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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 Ολυμπίας οδού, κατά τη διάρ-

κεια της κατασκευής της αλλά – και κυρίως – από την προβλεπόμενη ολο-

κληρωμένη λειτουργία της. 

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

ποίων και την παρούσα η οποία αναφέρεται στην κριτική αποτύπωση των 

στάσεων και αντιλήψεων επιλεγμένων προσωπικοτήτων αναφορικά με την 

Ολυμπία οδό και την ανάδειξη των προσδοκιών τους από την αναμενό-

μενη συνολική λειτουργία της. 

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 αναμενόμενη 

ολοκλήρωση των έργων στο τμήμα της Ολυμπίας Οδού από 

Κόρινθο έως Πάτρα, 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, η οποία διεξήχθη παράλληλα με έρευνα της 

κοινής γνώμης, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού των περιοχών επιρροής 

της Ολυμπίας Οδού, πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών 

συνεντεύξεων σε επιλεγμένες προσωπικότητες που εκπροσωπούν 

Φορείς, μεγάλες επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους που 

εκτιμάται ότι η λειτουργία της Ολυμπίας Οδού επηρεάζει με άμεσο 

τρόπο τον Φορέα / Επιχείρηση που εκπροσωπούν. 

Η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας (field work) ήταν από 1ης  

Ιουλίου έως και 23ης  Σεπτεμβρίου 2016 και συνολικά συμμετείχαν σε 

αυτήν 65 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 των κοινωνικο-οικονομικών επιδράσεων από τη 

λειτουργία της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου. 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 Ολυμπία Οδό. 

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 53, ενώ οι υπόλοιποι 

δήλωσαν αδυναμία συμμετοχής για διάφορους λόγους. 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι τελικά 65 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 Ολυμπίας οδού (ειδικό 

δείγμα). Η τελική κατανομή των συμμετεχόντων έχει ως εξής: 

 

 

1.3 Δομημένο προσχέδιο - Ερωτηματολόγιο 

Όπως προαναφέρθηκε, για την υλοποίηση της έρευνας επιλέγηκαν 

οι σε βάθος προσωπικές συνεντεύξεις. Για τον σκοπό αυτό 

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 

Δραστηριότητα ανά Τομέα

Δραστηριότητα
Δημόσιος 

τομέας

Ιδιωτικός 

τομέας
Σύνολο

Τοπική Αυτοδιοίκηση 15 0 15

Λιμένες 4 1 5

Αεροδρόμια 2 0 2

Μουσεία 0 1 1

Νοσοκομεία 2 1 3

Εκπαιδευτικά ιδρύματα 3 1 4

ΒΙ .ΠΕ. 0 1 1

ΚΤΕΛ 0 3 3

ΕΛ.ΤΑ. 1 0 1

Ιδιωτικές επιχειρήσεις 0 15 15

Επιμελητήρια – Σύλλογοι - Σωματεία 0 12 12

Χιονοδρομικά Κέντρα 0 2 2

Συνεδριακό Κέντρο 1 0 1

Σύνολο 28 37 65

Γεωγραφική διασπορά ανά τομέα

Δραστηριότητα
Δημόσιος 

τομέας

Ιδιωτικός 

τομέας
Σύνολο

Αττική 2 5 7

Κορινθία 5 5 10

Αχαΐα 12 18 30

Ηλεία 4 2 6

Αιτωλοακαρνανία 3 7 10

Άρτα 1 0 1

Πρέβεζα 1 0 1

Σύνολο 28 37 65
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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. 

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 

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

και η παρουσίαση. Ανασκόπηση, Νοσηλευτική 2007, 46 (1) 88-98 

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 

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 



Ολυμπία Οδός - Έρευνα ποιοτικών δεδομένων 

4 
 

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 

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. 

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

Κριτική, Αθήνα, 2003 
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 

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 

στην μη δημοσίευση των αναλυτικών συνεντεύξεων, τη διατήρηση 

της ανωνυμίας και στη συνοπτική – τουλάχιστον - κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων. 

1.5 Στόχος της έρευνας 

Η ποιοτική έρευνα, μέσω δομημένων συνεντεύξεων επιλεγμένων 

προσωπικοτήτων, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων του ΠΟΑΔΕΠ και πλέον συγκεκριμένα στην 

εκπόνηση πολυδιάστατης μελέτης για τον εντοπισμό και την 

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

Κριτική, Αθήνα, 2003 
5 ο.π. 
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αξιολόγηση των επιδράσεων της Ολυμπίας οδού, κατά τη διάρκεια 

της κατασκευής της αλλά – και κυρίως – από την προβλεπόμενη 

λειτουργία της. Η συνολική έρευνα περιλαμβάνει σειρά επιμέρους 

μελετών, μεταξύ των οποίων και την παρούσα. 

Στόχος είναι η καταγραφή των στάσεων, αντιλήψεων και 

προσδοκιών των ερωτώμενων αναφορικά με την Ολυμπία οδό και 

την ανάδειξη των προσδοκιών τους από τη λειτουργία της, των 

αναμενόμενων επιπτώσεων και αλλαγών που αυτή θα επιφέρει στη 

λειτουργία των Φορέων / Επιχειρήσεών τους, των οποίων η έδρα 

τους βρίσκεται εντός των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων που 

διέρχεται η Ολυμπία Οδός (Δυτική Αττική, Κορινθία. Αχαΐα) και η 

υπάρχει η αρχική εκτίμηση ότι η λειτουργία τους πραγματικά 

επηρεάζεται από την Ολυμπία οδό. 

Η προβλεπόμενη διαδικασία επίσης 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. 

Τέλος η έρευνα ενσωματώνει και ερωτήσεις ποσοτικού χαρακτήρα 

με στόχο την τεκμηρίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών αλλά και 

τη συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων παράλληλης έρευνας 

κοινής γνώμης, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, αντίστοιχου 

χαρακτήρα, τα πορίσματα της οποίας παρουσιάζονται σε 

ξεχωριστό τεύχος. 
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2 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1 Ενότητα 1: Χρήση της Ολυμπίας Οδού σήμερα 

Η Ολυμπία Οδός αναγνωρίζεται από το σύνολο των ερωτηθέντων, 

ως οδικός άξονας ζωτικής σημασίας, απολύτως απαραίτητος για 

την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, στον ευρύτερο γεωγραφικό 

χώρο Αττικής - Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας. 

Ως βασικά κριτήρια για την χρήση της Ολυμπίας Οδού, οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν την οικονομία χρόνου, 

καυσίμων και φθοράς των οχημάτων, την ασφάλεια και τον σωστό 

προγραμματισμό της μετακίνησης. 

Σχεδόν στο σύνολο τους τα στελέχη που εκπροσώπησαν τις 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις και φορείς, κάνουν οι ίδιοι περιστασιακή 

χρήση της Ολυμπίας Οδού, κυρίως για επαγγελματικούς – 

υπηρεσιακούς λόγους και λιγότερο για κοινωνικούς, κατά συνέπεια 

έχουν προσωπική άποψη για τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα, 

τα προβλήματα και τα οφέλη του αυτοκινητόδρομου, στο σύνολο 

της διαδρομής του. 

2.1.1 Ιδιωτικός Τομέας 

Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες (ξενοδοχεία, 

χιονοδρομικά κέντρα, μουσεία κλπ) παρότι χρησιμοποιούν μόνο 

περιστασιακά την Ολυμπία Οδό για τις ίδιες ανάγκες τους, θεωρούν 

ότι η βιωσιμότητά τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

Ολυμπία Οδό.  

Αυτό, διότι οι  πελάτες – επισκέπτες τους προέρχονται κυρίως από 

την Αττική, το αεροδρόμιο Αθηνών, το λιμάνι του Πειραιά, την Πάτρα, 

την Δυτική Ελλάδα κλπ. και χρησιμοποιούν την Ολυμπία Οδό ως τον 

βασικό οδικό άξονα, για πρόσβαση στους προορισμούς τους. 

Οι επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την 

μετακίνηση επιβατών (ΚΤΕΛ, λεωφορεία γραμμής) και 

εμπορευμάτων (μεταφορικές εταιρίες), επίσης θεωρούν ότι η 

βιωσιμότητά τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Ολυμπία 

Οδό, την οποία χρησιμοποιούν αποκλειστικά, είτε στο σύνολό της 

είτε τμηματικά, ανάλογα με τις επιμέρους ανάγκες τους. 

Οι λοιπές επιχειρήσεις (βιομηχανίες, εμπόριο κλπ.) επίσης 

αναγνωρίζουν την Ολυμπία οδό ως οδικό άξονα μεγάλης σημασίας 

και στην πλειοψηφία τους χρησιμοποιούν το τμήμα από Μάνδρα 

έως και Κόρινθο ως την βασική οδική αρτηρία για είσοδο - έξοδο 

στην Αττική από δυσμάς, αποφεύγουν δε τους τοπικούς 

παράδρομους και την Παλαιά Εθνική Οδό.  

Όμως, όσον αφορά στο τμήμα Κορίνθου – Πατρών, οι χρήστες 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

Α) Τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες το χρησιμοποιούν σχεδόν 

για το σύνολο των μετακινήσεών τους, αποφεύγοντας και εκεί 

τις εναλλακτικές οδούς. 

Β) Τις μεσαίες και μικρότερες επιχειρήσεις (κυρίως τοπικές), οι 

οποίες το χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο όταν η διακίνηση 

στελεχών, προϊόντων και υλικών αφορά στο σύνολο της 

διαδρομής. Αντίθετα το αποφεύγουν - κατά το δυνατόν 

περισσότερο - όταν πρόκειται να διανύσουν μικρές σχετικά 

αποστάσεις και όταν δεν υπάρχει πίεση χρόνου, 

χρησιμοποιώντας τους παράδρομους και την Παλαιά Εθνική 

Οδό.  

Ως αίτιο αναφέρουν το κόστος διοδίων, αλλά και τα εξελισσόμενα 

έργα που επηρεάζουν την ταχύτητα και την ασφάλεια των 

μετακινήσεων. 

Οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι κάτοικοι της Δυτικής Πελοποννήσου 

που μετακινούνται προς Αττική κλπ. αποφεύγουν το τμήμα της 

Ολυμπίας Οδού Κορίνθου – Πατρών λόγω των έργων. 
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2.1.2 Δημόσιος Τομέας 

Η Ολυμπία Οδός χρησιμοποιείται από την τοπική αυτοδιοίκηση, 

κυρίως για την μετακίνηση στελεχών προς Αθήνα, ή δημοτικών 

ασθενοφόρων προς διάφορα νοσοκομεία. Για κοντινότερους 

προορισμούς συνήθως αποφεύγεται η Ολυμπία Οδός, λόγω 

κόστους διοδίων, εκτός αν υπάρχει πίεση χρόνου. Για την μεταφορά 

φορτίων (πχ απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών κλπ) 

χρησιμοποιούνται οι παράδρομοι και οι παλαιές Εθνικές Οδοί.  

Γενικά, το ενδιαφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης για την Ολυμπία 

Οδό είναι ιδιαίτερα υψηλό, αναγνωρίζεται δε πλήρως η μεγάλη 

σημασία του αυτοκινητόδρομου για την τοπική οικονομία και 

ανάπτυξη, την εξυπηρέτηση των δημοτών και την αμεσότητα για 

θέματα υγείας. 

Όσον αφορά άλλους φορείς δημόσιου χαρακτήρα, όπως λιμάνια, 

αεροδρόμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα, η ιδία χρήση της Ολυμπίας 

Οδού περιορίζεται στην μετακίνηση στελεχών, κυρίως προς και από 

την Αττική, για λόγους υπηρεσιακούς. 

Όμως και πάλι η Ολυμπία Οδός χαρακτηρίζεται από όλους αυτούς 

τους φορείς ως αυτοκινητόδρομος μεγάλης σημασίας που 

επηρεάζει άμεσα την βιωσιμότητά τους, αφού εξυπηρετεί την 

μετακίνηση των πελατών τους (επιβάτες, μαθητές, προϊόντα). 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τα Νοσοκομεία, τα οποία 

αναγνωρίζουν ως ιδιαίτερα σημαντικό τον ρόλο της Ολυμπίας 

Οδού, για την έγκαιρη αντιμετώπιση σοβαρών και επειγόντων 

περιστατικών υγείας. 

 

2.2 Ενότητα 2: Προσδοκίες μετά την ολοκλήρωση των έργων 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, στο σύνολό τους, εκφράζουν 

μεγάλη ικανοποίηση για την αναμενόμενη ολοκλήρωση της 

Ολυμπίας Οδού, η οποία θεωρούν ότι θα έχει ως αποτέλεσμα 

σημαντικές θετικές οικονομικές – αναπτυξιακές και κοινωνικές 

επιδράσεις, όμως υπό επιφυλάξεις λόγω της υπάρχουσας 

οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Όλοι δε συμφωνούν ό,τι το έργο 

έπρεπε να έχει γίνει πριν πολλά χρόνια. 

Χαρακτηριστική είναι η φράση που αναφέρθηκε: “Η ολοκλήρωση 

της Ολυμπίας Οδού αλλάζει ριζικά τον χάρτη της Πελοποννήσου 

και της Δυτικής Ελλάδας, προς το καλύτερο”. 

Οι προσδοκίες τους για την ποιότητα του αυτοκινητόδρομου είναι 

πολύ υψηλές (οδόστρωμα, σήμανση, επικοινωνία, σημεία 

ξεκούρασης και ανεφοδιασμού κλπ.), στα πρότυπα των μεγάλων 

ευρωπαϊκών αυτοκινητοδρόμων.  

Αυτό ανεβάζει σοβαρά τον πήχη, όσον αφορά στην ευθύνη των 

κατασκευαστών, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αντάξιο των 

προσδοκιών των χρηστών.  

Ο ρόλος της Ολυμπίας Οδού στα πλαίσια του ολοκληρωμένου 

οδικού δικτύου της χώρας θεωρείται στρατηγικής σημασίας. 

Επιπλέον, μέσω της Ολυμπίας Οδού θα αξιοποιηθούν περισσότερο 

η Μορέας, η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και η Ιόνια Οδός, ακόμη και η 

Εγνατία (εμμέσως). Γενικώς, ο συνδυασμός των σύγχρονων 

ολοκληρωμένων αυτοκινητόδρομων σε όλη την Ελλάδα θα 

πολλαπλασιάσει σε σημαντικό βαθμό τα οφέλη που προσφέρει ο 

κάθε αυτοκινητόδρομος από μόνος του. 
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2.2.1 Ιδιωτικός Τομέας 

Οι σκοποί χρήσης της Ολυμπίας Οδού δεν αναμένεται να 

μεταβληθούν μετά την ολοκλήρωση των έργων, με το αιτιολογικό ότι 

εξαρτώνται από τις ανάγκες των χρηστών και όχι από την εξέλιξη 

αυτού καθ’ εαυτού του αυτοκινητόδρομου. 

Αντίθετα αναμένεται να αυξηθεί η συχνότητα χρήσης και να 

εμπλουτισθούν οι προορισμοί σε αρκετό βαθμό, ως συνέπεια της 

βελτίωσης της προσβασιμότητας, σε σχέση με την σημερινή 

κατάσταση που σαφώς επηρεάζεται από τα εξελισσόμενα έργα. 

Ως καθοριστικοί παράγοντες που θα συμβάλλουν στην αύξηση των 

προορισμών και της συχνότητας στην χρήση της Ολυμπίας Οδού, 

αναφέρονται η ασφάλεια οδηγών, επιβατών, οχημάτων και 

εμπορευμάτων, η μείωση του χρόνου μετακίνησης, ο καλύτερος 

προγραμματισμός του ταξιδιού, η συνέπεια στις διάφορες 

υποχρεώσεις (συναντήσεις, ανταποκρίσεις κλπ.), η μείωση του 

κόστους καυσίμων και ελαστικών, καθώς και των απαιτούμενων 

εργατοωρών (οδηγών, συνοδευτικού προσωπικού κλπ.). 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η ολοκλήρωση της 

Ολυμπίας Οδού θα συμβάλλει στην αύξηση του ετήσιου κύκλου 

εργασιών τους, σε ποσοστά που κυμαίνονται από 5% έως και 50%.  

Γενικά θεωρούν ότι οι επιδράσεις της ολοκληρωμένης Ολυμπίας 

Οδού στις τοπικές οικονομίες αλλά και συνολικά στην εθνική 

οικονομία θα είναι εξαιρετικά θετικές. 

Αξίζει να αναφερθεί ό,τι ορισμένες επιχειρήσεις υπηρεσιών 

(χιονοδρομικά κέντρα, μουσεία, ξενοδοχεία κλπ.) συνδέουν άμεσα 

την οικονομική τους εξέλιξη με την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού. 

Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, η βελτίωση της 

προσβασιμότητας μέσω της Ολυμπίας Οδού, θα αποτελέσει μέρος 

της επικοινωνιακής τους στρατηγικής, ιδιαίτερα προς το εξωτερικό 

και προς τους κατοίκους της Αττικής (πχ “ο προορισμός με την 

ταχύτερη οδική πρόσβαση για τους κατοίκους της Αττικής”). 

Αρκετοί συμμετέχοντες σκοπεύουν να επιδιώξουν ειδική οικονομική 

συμφωνία χρήσης της Ολυμπίας Οδού για λογαριασμό των ιδίων 

και των πελατών τους. Μάλιστα οι επιχειρήσεις υπηρεσιών εξετάζουν 

σοβαρά να προαγοράζουν διελεύσεις σε προνομιακή τιμή, τις 

οποίες να προσφέρουν δωρεάν στους πελάτες τους, ως δέλεαρ. 

Από την πλευρά των επιμελητηρίων και των συλλόγων υπάρχουν 

θετικές προσδοκίες για συμβολή της Ολυμπίας Οδού στην τοπική 

ανάπτυξη, κυρίως για τις υπηρεσίες και τις τοπικές παραγωγικές 

επιχειρήσεις οι οποίες θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές. 

Για τον τομέα του εμπορίου, εκτιμώνται ως θετικές οι επιδράσεις που 

θα υπάρξουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά υπάρχει σκεπτικισμός 

όσον αφορά στην πιθανή απώλεια εσόδων από τις μικρότερες 

τοπικές εμπορικές επιχειρήσεις, λόγω της ευκολότερης πρόσβασης 

στις μεγαλύτερες αγορές. 

2.2.2 Δημόσιος Τομέας 

Η ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού δεν αναμένεται να επιφέρει 

μεταβολές στην λειτουργία και στα έσοδα των φορέων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης (περιφέρειες - δήμοι).  

Αντίθετα, η τοπική αυτοδιοίκηση προσδοκά θετικές επιδράσεις στην 

τοπική οικονομική ανάπτυξη, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών 

(τουρισμός, αναψυχή, γαστρονομία κλπ.) με την αύξηση της 

επισκεψιμότητας, πρωτίστως από Αττική και δευτερευόντως από 

Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο.  Αυτό ενδεχομένως θα έχει και μια 

μικρή, έμμεση επίδραση στα έσοδα των δήμων.  

Οι επιδράσεις της Ολυμπίας Οδού θα είναι σημαντικές και σε 

κοινωνικό επίπεδο, αφού θα διευκολύνει την αποκέντρωση, ιδιαίτερα 

όσον αφορά στους δήμους που ευρίσκονται σε μικρή σχετικά 

απόσταση από Αθήνα – Πειραιά και Πάτρα. Οι δήμοι αυτοί εκτιμούν 

ότι θα εξελιχθούν σε προάστια των μεγάλων αστικών κέντρων, με 

μόνιμη μετεγκατάσταση εργαζόμενων από τις μεγαλουπόλεις αυτές, 

στους περιφερειακούς δήμους.  
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Οι επιδράσεις της Ολυμπίας Οδού στο περιβάλλον γενικότερα 

εκτιμώνται ως θετικές από την τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως υπάρχει 

κάποια ανησυχία όσον αφορά συγκεκριμένα περιβαλλοντικά 

ζητήματα που αναφέρονται λεπτομερώς στην παράγραφο 2.3.2 του 

παρόντος (συμπληρωματικά έργα). 

Οι προσδοκίες των λιμανιών και των αεροδρομίων που συμμετείχαν 

στην έρευνα έχουν άμεση σχέση με την προσβασιμότητα των 

πελατών τους σ’ αυτά (επιβάτες, φορτία). Παρότι θεωρούν ότι ο 

ρόλος της Ολυμπίας Οδού είναι πολύ σημαντικός για την ανάπτυξή 

τους, είναι  επιφυλακτικοί για το τελικό αποτέλεσμα, διότι σε κάθε 

περίπτωση απαιτούνται σοβαρά συμπληρωματικά οδικά έργα από 

την Ολυμπία Οδό μέχρι τα σημεία της δικής τους δραστηριότητας. 

2.3 Ενότητα 3: Υποδείξεις - Επισημάνσεις 

2.3.1 Εξελισσόμενα έργα 

 Στο σύνολο τους οι ερωτηθέντες δείχνουν ανυπομονησία για την 

ολοκλήρωση των έργων, για τα οποία εκφράζουν μεν κάποια 

κατανόηση και ανοχή, αλλά εκφράζουν και επικρίσεις, ειδικά για 

τα θέματα ασφάλειας στην εξελισσόμενη αυτή φάση του έργου.  

Ως αναφέρουν, ελπίζουν να ολοκληρωθούν τα έργα το 

συντομότερο δυνατόν διότι έχουν καθυστερήσει πολύ, κυρίως 

με ευθύνη του Ελληνικού κράτους. 

 Επίσης, εκφράζεται διαφωνία για την πληρωμή διοδίων στο 

τμήμα όπου εξελίσσονται τα έργα, με την ευθύνη γι’ αυτό να 

αποδίδεται κυρίως στο Ελληνικό κράτος. 

 Από τα Νοσοκομεία της περιοχής έγιναν εκκλήσεις για 

συντόμευση της διάρκειας των έργων και αύξηση των μέτρων 

ασφαλείας.  

 Αναφέρθηκε η ανάγκη πιο οργανωμένης ενημέρωσης – 

παραίνεσης των οδηγών (με έντυπα στα διόδια, LED πινακίδες 

κλπ) για την λογικότερη οδική συμπεριφορά τους σε ειδικές 

καταστάσεις. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε ως σημαντικό πρόβλημα ο 

εκνευρισμός των οδηγών όταν προηγείται αργό όχημα και δεν 

μπορούν να το προσπεράσουν, κάτι που τους οδηγεί σε 

επικίνδυνες προσπεράσεις σε στενά σημεία της διαδρομής, 

παρά τις απαγορευτικές πινακίδες. Επίσης αναφέρθηκε ως 

ιδιαίτερα επικίνδυνο το γεγονός ότι πολλοί οδηγοί, όταν 

εξέρχονται από τα έργα στα πρόσφατα παραδοθέντα τμήματα 

με κατεύθυνση προς Αττική, αναπτύσσουν υπερβολικά μεγάλη 

ταχύτητα, πιθανώς από εκνευρισμό – εκτόνωση, μετά από την 

παρατεταμένα μικρή ταχύτητα οδήγησης κατά την διαδρομή 

των έργων. 

Επίσης εκφράσθηκαν επιφυλάξεις για την συνεννόηση και 

συνεργασία μεταξύ των συνεργείων, καθώς και ορισμένες 

επικρίσεις για τον μεγάλο αριθμό των σηράγγων, που – 

σύμφωνα με τους επικριτές συνέβαλαν στη μεγάλη χρονική 

καθυστέρηση. 

2.3.2 Συμπληρωματικά έργα 

 Παρότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν έχουν απαραίτητη 

ειδική γνώση, η γενικότερη γνώμη τους είναι ότι τα 

προγραμματισμένα έργα για την Ολυμπία Οδό, αυτή καθ’ 

εαυτή, είναι επαρκή και υλοποιούνται σωστά.  

 Σχεδόν στο σύνολό τους οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι για την 

ουσιαστική αξιοποίηση της Ολυμπίας Οδού είναι απαραίτητο να 

κατασκευασθούν, το συντομότερο δυνατόν, έργα σύνδεσής της 

με τα παραγωγικά κέντρα κάθε περιοχής,  όπως ΒΙ.ΠΕ., λιμάνια, 

αεροδρόμια, μνημεία, τουριστικά θέρετρα κ.ά. (από το κράτος, 

την τοπική αυτοδιοίκηση κλπ). Μάλιστα αρκετοί εξέφρασαν 

ανησυχίες και επιφυλάξεις για το θέμα αυτό.  

 Οι δήμοι και άλλοι φορείς της Κορινθίας υποστηρίζουν ότι 

απαιτούνται έργα για τα όμβρια ύδατα, ώστε να προστατευθούν 

από πλημμύρες. 
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Το ίδιο συμβαίνει με τον δήμο Αιγιαλείας, σύμφωνα με τον οποίο 

υπάρχει αντιπλημμυρική προστασία μόνο στα όρια του έργου 

(πχ αγωγοί με 2-3 μέτρα διάμετρο και ροή δεκάδες κυβικά μέτρα 

το λεπτό, καταλήγουν σε υδραύλακα διαμέτρου μόλις 40 

εκατοστών). Τα έργα πρέπει να γίνουν άμεσα για να οδηγηθούν 

τα όμβρια ύδατα στους φυσικούς αποδέκτες (πχ το έργο 

σταματά 200m από τον ποταμό Κερινίτη και οι πλημμυρικές 

παροχές καταλήγουν στα σπίτια). 

 Διάφορες επισημάνσεις: 

 Τοποθέτηση “ηχοασπίδων” σε όλα τα σημεία όπου η 

Ολυμπία Οδός διέρχεται ανάμεσα σε οικισμούς. 

 Σύνδεση της Ολυμπίας Οδού με τον σταθμό του 

Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην Κόρινθο. 

 Ανάπτυξη πρασίνου κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου. 

 Όλοι οι κόμβοι πρέπει να έχουν και εισόδους και εξόδους. 

 Απαιτείται ένας κόμβος που θα συνδέει την Ο.Ο. με τον 

αρχαιολογικό χώρο, στο Βασιλικό. Ο ίδιος κόμβος θα 

εξυπηρετεί για διακίνηση και προς Νεμέα. 

 Τα όμβρια ύδατα της Ο.Ο. να συλλέγονται σε ειδικές 

δεξαμενές ή χώρους, με σκοπό τη χρήση και την 

αξιοποίηση τους. 

 Να αξιοποιηθούν τα αρχαιολογικά μνημεία κατά μήκος της 

Ο.Ο. (ίσως με κιόσκια πληροφοριών κλπ). 

 Η Γέφυρα του Διμηνιού είναι κακή σε σχεδίαση και 

κατασκευή - κάνει οκτάρι. 

 Στο κέντρο της Κορίνθου υπάρχει μόνο είσοδος/έξοδος 

προς Αθήνα. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί 

είσοδος/έξοδος προς Πάτρα. 

 Οι κατασκευάστριες εταιρίες δεν ήλθαν ως κατακτητές. 

Αντίθετα ήταν πολύ εξυπηρετικές και συνεργάσιμες. Με 

δικές τους δαπάνες έκαναν διάφορα έργα για τον τόπο. 

 Συμπληρωματικά έργα για καλύτερη πρόσβαση στην 

περιοχή των Τρικάλων Κορινθίας. 

 Καλύτερη οργάνωση στο θέμα της τροφοδοσίας 

καυσίμων. Να υπάρχουν τρόποι αναστροφής ειδικά για τα 

βενζινάδικα, αν ο οδηγός ξεχαστεί και χάσει την έξοδο. 

 Υποδομή ανάλογη των ξένων αυτοκινητόδρομων στα 

Σ.Ε.Α. (σωστά καταστήματα για καφέ – φαγητό, 

στεγασμένες παιδικές χαρές, σημεία περιποίησης βρεφών, 

τουαλέτες και λοιπή υποδομή  για ΑΜΕΑ,  χώροι για 

εξυπηρέτηση κατοικίδιων ζώων). 

 Κατασκευή περισσοτέρων πάρκινγκ για βλάβες οχημάτων, 

κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου. 

 Το Αίγιο έπρεπε να έχει άλλη μια έξοδο προς Πάτρα. 

 Έργα απαιτούνται στους κόμβους Κάτω Συχαινών στην 

Περιμετρική Πάτρας και Οβρυάς. 

 Πρόβλημα στη διαχείριση όμβριων υδάτων στον 

Ψαθόπυργο και στον Άγιο Βασίλη Αχαΐας. 

 Σημαντική υπόθεση ο συνδυασμός σιδηροδρόμου και 

Ο.Ο. 

 Επέκταση της Ο.Ο. μέχρι την Καλαμάτα, όπου υπάρχει 

διεθνές αεροδρόμιο. 

 Μελέτη τρόπων ώστε να διευκολύνεται η επιβίβαση - 

αποβίβαση επιβατών ΚΤΕΛ σε ειδικά σημεία της Ο.Ο. χωρίς 

να χρειάζεται το λεωφορείο να βγαίνει από τον κλειστό 

αυτοκινητόδρομο, τουλάχιστον σε Κιάτο, Ξυλόκαστρο, 

Αίγιο. Ίσως αυτό μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με ΣΕΑ. 

Πάντως οι ΣΕΑ που υπάρχουν σήμερα, δεν είναι κοντά σε 

κόμβους. 

 Εμπέδωση του θεσμού της υιοθεσίας μνημείων κατά μήκος 

των αυτοκινητοδρόμων, με την ευεργεσία των 

διαχειριστριών εταιριών. 
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 Μεγαλύτερη διευκόλυνση για είσοδο στην Πάτρα και 

είσοδο στη ΒΙΠΕ Πατρών. Αν είναι δυνατό να δημιουργηθεί 

ένας κόμβος στη ΒΙ.ΠΕ. ώστε να μη σταματά κάποιος στα 

φανάρια, διότι εκεί γίνονται πολλά ατυχήματα. Να συνδεθεί 

η ΒΙ.ΠΕ. Πατρών με το δρόμο προς Πύργο. 

 Παρότι δεν έχει άμεση σχέση με την Ολυμπία Οδό, 

καταγράφηκε η ανάγκη να καταλήγουν τα δρομολόγια των 

ΚΤΕΛ προς Αθήνα, σε σταθμό του Μετρό (είτε με μεταφορά 

του σταθμού των ΚΤΕΛ από τον Κηφισό σε άλλο σημείο, 

είτε με την δημιουργία σταθμού Μετρό στον ευρύτερο 

χώρο του σταθμού ΚΤΕΛ στον Κηφισό). 

2.3.3 Κόστος χρήσης 

Το κόστος των διοδίων απασχόλησε αυθόρμητα όλους τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα, καθώς το υπάρχον χρηματικό ύψος 

των διοδίων σε σχέση με τις διανυόμενες αποστάσεις και συνθήκες 

κρίθηκε δυσανάλογο. Ορισμένοι μάλιστα επικαλούνται την 

προσωπική τους εμπειρία, από χρήση αυτοκινητόδρομων σε άλλες 

χώρες της Ευρώπης.  

Ιδιαίτερα για το τμήμα Κορίνθου – Πατρών, σχεδόν άπαντες οι 

συμμετέχοντες θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν διόδια για 

όσο διάστημα εξελίσσονται τα έργα, όμως καταλογίζουν ευθύνες γι 

αυτό κυρίως στο Ελληνικό κράτος και ελάχιστα στην διαχειρίστρια 

εταιρία της Ολυμπίας Οδού.   

Γενικότερα υπάρχει προβληματισμός όσον αφορά και στην 

τιμολογιακή πολιτική που θα αποφασισθεί για την Ολυμπία Οδό, 

μετά την ολοκλήρωση των έργων.  

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα προτείνουν 

την χρέωση των διοδίων βάσει χιλιομετρικής απόστασης, κάτι το 

                                                 
6 Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ενώ η επίσημη (κρατική) τιμολογιακή 

πολιτική διοδίων στη χώρα μας όντως είναι βάσει της χιλιομετρικής 

οποίο θεωρούν ότι θα αυξήσει την χρήση του αυτοκινητόδρομου και 

θα τον καταστήσει περισσότερο ωφέλιμο κοινωνικά και 

αναπτυξιακά. 

Επίσης αρκετοί προτείνουν, η τιμολογιακή πολιτική κάθε 

αυτοκινητόδρομου να ενταχθεί σε μία ενιαία πολιτική, σε εθνικό 

επίπεδο6. 

Ακόμη, σημαντικός αριθμός από τους ερωτηθέντες διαφωνεί με την 

ύπαρξη πολλών μετωπικών σταθμών διοδίων, με την αιτιολογία ότι 

καθυστερεί η μετακίνηση, προκαλείται εκνευρισμός στους οδηγούς 

και αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμων.  

Ως παράδειγμα, επανειλημμένα ανέφεραν την Αττική Οδό, η οποία 

δεν έχει μετωπικά διόδια, (παρά μόνον στην αρχή και στο τέλος της) 

αλλά μόνον πλευρικά και διασχίζεται στο σύνολο της διαδρομής της 

χωρίς διακοπή. 

Οι ίδιοι προτείνουν να εκδίδεται ένα αποδεικτικό κατά την είσοδο του 

οχήματος στον αυτοκινητόδρομο και βάσει αυτού να πληρώνει ο 

οδηγός κατά την έξοδο, πάντα βάσει της διανυθείσας διαδρομής. 

Αρκετοί από τους συμμετέχοντες έχουν θολή εικόνα για τις 

υπάρχουσες δυνατότητες εκπτώσεων στην Ολυμπία Οδό. 

Αρκετοί φορείς (δήμοι, επιμελητήρια, σύλλογοι, επιχειρήσεις που 

εξαρτώνται από την εύκολη οδική μετακίνηση των πελατών τους 

κλπ.) θα επιδιώξουν συνεργασία με την Ολυμπία Οδό για πακέτα 

προσφορών, προαγορές διελεύσεων και γενικότερα ειδική 

τιμολογιακή μεταχείριση για τους δημότες, τα μέλη, τους πελάτες 

τους κλπ. 

Από εταιρία της οποίας τα οχήματα χρησιμοποιούν περισσότερα 

του ενός e-pass διαφόρων αυτοκινητόδρομων, αναφέρθηκε ό,τι 

ανάλογα με την θέση του κάθε μηχανήματος e-pass μέσα στο όχημα 

και την κατάσταση τις μπαταρίας του, πολλές φορές “αφαιρείται” η 

απόστασης σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν σημαντικά ζητήματα στην 

υλοποίησή της. 
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διέλευση διοδίου από μηχάνημα άλλης εταιρίας, με αποτέλεσμα να 

χάνεται η τυχόν έκπτωση. 

2.3.4 Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

Εκφράσθηκαν κάποια αρνητικά σχόλια από αρκετούς που έχουν 

χρησιμοποιήσει το νεοπαραδοθέν τμήμα Κορίνθου – Κιάτου, όσον 

αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και τις κλίσεις του 

οδοστρώματος σε κάποια σημεία. 

Στο τμήμα Μάνδρας – Κορίνθου ορισμένοι θεωρούν επαρκή τα 

σημεία προσωρινής στάσης των οχημάτων και εξαιρετική την 

ύπαρξη τουαλετών. 

Αντίθετα, για το ίδιο τμήμα, άλλοι θεωρούν ότι είναι ανεπαρκής η 

σημερινή υποδομή για στάση, ξεκούραση και ανεφοδιασμό των 

οδηγών σε σχέση με τους αυτοκινητόδρομους άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών. 

Η οδική σήμανση στα ολοκληρωμένα τμήματα της Ολυμπίας Οδού 

θεωρείται σωστή. Αντίθετα θεωρείται ανεπαρκής και ενίοτε 

επικίνδυνη, στα τμήματα όπου εξελίσσονται τα έργα. Επίσης 

ανεπαρκής θεωρείται η σήμανση προορισμών, μετά τις εξόδους 

από την Ολυμπία οδό (ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης). 

Η συντήρηση της Ολυμπίας Οδού για το τμήμα Μάνδρας – 

Κορίνθου θεωρείται εξαιρετική. Επίσης, η περιστασιακή θέα 

υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Ολυμπίας Οδού που κινούνται κατά 

μήκος της διαδρομής, εκλαμβάνεται θετικά και συνεισφέρει στο 

συναίσθημα ασφάλειας αρκετών οδηγών. 

 

 

2.4 Ενότητα 4: 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.  

 Η ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού (Ο.Ο.) αλλάζει ριζικά τον 

χάρτη της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, προς το 

καλύτερο”. 

 Η Ο.Ο. είναι απαραίτητο έργο ευρωπαϊκών προδιαγραφών που 

θα κάνει τις μετακινήσεις ταχύτερες και ασφαλέστερες. 

 Η Ο.Ο. είναι μια κοσμογονική αλλαγή, καταλύτης για τη 

διαχείριση και ανάδειξη των μνημείων της φύσης και του 

πολιτισμού. 

 Η Ο.Ο. είναι "έργο πνοής" και πρέπει να είναι προσβάσιμη από 

όλες τις κοινωνικές ομάδες. 

 Προσδοκούμε η Ο.Ο. να γίνει το όχημα ανάπτυξης του 

πολιτιστικού και περιβαλλοντικού πλούτου, ένθεν κακείθεν της 

διαδρομής. 

 Η ολοκλήρωση της Ο.Ο. ανοίγει νέους ορίζοντες συνεργασίας 

στον τουρισμό και εμπλουτίζει τα τουριστικά προϊόντα. 

 Η ολοκλήρωση της Ο.Ο. δίνει την δυνατότητα διαδημοτικών 

συνεργασιών στον τομέα διαχείρισης και αξιοποίησης 

απορριμμάτων. 

 Με την ολοκλήρωση της Ο.Ο. γίνεται καλύτερη αξιοποίηση του 

αεροδρομίου Αθηνών και του λιμένα Πειραιώς που είναι 

στρατηγικής σημασίας. 
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 Η ολοκλήρωση της Ο.Ο διευκολύνει την αγροτική παραγωγή και 

εμπορία, κάνοντας ευκολότερη την πρόσβαση στις λαϊκές της 

Αθήνας. 

 Με την ολοκλήρωση της Ο.Ο. η Αθήνα γίνεται ένας κοντινός 

προορισμός και ταυτόχρονα μια κοντινή αφετηρία. 

 Με την ολοκλήρωση της Ο.Ο. γινόμαστε ανταγωνιστικοί σε 

απόσταση, χρόνο και ασφάλεια. 

 Με την ολοκλήρωση της Ο.Ο. γινόμαστε ο προορισμός με την 

ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση από την Αθήνα. 

 Η ολοκλήρωση της Ο.Ο διευκολύνει την δημιουργία δικτύων και 

τις συνέργειες επιχειρήσεων. 

 Με την ολοκλήρωση της Ο.Ο. θα υπάρχει καλυτέρευση των 

συντελεστών παραγωγής, επίσπευση χρόνου διακίνησης και 

βελτίωση της ασφάλειας ιδιαίτερα προς και από το εξωτερικό. 

 Μέσω των συνεργειών των ΚΤΕΛ μπορεί να βελτιωθεί η 

πληρότητα κάθε λεωφορείου και η εξυπηρέτηση των επιβατών. 

 Με την ολοκλήρωση της Ο.Ο. εμείς θα είμαστε ανταγωνιστικοί 

και ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών αλλά και ως προς την 

απόσταση. 

 Με την ολοκλήρωση της Ο.Ο. θα γίνεται καλύτερη στόχευση σε 

ειδικές ομάδες πελατών. 

 Με την ολοκλήρωση της Ο.Ο. θα μειωθούν οι χρόνοι. Το όφελος 

του χρόνου μεταφράζεται σε οικονομία. 

  Με την ολοκλήρωση της Ο.Ο., για πτήσεις στο εξωτερικό μέσω 

Αθήνας θα γλυτώνουμε 2 ώρες χρόνου, αφού θα φτάνουμε 

στον προορισμό μας χωρίς απρόοπτα. 

 Με την ολοκλήρωση της Ο.Ο. θα σώζονται ζωές. 

 Με την ολοκλήρωση της Ο.Ο. η σωστή πολιτική διοδίων θα είναι 

προς όφελος και της κοινοπραξίας και των χρηστών. 

 Με την ολοκλήρωση της Ο.Ο. θα αυξηθούν οι μετακινήσεις 

νωπών φρούτων λόγω συντόμευσης του χρόνου διάθεσης 

τους. 

 Με την ολοκλήρωση της Ο.Ο. θα υπάρξει επενδυτικό 

ενδιαφέρον από πλοιοκτήτες και ναυτικούς πράκτορες. 

 Με την ολοκλήρωση της Ο.Ο. η Πάτρα θα έρθει πιο κοντά στην 

Αθήνα. 

 Με την ολοκλήρωση της Ο.Ο. θα προσφέρουμε εμπλουτισμένο 

τουριστικό προϊόν με κοντινούς προορισμούς όπως τις 

Μυκήνες, την Επίδαυρο και στον Ορεινό όγκο. 

 Με την ολοκλήρωση της Ο.Ο. ίσως κάποιοι συνεργάτες μας 

μεταφέρουν τις έδρες τους, ίσως οι συνθήκες για συνεργασίες 

γίνουν ευνοϊκότερες. 

 Με την ολοκλήρωση της Ο.Ο. θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε 

την ασφάλεια και δείκτες όπως ο χρόνος και η οικονομία 

εξυπηρέτησης των πελατών μας. 

 Οι δρόμοι δίνουν ζωή και οδηγούν σε βελτιώσεις στις κοινωνίες 

και στις αγορές. 

 Οι κατασκευάστριες εταιρίες δεν ήλθαν σαν κατακτητές, 

αντίθετα ήσαν πολύ εξυπηρετικές και συνεργάσιμες. Με δικές 

τους δαπάνες έκαναν διάφορά έργα για την περιοχή. 

 Αφού το δημόσιο δεν μπορεί να αναλάβει παρόμοια έργα, καλό 

είναι που δίνονται σε ιδιώτες. 

 Ο καλύτερος δρόμος συμβάλλει στην αποκέντρωση και όχι στην 

αστυφιλία. 

 Το άρτιο οδικό δίκτυο είναι πρωταρχικής σημασίας. Ακόμη και η 

Αττική οδός έφερε μεγάλη δυναμική και συνέβαλλε στην 

ανάπτυξη της περιοχής μας. 

 Τι αξία έχει για έναν οδηγό να βγαίνει από ένα σύγχρονο δρόμο 

και να μπαίνει σε ένα παλιό οδικό δίκτυο; 
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 Οι κάθετοι άξονες θα αναβαθμίσουν το ίδιο το έργο της Ο.Ο. 

 Πρέπει να αναβαθμιστεί η σήμανση και η αλληλοπληροφόρηση 

μεταξύ Ο.Ο. και τοπικής αυτοδιοίκησης, για να ενημερώνονται 

σωστά οι οδηγοί. 

 Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα και στους φτωχούς να 

χρησιμοποιούν την Ο.Ο. 

 Αισθανόμαστε ότι είμαστε η πιο “μακρινή” πρωτεύουσα νομού 

στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε 3,5-4 ώρες οδήγηση προς Αθήνα 

με αυτοκίνητο, χωρίς άλλο εναλλακτικό μέσο. 

 Ο δρόμος Πύργος-Πάτρα-Αθήνα είναι συνδεδεμένος με 

τραγωδίες, αντίθετα δε συμβαίνει αυτό μέσω Τριπόλεως. 

 Οι νταλίκες έχουν διαλύσει το οδόστρωμα της Π.Ε.Ο. και έχουν 

κάνει ανυπόφορη την ζωή των κατοίκων της περιοχής, 

προκειμένου να αποφύγουν την Ο.Ο. 

 Η τιμολογιακή πολιτική των διοδίων να ενταχθεί σε μία ενιαία 

πολιτική σε εθνικό επίπεδο. 

 Η κατασκευή οδικού άξονα είναι μέσο εξόδου από την 

απομόνωση. 

 Με τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού αυξήθηκε η πληρότητα των 

ξενοδοχειακών μονάδων στην Βόρεια Ελλάδα.  

 Να υπάρχει ενιαίος πομποδέκτης για e-pass χωρίς να χάνονται 

οι εκπτώσεις κάθε εταιρείας. 

 Είναι παράλογο να μπαίνει πρόστιμο 1.000 Ευρώ σε κάθε 

φορτηγό που χρησιμοποιεί παράδρομο αντί του 

αυτοκινητοδρόμου. 

 Ο δρόμος από μόνος του δεν είναι αυτοσκοπός. 
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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 σημερινή 

ή/και μελλοντική χρήση της Ολυμπίας οδού, με στάσεις, απόψεις και 

αντιλήψεις αναφορικά με την ευρύτερη αναπτυξιακή συμβολή της 

λειτουργίας της Ολυμπίας οδού από τις περιοχές στις οποίες 

διέρχεται, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή της, σε τοπικό ή / και σε 

ευρύτερο επίπεδο. 

Όπως έχει αναφερθεί στην αρχή του παρόντος οι 65 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 Ολυμπίας 

οδού (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. 

Το γεγονός αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται από τη συγκριτική 

ανάγνωση των αντίστοιχων πινάκων / διαγραμμάτων της έρευνας 

της κοινής γνώμης (τα αναλυτικά αποτελέσματα της οποίας 

παρουσιάζονται σε ξεχωριστό τεύχος). 

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) τρέφουν υψηλές 

προσδοκίες από τις επιπτώσεις που θα έχει η ολοκλήρωση και 

λειτουργία της Ολυμπίας οδού στους Φορείς και στις Επιχειρήσεις 

τους ενώ παράλληλα θεωρούν ότι θα έχει υψηλή συμβολή και στη 

γενικότερη αναπτυξιακή πορεία των περιοχών στις οποίες διέρχεται. 

Η συντριπτική τους πλειοψηφία θεωρεί ότι όχι μόνον θα αλλάξει ή/και 

θα εμπλουτιστεί ο κύριος σκοπός / δραστηριότητα χρήσης της 

Ολυμπίας οδού με την ολοκλήρωσή της και την συνολική λειτουργία 

της, αλλά αντίστοιχα θα αλλάξει ή/και θα εμπλουτιστεί ο κύριος 

προορισμός τους. Παράλληλα η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι 

θα δημιουργηθούν και νέοι ορίζοντες συνεργασίας, ενώ μία 

σοβαρή πλειοψηφία θεωρεί ότι θα μεγαλώσει, με οικονομικούς 

όρους, τον κύκλο εργασιών του Φορέα / Επιχείρησής τους. 

Αναφορικά με την ευρύτερη συμβολή της Ολυμπίας οδού, σε 

επίπεδο Δήμου, παραμένουν οι υψηλές προσδοκίες για θετική 

συμβολή στην αγροτική και βιομηχανική παραγωγή καθώς και στην 

εμπορική δραστηριότητα, ενώ – αν και με θετικό πρόσημο – είναι πιο 

συγκρατημένες για το θετικό ρόλο της στην οικοδομική 

δραστηριότητα. 

Αντίστοιχα υπάρχει μία συγκρατημένη αισιοδοξία / προσδοκία για 

την αύξηση των μόνιμων κατοίκων των Δήμων και την αναβάθμιση 

του φυσικού περιβάλλοντος και αντίστοιχα για το κατά πόσον θα 

διευκολύνει τις μετακινήσεις στο εσωτερικό της περιοχής του Δήμου. 

Αντίθετα, σχεδόν το σύνολο των ερωτηθέντων, θεωρεί ότι η Ολυμπία 

οδός θα συμβάλει θετικά στην τουριστική κίνηση στο Δήμο τους, 
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ενώ μεγάλο ποσοστό θεωρεί ότι θα συμβάλει στο να ανοίξουν και 

νέες επιχειρήσεις. 

Αντίστοιχο με το προηγούμενο ποσοστό θεωρεί ότι η Ολυμπία οδός 

θα ευνοήσει περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα στις 

μεγαλύτερες πόλεις της ευρύτερης περιοχής και ένα λίγο μικρότερο, 

αλλά αρκετά σημαντικό, και τις μικρότερες. Η συνδυασμένη 

ανάλυση αυτών των απαντήσεων δείχνει ότι πολλοί από τους 

ερωτηθέντες αναγνωρίζουν ένα ευρύτερο αναπτυξιακό ρόλο στην 

Ολυμπία οδό. 

Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι η ολοκλήρωση της 

Ολυμπίας οδού θα βοηθήσει τους ανθρώπους που μένουν σε 

μεγαλύτερες πόλεις να επισκέπτονται συχνότερα τους τόπους 

καταγωγής τους, ενώ μόνο μία σχετικά μικρή μειοψηφία θεωρεί ότι η 

Ολυμπία οδός θα συμβάλει στην αστυφιλία (άνθρωποι που μένουν 

στις μικρότερες πόλεις και χωριά να μετακομίσουν στις μεγαλύτερες 

πόλεις). 

Αν και οι ερωτώμενοι απάντησαν ιδιαίτερα θετικά για τις προσδοκίες 

τους που απορρέουν από την συνολική συμβολή της λειτουργίας 

της Ολυμπίας οδού στη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της 

ευρύτερης περιοχής, αρκετά λιγότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι 

η λειτουργία της Ολυμπίας οδού θα συμβάλει και στον περιορισμό 

της φτώχειας. 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το σύνολο των 

υποκειμένων θεωρεί ότι οι θετικές επιδράσεις της Ολυμπίας οδού θα 

αυξηθούν με την παράλληλη λειτουργία των λοιπών οδικών αξόνων 

(Ιόνια, Μορέας, κλπ.), όπου συνεπώς αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι 

οι προσδοκίες πολλαπλασιάζονται και υπάρχει συνείδηση του 

ρόλου και της έννοιας του συστήματος οδικών αξόνων. 

Ουσιαστικά τα ποσοτικά ευρήματα τεκμηριώνουν τα πορίσματα της 

ποιοτικής έρευνας ευρισκόμενα σε πλήρη συνέπεια μεταξύ τους. 
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3.3 Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

 

 

 

 

 

 

 

# %

Συμφωνώ 45 69,2%

Μάλλον συμφωνώ 16 24,6%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 2 3,1%

Μάλλον διαφωνώ 1 1,5%

Διαφωνώ 1 1,5%

Δεν γνωρίζω

Δεν απαντώ

Σύνολο 65 100,0%

Με την ολοκλήρωση/λειτουργία θα αλλάξει ή/και θα εμπλουτιστεί ο 

κύριος σκοπός / δραστηριότητα χρήσης της Ολυμπίας οδού
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κύριος σκοπός / δραστηριότητα χρήσης της Ολυμπίας οδού

# %

Συμφωνώ 37 56,9%

Μάλλον συμφωνώ 15 23,1%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 7 10,8%

Μάλλον διαφωνώ 3 4,6%

Διαφωνώ 3 4,6%

Δεν γνωρίζω

Δεν απαντώ

Σύνολο 65 100,0%

Με την ολοκλήρωση/λειτουργία θα αλλάξει ή/και θα εμπλουτιστεί ο 

κύριος προορισμός σας με τη χρήση της Ολυμπίας οδού
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# %

Συμφωνώ 40 61,5%

Μάλλον συμφωνώ 17 26,2%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 5 7,7%

Μάλλον διαφωνώ 3 4,6%

Διαφωνώ 0 0,0%

Δεν γνωρίζω

Δεν απαντώ

Σύνολο 65 100,0%

Η ολοκλήρωση / λειτουργία της Ο.Ο. θα δημιουργήσει νέους 

ορίζοντες συνεργασίας
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# %

Συμφωνώ 34 52,3%

Μάλλον συμφωνώ 16 24,6%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 7 10,8%

Μάλλον διαφωνώ 2 3,1%

Διαφωνώ 5 7,7%

Δεν γνωρίζω 1 1,5%

Δεν απαντώ

Σύνολο 65 100,0%

Η ολοκλήρωση / λειτουργία της Ο.Ο. θα μεγαλώσει τον κύκλο 

εργασιών σας (με οικονομικούς όρους)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Συμφωνώ Μάλλον 

συμφωνώ

Ούτε 

συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ

Μάλλον 

διαφωνώ

Διαφωνώ Δεν γνωρίζω

52,3%

24,6%

10,8%

3,1%
7,7%

1,5%

Η ολοκλήρωση / λειτουργία της Ο.Ο. θα μεγαλώσει τον κύκλο 

εργασιών σας (με οικονομικούς όρους)



Ολυμπία Οδός - Έρευνα ποιοτικών δεδομένων 

19 
 

 

 

 

 

# %

Συμφωνώ 38 58,5%

Μάλλον συμφωνώ 18 27,7%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 3 4,6%

Μάλλον διαφωνώ 1 1,5%

Διαφωνώ 2 3,1%

Δεν γνωρίζω 3 4,6%

Δεν απαντώ

Σύνολο 65 100,0%

Η Ολυμπία Οδός θα συμβάλλει θετικά στην αγροτική παραγωγή στο 

Δήμο 
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Διαφωνώ Δεν γνωρίζω

58,5%

27,7%

4,6%
1,5% 3,1% 4,6%

Η Ολυμπία Οδός θα συμβάλλει θετικά στην αγροτική παραγωγή 

στο Δήμο

# %

Συμφωνώ 43 66,2%

Μάλλον συμφωνώ 13 20,0%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 7 10,8%

Μάλλον διαφωνώ 0 0,0%

Διαφωνώ 1 1,5%

Δεν γνωρίζω 1 1,5%

Δεν απαντώ

Σύνολο 65 100,0%

Η Ολυμπία Οδός θα συμβάλλει θετικά στη βιομηχανική παραγωγή στο 

Δήμο
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Διαφωνώ Δεν γνωρίζω

66,2%

20,0%

10,8%

0,0% 1,5% 1,5%

Η Ολυμπία Οδός θα συμβάλλει θετικά στη βιομηχανική παραγωγή 

στο Δήμο
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# %

Συμφωνώ 24 36,9%

Μάλλον συμφωνώ 19 29,2%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 12 18,5%

Μάλλον διαφωνώ 3 4,6%

Διαφωνώ 4 6,2%

Δεν γνωρίζω 3 4,6%

Δεν απαντώ

Σύνολο 65 100,0%

Η Ολυμπία Οδός θα συμβάλλει θετικά στην οικοδομική 

δραστηριότητα στο Δήμο
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Διαφωνώ Δεν γνωρίζω

36,9%

29,2%

18,5%

4,6% 6,2% 4,6%

Η Ολυμπία Οδός θα συμβάλλει θετικά στην οικοδομική 

δραστηριότητα στο Δήμο

# %

Συμφωνώ 43 66,2%

Μάλλον συμφωνώ 17 26,2%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 4 6,2%

Μάλλον διαφωνώ 0 0,0%

Διαφωνώ 1 1,5%

Δεν γνωρίζω

Δεν απαντώ

Σύνολο 65 100,0%

Η Ολυμπία Οδός θα συμβάλλει θετικά στην εμπορική δραστηριότητα 

στο Δήμο
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66,2%

26,2%

6,2%

0,0% 1,5%

Η Ολυμπία Οδός θα συμβάλλει θετικά στην εμπορική 

δραστηριότητα στο Δήμο
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# %

Συμφωνώ 56 86,2%

Μάλλον συμφωνώ 8 12,3%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 1 1,5%

Μάλλον διαφωνώ 0 0,0%

Διαφωνώ 0 0,0%

Δεν γνωρίζω

Δεν απαντώ

Σύνολο 65 100,0%

Η Ολυμπία Οδός θα συμβάλλει θετικά στην τουριστική κίνηση στο 

Δήμο
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συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ

Μάλλον 

διαφωνώ

Διαφωνώ Δεν γνωρίζω

86,2%

12,3%

1,5% 0,0% 0,0%

Η Ολυμπία Οδός θα συμβάλλει θετικά στην τουριστική κίνηση στο 

Δήμο

# %

Συμφωνώ 23 35,4%

Μάλλον συμφωνώ 14 21,5%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 13 20,0%

Μάλλον διαφωνώ 6 9,2%

Διαφωνώ 5 7,7%

Δεν γνωρίζω 4 6,2%

Δεν απαντώ

Σύνολο 65 100,0%

Θα συμβάλλει στην αύξηση των μόνιμων κατοίκων στο Δήμο

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Συμφωνώ Μάλλον 

συμφωνώ

Ούτε 
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Διαφωνώ Δεν γνωρίζω

35,4%

21,5%
20,0%

9,2% 7,7% 6,2%

Θα συμβάλλει στην αύξηση των μόνιμων κατοίκων στο Δήμο
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# %

Συμφωνώ 30 46,2%

Μάλλον συμφωνώ 22 33,8%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 7 10,8%

Μάλλον διαφωνώ 3 4,6%

Διαφωνώ 2 3,1%

Δεν γνωρίζω 1 1,5%

Δεν απαντώ

Σύνολο 65 100,0%

Θα συμβάλλει να ανοίξουν νέες επιχειρήσεις στο Δήμο 
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Μάλλον 

διαφωνώ

Διαφωνώ Δεν γνωρίζω

46,2%

33,8%

10,8%

4,6% 3,1% 1,5%

Θα συμβάλλει να ανοίξουν νέες επιχειρήσεις στο Δήμο 

# %

Συμφωνώ 21 32,3%

Μάλλον συμφωνώ 16 24,6%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 18 27,7%

Μάλλον διαφωνώ 4 6,2%

Διαφωνώ 4 6,2%

Δεν γνωρίζω 1 1,5%

Δεν απαντώ 1 1,5%

Σύνολο 65 100,0%

Θα αναβαθμίσει την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος στο Δήμο 
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Διαφωνώ Δεν γνωρίζω

32,3%

24,6% 27,7%

6,2% 6,2%
1,5%

Θα αναβαθμίσει την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος στο 

Δήμο
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# %

Συμφωνώ 27 41,5%

Μάλλον συμφωνώ 10 15,4%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 12 18,5%

Μάλλον διαφωνώ 4 6,2%

Διαφωνώ 9 13,8%

Δεν γνωρίζω 1 1,5%

Δεν απαντώ 2 3,1%

Σύνολο 65 100,0%

Διευκολύνει τις μετακινήσεις στο εσωτερικό της περιοχής του Δήμου 

μου (μετακινήσεις μέσα στους οικισμούς ή από οικισμό σε οικισμό, 

μέσω άνω και κάτω διαβάσεων, κ.λπ.)
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41,5%

15,4% 18,5%

6,2%

13,8%

1,5%

Διευκολύνει τις μετακινήσεις στο εσωτερικό της περιοχής του Δήμου 

μου (μετακινήσεις μέσα στους οικισμούς ή από οικισμό σε οικισμό, 

μέσω άνω και κάτω διαβάσεων, κ.λπ.)

# %

Συμφωνώ 36 55,4%

Μάλλον συμφωνώ 18 27,7%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 4 6,2%

Μάλλον διαφωνώ 3 4,6%

Διαφωνώ 2 3,1%

Δεν γνωρίζω 2 3,1%

Δεν απαντώ

Σύνολο 65 100,0%

Θα ευνοήσει περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα στις 

μεγαλύτερες πόλεις της ευρύτερης περιοχής
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Διαφωνώ Δεν γνωρίζω

55,4%

27,7%

6,2% 4,6% 3,1% 3,1%

Θα ευνοήσει περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα στις 

μεγαλύτερες πόλεις της ευρύτερης περιοχής
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# %

Συμφωνώ 18 27,7%

Μάλλον συμφωνώ 23 35,4%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 8 12,3%

Μάλλον διαφωνώ 9 13,8%

Διαφωνώ 6 9,2%

Δεν γνωρίζω 1 1,5%

Δεν απαντώ

Σύνολο 65 100,0%

Θα ευνοήσει περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα στις μικρές 

πόλεις και στα χωριά της ευρύτερης περιοχής
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27,7%

35,4%

12,3% 13,8%
9,2%

1,5%

Θα ευνοήσει περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα στις 

μικρές πόλεις και στα χωριά της ευρύτερης περιοχής

# %

Συμφωνώ 51 78,5%

Μάλλον συμφωνώ 11 16,9%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 3 4,6%

Μάλλον διαφωνώ 0 0,0%

Διαφωνώ 0 0,0%

Δεν γνωρίζω

Δεν απαντώ

Σύνολο 65 100,0%

Θα βοηθήσει τους ανθρώπους που μένουν στις μεγαλύτερες πόλεις 

να επισκέπτονται συχνότερα τους τόπους καταγωγής τους
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78,5%

16,9%

4,6%
0,0% 0,0%

Θα βοηθήσει τους ανθρώπους που μένουν στις μεγαλύτερες 

πόλεις να επισκέπτονται συχνότερα τους τόπους καταγωγής τους 
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# %

Συμφωνώ 6 9,2%

Μάλλον συμφωνώ 6 9,2%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 12 18,5%

Μάλλον διαφωνώ 18 27,7%

Διαφωνώ 18 27,7%

Δεν γνωρίζω 5 7,7%

Δεν απαντώ

Σύνολο 65 100,0%

Θα οδηγήσει τους ανθρώπους που μένουν στις μικρότερες πόλεις και 

τα χωριά να μετακομίσουν στις μεγαλύτερες πόλεις

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Συμφωνώ Μάλλον 

συμφωνώ

Ούτε 
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Διαφωνώ Δεν γνωρίζω

9,2% 9,2%

18,5%

27,7% 27,7%

7,7%

Θα οδηγήσει τους ανθρώπους που μένουν στις μικρότερες πόλεις 

και τα χωριά να μετακομίσουν στις μεγαλύτερες πόλεις 

# %

Συμφωνώ 10 15,4%

Μάλλον συμφωνώ 19 29,2%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 16 24,6%

Μάλλον διαφωνώ 6 9,2%

Διαφωνώ 9 13,8%

Δεν γνωρίζω 4 6,2%

Δεν απαντώ 1 1,5%

Σύνολο 65 100,0%

Θα συμβάλει στον περιορισμό της φτώχειας
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Διαφωνώ Δεν γνωρίζω

15,4%

29,2%

24,6%

9,2%
13,8%

6,2%

Θα συμβάλει στον περιορισμό της φτώχειας  
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# %

Συμφωνώ 56 86,2%

Μάλλον συμφωνώ 9 13,8%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 0 0,0%

Μάλλον διαφωνώ 0 0,0%

Διαφωνώ 0 0,0%

Δεν γνωρίζω 0 0,0%

Δεν απαντώ

Σύνολο 65 100,0%

Θα αυξηθούν οι οποίες θετικές επιδράσεις της με την παράλληλη 

ολοκληρωμένη λειτουργία των λοιπών μεγάλων οδικών αξόνων (Ιόνια 

οδός, Μωρέας, κλπ)
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86,2%

13,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Θα αυξηθούν οι οποίες θετικές επιδράσεις της με την παράλληλη 

ολοκληρωμένη λειτουργία των λοιπών μεγάλων οδικών αξόνων 

(Ιόνια οδός, Μωρέας, κλπ)  
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4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ποιοτική έρευνα του Π.Ο.Α.Δ.Ε.Π. για την Ολυμπία Οδό διεξήχθη με 

την μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων, σε 65 φορείς και 

επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, από 1 Ιουλίου έως 

και 23 Σεπτεμβρίου 2016. 

Η Ολυμπία Οδός αναγνωρίζεται από το σύνολο των 

συμμετεχόντων, ως οδικός άξονας ζωτικής σημασίας, απολύτως 

απαραίτητος για την οικονομική και κοινωνική λειτουργία και 

ανάπτυξη, στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο Αττικής - 

Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας. 

Εξαιρετικά σημαντική χαρακτηρίζεται η χρήση της Ολυμπίας Οδού 

από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, αφ’ ενός 

για την εύκολη μετακίνηση προσώπων – επιβατών (τουριστικοί 

προορισμοί, ΚΤΕΛ, αεροδρόμια, λιμάνια κλπ.) και αφ’ ετέρου για την 

μεταφορά - μετακίνηση προϊόντων και στελεχών (βιομηχανία, 

εμπόριο κλπ.). 

Στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η ιδία χρήση της Ολυμπίας 

Οδού είναι περιορισμένη, κυρίως για την μετακίνηση στελεχών, όμως 

αναγνωρίζεται ως πολύ σημαντική η συμβολή της στην 

εξυπηρέτηση των δημοτών και των τοπικών επιχειρήσεων και 

γενικότερα στην τοπική κοινωνική και οικονομική λειτουργία και 

ανάπτυξη. 

Ως βασικά κριτήρια για την χρήση της Ολυμπίας Οδού, 

αναφέρθηκαν η οικονομία χρόνου, καυσίμων και φθοράς των 

οχημάτων, η ασφάλεια και ο σωστός προγραμματισμός της 

μετακίνησης. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, στο σύνολό τους, εξέφρασαν 

μεγάλη ικανοποίηση για την αναμενόμενη ολοκλήρωση του 

τμήματος Κορίνθου – Πατρών, έργο για το οποίο άπαντες τονίζουν 

ό,τι έπρεπε να έχει γίνει πριν πολλά χρόνια. 

Τα εξελισσόμενα έργα στο συγκεκριμένο τμήμα χαρακτηρίζονται ως 

απαραίτητα, όμως υπάρχουν και αρκετές αιτιάσεις γι’ αυτά, που 

κυρίως εστιάζονται στη ασφάλεια, στην ταλαιπωρία και στις 

καθυστερήσεις. 

Γενικότερα οι προσδοκίες από την ολοκλήρωση του 

αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πατρών, όσον αφορά στις 

προδιαγραφές, είναι πολύ υψηλές, ανάλογες των σύγχρονων 

αυτοκινητόδρομων της Ευρώπης (οδόστρωμα, σήμανση, Σημεία 

Εφοδιασμού – Αναψυχής κλπ.). 

Εξίσου υψηλές είναι οι προσδοκίες όλων των συμμετεχόντων για την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και εξυπηρέτηση της 

Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Είναι δε χαρακτηριστική η 

φράση που αναφέρθηκε: “Η ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού 

αλλάζει ριζικά τον χάρτη της Πελοποννήσου και της Δυτικής 

Ελλάδας, προς το καλύτερο”. 

Όσον αφορά σε ενδεχόμενα συμπληρωματικά έργα για το τμήμα 

Κορίνθου – Πατρών, σχεδόν καθολική ήταν η επισήμανση της 

ανάγκης για αναβάθμιση των κάθετων αξόνων (δρόμοι και 

ενημερωτική σήμανση) που οδηγούν σε διάφορους προορισμούς 

(ιδιαίτερα αυτούς που έχουν οικονομική σημασία όπως τουριστικοί 

προορισμοί, λιμάνια, αεροδρόμια, ΒΙ.ΠΕ. κλπ.). Η ευθύνη 

υλοποίησης αποδόθηκε κυρίως στις περιφέρειες. 

Υπήρξαν επίσης επισημάνσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση, για την 

βελτίωση της υπάρχουσας αντιπλημμυρικής προστασίας 

ορισμένων περιοχών που γειτνιάζουν με τον υπό κατασκευή 

αυτοκινητόδρομο (ήδη έχουν γίνει σχετικές επαφές).  

Για το τμήμα της Ολυμπίας Οδού από Μάνδρα έως Κόρινθο, οι 

τοποθετήσεις των συμμετεχόντων ήταν πολύ θετικές, ιδιαίτερα για 

την σωστή συντήρηση του αυτοκινητόδρομου και το υψηλό 

αίσθημα ασφάλειας οδηγών και επιβατών. 

Σχετικά με το κόστος χρήσης της Ολυμπίας Οδού, υπήρξαν έντονες 

επικρίσεις για το τμήμα Κορίνθου – Πατρών, υπό την έννοια ότι καθ’ 
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όλη την περίοδο των έργων δεν έπρεπε να πληρώνονται διόδια. Η 

ευθύνη γι’ αυτό επιρρίπτεται στο κράτος και όχι στην εταιρία που 

διαχειρίζεται την Ολυμπία Οδό. 

Γενικότερα τα διόδια σε όλη την Ελλάδα χαρακτηρίσθηκαν πολύ 

ακριβά σε σχέση με την ποιότητα των αυτοκινητόδρομων και ήταν 

κυρίαρχη η πρόταση για χρέωση των διοδίων βάσει χιλιομετρικής 

διαδρομής, με ένα αποδεικτικό στοιχείο κατά την είσοδο στον 

αυτοκινητόδρομο και πληρωμή μόνο κατά την έξοδο, αντί των 

πολλαπλών πληρωμών μέσω μετωπικών σταθμών διοδίων. 
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5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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