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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να αναδείξει τη σηµασία του µοντέλου της 

πολικής ανάπτυξης, δίνοντας έµφαση στις Μητροπολιτικές συγκεντρώσεις και 

επικεντρώνεται στην περίπτωση της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής. 

Η προσέγγιση του θέµατος βασίζεται στην ανάλυση κειµένων, δηµοσιευµένων 

άρθρων, νοµοθετικών ρυθµίσεων και πληροφοριών από το διαδίκτυο. Η εργασία 

ξεκινάει µε τη γενική θεωρία των πόλων ανάπτυξης και των Μητροπόλεων για να 

καταλήξει στην ειδικότερη ανάλυση της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής και στα 

συµπεράσµατα.  

Πρώτα, περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο του µοντέλου της πολικής 

ανάπτυξης, µε έµφαση στη Μητροπολιτική Περιφέρεια, ως ειδική µορφή πολικής 

συγκέντρωσης. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του πόλου ανάπτυξης, που 

αφορούν στην ύπαρξη επαρκούς πληθυσµιακού µεγέθους, τις βασικές στρατηγικές 

υποδοµές, την προωθητική βιοµηχανία και τις εξωτερικές οικονοµίες, ενώ από τη 

σύγκριση µε την ολοκληρωµένη ανάπτυξη προκύπτει ο συµπληρωµατικός ρόλος των 

δυο µοντέλων. Τονίζεται η σηµαντικότητα των µητροπολιτικών συγκεντρώσεων σε 

διεθνές επίπεδο και υπογραµµίζεται πως οι Μητροπολιτικές Περιφέρειες διαθέτουν 

τόσο τα στοιχεία των πόλων ανάπτυξης όσο και επιπρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως 

µεγάλα έργα υποδοµών, επιχειρήσεις, ποικιλοµορφία υπηρεσιών, οικονοµική 

ανεξαρτησία.  

Επίσης, αναλύονται οι βασικές κατευθύνσεις που έχουν διαµορφωθεί σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση του µοντέλου της πολικής ανάπτυξης και 

αφορούν στην ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας των πόλων, την ενίσχυση των 

βιοµηχανιών και επιχειρήσεων, τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, τη στήριξη 

του ειδικευµένου προσωπικού.  

Στη συνέχεια αναλύεται η εθνική πολιτική για το µοντέλο της πολικής 

ανάπτυξης και παρουσιάζεται η εφαρµογή του στην Ελλάδα ανά περιόδους, τονίζοντας 

την κυριαρχία του µέχρι το 1981, οπότε αρχίζει να εφαρµόζεται µαζί µε το µοντέλο της 

ολοκληρωµένης ανάπτυξης.  

Έπειτα, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της Μητροπολιτικής Περιφέρειας 

Αττικής, όπως είναι ο µεγάλος πληθυσµός, ο ισχυρός τριτογενής τοµέας, το υψηλό 

παραγόµενο ακαθάριστο περιφερειακό προϊόν και οι µεγάλες υποδοµές και γίνεται, 
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επίσης, σύγκριση µε τις λοιπές ελληνικές Περιφέρειες, προκειµένου να υπογραµµιστεί 

ο µητροπολιτικός χαρακτήρας και η κυριαρχία της Αττικής.  

Ακολούθως, αναπτύσσεται ο τρόπος ενίσχυσης του µητροπολιτικού χαρακτήρα 

της Περιφέρειας Αττικής µέσα από τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασµό. 

Παρουσιάζονται οι σχετικές ρυθµίσεις στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Αττικής 2007-2013, στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης, στο νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αττικής-Αθήνας 2021 και στο Νόµο 3852/2010 

(Πρόγραµµα ‘‘Καλλικράτης’’). Μέσα σε αυτά, οι αναπτυξιακές δράσεις για την Αττική 

αφορούν κυρίως στην προβολή της πολιτιστικής της ταυτότητας, τη βελτίωση των 

υποδοµών, την ενίσχυση των µεταφορών και την αναβάθµιση του περιβάλλοντος.  

Τέλος, καταγράφονται τα βασικά συµπεράσµατα που υπογραµµίζουν ότι το 

µοντέλο πολικής ανάπτυξης παραµένει ισχυρό, καθώς υιοθετείται από διάφορες χώρες 

και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που αυτή δεν ακολουθεί µια ενιαία πολιτική 

και ότι το θεσµικό πλαίσιο της αναπτυξιακής σχεδίασης δηµιουργεί κατάλληλες βάσεις 

για την ενίσχυση της Μητροπολιτικής Αττικής και πρέπει να αξιοποιηθεί, ώστε αυτή να 

αναδείξει ακόµη περισσότερο το διεθνή, ευρωπαϊκό και µητροπολιτικό της ρόλο.  
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ABSTRACT 

This paper aims to highlight the importance of the growth poles model, putting 

emphasis on the Metropolitan concentrations and it focuses on the case of the 

Metropolitan Region of Attica. 

The approach of the issue is based on the analysis of texts, published articles, 

legislative settings and information from the internet. Τhe paper begins with the general 

theory of growth poles and Metropolis to end up to the specific analysis of the 

Metropolitan Region of Attica and the conclusions.  

Firstly, the paper describes the theoretical framework of the growth poles model, 

focusing on the Metropolitan Region, as a special form of polar concentration. It 

presents the characteristics of a growth pole, relating to the existence of adequate 

population size in the growth pole, the basic strategic infrastructures, the propulsive 

industry and external economies, while the comparison with the integrated development 

illustrates the complementary role of both models. It emphasizes the importance of 

metropolitan concentrations at international level and stresses that the metropolitan 

regions have both elements of growth poles and additional features, such as large 

infrastructure projects, enterprises, service diversity, economic independence.  

It also analyzes the basic guidelines which have been developed at European 

level to promote the growth poles model and are related to the enhancement of the 

competitiveness of poles, the strengthening of industries and enterprises, the 

improvement of the urban environment, the support of qualified staff. 

Afterwards, it analyzes the national policy over the growth poles model and it 

presents its implementation in Greece by period, stressing its sovereignty until 1981, as 

since then it starts to apply with the model of integrated development. 

Then, it describes the characteristics of the Metropolitan Region of Attica, such 

as the large population, the strong tertiary sector, the high produced gross regional 

product and the major infrastructures and there is, also, a comparison with the other 

Greek Regions, in order to highlight the metropolitan character and sovereignty of 

Attica. 

Next, it develops the way of reinforcing the metropolitan character of the Attica 

Region through the national development planning. It presents the relevant settings in 

the Regional Operational Program Attica 2007-2013, the General Framework for 

Spatial Planning and Sustainable Development, the new Regulatory Plan of Attica - 
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Athens 2021 and the Law 3852/2010 (‘‘Kallikratis” Program).  

Within those, the development activities for Attica mainly concern the promotion of its 

cultural identity, the improvement of infrastructures, the enhancement of transport and 

the upgrade of the environment.  

Finally, it records the main conclusions which underline that the growth poles 

model remains strong, as it is adopted by various countries and the European Union, 

although it does not follow a unified policy and that the institutional framework for the 

development planning creates a foundation for the strengthening of the Metropolitan 

Region of Attica and it should be utilised in order to highlight even more the 

mediterranean, european and international metropolitan role of Attica.  
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Εισαγωγή 

Για την αποτελεσµατική άσκηση της Περιφερειακής Πολιτικής και µε βασικό 

στόχο την αντιµετώπιση του περιφερειακού προβλήµατος, απαιτείται η εφαρµογή της 

κατάλληλης στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη. Στα πλαίσια της υλοποίησης 

µιας τέτοιας στρατηγικής, αναγκαίο προαπαιτούµενο είναι η επιλογή ενός µοντέλου 

περιφερειακής ανάπτυξης.   

Η περιφερειακή ανισορροπία, που δηµιουργεί το περιφερειακό πρόβληµα, 

καταπολεµάται µε τον προγραµµατισµένο αναπτυξιακό σχεδιασµό σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Κάθε κράτος καλείται να διαµορφώσει την αναπτυξιακή 

στρατηγική του, η οποία σχετίζεται άµεσα µε το µοντέλο ανάπτυξης που θα επιλέξει.  

Η διαµόρφωση των µοντέλων περιφερειακής ανάπτυξης στηρίχτηκε σε θεωρίες 

(π.χ. Myrdal, Christaller, Friedmann, Perroux), που συνέβαλαν και εξακολουθούν να 

συµβάλλουν στην άσκηση της περιφερειακής πολιτικής ενός κράτους. 

Σε διεθνές επίπεδο, τα κοινώς αποδεκτά µοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης είναι 

το µοντέλο πολικής ανάπτυξης και το µοντέλο της ολοκληρωµένης ανάπτυξης. Το 

πρώτο µοντέλο βασίζεται στην ενίσχυση -µέσω της συγκέντρωσης παραγωγικών 

δραστηριοτήτων- ενός συγκεκριµένου χωρικού σηµείου (πόλου ανάπτυξης) από όπου 

και διαρρέει η ανάπτυξη στην περιβάλλουσα περιοχή. Το δεύτερο µοντέλο έχει ως 

κύρια ιδέα την ενίσχυση της ίδιας της περιφέρειας, µέσω της ενίσχυσης των τοπικών 

δράσεων και τη συµµετοχή τοπικών φορέων στην αναπτυξιακή διαδικασία, µε στόχο 

την ισόρροπη ανάπτυξη των χωρικών µονάδων της περιφέρειας. Στην πράξη, τα δύο 

αυτά µοντέλα εφαρµόζονται παράλληλα µε διάφορες προσαρµογές. Στο πλαίσιο αυτό, 

το πολικό µοντέλο ανάπτυξης εξακολουθεί ακόµη και σήµερα να αποτελεί βασικό 

πυλώνα της στρατηγικής για την οργάνωση του χώρου και την περιφερειακή ανάπτυξη 

τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα κράτη. 

Σε υπερεθνικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και δεν διαµορφώνει 

συγκεκριµένη πολιτική για την προώθηση της πολικής ανάπτυξης, υιοθετεί 

προγράµµατα και δράσεις για την ενίσχυση των αστικών κέντρων, που έµµεσα 

προωθούν ένα µοντέλο συγκέντρωσης-διάχυσης, ενώ σε εθνικό επίπεδο, η χώρα µας 

αναπτύσσει συγκεκριµένη στρατηγική για την προώθηση του πολικού µοντέλου. Στην 

Ελλάδα το πολικό αναπτυξιακό µοντέλο έχει κατά καιρούς εφαρµοστεί είτε αµιγώς είτε 

σε συνδυασµό µε την ολοκληρωµένη ανάπτυξη. Στα πλαίσια αυτού του πολικού 

µοντέλου δίνεται έµφαση στις µητροπολιτικές περιφέρειες, ως βασικής µορφής πολικής 
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συγκέντρωσης. Στην Ελλάδα τέτοια περιφέρεια µητροπολιτικού χαρακτήρα συνιστά η 

Περιφέρεια Αττικής, µε βασικό πόλο ανάπτυξης την Αθήνα. Για την ενδυνάµωση της 

Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες στο 

πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραµµατισµού.  

Η παρούσα εργασία περιλαµβάνει πέντε βασικά κεφάλαια: 

Στο Πρώτο, αναπτύσσεται το γενικό θεωρητικό πλαίσιο του πολικού µοντέλου 

ανάπτυξης, οι κριτικές τάσεις που διαµορφώθηκαν γύρω από αυτό, ενώ γίνεται και 

σύντοµη συγκριτική επισκόπηση µε το µοντέλο της ολοκληρωµένης ανάπτυξης. 

Αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά των Μητροπολιτικών Περιφερειών, καθώς και η 

διεθνής και ευρωπαϊκή εµπειρία ως προς αυτές. 

Το ∆εύτερο Κεφάλαιο αφορά στις γενικές κατευθυντήριες γραµµές που έχουν 

διαµορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στρατηγική της πολικής ανάπτυξης, η 

οποία στρατηγική συνιστά ένα «συνονθύλευµα» επιµέρους ευρωπαϊκών πολιτικών.   

Στο Τρίτο Κεφάλαιο αναφέρεται ο τρόπος προώθησης της πολικής ανάπτυξης 

στην Ελλάδα και αναλύεται ιστορικά η εφαρµογή του πολικού µοντέλου στην χώρα µας 

και οι προσπάθειες κατηγοριοποίησης των αστικών κέντρων, οι δράσεις και τα 

προγράµµατα εντός του πολικού µοντέλου και η ιεράρχηση των αστικών κέντρων τις 

δύο τελευταίες Προγραµµατικές Περιόδους.  

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της 

Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής, τα δυνατά και αδύνατα σηµεία της, οι απειλές 

και οι ευκαιρίες, ενώ ο κυρίαρχος χαρακτήρας της διαφαίνεται µέσα από τη σύγκριση 

µε τις λοιπές ελληνικές περιφέρειες.  

Το Πέµπτο Κεφάλαιο εστιάζει στις προσπάθειες ενίσχυσης του Μητροπολιτικού 

χαρακτήρα της Αττικής, µέσα από τις ρυθµίσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αττικής, του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης, του νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου Αττικής 2021 και του Νόµου 

3852/2010 (Νόµος «Καλλικράτη») για τη διοικητική µεταρρύθµιση της χώρας. 

Τέλος, καταγράφονται τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την 

προηγηθείσα ανάλυση, µε κυριότερες διαπιστώσεις ότι το µοντέλο της πολικής 

ανάπτυξης εξακολουθεί να συνιστά ακόµη και σήµερα ένα ισχυρό αναπτυξιακό 

µοντέλο, που υποστηρίζεται από τη χώρα µας και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι µέσα 

από τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό διαφαίνεται η αξία της Μητροπολιτικής 

Περιφέρειας Αττικής, που επιδιώκει να αναδείξει ακόµη περισσότερο το µητροπολιτικό 
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της ρόλο, µέσα από την ολοκλήρωση των αναπτυξιακών παρεµβάσεων και δράσεων 

που έχουν σχεδιαστεί.  
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Κεφάλαιο 1. Το Πολικό Μοντέλο Ανάπτυξης 

 

1.1. Το Βασικό Θεωρητικό Πλαίσιο της Πολικής Ανάπτυξης 

Οι προσπάθειες που κατά καιρούς πραγµατοποιήθηκαν από διάφορους 

θεωρητικούς µε στόχο την επίλυση του περιφερειακού προβλήµατος, οδήγησαν στη 

διαµόρφωση θεωρητικών προσεγγίσεων για τη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων και 

την ανάπτυξη του χώρου.  

Ειδικότερα, οι θεωρίες της χωρικής κατανοµής των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων επεδίωξαν να εξηγήσουν τον τρόπο που κατανέµονται χωρικά οι 

οικονοµικές δραστηριότητες σε συνδυασµό µε τη διασπορά των οικισµών στο χώρο. 

Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των θεωριών είναι ότι στηρίζονται στην άποψη πως η 

περιφερειακή πολιτική ασκείται αποτελεσµατικά εφόσον στα µεγάλα αστικά κέντρα 

υπάρχει συγκέντρωση της παραγωγικής δραστηριότητας (κυρίως τριτογενής τοµέας και 

εκβιοµηχάνιση), ώστε µε αυτό τον τρόπο να σηµειωθεί ανάπτυξη που στη συνέχεια θα 

διαχέεται από το κέντρο στον περιβάλλοντα χώρο. 

Από τις θεωρίες αυτές οι πιο βασικές είναι η θεωρία της σωρευτικής αιτιότητας 

του G. Myrdal, που εστιάζει στη διαδικασία της σωρευτικής αιτιότητας (ανάπτυξη σε 

ορισµένα κέντρα µε κυρίως θετικές συνέπειες από την ανάπτυξη ενός κέντρου στην 

Περιφέρεια) και στη διαδικασία της χωροταξικής αλληλεξάρτησης (αρνητικές 

συνέπειες από την αλληλεπίδραση κέντρου και Περιφέρειας π.χ. αποµύζηση 

παραγωγικών πόρων), η θεωρία της «κεντρικής θέσης» του W. Christaller που 

επισηµαίνει ότι η πόλη (το αστικό κέντρο), συγκεντρώνοντας τις οικονοµικές 

δραστηριότητες, αποκτά «κεντρική θέση» και καλύπτει τις ανάγκες της αλλά και της 

γύρω περιοχής, η θεωρία των σχέσεων κέντρου-περιφέρειας του J. Friedmann, κατά την 

οποία η µεγαλύτερη πόλη συνιστά το κέντρο που κυριαρχεί αναπτυξιακά σε σχέση µε 

την περιφέρειά του, αλλά στη συνέχεια η ανάπτυξη διαχέεται και προς αυτήν 

(Κόνσολας 1997, Κατσανέβας 2009) και η θεωρία των πόλων ανάπτυξης, που θεωρείται 

ίσως η σηµαντικότερη και χρήζει περαιτέρω αναλύσεως, καθώς σε αυτήν στηρίχθηκε 

το µοντέλο-η στρατηγική της πολικής ανάπτυξης.  

Τη βάση για τη θεωρία των πόλων ανάπτυξης (ή της πολικής ανάπτυξης) έθεσε 

ο Γάλλος οικονοµολόγος Francois Perroux (1903-1987), του οποίου το έργο 

χαρακτηρίζεται κυρίως από την αµφισβήτηση για τις οικονοµικές ιδέες και τα δόγµατα 

που επικρατούσαν στην εποχή του. Ο όρος «πόλος ανάπτυξης» χρησιµοποιήθηκε για να 



 11 

περιγράψει την αναπτυξιακή διαδικασία που εντοπίζεται σε έναν χώρο και που 

ενσωµατώνει διαχυτικές αναπτυξιακές τάσεις στη γύρω περιοχή. Έτσι, υποστηρίχθηκε 

ότι η ανάπτυξη δεν εµφανίζεται παντού και ταυτόχρονα αλλά σε σηµεία ή πόλους 

ανάπτυξης και έπειτα διαχέεται στην περιοχή-περιφέρεια γύρω από τον πόλο µέσα από 

δίκτυα δηµιουργώντας διαφορετικά αποτελέσµατα για την οικονοµία (Perroux, 1950). 

Από τον πόλο ανάπτυξης αναµένεται, λοιπόν, να υπάρξει αναπτυξιακή διάχυση 

προς την γύρω περιοχή/περιφέρεια, η οποία ονοµάζεται Πολική Περιφέρεια. Η Πολική 

Περιφέρεια ορίζεται ως «το σύνολο ιεραρχικά διαρθρωµένων ετερογενών χωρικών 

µονάδων (πόλεις, κωµοπόλεις, χωριά), που έχουν λειτουργική συνεκτικότητα και 

αλληλεξάρτηση µεταξύ τους, µε σειρά σχέσεων και ροών και επηρεάζονται από έναν 

κεντρικό πόλο ανάπτυξης (αστικό, δηλαδή, κέντρο που λειτουργεί ως περιφερειακή 

πρωτεύουσα)». (Κόνσολας, 1997:105). 

Στην έννοια, λοιπόν, της Πολικής Περιφέρειας δεσπόζει ο όρος του πόλου 

ανάπτυξης. Μάλιστα, βασικές µορφές πολικών συγκεντρώσεων είναι 

(Παπαδασκαλόπουλος, 2008): α) Κέντρα Ανάπτυξης, δηλ. µικρά αστικά κέντρα σε 

µέγεθος (30.000 κατοίκων) και ακτίνα επιρροής β) Πόλοι Ανάπτυξης, δηλ. µεγάλα 

αστικά κέντρα (100.000 ή 250.000 κατοίκων) µε µεγάλη ακτίνα επιρροής γ) Άξονες 

Ανάπτυξης, που συγκροτούνται από γειτονικούς πόλους ανάπτυξης και συνδέονται µε 

οικονοµικές σχέσεις ή λόγω του µεταφορικού δικτύου και δ) Μητροπολιτικές 

Περιφέρειες (µε πληθυσµό άνω των 500.0000 κατοίκων), οι οποίες περιλαµβάνουν ένα 

µεγάλο αστικό κέντρο ως πυρήνα και περιµετρικά άλλες πόλεις (ιδίως για τη 

Μητροπολιτική Περιφέρεια θα γίνει µεγαλύτερη ανάλυση στις ενότητες 1.5. και 1.6.).  

Στο πολικό µοντέλο ανάπτυξης παρατηρούµε πως ιδιαίτερη σηµασία έχει η 

έννοια του πόλου ανάπτυξης. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι ακόµη και 

σήµερα δεν υπάρχει κοινή συναίνεση ώστε να γίνει αποδεκτός ένας ορισµός για τον 

«πόλο ανάπτυξης» (Adams-Kane and Lim, 2011). Προβαίνοντας σε έναν απλό 

εννοιολογικό προσδιορισµό του «πόλου ανάπτυξης» θα λέγαµε ότι πρόκειται για το 

αστικό αυτό κέντρο που συγκεντρώνει συγκεκριµένες προϋποθέσεις, όπως επαρκή 

πληθυσµό, επαρκείς στρατηγικές υποδοµές και κοινωνικές υπηρεσίες, εξωτερικές 

οικονοµίες και «προωθητική βιοµηχανία» (Perroux 1950, Darwent 1969).  

Πιο αναλυτικά, πόλους ανάπτυξης συνιστούν τα µεγάλα αστικά κέντρα 

(µεγάλες πόλεις ή µητροπολιτικά κέντρα/µητροπόλεις) που χαρακτηρίζονται από 

παρεµβάσεις ευρείας κλίµακας (κυρίως στον τοµέα των µεταφορών), από την εστίαση 

στον δευτερογενή ή τριτογενή τοµέα, από την ύπαρξη ερευνητικών κέντρων, από την 



 12 

επικέντρωση στο περιβάλλον, από την έµφαση στις επενδύσεις και στις δραστηριότητες 

υψηλής τεχνολογίας. Μιλώντας για συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων υψηλής 

τεχνολογίας (ως χαρακτηριστικό ενός πόλου ανάπτυξης) οι κυριότερες µορφές είναι i. ο 

Τεχνοπόλος, ένας πιο σύγχρονος όρος για τον πόλο ανάπτυξης, καθώς σε αυτόν η 

βασική βιοµηχανία συνδέεται µε τη γνώση, την έρευνα και την καινοτοµία µέσω 

ερευνητικών οργανισµών και ii. Η Τεχνόπολη ή Επιστηµονικό Πάρκο, δηλ. 

οργανωµένη επιχειρηµατική περιοχή µε τέτοιες βάσεις ώστε να συµβάλλει στην 

ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας (Benko 1991, Scott 1993, Κοµνηνός 1993, Ball 2010, 

Helmers 2011). Μάλιστα, στον ευρωπαϊκό χώρο υπάρχει ο άξονας Τεχνοπόλων της 

Νότιας Ευρώπης (Βαρκελώνη-Μονπελιέ-Σόφια-Αντίπολις-Μιλάνο), που λειτουργεί ως 

κύριος αναπτυξιακός άξονας (Παπαδασκαλόπουλος, 2008). 

Σχετικά µε τον όρο «πόλος ανάπτυξης» θα πρέπει να ειπωθεί πως διευρύνθηκε 

περισσότερο η έννοια του. Στον όρο εντάχθηκε και η γεωγραφικά διάσταση, 

περιγράφοντας τον περιφερειακό πόλο ανάπτυξης ως το σύνολο των βιοµηχανιών που 

βρίσκονται σε µια περιοχή και αποσκοπούν στην ανάπτυξη της γύρω ζώνης. 

(Boudeville 1966, Adams-Kane and Lim 2011).  

Για να αναπτύξει καλύτερα το ρόλο του ο πόλος ανάπτυξης είναι θετικό 

στοιχείο η ύπαρξη φυσικών πόρων και ενεργειακών πηγών, η ευνοϊκή γεωγραφική του 

θέση, το ειδικευµένο εργατικό δυναµικό, οι καλές βάσεις στον τοµέα τριτογενούς 

παραγωγής, η ικανοποιητική βιοµηχανική και οικονοµικοκοινωνική βάση, καθώς και η 

προαναφερθείσα «προωθητική βιοµηχανία». Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να 

διευκρινιστεί η έννοια της «προωθητικής βιοµηχανίας». Μία βιοµηχανία µπορεί να 

χαρακτηριστεί ως προωθητική όταν ευνοεί την ανάπτυξη και άλλων δραστηριοτήτων, 

συµβάλλει στην πρόοδο του τριτογενούς τοµέα και αυξάνει το περιφερειακό εισόδηµα 

προκαλώντας συγκέντρωση νέων δραστηριοτήτων, οι οποίες στηρίζονται στις 

ενδεχόµενες διευκολύνσεις στην παραγωγή (Hewings 1977, Παπαδασκαλόπουλος 

2008). Θα µπορούσαµε, έτσι, να πούµε ότι πρόκειται κυρίως για µονάδες του 

δευτερογενούς τοµέα (µεταποιητικές) που επιβοηθούν άλλους παραγωγικούς κλάδους 

και συντελούν στη µεταφορά της νέας τεχνολογίας.   

Βάσει των παραπάνω, µπορεί να ειπωθεί ότι για να επιτευχθεί η πραγµατική 

ανάπτυξη στον πόλο, ώστε να διαχυθεί αυτή στην περιβάλλουσα περιοχή, πρέπει να 

ολοκληρωθούν τρία στάδια: α) Σε πρώτο στάδιο απαιτείται να γίνει η εγκατάσταση της 

«προωθητικής βιοµηχανίας». Αυτή η στρατηγική βιοµηχανία καλείται να διαδραµατίσει 

ουσιώδη ρόλο στην ανάπτυξη, δεδοµένου ότι η προσφορά της έγκειται στη 
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συγκέντρωση των κυρίων οικονοµικών δραστηριοτήτων µε θετικές επιδράσεις 

ανάπτυξης στην περιφέρεια β) Σε δεύτερο στάδιο, εγκαθίστανται και άλλες επιχειρήσεις 

στον πόλο ανάπτυξης και γ) Σε τελικό στάδιο πραγµατοποιείται ο επιθυµητός σκοπός, 

δηλαδή η διάχυση και απορρόφηση της ανάπτυξης από τον πόλο στις γύρω περιοχές.   

Εποµένως, η πολική ανάπτυξη εστιάζει κατά βάση σε αυτή τη συγκέντρωση των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων στους πόλους από όπου επιδιώκεται να διαρρεύσει 

µεγάλο µέρος της ανάπτυξης στον περιβάλλοντα χώρο, στον οποίο και θα απορροφηθεί. 

Η κύρια ιδέα του µοντέλου αυτού αφορά στο ότι η οικονοµική ανάπτυξη δεν 

σηµειώνεται πάνω σε µια ολόκληρη περιοχή αλλά σε έναν συγκεκριµένο πόλο που 

λειτουργεί ως σηµείο αναφοράς της ανάπτυξης για την περιφέρειά του (Buttler, 1975). 

Με άλλα λόγια: η πολιτική της πολικής ανάπτυξης δίνει σηµασία στη συγκέντρωση των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων στο αστικό κέντρο-πόλο, διότι µε τη συγκέντρωση η 

καθυστερηµένη από πλευράς ανάπτυξης περιβάλλουσα περιοχή έχει µεγαλύτερες 

πιθανότητες να αναπτυχθεί µέσω της διάχυσης από το αν δεν υπήρχε αυτή η 

συγκέντρωση (δηλ. αν οι οικονοµικές δραστηριότητες ήταν διασκορπισµένες στην 

περιφέρεια). 

Μία πολύ σηµαντική παράµετρος που επίσης πρέπει να εξεταστεί είναι τα 

στοιχεία που συντελούν καθοριστικά ώστε να γίνει αποδεκτή η ανάπτυξη από τον πόλο 

στην περιφέρεια και να µιλάµε για επιτυχηµένη αναπτυξιακή διάχυση προς αυτήν. 

Καταρχάς, αυτό που πρέπει να προσεχθεί στην εφαρµογή του πολικού µοντέλου είναι 

ότι µιλώντας για την περιφέρεια του πόλου προς την οποία αποσκοπείται να διαχυθεί η 

ανάπτυξη δεν θα πρέπει να εννοούµε µία πλήρως υποανάπτυκτη περιφέρεια. Σε καµία 

περίπτωση δεν είναι δυνατόν να βρει έρεισµα η πολιτική της πολικής ανάπτυξης, εάν η 

περιφέρεια δεν διαθέτει τουλάχιστον µία υλικοτεχνική υποδοµή και επαρκή οικονοµική 

ανάπτυξη. Οι προσπάθειες να στηριχτεί εκ του µηδενός η ανάπτυξη της περιφέρειας 

γύρω από τον πόλο απλώς θα αποτύχουν. Πέραν, όµως, αυτού του στοιχείου είναι 

εξίσου σηµαντικό να υπάρχει συνεργασία και πρόθεση από πλευράς της περιφέρειας 

για να γίνει αποδεκτός ο ρόλος που διαδραµατίζει ο πόλος.  

Η διάχυση της ανάπτυξης από τον πόλο στην περιφέρεια περιλαµβάνει και την 

τεχνολογική διάχυση. Σηµαντικό για τον πόλο ανάπτυξης, λοιπόν, είναι η τεχνολογική 

πρόοδος που συνιστά κινητήριο µοχλό για µακροχρόνια ανάπτυξη, καθώς οι 

περιφερειακές οικονοµίες είτε υιοθετούν τις υφιστάµενες τεχνολογίες είτε αναπτύσσουν 

νέες (Romer, 1990).  
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Σε πρακτικό επίπεδο, το πολικό µοντέλο ανάπτυξης υιοθετήθηκε ως στρατηγική 

περιφερειακής ανάπτυξης κυρίως τις δεκαετίες του ’60 και ’70 (Sonn 2007, 

Κατσανέβας 2009) από διάφορες χώρες, όπως η Γαλλία, όπου ορίστηκαν περιφερειακά 

αστικά κέντρα ως αντίβαρο της υπερβολικής συγκέντρωσης πληθυσµού και 

δραστηριοτήτων στην πρωτεύουσα (Παρίσι) και η Ιταλία, όπου δηµιουργήθηκαν πόλοι 

ανάπτυξης µε εξισορροπητικές προσδοκίες ανάπτυξης µεταξύ του ιταλικού βορρά και 

νότου. Παρόµοιες ενέργειες έλαβαν χώρα και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη (Ισπανία, 

Αγγλία, Πολωνία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία), στις Η.Π.Α., σε χώρες της Λατινικής 

Αµερικής (π.χ. Βενεζουέλα, Χιλή, Βραζιλία, Βολιβία) και της Ασίας (Ινδία, Ταϊλάνδη, 

Ιαπωνία, Ν. Κορέα) (Κατσανέβας, 2009). 

Ειδικότερα για την Ελλάδα (οι πόλοι και οι άξονες της οποίας παρουσιάζονται 

στο Παράρτηµα 1), η στρατηγική της πολικής ανάπτυξης δέσποζε τη δεκαετία του ’60 

µέχρι και το τέλος του ’70. Όµως, από το 1981 η εφαρµογή του πολικού µοντέλου στην 

Ελλάδα άρχισε να υποχωρεί (Χριστοφάκης, 2001). Τόσο στα Μεσογειακά 

Ολοκληρωµένα Προγράµµατα 1986-1992 όσο και στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης δεν 

επικρατεί πλέον ως µοντέλο η πολική ανάπτυξη. Στην Γ΄ Προγραµµατική Περίοδο 

2000-2006 και στη ∆΄ Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, εντοπίζουµε µία µίξη των 

δύο µοντέλων περιφερειακής ανάπτυξης (του πολικού και του ολοκληρωµένου). 

Ειδικότερα, ο τρόπος µε τον οποίο προωθήθηκε  το πολικό µοντέλο στην Ελλάδα κατά 

την Γ΄ και ∆΄ Προγραµµατική Περίοδο θα αναλυθεί εκτενέστερα στο 3ο Κεφάλαιο. 

 

1.2. Κριτική και Προβληµατισµοί για το Πολικό Αναπτυξιακό Μοντέλο 

Στην εφαρµογή του πολικού µοντέλου ανάπτυξης µπορούν να εντοπιστούν τόσο 

θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία. Πιο συγκεκριµένα, η θετική επίδραση του πόλου 

στην ανάπτυξη της περιφέρειας σχετίζεται µε τα εξής: 1. οι οικονοµίες συγκέντρωσης 

προωθούν την οικονοµική ανάπτυξη στον πόλο και στην περιφέρεια του, καθώς η 

διάχυση συµβάλλει στην ανάπτυξη των καθυστερηµένων περιοχών γύρω από τον πόλο 

2. το ορθά δοµηµένο σύστηµα πόλων ανάπτυξης συµβάλλει στην περιφερειακή 

ισορροπία, διότι έχει σηµασία η επιλογή των κατάλληλων σηµείων-πόλων ανάπτυξης 

να γίνεται µελετηµένα, µε οργανωµένο τρόπο και όχι τυχαία, ώστε να διαχέεται η 

ανάπτυξη στην περιφέρεια µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 3. αυξάνεται η παραγωγή 

αγαθών και αναπτύσσονται στην περιφέρεια δραστηριότητες όλων των τοµέων 

παραγωγής. Αυτό έχει ως συνέπεια, να δηµιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης, να 
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αυξάνεται το εισόδηµα στην περιφέρεια και να συγκρατείται ο πληθυσµός 

εµποδίζοντας τον αστικό-πολικό πληθυσµιακό κορεσµό (Παπαδασκαλόπουλος, 2008). 

Από τη άλλη πλευρά, στα αρνητικά του µοντέλου εντάσσεται η συγκέντρωση 

µεγάλου µέρους του κεφαλαίου, των υπηρεσιών και του πληθυσµού στον πόλο µε 

κύρια επίπτωση την υποβάθµιση και παραγκώνιση της περιφέρειας του. Ουσιαστικά, 

δηλαδή, ελλοχεύει ο κίνδυνος να αυξηθεί η κυριαρχία του πόλου επί της 

περιβάλλουσας περιοχής, να µην µοιραστεί µε αυτήν τις προηγµένες λειτουργίες 

(διοίκηση, έρευνα, ανάπτυξη) και να ευνοηθεί τελικώς µόνο ο πόλος. 

Σε αυτήν την αρνητική πτυχή της πολικής ανάπτυξης στηρίχθηκαν αρκετές 

κριτικές εναντίον του πολικού µοντέλου, δεδοµένου µάλιστα του γεγονότος ότι σε 

κράτη όπου εφαρµόστηκε δεν επήλθαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Επιπλέον, οι 

κριτικές κατά της πολικής ανάπτυξης έφτασαν στο σηµείο να την συνδέσουν µε τους 

στόχους του καπιταλιστικού συστήµατος. Έτσι, υπήρξε ένας παραλληλισµός του πόλου 

ανάπτυξης µε τις ισχυρές χώρες (Η.Π.Α., ∆υτική Ευρώπη, Ιαπωνία) αφενός και της 

περιφέρειας µε τις υπόλοιπες αδύναµες χώρες αφετέρου. Όπως οι αδύναµες χώρες 

δέχονται την εκµετάλλευση και εξαρτώνται από τις ισχυρές, το ίδιο συµβαίνει και στη 

σχέση πόλου ανάπτυξης και περιφέρειας του. Εξαιτίας των παραπάνω, η ιστορία του 

περιφερειακού προγραµµατισµού βρίθει από παραδείγµατα κατά τα οποία σε διάφορα 

κράτη (π.χ. Ιταλία, Γαλλία) η στρατηγική των πόλων ανάπτυξης απέτυχε ή 

εγκαταλείφθηκε πρόωρα (Conroy 1973, Parr 1999).  

Ακόµη, η συσχέτιση του πολικού µοντέλου µε τις χρονικοοικονοµικές συνθήκες 

στις οποίες βρίσκεται µια χώρα ίσως να συνιστά και αδυναµία του. Με άλλα λόγια 

πρόκειται για ένα µοντέλο που δεν µπορεί να εφαρµοστεί µε τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα στα πλαίσια µιας οποιασδήποτε οικονοµικής συγκυρίας. Συγκεκριµένα, 

σε εποχές οικονοµικής άνθισης το έδαφος είναι πρόσφορο για την επιτυχία του 

µοντέλου, εφόσον είναι δυνατή η συγκέντρωση βασικών οικονοµικών δραστηριοτήτων 

στον πόλο, καθώς και η ενίσχυση µε έργα υποδοµής. Αντιθέτως, σε περιόδους 

οικονοµικής παρακµής υπάρχει δυσκολία στη διάχυση της ανάπτυξης από τον πόλο 

στην περιφέρεια. 

Όλοι αυτοί οι προβληµατισµοί γύρω από το πολικό µοντέλο είχαν ως 

αποτέλεσµα την σταδιακή µείωση της κυριαρχίας του στα κράτη που αρχικώς είχαν 

επιλέξει να το εφαρµόσουν για την περιφερειακή τους ανάπτυξη. Έτσι, για παράδειγµα 

στη Ιταλία πέραν της ύπαρξης των πόλων ανάπτυξης σηµειώθηκαν προσπάθειες για 



 16 

αποκέντρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων µε στόχο µια πιο ολοκληρωµένη 

ανάπτυξη (Χριστοφάκης, 2001).  

 

1.3. Πολική και Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη  

Τα δύο βασικά µοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης είναι το πολικό µοντέλο 

αφενός και το ολοκληρωµένο αφετέρου (Barquero 1991, Garofoli 2002). Αξίζει, 

λοιπόν, έστω και συνοπτικά να γίνει λόγος και για το µοντέλο της ολοκληρωµένης 

ανάπτυξης προκειµένου να κατανοηθεί ακόµη καλύτερα η πολική ανάπτυξη.  

Καταρχάς, το ένα µοντέλο δεν βρίσκεται στον αντίποδα του άλλου και δεν 

µιλάµε για ανταγωνιστικά µοντέλα µεταξύ των οποίων υπάρχει διαµάχη για την 

επικράτηση του ενός ή του άλλου. Στην ουσία, πρόκειται για δύο διαφορετικά µοντέλα 

που το καθένα έχει τη δική του αξία στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής και 

ανάπτυξης ενός κράτους. 

Το µοντέλο της πολικής ανάπτυξης αποτελεί µία στρατηγική «εκ των άνω» 

ανάπτυξης σε αντίθεση µε το µοντέλο της ολοκληρωµένης ανάπτυξης που συνδέεται µε 

την «εκ των κάτω» ανάπτυξη. Στα πλαίσια του πολικού µοντέλου, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, αποσκοπούµε στη δηµιουργία ενός πόλου ανάπτυξης όπου και 

συγκεντρώνονται οι οικονοµικές δραστηριότητες µε στόχο τη µετέπειτα διάχυση της 

ανάπτυξης στην περιφέρεια του πόλου. Μάλιστα, η στρατηγική των πόλων ανάπτυξης 

περικλείει την ενίσχυση της απασχόλησης και του πληθυσµού σε συγκεκριµένο 

χωροχρόνο και απαιτεί τον καθορισµό του αριθµού των κέντρων που θα λειτουργήσουν 

ως πόλοι ανάπτυξης (Parr, 1999).  

Από την άλλη, η ολοκληρωµένη ανάπτυξη συνδέεται µε την αξιοποίηση όλων 

των δυνατών οικονοµικών δραστηριοτήτων (τοπικά πλεονεκτήµατα) και 

πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιφέρειας (Barquero 1991, Παπαδασκαλόπουλος 

2008). Επιπλέον, δίνεται έµφαση στην ισόρροπη ανάπτυξη των χωρικών µονάδων της 

περιφέρειας, αποφεύγοντας την αποκλειστική συγκέντρωση πληθυσµού και 

δραστηριοτήτων σε συγκεκριµένα αστικά κέντρα. 

Η ολοκληρωµένη ανάπτυξη, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, δεν θα πρέπει να 

συγχέεται µε την αξιοβίωτη-ολοκληρωµένη ανάπτυξη, καθώς αυτήν αφορά στην 

ταυτόχρονη στο χώρο και χρόνο οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και 

τεχνολογική ανάπτυξη που σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον του (Ρόκος, 2003). 

Στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη το βασικό στοιχείο που συµβάλλει στην 

ανάπτυξη είναι το ενδογενές δυναµικό, κυριαρχούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 
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αναλαµβάνονται τοπικές πρωτοβουλίες και γενικώς οι τοπικοί παράγοντες είναι αυτοί 

που συµµετέχουν στις διαδικασίες της ανάπτυξης. Στην πολική ανάπτυξη υπάρχουν οι 

συγκεκριµένοι πόλοι όπου συντελείται η ανάπτυξη, το εργατικό δυναµικό είναι 

εξειδικευµένο, υπάρχει η κρατική διεύθυνση-παρεµβάσεις εκ των άνω, ενισχύονται τα 

µεγάλα έργα υποδοµής και οι µεγάλες επιχειρήσεις κυριαρχούν.  

Με την υιοθέτηση του πολικού µοντέλου ανάπτυξης δηµιουργούνται οικονοµίες 

κλίµακας, µε τα οφέλη κυρίως που αποκοµίζει µια επιχείρηση από τη λειτουργία των 

άλλων, συµβάλλοντας στον επιχειρηµατικό ανταγωνισµό και θέτοντας τις βάσεις για να 

επιτευχθεί η διάχυση της οικονοµικής ανάπτυξης από τον πόλο στη περιφέρεια. Από 

την άλλη, το ολοκληρωµένο µοντέλο εστιάζει στη δυναµική όχι ενός αστικού κέντρου 

αλλά της ίδιας της περιφέρειας, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της οικονοµικής της 

ανάπτυξης, προωθώντας τη λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων και τη συµµετοχή 

των τοπικών φορέων. 

Εποµένως, µπορούµε να πούµε πως τα δύο µοντέλα ανάπτυξης τελικώς 

αλληλοσυµπληρώνονται, δεχόµενα διάφορες επιδράσεις που συντελούν στην εξέλιξη 

τους. Η επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου εξαρτάται από την φάση ανάπτυξης 

ενός κράτους, τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και τις προτεραιότητες του. Πολλές 

φορές διεθνώς επιλέγεται ως η καλύτερη δυνατή λύση η συνδυαστική εφαρµογή τους 

µε στόχο την καλύτερη άσκηση της περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης. 

(Τα βασικά στοιχεία των δύο αναπτυξιακών µοντέλων παρουσιάζοντα στο Παράρτηµα 2). 

 

1.4. Η Σπουδαιότητα της Πολικής Ανάπτυξης  

Στις µέρες µας σίγουρα δεν µπορούµε να µιλάµε για µία αµιγή εφαρµογή του 

πολικού µοντέλου λόγω του συνδυασµού του µε το µοντέλο της ολοκληρωµένης 

ανάπτυξης. Ωστόσο, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η επιλογή των µοντέλων και 

αντίστοιχων πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης εξαρτάται από πολιτικό-κυβερνητικές 

επιλογές και τις κοινωνικοοικονοµικές-αναπτυξιακές συνθήκες που χαρακτηρίζουν 

χρονικά ένα κράτος, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι το πολικό µοντέλο δεν 

βρίσκεται στη δύση της εφαρµογής του ή στο περιθώριο των επιλογών για τη χάραξη 

της περιφερειακής πολιτικής. Το µοντέλο της πολικής ανάπτυξης δεν παρέµεινε «στα 

χαρτιά», δεν περιορίστηκε µόνο στο να στηριχθεί απλώς σε µια θεωρητική προσέγγιση 

(δηλ. στη θεωρία των πόλων ανάπτυξης) αλλά κατάφερε να υλοποιηθεί και στην πράξη 

από διάφορες κυβερνήσεις, παρ’ όλες τις κριτικές που είχε κατά καιρούς δεχτεί (Sonn, 
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2007). Πέραν τούτου, η στρατηγική της πολικής ανάπτυξης κατόρθωσε έστω και για 

ορισµένο χρονικό διάστηµα να επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα.  

Η σηµασία της πολικής ανάπτυξης κατανοείται καλύτερα αν διανοηθεί κανείς 

ότι σε περίπτωση που το πολικό µοντέλο και η αντίστοιχη πολιτική της πολικής 

ανάπτυξης είχε αποτύχει παταγωδώς τότε δεν θα ήταν δυνατόν να εξακολουθεί να 

υπάρχει ως πολιτική, αλλά θα είχε εγκαταλειφθεί. Συνεπώς, και η χρονική 

διατηρησιµότητα-αντοχή του είναι απόδειξη της ιδιαίτερης σηµασίας του πολικού 

µοντέλου. Γι’ αυτόν τον λόγο, η πολική ανάπτυξη (έστω και συνδυαστικά) επιλέγεται 

από διάφορα κράτη (µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) στα πλαίσια της χάραξης της 

περιφερειακής πολιτικής. Επιπλέον, µέσω του πολικού µοντέλου το βασικό «κλειδί» 

της προωθητικής βιοµηχανίας ευνοεί τη δηµιουργία θετικών εξωτερικών οικονοµιών 

και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειακών οικονοµιών.  

 

1.5. Οι Μητροπολιτικές Συγκεντρώσεις: Θεωρητικές Προσεγγίσεις 

Στην πολική ανάπτυξη, όπως έχει επισηµανθεί, βασική έννοια-κλειδί είναι ο 

πόλος ανάπτυξης, µε όλα τα χαρακτηριστικά όπως αναλύθηκαν ως άνω (ενότητα 1.1.). 

Όπως τονίστηκε, κύρια µορφή πολικής συγκέντρωσης είναι η Μητροπολιτική 

Περιφέρεια ή απλώς Μητρόπολη. Είναι ενδιαφέρον, λοιπόν, να εστιάσουµε στις 

Μητροπολιτικές Περιφέρειες, καθώς συνδέονται µε το πολικό αναπτυξιακό µοντέλο. 

Καταρχάς, δεν υπάρχει ένας γενικά παραδεδεγµένος κανόνας που να 

προσδιορίζει την έννοια της «Μητρόπολης». Ο όρος εµφανίζεται σε αρχαιοελληνικά 

κείµενα και ετυµολογικώς αφορά στη «µητέρα-πόλη», δηλ. την ισχυρή πόλη που ασκεί 

δυνατή οικονοµικοπολιτική εξουσία στις άλλες πόλεις.  

Ως Μητροπόλεις ή Μητροπολιτικές Περιφέρειες εννοούµε ένα µεγάλο αστικό 

κέντρο-πυρήνα (συνήθως µε πληθυσµό άνω των 500.000 κατοίκων), που 

δορυφοριοποιείται από άλλες πόλεις. Στη Μητροπολιτική Περιφέρεια, δηλαδή, υπάρχει 

ο κεντρικός πόλος ανάπτυξης γύρω από τον οποίο βρίσκονται άλλα αστικά κέντρα. Ο 

βασικός πόλος της Μητροπολιτικής Περιφέρειας χαρακτηρίζεται από την 

εγκατεστηµένη προωθητική βιοµηχανία –για την οποία έχει γίνει λόγος αναλυτικά στην 

ενότητα 1.1.– η οποία ασκεί επίδραση βοηθώντας στην ανάπτυξη των πόλεων-

δορυφόρων, εφόσον είναι δυνατό να µετεγκατασταθούν βιοµηχανίες από το κύριο πόλο 

στις πόλεις γύρω από αυτόν ή να λειτουργήσουν σε αυτές παραρτήµατα. Μάλιστα, στις 

πόλεις που βρίσκονται γύρω από το βασικό πόλο ανάπτυξης µπορούν να 
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συµπεριληφθούν και πόλεις-λιµένες ή πόλεις µε εξορυκτική δραστηριότητα ή 

παραθεριστικά κέντρα (Παπαδασκαλόπουλος, 2008).  

Η Μητρόπολη, εποµένως, ως έννοια δεν περιορίζεται µόνο στην ταύτιση της µε 

µια µεγάλη πόλη από άποψη µεγέθους και πληθυσµού, αλλά συνδέεται και µε την 

ύπαρξη άλλων πόλεων που βρίσκονται γύρω από τη µεγάλη πόλη-κέντρο. Με αυτές τις 

πόλεις-δορυφόρους και µε τους ευρύτερους χώρους επιρροής, η µεγάλη πόλη 

αναπτύσσει διάφορες σχέσεις, κυρίως οικονοµικής φύσεως. Η Μητροπολιτική, λοιπόν, 

περιοχή περιλαµβάνει αστικό οικισµό µε µεγάλο πληθυσµό, εκτείνεται σε µεγάλη 

γεωγραφική περιοχή, µε οικονοµικές και κοινωνικές δραστηριότητες που υπερβαίνουν 

τα όρια της πόλης-πόλου. 

Οι Μητροπόλεις διαθέτουν οπωσδήποτε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των πόλων 

ανάπτυξης (µεγάλος πληθυσµός, σηµαντική οικονοµική ανάπτυξη, προωθητικές 

βιοµηχανίες, επενδύσεις, µεγάλης κλίµακας υποδοµές και µεταφορικά δίκτυα). 

Μάλιστα, στα πέντε βασικά εντάσσονται τα δίκτυα των επιχειρήσεων, η ύπαρξη 

εξελιγµένων µεταφορικών δικτύων, τηλεπικοινωνιών και κοινωνικοποίησης, η 

προσφορά υπηρεσιών (νοµικής, οικονοµικής, διοικητικής, εκπαιδευτικής φύσεως) και η 

αναγνώριση-φήµη (Gouttebel, 2001). Επιπρόσθετα, ακόµη, στοιχεία µιας Μητρόπολης 

µπορούν να θεωρηθούν τα πληροφοριακά δίκτυα και η δυνατότητα συµµετοχής του 

κοινού σε κοινωνικά δίκτυα µέσω κυρίως διαδικτυακών εφαρµογών, η προώθηση 

δράσεων επί περιβαλλοντικών θεµάτων, η οικονοµική ανεξαρτησία της Μητρόπολης 

από άλλη πόλη, η ενίσχυση προγραµµάτων για την προβολή της Μητρόπολης σε 

τουριστικό και πολιτιστικό επίπεδο, καθώς και η υποστήριξη επιστηµονικών ερευνών 

και θεµάτων τεχνολογικής ανάπτυξης.  

Συνεπώς, µία Μητροπολιτική Περιφέρεια διαθέτει έντονη οικονοµικοπολιτική 

και πολιτιστική ισχύ. Οι οικονοµίες των Μητροπόλεων συνδέονται µε τις εθνικές 

οικονοµίες υπό την έννοια ότι η ταχεία ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας επηρεάζει και 

την γρήγορη ανάπτυξη των Μητροπόλεων και αντιστρόφως. 

Με βάση όλα τα παραπάνω καταδεικνύεται η σπουδαιότητα των 

Μητροπολιτικών Περιφερειών: Η Μητρόπολη, ως αστική συγκέντρωση, µε έναν 

κεντρικό πόλο ανάπτυξης και καταλαµβάνοντας µια ευρύτερη περιοχή-ζώνη επιρροής, 

υποστηρίζει µεγάλο αριθµό αστικών λειτουργιών και εξυπηρετεί τις δικές της ανάγκες 

αλλά και εκείνες των µικρότερων πόλεων-δορυφόρων, οι οποίες παρουσιάζουν 

οικονοµική, διοικητική και λειτουργική εξάρτηση από τον κεντρικό πόλο ανάπτυξης.  
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1.6. Η ∆ιεθνής και Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση των Μητροπόλεων 

Σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Μητροπόλεις αποτελούν µεγάλα κέντρα 

συγκέντρωσης πληθυσµού και οικονοµικών δραστηριοτήτων, λειτουργώντας ως 

κινητήριες δυνάµεις της οικονοµικής ανάπτυξης παγκοσµίως. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

περισσότερο από το µισό του παγκόσµιου πληθυσµού ζει σε πόλεις και µητροπόλεις 

παράγοντας πάνω από το 80% του παγκόσµιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

(Erdilek, 2011).  

Σύµφωνα µε το European Spatial Development Perspective (European 

Commission, 1999a), δηλ. το Σχέδιο Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου, οι αστικές 

περιοχές διεθνούς επιπέδου στην Ευρώπη που εµπεριέχουν χαρακτηριστικά µιας 

Μητρόπολης διακρίνονται σε: i. Πόλεις µε παγκόσµια ακτινοβολία (Λονδίνο, Παρίσι, 

Βερολίνο) ii. Μητροπολιτικές περιοχές (Randstad, περιοχή Ρήνου-Ρουρ, περιοχή 

Ρήνου-Μάιν, Αµβούργο) και iii. Πρωτεύουσες πόλεις (Κοπεγχάγη, Στοκχόλµη, 

Λισσαβόνα, Ελσίνκι, Μαδρίτη, Ρώµη).  

Ακολουθώντας το Σ.Α.Κ.Χ., το πρόγραµµα 1.1.1. του ESPON (European 

Spatial Planning Observation Network) έχει ως στόχο να προωθήσει ένα ισορροπηµένο 

αστικό σύστηµα. Το πρόγραµµα προβαίνει στην εξής διάκριση (Nordic Centre of 

Spatial Development, 2003): i. αστικές περιοχές (urban agglomerations), δηλ. συνεχώς 

κατοικούµενες ii. λειτουργικές αστικές περιοχές (Functional Urban Areas), όπου 

υπάρχει το κέντρο-πυρήνας καθώς και ζώνες µετακίνησης του πληθυσµού κυρίως προς 

τις περιοχές εργασίας του iii. Μητροπολιτικές περιοχές ανάπτυξης (Metropolitan 

Growth Areas), δηλ. µεγάλα οικονοµικά αστικά κέντρα και iv. διακρατικές περιφέρειες 

ολοκλήρωσης (Transnational Regions of Integration), δηλ. αστικές περιοχές µε 

δυναµική να αποτελέσουν µητροπολιτική περιοχή. 

Παγκοσµίως, υπάρχουν Μητροπόλεις µεγάλης οικονοµικής ισχύος (π.χ. Νέα 

Υόρκη, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, Τόκυο, Λονδίνο, Φρανκφούρτη), Μητροπόλεις µε 

σηµαντική θέση για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων (π.χ. Βρυξέλλες) και Μητροπόλεις 

ιδιαίτερου πολιτισµικού πλούτου (π.χ. Παρίσι, Ρώµη, Αθήνα-Αττική). Οι 

σηµαντικότερες παγκόσµιες µητροπολιτικές συγκεντρώσεις είναι το Τόκυο, η Νέα 

Υόρκη, το Σάο Πάολο, το Μπουένος Άιρες, η Μόσχα, το Ρίο ντε Τζανέιρο, το Πεκίνο, 

η Κωνσταντινούπολη και στην Ευρώπη το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώµη, το Μιλάνο, η 

Βιέννη, το Βερολίνο, η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη, η Λισσαβόνα, η Αθήνα κ.α. (Στο 

Παράρτηµα 3 παρουσιάζονται οι Μητροπόλεις της Ευρώπης και στο Παράρτηµα 4 ο 

πληθυσµός και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν των σηµαντικότερων από αυτές). 
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Για τις Μητροπολιτικές περιοχές, λοιπόν, είναι ενδιαφέρουσα η διεθνής και 

ευρωπαϊκή εµπειρία.  

Έτσι, στην Ιαπωνία γίνεται διάκριση µεταξύ «µητροπολιτικών» και «µεγάλων 

µητροπολιτικών» περιοχών και ως κριτήριο διαφοροποίησης ορίζεται το ελάχιστο όριο 

πληθυσµού του ενός και δύο εκατοµµυρίων κατοίκων αντιστοίχως (π.χ. η µεγάλη 

µητροπολιτική περιοχή του Τόκιο µε πληθυσµό 35 εκατ., που περιλαµβάνει το µεγάλο 

αστικό κέντρο του Τόκιο των 12 εκ. κατοίκων και άλλες πόλεις-δορυφόρους, όπως η 

Γιοκοχάµα, η Καβασάκι, η Σαϊτάµα), ενώ στις Η.Π.Α. γίνεται µια διαφοροποίηση 

µεταξύ «µητροπολιτικών» και «µικροπολιτικών» περιοχών (Λύκος, 2006). Οι 

«µικροπολιτικές» περιοχές είναι πληθυσµού από 10.000 µέχρι 50.000 κατοίκους ενώ οι 

«µητροπολιτικές» είναι άνω των 50.000 κατοίκων (µε µεγαλύτερη τη Μητρόπολη της 

Νέας Υόρκης). Η Ιαπωνία και οι Η.Π.Α. ήταν πάντα κράτη µε ισχυρούς πόλους 

ανάπτυξης και Μητροπολιτικές περιοχές, δηµιουργώντας ένα σύστηµα διάχυσης 

δύναµης και επιρροής στα πλαίσια των διεθνών οικονοµικών σχέσεων (Adams-Kane 

and Lim, 2011).  

Στην Αγγλία, η µητροπολιτική περιοχή του «Ευρύτερου Λονδίνου» 

περιλαµβάνει περιφέρειες επιπέδων NUTS [οι κωδικοί NUTS -Nomenclature d' Unités 

Territoriales Statistiques, δηλ. ονοµατολογία των εδαφικών στατιστικών µονάδων- είναι 

κωδικοί διοικητικής διαίρεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στατιστικούς λόγους. Το 

εύρος του επιπέδου NUTS3 είναι 150.000 έως 800.000 κατοίκους, του NUTS2 800.000 

έως 3 εκατοµµύρια και του NUTS1 3 έως 7 εκατοµµύρια κάτοικοι. Επιπλέον, υπάρχουν 

δύο περαιτέρω επίπεδα, τα LAU-Local Administrative Unit, τοπικές διοικητικές µονάδες 

(LAU1 και LAU2), που αντιστοιχούν στους δήµους ή τις κοινότητες]. Συγκεκριµένα, το 

Λονδίνο περιλαµβάνει (Λύκος, 2006): µία περιφέρεια επιπέδου NUTS 1 (Greater 

London), δύο περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 (Inner London και Outer London), 5 

περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 (Inner London – East, Inner London – West, Outer 

London – West and North West, Outer London – East and North East και Outer London 

South) και 33 χωρικές µονάδες LAU1 (το City of London, το City of Westminster και 

άλλες 31 µονάδες). Αυτή είναι και η ιδιοµορφία της Μητροπολιτικής Περιφέρειας του 

Λονδίνου, δεδοµένου ότι είναι η µοναδική ευρωπαϊκή Μητροπολιτική περιοχή που 

ακολουθεί όλα τα επίπεδα NUTS σε αντίθεση µε άλλες ευρωπαϊκές µητροπολιτικές 

περιφέρειες που εντάσσονται συνήθως στο NUTS1 (π.χ. Βερολίνο, Μαδρίτη, Αττική). 

Στη Γαλλία, υπάρχει η «µητροπολιτική περιοχή»-aire urbaine και η «αστική 

περιοχή»-unite urbaine (ως κέντρο της µητροπολιτικής) (Dupuy and Prud’homme, 
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2011). Η Μητροπολιτική, δηλ. η ευρύτερη περιοχή που περιλαµβάνει και µη αστικό 

χώρο δορυφοροποιηµένο από οικισµούς, στηρίζεται στην υπόθεση ότι το 40% του 

εργατικού δυναµικού των περιφερειακών δορυφόρων οικισµών µετακινείται στο 

κέντρο-πυρήνα για την εργασία του. 

Στην Πορτογαλία υπάρχουν οι juntas metropolitanas, δηλ. οι µητροπολιτικές 

ενώσεις. Έτσι, η junta metropolitana της Λισσαβόνας περιλαµβάνει την ευρύτερη 

Λισσαβόνα (Grande Lisboa), που είναι περιφέρεια επιπέδου NUTS3 αλλά και την 

ευρύτερη περιφέρεια Regiao Lisboa επιπέδου NUTS2 (µε την Grande Lisboa και την 

Peninsula de Setubal καθώς και µια έκταση περίπου 3.000 τ.χλµ µε 2,5 εκατ. 

κατοίκους) (Governo de Portugal, 2003).  

Στην Ισπανία η Μητρόπολη της Μαδρίτης (µε πληθυσµό πάνω από 6,5 εκ.) 

εντάσσεται στα πλαίσια της αυτόνοµης περιοχής (Comunidad de Madrid), µιας 

ευρύτερης περιοχής από τα όρια της πόλης, που περιλαµβάνει τη πόλη της Μαδρίτης 

των 3,5 εκ. κατοίκων και άλλες περιµετρικές πόλεις (π.χ. Αλκορκόν, Χετάφε, Πίντο, 

Βαλντεµόρο), ενώ στη Μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης εντάσσεται ένα 

µεγάλο τµήµα της Καταλονίας και ο µισός πληθυσµός της (Administracion Local de la 

Comunidad de Madrid, 2003).  

Στην Ιταλία, δεν ήταν ξεκάθαρο τι περιλαµβάνουν οι µητροπολιτικές περιοχές. 

Προσπάθεια για τον καθορισµό τους έγινε µε σχετικό νόµο το 1990, οπότε 

προβλεπόταν η πόλη (citta), η αστική περιοχή (area urbane) και η µητροπολιτική 

περιοχή (area metropolitana) που µπορεί να περιλάµβανε τις άλλες δύο, ενώ µε νόµο 

του 2009, ορίστηκαν ονοµαστικά οι ιταλικές µητροπολιτικές περιοχές (Leone, 2009).  

Εξετάζοντας, λοιπόν, τη διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική για το µητροπολιτικό 

θεσµό συµπεραίνουµε ότι δεν υιοθετείται ένα συγκεκριµένο µοντέλο ως προς τη µορφή 

της Μητροπολιτικής περιοχής.  

 

1.7. Η Περίπτωση των Μητροπόλεων στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα όταν µιλάµε για Μητροπολιτικές περιοχές-περιφέρειες 

αναφερόµαστε στην περίπτωση της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Αττικής, όπου 

βασικός πόλος-πυρήνας είναι η πρωτεύουσά της, η Αθήνα και στη Μητροπολιτική 

περιοχή της Θεσσαλονίκης (Οικονόµου 2000, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιµατικής Αλλαγής 2011).  

Πιο διεξοδική ανάλυση για την Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής θα 

διενεργηθεί στο 4ο και 5ο Κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο 2. Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Πόλους 

Ανάπτυξης 

 

2.1.  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις   

H Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) συνιστά µία από τις µεγαλύτερες 

οικονοµικοπολιτικές οντότητες στον κόσµο. Ο ρόλος της στο παγκόσµιο γίγνεσθαι 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικός έχοντας υπόψη ότι η Ένωση δεν χάνει την ισχύ της και 

εξακολουθεί να θεωρείται µία παγκόσµια υπερδύναµη στη διεθνή σκηνή παρά τα 

σύγχρονα προβλήµατα και τις προκλήσεις (Κανελλόπουλος, 1999). Με την πάροδο των 

ετών, η Ε.Ε. διαµόρφωσε τις πολιτικές της και χρηµατοδότησε προγράµµατα και 

δράσεις, κυρίως για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης των µελών της αλλά και 

τη θεµελίωση και στήριξη των δηµοκρατικών θεσµών. 

Μία από της πολιτικές της Ε.Ε. αφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη και την 

εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων µέσω προγραµµάτων και χρηµατικών πόρων 

από τα ∆ιαρθρωτικά της Ταµεία (Κοινή Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική). Για την 

εξυπηρέτηση των σκοπών της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής διαµορφώνονται 

γενικές κατευθύνσεις για την ενίσχυση των πόλων ανάπτυξης, που εστιάζουν στην 

αστική ανάπτυξη, την ενίσχυση των βιοµηχανιών και επιχειρήσεων, την ενίσχυση 

υποδοµών-µεταφορών και τη στήριξη της έρευνας και τεχνολογίας.  

 

2.2. Κατευθύνσεις και δράσεις της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πολική 

ανάπτυξη. 

Η ευρωπαϊκή στρατηγική περί πόλων ανάπτυξης δεν είναι ενιαία αλλά η 

υλοποίησή της ενσωµατώνει επιµέρους ευρωπαϊκές πολιτικές, που προωθούν την 

ενίσχυση των πόλων ανάπτυξης (π.χ. πολιτική για την αστική ανάπτυξη, βιοµηχανική 

πολιτική και ενδυνάµωση των επιχειρήσεων, πολιτική για έρευνα και τεχνολογία, 

πολιτική µεταφορών). 

  Η πολιτική της Ε.Ε. για την ενίσχυση των πόλων ανάπτυξης επικεντρώνεται στη 

σηµαντικότητα της ύπαρξης ισχυρών ευρωπαϊκών αστικών κέντρων και δίνει έµφαση 

στην ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου µέσω διαφόρων προγραµµάτων και 

δράσεων (π.χ. Urban II, Jessica). Αποσκοπεί, κυρίως, στη δηµιουργία αστικών πόλων 

ευρείας επιρροής και αυξηµένης ανταγωνιστικότητας. Χαράσσει κατευθύνσεις που 

στοχεύουν στη βελτίωση της εικόνας των αστικών συγκροτηµάτων και του τρόπου 
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ζωής των πολιτών, στηρίζοντας περιοχές για να µετεξελιχθούν σε ακόµη ισχυρότερους 

πόλους έλξης και να αποτελέσουν «οργανισµούς» σηµαντικών υποδοµών, δικτύων, 

µεταφορών και επικοινωνιών, έρευνας και τεχνολογίας, υπηρεσιών, επιχειρηµατικών 

και βιοµηχανικών κέντρων. 

Η στρατηγική για την ενίσχυση των πόλων ανάπτυξης προωθείται κυρίως µέσα 

από τις παρακάτω πολιτικές, προγράµµατα και δράσεις:  

 

● Ευρωπαϊκή Αστική Ανάπτυξη : 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι πόλεις-πόλοι ανάπτυξης αποκτούν όλο και 

µεγαλύτερη σηµασία και το ενδιαφέρον για τη στρατηγική θέση τους στα πλαίσια της 

περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής συνεχώς αυξάνεται. Για την ενδυνάµωση του 

αναπτυξιακού ρόλου των ευρωπαϊκών πόλων, η αστική ανάπτυξη στοχεύει στην 

προώθηση επενδύσεων και στη στήριξη της ανάπτυξης σε όλες τις αστικές περιοχές και 

Μητροπολιτικές Περιφέρειες της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει το 

σηµαντικό ρόλο των ευρωπαϊκών πόλων ανάπτυξης, κάτι που αποδεικνύεται ανά 

περιόδους µέσα από µια σειρά πρωτοβουλιών µε αποδέκτες τα κράτη-µέλη.  

Σε πρώτη φάση (1989-1993), η Ε.Ε. προβαίνει σε κάποιες πρώτες προσπάθειες 

στήριξης των πόλεων-πόλων έλξης µέσω των «Αστικών Πιλοτικών Προγραµµάτων»-

Urban Pilot Projects, κύριος στόχος των οποίων είναι η αστική αναγέννηση. Ακολουθεί 

η δεύτερη φάση (1994-1999), οπότε και η πολιτική για την ενδυνάµωση του ρόλου των 

πόλεων ισχυροποιείται. Υιοθετούνται προγράµµατα, όπως το «Urban Program» και το 

σχέδιο δράσης «Sustainable Urban Development in the European Union» (European 

Commission, 1999b), µε τα οποία επιδιώκεται η οικονοµική ευηµερία των πόλεων και η 

βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Στην τρίτη φάση (2000-2006), αναγνωρίζεται 

περισσότερο η σηµασία των µεγάλων πόλεων και αναπτύσσονται δράσεις για την 

ελκυστικότητα τους µε περισσότερες επενδύσεις σε αυτές και µε την ενίσχυση 

υποδοµών. Χαρακτηριστικά προγράµµατα είναι το «Urban ΙΙ», µε το οποίο 

καθορίζονται οι κατευθυντήριες γραµµές για την κοινωνικοοικονοµική ανάπλαση των 

πόλεων και προαστίων υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης (European Commision, 2009).  

Στην τρέχουσα φάση (2007-2013), στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς, δίνεται και πάλι προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών 

µεγάλων πόλεων και µητροπολιτικών περιοχών, καθώς πάνω από το 70% των κατοίκων 

της Ένωσης ζουν σε πόλεις και κυριαρχεί η πεποίθηση πως οι πόλεις ενδυναµώνουν την 

Ευρώπη. Το «Urban» παύει να υπάρχει ως ξεχωριστή πρωτοβουλία και εντάσσεται στα 
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Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Πολύ σηµαντική, επίσης, είναι η δράση 

«JESSICA» για της βιώσιµες επενδύσεις, την οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση σε 

αστικές περιοχές που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την 

Τράπεζα Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης (Καπαράκης, 2010). 

 

● Βιοµηχανική Πολιτική και Στήριξη Επιχειρήσεων: 

Η ενίσχυση των βιοµηχανιών είναι σηµαντική για τους πόλους, καθώς 

δηµιουργούν εξωτερικές οικονοµίες και ενισχύουν την περιβάλλουσα περιφέρεια. 

Μάλιστα, στον ευρωπαϊκό χώρο υπάρχει ο Άξονας Συγκέντρωσης της Βιοµηχανίας 

(Β.Ιταλία-Γερµανία-Ολλανδία-Ν.Α.Αγγλία) που λειτουργεί ως κύριος αναπτυξιακός 

άξονας (Παπαδασκαλόπουλος, 2008). Στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι η 

δηµιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για να ενισχυθούν τοµείς, όπως η 

βιοτεχνολογία αλλά και οι παραδοσιακές βιοµηχανίες, όπως η αυτοκινητοβιοµηχανία 

και κλωστοϋφαντουργία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την αξία της ευρωπαϊκής 

βιοµηχανίας και στηρίζει την τεχνολογική και οικονοµική ηγετική της θέση (European 

Commission, 2007). Έτσι δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στη µεταποιητική βιοµηχανία που 

κατέχει σηµαντική θέση στην Ε.Ε, καθώς απασχολεί πάνω από 34 εκατ. άτοµα, ενώ 

αναλαµβάνονται και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους (π.χ. 

ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της βιοµηχανικής έρευνας και καινοτοµίας).  

Επιπλέον, µε επιδοτούµενα προγράµµατα ενίσχυσης επιχειρηµατικότητας των 

νέων και των γυναικών και µε το πρόγραµµα δράσης «ευρωπαϊκή ατζέντα για την 

επιχειρηµατικότητα» προωθείται η επιχειρηµατικότητα για την επίτευξη των στόχων 

των επιχειρήσεων και τη διαµόρφωση ενός ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 

 

● Έρευνα και Τεχνολογία: 

Η ΕΕ καταβάλλει σηµαντικές προσπάθειες για τη δηµιουργία ενός ενιαίου 

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας που θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων µέσω 

δικτύων Ευρωπαίων ερευνητών διεθνούς κύρους (European Commission, 2010). 

Ενισχύονται οι δράσεις ερευνητικών κέντρων και προβλέπονται χρηµατοδοτήσεις για 

τις υποδοµές έρευνας και τις συνεργασίες µεταξύ ερευνητικών, επιστηµονικών και 

πανεπιστηµιακών οργανισµών.  
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● Μεταφορές: 

Η δηµιουργία µεγάλων υποδοµών και οι παρεµβάσεις ευρείας κλίµακας συνιστά 

προτεραιότητα της Ε.Ε., καθώς µε αυτόν τον τρόπο ενδυναµώνονται οι ευρωπαϊκοί 

πόλοι ανάπτυξης. Με ευρωπαϊκά κονδύλια προωθούνται έργα ζωτικής σηµασίας 

υποδοµών-µεταφορών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι η ανάπτυξη 

σύγχρονων και βιώσιµων µεταφορών στην Ευρώπη µέσω της ενοποίησης διάφορων 

οδικών, σιδηροδροµικών, εναέριων και θαλάσσιων δικτύων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2001). 

 

● Ενίσχυση του Ειδικευµένου Εργατικού ∆υναµικού: 

Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό και πολύ περισσότερο στο ειδικευµένο 

εργατικό δυναµικό (χαρακτηριστικό στοιχείο της πολικής ανάπτυξης) είναι ιδιάζουσας 

σηµασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιδιώκεται η συνεχής απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων από το εργατικό δυναµικό και η ενίσχυση της επαγγελµατικής κατάρτισης 

και εξειδίκευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002).  

 

● «Ευρώπη 2020» 

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να τονιστεί ότι στη φιλόδοξη Στρατηγική για το 

µέλλον της Ευρώπης µε τίτλο «Ευρώπη 2020», εµµέσως δίνεται βαρύτητα στην 

πολιτική της πολικής ανάπτυξης, δεδοµένου ότι στο αναφερόµενο κείµενο στρατηγικής 

επισηµαίνεται η ανάγκη να αναδειχτεί ο ρόλος των πόλεων. Γι’ αυτό το λόγο και στην 

πρόσφατη 5η Έκθεση για την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή αναφέρεται 

µεταξύ άλλων η σπουδαιότητα των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που προαναφέρθηκαν 

(π.χ. πρόγραµµα JESSICA) για την επίτευξη στόχων όπως είναι η αειφόρος ανάπτυξη, 

η ανταγωνιστικότητα και η καινοτοµία των ευρωπαϊκών πόλεων. 

 

Από τα όλα τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την 

πολική ανάπτυξη εκφράζεται µέσα από γενικευµένες κατευθύνσεις, πολιτικές  και 

πρωτοβουλίες που εξυπηρετούν την ενίσχυση των πόλων ανάπτυξης. 
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Κεφάλαιο 3. Η Στρατηγική για τους Πόλους Ανάπτυξης µέσα από τον 

Περιφερειακό Προγραµµατισµό στην Ελλάδα 

 

3.1. Οι πρώτες προσπάθειες για την εφαρµογή του Πολικού Αναπτυξιακού 

Μοντέλου   

Στα πλαίσια της ελληνικής περιφερειακής πολιτικής, χρησιµοποιείται ως βασικό 

εργαλείο o Περιφερειακός Προγραµµατισµός. Μέσω αυτού ακολουθείται µια 

συστηµατική διαδικασία δράσεων σε δεδοµένο χρόνο και χώρο (ευρύτερο του τοπικού 

και µικρότερο του εθνικού-«περιφέρεια προγραµµατισµού») (Παπαδασκαλόπουλος και 

Χριστοφάκης, 2009) ώστε να ελεγχθεί η µελλοντική αναπτυξιακή κατάσταση. 

Η ελληνική περιφερειακή πολιτική διαµορφώθηκε σταδιακά, στα πλαίσια της 

οποίας το δόγµα του πολικού αναπτυξιακού µοντέλου ήταν αυτό που κυριαρχούσε 

µέχρι το 1981. Ειδικότερα, την εικοσαετία 1951-1971 γίνονται κάποιες πρώιµες 

προσπάθειες να διαµορφωθεί µια συγκεκριµένη πολιτική που ν’ αφορά στους πόλους 

ανάπτυξης, όπως προσδιορίστηκαν τότε (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, ∆ίπολο 

Λάρισας-Βόλου, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο), ενώ µέχρι και το 1981 οι 

προσπάθειες αυτές συστηµατοποιούνται, µε συνέπεια τον καθορισµό συγκεκριµένων 

οικιστικών κέντρων [α. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, β. Λάρισα-Βόλος, Πάτρα-Αίγιο, Κοζάνη-

Πτολεµαΐδα, Ηράκλειο, Καβάλα, Ιωάννινα (Κέντρα Εντατικών Προγραµµάτων 

Ανάπτυξης), γ. Αστικά Οικιστικά Κέντρα (δηλ. οι πρωτεύουσες των Νοµών) και δ. 

Αγροτοβιοµηχανικά Οικιστικά Κέντρα] (Χριστοφάκης, 2001).  

Μετά την ένταξη την Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1981, η εφαρµογή 

του πολικού αναπτυξιακού µοντέλου άρχισε να υποχωρεί, χωρίς αυτό να σηµαίνει την 

εγκατάλειψη του (Κατσανέβας, 2009). Αυτό που ουσιαστικά συνέβη ήταν πως πέραν 

της στρατηγικής της πολικής ανάπτυξης υπήρξαν κάποια βήµατα για την εφαρµογή του 

µοντέλου της ολοκληρωµένης ανάπτυξης. Τα βήµατα αυτά συνδέθηκαν µε 

συγκεκριµένα προγράµµατα π.χ. Πρόγραµµα Περιφερειακής Ανάπτυξης 1981-1985, 

Πενταετές Πρόγραµµα Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983-1987, 

Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα 1986-1992, Πενταετές Πρόγραµµα 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992. Αργότερα, η Α΄ Προγραµµατική 

Περίοδος 1989-1993 (Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) χαρακτηρίστηκε από 

προσπάθειες δηµιουργίας βασικών υποδοµών σε όλη τη χώρα, ενώ στη Β΄ 

Προγραµµατική Περίοδο 1994-1999 (Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) ενισχύθηκε η 



 28 

ανάπτυξη των υποδοµών µεγάλης κλίµακας και δόθηκε έµφαση στην ανάπτυξη και 

ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και στην αξιοποίησης του τοπικού εργατικού 

δυναµικού (Πετράκος και Ψυχάρης 2004, Πολύζος 2011). Στις επόµενες 

προγραµµατικές περιόδους (2000-2006 και 2007-2013), στα πλαίσια του περιφερειακού 

προγραµµατισµού ακολουθείται ένα µικτό αναπτυξιακό µοντέλο, δηλ. µοντέλο 

εφαρµογής πολικής και ολοκληρωµένης ανάπτυξης.  

 

3.2. Η προώθηση του πολικού αναπτυξιακού µοντέλου την περίοδο 2000-2006 

Στην Γ΄ Προγραµµατική Περίοδο (2000-2006), για την προώθηση του πολικού 

µοντέλου υπήρξε καλύτερη προτεραιοποίηση στους τοµείς ανάπτυξης και ειδικότερα 

κυρίαρχο ρόλο είχε η ανάπτυξη των αστικών κέντρων και η σύνδεση τους µε 

διευρωπαϊκά δίκτυα, η εστίαση στην έρευνα και τεχνολογία, η ανάπτυξη των 

ανθρωπίνων πόρων, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, οι παρεµβάσεις στο 

περιβάλλον, τον πολιτισµό και τον τοµέα της υγείας και εκπαίδευσης για την βελτίωση 

της ποιότητας ζωής και η οικονοµικοκοινωνική ανασυγκρότηση των πόλεων για την 

προώθηση µιας βιώσιµης αστικής ανάπτυξης.  

Ειδικότερα για την ενίσχυση των πόλων ανάπτυξης ιεραρχήθηκαν τα αστικά 

κέντρα ως εξής (Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 1999): α. Μητροπολιτικά 

κέντρα (δηλ αστικές συγκεντρώσεις µε σηµαίνοντα αναπτυξιακό ρόλο π.χ. Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη), β. Πύλες-Κόµβοι των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων (δηλ. αστικά κέντρα-

πύλες είσοδοι µε κοµβική θέση στα διευρωπαϊκά δίκτυα π.χ. Πάτρα, Ηγουµενίτσα), γ. 

Πόλοι Ανάπτυξης (µε πληθυσµό τουλάχιστον 100.000 κατοίκων, υποδοµές και 

προωθητικές βιοµηχανίες που συµβάλουν στη διάχυση της ανάπτυξης στην 

περιβάλλουσα περιοχή π.χ. Λάρισα, Βόλος, Ηράκλειο), δ. Πόλοι ∆ιασυνοριακής 

συνεργασίας (δηλ. παραµεθόρια αστικά κέντρα µε χαρακτηριστικά πόλων ανάπτυξης 

π.χ. Ιωάννινα, Κοζάνη, ∆ράµα, Κοµοτηνή, Αλεξανδρούπολη), ε. Κέντρα Ανάπτυξης 

Παραµεθόριων ή Νησιωτικών περιοχών (θεωρήθηκε σηµαντική η λειτουργία τέτοιων 

κέντρων για τη µεταφορά της ανάπτυξης από τα αστικά κέντρα σε παραµεθόριες ή 

νησιωτικές περιοχές. Παράδειγµα τέτοιων κέντρων: η Αλεξανδρούπολη, η Μυτιλήνη, η 

Χίος, η Ρόδος), στ. Ευρύτερες Αστικές Συγκεντρώσεις, που έπρεπε να προσεχτούν 

ιδιαίτερα για την ουσιαστική ανάπτυξη τους (π.χ. Τρίγωνο ∆ράµα-Καβάλα-Ξάνθη), ζ. 

Κέντρα Περιφερειακής, Νοµαρχιακής και Τοπικής Ανάπτυξης (δηλ. πρωτεύουσες 

Περιφερειών, περιφερειακά αστικά και τοπικά αναπτυξιακά κέντρα υποστηριζόµενα 

από τον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασµό). 
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Με αυτόν τον τρόπο ιεράρχησης, προτεραιότητα είχε ο αναπτυξιακός ρόλος των 

µητροπολιτικών κέντρων που θα µπορούσαν να µετατραπούν σε κέντρα πολυδιάστατης 

σηµασίας (πολιτιστικής, οικονοµικοεµπορικής, συγκοινωνιακής) σε ευρωπαϊκό και 

παγκόσµιο επίπεδο. Θεωρήθηκε ότι οι Μητροπόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 

θα µπορούσαν να διαδραµατίσουν ουσιώδη ρόλο εντός των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών 

αξόνων. Επιπλέον, για άλλα αστικά κέντρα κρίθηκε πως θα µπορούσαν να  υπάρξουν 

διάφορες δράσης αναπτυξιακής προώθησης µέσω διαφόρων κατευθύνσεων 

(Christofakis and Papadaskalopoulos, 2011). Συγκεκριµένα, οι δράσεις αυτές στα 

πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων αυτής της περιόδου θα 

αφορούσαν σε αναδιάρθρωση των επιχειρηµατικών, βιοµηχανικών και τεχνολογικών 

κέντρων για την προσέλκυση νέων εταιριών (µε στόχο τη δηµιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης), σε ενίσχυση των υποδοµών (µε στόχο να αναπτύξει η πόλη ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον) και σε εγκαταστάσεις προωθητικών δραστηριοτήτων στους 

πόλους ανάπτυξης (Konsolas, Papadaskalopoulos and Plaskovitis, 2002). 

Γενικότερα, το πλαίσιο στο οποίο έπρεπε να κινηθούν οι δράσεις συνδεόταν µε 

την ανάδειξη του ρόλου των πόλεων-πόλων ανάπτυξης µε στόχο τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητα τους, την ενδυνάµωση της θέσης τους στο ευρωπαϊκό στερέωµα και 

της ικανότητας τους να συγκρίνονται µε µεγάλης εµβέλειας ευρωπαϊκές πόλεις.  

 

3.3. Η προώθηση του πολικού αναπτυξιακού µοντέλου την περίοδο 2007-2013  

Οι κατευθύνσεις που χαράχτηκαν την περίοδο 2000-2006 για την προώθηση του 

πολικού µοντέλου ανάπτυξης συνεχίστηκαν και στην ∆΄ Προγραµµατική Περίοδο 

(2007-2013), στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.). 

Πιο συγκεκριµένα, εφαρµόζεται το µικτό αναπτυξιακό µοντέλο µε έµφαση, όµως, στο 

µοντέλο της πολικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τους πόλους 

ανάπτυξης, δίνεται και πάλι προτεραιότητα στην ενίσχυση του ρόλου των αστικών 

κέντρων-πόλων ανάπτυξης, ώστε να επιτευχθεί η αναπτυξιακή διάχυση στις γύρω 

περιοχές (Κατσανέβας, 2009). Οι άξονες στους οποίους κινούµαστε και πάλι είναι η 

ενίσχυση της ελκυστικότητας των πόλων ανάπτυξης, η δηµιουργία εξωτερικών 

οικονοµιών, µέσα από τον ανταγωνισµό επιχειρήσεων, ενώ ταυτοχρόνως, 

εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για την ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού. 

Επιπροσθέτως, στόχος είναι η αύξηση της εξωστρέφειας του ελληνικού παραγωγικού 

συστήµατος και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ενώ σηµασία δίνεται και στο τοµέα 

της γνώσης, καινοτοµίας, έρευνας και στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και 
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επικοινωνιών. Αποσκοπείται, επίσης, η σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος και η 

εκσυγχρονισµός των υποδοµών και µεταφορών για την ενίσχυση της 

προσπελασιµότητας.  

Εστιάζουµε στην έννοια της πολυκεντρικότητας (δηλ. στον τρόπο κατανοµής 

των αστικών κέντρων σε µια περιοχή και στις µεταξύ τους σχέσεις) και στη βιώσιµη 

ανάπτυξη των πόλεων. Για αυτήν δίνεται σηµασία στη δικτύωση µεταξύ των αστικών 

κέντρων και βελτίωση των υποδοµών µέσω της αύξησης των χώρων πρασίνου, της 

βελτίωσης των αστικών µεταφορών και της δηµιουργίας πεζοδρόµων και 

ποδηλατοδρόµων (Παπαδασκαλόπουλος, 2008). Στα πλαίσια, εποµένως, αυτής της 

αστικής βιώσιµης ανάπτυξης έχουν ιδιαίτερη αξία οι πόλοι ανάπτυξης. Την περίοδο 

αυτή οι πόλοι ανάπτυξης (των οποίων κριτήρια προσδιορισµού τους είναι ο µεγάλος 

πληθυσµός, η ισχυρή γεωγραφική θέση σε σχέση µε του αναπτυξιακούς άξονες, η 

διοικητική σηµασία, οι υποδοµές έρευνας και η δυναµικότητα για δικτύωση µε 

γειτονικά αστικά κέντρα) κατηγοριοποιούνται ως εξής (Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, 2007): α. Μητροπολιτικά Κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, β. Αστικά 

Κέντρα ∆ιαπεριφερειακής σηµασίας, ∆ικτυώσεις αστικών κέντρων και κέντρα ειδικής 

σηµασίας, γ. Μεγάλα αστικά κέντρα νησιωτικού χώρου. Τα αστικά κέντρα που 

συµµορφώνονται στις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις και απαιτήσεις των κριτηρίων για 

τους πόλους ανάπτυξης είναι: Αττική-Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο-Χανιά, 

Λάρισα-Βόλος, Ιωάννινα, Καβάλα-∆ράµα-Ξάνθη, Καλαµάτα, Αλεξανδρούπολη-

Κοµοτηνή, Ρόδος, Κοζάνη-Πτολεµαΐδα. 

Για την ελληνική στρατηγική πολικής ανάπτυξης θα πρέπει να γίνει ειδική 

αναφορά και στις σχετικές ρυθµίσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης, στο οποίο υιοθετείται και πάλι το µικτό αναπτυξιακό 

πρότυπο µε επικράτηση, όµως, του πολικού. Με βάση αυτό (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσιών Έργων, 2008) ορίζονται πρώτα οι πόλοι 

ανάπτυξης δηλ. τα µητροπολιτικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και διάφορες 

µορφές εθνικών πόλων (πρωτεύοντες π.χ. Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα-Βόλος, Ηράκλειο-

Χανιά, Κοµοτηνή-Αλεξανδρούπολη, δευτερεύοντες π.χ. Κέρκυρα, Κοζάνη, Λαµία, 

Ρόδος, Μυτιλήνη, Χίος και άλλοι πόλοι π.χ. Αγρίνιο, ∆ράµα, Καρδίτσα). Πέραν από 

τους πόλους ανάπτυξης το σχήµα διευρύνεται µε Άξονες Ανάπτυξης (Ανατολικός 

Άξονας κατά µήκος του Π.Α.Θ.Ε., δηλ. Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι, Βόρειος 

Άξονας κατά µήκος της Εγνατίας Οδού, ∆υτικός Άξονας κατά µήκος της Ιόνιας Οδού, 

Άξονας Κεντρικής Ενδοχώρας, ∆ιαγώνιος Άξονας Κεντρικής Ελλάδας, Άξονας 



 31 

Κεντρικής Πελοποννήσου, Άξονας Κρήτης), µε τις ∆ιεθνείς και ∆ιαπεριφερειακές 

Πύλες Εισόδου (π.χ. Πειραιάς, Ρόδος, Ηγουµενίτσα) και τέλος, µε το Πολυπολικό 

Αναπτυξιακό Σύµπλεγµα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (π.χ. ενότητες Λέσβου-Χίου, 

Σάµου-Ικαρίας).  

Στο Γενικό Πλαίσιο για τους πόλους ανάπτυξης προβλέπεται η ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων για την ανάδειξη τους ως κέντρων επιχειρηµατικών-εµπορευµατικών 

και πολιτιστικών και γενικά επιδιώκεται η αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων τους και η 

ενίσχυση τους µέσα από παρεµβάσεις σε διάφορους τοµείς, όπως οι µεταφορές-

επικοινωνίες, η έρευνα-καινοτοµία, ο τουρισµός, το περιβάλλον, η εκπαίδευση, η υγεία, 

η ενέργεια, η αγροτική παραγωγή, η βιοµηχανία (εξόρυξη-µεταποίηση), οι υπηρεσίες, ο 

αθλητισµός, η δόµηση, το οικιστικό-αστικό δίκτυο.  

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι στη Γ΄ και ∆΄ Προγραµµατική Περίοδο, η 

ελληνική στρατηγική για τους πόλους ανάπτυξης κινείται στις ίδιες βάσεις, καθώς 

υπήρξαν µικρές αλλαγές ως προς τις κατηγοριοποιήσεις των αστικών κέντρων, ενώ 

υπάρχει επιµονή στις Μητροπολιτικές περιοχές της Αττικής/Αθήνας και Θεσσαλονίκης 

και στο ρόλο που αυτές καλούνται να διαδραµατίσουν στο ευρωπαϊκό και διεθνές 

προσκήνιο.  
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Κεφάλαιο 4. Η Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής 

 

4.1. Ο µητροπολιτικός χαρακτήρας της Αττικής 

Ως µεγάλο αστικό κέντρο µε πληθυσµό άνω τω 500.000 κατοίκων, η 

Περιφέρεια Αττικής (χάρτης της οποίας παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 5) δικαιολογεί 

τον χαρακτηρισµό της ως Μητροπολιτικής Περιφέρειας, διαθέτωντας όλα εκείνα τα 

βασικά στοιχεία των πόλων ανάπτυξης και ιδίως τα επιπρόσθετα στοιχεία των 

Μητροπολιτικών Περιοχών, όπως αυτά αναπτύχθηκαν στο πρώτο Κεφάλαιο. Στοιχεία, 

λοιπόν, όπως το µεγάλο πληθυσµιακό µέγεθος, η προωθητική βιοµηχανία (κυρίως 

µονάδες µεταποιητικές δευτερογενούς τοµέα αλλά και τριτογενούς), έργα και 

παρεµβάσεις ευρείας κλίµακας, σηµαντικά µεταφορικά δίκτυα, τηλεπικοινωνίες, 

ερευνητικά και πανεπιστηµιακά κέντρα, επενδύσεις, δραστηριότητες υψηλής 

τεχνολογίας, επιχειρηµατικές και βιοµηχανικές µονάδες, φορείς και οργανισµοί 

παροχής νοµικών, οικονοµικών, διοικητικών, εκπαιδευτικών υπηρεσιών, επικέντρωση 

σε θέµατα περιβάλλοντος και πολιτισµού, ανταγωνιστικότητα, δυναµικό ανθρώπινο 

κεφάλαιο, οικονοµική εξάρτηση άλλων περιοχών από τη Μητρόπολης Αττικής, 

περιγράφουν το µητροπολιτικό χαρακτήρα της περιοχής και την κατατάσσουν στις 

ισχυρές Μητροπολιτικές Περιφέρειες της ευρωπαϊκής περιµέτρου.  

Στην Περιφέρεια Αττικής, µε βασικό πόλο το κέντρο της την Αθήνα, 

αναγνωρίζεται η δυνατότητα διάχυσης της ανάπτυξης και οι επιδράσεις που ασκεί στην 

περιβάλλουσα περιφέρεια και στις άλλες περιφέρειες. Είναι χαρακτηριστική η 

αναπτυξιακή αλληλεξάρτηση µεταξύ της Αττικής και των γύρω περιοχών γεγονός που 

αναδεικνύει το µητροπολιτικό χαρακτήρα της. Ως Μητροπολιτική Περιφέρεια, η 

Αττική αναπτύσσει δραστηριότητες σε όλους τοµείς και κυρίως στον τριτογενή 

παραγωγικό τοµέα (µε πληθώρα επιχειρήσεων και υπηρεσιών), στον τοµέα 

εκπαίδευσης, υγείας, έρευνας και τεχνολογίας, ενώ σηµαντική είναι και η θέση της ως 

συγκοινωνιακού κόµβου. 

 

4.2. Τα κύρια γεωγραφικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας 

Αττικής  

 
α. Τα Γεωγραφικά χαρακτηριστικά  

Η Περιφέρεια Αττικής καταλαµβάνει το νοτιοκεντρικό τµήµα της ηπειρωτικής 

Ελλάδας, καλύπτοντας µια περιοχή 3,808 χλµ2, δηλ. το 2,9% της ελληνικής 
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επικράτειας. Πιο συγκεκριµένα, συνορεύει βόρεια και δυτικά µε την Περιφέρεια 

Στέρεας Ελλάδας ενώ η ακτογραµµή της εκτείνεται κατά µήκος του Σαρωνικού 

κόλπου, του Ευβοϊκού κόλπου και του κόλπου των Μεγάρων. Οι κυριότερες πόλεις της 

είναι η Αθήνα, πρωτεύουσα και σηµαντικό διοικητικό, βιοµηχανικό, εµπορικό και 

τουριστικό κέντρο και ο Πειραιάς, που συνιστά κοµβικό εµπορικό σηµείο και κέντρο 

της εθνικής ναυτιλιακής βιοµηχανίας.  

 Η Αττική ως Περιφέρεια διαιρείται σε δυο µεγάλες υποενότητες, την Περιφέρεια 

της πρωτευούσης και το Υπόλοιπο της Αττικής (Konsolas et al., 2002). Η Περιφέρεια 

της πρωτευούσης µε έκταση 427 χλµ2 
περιλαµβάνει το πολεοδοµικό συγκρότηµα της 

Αθήνας και του Πειραιά και οριοθετείται από το όρος της Πεντέλης, της Πάρνηθας και 

του Υµηττού (πρόκειται δηλ. για το λεγόµενο Λεκανοπέδιο Αττικής, εντός του οποίου 

έχει αναπτυχθεί το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας και που περιβάλλεται 

ηµικυκλικά από τα όρη Αιγάλεω, Ποικίλο, Πάρνηθα, Πεντέλη και Υµηττό, ενώ στα 

νότια βρέχεται από το Σαρωνικό κόλπο). Το Υπόλοιπο Αττικής, µε έκταση 3,381 χλµ2 

περιλαµβάνει τη βόρεια, ανατολική και δυτική Αττική και τα νησιά του 

Αργοσαρωνικού κόλπου (Σαλαµίνα, Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες και 

Κύθηρα και Αντικύθηρα).  

 Πρέπει να παρατηρηθεί ότι γεωµορφολογικά η Περιφέρεια Αττικής αποτελείται 

τόσο από πεδινές εκτάσεις (π.χ. αγροτικές περιοχές στα Μεσόγεια) όσο και από ορεινές 

και νησιωτικές. 

 

β. Τα Πληθυσµιακά χαρακτηριστικά  

Η Αττική συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της χώρας. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την πρόσφατη απογραφή του 2011 της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ο πληθυσµός της ανέρχεται σε 3.812.330 κάτοικους 

(άνδρες: 1.842.680 και γυναίκες: 1.969.650). Λαµβάνοντας υπόψη τα πληθυσµιακά 

στοιχεία των τελευταίων 40 ετών (Πίνακας 1), ο πληθυσµός της Περιφέρειας φαίνεται 

να παρουσιάζει συνεχιζόµενη άνοδο. 

 

 Πίνακας 1. Εξέλιξη Πληθυσµού Περιφέρειας Αττικής 
Περιφέρεια Αττικής 

Έτη  1971 1981 1991 2001 2011 
Πληθυσµός 2.797.836 3.369.443 3.523.407 3.761.810 3.812.330 

  Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
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γ. Η ∆ιοικητική ∆ιαίρεση 

Πριν την έναρξη της ισχύος του Νόµου 3852/2010 (Νόµος Καλλικράτη), η 

Περιφέρεια Αττικής διαιρείτο σε τέσσερις νοµαρχίες: τη Νοµαρχία Αθηνών, τη 

Νοµαρχία Πειραιώς, τη Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής και τη Νοµαρχία ∆υτικής 

Αττικής. Πλέον, µετά την ισχύ του νέου Νόµου (01.01.2011), καταργούνται οι τέσσερις 

νοµαρχίες και η Περιφέρεια Αττικής διαιρείται σε οκτώ περιφερειακές ενότητες (άρθρο 

3, παράγραφος 3 περίπτωση θ του Νόµου 3852/2010). Ειδικότερα, η Νοµαρχία Αθηνών 

διασπάται στις περιφερειακές ενότητες Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Βορείου Τοµέα 

Αθηνών, ∆υτικού Τοµέα Αθηνών και Νοτίου Τοµέα Αθηνών, η Νοµαρχία Πειραιώς 

διασπάται στην περιφερειακή ενότητα Πειραιώς και στην περιφερειακή ενότητα 

Νήσων, ενώ οι Νοµαρχίες Ανατολικής Αττικής και ∆υτικής Αττικής µετατρέπονται 

στις αντίστοιχες περιφερειακές ενότητες. Επίσης, συνιστάται η Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση Αττικής, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Αττικής µε έδρα την 

Αθήνα. 

Το θέµα της οργάνωσης και διοίκησης της Μητροπολιτικής Αττικής προσκρούει 

στην υπάρχουσα πολυσύνθετη διοικητική διάρθρωση της. Βασικό πρόβληµα συνιστά η 

ύπαρξη πολλών και πολύπλοκων φορέων και µηχανισµών διοίκησης, η οποία ασκείται 

από το σύνολο τω διοικητικών φορέων που βρίσκονται στην Αττική (κεντρικοί φορείς, 

περιφερειακή διοίκηση, δηµόσιοι οργανισµοί, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης). Οι 

αλληλοεπικαλύψεις των διοικητικών αρµοδιοτήτων, ο υπάρχον κατακερµατισµός τους 

και η έλλειψη συντονισµού τους είναι εµπόδιο στην οργάνωση της Μητροπολιτικής 

Περιφέρειας Αττικής και στην ενίσχυση του µητροπολιτικού της χαρακτήρα.   

 

δ. Το Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν  

Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, το έτος 2008 το µεγαλύτερο µέρος του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) παράχθηκε στην Περιφέρεια Αττικής 

αγγίζοντας τα 103.334 εκατ. ευρώ σε σχέση µε το σύνολο της χώρας (236.917 εκατ. 

ευρώ), ενώ το 2009 έφτασε τα 102.001 (σε σχέση µε το σύνολο των 235.017) εκατ. 

ευρώ. Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά τα έτη 2008 και 2009, 

ανήλθε σε 21.084 ευρώ και 20.830 ευρώ αντιστοίχως.  

 

ε. Απασχόληση – Τοµείς Οικονοµικής δραστηριότητας 

Ως προς τους τοµείς απασχόλησης, στον πρωτογενή τοµέα, η γεωργία έχει ισχνή 

παρουσία στην Αττική, ωστόσο υπάρχουν περιαστικές περιοχές (Μέγαρα, Μεσόγεια, 
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Μαραθώνας), όπου αναπτύσσονται µικρές καλλιέργειες, ενώ οι κλάδοι που κυριαρχούν 

είναι ανθοκοµία, η κηπουρική, οι αµπελοκαλλιέργειες, η αλιεία και τα αλιευτικά 

προϊόντα (Κατσανέβας 2009, Λώλος 2009). 

Στο δευτερογενή τοµέα, ο τοµέας της βιοµηχανίας παρουσιάζει πτώση λόγω της 

αποβιοµηχάνισης που χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια τη χώρα. Σε περιοχές όπως του 

Λαυρίου, του Ελαιώνα, του Θριάσιου Πεδίου και του Περάµατος εντοπίζεται η 

µεγαλύτερη βιοµηχανική ανεργία. Η µεταποιητική δραστηριότητα υπάρχει αλλά 

παρουσιάζει στασιµότητα, όµως δυναµισµό εµφανίζουν κλάδοι όπως οι 

τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τα τρόφιµα και ποτά, οι εξαγωγές των οποίων 

στρέφονται προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (Konsolas et al., 2002). 

Αντίθετα οι κλάδοι όπως της κλωστοϋφαντουργίας, των προϊόντων µετάλλου-άνθρακα, 

της ναυπηγοεπισκευής και της ναυτιλίας εµφανίζουν προβλήµατα. Γενικώς 

παρατηρούνται προσπάθειες για αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας στην Αττική, καθώς 

αποτελεί το βασικό πόλο συγκέντρωσης της βιοµηχανικής δραστηριότητας της χώρας. 

Είναι ενδεικτικό ότι στην Περιφέρεια συγκεντρώνεται το 43,7% των βιοµηχανικών 

καταστηµάτων και απασχολείται το 43,4% των εργαζοµένων στο σύνολο της 

βιοµηχανίας της χώρας (Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2007). Με την 

ευκαιρία της διεξαγωγής της Ολυµπιάδας του 2004, παρατηρήθηκε ανάπτυξη στον 

τοµέα των κατασκευών και δοµικών έργων (Αττικό Μέτρο, Αττική Οδός, Αεροδρόµιο 

Ελευθέριος Βενιζέλος, ολυµπιακές εγκαταστάσεις), όµως και πάλι η διεθνής 

οικονοµική κρίση από το 2008 επηρέασε και αυτούς τους τοµείς. 

Για τον τριτογενή τοµέα, η Περιφέρεια Αττικής κυριαρχεί στον τοµέα των 

υπηρεσιών (κυρίως εµπορικών και χρηµατοοικονοµικών). Το λιανικό εµπόριο 

παρουσιάζει αύξηση ενώ το χονδρικό είναι βασικός κλάδος της οικονοµικής 

δραστηριότητας της Αττικής. Μάλιστα, η περιοχή του Θριάσιου Πεδίου και τα 

Μεσόγεια συγκεντρώνουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης χονδρεµπορίου. Στην 

περιφέρεια της Αττικής δραστηριοποιούνται 314.231 επιχειρήσεις µε ποσοστό που 

αγγίζει το 35% των ελληνικών επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, στην Περιφέρεια 

χωροθετείται το 51,5% του συνόλου των επιχειρήσεων ακίνητης περιουσίας και 

εκµισθώσεων, το 46,3% των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, το 45,2% 

των άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, το 42,7% των επιχειρήσεων στο χώρο 

της εκπαίδευσης και το 52,6% των επιχειρήσεων στον τοµέα της υγείας και κοινωνικής 

µέριµνας. (Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2007).  
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Στους πίνακες 2 και 3 φαίνεται το σύνολο των επιχειρήσεων στην Αττική και 

αναλυτικά οι επιχειρήσεις ανά τοµέα παραγωγής σύµφωνα µε στοιχεία του 2002 της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Μητρώα Επιχειρήσεων 2002):  

 

Πίνακας 2. Επιχειρήσεις και επιχειρηµατικός Τζίρος στην Αττική (έτος 2002) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ % ΤΖΙΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ % 
306907 34,9% 160271,54 66,53% 

 Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
 
 
Πίνακας 3. Επιχειρήσεις ανά τοµέα παραγωγής στην Αττική (έτος 2002) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΖΙΡΟΣ (σε εκατ. ευρώ) 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ   

γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκοµία 1.195 175,54 
αλιεία 259 196,23 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ   
ορυχεία και λατοµεία 174 406,1 

µεταποιητικές βιοµηχανίες 37.127 36.446,8 
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού 

αερίου και νερού 
365 7.519,74 

κατασκευές 31.691 9.592,92 
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ   

χονδρικό και λιανικό εµπόριο, 
επισκευή αυτοκίνητων οχηµάτων, 

µοτοσικλετών και ειδών προσωπικής ή 
οικιακής χρήσης 

107.720 57.951,55 

ξενοδοχεία και εστιατόρια 17.898 2.778,8 
µεταφορές, αποθήκευση και 

επικοινωνίες 
17.707 14.699,58 

ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί 
οργανισµοί 

1.686 15.350,33 

διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκµισθώσεις και εµπορικές 

δραστηριότητες 
57.863 8.229,83 

εκπαίδευση 2.056 200,56 
υγεία και κοινωνική µέριµνα 1.794 561,77 

άλλες δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού 
συνόλου και άλλων υπηρεσιών 
κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα 

19.355 4.879,45 

λοιποί κλάδοι 10.017 1.282,33 
ΣΥΝΟΛΟ 306.907 160.272 

 Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 

Τέλος, στον τοµέα του τουρισµού, στην Αττική υπάρχει επαρκής τουριστική 

υποδοµή. Παρόλα αυτά λόγω της οικονοµικής κρίσης και των προβληµάτων 

γκετοποίησης που αντιµετωπίζει κυρίως το κέντρο της Αθήνας αποτέλεσµα είναι η 

παύση λειτουργίας αρκετών ξενοδοχειακών µονάδων. 

 

στ. Ανθρώπινο ∆υναµικό 

Η Περιφέρεια Αττικής συνιστά µια πυκνοκατοικηµένη και βιοµηχανοποιηµένη 

περιοχή µε αποτέλεσµα την ύπαρξη ισχυρού εργατικού ανθρώπινου δυναµικού και 
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µάλιστα ειδικευµένου (µηχανολόγοι, µηχανικοί, µεταλλουργοί, υδραυλικοί, ξυλουργοί, 

διοικητικά στελέχη και άλλοι επαγγελµατίες κάθε επιπέδου). Η Αττική εξακολουθεί να 

συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας και 

της απασχόλησης. Κατά το 2005 το ποσοστό συµµετοχής του εργατικού δυναµικού της 

Περιφέρειας στο σύνολο του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας (15-και άνω) ανήλθε στο 

55%, έναντι 53,3% για το σύνολο της χώρας, ενώ το ποσοστό απασχόλησης στο 50,3% 

αντίστοιχα, έναντι 48,1% του εθνικού µέσου όρου. Και τα δύο ποσοστά (συµµετοχής 

και απασχόλησης) παρουσιάζουν διαχρονικά αύξηση (Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, 2007).  

 

ζ. Ανεργία 

Στην Περιφέρεια Αττικής τα ποσοστά ανεργίας παρουσιάζουν αύξηση αν 

παρατηρήσουµε τις εξελίξεις τον µήνα Ιανουάριο των τελευταίων πέντε ετών, όπως 

φαίνεται στον πίνακα 4. 

 

         Πίνακας 4. Ποσοστό Ανεργίας στην Αττική (Ιανουάριος 2007-2011) 
Περιφέρεια Αττικής 

Ιανουάριος 
2007 2008 2009 2010 2011 

7,70% 6,70% 7,10% 10,70% 14,60% 
            Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
 

η. Υποδοµές 

Οι υποδοµές-µεταφορές στην Αττική αυξάνονται και εξελίσσονται συνεχώς, µε 

αποτέλεσµα σήµερα η Αττική να συνιστά ένα σύγχρονο συγκοινωνιακό κόµβο. 

Συγκεκριµένα, στην Αττική υπάρχει ένα πλούσιο οδικό δίκτυο, καθώς σε αυτό 

συνέβαλαν και τα έργα που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της διοργάνωσης των 

Ολυµπιακών αγώνων στην Αθήνα το 2004. Σηµαντικότερο από τα έργα αυτά είναι ο 

σύγχρονος αυτοκινητόδροµος της Αττικής Οδού ενώ έγιναν και αναβαθµίσεις σε 

τµήµατα του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. (Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι). Γενικώς, 

το οδικό δίκτυο της Αττικής αποτελείται από µεγάλες οδικές αρτηρίες (π.χ. Εθνική 

Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης (Ε75), Αθηνών-Κορίνθου (Ε94)), λεωφόρους και 

ασφαλτοστρωµένους δρόµους. Πλούσιο είναι και το σύστηµα των δηµοσίων 

µεταφορών, καθώς υπάρχει δίκτυο λεωφορείων, τρόλεϊ και µέσων σταθερής τροχιάς 

(µετρό και τραµ). 
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Επιπλέον, υπάρχει και αεροπορική υποδοµή και συγκεκριµένα, το διεθνές 

αεροδρόµιο ‘‘ Ελευθέριος Βενιζέλος’’ που ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάρτιο του 

2001 και αντικατέστησε το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο του Ελληνικού.  

Τέλος, υπάρχει επαρκής λιµενική υποδοµή (λιµάνι Πειραιά, Ραφήνας, 

Ελευσίνας και Λαυρίου) και σιδηροδροµική υποδοµή (υπεραστικός και προαστιακός 

σιδηρόδροµος), στις οποίες γίνονται συνεχείς παρεµβάσεις εκσυγχρονισµού. 

Ως προς τις τηλεπικοινωνίες, η ενίσχυση των υποδοµών τηλεπικοινωνιών 

θεωρείται ικανοποιητική, αλλά η Περιφέρεια υπολείπεται στις υποδοµές 

ευρυζωνικότητας (Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2007). Το 2001 ο 

Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας έχασε το µονοπώλιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα 

ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής την εγκατάσταση διάφορων επιχειρήσεων 

τηλεπικοινωνίας (κινητής και ακίνητης τηλεφωνίας, υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο) στην Αθήνα. Παράλληλα, πολλοί είναι και οι ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί 

σταθµοί που λειτουργούν στην Αττική.  

Για την ύδρευση στην Αττική, η τροφοδότηση της µε νερό γίνεται από το 

φράγµα του Μαραθώνα καθώς και από το φράγµα του Μόρνου. Ως προς το 

αποχετευτικό δίκτυο, ο Οργανισµός Αποχέτευσης Περιοχής Πρωτεύουσας άρχισε να 

λειτουργεί το 1954 έχοντας κατασκευάσει τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (από 

τέρµα Πατησίων και µέχρι τη Ν. Κοκκινιά). Παρόλα αυτά δεν έχει ολοκληρωθεί το 

σύστηµα αποχέτευσης της πρωτεύουσας και των προαστίων, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργούνται αρκετά προβλήµατα. 

 

θ. Περιβάλλον 

Το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας Αττικής παρουσιάζει µεγάλη 

βιοποικιλότητα. Πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας, καθώς και περιοχές που έχουν 

χαρακτηριστεί ως οικότοποι προτεραιότητας από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, σε 

συνδυασµό µε τα γενικότερα τοπικά χαρακτηριστικά, συνθέτουν το αποκαλούµενο 

«Αττικό Τοπίο» (Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2007). Επιπλέον, υπάρχουν 

βιότοποι που χαρακτηρίζονται ως Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους, βιότοποι του 

προγράµµατος CORINE και του προγράµµατος NATURA 2000 και δύο Εθνικοί 

∆ρυµοί. 

 Επιπροσθέτως, στην Αττική υπάρχουν πολλές πλατείες µε κεντρική αυτή του 

Συντάγµατος και άλλες (όπως η πλατεία Κλαυθµώνος, η πλατεία Κοτζιά, η πλατεία 

Μοναστηρακίου, η πλατεία Εξαρχείων κ.α.), καθώς και κήποι και άλση µε πιο 
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σηµαντικά τον Εθνικό Κήπο, τον Κήπο του Ζαππείου, το Άλσος του Πεδίου του Άρεως, 

το Αττικό Άλσος κ.α. Τέλος, στην Αθήνα υπάρχει πλήθος µουσείων και αρχαιολογικών 

χώρων (Αρχαιολογικό Μουσείο Κεραµικού, Βυζαντινό Μουσείο, Εθνικό Αρχαιολογικό, 

το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, Πνύκα, Ακρόπολη, Αρχαία Αγορά κ.α.). 

 

ι. Εκπαίδευση και Υγεία 

Στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχει πλήθος σχολείων πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης, κέντρα 

µεταλυκειακών σπουδών, κέντρα ελευθέρων σπουδών, Πανεπιστήµια και Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ενώ στο χώρο της υγείας στην Αθήνα κυρίως συγκεντρώνεται 

µεγάλο µέρος νοσοκοµειακών και ιατρικών κέντρων (Konsolas et al., 2002). 

 

ια. Έρευνα - Τεχνολογία  

Η Περιφέρεια Αττικής σηµειώνει σηµαντικές προσπάθειες στην ερευνητική-

τεχνολογική δραστηριότητα, αν ληφθεί υπόψη η ύπαρξη ερευνητικών και τεχνολογικών 

κέντρων-ινστιτούτων (π.χ. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 

Εθνικό Κέντρο Επιστηµονικών ερευνών "∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικών Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ελληνικό Ινστιτούτο 

"ΠΑΣΤΕΡ", Ελληνικό Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, 

Ινστιτούτο Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, Ερευνητικό Κέντρο 

Βιοϊατρικών Επιστηµών "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ"). Σε αυτά έρχονται να 

προστεθούν και οι ερευνητικές συνεργασίες µε επιχειρήσεις και Πανεπιστήµια.  

Επίσης, υπάρχουν σηµαντικοί βιοµηχανικοί χώροι όπως το βιοµηχανικό πάρκο 

(ΒΙΠΑ) Σχιστού, το βιοτεχνικό πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Κερατέας, το Τεχνολογικό Πάρκο 

«Τεχνόπολη Ακρόπολις» στις Αφίδνες και το Τεχνολογικό–Ερευνητικό Πάρκο 

Λαυρίου που συγκροτούν βασικούς χώρους υψηλής τεχνολογίας, χαρακτηριστικό του 

µητροπολιτικού χαρακτήρα της Αττικής. 

 

4.3. Σύγκριση µε άλλες ελληνικές Περιφέρειες – ∆ιαπεριφερειακές ανισότητες 

Η Περιφέρεια Αττικής συγκρινόµενη µε τις υπόλοιπες 12 ελληνικές 

Περιφέρειες, συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που την κατατάσσουν στην κορυφή 

και καταδεικνύουν τον κυρίαρχο ρόλο της, δικαιολογώντας τον µητροπολιτικό της 

χαρακτήρα. Ειδικότερα:  
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Όσον αφορά στη γεωγραφική έκταση (Πίνακας 5), η Αττική µειονεκτεί 

καταλαµβάνοντας την προτελευταία θέση ενώ πρώτη είναι η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας και ακολούθως η Στερεά Ελλάδα (Κατσανέβας, 2009).   

 

 Πίνακας 5. Γεωγραφική Έκταση Ελληνικών Περιφερειών 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΚΤΑΣΗ (σε τετρ.χλµ) 

Κεντρική Μακεδονία 19.146 
Στερεά Ελλάδα 15.549 
Πελοπόννησος 15.490 
Ανατολική Μακεδονία -Θράκη 14.157 
Θεσσαλία 14.036 
∆υτική Ελλάδα 11.350 
∆υτική Μακεδονία 9.451 
Ήπειρος 9.203 
Κρήτη 8.335 
Νότιο Αιγαίο 5.286 
Βόρειο Αιγαίο 3.836 
Αττική 3.808 
Ιόνια Νησιά 2.318 

    Πηγή : Κατσανέβας, 2009 

 

Όσον αφορά στον πληθυσµό (απογραφή 2011) διαφαίνεται η πληθυσµιακή 

υπεροχή της Αττικής (Πίνακας 6 και Γράφηµα 1): 

 

 Πίνακας 6. Πληθυσµός Ελληνικών Περιφερειών (απογραφή 2011) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ % 

Ανατ. Μακεδονία-Θράκη 606.170 5,6 

Κεντρική Μακεδονία 1.874.590 17,4 

∆υτ. Μακεδονία 282.120 2,6 

Ήπειρος 336.650 3,1 

Θεσσαλία  730.730 6,8 

Στερεά Ελλάδα 546.870 5,1 

Ιόνια Νησιά 206.470 1,9 

∆υτική Ελλάδα 680.190 6,3 

Πελοπόννησος 581.980 5,4 

Αττική 3.812.330 35,3 

Β. Αιγαίο 197.810 1,8 

Ν. Αιγαίο 308.610 2,9 

Κρήτη 621.340 5,8 

Σύνολο Χώρας 10.787.690 100 
   Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή 
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  Γράφηµα 1. Πληθυσµός Ελληνικών Περιφερειών (απογραφή 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όσον αφορά στο Α.Ε.Π, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής ετών 2008 και 2009, το µεγαλύτερο µέρος του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος δηµιουργήθηκε στην  Περιφέρεια Αττικής και ακολουθεί η Κεντρική 

Μακεδονία (Πίνακας 7 και Γράφηµα 2): 

 
Πίνακας 7. Το Α.Ε.Π. κατά Περιφέρεια (έτη 2008 -2009) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
2008  
(εκ. ευρώ) 

Συµµετοχή  
στο σύνολο  
της χώρας  

2009  
(εκ. ευρώ) 

Συµµετοχή  
στο σύνολο  
της χώρας  

Αν. Μακεδονία & Θράκη 9.055 3,80% 9.067 3,90% 
Κεντρική Μακεδονία 35.458 15,00% 35.334 15,00% 
∆υτική Μακεδονία 5.564 2,30% 5.467 2,30% 
Θεσσαλία 12.906 5,40% 12.904 5,50% 
Ήπειρος 5.827 2,50% 5.797 2,50% 
Ιόνια Νησιά 4.647 2,00% 4.606 2,00% 
∆υτική Ελλάς 12.121 5,10% 12.083 5,10% 
Στερεά Ελλάς 12.529 5,30% 12.493 5,30% 
Πελοπόννησος 11.230 4,70% 11.162 4,70% 
Αττική 103.334 43,60% 102.001 43,40% 
Βόρειο Αιγαίο 3.578 1,50% 3.562 1,50% 
Νότιο Αιγαίο 7.815 3,30% 7.788 3,30% 
Κρήτη 12.854 5,40% 12.753 5,40% 
Σύνολο Χώρας 236.917 100,00% 235.017 100,00% 

 Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή 
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   Γράφηµα 2. Α.Ε.Π. (2009) κατά Περιφέρεια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Το υψηλότερο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. για τα έτη 2008 και 2009, σύµφωνα µε 

στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Πίνακας 8 και Γράφηµα 3), καταγράφεται στην Περιφέρεια 

του Ν. Αιγαίου και ακολουθεί η Αττική και η Στερεά Ελλάδα, χωρίς να σηµειώνονται 

σηµαντικές µεταβολές, ενώ το χαµηλότερο κατά κεφαλή Α.Ε.Π. σηµειώνεται στην 

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης. 

 

   Πίνακας 8: Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. ανά Περιφέρεια (2008 & 2009) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2008 2008 (%) 2009 2009 (%) 
Αν. Μακεδονία & Θράκη 14.925 70,79 14.945 71,75 

Κεντρική Μακεδονία 18.275 86,68 18.123 87 

∆υτική Μακεδονία 18.967 89,96 18.651 89,54 

Θεσσαλία 17.535 83,17 17.534 84,18 

Ήπειρος 16.484 78,18 16.232 77,93 

Ιόνια Νησιά 20.196 95,79 19.773 94,93 

∆υτική Ελλάς 16.370 77,64 16.247 77,99 

Στερεά Ελλάς 22.587 107,13 22.534 108,18 

Πελοπόννησος 18.948 89,87 18.867 90,58 

Αττική 25.359 120,28 24.884 119,46 

Βόρειο Αιγαίο 17.859 84,7 17.799 85,45 

Νότιο Αιγαίο 25.491 120,9 25.290 121,41 

Κρήτη 21.157 100,35 20.896 100,32 

Σύνολο Χώρας 21.084 100 20.830 100 
    Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
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         Γράφηµα 3. Κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π. ανά Περιφέρεια (2009 %) 
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Όσον αφορά στην ανεργία, τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τον µήνα Ιανουάριο 

των τελευταίων πέντε ετών (Πίνακας 9 και Γράφηµα 4), αποδεικνύουν πως τα ποσοστά 

ανεργίας από το 2007 µέχρι το 2011 έχουν διπλασιαστεί σχεδόν για όλες τις 

Περιφέρειες. Σε αντίθεση µε άλλες ελληνικές Περιφέρειες στις οποίες η ανεργία έχει 

εκτοξευθεί (ιδίως το 2011) περίπου στο 20% (π.χ. Ανατ.Μακεδονία-Θράκη, ∆υτική 

Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο), η Αττική παρουσιάζει ένα ποσοστό ανεργίας (14,6%) 

αρκετά αυξηµένο σε σχέση µε άλλες χρονιές του ίδιου µήνα κατά τις οποίες η ανεργία 

κινείτο σχεδόν σε ίδια επίπεδα. 

   

 Πίνακας 9. Ποσοστά Ανεργίας ανά Περιφέρεια (Ιανουάριος 2007-08-09-10-11) 
Ιανουάριος 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
2007 2008 2009 2010 2011 

Ανατολική Μακεδονία-
Θράκη 

9,40 8,20 8,80 10,90 19,30 

Κεντρική Μακεδονία  9,00 8,70 10,40 12,20 17,10 
∆υτική Μακεδονία 13,70 13,30 16,40 17,70 22,70 
Ήπειρος 11,60 9,80 12,80 12,60 13,70 
Θεσσαλία 6,30 7,60 9,40 10,00 12,00 
Ιόνια Νησιά 9,50 13,80 10,90 19,10 17,00 
∆υτική Ελλάδα 9,30 8,80 9,20 9,70 11,70 
Στερεά Ελλάδα 11,70 9,20 11,90 11,80 17,00 
Αττική 7,70 6,70 7,10 10,70 14,60 
Πελοπόννησος 6,60 8,00 9,50 9,00 10,30 
Βόρειο Αιγαίο 5,00 4,10 8,20 3,00 7,10 
Νότιο Αιγαίο 14,90 12,10 16,30 15,30 20,20 
Κρήτη 7,30 5,60 12,40 12,10 14,60 

  Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή 
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  Γράφηµα 4. Ποσοστά Ανεργίας ανά Περιφέρεια (έτη 2007 & 2011) 
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Όσον αφορά στην απασχόληση, παρατηρείται ότι στον πρωτογενή τοµέα έχουν 

την πρωτοκαθεδρία Περιφέρειες όπως της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ∆υτικής 

Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κρήτης, στις οποίες κυρίως η γεωργική και κτηνοτροφική 

παραγωγή συνιστούν κύριους µοχλούς της οικονοµίας τους, ενώ η Αττική συµµετέχει 

περιορισµένα µόνο σε ορισµένους κλάδους πρωτογενούς παραγωγής (π.χ. ανθοκοµία, 

κηπουρική). Στον δευτερογενή τοµέα η παρουσία των µεταποιητικών µονάδων είναι 

δυνατή στην Αττική (δυναµικοί είναι κλάδοι όπως οι τηλεπικοινωνίες, τρόφιµα και 

ποτά), χωρίς όµως να κατέχει δεσπόζουσα θέση σε σχέση µε τις λοιπές Περιφέρειες. 

Αντιθέτως, σηµαντική είναι η παρουσία βιοµηχανικών µονάδων σε Περιφέρειες όπως 

της Κεντρικής Μακεδονίας (ιδίως το µητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης 

συγκεντρώνει το σύνολο των βιοµηχανιών και βιοτεχνιών), ∆υτικής Μακεδονίας 

(εξορυκτικές δραστηριότητες για την παραγωγή θερµοηλεκτρικής ενέργειας), Ηπείρου 

(µεταποιητικές µονάδες για παραγωγή τροφίµων και ποτών), Θεσσαλίας (βιοµηχανίες, 

βιοτεχνίες και κατασκευές κυρίως στις βιοµηχανικές ζώνες Λάρισας και Βόλου) και 

Στερεάς Ελλάδας (µε µεγάλες βιοµηχανίες επεξεργασίας ορυκτών πόρων π.χ. 

αλουµίνιο, τσιµεντοβιοµηχανίες και µεταποιητικές µονάδες σε Εύβοια και Βοιωτία) 

(Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 2007, Κατσανέβας 2009, Λώλος 2009). Στον 

τριτογενή τοµέα, θα λέγαµε πως η Αττική υπερισχύει κατά πολύ ιδίως στον κλάδο των 

επιχειρήσεων, ενώ το Ν.Αιγαίο έχει κυρίαρχη δραστηριότητα στο χώρο του τουρισµού. 

Στο Πίνακα 10 και Γράφηµα 5 διαφαίνεται η υπερέχουσα θέση της Αττικής ως πυρήνας 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ενώ ακολουθεί µε διαφορά η Κεντρική Μακεδονία.  
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     Πίνακας 10. Επιχειρήσεις και επιχειρηµατικός τζίρος (2002) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ % 
ΤΖΙΡΟΣ 

(εκ.ευρώ) % 

Ανατ.Μακεδονία-Θράκη 42874 4,88 7043,14 2,92 

Κεντρική Μακεδονία 154290 17,55 27709,41 11,5 

∆υτ. Μακεδονία 26624 3,03 2366,57 0,98 

Θεσσαλία 52628 5,98 6658,06 2,76 

Ήπειρος 27615 3,14 3202,27 1,33 

Ιόνια Νησιά 27104 3,08 2385,35 0,99 

∆υτ.Ελλάδα 46418 5,28 5845,82 2,43 

Στερεά Ελλάδα 40632 4,62 4848,89 2,01 

Πελοπόννησος 43707 4,97 5362 2,23 

Αττική 306907 34,9 160271,54 66,53 

Β.Αιγαίο 17381 1,98 1847,53 0,77 

Ν.Αιγαίο 37734 4,29 4488,69 1,86 

Κρήτη  51160 5,82 7735,12 3,21 

Άγνωστη Περιφέρεια 4303 0,49 1120,78 0,47 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 879377 100 240885,18 100 
     Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (Μητρώα Επιχειρήσεων 2002) 
 
  
  Γράφηµα 5. Σύνολο Επιχειρήσεων ανά Περιφέρεια (2002) 
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Όσον αφορά τον τοµέα της εκπαίδευσης και υγείας, η Αττική συγκρινόµενη µε 

τις άλλες Περιφέρειες, συγκεντρώνει την πλειονότητα των εκπαιδευτικών µονάδων (το 

18,89% του συνόλου των σχολικών µονάδων της χώρας και συγκεκριµένα το 6,5% των 

Νηπιαγωγείων, το 16,5% των ∆ηµοτικών Σχολείων, το 24,5% των Γυµνασίων και το 

28,1% των Λυκείων) (Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2007), καθώς και των 

κέντρων νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.  
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4.4. Ανάλυση S.W.O.T. για την Περιφέρεια Αττικής 

Βάσει των παραπάνω, προβαίνοντας σε µια σύντοµη ανάλυση s.w.o.t. για την 

Περιφέρεια Αττικής, τα δυνατά της σηµεία αφορούν κυρίως στην καλή γεωγραφική 

θέση της, την πολιτιστική της ταυτότητα, τις µεταφορές, τον τριτογενή τοµέα (κυρίως 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες), το σύνολο των ερευνητικών και τεχνολογικών 

δραστηριοτήτων, το πλήθος των εκπαιδευτικών µονάδων και νοσοκοµειακών κέντρων, 

το ειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό.  

Αντιθέτως, αδυναµίες της Περιφέρειας συνιστούν τα  περιβαλλοντικά 

προβλήµατα, το κυκλοφοριακό πρόβληµα, η έλλειψη ζωνών πρασίνου, η ανεργία 

(Papadaskalopoulos, Christofakis and Polychronopoulos 2004), η γκετοποίηση του 

κέντρου της Αθήνας (Μπακουνάκης, 2010), προβλήµατα µε τον τουρισµό, οι 

περιορισµένες ψηφιακές υποδοµές, η πτώση του κλάδου της βιοµηχανίας, η 

πολλαπλότητα, η πολυπλοκότητα και η έλλειψη συντονισµού των διοικητικών φορέων 

της Αττικής.  

Οι απειλές θα λέγαµε πως αφορούν κυρίως στον ανταγωνισµό µε άλλες 

ευρωπαϊκές µητροπολιτικές περιοχές για την προσέλκυση επενδύσεων και για την 

τουριστική ελκυστικότητα.  

Τέλος, οι ευκαιρίες που καλείται να αξιοποιήσει στο µέλλον είναι η σωστή 

διαχείριση των κοινοτικών πόρων για τη βελτίωση των υποδοµών-µεταφορών, η 

ισχυροποίηση των συνεργασιών των πανεπιστηµιακών και ερευνητικών κέντρων της µε 

αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή (Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2007), η 

αξιοποίηση της θέσης της για περαιτέρω ανάπτυξη και τη διάχυση αυτής στις γύρω 

περιφέρειες και σε όλο τον εθνικό χώρο και η αναβάθµιση του ρόλου της σε σχέση µε 

άλλα ευρωπαϊκά µητροπολιτικά κέντρα. 
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Κεφάλαιο 5. Ο Αναπτυξιακός Προγραµµατισµός για την Ενίσχυση του 

Μητροπολιτικού Χαρακτήρα της Περιφέρειας Αττικής 

 

5.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Μέσα από τα διάφορα προγραµµατικά και νοµοθετικά κείµενα, αναγνωρίζεται ο 

µητροπολιτικός χαρακτήρας της Αττικής και η αναγκαιότητα να αναβαθµισθεί η θέση 

της στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και γι’αυτό υπάρχουν ρυθµίσεις και προωθούνται 

δράσεις προκειµένου να δοθεί ώθηση στην Περιφέρεια Αττικής ως Μητροπολιτική 

Περιφέρεια. 

Έτσι, το πνεύµα αναγνώρισης της δυναµικής της Μητροπολιτικής Περιφέρειας 

Αττικής και οι προσδοκίες που γεννώνται για αυτήν διαφαίνεται στο Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής 2007-2013, στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, στο νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αττικής 2021 και 

στο Νόµο 3852/2010 (‘‘Πρόγραµµα Καλλικράτης’’). 

 

5.2. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής 2007-2013 

Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής (Π.Ε.Π. Αττικής) 2007-

2013 επισηµαίνεται έντονα ο Μητροπολιτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας Αττικής. 

Κύρια κατεύθυνση του αναπτυξιακού Προγράµµατος είναι αυτή ακριβώς η προώθηση 

του µητροπολιτικού χαρακτήρα.  

Έτσι, τονίζεται η δυναµικότητα της εξέλιξης της Αττικής σε όλα τα επίπεδα 

δραστηριοτήτων και το γεγονός ότι λειτουργεί ως «προωθητική δύναµη» (δεδοµένων 

και των υφιστάµενων και των υπό δηµιουργία υποδοµών) θέτοντας τις προϋποθέσεις 

για σηµαντικές διαχυτικές επιδράσεις. ∆ίνεται, λοιπόν, σηµασία στο ότι οι 

αναπτυξιακές επιδράσεις της Αττικής επεκτείνονται γύρω από αυτήν και σε όλον τον 

εθνικό χώρο, αναδεικνύοντας της σηµασίας της ως Μητροπόλεως. Υπογραµµίζεται πως 

η Αττική είναι µια ισχυρή ευρω-µητρόπολη µε ιδιάζουσα θέση στο ευρωπαϊκό σύστηµα 

Μητροπόλεων.  

Σε αυτό το πνεύµα ενίσχυσης του µητροπολιτικού χαρακτήρα της Αττικής 

κινήθηκε η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής. Πιο συγκεκριµένα, ο 

στρατηγικός στόχος/όραµα για την Περιφέρεια Αττικής αφορά στην «ενίσχυση του 

διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας ως ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο χώρο της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου» και µε βάση αυτό το όραµα 
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επιδιώκεται η πραγµατοποίηση µεγάλων παρεµβάσεων, πάντα µε στόχο την αύξηση της 

ελκυστικότητας της Αττικής και ειδικότερα του πυρήνα της, την Αθήνα. Με βάση αυτό 

το όραµα, προέκυψαν οι Γενικοί Στόχοι για την Μητροπολιτική Αττική που είναι:  

1.Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό 

Κέντρο.  

2.Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, µέσω της ενθάρρυνσης της 

καινοτοµίας, επιχειρηµατικότητας, έρευνας και τεχνολογίας και αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών πληροφόρησης.  

3.Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος. 

4.Η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. 

Επιπλέον, οι άξονες προτεραιότητας και οι ειδικοί στόχοι είναι: 

1. Η Ενίσχυση υποδοµών προσπελασιµότητας-ενέργειας (µε ειδικότερους στόχους την 

αναβάθµιση/επέκταση των αστικών µεταφορών, την επέκταση-ολοκλήρωση 

διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και ενέργειας, την ολοκλήρωση και εκσυγχρονισµό 

του ηλεκτρικού δικτύου).  

2. Η Αειφόρος ανάπτυξη και  βελτίωση της ποιότητα ζωής (µε ειδικούς στόχους τη 

διαχείριση των υδάτινων πόρων, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας, την πρόληψη-διαχείριση φυσικών-τεχνολογικών κινδύνων, την 

αναβάθµιση εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικοτουριστικών υποδοµών και της 

υγείας, την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες). 

3. Η Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της ψηφιακής σύγκλισης 

(µε ειδικούς στόχους την προώθηση χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και 

Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας και τις επενδύσεις σε 

επιχειρήσεις που συνδέονται µε έρευνα και καινοτοµία) 

4. Η Αναζωογόνηση αστικών περιοχών (µε ειδικό στόχο την πολεοδοµική και 

κοινωνικοοικονοµική αναζωογόνηση αστικών  περιοχών µε ενίσχυση του αστικού 

πρασίνου και ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων). 

 

Σε αυτό το πεδίο, η Αττική σχεδιάστηκε να δεχτεί αναπτυξιακές δράσεις που θα 

την ενισχύσουν (προηγήθηκαν, µάλιστα, διαβουλευτικές ενέργειες π.χ. δηµιουργία 

δικτύου φορέων-εταίρων, ερωτηµατολόγια, ηµερίδες προετοιµασίας, συναντήσεις 

εργασίας, αναπτυξιακά συνέδρια). Οι παρεµβάσεις αφορούν κυρίως το σύνολο των 

υποδοµών και δικτύων της Αττικής για την αναβάθµιση του µητροπολιτικού της ρόλου 
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και γι’ αυτό αξιοσηµείωτα είναι τα ενταγµένα (έως και τον Μάιο του 2011) έργα όπως: 

ολοκλήρωση της ∆υτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, βελτίωση της επαρχιακής οδού από 

τα Μέγαρα µέχρι το Αλεποχώρι, συµπληρωµατικά έργα επισκευής του Λιµένα Πόρου, 

υδροδότηση της Σαλαµίνας µέσω διαύλου Ν. Περάµου-Φανερωµένης, κατασκευή της 

κεντρικής δεξαµενής ύδρευσης της Αίγινας, ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου 

αποχέτευσης Λαυρίου, τουριστική προβολή Περιφέρειας Αττικής 2007-2013, ανέγερση 

νέου γενικού νοσοκοµείου Κυθήρων, κατασκευή πρότυπου πειραµατικού παιδικού 

σταθµού στο ∆ήµο Αχαρνών, εγκατάσταση αξονικού τοµογράφου στο νοσοκοµείο 

"Σωτηρία", η κατασκευή ποδηλατοδρόµων στο ∆ήµο Βούλας και ανάπλαση πρασίνου, 

πράσινη παρέµβαση στο Ελληνικό κ.α. 

 

5.3. Οι Ρυθµίσεις στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης 

Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 

128 Α/3.07.08) προβλέπει ρυθµίσεις για την ενίσχυση του µητροπολιτικού ρόλου της 

Περιφέρειας Αττικής. Καταρχάς, η Αττική αναγνωρίζεται ως εθνικό µητροπολιτικό 

κέντρο και ως πόλος διάχυσης της αναπτυξιακής δυναµικής σε όλη την ελληνική 

επικράτεια. ∆ιαπιστώνεται ότι το µητροπολιτικό συγκρότηµα της Αθήνας ως κύριος 

εθνικός πόλος ανάπτυξης διαθέτει σηµαντικές υποδοµές (λιµάνι Πειραιά, αεροδρόµιο 

«Ελευθέριος Βενιζέλος», µεγάλοι οδικοί άξονες, σιδηροδροµικό δίκτυο, δίκτυα 

επικοινωνιών και ενέργειας) και στα πλαίσια της αναπτυξιακής στρατηγικής η Αττική 

θα ισχυροποιηθεί περαιτέρω µε την προώθηση κατάλληλων παρεµβάσεων. 

Συγκεκριµένα: 

- Προβλέπεται η εδραίωση του ρόλου της Αθήνας ως «πόλης-πύλης» και η δικτύωση 

της µε τις ευρωπαϊκές µητροπόλεις. 

- ∆ίνεται σηµασία στη βελτίωση της ελκυστικότητάς της, µε έµφαση στο περιβάλλον 

της. 

- Επιδιώκεται η συγκέντρωση σύγχρονων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

(χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ασφάλειες, ναυτιλία), η ανάδειξή της σε διεθνή κόµβο 

µεταφορών και εµπορίου, σε κέντρο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, σε 

οικουµενική πολιτιστική µητρόπολη, σε τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας, σε 

κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας και σε προορισµό µεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων. 

Για την επίτευξη των παραπάνω κατευθύνσεων προβλέπεται ότι: 
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- Στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών, επιδιώκεται η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου 

των λιµένων της Αττικής µε τον ενιαίο σχεδιασµό και διαχείριση του λιµενικού 

συστήµατος της Αττικής (σταδιακή µεταφορά ακτοπλοϊκών υπηρεσιών από τον 

κεντρικό λιµένα του Πειραιά στους λιµένες της Ραφήνας και του Λαυρίου). 

- Για τις αεροπορικές υποδοµές, προβλέπεται η ανάδειξη του αεροπορικού κόµβου της 

Αθήνας µε ενίσχυση των υποδοµών (χωρητικότητας, τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών, 

ραδιοβοηθηµάτων κ.ά). 

-Για τις σιδηροδροµικές υποδοµές, ορίζεται η αναβάθµιση (ηλεκτροκίνηση υψηλών 

ταχυτήτων, διπλή γραµµή, κόµβοι, φυλασσόµενες διαβάσεις και τµήµατα του δικτύου, 

µε σύγχρονη σηµατοδότηση και ευφυή σύστηµα διαχείριση της κυκλοφορίας κ.ά.) του 

κεντρικού άξονα, του λεγόµενου ΠΑΘΕ/Π (Προµαχώνα) που διασυνδέει τα µεγάλα 

αστικά κέντρα της χώρας Πάτρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και παρέχει σύνδεση µε τον 

Πανευρωπαϊκό Σιδηροδροµικό ∆ιάδροµο: Βερολίνο–Πράγα–Μπρατισλάβα–

Βουδαπέστη–Κωστάντζα/Θεσσαλονίκη/Κωνσταντινούπολη. Προβλέπεται η 

αναβάθµιση των υπηρεσιών σιδηρόδροµου προαστιακού τύπου στη Μητροπολιτική 

Περιοχή της Αττικής.  

- Προβλέπεται η επέκταση και πύκνωση του δικτύου του Μετρό στη Μητροπολιτική 

περιοχή της Αττικής.  

- Για τις υποδοµές επικοινωνίας και έρευνας, επιβάλλεται η αναβάθµιση όλων των 

υποδοµών στήριξης τεχνολογιών αιχµής στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και της 

πληροφορικής.  

- Για τις βιοµηχανικές συγκεντρώσεις στην Αττική (κυρίως στην περιοχή του 

Θριάσιου), προβλέπονται µέτρα εξυγίανσης των περιοχών για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και των περιβαλλοντικών επιδόσεων των µονάδων. 

- Για την ενίσχυση του οικιστικού αστικού περιβάλλοντος της Αττικής, προβλέπονται 

µέτρα όπως η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η ανάδειξη του δηµόσιου χώρου 

µε ζώνες πρασίνου και µε διαχείριση των ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, η 

ανάπλαση υποβαθµισµένων αστικών περιοχών και ο περιορισµός της ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης µε µέτρα (ανανέωση του στόλου των οχηµάτων και ενθάρρυνση της χρήσης 

καθαρών οχηµάτων-περιβαλλοντικά τέλη κυκλοφορίας). Απαιτείται ακόµη, 

αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών µε έµφαση στην υγεία, στη γνώση και 

περαιτέρω ενίσχυση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

- Τέλος, ορίζονται ειδικότερες κατευθύνσεις για τη ρύθµιση του χώρου στη 

Μητροπολιτική περιοχή Αττικής που αφορούν α. στη µείωση του πληθυσµού του 
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µητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας, µε ενίσχυση πρωτίστως της ισόρροπης 

περιφερειακής ανάπτυξης, µε τον προσανατολισµό της αγοράς εργασίας σε 

επιλεγµένους κλάδους (ιδίως έρευνα και καινοτοµία, υψηλή τεχνολογία, 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ναυτιλία, τουρισµό, πολιτισµό) και µε την ανάπτυξη 

δορυφορικών αστικών κέντρων β. στην προώθηση του θεσµού της µητροπολιτικής 

αυτοδιοίκησης και γ. στην ενίσχυση των δράσεων βελτίωσης της ποιότητας ζωής (π.χ. 

περιορισµός των αστικών µετακινήσεων µέσω ενίσχυσης των εξυπηρετήσεων από το 

διαδίκτυο, περιορισµός των ρύπων µε την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής 

ευαισθησίας και την ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων). 

 

5.4. Οι Προβλέψεις στο νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αττικής 2021 

Για την ενίσχυση της Μητροπολιτικής περιοχής της Αττικής προβλέπονται 

ρυθµίσεις στο νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αττικής/Αθήνας 2021 (Ρ.Σ.Α.2021), του οποίου η 

κατάθεση θα πραγµατοποιηθεί µετά το Σεπτέµβριο του 2011. Συγκεκριµένα οι  τρεις 

στρατηγικοί στόχοι είναι: α. Οικονοµική ανάπτυξη, ισόρροπη, κοινωνικά δίκαιη και 

περιβαλλοντικά βιώσιµη-Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας, προώθηση της 

καινοτοµίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, β. Περιβαλλοντικά βιώσιµη χωρική 

ανάπτυξη (προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς) γ. 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους. Στα πλαίσια αυτών των 

στόχων διαµορφώνονται διάφοροι άξονες προτεραιότητας : 

• Προβολή της Πολιτιστικής ταυτότητας: «Η Αθήνα – Μεσογειακή Πρωτεύουσα 

αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του πολιτισµού». 

• Έµφαση στις πολιτικές Κοινωνικής συνοχής (Βελτίωση και ισόρροπη κατανοµή του 

συστήµατος αστικών υποδοµών). 

• Ανασυγκρότηση του Παραγωγικού ιστού (Ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής και 

Αναδιάρθρωση του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα παραγωγής, µε έµφαση 

στη στήριξη της έρευνας, τη στροφή του κατασκευαστικού τοµέα σε έργα 

αναπλάσεων). 

• Ενδυνάµωση και Αναδιανοµή των Πόρων αστικής ανάπτυξης. 

• Ολοκλήρωση «Πράσινων τόξων» και «Οικολογικών διαδρόµων». 

• Αστική Αναζωογόνηση (παρεµβάσεις µητροπολιτικής εµβέλειας και αναπλάσεις για 

την ανασυγκρότηση του υφιστάµενου αστικού ιστού). 
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• Τόνωση της Κεντρικότητας (Προώθηση πολιτικών για την οργάνωση των κεντρικών 

περιοχών σε δίκτυο, µε ενίσχυση της προσβασιµότητας µε Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

και ανάδειξη της πολυλειτουργικής φυσιογνωµίας των µητροπολιτικών κέντρων 

Αθήνας και Πειραιά). 

• Ενίσχυση της Βιώσιµης κινητικότητας (Αύξηση της προσπελασιµότητας όλων των 

περιοχών, µε έµφαση στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς και την προσιτή σε όλους 

δηµόσια συγκοινωνία και ενίσχυση των ήπιων µέσων µετακίνησης, όπως το 

ποδήλατο και το περπάτηµα). 

Έτσι, βάσει των παραπάνω: 

1. Ενισχύεται η θέση της Μητροπολιτικής Αττικής στο σύστηµα των ευρωπαϊκών 

και διεθνών µητροπόλεων µέσω της ανάδειξης των ισχυρών σηµείων της 

(πολιτιστική ταυτότητα, κοµβική γεωγραφική θέση, επιστηµονικό δυναµικό και 

αξιόλογο φυσικό περιβάλλον) ώστε να επιδιώξει τα οφέλη της «Μεσογειακής 

Πρωτεύουσας» µε συνεργασίες µε µητροπόλεις στους τοµείς πολιτισµού και 

τουρισµού. 

2. ∆ίνεται έµφαση στο χωρικό πρότυπο της Αττικής. Συγκεκριµένα: 

a. στις περιοχές στρατηγικής σηµασίας δηλ. i) Αναπτυξιακοί Πόλοι (αστικά 

κέντρα και οι περιοχές µε ισχυρό αναπτυξιακό δυναµικό που θα 

λειτουργήσουν ως µοχλός ανάπτυξης και βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας π.χ. Πόλος Αθήνας-Πειραιά µε το 

Μητροπολιτικό Κέντρο Αθήνας-Μητροπολιτικό Κέντρο Πειραιά, την 

Περιοχή Λιµένος Πειραιά, τον Ελαιώνα και τις Αστικές Λεωφόρους 

Συγγρού, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Πόλος Θαλάσσιου Μετώπου-Φαληρικός 

Όρµος έως Ελληνικό, Πόλος Βόρειου Λεκανοπεδίου, Πόλος Θριάσιου 

Πεδίου, Πόλος Περιοχής Αεροδροµίου). Στους αναπτυξιακούς πόλους 

προωθείται -µε τη χρήση πολεοδοµικών κινήτρων και µε την κατανοµή 

των πόρων από τα επιχειρησιακά προγράµµατα- η ανάπτυξη χωρικών 

συµπλεγµάτων µητροπολιτικών λειτουργιών και επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων αιχµής, ανάλογα µε τον κυρίαρχο προσανατολισµό του 

κάθε πόλου. Εξασφαλίζονται επίσης ολοκληρωµένα δίκτυα σύγχρονων 

υποδοµών και προωθούνται δράσεις για την ανάπτυξη δικτυώσεων, µε 

στόχο τη βελτίωση της συνέργειάς τους και τη µεγιστοποίηση της 

δυναµικής τους. ii) Περιοχές Εξισορρόπησης και Συνοχής (για τη 
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διασφάλιση της ισόρροπης ανάπτυξης σε όλη την Περιφέρεια π.χ. οι 

υποβαθµισµένες περιοχές των κέντρων, τα ∆ηµοτικά Κέντρα των 

περιοχών που παρουσιάζουν σχετική υστέρηση ως προς τις υποδοµές και 

εξυπηρετήσεις Αθήνας και Πειραιά), στις οποίες προωθείται η 

χωροθέτηση λειτουργιών, δηµόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που 

µπορεί να ενισχύσουν την ανάπτυξη και  ελκυστικότητάς τους iii) 

Περιοχές Περιβαλλοντικής Βιωσιµότητας (για την προστασία του 

περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της 

Περιφέρειας Αττικής) για τις οποίες προωθούνται προγράµµατα 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.  

b. στο οικιστικό δίκτυο που οργανώνεται σε τρία ιεραρχικά επίπεδα: 

Μητροπολιτικά Κέντρα, ∆ιαδηµοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας,  

∆ηµοτικά Κέντρα. Για τα Μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας 

επιδιώκεται η ανάδειξη του σε κέντρο διεθνούς ακτινοβολίας, η 

αξιοποίηση των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων του και ο 

καθορισµός του ως αυτοτελούς τουριστικού προορισµού ενώ για το 

Μητροπολιτικό Κέντρο Πειραιά, επιδιώκεται η αναβάθµισή του ως 

κεντρικού λιµένα και κόµβου συνδυασµένων µεταφορών µεσογειακού, 

διευρωπαϊκού και διεθνούς επιπέδου. Τα ∆ιαδηµοτικά Κέντρα Ευρείας 

Ακτινοβολίας (π.χ. Καλλιθέα, Γλυφάδα, Μαρούσι, Περιστέρι, Παλλήνη, 

Ραφήνα, Μέγαρα) ενισχύονται για την ανάπτυξη τους. Για τα ∆ηµοτικά 

Κέντρα (έδρες καλλικρατικών δήµων) διευρύνεται η ακτίνα 

γεωγραφικής επιρροής τους, ώστε να αποτελέσουν τοπικούς µοχλούς 

ανάπτυξης. 

3. Προβλέπεται η προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος της Περιφέρειας: 

∆ηµιουργείται δίκτυο προστατευόµενων φυσικών περιοχών-βιότοπων, ειδική 

µέριµνα δίνεται στην ολοκλήρωση του προγράµµατος προστασίας των ορεινών 

όγκων (επικαιροποίηση του προστατευτικού καθεστώτος του ορεινού όγκου 

Αιγάλεω – Ποικίλου Όρους – Λίµνης Ρειτών/Κουµουνδούρου και ο 

χαρακτηρισµός της περιοχής ως Περιφερειακό Πάρκο), για την διαχείριση του 

δικτύου προστατευόµενων φυσικών περιοχών/βιότοπων της Αττικής, 

προβλέπεται η ίδρυση Φορέα ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων 

Περιοχών/Βιότοπων Αττικής, προωθείται η δηµιουργία µητροπολιτικών 

πάρκων, προβλέπονται βιολογικές καλλιέργειες και µέτρα για τη διαχείριση των 
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υδάτων (π.χ. πρόγραµµα προστασίας και αποκατάστασης υδάτων Αττικής, 

µέτρα εξοικονόµησης και επαναχρησιµοποίησης υδάτων όπως δεξαµενές νερού 

κάτω από κοινόχρηστους χώρους και αυλές σχολείων, έλεγχος γεωτρήσεων, 

αντιπληµµυρικά έργα), πρόγραµµα για τον προσδιορισµό των εκποµπών αερίων 

ρύπων (γι’αυτό επανασχεδιάζεται το Εθνικό ∆ίκτυο Παρακολούθησης 

Ατµοσφαιρικής ρύπανσης), προωθείται πρόγραµµα στρατηγικής 

χαρτογράφησης θορύβου στην Αθήνα (π.χ. χαρακτηρισµός ήσυχων περιοχών), 

προωθείται η χωροθέτηση λειτουργιών για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και 

φυσικών-τεχνολογικών καταστροφών, προβλέπονται ζώνες προστασίας 

δασικών εκτάσεων. Για την κλιµατική αλλαγή, ορίζεται ότι απαιτείται η τήρηση 

των δεσµεύσεων της χώρας.  

4. ∆ίνεται έµφαση στον πολιτισµό και στο Αττικό Τοπίο: δηµιουργείται ένα 

σηµαντικό πλέγµα πολιτιστικών χώρων, µε επαναχρήσεις χώρων, προωθούνται 

µελέτες για την προστασία και ανάδειξη των ιστορικών κέντρων της Αττικής, 

προωθείται η ανάδειξη των µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων, 

διαµορφώνονται νέες «πολιτιστικές διαδροµές» (π.χ. Σύνδεση Νέου Μουσείου 

Ακροπόλεως µε Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, µέσω της Πανεπιστηµίου, 

Σύνδεση Κεραµικού µε Ακαδηµία Πλάτωνος και Λόφο Ιππείου Κολωνού, µέσω 

του ζεύγους Σαλαµίνος/Πλαταιών). Ενισχύονται οι τοµείς παραγωγής: Για τον 

πρωτογενή, προωθούνται δραστηριότητες αγροτουρισµού,  αγροβιοτεχνίας και 

οικοτουρισµού. Για το δευτερογενή και τριτογενή, οργανώνονται οι 

µεταποιητικές δραστηριότητες και οι Υποδοχείς (προωθείται η πολεοδόµηση 

των ήδη θεσµοθετηµένων Υποδοχέων µεταποιητικών-επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ)), επιδιώκεται η οργανωµένη ανάπτυξη των 

επιχειρηµατικών-µεταποιητικών Υποδοχέων µε φορέα διαχείρισης, τα ΒΙΠΑ-

ΒΙΟΠΑ χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης και σε 

αυτές προωθούνται προγράµµατα εκσυγχρονισµού), οργανώνονται οι 

δραστηριότητες χονδρεµπορίου (Ζώνες Χονδρεµπορίου µικρής κλίµακας, 

Εµπορευµατικά Πάρκα µεσαίας κλίµακας, Εµπορευµατικά Πάρκα µεγάλης 

κλίµακας), ενώ στον τοµέα του τουρισµού ενδυναµώνεται η ελκυστικότητας της 

Αθήνας/Αττικής ως τουριστικού προορισµού διεθνούς ακτινοβολίας και 

ενισχύεται η τουριστική έλξη της Αττικής ως αυτόνοµου προορισµού αστικού 

τουρισµού σύντοµης διάρκειας (city break). Άλλα µέτρα αφορούν τον 

εκσυγχρονισµό των καταλυµάτων, την οργάνωση του αθλητισµού µε διεύρυνση 
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των δυνατοτήτων αναψυχής και την αξιοποίηση των ολυµπιακών 

εγκαταστάσεων για µεγάλες διοργανώσεις.  

5. Αναβαθµίζεται το σύστηµα των Μεταφορών µε έµφαση στην εξυπηρέτηση µε 

τα δίκτυα των Μέσων Σταθερής Τροχιάς.  

6. Προβλέπεται η δηµιουργία Τεχνολογικών Πάρκων (π.χ. στα Μέγαρα) µε 

ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και µε επιχειρηµατικές 

αγροτουριστικές µονάδες προώθησης αγροτικών προϊόντων. 

7. Για την πολεοδοµική ανασυγκρότηση, επικέντρωση υπάρχει στις αστικές 

αναπλάσεις και στο σχεδιασµό πλέγµατος πρασίνου. 

8. Ειδικώς για τις Μητροπολιτικές παρεµβάσεις: βασικός στόχος είναι η 

εξισορρόπηση µεταξύ της έκτασης που αποδίδεται σε δόµηση και εκµετάλλευση 

και της προστασίας των αδόµητων εκτάσεων, οι οποίες διαφυλάσσονται ως 

περιβαλλοντικό απόθεµα στην Αττική. Προβλέπεται η αναβάθµιση αυτών µέσω 

φυτεύσεων, εξυγίανσης εδαφών, ανάδειξης των δασών. ∆ίνεται έµφαση στην 

περιοχή του Ελαιώνα, µε την ενίσχυση της µεταποιητικής δραστηριότητας, µε 

την ανάδειξη του σε περιοχή στρατηγικής σηµασίας για την αναπτυξιακή 

δυναµική και ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας, ώστε να λειτουργήσει ως 

υποδοχέας καινοτοµίας (µε βελτίωση των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας 

βασικών µητροπολιτικών λειτουργιών για τις οποίες ο Ελαιώνας λειτουργεί ως 

κύριος Υποδοχέας, όπως ο Νέος Κεντρικός Σταθµός των ΚΤΕΛ και το Νέο 

Συγκοινωνιακό Κέντρο, αµαξοστάσια Μετρό, Τρόλεϋ-Λεωφορείων, η Κεντρική 

Αγορά Αθηνών, ο Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων, µε επανεξέταση του 

προγράµµατος µετεγκατάστασης του γηπέδου του Παναθηναϊκού, µε στόχο την 

απελευθέρωση του γηπέδου). Επιπλέον, επιδιώκεται η ανασυγκρότηση των 

Κέντρων της Αθήνας και Πειραιά µε την οργάνωση και επέκταση των 

συγκεντρώσεων γραφείων στρατηγικής σηµασίας, µε την ενίσχυση 

επιχειρήσεων και προστασία του κτιριακού αποθέµατος. Επιδιώκεται η 

πολεοδοµική αναβάθµιση στη λιµενοβιοµηχανική ζώνη ∆ραπετσώνας–

Κερατσινίου και η ανάπλαση των προσφυγικών πολυκατοικιών της Λεωφόρου 

Αλεξάνδρας. Εστίαση και στο σχεδιασµό και διαχείριση των αστικών και 

περιαστικών Μητροπολιτικών Πάρκων (π.χ. Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, 

που αναπτύσσεται ως Μητροπολιτικό Πάρκο πρασίνου µε χρήσεις αθλητισµού, 

αναψυχής, πολιτισµού, π.χ. Μητροπολιτικό Πάρκο Τουρκοβουνίων-Αττικό 
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Άλσος, όπου προωθείται η οργάνωση των εκτάσεων πρασίνου για δασική 

αναψυχή και η αποκατάσταση των λατοµείων της περιοχής). 

Σε αυτό που, τέλος, πρέπει να δοθεί βαρύτητα είναι ότι πέραν όλων αυτών των 

παρεµβάσεων µε στόχο την ενίσχυση της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής, 

σηµασία έχει και η στάση των πολιτών της Περιφέρειας. Κανένα σχεδιασµός δεν έχει 

το αναµενόµενο αποτέλεσµα αν παραβλεφθεί το ατοµιστικό στοιχείο (Στεφάνου, 2001). 

Συνεπώς, η Περιφέρεια οφείλει να προβεί σε δράσεις διαπαιδαγώγησης-

ευαισθητοποίησης των πολιτών, ώστε να αποδεχτούν τη µητροπολιτική θέση της 

Αττικής και να συµµετέχουν στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανάδειξή της 

(π.χ. καµπάνιες, ηµερίδες). 

 

5.5.Οι “Καλλικρατικές” Ρυθµίσεις 

Με το Νόµο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», υπάρχουν ριζικές αλλαγές 

στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μέχρι τώρα οι 

Περιφέρειες συνιστούσαν δευτεροβάθµιους οργανισµούς αποκεντρωµένης διοικήσεως 

και οι Νοµοί πρωτοβάθµιες µονάδες αποκέντρωσης (∆αγτόγλου, 1997), ενώ στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση ορίζονταν οι Οργανισµοί α΄ βαθµού (∆ήµοι-Κοινότητες) και β΄ 

βαθµού (Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις). Πλέον, µε τον καλλικρατικό νόµο, 

καταργούνται οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και οι Περιφέρειες θεωρούνται β΄ βαθµός 

τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Με τον Νόµο Καλλικράτη καθιερώνεται για πρώτη φορά ρητώς µητροπολιτική 

αυτοδιοίκηση σε επίπεδο Περιφέρειας. Έτσι, για την Περιφέρεια Αττικής γίνονται 

ειδικές ρυθµίσεις που αποδεικνύουν την καλλικρατική αναγνώριση του µητροπολιτικού 

χαρακτήρα της Αττικής. Αυτό το µητροπολιτικό επίπεδο διακυβέρνησης αποσκοπεί στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος και στην βιώσιµη ανάπτυξη της 

µητροπολιτικής περιοχής.  

Έτσι, πέραν των αρµοδιοτήτων που παρέχονται σε όλες τις Περιφέρειες (άρθρο 

186), στην Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής αποδίδονται πρόσθετες µητροπολιτικές 

αρµοδιότητες.  

Στο άρθρο 210 του Νόµου, οι µητροπολιτικές λειτουργίες αφορούν στο 

περιβάλλον και την ποιότητα ζωής (σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε 

επίπεδο Περιφέρειας, σχέδια για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και 

θορύβου, διαχείριση του µητροπολιτικού χαρακτήρα πάρκων και χώρων πρασίνου κα.), 
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στο χωρικό σχεδιασµό και τις αστικές αναπλάσεις (προώθηση προγραµµάτων 

µητροπολιτικής σηµασίας κ.α.), στις µεταφορές και συγκοινωνίες (κατασκευή 

συγκοινωνιακών έργων µητροπολιτικού επιπέδου κ.α.) και στην πολιτική προστασία 

και ασφάλεια (συγκρότηση συντονιστικού µητροπολιτικού οργάνου για την 

αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών κ.α.).  

Στο άρθρο 211 προβλέπεται η σύσταση ειδικού διαβαθµικού συνδέσµου, όπου 

συµµετέχει η µητροπολιτική περιφέρεια Αττικής, µε σκοπό τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων της. 

 Τέλος, στο άρθρο 212 προβλέπονται στην Αττική έως και τέσσερις 

µητροπολιτικές επιτροπές για την προετοιµασία, τον έλεγχο και συντονισµό δράσεων 

µητροπολιτικού χαρακτήρα. 
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Συµπεράσµατα 

Από τις αναλύσεις που προηγήθηκαν µπορούµε να εξάγουµε ορισµένα βασικά 

συµπεράσµατα, τα οποία αποτυπώνονται ως εξής: 

• Στις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας και στις 

συνθήκες ευρωπαϊκής σύγκλισης, η περιφερειακή ανάπτυξη και ο ρόλος της 

περιφέρειας στα πλαίσια του πολικού αναπτυξιακού µοντέλου είναι ζήτηµα 

ιδιαίτερης σπουδαιότητας. 

• Το πολικό µοντέλο ανάπτυξης παραµένει ακόµη και σήµερα ένα ισχυρό 

µοντέλο περιφερειακής αναπτυξιακής δράσης που υποστηρίζεται διεθνώς και 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τη χώρα µας. 

• Η στρατηγική της Ε.Ε. για τους πόλους ανάπτυξης δεν είναι ενιαία αλλά 

εκφράζεται µε επιµέρους ευρωπαϊκές πολιτικές (π.χ. πολιτική για την αστική 

ανάπτυξη, βιοµηχανική πολιτική και ενδυνάµωση επιχειρήσεων, πολιτική για 

έρευνα και τεχνολογία, πολιτική µεταφορών). 

•  Κάθε Μητροπολιτική Περιφέρεια, ως ειδική µορφή πολικής συγκέντρωσης, 

οφείλει µέσα από έναν σωστά δοµηµένο αναπτυξιακό σχεδιασµό να 

κινητοποιηθεί και να άρει όλα τα εµπόδια για την υλοποίηση των 

προτεραιοτήτων και την επιτυχία των σκοπών της. 

• Η Περιφέρεια Αττικής συνιστά µια Μητροπολιτική Περιφέρεια στην οποία δεν 

λείπουν οι προδιαγραφές και έχουν δηµιουργηθεί οι απαραίτητες βάσεις ώστε 

να αναπτύξει ακόµη περισσότερο το µητροπολιτικό της ρόλο.  

• Σηµαντικά έργα και δράσεις έχουν ξεκινήσει ή ολοκληρώνονται για να 

υλοποιήσουν τους στόχους και τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές που 

χαράχτηκαν µέσα από βασικά αναπτυξιακά σχέδια. 

• Η δηµιουργία ενός γενικού σύγχρονου πλαισίου υποδοµών, οι επενδύσεις, η 

προώθηση της επιχειρηµατικότητας και όλων των παραγωγικών τοµέων, ο 

εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών και οι παρεµβάσεις σε όλες τις δυνατές µορφές 

ανάπτυξης είναι γεγονός. Με τις παρεµβάσεις ενίσχυσης, ο αναπτυξιακός πόλος 

της Αθήνας διαθέτει γερές βάσεις παρά τις όποιες αδυναµίες για να ασκήσει 

αναπτυξιακές επιρροές προς την περιβάλλουσα περιφέρεια και προς όλες τις 

άλλες. 

• Οι καταγεγραµµένες προσδοκίες για την αναβάθµιση της µητροπολιτικής θέσης 

της Αττικής, όπως διαφαίνονται στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού 
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και Αειφόρου Ανάπτυξης, στο νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αττικής 2021 (µε ακόµη 

πιο λεπτοµερείς ρυθµίσεις), καθώς και στο Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013, δεν 

µένει παρά να καρποφορήσουν. Πράγµατι, δίνονται λύσεις σε προβλήµατα της 

Αττικής, καθώς είναι σηµαντικό ότι προωθούνται αναπλάσεις και µεγάλα έργα 

υποδοµής, βελτιώνονται οι µεταφορές, προωθούνται οι επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες και η δηµιουργία µεγάλων εµπορικών κέντρων. Το µοναδικό 

µειονέκτηµα στις ρυθµίσεις σχετίζεται µε την ελάχιστη αναφορά στο θέµα της 

κλιµατικής αλλαγής και στον τρόπο µετατροπής των απορριµµάτων σε 

ανακυκλώσιµα υλικά. 

• Τροχοπέδη στην ενίσχυση του µητροπολιτικού χαρακτήρα της Αττικής συνιστά 

ο κατακερµατισµός και το πλήθος των διοικητικών µονάδων, καθώς και οι 

αλληλοεπικαλύψεις και ασυντόνιστες αρµοδιότητες τους. 

• Ωστόσο, οι γενικότερες προβλέψεις του Καλλικράτη για την ενίσχυση της 

Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής, αποτελούν αντικείµενο αξιοποίησης στο 

άµεσο µέλλον, παράλληλα µε την προώθηση ενός συστηµατικού και 

ολοκληρωµένου αναπτυξιακού σχεδιασµού για τις µητροπολιτικές 

συγκεντρώσεις της χώρας. 

•  Στην ∆΄ Προγραµµατική Περίοδο θα λέγαµε ότι δηµιουργείται πρόσφορο 

έδαφος, παρά τις δυσµενείς οικονοµικές συγκυρίες, για να αξιοποιήσει η Αττική 

όσο το δυνατό καλύτερα τους κοινοτικούς και εθνικούς πόρους για την 

ολοκλήρωση των απαραίτητων αναπτυξιακών δράσεων-παρεµβάσεων που 

έχουν σχεδιαστεί για την Αττική. 

 

Ολοκληρώνοντας, θα µπορούσε να ειπωθεί πως η Αττική µπορεί και πρέπει να 

λειτουργήσει ως µια προωθητική δύναµη και ως πόλος έλξης διαφόρων 

δραστηριοτήτων που θα αναδείξουν ακόµη περισσότερο το µεσογειακό, ευρωπαϊκό και 

διεθνή µητροπολιτικό της ρόλο. Ξεπερνώντας, λοιπόν, τα όποια προβλήµατα και 

εκµεταλλευόµενη τα δυνατά της σηµεία και τις ευκαιρίες, είναι επιτεύξιµο το 

στρατηγικό όραµα για την Περιφέρεια Αττικής, καθώς λειτουργώντας ως µοχλός 

ανάπτυξης έχει τις προοπτικές και τις βάσεις για να αναβαθµιστεί σε ένα πρότυπο 

υψηλών προδιαγραφών και πολυδιάστατης µορφής (επιχειρηµατικό, εµπορικό, 

τουριστικό, αθλητικό, πολιτισµικό, ψηφιακό, κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών 

µητροπολιτικό κέντρο).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πόλοι και Άξονες Ανάπτυξης στην Ελλάδα 

Πηγή: http://mahitotekmirio.files.wordpress.com/2008/05/hartis7_horotaxiko_klouts_sm.jpg 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Κύρια στοιχεία Πολικής και Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης 
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- συγκεκριµένοι πόλοι ανάπτυξης 
 
- ειδικευµένο εργατικό δυναµικό 
 
- εκβιοµηχάνιση 
 
- µεγάλες επιχειρήσεις 
 
- µεγάλες υποδοµές – έργα ευρείας 
  κλίµακας  
 
- συγκέντρωση οικονοµικών  
  δραστηριοτήτων σε ένα πολικό σηµείο 
 
- διάχυση ανάπτυξης από τον πόλο στην  
  περιφέρεια  
 
- προωθητική βιοµηχανία  
  (βασικές µεταποιητικές µονάδες) 
 
- κρατική διεύθυνση 

 
- εκ των κάτω ανάπτυξη 
 
- τοπικές πρωτοβουλίες 
 
- τοπικοί παράγοντες 
 
- ενδογενές δυναµικό 
 
- τοπική επιχειρηµατικότητα & τοπικές 
   µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
 
- αξιοποίηση όλων των 
   πλουτοπαραγωγικών πηγών (τοπικών 
   πόρων) της Περιφέρειας 
 
- ισόρροπη ανάπτυξη των όλων των 
   χωρικών µονάδων της περιφέρειας 
 
- αποφυγή συγκέντρωσης του 
   πληθυσµού και των δραστηριοτήτων σε 
   ένα αστικό κέντρο 
 
- υποδοµές µικρότερης κλίµακας 
 
- τοπικός έλεγχος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Οι Μητροπόλεις στην Ευρώπη 

 

 
Πηγή: http://lettres-histoire.info/lhg/geo/geo_europe/cartes_europe/Europe_metropoles.jpg 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Συγκριτικά στοιχεία Πληθυσµού και Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος σε Ευρωπαϊκές Μητροπόλεις 

 

Metro Area 2004 GMP (in billion)  2006 GMP (in billion)  
2006 Resident 

Population 

Paris , France € 546,800  11,532,000 

Greater London, United 
Kingdom 

€ 465,700  11,917,000 

Rhine-Ruhr, Germany € 330,900 € 338,21 10,223,000 

Milan, Italy € 241,200  3,024,000 

Randstad, Netherlands € 216,300  4,172,000 

Frankfurt/Rhine-Main, 
Germany 

€ 152,100 € 141,672 3,795,000 

Madrid, Spain € 145,800 € 123,550 5,804,000 

Munich Region, Germany € 116,600 € 117,573 2,532,000 

Berlin, Germany € 111,100 € 108,722 4,971,000 

Rome , Italy € 109,800  3,419,000 

Athens , Greece € 109,400 € 101,058 4,013,000 

Barcelona , Spain  € 101,045 4,233,000 

Greater Birmingham, 
United Kingdom 

€ 114,500 € 94,904 2,357,000 

Stuttgart, Germany  € 93,230 2,664,000 

Vienna, Austria   2,180,000 

Stockholm, Sweden € 80,200 € 80,965 1,861,000 

Copenhagen , Denmark € 79,400 € 78,568 1,823,000 

Dublin, Ireland € 81,200  1,534,000 

Leeds-Bradford, United 
Kingdom 

€ 69,600 € 62,561 2,393,000 

Greater Manchester, 
United Kingdom 

 € 59,972 2,539,000 

Hanover, Germany € 63,700 € 58,240 1,294,000 

Lyon , France   1,748,000 

Lisbon, Portugal € 56,100 € 53,208 2,436,000 

Brussels, Belgium € 54,800 € 52,970 1,801,000 

Warsaw, Poland   2,660,000 

Budapest, Hungary   2,394,000 

Naples, Italy   2,254,000 

Bucharest, Romania   2,140,000 

European Union   458,500,000 

 
Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_metropolitan_areas_in_the_European_Union_by_GDP 
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       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Χάρτης Περιφέρειας Αττικής 

 
 

Πηγή: Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013 
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