλαδή η ζώνη επιρροής επιπτώσεων είναι
εντονότερη στον όµορο αυτό νοµό και σταδιακά γίνεται ασθενέστερη στους πιο
µακρινούς νοµούς.
4.2.1 Κινητικότητα Λεωφορείων: Ναύπακτος – Πάτρα
Από την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας και µετά διαπιστώνεται µια σηµαντική
αύξηση στα δροµολόγια των λεωφορείων στην παραπάνω διαδροµή.
Συγκεκριµένα, πριν τη λειτουργία της Γέφυρας πραγµατοποιείτο 1 µόνο
δροµολόγιο την ηµέρα, ενώ το 2004 αυξήθηκαν σε έξι (6). Σήµερα τα
δροµολόγια έχουν αυξηθεί ακόµα περισσότερο και πραγµατοποιούνται 8
δροµολόγια ανά ηµέρα µε βαθµό πληρότητας της τάξεως του 50% µε 60%. Η
αύξηση αυτή των δροµολογίων προκάλεσε αντίστοιχη άνοδο στον αριθµό των
µετακινούµενων ατόµων σε ποσοστό 70% µε 80% σε σχέση µε την προ της
λειτουργίας της Γέφυρας περίοδο. Εποµένως, µε βάση τα στοιχεία αυτά
παρατηρείται άνοδος του αριθµού µετακινουµένων µέσω της συγκεκριµένης
λεωφορειακής γραµµής (70%-80%) σε ποσοστό µεγαλύτερο (υπερδιπλάσιο)
από το αντίστοιχο του αριθµού του συνόλου των διερχόµενων οχηµάτων από
τον πορθµό (30% περίπου).
Έτσι, ο συνολικός αριθµός µετακινούµενων ατόµων µέσω λεωφορείων από την
Ναύπακτο προς την Πάτρα διπλασιάστηκαν στη µετά τη λειτουργία της
Γέφυρας

περίοδο.

Αναλυτικότερα,

πριν

την

λειτουργία

της

Γέφυρας

µετακινούνταν µε λεωφορεία από ∆ευτέρα έως Παρασκευή κατά µέσο όρο 200
– 250 άτοµα την ηµέρα και σήµερα είναι πάνω από 500. Παρόλα αυτά πρέπει
να διευκρινιστεί ότι ένας επιπλέον λόγος για την σηµαντική αύξηση στις
µετακινήσεις, πέρα από την λειτουργία της Γέφυρας, είναι η αύξηση του
πληθυσµού της Ναυπάκτου.

Με την πραγµατοποίηση της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου ο συνολικός χρόνος για το
δροµολόγιο Ναύπακτος – Πάτρα µειώθηκε από µία µε µιάµιση ώρα που ήταν
µέσω των ferry boats, σε µισή ώρα περίπου. Το εισιτήριο για την διαδροµή
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Ναύπακτος – Πάτρα είναι 2,8 €, ενώ από το Αντίρριο είναι 2 €. Χαρακτηριστικό
είναι ότι ένα σηµαντικό ποσοστό (έως 50%) των διακινούµενων από την
Ναύπακτο, φοιτητές κυρίως και πολύτεκνοι, ταξιδεύουν µε µισό εισιτήριο. Σε
αυτό συνέβαλλε σηµαντικά η δηµιουργία παραρτήµατος του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
στην Ναύπακτο. Το Τ.Ε.Ι. Ναυπάκτου δηµιουργήθηκε το ακαδηµαϊκό έτος 2004
– 2005 και από την αρχή της λειτουργίας του έως και σήµερα έχει µόνο ένα
τµήµα. Κατά το πρώτο εξάµηνο της λειτουργίας του το Τ.Ε.Ι. αριθµούσε 100
φοιτητές περίπου. Σήµερα ο αριθµός αυτός έχει ξεπεράσει τους 700 ενεργούς
φοιτητές, οι οποίοι διαµένουν τόσο στην Βόρεια όσο και στην Νότια πλευρά της
Γέφυρας.

4.2.2 Κινητικότητα Λεωφορείων: Μεσολόγγι – Πάτρα
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κινητικότητα µέσω της λεωφορειακής γραµµής
Μεσολογγίου-Πάτρας. Πριν τη λειτουργία της Γέφυρας, µε τη χρήση δηλαδή
των ferry boats, η πληρότητα των λεωφορείων για την διαδροµή Μεσολόγγι Πάτρα ήταν της τάξεως του 75% και αφορούσε κυρίως τους φοιτητές που
µένουν στην Πάτρα και έχουν προορισµό το Μεσολόγγι.

Σήµερα, µετά την

πραγµατοποίηση της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, η πληρότητα των λεωφορείων
παρουσίασε µια µικρή αύξηση της τάξης του 5% µε 10%. Αυτό συνδυάστηκε µε
αντίστοιχη µείωση (5% περίπου) στη ζήτηση από φοιτητές διαµερισµάτων για
µίσθωση. Η µείωση αυτή µπορεί να αποδοθεί στην προτίµηση των φοιτητών
που διαµένουν στη Νότια περιοχή να αποφεύγουν τη µίσθωση διαµερισµάτων
στο Μεσολόγγι και να µετακινούνται σε ηµερησία βάση λόγω της ανετότερης,
πλέον, και ταχύτερης διέλευσης που τους παρέχει η Γέφυρα.
Στο σύνολο τους οι κινήσεις αυτές υποδηλώνουν, όπως και στην περίπτωση
της Ναύπακτου, αύξηση των µετακινήσεων των ατόµων µέσω λεωφορείων, αν
και σε µικρότερο βαθµό από τη Ναύπακτο.

4.2.3 Κινητικότητα Λεωφορείων από την Αιτωλοακαρνανία προς Αθήνα
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Στα δροµολόγια της γραµµής Ναύπακτος – Αθήνα καταγράφηκε αύξηση της
κινητικότητας κατά 50% σε σχέση µε τα προ Γέφυρας επίπεδα. ∆ιαφορετική
είναι όµως η εικόνα που καταγράφεται για την αντίστοιχη λεωφορειακή γραµµή
Αγρίνιου – Αθήνας. Συγκεκριµένα για το έτος 2004, δηλαδή τον πρώτο χρόνο
λειτουργίας της Γέφυρας, δεν σηµειώνεται κάποια αύξηση στα δροµολόγια των
λεωφορείων. Ταυτόχρονα, καταγράφεται µια µείωση στην πληρότητα των
λεωφορείων που αγγίζει το 2% µε 3% το χρόνο.* Φαίνεται ότι λόγος της
µείωσης αυτής συνδέεται µε γενικότερους παράγοντες της αγοράς, όπως π.χ. ο
ανταγωνισµός από το Ι.Χ. Ωστόσο, µε δεδοµένο ότι τα άλλα µεγέθη
κινητικότητας από την Βόρεια περιοχή της Γέφυρας είναι αυξητικά, η µείωση
αυτή θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε κάποια επιφύλαξη. Στη χειρότερη
περίπτωση θα ήταν λογικό να υποθέσουµε ότι η πτωτική αυτή τάση θα ήταν
µεγαλύτερη,

για

τους

γενικότερους

λόγους

που

αναφέρθηκαν,

και

συγκρατήθηκε στα χαµηλά επίπεδα του 2%-3% λόγω της λειτουργίας της
Γέφυρας.
Η διοίκηση του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας εκτιµά ότι οι συνθήκες που θα
προκύψουν από την κατασκευή του Β.∆. άξονα Πελοποννήσου (ΠΑΘΕ) και της
Ιόνιας Οδού θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την κινητικότητα στην περιοχής.
Ιδιαίτερα για τις µετακινήσεις µε λεωφορείο από το Αγρίνιο και γενικότερα το
νοµό Αιτωλοακαρνανίας προς Αθήνα προβλέπεται µια εξοικονόµηση χρόνου
στο σύνολο της διαδροµής 30 – 50 λεπτών της ώρας και φυσικά ασυγκρίτως
µεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια στην µετακίνηση (σήµερα η διαδροµή είναι 3,5
ώρες). Ένα ζήτηµα που χρήζει ειδικής µνείας και προσοχής για την περίπτωση
αυτή είναι η σύνδεση του Αγρινίου µε την Ιόνια οδό µέσω κάθετης οδικής
αρτηρίας µήκους 19 χλµ. περίπου.
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* Ωστόσο, η µείωση αυτή δεν είχε τελικά αρνητικό αντίκτυπο στην οικονοµική
διαχείριση του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας, λόγω της αύξησης στο 2007 του
κοµίστρου κατά 10%.
4.2.4

Γενικότερες

πληροφορίες

και

στοιχεία

για

το

ΚΤΕΛ

Αιτωλοακαρνανίας
Η παρούσα µελέτη δεν ασχολείται καθόλου µε θέµατα τιµολόγησης των
υπηρεσιών της Γέφυρας και του κοµίστρου διέλευσης, καθόσον κάτι τέτοιο θα
προϋπέθετε εκτενή διερεύνηση και αναφορά της Σύµβασης Παραχώρησης του
∆ηµοσίου, αλλά και άλλων κοινωνικών και οικονοµικών παραµέτρων που
αφορούν τη συνολική αξιολόγηση του έργου, η οποία ξεφεύγει από τους
στόχους της µελέτης αυτής. Τα ζητήµατα αυτά έχουν αντιµετωπιστεί κατά τις
φάσεις που προηγήθηκαν της αξιολόγησης των προσφορών για την κατασκευή
του έργου και τις διαπραγµατεύσεις για την ανάθεση του. Παρόλα αυτά, κρίνεται
χρήσιµο να γίνουν στο κεφάλαιο αυτό µερικές αναφορές στο θέµα των
κοµίστρων των λεωφορείων του νοµού Αιτωλοακαρνανίας προκειµένου να
καταδειχθεί, σε εντελώς προκαταρκτικό επίπεδο, η φύση του ζητήµατος και να
φωτιστούν µερικές ενδιαφέρουσες διαστάσεις του. Η µερική αυτή ενασχόληση
µε το θέµα είναι ευνόητο ότι δεν συνιστά συστηµατική ανάλυση του, ούτε
στοχεύει να προσφέρει στοιχεία και επιχειρήµατα για την υποστήριξη της
ορθότητας ή µη του γενικού αιτήµατος για φθηνότερο κόµιστρο, όπως έχει
διατυπωθεί από τους διάφορους φορείς και τους ιδιώτες.
Το ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας έχει εκφράσει το αίτηµα για µείωση του κοµίστρου
διέλευσης της Γέφυρας για τα λεωφορεία. Αναλυτικότερα, όταν ξεκίνησε η
λειτουργία της Γέφυρας το κόµιστρο για τα λεωφορεία ήταν 50€ ανά διέλευση
(100€ µαζί µε την επιστροφή). Ωστόσο, ύστερα από διαπραγµατεύσεις το
κόµιστρο µειώθηκε στα 30€ και σήµερα, µετά από µία µικρή αύξηση, είναι στα
31€. Παρά την παραπάνω µείωση του κοµίστρου κατά 40%, έχει εκφραστεί το
αίτηµα για ακόµα φθηνότερο κόµιστρο ειδικά για την περιοχή της Ναυπάκτου,
γεγονός που θα µπορούσε να οδηγήσει, όπως πιστεύει η διοίκηση του ΚΤΕΛ,
σε δυνατότητα από πλευράς του συχνότερης διενέργειας των δροµολογίων
Ναύπακτος – Πάτρα, δηλαδή ανά µια ώρα. Σηµειώνεται ότι αν αυτό
πραγµατοποιείτο, εκτιµάται ότι µε τα σηµερινά δεδοµένα κοµίστρου (31€) η
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πληρότητα των λεωφορείων θα µειωνόταν στο 20% περίπου κατά µέσο όρο,
δηλαδή σε επίπεδο ασύµφορο για την δυνατότητα οικονοµικής επιβίωσης της
γραµµής. Αντίστοιχα, στην περίπτωση της γραµµής Ναυπάκτου – Πατρών,
δεδοµένου ότι το εισιτήριο είναι 2,8€ (5,60€ στο σύνολο), δηλαδή σχετικά
χαµηλό, κατά την κρίση µας η µείωση δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερη αύξηση της
ζήτησης.
Από άποψη συνολικής οικονοµικής διαχείρισης του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας
φαίνεται ότι υπάρχει κάποια αντιστάθµιση µεταξύ από τη µια πλευρά, του ανά
επιβάτη κόστους των διοδίων στις κοντινές διαδροµές (Ναύπακτος-, Αντίρριο-,
Μεσολόγγι-Πάτρα) και, από την άλλη, εκείνου στις µακρινότερες γραµµές
(Αγρίνιο

–

Αθήνα).

Αιτωλοακαρνανίας

Συνολικά,

µέσω

της

οι

γραµµές

Γέφυρας

λεωφορείων

πλησιάζουν

τις

90

του

ΚΤΕΛ

διελεύσεις

λεωφορείων την ηµέρα. Από αυτές οι 36 αφορούν τις γραµµές Αγρίνιο – Πάτρα,
Μεσολόγγι – Πάτρα και Ναύπακτος- Πάτρα και οι υπόλοιπές άλλους
προορισµούς και κυρίως την Αθήνα.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ευνοϊκές συνθήκες κινητικότητας που έχουν
δηµιουργηθεί στην περιοχή έχουν οδηγήσει την διοίκηση του ΚΤΕΛ
Αιτωλοακαρνανίας

στην

υλοποίηση

ενός

προγράµµατος

σηµαντικών

επενδύσεων µε δύο ακίνητα που ήδη αγοράστηκαν στην Ναύπακτο και στο
Μεσολόγγι και µε τη δηµιουργία σύγχρονου σταθµού αυτοκινήτων σε ιδιόκτητο
ακίνητο στο Αγρίνιο επί της σηµερινής Εθνικής οδού. Παράλληλα, η δύναµη
στόλου του ΚΤΕΛ είναι 175 λεωφορεία, από τα οποία τα 70 είναι υπεραστικά.
Επίσης, το 75% των λεωφορείων που διαθέτει το ΚΤΕΛ είναι καινούργια και
µάλιστα της τελευταίας τετραετίας.
Τέλος, το ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας έχει ιδρύσει κοινοπραξία µαζί µε το ΚΤΕΛ
Ιωαννίνων για τη δηµιουργία και άλλων δροµολογίων, όπως Θεσσαλονίκη –
Αγρίνιο µέσω της Εγνατίας οδού.
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4.3.

Συµπεράσµατα-Προτάσεις

Συµπερασµατικά, προκύπτει ότι η Γέφυρα δηµιούργησε µια νέα δυναµική στις
µετακινήσεις των πολιτών µε λεωφορείο, αναπτύσσοντας µάλιστα σε µερικές
περιπτώσεις µια αισθητά υψηλότερη ζήτηση σε σύγκριση µε το παρελθόν
(Ναύπακτος-Πάτρα) και ακολουθώντας, από γενικότερη άποψη ανοδικές
τάσεις.
Η επιτευχθείσα βελτίωση των συγκοινωνιακών δοµών στην περιοχή µε την
κατασκευή της Γέφυρας και η αναµενόµενη πρόσθετη σηµαντική προσθήκη µε
τους νέους οδικούς άξονες κάλυψης της δυτικής Ελλάδας δηµιουργούν νέες
ευνοϊκές συνθήκες στις µεταφορές και επικοινωνίες των επηρεαζόµενων
περιοχών και δίνουν νέα ώθηση και προοπτική στις επιχειρήσεις µαζικής
µεταφοράς των πολιτών.
Από την άλλη πλευρά, τα όποια ζητήµατα αναδιάρθρωσης του κόστους
µεταφοράς, τόσο των λεωφορείων -θέµα στο οποίο έγινε αναφορά στο
κεφάλαιο αυτό-, όσο και γενικότερα των ΙΧ, θα πρέπει να εξετάζονται σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο ανακατάταξης της δοµής των µεταφορών όχι µόνο ποσοτικά,
αλλά και ποιοτικά και να συνεκτιµώνται µε τρόπο ορθολογικό όλες οι διαστάσεις
του θέµατος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

Όπως φαίνεται από τα δύο ακόλουθα γραφήµατα, η πλειοψηφία των
µετακινουµένων έχει ως τόπο προορισµού (64%) την Πάτρα και ως τόπο
µόνιµης κατοικίας την Ναύπακτο (71%). Όµως, τα ποσοστά αυτά παρουσιάζουν
σηµαντική µείωση σε σχέση µε την αντίστοιχη έρευνα πεδίου τον ∆εκέµβριο του
2005, όπου οι συγκεκριµένοι πόλοι κυριαρχούσαν µε αντίστοιχα ποσοστά 99%
και 97%. Η µεταβολή αυτή πιθανώς να αποτυπώνει την

αυξηµένη τάση

χρησιµοποίησης της Γέφυρας για την διασύνδεση περισσότερων περιοχών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

12%

Πάτρα
Αθήνα
Ναύπακτος
Αλλού

23%

64%
1%
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4

7%

22%

Ναύπακτος
Πάτρα
Αλλού

71%

Στο επόµενο γράφηµα φαίνεται ότι σε µεγαλύτερο ποσοστό οι επιβαίνοντες στα
λεωφορεία τα χρησιµοποιούν καθηµερινά (κάθε µέρα και κάθε µέρα εκτός Σ/Κ).
Σε αυτό το ποσοστό προστίθενται και τα σηµαντικά µερίδια αυτών που
µετακινούνται τουλάχιστον µια φορά εβδοµαδιαίως.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3

14%

15%

20%
20%

13%

18%

Στην ερώτηση σχετικά µε τον λόγο µετακίνησης των επιβαινόντων στα
λεωφορεία η µεγάλη πλειοψηφία απάντησε για εκπαιδευτικούς λόγους (31%),
όπως είχε συµβεί και στην προηγούµενη έρευνα του 2005. Ακολουθούν στην
δεύτερη θέση οι επιβαίνοντες που µετακινούνται για κοινωνικούς λόγουςαναψυχή µε ποσοστό της τάξης του 17%. Οι µετακινήσεις των ατόµων για
κοινωνικούς λόγους/αναψυχή παρουσιάζει σηµαντική αύξηση σε σχέση µε την
προηγούµενη έρευνα όπου η συγκεκριµένη κατηγορία βρισκόταν µόλις στην
πέµπτη θέση. Οι επιβάτες που µετακινούνται για καταναλωτικούς λόγους
αποτελούν το 15%, οι ιατρικοί λόγοι αντιστοιχούν στο 14% και η εργασία ως
λόγος µετακίνησης αποσπά το 13%. Συγκρίνοντας, αυτούς τους τρεις λόγους
µετακίνησης µε την αντίστοιχη έρευνα του 2005 παρατηρούµε ότι έχουν
διαφοροποιηθεί λίγο ως προς την σχετική τους θέση χωρίς όµως να έχουν
αλλάξει οι αποκλίσεις τους σηµαντικά. Τέλος, όσον αφορά τις µετακινήσεις για
λόγους διεκπεραίωσης καταγράφουν υψηλότερη συµµετοχή (10%) διατηρώντας
όµως το χαµηλότερο µερίδιο στους λόγους µετακίνησης.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2

13%

31%
15%
Εργασία
Εµπορικοί λόγοι
∆ιεκπεραίωση
Ιατρικοί λόγοι
Κοινωικοί λόγοι-αναψυχή
Εκπαιδευτικοί λόγοι
10%

17%
14%

Από τους ερωτηθέντες που µετακινούνται για εργασία όπως είναι αναµενόµενο
η συντριπτική πλειοψηφία χρησιµοποιεί το λεωφορείο σε τουλάχιστον
πενθήµερη βάση.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5

0%
0% 3%

0%

49%
48%

Κάθε µέρα
Κάθε µέρα εκτός Σ/Κ
2-3 φορές την εβδοµάδα
1 φορά την εβδοµάδα
2 φορές το µήνα
1 φορά το µήνα

Οι ερωτηθέντες που µετακινούνται για εργασία, ζουν από την πλευρά του
Αντιρρίου και εργάζονται απέναντι θεωρούν ότι η εξεύρεση εργασίας στην
Πάτρα είναι ευκολότερη. Επιπλέον, το 89% των ερωτηθέντων µε αυτά τα
χαρακτηριστικά δηλώνει ότι οι µισθοί είναι υψηλότεροι στην Πάτρα σε σχέση µε
την περιοχή τους. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ποσοστό 56% δηλώνουν
ότι θα επιθυµούσαν να βρουν εργασία στον τόπο κατοικίας τους και να µην
µετακινούνται αλλά και σε ποσοστό 67% ότι σκοπεύουν να µετακοµίσουν στον
τόπο εργασίας τους.

Σε αντίθεση µε αυτούς που χρησιµοποιούν το λεωφορείο για να πάνε στην
εργασία τους, η χρήση της διέλευσης µε λεωφορείο είναι πιο σποραδική για
αυτούς που το χρησιµοποιούν για καταναλωτικούς σκοπούς. Ωστόσο, η
συχνότητα των µετακινήσεων για εµπορικούς λόγους σε εβδοµαδιαία βάση να
έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία δύο χρόνια. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των
χρηστών που χρησιµοποιούν το λεωφορείο µια φορά την εβδοµάδα να έχει
αυξηθεί κατά εφτά ποσοστιαίες µονάδες φτάνοντας στο 19%, καθώς επίσης και
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το αντίστοιχο ποσοστό των χρηστών που το χρησιµοποιούν 2-3 φορές την
εβδοµάδα ανήλθε στο 13%, ενώ το 2005 βρισκόταν στα επίπεδα µόλις του 2%.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

3%

3%

19%
13%

19%

Κάθε µέρα
Κάθε µέρα εκτός Σ/Κ
2-3 φορές την εβδοµάδα
1 φορά την εβδοµάδα
2 φορές το µήνα
1 φορά το µήνα

43%

Σε σχέση µε τους παράγοντες που προσελκύουν τους καταναλωτές στην αγορά
της Πάτρας αυτοί που σχετίζονται µε διαφορές στην ποικιλία έχουν την
µεγαλύτερη βαρύτητα σε ποσοστό 68% των ερωτηθέντων. Μόλις το 16% των
ερωτηθέντων θεωρεί ότι κύρια αιτία προσέλκυσης των καταναλωτών στην
Πάτρα σχετίζεται µε διαφορές στις τιµές και το υπόλοιπο 16% µε διαφορές στην
ποιότητα.

182

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ 17

16%

16%

Τιµές
Ποιότητα
Ποικιλία

68%

Σε ότι αφορά τους µετακινούµενους για εκπαιδευτικούς λόγους, η χρήση από
αυτούς του λεωφορείου ως µέσου διέλευσης είναι εύλογα αρκετά συχνή όπως
ήταν και το 2005.
ΕΡΩΤΗΣΗ 47

3%

1%

4%
18%

Κάθε µέρα
Κάθε µέρα εκτός Σ/Κ
2-3 φορές την εβδοµάδα
1 φορά την εβδοµάδα
2 φορές το µήνα
1 φορά το µήνα

32%

42%
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Συµπεράσµατα
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι στα τελευταία δυο χρονια
διαφοροποιήθηκε
λεωφορειακής

σηµαντικά

γραµµής

η

γεωγραφική

Ναυπάκτου-Πατρών,

ζώνη
αφού

εξυπηρέτησης
η

πλειοψηφία

της
των

µετακινουµένων έχει ως τόπο µόνιµης κατοικίας την Ναύπακτο σε ποσοστό
71%, έναντι 97% της αντίστοιχης µέτρησης της προηγούµενης µελέτης. Η
µεταβολή αυτή αποτυπώνει την αυξηµένη τάση χρησιµοποίησης της Γέφυρας
για την διασύνδεση περισσότερων περιοχών.
Σχετικά µε το λόγο µετακίνησης των επιβαινόντων στα λεωφορεία, το
µεγαλύτερο ποσοστό (31%) -όπως και στην προηγούµενη έρευνα του 2005µετακινείται για εκπαιδευτικούς λόγους. Ακολουθούν, στη δεύτερη θέση, ως
αιτία µετακίνησης οι κοινωνικοί λόγοι/αναψυχή µε ποσοστό 17%, σηµειώνοντας
σηµαντική αύξηση έναντι της προηγούµενης έρευνας όπου η συγκεκριµένη
κατηγορία βρισκόταν µόλις στην πέµπτη θέση. Οι επιβάτες που µετακινούνται
για καταναλωτικούς λόγους αποτελούν το 15%, οι ιατρικοί λόγοι αντιστοιχούν
στο 14% και η εργασία ως λόγος µετακίνησης αποσπά το 13%.
Μια άλλη σηµαντική παράµετρος που επικαλούνται οι µετακινούµενοι για
εργασία από το Αντίρριο στη νότια πλευρά είναι ότι στην Πάτρα η εύρεση
εργασίας είναι ευκολότερη και οι µισθοί υψηλότεροι σε σχέση µε την περιοχή
τους. Η πληθυσµιακή αυτή οµάδα θα επιθυµούσε να βρεί εργασία στον τόπο
κατοικίας, ενώ τα δυο τρίτα από αυτούς σκοπεύουν να µετακοµίσουν στον τόπο
εργασίας τους.
Σε αντίθεση µε αυτούς που χρησιµοποιούν το λεωφορείο για να πάνε στην
εργασία τους, η χρήση της διέλευσης µε λεωφορείο είναι πιο σποραδική για
αυτούς που το χρησιµοποιούν για καταναλωτικούς σκοπούς. Σε σχέση µε τους
παράγοντες που προσελκύουν τους καταναλωτές στην αγορά της Πάτρας αυτοί
που σχετίζονται µε διαφορές στην ποικιλία έχουν την µεγαλύτερη βαρύτητα σε
ποσοστό 68% των ερωτηθέντων. Μόλις το 16% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι
κύρια αιτία προσέλκυσης των καταναλωτών στην Πάτρα σχετίζεται µε διαφορές
στις τιµές και το υπόλοιπο 16% µε διαφορές στην ποιότητα.
184

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

Σε ότι αφορά τους µετακινούµενους για εκπαιδευτικούς λόγους, η χρήση από
αυτούς του λεωφορείου ως µέσου διέλευσης είναι εύλογα αρκετά συχνή όπως
ήταν και το 2005.
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ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ, ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Πατρα, Ναύπακτος, Μεσολόγγι, Αντίρριο, Αιτωλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΈΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ
– ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ (REAL ESTATE)
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:

ΈΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΣΤΗΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ

ΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ8:

ΈΡΕΥΝΑ

ΠΕ∆ΙΟΥ

ΣΤΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ (REAL ESTATE) ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Στο παρόν κεφάλαιο της µελέτης υπάγονται τρεις ενότητες. Στην πρώτη,
παρουσιάζεται µια σύντοµη περίληψη του κεφαλαίου για το Real Estate, όπως
αυτό παρουσιάστηκε στην πρώτη µελέτη για τις επιπτώσεις της Γέφυρας Ρίου –
Αντιρρίου. Στην δεύτερη, καταγράφονται στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε τις
τιµές και τις συναλλαγές των ακινήτων, όπως αυτά αντλήθηκαν από τη ∆ΟΥ και
το

Υποθηκοφυλακείο

Ναυπάκτου.

Στη

Τρίτη,

περιλαµβάνονται

τα

αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου µε ερωτηµατολόγια που έλαβε χώρα στις
πόλεις της Ναυπάκτου, του Μεσολογγίου και του Αντιρρίου. Παράλληλα, θα
καταγραφούν τυχόν διαφορές ανάµεσα στις δύο έρευνες που απέχουν χρονικά
κατά δύο έτη (τέλος του 2007 η παρούσα και τέλος του 2005 η πρώτη).
6.1 Περίληψη του κεφαλαίου για το Real Estate της πρώτης µελέτης για τις
επιπτώσεις της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου
Όπως στην παρούσα µελέτη έτσι και σε αυτή του 2005, η έρευνα για την
καταγραφή των επιδράσεων της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου στην κτηµαταγορά της
Βόρειας περιοχής, στηρίχτηκε σε δύο άξονες. Αφενός στην χρήση στατιστικών
στοιχείων αναφορικά µε τις τιµές και τις συναλλαγές των ακινήτων όπως αυτά
αντλήθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες και αφετέρου στα αποτελέσµατα της
έρευνας πεδίου µε ερωτηµατολόγια που πραγµατοποιήθηκε στην Ναύπακτο και
το Μεσολόγγι.
Αναφορικά

µε

τα

στατιστικά

στοιχεία

για

τις

τιµές

των

ακινήτων,

χρησιµοποιήθηκε ως ενδεικτική κατηγορία τα οικόπεδα της Βόρειας Περιοχής
και συγκεκριµένα οι περιοχές Αντίρριο – Μακύνεια – Πλατανίτης –
Παλαιοπαναγιά – Μαραθιά – Μοναστηράκι. Οι εν λόγω τιµές προέρχονται από
αυθεντικές συναλλαγές όπως αυτές κατεγράφησαν στο επίσηµο Βιβλίο Τιµών
της ∆ΟΥ και αφορούν την περίοδο 1997 – 2004, την περίοδο δηλαδή της
κατασκευής της Γέφυρας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι την µεγαλύτερη άνοδο
τιµών παρουσίασαν οι περιοχές Μακύνεια (300%), Παλαιοπαναγιά (270%),
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Μαραθιά (260%) και Πλατανίτης (120%). Αντίθετα, η µοναδική περιοχή για την
οποία οι τιµές εµφάνισαν σχεδόν απόλυτη στασιµότητα ήταν αυτή της περιοχής
του Αντιρρίου, όπου λόγω των ισχυρών αρνητικών επιπτώσεων από την
κάθετη πτώση της κίνησης των F/B στην περιοχή, µειώθηκαν τα εισοδήµατα και
το αντίστοιχο αγοραστικό ενδιαφέρον για επενδύσεις σε γη.
Αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου µε ερωτηµατολόγια,
διαφορετική εικόνα καταγράφηκε στην Ναύπακτο και στο Μεσολόγγι.
Συγκεκριµένα στο ερώτηµα εάν η κατασκευή της Γέφυρας επηρέασε τις τιµές
των ακινήτων ανοδικά, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώµενων στην
Ναύπακτο απάντησε καταφατικά, ενώ στο Μεσολόγγι αρνητικά. Μάλιστα οι
ερωτώµενοι στην Ναύπακτο πιστεύουν ότι η εν λόγω αύξηση ξεκίνησε ήδη από
την περίοδο κατασκευής της Γέφυρας και επικεντρώθηκε κυρίως στα εξοχικά
οικόπεδα – διαµερίσµατα και στα αγροτεµάχια. Όπως στις τιµές των ακινήτων,
έτσι και στις αγοραπωλησίες οι απαντήσεις ανάµεσα στις δύο πόλεις
διαφέρουν. Αναλυτικότερα στο ερώτηµα εάν η κατασκευή της Γέφυρας
επηρέασε τις αγοραπωλησίες των ακινήτων ανοδικά, η συντριπτική πλειοψηφία
των ερωτώµενων στην Ναύπακτο απάντησε καταφατικά (κυρίως για τα εξοχικά
οικόπεδα – διαµερίσµατα και τα αγροτεµάχια), ενώ στο Μεσολόγγι αρνητικά.
Παράλληλα, στην Ναύπακτο είναι διάχυτη η πεποίθηση ότι αγοραστές από την
Πάτρα έχουν αυξηθεί και θα συνεχίζουν να αυξάνονται στο άµεσο µέλλον (2 – 5
χρόνια). Σε αντιδιαστολή µε την Ναύπακτο, στο Μεσολόγγι δεν πιστεύουν ότι
έχουν αυξηθεί οι αγοραστές από την Νότια πλευρά της Γέφυρας. Ωστόσο,
αφήνουν κάποια περιθώρια εµφάνισής τους στο απώτερο µέλλον. Από τα
αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου µε ερωτηµατολόγια, καθίσταται σαφές ότι
επιδράσεις στην αγορά ακινήτων έκαναν την εµφάνισή τους καταρχήν στην
περιοχή της Ναυπάκτου και λιγότερο στην περιοχή του Μεσολογγίου.
Τα αποτελέσµατα της εξέτασης των στατιστικών στοιχείων της ∆ΟΥ και της
έρευνας

πεδίου

Συγκεκριµένα

µε

ερωτηµατολόγια,

αναφορικά

µε

τις

σε
τιµές,

µεγάλο

βαθµό

παρεµφερή

ταυτίζονται.

αποτελέσµατα

αποτυπώνονται τόσο για τα επίπεδα των ανατιµήσεων όσο και για τους λόγους
που τις προκάλεσαν. Κυριότερο συµπέρασµα είναι ότι η κατασκευή και
λειτουργία της Γέφυρας επέφερε µια αύξηση στις τιµές κατά 25%-30% στα
οικόπεδα και 40%-60% στα παραλιακά καταστήµατα. Μάλιστα οι αυξήσεις
190

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

αυτές ξεπερνάνε την υπάρχουσα µακροχρόνια τάση ανόδου για την περιοχή.
Ωστόσο, είναι φανερή η εντύπωση - προσδοκία που καταγράφηκε ότι στο
µέλλον η αυξητική πορεία των τιµών λόγω των επιδράσεων της Γέφυρας θα
ενταθεί ακόµα περισσότερο, µε πιθανότερο χρονικό ορίζοντα την περίοδο µετά
από τρία έως πέντε έτη.
6.2 Έρευνα τιµών και όγκου συναλλαγών ακινήτων Βόρειας περιοχής
(στατιστικά στοιχεία)
6.2.1 Προσπελασιµότητα και χρήσεις γης*
* περισσότερες πληροφορίες για την παρούσα υποενότητα στο αντίστοιχο
κεφάλαιο της πρώτης µελέτης για την Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου
Η βελτίωση της προσβασιµότητας µιας περιοχής επιτρέπει στην εν λόγω
περιοχή να εξυπηρετηθεί από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες εκτός
αυτής. Η απόφαση µιας επιχείρησης για µετεγκατάσταση εκτός της περιοχής
της οποίας η προσβασιµότητα βελτιώνεται θα είναι, µεταξύ άλλων, αντίστροφη
συνάρτηση των αξιών γης και κτιρίων για επαγγελµατική χρήση (floor space).
Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι χαµηλότερες τιµές στη γη και στα
ακίνητα να λειτουργούν ως ισχυρό οικονοµικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις
αναφορικά µε την µετακίνησή τους. Παρόλα αυτά πρέπει να τονιστεί ότι το
οικονοµικό αυτό κίνητρο είναι πολύ πιθανό µε την πάροδο του χρόνου να
απολεστεί δεδοµένης της διαρκώς αυξανόµενης ζήτησης για χώρο στην
περιοχή υποδοµής. Παράλληλα µε τις επιχειρήσεις, η βελτίωση

της

προσβασιµότητας µιας περιοχής είναι πιθανό να επηρεάσει και τους
εργαζόµενους αναφορικά µε την απόφαση τους για εγκατάσταση εκτός της
περιοχής αυτής. Η απόφαση αυτή µπορεί να σχετίζεται µε την αναζήτηση
κάποιας φθηνότερης κατοικίας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, όπως και προηγουµένως, τα όποια
αρχικά

οικονοµικά

κίνητρα

µπορεί

να

εξουδετερωθούν

ύστερα

από

µακροχρόνια συσσώρευση.
Επιπλέον, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι οι αξίες στα κτίρια και στη γη
συνδέονται άµεσα µε τις υπηρεσίες µεταφορών που προσφέρονται. Ως εκ
τούτου είναι πολύ πιθανό να σηµειωθεί σηµαντική άνοδος των τιµών σε
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αναµονή των βελτιώσεων ή και βραχυχρόνια στο διάστηµα που ακολουθεί ένα
έργο ή µια παρέµβαση.
Ειδικότερα, µε βάση την προηγηθείσα ανάλυση για τις χωροταξικές και
αναπτυξιακές επιπτώσεις του ολοκληρωµένου συγκοινωνιακού δικτύου της
δυτικής Ελλάδας, θα πρέπει να αναµένονται σηµαντικές εξελίξεις από πλευράς
νέας ζήτησης και αλλαγών στις χρήσεις γης τόσο κατά µήκος και εγγύς του
∆υτικού Άξονα (π.χ. κατασκευή οδικών κέντρων υποδοχής, δηµιουργία
διαµετακοµιστικών κέντρων κ.α.) όσο και σε µία δεύτερη ζώνη επιδράσεων που
αφορά τις µακράν του ∆υτικού Άξονα περιοχές (π.χ. ανάπτυξη τουριστικών,
γεωργικών, αστικών και βιοµηχανικών εκµεταλλεύσεων).
Όλες οι παραπάνω εκµεταλλεύσεις θα καθορίσουν τις συνθήκες της
κτηµαταγοράς σε όλη την Περιοχή της ∆υτικής Ελλάδας, από την Ήπειρο µέχρι
τη Νότια Πελοπόννησο. Ωστόσο, η ένταση της σχετικής ζήτησης και τα επίπεδα
των τιµών που θα διαµορφωθούν κατά περιοχή (Νοµό, πόλη κλπ) δεν είναι
δυνατό να προβλεφτούν γιατί δεν έχουν ακόµη καθοριστεί οι βαρυτικές σχέσεις
που θα επηρεάσουν για κάθε χρήση τη δυναµική των ροών και τις µετακινήσεις
των δραστηριοτήτων από περιοχή σε περιοχή.
Ως εκ τούτου τα συνολικά αποτελέσµατα από την κατασκευή και λειτουργία της
Γέφυρας, αναφορικά µε την αγορά του REAL ESTATE, στις γύρω περιοχές δεν
θα πρέπει να αναµένόνται άµεσα. Αντίθετα θα πρέπει να αναµένονται σε βάθος
χρόνου, όταν δηλαδή θα ολοκληρωθούν τα αναµενόµενα έργα και λειτουργήσει
ο ∆υτικός Άξονας ως ένα ενιαίο συγκοινωνιακό δίκτυο εθνικής εµβέλειας.
Παρόλα αυτά είναι σίγουρο ότι η αγορά έχει ήδη ξεκινήσει να δείχνει σχετική
κινητικότητα κυρίως λόγω της προσπελασιµότητας της Γέφυρας στις εγγύς
αυτής περιοχές η οποία επιφέρει ανακατατάξεις στη ζήτηση και στις τιµές
αστικών, παραγωγικών και τουριστικών εγκαταστάσεων.
Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι επιδράσεις των συγκοινωνιακών έργων στις χρήσεις
γης ακολουθούν αργότερους ρυθµούς από άλλες (π.χ. κινήσεις ατόµων και
εµπορευµάτων µε βάση τις µεταβολές στην προσπελασιµότητα). Παράλληλα, οι
εν λόγω επιδράσεις απαιτούν σηµαντικό χρόνο, προκειµένου να επηρεάσουν
αισθητά τη διάρθρωση των χρήσεων γης, την αύξηση της αγοραστικής κίνησης
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και κατ’ επέκταση τις τιµές των ακινήτων. Παρόλα αυτά, οι επιδράσεις των
συγκοινωνιακών έργων στις χρήσεις γης έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι ίσως
και οι µοναδικές που αρχίζουν να εµφανίζονται από την έναρξη, αν όχι και
νωρίτερα µε την εξαγγελία ή την απαρχή εκπόνησης των µελετών ή την
απαλλοτρίωση των απαιτούµενων εκτάσεων των έργων αυτών.
Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
α. η εξαετής περίοδος κατασκευής της Ζεύξης αποτελεί ένα γενικά αποδεκτό
χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης ενός τέτοιου έργου, και
β. ο ρυθµός προόδου και η πορεία ολοκλήρωσης της Ζεύξης ήταν ορατά λόγω
της φύσεως του έργου από τους κατοίκους των γύρων περιοχών καθ’ όλη την
εξαετή περίοδο.
Σύµφωνα µε την παραπάνω ανάλυση, η έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
νέες ή πρόσθετες χρήσεις γης άρχισε από την αρχή της κατασκευαστικής
περιόδου (1997) και συνεχίστηκε τα επόµενα χρόνια για να κορυφωθεί, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω. Ωστόσο θα πρέπει
να καθιστή σαφές ότι οι επιδράσεις της Γέφυρας στις χρήσεις γης θα είναι πολύ
µεγαλύτερες µετά την συγκέντρωση του ∆υτικού Συγκοινωνιακού Άξονα (Ιόνια
Οδός, Παραϊόνια Οδός, κλπ).
Προκειµένου να αξιολογηθούν ορθά τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για τις
επιδράσεις γης, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι στις περιοχές της Α΄
Ζώνης Επιρροής (άξονες Ρίου-Πατρών, Ρίου-Αιγίου, Αντιρρίου-Ναυπάκτου)
προϋπήρχε (πριν το 1997) αγοραστικό ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ακίνητα
της Ζώνης αυτής από κατοίκους αφενός των µεσογειακών περιοχών του Νοµού
Αιτωλοακαρνανίας και ιδιαίτερα των αστικών κέντρων (από το Αγρίνιο και το
Μεσολόγγι για την Βόρεια ακτή της Γέφυρας) και αφετέρου από κατοίκους
κυρίως της Πάτρας για τη Νότια περιοχή (ακτή Πάτρα µέχρι Αίγιο). Ωστόσο, θα
πρέπει να σηµειωθεί ότι καταγράφονταν σηµαντικές αποκλίσεις αναφορικά µε
τις τιµές (περίπου 2 προς 1, στην αξία οικοπέδων και κτηµάτων, υπέρ της
Νότιας περιοχής). Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη σηµαντική θετική
µεταβολή της προσπελασιµότητας µεταξύ των δύο περιοχών οδηγεί στο
συλλογισµό ότι θα πρέπει να αναµένεται εµφάνιση αυξηµένης ζήτησης στη (πιο
‘’φθηνή’’) Βόρεια Περιοχή, τόσο από αγοραστές κατοίκους της Νότιας Περιοχής,
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όσο και της ίδιας της Βόρειας Περιοχής που βλέπουν την περιοχής τους να
ευνοείται ιδιαίτερα από τις συνθήκες λειτουργίας της Γέφυρας.
Με βάση τα προαναφερθέντα θεωρήθηκε ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
σ’ αυτή τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας της Γέφυρας, να εντοπιστούν

οι

επιδράσεις στις χρήσεις γης, στη Βόρεια (παράκτια) Περιοχή λόγω της
εγγύτητας και της αµεσότητας επικοινωνίας της περιοχής αυτής µε τη Γέφυρα
και των αντίστοιχα αναµενόµενων αµεσότερων αντιδράσεων της στα νέα
δεδοµένα.
6.2.2 Η αγορά ακινήτων στη Βόρεια Περιοχή
Όπως έχει ήδη σαφές η αγορά ακινήτων της Βόρειας Περιοχής είναι πολύ
λογικό να έχει αρχίσει επηρεάζεται όχι µόνο από την έναρξη της λειτουργίας
της Γέφυρας, αλλά και από την κατασκευαστική περίοδο.
Στην παρακάτω ανάλυση παρουσιάζονται τα εξής:
Α) Η µεταβολή των τιµών (1997-2008) στα οικόπεδα, αγροτεµάχια και
διαµερίσµατα στον Άξονα Αντιρρίου-Ναυπάκτου και Αντιρρίου- ΜακύνειαςΚρυονερίου– Μεσολογγίου
Β) το επίπεδο (Όγκος) των συναλλαγών (µεταβιβάσεων)
Παράλληλα µε τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία και δεδοµένα που αντλήθηκαν
από τις αρµόδιες υπηρεσίες, καταγράφονται και τα αποτελέσµατα της έρευνας
πεδίου µε ερωτηµατολόγια. Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των
ερωτηµατολογίων που απευθύνθηκαν τόσο σε άτοµα όσο και σε ιδιοκτήτες
καταστηµάτων στη Ναύπακτο, το Μεσολόγγι και το Αντίρριο. Ο λόγος της
επιλογής της Ναυπάκτου και του Μεσολογγίου για την πραγµατοποίηση της
έρευνας πεδίου σχετίζεται µε το γεγονός ότι οι εν λόγω πόλεις είναι τα δύο
σηµαντικότερα και πλησιέστερα πληθυσµιακά κέντρα προς την Γέφυρα.
Παράλληλα η προ διετίας µελέτη επεκτάθηκε µε την πραγµατοποίηση έρευνας
πεδίου µε ερωτηµατολόγια στην πόλη του Αντιρρίου. Ο λόγος της επιλογής του
Αντιρρίου

σχετίζεται

µε

την

δυσαρέσκεια

και

την

απαισιοδοξία

που

καταγράφηκε κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από την κάθετη πτώση
της κίνησης των F/B στην περιοχή, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την µείωση
των εισοδηµάτων και του αντίστοιχου αγοραστικού ενδιαφέροντος για
επενδύσεις σε γη.
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Το παρόν κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την αξιολόγηση και τον κριτικό
σχολιασµό των αποτελεσµάτων της έρευνας των ερωτηµατολογίων σε
συνδυασµό µε τα προαναφερθέντα στατιστικά δεδοµένα.
6.2.2.1 Η εξέλιξη των τιµών και του όγκου συναλλαγών στα οικόπεδα
Προκειµένου να εντοπιστούν οι επιδράσεις από την κατασκευή και λειτουργία
της Γέφυρας στις τιµές των ακινήτων, εξετάστηκαν τα οικόπεδα, τα αγροτεµάχια
και τα διαµερίσµατα στην Βόρεια Περιοχή. Αναλυτικότερα, εξετάστηκε ο Άξονας
Αντίρριο – Μακύνεια – Πλατανίτης – Παλαιοπαναγιά – Μαραθιά – Μοναστηράκι
για την περίοδο 1997-2007
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι τιµές για τα οικόπεδα
προέρχονται από αυθεντικές συναλλαγές και αναφέρονται σε συγκεκριµένες
αγοραπωλησίες για τα έτη 1997, 2001, 2004 και 2007 όπως αυτές
καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Τιµών της ∆ΟΥ. Το τελευταίο οφείλεται στο γεγονός
ότι στα οικόπεδα δεν ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού των
τιµών, αλλά προσδιορίζονται από τη φορολογική Αρχή βάσει έρευνας και
συγκριτικών στοιχείων.
Σε αντιδιαστολή µε τα οικόπεδα, στα διαµερίσµατα και στα αγροτεµάχια (από το
έτος 2000) ισχύει ο αντικειµενικός προσδιορισµός των τιµών µε πίνακες που
ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τιµές των οικοπέδων εντός οικισµού
στις προαναφερθείσες περιοχές του Άξονα για τα έτη 1997, 2001, 2004, 2007.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η περίοδος 1997-2004 συµπίπτει µε τη φάση
κατασκευής της Γέφυρας.
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Πίνακας 6.1
ΤΙΜΕΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Μεταβολή (σε ευρώ/τµ)
1997* 2001* 2004 2007 2007/1997 2007/2004 2004/2001 2001/1997
ΑΝΤΙΡΡΙΟ

80

80

90

115

1,44

1,28

1,13

1

ΜΑΚΥΝΕΙΑ

20

35

80

113

5,65

1,41

2,28

1,75

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ

50

80

110

200

4

1,82

1,38

1,6

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ

30

50

110

150

5

1,36

2,2

1,67

145

2,23

1,61

1,28

1,08

130

5,2

1,44

2,14

1,68

85ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

65

70

90
85-

ΜΑΡΑΘΙΑ

25

42

90

*Έχει γίνει µετατροπή των ∆ραχµών σε Ευρώ µε µικρές στρογγυλοποιήσεις
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.1, στις δύο υποπεριόδους 1997-2001 και 20012004 τις µεγαλύτερες αυξήσεις τιµών παρουσιάζουν οι περιοχές Μακύνειας
(που πρόσκειται στο Αντίρριο), Πλατανίτη, Παλαιοπαναγιάς και Μαραθιά, ενώ
τις µικρότερες παρουσιάζουν οι περιοχές Αντίρριο και Μοναστηράκι. Ωστόσο,
για την υποπερίοδο 2004-2007 τα αποτελέσµατα ελαφρώς διαφοροποιούνται
µε τις περιοχές Αντίρριο και Παλαιοπαναγιά να καταγράφουν τις χαµηλότερες
αυξήσεις στις τιµές των οικοπέδων. Για την συνολική περίοδο 2007-1997 τη
µεγαλύτερη άνοδο τιµών εµφανίζουν η Μακύνεια (+465%) και η Μαραθιά
(+420%), ενώ ακολουθούν η Παλαιοπαναγιά (+400%) και ο Πλατανίτης
(+300%). Ωστόσο σύµφωνα µε τις πραγµατικές εµπορικές τιµές, οι αυξήσεις
των τιµών είναι πολύ µεγαλύτερες σε όλες τις περιοχές. Γενικότερα,
παρατηρείται οι πραγµατικές εµπορικές τιµές για το έτος 2007 να είναι από 50
έως 100% πάνω από αυτές των συγκριτικών τιµών που αποτυπώνονται στον
Πίνακα 6.1. Για παράδειγµα, οι πραγµατικές εµπορικές τιµές στον Πλατανίτη και
την Παλαιοπαναγιά για το έτος 2007 ήταν 300 και 280-300 ευρώ αντίστοιχα.
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Λαµβάνοντας υπόψη το δεδοµένο αυτό οι αυξήσεις τιµών για την περίοδο
1997-2007 έχουν ως εξής:
Πίνακας 6.2
1997

2007

Πλατανίτης

50

300

Παλαιοπαναγιά

30

280-300

6
9,33

Οι παραπάνω ποσοστιαίες αυξήσεις (Πλατανίτης: +500% και Παλαιοπαναγιά:
+833%) αποτελούν και τις µέγιστες αυξήσεις τιµών οικοπέδων σε όλη την
περιοχή και οπωσδήποτε εκφράζουν ρυθµούς αύξησης κατά πολύ ανώτερους
από οποιαδήποτε άλλη συγκρίσιµη περιοχή (π.χ. περιοχή Ρίου και γενικότερα
Νότια Περιοχή).
Η περιοχή του Πλατανίτη εκτείνεται στον Άξονα Αντιρρίου-Ναυπάκτου.
Συνορεύει ανατολικά µε την Παλαιοπαναγιά και διασχίζεται από τον οδικό
παραθαλάσσιο άξονα Αντιρρίου-Ναυπάκτου ο οποίος περιλαµβάνει (µεταξύ του
οδικού άξονα και της θάλασσας) ένα επίµηκες παραθαλάσσιο τµήµα µε τη
µορφή στενής λωρίδας 6 χιλιοµέτρων και τον Άνω Πλατανίτη, βορείως του
οδικού άξονα. Οι περιοχές του Πλατανίτη και της Παλαιοπαναγιάς έχουν το
συγκριτικό πλεονέκτηµα ότι η παραθαλάσσια περιοχή τους έχει εκπληκτική θέα
προς την άλλη πλευρά του Πατραϊκού Κόλπου και ιδιαίτερα προς τη Γέφυρα
Ρίου-Αντίρριου. Η προνοµιακή αυτή θέση του σε συνδυασµό µε το προσβάσιµο
της ακτής του καθιστά πόλο έλξης ιδιαίτερου παραθεριστικού και οικιστικού
ενδιαφέροντος. Επιπλέον, στην περιοχή του Πλατανίτη και της Παλαιοπαναγιάς
αναγείρονται κατοικίες κυρίως πολυτελούς κατασκευής (τύπο µεζονέτας κλπ),
σε πολλές δε περιπτώσεις αξιοποιείται, λόγω της υψηλής τιµής ανά στρέµµα και
του χαµηλού σχετικά συντελεστής δόµησης, ο δεσµός της κάθετης ιδιοκτησίας
µεταξύ περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών ανά οικόπεδο.
Η περιοχή που οι τιµές καταγράφουν την χαµηλότερη αύξηση είναι η περιοχή
Αντιρρίου. Μάλιστα η µικρή αυτή αύξηση που παρατηρείται για την περίοδο
1997-2007, προκύπτει κυρίως από την τελευταία τριετία (2004-2007) και
λιγότερο από την κατασκευαστική περίοδο και την πρώτη περίοδο λειτουργίας
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της Γέφυρας. Τα αποτελέσµατα που καταγράφονται στην περιοχή του
Αντίρριου οφείλονται κυρίως στις αρνητικές επιπτώσεις από την κάθετη πτώση
της κίνησης των F/B στην περιοχή, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την µείωση
των εισοδηµάτων και του αντίστοιχου αγοραστικού ενδιαφέροντος για
επενδύσεις σε γη.
Όσον αφορά τη Μακύνεια για την περίοδο 1997-2007 οι τιµές σχεδόν
εξαπλασιάστηκαν. Αναλυτικότερα αν και καταγράφεται µια συνεχής άνοδος των
τιµών και για τις τρεις υποπεριόδους (1997-2001, 2001-2004 και 2004-2007),
παρατηρείται στην τελευταία υποπερίοδο (2004-2007) οι τιµές να µην
ακολουθούν την ραγδαία αύξηση των πρώτων ετών, αλλά να αυξάνονται µε
χαµηλότερη ένταση. Ωστόσο η µεγάλη αυτή αύξηση που καταγράφεται για την
περίοδο 1997-2007 αποδίδεται στα πλεονεκτήµατα που έχει από πλευράς
γειτνίασης µε τη Ζεύξη και το Αντίρριο, τη θέα προς τη Γέφυρα, αλλά και στο
γεγονός ότι το έτος βάσης (1997) οι τιµές ήταν οι χαµηλότερες όλης της
ευρύτερης ζώνης.
Σε αντιδιαστολή µε τις τιµές των οικοπέδων, όπως φαίνεται και από τον
παρακάτω πίνακα, ο όγκος των συναλλαγών (µεταβιβάσεων) δεν φαίνεται να
αυξάνεται για το έτος 2007. Αντίθετα, φαίνεται να παραµένει σταθερός (µε
κάποια µικρή µείωση) µε το 2004 .
Πίνακας 6.3
ΌΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Συµβόλαια / ∆ηλώσεις

2000

2004

2007

1073

1270

1243

6.2.2.2 Η εξέλιξη των τιµών στα αγροτεµάχια και διαµερίσµατα
Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, εν αντιθέσει µε τα οικόπεδα, για τα
διαµερίσµατα και τα αγροτεµάχια ισχύει ο αντικειµενικός προσδιορισµός των
τιµών µε πίνακες που ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Αναφορικά
µε τα αγροτεµάχια, η τελευταία χρονικά αναπροσαρµογή έλαβε χώρα το έτος
2007. Σύµφωνα µε την εν λόγω αναπροσαρµογή και σε συνάρτηση µε την
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αµέσως προηγούµενη που είχε πραγµατοποιηθεί το 2000, οι τιµές στα
αγροτεµάχια παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 50%.
Σε

αντιδιαστολή

µε

τα

αγροτεµάχια,

οι

τιµές

των

διαµερισµάτων

αναπροσαρµόστηκαν 3 φορές. Συγκεκριµένα προσαρµόστηκαν τα έτη 2001,
2006 και 2007. Σύµφωνα µε την τελευταία αναπροσαρµογή (2007) οι τιµές στα
διαµερίσµατα, σε σχέση µε αυτές του 2006, αυξήθηκαν περίπου κατά 20%.
Ωστόσο σε σχέση µε τις τιµές του 2001 η αύξηση που καταγράφτηκε ήταν
σηµαντικά µεγαλύτερη και έφτασε το 70%.
6.2.2.3 Συµπεράσµατα από τα στατιστικά στοιχεία της Βόρειας Περιοχής
Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν ανωτέρω, οι τιµές και
η ζήτηση των ακινήτων ύστερα από την έκρηξη που κατέγραψαν αρχικά (η
οποία οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό στην Γέφυρα), φαίνεται να συνεχίζουν
αυξάνονται ωστόσο µε µικρότερη ένταση ή ακόµα και να σταθεροποιούνται. Σε
επιλεκτικές περιοχές µε ειδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα (π.χ. κοντά στη
θάλασσα, θέα στη γέφυρα κ.λ.π.) όπως αυτές της Παλαιοπαναγιάς και του
Πλατανίτη, οι τιµές εξακολουθούν να καταγράφουν ανοδική πορεία.
Πάντως αναφορικά µε τον όγκο συναλλαγών φαίνεται να µην σηµειώνεται
κάποια έξαρση αντίστοιχη µε αυτή των τιµών, αλλά να εµφανίζεται διαχρονικά
πιο ισορροπηµένη. Το γεγονός αυτό µπορεί να αποδοθεί και στην στενότητα τη
προσφοράς,

δηλαδή

στον

µικρό

αριθµό

διαθέσιµων

τεµαχίων

λόγω

περιορισµένης έκτασης της γης.
Σχετικά µε την διετία 2005-2007 πρέπει να σηµειωθεί ότι µετά από µία περίοδο
έκρηξης τιµών, ζήτησης και οικοδοµικής δραστηριότητας στην περιοχή, φαίνεται
η αγορά REAL ESTATE να εµφανίζει σηµάδια οµαλοποίησης και σε µερικές
περιπτώσεις ακόµα και κόπωσης.
Τέλος, σηµαντική ανάπτυξη σηµείωσε ο τοµέας των καταστηµάτων ψυχαγωγίας
και µαζικής εστίασης στο λιµάνι. Αν και η εν λόγω ανάπτυξη προήλθε από
κεφάλαια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας τα τελευταία 15 χρόνια, µεγάλη ώθηση
δόθηκε µε την κατασκευή και λειτουργία της Γέφυρας. (από συγκριτικά στοιχεία
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φαίνεται να καταγράφεται και τριπλασιασµός ενοικίων στα τελευταία 4-6
χρόνια).
6.3 Έρευνα πεδίου (ερωτηµατολόγια): Επιδράσεις της Γέφυρας Ρίου –
Αντιρρίου στην κτηµαταγορά (real estate)
6.3.1 Εισαγωγή
Με στόχο τον εντοπισµό των επιπτώσεων στην κτηµαταγορά από την
κατασκευή και λειτουργία της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, έλαβαν χώρα έρευνες
πεδίου τόσο στην περιοχή της Ναυπάκτου όσο και στις περιοχές του
Μεσολογγίου και Αντιρρίου. Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνονται οι απόψεις
των πολιτών και των ιδιοκτητών καταστηµάτων αναφορικά µε τις µεταβολές
στην κτηµαταγορά εξαιτίας της κατασκευής και λειτουργίας της ζεύξης. Ο
συνολικός αριθµός των απαντηθέντων ερωτηµατολογίων είναι 123, εκ των
οποίων τα 82 συµπληρώθηκαν στην Ναύπακτο, τα 23 στο Μεσολόγγι και τα 18
στο Αντίρριο. Σε σχέση µε την προ διετίας µελέτη για το real estate, τα
απαντηθέντα ερωτηµατολόγια είναι λιγότερα (123 έναντι 225). Ωστόσο το
γεγονός ότι στην προ διετίας έρευνα είχαν αποτυπωθεί πλήρως οι τάσεις –
πεποιθήσεις για την κτηµαταγορά και σε συνδυασµό µε ότι η παρούσα µελέτη
ενδεικτικά εξετάζει εάν καταγράφονται µεταβολές στις απόψεις των πολιτών και
των ιδιοκτητών καταστηµάτων, δικαιολογεί τον περιορισµένο αριθµό των
ερωτηµατολογίων και δεν αλλοιώνει την σηµαντικότητα των απαντήσεων.
Παράλληλα, η προ διετίας µελέτη επεκτείνεται µε την πραγµατοποίηση έρευνας
πεδίου µε ερωτηµατολόγια στην πόλη του Αντιρρίου.
6.3.2 Η αγορά ακινήτων στην Ναύπακτο
Όπως στην προ διετίας µελέτη έτσι και τώρα στην ερώτηση «εάν η κατασκευή
της Γέφυρας επηρέασε τις τιµές των ακινήτων ανοδικά» η συντριπτική
πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε καταφατικά (93%).
Από τους ερωτώµενους που απάντησαν θετικά στην παραπάνω ερώτηση,
ζητήθηκε να απαντήσουν σε ποια κατηγορία ακινήτων σηµειώθηκε η εν λόγω
αύξηση. Όπως και στην πρώτη µελέτη έτσι και σε αυτή, οι κατηγορίες που
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έρχονται πρώτες είναι τα εξοχικά οικόπεδα και διαµερίσµατα και τα
αγροτεµάχια. Ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ποσοστά των εν λόγω
κατηγοριών ακινήτων είναι αρκετά χαµηλότερα σε σχέση µε δύο χρόνια πριν.
Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την σπουδαιότητα και των λοιπών κατηγοριών
(σπίτια µόνιµης κατοικίας και ακίνητα για επιχειρηµατικές δραστηριότητες). Οι
απόψεις αυτές παρουσιάζονται στο κυκλικό διάγραµµα που ακολουθεί.
Ναύπακτος: Αύξηση τιµών ανά κατηγορία ακινήτων

3%
14%

29%

Αστικά Οικόπεδα
Εξοχικά Οικόπεδα
Εξοχικό διαµέρισµα/σπίτι
∆ιαµέρισµα/σπίτι µόνιµης κατ/ίας
Αγροτεµάχιο
Για επιχειρηµ/κές δραστηριότητες

16%

12%

26%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις αναφορικά µε το πότε έλαβε
χώρα η άνοδος αυτή. Το 63% των ερωτώµενων θεωρεί ότι η αύξηση είχε ήδη
ξεκινήσει από την περίοδο κατασκευής της Γέφυρας, πριν δηλαδή από την
λειτουργία της. Αντίθετα το 37% πιστεύει ότι η αύξηση των τιµών έλαβε χώρα
µετά το 2004, δηλαδή µετά το εναρκτήριο έτος της λειτουργίας της. Τα εν λόγω
αποτελέσµατα κατά κάποιο τρόπο επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα που είχαν
αρχίσει να φαίνονται πριν δύο χρόνια. Στην προ διετίας µελέτη η πλειοψηφία
των απαντήσεων ταυτιζόταν µε την ίδια άποψη όπως και τώρα, ωστόσο η
οριακή πλειοψηφία που καταγραφόταν επέβαλε µια
επιφυλακτική στάση. Πλέον µπορεί να ειπωθεί µε περισσότερη ασφάλεια ότι
κυριαρχεί η άποψη της ανόδου των τιµών, ήδη από την περίοδο κατασκευής
της Γέφυρας.
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Όπως και στις τιµές έτσι και στις αγοραπωλησίες η συντριπτική πλειοψηφία των
ερωτηθέντων (84%) πιστεύει ότι η λειτουργία της Γέφυρας επέφερε αύξηση στις
αγοραπωλησίες των ακινήτων. Αντίθετα το 16% δεν ενστερνίζεται την συµβολή
της ζεύξης στην εν λόγω αύξηση.
Όπως και στην προ διετίας έρευνα έτσι και στην παρούσα, όσοι αποδίδουν τις
αγοραπωλησίες

στη

Γέφυρα,

θεωρούν

επιπλέον

ότι

οι

περισσότερες

αγοραπωλησίες αφορούν τα εξοχικά οικόπεδα, τα εξοχικά διαµερίσµατα και τα
αγροτεµάχια. Οι απόψεις αυτές καταγράφονται στο κυκλικό διάγραµµα που
ακολουθεί.
Ναύπακτος: Όγκος συναλλαγών ανά κατηγορία ακινήτων

7%

1%

10%

13%
50%

Αστικά Οικόπεδα
Εξοχικά Οικόπεδα
Εξοχικό διαµέρισµα/σπίτι
∆ιαµέρισµα/σπίτι µόνιµης κατ/ίας
Αγροτεµάχιο
Για επιχειρηµ/κές δραστηριότητες

19%

Αντίθετα, από αυτούς που δεν αποδέχεται την αύξηση των συναλλαγών λόγω
της Γέφυρας (16%), αποδίδουν την µείωση των συναλλαγών κυρίως στο ότι οι
ιδιοκτήτες δεν πουλάνε και στο ότι δεν υπάρχει κίνηση για ακίνητα γενικά.
Ωστόσο, σηµειώνεται, ότι σε αντιδιαστολή µε την προ διετίας µελέτη, τα
ποσοστά των απαντήσεων είναι µοιρασµένα. Οι απαντήσεις στην ερώτηση
αυτή παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφηµα.
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Ναύπακτος: Λόγοι µειωµένου όγκου συναλλαγών ακινήτων

27%

37%
Οι ιδιοκτήτες δεν πουλάνε αναµένοντας να
αυξηθούν οι τιµές
∆εν υπάρχει ενδιαφέρον-ζήτηση για τα ακίνητα
∆εν υπάρχουν ακίνητα γενικά

36%

Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι οι αγοραστές από την Πάτρα έχουν αυξηθεί οι
απαντήσεις και των δύο ερευνών ταυτίζονται. Συγκεκριµένα το 58% απάντησε
καταφατικά, ενώ το υπόλοιπο 42% αρνητικά. Παράλληλα όπως και προ διετίας
έτσι και τώρα, υπάρχει διάχυτη η εντύπωση – προσδοκία (από το 78% των
ερωτηθέντων) ότι οι αγοραστές από την Πάτρα στο µέλλον θα αυξηθούν.
Αναφορικά µε το πότε προσδιορίζεται χρονικά η εν λόγω αύξηση του
αγοραστικού ενδιαφέροντος από την Πάτρα, η πλειοψηφία (86%) αναµένει να
εκδηλωθεί τα επόµενα 2 έως10 χρόνια. Ωστόσο οι απαντήσεις που αφορούν το
διάστηµα αυτό δεν επιµερίζονται ισόποσα όπως το 2005, αντίθετα η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα πραγµατοποιηθεί τα επόµενα 5
έως 10 χρόνια και το 39% τα επόµενα 2 έως 5 χρόνια. (βλ. διάγραµµα που
ακολουθεί).
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Ναύπακτος: Χρόνος εκδήλωσης αγοραστικού ενδιαφέροντος από την Πάτρα

14%

39%

Τα επόµενα 2 µε 5 χρόνια
Από 5 έως 10 χρόνια
Άνω των 10 χρόνων

47%

6.3.3 Η αγορά ακινήτων στο Μεσολόγγι
Οι αντιλήψεις που διαµορφώνονται από τους ερωτηθέντες στο Μεσολόγγι για
τις επιδράσεις της Γέφυρας στην εκεί κτηµαταγορά παρουσιάζονται έντονα
διαφοροποιηµένες σε σχέση µε αυτές της έρευνας της Ναυπάκτου. Κατά την
µελέτη του 2005 η µεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων στο Μεσολόγγι δεν
πίστευε ότι η κατασκευή της Γέφυρας επηρέασε τις τιµές των ακινήτων ανοδικά.
Παρόλα αυτά το 2007 η άποψη αυτή ανατρέπεται. Συγκεκριµένα, η οριακή
πλειοψηφία του 52% πιστεύει ότι η κατασκευή της Γέφυρας επηρέασε τις
τιµές των ακινήτων ανοδικά και στο Μεσολόγγι, ενώ το υπόλοιπο 48%
κατέγραψε αντίθετη άποψη.
Από το ανωτέρω 52% που απάντησε θετικά, το 37% πιστεύει ότι η εν λόγω
αύξηση αφορά τα εξοχικά διαµερίσµατα, το 27% τα εξοχικά οικόπεδα και ένα
άλλο 27% τα ακίνητα για επιχειρηµατική δραστηριότητα. Τα αποτελέσµατα αυτά
διαφοροποιούνται σε σχέση µε το 2005, όπου το 47% πίστευε ότι οι τιµές των
αστικών ακινήτων επηρεάζονται από την ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου. (βλ. σχήµα
που ακολουθεί).
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Μεσολόγγι: Αύξηση τιµών ανά κατηγορία ακινήτων
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Για επιχειρηµ/κές δραστηριότητες

37%

Κατά την µελέτη του 2005 από το σύνολο των ερωτηθέντων που απάντησαν
θετικά αναφορικά µε την άνοδο στις τιµές των ακινήτων, η συντριπτική
πλειοψηφία (81%) πίστευε ότι η εν λόγω αύξηση ξεκίνησε µετά την λειτουργία
της Γέφυρας. Παρόλα αυτά το 2007 η άποψη αυτή ανατρέπεται. Συγκεκριµένα,
το 67% θεωρεί πως η ανοδική πορεία των τιµών των ακινήτων ξεκίνησε από
την περίοδο κατασκευής της Γέφυρας, δηλαδή πριν την έναρξη της λειτουργία
της (2004).
Σε ότι αφορά τον όγκο των συναλλαγών, ενώ το 2005 το 68% πίστευε ότι αυτές
δεν έχουν αυξηθεί, το 2007 η εικόνα είναι διαφορετική και σηµειώνονται
ισόποσες θετικές και αρνητικές απαντήσεις.
Από το 50% που απάντησε θετικά στην παραπάνω ερώτηση, το 50% εντοπίζει
την αύξηση αυτή πρωτίστως στα Εξοχικά οικόπεδα και δευτερευόντως στα
ακίνητα για επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
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Μεσολόγγι: Όγκος συναλλαγών ανά κατηγορία ακινήτων
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10%
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Όπως το 2005 έτσι και τώρα η έλλειψη ικανοποιητικής ζήτησης φαίνεται να είναι
ο κύριος λόγος για τον οποίο θεωρείται ότι ο όγκος των αγοραπωλησιών δεν
έχει αυξηθεί για αυτούς που απάντησαν κατά αυτό τον τρόπο στην
προηγούµενη ερώτηση.

Μεσολόγγι: Λόγοι µειωµένου όγκου συναλλαγών ακινήτων

9%
18%

0%
Οι ιδιοκτήτες δεν πουλάνε αναµένοντας να
αυξηθούν οι τιµές
∆εν υπάρχει ενδιαφέρον-ζήτηση για τα ακίνητα
∆εν υπάρχουν ακίνητα γενικά
Άλλο

73%

Σε σχέση µε το ερώτηµα εάν οι αγοραστές των ακινήτων από την Πάτρα έχουν
αυξηθεί, αν και στις δύο έρευνες η πλειοψηφία των απαντήσεων απάντησε
αρνητικά, ωστόσο σε αυτήν του 2007 οι θετικές απαντήσεις είναι πολύ
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περισσότερες. Συγκεκριµένα το 65% απάντησε αρνητικά και το 35% καταφατικά
(έναντι του 89% και του 11%, αντίστοιχα για το 2005).
Παρόλα αυτά ένα ποσοστό της τάξεως του 50% πιστεύει πως οι αγοραστές των
ακινήτων από την Πάτρα θα αυξηθούν στο µέλλον. Ωστόσο αυτή η άνοδος,
όπως και το 2005, δεν αναµένεται στο άµεσο µέλλον (2-5 χρόνια), αλλά σε
µεγαλύτερο βάθος χρόνου.

Μεσολόγγι: Χρόνος εκδήλωσης αγοραστικού ενδιαφέροντος από την Πάτρα

18%

18%

Τα επόµενα 2 µε 5 χρόνια
Από 5 έως 10 χρόνια
Άνω των 10 χρόνων

64%

Από αυτούς που έχουν αντίθετη άποψη, δηλαδή ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον
από την Πάτρα δεν αναµένεται να αυξηθεί στο µέλλον, όπως το 2005 έτσι και
τώρα οι περισσότεροι το αποδίδουν σε έλλειψη ενδιαφέροντος των κατοίκων
της Πάτρας για την περιοχή (επόµενο διάγραµµα).
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Μεσολόγγι: Λόγοι απουσίας αγοραστικού ενδιαφέροντος από την Πάτρα
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73%

6.3.4. Η αγορά ακινήτων στο Αντίρριο
Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, στην παρούσα µελέτη εξετάζεται για πρώτη
φορά η αγορά ακινήτων του Αντιρρίου. Ως εκ τούτου θα εξεταστεί εάν
καταγράφονται σηµαντικές αποκλίσεις ανάµεσα στις απαντήσεις που δόθηκαν
στο Αντίρριο και στην Ναύπακτο. Στην ερώτηση «εάν η κατασκευή της
Γέφυρας επηρέασε τις τιµές των ακινήτων ανοδικά» η συντριπτική
πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε θετικά (83%).
Από το ποσοστό αυτό που απάντησε θετικά, η πλειοψηφία (46%) θεωρεί ότι
αυτή η αύξηση των τιµών αφορά τα εξοχικά διαµερίσµατα και οικόπεδα, ενώ η
δεύτερη µεγαλύτερη κατηγορία είναι αυτή των αγροτεµαχίων και των εξοχικών
διαµερισµάτων µε 20%. Οι απόψεις αυτές ταυτίζονται σε µεγάλο βαθµό µε
αυτές τις Ναυπάκτου και παρουσιάζονται στο κυκλικό διάγραµµα που
ακολουθεί.
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Αντίρριο: Αύξηση τιµών ανά κατηγορία ακινήτων

7%

7%

20%

0%
46%

Αστικά Οικόπεδα
Εξοχικά Οικόπεδα
Εξοχικό διαµέρισµα/σπίτι
∆ιαµέρισµα/σπίτι µόνιµης κατ/ίας
Αγροτεµάχιο
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20%

Αναφορικά µε την χρονική περίοδο που σηµειώθηκε η εν λόγω άνοδος, όπως
και στην Ναύπακτο, ένα ποσοστό 73% θεωρεί ότι η αύξηση αυτή είχε ήδη
ξεκινήσει από την περίοδο κατασκευής της Γέφυρας και πριν την έναρξη
λειτουργίας αυτής, ενώ το υπόλοιπο 27% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι η
αύξηση των τιµών έγινε µετά την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας.
Στην ερώτηση εάν η κατασκευή της Γέφυρας επηρέασε τις αγοροπωλησίες των
ακινήτων ανοδικά η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε θετικά
(78%).
Αυτοί που απάντησαν ότι οι αγοραπωλησίες οφείλονται στη Γέφυρα θεωρούν
επιπλέον ότι οι περισσότερες αγοραπωλησίες αφορούν τα εξοχικά οικόπεδα
(43%) και τα αγροτεµάχια (36%). Οι απόψεις αυτές καταγράφονται στο κυκλικό
διάγραµµα που ακολουθεί.
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Αντίρριο: Όγκος συναλλαγών ανά κατηγορία ακινήτων
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Όπως στην Ναύπακτο, έτσι και στο Αντίρριο από αυτούς που απάντησαν
αρνητικά σχετικά µε την αύξηση των συναλλαγών (22%) η µεγαλύτερη σαφώς
προσδιορισµένη κατηγορία ερωτηθέντων είναι αυτή που αναφέρει ως λόγο την
έλλειψη επαρκούς ζήτησης (75%). Ωστόσο χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς ότι το
επιχείρηµα της έλλειψης επαρκούς ζήτησης σηµειώνει το διπλάσιο ποσοστό
στο Αντίρριο σε σχέση µε τη Ναύπακτο. Οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή
παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφηµα.

Αντίρριο: Λόγοι µειωµένου όγκου συναλλαγών ακινήτων
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Οι ιδιοκτήτες δεν πουλάνε αναµένοντας να
αυξηθούν οι τιµές
∆εν υπάρχει ενδιαφέρον-ζήτηση για τα ακίνητα
∆εν υπάρχουν ακίνητα γενικά

75%

Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι οι αγοραστές από την Πάτρα έχουν αυξηθεί, η
εικόνα που διαγράφεται είναι ελαφρώς διαφοροποιηµένη σε σχέση µε την
Ναύπακτο. Συγκεκριµένα οι ερωτηθέντες απαντούν αρνητικά σε ένα ποσοστό
56% ενώ το υπόλοιπο 44% έχει αντίθετη άποψη. Παρόλα αυτά η πλειοψηφία
των ερωτηθέντων (67%) εξέφρασαν την πεποίθηση – προσδοκία ότι αγοραστές
από την Πάτρα θα αυξηθούν στο µέλλον άλλα όχι στο άµεσο (στα επόµενα 5 –
10 χρόνια)

Αντίρριο: Χρόνος εκδήλωσης αγοραστικού ενδιαφέροντος από την Πάτρα
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25%

Τα επόµενα 2 µε 5 χρόνια
Από 5 έως 10 χρόνια
Άνω των 10 χρόνων

75%
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Τέλος από αυτούς που έχουν αντίθετη άποψη, δηλαδή ότι το αγοραστικό
ενδιαφέρον από την Πάτρα δεν αναµένεται να αυξηθεί στο µέλλον (33%) οι
περισσότεροι το αποδίδουν σε έλλειψη ενδιαφέροντος των κατοίκων της
Πάτρας για την περιοχή (επόµενο διάγραµµα).
Αντίρριο: Λόγοι απουσίας αγοραστικού ενδιαφέροντος από την Πάτρα

17%

Λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος των Πατρινών για
την ευρύτερη περιοχή
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αγορές ακινήτων
Λόγω της µάλλον δυσοίωνης οικονοµικής
κατάστασης γενικά

17%

66%

6.3.5. Συµπεράσµατα της έρευνας πεδίου και σύγκριση µε την προ διετίας
µελέτη
Συνοψίζοντας, η έρευνα πεδίου στην αγορά ακινήτων στη Ναύπακτο, στο
Μεσολόγγι και στο Αντίρριο, έδειξε ενδιαφέροντα αποτελέσµατα
Σε ότι αφορά την Ναύπακτο τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας
επιβεβαίωσαν σε µεγάλο βαθµό τα αποτελέσµατα της έρευνας του 2005.
Συγκεκριµένα η κρατούσα αντίληψη των πολιτών τάσσεται (κατά συντριπτική
πλειοψηφία) υπέρ της άποψης ότι η αγορά ακινήτων στην περιοχή έχει κινηθεί
ανοδικά (τόσο οι τιµές, όσο και ο όγκος των αγοραπωλησιών) και µάλιστα,
αναφορικά µε τις τιµές, οι ανοδικές κινήσεις είχαν ξεκινήσει κατά την
κατασκευαστική περίοδο. Πρόσθετο ενδιαφέρον έχει η διαπιστωθείσα αντίληψη
των πολιτών ότι, ανάµεσα στους λόγους, που προκάλεσαν αυτή την εξέλιξη
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κάποιο ρόλο έχει παίξει (και θα εξακολουθεί να παίζει σύµφωνα µε τους
ερωτώµενους) και το αγοραστικό ενδιαφέρον από Πατρινούς αγοραστές.
Τα αποτελέσµατα από την έρευνα πεδίου στο Μεσολόγγι είναι άκρως
ενδιαφέροντα. Σε σχέση µε την προ διετίας µελέτη τα αποτελέσµατα έδειξαν
σηµαντικές διαφορές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι ενώ το 2005 η
συντριπτική πλειοψηφία πίστευε ότι δεν έχουν επηρεαστεί τόσο οι τιµές όσο και
ο όγκος των αγοραπωλησιών από την Γέφυρα, το 2007 το εν λόγω σκηνικό
ανατρέπεται

και

οι

απαντήσεις

των

ερωτώµενων

είναι

µοιρασµένες.

Παράλληλα, αρχίζουν και αυξάνονται οι απόψεις των πολιτών (έστω και αν
ακόµα είναι η µειοψηφία) που πιστεύουν πως έχει σηµειωθεί άνοδος στους
αγοραστές από την Πάτρα. Επιπλέον, είναι πιο έντονη η προσδοκία, έστω και
µεσοπρόθεσµα (5 -10 χρόνια) ότι θα αυξηθούν οι αγοραστές από την Νότια
Περιοχή.
Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των δύο πόλεων (Ναύπακτος και Μεσολόγγι)
κατά την παρούσα έρευνα, διαπιστώνονται σηµαντικές διαφορές. Παρόλα αυτά
πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εν λόγω διαφορές σε σχέση µε το 2005 φαίνεται να
µειώνονται σηµαντικά. Το γεγονός αυτό συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι ενώ σε
πρώτη φάση η κατασκευή και λειτουργία της Γέφυρας επηρέασε αποκλειστικά
την αγορά ακινήτων της Ναυπάκτου, στην συνέχεια η ζώνη επιρροής της
φαίνεται ότι άρχισε να επεκτείνεται και να επηρεάζει, τουλάχιστον σε κάποιο
βαθµό, την αγορά του Μεσολογγίου.
Τέλος συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου µε ερωτηµατολόγια
που έλαβαν χώρα στην Ναύπακτο και στο Αντίρριο, παρατηρούµε να µην
καταγράφονται σηµαντικές αποκλίσεις στις απαντήσεις των ερωτώµενων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΈΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η έρευνα πεδίου πραγµατοποιήθηκε στην αγορά της Πάτρας αλλά και στις
τοπικές αγορές της βόρειας περιοχής, δηλαδή στη Ναύπακτο, στο Μεσολόγγι,
στο Αιτωλικό και στο Αντίρριο λόγω της σπουδαίας µεταβολής της
προσβασιµότητας της ευρύτερης περιοχής που έλαβε χώρα εξαιτίας της
Γέφυρας. Η έρευνα πεδίου, που διενεργήθηκε τον Ιανουάριο του 2008, αφορά
ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν µε τη µορφή προσωπικής συνέντευξης
και απαντήθηκαν επιτόπου. Τα µεγέθη των δειγµάτων για τις υπό εξέταση
τοπικές αγορές έχουν ως εξής: 198 καταστήµατα στη Ναύπακτο, 86
καταστήµατα στο Μεσολόγγι, 28 καταστήµατα στο Αιτωλικό, 17 καταστήµατα
στο Αντίρριο και 146 καταστήµατα στην Πάτρα.
Το ερωτηµατολόγιο επικεντρώθηκε κυρίως στην καταγραφή της εµπορικής
κίνησης των τοπικών αγορών κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους (2007),
στις επιδράσεις της Γέφυρας στην εµπορική κίνηση των καταστηµάτων των
ίδιων των ερωτηθέντων και στις προσδοκίες των επιχειρηµατιών σχετικά µε το
πώς η λειτουργία της Γέφυρας θα επηρεάσει όχι µόνο την δική τους επιχείρηση
αλλά και ολόκληρη την τοπική αγορά της πόλης.

7.1 Επιδράσεις της Γέφυρας στην εµπορική κίνηση της Ναυπάκτου.
Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι οι πωλήσεις των καταστηµάτων και η εµπορική
κίνηση στην Ναύπακτο έχουν µεταβληθεί κατά το τελευταίο έτος η µεγάλη
πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε σε ποσοστό 61% ότι έχουν µειωθεί. Οι
ερωτηθέντες, που θεωρούν ότι οι πωλήσεις και η εµπορική κίνηση έχουν
αυξηθεί, αντιπροσωπεύουν το 21% των απαντήσεων, ενώ αυτοί που πιστεύουν
ότι δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή αντιστοιχούν στο 18% του δείγµατος Στο
σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι όµοιες απαντήσεις
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παρατηρηθεί

στην

προηγούµενη

έρευνα

πεδίου

(∆εκέµβριος

2005),

αναδεικνύοντας έτσι σταθερά µέσα στο χρόνο µία αρνητική εικόνα για την
εµπορική κίνηση της περιοχής από τους τοπικούς επιχειρηµατίες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

18%

21%

Έχουν αυξηθεί
Έχουν µειωθεί
Καµία µεταβολή

61%

Στην ερώτηση εάν έχουν µεταβληθεί και προς ποια κατεύθυνση οι πωλήσεις
των καταστηµάτων των ερωτώµενων κατά το τελευταίο έτος, το 40% αυτών
σηµειώνει ότι δεν σηµειώθηκε καµία µεταβολή. Μείωση των πωλήσεων δηλώνει
το 33% των τοπικών επιχειρηµατιών και αύξηση το 27%, όπως απεικονίζει και
το ακόλουθο
γράφηµα.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2

27%

40%
Έχουν αυξηθεί
Έχουν µειωθεί
Καµία µεταβολή

33%

Από τις απαντήσεις που δηλώνουν αύξηση των πωλήσεων κατά το τελευταίο
έτος

το

µεγαλύτερο

ποσοστό

(37%)

προέρχεται

από την

κατηγορία

καταστηµάτων εστιατόρια-καφετέριες, διατηρώντας έτσι την πρώτη θέση που
είχε καταγράψει και στην προηγούµενη έρευνα το 2005.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2:ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

17%

17%

22%

37%

7%
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Ρούχα-Υποδήµατα-Καλλ/κά
Οικ.Χρ.-Ηλ.Συσκ.-Η/Υ
Supermarket
Εστιατόρια-Καφετέριες
Λοιπά
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Η πρώτη σε ποσοστό (37%) κατηγορία καταστηµάτων που δηλώνει µείωση
πωλήσεων είναι τα ρούχα-υποδήµατα-καλλυντικά, όπως ήταν και στην
αντίστοιχη έρευνα πεδίου το 2005.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:ΜΕΙΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΤΣΤΗΜΑΤΩΝ

6%

37%

25%

Ρούχα-Υποδήµατα-Καλλ/κά
Οικ.Χρ.-Ηλ.Συσκ.-Η/Υ
Supermarket
Εστιατόρια-Καφετέριες
Λοιπά

12%

20%

Από τα καταστήµατα που αναφέρουν αµετάβλητες πωλήσεις κατά το τελευταίο
έτος το µεγαλύτερο ποσοστό µε 31% προέρχεται από την κατηγορία ρούχωνυποδηµάτων –καλλυντικών, σε αντίθεση µε το 2005 όπου στην πρώτη θέση
των αµετάβλητων πωλήσεων βρισκόταν η κατηγορία καταστηµάτων µε είδη
οικιακής χρήσεως- ηλεκτρικών συσκευών –Η/Υ (34%).
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2:ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

18%

31%

Ρούχα-Υποδήµατα-Καλλ/κά
Οικ.Χρ.-Ηλ.Συσκ.-Η/Υ
Supermarket
Εστιατόρια-Καφετέριες
Λοιπά
24%

16%
11%

Στην ερώτηση εάν πιστεύουν πως η λειτουργία της Γέφυρας επηρέασε είτε
θετικά είτε αρνητικά τις εµπορικές εξελίξεις στην Ναύπακτο κατά το τελευταίο
έτος, το 54% των ερωτηθέντων έδωσε καταφατική απάντηση. Εποµένως,
ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της εξέλιξης (θετική, αρνητική) στην εµπορική
κίνηση, η πλειοψηφία συνεχίζει (όπως και το 2005) να θεωρεί ότι αυτή
σχετίζεται µε την Γέφυρα.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 8

46%
ΝΑΙ
ΟΧΙ
54%

Στην ερώτηση εάν έχει µεταβληθεί και προς ποια κατεύθυνση (αύξηση-µείωση)
ο αριθµός των πελατών τους κατά το τελευταίο έτος (2007) ανεξάρτητα από τη
µεταβολή των πωλήσεων, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε 50% όπως και το
2005 (42%) απάντησε ότι ο αριθµός των πελατών τους έχει αυξηθεί, 31% ότι
δεν έχει µεταβληθεί και 19% ότι έχει παρουσιάσει µείωση.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10

31%

50%

19%

Αναφορικά µε το εάν ο αριθµός των πελατών τους από την Πάτρα έχει αυξηθεί
η µεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε µε 63% αρνητικά. Επιπλέον,
το 55% των ερωτηθέντων πιστεύει πως ούτε στο µέλλον πρόκειται να αυξηθεί ο
αριθµός των πελατών τους από την Πάτρα, ενώ το 45% έχει αντίθετη άποψη.
Από τους τελευταίους η µεγάλη πλειοψηφία µε ποσοστό της τάξεως του 63%
πιστεύει ότι αυτή η αύξηση θα πραγµατοποιηθεί εντός των επόµενων 2-5 ετών,
ωστόσο το 25% θεωρεί ότι θα σηµειωθεί µέσα σε ένα έτος και µόλις ένα 12%
µετά την πενταετία.
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Έχει αυξηθεί
Έχει µειωθεί
Καµία µεταβολή
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ΕΡΩΤΗΣΗ 11

37%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

63%

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

45%
ΝΑΙ
ΟΧΙ
55%
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12%
25%

Άµεσα
Από 2-5 χρόνια
Άνω των 5 ετών

63%

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, από αυτούς που θεωρούν ότι δεν θα αυξηθούν
µελλοντικά οι Πατρινοί πελάτες τους, ένα υψηλό ποσοστό της τάξεως του 42%
αποδίδει ως σηµαντικότερο παράγοντα της εκτίµησης αυτής το γεγονός ότι
στην Πάτρα προσφέρονται προϊόντα σε χαµηλότερες τιµές, καλύτερης
ποιότητας και µεγαλύτερης ποικιλίας, ενώ ένα 33% δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα
στο κόστος µετακίνησης και στον χρόνο που απαιτείται για να φθάσει κανείς
στην Ναύπακτο.
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25%
33%

Κόστος µετακίνησης
Καλύτερες τιµές και ποικιλία
Προτίµηση τοπικής αγοράς

42%

Οι µελλοντικές προσδοκίες των τοπικών επιχειρηµατιών του δείγµατος ως προς
την µεταβολή των πωλήσεων τους είναι αρκετά αισιόδοξες αφού µία σηµαντική
πλειοψηφία των ερωτηθέντων (58%) θεωρεί ότι οι πωλήσεις στο κατάστηµα
τους θα αυξηθούν τον επόµενο χρόνο, και µόλις το 25% θεωρεί ότι θα
µειωθούν. Η αισιοδοξία αυτή είναι πιο έντονη από την αντίστοιχη του 2005,
όπου µε οριακή πλειοψηφία οι ερωτώµενοι της Ναύπακτου σε εκείνη την
έρευνα πίστευαν σε µελλοντική αύξηση των πωλήσεων.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9

17%

Θα αυξηθούν
Θα µειωθούν
Καµία µεταβολή
58%

25%

Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι στο µέλλον θα αυξηθεί συνολικά ή θα µειωθεί η
εµπορική

κίνηση

(πωλήσεις,

πελάτες)

στη

Ναύπακτο,

η

συντριπτική

πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε 67% θεωρεί ότι θα αυξηθεί, ενώ το 30%
πιστεύει ότι θα µειωθεί και µόλις 3% ότι θα µείνει αµετάβλητη. Το αποτέλεσµα
αυτό έρχεται σε αντίθεση µε το αντίστοιχο της έρευνας του 2005, αφού τότε οι
προσδοκίες ως προς την αύξηση και την µείωση της εµπορικής κίνησης γενικά
στην περιοχή διχάζονταν.

225

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ 18

3%

30%

Θα αυξηθεί
Θα µειωθεί
Καµία µεταβολή

67%

Με δεδοµένο ότι η Γέφυρα παρέχει εύκολη, γρήγορη και «παντός καιρού»
πρόσβαση στην αγορά της Πάτρας ζητήθηκε από τους καταστηµατάρχες του
δείγµατος να απαντήσουν αν θεωρούν ότι ντόπιοι πελάτες (Ναυπάκτιοι και από
γύρω χωριά) θα µειωθούν επειδή θα αγοράζουν το αντίστοιχο προϊόν
/υπηρεσία από την Πάτρα. Η µεγάλη πλειοψηφία µε ποσοστό της τάξεως του
62% πιστεύει πως θα υπάρξει διαρροή ντόπιων πελατών προς την τοπική
αγορά της Πάτρας. Η εκτίµηση αυτή διατηρείται διαχρονικά αφού σχεδόν το ίδιο
αποτέλεσµα είχε παρουσιάσει και η προηγούµενη έρευνα. Το γεγονός αυτό
είναι αρκετά σηµαντικό για την τοπική οικονοµία της Πάτρας, αφού φαίνεται να
ασκεί σηµαντική ελκτική δύναµη στο αγοραστικό κοινό της ευρύτερης περιοχής
της Ναυπάκτου.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 15

38%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

62%

Από τις απαντήσεις που εκτιµούν διαρροή ντόπιων πελατών προς την τοπική
αγορά της Πάτρας, το µεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από την κατηγορία των
ρούχων-

υποδηµάτων-καλλυντικών

(33%)

και

ακολουθεί

η

κατηγορία

εστιατόρια-καφετέριες (26%).

8%

33%

26%

Ρούχα-Υποδήµατα-Καλλ/κά
Οικ.Χρ.-Ηλ.Συσκ.-Η/Υ
Supermarket
Εστιατόρια-Καφετέριες
Λοιπά

15%

18%

Επιπρόσθετα, από αυτούς που θεωρούν ότι δεν θα µειωθεί η πελατεία τους
προς όφελος της Πάτρας, 47% αποδίδει την τοποθέτηση του αυτή δίνοντας
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µεγαλύτερη βαρύτητα στην εµπιστοσύνη και την ιδιαίτερη σχέση που έχει
αναπτυχθεί µεταξύ των πελατών τους και των καταστηµάτων. Παράλληλα, το
39% θεωρεί ως πιο σηµαντικό παράγοντα το κόστος µετακίνησης και τον χρόνο
για να φθάσει κανείς στην Πάτρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

39%

47%

Κόστος µετακίνησης
∆ιαφορές σε τιµές και ποιότητα
Εµπιστοσύνη

14%

7.2 Επιδράσεις της Γέφυρας στην εµπορική κίνηση του Μεσολογγίου
Η αγορά των εµπορικών κατ/των στο Μεσολόγγι (καταναλωτικά είδη,
ψυχαγωγία , µαζική εστίαση κτλ.) εµφανίζεται βασικά προσανατολισµένη στο
µεγάλο αριθµό φοιτητών του ΤΕΙ που φιλοξενεί η πόλη από πολλών ετών.
Άλλωστε, το σηµερινό επίπεδο ανάπτυξης της αγοράς αυτής , -όπως και αυτό
της µίσθωσης διαµερισµάτων σε φοιτητές- αποτελεί αποτέλεσµα σταδιακής
προσαρµογής σε αυτό το µοντέλο οικονοµικής θεώρησης, µε αδυναµία
βραχυχρόνιας προσαρµογής σε οποιαδήποτε απότοµη ή µη προβλέψιµη
µεταβολή στις συνθήκες λειτουργίας του οικονοµικού περιβάλλοντος στην
περιοχή. Έτσι , τα προβλήµατα από τη µείωση των φοιτητών των ΤΕΙ στο
ακαδηµαϊκό έτος 2006 – 2007 προκάλεσαν, όπως και σε πολλές άλλες
επαρχιακές πόλεις, έντονες αντιδράσεις των επιχειρηµατιών και ιδιοκτητών
διαµερισµάτων, µε άσκηση πιέσεων σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο ( Αθήνα )
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για τη λήψη µέτρων. Η δυσαρέσκεια που προκάλεσαν οι εξελίξεις αυτές, είναι
πιθανό

να

αποτυπώνεται

σε

κάποιο

βαθµό

στις

απαντήσεις

των

ερωτηµατολογίων και να συγχέονται, στην αντίληψη των ερωτηθέντων, τα
αρνητικά αποτελέσµατα αυτών των γεγονότων µε τις πραγµατικές επιδράσεις
της Γέφυρας.
Σχετικά µε την έρευνα πεδίου που διεξήχθη στο Μεσολόγγι µε το ίδιο
ερωτηµατολόγιο όπως και στην περίπτωση της Ναυπάκτου υπήρξαν τα εξής
αποτελέσµατα.
Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι οι πωλήσεις των καταστηµάτων και η εµπορική
κίνηση στο Μεσολόγγι έχουν µεταβληθεί κατά το τελευταίο έτος η µεγάλη
πλειοψηφία των ερωτηθέντων, όπως και στη Ναύπακτο, απάντησε σε ποσοστό
63% ότι έχουν µειωθεί. Οι ερωτηθέντες, που θεωρούν ότι οι πωλήσεις και η
εµπορική κίνηση έχουν αυξηθεί, αντιπροσωπεύουν το 9% των απαντήσεων,
ενώ αυτοί που πιστεύουν ότι δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή αντιστοιχούν στο
28% του δείγµατος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

9%

28%

Έχουν αυξηθεί
Έχουν µειωθεί
Καµία µεταβολή

63%

Στην ερώτηση εάν έχουν µεταβληθεί και προς ποια κατεύθυνση οι πωλήσεις
των καταστηµάτων των ερωτώµενων κατά το τελευταίο έτος, το 42% αυτών
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σηµειώνει ότι δεν σηµειώθηκε καµία µεταβολή. Μείωση των πωλήσεων δηλώνει
το 35% των τοπικών επιχειρηµατιών και αύξηση το 23%, όπως απεικονίζει και
το ακόλουθο γράφηµα. Τα αποτελέσµατα αυτά της µεταβολής των πωλήσεων
των επιχειρηµατιών του δείγµατος του Μεσολογγίου συγκλίνουν άµεσα µε τα
αντίστοιχα αποτελέσµατα της Ναυπάκτου.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2

23%

42%
Έχουν αυξηθεί
Έχουν µειωθεί
Καµία µεταβολή

35%

Από τις απαντήσεις που δηλώνουν αύξηση των πωλήσεων κατά το τελευταίο
έτος τα µεγαλύτερα ποσοστά αφορούν τις κατηγορίες καταστηµάτων ρούχαυποδήµατα-καλλυντικά και οικιακής χρήσης-ηλεκτρικές συσκευές-Η/Υ µε 35% η
καθεµία. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η κατηγορία εστιατόρια-καφετέριες (25%),
ενώ

στη

Ναύπακτο,

όπως

είδαµε

καταλαµβάνει την πρώτη θέση.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 ΑΥΞΗΣΗ

5%

25%

35%

Ρούχα-Υποδήµατα-Καλλ/κά
Οικ.Χρ.-Ηλ.Συσκ.-Η/Υ
Εστιατόρια-Καφετέριες
Λοιπά

35%

Η πρώτη σε ποσοστό (40%) κατηγορία καταστηµάτων που δηλώνει µείωση
πωλήσεων στο Μεσολόγγι, όπως και στη Ναύπακτο είναι τα ρούχαυποδήµατα-καλλυντικά.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 ΜΕΙΩΣΗ

13%

40%
17%

Ρούχα-Υποδήµατα-Καλλ/κά
Οικ.Χρ.-Ηλ.Συσκ.-Η/Υ
Supermarket
Εστιατόρια-Καφετέριες
Λοιπά

13%

17%

Στην ερώτηση εάν πιστεύουν πως η λειτουργία της Γέφυρας επηρέασε είτε
θετικά είτε αρνητικά τις εµπορικές εξελίξεις στο Μεσολόγγι, κατά το τελευταίο
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έτος, η µεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε ποσοστό της τάξεως του 73%
έδωσε αρνητική απάντηση. Εποµένως, η πλειοψηφία συνεχίζει να θεωρεί ότι η
εµπορική κίνηση στην περιοχή δεν σχετίζεται µε την Γέφυρα, µε χαµηλότερο
όµως ποσοστό από αυτό που είχε καταγραφεί στην προηγούµενη έρευνα το
2005, όπου εκεί οι αρνητικές απαντήσεις είχαν ανέλθει στα επίπεδα του 88%.
ΕΡΩΤΗΣΗ 8

27%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

73%

Στην ερώτηση εάν έχει µεταβληθεί και προς ποια κατεύθυνση (αύξηση-µείωση)
ο αριθµός των πελατών τους κατά το τελευταίο έτος (2007) ανεξάρτητα από τη
µεταβολή των πωλήσεων, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε 44% απάντησε
ότι ο αριθµός των πελατών τους δεν έχει µεταβληθεί, 38% ότι έχει αυξηθεί και
18% ότι έχει παρουσιάσει µείωση.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10

38%
44%

Έχει αυξηθεί
Έχει µειωθεί
Καµία µεταβολή

18%

Αναφορικά µε το εάν ο αριθµός των πελατών τους από την Πάτρα έχει αυξηθεί
η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε µε 90% αρνητικά.
ΕΡΩΤΗΣΗ 11

10%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

90%

Επιπλέον, το δείγµα του Μεσολογγίου το χαρακτηρίζει µεγάλη απαισιοδοξία
διότι το 88% πιστεύει πως ούτε στο µέλλον πρόκειται να αυξηθεί ο αριθµός των
πελατών τους από την Πάτρα. Από την πλευρά των αισιόδοξων η µεγάλη
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πλειοψηφία µε ποσοστό της τάξεως του 70% πιστεύει ότι η αύξηση των
πελατών από την Πάτρα θα πραγµατοποιηθεί εντός των επόµενων 2-5 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

12%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

88%

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

10%
20%

Άµεσα
Από 2-5 χρόνια
Άνω των 5 ετών

70%

Οι µελλοντικές προσδοκίες των ερωτηθέντων του δείγµατος ως προς την
µεταβολή των πωλήσεων τους παραµένουν, όπως είχε καταγραφεί και το 2005,
αρκετά αισιόδοξες αφού η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (44%) θεωρεί ότι οι
πωλήσεις στο κατάστηµα τους θα αυξηθούν τον επόµενο χρόνο, και µόλις το
28% θεωρεί ότι θα µειωθούν.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9

28%

44%
Θα αυξηθούν
Θα µειωθούν
Καµία µεταβολή

28%

Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι στο µέλλον θα αυξηθεί συνολικά ή θα µειωθεί η
εµπορική κίνηση (πωλήσεις, πελάτες) στο Μεσολόγγι, η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων µε 52% θεωρεί ότι θα µειωθεί, ενώ το 28% πιστεύει ότι θα αυξηθεί
και το 20% ότι θα µείνει αµετάβλητη. Το αποτέλεσµα αυτό έρχεται σε αντίθεση
µε το αντίστοιχο της έρευνας του 2005, αφού τότε οι προσδοκίες για αύξηση
της εµπορικής κίνησης γενικά στην περιοχή υπερτερούσαν µε ποσοστό 59%.

235

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ 18

20%
28%

Θα αυξηθεί
Θα µειωθεί
Καµία µεταβολή

52%

Με δεδοµένο ότι η Γέφυρα παρέχει εύκολη, γρήγορη και «παντός καιρού»
πρόσβαση στην αγορά της Πάτρας ζητήθηκε από τους καταστηµατάρχες του
δείγµατος να απαντήσουν αν θεωρούν ότι οι ντόπιοι πελάτες θα µειωθούν
επειδή θα αγοράζουν το αντίστοιχο προϊόν /υπηρεσία από την Πάτρα. Οριακή
είναι η πλειοψηφία, µε ποσοστό της τάξεως του 52%, που πιστεύει πως θα
υπάρξει διαρροή ντόπιων πελατών προς την τοπική αγορά της Πάτρας. Η
εκτίµηση αυτή διατηρείται διαχρονικά αφού σχεδόν το ίδιο αποτέλεσµα είχε
παρουσιάσει και η προηγούµενη έρευνα.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 15

48%
52%

Από τις απαντήσεις που εκτιµούν διαρροή ντόπιων πελατών προς την τοπική
αγορά της Πάτρας, το µεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από την κατηγορία των
ρούχων- υποδηµάτων-καλλυντικών (50%) και ακολουθεί η κατηγορία οικιακής
χρήσεως-ηλεκτρικές συσκευές-Η/Υ (25%).

237

ΝΑΙ
ΟΧΙ
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7%

11%

7%

50%

Ρούχα-Υποδήµατα-Καλλ/κά
Οικ.Χρ.-Ηλ.Συσκ.-Η/Υ
Supermarket
Εστιατόρια-Καφετέριες
Λοιπά

25%

7.3 Επιδράσεις της Γέφυρας στην εµπορική κίνηση του Αιτωλικού.
Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι οι πωλήσεις των καταστηµάτων και η εµπορική
κίνηση στο Αιτωλικό έχουν µεταβληθεί κατά το τελευταίο έτος η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων, όπως και στη Ναύπακτο και στο Μεσολόγγι, απάντησε σε
ποσοστό 54% ότι έχουν µειωθεί. Οι ερωτηθέντες, που θεωρούν ότι οι πωλήσεις
και η εµπορική κίνηση έχουν αυξηθεί, αντιπροσωπεύουν µόλις το 7% των
απαντήσεων, ενώ αυτοί που πιστεύουν ότι δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή
αντιστοιχούν στο 39% του δείγµατος.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1

7%

39%

Έχουν αυξηθεί
Έχουν µειωθεί
Καµία µεταβολή

54%

Στην ερώτηση εάν έχουν µεταβληθεί και προς ποια κατεύθυνση οι πωλήσεις
των καταστηµάτων των ερωτηθέντων κατά το τελευταίο έτος, το 50% αυτών
δηλώνει µείωση των πωλήσεων. Καµία µεταβολή των πωλήσεων δηλώνει το
39% των τοπικών επιχειρηµατιών και αύξηση µόλις το 11%, όπως απεικονίζει
και το ακόλουθο γράφηµα.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2

11%

39%

Έχουν αυξηθεί
Έχουν µειωθεί
Καµία µεταβολή

50%

Στην ερώτηση εάν πιστεύουν πως η λειτουργία της Γέφυρας επηρέασε είτε
θετικά είτε αρνητικά τις εµπορικές εξελίξεις στο Αιτωλικό, κατά το τελευταίο έτος,
η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε ποσοστό 85% απάντησε
αρνητικά. Εποµένως, η πλειοψηφία θεωρεί ότι η εµπορική κίνηση στην περιοχή
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δεν σχετίζεται µε την Γέφυρα, γεγονός που αποτυπώνει µία σύγκλιση των
απόψεων µεταξύ Αιτωλικού και Μεσολογγίου, σε αντίθεση µε το αντίστοιχο
αποτέλεσµα της Ναυπάκτου.
ΕΡΩΤΗΣΗ 8

15%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

85%

Στην ερώτηση εάν έχει µεταβληθεί και προς ποια κατεύθυνση (αύξηση-µείωση)
ο αριθµός των πελατών τους κατά το τελευταίο έτος (2007) ανεξάρτητα από τη
µεταβολή των πωλήσεων, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε ποσοστό της
τάξεως του 50% απάντησε ότι ο αριθµός των πελατών τους έχει µειωθεί, 39%
ότι δεν έχει µεταβληθεί και µόλις 11% ότι έχει παρουσιάσει αύξηση, όπως
δείχνει το παρακάτω γράφηµα.
ΕΡΩΤΗΣΗ 10

11%

39%

Έχει αυξηθεί
Έχει µειωθεί
Καµία µεταβολή

50%
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Αναφορικά µε το εάν ο αριθµός των πελατών τους από την Πάτρα έχει αυξηθεί
η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε µε 89% αρνητικά,
αποτυπώνοντας έτσι µία συµφωνία απαντήσεων για τη συγκεκριµένη ερώτηση
µε τη Ναύπακτο και σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό µε το Μεσολόγγι, όπου τα
αντίστοιχα ποσοστά σχεδόν ταυτίζονται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

11%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

89%

Επιπρόσθετα, το δείγµα του Αιτωλικού, όπως και του Μεσολογγίου,
χαρακτηρίζεται από έντονη απαισιοδοξία διότι το 88% πιστεύει πως ούτε στο
µέλλον πρόκειται να αυξηθεί ο αριθµός των πελατών τους από την Πάτρα.
ΕΡΩΤΗΣΗ 12

11%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

89%
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Οι µελλοντικές προσδοκίες των ερωτηθέντων του δείγµατος του Αιτωλικού
όσον αφορά την µεταβολή των πωλήσεων τους, σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες
προσδοκίες στη Ναύπακτο και στο Μεσολόγγι, είναι αρκετά απαισιόδοξες αφού
η πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε ποσοστό 61% θεωρεί ότι οι πωλήσεις στο
κατάστηµα τους θα µειωθούν τον επόµενο χρόνο.
ΕΡΩΤΗΣΗ 9

18%

21%

Θα αυξηθούν
Θα µειωθούν
Καµία µεταβολή

61%

Επιπλέον, στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι στο µέλλον θα αυξηθεί συνολικά ή
θα µειωθεί η εµπορική κίνηση (πωλήσεις, πελάτες) στο Αιτωλικό, η συντριπτική
πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε 85% θεωρεί ότι θα µειωθεί. Το αποτέλεσµα
αυτό είναι σύµφωνο µε το αντίστοιχο του Μεσολογγίου, αλλά σαφώς πιο
ενισχυµένο.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 18

4%

11%

Θα αυξηθεί
Θα µειωθεί
Καµία µεταβολή

85%

Με δεδοµένο ότι η Γέφυρα παρέχει εύκολη, γρήγορη και «παντός καιρού»
πρόσβαση στην αγορά της Πάτρας ζητήθηκε από τους καταστηµατάρχες του
δείγµατος να απαντήσουν αν θεωρούν ότι οι ντόπιοι πελάτες θα µειωθούν
επειδή θα αγοράζουν το αντίστοιχο προϊόν /υπηρεσία από την Πάτρα. Οι
απόψεις στο Αιτωλικό διχάζονται για το εάν θα υπάρξει διαρροή ντόπιων
πελατών προς την τοπική αγορά της Πάτρας, όπως αποτυπώνεται και στο
παρακάτω κυκλικό διάγραµµα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

50%

50%
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Από τις απαντήσεις που εκτιµούν διαρροή ντόπιων πελατών προς την τοπική
αγορά της Πάτρας, τα µεγαλύτερο ποσοστά προέρχονται από τις κατηγορίες
ρούχων- υποδηµάτων-καλλυντικών και οικιακής χρήσεως-ηλεκτρικές συσκευέςΗ/Υ µε ισοδύναµα ποσοστά της τάξεως του 36% για την κάθε κατηγορία.

21%

36%

Ρούχα-Υποδήµατα-Καλλ/κά
Οικ.Χρ.-Ηλ.Συσκ.-Η/Υ
Supermarket
Εστιατόρια-Καφετέριες

7%

36%

7.4 Επιδράσεις της Γέφυρας στην εµπορική κίνηση του Αντιρρίου.
Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι οι πωλήσεις των καταστηµάτων και η εµπορική
κίνηση στο Αντίρριο έχουν µεταβληθεί κατά το τελευταίο έτος η συντριπτική
πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε ποσοστό 88% θεωρεί ότι έχουν µειωθεί. Το
αποτέλεσµα αυτό είναι σαφώς πιο ενισχυµένο από τα αντίστοιχα στη
Ναύπακτο, το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1

6%

6%

Έχουν αυξηθεί
Έχουν µειωθεί
Καµία µεταβολή

88%

Στην ερώτηση εάν έχουν µεταβληθεί και προς ποια κατεύθυνση οι πωλήσεις
των καταστηµάτων των ερωτηθέντων κατά το τελευταίο έτος, το 76% αυτών
δηλώνει µείωση των πωλήσεων. Καµία µεταβολή των πωλήσεων δηλώνει το
18% των τοπικών επιχειρηµατιών και αύξηση µόλις το 6%, όπως απεικονίζει
και το ακόλουθο κυκλικό διάγραµµα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

6%
18%

Έχουν αυξηθεί
Έχουν µειωθεί
Καµία µεταβολή

76%

Στην ερώτηση εάν πιστεύουν πως η λειτουργία της Γέφυρας επηρέασε είτε
θετικά είτε αρνητικά τις εµπορικές εξελίξεις στο Αντίρριο, κατά το τελευταίο έτος,
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η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε ποσοστό 88% απάντησε
θετικά. Εποµένως, η πλειοψηφία θεωρεί ότι η εµπορική κίνηση στην περιοχή
σχετίζεται µε την Γέφυρα, αποτέλεσµα που συµφωνεί µε το αντίστοιχο στη
Ναύπακτο, αλλά µε ποσοστό σαφώς πιο ενισχυµένο στο Αντίρριο και
ταυτόχρονα έρχεται σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα στο Μεσολόγγι
και το Αιτωλικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

12%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

88%

Στην ερώτηση εάν έχει µεταβληθεί και προς ποια κατεύθυνση (αύξηση-µείωση)
ο αριθµός των πελατών τους κατά το τελευταίο έτος (2007) ανεξάρτητα από τη
µεταβολή των πωλήσεων, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε ποσοστό της
τάξεως του 56% απάντησε ότι ο αριθµός των πελατών τους έχει µειωθεί, 31%
ότι δεν έχει µεταβληθεί και µόλις 13% ότι έχει παρουσιάσει αύξηση. Τα
ποσοστά αυτά του Αντιρρίου συγκλίνουν σε πολύ µεγάλο βαθµό µε τα
αντίστοιχα του Αιτωλικού.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10

13%

31%

Έχει αυξηθεί
Έχει µειωθεί
Καµία µεταβολή

56%

Σχετικά µε το εάν ο αριθµός των πελατών τους από την Πάτρα έχει αυξηθεί η
συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε µε 82% αρνητικά,
αποτυπώνοντας έτσι µία συµφωνία απαντήσεων για τη συγκεκριµένη ερώτηση
µε τη Ναύπακτο και σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό µε το Μεσολόγγι και το
Αιτωλικό, όπου τα αντίστοιχα ποσοστά σχεδόν ταυτίζονται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

18%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

82%
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Επιπρόσθετα, το δείγµα του Αντιρρίου µε ποσοστό 59% πιστεύει πως ούτε στο
µέλλον πρόκειται να αυξηθεί ο αριθµός των πελατών τους από την Πάτρα. Οι
προσδοκίες αυτές είναι απαισιόδοξες αλλά σε πολύ µικρότερο βαθµό σε σχέση
µε την απαισιοδοξία που επικρατεί στο Μεσολόγγι και το Αιτωλικό για το
συγκεκριµένο ερώτηµα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

41%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

59%

Οι µελλοντικές προσδοκίες των ερωτηθέντων του δείγµατος του Αντιρρίου όσον
αφορά την µεταβολή των πωλήσεων τους, σηµειώνουν µε µεγαλύτερο ποσοστό
(43%) µία σχετική ουδετερότητα απαντώντας ότι δεν θα µεταβληθούν οι
πωλήσεις στο κατάστηµά τους το επόµενο έτος. Ακολουθούν µε ποσοστό 38%
οι απαισιόδοξες προσδοκίες ότι θα µειωθούν οι πωλήσεις και µε 19% οι
αισιόδοξες προσδοκίες που αναµένουν αύξηση των πωλήσεων, όπως φαίνεται
και από το κυκλικό διάγραµµα που ακολουθεί.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9

19%

43%
Θα αυξηθούν
Θα µειωθούν
Καµία µεταβολή

38%

Επιπλέον, στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι στο µέλλον θα αυξηθεί συνολικά ή
θα µειωθεί η εµπορική κίνηση (πωλήσεις, πελάτες) στο Αντίρριο, η πλειοψηφία
των ερωτηθέντων µε 50% θεωρεί ότι θα µειωθεί. Το αποτέλεσµα αυτό
ταυτίζεται σχεδόν µε το αντίστοιχο του Μεσολογγίου.
ΕΡΩΤΗΣΗ 18

25%

25%

Θα αυξηθεί
Θα µειωθεί
Καµία µεταβολή

50%

Με δεδοµένο ότι η Γέφυρα παρέχει εύκολη, γρήγορη και «παντός καιρού»
πρόσβαση στην αγορά της Πάτρας ζητήθηκε από τους καταστηµατάρχες του
δείγµατος να απαντήσουν αν θεωρούν ότι οι ντόπιοι πελάτες θα µειωθούν
επειδή θα αγοράζουν το αντίστοιχο προϊόν /υπηρεσία από την Πάτρα. Οι
απόψεις στο Αντίρριο διχάζονται για το εάν θα υπάρξει διαρροή ντόπιων
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πελατών προς την τοπική αγορά της Πάτρας, όπως αποτυπώνεται και στο
παρακάτω κυκλικό διάγραµµα. Το αποτέλεσµα αυτό ταυτίζεται µε το αντίστοιχο
στο Αιτωλικό.
ΕΡΩΤΗΣΗ 15

50%

50%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Από τις απαντήσεις που εκτιµούν διαρροή ντόπιων πελατών προς την τοπική
αγορά της Πάτρας, το µεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από την κατηγορία
εστιατόρια-καφετέριες µε ποσοστό της τάξεως του 49%.

13%
25%

Οικ.Χρ.-Ηλ.Συσκ.-Η/Υ
Supermarket
Εστιατόρια-Καφετέριες
Λοιπά

13%

49%
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7.5 Επιδράσεις της Γέφυρας στην εµπορική κίνηση της Πάτρας
Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι οι πωλήσεις των καταστηµάτων και η εµπορική
κίνηση στην Πάτρα έχουν µεταβληθεί τα τελευταία 3 έτη, η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων µε ποσοστό 53% θεωρεί ότι έχουν µειωθεί. Το 31% πιστεύει ότι
έχουν αυξηθεί και 16% ότι δεν έχουν παρουσιάσει καµία µεταβολή.
ΕΡΩΤΗΣΗ 1

16%

31%

Έχουν αυξηθεί
Έχουν µειωθεί
Καµία µεταβολή

53%

Στην ερώτηση εάν έχουν µεταβληθεί και προς ποια κατεύθυνση οι πωλήσεις
των καταστηµάτων των ερωτηθέντων τα τελευταία 3 έτη, το 46% αυτών
δηλώνει αύξηση των πωλήσεων. Καµία µεταβολή των πωλήσεων δηλώνει το
32% των επιχειρηµατιών και µείωση το 22%, όπως απεικονίζει και το ακόλουθο
κυκλικό διάγραµµα.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2

32%

46%

Έχουν αυξηθεί
Έχουν µειωθεί
Καµία µεταβολή

22%

Στην ερώτηση εάν πιστεύουν πως η λειτουργία της Γέφυρας επηρέασε είτε
θετικά είτε αρνητικά τις εµπορικές εξελίξεις στην Πάτρα, κατά τα τελευταία 3 έτη,
η µεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε ποσοστό 67% απάντησε αρνητικά.
Εποµένως, η πλειοψηφία θεωρεί ότι η εµπορική κίνηση στην περιοχή δεν
σχετίζεται µε την Γέφυρα.
ΕΡΩΤΗΣΗ 8

33%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

67%

Στην ερώτηση εάν έχει µεταβληθεί και προς ποια κατεύθυνση (αύξηση-µείωση)
ο αριθµός των πελατών τους γενικά ανεξάρτητα από τη µεταβολή των
πωλήσεων, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε ποσοστό της τάξεως του 67%
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απάντησε ότι ο αριθµός των πελατών τους έχει αυξηθεί, 19% ότι δεν έχει
µεταβληθεί και µόλις 14% ότι έχει παρουσιάσει µείωση.
ΕΡΩΤΗΣΗ 10

19%

Έχει αυξηθεί
Έχει µειωθεί
Καµία µεταβολή

14%

67%

Σχετικά µε το εάν ο αριθµός των πελατών τους από την Αιτωλοακαρνανία και
ιδιαίτερα τη Ναύπακτο έχει αυξηθεί η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε
µε 57% αρνητικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

43%
ΝΑΙ
ΟΧΙ
57%
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Επιπρόσθετα, το δείγµα της Πάτρας µε ποσοστό 59% πιστεύει πως ούτε στο
µέλλον πρόκειται να αυξηθεί ο αριθµός των πελατών τους που προέρχονται
από την Αιτωλοακαρνανία.
ΕΡΩΤΗΣΗ 12

41%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

59%

Οι µελλοντικές προσδοκίες των ερωτηθέντων του δείγµατος της Πάτρας όσον
αφορά την µεταβολή των πωλήσεων τους, καταγράφουν µία σηµαντική
αισιοδοξία µε ποσοστό 60%. Ακολουθούν µε ποσοστό 25% οι προσδοκίες ότι
δεν θα υπάρξει καµία µεταβολή στις πωλήσεις και µε 15% οι απαισιόδοξες
προσδοκίες που αναµένουν µείωση των πωλήσεων, όπως φαίνεται και από το
κυκλικό διάγραµµα που ακολουθεί.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9

25%

Θα αυξηθούν
Θα µειωθούν
Καµία µεταβολή
60%
15%

Επιπλέον, στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι στο µέλλον θα αυξηθεί συνολικά ή
θα µειωθεί η εµπορική κίνηση (πωλήσεις, πελάτες) στην Πάτρα, η πλειοψηφία
των ερωτηθέντων µε 56% θεωρεί ότι θα αυξηθεί, ενώ το 32% πιστεύει ότι θα
µειωθεί, και το υπόλοιπο 12% ότι δεν θα µεταβληθεί καθόλου, σύµφωνα µε το
γράφηµα που ακολουθεί.
ΕΡΩΤΗΣΗ 15

12%

ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ
ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
56%

32%

Ο πίνακας που ακολουθεί παραθέτει συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα για όλες
τις περιοχές που διεξήχθη η έρευνα πεδίου των καταστηµάτων δίνοντας
έµφαση στις βασικότερες ερωτήσεις που αποτυπώνουν α) την εξέλιξη γενικά
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της αγοράς της κάθε πόλης κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους (2007), β)
την εξέλιξη της επιχείρησης των ίδιων των ερωτηθέντων και γ) τις µελλοντικές
προσδοκίες για τις επιπτώσεις της.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ
Μεταβολή τζίρου
-αύξηση
-µείωση
-καµία µετ.
Σύνολο
Εξέλιξη εµπορίου και
ρόλος της Γέφυρας
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σύνολο
II. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ
∆ΙΚΗΣ ΤΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αριθµός πελατών
-αύξηση
-µείωση
-καµία µετ.
Σύνολο
Πωλήσεις επόµενου
χρόνου
-αύξηση
-µείωση
-καµία µετ.
Σύνολο
ΙΙΙ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ
Μεταβολή τζίρου
πελατών τον
επόµενο χρόνο
-αύξηση
-µείωση
-καµία µετ.
Σύνολο
∆ιαρροή πελατών
στην Πάτρα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σύνολο

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΑΙΤΩΛΙΚΟ

ΑΝΤΙΡΡΙΟ

ΠΑΤΡΑ

21%
61%
18%
100%

9%
63%
28%
100%

7%
54%
39%
100%

6%
88%
6%
100%

31%
53%
16%
100%

54%
46%
100%

27%
73%
100%

15%
85%
100%

88%
12%
100%

33%
67%
100%

50%
19%
31%
100%

38%
18%
44%
100%

11%
50%
39%
100%

13%
56%
31%
100%

67%
14%
19%
100%

58%
25%
17%
100%

44%
28%
28%
100%

18%
61%
21%
100%

19%
38%
43%
100%

60%
15%
25%
100%

67%
30%
3%
100%

28%
52%
20%
100%

11%
85%
4%
100%

25%
50%
25%
100%

62%
38%
100%

52%
48%
100%

50%
50%
100%

50%
50%
100%
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Συµπεράσµατα
Μετά από τη διαδικασία επίδρασης στην προσπελασιµότητα της «βόρειας»
περιοχής και την αύξηση των δεικτών επισκεψιµότητας για τουριστικούς
λόγους, επήλθαν όπως ήδη καταδείχθηκε , σηµαντικές µεταβολές στις χρήσεις
γης που είχαν ως αποτέλεσµα :
♦ την αύξηση της οικοδοµικής δραστηριότητας για πρώτη και δεύτερη
κατοικία
♦ την αύξηση της ζήτησης και της ιδιωτικής επένδυσης σε οικόπεδα κυρίως
στην παραθαλάσσια ζώνη Αντιρρίου – Ναυπάκτου – Μοναστηρακίου, µε
συνέπεια , λόγω και της περιορισµένης προσφοράς , τη ραγδαία άνοδο
των τιµών όχι µόνο στη µετά το 2004 περίοδο , αλλά και κατά την
κατασκευαστική φάση της γέφυρας. (1999 – 2004 )
Επιπλέον, η πόλη της Ναυπάκτου και οι γύρω, τουριστικού κυρίως
ενδιαφέροντος περιοχές, αξιοποιήθηκαν σηµαντικά, απέκτησαν καλύτερες
υποδοµές στο χώρο της µαζικής εστίασης, των ξενοδοχειακών κλινών και της
ψυχαγωγίας, µε αποτέλεσµα να αποτελούν πόλο διαρκώς αυξανόµενης έλξης
για τους τουρίστες και επισκέπτες της περιοχής για ηµερήσια ή πολυήµερη
παραµονή. Η περιοχή γύρω από το γραφικό ιστορικό λιµάνι της πόλης, αλλά
και γενικότερα ολόκληρη η παραλιακή ζώνη µε τους καλοδιατηρηµένους
δρόµους και τα παραδοσιακά κτίρια, δίνουν ένα µοναδικό χαρακτήρα
πολεοδοµικής

και

αρχιτεκτονικής

πληρότητας

στην

πόλη.

Επίσης

τα

καταστήµατα της παραλιακής ζώνης, βελτίωσαν σε σηµαντικό βαθµό, πέραν
της υποδοµής, την ποιότητα των υπηρεσιών τους προς τους επισκέπτες, µε
αποτέλεσµα – και σε συνδυασµό µε τα πολυάριθµα ιστορικά µνηµεία της
περιοχής ( κάστρα, λιµάνι, κτλ.) – η Ναύπακτος να καταστεί ήδη εντός τριετίας,
µόλις, από την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας, µια µικρή πόλη κόσµηµα για τη
«βόρεια» περιοχή και για τη ∆υτική Ελλάδα γενικότερα.
Το εµπορικό κέντρο της πόλης, παρά το αρχικό πλήγµα, της αφαίµαξης
καταναλωτικής κίνησης υπέρ της Πάτρας, αναδιαρθρώνεται διαρκώς, σε
όφελος φυσικά των καταστηµάτων πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών ειδών
τουρισµού, µαζικής εστίασης και υποδοχής επισκεπτών. Η κίνηση αυτή, όσο κι
αν αποτέλεσε αρνητική εξέλιξη για τους εµπόρους της πόλης στους τοµείς
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ένδυσης,

υπόδησης,

ειδών

ευρείας

κατανάλωσης

και

των

τροφίµων,

λειτούργησε ευεργετικά για τους καταναλωτές, οµαλοποιώντας τις τιµές και
προσφέροντας σε αυτούς νέες ευκαιρίες αγορών προϊόντων µε καλύτερη
ποιότητα και ευρύτερη ποικιλία στην αγορά της Πάτρας. Η αντίρροπη αυτή
θετική εξέλιξη εκτιµάται ότι υπεραντισταθµίζει την παραπάνω απώλεια τοπικής
εµπορικής κίνησης και, σε ότι αφορά το µέλλον, θα συµβάλλει ακόµα
περισσότερο ώστε η περιοχή να αναπτύξει οικονοµικές δραστηριότητες
βασισµένες κατά κύριο λόγο στα συγκριτικά πλεονεκτήµατά της.
Μολαταύτα, ακόµα και στον τοµέα των καταναλωτικών προϊόντων η τοπική
αγορά επέδειξε σηµαντική ανθεκτικότητα στις δυσκολίες που προέκυψαν από
τις νέες συνθήκες ανταγωνισµού , κύρια λόγω της ευρείας ενδοχώρας που
διαθέτει (σε χωριά και οικισµούς), µε σηµαντικό ύψος πληθυσµού, ο οποίος
παραδοσιακά εξυπηρετείται από τη Ναύπακτο. Πέρα όµως από αυτό , οι νέες
οικονοµικές και εµπορικές συνθήκες της περιοχής είχαν σαν αποτέλεσµα την
προσέλευση σηµαντικού αριθµού πολυκαταστηµάτων και αλυσίδων (ΑΒ ,
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ , ΚΟΥ-ΚΟΥ , LIDL , SPRIDER κτλ. ) που κανονικά δεν θα
εγκαθίσταντο , τουλάχιστον τόσο γρήγορα , αν δεν λειτουργούσε η Γέφυρα.
Ήδη από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας είχε ξεκινήσει η ζήτηση ακινήτων
από επώνυµες αλυσίδες για εγκατάσταση κυρίως στον οδικό άξονα Αντιρρίου –
Ναυπάκτου. Παράλληλα σηµειώθηκε , λόγω κύρια της τουριστικής κίνησης και
της εγκατάστασης των πολυκαταστηµάτων, µια πρωτοφανής, για µικρή πόλη,
συρροή Τραπεζών που συνήθως εγκαθίστανται κατά προτεραιότητα στις
µεγαλύτερες πόλεις και αργότερα στις µικρές.
Όλες οι παραπάνω σηµαντικές χωρικές επιπτώσεις εµπορικού και οικονοµικού
χαρακτήρα, πέραν της αναδιαρθρωτικής και εξυγιαντικής επίδρασής τους,
τόνωσαν την τοπική αγορά και δηµιούργησαν νέες θέσεις εργασίας,
συµβάλλοντας στη µεγαλύτερη σταθεροποίηση και αυτοδυναµία της τοπικής
οικονοµίας.
Η Ναύπακτος διαθέτοντας έντονα χαρακτηριστικά κοµβικού σηµείου , τόσο ως
προς την ενδοχώρα της όσο και ως σηµείο ευνοϊκής προσπέλασης στον
παράκτιο οδικό άξονα Πάτρας – Ρίου – Αντιρρίου – Ναυπάκτου –
Μοναστηρακίου

–

Ιτέας

–

Άµφισσας,
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πλεονεκτήµατά τους στον εµπορικό και τουριστικό τοµέα και είναι βέβαιο ότι οι
αλλαγές στο συγκοινωνιακό χάρτη της δυτικής Ελλάδας, παρούσες ( Γέφυρα )
και µελλοντικές ( Ιόνια Οδός κτλ. ) την ευνοούν σηµαντικά.
Αντίστοιχα, στις λοιπές πόλεις, το Μεσολόγγι, το Αντίρριο, το Αιτωλικό και την
Πάτρα, καταγράφονται, όπως και στη Ναύπακτο, αρνητικές απόψεις για την
πρόσφατη πορεία των καταστηµάτων, συνολικά, των αντίστοιχων περιοχών,
ενώ συσχέτιση της λειτουργίας της γέφυρας µε τις εξελίξεις της αγοράς
καταγράφεται µε απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο µόνο στην περίπτωση του Αντιρρίου
(88%). Στις άλλες τρεις πόλεις το σχετικό ποσοστό κυµαίνεται κάτω του 33%,
Όσον αφορά τη µελλοντική εξέλιξη των πωλήσεων στα δικά τους καταστηµάτα,
οι ερωτηθέντες στο Μεσολόγγι και την Πάτρα απάντησαν, µε ποσοστό 44% και
60% αντίστοιχα, ότι αναµένουν αύξηση, ενώ στο Αντίρριο και το Αιτωλικό αυτό
το πιστεύει µόνο το 18%-19% των ερωτηθέντων.
Τέλος, στο θέµα της διαρροής πελατείας προς την Πάτρα, και στις τρεις πόλεις
(Μεσολόγγι, Αντίρριο, Αιτωλικό) οι απόψεις είναι µοιρασµένες (50%-50%), ενώ
στην περίπτωση της Ναυπάκτου τον κίνδυνο της διαρροής τον αποδέχεται το
62% των ερωτηθέντων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΈΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

8.1 Εισαγωγή
Στο πλαίσιο των ερευνών πεδίου που διεξήχθησαν, για τις οικονοµικές
και κοινωνικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της Γέφυρας, εντάσσεται και η
παρούσα έρευνα που απευθύνθηκε στα στελέχη των Χρηµατοπιστωτικών
Ιδρυµάτων (Τράπεζες) της περιοχής (Πάτρα, Ναύπακτος, Μεσολόγγι). Είναι η
πρώτη φορά που διεξάγεται έρευνα στην περιοχή για τις απόψεις των
Τραπεζών ως προς τις επιπτώσεις της Γέφυρας και αυτό συµβαίνει, διότι
κρίνεται αναγκαίο να καταγραφούν οι απόψεις αυτές, µιας και οι Τράπεζες
παρέχουν στις επιχειρήσεις των ζωνών επιρροής της Γέφυρας τα απαραίτητα
κεφάλαια, είτε για τη δηµιουργία και ανάληψη νέων επιχειρηµατικών σχεδίων,
είτε για την ανάπτυξη των υφιστάµενων επιχειρηµατικών µονάδων της
ευρύτερης

περιοχής.

Έτσι,

διαθέτουν

πρωτογενή

ενηµέρωση

για

την

επιχειρηµατική δράση της κάθε περιοχής, εφόσον έρχονται σε άµεση
επικοινωνία µε τους πελάτες τους, αναλύουν τα οικονοµικά τους στοιχεία και,
γενικότερα, έχουν εµπεριστατωµένη γνώση της αγοράς. Λόγω αυτού του
σηµαντικού ρόλου τους στην οικονοµική δραστηριότητα της περιοχής, η άποψη
τους θα πρέπει να θεωρηθεί πιο έγκυρη και πιο αντικειµενική από την
αντίστοιχη πολλών ιδιωτών, που είτε στερούνται ενηµέρωσης είτε απαντούν
στις

διάφορες

ερωτήσεις

µε

βάση

προσωπικές

θέσεις

και

ατοµικά

ενδιαφέροντα.
Τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιηθήκαν για την έρευνα, είναι
χωρισµένα σε δύο κατηγορίες: Τα πρώτα αφορούν τα Χρηµατοπιστωτικά
Ιδρύµατα της Ναυπάκτου και του Μεσολογγίου, ενώ σε µια ελαφρώς
διαφοροποιηµένη µορφή είναι αυτά που απευθύνονται στις Τράπεζες της
Πάτρας.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τα ερωτηµατολόγια και την έρευνα
αυτή, µας βοηθούν στο να κατανοήσουµε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της
ευρύτερης περιοχής και έρχονται να συµπληρώσουν τις δυο άλλες έρευνες που
έγιναν και αφορούν την επιχειρηµατικότητα και την εµπορική κίνηση
(καταστηµάτων).
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8.2 Έρευνα Πεδίου Τραπεζών στη Ναύπακτο
Στην ερώτηση, αν θεωρούν ότι η λειτουργία της Γέφυρας συνετέλεσε σε
κάποιο βαθµό στο να ανοίξουν νέες επιχειρήσεις στην περιοχή που ζουν, οι
εκπρόσωποι των Τραπεζών απάντησαν κατά 57% πως η Γέφυρα αυτή
καθαυτή δεν συντέλεσε σε ένα τέτοιο αποτέλεσµα, ενώ το 29% θεωρεί πως η
Γέφυρα βοήθησε στην έναρξη νέων επιχειρήσεων σε µέτριο βαθµό και µόλις το
14% ότι η συµβολή της Γέφυρας συνετέλεσε σε µεγάλο βαθµό στο να ανοίξουν
νέες επιχειρήσεις.
ΕΡΩΤΗΣΗ 1

14%

29%

57%

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ

0%

Στην ερώτηση αν πιστεύουν πως η λειτουργία της Γέφυρας συνετέλεσε
σε κάποιο βαθµό στο να κλείσουν επιχειρήσεις στην περιοχή τους, η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων στελεχών (57%), θεωρεί πως από την λειτουργία
της Γέφυρας και έπειτα δεν έχουν κλείσει επιχειρήσεις, εν αντιθέσει µε το 47%
που θεωρεί πως σε µέτριο βαθµό έχουν κλείσει επιχειρήσεις.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2

0%

43%
ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ
57%

0%

Στην ερώτηση για το εάν πιστεύουν ότι η Γέφυρα αυξάνει ή µειώνει το
φόβο αποτυχίας µιας νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η συντριπτική
πλειοψηφία (71%) θεωρεί πως την αυξάνει, ενώ µόλις το 29% θεωρεί πως
µειώνει το φόβος µιας τέτοιας αποτυχίας.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3

0%

29%

ΑΥΞΑΝΕΙ
ΜΕΙΩΝΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

71%

Στην ερώτηση αν πιστεύουν πως στους επόµενους έξι µήνες θα
υπάρξουν σηµαντικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην περιοχή της Ναυπάκτου,
όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφηµα, θετική γνώµη είχε το 57% των
στελεχών που απάντησαν, ενώ αρνητική το 43%.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4

43%
ΝΑΙ
ΟΧΙ
57%

Στην ερώτηση για το εάν νοµίζουν ότι γενικά οι τράπεζες της περιοχής
διαθέτουν επαρκή χρηµατοδοτική υποστήριξη στις νέες και αναπτυσσόµενες
επιχειρήσεις το σύνολο των ερωτώµενων (100%) απάντησε καταφατικά.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5

0%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

100%

Όσον αφορά τις υπάρχουσες υποδοµές στην περιοχή (δρόµοι,
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, χώροι απόθεσης αποβλήτων κλπ.) και το
κατάπόσον αυτή παρέχει καλή υποστήριξη στις νέες και αναπτυσσόµενες
επιχειρήσεις, η πλειοψηφία µε ποσοστό 71% έχει αρνητική άποψη, σε αντίθεση
µε το 29% των ερωτώµενων που θεωρεί την υποδοµή αυτή αρκούντως
ικανοποιητική .
264

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

29%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

71%

Στην ερώτηση για το αν έχουν αυξηθεί ή µειωθεί στο κατάστηµά τους, οι
αιτήσεις για χορήγηση επαγγελµατικών δανείων (είτε για δηµιουργία νέων
επιχειρήσεων είτε για επέκταση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων) µετά την
έναρξη λειτουργίας της γέφυρας (Αύγουστος 2004), η πλειοψηφία των
ερωτώµενων σε ποσοστό 57% πιστεύει ότι έχουν αυξηθεί και το 43% πως δεν
υπάρχει καµία µεταβολή.
ΕΡΩΤΗΣΗ 7

43%
ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΘΕΙ
ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΘΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
57%

0%

Όσον αφορά την ηλικιακή οµάδα στην οποία εντοπίζεται η µεγαλύτερη
ζήτηση για επαγγελµατικά δάνεια, τα ερωτώµενα στελέχη, σε ποσοστό 57%,
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κατατάσσουν ως πρώτη ηλικιακή οµάδα τα άτοµα που περιλαµβάνονται µεταξύ
35-44 ετών και σε ποσοστό 43% άτοµα ηλικίας 25-34 ετών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 8: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓ.∆ΑΝΕΙΩΝ

43%
25-34 ετών
35-44 ετών
57%

Για την εισοδηµατική τάξη, στην οποία ανήκουν τα άτοµα µε τη
µεγαλύτερη ζήτηση για επαγγελµατικά δάνεια, το 86% των ερωτώµενων
στελεχών των τραπεζών, δηλώνουν πως ανήκουν στη µεσαία εισοδηµατική
τάξη και το 14% αυτών στη ανώτερη.
ΕΡΩΤ.9: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓ.∆ΑΝΕΙΩΝ

0%
14%

ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΙΣΟ∆.ΤΑΞΗ
ΜΕΣΑΙΑ ΕΙΣΟ∆.ΤΑΞΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΕΙΣΟ∆.ΤΑΞΗ

86%

Το εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόµων που ζητούν επαγγελµατικά δάνεια
αντιστοιχεί, κατά 86%, σε αυτό της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ το 14%
σε άτοµα επιπέδου της µερικής δευτεροβάθµιας.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10:ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ

14%

ΜΕΡΙΚΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

86%

Στην ερώτηση για τις πωλήσεις των καταστηµάτων και το κατά πόσο η
εµπορική κίνηση στη Ναύπακτο έχει αυξηθεί ή µειωθεί τον τελευταίο χρόνο, η
πλειοψηφία σε ποσοστό 86% απάντησε ότι έχει µειωθεί, ενώ µόλις το 14%
πιστεύει πως έχει αυξηθεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

0%
14%

ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΘΕΙ
ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΘΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

86%

Για την ερώτηση, η οποία συνδέει την εξέλιξη των πωλήσεων (θετική ή
αρνητική) στα εµπορικά καταστήµατα της περιοχής κατά το τελευταίο χρόνο µε
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την κατασκευή και λειτουργία της Γέφυρας, η συντριπτική

πλειοψηφία σε

ποσοστό 86% απάντησε θετικά, ενώ το 14% αρνητικά.
ΕΡΩΤΗΣΗ 12

14%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

86%

Όσον αφορά για το εάν γνωρίζουν αν έχει αυξηθεί ο αριθµός των πελατών των
εµπορικών καταστηµάτων της περιοχής Ναυπάκτου που προέρχονται από την
Πάτρα, η πλειοψηφία µε 86% εµφανίζεται αρνητική, ενώ µόλις το 14% πιστεύει
πως οι πελάτες προερχόµενοι από την Πάτρα έχουν αυξηθεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

14%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

86%

Στην ερώτηση για το εάν πιστεύουν ότι µελλοντικά θα αυξηθούν οι
πελάτες των εµπορικών καταστηµάτων της περιοχής που προέρχονται από την
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Πάτρα, οι εκτιµήσεις των ερωτώµενων είναι απαισιόδοξες, αφού το σύνολο
αυτών (100%) έχει απαντήσει αρνητικά.
ΕΡΩΤΗΣΗ 14

0%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

100%

Αναφορικά µε την παραπάνω ερώτηση και για ποιο λόγο πιστεύουν ότι
δεν θα αυξηθούν οι Πατρινοί πελάτες στο µέλλον, ένα ποσοστό 86% των
ερωτώµενων θεωρεί πως αυτό συµβαίνει γιατί στη Πάτρα υπάρχουν καλύτερες
τιµές και µεγαλύτερη ποικιλία, ενώ το 14% πιστεύει πως οι πελάτες που
προέρχονται από την Πάτρα θα προτιµήσουν την τοπική τους αγορά.
ΕΡΩΤΗΣΗ 16:ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ

0%
14%

Κόστος µετακίνησης
Καλύτερες τιµές και ποικιλία
Προτίµηση τοπικής αγοράς

86%

Με δεδοµένο ότι η Γέφυρα παρέχει εύκολη, γρήγορη και «παντός καιρού»
πρόσβαση στην αγορά της Πάτρας, το σύνολο (100%) των στελεχών των
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τραπεζών της περιοχής πιστεύει ότι οι ντόπιοι πελάτες των εµπορικών
καταστηµάτων της περιοχής, θα µειωθούν επειδή θα αγοράζουν τα αντίστοιχα
προϊόντα (ή υπηρεσίες) από την Πάτρα.
ΕΡΩΤΗΣΗ 17

0%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

100%

Αναφορικά µε την παραπάνω ερώτηση και το λόγο για τον οποίο πιστεύουν ότι
οι ντόπιοι πελάτες θα µειωθούν και θα προτιµούν την αγορά της Πάτρας, η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων τραπεζικών στελεχών (57%), κατατάσσει ως
πρώτο σηµαντικότερο λόγο το γεγονός ότι θα συνδυάζονται οι αγορές µε
επίσκεψη ή εκδροµή στη Πάτρα. Έπεται, µε ποσοστό 29%, το ότι στη Πάτρα
υπάρχει πολύ µεγαλύτερη ποικιλία και όλη η σύγχρονη µόδα και µε 14% οι
καλύτερες τιµές και πιο ποιοτικά προϊόντα.
ΕΡΩΤΗΣΗ 19: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ

14%

Καλύτερες τιµές και ποιότητα
Μεγαλύτερη ποικιλία
Συνδυασµός αγορών-εκδροµής
29%

57%
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Στην ερώτηση για το εάν πιστεύουν ότι γενικά στη Ναύπακτο θα αυξηθεί
συνολικά ή θα µειωθεί η εµπορική κίνηση (πωλήσεις, πελάτες) στο µέλλον, σε
γενικές γραµµές εµφανίζονται απαισιόδοξοι, µιας και το 57% των ερωτώµενων
πιστεύει ότι θα µειωθεί. Ένα ποσοστό 29% από αυτούς πιστεύει πως θα
αυξηθεί και µόλις το 14% πως δε θα υπάρξει καµία µεταβολή.
ΕΡΩΤΗΣΗ 20

14%

29%

ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ
ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

57%

Αναφορικά µε τις απόψεις τους για τις εµπορικές και επιχειρηµατικές
δραστηριότητες στις οποίες θα παρατηρηθεί µελλοντικά στη Ναύπακτο αύξηση
των πωλήσεων και του αριθµού πελατών και σε ποιες µείωση, τα στελέχη των
τραπεζών θεωρούν πως αυτές µε την µεγαλύτερη µελλοντική αύξηση, σε
ποσοστό 57%, θα είναι τα εστιατόρια, οι καφετέριες και γενικά οι χώροι
εστίασης, 14% πιστεύει πως θα αυξηθεί ο τουρισµός, ενώ το 29% τα υπόλοιπα.
Αντίθετα, υπάρχει απόλυτη οµοφωνία (100%) για µείωση των πωλήσεων τα
επόµενα χρόνια στις δραστηριότητες που αφορούν τα Εµπορικά καταστήµατα
(ρουχισµός, υποδήµατα, καλλυντικά).
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ΕΡΩΤΗΣΗ 21: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ(ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ)

29%

Εστιατόρια-καφετέριες
Τουρισµός
Λοιπά
57%

14%

Από την παραπάνω παράθεση των αποτελεσµάτων της έρευνας στις τράπεζες
προκύπτει ότι οι εκτιµήσεις, γενικά, δεν διαφέρουν από εκείνες των
καταστηµάτων. Οι διαπιστώσεις και οι προσδοκίες είναι αρνητικές για την
εξέλιξη µιας σειράς επαγγελµάτων που αφορούν κυρίως τα είδη ευρείας
κατανάλωσης, ενώ από αυτή την εκτίµηση εξαιρούνται ο τουρισµός και οι
επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, όπου οι προβλέψεις είναι αισιόδοξες. Επίσης,
επιβεβαιώνεται η άποψη ότι η Γέφυρα έχει προκαλέσει επιδράσεις στην αγορά
της Ναυπάκτου και ότι η βαρυτική έλξη της Πάτρας προς αυτήν στον οικονοµικό
και εµπορικό τοµέα θα συνεχιστεί και στο µέλλον.
8.3 Έρευνα Πεδίου Τραπεζών στο Μεσολόγγι
Στην ερώτηση που τέθηκε στα στελέχη των τραπεζών στο Μεσολόγγι για
το κατά πόσο η λειτουργία της Γέφυρας συνετέλεσε σε κάποιο βαθµό να
ανοίξουν νέες επιχειρήσεις στην περιοχή τους, το 60% των ερωτηθέντων
απάντησε πως αυτό ισχύει σε µέτριο βαθµό. Ένα ποσοστό 20% από τους
ερωτηθέντες θεωρεί πως αυτό συνέβη σε µεγάλο βαθµό και ισάξιο ποσοστό
πιστεύει πως δεν έχουν ανοίξει νέες επιχειρήσεις στη περιοχή του
Μεσολογγίου.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1

20%

20%

0%
ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ

60%

Στην ερώτηση για το εάν πιστεύουν ότι η λειτουργία της Γέφυρας
συνετέλεσε σε κάποιο βαθµό να κλείσουν επιχειρήσεις στην περιοχή, το 40%
των ερωτηθέντων απάντησε πως αυτό έχει γίνει σε µέτριο βαθµό. Επίσης ένα
ποσοστό 40%, θεωρεί πως η λειτουργία της Γέφυρας δε συνετέλεσε στο να
κλείσουν επιχειρήσεις στην περιοχή του Μεσολογγίου, ενώ µόλις το 20% ότι
αυτό συνέβη σε µικρό βαθµό.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2

0%

40%

40%
ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ

20%

Στην ερώτηση άν πιστεύουν ότι η Γέφυρα αυξάνει ή µειώνει το φόβο
αποτυχίας

µιας

νέας

επιχειρηµατικής
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πλειοψηφία σε ποσοστό 80%, θεωρεί πως µειώνεται ένας τέτοιος φόβος, ενώ
το 20% πιστεύει ότι δεν υπάρχει καµιά µεταβολή.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3

0%
20%

ΑΥΞΑΝΕΙ
ΜΕΙΩΝΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

80%

Στην ερώτηση, εάν πιστεύουν ότι στους επόµενους έξι µήνες θα
υπάρξουν σηµαντικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην περιοχή Μεσολογγίου, τα
ερωτηθέντα στελέχη εµφανίζονται αισιόδοξα, µιας και το 60% έχει θετική
άποψη, σε αντίθεση µε το 40% που απάντησε αρνητικά.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4

40%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

60%
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Το σύνολο (100%) των ερωτηθέντων στελεχών των τραπεζών,
απάντησε θετικά στην ερώτηση που αφορούσε την επαρκή τραπεζική
χρηµατοδοτική υποστήριξη στις νέες και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5

0%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

100%

Όσον αφορά τις υποδοµές της περιοχής (δρόµοι, υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας, χώροι απόθεσης αποβλήτων κλπ.) και τη σωστή υποστηρικτική
λειτουργία τους για τις νέες και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις, το σύνολο των
ερωτηθέντων (100%) διατύπωσε αρνητική άποψη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

0%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

100%
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Στην ερώτηση για το εάν έχουν αυξηθεί ή µειωθεί στο κατάστηµά τους οι
αιτήσεις για χορήγηση επαγγελµατικών δανείων (είτε για δηµιουργία νέων
επιχειρήσεων είτε για επέκταση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων) µετά την
έναρξη λειτουργίας της γέφυρας (Αύγουστος 2004), η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων σε ποσοστό 60% πιστεύει ότι έχουν αυξηθεί και το 40% πως δεν
υπάρχει καµία µεταβολή.
ΕΡΩΤΗΣΗ 7

40%
ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΘΕΙ
ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΘΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
60%

0%

Για την ηλικιακή οµάδα στην οποία εµφανίζεται η µεγαλύτερη ζήτηση για
επαγγελµατικά δάνεια, η συντριπτική πλειοψηφία (80%) την προσδιορίζει
µεταξύ 35-44 ετών και το 20% µεταξύ 45-54 ετών.
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ΕΡΩΤ.8: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓ.∆ΑΝΕΙΩΝ

20%

35-44 ετών
45-54 ετών

80%

Για την εισοδηµατική τάξη στην οποία ανήκουν τα άτοµα µε την
µεγαλύτερη ζήτηση για επαγγελµατικά δάνεια και πάλι το 80% των
ερωτηθέντων ανέφερε τη µεσαία εισοδηµατική τάξη, ενώ το 20% τη
χαµηλότερη.
ΕΡΩΤ. 9:ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓ.∆ΑΝΕΙΩΝ

0%
20%

ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΙΣΟ∆.ΤΑΞΗ
ΜΕΣΑΙΑ ΕΙΣΟ∆.ΤΑΞΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΕΙΣΟ∆.ΤΑΞΗ

80%

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο στο οποίο ανήκουν τα άτοµα µε τη
µεγαλύτερη ζήτηση για επαγγελµατικά δάνεια, το σύνολο των στελεχών (100%)
απαντά πως είναι άτοµα από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
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ΕΡΩΤ.10:ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓ.∆ΑΝΕΙΩΝ
0%
0%
0%

ΜΕΡΙΚΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ

100%

Στην ερώτηση για τις πωλήσεις των καταστηµάτων και εάν η εµπορική
κίνηση στο Μεσολόγγι έχει αυξηθεί ή µειωθεί τον τελευταίο χρόνο, το 40%
απάντησε ότι έχουν µειωθεί. Ένα άλλο ποσοστό 40% πιστεύει πως δεν υπάρχει
καµία µεταβολή και µόλις το 20% πως έχει αυξηθεί.
ΕΡΩΤΗΣΗ 11

20%

40%
ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΘΕΙ
ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΘΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

40%

Στην ερώτηση, η οποία συνδέει την εξέλιξη των πωλήσεων (θετική ή
αρνητική) στα εµπορικά καταστήµατα της περιοχής κατά το τελευταίο χρόνο µε
την κατασκευή και λειτουργία της Γέφυρας, η πλειοψηφία σε ποσοστό 60%
απάντησε όχι, ενώ το 40% ναι.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 12

40%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

60%

Όσον αφορά την ερώτηση αν έχει αυξηθεί ο αριθµός των πελατών των
εµπορικών καταστηµάτων της περιοχής από την Πάτρα, το σύνολο των
στελεχών (100%) απάντησε αρνητικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

0%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

100%

Στην ερώτηση για το εάν αναµένουν ότι µελλοντικά θα αυξηθούν οι
πελάτες των εµπορικών καταστηµάτων της περιοχής που προέρχονται από την
Πάτρα, οι εκτιµήσεις των ερωτηθέντων είναι µάλλον δυσοίωνες, αφού το 80%
αυτών έχει απαντήσει αρνητικά και µόλις το 20% θετικά.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 14

20%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

80%

Αναφορικά µε την παραπάνω ερώτηση και για το λόγο που πιστεύουν
ότι δεν θα αυξηθούν οι Πατρινοί πελάτες στο µέλλον, ένα ποσοστό 75% των
ερωτηθέντων τραπεζικών στελεχών στο Μεσολόγγι θεωρεί πως αυτό συµβαίνει
γιατί στη Πάτρα υπάρχουν καλύτερες τιµές και µεγαλύτερη ποικιλία, εν αντιθέσει
µε το 25% που πιστεύει πως η αιτία είναι το κόστος της µετακίνησης.
ΕΡΩΤΗΣΗ 16:ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ

0%

25%

Κόστος µετακίνησης
Καλύτερες τιµές και ποικιλία
Προτίµηση τοπικής αγοράς

75%

Με δεδοµένο ότι η Γέφυρα παρέχει εύκολη, γρήγορη και «παντός
καιρού» πρόσβαση στην αγορά της Πάτρας, το σύνολο (100%) των στελεχών
των τραπεζών της περιοχής πιστεύει ότι οι ντόπιοι πελάτες των εµπορικών
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καταστηµάτων θα µειωθούν επειδή θα αγοράζουν τα αντίστοιχα προϊόντα
(υπηρεσίες) από την Πάτρα.
ΕΡΩΤΗΣΗ 17

0%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

100%

Αναφορικά µε την παραπάνω ερώτηση και για το λόγο που πιστεύουν
ότι θα µειωθούν και θα προτιµούν την αγορά της Πάτρας οι ντόπιοι πελάτες, η
πλειοψηφία των ερωτώµενων µε 60%, κατατάσσει ως πρώτο σηµαντικότερο
λόγο το γεγονός ότι στη Πάτρα υπάρχουν καλύτερες τιµές και πιο ποιοτικά
προϊόντα. Αµέσως µετά, έπονται µε ποσοστό 20% το ότι στη Πάτρα υπάρχει
πολύ µεγαλύτερη ποικιλία και όλη η σύγχρονη µόδα και επίσης µε 20% εξαιτίας
άλλου γεγονότος.
ΕΡΩΤΗΣΗ 19:ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ

20%

0%
Καλύτερες τιµές και ποιότητα
Μεγαλύτερη ποικιλία
Συνδυασµός αγορών-εκδροµής
Άλλο
20%

60%
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Στην ερώτηση για το εάν πιστεύουν ότι γενικά στο Μεσολόγγι θα αυξηθεί
συνολικά ή θα µειωθεί η εµπορική κίνηση (πωλήσεις, πελάτες) στο µέλλον, σε
γενικές γραµµές εµφανίζονται απαισιόδοξοι, µιας και το 40% των ερωτώµενων
πιστεύει πως θα µειωθεί, το υπόλοιπο 40% πως δε θα υπάρξει καµία µεταβολή
και µόλις το 20% πως θα αυξηθεί.
ΕΡΩΤΗΣΗ 20

20%

40%
ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ
ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

40%

Αναφορικά µε τις απόψεις τους για τις εµπορικές δραστηριότητες
(κλάδοι) στις οποίες θα παρατηρηθεί µελλοντικά στο Μεσολόγγι αύξηση ή
µείωση στις πωλήσεις και το πελατολόγιο, τα τραπεζικά στελέχη θεωρούν πως
αυτές µε την µεγαλύτερη µελλοντική αύξηση σε ποσοστό 80% θα είναι τα
εστιατόρια, οι καφετέριες και γενικά οι χώροι εστίασης και µε 20% τα υπόλοιπα.
Αντίστοιχα, οι δραστηριότητες µε µελλοντική µείωση αφορούν, σε ποσοστό
πρόβλεψης κατά 100%, τα εµπορικά καταστήµατα (ρουχισµός, υποδήµατα,
καλλυντικά).
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ΕΡΩΤΗΣΗ 21:∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ(ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ)

20%

Εστιατόρια-καφετέριες
Λοιπά

80%

ΕΡΩΤΗΣΗ 21:∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ(ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ)

0%

Ρούχα-υποδήµατα-καλλ/κά
Λοιπά

100%

8.4 Έρευνα Πεδίου Τραπεζών στην Πάτρα
Όπως και στην περίπτωση της Ναυπάκτου και του Μεσολογγίου, η έρευνα
πεδίου στις τράπεζες στην Πάτρα έγινε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της
παρούσας µελέτης και είχε σαν στόχο να καταγράψει τις απόψεις των
πιστωτικών ιδρυµάτων για τις επιπτώσεις της λειτουργίας της Γέφυρας και,
γενικότερα, για την εξέλιξη της επιχειρηµατικότητας στο µεγάλο αυτό αστικό
κέντρο που γειτνιάζει µε τη Γέφυρα και αποτελεί αποδέκτη, αλλά και
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γενεσιουργό παράγοντα ποικίλων δυναµικών εξελίξεων συνδεόµενων µε
αυτήν.Όπως καταδείχθηκε και σε άλλα σηµεία της µελέτης, η Γέφυρα ασκεί
δυναµική επίδραση στον κοινωνικό και οικονοµικό ιστό της βόρειας περιοχής,
λόγω της σηµαντικής βελτίωσης της προσπελασιµότητας των κατοίκων της
τελευταίας, οι οποίοι µετακινούνται προς την πόλη της Πάτρας για εµπορικούς,
καταναλωτικούς, ιατρικούς, ψυχαγωγικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς
λόγους. Παράλληλα, η de facto προώθηση ενός ενιαίου πολεοδοµικού,
µητροπολιτικού κέντρου µε πυρήνα την Πάτρα και προεκτάσεις τους δήµους
Ρίου, Αντιρρίου και Ναυπάκτου, δηµιουργεί µια νεα δυναµική σε ολόκληρη την
περιοχή που, πέρα από τις δηµογραφικές και άλλες σχετικές εξελίξεις, προκαλεί
ευρύτερες ανακατατάξεις στην οικονοµική, κοινωνική και αναπτυξιακή πορεία
της.Γι΄ αυτό, οι απαντήσεις των τραπεζικών στελεχών της Πάτρας αναµένονται
µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού δυνητικά αποτυπώνουν τις παραπάνω εξελίξεις,
καταγράφοντας τις σχετικές τάσεις, όχι µόνο µέσα από την αναφορά των
ερωτηθέντων τραπεζικών στελεχών σε µεγέθη, αλλά και µέσα από την
απεικόνιση από αυτά του επιχειρηµατικού κλίµατος που έχει δηµιουργηθεί στην
περιοχή. Οι απαντήσεις τους παρατίθενται στη συνέχεια.
Καταρχήν, στην ερώτηση εάν πιστεύουν ότι η λειτουργία της Γέφυρας
συνετέλεσε σε κάποιο βαθµό ώστε να ανοίξουν νέες επιχειρήσεις στην περιοχή
της Πάτρας, το 51% των ερωτηθέντων απάντησε πως αυτό ισχύει σε µικρό
βαθµό, σε αντίθεση µε το 21% που πιστεύει πως αυτό δεν συνετέλεσε καθόλου.
Ένα άλλο 14% θεωρεί ότι σε µεγάλο βαθµό νέες επιχειρήσεις ξεκίνησαν την
επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και το ίδιο ακριβώς ποσοστό (14%),
πιστεύει πως αυτό ισχύει σε µεσαίο βαθµό. Παρατηρείται, λοιπόν, ευθύς
εξαρχής ότι η άποψη των τραπεζιτών είναι µάλλον θετική για την επιχειρηµατική
επίπτωση της Γέφυρας στην περιοχή, η εντύπωση δε αυτή ενισχύεται από την
αµέσως παρακάτω κατηγορηµατική θέση τους για ενδεχόµενη αρνητική
επίδραση της Γέφυρας (κλείσιµο επιχειρήσεων) στην περιοχή.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1

14%
21%

14%
ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ

51%

Πραγµατικά, στην ερώτηση αν πιστεύουν πως η λειτουργία της Γέφυρας
συνετέλεσε σε κάποιο βαθµό να κλείσουν επιχειρήσεις στην περιοχή της
Πάτρας, η συντριπτική πλειοψηφία µε ποσοστό 79% πιστεύει πως η λειτουργία
της Γέφυρας δεν συνετέλεσε καθόλου στο να κλείσουν επιχειρήσεις, ενώ µόλις
το 21% διατυπώνει την άποψη ότι αυτό έχει γίνει σε µικρό βαθµό.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2

0%
0%
21%

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ

79%

Στην ερώτηση εάν πιστεύουν ότι η Γέφυρα αυξάνει ή µειώνει το φόβο
αποτυχίας µιας νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, το µεγαλύτερο µερίδιο
των ερωτηθέντων, το οποίο αντιπροσωπεύει το 79%, πιστεύει πως ο φόβος
αυτός µειώνεται, ενώ το 14% πως δεν υπάρχει καµία µεταβολή. Αξιοσηµείωτο
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είναι το γεγονός πως µόλις το 7% των στελεχών που ερωτήθηκαν πιστεύει πως
η Γέφυρα αυξάνει το φόβο µιας τέτοιας αποτυχίας.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3

7%
14%

ΑΥΞΑΝΕΙ
ΜΕΙΩΝΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

79%

Για τους επόµενους έξι µήνες, τα στελέχη των Πιστωτικών Ιδρυµάτων
της Πάτρας, θεωρούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία (ποσοστό 71%) πως
δεν θα υπάρξουν σηµαντικές ευκαιρίες στη περιοχή της Πάτρας, ενώ το 29%
έχει θετική άποψη για την ύπαρξη επιχειρηµατικών ευκαιριών. ∆εδοµένου ότι η
εξάµηνη περίοδος είναι πολύ µικρή για την εµφάνιση επιχειρηµατικών
ευκαιριών, στο σύνολο τους οι δοθείσες απαντήσεις αφήνουν περιθώρια
αισιοδοξίας για τη δηµιουργία στο µέλλον ενός καλύτερου επιχειρηµατικού
κλίµατος στην περιοχή.

286

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ 4

29%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

71%

Στην ερώτηση για την επαρκή ή όχι χρηµατοδοτική υποστήριξη των τραπεζών
στις

νέες

και

αναπτυσσόµενες

επιχειρήσεις,

το

σύνολο

σχεδόν

των

ερωτηθέντων (ποσοστό 92%), θεωρεί πως τα κεφάλαια που διατίθενται είναι
επαρκή, ενώ µόλις το 8% έχει αρνητική άποψη και θεωρεί πως τα κεφάλαια
είναι ανεπαρκή.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5

8%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

92%

Ως προς τις υπάρχουσες υποδοµές της Πάτρας (δρόµοι, υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας, χώροι απόθεσης αποβλήτων κλπ.) και την υποστήριξη που αυτές
παρέχουν στις νέες και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις, είναι αξιοσηµείωτο ότι το
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σύνολο

των

ερωτηθέντων

(100%)

είναι

απαισιόδοξο,

θεωρώντας

ως

τροχοπέδη τον τοµέα αυτό για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της περιοχής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κ α ι στις τρεις πόλεις, δηλαδή Ναύπακτο, Μεσολόγγι
και Πάτρα –ιδιαίτερα στις δυο τελευταίες όπου τα ποσοστά ήταν απόλυτα
αρνητικά-

οι

απαντήσεις

των

τραπεζών

καταγράφουν

µια

πλήρως

απογοητευτική εικόνα για τους τοµείς ευθύνης του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των
επιχειρήσεων

κοινής

ωφέλειας

αναφορικά

µε

τις

υποδοµές

και

τις

προσφερόµενες υπηρεσίες τους στις επιχειρήσεις. Το εύρηµα, αυτό µολονότι
από γενική άποψη αναµενόµενο, αφού είναι ευρύτερα αισθητές στην οικονοµία
οι αδυναµίες και οι δυσλειτουργίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ωστόσο
εκπλήσσει µε την ακραία του έκφραση στην παρούσα έρευνα και εφόσον κριθεί
αξιόπιστο θα πρέπει να προβληµατίσει τους αρµόδιους φορείς και να οδηγήσει,
το συντοµότερο δυνατό, σε χάραξη διορθωτικών µέτρων και πολιτικών.
Από την ειδικότερη άποψη των ερευνώµενων επιδράσεων της Γέφυρας στην
περιοχή, οι διαπιστώσεις αυτές θα πρέπει να θεωρηθούν ότι καταγράφουν
παράγοντες που δρουν ανασχετικά στις θετικές επιπτώσεις του έργου στην
περιφερειακή οικονοµία και πιθανά, σε µερικές περιπτώσεις, µπορεί και να
εξουδετερώνουν πλήρως τη θετική δυναµική που αυτό δηµιουργεί στην
περιοχή. Είναι, εξ αντιθέτου, διαπιστωµένο, ότι κάτω από ευνοϊκές συνθήκες
περιβάλλοντος, µεγάλα συγκοινωνιακά έργα και επενδύσεις στην περιφέρεια
προκαλούν µε επιταχυνόµενο ρυθµό θετικές επιδράσεις στην τοπική οικονοµία
και λειτουργούν πολλαπλασιαστικά ως προς τη συµβολή τους στην τοπική
πρόοδο.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6

0%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

100%

Στην ερώτηση που αφορά την αύξηση ή τη µείωση των αιτήσεων για
χορήγηση επαγγελµατικών δανείων (είτε για δηµιουργία νέων επιχειρήσεων είτε
για επέκταση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων) µετά την έναρξη λειτουργίας
της γέφυρας (Αύγουστος 2004), η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων
στελεχών (93%) έχουν θετική άποψη και πιστεύουν πως έχουν αυξηθεί, ενώ
µόλις το 7% πιστεύει πως δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

7%
0%

ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΘΕΙ
ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΘΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

93%
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Όσον αφορά την ηλικιακή οµάδα στην οποία εντοπίζεται η µεγαλύτερη
ζήτηση για επαγγελµατικά δάνεια, τα ερωτώµενα στελέχη, σε ποσοστό 77%,
κατατάσσουν ως πρώτη ηλικιακή οµάδα τα άτοµα που περιλαµβάνονται µεταξύ
35-44 ετών και σε ποσοστό 23% τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 8: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓ.∆ΑΝΕΙΩΝ

23%

25-34 ετών
35-44 ετών

77%

Για την εισοδηµατική τάξη, στην οποία ανήκουν τα άτοµα µε τη
µεγαλύτερη ζήτηση για επαγγελµατικά δάνεια, το 77% των ερωτώµενων
στελεχών των τραπεζών δηλώνει πως ανήκουν στη µεσαία εισοδηµατική τάξη
και το 23% αυτών στη χαµηλότερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9:ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓ.∆ΑΝΕΙΩΝ

0%

23%

ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΙΣΟ∆.ΤΑΞΗ
ΜΕΣΑΙΑ ΕΙΣΟ∆.ΤΑΞΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΕΙΣΟ∆.ΤΑΞΗ

77%

290

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

Στην ερώτηση για το εκπαιδευτικό επίπεδο, στο οποίο ανήκουν τα άτοµα
µε τη µεγαλύτερη ζήτηση για επαγγελµατικά δάνεια, τα στελέχη δηλώνουν πως
το ήµισι των ατόµων αυτών (50%) έχει επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και
το υπόλοιπο 50% αφορά άτοµα µε δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
ΕΡΩΤΗΣΗ 10:ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ

50%

50%

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Στην ερώτηση για το εάν έχουν διαπιστώσει µετά την έναρξη της
λειτουργίας της Γέφυρας να έχει τονωθεί η επιχειρηµατικότητα (ίδρυση νέων
επιχειρήσεων και ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων) στη Ναύπακτο, η
πλειοψηφία, µε ποσοστό 71%, είναι καταφατικοί, ενώ ένα ποσοστό 29%
δηλώνει άγνοια για το θέµα.
Από τους ερωτηθέντες που απάντησαν παραπάνω καταφατικά, το 50%
πιστεύουν πως η επιχειρηµατικότητα στη Ναύπακτο έχει τονωθεί σε µέτριο
βαθµό, ενώ το 40% πως αυτό έχει γίνει σε µικρό βαθµό. Τέλος, υπάρχει και ένα
ποσοστό της τάξης του 10%, που πιστεύει πως η επιχειρηµατικότητα στη
Ναύπακτο έχει τονωθεί σε µεγάλο βαθµό.
Οι απαντήσεις αυτές θα πρέπει να αντιµετωπιστούν µε επιφύλαξη και να
συνεξεταστούν µε τις αντίστοιχες των ιδίων, βασικά, τραπεζών της Ναυπάκτου,
οι οποίες απέχουν αρκετά από αυτές και σε καµία περίπτωση δεν εκφράζουν
τόσο έντονη αισιοδοξία.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 11

29%

ΝΑΙ
ΟΧΙ
∆Γ/∆Α
0%

71%

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

0%

10%

40%
ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ

50%

Τέλος, ο πίνακας που ακολουθεί παραθέτει συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα
για όλες τις περιοχές που διεξήχθη η έρευνα πεδίου των τραπεζών δίνοντας
έµφαση στις βασικότερες ερωτήσεις που αποτυπώνουν α) την εξέλιξη γενικά
της επιχειρηµατικότητας σε κάθε πόλη, β) το βαθµό επάρκειας της τραπεζικής
υποστήριξης στις επιχειρήσεις της κάθε περιοχής, και γ) το προφίλ της
πελατείας τους από ηλικιακή και µορφωτική άποψη.
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8.5 Συγκριτική παρουσίαση και συµπεράσµατα
Το ενδιαφέρον στη συνδυαστική παρουσίαση των απαντήσεων στις τρεις
πόλεις επικεντρώνεται βασικά στις ερωτήσεις για έναρξη επιχειρήσεων λόγω
της Γέφυρας, διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων για τον ίδιο λόγο και µεταβολή
αριθµού

πελατών

καταστήµατος,

όπου

και

καταγράφονται

σηµαντικές

αποκλίσεις, κυρίως µεταξύ Ναυπάκτου και Μεσολογγίου, από τη µια πλευρά και
της Πάτρας, από την άλλη. Στην περίπτωση της Πάτρας τα αποτελέσµατα της
έρευνας

εκδηλώνουν

µια

σαφέστερα

πιο

αισιόδοξη

εικόνα

για

την

επιχειρηµατικότητα της περιοχής, γεγονός που συµφωνεί, άλλωστε, και,
µερικώς, µε τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου των ιδιωτών (Κεφ. 2).
Ωστόσο, οι πιο χαρακτηριστικές απαντήσεις των τραπεζών στην Πάτρα,
αφορούν το υψηλό ποσοστό (79%) των ερωτηθέντων που πιστεύουν ότι η
Γέφυρα επηρέασε θετικά (σε µεγάλο, µέτριο και µικρό βαθµό) στο άνοιγµα
επιχειρήσεων στην περιοχή και το ίδιο ποσοστό που αποκλείει η διακοπή
λειτουργίας επιχειρήσεων να οφείλεται στη Γέφυρα. Τέλος, σηµαντική είναι η
άποψη του 93% των ερωτηθέντων που θεωρούν ότι τα αιτήµατα πελατών τους
για χορήγηση δανείων έχει αυξηθεί.
Γίνεται, λοιπόν, σαφές από τα παραπάνω ότι η Γέφυρα µε τη λειτουργία της,
στα τριάµισι έτη παρουσίας της, έχει σίγουρα επηρεάσει τις οικονοµικές και
κοινωνικές εξελίξεις στην περιοχή, αλλού λιγότερο και αλλού περισσότερο. Στις
µικρότερες πληθυσµιακά περιοχές, οι επιδράσεις, όπου υπάρχουν, είναι
βαθύτερες και πιο εκτεταµένες. Στα µεγαλύτερα κέντρα (Πάτρα), όπως είναι
φυσικό, οι επιδράσεις ποσοστιαία δεν θα µπορούσε να ήταν έντονες,
δεδοµένου µάλιστα και του µικρού χρόνου λειτουργίας της Γέφυρας. Ωστόσο,
και εκεί οι χωρικές επιπτώσεις της Γέφυρας είναι αισθητές. Επίσης, ακόµη και
όταν δεν είναι διαπιστώσιµη η επίδραση της λειτουργίας της σε συγκεκριµένα
µεγέθη,

οικονοµικής

κυρίως

φύσεως,

ωστόσο

καταγραφεται

µια

αδιαµφισβήτητα θετική άποψη για την εξέλιξη της επιχειρηµατικότητας, καθώς
και τις προσδοκίες για το µέλλον.
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ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΠΑΤΡΑ

14%

20%

14%

29%

0%

14%

0%

60%

51%

57%

20%

21%

0%

0%

0%

43%

40%

0%

0%

20%

21%

57%

20%

79%

ΝΑΙ

100%

100%

92%

ΟΧΙ

0%

0%

8%

-αύξηση

57%

60%

93%

-µείωση

0%

0%

0%

-καµία µετ.

43%

40%

7%

Σύνολο

100%

100%

100%

-25-34

43%

0%

23%

-35-44

57%

80%

77%

-45-54

0%

20%

0%

Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έναρξη επιχειρήσεων λόγω
Γέφυρας
- Σε Μεγάλο Βαθµό
- Σε Μέτριο Βαθµό
- Σε Μικρό Βαθµό
- Καθόλου
∆ιακοπή λειτουργίας λόγω
Γέφυρας
- Σε Μεγάλο Βαθµό
- Σε Μέτριο Βαθµό
- Σε Μικρό Βαθµό
- Καθόλου
II. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Επαρκής Χρηµατοδοτική
Υποστήριξη

Μεταβολή πελατών καταστήµατος

ΙΙΙ. ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ
∆ΑΝΕΙΑ
Ηλικιακή Οµάδα
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Εισοδηµατική Τάξη
-Ανώτερη
-Μεσαία
-Χαµηλότερη

14%

0%

0%

86%

80%

77%

0%

20%

23%

14%

100%

50%

86%

0%

50%

0%

0%

0%

Μορφωτικό Επίπεδο
-Μερική ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση
-∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
-Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
9.1 Εισαγωγή
Η κατασκευή της Γέφυρας που ξεκίνησε το 1999 επηρέασε την πολιτική τιµών
του πορθµείου αρκετά πριν την έναρξη λειτουργίας της. Ήδη από το 2000,
δηλαδή τέσσερα χρόνια πριν τη λειτουργία της Γέφυρας, τα F/B ξεκίνησαν µια
σταδιακή µείωση των τιµών τους, για να φθάσουν το 2004 µόλις στο 50% του
αντίστοιχου επιπέδου του 2000. (Πίνακας 9.1). Η πολιτική αυτή στόχευε στη
συγκράτηση ενός µέρους της πελατείας τους ενόψει της αναµενόµενης έναρξης
ανταγωνισµού µε τη λειτουργία της Γέφυρας και µάλιστα µε στοιχεία και
χαρακτηριστικά τα οποία τα F/B σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούσαν να
ανταγωνιστούν. Είναι αξιοσηµείωτο ότι το κόµιστρο που καθόρισε η Γέφυρα
κατά την έναρξη λειτουργίας της το 2004

είναι περίπου ίσο µε αυτό

που

εφάρµοζαν τα F/B το 2000 (9 ευρώ περίπου)*. Από αυτή και µόνη τη σύγκριση
γίνεται σαφές ότι οι µονοπωλιακές συνθήκες λειτουργίας των F/B είχαν
οδηγήσει σε υπερβολική αύξηση του κοµίστρου και συνακόλουθα σε
υπερκέρδη.
Το γεγονός της µείωσης των τιµών στο 50% δείχνει ότι τα F/B είναι βιώσιµες
επιχειρήσεις στο επίπεδο αυτό και εποµένως η επιπλέον διαφορά αποτελούσε
υπερεπιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου (διακινούµενων οχηµάτων) λόγω
έλλειψης ανταγωνισµού. Στα ίδια συµπεράσµατα οδηγούµαστε αν συγκρίνουµε
το επενδυµένο κεφάλαιο µεταξύ των δυο µέσων διέλευσης που σίγουρα
αποτελεί και στις δυο περιπτώσεις ένα σηµαντικό συστατικό στοιχείο του
λειτουργικού κόστους µέσω των
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Πίνακας 9.1
ΚΟΜΙΣΤΡΟ
ΙΧ ΤΟΥ
ΠΟΡΘΜΕΙΟ
Υ (F/B)
Σε ευρώ
2000

9,00

2001

7,50

2002

7,50

2003

7,50

2004

4,50

2005

4,50

2006

5,00

2007

5,50

*Όλη η ανάλυση στο παρόν τµήµα της Μελέτης στηρίζεται στο κόµιστρο των ΙΧ,
που αποτελούν και το µεγαλύτερο µέρος του συνόλου των διελεύσεων (70%80%).

αναγκαίων αποσβέσεων. Ασφαλώς το συνολικό επενδυµένο κεφάλαιο της
Γέφυρας (800 εκατ. ευρώ περίπου) είναι πολλαπλάσιο από αυτό του συνολικού
αριθµού των F/B, πολλά από τα οποία µάλιστα είχαν ήδη υψηλό βαθµό
παλαιότητας

στην αναφερόµενη χρονική περίοδο και εποµένως το κόστος

απόσβεσης τους ήταν µηδαµινό ή (εάν συµπεριληφθεί και το κόστος
συντήρησης τους) σχετικά χαµηλό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά το γεγονός ότι οι τιµές αυτές ήταν ιδιαίτερα
υψηλές και αδικαιολόγητες για ένα µέσο διέλευσης µε σοβαρά µειονεκτήµατα
ως προς το χρόνο, την άνεση και την ασφαλή διεξαγωγή της διέλευσης,
ωστόσο δεν υπήρξαν ποτέ σοβαρές και οργανωµένες αντιδράσεις των
ενδιαφερόµενων φορέων ή οµάδων διακινουµένων, τουλάχιστο στην έκταση,
την ένταση και τη συχνότητα που παρατηρήθηκαν για τις αντίστοιχες τιµές της
300

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

Γέφυρας. Ακόµη και αυτό το στοιχείο δείχνει από µια άλλη σκοπιά -και
ανεξάρτητα από τη βασιµότητα των οποιωνδήποτε αιτηµάτων µείωσης των
κοµίστρων- ότι η λειτουργία της Γέφυρας προκάλεσε, πέρα από όλα τα άλλα,
και µια υγιή κοινωνική ευαισθητοποίηση σε θέµατα επιβάρυνσης του
καταναλωτή, καθώς επίσης και, για πρώτη φορά ένα κοινωνικό διάλογο µε
ευρεία συµµετοχή πολλών ενδιαφερόµενων και εµπλεκόµενων φορέων,
επιχειρήσεων και πολιτών.
9.2 Υπολογισµός της ωφέλειας από τον ανταγωνισµό
Στη συνέχεια διενεργείται µια εκτίµηση της ωφέλειας για τους χρήστες του
µέσου των F/B που προέκυψε από τις συνθήκες ανταγωνισµού που επέβαλε η
λειτουργία της Γέφυρας, οι οποίες, όπως δείχθηκε παραπάνω, ξεκίνησαν από
το 2000 και µετά. Η εκτίµηση αυτή γίνεται µε τρεις προσεγγίσεις.
Η πρώτη προσέγγιση που είναι συντηρητική, αποτιµά την ωφέλεια για τους
χρήστες των F/B για την περίοδο 2001-2007 που προκύπτει από το γεγονός ότι
το κόµιστρο µειώθηκε µετά το 2000 λόγω της Γέφυρας. Η ωφέλεια αυτή είναι
πραγµατική και εκφράζεται, για κάθε διακινηθέν, στην παραπάνω περίοδο,
όχηµα (πλην δικύκλων), ως η διαφορά που προκύπτει µεταξύ του κοµίστρου
που ίσχυε για τα ΙΧ το έτος 2000 και του ισχύοντος (µειωµένου) κόµιστρου στη
δεδοµένη χρονική στιγµή που πραγµατοποιήθηκε η διέλευση. Για παράδειγµα,
για µια διέλευση ενός ΙΧ το έτος 2006 πληρώθηκε κόµιστρο 5,00 ευρώ, ενώ αν
δεν υπήρχε η Γέφυρα, οι τιµές δεν θα είχαν ακολουθήσει την µετά το 2000
πτωτική πορεία (βλ. Πίνακα 9.1), αλλά θα ίσχυε κόµιστρο τουλάχιστον 9,00
ευρώ. Η διαφορά αυτή των 4,00 ευρώ (9,00-5,00) αποτελεί καθαρή ωφέλεια
του χρήστη και, αν αυτή πολλαπλασιαστεί µε το συνολικό αριθµό των χρηστών
της γραµµής των F/B, τότε προκύπτει το χρηµατικό ποσό της συνολικής ετήσιας
ωφέλειας όλων των χρηστών του συγκεκριµένου µέσου διέλευσης (Πίνακας
9.2). Για το σύνολο της περιόδου 2001-2007 η ωφέλεια αυτή ανέρχεται
στο ποσό των 31,5 εκατ. ευρώ. Το µέγεθος αυτό εκφράζει το συνολικό µη
πληρωθέν, λόγω ανταγωνισµού από τη Γέφυρα, κόστος διέλευσης µε το
F/B στην περίοδο 2001-2007. Αποτελεί, τελικά, κοινωνική ωφέλεια υπό νέες
συνθήκες τιµών ισορροπίας σε µια αγορά που από καθεστώς µονοπωλίου
πέρασε σε κατάσταση προσφοράς.
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Πίνακας 9.2
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ F/B
(ΠΛΗΝ ∆ΙΚΥΚΛΩΝ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΜΙΣΤΡΟ

ΚΟΜΙΣΤΡ
Ο
Σε ευρώ

ΑΠΟ ΕΤΟΣ
ΒΑΣΗΣ (2000)

9,00

2001

7,50

2002

7,50

2003

7,50

2004

4,50

2005

4,50

2006

5,00

2007

5,50

ΣΥΝΟΛ.

ΩΦΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Σε ευρώ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σε ευρώ

(ΙΧ, Φ/Γ, Λ/Φ)

(2)

(1)
2000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

∆ΙΑΦΟΡΑ

(3)

0

-

(9,00-7,50)
1,50
(9,00-7,50)
1,50
(9,00-7,50)
1,50
(9,00-6,00*)
3,00
(9,00-4,50)
4,50
(9,00-5,00)
4,00
(9,00-7,50)

-

2.979.570

4.469.355

3.185.342

4.778.013

3.417.638

5.126.457

2.553.603

7.660.809

790.565

3.557.543

828.038

3.312.152

733.980

3,50

(4=2Χ3)

2.568.930
31.473.259

*Η τιµή των 4,50 ευρώ ίσχυσε για το µισό έτος περίπου, ενώ για το άλλο µισό το
κόµιστρο ήταν 7,50 ευρώ (7,50Χ 0,50 + 4,50Χ0,50=6)..
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διαφοροποιηµένης υπηρεσίας µεταφοράς, µε αποτέλεσµα ο χρήστης να µπορεί
να επιλέξει µεταξύ των δυο επιλογών την πιο κατάλληλη για την περίπτωση
του.
Η δεύτερη προσέγγιση υπολογισµού της ωφέλειας, που είναι ουσιαστικά µια
παραλλαγή της πρώτης, εισάγει την αναπροσαρµογή του κοµίστρου των F/B
για την περίοδο 2001-2007 µε βάση την ανοδική τάση που αυτό ακολούθησε
στη δεκαετία 1990-2000 (Πίνακας 9.3, στήλη 1β). Η υπόθεση αυτή θεωρεί ότι η
εξέλιξη των τιµών από τα F/B, αν δεν είχε κατασκευαστεί η Γέφυρα, θα ήταν
αυξητική στην µετά το 2000 περίοδο και ότι εποµένως η πραγµατική ωφέλεια
του χρήστη στην περίοδο 2001-2007 ισούται µε τη διαφορά µεταξύ της
αναθεωρηµένης (αυξηµένης) αυτής τιµής και της (χαµηλότερης) τιµής που
αυτός πραγµατικά πληρώνει υπό συνθήκες ανταγωνισµού µε τη Γέφυρα. Η
προσέγγιση αυτή, ακολουθώντας την ίδια µεθοδολογία όπως στην πρώτη
προσέγγιση, προσδιορίζει τη συνολική ωφέλεια των χρηστών των F/B στην
περίοδο 2001-2007 σε

44,4 εκατ. ευρώ (έναντι 31,5 της πρώτης

προσέγγισης).
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Πίνακας 9.3
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΤΙΜΕΣ
ΚΟΜΙΣΤΡΟ
Σε ευρώ
Πραγµ.αναπρ.
(1)

∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ

ΣΥΝΟΛ.

ΑΝΑΠΡ.ΤΙΜΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΩ

(2000)

Ν

Σε ευρώ

(ΙΧ, Φ/Γ,

(2)

Λ/Φ)

(α)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2007

9,00

0

9,00

ΩΦΕΛΕΙΑ
Σε ευρώ

(4=2Χ3)

(3)

(β)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

-

7,50

(9,50-7,50)

9,50

2,00

7,50

(9,50-7,50)

9,50

2,00

7,50

(10,00-7,50)

10,00

2,50

4,50

(10,00-

10,00

6,00*)4,00

4,50

(10,00-4,50)

10,50

6,00

5,00

(10,00-5,00)

10,50

5,50

5,50

(11,00-5,50)

11,00

5,50

2.979.570
3.185.342
3.417.638
2.553.603
790.565
828.038

733.980

-

5.959.140
6.370.684
8.544.095
10.214412
4.743.390
4.554.209

4.036.890
44.422.820

*Η τιµή των 4,50 ευρώ ίσχυσε για το µισό έτος περίπου, ενώ για το άλλο µισό το
κόµιστρο ήταν 7,50 ευρώ (7,50Χ 0,50 + 4,50Χ0,50=6).
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Είναι αξιοσηµείωτο ότι η ωφέλεια αυτή (44,4 εκατ. ευρώ) ισούται µε το 5% του
συνολικού κόστους κατασκευής της Γέφυρας. Αυτή η εκτίµηση είναι
συντηρητική και αφορά την ωφέλεια που προκύπτει µε σχετικές εκτιµήσεις µόνο
µέχρι το έτος 2007.
Αν όµως προεκτείνουµε χρονικά την παραπάνω προσέγγιση για τα επόµενα
(µετά το 2007) 23 έτη που αποµένουν για τη λήξη της παραχώρησης
εκµετάλλευσης της Γέφυρας (κρατώντας σταθερή την υπόθεση ότι τα F/B θα
κρατούν ένα 20% περίπου της συνολικής διακίνησης οχηµάτων από το στενό
Ρ-Α), η συνολική ωφέλεια για τους χρήστες των F/B στην περίοδο 20012030 θα ανέλθει στα 136,4* εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 17% περίπου του
κόστους της Γέφυρας.

Εντούτοις, η ωφέλεια από τον ανταγωνισµό της Γέφυρας είναι ακόµη
µεγαλύτερη αν προεκτείνουµε τη διερεύνηση αυτή (β΄ προσέγγιση) κάνοντας
τις παρακάτω λογικές υποθέσεις (τρίτη προσέγγιση) :

Τρίτη προσέγγιση
Είναι εύλογο να θεωρήσουµε ότι, αν δεν είχε κατασκευαστεί η Γέφυρα, όλη η
κίνηση στο στενό Ρ-Α θα εξακολουθούσε να διεκπεραιώνεται µέσω των F/B.
Εποµένως, πέρα από τους χρήστες των F/B που οι οικονοµικές τους ωφέλειες
υπολογίστηκαν στις δυο παραπάνω προσεγγίσεις, κ α ι οι σηµερινοί χρήστες
της Γέφυρας θα επιβαρύνονταν (για τη περίοδο 2004-2007) µε την αυξηµένη
τιµή που θα επιβαλλόταν από τα F/B (στήλη 1β Πίνακα 9.3). Με δεδοµένο ότι η
αυξηµένη αυτή τιµή περιέχει κατά 50% περίπου ένα αδικαιολόγητο, για
ανταγωνιστικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, υπερτίµηµα, προκύπτει, στην
περίπτωση αυτή µια συνολική επιβάρυνση για τους χρήστες της Γέφυρας λόγω
του υπερτιµήµατος αυτού, η οποία θα πρέπει λογικά να πιστωθεί ολόκληρη στη
Γέφυρα ως οικονοµική ωφέλεια των χρηστών από τις συνθήκες ανταγωνισµού
που αυτή εισήγαγε στην αγορά.

Η ωφέλεια αυτή ανέρχεται για την περίοδο
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2004-2007 στο ποσό των 65,5 εκατ. ευρώ (3.400.000** χρήστες της Γέφυρας Χ
υπερτίµηµα 5,5*** ευρώ Χ 3,5 έτη).
* 44, 4 εκατ. + 23 έτηΧ4 εκατ. ευρώ/έτος (Πίνακας 9.3,στήλη 4, έτος 2007)
** Από το συνολικό ετήσιο αριθµό διακινηθέντων από τη Γέφυρα οχηµάτων έχει
αφαιρεθεί το 30% της πρόσθετης ζήτησης που προκάλεσε η λειτουργία της
(induced demand) και η οποία δεν θα υπήρχε αν ίσχυε η υπόθεση της
παρούσας
*** 11,00 µείον 5,5 ευρώ: µέση διαφορά περιόδου 2004-2007 (Πίνακας 9.3,
στήλη 2)

Σύνολο ωφελειών προσέγγισης β και γ
Αν αθροίσουµε τις ωφέλειες των προσεγγίσεων β΄ και γ΄ , δηλαδή το οικονοµικό
όφελος, από τη µια πλευρά, των χρηστών των F/B για την περίοδο 2001-2007
και, από την άλλη πλευρά, των χρηστών της Γέφυρας για την περίοδο 2004
(Ιούλιος)-2007, το οποίο προκύπτει από την ανταγωνιστική επίδραση της
λειτουργίας της Γέφυρας, η συνολική οικονοµική ωφέλεια του συνόλου των
χρηστών ανέρχεται σε

110 εκατ. ευρώ περίπου (44,4 εκατ. και 65,5 κατ.

Ευρώ, αντίστοιχα), δηλαδή στο 13,8% του συνολικού κόστους της
Γέφυρας και µόνο για την περίοδο που λήγει το 2007. Αυτή είναι και η πιο
συντηρητική εκτίµηση της προκύπτουσας ωφέλειας από τις ανταγωνιστικές
συνθήκες που προκάλεσε η Γέφυρα. Αν προεκτείνουµε χρονικά τις εκτιµήσεις
αυτές για την υπολειπόµενη περίοδο µέχρι τη λήξη της Σύµβασης
Παραχώρησης (2008-2030), τότε η συνολική ωφέλεια θα ανέλθει στο ποσό
των 632 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 79% του συνολικού κόστους κατασκευής
της Γέφυρας.
Στον Πίνακα 9.4 δίνεται µια ανακεφαλαίωση όλων των αποτελεσµάτων της
παρούσας διερεύνησης µε βάση τις διάφορες υποθέσεις που έγιναν, σχετικά µε
το µέσο διέλευσης (F/B ή/και Γέφυρα) και τη χρονική περίοδο των επιπτώσεων
(µέχρι τέλος του 2007 ή το τέλος της Σύµβασης Παραχώρησης, δηλ. το 2030).
Τα θετικά αποτελέσµατα των επιπτώσεων του ανταγωνισµού των δυο µέσων,
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υπολογιζόµενα ως ποσοστό του συνολικού κόστους κατασκευής της Γέφυρας,
αντιστοιχούν, ανάλογα µε την περίπτωση υπολογισµού, από 4% µέχρι 79%
αυτού του κόστους.
Γενικότερη αξιολόγηση
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η λειτουργία της Γέφυρας προκάλεσε µια
κοινωνική ευαισθητοποίηση σε θέµατα επιβάρυνσης του καταναλωτή, και ένα
πρωτοφανή κοινωνικό διάλογο µε ευρεία συµµετοχή πολλών ενδιαφερόµενων
και εµπλεκόµενων φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι στον κοινωνικό αυτό διάλογο που προκάλεσε η Γέφυρα
στην περίοδο λειτουργίας της, πέρα από το θέµα του κόστους της διέλευσης,
ήρθαν σταδιακά να προστεθούν θέσεις, απόψεις και προβληµατισµοί για την
ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Αν κανείς ερευνήσει τον τοπικό τύπο, τα
συνέδρια που οργανώνονται στη δυτική Ελλάδα, τις διάφορες µελέτες και τα
προγράµµατα που εκπονούνται από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αβίαστα
θα διαπιστώσει ότι οι επιπτώσεις του έργου απασχολούν έντονα τις τοπικές
κοινωνίες και η συχνότητα αναφοράς της Γέφυρας, ακόµη και στην
καθηµερινότητα των κατοίκων και της περιοχής, είναι ιδιαίτερα υψηλή. Αυτό
προφανώς οφείλεται στις νέες θετικές
* 136,4 εκατ. +65,5 εκατ. +23 έτη Χ 3.400.000 χρήστες της Γέφυρας Χ
υπερτίµηµα 5,5*** ευρώ= 136,4 + 65,5 +430,10 εκατ. ευρώ= 632 εκατ. ευρώ
προοπτικές και προσδοκίες που προκάλεσε το έργο αυτό, όπως άλλωστε αυτό
αποτυπώνεται στις έρευνες πεδίου της µελέτης αυτής για την εµπορική κίνηση,
την επιχειρηµατικότητα την τουριστική ανάπτυξη κτλ. Επίσης έγινε ιδιαίτερα
αισθητή σε όλη την περιοχή και συνυπολογίζεται στα θετικά της λειτουργίας της
Γέφυρας η έντονη δραστηριοποίηση της διαχειρίστριας εταιρίας στα πλαίσια της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που είναι ένας τοµέας στον οποίο

οι

επιχειρήσεις καλούνται σήµερα να επιδείξουν ευαισθησία και ενεργό συµµετοχή
(βλ. Κεφ. 2.8).
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9.3 Συµπεράσµατα
Συµπερασµατικά, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, αποκαθιστώντας µε τη λειτουργία
της, για πρώτη φορά στην ιστορία σύνδεσης των δύο πλευρών του
Κορινθιακού, ανταγωνιστικές συνθήκες προσφοράς µεταφορικών υπηρεσιών,
συνέβαλε στη δηµιουργία µεγάλης κλίµακας οικονοµικών ωφελειών υπέρ των
χρηστών και του κοινωνικού συνόλου, αντισταθµίζοντας µε τον τρόπο αυτό ένα
σηµαντικό τµήµα του κόστους κατασκευής. Ταυτόχρονα, λειτούργησε ως
καταλύτης για µια κοινωνική αναβάθµιση όσον αφορά τις σχέσεις και
διεκδικήσεις των κοινωνικών φορέων και των πολιτών στον τοµέα των
σύγχρονων

µεταφορών,

ενώ

επίσης

συνέβαλε

στην

ανάπτυξη

νέων

µηχανισµών οικονοµικής και ηθικής ενίσχυσης των δραστηριοτήτων των
τοπικών φορέων από τον ιδιωτικό τοµέα µέσω του σύγχρονου θεσµού της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Όλες αυτές οι θετικές επιδράσεις από τη
λειτουργία της Γέφυρας δεν µπορεί παρά να συνυπολογίζονται στη συνολική
παρουσία της στο χώρο των σύγχρονων µεταφορικών και συγκοινωνιακών
έργων της χώρας µας, αλλά και να αποτελούν θετικό καταστάλαγµα στη σχετικά
πρόσφατη

εθνική

εµπειρία

από

την

εφαρµογή

του

θεσµού

της

αυτοχρηµατοδότησης µεγάλων έργων στο πλαίσιο σύµπραξης του ∆ηµοσίου
και ιδιωτικού τοµέα.
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Πίνακας 9.4
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟ∆Ο
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΩΦΕΛΕΙΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ

(σε εκατ. ευρώ)

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Ως % του

κόστους
κατασκ.
Γέφυρας

Α

2001-2007

Β

2001-2007

Β

2001-2030

Γ

2004-2007

Β&Γ

2001-2007

Β&Γ

2001-2030

31.473.259
3,9%
44.422.820
5,0%
136.400.000
17,0%
65.500.000
8,2%
110.000.000
13,8%
632.000.000
79,0%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

10.1 Εισαγωγή
Αντικείµενο αυτού του κεφαλαίου είναι η τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας σε συνδυασµό µε τον ρόλο που διαδραµάτισε η κατασκευή
και λειτουργία της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου. Προκειµένου να αποτυπωθεί
λεπτοµερώς και µε σαφήνεια η εξέλιξη του τουρισµού στην υπό µελέτη περιοχή
εξετάστηκε

κάθε

ένας

από

τους

τρεις

νοµούς

(Αχαΐας,

Ηλείας

και

Αιτωλοακαρνανίας) ξεχωριστά, αλλά και ολόκληρη η περιφέρεια συνολικά. Όλα
τα στατιστικά στοιχεία και δεδοµένα που παρατίθενται παρακάτω είναι στοιχεία
που αντλήθηκαν από την Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας, τη Γενική
Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας, την ICAP και το
Επιµελητήριο Αχαίας.

10.2 Περίληψη της ενότητας «ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» της πρώτης µελέτης για την
Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου (Ιούνιος 2006)

Η ερµηνεία του ρόλου και της σηµασίας του τουρισµού για τη διαµόρφωση της
αναγκαίας πολιτικής για την ανάπτυξη του τουρισµού σε µια συγκεκριµένη
χώρα ή περιφέρεια, δεν µπορεί να είναι αξιόπιστη, εάν δεν απορρέει
πρωτίστως από έναν σαφή ορισµό του ως συγκεκριµένης αναλυτικής
κατηγορίας στην οικονοµία υποδοχής. Κατά τη µεταπολεµική περίοδο και µέχρι
τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο τουρισµός χαρακτηριζόταν, στα πλαίσια
κυρίως της εφαρµοζόµενης πολιτικής, ως «κλάδος υπηρεσιών». Ο άκριτος
αυτός προσδιορισµός, ο οποίος συνεχίζει και µέχρι σήµερα να χρησιµοποιείται
συχνά, είτε εξαιτίας της άγνοιας του σύγχρονου επιπέδου συζήτησης είτε της
αδυναµίας

κατανόησης

θεµελιωδών

εννοιών

της

παραγωγής

και

αναπαραγωγής της οικονοµίας, στερείται κάθε σαφούς εθνικολογιστικής
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υπόστασης και εποµένως κάθε ερµηνευτικής δυνατότητας για την ύπαρξη και
λειτουργία του τουρισµού σε µια οικονοµία υποδοχής. Ωστόσο, από τα µέσα
ήδη της δεκαετίας του 1980 η συγκρότηση και διαχρονική παρακολούθηση των
χαρακτηριζοµένων σήµερα διεθνώς ως Tourism Satellite Accounts -T.S.A. ή
κατά την ελληνόγλωσση απόδοση του όρου ως ∆ορυφόροι Λογαριασµοί του
Τουρισµού - ∆.Λ.Τ. (βλέπε την αντίστοιχη βιβλιογραφία στο παράρτηµα µε το
ακρωνύµιο T.S.A.), συνιστά την πλέον αξιόπιστη προσέγγιση των επιπτώσεων
του τουρισµού σε µια οικονοµία υποδοχής. Είναι φανερό ότι τα αναφερόµενα
σηµαίνουν την ανάδυση µιας νέας µακροοικονοµικής κατηγορίας στην τελική
ζήτηση των οικονοµιών υποδοχής, της τουριστικής κατανάλωσης, ως διακριτής
πλέον κατηγορίας. Η προσέγγιση αυτή επιβάλλει αφενός την αξιόπιστη επίσηµη
σύλληψη της όλης τουριστικής δραστηριότητας, ως παραγωγής και διάθεσης
της

ετήσια

ενεργοποιούµενης

τουριστικής

κατανάλωσης,

αφετέρου,

διαµορφώνει το πλαίσιο εκείνο που επιτρέπει να γίνουν ευκολότερα αντιληπτές
οι αναγκαίες µεταβολές στο ρόλο και στις λειτουργίες του κράτους υποδοχής για
τη ρύθµιση και υποστήριξή της.
Η περιοχή της µελέτης, δηλαδή η περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, έχει έδρα την
πόλη των Πατρών και περιλαµβάνει σε επίπεδο Νοµαρχιακής ∆ιοίκησης τους
Νοµούς Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. Σε αντίθεση µε τους Νοµούς
Αχαΐας και Ηλείας, οι οποίοι συνδέονται άµεσα µε το εθνικό και σιδηροδροµικό
δίκτυο, ο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας µέχρι την κατασκευή της ζεύξης Ρίου –
Αντιρρίου ήταν γεωγραφικά και από άποψη µεταφορικής επικοινωνίας σχετικά
αποκοµµένος λόγω του διαχωριστικού φραγµού του Πατραϊκού Κόλπου. Με
βάση την προοπτική της χωροταξικής ολοκλήρωσης του ελληνικού χώρου µέσα
από τα µεγάλα έργα υποδοµών και την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων
µεταφορών

και

επικοινωνιών

θα

διευκολυνθεί

η

ανάπτυξη

κόµβων

συνδυασµένων µεταφορών µεγάλης εµβέλειας. Έτσι, τα όποια µειονεκτικά
στοιχεία της περιφέρειας παραµερίζονται και δίνουν τη θέση τους στη
δυνατότητα εξέλιξης της περιοχής ως ∆υτικής Πύλης και ως βασικού
συντελεστή στον αναπτυξιακό άξονα της Αδριατικής – Ιονίου και στη σύνδεση
της Ευρώπης µε τη Μέση Ανατολή. Η νέα αυτή προοπτική µπορεί να επιτρέψει
την ανάπτυξη της περιοχής αφενός ως εµπορευµατικού/διαµετακοµιστικού
κόµβου

µείζονος

ευρωπαϊκής

σηµασίας,

καθώς

και

ως

σηµαντικού

τουριστικού/πολιτιστικού κόµβου των δικτύων διευρωπαϊκής παραγωγής και
312

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

διάθεσης των ενδοευρωπαϊκών ταξιδιωτικών/τουριστικών µετακινήσεων στο
χώρο της ΝΑ Ευρώπης.
Επίσης, από τα δεδοµένα της γεωγραφικής και γεωµορφολογικής δοµής
προκύπτει ότι η περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι µια αξιόλογη γεωφυσική
ενότητα και µάλιστα από τις πλέον πλούσιες σε φυσικούς πόρους και ποιότητα
φυσικού περιβάλλοντος της χώρας. Το γεγονός αυτό καθιστά την περιφέρεια
πόλο έλξης τουριστικών προορισµών. Παράλληλα, από τις γενικότερες
δηµογραφικές εξελίξεις που διαγράφονται προκύπτει ότι διαµορφώνονται
κρίσιµες µάζες πληθυσµιακών µεγεθών στα παράκτια µέτωπα της περιφέρειας,
γεγονός που ενθαρρύνει τη βιώσιµη ανάπτυξη των πόλεων και των οικισµών
και τη βελτίωση του αστικού εξοπλισµού, στοιχεία αναγκαία για την τουριστική
ανάπτυξη

στις

περιοχές

αυτές.

Ωστόσο

η

έλλειψη

σχεδιασµένης

«αστικοποίησης» στις τουριστικές περιοχές επιφέρει φαινόµενα δυσλειτουργίας,
γεγονός που επιτάσσει την εξυγίανση των περιοχών αυτών ιδιαίτερα στα
παράλια µέτωπα.
Αναφορικά µε τον τουρισµό, η µέχρι σήµερα µη ύπαρξη τουριστικής πολιτικής
περιφερειακού χαρακτήρα και η συνακόλουθη µη αξιοποίηση και ανάδειξη των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος δεν
έχει οδηγήσει την περιοχή σε µια τουριστική ανάπτυξη ανάλογη των
διαθέσιµων τουριστικών πόρων της. Ωστόσο, είναι απολύτως βέβαιο ότι µε τη
λειτουργία πλέον της ΓΕΦΥΡΑΣ οι µέχρι σήµερα περιορισµοί και κυρίως ο
διαχωριστικός φραγµός του Πατραϊκού Κόλπου, ο οποίος διαιρούσε την
περιφέρεια σε δύο διαφορετικά τµήµατα µε ανισοµερή τουριστική ανάπτυξη,
αίρονται. Ο Πατραϊκός Κόλπος µε τη σηµερινή άµεση επικοινωνία µέσω Ρίου,
συνδέει πλέον οργανικά το ενιαίο των πολιτιστικών διαδροµών και των
τουριστικών κυκλωµάτων από το χώρο της Πελοποννήσου και µε τον τρόπο
αυτό προσφέρεται ως ενιαίο τουριστικό σύνολο και προϊόν, µε συνακόλουθη
σηµαντική προοπτική ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της
περιφέρειας. Παρόλα αυτά η αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος της
Περιφέρειας συνδέεται µε µια ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξη της περιοχής,
που θα περιλαµβάνει συστηµατικά µέτρα για την τουριστική ανωδοµή και
υποδοµή στην κατεύθυνση του εναλλακτικού τουρισµού µε διαφοροποίηση,
εξειδίκευση και ποιοτική βελτίωση.
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Αναφορικά µε τον προσδιορισµό των χωρικών ενοτήτων τουριστικών
συγκεντρώσεων, ο χαρακτηρισµός ενός χώρου ως τουριστικού προϋποθέτει
την αξιολόγηση της όποιας τουριστικής ανάπτυξης σε αυτόν σε τρεις κατά
βάση διαστάσεις: την οικονοµική διάσταση του χώρου, την κοινωνικό πολιτιστική διάσταση του χώρου και την περιβαλλοντική διάσταση του χώρου.
Ο χώρος, µε την εκάστοτε επιλεγµένη υπόσταση του, (π.χ. Περιφέρεια, Νοµός,
παράκτια ζώνη, ορεινή ζώνη, νησιώτική ή αστική περιοχή) αποτελεί το χωρικό
πλαίσιο αναφοράς, αφενός για την ανάλυση και αξιολόγηση των διαφόρων
διαστάσεων και επιπτώσεων της τουριστικής δραστηριότητας και αφετέρου για
τον χαρακτηρισµό του ως τουριστικής ενότητας. Οι ευρύτερες Τουριστικές
ενότητες µε συγκεκριµένη χωρική υπόσταση διακρίνονται σε υποενότητες µε
αντίστοιχα χαρακτηριστικά χώρου, ενταγµένες στα διοικητικά όρια στα οποία
εµπίπτουν (Περιφέρεια, Νοµός, ∆ήµος). Ως εκ τούτου οι προτεινόµενες
Τουριστικές ενότητες είναι 11 και είναι οι εξής: Τουριστική Ενότητα
Αµβρακικού, Τουριστική ενότητα ∆. ακτών Αιτωλοακαρνανίας, Τουριστική
Ενότητα

Μεσολογγίου

–

Αιτωλικού,

Τουριστική

Ενότητα

Ναυπακτίας,

Τουριστική Ενότητα Ενδοχώρας Λιµνών Αιτωλοακαρνανίας, Τουριστική
Ενότητα Ακράτας – Αιγίου – Καλαβρύτων, Τουριστικής Ενότητας Πατρών –
Ορεινής Αχαΐας, Τουριστική Ενότητα Κάτω Αχαΐας – Καλογριάς, Τουριστική
Ενότητα Β.∆. Ακτών Ηλείας – Κυλλήνης, Τουριστική Ενότητα Πύργου –
Αρχαίας Ολυµπίας και Τουριστική Ενότητα Ν. ∆. Ηλείας – Καϊάφα. Κάθε µία
από τις ανωτέρω τουριστικές ενότητες µε βάση τα φυσικά και πολιτιστικά της
στοιχεία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα έναντι των υπολοίπων και όχι
µόνο. Ωστόσο ως επικρατέστερες περιοχές για άµεση τουριστική αξιοποίηση
µε επαύξηση και εξειδίκευση του τουριστικού προϊόντος κρίνονται κατ’ αρχήν
οι Τουριστικές Ενότητες: Τουριστική Ενότητα Ακράτας – Αιγίου – Καλαβρύτων
/ Ορεινή περιοχή, Τουριστική Ενότητα Ακράτας – Αιγίου – Καλαβρύτων /
Πεδινή περιοχή, Τουριστική Ενότητα Β∆ Ακτών Ηλείας – Κυλλήνης / Παράκτια
περιοχή, Τουριστική Ενότητα Ν∆ Ηλείας – Καϊάφα / Παράκτια περιοχή. Στις
περιοχές αυτές κρίνεται σκόπιµο να προστεθεί και η Τουριστική Ενότητα των
Ακτών του Αµβρακικού, λόγω του σπάνιου και διεθνούς ακτινοβολίας φυσικού
περιβάλλοντος που διαθέτει σε συνδυασµό µε την άµεση προοπτική
ενσωµάτωσής της στο ∆υτικό Αναπτυξιακό Άξονα της χώρας. Οι πέντε αυτές
περιοχές διαθέτουν ήδη κάποια τουριστική αξιοποίηση, όµως είναι δυνατή η
περαιτέρω ανάπτυξή τους χωρίς να παραβλάπτεται η φέρουσα ικανότητά
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τους. Οι λοιπές περιοχές συνιστούν επίσης περιοχές προτίµησης για
ολοκληρωµένες δράσεις τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο διαφόρων
χρηµατοδοτήσεων και πρωτοβουλιών του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.
Η λειτουργία της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου θα επηρεάσει και άλλες περιοχές της
χώρας που µέσω των µεταφορικών δικτύων θα συνδεθούν άµεσα ή έµµεσα, µε
τη Γέφυρα και συνακόλουθα µε την περιοχή. Περιοχές όπως, η Στερεά Ελλάδα
(Θήβα-Λιβαδειά, Λαµία), η παράκτια περιοχή από Αστακό έως Πρέβεζα, η
Ήπειρος (Ιωάννινα-Ηγουµενίτσα, Άρτα), η Θεσσαλία (Βόλος-Λάρισα) και η
ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου (Καλαµάτα, Τρίπολη), θα καταστούν
ευκολότερα προσπελάσιµες από και προς την περιοχή µελέτης και θα παρέχουν
τη δυνατότητα δηµιουργίας «διαπεριφερειακών τουριστικών διαδροµών» και
«διαπεριφερειακών τουριστικών προϊόντων». Παρόλα αυτά η
λειτουργία της ΓΕΦΥΡΑΣ, σε συνδυασµό και µε το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο
µεταφορών θα έχει µεν θετικές επιδράσεις σε ότι αφορά τη µεγέθυνση του
τουρισµού και της συνακόλουθης αύξησης της ενεργού καταναλωτικής ζήτησης
στην περιοχή µελέτης, θα έχει όµως και επιδράσεις που θα λειτουργήσουν
αρνητικά τόσο γενικά στο περιβάλλον όσο και σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές
καθώς και επιδράσεις στο φυσικό και κοινωνικό χώρο. Οι επιπτώσεις αυτές θα
είναι

αποτέλεσµα

της

συγκέντρωσης

πληθυσµού

και

παραγωγικών/καταναλωτικών δραστηριοτήτων στα οικιστικά και τουριστικά
κέντρα που είναι ενταγµένα κατά το µάλλον ή ήττον στους βασικούς οδικούς
άξονες, µε άµεση συνέπεια φαινόµενα πληθυσµιακής συρρίκνωσης των
εσωτερικών και των ορεινών περιοχών. Συνακόλουθες επιπτώσεις αυτών των
φαινοµένων θα είναι οι δυσµενείς επιδράσεις σε παραδοσιακούς κλάδους
παραγωγής κυρίως λόγω αδυναµίας προσαρµογής στις νέες συνθήκες
ζήτησης. Η συγκέντρωση πληθυσµού και παραγωγικών/καταναλωτικών
δραστηριοτήτων στα οικιστικά και τουριστικά κέντρα των βασικών οδικών
αρτηριών

µε

ενδεχόµενη

αδυναµία

λειτουργικής

ενσωµάτωσης

στους

αναπτυξιακούς άξονες και ορθολογικής διασύνδεσης µε τα δίκτυα των αστικών
και οικιστικών κέντρων, θα δηµιουργεί προβλήµατα εύρυθµης λειτουργίας στην
παραγωγή και διάθεση της χωροχρονικά συγκεντρωµένης ετήσιας τουριστικής
κατανάλωσης, µε άµεσο κίνδυνο της υποβάθµισης του τουριστικού προϊόντος.
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Ωστόσο, είναι δεδοµένο ότι η κατασκευή της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου θα
συµβάλλει αποφασιστικά στην προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης της
∆υτικής περιφέρειας και όχι µόνο. Προκειµένου όµως να λάβουν χώρα οι
προσδοκώµενες επιδράσεις από την λειτουργία της Γέφυρας απαιτείται χάραξη
στρατηγικής σε πολλαπλά επίπεδα που να σχετίζεται µε: A) Τη στρατηγική της
Περιφέρειας και των Νοµών της µε στόχο αφενός την αναβάθµιση των
ενδοπεριφερειακών τουριστικών, ψυχαγωγικών και πολιτισµικών δυνατοτήτων
των κατοίκων της περιφέρειας και αφετέρου την αναβάθµιση της περιφέρειας
στο τουριστικό δυναµικό της χώρας και την ανάδειξη του ρόλου της
«µεταβλητής» αυτής που αποτελεί η ΓΕΦΥΡΑ. B) Τη στρατηγική των επιµέρους
τουριστικά, ψυχαγωγικά και πολιτισµικά προσανατολισµένων επαγγελµατικών
φορέων της Περιφέρειας και των Νοµών της και τη σηµασία του ρόλου της
«ΓΕΦΥΡΑΣ», στην αναβάθµιση της περιφέρειας στο τουριστικό δυναµικό της
χώρας. Γ) Την προτεινόµενη στρατηγική για το Κεντρικό Κράτος για την
αναβάθµιση της Περιφέρειας στο τουριστικό δυναµικό της χώρας και
συνακόλουθα στον διεθνή χώρο ως τουριστικού προορισµού και το ρόλο της
«ΓΕΦΥΡΑΣ» και ∆) Τη στρατηγική της ίδιας της ΓΕΦΥΡΑΣ, αφενός ως στοιχείο
των προαναφερθεισών στρατηγικών του κεντρικού κράτους, της Περιφέρειας
και των Νοµών της και αφετέρου ως καθαυτό ανεξάρτητο σκοπό.

10.3 Καταγραφή του τουριστικού δυναµικού της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας
10.3.1 Αιτωλοακαρνανία
Σύµφωνα

µε

επίσηµα

στατιστικά

στοιχεία

σε

ολόκληρο

τον

νοµό

Αιτωλοακαρνανίας λειτουργούν 66 τουριστικά καταλύµατα, εκ των οποίων τα 18
ξεκίνησαν την Λειτουργία τους µετά 2000. Με άλλα λόγια τα τελευταία οχτώ
χρόνια καταγράφεται µια αύξηση των τουριστικών καταλυµάτων της τάξεως του
27%. Ωστόσο, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω η εν
λόγω αύξηση σχετίζεται περισσότερο µε τα ανώτερης ποιότητας τουριστικά
καταλύµατα. Συγκεκριµένα, αναφορικά µε τα καταλύµατα ενός αστεριού
παρατηρείται να µην ξεκίνησε κανένα την λειτουργία του τα τελευταία χρόνια.
Αντίθετα για τα τουριστικά καταλύµατα δύο αστέρων, το 22% εξ αυτών
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ξεκίνησαν την λειτουργία τους µετά το 2000. Ακόµα ποιο έντονο είναι το
φαινόµενο στα καταλύµατα τριών αστέρων. Αναλυτικότερα, το 48% των εν
λόγω καταλυµάτων είχε ως εναρκτήριο έτος λειτουργίας τα τελευταία οχτώ
χρόνια. Μάλιστα το 80% εξ αυτών ξεκίνησαν να λειτουργούν µετά το 2005.
Παρεµφερή εικόνα καταγράφεται και σε αυτά των τεσσάρων αστέρων µε το
67% να έλαβαν χώρα µετά το 2005. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι
υπάρχει αυξητική τάση στα τουριστικά καταλύµατα του νοµού τα τελευταία
χρόνια. ∆εδοµένου ότι ο προγραµµατισµός για την κατασκευή της Γέφυρας είχε
ξεκινήσει πολύ πριν το εναρκτήριο έτος της λειτουργίας της (2004), η ανωτέρω
αύξηση που καταγράφηκε µπορεί να αποδοθεί, τουλάχιστον σε κάποιο βαθµό,
στην κατασκευή της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου.
Με τα µέχρι σήµερα στατιστικά στοιχεία στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας
δραστηριοποιούνται 15 συνολικά γραφεία εσωτερικού τουρισµού και 12
γραφεία γενικού τουρισµού. Παράλληλα, κατά την περίοδο 2000 - 2007 για 37
ενοικιαζόµενα δωµάτια – διαµερίσµατα και για 21 τουριστικά επιπλωµένες
κατοικίες εκδόθηκε Ειδικό Σήµα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.). Τέλος, σύµφωνα µε τα
τελευταία επίσηµα στοιχεία δραστηριοποιούνται στο νοµό 33 Τουριστικές
Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ).

10.3.2 Αχαΐα
Σύµφωνα µε την περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, στον νοµό Αχαΐας λειτουργούν
πάνω από 100 τουριστικά καταλύµατα, εκ των οποίων το 35% έλαβαν χώρα
µετά το έτος 2000. Όπως στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας έτσι και στην Αχαΐα
κανένα κατάλυµα ενός αστεριού δεν ξεκίνησε την λειτουργία του τα τελευταία
οχτώ χρόνια. Αντίθετα σηµαντική κινητικότητα παρατηρήθηκε στα υψηλότερης
ποιότητας καταλύµατα. Συγκεκριµένα το 37% των καταλυµάτων δύο αστέρων
και το 28% των τριών αστέρων δηµιουργήθηκε µετά το 2000. Παράλληλα τα
καταλύµατα των τεσσάρων αστέρων σηµείωσαν ακόµα µεγαλύτερη αύξηση
που αγγίζει το 56%. Επίσης, στα Τουριστικά καταλύµατα Α΄ Τάξης
καταγράφηκε άνοδος της τάξεως του 86%, ενώ κανένα κατάλυµα Β΄ και Γ΄
Τάξης δεν ξεκίνησε την λειτουργία του µετά το 2000. Από τα παραπάνω γίνεται
αντιληπτό ότι η περίοδος κατασκευής και λειτουργίας της Γέφυρας επέφερε ή
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τουλάχιστον συνέπεσε µε µία αύξηση στα τουριστικά καταλύµατα του Νοµού
Αχαΐας.
Από τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι στον Νοµό Αχαΐας
δραστηριοποιούνται συνολικά 17 γραφεία εσωτερικού τουρισµού και 70
γραφεία γενικού τουρισµού. Επιπλέον, κατά την περίοδο 2000 – 2007 για 35
ενοικιαζόµενα δωµάτια – διαµερίσµατα και για 13 τουριστικές επιπλωµένες
κατοικίες εκδόθηκε Ειδικό Σήµα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.). Τέλος, σε ολόκληρο τον
νοµό δραστηριοποιούνται 26 Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών
(Τ.Ε.Ο.Μ.)

10.3.3 Ηλεία
Στην Ηλεία λειτουργούν 81 τουριστικά καταλύµατα εκ των οποίων το 14% είχε
ως πρώτο έτος λειτουργίας τους τα τελευταία οχτώ χρόνια. Όπως και στους δύο
άλλους νοµούς έτσι και στον εξεταζόµενο, κανένα κατάλυµα ενός αστεριού δεν
δηµιουργήθηκε µετά το 2000. Αντίθετα, σε αυτά των δύο αστέρων το 17%
έλαβε χώρα µετά το 2001. Εν αντιθέσει µε τα καταλύµατα τριών αστέρων στους
Νοµούς Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, τα οποία σηµείωσαν σηµαντική αύξηση,
κανένα από αυτά του Νοµού Ηλείας δεν ξεκίνησε να λειτουργεί τα τελευταία
χρόνια. Αναφορικά µε αυτά των τεσσάρων αστέρων, το 25% ξεκίνησε τις
δραστηριότητές του µετά το 2000. Επίσης, από τα δύο τουριστικά καταλύµατα
των πέντε αστέρων που δραστηριοποιούνται στον νοµό, το ένα δηµιουργήθηκε
το 2006. Τέλος, το µοναδικό κατάλυµα Β΄ Τάξης του νοµού έλαβε χώρα και
αυτό το έτος 2006. Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι αν και δεν
σηµειώθηκε η αύξηση που παρατηρήθηκε στους δύο άλλους νοµούς, ωστόσο
και στον Νοµό Ηλείας η περίοδος κατασκευής και λειτουργίας της Γέφυρας
συνοδεύτηκε από µία αύξηση στα τουριστικά καταλύµατα του νοµού.
Επίσης, στο νοµό λειτουργούν συνολικά 145 ενοικιαζόµενα δωµάτια –
διαµερίσµατα, 5 γραφεία εσωτερικού τουρισµού και 20 γραφεία γενικού
τουρισµού. Τέλος, κατά την περίοδο 2000 – 2007 για 2 τουριστικές
επιπλωµένες κατοικίες εκδόθηκε Ειδικό Σήµα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)
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10.4 Καταγραφή της Τουριστικής κίνησης στην περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας
10.4.1 ∆ιανυκτερεύσεις, Αφίξεις, Πληρότητα
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γενική Γραµµατεία Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας για το έτος 2006, στο σύνολο της
Ελληνικής επικράτειας καταγράφηκε αύξηση των διανυκτερεύσεων στα
συλλογικά τουριστικά καταλύµατα κατά 4,6%. Ωστόσο η περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας ξεπέρασε κατά πολύ την άνοδο αυτή σηµειώνοντας µια αύξηση της
τάξεως του 8,6%. Μάλιστα η εν λόγω αύξηση καθιστά την ∆υτική Ελλάδα την
τρίτη περιφέρεια στην εξεταζόµενη κατηγορία µετά την Κεντρική Μακεδονία και
την Αττική. Επίσης, η περιφέρεια κάλυψε το 2,5% και το 2,6% των συνολικών
διανυκτερεύσεων της χώρας για τα έτη 2005 και 2006, αντίστοιχα.
Αναφορικά µε τις αφίξεις πελατών στα συλλογικά τουριστικά καταλύµατα στο
σύνολο της Ελληνικής επικράτειας καταγράφηκε µια αύξηση, κατά το έτος 2006,
της τάξεως του 4,3%. Η περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, όπως και στην κατηγορία
των διανυκτερεύσεων, ξεπέρασε κατά πολύ τον µέσο όρο της χώρας,
καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 9,8%. Σηµειώνεται ότι η άνοδος αυτή
ήταν η µεγαλύτερη που παρατηρήθηκε σε όλες τις περιφέρειες. Παράλληλα, για
τα έτη 2005 και 2006 η εξεταζόµενη περιφέρεια κάλυψε το 4,8% και 5,1%
αντίστοιχα των συνολικών αφίξεων της χώρας.
Τέλος αναφορικά µε την πληρότητα στα ξενοδοχειακά καταλύµατα (πλην
κάµπινγκ), η περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας έχει χαµηλή θέση σε σχέση µε τις
υπόλοιπες γεωγραφικές περιφέρειες, τόσο από πλευράς απόλυτων τιµών, όσο
και στα ποσοστά µεταβολής σε σχέση µε το 2005.
Προκειµένου να αποτυπωθεί µε ακρίβεια η τουριστική κίνηση της περιφέρειας
εξετάζεται κάθε ένας από τους νοµούς ξεχωριστά:
Στο

νοµό

Αιτωλοακαρνανίας,

το

έτος

2006,

οι

διανυκτερεύσεις

στα

ξενοδοχειακά καταλύµατα (πλην κάµπινγκ) σηµείωσαν µείωση κατά 2%.
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Ωστόσο η µείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην σηµαντική µείωση των
αλλοδαπών και καθόλου στους ηµεδαπούς οι οποίοι σηµείωσαν αύξηση 10%.
Επίσης, παρατηρήθηκε µείωση στην πληρότητα των καταλυµάτων από 35%
(2005) σε 32.5% (2006). Αντίθετα, οι διανυκτερεύσεις στα κάµπινγκ
παρουσίασαν ραγδαία αύξηση και µάλιστα της τάξεως του 57%. Η αύξηση αυτή
οφείλεται τόσο στους ηµεδαπούς όσο και στους αλλοδαπούς. Εν αντιθέσει µε
τις διανυκτερεύσεις, οι αφήξεις πελατών στα ξενοδοχειακά καταλύµατα (πλην
κάµπινγκ) του νοµού Αιτωλοακαρνανίας, για το έτος 2006, σηµείωσαν αύξηση
κατά 10,2%. Ωστόσο, η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στους
ηµεδαπούς πελάτες και όχι στους αλλοδαπούς οι οποίοι µειώθηκαν.
Ταυτόχρονα, οι αφήξεις πελατών στα κάµπινγκ κατέγραψαν µία σηµαντική
άνοδο (τόσο οι αλλοδαποί όσο και ηµεδαποί) της τάξεως του 73%.
Το 2006 στον Νοµό Αχαΐας οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχειακά καταλύµατα
(πλην κάµπινγκ) αυξήθηκαν, αποκλειστικά λόγω των ηµεδαπών πελατών, κατά
10%. Ταυτόχρονα αυξήθηκε και η πληρότητα από 45,7% (2005) σε 46,8%
(2006). Ωστόσο, διαφορετική εικόνα καταγράφεται στις διανυκτερεύσεις των
κάµπινγκ, όπου παρατηρείται µία σηµαντική πτώση της τάξεως του 45%.
Όπως στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας, έτσι και στην Αχαΐα, οι αφίξεις των
πελατών στα ξενοδοχειακά καταλύµατα (πλην κάµπινγκ), για το έτος 2006,
αυξήθηκαν (14%). Αντίθετα, οι αφίξεις πελατών στα κάµπινγκ µειώθηκαν και
µάλιστα κατά 35%.
Στον Νοµό Ηλείας η αύξηση στις διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχειακά καταλύµατα
(πλην κάµπινγκ) από τους αλλοδαπούς και τους ηµεδαπούς πελάτες για το έτος
2006, επέφερε µια συνολική αύξηση της τάξεως του 21%. Ταυτόχρονα
καταγράφηκε µια µικρή άνοδος και στην πληρότητα από 40% το 2005 στο
42,1% την επόµενη χρονιά. Αντίθετη πορεία σηµείωσαν οι διανυκτερεύσεις στα
κάµπινγκ, παρουσιάζοντας πτώση κατά 19,2%. Παρεµφερή εικόνα µε τις
διανυκτερεύσεις,

παρουσίασαν

και

οι

αφήξεις

στον

Νοµό

Ηλείας.

Αναλυτικότερα, οι αφήξεις πελατών στα ξενοδοχειακά καταλύµατα (πλην
κάµπινγκ) αυξήθηκαν κατά 11,2%, ενώ αυτές των κάµπινγκ µειώθηκαν κατά
19,5%.
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10.4.2 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών αεροπορικώς σε επιλεγµένα
αεροδρόµια (Ιανουάριος – Αύγουστος)
Στην παρούσα υποενότητα παρουσιάζονται οι αφίξεις των αλλοδαπών
τουριστών στα αεροδρόµια που είτε ανήκουν, είτε βρίσκονται κοντά γεωγραφικά
στην περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω
πίνακα εξετάζονται οι αφίξεις για την περίοδο 2004 – 2007. Σηµειώνεται ότι οι
αφήξεις που αναγράφονται στον πίνακα δεν είναι υπολογισµένες σε ετήσια
βάση, αλλά για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου, όπως αυτές προέκυψαν
από τα στοιχεία της τουριστικής κίνησης της περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ (ΙΑΝΟΥΑΡ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ)
Αεροδρόµια

2004

2005

2006

2007

2005/2004 2006/2005 2007/2005 2
%

%

%

Άραξος

31.456

41.645

42.342

46.192

32,4

1,7

9,1

Κεφαλονιά

118.792

107.294

123.837

121.474

-9.7

15,4

-1,9

Ζάκυνθος

367.568

355.869

365.758

366.968

-3,2

2,8

0,3

Άκτιο

107.052

108.552

105.885

116.146

1,4

-2,5

9,7

5,7

6,6

5,4

Σύνολο

7.715.096 8.158.296 8.698.585 9.171.233

Χώρας

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, το αεροδρόµιο που κατέγραψε την
µεγαλύτερη αύξηση στις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών είναι αυτό του Αράξου,
το οποίο πραγµατοποιήθηκε αύξηση 47%. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι το
αεροδρόµιο του Αράξου κατέγραψε τη µεγαλύτερη αύξηση στις αφίξεις την
περίοδο 2004 – 2005 (32,4%), δηλαδή την πρώτη χρονιά λειτουργίας της
Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου. Η σπουδαιότητα της αύξησης αυτής φαίνεται ακόµα
περισσότερο αν συγκριθεί µε την αύξηση των αφίξεων σε όλη την Ελληνική
επικράτεια για την περίοδο 2004 -2007 (46,8% έναντι 18,9%). Εκτός από τον
Άραξο σηµαντική αύξηση κατέγραψε και το αεροδρόµιο του Ακτίου. Αν και δεν
σηµείωσε την εντυπωσιακή αύξηση που παρουσίασε ο Άραξος, το αεροδρόµιο
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του Ακτίου σηµείωσε άνοδο στις αφίξεις κατά 9,2%. Αντίθετα για την περίοδο
2004 – 2007 µικρή αύξηση παρατηρήθηκε στα αεροδρόµια της Κεφαλονιάς και
της Ζακύνθου (2,3% και 0,5%, αντίστοιχα).

10.4.3 Αφίξεις τουριστών µε κρουαζιερόπλοια στο Κατάκολο Ηλείας
Μετά την καταγραφή των αφίξεων των τουριστών στα αεροδρόµια της
ευρύτερης περιοχής, στην παρούσα υποενότητα παρουσιάζονται οι αφίξεις των
τουριστών µε κρουαζιερόπλοια στο λιµάνι του Κατακόλου (Νοµός Ηλείας), την
περίοδο 2003 -2007. Σηµειώνεται ότι η περίοδος που εξετάζεται περιλαµβάνει
τα χρόνια λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, δηλαδή από το 2004 µέχρι
σήµερα. Τα στατιστικά στοιχεία που εξετάζονται είναι αυτά που ανακοίνωσαν το
Λιµενικό Ταµείο και το Λιµεναρχείο, τα οποία αποτυπώνονται λεπτοµερώς στον
παρακάτω Πίνακα.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΗΛΕΙΑΣ
(2003 – 2007)
ΈΤΟΣ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ/ΑΦΙΞΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑ

2003

216

194.606

100.000

2004

269

352.250

100.000

2005

261

380.926

150.000

2006

250

390.101

150.000

2007

280

511.119

195.000

ΣΥΝΟΛΟ

1276

1.829.002

695.000

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, σηµαντικές αλλαγές έλαβαν χώρα την
τελευταία πενταετία. Αναφορικά µε τα κρουαζιερόπλοια που έδεσαν στο
Κατάκολο το έτος 2007, παρατηρείται µια αύξηση της τάξεως του 30% σε
σχέση µε το 2003. Παράλληλα µε τα κρουαζιερόπλοια, σηµαντική άνοδο
κατέγραψαν και οι αφίξεις των πελατών. Συγκεκριµένα, καταγράφεται µια
ραγδαία αύξηση την τελευταία πενταετία που αγγίζει το 163%. Μάλιστα
παρατηρείται οι αφίξεις των επιβατών να αυξάνονται ετησίως ακόµα και τις
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περιόδους που µειώθηκε ο αριθµός των κρουαζιερόπλοιων που προσάραξαν
(2005 και 2006). Ωστόσο χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς το γεγονός, ότι η
µεγαλύτερη άνοδος στις αφίξεις των επιβατών κατεγράφη την περίοδο 2004
(81%), ενώ το έτος 2007 έσπασε για πρώτη φορά των φράγµα των 500.000
αφίξεων (αύξηση 31%). Η ανωτέρα αύξηση που καταγράφηκε στις αφίξεις των
κρουαζιερόπλοιων και των πελατών, είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τα έργα
υποδοµής και βελτιώσεις που έλαβαν και εξακολουθούν να λαµβάνουν χώρα
στο λιµάνι του Κατακόλου, γεγονός που ενισχύει σε σηµαντικό βαθµό την
τοπική και όχι µόνο οικονοµία.
Εν αντιθέσει µε τις αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων και των πελατών τους,
παρατηρείται µείωση στον αριθµό των φορτηγών και των θαλαµηγών που
καταφθάνουν ετησίως στο λιµάνι. Η µείωση των φορτηγών σχετίζεται µε το ότι
το λιµάνι του Κατακόλου χρόνο µε τον χρόνο καθιερώνεται ουσιαστικά ως ένα
αποκλειστικά και µόνο τουριστικό λιµάνι. Αντίθετα, η µείωση στις αφίξεις των
θαλαµηγών οφείλετε σε µεγάλο βαθµό στην έλλειψη σύγχρονης µαρίνας που να
εξυπηρετεί τις ανάγκες των τουριστικών σκαφών. Από τα παραπάνω γίνεται
αντιληπτό ότι η δηµιουργία µιας διεθνών προδιαγραφών µαρίνας θα δώσει
σηµαντική

ώθηση

στην

τοπική

οικονοµία

ενός

νοµού

που

υπέστη

ανυπολόγιστες ζηµίες από τις πυρκαγιές.

10.4.4 Ενίσχυση του τουρισµού στις πυρόπληκτες περιοχές της ∆υτικής
Ελλάδας
Όπως είναι γνωστό, οι δύο εξεταζόµενοι νοµοί (Αχαΐας και Ηλείας) που
βρίσκονται στην νότια πλευρά της Γέφυρας υπέστησαν καταστροφικές ζηµιές
από τις τελευταίες πυρκαγιές. Στα πλαίσια αυτά προκειµένου να µην
επηρεαστεί η τουριστική ανάπτυξη και κίνηση των πυρόπληκτων περιοχών, το
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης πήρε δύο πολύ σηµαντικές αποφάσεις, την
ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων και την επιδότηση των τουριστικών
καταλυµάτων. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04
ενισχύονται οι τουριστικές επενδύσεις σε όλες τις πυρόπληκτες περιοχές για την
περίοδο 31/08/2007 έως 31/08/2008. Συγκεκριµένα, παρέχονται επιπλέον
ποσοστά ενίσχυσης 10% στις µεσαίες επιχειρήσεις και 20% στις µικρές
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επιχειρήσεις. Από τις παραπάνω εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που σχετίζονται µε
την παραγωγή ηλεκτρισµού από την ηλιακή και αιολική ενέργεια. Παράλληλα,
στα πλαίσια του προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» ο Ε.Ο.Τ. πήρε την
απόφαση να επιδοτούνται τα τουριστικά καταλύµατα που βρίσκονται σε
συγκεκριµένα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα των νοµών που επλήγησαν από
πυρκαγιές για την περίοδο 15/10/2007 έως και 31/03/2008.

10.5 Αξιολόγηση του τουριστικού κλάδου στην περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της µελέτης της ICAP
(βλ.

Κεφάλαιο

3.7)

αναφορικά

µε

την

αξιολόγηση

των

τουριστικών

δραστηριοτήτων και γενικότερα του τουριστικού κλάδου στην περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της εν λόγω µελέτης, οι φορείς
των τουριστικών επιχειρήσεων δεν είναι ευχαριστηµένοι από την ποιότητα των
τουριστικών υπηρεσιών που παρέχονται στην περιφέρεια. Συγκεκριµένα το
60% πιστεύει ότι η ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρεται
στην ∆υτική Ελλάδα είναι από µέτρια έως κακή.
Ωστόσο, οι επιχειρηµατίες του τουριστικού κλάδου πιστεύουν ότι η περιφέρεια
έχει αρκετά πλεονεκτήµατα που πρέπει να εκµεταλλευτεί. Τα φυσικά κάλλη, οι
ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες και η αξιόλογη πολιτιστική κληρονοµιά
θεωρούνται ως τα πιο σηµαντικά. Με βάση τα προαναφερθέντα πλεονεκτήµατα
ο θερινός και πολιτιστικός τουρισµός, σύµφωνα µε την µελέτη της ICAP,
θεωρούνται ως οι µορφές τουρισµού µε τις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις
ανάπτυξης στην ∆υτική Ελλάδα. Παρόλα αυτά οι επιχειρηµατίες του τουριστικού
κλάδου πιστεύουν ότι υπάρχουν σηµαντικά εµπόδια που λειτουργούν ως
τροχοπέδη στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η ανεπαρκής τουριστική
προβολή και των τριών νοµών της περιφέρειας, η έλλειψη ειδικά καταρτισµένου
ανθρώπινου δυναµικού και το χαµηλό επίπεδο συγκοινωνιακής πρόσβασης
των επισκεπτών, κρίνονται ως τα πρώτα προβλήµατα που χρήζουν άµεσης
επίλυσης.
Με βάση τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας έχει
πολλές δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. Ωστόσο
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όπως ισχυρίζονται και οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου απαιτούνται
επιπρόσθετα µέτρα για την ενίσχυση του τουρισµού στην εξεταζόµενη περιοχή.
Ο εκσυγχρονισµός και λειτουργία του αεροδροµίου του Αράξου για πτήσεις
πολιτικής αεροπορίας, η βελτίωση των υποδοµών (δρόµοι, λιµάνια) και των
συγκοινωνιών, η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, η συστηµατική και
οργανωµένη τουριστική προβολή των νοµών της περιφέρειας τόσο σε εθνικό
όσο και σε διεθνές επίπεδο και η επαγγελµατική κατάρτιση του ανθρώπινου
δυναµικού, είναι µερικά από τα προτεινόµενα µέτρα προκειµένου να προαχθεί ο
τουρισµός στην περιοχή.
Στη συνέχεια γίνεται µια πιο αναλυτική παρουσίαση της µελέτης της ICAP

Αποτελέσµατα έρευνας στον Τουριστικό Κλάδο
Από τις τουριστικές επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα µόλις το 2,9%
είναι κατηγορίας 5*, το 29,4% εντάσσεται στην κατηγορία των 4*, το 32,4% είναι
κατηγορίας 3* και το 35,3% είναι κατηγορίας 2*. Αξίζει επίσης να αναφερθεί
πως από τους τρεις Νοµούς της Περιφέρειας, ξενοδοχειακές µονάδες 5*
διαθέτει µόνο ο Νοµός Ηλείας.
Πίνακας 4.4.1
Κατανοµή Ξενοδοχείων σε Κατηγορίες
Κατηγορία

Ποσοστό

5*

2,9%

4*

29,4%

3*

32,4%

2*

35,3%

Ο µέσος όρος των ετών λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που
συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα της έρευνας είναι 22 χρόνια. Η πορεία των
επιχειρήσεων κατά την τελευταία πενταετία, όπως αυτή αποτυπώνεται από τη
ζήτηση των υπηρεσιών, την απασχόληση, τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη
που καταγράφηκαν παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.
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Πίνακας 4.4.2
Πορεία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων την Τελευταία 5ετία

Ανοδική Στάσιµη Πτωτική
Ζήτηση
υπηρεσιών

73,9%

26,1%

0%

Απασχόληση

59,4%

34,4%

6,2%

εργασιών

62,5%

31,3%

6,2%

Κέρδη

53,1%

34,4%

12,5%

Κύκλος

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες καθώς και η κατανοµή των εσόδων ανά
υπηρεσία παρουσιάζονται στον πίνακα 4.4.3.
Πίνακας 4.4.3
Προσφερόµενες Υπηρεσίες

Προσφερόµενες

Ποσοστό

υπηρεσίες

επιχειρήσεων

Κατανοµή
εσόδων ανά
υπηρεσία (%)

∆ιαµονή

100,0%

70,8%

Εστιατόριο

67,7%

15,8%

Μπαρ

97,1%

6,9%

Πισίνα

35,3%

-

49,1%

5,2%

0,9%

1,3%

Συνεδριακός χώρος /
Αίθουσα εκδηλώσεων
Κέντρα spa και
θαλασσοθεραπείας

Σηµειώνεται ότι για τον υπολογισµό της κατανοµής των εσόδων ανά υπηρεσία
έγινε στάθµιση των ποσοστών που δηλώθηκαν από τους ερωτηθέντες. Η
στάθµιση έγινε χρησιµοποιώντας το µέγεθος των τουριστικών επιχειρήσεων,
όπως αυτό εκφράζεται από τον αριθµό των εργαζοµένων σε αυτές.
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Το µεγαλύτερο ποσοστό εσόδων προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών
διαµονής (70,8%) και ακολούθως από τη λειτουργία εστιατορίων εντός των
ξενοδοχειακών µονάδων. Είναι αξιοσηµείωτο πως το 1,3% των εσόδων των
τουριστικών επιχειρήσεων προέρχεται από τα έσοδα που αντιστοιχούν στη
λειτουργία κέντρων spa και θαλασσοθεραπείας, παρόλο που υπάρχουν µόνο
τρεις ξενοδοχειακές µονάδες στους Νοµούς της Περιφέρειας που προσφέρουν
τη συγκεκριµένη υπηρεσία, γεγονός που καταδεικνύει τη δυναµική των
εναλλακτικών υπηρεσιών.
Όσον αφορά στην περίοδο λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, το
76,5% των ξενοδοχείων λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ το
υπόλοιπο 26,5% λειτουργεί µόνο κατά τους θερινούς µήνες (ΑπρίλιοςΟκτώβριος). Η δυναµικότητα σε κλίνες και δωµάτια, καθώς επίσης και η
πληρότητα των δωµατίων και το προσωπικό των ξενοδοχειακών µονάδων
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 4.4.4
∆υναµικότητα και Πληρότητα κατά Μέσο Όρο

∆ωµάτια

89

Κλίνες

174

Προσωπικό

35,8

Μέση πληρότητα

62%

Επισηµαίνεται ότι εάν εξαιρεθούν οι µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες που
διαθέτουν κατά µέσο όρο 230 άτοµα προσωπικό και δυναµικότητα 480 περίπου
δωµατίων, τότε τα µεγέθη που παρουσιάζονται στον πίνακα που προηγήθηκε
(πλην της µέσης πληρότητας) µειώνονται σε πολύ µεγάλο βαθµό. Ενδεικτικά
αναφέρεται πως σε αυτήν την περίπτωση, ο µέσος όρος των δωµατίων
µειώνεται σε 51,9 και ο µέσος όρος του προσωπικού ανά επιχείρηση σε 15,1.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότεροι τρόποι προώθησης των
ξενοδοχείων. Περίπου τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις επιλέγουν τα ταξιδιωτικά
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πρακτορεία ως µέσο προώθησης (74% των επιχειρήσεων), ενώ το 85%
αξιοποιεί το internet και το 68% τους οδηγούς διακοπών για την προβολή τους.
Πίνακας 4.4.5
Μέσα Προώθησης των Ξενοδοχείων

Πρακτορεία

74%

Internet

85%

Οδηγοί διακοπών

68%

Εφηµερίδες, περιοδικά

42%

Κατά µέσο όρο (σταθµισµένο µε βάση το µέγεθος της κάθε επιχείρησης), το
56,6% των επισκεπτών είναι εγχώριοι, ενώ το υπόλοιπο 43,4% προέρχεται από
χώρες του εξωτερικού. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί πως παρατηρείται
σηµαντική διαφοροποίηση στην προέλευση των επισκεπτών ανάλογα µε το
Νοµό της Περιφέρειας που εξετάζεται. Το ποσοστό των ξένων επισκεπτών στην
Ηλεία είναι σαφώς υψηλότερο (71%) σε σχέση µε την Αχαΐα και την
Αιτωλοακαρνανία, όπου ανέρχεται σε 31% και 16% αντίστοιχα. Επίσης, κατά
σταθµισµένο µέσο όρο, το 83,9% του τουρισµού είναι θερινός, ενώ µόνο το
16,1% είναι χειµερινός.
Η εξέλιξη του αριθµού των επισκεπτών στα ξενοδοχεία των τριών Νοµών της
Περιφέρειας κατά την τελευταία τριετία, καθώς επίσης και η εξέλιξη των
δαπανών τους για το ίδιο διάστηµα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 4.4.6
Εξέλιξη Αριθµού Επισκεπτών και ∆απανών ανά Επισκέπτη
(2003 – 2005)

Ανοδική Στάσιµη Πτωτική
Εξέλιξη αριθµού επισκεπτών
Εξέλίξη

δαπανών

ανά

επισκέπτη
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Από τον πίνακα προκύπτει ότι ενώ µόνο το 6,5% των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων καταγράφει πτωτική πορεία στον αριθµό των επισκεπτών, ενώ το
16,1% των επιχειρήσεων έχει παρατηρήσει µείωση των µέσων δαπανών ανά
επισκέπτη. Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται είτε στην προσέλκυση
επισκεπτών χαµηλότερης οικονοµικής στάθµης, είτε στην πτωτική πορεία των
τιµών των παρεχοµένων υπηρεσιών λόγω της έντασης του ανταγωνισµού και
της συµπίεσης του περιθωρίου κέρδους στον τουριστικό κλάδο.
Το 73,5% των ξενοδοχειακών µονάδων έχει πραγµατοποιήσει εκσυγχρονισµό ή
επέκταση κατά την τελευταία δεκαετία, ενώ το 23,5% των επιχειρήσεων του
δείγµατος ιδρύθηκαν στο διάστηµα αυτό. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι το
µέγεθος της επέκτασης ή του εκσυγχρονισµού είναι, κατά κανόνα, ανάλογο µε
το µέγεθος της ξενοδοχειακής µονάδας που τον πραγµατοποίησε. Έτσι, ενώ οι
µεγάλες µονάδες πραγµατοποίησαν επενδύσεις αξίας δεκάδων εκατοµµυρίων
ευρώ, το κόστος του εκσυγχρονισµού για την πλειοψηφία των µικρότερων
επιχειρήσεων, σπανίως ξεπέρασε τις €300.000.
Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.4.7, παραπάνω από τους µισούς
ερωτηθέντες φορείς των τουριστικών επιχειρήσεων αξιολογούν την ποιότητα
των τουριστικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια ως µέτρια ή κακή ενώ κανένας
δεν την αξιολογεί ως πολύ καλή.
Πίνακας 4.4.7
Αξιολόγηση Ποιότητας των Τουριστικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια

Πολύ καλή

0,0%

Καλή

41,2%

Μέτρια

52,9%

Κακή

5,8%

Στο πλαίσιο της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε, ζητήθηκε από τους
επιχειρηµατίες του τουριστικού κλάδου να ιεραρχήσουν τα σηµαντικότερα
πλεονεκτήµατα που παρέχει η δραστηριοποίησή τους στους Νοµούς της
Περιφέρειας. Παράλληλα, οι επιχειρηµατίες ιεράρχησαν τα κυριότερα
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προβλήµατα που αντιµετωπίζουν λόγω της εγκατάστασης και
δραστηριοποίησής τους στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Έτσι, στον
ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η σειρά κατάταξης των
πλεονεκτηµάτων και των προβληµάτων της Περιφέρειας σύµφωνα µε τους
επιχειρηµατίες.
Πίνακας 4.4.8
Κατάταξη Πλεονεκτηµάτων και Προβληµάτων της Περιφέρειας σε
Σχέση µε τον Κλάδο
Σειρά

Πλεονεκτήµατα

Κατάταξης

Φυσικά κάλλη

1

Ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες

2

Αξιόλογη πολιτιστική κληρονοµιά / παράδοση

3

∆υνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισµού

4

Ένταση

ανταγωνισµού

(µικρός

αριθµός

τουριστικών

επιχειρήσεων)

5

Επάρκεια ανθρωπίνου δυναµικού

6

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

7

Περιφερειακές

τουριστικές

υποδοµές

(εστιατόρια,

µπαρ,

ψυχαγωγικά πάρκα)

8

Επίπεδο συγκοινωνιακής πρόσβασης των επισκεπτών

9

Πορεία τιµών παρεχοµένων υπηρεσιών

10

Επίπεδο κατάρτισης ανθρωπίνου δυναµικού

11

∆ιακλαδικές συνεργασίες µε τοπικές επιχειρήσεις για την
οργανωµένη επίλυση προβληµάτων
Τουριστική προβολή των Νοµών της Περιφέρειας

12
13
Σειρά

Προβλήµατα

Κατάταξης

Ανεπαρκής τουριστική προβολή των Νοµών της Περιφέρειας

1

Έλλειψη καταρτισµένου ανθρωπίνου δυναµικού

2

Επίπεδο συγκοινωνιακής πρόσβασης των επισκεπτών

3

Απουσία διακλαδικών συνεργασιών µε τοπικές επιχειρήσεις
για την οργανωµένη επίλυση προβληµάτων
Περιφερειακές

τουριστικές

υποδοµές
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ψυχαγωγικά πάρκα)
Πτωτική πορεία τιµών παρεχοµένων υπηρεσιών

6

Ανεπάρκεια ανθρωπίνου δυναµικού

7

Ένταση

ανταγωνισµού

(µεγάλος

αριθµός

τουριστικών

επιχειρήσεων)

8

Μικρός αριθµός πολιτιστικών εκδηλώσεων

9

Περιορισµένες

δυνατότητες

ανάπτυξης

εναλλακτικού

τουρισµού

10

Έλλειψη τουριστικής παράδοσης

11

∆υσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες

12

Φυσικά κάλλη

13

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα που
προσφέρουν οι Νοµοί της Περιφέρειας στον τουριστικό κλάδο, σύµφωνα µε
τους επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, είναι τα φυσικά κάλλη,
οι ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες και η αξιόλογη πολιτιστική κληρονοµιά /
παράδοση. Στον αντίποδα, τα σηµαντικότερα προβλήµατα των Νοµών της
Περιφέρειας, τα οποία παρεµποδίζουν την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου
είναι η ανεπαρκής τουριστική προβολή, η έλλειψη καταρτισµένου ανθρωπίνου
δυναµικού και το επίπεδο της συγκοινωνιακής πρόσβασης των επισκεπτών.
Τέλος, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να κατατατάξουν τις οκτώ
σηµαντικότερες µορφές τουρισµού σύµφωνα µε τις δυνατότητες ανάπτυξής
τους. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συνολική κατάταξη των
µορφών αυτών. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, η µορφή τουρισµού που θεωρείται
πως συγκεντρώνει τις σηµαντικότερες προοπτικές ανάπτυξης είναι ο θερινός
τουρισµός, ο οποίος κατατάχθηκε πρώτος και µάλιστα µε σηµαντική διαφορά
από τη δεύτερη µορφή τουρισµού (πολιτιστικός).
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Πίνακας 4.4.9
Κατάταξη Μορφών Τουρισµού σύµφωνα
µε τις ∆υνατότητες Ανάπτυξής τους
Μορφές Τουρισµού

Σειρά
Κατάταξης

Θερινός

1

Πολιτιστικός

2

Συνεδριακός

3

Χειµερινός

4

Αγροτουρισµός

5

Εναλλακτικός – Θεµατικός (rafting –
trekking, κλπ.)

6

Οικοτουρισµός

7

Θρησκευτικός

8

- Προτεινόµενα µέτρα από τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, για
την ενίσχυση του τουρισµού στους Νοµούς της Περιφέρειας:
Î Εκσυγχρονισµός και λειτουργία αεροδροµίου (στον Άραξο ή στην
Ανδραβίδα) για πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου. Αξιοποίηση του αεροδροµίου του Ακτίου για πτήσεις charter.
Î Βελτίωση των υποδοµών (δρόµοι, λιµάνια, κλπ.). Καλυτέρευση οδικού
δικτύου. Βελτίωση σήµανσης εθνικών και τοπικών οδών.
Î Βελτίωση συγκοινωνιών (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ). Γρήγορη ακτοπλοϊκή σύνδεση µε
τα νησιά Ιονίου. Συγκοινωνιακή σύνδεση των καταλυµάτων µε τους
αρχαιολογικούς χώρους µε τακτικά δροµολόγια, ιδιαίτερα κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες.
Î Ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και της πλούσιας πολιτιστικής
κληρονοµιάς του τόπου.
Î Οργανωµένη τουριστική προβολή των Νοµών και ανάδειξη των
ξενοδοχείων και των τουριστικών υποδοµών. ∆ιαφήµιση των Νοµών,
τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, µε
ταυτόχρονο άνοιγµα σε αναπτυσσόµενες αγορές. Αξιοποίηση των
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ευκαιριών της µεταολυµπιακής περιόδου. Παρουσίαση σε τουριστικές
εκθέσεις (π.χ. Πανόραµα).
Î Ανάπλαση – προστασία περιβάλλοντος. Έργα υποδοµής στις παραλίες
(δηµιουργία µαρίνων), τακτικός καθαρισµός τους, βιολογικός καθαρισµός
αποβλήτων και σωστή διαχείριση των απορριµµάτων (αποκοµιδή
απορριµµάτων που υπάρχουν διάσπαρτα κατά µήκος των οδών).
Î Στρατηγικός σχεδιασµός της τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Ταυτόχρονη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη (προσβασιµότητα, ανάδειξη
πολιτισµού και αξιοθέατων, marketing, εκσυγχρονισµός, εγκατάσταση
πληροφοριακών συστηµάτων - ψηφιακή σύγκλιση).
Î Αξιοποίηση του αναπτυξιακού νόµου για τη µελέτη και υλοποίηση ενός
οργανωµένου σχεδίου συγκροτηµένης ανάπτυξης του τουριστικού
προϊόντος, το οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί στον ποιοτικό τουρισµό
και στην αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών. Ως προϋποθέσεις τέθηκαν η
τήρηση µιας σταθερής οικονοµικής πολιτικής έναντι των επιχειρήσεων και
η πάταξη της γραφειοκρατίας.
Î Επαγγελµατική

κατάρτιση

/

ενηµέρωση

ανθρώπινου

δυναµικού.

Τουριστική εκπαίδευση και επιµόρφωση εργαζοµένων και επιχειρηµατιών
σχετικά µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της παροχής τουριστικών υπηρεσιών.
∆ιεξαγωγή σεµιναρίων από τον ΕΟΤ. ∆ηµιουργία Σχολής τουριστικών
επαγγελµάτων για την εκπαίδευση προσωπικού χαµηλότερης βαθµίδας
(σερβιτόροι, βοηθοί µαγείρων κτλ.).
Î ∆ηµιουργία των κατάλληλων υποδοµών για στόχευση σε συγκεκριµένες
µορφές

εναλλακτικού

τουρισµού.

Ως

παράδειγµα

αναφέρθηκε

η

δηµιουργία εγκαταστάσεων γκολφ υψηλού επιπέδου µε σκοπό την
προσέλκυση τουρισµού υψηλών εισοδηµάτων και τη διεξαγωγή διεθνών
αγώνων.
Î Αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήµατος στην πόλη της Πάτρας.
Αναδιαµόρφωση του λιµανιού και των εισόδων της πόλης µε σκοπό την
ανατροπή της εικόνας που απωθεί τους επισκέπτες και έχει περιορίσει
την πόλη σε ρόλο κέντρου διέλευσης (πόλη µη-προορισµός).
Î Ανάπτυξη και αξιοποίηση της περιοχής του Αιγίου, η οποία απέχει µόλις
2 ώρες από την Αθήνα και είναι κόµβος για τα Καλάβρυτα, τις Μυκήνες,
την Πάτρα και την Ιτέα. ∆ιαµόρφωση – επέκταση των ακτών στις
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κοινότητες που βρίσκονται ∆υτικά του Αιγίου µε σκοπό την τουριστική
εκµετάλλευσή τους.
Î Προβολή της περιοχής των Καλαβρύτων σε φυσιολατρικούς οµίλους του
εξωτερικού, έτσι ώστε η περιοχή να καταστεί πόλος έλξης και κατά τους
θερινούς µήνες.
Î Αναπαλαίωση του κάστρου Χλεµούτσι µε ταυτόχρονη δηµιουργία
σύγχρονου µουσείου.
Î Προώθηση και αξιοποίηση των ιαµατικών πηγών στα Λουτρά Κυλλήνης.
Î Αξιοποίηση των πολλών και ιστορικών Μονών για την προσέλκυση
θρησκευτικού τουρισµού.
Î Αναδιαµόρφωση

και

ανάδειξη

των

ιαµατικών

λουτρών

των

Αραχωβίτικων, καθώς η υφιστάµενη κατάστασή τους δεν αποτελεί πόλο
έλξης για τους τουρίστες.
Στο σηµείο αυτό τελειώνει η παρουσίαση της Μελέτης της ICAP.

10.6

Μεγάλα έργα για την ώθηση του τουρισµού: αξιοποίηση του

εργοταξίου κατασκευής της γέφυρας στο Αντίρριο

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι µια περιοχή που έχει αρκετές δυνατότητες
ανάπτυξης σε πολλούς τοµείς. Ένας από αυτούς τους τοµείς είναι και ο
τουρισµός. Το κλίµα και η γεωµορφολογία της περιοχής αυτής είναι ιδανικά για
την ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας όχι µόνο µε την κλασική µορφή,
αλλά παρέχοντας και µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών
τουρισµού.

Αν κοιτάξουµε συνολικά τις συνθήκες που επικρατούν στην Περιφέρεια , θα
δούµε ότι έχει τη δυνατότητα – αν γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες – να
προσελκύσει µεγάλο αριθµό τουριστών , ηµεδαπών ή αλλοδαπών , καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους και όχι µόνο τους θερινούς µήνες. Και αυτό θα συµβεί µόνο
αν αξιοποιηθούν οι πολλές δυνατότητες που παρέχει η περιοχή για τις
διάφορες µορφές εναλλακτικού τουρισµού, όπως είναι ο αθλητικός, ο
αρχαιολογικός, ο πολιτιστικός, ο επαγγελµατικός κτλ. Είναι γεγονός ότι κάθε
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ηλικιακή οµάδα έχει διαφορετικές προτιµήσεις και διαφορετικές απαιτήσεις.
Εποµένως, µπορεί στην προσπάθεια για τουριστική ανάπτυξη να ληφθεί
σοβαρά υπ’ όψιν και αυτή η παράµετρος, που θα ανοίξει διαύλους εισόδου σε
µεγάλο αριθµό επισκεπτών.

Συνοπτικά, το τουριστικό προϊόν της Π.∆.Ε. θεωρείται από τη φύση του ως ένα
ικανοποιητικό προϊόν που βασίζεται σε έναν αριθµό ευνοϊκών χαρακτηριστικών,
όπως η γεωγραφική ποικιλία του, το ήπιο κλίµα (ζεστά καλοκαίρια, ήρεµοι
χειµώνες, περιορισµένες χιονοπτώσεις), ο ήρεµος τρόπος ζωής που κάνει την
περιοχή να υπερτερεί σε σχέση µε άλλες περιοχές της χώρες (διατήρηση
οικογενειακών αξιών, φιλική διάθεση, φιλοξενία, ήσυχοι ρυθµοί ζωής, ασφάλεια
και

περιορισµένη

εγκληµατικότητα),

η

µεγάλη

πολιτισµική

κληρονοµιά

(αρχαιολογικά µνηµεία, ιστορικές τοποθεσίες όπως η Αρχαία Ολυµπία κ.ά.). Πιο
αναλυτικά, τα δυνατά σηµεία του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, είναι τα
εξής:
•

Η Περιφέρεια έχει πλεονεκτική γεωγραφική θέση στο διεθνές σύστηµα
µεταφορών. Αποτελεί την πύλη της χώρας στη ∆υτική Ευρώπη. Ειδικά η
Πάτρα αποτελεί µείζονα κόµβο συνδυασµένων µεταφορών. Στην
παρούσα δε φάση, που η Γέφυρα βρίσκεται υπό λειτουργία και
αναµένεται να λειτουργήσει διεθνές αεροδρόµιο στην περιοχή του
Αράξου ή της Ανδραβίδας, καθώς και ο νέος οδικός άξονας της
βορειοδυτικής Πελοποννήσου (ΠΑΘΕ) και η Ιόνια Οδός, η Περιφέρεια
µπορεί να γίνει ένας σηµαντικός πόλος έλξης τουριστών , ο οποίος θα
είναι προσβάσιµος χωρίς να δηµιουργεί προβλήµατα και ταλαιπωρία στη
διακίνηση τους. Επίσης, οι εξελίξεις αυτές αναβαθµίζουν ουσιαστικά τον
ρόλο της περιφέρειας στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα και κυρίως στον άξονα
των µεταφορών.

•

Η περιοχή της δυτικής Ελλάδας βρίσκεται στο κορυφαίο αρχαιολογικό
τρίγωνο ∆ελφών-Ολυµπίας-Μυκηνών και φιλοξενεί πλήθος ιστορικών
µνηµείων αλλά και τουριστικών αξιοθέατων, τα οποία µπορούν να
αποτελέσουν πόλο έλξης για κάθε τουρίστα (Έλληνα ή ξένο).
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•

∆ιαθέτει επίσης φυσικές οµορφιές υψηλής οικολογικής αξίας. Η
φυσιογνωµία των τριών νοµών (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία)
παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες, όπως εκτεταµένους παραθαλάσσιους
υγροτόπους και πεδιάδες µε εύφορα εδάφη, στις παρυφές των οποίων
υψώνονται µικροί ή µεγαλύτεροι ασβεστολιθικοί όγκοι, λοφώδεις
περιοχές µε ήπιο ανάγλυφο καλυµµένες από ένα µωσαϊκό καλλιεργειών
και δασών πεύκων ή δρυών και µεγάλους ορεινούς όγκους µε έντονο
ανάγλυφο και βαθιές χαραδρώσεις ντυµένους µε πυκνό ελατόδασος,
από τους οποίους πηγάζουν ή εµπλουτίζονται τα µεγάλα ποτάµια που
διατρέχουν την περιοχή. Κοινό χαρακτηριστικό των τριών νοµών είναι ότι
σε µεγάλο µήκος οι ακτές τους είναι αβαθείς και φιλοξενούν σηµαντικούς
βιότοπους, όπως και πλούσιους ψαρότοπους. Αξίζει επίσης να
προστεθεί ότι η Αιτωλοακαρνανία φιλοξενεί έξι µεγάλες φυσικές λίµνες
καθώς και τρεις τεχνητές στον κάτω ρού του Αχελώου. Η φυσικότητα των
τοπίων παρέχει πληθώρα ευκαιριών για άσκηση δραστηριοτήτων
αναψυχής, όπως ορειβασία, ski στο βουνό ή water ski, snowboard,
windsurfing και ιστιοπλοΐα, καθώς και σπόρ των ποταµών, όπως καγιάκ
και ράφτινγκ που ήδη πραγµατοποιούνται στους ποταµούς Αλφειό και
Εύηνο.

Επίσης, το πλούσιο φυσικό περιβάλλον είναι ιδανικό για την προσέλκυση του
αγροτουρισµού, που αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο τουριστικό προϊόν µε
τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και στη χώρα µας, και το οποίο δεν
προϋποθέτει ιδιαίτερες επενδύσεις για την ανάπτυξη του.
• Η ∆υτική Ελλάδα διαθέτει επίσης πολλά χριστιανικά µνηµεία µεγάλης
σηµασίας όπως ένα σύµπλεγµα µοναστηριών και εκκλησιών, που
µπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισµού.
• Η ερευνητική-εκπαιδευτική δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου Πατρών,
των πανεπιστηµαιακών σχολών στο Αγρίνιο, των ΤΕΙ Πάτρας και
Μεσολογγίου, του επιστηµονικού Πάρκου της Πάτρας, καθώς και των
Ερευνητικών Κέντρων όπως ΙΤΥ, ΕΙΧΗΜΥΘ-ΙΤΕ, ΙΝΒΙΣ και ΙΧΘΥΚΑ,
αποτελούν πόλους έλξης για Έλληνες, αλλά και ξένους φοιτητές καθώς
και για την προσέλκυση µεγάλου αριθµού συνεδρίων.
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• Είναι

κέντρο

διοργάνωσης

σηµαντικών

πολιτιστικών

εκδηλώσεων.

Ενδεικτικά µπορεί να αναφερθεί το Καρναβάλι της Πάτρας το οποίο
µπορεί να θεωρηθεί και ως η µεγαλύτερη πολιτιστική και κοινωνική
εκδήλωση της πόλης.
• Έχει

έναν

τακτικό

αριθµό

φοιτητών

(Πανεπιστήµιο

Πατρών,

πανεπιστηµιακές σχολές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στο Αγρίνιο και
ΤΕΙ στην Πάτρα, το Μεσολόγγι και τη Ναύπακτο) καθώς και αλλοδαπών
τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή για τις καλοκαιρινές διακοπές
τους.
•

Η ύπαρξη σηµαντικών βιοµηχανικών υποδοµών (ΒΙΠΕ – ΝΑΒΙΠΕ,
ΒΙΟΠΑ) οι οποίες όταν ολοκληρωθούν θα αποτελέσουν σηµαντικό
παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων

•

Τέλος, η Π.∆.Ε. χαρακτηρίζεται από ικανή γεωργική παραγωγή (µέσα
στις σηµαντικότερες στην Ελλάδα) που µπορεί να στηρίξει συναφείς
µεταποιητικές δραστηριότητες, και αποτελεί παράγοντα προσέλκυσης
του αγροτουρισµού.

Σίγουρα υπάρχουν και αρκετοί αρνητικοί παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν
την αναπτυξιακή προσπάθεια του τουρισµού στην περιφέρεια. Οι παράγοντες
αυτοί αφορούν κυρίως το µεταφορικό σύστηµα, το οποίο διακρίνεται από
έλλειψη αναβάθµισης στο σύστηµα αεροµεταφορών, αδυναµίες στους οδικούς
άξονες, έλλειψη αναβάθµισης των λιµενικών εγκαταστάσεων και προβλήµατα
στη σιδηροδροµική σύνδεση. Αυτά όµως, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω,
είναι θέµατα των οποίων η λύση έχει ήδη δροµολογηθεί και αυτό δηµιουργεί την
προσδοκία της οριστικής άρσης των αρνητικών επιπτώσεων αυτής της
υστέρησης.
Η σηµασία των θετικών επιδράσεων στην τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας
είναι µεγάλη. Πρώτα απ’ όλα η τουριστική βιοµηχανία δηµιουργεί νέες θέσεις
εργασίας, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δηµόσιο τοµέα, κάτι που είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό αν αναλογιστεί κανείς τα υψηλά επίπεδα ανεργίας που µαστίζουν επί
χρόνια την περιοχή. Αξιόλογα θετικές µπορεί να είναι οι επιπτώσεις του
τουρισµού και στον πολιτισµό, εφόσον στα κίνητρα επίσκεψης κυρίως των
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αλλοδαπών τουριστών συµπεριλαµβάνεται και αυτή η διάσταση. Αυτό θα έχει
ως αποτέλεσµα την ανάδειξη νέων χώρων πολιτιστικής κληρονοµιάς αλλά και
τη συντήρηση και αναβάθµιση των υφιστάµενων.
Σίγουρα ο τουρισµός δηµιουργεί επιπτώσεις και στο φυσικό περιβάλλον,
πολλές από τις οποίες είναι αρνητικές, αλλά αν οι ενέργειες ανάπτυξης του είναι
προσεκτικές, ενταγµένες σε συνολικό σχεδιασµό και γίνονται µε γνώµονα την
προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη κι άλλων περιοχών φυσικού
κάλλους, το όφελος θα είναι πολύ µεγαλύτερο από τις οποιεσδήποτε πιθανές
ζηµιές, οι οποίες εύκολα µπορούν να αποφευχθούν.

Ο ρόλος της Γέφυρας στην τουριστική ανάπτυξη της Περιοχής
Όπως είναι γνωστό, τον Αύγουστο του 2004 εγκαινιάστηκε και άρχισε τη
λειτουργία της η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, ένα έργο πολύ σηµαντικό που
άλλαξε την όλη κατάσταση στην Περιφέρεια. Οι κάτοικοι και οι φορείς της
περιοχής, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά, ονειρεύονταν αυτό το έργο επί πολλές
δεκαετίες. Όπως εξηγήθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια, ένα τόσο σηµαντικό
έργο όπως η Γέφυρα είναι φυσικό να έχει επιπτώσεις σε πάρα πολλούς τοµείς.
Ο τουρισµός δεν θα µπορούσε να µείνει ανεπηρέαστος. Καταρχήν, ο αριθµός
των διελεύσεων έχει αυξηθεί δραµατικά.
Όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4, η συνολική κίνηση µεταξύ
Ρίου-Αντιρρίου παρουσιάζει την δεκαετία 1993-2003 µια ανοδική τάση µε µέσο
ετήσιο ρυθµό αύξησης 4,6%. Από την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας το 2004
έως και το 2007 η συνολική κίνηση των οχηµάτων, ή διαφορετικά ο συνολικός
αριθµός διελεύσεων, (Γέφυρα συν πορθµείο) αυξήθηκε κατακόρυφα µε µέσο
ετήσιο ρυθµό αύξησης κατά 12,7% για τη συγκεκριµένη περίοδο.
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Όπως φαίνεται, η κίνηση των διελεύσεων από την Γέφυρα (άνω γραµµή) είναι
παντού κατά πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε την κίνηση των διελεύσεων από το
πορθµείο για κάθε ένα από τους αντίστοιχους µήνες. Θα πρέπει να σηµειωθεί
ότι η υψηλότερη ζήτηση για µετακίνηση στο στενό παρατηρείται τους
καλοκαιρινούς µήνες και την απορροφά κυρίως η Γέφυρα. Η κίνηση οχηµάτων
κατά τους θερινούς µήνες, ιδιαίτερα των ΙΧ, αυξάνεται σε ποσοστό πάνω από
50%σε σχέση µε το αντίστοιχο επίπεδο των υπόλοιπων µηνών του έτους.

Ειδικότερα, από τη Γέφυρα πραγµατοποιούνται ετήσια 4,5 εκατοµµύρια
διελεύσεις, για όλες τις κατηγορίες οχηµάτων (ΙΧ, φορτηγά, λεωφορεία). Το
µεγαλύτερο µέρος των διελεύσεων αυτών γίνεται από τα µέσα Απριλίου έως τα
τέλη Οκτωβρίου, ενώ αγγίζει το ανώτατο όριο κατά τις διακοπές του Πάσχα και
κατά τα µέσα του Αυγούστου. Ο ετήσιος µέσος όρος είναι 12.000 οχήµατα την
ηµέρα και κατά τις ηµέρες µεγάλων οµαδικών εξόδων ξεπερνά τα 30.000
οχήµατα. Ένα σηµαντικό µάλιστα ποσοστό των διακινούµενων µέσω της
Γέφυρας ΙΧ αυτοκινήτων αφορά τοπικούς χρήστες (local users), των οποίων
µάλιστα η ποσοστιαία συµµετοχή στον αντίστοιχο συνολικό αριθµό έχει
εµφανίσει, από την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας µέχρι σήµερα, σηµαντική
άνοδο.
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Εκτός άλλων, η Γέφυρα επιδρά θετικά στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών
δυνατοτήτων της ∆υτικής Ελλάδας σε σχέση µε τον ‘προνοµιούχο’ Ανατολικό
Άξονα Βορρά – Νότου. Επίσης ενισχύει την οργάνωση ενός κύριου κάθετου
οδικού δικτύου µεταφορών που προωθεί τη διαδικασία ενοποίησης του
περιφερειακού χώρου της ∆υτικής Ελλάδας.
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω το έργο της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου δίνει
νέες δυνατότητες στους κατοίκους της Περιφέρειας να ταξιδέψουν , να
γνωρίσουν τον τόπο τους και τις οµορφιές του . Σίγουρα όµως αποτελεί κίνητρο
επίσκεψης και για τους κατοίκους της υπόλοιπης Ελλάδας, αλλά και του
εξωτερικού, αφού κάνει τις µετακινήσεις πιο γρήγορες και πιο εύκολες, και
κυρίως ανεξάρτητες από τις καιρικές συνθήκες, κάτι που αποτελούσε
πρόβληµα για χρόνια. Τέλος, η Γέφυρα αποτελεί και από µόνη της ένα
αξιοθέατο, είναι ένα έργο που αξίζει κάποιος να το επισκεφτεί τόσο για την
αισθητική του αξία όσο και για την τεχνολογική του µοναδικότητα. Άρα και αυτό
το στοιχείο από µόνο του θα µπορούσε να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες
στην περιοχή.
Σε πολλές χώρες στο εξωτερικό παρόµοια τεχνολογικά επιτεύγµατα, όπως
γέφυρες, φράγµατα, πύργοι κτλ, έχουν συνοδευτεί από παράλληλες επενδύσεις
-ξενοδοχεία,

σταθµούς

υποδοχής,

διευκολύνουν τους επισκέπτες

µουσεία,

συνεδριακά

κέντρα-

που

στην επαφή τους µε το αξιοθέατο και τη

διαµονή τους εκεί, δηµιουργώντας ένα ιδιαίτερο τουριστικό ρεύµα για τη
συγκεκριµένη περιοχή µε βάση τις συνολικές υποδοµές και την ελκυστικότητα
τους. Πέρα από τα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγµατα των µεγαλουπόλεων
της Αµερικής και της Ευρώπης (Golden Gate στο San Francisco, Πύργος του
Άιφελ κτλ), υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγµατα τέτοιων περιπτώσεων,
µικρότερης εµβέλειας, σε όλο τον κόσµο, όπου οι τοπικές κοινωνίες
επωφελήθηκαν από αυτά τα έργα και δηµιούργησαν πρόσθετες δυνατότητες
τοπικής ανάπτυξης, σε πολλές δε περιπτώσεις ανατρέποντας πλήρως τις
συνθήκες αποµόνωσης της περιοχής και προκαλώντας µια ριζική νέα συµβολή
εισοδηµατικών ροών από άλλες περιφέρειες στην τοπική οικονοµία.

Μια τέτοιου είδους αξιοποίηση της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου ξεφεύγει, όπως
είναι φυσικό, από τα στενά όρια διαχείρισης και λειτουργίας του έργου µε βάση
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την κύρια αποστολή του, που είναι φυσικά η χρήση του ως συγκοινωνιακού
έργου διέλευσης οχηµάτων και ατόµων. Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων
εκµετάλλευσης της Γέφυρας ως ιδιαίτερου τουριστικού προϊόντος απαιτούνται
ξεχωριστά σχέδια και επενδύσεις µε βάση τα γενικότερα αλλά και ειδικά
χαρακτηριστικά

της

περιοχής

και

µε

εφαρµογή

ενός

ολοκληρωµένου

προωθητικού προγράµµατος διαφήµισης και προβολής των ελκυστικών
στοιχείων του ολοκληρωµένου πλέον συγκροτήµατος που θα προκύψει.

Στην κατεύθυνση αυτή, ένα σηµαντικό τέτοιο ρόλο θα µπορούσε να παίξει η
αξιοποίηση του δηµόσιου εργοταξιακού χώρου, έκτασης 270 στρεµµάτων
περίπου, στο Αντίρριο, που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή των πυλώνων
της Γέφυρας κατά την κατασκευαστική περίοδο. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται
οι σχετικές προτάσεις και ενέργειες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα και αφορούν
την αξιοποίηση αυτού του χώρου. Στο εν δυνάµει αυτό έργο δίνεται ιδιαίτερη
έµφαση στην παρούσα µελέτη, καθόσον, όπως συνοπτικά αναφέρθηκε
παραπάνω, υπάρχει σηµαντικό ανενεργό στην παρούσα φάση δυναµικό
(potential), που αξιοποιούµενο µε κατάλληλους χειρισµούς και πρόσθετες
επενδύσεις µπορεί να συντελέσει σηµαντικά την τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής.

Ο εργοταξιακός χώρος του Ρίου-Αντιρρίου

Η κατασκευή της Γέφυρας χρειάστηκε τη χρησιµοποίηση ενός τεράστιου
χώρου ως εργοτάξιου, ο οποίος αυτή τη στιγµή παραµένει αναξιοποίητος. Το
∆ηµόσιο κτήµα ΒΚ 314, όπως ονοµάστηκε , αποτελείται από τα τµήµατα των
χώρων, οι οποίοι απαλλοτριώθηκαν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε σκοπό την
κατασκευή της Γέφυρας. Ειδικότερα αποτελείται, κατά κύριο λόγο, από τους
χώρους των εγκαταστάσεων του εργοταξίου που µετά την ολοκλήρωση του
έργου θα παραδίνονταν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η έκταση των χώρων αυτών,
που έχει εµβαδό 300 στρέµµατα περίπου, καλύπτει παραλιακή έκταση µε πολύ
καλό προσανατολισµό και θέα, µε τις αντίστοιχες λιµενικές εγκαταστάσεις (ξηρά
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δεξαµενή, λιµενοβραχίονες κτλ. ). Η περιοχή έχει εξαιρετική προσπελασιµότητα
από τις γύρω αστικές περιοχές.

Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του εργοταξιακού χώρου είναι η γεωµορφολογία
του. Πρόκειται για σχεδόν απόλυτα επίπεδο έδαφος χωρίς καµιά εδαφική
έξαρση. Περίπου στη µέση της, η έκταση αυτή διασχίζεται – τέµνεται από το
ίχνος της Γέφυρας, µιάς δυναµικής και έντονα γραµµικής κατασκευής, ιδιαίτερου
εκτοπίσµατος και ύψους στην αρχή (η Γέφυρα είναι κατά περίπου οκτώ µέτρα
ανυψωµένη από την παραλία στο σηµείο που την τέµνει), η οποία καταλήγει σε
επαφή µε το εργοτάξιο, στα βορειο-ανατολικά όριά του.
Επίσης, ένα ιδιαίτερο και έντονο χαρακτηριστικό του ακινήτου, είναι η µεγάλη
επαφή και προβολή του προς τη θάλασσα. Η ακτογραµµή του εργοταξιακού
χώρου είναι περίπου 2.300 µέτρα (υπολογίζοντας το µήκος όλων των σήµερα
υπαρχουσών προβλητών). Εάν δε προχωρήσουµε πέρα από τον καθαρό
εργοταξιακό χώρο, προς το Κάστρο Αντιρρίου, δηλαδή εάν υπολογίσουµε το
ανάπτυγµα προς τη θάλασσα ολόκληρης της προτεινόµενης περιοχής µελέτης,
τότε έχουµε µία παραλιακή ζώνη συνολικού µήκους 3.350 µέτρων. Επιπλέον,
το θέµα της ακτογραµµής γίνεται ακόµη πιο ενδιαφέρον, λόγω της
ποικιλοµορφίας της, σε σχήµατα και υλικά.

Είναι λοιπόν µια καταπληκτική ευκαιρία αυτός να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος µε
τον καταλληλότερο τρόπο και να αποτελέσει ένα κόσµηµα για την περιοχή , ένα
πόλο έλξης µικρών και µεγάλων, που θα παρέχει δυνατότητα διασκέδασης ,
ψυχαγωγίας αλλά και ενηµέρωσης. Τις ενέργειες και τις µελέτες που έχουν γίνει
µέχρι τώρα θα αναπτύξουµε στο επόµενο κοµµάτι της παρουσίασης αυτής.
Η Πρόταση του Πανεπιστηµίου Πατρών
Το ΥΠΕΧΩ∆Ε (Γενική Γραµµατεία Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ηµόσιων Έργων)
ανέθεσε στο Εργαστήριο Πολεοδοµικού και Χωροταξικού Σχεδιασµού, του
Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, ερευνητικό
πρόγραµµα µε αντικείµενο τη «∆ιερεύνηση των Πολεοδοµικών Επιπτώσεων
από τη Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου µε ειδική αναφορά στην Επανένταξη –
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Αξιοποίηση του Εργοταξιακού χώρου» κατασκευής της Γέφυρας. Το
πρόγραµµα ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2002 και ολοκληρώθηκε τον
Φεβρουάριο του 2004. Η Σύµβαση προέβλεπε την εκπόνηση του έργου σε
τρεις φάσεις.

Στις δύο πρώτες φάσεις εξετάστηκαν ο ορισµός της περιοχής µελέτης (στην
πλευρά Ρίου και στην πλευρά Αντιρρίου), ο καθορισµός και διερεύνηση των
σηµερινών τοµέων επιπτώσεων και πολεοδοµικών παραµέτρων, και, ειδικά για
τον εργοταξιακό χώρο, τα βασικά δεδοµένα του. Παράλληλα, συντάχθηκε και
ένας σχετικά πλήρης ψηφιακός χάρτης (δεδοµένων και προοπτικών) της
ευρύτερης περιοχής µε τη χρήση της τεχνολογίας των Γεωγραφικών
Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS).

Η µελέτη αυτή του Πανεπιστηµίου ασχολήθηκε µε διάφορους τοµείς των
επιπτώσεων,

όπως

η

κυκλοφορία,

οι

χρήσεις

γης,

οι

οικοδοµικές

δραστηριότητες και φυσικά οι επενδύσεις και οι παραγωγικές δραστηριότητες
(τουρισµού, αναψυχής κ.α.). Έκανε µια πλήρη ανάλυση της κατάστασης που
επικρατούσε σε Πάτρα – Ναύπακτο – Αντίρριο σε ότι αφορά στις µετακινήσεις,
την οικιστική ανάπτυξη, την ψυχαγωγία και στη συνέχεια έκανε συγκεκριµένες
προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι η
έρευνα αυτή έγινε δύο χρόνια πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή της Γέφυρας και
έχει κυρίως χαρακτήρα συµβουλευτικό και ενηµερωτικό.

Σε ότι έχει να κάνει µε την τουριστική ανάπτυξη, που είναι και το θέµα που
ενδιαφέρει

την

παρούσα

µελέτη,

αναφέρει

ότι

στην

πλευρά

της

Αιτωλοακαρνανίας αναµένεται ένταση των δραστηριοτήτων , σε αντίθεση µε ότι
προβλέπεται
ξενοδοχειακών

να

συµβεί

µονάδων,

στην
καθώς

Αχαΐα.

Θα

υπάρχει

διευκολυνθεί
έλλειµµα

η

δηµιουργία

ξενοδοχειακών

και

τουριστικών υποδοµών. Θα δηµιουργηθούν επίσης ειδικές υποδοµές, οι οποίες
θα ενισχύσουν γενικά τον τουρισµό. Μια µαρίνα που θα µπορούσε να
δηµιουργηθεί, θα εξυπηρετούσε τα σκάφη που διαπλέουν

τον Κορινθιακό

Κόλπο. Επίσης, οι «θαλάσσιοι τουρίστες» του Ιονίου θα συµπεριλαµβάνουν
σίγουρα στο πρόγραµµά τους και µια επίσκεψη – στάση στη Γέφυρα.
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Στα πλαίσια λοιπόν αυτά και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδοµένα που
προέκυψαν από την µελέτη, το Πανεπιστήµιο της Πάτρας, στο τελευταίο τµήµα
της έρευνάς του, κάνει µια πρόταση για την επανένταξη και αξιοποίηση του
εργοταξιακού χώρου. Η πρόταση του Πανεπιστηµίου λοιπόν αφορά στην
ανάπτυξη ενός πολυθεµατικού πάρκου µε τίτλο ‘Γέφυρες της Γνώσης’ .
Το ειδικότερο περιεχόµενο της πρότασης αυτής αναλύεται µε συντοµία στη
συνέχεια και ακολουθεί

µια συγκριτική παρουσίασή

µιας άλλης, πιο

εµπεριστατωµένης, πρότασης που έγινε από την Κοινοπραξία τοπικών φορέων
(Περιφέρειας

∆υτικής

Ελλάδας,

∆ήµου

Αντιρρίου,

Νοµαρχίας

Αιτωλοακαρνανίας) που ανέλαβε να διαχειριστεί το σηµαντικό αυτό έργο.

(1)

(3)

(2)
Για

Για τον κύριο χώρο µελέτης [1], ήτοι το γήπεδο του εργοταξίου της Γέφυρας,
καθαρής έκτασης 276 στρεµµάτων, προτείνεται ως βασική χρήση γης το
Θεµατικό Πάρκο. Για τη δεύτερη [2] έκταση, εµβαδού 84 στρεµµάτων,
προτείνεται η ανάπτυξη Πολιτιστικού Κέντρου. Τέλος, για την περιοχή [3], 90
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περίπου στρεµµάτων, προτείνεται η ανάπτυξη µιας Αστικής Γειτονιάς.

Η Πρόταση του Πανεπιστήµιου Πατρών ‘Γέφυρες της Γνώσης’ αφορά την
κατασκευή πολυθεµατικού πάρκου µε το ακόλουθο περιεχόµενο:

1. Γέφυρα της Τεχνολογίας , η οποία περιλαµβάνει :
Α) Μουσείο Επιστηµών και Τεχνολογίας, µε έµφαση στη µετάδοση της
γνώσης για παιδιά και εφήβους.
Β) Μουσείο της Γέφυρας

2. Γέφυρα της Πληροφορίας, που περιλαµβάνει :
Α) Βιβλιοθήκη που περιέχει πολλά σχετικά βιβλία , φιλµοθήκη – βιντεοθήκη ,
εικονοθήκη , όλα µε έµφαση στην επιστήµη – τεχνολογία – γνώση.
Β) Αναγνωστήριο περιοδικών µε µεγάλη συλλογή σχετικών διεθνών
περιοδικών ( για την φύση, την επιστήµη, την τεχνολογία)
Γ) Virtual Reality Centre, πολυχώρο δηλαδή εξοικείωσης στις νέες
τεχνολογίες.
∆) Αίθουσα Ι-max ειδικών προβολών καθώς και αίθουσα διαλέξεων,
παρουσιάσεων και γενικότερα παραστάσεων.
Ε) Κατάστηµα γνώσης µε βιβλία , φωτογραφίες , slides, αφίσες , µουσειακά
αντίγραφα, CD-ROM κ.α., κάτι που είναι πολύ διαδεδοµένο σε πολλές δυτικές
χώρες.

3. Γέφυρα της Ιστορίας και του Πολιτισµού , η οποία περιλαµβάνει;
Α) Μουσείο µε εκθέµατα τοπικής ιστορίας
Β) Time machine. Πρόκειται για υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που
ταξιδεύουν τον θεατή στο χωρο-χρόνο αναφορικά µε ένα έκθεµα.
Γ) Το ‘Πάρκο των Εθνών’ (έκθεση-περίπτερα των χωρών της Ευρώπης και
της Μεσογείου), που συνδυάζεται µε την ‘Παραλία των Εθνών’ και µε υπαίθριο
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θέατρο.

4. Αστική Γειτονιά . Προτείνεται η ανέγερση µιας οργανωµένης µικρής αστικής
γειτονιάς υψηλού επιπέδου µε κατοικίες, γραφεία, καταστήµατα, για να
ενισχύσουν το αστικό προφίλ του ∆ήµου Αντιρρίου. Η προτεινόµενη αυτή
αστική ανάπτυξη θα είναι ουσιαστικός µοχλός για την ενίσχυση του ετήσιου
εισοδήµατος του Κέντρου, ώστε να µπορεί να αναπτύσσεται και να προσφέρει
συνέχεια καινούριες δραστηριότητες . Περιλαµβάνονται:
•

Εµπορικοί χώροι ( διώροφο εµπορικό κέντρο )

•

Χώροι αναψυχής ( εστιατόρια , καφετέριες , κινηµατογράφος )

•

Χώροι κατοικίας ( περί τα 100 διαµερίσµατα σε 3-όροφα κτίρια)

•

Χώροι εργασίας ( 60 µονάδες γραφείων σε 6-όροφο κτίριο )

•

Μικρή ξενοδοχειακή µονάδα

Σε ότι αφορά την έκταση που µένει ελεύθερη, δίνεται έµφαση στον περίπατο, τις
δραστηριότητες αναψυχής και τον ελαφρύ αθλητισµό, κυρίως στο παραλιακό
µέτωπο. Αυτά συνδυάζονται µε την δηµιουργία Βοτανικού Κήπου και
Ενυδρείου. Επίσης προβλέπονται χώροι διαµονής επισκεπτών όπως youth
hostel για επισκέπτες σχολικών εκδροµών και ξενώνας για ερευνητές –
οµιλητές.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της πρότασης αυτής αξίζει να αναφερθεί ότι
αυτή χαρακτηρίζεται από το χαµηλό συντελεστή δόµησης, µε σκοπό να
διατηρηθεί η αίσθηση του ανοικτού ελεύθερου χώρου.

Η Πρόταση της Κοινοπραξίας
Το Ελληνικό ∆ηµόσιο απαλλοτρίωσε και παρέδωσε στους αναδόχους και
κυρίους του έργου της Γέφυρας τη γη και τις υδάτινες οδούς που ήταν
απαραίτητα για να εκτελεστούν οι εργασίες κατασκευής του. Μετά το πέρας της
περιόδου κατασκευής και µετά την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας, ο Νόµος
προβλέπει ότι τα τµήµατα των χώρων του έργου (εργοτάξιο), τα οποία δεν είναι
πλέον αναγκαία στον ανάδοχο, παραδίδονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Ο ∆ήµος Αντιρρίου µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (8/7/2003)
346

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

αποφάσισε οµόφωνα την διεκδίκηση της κυριότητας των εργοταξιακών χώρων,
µε σκοπό την αξιοποίησή τους µε κύριο στόχο την δηµιουργία θέσεων
εργασίας. Με αφετηρία την απόφαση του ∆ήµου ξεκίνησε µια σειρά ενεργειών
προς την κατεύθυνση της ωρίµανσης του αιτήµατός του για την παραχώρηση
του χώρου αυτού. Στις 1-2/11/2003 διοργάνωσε διηµερίδα στη Ναύπακτο για
το θέµα αυτό.
Στη συνέχεια, µε πρωτοβουλία του ∆ήµου και πάλι, συστήθηκε στις 10/10/2005
Κοινοπραξία µε την επωνυµία ‘ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ’, στην οποία
συµµετέχουν το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης της Π∆Ε , η Νοµαρχία
Αιτωλοακαρνανίας και ο ∆ήµος Αντιρρίου. Στόχοι της Κοινοπραξίας είναι η
διεκδίκηση κατά χρήση ή/και κυριότητα του ακινήτου των πρώην εργοταξιακών
χώρων και η αξιοποίηση και εκµετάλλευση του ακινήτου αυτού.
Ο πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί αφού στις 13/9/2006 υπογράφηκε
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Κοινοπραξίας και της Κτηµατικής Εταιρίας
του ∆ηµοσίου. (ΚΕ∆).
Ένα

ακόµα

σηµαντικό

βήµα

είναι

ότι

το

Περιφερειακό

Ταµείο,

µε

χρηµατοδότησή του, ανέθεσε σε ιδιωτικό µελετητικό φορέα* τη σύνταξη
Επιχειρησιακού Σχεδίου ( BUSINESS PLAN ). Το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο
έχει ολοκληρωθεί και περιλαµβάνει στις κύριες γραµµές του τις παρακάτω
παρεµβάσεις:
1. Ξενοδοχειακή µονάδα 4 ή 5 αστέρων συνδυασµένου τύπου µε κεντρική
µονάδα και ανεξάρτητα επιπλωµένα διαµερίσµατα µε σκοπό να είναι
εφικτή η βιώσιµη λειτουργία του όλο το χρόνο. Στο χώρο της
ξενοδοχειακής

µονάδας

προτείνεται

και

η

κατασκευή

υπαίθριου

θεατρικού χώρου.

2. Εκθεσιακό κέντρο κλειστού τύπου

3. Εµπορικό κέντρο που θα περιλαµβάνει περί τα 30 καταστήµατα και θα
διαθέτει επιπλέον µικρούς λειτουργικούς χώρους αναψυχής, καφετέριας
και γρήγορου εστιατορίου καθώς και κινηµατογράφους.
* στην Εταιρία ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ.
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4. Συνεδριακό κέντρο µε κύρια αίθουσα 500 θέσεων και επιπλέον 4 ή 5
µικρότερες αίθουσες των 50 – 100 ατόµων για την κάλυψη παράλληλων
διαδικασιών ή και την υποστήριξη µικρών αυτόνοµων ηµερίδων. Ο
χώρος αυτός θα δύναται να χρησιµοποιηθεί και ως χώρος θεατρικών
εκδηλώσεων.

5. Πολυχώρο που περιλαµβάνει µουσειακό χώρο τεχνικών επιστηµών
σχετικό µε την κατασκευή γεφυρών και επιπλέον µουσείο ιστορίας της
ευρύτερης περιοχής. Επίσης προβλέπεται αίθουσα Ι-max ειδικών
προβολών τέτοιας τεχνολογίας που να νιώθει ο θεατής ότι βρίσκεται
εντός των δρώµενων της ταινίας.

6. Ενυδρείο µε στόχο να αποτελέσει χώρο προσέλκυσης νεαρών κυρίως
ατόµων και οικογενειών.

7. Χώρους

αθλοπαιδιών,

οι

οποίοι

θα

περιλαµβάνουν

γήπεδα

ποδοσφαίρου – µπάσκετ και άλλων αθληµάτων και χώρους κλειστής και
υπαίθριας πισίνας. Ουσιαστικά πρόκειται για παροχή παιδικής και
εφηβικής ψυχαγωγίας µέσω party, happenings, συναυλιών και άλλων
δραστηριοτήτων.

8. Οργανωµένη µαρίνα µε εγκαταστάσεις ελλιµενισµού, εναπόθεσης και
φύλαξης σκαφών αναψυχής στο χώρο της ξηράς δεξαµενής.

9. Μικροί αυτόνοµοι χώροι διασκέδασης εκτός των κυρίως συγκροτηµάτων
που θα αποτελούνται από διάφορα καταστήµατα µε σκοπό την ανάδειξη
των πολιτιστικών δρώµενων της χώρας και τη µεταφορά της κουλτούρας
πολιτιστικής- γευσιγνωστικής σε ένα οργανωµένο και κατάλληλα
διαµορφωµένο χώρο.

10. Τεχνολογικό πάρκο υψηλής τεχνολογίας, όπου θα εγκατασταθούν
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επιχειρήσεις ή εργαστήρια µε προτίµηση στις λεγόµενες ‘πράσινες’
τεχνολογίες.

Σκοπός των προαναφεροµένων είναι τόσο η προσέγγιση των επισκεπτών που
απλά θα διέρχονται από την περιοχή και οι οποίοι είτε έχουν ως έδρα την
Πάτρα είτε την Αθήνα είτε όµορες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, είτε
επισκεπτών ολιγόωρης διαµονής διαµένοντες σε όµορα αστικά ή µη κέντρα είτε
τέλος target group που θα επισκέπτονται την περιοχή κύρια για την ύπαρξη
ενός καινοτόµου τεχνικού έργου είτε για το σύνολο των προτεινόµενων
δραστηριοτήτων.
Επίσης πιθανοί επισκέπτες θα είναι αυτοί που αξιοποιούν την µαρίνα, είτε
οργανωµένα group µαθητών οι οποίοι θα περιηγούνται στις εναλλακτικές
δραστηριότητες που τους παρέχονται.
Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις - δραστηριότητες θα αποτελούν µία µονάδα
που θα συνδυάζει τις παραδοσιακές τουριστικές υπηρεσίες µε τις υπηρεσίες
πιο σύγχρονης αντίληψης όπως:

•

Ο αθλητικός – προπονητικός τουρισµός

•

Ο τουρισµός υγείας

•

Ο επιχειρηµατικός τουρισµός (συνέδρια, εκθέσεις, κλπ.)

•

Ο υψηλής στάθµης θαλάσσιος τουρισµός µε την κατασκευή µαρίνων
βάση διεθνών προδιαγραφών

•

Ο θεµατικός τουρισµός γενικά (περιβαλλοντικά, ειδικά προγράµµατα,
κλπ.)

Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι το επιχειρηµατικό αυτό σχέδιο έχει
προχωρήσει

σε

παρουσίαση

της

αποδοτικότητας

της

προτεινόµενης

επένδυσης, σε υπολογισµό εσόδων και εξόδων και σε ολοκληρωµένη ανάλυση
του κόστους της επένδυσης. Περιλαµβάνει επίσης ένα χρονικό πλάνο για την
κατασκευή του έργου και προτάσεις για την διακήρυξη διαγωνισµού.
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Σύγκριση των δυο προτάσεων
Από την παραπάνω συνοπτική παρουσίαση των δυο προτάσεων προκύπτουν
συγκριτικά τα εξής:
Η πρόταση του Πανεπιστηµίου είναι αυτή που δίνει µεγαλύτερη έµφαση στην
τεχνολογία και την ενηµέρωση. Σίγουρα και το πλάνο της Κοινοπραξίας
περιλαµβάνει παρόµοια στοιχεία (π.χ. µουσείο της Γέφυρας, αίθουσα Ι-max,
κ.α.), αλλά σε καµία περίπτωση δεν φτάνει στο επίπεδο της πρώτης πρότασης,
που αναφέρει Βιβλιοθήκη, Αναγνωστήριο, κατάστηµα γνώσης, time machine
και το ‘Πάρκο των Εθνών’. Φαίνεται δηλαδή ότι το Πανεπιστήµιο έχει κάνει µια
προσέγγιση του θέµατος που είναι µεν πιο φιλόδοξη, αλλά απευθύνεται σε
περιορισµένο αριθµό χρηστών.
Περιλαµβάνει βέβαια και την Αστική Γειτονιά µε χώρους για αναψυχή, κατοικία
και εµπορικές δραστηριότητες. Σίγουρα όµως είναι πολύ περιορισµένα σε
σχέση µε αυτά που προτείνει η Κοινοπραξία, η οποία δίνει έµφαση στο
εµπορικό κέντρο, στην ξενοδοχειακή µονάδα και στους χώρους αθλοπαιδιών,
προσπαθώντας να µεταµορφώσει την περιοχή σε ένα πόλο έλξης όλων των
ηλικιών µε σκοπό τη διασκέδαση, την ενηµέρωση, αλλά και την κατανάλωση
αγαθών και υπηρεσιών. Σε αυτή τη βάση, θα µπορούσα να λεχθεί ότι η
Πρόταση της Κοινοπραξίας είναι πιο εµπορικοκεντρική και προφανώς
αποβλέπει στην εξασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας, στοιχείο που
φυσιολογικά θα παίξει καταλυτικό ρόλο για την παραχώρηση της έκτασης,
οποιοσδήποτε κι αν είναι τελικά ο παραχωρησιούχος.
Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο προτάσεων είναι η δηµιουργία Ενυδρείου,
καθώς και η γενική φιλοσοφία για συνδυασµό της αναψυχής µε την απόκτηση
νέων γνώσεων. Κύριο σηµείο διαφοροποίησης είναι το πόσο εστιάζει η κάθε
µια πρόταση στα παραπάνω, ποιος είναι δηλαδή ο κύριος στόχος στην κάθε
περίπτωση και ποιοι οι δευτερεύοντες.
Όποιοι και να είναι όµως οι στόχοι της κάθε πρότασης, αυτό που πρέπει να
τονιστεί είναι το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις µιλάµε για σχέδια
φιλόδοξα, ενδιαφέροντα και µε προοπτική. Ανεξάρτητα από το αν θα
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υλοποιηθεί κάποιο από τα δύο, ή αν αυτές οι προσπάθειες αποτελέσουν την
αφετηρία και για άλλες προτάσεις, είναι αναγκαίο να κατανοηθεί, κυρίως από
την Πολιτεία, η αναπτυξιακή σηµασία που έχουν έργα σαν αυτό που
προτείνεται. Οι δύο αυτές προτάσεις δεν έγιναν για να έρθουν αντιµέτωπες. Η
µία συµπληρώνει την άλλη και σίγουρα επιδέχονται βελτίωσης. Έκαναν όµως
µια σηµαντική αρχή και αυτό που µένει τώρα είναι το Κράτος να ασχοληθεί
σοβαρά µε αυτό το χώρο, ώστε να γίνει το καλύτερο δυνατό, πρώτα για τους
κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα, αλλά και
κατ’ επέκταση για ολόκληρη τη χώρα. Είναι γεγονός ότι ένα τέτοιο έργο θα
δώσει πνοή και νέες ευκαιρίες σε όλη την περιοχή, προσφέροντας πρόσθετες
ευνοϊκές επιδράσεις από τη λειτουργία της Γέφυρας και εµβάθυνση στις
χωρικές της επιπτώσεις. Αυτό άλλωστε, ήταν ένα στοιχείο που είχε επισηµανθεί
από την πρώτη «Μελέτη Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων από τη
Λειτουργία της Γέφυρας Ρ-Α».

10.7 Θέσεις και απόψεις για την εκπόνηση ενός MASTER PLAN για την
ανάπτυξη του Τουρισµού στη ∆υτική Ελλάδα

Το 2007 ο τουρισµός παγκοσµίως άγγιξε τα 900 εκατοµµύρια επισκεπτών και
σε σχέση µε το 2005 σηµείωσε µια µεγάλη αύξηση της τάξεως του 12,5%.
Αναφορικά µε την περιοχή της Ευρώπης η οποία κατέχει το 50% των
συνολικών διεθνών τουριστικών αφίξεων, αυτή ξεπέρασε την παγκόσµια µέση
αύξηση προσελκύοντας 480 εκατοµµύρια τουριστών το 2007. Προορισµοί
όπως η Τουρκία είχαν +18%, η Πορτογαλία +10%, η Ιταλία και η Ελβετία +7%
και η Ελλάδα +10%, στην υποδοχή τουριστών.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι πλέον µετά το 2007 η συµµετοχή του
τουριστικού προϊόντος στο ΑΕΠ της χώρας µας φτάνει το 18%. Ο τουρισµός
έχει ήδη περάσει στην πρώτη θέση εισροής συναλλάγµατος. Ήδη η χώρα µας
έχει ξεπεράσει τα 17 εκατοµµύρια ξένων τουριστών το χρόνο, ενώ είναι
αξιοσηµείωτο ότι λειτουργεί µε το 15% µόνο του συνολικού δυναµικού της. Με
άλλα λόγια, η χώρα µας έχει σχεδόν ανεξάντλητες δυνατότητες προκειµένου να
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καλυτερεύσει το τουριστικό της προϊόν, να το εµπλουτίσει και να το αναπτύξει,
µιας και δρα µόνο µε το 15% των δυνατοτήτων της.
Στην Περιφέρεια δυτικής Ελλάδας ο αναπτυξιακός νόµος, µέσα από το Γ’ ΚΠΣ
µε τις επιδοτήσεις µέχρι και 60% (µέχρι πρότινος από 40 – 60%), έχει
δηµιουργήσει τα τελευταία χρόνια και στους τρεις νοµούς µια υποδοµή
καινούργιων ξενοδοχείων και κτισµάτων, κατηγορίας τριών αστέρων και πάνω.
Αναφορικά µε τα κάµπινγκ, την ανακαίνιση παλαιοτέρων και τη δηµιουργία
καινούργιων τουριστικών καταλυµάτων και δωµατίων, και γενικότερα για όλες
τις τουριστικές υποδοµές, καταγράφεται µια ανοδική τάση. Ο τοπικός
επιχειρηµατικός κόσµος έχει αξιοποιήσει τα οικονοµικά εργαλεία τα οποία του
δόθηκαν µέσα από διάφορα προγράµµατα του αναπτυξιακού νόµου και ήδη
υπάρχει µια κινητοποίηση επενδυτών που έρχεται να προσθέσει ένα ικανό
αριθµό δωµατίων, µε ηγέτη σε αυτή την προσπάθεια τον Νοµό Ηλείας.

Στην παρούσα φάση, δηλαδή τέσσερα χρόνια µετά τη λειτουργία της ζεύξης
Ρίου – Αντίρριου, δεν έχουµε δει τα µέγιστα οφέλη της λειτουργίας της,
τουλάχιστον όπως αυτά εµπνεύστηκαν από τους δηµιουργούς της. Με άλλα
λόγια,

έχουµε

µια

Γέφυρα

που

σίγουρα

ανέτρεψε

τις

συνθήκες

προσπελασιµότητας στις επηρεαζόµενες περιοχές, αλλά ακόµα δεν έχει
καλύψει µε την ύπαρξή της τους επιθυµητούς χρόνους που είναι αναγκαίοι για
την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας στην περιοχή. Το φαινόµενο
αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα η Ιόνια Οδός (η οποία θα
συνδέει το Αντίρριο µε τα Αλβανικά σύνορα) και το νότιο τµήµα της ΠΑΘΕ.
Ειδικότερα, τα προβλήµατα αυτά έχουν να κάνουν, από την πλευρά του
τουριστικού ενδιαφέροντος, µε την προσβασιµότητα σε τουριστικούς χώρους
στη βάση του «χρυσού κανόνα» της µιας ώρας απόστασης των τουριστικών
καταλυµάτων από το αεροδρόµιο εξυπηρέτησης τους. Επειδή δεν υπάρχει
ακόµη περιφερειακό αεροδρόµιο στην περιοχή (το αεροδρόµιο του Αράξου
λειτουργεί µόνο στη θερινή περίοδο µε πτήσεις charter), η περιοχή
εξυπηρετείται µε αυτό της Αθήνας, («Ελευθέριος Βενιζέλος»), από το οποίο
όλοι οι τελικοί προορισµοί τουριστικού ενδιαφέροντος που υπάρχουν στην
περιφέρεια ∆.Ε. είναι σίγουρα πάνω από µία ώρα απόσταση (είτε πρόκειται για
την Ηλεία, είτε για την Αχαΐα, είτε για Αιτωλοακαρνανία). Εποµένως η άποψη
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που καταγράφηκε στην προ διετίας µελέτη ότι «η περιοχή τείνει να
οµογενοποιηθεί όσον αφορά τη µεταφορική επικοινωνία και να µετατραπεί
ανεµπόδιστα σε σταυροδρόµι συνδυασµένων µεταφορών», ακόµα και σήµερα
µάλλον δεν έχει συντελεστεί. Μόνο σε επίπεδο Αχαΐας και Ηλείας αρχικά (και εν
µέρει µόνο στη βόρεια πλευρά της Γέφυρας σε µια απόσταση όχι παραπάνω
από 20-50 χλµ από αυτή) σε προορισµούς, βασικά, πεδινούς ή πολύ κοντά
στους οδικούς άξονες, η παραπάνω άποψη µορεί να έχει κάποια ισχύ. Από εκεί
και πέρα όµως σε καµία περίπτωση δεν έχουν καλυτερεύσει οι συνθήκες
προσπελασιµότητας στην ορεινή Αχαΐα – Ηλεία και πολύ περισσότερο στην
ενδοχώρα και στην ηπειρωτική Αιτωλοακαρνανία. Θα λέγαµε µάλιστα ότι
κάποιες οδικές αρτηρίες, παράπλευρες της µελλοντικής Ιόνιας οδού, όπως για
παράδειγµα αυτές από και προς τον Αστακό και το λιµάνι του γενικότερα, είναι
ακόµη ανύπαρκτες. Ως εκ τούτου δεν έχει οµογενοποιηθεί η µεταφορική
επικοινωνία, ούτε έχει δηµιουργηθεί µια ανεµπόδιστη κατάσταση µεταφορών
στην περιοχή που να επιτρέπει, αν η κατάσταση παραµείνει όπως είναι σήµερα,
αισιοδοξία για την περαιτέρω βελτίωση ως προς την οµογενοποίηση των
περιοχών αυτών από πλευράς µεταφορών.

Επίσης, σε καµία περίπτωση δεν έχει δηµιουργηθεί, µέσα από κάποιο
οργανωµένο σχέδιο, ένα δίκτυο συνδυασµένων µεταφορών. Η αξιοποίηση των
υπό κατασκευή βασικών συγκοινωνιακών έργων στην περιοχή είναι απαραίτητο
να συνοδευτούν από παράλληλα και συµπληρωµατικά, µικρά ή µεγάλα,
συγκοινωνιακά έργα, ώστε να αποκτήσουν πλήρη λειτουργικότητα και
συνδυαστική ικανότητα τα διαµετακοµιστικά κέντρα της περιοχής, υφιστάµενα
και νέα. Το νέο οδικό δίκτυο που θα προκύψει µε την κατασκευή της Ιόνιας
Οδού και της ΠΑΘΕ θα πρέπει να αποτελέσει, µαζί µε τη Γέφυρα Ρ-Α, τη βάση
για να διασυνδεθούν τα κέντρα αυτά παράλληλα µε το τρένο (είτε µέσω
προαστιακού, είτε των ήδη υπαρχουσών γραµµών), τα λιµάνια και το(τα)
αεροδρόµιο(-α) της περιοχής. Ειδικά ως προς το τελευταίο, υπογραµµίζεται ότι
όποιο από τα δύο αεροδρόµια και αν προκύψει τελικά (του Αράξου ή της
Ανδραβίδας), µε τη λειτουργία του (-ς) θα δοθεί η δυνατότητα να
εξυπηρετηθούν οι συνδυασµένες µεταφορές, προκειµένου οι τουρίστες, οι
επισκέπτες, οι πελάτες και τα εµπορεύµατα να µπορούν άµεσα να συνδυάσουν,
µετά την άφιξη τους σε ένα περιφερειακό αεροδρόµιο, τις υπηρεσίες του οδικού
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δικτύου, του τρένου και της Γέφυρας και έτσι να επιτυγχάνεται αυτή η
ανεµπόδιστη

και

οµογενοποιηµένη

µεταφορά,

ιδιαίτερα

ως

προς

την

Αιτωλοακαρνανία και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο που βρίσκονται σε
περισσότερο µειονεκτική θέση προσπελασιµότητας σε σχέση µε τις λοιπές
περιοχές της δυτικής Ελλάδας.
Ο νοµός Αιτωλοακαρνανίας
Ειδικότερα η Αιτωλοακαρνανία, σε σχέση µε τους άλλους δύο νοµούς, είναι ο
µεγαλύτερος, ο πιο καθυστερηµένος τουριστικά και γενικότερα είναι αυτός που
έχει τις µεγαλύτερες δυνατότητες προκειµένου να αναπτύξει εναλλακτικές
µορφές τουρισµού όπως π.χ. οικοτουρισµό, ράφτινγκ, παρακολούθηση
πουλιών, πεζοπορία, ποδήλατο βουνού κ.α. Για να εξασφαλιστεί η διευκόλυνση
των εξειδικευµένων αυτών τουριστών (οι οποίοι χρειάζονται πρόσβαση αρχικά
αεροπορικώς) θα πρέπει να υπάρχουν οι συνδυασµένες µεταφορές που θα
επιτρέπουν στον δυνητικό επισκέπτη να φτάσει ανεµπόδιστα οπουδήποτε µέσα
στην περιφέρεια είτε οδικώς, είτε µέσω του περιφερειακού αεροδροµίου.
Η δηµιουργία του καινούργιου λιµανιού της Πάτρας, µε τις σύγχρονες υποδοµές
που θα περιλαµβάνει, µαζί µε τη δηµιουργία επιπρόσθετης µαρίνας, θα δώσει
ένα διαφορετικό βάθος στον εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος και από
τις δύο πλευρές της Γέφυρας. Παράλληλα, η επένδυση στην έκταση των 300
περίπου στρεµµάτων στο χώρο του εργοταξίου της κατασκευής της Γέφυρας,
τα διάφορα µικρότερα λιµάνια στην περιοχή, όπως αυτά του Αιγίου, της
Κυλλήνης και του Κατακόλου κ.α., θα µπορέσουν να δηµιουργήσουν άνοιγµα
σε διαφορετικές µορφές τουρισµού, πιο ποιοτικού από ότι σήµερα.
Αναφορικά µε ένα άλλο προς ανάπτυξη φυσικό πλούτο της περιοχής, τις λίµνες,
θα πρέπει να γίνει µνεία ότι στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας βρίσκεται η
µεγαλύτερη φυσική λίµνη της χώρας, η Τριχωνίδα. Σχετικά µε τη λίµνη αυτή
γίνεται µια προσπάθεια από την Νοµαρχία Αιτωλοακαρνανίας και την
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος για ολική αξιοποίηση αυτού του χώρου (ο οποίος
µάλιστα είναι και προστατευόµενος χώρος από τις συµβάσεις Natura) µε ήπιες
εναλλακτικές

µορφές

τουρισµού,

µιας και

επηρεάζει

αρκετά

δηµοτικά

διαµερίσµατα της Αιτωλοακαρνανίας και έχει πάρα πολύ καλές προοπτικές για
τη δηµιουργία εναλλακτικού τουρισµού (είτε εντός της λίµνης, όπως κανό,
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κολύµβηση, θαλάσσια σπορ, είτε περιµετρικά της, όπως mountain bike,
οικολογικά τρενάκια ξενάγησης κ.α.).
Γενικότερα πρέπει να τονιστεί ότι ο οικοτουρισµός, ο συνεδριακός τουρισµός, ο
τουρισµός πόλεων, ο πολιτιστικός τουρισµός, ο οποίος περιλαµβάνει τον
αρχαιολογικό, τον θρησκευτικό και τον γαστρονοµικό τουρισµό, αλλά και ο
αθλητικός

τουρισµός,

είναι

είδη

τουρισµού

που

θα

µπορούσαν

να

ευδοκιµήσουν στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας σύµφωνα µε τα ποικίλα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα του. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο νοµός διαθέτει µεγάλο πλούτο
αρχαιολογικών περιοχών, µνηµείων, εκκλησιών, µοναστηριών. Παράλληλα,
διαθέτει µερικά από τα πιο αναγνωρισµένα προφυλασσόµενα οικοσυστήµατα
(π.χ. λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου, Αµβρακικός κόλπος, λίµνες κ.α.), κάποια
από τα ανερχόµενα σηµαντικότατα λιµάνια (π.χ. Αστακός), καταπληκτικά
παράλια, βουνά κ.α. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ανάπτυξη
εναλλακτικών µορφών τουρισµού και οικοτουρισµού βουνού, αλλά και δεύτερης
κατοικίας σε ένα χώρο µε µεγάλες δυνατότητες όπως είναι η ορεινή Ναυπακτία,
η Τριχωνίδα, η λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου, δηµιουργούν µοναδικές ευκαιρίες
για νέες τουριστικές εγκαταστάσεις και επενδύσεις σε µια πολύ µεγάλη
γεωγραφική έκταση µε ιδιαίτερο φυσικό πλούτο. Ειδικά για την περιοχή
Μεσολογγίου και όπου αλλού υπάρχουν συνθήκες µοναδικότητας στην
αρχιτεκτονική και στο περιβάλλον (περιοχές Natura και Ramsar), είναι δυνατό
να γίνουν σηµαντικές παρεµβάσεις, µε απόλυτο όµως σεβασµό στις ιδιαίτερες
συνθήκες της περιοχής.
Η τουριστική ανάπτυξη του νοµού µέσα από όλες αυτές τις εναλλακτικές
δυνατότητες µπορεί να στηριχθεί στην προσέλκυση τουριστών από τους γύρω
νοµούς, την πρωτεύουσα, αλλά και το εξωτερικό µέσω του αεροδροµίου
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Πολύ σύντοµα αυτό θα µπορεί να γίνει και από την
Καλαµάτα όταν ολοκληρωθεί η τεράστιου µεγέθους ανάπτυξη της ΠΟΤΑ. Η
µορφή της επένδυσης αυτής µε τις εγκαταστάσεις για δεύτερη κατοικία που θα
προσφέρει στους τουρίστες θα δηµιουργήσει συνθήκες µακροχρόνιας (ή
πολύµηνης) παραµονής τους στην περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας αυτοί
φυσιολογικά θα επιζητούν να γνωρίσουν τη γύρω περιοχή σε µεγαλύτερη
απόσταση και να επισκεφθούν άλλους σηµαντικούς προορισµούς και
τουριστικά θέρετρα. Μέσω του καινούργιου δρόµου που θα δηµιουργηθεί
(ΠΑΘΕ) θα είναι εύκολο να φτάσουν στην Πάτρα και από εκεί να περάσουν
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απέναντι για να δουν µια άλλη, τελείως διαφορετική γεωγραφική διαµόρφωση ή
για να επισκεφθούν τη Ναυπακτία, το Γαλαξείδι και του ∆ελφούς. Κάτω από τις
συνθήκες αυτές αναµένεται γρήγορη ανάπτυξη της περιοχής που σε
συνδυασµό µε τα έργα υποδοµής (τους παράδροµους και τους παραϊόνιους
δρόµους που θα αναπτυχθούν για να συνδυάσουν επικοινωνία από τον Αστακό
και από την παραλιακή ζώνη του Μύτικα και της Παλέρου µε την Ιόνια οδό), θα
προκαλέσει, για πρώτη φορά στην ιστορία της εγκαταλελειµµένης αυτής
περιοχής, οικιστική δραστηριοποίηση και αγορά για δεύτερη κατοικία. Όλη αυτή
η κίνηση, τουριστική, οικιστική και επιχειρηµατική, θα εξυπηρετείται βασικά
µέσω της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου. Επίσης, και η εγκατάσταση του νέου
πολιτικού αεροδροµίου στην Ανδραβίδα ή στον Άραξο θα προκαλέσει
πρόσθετη επισκεψιµότητα στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας που και αυτή θα
περνάει διαµέσου της Γέφυρας.
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει στην περιοχή µια σηµαντική προσπάθεια, από τις
αναπτυξιακές εταιρίες της Αιτωλοακαρνανίας, την Αιτωλική Αναπτυξιακή και τον
ΟΠΑΧ, για γενικότερη αξιοποίηση µε κινητοποίηση του ιδιωτικού επενδυτικού
ενδιαφέροντος µέσα από υψηλότερα κίνητρα και επιχορηγήσεις, προκειµένου
να

δηµιουργηθούν

αγροτουριστικά

καταλύµατα

και

να

ενισχυθεί

η

επιχειρηµατικότητα στον τοµέα αυτό, όχι µόνο στην Τριχωνίδα, αλλά και γύρω
από τις υπόλοιπες λίµνες, στις οποίες είναι δυνατό, µε τον τρόπο αυτό, να
δηµιουργηθούν πυρήνες τουριστικής ανάπτυξης. Αυτοί οι πυρήνες ανάπτυξης,
συνδυασµένοι µε την προσπελασιµότητα που προσδίδει η Γέφυρα, θα δώσουν
ώθηση στην κινητικότητα στην περιοχή, αυξάνοντας την επισκεψιµότητα και την
τουριστική κίνηση σε αξιόλογα επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή θα αποδώσει
περισσότερους καρπούς αν συνδυαστεί µε το νέο χωροταξικό σχεδιασµό από
το ΥΠΕΧΩ∆Ε και το υπουργείο Τουρισµού, ώστε να δηµιουργηθούν
ωριµότερες συνθήκες για αγορά δεύτερης κατοικίας, πράγµα το οποίο φυσικά
δεν θα µπορούσε να υπάρξει πριν τη λειτουργία της Γέφυρας. Όλη αυτή η
κίνηση στην περιοχή µε τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού σίγουρα ενδιαφέρει
και είναι ελκυστική σε επιχειρηµατίες οι οποίοι έχουν επενδυτικό ενδιαφέρον
εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας και γενικότερα η
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας βρίσκονται ακόµα σε χαµηλά επίπεδα όσον αφορά
το κόστος γης µε τουριστικό προσανατολισµό.
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Ο νοµός Ηλείας
Ο νοµός Ηλείας σίγουρα έχει τις δυνατότητες να προσελκύσει εσωτερικό
τουρισµό, ιδίως εάν ευοδωθεί η προσπάθεια που γίνεται από το υπουργείο για
επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους καλοκαιρινούς µήνες. Η
Ηλεία είναι ένας νοµός µε 150 περίπου χλµ παραλίας, µε δυνατότητες
ανάπτυξης τουριστικών εγκαταστάσεων στη µεγάλη πεδινή περιοχή που
διαθέτει, η οποία του επιτρέπει να αναπτύξει πάρα πολλά είδη τουρισµού
σύµφωνα µε το κλασσικό µοντέλο «Άµµος – Θάλασσα –Ουρανός». Παράλληλα
έχει δυνατότητες ανάλογης ανάπτυξης στην ορεινή του πλευρά, η οποία έτσι και
αλλιώς είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί λόγω της πρόσφατης πυροπληξίας του.
Στο πλαίσιο αυτό η Γέφυρα αναµένεται ότι θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο,
εξασφαλίζοντας πρόσβαση στην περιοχή από το Βορρά, είτε πρόκειται για
εσωτερικούς

τουρίστες,

είτε

πρόκειται

για

ευρωπαίους.

Η

Γέφυρα,

προσφέροντας σύνδεση µε τους νέους οδικούς άξονες, το νέο ΠΑΘΕ και την
Ιόνια Οδό, θα ανατρέψει, σε µεσοµακροπρόθεσµη τουλάχιστον βάση, τη µέχρι
σήµερα αποκλειστική σχεδόν προσπέλαση εσωτερικών τουριστών στο νοµό
Ηλείας µέσω Αθήνας και ευρωπαίων µέσω Ιταλίας και Πάτρας. Στο µέλλον, η
εναλλακτική, µέσω Βαλκανίων, προσπέλαση κεντροευρωπαίων τουριστών µε
προορισµό την Αρχαία Ολυµπία, τη Μεσσηνία (ΠΟΤΑ κλπ) και γενικότερα τη
Ν.∆. Πελοπόννησο, θα εξυπηρετείται αποτελεσµατικά από τη Γέφυρα, ως
κοµβικό σηµείο συνάντησης των µεγάλων, βασικών οδικών αξόνων της χώρας,
δηλαδή του ΠΑΘΕ, της Ιόνιας και της Εγνατίας οδού.
Επίσης, ο Νοµός Ηλείας είναι ένας νοµός ο οποίος αυτή την στιγµή διαθέτει 12
Swap σε εξέλιξη και 12 προγράµµατα αναγέννησης του οικιστικού ελέγχου
(προβλέπεται άρση των ζωνών οικιστικού ελέγχου οι οποίες προϋπήρχαν και
ταλαιπωρούσαν την περιοχή). Επιπρόσθετα ο νοµός διαθέτει, τεκµηριωµένα,
πολύ µεγάλες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, όπως π.χ. συµβαίνει µε το
περιφερειακό αεροδρόµιο, για την κατασκευή του οποίου έχουν δεσµευτεί
σηµαντικά κονδύλια από το ΠΕΠ. Το έργο αυτό θα προκαλέσει τουριστική
ώθηση σε όλη την ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα όσον αφορά τους υπάρχοντες
πυρήνες τουριστικής ανάπτυξης (πχ τεχνητή λίµνη Πηνειού), µερικές από τις
µεγαλύτερες ολοκληρωµένες τουριστικές µονάδες π.χ. στην Κυλλήνη και τον
Πύργο, καθώς και το ενδιαφέρον µεγαλύτερων ακόµα εταιριών να έρθουν στην
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περιοχή και να δηµιουργήσουν ολοκληρωµένες και καθετοποιηµένες µονάδες
και τουριστικά συγκροτήµατα. Ήδη έχουν γίνει αιτήσεις και προχωράει το
σχέδιο για γκολφ στα Νοτιοδυτικά του Πύργου, χρηµατοδοτείται από το
Υπουργείου Τουρισµού η αρχαία διαδροµή των Ολυµπιονικών µεταξύ της
Ήλιδας και της Ολυµπίας και των 10 -15 χωριών που ενώνονται από αυτή την
διαδροµή, τα οποία µαζί µε τα δύο ιστορικά µέρη (Ολυµπία και Ήλιδα)
φιλοδοξούν να γίνουν η εξέδρα ανάδειξης του πολιτισµού µας σε ετήσια βάση,
αλλά και κάθε φορά που πραγµατοποιούνται Ολυµπιακοί αγώνες.
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε τα δύο λιµάνια εµπορικού ενδιαφέροντος,
της Κυλλήνης αλλά και του Κατακόλου, το οποίο είναι το «Ολυµπιακό» λιµάνι
(µε την έννοια ότι είναι πιο κοντά στην Αρχαία Ολυµπία) και είναι πρώτο σε
επισκεψιµότητα κρουαζιερόπλοιων ξεπερνώντας τη Θεσσαλονίκη και τον
Πειραιά, δηµιουργούν ένα σηµαντικό τουριστικό πυρήνα στην Ηλεία, µε µεγάλη
προοπτική. Οι επισκέπτες αυτού του ανερχόµενου τουριστικά προορισµού από
τα Βόρεια, µε εξαίρεση όσων θα χρησιµοποιούν την ΠΑΘΕ από τα νότια
(Καλαµάτα – Τσακώνα – Πύργο), θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν την Γέφυρα.
Η Γέφυρα µε τις δυνατότητες που διαθέτει, σε συνδυασµό µε το τρένο, το
αεροδρόµιο και την Ιόνια οδό, θα αποτελέσουν τους διαύλους που θα
αναλάβουν το φόρτο εξυπηρέτησης ενός σηµαντικά υψηλού target group
Βαλκανικών επισκεπτών, Γιουγκοσλάβων, Ρουµάνων, Τσέχων, Ουκρανών, µε
συνδέσεις και ανάπτυξη ειδών εναλλακτικού τουρισµού, όπως, µεταξύ άλλων,
πολιτιστικού και θρησκευτικού. Γενικότερα, αναµένεται ότι η Γέφυρα από Βορά
θα έχει να διαδραµατίσει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο όσον αφορά την
προσβασιµότητα του δυνητικού επισκέπτη στον Νοµό Ηλείας, στη βάση όσων
αναπτύχθηκαν ήδη για το νοµό αυτό, ως ένα ανερχόµενο τουριστικό
προορισµό.
Αναφορικά µε την τεχνητή λίµνη Πηνειού (η οποία βρίσκεται στον Νοµό Ηλείας)
τα επόµενα χρόνια θα έχει µια δυνατότητα ραγδαίας ανάπτυξης και τουριστικής
αξιοποίησης, πολύ περισσότερο µιας και ο Νοµός Ηλείας βρέθηκε στο κέντρο
των καταστροφικών πυρκαγιών και σχεδιάζεται ποικιλοτρόπως η ανάκαµψή
του. Η περιοχή της λίµνης του Πηνειού (ή λίµνη Καραµανλή) έχει ήδη
χρηµατοδοτηθεί µε 780.000 € προκειµένου να γίνει ένα master plan για την
ολική αξιοποίηση της τουριστικά. Η περιοχή αυτή έχει την κατάλληλη έκταση, τη
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δυνατότητα, αλλά και την προσβασιµότητα, ειδικά µε την νέα οδό ΠΑΘΕ που θα
κατασκευαστεί, για να δηµιουργήσει ένα πρόσθετο τουριστικό πυρήνα, όπου η
Γέφυρα θα είναι καταλύτης όσον αφορά την πρόσβασή της από τουρίστες που
θέλουν να την επισκεφτούν προερχόµενοι από τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο,
αλλά και την Κεντρική Ευρώπη, και οι οποίοι δεν επιθυµούν να την
προσεγγίσουν µέσω του λιµανιού της Πάτρας.
Γενικότερα, διαπιστώνεται ότι έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για την προώθηση
του σχεδίου ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού και στους τρεις
νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Αυτές οι µορφές τουρισµού δεν είναι
δυνατό να αναπτυχθούν παρά µόνο µέσω του βασικού µοντέλου τουριστικής
ανάπτυξης

«Άµµος – Θάλασσα –Ουρανός», στο οποίο η χώρα µας έχει

επενδύσει για αρκετά χρόνια, προκειµένου να κατακτήσει µια θέση στο
τουριστικό στερέωµα προορισµών που κατέχει αυτή τη στιγµή. Ωστόσο,
απαιτείται στροφή ποιοτικής αναβάθµισης, όσον αφορά τις υποδοµές των
προσφερόµενων

προϊόντων

και

υπηρεσιών

και

διαφοροποίηση

του

τουριστικού προϊόντος για να είναι ανταγωνιστικό στις τιµές τις οποίες
προσφέρεται. Η κεντρική ιδέα της στρατηγικής του υπουργείου τουρισµού στην
συγκεκριµένη χρονική στιγµή είναι ότι θα πρέπει η κάθε περιφέρεια στην
Ελληνική επικράτεια, συµπεριλαµβανοµένης και της δυτικής Ελλάδας, να
επιλέξει µία στρατηγική ανάπτυξης τουριστικών υποδοµών και προϊόντων που
να αξιοποιεί τα µοναδικά πλεονεκτήµατα της περιοχής. Στην περίπτωση της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος η διοικητική της διαίρεση (συµπεριλαµβάνει δύο
νοµούς της Πελοποννήσου και έναν της Στερεάς Ελλάδας) έχει δηµιουργήσει
κατά καιρούς αρκετά προβλήµατα στην ανοµοιογένεια του τουριστικού
προϊόντος. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, αυτό προσδίδει και ένα συγκριτικό
πλεονέκτηµα, µιας και εµπλουτίζει το τουριστικό προϊόν της περιοχής µε
διαφορετικής µορφής τουριστικό περιεχόµενο και ποικιλία, χαρακτηριστικά που
προσφέρουν στον επισκέπτη δυνατότητες επιλογής και µεγαλύτερη ευελιξία στη
προώθηση του οργανωµένου τουρισµού.
Ο νοµός Αχαΐας
Όσον αφορά το Νοµό Αχαΐας, είναι και αυτός ένας νοµός ο οποίος έχει ένα
µεγάλο ορεινό όγκο, την περιοχή της Πάτρας και νοτίως αυτής, στην
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κατεύθυνση προς τον Νοµό Ηλείας ένα πεδινό κοµµάτι που βρίσκεται εκτός
από την Πάτρα και η Κάτω Αχαΐα. Η Πάτρα αναµένεται να ενωθεί
συγκοινωνιακά µε την Αθήνα µέσω προαστιακού µέχρι το 2012, ενώ αύξηση
της προσπελασιµότητας της θα προκαλέσει το νέο λιµάνι, η Μαρίνα και το
αεροδρόµιο.
Παράλληλα,

είναι

ένας

νοµός

που

έχει

παραλίες

δύο

διαφορετικών

χαρακτηριστικών. Η µία παραλία είναι από την Πάτρα έως και τον Νοµό
Κορινθίας, η οποία είναι πιο βραχώδης και «άγρια», αλλά µε µεγάλη οµορφιά
λόγω της κοντινής της απόστασης µε το βουνό. Η δεύτερη εκτείνεται από την
Πάτρα και κάτω, µε χαρακτηριστικά όπως αυτά του Νοµού Ηλείας, δηλαδή είναι
περισσότερο αµµώδης. Περιλαµβάνει τις παραλίες των Βραχνεϊκων, της Κάτω
Αχαΐας, της Καλογριάς, της Λακόπετρας κλπ που έχει χαρακτηριστικά µιας
ήπιας παραλίας µε ψιλή άµµο και σε πολλά σηµεία µε δασώδη βλάστηση που
φθάνει µέχρι την ακτή. Επίσης, ο νοµός Αχαΐας έχει ταυτόχρονα και µερικούς
από τους πιο σηµαντικούς υδροβιότοπους. Η λιµνοθάλασσα της Καλογριάς, το
Παναχαϊκό όρος, ο Ερύµανθος, ο Χελµός, περιοχές Natura µε ιδανική χλωρίδα
και πανίδα κ.α. δίνουν πολλές δυνατότητες για τουριστική ανάπτυξη
εναλλακτικών µορφών, οι οποίες µέχρι τώρα είχαν µια υποτυπώδη ανάπτυξη.
Η Αχαΐα έχει την δυνατότητα να προσελκύσει και νέα είδη τουριστών, οι οποίοι
είναι ευαισθητοποιηµένοι στον πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισµό. Η
πληθώρα των Βυζαντινών και µεταβυζαντινών µοναστηριών και εκκλησιών
(π.χ. ο ναός του Άγιου Ανδρέα στην Πάτρα) µπορούν να προσελκύσουν πάρα
πολλούς πολίτες των αναπτυσσόµενων οικονοµικά χωρών π.χ. Ρωσία,
Ουκρανία, Ρουµανία κ.α. µε τις οποίες η χώρα µας διατηρεί πάρα πολύ καλές
σχέσεις. Παράλληλα, καταγράφεται µια έντονη τάση για αξιοποίηση του τοπικού
φυσικού πλούτου µε πεζοπορίες, κανό, καγιακ κ.α. που για να τις απολαύσει ο
εκάστοτε τουριστικός πελάτης προερχόµενος από το Βόρειο κοµµάτι της
Ελλάδας ή της Ευρώπης θα πρέπει να περάσει διαµέσου της Γέφυρας. Επίσης,
η διοργάνωση συνεδρίων στη νότια πλευρά της Γέφυρας, ιδιαίτερα στην Πάτρα,
αποτελεί µια σηµαντική δυνητική πηγή τουριστών, και µάλιστα υψηλού
εισοδήµατος και µορφωτικού επιπέδου, οι οποίοι θα επιθυµούσαν να
επισκεφθούν µέσω της Γέφυρας την Αιτωλοακαρνανία, ιδιαίτερα µάλιστα αν
δηµιουργηθούν κάποιοι πολύ καλοί τουριστικοί πόλοι έλξης απέναντι από την
Γέφυρα.
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Από την άλλη πλευρά, ο Νοµός Αχαΐας, που βρίσκεται γεωγραφικά στο µέσον
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος µε την τρίτη µεγαλύτερη σε πληθυσµό πόλη
της χώρας (την Πάτρα), δύναται να αξιοποιήσει τα παραπάνω είδη τουρισµού
στο µέγιστο δυνατό βαθµό, ιδιαίτερα εφόσον λυθούν προβλήµατα όπως αυτά
του χωροταξικού σχεδιασµού και των ΧΥΤΑ. Η Αιτωλοακαρνανία, από την
πλευρά της, έχει ήδη ξεκινήσει µια προσπάθεια για τη δηµιουργία ΧΥΤΑ και
επεξεργασία λυµάτων. Το ίδιο γίνεται και σε επίπεδο διαδηµοτικό µε την Αχαΐα
και την Ηλεία που βρίσκονται στα τελευταία στάδια της διαδικασίας αυτής, µιας
και το πρόστιµο το οποίο θα επιβληθεί από την Ε.Ε. από το 2009 και µετά είναι
10.000.000 € ηµερησίως. Άρα είναι δεδοµένο ότι θα υπάρξει λύση µε τους
ΧΥΤΑ και τους βιολογικούς καθαρισµούς, αφού άλλωστε οποιαδήποτε σοβαρή
επένδυση

στην

περιοχή,

προϋποθέτει,

για

να

υλοποιηθεί,

σωστή

περιβαλλοντική µελέτη.
Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, η περιοχή της Αχαΐας και ιδιαίτερα
της Πάτρας είναι δυνατό, λόγω των µεγάλων υποδοµών και της γεωγραφικής
θέσης

που

διαθέτει,

αναπτύσσοντας

να

διαφοροποιηθεί

συνεδριακό

τουρισµό,

από

την

πολιτιστικό

υπόλοιπη

Ελλάδα

(θρησκευτικό

και

αρχαιολογικό), γαστρονοµικό και οινογαστρονοµικό τουρισµό, ευελπιστώντας
να γίνει το κέντρο ανάδειξης της γαστρονοµίας της Πελοποννήσου και µέσω
αυτού του πολιτισµού της Πελοποννήσου. Επίσης µπορεί να αναπτύξει και
Αθλητικό τουρισµό, µιας και υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υποδοµές λόγω της
προηγούµενης εµπειρίας (η πόλη της Πάτρας έχει διατελέσει πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2006, Ολυµπιακή πόλη στους Ολυµπιακούς
αγώνες του 2004, έχει διοργανώσει παγκοσµίου επιπέδου meetings και έχει
διεκδικήσει και φιλοξενήσει Μεσογειακούς αγώνες). Παράλληλα, σε συνδυασµό
µε το περίφηµο κλίµα που διαθέτει, θα µπορούσε να αξιοποιήσει τον τουρισµό
της ευεξίας, των θαλασσοθεραπειών και του ιαµατικού τουρισµού, έτσι ώστε, µε
βάση και τις σηµαντικές υποδοµές υγείας που υπάρχουν στο νοµό
(Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο, πολλά µικρότερα νοσοκοµεία,
κλινικές και θεραπευτικές µονάδες), να αναπτυχθεί ο ιατρικός τουρισµός.
Συµπεράσµατα
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Από την παραπάνω σύντοµη παρουσίαση προκύπτει ότι οι νοµοί Αχαΐας και
Ηλείας µε τη γεωγραφική τους συνέχεια και τις προωθούµενες υποδοµές του
τουριστικού τοµέα και των µεταφορών (λιµάνια, αεροδρόµια, νέοι οδικοί άξονες)
ουσιαστικά ανήκουν σε ένα µεγάλο ενιαίο τουριστικό σύµπλεγµα το οποίο
περιλαµβάνει µοναδικά πλεονεκτήµατα για αξιοποίηση, τόσο στο πεδίο των
απέραντων ακτών, όσο και στις ορεινές περιοχές. Στο σύµπλεγµα αυτό
περιλαµβάνεται κανονικά και ο νοµός Μεσσηνίας, καθώς και τα Ιόνια Νησιά,
ιδιαίτερα η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος και η Λευκάδα.
Στην παρούσα φάση ο Νοµός Ηλείας πλεονεκτεί σε δυνατότητες τουριστικής
ανάπτυξης λόγω των 150 χλµ. ακτών καταπληκτικής ποιότητας που διαθέτει, µε
περιοχές Natura και Ramsar (π.χ. Κουνουπέλι, Καϊάφα), τις µεγάλες τουριστικές
µονάδες, τις λιµενικές εγκαταστάσεις (Κυλλήνη και Κατάκωλο) και του
αρχαιολογικούς χώρους µε διεθνή προβολή της Ολυµπίας και της Ήλιδας κά.
Από την άλλη πλευρά, η Πάτρα διαθέτει σοβαρές υποδοµές στον τοµέα των
συγκοινωνιών και µεταφορών (πύλη της χώρας προς την Ευρώπη), είναι
κέντρο ερευνητικών, εκπαιδευτικών και νοσοκοµειακών µονάδων, έχει πολλές
δυνατότητες

ανάπτυξης

του

αθλητικού,

συνεδριακού

και

πολιτιστικού

τουρισµού, και ασκεί, σε όλη την περιοχή, βόρεια και νότια της Γέφυρας, ισχυρή
βαρυτική έλξη ως το µεγαλύτερο αστικό κέντρο όλης της δυτικής Ελλάδας.
Ακόµη και η θέση της ως προς τη Γέφυρα Ρ-Α αποτελεί και αυτή πλεονέκτηµα
πολλαπλών διαστάσεων, του οποίου η πλήρης δυνατότητα και σηµασία δεν
έχει ακόµη αξιοποιηθεί. Έτσι, ο νοµός Αχαΐας µε αιχµή την Πάτρα και µε
δεύτερη αναπτυξιακή διάσταση το ορεινό σύµπλεγµα του, διαθέτει ισχυρές
δοµές τουριστικής ανέλιξης που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στη
χάραξη µιας κοινής τουριστικής στρατηγικής στην επόµενη άµεση χρονική
περίοδο.
Και οι δυο νοµοί θα πρέπει για το σχεδιασµό της τουριστικής τους ανάπτυξης
να στηριχθούν στις ενιαίες υποδοµές και µεταφορές, τον αντίστοιχο φυσικό
πλούτο και τα ιστορικά µνηµεία, κατά τρόπο ενιαίο, συνδυαστικό και
πελατοκεντρικό. Η αγορά προς εκµετάλλευση δεν είναι η συγκεκριµένη
γεωγραφική περιφέρεια που περικλείεται στα όρια του ενός νοµού ή του άλλου,
αλλά ολόκληρη η περιοχή µε ότι αυτή περιλαµβάνει ως στοιχεία τουριστικού
ενδιαφέροντος, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασµό
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ελκυστικών

τουριστικών πακέτων και διαδροµών, ιδιαίτερα αυτών υψηλής

εισοδηµατικής στάθµης. Στην κατεύθυνση αυτή ίσως να παίξει θετικό ρόλο και η
πιθανή διοικητική επανένωση των δύο νοµών (µέσω του νέου Καποδίστρια),
οπότε η τουριστική στρατηγική, όπως αυτή θα σκιαγραφηθεί στο Master plan
του τουρισµού και της τουριστικής ανάπτυξης τα επόµενα χρόνια, θα οδηγηθεί
σε οµογενοποίηση και ενοποίηση του τουριστικού προϊόντος της Ηλείας και της
Αχαΐας.
Πέραν των κοινών ή αντίστοιχων αναπτυξιακών χαρακτηριστικών που
συνηγορούν για την ενιαία ένταξη των δυο νοµών (Αχαΐας και Ηλείας) στο ίδιο
πλαίσιο τουριστικής ανάπτυξης, ένας πρόσθετος συγκυριακός παράγοντας που
ευνόησε την αντιµετώπιση αυτή ήταν το γεγονός ότι οι δυο νοµοί έχουν
κηρυχθεί ως πυρόπληκτοι µετά τις τεράστιες πυρκαγιές του θέρους του 2007
και έχουν δοθεί ισχυρά επενδυτικά κίνητρα µε στόχο να επιτευχθεί µια ταχεία
ανάπτυξη σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας και ιδιαίτερα στον τουρισµό.
Αναφορικά µε το νοµό Αιτωλοακαρνανίας, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο
σχεδιασµός της τουριστικής ανάπτυξης του είναι σκόπιµο να ακολουθήσει, σε
ένα δεύτερο επίπεδο σε σύγκριση µε τους νοµούς Αχαΐας και Ηλείας, µε κάπως,
αργότερο βηµατισµό, µε διαφορετικό περιεχόµενο και µορφολογία, αφού, όπως
αναπτύχθηκε παραπάνω, ο νοµός αυτός διαφοροποιείται σηµαντικά από τους
άλλους δυο ως προς το φυσικό του περιβάλλον, τις υποδοµές, την χωροταξική
και οικιστική του συγκρότηση. Ο ρυθµός ανάπτυξης του νοµού αυτού θα είναι
µεν αργότερος λόγω της γενικότερης αναπτυξιακής υστέρησης του, της
έλλειψης υποδοµών και της διαφορετικής υφής των τουριστικών υπηρεσιών
που πρέπει να αναπτύξει, όµως σε µεταγενέστερη φάση θα έχει να ωφεληθεί
ιδιαίτερα από την ταχύτερη τουριστική ανάπτυξη και τις νέες δοµές των δυο
άλλων νοµών και γενικότερα της περιφέρειας συνολικά. Η ζητούµενη
οµογενοποίηση όλης της περιφέρειας δυτικής Ελλάδας, περιλαµβάνοντας κ α ι
τους τρεις νοµούς, θα συµβεί στην τελική φάση τουριστικής ανάπτυξης της
περιοχής αφού θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποδοµές και, τότε, οι τρεις νοµοί
(µαζί και µε άλλους νοµούς της περιοχής) ουσιαστικά θα αποτελούν
αναπόσπαστα τµήµατα του ίδιου ευρύτερου τουριστικού συµπλέγµατος.
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Για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής,
πέρα των υποδοµών (συγκοινωνιακά έργα, λιµάνια, αεροδρόµια κτλ) που είναι
αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων,
απαιτηθεί,

ως

ικανή

προϋπόθεση,

η

κατάρτιση

ενός

θα

συνολικού

(globalised), αναλυτικού και περιεκτικού Προγράµµατος (Master Plan)
στην εφαρµογή του οποίου θα πρέπει να δεσµευτούν, για µια αρχική,
δεκαετή τουλάχιστον περίοδο, όλοι οι εµπλεκόµενοι συναρµόδιοι φορείς
(διοικητικές
αρχαιολογικές
καταµερισµό

περιφέρειες,
υπηρεσίες,
έργων

και

δήµοι,

νοµαρχίες,

Υπηρεσίες

πολεοδοµίας,

δασαρχεία

κτλ

),

µε

συνυπευθυνότητα

ενεργειών

και

µε

τη

µορφή

και

εγκεκριµένων

υποπρογραµµάτων που θα εντάσσονται στο συνολικό (Master Plan) κατά
τρόπο θεσµικά και κοινωνικά αποδεκτό και προσυµφωνηµένο, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι καθυστερήσεις, οι συγκρούσεις αρµοδιοτήτων και οι
παλινδροµήσεις. Χωρίς να υπάρχει τέτοιας µορφής σχεδιασµός, οποιοδήποτε
φιλόδοξο, γενικής φύσεως πρόγραµµα, όπως αυτά που έχουν υπάρξει µέχρι
σήµερα σε άλλες περιοχές (πχ Κέρκυρα, Ρόδος, Κρήτη) και έχουν, µε την
πάροδο των ετών, συσσωρεύσει, σηµαντικά προβλήµατα και επιβάρυνση του
φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, η προσπάθεια θα είναι αµφίβολης
αποτελεσµατικότητας.
Είναι αληθές, ότι στη χώρα µας µέχρι σήµερα τόσο το θεσµικό πλαίσιο, όσο και
η περιρρέουσα αντίληψη και νοοτροπία των διαφόρων φορέων, του δηµόσιου
ιδιαίτερα τοµέα, δεν ευνοούσε µια τέτοια προσέγγιση της τουριστικής
ανάπτυξης της χώρας, η οποία, όπου συντελέστηκε, αποτέλεσε ουσιαστικά το
άνευ κεντρικού σχεδίου µικτό αποτέλεσµα της άτυπης συνέργειας του ιδιωτικού
επενδυτικού κεφαλαίου, των επενδυτικών κινήτρων και της όποιας ώθησης του
τοµέα της παγκόσµιας ζήτησης µέσω των ευρωπαϊκών και διεθνών τουριστικών
πρακτόρων (tour operators). Μήπως, σήµερα, είναι η κατάλληλη στιγµή για µια
νέα προσπάθεια, µε νέους όρους και διαφορετικές ταχύτητες στη λήψη
αποφάσεων και την εκτέλεση των σχεδίων? Είναι γεγονός ότι στα τελευταία
δεκαπέντε χρόνια περίπου η χώρα µας προχώρησε στην υλοποίηση κυρίως
µεγάλων συγκοινωνιακών έργων µε σύγχρονες µεθόδους χρηµατοδότησης
(Σ∆ΙΤ κτλ) και επέδειξε σοβαρή ωριµότητα στη χρήση και υλοποίηση τους,
ιδιαίτερα ως προς τους χρόνους διεκπεραίωσης τους.
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Ένα δεύτερο αποφασιστικό βήµα αυτής της θετικής εθνικής εµπειρίας θα
αποτελούσε η προτεινόµενη εφαρµογή συνολικών σχεδίων τουριστικής
ανάπτυξης µεγάλων, ακόρεστων αναπτυξιακά, περιοχών –όπως είναι η δυτική
Ελλάδα- µε νέο όραµα και διακριτούς κανόνες υλοποίησης που θα
απορρίπτουν το παλιό, αποσπασµατικό, άναρχο και περιστασιακό µοντέλο, το
οποίο υστερεί σηµαντικά από τα αντίστοιχα των µεγάλων ευρωπαϊκών
ανταγωνιστριών χωρών (Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Τουρκία). Μετά το οριστικό
κλείσιµο µιας µεγάλης και εκτεταµένης περιόδου αποβιοµηχάνισης της χώρας
µας, που ειδικά στη δυτική Ελλάδα –κύρια στο νοµό Αχαΐας- άφησε µεγάλα
κενά στην οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση (βλ. Κεφ. 3), ο τουρισµός
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ενεργό τρόπο ως ο προωθητικός µοχλός
ανάπτυξης της περιοχής, που θα δώσει, µέσω κυρίως των εναλλακτικών
µορφών του (πολιτιστικός, γαστρονοµικός τουρισµός κτλ), µία δευτερογενή
ώθηση στην µεταποιητική δραστηριότητα των τοπικών αγροτικών προϊόντων,
καθώς και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, των ειδών λαϊκής τέχνης, της
κατασκευής τοπικών δοµικών υλικών κοκ.
Σε πρώτη φάση, λοιπόν, προηγείται η προώθηση των υποδοµών του
συγκοινωνιακού δικτύου ολόκληρης της δυτικής Ελλάδας (Ιόνια Οδός και
ΠΑΘΕ), και παράλληλα, των λιµανιών, του αεροδροµίου και των νοµοθετικών
ρυθµίσεων που θα ξεκαθαρίσουν τους όρους δόµησης, χρήσεων γης και
κινήτρων για τη δηµιουργία νέων, σύγχρονων και ανταγωνιστικών τουριστικών
µονάδων.
Σε όλη αυτή την πορεία, η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου θα είναι το κοµβικό σηµείο
αναφοράς και ο καταλύτης που θα λειτουργήσει ως ο πολλαπλασιαστής όλων
των έργων και των αναπτυξιακών ενεργειών. Είναι προφανές, λόγω της
γεωγραφικής και κοινωνικής µορφολογίας της ∆υτικής Ελλάδας και των
µεγάλων ανισοτήτων ανάπτυξης των επιµέρους περιοχών της, ότι κανένα έργο
ή προσπάθεια δεν θα µπορούσε να αποδώσει τα µέγιστα χωρίς την καταλυτική
παρουσια και λειτουργία της Γέφυρας. Η αναπτυξιακή και ιδιαίτερα η τουριστική
οµογενοποίηση του χρόνια αποµονωµένου δυτικού γεωγραφικού χώρου της
Ελλάδας απαιτούσε στη σύγχρονη εποχή, πριν από κάθε άλλη ενέργεια ή
στρατηγική επιλογή, την επίλυση αυτού του στοιχειώδους προβλήµατος,
δηλαδή της ζεύξης του βόρειου µε το νότιο και ανατολικό τµήµα της χώρας.
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ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΠΡΟΤΑΣΗ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΥΤΙΚΟ
Ο∆ΙΚΟ ΆΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΠΡΟΤΑΣΗ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΥΤΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ΆΞΟΝΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ*

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το συγκεκριµένο τµήµα της παρούσας µελέτης προτείνει την ίδρυση
Παρατηρητηρίου για το ∆υτικό Οδικό Άξονα και τη Γέφυρα ΡίουΑντίρριου. Το Παρατηρητήριο, σύµφωνα µε τη διεθνή και ελληνική εµπειρία και
πρακτική, αποτελεί το πλέον κατάλληλο και αποτελεσµατικό εργαλείο για τον
εντοπισµό, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των οικονοµικών,
κοινωνικών,

αναπτυξιακών,

χωροταξικών,

συγκοινωνιακών

και

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συστήµατος του ∆υτικού Οδικού Άξονα και
της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.
Η αναγκαιότητα δηµιουργίας του Παρατηρητηρίου είναι άµεση και επιτακτική
δεδοµένου ότι στην περίοδο των επόµενων 5-6 ετών θα κατασκευαστούν στη
∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησο

σύγχρονες οδικές αρτηρίες εκατοντάδων

χιλιοµέτρων,

τις

αλλάζοντας

ριζικά

συνθήκες

προσπελασιµότητας

των

γεωγραφικών περιοχών από τις οποίες αυτές θα διέρχονται και µέσω αυτών τις
αντίστοιχες ολόκληρης της χώρας. Τα συγκοινωνιακά αυτά έργα θα συνδεθούν
µε τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και θα αποτελέσουν ένα ολοκληρωµένο οδικό
άξονα που θα διατρέχει τη δυτική Ελλάδα συµβάλλοντας, µέσω της γρήγορης
πρόσβασης και των συµπληρωµατικών και παράλληλων έργων που θα γίνουν,
στην αναπτυξιακή ώθηση της περιοχής, την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού
της και την ανάπτυξη νέων ευκαιριών και δραστηριοτήτων.

* Το κεφάλαιο αυτό περιέχεται σε Προµελέτη που είχε εκπονηθεί στις
αρχές του 2007 για το συγκεκριµένο θέµα
Ο αναπτυξιακός ρόλος των έργων αυτών θα είναι µεγάλος, τόσο κατά την
κατασκευαστική περίοδο, όπου θα διατεθούν τεράστια κεφάλαια για την
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κατασκευή τους, όσο και στη συνέχεια λόγω της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
που θα προσφέρουν. Οι επιδράσεις αυτές θα είναι οικονοµικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές. Για τη µελέτη και παρακολούθηση τους θα πρέπει να υπάρχει
ένα επιστηµονικά άρτιο και τεχνολογικά σύγχρονο σύστηµα συνεχούς µέτρησης
και

καταγραφής

τους

υπό

τη

διεθνώς

αναγνωρισµένη

µορφή

του

Παρατηρητηρίου. Την αναγκαιότητα αυτή διείδε και η Εγνατία ΑΕ και γι’ αυτό
ίδρυσε πριν από πέντε χρόνια το δικό της Παρατηρητήριο µε εξαιρετική επιτυχία
και γόνιµη δράση, εµπλουτίζοντας την ελληνική εµπειρία µε ένα θεσµό που για
πρώτη

φορά

εισήχθη

στη

χώρα.

Η λειτουργία

του προσφέρει

στις

περιφερειακές αρχές και τους άλλους φορείς ένα χρήσιµο εργαλείο µελέτης και
ανάλυσης των δεικτών κοινωνικοοικονοµικής εξέλιξης και περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για ολόκληρο το βόρειο γεωγραφικό άξονα της χώρας.
Στην παρούσα φάση, όπου αναµένεται η άµεση έναρξη των έργων κατασκευής
του δυτικού οδικού άξονα, προσφέρεται µια µεγάλη ευκαιρία, να ιδρυθεί ο
θεσµός αυτός στο κέντρο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (Πάτρα) και να
αρχίσει η παρακολούθηση των επιδράσεων του δυτικού οδικού άξονα
από µηδενική βάση, εξασφαλίζοντας τη συνεχή και συστηµατική καταγραφή
των επιπτώσεων.
Η χρησιµότητα του προτεινόµενου Παρατηρητηρίου θα είναι πολλαπλή. Με
βάση τεκµηριωµένες επιστηµονικές µεθόδους και την ανάπτυξη σύγχρονης
υποδοµής πληροφοριακών συστηµάτων, το Παρατηρητήριο θα συγκεντρώνει,
θα επεξεργάζεται και θα παρέχει έγκυρα και ενηµερωµένα δεδοµένα, ώστε να
καθίσταται δυνατή η συστηµατική καταγραφή και αξιολόγηση:
στοιχείων κυκλοφορίας,
περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
κοινωνικο-οικονοµικών µεταβολών,
χωροταξικών µεταβολών,
πολεοδοµικών µεταβολών.

Με αυτόν τον τρόπο, το Παρατηρητήριο θα αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο το
οποίο, µε τεκµηριωµένες επιστηµονικές µεθόδους και σύγχρονη υποδοµή
370

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

πληροφοριακών

συστηµάτων

θα

συγκεντρώνει

και

θα

επεξεργάζεται

ενηµερωµένα δεδοµένα και κατόπιν θα παρέχει υπηρεσίες συστηµατικής και
έγκυρης πληροφόρησης για την κατάσταση των περιοχών που επηρεάζονται
από την κατασκευή και λειτουργία των µεγάλων αυτών συγκοινωνιακών έργων.
Εξελικτικά, το Παρατηρητήριο θα καταστεί ένα µόνιµο κέντρο έρευνας, µελέτης
και τεκµηρίωσης για ολόκληρη την περιοχή και ένας πολύτιµος µοχλός στήριξης
του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασµού της.
Σε γενικές γραµµές απώτερος σκοπός του παρατηρητηρίου θα είναι:
να υποστηριχθεί η ολοκληρωµένη διαχείριση των επιπτώσεων των
αναπτυξιακών έργων στον δυτικό άξονα,
να αξιοποιηθεί πλήρως η δυνατότητα συµβολής του έργου στην
ανάπτυξη της ∆υτικής Ελλάδας και του ευρύτερα ολόκληρης της χώρας,
να συµβάλλει στην εναρµονισµένη αποτίµηση των επιδράσεων των
∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών στη συνοχή του Ευρωπαϊκού
Χώρου.

Τα προϊόντα και υπηρεσίες του Παρατηρητηρίου θα διατίθενται σε όλους τους
αρµόδιους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασµό της ανάπτυξης τόσο
των Περιφερειών όσο και ολόκληρου του δυτικοελλαδικού χώρου. Με δεδοµένο
ότι η διαδικασία της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου είναι απόλυτα σύµφωνη
µε την πολιτική συνοχής της Ε.Ε. και τις απαιτήσεις των προγραµµάτων και των
χρηµατοδοτικών µέσων της περιφερειακής ανάπτυξης, καθίσταται σαφές ότι
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τον σχεδιασµό των µελλοντικών µέτρων
σχετικά µε τις επενδύσεις και την ανάπτυξη στην ∆υτική Ελλάδα.
Η ίδρυση του Παρατηρητηρίου για τον ∆υτικό Οδικό Άξονα και τη Γέφυρα ΡίουΑντίρριου αφορά τόσο τις κατασκευάστριες εταιρίες των διαφόρων υποέργων
του δυτικού οδικού άξονα (δηλ. της γέφυρας Ρίου Αντιρρίου, της Ιόνιας Οδού
και του ΠΑΘΕ Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα), αλλά επίσης τις διοικητικές
υπηρεσίες της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου
και ευρύτερα την ελληνική πολιτεία, καθώς και τους φορείς και τους κατοίκους
των περιοχών αυτών.
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Η ίδρυση και λειτουργία του µπορεί να στηριχθεί σε µια συνεργασία µεταξύ
των

αρµόδιων

διοικητικών

υπηρεσιών

της

περιφέρειας,

των

κατασκευαστικών εταιριών (αναδόχων των έργων), του επιστηµονικού
δυναµικού του Πανεπιστηµίου Πατρών και άλλων αναπτυξιακών φορέων
της περιοχής.
Για την άµεση ενεργοποίηση του θεσµού

προτείνεται να δηµιουργηθεί µια

Εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε συµµετοχή, τουλάχιστο στο αρχικό
στάδιο εκκίνησης του έργου, των παραπάνω φορέων, ώστε στη συνέχεια να
προχωρήσει η υλοποίηση του µε οργάνωση και της κατάλληλης υλικοτεχνικής
υποδοµής.
Το απαιτούµενο αρχικό επενδυτικό κόστος είναι δυνατόν να καλυφθεί, µε την
αρχική συµµετοχή των ιδρυτικών µελών στο κεφάλαιο της εταιρίας. Μετέπειτα,
το λειτουργικό κόστος της Εταιρίας, το οποίο στο µεγαλύτερο µέρος του θα
αφορά παραγωγή µελετών, αναλύσεων, στατιστικού και πληροφοριακού
υλικού, προτείνεται να καλύπτεται µε τη µορφή ανάθεσης από τους παραπάνω
φορείς στην Εταιρία της εκπόνησης µελετών και εκθέσεων, χρήσιµων για τη
λειτουργία τους και την αντιµετώπιση θεµάτων σχεδιασµού, διαχείρισης και
λειτουργίας των έργων. Επίσης, µια πρόσθετη πηγή εσόδων θα µπορεί να
προέλθει και από συµµετοχή της σε επιδοτούµενα προγράµµατα από εθνικούς
και κοινοτικούς πόρους.
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11.1 Α΄ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

11.1.1 Εισαγωγή

Όπως είναι γνωστό, στη χρονική αυτή στιγµή (Μάρτιος 2008) ξεκινούν άµεσα τα
εξής µεγάλα συγκοινωνιακά έργα στην περιοχή της ∆υτικής Ελλάδας και της
Πελοποννήσου:
-το τµήµα της ΠΑΘΕ Κορίνθου-Πατρών-Πύργου-Τσακώνας, µήκους 365 χλµ.,
κόστους 2,7 δις. ευρώ
-η Ιόνια Οδός, µήκους 196 χλµ., κόστους 1,4 δις. ευρώ
-η νέα σιδηροδροµική σύνδεση Κορίνθου-Πατρών µε τον Προαστιακό
Επιπλέον, συνεχίζονται τα έργα στο λιµάνι των Πατρών, ολοκληρώθηκε η
επένδυση στο λιµάνι του Πλατυγιαλίου και προωθείται ένας µεγάλος αριθµός
µικρότερων αναπτυξιακών έργων στην Περιοχή (αεροδρόµιο, φράγµατα,
αρδευτικά έργα, αιολικά πάρκα, επενδύσεις

παράπλευρες οδικές συνδέσεις

κλπ).
Όλα τα παραπάνω έργα, µεγάλα και µικρά, θα µετατρέψουν στα επόµενα
χρόνια την ευρύτερη αυτή Περιφέρεια σε ένα τεράστιο εργοτάξιο, θα
διοχετεύσουν σ’ αυτήν τεράστια κεφάλαια και θα δηµιουργήσουν θετικές
χωρικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις σε οκτώ νοµούς της χώρας
προκαλώντας µεταβολές µοναδικές στην εξέλιξη της περιοχής. Οι επιπτώσεις
αυτές θα ξεκινήσουν άµεσα από την πρώτη στιγµή εκκίνησης των έργων και θα
συνεχιστούν σε όλη την περίοδο κατασκευής τους. Είναι,

λοιπόν, µεγάλη

ευκαιρία να αρχίσει αµέσως το Παρατηρητήριο τη λειτουργία του, ώστε να
αποτιµηθεί η υπάρχουσα κατάσταση από την αρχή, δηλαδή από
«µηδενικό σηµείο», και στη συνέχεια να εκτιµηθούν, σε όλη την περίοδο
κατασκευής των έργων, ιδιαίτερα των δυο µεγάλων οδικών αξόνων, τα
σταδιακά αποτελέσµατα των χωρικών τους επιπτώσεων.
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Η πρόταση είναι δοµηµένη σε τέσσερα µέρη. Στο πρώτο µέρος της πρότασης
τεκµηριώνεται σε γενικές γραµµές η αναγκαιότητα δηµιουργίας Παρατηρητηρίου
στην ∆υτική Ελλάδα,

δίνοντας έµφαση στην περιγραφή του αναπτυξιακού

ρόλου της Γέφυρας και του δυτικού οδικού άξονα, στην ανάλυση της
αποστολής του Παρατηρητηρίου, στην παρουσίαση των δραστηριοτήτων του
Παρατηρητηρίου και στις ζώνες επιρροής που έχουν τα συγκεκριµένα
αναπτυξιακά έργα. Στο δεύτερο µέρος της πρότασης παρουσιάζονται τα µέσα
δράσης του Παρατηρητηρίου, οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι δείκτες, τα
εργαλεία και τα συστήµατα ανάλυσης που απαιτούνται και προτείνονται για την
λειτουργία

του

Παρατηρητηρίου

εξασφαλίζοντας

την

µέγιστη

αποτελεσµατικότητα, ευελιξία, επιστηµονική ακρίβεια, αντικειµενική αξιολόγηση
και χρήση εκσυγχρονισµένης τεχνολογίας µέσα στο πλαίσιο των θεµατικών
πεδίων που πραγµατεύεται. Στο τρίτο µέρος της συγκεκριµένης πρότασης
παρουσιάζονται αναλυτικά τα προϊόντα και υπηρεσίες που θα παρέχει το
Παρατηρητήριο. Και τέλος, στο τέταρτο µέρος παρουσιάζεται η οργανωτική
δοµή του Παρατηρητηρίου.

11.1.2 Αναπτυξιακός Ρόλος της Γέφυρας Ρίου Αντίρριου και του ∆υτικού
Οδικού Άξονα

11.1.2.1 Ο αναπτυξιακός ρόλος της Γέφυρας Ρίου-Αντίρριου

Όπως ήδη παρουσιάστηκε σε προηγούµενα κεφάλαια, η Γέφυρα ΡίουΑντίρριου αποτελεί το µεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο της χώρας και ένα από
τα µοναδικά τεχνολογικά επιτεύγµατα σε παγκόσµιο επίπεδο. Είναι γεγονός ότι
η Γέφυρα Ρίου-Αντίρριου έγινε παγκοσµίως γνωστή εξαιτίας των ιδιαίτερων
δυσκολιών που αντιµετωπίστηκαν στη φάση της σχεδίασης και της κατασκευής
και επίσης λόγω της σηµαντικής τεχνογνωσίας που χρησιµοποιήθηκε. Σε αυτό
το σηµείο θα πρέπει να τονισθεί ότι κατέχει την πρώτη θέση στον κόσµο όσον
αφορά το µήκος του συνολικού καλωδιωτού καταστρώµατος (2.252 µ). Το
συγκεκριµένο συγκοινωνιακό έργο εντάσσεται στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο Μεταφορών και για την κατασκευή του διατέθηκαν εθνικοί και κοινοτικοί
πόροι ύψους 800 εκ. Ευρώ.
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Η Γέφυρα Ρίου-Αντίρριου αποτελεί ένα µεγάλης αναπτυξιακής εµβέλειας έργο,
του οποίου οι επιπτώσεις σε µεσοµακροχρόνιο επίπεδο θα είναι βαθιές και
εκτεταµένες, κυρίως για τη δυτική Ελλάδα, γενικότερα όµως και για ολόκληρη τη
χώρα . Από πλευράς συµβολής του έργου στην ανάπτυξη της περιοχής, εκτός
από άµεσες επιπτώσεις αναµένεται

διαχρονικά να δηµιουργεί συστηµατικές

επιδράσεις στην προσπελασιµότητα των περιοχών που επηρεάζει, τόσο
αυτόνοµα, όσο και σε συνδυασµό µε τους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας
µε τους οποίους βρίσκεται σε σχέση αλληλεξάρτησης.
∆ιασυνδέει εκτεταµένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας και µάλιστα µε
σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους ως προς το επίπεδο ανάπτυξης τους και τα
υπόλοιπα οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.
Στα επόµενα χρόνια ο ρόλος της Γέφυρας θα αναβαθµιστεί και η συµβολή της
στην ανάπτυξη της δυτικής Ελλάδας θα διευρυνθεί, δεδοµένου ότι αυτή θα
αποτελέσει το κοµβικό κέντρο διασύνδεσης όλου του δυτικού οδικού άξονα, ο
οποίος αποκτώντας τα χαρακτηριστικά ενός

σύγχρονου συγκοινωνιακού

δικτύου θα εξυπηρετεί µε σύγχρονο τρόπο τις ανάγκες µιας δυναµικά
αναπτυσσόµενης ευρείας περιοχής της χώρας.

11.1.2.2 Ο αναπτυξιακός ρόλος του ∆υτικού Οδικού Άξονα
Ο δυτικός οδικός άξονας περιλαµβάνει κυρίως την Ιόνια οδό, την νέα οδό
Κορίνθου-Πατρών και το νότιο τµήµα του δυτικού άξονα Πάτρα-Καλαµάτα, των
οποίων η Γέφυρα αποτελεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, κοµβικό κέντρο, και
πρόκειται από κοινού να αποτελέσουν τον ολοκληρωµένο δυτικό οδικό άξονα
της χώρας. Ο άξονας αυτός συνδεόµενος µε την Εγνατία Οδό θα εξασφαλίσει
την άνετη σύνδεση της νότιας και δυτικής Ελλάδας µε τη βαλκανική και την
ανατολική Ευρώπη, ενώ αναµένεται να αυξήσει το ρόλο της περιοχής και
κυρίως της Πάτρας ως κοµβικού σηµείου και πύλης της χώρας προς την
κεντρική και δυτική Ευρώπη. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της Π.Α.Θ.Ε. (νότιο
τµήµα), ο εκσυγχρονισµός της σιδηροδροµικής σύνδεσης της Κορίνθου µε την
Πάτρα, η ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου λιµανιού της Πάτρας και της
ελεύθερης ζώνης Πλατυγιαλίου Αστακού και µία σειρά άλλων µικρότερων
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έργων, θα διαφοροποιούν σε συνεχή χρονική βάση, στα επόµενα έτη, τα
δεδοµένα προσπελασιµότητας στη δυτική Ελλάδα και θα δηµιουργούν νέες
συνθήκες οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Ειδικότερα, η οριστική αλλαγή τοπίου µε την άρση της γεωφυσικής
αποµόνωσης της ∆υτικής Ελλάδας είναι το αναµφισβήτητο συνδυασµένο
αποτέλεσµα του ∆υτικού Άξονα και της Ζεύξης Ρίου Αντιρρίου. Η παράκαµψη
της Πίνδου και η υπέρβαση του θαλάσσιου συνόρου του Πατραϊκού Κόλπου
επιτυγχάνεται κατά τρόπο καθοριστικό για τις µελλοντικές οικονοµικές,
κοινωνικές και δηµογραφικές συνθήκες του δυτικού τµήµατος της χώρας που
αντιπροσωπεύει το 15% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας. Τα νέα δεδοµένα
προσπελασιµότητας (µείωση, για παράδειγµα, του χρόνου διέλευσης στη
διαδροµή Πάτρα – Ιωάννινα κατά 45%), η ασφάλεια και η άνεση στη
µετακίνηση, ο τερµατισµός της αβεβαιότητας λόγω καιρικών συνθηκών είναι οι
παράγοντες που επηρεάζονται άµεσα από τα έργα αυτά.13 Επιπλέον,
σηµαντικό ρόλο θα παίξουν στην κατεύθυνση αυτή οι µικρότεροι κάθετοι άξονες
προς τον κύριο δυτικό άξονα, που θα συνδέουν τα σηµεία της ενδοχώρας µε το
δυτικό άξονα.
Είναι

αξιοσηµείωτο

το

γεγονός

ότι

στα

επόµενα

5-6

χρόνια

θα

κατασκευάζεται ένα νέο και σύγχρονο οδικό δίκτυο µήκους 500 περίπου
χιλιοµέτρων στη δυτική πλευρά της χώρας, µε άµεσες και διαρκείς
επιπτώσεις στο δίκτυο µεταφορών και στο περιβάλλον. Όπως συνέβη και
µε την Εγνατία Οδό και τη Γέφυρα Ρίου-Αντίρριου, η δυτική Ελλάδα θα είναι για
πολλά χρόνια ένα τεράστιο «εργοτάξιο» κατασκευής έργων των οποίων οι
επιπτώσεις στο άνοιγµα των γειτονικών περιοχών θα είναι συνεχείς και
σηµαντικές. Η πραγµατικότητα αυτή είναι ευνόητο ότι δηµιουργεί την ανάγκη
ύπαρξης ενός µηχανισµού συνεχούς παρακολούθησης, καταγραφής και
ανάλυσης των χωρικών επιπτώσεων του άξονα αυτού.
Εποµένως, η εκτίµηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία του µεγάλου αυτού
έργου, δεν αφορά την καταγραφή µιας στατικής κατάστασης, αλλά αναγκαστικά
13

Βλ. Εισήγηση του ΤΕΕ από τον κ Παύλο Λουκάκη, Οµότιµο Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστηµίου,
Αρχιτέκτονα – Πολεοδόµο, σε ηµερίδα µε θέµα «Η Σηµασία των Κόµβων στο Σύστηµα Αξόνων Ανάπτυξης της
∆υτικής Ελλάδας|», 2002.
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εκτείνεται δυναµικά στο χρόνο και πρέπει να αποτελέσει µια συνεχή, µεθοδική
και

επιστηµονικά

τεκµηριωµένη

διαδικασία

αποτίµησης

των

χωρικών

επιδράσεων τόσο της Γέφυρας, όσο και, σταδιακά, του υπόλοιπου µέρους του
δυτικού άξονα, ανάλογα µε την πρόοδο κατασκευής του τα επόµενα χρόνια. Ο
δυτικός άξονας και η Γέφυρα Ρίου-Αντίρριου συνδέονται άρρηκτα σε ένα ενιαίο
οδικό υπερσύνολο που η συνεχής, εναρµονισµένη και αδιάσπαστη λειτουργία
τους θα προσφέρει τις απαραίτητες συνθήκες άνετης προσπέλασης των
γεωγραφικών τµηµάτων της περιοχής της δυτικής Ελλάδας. Ιδιαίτερα αυτό
ισχύει για το βόρειο διαµέρισµα της περιοχής (Αιτωλοακαρνανία, Ήπειρος) που
λόγω της χρόνιας έλλειψης προσπελασιµότητας και του υφιστάµενου
κοινωνικού αποκλεισµού, θα αποκοµίσει συγκριτικά µεγαλύτερες ωφέλειες από
τις νέες συνθήκες που θα προκύψουν ως προς την οδική σύνδεση της µε την
υπόλοιπη χώρα. Οι εξελίξεις δεν θα είναι γραµµικές, αλλά πολυσύνθετες και µε
έντονα δυναµικά χαρακτηριστικά. ∆εν περιλαµβάνουν µικρές περιοχές της
χώρας, αλλά ολόκληρα γεωγραφικά διαµερίσµατα µε σηµαντικά ποσοστά
συµµετοχής στη συνολική έκταση και το συνολικό πληθυσµό της χώρας.

11.1.3 Αποστολή και Σηµασία Ίδρυσης Παρατηρητηρίου για την Γέφυρα
Ρίου-Αντίρριου και για τον ∆υτικό Οδικό Άξονα
Η αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση των συντελεστών της ανάπτυξης σε ένα
ενιαίο και διαρκώς µεταβαλλόµενο κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο καθιστούν τη
διαδικασία της αποµόνωσης των επιµέρους αποτελεσµάτων των αναπτυξιακών
έργων µια ιδιαίτερα σύνθετη και ευαίσθητη, από πλευράς επιστηµονικής
προσέγγισης και αξιοπιστίας, διεργασία που απαιτεί αντικειµενικότητα και
σωστή µεθοδολογία. Συνεπώς, η σηµασία των συγκεκριµένων αναπτυξιακών
έργων αλλά και το µέγεθος της επένδυσής τους επιτάσσουν την προώθηση
συµπληρωµατικών,

πέραν

της

κατασκευής,

δράσεων

που

θα

πολλαπλασιάσουν τα οφέλη από τη λειτουργία τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται η ίδρυση Παρατηρητηρίου της Γέφυρας ΡίουΑντιρρίου και του ∆υτικού Οδικού Άξονα, ώστε µε βάση τεκµηριωµένες
επιστηµονικές

µεθόδους

και

την

ανάπτυξη

σύγχρονης

υποδοµής

πληροφοριακών συστηµάτων, να συγκεντρώνει, να επεξεργάζεται και να
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παρέχει έγκυρα και ενηµερωµένα δεδοµένα, ώστε να καθίσταται δυνατή η
συστηµατική καταγραφή και αξιολόγηση:
στοιχείων κυκλοφορίας,
περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
κοινωνικο-οικονοµικών µεταβολών,
χωροταξικών µεταβολών,
πολεοδοµικών µεταβολών,
και στη συνέχεια να πραγµατοποιείται επιστηµονική ανάλυση και αποτίµηση
των επιδράσεων της γέφυρας και σταδιακά και του δυτικού άξονα στις περιοχές
που επηρεάζει η κατασκευή και λειτουργία τους.
Αποστολή του Παρατηρητηρίου θα είναι η εκτίµηση και η συστηµατική
παρακολούθηση, σε διαρκή χρονική βάση, των χωρικών επιδράσεων της
Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου -και σταδιακά των υπόλοιπων τµηµάτων του δυτικού
άξονα- στη δυτική Ελλάδα και ευρύτερα σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως
προαναφέρθηκε, η πρόταση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι η Γέφυρα ΡίουΑντιρρίου αποτελεί ένα µεγάλης αναπτυξιακής εµβέλειας έργο, του οποίου οι
επιπτώσεις σε µεσοµακροχρόνιο επίπεδο θα είναι βαθιές και εκτεταµένες,
κυρίως για τη δυτική Ελλάδα, γενικότερα όµως και για ολόκληρη τη χώρα.
∆ηλαδή, θα καταγράφει εκτός από τις άµεσες επιπτώσεις και τη διαρκή
επίδραση των επιπτώσεων της γέφυρας στην προσβασιµότητα των περιοχών
που επηρεάζει, τόσο αυτόνοµα, όσο και σε συνδυασµό µε τους υπό κατασκευή
οδικούς άξονες της δυτικής Ελλάδας. Παρακολουθώντας, έτσι, µια συνεχή
διαδικασία µεταβολών στον κοινωνικό και οικονοµικό ιστό των περιοχών που η
καταγραφή τους είναι απαραίτητο να γίνεται σε διαρκή βάση από το
Παρατηρητήριο σύµφωνα µε τις σύγχρονες µεθόδους της επιστήµης και της
διεθνούς εµπειρίας.
Με αυτόν τον τρόπο, το Παρατηρητήριο θα αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο το
οποίο, µε τεκµηριωµένες επιστηµονικές µεθόδους και σύγχρονη υποδοµή
πληροφοριακών

συστηµάτων

θα

συγκεντρώνει

και

θα

επεξεργάζεται

ενηµερωµένα δεδοµένα και κατόπιν θα παρέχει υπηρεσίες συστηµατικής και
έγκυρης πληροφόρησης για την κατάσταση των περιοχών που επηρεάζονται
από την κατασκευή και λειτουργία των µεγάλων αυτών συγκοινωνιακών έργων.
Πληροφορίες απαραίτητες για την χάραξη πολιτικών και προγραµµάτων
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αναπτυξιακού σχεδιασµού, στην υπηρεσία όχι µόνο της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., αλλά και
της πολιτείας και των αναπτυξιακών φορέων που ασκούν οικονοµική και
κοινωνική πολιτική στην ευρύτερη περιοχή επιρροής του άξονα.
Σε γενικές γραµµές απώτερος σκοπός του παρατηρητηρίου θα είναι:
να υποστηριχθεί η ολοκληρωµένη διαχείριση των επιπτώσεων των
αναπτυξιακών έργων στον δυτικό άξονα,
να αξιοποιηθεί πλήρως η δυνατότητα συµβολής του έργου στην
ανάπτυξη της ∆υτικής Ελλάδας και του ευρύτερα ολόκληρης της χώρας,
να συµβάλλει στην εναρµονισµένη αποτίµηση των επιδράσεων των
∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών στη συνοχή του Ευρωπαϊκού
Χώρου.
Όλες αυτές οι εξελίξεις θα πρέπει να παρακολουθούνται συστηµατικά σε
συνεχή χρονική βάση και όχι αποσπασµατικά και να καταγράφονται οι χωρικές
επιπτώσεις

κατά

περιοχή

(πχ

νοµό)

και

κατά

κλάδο

οικονοµικής

δραστηριότητας, καθώς και οι επιδράσεις στον κοινωνικό ιστό των περιοχών.
Τέτοιου είδους µεγάλης εµβέλειας έργα µε σηµαντικές µεταβολές στον
κοινωνικό και οικονοµικό τοµέα, αντιµετωπίζονται στη διεθνή πρακτική µε τη
δηµιουργία

παρατηρητηρίων

που

µέσω

του

κατάλληλου

τεχνολογικού

εξοπλισµού τους και της στελέχωσης τους µε εξειδικευµένο επιστηµονικό
προσωπικό κατορθώνουν να παράγουν διαρκώς εκτιµήσεις των χωρικών
επιπτώσεων των έργων και τα στοιχεία τους να αποτελούν τη βάση για άσκηση,
από την πολιτεία, ορθολογικής οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής και τη
χάραξη µεσοµακροχρόνιου σχεδιασµού.

11.1.4 Λειτουργία αντίστοιχου Παρατηρητηρίου για την Εγνατία Οδό
Η διεθνής βιβλιογραφία και εµπειρία για τα παρατηρητήρια είναι ιδιαίτερα
πλούσια και καταγράφει όλες τις πτυχές και παραµέτρους της επιστηµονικής,
τεχνικής, τεχνολογικής και οργανωτικής συγκρότησης τους. Στην Ελλάδα, τέτοια
αποστολή επιτελεί το Παρατηρητήριο της «Εγνατία Οδός» ΑΕ, το οποίο
ιδρύθηκε το έτος 2004 και ήδη λειτουργεί συστηµατικά και αποδοτικά
παρέχοντας µε τις εκτιµήσεις, αναλύσεις και µελέτες του, που παράγει σε
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διαρκή χρονική βάση, σοβαρή πληροφόρηση για τις χωρικές επιπτώσεις της
Εγνατίας Οδού σε όλο το εύρος του βόρειου οδικού άξονα. Σύµφωνα µε τις
απόψεις του επιστηµονικού δυναµικού του,
«το Παρατηρητήριο αποτελεί µια καινοτόµο δράση της Εγνατία Οδός Α.Ε
προκειµένου να ανταποκριθεί έµπρακτα στην αναγκαιότητα εκτίµησης και
παρακολούθησης των χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού, σε πλήρη
εναρµόνιση µε τις προσπάθειες για την αποτίµηση των επιδράσεων των
∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων στην ανάπτυξη και συνοχή του Ευρωπαϊκού Χώρου. Το
Παρατηρητήριο είναι ένα επιχειρησιακό εργαλείο το οποίο, µε τεκµηριωµένες
επιστηµονικές µεθόδους και σύγχρονη υποδοµή πληροφοριακών συστηµάτων,
συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και παρέχει έγκυρα και ενηµερωµένα δεδοµένα και
πληροφορίες για την κατάσταση των περιοχών που επηρεάζονται από την
κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας Οδού. Τα δεδοµένα και οι πληροφορίες
αποτελούν τη βάση για την εκτίµηση των επιδράσεων του άξονα και αφορούν
θέµατα όπως:
•

το επίπεδο ανάπτυξης, ο βαθµός συνοχής, η ανταγωνιστικότητα και οι

ενδοπεριφερειακές ανισότητες στις περιοχές επίδρασης του άξονα,
•

η ευκολία πρόσβασης στις περιφέρειες και στα αστικά κέντρα, και ειδικότερα

η πρόσβαση σε αγορές προϊόντων και υπηρεσίες,
•

η οικιστική ανάπτυξη και η δικτύωση των αστικών κέντρων και άλλων τόπων

ειδικού ενδιαφέροντος,
•

τα

χαρακτηριστικά

του

συστήµατος

µεταφορών,

το

επίπεδο

της

συγκοινωνιακής υποδοµής και η λειτουργία του οδικού δικτύου, και
•

η ποιότητα του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και οι

επιπτώσεις από τη λειτουργία του άξονα.
Μέσω του Παρατηρητηρίου, δηλαδή, καθίσταται δυνατή η καταγραφή στοιχείων
κυκλοφορίας,

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων,

κοινωνικο-οικονοµικών,

χωροταξικών και πολεοδοµικών µεταβολών, και στη συνέχεια η επιστηµονική
ανάλυση και αξιολόγηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στις περιοχές που
επηρεάζει η κατασκευή και λειτουργία της. Μια τέτοια διαδικασία είναι πλήρως
εναρµονισµένη µε τις πολιτικές µεταφορών και συνοχής και τις απαιτήσεις των
προγραµµάτων και χρηµατοδοτικών µέσων περιφερειακής ανάπτυξης της Ε.Ε.,
και έτσι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορθολογικό προγραµµατισµό
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των αναπτυξιακών δράσεων στη Βόρεια Ελλάδα».14
Το Παρατηρητήριο χωρικών επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού ουσιαστικά
διαµεσολαβεί

καταγράφοντας,

µέσω

του

συστήµατος

δεικτών

που

χρησιµοποιεί, µεγέθη τα οποία αντανακλούν αφενός τις σχέσεις της χωρικής
ανάπτυξης µε τις µεταφορικές υποδοµές και αφετέρου την αποτελεσµατικότητα
των πολιτικών.
Όπως αναφέρεται στην αρχική έκθεση σκοπιµότητας του Παρατηρητηρίου
(Καυκαλάς, 1999), µε αναφορά στην ευρωπαϊκή εµπειρία, λειτουργούν ήδη
αρκετά παρατηρητήρια γενικού ή/και ειδικού χαρακτήρα ενώ µια σειρά από
σηµαντικά ερευνητικά προγράµµατα διεθνικού χαρακτήρα αντιµετωπίζουν από
διαφορετικές πλευρές σχετικά ζητήµατα (π.χ. από την άποψη τους συνολικού
κόστους-οφέλους ενός οδικού άξονα, από την άποψη της ανταποδοτικότητας
της επένδυσης, από την άποψη της στρατηγικής συµβολής του στο πλαίσιο
ευρύτερων προγραµµάτων, κλπ.).
Για

παράδειγµα,

τα

εργαλεία

που

χρησιµοποιήθηκαν

στο

ερευνητικό

πρόγραµµα ASSEMBLING της ΕΕ, επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων µε τη
χρήση µιας οµάδας δεικτών. Στα πλαίσια της χρήσης αυτής της οµάδας δεικτών
απαντιούνται συγκεκριµένες ερωτήσεις µέσω εύχρηστων εργαλείων που έχουν
στόχο την ικανοποίηση συγκεκριµένων πολιτικών. Ένα από τα κύρια
χαρακτηριστικά των δεικτών αυτών είναι η σχέση τους µε συγκεκριµένους
στόχους. Οι δείκτες αυτοί παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα να
πληροφορείται για ένα µεγάλο εύρος θεµάτων και όχι απλώς να αποθηκεύει
στατικά δεδοµένα.

Η κατασκευή του δυτικού άξονα, συµπεριλαµβανοµένης και της Γέφυρας Ρ-Α,
βρίσκεται, από πλευράς οικονοµικού κόστους, αλλά και εύρους δικτύου, σε
συγκρίσιµα επίπεδα µε την Εγνατία Οδό, της οποίας το συνολικό κόστος
προβλέπεται να φτάσει τα 4.600 εκατ. Ευρώ περίπου (ήδη µόνο το κόστος της
γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, που έφτασε τα 800 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύει το
14

βλέπε «Νοµός Κοζάνης και Εγνατία Οδός: Κατάσταση και Επιδράσεις», Εγνατία Οδός ΑΕΠαρατηρητήριο, Απρίλιος 2005
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20% περίπου αυτού του µεγέθους). Εποµένως και οι αντίστοιχες χωρικές
επιπτώσεις του δυτικού άξονα αναµένεται να είναι εξίσου ή ανάλογα
σηµαντικές.
Είναι εύλογο, λοιπόν, και προκύπτει αβίαστα η ανάγκη να δηµιουργηθεί κ α ι
στην περίπτωση του δυτικού άξονα ένα Παρατηρητήριο σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα, αλλά και την στο µεταξύ αποκτηθείσα εµπειρία από τη
λειτουργία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού.
11.1.5 ∆ραστηριότητες του Προτεινόµενου Παρατηρητηρίου
Στα πλαίσια αυτά, η αξιολόγηση της συµβολής αυτών των αναπτυξιακών έργων
σε µια περιοχή και η αποτίµηση των επιπτώσεων τους στο οικονοµικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον τους αποτελούν δράσεις µε υψηλές
απαιτήσεις και υπόκεινται στις ιδιαίτερες δυσκολίες του ορθού εντοπισµού όλων
των παραµέτρων και συνιστωσών της δραστηριοποίησης τους στο ευρύτερο
οικονοµικό, περιφερειακό και αναπτυξιακό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται και
λειτουργούν.

Συνολικά οι δραστηριότητες του Παρατηρητηρίου συνοψίζονται στις παρακάτω
βασικές συνιστώσες:
Συλλογή δεδοµένων.
Καταγραφή δεδοµένων.
Επεξεργασία δεδοµένων.
Οργάνωση πληροφοριών σε σύγχρονο πληροφοριακό σύστηµα.
Καταχώρηση µετρήσεων σε ασφαλές πληροφοριακό σύστηµα.
∆ιαχείριση Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.).
Υπολογισµός δεικτών.
Επεξεργασία δεικτών.
∆ιαχρονική και συστηµατική παρακολούθηση δεικτών.
Σύνταξη εκθέσεων για την υποστήριξη αναπτυξιακών πολιτικών και
προγραµµάτων.
Εκπόνηση µελετών και ερευνητικών προγραµµάτων.
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Ανάθεση και διαχείριση µελετών σε επίπεδο περιφερειών ή νοµών, για
τον υπολογισµό των δεικτών που δεν υπολογίζονται από την Μονάδα
του Παρατηρητηρίου.
Προβολή-διάχυση των αποτελεσµάτων.
∆ικτύωση και διεύρυνση δραστηριοτήτων.
Συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες – συµβούλους για την
επιστηµονική υποστήριξη και αποτελεσµατική υλοποίηση των
παραπάνω.
Συνεργασία και δικτύωση µε άλλους ανάλογους οργανισµούς σε
ελληνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και µε τους αναπτυξιακούς φορείς
στην ευρύτερη περιοχή επιρροής του άξονα.
Απώτερος σκοπός της συγκεκριµένης οργάνωσης των δραστηριοτήτων του
Παρατηρητηρίου είναι η επιστηµονική εκτίµηση, η συστηµατική παρακολούθηση
και η αµερόληπτη αξιολόγηση παραµέτρων όπως:
η προσβασιµότητα στις περιφέρειες,
η κινητικότητα των επιχειρήσεων,
το επίπεδο ανάπτυξης,
ο βαθµός συνοχής,
η ανταγωνιστικότητα,
η επιχειρηµατικότητα,
οι διακλαδικές επιπτώσεις,
οι ενδοκλαδικές επιπτώσεις,
η καταναλωτική συµπεριφορά,
οι επιπτώσεις στην κτηµαταγορά,
οι επιδράσεις διάχυσης,
οι δηµογραφικές µεταβολές,
οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες,
η οικιστική ανάπτυξη,
οι χωροταξικές µεταβολές,
η δικτύωση των αστικών κέντρων,
οι επιπτώσεις στον εκσυγχρονισµό του αγροτικού τοµέα,
η τουριστική ανάπτυξη,
η ανάπτυξη του συστήµατος µεταφορών,
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η ανάπτυξη της συγκοινωνιακής υποδοµής,
η λειτουργία του οδικού δικτύου,
η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

11.1.6 Ζώνες Επιρροής
Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και ο υπό κατασκευή δυτικός οδικός άξονας
αποτελούν αναπτυξιακά έργα µεγάλης εµβέλειας διοχετεύοντας το µεγαλύτερο
µέρος των επιδράσεών τους στο άµεσο διαπεριφερειακό επίπεδο (Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Πελοποννήσου). Παρακάτω κατηγοριοποιούνται
σε ζώνες επιρροής τα γεωγραφικά τµήµατα άµεσης αναπτυξιακής επίδρασης
των έργων.

Λαµβάνοντας υπόψη, την περιφερειακή δοµή, τον χωροταξικό

σχεδιασµό καθώς και τις αλληλεπιδράσεις µεταφορικών υποδοµών και
ανάπτυξης προσδιορίστηκαν πέντε ζώνες επιρροής:
I. Ζώνη Ευρύτερης Αστικής Ανάπτυξης Πάτρας (Κάτω Αχαΐα, Πάτρα, Ρίο, Αίγιο,
Ναύπακτος, Αντίρριο)
II. Ζώνη Νότιου Κορινθιακού (Αίγιο – Κόρινθος)
III. Ζώνη Βόρειου Πατραϊκού (Αστακός, Αιτωλικό, Μεσολόγγι, Αντίρριο)
IV. Ζώνη Βορειοδυτικής Πελοποννήσου (Κάτω Αχαΐα, Αµαλιάδα, Πύργος,
Ολυµπία)
V. Ζώνη Βόρειου Κορινθιακού (Ναύπακτος, Γαλαξίδι, Ιτέα, Άµφισσα, ∆ελφοί)
Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά κάθε Αναπτυξιακής Ζώνης και ο βαθµός
εξάρτησης των περιοχών της από τη λειτουργία της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου
έχουν ως ακολούθως :

Ι. “Ζώνη Ευρύτερης Αστικής Ανάπτυξης Πάτρας” [Κάτω Αχαΐα, Πάτρα,
Ρίο, Αίγιο, Ναύπακτος, Αντίρριο]

Ο ρόλος της Γέφυρας στη διασύνδεση της Στερεάς και της Πελοποννήσου
θεωρείται σηµαντικός. Η ευρύτερη αστική περιοχή Πάτρας - Ναυπάκτου αποκτά
τώρα µια νέα δυναµική και συνοχή. Η λειτουργία του Πανεπιστηµίου και του
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Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου στην περιοχή του Ρίο αυξάνουν τις τάσεις
αστικοποίησης στην ευρύτερη περιοχή που σταδιακά αποκτά καινούργιο
χαρακτήρα και από περιοχή β΄ κατοικίας µετατρέπεται σε βασικό τµήµα της
πόλης.
Πέρα των έντονων εσωτερικών µετακινήσεων στον ιστό της πόλης της Πάτρας
που γεννά η Γέφυρα, η διαρκώς εντεινόµενη διάχυση της αστικοποίησης, τόσο
δυτικά, όσο και ανατολικά της πόλης αναµένεται να αποτελέσει κίνητρο
προσέλκυσης νέων λειτουργιών και υπηρεσιών υπερτοπικής σηµασίας, που θα
αυξήσει µελλοντικά τις ροές από και προς τη Γέφυρα. Η Πάτρα αποκτά νέα
σηµασία στο εθνικό οικιστικό δίκτυο και µετατρέπεται σε πύλη εισόδου και
σηµαντικότατο κόµβο συνδυασµένων µεταφορών εθνικής σηµασίας.

ΙΙ. “Ζώνη Νότιου Κορινθιακού” [Αίγιο, Κόρινθος]

Πρόκειται για µια περιοχή που εκτείνεται από την πόλη της Πάτρας έως την
Κόρινθο. Η ζώνη αυτή διαθέτει µια σηµαντικής οµορφιάς ακτογραµµή και ορεινή
ενδοχώρα. Η αναπτυξιακή της πορεία έχει ήδη διαγραφεί, αφού από καιρό
εµφανίζει σηµαντική τουριστική ανάπτυξη και πυρήνες β΄ κατοικίας. Η ανάπτυξη
των παράκτιων περιοχών, σε σηµαντικό βαθµό, υπήρξε ανεξέλεγκτη, γι αυτό
και παρατηρούνται προβλήµατα σε επίπεδο χωρικού σχεδιασµού, και
σηµαντικές ελλείψεις σε υποδοµές τεχνικής και κοινωνικής υποδοµής. Σε ένα
µεγάλο βαθµό η ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης έχει κορεστεί. Η ορεινή
ενδοχώρα παραµένει σε µεγάλο βαθµό αναξιοποίητη, ενώ η σύνδεση
παράκτιων και ορεινών περιοχών παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα.
ΙΙΙ. “Ζώνη Βόρειου Πατραϊκού” [Αστακός, Αιτωλικό, Μεσολόγγι, Αντίρριο]

Πρόκειται για µια περιοχή που παρουσιάζει σχετική ανάπτυξη στο τουρισµό,
διαθέτει περιοχές β΄ κατοικίας, κυρίως όµως διαθέτει εξαιρετικά σηµαντικές
περιοχές γεωργικής ανάπτυξης [π.χ. Νεοχώρι] και αλιείας / ιχθυοκαλλιεργειών,
λειτουργίες που µπορούν να αυξήσουν σηµαντικά τις µετακινήσεις ιδίως σε
επίπεδο εµπορευµατικών µεταφορών. Στην αύξηση των µετακινήσεων
συµβάλλει η σύνδεση του Αστακού µε την Ιθάκη και την Κεφαλλονιά. Η
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λειτουργία του τµήµατος τη Ιονίας Οδού Ηγουµενίτσα –Αντίρριο αναµένεται να
συµβάλλει θετικά στη βελτίωση της ποιότητας των µετακινήσεων, στην άρση
της αποµόνωσης της ορεινής ενδοχώρας και στη καλλίτερη δικτύωση της
περιοχής µε την Πάτρα.

ΙV. “Ζώνη Βορειοδυτικής Πελοποννήσου” [Κάτω Αχαΐα, Αµαλιάδα,
Πύργος, Ολυµπία]

Η συγκεκριµένη ζώνη συνδυάζει υψηλού επιπέδου γεωργία, αλιεία, τουρισµό
και την ανάπτυξη περιοχών β΄ κατοικίας. ∆ιαθέτει σηµαντικής οµορφιάς
περιοχές τόσο στην παράκτια, όσο και στην ορεινή ενδοχώρα της, καθώς και
σηµαντικού ενδιαφέροντος αρχαιολογικούς χώρους [π.χ. Ολυµπία]. Το λιµάνι
της Κυλλήνης εξασφαλίζει την σύνδεση µε Ζάκυνθο και Κεφαλλονιά. Για την
καλλίτερη δικτύωση της περιοχής µε τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο, αλλά
και την νότια Πελοπόννησο έχει σηµασία να προβληθεί ως αίτηµα η ανάγκη να
τεθεί ως κύρια προτεραιότητα η ένταξη του δυτικού τµήµατος της Ιονίας Οδού
ως εθνικής εµβέλειας αρτηρία στα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών. Αντίστοιχα
πρέπει να προβληθεί ως αίτηµα η ένταξη των αεροδροµίων και ο
εκσυγχρονισµός όλων των λιµένων της δυτικής Ελλάδας.

V. “Ζώνη Βόρειου Κορινθιακού” [Ναύπακτος, Γαλαξίδι, Ιτέα, Άµφισσα,
∆ελφοί]

Πρόκειται για περιοχή µε σηµαντικής οµορφιάς παράκτια ζώνη και ορεινή
ενδοχώρα. Ο δρόµος Αντιρρίου - Ναυπάκτου - Ιτέας - Άµφισσας - Λιβαδειάς Θήβας έχει δώσει ήδη ώθηση για την ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης και στη
δηµιουργία τουριστικών πυρήνων και περιοχών β΄ κατοικίας, οδηγώντας
σταδιακά στην εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών και τη βαθµιαία µετάβαση
προς τις ακτές. Τα τελευταία όµως χρόνια, όπου όλο και περισσότερο έχει
αρχίσει να αναγνωρίζεται η αξία των ορεινών περιοχών [οι ορεινοί όγκοι
αποκτούν νέα βαρύτητα στο πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού και στην Ε.Ε.],
κυρίως µέσα από την ανάπτυξη νέων εναλλακτικών ήπιων µορφών τουρισµού,
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έχει αρχίσει να παρατηρείται µια στροφή και προς την ορεινή ενδοχώρα [π.χ.:
Ορεινή Ναυπακτία].
Η ευρύτερη περιοχή του Βόρειου Κορινθιακού αποκτά έτσι πρόσθετη σηµασία,
συνδυάζοντας ορεινό και παράκτιο τουρισµό, ακόµα και ηµερήσιο. Ο
δυναµισµός της περιοχής θεωρείται δεδοµένος, συνδέεται δε άµεσα µε τη
λειτουργία της Γέφυρας που κάνει τις µετακινήσεις ευκολότερες. Αναµένεται δε
να ενταθεί µε την ολοκλήρωση των έργων µεταφοράς που αφορούν την
ευρύτερη περιοχή [όπως : ο οδικός άξονας Αντιρρίου - Ναυπάκτου - Ιτέας Άµφισσας - Λαµίας, ο άξονας Ε65]. Αν λάβει µάλιστα κανείς υπόψη ότι, το νότιο
τµήµα του Κορινθιακού εµφανίζεται ήδη κορεσµένο όσον αφορά στο βαθµό
οικιστικής του ανάπτυξης, η περιοχή αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον για την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουρισµού και β΄ κατοικία. Αναµένεται έτσι να
αναπτύξει µια καινούργια δυναµική που σίγουρα απαιτεί έλεγχο για τη ρύθµιση
των χρήσεων γης, προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα άναρχης οικιστικής
ανάπτυξης από την ανεξέλεγκτη διάχυση δραστηριοτήτων [κυρίως τουρισµού
και β΄ κατοικίας] µε αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα του φυσικού / αστικού
περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.
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11.2 Β΄ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

11.2.1 Μεθοδολογική Προσέγγιση

11.2.1.1 Εισαγωγή

Το τµήµα αυτό της πρότασης πραγµατεύεται τη µεθοδολογία της έρευνας. Η
παρουσίαση του γίνεται µε αποφυγή των τεχνικών λεπτοµερειών. Η αξιολόγηση
των αναπτυξιακών επιπτώσεων της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, όπως και όλων
των άλλων ανάλογων έργων στον ∆υτικό Οδικό Άξονα, εδράζεται πάνω σε ένα
πλέγµα

οικονοµικών

και

κοινωνικών

σχέσεων.

Οι

σχέσεις

αυτές

χαρακτηρίζονται από κάποιο βαθµό πολυπλοκότητας και διαµορφώνουν το
πλαίσιο της ανάλυσης. Το πλαίσιο αυτό συζητείται στο επόµενο τµήµα της
Μεθοδολογικής Προσέγγισης της πρότασης. Στο τρίτο τµήµα γίνεται περιγραφή
και ανάλυση των αγορών που επηρεάζονται από την κατασκευή των
αναπτυξιακών έργων. Στο τελευταίο τµήµα παρουσιάζεται η µεθοδολογική
πρόταση.

11.2.1.2 Πλαίσιο Ανάλυσης

Οι αναπτυξιακές επιπτώσεις των συγκοινωνιακών έργων έχουν απασχολήσει
την οικονοµική επιστήµη, την περιφερειακή ανάλυση (regional science), τους
φορείς λήψης αποφάσεων και τις συµβουλευτικές προς αυτές επιτροπές
(SACTRA, 1999), διεθνείς οργανισµούς (OECD, 2002) καθώς και την επιτροπή
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Μέχρι σήµερα, παρά το ουσιαστικό ενδιαφέρον, δεν έχει υπάρξει καθολική
συµφωνία σχετικά µε την µεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθείται αλλά και
ως προς τα οφέλη που τα συγκοινωνιακά έργα έχουν για τις τοπικές οικονοµίες.
Η τελευταία παρατήρηση έχει να κάνει περισσότερο µε µεθοδολογικές
προσεγγίσεις και τα παρεχόµενα από αυτές εµπειρικά αποτελέσµατα και σε
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λιγότερο βαθµό µε την αναγνώριση του συνόλου των επιµέρους αγορών (π.χ.
αγορά εργασίας) µέσα στις οποίες θα πρέπει να αναζητηθούν οι όποιες
επιδράσεις.

Από την πλευρά της προσέγγισης της οικονοµικής επιστήµης η ζήτηση
υπηρεσιών µεταφορών έχει παραδοσιακά αντιµετωπιστεί ως «παράγωγη
ζήτηση» (derived demand)η οποία προκύπτει από άλλες δραστηριότητες
(SACTRA, 1999). Η ζήτηση εµπορευµατικών µεταφορών προκύπτει από τη
ανάγκη µεταφοράς των εισροών στην παραγωγική διαδικασία στους τόπους
παραγωγής, τη µεταφορά των έτοιµων αγαθών στους τόπους αγοράς και
κατανάλωσης. Η ζήτηση για µεταφορά προσώπων προκύπτει από την ανάγκη
µετακινήσεων

προς

το

τόπο

εργασίας,

εκπαίδευσης

και

κατάρτισης,

µετακινήσεις που επιτρέπουν στα άτοµα την πρόσβαση σε καταναλωτικές
δυνατότητες (ψώνια, αναψυχή και τουρισµό) και µετακινήσεις που επιτρέπουν
στα άτοµα να έχουν πρόσβαση σε άλλα άτοµα (κοινωνική συναναστροφή).
Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή είναι απλουστευτική και µονοσήµαντη στο βαθµό
που αγνοεί ότι µεταβολές στις συγκοινωνιακές υποδοµές και υπηρεσίες
οδηγούν µε τη σειρά τους σε µεταβολή της χωροθέτησης των δραστηριοτήτων
αλλά

και

σε

µεταβολές

της

σύνθεσης

των

χωρικά

εντοπισµένων

δραστηριοτήτων.

Τα µεγάλης κλίµακας έργα οδικών υποδοµών κατασκευάζονται µε σκοπό τη
µεταβολή της προσβασιµότητας των περιοχών σε ένα περιφερειακό σύστηµα
(Linneker and Spence, 1996). Παρά το γεγονός ότι από άποψη φυσικού
αντικειµένου ένα έργο είναι χωρικά εντοπισµένο, σίγουρα αυτό θα µεταβάλει
την απόλυτη αλλά και τη σχετική προσβασιµότητα (accessibility) µιας περιοχής
σε σχέση µε άλλες περιοχές. Πολύ περισσότερο δε, η µεταβολή στις σχετικές
τιµές προσβασιµότητας στις διάφορες περιοχές θεωρείται το πιο σηµαντικό
αποτέλεσµα µιας επένδυσης σε συγκοινωνιακές υποδοµές. Το δίκτυο των
µεταφορικών υποδοµών έχει ως αποτέλεσµα ότι η προσβασιµότητα δεν είναι
χωρικά οµοιόµορφη και εποµένως µια νέα συγκοινωνιακή υποδοµή ή η
βελτίωση µιας υπάρχουσας έχει σαν αποτέλεσµα τη µεταβολή της ισορροπίας
των τιµών της προσβασιµότητας σε ένα σύστηµα περιοχών (Banister and
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Berenchman, 2000). Η µεταβολή αυτή στις σχετικές τιµές έχει µε τη σειρά της
σαν

αποτέλεσµα

µεταβολές

στα

σχετικά

πλεονεκτήµατα

των

χωρικά

εντοπισµένων δραστηριοτήτων καθώς και στις ευκαιρίες που αντιµετωπίζουν οι
τοµείς παραγωγής και κατανάλωσης στις διάφορες περιοχές. ∆εν θα πρέπει να
παραληφθεί ότι η προσβασιµότητα έχει αξία αυτή καθαυτή ως στοιχείο της
ποιότητας ζωής.

Η σηµασία της προσβασιµότητας έχει απασχολήσει την Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο βαθµό που ο βαθµός προσβασιµότητας των
περιφερειών µπορεί να έχει σηµαντικές συνέπειες για την περιφερειακή
ανάπτυξη στην Ευρώπη (Keeble, et al, 1982, 1988; Copus, 1999) και έχει
ιδιαίτερα συνδεθεί µε τα ∆ι-Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών (Trans-European
Transport Networks΄, ΤΕΤΝ) και τις επιπτώσεις που η κατασκευή των
τελευταίων θα έχει µέσω της µεταβολής στην προσβασιµότητα (Gutierrez and
Urban o, 1996) στην περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη (Vickerman et al
1999). Από Ελληνικής πλευράς µέρος του προγράµµατος ΤΕΤΝ αφορά στην
κατασκευή της Εγνατίας Οδού η οποία εκτιµάται ότι θα αυξήσει την
προσβασιµότητα των Ελληνικών περιφερειών κατά 10-40% αλλά όχι και την
προσβασιµότητα της Ελλάδος συνολικά στο πλαίσιο του συνόλου της Ε.Ε.
(Panebianco, 2001).

Η

κυρίαρχη

µεθοδολογία

για

την

αξιολόγηση

των

επιπτώσεων

των

µεταφορικών υποδοµών είναι η ανάλυση κόστους ωφέλειας (Cost Benefit
Analysis, CBA). Ωστόσο σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης
της Ελλάδας, χρησιµοποιείται η, πιο περιγραφική, µέθοδος ανάλυσης
πολλαπλών κριτηρίων (Multi-Criteria Analysis, MCA). Μια συγκριτική ανάλυση
των µεθόδων αξιολόγησης επενδύσεων σε έργα µεταφορών γίνεται από τους
Bristow and Nellthorp (2000).

Η µέθοδος CBA είναι θεµελιωµένη στη µικροοικονοµική θεωρία και έχει σαν
στόχο την καταγραφή και την µετατροπή σε χρηµατικούς όρους όλων των
στοιχείων ωφέλειας και κόστους σε οποιονδήποτε προκύπτουν που οφείλονται
στο έργο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Τα στοιχεία ωφέλειας και κόστους
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που προκύπτουν στο µέλλον ανάγονται σε όρους παρούσης αξίας µε τη
βοήθεια ενός κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου. Η µέθοδος στην πιο
γνήσια εκδοχή της προϋποθέτει τέλεια ανταγωνιστικές αγορές. Ενώ έχουν
υπάρξει τροποποιήσεις της µεθόδου για να αντιµετωπιστούν αποκλίσεις από το
ιδεώδες του τέλειου ανταγωνισµού και των στρεβλώσεων στην αγορά που
θίγουν την αξιοπιστία του συστήµατος τιµών (SACTRA, 1999), έχει υπάρξει
ένας γενικότερος προβληµατισµός σχετικά µε την επάρκεια της µεθόδου για την
εκτίµηση ιδιαίτερα των αναπτυξιακών επιδράσεων των έργων (OECD, 2002). Η
παραδοσιακή CBA αναλύει τις ωφέλειες που προκύπτουν για τον χρήστη των
συγκοινωνιακών υποδοµών στη βάση του χρόνου των µετακινήσεων, του
λειτουργικού κόστους των οχηµάτων και την ασφάλεια.

Η προσέγγιση για την αξιολόγηση των αναπτυξιακών επιδράσεων (OECD,
2002) προτείνει συµπληρωµατικές αναλύσεις που αφορούν σε επιδράσεις του
δικτύου

µεταφορών,

κοινωνικο-οικονοµικές

επιδράσεις

και

περιβαλλοντικές επιδράσεις. Οι επιδράσεις δικτύου έχουν να κάνουν µε την
παρακινούµενη κίνηση (induced traffic), την επιλογή µέσου µεταφοράς καθώς
και την εναλλαγή µέσων (modal shift), την αξιοπιστία και την ποιότητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών. Στη σφαίρα των κοινωνικο-οικονοµικών επιδράσεων
οι επιπλέον αναλύσεις υποδεικνύεται ότι θα πρέπει να αφορούν στα ακόλουθα:

Î Προσβασιµότητα
Î Απασχόληση
Î Αποτελεσµατικότητα και προϊόν της οικονοµίας
Î Κοινωνική συνοχή - Social inclusion
Î Επιδράσεις στις χρήσεις γης.

Μια συστηµική προσέγγιση της σχέσης ανάµεσα στις υποδοµές των
µεταφορών και τα χωρικά πρότυπα των οικονοµικών δραστηριοτήτων δίνεται
από τον Rietveld (1994) και Bruinsma et al (1997). Οι βασικές σχέσεις αυτής
της θεώρησης αποτυπώνονται στο ∆ιάγραµµα 1 που ακολουθεί.
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Βελτίωση µεταφορικών υποδοµών
1
Μεταβολή του µεταφορικού κόστους
5
2
Κίνηση φορτίων και
επιβατών

Βελτίωση προσβασιµότητας
περιοχών

3
4
Παραγωγικότητα επιχειρήσεων
6
7
Όγκος και τοποθεσία δραστηριοτήτων επιχειρήσεων και νοικοκυριών

∆ιάγραµµα 1. Σχέσεις ανάµεσα στις υποδοµές µεταφορών και τα χωρικά
πρότυπα των οικονοµικών δραστηριοτήτων.

Η βελτίωση των υποδοµών µεταφορών έχει σαν αποτέλεσµα τη µεταβολή του
µεταφορικού κόστους. Σε µια γενικότερη θεώρηση του κόστους µεταφορών
(Rietveld, 1994) το λεγόµενο «γενικευµένο κόστος µεταφοράς» συντίθεται
από στοιχεία κόστους που είναι ανάλογα της απόστασης µεταφοράς
(χιλιοµετρικό κόστος), στοιχεία που είναι ανάλογα της χρονικής διάρκειας της
µεταφοράς και ένα σταθερό κοµµάτι του κόστους που είναι ανεξάρτητο της
απόστασης και του χρόνου και αντιπροσωπεύει το κόστος φόρτωσης,
µεταφόρτωσης, αποθήκευσης και οργάνωσης. Η µείωση του γενικευµένου
κόστους µεταφοράς εξαιτίας της κατασκευής νέων ή βελτίωσης υπαρχόντων
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υποδοµών (σχέση 1) έχει ως συνέπεια µεταβολές στη κίνηση φορτίων και
επιβατών (σχέση 2) και την αύξηση τη παραγωγικότητας των επιχειρήσεων
(σχέσεις 3 και 4).

Η τελευταία προκαλείται µέσα από µείωση του κόστους παραγωγής για
επιχειρήσεις

στις

οποίες

το

µεταφορικό

κόστος

αποτελεί

σηµαντικό

παράγοντα στη διαµόρφωση του τελικού κόστους. Μια άλλη πιθανή επίπτωση
είναι η µείωση των αποθεµάτων στο βαθµό που η τροφοδοσία της
κατανάλωσης είναι πιο ευχερής. Από την άλλη µεριά η βελτίωση της
προσβασιµότητας των επηρεαζόµενων περιοχών θα έχει ως αποτέλεσµα τη
µεταβολή των χωροθετικών επιλογών των νοικοκυριών αλλά και των
επιχειρήσεων. Οι τελευταίες αυτές µεταβολές συνιστούν µετακινήσεις των
παραγωγικών συντελεστών της εργασίας και του κεφαλαίου.

Το πλέγµα των σχέσεων που µόλις παρουσιάστηκε εξακολουθεί να αποτελεί
µια απλούστευση της πραγµατικότητας στο βαθµό που αγνοεί τη δυναµική
έκφανση των σχέσεων που αποτυπώνονται αφήνοντας εκτός πιθανές
αναδράσεις (feedbacks). Σε µια πιο δυναµική θεώρηση (Bruinsma et al 1997)
η µεταβολή του όγκου και της χωροθέτησης των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων έχει σαν αποτέλεσµα να µεταβληθεί εκ νέου η προσβασιµότητα
των περιοχών (σχέση 8 στο ∆ιάγραµµα 2 που ακολουθεί) αλλά και το
σύστηµα µεταφορών λόγω της µεταβολής της χωρικής κατανοµής των
αναγκών για µετακινήσεις (σχέση 9). Η µεταβολή των χωρικών προτύπων
κίνησης των φορτίων και των επιβατών επιφέρει µε τη σειρά της τη µεταβολή
του γενικευµένου κόστους µεταφοράς λόγω της αύξησης ή της ελάττωσης του
κυκλοφοριακού φόρτου στα διάφορα σηµεία του επηρεαζόµενου δικτύου
µεταφοράς (σχέση 10). Η µεταβολή στην προσβασιµότητα των περιοχών
προκαλεί

την

παρέµβαση

της

πολιτικής

της

κυβέρνησης

και

την

ακολουθούµενη από αυτή στρατηγική ανάπτυξης υποδοµών µεταφορών.
Το πλέγµα αυτό σχέσεων διαµορφώνει ένα πλαίσιο ανάλυσης στο οποίο
αλληλεπιδρούν η οικονοµική ανάπτυξη, η κρατική πολιτική η δηµογραφία, το
περιβάλλον και η τεχνολογία.
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12
Υποδοµή
µεταφορών

Πολιτική Υποδοµών
Κυβέρνησης

1

Μεταφορικές ∆απάνες
2

5

10

3

11

Προσβασιµότητα
περιοχών

Μετακίνηση φορτίων
και επιβατών
4

7

9

Παραγωγικότητα
επιχειρήσεων και
νοικοκυριών

8

Όγκος και τοποθεσία των
δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων και των
νοικοκυριών

6

13
Οικονοµική ανάπτυξη, δηµογραφία,
τεχνολογία, περιβάλλον, κυβερνητική
πολιτική

∆ιάγραµµα 2. Μια διευρυµένη θεώρηση της σχέσης ανάµεσα στις υποδοµές
µεταφορών και τα χωρικά πρότυπα των οικονοµικών δραστηριοτήτων.

Στο παραπάνω πλαίσιο και στη βάση της αλληλεπίδρασης της χωροθέτησης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τη µια µεριά και της προσβασιµότητας των
περιοχών από την άλλη, αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µιας σειρά αγορών
ιδιαίτερης σηµασίας για την οικονοµική ανάλυση.
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11.2.1.3 Αγορές
2.1.3.α Αγορά Εργασίας

Η εργασία αποτελεί µια σηµαντική εισροή σε όλες τις παραγωγικές
δραστηριότητες και είναι συνήθως χωρικά εντοπισµένη. Η βελτίωση των
µεταφορικών υποδοµών µπορεί να επηρεάσει την παραγωγικότητα της
εργασίας µέσω της µείωσης του χρόνου µετακίνησης κατά τη διάρκεια της
εργασίας αλλά και προς αυτή. Από την άλλη µεριά οι επιχειρήσεις αποκτούν
πρόσβαση σε µεγαλύτερη «δεξαµενή» δεξιοτήτων µέσω της πιο εύκολης
πρόσβασης σε χωρικά ευρύτερες αγορές εργασίας.

Κάποιοι από τους εργαζόµενους µπορεί να ανταποκριθούν στη βελτίωση των
συνθηκών µεταφορών αυξάνοντας την ακτίνα της περιοχής αναζήτησης
εργασίας. Η επίδραση της διεύρυνσης της χωρικά προσδιορισµένης αγοράς
εργασίας στο επίπεδο των µισθών δεν µπορεί να προσδιοριστεί εκ των
προτέρων. Από τη µια µεριά ανταγωνισµός για τοπικές θέσεις εργασίας από
εκτός της περιοχής εργασίας πιθανούς εργαζόµενους µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα τη µείωση των τοπικών µισθών, ενώ από την άλλη ο
ανταγωνισµός για εργαζόµενους από εκτός της περιοχής κατοικίας πιθανούς
εργοδότες µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του επιπέδου µισθών
για τους ντόπιους εργαζόµενους. Το αποτέλεσµα που θα επικρατήσει
εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας καθώς και των
εργαζοµένων σε διάφορες περιοχές.

2.1.3.β Αγορά κατοικίας και επαγγελµατικής στέγης

Βελτίωση της προσβασιµότητας µιας περιοχής σηµαίνει ότι η περιοχή αυτή
µπορεί να εξυπηρετηθεί από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες εκτός
αυτής. Η απόφαση µιας επιχείρησης για µετεγκατάσταση εκτός της περιοχής
της οποίας η προσβασιµότητα βελτιώνεται θα είναι, µεταξύ άλλων,
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αντίστροφη συνάρτηση των αξιών γης και κτιρίων για επαγγελµατική χρήση
(floor space). Έτσι οι επιχειρήσεις µπορεί να µετακινηθούν ελκυόµενες από
χαµηλότερα επίπεδα τιµών γης και κτιρίων. Ωστόσο θα πρέπει να σηµειωθεί
ότι µε την πάροδο του χρόνου η διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση για χώρο στην
περιοχή υποδοχής µπορεί να αυξήσει τις τιµές εξουδετερώνοντας το αρχικό
οικονοµικό κίνητρο. Σε ότι αφορά τους εργαζόµενους η βελτίωση της
προσβασιµότητας µιας περιοχής µπορεί να τους οδηγήσει σε εγκατάσταση
εκτός αυτής σε αναζήτηση φθηνότερης κατοικίας και βελτιωµένης ποιότητας
ζωής. Και στην περίπτωση αυτή µακροχρόνια συσσώρευση µπορεί να
οδηγήσει στην εξουδετέρωση των αρχικών οικονοµικών κινήτρων.

Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι λόγω ακριβώς της στενής σχέσης
ανάµεσα στη βελτίωση των υπηρεσιών µεταφορών και τις αξίες γης και
κτιρίων, οι τελευταίες µπορεί να ανεβούν λόγω κερδοσκοπικών πιέσεων σε
αναµονή των βελτιώσεων ή και βραχυχρόνια στο διάστηµα που ακολουθεί ένα
έργο ή µια παρέµβαση.

2.1.3.γ Αγορά Προϊόντων και υπηρεσιών

Η φτωχή διασύνδεση µεταφορών µεταξύ δυο περιοχών, έχει υποστηριχθεί
(SACTRA, 1999) ότι µπορεί να λειτουργεί ως µέσο προστασίας τοπικών αλλά
αναποτελεσµατικών επιχειρήσεων επιτρέποντας τους να χρεώνουν τιµές
µεγαλύτερες από τους πιο αποτελεσµατικούς, αποµακρυσµένους ωστόσο,
ανταγωνιστές τους. Η αποµάκρυνση τέτοιων εµποδίων στο διαπεριφερειακό
εµπόριο θα µπορούσε να αποτελέσει ωφέλεια για την οικονοµία συνολικά
µειώνοντας τις τιµές που απολαµβάνουν οι τελικοί καταναλωτές και
παραγωγοί.

Η µείωση του κόστους ή/και του χρόνου µεταφοράς λόγω βελτιώσεων του
συστήµατος µεταφορών επιτρέπει στους χρήστες του µέσα από τις
εξοικονοµήσεις αυτές να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους και να
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προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες περισσότερο αποτελεσµατικά. Αυτό µε τη
σειρά του έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή και την κατανάλωση
περισσοτέρων αγαθών και υπηρεσιών αυξάνοντας τη συνολική ευηµερία.

Ενώ η διεύρυνση των προσπελάσιµων χωρικών αγορών και η κατάργηση
τοπικών µονοπωλίων µέσω της άρσης εµποδίων στο διατοπικό εµπόριο είναι
µέσα στις αναµενόµενες επιδράσεις, η διαδικασία αυτή µπορεί να είναι
ετεροβαρής για τις περιοχές που αφορά τουλάχιστον βραχυχρόνια. Αποτελεί
αντικείµενο συζήτησης εάν η βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών οδηγεί σε
αποκέντρωση ή περαιτέρω συγκέντρωση των δραστηριοτήτων (Vickerman,
1991). Από θεωρητική άποψη και τα δυο αποτελέσµατα είναι πιθανά στο
βαθµό που η βελτίωση των συνθηκών µεταφοράς ανάµεσα σε µια κεντρική
περιοχή και µια περιοχή στην περιφέρεια από τη µια δίνει µεγαλύτερη
ευχέρεια στις επιχειρήσεις τις περιφέρειας να διαθέσουν τα προϊόντα τους
στην αγορά της κεντρικής περιοχής, αλλά από την άλλη εκθέτει την
περιφερειακή οικονοµία στο ανταγωνισµό από τις επιχειρήσεις της κεντρικής
περιοχής. Η σχέση βαρύτητας ανάµεσα σε µια κεντρική και µια περιφερειακή
περιοχή µπορεί να είναι µη γραµµική αλλά η ένταση και η φορά της µπορούν
να εξαρτώνται από τις παραµέτρους του προβλήµατος (Krugman, 1993)

Η συζήτηση που προηγήθηκε επιχειρεί να καταστήσει κατανοητό ότι οι
διαµορφούµενες σχέσεις δεν είναι µονόδροµος (µονοσήµαντες), αλλά σχέσεις
«διπλής

κατεύθυνσης».

Η

µεταβολή

του

µεγέθους

της

χωρικά

προσδιορισµένής αγοράς µπορεί να επιτρέψει σε επιχειρήσεις να µεταβάλουν
το επίπεδο παραγωγής και να επιτύχουν οικονοµίες κλίµακας. Από την άλλη η
διευρυµένη αγορά εργασίας επιτρέπει τη πρόσβαση σε µεγαλύτερη δεξαµενή
δεξιοτήτων ενώ η συγκέντρωση οµοειδών επιχειρήσεων µπορεί να οδηγήσει
σε οικονοµίες εντοπιότητας (localization economies). Οι τελευταίες είναι
οικονοµίες (βελτίωση των όρων κόστους) λόγω συνύπαρξης επιχειρήσεων
παρεµφερούς αντικειµένου που δηµιουργεί πλεονεκτήµατα εξειδίκευσης σε
µια περιοχή (Marshall, 1920). Αν η τάση περαιτέρω συγκέντρωσης των
δραστηριοτήτων σε µια κεντρική περιοχή επικρατήσει σε βάρους των
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περιοχών στην περιφέρεια τότε η αύξηση του µεγέθους της κεντρικής
περιοχής µπορεί να οδηγήσει σε οικονοµίες συγκέντρωσης (agglomeration
economies) οι οποίες οφείλονται στη ποικιλία δραστηριοτήτων σε µια περιοχή
(Jacobs, 1969). Θα πρέπει να τονισθεί ωστόσο ότι η διαδικασία αυτή µπορεί
αφενός να περιοριστεί από το γεγονός ότι η υπερ-µεγέθυνση µιας περιοχής
οδηγεί

µακροπρόθεσµα

σε

αρνητικές

οικονοµίες

συγκέντρωσης

(συµφόρησης) και αποµάκρυνση δραστηριοτήτων και νοικοκυριών µε
κατεύθυνση

περιφερειακές

περιοχές.

Από

την

άλλη

µεριά

και

στο

µεσοπρόθεσµο διάστηµα ακόµη και αν η αρχική επίδραση µιας σηµαντικής
παρέµβασης στο σύστηµα µεταφορών οδηγήσει σε µια ετεροβαρή ανάπτυξη
προς όφελος µιας µεγαλύτερης κεντρικής περιοχής, η ίδια η παρέµβαση θα
προσφέρει τη δίοδο για την διάχυση µέρους της ανάπτυξης αυτής προς τα
έξω.

Εποµένως το ποια πλευρά επωφελείται περισσότερο από µια παρέµβαση
εξαρτάται από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της, τη διαµόρφωση και το
επίπεδο των οικονοµιών κλίµακας, το µέγεθος της τοπικής αγοράς, τη τοπική
αγοράς εργασίας τις χρήσεις γης και την αγορά ακινήτων αλλά και τις
διακλαδικές διασυνδέσεις στην περιοχή.

2.1.3.δ Η σηµασία της φύσης των επηρεαζόµενων τοπικών οικονοµιών

Μέσα στο πλαίσιο που περιγράφηκε παραπάνω δεν είναι απρόσµενο ότι
υπάρχει προβληµατισµός για την έκταση των αναπτυξιακών επιδράσεων των
έργων µεταφορικών υποδοµών. Μέρος του προβληµατισµού οφείλεται στις
διάφορες µεθοδολογικές επιλογές και τα συνδεόµενα µε αυτές εµπειρικά
αποτελέσµατα (Bansister and Berencham, 2000; SACTRA, 1999).

Ωστόσο φαίνεται να βρίσκουν έδαφος οι απόψεις ότι ένα καλό σύστηµα
µεταφορών αποτελεί αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την οικονοµική
ανάπτυξη (Rephann, 1993). Ο Whitelegg (1994) υποστηρίζει ότι για
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παράδειγµα το Birmingham παρά τις πολύ καλές του συνδέσεις µε οδικό
δίκτυο ταχείας κυκλοφορίας και εθνικών οδών (motorways) δεν προκαλεί τις
εντυπώσεις για την οικονοµική του επιτυχία, ενώ το Εδιµβούργο µε τις
λιγότερες συνδέσεις εθνικού οδικού δικτύου σε σχέση µε τη Γλασκόβη, δεν
έχει ωστόσο υποστεί το εύρος της οικονοµική παρακµής της τελευταίας. Τα
αποτελέσµατα των εµπειρικών µελετών φαίνεται να υποδεικνύει, σύµφωνα µε
τον Parkinson (1981) ότι οι περιοχές µε χαµηλά επίπεδα ανάπτυξης σπανίως
στερούνται µόνο καλής προσβασιµότητας. Οι Diamond and Spence (1989)
δείχνουν ότι το ποσοστό των συνολικών εξόδων που αφορά στο κόστος
µεταφοράς ποικίλει σηµαντικά µεταξύ των κλάδων και οι Banister and
Berencham (2000) επισηµαίνουν ότι το λιανικό εµπόριο αντιδρά µε
διαφορετικό στη βελτίωση της προσβασιµότητας µιας περιοχής σε σχέση µε
τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις σε ότι αφορά την επιλογή τόπου εγκατάστασης
και τη απασχόληση εργασίας. Εποµένως υποστηρίζουν ότι από θεωρητική
άποψη η ανάλυση της επίπτωσης των επενδύσεων σε υποδοµές µεταφορών
στην οικονοµική ανάπτυξη θα πρέπει να λάβει υπόψη της τη φύση της
τοπικής οικονοµίας και τους διαφορετικούς κλάδους που επηρεάζονται.

Οι επιδράσεις στην οικονοµική ανάπτυξη των έργων µεταφορικών υποδοµών
επηρεάζονται και από ίδιο το επίπεδο ανάπτυξης της περιοχής. Έτσι έχει
εκφραστεί η άποψη ότι οι ακραία υποανάπτυκτες περιοχές αποτελούν τις
λιγότερο ελπιδοφόρες υποψήφιες για οδική ανάπτυξη σε σχέση µε περιοχές
που βρίσκονται σε κάποιο ενδιάµεσο επίπεδο ανάπτυξης αλλά παρουσιάζουν
χαµηλό ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης (Banister and Berencham, 2000)

11.2.1.4 Μεθοδολογική Πρόταση

Η προτεινόµενη µεθοδολογία εντάσσεται στο διευρυµένο πλαίσιο που
προτείνει ο OECD (2002) αλλά και ακολουθεί την ερευνητική ατζέντα που
υποδεικνύει η SACTRA (1999). Πιο συγκεκριµένα η τελευταία υποδεικνύει ως
κατευθύνσεις έρευνας:
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Î Ανάλυση της κλαδικής χρήσης του έργου
Î Την ανάγκη ανάλυσης της τοπικής αγοράς εργασίας
Î Τη ανάλυση της αγοράς ακινήτων στην περιοχή
Î Την ανάγκη ανάλυσης των διαπεριφερειακών αλληλεπιδράσεων
Î Την ανάγκη ανάλυσης δυναµικών αλληλεξαρτήσεων στο πλαίσιο της
όποιας µεθοδολογίας αξιολόγησης.

Οι επιπτώσεις των µεταβολών στις υποδοµές µεταφορών στην περιφερειακή
οικονοµική ανάπτυξη µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες (JensenButler and Madsen, 2000):
1) Αρχικές επιδράσεις που συνδέονται µε την περίοδο κατασκευής, όπου
οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις επενδύσεων σε υποδοµές µεγάλης
κλίµακας αποτελούν το αντικείµενο ενδιαφέροντος
2) Οι βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες επιδράσεις της λειτουργίας
της σύνδεσης στην παραγωγή, απασχόληση και το εισόδηµα στην
περιοχή, συµπεριλαµβανοµένων προκαλούµενων µεταβολών στο
διαπεριφερειακό εµπόριο και µεταβολών στην ανταγωνιστικότητα
3) Οι

µακροπρόθεσµες

µεταβολές

δυναµικές

στη χωροθέτηση

επιπτώσεις

που

αφορούν

στις

των δραστηριοτήτων, στα χωρικά

πρότυπα µετακινήσεων, στη δοµή της αγοράς εργασίας, στη
βιοµηχανική οργάνωση κλπ

Θα

πρέπει

πάντως

µεθοδολογίας

θα

να

επισηµανθεί

µπορούσε

να

ότι

µέρος

της

προτεινόµενης

χρησιµοποιηθεί

για

την

εκτίµηση

πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων του σταδίου κατασκευής και τη διάχυση
τους στο χώρο.

Η µεθοδολογική προσέγγιση που προτείνεται βασίζεται στην συλλογή και
στην επεξεργασία των δεδοµένων (κεφ. 2.2), στον υπολογισµό µιας σειράς
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από δείκτες (κεφ. 2.3) αλλά και στη διενέργεια κάποιων συσχετίσεων και
οικονοµετρικών αναλύσεων (κεφ. 2.4), όπως αναλύονται παρακάτω.

11.2.2 ∆εδοµένα

Τα δεδοµένα αποτελούν πρωταρχικό και απαραίτητο εργαλείο δράσης για την
λειτουργία του Παρατηρητηρίου. Πιο συγκεκριµένα, τα δεδοµένα του
Παρατηρητηρίου θα προέρχονται από Οργανισµούς, Επιχειρήσεις, Εταιρίες
Συµβούλων,

Υπουργεία,

Ρυθµιστικές

Αρχές,

Τοπική

Αυτοδιοίκηση,

Πανεπιστήµια(εξωτερικές πηγές) και από την Γέφυρα Α.Ε.(εσωτερικές πηγές).
Συγκεκριµένα οι δραστηριότητες του Παρατηρητηρίου όσον αφορά τα
δεδοµένα θα είναι οι εξής:
•

συλλογή,

•

έλεγχος,

•

κατηγοριοποίηση,

•

αποθήκευση,

•

επεξεργασία.

-Τα δεδοµένα διακρίνονται σε:
I. Περιγραφικά ∆εδοµένα, συνήθως σε µορφή πινάκων (tabular data)
II. Χωρικά ή ∆ιανυσµατικά ∆εδοµένα (spatial - vector data)
III. Ψηφιδωτά ∆εδοµένα (raster data)
Αρχικά, αποθηκεύονται τα χωρικά δεδοµένα στον κεντρικό server του
Παρατηρητηρίου, είτε σε Βάση ∆εδοµένων Oracle, µέσω του Spatial
Database Engine (SDE)

είτε ως ξεχωριστά αρχεία (shapefiles, coverages

κλπ.). Τα Περιγραφικά ∆εδοµένα µορφοποιούνται στην αρχική τους
κατάσταση (συνήθως αρχεία Excel), και κάποιες φορές ο υπολογισµός του
δείκτη γίνεται απ’ ευθείας στο Excel. Κατόπιν, τα δεδοµένα εισάγονται σε µία
Access Geodatabase (βάση δεδοµένων Access µε επιπλέον ικανότητα
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διαχείρισης

χωρικών

δεδοµένων)

και

από

εκεί

ως

πίνακας

(table)

αποθηκεύονται στο SDE/Oracle.
Στη

συνέχεια,

συσχετίζονται

τα

περιγραφικά

δεδοµένα

µε

τα

χωρικά/διανυσµατικά δεδοµένα που ήδη έχουν εισαχθεί στο SDE/Oracle,
χρησιµοποιώντας είτε ένα κοινό πεδίο (foreign key) είτε µια εντολή Συσχέτισης
(Relationship) στην Oracle. Με αυτόν τον τρόπο, µέσα στο GIS (Σύστηµα
Γεωγραφικών Πληροφοριών) µπορεί να απεικονισθεί γραφικά το αποτέλεσµα
του υπολογισµού ενός δείκτη, ή και να υπολογιστεί ένας δείκτης, στο
περιβάλλον λογισµικού του GIS.

11.2.3

∆είκτες

Οι δείκτες που θα υπολογιστούν ανήκουν σε τρεις κατηγορίες:
δείκτες προσβασιµότητας,
κοινωνικό-οικονοµικοί δείκτες,
συγκοινωνιακοί δείκτες ή δείκτες µετακινήσεων - µεταφορών.
Ακολουθεί µια παράθεση των δεικτών που προτείνονται ως εργαλεία
εκτίµησης και αξιολόγησης στο πλαίσιο δράσης του Παρατηρητηρίου του
συστήµατος Γέφυρας Ρίου-Αντίρριου και ∆υτικού Οδικού Άξονα:

11.2.3.1 ∆είκτες προσβασιµότητας
Οι δείκτες προσβασιµότητας διακρίνονται σε:
δείκτες διαχωρισµού,
δείκτες δυναµικού (potential) και
δείκτες «βαρύτητας» (gravity).

Στην κατασκευή των δεικτών αυτών ιδιαίτερη σηµασία έχει ο υπολογισµός του
κόστους µεταφοράς ή/και της χρονοαπόστασης ανάµεσα σε περιοχές
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ενδιαφέροντος. Τα δυο αυτά στοιχεία αποτελούν προσεγγίσεις του παράγοντα
“αποτροπής απόστασης” (distance deterrence) που αποτελεί θεµελιώδες
στοιχείο τόσο στην κατασκευή των δεικτών αυτών αλλά και στην κατασκευή
υποδειγµάτων χωρικής αλληλεξάρτησης γενικότερα (spatial interaction
models). Οι δείκτες προσβασιµότητας θα πρέπει να εκτιµηθούν τόσο για την
κατάσταση χωρίς όσο και την κατάσταση µε το έργο, στο βαθµό που η
µεταβολή

προσβασιµότητας

εξαιτίας

του

έργου

είναι

η

µεταβλητή

ενδιαφέροντος. Η παρούσα περίπτωση παρουσιάζει ορισµένες ιδιαιτερότητες
στο βαθµό θα πρέπει να συνεκτιµηθούν µια σειρά από παράγοντες τόσο στη
µεταβολή του κόστους όσο και της χρονοαπόστασης. Για παράδειγµα η
ανάλυση θα πρέπει πιθανώς να εξετάσει τη µεταβολή στη τιµολογιακή
πολιτική των ferries σαν αποτέλεσµα της λειτουργίας της γέφυρας. Σε
παραπλήσια περίπτωση στην ∆ανία (Jensen-Butler and Madsen, 2000) δεν
υπήρχε ανάλογος προβληµατισµός στο βαθµό που η δηµιουργία της ζεύξης
είχε σαν αποτέλεσµα την απόσυρση των ferries.

Από την άλλη µεριά θα πρέπει να υπάρξει κάποια ιδιαίτερη αντιµετώπιση της
χρονοαπόστασης. Επί παραδείγµατι η πρακτική που έχει ακολουθεί σε
Ευρωπαϊκής κλίµακας έρευνας όσο να αφορά στην προσβασιµότητα
περιφερειών έχει χρησιµοποιηθεί σαν χρόνος αναµονής ο µέσος χρόνος
µεταξύ αναχωρήσεων των ferries ενώ σαν χρόνος επιβίβασης (check in) έχει
χρησιµοποιηθεί ο χρόνος των 15 λεπτών για αποστάσεις µετακίνησης
µικρότερες της 1 ώρας (Copus, 1999). Στις ιδιαιτερότητες θα πρέπει να
σηµειωθεί η ανάγκη αξιολόγησης της προσπελασιµότητας των συνδεδεµένων
µέσω της γέφυρας σε συνεχή χρόνο και σε 24ωρη βάση σε αντιδιαστολή µε
την διακριτή στον χρόνο προσπέλαση µε χρήση της εναλλακτικής σε
συνδυασµό τις όποιες ασυνέχειες και αποτυχίες του προγενέστερου
συστήµατος.

Οι δείκτες προσβασιµότητας που θα χρησιµοποιηθούν θα ανήκουν κυρίως
στην κατηγορία των δεικτών δυναµικού (βλ. Linneker and Spence, 1992):

Aim (t ) = ∑ W j (t ) exp ⎡⎣ − β cijm (t ) ⎤⎦ , όπου

Aim (t ) είναι η προσβασιµότητα της

j
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περιοχής i µέσω της χρήσης του µέσου m στον χρόνο t. W j είναι µια
µεταβλητή «µάζας» η οποία είναι συνήθως πληθυσµός ή το συνολικό προϊόν
της οικονοµίας για κάθε µια από τις περιοχές ενδιαφέροντος j και cij είναι
κάποια µέτρηση της αποτροπής απόστασης µεταξύ των περιοχών i και j.

Ιδιαίτερη σηµασία έχει ο υπολογισµός της ηµερήσιας προσβασιµότητας
(Tornqvist, 1970; Cederlund et al 1991) ο οποίος µετρά τις δραστηριότητες ή
τις ευκαιρίες W j που µπορεί να προσπελαστούν από µια περιοχή i κατά τη
διάρκεια µιας ηµέρας µετά επιστροφής επιτρέποντας µια εύλογη χρονική
διάρκεια δραστηριότητας στην περιοχή προορισµού (5 ώρες ταξιδιού one-way
ταξιδιού είναι ένα λογικό µέγιστο που επιτρέπει επιτόπια δραστηριότητα
5ωρών)

⎧1 if cijm (t ) ≤ cmax
Aim (t ) = ∑W j (t )k j with k j = ⎨
j
⎩0 if cijm (t ) > cmax
Ο δείκτης αυτός µπορεί να υπολογιστεί βάση εναλλακτικών σεναρίων και έχει
ιδιαίτερη σηµασία για µετακινήσεις προς περιοχές παροχής υπηρεσιών
υγείας, τουριστικές εκδροµές κλπ.

11.2.3.2 Κοινωνικό-οικονοµικοί δείκτες
Ο υπολογισµός των κοινωνικό-οικονοµικών δεικτών που περιγράφονται
παρακάτω ακολουθεί τη συλλογιστική που αναπτύχθηκε προηγουµένως,
αποσκοπεί δε στο να περιγράψει τη φύση της οικονοµίας των επηρεαζόµενων
περιοχών και να εξετάσει τη διαχρονική µεταβολή τους.
1. Καθορισµός περιοχών επιρροής του έργου
Προτείνεται η χρήση υποδειγµάτων βαρύτητας για να εντοπιστούν οι
Περιφέρειες και οι Νοµοί που επηρεάζονται από την κατασκευή και την
λειτουργία κάθε αναπτυξιακού έργου.
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2. Ωφελούµενος πληθυσµός
Ο δείκτης εκτιµά τον πληθυσµό που ωφελείται δυνητικά από κάθε
έργο. Πιο συγκεκριµένα, ο ωφελούµενος πληθυσµός µπορεί να
προσδιορισθεί ως: α) ο πληθυσµός που ζει σε απόσταση 50 km από
τις έδρες των Νοµών, απόσταση που εκφράζει µια περιοχή µε
δυνατότητα καθηµερινών µετακινήσεων και β) ο πληθυσµός που ζει σε
απόσταση 150 km από τα κέντρα των Περιφερειών, απόσταση που
εκφράζει µια ευρύτερη περιοχή µε δυνατότητα συχνών µετακινήσεων.
3. Έλξη πόλεων
Ο δείκτης προσδιορίζει, µε τη χρήση υποδειγµάτων βαρύτητας, τη
δυνητική έλξη ανάµεσα στα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες των
Νοµών σε συνάρτηση (α) µε τη χιλιοµετρική απόστασή τους επί του
οδικού δικτύου, (β) µε τη χρονοαπόσταση µεταξύ τους.
4. Μέγεθος αγοράς (ΑΕΠ νοµού)
Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των
Περιφερειών και των Νοµών που επηρεάζονται από τα έργα. Ο δείκτης
αποτελεί µία ένδειξη του µεγέθους της αγοράς και µια ποσοτική
εκτίµηση των επιδράσεων των έργων στις αγορές λόγω της µεταβολής
της προσπελασιµότητας και της κινητικότητας των συντελεστών
παραγωγής.
5. Επίπεδο ανάπτυξης και ευηµερίας (κατά κεφαλή ΑΕΠ)
Ο δείκτης µετράει το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
των Περιφερειών και των Νοµών που επηρεάζονται άµεσα από τα έργα.
Το κατά κεφαλή ΑΕΠ αποτελεί βασική συνιστώσα του επιπέδου
ανάπτυξης και ευηµερίας µιας Περιφέρειας. Η σύγκριση µε το µέσο κατά
κεφαλή ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασική παράµετρο της
οικονοµικής και κοινωνικής σύγκλισης.
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6. Κλαδική Σύνθεση Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας
Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας
(ΑΠΑ) ανά νοµό και τοµέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής,
τριτογενής), καθώς και τη βαρύτητα του κλάδου των µεταφορών ως
ποσοστό στο σύνολο της ΑΠΑ. Η σύνθεση της ΑΠΑ αποτελεί βασικό
διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της περιφερειακής οικονοµίας.
7. Επίπεδο Ανεργίας
Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού
πληθυσµού σε επίπεδο Περιφερειών και Νοµών, που επηρεάζονται άµεσα
από την κατασκευή των έργων. Το ποσοστό ανεργίας θεωρείται από τους
βασικότερους δείκτες της κοινωνικής κατάστασης µιας περιοχής.
8. Εργατικό ∆υναµικό
Ο δείκτης καταγράφει το µέγεθος του εργατικού δυναµικού και το ποσοστό
του επί του πληθυσµού άνω 15 ετών για κάθε Περιφέρεια και Νοµό που
επηρεάζεται από την κατασκευή και την λειτουργία των έργων. Το µέγεθος
του

εργατικού

δυναµικού

αποτελεί

καθοριστικό

παράγοντα

της

περιφερειακής οικονοµίας και των αναπτυξιακών προοπτικών µιας
Περιφέρειας.
9. Κλαδική σύνθεση απασχόλησης
Ο δείκτης καταγράφει την ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης ανά
τοµέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) σε επίπεδο
Περιφέρειας και Νοµού. Η σύνθεση της απασχόλησης αποτελεί βασικό
διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της περιφερειακής οικονοµίας.
10. ∆ιαπεριφερειακό εµπόριο
Ο δείκτης αναφέρεται στις εµπορευµατικές ροές µεταξύ περιφερειών όπως
προκύπτουν από δεδοµένα εµπορευµατικών µεταφορών. Με το δείκτη
αυτό µπορεί να αποτιµηθεί η επίδραση κάθε αναπτυξιακού έργου στο
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µέγεθος, στο ισοζύγιο και στη χωρική κατανοµή του διαπεριφερειακού
εµπορίου.
11. Προσπελάσιµα µέσα µεταφοράς
Ο δείκτης καταγράφει δεδοµένα σχετικά µε τα λιµάνια, τα αεροδρόµια και
τους σιδηροδροµικούς σταθµούς που υπάρχουν στις περιοχές που
επηρεάζονται άµεσα από την κατασκευή των έργων, µετρώντας τη θέση
τους, την επιβατική τους κίνηση και την µεταξύ τους χρονοαπόσταση. Η
βέλτιστη σύνδεση των έργων µε τα υπόλοιπα µέσα µεταφοράς αποτελεί
βασική παράµετρο της ανάπτυξης ενός ολοκληρωµένου συστήµατος
συνδυασµένων µεταφορών.
12. Προσπελάσιµες Βιοµηχανικές Περιοχές
Ο δείκτης καταγράφει δεδοµένα σχετικά µε τις Βιοµηχανικές Περιοχές
(ΒΙΠΕ καθώς και ορισµένες άλλες παραγωγικές αναπτυξιακές υποδοµές
(ΒΙΟΠΑ, προγραµµατιζόµενες ΒΕΠΕ κλπ.) όσον αφορά τη θέση και τη
χρονοαπόσταση από κάθε αναπτυξιακό έργο. Η βέλτιστη σύνδεση του
οδικού δικτύου µε τις αναπτυξιακές υποδοµές αποτελεί βασική παράµετρο
της

ανάπτυξης

βιοµηχανικών

και

γενικότερα

της

παραγωγικών

δραστηριοτήτων.
13. Προσπελάσιµοι τόποι τουριστικού ενδιαφέροντος
Ο δείκτης προσδιορίζει τους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος των
περιοχών που συνδέονται µε τα αναπτυξιακά έργα πριν και µετά την
λειτουργία τους εκτιµώντας είτε την ηµερήσια προσβασιµότητα είτε την
απόσταση(ή και χρονοαπόσταση) από αυτά.
14. Πληθυσµιακές µεταβολές σε επίπεδο Περιφέρειας και Νοµού
Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσµό και τη µεταβολή του ανά Περιφέρεια
και Νοµό πριν και µετά την υλοποίηση του κάθε αναπτυξιακού έργου. Η
βελτίωση της µεταφορικής υποδοµής επηρεάζει άµεσα την κινητικότητα
των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναµικού και έµµεσα την
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κινητικότητα του πληθυσµού και, εποµένως, συµβάλλει στην αύξηση ή στη
µείωση του πληθυσµού µιας περιοχής.
15. Πληθυσµιακές µεταβολές αστικών κέντρων
Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσµό και τη µεταβολή του ανά αστικό
κέντρο (οικισµοί άνω των 10.000 κατοίκων) πριν και µετά την υλοποίηση
του κάθε αναπτυξιακού έργου. Η βελτίωση της µεταφορικής υποδοµής
επηρεάζει άµεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου
δυναµικού και έµµεσα την κινητικότητα του πληθυσµού και, εποµένως,
συµβάλλει στην αύξηση ή τη µείωση του πληθυσµού µιας περιοχής. Τα
αστικά κέντρα αποτελούν τους κυριότερους αποδέκτες των ωφελειών από
τη βελτίωση της µεταφορικής υποδοµής.
16. Μεταβολές στη πληθυσµιακή πυκνότητα
Ο δείκτης προσδιορίζει την πυκνότητα πληθυσµού και την µεταβολή της
ανά Περιφέρεια, Νοµό και ∆ήµο πριν και µετά την υλοποίηση του κάθε
αναπτυξιακού έργου. Ειδικότερα, ο δείκτης αναφέρεται στη σχέση
µεταφορικής υποδοµής και συγκέντρωσης πληθυσµού. Ο πληθυσµός
θεωρείται πως τείνει να συγκεντρώνεται κοντά στις συγκοινωνιακές
υποδοµές, γεγονός που αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της αστικής
ανάπτυξης.
17. Μεταβολή αξιών γης και ακινήτων
Ο δείκτης καταγράφει τις αξίες γης και ακινήτων και τις µεταβολές τους στις
περιοχές που επηρεάζονται από τα αναπτυξιακά έργα πριν και µετά την
κατασκευή τους. Οι αξίες γης και ακινήτων µπορεί δεχτούν θετικές ή
αρνητικές επιδράσεις. Για παράδειγµα µπορεί να ανεβούν πριν το έργο
λόγω κερδοσκοπικών πιέσεων σε αναµονή των βελτιώσεων των
συγκοινωνιακών υποδοµών ή και στο διάστηµα που ακολουθεί το έργο.
18. Ποσοστά δηµιουργίας επιχειρήσεων (ίδρυση νέων επιχειρήσεων)
Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθµό των νέων επιχειρήσεων που ξεκινούν
την λειτουργία τους στις περιοχές που επηρεάζονται από την υλοποίηση
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των έργων. Με άλλα λόγια, ο δείκτης καταγράφει την επιχειρηµατική
δραστηριότητα που αναπτύσσεται γύρω από τα νέα συγκοινωνιακά έργα
µετά την έναρξη κατασκευής τους.
19. Ποσοστά

παύσης

λειτουργίας

επιχειρήσεων

(θνησιµότητα

επιχειρήσεων)
Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθµό των επιχειρήσεων που διακόπτουν την
λειτουργία τους στις περιοχές που επηρεάζονται από την υλοποίηση των
έργων. Με άλλα λόγια, ο δείκτης καταγράφει τα ποσοστά θνησιµότητας
των επιχειρήσεων που παρατηρούνται µετά την έναρξη κατασκευής των
έργων.

11.2.3.3 Συγκοινωνιακοί δείκτες ή δείκτες µεταφοράς-µετακινήσεων
Οι

συγκοινωνιακοί

δείκτες

ή

δείκτες

µεταφοράς-µετακινήσεων,

που

περιγράφονται παρακάτω, θα πρέπει να υπολογιστούν είτε µε δεδοµένα της
Γέφυρα Α.Ε. (εφόσον υπάρχουν) είτε να συµπληρωθούν από δεδοµένα
έρευνας πεδίου.
1. Κυκλοφοριακοί Φόρτοι (Ε.Μ.Η.Κ.)
Ο δείκτης µετράει τον αριθµό των οχηµάτων που διέρχονται από τους
οδικούς άξονες σε µια ορισµένη χρονική περίοδο ονοµάζεται
κυκλοφοριακός φόρτος. Συνήθως, υπολογίζεται σε χρονική περίοδο
µιας ώρας (ωριαίος). Η Ετήσια Μέση Ηµερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.)
είναι ο συνολικός κυκλοφοριακός φόρτος ενός έτους, διαιρούµενος µε
τον αριθµό των ηµερών του έτους
2. Σύνθεση της Κυκλοφορίας
Ο δείκτης προσδιορίζει την ποσοστιαία κατανοµή του κυκλοφοριακού
φόρτου

κατά

κατηγορία

οχήµατος.

∆ιακρίνονται

οι

ακόλουθες

κατηγορίες οχηµάτων: Ι.Χ., ΤΑΧΙ, Λεωφορεία, Ηµιφορτηγά, Φορτηγά
∆ίκυκλα). Ο δείκτης αυτός µπορεί να ενσωµατωθεί στο δείκτη του
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κυκλοφοριακού

φόρτου,

αφού

ουσιαστικά

αποτελεί

µία

πιο

λεπτοµερειακή έκφρασή του.
3. Μέση Πλήρωση Οχηµάτων
Ο

δείκτης

καταγράφει

τον

µέσο

αριθµό

επιβατών,

συµπεριλαµβανοµένου και του οδηγού, ανά κατηγορία οχήµατος, που
διέρχονται από τους οδικούς άξονες σε µία ορισµένη χρονική περίοδο.
Ο δείκτης αυτός εκφράζεται µε µεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας για
τα Ι.Χ. και τα λεωφορεία.
4. Αριθµός Μετακινούµενων Προσώπων
Ο δείκτης εκφράζει τον συνολικό αριθµό των προσώπων που
χρησιµοποιούν έναν οδικό άξονα για τις µετακινήσεις τους σε µία
συγκεκριµένη

χρονική

περίοδο.

Οι

δείκτες

της

σύνθεσης

της

κυκλοφορίας και της µέσης πλήρωσης των οχηµάτων βοηθούν
σηµαντικά στην καταγραφή του συγκεκριµένου δείκτη.
5. Αριθµός Μετακινούµενων προς τον τόπο εργασίας (από-προς)
Ο δείκτης καταγράφει τον συνολικό αριθµό των προσώπων που
χρησιµοποιούν έναν οδικό άξονα για τις µετακινήσεις τους σε τακτική
βάση προς τον τόπο εργασίας τους, όπου τα δύο άκρα (τόπος
κατοικίας και τόπος εργασίας)

των µετακινήσεων βρίσκονται σε

διαφορετικό νοµό ή διαφορετικές επαρχίες του ίδιου νοµού.
6. Μετακινήσεις για ψώνια (από-προς)
Ο δείκτης καταγράφει τον συνολικό αριθµό των προσώπων που
χρησιµοποιούν έναν οδικό άξονα για τις µετακινήσεις τους προς µια
περιοχή για καταναλωτικούς σκοπούς, όπου τα δύο άκρα (τόπος
κατοικίας και τόπος αγοράς)

των µετακινήσεων βρίσκονται σε

διαφορετικό νοµό ή διαφορετικές επαρχίες του ίδιου νοµού.
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7. Μετακινήσεις για αναψυχή (από-προς)
Ο δείκτης καταγράφει τον συνολικό αριθµό των προσώπων που
χρησιµοποιούν έναν οδικό άξονα για τις µετακινήσεις τους προς µια
περιοχή για σκοπούς αναψυχής, όπου τα δύο άκρα (τόπος κατοικίας
και τόπος αναψυχής) των µετακινήσεων βρίσκονται σε διαφορετικό
νοµό ή διαφορετικές επαρχίες του ίδιου νοµού.
8. Μετακινήσεις για τουριστικούς σκοπούς (από-προς)
Ο δείκτης καταγράφει τον συνολικό αριθµό των προσώπων που
χρησιµοποιούν έναν οδικό άξονα για τις µετακινήσεις τους προς µια
τουριστική περιοχή, όπου τα δύο άκρα (τόπος κατοικίας και τουριστικός
τόπος)

των µετακινήσεων βρίσκονται σε διαφορετικό νοµό ή

διαφορετικές επαρχίες του ίδιου νοµού.
9. Σκοπός ηµερήσιων µετακινήσεων
Ο δείκτης υπολογίζει την ποσοστιαία κατανοµή του σκοπού των
µετακινήσεων που γίνονται σε ηµερήσια βάση χρησιµοποιώντας έναν
συγκεκριµένο οδικό άξονα. Για παράδειγµα, ο σκοπός των ηµερήσιων
µετακινήσεων µπορεί να διακριθεί στις ακόλουθες κατηγορίες: για
εργασία, για σπουδές, για καταναλωτικούς σκοπούς κ.ά.
10. Εµπορευµατικές µετακινήσεις
Ο

δείκτης

καταγράφει

λεπτοµερώς

στοιχεία

εµπορευµατικών

µεταφορών που διέρχονται από έναν οδικό άξονα για κάποιο
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Πιο συγκεκριµένα, καταγράφονται µε
αυτόν τον δείκτη τα εξής στοιχεία: αριθµός φορτηγών, όγκος κατά είδος
εµπορεύµατος,

βάρος

κατά

είδος

εµπορεύµατος,

προέλευση

φορτηγών, προορισµός φορτηγών.
11. Ταχύτητα ∆ιαδροµής στα Οδικά Τµήµατα - Ταχύτητα Σηµείου
Ο δείκτης υπολογίζει την µέση ταχύτητα σε µια διαδροµή (ταχύτητα
διαδροµής) λαµβάνοντας υπόψη
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ταχύτητα κάτω από την οποία κινείται το 85% των οχηµάτων που
µετρήθηκαν και τα οποία διήλθαν από ένα συγκεκριµένο σηµείο
(ταχύτητα σηµείου).
12. Χρόνος ∆ιαδροµής στα Οδικά Τµήµατα
Ο δείκτης εκτιµά τη µέση χρονοαπόσταση µεταξύ δύο σηµείων
(προέλευση-προορισµός) ενός οδικού τµήµατος, λαµβάνοντας υπόψη
όλες τις καθυστερήσεις.
13. Οδική Ασφάλεια
Ο δείκτης καταγράφει διαχρονικά στη διαχρονική στοιχεία ατυχηµάτων
σε συγκεκριµένους οδικούς άξονες. Ο συγκεκριµένος δείκτης αποτελεί
χρήσιµο εργαλείο για την αξιολόγηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας
«πριν» και «µετά» την κατασκευή των έργων (που αφορούν τους
συγκεκριµένους οδικούς άξονες) και είναι απαραίτητος για τον
σχεδιασµό πολιτικής µείωσης των ατυχηµάτων και την λήψη µέτρων
για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

11.2.4 Οικονοµετρικές ∆ιερευνήσεις

Οι οικονοµετρικές αναλύσεις αποτελούν βασικό εργαλείο δράσης
του προτεινόµενου Παρατηρητηρίου του συστήµατος Γέφυρας∆υτικού Οδικού Άξονα ώστε να είναι εφικτές οι εκτιµήσεις, οι
προβλέψεις και οι αξιολογήσεις των αναπτυξιακών επιδράσεων
του συστήµατος µε επιστηµονικά έγκυρο και τεκµηριωµένο τρόπο.
Ειδικότερα, οι οικονοµετρικές διερευνήσεις θα αφορούν κυρίως τα
εξής:

1. Υπόδειγµα επιπτώσεων της µεταβολής στην προσβασιµότητα σε
οικονοµικά µεγέθη όπως η απασχόληση και το κατά κεφαλή
προϊόν της οικονοµίας (Linneker and Spence, 1996; Evers et al
1987, 1988; Rietveld et al 1989, Peschel, 1992).
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2. Υπολογισµός διαπεριφερειακών ροών εµπορίου: οικονοµετρική
ανάλυση

υποδείγµατος

της

κατηγορίας

υποδειγµάτων

χωρικές

αλληλεπίδρασης (spatial interaction models).

3. Οικονοµετρική ανάλυση της επίδρασης της µεταβολής της
προσβασιµότητας (µεταξύ άλλων) στις τουριστικές ροές.

4. Οικονοµετρικό υπόδειγµα ανάλυσης της χωροθέτησης των νέων
επιχειρήσεων: O Eberts (1991) ήταν ο πρώτος που εξέτασε την
επίδραση της µεταβολής των δηµόσιων υποδοµών στη δηµιουργία
νέων επιχειρήσεων και βρήκε µια θετική σχέση τουλάχιστον σε ότι
αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στις µητροπολιτικές περιοχές των
Η.Π.Α. Οι Fotopoulos and Spence (1999) βρήκαν θετική σχέση
ανάµεσα στη δηµιουργία νέων βιοµηχανικών επιχειρήσεων σε
γεωγραφικά διαµερίσµατα στην Ελλάδα και των προηγηθέντων
δηµοσίων επενδύσεων στις περιοχές αυτές (οι υποδοµές µεταφορών
αποτελούσαν ένα σηµαντικό κοµµάτι). Ωστόσο, µια πρόσφατη µελέτη
(Holl, 2004) συνδέει άµεσα τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων σε
επίπεδο δηµοτικών διαµερισµάτων (municipalities) στην Πορτογαλία
και τη βελτίωση των οδικών υποδοµών. Η έρευνα αυτή βρίσκει µια
θετική επίδραση της βελτίωσης των υποδοµών στη δηµιουργία νέων
επιχειρήσεων, παρατηρεί, ωστόσο, ότι υπάρχουν σηµαντικές κλαδικές
διαφοροποιήσεις στη σχέση ανάµεσα στις βελτιώσεις του συστήµατος
µεταφορών και τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων. Η τελευταία αυτή
διαπίστωση έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τα όσα έχουν ήδη
διατυπωθεί για φύση των επηρεαζόµενων τοπικών οικονοµιών και τη
διάρθρωση τους.

5. Οικονοµετρική ανάλυση παραγωγικότητας: χρήση διευρυµένων ως
προς τη προσβασιµότητα των περιοχών συναρτήσεων παραγωγής
(βλ. Wegener and Bokemann, 1998).
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Μολαταύτα, για λόγους γενικότερης ενηµέρωσης, δεν παραλείψαµε να
υποδείξουµε ότι µια τέτοια ανάλυση προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός
περιφερειακού συστήµατος εισροών – εκροών (MRIO), µε τη συνδροµή
κρατικών υπηρεσιών και φορέων.

Το υπόδειγµα MRIO έχει ως βάση του τον εθνικό πίνακα εισροών εκροών.
Από τον τελευταίο αντλούνται οι λεγόµενοι τεχνολογικοί συντελεστές. Αυτοί
δίνουν τη ποσοστιαία συµµετοχή όλων των κλάδων της οικονοµίας
προκειµένου να παραχθεί µια µονάδα προϊόντος αξίας €1 ενός εκ των κλάδων
και για όλους τους κλάδους της οικονοµίας. Εποµένως, δίνουν οι συντελεστές
αυτοί ένα ποσοτικό µέτρο για την ένταση των διακλαδικών διασυνδέσεων
στην οικονοµία. Έτσι για παράδειγµα θα µπορούσε να αξιολογηθεί η
επίδραση ενός µεγάλου κατασκευαστικού έργου στους κλάδους της
οικονοµίας λόγω της αρχικής κινητοποίησης του κλάδου των κατασκευών. Στη
βάση του αυτή το υπόδειγµα δεν µπορεί να επιµερίσει τις επιπτώσεις στο
χώρο, δηλαδή στις περιοχές. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να
προσαρµοστεί ώστε να λάβει υπόψη του τις διαπεριφερειακές-διακλαδικές
σχέσεις. Με αυτό τον τρόπο οι νέοι τεχνολογικοί συντελεστές ενσωµατώνουν
την πληροφορία του τι αγοράζει κάθε κλάδος σε µια περιοχή από τον κάθε
κλάδο στις διάφορες περιοχές. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η ανάλυση
των διαχύσεων (spillovers) των αναπτυξιακών επιπτώσεων στο χώρο.
11.2.5 GIS (Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών)
Παρατηρητηρίου
Το Παρατηρητήριο της Γέφυρας Ρίου-Αντίρριου και του ∆υτικού Οδικού Άξονα
είναι

απαραίτητο

να

διαθέτει

οργανωµένο

Πληροφοριακό

Σύστηµα

Τεκµηρίωσης και ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων, που βασίζεται στη λειτουργία ειδικά
προσαρµοσµένου

Συστήµατος

Γεωγραφικών

Πληροφοριών

(GIS)

και

περιλαµβάνει επεξεργασµένες στατιστικές και χαρτογραφικές πληροφορίες για
τους Νοµούς, τις Περιφέρειες και τους οικισµούς της άµεσης και ευρύτερης
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περιοχής επιρροής του συστήµατος της Γέφυρας και του ∆υτικού Οδικού
Άξονα.
Πιο

συγκεκριµένα,

πληροφοριακά

τα

Συστήµατα

συστήµατα

Γεωγραφικών

(Information

Systems)

Πληροφοριών
που

παρέχουν

είναι
την

δυνατότητα:
Î συλλογής
Î διαχείρισης
Î αποθήκευσης
Î επεξεργασίας
Î ανάλυσης και
Î οπτικοποίησης
σε ψηφιακό περιβάλλον των δεδοµένων που σχετίζονται µε τον χώρο. Τα
δεδοµένα αυτά συνήθως λέγονται γεωγραφικά ή χαρτογραφικά ή και χωρικά
και µπορεί να συσχετίζονται µε µια σειρά από περιγραφικά δεδοµένα τα οποία
και τα χαρακτηρίζουν και µοναδικά.
Η χαρακτηριστική δυνατότητα που παρέχουν τα GIS είναι αυτή της σύνδεσης
της χωρικής µε την περιγραφική πληροφορία (η οποία δεν έχει από µόνη της
χωρική υπόσταση). Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται για την λειτουργία αυτή
βασίζεται:
Î είτε στο σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων (relational), όπου τα
περιγραφικά δεδοµένα πινακοποιούνται χωριστά και αργότερα
συσχετίζονται µε τα χωρικά δεδοµένα µέσω κάποιων µοναδικών
τιµών που είναι κοινές και στα δύο είδη δεδοµένων.
Î είτε στο αντικειµενοστραφές µοντέλο δεδοµένων (object-oriented),
όπου οι τόσο τα χωρικά όσο και τα περιγραφικά δεδοµένα
συγχωνεύονται σε αντικείµενα, τα οποία µπορεί να µοντελοποιούν
κάποια αντικείµενα µε φυσική υπόσταση (π.χ. κατηγορία = "δρόµος",
όνοµα = "Πανεπιστηµίου", γεωµετρία = "[Χ1,Υ1],[Χ2,Υ2]...", πλάτος
= "20µέτρα").
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Το αντικειµενοστραφές µοντέλο τείνει να χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο
σε εφαρµογές GIS εξαιτίας:
Î των αυξηµένων δυνατοτήτων του σε σχέση µε το σχεσιακό µοντέλο
Î της δυνατότητας που παρέχει για την εύκολη και απλοποιηµένη
µοντελοποίηση σύνθετων φυσικών φαινοµένων και αντικειµένων µε
χωρική διάσταση.
Πολλές φορές η ολοκληρωµένη έννοια των GIS (integrated GIS concept)
επεκτείνεται για να συµπεριλάβει τόσο τα δεδοµένα (που αποτελούν
ουσιαστικά τον πυρήνα τους), το λογισµικό και τον µηχανικό εξοπλισµό όσο
και τις διαδικασίες και το ανθρώπινο δυναµικό που αποτελούν αναπόσπαστα
τµήµατα ενός οργανισµού , ο οποίος έχει σαν πρωταρχική του δραστηριότητα
την διαχείριση πληροφορίας µε την βοήθεια GIS.
Η Ψηφιακή Χαρτογραφία είναι η παραγωγή χαρτών και χαρτογραφικών
προϊόντων σε ψηφιακό περιβάλλον. Εννοιολογικά είναι υποσύνολο των GIS,
και ταυτίζεται µε το στάδιο της οπτικοποίησης (visualization) αφού (στις
περισσότερες περιπτώσεις):
Î το παράγωγο προϊόν είναι κάποιος χάρτης, είτε στην γνωστή του
µορφή δηλαδή εκτυπωµένος σε χαρτί (hardcopy) ή σε ψηφιακό
αρχείο (softcopy)
Î δεν απαιτεί όλες τις λειτουργίες (κυρίως αυτές της επεξεργασίας και
ανάλυσης) που παρέχει ένα Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών.
Οι λειτουργίες ενός GIS µπορούν να χρησιµοποιηθούν όπου υπάρχει ανάγκη
για διαχείριση χωρικών δεδοµένων ή ακόµα και όπου υπάρχει ανάγκη για
ανάλυση της χωρικής διάστασης των δεδοµένων.
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών, καθιστά εφικτές πολλές
από τις εφαρµογές που εξαιτίας του όγκου και της πολυπλοκότητας της
διαθέσιµης πληροφορίας µέχρι και πριν από λίγα χρόνια παρέµεναν
εξωπραγµατικές. Ενδεικτικά, µερικές από τις πλέον κοινές εφαρµογές των
GIS είναι οι παρακάτω:
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Î Κατασκευές έργων µεγάλης κλίµακας (π.χ.οδοποιία κ.α.)
Î Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση (Environmental Management)
Î Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Î Πολεδοµία και Χωροταξία
Î ∆ιαχείριση ∆ικτύων Κοινής Ωφελείας (ΑΜ/FM)
Î Κτηµατολόγιο και Κτηµατογραφήσεις
Î Τοπογραφία, Γεωδαισία και Υδρογραφία
Î Γεωλογία και Υδρογεωλογία
Î ∆ίκτυα Μεταφορών και Επικοινωνιών
Î Αυτόµατη Πλοήγηση
Τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS)
Για

την

αποτελεσµατική

οργάνωση,

διαχείριση

και

ανάλυση

των

απαιτούµενων χωρικών πληροφοριών και δεικτών θα χρησιµοποιηθεί η
τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS). Τα Γ.Σ.Π.
είναι τα πληροφοριακά συστήµατα που έχουν ως βασική διάσταση την
αναφορά σε συγκεκριµένο χώρο µε βασικό χαρακτηριστικό το συνδυασµό της
χαρτογραφικής και στατιστικής πληροφορίας και τη διαχείριση πληροφοριών
που αφορούν τον χώρο και τις δραστηριότητες που επιτελούνται σ' αυτόν. Η
έµφαση είναι ισότιµα κατανεµηµένη στη χαρτογραφική, την ποιοτική και την
ποσοτική διάσταση.
Ο χαρακτήρας του προτεινόµενου έργου, όπου απαιτείται µεγάλος όγκος
ποικιλόµορφων χωρικών / γεωγραφικών πληροφοριών, αλλά και η ανάγκη
παρακολούθησης του έργου σε όλες τις φάσεις του: µελέτη, δηµοπράτηση,
κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και πιθανή επέκταση καθιστούν την
ανάπτυξη ενός εξειδικευµένου Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών
περισσότερο από αναγκαία.
Για

µία

ολοκληρωµένη

και

τεκµηριωµένη

διαδικασία

ανάλυσης,

παρακολούθησης και σχεδιασµού των επιτελούµενων αλλαγών του χώρου και
την υποστήριξη και τεκµηρίωση της λήψης και θέσπισης των απαραίτητων
πολιτικών

δράσης

και

επεµβάσεων

(πχ.

πρακτικές

και

πολιτικές

περιφερειακής ανάπτυξης και χωροταξικού σχεδιασµού) αλλά και για την
ανάπτυξη της εµπειρικής έρευνας για τον χώρο, είναι απαραίτητη η
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οργανωµένη πληροφοριακή υποδοµή. Ο πλέον δόκιµος και συστηµατικός
τρόπος οργάνωσης υποδοµής της χωρικής / γεωγραφικής πληροφορίας είναι
η δηµιουργία ενός Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών
Πλεονεκτήµατα του Γ.Σ.Π. είναι:

Ö

Η δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασίας µεγάλου αριθµού χωρικών
πληροφοριών.

Ö
Ö
Ö

Η ταχύτητα αναζήτησης συγκεκριµένων πληροφοριών.
Η ικανότητα ταυτόχρονης παρουσίας διαχρονικών πληροφοριών.
Η δυνατότητα ανάλυσης των πληροφοριών για τη διατύπωση
ερευνητικών

ερωτηµάτων,

την

επεξεργασία

επιπτώσεων,

τον

υπολογισµό εξελίξεων ποσοτικών µεγεθών, κλπ.

Ö

Η ταχύτητα χαρτογράφησης δεδοµένων και θεµατικών χαρτών στην
σηµερινή κατάσταση ή µελλοντικών εξελίξεων.

Για την ανάπτυξη του Γ.Σ.Π. θα απαιτηθεί ο κατάλληλος εξοπλισµός σε υλικό
και λογισµικό και κυρίως η προµήθεια, προσαρµογή, επικαιροποίηση και
δηµιουργία υφιστάµενων ή/και νέων ψηφιακών χαρτογραφικών δοµών.
Ως αρχικό βασικό ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο θα χρησιµοποιηθούν
διάφορες εθνικές ή διεθνείς πηγές παραγωγής και διάθεσης ψηφιακών
χαρτογραφικών

δοµών,

πέρα

από

αυτές

που

θα

δηµιουργηθούν,

αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου, από την ερευνητική οµάδα. Ως τέτοιες
πηγές και χάρτες µπορούν αναφερθούν ενδεικτικά οι επόµενοι:
-Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, και οι ψηφιακοί χάρτες των
µεγάλων αστικών κέντρων, της περιοχής µελέτης, που χρησιµοποιήθηκαν
στην τελευταία απογραφή πληθυσµών και κτηρίων,
-Οι ψηφιακοί χάρτες του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδος (ΟΚΧΕ),
-Οι ψηφιακοί και αναλογικοί χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού
(ΓΥΣ),
-Ορθοφωτοχάρτες του Υπουργείου Γεωργίας,
-Χάρτες του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών Ελλάδος (ΙΓΜΕ),
-∆ορυφορικές εικόνες διαφόρων τύπων και ανάλυσης (Ikonos, Landstat,
Quickbird, κλπ),
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-Ψηφιακοί χάρτες του προγράµµατος Corine,
-Το χαρτογραφικό υλικό του αντίστοιχου Παρατηρητηρίου της Εγνατίας
οδού, κλπ.
Συνολικά και

σε

πρώτη

προσέγγιση,

οι

ψηφιακοί

χάρτες που

θα

δηµιουργηθούν θα αφορούν την ανάλυση του χώρου στα επόµενα επίπεδα:
τα δηµοτικά/κοινοτικά διαµερίσµατα, του ∆ήµους, τις επαρχίες, τους Νοµούς
και τις Περιφέρειες µε γεωαναφορά το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα
Αναφοράς, ενώ η περιοχής µελέτης, επίσης σε πρώτη προσέγγιση θα είναι
όλοι οι Νοµοί από το οποίο θα διέρχεται το προς παρακολούθηση και µελέτη
σύστηµα οδικών αξόνων όπως παρουσιάζεται στον επόµενο ενδεικτικό
χάρτη.
Προτεινόµενη Περιοχή Μελέτης σε επίπεδο ανάλυσης τους Νοµούς
Οι

παραπάνω

ψηφιακοί

χάρτες

θα

χρησιµοποιηθούν

ως

ψηφιακό

χαρτογραφικό υπόβαθρο για την οπτικοποίηση και γεωγραφική / χωρική
ανάλυση και εκτίµηση των προς διερεύνηση δεικτών.
Στη συνέχεια το σύστηµα, και βασιζόµενο στις προηγούµενα αναφερόµενες
πηγές, θα εµπλουτιστεί µε πλήθος ψηφιακών χαρτογραφικών δοµών µε
στόχο την πληρέστερη και πλέον τεκµηριωµένη παρακολούθηση των
επιπτώσεων, χωρικών, οικονοµικών, κλπ., από τη λειτουργία των οδικών
αξόνων. Ενδεικτικά ως τέτοιοι χάρτες / αναλύσεις µπορούν να αναφερθούν:
-Υπολογισµός χρονοαποστάσεων και των διαχρονικών αλλαγών τους
(βλέπε επόµενο ενδεικτικό χάρτη),
-Υπολογισµός ζωνών επιρροής,
-Υπολογισµός ζωνών θορύβου,
-Αλλαγή χρήσεων γης, κλπ
Για το σκοπό αυτό θα γίνει συστηµατική ανάλυση των απαιτήσεων του έργου
και θα καθοριστούν επακριβώς όλα τα αναγκαία επίπεδα χαρτογραφικής
ανάλυσης, σε συνδυασµό µε τη δοµή και τον τύπο τους, οι απαιτούµενες
κλίµακες, και οι εµπεριεχόµενες χαρτογραφικές οντότητες. Σε όλα τα
χαρτογραφικά επίπεδα θα εξαρτηθεί η απαραίτητη θεµατική πληροφορία
(σύνολο χωρικών µεταβλητών και δεικτών) όπως αυτή θα καθοριστεί από τη
συστηµατική ανάλυση καθορισµού των αναγκαίων δεικτών.
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11.3

Γ΄ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Παρατηρητήριο του ∆υτικού Οδικού Άξονα έχοντας ως βάση οργανωµένα
πληροφοριακά συστήµατα και σύγχρονες επιστηµονικές µεθόδους στοχεύει
στην συγκέντρωση και επεξεργασία δεδοµένων προκειµένου να παρέχει
επίκαιρα στοιχεία και έγκυρες πληροφορίες αναφορικά µε τις περιοχές που
επηρεάζονται από τον δυτικό άξονα. Αναλυτικότερα, το Παρατηρητήριο θα
παρέχει στους ενδιαφερόµενους πληροφόρηση σχετικά µε τις κοινωνικό –
οικονοµικές, εδαφικές και πολεοδοµικές µεταβολές, τα συστήµατα µεταφορών,
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την επίδραση των περιοχών που
επηρεάζει η κατασκευή και λειτουργία του δυτικού άξονα. Τα προϊόντα και
υπηρεσίες του Παρατηρητηρίου θα διατίθεται σε όλους τους αρµόδιους φορείς
που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασµό της ανάπτυξης τόσο των Περιφερειών
όσο και ολόκληρου του δυτικοελλαδικού χώρου. Με δεδοµένο ότι η διαδικασία
της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου είναι απόλυτα σύµφωνη µε την πολιτική
συνοχής της Ε.Ε. και τις απαιτήσεις των προγραµµάτων και των
χρηµατοδοτικών µέσων της περιφερειακής ανάπτυξης, καθίσταται σαφές ότι
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τον σχεδιασµό των µελλοντικών µέτρων
σχετικά µε τις επενδύσεις και την ανάπτυξη στην ∆υτική Ελλάδα.
11.3.1. Έρευνες – µελετες
Μια από τις πολλές σηµαντικές δράσεις του Παρατηρητηρίου, µε βάση το
πενταετές πρόγραµµα δράσης 2006 – 2010, θα είναι η σύνταξη ερευνών για
την υποστήριξη αναπτυξιακών πολιτικών και προγραµµάτων. Παράλληλα,
πολλά ερευνητικά προγράµµατα και µελέτες αναµένεται να ανατεθούν σε
εξωτερικούς

συνεργάτες

για

τον

υπολογισµό

δεικτών

που

δεν

θα

παρακολουθούνται και δεν θα υπολογίζονται από το παρατηρητήριο.
Προκειµένου

να

καταγραφούν

αποτελεσµατικά

οι

επιπτώσεις

του

αναπτυξιακού αυτού έργου µε την τεράστια αναπτυξιακή εµβέλεια, το
παρατηρητήριο θα εκπονεί συστηµατικά και µε επιστηµονικά τεκµηριωµένες
διαδικασίες, έρευνες και µελέτες µε ποικίλο περιεχόµενο. Στα πλαίσια αυτά
αναµένονται

µελέτες

αναφορικά

µε
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περιοχών,

όπου θα καταγράφονται οι σηµαντικότερες µεταφορικές

εγκαταστάσεις, βιοµηχανικές περιοχές και οι τόποι τουριστικού ενδιαφέροντος
στις ζώνες επιρροής του δυτικού άξονα. Επίσης, έρευνες σχετικά µε τις
πολεοδοµικές

µεταβολές,

τις

εµπορευµατικές

µετακινήσεις,

την

εγκατάσταση των επιχειρήσεων, τις τοπικές αγορές κ.α. είναι µόνο
κάποιες ενδεικτικές µελέτες από το σύνολο των µελετών που θα εκπονεί το
Παρατηρητήριο.
11.3.2. Πρόοδος έργων
Όπως έχει αναφερθεί, για την καταγραφή των πραγµατικών επιπτώσεων της
κατασκευής του δυτικού άξονα (συµπεριλαµβανοµένης και της ζεύξης Ρίου –
Αντιρρίου) απαιτείται συστηµατική και σταδιακή αποτίµηση των επιδράσεων
του αναπτυξιακού αυτού έργου ανάλογα µε την πρόοδο κατασκευής του. Είναι
εύλογο λοιπόν, το παρατηρητήριο να προβεί στην παροχή πλήρους
ενηµέρωσης σχετικά µε την πρόοδο των έργων. Στα πλαίσια αυτά το
παρατηρητήριο θα παρέχει πληροφόρηση επικεντρώνοντας σε πέντε
βασικούς τοµείς. Συγκεκριµένα: στην τρέχουσα πρόοδο των έργων, στα έργα
που η κατασκευή τους έχει ήδη ολοκληρωθεί, στα έργα που βρίσκονται στην
διαδικασία κατασκευής, στις διαδικασίες δηµοπράτησης και τέλος ενηµέρωση
σχετικά µε την απορρόφηση των έργων.
Αναλυτικότερα, η παροχή ενηµέρωσης σχετικά µε την τρέχουσα πρόοδο των
έργων αναφέρεται στην γενική εικόνα προόδου στο σύνολο του άξονα,
παρέχοντας πληροφορίες για το συνολικό κόστος των έργων που έχουν
κατασκευαστεί και αυτών που αναµένεται να κατασκευαστούν.
Παράλληλα, θα δίνονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τα έργα που η
κατασκευή τους έχει ολοκληρωθεί και έχουν ήδη παραδοθεί στην κυκλοφορία.
Συγκεκριµένα, θα περιγράφεται µε κάθε λεπτοµέρεια η ακριβής ηµεροµηνία
παράδοσης των έργων και τα χιλιόµετρα των δρόµων που έχουν παραδοθεί.
Επιπλέον, εξίσου βαρύτητα θα δίνεται σχετικά µε την πληροφόρηση των
έργων που είναι υπό κατασκευή τόσο στην κύρια δυτική οδό, όσο και στους
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µικρότερους κάθετους άξονες που θα συνδέουν την τον δυτικό άξονα µε την
ενδοχώρα. Λεπτοµέρειες για τον προβλεπόµενο χρόνο παράδοσης των
έργων και τον τρόπο χρηµατοδότησης τους θα καταγράφονται για κάθε έργο
που βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής. Παράλληλα, θα καταγράφονται όλες οι
πληροφορίες σχετικά µε τις εργολαβίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Αναλυτικότερα, µεταξύ άλλων, θα καταγράφεται η περιφέρεια κατασκευής του
έργου, ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης, η ανάδοχος εταιρία, η υπογραφή
της σύµβασης κ.α.
Τέλος, θα παρουσιάζονται όλες οι διαδικασίες δηµοπράτησης που βρίσκονται
σε εξέλιξη καθώς και πληροφορίες αναφορικά µε την απορρόφηση των έργων
τόσο ανά έτος όσο και συνολικά.
11.3.3. Αποτελέσµατα δεικτών
Όπως έχει ήδη αναφερθεί το Παρατηρητήριο θα δραστηριοποιηθεί στον
υπολογισµό και στην επεξεργασία ενός συστήµατος δεικτών. Αρχικά το
σύστηµα των δεικτών που θα εξεταστεί θα αποτελείται από ένα σύνολο 20
µέχρι 30 δεικτών, οι οποίοι θα ταξινοµούνται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες:
στους

κοινωνικοοικονοµικούς,

στους

περιβαλλοντικούς

και

στους

κυκλοφοριακούς δείκτες.
Μέσω του ανωτέρω συστήµατος δεικτών θα παρακολουθείται η εξέλιξη των
κυριότερων µεγεθών και τα αποτελέσµατα της µεταβολής τους κατά την
διάρκεια

ενός

έτους

θα

αποτυπώνονται

στις

Ετήσιες

Εκθέσεις

Αποτελεσµάτων. Παράλληλα, τα αποτελέσµατα για όλους τους δείκτες θα
επεξεργάζονται

συστηµατικά

και

θα

παρουσιάζονται

στα

∆ελτία

Αποτελεσµάτων, που θα διατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
Αναλυτικότερα στα ∆ελτία Αποτελεσµάτων θα παρέχονται πληροφορίες
σχετικά µε την διαχρονική εξέλιξη του κάθε δείκτη καθώς και πλήρης
ενηµέρωση για την εξειδικευµένη επεξεργασία των δεικτών ανά θεµατολογία
και γεωγραφικό τµήµα, τόσο µε µορφή κειµένων και όσο και µε την µορφή
πινάκων. Τέλος, τα αποτελέσµατα της εξέτασης των δεικτών που σχετίζονται
µε ζητήµατα όπως η προσπελασιµότητα των περιφερειών, οι περιβαλλοντικές
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επιπτώσεις, η κινητικότητα του ανθρώπινου δυναµικού κ.α. θα αποτελέσουν
την βάση για τις Εκθέσεις Επιδράσεων του δυτικού άξονα.
11.3.4. Εκθέσεις – παρουσιάσεις – ηµερίδες
Το Παρατηρητήριο του δυτικού άξονα, ανάµεσα στις λοιπές δραστηριότητές
του, θα συντάσσει διάφορες εκθέσεις για την υποστήριξη αναπτυξιακών
πολιτικών

και

προγραµµάτων.

Συγκεκριµένα,

όπως

αναφέρθηκε

και

παραπάνω, το παρατηρητήριο στα πλαίσια της παραγωγικής του λειτουργίας
θα συντάσσει τις Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσµάτων και τις Εκθέσεις
Επιδράσεων της Γέφυρας και της δυτικού οδού. Μέσω των Εκθέσεων
Επιδράσεων θα γίνεται µια σύντοµη περιγραφή της κατάστασης και της
µεταβολής των ζωνών επιρροής και ιδιαίτερα για τις ζώνες των Περιφερειών
από τις οποίες θα διέρχεται η Ιόνια οδός και οι κάθετες σε αυτήν άξονες.
Απώτερος σκοπός των Εκθέσεων Επιδράσεων είναι η όσο δυνατόν
µεγαλύτερη αξιοποίηση του έργου προκειµένου να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση
στις διαδικασίες για την λήψη πολιτικών αποφάσεων, σε ζητήµατα
µεταφορικών υποδοµών και περιφερειακής ανάπτυξης, από τους υπεύθυνους
φορείς. Στα πλαίσια αυτά ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι Περιφέρειες είναι
αρκετά σηµαντικός, δεδοµένου ότι είναι αυτές που έχουν την αρµοδιότητα για
την πραγµατοποίηση των χωροταξικού και περιφερειακού σχεδιασµού.
Ταυτόχρονα, εκτός από τις παραπάνω εκθέσεις το παρατηρητήριο θα
προβαίνει στην σύνταξη Ειδικών Εκθέσεων. Οι Ειδικές αυτές εκθέσεις θα
έχουν ποικίλο περιεχόµενο, αφού θα επικεντρώνονται σε συγκεκριµένα
θέµατα και γεωγραφικές περιοχές ανάλογα µε τις απαιτήσεις των εκάστοτε
ενδιαφερόµενων φορέων (π.χ. Περιφέρειες, Νοµαρχίες κ.α.). Τέλος, στα
πλαίσια της συµµετοχής του δυτικού άξονα στην ανάπτυξη της περιοχής το
Παρατηρητήριο θα προβεί στην διοργάνωση ενηµερωτικών και επιστηµονικών
εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις αυτές θα περιλαµβάνουν παρουσιάσεις,
ηµερίδες, διαλέξεις, συνέδρια, κ.α.

423

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

11.3.5. Φωτογραφίες
11.3.6. Ενηµερωτικό φυλλάδιο
Το Παρατηρητήριο του δυτικού άξονα µε στόχο την περισσότερο ακριβή και
έγκυρη πληροφόρηση θα παρέχει στους ενδιαφερόµενους Ενηµερωτικά
Φυλλάδια και λοιπό πληροφοριακό υλικό, σε περιοδική βάση. Τα
ενηµερωτικά φυλλάδια θα διατίθενται τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη
µορφή. Παράλληλα, το περιεχόµενο το Ενηµερωτικών φυλλαδίων θα
αναφέρεται σε συνολικό επίπεδο αλλά και σε ξεχωριστό για κάθε Περιφέρεια
και νοµό µεµονωµένα. Αναλυτικότερα, µέσω των εν λόγω φυλλαδίων θα
παρουσιάζονται συνόψεις διάφορων εκθέσεων που θα συντάσσει το
Παρατηρητήριο, αποσπάσµατα συνεδρίων, παρουσιάσεων και ηµερίδων που
θα διοργανώνονται, αποτελέσµατα από την εξέταση και επεξεργασία
συγκεκριµένων δεικτών κ.α. Οι χωρικές επιδράσεις, η πρόοδος των έργων, οι
επιπτώσεις στις µεταφορές και η τουριστική ενηµέρωση για τις περιφέρειες και
τους νοµούς διέλευσης του δυτικού άξονα και των µικρότερων κάθετων
αξόνων, αναφέρονται ενδεικτικά ως µερικά από τα θέµατα που θα
παρουσιάζονται στα Ενηµερωτικά φυλλάδια.
11.4

∆΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

11.4.1. Οργανωτική δοµή
Το Παρατηρητήριο του ∆υτικού Άξονα συµπεριλαµβανοµένου και της Γέφυρας
Ρίου

–

Αντιρρίου,

θα

διαθέτει

ειδικά

προσαρµοσµένα

Συστήµατα

Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), τα οποία θα αποτελούν την βάση
οργανωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων Τεκµηρίωσης και ∆ιαχείρισης
∆εδοµένων. Παράλληλα, το Παρατηρητήριο θα περιλαµβάνει επεξεργασµένες
στατιστικές και χαρτογραφικές πληροφορίες τόσο για τις Περιφέρειες και τους
νοµούς όσο και για οικισµούς της άµεσης και ευρύτερης περιοχής επιρροής
της Γέφυρας, του κύριου δυτικού άξονα και των κάθετων αξόνων. Η
παραγωγή

και

λειτουργία

των

Πληροφοριακών
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Παρατηρηρτηρίου απαιτείται να έχει ως βάση της µια συνεχώς ανανεούµενη
υποδοµή. Ενδεικτικά, η εν λόγω υποδοµή θα πρέπει να περιλαµβάνει ∆ίκτυο
Ηλεκτρονικών

Υπολογιστών

που

να

υποστηρίζεται

από

Μηχανισµό

∆ιαχείρισης Γεωγραφικών ∆εδοµένων και να είναι εξοπλισµένο µε λειτουργικά
και περιφερειακά προγράµµατα (π.χ. GIS και plotter αντίστοιχα). Επίσης,
πρέπει να περιλαµβάνονται επίσηµα και επεξεργασµένα στατιστικά δεδοµένα
απογραφών και ερευνών, Επίσηµα περιβαλλοντικά δεδοµένα, χαρτογραφικά
υπόβαθρα (π.χ. ψηφιακό µοντέλο εδάφους, ενηµερωµένα οδικά και
σιδηροδροµικά δίκτυα), στοιχεία µεταφορών και κυκλοφορίας, ψηφιακά αρχεία
Περιφερειακών και Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραµµάτων κ.α.

11.4.2 Νοµική Μορφή
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ίδρυση του Παρατηρητηρίου για το ∆υτικό
Οδικό Άξονα και την Γέφυρα Ρίου-Αντίρριου αφορά τόσο τις κατασκευάστριες
εταιρίες των διαφόρων υποέργων του δυτικού οδικού άξονα (δηλ. της
γέφυρας Ρίου Αντιρρίου, της Ιόνιας Οδού και του ΠΑΘΕ Κόρινθος-ΠάτραΠύργος-Τσακώνα), αλλά επίσης τις διοικητικές υπηρεσίες της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ευρύτερα την ελληνική
πολιτεία, καθώς και τους φορείς και τους κατοίκους των περιοχών αυτών.
Εποµένως, η ίδρυση και λειτουργία του µπορεί να στηριχθεί σε µια
συνεργασία

µεταξύ

των

αρµόδιων

διοικητικών

υπηρεσιών

της

περιφέρειας, των κατασκευαστικών εταιριών (αναδόχων των έργων),
του επιστηµονικού δυναµικού του Πανεπιστηµίου Πατρών και άλλων
αναπτυξιακών φορέων της περιοχής.
Για την άµεση ενεργοποίηση του θεσµού προτείνεται να δηµιουργηθεί µια
Εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε συµµετοχή, τουλάχιστο στο αρχικό
στάδιο εκκίνησης του έργου, των παραπάνω φορέων, ώστε στη συνέχεια να
προχωρήσει η υλοποίηση του µε οργάνωση και της κατάλληλης υλικοτεχνικής
υποδοµής.
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Το απαιτούµενο αρχικό επενδυτικό κόστος είναι δυνατόν να καλυφθεί, µε την
αρχική συµµετοχή των ιδρυτικών µελών στο κεφάλαιο της εταιρίας. Μετέπειτα,
το λειτουργικό κόστος της Εταιρίας, το οποίο στο µεγαλύτερο µέρος του θα
αφορά παραγωγή µελετών, αναλύσεων, στατιστικού και πληροφοριακού
υλικού, προτείνεται να καλύπτεται µε τη µορφή ανάθεσης από τους
παραπάνω φορείς στην Εταιρία της εκπόνησης µελετών και εκθέσεων,
χρήσιµων για τη λειτουργία τους και την αντιµετώπιση θεµάτων σχεδιασµού,
διαχείρισης και λειτουργίας των έργων. Επίσης, µια πρόσθετη πηγή εσόδων
θα µπορεί να προέλθει και από συµµετοχή της σε επιδοτούµενα
προγράµµατα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
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ΠΑΡΑΡΤ ΗΜΑ

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - Ι∆ΙΩΤΕΣ
1. Γνωρίζετε προσωπικά κάποιον, ο οποίος έχει ξεκινήσει µια επιχείρηση
στην περιοχή σας µετά την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας
(Αύγουστος 2004) έως και σήµερα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

2. Πιστεύετε ότι η λειτουργία της Γέφυρας συνετέλεσε σε κάποιο βαθµό να
ανοίξουν νέες επιχειρήσεις στην περιοχή που ζείτε;
Σε µεγάλο βαθµό

Σε µέτριο βαθµό

Σε µικρό βαθµό

Καθόλου

3. Γνωρίζετε κάποια επιχείρηση, η οποία σταµάτησε την λειτουργία της
στην περιοχή που ζείτε µετά την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας έως
και σήµερα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

4. Πιστεύετε ότι η λειτουργία της Γέφυρας συνετέλεσε σε κάποιο βαθµό να
κλείσουν επιχειρήσεις στην περιοχή που ζείτε;
Σε µεγάλο βαθµό

Σε µέτριο βαθµό

427

Σε µικρό βαθµό
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5. Πιστεύετε ότι στους επόµενους έξι µήνες, θα υπάρξουν σηµαντικές
ευκαιρίες να ξεκινήσετε εσείς µια νέα επιχείρηση στην περιοχή που
ζείτε;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

6. Έχετε τη γνώση, τις ικανότητες και την εµπειρία που απαιτούνται ώστε
να ξεκινήσετε µια νέα επιχείρηση;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

7. Ο φόβος της αποτυχίας θα σας απέτρεπε να ξεκινήσετε µια
επιχείρηση;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

8. Πιστεύετε ότι η γέφυρα αυξάνει ή µειώνει το φόβο αποτυχίας µιας νέας
επιχειρηµατικής δραστηριότητας;
Αυξάνει

Μειώνει

Καµία µεταβολή

9. Στην περιοχή σας διατίθεται επαρκής χρηµατοδοτική υποστήριξη
(δάνεια, µετοχικό κεφάλαιο κλπ.) στις νέες και αναπτυσσόµενες
επιχειρήσεις;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

10. Στην περιοχή σας η υλική υποδοµή (δρόµοι, υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας,

χώροι

απόθεσης

αποβλήτων

κλπ.)

υποστήριξη στις νέες και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀
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11. Πιστεύετε γενικά ότι µετά την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας έχουν
µεταβληθεί οι µετακινήσεις ανάµεσα στην Ναύπακτο και την Πάτρα;
Έχουν αυξηθεί

Έχουν µειωθεί
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2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ REAL ESTATE
1. Νοµίζετε ότι η κατασκευή της Γέφυρας επηρέασε τις τιµές των ακινήτων
ανοδικά;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

2. Αν η απάντησή σας στο ερώτηµα 1 είναι ΝΑΙ, ποιο είδος ακινήτων νοµίζετε
ότι επηρέασε η Γέφυρα πιο πολύ;
Αστικά

Εξοχικά

∆ιαµέρισµα/σπίτι Αγροτεµάχιο Για

Εξοχικό

οικόπεδα οικόπεδα διαµέρισµα/σπίτι µόνιµης κατ/ιας

επιχειρηµατικές

δραστηριότητες

3. Αν η απάντησή σας στο ερώτηµα 1 είναι ΝΑΙ, πιστεύετε ότι οι τιµές
επηρεάστηκαν περισσότερο:
Πριν

τη

λειτουργία

της

Γέφυρας Μετά τη λειτουργία της Γέφυρας

(7/2004)
-κατά τη διάρκεια κατασκευής του
έργου-

4. Πιστεύετε ότι έχουν αυξηθεί οι αγοραπωλησίες ακινήτων λόγω της
Γέφυρας;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

5. Αν η απάντησή σας στο ερώτηµα 4 είναι ΝΑΙ, σε ποιο είδος ακινήτων οι
αγοραπωλησίες είναι µεγαλύτερες/περισσότερες;
Αστικά

Εξοχικά

Εξοχικό

∆ιαµέρισµα/σπίτι Αγροτεµάχιο Για

οικόπεδα οικόπεδα διαµέρισµα/σπίτι µόνιµης κατ/ιας
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6. Αν η απάντησή σας στο ερώτηµα 4 είναι ΟΧΙ, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο
λόγος της µη-αύξησης των αγοραπωλησιών;
Οι ιδιοκτήτες
δεν

υπάρχει ∆εν

∆εν

υπάρχουν Άλλο

πουλάνε ενδιαφέρον-ζήτηση ακίνητα γενικά

αναµένοντας

(προσδιορίσετε)

να για ακίνητα

αυξηθούν οι τιµές

7. Νοµίζετε ότι οι αγοραστές ακινήτων από την Πάτρα έχουν αυξηθεί;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

8. Πιστεύετε ότι οι αγοραστές ακινήτων από την Πάτρα θα αυξηθούν στο
µέλλον;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

9. Αν η απάντησή σας στο ερώτηµα 8 είναι ΝΑΙ, σε ποιο βάθος χρόνου
πιστεύετε ότι θα πραγµατοποιηθεί αυτό;
Τα επόµενα 2 µε 5 χρόνια Από 5 έως 10 χρόνια

Άνω των 10 χρόνων

10. Αν η απάντησή σας στο ερώτηµα 8 είναι ΟΧΙ, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι
δεν θα αυξηθούν στο µέλλον;
Λόγω

έλλειψης Λόγω

έλλειψης Λόγω της µάλλον Άλλο

ενδιαφέροντος των δυνατότητας
πατρινών για την πατρινών

των δυσοίωνης
για οικονοµικής

ευρύτερη περιοχή αγορές ακινήτων

κατάστασης γενικά
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3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΗΛΙΚΙΑ: ______
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _______________________
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ∀ ΑΓΑΜΟΣ ∀

1. Που πηγαίνετε (ο τελικός προορισµός σας);
Πάτρα

Αθήνα

Αλλού

(ευρύτερη

(προσδιορίσετε)

περιοχή)
2. Ποιος ο λόγος της µετακίνησής σας στην πόλη αυτή;
Για εργασία

Για εµπορικούς λόγους Για
(ψώνια, κτλ.)

τη

διεκπεραίωση

ατοµικής / οικογενειακής
υπόθεσης (ιδιωτικές και
δηµόσιες υπηρεσίες)

Για ιατρικούς λόγους

Για κοινωνικούς λόγους Για
και λόγους αναψυχής

εκπαιδευτικούς

(επιµορφωτικούς)

(επίσκεψη σε φίλους και λόγους
συγγενείς, τουρισµός)
3. Πόσο συχνά µετακινείστε προς την απέναντι πλευρά γενικά (σε όλους
τους προορισµούς – όχι µόνο η πόλη που επιλέχτηκε στο ερώτηµα 1 –
και για όλους τους πιθανούς λόγους µετακίνησής σας – όχι µόνο για το
λόγο που επιλέχτηκε στο ερώτηµα 2);
Κάθε µέρα

Κάθε µέρα εκτός Σ/Κ

2-3 φορές την εβδοµάδα

1 φορά την εβδοµάδα

2 φορές το µήνα

1 φορά το µήνα και

(ανά 15ήµερο)

λιγότερο συχνά
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4. Που είναι η µόνιµη κατοικία (τόπος διαµονής) σας;
Ναύπακτος

Πάτρα

Αλλού

(γύρω περιοχή)

(Αχαΐα)

(προσδιορίσετε)

Αν µετακινείστε για ΕΡΓΑΣΙΑ:

5. Πόσο συχνά µετακινείστε στην πόλη που επιλέξατε στο ερώτηµα 1 για το
συγκεκριµένο σκοπό, δηλ. για εργασία;
Κάθε µέρα

Κάθε µέρα εκτός Σ/Κ

2-3 φορές την εβδοµάδα

1 φορά την εβδοµάδα

2 φορές το µήνα

1 φορά το µήνα και

(ανά 15µερο)

λιγότερο συχνά

6. Από πότε το κάνετε αυτό (µετακίνηση για εργασία);
ΜΗΝΑΣ: ______________ ΕΤΟΣ: ______________
7. Είναι ευκολότερη η εξεύρεση εργασίας στην πόλη που επιλέξατε στο
ερώτηµα 1;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

8. Οι µισθοί είναι υψηλότεροι από ότι στην περιοχή σας;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

9. Θα θέλατε να βρείτε εργασία στην πόλη σας και να σταµατήσετε να
µετακινείστε;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

10. Σκοπεύετε να µετακοµίσετε στον τόπο της εργασίας σας;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀
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11. Αν η απάντησή σας στο ερώτηµα 10 είναι ΝΑΙ, πότε σκοπεύετε να το
κάνετε;
Άµεσα

Σε 2 µε 5 χρόνια

Αργότερα

12. Έχετε ιδιόκτητη κατοικία στην περιοχή (τόπο διαµονής) σας;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

13. Έχετε οικογένεια; ΕΓΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙ∆ΙΑ ∀ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ∀
Αν µετακινείστε για ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ:

14. Πόσο συχνά µετακινείστε στην πόλη που επιλέξατε στο ερώτηµα 1 για
εµπορικούς λόγους (αγορές κτλ.);
Κάθε µέρα

Κάθε µέρα εκτός Σ/Κ

2-3 φορές την εβδοµάδα

1 φορά την εβδοµάδα

2 φορές το µήνα

1 φορά το µήνα και

(ανά 15µερο)

λιγότερο συχνά

15. Ποιες ηµέρες της εβδοµάδας συνήθως µετακινείστε για να κάνετε τις
αγορές (ψώνια) σας στην πόλη που επιλέξατε στο ερώτηµα 1;
∆ευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέµπτη

Παρασκευή Σάββατο

16. Τι είναι αυτό που αγοράζεται κυρίως;
Ρούχα, Παπούτσια

Καλλυντικά

Είδη οικιακής χρήσης,

Τρόφιµα,

Ηλεκτρικά

Είδη Supermarket

Επαγγελµατικός

Άλλο

εξοπλισµός και εργαλεία (προσδιορίσετε)
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17. Τι σας προσελκύει στην απέναντι αγορά; (Ιεραρχείστε µε 1, 2 και 3 κατά
σειρά προτίµησης)
Τιµές

Ποιότητα

Ποικιλία

18. Αγοράζετε κυρίως για σας ατοµικά ή και για τα άλλα µέλη της οικογένειας;
Μόνο για µένα

Μόνο για τα άλλα µέλη Για όλους

19. Σκοπεύετε να µετακοµίσετε στην απέναντι πλευρά;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

20. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 19 ΝΑΙ, πότε σκοπεύετε να µετακοµίσετε
απέναντι;
Άµεσα

Σε 2 µε 5 χρόνια

Αργότερα

Αν µετακινείστε για ΛΟΓΟΥΣ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ:

21. Πόσο συχνά µετακινείστε στην πόλη που επιλέξατε στο ερώτηµα 1 για το
συγκεκριµένο λόγο, δηλ. για τη διεκπεραίωση ατοµικής / οικογενειακής
υπόθεσης;
Κάθε µέρα

Κάθε µέρα εκτός Σ/Κ

2-3 φορές την εβδοµάδα

1 φορά την εβδοµάδα

2 φορές το µήνα

1 φορά το µήνα και

(ανά 15µερο)

λιγότερο συχνά

22. Η ατοµική / οικογενειακή σας υπόθεση προς διεκπεραίωση σχετίζεται µε
ιδιωτικές ή δηµόσιες υπηρεσίες;
Ιδιωτικές υπηρεσίες

∆ηµόσιες υπηρεσίες
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23. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 22 ιδιωτικές υπηρεσίες, ποιες ακριβώς είναι
αυτές;
Χρηµατοοικονοµικές

και Συµβουλευτικές

ασφαλιστικές

υπηρεσίες επαγγελµατικές

(Τράπεζες,

ασφάλειες, (∆ικηγόροι,

και Άλλο
υπηρεσίες (προσδιορίστε)

λογιστικές-φοροτεχνικές

συµβολαιογράφοι,

υπηρεσίες)

µεταφράσεις, κτλ.)

µεσίτες,

24. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 22 δηµόσιες υπηρεσίες, ποιες ακριβώς είναι
αυτές;
Περιφέρεια

∆υτ. ∆ηµόσια ιδρύµατα και ∆ικαστήρια

Ελλάδος,

επιχειρήσεις

Νοµαρχεία

/

κοινής (δικαστική υπόθεση)

∆ήµος ωφέλειας

Πάτρας
(όλες οι διευθύνσεις)
Αστυνοµική
Αχαΐας

διεύθυνση Ελληνικός Στρατός

Άλλο

(Ασφάλεια, (στρατιωτική υπόθεση) (προσδιορίσετε)

Τροχαία)
25. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 22 ιδιωτικές υπηρεσίες, για ποιο λόγο
διεκπεραιώνεται την ατοµική / οικογενειακή σας υπόθεση που σχετίζεται µε
ιδιωτικές υπηρεσίες στην πόλη που επιλέξατε στην ερώτηση 1 και όχι στην
Ναύπακτο (τόπο διαµονής σας);
Επειδή

δεν

υπάρχουν

συγκεκριµένες
υπηρεσίες
στη

που

Ναύπακτο

διαµονής µου)

οι Επειδή

παρέχονται Άλλο

ιδιωτικές καλύτερες

ιδιωτικές (προσδιορίστε)

χρειάζοµαι υπηρεσίες στην ____* από
(τόπο ό,τι στη Ναύπακτο (τόπο
διαµονής µου)

*Πόλη που επιλέχτηκε στην ερώτηση 1.
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26. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 22 δηµόσιες υπηρεσίες, για ποιο λόγο
διεκπεραιώνεται την ατοµική / οικογενειακή σας υπόθεση που σχετίζεται µε
δηµόσιες υπηρεσίες στην πόλη που επιλέξατε στην ερώτηση 1 και όχι στην
Ναύπακτο (τόπο διαµονής σας);
Επειδή
αυτές

οι

συγκεκριµένες Επειδή η υπόθεσή µου προς Άλλο

δηµόσιες

υπηρεσίες διεκπεραίωση σχετίζεται µε (προσδιορίστε)

υπάρχουν

την περιοχή της ____*

µόνο στην ____*
*Πόλη που επιλέχτηκε στην ερώτηση 1.
27. Σκοπεύετε να µετακοµίσετε στην απέναντι πλευρά;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

28. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 27 ΝΑΙ, πότε σκοπεύετε να µετακοµίσετε
απέναντι;
Άµεσα

Σε 2 µε 5 χρόνια

Αργότερα

Αν µετακινείστε για ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ:

29. Πόσο συχνά µετακινείστε στην πόλη που επιλέξατε στο ερώτηµα 1 για
ιατρικούς λόγους;
Κάθε µέρα

Κάθε µέρα εκτός Σ/Κ

2-3 φορές την εβδοµάδα

1 φορά την εβδοµάδα

2 φορές το µήνα

1 φορά το µήνα και

(ανά 15µερο)

λιγότερο συχνά
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30. Μετακινείστε και σε άλλες πόλεις στην απέναντι πλευρά για ιατρικούς
λόγους;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

31. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 30 ΝΑΙ, ποιες είναι αυτές οι πόλεις;

32. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 30 ΝΑΙ, πόσο συχνά πηγαίνετε εκεί;
Κάθε µέρα

Κάθε µέρα εκτός Σ/Κ

2-3 φορές την εβδοµάδα

1 φορά την εβδοµάδα

2 φορές το µήνα

1 φορά το µήνα και

(ανά 15µερο)

λιγότερο συχνά

33. Πιστεύετε ότι στην πόλη που επιλέξατε στο ερώτηµα 1 παρέχονται γενικά
καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες σχετικά µε τη Ναύπακτο ή Μεσολόγγι;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

34. Εσείς για ποιο λόγο προτιµάτε να δέχεστε ιατρικές υπηρεσίες στην πόλη
που επιλέξατε στην ερώτηση 1;
Επειδή

στη

Ναύπακτο

/ Επειδή αν και υπάρχουν οι Άλλο

Μεσολόγγι δεν προσφέρονται οι ιατρικές

ειδικότητες

στη (προσδιορίστ

συγκεκριµένες ιατρικές υπηρεσίες Ναύπακτο / Μεσολόγγι, έχω ε)
περισσότερη

που έχω ανάγκη
(δεν

υπάρχουν

ειδικότητες
εξοπλισµός)

ή

οι

ιατρικές στους

Γιατρούς

εξειδικευµένος Νοσοκοµεία
της ____*

*Πόλη που επιλέχτηκε στην ερώτηση 1.
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35. Γνωρίζετε κάποιον από το κοινωνικό και συγγενικό σας περιβάλλον που
µετακινείται στην απέναντι πλευρά για ιατρικούς λόγους;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

36. Σκοπεύετε να µετακοµίσετε στην απέναντι πλευρά;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

37. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 36 ΝΑΙ, πότε σκοπεύετε να µετακοµίσετε
απέναντι;
Άµεσα

Σε 2 µε 5 χρόνια

Αργότερα

Αν µετακινείστε για ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ:

38. Πόσο συχνά µετακινείστε στην πόλη που επιλέξατε στο ερώτηµα 1 για
κοινωνικούς λόγους και λόγους αναψυχής;
Κάθε µέρα

Κάθε µέρα εκτός Σ/Κ

2-3 φορές την εβδοµάδα

1 φορά την εβδοµάδα

2 φορές το µήνα

1 φορά το µήνα και

(ανά 15µερο)

λιγότερο συχνά

39. Ποιες ηµέρες της εβδοµάδας συνήθως µετακινείστε για τους παραπάνω
λόγους στην πόλη που επιλέξατε στο ερώτηµα 1; (ιεραρχείστε µε 1, 2, 3 κατά
σειρά προτίµησης)
∆ευτέρα Τρίτη

Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Σάββατο
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40. Μετακινείστε και σε άλλες πόλεις στην απέναντι πλευρά για τους
παραπάνω λόγους;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

41. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 40 ΝΑΙ, ποιες είναι αυτές οι πόλεις;

42. Ποιος ακριβώς είναι ο σκοπός της µετακίνησής σας στην πόλη που
επιλέξατε στο ερώτηµα 1;
(Α)

Επίσκεψη

σε (Β) Ταξίδι αναψυχής στην Άλλο (προσδιορίσετε)

συγγενείς και φίλους που ____*
διαµένουν στην ____*

και

ευρύτερη

περιοχή

*Πόλη που επιλέχτηκε στην ερώτηση 1.
43. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 42 (Α), οι συγγενείς και φίλοι που διαµένουν
στην πόλη που επιλέξατε στο ερώτηµα 1 σας επισκέπτονται στη Ναύπακτο
(στον τόπο διαµονής σας);
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

44. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 43 ΝΑΙ, πόσο συχνά σας επισκέπτονται
αυτοί οι συγγενείς και φίλοι στη Ναύπακτο (στον τόπο διαµονής σας);
Κάθε µέρα

Κάθε µέρα εκτός Σ/Κ

2-3 φορές την εβδοµάδα

1 φορά την εβδοµάδα

2 φορές το µήνα

1 φορά το µήνα και

(ανά 15µερο)

λιγότερο συχνά
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45. Σκοπεύετε να µετακοµίσετε στην απέναντι πλευρά;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

46. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 45 ΝΑΙ, πότε σκοπεύετε να µετακοµίσετε
απέναντι;
Άµεσα

Σε 2 µε 5 χρόνια

Αργότερα

Αν µετακινείστε για ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ:

47. Πόσο συχνά µετακινείστε στην πόλη που επιλέξατε στο ερώτηµα 1 για
εκπαιδευτικούς λόγους;
Κάθε µέρα

Κάθε µέρα εκτός Σ/Κ

2-3 φορές την εβδοµάδα

1 φορά την εβδοµάδα

2 φορές το µήνα

1 φορά το µήνα και

(ανά 15µερο)

λιγότερο συχνά

48. Ποιες ηµέρες της εβδοµάδας συνήθως µετακινείστε για τους παραπάνω
λόγους στην πόλη που επιλέξατε στο ερώτηµα 1; (ιεραρχείστε µε 1, 2, 3 κατά
σειρά προτίµησης)
∆ευτέρα Τρίτη

Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Σάββατο
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49. Για ποιο ακριβώς εκπαιδευτικό λόγο µετακινείστε στην πόλη που
επιλέξατε στο ερώτηµα 1;
Σπουδάζω στο Σπουδάζω
ΑΕΙ / ΤΕΙ

σε Παρακολουθώ Παρακολουθώ Άλλο

σχολές ΟΕΑ∆ / επαγγελµατικά φροντιστήριο

(προσδιορίσε

ΙΕΚ της ____* / επιµορφωτικά 2βάθµιας

τε)

της ____*

σεµινάρια

εκπαίδευσης

στην ____*
*Πόλη που επιλέχτηκε στην ερώτηση 1.
50. Γνωρίζεται πολλούς από το κοινωνικό και συγγενικό σας περιβάλλον που
µετακινούνται στην απέναντι πλευρά για εκπαιδευτικούς λόγους;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

51. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 50 ΝΑΙ, ποιος είναι ο πιο συχνός και
σηµαντικός εκπαιδευτικός λόγος για τη µετακίνησή τους στην απέναντι
πλευρά;
Παρακολούθησ Παρακολούθησ Άλλο

Σπουδές

Σπουδές σε

στο ΑΕΙ / ΤΕΙ

σχολές ΟΕΑ∆ /

η

η

(προσδιορίσε

επαγγελµατικώ φροντιστηρίου τε)
της

____*

απέναντι
πλευρά γενικά

ή ΙΕΚ
της

ν
____*

απέναντι

2βάθµιας

ή επιµορφωτικών εκπαίδευσης
σεµιναρίων

στην ____* ή

πλευρά γενικά στην ____* ή απέναντι
απέναντι

πλευρά γενικά

πλευρά γενικά
*Πόλη που επιλέχτηκε στην ερώτηση 1.
52. Σκοπεύετε να µετακοµίσετε στην απέναντι πλευρά;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀
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53. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 52 ΝΑΙ, πότε σκοπεύετε να µετακοµίσετε
απέναντι;
Άµεσα

Σε 2 µε 5 χρόνια

Αργότερα

54. Γνωρίζετε προσωπικά κάποιον, ο οποίος έχει ξεκινήσει µια επιχείρηση
στην περιοχή σας µετά την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας
(Αύγουστος 2004) έως και σήµερα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

55. Γνωρίζετε κάποια επιχείρηση, η οποία σταµάτησε την λειτουργία της
στην περιοχή που ζείτε µετά την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας έως
και σήµερα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

56. Η Γέφυρα Α.Ε. προσφέρει εθελοντικές δραστηριότητες στην κοινωνία
(για το περιβάλλον, τον πολιτισµό, την παιδεία, τον αθλητισµό);
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

57. Σε ποιο τοµέα θα προτιµούσατε η Γέφυρα Α.Ε. να επιδεικνύει
µεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία; (Μπορείτε να ιεραρχήσετε από 1
έως 4 κατά σειρά προτεραιότητας, όπου 1 αντιστοιχεί στον τοµέα µε
την µεγαλύτερη βαρύτητα και 4 µε την χαµηλότερη βαρύτητα
αντίστοιχα.)
Περιβάλλον

Πολιτισµός

Παιδεία
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Αθλητισµός
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58. Πιστεύετε γενικά ότι µετά την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας έχουν
µεταβληθεί οι µετακινήσεις ανάµεσα στην Ναύπακτο και την Πάτρα;
Έχουν αυξηθεί

Έχουν µειωθεί

444

Καµία µεταβολή
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4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ,
ΑΙΤΩΛΙΚΟ, ΑΝΤΙΡΡΙΟ)
ΕΙ∆ΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ρούχα – Υποδήµατα – Καλλυντικά ∀
Οικιακής χρήσεως – Ηλεκτρικές συσκευές – Η/Υ ∀
Supermarket ∀
Εστιατόρια – Καφετέριες ∀
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Μεγάλο κατάστηµα (αλυσίδα, επώνυµο) ∀
Μικροµεσαίο κατάστηµα ∀

1. Πιστεύετε ότι οι πωλήσεις των καταστηµάτων και η εµπορική κίνηση στη
Ναύπακτο γενικά έχουν αυξηθεί ή µειωθεί κατά το τελευταίο χρόνο;
Έχουν

Έχουν

Καµία µεταβολή

αυξηθεί

µειωθεί

(Αν το αναφέρει ο
ιδιοκτήτης)

2. Έχουν αυξηθεί ή µειωθεί οι πωλήσεις στο δικό σας κατάστηµα κατά το
τελευταίο χρόνο;
Έχουν

Έχουν

Καµία µεταβολή

αυξηθεί

µειωθεί

(Αν το αναφέρει ο
ιδιοκτήτης)

3. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 2 ότι έχουν αυξηθεί, σε ποια συγκεκριµένα
είδη (προϊόντα ή υπηρεσίες) εντοπίζεται η µεγαλύτερη αύξηση; (Μπορείτε να
ιεραρχήσετε µε 1, 2 και 3 τις απαντήσεις σας κατά σειρά προτεραιότητας)
(1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________
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4. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 2 ότι έχουν µειωθεί, σε ποια συγκεκριµένα
είδη (προϊόντα ή υπηρεσίες) εντοπίζεται η µεγαλύτερη µείωση; (Μπορείτε να
ιεραρχήσετε µε 1, 2 και 3 τις απαντήσεις σας κατά σειρά προτεραιότητας)
(1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________
5. Υπάρχουν µεγάλες διαφορές στον όγκο των πωλήσεων στο κατάστηµά σας
µεταξύ της καλοκαιρινής περιόδου και της χειµερινής περιόδου;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

6. Αν η απάντησή σας στο ερώτηµα 5 είναι ΝΑΙ, σε ποια περίοδο-εποχή
πραγµατοποιούνται οι περισσότερες πωλήσεις στο κατάστηµά σας;
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

∀

∀

7. Ποιες είναι οι δυο καλύτερες ηµέρες της εβδοµάδας από άποψη όγκου
πωλήσεων στο κατάστηµά σας; (Σηµειώσετε µε 1 την καλύτερη ηµέρα και µε
2 τη δεύτερη καλύτερη ηµέρα)
∆ευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέµπτη

ΠαρασκευήΣάββατο

Κυριακή

8. Πιστεύετε ότι η εξέλιξη των πωλήσεων (θετική ή αρνητική) στο κατάστηµά
σας κατά το τελευταίο χρόνο σχετίζεται µε την κατασκευή και λειτουργία της
Γέφυρας;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀
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9. Πιστεύετε ότι οι πωλήσεις στο κατάστηµά σας θα αυξηθούν ή µειωθούν στο
µέλλον;
Θα

Θα

Καµία µεταβολή

αυξηθούν

µειωθούν

(Αν το αναφέρει ο
ιδιοκτήτης)

10. Ανεξάρτητα από τις πωλήσεις σας, έχει αυξηθεί ή µειωθεί ο αριθµός των
πελατών σας γενικά;
Έχει

Έχει

Καµία µεταβολή

αυξηθεί

µειωθεί

(Αν το αναφέρει ο
ιδιοκτήτης)

11. Όσο γνωρίζεται, έχει αυξηθεί ο αριθµός των πελατών σας από Πάτρα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

12. Πιστεύετε ότι µελλοντικά θα αυξηθούν οι πελάτες του καταστήµατός σας
που προέρχονται από την Πάτρα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

13. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 12 ΝΑΙ, σε ποιο βάθος χρόνου πιστεύετε ότι
θα πραγµατοποιηθεί αυτό;
Άµεσα

Από

(µέσα σε 1 έτος)

χρόνια

2

έως
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14. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 12 ΟΧΙ, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν θα
αυξηθούν οι Πατρινοί πελάτες στο µέλλον; (Μπορείτε να ιεραρχήσετε µε 1, 2
και 3 τις απαντήσεις σας κατά σειρά προτεραιότητας)
Λόγω

του

κόστος Επειδή στην Πάτρα Επειδή αν και το Άλλο

µετακίνησης και του προσφέρονται

πιο κατάστηµά µας έχει (προσδιορίσε

που καλά και πιο φθηνά καλύτερα-φθηνότερα τε)

χρόνου
απαιτείται

για

φθάσουν

να προϊόντα

και προϊόντα οι Πατρινοί

στη υπάρχουν

Ναύπακτο

προτιµούν

την

τοπική τους αγορά

περισσότερες
επιλογές

15. Με δεδοµένο ότι η Γέφυρα παρέχει εύκολη, γρήγορη και «παντός καιρού»
πρόσβαση στην αγορά της Πάτρας, πιστεύετε ότι οι ντόπιοι πελάτες σας
(Ναυπάκτιοι και γύρω χωριά) θα µειωθούν επειδή θα αγοράζουν το αντίστοιχο
προϊόν / προϊόντα (ή υπηρεσίες) από την Πάτρα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

16. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 15 ΟΧΙ, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν θα
µειωθούν και δεν θα προτιµούν την αγορά της Πάτρας οι ντόπιοι πελάτες σας;
(Μπορείτε να ιεραρχήσετε µε 1, 2 και 3 τις απαντήσεις σας κατά σειρά
προτεραιότητας)
Λόγω

του

κόστος Επειδή

δεν Λόγω

της Άλλο

µετακίνησης και του υπάρχουν διαφορές εµπιστοσύνης
που στις

χρόνου
απαιτείται
φθάσουν

για

τιµές

να ποιότητα

και ιδιαίτερης
των που

στην προϊόντων

αγορά της Πάτρας

συγκριτικά

και (προσδιορίσε

σχέσης τε)

έχουν

οι

πελάτες µας µε το
µε

την κατάστηµα

Πάτρα
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17. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 15 ΝΑΙ, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι θα
µειωθούν και θα προτιµούν την αγορά της Πάτρας οι ντόπιοι πελάτες σας;
(Μπορείτε να ιεραρχήσετε µε 1, 2 και 3 τις απαντήσεις σας κατά σειρά
προτεραιότητας)
Επειδή στην Πάτρα Επειδή στην Πάτρα Επειδή
υπάρχουν καλύτερες υπάρχει
τιµές

και

ποιοτικά

πολύ συνδυάζονται

πιο µεγαλύτερη ποικιλία (ιδιαίτερα

προϊόντα ειδών

(υπηρεσίες)

θα Άλλο

και

όλη

(προσδιορίσε
το τε)

η Σάββατο) οι αγορές

σύγχρονη µόδα

µε

επίσκεψη

ή

εκδροµή στην Πάτρα
18. Πιστεύετε ότι γενικά στη Ναύπακτο θα αυξηθεί συνολικά ή θα µειωθεί η
εµπορική κίνηση (πωλήσεις, πελάτες) στο µέλλον;
Θα

Θα

Καµία µεταβολή

αυξηθεί

µειωθεί

(Αν το αναφέρει ο
ιδιοκτήτης)

19. Κατά την άποψή σας, σε ποιες εµπορικές δραστηριότητες (κλάδους) θα
παρατηρηθεί µελλοντικά στη Ναύπακτο αύξηση στις πωλήσεις και πελάτες και
σε ποιες µείωση; (Συµπληρώνεται κατά σειρά προτεραιότητας)
∆ραστηριότητες µε µελλοντική αύξηση ∆ραστηριότητες µε µελλοντική µείωση
1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

5)

5)

20. Στην περιοχή σας διατίθεται επαρκής χρηµατοδοτική υποστήριξη
(δάνεια, µετοχικό κεφάλαιο κλπ.) στις νέες και αναπτυσσόµενες
επιχειρήσεις;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀
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21. Στην περιοχή σας η υλική υποδοµή (δρόµοι, υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας,

χώροι

απόθεσης

αποβλήτων

κλπ.)

παρέχει

καλή

υποστήριξη στις νέες και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

22. Πιστεύετε ότι στους επόµενους έξι µήνες, θα υπάρξουν σηµαντικές
επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην περιοχή που ζείτε;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

23. Η Γέφυρα Α.Ε. προσφέρει εθελοντικές δραστηριότητες στην κοινωνία
(για το περιβάλλον, τον πολιτισµό, την παιδεία, τον αθλητισµό);
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

24. Σε ποιο τοµέα θα προτιµούσατε η Γέφυρα Α.Ε. να επιδεικνύει
µεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία; (Μπορείτε να ιεραρχήσετε από 1
έως 4 κατά σειρά προτεραιότητας, όπου 1 αντιστοιχεί στον τοµέα µε
την µεγαλύτερη βαρύτητα και 4 µε την χαµηλότερη βαρύτητα
αντίστοιχα.)
Περιβάλλον

Πολιτισµός

Παιδεία
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5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΑΤΡΑ
ΕΙ∆ΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ρούχα – Υποδήµατα – Καλλυντικά ∀
Οικιακής χρήσεως – Ηλεκτρικές συσκευές – Η/Υ ∀
Supermarket ∀
Εστιατόρια – Καφετέριες ∀
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Μεγάλο κατάστηµα (αλυσίδα, επώνυµο) ∀
Μικροµεσαίο κατάστηµα ∀

1. Πιστεύετε ότι οι πωλήσεις των καταστηµάτων και η εµπορική κίνηση στην
Πάτρα γενικά έχουν αυξηθεί ή µειωθεί κατά τα τελευταία 3 χρόνια;
Έχουν

Έχουν

Καµία µεταβολή

αυξηθεί

µειωθεί

(Αν το αναφέρει ο
ιδιοκτήτης)

2. Έχουν αυξηθεί ή µειωθεί οι πωλήσεις στο δικό σας κατάστηµα κατά τα
τελευταία 3 χρόνια;
Έχουν

Έχουν

Καµία µεταβολή

αυξηθεί

µειωθεί

(Αν το αναφέρει ο
ιδιοκτήτης)

3. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 2 ότι έχουν αυξηθεί, σε ποια συγκεκριµένα
είδη (προϊόντα ή υπηρεσίες) εντοπίζεται η µεγαλύτερη αύξηση; (Μπορείτε να
ιεραρχήσετε µε 1, 2 και 3 τις απαντήσεις σας κατά σειρά προτεραιότητας)
(1)____________________________________________________________
(2)____________________________________________________________
(3)____________________________________________________________
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4. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 2 ότι έχουν µειωθεί, σε ποια συγκεκριµένα
είδη (προϊόντα ή υπηρεσίες) εντοπίζεται η µεγαλύτερη µείωση; (Μπορείτε να
ιεραρχήσετε µε 1, 2 και 3 τις απαντήσεις σας κατά σειρά προτεραιότητας)
(1)____________________________________________________________
(2)____________________________________________________________
(3)____________________________________________________________
5. Υπάρχουν µεγάλες διαφορές στον όγκο των πωλήσεων στο κατάστηµά σας
µεταξύ της καλοκαιρινής περιόδου και της χειµερινής περιόδου;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

6. Αν η απάντησή σας στο ερώτηµα 5 είναι ΝΑΙ, σε ποια περίοδο-εποχή
πραγµατοποιούνται οι περισσότερες πωλήσεις στο κατάστηµά σας;
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

∀

∀

7. Ποιες είναι οι δυο καλύτερες ηµέρες της εβδοµάδας από άποψη όγκου
πωλήσεων στο κατάστηµά σας; (Σηµειώσετε µε 1 την καλύτερη ηµέρα και µε
2 τη δεύτερη καλύτερη ηµέρα)
∆ευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέµπτη

ΠαρασκευήΣάββατο

Κυριακή

8. Πιστεύετε ότι η εξέλιξη των πωλήσεων (θετική ή αρνητική) στο κατάστηµά
σας κατά τα τελευταία 3 χρόνια σχετίζεται µε την κατασκευή και λειτουργία της
Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀
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9. Πιστεύετε ότι οι πωλήσεις στο κατάστηµά σας θα αυξηθούν ή µειωθούν στο
µέλλον;
Θα

Θα

Καµία µεταβολή

Αυξηθούν

µειωθούν

(Αν το αναφέρει ο
ιδιοκτήτης)

10. Ανεξάρτητα από τις πωλήσεις σας, έχει αυξηθεί ή µειωθεί ο αριθµός των
πελατών σας γενικά;
Έχει

Έχει

Καµία µεταβολή

Αυξηθεί

µειωθεί

(Αν το αναφέρει ο
ιδιοκτήτης)

11. Όσο γνωρίζετε, έχει αυξηθεί ο αριθµός των πελατών σας από την
Αιτωλοακαρνανία και ιδιαίτερα τη Ναύπακτο;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

12. Πιστεύετε ότι µελλοντικά θα αυξηθούν οι πελάτες του καταστήµατός σας
που προέρχονται από την Αιτωλοακαρνανία;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

13. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 12 ΝΑΙ, σε ποιο βάθος χρόνου πιστεύετε ότι
θα πραγµατοποιηθεί αυτό;
Άµεσα

Από

(µέσα σε 1 έτος)

χρόνια

2

έως
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14. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 12 ΟΧΙ, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν θα
αυξηθούν οι Ναυπάκτιοι πελάτες στο µέλλον; (Μπορείτε να ιεραρχήσετε µε 1,
2 και 3 τις απαντήσεις σας κατά σειρά προτεραιότητας)
Λόγω του κόστος

Επειδή αν και το

Επειδή στη

Άλλο

µετακίνησης και του Ναύπακτο

κατάστηµά µας έχει (προσδιορίσα

χρόνου που

προσφέρονται

καλύτερα-φθηνότερα τε)

απαιτείται για να

προϊόντα

προϊόντα οι

φθάσουν στην

ικανοποιητικά σε

Ναυπάκτιοι

Πάτρα

τιµές και ποιότητα

προτιµούν την
τοπική τους αγορά

15. Πιστεύετε ότι γενικά στην Πάτρα θα αυξηθεί συνολικά ή θα µειωθεί η
εµπορική κίνηση (πωλήσεις, πελάτες) στο µέλλον;
Θα

Θα

Καµία µεταβολή

αυξηθεί

µειωθεί

(Αν το αναφέρει ο
ιδιοκτήτης)

16. Κατά την άποψή σας, σε ποιες εµπορικές δραστηριότητες (κλάδους) θα
παρατηρηθεί µελλοντικά στην Πάτρα αύξηση στις πωλήσεις και πελάτες και
σε ποιες µείωση; (Συµπληρώνεται κατά σειρά προτεραιότητας)
∆ραστηριότητες µε µελλοντική αύξηση ∆ραστηριότητες µε µελλοντική µείωση
1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

5)

5)
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17 Στην περιοχή σας διατίθεται επαρκής χρηµατοδοτική υποστήριξη
(δάνεια,

µετοχικό

κεφάλαιο

κλπ.)

στις

νέες

και

αναπτυσσόµενες

επιχειρήσεις;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

18. Στην περιοχή σας η υλική υποδοµή (δρόµοι, υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας, χώροι απόθεσης αποβλήτων κλπ.) παρέχει καλή υποστήριξη
στις νέες και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

19. Πιστεύετε ότι στους επόµενους έξι µήνες, θα υπάρξουν σηµαντικές
επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην περιοχή που ζείτε;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

20. Η Γέφυρα Α.Ε. προσφέρει εθελοντικές δραστηριότητες στην κοινωνία
(για το περιβάλλον, τον πολιτισµό, την παιδεία, τον αθλητισµό);
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

21. Σε ποιο τοµέα θα προτιµούσατε η Γέφυρα Α.Ε. να επιδεικνύει
µεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία; (Μπορείτε να ιεραρχήσετε από 1
έως 4 κατά σειρά προτεραιότητας, όπου 1 αντιστοιχεί στον τοµέα µε
την µεγαλύτερη βαρύτητα και 4 µε την χαµηλότερη βαρύτητα
αντίστοιχα.)
Περιβάλλον

Πολιτισµός

Παιδεία
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6. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (Α)
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

1. Πιστεύετε ότι η λειτουργία της Γέφυρας συνετέλεσε σε κάποιο βαθµό να
ανοίξουν νέες επιχειρήσεις στην περιοχή που ζείτε;
Σε µεγάλο βαθµό

Σε µέτριο βαθµό

Σε µικρό βαθµό

Καθόλου

2. Πιστεύετε ότι η λειτουργία της Γέφυρας συνετέλεσε σε κάποιο βαθµό να
κλείσουν επιχειρήσεις στην περιοχή που ζείτε;
Σε µεγάλο βαθµό

Σε µέτριο βαθµό

Σε µικρό βαθµό

Καθόλου

3. Πιστεύετε ότι η Γέφυρα αυξάνει ή µειώνει το φόβο αποτυχίας µιας νέας
επιχειρηµατικής δραστηριότητας;
Αυξάνει

Μειώνει

Καµία µεταβολή

4. Πιστεύετε ότι στους επόµενους έξι µήνες, θα υπάρξουν σηµαντικές
επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην περιοχή που ζείτε;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

5. Νοµίζετε ότι γενικά οι τράπεζες της περιοχής σας διαθέτουν επαρκή
χρηµατοδοτική υποστήριξη στις νέες και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις;
ΝΑΙ
∀

ΟΧΙ
∀
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6. Στην περιοχή σας η υλική υποδοµή (δρόµοι, υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας,

χώροι

απόθεσης

αποβλήτων

κλπ.)

παρέχει

καλή

υποστήριξη στις νέες και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

7. Έχουν αυξηθεί ή µειωθεί στο κατάστηµά σας οι αιτήσεις για χορήγηση
επαγγελµατικών δανείων (είτε για δηµιουργία νέων επιχειρήσεων είτε
για επέκταση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων) µετά την έναρξη
λειτουργίας της γέφυρας (Αύγουστος 2004);
Έχουν αυξηθεί

Έχουν µειωθεί

Καµία µεταβολή

8. Σε ποια ηλικιακή οµάδα εντοπίζετε τη µεγαλύτερη ζήτηση για
επαγγελµατικά δάνεια; (Μπορείτε να ιεραρχήσετε από 1 έως 5 κατά
σειρά προτεραιότητας, όπου 1 αντιστοιχεί στην ηλικιακή οµάδα µε τη
µεγαλύτερη ζήτηση και 5 µε τη χαµηλότερη ζήτηση αντίστοιχα).
18-24 ετών

25-34 ετών

35-44 ετών

45-54 ετών

55-64 ετών

9. Σε ποια εισοδηµατική τάξη ανήκουν τα άτοµα µε τη µεγαλύτερη ζήτηση
για επαγγελµατικά δάνεια; (Μπορείτε να ιεραρχήσετε από 1 έως 3 κατά
σειρά προτεραιότητας, όπου 1 αντιστοιχεί στην εισοδηµατική τάξη µε τη
µεγαλύτερη ζήτηση και 3 µε τη χαµηλότερη ζήτηση αντίστοιχα).
Ανώτερη εισοδ. τάξη

Μεσαία εισοδ. τάξη
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10. Σε ποιο εκπαιδευτικό επίπεδο ανήκουν τα άτοµα µε τη µεγαλύτερη
ζήτηση για επαγγελµατικά δάνεια; (Μπορείτε να ιεραρχήσετε από 1
έως 4 κατά σειρά προτεραιότητας, όπου 1 αντιστοιχεί στο εκπαιδευτικό
επίπεδο µε τη µεγαλύτερη ζήτηση και 4 µε τη χαµηλότερη ζήτηση
αντίστοιχα).
Μερική

∆ευτεροβάθµια

Τριτοβάθµια

Μεταπτυχιακό/∆ιδακτορικό

∆ευτεροβάθµια

11. Πιστεύετε ότι οι πωλήσεις των καταστηµάτων και η εµπορική κίνηση στη
Ναύπακτο γενικά έχουν αυξηθεί ή µειωθεί κατά το τελευταίο χρόνο;
Έχουν αυξηθεί Έχουν µειωθεί Καµία µεταβολή

12. Πιστεύετε ότι η εξέλιξη των πωλήσεων (θετική ή αρνητική) στα εµπορικά
καταστήµατα της περιοχής σας κατά το τελευταίο χρόνο σχετίζεται µε την
κατασκευή και λειτουργία της Γέφυρας;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

13. Όσο γνωρίζετε, έχει αυξηθεί ο αριθµός των πελατών των εµπορικών
καταστηµάτων της περιοχής σας από την Πάτρα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

14. Πιστεύετε ότι µελλοντικά θα αυξηθούν οι πελάτες των εµπορικών
καταστηµάτων της περιοχής σας που προέρχονται από την Πάτρα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

15. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 14 ΝΑΙ, σε ποιο βάθος χρόνου πιστεύετε ότι
θα πραγµατοποιηθεί αυτό;
Άµεσα (µέσα σε 1 έτος) Από 2 έως 5 χρόνια Άνω των 5 ετών
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16. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 14 ΟΧΙ, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν θα
αυξηθούν οι Πατρινοί πελάτες στο µέλλον; (Μπορείτε να ιεραρχήσετε µε 1, 2
και 3 τις απαντήσεις σας κατά σειρά προτεραιότητας)
Λόγω

του

κόστος Επειδή στην Πάτρα Επειδή αν και τα Άλλο

µετακίνησης και του προσφέρονται

πιο κατάστηµατά

που καλά και πιο φθηνά έχουν

χρόνου
απαιτείται

για

φθάσουν

να προϊόντα

καλύτερα- τε)

και φθηνότερα προϊόντα

στη υπάρχουν

Ναύπακτο

µας (προσδιορίσε

οι

Πατρινοί

περισσότερες

προτιµούν

την

επιλογές

τοπική τους αγορά

17. Με δεδοµένο ότι η Γέφυρα παρέχει εύκολη, γρήγορη και «παντός καιρού»
πρόσβαση στην αγορά της Πάτρας, πιστεύετε ότι οι ντόπιοι πελάτες των
εµπορικών καταστηµάτων της περιοχής σας (Ναυπάκτιοι και γύρω χωριά) θα
µειωθούν επειδή θα αγοράζουν το αντίστοιχο προϊόν / προϊόντα (ή υπηρεσίες)
από την Πάτρα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

18. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 17 ΟΧΙ, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν θα
µειωθούν και δεν θα προτιµούν την αγορά της Πάτρας οι ντόπιοι πελάτες;
(Μπορείτε να ιεραρχήσετε µε 1, 2 και 3 τις απαντήσεις σας κατά σειρά
προτεραιότητας)
Λόγω

του

κόστος Επειδή

δεν Λόγω

της Άλλο

µετακίνησης και του υπάρχουν διαφορές εµπιστοσύνης
χρόνου
απαιτείται
φθάσουν

που στις
για

τιµές

να ποιότητα
συγκριτικά

σχέσης τε)

και ιδιαίτερης

των που έχουν οι ντόπιοι

στην προϊόντων

αγορά της Πάτρας

και (προσδιορίσε

πελάτες
µε

µε

την καταστήµατα

Πάτρα

περιοχής µας
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19. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 17 ΝΑΙ, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι θα
µειωθούν και θα προτιµούν την αγορά της Πάτρας οι ντόπιοι πελάτες;
(Μπορείτε να ιεραρχήσετε µε 1, 2 και 3 τις απαντήσεις σας κατά σειρά
προτεραιότητας)
Επειδή στην Πάτρα Επειδή στην Πάτρα Επειδή
υπάρχουν καλύτερες υπάρχει
τιµές

και

ποιοτικά

πολύ συνδυάζονται

πιο µεγαλύτερη ποικιλία (ιδιαίτερα

προϊόντα ειδών

(υπηρεσίες)

θα Άλλο

και

όλη

(προσδιορίσε
το τε)

η Σάββατο) οι αγορές

σύγχρονη µόδα

µε

επίσκεψη

ή

εκδροµή στην Πάτρα
20. Πιστεύετε ότι γενικά στη Ναύπακτο θα αυξηθεί συνολικά ή θα µειωθεί η
εµπορική κίνηση (πωλήσεις, πελάτες) στο µέλλον;
Θα

Θα

αυξηθεί

µειωθεί

Καµία µεταβολή

21. Κατά την άποψή σας, σε ποιες εµπορικές δραστηριότητες (κλάδους) θα
παρατηρηθεί µελλοντικά στη Ναύπακτο αύξηση στις πωλήσεις και πελάτες και
σε ποιες µείωση; (Συµπληρώνεται κατά σειρά προτεραιότητας)
∆ραστηριότητες µε µελλοντική αύξηση ∆ραστηριότητες µε µελλοντική µείωση
1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

5)

5)
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7. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (Β)
ΠΑΤΡΑ
1. Πιστεύετε ότι η λειτουργία της Γέφυρας συνετέλεσε σε κάποιο βαθµό να
ανοίξουν νέες επιχειρήσεις στην περιοχή που ζείτε;
Σε µεγάλο βαθµό

Σε µέτριο βαθµό

Σε µικρό βαθµό

Καθόλου

2. Πιστεύετε ότι η λειτουργία της Γέφυρας συνετέλεσε σε κάποιο βαθµό να
κλείσουν επιχειρήσεις στην περιοχή που ζείτε;
Σε µεγάλο βαθµό

Σε µέτριο βαθµό

Σε µικρό βαθµό

Καθόλου

3. Πιστεύετε ότι η Γέφυρα αυξάνει ή µειώνει το φόβο αποτυχίας µιας νέας
επιχειρηµατικής δραστηριότητας;
Αυξάνει

Μειώνει

Καµία µεταβολή

4. Πιστεύετε ότι στους επόµενους έξι µήνες, θα υπάρξουν σηµαντικές
επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην περιοχή που ζείτε;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

5. Νοµίζετε ότι γενικά οι τράπεζες της περιοχής σας διαθέτουν επαρκή
χρηµατοδοτική υποστήριξη στις νέες και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

6. Στην περιοχή σας η υλική υποδοµή (δρόµοι, υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας,

χώροι

απόθεσης

αποβλήτων

κλπ.)

υποστήριξη στις νέες και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀
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7. Έχουν αυξηθεί ή µειωθεί στο κατάστηµά σας οι αιτήσεις για χορήγηση
επαγγελµατικών δανείων (είτε για δηµιουργία νέων επιχειρήσεων είτε
για επέκταση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων) µετά την έναρξη
λειτουργίας της γέφυρας (Αύγουστος 2004);
Έχουν αυξηθεί

Έχουν µειωθεί

Καµία µεταβολή

8. Σε ποια ηλικιακή οµάδα εντοπίζετε τη µεγαλύτερη ζήτηση για
επαγγελµατικά δάνεια; (Μπορείτε να ιεραρχήσετε από 1 έως 5 κατά
σειρά προτεραιότητας, όπου 1 αντιστοιχεί στην ηλικιακή οµάδα µε τη
µεγαλύτερη ζήτηση και 5 µε τη χαµηλότερη ζήτηση αντίστοιχα).
18-24 ετών

25-34 ετών

35-44 ετών

45-54 ετών

55-64 ετών

9. Σε ποια εισοδηµατική τάξη ανήκουν τα άτοµα µε τη µεγαλύτερη ζήτηση
για επαγγελµατικά δάνεια; (Μπορείτε να ιεραρχήσετε από 1 έως 3 κατά
σειρά προτεραιότητας, όπου 1 αντιστοιχεί στην εισοδηµατική τάξη µε τη
µεγαλύτερη ζήτηση και 3 µε τη χαµηλότερη ζήτηση αντίστοιχα).
Ανώτερη εισοδ. τάξη

Μεσαία εισοδ. τάξη

Χαµηλότερη εισοδ. τάξη

10. Σε ποιο εκπαιδευτικό επίπεδο ανήκουν τα άτοµα µε τη µεγαλύτερη
ζήτηση για επαγγελµατικά δάνεια; (Μπορείτε να ιεραρχήσετε από 1
έως 4 κατά σειρά προτεραιότητας, όπου 1 αντιστοιχεί στο εκπαιδευτικό
επίπεδο µε τη µεγαλύτερη ζήτηση και 4 µε τη χαµηλότερη ζήτηση
αντίστοιχα).
Μερική

∆ευτεροβάθµια

Τριτοβάθµια

∆ευτεροβάθµια
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11. Έχετε διαπιστώσει µετά την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας να έχει
τονωθεί

η

επιχειρηµατικότητα

(ίδρυση

νέων

επιχειρήσεων

και

ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων) στη Ναύπακτο;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

∀

∀

12. Αν απαντήσατε στο ερώτηµα 11 ΝΑΙ, σε τι βαθµό πιστεύετε έχει
τονωθεί η επιχειρηµατικότητα στη Ναύπακτο;
Σε µεγάλο βαθµό

Σε µέτριο βαθµό
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