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Περίληψη 

Ο στόχος της έρευνας είναι η αποτίμηση των κοινωνικών και οικονομικών 

επιπτώσεων της «Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου», την περίοδο της  λειτουργίας της. Η 

λειτουργία της γέφυρας, ως σπόνδυλος του δικτύου μεταφορών της Ελλάδας και των 

∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών (∆ΕΜ-Μ), επηρεάζει και επηρεάζεται από ένα 

πλέγμα σχέσεων, στο πλαίσιο των χωρικών ενοτήτων που συνδέονται με τη 

λειτουργία της. Μεθοδολογικά, το υπόδειγμα πολυκριτηριακής ανάλυσης που 

προτάθηκε αρχικά από τον Joynt (2004) τροποποιείται κατάλληλα, ώστε να 

εφαρμοστεί στην υπό μελέτη περίπτωση. Προτείνεται, έτσι, ένας δείκτης «συνολικής» 

απόδοσης του έργου (Overall Return Index – ORI), στη βάση επιλεγμένων 

παραγόντων-κριτηρίων, που σχετίζονται αφενός με τα χαρακτηριστικά του και 

αφετέρου με το χωρικό και οικονομικό του περιβάλλον. Ειδικότερα, σε κάθε κριτήριο 

αντιστοιχίζεται ένας αριθμός χαρακτηριστικών-υποκριτηρίων, συμβατά με το στόχο 

της έρευνας. Από το βαθμό ικανοποίησης των υποκριτηρίων προκύπτει ο βαθμός 

ικανοποίησης του αντίστοιχου κριτηρίου και τελικά ο βαθμός της «συνολικής» 

απόδοσης του έργου. Η αξιολόγηση κάθε υποκριτηρίου του υποδείγματος 

πραγματοποιείται βάσει ενός «δείκτη επίδοσης», ο οποίος εκτιμάται με τη χρήση 
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πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων, ώστε να περιοριστούν, οσο είναι 

δυνατόν, οι υποκειμενικές κρίσεις.  Συμπερασματικά, αν και η γέφυρα εξυπηρετεί ένα 

μεγάλο αριθμό υπερτοπικών μετακινήσεων, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι ο 

συνολικός δείκτης απόδοσής της είναι περιορισμένος. Η λειτουργία της δεν 

μεταφράζεται σε αντίστοιχη οικιστική και επιχειρηματική ανάπτυξη των γειτονικών 

περιοχών, κυρίως στην πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ στην Αχαΐα, η όποια 

ανάπτυξη, δεν είναι ασφαλές να συνδεθεί απόλυτα με τη λειτουργία της. Αυτό 

αποδίδεται κυρίως στα φτωχά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, εντός του οποίου 

λειτουργεί, με αποτέλεσμα ο εθνικός ρόλος της γέφυρας να εμφανίζεται 

περιορισμένος, ενώ φτωχός είναι και ο ρόλος της ως μέλος των ∆Ε∆-Μ. Ωστόσο, οι 

επιπτώσεις της ζεύξης μπορούν συνολικά στο μέλλον να βελτιωθούν. Η αναμενόμενη 

βελτίωση θα πρέπει να συνδεθεί με όλα τα επίπεδα της χωρικής διάστασης του 

έργου, αλλά και την κατάσταση του δικτύου των αντίστοιχων περιοχών. 

 

Λέξεις κλειδιά: 

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, κριτήρια – υποκριτήρια λειτουργίας, πολυκριτηριακή 

ανάλυση, δείκτης «συνολικής απόδοσης» 

 

 

1. Εισαγωγή 
Στόχος του άρθρου είναι η αποτίμηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 

της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου (ΓΡΑ) την περίοδο της λειτουργίας της. Η ΓΡΑ αποτελεί 

ένα έργο σύμβολο για τη χώρα, όπως εξάλλου και πολλά έργα αντίστοιχης κλίμακας 

διεθνώς. Ολοκληρώθηκε το 2004 και το συνολικό κόστος της διαμορφώθηκε στα 800 

εκατ. € περίπου, ποσό το οποίο  αντιστοιχούσε στο 0,43% του εγχώριου ΑΕΠ (185 

δις €, 2004).  

Συνιστά ένα σπόνδυλο στρατηγικής σημασίας τόσο του εθνικού όσο και των 

∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών (∆ΕΜ-Μ). Σε υπερεθνικό επίπεδο, ο ρόλος της 

ζεύξης είναι η ένταξη των δυτικών περιοχών της Ελλάδας στη μεγα-περιφέρεια της 

Αδριατικής, μέσω της σύνδεσής τους με τις πύλες της χώρας προς τα Βαλκάνια 

(Εγνατία Οδός) και τη ∆. Ευρώπη (λιμάνι της Πάτρας). Σε εθνικό επίπεδο, στοχεύει 

στην ενοποίηση του εθνικού οδικού δικτύου (Ιόνια οδός-ΠΑΘΕ) και στη συνοχή των 

δυτικών περιφερειών της χώρας. Τέλος, σε τοπικό επίπεδο, η λειτουργία της 
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συνδέεται και με στόχους οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης της «ευρύτερης 

περιοχής», στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός, μητροπολιτικού χαρακτήρα, 

πολεοδομικού σχηματισμού γύρω από την Πάτρα. Την λειτουργία του έργου έχει 

αναλάβει η εταιρία «Γέφυρα ΑΕ». 

Έτσι, η αποτίμηση της λειτουργίας ενός τέτοιου έργου έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά 

στην παρούσα οικονομική συγκυρία, αφού οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις από τη μιά, 

πιέζονται να μειώσουν τις δαπάνες τους, ενώ ο ιδιωτικός τομέας από την άλλη, 

εξαιτίας του υψηλού ρίσκου των μεγάλων έργων, έχει περιορίσει τις χρηματοδοτήσεις 

του σε μικρότερα έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Εντούτοις, η διαδικασία αποτίμησης της λειτουργίας ενός συγκοινωνιακού έργου 

αποτελεί επίπονη, απαιτητική και υψηλού ρίσκου διαδικασία. Το εύρος και η 

διαφορετική φύση των επιπτώσεων που επιφέρει η λειτουργία του (οικονομικές, 

κοινωνικές) και η δυσκολία να απομονωθούν και να συνδεθούν με αυτό, εμπεριέχει 

τον κίνδυνο της παράληψης ή της διπλής καταγραφής κάποιων εξ αυτών, ενώ δεν 

είναι δυνατόν να γίνει με σαφήνεια ο χωρικός και χρονικός προσδιορισμός τους. 

 Στην περίπτωση της ΓΡΑ, προτείνεται ένα ex post υπόδειγμα πολυκριτηριακής 

ανάλυσης (ΠΑ), βάσει του οποίου εκτιμάται ένας «δείκτης συνολικής απόδοσης» του 

έργου (ενότητα 2). Στην ενότητα 3, επιλέγονται τα κριτήρια-υποκριτήρια του 

υποδείγματος και περιγράφεται και η κλίμακα αξιολόγησης των υποκριτηρίων. Στην  

ενότητα 4, αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ στην 5 διατυπώνονται τα 

συμπεράσματα.   

2. Μεθοδολογικό πλαίσιο 
Για την αποτίμηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της ΓΡΑ 

χρησιμοποιείται το πλαίσιο της πολυκριτηριακής ανάλυσης (ΠΑ). Συγκεκριμένα, 

προτείνεται ένας «δείκτης συνολικής απόδοσης» (Overall Return Index – ORI), ο 

οποίος εκφράζει το βαθμό που επιλεγμένα κριτήρια (παράγοντες) ικανοποιούνται 

από τη λειτουργία της ζεύξης. Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας ex post μεθόδου 

αξιολόγησης, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση ενός μεμονωμένου 
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έργου. Η ανάπτυξη της μεθόδου στηρίζεται στο υπόδειγμα ΠΑ που αρχικά 

προτάθηκε από τον Joynt (2004)1.  

Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη προσέγγιση διότι αποτελεί μια εύληπτη και 

αποτελεσματική τεχνική αξιολόγησης έργων υποδομής (Αnon, 1996). Επιπλέον, σε 

σχέση με τις συνήθεις μεθόδους που συναντώνται στη βιβλιογραφία2, επιτρέπει την 

ανάλυση τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών κριτηρίων. Η ανάλυση αυτή αφορά στις 

άμεσες, έμμεσες, αλλά και προκαλούμενες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

των εν λόγω έργων, χωρίς να απαιτείται η αναγωγή τους σε χρηματικούς όρους3 

(Lake and Ferreira, 2002; Taylor and Aldian, 2005). 

Αρχικά, το πρόβλημα της αποτίμησης του έργου αναλύεται στους παράγοντες-

κριτήρια, οι οποίοι θεωρείται ότι περιγράφουν την αιτιακή σχέση μεταξύ της 

λειτουργίας του και του οικονομικού και κοινωνικού του περιβάλλοντός. Οι 

παράγοντες (κριτήρια) αυτοί αποτελούν τη βάση του υποδείγματος μας, καθώς ο ORI 

προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας τους:  

                                                  , i=1...N                                           (2.1) 

όπου wi είναι ο συντελεστής βαρύτητας και Ci η βαθμολογία του κριτηρίου i,  ενώ Ν ο 

συνολικός αριθμός των κριτηρίων του υποδείγματος. Για την αποφυγή υποκειμενικών  

κρίσεων στον καθορισμό των συντελεστών, σε κάθε κριτήριο δίνεται ο ίδιος 

συντελεστής βαρύτητας (Anon, 1996), όπου:                                     

                                                                               

                                                 
1 Joynt, 2004, “Maximising the Economic Returns of Road Infrastructure Investment” UNISA, 
Institutional Reprository.  
2 Τρείς κυρίως μέθοδοι συναντώνται συχνότερα στη βιβλιογραφία για την αξιολόγηση συγκοινωνιακών 
έργων υποδομής: (1) η πολυκριτηριακή ανάλυση (Μulticreterial Analysis - MA), (2) η ανάλυση 
κόστους-αποτελεσματικότητας (Cost – Effectiveness Analysis – CEA) και (3) η ανάλυση κόστους – 
οφέλους (Cost – Benefit Analysis – CBA) (Van de Walle, 2002).  
3 Το βασικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η αξιολόγηση των κριτηρίων που καθορίζουν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, βασίζεται είτε στις υποκειμενικές εκτιμήσεις των αποφασιζόντων, είτε στα 
συμφέροντα των άμεσα ενδιαφερόμενων. Έτσι, πολλές φορές παρατηρείται διάσταση μεταξύ των 
διαφόρων ομάδων που εμπλέκονται στο έργο (Taylor and Aldian, 2005). Στην περίπτωση της εκ των 
υστέρων (ex post) αξιολόγησης, όπως στην παρούσα μελέτη, η μέθοδος προσαρμόζεται κατάλληλα. 
Ειδικότερα, οι υποκειμενικές κρίσεις σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης τεκμηριώνονται με το 
κατάλληλο πραγματολογικό υλικό.  
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Στη συνέχεια, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των κριτηρίων της (2.1), κάθε 

ένα αναλύεται σε έναν αριθμό υποκριτηρίων που θεωρείται ότι περιγράφουν τη 

λειτουργική τους σχέση με το έργο4. Για κάθε υποκριτήριο δημιουργείται ένας δείκτης 

επίδοσης και η αξιολόγησή του πραγματοποιείται στη βάση μιας κλίμακας 

αξιολόγισης. Η κλίμακα αξιολόγησης για κάθε υποκριτήριο παίρνει τιμές (scores) από 

1 έως 55. Η τιμή 1 είναι η ελάχιστη και η τιμή 5 μέγιστη (Joynt, 2004). ∆ηλαδή, η τιμή 

5 δηλώνει ότι το συγκεκριμένο υποκριτήριο είναι έντονα «ορατό» στο υπό μελέτη 

έργο και η λειτουργία του το ικανοποιεί στο μέγιστο βαθμό. Αντίθετα, η τιμή 1 

έκφράζει τον πολύ χαμηλό βαθμό ικανοποίησης του εν λόγω υποκριτηρίου απο τη 

λειτουργία του έργου. Οι τιμές 2, 3 και 4 αντιστοιχούν σε ενδιάμεσες περιπτώσεις. O 

βαθμός κάθε υποκριτηρίου προκύπτει από την τιμή του δείκτη επίδοσης του προς το 

μέγιστη δυνατή τιμή, δηλαδή 56. O βαθμός κάθε υποκριτηρίου συμμετέχει στην τελική 

βαθμολογία του κριτηρίου πολλαπλασιαζόμενος με έναν συντελεστή βαρύτητας. 

Όπως στην περίπτωση του καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων, 

έτσι και στα υποκριτήρια δίνεται ίδιος συντελεστής βαρύτητας. Ξανά, ισχύει: 

                                                       

όπου qij είναι ο συντελεστής βαρύτητας του υποκριτηρίου j του κριτηρίου i και M ο 

συνολικός αριθμός των υποκριτηρίων του κριτηρίου i. ∆ηλαδή, η βαθμολογία κάθε 

κριτηρίου προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος των βαθμών των υποκριτηρίων του 

Sij  (Sij =Gij/5, όπου Gij, είναι η τιμή του υποκριτηρίου j): 

                                                 
4 Ο αριθμός των κριτηρίων-υποκριτηρίων του υποδείγματος επιβάλλεται να είναι περιορισμένος γιατί 
διαφορετικά επηρεάζεται η απλότητα και η αξιοπιστία του μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός 
αριθμός των υποκριτηρίων του υποδείγματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαέξι (16), διότι 
διαφορετικά επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα της ΠΑ (Joynt, 2004).  
5 Χρησιμοποίείται η κλίμακα αξιολόγηση (1-5) προκειμένου να καθοριστεί με όσο το δυνατόν 
αντικειμενικότερο τρόπο και κυρίως με την τεκμηρίωση πραγματικών δεδομένων, η εκπλήρωση του 
κάθε κριτηρίου και άρα η συμβολή του στο «δείκτη απόδοσης» του έργου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
γίνεται προσπάθεια να αποφευχθούν υποκειμενικές κρίσεις σχετικά τη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου, 
αφού αυτή εξάγεται από παρατηρούμενα ή μετρήσιμα μεγέθη. 
6 Για παράδειγμα, αν η τιμή ενός υποκριτηρίου προκύψει από την ανάλυση ίση με 3, τότε ο βαθμός 
του ισούται με 3/5.  
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(2.4) 

Ακολουθώντας τον Joynt ο ORI παίρνει τιμές από 0,2-1. Ειδικότερα, ένα έργο με ORI 

< 0,5 ικανοποιεί τα επιλεγμένα κριτήρια σε πολύ χαμηλό βαθμό δηλαδή, εμφανίζει 

πολύ χαμηλές οικονομικές και κοινωνικές επιδόσεις, από 0,5 – 0,7 μέσες προς καλές, 

ενώ για τιμές >0,7 υψηλές.  

3. Εξειδίκευση του υποδείγματος: μελέτη περίπτωσης 
Η εξειδίκευση του υποδείγματος αναφέρεται στον προσδιορισμό των κριτηρίων-

υποκριτηρίων αξιολόγησης της ΓΡΑ. Η ανάλυση του μηχανισμού αλληλεπίδρασης 

της λειτουργίας της ΓΡΑ με την κοινωνική-οικονομική δραστηριότητα των περιοχών 

επιρροής της (∆ιάγραμμα 1), κατέληξε στα κριτήρια-υποκριτήρια του Πίνακα 1.  

∆ιάγραμμα 1. Μηχανισμός αλληλεπίδρασης ΓΡΑ  

 

Από το ∆ιάγραμμα 1 προκύπτει ότι η λειτουργία της ΓΡΑ επιφέρει άμεσες οικονομικές 

επιπτώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία και συντήρηση του έργου. Επίσης, έχει 

(άμεσες) μεταφορικές επιπτώσεις όπως η αύξηση της προσβασιμότητας των δυτικών 

περιφερειών της χώρας (Ήπειρος, Στ. Ελλάδα, ∆. Ελλάδα, Πελοπόννησος) και άμεσα 

οφέλη για τους χρήστες της γέφυρας (μείωση του χρόνου, του κόστους και αύξηση 
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της ασφάλειας μετακίνησης), ενώ ο αριθμός των υπερτοπικών μετακινήσεων 

χαρακτηρίζει το μέγεθος των επιπτώσεων αυτών.  

Ωστόσο, η λειτουργία της ΓΡΑ έχει και έμμεσες επιπτώσεις. Η αύξηση της 

προσβασιμότητας των γειτονικών της περιοχών – θεωρητικά τουλάχιστον – αυξάνει 

την ελκυστικότητα τους, οδηγώντας έτσι στην εγκατάσταση και συγκέντρωση ενός 

πλήθους επιχειρήσεων σε αυτές και τη δημιουργία οικονομικών πόλων7. Επιπλέον, ο 

κορεσμός των περιοχών αυτών είναι χαρακτηριστικό της δυναμικής τους να 

εκμεταλλευτούν τα οφέλη από τη λειτουργία της ζεύξης για την περεταίρω οικιστική 

και οικονομική τους ανάπτυξη. Συνέπεια των παραπάνω είναι η αύξηση της ζήτησης 

γης, με άμεσες επιπτώσεις στην αξία της και στην αγορά ακινήτων, ενώ ασκούνται 

πιέσεις για αλλαγές στις χρήσεις της.  

 

 

Πίνακας 1. Κριτήρια-υποκριτήρια ανάλυσης 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Α. Άμεσες Οικονομικές Επιπτώσεις (ΑΟΕ) 
I. ∆ημιουργία Θέσεων Εργασίας 
II. Ζήτηση για Προϊόντα και Υπηρεσίες 
III. Έσοδα από την παρακράτηση φόρων 

Β. Άμεσες Μεταφορικές Επιπτώσεις (ΑΜΕ) 
I. Βελτίωση Προσβασιμότητας 
II. Άμεσα Οφέλη για τους Χρήστες 
III. Εξυπηρέτηση Υπερτοπικών Μετακινήσεων 

Γ. Έμμεσες Οικονομικές Επιπτώσεις (ΕΟΕ) 

I.Ελκυστικότητα Περιοχών Επιρροής 
II.Συγκέντρωση Οικονομικής  ∆ραστηριότητας 
III. Κορεσμός Οικονομικής-Οικιστικής 
∆ραστηριότητας 

∆. Επιπτώσεις στην Αγορά Ακινήτων (ΕΑΑ) 
I. Μεταβολή Αξιών Γης 
II. Αλλαγές Χρήσεων Γης 
III.Οικοδομική ∆ραστηριότητα 

Ε. Χαρακτηριστικά &  
Περιβάλλον Λειτουργίας (ΧΠΛ) 

I. ∆ιατροπικότητα – ∆ιαλειτουργικότητα 
II. Επίπεδο Εξυπηρέτησης 
III.Ύπαρξη Υπόλοιπων Υποδομών 

 

Τέλος, η εκδήλωση των πραγματικών επιπτώσεων της ΓΡΑ (αύξηση 

προσβασιμότητας, επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη, κυκλοφοριακή ζήτηση 

και είδος μετακινήσεων), οδηγούν στον επανέλεγχο των λειτουργικών 

                                                 
7 Στις περιοχές αυτές  παρατηρείται συγκέντρωση οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και  
οικονομιών κλίμακας (economies of scale) και συνεπώς, αυξημένα επίπεδα παραγωγικότητας των 
εγκατεστημένων σε αυτές επιχειρήσεων. 
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χαρακτηριστικών και των στόχων της, ώστε να γίνουν, όπου κρίνεται σκόπιμο, οι 

απαραίτητες βελτιώσεις (πχ. συμπληρωματικά έργα) προκειμένου να αυξηθεί η 

οικονομική και κοινωνική απόδοσή της.   

Στη συνέχεια, η εξειδίκευση του υποδείγματος ολοκληρώνεται με τον καθορισμό της 

κλίμακας αξιολόγησης των υποκριτηρίων του.  

3.1 Κλίμακα αξιολόγησης υποκριτηρίων  
Η εμπειρική εξειδίκευση του υποδείγματος αναφέρεται στη βαθμολόγηση-αξιολόγηση 

των υποκριτηρίων του πίνακα 1, ώστε να εκτιμηθεί ο αντίστοιχος ORI.  Συγκεκριμένα 

έχουμε: 

Α.  Άμεσες οικονομικές επιπτώσεις  
Αναλυτικά, οι κλίμακες αξιολόγησης των υποκριτηρίων του κριτηρίου Α περιέχονται 

στον Πίνακα Β.1, Παράρτημα Β.  

 
ΑΙ. ∆ημιουργία θέσεων εργασίας 
Το υποκριτήριο εξετάζει τη συμβολή του έργου στην απασχόληση. Η τιμή του 

προκύπτει από το δείκτη:  

                                 

(3.1) 

 Η 3.1 αναφέρεται στη σύγκριση του λόγου του μέσου αριθμού των εργαζομένων στη 

«Γέφυρα ΑΕ», προς το επενδυμένο στο έργο κεφάλαιο (LΓΡΑ/KΓΡΑ) με τη μέση 

δημιουργηθείσα ανά μονάδα κεφαλαιακού αποθέματος απασχόληση στην ελληνική 

οικονομία (LΕ/KΕ), τα έτη λειτουργίας της γέφυρας. Η δημιουργηθείσα απασχόληση 

ανά μονάδα κεφαλαιακού αποθέματος της Ελληνικής οικονομίας θεωρείται ότι 

εκφράζει τη μέση απόδοση της χώρας, οπότε τιμή του δείκτη ai κοντά στη μονάδα 

αντιστοιχεί σε τιμή 3 στην κλίμακα αξιολόγησης.  

ΑΙΙ. Ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες 
Το συγκεκριμένο υποκριτήριο ποσοτικοποιεί τη ενδιάμεση ζήτηση που απαιτεί η 

λειτουργία και συντήρηση του έργου. Ομοίως με το υποκριτήριο ΑΙ, η τιμή του 

προκύπτει από το δείκτη: 
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(3.2) 

όπου ZΓΡΑ/KΓΡΑ  ο λόγος της ενδιάμεσης ζήτησης της «Γέφυρα ΑΕ» προς το 

υπενδεδυμένο για την κατασκευή του έργου κεφάλαιο, και ZΕ/KΕ ο λόγος της μέσης 

ενδιάμεσης ζήτησης ανά μονάδα κεφαλαιακού αποθέματος στο σύνολο της χώρας, 

τα έτη λειτουργίας του έργου. Έτσι, η τιμή του δείκτη aii κοντά στη μονάδα αντιστοιχεί 

σε τιμή 3. 

ΑΙΙΙ. Έσοδα από την παρακράτηση φόρων 
Το υποκριτήριο εξετάζει τα οφέλη του δημοσίου από την καταβολή των φόρων της 

«Γέφυρα ΑΕ». Η τιμή του προκύπτει από το δείκτη:  

                                
(3.3) 

δηλαδή, από τη σύγκριση του λόγου των μέσων κρατικών εσόδων από τη 

φορολόγηση των διοδίων σε σχέση με το υπενδεδυμένο στο έργο κεφάλαιο 

(TΓΡΑ/KΓΡΑ) με τον αντίστοιχο δείκτη για το σύνολο το σύνολο της ελληνικής 

οικονομίας (T∆Ε/K∆Ε), τα χρόνια λειτουργίας του έργου.  

Β.   Άμεσες Μεταφορικές Επιπτώσεις  
Οι κλίμακες αξιολόγησης των υποκριτηρίων του κριτηρίου Β περιέχονται στον Πίνακα 

Β.2,Παράρτημα  Β.  

ΒΙ. Βελτίωση της προσβασιμότητας 
Το υποκριτήριο ΒΙ εξετάζει τις μεταβολές που προκάλεσε η λειτουργία της ζεύξης 

στην προσβασιμότητα των δυτικών περιφερειών της Ελλάδας r∆E
8. Η αξιολόγησή του 

προκύπτει από την προκαλούμενη αύξηση του πληθυσμιακού δυναμικού (Population 

Potential – PP) των περιφερειών αυτών. Η μεταβολή του πληθυσμιακού δυναμικού 

μιας περιφέρειας r εκτιμάται από τη σχέση (Πολύζος, 2008; 2010): 

                                                 
8 Ήπειρος, Στ. Ελλάδα, ∆. Ελλάδα, και Πελοπόννησος. 
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,                             (3.4) 

όπου ∆Pr  είναι η συνολική μεταβολή του πληθυσμιακού δυναμικού της, ∆Prd και ∆Pri  

οι μεταβολές στο άμεσο και έμμεσο δυναμικό της αντίστοιχα, Mr ο πληθυσμός της, 

∆Drr η μεταβολή των ενδοπεριφερειακών της χρονοαποστάσεων, Ms ο πληθυσμός 

της περιφέρειας s (s=1,…, N, s ≠ r) και ∆Drs η μεταβολή της χρονοαπόστασης μεταξύ 

r και s9. Οι εκτιμούμενες μεταβολές του πληθυσμιακού δυναμικού ταξινομούνται 

ανάλογα με το μέγεθός τους σε πέντε κατηγορίες: σημαντική (>5%), υψηλή (3-5%), 

μέτρια (1-3%), χαμηλή (0,5-1%) και μηδενική (<0,5%) και σε κάθε μία αντιστοιχίζεται 

ένας βαθμός (Vr∆Ε) από 5 έως 1 αντίστοιχα. Η τελική βαθμολογία του υποκριτηρίου 

προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών των περιφερειών μελέτης.  

 
 
ΒΙΙ. Άμεσα οφέλη προς τους χρήστες  
Το συγκεκριμένο υποκριτήριο εξετάζει τα οφέλη που προκύπτουν για τους χρήστες 

της ΓΡΑ έναντι της ακτοπλοϊκής γραμμής (ΑΓ) και αναφέρονται i) στη μείωση του 

χρόνου ii) του κόστους και iii) στην αύξηση της ασφάλειας μετακίνησης10. Η 

βαθμολόγηση του υποκριτηρίου βασίζεται στο λόγο της τιμής του κάθε ενός εκ των 

ανωτέρω παραγόντων (j) με χρήση της γέφυρας (ΡjΓΡΑ) προς την αντίστοιχη τιμή του 

με χρήση του πλοίου (ΡjΑΓ): 

                                                 (3.5) 

Σε κάθε biij αντιστοιχίζεται ένας βαθμός από 1-5, με το 5 να δηλώνει τη βέλτιστη 

επίδοση της γέφυρας και το 1 τη χειρότερη11. Η τελική βαθμολογία του ΒΙΙ προκύπτει 

από το μέσο όρο των βαθμών των βiij παραγόντων. 

BΙII. Εξυπηρέτηση υπερτοπικών μετακινήσεων 

                                                 
9 Θεωρείται ότι η λειτουργία της ζεύξης επέφερε μείωση στο χρόνο διάνυσης του πορθμού κατά 45 
λεπτά. 
10 Στο κόστος μετακίνησης συνυπολογίζονται το λειτουργικό κόστος μετακίνησης (κατανάλωση 
καυσίμου) και το κόστος κομίστρου. 
11 Ο βαθμός που αντιστοιχεί στη μείωση του χρόνου μετακίνησης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 2, 
διότι θεωρούμε ότι αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα καθορισμού της επίδοσης της γέφυρας, ως προς 
το συγκεκριμένο υποκριτήριο.  
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Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό εκφράζει τη διαπεριφερειακή σημασία της ζεύξης 

και εξετάζει το είδος των μετακινήσεων (τοπικές – υπερτοπικές) που εξυπηρετούνται 

από αυτή12. Η βαθμολόγηση του υποκριτηρίου εκτιμαται από το λόγο: 

                                                     (3.6) 

 όπου ΜΥ και Μτ είναι τα ποσοστά των υπερτοπικών και τοπικών μετακινήσεων 

αντίστοιχα. Ίσο ποσοστό τοπικών και υπερτοπικών μετακινήσεων θεωρείται ότι 

δηλώνει μέτρια προς αυξημένη υπερτοπική σημασία του έργου και αντιστοιχεί σε 

βαθμό 3.  

Γ.  Έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις  
Οι κλίμακες αξιολόγησης των υποκριτηρίων ΓΙ, ΓΙΙ και ΓΙΙΙ του κριτηρίου Γ φαίνονται 

αναλυτικά στον Πίνακα Β.3, Παράρτημα Β.  

 
 
ΓΙ. Ελκυστικότητα περιοχών επιρροής  
Το συγκεκριμένο υποκριτήριο εξετάζει την αναμενόμενη ελκυστικότητα των περιοχών 

που γειτνιάζουν με τη γέφυρα, ως προς την εγκατάσταση μεγάλων επιχειρήσεων13. Η 

βαθμολόγηση του βασίζεται στο λόγο: 

                                
(3.7)                      

όπου NME/NΣ και NME,∆Ε/NΣ,∆Ε οι λόγοι του αριθμού των εγκατεστημένων μεγάλων 

επιχειρήσεων προς τις συνολικές, κοντά στη γέφυρα και στην περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας αντίστοιχα.  

ΓΙΙ. Συγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας 

                                                 
12 Ως τοπικές θεωρούμε τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ των νομών που συνδέονται 
άμεσα με τη γέφυρα, δηλαδή την Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία, ενώ ως υπερτοπικές τις 
μετακινήσεις εκείνες που έχουν είτε προέλευση, είτε προορισμό, είτε προέλευση και προορισμό 
περιοχές εκτός των δύο ανωτέρω νομών.  
13 Θεωρείται ότι επιχειρήσεις με περισσότερα από 50 άτομα είναι σημαντικές για την ελληνική 
οικονομία.  
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Το ΓΙΙ εξετάζει την επιχειρηματική συγκέντρωση (economic agglomeration) που 

καταγράφεται στις γειτνιάζουσες του έργου περιοχές. Για την αξιολόγησή του 

αναζητούνται οικονομικά κέντρα περιφερειακής σημασίας14, ενώ η βαθμολογία του 

προκύπτει από τη χωρική επέκταση τέτοιων κέντρων κατά μήκος των γειτνιαζουσών 

με τη γέφυρα περιοχών, στα ανάντη και κατάντη του πορθμού: 

                                                  (3.8) 

όπου LΠΚ είναι το μήκος των οικονομικών κέντρων περιφερειακής σημασίας και LΠΜ 

το μήκος της περιοχής μελέτης.  

ΓΙΙΙ. Κορεσμός κοινωνικής-οικονομικής δραστηριότητας  
Το ΓΙΙΙ εξετάζει τη δυνατότητα των περιοχών που επηρεάζονται από τη λειτουργία 

της γέφυρας για μελλοντική ανάπτυξη. Η βαθμολογία του προκύπτει από το ποσοστό 

των ελεύθερων προς τους ήδη αξιοποιημένους χώρους στις περιοχές γύρω από τη 

γέφυρα: 

                                                  (3.9) 

όπου ΕΕΧ και ΕΑΧ οι επιφάνειες των ελεύθερων και αξιοποιημένων χώρων αντίστοιχα. 

Βέλτιστη θεωρείται η περίπτωση όπου η περιοχή μελέτης αποτελείται από ίση 

περίπου επιφάνεια αξιοποιημένων και αναξιοποίητων εκτάσεων15. 

∆.  Επιπτώσεις στην αγορά ακινήτων 
Οι κλίμακες αξιολόγησης των υποκριτηρίων του κριτηρίου ∆ φαίνονται αναλυτικά 

στον Πίνακα Β.4, Παράρτημα Β.  

∆Ι. Μεταβολή των αξιών γης 
                                                 
14 Η έκταση κέντρων περιφερειακής σημασίας, σύμφωνα με τον ορισμό του Van der Merwe (1987), 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 30000 τ.μ. 
15 O βαθμός κορεσμού της κοινωνικής-επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας περιοχής είναι 
καθοριστικός παράγοντας για την περεταίρω ανάπτυξή της: περιοχές αποκλειστικά γεωργικές δεν 
αποτελούν ιδανικούς υποδοχείς νέων επιχειρήσεων ενώ πλήρως κορεσμένες περιοχές δεν διαθέτουν 
τους απαραίτητους ελεύθερους χώρους για την ανάπτυξη νέας οικονομικής δράσης. Ιδανικές περιοχές 
αποτελούν εκείνες όπου συνδυάζουν μια ώριμη οικονομία, με την ύπαρξη όμως επαρκών 
αναξιοποίητων χώρων, ικανών να υποδεχθούν νέες επιχειρήσεις (Joynt, 2004). 



13 
 

Το συγκεκριμένο υποκριτήριο εκφράζει την αύξηση της ζήτησης γης των περιοχών 

που επηρεάστηκαν από τη λειτουργία της ζεύξης (βελτίωση της προσβασιμότητας - 

αύξηση της ελκυστικότητας). Οι μεταβολές των εμπορικών τιμών την περίοδο 

λειτουργίας του έργου16, απεικονίζουν την προκαλούμενη μεταβολή στη ζήτηση των 

περιοχών αυτών. Η βαθμολόγηση του υποκριτηρίου βασίζεται στη συνολική 

ποσοστιαία μεταβολή των εμπορικών τιμών γης των περιοχών των νομών που 

συνδέονται άμεσα με τη γέφυρα, δηλαδή Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, την περίοδο 

λειτουργίας της ζεύξης: 

                                              (3.10) 

όπου ∆Pm είναι η μεταβολή της μέσης εμπορικής τιμής γης των υπό ανάλυση 

περιοχών κατά την περίοδο μελέτης και Pmαρχ η μέση εμπορική τιμή τους στην αρχή 

της περιόδου.  

∆ΙΙ. Αλλαγές στις χρήσεις γης 
Το ∆ΙΙ αξιολογεί τις τάσεις για μεταβολές στις χρήσεις γης που αναπτύχθηκαν στις 

περιοχές γύρω από τη γέφυρα, την περίοδο της λειτουργίας της. Για τη βαθμολόγηση 

του υποκριτηρίου αναζητούνται στις γειτνιάζουσες με τη γέφυρα περιοχές και γύρω 

από αστικούς σχηματισμούς της περιοχής μελέτης, τάσεις αστικής διάχυσης και 

επέκτασης προς περιαστικές ή αγροτικές περιοχές και μεταβολές χρήσεων γης, εντός 

του αστικού ιστού. Η βαθμολόγηση του υποκριτηρίου βασίζεται στο μήκος των 

εκτάσεων που καταγράφονται οι συγκεκριμένες τάσεις (LE) σε σχέση με το συνολικό 

μήκος της περιοχής μελέτης (LΠΜ): 

                                                 (3.11) 

∆ΙΙΙ. Αναπτυχθείσα Οικοδομική ∆ραστηριότητα 

                                                 
16 Η περίοδος μελέτης είναι τα έτη 2002-2010. Επιλέχθηκε να μην συμπεριληφθούν στοιχεία της 
περιόδου 2010-2012, εξαιτίας της γενικευμένης μείωσης που καταγράφεται στις τιμές των ακινήτων τη 
συγκεκριμένη περίοδο, αποτέλεσμα της χαμηλής ζήτησης, η οποία οφείλεται στην οικονομική κρίση 
των τελευταίων ετών, και δεν εξαρτάται από την ελκυστικότητα ή μη των υπό μελέτη περιοχών. 
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Το υποκριτήριο εξετάζει την αναπτυχθείσα οικοδομική δραστηριότητα σε ένα δείγμα 

σημαντικών πόλεων των νομών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, την περίοδο 

λειτουργίας του έργου17. Κατά αυτόν τον τρόπο αναζητούμε “άλματα” στην 

οικοδομική δραστηριότητα των περιοχών αυτών σε σχέση με την αντίστοιχη σε 

περιφερειακό επίπεδο, που ενδεχομένως μπορούν να συνδεθούν με τη λειτουργία 

της ζεύξης (επέκταση αστικών και περιαστικών περιοχών, δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων κτλ.). Για τη αξιολόγηση του υποκριτηρίου, συγκρίνεται η οικοδομική 

δραστηριότητα των περιοχών αυτών, με την αντίστοιχη δραστηριότητα της 

περιφέρειας ∆. Ελλάδας. Ο βαθμός του προκύπτει από τη σύγκριση του μέσου 

ετήσιου ρυθμού μεταβολής της οικοδομικής δραστηριότητας στις περιοχές μελέτης 

(ΜΡΜΠΜ) με τον αντίστοιχο ρυθμό της περιφέρειας (ΜΡΜ∆Ε): 

                                                (3.12) 

Ε.  Χαρακτηριστικά και περιβάλλον λειτουργίας   
Οι κλίμακες αξιολόγησης των υποκριτηρίων ΕΙ, ΕΙΙ και ΕΙΙΙ του κριτηρίου Ε 

περιέχονται στον Πίνακα Β.5, Παράρτημα Β.  

ΕΙ. ∆ιατροπικότητα-διαλειτουργικότητα 
Το υποκριτήριο εξετάζει τη λειτουργική διασύνδεση της γέφυρας με εναλλακτικά μέσα 

μεταφοράς (χερσαία, θαλάσσια και εναέρια) με συγκοινωνιακούς κόμβους μείζονος 

οικονομικής σημασίας όπως αεροδρόμια και λιμάνια, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς 

αλλά και με το εθνικό οδικό δίκτυο. Η αξιολόγηση του βασίζεται λοιπόν στη 

διασύνδεση της γέφυρας με τα ανωτέρω. Τα εναλλακτικά είδη μεταφορών 

κατηγοριοποιούνται ως εξής: i) οδικά δίκτυα, ii) σταθερής τροχιάς, iii) θαλάσσια, iv) 

αεροπορικά και v) δημόσιες συγκοινωνίες. Η σύνδεση της γέφυρας με κάθε ένα από 

τα προηγούμενα, χαρακτηρίζεται ως άμεση, έμμεση ή ελλιπής. Στην περίπτωση 

όπου η γέφυρα συνδέεται άμεσα με κάποιο από αυτά, τότε η σύνδεσή της θεωρείται 

βέλτιστη και δίνεται η βαθμολογία ίση με 1, στην περίπτωση έμμεσης σύνδεσης 0,5, 

ενώ στην περίπτωση μη σύνδεσης της με κάποιο από αυτά ίση με 0. Η τελική 

                                                 
17 Ομοίως με το υποκριτήριο ∆Ι, η περίοδος μελέτης είναι τα έτη 2002-2010. 
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βαθμολογία του υποκριτηρίου προκύπτει ως το άθροισμα των βαθμών σύνδεσης της 

γέφυρας με κάθε μία από τις πέντε (5) κατηγορίες εναλλακτικών ειδών (βi)18 . 

                                                   (3.13) 

ΕΙΙ. Επίπεδο εξυπηρέτησης 
Το συγκεκριμένο υποκριτήριο εκφράζει τις επικρατούσες συνθήκες λειτουργίας της 

γέφυρας (ταχύτητα κίνησης, δυνατότητα ελιγμών, διακοπές κυκλοφοριακής ροής, 

άνεση και ασφάλεια). Επιπλέον, εξετάζει τις δυνατότητες που προσφέρει η γέφυρα 

για περεταίρω ανάπτυξη των περιοχών που εξυπηρετούνται από αυτήν. Η 

βαθμολόγηση του βασίζεται στην ετήσια μέση ημερήσια στάθμη εξυπηρέτησης της 

γέφυρας τα έτη λειτουργίας της: 

eii = LOSεμη                                                                           (3.14) 

ΕΙΙΙ. Ύπαρξη βοηθητικών υποδομών 
Το τελευταίο υποκριτήριο εξετάζει την ύπαρξη ή μη των αναγκαίων υποδομών που 

απαιτούνται για τη βιώσιμη οικιστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των 

περιοχών που επηρεάζονται από τη λειτουργία της γέφυρας αλλά και για τη 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την έλξη και γέννηση μετακινήσεων. Η 

βαθμολόγηση του βασίζεται στην καταγραφή βασικών υποδομών των περιοχών της 

∆. Ελλάδας. Ως τέτοιες, στην ανάλυση του παρόντος υποκριτηρίου, θεωρούνται οι 

εξής: i) κοινής ωφελείας-ενέργειας, ii) εκπαίδευσης, iii) υγείας, iv) συγκοινωνιακές και 

v) πολιτισμού-τουρισμού. Στην περίπτωση που η ύπαρξη μιας εκ των παραπάνω 

κατηγοριών κρίνεται ικανοποιητική τότε βαθμολογείται με 1, στην περίπτωση που 

κρίνεται μη ικανοποιητική με 0,5, ενώ στην περίπτωση που κρίνεται ελλιπής με 0. Η 

τελική βαθμολογία του υποκριτηρίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών 

κάθε κατηγορίας (βi): 

                                                 
18 Για να αποφευχθούν όσο το δυνατόν υποκειμενικές κρίσεις στη σημασία που έχει η σύνδεση της 
γέφυρας με κάθε ένα από τα παραπάνω είδη μεταφοράς στην τελική βαθμολογία του υπό μελέτη 
υποκριτηρίου, θεωρείται ότι η διασύνδεσή της με κάθε ένα από αυτά συμβάλλει στην τελική της τιμή με 
τον ίδιο συντελεστή. 
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                                                   (3.15) 

Συνολικά, ο καθορισμός των κλιμάκων αξιολόγησης του υποδείγματος επιτρέπει 

αρχικά, τη βαθμολόγηση των κριτηρίων του υποδείγματος και στη συνέχεια, την 

εκτίμηση του «συνολικού δείκτη» αποτίμησης του έργου. Επιπλέον, σε συνδυασμό 

με τη χωρική τους ανάλυση (Παράρτημα Α), βοηθάει για την εξαγωγή μιας σειράς 

κρίσιμων ποιοτικών συμπερασμάτων.  

4. Ανάλυση Αποτελεσμάτων  
Από τα ευρήματα της ανάλυσης19 (Πίνακας 2), προκύπτει ότι ο ORIΓΡΑ 

διαμορφώνεται, στο 0,59. Αυτό σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, τα επιλεγμένα κριτήρια 

ικανοποιούνται κατά 59% από την λειτουργία του έργου, την εξεταζόμενη περίοδο. 

∆ηλαδή, η απόδοση της λειτουργίας της ΓΡΑ, στο συγκεκριμένο πλαίσιο ανάλυσης, 

είναι «μέτρια».  

Πίνακας 2. Οι Βαθμοί των κριτήριων / υποκριτηρίων αξιολόγησης της ΓΡΑ 

Κριτήρια Κριτ. /ΣΚ (%) Υποκριτήρια  Υποκ./Κριτ.(%) 

A   14 AI AII AIII AI AII AIII 
0,4    0,067   0,133  0,2  16,8 33,3 50 
Β  25 ΒΙ ΒΙΙ ΒΙΙΙ ΒΙ ΒΙΙ ΒΙΙΙ 

0,733    0,200  0,267  0,267  27, 8 36, 5 36,5 
Γ  18 ΓΙ ΓΙΙ ΓΙΙΙ ΓΙ ΓΙΙ ΓΙΙΙ 

0,533   0,267  0,133  0,133  50,1 24,9 24,9 
∆  16 ∆Ι ∆ΙΙ ∆ΙΙΙ ∆Ι ∆ΙΙ ∆ΙΙΙ 

0,467    0,200  0,200  0,067  42,8 42,8 14,3 
Ε  27 ΕΙ ΕΙΙ ΕΙΙΙ ΕΙ ΕΙΙ ΕΙΙΙ 

0,800    0,200  0,333  0,267  25 41,6 33,4 
Σύνολο Κριτ.=2,93. ORIΓΡΑ =2,9:5=0,59 

Σε σχέση με  τα άμεσα οικονομικά οφέλη (κριτήριο Α) προκύπτει ότι τόσο οι δείκτες 

απασχόλησης και ζήτησης ενδιάμεσων αγαθών όσο και ο δείκτης του αποδιδόμενου 

φόρου είναι περιορισμένοι σε σχέση με τους αντίστοιχους δείκτες της ελληνικής 

οικονομίας. Ωστόσο, η συμβολή της ΓΡΑ στα δημόσια έσοδα είναι το κρίσιμο 

υποκριτήριο του εν λόγω κριτηρίου, αφού συμμετέχει κατά 50% στη διαμόρφωση 

του.  

                                                 
19 Αναλυτικότερα, Πίνακες Παραρτήματος Γ.  
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Τα υποκριτήρια που αφορούν στις μεταφορικές επιπτώσεις της ΓΡΑ (κριτήριο Β), 

συνολικά δείχνουν να είναι έντονα εμφανή. Συγκεκριμένα, τα άμεσα οφέλη προς τους 

χρήστες και το ποσοστό υπερτοπικών μετακινήσεων εμφανίζονται αρκετά σημαντικά. 

Οι μεταβολές όμως της προσβασιμότητας εμφανίζονται ως σημαντικές μόνο στην 

περιφέρεια ∆. Ελλάδας, ωστόσο, αισθητά χαμηλότερες στην Ήπειρο, Στ. Ελλάδα και 

Πελοπόννησο.  

Μέτριες εμφανίζονται και οι έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις της ΓΡΑ  (κριτήριο Γ). Η 

λειτουργία της γέφυρας δε φαίνεται να συνέβαλε στην επιχειρηματική και οικονομική 

ανάπτυξη των γειτονικών με αυτή περιοχών. Οι όποιες συγκεντρώσεις εντοπίζονται 

κυρίως στις νοτιοδυτικές περιοχές της Πάτρας και κάποιες μικρότερες στις 

βορειοανατολικές περιοχές, οι οποίες όμως προϋπήρχαν της γέφυρας. Άλλωστε, 

στην Πάτρα, η τάση που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια είναι η απομάκρυνση των 

βιομηχανικών και βιοτεχνικών περιοχών προς τα νοτιοδυτικά, σε αντίθετη, δηλαδή,  

κατεύθυνση από τη γέφυρα. Στην Αιτωλοακαρνανία, οι περιοχές που βρίσκονται σε 

άμεση γειτνίαση με τη γέφυρα (10-15χλμ.), αποτελούνται κυρίως από αγροτικές 

εκτάσεις με κάποιες μικρές νησίδες αραιής οικιστικής δόμησης, γεγονός που 

δυσχεραίνει την ανάπτυξη της περιοχής, αφού δε υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές 

και οι απαραίτητοι οικονομικοί-επιχειρηματικοί πόλοι έλξης και δημιουργίας αξιόλογης 

και οργανωμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Όσον αφορά τις επιπτώσεις του έργου στην αξία της γης και στην αγορά ακινήτων 

(κριτήριο ∆), η ανάλυση έδειξε ότι, την περίοδο λειτουργίας του, σημειώθηκε μέτρια 

αύξηση στις τιμές γης στις γειτνιάζουσες με αυτό περιοχές. Στην Αιτωλοακαρνανία, 

αντίθετα με την Αχαΐα, η άμεση σύνδεση των περιοχών του νομού με την Πάτρα 

φαίνεται να δημιούργησε προσδοκίες ανάπτυξης, η οποία επέφερε σημαντική αύξηση 

στην αξία γης την διετία μετά την κατασκευή του έργου. Η αύξηση αυτή δεν 

συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια με τις τιμές να σταθεροποιούνται σημειώνοντας 

μάλιστα μια μικρή πτώση. Αυτό αποτυπώνεται και στην οικοδομική δραστηριότητα 

της περιοχής, όπου η ανάλυση των στοιχείων έδειξε ότι η λειτουργία της ζεύξης δεν 

συνέβαλλε σημαντικά στον τομέα αυτό. Επιπλέον, την περίοδο μελέτης, 

καταγράφηκαν τάσεις αστικής διάχυσης και επέκτασης (κυρίως οικιστικής), γραμμικά, 

κατά μήκος των παραλιακών περιοχών του πορθμού από την Πάτρα προς το Ρίο και 

τον Άγιο Βασίλειο στα κατάντη, και από το Αντίρριο προς την Ναύπακτο στα ανάντη. 

Ωστόσο οι τάσεις αυτές, κυρίως στις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, έχουν μικρή 
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ένταση και πραγματοποιούνται με αργούς ρυθμούς, ενώ στην περιοχή της Αχαΐας, 

δεν μπορούν να συνδεθούν αποκλειστικά με τη λειτουργία της γέφυρας.  

Τέλος, ως προς τα χαρακτηριστικά και το περιβάλλον λειτουργίας του έργου (κριτήριο 

Ε), η διασύνδεση της γέφυρας με τα εναλλακτικά είδη μεταφοράς κρίνεται μέτρια. Η 

σύνδεσή της με το εθνικό οδικό δίκτυο είναι μεν άμεση, εντούτοις αυτό είναι 

απαρχαιωμένο με φτωχά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Το επίπεδο 

εξυπηρέτησης για τους χρήστες της γέφυρας κρίνεται πολύ ικανοποιητικό καθώς δεν 

παρατηρούνται φαινόμενα συμφόρησης, γεγονός που σημαίνει, ότι η γέφυρα 

προσφέρει αυξημένα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας. Το υποκριτήριο αυτό συμβάλλει 

κατά 42% στη διαμόρφωση της τιμής του εν λόγω κριτηρίου. Τέλος, σε γενικές 

γραμμές, οι υποδομές της περιφέρειας, πέραν των συγκοινωνιακών, κρίνονται 

ικανοποιητικές.  

Ιεραρχώντας τα εξεταζόμενα κριτήρια βάσει της συμμετοχής τους στη διαμόρφωση 

της συνολικής βαθμολογίας των κριτηρίων και συνεπώς στην τιμή του ORIΓΡΑ έχουμε: 

i) τα χαρακτηριστικά και το περιβάλλον λειτουργίας του έργου, (Ε=27%), ii) τα 

μεταφορικά οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία του (Β=25%), iii) τις έμμεσες 

οικονομικές του επιπτώσεις (Γ=18%), iv) τις επιπτώσεις του στην αγορά ακινήτων 

(∆=16%), και v) τις άμεσες οικονομικές επιπτώσεις από τη λειτουργία και συντήρηση 

του (Α=14%).  

Παρατηρούμε ότι τα κριτήρια Ε και Β είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν κατά 52% 

στην τιμή του ORIΓΡΑ. ∆ηλαδή, το 52% της τιμής του δείκτη επηρεάζεται από τα 

τεχνικά και συγκοινωνιακά χαρακτηριστικά της ΓΡΑ. Τα ευρήματα αυτά είναι πολύ 

σημαντικά τόσο για την τοπική και περιφερειακή λειτουργία του έργου όσο και για τη 

λειτουργία του στο πλαίσιο των ∆Ε∆-Μ, αλλά και για το ίδιο το έργο. Αυτό σημαίνει 

ότι  η ΓΡΑ,  σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό και με τις υπάρχουσες συνθήκες είναι ένα 

εργαλείο δυναμικής διασύνδεσής ευρύτερων χωρικών ενοτήτων (π.χ. μεγα-

περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου), στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής ενσωμάτωσης μιας 

περιφερειακής μητροπολιτικής περιοχής (Πάτρα) στην σύγχρονη ευρωπαϊκή 

αντίληψη για την περιφερειακή ανάπτυξη.  

Τα υπόλοιπα τρία κριτήρια (Α,Γ,∆,) συμβάλλουν κατά 48% στη διαμόρφωση του 

ORIΓΡΑ. Τα ευρήματα αυτά δείχνου ότι κρίσιμα κριτήρια της ΓΡΑ βρίσκονται σε 

υστέρηση. ∆ηλαδή, φαίνεται να μη αξιοποιούνται τα χαρακτηριστικά του έργου στην 
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διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων των περιοχών μελέτης. Αυτό όμως είναι 

σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας στη δημιουργία εξωτερικοτήτων (π.χ. 

αναπτυξιακοί πόλοι), στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων των εν λόγω περιοχών. Επιπλέον, οι χρήσεις γης, η μεταβολή 

στην αξία της και η οικοδομική δραστηριότητα δύσκολα μπορούν να αξιολογηθούν σε 

σχέση με τη λειτουργία του έργου, δεδομένου του οικιστικού και επιχειρηματικού 

προφίλ των εν λόγω περιοχών. Ωστόσο, η συγκέντρωση μεγάλων επιχειρήσεων 

στην Αχαΐα και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας είναι χαρακτηριστικά τα οποία 

δείχνουν  μία προοπτική ανάπτυξης τους.  

Εντούτοις, σημαντική είναι η συμβολή της γέφυρας την σύνδεση των ημιαστικών 

περιοχών της Αιτωλοακαρνανίας και κυρίως της Ναυπάκτου με το οικιστικό 

συγκρότημα της Πάτρας και τις υποδομές του (πχ νοσοκομείο, πανεπιστήμιο).  

Τέλος, το κριτήριο των άμεσων οικονομικών επιπτώσεων από τη λειτουργία και 

συντήρηση του έργου (κριτήριο Α),  τηρουμένων των αναλογιών, παραμένει σχετικά 

«ανθεκτικό». Αυτό σημαίνει ότι η «ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ», μια από τις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις της περιφέρειας, στο μέτρο που της αναλογεί, συμβάλει στη δημιουργία 

εξαιρετικά κρίσιμων μεγεθών για την τρέχουσα συγκυρία. Ωστόσο, ο ρόλος της 

μακροχρόνια, μπορεί να διαφοροποιηθεί αν λάβουμε υπόψη μας αντίστοιχα 

παραδείγματα από τη βιβλιογραφία.  

4.1 Ανάλυση Ευαισθησίας 
Στην προηγούμενη ανάλυση, η εκτίμηση του ORIΓΡΑ έγινε με την υπόθεση ότι οι 

συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων είναι μεταξύ τους ίσοι. Για τη διερεύνηση της 

ευαισθησίας των αποτελεσμάτων αυτών υποθέτουμε μια διαφορετική αξιολόγηση της 

σημασίας του κάθε κριτηρίου, διαμορφώνοντας τρία (3) εναλλακτικά σενάρια σε 

σχέση με το βασικό. Συγκεκριμένα, υποθέτουμε ότι ο συντελεστής βαρύτητας στο 

κριτήριο το οποίο αναλύεται είναι διπλάσιος από τους συντελεστές βαρύτητας των 

υπόλοιπων κριτηρίων (Πίνακας 3).   

Πίνακας 3. Σενάρια ευαισθησίας και οι αντίστοιχοι ORI 
 ΣΕΝΑΡΙΟ ORI 

Βασικό (Σ) Ίση σημασία κριτηρίων 0,59 

ΣΙ Αυξημένη σημασία άμεσων 
οικονομικών επιπτώσεων  

0,59 

ΣΙΙ Αυξημένη σημασία μεταφορικών 0,61 
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επιπτώσεων  
ΣΙΙΙ Αυξημένη σημασία έμμεσων 

επιπτώσεων  
0,58 

 

Από τον Πίνακα 3 προκύπτει ότι δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις στον 

ORIΓΡΑ των διαφορετικών σεναρίων. Σε κάθε περίπτωση η τιμή του κυμαίνεται στο 

κάτω όριο της μέτριας απόδοσης. Το εύρημα αυτό είναι μια επιπλέον ένδειξη ότι η 

απόδοση της γέφυρας είναι ανεξάρτητη από τη θεωρούμενη σε κάθε περίπτωση 

βαρύτητα των κριτηρίων. 

Συνολικά, από τα ευρήματα της έρευνας και με την «αυστηρότητα» που 

προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε την ανάλυση των επιλεγμένων κριτηρίων-

υποκριτηρίων, προκύπτει ότι η λειτουργία της ΓΡΑ έχει ανταποκριθεί σε «μέτριο» 

βαθμό στα εν λόγω κριτήρια-υποκριτήρια. Ωστόσο, από την επιμέρους ποιοτική 

ανάλυση των κριτηρίων που προηγήθηκε, προκύπτει ότι το έργο διαθέτει ένα 

απόθεμα δυναμικής το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες αποδόσεις. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ωστόσο η ολοκλήρωση του οδικού δικτύου εντός του 

οποίου λειτουργεί.  

5. Συμπεράσματα 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση των κοινωνικών και οικονομικών 

επιπτώσεων της ΓΡΑ την περίοδο της λειτουργίας της. Πρόκειται για μια απαιτητική 

διαδικασία η οποία εμπεριέχει σημαντικές θεωρητικές και υπολογιστικές 

«αβεβαιότητες» που αφορούν τόσο στον εντοπισμό και τη μέτρηση των 

προκαλούμενων επιπτώσεων (άμεσων, έμμεσων) από τη λειτουργία του έργου όσο 

και στο χωρικό και χρονικό προσδιορισμό τους. Όπως ενδεικτικά αναφέρει και ο 

ΟΟΣΑ (2002): «είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετρηθούν ακριβώς οι σχέσεις μεταξύ 

των επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών και της περιφερειακής ανάπτυξης. Αν οι 

θεωρητικές μελέτες δείχνουν την ύπαρξη σημαντικών επιπτώσεων, πρέπει να 

συμπληρώνονται και από ex post μελέτες αξιολόγησης βασιζόμενες σε εμπειρικά 

στοιχεία».  

Το μεθοδολογικό πλαίσιο που επιλέχθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη είναι η ΠΑ. Στο 

πλαίσιο αυτό, προτείνεται ένας «δείκτης συνολικής απόδοσης», ο οποίος εκφράζει το 

βαθμό στον οποίο επιλεγμένοι παράγοντες (κριτήρια), που σχετίζονται με τα 
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χαρακτηριστικά, το χωρικό και οικονομικό περιβάλλον του έργου, ικανοποιούνται την 

περίοδο λειτουργίας του.  

Η εμπειρική ανάλυση ανέδειξε τη «μέτρια» απόδοση της γέφυρας, ως προς τα 

επιλεγμένα κριτήρια-υποκριτήρια. Ο «δείκτης συνολικής απόδοσης» του έργου 

ισούται με 0,59,  που σημαίνει ότι τα επιλεγμένα κριτήρια ικανοποιούνται κατά 59% 

από την λειτουργία του, την εξεταζόμενη περίοδο. Η ανάλυση ευαισθησίας δεν έδειξε 

μεγάλες διαφορές στη τιμή του δείκτη, γεγονός που επιβεβαιώνει τη μέτρια απόδοση 

της ΓΡΑ. Ωστόσο, το έργο διαθέτει σημαντικό απόθεμα δυναμικότητας το οποίο, στο 

μέτρο που το αφορά,  μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών 

που επηρεάζει, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν συμπληρωματικές δράσεις 

ενταγμένες στις σύγχρονες αντιλήψεις της περιφερειακής ανάπτυξης.   

Τα ευρήματα της έρευνας, όπως είναι φυσικό, υπόκεινται στους περιορισμούς που 

συνδέονται με την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία και τα διαθέσιμα στοιχεία. Ωστόσο, τα 

ευρήματα αυτά είναι συμβατά με στόχους που συνδέονται με τα ∆ΕΜ-Μ 

(πολυτροπικότητα-διαλειτουργικότητα) και τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου 

μεταφορικού έργου που αποτελεί μέρος τους (π.χ. μείωση κόστους και χρόνου 

μεταφοράς), αλλά και τη βιβλιογραφία. Ο προτεινόμενος δείκτης «συνολικής 

απόδοσης» του έργου ελπίζουμε να υιοθετηθεί και από άλλους ερευνητές, ώστε να 

αναπτυχθεί και ο αντίστοιχος διάλογος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  
Περιοχή μελέτης – πηγές και στοιχεία 
Α.1. Περιοχή μελέτης 
Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου αποτελεί στοιχείο ενός ιεραρχημένου δικτύου  μεταφορών: 

i) των νομών Αχαΐας-Αιτωλοακαρνανίας, ii) της περιφέρειας ∆. Ελλάδας, iii) του 

δυτικό άξονα της χώρας – στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης μακρο-περιφέρειας 

Αδριατικής-Ιονίου και ∆. Βαλκανίων, iv) των ∆Ε∆-Μ, ως κρίκος μεταξύ ΠΑΘΕ, Ιόνιας 

Οδού και Εγνατίας και τέλος, v) ως συνδυασμένος τρόπος μεταφοράς στις χώρες της 

ΝΑ Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η ανάλυση θα μπορούσε να οριοθετηθεί, 

θεωρητικά, σε σχέση με τις ανωτέρω χωρικές ενότητες. Στην παρούσα μελέτη 

επιλέχθηκε ωστόσο η ανάλυση να περιοριστεί κυρίως σε περιφερειακό-τοπικό 

επίπεδο20. Η επιλογή της προσέγγισης αυτής έγινε για τους εξής λόγους: i) το δίκτυο 

στο οποίο εντάσσεται η γέφυρα δεν έχει ολοκληρωθεί και υπάρχει ο κίνδυνος τα 

αποτελέσματα, σε περιφερειακό επίπεδο να είναι φτωχά, και ii) είναι επισφαλές – για 

ευρεία περιοχή μελέτης – η επίδοση κάποιων μεγεθών ή δεικτών των υποκριτηρίων 

του υποδείγματος να συνδεθούν με τη λειτουργία της γέφυρας.  

Εντούτοις, δεν υιοθετήθηκε ενιαία περιοχή μελέτης. Αυτό υπαγορεύτηκε αφενός από 

τα διαθέσιμα στοιχεία και αφετέρου από τη φύση και τα χαρακτηριστικά του κάθε 

υποκριτηρίου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του ΒΙ, ως περιοχή μελέτης 

επιλέχθηκαν οι δυτικές περιφέρειες της χώρας. Αυτό έγινε διότι η αύξηση της 

προσβασιμότητας των περιοχών αυτών ήταν εξαρχής από τους βασικούς στόχους 

του έργου. Στα υποκριτήρια ΕΙΙΙ και ∆ΙΙΙ η περιοχή μελέτης είναι εντός των ορίων της 

περιφέρειας ∆. Ελλάδας. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του ΕΙΙΙ, περιοχή μελέτης 

είναι όλη η περιφέρεια, ενώ στην περίπτωση του ∆ΙΙΙ χαρακτηριστικά αστικά ή 

                                                 
20 Πλην του υποκριτηρίου ΒΙ.  
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παραθεριστικά κέντρα των νομών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, στα οποία 

θεωρείται ότι εκδηλώθηκαν πρώτα οι επιπτώσεις της λειτουργίας της21.  

Τέλος, στα υπόλοιπα υποκριτήρια, με χωρική διάσταση (ΓΙ, ΓΙΙ, ΓΙΙΙ, ∆Ι και ∆ΙΙ), η 

ανάλυση επικεντρώθηκε στις περιοχές άμεσης γειτνίασης με το έργο. Ειδικότερα, ως 

περιοχή μελέτης ορίζεται μια περιοχή ακτίνας 15 χλμ. περίπου, εκατέρωθεν της 

γέφυρας, κατά μήκος των ΕΟ Ρίου-Άρτας και Αντιρρίου-Άμφισσας στα ανάντη του 

πορθμού και ΕΟ Πατρών-Κορίνθου στα κατάντη, και πλάτους 10 χλμ. εκατέρωθεν 

των αξόνων αυτών. Φυσικά, συμπεριλαμβάνονται και οι πόλεις της Πάτρας, του Ρίου, 

του Αντιρρίου και της Ναυπάκτου.  

Έτσι, οι αναλυόμενες περιοχές δημιουργούν ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων 

και αλληλοεξαρτώμενων χωρικών ενοτήτων που συνδέονται αφενός με τα πρότυπα 

λειτουργίας του έργου, με βάση τα χαρακτηριστικά του και αφετέρου με τα χωρικά 

πρότυπα των οικονομικών δραστηριοτήτων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 

αναμενόμενες feedback  επιδράσεις. 

Α.2. Πηγές και στοιχεία  
Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα είναι τόσο πρωτογενή, όσο και 

δευτερογενή. Τα πρωτογενή προέρχονται από την εταιρία «Γέφυρα ΑΕ», την 

Τράπεζα της Ελλάδος, τα Σώματα Ελεγκτών Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΕΠΕ) 

Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας. Τα δευτερογενή προέρχονται από την Eurostat, την 

ΕΛΣΤΑΤ, το ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, καθώς και 

από άλλες δημοσιευμένες μελέτες, ειδικότερα του Πανεπιστημίου Πατρών, του 

Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και της Metron Analysis. 

Συγκεκριμένα, για τη βαθμολόγηση των υποκριτηρίων του κριτηρίου Α, τα στοιχεία 

προέρχονται από τη «Γέφυρα ΑΕ» και τη Eurostat. Τα στοιχεία της «Γέφυρα ΑΕ» 

αφορούν i) στον ετήσιο αριθμό εργαζομένων στην εταιρία, ii) στην ετήσια ζήτηση της 

για προϊόντα και υπηρεσίες, iii) στην ετήσια καταβολή ΦΠΑ στο δημόσιο και iv) στο 

επενδυμένο στο έργο κεφάλαιο. Τα αντίστοιχα μεγέθη για την ελληνική οικονομία 

προέρχονται από τα αρχεία της Eurostat22.  

                                                 
21 Στην Αχαΐα, η Πάτρα, το Ρίο, το Αίγιο και η Ακράτα, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία, το Αντίρριο, το 
Αιτωλικό, το Μεσολόγγι, η Ναύπακτος και το Αγρίνιο.  
 
22 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 
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Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμολόγηση των υποκριτηρίων του 

κριτηρίου Β προέρχονται από την ΕΛΣΤΑΤ, τη «Γέφυρα ΑΕ» και την έρευνα της 

Metron Analysis23. Από την ΕΛΣΤΑΤ προέρχονται στοιχεία για τον πληθυσμό των 

περιφερειών της Ελλάδας24, απαραίτητα για την εκτίμηση των μεταβολών του 

πληθυσμιακού  δυναμικού των δυτικών περιφερειών (υποκριτηρίου ΒΙ), ενώ από τη 

«Γέφυρα ΑΕ» στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων της 

γέφυρας, τα έτη λειτουργίας της (υποκριτήριο ΒΙΙ). Τα στοιχεία της Metron Analysis 

αφορούν στα κυριότερα ζεύγη προέλευσης-προορισμού των χρηστών της ζεύξης. Τα 

στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της επίπτωσης στο χρόνο 

μετακίνησης που επιφέρει η λειτουργία της γέφυρας (ΒΙΙ)25, καθώς και του λόγου 

υπερτοπικών-τοπικών μετακινήσεων (ΒΙΙΙ). 

 Όσον αφορά τα υποκριτήρια του κριτηρίου Γ του υποδείγματος, τα στοιχεία για τη 

βαθμολόγησή τους προέρχονται από τα ΣΕΕΠΕ Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, τη 

Eurostat και την εργασία του Αβδελίδη ∆., (2010)26. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία των 

ΣΕΕΠΕ Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας αφορούν i) τον αριθμό των εγκατεστημένων 

επιχειρήσεων, ii) τους εργαζόμενούς τους και iii) τον κλάδο επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας, των νομών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα, το 2009. Τα 

στοιχεία της Eurostat αφορούν i) στον ανά κλάδο αριθμό εγκατεστημένων 

επιχειρήσεων στη ∆. Ελλάδα και ii) στην κατανομή των επιχειρήσεων ανά μέγεθος 

και κλάδο, σε εθνικό επίπεδο (ΓΙ). Στη μελέτη του Αβδελίδη περιέχονται στοιχεία 

σχετικά με τις χρήσεις γης των περιοχών γύρω από τη γέφυρα, απαραίτητα για τον 

υπολογισμό των μεγεθών των υποκριτηρίων ΓΙΙ και ΓΙΙΙ.  

Για τη βαθμολόγηση των υποκριτηρίων του ∆, τα στοιχεία προέρχονται από την 

Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), τη μελέτη των Μπέλλα κα., (2010)27 και την ΕΛΣΤΑΤ. 

Τα στοιχεία της ΤτΕ για τις τιμές αγοραπωλησιών ενός δείγματος 1220 οικοπέδων 

                                                                                                                                                         
Το απόθεμα κεφαλαίου της περιφέρειας εκτιμήθηκε με τη μέθοδο του Συνεχούς Αποθέματος 
(Perpetual Inventory Method), Derbyshire J., et al. 2009.  
23 Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της «Γέφυρας ΑΕ», με τη μέθοδο των συνεντεύξεων, σε δείγμα 
1266 χρηστών της γέφυρας, την περίοδο 21/1-24/1 2012.   
24 Απογραφή πληθυσμού 2011: 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/A1602_SAM01_DT_DC_00_2011_
01_F_GR.pdf 
25 Η μείωση του χρόνου μετακίνησης που επέφερε η ζεύξη εκτιμήθηκε ως ο σταθμισμένος μέσος 
κερδισμένος χρόνος στα ανωτέρω ζεύγη προέλευσης-προορισμού, θεωρώντας ότι η λειτουργία της 
επέφερε μείωση διέλευσης του πορθμού κατά 45 λεπτά.  
26  “Η Χωρική Εξέλιξη 4 Μεγάλων Ελληνικών Πόλεων”, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 
27 “Χωρικές Επιπτώσεις της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και του ∆υτικού Άξονα (2004-2007)”, Πάτρα: 
Πανεπιστήμιο Πατρών. 
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στην Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, την περίοδο 2002-2010, χρησιμοποιήθηκαν για την 

αξιολόγηση του ∆Ι. Από τη μελέτη των Μπέλλα κα., χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία 

σχετικά με την αστική και βιομηχανική διάχυση στις γύρω από τη γέφυρα περιοχές 

(∆ΙΙ), ενώ από την ΕΛΣΤΑΤ28 στοιχεία σχετικά με την επιφάνεια των νεοεγερθέντων 

κτιρίων στην Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και ∆. Ελλάδα την περίοδο 2002-2010 (∆ΙΙΙ). 

Τέλος, η βαθμολόγηση του κριτηρίου Ε βασίστηκε σε στοιχεία της «Γέφυρα ΑΕ» και 

το «Τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, 2011» 

(ΕΠΠ∆Ε). Συγκεκριμένα, από τη «Γέφυρα ΑΕ» παρέχονται στοιχεία που αφορούν 

στη ετήσια κυκλοφορία της γέφυρας, ανά είδος οχήματος, την περίοδο 2005-2011. 

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του ετήσιου μέσου ωριαίου 

επιπέδου εξυπηρέτησης της γέφυρας την περίοδο αυτή (ΕΙΙ)29. Ποιοτικά στοιχεία από 

το ΕΠΠ∆Ε χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμολόγηση των υποκριτηρίων ΕΙ και ΕΙΙΙ.  

                                                 
28 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1302. 
29 Η εκτίμηση έγινε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ-∆, Τεύχος 2, 2001). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: 
Κλίμακες αξιολόγησης υποκριτηρίων  
 
Πίνακας Β.1: Κλίμακα βαθμολόγησης υποκριτηρίων κριτηρίου Α 

TIMH ΕΠΙ∆ΟΣΗ  

 ΑΙ ΑΙΙ ΑΙΙΙ 

5 ai : > 150% aii : > 150% aiii : > 150% 

4 ai : 110-150% aii : 110-150% aiii : 110-150% 

3 ai : 100±10% aii : 100±10% aiii : 100±10% 

2 ai : 90-50% aii : 90-50% aiii : 90-50% 

1 ai : < 50% aii : < 50% aiii : < 50% 

 
Πίνακας B.2: Κλίμακα βαθμολόγησης υποκριτηρίων κριτηρίου Β 

TIMH ΕΠΙ∆ΟΣΗ 
 ΒΙ ΒΙΙΙ 
5 ΜΟ Vr∆ : 5 biii : >150% 
4 ΜΟ Vr∆ : 4 biii : 110-150% 
3 ΜΟ Vr∆ : 3 biii : 100 ±10%   
2 ΜΟ Vr∆ : 2 biii : 50-90% 
1 ΜΟ Vr∆ : 1 biii : <50% 

ΒΙΙ 

 
Χρόνος 

Μετακίνησης     
(Ι) 

Λειτουργικό 
Κόστος        

(ΙΙ) 

Τιμή    
Κομίστρου     

(ΙΙΙ) 

Ατυχήματα     
(ΙV) 

5 biiI : < 50% biiII : < 50% biiIII : < 50% biiIV : < 50% 
4 biiI : 50-90% biiII : 50-90% biiIII : 50-90% biiIV : 50-90% 
3 biiI : 100±10% biiII : 100±10% biiIII : 100±10% biiIV : 100±10% 
2 biiI : 110-150% biiII : 110-150% biiIII : 110-150% biiIV : 110-150% 
1 biiI : >150% biiII : >150% biiIII : >150% biiIV : >150% 
ΜΟ ΒΙ (x2) BII BIII BIV 

 
Πίνακας B.3: Κλίμακα αξιολόγησης του υποκριτηρίων κριτηρίου Γ 

TIMH ΕΠΙ∆ΟΣΗ 
 ΓΙ ΓΙΙ ΓΙΙΙ 
5 ci : > 150% cii : 80- 100% ciii : 45-55% 
4 ci : 110-150% cii : 60-80% ciii : 40-45%, 55-60% 
3 ci : 100 ±10% cii : 40-60% ciii : 30-40%, 60-70% 
2 ci : 90-50% cii : 20-40% ciii : 10-30%, 70-90% 
1 ci : <50% cii : 0-20% ciii : <10%, >90% 

 
Πίνακας B.4: Κλίμακα αξιολόγησης υποκριτηρίων κριτηρίου ∆ 

TIMH ΕΠΙ∆ΟΣΗ 
 ∆Ι ∆ΙΙ ∆ΙΙΙ 
5 di : >150% dii : 80- 100% diii : >150% 

4 di : 100-150% dii : 60-80% diii : 110-150% 
3 di : 50-100% dii : 40-60% diii : 100 ±10%   
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2 di :  0-50% dii : 20-40% diii : 50-90% 
1 di : <0 dii : 0-20% diii : <50% 

Πίνακας B.5: Κλίμακα αξιολόγησης υποκριτηρίων κριτηρίου Ε 
ΕΙ 

Σύνδεση ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Άμεση / Έμμεση / Ελλιπής 
Οδικές (Ι) 1     /     0,5   /    0 

Σιδηροδρομικές (ΙΙ) 1     /     0,5   /    0 
Θαλάσσιες  (ΙΙΙ) 1     /     0,5   /    0 
Αεροπορικές (IV) 1     /     0,5   /    0 

Μ.Μ.Μ. (V) 1     /     0,5   /    0 
TIMH Σβi 

EΙΙ 
TIMH LOS 

5 A 
4 B 
3 C 
2 D 
1 E, F 

ΕΙΙΙ 
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Ικανοποιητικές / Μη ικανοποιητικές / Ελλιπείς 

Κοινής Ωφέλειας-Ενέργειας (I) 1     /     0.5   /    0 
Εκπαίδευσης (II) 1     /     0.5   /    0 

Υγείας (III) 1     /     0.5   /    0 
Μεταφορών-Συγκοινωνιών (IV) 1     /     0.5   /    0 
Πολιτισμού-Τουρισμού (V) 1     /     0.5   /    0 

TIMH Σβi 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: 
Βαθμολογίες υποκριτηρίων  

Πίνακας Γ.1: Βαθμολόγηση υποκριτηρίων κριτηρίου Α  

ΑΙ 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΣ 
LΓΡΑ/ΚΓΡΑ 0,127 0,123 0,141 0,150 0,143 0,145 0,143 0,139 

LΕ/ΚΕ 6,44 6,34 6,21 6,11 5,96 5,78 5,42 6,036 
 

ai  0,02 1/5 
ΑΙΙ 

ZΓΡΑ/ΚΓΡΑ 0,011 0,011 0,010 0,011 0,011 0,011 0,009 0,011 
ZΕ/ΚΕ 0,030 0,034 0,038 0,038 0,033 0,035 0,034 0,035 

 

aii  0,31 1/5 

ΑΙΙΙ 
ΤΓΡΑ/ΚΓΡΑ 0,010 0,011 0,012 0,013 0,013 0,010 0,011 0,012 
ΤΕ/ΚΕ 0,012 0,013 0,014 0,014 0,012 0,012 0,013 0,014 

 

aiii  0,85 2/5 
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Πίνακας Γ.2: Βαθμολογία υποκριτηρίων κριτηρίου Β 

ΒΙ 

Περιφέρεια                    
(r∆Ε) 

Μεταβολή ∆υναμικού          
(bi) 

ΒΑΘΜΟΣ 

∆. Ελλάδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 5/5  

Ήπειρος ΜΕΤΡΙΑ 3/5  

Πελοπόννησος ΧΑΜΗΛΗ 2 /5  

ΣΤ. Ελλάδα ΧΑΜΗΛΗ 2 /5  

ΜΟ Vr∆Ε  3/5 

ΒΙΙ 

Οφέλη                       
(j) biij  

Χρόνος 0,8 4 (x2) = 8 

Λειτουργικό Κόστος 1 3 

Κόμιστρο 2,1 1 

Ασφάλεια 1 3 

M.O.  4/5 

ΒΙΙΙ 

ΜΥ 58,2% 

Μτ 41,8% 
 

biii 1,4 4/5 
 
Πίνακας Γ.3: Βαθμολογία υποκριτηρίων κριτηρίου Γ 

 ΓΙ 

 ΒΑΘΜΟΣ 

ΝΜΕ/ΝΣ 0,57 

ΝΜΕ, ∆Ε/ΝΣ,∆Ε 0,45 
 

ci 1,27 4/5 
ΓΙΙ 

 Αχαΐα Αιτωλ/νία Σύνολο 
LΠΚ (χλμ.) 9 0 9 

LΠΜ (χλμ.) 26,5 17,5 44 

 

cii 0,25 2/5 

ΓΙΙΙ 

 Αχαΐα Αιτωλ/νί
α

Σύνολο 

ΕΕΧ (τ.χλμ.) 130 28,8 158,8 

ΕΑΧ (τ.χλμ.) 30 1,2 31,2 
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ciii 0,20 2/5 

 
Πίνακας Γ.4: Βαθμολογία υποκριτηρίων κριτηρίου ∆ 

∆Ι 

 ΒΑΘΜΟΣ 

Αχαΐα Αιτωλ/νία 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (%) 

35,21 88,16 
 

di (ΜΟ) 61,68 3/5 

∆ΙΙ 

 Αχαΐα Αιτωλ/νία Σύνολο 

LE (χλμ.) 4,5 7,5 27,5 

LΠΜ (χλμ.) 36,5 17,5 54 

 

dii 0,51 3/5 

∆ΙΙΙ 

ΜΡΜΠΜ (%) -11,86 

ΜΡΜ∆Ε (%) -5,85 
 

diii 2 1/5 
 
Πίνακας Γ.5: Βαθμολόγηση υποκριτηρίων κριτηρίου Ε 

ΕΙ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ                   
Άμεση / Έμμεση / Ελλιπής ΒΑΘΜΟΣ 

Οδικές Άμεση 1 

Σιδηροδρομικές Έμμεση 0,5 

Θαλάσσιες Έμμεση 0,5 

Αεροπορικές Ελλιπής 0 

Μ.Μ.Μ. Έμμεση 0,5 

ΣΥΝΟΛΟ  3/5 

ΕΙΙ 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Μ.Ο. 

LOSΕΜΗ Α Α Α Α Α Α Α  

ΒΑΘΜΟΣ 5 5 5 5 5 5 5 5/5 

ΕΙΙΙ 
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Κοινής Ωφελείας-Ενέργειας Μη ικανοποιητική 0,5 

Εκπαίδευσης Ικανοποιητική  1 

Υγείας Ικανοποιητική 1 

Μεταφορών-Συγκοινωνιών Μη ικανοποιητική 0,5 
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Πολιτισμού-Τουρισμού Ικανοποιητική 1 

ΣΥΝΟΛΟ  4/5 
 


