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Περίληψη  
 

Η σχέση “αστικής - αγροτικής ανάπτυξης” αποτελεί θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Στη σύγχρο-
νη, μάλιστα, συγκυρία της κοινωνικο- οικονομικής κρίσης και των επιχειρούμενων αλλαγών στον 
εθνικό χώρο, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, τα βασικά επίπεδα 
“χωρικού σχεδιασμού”, και την αναζήτηση νέων προτύπων ανάπτυξης, αποκτά νέα βαρύτητα 
και επανέρχεται δυναμικά στην επικαιρότητα.  
 

Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται να διατυπωθεί μια προσέγγιση του αναγκαίου σχεδιασμού 
του “χώρου”, στον οποίο εξακολουθεί να κυριαρχεί η αγροτική οικονομία και αναπτύσσονται οι 
άμεσες, ή και οι συναρτώμενες, προς αυτήν παραγωγικές δραστηριότητες και λειτουργίες. Ίσως, 
το συγκεκριμένο θέμα, εκ πρώτης όψεως, να εμφανίζεται “απλό” στην αντιμετώπισή του. Εντού-
τοις, δεν είναι. Πρώτον, γιατί η “αγροτική ανάπτυξη” δεν αποτελεί μια αυτονομημένη διαδικασία 
ως προς τους άλλους αναπτυξιακούς παράγοντες. ∆εύτερον, γιατί ο “χώρος” στον οποίο 
επιτελείται η διαδικασία αυτή, και γενικότερα η συνολική αναπτυξιακή διαδικασία δεν 
προσδιορίζεται μονοσήμαντα αλλά μέσα από πιο πολυσύνθετα κριτήρια.  
 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι, εδώ και τουλάχιστον τριάντα χρόνια, έχει γίνει αποδεκτό σε 
θεωρητικό επίπεδο και στο επίπεδο της εφαρμογής, ο “χωροταξικός σχεδιασμός” είναι 
αλληλένδετος τόσο στενά με την “περιφερειακή ανάπτυξη” και τις επιμέρους πολιτικές της, ώστε 
η μια διαδικασία να προϋποθέτει την άλλη [σχέσεις αμοιβαιότητας] προκειμένου να διατυπωθεί 
ολοκληρωμένος προγραμματισμός και να πραγματοποιηθεί ο όποιος σχεδιασμός και η 
υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων. Παράλληλα, εντείνονται οι επιρροές του “αστικού” 
στον “αγροτικό χώρο” με ποικίλους τρόπους. Στη βάση αυτής της προβληματικής αναλύονται οι 
εξής παράμετροι: 1) η “αγροτική ανάπτυξη” ως τμήμα του δίπτυχου της συνολικής “περιφερεια-
κής ανάπτυξης” και της “αστικής ανάπτυξης” σε συνδυασμό με το εκάστοτε διοικητικό σύστημα, 
2) η “αγροτική ανάπτυξη” ως μια από τις κυρίαρχες διαδικασίες διαχείρισης των “φυσικών και 
πολιτιστικών διαθεσίμων”, 3) η “αγροτική ανάπτυξη” ως διαδικασία που υφίσταται μέσα από τις 
όποιες αναπτυξιακές, πολιτικές πιέσεις και μεταβολές που - εν τέλει - εκφράζει το αρνητικό σκέ-
λος της “άνισης ανάπτυξης”.  
 
 
Λέξεις κλειδιά  
 

“περιφερειακή ανάπτυξη”, “τοπική ανάπτυξη”, “αστική ανάπτυξη”, “αγροτική ανάπτυξη”, 
“χωρικός σχεδιασμός”, “αστικός χώρος”, “αγροτικός χώρος”.  
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Εισαγωγή  
 

Η σχέση “αστικής - αγροτικής ανάπτυξης” αποτελεί θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Στη 

σύγχρονη μάλιστα συγκυρία της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης και των επιχειρούμε-

νων αλλαγών στον εθνικό χώρο, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διοικητική αναδιάρθρωση 

της χώρας, τα βασικά επίπεδα “χωρικού σχεδιασμού” και την αναζήτηση νέων προτύ-

πων ανάπτυξης αποκτά νέα βαρύτητα και επανέρχεται δυναμικά στην επικαιρότητα.  

 

Στόχο της εισήγησης αποτελεί η διατύπωση μιας προσέγγισης του αναγκαίου σχεδια-

σμού του χώρου, στον οποίο κυριαρχεί η αγροτική οικονομία και αναπτύσσονται οι 

άμεσες ή και οι συναρτώμενες προς αυτήν παραγωγικές δραστηριότητες και λειτουρ-

γίες. Ίσως εκ πρώτης όψεως το ζήτημα αυτό να εμφανίζεται “απλό” στην επίλυσή του. 

Εντούτοις, δεν είναι : πρώτον γιατί η “αγροτική ανάπτυξη” δεν αποτελεί μια αυτονομη-

μένη διαδικασία ως προς τους άλλους αναπτυξιακούς παράγοντες, δεύτερον, γιατί ο 

“χώρος” στον οποίο επιτελείται η διαδικασία αυτή, και γενικότερα η συνολική αναπτυ-

ξιακή διαδικασία, δεν προσδιορίζεται μονοσήμαντα, αλλά μέσα από πιο πολυσύνθετα 

κριτήρια.  

 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι - εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια - έχει γίνει αποδεκτό, τόσο 

σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και στην εφαρμογή ότι ο “χωροταξικός σχεδιασμός” είναι 

αλληλένδετος τόσο στενά με την “περιφερειακή ανάπτυξη” και της πολιτικές της, ώστε 

η μια διαδικασία να προϋποθέτει την άλλη [σχέσεις αμοιβαιότητας] για να διατυπωθεί 

ολοκληρωμένος προγραμματισμός και να πραγματοποιηθεί ο όποιος σχεδιασμός και 

η υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων. Παράλληλα, εντείνονται οι επιρροές του 

“αστικού” στον “αγροτικό χώρο” με ποικίλους τρόπους. Στη βάση αυτής της προβλη-

ματικής αναλύονται οι εξής παράμετροι : 

 

1) η “αγροτική ανάπτυξη” ως τμήμα του δίπτυχου της συνολικής “περιφερειακής 

ανάπτυξης” και της “αστικής ανάπτυξης” σε συνδυασμό με το εκάστοτε διοικητικό σύ-

στημα,  

2) η “αγροτική ανάπτυξη” ως μια από τις κυρίαρχες διαδικασίες διαχείρισης των “φυ-

σικών και πολιτιστικών διαθεσίμων”,  
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3) η “αγροτική ανάπτυξη” ως διαδικασία που υφίσταται μέσα από τις όποιες αναπτυ-

ξιακές, πολιτικές πιέσεις και μεταβολές που - εν τέλει - εκφράζει το αρνητικό σκέλος 

της “άνισης ανάπτυξης”. 

 

Ο “χωρικός σχεδιασμός” εν προκειμένω συνδέεται με αυτές τις τρεις παραμέτρους, 

καλείται δε να συμβάλλει προς δύο κατευθύνσεις : στην “άμυνα” εναντίων των αρνη-

τικών συνεπειών και στην “επίθεση” να ανακτήσει και αποκτήσει νέα “όπλα” προς ανα-

κοπή, άμβλυνση, γιατί όχι δε αναστροφή των επιπτώσεων προς την κατεύθυνση μιας 

εξισορροπημένης περιφερειακής χωρικής διάρθρωσης. 

 

 

1. Η ανάπτυξη του “αγροτικού χώρου” : Χωρικό ζήτημα ευρωπαϊκής σημασίας 
 

Είναι γεγονός ότι, ο “χώρος” αποτελεί - από καιρό - μια νέα διάσταση της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής, η δε ανάπτυξή του θεωρείται η νέα πρόκληση στο πλαίσιο χωρικού σχεδια-

σμού σε επίπεδο Κοινοτικού Χώρου. Αιτία η σημαντική διαφορετικότητα των τοπικών 

και των περιφερειακών ταυτοτήτων των κρατών-μελών της Ένωσης. ∆ιαφορετικότητα 

που καθιστά αναγκαία την συνεκτίμηση του “χώρου”, ώστε να διασφαλισθεί η “ισόρ-

ροπη ανάπτυξη” της Ε.Ε. και να αποφευχθεί η πρόκληση μεγαλύτερων περιφερειακών 

ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών. Σε αυτή τη βάση, η διατύπωση κατευθύνσεων 

“χωρικής ανάπτυξης” κρίνεται αναγκαία.  

 

Εκπονήθηκε έτσι - σε συνεργασία των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

- το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου [Σ.Α.Κ.Χ.], όπου επισημαίνεται η ανα-

γκαιότητα χωρικού προσανατολισμού των πολιτικών “περιφερειακής ανάπτυξης”, μια 

και οι επιπτώσεις τους στο “χώρο” μπορεί να είναι σημαντικές και ικανές για να επη-

ρεάσουν τη διαδικασία ανάπτυξης σε κάθε χωρικό επίπεδο [Κοινοτικό, Εθνικό, Περιφε-

ρειακό, Τοπικό]. Παράλληλα διατυπώνονται οι βασικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Πολιτι-

κής για μια “ισόρροπη ανάπτυξη”. Οι στόχοι αφορούν : α) την ανάπτυξη ενός πολυ-

κεντρικού και εξισορροπημένου “αστικού συστήματος” και την ενίσχυση της εταιρικής 

σχέσης “πόλης - υπαίθρου”, β) την προώθηση ολοκληρωμένων αντιλήψεων για τις 

μεταφορές και επικοινωνίες ώστε να διασφαλισθεί η προσπελασιμότητα των περιοχών 

και η δίκαιη διάδοση της γνώσης και της καινοτομίας, και γ) την συνετή διαχείριση και 

προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από τη διατήρηση και την 
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ανάπτυξη των φυσικών και των πολιτιστικών διαθεσίμων, την περαιτέρω ανάπτυξη 

της “περιφερειακής ταυτότητας” και την προστασία της φυσικής και της πολιτιστικής 

πολυμορφίας των πόλεων και περιφερειών {Σ.Α.Κ.Χ., 1999 : 22-41}.  

 

Στο πλαίσιο αυτό - και με δεδομένο ότι, ακόμα κι αν το 80% του πληθυσμού της Ε.Ε. 

ζει σε πόλεις, η πλέον εκτεταμένη χρήση γης είναι η γεωργική1 - ο “αγροτικός χώρος” 

αποκτά νέο πρόσθετο ενδιαφέρον στη διαδικασία της ανάπτυξης. Η πολυμορφία και 

αυτοτέλεια των περιοχών της υπαίθρου επιβεβαιώνουν την ιδιαιτερότητα και μοναδι-

κότητά τους, και καθιστούν αναγκαία την αντιμετώπισή τους ως “σύνθετων τόπων 

εγκατάστασης”. Σύνθετων - με άλλα λόγια - οικονομικών, φυσικών, πολιτιστικών τό-

πων, οι οποίοι δεν μπορούν, και δεν πρέπει, να χαρακτηρίζονται με βάση μονοδιά-

στατα κριτήρια, όπως η πληθυσμιακή πυκνότητα, η γεωργία και οι φυσικοί πόροι. 

Μπορεί στο παρελθόν οι αγροτικές περιοχές να αντιμετωπίζονταν από τους φορείς 

χάραξης πολιτικής ως ομοιογενείς περιοχές με ανάλογα εμπόδια και ευκαιρίες για ανά-

πτυξη, στην πράξη όμως η συγκεκριμένη αντιμετώπιση δεν ανταποκρίνεται στην πρα-

γματικότητα. Τα κοινά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών συνίστανται μόνο στη χα-

μηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και στο υψηλό ποσοστό των γαιών που χρησιμοποιού-

νται από τη γεωργία. Οι περιφέρειες της “υπαίθρου” διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους 

όσον αφορά στους τρόπους και προοπτικές ανάπτυξής τους. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο 

να συνεκτιμώνται οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες της κάθε περίπτωσης στο σχεδιασμό 

και προγραμματισμό, προκειμένου να αξιοποιούνται οι προοπτικές τους και να διασ-

φαλίζεται η ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους {ESPON, 2006: 28-33}.  

 

Στη βάση αυτής της προβληματικής - και αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι η μισή έκταση 

της Ένωσης καλλιεργείται - είναι φυσικό η “αγροτική ανάπτυξη” να αποκτά νέα βαρύ-

τητα στο πλαίσιο της “πολιτικής χωρικής ανάπτυξης” της Ε.Ε. και να συγκαταλέγεται 

μεταξύ των χωροταξικών ζητημάτων ευρωπαϊκής σημασίας που χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής. Έτσι, εκτός από τα ζητήματα της “αστικής ανάπτυξης” και της διάρθρωσης 

των “αστικών συστημάτων”, την ανάπτυξη κατάλληλα οργανωμένων δικτύων μεταφο-

ρών και επικοινωνιών, ικανών να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη προσπελασιμότητα και 

                                                 
1 Σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΟΣΑ, ο οποίος βασίζεται στην πυκνότητα του πληθυσμού, οι αγροτικές περιοχές 
αντιπροσωπεύουν το 92% του εδάφους της Ένωσης. Υπολογίζεται ότι το 19% του πληθυσμού ζει σε κατεξοχήν 
αγροτικές περιοχές και το 37% σε ιδιαιτέρως αγροτικές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού των αγροτικών περιοχών ζει σε πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους {Καμχής, Μ., 2007: 177 και Χ.12, 
187}.  
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δικτύωση των περιοχών της Ένωσης, και την σωστή διαχείριση της φυσικής και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς ως βασικού “μοχλού ανάπτυξης”, επισημαίνεται ο μεταβαλ-

λόμενος ρόλος αλλά και η λειτουργία των “αγροτικών περιοχών”. Συγκεκριμένα, υπο-

γραμμίζεται η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση αστικών και αγροτικών περιοχών, οι ποικί-

λες αναπτυξιακές κατευθύνσεις των “αγροτικών περιοχών” και η συμβολή τους στη 

“χωρική ανάπτυξη”, καθώς και ο ρόλος των αλλαγών στους τομείς της γεωργίας και 

δασοπονίας στην αναπτυξιακή διαδικασία, στις χρήσεις γης και στην ποιότητα του 

φυσικού περιβάλλοντος {Σ.Α.Κ.Χ., 1999 : 76-89; Καμχής, Μ., 2007: 177-190}.  

 

Είναι γεγονός ότι, ως συνέπεια της “οικονομικής ανάπτυξης” οι περιοχές της “υπαί-

θρου” υπόκεινται σε ποικίλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις με άμεσες ή/και έμμεσες συ-

νέπειες και στην “αγροτική ανάπτυξη”. Η χρήση γαιών για “αστική ανάπτυξη” [ισχυρές 

οικιστικές πιέσεις σε αδόμητες περιοχές που βρίσκονται κυρίως κοντά σε πόλεις, αύ-

ξηση των περιοχών α΄ και β΄ κατοικίας, κ.ά.] αφενός, και οι μεταφορές αφετέρου, 

έχουν αποδειχθεί βασική απειλή για τη γεωργική γη, αλλά και για το φυσικό περιβάλ-

λον γενικότερα. Η απώλεια καλλιεργήσιμων γαιών υψηλής ποιότητας, η καταστροφή 

βιοτόπων και ο κατακερματισμός οικοσυστημάτων, οι αρνητικές επιδράσεις των νέων 

δραστηριοτήτων αναψυχής και η ρύπανση του εδάφους, του αέρα και των υδάτων μέ-

σω της επεξεργασίας και εναπόθεσης αποβλήτων, είναι ορισμένες μόνο από τις πιο 

σημαντικές επιπτώσεις της διαρκούς - συχνά δε ανεξέλεγκτης - “αστικής διάχυσης”, 

της “τουριστικής ανάπτυξης” και του φαινομένου του “μαζικού τουρισμού”. Περιοχές, 

έτσι, με ελκυστικά τοπία - όπως ορεινές και παράκτιες - απειλούνται.  

 

Αρνητικές όμως επιδράσεις στη “χωρική” και στην “αγροτική ανάπτυξη” μπορεί επίσης 

να έχουν η εντατικοποίηση, η συγκέντρωση, και η εξειδίκευση της παραγωγής στη 

γεωργία, αλλά και η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας [βοσκοτόπων], αφού θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν επιβάρυνση των εδαφών και απειλή για τα φυσικά και 

πολιτιστικά τοπία. Οι επιπτώσεις αυτές, εντούτοις, σε καμία περίπτωση, δε πρέπει να 

αποτελέσουν αιτία για απομάκρυνση του πρωτογενή τομέα από τις “αγροτικές περιο-

χές”.  

 

Ειδικά για τον τομέα της γεωργίας, η έως τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι, ακόμα και πε-

ριοχές που δε διαθέτουν ευνοϊκές διαρθρώσεις παραγωγής, πρέπει να αντιμετωπί-

ζουν τις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. Ευκαιρίες μπορούν να προκύψουν 
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από την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ποιότητας, την εφαρμογή κατάλληλων στρατη-

γικών εμπορίας των προϊόντων αυτών, αλλά και την επανανακάλυψη της πολυλει-

τουργικότητας της γεωργία, δηλ. των ποικίλων εσόδων για τις γεωργικές εκμεταλ-

λεύσεις [διακοπές σε αγροκτήματα, ανεμογεννήτριες]. Ο αγροτοτουρισμός και τα επεν-

δυτικά σχέδια, τα οποία συνδέονται με το περιβάλλον [που στο παρελθόν είχαν περι-

θωριακή σημασία], θα μπορούσαν να προσφέρουν νέες προοπτικές και ευκαιρίες 

στους αγρότες, και να συμβάλλουν ποικιλοτρόπως στην “αγροτική ανάπτυξη”. Η απο-

δοχή, εξάλλου, της κοινωνικά αναγνωρισμένης αξίας της διατήρησης του περιβάλλο-

ντος και των πολιτιστικών τοπίων, έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει και παρέχει ποικίλες 

ευκαιρίες απασχόλησης στη γεωργία. Η κατάλληλη, τέλος, παροχή ευκαιριών στους 

κατοίκους των “αγροτικών περιοχών” για εκπαίδευση θα μπορούσε να συμβάλλει ση-

μαντικά προς την ίδια κατεύθυνση.  

 

Σημαντικό είναι πάντως ότι, για ολοκληρωμένη “χωρική ανάπτυξη” πρέπει να αναγνω-

ρισθεί η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση αστικών και αγροτικών περιοχών. Οι “αγροτικές 

περιοχές” δεν λειτουργούν μόνο ως προαστιακές περιοχές επιρροής των πόλεων, 

ούτε χαρακτηρίζονται μόνο από τη γεωργία και τον τουρισμό. Οι λειτουργίες τους ξε-

περνούν τη διασφάλιση της διατροφικής βάσης και τη διατήρηση των αποθεμάτων, 

ενώ συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην πολιτιστική και στη φυσική πολυμορφία 

περιοχών και χωρών. Παράλληλα, οι πόλεις της “υπαίθρου” χρήζουν ιδιαίτερης προ-

σοχής, αφού είναι οι μόνες που μπορούν να προσφέρουν υποδομή και υπηρεσίες για 

την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων και να διευκολύνουν την πρόσβαση 

σε μεγαλύτερες “αγορές”. Το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλωστε, χαρακτηρί-

ζεται από σχετικά πυκνοκατοικημένες “αγροτικές περιοχές”, με το 1/3 περίπου του 

πληθυσμού να κατοικεί σε πόλεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους εκτός των μεγάλων συ-

γκεντρώσεων. Σε αρκετές, μάλιστα, περιπτώσεις περιφερειών της Ε.Ε. - μεταξύ αυτών 

και κάποιες Ελληνικές - σοβούν αυξανόμενες συγκρούσεις ως προς τις χρήσεις γης 

μεταξύ των πρόσθετων απαιτήσεων στέγασης, της ανάπτυξης περιοχών εγκατάστα-

σης επαγγελματικών χρήσεων, της γεωργικής χρήσης και της προστασίας του ελεύθε-

ρου χώρου. Επιβεβαιώνεται, έτσι, η βαρύτητα των “αγροτικών περιοχών” στη αναπτυ-

ξιακή διαδικασία και η αναγκαιότητα συνεκτίμησής τους στον “αναπτυξιακό προγραμ-

ματισμό” και “χωρικό σχεδιασμό”.  
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Σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα - με σημαντικό αριθμό “αγροτικών περιοχών” και με 

προσανατολισμό στον πρωτογενή τομέα παραγωγής - προκειμένου να διασφαλισθεί η 

ανάπτυξη των περιφερειών της, επιβεβλημένη κρίνεται η επαναξιολόγηση της σχέσης 

“πόλης - υπαίθρου”. Η επαναξιολόγηση, όμως, αυτή θα πρέπει, κατά κύριο λόγο, να 

βασίζεται στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση “πόλης - υπαίθρου” ως λειτουργικών χω-

ρικών μονάδων με ποικίλες σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις.  

 

Στη σύγχρονη χρονική συγκυρία των τελευταίων 10 κυρίως ετών φαίνεται ότι, παρά τις 

επιχειρούμενες προσπάθειες “χωρικής ρύθμισης - ανάπτυξης” που ολοκληρώθηκαν με 

τη θεσμοθέτηση του Γενικού, των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξι-

κού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης2, ο “αγροτικός χώρος” εξακολουθεί να αντιμε-

τωπίζεται στη βάση μιας αποσπασματικής θεώρησης, που δεν επιτρέπει την ανάδειξη 

της - έτσι κι αλλιώς - αναγνωρισμένης πολυδιάστατης φύσης του, και του είδους των 

σχέσεων εξάρτησης - αλληλεπίδρασής του με τον “αστικό χώρο”. Γεγονός που επιβε-

βαιώνεται και από την υιοθετούμενη μεθοδολογία αξιολόγησης της βαρύτητας των πό-

λεων της Ελλάδας με στόχο την ανάδειξη “πόλων ανάπτυξης”, όπου δε φαίνεται να 

διασφαλίζεται η αναγκαία συσχέτιση του δικτύου των οικισμών του “αγροτικού χώρου” 

με το υπόλοιπο δίκτυο της χώρας3, αλλά και από την απουσία καθορισμού επιπέδων 

συσχέτισης “αγροτικής δραστηριότητας” και άλλων εξίσου σημαντικών λειτουργιών και 

υποδομών4. ∆ιαπιστώνονται, έτσι, στα θεσμοθετημένα Πλαίσια ΧΣΑΑ αδυναμίες5 στα 

επίπεδα εννοιολογικής αποσαφήνισης του “αγροτικού” και “αστικού χώρου”, καθώς και 

στην αναγνώριση των μεταξύ τους σχέσεων, που δε φαίνεται να αντιμετωπίζεται στη 

βάση μιας συνθετικής θεώρησής τους, ικανής να επιτρέψει τη διαχείριση των “αγροτι-

κών περιοχών” ως “οργανικών” τμημάτων του εθνικού - περιφερειακού χώρου.  

 

Στις 8/2/2012 το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ανά-

θεσης εκπόνησης μελετών6 για τα ΠΠΧΣΑΑ για διασφάλιση ουσιαστικής διασύνδεσης 

σε κάθε περιφέρεια του “χωροταξικού σχεδιασμού”, “αναπτυξιακού προγραμματισμού” 

και “τομεακών πολιτικών” σε επίπεδο σύνταξης και έγκρισης. Σε αυτή τη φάση - με τα 

θεσμοθετημένα ΠΠΧΣΑΑ να είναι υπό αναθεώρηση - και σε μια εποχή που η χώρα 
                                                 

2 ΓΠΧΣΑΑ (2008), Ειδικά Πλαίσια ΧΣΑΑ ΑΠΕ (2008), Βιομηχανία (2009), Τουρισμού (2009), και ΠΠΧΣΑΑ 
(περίοδος θεσμοθέτησης : 2003-2004). 
3 βλ. : Θεοδωρά, Γ., 2006; Θεοδωρά, Γ., Λουκάκης, Π., 2005; Θεοδωρά, Γ., Λουκάκης, Π., 2011. 
4 βλ. Θεοδωρά, Γ., Λουκάκης, Π., 2005; Λουκάκης, Π., 2001. 
5 βλ. Θεοδωρά, Γ., Λουκάκης, Π., 2009; Λουκάκης, Π., 2005. 
6 Πρόκειται για τις : Μελέτες Αξιολόγησης, Αναθεώρησης & Ειδίκευσης των θεσμοθετημένων ΠΠΧΣΑΑ. 
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βρίσκεται σε αναζήτηση νέων αναπτυξιακών προτύπων, η σχέση “αγροτικού - αστικού 

χώρου” ως συνιστώσα ρύθμισης - ανάπτυξης του ελληνικού χώρου αποκτά καινούριο 

ενδιαφέρον. Η κρισιμότητα του θέματος ενισχύεται ιδιαίτερα μετά τη νέα αναθεώρηση 

του διοικητικού συστήματος της χώρας [Ν. 3858/2010]. Αυτό συμβαίνει γιατί τα χωρικά 

όρια των νέων ΟΤΑ και το δίκτυο των οικισμών τους απαιτεί τη σύνθετη θεώρηση του 

“αγροτικού - αστικού χώρου” σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα με διασφάλιση των 

απαραίτητων συσχετίσεων και αναφορών και σε εθνικό επίπεδο.  

 

Το ζήτημα της ανάπτυξης των “αγροτικών περιοχών” θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί 

μέσω κατάλληλου σχεδιασμού των χρήσεων γης και των κατάλληλων μέτρων περιβ-

αλλοντικής προστασίας, γεγονός που τονίζεται και στο Σ.Α.Κ.Χ. Με αυτό τον τρόπο οι 

συνέπειες στην ανάπτυξη των “αγροτικών περιοχών” θα μπορούσαν να περιορισθούν 

με την ανεύρεση “αειφόρων” λύσεων σχεδιασμού / διαχείρισης της “αστικής ανάπτυ-

ξης” και των οικονομικών δραστηριοτήτων. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να διερευνώνται - 

κατά περίπτωση - εναλλακτικές προτάσεις “αγροτικής ανάπτυξης”, που να βασίζονται 

στην συνεκτίμηση των ποικίλων αναπτυξιακών προοπτικών κάθε περιοχής, στο πλαί-

σιο που ορίζει το τρίπτυχο : “αγροτική ανάπτυξη - περιφερειακή και αστική ανάπτυξη - 

περιβάλλον”. Στη βάση αυτής της λογικής επιχειρείται, στη συνέχεια, η συσχέτιση της 

“αγροτικής ανάπτυξης” με την “περιφερειακή και αστική ανάπτυξη”, τη “διαχείριση των 

φυσικών και πολιτιστικών διαθεσίμων”, και την “τοπική ενδογενή ανάπτυξη”.  

 

 

2. “Αγροτική Ανάπτυξη” - “Περιφερειακή και Αστική Ανάπτυξη” -  
 

Στις γεωγραφικές περιοχές, όπου πραγματοποιείται η “αγροτική ανάπτυξη” κυριαρχεί 

ο πρωτογενής τομέας παραγωγής [δηλ. : γεωργία, κτηνοτροφία, δάση, αλιεία] αν και, 

από δεκαετιών, παράλληλα και με σχέσεις αλληλεξάρτησης αναπτύσσονται και άλλες 

οικονομικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα παραγωγής 

[μεταποίηση, τουρισμός, υπηρεσίες].  

 

Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω αναπτύσσονται αστικές δραστηριότητες με χωρικό 

πλαίσιο ανάπτυξης τα “δίκτυα αστικών κέντρων”, υπό μορφή “αξόνων” ή και “αλυσί-

δων κόμβων συγκέντρωσης” του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής 
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[π.χ. : μεταποίηση, παραγωγή υψηλής τεχνολογίας και γνώσης συγκέντρωσης υπηρε-

σιών και αγορών κ.ά.].  

 

Η συνεχής συγκέντρωση και διόγκωση της “αστικής ανάπτυξης” οδηγεί σε διεύρυνση 

του “αστικού χώρου” σε βάρος του “αγροτικού χώρου”. Ο πρώτος αναζητεί “ζωτικό 

χώρο” σε βάρος του δεύτερου και η αναζήτηση αυτή - εφ’ όσον συντελείται ανεξέ-

λεγκτα - μεταφράζεται σε “σχέσεις απομύζησης”. Εν προκειμένω, ο “αστικός” ή “αστι-

κοποιούμενος χώρος” προσφέρει τις αγορές αγροτικών προϊόντων και θέσεις εργα-

σίας συναφείς προς την παραγωγική διαδικασία της “αγροτικής ανάπτυξης” [μέσα 

παραγωγής - τεχνογνωσία - τεχνολογία κ.ά.].  

 

Η διαφορά του επιπέδου “οικονομικής ανάπτυξης” μεταξύ “αγροτικού - αστικού χώρου” 

εκφράζεται με ανισότητες - οικονομικές, κοινωνικές, λειτουργικές και άλλες - που, εν 

τέλει, στο χώρο καθίστανται και είναι γνωστές ως “ενδο / δια - περιφερειακές ανισότη-

τες”. Η αναγκαιότητα εξισορρόπησης αυτών των ανισοτήτων εκφράζεται μέσα από 

σειρές μελετών και αποφάσεων. Εδώ τονίζεται το αίτημα της ύπαρξης “εταιρικής σχέ-

σης πόλεων - υπαίθρου” που διατυπώνεται στο “Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού 

Χώρου” [Σ.Α.Κ.Χ.], όπως και από την ύπαρξη “πολυκεντρικής οικιστικής δομής του 

χώρου” και της ανάγκης διοικητικής αποκέντρωσης. Εξ’ αυτών προκύπτει η αναγκαιό-

τητα του “χωρικού σχεδιασμού” για την κατανομή και τη διάρθρωση των τεχνικών και 

κοινωνικών υποδομών, για την εξασφάλιση των πλέον αποδοτικών όρων στην κινη-

τικότητα των συντελεστών παραγωγής και κατά ιεραρχημένο τρόπο των κατανομών 

των κοινωνικών υποδομών. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκτάσεις οι οποίες απαιτούνται για μελλοντικές χρήσεις γης που 

απορρέουν από την “αστική ανάπτυξη” πέραν από τις αυτονόητες ανάγκες ελαχιστο-

ποίησης της απομείωσης της γης του πρωτογενούς τομέα παραγωγής - γιατί περί 

αυτού πρόκειται τελικώς - θα πρέπει να διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή “συνέχεια” 

της γης αυτής [δηλ. πεδινές - ορεινές περιοχές, παράκτιος χώρος - ενδοχώρα, ειδική 

διαχείριση νησιωτικού χώρου]7. 

 

                                                 
7 Ε.Π.Ι.Π.Α., “Οικονομική Ανάπτυξη και Χωροταξικός Σχεδιασμός Περιοχής Μεσογείων 1999 - 2020. Χωρικές 
Ρυθμίσεις Περιοχής Ελευθ. Βενιζέλος”, Ερευνητικό Πρόγραμμα Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 1998. 
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Όπως και να έχει, το μέλλον πολλών “αγροτικών περιοχών” συνδέεται όλο και πιο 

πολύ με την ανάπτυξη του “αστικού χώρου”. Πόλη και ύπαιθρος, λοιπόν, φαίνεται ότι 

είναι πιο πολύ εταίροι παρά ανταγωνιστές. Είναι σημαντικό, έτσι, να εξασφαλισθεί η 

δυνατότητα των πόλεων και της υπαίθρου να διαμορφώνουν αλλά και να εφαρμόζουν, 

με επιτυχία “σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης” σε πλαίσιο συνεργασίας βασιζόμενης 

στις “εταιρικές σχέσεις”.  

 

Ωστόσο, “η σχέση πόλεων και υπαίθρου” σε πυκνοκατοικημένες περιφέρειες διαφέρει 

σε σχέση με ότι συμβαίνει στις αραιοκατοικημένες περιφέρειες. Στην πρώτη περίπτω-

ση οι “αγροτικές περιοχές” υφίστανται σημαντικές πιέσεις αστικοποίησης, συχνά με 

αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως στο φυσικό περιβάλλον. Απαραίτητη, έτσι, κρίνεται - στο 

πλαίσιο της “χωρικής ανάπτυξης” - η διασφάλιση της καλλίτερης δυνατής ισορροπίας 

μεταξύ “αστικής ανάπτυξης” και προστασίας της “υπαίθρου” [της “αγροτικής γης” δια-

φορετικά]. Όμως και στη δεύτερη περίπτωση, δηλ. των αραιοκατοικημένων αγροτικών 

περιφερειών, αρκετά αναπτυξιακά μέτρα μικρής κλίμακας για τη βελτίωση της αγροτι-

κής διάρθρωσης μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Η με-

τανάστευση, επίσης, από τις περιοχές αυτές μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα 

στην αγροτική τους ανάπτυξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η σωστή διαχείριση της φυσι-

κής και πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόρο οικονομικής 

αναζωογόνησής τους {Σ.Α.Κ.Χ., 1999 : 78-79}.  

 

Μια ακόμα παράμετρος που σχετίζεται με τις “αστικές” και “αγροτικές περιοχές” και η 

οποία πρέπει να συνεκτιμάται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής διαδικασίας είναι το στοι-

χείο σύγκλισης που χαρακτηρίζει την μεταξύ τους σχέση κυρίως όσον αφορά στην 

ποιότητα του προτύπου της κατοικίας, και του καταναλωτικού προτύπου του πληθυ-

σμού τους. Είναι γεγονός ότι, παρά τις σημαντικές πολλές φορές διαφορές που μπορεί 

να διαπιστώνονται στο οικονομικό και κοινωνικο-πολιτιστικό επίπεδο του πληθυσμού 

των αστικών και αγροτικών περιοχών, το αστικό πρότυπο κατοικίας και κατανάλωσης 

συναντάται σε πολλές αγροτικές περιοχές, κυρίως στις πιο αναπτυγμένες. Η διάχυση 

του προτύπου της κατοικίας και κατανάλωσης αποτελεί γεγονός, υπερβαίνει δε την 

παραδοσιακή έννοια της σχέσης πόλης - υπαίθρου. Η σύγχρονη προηγμένη τεχνολο-

γία και τα νέα συστήματα επικοινωνίας / πληροφόρησης έχουν παίξει καθοριστικό ρό-

λο προς την κατεύθυνση αυτή.  
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3. “Αγροτική ανάπτυξη” - “∆ιαχείριση φυσικών και πολιτιστικών διαθεσίμων”  
 

Η παραγωγική διαδικασία όλων των κλάδων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, 

αλλά και όσων νέων εμπλουτίζουν το λεγόμενο “αγροτικό χώρο” - ή κατ’ άλλους την 

“ύπαιθρο” - [π.χ. ήπιες δραστηριότητες αναψυχής, εξόρυξη, κυνήγι] συνδέεται ευθέως 

με τη διαχείριση φυσικών πόρων, του εδάφους, του υπεδάφους και της ατμόσφαιρας. 

Η “αγροτική ανάπτυξη”, επομένως, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το φυσικό περι-

βάλλον, που επιβάλλει και απαιτεί παράλληλα με τη διαχείρισή του και την προστασία 

του. Αυτό άλλωστε είναι και το αίτημα της “αειφόρου ανάπτυξης” που, μέσα από το τε-

λικό κείμενο του Σ.Α.Κ.Χ., διατυπώνεται ως “συνετή διαχείριση του φυσικού περιβάλ-

λοντος”.  

 

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων - υπόγειων και επιφανειακών - η διατήρηση και η 

ανανέωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εδαφών, η διατήρηση της χλωρίδας 

και της πανίδας, η αισθητική του τοπίου αναφέρονται ενδεικτικά και γενικευμένα, για 

να τονισθεί ότι η παραγωγική διαδικασία συνδέεται ευθέως με παράγοντες όπως αυ-

τοί.  

 

Οι ποσότητες των υδάτων, η χρονική χρήση τους, η εξασφάλιση αποθεμάτων υδάτων, 

η χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, η εντατικοποίηση αλλά και τρόπος παραγω-

γής, η προστασία των εδαφών, η κατασκευή τεχνικών έργων και υποδομών, η ανά-

πτυξη των οικισμών, η χωρητικότητα του φυσικού περιβάλλοντος σε σχέση με τις 

οικονομικές δραστηριότητες [π.χ. ακτές, πυκνότητα και χαρακτήρας δόμησης κ.ά.], 

αποτελούν μερικές μόνο επισημάνσεις για να κατανοηθεί η αναγκαιότητα προγραμ-

ματισμού και σχεδιασμού του “χώρου”, όχι μόνο με κριτήρια των οικονομικών διαδικα-

σιών ή του διοικητικού θεσμικού πλαισίου, αλλά και με κριτήρια ομοιογένειας, προστα-

σίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος.  

 

Εκτός όπως από την φυσική κληρονομιά, ο “αγροτικός χώρος” συχνά διαθέτει και ση-

μαντική πολιτιστική ταυτότητα, που με τον κατάλληλο προγραμματισμός - σχεδιασμό 

θα μπορούσε να αποτελέσει βασική πηγή για την ανάπτυξή του. Το πρόβλημα είναι 

ότι, πολλές φορές ο σημαντικός αυτός πόρος δεν αποκτά το ενδιαφέρον που θα άξιζε. 

∆εν είναι λίγες μάλιστα οι περιπτώσεις “αγροτικών περιοχών” όπου η ύπαρξη μνη-

μείων ή συνόλων πολιτιστικού ενδιαφέροντος αντιμετωπίζονται, κυρίως από τον τοπι-
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κό πληθυσμό, πιο πολύ ως εμπόδιο, παρά ως αναπτυξιακό μέσο. Αυτό έχει ως συνέ-

πεια την ελλιπή, πολλές φορές ανύπαρκτη, διαχείρισή τους. Η απουσία ενημέρωσης 

των κατοίκων από πλευράς αρμόδιων φορέων θα μπορούσε να θεωρηθεί αιτία γι 

αυτού του είδους την αντιμετώπιση. Η βασική όμως αιτία βρίσκεται στο επίπεδο του 

προγραμματισμού και σχεδιασμού της κεντρικής διοίκησης, όπου η προστασία και 

ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων, ανεξάρτητα αν βρίσκονται σε αστικές ή αγροτικές 

περιοχές, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μονοδιάστατα και αποσπασματικά. Οι πε-

ριοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην πραγματικότητα αποτελούν τμήματα ενός πο-

λύ ευρύτερου πλέγματος που διατρέχει τις “αστικές” και “αγροτικές ζώνες”. Ενός 

πλέγματος που, με τον κατάλληλο σχεδιασμό, θα μπορούσε να αποτελέσει συνδετικό 

κρίκο μεταξύ τους, ικανό να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους.  

 

Η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, λοιπόν, αποτελούν οικονομικούς παράγοντες, 

που αποκτούν ολοένα αυξανόμενη σημασία για την “περιφερειακή”, την “αστική ανά-

πτυξη” και την “αγροτική ανάπτυξη”. Γεγονός είναι ότι η ποιότητα ζωής στις πόλεις και 

“αγροτικές περιοχές” διαδραματίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στις επιλογές του τό-

που εγκατάστασης πληθυσμού και επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, αποτελεί βασική προ-

ϋπόθεση ανάπτυξης του τουρισμού που ειδικά στην περίπτωση της “υπαίθρου” σε 

συνδυασμό με άλλες σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες και τον κατάλληλο πάντα 

προγραμματισμό και σχεδιασμό, θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό “μοχλό ανάπτυ-

ξης”. ∆ιαπίστωση που υπογραμμίζεται και μέσα από τα επίσημα κείμενα της Ε.Ε. για 

τη “χωρική ανάπτυξη” των κρατών-μελών και των περιφερειών τους {Σ.Α.Κ.Χ., 1999 : 

73-76}.  

 

Η προστασία, λοιπόν, του περιβάλλοντος [αέρας, ύδατα, έδαφος, βιοποικιλότητα] από 

επιβλαβείς ουσίες [που μπορούν να προκύψουν και από τη γεωργία και κτηνοτροφία] 

και η προσεκτική χρήση των φυσικών και πολιτιστικών διαθεσίμων, πρέπει να αποτε-

λούν κύριους στόχους στο πλαίσιο της “χωρικής ανάπτυξης”. Στόχους που, με το δικό 

του τρόπο ο καθένας, θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην σωστή ή όχι “αστική” και 

“αγροτική ανάπτυξη” και σε μια ισορροπημένη αμφίδρομη μεταξύ τους σχέση με όσο 

το δυνατόν λιγότερες αντιθέσεις και συγκρούσεις.  
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4. “Αγροτική Ανάπτυξη” - “Τοπική Ενδογενής Ανάπτυξη”  
 

Όπως διατυπώθηκε και στην εισαγωγή, οι περιοχές όπου κυριαρχεί στο μέγιστο μέρος 

τους η “αγροτική ανάπτυξη” - με την ευρύτερη του όρου έννοια [γεωργία, κτηνοτροφία, 

δάση, αλιεία] - ενώ υπολείπονται άλλες οικονομικές δραστηριότητες, εκφράζουν το αρ-

νητικό σκέλος της “άνισης ανάπτυξης”, άρα και της “χωρικής ανάπτυξης”.  

 

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι ομοιόμορφο και ομοιογενές για πολλούς και διαφορετι-

κούς λόγους που συνδέονται, τόσο με αυτήν την “αγροτική ανάπτυξη”, που δεν είναι 

παντού η ίδια και με γενικότερους γεωγραφικούς, φυσικούς, λειτουργικούς, πολιτικούς 

παράγοντες, όσο και σε σχέση με τις ασκούμενες επιρροές και εξαρτήσεις από τις πε-

ριοχές “αστικής ανάπτυξης”. Επομένως, η “άνιση ανάπτυξη” ενυπάρχει σε διάφορα 

επίπεδα του “χώρου”.  

 

Όπως διαπιστώνεται, οι εθνικές πολιτικές για την “περιφερειακή ανάπτυξη”, - στο γε-

νικευμένο επίπεδό τους, ή και σε εξειδικευμένα επίπεδα, π.χ. ζώνες κινήτρων, πολι-

τικές ενίσχυσης τομέων ή κλάδων παραγωγής, ενέργεια, μεταφορές κ.ά. - δε στάθη-

καν ικανές να αναστείλουν ή να αμβλύνουν τις χωρικές οικονομικο-κοινωνικές ανισό-

τητες. Το φαινόμενο αυτό είναι διεθνές και ειδικότερα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νό-

του.  

 

Από τριακονταετίας περίπου, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ευρω-

παϊκών πολιτικών, η προσπάθεια “τοπικής ή ενδογενούς ανάπτυξης” απέκτησε βαρύ-

νουσα σημασία για την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών κυρίως ανισοτήτων. Η αξιο-

ποίηση τοπικών πόρων και η κινητοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, ώστε 

να αναζωογονηθούν οι καθυστερημένες πρωτίστως περιοχές ήταν η βάση των πολιτι-

κών ενίσχυσης προγραμμάτων “τοπικής ανάπτυξης”.  

 

Στη χώρα μας έγιναν σημαντικές προσπάθειες σε συνδυασμό, μάλιστα, με παράλλη-

λες πολιτικές, όπως η διοικητική αποκέντρωση, η εφαρμογή κοινοτικών πρωτοβου-

λιών [π.χ. Leader, Intereg, κ.ά.] και ειδικών προγραμμάτων, όπως το ΕΑΠΤΑ, [σήμερα 

Ε.Τ.Π.Α.]8. Εν τούτοις, το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο, γιατί δε συνδέθηκαν 

                                                 
8 Τ.Ε.∆.Κ. νομών ∆ράμας - Καβάλας - Ξάνθης, σε συνεργασία με Ε.Π.Ι.Π.Α., “Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα 
νέων Καποδιστριακών ∆ήμων”, 1999-2001. 
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ευθέως με τα Περιφερειακά Προγράμματα, αλλά και γιατί το υφιστάμενο θεσμικό πλαί-

σιο δεν επαρκούσε [δηλ. : φορέας εφαρμογής, διαθέσιμοι πόροι, πηγές χρηματοδότη-

σης].  

 

Στην πρόσφατη συγκυρία [από το 1997] συντρέχουν πολλοί λόγοι, ώστε οι πολιτικές 

αυτές να αποκτήσουν μια νέα πιο ρεαλιστική βάση και να προσφέρουν πληρέστερα 

“εργαλεία ανάπτυξης” του “αγροτικού χώρου”. Αυτό γιατί η προσπάθεια διατύπωσης 

προγραμμάτων “τοπικής ανάπτυξης” συνοδεύονται από ισχυρότερες αποκεντρού-

μενες, αυτοδιοικητικές μονάδες [Νέοι ∆ήμοι, Αιρετές Νομαρχίες] και από ένα αρκετά 

ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο “χωρικού σχεδιασμού” [Ν.2508/97, Ν.2742/99] και 

νομιμοποίησης των πιο πάνω προγραμμάτων [Πρόγραμμα Θησέας 2004]. Παρόλα 

αυτά, εκτιμάται ότι η προσπάθεια “ολοκληρωμένης ανάπτυξης” απαιτεί πρόσθετα 

κριτήρια χωρικού προσδιορισμού, που απορρέουν και από όσα επισημάνθηκαν στα 

δύο προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας εισήγησης [βλ. (2) και (3)].  

 

Ο χώρος στον οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμ-

μάτων “ενδογενούς ανάπτυξης” πρέπει να προσφέρεται ως “μονάδα προγραμμα-

τισμού”. Πρέπει, δηλαδή, να αποτελεί μια “μικροπεριφέρεια προγραμματισμού” στην 

οποία :  

 

• οι φυσικοί πόροι να συγκροτούνται ανά ομοιογενείς “φυσικές ενότητες” : π.χ. 

ορεινές, πεδινές, παράκτιες, νησιωτικές περιοχές, φυσικές λεκάνες απορροής  

 

• οι φυσικοί πόροι να αποτελούν ενιαίο, μη διακοπτόμενο από εξωγενείς παρά-

γοντες, παραγωγικό υποσύνολο : π.χ. πεδινή γεωργική περιοχή, ορεινή δασική 

περιοχή, κτηνοτροφικές ζώνες, ζώνες αναψυχής 

 

• να υφίσταται ικανοποιητική πληθυσμιακή βάση - η αναδιάρθρωση της οποίας 

μπορεί να αιτιολογήσει επαρκή κοινωνική υποδομή [π.χ. : εκπαίδευση, υγεία 

κ.ά.] - και τεχνική υποδομή : π.χ. διαχείριση υδάτων, απορριμμάτων  
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• να υφίσταται ένας τουλάχιστον δυναμικός οικισμός, ή οικισμοί στους οποίους 

να μπορούν να συγκεντρωθούν υπηρεσίες αγοράς [εμπόριο, τράπεζα, τεχνικές 

υπηρεσίες, Ε.Λ.Τ.Α., κ.ά.]  

 

• να υφίστανται προϋποθέσεις, ενώ αν δεν υπάρχουν επαρκείς εσωτερικές μετα-

φορικές συνδέσεις να δημιουργηθούν 

 

• να υφίστανται τοπικές προϋποθέσεις για εφαρμογές σύγχρονων τεχνολογιών, 

πληροφορικής και δημιουργίας καινοτομικών δραστηριοτήτων ή παραγωγικών 

διαδικασιών 

 

• η περιοχή να συντίθεται από διοικητικά όρια Ο.Τ.Α. 1ου βαθμού, ώστε να μπο-

ρούν να εκπονηθούν Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π9. με βάση τον 

Ν.2508/97, αλλά στη βάση διαδημοτικής συνεργασίας, όπως άλλωστε θα πρέ-

πει να συμβεί και στη διατύπωση ενός κοινού αναπτυξιακού προτύπου της “μι-

κροπεριφέρειας προγραμματισμού” 

 

Προς την κατεύθυνση προτάσεων για “μικροπεριφέρεια προγραμματισμού” έχουν δια-

τυπωθεί και παρουσιάζουν ενδιαφέρον10.  

 

5. Συμπεράσματα  
 

• Ο “χωρικός σχεδιασμός” είναι αλληλένδετος και αναγκαίος με τις παραγωγικές 

δραστηριότητες που σήμερα συνθέτουν την “πολιτική αγροτικής ανάπτυξης”. Η 

ανάπτυξη αυτή δεν είναι αυτόνομη διαδικασία. Αποτελεί τμήμα της συνολικότε-

ρης “περιφερειακής ανάπτυξης”, όπου επηρεάζει και επηρεάζεται αμφίδρομα το 

σύνολό της. 

 

                                                 
9 Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων [Ν. 2508/79].  
10 βλέπε : α) Αραμπατζή - Καρρά & Συνεργάτες, [1998-1999] “Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Πελοποννήσου”, 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 1η φάση, β) Γιαννοπούλου, Μ., Λουκάκης, Π., [1997] “Τυπολόγηση οικιστικών ενοτήτων στον 
αγροτικό χώρο : Η περίπτωση των νομών Ξάνθης και Ροδόπης”, Τεχνικά Χρονικά, τ 1-2, γ) Θεοδωρά, Γ., Λου-
κάκης, Π., [2005], “Τυπολόγηση των ελληνικών πόλεων με κριτήρια περιφερειακής εμβέλειας”, ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τ. 7 : 
128-157, δ) Θεοδωρά, Γ., Λουκάκης, Π., [2011], “Τάσεις εξέλιξης στο δίκτυο των αστικών κέντρων της Ελλάδας”, 
ΑΕΙΧΩΡΟΣ, τ. 15 : 102-129.  
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• Οι χωρικές αναφορές για τις περιοχές “αγροτικής ανάπτυξης” κυριαρχούνται 

από φαινόμενα “άνισης ανάπτυξης” ως προς τις ανεπτυγμένες αστικές περιοχές 

συγχρόνως, όμως, και από φαινόμενα “άνισης ανάπτυξης” μέσα σε αυτές. 

 

• Η διάχυση του προτύπου κατοικίας και κατανάλωσης από τις “αστικές” προς τις 

“αγροτικές περιοχές” είναι γεγονός, και υπερβαίνει την παραδοσιακή έννοια της 

σχέσης “πόλης - υπαίθρου”. 

 

• Από τη φύση της η διαδικασία “αγροτικής ανάπτυξης” είναι άρρηκτα συνδεδε-

μένη με το φυσικό περιβάλλον, η συνετή διαχείριση του οποίου είναι προϋπό-

θεση μιας επιθυμητής “αγροτικής ανάπτυξης”.  

 

• Ο “χωρικός σχεδιασμός” με τα “θεσμικά εργαλεία χωροταξικού - πολεοδομικού 

και περιβαλλοντικού σχεδιασμού”, που υφίστανται, δεν επαρκούν αν δε διατυ-

πωθούν με σαφήνεια τα επιθυμητά εκείνα τα αναπτυξιακά υποσύνολα όπως οι 

“μικροπεριφέρειες προγραμματισμού” ώστε ο “χωρικός σχεδιασμός” να καταλή-

ξει σε ένα σχέδιο χρήσεων γης, όπου δε θα αρκούν μόνο ελεγκτικές δεσμευτι-

κές προϋποθέσεις υλοποίησης των έργων, αλλά θα προβάλλεται ο “χώρος” ως 

ένα “πεδίο ανάπτυξης παραγωγικών και προωθητικών δραστηριοτήτων”.  
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