
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ  

ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 
 

 

Έρευνα Ποιοτικών Δεδομένων (Expert Survey) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάτρα, Μάιος 2017 



 

 

 

 

 

 

Το παρόν τεύχος εντάσσεται σε σειρά θεματικών τευχών που αφορούν την 

εκπόνηση πολυδιάστατης μελέτης για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση 

των κοινωνικο-οικονομικών επιδράσεων της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, 

κατά τη διάρκεια της λειτουργία της. 

Η συνολική έρευνα περιλαμβάνει σειρά επιμέρους μελετών, μεταξύ των ο-

ποίων και την παρούσα η οποία αναφέρεται στην κριτική αποτύπωση των 

στάσεων, αντιλήψεων και προσδοκιών επιλεγμένων προσωπικοτήτων α-

ναφορικά με την λειτουργία της Γέφυρας. 

Το παρόν είναι προϊόν συλλογικής εργασίας των  στελεχών του ΠΟΑΔΕΠ 

αλλά την τελική επιμέλεια και ευθύνη του παρόντος έχουν οι: 

Δρ. Βασίλης Παππάς, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, 

Ιωάννης Καραμολέγκος, Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων 

Κατερίνα Καποτά, Οικονομολόγος 

 

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα, όπου παρ’ όλες τις 

μεγάλες ευθύνες και το πιεσμένο πρόγραμμά τους ανταποκρίθηκαν ευχα-

ρίστως να συμμετέχουν στην διαδικασία των συνεντεύξεων. 
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1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1.1 Εισαγωγή  

Η ποιοτική έρευνα (ή έρευνα ποιοτικών δεδομένων) του ΠΟΑΔΕΠ για 

την καταγραφή και την αξιολόγηση των ευρύτερων αλλά και των 

τοπικών κοινωνικο-οικονομικών επιδράσεων από την λειτουργία της 

Γέφυρας, διεξήχθη με την μορφή προσωπικών συνεντεύξεων, βάσει 

δομημένου προσχεδίου – ερωτηματολογίου, ώστε να υπάρχει άμεση 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ του ερευνητή και των 

συμμετεχόντων. 

Η ποιοτική έρευνα προηγήθηκε άλλης σχετικής έρευνας της κοινής 

γνώμης, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό 

δείγμα του πληθυσμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας και 

Αιτωλοακαρνανίας, και πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών 

συνεντεύξεων σε επιλεγμένες προσωπικότητες που εκπροσωπούν 

Φορείς, μεγάλες επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους που 

εκτιμάται ότι η λειτουργία της Γέφυρας επηρεάζει με άμεσο τρόπο τον 

Φορέα / Επιχείρηση που εκπροσωπούν. 

Η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας (field work) ήταν από 12ης 

Ιουλίου έως και 23ης  Σεπτεμβρίου 2016 και συνολικά συμμετείχαν σε 

αυτήν 56 Φορείς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα. 

Με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες για την προσέγγιση 

των συμμετεχόντων, οι οποίοι είχαν υψηλές διοικητικές ευθύνες και 

ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο, δημιουργήθηκε στο ΠΟΑΔΕΠ ειδική 

γραμματεία με αποκλειστική απασχόληση για την έρευνα, ώστε να 

προγραμματισθεί σωστά και να πραγματοποιηθεί με επιτυχία, κάθε 

συνέντευξη. Παράλληλα, για την υλοποίηση των συνεντεύξεων 

επιλέχθηκε ειδικός επιστημονικός συνεργάτης με υψηλό επίπεδο 

γνώσεων και εμπειριών, ανάμεσα σε πολλούς υποψηφίους. 

Πρέπει να αναφερθεί εξ αρχής ότι το ίδιο χρονικό διάστημα και στην 

ίδια περιοχή διεξήχθη αντίστοιχη ποιοτική έρευνα με σκοπό την 

καταγραφή και την αξιολόγηση των ευρύτερων αλλά και των 

τοπικών κοινωνικο-οικονομικών επιδράσεων από την αναμενόμενη 

ολοκλήρωση των έργων στο τμήμα της Ολυμπίας Οδού από 

Κόρινθο έως Πάτρα. Όπως είναι προφανές, από τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις, οι δύο έρευνες 

διεξήχθησαν ταυτόχρονα με τη χρήση κοινού δομημένου 

προσχεδίου – ερωτηματολογίου αλλά με σαφώς διακριτές ενότητες. 

Το παρόν τεύχος αφορά στα πορίσματα για την Γέφυρα. 

1.2 Δείγμα συμμετεχόντων 

Η επιλογή του δείγματος έγινε από την επιστημονική ομάδα του 

ΠΟΑΔΕΠ βάσει των επόμενων τριών κριτηρίων: α) Τομέας: Δημόσιος 

– Ιδιωτικός, β) Γεωγραφική Διασπορά: Περιφερειακές Ενότητες, γ) 

Δραστηριότητα: Δήμοι, Επιμελητήρια, Επιχειρήσεις, κλπ. 

Το επίπεδο ευθύνης των συμμετεχόντων από κάθε Φορέα / 

Επιχείρηση ορίσθηκε σε ανώτατο ή ανώτερο επίπεδο, ώστε να 

υπάρχει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη γνώση της 

υπάρχουσας κατάστασης και των σχετικών επιτελικών σχεδίων σε 

κάθε Φορέα /  Επιχείρηση.  

Πιο συγκεκριμένα επιδιώχθηκε ώστε στις συνεντεύξεις να 

συμμετέχουν: 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση: Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, 

Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, Γενικός Γραμματέας 

 Φορείς Δημόσιου και Ιδιωτικού χαρακτήρα: Πρόεδρος, 

Αντιπρόεδρος, Μέλος Δ.Σ. 

 Επιχειρήσεις: Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής, Ειδικός 

Υπεύθυνος. 

Συνολικά προσεγγίσθηκαν 83 Φορείς / Επιχειρήσεις, από τους 

οποίους αποδέχθηκαν να συμμετάσχουν, για μεν την Ολυμπία Οδό 
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οι 65, για δε την Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου οι 56, ενώ οι υπόλοιποι 

δήλωσαν αδυναμία συμμετοχής για διάφορους λόγους. Η διαφορά 

στον αριθμό των συμμετεχόντων μεταξύ Ολυμπίας Οδού και 

Γέφυρας οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρξε μία μικρή χρονική 

καθυστέρηση στη έναρξη διεξαγωγής της έρευνας για την Γέφυρα 

και αφορούν κυρίως περιπτώσεις όπου η έδρα τους ήταν στις 

Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας και Δυτικής Αττικής. 

 

Δραστηριότητα ανά Τομέα

Δραστηριότητα
Δημόσιος 

τομέας

Ιδιωτικός 

τομέας
Σύνολο

Τοπική Αυτοδιοίκηση 9 0 9

Λιμένες 3 1 4

Αεροδρόμια 2 0 2

Μουσεία 0 0 0

Νοσοκομεία 2 1 3

Εκπαιδευτικά ιδρύματα 2 1 3

ΒΙ .ΠΕ. 0 1 1

ΚΤΕΛ 0 2 2

ΕΛ.ΤΑ. 1 0 1

Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών 0 2 2

Ιδιωτικές επιχειρήσεις 0 11 11

Επιμελητήρια – Σύλλογοι - Σωματεία 0 15 15

Χιονοδρομικά Κέντρα 0 1 1

Συνεδριακό Κέντρο 1 0 1

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 0 1 1

Σύνολο 20 36 56

Γεωγραφική διασπορά ανά τομέα

Δραστηριότητα
Δημόσιος 

τομέας

Ιδιωτικός 

τομέας
Σύνολο

Αττική 0 5 5

Κορινθία 1 0 1

Αχαΐα 10 21 31

Ηλεία 4 3 7

Αιτωλοακαρνανία 3 7 10

Άρτα 1 0 1

Πρέβεζα 1 0 1

Σύνολο 20 36 56
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Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι 56 φορείς / επιχειρήσεις που 

ανταποκρίθηκαν δεν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα με την 

στατιστική έννοια του όρου, αλλά δείγμα όπου, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, υπάρχει η εκτίμηση ότι η λειτουργία τους 

επηρεάζεται άμεσα από τη λειτουργία της Γέφυρας (ειδικό δείγμα). 

1.3 Δομημένο προσχέδιο - Ερωτηματολόγιο 

Για την υλοποίηση της έρευνας με προσωπικές συνεντεύξεις 

συντάχθηκε ειδικό δομημένο προσχέδιο - ερωτηματολόγιο, το οποίο 

ήταν διαμορφωμένο σε δύο ισότιμα μέρη, το πρώτο για την Ολυμπία 

Οδό και το δεύτερο για την Γέφυρα. Η εκτιμώμενη συνολική διάρκεια 

των συνεντεύξεων ήταν της τάξεως των 20 - 30 λεπτών συνολικά, 

γεγονός που πιστοποιήθηκε κατά την διαδικασία των συνεντεύξεων. 

Επίσης για την πιστοποίηση της ευκρίνειας και της 

αποτελεσματικότητας των ερωτήσεων, αλλά και για την εκτίμηση του 

απαιτούμενου χρόνου των συνεντεύξεων, διενεργήθηκε πιλοτική 

έρευνα και ύστερα από την κριτική ανάλυση της διαδικασίας έγιναν 

οι κατάλληλες τροποποιήσεις. 

Το δομημένο προσχέδιο – ερωτηματολόγιο είχε διττό χαρακτήρα – 

σκοπό: α) εφ’ ενός να οργανώσει και να προσανατολίσει την 

συνέντευξη – συζήτηση χωρίς περιττούς πλατειασμούς και να 

επικεντρωθεί στους σκοπούς της έρευνας και β) να λειτουργήσει ως 

κανονικό ερωτηματολόγιο για την συλλογή ποσοτικών δεδομένων, 

όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια. 

Το δομημένο προσχέδιο – ερωτηματολόγιο, το οποίο επισυνάπτεται 

στο παράρτημα, περιελάβανε τρεις διακριτές θεματικές ενότητες - για 

τη διασφάλιση της σαφήνειας και της αποτελεσματικότητας των 

απαντήσεων - εξειδικευμένες πάντα για τα δύο υποκείμενα της 

έρευνας, δηλαδή για την Ολυμπία Οδό και την Γέφυρα. 

Η πρώτη ενότητα περιελάβανε δομημένες ερωτήσεις «ανοικτού 

άκρου», με σκοπό την περιγραφική - ποιοτική τοποθέτηση των 

ερωτώμενων σε κάθε επιμέρους θέμα και την εμβάθυνση σε αυτό, 

μέσω τεχνικών διερεύνησης από την πλευρά του ερευνητή 

(ενθάρρυνση του ερωτώμενου, συγκατάβαση, ενδιαφέρον, «τεχνική 

αντιλάλου», κλπ.). 

Η δεύτερη ενότητα περιελάβανε δομημένες ερωτήσεις με απάντηση 

πολλαπλών επιλογών (ερωτήσεις «κλειστού άκρου»), με σκοπό την 

σχετική ποσοτικοποίηση συγκεκριμένων εννοιών όπως οι 

προσδοκίες, οι επισημάνσεις κλπ. Για την σωστή συμμετοχή των 

ερωτώμενων, την κατάλληλη στιγμή δινόταν στον ερωτώμενο 

εκτυπωμένη κλίμακα, κοινή για όλες τις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις 

«κλειστού άκρου» συμπληρώνονταν στο τέλος της διαδικασίας για 

τη διασφάλιση της μη εξάρτησης των απαντήσεων από τη 

διαδικασία της συνέντευξης. 

Η τρίτη ενότητα περιελάβανε από μία ημι-δομημένη ερώτηση 

«ανοικτού άκρου», πρώτα  για την Ολυμπία Οδό και στη συνέχεια για 

την Γέφυρα, με σκοπό την ελεύθερη τοποθέτηση – σύνοψη από τον 

ερωτώμενο, στον οποίο είχε ήδη δημιουργηθεί η κατάλληλη 

ψυχολογία κατά την διάρκεια της διαδικασίας. 

Για την σωστή και ολοκληρωμένη καταγραφή των απαντήσεων, την 

ελαχιστοποίηση του χρόνου διεξαγωγής της συνέντευξης και την 

δυνατότητα του ερευνητή να υποστηρίζει αναπόσπαστος την 

διαδικασία εμβάθυνσης, όλες οι συνεντεύξεις πλην μίας, 

μαγνητοφωνήθηκαν με την σύμφωνη γνώμη των ερωτώμενων, για 

αποκλειστική χρήση από το ΠΟΑΔΕΠ και μόνον για τους σκοπούς 

της έρευνας. 

20

36

Ιδιωτικός τομέας

Δημόσιος τομέας
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Οι απομαγνητοφωνήσεις έγιναν στα γραφεία του ΠΟΑΔΕΠ από τον 

ερευνητή και την γραμματεία και στη συνέχεια τα σχετικά αρχεία 

καταστράφηκαν για λόγους που άπτονται της ελληνικής 

νομοθεσίας (Νόμος 2472/1997). 

1.4 Οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας 

Για την πληρότητα του παρόντος τεύχους κρίθηκε σκόπιμο να 

υπάρξει αυτό το θεωρητικό κεφάλαιο ώστε να αποτυπωθούν 

σαφώς τα όρια και οι δυνατότητες των ποιοτικών κοινωνικών 

ερευνών, όπως η παρούσα, ώστε ο αναγνώστης να τοποθετηθεί με 

τον πρέποντα τρόπο στα πορίσματα της έρευνας. 

Η ποσοτική έρευνα χαρακτηρίζεται από την επιδίωξη του ερευνητή να 

συλλέξει αντικειμενικά και γενικά δεδομένα για κάποιο φαινόμενο - 

ερώτημα και στη συνέχεια να μετατρέψει αυτά τα δεδομένα σε 

αριθμητικά ή στατιστικά στοιχεία, ώστε να προβεί σε συγκρίσεις 

μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών και να παράσχει αντικειμενικές 

επεξηγήσεις για τα αίτια ή τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, 

σύμφωνα με το πλαίσιο που θέτει η επιστήμη της στατιστικής. 

Αντίθετα, η ποιοτική έρευνα χαρακτηρίζεται από την επιδίωξη του 

ερευνητή να εξερευνήσει και να κατανοήσει σε βάθος τις 

υποκειμενικές αντιλήψεις, πεποιθήσεις και εμπειρίες επιλεγμένων 

προσώπων αναφορικά με κάποιο φαινόμενο - ερώτημα, ώστε να 

δημιουργηθεί μια βαθύτερη, αρτιότερη και περισσότερο 

επεξεργασμένη γνώση για το υπό έρευνα αντικείμενο, η οποία θα 

εμπεριέχει μια συνολικότερη και βαθύτερη ερμηνεία για τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα και το περιβάλλον τους σε σχέση πάντα 

με το αντικείμενο της έρευνας.1 

                                                 
1 Μαντζούκας Σ., Ποιοτική έρευνα σε έξι εύκολα βήματα. Η επιστημολογία, οι μέθοδοι 

και η παρουσίαση. Ανασκόπηση, Νοσηλευτική 2007, 46 (1) 88-98 
2 Ιωσηφίδης Θ., Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες, εκδόσεις 

Κριτική, Αθήνα, 2003 

Η ποιοτική κοινωνική έρευνα και οι ποιοτικές μεθοδολογίες 

αποτελούν βασικό εργαλείο στις κοινωνικές επιστήμες στις 

περιπτώσεις όπως η διερεύνηση ποιοτήτων σε ειδικά θέματα όπου 

οι ποσοτικές μέθοδοι δεν μπορούν να καταγράψουν όλο το εύρος 

του προς εξέταση θέματος. Η αποτύπωση / ανακάλυψη σχέσεων 

μεταξύ υποκειμένων είναι κρίσιμο ζητούμενο στη διαδικασία και 

εξαρτάται από τις ικανότητες και την καλή γνώση του διερευνώμενου 

αντικειμένου από το ερευνητή και τη δυνατότητά του εκμαίευσης 

προσανατολισμένων απαντήσεων, στάσεων και απόψεων. Η φύση 

του ερευνητικού ερωτήματος, αλλά και η θεωρητική αφετηρία του 

προς εξέταση φαινομένου, καθορίζει και τον τρόπο διεξαγωγής της 

έρευνας και τη δόμηση των ερωτήσεων που αφορούν στα αίτια, τις 

συσχετίσεις και τις συνέπειες του φαινομένου / ερωτήματος.2 

Η συνέντευξη είναι βασικό στοιχείο της ποιοτικής έρευνας και δεν 

πρόκειται για μία απλή τυπική διαδικασία διαλόγου μεταξύ ερευνητή 

και ερωτώμενων. Ο ερευνητής καλείται να υπερκεράσει τη 

διστακτικότητα και τους φόβους τους σε επικοινωνιακό επίπεδο και 

να αναδείξει τον βασικό τους προβληματισμό και τις σκέψεις 

/στάσεις τους στο ερευνητικό ερώτημα. Σε αυτό το σημείο έγκειται και 

η σημασία της συνέντευξης: να ξεπεραστούν κοινωνικά στεγανά, 

που δυσχεραίνουν την ουσιαστική συμμετοχή στο διάλογο, ώστε να 

επέλθει η όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση των πραγματικών 

στάσεων και αντιλήψεων3. 

Στην ποιοτική έρευνα δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη και παγιωμένη 

μεθοδολογία αλλά αυτή εξαρτάται από τις προθέσεις και επιλογές 

του ερευνητή. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη 

πολυμεθοδολογικών προσεγγίσεων στις οποίες είναι δυνατόν η 

έρευνα να συνδυαστεί και με ποσοτικές προσεγγίσεις (γεγονός που 

3 Παρασκευοπούλου – Κόλια Ε.-Α., Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές 

επιστήμες και συνεντεύξεις, The Journal of Open and Distance Education and 

Educational Technology, Vol. 4, Num. 1, 2008 
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επιλέχθηκε και στην παρούσα) ώστε οι δύο προσεγγίσεις να 

αλληλοσυμπληρώνονται4. 

Οι ποιοτικές έρευνες παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα 

όπως: α) η ελεύθερη διερεύνηση που το βάθος και η λεπτομέρεια 

καθορίζονται από τις επιδιώξεις του ερευνητή, β) δεν υπάρχουν εκ 

των προτέρων (a priori) θέσεις και στάσεις αλλά προσφέρεται 

ευελιξία με την έννοια ότι μπορεί να διεισδύσει και σε θέματα που δεν 

είχαν προβλεφθεί εξ’ αρχής, γ) η επιλογή προσανατολισμένου 

δείγματος ειδικού σκοπού χωρίς να απασχολεί τον ερευνητή η 

στατιστική αντιπροσωπευτικότητά του. 

Αντίστοιχα όμως παρουσιάζουν και σοβαρά μειονεκτήματα όπου, 

εκτός από τον ερευνητή, και ο αναγνώστης των πορισμάτων 

ποιοτικών ερευνών οφείλει να γνωρίζει. Ως τέτοια μειονεκτήματα 

μπορούν να αναφερθούν: α) το συνήθως μικρό δείγμα των 

συμμετεχόντων, β) η αδυναμία γενίκευσης των συμπερασμάτων 

λόγω του ιδιαίτερου δείγματος και όχι μόνον, γ) η μεγάλη συμβολή 

της υποκειμενικότητας του ερευνητή που μπορεί να καθορίσει τον 

συνολικό χαρακτήρα της έρευνας και των πορισμάτων της. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας 

ανακύπτουν σημαντικά ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας που 

άπτονται της εμπιστευτικότητας και της ανωνυμίας των 

ερωτώμενων, της εντιμότητας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της 

συναίνεσης στην πληροφόρηση, στην πρόσβαση των 

αποτελεσμάτων και εν τέλει στη συνολική χρήση και τους σκοπούς 

της έρευνας. Ζητήματα που καθορίζουν όχι μόνο την αξιοπιστία και 

αποτελεσματικότητα της έρευνας αυτής καθ’ αυτής αλλά και των 

συμμετεχόντων σ’ αυτή (ερευνητές, ωφελούμενοι, ερωτώμενοι)5. 

 

Ειδικότερα για τα τελευταία ζητήματα το ΠΟΑΔΕΠ δεσμεύτηκε στην 

πλήρη τήρηση των σχετικών κανόνων δεοντολογίας και ειδικότερα 

                                                 
4 Ιωσηφίδης Θ., Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες, εκδόσεις 

Κριτική, Αθήνα, 2003 

στην μη δημοσίευση των αναλυτικών συνεντεύξεων, τη διατήρηση 

της ανωνυμίας και στη συνοπτική – τουλάχιστον - κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων. 

1.5 Στόχος της έρευνας 

Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή των στάσεων, αντιλήψεων 

και προσδοκιών των ερωτώμενων αναφορικά με την Γέφυρα και την 

ανάδειξη των προσδοκιών τους από τη λειτουργία της, αλλά και των 

εκτιμήσεών τους για τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που αυτή 

επιφέρει. 

Η προβλεπόμενη διαδικασία εστιάζει στην ανάδειξη κυρίως των 

επιπτώσεων – προσδοκιών που αφορούν στην οικονομία, στην 

κοινωνική συνοχή και ειδικότερα στους τομείς του εμπορίου, του 

τουρισμού, των υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και αναψυχής και 

στην εν δυνάμει διαμόρφωση νέων αναπτυξιακών και χωρικών 

προτύπων. Επίσης ειδική πρόνοια υπήρξε για την καταγραφή της 

γενικότερης «εικόνας» που έχουν οι ερωτώμενοι για την Γέφυρα ως 

σύμβολο αλλά και ως εταιρεία που έχει κοινωνική ευθύνη (εταιρική 

κοινωνική ευθύνη). 

Επίσης η έρευνα στοχεύει, μέσω της κριτικής επεξεργασίας των 

απαντήσεων στην καλύτερη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου της 

προγραμματισμένης, σε επόμενο χρόνο (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 

2016), έρευνας της κοινής γνώμης μέσω τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων, αντίστοιχου χαρακτήρα, τα πορίσματα της οποίας 

παρουσιάζονται σε ξεχωριστό τεύχος. 

Τέλος η έρευνα ενσωματώνει και ερωτήσεις ποσοτικού χαρακτήρα 

με στόχο την τεκμηρίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών αλλά και 

τη συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της τηλεφωνικής 

έρευνας κοινής γνώμης. 

5 ο.π. 
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2 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1 Ενότητα 1: Χρήση της Γέφυρας 

Το σύνολο των συμμετεχόντων στην ποιοτική έρευνα θεωρεί ότι η 

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου αποτελεί ένα σημαντικότατο έργο, 

κορυφαίο σε ποιότητα και με στρατηγική σημασία όχι μόνον για την 

ευρύτερη περιοχή στην οποία ευρίσκεται, αλλά για ολόκληρη την 

Ελλάδα. 

Όπως είναι φυσικό, η Γέφυρα αποτελεί τον βασικό οδικό συνδετικό 

κρίκο της Πελοποννήσου με την Δυτική Ελλάδα, με κύριο σκοπό την 

μετακίνηση ανθρώπων και την μεταφορά φορτίων.  

Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν χρησιμοποιήσει την 

Γέφυρα τουλάχιστον μία φορά, ενώ περίπου οι μισοί την 

χρησιμοποιούν σχετικά συχνά. Συνεπώς έχουν προσωπική άποψη 

για το έργο και τα οφέλη που παρέχει. 

Η γρήγορη μετακίνηση, η ασφάλεια, η αποφυγή ταλαιπωρίας, ο 

σωστός προγραμματισμός - χωρίς απρόβλεπτες καταστάσεις από 

τις καιρικές συνθήκες ή άλλα αίτια – αλλά και αυτή καθ’ εαυτή η 

εμπειρία της διαδρομής πάνω από την θάλασσα, αποτελούν τα 

βασικότερα κριτήρια για την χρήση της Γέφυρας από τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα. 

2.1.1 Ιδιωτικός Τομέας 

Όλες οι επιχειρήσεις που μεταφέρουν επιβάτες (ΚΤΕΛ, τουριστικά 

λεωφορεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, λεωφορειακές γραμμές προς και 

από Αλβανία κλπ.), για μετάβαση από Αχαΐα προς 

Αιτωλοακαρνανία και αντίστροφα, χρησιμοποιούν την Γέφυρα κατ΄ 

αποκλειστικότητα, εφόσον στα οχήματά τους υπάρχουν επιβάτες. 

Όταν όμως δεν μεταφέρουν επιβάτες και εφόσον δεν υπάρχει πίεση 

χρόνου, αρκετοί από τους ερωτηθέντες προτιμούν τη διέλευση με 

χρήση των πορθμείων (φέριμποτ), για λόγους οικονομίας. 

Οι επιχειρήσεις εστίασης, αναψυχής και γενικότερα ημερήσιου 

τουρισμού των περιοχών γύρω από την Γέφυρα (Πάτρα, Ναύπακτος 

κλπ.) θεωρούν ότι η Γέφυρα χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

από τους ημερήσιους επισκέπτες - πελάτες τους. Γι αυτούς η Γέφυρα 

αποτελεί έργο ζωτικής σημασίας, που δημιούργησε «νέες αγορές» 

και επηρεάζει άμεσα την βιωσιμότητά τους. 

Το ίδιο ισχύει για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της ευρύτερης 

περιοχής, οι οποίες έχουν αυξήσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών 

τους, χάρη στην ασφάλεια, στην ταχύτητα και στην χωρίς 

ταλαιπωρία μετακίνηση που προσφέρει η Γέφυρα στους πελάτες 

τους, από και προς την Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. 

Μεγάλη είναι η χρήση  της Γέφυρας και για την διακίνηση αγροτικών 

προϊόντων, ειδικά των ευπαθών, για τα οποία είναι σημαντικό 

στοιχείο ο σύντομος χρόνος διάθεσης. Σύμφωνα με τους τοπικούς 

αγροτικούς συνεταιρισμούς έχει διευρυνθεί το πελατολόγιο τους 

λόγω της Γέφυρας, όχι μόνο στους νομούς Αχαΐας και  

Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και στην Ήπειρο και στην Κέρκυρα. 

Επίσης η χρήση της Γέφυρας αποτελεί βασική επιλογή βιομηχανιών, 

επιχειρήσεων και επαγγελματιών, όταν πρόκειται για μετακίνηση 

ανθρώπων (στελεχών) και ευπαθών –προϊόντων. Όμως για 

μεταφορές φορτίων - πλην των ευπαθών προϊόντων – 

χρησιμοποιούνται συνήθως τα φέριμποτ, για λόγους κόστους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ουδείς από τους ερωτώμενους ανέφερε ότι 

υπάρχουν περιορισμοί στην διέλευση της Γέφυρας για υπερμεγέθη 

οχήματα και για ορισμένα ειδικά φορτία. 
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2.1.2 Δημόσιος Τομέας 

Η χρήση της Γέφυρας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι, 

Περιφέρειες), γίνεται περιστασιακά, κυρίως για υπηρεσιακές 

μετακινήσεις στελεχών. Όμως, στο σύνολό τους οι Δήμαρχοι της 

Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας θεωρούν ότι η χρήση 

της Γέφυρας, επηρεάζει θετικά, άμεσα και σε σημαντικό βαθμό, την 

κοινωνική και οικονομική ζωή των δημοτών και των τοπικών 

επιχειρήσεων. 

Η χρήση της Γέφυρας για την μετακίνηση επιβατών και φορτίων είναι 

ζωτικής σημασίας, για τα λιμάνια και αεροδρόμια της ευρύτερης 

περιοχής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Η Γέφυρα, όχι μόνο 

διευκολύνει την πρόσβαση και/ή αποχώρηση προς και από αυτά, 

αλλά κυρίως επιτρέπει τον προγραμματισμό της μετακίνησης και την 

έγκαιρη προσέλευση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αναχώρηση 

επιβατών.  

Όσον αφορά στα ΕΛΤΑ (έδρα στην Πάτρα), γίνεται αποκλειστικά 

χρήση της Γέφυρας, με σκοπό την διαβίβαση αντικειμένων προς 

Αιτωλοακαρνανία, Ήπειρο και μερικώς προς Δυτική Μακεδονία, με 

ταχύτητα και ασφάλεια. 

Στον τομέα της Υγείας, η χρήση της Γέφυρας αποτελεί υψίστης 

σημασίας επιλογή, όσον αφορά στην άμεση διέλευση 

ασθενοφόρων και γενικότερα στην αντιμετώπιση επειγόντων 

περιστατικών, προς και από τα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής. 

Όπως μάλιστα αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, «η Γέφυρα έχει σώσει 

πολλές ζωές». 

Επίσης ευρεία χρήση της Γέφυρας γίνεται από μαθητές, καθηγητές 

και στελέχη των δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ευρύτερης 

περιοχής. 

 

 

 

2.2 Ενότητα 2: Λειτουργία – Ωφελιμότητα της Γέφυρας 

Άπαντες οι συμμετέχοντες στην έρευνα τοποθετήθηκαν με εξαιρετικά 

θετικό τρόπο - σχεδόν διθυραμβικό – για την ίδια την Γέφυρα ως 

έργο, για τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η λειτουργία της, καθώς 

και για τα οφέλη που προκύπτουν, σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 

οικονομικό επίπεδο. 

Οι χαρακτηρισμοί για την Γέφυρα ήταν πραγματικά εντυπωσιακοί, 

όπως για παράδειγμα ότι είναι ένα έργο «τεράστιο», «πρωτότυπο», 

«αναπτυξιακό», «πνοής και μέλλοντος», «απαραίτητο και χρήσιμο», 

«αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα», «τεχνολογικό καμάρι», ένα 

«μεγαλειώδες όραμα που έγινε πράξη», ένα «σύγχρονο τεχνολογικό 

μνημείο και αξιοθέατο», ένα «σήμα κατατεθέν και σύμβολο της 

περιοχής» και διάφορα άλλα αντίστοιχα. 

Σχετικά με την λειτουργία της Γέφυρας, αναφέρθηκαν ως κυριότερα 

πλεονεκτήματα τα επόμενα: 

 Η αμεσότητα της διέλευσης και η σημαντική μείωση της 

χρονικής διάρκειας αυτής. 

 Η αποφυγή ταλαιπωρίας, εκνευρισμού και μικροατυχημάτων 

στα φέριμποτ από τις ουρές αναμονής πριν την επιβίβαση, 

από τις διαδικασίες κατά την επιβίβαση, από τον συνωστισμό 

και τις συχνές παραβιάσεις προτεραιότητας κατά την  

αποβίβαση και από τυχόν βλάβες των καραβιών, απεργίες 

κλπ. 

 Ο μη αποκλεισμός από καιρικές συνθήκες. 

 Η γενικότερη ασφάλεια επιβατών και οχημάτων. 

 Ο σωστός προγραμματισμός της μετακίνησης και η έγκαιρη 

άφιξη σε διάφορους προορισμούς. 

 Η εξοικονόμηση εργατοωρών από επαγγελματίες οδηγούς και 

συνοδευτικό προσωπικό. 
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 Η ιδιαίτερη οδηγική εμπειρία πάνω από την θάλασσα και οι 

«μαγικές εικόνες» που απολαμβάνουν οδηγοί και επιβάτες, 

κατά την διαδρομή. 

Ως μειονεκτήματα αναφέρθηκαν: 

 Το κόστος διέλευσης. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

χαρακτήρισαν το τίμημα ως πολύ υψηλό, παρά τις ισχύουσες 

προσφορές και διευκολύνσεις, ιδιαίτερα μάλιστα στη σημερινή 

συγκυρία που η Ελλάδα μαστίζεται από την οικονομική κρίση.  

 Η μη δυνατότητα σιδηροδρομικής διέλευσης μέσω της 

Γέφυρας (αναφέρθηκε από αρκετούς συμμετέχοντες) η οποία 

θα αύξανε σημαντικά τα οφέλη της Γέφυρας σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο.  

 

Σχετικά με τις επιδράσεις από την λειτουργία της Γέφυρας, όλοι οι 

συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν μόνον θετικά. Από ορισμένους 

υπήρξε η διαφοροποίηση ότι πριν την κατασκευή της Γέφυρας ή 

παράλληλα με αυτήν, έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι 

εκατέρωθεν της Γέφυρας οδικοί άξονες, δηλαδή η Ολυμπία Οδός 

και η Ιόνια Οδός. 

Σε κοινωνικό επίπεδο, ως οφέλη αναφέρθηκαν: 

 Η αποκέντρωση του μεγάλου αστικού κέντρου της Πάτρας, 

ιδιαίτερα προς την περιοχή της Ναυπάκτου. Οι περιοχές γύρω 

από το Αντίρριο σχεδόν θεωρούνται ως προάστια της 

Πάτρας και πλέον, κατοικούνται μόνιμα από αρκετό 

πληθυσμό που καθημερινά εργάζεται στην Πάτρα. 

 Η ανάπτυξη ισχυρότερων κοινωνικών και πολιτιστικών δεσμών 

μεταξύ των πληθυσμών της Πελοποννήσου και της Δυτικής 

Ελλάδας, ιδιαίτερα μεταξύ των νομών Αχαΐας και 

Αιτωλοακαρνανίας. 

 Η σοβαρή βελτίωση στον τομέα της υγείας μέσω της 

βελτίωσης της προσβασιμότητας. Πλέον, για τα σοβαρά και 

επείγοντα περιστατικά έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος 

μεταφοράς από την Αιτωλοακαρνανία στα μεγάλα 

νοσοκομεία της Αχαΐας. Ακόμη, είναι εύκολη και γρήγορη η 

διέλευση ασθενών και ιατρών, μεταξύ των δύο περιοχών. 

 Η διευκόλυνση μετακίνησης μαθητών και καθηγητών, προς 

και από τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 Η διευκόλυνση μετακινήσεων για λόγους αναψυχής και 

βραχυχρόνιου τουρισμού. 

Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, σχεδόν στο σύνολό τους οι 

συμμετέχοντες θεωρούν ότι η κατασκευή της Γέφυρας έχει συμβάλλει 

θετικά, με διάφορους τρόπους οι οποίοι περιλαμβάνουν: 

 Την αισθητική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Η ίδια η 

Γέφυρα αποτελεί ένα μοναδικό αξιοθέατο την ημέρα, αλλά και 

την νύκτα όταν φωτίζεται. 

 Την αποφόρτιση των περιοχών Ρίου και Αντιρρίου από την 

μεγάλη κυκλοφορία και  τις ουρές οχημάτων, με θετικές 

συνέπειες στην ασφάλεια των κατοίκων, στην κατάσταση των 

οδοστρωμάτων, στην καθαριότητα, στα καυσαέρια και στον 

θόρυβο. 

 Τις διάφορες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε οδούς και 

οικισμούς, στα πλαίσια του συνολικού έργου.  

Σε οικονομικό επίπεδο, και πάλι οι συμμετέχοντες στην έρευνα – στο 

σύνολο τους - εκφράσθηκαν πολύ θετικά για την ωφελιμότητα της 

Γέφυρας, η χρήση της οποίας επηρεάζει άμεσα τα οικονομικά 

αποτελέσματα χιλιάδων επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων τα ΚΤΕΛ, 

τα ΕΛΤΑ, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τις τουριστικές επιχειρήσεις, τις 

επιχειρήσεις εστίασης κλπ. 

Μάλιστα, περίπου οι μισοί από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η 

λειτουργία της Γέφυρας συμβάλει θετικά στην αύξηση του κύκλου 

εργασιών τους, σε ποσοστά από 5% έως και 80%.  
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Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων, η λειτουργία της 

Γέφυρας προσφέρει οφέλη σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. 

Περισσότερο όμως ωφελούνται ο τουρισμός, η επιβατική κίνηση και 

οι μεταφορές. Υπήρξαν επίσης αρκετές αναφορές για τις θετικές 

επιδράσεις της Γέφυρας στο τοπικό εμπόριο, στην τοπική 

βιομηχανία, στην τοπική πρωτογενή αγροτική παραγωγή, στην 

κτηνοτροφία, στις υπηρεσίες εστίασης και αναψυχής, στην ιδιωτική 

εκπαίδευση, στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και στην ναυτιλία. 

Εκτός από τα προηγούμενα, πιο συγκεκριμένα οικονομικά οφέλη, 

από τη λειτουργία και χρήση της Γέφυρας, αναφέρθηκαν: 

 Η σοβαρή αύξηση των τιμών των ακινήτων και η άνθηση του 

κατασκευαστικού τομέα, στις ευρύτερες περιοχές γύρω από 

την Γέφυρα (τουλάχιστον την περίοδο πριν από την κρίση). 

 Η δημιουργία νέων αγορών και η ενδυνάμωση ήδη 

υπαρχόντων στην Πάτρα, την Ναύπακτο, το Μεσολόγγι, το 

Αγρίνιο κλπ. 

 Η ανάπτυξη του Ρίου και του Αντιρρίου, καθώς και άλλων 

παρακείμενων περιοχών. 

 Η ενδυνάμωση του τουρισμού σε ολόκληρη την ευρύτερη 

περιοχή. 

 Η δημιουργία μεγάλου αριθμού νέων επιχειρήσεων και νέων 

θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών 

(εστίαση, αναψυχή κλπ.). 

 Η διευκόλυνση στην διακίνηση νωπών και ευπαθών 

προϊόντων (πχ η ταχεία διακίνηση νωπών φρούτων από το 

λιμάνι του Αιγίου προς την Βόρεια Ελλάδα και το εξωτερικό). 

 Η αύξηση της επισκεψιμότητας σε ειδικούς τουριστικούς 

προορισμούς όπως χιονοδρομικά κέντρα, αρχαιολογικοί 

χώροι, μουσεία, κλπ. 

 Η μείωση του κόστους διέλευσης με τη χρήση των φέριμποτ, 

λόγω του ανταγωνισμού τους προς την Γέφυρα. 

Σύμφωνα με την γνώμη ορισμένων από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα, ίσως θα ήταν ωφέλιμο να διαρκούν περισσότερο οι 

προσφορές όπως επίσης και οι τιμές διέλευσης να ήταν 

χαμηλότερες. 

2.3 Ενότητα 3: Η εικόνα της Γέφυρας 

Η γενικότερη εικόνα της Γέφυρας μεταξύ των συμμετεχόντων στην 

ποιοτική έρευνα, ευρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άπαντες 

εκφράζονται θετικά για το έργο, και η όποια κριτική περιορίζεται στο 

κόστος διέλευσης. 

Η αισθητική της Γέφυρας χαρακτηρίζεται άριστη. 

Η κατασκευή της θεωρείται ότι δίδαξε πρότυπα ασφαλείας για την 

χώρα και μάλιστα υπήρξε ιδιαίτερη μνεία ό,τι πριν την πρόσληψη του 

προσωπικού, γινόταν ειδική εκπαίδευση. 

Σχεδόν το σύνολο των συμμετεχόντων θεωρεί/γνωρίζει ότι δεν 

υπήρξαν σοβαρά ατυχήματα κατά την διάρκεια κατασκευής της 

Γέφυρας.  

Άπαντες συμφωνούν ότι το έργο παραδόθηκε εγκαίρως, πριν τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. 

Στο επίπεδο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (έννοια η οποία ήταν 

γνωστή με σαφήνεια στο σύνολο των συμμετεχόντων - ορισμένοι 

από τους οποίους πραγματοποιούν οι ίδιοι σχετικές δράσεις), η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων από Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία 

εκφράσθηκε πολύ θετικά για την Γέφυρα. Στο σύνολό τους αυτοί 

γνώριζαν ότι η Γέφυρα πραγματοποιεί πολλές δράσεις Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.), κυρίως στις εγγύτερες  προς αυτήν 

κοινωνίες. Όμως η αυθόρμητη αναφορά δράσεων που 

υποστηρίζονται από την Γέφυρα ήταν μικρή και αφορούσε κυρίως 

στην στήριξη του Ιδρύματος Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς και 

γενικώς διάφορα πολιτιστικά δρώμενα (υπήρχε αδυναμία 

αυθόρμητης αναφοράς συγκεκριμένων δράσεων). 
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Διαφορετική άποψη, από αυτή που παρουσιάζεται στην 

προηγούμενη παράγραφο, είχε μειοψηφία των συμμετεχόντων 

(πάντα από Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία), με αιτιολογίες ό,τι: 

α) Η τιμολογιακή πολιτική φαίνεται να μην ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες των κατοίκων της περιοχής. 

β) Οι δράσεις Ε.Κ.Ε. δεν φαίνονται ουσιαστικές. 

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες (εκτός Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας) 

είχαν κυρίως ουδέτερη γνώμη, λόγω της μεγάλης απόστασης από 

το έργο, της μικρότερης χρήσης του από τις δικές τους κοινωνίες - 

επιχειρήσεις και την μη ύπαρξη δράσεων Ε.Κ.Ε. από την Γέφυρα στις 

περιοχές τους. 

Αξίζει να αναφερθεί ό,τι σε επίπεδο υποστηριζόμενης αναφοράς, η 

στήριξη του Ιδρύματος Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς από την 

Γέφυρα, ήταν γνωστή στην μεγάλη πλειοψηφία του συνόλου των 

συμμετεχόντων.  

Όσον αφορά στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών από την 

Γέφυρα, σχεδόν άπαντες οι συμμετέχοντες εκφράσθηκαν πολύ 

θετικά για την συμπεριφορά του προσωπικού (ευγένεια, χαμόγελο, 

ευχαριστίες) στα σημεία πληρωμής των διοδίων. Δύο συμμετέχοντες 

εξέφρασαν την άποψη ότι η συμπεριφορά του προσωπικού της 

Γέφυρας δεν ήταν πολύ καλή. 

Ακόμη, το σύνολο των συμμετεχόντων τοποθετήθηκε από θετικά 

έως ουδέτερα6 όσον αφορά στις εργασίες συντήρησης της 

Γέφυρας. Το οδόστρωμα θεωρείται εξαιρετικό, δεν παρατηρούνται 

σκουριές στα μέταλλα, όλα δείχνουν νοικοκυρεμένα. Γενικά δεν 

υπήρξε ούτε ένα επικριτικό σχόλιο, αντίθετα, ακόμη και στο συμβάν 

με το κόψιμο καλωδίων από κεραυνό (στο παρελθόν), η αντίδραση 

των τεχνικών υπηρεσιών της Γέφυρας θεωρήθηκε άμεση και σωστή. 

                                                 
6 Η ουδέτερη τοποθέτηση στηρίζεται κυρίως στην έλλειψη γνώσεων και προσωπικής 

εμπειρίας. 

Τέλος, πολύ θετικά είναι και τα σχόλια για την διοίκηση της Γέφυρας, 

καθώς, Όσοι έχουν συνεργασία με την διοίκηση της Γέφυρας 

ανέφεραν ότι αντιμετωπίζονται με κατανόηση και εποικοδομητική 

στάση και δηλώνουν γενικώς ευχαριστημένοι. 

2.4 Ενότητα 4: Ο ρόλος της Γέφυρας μετά την ολοκλήρωση της 

Ολυμπίας και Ιόνιας οδού. 

Ο ρόλος της Γέφυρας ήδη θεωρείται ότι είναι πολύ σημαντικός και 

σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο. Όμως είναι σαφές ό,τι με τα 

μέχρι σήμερα δεδομένα (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2016), όπου δεν έχουν 

ακόμη ολοκληρωθεί οι οδικοί άξονες εκατέρωθεν της Γέφυρας, η 

αξιοποίηση του έργου δεν είναι πλήρης και υπάρχουν πολλά 

περιθώρια ακόμα. 

Φορείς, επιχειρήσεις, αλλά και ιδιώτες, προσδοκούν με 

ανυπομονησία την ολοκλήρωση της Ολυμπίας και της Ιόνιας Οδού, 

οι οποίες σε συνδυασμό με την Γέφυρα θα ανοίξουν «νέους 

ορίζοντες» στις οδικές μετακινήσεις της Πελοποννήσου και της 

Δυτικής Ελλάδας, με μεγάλες θετικές συνέπειες όχι μόνο σε τοπικό 

αλλά και σε εθνικό επίπεδο. 

Ο ρόλος της Γέφυρας σ’ αυτό το νέο «περιβάλλον» που θα προκύψει 

με την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων θεωρείται ότι θα είναι 

«κυρίαρχος», «νευραλγικός», «καταλυτικός», «κομβικής σημασίας», 

«ο συνδετικός κρίκος», «ο βασικός κρίκος σε ενιαία αλυσίδα», «η 

καρδιά», «ο ομφάλιος λώρος για την ανάπτυξη της περιοχής, η 

οποία πλέον θα γίνει ανταγωνιστική προς τον ανατολικό άξονα» 

όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι συμμετέχοντες στην έρευνα.   

Χωρίς την Γέφυρα, ο ρόλος των εκατέρωθεν αυτής οδικών αξόνων 

θα ήταν πολύ λιγότερο σημαντικός  - ίσως και σε βαθμό 50% όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρθηκε.  
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Γενικότερα, η Γέφυρα αποτελεί, για τους συμμετέχοντες στην έρευνα,  

βασικότατο στοιχείο του υπό ολοκλήρωση περιμετρικού οδικού 

δικτύου της Ελλάδας, ή όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε «χάρη 

στην Γέφυρα, ο συνδυασμός Ολυμπίας, Ιόνιας, Εγνατίας, Αθηνών - 

Θεσσαλονίκης και μέρους της Αττικής Οδού, δημιουργεί έναν 

ολοκληρωμένο, ατέρμονα οδικό κύκλο». 

Ιδιαίτερα σημαντικός, εκτιμάται ότι, θα είναι ο ρόλος της Γέφυρας για 

την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου και της 

Δυτικής Ελλάδας, κυρίως όσον αφορά στον τουρισμό (εγχώριο και 

εισαγόμενο) και στις μεταφορές (εγχώριες, εισαγωγές και εξαγωγές), 

με καλύτερη αξιοποίηση των ΒΙΠΕ, των αεροδρομίων και των λιμένων 

και ισχυροποίηση των τοπικών αγορών (εμπόριο, εστίαση και 

αναψυχή). 

 

 

2.5 Ενότητα 5: Υποδείξεις - Επισημάνσεις. 

Γενικότερα δεν υπήρξαν επισημάνσεις που να σχετίζονται άμεσα με 

την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της Γέφυρας, πλην του ό,τι 

τα μεγάλα σε ύψος οχήματα επηρεάζονται πολύ από τους πλάγιους 

ανέμους.  

Πέραν τούτου, κατεγράφησαν και οι παρακάτω επισημάνσεις – 

υποδείξεις: 

 Βελτίωση της σήμανσης προς διάφορους προορισμούς, 

αμέσως μετά τις εξόδους από την Γέφυρα. 

 Συνεχής νυχτερινός φωτισμός της Γέφυρας, ώστε να 

αναδεικνύεται καλύτερα ως βραδινό αξιοθέατο. 

 Αξιοποίηση των μεγάλων χώρων ανάντι και κατάντι του 

στενού (εργοτάξιο, κάστρα Ρίου - Αντιρρίου, κλπ.). 

 Στήριξη των Δήμων για πιστοποίηση παιδικών χαρών. 

 Δυνατότητα επίσκεψης της Γέφυρας ως αξιοθέατο, χωρίς 

κόστος, ίσως με δικό της ειδικό όχημα για επισκέπτες. 

 Δυνατότητα αναστροφής, αν κάποιος εισέλθει στον δρόμο 

της Γέφυρας κατά λάθος. 

 Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών σε τακτή βάση, για 

την διοργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Ειδική αναφορά και προτάσεις έγιναν για εμπλουτισμό των δράσεων 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως: 

 Δράσεις και σε περιοχές πέραν των πολύ κοντινών στην 

Γέφυρα (πχ Αίγιο, Ηλεία κλπ). 

 Δράσεις και σε χρονικές περιόδους, πέραν του καλοκαιριού. 

 Δράσεις προς ΑΜΕΑ και άλλες ευπαθείς πληθυσμιακές 

ομάδες. 

 Δενδροφυτεύσεις και άλλες περιβαλλοντικές δράσεις. 

 Περισσότερες δράσεις για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και 

ασφάλειας στα παιδιά. 

 Δράση σε συνεργασία με το Χιονοδρομικό Κέντρο 

Καλαβρύτων. 

 Δράσεις κατά την περίοδο του καρναβαλιού. 

 Στήριξη των κοινωνικών παντοπωλείων των Δήμων, με 

τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα, και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. 

 Μεγαλύτερη στήριξη των πολιτιστικών και λοιπών 

εκδηλώσεων, στις οποίες να συμπεριλαμβάνεται η 

Ναύπακτος. 

 Πρόβλεψη δικτύου προστασίας των ζώων που εγκλωβίζονται 

σε αυτοκινητόδρομους. 

 Να αναφέρονται οι διάφορες δράσεις της Γέφυρας στην 

ιστοσελίδα της. 
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2.6 Ενότητα 6: Κόστος Χρήσης. 

Το κόστος χρήσης ήταν από τα κυρίαρχα ζητήματα που αυθόρμητα 

έθεσαν άπαντες οι συμμετέχοντες στην ποιοτική έρευνα για την 

Γέφυρα. Μάλιστα το επανέφεραν στο προσκήνιο, σε πολλά 

διαφορετικά σημεία της συζήτησης, θεωρώντας ότι η ωφελιμότητα 

του έργου έχει άμεση σχέση με το κόστος διέλευσης. 

Μεταξύ των προτάσεων για το συγκεκριμένο θέμα, αναφέρθηκαν: 

 Το πακέτο προσφοράς 3 ωρών θα μπορούσε να επεκταθεί σε 

περισσότερη ώρα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

κατοίκων Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας.  

 Να υπάρχει δυνατότητα προαγοράς διελεύσεων χωρίς 

χρονικό όριο λήξης, ώστε να μη χάνεται η αξία προαγοράς αν 

περάσει αρκετός χρόνος χωρίς διέλευση, 

 Να μειωθεί το κόστος διέλευσης των άδειων λεωφορείων, 

 Να υπάρχει ειδική τιμολογιακή πολιτική για διελεύσεις μαθητών 

και καθηγητών, 

 Ίσως η εταιρεία διαχείρισης πρέπει να κάνει κάποια μελέτη για 

τα οφέλη  που θα έχει από την αυξημένη διακίνηση, αν μειώσει 

κάπως το εισιτήριο. 

2.7 Ενότητα 7: Φράσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 

Επιλέχθηκαν και παρουσιάζονται «σχεδόν αυτολεξεί» φράσεις που 

ανέφεραν  οι συμμετέχοντες, οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω μελέτης και ανάλυσης, ή και 

επικοινωνιακής αξιοποίησης, από τους ενδιαφερόμενους για τα 

αποτελέσματα της παρούσας ποιοτικής έρευνας. 

Η παρουσίαση γίνεται με τυχαία σειρά και χωρίς εννοιολογική 

ομαδοποίηση των φράσεων.  

 Έργο τέχνης, οι Έλληνες αισθάνονται υπερήφανοι. 

 Σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, την ανάπτυξη και 

την οικονομία. 

 Τεράστιο αναπτυξιακό έργο, έργο πνοής και μέλλοντος. 

 Σημαντικό έργο, ωφέλιμο και αναγκαίο. 

 Πρωτότυπο έργο, τεχνολογικά το καμάρι μας. 

 Τεράστιο έργο, εντυπωσιακό. 

 Έργο πνοής. Σε ορίζοντα 30-50 ετών η Πάτρα και η Ναύπακτος 

θα είναι μια πόλη. 

 Έργο τέχνης, προκαλεί θετικά συναισθήματα. 

 Το μεγαλύτερο έργο της χώρας. Φέρνει πιο κοντά την Αθήνα 

και Πελοπόννησο στη Στερεά και Ήπειρο. 

 Πρωτόγνωρο έργο για τη χώρα χωρίς ατυχήματα και 

υπερβάσεις. 

 Καταπληκτικό έργο. Συνέδεσε δύο περιοχές ξεπερνώντας τα 

προβλήματα των καιρικών συνθηκών, τις ταλαιπωρίες και τις 

ζημιές αντικειμένων. Έργο ζωτικό. 

 Πολύ θετικό έργο για τη χώρα και την κατασκευάστρια Γαλλική 

εταιρεία. 

 Τεράστιο, μοντέρνο έργο. 

 Πρωτοπόρο έργο κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη της 

Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Ελλάδας 

γενικότερα. 

 Απαραίτητο έργο. 

 Έργο πολιτισμού. 

 Έργο διεθνούς εμβέλειας. 

 Έργο τέχνης. 

 Έργο εξαιρετικής ποιότητας. 
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 Σημαντικό έργο σε πανελλήνια κλίμακα. 

 Θαυμάσιο έργο, αρχιτεκτονικά και ποιοτικά. 

 Σύγχρονο τεχνολογικό μνημείο και αξιοθέατο. 

 Προσφέρει τεράστια ωφελιμότητα, η οποία θα αυξηθεί ακόμη 

περισσότερο όταν ολοκληρωθούν οι Ολυμπία και Ιόνια οδοί. 

 Η ωφελιμότητα δεν έχει εξαντληθεί θα υπάρξουν χωρικές 

επιδράσεις. 

 Ολοκληρώνει το σύστημα των οδικών αξόνων καθώς και το 

αστικό σύμπλεγμα των Πατρών. 

 Είναι το έργο που θα αξιοποιήσει την Ολυμπία Οδό και την 

Ιόνια Οδό. 

 Η Γέφυρα πρέπει να γίνει τουριστικό προϊόν η ίδια. 

 Το κόστος παραμένει υψηλό παρά τη ειδική τιμολόγηση. 

 Μεγάλη διευκόλυνση σε σχέση με το παρελθόν. 

 Μας παρέχει ταχύτητα και εξυπηρέτηση. 

 Η σύνδεση των δυο οδικών αξόνων θα έχει εκρηκτικά 

αποτελέσματα για την ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας και 

της Δυτικής Ελλάδας με διπλάσιο ρυθμό από την υπόλοιπη 

Ελλάδα. 

 Πολύ σημαντικό το όφελος για θέματα υγείας και ιδιαίτερα για 

επείγοντα περιστατικά. 

 Χωρίς τους δύο οδικούς άξονες, η Γέφυρα ήταν ένα πολύ 

ωραίο στολίδι μέσα σε μια καλύβα. Τώρα τα πράγματα 

αλλάζουν και αυξάνεται η ωφελιμότητα. 

 Έπρεπε δίπλα να έχει σιδηροδρομική γραμμή. 

 Η Γέφυρα έριξε τις τιμές στα καραβάκια. 

 Η Γέφυρα αποτελεί μοχλό ανάπτυξης. 

 Με την Γέφυρα αίρεται η απομόνωση της περιοχής και 

αυξάνονται τα έσοδα των επιχειρήσεων. 

 Η πιστότητα στο χρόνο παράδοσης αυξάνει τη δουλειά μας. 

 Η κατασκευή της δίδαξε πρότυπα ασφαλείας στη χώρα. 

 Ο ρόλος της Γέφυρας θα είναι κυρίαρχος (όταν 

ολοκληρωθούν οι δύο οδικοί άξονες). 

 Ο ρόλος της Γέφυρας είναι καταλυτικός. 

 Είναι ο απαραίτητος συνδετικός κρίκος. Χωρίς τη Γέφυρα το 

όφελος των δύο δρόμων θα ήταν πολύ μικρό, μηδαμινό. 

 Δημιουργείται οδικός κύκλος Αθήνα-Πάτρα-Ιωάννινα-

Θεσ/νικη-Αθήνα. 

 Συμβάλλει στην δημιουργία ενός πολύ μεγάλου 

αυτοκινητοδρόμου χωρίς διακοπή και αποτελεί για εμάς 

Κοσμογονία. 

 Ο βασικός κρίκος σε ενιαία αλυσίδα. 

 Χάρη στη Γέφυρα και στους δύο οδικούς άξονες, η Ελλάδα θα 

γίνει μια γειτονιά. 

 Ομφάλιος λώρος για την ανάπτυξη της περιοχής. 

 Η Γέφυρα έχει σώσει πολλές ζωές. 

 Η διοίκηση της Γέφυρας έχει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας  

και σχεδιάζουμε σημαντικές δράσεις. 

 Η χρήση της Γέφυρας είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν τα 

φεριμπότ από τον αρχικό αριθμό τους. 

 Η ωφελιμότητα του έργου έχει άμεση σχέση με το κόστος 

διέλευσης. 
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3 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

3.1 Εισαγωγή 

Η ποσοτική ανάλυση αφορά σειρά ερωτήσεων «κλειστού άκρου» 

που συμπεριελήφθησαν στο δομημένο προσχέδιο συνεντεύξεων – 

ερωτηματολόγιο και για τις οποίες οι ερωτώμενοι ενημερώθηκαν στο 

τέλος της συνέντευξης και απάντησαν συνειρμικά ώστε να υπάρξει 

διασταύρωση των πορισμάτων της ποιοτικής συζήτησης. 

Οι ερωτήσεις αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την λειτουργία 

και τη σημερινή ή/και μελλοντική χρήση της Γέφυρας, με στάσεις, 

απόψεις και αντιλήψεις αναφορικά με την ευρύτερη αναπτυξιακή 

συμβολή της λειτουργίας της Γέφυρας στις εγγύτερες σ’ αυτή 

περιοχές που ενώνει. 

Όπως έχει αναφερθεί στην αρχή του παρόντος οι 56 Φορείς / 

Επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν δεν αποτελούν 

αντιπροσωπευτικό δείγμα με την στατιστική έννοια του όρου, αλλά 

δείγμα Φορέων και Επιχειρήσεων όπου υπάρχει η εκτίμηση ότι η 

λειτουργία τους επηρεάζεται άμεσα από τη λειτουργία της Γέφυρας 

(ειδικό στοχευμένο δείγμα). 

Με την έννοια αυτή τα ποσοτικά διαγράμματα και οι πίνακες που 

ακολουθούν δεν έχουν γενική αντιπροσωπευτικότητα αλλά 

αποτυπώνουν μόνον την κατανομή των συγκεκριμένων 

απαντήσεων από τους συμμετέχοντες στην έρευνα και σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να γενικευτούν τα αποτελέσματά τους, είτε 

στο σύνολο του πληθυσμού είτε για το ειδικό δείγμα. Αφορούν 

αποκλειστικά τις συγκεκριμένες απαντήσεις και τίποτε περισσότερο. 

Ακριβώς λόγω του γεγονότος αυτού δεν υπάρχει και επιμέρους 

σχολιασμός των πινάκων / διαγραμμάτων που ακολουθούν αλλά 

μόνο μία κριτική ποιοτική θεώρηση της συνολικής εικόνας που αυτά 

σκιαγραφούν. 

3.2 Κριτική ποιοτική θεώρηση 

Η συνολική εικόνα που αποτυπώνουν τα ποσοτικά δεδομένα είναι ότι 

συμμετέχοντες στην έρευνα (υποκείμενα) έχουν ιδιαίτερα θετική 

εικόνα από τη λειτουργία της Γέφυρας και τις επιπτώσεις της στην 

γενικότερη αναπτυξιακή πορεία των όμορων προς αυτή περιοχών 

(αλλά και σε ευρύτερη έκταση) κυρίως μέσα από την εικόνα που 

έχουν αποκομίσει από τις επιπτώσεις που αυτή έχει στους Φορείς και 

στις Επιχειρήσεις τους. 

Η συντριπτική τους πλειοψηφία θεωρεί ότι η λειτουργία της Γέφυρας 

συμβάλει ιδιαίτερα θετικά στις εμπορικές δραστηριότητες στον Δήμο 

τους και κυρίως στις τουριστικές δραστηριότητες που επιτελούνται 

σ’ αυτόν. Αντίστοιχη είναι και η θετική εικόνα που έχουν για τη 

συμβολή της λειτουργίας της Γέφυρας στη βιομηχανική παραγωγή 

στον Δήμο τους. 

Μικρότερο ποσοστό, αλλά επίσης αρκετά μεγάλο, διατηρεί θετική 

εικόνα για τη συμβολή της λειτουργίας της Γέφυρας στην αγροτική 

παραγωγή και ότι η ύπαρξη και λειτουργία της Γέφυρας αναβαθμίζει 

την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος. 

Συγκρατημένες, αν και ακριβώς διχασμένες, είναι οι γνώμες στο ότι η 

λειτουργία της Γέφυρας συμβάλει στο να ανοίξουν νέες επιχειρήσεις 

στην περιοχή του Δήμου τους, ενώ ελαφρά λιγότεροι από τους 

μισούς θεωρούν ότι έχει θετική συμβολή στην οικοδομική 

δραστηριότητα και στον περιορισμό της φτώχειας. 

Αντίστοιχα υπάρχει μία πιο συγκρατημένη αισιοδοξία / προσδοκία, 

λιγότεροι από τους μισούς, για την αύξηση των μόνιμων κατοίκων 

των Δήμων. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, και σε αντίθεση με την προηγούμενη 

παρατήρηση, δηλαδή αρκετά περισσότεροι από τους μισούς, ότι η 

λειτουργία της Γέφυρας ευνοεί περισσότερο την οικονομική 

δραστηριότητα στις μεγαλύτερες πόλεις της ευρύτερης περιοχής και 

ένα λίγο μικρότερο, αλλά αρκετά σημαντικό ποσοστό, και τις 

μικρότερες πόλεις και χωριά. 
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Η συνδυασμένη ανάλυση αυτών των απαντήσεων δείχνει ότι πολλοί 

από τους ερωτηθέντες αναγνωρίζουν ένα ευρύτερο αναπτυξιακό 

ρόλο στην λειτουργία της Γέφυρας με την έννοια ότι οι περισσότεροι 

που απάντησαν ότι ευνοείται η οικονομική δραστηριότητα στις 

μεγάλες πόλεις απάντησαν το ίδιο και για τις μικρές και τα χωριά. 

Ουσιαστικά τα ποσοτικά ευρήματα τεκμηριώνουν τα πορίσματα της 

ποιοτικής έρευνας ευρισκόμενα σε πλήρη συνέπεια μεταξύ τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

 

 

 

# %

Συμφωνώ 18 32,1%

Μάλλον συμφωνώ 20 35,7%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 8 14,3%

Μάλλον διαφωνώ 2 3,6%

Διαφωνώ 4 7,1%

Δεν γνωρίζω 4 7,1%

Δεν απαντώ

Σύνολο 56 100,0%

Η λειτουργία της Γέφυρας συμβάλλει θετικά στην αγροτική παραγωγή 

στο Δήμο μου
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Η λειτουργία της Γέφυρας συμβάλλει θετικά στην αγροτική 

παραγωγή στο Δήμο μου
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# %

Συμφωνώ 25 44,6%

Μάλλον συμφωνώ 19 33,9%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 7 12,5%

Μάλλον διαφωνώ 1 1,8%

Διαφωνώ 2 3,6%

Δεν γνωρίζω 2 3,6%

Δεν απαντώ

Σύνολο 56 100,0%

Η λειτουργία της Γέφυρας συμβάλλει θετικά στη βιομηχανική 

παραγωγή στο Δήμο μου
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1,8% 3,6% 3,6%

Η λειτουργία της Γέφυρας συμβάλλει θετικά στη βιομηχανική 

παραγωγή στο Δήμο μου

# %

Συμφωνώ 11 19,6%

Μάλλον συμφωνώ 16 28,6%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 17 30,4%

Μάλλον διαφωνώ 2 3,6%

Διαφωνώ 6 10,7%

Δεν γνωρίζω 4 7,1%

Δεν απαντώ

Σύνολο 56 100,0%

Η λειτουργία της Γέφυρας συμβάλλει θετικά στην οικοδομική 

δραστηριότητα στο Δήμο μου
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# %

Συμφωνώ 35 62,5%

Μάλλον συμφωνώ 13 23,2%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 5 8,9%

Μάλλον διαφωνώ 2 3,6%

Διαφωνώ 1 1,8%

Δεν γνωρίζω 0,0%

Δεν απαντώ

Σύνολο 56 100,0%

Η λειτουργία της Γέφυρας συμβάλλει θετικά στην εμπορική 

δραστηριότητα στο Δήμο μου
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Η λειτουργία της Γέφυρας συμβάλλει θετικά στην εμπορική 

δραστηριότητα στο Δήμο μου

# %

Συμφωνώ 46 82,1%

Μάλλον συμφωνώ 9 16,1%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 0 0,0%

Μάλλον διαφωνώ 0 0,0%

Διαφωνώ 1 1,8%

Δεν γνωρίζω 0 0,0%

Δεν απαντώ

Σύνολο 56 100,0%

Η λειτουργία της Γέφυρας συμβάλλει θετικά στην τουριστική κίνηση 

στο Δήμο μου
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# %

Συμφωνώ 12 21,4%

Μάλλον συμφωνώ 11 19,6%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 14 25,0%

Μάλλον διαφωνώ 7 12,5%

Διαφωνώ 8 14,3%

Δεν γνωρίζω 4 7,1%

Δεν απαντώ

Σύνολο 56 100,0%

Η λειτουργία της Γέφυρας συμβάλλει στην αύξηση των μόνιμων 

κατοίκων στο Δήμο μου
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Η λειτουργία της Γέφυρας συμβάλλει στην αύξηση των μόνιμων 

κατοίκων στο Δήμο μου

# %

Συμφωνώ 15 26,8%

Μάλλον συμφωνώ 13 23,2%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 21 37,5%

Μάλλον διαφωνώ 2 3,6%

Διαφωνώ 3 5,4%

Δεν γνωρίζω 2 3,6%

Δεν απαντώ

Σύνολο 56 100,0%

Η λειτουργία της Γέφυρας συμβάλλει να ανοίξουν νέες επιχειρήσεις 

στο Δήμο μου
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# %

Συμφωνώ 21 37,5%

Μάλλον συμφωνώ 13 23,2%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 17 30,4%

Μάλλον διαφωνώ 1 1,8%

Διαφωνώ 1 1,8%

Δεν γνωρίζω 3 5,4%

Δεν απαντώ

Σύνολο 56 100,0%

Η λειτουργία της Γέφυρας αναβαθμίζει την ποιότητα του φυσικού 

περιβάλλοντος στο Δήμο μου
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Η λειτουργία της Γέφυρας αναβαθμίζει την ποιότητα του φυσικού 

περιβάλλοντος στο Δήμο μου

# %

Συμφωνώ 21 37,5%

Μάλλον συμφωνώ 17 30,4%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 12 21,4%

Μάλλον διαφωνώ 1 1,8%

Διαφωνώ 4 7,1%

Δεν γνωρίζω 1 1,8%

Δεν απαντώ

Σύνολο 56 100,0%

Η λειτουργία της Γέφυρας ευνοεί περισσότερο την οικονομική 

δραστηριότητα στις μεγαλύτερες πόλεις της ευρύτερης περιοχής
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δραστηριότητα στις μεγαλύτερες πόλεις της ευρύτερης περιοχής
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# %

Συμφωνώ 13 23,2%

Μάλλον συμφωνώ 23 41,1%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 6 10,7%

Μάλλον διαφωνώ 6 10,7%

Διαφωνώ 7 12,5%

Δεν γνωρίζω 1 1,8%

Δεν απαντώ

Σύνολο 56 100,0%

Η λειτουργία της Γέφυρας ευνοεί περισσότερο την οικονομική 

δραστηριότητα στις μικρές πόλεις και στα χωριά της ευρύτερης 

περιοχής
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Διαφωνώ Δεν γνωρίζω

23,2%

41,1%

10,7% 10,7% 12,5%

1,8%

Η λειτουργία της Γέφυρας ευνοεί περισσότερο την οικονομική 

δραστηριότητα στις μικρές πόλεις και στα χωριά της ευρύτερης 

περιοχής

Θα ευνοήσει περισσότερο την οικονομική 

δραστηριότητα στις μικρές πόλεις και στα 

χωριά της ευρύτερης περιοχής

Συμφωνώ
Μάλλον 

συμφωνώ

Ούτε 

συμφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ

Μάλλον 

διαφωνώ
Διαφωνώ Δεν γνωρίζω Σύνολο

Συμφωνώ 8 2 1 0 2 0 13

% γραμμής 61,5% 15,4% 7,7% 0,0% 15,4% 0,0% 100,0%

% στήλης 38,1% 11,8% 8,3% 0,0% 50,0% 0,0% 23,2%

% συνόλου 14,3% 3,6% 1,8% 0,0% 3,6% 0,0% 23,2%

Μάλλον συμφωνώ 5 10 6 1 0 1 23

% γραμμής 21,7% 43,5% 26,1% 4,3% 0,0% 4,3% 100,0%

% στήλης 23,8% 58,8% 50,0% 100,0% 0,0% 100,0% 41,1%

% συνόλου 8,9% 17,9% 10,7% 1,8% 0,0% 1,8% 41,1%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 1 1 4 0 0 0 6

% γραμμής 16,7% 16,7% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

% στήλης 4,8% 5,9% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7%

% συνόλου 1,8% 1,8% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7%

Μάλλον διαφωνώ 4 2 0 0 0 0 6

% γραμμής 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

% στήλης 19,0% 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7%

% συνόλου 7,1% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7%

Διαφωνώ 3 1 1 0 2 0 7

% γραμμής 42,9% 14,3% 14,3% 0,0% 28,6% 0,0% 100,0%

% στήλης 14,3% 5,9% 8,3% 0,0% 50,0% 0,0% 12,5%

% συνόλου 5,4% 1,8% 1,8% 0,0% 3,6% 0,0% 12,5%

Δεν γνωρίζω 0 1 0 0 0 0 1

% γραμμής 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

% στήλης 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%

% συνόλου 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%

Σύνολο 21 17 12 1 4 1 56

% γραμμής 37,5% 30,4% 21,4% 1,8% 7,1% 1,8% 100,0%

% στήλης 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% συνόλου 37,5% 30,4% 21,4% 1,8% 7,1% 1,8% 100,0%

Θα ευνοήσει περισσότερο την οικονομική 

δραστηριότητα στις μεγαλύτερες πόλεις της 

ευρύτερης περιοχής
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# %

Συμφωνώ 11 19,6%

Μάλλον συμφωνώ 16 28,6%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 15 26,8%

Μάλλον διαφωνώ 3 5,4%

Διαφωνώ 7 12,5%

Δεν γνωρίζω 4 7,1%

Δεν απαντώ

Σύνολο 56 100,0%

Η λειτουργία της Γέφυρας συμβάλει στον περιορισμό της φτώχειας
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Η λειτουργία της Γέφυρας συμβάλει στον περιορισμό της φτώχειας
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4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ποιοτική έρευνα του Π.Ο.Α.Δ.Ε.Π. για την λειτουργία της Γέφυρας 

διεξήχθη με την μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων, σε 56 

Φορείς και Επιχειρήσεις του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, από 

12 Ιουλίου έως και 23 Σεπτεμβρίου 2016. 

Το σύνολο των συμμετεχόντων στην ποιοτική έρευνα θεωρεί ότι η 

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου αποτελεί ένα σημαντικότατο έργο, 

κορυφαίο σε ποιότητα και με στρατηγική σημασία όχι μόνον για την 

ευρύτερη περιοχή στην οποία ευρίσκεται, αλλά για ολόκληρη την 

Ελλάδα. 

Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν χρησιμοποιήσει οι 

ίδιοι την Γέφυρα τουλάχιστον μία φορά, ενώ περίπου οι μισοί την 

χρησιμοποιούν σχετικά συχνά. Συνεπώς έχουν προσωπική άποψη 

για το έργο και τα οφέλη που παρέχει. Η γρήγορη μετακίνηση, η 

ασφάλεια, η αποφυγή ταλαιπωρίας, ο σωστός προγραμματισμός - 

χωρίς απρόβλεπτες καταστάσεις από τις καιρικές συνθήκες ή άλλα 

αίτια – αλλά και αυτή καθ’ εαυτή η εμπειρία της διαδρομής πάνω από 

την θάλασσα, αποτελούν τα βασικότερα κριτήρια για την χρήση της 

Γέφυρας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Η άποψη αυτή ισχύει 

και για τον ιδιωτικό και τον Δημόσιο τομέα. 

Άπαντες οι συμμετέχοντες στην έρευνα τοποθετήθηκαν με εξαιρετικά 

θετικό τρόπο - σχεδόν διθυραμβικό – για την ίδια την Γέφυρα ως 

έργο, για τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η λειτουργία της, καθώς 

και για τα οφέλη που προκύπτουν, σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 

οικονομικό επίπεδο. 

Σχετικά με τις επιδράσεις από την λειτουργία της Γέφυρας, όλοι οι 

συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν μόνον θετικά. Μόνο επικριτικό σχόλιο 

από ορισμένους ήταν ό,τι πριν την κατασκευή της Γέφυρας ή 

παράλληλα με αυτήν, έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι εκατέρωθεν 

της Γέφυρας οδικοί άξονες, δηλαδή η Ολυμπία Οδός και η Ιόνια 

Οδός καθώς και να είχε προβλεφθεί η διέλευση τρένου. 

Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, σχεδόν στο σύνολό τους οι 

συμμετέχοντες θεωρούν ότι η κατασκευή της Γέφυρας έχει συμβάλλει 

θετικά, με διάφορους τρόπους ενώ αντίστοιχη είναι και η κυρίαρχη 

άποψη για τη συμβολή της Γέφυρας σε κοινωνικό επίπεδο 

διευκολύνοντας την ανάπτυξη ισχυρότερων κοινωνικών και 

πολιτιστικών δομών και την σοβαρή βελτίωση στον τομέα της υγείας 

μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας. 

Σε οικονομικό επίπεδο, και πάλι οι συμμετέχοντες στην έρευνα – στο 

σύνολο τους - εκφράσθηκαν πολύ θετικά για την ωφελιμότητα της 

Γέφυρας, η χρήση της οποίας επηρεάζει άμεσα τα οικονομικά 

αποτελέσματα χιλιάδων επιχειρήσεων. Μάλιστα, περίπου οι μισοί 

από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η λειτουργία της Γέφυρας 

συμβάλει θετικά στην αύξηση του κύκλου εργασιών τους, σε 

ποσοστά από 5% έως και 80%. Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των 

συμμετεχόντων, η λειτουργία της Γέφυρας προσφέρει οφέλη σε 

όλους τους κλάδους της οικονομίας, θεωρώντας όμως ότι 

ωφελούνται περισσότερο ο τουρισμός, η επιβατική κίνηση και οι 

μεταφορές. 

Αντίστοιχα η γενικότερη εικόνα της Γέφυρας μεταξύ των 

συμμετεχόντων, ευρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο θεωρώντας ότι η 

αισθητική της είναι άριστη. Άπαντες υμνούν το έργο, ενώ τα σημεία 

κριτικής αφορούν κυρίως στο υψηλό – κατά τη γνώμη τους - κόστος 

διέλευσης (διόδια). Κάτι που αναφέρθηκε αυθόρμητα πολλές φορές, 

ως κυρίαρχο ζήτημα, κατά τη διάρκεια της εκάστοτε συνέντευξης 

από όλους τους συμμετέχοντες. 

Στο επίπεδο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (έννοια η οποία ήταν 

γνωστή με σαφήνεια στο σύνολο των συμμετεχόντων), η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων από Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία 

εκφράσθηκε πολύ θετικά για την Γέφυρα, ενώ οι υπόλοιποι 

συμμετέχοντες, εκτός Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, είχαν κυρίως 

ουδέτερη γνώμη. 

Από τις συνολικές απαντήσεις διαφαίνεται ότι υπάρχει κοινή άποψη 

ότι ο ρόλος της Γέφυρας ήδη είναι πολύ σημαντικός και σε κοινωνικό 
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και σε οικονομικό επίπεδο. Όμως είναι σαφές, στους συμμετέχοντες 

στην έρευνα, ό,τι με τα μέχρι σήμερα δεδομένα (Ιούλιος – 

Σεπτέμβριος 2016), όπου δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι οδικοί 

άξονες εκατέρωθεν της Γέφυρας, η αξιοποίηση του έργου δεν είναι 

πλήρης και υπάρχουν πολλά περιθώρια ακόμα. Φορείς, 

επιχειρήσεις, αλλά και ιδιώτες, προσδοκούν με ανυπομονησία την 

ολοκλήρωση της Ολυμπίας και της Ιόνιας Οδού, οι οποίες σε 

συνδυασμό με την Γέφυρα θα ανοίξουν «νέους ορίζοντες» στις 

οδικές μετακινήσεις της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, με 

μεγάλες θετικές συνέπειες όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό 

επίπεδο. 
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5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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