
Ελληνική Έκδοση

ISSN: 1791-7719  Print

ISSN: 1791-7727 On line

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2008

ΚΠΕ

Δ
ε
κ

έμ
β

ρ
ιο

ς
2
0
1

Τ
ό

μ
ο

ς
Α

ρ
ιθ

μ
ό

ς
1

5
V

I
Κ

ε
ίμ

ε
ν

α
Π

ε
ρ

ιφ
ε
ρ

ε
ια

κ
ή

ς
 Ε

π
ισ

τή
μ

η
ς

Κείμενα
Περιφερειακής

Επιστήμης

Τόμος
Αριθμός 1

VI

Δεκέμβριος 2015

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Κείμενα
Περιφερειακής

Επιστήμης

Contribution by:



 

 

Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VΙ, (1), 2015 

 
 
 
 
 
 
 



H.A.R.S. - RSI J – ΚΠΕ - R ICR – ZRW – GGGR 
 

Editorial Board 2015 
 

Website: http://www.rsijournal.eu, Email: info@rsijournal.eu, publisher@rsijournal.eu. Address: 19b Navarinou Street, 15232 Chalandri, Athens, Greece, 
Tel./Fax: +30 210 6833700. Copyright ©2008: C. A. LADIAS - HELLENIC ASSOCIATION OF REGIONAL SCIENTISTS 

The RSI is included in the following Reference Lists of: EconLit, Scopus, RSA I, EconPapers, RePec, IDEAS  
The ICR, ZRW, KΠΕ and GGGR, are also included in the Reference Lists of: EconPapers, RePec, IDEAS 

Electronic and hard copy editions are offered free of charge 
 
 

The Board of the  
HELLENIC ASSOCIATION OF REGIONAL 

SCIENTISTS H.A.R.S. - 2015 
 

    [H.A.R.S. is a Think Tank of groups of people with 
multidisciplinary work in the fields of Regional Science, 
which occurs with the selfless contribution of 
participants who offer their work to the global scientific 
community] 

 
President and Chair,  

Journals Management Committee 
(RSI – ΚΠΕ – ICR – ZRW – GGGR) 

Professor Christos Ap. Ladias 
Editor-in-Chief 

 
Legal Committee 

Georgios-Stavros Kourtis, President of the Bod of the 
Panteion University, Honorary President of the Court of 

Audit, Professor Sophia Adam, Assistant Professor 
Panagiotis Kribas, Dr Leandros Lefakis, Dr Angelika 

Kallia, Dr Evaggelos Mallios, Fotios Makris, Elias 
Giatsios, Ioannis Kourtis, Sophia Kouti 

 
Advisors 

Professor Georgios Korres, Associate Professor 
Stephanos Karagiannis, Dr Apostolos Parpairis,  

Dr Nikolaos Chasanagas, Nikolaos Zacharias, Dr 
Sotirios Milionis, Esaias Papaioannou, Dimitrios 

Kouzas,  
Dr Athina Bayba-Wallace, Myrto Apostolou, Antigoni 

Prapa, Olga Mporonilo, Sophia Aftousmi 
 

Chief Executive 

Vilelmini Psarrianou 
 

Conference Co-ordinator 

Dr Stylianos Alexiadis 
 

International Relations Coordinators 

Dr Dr Aikaterini Kokkinou, Antonia Obaidou 
 

Students Observer 

Eleonora Stavrakaki, Irene Nomikou, Christina 
Triantafyllou 

 
Website Administrators 

Dimitrios Kouzas, Vilelmini Psarrianou, 
Apostolos Ladias 

 
Secretariat 

Dr Chrisa Balomenou, Dr Panagiota Karametou, 
Chrisoula Kouza, Victor Atoun, Iosif Atoun, Maria 

Rigaki, Konstantina Mantzavinou, Konstantina 
Georgiou, Nikolaos Alampanos, Elektra Katsiantoni, 

Dora Kyriazopoulou, Anna Maria Giallousi De Boorder, 
Eleni Koursari, Eleni Hinopoulou, Aggeliki Koursari, 
Elena Stournara, Dimitrios Ladias, Maria Oikonomou, 
Socratis Chitas, Maria Karagianni, Nikolaos Motsios, 

Apostolos Tsapalas, Victoria Frizi, Leonardos Tsaousis, 
Apostolos Ladias,Vasiliki Petrou, Nikoleta Yiesil, 
Kyriakos Katsaros, Filippos Rountzos, Katerina 

Kotsiopoulou, Nilos Kotsiopoulos, Dimitra Tsetsoni, 
Maria Kousantaki, Chaim Kapetas, Aggela Trikili, Eleni 

Zioga, Sophia Trikali, Triantafillos Stathoulopoulos, 
Irini Nomikou, Despina Faridi, Anastasia Pnevmatikou, 

Maria Rammou, Athanasia Kanari, Jetmira Amalia 
Jancaj, Loukia Delivelioti, Daniela Gaga, Maria 

Avgenaki, Evanthia Michalaki, Christina Triantafillou, 
Sofia Aftousmi, Foteini Strati, Sofia Kouti, Olga 
Boronilo, Androniki Pseftoudi, Antigoni Prapa, 

Anastasia Christopoulou 

Regional Science Inquiry  
 

Hon. Managing Editor 

EMERITUS PROFESSOR PETER NIJKAMP 
Free University Faculty of Economics and Business 
Administration, Department of Spatial Economics 

Amsterdam, the Netherlands 
 

Hon. Managing Editor 

EMERITUS PROFESSOR NIKOLAOS KONSOLAS 
Department of Economic and Regional Development 

School of Sciences of Economy and Public 
Administration, Panteion University of Social and 

Political Sciences, Athens, Greece 
 

Managing Editor 

RECTOR-PROFESSOR GRIGORIOS TSALTAS 
Department of European International and Area Studies, 

School of Culture and International Communication 
Studies, Panteion University of Social and Political 

Sciences,  Athens, Greece 

 
Editors 

RECTOR-PROFESSOR PARIS TSARTAS 
Department of Business Administration 

University of the Aegean, Mitilene, Greece 
 

RECTOR-PROFESSOR NIKOLAOS GEORGOPOULOS 
Department of Business Administration 

University of Piraeus, Piraeus, Greece 
 

PROFESSOR KIRAN PRASAD 
Professor and Head, Dept. of Communication  

and Journalism, Sri Padmavati  Mahila University,  
Tirupati – 517 502., A.P., India 

 
PROFESSOR EMMANUEL MARMARAS 

Department of Architecture 
Technical University of Crete, Chania, Greece 

 
PROFESSOR IOANNIS MAZIS 

Department of Turkish and Modern Asian Studies 
National and Kapodistrian 

University of Athens, Athens, Greece 
 

PROFESSOR JOSE ANTONIO PORFIRIO 
Departamento de Ciencias Sociais de Gestao 

Universidade Aberta, Lisboa, Portugal 
 

PROFESSOR PAOLO MALANIMA 
Department of Economic History and Economics  

Magna Graecia University in Catanzaro,Catanzaro, Italy 
 

PROFESSOR RADOVAN STOJANOVIC 
Faculty of Electrical Engineering 

University of Montenegro, Podrorica, Montenegro 
 

PROFESSOR RUDIGER HAMM 
Department of Business Administration  

and Economics Niederrhein, University of Applied 
Sciences,  Krefeld, Germany 

 
PROFESSOR GEORGE KARRAS 

Department of Economics 
University of Illinois, Chicago, USA 

 
ASSOCIATE PROFESSOR DANIEL FELSENSTEIN  

 Department of Geography,  
Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel  

 
PROFESSOR GEORGE KORRES 

Department of Geography 
University of the Aegean, Mitilene, Greece 

 
PROFESSOR MINAS AGGELIDIS 

Department of Architecture, National Technical 
University of Athens, Athens, Greece 

 

PROFESSOR JOSE VARGAS HERNANDEZ 
 Departmentt  de Mercadotecnia y Negocios 
Internacionales, Universidad de Guadalajara,  

Guadalajara, Jalisco, Mexico 
 

PROFESSOR PANAGIOTIS LIARGOVAS 
Department of Economics 

University of Peloponnese, Tripolis, Greece 
 

PROFESSOR THEODORE PELAGIDIS 
Department of Maritime Studies 

University of Piraeus, Piraeus, Greece 
 

PROFESSOR EFSTATHIOS TSACHALIDIS 
Department of Forestry and Environmental Management 

Democritus University of Thrace, Komotini,Greece 
 

PROFESSOR MOH’D AHMAD AL-NIMR 
Mechanical Engineering Department 

Jordan University of Science and Technology, 
 Irbid – Jordan 

 
Dr CHARALAMBOS LOUCA 

Head of Business Department, Director of Research 
Department, Editor of The Cyprus Journal of Sciences, 

American College, Nicosia, Cyprus 
 

PROFESSOR NAPOLEON MARAVEGIAS 
Department of Political Science and Public 
Administration National and Kapodistrian  

University of Athens, Athens, Greece 
 

PROFESSOR PANTELIS SKAYANNIS 
Department of Planning and Regional Development 

University of Thessaly, Volos, Greece 
 

ASSOCIATE PROFESSOR MARIA MICHALIDIS 
Department Management and MIS, 

School of Business, University of Nicosia 
Nicosia, Cyprus 

 
PROFESSOR GEORGE CHIOTIS 

Department of Economic Sciences Athens University  
of Economics and Business, Athens, Greece 

 
EMERITUS PROFESSOR DIMITRIOS DIONISIOU 

Department of Senior Mathematics 
Hellenic Air Force Academy, Dekelia, Greece 

 
PROFESSOR ELIAS CARAYANNIS 

Department Information Systems & Technology 
Management, School of Business, The George 

Washington University, Washington, USA 
 

PROFESSOR YUZARU MIYATA 
Department of Architecture and Civil Engineering 

Toyohashi University of Technology, Toyohashi, Japan 
 

PROFESSOR DANIELA L. CONSTANTIN 
Director of the Research Centre for Macroeconomic 

and Regional Forecasting (PROMAR), Bucharest 
University of Economic Studies, Bucharest,  Romania 

 
PROFESSOR NIKOLAOS KYRIAZIS 
Department of Economic Sciences 

University of Thessaly, Volos, Greece 
 

PROFESSOR VIRON KOTZAMANIS 
Department of Sociology University of Thessaly,  

Volos, Greece 
 

PROFESSOR FATMIR MEMA 
Faculty of Economics University of Tirana,  

Tirana, Albania 
 

PROFESSOR MIRA VUKCEVIC 
Faculty of Metallurgy and Chemical Technology 

University of Montenegro, Podrorica, Montenegro 
 

LECTURER KONSTANTINA ZERVA 
Department of Economics, University   

of Girona, Girona, Spain 
 



 

 

3 

Dr. ANNE MARGARIAN 
Institute of Rural Studies, Federal Research Institute 

 for Rural Areas, Forestry and Fisheries,  
Braunschweig, Germany 

 
PROFESSOR  AGLAIA ROBOCOU-KARAGIANNI 

Department of Public Administration 
Panteion University, Athens, Greece 

 
Dr EVAGGELOS PANOU 

Department of European International and Area Studies 
School of Culture and International Communication 
Studies, Panteion University of Social and Political 

Sciences Athens, Athens, Greece 
 

ASSOCIATE PROFESSOR OLGA GIOTI-PAPADAKI 
School of  Sciences of Economy and Public 

Administration, Panteion University of Social and 
Political  Sciences Athens, Greece 

 
RESEARSHER Dr NIKOLAOS KARACHALIS 

Regional Development Institute 
of  Panteion University,  Athens, Greece 

 
ASSOCIATE PROFESSOR STEFANOS KARAGIANNIS 

Department of Economic and Regional Development 
School of  Sciences of Economy and Public 

Administration, Panteion University of Social and 
Political Sciences Athens, Athens, Greece 

 
ASSOCIATE PROFESSOR DARCIN AKIN 

Department of City and Regional Planning 
Gebze Institute of Technology, Gebze,Turkey 

 
ASSOCIATE PROFESSOR  JAN SUCHACEK 

Department of Regional and Environmental Economics 
 Technical University of Ostrava, Ostrava, 

 Czech Republic 
 

PROFESSOR MIHAIL XLETSOS 
Department of Economic Sciences 

University of Ioannina, Ioannina, Greece 
 

ASSISTANT PROFESSOR ANASTASIA STRATIGEA 
Department of Geography and Regional Planning 
 National Technical University of Athens, Athens 

Greece 
 

ASSOCIATE PROFESSOR ELIAS PLASKOVITIS 
Department of Economic and Regional Development, 

Panteion University, Athens, Greece 
 

ASSOCIATE PROFESSOR HELEN THEODOROPOULOU 
Department of Home Economics Ecology,  
Harokopion University, Kallithea, Greece 

 
PROFESSOR PANTELIS SKLIAS 

Faculty of Social Sciences 
University of Peloponnese, Korinthos, Greece 

 
ASSISTANT PROFESSOR MARIUSZ SOKOLOWICZ 

Department of Regional Economics and Environment 
University of Lodz, Lodz, Poland 

 
ASSISTANT PROFESSOR JOAO MARQUES 

Department of Social and Political Sciences 
University of Aveiro, Aveiro, Portugal 

 
ASSOCIATE PROFESSOR GEORGIOS SIDIROPOULOS 
Department of Geography University of the Aegean,  

Mitilini, Greece 
 

ASSOCIATE PROFESSOR  ELENI PAPADOPOULOU 
School of Urban-Regional Planning & 

 Development Engineering, Aristotle University 
 of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 

 
PROFESSOR IOANNIS YFANTOPOULOS 
Faculty of Political Science & Public 

Administration National & Kapodistrian 
 University of Athens, Athens, Greece 

 
ASSISTANT PROFESSOR GEORGIOS XANTHOS 

Department of Sciences, Technological 
 Educational Institute of Crete, Heraklion, Greece 

 
ASSOCIATE PROFESSOR EMMANUEL CHRISTOFAKIS 
Department of Economic and Regional Development 
Panteion University of Social and Political Sciences 

 
Dr STILIANOS ALEXIADIS 

RSI Journal 

LECTURER MAARUF ALI 
Department of Computer Science & Electronic 

Engineering Oxford Brookes University, 
Oxford, United Kingdom 

 
ASSOCIATE PROFESSOR LABROS SDROLIAS 

Department of Business Administration, School of 
Business Administration and Economics, Technological 

Education Institute of Thessaly, Larissa, Greece 
 

LECTURER NETA ARSENI POLO 
Department of Economics 

University “Eqrem Cabej”,  Gjirokaster, Albania 
 

LECTURER ALEXANDROS MANDHLA 
RAS Department of  Economics, University 

Of  Surrey, United Kingdom 
 

ASSISTANT PROFESSOR GEORGE P. MALINDRETOS 
Harokopion University, Kallithea, Greece 

 
RESEARCH FELLOW PARK JONG - SOON 

Development Institute of Local Government  
of South Korea, Jangan-gu, Suwon City,  South Korea 

 
RESEARCHER, Dr. Dr. AIKATERINI KOKKINOU 

Department of Geography University the Aegean, 
Mitiline, Greece 

 
PROFESSOR ANDREW FIELDSEND 
Studies in Agricultural Economics 

Budapest, Hungary 
 

Dr MICHAEL ALDERSON 
Director Project Development 

University of Szent Istvan, Budapest, Hungary 
 

Dr  PEDRO RAMOS 
Facudade de Economia,Universidade  

de Coimbra, Coimbra, Portugal 
 

Dr  NIKOLAOS HASANAGAS 
Faculty of Forestry and Natural Environment, Aristotle 

University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 
 

PROFESSOR IOANNIS MOURMOURIS 
Department of International Economic Relations and 

Development, Democritus University of Thrace, 
Komotini, Greece 

 
ASSISTANT PROFESSOR STELLA KYVELOU 

Department of Economic and Regional Development 
Panteion University, Athens, Greece 

 
PROFESSOR LYDIA SAPOUNAKI – DRAKAKI 

Department of Economic and Regional Development 
Panteion University, Athens, Greece 

 
ASSOCIATE PROFESSOR HIROYUKI SHIBUSAWA 

Department of Architecture and Civil Engineering 
Toyohashi University of Technology, Toyohashi, Japan 

 
ASSISTANT PROFESSOR CHRISTOS STAIKOURAS 
Department of Accounting and Finance, Athens 

University of Economics and Business, Athens, Greece 
 

ASSISTANT PROFESSOR ZACHAROULA 
ANDREOPOULOU 

Faculty of Forestry and Natural Environment, Aristotle 
University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 

 
ASSISTANT  PROFESSOR  ALEXANDROS APOSTOLAKIS 

Department of Sciences, Technological 
Educational Institute of Crete, Heraklion, Greece 

 
Dr PRODROMOS PRODROMIDIS 

Centre for Planning and Economic Research and Athens 
University of Economics and Business KEPE, 

 Athens, Greece 
 

PROFESSOR  MARIA BENETSANOPOULOU 
Department of Public Administration 
Panteion University, Athens, Greece 

 
LECTURER VENI ARAKELIAN 

Department of Economic and Regional  
Development,Panteion University of Social  

and Political Sciences, Athens, Greece 
 

ASSOCIATE PROFESSOR VASSILIS KEFIS 
Department of Public Administration 
Panteion University, Athens, Greece 

PROFESSOR SVETLANA RASTVORTSEVA 
Belgorod State National Research University, 

 Institute of Economics, Russia 
 

ASSISTANT PROFESSOR SELINI  KATSAITI 
Department of Economics and Finance 

College of Business and Economics 
United Arab Emirates University Al-Ain, UAE 

 

Members 

STAVROS RODOKANAKIS 
Department of Social and Policy Sciences 

University of Bath Clarerton Down,   
Bath, United Kingdom 

 
PROFESSOR PETROS KOTSIOPOULOS 
Department of Senior Mathematics 

Hellenic Air Force Academy, Dekelia, Greece 
 

PROFESSOR GEORGE TSOBANOGLOU 
Department of Sociology 

University of the Aegean, Mitiline, Greece 
 

PROFESSOR DIMITRIOS MAVRIDIS 
Department of Technological Educational 

Institute of Western Macedonia, Kozani, Greece 
 

ASSOCIATE PROFESSOR ALBERT QARRI 
Vlora University, Vlora, Albania 

 
ASSOCIATE PROFESSOR  GEORGE GANTZIAS 

Department of Cultural Technology & Communication 
University of the Aegean, Mitiline, Greece 

 
LECTURER APOSTOLOS KIOXOS 

Department of International and European Studies, 
University of Macedonia, Thessaloniki, Greece 

 
RESEARCHER Dr CARMEN BIZZARRI 

Department of Human science 
European University of Rome, Rome,Italy 

 
LECTURER NIKOLAOS MPENOS 

Department of Economic Sciences 
University of Ioannina, Ioannina, Greece 

 
PROFESSOR GEORGE POLICHRONOPOULOS 

 School of Business Administration and 
Economics, Technological Educational Institute  

of Athens, Athens, Greece 
 

Dr MICHEL DUQUESNOY  
Universidad de los Lagos, CEDER  

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,  
ICSHu-AAHA, Chili 

 
LECTURER ASPASIA EFTHIMIADOU 

Master Program of Environmental Studies 
Open University of Cyprus, Nicosia, Cyprus 

 
ASSISTANT PROFESSOR ELECTRA PITOSKA 

Technological Institute of Florina, Florina, Greece 
 

ASSISTANT PROFESSOR THEODOROS IOSIFIDIS 
Department of Geography 

University of the Aegean, Mitilene, Greece 
 

ASSISTANT PROFESSOR DIMITRIOS SKIADAS 
Department of International and European Studies 

University of Macedonia, Thessaloniki, Greece 
 

ASSISTANT PROFESSOR GEORGIOS EXARCHOS 
Technological Institute of Serres, Serres, Greece 

 
LECTURER EVIS KUSHI 

Faculty of Economy, University of Elbasan,  
Elbasan, Albania 

 
LECTURER ROSA AISA 

Department of Economic Analysis 
University of Zaragoza, Zaragoza, Spain  

 
LECTURER MANTHOS DELIS 

Faculty of Finance. City University London 
London, United Kindgom 

 
ASSISTANT PROFESSOR ELENI GAKI 

Department of Business Administration 
University of the Aegean, Chios, Greece  



 

4 

ASSISTANT PROFESSOR AMALIA KOTSAKI 
Department of Architectural Engineering 

Technical University of Crete, Chania, Greece 
 

Dr GEORGIOS-ALEXANDROS SGOUROS 
National and Kapodistrian University of Athens,  

Athens, Greece 
 

Dr BULENT ACMA 
Department of Economics, Anadolu University,  
Unit of Southeastern Anatolia, Eskisehir, Turkey 

 
Dr DRITA KRUIA 

Faculty of Economics  
Shkodra University, Shkodra, Albania 

 
Dr LAMPROS PYRGIOTIS 

RSI Journal 
 

Dr LAMARA HADJOU 
University of Tizi Ouzou, 

Tizi Ouzou, Algeria 
 

Dr ADRIANUS AMHEKA  
State Polytechnic of Kupang,  

Penfui, Kupang, Indonesia 
 

Dr KHACHATRYAN NUNE 
Head of the scientific research unit 

University of Hohenheim, Stuttgart, Germany 
 

Dr ANDREW FIELDSEND 
Research Institut of Agriculture Economics,  

Budapest, Hungary 
 

Dr CRISTINA LINCARU 
National Scientific Research Institut  

for Labor and Social Protection,  
Bucharest, Romania 

 
Dr FUNDA YIRMIBESOGLU 

Istanbul Technical University,  Faculty of Architecture 
Office Istanbul,  Istanbul, Turkey 

  
PROFESSOR MAHAMMAD REZA POURMOHAMMADI 

Department of Geography,  
University of Tabriz, Iran 

 
ASSISTANT PROFESSOR POLYXENI PAPADAKI 

Department of Public Administration 
Panteion University, Athens, Greece 

 
Critical Surveys Editors 

Lecturer Aspasia Efthimiadou, Dr Sotirios Milionis,  
Dr Georgios-Alexandros Sgouros, Dr Stavros 
Ntegiannakis, Dr Anastasia Biska, Dr Christos 

Genitsaropoulos, Dr Loukas Tzachilas, Maria Goula 
 

Book Review Editors 

Dr Dr Katerina Kokkinou, Dr Stilianos Alexiadis,  Dr 
Elias Grammatikogiannis, Dr Maria Mavragani, 
Dimitrios Kouzas, Vilelmini Psarrianou, Antonia 

Obaintou, Helga Stefansson, Dr Nikolaos Hasanagas, 
Maria karagianni, Georgia Chronopoulou 

 
Copy Editors 

Professor Georgios Korres, Assistant Professor 
Panagiotis Krimpas, Dr Stylianos Alexiadis, Dimitirios 

Kouzas, Antonia Obaintou 
 

Publisher-Manager 

Dr Christos Ap. Ladias 
--------------------------------------------- 

 
Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης 

(Kimena Periferiakis Epistimis) 
 

Managing Editor 

Professor  Georgios Korres 
 

Hon. Managing Editor 

Hon Professor Nikolaos Konsolas 
 

Copy Editor 

Dr Dr Aikaterini Kokkinou 
 

Editorial Assistant 

Associate Professor Stefanos Karagiannis 
 

Publisher-Manager 

Dr Christos Ap. Ladias 
 

Members 

Lecturer Fotis Kitsios, Assistant Professor  Eleni 
Papadopoulou, Vilelmini Psarrianou 
-------------------------------------------- 

 
 

Investigación en Ciencia Regional 
 

Managing Editor 

Lecturer Nela Filimon 
 

Hon. Managing Editor 

Professor José Vargas-Hernández 
 

Copy Editor 

Lecturer Konstantina Zerva 
 

Editorial Assistant 

Professor Cristiano Cechela 
 

Publisher-Manager 

Dr Christos Ap. Ladias 
 

Members 

Professor Ana Cristina Limongi Franca, Associate 
Professor Francisco Diniz, Assistant Professor Eloína 

Maria Ávila Monteiro, Dr Michel Duquesnoy  
-------------------------------------------- 

 

Zeitschrift für die Regionale 
Wissenschaft 

 
Managing Editor 

Associate Professor Trifonas Kostopoulos 
 

Hon. Managing Editor 

Professor Rudiger Hamm 
 

Copy Editor 

Assistant Professor Panagiotis Kribas 
 

Editorial Assistant 

Associate Professor Stefanos Karagiannis 
 

Publisher-Manager 

Dr Christos Ap. Ladias 
 

Members 

Dr Khachatryan Nune, Dr Nikolaos Chasanagas, 
Dr Anne Margarian,, Dr Lambros Sdrolias 

-------------------------------------------- 
 

Géographies, Géopolitiques et 
Géostratégies Régionales 

 

Managing Editor 

Professor Ioannis Mazis 
 

Hon. Managing Editor 

Professor Charilaos Kephaliakos 

Copy Editor 

Vilelmini Psarrianou 
 

Editorial Assistant  

Dimitrios K. Kouzas  
 

Publisher-Manager 

Dr Christos Ap. Ladias 
 

Members 

Professor Grigorios Tsaltas, Professor Lydia Sapounaki-
Drakaki, Associate Professor Olga Gioti-Papadaki, Dr 

Maria-Luisa Moatsou 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 



Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VΙ, (1), 2015 

 

5 

Περιεχόµενα 
  Σελίδα 

 
 Συντακτικό σηµείωµα 

 
7 

 Άρθρα 
 

 

1 Η Κοινή Γεωργική Πολιτική µετά το 2013. Όλγα Γιώτη-Παπαδάκη, Ελένη 

Παπαδοπούλου και Αντωνία Οµπαϊντού 
11 

2 Χωροταξικός Σχεδιασµός και Οικονοµική Ανάπτυξη: Μια ∆ια-συγκριτική 
Μελέτη για τα Νησιά της Λέσβου, της Ρόδου και Κρήτης. Γεώργιος Μ. Κορρές, 

Γεράσιµος Παυλογεωργάτος και Αικατερίνη Κόκκινου 

 

23 

3 Αποτίµηση της απασχόλησης στα πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020»: Η περίπτωση των Ελληνικών Περιφερειών. Όλγα Παπαδοπούλου 

 

37 

4 Συσχέτιση µεγέθους και αποδοτικότητας των δηµόσιων νοσοκοµειακών 
µονάδων στην Ελλάδα. Αθανάσιος Αδαµόπουλος, Όλγα Γιώτη-Παπαδάκη και 

Άρης Σισσούρας 

 

45 

5 Χωροταξική τυπολογία περιβαλλοντικών στάσεων φοιτητών κλάδων 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Μαρία Γούλα, Χρίστος Λαδιάς, Όλγα Γιώτη-

Παπαδάκη και Νικόλαος Χασάναγας 

 

55 

6 Η ξανανακάλυψη της µεγάπολης του Ανκόρ, µέσω της τεχνολογίας, υπό 
το βλέµµα της ιστορικής γεωγραφίας. Γεώργιος Σιδηρόπουλος 

 

73 

7 Οι εισοδηµατικές ανισότητες στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2012. Χρήστος 

Γενιτσαρόπουλος και Χάϊδω-Χαρούλα Μπέλεχα 

 

85 

8 ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Αποτελεσµατικότητα: Η περίπτωση της 
Ελλάδας. Αικατερίνη Κόκκινου 

 

95 

 Βιβλία-Νέες εκδόσεις  
 

101 

 Οδηγίες προς τους συγγραφείς 
 

104 

 

 



Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VΙ, (1), 2015 6 

 



Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VΙ, (1), 2015 

 

7 

Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VΙ, (1), 2015 
Συντακτικό Σηµείωµα 
 
Το παρόν τεύχος του επιστηµονικού περιοδικού «Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης» 

αποτελεί µια συλλογή από επιστηµονικά άρθρα, τα οποία διαπραγµατεύονται σύγχρονα 
ζητήµατα και προκλήσεις που αφορούν την περιφερειακή επιστήµη.  

Το πρώτο άρθρο, µε τίτλο: «Η Κοινή Γεωργική Πολιτική µετά το 2013» µε συγγραφείς 
τους, Όλγα Γιώτη-Παπαδάκη, Ελένη Παπαδοπούλου και Αντωνία Οµπαϊντού, πραγµατεύεται 
το περιεχόµενο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής όπως διαµορφώνεται κατά την νέα 
Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020. Ειδικότερα, αναλύει θέµατα όπως είναι η αντιµετώπιση 
των ανησυχιών σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων και η ενίσχυση της βιώσιµης 
διαχείρισης των φυσικών πόρων, τις αρχές βάσει των οποίων θα επιτευχθούν οι στόχοι που 
έχουν επιλεγεί, όπως για π.χ. η βασική εισοδηµατική στήριξη και επίσης εξετάζονται τα 
κριτήρια µε τα οποία συγκεκριµενοποιούνται οι επιλεγόµενες δράσεις και µε βάση τα οποία 
θα αξιολογηθεί ο βαθµός επίτευξής τους. Επιπλέον, µεταξύ άλλων, δίνεται έµφαση στο κατά 
πόσο µπορεί να δηµιουργηθούν νοµοθετικά κενά σε σχέση µε την εφαρµογή ή την 
υλοποίηση,  την παρακολούθηση και στην αξιολόγηση του προγράµµατος. Τέλος, εξετάζεται 
ο βαθµός ασάφειας και ο βαθµός πολυπλοκότητας καθώς επίσης και το αν ο Νοµοθέτης 
προβλέπει για τη φάση της αξιολόγησης να αξιολογείται α) το αποτέλεσµα (“result control”) 
ώστε να καταπολεµάται η αδράνεια και η αδιαφορία, ή β) η όλη διαδικασία που οδηγεί στο 
αποτέλεσµα (“process control” ή “on‐going evaluation”). 

Το δεύτερο άρθρο, µε τίτλο: «Χωροταξικός Σχεδιασµός και Οικονοµική Ανάπτυξη: 
Μια ∆ια-συγκριτική Μελέτη για τα Νησιά της Λέσβου, της Ρόδου και Κρήτης» από τους  
Γεώργιο Μ. Κορρέ, Γεράσιµο Παυλογεωργάτο και Αικατερίνη Κόκκινου, στοχεύει στην ανάλυση 
και την ανάδειξη των βασικών οικονοµικών δεδοµένων σε περιφερειακό επίπεδο και 
ιδιαίτερα στους προσδιοριστικούς παράγοντες που καθορίζουν τόσο την περιφερειακή 
οικονοµική µεγέθυνση όσο και την κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας. Οι περιφέρειες 
εκείνες που αποτελούν αντικείµενο µελέτης είναι η περιοχή του Αιγαίου και ιδιαίτερα τα 
νησιά της Λέσβου, Ρόδου και της Κρήτης. Η διαχρονική και η δια-συγκριτική ανάλυση των 
οικονοµικών και κοινωνικών δεδοµένων αποτελεί ένα από τους βασικούς παράγοντες για τον 
µελλοντικό σχεδιασµό και προγραµµατισµός, όπως και για τον καθορισµό των 
προσδιοριστικών παραγόντων της αναπτυξιακής διαδικασίας και του πλαισίου της 
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης.  

Το τρίτο άρθρο, µε τίτλο: «Αποτίµηση της απασχόλησης στα πλαίσια της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020: Η περίπτωση των Ελληνικών Περιφερειών» µε συγγραφέα την Όλγα 
Παπαδοπούλου, εστιάζει στην επικρατούσα κατάσταση στην ελληνική αγορά εργασίας και 
ειδικότερα στην απασχόληση, σε επίπεδο των δεκατριών ελληνικών περιφερειών. Το βασικό 
ερώτηµα που τίθεται στη συγκεκριµένη εργασία είναι ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί 
στην ελληνική αγορά εργασίας, στα πλαίσια της Νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Ένα ερώτηµα που παραµένει εξαιρετικά κρίσιµο στην περίπτωση της Ελλάδας, η 
οποία υφίσταται όχι µόνο µία συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση, αλλά και µία κοινωνική 
κρίση, που µπορεί να προκαλέσει διαφορετικές επιπτώσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών, 
καθορίζοντας τις όποιες αλλαγές και µεταξύ των φύλων. Η εργασία επικεντρώνεται στην 
αγορά εργασίας, γιατί το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί σηµαντικό παράγοντα επιρροής των 
προοπτικών ανάπτυξης σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο οικονοµικό και κοινωνικό 
περιβάλλον. Συγχρόνως όµως, η αναπτυξιακή δυναµική µιας περιφέρειας επηρεάζεται από το 
ανθρώπινο δυναµικό. Αυτή η αλληλεξάρτηση καθιστά χρήσιµη και αναγκαία την αξιολόγηση 
της αγοράς εργασίας και σε επίπεδο περιφέρειας. 

Το τέταρτο άρθρο, µε τίτλο: «Συσχέτιση µεγέθους και αποδοτικότητας των δηµόσιων 
νοσοκοµειακών µονάδων στην Ελλάδα» από τους Αθανάσιο Αδαµόπουλο, Όλγα Γιώτη-

Παπαδάκη και Άρη Σισσούρα, εξετάζει τη συσχέτιση του µεγέθους ενός νοσοκοµείου µε τους 
δείκτες λειτουργικής και οικονοµικής αποδοτικότητάς. Σε αυτή την κατεύθυνση παρουσιάζει 
καταρχήν ορισµένες πτυχές της αναλυτικής διερεύνησης που έχει πραγµατοποιηθεί 
αναφορικά µε την παραπάνω σχέση στις δηµόσιες νοσοκοµειακές µονάδες του Ε.Σ.Υ. και 
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στη συνέχεια διερευνά τη δραστηριότητα των δηµόσιων νοσοκοµείων στις 13 περιφέρειες της 
χώρας.  

Το πέµπτο άρθρο, µε τίτλο: «Χωροταξική τυπολογία περιβαλλοντικών στάσεων 
φοιτητών κλάδων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος» από τους Μαρία Γούλα, Χρίστο Λαδιά, 

Όλγα Γιώτη-Παπαδάκη και Νικόλαο Χασάναγα, αναλύει µε τη χρήση τυποποιηµένων 
ερωτηµατολογίων, τις παραµέτρους που επηρεάζουν και συγκροτούν τις περιβαλλοντικές 
στάσεις, προσανατολισµούς και προφίλ των φοιτητών µε βάση την αστική ή µη καταγωγή 
τους και η διαµόρφωση µιας τυπολογίας. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας και όσο αφορά 
στους ερωτώµενους του αστικού πληθυσµού, το ενδιαφέρον για τα τεχνικά µαθήµατα τα 
οποία διαδραµατίζουν το σηµαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη της υπαίθρου ενισχύεται από 
τη συνειδητή επιλογή σπουδών και από τυχόν οικογενειακές καταβολές σχετικές µε 
επαγγέλµατα της υπαίθρου. Επίσης προκύπτει ότι, οι παράγοντες που καθορίζουν τις 
περιβαλλοντικές τους στάσεις σχετίζονται µε οικογενειακές καταβολές, το ενδιαφέρον για 
την τεχνολογία, ερεθίσµατα ειδησεογραφίας, την ηλικία τους, το εκπαιδευτικό επίπεδο των 
γονέων, την συνειδητή ή µη επιλογή σπουδών και το φύλλο. Ακόµη, οι ερωτώµενοι φοιτητές 
της υπαίθρου εµφανίζουν αρκετές οµοιότητες µε τους αστούς, αλλά και ορισµένες διαφορές, 
όπως πιο έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα ενώ οι περιβαλλοντικές τους στάσεις 
επηρεάζονται επιπρόσθετα από την ταξική συνείδηση, την επαφή µε ζωντανές τηλεοπτικές 
συζητήσεις και ντοκιµαντέρ, και την συµµετοχή σε διαδηλώσεις/ συγκεντρώσεις. Τέλος, 
καθίσταται έκδηλη η επιρρέπεια των ερωτώµενων της υπαίθρου να διαµορφώνουν την 
περιβαλλοντική στάση τους βάση παραγόντων κοινωνικοπολιτικής υφής περισσότερο από ότι 
οι αστοί ερωτώµενοι. 

Το έκτο άρθρο, µε τίτλο: «Η ξανανακάλυψη της µεγάπολης του Ανκόρ µέσω της 
τεχνολογίας υπό το βλέµµα της ιστορικής γεωγραφίας» από τον Γεώργιο Σιδηρόπουλο 
διαπραγµατεύεται ένα σηµαντικό θέµα της ιστορικής γεωγραφίας που αφορά την 
πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Χµέρ στην χερσόνησο της Ινδοκίνας µεταξύ του 9ου και 
του 13ου αιώνα, σήµερα στην Καµπότζη. Οι «µεγάπολη» είναι ένας σύγχρονος όρος που 
αναφέρεται στα υπερµεγέθη αστικά συγκροτήµατα που όµως δεν είναι χαρακτηριστικό µόνο 
της δικιάς µας εποχής. Η πόλη του Ανκόρ αποτέλεσε µία από τις µεγαλύτερες σε πληθυσµό 
πόλεις στης εποχής της. Με την παρακµή του πολιτισµού των Χµέρ, παρά το µέγεθός της, 
χάνεται από τα µάτια του ιστορικού γίγνεσθαι. Ξανανακαλύπεται το 2013, εξ αιτίας της 
χρήσης νέων τεχνολογιών ανίχνευσης του χώρου (Lidar). Η µελέτη προσπαθεί να 
συµπληρώσει τα κοµµάτια του παζλ, της πρώτης γνωστής και της έκτοτε χαµένης συνέχειά 
της, µέσω της ιστορικής γεωγραφίας τέµνοντας τον χρόνο σε καίριες στιγµές της ιστορίας 
της. 

Το έβδοµο άρθρο, µε τίτλο: «Οι εισοδηµατικές ανισότητες στην Ελλάδα την περίοδο 
2000-2012» από τους Χρήστο Γενιτσαρόπουλο και Χάϊδω-Χαρούλα Μπέλεχα, εξετάζει την 
άνιση κατανοµή του εισοδήµατος στην ελληνική περιφέρεια την περίοδο 2000-2012. 
Ειδικότερα, υπολογίζονται οι δείκτες µέτρησης οικονοµικών ανισοτήτων, Theil και Hoover, 
µε σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο η ύφεση µετά το 2008 επέτεινε ή όχι αυτές τις 
ανισότητες.  

Τέλος, το όγδοο άρθρο, µε τίτλο: ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & 

Αποτελεσµατικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» από την Αικατερίνη Κόκκινου στοχεύει 
στην ανάλυση των επιπτώσεων της αποτελεσµατικής διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 
Συγκεκριµένα, το άρθρο  αναφέρεται στο σχεδιασµό και τη διαχείριση όλων των ενεργειών-
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τις διαδικασίες ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και 
τις ανταγωνιστικές και αναπτυξιακές τους επιπτώσεις. 

Κλείνοντας, η συντακτική οµάδα του επιστηµονικού περιοδικού «Κείµενα Περιφερειακής 

Επιστήµης» ευχαριστεί τους συγγραφείς για την πολύτιµη συνεργασία εκφράζοντας 
παράλληλα την ελπίδα το παρών τεύχος να αποτελέσει αφορµή για περαιτέρω ανάπτυξη του 
επιστηµονικού διαλόγου στο πλαίσιο της περιφερειακής επιστήµης.  

 
Εκ µέρους της συντακτικής οµάδας, 
∆ρ. Χρήστος ∆. Γενιτσαρόπουλος  
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antonia_obaidou@hotmail.com 
 
Περίληψη 
Η παρούσα εισήγηση πραγµατεύεται το περιεχόµενο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 

όπως διαµορφώνεται κατά την νέα Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020. Αναλύει τους 
στόχους της όπως πχ η αντιµετώπιση των ανησυχιών σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων 
και η ενίσχυση της βιώσιµης διαχείρισης των φυσικών πόρων, τις αρχές βάσει των οποίων θα 
επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν επιλεγεί,  όπως η βασική εισοδηµατική στήριξη ή η 
πρόσθετη περιβαλλοντική ενίσχυση και η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε περιοχές µε 
φυσικά µειονεκτήµατα, και τέλος εξετάζονται τα αντίστοιχα κριτήρια µε τα οποία 
συγκεκριµενοποιούνται οι επιλεγόµενες δράσεις και µε βάση τα οποία θα αξιολογηθεί ο 
βαθµός επίτευξής τους.  

Ειδικότερα όσον αφορά το σχεδιασµό εξετάζεται το πολιτικό πλαίσιο (Policy context), η 
πολιτική συνάφεια (Policy coherence), το µέγεθος της οµάδας ‐ στόχου του προγράµµατος, 
οι αξίες της ευρύτερης κοινωνίας και η δυνατότητα επίλυσης των αναφυοµένων 
προβληµάτων. ∆ίνεται έµφαση στο κατά πόσο µπορεί να δηµιουργηθούν νοµοθετικά κενά σε 
σχέση µε την εφαρµογή ή την υλοποίηση,  την παρακολούθηση και στην αξιολόγηση του 
προγράµµατος.  

Σε ότι αφορά την υλοποίηση εξετάζεται ποια από τα παρακάτω εµπόδια  µπορεί  να 
εµφανιστούν ως προς 1) τους πόρους (κυρίως οικονοµικά κίνητρα ή κυρώσεις), 2) την θετική 
ή όχι διάθεση των φορέων υλοποίησης δηλαδή κατά πόσο οι επίσηµοι στόχοι του 
προγράµµατος ταυτίζονται ή µη µε τις δικές τους προσωπικές ή οργανωσιακές επιδιώξεις, 
3)την επικοινωνία δηλαδή η διασαφήνιση αρµοδιοτήτων και συµµετοχής καθώς και 
παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, και 4)τον συντονισµό µε την ένταξη των 
φορέων σε ενιαίο σύστηµα προτεραιοτήτων. 

Θα εξετασθεί επίσης ο βαθµός ασάφειας (ambiguity) και ο βαθµός πολυπλοκότητας 
(complexity). Αν ο Νοµοθέτης προβλέπει για τη φάση της αξιολόγησης να αξιολογείται α) το 
αποτέλεσµα (“result control”) ώστε να καταπολεµάται η αδράνεια και η αδιαφορία, ή β) η 
όλη διαδικασία που οδηγεί στο αποτέλεσµα (“process control” ή “on‐going evaluation”). 

Λέξεις Κλειδιά: Κοινή Αγροτική Πολιτική, Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020 
 

1. Εισαγωγή 

Οι τρεις βασικές µεταρρυθµίσεις της ΚΓΠ: Από την στήριξη του προϊόντος στην 
στήριξη του παραγωγού και σήµερα στην στήριξη της γης 

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) αποτελεί την ενοποιηµένη αγροτική πολιτική των 
κρατών-µελών της ΕΕ. Περιγράφει ένα σύνολο νόµων και κανονισµών σχετικών µε την 
γεωργία, την κτηνοτροφία και την διακίνηση αγροτικών προϊόντων και όλες τις εκβάσεις που 
προκύπτουν, όπως η σταθερότητα των τιµών, η ποιότητα των προϊόντων, η χρήση του 
εδάφους και η απασχόληση. 

 Βασικοί στόχοι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, τόσο κατά την αρχική χάραξή της το 
1962 όσο και στην συνέχεια, είναι η διασφάλιση δίκαιων εισοδηµάτων για τους γεωργούς σε 
συνδυασµό µε λογικές τιµές για τους καταναλωτές. Η αρχική προσέγγιση εστίασε την 
βαρύτητά της στην επιλογή στήριξης ορισµένων προϊόντων που όµως οδήγησε σε δηµιουργία 



Γιώτη-Παπαδάκη Ο., Παπαδοπούλου Ε., Οµπαϊντού Α., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VΙ, (1), 2015, pp. 11-22 12 

υψηλών πλεονασµάτων. Η ίδια η επιτυχία της ώθησε σε µεταβολή της εστίασης χωρίς να 
µεταβάλλει τους στόχους, έτσι από το 1992 επιλέγεται η µετατόπιση του κέντρου βάρους από 
την στήριξη προϊόντων στην στήριξη των παραγωγών οι οποίοι παράλληλα επιφορτίζονται µε 
την στήριξη του περιβάλλοντος και της αειφορίας. Έτσι η στήριξη των τιµών περιορίζεται 
και αντικαθίσταται από εισοδηµατικές ενισχύσεις. Μια νέα µεταρρύθµιση το 2003 
αποσυνδέει τις επιδοτήσεις και την παραγωγή και εστιάζει στην εκπλήρωση προτύπων που 
πληρούν πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας των τροφίµων. Η νέα 
µεταρρύθµιση του 2013 εστιάζει πάλι στην προστασία του περιβάλλοντος και στην 
καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής αλλά υιοθετεί παράλληλα στόχους που αποβλέπουν 
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τοµέα. 

Τα παραπάνω πραγµατοποιούνται µέσω µιας περίπλοκης λειτουργίας οργάνων και 
κανονισµών που συνεπάγεται µεγάλη γραφειοκρατία, κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Η 
κατανόηση της ΚΓΠ αποτελεί σηµαντικό µέρος της µελέτης της EE εφόσον αποτελεί µία από 
τις κυριότερες πολιτικές που ακολουθεί η ΕΕ καλύπτοντας σήµερα ένα υψηλό ποσοστό του 
προϋπολογισµού της. Λόγω ακριβώς της µεγάλης σηµασίας της, η ΚΓΠ δέχθηκε πιέσεις από 
διάφορες πηγές οι οποίες οδήγησαν σε σηµαντικές αλλαγές- µεταρρυθµίσεις της κατά τη 
διάρκεια του χρόνου. 

Οι αγροτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 77% της επικράτειας της ΕΕ (47% 
γεωργικές εκτάσεις και 30% δάση). Η Κοινή Γεωργική Πολιτική αποσκοπεί στη στήριξη της 
γεωργίας η οποία εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια και διασφαλίζει τη διαρκή ανάπτυξη 
όλων των αγροτικών περιοχών. Η γεωργία αυτή πρέπει να πληροί πολλαπλές λειτουργίες. 
Πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών ως προς τη διατροφή (διαθεσιµότητα, τιµές, 
ποικιλία, ποιότητα και ασφάλεια των τροφίµων), να προστατεύει το περιβάλλον και να 
επιτρέπει στους γεωργούς να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδηµα. Από το 2014, µετά την 
πολιτική συµφωνία του Ιουνίου 2013, η Κοινή Γεωργική Πολιτική θα λαµβάνει περισσότερο 
υπόψη την ποικιλοµορφία της γεωργίας στην Ευρώπη. Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) 
αναφέρεται αµιγώς στις καλλιεργητικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες ενώ Κοινή 
Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αναφέρεται και σε άλλου τύπου  δραστηριότητες που 
αποσκοπούν σε πρόσθετες οικονοµικές αποδόσεις για τους αγρότες πχ αγροτοτουρισµός. Η 
ΚΓΠ αποτελεί ένα σύνολο αλληλένδετων µέτρων, που στοχεύουν να οδηγήσουν στην 
επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί. Περιλαµβάνει ένα θεωρητικό ερµηνευτικό υπόβαθρο 
στηριζόµενο στην οικονοµική θεωρία και ένα εφαρµοσµένο τµήµα που αναφέρεται στα 
συγκεκριµένα µέτρα και τις επιπτώσεις τους. 

 
Βασικές κατευθύνσεις της ΚΓΠ για την περίοδο 2014-2020 
Οι σηµαντικότεροι στόχοι της ΚΓΠ που περιέχονται στη Συνθήκη της Ρώµης έχουν 

παραµείνει ίδιοι µε την πάροδο των ετών. Εντούτοις, η πορεία µεταρρύθµισης της ΚΓΠ µετά 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οδήγησε σε µια εντελώς νέα δοµή πολιτικής. Η 
µεταρρύθµιση του 2013 αποτέλεσε την τελική φάση της εν λόγω ανοικτής και µη ακόµη 
ολοκληρωθείσας διαδικασίας προσαρµογής. Οι βασικές κατευθύνσεις της ΚΓΠ για την 
περίοδο 2014-2020 αφορούν: 

• Την ενοποίηση των δύο πυλώνων της ΚΓΠ: ο πρώτος πυλώνας, ο οποίος 
χρηµατοδοτεί τις άµεσες ενισχύσεις και τα µέτρα αγοράς, µε επιβάρυνση αποκλειστικά του 
ΕΓΤΕ· ο δεύτερος πυλώνας υπέρ της ανάπτυξης της υπαίθρου, σε καθεστώς 
συγχρηµατοδότησης. Η διαφοροποίηση των άµεσων ενισχύσεων υπέρ του δεύτερου πυλώνα 
καταργείται και αντικαθίσταται από µια υποχρεωτική µείωση των βασικών πληρωµών από 
τις 150 000 ευρώ (προοδευτική µείωση). Εξάλλου, η αναδιανεµητική δυνατότητα του νέου 
συστήµατος άµεσων πληρωµών στους ενεργούς γεωργούς (πολυλειτουργική στόχευση) 
ενισχύθηκε. Τέλος, η ευελιξία µεταξύ πυλώνων αυξήθηκε: από το 2015,τα κράτη µέλη έχουν 
τη δυνατότητα να µεταφέρουν τα κεφάλαια που είχαν αρχικά διατεθεί προς τις δύο 
κατευθύνσεις (από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα, έως το 15%, καθώς επίσης από τον 
δεύτερο υπέρ του πρώτου, έως 25% για ορισµένα κράτη)· 

• Την ενοποίηση των µηχανισµών της ενιαίας Κοινής Οργάνωσης Αγορών 
(ΚΟΑ)προκειµένου να λειτουργούν σαν «δίχτυ ασφάλειας», περιοριζόµενοι στις περιπτώσεις 
κρίσης των τιµών και διατάραξης των αγορών. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η κατάργηση 
όλων των µέτρων ελέγχου της προσφοράς.  
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• Την πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση, εστιασµένη και εδαφική για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου. Προβλέπεται επίσης καλύτερος συντονισµός των αγροτικών µέτρων µε τα 
υπόλοιπα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Το ευρύ φάσµα εργαλείων που εµπεριέχεται στον δεύτερο 
πυλώνα της ΚΓΠ απλοποιείται για να επικεντρωθεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της 
καινοτοµίας, της θεµελιωµένης στη «γνώση» γεωργίας, της εγκατάστασης νέων γεωργών, της 
βιώσιµης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της ισορροπηµένης εδαφικής ανάπτυξης 

 
Οι τρεις µακροχρόνιοι στόχοι: Βιώσιµη  παραγωγή τροφίµων, βιώσιµη διαχείριση 

των φυσικών πόρων, δράση για το κλίµα και εξισορροπηµένη χρήση της γης 
Σήµερα η ΚΓΠ έρχεται αντιµέτωπη µε ένα σύνολο αβεβαιοτήτων και προκλήσεων, οι 

οποίες καλούν σε στρατηγικές επιλογές για το µακροπρόθεσµο µέλλον της γεωργίας και των 
αγροτικών περιοχών. Μεταξύ αυτών η κλιµατική αλλαγή, η οικονοµική κρίση που πλήττει 
σήµερα αρκετές χώρες της ΕΕ, η συρρίκνωση του γεωργικού εισοδήµατος, η απαίτηση για 
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιµα και η επισιτιστική ασφάλεια. 

Μια µεγάλη δέσµη µεταρρυθµίσεων της ΚΓΠ το 1992 απαιτεί από τους γεωργούς να 
αναλάβουν την ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία της γεωργίας. 
Οφείλουν να παρέχουν δηµόσια αγαθά, όπως η διατήρηση όµορφων τοπίων και η φροντίδα 
της αγροτικής µας κληρονοµιάς και να παρατάσσονται στην πρώτη γραµµή ενάντια στην 
κλιµατική αλλαγή. Επιπλέον, οφείλουν να υιοθετούν τεχνολογίες για τη στήριξη της 
οικολογίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

Η σηµερινή ΚΓΠ προσφέρει συγκεκριµένα κίνητρα στους γεωργούς, ώστε να λειτουργούν 
µε µέριµνα υπέρ µιας βιώσιµης γεωργίας και να προσαρµόζονται στις µεταβαλλόµενες 
µετεωρολογικές συνθήκες και καλλιεργητικές περιόδους, καθώς και στην αύξηση της 
συχνότητας των φυσικών καταστροφών, να αναπτύσσουν εναλλακτικές µορφές γεωργίας 
συµµετέχοντας στον παγκόσµιο αγώνα για τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΓΠ  

Η Κοινή Οργάνωση της Ενιαίας Αγοράς  
Ο πρώτος πυλώνας της καλύπτει τις άµεσες πληρωµές και τα µέτρα της αγοράς. Η ενιαία 

Κοινή Οργάνωση Αγοράς περιλαµβάνει τα µέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο 
της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές µεταρρυθµίσεις είχαν ως αποτέλεσµα το 2007 να συγχωνευτούν 21 
ΚΟΑ σε µία ενιαία ΚΟΑ για όλα τα γεωργικά προϊόντα. Παράλληλα, οι αναθεωρήσεις της 
ΚΟΑ προσανατόλισαν σταδιακά την ΚΓΠ προς τις αγορές και µείωσαν την εµβέλεια των 
µέσων παρέµβασης, προκειµένου αυτά να θεωρούνται πλέον ως «δίκτυα ασφαλείας» που 
χρησιµοποιούνται µόνο σε περίπτωση κρίσης. 

Οι ΚΟΑ αποτελούν θεµελιώδες στοιχείο της ΚΓΠ από τη δηµιουργία της, διότι πράγµατι 
παρείχαν το πλαίσιο εντός του οποίου θεσπίστηκαν καθεστώτα στήριξης των αγορών, 
διαφοροποιηµένα ανάλογα µε τους γεωργικούς τοµείς. Η ΚΟΑ καθορίζει ποια γεωργικά 
προϊόντα καλύπτει. Η ΚΟΑ περιλαµβάνει µία εσωτερική πτυχή (παρέµβαση στις αγορές, 
κανόνες σχετικά µε τη διάθεση στο εµπόριο και σχετικά µε τις οργανώσεις παραγωγών) και 
µία εξωτερική πτυχή που αφορά τις συναλλαγές µε τις τρίτες χώρες (πιστοποιήσεις 
εισαγωγής και εξαγωγής, διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων, επιστροφές κατά την 
εξαγωγή, κ.λπ.).  

 
Άµεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
Η ΚΓΠ της περιόδου 2014-2020 διατηρεί τους δύο πυλώνες αλλά αυξάνει παράλληλα 

τους δεσµούς µεταξύ τους, προσφέροντας µε τον τρόπο αυτό µια πληρέστερη και πιο 
ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των ενισχύσεων στον τοµέα αυτό. Συγκεκριµένα, θεσπίζει νέο 
τρόπο οργάνωσης των άµεσων ενισχύσεων, καλύτερα στοχοθετηµένης, πιο δίκαιης και 
περισσότερο φιλικής προς το περιβάλλον.  

Όσον αφορά τους µηχανισµούς άµεσης στήριξης, υπάρχει µεταστροφή από την «πλήρη 
αποσύνδεση» στην «στοχοθέτηση». Το σύστηµα αποσύνδεσης των γεωργικών ενισχύσεων 
και της παροχής γενικής στήριξης των εισοδηµάτων, το οποίο ξεκίνησε το 2003, παραδίδει 
πλέον τη σκυτάλη σε ένα σύστηµα εντός του οποίου συνδέεται το κάθε στοιχείο µε ειδικούς 
στόχους ή συγκεκριµένες λειτουργίες, δεδοµένου ότι οι περίοδοι ιστορικών αναφορών δεν θα 
διαδραµατίζουν πλέον κανένα ρόλο, εκτός από ορισµένες περιπτώσεις σε µερικά κράτη µέλη.  
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Το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης αντικαθίσταται από ένα πολυλειτουργικό σύστηµα 
ενισχύσεων, µε επτά συνιστώσες: 1) µια βασική ενίσχυση ανά εκτάριο, 2) µια «πράσινη» 
συνιστώσα, οικολογικής µέριµνας, υπό µορφή συµπληρωµατικής στήριξης ως αποζηµίωση 
για τις δαπάνες που σχετίζονται µε την παροχή περιβαλλοντικών δηµόσιων αγαθών τα οποία 
δεν αµείβονται από την αγορά· 3) µια συµπληρωµατική ενίσχυση στους νέους γεωργούς επί 5 
έτη· 4) µια αναδιανεµητική ενίσχυση µε την οποία οι γεωργοί µπορούν να λάβουν πρόσθετη 
στήριξη για τα πρώτα εκτάριά τους· 5) µια πρόσθετη στήριξη των εισοδηµάτων σε περιοχές 
µε συγκεκριµένους φυσικούς περιορισµούς· 6) µια συνδεδεµένη στήριξη για την παραγωγή 
υπέρ ορισµένων περιοχών ή τύπων καλλιεργειών για οικονοµικούς και/ή κοινωνικούς 
λόγους· 7) ένα προαιρετικό απλοποιηµένο σύστηµα που απευθύνεται στους 
µικροκαλλιεργητές, µε ενισχύσεις έως 1250 ευρώ. 

Τα µέτρα συνολικά διακρίνονται σε: 
1.Καθεστώς βασικής ενίσχυσης Τα κράτη µέλη θα διαθέσουν το 70% του εθνικού 

κονδυλίου τους για τις άµεσες ενισχύσεις στο νέο καθεστώς βασικής ενίσχυσης, µετά την 
αφαίρεση ποσών που δεσµεύθηκαν για συµπληρωµατικές ενισχύσεις υπέρ των γεωργών 
νεαρής ηλικίας ή για άλλες προαιρετικές ενισχύσεις όπως εκείνες για τις µειονεκτικές 
περιοχές, τους µικροκαλλιεργητές, την αναδιανεµητική ενίσχυση ή τις «συνδεδεµένες» 
ενισχύσεις.  

2.Καθεστώς στήριξης για γεωργούς νεαρής ηλικίας Για να ενθαρρυνθεί η ανανέωση των 
γενεών, η βασική ενίσχυση που παρέχεται σε γεωργούς ηλικίας µικρότερης των 40 ετών, σε 
νεοεισερχόµενους στον τοµέα ή σε εκµεταλλεύσεις που δηµιουργήθηκαν εντός της 
προηγούµενης πενταετίας, αυξάνεται κατά 25% κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών 
εγκατάστασης.  

3.Οικολογική µέριµνα Παράλληλα µε το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ή το καθεστώς 
ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης, κάθε εκµετάλλευση θα λάβει ενίσχυση ανά εκτάριο για την 
τήρηση ορισµένων γεωργικών πρακτικών που ωφελούν το κλίµα και το περιβάλλον. Τα 
κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να διαθέσουν 30% του εθνικού τους κονδυλίου σε αυτή τη 
«πράσινη» ενίσχυση. Τα τρία βασικά µέτρα που προβλέπονται είναι τα εξής: διαφοροποίηση 
των καλλιεργειών, διατήρηση των µόνιµων βοσκοτόπων, διατήρηση «περιοχής οικολογικής 
εστίασης» που θα καταλαµβάνει τουλάχιστον το 5% της αρόσιµης περιοχής της 
εκµετάλλευσης για εκµεταλλεύσεις µε αρόσιµη γη µεγαλύτερη των 15 εκταρίων (εκτός των 
µόνιµων βοσκοτόπων και των µόνιµων καλλιεργειών). 

4.Συνδεδεµένες ενισχύσεις Για να αντισταθµιστούν οι όποιες αρνητικές συνέπειες της 
εσωτερικής σύγκλισης σε τοµείς ή περιοχές ιδιαίτερης ευαισθησίας, τα κράτη µέλη θα έχουν 
τη δυνατότητα να παρέχουν περιορισµένα ποσά «συνδεδεµένων» ενισχύσεων, δηλ. 
ενισχύσεις που συνδέονται µε ειδικά προϊόντα.  

5.Περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς (µειονεκτικές περιοχές) Στα πλαίσια των δύο 
πυλώνων, τα κράτη µέλη ή οι περιφέρειες τους µπορούν να χορηγήσουν πρόσθετη ενίσχυση 
ύψους έως 5% του εθνικού κονδυλίου για περιοχές που έχουν ταξινοµηθεί ως υφιστάµενες 
φυσικούς περιορισµούς.  

6.Ενεργοί γεωργοί Προκειµένου να επιλυθεί το πρόβληµα των λεγόµενων «γεωργών του 
καναπέ» και να διευθετηθούν ορισµένα νοµικά κενά που έχουν δώσει τη δυνατότητα σε 
περιορισµένο αριθµό εταιρειών να διεκδικήσουν άµεσες ενισχύσεις, µολονότι η κύρια 
επιχειρηµατική τους δραστηριότητα δεν είναι γεωργική, η µεταρρύθµιση καθιστά 
αυστηρότερους τους κανόνες βάσει των οποίων µπορεί ένας γεωργός να χαρακτηριστεί 
ενεργός.  

7.Επιλέξιµα εκτάρια Οι κανόνες ορίζουν το 2015 ως το νέο έτος αναφοράς για τις 
δηλώσεις εκτάσεων γης, αλλά θα υπάρχει µια σύνδεση µε τους δικαιούχους του συστήµατος 
άµεσων ενισχύσεων το 2013 ώστε να αποφεύγεται η κερδοσκοπία. Τα κράτη µέλη που 
προβλέπουν µεγάλη αύξηση στις δηλώσεις επιλέξιµων εκτάσεων θα έχουν το δικαίωµα να 
περιορίσουν τον αριθµό των δικαιωµάτων ενίσχυσης που θα διατεθούν το 2015. 

8.Καθεστώς µικροκαλλιεργητών Η νέα ΚΓΠ επιτρέπει στα κράτη µέλη να αναγνωρίσουν 
στους µικροκαλλιεργητές απλοποιηµένο καθεστώς βασισµένο σε ετήσια ενίσχυση που µπορεί 
να ανέλθει έως το ποσό των 1250 ευρώ ανεξάρτητα από το µέγεθος της εκµετάλλευσης. Τα 
κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν µεταξύ διαφόρων µεθόδων να υπολογίσουν την ετήσια 
ενίσχυση, συµπεριλαµβανόµενης της δυνατότητας βάσει της οποίας οι γεωργοί λαµβάνουν 
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απλώς το ποσό το οποίο θα ελάµβαναν ούτως ή άλλως. Απλοποιείται έτσι σε µεγάλο βαθµό η 
διαδικασία για τους ενδιαφερόµενους γεωργούς και για τις εθνικές διοικήσεις.  

9.Πολλαπλή συµµόρφωση Οι διατάξεις για την πολλαπλή συµµόρφωση επιβεβαιώνονται 
και απλοποιούνται, θέτοντας ως προϋπόθεση για τις άµεσες ενισχύσεις την συµµόρφωση των 
γεωργών µε: α) τα πρότυπα που έχουν ορίσει τα κράτη µέλη σχετικά µε τις περιβαλλοντικές 
και γεωργικές συνθήκες µε σκοπό τον περιορισµό της διάβρωσης των εδαφών, τη διατήρηση 
της δοµής και των ποσοστών οργανικών ουσιών των εδαφών και τη διασφάλιση ενός 
ελάχιστου επιπέδου συντήρησης· β) τα κοινοτικά πρότυπα που ισχύουν σχετικά µε την 
δηµόσια υγεία, την υγεία των ζώων, το περιβάλλον και την ορθή µεταχείριση των ζώων.  

10.Μηχανισµός δηµοσιονοµικής και χρηµατοοικονοµικής πειθαρχίας Εφαρµόζεται 
µηχανισµός δηµοσιονοµικής πειθαρχίας προκειµένου να διατηρηθούν οι δαπάνες του πρώτου 
πυλώνα της ΚΓΠ σε επίπεδο κατώτερο των ετήσιων ανώτατων ορίων του προϋπολογισµού 
που καθορίζονται στο πλαίσιο των πολυετών δηµοσιονοµικών προοπτικών .  

11.Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου Το ολοκληρωµένο σύστηµα 
διαχείρισης και ελέγχου επιβεβαιώνεται και ενισχύεται και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα σηµεία: µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, ένα σύστηµα αναγνώρισης 
αγροτεµαχίων, ένα σύστηµα προσδιορισµού και καταγραφής των δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης, ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου και ένα ενιαίο σύστηµα καταγραφής της 
ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλλει αίτηση για παροχή ενίσχυσης. 

Ο ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΓΠ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ο δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ καλύπτει τα πολυετή Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ). Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης ενισχύεται και επιβεβαιώνεται στον δεύτερο 
πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Αυτή η µεταρρύθµιση έχει σκοπό να κάνει 
τον γεωργικό και δασοκοµικό τοµέα ανταγωνιστικότερο, να ενισχύσει τους δεσµούς µεταξύ 
της πρωτογενούς δραστηριότητας και του περιβάλλοντος, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής 
στις αγροτικές περιοχές, να ενθαρρύνει τη συνεργασία και καινοτοµία και να προωθήσει τη 
διαφοροποίηση της οικονοµίας των αγροτικών κοινοτήτων. 

Για να διασφαλιστεί η βιώσιµη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, ο δεύτερος πυλώνας 
της ΚΓΠ πρέπει να εστιαστεί σε έξι προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται µε: προώθηση της 
µεταφοράς γνώσεων και της καινοτοµίας στη γεωργία, τη δασοκοµία και τις αγροτικές 
περιοχές· τη βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων, την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων 
γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες, την προώθηση καινοτόµων γεωργικών τεχνολογιών και τη 
βιώσιµη διαχείριση δασών· την οργάνωση της αλυσίδας τροφίµων, περιλαµβανοµένης της 
επεξεργασίας και εµπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της 
διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία· αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των 
οικοσυστηµάτων που σχετίζονται µε τη γεωργία και τη δασοκοµία· την προαγωγή της 
αποτελεσµατικής διαχείρισης πόρων και τη µετάβαση προς µία οικονοµία µε χαµηλή 
κατανάλωση άνθρακα στον αγροτικό, επισιτιστικό και δασοκοµικό τοµέα· τέλος, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης καθώς και της µείωσης της φτώχειας και της οικονοµικής 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. 
Στο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014-2020, έχει διατεθεί στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης) (ΕΓΤΑΑ) συνολικό ποσό 85 εκατοµµυρίων ευρώ. Πέραν 
τούτου τα κράτη µέλη µπορεί να αποφασίσουν να µεταφέρουν έως και 15% των άµεσων 
πληρωµών και των πόρων που προκύπτουν από την επιβολή ανώτατων ορίων και τη µείωση 
των άµεσων πληρωµών από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα. 

Το ΕΓΤΑΑ συµβάλλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» προωθώντας την αειφόρο 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση κατά τρόπο συµπληρωµατικό ως προς τα άλλα 
εργαλεία της ΚΓΠ, της πολιτικής συνοχής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Τα κράτη 
µέλη υποχρεούνται σε αυτό το πλαίσιο να υπογράψουν τη Σύµβαση Εταιρικής Σχέσης, η 
οποία αντανακλά την κοινή στρατηγική της ΕΕ για κάθε κράτος µέλος περιγράφοντας πώς θα 
συντονίσουν τις διάφορες πολιτικές και θα χρησιµοποιήσουν τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταµεία (Ε∆ΕΤ) προς αυτή την κατεύθυνση (κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013). 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι στους έξι τοµείς προτεραιότητας, τα κράτη µέλη πρέπει να 
καταρτίσουν ένα πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης που να βασίζεται σε δέσµη µέτρων: 
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Α. Καινοτοµία και µεταφορά γνώσεων 

Ο πρωταρχικός στόχος (και ειδικότερα η προγραµµατισµένη Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση 
Καινοτοµίας για τη Γεωργική Παραγωγικότητα και Βιωσιµότητα — συντοµ. ΕΕΣΚ) 
πρόκειται να επιτευχθεί µε τη βοήθεια διαφόρων µέτρων αγροτικής ανάπτυξης, όπως η 
«µεταφορά γνώσεων», η «συνεργασία» και οι «επενδύσεις σε φυσικά στοιχεία ενεργητικού». 
Η ΕΕΣΚ προορίζεται να προωθήσει την αποδοτική χρήση πόρων, την παραγωγικότητα και 
την ανάπτυξη της γεωργίας και της δασοκοµίας µε χαµηλές εκποµπές και µε τρόπο που δεν 
επηρεάζει το κλίµα. Τούτο πρόκειται να επιτευχθεί µε την αύξηση της συνεργασίας µεταξύ 
γεωργίας και έρευνας, προκειµένου να επιταχυνθούν οι µεταφορές τεχνολογίας στους 
γεωργούς.  

Β. Επενδύσεις, εκσυγχρονισµός, αναδιάρθρωση εκµεταλλεύσεων, νέοι γεωργοί και µικρές 

εκµεταλλεύσεις 
Στον τοµέα της αναδιάρθρωσης εκµεταλλεύσεων, των επενδύσεων και του 

εκσυγχρονισµού, διατίθενται µέτρα που περιλαµβάνουν την παροχή υψηλότερων ποσοστών 
στήριξης, όταν υπάρχει σύνδεση µε την ΕΕΣΚ ή µε κοινά έργα. Για τους νέους γεωργούς 
διατίθεται ένας συνδυασµός µέτρων που περιλαµβάνει την ενίσχυση για την έναρξη 
δραστηριότητας (µέχρι 70000 ευρώ), γενικές επενδύσεις σε φυσικά στοιχεία ενεργητικού, 
υπηρεσίες κατάρτισης και συµβουλευτικές υπηρεσίες. Στις µικρές εκµεταλλεύσεις 
παρέχονται ενίσχυση για την έναρξη δραστηριότητας (µέχρι 15000 ευρώ) ή µέτρα 
αναδιάρθρωσης. 

Γ. Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα, βιολογικές καλλιέργειες και το 

δίκτυο Natura 2000 

∆ιατίθεται δέσµη ενισχύσεων για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα, προκειµένου να 
στηριχθούν και να προαχθούν οι αναγκαίες αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές που 
συµβάλλουν θετικά στο περιβάλλον και στο κλίµα. Αυτά τα µέτρα πρόκειται να 
συµπεριληφθούν στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης µε έµφαση στις κοινές συµβάσεις, 
στην επαρκή κατάρτιση/πληροφόρηση και στην αύξηση της ευελιξίας κατά την επέκταση 
των αρχικών συµβάσεων. Επιπλέον, εισάγεται επιµέρους χωριστό µέτρο για να στηρίξει τις 
πρακτικές βιολογικών καλλιεργειών. 

∆. Συστήµατα ποιότητας 
Πρόκειται να διατεθούν πόροι για τη στήριξη της συµµετοχής των γεωργών σε συστήµατα 

ποιότητας όπως η προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης, η προστατευόµενη γεωγραφική 
ένδειξη και το εγγυηµένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν καθώς και συστήµατα επισήµανσης 
για βιολογικά προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων συστηµάτων πιστοποίησης γεωργικών 
προϊόντων που αναγνωρίζονται από τα κράτη µέλη. Αυτή η στήριξη περιορίζεται στις 3 000 
ευρώ ανά εκµετάλλευση. 

Ε. Εργαλειοθήκη διαχείρισης του κινδύνου 
Τα ασφαλιστικά µέσα και αµοιβαία κεφάλαια για ζηµίες στη συγκοµιδή και ζηµίες λόγω 

καιρού και ζωικών ασθενειών (τα οποία επί του παρόντος διατίθενται στο πλαίσιο του 
πρώτου πυλώνα σύµφωνα µε το άρθρο 68 του κανονισµού 73/2009) επεκτείνονται για να 
συµπεριλάβουν ένα νέο εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήµατος υπό µορφή χρηµατοδοτικής 
εισφοράς στα αµοιβαία κεφάλαια, µε την παροχή αποζηµίωση στους γεωργούς για σοβαρή 
µείωση εισοδήµατος, πράγµα που θα επέτρεπε εκταµίευση από αµοιβαίο κεφάλαιο 
(ανέρχεται σε ποσοστό έως και 70% επί των απωλειών), αν το εισόδηµα µειωθεί κατά 30%. 

ΣΤ. Οργανώσεις παραγωγών 
Πρόκειται να χορηγηθεί στήριξη για τη δηµιουργία οργανώσεων παραγωγών µε βάση 

επιχειρησιακό σχέδιο και µόνο σε οντότητες που προσδιορίζονται ως ΜΜΕ, µε σκοπό να 
προσαρµοστούν η παραγωγή και η απόδοση των παραγωγών στις απαιτήσεις της αγοράς, µε 
την από κοινού διάθεση αγαθών στην αγορά, τη συγκέντρωση των αγορών και της 
προσφοράς σε αγοραστές χονδρικής και τη βελτίωση των διαδικασιών οργάνωσης και 
καινοτοµίας. 

Ζ. ∆ασοκοµία, ορεινές περιοχές και περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς (ΠΦΠ) 
Πρόκειται να ενισχυθούν τα µέτρα δασοκοµίας και να παρασχεθεί στήριξη µέσω 

ενισχύσεων και ετήσιων πληρωµών. Για ορεινές περιοχές και γεωργικές εκτάσεις πάνω από 
τον 62º N, µπορεί να δοθεί ενίσχυση ύψους 450 ευρώ ανά εκτάριο (αύξηση από τα 250 ευρώ 
ανά εκτάριο). Νέοι περιορισµοί για ΠΦΠ βάσει οκτώ βιοφυσικών κριτηρίων πρόκειται να 
τεθούν σε εφαρµογή το αργότερο το 2018. Για να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί το περιβάλλον 
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στις συγκεκριµένες περιοχές, τα κράτη µέλη διατηρούν το δικαίωµα να ορίσουν έως και 10% 
των γεωργικών περιοχών ως ΠΦΠ. 

Η. Πρόγραµµα Leader, βασικές υπηρεσίες, ανάπλαση χωριών και µη γεωργικές 

δραστηριότητες 
Μεγαλύτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην προσέγγιση Leader, στην αύξηση της 

ευαισθητοποίησης και σε άλλες προκαταρκτικές ενέργειες στήριξης για στρατηγικές που 
προωθούν την ευελιξία, για να λειτουργήσουν µε άλλα ταµεία σε τοπικό επίπεδο, όπως η 
συνεργασία µεταξύ πόλεων και υπαίθρου. Το Leader θα χρησιµοποιηθεί τώρα ως η κοινή 
προσέγγιση για την τοπική ανάπτυξη υπό κοινοτική καθοδήγηση µε χρηµατοδότηση από τα 
ακόλουθα Ταµεία το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Οι βασικές υπηρεσίες και η 
ανάπλαση χωριών, όπως οι επενδύσεις στις υποδοµές ευρείας ζώνης και ανανεώσιµης 
ενέργειας µπορεί να προχωρήσουν πέρα από τη µετατόπιση δραστηριοτήτων/µετατροπή 
κτηρίων µικρής κλίµακας που καλύπτονται επί του παρόντος. Τα ταµεία µπορεί επίσης να 
χρησιµοποιηθούν για µη γεωργικές δραστηριότητες που συνδέονται µε την αγροτική 
κοινότητα. 

Κατά τη νέα περίοδο τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
σχεδιάσουν θεµατικά υπο-προγράµµατα που αντιµετωπίζουν λεπτοµερώς συγκεκριµένα 
ζητήµατα, όπως οι νέοι γεωργοί, οι µικρές εκµεταλλεύσεις, οι ορεινές περιοχές, οι γυναίκες 
στις αγροτικές περιοχές, ο µετριασµός της κλιµατικής αλλαγής/η προσαρµογή σε αυτήν, η 
βιοποικιλότητα και οι µικρές αλυσίδες εφοδιασµού. Θα διατεθούν σε ορισµένες περιπτώσεις 
υψηλότερα ποσοστά στήριξης για τέτοια υπο-προγράµµατα. 

Προτάσεις για ένα σύστηµα κριτηρίων για το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την 
αξιολόγηση 

Ο πλήρης κύκλος της διενέργειας µιας πολιτικής περιλαµβάνει, σύµφωνα µε την κλασική 
προσέγγιση της πολιτικής ανάλυσης, τις ακόλουθες φάσεις: α) σχεδιασµό, β) υλοποίηση, γ) 
αξιολόγηση (µε στόχο την ανατροφοδότηση για έναν νέο σχεδιασµό). 

Όλα αυτά τα στάδια είναι απαραίτητα για την υπέρβαση δυσκολιών που θα ανακύπτουν 
διαρκώς. Οι επιµέρους φάσεις µπορούν να αναλύονται µε τα ακόλουθα κριτήρια:  

Α) Σχεδιασµός 
Ο σχεδιασµός είναι η βάση για τις υπόλοιπες φάσεις. ∆εν υπάρχει τυχαία η παραδοχή ότι 

«η αρχή είναι το ήµισυ του παντός». Τα κριτήρια του σχεδιασµού περιλαµβάνουν: 1) το 
πολιτικό πλαίσιο (Policy context), 2) η πολιτική συνάφεια (Policy coherence), 3) το µέγεθος 
της οµάδας ‐ στόχου του προγράµµατος, 4) οι αξίες της ευρύτερης κοινωνίας σχετικά µε την 
οµάδα ‐ στόχο, και 5) η επιλυσιµότητα του ζητήµατος. 

- Πολιτικό πλαίσιο 
Εδώ περιλαµβάνεται το περιεχόµενο µιας πολιτικής. Απαρτίζεται κατά βάση από: 1) τους 

στόχους, 2) τις αρχές που αποτελούν το γενικότερο ιδεολογικό ή συµφεροντολογικό πλαίσιο, 
µέσα στο οποίο οι στόχοι πρόκειται να υλοποιηθούν, και 3) τα µέτρα ή µέσα και εργαλεία. 

1) Οι στόχοι χαρακτηρίζονται από: α) τον βαθµό λεπτοµέρειας και β) την 
µετρησιµότητά τους. Στόχοι µε χαµηλό βαθµό λεπτοµέρειας διασφαλίζουν ευελιξία αλλά και 
πολλές προστριβές κατά την ερµηνεία και την αξιολόγησή τους. Υψηλός βαθµός 
λεπτοµέρειας στους στόχους συνεπάγεται ακαµψία, πιθανή αποµάκρυνση από την ουσία του 
προγράµµατος, σε περίπτωση που ελιγµοί χρειαστούν αλλά θα είναι αδύνατοι, λόγω της 
ακαµψίας αυτής, και πιθανή απογοήτευση σε περίπτωση αποτυχίας.  

Όσο µεγαλύτερος ο βαθµός λεπτοµέρειας, τόσο πιο εύκολα ο στόχος µπορεί να καταστεί 
µετρήσιµος. Η µετρησιµότητα του στόχου είναι σηµαντική παράµετρος για την υλοποίηση 
της ΚΓΠ και ιδίως για να µην υπάρχουν προστριβές στην αξιολόγησή της. Το πολιτικό 
ζήτηµα που πάντα τίθεται στο θέµα της µετρησιµότητας έγκειται στην αποδοχή που βρίσκουν 
τα κριτήρια-δείκτες που θεσπίζονται. 

Η ανταγωνιστικότητα είναι άµεσα µετρήσιµη µε έτοιµους δείκτες οικονοµετρικής υφής, οι 
οποίοι µάλιστα έχουν και επιστηµονική χροιά. Η προστασία του περιβάλλοντος στον 
αγροτικό χώρο µπορεί εν µέρει επίσης να µετρηθεί µε δείκτες επιστηµονικής µορφής (λχ, 
νιτρικές ενώσεις, γονιµότητα, οξύτητα). Η αισθητική πλευρά του περιβάλλοντος και η 
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γενικότερη ποιότητα ζωής αποτελούν εκ των πραγµάτων πολύ πιο αφηρηµένες έννοιες και 
χρήζουν διαβουλεύσεων, οι οποίες είναι ατέρµονες.  

2) Οι αρχές της µέσα στις οποίες οι στόχοι οφείλουν να επιτευχθούν, αποτελεί το 
ευρύτερο πλαίσιο του «ευρωπαϊκού κεκτηµένου» καθώς και του «περιβαλλοντικού 
κεκτηµένου». ∆εν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση µε τα κοινωνικο-πολιτικά και οικονοµικά 
κριτήρια που διαµορφώθηκαν σωρευτικά µέσα από τις διαδικασίες εξέλιξης των λεγόµενων 
«Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» µέχρι τη δηµιουργία της ΕΕ και της ΟΝΕ.  

3) Τα πολιτικά εργαλεία µπορούν να είναι τριών µορφών: κανονιστικά, οικονοµικά και 
πληροφοριακά, τα οποία αποσκοπούν αντίστοιχα στο να απαγορεύσουν τις ανεπιθύµητες 
επιλογές, να ενισχύουν τις επιθυµητές και να πείσουν για το ποιες πρέπει να θεωρούνται ως 
επιθυµητές ή ανεπιθύµητες. Η ΚΓΠ υποστηρίζεται από συνδυασµό τέτοιων εργαλείων. Τα 
όρια δε, µεταξύ κανονιστικών και οικονοµικών δεν θεωρούνται από όλους ευδιάκριτα. 

- Πολιτική συνάφεια 
Το πολιτικό πλαίσιο έχει άµεση σηµασία για τους καθηµερινούς χειρισµούς. Η πολιτική 

συνοχή που το χαρακτηρίζει επηρεάζει τη βιωσιµότητα και την αποτελεσµατικότητά του σε 
στρατηγικό επίπεδο. 

Το κριτήριο αυτό σηµαίνει την ύπαρξη ή µη σαφών προτεραιοτήτων στο σχεδιασµό. Ο 
προσδιορισµός προτεραιότητας µπορεί να αφορά τόσο τους στόχους και τις αρχές όσο και τα 
εργαλεία. Όσο πιο λεπτοµερειακός είναι ο προσδιορισµός αυτός, τόσο περισσότερο 
διακρίνεται το «κύριο» από το «δευτερεύον» και αποσαφηνίζονται οι προσδοκίες που 
µπορούν να έχουν διάφορες οµάδες-στόχοι από µια πολιτική.  

Το βασικότερο στοιχείο της είναι η συµπληρωµατικότητα των στόχων. Συµβαδίζει άραγε 
η ανταγωνιστικότητα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων µε την προστασία του περιβάλλοντος 
και της ποιότητας ζωής;  

Σηµαντική είναι επίσης η συνάφεια µεταξύ στόχων και εργαλείων-µέσων. Αν, λχ, πρώτα 
υπάρχουν τα µέσα που πρέπει να αξιοποιηθούν (πχ για λιπάσµατα) και µετά πρέπει 
οπωσδήποτε να θεσπισθούν στόχοι ως προς το είδος των καλλιεργειών στις οποίες θα 
χρησιµοποιηθούν τα λιπάσµατα, οπότε προκύπτει πιθανή δυσλειτουργία και έλλειψη 
αποδοχής. Αντίστροφα, δυσλειτουργία µπορεί να προκύψει και όταν θεσπίζονται στόχοι που 
να υπερβαίνουν τις δυνατότητες των διαθέσιµων µέσων.  

- Το µέγεθος της οµάδας-στόχου 
Όσο µεγαλύτερη και πιο διευρυµένη από πλευράς συµφερόντων είναι η οµάδα την οποία 

αφορά άµεσα ένα πολιτικό πρόγραµµα, τόσο πιο γενικό και αναλόγως διευρυµένο οφείλει να 
είναι. Για µικρότερες οµάδες, χρειάζονται πιο λεπτοµερειακά και εξειδικευµένα 
προγράµµατα.  

Η ΚΓΠ δεν αφορά ένα γενικό σύνολο, αλλά πολλά υποσύνολα, αγροτών, µε ποικίλα 
συµφέροντα και ανάγκες. ∆ιαφορετικά µέτρα και στόχοι πρέπει να οριστούν για του 
καλλιεργητές εκτατικών απ’ ό,τι για τους καλλιεργητές εντατικών καλλιεργειών. Ο 
σιτοκαλλιεργητής έχει τελείως διαφορετικές ανάγκες από τον θερµοκηπιούχο. 

- Οι αξίες της ευρύτερης κοινωνίας σχετικά µε την οµάδα ‐ στόχο 
Για να βρει αποδοχή και απρόσκοπτη περαιτέρω υλοποίηση ένας σχεδιασµός επιβάλλεται 

όχι µόνο να ικανοποιεί την οµάδα-στόχο αλλά να πείθει και την ευρύτερη κοινωνία ότι αξίζει 
να ικανοποιηθεί η συγκεκριµένη οµάδα-στόχος.  

Αυτό αποτελεί µια σηµαντική πρόκληση για κάθε πολιτική απόφαση. Είναι ένα ερώτηµα 
κατά πόσο η ευρύτερη κοινωνία έχει πεισθεί ότι πρέπει να ικανοποιούνται τα αιτήµατα των 
αγροτών και κατά πόσο αυτό είναι δίκαιο ή όχι και σκόπιµο για την ευρύτερη κοινωνία. Το 
γεγονός πάντως των καταλήψεων δρόµων µε τρακτέρ, σίγουρα δυσχεραίνει αυτή την µαζική 
συνεννόηση. 

- Η επιλυσιµότητα του ζητήµατος 
Υπό συνθήκες παγκοσµιοποίησης, άλλοτε µπορεί να προκύπτουν εµπόδια και άλλοτε 

ευκαιρίες για την επίλυση ενός ζητήµατος. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, έχει αυξηθεί η 
αβεβαιότητα. Η ΚΓΠ είναι από τις πλέον παγκοσµιοποιηµένες πολιτικές, καθώς είναι άµεσα 
εκτεθειµένη στους µηχανισµούς της παγκόσµιας αγοράς. Όταν οι σχεδιαστές της πολιτικής 
βρίσκονται αντιµέτωποι µε τις φτηνές τιµές χωρών µε τελείως διαφορετικό τιµάριθµο και 
βιοτικό επίπεδο απ’ ότι οι χώρες της ΕΕ, τότε όντως είναι µάλλον δύσκολο να βρεθεί λύση 
για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παραγωγής. 

Β) Υλοποίηση 



Γιώτη-Παπαδάκη Ο., Παπαδοπούλου Ε., Οµπαϊντού Α., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VΙ, (1), 2015, pp. 11-22 

 

19 

Όσον αφορά την υλοποίηση, οι παράγοντες της εξέλιξής της και τα κριτήρια της 
ανάλυσης µπορούν να είναι τα ακόλουθα: 

α) περιορισµοί επί της επιτευξιµότητας: 
Αυτοί µπορεί να συνίστανται σε: 
- περιορισµένη διαθεσιµότητα υλικών πόρων και χρηµατοδότησης 
- έλλειψη ανθρώπινων πόρων 
- τεχνικούς περιορισµούς 
- έλλειψη σχετικών πληροφοριών και τεχνογνωσίας 
- κανονιστικούς περιορισµούς  
- έλλειψη εναρµονισµού µεταξύ µέσων ή µεταξύ µέσων και στόχων (πράγµα που 

πρέπει να προβλεφθεί από το επίπεδο του σχεδιασµού) 
β) έλλειψη οικονοµικών ή άλλων κινήτρων προς τους συµµετέχοντες 
γ)παροχή κινήτρων χωρίς εξασφάλιση επιδιωκόµενης συµπεριφοράς (παροχή 

χρηµατοδοτήσεων χωρίς παρακολούθηση ή παροχή χρηµατοδοτήσεων µη επαρκών για να 
γίνουν οι επιθυµητές επενδύσεις µε αποτέλεσµα να διοχετεύονται σε αλλότριους στόχους. 

Κατά µια συνοπτικότερη θεώρηση, µπορούν να προταθούν τα εξής κριτήρια, για την 
ανάλυση της πορείας της υλοποίησης: 

1) πόροι (κυρίως οικονοµικά κίνητρα ή κυρώσεις), 
2) διάθεση (disposition) των φορέων υλοποίησης, δηλαδή κατά πόσο οι επίσηµοι στόχοι 

του προγράµµατος ταυτίζονται ή µη µε τις δικές τους προσωπικές ή οργανωσιακές 
επιδιώξεις, 

3) επικοινωνία, δηλαδή η διασαφήνιση αρµοδιοτήτων και συµµετοχής καθώς και 
παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, και 

4) συντονισµός µε την ένταξη των φορέων σε ενιαίο σύστηµα προτεραιοτήτων. 
Όλα τα παραπάνω µπορούν να εµφανιστούν σε κάθε προσπάθεια υλοποίησης πολιτικού 

προγράµµατος, και φυσικά και στην ΚΓΠ. 
Η υλοποίηση ενός πολιτικού προγράµµατος χαρακτηρίζεται από σαφήνεια ή ασάφεια 

(ambiguity), που σηµαίνει αν υπάρχει ή όχι συχνή ανάγκη ερµηνείας, και από απλότητα ή 
πολυπλοκότητα (complexity), που συνδέεται µε το πόσοι θεσµοί εµπλέκονται και πόσες 
προϋποθέσεις ή φάσεις ελέγχου απαιτούνται.  

Η ασάφεια προσδίδει δηµοκρατικότητα, καθώς αφήνει περιθώρια και ελπίδες για την 
ικανοποίηση ολοένα και πιο διευρυµένων συµφερόντων και αντίστοιχων οµάδων-στόχων, 
ενώ η πολυπλοκότητα, είναι πολλές φορές επακόλουθο λεπτοµερειακού σχεδιασµού για 
έλεγχο και διαφάνεια ή µη καλώς µελετηµένης οργάνωσης των ενεργειών και των θεσµών. 
Πολλοί Κανονισµοί της Αγροτικής Ανάπτυξης χαρακτηρίζονται από ασάφεια και απλότητα, 
καθώς εµπλέκονται λίγοι θεσµοί µε σηµαντικά περιθώρια ερµηνείας των κανόνων. 

Για να τύχουν όλα αυτά τα κριτήρια έγκαιρης διερεύνησης, απαιτείται η θέσπιση και 
εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης (monitoring) και ενδεχοµένως ενδιάµεσης 
αξιολόγησης, ώστε να ελεγχθεί η υλοποίηση και να αναπροσαρµοστεί ενδεχοµένως ο 
σχεδιασµός. Η παρακολούθηση και η ενδιάµεση αξιολόγηση µπορούν ως εκ τούτου να 
θεωρηθούν µέρος της υλοποίησης. ∆εν υπάρχει άλλωστε τυχαία ο αφορισµός: “plans are 
nothing, planning is everything” (Dwight Eisenhower), που υποδηλώνει την ανάγκη για 
ευελιξία. 

Γ) Αξιολόγηση (τελική) 
Η φάση αυτή αναλύεται µε κριτήριο το αντικείµενό της. Τι πρόκειται να αξιολογηθεί; α) 

το αποτέλεσµα (“output control”) ή β) η όλη διαδικασία που οδηγεί στο αποτέλεσµα 
(“process control” ή “on‐going evaluation”); 

Στην πρώτη περίπτωση καταπολεµάται η αδράνεια και η αδιαφορία, ενώ στη δεύτερη η 
πιθανή εξαπάτηση ή οι τυχόν παράγοντες που κατά τη γνώµη των αξιολογητών και των 
σχεδιαστών πρέπει να συνεκτιµηθούν, παρόλο που ενδεχοµένως δεν προβλέπονται στους 
στόχους.  

Η πρώτη περίπτωση αξιολόγησης είναι η νοµικά και διοικητικά ασφαλέστερη, ώστε να 
αποφεύγονται τυχόν ενστάσεις. ∆ιασφαλίζει επίσης ελευθερία δράσης στους συµµετέχοντες, 
ώστε να ακολουθήσουν τις προσφορότερες κατά την κρίση τους τακτικές προκειµένου 
αποδώσουν το βέλτιστο αποτέλεσµα. Η δεύτερη περίπτωση προλαµβάνει αδιέξοδα και 
χαµένο χρόνο από απρόσφορες ενέργειες. Ωστόσο, συνεπάγεται αυτοµάτως ευθύνη και για 
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τους αξιολογητές, καθώς µπορεί να σταθούν εµπόδιο στους συµµετέχοντες µε µια «αδίκως» 
αρνητική ενδιάµεση αξιολόγηση. 

Στην ΚΓΠ υπάρχουν ενδιάµεσες αξιολογήσεις κι εποµένως ισχύει η δεύτερη περίπτωση. 
Κατά µια άποψη, µια αξιολόγηση αποτελέσµατος, που δεν εµπλέκεται στα ενδιάµεσα στάδια 
είναι κατάλληλη υπό συνθήκες «οικονοµιών κλίµακας», όπου υπάρχουν και ανάλογα 
«περιθώρια ζηµίας». 

Πάντως, και οι δυο µορφές αξιολόγησης έχουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, τόσο 
για τους αξιολογητές και τους σχεδιαστές όσο και για τους συµµετέχοντες. 

Συµπεράσµατα 

Η ΚΓΠ είναι µια από τις παλαιότερες κοινές πολιτικές στην Ένωση. Η πρόσφατη 
µεταρρύθµισή της αποσκοπεί στην προσαρµογή της στα νέα δεδοµένα που προέκυψαν 
πρωτίστως από την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και αντιµετώπισης της κλιµατικής 
αλλαγής. Η αλλαγή της ΚΓΠ της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου από µια πολιτική 
προστατευτισµού σε µια πολιτική της ελεύθερης αγοράς επέφερε µείωση στην παραγωγή. Το 
γεγονός αυτό ερµηνεύεται από το ότι η  µείωση της τιµής παραγωγού και η προσαρµογή της 
σε διεθνή επίπεδα τιµών (τα οποία διαµορφώνονται σε επίπεδα χαµηλότερα από αυτά που 
διατηρούντο στην ΕΕ µέσω του προστατευτισµού) είχε οδηγήσει  σε µειωµένο κίνητρο 
παραγωγής αφού ο παραγωγός παράγει µε κίνητρο µόνο την τιµή του προϊόντος. Η µείωση 
της παραγωγής επήλθε κυρίως από παραγωγούς υψηλού κόστους οι οποίοι εγκατέλειψαν την 
παραγωγή λόγω της µη κάλυψης του κόστους αυτού από τη διεθνή τιµή. 

Η ενιαία ενίσχυση αντικαθίσταται από νέες άµεσες ενισχύσεις, που περιλαµβάνουν τη 
βασική ενίσχυση, την πράσινη ενίσχυση και, για όσους είναι κάτω των 40 ετών και 
νεοεισερχόµενοι, την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας. Παράλληλα εντοπίζεται 
αντίστροφη σχέση ανάµεσα σε άµεσες ενισχύσεις και παραγωγικότητα, δηλαδή, το παλαιό 
καθεστώς βελτίωνε το εισόδηµα του παραγωγού αφού οι ενισχύσεις ήταν σταθερές, όµως ο 
αγρότης οδηγείτο στην ελάχιστη κατά το δυνατόν παραγωγική προσπάθεια. Στις βασικές 
προτεραιότητες της νέας ΚΓΠ ως το 2020 είναι η «στροφή» στην παραγωγή και την 
ανάπτυξη, µε προσανατολισµό των αγροτών στην αγορά για αύξηση του εισοδήµατος, σε 
συνδυασµό µε αλλαγή νοοτροπίας για το δίπολο επιδότηση-παραγωγής. Ακόµα ένα εργαλείο 
αποτελεί η παροχή άµεσων ενισχύσεων ικανού επιπέδου σε όσους τις αξιοποιούν για να 
παράγουν, σε συνδυασµό µε µια δίκαιη και ισόρροπη κατανοµή ενισχύσεων, χωρίς απότοµες 
µεταβολές και στόχο την απεµπλοκή από τα ιστορικά στοιχεία της τριετίας 2000-2002. 

Η δοµή των δύο πυλώνων διατηρείται αλλά οι µεταξύ τους δεσµοί ενισχύονται. Η κύρια 
διαφορά σε ότι αφορά την άµεση στήριξη των γεωργών είναι ότι πλέον γίνεται περισσότερο 
στοχευµένη και συνδέεται µε ειδικούς στόχους. Σε ότι αφορά τον δεύτερο πυλώνα η έµφαση 
δίδεται στην σύνδεσή του µε την στρατηγική Ευρώπη 2020 και σε επίπεδο εφαρµογών στην 
µεταφορά γνώσεων και καινοτοµίας.  

Η σύνδεση των αγροτικών ενισχύσεων µε την πραγµατική παραγωγή είναι η µεγάλη τοµή 
που φέρνει η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), η οποία ουσιαστικά άρχισε να 
εφαρµόζεται από την 1/1/2015. Πέρα από τα κονδύλια η νέα ΚΓΠ θα ενισχύει πλέον µόνο 
την παραγωγική διαδικασία. Το ετήσιο ποσό των άµεσων ενισχύσεων για τον «ενεργό 
αγρότη», αυτόν δηλαδή που αποδεικνύει ότι παράγει, θα πρέπει να αποτελεί κατ' ελάχιστο το 
5% του εξωγεωργικού εισοδήµατος. Ωστόσο, το 30% των ενισχύσεων θα δίνεται σε όσους 
τηρούν πρακτικές επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον. Η ΚΓΠ της νέας 
προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 δίνει έµφαση στον οικολογικό προσανατολισµό των 
εκµεταλλεύσεων, στην ισότητα κατά τη διανοµή της ενίσχυσης και την καλύτερη στόχευση 
της εισοδηµατικής στήριξης των γεωργών που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη. Με άλλα λόγια, θα 
πρέπει σε ένα ποσοστό 5% των καλλιεργήσιµων εκτάσεων (σε εκµεταλλεύσεις µεγαλύτερες 
των 150 στρεµµάτων) να παραµένει ακαλλιέργητο. Μια άλλη οικολογική πρόταση είναι η 
αµειψισπορά στο 30% της έκτασης των εκµεταλλεύσεων. Στα κράτη µέλη επιτρέπεται η 
χορήγηση άµεσων ενισχύσεων και σε µικροκαλλιεργητές διότι αυτοί συµβάλλουν άµεσα στη 
ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών.  

Η νέα ΚΓΠ προβλέπει και ενισχύσεις από τον Πυλώνα ΙΙ για τους νεοεισερχοµένους στον 
αγροτικό τοµέα. Οι χρηµατοδοτήσεις που θα αφορούν τη συνδεδεµένη µε την παραγωγή 
ενίσχυση θα συνδέονται µε περιοχές µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς και συγκεκριµένους 
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τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη βαρύτητα για οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς και 
κοινωνικούς λόγους.  

Η µεταφορά γνώσεων και καινοτοµίας αναφέρεται τόσο στην βιωσιµότητα και 
αποτελεσµατικότητα των εκµεταλλεύσεων, αλλά και στην προώθηση των προϊόντων, όπως 
και θεµάτων  που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος. Η επιτυχής εφαρµογή µια 
σηµαντικής πολιτικής όπως είναι η ΚΓΠ θα πρέπει να αξιολογείται βάσει κάποιων κριτηρίων 
που έχουν εκ των προτέρων καταρτιστεί. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας 1: Συνοπτικός Πίνακας 1ου και 2ου Πυλώνα της Νέας ΚΑΠ 

1ος Πυλώνας – Οι άµεσες ενισχύσεις που 
εισπράττει κάθε εισπράττει κάθε παραγωγός 

2ος Πυλώνας – Τα προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

∆ικαιώµατα 
Μέτρα για τη µεγέθυνση των µικρών 
εκµεταλλεύσεων (Σχέδια βελτίωσης) 

Συνδεδεµένες ενισχύσεις 
Προγράµµατα εγκατάστασης νέων γεωργών 

στην ύπαιθρο 

Ενίσχυση «Γεωργών νεαρής ηλικίας» µε 
ποσοστό 25% 

Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα (Βιολογική 
Γεωργία – κτηνοτροφία κ.λ.π.) 

 Εφοδιαστική Αλυσίδα – Οµάδες παραγωγών 

 
Ενισχύσεις σε περιοχές µε φυσικά ή άλλα 

µειονεκτήµατα 
 Σύστηµα Γεωργικών Συµβουλών 

Πηγή: Κούκουλης, Χλιούµης 

Πίνακας 2: Εθνικά κριτήρια χορήγησης των άµεσων ενισχύσεων – Συνοπτικός πίνακας 

Εθνικά κριτήρια χορήγησης 
των άµεσων ενισχύσεων 

Ενεργοί γεωργοί 
∆ιαίρεση της χώρας σε 3 Περιφέρειες (Αρώσιµες-∆ενδρώδεις-Βοσκότοποι) 
Εσωτερική σύγκλιση µε σταδιακή γραµµική προσαρµογή της αξίας των δικαιωµάτων 
∆ηµιουργία εθνικού αποθέµατος δικαιωµάτων (3% γραµµική µείωση της βασικής ενίσχυσης) 
Καθορισµός ανώτατων ορίων ενισχύσεων και αναδιανεµητική ενίσχυση  
Πρασίνισµα (∆ιαφοροποίηση καλλιεργειών – διατήρηση υφιστάµενων µόνιµων βοσκοτόπων 
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Συνδεδεµένες ενισχύσεις   
Καθεστώς µικρών παραγωγών  
Ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας 
Ενισχύσεις σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς 
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Περίληψη 
Τα οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα µπορούν να µας παρουσιάσουν και αποτυπώσουν 

το πλαίσιο της οικονοµικής και κοινωνικής πραγµατικότητας και της ανάπτυξης για µια χώρα 
είτε για µια περιφέρεια. Επίσης, η διαχρονική και η δια-συγκριτική ανάλυση των 
οικονοµικών και κοινωνικών δεδοµένων αποτελεί ένα από τους βασικούς παράγοντες για τον 
µελλοντικό σχεδιασµό και προγραµµατισµός, όπως και για τον καθορισµό των 
προσδιοριστικών παραγόντων της αναπτυξιακής διαδικασίας και του πλαισίου της 
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στο συγκεκριµένο άρθρο δίνεται έµφαση στην 
ανάλυση των βασικών οικονοµικών δεδοµένων σε περιφερειακό επίπεδο και ιδιαίτερα στους 
προσδιοριστικούς παράγοντες που καθορίζουν τόσο την περιφερειακή οικονοµική µεγέθυνση 
όσο και την κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας. Πιο συγκεκριµένα οι περιφέρειες εκείνες 
που αποτελούν αντικείµενο µελέτης είναι η περιοχή του Αιγαίου και ιδιαίτερα τα νησιά της 
Λέσβου, Ρόδου και της Κρήτης. 

Λέξεις Κλειδιά: Περιφερειακή & Οικονοµική Ανάπτυξη, Χωροταξικός Σχεδιασµός, 
Λέσβος, Ρόδος, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη 

 

1. Εισαγωγή 

Ο «χώρος» θεωρείται ως ένα από τα βασικά στοιχεία για την διάρθρωση των οικονοµικών 
και κοινωνικών σχέσεων και των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ο χωρικός σχεδιασµός στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί την πρακτική εκείνη που αποσκοπεί στην 
ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου. Είναι γεγονός ότι οι διάφορες περιοχές δεν αναπτύσσονται µε 
την ίδια δυναµική λόγω των διαφορετικών γεωγραφικών, κοινωνικών και οικονοµικών 
συνθηκών. Η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί τον βασικό παράγοντα για την θεµελίωση της 
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Επίσης, η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί βασικό 
και καθοριστικό παράγοντα για την συνολική ανάπτυξη µιας χώρας. Η οικονοµική µεγέθυνση 
αποτελεί βασική και αναγκαία συνθήκη για την συνολική ανάπτυξη. H συνολική ανάπτυξη 
είναι η διαδικασία που αυξάνει το πραγµατικό κατά κεφαλή εισόδηµα µιας χώρας κατά τη 
διάρκεια µακροχρόνιας περιόδου υπό την προϋπόθεση όµως ότι ανεβαίνει το επίπεδο 
κοινωνικής ευηµερίας, ποιότητας και ισοκατανοµής. 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οπότε και εµφανίστηκε ο όρος βιώσιµη ανάπτυξη, 
η ανάπτυξη ήταν κυρίως ταυτισµένη µε την οικονοµική µεγέθυνση. Ο όρος βιώσιµη 
ανάπτυξη (sustainable development), που χρησιµοποιείται τις τελευταίες δεκαετίες, 

                                                      
1"Η εργασία αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την πράξη µε τίτλο: “∆ιασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη 

Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασµού" και κωδική ονοµασία “ΘΑΛ-ΧΩΡ”,  η οποία συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της 
Κύπρου κατά 20%, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα- 
Κύπρος 2007-2013”. 
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καθιερώθηκε ως ο επιστηµονικός εκείνος όρος που έχει διάσταση τόσο οικονοµική, όσο και 
κοινωνική και περιβαλλοντική. Η βιώσιµη ανάπτυξη αποτελεί ένα βασικό συνδυασµό που 
προϋποθέτει ως αναγκαία συνθήκη την βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών (δηλαδή, την 
οικονοµική µεγέθυνση, economic growth), αλλά παράλληλα προϋποθέτει ως ικανή συνθήκη 
την βελτίωση των κοινωνικών µεγεθών (δηλαδή, την κοινωνική ανάπτυξη, social 
development) που περιλαµβάνει διαχρονικά και την προστασία του περιβάλλοντος. Βασικός 
στόχος της βιώσιµης ανάπτυξης είναι η επίτευξη µιας υψηλής ποιότητας ζωής, ορθολογική 
διαχείριση των διαθέσιµων πόρων, που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να 
διακυβεύεται η ικανότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». 

Οι πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη χωροταξία, για να είναι 
αποτελεσµατικές, πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τα διαφορετικά διαρθρωτικά 
προβλήµατα των περιφερειών και τις πιθανές µεταβολές στο µέλλον. Για το λόγο αυτόν η 
χωροταξία και η περιφερειακή πολιτική πρέπει να διαθέτουν ευελιξία και 
προσαρµοστικότητα στις νέες συνθήκες. Τέτοια διαρθρωτικά προβλήµατα είναι έντονα σε 
περιφέρειες που έχουν «χάσει» σηµαντικούς κλάδους παραγωγής, λόγω µειωµένης 
ανταγωνιστικότητας, όπως η κλωστοϋφαντουργία, η παραγωγή ενδυµάτων η γεωργία, ο 
αγροτικός τοµέας κ.α., (ΦΕΚ: 128, 151, 1138 & 2464). 

Για να µπορέσουµε να αποτυπώσουµε και να σχολιάσουµε το πλαίσιο της περιφερειακής 
οικονοµικής µεγέθυνσης και της περιφερειακής κοινωνικής ανάπτυξης, θα πρέπει να 
αναλύσουµε, τόσο διαχρονικά όσο και δια-συγκριτικά τα  βασικά οικονοµικά δεδοµένα και 
τους σχετικούς δείκτες. Στη συγκεκριµένη έκθεση θα γίνει µια ανάλυση των βασικών 
οικονοµικών δεδοµένων µέσα σε περιφερειακό επίπεδο και πιο συγκεκριµένα θα εξετασθούν 
οι περιφέρειες του Αιγαίου και ιδιαίτερα Την Λέσβο, τη Ρόδο και την Κρήτη. 

2. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Η Περίπτωσης της Νήσου Λέσβου 

Η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου είναι µία από τις δεκατρείς περιφέρειες της Ελλάδας. 
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου περιλαµβάνει δέκα κατοικηµένα νησιά και ή συνολική της 
έκταση, συµπεριλαµβανοµένων πολλών ακατοίκητων νησιών και µεγάλου αριθµού 
βραχονησίδων, ανέρχεται στα 3.836 τ.χ. Τα πέντε µεγάλα νησιά που αποτελούν το Βόρειο 
Αιγαίο είναι η Λέσβος, Χίος, Σάµος, Ικαρία και Λήµνος.  

Ο πληθυσµός της Περιφέρειας αποτελεί το 1,9% του συνολικού πληθυσµού της Χώρας. Ο 
πληθυσµός της περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου µειώθηκε  κατά  14.951 κατοίκους, ποσοστό 
της τάξεως -7%, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Απογραφή κατοίκων για τους νοµούς Λέσβο, Χίο και Σάµο 

 Λέσβος Χίος Σάµος 
Απογραφή 2001 2011 2001 2011 2001 2011 
Κάτοικοι 109.118 101.786 53.408 53.004 49.595 42.380 

  -6,7%  -0,7%   
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Οι βασικοί παράµετροι που χαρακτηρίζουν τον αγροτικό τοµέα της Περιφέρειας είναι 
(Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 2014) :  

• Μορφολογία εδάφους: Το 68,5% του εδάφους είναι ορεινό, ηµιορεινό.  
• Χρήση γης: γεωργική γη 29,9% - βοσκότοποι 49,0% - δάση 15,0%.  
• Αγροτικός πληθυσµός: 110.974, δηλαδή 55,7% του συνόλου   
• Απασχόληση: Πρωτογενής 25,2% - ∆ευτερογενής 17,5% - Τριτογενής 57,3%.  
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η Περιφέρεια Β. Αιγαίου παράγει το 1,36 του 

ΑΕΠ της Χώρας σε τρέχουσες τιµές από το οποίο το 0,76% η Λέσβος, το 0,31% η Σάµος και 
το 0,29% η Χίος.  

• Στον πρωτογενή τοµέα κυριαρχούν οι κλάδοι της φυτικής και ζωικής παραγωγής, ενώ 
η αλιεία αποκτά µια ιδιαίτερη σηµασία µε το πέρασµα του χρόνου και αυτό οφείλεται στην 
ανάπτυξη των θαλασσο-καλλιεργειών, κυρίως στο νοµό της Χίου, στο νοµό Σάµου και 
λιγότερο στο νοµό Λέσβου. 

• Ο δευτερογενής τοµέας είναι σηµαντικός για την Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, 
παρόλο που την τελευταία επταετία υπάρχει σηµαντική µείωση. Οι επιχειρήσεις που 
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κυριαρχούν είναι οι κατασκευαστικές,  και ακολουθεί η µεταποιητική δραστηριότητα, 
συγκεντρώνοντας.  

• Ο τριτογενής τοµέας είναι σηµαντικός για την οικονοµία της Περιφέρειας. Το 
εµπόριο και η διαχείριση ακίνητης περιουσίας κυριαρχούν, ενώ η συµµετοχή του κλάδου των 
ξενοδοχείων και εστιατορίων είναι σχετικά µικρή διατηρούµενη διαχρονικά στα ίδια χαµηλά 
επίπεδα. 

Αναφορικά µε την Λέσβο, µπορούµε να συνοψίσουµε τα ακόλουθα συµπερασµατικά 
βασικά σηµεία: 

• Η µειωµένη, πλέον, µεταποίηση εστιάζεται στην περιοχή του ∆. Μυτιλήνης, µε 
ορισµένες άλλες διάσπαρτες πυκνώσεις µικρού βάρους. Εφόσον υπάρξει µια νέα φάση 
κάποιας ανάπτυξης της µεταποίησης, θα µπορούσε να υπάρξει κάποια περιορισµένη 
διεύρυνση προς Β και ∆ (Λέσβος). 

• Ο Νοµός αποτελεί τουριστική ενότητα προτεραιότητας µε δυνατότητα προώθησης 
τουρισµού υψηλής ποιότητας στις παράκτιες περιοχές και επίσης αξιοποίησης των ορεινών 
ζωνών, ενώ για τη βιοµηχανία δεν παρουσιάζει πλεονεκτήµατα πλην εξαιρέσεων. Ακριβώς 
για αυτό το λόγο, στις τελευταίες πρέπει να εξαντλούνται τα περιθώρια στήριξής της. Ο 
λεπτοµερής σχεδιασµός χρήσεων γης είναι απαραίτητος σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά 
ούτως ή άλλως απαιτείται άµεσα για το µεγαλύτερο ποσοστό των νησιών. 

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιοµηχανίας.: Τα παλαιότερα προβλήµατα 
(βιοµηχανικά απόβλητα στον κόλπο της Γέρας κ.ά.) έχουν περιοριστεί σηµαντικά, αλλά 
στους δύο µεγάλους κλειστούς κόλπους απαιτείται πάντα συστηµατική παρακολούθηση. 

• Σύµφωνα µε την ανάλυση των βασικών οικονοµικών και κοινωνικών στοιχείων, 
Πίνακες 3-20, η περιφέρεια χαρακτηρίζεται από σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο οικονοµικής 
δραστηριότητας που οφείλεται στη τουριστική ανάπτυξη, συγκέντρωση περιοχών µε 
αξιόλογα στοιχεία αναλλοίωτου φυσικού περιβάλλοντος, και καλή ποιότητα και µεγάλη 
ποικιλία παραγόµενων τοπικών προϊόντων. Ωστόσο, οι βιοµηχανικές µονάδες είναι αδύναµες, 
και το επίπεδο των υποστηρικτικών µηχανισµών χαµηλό. 

3. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Η Περίπτωση της Νήσου Ρόδου  

Η  περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περιλαµβάνει τα νησιωτικά συµπλέγµατα των Κυκλάδων 
και των ∆ωδεκανήσων. Τοποθετείται νοτιοανατολικά του κύριου κορµού της Ελλάδας, µε 
έδρα της την Ερµούπολη της Σύρου. Η εδαφική φυσιογνωµία του νησιωτικού συµπλέγµατος 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι κυρίως ορεινή και ηµιορεινή. Το 72,5% του εδάφους, 
είναι ορεινό και ηµιορεινό (το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της χώρας είναι 61,3%). Από 
το σύνολο της εδαφικής επιφάνειας της περιφέρειας καλλιεργείται το 16.7% Οι δασικές 
εκτάσεις καλύπτουν το 13,2% της ολικής επιφάνειας εκ των οποίων µόλις το 1,7 εντοπίζεται 
στο Νοµό Κυκλάδων.  

Στον πρωτογενή τοµέα, η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία αποτελούν τους 
σηµαντικότερους παραδοσιακούς κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας για την περιφέρεια 
του Νοτίου Αιγαίου.  Στον δευτερογενή τοµέα, υπάρχει µια συνεχή µείωση της απασχόλησης 
και της συνεισφοράς του τοµέα στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της περιφέρειας. Πιο 
συγκεκριµένα, το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων και η αδυναµία εκµετάλλευσης 
οικονοµιών κλίµακας, υπήρξε ένας από τους σηµαντικούς παράγοντες για την αδυναµία της 
ανάπτυξης του δευτερογενή τοµέα στην περιφέρεια.Στον τριτογενή τοµέα υπήρξε διαχρονικά 
µια συνεχή αύξηση στο ακαθάριστο εγχώριο περιφερειακό προϊόν, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει 
παράλληλη µείωση της συµµετοχής του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα που όµως 
οφείλεται ςσχχεδόν αποκλειστικά στον τουρισµό. Να σηµειωθεί ότι η σηµαντική αύξηση του 
τριτογενή τοµέα στο ακαθάριστο εγχώριο περιφερειακό προϊόν οφείλεται κυρίως στα νησιά 
της Ρόδου, Κω, Σαντορίνης, Μυκόνου και Σύρου, (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 2014).   

Αναφορικά µε την Ρόδο, µπορούµε να συνοψίσουµε τα ακόλουθα συµπερασµατικά 
βασικά σηµεία: 

• Το νησί της Ρόδου χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, 
και από τη συνεχή ανάπτυξη του τουρισµού επί αρκετά χρόνια, µε υψηλές εισοδηµατικές 
αποδόσεις αλλά και µονοµερώς προσανατολισµένο, µαζικός θερινός τουρισµός, και µε 
σηµαντικές περιβαλλοντικές και χωρικές παρενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό, η αναπτυξιακή 
στρατηγική εστιάζεται στην προώθηση της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας, στην 
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ποιοτική αναβάθµιση του τουρισµού σε συνδυασµό µε την προστασία του περιβάλλοντος, και 
στη βελτίωση της προσπελασιµότητας και της διασύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας 
ηπειρωτικό κορµό της χώρας.  

• Κλαδικά, η περιφέρεια δεν έχει σαφή φυσιογνωµία, µε τη σχετική εξαίρεση της 
αξιοποίησης των ορυκτών πόρων και της χαµηλής συγκριτικά παρουσίας µονάδων 
µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Το τελευταίο σηµείο αντανακλά την έλλειψη µεγάλων 
µονάδων, αλλά η µεταποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων ποιότητας, σε µικρή κλίµακα, 
παραµένει κλαδική δυνατότητα. 

• Οι βιοτεχνικές δραστηριότητες παραδοσιακών προϊόντων έχουν κάποια περιθώρια 
ανάπτυξης. Συνολικά, υπάρχουν πολλαπλές δυνατότητες αλλά περιορισµένης κλίµακας. ∆εν 
υπάρχουν  πραγµατικές εστίες µεταποίησης, µε τις όποιες µικρές συγκεντρώσεις να αφορούν 
γενικά την τοπική ζήτηση, και δεν υπάρχουν εντοπισµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που θα 
επέτρεπαν µια στρατηγική γεωγραφικής διεύρυνση ή εµβάθυνσης της χωρικής βάσης της 
µεταποίησης. 

• Το νησί της Ρόδου αποτελεί υψηλής προτεραιότητας τουριστική ενότητα, ενώ για τη 
βιοµηχανία δεν παρουσιάζει πλεονεκτήµατα πλην εξαιρέσεων. Για το λόγο αυτό, στις 
τελευταίες πρέπει να εξαντλούνται τα περιθώρια στήριξής της. Ο λεπτοµερής σχεδιασµός 
χρήσεων γης είναι απαραίτητος σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ούτως ή άλλως απαιτείται 
άµεσα για το µεγαλύτερο ποσοστό των νησιών. 

4. Η Περιφέρεια της Κρήτης  

Η Κρήτη είναι το µεγαλύτερο νησί της Ελλάδας καθώς και το πέµπτο µεγαλύτερο νησί 
στη Μεσόγειο, ενώ βρίσκεται στο νότιο άκρο του Αιγαίου Πελάγους. Από δυτικά προς 
ανατολικά, αποτελείται από τους νοµούς Χανίων, Ρεθύµνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, των 
οποίων πρωτεύουσες είναι τα Χανιά, το Ρέθυµνο, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος 
αντίστοιχα. Έχει συνολική έκταση 8335 km2 , που αντιστοιχεί στο 6.3% της συνολικής 
έκτασης της χώρας. Ο συνολικός πληθυσµός της περιφέρειας ανέρχεται σε 623.065 
κατοίκους (ΕΣΥΕ 2011). Η πληθυσµιακή κάλυψη βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ παρατίθεται 
στον πίνακα 2, βάσει των στοιχείων του 2011. 

Πίνακας 2: Απογραφή 2011 

 Σύνολο % Αρένες Θήλεις 
Κρήτη 623.065 5,8 308.665 314.400 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Αναφορικά µε την Κρήτη, µπορούµε να συνοψίσουµε τα ακόλουθα συµπερασµατικά 
βασικά σηµεία, (Περιφέρεια Κρήτης, 2014): 

• Ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα στον τοµέα των προϊόντων όσο 
και στον τοµέα της απασχόλησης, αλλά χαρακτηρίζεται από την εξάρτηση από παραδοσιακά 
πρότυπα και καλλιέργειες.  Η µείωση στη γεωργία εξηγείται από την «στροφή» και την 
εγκατάλειψη ορισµένων καλλιεργειών, όπως για παράδειγµα οι αµπελοκαλλιέργειες. Στον 
πρωτογενή τοµέα η Κρήτη συµβάλλει µε ποσοστό (9,53%) στην προστιθέµενη αξία του 
κλάδου σε επίπεδο χώρας. Υπάρχουν, όµως, ακόµα σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης της 
παραπάνω τιµής, εστιάζοντας σε θέµατα τυποποίησης, προβολής και προώθησης των 
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της Κρήτης.   

• Στον δευτερογενή τοµέα, παρατηρούνται επίσης προβλήµατα που αφορούν τις 
επιχειρήσεις. Η µεταποίηση συνδέεται κυρίως µε την επεξεργασία των προϊόντων του 
πρωτογενή τοµέα, όπως για παράδειγµα τα τρόφιµα και τα ποτά, ενώ οι µεταποιητικές 
επιχειρήσεις είναι σχετικά µικρού µεγέθους, εξαίρεση τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. 
Ιδιαίτερες δυσκολίες υπάρχουν επίσης στην οργάνωση εµπορικών δικτύων για την προώθηση 
των τοπικών προϊόντων. 

• Ο τοµέας της ενέργειας και οι ανανεώσιµές πηγές µπορούν να αποτελέσουν 
σηµαντική πηγή µεγέθυνσης της οικονοµικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στο 
νησί, αλλά και άµβλυνσης της εξάρτησης από ορυκτά καύσιµα.   

• Στον τριτογενή τοµέα, ο τουρισµός και οι µεταφορές αποτελούν τους βασικούς 
άξονες ανάπτυξης. Ο τουρισµός είναι ο πιο δυναµικά αναπτυσσόµενος τοµέας και η ζήτηση 
έδωσε κίνητρα για σηµαντικές επενδύσεις σε ξενοδοχειακές µονάδες, µε αποτέλεσµα την 
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ποσοτική και ποιοτική αναβάθµιση της ξενοδοχειακής υποδοµής. Ο τουρισµός αντιµετωπίζει 
διαρθρωτικά προβλήµατα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στην έντονη εποχικότητα ης 
τουριστικής κίνησης. 

5. Η Μέθοδος των Συντελεστών και των ∆εικτών 

Η χρήση των οικονοµικών και κοινωνικών δεικτών γίνεται µε σκοπό να µας δείξουν την 
διαχρονική εξέλιξη των οικονοµικών και κοινωνικών φαινοµένων, αλλά επίσης και για µια 
αποτύπωση της διασυγκριτικής ανάλυσης µεταξύ περιφερειών, χωρών και κλάδων. Οι 
συντελεστές υπολογίζονται µε βάση οικονοµικά και κοινωνικά µεγέθη για να µας δείξουν το 
επίπεδο περιφερειακής συγκέντρωσης και ανάπτυξης. Οι βασικές µεταβλητές που 
χρησιµοποιούµε συνήθως για τον υπολογισµό των συντελεστών είναι (Κορρές κ.α 2015): 

• (α). Παραγωγή, το Προϊόν είτε το Α.Ε.Π 
• (β). Το Εισόδηµα και  
• (γ). Η Απασχόληση 
Οι άνω βασικές µεταβλητές χρησιµοποιούνται περισσότερο και έχουν ευρεία αποδοχή, 

καθόσον θεωρούνται οι βασικότερες µεταβλητές όπου υπάρχουν διαθέσιµα στατιστικά 
στοιχεία, όπως επίσης εφόσον είναι οι πιο σηµαντικές µεταβλητές υπάρχουν διαθέσιµα 
στοιχεία τόσο σε συνολικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο που θεωρούνται αξιόπιστα 
(καθόσον χρησιµοποιούνται οι ίδιες διεθνώς µεθοδολογίες), και τέλος τα διαθέσιµα στοιχεία 
για τις ανωτέρω µεταβλητές είναι µεταξύ τους συγκρίσιµα.   

5.1. Ο Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (ΠΤΕ) 

Ο Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) χρησιµοποιείται για τη 
σύγκριση της συµµετοχής της περιφέρειας σε µια δραστηριότητα (i) και τη συµµετοχή της 
περιφέρειας σε κάποιο βασικό µέγεθος. Για την εφαρµογή του Συντελεστή του Πηλίκου του 
Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε συνήθως είτε το προϊόν 
(ΑΕΠ) είτε την απασχόληση είτε ακόµη εναλλακτικά και το εισόδηµα (ΑΕΕ). Εάν 
χρησιµοποιήσουµε το προϊόν (ΑΕΠ) ως την βασική µεταβλητή, τότε έχουµε τον ακόλουθο 
τύπο (Κορρές 2015): 

   είτε εναλλακτικά:    
Όπου:  (r = περιφέρειες & i = δραστηριότητες) 

• X = το συνολικό προϊόν στην χώρα 
• Xr = το συνολικό προϊόν όλων των δραστηριοτήτων στην περιφέρεια 
• Xir = το προϊόν της δραστηριότητας (i) στην περιφέρεια (r) 
• Xi = το προϊόν της δραστηριότητας (i) στο σύνολο της χώρας 
Αντίστοιχα, εάν χρησιµοποιήσουµε ως βασική µεταβλητή την απασχόληση για την εφαρµογή 
του Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.), έχουµε τον ακόλουθο τύπο: 

        είτε εναλλακτικά:    

Όπου:  (r = περιφέρειες & i = δραστηριότητες) 
• L = η συνολική απασχόληση στην χώρα 
• Lr = η συνολική απασχόληση όλων των δραστηριοτήτων στην περιφέρεια 
• Lir = η απασχόληση της δραστηριότητας (i) στην περιφέρεια (r) 
• Li = η απασχόληση της δραστηριότητας (i) στο σύνολο της χώρας 

  Με βάση την µέθοδο αυτή του Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης 
(Π.Τ.Ε.) διερευνούµε ποιες  δραστηριότητες είναι βασικές, δηλαδή εξετάζουµε εάν η 
περιφέρεια έχει µεγαλύτερη συµµετοχή στην συγκεκριµένη υπό εξέταση δραστηριότητα και 
επίσης εάν η συγκεκριµένη κλαδική δραστηριότητα έχει εξαγωγικό προσανατολισµό 
(εξαγωγές) και θεωρείται ως βασική δραστηριότητα. 

Με βάση τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του άνω τύπου, έχουµε τον προσδιορισµό 
και διαχωρισµό των δραστηριοτήτων στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:  
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• (1). Εάν το: Π.Τ.Ε. > 1 � τότε η συγκεκριµένη δραστηριότητα θεωρείται ότι 
αντιπροσωπεύεται θετικά µέσα στην περιφέρεια, δηλαδή ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα 
έχει εξαγωγικό προσανατολισµό, και συνεπώς αξιολογείται ως βασική δραστηριότητα, και 
επίσης ότι η περιφέρεια έχει περισσότερη αναλογική συµµετοχή στην αγορά για την 
συγκεκριµένη δραστηριότητα, που σηµαίνει ότι η περιφέρεια εξειδικεύεται στην 
συγκεκριµένη δραστηριότητα. 
• (2). Εάν το: Π.Τ.Ε. < 1 � τότε η συγκεκριµένη δραστηριότητα θεωρείται ότι δεν 
αντιπροσωπεύεται θετικά µέσα στην περιφέρεια, δηλαδή ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα 
δεν έχει εξαγωγικό προσανατολισµό, και συνεπώς αξιολογείται ως µη-βασική δραστηριότητα 
και επίσης ότι η περιφέρεια έχει λιγότερη αναλογική συµµετοχή στην αγορά για την 
συγκεκριµένη δραστηριότητα, που σηµαίνει ότι η περιφέρεια δεν εξειδικεύεται στην 
συγκεκριµένη δραστηριότητα. 
• (3). Εάν το: Π.Τ.Ε. = 1 � τότε η συγκεκριµένη δραστηριότητα θεωρείται 
αντιπροσωπεύεται κανονικά µέσα στην περιφέρεια και επίσης ότι η περιφέρεια έχει κανονική 
συµµετοχή στην αγορά για την συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

Μπορούµε να υπολογίσουµε τον συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης 
(Π.Τ.Ε.) για κάθε µια περιφερειακή δραστηριότητα, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο 
Πίνακα 3. Οι στήλες του Πίνακα 3 αντιστοιχούν στο πηλίκο του τόπου εγκατάστασης µιας 
χώρας και µας δίνουν µια προσέγγιση του εξωτερικού εµπορίου της χώρας. Σύµφωνα µε τον 
Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) και την ανάλυση του Πίνακα για 
τον υπολογισµό των κλαδικών δραστηριοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο, θα έχουµε: 
• (1). Εάν το: Π.Τ.Ε. > 1 � τότε η περιφέρεια στην συγκεκριµένη δραστηριότητα έχει 
εξειδίκευση και εξαγωγικό προσανατολισµό µε εξαγωγές από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
της συγκεκριµένης δραστηριότητας. 
• (2). Εάν το: Π.Τ.Ε. < 1 � τότε η περιφέρεια στην συγκεκριµένη δραστηριότητα δεν έχει 
εξειδίκευση και εξαγωγικό προσανατολισµό, αλλά περισσότερο εισάγει τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες της συγκεκριµένης δραστηριότητας.  
• (3). Εάν το: Π.Τ.Ε. = 1 � τότε η περιφέρεια στην συγκεκριµένη δραστηριότητα  έχει 
κανονική συµµετοχή, χωρίς να εξάγει και να εισάγει προϊόντα και υπηρεσίες της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας. 

Πίνακας 3: Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) και υπολογισµός των 

Κλαδικών Περιφερειακών ∆ραστηριοτήτων, (Κορρές κ.α 2015) 

Περιφέρεια 
∆ραστηριότητα 

Περιφέρεια 
(1) 

Περιφέρεια 
(2) 

…........ ………. Περιφέρεια 
(n) 

∆ραστηριότητα 
(1) 

ΠΤΕ11 ΠΤΕ12 …........ ………. ΠΤΕ1n 

∆ραστηριότητα 
(2) 

ΠΤΕ21 ΠΤΕ22 …........ ………. ΠΤΕ2n 

…........ ………. ………. …........ ………. ………. 
…........ ………. ………. …........ ………. ………. 
…........ ………. ………. …........ ………. ………. 
…........ ………. ………. …........ ………. ………. 
…........ ………. ………. …........ ………. ………. 

∆ραστηριότητα 
(i) 

ΠΤΕi1 ΠΤΕi2 …........ ………. ΠΤΕin 

Όπου: X = η συνολική απασχόληση στην χώρα και αντιστοιχεί στο ΠΤΕin 
• Xr = η συνολική απασχόληση όλων των δραστηριοτήτων στην περιφέρεια και 
αντιστοιχεί στο σύνολο της κάθε µιας περιφέρειας, όπως για παράδειγµα ΠΤΕi1, ΠΤΕi2 κλπ 
• Xir = η απασχόληση της δραστηριότητας (i) στην περιφέρεια (r) και αντιστοιχεί στην 
κάθε δραστηριότητα της κάθε περιφέρειας, όπως για παράδειγµα ΠΤΕ11, ΠΤΕ21, ΠΤΕ21,  

ΠΤΕ22, κλπ. 
• Xi = η απασχόληση της δραστηριότητας (i) στο σύνολο της χώρας και αντιστοιχεί στο 
ΠΤΕ1n, ΠΤΕ2n, κλπ. Ο Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) παρόλο 
που έχει ευρεία χρήση, εντούτοις τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα είναι περίπου 
µοιρασµένα. Τα βασικά από αυτά παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 4. 
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Πίνακας 4: Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα του Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου 

Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.), (Κορρές κ.α. 2015) 

 
 
 

5.2. Ο Συντελεστής της Χωροταξικής Συγκέντρωσης (ΣΧΣ) 

Ο Συντελεστή της Χωροταξικής Συγκέντρωσης (ΣΧΣ) µαζί µε τις παραλλαγές του δείκτη 
αυτού, δηλαδή του Συντελεστή Γεωγραφικής Σύνδεσης (ΣΓΣ) και του Συντελεστή 
Χωροταξικής Ανακατανοµής (ΣΧΑ) αποτελούν την δεύτερη βασική κατηγορία των δεικτών 
για τον υπολογισµό των περιφερειακών κλαδικών δραστηριοτήτων και την εξαγωγή 
συµπερασµάτων και πολιτικών, (Κορρές 2015).  

Ο Συντελεστής της Χωροταξικής Συγκέντρωσης (ΣΧΣ) υπολογίζει µια οικονοµική 
δραστηριότητα αναφορικά και σε σύγκριση µε ένα συνολικό εθνικό µέγεθος. 

Για την εφαρµογή του Συντελεστή της Χωροταξικής Συγκέντρωσης (ΣΧΣ) µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε συνήθως είτε το προϊόν (ΑΕΠ) είτε την απασχόληση είτε ακόµη 
εναλλακτικά και το εισόδηµα (ΑΕΕ). Εάν χρησιµοποιήσουµε ως βασική µεταβλητή την 
απασχόληση για την εφαρµογή του Συντελεστή της Χωροταξικής Συγκέντρωσης (ΣΧΣ), 
έχουµε τον ακόλουθο τύπο: 

 

          
 
Όπου:  (r=1 έως m = περιφέρειες της χώρας & i έως n= οι κλαδικές δραστηριότητες) 

• Ln = η συνολική απασχόληση στην χώρα 
• Lr = η συνολική απασχόληση όλων των δραστηριοτήτων στην περιφέρεια 
• Lir = η απασχόληση της δραστηριότητας (i) στην περιφέρεια (r) 
• Lin = η απασχόληση της δραστηριότητας (i) στο σύνολο της χώρας 

 
Ο υπολογισµός του Συντελεστή της Χωροταξικής Συγκέντρωσης (ΣΧΣ)  και ο 

υπολογισµός των δεδοµένων γίνεται µε την βοήθεια και την χρήση του Excel. Ο Συντελεστής 

 Ο Συντελεστής του Πηλίκου του 
Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) είναι 
απλός και εύκολος για την εκτίµηση 
και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
σε περιφερειακό επίπεδο. 
 Ο Συντελεστής του Πηλίκου του 

Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) έχει 
ευρεία χρήση και µπορεί εύκολα να 
υπολογισθεί καθόσον υπάρχουν 
διαθέσιµα και αξιόπιστα στατιστικά 
στοιχεία για περιφερειακά κλαδικά 
δεδοµένα για τις βασικές µεταβλητές, 
δηλαδή τόσο για την απασχόληση 
όσο και για το προϊόν (ΑΕΠ) 
 Ο Συντελεστής του Πηλίκου του 

Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον 
περιφερειακό προγραµµατισµό και 
τον  σχεδιασµό σε οικονοµικά και 
κοινωνικά µεγέθη και µε βάση αυτόν 
τον δείκτη να υπολογισθούν και 
άλλοι επιµέρους δείκτες. 

 Ο Συντελεστής του Πηλίκου του 
Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) από 
µόνος του δεν µας δίνει µια συνολική 
εικόνα για την οικονοµία. 
 Ο Συντελεστής του Πηλίκου του 

Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) έχει 
µια «στατικότητα», δηλαδή 
υπολογίζεται για µια συγκεκριµένη 
χρονική περίοδο.  
 Ο Συντελεστής του Πηλίκου του 

Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) δεν 
υπολογίζει τις συνεχόµενες 
µεταβολές στην εξωτερική ζήτηση  
 Ο Συντελεστής του Πηλίκου του 

Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) δεν 
υπολογίζει τις µεταβολές στην 
κατανάλωση, στα «πρότυπα», αλλά 
και στα εισοδήµατα που καθορίζουν 
τις εξαγωγές και τις εισαγωγές. 

Μειονεκτήµατα Πλεονεκτήµατα 
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της Χωροταξικής Συγκέντρωσης (ΣΧΣ) κυµαίνεται µεταξύ του µηδενός και του ένα,, δηλαδή: 
0< Σ.Χ.Σ.i < 1. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα έχουµε: 
• (1). Εάν το: Σ.Χ.Σ.i  0 � τότε η υπό εξέταση συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα 

είναι «κατανεµηµένη» µεταξύ των περιφερειών της χώρας, όπως παρουσιάζει και η εικόνα 
της συνολικής απασχόλησης.  
• (2). Εάν το: Σ.Χ.Σ.i < 1 � τότε η υπό εξέταση συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα 
είναι «συγκεντρωµένη» κυρίως σε µια µόνο περιφέρεια.  
 

5.3. Ο Συντελεστής της Χωροταξικής Εξειδίκευσης(ΣΧΕ) 

Ο Συντελεστή της Χωροταξικής εξειδίκευσης(ΣΧΕ) µαζί µε τις παραλλαγές του δείκτη 
αυτού, δηλαδή του Συντελεστή Χωροταξικής ∆ιαφοροποίησης των Εισοδηµατικών Τάξεων 
(ΣΧ∆Υi) και του Συντελεστή Χωροταξικής Κλαδικής Ανακατανοµής (ΣΧΚΑ) αποτελούν την 
τρίτη βασική κατηγορία των δεικτών για τον υπολογισµό των περιφερειακών κλαδικών 
δραστηριοτήτων και την εξαγωγή συµπερασµάτων και πολιτικών.  

Ο Συντελεστής της Χωροταξικής Εξειδίκευσης (ΣΧΕ) υπολογίζει την «έκταση» και την 
διάρθρωση της απασχόλησης ανά κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας και επίσης το κατά 
πόσο διαφέρει από την αντίστοιχη διάρθρωση της απασχόλησης σε συνολικό εθνικό επίπεδο. 

Για την εφαρµογή του Συντελεστή της Χωροταξικής Εξειδίκευσης (ΣΧΕ) µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε συνήθως είτε το προϊόν (ΑΕΠ) είτε την απασχόληση είτε ακόµη 
εναλλακτικά και το εισόδηµα (ΑΕΕ). Εάν χρησιµοποιήσουµε ως βασική µεταβλητή την 
απασχόληση για την εφαρµογή του Συντελεστή της Χωροταξικής Εξειδίκευσης (ΣΧΕ), 
έχουµε τον ακόλουθο τύπο: 

 

          
 
Όπου:  (r=1 έως m = περιφέρειες της χώρας & i έως n= οι κλαδικές δραστηριότητες) 

• Ln = η συνολική απασχόληση στην χώρα 
• Lr = η συνολική απασχόληση όλων των δραστηριοτήτων στην περιφέρεια 
• Lir = η απασχόληση της δραστηριότητας (i) στην περιφέρεια (r) 
• Lin = η απασχόληση της δραστηριότητας (i) στο σύνολο της χώρας 

 
Ο υπολογισµός του Συντελεστή της Χωροταξικής Εξειδίκευσης (ΣΧΕ)  και ο υπολογισµός 

των δεδοµένων γίνεται µε την βοήθεια και την χρήση του Excel. Ο Συντελεστής της 
Χωροταξικής Εξειδίκευσης (ΣΧΕ) κυµαίνεται µεταξύ του µηδενός και του ένα,, δηλαδή: 0< 
Σ.Χ.E.i < 1. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα έχουµε: 
• (1). Εάν το: Σ.Χ.E.i  0 � τότε η υπάρχει συγκέντρωση της απασχόλησης σε µια µόνο 

περιφέρεια της χώρας.  
• (2). Εάν το: Σ.Χ.E.i < 1 � τότε η ποσοστιαία σύνθεση της απασχόλησης σε µια 
περιφέρεια είναι ίδια όπως σε εθνικό συνολικό επίπεδο, δηλαδή δεν υπάρχει καµία 
εξειδίκευση.  
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Πίνακας 5:  Απασχόληση κατά γεωγραφική ζώνη, περιφέρεια και κλάδο  (σε 000 άτοµα) 

Κλάδοι 

Γεωργία, 
δασοκοµί

α και 
αλιεία 

Ορυχεία, 
λατοµεία, 
βιοµηχαν

ία, 
παροχή 

ηλεκτρικ
ού 

ρεύµατος
, φυσικού 
αερίου, 
ατµού, 

κλιµατισ
µού και 
νερού, 

επεξεργα
σία 

λυµάτων, 
διαχείρισ

η 
αποβλήτ
ων και 

δραστηρι
ότητες 

εξυγίανσ
ης 

Κατα
σκευ

ές 

Χονδρικό 
και λιανικό 

εµπόριο, 
επισκευή 

µηχανοκίνη
των 

οχηµάτων 
και 

µοτοσυκλετ
ών, 

µεταφορές 
και 

αποθήκευσ
η, 

δραστηριότ
ητες 

υπηρεσιών 
παροχής 

καταλύµατ
ος και 

υπηρεσιών 
εστίασης 

Ενηµέρωση 
και 

επικοινωνία 

Χρηµα
τοπιστ
ωτικές 

και 
ασφαλι
στικές 
δραστη
ριότητε

ς 

∆ιαχ
είρισ

η 
ακίν
ητης 
περιο
υσίας 

Επαγγε
λαµτικ

ές, 
επιστη
µονικές 

και 
τεχνικέ

ς 
δραστη
ριότητε

ς, 
διοικητ

ικές 
και 

υποστη
ρικτικέ

ς 
δραστη
ριότητε

ς 

∆ηµόσι
α 

διοίκησ
η και 

άµυνα, 
υποχρε
ωτική 

κοινωνι
κή 

ασφάλι
ση, 

εκπαίδε
υση, 

δραστη
ριότητε

ς 
σχετικέ

ς µε 
την 

ανθρώ
πινη 
υγεία 

και την 
κοινωνι

κή 
µέριµν

α 

Τέχνες, 
διασκέδαση

, 
ψυχαγωγία, 

άλλες 
δραστηριότ

ητες 
παροχής 

υπηρεσιών, 
δραστηριότ

ηες 
νοικοκυριώ

ν ως 
εργοδοτών, 

µη 
διαφοροποι

ηµένες 
δραστηριότ

ηες 
νοικοκυριώ

ν που 
αφορούν 

την 
παραγωγή 

αγαθών και 
υπηρεσιών 

για ίδια 
χρήση, 

δραστηριότ
ητες 

ετερόδικων 
οργανισµώ

ν και 
φορέων 

Σύνολο 
Απασχ
όλησης 

  2005 

Σύνολο  Ελλάδος 550.6 553.0 
364.

5 
1,445.1 85.8 110.0 4.2 320.2 925.7 290.8 4,650.0 

Νησιά Αιγαίου, 
Κρήτη 

74.2 34.8 42.8 177.2 3.5 7.0 0.4 22.9 91.2 24.9 479.1 

Βόρειο Αιγαίο 12.4 4.6 6.7 24.1 0.7 0.9 0.0 2.3 20.4 1.8 73.9 

Νότιο Αιγαίο 6.4 11.0 13.1 61.3 1.0 1.7 0.1 6.3 22.1 6.7 129.6 

Κρήτη 55.4 19.2 23.1 91.7 1.9 4.5 0.3 14.3 48.8 16.4 275.5 

  2006 

Σύνολο  Ελλάδος 542.5 555.1 
365.

1 
1,491.9 88.6 112.4 4.5 318.1 965.9 294.5 4,738.6 

Νησιά Αιγαίου, 
Κρήτη 

73.2 32.4 43.4 177.8 3.7 7.5 0.5 23.0 92.0 23.3 476.8 

Βόρειο Αιγαίο 12.7 5.3 6.7 23.6 0.7 1.0 0.1 2.4 21.0 2.0 75.5 

Νότιο Αιγαίο 6.4 8.2 12.6 61.5 0.9 2.1 0.1 5.7 21.8 6.0 125.3 

Κρήτη 54.1 18.9 24.1 92.6 2.0 4.4 0.3 14.8 49.3 15.3 275.9 

  2007 

Σύνολο  Ελλάδος 531.6 557.9 
389.

1 
1,507.1 88.8 110.9 4.6 325.4 990.2 301.0 4,806.7 

Νησιά Αιγαίου, 
Κρήτη 

68.5 33.1 43.7 187.0 4.1 7.2 0.5 25.7 93.3 23.0 486.2 

Βόρειο Αιγαίο 12.0 5.1 6.7 25.1 0.8 1.2 0.1 2.7 21.7 2.4 77.6 

Νότιο Αιγαίο 8.5 8.1 11.7 64.8 1.0 2.0 0.1 6.1 21.2 6.7 130.2 

Κρήτη 48.0 20.0 25.3 97.2 2.3 4.0 0.4 16.9 50.4 14.0 278.4 

  2008 

Σύνολο  Ελλάδος 529.4 584.1 
386.

3 
1,534.4 88.0 113.8 5.0 338.5 973.8 312.4 4,865.8 

Νησιά Αιγαίου, 
Κρήτη 

60.1 38.6 44.2 186.7 4.4 7.3 0.6 28.1 91.3 20.1 481.5 

Βόρειο Αιγαίο 9.7 5.8 5.8 24.9 1.0 1.3 0.1 3.1 21.0 2.5 75.0 

Νότιο Αιγαίο 8.1 10.2 12.8 63.0 1.0 1.5 0.1 6.7 22.9 6.0 132.4 

Κρήτη 42.3 22.7 25.6 98.8 2.4 4.5 0.4 18.4 47.5 11.5 274.1 

  2009 

Σύνολο  Ελλάδος 543.0 559.3 
368.

8 
1,526.1 88.7 112.3 4.7 336.0 977.6 319.8 4,836.2 

Νησιά Αιγαίου, 
Κρήτη 

63.1 38.6 46.6 180.1 4.3 6.9 0.5 27.3 88.9 21.1 477.5 

Βόρειο Αιγαίο 9.3 5.5 5.4 25.8 1.0 1.3 0.1 3.0 20.4 2.8 74.5 

Νότιο Αιγαίο 8.5 10.9 13.6 60.7 1.0 1.3 0.1 7.1 22.0 6.8 132.1 

Κρήτη 45.2 22.2 27.6 93.7 2.3 4.3 0.3 17.2 46.6 11.5 270.9 

  2010 

Σύνολο  Ελλάδος 545.0 534.5 
322.

1 
1,489.9 87.0 111.1 4.4 324.1 976.2 317.4 4,711.7 

Νησιά Αιγαίου, 
Κρήτη 

70.4 35.1 44.5 169.7 4.2 5.8 0.5 24.4 87.9 22.0 464.5 
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Κλάδοι 

Γεωργία, 
δασοκοµί

α και 
αλιεία 

Ορυχεία, 
λατοµεία, 
βιοµηχαν

ία, 
παροχή 

ηλεκτρικ
ού 

ρεύµατος
, φυσικού 
αερίου, 
ατµού, 

κλιµατισ
µού και 
νερού, 

επεξεργα
σία 

λυµάτων, 
διαχείρισ

η 
αποβλήτ
ων και 

δραστηρι
ότητες 

εξυγίανσ
ης 

Κατα
σκευ

ές 

Χονδρικό 
και λιανικό 

εµπόριο, 
επισκευή 

µηχανοκίνη
των 

οχηµάτων 
και 

µοτοσυκλετ
ών, 

µεταφορές 
και 

αποθήκευσ
η, 

δραστηριότ
ητες 

υπηρεσιών 
παροχής 

καταλύµατ
ος και 

υπηρεσιών 
εστίασης 

Ενηµέρωση 
και 

επικοινωνία 

Χρηµα
τοπιστ
ωτικές 

και 
ασφαλι
στικές 
δραστη
ριότητε

ς 

∆ιαχ
είρισ

η 
ακίν
ητης 
περιο
υσίας 

Επαγγε
λαµτικ

ές, 
επιστη
µονικές 

και 
τεχνικέ

ς 
δραστη
ριότητε

ς, 
διοικητ

ικές 
και 

υποστη
ρικτικέ

ς 
δραστη
ριότητε

ς 

∆ηµόσι
α 

διοίκησ
η και 

άµυνα, 
υποχρε
ωτική 

κοινωνι
κή 

ασφάλι
ση, 

εκπαίδε
υση, 

δραστη
ριότητε

ς 
σχετικέ

ς µε 
την 

ανθρώ
πινη 
υγεία 

και την 
κοινωνι

κή 
µέριµν

α 

Τέχνες, 
διασκέδαση

, 
ψυχαγωγία, 

άλλες 
δραστηριότ

ητες 
παροχής 

υπηρεσιών, 
δραστηριότ

ηες 
νοικοκυριώ

ν ως 
εργοδοτών, 

µη 
διαφοροποι

ηµένες 
δραστηριότ

ηες 
νοικοκυριώ

ν που 
αφορούν 

την 
παραγωγή 

αγαθών και 
υπηρεσιών 

για ίδια 
χρήση, 

δραστηριότ
ητες 

ετερόδικων 
οργανισµώ

ν και 
φορέων 

Σύνολο 
Απασχ
όλησης 

Βόρειο Αιγαίο 9.8 5.1 6.0 25.1 1.0 1.1 0.1 2.9 20.9 2.6 74.5 

Νότιο Αιγαίο 9.5 10.9 15.4 53.4 1.0 1.3 0.1 6.0 22.1 6.5 126.4 

Κρήτη 51.1 19.1 23.1 91.2 2.2 3.4 0.3 15.5 45.0 12.8 263.7 

  2011 

Σύνολο  Ελλάδος 517.8 489.7 
249.

6 
1,424.8 78.8 109.9 4.0 319.7 946.1 306.4 4,446.8 

Νησιά Αιγαίου, 
Κρήτη 

67.7 32.9 34.4 165.4 4.1 5.8 0.4 26.4 90.7 21.6 449.5 

Βόρειο Αιγαίο 9.1 5.4 4.4 23.8 1.0 1.1 0.1 3.1 22.0 2.6 72.6 

Νότιο Αιγαίο 9.3 9.9 13.2 51.5 1.1 1.3 0.1 7.9 22.2 5.6 122.2 

Κρήτη 49.3 17.6 16.8 90.1 2.1 3.4 0.3 15.4 46.4 13.3 254.7 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2015) 

6.  Η Εφαρµογή των Συντελεστών και των ∆εικτών 

Ο Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (ΠΤΕ) 
Σύµφωνα µε τον Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) και την 

ανάλυση του Πίνακα για τον υπολογισµό των κλαδικών δραστηριοτήτων σε περιφερειακό 
επίπεδο, θα έχουµε: 
• (1). Εάν το: Π.Τ.Ε. > 1 � τότε η περιφέρεια στην συγκεκριµένη δραστηριότητα έχει 
εξειδίκευση και εξαγωγικό προσανατολισµό µε εξαγωγές από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
της συγκεκριµένης δραστηριότητας. 
• (2). Εάν το: Π.Τ.Ε. < 1 � τότε η περιφέρεια στην συγκεκριµένη δραστηριότητα δεν έχει 
εξειδίκευση και εξαγωγικό προσανατολισµό, αλλά περισσότερο εισάγει τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες της συγκεκριµένης δραστηριότητας.  
• (3). Εάν το: Π.Τ.Ε. = 1 � τότε η περιφέρεια στην συγκεκριµένη δραστηριότητα  έχει 
κανονική συµµετοχή, χωρίς να εξάγει και να εισάγει προϊόντα και υπηρεσίες της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας. 

Τα αποτελέσµατα του Πηλίκου Τόπου Εγκατάστασης από τις εφαρµογές µας φανερώνουν 
ότι στους βασικούς τοµείς παραγωγικής δραστηριότητας οι Νοµοί Λέσβου, Ρόδου & Κρήτης 
δεν έχουν εξαγωγικές δραστηριότητες και επίσης δεν έχουν εξειδίκευση και εξαγωγικό 
προσανατολισµό, αλλά περισσότερο βασίζονται στην αυτοκατανάλωση και στο να εισάγουν 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων.  

Ο Συντελεστής της Χωροταξικής Συγκέντρωσης (ΣΧΣ) 
Ο υπολογισµός του Συντελεστή της Χωροταξικής Συγκέντρωσης (ΣΧΣ)  και ο 

υπολογισµός των δεδοµένων γίνεται µε την βοήθεια και την χρήση του Excel. Ο Συντελεστής 
της Χωροταξικής Συγκέντρωσης (ΣΧΣ) κυµαίνεται µεταξύ του µηδενός και του ένα,, δηλαδή: 
0< Σ.Χ.Σ.i < 1. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα έχουµε: 
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• (1). Εάν το: Σ.Χ.Σ.i  0 � τότε η υπό εξέταση συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα 

είναι «κατανεµηµένη» µεταξύ των περιφερειών της χώρας, όπως παρουσιάζει και η εικόνα 
της συνολικής απασχόλησης.  
• (2). Εάν το: Σ.Χ.Σ.i < 1 � τότε η υπό εξέταση συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα 
είναι «συγκεντρωµένη» κυρίως σε µια µόνο περιφέρεια.  

Τα αποτελέσµατα του Συντελεστή Χωροταξικής Συγκέντρωσης από τις εφαρµογές µας 
φανερώνουν ότι στους βασικούς τοµείς παραγωγικής δραστηριότητας οι Νοµοί Λέσβου, 
Ρόδου & Κρήτης ότι η υπό εξέταση συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότητες είναι 
«κατανεµηµένες» µεταξύ των περιφερειών της χώρας, όπως παρουσιάζει και η εικόνα της 
συνολικής απασχόλησης.  

Ο Συντελεστής της Χωροταξικής Εξειδίκευσης(ΣΧΕ) 
Ο Συντελεστής της Χωροταξικής εξειδίκευσης(ΣΧΕ) µαζί µε τις παραλλαγές του δείκτη 

αυτού, δηλαδή του Συντελεστή Χωροταξικής ∆ιαφοροποίησης των Εισοδηµατικών Τάξεων 
(ΣΧ∆Υi) και του Συντελεστή Χωροταξικής Κλαδικής Ανακατανοµής (ΣΧΚΑ) αποτελούν την 
τρίτη βασική κατηγορία των δεικτών για τον υπολογισµό των περιφερειακών κλαδικών 
δραστηριοτήτων και την εξαγωγή συµπερασµάτων και πολιτικών.  Ο υπολογισµός του 
Συντελεστή της Χωροταξικής Εξειδίκευσης (ΣΧΕ)  και ο υπολογισµός των δεδοµένων 
γίνεται µε την βοήθεια και την χρήση του Excel. Ο Συντελεστής της Χωροταξικής 
Εξειδίκευσης (ΣΧΕ) κυµαίνεται µεταξύ του µηδενός και του ένα,, δηλαδή: 0< Σ.Χ.E.i < 1. 
Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα έχουµε: 
• (1). Εάν το: Σ.Χ.E.i  0 � τότε η υπάρχει συγκέντρωση της απασχόλησης σε µια µόνο 

περιφέρεια της χώρας.  
• (2). Εάν το: Σ.Χ.E.i < 1 � τότε η ποσοστιαία σύνθεση της απασχόλησης σε µια 
περιφέρεια είναι ίδια όπως σε εθνικό συνολικό επίπεδο, δηλαδή δεν υπάρχει καµία 
εξειδίκευση.  

Τα αποτελέσµατα του Συντελεστή Χωροταξικής Εξειδίκευση από τις εφαρµογές µας 
φανερώνουν ότι στους βασικούς τοµείς παραγωγικής δραστηριότητας οι Νοµοί Λέσβου, 
Ρόδου & Κρήτης ότι η ποσοστιαία σύνθεση της απασχόλησης σε µια περιφέρεια δεν είναι 
ίδια όπως σε εθνικό συνολικό επίπεδο. 

Πίνακας 6: Αποτελέσµατα- Εφαρµογές Συντελεστών 

Γεωργία, 
δασοκοµία  
και αλιεία 

Ορυχεία, 
λατοµεία, 

βιοµηχανία, 
παροχή 

ηλεκτρικού 
ρεύµατος, 
φυσικού 

αερίου, ατµού, 
κλιµατισµού 
και νερού, 

επεξεργασία 
λυµάτων, 
διαχείριση 

αποβλήτων και 
δραστηριότητε
ς εξυγίανσης 

Κατασκευές 

Χονδρικό και 
λιανικό 

εµπόριο, 
επισκευή 

µηχανοκίνητω
ν οχηµάτων 

και 
µοτοσυκλετών, 
µεταφορές και 
αποθήκευση, 

δραστηριότητε
ς υπηρεσιών 

παροχής 
καταλύµατος 

και υπηρεσιών 
εστίασης 

Ενηµέρωση 
και 

επικοινωνία 

Χρηµατοπιστωτικέ
ς και ασφαλιστικές 

δραστηριότητες 

∆ιαχείριση 
ακίνητης 

περιουσίας 

Επαγγελαµτικές
, επιστηµονικές 

και τεχνικές 
δραστηριότητες

, διοικητικές 
και 

υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 

∆ηµόσια 
διοίκηση και 

άµυνα, 
υποχρεωτική 

κοινωνική 
ασφάλιση, 

εκπαίδευση, 
δραστηριότητε
ς σχετικές µε 

την ανθρώπινη 
υγεία και την 

κοινωνική 
µέριµνα 

Τέχνες, 
διασκέδαση, 
ψυχαγωγία, 

άλλες 
δραστηριότητες 

παροχής 
υπηρεσιών, 

δραστηριότηες 
νοικοκυριών ως 
εργοδοτών, µη 

διαφοροποιηµένε
ς δραστηριότηες 
νοικοκυριών που 

αφορούν την 
παραγωγή 

αγαθών και 
υπηρεσιών για 

ίδια χρήση, 
δραστηριότητες 

ετερόδικων 
οργανισµών και 

φορέων 

ΠΗΛΙΚΟ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2005 

0.00000006 0.00000003 0.00000005 0.00000006 0.00000002 0.00000003 0.00000005 0.00000003 0.00000004 0.00000004 

0.00000473 0.00000374 0.00000439 0.00000384 0.00000561 0.00000358 0.00000320 0.00000285 0.00000631 0.00000203 

0.00005365 0.00024887 0.00020541 0.00026537 0.00014428 0.00019529 0.00019174 0.00028306 0.00011302 0.00039420 

0.00024269 0.00004904 0.00004941 0.00004188 0.00005380 0.00007516 0.00009149 0.00006418 0.00006194 0.00006796 

ΠΗΛΙΚΟ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2006 

0.00000006 0.00000003 0.00000005 0.00000005 0.00000002 0.00000003 0.00000005 0.00000003 0.00000004 0.00000003 

0.00000481 0.00000452 0.00000431 0.00000369 0.00000556 0.00000381 0.00000308 0.00000292 0.00000633 0.00000234 

0.00005360 0.00016510 0.00019748 0.00027487 0.00013280 0.00021144 0.00017679 0.00024953 0.00010987 0.00032326 

0.00024343 0.00006641 0.00005532 0.00004355 0.00006308 0.00006191 0.00010934 0.00007531 0.00006528 0.00007383 

ΠΗΛΙΚΟ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2007 
0.00000006 0.00000003 0.00000005 0.00000005 0.00000002 0.00000003 0.00000005 0.00000003 0.00000004 0.00000003 

0.00000464 0.00000405 0.00000405 0.00000355 0.00000527 0.00000434 0.00000294 0.00000275 0.00000616 0.00000274 
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Γεωργία, 
δασοκοµία  
και αλιεία 

Ορυχεία, 
λατοµεία, 

βιοµηχανία, 
παροχή 

ηλεκτρικού 
ρεύµατος, 
φυσικού 

αερίου, ατµού, 
κλιµατισµού 
και νερού, 

επεξεργασία 
λυµάτων, 
διαχείριση 

αποβλήτων και 
δραστηριότητε
ς εξυγίανσης 

Κατασκευές 

Χονδρικό και 
λιανικό 

εµπόριο, 
επισκευή 

µηχανοκίνητω
ν οχηµάτων 

και 
µοτοσυκλετών, 
µεταφορές και 
αποθήκευση, 

δραστηριότητε
ς υπηρεσιών 

παροχής 
καταλύµατος 

και υπηρεσιών 
εστίασης 

Ενηµέρωση 
και 

επικοινωνία 

Χρηµατοπιστωτικέ
ς και ασφαλιστικές 

δραστηριότητες 

∆ιαχείριση 
ακίνητης 

περιουσίας 

Επαγγελαµτικές
, επιστηµονικές 

και τεχνικές 
δραστηριότητες

, διοικητικές 
και 

υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 

∆ηµόσια 
διοίκηση και 

άµυνα, 
υποχρεωτική 

κοινωνική 
ασφάλιση, 

εκπαίδευση, 
δραστηριότητε
ς σχετικές µε 

την ανθρώπινη 
υγεία και την 

κοινωνική 
µέριµνα 

Τέχνες, 
διασκέδαση, 
ψυχαγωγία, 

άλλες 
δραστηριότητες 

παροχής 
υπηρεσιών, 

δραστηριότηες 
νοικοκυριών ως 
εργοδοτών, µη 

διαφοροποιηµένε
ς δραστηριότηες 
νοικοκυριών που 

αφορούν την 
παραγωγή 

αγαθών και 
υπηρεσιών για 

ίδια χρήση, 
δραστηριότητες 

ετερόδικων 
οργανισµών και 

φορέων 

0.00007002 0.00015823 0.00017367 0.00025568 0.00012068 0.00016864 0.00016033 0.00022789 0.00009652 0.00027845 

0.00015581 0.00006796 0.00005952 0.00004136 0.00006359 0.00005500 0.00010857 0.00007586 0.00006571 0.00005744 

ΠΗΛΙΚΟ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2008 

0.00000005 0.00000003 0.00000005 0.00000005 0.00000002 0.00000003 0.00000005 0.00000004 0.00000004 0.00000003 

0.00000448 0.00000416 0.00000360 0.00000369 0.00000607 0.00000488 0.00000344 0.00000302 0.00000636 0.00000350 

0.00008351 0.00017621 0.00022473 0.00025523 0.00010845 0.00011993 0.00014496 0.00021973 0.00010974 0.00023846 

0.00014452 0.00006144 0.00005498 0.00004320 0.00006347 0.00008053 0.00010746 0.00007572 0.00005725 0.00005288 

ΠΗΛΙΚΟ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2009 

0.00000005 0.00000003 0.00000005 0.00000005 0.00000002 0.00000003 0.00000005 0.00000004 0.00000004 0.00000003 

0.00000416 0.00000399 0.00000325 0.00000402 0.00000634 0.00000537 0.00000384 0.00000312 0.00000644 0.00000368 

0.00009294 0.00020279 0.00025670 0.00023954 0.00010804 0.00010035 0.00015864 0.00023759 0.00010951 0.00025028 

0.00014796 0.00005667 0.00005651 0.00004310 0.00006235 0.00009178 0.00008528 0.00006782 0.00005923 0.00004728 

ΠΗΛΙΚΟ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2010 

0.00000006 0.00000003 0.00000006 0.00000005 0.00000002 0.00000002 0.00000005 0.00000003 0.00000004 0.00000003 

0.00000403 0.00000420 0.00000388 0.00000427 0.00000679 0.00000542 0.00000443 0.00000338 0.00000686 0.00000346 

0.00010260 0.00022720 0.00027486 0.00022622 0.00011038 0.00012665 0.00017451 0.00022455 0.00011225 0.00026432 

0.00016192 0.00005245 0.00004484 0.00005122 0.00006398 0.00007900 0.00007099 0.00007702 0.00006116 0.00005878 

ΠΗΛΙΚΟ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2011 

0.00000007 0.00000003 0.00000007 0.00000006 0.00000003 0.00000003 0.00000005 0.00000004 0.00000005 0.00000004 

0.00000411 0.00000503 0.00000392 0.00000441 0.00000725 0.00000570 0.00000470 0.00000357 0.00000745 0.00000374 

0.00011538 0.00020735 0.00033820 0.00024330 0.00012195 0.00013663 0.00018555 0.00029030 0.00011366 0.00023966 

0.00017023 0.00005682 0.00004077 0.00005630 0.00006367 0.00008394 0.00007569 0.00006248 0.00006710 0.00007639 

Πηγή: ∆ική µας Επεξεργασία & Υπολογισµοί 

 
 

Συντελεστή της Χωροταξικής Ανακατανοµής (ΣΧΑ)  2011-2005 
Νησιά 

Αιγαίου
, Κρήτη 0.01292412 0.00350469 0.00766609 0.00986823 0.00005746 0.00111878 0.00015561 0.00013357 0.00607681 0.00312462 
Βόρειο 
Αιγαίο 0.00218213 0.00149686 0.00800844 0.00153672 0.00034353 0.00113817 0.00005218 0.00074325 0.01209509 0.00123262 
Νότιο 
Αιγαίο 0.00762974 0.00228013 0.00557595 0.02751975 0.00042767 0.00043150 0.00002999 0.00713319 0.00465335 0.00022122 

Κρήτη 
0.01963519 0.00684123 0.01382483 0.00331368 0.00022463 0.00146018 0.00027341 0.00331131 0.00450857 0.00510552 

Πηγή: ∆ική µας Επεξεργασία & Υπολογισµοί 

 
 

Συντελεστής της Χωροταξικής Εξειδίκευσης (ΣΧΕ) 2011 
Νησιά 

Αιγαίου, 
Κρήτη 0.01711391 0.01842965 0.01019092 0.02382131 0.00427297 0.00587764 0.00001782 0.00659469 0.00552008 0.01044805 
Βόρειο 
Αιγαίο 0.01271331 0.00058355 0.00792403 0.01990225 0.00213217 0.00097807 0.00002413 0.00818439 0.05089453 0.00584133 
Νότιο 
Αιγαίο 0.02451321 0.00348492 0.02377006 0.04649330 0.00239725 0.00208480 0.00000955 0.01124071 0.06077999 0.00479581 

Κρήτη 
0.05870467 0.00618605 0.02118631 0.03367126 0.00021571 0.00135864 0.00005671 0.00218857 0.00011546 0.00321242 

Πηγή: ∆ική µας Επεξεργασία & Υπολογισµοί 
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7.  Σχεδιασµός Αναπτυξιακής Πολιτικής – Προτάσεις Πολιτικής 

Η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί βασικό στόχο της οικονοµικής και κοινωνικής 
πολιτικής και επίσης την βασική εκείνη προϋπόθεση για την σύγκλιση και την συνοχή των 
οικονοµικών και των κοινωνικών δεδοµένων της χώρας και την επίτευξη της συνολικής 
ανάπτυξης. Βασικοί άξονες της περιφερειακής ανάπτυξης είναι οι παραγωγικές δοµές και οι 
βασικοί περιφερειακοί τοµείς. Με βάση την προηγούµενη ανάλυση για τις περιφέρειες του 
Βόρειου και Νότιου Αιγαίου και της Κρήτης, µπορούµε να συγκεντρώσουµε τις ακόλουθες 
προτάσεις: 

(α).  Στον πρωτογενή τοµέα: 
•   Ο καθορισµός και επιλογή συγκεκριµένων προϊόντων παραγωγής, τα οποία 

σχετίζονται µε τις φυσικές δυνατότητες, την παράδοση, την ζήτηση της εσωτερικής αγοράς 
του νησιού. 

•   Αναδιάρθρωση των γεωργικών και αλιευτικών εκµεταλλεύσεων, ώστε να είναι 
βιώσιµες.  

•   ∆ιατήρηση και ανάδειξη της ιδιαιτερότητας και της ποιότητας του φυσικού- 
αγροτικού χώρου µέσω της διαφύλαξης του.  

•   ∆ηµιουργία ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα παραγωγής 
µέσω σύγχρονων τρόπων παραγωγής και βιώσιµων δραστηριοτήτων, ώστε αυτά όχι µόνο να 
καλύπτουν τις ανάγκες του νησιού, αλλά και να είναι ελκυστικά από τον υπόλοιπο κόσµο. 

•   ∆ηµιουργία κινήτρων µε σκοπό την απασχόληση των νησιωτών µε τον πρωτογενή 
τοµέα. 

(β). Στον δευτερογενή τοµέα: 
•   Επέκταση, εκσυγχρονισµός και βελτίωση των ήδη υφιστάµενων µονάδων 

παραγωγής  
•   ∆ηµιουργία νέων µονάδων παραγωγής µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό και την 

αντικατάσταση παλαιότερων και την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. 
•   Ίδρυση νέων µονάδων παραγωγής σε διαφορετικές περιοχές  για την κάλυψη νέων 

απαιτήσεων που δηµιουργούνται στον τοµέα της παραγωγής. 
(γ). Στον τριτογενή τοµέα: 
•  Προώθηση των παραγόµενων προϊόντων µέσω της προβολής των προϊόντων, ώστε 

να γίνουν γνωστά και περισσότερο ανταγωνιστικά. 
•  Προσέλκυση ειδικών κατηγοριών επισκεπτών, όπως για παράδειγµα ο 

περιπατητικός, θρησκευτικός, αθλητικός τουρισµός και ο αγρο-τουρισµός  
•  ∆ηµιουργία απαραίτητων τουριστικών υποδοµών και ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας  
Οι βασικές δραστηριότητες που «ωθούν» στην αναπτυξιακή διαδικασία και στην 

ανάπτυξη, αφορούν:  
• Ανάπτυξη των τρεχουσών δραστηριοτήτων και την αναβάθµιση της υπάρχουσας 

κατάστασης 
• Ανάπτυξη νέων διαδικασιών και υποδοµών  
• Ανάπτυξη νέων κλάδων και νέων δραστηριοτήτων 
• Ανάπτυξη «εξωστρέφειας», δηλαδή του εξαγωγικού προσανατολισµού, ανάπτυξη 

παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας   
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Περίληψη 
Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση στην αγορά εργασίας επιδεινώνεται 

εξαιτίας της σοβαρής οικονοµικής κρίσης και της συνεπαγόµενης ύφεσης που παρατηρείται 
στη χώρα. Η παρούσα εργασία εστιάζει στην επικρατούσα κατάσταση στην ελληνική αγορά 
εργασίας και ειδικότερα στην απασχόληση, σε επίπεδο των δεκατριών ελληνικών 
περιφερειών (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, 
Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, ∆υτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Αττική, 
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη), µε την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων της 
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (EUROSTAT), καλύπτοντας τη χρονική περίοδο από το 
2002 έως το 2012. Επιπλέον παρουσιάζονται στοιχεία για το 2013 από το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.  

Το ερώτηµα που τίθεται στη συγκεκριµένη εργασία είναι ποια είναι η κατάσταση που 
επικρατεί στην ελληνική αγορά εργασίας, στα πλαίσια της Νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Ένα ερώτηµα που παραµένει εξαιρετικά κρίσιµο στην περίπτωση της 
Ελλάδας, η οποία υφίσταται όχι µόνο µία συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση, αλλά και µία 
κοινωνική κρίση, που µπορεί να προκαλέσει διαφορετικές επιπτώσεις µεταξύ ανδρών και 
γυναικών, καθορίζοντας τις όποιες αλλαγές και µεταξύ των φύλων. Η εργασία 
επικεντρώνεται ακριβώς στην αγορά εργασίας, γιατί είναι το ανθρώπινο δυναµικό που 
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα επιρροής των προοπτικών ανάπτυξης σε ένα συνεχώς 
µεταβαλλόµενο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον. Συγχρόνως όµως, η αναπτυξιακή 
δυναµική µιας περιφέρειας επηρεάζεται από το ανθρώπινο δυναµικό. Αυτή η αλληλεξάρτηση 
καθιστά χρήσιµη και αναγκαία την αξιολόγηση της αγοράς εργασίας και σε επίπεδο 
περιφέρειας. 

Λέξεις Κλειδιά: Απασχόληση, Περιφέρειες, Ευρώπη 2020, Ελλάδα 

 

1. Εισαγωγή 

Είναι πλέον σαφές ότι η χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 επηρέασε την πρόοδο των 
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), τόσο στον οικονοµικό όσο και στον 
κοινωνικό τοµέα. Όµως τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης στην οικονοµία που εµφανίστηκαν 
ήδη από το 2010, συνδυάστηκαν µε ορισµένες µεταρρυθµίσεις µε στόχο την εξασφάλιση της 
βιώσιµης ανάπτυξης της Ε.Ε κατά τη διάρκεια της επόµενης δεκαετίας. Στα πλαίσια αυτά 
λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει µια νέα πολιτική στρατηγική µε τίτλο «Ευρώπη 
2020» µε στόχο την αύξηση της απασχόλησης, την τόνωση της παραγωγικότητας και την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. Ουσιαστικά ο στόχος είναι η δηµιουργία 
µιας στρατηγικής για την επίτευξη µιας έξυπνης, διατηρήσιµης και χωρίς αποκλεισµούς 
ανάπτυξης. 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί την αποτίµηση της απασχόλησης σε επίπεδο των δεκατριών 
ελληνικών περιφερειών (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική 
Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, ∆υτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, Αττική, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη). ∆εδοµένα αντλούνται από 
την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT), στο χρονικό διάστηµα της δεκαετίας 
από 2002 έως 2012,  µαζί µε στοιχεία για το 2013 από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ειδικότερα εξετάζεται ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην 
ελληνική αγορά εργασίας και συγκεκριµένα στην απασχόληση, στα πλαίσια της Νέας 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ένα ερώτηµα που παραµένει εξαιρετικά κρίσιµο 
στην Ελλάδα που υφίσταται τις συνέπειες της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης, γιατί οι 
µειώσεις στην απασχόληση, αυξάνουν µε τη σειρά τους την ανεργία αλλά και τις απαιτήσεις 
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για τη χορήγηση παροχών, όπως επιδοµάτων ανεργίας [European Commission & Directorate-
General for Urban and Regional Policy, 2013]. 

2. H Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

Το Μάρτιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» µε 
δεκαετή χρονικό ορίζοντα. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν αποτελεί απλά ένα εργαλείο 
για την καταπολέµηση της κρίσης, αλλά συγχρόνως έχει ως στόχο την αντιµετώπιση των 
όποιων ελλείψεων και τη δηµιουργία των αναγκαίων συνθηκών για µια πιο ολοκληρωµένη 
ανάπτυξη. Για να πραγµατοποιηθούν τα παραπάνω, η Ε.Ε έχει θέσει πέντε βασικούς στόχους 
που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2020 [European Commission, 2010]: 

Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσµού ηλικίας 20 έως 64 ετών σε 75%. 
Αύξηση του επιπέδου επενδύσεων σε 3% του Α.Εγχ.Π στον τοµέα της Έρευνας & 

Ανάπτυξης (Ε&Α). 
Μείωση των εκποµπών άνθρακα κατά 20%, αύξηση σε 20% του ποσοστού των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και αύξηση σε 20% της ενεργειακής απόδοσης. 
Μείωση του ποσοστού των ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση σε 

λιγότερο από 10% και αύξηση του ποσοστού των πτυχιούχων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
σε 40%. 

Απεγκλωβισµός 20 εκατοµµυρίων ατόµων από τη φτώχεια. 
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι παραπάνω στόχοι αποτελούν συγχρόνως 

και εθνικούς στόχους των κρατών – µελών, οι οποίοι προσαρµόζονται ανάλογα µε το επίπεδο 
τους (European Commission, 2010). Για την Ελλάδα ο στόχος είναι η επίτευξη ποσοστού 
70% για την απασχόληση1 [(Hellenic Republic Ministry of Finance, 2011 και European 
Commission, 2013a)]. Επικεντρώνοντας ουσιαστικά την έρευνά µας στην απασχόληση, 
δηλαδή στον πρώτο στόχο, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που επιτρέπουν την 
αποτίµηση της κατάστασης της ελληνικής αγοράς εργασίας, τις παρατηρούµενες αλλαγές και 
τις υπάρχουσες διαφορές στις δεκατρείς ελληνικές περιφέρειες µελέτης [Monastiriotis & 
Martelli, 2013].  

Ουσιαστικά επικεντρωνόµαστε στην αγορά εργασίας, γιατί το ανθρώπινο δυναµικό 
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει τις προοπτικές ανάπτυξης σε ένα συνεχώς 
µεταβαλλόµενο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον. Συγχρόνως όµως, η αναπτυξιακή 
δυναµική µιας περιφέρειας επηρεάζεται από το ανθρώπινο δυναµικό [Πετράκος & Ψυχάρης, 
2004]. Αυτή η αλληλεξάρτηση καθιστά χρήσιµη και αναγκαία την αξιολόγηση της αγοράς 
εργασίας και σε επίπεδο περιφέρειας. 

3. Ανάλυση και Αποτίµηση της Απασχόλησης 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας από το 2002 έως το 2012 έχουν παρατηρηθεί αρκετές 
αυξοµειώσεις των ποσοστών απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην Ελλάδα, 
εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. Ειδικότερα στην Ελλάδα για την ηλικιακή οµάδα από 20 
έως 64 ετών, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης, για το 2002 υπολογίστηκε σε 62.5%, το 
οποίο σταδιακά αυξανόταν σε ετήσια βάση µέχρι και το 2008, όπου έφτασε µέχρι και 66.5%. 
Από το 2010 µε το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης, το ποσοστό απασχόλησης σταδιακά 
συρρικνώνεται [European Commission & Directorate-General for Urban and Regional Policy, 
2013]. Το 2011, υπολογίζεται σε 59.9% και το 2012 σε 55.3% (Eurostat, 2013). Η Ελλάδα 
αποτελεί το κράτος – µέλος της Ε.Ε µε την υψηλότερη µείωση στην απασχόληση (4.6%) σε 
µία διετία. Ως εκ τούτου, για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο στην Ελλάδα δεν επιτεύχθηκε 
ο στόχος του προγράµµατος «Ευρώπη 2020», δηλαδή η επίτευξη 70% απασχόληση, για 
άτοµα ηλικίας από 20 έως 64 ετών [Hellenic Republic Ministry of Finance, 2011]. Εξάλλου η 
συνολική ανεργία στην Ελλάδα υπολογίστηκε σε 24.3% το 2012 και 55.3% για άτοµα ηλικίας 
15-24 ετών, κατέχοντας το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε νέα άτοµα στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα το ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας από 45% το 2010 
έφθασε σε 49.6% το 2011 και 59.3% το 2012 [European Commission, 2013a, p.9]. 

                                                      
1 Για τους συγκεκριµένους στόχους των κρατών-µελών περισσότερα: 

ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_en.pdf 
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Σε επίπεδο περιφερειών στην Ελλάδα παρατηρείται σηµαντική διαφοροποίηση (Πίνακας 
1). Αρχικά, µόνο σε τρεις περιφέρειες καταγράφηκε ποσοστό απασχόλησης άνω του 70% στη 
δεκαετία 2002 έως 2012. Ειδικά το 2008 στα Ιόνια Νησιά µε 70.6% και στην Πελοπόννησο 
από το 2006 έως το 2009, µε ποσοστά απασχόλησης 70.5%, 70.9%, 71.8% και 71.4% 
αντίστοιχα. Τέλος, η περιφέρεια της Κρήτης παρουσίασε ποσοστά απασχόλησης άνω του 
70%, την περίοδο από το 2005 έως το 2007, µε ποσοστά 70.2%, 70.4% και 70.7% αντίστοιχα. 

Επιπλέον σε περιφερειακό επίπεδο, µέχρι το έτος 2008 καταγράφηκε αυξητική τάση των 
ποσοστών απασχόλησης ακολουθώντας το εθνικό πρότυπο απασχόλησης. Για το 2012, η 
κατανοµή των συνολικών ποσοστών απασχόλησης για άτοµα ηλικίας 20 - 64 ετών κατέδειξε 
ότι η περιφέρεια µε το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης είναι τα Ιόνια Νησιά (64.9%). 
Ακολουθούν µε ποσοστό απασχόλησης άνω του 60%, το Νότιο Αιγαίο (61.2%) και η 
Πελοπόννησος (60.6%). Τα υπόλοιπα ποσοστά απασχόλησης διαµορφώνονται ως εξής: 
Κρήτη (59.3%), Βόρειο Αιγαίο (57.7%), Θεσσαλία (56.9%) και Ήπειρος (56.2%). Αντιθέτως, 
τα χαµηλότερα ποσοστά απασχόλησης εντοπίστηκαν στις περιφέρειες της ∆υτικής 
Μακεδονίας (49.8%), της Στερεάς Ελλάδας (51.9%) και της Κεντρικής Μακεδονίας (52.5%).  

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι σε σύγκριση µε το 2011 και σε όλες τις 
ελληνικές περιφέρειες παρατηρήθηκε µείωση των ποσοστών απασχόλησης. Η υψηλότερη 
διαφορά µεταξύ των δύο ετών εντοπίστηκε στη Στερεά Ελλάδα (7.8%), ενώ ακολουθούν η 
∆υτική Μακεδονία (5.2%), η Αττική (5.1%), η ∆υτική Ελλάδα (5.1%) και η Πελοπόννησος 
(4.8%). Από την άλλη, η χαµηλότερη διαφορά εντοπίστηκε στη περιφέρεια του Νοτίου 
Αιγαίου (1.0%) και στα Ιόνια Νησιά (1.1%). Ως εκ τούτου και σε επίπεδο περιφερειών δεν 
επιτυγχάνεται η επίτευξη του στόχου για 70% απασχόληση σε άτοµα ηλικίας 20 – 64 ετών, 
καθώς οι ελληνικές περιφέρειες εξακολουθούν να υπολείπονται σηµαντικά των εθνικών 
στόχων/δεσµεύσεων [Eurostat, 2013].  

Πίνακας 1: Η εξέλιξη της απασχόλησης συνολικά ανά περιφέρεια 

 (% ηλικιακή οµάδα 20–64 ετών, 2002–2012) 

Περιφέρειες 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ε.Ε. – 28 66.6 67.0 67.4 67.9 68.9 69.8 70.3 68.9 68.5 68.5 68.4 

Ελλάδα 62.5 63.6 64.0 64.6 65.7 66.0 66.5 65.8 64.0 59.9 55.3 
Ανατολική 
Μακεδονία, Θράκη 64.2 65.1 63.7 64.3 64.6 65.5 65.9 65.5 63.5 57.9 55.5 
Κεντρική 
Μακεδονία 60.1 62.3 61.3 62.1 64.5 64.4 64.4 63.1 61.4 56.9 52.5 

∆υτική Μακεδονία 60.7 59.2 58.7 56.7 59.7 60.4 61.5 62.5 60.5 55.0 49.8 

Θεσσαλία 60.7 63.4 66.5 65.3 65.8 66.3 66.5 66.8 64.6 60.6 56.9 

Ήπειρος 61.4 61.5 63.2 61.9 64.6 64.1 64.7 64.4 63.9 59.6 56.2 

Ιόνια Νησιά 63.9 66.8 65.9 69.7 66.0 66.3 70.6 69.8 66.4 66.0 64.9 

∆υτική Ελλάδα 60.9 62.3 60.8 61.4 61.6 62.9 63.0 63.1 62.9 58.2 53.1 

Στερεά Ελλάδα 62.3 64.6 62.0 64.8 66.5 66.1 65.6 63.8 63.9 59.7 51.9 

Πελοπόννησος 68.7 68.2 67.9 69.5 70.5 70.9 71.8 71.4 68.7 65.4 60.6 

Αττική 62.6 63.1 64.9 65.4 66.4 66.6 67.5 66.6 64.3 60.2 55.1 

Βόρειο Αιγαίο 58.4 60.1 61.0 61.6 62.7 64.2 63.8 63.3 63.9 59.9 57.7 

Νότιο Αιγαίο 61.4 64.7 65.1 65.9 65.1 65.6 66.6 66.2 63.8 62.2 61.2 

Κρήτη 68.6 69.8 69.4 70.2 70.4 70.7 69.6 69.0 67.8 64.3 59.3 
Πηγή: Eurostat (2013) (online data code: lfst_r_lfe2emprt) 

(Eurostat, 2013). Σε επίπεδο περιφερειών σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία για το 2012 
(Πίνακας 2), οι περιφέρειες των Ιονίων Νήσων (76.3%), του Νοτίου Αιγαίου (76.1%), της 
Πελοποννήσου (72.2%) και του Βορείου Αιγαίου (70.0%) έχουν επιτύχει τον στόχο για την 
απασχόληση, επί του ανδρικού πληθυσµού. Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά απασχόλησης 
παρουσιάζουν η ∆υτική Μακεδονία (60.5%), η Κεντρική Μακεδονία (62.8%) και η Αττική 
(63.3%) [Eurostat, 2013]. 
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Πίνακας 2: H εξέλιξη της απασχόλησης για άνδρες ανά περιφέρεια  

(% ηλικιακή οµάδα 20 – 64 ετών, 2002 – 2012) 

Περιφέρειες 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ε.Ε - 28 75.4 75.4 75.5 76.0 76.8 77.7 77.9 75.7 75.0 74.9 74.5 

Ελλάδα 78.7 79.6 79.5 79.8 80.3 80.4 80.4 78.8 76.2 71.1 65.3 
Ανατολική 
Μακεδονία, 
Θράκη 78.5 79.0 78.2 78.5 78.6 79.7 80.6 78.8 75.7 69.8 65.7 
Κεντρική 
Μακεδονία 77.1 78.2 78.1 77.7 79.5 79.6 79.6 77.3 75.0 69.0 62.8 
∆υτική 
Μακεδονία 77.5 77.5 73.8 71.8 74.1 74.9 75.2 74.1 71.7 64.9 60.5 

Θεσσαλία 79.0 80.5 82.5 81.9 81.9 80.9 80.0 80.2 77.9 73.2 68.9 

Ήπειρος 77.0 78.1 78.4 78.8 79.4 77.3 78.8 77.7 75.8 70.5 65.4 

Ιόνια Νησιά 78.5 81.0 80.8 84.1 83.2 82.2 83.7 83.1 78.3 76.4 76.3 

∆υτική Ελλάδα 77.7 78.5 77.7 78.2 77.5 77.4 77.9 77.2 76.9 71.3 64.0 

Στερεά Ελλάδα 82.0 81.9 79.8 81.5 83.3 82.8 82.6 80.1 77.1 72.5 64.8 

Πελοπόννησος 83.2 83.5 83.5 84.3 84.0 83.8 85.0 84.8 80.9 76.1 72.2 

Αττική 78.1 78.7 79.3 79.7 79.8 80.3 79.9 78.0 75.0 70.2 63.3 

Βόρειο Αιγαίο 78.7 81.7 80.4 79.9 79.8 82.4 83.9 82.2 81.5 73.2 70.0 

Νότιο Αιγαίο 79.9 82.1 83.8 86.4 85.9 85.6 83.2 81.3 80.2 75.6 76.1 

Κρήτη 81.9 84.0 81.6 81.6 82.7 83.0 82.7 80.6 78.3 74.4 68.2 
Πηγή: Eurostat (2013) (online data code: lfst_r_lfe2emprt). 

Όσον αφορά τις γυναίκες (Πίνακας 3) η εικόνα δεν διαφοροποιείται, αφού ακολουθείται 
και εδώ η τάση του εθνικού πρότυπου απασχόλησης, δηλαδή αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης µέχρι το 2008 και έπειτα η σταδιακή µείωση τους. Ειδικότερα το 2010, το 
ποσοστό απασχόλησής τους διαµορφώθηκε στο 51.7%, ενώ παρατηρήθηκε µια συνολική 
µείωση της τάξης του 0.8% για το ποσοστό απασχόλησής τους µεταξύ των ετών 2008 και 
2010. Για το 2011, το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης εκτιµήθηκε στο 48.6%, δηλαδή 
µειώθηκε κατά 3.1%. Τέλος για το 2012, το ποσοστό υπολογίσθηκε στο 45.2%, µειωµένο 
κατά 3.1%, συγκριτικά µε το 2011 [Eurostat, 2013]. Σε περιφερειακό επίπεδο για τις γυναίκες 
(Πίνακας 3), το έτος 2012, τα υψηλότερα ποσοστά κατέχουν οι περιφέρειες των Ιονίων 
Νήσων (53.1%), της Κρήτης (49.9%), της Πελοποννήσου (48.0%) και της Αττικής (47.0%). 
Από την άλλη τα χαµηλότερα ποσοστά απασχόλησης παρουσιάζουν η Στερεά Ελλάδα 
(38.0%), η ∆υτική Μακεδονία (38.4%), η ∆υτική Ελλάδα (41.4%) και η Κεντρική Μακεδονία 
(42.4%). Αλλά και οι περιφέρειες του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζουν σχετικά 
ικανοποιητικά ποσοστά απασχόλησης, αντίστοιχα 43.4% και 45.5% [Eurostat, 2013].  

Συµπερασµατικά όσον αφορά τη σύγκριση µεταξύ των φύλων, η υψηλότερη διαφορά στην 
απασχόληση καταγράφηκε το έτος 2002 (32.1%), ενώ η µικρότερη το έτος 2012 (20.1%). 
Ουσιαστικά η διαφορά των φύλων είναι αρνητική για τις γυναίκες και υψηλότερη από το 
αντίστοιχο µέσο όρο της Ε.Ε.  

Πίνακας 3: H εξέλιξη της απασχόλησης για γυναίκες ανά περιφέρεια  

(% ηλικιακή οµάδα 20 – 64 ετών, 2002 – 2012). 

Περιφέρειες 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ε.Ε - 28 58.0 58.6 59.3 59.9 61.1 62.0 62.7 62.2 62.0 62.2 62.3 

Ελλάδα 46.6 47.9 48.8 49.6 51.2 51.6 52.5 52.7 51.7 48.6 45.2 
Ανατολική 
Μακεδονία, Θράκη 50.3 51.2 49.5 50.1 50.6 51.5 51.2 51.9 51.0 45.8 45.0 
Κεντρική 
Μακεδονία 43.8 47.0 45.1 47.0 49.8 49.6 49.6 49.1 48.2 45.1 42.4 

∆υτική Μακεδονία 43.1 40.1 42.6 40.8 44.6 45.2 46.8 50.1 48.5 44.5 38.4 
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Περιφέρειες 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Θεσσαλία 42.8 46.3 50.6 48.7 49.5 51.4 52.9 53.3 51.3 47.8 44.7 

Ήπειρος 45.4 45.0 47.7 44.7 49.6 50.7 50.4 50.8 51.7 48.4 46.7 

Ιόνια Νησιά 48.9 52.5 50.9 55.1 48.4 49.9 57.3 56.1 54.1 55.3 53.1 

∆υτική Ελλάδα 43.2 45.0 43.0 43.5 44.7 47.2 46.9 47.9 47.9 44.3 41.4 

Στερεά Ελλάδα 41.3 45.9 43.1 46.8 48.4 48.1 47.2 46.0 49.4 45.7 38.0 

Πελοπόννησος 53.3 52.0 51.2 54.0 56.2 57.2 57.6 56.7 55.8 54.0 48.0 

Αττική 48.2 48.5 51.2 51.8 53.7 53.5 55.5 55.6 54.0 50.6 47.0 

Βόρειο Αιγαίο 37.8 38.2 40.5 42.2 44.6 44.4 41.2 42.2 44.0 44.6 43.4 

Νότιο Αιγαίο 42.1 46.1 45.4 44.1 42.8 43.7 48.4 49.9 46.1 48.1 45.5 

Κρήτη 54.8 55.2 56.8 58.3 57.6 57.8 55.7 56.9 56.8 53.9 49.9 
Πηγή: Eurostat (2013) (online data code: lfst_r_lfe2emprt). 

Σε αυτό το σηµείο θα αναφερθούµε στο κρίσιµο για τα ελληνικά δεδοµένα Πληροφοριακό 
Σύστηµα «Εργάνη», που ξεκίνησε τη λειτουργία του από την 1η Μαρτίου 2013, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα της Υπουργικής Απόφασης 5072/6 (ΦΕΚ 449Β΄/25-2-2013), όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την Υ.Α. 28153/126 (ΦΕΚ 2163Β΄/30-8-2013). 
Ειδικότερα µε το Πληροφοριακό Σύστηµα «Εργάνη» καταγράφηκαν µε ηλεκτρονικό τρόπο 
από την 15η Σεπτεµβρίου 2013, οι ροές µισθωτής απασχόλησης των εργαζόµενων στον 
ιδιωτικό τοµέα της αγοράς εργασίας, αποτυπώνοντας για πρώτη φορά, σε πραγµατικό χρόνο 
και σε κάθε περιοχή της χώρας κρίσιµα στοιχεία για την αγορά εργασίας. Η σηµασία του 
συστήµατος «Εργάνη» καταφαίνεται από το γεγονός ότι µέχρι και το Φεβρουάριο του 2013 η 
καταγραφή των στοιχείων πραγµατοποιείτο χειρόγραφα [Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, 2013].  

Ειδικότερα σε περιφερειακό επίπεδο (Πίνακας 4), για τον Οκτώβριο του 2013 αρνητικό 
ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων, δηλαδή όπου το σύνολο των αποχωρήσεων υπερτερεί 
το σύνολο των προσλήψεων, παρατηρείται σε πέντε περιφέρειες της χώρας, στο Νότιο 
Αιγαίο, στην Κρήτη, στα Ιόνια Νησιά, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Πελοπόννησο. Ο 
εντοπισµός αρνητικών ισοζυγίων στις προαναφερόµενες περιφέρειες αιτιολογείται πιθανόν 
από το χαρακτηρισµό τους ως τουριστικών περιοχών της χώρας, όπου η εποχική απασχόληση 
λήγει µε το πέρας της θερινής τουριστικής περιόδου, το µήνα Οκτώβριο. Από την άλλη 
πλευρά, για το µήνα Νοέµβριο, αρνητικά ισοζύγια εµφανίζονται επιπλέον στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη και στην Κεντρική Μακεδονία. Το υψηλότερο ισοζύγιο παρατηρείται 
στην Αττική. Τέλος, για το µήνα ∆εκέµβριο του έτους 2013, η εικόνα διαφοροποιείται, αφού 
το µόνο αρνητικό ισοζύγιο εντοπίζεται στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου (-1.201). Από 
την άλλη, το υψηλότερο ισοζύγιο εντοπίζεται στην Αττική (7.377). Ενώ ακολουθεί η Ήπειρος 
(2.154), η ∆υτική Ελλάδα (1.917), η Πελοπόννησος (1.915) και η Θεσσαλία (1.891) 
[Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 2013]. 

Πίνακας 4:  Ισοζύγιο µισθωτής απασχόλησης*, ανά περιφέρεια για τους µήνες Οκτώβριο, 

Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2013. 

Περιφέρειες Ισοζύγια 

  Οκτώβριος Νοέµβριος ∆εκέµβριος 

Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη 

1,008 -439 928 

Κεντρική Μακεδονία 3,355 -923 1,068 

∆υτική Μακεδονία 1,272 243 379 

Θεσσαλία 845 288 1,891 

Ήπειρος 293 372 2,154 

Ιόνια Νησιά -13,994 -4,743 509 

∆υτική Ελλάδα 1,21 939 1,917 
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Περιφέρειες Ισοζύγια 

  Οκτώβριος Νοέµβριος ∆εκέµβριος 

Στερεά Ελλάδα 783 143 815 

Πελοπόννησος -1,439 -333 1,915 

Αττική 24,6 10,532 7,377 

Βόρειο Αιγαίο -1,579 -202 795 

Νότιο Αιγαίο -30,742 -12,663 -1,201 

Κρήτη -20,701 -10,428 1,452 

* Το ισοζύγιο αποτελεί τη διαφορά του αθροίσµατος των αναγγελιών οικειοθελούς αποχώρησης, των 
καταγγελιών συµβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συµβάσεων ορισµένου χρόνου από τις 

αναγγελίες πρόσληψης.  
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (2013). 

4. Συµπεράσµατα και Προτάσεις 

Στη συγκεκριµένη εργασία αποτιµήθηκε η κατάσταση της απασχόλησης στις δεκατρείς 
ελληνικές περιφέρειες, στα πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», µε την παρουσίαση 
στατιστικών στοιχείων από την ΕUROSTAT και του πληροφοριακού συστήµατος «Εργάνη». 
Τα στατιστικά στοιχεία ανέδειξαν σηµαντικές µειώσεις στα ποσοστά απασχόλησης των 
ελληνικών περιφερειών µετά την έναρξη της οικονοµικής κρίσης, ούτως ώστε καµία από 
αυτές να εκπληρώνει το στόχο για επίτευξη ποσοστού 70% στον τοµέα της απασχόλησης. 
Βέβαια η επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου θεωρείτο δύσκολη πριν ακόµη το ξέσπασµα 
της οικονοµικής κρίσης, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες η εκπλήρωσή του µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως µία πρόκληση.  

Όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης ανά φύλο συνολικά στην Ελλάδα, οι άνδρες 
απασχολούνται σε µεγαλύτερο βαθµό συγκριτικά µε τις γυναίκες. Σε επίπεδο περιφερειών 
σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία για το 2012, τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης για 
τους άνδρες παρουσίασαν οι περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και του Νοτίου Αιγαίου. 
Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά απασχόλησης για τους άνδρες καταγράφηκαν σε ∆υτική 
Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και Αττική. Όσον αφορά τις γυναίκες σε επίπεδο 
περιφερειών για το έτος 2012, το πρότυπο δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα, καθώς τα 
υψηλότερα ποσοστά κατέχουν οι περιφέρειες των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της 
Πελοποννήσου και της Αττικής. Από την άλλη τα χαµηλότερα ποσοστά απασχόλησης 
παρουσίασαν η Στερεά Ελλάδα, η ∆υτική Μακεδονία και η ∆υτική Ελλάδα.  

Συµπερασµατικά λοιπόν µπορούµε να καταλήξουµε ότι στις ελληνικές περιφέρειες 
παρατηρείται ένα χωρικό πρότυπο της απασχόλησης µε δύο ξεχωριστούς πόλους (hot spots). 
Από τη µία τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης (µε χαµηλά ποσοστά ανεργίας) στα Ιόνια 
Νησιά και το Νότιο Αιγαίο και από την άλλη η ∆υτική Μακεδονία µε τα χαµηλότερα 
ποσοστά απασχόλησης (µε ιδιαίτερα αυξηµένα ποσοστά ανεργίας).  

Σε κάθε περίπτωση όµως, η πολιτική απασχόλησης της Ελλάδας θα πρέπει να 
ακολουθήσει νέα µέτρα που θα προωθήσουν την απασχόληση, µαζί µε τη βελτίωση της 
εργατικής νοµοθεσίας, που θα περιλαµβάνει µηχανισµούς διάρθρωσης του κατώτατου µισθού 
και ενθάρρυνσης δήλωσης της άτυπης εργασίας. Συνεπώς, η Ελλάδα ως κράτος-µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια µιας ολοκληρωµένης ανάπτυξης θα πρέπει να στοχεύει 
στην ενίσχυση της απασχόλησης των ατόµων, στην επένδυση σε ικανότητες και στον 
εκσυγχρονισµό της αγοράς εργασίας. Επιπλέον είναι σηµαντική η διάχυση της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης στο σύνολο των περιφερειών, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική συνοχή της 
χώρας. Η κατάσταση στον τοµέα της απασχόλησης και στον ευρύτερο εργασιακό τοµέα 
απαιτεί συνδυασµό πολλαπλών προσεγγίσεων και µεθόδων που θα αντιµετωπίζουν ολιστικά 
το πρόβληµα επειδή παρουσιάζει όχι µόνο οικονοµικές, αλλά κοινωνικές και ψυχολογικές 
συνέπειες. Τέλος, όπως έχει τονισθεί [Committee of the Regions, 2013], επιβάλλεται να 
ορισθούν στόχοι επίτευξης ποσοστών απασχόλησης ειδικά για κάθε περιφέρεια, αφού a priori 
έχει υιοθετηθεί η παραδοχή ότι η κάθε περιφέρεια πρέπει να επιτύχει τον εθνικό στόχο. 
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Περίληψη 
Η συσχέτιση του µεγέθους ενός νοσοκοµείου µε τους δείκτες λειτουργικής και 

οικονοµικής αποδοτικότητάς του έχει απασχολήσει αλλά και διχάσει σε σηµαντικό βαθµό τη 
διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει 
ορισµένες πτυχές της αναλυτικής διερεύνησης που έχει πραγµατοποιηθεί αναφορικά µε την 
παραπάνω σχέση στις δηµόσιες νοσοκοµειακές µονάδες του ΕΣΥ. Ειδικότερα, διερευνήθηκε 
η δραστηριότητα των δηµόσιων νοσοκοµείων στις 13 περιφέρειες της χώρας (123 
νοσοκοµεία), µε εξαίρεση τα ψυχιατρικά νοσοκοµεία, τα οποία, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που 
παρουσιάζουν, δεν έχουν συµπεριληφθεί στην παρούσα έρευνα, καθώς επίσης και τα 
στρατιωτικά νοσοκοµεία και το Αρεταίειο λόγω έλλειψης στοιχείων. Βασική πηγή άντλησης 
δεδοµένων αποτέλεσε η βάση δεδοµένων (Esy.net) της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου 
Υγείας (δηµοσιευµένα στοιχεία 2011). Τα συµπεράσµατα της έρευνας µπορούν να 
αποτελέσουν ένα χρήσιµο εργαλείο στο πλαίσιο διαµόρφωσης της εθνικής στρατηγικής στον 
νοσοκοµειακό τοµέα στην Ελλάδα. 
Λέξεις-κλειδιά: Μέγεθος νοσοκοµείου, οικονοµίες κλίµακας, δείκτες αποδοτικότητας, 
Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ). 

 

1. Εισαγωγή: Η εξέλιξη της νοσοκοµειακής περίθαλψης στην Ελλάδα 

Η σηµαντικότερη περίοδος της υγειονοµικής ανάπτυξης κατά τον 20ό αιώνα συµπίπτει µε 
τη διακυβέρνηση της χώρας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο (1909−1932). Το διάστηµα αυτό 
δηµιουργούνται τα «Εθνικά Νοσοκοµεία» και τα αντιφυµατικά ιατρεία, θεσπίζονται νόµοι 
και λαµβάνονται µέτρα για τον έλεγχο και την πρόληψη των λοιµωδών νόσων (Βελονάκη & 
Kαλοκαιρινού-Aναγνωστοπούλου, 2006). Κατά τη µεταπολεµική περίοδο ιδρύονται νέα 
κρατικά νοσοκοµεία σε πολλές περιοχές της χώρας (περίπου το 70% του συνόλου των 
νοσοκοµείων του ΕΣΥ ιδρύθηκε µέχρι τα τέλη του 1970), τα 39 εξ αυτών τη δεκαετία του 
’50, (βλ. Σχήµα 1), ενώ η ουσιαστικότερη –µεταπολεµικά– µεταρρύθµιση στον τοµέα της 
υγείας πραγµατοποιείται µε τη δηµιουργία του ΕΣΥ, όπως αυτή αποτυπώνεται στον νόµο 
1397/83, δηλαδή µέσω της λειτουργικής ενοποίησης των δηµόσιων δοµών υγειονοµικής 
περίθαλψης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι την περίοδο 1990-2005 η ανάπτυξη της νοσοκοµειακής 
υποδοµής σφραγίστηκε από την εφαρµογή των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ), η 
οποία προέβλεπε κυρίως τον εκσυγχρονισµό των παλαιών υποδοµών, την αύξηση των κλινών 
(π.χ. ΓΝ Βόλου, Πύργου κ.λπ.), και σε µικρότερο βαθµό την ίδρυση νέων νοσοκοµείων.  

Με τον νόµο 2889/2001 ενισχύεται η αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας της χώρας µέσα 
από τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων χάραξης της πολιτικής υγείας και διοίκησης των 
νοσηλευτικών ιδρυµάτων από την κεντρική διοίκηση στα 13 Περιφερειακά Συµβούλια 
Υγείας (ΠΕΣΥ). Μετέπειτα, µε τον νόµο 3329/2005 ενισχύεται ο δηµόσιος έλεγχος των 
νοσοκοµείων υπό την εποπτεία του διοικητή της ∆ιοικητικής Υγειονοµικής Περιφέρειας 
(∆ΥΠΕ). 
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Σχήµα 1: Εξέλιξη σύστασης νοσοκοµείων του ΕΣΥ 

 
Πηγή: Υγειονοµικός Χάρτης (2011). Ίδιοι υπολογισµοί  
Σηµ.: ∆εν περιλαµβάνονται το ΓΝ Χαλκίδας, καθώς και τα ψυχιατρικά και στρατιωτικά νοσοκοµεία 

 
Όσον αφορά το σκέλος των µεταρρυθµιστικών παρεµβάσεων στο λειτουργικό κυρίως 

επίπεδο, ο νόµος 3580/2007 προέβλεπε τον εξορθολογισµό του συστήµατος προµηθειών των 
νοσοκοµείων, εισάγοντας την οργάνωση των προµηθειών σε κεντρικό επίπεδο µε τη σύσταση 
της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας (ΕΠΥ). Με τον νόµο 3868/2010 επανήλθαν σε λειτουργία 
τα απογευµατινά ιατρεία των νοσοκοµείων (του Ν. 2889/2001) και καθιερώθηκε η ολοήµερη 
λειτουργία των νοσοκοµείων που ανήκουν στο ΕΣΥ µέσω της επέκτασης των εξωτερικών 
ιατρείων και τη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεµβατικών πράξεων πέραν του 
τακτικού ωραρίου. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές για το ελληνικό σύστηµα υγείας 
νοµοθετήθηκαν στον νόµο 3918/2011 και αφορούν την αναµόρφωση του συστήµατος 
προµηθειών υγείας, την ενσωµάτωση των νοσοκοµείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ και τη θέσπιση του 
ΕΟΠΥΥ ως την κοµβική παρέµβαση για την ενοποίηση των κλάδων υγείας των 
ασφαλιστικών ταµείων µε στόχο την ενιαία οργάνωση της χρηµατοδότησης και της 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). 

Σήµερα, στην Ελλάδα ο τοµέας της υγείας συνεχίζει να επηρεάζεται πολύπλευρα τόσο από 
τάσεις καθολικού και παγκόσµιου χαρακτήρα (ανάπτυξη ιατρικής τεχνολογίας, νέες ιατρικές 
πρακτικές κ.λπ.), όσο και από παθογένειες του παρελθόντος, οι οποίες συνέβαλαν ώστε οι 
µεταρρυθµίσεις να µείνουν «µετέωρες» και ανεφάρµοστες (Σισσούρας, 2012), ενώ η σοβαρή 
οικονοµική και κοινωνική κρίση που διέπει τη χώρα έχει σηµαντικές επιπτώσεις σε όλη τη 
λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η ταχύτερη του 
ευρωπαϊκού µέσου όρου γήρανση του πληθυσµού (από 17,5% το 2009 σε άνω του 22% το 
2020 και σε 35% το 2050) που οδηγεί σε προοπτική ραγδαίας και επικίνδυνης αύξησης της 
ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, ως απόρροια της σηµερινής κρίσης παρατηρείται 
σοβαρή επιδείνωση µιας σειράς κοινωνικο-οικονοµικών παραγόντων που διεθνώς 
θεωρούνται ως σηµαντικοί προσδιοριστικοί της κατάστασης της υγείας του πληθυσµού, όπως 
το εισόδηµα και η πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, οι οποίοι αναµένεται να 
επιβαρύνουν σηµαντικά το σύστηµα υγείας. Συνεπώς, τίθεται επιτακτικά η ανάγκη 
εφαρµογής καθοριστικών διαρθρωτικών παρεµβάσεων για την αύξηση της αποδοτικότητας 
και αποτελεσµατικότητας των δηµόσιων µονάδων υγείας προκειµένου να διασφαλισθεί τόσο 
η παραγωγικότερη και ορθολογική χρήση των περιορισµένων πόρων, όσο και η ισότιµη 
πρόσβαση στη νοσοκοµειακή φροντίδα και παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. 

 
 
 

2. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις  
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Η συσχέτιση του µεγέθους ενός νοσοκοµείου µε τους δείκτες λειτουργικής και 
οικονοµικής αποδοτικότητάς του αποτελεί ένα καίριο ζήτηµα το οποίο συχνά απασχολεί την 
επιστηµονική κοινότητα. Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, το µέγεθος µιας 
νοσοκοµειακής µονάδας σχετίζεται άµεσα µε την παρουσία οικονοµιών κλίµακας, οι οποίες 
αναφέρονται στη θετική επίδραση που έχει η αύξηση της δραστηριότητας µιας δοµής στο 
κόστος (µείωση του κόστους). Η έννοια των οικονοµιών κλίµακας σχετίζεται µε τη 
µεγαλύτερη διαπραγµατευτική δύναµη της µονάδας µε τους προµηθευτές της, µε οικονοµίες 
έρευνας, καθώς και µε διοικητικές οικονοµίες οι οποίες συνδέονται µε τον αριθµό του 
διοικητικού προσωπικού που απαιτείται για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του 
νοσοκοµείου. Συνεπώς, και δεδοµένου ότι όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες παραµένουν 
σταθεροί, το µέσο ηµερήσιο κόστος ανά ασθενή µειώνεται αρχικά καθώς το µέγεθος του 
νοσοκοµείου αυξάνεται. Το κόστος αυτό σχετίζεται κυρίως µε τη χρήση ειδικού εξοπλισµού 
και εξειδικευµένου προσωπικού. Παρ’ όλα αυτά, το κόστος αναµένεται να είναι ιδιαίτερα 
υψηλό στους πολύ µεγάλους οργανισµούς κυρίως εξαιτίας των σηµαντικά αυξανόµενων 
διοικητικών και οργανωτικών ζητηµάτων που προκύπτουν κατά τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της λειτουργίας του νοσοκοµείου (Carr. & Feldsten, 1967).  

Στο πλαίσιο αυτό, συχνά η διεθνής βιβλιογραφία έχει εξετάσει την πιθανότητα οι µεγάλες 
νοσοκοµειακές µονάδες να είναι περισσότερο οικονοµικά αποδοτικές συγκριτικά µε τις 
µικρότερες (Athanassopoulos, Gounaris & Sissouras, 1999). Ωστόσο, σύµφωνα µε ευρήµατα 
πολλών µελετών, συχνά αποδεικνύεται ότι σε ιδιαίτερα µεγάλα µεγέθη τα παραπάνω οφέλη 
εξαντλούνται πολύ νωρίς.  

Παράλληλα, σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, το µέγεθος ενός νοσοκοµείου συνδέεται 
απόλυτα µε τη διάρθρωση των περιστατικών (case mix). Οι ασθενείς µε τις σοβαρότερες 
ασθένειες, τη µεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας και το ακριβότερο κόστος νοσηλεύονται 
συνήθως στα µεγαλύτερα νοσοκοµεία (Shi, 1996). Αναλυτικότερα, και σύµφωνα µε έκθεση 
του ΠΟΥ, οι οικονοµίες κλίµακας συνεχίζουν να υφίστανται για τις δοµές που έχουν από 100 
έως 200 κλίνες, ενώ σε µελέτη του Πανεπιστηµίου της Βρετανικής Κολοµβίας διαπιστώνεται 
ότι οι οικονοµίες κλίµακας παρατηρούνται κυρίως στα νοσοκοµεία µε λιγότερες από 200 
κλίνες, καθώς και ότι στην περίπτωση των µονάδων µε 400-600 κλίνες το µέσο κόστος 
αυξάνεται σηµαντικά. Επιπρόσθετα, η µελέτη αυτή επισηµαίνει ότι η επίδραση του µεγέθους 
του νοσοκοµείου στα συνολικά διοικητικά και διαχειριστικά κόστη παραµένει αβέβαιη. 
Ωστόσο, η κατηγορία αυτή του κόστους παραµένει ένας από τους βασικότερους παράγοντες 
εµφάνισης αντιοικονοµιών κλίµακας καθώς η διοίκηση ενός µεγάλου οργανισµού σχετίζεται 
µε επιπρόσθετο διοικητικό κόστος.  

Όσον αφορά τα µικρότερα σε µέγεθος νοσοκοµεία, σύµφωνα µε την παραπάνω µελέτη, 
διαπιστώνεται ότι δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας ώστε να µειωθούν 
σηµαντικά τα κόστη καθώς το κόστος του ανθρώπινου δυναµικού και των προµηθειών 
δύναται να είναι σηµαντικά υψηλό στις αγροτικές περιοχές, όπου συνήθως είναι 
εγκατεστηµένα. 

Σε άλλη µελέτη του Πανεπιστηµίου του York, νοσοκοµεία 100-200 κλινών εµφανίζουν 
συχνά οικονοµίες κλίµακας, ενώ αντίθετα τα µεγάλα νοσοκοµεία (300‐600 κλίνες) 
παρουσιάζουν αντιοικονοµίες κλίµακας. Επίσης, σύµφωνα µε τους Kristensen και συν., το 
ιδανικό µέγεθος ενός νοσοκοµείου στη ∆ανία κυµαίνεται µεταξύ 204,9 έως 275,2 κλινών 
(Kristensen, Olsen, Kilsmark, & Pedersen, 2008). 

Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές πως ο αριθµός των νοσοκοµειακών κλινών έχει 
επικρατήσει ως ένας δείκτης της αποδοτικής λειτουργίας του νοσοκοµείου, και η εύρεση του 
ιδανικού µεγέθους του (το οποίο µπορεί να διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα) αποτελεί 
ζητούµενο των µελετών διαχρονικά. 

3. Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Βασική µονάδα εξέτασης της παρούσας εργασίας αποτέλεσε το δηµόσιο νοσοκοµείο του 
ΕΣΥ. Ειδικότερα διερευνήθηκε η δραστηριότητα του συνόλου των νοσοκοµείων στις 13 
Περιφέρειες της χώρας (123 νοσοκοµεία), µε εξαίρεση τα ψυχιατρικά νοσοκοµεία, τα οποία, 
λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν, δεν έχουν συµπεριληφθεί στην παρούσα 
έρευνα, καθώς επίσης και τα στρατιωτικά νοσοκοµεία και το Αρεταίειο λόγω έλλειψης 
στοιχείων. Παράλληλα και µε σκοπό τη συγκριτική αποτύπωση της νοσηλευτικής 
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δραστηριότητας των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, έγινε διαχωρισµός των µονάδων σε τέσσερις 
κατηγορίες ανάλογα µε τη δυναµικότητα των κλινών και τον προσανατολισµό των 
υπηρεσιών τους, οι οποίες περιλαµβάνουν: 

1) Μεγάλα νοσοκοµεία: Νοσοκοµεία του ΕΣΥ που έχουν περισσότερες από 400 κλίνες. 
2) Μεσαία νοσοκοµεία: Νοσοκοµεία του ΕΣΥ τα οποία διαθέτουν από 250 έως 400 

κλίνες. 
3) Μικρά νοσοκοµεία: Νοσοκοµεία τα οποία δεν είναι ταυτόχρονα και Κέντρα Υγείας 

και διαθέτουν έως 250 κλίνες (και δεν χαρακτηρίζονται ως Κέντρα Υγείας). 
4) Νοσοκοµεία – Κέντρα Υγείας: Μικρές µονάδες παροχής –κατά βάση– πρωτοβάθµιας 

περίθαλψης.   
Η αξιολόγηση της χρήσης των διαθέσιµων πόρων κάθε µεµονωµένης νοσοκοµειακής 

µονάδας πραγµατοποιήθηκε µέσα από τη χρήση ευρέως διαδεδοµένων δεικτών βάσει 
διεθνούς βιβλιογραφίας. Βασική πηγή άντλησης δεδοµένων αποτέλεσε η βάση δεδοµένων 
(Esy.net) της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Υγείας (δηµοσιευµένα στοιχεία 2011). 

4. Αποτελέσµατα  

Ο αριθµός των κλινών ενός νοσοκοµείου προσδιορίζει το µέγεθός του και, ως εκ τούτου, 
τους διαθέσιµους πόρους που θα το «συµπληρώσουν». Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2011 (βλ. 
Σχήµα 2), το 62% των νοσοκοµείων του ΕΣΥ είναι µικρά έως πολύ µικρά, δηλαδή 
δυναµικότητας µέχρι 250 κλίνες, το 17% είναι µεσαίου µεγέθους, δηλαδή από 250 έως 400 
κλίνες, ενώ το 21% είναι µεγάλα ή πολύ µεγάλα νοσοκοµεία (άνω των 400 κλινών). Το µέσο 
µέγεθος ωστόσο ενός ελληνικού δηµόσιου νοσοκοµείου είναι δυναµικότητας 250 κλινών. 

Σχήµα 2: Κατανοµή νοσοκοµείων ΕΣΥ βάσει αριθµού και δυναµικότητας (2011) 

 
Πηγή: ESY.net ( 2011). Ίδιοι υπολογισµοί  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η συσχέτιση µεταξύ αριθµού νοσοκοµείων και 
διαθέσιµων κλινών. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3, το 10% των µεγαλύτερων νοσοκοµείων της 
χώρας συγκεντρώνει το 29% των συνολικών κλινών, ενώ το 21% των νοσοκοµείων 
(νοσοκοµεία άνω των 400 κλινών) συγκεντρώνει το 51% του συνόλου των κλινών της χώρας. 
Η διαπίστωση αυτή είναι σηµαντική καθώς η ανάπτυξη και λειτουργία µονάδων µεγάλου 
µεγέθους στον –ιδιόµορφο γεωµορφολογικά– ελλαδικό χώρο δηµιουργεί σηµαντικούς πόλους 
προσέλκυσης ασθενών, επισκιάζοντας τη νοσηλευτική δραστηριότητα µικρών και µεσαίων 
νοσοκοµειακών µονάδων, είτε εντός της ίδιας περιφέρειας είτε µεταξύ όµορων περιφερειών. 
Η διάσταση αυτή συνεπικουρείται και από το γεγονός της προσέλκυσης ιατρικού 
προσωπικού υψηλού κύρους, τη χρήση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού αλλά και 
την παροχή εξειδικευµένων µορφών υπηρεσιών, που τα καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικά στο 
χρήστη. 
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Σχήµα 3: Κατανοµή νοσοκοµείων ανά µέγεθος και δυναµικότητα, 2011  

 

Από το σύνολο των κλινών των δηµόσιων νοσοκοµείων της χώρας (µη 
συµπεριλαµβανοµένων των ψυχιατρικών, του Αρεταίειου και των στρατιωτικών όπως έχει 
αναφερθεί), το 80% των κλινών αφορά Γενικά νοσοκοµεία, το 3% Γενικά νοσοκοµεία – 
Κέντρα Υγείας και το 17% Πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία.   

 

Σχήµα 4: ∆υναµικότητα Πανεπιστηµιακών, Γενικών Νοσοκοµείων και Γενικών Νοσοκοµείων – 

Κέντρων Υγείας, 2011 

 
 
Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση των µονάδων υγείας (µικρά, µεσαία, µεγάλα 

και νοσοκοµεία-κέντρα υγείας) και αναλύοντας τα διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία των 
επιµέρους µονάδων, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει έγκειται στο γεγονός ότι τα 
µεγάλα νοσοκοµεία της χώρας παρουσιάζουν χαµηλότερο κόστος ανά νοσηλευθέντα σε 
σχέση µε τα µικρά ή µεσαία σε µέγεθος νοσοκοµεία (βλ. Σχήµα 5).  
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Σχήµα 5: Κόστος ανά νοσηλευθέντα και ηµέρα νοσηλείας βάσει µεγέθους νοσοκοµείου ΕΣΥ 

(2011) 

 
Πηγή: ESY.net ( 2011), Ίδιοι υπολογισµοί 

∆εδοµένου ότι για τον υπολογισµό των παραπάνω δεικτών έχει συνυπολογισθεί και το 
κόστος µισθοδοσίας, είναι προφανές ότι η υπερβάλλουσα προσφορά ανθρώπινου δυναµικού 
σε σχέση µε τη ζήτηση νοσηλευτικών υπηρεσιών στα µικρότερα κυρίως νοσοκοµεία έχει ως 
αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους ανά ασθενή σε µη αποδεκτά επίπεδα για το ΕΣΥ. Αυτό 
φαίνεται και στο Σχήµα 6 που ακολουθεί, όπου παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή του 
κόστους µισθοδοσίας επί του συνόλου του λειτουργικού κόστους µε βάση το µέγεθος της 
νοσοκοµειακής µονάδας. 

Σχήµα 6: Ποσοστιαία κατανοµή µισθοδοσίας επί του συνόλου του κόστους µε βάση το µέγεθος 

του νοσοκοµείου ΕΣΥ (2011) 

 
Πηγή: ESY.net ( 2011). Ίδιοι υπολογισµοί  

Παράλληλα, από την ανάλυση των επιµέρους κατηγοριών κόστους προκύπτει σηµαντική 
διαφοροποίηση ως προς τη βαρύτητα της κάθε κατηγορίας κόστους σε σχέση µε το µέγεθος 
ενός νοσοκοµείου. Ειδικότερα, όσο µεγαλύτερο µέγεθος έχει ένα νοσοκοµείο, τόσο 
υψηλότερη είναι η ποσοστιαία κατανοµή του φαρµακευτικού και υγειονοµικού υλικού ως 
προς το σύνολο του λειτουργικού κόστους του νοσοκοµείου. Η ίδια θετική συσχέτιση ισχύει 
σε µικρότερο βαθµό και για το ορθοπεδικό υλικό, ενώ, αντίθετα, όσον αφορά τα 
αντιδραστήρια φαίνεται πως τόσο για τα µικρά όσο και για τα µεσαία νοσοκοµεία η 
ποσοστιαία κατανοµή είναι περίπου ίση και µόνο στα µεγάλα νοσοκοµεία φαίνεται να 
αυξάνεται σηµαντικά (βλ. Σχήµα 7).  
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Σχήµα 7: Ποσοστιαία κατανοµή κατηγοριών κόστους µε βάση το µέγεθος του νοσοκοµείου, 2011 

 
Πηγή: ESY.net ( 2011). Ίδιοι υπολογισµοί  

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες απόδοσης νοσοκοµείων του 
ΕΣΥ µε βάση το µέγεθος (δυναµικότητα κλινών) της νοσοκοµειακής µονάδας. Από την 
ανάλυση των σχετικών δεικτών, συµπεραίνουµε τα εξής: 

• Ο δείκτης πληρότητας –όπως αναµενόταν– είναι σηµαντικά υψηλότερος στα µεγάλα 
νοσοκοµεία λόγω κύρους ιατρικού προσωπικού, εύρους υπηρεσιών και µεγέθους τεχνολογίας 
που διαθέτουν. Σε κάθε περίπτωση, ποσοστά πληρότητας κάτω από 60% υποδηλώνουν 
χαµηλή αποδοτικότητα πόρων. 

• Η µέση διάρκεια νοσηλείας δεν δικαιολογεί τόσο µικρές διαφοροποιήσεις µεταξύ 
µεγάλων και µικρών νοσοκοµείων, καθώς στα µεγάλα νοσοκοµεία η διάρθρωση των 
περιστατικών (case mix) οδηγεί σε σηµαντική επιµήκυνση της παραµονής των ασθενών για 
νοσηλεία. Αντίθετα, τα µικρά και µεσαία νοσοκοµεία νοσηλεύουν ήπια περιστατικά και ως 
εκ τούτου η µέση διάρκεια νοσηλείας θα έπρεπε να είναι σαφώς χαµηλότερη. 

• Οι δείκτες παραγωγικότητας και αποδοτικότητας φαίνεται να έχουν άµεση συσχέτιση 
µε το µέγεθος του νοσοκοµείου του ΕΣΥ, βαίνοντας αυξανόµενοι όσο αυξάνεται η 
δυναµικότητα κλινών ενός νοσοκοµείου. 

• Τέλος, όσον αφορά το κόστος λειτουργίας (ηµερήσιο αλλά και ανά νοσηλευθέντα) 
των νοσοκοµειακών µονάδων του ΕΣΥ φαίνεται να κινείται αντιστρόφως ανάλογα µε το 
µέγεθος ενός νοσοκοµείου, όσο δηλαδή αυξάνεται το µέγεθος τόσο µειώνεται το µέσο κόστος 
νοσηλείας. Προφανώς, οι οικονοµίες κλίµακας στα ελληνικά νοσοκοµεία έχουν µεγαλύτερη 
βαρύτητα στην τελική διαµόρφωση του κόστους νοσηλείας σε σχέση µε την επίπτωση που 
έχει το case mix των περιστατικών που νοσηλεύονται. 

Πίνακας 1: ∆είκτες απόδοσης νοσοκοµείων ΕΣΥ βάσει µεγέθους (2011) 

Μέγεθος 
νοσοκοµείου βάσει 

δυναµικότητας 
κλινών 

Μέση 
διάρκεια 

νοσηλείας 

Ποσοστό 
κάλυψης 

∆είκτης 
Παραγωγικότητας 

∆είκτης 
Αποδοτικότητας 

Κόστος/ 
νοσηλευθέντα 

Κόστος / 
ηµέρα 

νοσηλείας 

Κόστος 
φαρµάκου/ 

νοσηλευθέντα 
Μεγάλα 

νοσοκοµεία 
>400 κλίνες 3,9 78,7 7403 2896 2.290 € 590 € 470€ 

Μεσαία 
νοσοκοµεία  

250-400 κλίνες 3,4 66,6 7120 2537 2.435 € 714 € 320€ 
Μικρά 

νοσοκοµεία 
<250 κλίνες 3,4 60,2 6443 2390 2.337 € 686 € 234€ 

Νοσοκοµεία – 
Κέντρα Υγείας 3,5 43,6 4553 1674 2.948 € 843 € 178€ 
Μέσος όρος 

χώρας 3,7 70,5 7027 2651 2.345€ 641€ 378€ 
Πηγή: ESY.net ( 2011). Ίδιοι υπολογισµοί  

Σηµ.: Ο δείκτης παραγωγικότητας εκφράζεται ως Ποσοστό Κάλυψης Κλινών/Μ∆Ν. Ο δείκτης 
αποδοτικότητας εκφράζεται ως Προσωπικό/Κλίνες * ∆είκτη Παραγωγικότητας. 
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5. Συµπεράσµατα – Προτάσεις 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση είναι προφανές ότι στη χώρα µας το µέγεθος ενός 
νοσοκοµείου έχει άµεση συσχέτιση µε τους δείκτες λειτουργικής και οικονοµικής 
αποδοτικότητας. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν οδηγούν στο γενικό συµπέρασµα πως όσο 
µεγαλύτερο από πλευράς δυναµικότητας κλινών είναι ένα νοσοκοµείο, τόσο καλύτερη εικόνα 
από πλευράς δεικτών νοσηλευτικής δραστηριότητας (πληρότητα, µέση διάρκεια νοσηλείας 
κ.λπ.) και οικονοµικής αποδοτικότητας (κόστος ανά νοσηλευθέντα, ηµερήσιο κόστος 
νοσηλείας κ.λπ.) παρουσιάζει, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει πως δεν υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις ακόµα και µεταξύ οµοειδών σε µέγεθος νοσοκοµείων. Οι παράγοντες που 
συνηγορούν προς την κατεύθυνση αυτή είναι πολλοί και µάλλον θα πρέπει να αναζητηθούν 
µεταξύ άλλων: 

• Στις οικονοµίες κλίµακας που απολαµβάνουν τα µεγάλα νοσοκοµεία όσον αφορά τις 
προµήθειες φαρµακευτικού και υγειονοµικού υλικού, αντιδραστηρίων κ.λπ.  

• Στην αποδοχή και το κύρος που απολαµβάνουν τα µεγάλα νοσοκοµεία της χώρας 
(π.χ. πανεπιστηµιακά, νοσοκοµεία αναφοράς Αττικής και µεγάλων αστικών κένρων), τα 
οποία προσελκύουν µεγάλος µέρος των ζητούµενων νοσηλευτικών υπηρεσιών. 

• Στον προσανατολισµό των υπηρεσιών των µικρών νοσοκοµείων που λειτουργούν 
κατά βάση ως πρωτοβάθµιες µονάδες υγείας και λιγότερο ως µονάδες νοσηλείας, το οποίο 
δηµιουργεί συνθήκες απαξίωσης της λειτουργίας και σταδιακής αποµείωσης των διαθέσιµων 
πόρων (εξοπλισµού, προσωπικού κ.λπ.). 

• Στις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται στις τοπικές κοινωνίες µεταξύ 
ιατρών µικρών, κατά βάση, νοσοκοµείων και ασθενών, η οποία φαίνεται να οδηγεί σε µια πιο 
χαλαρή συµπεριφορά του ιατρικού σώµατος επιτρέποντας, για παράδειγµα, την επιµήκυνση 
της µέσης διάρκειας νοσηλείας σε σχέση µε τις διεθνείς πρακτικές, την 
υπερσυνταγογράφηση, την ενίσχυση της προκλητής ζήτησης κ.λπ.  

• Στην υπερβάλλουσα προσφορά ανθρώπινου δυναµικού σε σχέση µε τη ζήτηση 
νοσηλευτικών υπηρεσιών στα µικρότερα κυρίως νοσοκοµεία, η οποία έχει ως αποτέλεσµα 
την αύξηση του κόστους ανά ασθενή σε µη αποδεκτά επίπεδα για το ΕΣΥ. 

Υπό το πρίσµα αυτό, µε βάση τα συµπεράσµατα της παρούσα εργασίας, στο πλαίσιο 
εξορθολογισµού των δαπανών στις υπηρεσίες υγείας αλλά και της εξασφάλισης της 
βιωσιµότητας του ΕΣΥ θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες που µεταξύ άλλων θα 
στοχεύουν: 

� Στην αλλαγή χρήσης κατά βάση µικρότερων –µη αποδοτικών– νοσοκοµειακών 
µονάδων σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη νέων, εξειδικευµένων δοµών 
υπηρεσιών υγείας (π.χ. ξενώνες τελικού σταδίου, µονάδες βραχείας νοσηλείας, 
υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας, κέντρα αποκατάστασης κ.λπ.). 

� Στη συγχώνευση νοσοκοµείων ή/και τη µείωση των νοσοκοµειακών κλινών µε 
σκοπό τη βέλτιστη χρήση των πόρων. 

� Στην υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της οργάνωσης και απόδοσης των µονάδων 
υγείας (π.χ. εφαρµογή του µοντέλου των κλειστών νοσηλίων, διαχείριση σε 
κεντρικό επίπεδο των διαδικασιών προµηθειών κ.λπ.). 

� Στη συστηµατική παρακολούθηση και έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων των 
νοσοκοµείων που φαίνεται να παρουσιάζουν δείκτες κόστους σηµαντικά 
υψηλότερους από άλλα οµοειδή νοσοκοµεία. 

� Στην ενίσχυση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας µε στόχο την 
αποσυµφόρηση των νοσοκοµειακών µονάδων για χαµηλής βαρύτητας 
περιστατικά. 
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Περίληψη 
Σκοπός της έρευνας είναι η ανάλυση παραµέτρων που επηρεάζουν και συγκροτούν τις 

περιβαλλοντικές στάσεις, προσανατολισµούς και προφίλ των φοιτητών µε βάση την αστική ή 
µη καταγωγή τους και η διαµόρφωση µιας τυπολογίας. Χρησιµοποιήθηκαν τυποποιηµένα 
ερωτηµατολόγια τα οποία διανεµήθηκαν και συµπληρώθηκαν από: ΝΥ=101 φοιτητές µε 
µόνιµη κατοικία στην ύπαιθρο και ΝΑ=99 φοιτητές µε µόνιµη κατοικία στα δυο µεγάλα 
αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), κατά το διάστηµα 2007-2013. Έγιναν 
διµεταβλητές συσχετίσεις µε το µη παραµετρικό τεστ Spearman. ∆ιενεργήθηκαν επίσης εις 
βάθος συνεντεύξεις. 

Όσον αφορά στους ερωτώµενους του αστικού πληθυσµού, το ενδιαφέρον για τα τεχνικά 
µαθήµατα τα οποία διαδραµατίζουν το σηµαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη της υπαίθρου 
ενισχύεται από τη συνειδητή επιλογή σπουδών και από τυχόν οικογενειακές καταβολές 
σχετικές µε επαγγέλµατα της υπαίθρου. Εµφανίζουν περιβαλλοντικά προφίλ µε έντονο 
οικοκεντρικό χαρακτήρα και µε έκδηλα στοιχεία προβληµατισµού γύρω από ζητήµατα 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Οι παράγοντες που καθορίζουν τις περιβαλλοντικές τους 
στάσεις σχετίζονται µε οικογενειακές καταβολές, το ενδιαφέρον για την τεχνολογία, 
ερεθίσµατα ειδησεογραφίας, την ηλικία τους, το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων, την 
συνειδητή ή µη επιλογή σπουδών και το φύλλο. 

Οι ερωτώµενοι φοιτητές της υπαίθρου εµφανίζουν αρκετές οµοιότητες µε τους αστούς, 
αλλά και ορισµένες διαφορές, όπως πιο έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Οι 
περιβαλλοντικές τους στάσεις επηρεάζονται επιπρόσθετα από την ταξική συνείδηση, την 
επαφή µε ζωντανές τηλεοπτικές συζητήσεις και ντοκιµαντέρ, και την συµµετοχή σε 
διαδηλώσεις/ συγκεντρώσεις. Καθίσταται έκδηλη η επιρρέπεια των ερωτώµενων της 
υπαίθρου να διαµορφώνουν την περιβαλλοντική στάση τους βάση παραγόντων 
κοινωνικοπολιτικής υφής περισσότερο από ότι οι αστοί ερωτώµενοι. 

Λέξεις-κλειδιά: περιβαλλοντικές στάσεις, φοιτητές, περιφερειακή ανάπτυξη, τεχνικά 
µαθήµατα, κοινωνικο-πολιτικές παράµετροι 

 

1. Εισαγωγή 

Σκοπός της έρευνας είναι η ανίχνευση και η ανάλυση παραµέτρων που επηρεάζουν και 
συγκροτούν τις περιβαλλοντικές στάσεις, προσανατολισµούς και προφίλ των φοιτητών µε 
γνώµονα την αστική ή µη καταγωγή τους (µόνιµη κατοικία στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα 
δηλ. Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή στην ύπαιθρο, η οποία εδώ ορίστηκε όχι δηµογραφικά αλλά 
διοικητικά-λειτουργικά, δηλ. ως τα µέρη που δεν αποτελούν πρωτεύουσες περιφερειακών 
ενοτήτων). 
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Η αναµενόµενη προστιθέµενη αξία της έρευνας αυτής για το πεδίο της Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και της περιφερειολογικής ανάλυσης, έγκειται στην εξαγωγή µοντέλου- 
τυπολογίας χωροταξικής βάσης (σύγκριση µεγάλων αστικών κέντρων και υπαίθρου). Αυτό 
θα περιλαµβάνει εντοπισµό παραµέτρων που επηρεάζουν τις επιλογές των φοιτητών, όσον 
αφορά την σταδιοδροµία τους, βάσει των σπουδών τους και ιδίως βάσει των γνωστικών 
αντικειµένων που έχουν σχέση µε τεχνικά έργα τα οποία είναι καθοριστικής σηµασίας για 
την περιφερειακή ανάπτυξη. Φυσικά εξετάζεται και το ευρύτερο φάσµα σπουδαστικών 
επιλογών. 

Ενόψει των χωροταξικών επιταγών και πολιτικών που ανακύπτουν στη δυναµική και 
πολυεπίπεδη διεργασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Gioti-Papadaki 2014, 2013, 2012a, 
2012b, 2008, Gioti-Papadaki  & Papadaki 2011, Γιώτη-Παπαδάκη κ.α. 2014), η έρευνα σε 
κάθε πτυχή της χωροταξίας γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική και ουσιώδης. Κοινωνικο-
πολιτικές και αναπτυξιακές διαστάσεις της χωροταξίας έχουν αναλυθεί πολύπλευρα 
(Leotsakos κ.α. 2014, Παπαδοπούλου κ.α. 2012). Ειδικότερες χωροταξικές προσεγγίσεις στα 
πεδία του Περιβάλλοντος και της ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων και της χρήσης γης έχουν 
επίσης συζητηθεί εκτενώς (Λαδιάς κ.α. 2013, Ladias κ.α. 2013, Λαδιάς κ.α. 2014α, Λαδιάς 
κ.α. 2014β, Λαδιάς κ.α. 2013). Ωστόσο, οι στάσεις των (µελλοντικών) ειδικών σε θέµατα 
Περιβάλλοντος και η σχέση τους µε χωροταξικές παραµέτρους συνιστά ακόµη ένα πρόσφορο 
αλλά και ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας, καθώς άπτεται και εκπαιδευτικών ζητηµάτων.  

Έχει διατυπωθεί η καίρια άποψη (Lozano κ.α. 2013) ότι παρόλο που τα πανεπιστήµια 
έχουν παίξει αξιοσηµείωτο ρόλο ενδεχοµένως σε άλλους τοµείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας και αντίληψης και κατ’ επέκταση στο µετασχηµατισµό της κοινωνίας, δεν 
έχουν ασκήσει ιδιαίτερη επιρροή στη διαµόρφωση νοοτροπίας όσον αφορά ζητήµατα 
αειφορίας-βιωσιµότητας. Συµπληρωµατικά έχει επίσης τονιστεί η έλλειψη επαρκούς 
θεωρητικού υπόβαθρου όσον αφορά αυτό το ζήτηµα (Karatzoglou 2013). Αυτό καθιστά την 
έρευνα αντίληψης περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ιδιαίτερα 
επιτακτική.  

Έχει υποστηριχθεί µε ουσιώδη δεδοµένα (Yu 2014) ότι η καταγωγή (αστικό κέντρο ή 
ύπαιθρος) και το εκπαιδευτικό επίπεδο επηρεάζει τις περιβαλλοντικές στάσεις και το βαθµό 
γνώσης περιβαλλοντικών ζητηµάτων, χωρίς όµως επέκταση σε πολύπλευρους άλλους 
παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις αυτές. Έχει διεξαχθεί εκτεταµένη έρευνα (Masud & 
Kari 2015) όσον αφορά το ρόλο της ηλικίας, του φύλου και ποικίλων κοινωνικο-οικονοµικών 
παραµέτρων, όπως του εισοδήµατος, του εκπαιδευτικού επιπέδου, της απασχόλησης και της 
ποιότητας ζωής, στις περιβαλλοντικές στάσεις. ∆εν προτάθηκε όµως τυπολογία παραγόντων. 
Ορισµένοι συγγραφείς (Zsóka κ.α. 2013) επικεντρώθηκαν σε δείγµα φοιτητών και 
υποστήριξαν ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση επιδρά, όπως άλλωστε ήταν αναµενόµενο, 
στο επίπεδο περιβαλλοντικών γνώσεων, καθώς και στη γενικότερη διαµόρφωση στάσεων 
όσον αφορά το περιβάλλον και την καταναλωτική συµπεριφορά. Πρότειναν επίσης και 
τυπολογία προτύπων συµπεριφοράς (“hedonist”, “techno-optimist”, “active 
environmentalist”, “familiar” και “careless”). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η περαιτέρω 
εµβάθυνση ειδικά σε φοιτητές περιβαλλοντικών κλάδων.  

Έχουν προταθεί επίσης (Meerah κ.α. 2010) ουσιώδη αποτελέσµατα που δείχνουν ότι το 
επίπεδο των µαθητών όσον αφορά το θέµα του αισθήµατος ατοµικής περιβαλλοντικής 
ευθύνης και γνώσης είναι χαµηλό έως µέτριο. Ωστόσο, δεν έγινε κάποια ιδιαίτερη προέκταση 
όσον αφορά παράγοντες που διαµορφώνουν συγκεκριµένες στάσεις. ∆ιεισδυτικά 
αποτελέσµατα που εµπεριέχουν τον περιφερειακό χαρακτήρα των στάσεων σε 
περιβαλλοντικά-αναπτυξιακά ζητήµατα έχουν παρουσιασθεί, όµως όχι όσον αφορά φοιτητές 
αλλά γαιοκτήµονες (Bastian κ.α. 2014) ή σε πλαίσια ευρύτερης χωροταξικής-αναπτυξιακής 
θεωρίας (Scott κ.α. 2013, Prager κ.α. 2015, Ives & Kendal 2013, Baur κ.α. 2013). 

Η σηµασία των περιφερειακών διαφορών στη διαµόρφωση περιφερειακών αντιλήψεων 
έχει τονισθεί (Ürey κ.α. 2009) αλλά µε εστίαση κυρίως σε περιβαλλοντική εκπαίδευση στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση και ειδικότερα στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. ∆ιεισδυτική 
έρευνα (Vicente-Molina κ.α. 2013) ανέδειξε ως σηµαντικούς παράγοντες για τη διαµόρφωση 
περιβαλλοντικών στάσεων και συµπεριφοράς φοιτητών την παροχή κινήτρων και την 
αντίληψη περί αποτελεσµατικότητας ή µη των περιβαλλοντικών µέτρων. Ωστόσο, δεν 
προτάθηκε κάποια τυπολογία παραµέτρων ούτε ελήφθη υπόψη µε ιδιαίτερη έµφαση η 
περιφερειακή διάσταση του θέµατος. 
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2. Μέθοδος 

2.1. Συλλογή στοιχείων και επεξεργασία 

Χρησιµοποιήθηκαν τυποποιηµένα ερωτηµατολόγια τα οποία διανεµήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν από: ΝΥ=101 φοιτητές µε µόνιµη κατοικία στην ύπαιθρο (οικιστικές 
περιοχές που δεν αποτελούν πρωτεύουσες περιφερειακών ενοτήτων) και ΝΑ=99 φοιτητές µε 
µόνιµη κατοικία στα δυο µεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), κατά το 
διάστηµα 2007-2013. Κρίθηκε σκόπιµο να οριστεί η ύπαιθρος κατά το ως άνω διοικητικό-
λειτουργικό και όχι δηµογραφικό κριτήριο, διότι µε την εξάπλωση των ΙΧ οχηµάτων και της 
προσβασιµότητας των περιοχών, ο χώρος τείνει να γίνει εµπορικά-οικονοµικά ενιαίος. Έτσι, 
οι µόνες σοβαρές διαφορές που αναµένονται να διατηρούνται είναι µάλλον πολιτικο-
διοικητικής φύσης. ∆ιενεργήθηκαν επίσης εις βάθος συνεντεύξεις. 

Το δείγµα ΝΥ αποτελείτο από 32% άντρες και 68% γυναίκες, ηλικίας 19-40 ετών µε µέσο 
όρο 22, και εξαµήνου σπουδών 1-15 µε µέσο όρο 6. Η κατανοµή σε κλάδους σπουδών ήταν η 
ακόλουθη: 38% από το τµήµα ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και 32% 
από το τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 8% από 
το τµήµα ∆ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων και 22%  από το τµήµα Φυτικής 
Παραγωγής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.  

Τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του δείγµατος ΝΑ είναι: 39% άντρες και 61% γυναίκες, 
ηλικία 19-60 ετών µε µέσο όρο 23, εξαµήνου σπουδών 1-20 µε µέσο όρο 6, µε κατανοµή 
25%, 28%, 16% και 31% στα ως άνω τµήµατα. 

     Παρόλο που σκοπός της έρευνας δεν ήταν η περιγραφική στατιστική και ως εκ τούτου 
δεν ήταν απαραίτητο να ληφθεί αντιπροσωπευτικό δείγµα µε µεθόδους τυχαίας 
δειγµατοληψίας, τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από φοιτητές οι οποίοι ήταν παρόντες 
υποχρεωτικά σε εργαστήρια. Με τον τρόπο αυτό περιελήφθησαν στο δείγµα φοιτητές όλων 
των πιθανών χαρακτηριστικών (όχι λχ µόνο οι επιµελέστεροι που ενδιαφέρονται να 
παρακολουθούν παραδόσεις θεωρίας) και µε τη ίδια κατανοµή που αναµένονται να 
εµφανίζονται στο σύνολο του αντίστοιχο τµήµατος και εξαµήνου. Εποµένως το δείγµα 
µπορεί να θεωρηθεί ότι πλησιάζει τις ιδιότητες του τυχαίου και αντιπροσωπευτικού 
δείγµατος. Επιφυλάξεις ως προς τη γενικευσιµότητα πάντως πρέπει να διατηρηθούν λόγω του 
γεγονότος ότι από έτος σε έτος η «ποιότητα» και τα γενικότερα χαρακτηριστικά των 
φοιτητών που εισάγονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µπορεί να διαφοροποιούνται λόγω 
ενδεχόµενης µεταβολής της απαιτούµενης βαθµολογικής βάσης ή των τάσεων στην αγορά 
εργασίας και κατά συνέπεια των προτιµήσεων σπουδών. 

    Η επεξεργασία έγινε µε SPSS 16 και εφαρµόστηκε έλεγχος Spearman (διµεταβλητές  
συσχετίσεις) σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%(*) και 1%(**). Ο έλεγχος αυτός είναι µη 
παραµετρικός και ως εκ τούτου εξαλείφει την επίδραση τυχόν ακραίων τιµών (δηλαδή τιµών 
που απέχουν αισθητά από το συνεκτικότερο νέφος τιµών).  

 

2.2. Ειδικότερα σχόλια για τον έλεγχο του Charles Spearman 

Ο έλεγχος αυτός εφαρµόζεται προκειµένου να αποδώσει ενδείξεις για την ύπαρξη 
εξάρτησης ή µη µεταξύ δύο µεταβλητών x και y, όπως κάνει επίσης και ο έλεγχος Pearson. 
Ωστόσο, ο τύπος του Spearman (1), ως µη παραµετρικός, δεν χρησιµοποιεί τις πραγµατικές 
τιµές αλλά την ισοδιάστατη κατάταξή τους. ∆ηλαδή, αν έχουµε Χ1=1, Χ2=5 Χ3=9 Χ4=13 
Χ5=97, οι αντίστοιχες τιµές που τελικά θα εισαχθούν στον τύπο 1 θα είναι αντίστοιχα χ1=1 
χ2=2 χ3=3 χ4=4 χ5=5. Οµοίως «εξοµαλύνονται» µέσω της ισοδιάστατης αυτής κατάταξης και 
οι αντίστοιχες τιµές του y. Με την διεργασία αυτή εξοµαλύνονται δηλαδή οι ακραίες τιµές 
(στη συγκεκριµένη περίπτωση λχ το Χ5=97), οι οποίες, κατά µια άποψη, µπορεί να µας 
οδηγήσουν σε στρεβλωµένη εικόνα των τάσεων που επικρατούν. Επίσης, µε τον τρόπο 
αυτόν, ο έλεγχος δεν επηρεάζεται από φαινόµενα µη γραµµικότητας (καµπύλων γραφικών 
παραστάσεων), µε όσα πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα συνεπάγεται αυτό από άποψη 
ακρίβειας συµπερασµάτων. 
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Ο αντίλογος φυσικά σε αυτή την άποψη είναι ότι η εφαρµογή του ελέγχου Pearson είναι 

πιο ρεαλιστική, αφού ενσωµατώνει όλες τις πραγµατικές τιµές (ακόµη και τις ακραίες) και 
µας επιτρέπει έτσι να έχουµε την συνολική εικόνα της πραγµατικότητας, χωρίς αυθαίρετες 
στατιστικές αλλοιώσεις, και όχι µόνο ενός συνεκτικού νέφους τιµών που αποτελεί τµήµα του 
συνόλου και οδηγεί σε «κοµψά» συµπεράσµατα, τα οποία διευκολύνουν τον ερευνητή. Κατά 
µια άλλη θεώρηση, µπορεί να διατυπωθεί η θέση ότι ουσιαστικά ο έλεγχος Spearman 
προσφέρει ασφαλέστερα και πιο «συντηρητικά» συµπεράσµατα σε πιο περιορισµένη (µικρο-
)πραγµατικότητα («συµπιέζοντας» τις ακραίες τιµές στη στενότερη κλίµακα του 
συνεκτικότερου νέφους τιµών), ενώ ο έλεγχος Pearson παρέχει συµπεράσµατα µακρο-
πραγµατικότητας, υπό την έννοια ότι περιλαµβάνει το πλήρες σύνολο τιµών (δηλαδή 
ολόκληρη την καταγεγραµµένη πραγµατικότητα) και όχι µόνο όσα ζεύγη τιµών βρίσκονται 
«κοντά» µεταξύ τους (συνεκτικό νέφος τιµών). Ο συντελεστής ρ κυµαίνεται µεταξύ +1 και -
1, ανάλογα µε το αν η συνάρτηση που προκύπτει µεταξύ των µεγεθών x και y είναι αύξουσα 
ή φθίνουσα. Κατόπιν ανάλυσης και δοκιµής του, διαφαίνεται ότι µπορεί να εφαρµοστεί και 
να αποδώσει ερµηνεύσιµα αποτελέσµατα και για δίτιµες και για συνεχείς µεταβλητές. 

Στην παρούσα έρευνα, οι περισσότερες µεταβλητές κυµαίνονται σε πλαίσια ενός 
περιορισµένου πλήθους διακριτών τιµών τακτικής κλίµακας. Οι περισσότερες µάλιστα είναι 
δίτιµες. Άρα δεν τίθεται θέµα ακραίων τιµών. Όντως, τα αποτελέσµατα επαληθεύτηκαν µε 
τον επίσης µη παραµετρικό έλεγχο Kendal και µε τον παραµετρικό έλεγχο Pearson, οι οποίοι 
απέδωσαν σηµαντικούς συντελεστές ίδιων προσήµων στις αντίστοιχες συσχετίσεις 
µεταβλητών. Μια εξαίρεση φάνηκε να αποτελεί το έτος γέννησης, το οποίο, ως µεταβλητή 
που λαµβάνει συνεχείς τιµές επάνω σε µετρική κλίµακα, ήταν δυνατό να εµφανίσει ακραίες 
τιµές που θα οδηγούσαν σε διαφοροποίηση αποτελεσµάτων µεταξύ Pearson και Spearman. 

Πράγµατι, ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγµα φαίνεται στο διάγραµµα 1, όπου 
εξαιτίας της ακραίας τιµής έτους γέννησης 1947, ο παραµετρικός έλεγχος Pearson 
επηρεάζεται και αποδίδει τον εξαιρετικά ασθενή συντελεστή 0,008, ο οποίος υποδηλώνει 
ανυπαρξία εξάρτησης µεταξύ των δυο µεταβλητών που αναγράφονται στους δυο άξονες, ενώ 
ο συντελεστής Spearman, «εξοµαλύνοντας» την ακραία τιµή µε την τεχνική της κατάταξης 
σε κλίµακα ίσων διαστηµάτων, ανιχνεύει µια ισχυρότερη συσχέτιση µεταξύ των δυο 
µεταβλητών. 

Κατά µια θεώρηση εποµένως, η εφαρµογή του «παραποιητικού» ελέγχου Spearman 
φαίνεται χρήσιµη για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. Άλλωστε, είναι σκόπιµο να 
αποσαφηνιστεί ότι στη συγκεκριµένη έρευνα, όπως κατά κανόνα συµβαίνει στις κοινωνικές 
έρευνες, οι συσχετίσεις δεν έχουν αξία υπολογιστική αλλά κυρίως ενδεικτική όσον αφορά τις 
γενικές τάσεις που φαίνονται να επικρατούν. 
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∆ιάγραµµα 1. Αδροµερής σύγκριση των ελέγχων Pearson και Spearman στο δείγµα ΝΑ (φοιτητές 

αστικής προέλευσης) σε επιλεγµένες µεταβλητές 

 

3. Αποτελέσµατα και συζήτηση 

3.1. Χαρακτηριστικά αστικού πληθυσµού φοιτητών 

3.1.1. Τάση ειδικότερου επιστηµονικού ενδιαφέροντος εντός σχολής 

Στον Πίνακα 1 παρατηρούµε ότι τα µαθήµατα τεχνικού ενδιαφέροντος (δασική οδοποιΐα, 
έγγειες βελτιώσεις κλπ) κερδίζουν πρωτίστως το ενδιαφέρον όσων φοιτητών έχουν επιλέξει 
τη σχολή τους συνειδητά και όχι τυχαία και έχουν οικογενειακές καταβολές σχετικές µε 
επαγγέλµατα της υπαίθρου και όχι του αστικού περιβάλλοντος. Αυτό γίνεται κατανοητό αν 
ληφθεί υπόψη ότι τα τεχνικού ενδιαφέροντος µαθήµατα είναι εκ των πραγµάτων πιο οικεία 
σε άτοµα που έχουν έστω και µακρινή- έµµεση σχέση µε ύπαιθρο. 

Απεναντίας, φοιτητές που είχαν αντίστοιχες οικογενειακές καταβολές αστικού χαρακτήρα, 
τείνουν να αφοσιωθούν περισσότερο σε αντικείµενα φυσικο-χηµικού και βιολογικού 
ενδιαφέροντος, καθώς αυτά τους κρατούν κατά το δυνατόν µακριά από εργασίες υπαίθρου 
και τους περιορίζουν σηµαντικά σε εργασίες εργαστηρίου, ανοίγοντάς τους ταυτόχρονα 
περισσότερους ορίζοντες για µια εξαστιµένη και ενδεχοµένως διεθνή σταδιοδροµία. Είναι 
γεγονός ότι τα φυσικο-χηµικά και βιολογικά αντικείµενα είναι ραγδαιότερα εξελισσόµενα σε 
γνώση από τα τεχνικά έργα και προσφέρουν ανάλογες δυνατότητες επαγγελµατικής εξέλιξης 
και καταξίωσης. ∆ιαφαίνεται έτσι µια σαφής τάση των οικογενειακών καταβολών των 
φοιτητών να επηρεάζουν σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο προσεγγίζουν το περιβάλλον και 
ενδιαφέρονται γι’ αυτό σε ακαδηµαϊκά πλαίσια. 

 

Πίνακας 1. Τάση ειδικότερου επιστηµονικού ενδιαφέροντος εντός σχολής 

Κύριο ενδιαφέρον για µαθήµατα χαρακτήρα Πληθυσµός από µεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη) (ΝΑ=99) Τεχνικού Φυσικού-χηµικού-βιολογικού 

Τυχαία επιλογή κλάδου σπουδών -,215(*) ,094 

  ,031 ,353 

Αστικό επάγγελµα πατέρα -,211(*) ,135 

  ,036 ,182 
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Κύριο ενδιαφέρον για µαθήµατα χαρακτήρα Πληθυσµός από µεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη) (ΝΑ=99) Τεχνικού Φυσικού-χηµικού-βιολογικού 

Αγροτικό επάγγελµα πατέρα ,227(*) -,140 

  ,024 ,168 

Αστικό επάγγελµα µητέρας -,085 ,203(*) 

  ,407 ,045 

3.1.2. Περιβαλλοντικά προφίλ 

Το προφίλ του «αφοσιωµένου» σ’ έναν πολυδιάστατο περιβαλλοντικό σύστηµα αξιών 
δείχνει να αντιστοιχεί σε άτοµα µε δοµηµένη και σχετικά εναρµονισµένη ιδεολογία όσον 
αφορά τη στάση τους απέναντι σε περιβαλλοντικά θέµατα (Πίνακας 2). Είναι ο τύπος ενός 
φυτοφάγου εκ πεποιθήσεως που θα ήθελε να έχει στο σπίτι του µη συνηθισµένο ζώο, ώστε να 
αισθάνεται ακόµη πιο κοντά του την µη δαµασµένη από τον άνθρωπο φύση, που είναι ή θα 
ήθελε να είναι µέλος σε φιλοζωική, περιβαλλοντική, προσκοπική ή ακόµη και κυνηγετική 
οργάνωση. Ωστόσο, έχει διαφωνήσει µε κυνηγούς σχετικά µε το αν το κυνήγι είναι κάτι 
«καλό» ή «κακό», πράγµα που δείχνει βαθύτερα ανήσυχο πνεύµα γύρω από περιβαλλοντικά 
θέµατα, ιδίως σχετικά µε άγρια πανίδα. 

Ο «αντιφατικός» δείχνει ένα πιο επιφανειακό περιβαλλοντικό ιδεολόγηµα. Είναι ο τύπος 
που θα ήθελε να έχει στο σπίτι του τα συνηθισµένα σαρκοφάγα ζώα, τα οποία θρέφονται εις 
βάρος άλλων ζώων που σφάζονται σε σφαγεία από ανθρώπους. Ωστόσο, θα ήθελε να είναι 
και σε µια φιλοζωική οργάνωση, προκειµένου να συµπληρώσει µε αυτόν τον «τυπικό» τρόπο 
το φιλοζωικό προφίλ που καλλιεργεί στον εαυτό και προβάλει πιθανώς προς τρίτους. 
Παράλληλα δεν θα µπορούσε να αρνηθεί την ένταξή του και σε µια οργάνωση γενικότερου 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, η οποία σαφώς ενισχύει το αίσθηµα προσέγγισης του 
φυσικού περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά, έχει ακούσει και τον όρο «περιβαλλοντική 
εκπαίδευση», που αποτελεί ένα έτοιµο εργαλείο δόµησης αισθήµατος και πνεύµατος γύρω 
από θέµατα περιβάλλοντος.  

Ο «προβληµατιζόµενος» είναι ο τύπος που επίσης επιθυµεί σαρκοφάγα ζώα στο σπίτι του 
(που συντηρούνται εις βάρος ζώων που σφάζουν άνθρωποι σε σφαγεία), έχει πυροβολήσει µε 
κυνηγετικό όπλο, ασχέτως αν δεν επιθυµεί απαραίτητα την ένταξή του σε κυνηγετικό 
σύλλογο ώστε να ασχοληθεί κανονικά και νόµιµα µε το κυνήγι. Παράλληλα, έχει διαφωνήσει 
έντονα µε κυνηγούς γύρω απ’ το κυνήγι, ενώ έχει την τάση να πιστεύει ότι το «περιβάλλον» 
είναι µια κατασκευασµένη πολιτική έννοια και όχι ένα ουσιαστικό πρόβληµα. Πρόκειται για 
έναν τύπο που έχει κάποια περιορισµένα και περιστασιακά φιλοζωικά αισθήµατα, ενώ 
ταυτόχρονα εκδηλώνουν ποικίλα ερεθίσµατα και προβληµατισµούς σχετικά µε το 
περιβάλλον. 

 

Πίνακας 2. Περιβαλλοντικά προφίλ 

Προφίλ 
Πληθυσµός από 

µεγάλα αστικά κέντρα 
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη) 

(ΝΑ=99) 
  

Ο 
«αφοσιωµένος

» 

Ο 
«αντιφατικός» 

Ο 
«προβληµα-
τιζόµενος» 

Ο 
«κτητικός» 

Ο  
«αυτόνοµα 

σκεπτόµενος» 
Ο «ζωόφιλος» 

Ο  
«πολιτικός 
επικριτής» 

Φυτοφάγος  
εκ πεποιθήσεως ,401 -,318 ,002 -,102 -,204 ,302 ,265 

«Βιοποικιλότητα»: 
πραγµατικό πρόβληµα 

(=1) ή προπαγάνδα 
(=2); 

-,193 -,409 ,022 -,075 ,433 ,434 -,118 

Επιθυµία για οικόσιτο 
σαρκοφάγο ζώο 

(σκύλο, γάτα κλπ) 
,036 ,551 ,361 ,337 ,054 -,264 -,043 

Προσπάθεια να µην 
κοπεί δέντρο στην 

αυλή σας 
,103 -,045 -,052 ,313 ,781 -,059 ,283 

Επιθυµία για 
ασυνήθιστο είδος ως 

κατοικίδιο  (πχ πίθηκο, 
λύκο, αρκούδα, 

λιοντάρι) 

,471 ,188 ,067 ,324 ,306 ,180 -,492 
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Προφίλ 
Πληθυσµός από 

µεγάλα αστικά κέντρα 
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη) 

(ΝΑ=99) 
  

Ο 
«αφοσιωµένος

» 

Ο 
«αντιφατικός» 

Ο 
«προβληµα-
τιζόµενος» 

Ο 
«κτητικός» 

Ο  
«αυτόνοµα 

σκεπτόµενος» 
Ο «ζωόφιλος» 

Ο  
«πολιτικός 
επικριτής» 

 Έχετε πυροβολήσει µε 
κυνηγετικό όπλο ,222 -,080 ,719 -,065 -,093 -,067 -,351 

Επιθυµία για 
συµµετοχή σε 

φιλοζωική οργάνωση  
,543 ,562 -,159 -,111 ,057 -,097 ,090 

Επιθυµία για 
συµµετοχή σε 

περιβαλλοντική 
οργάνωση  

,475 ,546 -,347 -,279 ,018 -,001 -,004 

Επιθυµία για 
συµµετοχή σε 

προσκοπική/οδηγική 
οργάνωση  

,757 -,324 -,250 -,098 -,041 -,032 ,137 

Είστε ή υπήρξατε 
κυνηγός σε κυνηγετικό 

σύλλογο 
,548 -,500 ,162 -,235 ,202 -,231 -,134 

Επιθυµία για εξόντωση 
δηλητηριώδους ζώου 
(πχ φιδιού, σκορπιού) 

στο φυσικού του 
περιβάλλον, χωρίς να 

σας απειλεί  

,164 -,372 -,118 ,382 -,025 -,504 ,148 

Επιθυµία γενικής 
απαγόρευσης του 

κυνηγιού 
,247 ,203 ,116 ,490 -,148 ,564 ,267 

Έντονη διαφωνία µε 
κυνηγό για το αν το 

κυνήγι είναι κάτι 
«καλό» ή «κακό» 

,374 ,051 ,556 -,291 -,012 ,124 ,192 

Μη παραδοχή 
αναγκαιότητας 

Υπουργείου 
Περιβάλλοντος 

-,076 ,017 ,451 ,052 ,035 -,136 ,560 

Έχετε ακούσει ήδη τον 
όρο «περιβαλλοντική 

εκπαίδευση» ή 
«παιδαγωγική του 
περιβάλλοντος»  

-,290 ,308 ,091 -,582 ,387 ,002 ,152 

 
Το προφίλ του «κτητικού» εµφανίζει επίσης ερεθίσµατα που φαίνονται εκ πρώτης όψεως 

τουλάχιστον περιστασιακά και αδόµητα έως ασύµβατα. Πρόκειται για έναν τύπο που θα 
επιθυµούσε να φιλοξενεί στο σπίτι σαρκοφάγα (που επίσης θρέφονται µε κρέας που 
προέρχεται από σφαγεία) ή ασυνήθιστα ζώα, να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να σωθεί ένα 
δέντρο από τεχνικές εργασίες, θα ήθελε ακόµη και να καταργηθεί το κυνήγι (που είναι ο 
µόνος τρόπος µε τον οποίο ο άνθρωπος να έχει προϊόντα κρέατος δίνοντας στα ζώα αξιόλογη 
ευκαιρία να διαφύγουν) αλλά παρόλα αυτά θα σκότωνε ένα δηλητηριώδες ζώο, αν το έβλεπε 
ως περαστικός στο ελεύθερο φυσικό του περιβάλλον. ∆ηλαδή ο τύπος αυτός δείχνει να 
θαυµάζει τα έµβια στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά µόνο υπό την προϋπόθεση ότι 
θα κυριαρχεί σ’ αυτό σαν να είναι «κτήµα» του. 

Ο «αυτόνοµα σκεπτόµενος» τείνει να προβληµατίζεται σε σηµαντικό βαθµό από την 
άποψη ότι το ζήτηµα περί κινδύνου απώλειας της βιοποικιλότητας και ανάγκης προστασίας 
µπορεί να είναι περισσότερο µια προπαγάνδα παρά πραγµατικό πρόβληµα αλλά 
ευαισθητοποιείται απέναντι στον κίνδυνο απώλειας ενός δέντρου στην αυλή του. Θα 
ενδιαφερόταν επίσης να φιλοξενεί σπίτι του ασυνήθιστα ζώα και έχει ακούσει τον όρο 
«περιβαλλοντική εκπαίδευση». Είναι ένας τύπος που αφενός µεν αµύνεται ενάντια σε 
οργανωµένους µηχανισµούς κινδυνολογίας και επιβολής ιδεών αλλά ταυτόχρονα δεν έχει 
αντίρρηση να θεωρήσει το φυσικό περιβάλλον υπό το δικό του πρίσµα και να δοµήσει ένα 
δικό του σύστηµα αξιών γύρω απ’ αυτό. 

Ο επόµενος τύπος είναι φυτοφάγος κατ’ ιδεολογία, και παρόλο που δεν πιστεύει ότι η 
βιοποικιλότητα είναι σε κίνδυνο, είναι παράλληλα και κατά του κυνηγιού. Εποµένως είναι 
και κατά των σφαγείων και γενικά κατά της βιαιότητας του ανθρώπου προς τα ζώα, ακόµη 
και αυτής που εκφράζεται µέσα από το κυνήγι, το οποίο δίνει στα ζώα δυνατότητες διαφυγής. 
Το γεγονός ότι είναι τόσο πιστός πολέµιος της βίας κατά των ζώων, χωρίς να πιστεύει στην 
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κινδυνολογία περί βιοποικιλότητας, υποδηλώνει ότι σέβεται τα ζώα ως άτοµα και όχι απλά 
ως είδη. Θα µπορούσε λοιπόν να θεωρηθεί ένας σαφής τύπος «ζωόφιλου». 

Ο τύπος του «πολιτικού αµφισβητία» επικεντρώνεται στην άποψη ότι η έννοια του 
«περιβαλλοντικού προβλήµατος» συνιστά µια πολιτικά κατασκευασµένη έννοια, η οποία 
στερείται νέας ουσίας. Η άποψη αυτή συνιστά µια χαρακτηριστικά ριζοσπαστική τάση στο 
κλίµα της περιβαλλοντικής κινδυνολογίας που έχει, ορθώς ή µη, προωθηθεί ισχυρά και 
διάχυτα από κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς φορείς ανά τον κόσµο από τη δεκαετία του 
60’ και µετά. Ουσιαστικά, η αµφισβήτηση της έννοιας του «περιβαλλοντικού προβλήµατος» 
ως νεοφανούς ζητήµατος και της αναγκαιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και κατ’ 
επέκταση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής ως ενός ξεχωριστού τοµέα νοµοθετικής και 
εκτελεστικής εξουσίας, συνιστά την αµφισβήτηση ενός µακροχρόνιου και βαθειά ριζωµένου 
πολιτικο-διοικητικού, φιλοσοφικού και ιστορικού παγκόσµιου κατεστηµένου. Ο τοµέας 
αυτός έχει επιφέρει πληθώρα πολιτικο-διοικητικών και κοινωνικο-οικονοµικών 
αποτελεσµάτων και παρενεργειών, οι οποίες µπορούν να δηµιουργούν «ευχαριστηµένους» ή 
«δυσαρεστηµένους», αλλά έχει αµφισβητηθεί από λίγους και µε πολύ περιορισµένο πολιτικό 
λόγο. Ως εκ τούτου, η αµφισβήτηση µιας τόσο βαθειά εδραιωµένης και πολύπλευρα 
διαφηµισµένης και επιβεβληµένης έννοιας συνιστά από µόνη της (χωρίς άλλα 
χαρακτηριστικά µε στατιστικά σηµαντική παρουσία) ένα ρηξικέλευθο και χαρακτηριστικό 
τύπο πολιτικού αµφισβητία. 

 

3.1.3. Παράγοντες περιβαλλοντικών στάσεων 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, στο σύνολο των ατόµων που διαµένουν µόνιµα σε αστικά 
κέντρα, η ιδιότητα του εκ πεποιθήσεως φυτοφάγου τείνει να εµφανίζεται όταν έχουν ελαφρές 
αγροτικές καταβολές, για την ακρίβεια όταν το επάγγελµα του πατέρα τους συνδέεται µε την 
αγροτική φύση. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι αυτά τα άτοµα είναι σε θέση 
αφενός µεν να γνωρίζουν τις πραγµατικές συνθήκες διαβίωσης και µεταχείρισης των ζώων σε 
κτηνοτροφικές µονάδες και σε σφαγεία, ενώ παράλληλα έχουν προσλάβει τα φιλοζωικά 
µηνύµατα (προστασία ζώων, ευζωία κλπ) που κυκλοφορούν από αστικές φιλοζωικές 
οργανώσεις και τις γενικότερες φιλοζωικές αξίες. Αυτές βρίσκουν ιδιαίτερα πρόσφορο 
έδαφος να ευδοκιµήσουν στο αστικό περιβάλλον που βρίσκεται µακριά από δραστηριότητες 
εκµετάλλευσης ζώων για κατανάλωση κρέατος (οι αγρότες-κτηνοτρόφοι είναι κυρίως αυτοί 
που θεωρούν τα ζώα ως είδος εκµετάλλευσης προς διατροφή παρά οι αστοί).  

Η επιθυµία για φιλοξενία σαρκοφάγου κατοικίδιου ζώου, εξάντλησης κάθε δυνατότητας 
για διάσωση δέντρου σε περίπτωση τεχνικών εργασιών και φιλοξενίας ασυνήθιστων ζώων 
στο σπίτι αυξάνονται παράλληλα µε το ενδιαφέρον για την τεχνολογία. Αυτό δείχνει ότι 
υπάρχει στον αστικό πληθυσµό ερωτώµενων µια τάση για ισορροπηµένη προσέγγιση φύσης 
και ραγδαία εξελισσόµενου πολιτισµού ή µια επιθυµία αντιστάθµισης της αποµάκρυνσης από 
τη Φύση που συνεπάγονται οι τεχνολογικές εξελίξεις. Ιδίως η διάσωση του δέντρου και η 
επιθυµία για φιλοξενία ασυνήθιστων ζώων αυξάνεται µε το ενδιαφέρον για παρακολούθηση 
γενικών τηλεοπτικών ειδήσεων, πράγµα που δείχνει ότι οι ειδήσεις ευνοούν ην εξοικείωση µε 
τη φύση ή καθιστούν την ανάγκη διαφυγής από τον δαιδαλώδη πολιτισµό πιο έντονη. 
Ιδιαίτερα το ενδιαφέρον για φιλοξενία ασυνήθιστων ζώων στο σπίτι αυξάνεται σε νεαρά 
άτοµα. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στο έκδηλο ενδιαφέρον για καινοφανή και «εξωτικά» 
ερεθίσµατα που συνδέεται µε τις νεαρότερες ηλικίες.  

Η επιθυµία για απαγόρευση του κυνηγιού καθώς και για ένταξη σε φιλοζωικές και 
περιβαλλοντικές οργανώσεις ενισχύεται στους αστούς ερωτώµενους τόσο από την αστικής 
φύσης εργασία τους πατέρα όσο και από το υψηλό µορφωτικό επίπεδο των γονέων. Ως εκ 
τούτου, φαίνεται ότι η ενασχόληση µε τέτοιες οργανώσεις και ιδέες περί κατάργησης του 
κυνηγιού λαµβάνουν τη µορφή ενός εκλεπτυσµένου συστήµατος αξιών. Επισηµαίνεται 
βέβαια ότι το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων, αν και φαίνεται να επηρεάζει 
αρνητικά την άποψη για το κυνήγι, δεν συνδέεται καθόλου µε την τάση να γίνει κάποιος 
φυτοφάγος εκ πεποιθήσεως. Εποµένως, τα φιλοζωικά αισθήµατα που καλλιεργεί φαίνονται 
αν είναι µάλλον επιφανειακά. 

Το ενδιαφέρον για ενασχόληση µε τέτοιου είδους οργανωµένη περιβαλλοντική 
δραστηριότητα συνδέεται επίσης θετικά και µε την συνειδητή επιλογή της σπουδής 
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περιβαλλοντικών κλάδων. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι κλάδοι αυτοί είναι πολιτικοποιηµένοι 
στη συνείδηση των φοιτητών που τους επιλέγουν συνειδητά. Φαίνονται δηλαδή να τους 
επιλέγουν περισσότερο ως µέσο ή υπόβαθρο για να ασχοληθούν µε τα περιβαλλοντικά 
«κοινά» παρά ως µέσο απόκτησης ουδέτερης επιστηµονικής γνώσης. Με άλλα λόγια, τείνουν 
να βλέπουν τη σπουδή ως µέσο για να υπαγορεύσουν πώς πρέπει να είναι η πραγµατικότητα 
παρά για να γνωρίσουν πώς είναι η πραγµατικότητα. 

Πίνακας 3. Παράγοντες περιβαλλοντικών στάσεων   

Πληθυσµός από 
µεγάλα αστικά 
κέντρα (Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη) 

(ΝΑ=99) 

Φυτοφάγ
ος εκ 

πεποιθήσ
εως 

Επιθυµία 
για 

οικόσιτο 
σαρκοφά
γο ζώο 
(σκύλο, 

γάτα 
κλπ) 

Προσπάθ
εια να 
µην 

κοπεί 
δέντρο 
στην 

αυλή σας 

Επιθυµία 
για 

ασυνήθιστο 
είδος ως 

κατοικίδιο  
(πχ πίθηκο, 

λύκο, 
αρκούδα, 
λιοντάρι) 

Επιθυµία 
γενικής 

απαγόρευση
ς του 

κυνηγιού 

Επιθυµία 
για 

συµµετοχή 
σε 

φιλοζωική 
οργάνωση 

Επιθυµία 
για 

συµµετοχή 
σε 

περιβαλλον
τική 

οργάνωση 

Είστε ή 
υπήρξατε 

κυνηγός σε 
κυνηγετικό 

σύλλογο 

Μη 
παραδοχή 

αναγκαιότητ
ας 

Υπουργείου 
Περιβάλλον

τος 

Έχετε 
ακούσει 

ήδη τον όρο 
«περιβαλλο

ντική 
εκπαίδευση

» ή 
«παιδαγωγι

κή του 
περιβάλλον

τος» 
Φύλο (άντρας=0, 

γυναίκα=1) 
,120 ,037 ,125 -,039 ,123 ,163 ,134 -,317(**) ,057 ,218(*) 

  ,235 ,714 ,216 ,696 ,220 ,104 ,180 ,001 ,570 ,029 

Έτος γέννησης -,080 ,016 ,119 ,202(*) -,102 ,006 -,013 ,135 ,130 ,127 

  ,434 ,875 ,240 ,043 ,311 ,951 ,898 ,179 ,196 ,208 

Εκπαιδευτικό 
επίπεδο µητέρας 

-,038 -,002 ,155 ,088 ,208(*) ,219(*) ,206(*) ,102 -,054 ,074 

  ,708 ,981 ,128 ,387 ,039 ,029 ,041 ,316 ,600 ,471 

Εκπαιδευτικό 
επίπεδο πατέρα 

,075 ,055 ,180 ,078 ,267(**) ,031 ,221(*) ,108 ,185 ,053 

  ,470 ,595 ,079 ,445 ,008 ,760 ,030 ,292 ,071 ,607 

Τυχαία επιλογή 
κλάδου σπουδών 

,052 ,131 -,082 -,087 -,157 -,057 -,196(*) -,074 ,345(**) -,131 

  ,611 ,194 ,417 ,385 ,118 ,573 ,049 ,463 ,000 ,194 

Αστικό 
επάγγελµα 

πατέρα 
,073 ,122 -,002 ,117 ,048 ,263(**) ,076 -,088 ,026 ,282(**) 

  ,476 ,228 ,987 ,248 ,637 ,008 ,451 ,384 ,800 ,005 

Αγροτικό 
επάγγελµα 

πατέρα 
,228(*) -,136 -,064 ,062 -,053 -,071 ,016 -,064 -,052 -,152 

  ,024 ,178 ,528 ,537 ,599 ,484 ,875 ,528 ,612 ,133 

Ενδιαφέρον 
ενηµέρωσης για 
νέα τεχνολογία 

(πχ κινητά 
τηλέφωνα, 

υπολογιστές, 
αυτοκίνητα) 

-,014 ,276(**) ,253(*) ,238(*) ,114 ,021 -,114 ,077 ,163 -,038 

  ,890 ,005 ,011 ,016 ,255 ,831 ,257 ,445 ,105 ,705 

Ενδιαφέρον για 
γενικές 

τηλεοπτικές 
ειδήσεις 

-,171 ,031 ,258(**) ,239(*) -,101 -,018 ,074 -,070 -,080 -,024 

  ,090 ,760 ,010 ,016 ,316 ,859 ,463 ,488 ,429 ,811 

Ενδιαφέρον για 
πολιτικές 
ειδήσεις 

,046 -,071 ,100 -,001 -,054 -,055 ,027 -,070 -,233(*) -,047 

  ,651 ,485 ,325 ,994 ,594 ,583 ,786 ,487 ,020 ,643 

 
Η επιθυµία για συµµετοχή σε κυνηγετικό σύλλογο είναι πιο µειωµένη στις γυναίκες, 

πράγµα που µπορεί να αποδοθεί στο ότι επικρατεί η αντίληψη ότι το κυνήγι είναι «ανδρική» 
δραστηριότητα και στο γεγονός ότι απαιτεί πολύ χρόνο ενασχόλησης εκτός σπιτιού. Η άποψη 
ότι το «περιβαλλοντικό πρόβληµα» είναι απλώς µε καινοφανής έννοια αλλά παλιότερα είδη 
πολιτικών ζητηµάτων, χωρίς νέα ουσία, τείνει να υιοθετείται από άτοµα που έχουν περάσει 
«κατά τύχη» (και όχι «συνειδητά») στους περιβαλλοντικούς κλάδους καθώς και από άτοµα 
που δεν παρακολουθούν πολιτικές ειδήσεις. Αυτό δείχνει ότι οι περιβαλλοντικοί κλάδοι είναι 
εµποτισµένοι µε µια πολιτική χροιά, αφού όσοι θεωρούν ότι επέλεξαν να τους σπουδάζουν 
«συνειδητά», τείνουν να δοµούν το «περιβάλλον» ως µια έννοια νέας πολιτικής ουσίας. Όσοι 
επέλεξαν «κατά τύχη» τέτοιου είδους σπουδές, τείνουν να αποδοµούν το «περιβάλλον» ως 
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νέα ουσιώδη πολιτική κατηγορία και να σκέφτονται πιο ανεξάρτητα από το ρεύµα πολιτικής 
επικοινωνίας και ιδεολογίας (περί «περιβαλλοντικών κινδύνων») που επικράτησε µετά τη 
δεκαετία του ’60. Βλέπουν στον όρο «περιβαλλοντικό πρόβληµα» µόνο µια νέα ονοµασία για 
παλιότερα ζητήµατα και στον όρο «Υπουργείο Περιβάλλοντος» απλά µια ευκαιρία για 
δηµιουργία νέων θέσεων εξουσίας κι όχι έναν απαραίτητο εξειδικευµένο θεσµό.  

Μια κλασική κριτική κατά της «περιβαλλοντικής κίνησης» είναι ότι ήταν κυρίως ένα 
πολιτικό-επικοινωνιακό τέχνασµα για τη µετοχέτευση του δυναµικού των δυτικών 
αριστεριστών στη δεκαετία του ’60 και όχι για να αντιµετωπίσει νέα ουσιώδη «προβλήµατα». 
Αυτήν ή παρόµοιες κριτικές θέσεις φαίνεται να υιοθετούν περισσότερο ή λιγότερο σιωπηρά 
όσοι έχουν τέτοια αποδοµητική άποψη. 

Το γεγονός ότι οι έχοντες τέτοια αποδοµητική άποψη για την έννοια του 
«περιβαλλοντικού προβλήµατος» αποφεύγουν να παρακολουθούν πολιτικές ειδήσεις 
συνηγορεί επίσης µε την άποψη ότι βρίσκονται µακριά από την επικοινωνιακή επαφή µε τα 
επικρατούντα πολιτικά ιδεολογήµατα. Αυτό τους βοηθάει να διατηρούν αυτή την ανεξάρτητη 
αποδοµητική άποψη και ταυτόχρονα την πολιτική καχυποψία για ύπαρξη περιττών όρων και 
θεσµών. Αντίστροφα, όποιος έχει τάση για ανάπτυξη τέτοιων αποδοµητικών απόψεων, 
εύλογα µπορεί να εµφανίζει άπωση προς τις πολιτικές ειδήσεις, θεωρώντας αυτές ως 
«προπαγάνδα» που υποτιµά τη νοηµοσύνη του. 

Με τον όρο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» ή «Παιδαγωγική Περιβάλλοντος» τείνουν να 
εµφανίζουν µεγαλύτερη οικειότητα οι φοιτήτριες παρά οι φοιτητές, πράγµα που µπορεί να 
αποδοθεί στο ότι οι όροι αυτοί παραπέµπουν στην γενικότερη έννοια της διαπαιδαγώγησης 
και της ανατροφής παιδιών.  

Παρατηρείται επίσης ότι όµοια οικειότητα εµφανίζουν και τα άτοµα µε αστικές 
οικογενειακές καταβολές (αστικό επάγγελµα πατέρα). Αυτό µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός 
ότι οι αστοί έχουν τη δυνατότητα να µην θεωρούν τόσο άµεσα τη Φύση ως αντικείµενο 
εκµετάλλευσης, όπως οι αγρότες που ζουν άµεσα από αυτήν και την αντιµετωπίζουν 
ανθρωποκεντρικά. Οι αστοί έχουν λοιπόν την «πολυτέλεια» να υιοθετούν ισχυρότερες 
οικοκεντρικές τάσεις, θεωρώντας την Φύση ως αγαθό µε δικαίωµα αυτόνοµης ύπαρξης, 
πράγµα που νοηµατοδοτεί και την ύπαρξη µιας ειδικής «παιδαγωγικής» και «εκπαίδευσης» 
µε σκοπό την διαµόρφωση προτύπων µιας προσήκουσας συµπεριφοράς προς την Φύση. 
Παράλληλα, οι αστοί ζουν σε ένα περιβάλλον δόµησης και τεχνολογίας όπου η ύπαρξη 
Φύσης ελαχιστοποιείται και οι κίνδυνοι για την υγεία και την ποιότητα ζωής αυξάνονται (πχ 
από ρύπανση υδάτων, καυσαέρια, ηχορύπανση, αντιαισθητικούς τσιµεντένιους όγκους). 
Ανεξάρτητα από τις πολιτικές που τελικά εφαρµόζονται, αυτό δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος 
για την πίστη στην ανάγκη προώθησης προτύπων συµπεριφοράς προστατευτικής προς την 
λιγοστή Φύση που υπάρχει στα αστικά κέντρα και προς το «περιβάλλον» γενικά. 

3.2. Χαρακτηριστικά πληθυσµού φοιτητών µόνιµης κατοικίας υπαίθρου 

3.2.1. Τάση ειδικότερου επιστηµονικού ενδιαφέροντος εντός σχολής 

Σε αντίθεση µε τους αστούς ερωτώµενους του Πίνακα 1, στους ερωτώµενους µε µόνιµη 
κατοικία στην ύπαιθρο (Πίνακας 4)  το ειδικότερο ενδιαφέρον για τα τεχνικά µαθήµατα, δεν 
εξαρτάται από το αν θεωρούν ότι διάλεξαν τον κλάδο που σπουδάζουν «συνειδητά» ή «κατά 
τύχη» αλλά από το αν έχουν ήδη καταστρώσει ή οραµατιστεί έναν σχέδιο σταδιοδροµίας. 
Είναι γεγονός ότι το περιβάλλον της υπαίθρου είναι πρόσφορο για ανάπτυξη 
επιχειρηµατικότητας γύρω από εργολαβίες (γεω)τεχνικών έργων (έγγειες βελτιώσεις, 
διευθετήσεις χειµάρρων, αγροτικοί και δασικοί δρόµοι, θερµοκήπια, έργα πρασίνου, 
διαµόρφωση τοπίου κ.α.) και φυσικά γύρω από µελέτες που συνδέονται µ’ αυτά (πχ µελέτες 
εφαρµογής, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τοπογραφικά διαγράµµατα, µελέτες συντήρησης). 
Αν λειτουργήσουν ένα τεχνικό γραφείο στα χωριά από τα οποία κατάγονται, έχουν ένα 
προβάδισµα για σταδιοδροµία, χάρη στην εξοικείωσή τους µε τις τοπικές συνθήκες και στις 
διασυνδέσεις τους. Αν λοιπόν κάποιος ενδιαφέρεται για σταδιοδροµία στον κλάδο του, 
εύλογα στρέφεται προς την ειδικότερη κατεύθυνση των τεχνικών έργων. 

Παρατηρούµε ακόµη ότι ο αστικός ή αγροτικός χαρακτήρας του επαγγέλµατος του πατρός 
είναι ένας κοινός παράγοντας µε τους αστούς ερωτώµενους (για το λόγο αυτό είναι 
γραµµένος µε πλάγια γραφή), µόνο που εδώ παίζει αντίθετο ρόλο. Σε αντίθεση µε τους 
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αστούς ερωτώµενους, οι αστικές οικογενειακές καταβολές (θεώρηση επαγγέλµατος πατέρα 
ως αστικού, πχ εµπορικές συναλλαγές αγροτικών προϊόντων µε αστικά κέντρα, λογιστικό 
γραφείο) ευνοεί την έλξη των φοιτητών περιβαλλοντικών-γεωτεχνικών κλάδων από τα 
τεχνικά έργα, ακριβώς επειδή ενισχύει το δίκτυο διασυνδέσεων που είναι απαραίτητο για 
απευθείας ανάθεση έργων (λχ από δήµους), ενηµέρωση για διαγωνισµούς και εύρεση 
εργατικού δυναµικού. Επισηµαίνεται δηλαδή ότι ο ίδιος παράγοντας (αστικές οικογενειακές 
καταβολές) που εµφανίζει αρνητική επίδραση στους αστούς, φαίνεται να ασκεί θετική 
επίδραση στο πεδίο των ερωτώµενων της υπαίθρου. 

Το ειδικό ενδιαφέρον για τα αντικείµενα φυσικού-χηµικού-βιολογικού περιορίζεται όταν 
κάποιος επιθυµεί µια προβλέψιµη σταδιοδροµία του και έχει ήδη σχέδιο γι’ αυτήν, καθώς τα 
αντικείµενα αυτά δεν έχουν αρκετή ζήτηση στην ελεύθερη αγορά (χρησιµεύουν συνήθως για 
ακαδηµαϊκή-ερευνητική σταδιοδροµία η οποία δεν είναι ιδιαίτερα προβλέψιµη). Επίσης, το 
ενδιαφέρον για τα αντικείµενα αυτά από τις ενηµερωτικές-µορφωτικές εκποµπές της 
τηλεόρασης, καθώς σε αυτές προβάλλονται εντυπωσιακά επιτεύγµατα της Φυσικής, της 
Χηµείας και της Βιολογίας και η πιο εξιδανικευµένη µορφή αυτών των επιστηµονικών 
πεδίων. 

Πίνακας 4. Τάση ειδικότερου επιστηµονικού ενδιαφέροντος εντός σχολής 

Κύριο ενδιαφέρον για µαθήµατα ενδιαφέροντος 
Πληθυσµός από ύπαιθρο (ΝΥ=101 άτοµα) 

Τεχνικού Φυσικού-χηµικού-βιολογικού 
Έχετε ήδη σχέδιο σταδιοδροµίας ,233(*) -,212(*) 

  ,018 ,032 
Αστικό επάγγελµα πατέρα ,195(*) -,125 

  ,050 ,212 

Ενδιαφέρον για ντοκιµαντέρ -,050 ,221(*) 
  ,619 ,025 

3.2.2. Περιβαλλοντικά προφίλ 

Τα περιβαλλοντικά προφίλ των ερωτώµενων φοιτητών της υπαίθρου που 
µορφοποιούνται στον Πίνακα 5, περισσότερο διαφέρουν παρά ταυτίζονται µε αυτά των 
αστών φοιτητών (βλ. Πίνακα 2). Για να γίνουν πιο εµφανείς οι διαφορές, τα αντίστοιχα 
στοιχεία που εµφανίζονται ως σηµαντικά στον Πίνακα 3, επισηµαίνονται στον Πίνακα 5 µε 
πλάγια γραφή. 

Κατ’ αρχήν είναι άξιο αναφοράς και ανάλυσης ότι τα εφτά προφίλ των αστών στον 
Πίνακα 2 συγκροτούνται συνολικά από 28 σηµαντικούς θετικούς συντελεστές ενώ τα εφτά 
προφίλ του των φοιτητών της υπαίθρου στον Πίνακα 5 συγκροτούνται από 24. Αυτό δείχνει 
µια ελαφρώς πιο λεπτοµερειακή δόµηση των αστικών προφίλ που θα µπορούσε να εξηγηθεί 
βάσει της µεγαλύτερης ποικιλίας ερεθισµάτων που προσφέρει το αστικό περιβάλλον. 
Ωστόσο, αυτό φυσικά και δεν σηµαίνει ότι αυτή η πιο λεπτοµερειακή δόµηση πρέπει να 
θεωρηθεί λιγότερο αντιφατική ή από κάποια άποψη «καλύτερη». 

Ο πρώτος τύπος που εµφανίζεται στους φοιτητές µε µόνιµη κατοικία στην ύπαιθρο θα 
µπορούσε να ονοµαστεί «ελαφρά ευαισθητοποιηµένος». Ο τύπος αυτός έχει πυροβολήσει µε 
κυνηγετικό όπλο, µολονότι δεν είναι απαραίτητα κυνηγός. Επιθυµεί να φιλοξενεί στο σπίτι τα 
συνήθη σαρκοφάγα ζώα, τα οποία θρέφονται µε κρέας άλλων ζώων που τους προσφέρει 
έτοιµο ο άνθρωπος αλλά θα ήθελε ταυτόχρονα να ενταχθεί και σε µια φιλοζωική οργάνωση. 
Παράλληλα όµως θα ήθελε να σώσει δέντρο από τεχνικές εργασίες στο σπίτι του, αν 
µπορούσε, καθώς και να φιλοξενεί ασυνήθιστα ζώα. Αυτά αποτελούν ενδείξεις ενστερνισµού 
ορισµένων αξιών που συνδέονται µε το φυσικό περιβάλλον κι εποµένως έναν ορισµένο 
βαθµό ευαισθητοποίησης. 

Ο επόµενος τύπος που εµφανίζεται είναι ο «ανθρωποκεντρικά µετεξελιγµένος». Αφενός 
µεν είναι φυτοφάγος εκ πεποιθήσεως, αφετέρου δε υπήρξε κυνηγός (µέλος κυνηγετικού 
συλλόγου) και φυσικά πυροβόλησε µε κυνηγετικό όπλο, µέχρι που ήρθε σε σύγκρουση µε 
κυνηγούς. Ωστόσο, διατηρεί ακόµη έντονες ανθρωποκεντρικές τάσεις, αφού ως περαστικός 
θα θελήσει να σκοτώσει δηλητηριώδες ζώο στο ελεύθερο φυσικό του περιβάλλον, µε τη 
σκέψη και µόνο του οιονεί κινδύνου.  

Ο επόµενος τύπος επιθυµεί µεν να σώσει ένα δέντρο, αν µπορεί, ή ακόµη και να 
απαγορευθεί το κυνήγι. Είναι επίσης ενήµερος για τον όρο «περιβαλλοντική εκπαίδευση». 
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Όµως, αντιστέκεται στο µαζικό πολιτικό ρεύµα που προβάλει εδώ και δεκαετίες το 
«περιβαλλοντικό ζήτηµα» ως ένα νέο ουσιώδες πρόβληµα και δεν αποκλείει το ενδεχόµενο 
να αποτελεί µια προπαγανδιστική έννοια για αποπροσανατολισµό της µάζας από άλλα 
ζητήµατα ή για ανάπτυξη νέων θέσεων εξουσίας. Αφού λοιπόν ενδιαφέρεται για φυσικές 
αξίες αρνούµενος όµως να ακολουθήσει το µαζικό πολιτικό ρεύµα, µπορεί δικαιολογηµένα 
να τιτλοφορηθεί ως «αυτόνοµα σκεπτόµενος».   

Ο τέταρτος τύπος εµφανίζει µια απλή υπόσταση. Αφενός µεν είναι κατά ένα βαθµό 
εκκεντρικός ώστε να επιθυµεί ασυνήθιστα ζώα σπίτι του επιδιώκοντας έτσι εξοικείωση µε 
ιδιαίτερες περιβαλλοντικές αξίες, αφετέρου δε είναι αποδοµητικά σκεπτόµενος ώστε να 
αµφισβητεί το ουσιώδες νόηµα του όρου «περιβαλλοντικό πρόβληµα» και το νόηµα της 
ύπαρξης του υπουργείου περιβάλλοντος. Είναι λοιπόν ένας «εκκεντρικός αµφισβητίας». 

Ο επόµενος τύπος θα µπορούσε να τιτλοφορηθεί ως «ανθρωποκεντρικός αµφισβητίας». 
Εµφανίζει στοιχεία ανθρώπινης επιθετικότητας που εκφράζεται µέσω πυροβολισµού 
κυνηγετικού όπλου και ακόµη σαφέστερα µέσω της επιθυµίας να σκοτώσει δηλητηριώδη ζώα 
στο ελεύθερο φυσικό τους περιβάλλον, έστω κι αν δεν κινδυνεύει άµεσα απ’ αυτά. 
Παράλληλα, παρουσιάζεται ως ανεξάρτητος από το επικρατές πολιτικό ρεύµα, αφού 
αµφισβητεί την αυτόνοµη ουσία του όρου «περιβαλλοντικό πρόβληµα» και την ανάγκη 
ύπαρξης υπουργείου περιβάλλοντος, και θεωρεί το ζήτηµα της βιοποικιλότητας περισσότερο 
ως ένα προπαγανδιστικό τέχνασµα για δηµιουργία εντυπώσεων παρά ως ουσιώδες ζήτηµα. 

Πίνακας 5. Περιβαλλοντικά προφίλ 

Προφίλ 

Πληθυσµός από ύπαιθρο 
(ΝΥ=101 άτοµα) 

  

Ο 
«ελαφρά 

ευαισθητοποιηµένος» 

Ο 
«ανθρωποκε

ντρικά 
µετεξελιγµέν

ος» 

Ο «αυτόνοµα 
σκεπτόµενος» 

Ο 
«εκκεντρικός 
αµφισβητίας» 

Ο 
«ανθρωποκεντ

ρικός 
αµφισβητίας» 

Ο 
«συµβατικός» 

Ο 
«αντιπροπαγ

ανδιστής» 

Φυτοφάγος εκ 
πεποιθήσεως ,227 ,487 ,162 ,151 -,583 -,056 ,218 

«Βιοποικιλότητα»: 
πραγµατικό πρόβληµα (=1) 

ή προπαγάνδα (=2); 
-,016 ,027 -,223 -,242 ,456 ,211 ,693 

Επιθυµία για οικόσιτο 
σαρκοφάγο ζώο (σκύλο, 

γάτα κλπ) 
,489 -,230 -,387 ,115 ,127 ,381 -,343 

Προσπάθεια να µην κοπεί 
δέντρο στην αυλή σας ,520 -,276 ,453 -,059 ,090 ,163 ,064 

Επιθυµία για ασυνήθιστο 
είδος ως κατοικίδιο  (πχ 
πίθηκο, λύκο, αρκούδα, 

λιοντάρι) 

,552 -,120 -,277 ,460 -,040 ,088 -,182 

 Έχετε πυροβολήσει µε 
κυνηγετικό όπλο ,321 ,576 ,035 ,069 ,318 -,083 -,094 

Επιθυµία για συµµετοχή σε 
φιλοζωική οργάνωση  ,690 -,361 -,248 -,157 -,035 -,211 ,091 

Επιθυµία για συµµετοχή σε 
περιβαλλοντική οργάνωση  ,727 ,023 ,218 -,177 -,235 -,101 ,273 
Επιθυµία για συµµετοχή σε 

προσκοπική/οδηγική 
οργάνωση  

,252 ,140 ,224 -,621 ,259 -,153 -,403 

Είστε ή υπήρξατε κυνηγός 
σε κυνηγετικό σύλλογο ,289 ,581 ,133 -,115 ,253 -,047 -,060 
Επιθυµία για εξόντωση 

δηλητηριώδους ζώου (πχ 
φιδιού, σκορπιού) στο 

φυσικού του περιβάλλον, 
χωρίς να σας απειλεί  

-,065 ,313 -,150 ,477 ,326 -,386 -,052 

Επιθυµία γενικής 
απαγόρευσης του κυνηγιού ,175 -,261 ,350 ,288 ,073 -,526 ,070 

Έντονη διαφωνία µε 
κυνηγό για το αν το κυνήγι 

είναι κάτι «καλό» ή 
«κακό» 

,270 ,517 -,538 -,034 -,170 ,104 ,102 

Μη παραδοχή 
αναγκαιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος 
,172 -,057 ,356 ,467 ,338 ,269 ,212 

Έχετε ακούσει ήδη τον όρο 
«περιβαλλοντική 
εκπαίδευση» ή 

«παιδαγωγική του 
περιβάλλοντος»  

-,027 ,273 ,526 ,110 -,106 ,483 -,154 

 
Ο «συµβατικός» τύπος είναι ενήµερος για την έννοια της «περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» 

ενώ απολαµβάνει ως φυσικές αξίες τα συνήθη σαρκοφάγα κατοικίδια ζώα. Εµφανίζει δηλαδή 
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µια συµβατική και ευρέως αποδεκτή και συνήθη συµπεριφορά. Ο «αντιπροπαγανδιστής» 
διαφωνεί µε την ιδέα της βιοποικιλότητας ως ουσιώδους προβλήµατος και την θεωρεί απλή 
προπαγάνδα. 

Γενικά, παρατηρούµε ότι ανάµεσα στους 28 θετικούς σηµαντικούς συντελεστές του 
Πίνακα 3 (ερωτώµενοι φοιτητές αστικών κέντρων) και τους 24 του Πίνακα 5 (ερωτώµενοι 
φοιτητές υπαίθρου) υπάρχουν µόνο 6 που αφορούν κοινά χαρακτηριστικά. Γενικότερα, οι 
τύποι των φοιτητών της υπαίθρου φαίνονται να εµφανίζουν ορισµένες οµοιότητες αλλά και 
αισθητές διαφορές, κλίνοντας κυρίως προς την ανθρωποκεντρική θεώρηση των στοιχείων του 
φυσικού περιβάλλοντος που εξετάσθηκαν εδώ. 

3.2.3. Παράγοντες περιβαλλοντικών στάσεων 

Παρατηρούµε ότι στους ερωτώµενους µε µόνιµη κατοικία στην ύπαιθρο εµφανίζονται 
πολλοί κοινοί παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις τους σε σύγκριση µε τους 
ερωτώµενους των αστικών κέντρων.  

Οι κοινοί παράγοντες αυτοί (που αναγράφονται µε πλάγια γραφή) είναι: το φύλο, η 
ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων, το αν επέλεξαν τις σπουδές τους συνειδητά ή 
όχι, οι αστικές ή αγροτικές καταβολές (επάγγελµα πατέρα), το ενδιαφέρον για την 
τεχνολογία, η επαφή µε την τηλεοπτική ειδησεογραφία.  

Υπάρχουν ωστόσο και ορισµένοι παράγοντες που διαφέρουν στους ερωτώµενους της 
υπαίθρου. Αυτοί είναι: η ταξική συνείδηση (αίσθηµα κοινωνικού στρώµατος), η επαφή µε 
ζωντανές τηλεοπτικές συζητήσεις (“talk show”) µε «σοβαρή» θεµατική και µε ντοκιµαντέρ, 
καθώς και η συµµετοχή σε διαδηλώσεις/ συγκεντρώσεις (ασχέτως αν αυτές λαµβάνουν χώρα 
σε άλλο µέρος). 

Ως εκ τούτου µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι µεν (οι κοινοί παράγοντες) έχουν έναν 
χαρακτήρα οικουµενικότερης επιρροής, ενώ οι δε (που αφορούν µόνο τους ερωτώµενους της 
υπαίθρου) απεικονίζουν χωρικές ιδιαιτερότητες περιφερειολογικού ενδιαφέροντος.  

Αναλυτικότερα, η ταξική συνείδηση στα χωριά είναι εντονότερα διαφοροποιηµένη σε 
σύγκριση µε τις πόλεις. Στα χωριά λχ υπήρχε κάποτε πολύ εντονότερα η διαφοροποίηση 
«µεγαλογαιοκτήµονας-ακτήµονας», «πλούσιο σόι- φτωχό σόι». Στις πόλεις το χάσµα (ή το 
αίσθηµα χάσµατος) ήταν και είναι πιο αµβλυµµένο, καθώς όλοι σχεδόν έχουν την ελπίδα ότι 
µπορούν να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο (κοινωνικό, οικονοµικό), ανεξαρτήτως «αφετηρίας». 

Η παρακολούθηση ζωντανών τηλεοπτικών συζητήσεων στα µικρά µέρη προσφέρει την 
ευκαιρία για ιδιαίτερα ερεθίσµατα που δεν µπορούν να βρεθούν στην περιορισµένη τοπική 
καθηµερινότητα, σε αντίθεση µε τις πόλεις όπου η πληθώρα ερεθισµάτων και διαφορετικών 
απόψεων εντοπίζεται σχεδόν παντού. Αυτή η διαφοροποίηση καθιστά κατανοητό τον 
ιδιαίτερο ρόλο που φαίνονται να παίζουν στη ύπαιθρο αυτού του είδους οι τηλεοπτικές 
εκποµπές. Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να ερµηνευθεί και ο ιδιαίτερος ρόλος των ντοκιµαντέρ. 

Σύµφωνα µε τις µεταβλητές που εξετάσθηκαν σε αυτή την έρευνα, στους κατοίκους της 
υπαίθρου µόνο όσοι συµµετέχουν σε διαδηλώσεις ή συγκεντρώσεις, εµφανίζουν στατιστικώς 
σηµαντική τάση να πιστεύουν ότι η ύπαρξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι αναγκαία. 
Στις πόλεις, όπως φάνηκε στον αντίστοιχο Πίνακα 3, οι ερωτώµενοι που παρακολουθούν 
πολιτικές ειδήσεις στην τηλεόραση τείνουν στατιστικώς σηµαντικά να πιστεύουν ότι η 
ύπαρξη του παραπάνω υπουργείου είναι αναγκαία. 

 

Πίνακας 6. Παράγοντες περιβαλλοντικών στάσεων   

Πληθυσµός 
από ύπαιθρο 

(ΝΥ=101 
άτοµα) 

Φυτοφάγος 
εκ 

πεποιθήσεω
ς 

Επιθυµία 
για 

ασυνήθιστο 
είδος ως 

κατοικίδιο  
(πχ πίθηκο, 

λύκο, 
αρκούδα, 
λιοντάρι) 

Έχετε 
πυροβολήσ

ει µε 
κυνηγετικό 

όπλο 

Επιθυµία 
για 

εξόντωση 
δηλητηριώδ

ους ζώου 
(πχ φιδιού, 
σκορπιού) 

στο φυσικού 
του 

περιβάλλον, 
χωρίς να 

σας απειλεί 

Επιθυµία 
για 

συµµετοχή 
σε 

φιλοζωική 
οργάνωση 

Επιθυµία 
για 

συµµετοχή 
σε 

περιβαλλον
τική 

οργάνωση 

Είστε ή 
υπήρξατε 

κυνηγός σε 
κυνηγετικό 

σύλλογο 

Μη 
παραδοχή 

αναγκαιότη
τας 

Υπουργείο
υ 

Περιβάλλο
ντος 

«Βιοποικιλ
ότητα»: 

πραγµατικό 
πρόβληµα 

(=1) ή 
προπαγάνδ

α (=2); 

Έχετε 
ακούσει 
ήδη τον 

όρο 
«περιβαλλο

ντική 
εκπαίδευση

» ή 
«παιδαγωγι

κή του 
περιβάλλον

τος» 
Φύλο 

(άντρας=0, 

γυναίκα=1) 
-,230(*) ,040 -,293(**) -,108 -,011 -,009 -,252(*) ,062 ,009 ,179 

  ,020 ,692 ,003 ,279 ,913 ,931 ,010 ,536 ,930 ,075 
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Πληθυσµός 
από ύπαιθρο 

(ΝΥ=101 
άτοµα) 

Φυτοφάγος 
εκ 

πεποιθήσεω
ς 

Επιθυµία 
για 

ασυνήθιστο 
είδος ως 

κατοικίδιο  
(πχ πίθηκο, 

λύκο, 
αρκούδα, 
λιοντάρι) 

Έχετε 
πυροβολήσ

ει µε 
κυνηγετικό 

όπλο 

Επιθυµία 
για 

εξόντωση 
δηλητηριώδ

ους ζώου 
(πχ φιδιού, 
σκορπιού) 

στο φυσικού 
του 

περιβάλλον, 
χωρίς να 

σας απειλεί 

Επιθυµία 
για 

συµµετοχή 
σε 

φιλοζωική 
οργάνωση 

Επιθυµία 
για 

συµµετοχή 
σε 

περιβαλλον
τική 

οργάνωση 

Είστε ή 
υπήρξατε 

κυνηγός σε 
κυνηγετικό 

σύλλογο 

Μη 
παραδοχή 

αναγκαιότη
τας 

Υπουργείο
υ 

Περιβάλλο
ντος 

«Βιοποικιλ
ότητα»: 

πραγµατικό 
πρόβληµα 

(=1) ή 
προπαγάνδ

α (=2); 

Έχετε 
ακούσει 
ήδη τον 

όρο 
«περιβαλλο

ντική 
εκπαίδευση

» ή 
«παιδαγωγι

κή του 
περιβάλλον

τος» 
Έτος γέννησης -,087 ,211(*) -,022 -,052 ,033 -,093 ,099 ,123 ,063 -,101 

  ,383 ,034 ,829 ,605 ,739 ,356 ,320 ,223 ,531 ,321 

Εκπαιδευτικό 

επίπεδο 

πατέρα 
-,029 ,024 -,072 ,086 ,203(*) ,106 ,166 -,029 -,206(*) ,029 

  ,773 ,811 ,468 ,386 ,040 ,291 ,093 ,774 ,037 ,776 

Τυχαία 

επιλογή 

κλάδου 

σπουδών 

-,047 -,074 -,311(**) ,049 ,108 ,032 -,046 -,024 -,116 -,020 

  ,640 ,464 ,002 ,629 ,285 ,749 ,650 ,810 ,250 ,848 

Αγροτικό 

επάγγελµα 

πατέρα 
,080 -,089 -,018 -,072 -,166 -,252(*) ,126 ,167 ,176 -,039 

  ,422 ,374 ,859 ,471 ,096 ,011 ,205 ,094 ,077 ,705 

Κοινωνικό 
στρώµα 

(αυτοπροσδιο
ρισµός) 

-,087 -,021 -,049 -,004 -,038 -,119 -,196(*) ,014 ,093 ,030 

  ,383 ,837 ,626 ,965 ,702 ,236 ,048 ,892 ,352 ,772 

Ενδιαφέρον 

ενηµέρωσης 

για νέα 

τεχνολογία (πχ 

κινητά 

τηλέφωνα, 

υπολογιστές, 

αυτοκίνητα) 

-,007 ,104 -,013 ,217(*) ,068 -,057 ,136 ,010 ,053 ,059 

  ,946 ,296 ,900 ,028 ,496 ,569 ,170 ,924 ,594 ,559 

Ενδιαφέρον 

για γενικές 

τηλεοπτικές 

ειδήσεις 

,123 ,008 ,023 ,125 -,182 -,065 ,032 ,138 ,007 ,292(**) 

  ,218 ,935 ,820 ,208 ,066 ,518 ,750 ,170 ,943 ,003 

Ενδιαφέρον 
για «talk 
show» µε 
«σοβαρή» 
θεµατική 

,360(**) ,003 -,083 -,072 ,037 ,224(*) -,072 ,009 -,040 ,058 

  ,000 ,977 ,405 ,471 ,713 ,024 ,473 ,930 ,689 ,565 

Ενδιαφέρον 
για 

ντοκιµαντέρ 
,100 ,158 ,165 -,089 ,048 ,143 ,172 -,032 -,245(*) ,025 

  ,314 ,110 ,096 ,374 ,627 ,150 ,083 ,751 ,012 ,805 

Έχετε 
συµµετάσχει 

σε 
διαδήλωση/συ

γκέντρωση 

-,069 -,078 -,003 -,123 ,117 ,082 ,157 -,303(**) -,152 ,007 

  ,492 ,438 ,972 ,220 ,244 ,416 ,117 ,002 ,128 ,944 

 
Περιγράφοντας τους παράγοντες που συνδέονται µε την κάθε περιβαλλοντική παράµετρο-

στάση στους ερωτώµενους της υπαίθρου, µπορούµε να συνοψίσουµε ως εξής: 
Η ιδιότητα του φυτοφάγου εκ πεποιθήσεως τείνει να εµφανίζεται σε άντρες και σε άτοµα 

που παρακολουθούν ζωντανές τηλεοπτικές συζητήσεις που θεωρούν «σοβαρές». Αυτό 
µπορεί να αποδοθεί στο ότι στα χωριά η εντατική ενασχόληση ορισµένων αντρών-κατοίκων 
µε κηπευτικά προϊόντα επηρεάζει τη γενικότερη στάση τους σε διατροφικές αξίες. Τα 
τηλεοπτικά µηνύµατα αφορούν συχνά επίσης συχνά διατροφικά θέµατα.  

Η επιθυµία για φιλοξενία στο σπίτι ασυνήθιστων ζώων ενισχύεται από τη νεαρή ηλικία, 
όπως και στους αστούς ερωτώµενους (βλ. Πίνακα 3). 

Παρατηρούµε επίσης ότι η τάση για πυροβολισµό µε κυνηγετικό όπλο, ασχέτως αν 
κάποιος ασχολείται µε το κυνήγι ή όχι, φαίνεται να ενισχύεται από συγκεκριµένα 
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χαρακτηριστικά στους ερωτώµενους της υπαίθρου. Ειδικότερα οι άντρες και όσοι επέλεξαν 
συνειδητά τον κλάδο σπουδών που ακολουθούν, εµφανίζουν αυτή την τάση. 

Το έντονο ενδιαφέρον για την τεχνολογία, υποδηλώνει έντονο αίσθηµα κυριαρχίας του 
ανθρώπου επί του φυσικού περιβάλλοντος, πράγµα που εκφράζεται µε την τάση εξόντωσης 
ενός δηλητηριώδους ζώου στο ελεύθερο φυσικό του περιβάλλον ακόµη κι αν δεν τους 
απειλεί.  

Όσον αφορά την επιθυµία για συµµετοχή σε φιλοζωικές οργανώσεις, οµοίως στα χωριά, 
όπως και στις πόλεις, αυτή ενισχύεται από το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. 
Αντίθετα, η επιθυµία για συµµετοχή σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, ενισχύεται από τις 
αστικές και όχι αγροτικές καταβολές της οικογένειας (µη αγροτικό επάγγελµα πατέρα). Αυτό 
µπορεί να αποδοθεί στην υιοθέτηση περισσότερο οικοκεντρικών αντί ανθρωποκεντρικών 
αντιλήψεων. 

Αναφορικά µε τη συµµετοχή σε κυνηγετικούς συλλόγους, δηλαδή µε την ιδιότητα του 
κυνηγού, όπως στις πόλεις έτσι και στην ύπαιθρο, τείνει να αποτελεί ένα ανδρικό και όχι 
γυναικείο χαρακτηριστικό. Ωστόσο, στην ύπαιθρο εµφανίζεται ένας σηµαντικός επιπλέον 
παράγοντας: µε το κυνήγι επιθυµούν περισσότερο να ασχοληθούν όσοι έχουν αίσθηµα 
χαµηλού κοινωνικού στρώµατος. Αυτό µπορεί να γίνει κατανοητό αν ληφθεί υπόψη ότι µε το 
κυνήγι µπορεί κάποιος να ισχυροποιήσει τη φήµη του ως «καλός κυνηγός» αντισταθµίζοντας 
το αίσθηµα κοινωνικής µειονεκτικότητας. Παράλληλα, το κυνήγι µπορεί να διασφαλίσει 
τροφή που συνιστά αυτοµάτως υλική ωφέλεια. 

Όπως σχολιάστηκε ήδη παραπάνω, η παραδοχή της αναγκαιότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος τείνει να είναι στους ερωτώµενους της υπαίθρου συνακόλουθη µε συµµετοχή 
σε διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις που αποτελεί ένδειξη τάσης για έκδηλη πολιτική 
δραστηριοποίηση, ενώ στους αστούς ερωτώµενους συνακόλουθη της παρακολούθησης 
πολιτικών ειδήσεων, η οποία συνιστά ένδειξη απλώς πολιτικού ενδιαφέροντος. Μεταξύ της 
παραδοχής αυτής της αναγκαιότητας και της πολιτικής δραστηριοποίησης µπορεί να υπάρχει 
αµφίδροµη σχέση αιτίας-αποτελέσµατος, όπως ακριβώς και στην περίπτωση των αστών που 
παρακολουθούν πολιτικές ειδήσεις. 

Η θεώρηση του ζητήµατος της βιοποικιλότητας ως πραγµατικού προβλήµατος αντί 
προπαγανδιστικού τεχνάσµατος φαίνεται να ισχυροποιείται από το υψηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο των γονέων και από την παρακολούθηση ντοκιµαντέρ. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στο 
ότι τόσο µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος όσο και µέσω των ενηµερωτικών εκποµπών, 
έρχονται σε επαφή µε πολιτικές πράξεις ή παραλείψεις, καθώς και µε πολλά επιστηµονικά 
ερεθίσµατα και πληροφορίες που είναι πραγµατικές-αξιόπιστες, και αποδεικνύουν την 
ύπαρξη αυτού του προβλήµατος,. Κατά µια άλλη εκδοχή, τόσο το εκπαιδευτικό σύστηµα 
(συµπεριλαµβανοµένου και του σώµατος γνώσης που ονοµάζεται «επιστηµονική») όσο και 
πολλά ντοκιµαντέρ είναι συχνά, αν όχι πάντα, φορείς συγκεκαλυµµένων ερεθισµάτων 
πολιτικού χαρακτήρα και υπαγορεύουν την παραδοχή της ύπαρξης ενός τέτοιου 
«προβλήµατος». Και µόνο η επιλογή του τι «πρέπει» και «είναι σηµαντικό» να προβληθεί, 
συνιστά πολιτική πράξη υποκινούµενη είτε από ιδεολογία είτε από συµφέρον. 

Όσον αφορά το κατά πόσο κάποιος έχει ακούσει τον όρο «περιβαλλοντική εκπαίδευση» ή 
«παιδαγωγική περιβάλλοντος», αυτό φαίνεται να ενισχύεται στην περίπτωση των 
ερωτώµενων της υπαίθρου από την παρακολούθηση τηλεοπτικών ειδήσεων γενικού 
ενδιαφέροντος. Αντιθέτως, οι αστοί ερωτώµενοι τείνουν να έρχονται σε επαφή µε τους όρους 
αυτούς µέσω άλλων ερεθισµάτων και διόδων (βλ. Πίνακα 3). 

4. Σύνοψη 

4.1. Σχετικά µε τους ερωτώµενους του αστικού πληθυσµού 

Όσον αφορά στους ερωτώµενους του αστικού πληθυσµού το ενδιαφέρον για τα τεχνικά 
µαθήµατα τα οποία διαδραµατίζουν το σηµαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη της υπαίθρου 
διαπιστώθηκε ότι ενισχύεται από: α) τη συνειδητή επιλογή των σπουδών τους και β) τυχόν 
οικογενειακές καταβολές σχετικές µε επαγγέλµατα της υπαίθρου. 

Εµφανίζουν περιβαλλοντικά προφίλ, τα οποία εµπεριέχουν ποικίλα στοιχεία µε αρκετά 
έντονο οικοκεντρικό χαρακτήρα, καθώς επίσης µε έκδηλα στοιχεία προβληµατισµού και 
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κριτικής ανάλυσης γύρω από ζητήµατα Πολιτικής Οικολογίας και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής. 

Σχετικά µε τους παράγοντες που καθορίζουν τις περιβαλλοντικές τους στάσεις, αυτοί 
σχετίζονται µε: α) τις οικογενειακές καταβολές, β) το ενδιαφέρον για την τεχνολογία, γ) 
ερεθίσµατα από πολιτικές και γενικές τηλεοπτικές ειδήσεις, δ) την ηλικία τους, ε) το 
εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων τους (το οποίο φαίνεται να ασκεί µάλλον επιφανειακή 
επιρροή), στ) και την συνειδητή επιλογή των σπουδών τους (πράγµα που αποτελεί ένδειξη 
πολιτικοποίησης της Επιστήµης στα συγκεκριµένα πεδία σπουδών), ζ) το φύλλο 

4.2. Σχετικά µε τους ερωτώµενους της υπαίθρου  

Το ενδιαφέρον αυτής της οµάδας των ερωτώµενων για τα µαθήµατα που σχετίζονται µε 
τεχνικές επεµβάσεις και αναδιαµόρφωση της υπαίθρου εξαρτάται από: α) αν έχουν 
καταστρώσει ήδη κάποιο σχέδιο σταδιοδροµίας, β) οικογενειακές καταβολές. 

Μια βασική διαφορά των ερωτώµενων της υπαίθρου από τους αστούς ερωτώµενους, 
έγκειται στο ότι, στους πρώτους δεν παίζει ρόλο η συνειδητή ή µη επιλογή των σπουδών για 
την προτίµηση στα τεχνικά µαθήµατα. Αυτό δείχνει ότι ενώ οι αστοί φοιτητές τείνουν να 
ταυτίζουν τις σπουδές µε µια συγκεκριµένη κατηγορία µαθηµάτων, οι φοιτητές που 
κατάγονται από την ύπαιθρο τείνουν να ταυτίζουν την ευρύτερη σταδιοδροµία τους µε αυτή 
τη συγκεκριµένη κατηγορία µαθηµάτων. 

Τα περιβαλλοντικά προφίλ των φοιτητών της υπαίθρου εµφανίζουν πιο έντονο 
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα σε σύγκριση αυτά των αστών καθώς και έντονο 
προβληµατισµό για θέµατα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Πολιτικής Οικολογίας. 

Οι περιβαλλοντικές τους στάσεις εξαρτώνται από: α) το φύλο, β) την ηλικία, γ) το 
εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων, δ) το αν επέλεξαν τις σπουδές τους συνειδητά ή όχι, ε) τις 
οικογενειακές καταβολές (επάγγελµα πατέρα),στ) το ενδιαφέρον για την τεχνολογία, ζ) η 
επαφή µε την τηλεοπτική ειδησεογραφία. όπως ακριβώς και στους αστούς ερωτώµενους. 
Ωστόσο επιπρόσθετα παίζουν ρόλο: η) η ταξική συνείδηση, θ) η επαφή µε ζωντανές 
τηλεοπτικές συζητήσεις (“talk show”) µε «σοβαρή» θεµατική, ι) µε ντοκιµαντέρ, και κ) 
συµµετοχή σε διαδηλώσεις/ συγκεντρώσεις (ασχέτως αν αυτές λαµβάνουν χώρα σε άλλο 
µέρος). Εποµένως, γίνεται έκδηλη η επιρρέπεια των ερωτώµενων της υπαίθρου να 
διαµορφώνουν την περιβαλλοντική στάση τους βάση παραγόντων κοινωνικο-πολιτικής υφής 
περισσότερο απ’ ό,τι οι αστοί ερωτώµενοι. 

4.3. Προτάσεις  

∆ιαφαίνεται ότι οι φοιτητές που κατάγονται από την ύπαιθρο τόσο λόγω της 
ανθρωποκεντρικής τους τάσης όσο και λόγω του καταλληλότερου υπόβαθρου (τοπική 
δικτύωση και εµπειρία), είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πιο στοχευµένα τα µαθήµατα 
τεχνικού χαρακτήρα που τους παρέχουν οι σπουδές τους.   Αυτά τα τεχνικά µαθήµατα 
σχετίζονται άµεσα µε αντίστοιχα τεχνικά έργα και επεµβάσεις αναδιαµόρφωσης ή 
δηµιουργίας υποδοµών στην ύπαιθρο, που µπορούν να οδηγήσουν στην άµβλυνση της 
ανισότητας µεταξύ κέντρου και περιφέρειας. 

Εποµένως θα ήταν σκόπιµη η θέσπιση ευρύτερης ποικιλίας τεχνικών και 
κοινωνικοπολιτικών  µαθηµάτων στους κλάδους γεωτεχνικού και περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος. Με τον τρόπο αφενός θα αξιοποιηθεί καλυτέρα το δυναµικό των φοιτητών σε 
αυτό τον τοµέα αφετέρου θα ελαχιστοποιηθεί ενδεχόµενη επιρρέπεια και εξάρτηση από 
κοινωνικοπολιτικές κατευθυντήριες δυνάµεις που διαµορφώνουν τις περιβαλλοντικές στάσεις 
και κοινή γνώµη γενικότερα. 
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Περίληψη  
Το Ανκόρ υπήρξε η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Χµέρ που ήκµασε στην 

χερσόνησο της Ινδοκίνας µεταξύ του 9ου και του 13ου αιώνα, σήµερα στην Καµπότζη. Οι 
«µεγάπολη» είναι ένας σύγχρονος όρος που αναφέρεται στα υπερµεγέθη αστικά 
συγκροτήµατα που όµως δεν είναι χαρακτηριστικό µόνο της δικιάς µας εποχής. Η πόλη του 
Ανκόρ αποτέλεσε µία από τις µεγαλύτερες σε πληθυσµό πόλεις στης εποχής της. Με την 
παρακµή του πολιτισµού των Χµέρ, παρά το µέγεθός της, χάνεται από τα µάτια του 
ιστορικού γίγνεσθαι. Ξανανακαλύπεται µόλις πριν µερικά χρόνια (2013), εξ αιτίας την 
χρήσης νέων τεχνολογιών ανίχνευσης του χώρου (Lidar). Η µελέτη προσπαθεί να 
συµπληρώσει τα κοµµάτια του παζλ, της πρώτης γνωστής και της έκτοτε χαµένης συνέχειά 
της, µέσω της ιστορικής γεωγραφίας τέµνοντας τον χρόνο σε καίριες στιγµές της ιστορίας 
της. 

Λέξεις κλειδιά: Αυτοκρατορίας Χµέρ, Ανκόρ, Μεγάπολη, Lidar, Υδραυλικές 
αυτοκρατορίες, Ιστορική γεωγραφία. 

 
 

1. Εισαγωγή 

Μετά τον 19ο αιώνα, η καµπύλη ανάπτυξης 
του παγκόσµιου πληθυσµού υψώθηκε απότοµα 
και σε δύο περίπου αιώνες ο πληθυσµός της 
γης, από το 1 δισεκατοµµύριο ξεπέρασε τα 7. Η 
αστικοποίηση, έπαιξε καθοριστικό ρόλο σ’ 
αυτό και οι αριθµοί εδειξαν οτι οι περισσότεροι 
άνθρωποι του πλανήτη κατοικούσαν στις 
πόλεις. Η σύγχρονη πόλη, είναι ένα τεράστιο 
πολεοδοµικό συγκρότηµα, πολυκεντρικό και 
ασυνεχές µία µεγάπολη, που ο αστικός 
κοινωνιολόγος Φρανσουά Ασέρ, ονόµασε 
Μετάπολη. Σήµερα το µέσο ποσοστό 
αστικοποίησης, ξεπερνά το 50%, κυµαινόµενο 
µεταξύ 5% (Ρουάντα), και 90% (ΗΠΑ), ενώ 
στις αναπτυγµένες χώρες το ποσοστό 
υπερβαίνει το 75% (Σιδηρόπουλος 2015 222). 
Ο αριθµός των αστικών περιοχών ξεπέρασε 
εκείνη του αγροτικού πληθυσµού και οι 
προβολές δείχνουν ότι γύρω στο 2050 
περισσότερο από τα δύο τρίτα του πληθυσµού της γης θα ζει σε πόλεις (UN-Habitat 2008-9).  

Τον 9ο όµως αιώνα όταν ο πληθυσµός του κόσµου δεν ξεπερνούσε σε σύνολο τα 250 
εκατοµµύρια (2015: 7,3 τρις, ΟΗΕ), ελάχιστες είναι αυτές που έφταναν το 1 εκατοµµύριο 
όπως η Τσανγκ-αν, Ξιάν σήµερα, η πρωτεύουσα της ∆υναστείας Τάνγκ και η Βαγδάτη, και 
µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας των Χµέρ, το Ανκόρ 

2. Η γεωγραφική θέση 

H Μαχεντραπαρβάτα είναι ένα δασώδες οροπέδιο βόρειο-ανατολικά της περιοχής όπου θα 
οικοδοµηθεί αργότερα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Χµέρ το Ανκόρ), στις πλαγιές 
του όρους Πνόµ Κούλεν (σήµερα στην επαρχία Σιέµ Ρίπ στην Καµπότζη), 40 χιλιόµετρα 
βόρεια του γνωστού συµπλέγµατος των ναών του Ανκόρ Βάτ (Εικ. 1). Η περιοχή στην οποία 



Σιδηρόπουλος Γ., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VΙ, (1), 2015, pp. 73-84 74 

βρίσκονταν παλαιότερα η αυτοκρατορία των Χµέρ µε σύγχρονους ορους φαίνεται να 
καταλαµβάνει χωρικά τον χώρο της λεγόµενης Ινδοκίνας. Ο όρος Ινδοκίνα, είναι µία 
«κατασκευή» από τις γαλλικές αποικιακές αρχές του Βιετνάµ, για την περιοχή, η οποία 
αποτέλεσε οµοσπονδία γαλλικών αποικιών και προτεκτοράτων. Η Γαλλία είναι παρούσα 
στην περιοχή µεταξύ των ετών 1884-1954, η οποία αποσύρεται από τη νοτιοανατολική Ασία 
µετά την ήττα της στον Πόλεµο της Ινδοκίνας (1946-1954). Εξ αιτίας αυτής της σχέσης 
Ινδοκίνα συναντάται κυρίως ως Γαλλική Ινδοκίνα. Τα σύνορα που επέβαλε η Γαλλία ως 
αποικιοκρατική δύναµη της περιοχής, περιλάµβαναν τις περιοχές που αντιστοιχούν στα 
σηµερινά κράτη της Καµπότζης, του Λάος και του Βιετνάµ ενώ σε ευρύτερη κλίµακα ο όρος 
Ινδοκίνα, περιλάµβανε επίσης τις Μαλαισία, Μιανµάρ, Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη. 

Το όνοµα Ινδοκίνα αποτελεί συνδυασµό των λέξεων Κίνα και Ινδία παρ’ οτι οι κάτοικοι 
δεν είναι ούτε Ινδοί ούτε Κινέζοι και η εν λόγω περιοχή εκτείνεται ανατολικά της Ινδίας και 
νότια της Κίνας. Τα µέρη αυτής οµοσπονδιακής αποικίας δεν ήταν οµογενή, αντιθέτως είχαν 
µεγάλες πολιτισµικές διαφορές καθώς επίσης και τα γεωγραφικά και φυλετικά στοιχεία των 
επιµέρους λαών. Σε επίπεδο πολιτισµού βέβαια, όλοι οι λαοί της ΝΑ Ασίας έχουν δεχθεί 
επιδράσεις σε διάφορους βαθµούς από τον κινεζικό και τον ινδικό πολιτισµό µέσα στον 
χρόνο. Η Καµπότζη και το Λάος έχουν επηρεασθεί κυρίως από τους Ινδούς και λιγότερο από 
τους Κινέζους. Αντίστροφα ο βιετναµέζικος πολιτισµός έχει δεχθεί την επίδραση κυρίως των 
Κινέζων και λιγότερο των Ινδών. Ο βιετναµεζικός πολιτισµός έχει δεχθεί την επίδραση 
κυρίως των Κινέζων και λιγότερο των Ινδών. 

3. Μία γη, σοβαρά τραυµατισµένη απο σειρά επάλληλων σφοδρών πολεµικών 
συγκρούσεων 

Στη σύγχρονη εποχή η περιοχή µαστίζεται από πολεµικές συρράξεις µικρότερης ή 
µεγαλύτερης κλίµακας που πλησιάζουν τις δύο εκατονταετίας. Οι Γάλλοι στην αρχή, οι 
Αµερικανοί στη συνέχεια και τέλος οι εµφύλιες συγκρούσεις. Μέσα σ’ αυτό το κοινωνικο-
πολιτισµικό παζλ, το 1945, µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, κατά τον οποίο η  Ινδοκίνα 
είχε καταληφθεί από την Ιαπωνία, ιδρύθηκε ένα πρώτο κρατικό µόρφωµα, η ∆ηµοκρατία του 
Βιετνάµ (µε πρωτοβουλία του Κοµουνιστικού κόµµατος της Ινδοκίνας). Η Γαλλία, η οποία 
αρχικά συµφώνησε, υπαναχώρησε και αυτό ήταν η αιτία έναρξης του πολέµου της Ινδοκίνας 
που τελείωσε µε την απελευθέρωση (1954), των ανωτέρω χωρών από την γαλλική αποικιακή 
αυτοκρατορία, και είχε σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία δύο νέων αντίπαλων κρατών, το 
Βόρειο και το Νότιο Βιετνάµ.  

Ο διαχωρισµός αυτός αµφισβητήθηκε σηµαίνοντας την έναρξη, στην αρχή, µιας ένοπλης 
µικρής διαµάχης. Αυτό φάνηκε να είναι το πλαίσιο µιας διένεξης τοπικών συµφερόντων, 
όµως τα κίνητρα ήταν ευρύτερα, γεωπολιτικά και αφορούσαν τη σύγκρουση µεταξύ ΗΠΑ και 
ΕΣΣ∆ στα πλαίσια του Ψυχρού Πολέµου, και τα οποία οδήγησαν στην γενικευµένη σύρραξη, 
τον πόλεµο του Βιετνάµ. Οι Ηνωµένες Πολιτείες υποστήριξαν το τότε Νότιο Βιετνάµ, και η 
Σοβιετική Ένωση και η σύµµαχός της, η Κίνα, στήριξαν το Βόρειο. Για τέσσερα χρόνια, 
1955-1959, οι Ηνωµένες Πολιτείες από τη µία πλευρά, η ΕΣΣ∆ και η Κίνα, από την άλλη, 
παρείχαν πάσης φύσεως υποστήριξη, γεγονός που οδήγησε το 1959, στο πραγµατικό 
ξεκίνηµα του πολέµου του Βιετνάµ. Οι έρευνες για τον πόλεµο 1954-1975 εκτιµούν τα 
θύµατα του πολέµου  µεταξύ 1,5 και 3,6 εκατοµµύρια ανθρώπους. Η εκτίµηση αφορά πολίτες 
και στρατιώτες στο Βόρειο και Νότιο Βιετνάµ, το Λάος και την Καµπότζη (Hirschman 1995, 
Kiernan κ.α 2006, Rummel 2014).  

Η δεύτερη σύρραξη του 1955 στην περιοχή, εµπλέκει µια σειρά πολύ περισσότερων εθνών 
από ότι το όνοµα µαρτυρά (πόλεµος του Βιετνάµ), δίδοντας σχεδόν παγκόσµιο χαρακτήρα. 
Οι σύµµαχοι του Νότιου Βιετνάµ οι Αµερικανοί, οι Αυστραλοί, οι Νεοζηλανδοί και η 
πλειονότητα των τοπικών ασιατικών εθνών (Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Φιλιππίνες, Νότια Κορέα), 
ενώ µε τους συµµάχους των Βορειοβιετναµέζων αναµείχθηκαν, Σοβιετικοί, Κινέζοι και 
Βορειοκορεάτες. Παρά λοιπόν την κοινή εντύπωση ότι ο πόλεµος του Βιετνάµ αφορούσε 
αποκλειστικά το ίδιο το Βιετνάµ, ο πόλεµος επεκτάθηκε άµεσα στο Λάος και την Καµπότζη, 
και οι συνέπειες σ’αυτές τις χώρες υπήρξαν δραµατικές. Καθώς Αµερικανοί και 
Νοτιοβιετναµέζοι επιχειρούσαν από και προς το έδαφός της Καµπότζη, αυτό είχε σαν 
αποτέλεσµα η χώρα να πληγεί µε περισσότερο από το 350% των βοµβών που έπεσαν στην 
Ιαπωνία κατά τον Β’ Παγκόσµιο! Παρόµοιες συνέπειες είχε ο πόλεµος και για το Λάος. 
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Πέραν των συγκρούσεων σ’ολη την χερσόνησο, ένας εσωτερικός επίσης πόλεµος 

λαµβάνει χώρα στην ίδια την Καµπότζη που συνδέεται µε τους Ερυθρούς Χµέρ, µία 
ριζοσπαστική αριστερή πολτικο-στρατιωτική κίνηση που πρωτοεµφανίζεται το 1951. Αυτή 
µετά από χρόνιο εµφύλιο πόλεµο πήρε την εξουσία και διοίκησε την Καµπότζη από το 1975 
ως το 1979. Όταν το 1979 οι Βιετναµέζοι εισέβαλαν στην χώρα και τους εκδίωξαν από την 
εξουσία, είχαν αφήσει πίσω τους περίπου 1,7 εκατοµµύριο θύµατα (περισσότερο από το 20% 
του πληθυσµού). Να σηµειωθεί ότι οι Ερυθροί Χµέρ συνέχισαν να διεκδικούν την εξουσία, 
µε ανταρτοπόλεµο µέχρι το 1990. Με την αποχώρηση των Βιετναµέζικων δυνάµεων το 1989 
και την αποστολή δύναµης του ΟΗΕ άρχισε σιγά σιγά να οικοδοµείται η σύγχρονη 
Καµπότζη, οπότε και η σταδιακή ανάνηψη της χώρας σε όλα τα επίπεδα, ένα εκ των οποίων 
και η ιστορία της όπου και η αυτοκρατορία των Χµέρ, η πόλη του Ανκόρ (Μαχετραπαρβάτα 
αρχικά), (Εικ. 2), και φυσικά το Ανκόρ Βατ το οποίο είναι το σηµείο εκκίνησης της παρούσας 
µελέτης. 

4. Φύση, πολιτικές αλλαγές και νάρκες 

Όπως µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό αυτή η παρατεταµένη χρονική περίοδος εκτάκτου 
ανάγκης, που επέβαλλαν οι διαδοχικοί πόλεµοι, επηρέασαν βαθιά την Ινδοκίνα. Η επιτακτική 
εστίαση στα περί του πολέµου αποµάκρυνε τα του πολιτισµού, η περιοχή αποξενώθηκε. Ένα 
περιβάλλον πολέµου δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να αναζητήσουν οι αυτόχθονες την 
πολιτισµική τους κληρονοµία αλλά ούτε και οι ειδικοί του πολιτισµού και οι επιστήµονες. Η 
επιστροφή σε ένα µη εξανθρωπισµένο πλέον περιβάλλον, οργανωµένο και σχεδιασµένο από 
τον άνθρωπο, εξ αιτίας της ανεξέλεγκτης φυσικής ανάπτυξης είχε καθοριστική επίδραση στην 
περιοχή. 

Συνακόλουθο των παραπάνω συνθηκών ήταν γιγάντωση της τροπικής χλωρίδας που πήρε 
το πάνω χέρι στα µνηµεία. Ο Χέρτζοκ συγγραφέας συνεργάτης του φιλόσοφου Μπερνάρ 
Ανρί Λεβί σε ένα άρθρο µε τον τίτλο «Ναοί του Ανκόρ: ένας καλός λόγος για να µισήσετε 
την φύση», (Hertzog 2010), αποδεχόµενος την επικράτηση του φυσικού επί του ανθρώπινου 
περιβάλλοντος, καταλήγει σχεδόν µοιρολατρικά, ότι τελικά παραµένει µόνον η µνήµη, η 
καλύτερη προστασία της ανθρώπινης κληρονοµιάς. Η φύση στο Ανκόρ, «έθαψε» 
κυριολεκτικά την περιοχή αφήνοντας ένα ελάχιστο ποσοστό των έργου του ανθρώπου, σε 
κοινή θέα. Η αδηφάγος φύση βέβαια δεν κάλυψε απλά και µόνο το σύνολο της περιοχής αλλά 
και µεµονωµένα τα ίδια τα µνηµεία. Η γιγάντωσή της ήταν τέτοια που πολύ συχνά οι ρίζες 
σαν πλοκάµια υπερµεγέθων µαλακίων, περιέσφιξαν θανάσιµα τα κτίρια και εν τέλει τα 
συνέθλιψαν µεταβάλλοντας σε σωρούς από πέτρες (Hertzog 2010), (Εικ. 3). Στον ίδιο χρόνο 
όµως η φύση αποτέλεσε και την δεξαµενή διαφύλαξης των αρχαιολογικών θησαυρών, αυτής 
της εξαιρετικής σηµασίας για τη µελέτη του πολιτισµού των Χµέρ (UNESCO 1992).  
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Εχθρός του Ανκόρ, δεν ήταν µόνο η φύση, αλλά και το "έτος µηδέν" των Ερυθρών Χµέρ, 

που επιβλήθηκε από το 1975 έως το 1979. Στην πολιτική ιστορία η συγκεκριµένη έννοια, 
αναφέρεται στην εφαρµογή και υλοποίηση των ριζοσπαστικών επαναστατικών ιδεών στην 
διάρκεια της Γαλλικής επανάστασης. Η ιδέα είναι ότι όλος ο πολιτισµός και οι παραδόσεις 
της κοινωνίας πρέπει να καταστραφούν και η νέα κουλτούρα πρέπει να τις αντικαταστήσει, 
ξεκινώντας από το µηδέν. Στο όνοµα αυτής της αρχής το καθεστώς των Ερυθρών Χµέρ µε τη 
σειρά του, κατέστρεψε συστηµατικά αντικείµενα που ήταν ιερά τόσο για τους Βουδιστές 
αλλά και για την πολιτισµική κληρονοµιά του λαού, για αιώνες (Sarah 2012). 

Τελευταίος αλλά όχι ο υποδεέστερος παράγοντας υπήρξαν οι νάρκες, ήταν αυτός που 
ολοκλήρωσε το έργο της «απο-ανθρωποποίησης». Ο πόλεµος έσπειρε χιλιάδες νάρκες στην 
Μαχεντραπαρβάτα, όπως παντού. Οι σύγχρονοι πόλεµοι, αφήνουν πίσω τους µία τραγική 
κληρονοµιά, τα ναρκοπέδια. Ξεχασµένα, ναρκοπέδια πλαισίωναν την οργιώδη τροπική 
βλάστηση της ζούγκλας της Καµπότζης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι βασικοί συντελεστές 
της σηµερινής ξανα-ανακαλύψης της Μαχεντραπαρβάτα, ξεκίνησαν να ερευνούν την περιοχή 
µε µοτοποδήλατα, από τον φόβο των ξεχασµένων ναρκών.  

5. Ο από µηχανής θεός: LIDAR 

Ο πόλεµος υπήρξε στον ίδιο χρόνο και  η ευκαιρία να γίνει εκ νέου γνωστή η ύπαρξη της 
Μαχεντραπαρβάτα διά µέσου κυρίως του εξαιρετικού µνηµειακού συγκροτήµατος του Ανκόρ 
Βατ. Με το τέλος της µακράς περιόδου των πολέµων, άρχισε στη αρχή ένα διστακτικό 
ενδιαφέρον για την περιοχή που για να µετατραπεί σε συστηµατική αναζήτηση χρειάζονταν 
ένας από µηχανής θεός. 

Πρόσφατα δηµοσιεύτηκε ότι η τεχνολογία LIDAR ήταν η αιτία να έρθει στο φως η 
χαµένη πόλη της Μαχεντραπαρβάτα (Mahendraparvata = Όρος του µεγάλου Ίντρα, Ιντρα 
[Indra]= ο πατέρας των θεών της αρχαίας Ινδίας). Τι σηµαίνει το όνοµα LIDAR; Το LIDAR 
είναι κάτι σαν το RADAR.  Τα δύο ονόµατα έχουν στενή σχέση µεταξύ τους. Το RADAR 
είναι ευρέως γνωστό και ταυτισµένο µε µία σειρά υπηρεσίες όπως ο έλεγχος της ταχύτητα 
από την τροχαία, τα συστήµατα καθοδήγησης των έξυπνων όπλων, την παρακολούθηση της 
µετεωρολογικής δραστηριότητας κλπ. Η λέξη RADAR είναι ένα αρκτικόλεξο της αγγλικής 
πρότασης: Ανίχνευση µε Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα και Μέτρηση Αποστάσεως του (RΑdio 
Detection Αnd Ranging). Μία δεκαετία αργότερα από την ανάπτυξη του RADAR (1960), 
έκανε την εµφάνισή της µία παρεµφερής τεχνική το LIDAR (LIght Detection And Ranging). 
LIDAR και RADAR χρησιµοποιούν ίδια προσέγγιση και τεχνικές για τον εντοπισµό της 
θέσης και της κίνησης αντικειµένων. Οι  διαφορές µεταξύ τους αφορούν για το πώς κάθε µία 
τεχνολογία λειτουργεί και που εφαρµόζεται. Και οι δύο τεχνολογίες χρησιµοποιούν την 
ενέργεια που ανακλάται από τα αντικείµενα για να καθοριστεί το σχήµα τους. Αυτό όµως που 
διαφοροποιεί κυρίως τα δύο είδη είναι ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιεί την ενέργεια το 
καθένα. Και στα δύο, µια µετάδοση ενέργειας αποστέλλεται από µια πηγή σαν σήµα. Όταν το 
σήµα χτυπά ένα αντικείµενο, αυτό αντανακλά µέρος της ενέργειας. Αυτή η ανακλώµενη 
ενέργεια, επιστρέφει στη αρχική πηγή και χρησιµοποιείται για να καθορίσει την απόσταση, 
το µέγεθος και όποια άλλα χαρακτηριστικά του αντικειµένου. Η χρήση της ενέργειας και 
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RADAR είναι διαφορετική ως προς το µέγεθος αλλά και ως προς τη φύση. Το RADAR, 
στέλνει παλµούς ενέργειας αρκετά µεγάλου µήκους κύµατος, χρησιµοποιώντας ραδιοκύµατα, 
ενώ το LIDAR, χρησιµοποιεί ενέργεια µε µικρότερα µήκη κύµατος Ποια είναι αυτή η 
ενέργεια; Το φως. Υπολογίζοντας την διάρκεια και την ταχύτητα µπορεί να υπολογιστεί η 
ακριβής απόσταση από το σηµείο παρατήρησης και στον ίδιο χρόνο µπορεί να σχηµατιστεί η 
τρισδιάστατη τοπογραφία των επιφανειών µε µεγάλη ακρίβεια. 

6. Γιατί όµως ήταν το φώς του LIDAR και όχι τα ραδιοκύµατα του RADAR που 
ανάκάλυψαν την Μαχεντραπαρβάτα;    

Το LIDAR εκπέµποντας κύµατα φωτός µικρής συχνότητας, µπορεί να διαπερνά την 
βλάστηση αφήνοντας στα µάτια του ερευνητή µόνο αυτό που είναι  απαραίτητο, το ανάγλυφο 
και τα οικοδοµήµατα. Η εν λόγω δυνατότητα του LIDAR, έδωσε τα στοιχεία ώστε να 
διαπιστωθεί (Evans κ.α. 1013), ότι το Ανκόρ υπήρξε αν όχι το µεγαλύτερο, σίγουρα ένα από 
τα µεγαλύτερα αστικά κέντρα του κόσµου πριν από Βιοµηχανική Επανάσταση, κάτι σαν τις 
σηµερινές µεγαπόλεις, συγκεντρώνοντας το 0,1 % που παγκόσµιου πληθυσµού από το 1010 
ως το 1220. Η ύπαρξη του αρχαίου αυτού αστικού δικτύου ήταν γνωστή αρχικά από 
επιγραφές. Γάλλοι αρχαιολόγοι που αρχικά εργάζονταν στην Καµπότζη, παρ’ ότι το 
αναζήτησαν δεν µπόρεσαν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή του. Οι λόγοι ήταν η µεγάλη 
έκταση που αυτό εκτείνονταν γύρω από τα ευρήµατα, η ελαττωµένη δυνατότητα πρόσβασης 
εξ αιτίας του ορεινού χαρακτήρα της περιοχής και τέλος της ύπαρξης ναρκών που είχαν 
εγκατασταθεί από τους Ερυθρούς Χµέρ. Μέσω των πρώτων αρχαιολογικών εργασιών έγινε 
κατανοητό ότι αποτελεί κάτι που είναι χωρίς προηγούµενο για τον προ-βιοµηχανικό κόσµο. 
Όµως σηµαντικά τµήµατά του για µία συνολική και ολοκληρωµένη ανάγνωση, παρέµεναν 
αχαρτογράφητα.  

Το LIDAR ήταν αυτό που έβαλε τέλος σ’ αυτές τις πρώτες βασικές υποθέσεις.  Μέσω της 
χρήσης του, έγινε εφικτή η πρώτη αναγκαία και ικανή συνθήκη για την µελέτη του 
γεωγραφικού χώρου, «η οριζόντια σάρωση». Αυτή η προσέγγιση δίνει την δυνατότητα 
σάρωσης του χώρου χωρίς να αφήνεται τίποτα εκτός ελέγχου µε αποτέλεσµα την ανίχνευση 
τόσο των εστιών πυκνής δραστηριότητας, όσο και και των κενών τα οποία αποτελούν 
απαραίτητο εξ ίσου σηµαντικό παράγοντα για την µελέτη της γεωγραφίας.  

 
Μετά από έναν αιώνα εξαντλητικών «αναποτελεσµατικών» αρχαιολογικών ερευνών 

κατέστη εφικτή η συµπλήρωση δρόµου προς δρόµο, του χάρτη της χαµένης πόλης που 
Ανκόρ. Αλλά ακόµα παρέµεναν σηµαντικά κενά. Το 2012 τελικά διεθνής οµάδα, µε 
επικεφαλής τον Αυστραλό καθηγητή Ντάµιαν Έβανς διευθυντή του Κέντρου Έρευνας 
Ρόµπερ Κρίστυ (Robert Christie Research Centre), στο  Πανεπιστηµίου του Σίδνευ, κατέληξε 
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στην επιλογή της τεχνολογίας του LIDAR και  κατάφερε να χαρτογραφήσει 370 τετραγωνικά 
χιλιόµετρα γύρω από Ανκόρ µε πρωτοφανή λεπτοµέρεια σε µία επιχείρηση που διήρκεσε λίγο 
λιγότερο από δύο µόνον εβδοµάδες. Ένα πραγµατικό κατόρθωµα δεδοµένης της πυκνότητας 
της ζούγκλας και των ναρκών. Το µυστικό, εκτός των άλλων, γι’αυτη την πολύ ταχεία 
αποκάλυψη µιας τόσο µεγάλης περιοχής ήταν φυσικά η ιδιαιτερότητα της τεχνολογίας του 
LIDAR. Η συσκευή τοποθετήθηκε σε ένα ελικόπτερο. Ένα εκατοµµύριο ακτίνες λέιζερ κάθε 
τέσσερα δευτερόλεπτα σάρωνε την επιφάνεια του εδάφους καταγράφοντας την παραµικρή 
διακύµανση της υψοµετρίας του αναγλύφου αγνοώντας/διαπερνώντας την πυκνή ζούγκλα. 
Στην εµβληµατική επιστηµονική ανακοίνωση που προέκυψε (Evans κα. 1013), τονίζονται τα 
αποτελέσµατα της σάρωσης, η οποία είναι η πρώτη του είδους της στην Ασία, 
αποκαλύπτοντας ότι εν τέλει, ένας πολύ µεγαλύτερος χώρος σχετίζεται το γνωστό σύµπλεγµα 
ναών του Ανκόρ (Εικ.4).   

∆εν ήταν όµως το µόνο αποτέλεσµα χρήσης του LIDAR, ότι έκανε εφικτή την 
συµπλήρωση των κενών που αναδείκνυε το µέγεθος της χαµένης δραστηριότητας στην 
περιοχή,  Μαχεντραπαρβάτα. Πέρα λοιπόν από τα του δοµηµένου περιβάλλοντος που 
αποκαλύφθηκαν, αποκαλύφθηκαν και οι ανθρωπογενείς αλλαγές στο τοπίο, και µάλιστα σε 
τεράστια κλίµακα. Τίποτα στην επιφάνεια του δάσους µετά από την σάρωση, δεν φαίνονταν 
να είναι τυχαίο. Ενώ ένα µεγάλο µέρος της πόλης ήταν θαµµένο κάτω από το έδαφος, αυτό 
άφηνε σαφές αποτύπωµα στην επιφάνεια του εδάφους µε πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Όλες 
οι κινήσεις, οι δραστηριότητες των ανθρώπων πριν από εκατοντάδες χρόνια, φαίνονταν να 
παραµένουν χαραγµένες στο έδαφος. Ασήµαντες λακκούβες και σαµαράκια πήραν άλλη 
διάσταση µέσα από εικόνες LiDAR, αναδεικνύοντας χαµένα αστικά ίχνη που σχετίζονταν µε 
το Ανκόρ Βάτ (Fletcher κ.α. 2008).    

7. Η πραγµατική ηµεροµηνία της σηµερινής ανακάλυψης της περιοχής 

Η ιστορία της ξανα-ανακάλυψης της πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας των Χµέρ, δεν 
άρχισε µε το LIDAR. Στα µέσα του 19ου αιώνα εν µέσω γεωγραφικών ανακαλύψεων, των 
µεγάλων αρχαιολογικών αποστολών, γέννησης των εθνικών γεωγραφικών εταιρειών, ένας 
νέος Γάλλος φιλόλογος καθηγητής, ο Ανρί Μουώ (Henri Mouhot), ο οποίος αφού ταξίδεψε 
στην Ευρώπη χρησιµοποιώντας µια νέα τότε τέχνη, την νταγκεροτυπία (ο άµεσος πρόγονος 
της φωτογραφίας, που αναπτύχθηκε από τον Louis Daguerre εξ ού και το όνοµα), 
αφοσιώθηκε στη µελέτη των Φυσικών Επιστηµών, και το 1856 παντρεύτηκε µία απόγονο 
ενός Σκοτσέζου εξερευνητή, του Μάνγκο Πάρκ (Mungo Park). Επηρεασµένος από το  βιβλίο 
"Το Βασίλειο και οι άνθρωποι του Σιάµ» (Bowring James 1857), αποφάσισε να ταξιδέψει 
στην Ινδοκίνα µε στόχο  τη συλλογή νέων ζωολογικών δειγµάτων. Αφού απέτυχε να 
χρηµατοδοτήσει την αποστολή του από το γαλλικό κράτος, στράφηκε στην Βασιλική 
Γεωγραφική Εταιρεία και την Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου η οποίες του προσέφεραν 
υποστήριξή. Το 1858, ο Μουώ, αποπλέει από το Λονδίνο και για τα επόµενα τρία χρόνια 
ταξιδεύει ανακαλύπτοντας εξωτικά έντοµα πολλά από αυτά φέρουν το όνοµά του. ∆υστυχώς 
για τον ίδιο, η ιστορία θα θυµάται όχι την εντοµολογική του έρευνα αλλά διότι έφερε στο το 
συγκρότηµα του Ανκόρ Βάτ.  

Το 1860, στο τέλος του 2ου ταξιδιού του, έφτασε στο Ανκόρ. Μία περιοχή που τα 
ευρήµατα έδειχναν να ξεπερνά τα 400 τετραγωνικά χιλιόµετρα, και περιείχε πολλές 
τοποθεσίες µε αρχαίες αναβαθµίδες, δεξαµενές, πόλεις περιτριγυρισµένες από νερά, παλάτια 
και ναούς, το πιο σηµαντικό από τα οποία ήταν το Ανκόρ Βάτ. Ο Μοώ ως συνεπής 
εξερευνητής κατέγραψε για την περιοχή, τριών εβδοµάδων λεπτοµερείς παρατηρήσεις στα 
ταξιδιωτικά του ηµερολόγια. Οι σηµειώσεις και τα σχέδια που αφορούσαν τις ανακαλύψεις 
του, ενσωµατώθηκαν αργότερα σε ένα έργο µε το όνοµα «Ταξίδι στα βασίλεια του Σιάµ, της 
Καµπότζης και του Λάος» που εκδόθηκε µετά το θάνατό του (Mouho 1868). Θα πρέπει να 
επισηµάνουµε ότι παρά την εξαιρετική εντύπωση που προκάλεσε στον ίδιο τον Μουώ το 
Ανκόρ και τα γραφόµενά του στον υπόλοιπο κόσµο, αυτό που µπόρεσε να δει, ήταν µόνο οι 
µεγάλοι ναοί από πέτρα, και µάλιστα πολλοί από αυτούς ήταν σε κατάσταση κατάρρευσης µε 
λιγοστούς µοναχούς και χωρικούς. Την τεράστια µητρόπολη που κάποτε περιέβαλλε τους 
ναούς, την είχε καταβροχθίσει ζούγκλα. 

Πολλά χρόνια αργότερα, το 1979, ένας πανεπιστηµιακός αντιλήφθηκε πρώτος και 
εισήγαγε ένα νέο καίριο ποιοτικό στοιχείο, για το Ανκόρ, το τεραστίων διαστάσεων 
υδραυλικό σύστηµα διαχείρισης, χαρακτηρίζοντάς τη ως «υδραυλική πόλη». Ο ερευνητής 
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είναι ο Μπερνάρ-Φιλιπ Γκρολιέ (Bernard-Philippe Groslier), αρχαιολόγος της Γαλλικής 
Σχολής Ασιατικών Σπουδών (EFEO). ∆υστυχώς, ο Γκρολιέ δεν µπόρεσε να συνεχίσει την 
ερευνά του λόγω του εµφυλίου πολέµου της Καµπότζης. Μία δεκαετία µετά, το 1992 ένας 
άλλος αρχαιολόγος ο Κριστόφ Ποτιέρ (Christophe Pottier) της EFEO, που του ανατέθηκε το 
έργο να αποκαταστήσει τους κατεστραµµένους και λεηλατηµένους ναούς, άρχισε να 
επικεντρώνει την προσοχή του και να δίνει προτεραιότητα στην έρευνα εκτός των τειχών του 
συγκροτήµατος του Ανκόρ Βάτ. Περιήλθε το µισό του συνόλου της περιοχής του Ανκόρ, 
άλλοτε µε πεζοπορία και άλλοτε µε µοτοποδήλατο, χαρτογραφώντας την περιοχή, ναούς, 
δεξαµενές, φράγµατα...  Στο τέλος, ο Εβανς µία ακόµα δεκαετία µετά, µε τη βοήθεια του 
LIDAR,  θα ανακοινώσει τα γνωστά αποτελέσµατα. 

8. Η ταυτότητα του Ανκόρ Βατ 

Το, Ανκόρ Βάτ το οποίο ήταν αυτό λόγω µνηµειακού µεγέθους αυτό κυρίως που 
αναδύονταν µέσα στην τροπική ζούγκλα και από το οποίο βασικά όλα ξεκίνησαν, ήταν 
θρησκευτικό συγκρότηµα στην περιοχή της παλαιάς πρωτεύουσας Μαχεντραπαρβάτα, της 
αυτοκρατορίας των Χµέρ. Οικοδοµήθηκε περί το 1150, από τον Σουριαβαρµάν ΙΙ, έναν από 
τους σηµαντικότερους βασιλείς των Χµέρ  και αποτελεί κατά τα φαινόµενα το µεγαλύτερο 
λατρευτικό συγκρότηµα στον κόσµο. Περί τα τέλη του 12ου αιώνα, κατά την µέγιστη ακµή 
του, το Ανκόρ Βάτ ήταν µικρό µέρους µιας πολυπληθούς µητρόπολης που εκτείνοντας σε 
1.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα, το Ανκόρ. Οι πληροφορίες που διαθέτουµε για την πόλη του 
Ανκόρ προέρχονται αποκλειστικά από τις επιγραφές που κοσµούν το µνηµείο. H Επιγραφική 
είναι αρχαιογνωστική επιστήµη που µελετά τις κάθε είδους επιγραφές γραµµένες σε λίθο. 
Μαζί µε τη Νοµισµατική αποτελούν τις άµεσες πηγές για την τεκµηρίωση και γνώση της 
Ιστορίας. Αποτελεί κύριο εργαλείο της αρχαιολογίας, και είναι είναι ιδιαίτερα σηµαντική για 
την ιστορία των αρχαίων χρόνων, όπου το σώµα των επιγραφών είναι πολύ µεγαλύτερο σε 
σχέση µε τις γραπτές. Για το Ανκόρ οι επιγραφές αποτελούν την µοναδική πηγή  και από τις 
οποίες µαθαίνουµε ότι ανήκει στην αυτοκρατορία των Χµέρ. Αυτή ιδρύθηκε στις αρχές του 
9ου αιώνα από τον βασιλιά, Τζαγιαβαρµάν ΙΙ, η αρχική της θέση ήταν στην 
Μαχεντραπαρβάτα (µετά το 802 µΧ).  

Το συγκρότηµα του Ανκόρ Βάτ που αποτελεί µέρος της πόλης του Ανκόρ, στο οποίο 
εισέρχεται κάποιος από µια προβλήτα και έχει µορφή νησίδας, 1.500 Χ 1.300 µέτρων (1.9 
km2), περιτριγυρισµένης από τάφρο πλάτους 200 µέτρων. Είναι µια ορθογώνια κατασκευή 
επάλληλων αυλών που περικλείονται η µία µέσα στην άλλη, όπου δεσπόζουν τέσσερις πύλες 
αυστηρά προσανατολισµένες. Το µνηµείο αυτό καθεαυτό καλύπτει έναν χώρο 220 Χ 180 
µέτρα (21.600 m2), περιτριγυρισµένο από διαδρόµους µε ανάγλυφα ιστορικού και 
θρησκευτικού περιεχοµένου. Στις γωνίες υψώνονται πύργοι και στους άξονες ανοίγονται 
πύλες µε θεότητες που χορεύουν. Στο εσωτερικό µια δεύτερη στεγασµένη περίφραξη µε 
κίονες (120 Χ 100 m), περιβάλει την κεντρική συµπαγή κατασκευή 40  Χ 40 m. (1.600 m2), η 
οποία δεσπόζει σε όλο το συγκρότηµα µε τους 5 πύργους από το ύψος των 40 m. 

Το εντυπωσιακό χαρακτηριστικό που αποτέλεσε και το σήµα κατατεθέν της 
αυτοκρατορίας των Χµέρ, στην οποία το Ανκόρ έπαιξε κεντρικό ρόλο, ήταν η µεγάλης 
κλίµακας χρήσης υδραυλικής µηχανικής. Μέχρι τη στιγµή που η βασιλική πρωτεύουσα 
µεταφέρθηκε νότια προς Ανκόρ γύρω στο τέλος του 9ου αιώνα, οι µηχανικοί Χµερ είχαν 
καταφέρει να αποταµιεύσουν και να διανέµουν τις τεράστιες ποσότητες του «πολύτιµου» 
νερού των µουσώνων, χρησιµοποιώντας ένα πολύπλοκο εγγειοβελτιωτικό δίκτυο από 
τεράστια κανάλια και ταµιευτήρες νερού. Η αξιοποίηση των µουσώνων εκτός της ασφάλειας 
σε επίπεδο επισιτισµού του λαού είχε και ένα άλλο αποτέλεσµα τον εξαιρετικό πλουτισµό της 
άρχουσας τάξης. Αυτός ο πλούτος, χρησίµευσε «κυρίως» στην οικοδόµηση των περίφηµων 
ναών στη πόλη του Ανκόρ. Ο χρυσός που κοσµεί για παράδειγµα στον ναό του Πρί Κάν 
(Preah Khan), σε επικαιροποιηµένη αξία ξεπερνούσε τα 3,3 δισεκατοµµύρια δολάρια.  

Το Ανκόρ αποτελεί ένας από τους σηµαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της 
Νοτιοανατολικής Ασίας. Η τέχνη των Χµέρ, όπως αυτή αναπτύχθηκε στο Ανκόρ άσκησε 
βαθιά επιρροή σε ένα µεγάλο µέρος αυτής της περιοχής. Η αρχιτεκτονική των Χµέρ οφείλει 
τις ρίζες της σε µεγάλο βαθµό στον ινδικό πολιτισµό, από τον οποίο  όµως χειραφετείται 
αναπτύσσοντας την δικιά της ταυτότητα, µία µίξη νέων αυθεντικών στοιχείων και δανείων 
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από την παράδοση γειτονικών πολιτισµών, µε αποτέλεσµα µία νέα πρωτότυπη καλλιτεχνική 
δηµιουργία σε επίπεδο τέχνης και αρχιτεκτονικής. 

Στην αρχή του ένατου αιώνα, τα κράτη, που κάλυπταν ολόκληρη την επικράτεια της 
σηµερινής Καµπότζη ενώθηκαν από τον βασιλιά Τζαγιαβαρµάν ΙΙ, και ο οποίος έθεσε τα 
θεµέλια της αυτοκρατορίας των Χµέρ, που µε αυτό τον τρόπο κατέστη ηγέτιδα δύναµη στη 
Νοτιοανατολική Ασία για σχεδόν πέντε αιώνες. Μία από τις περιοχές της αυτοκρατορίας που 
βρίσκονταν στο κέντρο της σηµερινής Καµπότζης, βόρεια της Μεγάλης Λίµνης (Tonle Sap), 
µισό αιώνα αργότερα ο γιος του Τζαγιαβαρµάν, ο Γιασουβαρµάν (Yashovarman), ίδρυσε την 
πόλη Γιασονταπούρα (Yashodapura), η οποία πήρε στη συνέχεια το όνοµα Ανκόρ (από τα 
σανσκριτικά "nagara"= πρωτεύουσα), και έγινε από τότε ίσως η σηµαντικότερη πρωτεύουσα 
της Αυτοκρατορίας των Χµέρ µέχρι το δέκατο πέµπτο αιώνα απο τις διάφορες που 
επιλέχθηκαν και έπαιξαν αυτό ρόλο µέσα στο χρόνο. 

Η δοµή της πρώτης πόλης που κτίστηκε γύρω στο 880, ακολούθησε το κλασικό σχήµα 
των πόλεων Χµέρ. Οι πόλεις αυτές περιβάλλονταν από οχυρωµατικό τείχος συνοδευόµενο 
στο µήκος του από τάφρο, και διέθεταν “κρατικό ναό” στο κέντρο, κατασκευασµένο από 
πλίνθους και πέτρα και παλάτι από ξύλο. Οι ιδιωτικές κατοικίες εντός αλλα και εκτός των 
οχυρώσεων ήταν κατασκευασµένες αποκλειστικά από ξύλο. Ένα άλλο βασικό στοιχείο της 
πρωτεύουσας Χµέρ, η µεγάλη δεξαµενή νερού, κτίζεται την ίδια περίοδο. Στη δεύτερη 
πρωτεύουσα του Ανκόρ, που χτίστηκε περί το 960 οι διάδοχοι στην εξουσία, δεν σταµατούν 
να οικοδοµούν τους δικούς τους ναούς και βασιλικά παλάτια και οχυρώσεις που τα 
πλαισιώνουν. Αυτή η δραστηριότητα συνεχίστηκε µε τους ίδιους ρυθµούς µέχρι το 1113 όταν 
έρχεται στην εξουσία το Σουργιαβαρµάν ΙΙ (Suryavarman II) οπότε αρχίζει η τελευταία 
σηµαντική οικοδοµική φάση για την περιοχή.   

 
Αυτός είναι ο κατασκευαστής του πιο σηµαντικότερου µνηµείου των Χµέρ, το Ανκόρ 

Βάτ, αφιερωµένο στον Βισνού. Τον θάνατο του Σουργιαβαρµάν ΙΙ (Suryavarman ΙΙ) το 1150, 
ακολούθησε µια περίοδο εσωτερικών αλλά και εξωτερικών συγκρούσεων που είχε σαν 
αποτέλεσµα την άλωση του Ανκόρ από τους Τσάµπα (Cham) το 1177. Η κατάσταση 
αποκαταστάθηκε από Τζαγιαβαρµάν VII (Jayavarman VII), ο οποίος προς τιµή των 
στρατιωτικών επιτυχιών του, έκτος του ότι ίδρυσε µία νέα πρωτεύουσα, στο Ανκόρ Θόρν, 
ξεκίνησε µια νέα χωρίς προηγούµενο οικοδοµική εκστρατεία. 

9. Τι κρύβεται πίσω από την εικόνα της µεγάλης πόλης; 

Παράλληλα µε την σηµαντική οικοδόµηση των περίλαµπρων Κρατικών ναών και 
παλατιών θα πρέπει να µην λησµονείται ένα σηµαντικό γεγονός στο οποίο όφειλαν την 
ύπαρξή τους οι περίλαµπροι ναοί. Αυτή ήταν η σύλληψη, η κατασκευή και λειτουργία του 
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συστήµατος διαχείρισης των υδάτινων πόρων της  της περιοχής που υποστηρίζονταν από 
µεγάλες δεξαµενές και οι οποίες ήταν εν τέλει αυτές που επέτρεψαν την ανάπτυξη της 
οικονοµικής ευηµερίας των διαδοχικών πρωτευουσών των Χµέρ. 

Το Ανκόρ Βάτ είναι µία από τις αρχαίες “υδραυλικές πόλεις”, ένα αστικό συγκρότηµα που 
κατάφερε να αναπτύξει ένα εξαιρετικά παραγωγικό σύστηµα άρδευσης προσαρµοσµένο στις 
φυσικές συνθήκες της περιοχής (Molyvann 2003) (Εικ.5). 

Κατασκευάστηκε ένας µεγάλος ταµιευτήρας νερού, για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη 
αποταµίευση νερού για την καλλιέργεια του ρυζιού. Με τη βοήθεια της βαρύτητας, ο 
ταµιευτήρας συνέλεγε τις µέγιστες ποσότητες νερού από µία µεγάλη γεωγραφική έκταση, µε 
στόχο την δηµιουργία µόνιµων ορυζώνων. Κατά τις περιόδους των µουσώνων, ο ταµιευτήρας 
γέµιζε µε νερό, επιτρέποντας την καλλιέργεια ρυζιού κατά την ξηρή περίοδο. Ακόµη και αν η 
εποχή των µουσώνων παρείχε λίγη βροχή, ο σχεδιασµός του ταµιευτήρα επέτρεπε στα 
χωράφια ρυζιού να γεµίζουν µε νερό όταν χρειάζονταν, χρησιµοποιώντας µια µηχανική 
διαδικασία για την υπέρβαση τυχόν απρόβλεπτων ελλείψεων ύδρευσης. Το υδραυλικό 
σύστηµα ήταν ένα πραγµατικό εργοστάσιο ρυζιού που παρήγαγε τρεις σοδειές κάθε έτος. 

Εντυπωσιάζει το έργο των των µηχανικών του Ανκόρ όταν γίνεται αντιληπτό ότι στην 
κυριολεξία το σύνολο της περιοχής του Ανκόρ, ήταν τεχνητό. Τα εκατοντάδες χιλιόµετρα 
καναλιών και αναχωµάτων στηρίζονταν στις λεπτές διαφορές της φυσικής κλίσης του 
εδάφους για να εκτρέπουν το νερό από τους ποταµούς προς τα φράγµατα. Κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες των µουσώνων, τα κανάλια υπερχείλισης περισυνέλεγαν την περίσσεια 
νερού. Μετά την εξασθένηση των βροχών, τον Οκτώβριο-Νοέµβριο, αρδευτικά κανάλια 
διένειµαν τα αποθέµατα του νερού. Τα φράγµατα βοηθούσαν συµπληρωµατικά την 
αναπλήρωση της υγρασίας του εδάφους, αφήνοντας το νερό να ενυδατώσει επαρκώς το 
έδαφος. Στα γύρω χωράφια, η εξάτµιση των υδάτων σχηµάτιζε υπόγεια ύδατα για την 
τροφοδοσία των καλλιεργειών (UNSW 2007).  
Η υδραυλική όµως διαχείριση ως διαχείριση ενός πόρου ζωτικής σηµασίας όπως το νερό, 
υπήρξε αντικείµενο ευρύτερου προβληµατισµού (Witfogel 1957). Στην “υδραυλική πόλη” 
έρχεται να προστεθεί και ένας άλλος χαρακτηρισµός, αυτός του «υδραυλικού δεσποτισµού», 
παρά του ότι αναφέρεται αρχικά στους προϊστορικούς πολιτισµούς, χαρακτηρίζει επίσης την 
αυτοκρατορία των Χµέρ ως µία αυτοκρατορία µονοπωλίου των υδάτων. ∆ηλαδή 
παρατηρείται η δηµιουργία ενός κεντρικού συντονισµού και µίας εξειδικευµένης 
γραφειοκρατίας που στόχο έχει την διαχείριση των υδάτινων πόρων, µε πιθανώς παράλληλο 
στόχο την διακυβέρνηση µέσω του έλεγχου πόρων ζωτικής σηµασίας (Σιδηρόπουλος 2014). 

10. Απαντήσεις στο ερώτηµα της κατάρρευσης    

H ξανανακάλυψη της πόλης ήταν αποτέλεσµα µιας κοπιώδους πολυετούς έρευνας αλλά το 
ίδιο και η προσπάθεια των ερευνητών να απαντήσουν για την παρακµή, η οποία παραµένει 
ζήτηµα εικασιών. Τι ήταν αυτό που έκανε χαθεί το Ανκόρ για περισσότερα από τετρακόσια 
χρόνια; Οι µελετητές έχουν καταλήξει σε έναν µακρύ κατάλογο πιθανών ύποπτων αιτίων. Τα 
αίτια φαίνονται να είναι άλλοτε τυχαία (κλίµα, περιβάλλον, αστοχίες υλικού), και άλλοτε 
ζήτηµα σχεδιασµού (πολιτικο-θρησκευτικές αποφάσεις, µετακινήσεις...).  

Στις αιτίες που µπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν το καθεστώς   συγκαταλέγονται 
γεγονότα όπως ότι οι βασιλείς Χµέρ, µπορούσαν να παντρεύονται αρκετές συζύγους, µε 
αποτέλεσµα µια όχι αυτονόητη διαδοχή   δηµιουργώντας συνεχείς δολοπλοκίες από τους 
πρίγκιπες που διεκδικούσαν την εξουσία.  

Η εικόνα επίσης του πλούτου που αναδύονταν από την κοινωνία των Χµέρ, ήταν ένας 
άλλος παράγοντας. Η ευηµερία του Ανκόρ το καθιστούσε ένα περιζήτητο τρόπαιο και ίσως 
υπήρξε και µία από τις ισχυρές πιθανότητες κατάρρευσής του. Υπάρχουν αναφορές σε 
γείτονες διεκδικητές λαούς (Αγιουτάγια το 1431), που επιβεβαιώνουν την εκδοχή της 
κατάκτησης-λεηλασίας.    

Η θρησκεία που στο Ανκόρ ήταν κεντρικής σηµασίας για την καθηµερινή ζωή αποτέλεσε 
ακόµα µία υπόθεση την παρακµής. Το Ανκόρ ήταν µία βασιλική - τελετουργική πόλη. Οι 
βασιλείς της θεωρούσαν ότι ήταν οι κοσµοκράτορες του Ινδουισµού και οικοδοµούσαν ναούς 
προς τιµής τους. Ο Θεραβάντα Βουδισµός (παλαιότερο παραδοσιακό σκέλος του βουδισµού), 
σταδιακά επισκίασε τον Ινδουισµό τον 13ο και 14ο αιώνα. Μια τέτοια στροφή θα επίσης 
µπορούσε να είναι η αιτία καθοριστικής εξασθένισης του καθεστώτος της βασιλείας. Στα τρία 
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µεγαλύτερα συγκροτήµατα ναών, Πρί Κάν, Ανκόρ Βάτ και Μπαγιόν, οι εργαζόµενοι (ιερείς, 
χορευτές, εργαζόµενοι στους ναούς), ανέρχονταν στους 300.000, το µισό δηλαδή του 
πληθυσµού του συνόλου της πόλης. Ένα νέο δόγµα κοινωνικής ισότητας, όπως ο Θεραβάντα 
Βουδισµός, θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια εξέγερση µε καταστροφικά αποτελέσµατα.  

Εκδοχή κατάρρευσης, θα µπορούσε επίσης να είναι απλά, η αποχώρηση της βασιλικής 
Αυλής από το Ανκόρ. Οι διαδοχικοί ηγεµόνες είχαν την συνήθεια ανέγερσης νέων 
συγκροτηµάτων ναών και την εγκατάλειψη των παλαιότερων και η τάση για ένα νέο 
ξεκίνηµα θα µπορούσε να καταδικάσει την προηγούµενη πόλη, σε όφελος των περιοχών όπου 
άρχισαν να αναπτύσσονται από το θαλάσσιο εµπόριο µεταξύ της Νοτιοανατολική Ασία και 
την Κίνα. Ίσως δηλαδή η πτώση ήταν µία κεντρική κίνηση οικονοµικής πολιτικής που, από 
τον 16ο αιώνα, ακολούθησε η εξουσία των Χµέρ προς την περιοχή του ποταµού Μεκόνγκ 
που παρείχε ευκολότερη πρόσβαση στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. 

Όλα τα παραπάνω είναι υποθέσεις που προκύπτουν από την µελέτη και ανάλυση των 
1.300 περίπου επιγραφών. Ο πολιτισµών των Χµέρ δεν άφησε ούτε µια λέξη κειµένου, που 
να µπορεί να εξηγήσει µεταξύ άλλων και την κατάρρευση του βασιλείου τους. Είναι η 
τεχνολογία που έφερε στο φως την µεγάπολη του Ανκόρ, η οποία προστρέχει και πάλι για να 
ερµηνεύσει την πτώση. 

Πέραν των προαναφερµένων εκδοχών παρακµής, η πιο σοβαρή υπόθεση εκφράστηκε από 
τον Γάλλο αρχαιολόγο Γκρολιέ, ο οποίος υποστήριξε ότι η κατάρρευση ήταν αποτέλεσµα του 
ίδιου του σύνθετου υδραυλικού συστήµατος και πιθανότατα προκλήθηκε λόγω της 
υπερλειτουργίας του. Παρατήρησε ότι το δίκτυο δρόµων, τα κανάλια και οι δεξαµενές 
άρδευσης που κατασκευάστηκαν µεταξύ 9ου και 16ου αιώνα, αποδείχθηκαν πολύ µεγάλα για 
να  µπορούν να είναι διαχειρίσιµα. Υποστήριξε ότι οι εκτενείς εκχερσώσεις για την 
δηµιουργία ορυζώνων, για τις ανάγκες του ενός εκατοµµύριου ανθρώπων της πόλης του 
Ανκόρ, δηµιούργησε σοβαρά οικολογικά προβλήµατα, όπως η διάβρωση και η υποβάθµιση 
της επιφάνειας του εδάφους (Groslier 1973, Groslier 1979). Ο υπερπληθυσµός και σήµερα 
αλλά και µέσα στην ιστορία, για µια περιοχή, σε σχέση µε τους διαθέσιµους πόρους, µπορεί 
να έχει δραµατικά αποτελέσµατα. Ο επιστηµονικός κόσµος αµφισβήτησε την άποψη Γκρολιέ,  
διότι τα στοιχεία του στηρίζονταν κυρίως στο κεντρικό συγκρότηµα του Ανκόρ Βάτ. Η 
τεχνολογία  όµως που δεν παύει να εξελίσσεται, επανήλθε µε µία εξελιγµένη  µορφή RADAR 
ανταγωνιστική του LIDAR. Χρησιµοποιώντας αυτή τη φορά εικόνες, Συνθετικής 
Απεικόνισης (Synthetic-aperture radar, SAR), σε σχέση µε τη παλαιότερη τεχνολογία 
RADAR Αναλογικής Απεικόνισης. Έγινε εφικτή η παραγωγή υψηλής ανάλυσης εικόνων 
ανίχνευσης επιφανειακών δοµών µόλις 20cm σε ύψος που µπορούσαν να διακρίνουν 
ανεπαίσθητες διαφορές στην βλάστησης. Η ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου της Νέας 
Νότιας Ουαλίας (UNSW), µελέτησε έκταση περίπου 3.000 km2, επιβεβαιώνοντας την 
υπόθεση Γκρολιέ, συσχετίζοντας τις φωτογραφίες µε τους υφιστάµενους χάρτες των 
εκτεταµένων αρχαιολογικών ερευνών. Αποκαλύφθηκαν λοιπόν πάνω από 1.000 τεχνητές 
λίµνες και τουλάχιστον 74 ακόµη νέες θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του 
Ανκόρ, αποκαλύπτοντας ερείπια που καλύπτουν έκταση 1000 km2 (UNSW 2007).  

Στα ίδια συµπέρασµα συνέκλιναν, από άλλη οπτική γωνία, και τα αποτελέσµατα της 
σάρωσης µε το LIDAR. Ο χάρτης που προέκυψε από την σάρωση LIDAR για το Ανκόρ, 
αποκάλυψε καταστροφικές ζηµιές από τις πληµµύρες στο ζωτικής σηµασίας δίκτυο 
ύδρευσης. Μεγάλα τµήµατα της τοιχοποιίας του υπερχειλιστή του φράγµατος λείπουν, και 
αυτό µαρτυρά πιθανή κατάρρευσή του σε κάποια πληµµύρα. Ο υπερχειλιστής αποτελούσε 
βασικό στοιχείο στην λειτουργία το συστήµατος των υδάτων. Οι ποσότητες των οποίων 
µεγάλωναν ολοένα και περισσότερο και είναι περισσότερο από πιθανό ότι οι µηχανικοί των 
Χµέρ έδιναν µια µάχη χωρίς τέλος για να τιθασεύσουν το φαινόµενο, µέχρι κάποια 
απρόβλεπτη µοιραία στιγµή. 

Παράλληλα µε τις ανωτέρω διαπιστώσεις, φαίνεται ότι η ακραία διακύµανση του κλίµατος 
υπήρξε ο πυροκροτητής της παρακµής (Evans κ.α. 2013). Η νοτιοανατολική Ασία στο τέλος 
της εποχής του Μεσαίωνα είδε δραµατικές κλιµατικές αλλαγές. ∆είγµατα στους δακτυλίους 
των δένδρων στην γεωγραφική περιφέρεια, καταγράφουν αιφνίδιες διακυµάνσεις µεταξύ 
ακραίων ξηρών και υγρών περιόδων, ωθώντας την είσοδο του Ανκόρ σε µία περίοδο 
παρακµής από την οποία ποτέ δεν ανέκαµψε. Η αυτοκρατορία των Χµέρ δεν ήταν ο πρώτος 
πολιτισµός που κατέρρευσε εξ αιτίας των κλιµατικών αλλαγών (Stone 2009). Αιώνες 
νωρίτερα, στην άλλη άκρη του κόσµου µια παρόµοια απώλεια εξ αιτίας της ασταθούς 
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περιβαλλοντικής ισορροπίας αποτέλεσαν οι πόλεις-κράτη των Μάγια στο Μεξικό και την 
Κεντρική Αµερική . 

11. Συµπερασµατικά  

Είναι ενδιαφέρον ότι ακόµα και πολύ σηµαντικά κοινωνικο-πολιτισµικά µορφώµατα µε 
ισχυρό αποτύπωµα στον χώρο, όπως αυτοκρατορίες, µπορούν να εξαφανισθούν από τον ρου 
της ιστορίας. Ο πολιτισµός των Χµέρ και πιο συγκεκριµένα το Ανκόρ, µία από τις 
µεγαλύτερες πόλεις στην εποχή του, “κατάφερε να χαθεί” για πάνω από πεντακόσια χρόνια, 
και την οποία η συγκυριακά σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη, κατάφερε όχι χωρίς δυσκολία να 
επαναφέρει στο παγκόσµιο πολιτισµικό στερέωµα. 

Η αποκάλυψη του Ανκόρ αποτέλεσε µία πολιτισµική έκπληξη στα µάτια του σύγχρονου 
κόσµου Στην αρχή ήταν µερικοί διάσπαρτοι ηµικατεστραµένοι ναοί τους οποίους όσο οι 
συγκυρίες επέτρεπαν να ερευνώνται, τόσο αποκάλυπταν την λαµπρότητά τους και µεγάλωναν 
τον ζωτικό χώρο γύρω τους. Πρώτα δηλαδή είναι ναοί, ύστερα αποκαλύπτεται ότι δεν είναι 
απλώς µεµονωµένα µνηµεία, αλλά µέρη ενός µεγάλου ενιαίου συστήµατος ναών, ύστερα ότι 
υπάρχουν πολλά τέτοια διαφορετικά λατρευτικά συµπλέγµατα (Ανκόρ Βατ, Ανκόρ Τόµ, 
Μπαυγιόν, Πρέ Κά…), και ύστερα ότι και αυτά, είναι µέρος ενός ακόµα µεγαλύτερου ενιαίου 
αστικού συστήµατος (η Μαχεντραπαρβάτα, το µεγάλο Ανκόρ, η πρωτεύουσα της 
αυτοκρατορίας Χµέρ), ενώ παράλληλα αποκαλύπτονταν ότι αυτή η µέγαπολη είχε έναν 
ιδιαίτερο χαρακτήρα: ότι αποτελούσε ένα πολύπλοκο και σύνθετο σύστηµα διαχείρισης 
υδάτων, ήταν µία υδραυλική πόλη. 

Οι τεχνικές δυνατότητες επέτρεψαν (LIDAR, RADAR…), ευτυχώς να αποκαλυφθεί εκ 
νέου αυτή η κρυµµένη πόλη του Ανκόρ και έδωσαν την δυνατότητα της ανασύστασης της 
ιστορικής γεωγραφίας της. Αλλά παράλληλα µε τη συνειδητοποίηση της έκτασης και της 
δοµής του τεράστιου αυτού φαινοµένου ως εξαιρετικό επίτευγµα του παγκόσµιου 
πολιτισµού, γέννησε και µία σειρά ερωτήµατα, για το πώς ένας τόσο υψηλής αισθητικής και 
τεχνικών δυνατοτήτων πολιτισµός, µπορούσε να καταρρεύσει και να κρυφτεί για αιώνες από 
τα µάτια της ανθρωπότητας. 

Το Ανκόρ αφού προβληµατίζει αναφορικά µε τα όρια των αντανακλαστικών των 
κοινωνιών. Οι Χµέρ είναι ένας πολιτισµός που µετέτρεψε τον κόσµο του σε µία µνηµειακή 
επένδυση, και η οποία δεν αφορά τόσο την αυθεντικότητα και την έκταση της τέχνης αλλα 
κυρίως την τεχνογνωσία διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Το εν λόγω υδραυλικό σύστηµα, 
υπήρξε κατά τα φαινόµενα ένας θαυµαστός µηχανισµός που ρύθµιζε τον ίδιο τους το κόσµο. 
Αυτό το γεγονός όµως κατέληξε να είναι ένας βασανιστικός φαύλος κύκλος, για τους 
άρχοντες του βασιλείου, όταν πλέον µπορούσαν να το συντηρήσουν, σε ολοένα και 
µικρότερο βαθµό. Το Ανκόρ φαίνεται κατά συνέπεια, να καταδικάστηκε από αυτό το ίδιο το 
σήµα κατατεθέν του, δηλαδή το σύνθετο δίκτυο διαχείρισης υδάτων. Στην πράξη γίνεται 
φανερό ότι η εστίαση στην λειτουργία του θαυµαστού υδραυλικού συστήµατος, ήταν η αιτία 
µιας ανεπαρκούς διαφύλαξης του περιβάλλοντος, έτσι ώστε οι ανθρώπινες ανάγκες 
µπορούσαν να καλυφθούν οριακά από κάποιο συγκεκριµένο διάστηµα και µετά, αλλά κυρίως 
ήταν αδύνατο να διασφαλιστούν στο µέλλον. Με άλλα λόγια οι φυσικοί του πόροι υφίσταντο 
εκµετάλλευση µε ρυθµούς µεγαλύτερους από αυτούς µε τους οποίους ανανεώνονταν, γεγονός 
που είχε αποτέλεσµα την περιβαλλοντική υποβάθµιση, την µη βιώσιµη ανάπτυξή τους, το 
οποίο εν τέλει οδήγησε και στην κατάρρευση του πολιτισµού τους. 
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Περίληψη 
Ένα από τα βασικότερα και διαχρονικά προβλήµατα της ελληνικής περιφέρειας είναι η 

ύπαρξη, χωρικά, ασύµµετρης οικονοµικής ανάπτυξης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την άνιση 
κατανοµή του εισοδήµατος καθώς και την ύπαρξη διαφορετικών ρυθµών µεταβολής 
περιφερειακών οικονοµικών δεικτών, όπως είναι η απασχόληση και η ανεργία.  

Η παρούσα εργασία αποτελεί µια εφαρµοσµένη έρευνα που έχει στόχο την εκτίµηση των 
ανισοτήτων στην διανοµή του εισοδήµατος στη χώρα µας την περίοδο 2000-2012 ενώ δίνεται 
έµφαση στην εκτίµηση των επιπτώσεων της ύφεσης το διάστηµα 2009-2012. Για το σκοπό 
αυτό, υπολογίζονται οι δείκτες µέτρησης οικονοµικών ανισοτήτων, Theil και Hoover και στη 
συνέχεια συγκρίνονται για το διάστηµα πριν την ύφεση (2000-2008) και µετά την ύφεση 
(2009-2012). Επιπλέον, από τη σύγκριση ελέγχεται η στατιστική σηµαντικότητα των 
διαφορών (t-test) µεταξύ αυτών των δυο χρονικών περιόδων ανά Νοµό µε σκοπό να 
διαπιστωθεί κατά πόσο η ύφεση επέτεινε ή όχι αυτές τις ανισότητες. Σηµειώνεται ότι πηγή 
των στατιστικών στοιχείων που χρησιµοποιούνται είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.).     

Η δοµή της εργασίας είναι η ακόλουθη. Στο πρώτο µέρος, γίνεται µια εισαγωγή στην 
έννοια του περιφερειακού προβλήµατος στην Ελλάδα καθώς και µια σύντοµη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση. Στο δεύτερο µέρος, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρό των δεικτών 
µέτρησης οικονοµικών ανισοτήτων και ειδικότερα των δεικτών Hoover και Theil. Στο τρίτο 
µέρος, παρουσιάζονται οι δείκτες ανισότητας για την περίοδο 2000-2012 ενώ γίνεται και 
σύγκριση των περιόδων πριν την ύφεση (2000-2008) και µετά την ύφεση (2009-2012) τόσο 
για το σύνολο της χώρας όσο και σε επίπεδο Νοµών. Τέλος, γίνεται η εξαγωγή των βασικών 
σηµείων και των συµπερασµάτων της έρευνας.  

Λέξεις κλειδιά: Εισοδηµατικές ανισότητες, δείκτες ανισοτήτων, περιφερειακή ανάπτυξη.  
 
 

1. Εισαγωγή 

Το περιφερειακό πρόβληµα στην Ελλάδα είναι σηµαντικό και αναφέρεται ουσιαστικά στις 
ανισορροπίες στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας και κατ’ επέκταση στην κοινωνική 
και οικονοµική ευηµερία του πληθυσµού της. Ως αποτέλεσµα της ασύµµετρης ανάπτυξης 
είναι  οι ανεπτυγµένες περιφέρειες να αναπτύσσονται µε ρυθµούς ταχύτερους από εκείνους 
των λιγότερο αναπτυγµένων. Φυσικά, η περιφερειακή πολιτική που ασκείται έχει στόχο την 
εξοµάλυνση αυτών των ανισορροπιών ενώ η διαχρονική σύγκλιση ή απόκλιση των επιπέδων 
των οικονοµιών των περιφερειών της χώρας αποτελεί µέτρο αξιολόγησης της 
αποτελεσµατικότητας της εφαρµοζόµενης αναπτυξιακής πολιτικής. 

Οι σύγχρονες πολιτικές που ακολουθούνται, στο πλαίσιο άσκησης περιφερειακής 
πολιτικής, λαµβάνουν υπόψη τους ως καθοριστικό παράγοντα, για την επίτευξη της 
ισόρροπης ανάπτυξης, την αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και 
κατ’επέκταση την κατά τόπους εξειδίκευση και την αξιοποίηση του ενδογενούς παραγωγικού 
δυναµικού. Ωστόσο, το περιφερειακό πρόβληµα στην Ελλάδα είναι δοµικό χαρακτηριστικό 
της ελληνικής οικονοµίας και έχει µονιµοποιηθεί. Ο σηµαντικότερος παράγοντας αυτού του 
φαινοµένου είναι η υπερσυγκέντρωση οικονοµικών δραστηριοτήτων και πληθυσµού σε 
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Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς αυτές οι πόλεις συγκεντρώνουν περίπου το 50% του µόνιµου 
πληθυσµού. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι η γήρανση του πληθυσµού των λιγότερο 
αναπτυγµένων Νοµών δεδοµένου ότι το παραγωγικό δυναµικό των νεότερων ηλικιών 
αποτελεί κρίσιµο στοιχείο για την αυτοδύναµη οικονοµική ανάπτυξη µιας περιοχής. 

Σε ερευνητικό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, εξαιτίας προφανώς και της 
σηµαντικότητας του προβλήµατος, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την εκτίµηση και την 
αξιολόγηση του µεγέθους των περιφερειακών οικονοµικών ανισοτήτων. Ενδεικτικά, οι 
σχετικές έρευνες αφορούν είτε τη χρήση απλών µεθόδων µε µια µεταβλητή όπως για π.χ. το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Γλυτσός 1988) είτε την εφαρµογή πιο σύνθετων σταθµισµένων 
ή αστάθµητων δεικτών (Λιαργκόβας κ.α. 2003, Πετράκος 2004, Παπαδασκαλόπουλος-
Χριστοφάκης 2004, Ξανθός κ.α. 2012, Τσιώτας-Πολύζος 2012).  

Βιβλιογραφικά λοιπόν, προκύπτει ότι το πρόβληµα της µη ισόρροπης ανάπτυξης στην 
ελληνική περιφέρεια είναι υπαρκτό και διαχρονικό. Ωστόσο, η παρούσα εργασία δεν έχει 
στόχο να εκτιµήσει µόνο το µέγεθος των περιφερειακών ανισοτήτων αλλά προσπαθεί να 
αξιολογήσει τις επιπτώσεις που επέφερε σε επίπεδο περιφερειακής οικονοµίας η ύφεση της 
ελληνικής οικονοµίας την περίοδο µετά το 2009. 

2. Μεθοδολογία 

Η οικονοµική ανισότητα και ειδικότερα η εισοδηµατική ανισότητα προσδιορίζει 
ουσιαστικά τον τρόπο διανοµής του εισοδήµατος είτε µεταξύ του πληθυσµού µιας χώρας είτε 
µεταξύ των χωρών. Προκειµένου να εκτιµηθεί το µέγεθος των ανισοτήτων χρησιµοποιούνται 
εξειδικευµένοι δείκτες µέτρησης των οικονοµικών ανισοτήτων, όπως για παράδειγµα είναι οι 
δείκτες Hoover (H) και Theil (T). Με την επισήµανση βέβαια, ότι ενώ διάφορες θεωρίες 
προσπαθούν να εξηγήσουν τα αίτια των ανισοτήτων, οι δείκτες µέτρησης των ανισοτήτων 
απλά παρέχουν ένα σύστηµα αποτύπωσης των παρατηρούµενων εισοδηµατικών διαφορών. 

Για να χρησιµοποιηθεί και να γίνει αποδεκτός ένας συγκεκριµένος δείκτης για τη 
σύγκριση των επιπέδων ανισότητας θα πρέπει να ικανοποιεί κάποια αξιώµατα ή επιθυµητές 
ιδιότητες Οι απαραίτητες ιδιότητες ή αξιώµατα για να γίνει αποδεκτός ένας δείκτης είναι οι 
εξής: α) Συµµετρία (symmetry):Αυτό σηµαίνει ότι ο δείκτης ανισότητας δεν επηρεάζεται από 
αντιµεταθέσεις εισοδηµάτων µεταξύ των µελών του πληθυσµού, β) Ανεξάρτητος από το µέσο 
ή τις µονάδες µέτρησης (mean or scale independence): Ο δείκτης, πρέπει να µένει 
ανεπηρέαστος από τις αντιµεταθέσεις µεταξύ των τιµών του εισοδήµατος καθώς επίσης, δεν 
πρέπει να επηρεάζεται από το συνολικό ύψος του εισοδήµατος και από ισόποσοστιαίες 
µεταβολές του, γ) Ανεξάρτητος από το µέγεθος του δείγµατος (population independence): Με 
βάση αυτή την ιδιότητα ο δείκτης δεν πρέπει να επηρεάζεται από τον αριθµό των ατόµων που 
συµµετέχουν στην οικονοµία. Οπότε πρέπει να είναι ανεξάρτητος από το δείγµα που 
λαµβάνουµε  και παραµένει αµετάβλητος όταν ο πληθυσµός αυξάνεται κατά την ίδια 
αναλογία και δ) Αρχή των µεταβιβάσεων (principle of transfers): Σύµφωνα µε αυτή την αρχή 
ο δείκτης δεν επηρεάζεται από τις µεταβολές µεταξύ των µελών του δείγµατος, οι οποίες δεν 
µεταβάλουν τη σχετική τους θέση. Όταν, λοιπόν, ικανοποιούνται τα παραπάνω τότε γίνεται 
δυνατή αφενός η σύγκριση των εισοδηµατικών ανισοτήτων µεταξύ διαφορετικών χωρών, και 
αφετέρου είναι εφικτή η διαχρονική σύγκριση καθώς δεν είναι απαιτείται η µετατροπή του 
εισοδήµατος σε σταθερές τιµές (Atkinson 1970, Foster 1983, Clements 2001, Novotny 2007, 
Πολύζος 2011).   

Ο δείκτης Theil (Τ) 

O δείκτης Theil, στηρίζεται στην αρχή της εντροπίας, είναι µια στατιστική συνάρτηση η 
οποία χρησιµοποιείται για την µέτρηση οικονοµικών ανισοτήτων και ειδικότερα 
χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των περιφερειακών ανισοτήτων στην κατανοµή του 
περιφερειακού εισοδήµατος (ή προϊόντος) ανά κάτοικο. 

Η γενική µορφή του δείκτη είναι:  

µµ
in

i

i xx

n
ln

1
1∑ =

=Τ , (1) 

Όπου: 

xi: η αριθµητική τιµή της i παρατήρησης της µεταβλητής Χ (π.χ. εισόδηµα) 

ln: η συνάρτηση του νεπέριου λογαρίθµου 
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Ο δείκτης Theil λαµβάνει τιµές 0≤Τ≤ln(n). Πιο συγκεκριµένα, όταν λαµβάνει την τιµή 
µηδέν (0) τότε υπάρχει τέλεια ισότητα ενώ όταν λαµβάνει τιµή ln(n) τότε παρατηρείται η 
µεγαλύτερη δυνατή ανισότητα.  

Ενώ, ο υπολογισµός του Theil στην πράξη γίνεται µε την παρακάτω εξίσωση: 
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Όπου: 

i=1,2 ,…,51.  

Εi: εισόδηµα Νοµού (i) 

Ai: πληθυσµός Νοµού (i) 

Εtotal: το συνολικό εισόδηµα της Ελλάδας 

Atotal: ο συνολικός πληθυσµός της Ελλάδας 

Ο δείκτης Hoover (Η) 

Ο δείκτης Hoover (ή Robin Hood Index) είναι ένας απλός δείκτης µέτρησης ανισοτήτων  
ο οποίος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τις απόλυτες σχετικές αποκλίσεις µεταξύ της 
συµµετοχής κάθε Νοµού (µερίδιο) στο συνολικό εισόδηµα  και της αντίστοιχης συµµετοχής 
του στον συνολικό πληθυσµό.  

Για τον υπολογισµό του χρησιµοποιούµε την παρακάτω εξίσωση: 
 
 
, (3) 
 

Ο δείκτης Hoover λαµβάνει τιµές από 0 έως και 1 (100%). Ειδικότερα, όταν λαµβάνει την 
τιµή µηδέν (0) τότε έχουµε την απόλυτη ισότητα ενώ όταν λαµβάνει την τιµή 1 (ή 100%) 
έχουµε τη µέγιστη δυνατή ανισότητα. 

Γενικά, τόσο για το δείκτη Theil όσο και τον Hoover  η αναλογία Εi/Etotal προσδιορίζει τη 
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3. Αποτελέσµατα 

Με βάση τα παραπάνω και χρησιµοποιώντας τις εξισώσεις (2) και (3) γίνεται η εκτίµηση 
των δεικτών Theil και Hoover αντίστοιχα για την περίοδο 2000-2012. Να σηµειωθεί ότι τα 
στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται προέρχονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αφορούν το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Εγχ. Π.) κατά Νοµό (NUTS III)1 καθώς καθώς και τον 
υπολογιζόµενο πληθυσµό τους στην αρχή των ετών της περιόδου 2000-2012.  

Από τα στοιχεία του Πίνακα 1, προκύπτει ότι οι εισοδηµατικές ανισότητες κατά τη 
διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου έχουν διευρυνθεί. Ενδεικτικά, αναφέρουµε ότι στην 
αρχή της δεκαετίας του 2000 ο δείκτης Hoover κινούνταν περίπου 0,11 ενώ από το 2010 και 
έπειτα κινείται κοντά στο 0,13. Παρόµοια, ο δείκτης Theil αρχικά κινούνταν περίπου στο 
0,031 ενώ τα τελευταία έτη της εξεταζόµενης περιόδου λαµβάνει τιµές γύρω από το 0,40. 
Παράλληλα, στο ∆ιάγραµµα 1, απεικονίζεται η αύξηση της ανισότητας κατά τη διάρκεια της 
εξεταζόµενης περιόδου ενώ διαφαίνεται ότι οι δείκτες ¨σταθεροποιούνται¨ τα έτη µετά την 
ύφεση, δηλαδή την περίοδο 2009-2012.  

Επίσης, από τον Πίνακα 1 προκύπτει µε βάση τον ετήσιο ρυθµό µεταβολής των δεικτών 
ότι το 2001 µειώθηκε η εισοδηµατική ανισότητα σε σχέση µε το 2000. Στη συνέχεια, την 
περίοδο 2002-2007 προκύπτουν συνεχώς αυξητικοί ρυθµοί µεταβολής των δεικτών για να 

                                                      
1
 Για τα έτη 2011 και 2012 τα  στοιχεία είναι προσωρινά. 
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µειωθεί ξανά το 2008. Την περίοδο 2009-2012 ο δείκτης Hoover είχε θετικό ρυθµό 
µεταβολής ενώ ο Theil είχε θετικό ρυθµό τα έτη 2009 και 2010 ενώ τα έτη 2011 και 2012 
παρουσιάζει µια µικρή µείωση. Προκειµένου να συγκριθούν οι εισοδηµατικές ανισότητες 
πριν και µετά την ύφεση εκτιµήθηκε ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής (%) για να 
προκύψουν τα ακόλουθα: α) Ο δείκτης Hoover την περίοδο 2000-2008 είχε µέσο ετήσιο 
ρυθµό µεταβολής 1,37% ενώ την περίοδο 2009-2012 είχε 1,23% και β) ο δείκτης Theil έχει 
2,71% και 0,40% αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της ύφεσης 
2009-2012 ο ρυθµός αύξησης των εισοδηµατικών ανισοτήτων επιβραδύνεται σε σχέση µε την 
περίοδο πριν την ύφεση.  

Πίνακας 1: Οι δείκτες Hoover και Theil για το χρονικό διάστηµα 2000-2012. 

∆είκτες Ανισότητας Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής (%) 
Έτος 

Hoover (H) Theil (T) Hoover (H) Theil (T) 

2000 0,112371 0,031565 -   

2001 0,110613 0,030601 -1,56% -3,05% 

2002 0,115676 0,033121 4,58% 8,24% 

2003 0,115716 0,033235 0,03% 0,34% 

2004 0,120046 0,035636 3,74% 7,22% 

2005 0,120958 0,036102 0,76% 1,31% 

2006 0,124057 0,038892 2,56% 7,73% 

2007 0,125924 0,039063 1,50% 0,44% 

2008 0,125132 0,038855 -0,63% -0,53% 

2009 0,128573 0,039995 2,75% 2,93% 

2010 0,129928 0,040001 1,05% 0,02% 

2011 0,130425 0,039719 0,38% -0,70% 

2012 0,131392 0,039460 0,74% -0,65% 
 

∆ιάγραµµα 1: Σύγκριση δεικτών Hoover και Theil για το χρονικό διάστηµα 2000-2012. 

 
Στη συνέχεια, προκειµένου να γίνει σύγκριση των περιόδων πριν και µετά την ύφεση 

γίνεται εκτίµηση περιγραφικών στατιστικών µέτρων (βλ. Πίνακα 2) και προκύπτει ότι: α) ο 
δείκτης Hoover, πριν την ύφεση, λαµβάνει µέση τιµή 0,119, τυπική απόκλιση 0,0056 και 
συντελεστή µεταβλητότητας 4,71% ενώ µετά την ύφεση η µέση τιµή αυξάνεται στο 0,1301, η 
τυπική απόκλιση µειώνεται στο 0,0012 ενώ ο συντελεστής µεταβλητότητας µειώνεται στο 
0,92% και β) ο δείκτης Theil πριν την ύφεση, λαµβάνει µέση τιµή 0,0352, τυπική απόκλιση 
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0,0033 και συντελεστή µεταβλητότητας 9,37% ενώ µετά την ύφεση η µέση τιµή αυξάνεται 
στο 0,0398, η τυπική απόκλιση µειώνεται στο 0,00025 ενώ ο συντελεστής µεταβλητότητας 
µειώνεται στο 0,62%. Από τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη τον αρνητικό ρυθµό 
µεταβολής του δείκτη Theil για τα έτη 2011 και 2012 (βλ. Πίνακα 1) προκύπτει ότι η 
µεταβλητότητα των εισοδηµατικών ανισοτήτων για το σύνολο της χώρας µειώνεται γεγονός 
που καταδεικνύει ότι η ύφεση έχει ως επίπτωση την δηµιουργία συγκλίσεων των 
εισοδηµατικών ανισοτήτων στην ελληνική περιφέρεια χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει την 
εξάλειψη των ανισοτήτων.    

Πίνακας 2: Σύγκριση των δεικτών Hoover και Theil για την περίοδο 2000-2012. 

Χρονική Περίοδος Περιγραφικά µέτρα ∆είκτης Hoover ∆είκτης Theil 

Μέση τιµή  0,1190 0,0352 

Τυπική απόκλιση 0,0056 0,0033 Πριν την ύφεση 
2000-2008 Συντελεστής  

Μεταβλητότητας (C.V.) % 
4,71% 9,37% 

Μέση τιµή 0,1301 0,0398 

Τυπική απόκλιση 0,0012 0,00025 Μετά την ύφεση 
2009-2012 Συντελεστής  

Μεταβλητότητας (C.V.) % 
0,92% 0,62% 

 
Εποµένως, δηµιουργείται το ερώτηµα κατά πόσο οι διαφορές στις τιµές των δεικτών που 

παρουσιάζονται πριν και µετά την ύφεση για το σύνολο της χώρας είναι σηµαντικές ή όχι. 
Για αυτό το λόγο έγινε σύγκριση των µέσων τιµών για τις περιόδους 2000-2008 και 2009-
2012 µε τον παραµετρικό έλεγχο t (t-test). Να σηµειωθεί, ότι πραγµατοποιήθηκε έλεγχος  
κανονικότητας µε το test Shapiro-Wilk και προέκυψε ότι ισχύει η υπόθεση της κανονικής 
κατανοµής. Από τον αµφίπλευρο έλεγχο προκύπτει τόσο για τον δείκτη Hoover όσο και τον 
δείκτη Theil ότι διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά οι µέσοι όροι του δείκτη πριν και µετά την 
ύφεση και πιο συγκεκριµένα οι µέσες τιµές των δεικτών ανισοτήτων µετά την ύφεση είναι 
υψηλότερες σε σχέση µε το διάστηµα πριν την ύφεση. (Hoover: t=3.839, β.ε.=11 
p=0,003<1% και Theil: t=4,16, β.ε.=8,22, p=0,003<1%).  

Στη συνέχεια, επιχειρείται η εκτίµηση των επιπτώσεων της ύφεσης στις εισοδηµατικές 
ανισότητες σε επίπεδο Νοµού. Ειδικότερα, γίνεται διαχρονική σύγκριση της σχετικής θέσης 
κάθε Νοµού λαµβάνοντάς υπόψη τη συµµετοχή τους (µερίδιο) τόσο ως προς το συνολικό 
εισόδηµα όσο και ως προς τη συµµετοχή τους στο συνολικό πληθυσµό. Για το σκοπό αυτό 
υπολογίζονται, ανά έτος, οι σχετικές αποκλίσεις του δείκτη Hoover ξεχωριστά για κάθε 
Νοµό, δηλαδή Abs(Di)/2 = Abs [(Ei/ΣΕ)-(Ai/ΣΑ)]/2  µε  i=1,2,…51. (βλ. εξίσωση 3). 
Ακολούθως, ελέγχεται στατιστικά η διαφορά των µέσων όρων (t-test), των δύο περιόδων 
δηλαδή της περιόδου πριν την ύφεση (2000-2008) και της περιόδου µετά την ύφεση (2009-
2012). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες 3 και 4 που ακολουθούν. 

Πιο συγκεκριµένα, στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι εισοδηµατικές ανισότητες πριν και 
µετά την ύφεση για τους Νοµούς στους οποίους ο µέσος όρος των αποκλίσεων Hoover µετά 
την ύφεση είναι µεγαλύτερος από τον µέσο όρο τους πριν την ύφεση. Με βάση τα στοιχεία, 
προκύπτει ότι για εικοσιπέντε (25) συνολικά Νοµούς ο µέσος όρος του δείκτη εισοδηµατικής 
ανισότητας την περίοδο της ύφεσης, δηλαδή το διάστηµα 2009-2012 είναι υψηλότερος σε 
σχέση µε το διάστηµα πριν την ύφεση.  

Ωστόσο, για να προκύψουν πιο ασφαλή συµπεράσµατα είναι απαραίτητο να ελεγχθεί η 
στατιστική σηµαντικότητα των διαφορών των µέσων όρων αυτών των δυο περιόδων. Από τον 
αµφίπλευρο έλεγχο στατιστικής σηµαντικότητας (t-test) προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της 
ύφεσης οι εισοδηµατικές ανισότητες είναι υψηλότερες σε σχέση µε την περίοδο πριν την 
ύφεση στους παρακάτω δώδεκα (12) Νοµούς: Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Κέρκυρας, 
Εύβοιας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Φθιώτιδας2, Ηµαθίας και Ρεθύµνου. 
Αυτό σηµαίνει ότι οι πιο πάνω Νοµοί συνεχίζουν να βελτιώνουν τη θέση τους και να 

                                                      
2
 Οριακή περίπτωση καθώς το p=0.049 (βλ. Πίνακα 3) 
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αποκλίνουν από την ισοκατανοµή του περιφερειακού εισοδήµατος, ακόµη και σε περίοδο 
ύφεσης.  

Σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να αναφερθεί πρώτον, ότι οι περισσότεροι Νοµοί 
βρίσκονται επί του Οδικού Άξονα Αθηνών- Θεσσαλονίκης (Αττική, Εύβοια, Φθιώτιδα, 
Μαγνησία, Λάρισα, Ηµαθία και Θεσσαλονίκη). ∆εύτερον, οι Νοµοί Αττικής, Θεσσαλονίκης, 
Αχαΐας, Ηρακλείου, Λάρισας, Εύβοιας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων και Φθιώτιδας παρουσιάζουν 
κατά κανόνα και τις υψηλότερες θέσεις πληθυσµιακών συγκεντρώσεων.  

Συνεπώς, η απόσταση και η προσιτότητα µιας περιοχής από τα αναπτυγµένα οικονοµικά 
κέντρα, όπως είναι κυρίως η Αθήνα και δευτερευόντως η Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και η 
πληθυσµιακή τους συγκέντρωση φαίνεται ότι αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες των 
περιφερειακών οικονοµικών ανισοτήτων.     

Πίνακας 3: Εισοδηµατική ανισότητα πριν και µετά την ύφεση ανά Νοµό. (Μέσος όρος 
αποκλίσεων Hoover µετά την ύφεση µεγαλύτερος από το µέσο όρο πριν την ύφεση). 

α/α Νοµοί 
Μέσος όρος πριν 
την ύφεση (2000-

2008) 

Μέσος όρος µετά 
την ύφεση   

(2009-2012) 

∆ιαφορά Μέσων 
όρων (Πριν-

Μετά) 

Παρατηρούµενο 
επίπεδο 

σηµαντικότητας  
(p-value) 

1 Αττική 0,054372 0,061741 -0,007369 0,003 ** 

2 Θεσσαλονίκη 0,005362 0,007005 -0,001643 0,001** 

3 Αχαΐα 0,002372 0,003389 -0,001017 0,001** 

4 Κέρκυρα 0,000693 0,001657 -0,000964 0,001** 

5 Εύβοια 0,000434 0,001289 -0,000855 0,001** 

6 Ιωάννινα 0,002021 0,002777 -0,000756 0,001** 

7 Λάρισα 0,001624 0,002316 -0,000692 0,003** 

8 Ηράκλειο 0,001340 0,001839 -0,000500 0,007** 

9 Μαγνησία 0,001502 0,001841 -0,000339 0,016* 

10 Φθιώτιδα 0,001057 0,001381 -0,000323 0,049*  

11 Ηµαθία 0,001723 0,002007 -0,000284 0,034* 

12 Ρέθυµνο 0,000249 0,000505 -0,000256 0,008** 

13 Ροδόπη 0,001319 0,001503 -0,000184 0,084 

14 Κορινθία 0,000994 0,001175 -0,000181 0,352 

15 Ξάνθη 0,001301 0,001415 -0,000113 0,226 

16 Θεσπρωτία 0,000204 0,000285 -0,000081 0,138 

17 Φλώρινα 0,000120 0,000193 -0,000073 0,170 

18 Κοζάνη 0,000188 0,000259 -0,000071 0,225 

19 ∆ράµα 0,001550 0,001604 -0,000053 0,353 

20 Φωκίδα 0,000370 0,000411 -0,000042 0,160 

21 Λασίθι 0,000417 0,000448 -0,000032 0,426 

22 Χανιά 0,000525 0,000549 -0,000024 0,662 

23 Κιλκίς 0,001299 0,001314 -0,000015 0,786 

24 Αρκαδία 0,000206 0,000217 -0,000011 0,840 

25 Καρδίτσα 0,002130 0,002133 -0,000003 0,964 

*Στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 5%. **Στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 1%. 

Τέλος, στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι εισοδηµατικές ανισότητες πριν και µετά την 
ύφεση για τους Νοµούς στους οποίους ο µέσος όρος των αποκλίσεων Hoover µετά την ύφεση 
είναι µικρότερος από τον µέσο όρο τους πριν την ύφεση. Με βάση τα στοιχεία, προκύπτει ότι 
συνολικά για είκοσι έξι (26) Νοµούς ο µέσος όρος του δείκτη εισοδηµατικής ανισότητας την 
περίοδο της ύφεσης είναι µικρότερος σε σχέση µε το διάστηµα πριν την ύφεση.  
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Από τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας (t-test) προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια 
της ύφεσης οι εισοδηµατικές ανισότητες είναι χαµηλότερες σε σχέση µε την περίοδο πριν την 
ύφεση στους παρακάτω δεκατέσσερις (14) Νοµούς: Βοιωτίας, Έβρου, ∆ωδεκανήσων, 
Μεσσηνίας, Λέσβου, Ηλείας, Πιερίας, Ζακύνθου, Άρτας, Σάµου, Λευκάδας, Χίου, 
Καστοριάς και Ευρυτανίας. Αυτό σηµαίνει ότι οι πιο πάνω Νοµοί χειροτερεύουν τη θέση 
τους, έναντι των υπολοίπων Νοµών, ως προς τη συµµετοχή τους στο εθνικό εισόδηµα κατά 
τη διάρκεια της ύφεσης.   

Αναζητώντας τα αίτια που δηµιουργούν τη σηµαντική συρρίκνωση του δείκτη 
εισοδηµατικής ανισότητας για τους παραπάνω Νοµούς παρατηρούµε ότι αυτοί παρουσιάζουν 
χαµηλές πληθυσµιακές συγκεντρώσεις καθώς για παράδειγµα οι Νοµοί Άρτας, Καστοριάς, 
Χίου, Σάµου, Λευκάδας, Ζακύνθου και Ευρυτανίας κατέχουν τις τελευταίες θέσεις 
πληθυσµιακής συγκέντρωσης. Επίσης, σηµαντικός παράγοντας είναι η απόσταση και η 
δυσκολία πρόσβασης µε τα αναπτυγµένα οικονοµικά κέντρα όπως είναι για παράδειγµα οι 
νησιωτικές περιοχές των ∆ωδεκανήσων, της Χίου, της Σάµου και της Λέσβου καθώς επίσης 
και οι ηπειρωτικοί Νοµοί της Άρτας, της Καστοριάς, του Έβρου και της Ευρυτανίας. Τέλος, 
σηµαντική µείωση της εισοδηµατικής ανισότητας παρατηρείται στο Νοµό Βοιωτίας γεγονός 
που οφείλεται στον παραγωγικό προσανατολισµό του Νοµού καθώς εκεί συγκεντρώνεται 
µεγάλος όγκος βιοµηχανικής και µεταποιητικής δραστηριότητας (Οινόφυτα, Οινόη, 
Σχηµατάρι, Θήβα). Αυτό σε συνδυασµό µε τα σοβαρά πλήγµατα που έχει υποστεί ο 
δευτερογενής τοµέας της ελληνικής οικονοµίας κατά τη διάρκεια της ύφεσης οδηγούν το 
Νοµό Βοιωτίας σε αυτό το αποτέλεσµα του δείκτη. 

Πίνακας 4. Εισοδηµατική ανισότητα πριν και µετά την ύφεση ανά Νοµό. (Μέσος όρος 

αποκλίσεων Hoover µετά την ύφεση µικρότερος από  το µέσο όρο πριν την ύφεση). 

α/α Νοµοί 
Μέσος όρος πριν 
την ύφεση (2000-

2008) 

Μέσος όρος µετά 
την ύφεση   

(2009-2012) 

∆ιαφορά 
Μέσων όρων 
(Πριν-Μετά) 

Παρατηρούµενο 
επίπεδο 

σηµαντικότητας  
(p-value) 

1 Αιτωλοακαρνανία 0,002992 0,002985 0,000007 0,924 

2 Κυκλάδες 0,002179 0,002168 0,000011 0,954 

3 Τρίκαλα 0,001864 0,001843 0,000021 0,733 

4 Γρεβενά 0,000544 0,000520 0,000024 0,389 

5 Κεφαλληνία 0,000087 0,000052 0,000035 0,173 

6 Αργολίδα 0,000647 0,000606 0,000041 0,520 

7 Πρέβεζα 0,000735 0,000689 0,000046 0,449 

8 Ευρυτανία 0,000320 0,000270 0,000051 0,007 ** 

9 Χαλκιδική 0,000631 0,000572 0,000059 0,214 

10 Λακωνία 0,001221 0,001161 0,000060 0,395 

11 Καστοριά 0,000988 0,000919 0,000069 0,024 * 

12 Πέλλα 0,002188 0,002085 0,000103 0,367 

13 Άρτα 0,001197 0,001092 0,000105 0,028 * 

14 Σάµος 0,000440 0,000319 0,000121 0,026 * 

15 Λευκάδα 0,000277 0,000141 0,000135 0,001** 

16 Χίος 0,000563 0,000394 0,000169 0,002 ** 

17 Καβάλα 0,001254 0,001079 0,000174 0,102 

18 Σέρρες 0,003924 0,003747 0,000177 0,115 

19 Ζάκυνθος 0,000352 0,000168 0,000184 0,002 ** 

20 Πιερία 0,002012 0,001787 0,000226 0,002 * 

21 Ηλεία 0,003291 0,003060 0,000231 0,022 * 

22 Λέσβος 0,001281 0,000990 0,000292 0,013 * 
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α/α Νοµοί 
Μέσος όρος πριν 
την ύφεση (2000-

2008) 

Μέσος όρος µετά 
την ύφεση   

(2009-2012) 

∆ιαφορά 
Μέσων όρων 
(Πριν-Μετά) 

Παρατηρούµενο 
επίπεδο 

σηµαντικότητας  
(p-value) 

23 Μεσσηνία 0,002233 0,001850 0,000383 0,001 ** 

24 ∆ωδεκάνησα 0,000624 0,000153 0,000471 0,037 * 

25 Έβρος 0,002097 0,001446 0,000651 0,001 ** 

26 Βοιωτία 0,001630 0,000729 0,000901 0,018* 
*Στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 5%. **Στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 1%. 

4. Συµπεράσµατα  

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει καταρχήν, ότι το περιφερειακό πρόβληµα 
είναι διαχρονικό αλλά και δοµικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονοµίας. Ειδικότερα, για 
το σύνολο της χώρας οι εισοδηµατικές ανισότητες διευρύνονται την περίοδο που εξετάζουµε 
καθώς οι µέσες τιµές των δεικτών ανισοτήτων µετά την ύφεση (2009-2012) είναι πιο υψηλές 
σε σχέση µε το διάστηµα πριν την ύφεση (2000-2008).  

Επίσης, από τα αποτελέσµατα που αναφέρονται σε επίπεδο Νοµών προκύπτουν τα 
ακόλουθα: Πρώτον, κατά τη διάρκεια της ύφεσης οι εισοδηµατικές ανισότητες είναι 
υψηλότερες σε σχέση µε την περίοδο πριν την ύφεση στους Νοµούς: Αττικής, Θεσσαλονίκης, 
Αχαΐας, Κέρκυρας, Εύβοιας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, 
Ηµαθίας και Ρεθύµνου. Κατά συνέπεια, οι πιο πάνω Νοµοί συνεχίζουν να βελτιώνουν τη 
θέση τους, έναντι των υπολοίπων Νοµών, ως προς τη συµµετοχή τους στο συνολικό 
εισόδηµα ακόµη και σε περίοδο ύφεσης. ∆εύτερον, κατά τη διάρκεια της ύφεσης οι 
εισοδηµατικές ανισότητες είναι χαµηλότερες σε σχέση µε την περίοδο πριν την ύφεση στους 
Νοµούς: Βοιωτίας, Έβρου, ∆ωδεκανήσων, Μεσσηνίας, Λέσβου, Ηλείας, Πιερίας, Ζακύνθου, 
Άρτας, Σάµου, Λευκάδας, Χίου, Καστοριάς και Ευρυτανίας. Αυτό σηµαίνει ότι οι πιο πάνω 
Νοµοί χειροτερεύουν τη θέση τους, έναντι των υπολοίπων Νοµών, ως προς τη συµµετοχή 
τους στο συνολικό εισόδηµα κατά τη διάρκεια της ύφεσης ενώ η θέση  των υπολοίπων 
Νοµών δεν διαφοροποιείται σηµαντικά πριν και µετά την ύφεση. 

Κλείνοντας, οι σηµαντικότερες αιτίες που δηµιουργούν τις εισοδηµατικές ανισότητες στην 
ελληνική περιφέρεια είναι: α) η πληθυσµιακή συγκέντρωση στα µεγάλα αστικά κέντρα, β) η 
απώλεια δηµογραφικής βάσης, παραγωγικού δυναµικού και κατά συνέπεια οι χαµηλές 
πληθυσµιακές συγκεντρώσεις ορισµένων περιοχών, γ) η γεωγραφική θέση των Νοµών και η 
προσιτότητα τους µε τα αναπτυγµένα οικονοµικά κέντρα, όπως είναι κυρίως η Αθήνα και 
δευτερευόντως η Θεσσαλονίκη και δ) η οικονοµική διάρθρωση και ο παραγωγικός 
προσανατολισµός κάθε περιοχής.   
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Περίληψη 
Την τελευταία δεκαετία υφίσταται µία ραγδαία αλλαγή στον τρόπο δραστηριοποίησης των 

επιχειρήσεων, όπου το επιχειρηµατικό περιβάλλον και ο ανταγωνισµός κάνει αναγκαία την 
ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, τη βέλτιστη χρήση 
κρίσιµων παραγωγικών πόρων, τη µείωση των αποθεµάτων, την ακριβέστερη πρόβλεψη της 
ζήτησης, τη σµίκρυνση των χρόνων παράδοσης, καθώς επίσης και τη δυνατότητα 
επικοινωνίας ακριβούς ηµεροµηνίας παράδοσης. Στο νέο αυτό περιβάλλον όµως, οι 
επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν καινούργιες προκλήσεις, αναπτύσσοντας την προσαρµοστικό- 
τητα τους µε στόχο να εξασφαλίσουν την επιβίωση και ανάπτυξή τους στις µεταβαλλόµενες 
ανάγκες. Το άρθρο αυτό στοχεύει στην ανάλυση των επιπτώσεων της αποτελεσµατικής 
διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης 
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, το άρθρο  αναφέρεται στο σχεδιασµό και τη 
διαχείριση όλων των ενεργειών-δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τις διαδικασίες 
∆ιοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τις ανταγωνιστικές και αναπτυξιακές τους επιπτώσεις.  
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1. Εισαγωγή 

Η ∆ιαχείριση Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι µία νέα επιστήµη (Σιφνιώτης, 
1997,  Αγγελόπουλος, 2001), η οποία σήµερα ασκεί µία τεράστια επίδραση στην Ελληνική, 
ευρωπαϊκή και παγκόσµια οικονοµία. Αποτελεί έναν από τους κυριότερους οικονοµικούς (και 
όχι µόνο) παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο των συναλλαγών κάθε αγοράς, απασχολεί 
ένα σηµαντικό αριθµό εργαζόµενων και επηρεάζει άµεσα και έµµεσα το κόστος λειτουργιών 
κάθε επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας.  Η ∆ιοίκηση Logistics αναφέρεται σε έναν από τους 
σηµαντικότερους τοµείς της ∆ιοίκησης Λειτουργιών (Operations Management) και αφορά 
στο σχεδιασµό, οργάνωση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχο των πόρων µιας 
επιχείρησης (άνθρωποι, µηχανήµατα και πληροφορίες) που απαιτούνται για την ικανοποίηση 
της ζήτησης. Μπορεί να θεωρηθεί ως η τέχνη και η επιστήµη της διοίκησης, της τεχνικής 
µεθοδολογίας και των τεχνικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το σχεδιασµό, τον 
προσδιορισµό των απαιτήσεων, την απόκτηση, την διατήρηση και την εισαγωγή στην 
Εφοδιαστική  διάθεση των παραγωγικών πόρων και µέσων, που υποστηρίζουν τους στόχους, 
τη στρατηγική, την τακτική και τον έλεγχο µιας επιχείρησης (ΣΕΒ, 2012, 2013, ΕΕ, 2011). 

Συγκεκριµένα, η ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενοποιεί και ολοκληρώνει το 
σχεδιασµό, τις προµήθειες, την παραγωγή, την αποθήκευση, τη µεταφορά και τις πωλήσεις 
τόσο µέσα στις επιχειρήσεις όσο και µεταξύ αυτών. Ο αντικειµενικός σκοπός της ∆ιαχείρισης 
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι η αύξηση της συνολικής κερδοφορίας κατά µήκος της 
αλυσίδας που συνεπάγεται την αύξηση της κερδοφορίας όλων των εταίρων της. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε την κατανόηση και ικανοποίηση των πελατειακών αναγκών στον 
απαιτούµενο χρόνο, και µε την προσφορά προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας και 
ανταγωνιστικού κόστους [Βιδάλης (2007) και  Τριανταφυλλάκης (2005)]. 

Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί το βασικότερο πεδίο εφαρµογής των logistics, τα οποία 
αποτελούν το βασικότερο ζητούµενο για την ορθολογικοποίηση και την επιτυχία των 
διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο όρος logistics αποτελεί πολυσήµαντη και 
πολυσύνθετη έννοια, καλύπτοντας µια τεράστια γκάµα διαδικασιών σχεδιασµού, υλοποίησης 
και ελέγχου. Τα βασικά στοιχεία των logistics είναι η διοίκηση και ο στρατηγικός σχεδιασµός 
της επιχείρησης, η βέλτιστη αξιοποίηση των έµψυχων (ανθρώπινων) και των άψυχων 
(υλικών) πόρων της, η παραγωγή, η αποθήκευση και η διανοµή των αγαθών, από την πρώτη 
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ύλη µέχρι το έτοιµο προϊόν και από την παραγωγή στο ράφι. Θεωρητικά τα logistics 
εξυπηρετούν την κερδοφορία µιας επιχείρησης, εξασφαλίζοντας τη συνεχή διαθεσιµότητα 
των προϊόντων και των λοιπών πόρων της, επιτρέποντας παράλληλα την οµαλή ροή 
επιτέλεσης των διαδικασιών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα logistics αποσκοπούν στην 
παραγωγή προϊόντων µε όσο το δυνατόν χαµηλότερο κόστος, στη διατήρηση των προϊόντων 
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην πλήρη αξιοποίηση των υλικών µέσων της επιχείρησης, 
στη µεταφορά των προϊόντων µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος και τις µικρότερες δυνατές 
καθυστερήσεις και τελικά στην επίτευξη κερδοφορίας και οικονοµίας κλίµακος για την 
επιχείρηση. Αν και αφορούν σε κάθε είδους επιχειρηµατικό τοµέα και κάθε είδους 
επιχείρηση, εκεί που βρίσκουν κατεξοχήν πρόσφορο έδαφος εφαρµογής είναι οι επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα (εµπορικές, µεταφορικές, παραγωγικές, 
εταιρίες αποθήκευσης κ.ά.), ανεξαρτήτως του τοµέα της οικονοµίας στον οποίο ανήκουν 
(ΣΕΒ, 2012, 2013). 

2. ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Αποτελεσµατικότητα 

Σήµερα. ως αποτέλεσµα των οικονοµικών, κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών, η 
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας µετατράπηκε γρήγορα και αναγνωρίστηκε ως µία 
ξεχωριστή µορφή οικονοµικής δραστηριότητας, η οποία κλήθηκε να αντιµετωπίσει και να 
επιλύσει ζητήµατα ειδικής φύσεως. Ως αποτέλεσµα δε της σταθερής, κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες, τάσης απελευθέρωσης των αγορών –τόσο στο εσωτερικό των περισσότερων 
εθνικών οικονοµιών όσο και στο επίπεδο του διεθνούς εµπορίου– αλλά και του διαρκώς 
αυξανόµενου διεθνούς ανταγωνισµού, η επίλυση των ειδικών αυτών ζητηµάτων, κατά το 
βέλτιστο δυνατό τρόπο, κατέστη αναγκαία (ΣΕΒ, 2012, 2013, ΕΕ, 2011). 

Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε δράσεις ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας για να 
δηµιουργήσουν νέες παραγωγικές διαδικασίες, αλλά και για να αναπτύξουν και να 
διατηρήσουν την ικανότητα τους για υιοθέτηση και εκµετάλλευση πληροφοριών οι οποίες 
είναι διαθέσιµες από εξωτερικούς από την επιχείρηση φορείς. ∆εδοµένου ότι ο κύκλος ζωής 
των προϊόντων και των υπηρεσιών µειώνεται και η εµφάνιση νέων τεχνολογιών γίνεται µε 
συνεχώς ταχύτερους ρυθµούς, οι επιχειρήσεις καινοτοµούν σε δράσεις ∆ιοίκησης 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας πιο συχνά [Βιδάλης (2007) και  Τριανταφυλλάκης (2005)]  . Οι 
βασικοί παράγοντες που υποκινούν τις επιχειρήσεις να αναλάβουν επενδυτικά σχέδια σε 
δράσεις ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι:  

• Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιτύχουν την µείωση του κόστους παραγωγής του 
τρέχοντος συνόλου προϊόντων τους και της ανάπτυξης των νέων προϊόντων για να 
συµβάλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης. Το κίνητρο αυτό αποτελεί το 
«αυτόνοµο ή κίνητρο κέρδους». Το κίνητρο για την ανάληψη µιας κερδοφόρας επένδυσης 
όπου δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να µειώσει το κόστος της, να ενισχύσει την 
σχετική θέση της στον κλάδο και την αγορά της και να αυξήσει τα κέρδη της.  

• Η αναζήτηση στρατηγικού πλεονεκτήµατος έναντι των ανταγωνιστών µε την αύξηση 
του µεριδίου αγοράς µέσω της ανάπτυξης µιας αποδοτικότερης παραγωγικής διαδικασίας, 
έτσι ώστε η επιχείρηση να έχει την ευκαιρία να κατακτήσει µεγαλύτερο τµήµα της αγοράς 
και να περιορίσει ή αποκλείσει τους ανταγωνιστές της. Το κίνητρο αυτό καλείται «κίνητρο 
απειλής ή κίνητρο ανταγωνισµού». Το κίνητρο για στρατηγικό πλεονέκτηµα που συνίσταται 
στην απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήµατος, µέσω της εισαγωγής και εκµετάλλευσης 
βελτιωµένων διαδικασιών που µπορεί να αυξήσει το µερίδιο της επιχείρησης στην αγορά. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, απαραίτητα χαρακτηριστικά των εφοδιαστικών 
αλυσίδων που ανταγωνίζονται µέσα στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον είναι η 
ευελιξία και η ταχεία προσαρµοστικότητα τους στις δυναµικά µεταβαλλόµενες συνθήκες 
(Ελληνική Εταιρία Logistics, 2014).  

3. Ανάλυση της ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα  

Σήµερα, η αποδοτική διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 
για την επιχειρηµατικότητα µε αξιοσηµείωτη αναπτυξιακή δυναµική. Η πλεονεκτική 
γεωγραφική θέση της χώρας µας αποτελεί τη βασική προϋπόθεση ώστε να διαδραµατίσει 
κοµβικό σηµείο στην παγκόσµια   σκηνή. Ιδιαίτερα ο τοµέας των logistics τα τελευταία 
χρόνια έχει αποκτήσει έντονα στοιχεία τεχνολογικής διείσδυσης η αξιοποίηση των οποίων 
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υπόσχεται περιορισµό του λειτουργικού κόστους και καλύτερη εκµετάλλευση των 
υπαρχόντων αποθηκευτικών χώρων (Ελληνική Εταιρία Logistics, 2014).  

Η ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτελεί βασική διάσταση της επιχειρηµατικής 
πρακτικής στη σύγχρονη ελληνική οικονοµία, κυρίως ως αποτέλεσµα παραγόντων, όπως:  

• Η εισβολή στην Ελλάδα µεγάλων πολυεθνικών, στων οποίων τα οργανογράµµατα 
περιλαµβάνονταν θέσεις µε δραστηριότητες και λειτουργίες Logistics. 

• Η επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες αναγκάστηκαν να εφαρµόσουν 
αρχές και διαδικασίες Logistics 

• Η ανάπτυξη επιχειρήσεων που προσέφεραν "υπηρεσίες σε τρίτους" και η εµφάνιση 
εταιρειών πληροφορικής που ανέπτυξαν ολοκληρωµένα 

• Η εµφάνιση και δραστηριοποίηση εταιριών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είχαν 
ως στόχο την ανάπτυξη και διάδοση των Logistics και των επιχειρηµατικών τους εφαρµογών. 

Αναφορικά µε τον κλάδο των logistics καταγράφεται ότι η Ελλάδα πλεονεκτεί λόγω της 
γεωγραφικής της θέσης, καθώς θα µπορούσε να αποτελέσει κόµβο υποδοχής εµπορευµάτων 
αφού βρίσκεται στην διασταύρωση 4 µεγάλων γεωπολιτικών περιοχών (προς τα ∆υτικά η 
Ε.Ε., προς Βορρά οι χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, ανατολικά η ταχύτατα 
αναπτυσσόµενη Τουρκία και νότια ο αραβικός κόσµος). Ωστόσο, σηµειώνεται, ότι από την 
αγορά λείπουν οι σύγχρονες υποδοµές, οι απλές και αποτελεσµατικές διαδικασίες 
διεκπεραίωσης και το εθνικό marketing των εν λόγω υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα η 
εφοδιαστική αλυσίδα να µην έχει αναπτυχθεί όσο θα µπορούσε. Σύµφωνα µε στοιχεία 
µελέτης του ΣΕΒ (2013), στην Ελλάδα, η συνολική αξία παραγωγής στον Τοµέα ανέρχεται, 
το 20093, σε 6,4 δις ευρώ, ο συνολικός κύκλος εργασιών σε 7,8 δισ. ευρώ, µέγεθος που 
αντιστοιχεί στο 1,2% του συνόλου σε επίπεδο ΕΕ και στηρίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό στις 
µεταφορές εµπορευµάτων. Η προστιθέµενη αξία του Τοµέα αγγίζει τα 3,2 δισ. ευρώ, 
αποτελεί δηλαδή το 1,4% της συνολικής προστιθέµενης αξίας του Τοµέα στην ΕΕ. Εντούτοις, 
ο κλάδος υπολογίζεται ότι παράγει το 12% - 14% του ΑΕΠ κι εκτιµάται ότι απασχολεί το 
5,4% του εργατικού δυναµικού (Euro2day, 2013). Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, οι επιχειρήσεις 
του Τοµέα των logistics ανέρχονται, το 2009, σε 32.623, εκ των οποίων ποσοστό 75% 
δραστηριοποιούνται στις µεταφορές και το υπόλοιπο στην αποθήκευση. Η συνολική 
απασχόληση του Τοµέα ανέρχεται, για το ίδιο έτος, σε 53.831 εργαζόµενους, εκ των οποίων 
ποσοστό 41,2% απασχολούνται στον τοµέα των µεταφορών και οι λοιποί στον τοµέα της 
αποθήκευσης (ΣΕΒ, 2012, 2013). 

Ωστόσο, παρά την σπουδαιότητα της, η επιχειρηµατική δραστηριότητα σε δράσεις 
διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα φαίνεται να παίρνει τη µορφή µιας ατοµικής 
ή οικογενειακής προσπάθειας σε κλάδους µε χαµηλούς ρυθµούς µεγέθυνσης, χαµηλή 
κερδοφορία και αυξηµένη διείσδυση εισαγωγών µε κύριο χαρακτηριστικό την χαµηλή 
παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα σε δραστηριότητες ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας. 

Συνολικά, η εγχώρια προσφορά υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας χαρακτηρίζεται από τα 
ακόλουθα στοιχεία (ΣΕΒ, 2012, 2013, ΕΕ, 2011).:  

• Στο σύνολο των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, οι υπηρεσίες µεταφοράς 
καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο τµήµα της αγοράς.  

• Παρατηρείται υψηλός κατακερµατισµός και έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των 
δραστηριοποιούµενων επιχειρήσεων, βασισµένος, κυρίως, στις τιµές των προσφερόµενων 
υπηρεσιών. Στον Τοµέα δεν παρατηρούνται τάσεις συγκέντρωσης, εκτός από τους κλάδους 
διακίνησης και αποθήκευσης, µε χαµηλά, όµως, ποσοστά, βάσει των διεθνών benchmarks.  

• Η ζήτηση για υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας υψηλού επιπέδου και χαµηλού 
κόστους έχει συµβάλλει στη σταδιακή αύξηση του βαθµού καθετοποίησης των 
προσφερόµενων υπηρεσιών. Εµφανίζεται µέσος βαθµός καθετοποίησης από τις εταιρείες 
εφοδιαστικής αλυσίδας (το φαινόµενο είναι πιο έντονο στις µεγάλες επιχειρήσεις του Τοµέα), 
οι οποίες προσφέρουν υψηλό αριθµό υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (είτε εντός του 
κλάδου, είτε και υπηρεσίες που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους), µε στόχο την αύξηση 
του επιπέδου εξυπηρέτησης.  

• Ο βαθµός εξειδίκευσης των εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας, µε βάση την 
κατηγορία του διαχειριζόµενου είδους, χαρακτηρίζεται σχετικά χαµηλός, εκτός από τις 
περιπτώσεις ειδών που απαιτούν διαχείριση σε ιδιαίτερες συνθήκες θερµοκρασίας και 
υγρασίας.  
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• Στο πεδίο των Υποδοµών και Πόρων, παρατηρείται έλλειψη οργανωµένων logistics 
parks / hubs (µε υποδοµές πρόσβασης και ασφάλειας) στην Ελλάδα. Επίσης, υπάρχει 
υπερπροσφορά αποθηκευτικών χώρων, συγκεντρωµένων, γεωγραφικά, στις περιοχές της 
Αττικής και Θεσσαλονίκης, από τους οποίους πολλοί είναι χαµηλών προδιαγραφών σε 
εξοπλισµό και συστήµατα: α) χαµηλό ποσοστό υιοθέτησης ολοκληρωµένων (integrated) 
συστηµάτων και τεχνολογιών εφοδιαστικής αλυσίδας, β) χαµηλός βαθµός επικοινωνίας σε 
πραγµατικό χρόνο και διασύνδεσης µεταξύ των συστηµάτων Shipper και των παροχών 
υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας o µέσο προς χαµηλό επίπεδο χρήσης αυτοµατοποιηµένων 
συστηµάτων και τεχνολογιών διαχείρισης υλικών (handling)  

• Το ποσοστό ευαισθητοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέµατα “πράσινης 
εφοδιαστικής αλυσίδας” είναι χαµηλό.  

• Η δυσπιστία των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά µε τη χρησιµότητα ορισµένων 
προηγµένων τεχνολογικών εφαρµογών, αλλά και η αβεβαιότητα για το εάν οι επενδύσεις σε 
συστήµατα / τεχνολογίες θα αποφέρουν κέρδος και αξία έχουν ως αποτέλεσµα η πλειονότητα 
των επιχειρήσεων του κλάδου (µε εξαίρεση τις µεγάλες επιχειρήσεις και τις πολυεθνικές) να 
έχουν µέσο προς χαµηλό βαθµό χρήσης σύγχρονων συστηµάτων και τεχνολογιών.  

• Ο βαθµός εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων του τοµέα της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας χαρακτηρίζεται ως χαµηλός.  

• Η οικονοµική κρίση και ύφεση, εκτός από το µέγεθος, έχει επηρεάσει την 
κερδοφορία και κατ’ επέκταση την αποδοτικότητα του Τοµέα. Τα περιθώρια κερδοφορίας 
των επιχειρήσεων του Τοµέα είναι χαµηλά τόσο σε όλους τους κλάδους (µε εξαίρεση τον 
κλάδο διαµεταφορών) όσο και στις κυρίαρχες επιχειρήσεις (βάσει κύκλου εργασιών), κάτι το 
οποίο συνάδει µε τα αποτελέσµατα των µεγάλων διεθνών εταιρειών.  

• Η έλλειψη χρηµατοδότησης από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και η παράλληλη 
πίεση για αποπληρωµή των υποχρεώσεων (δανείων) αποτελούν τα σηµαντικότερα 
προβλήµατα των εταιρειών του τοµέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, µε αποτέλεσµα την 
αύξηση των προβληµάτων ρευστότητας στις επιχειρήσεις, κάτι το οποίο επιτείνεται λόγω και 
του υψηλού µέσου όρου ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων, και τη µείωση των επενδύσεων 
σε πάγιο εξοπλισµό (ΓΓΕΤ, 2014).  

Συµπερασµατικά, οι κύριες αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας συνοψίζονται στην 
αδύναµη εξαγωγική βάση και το υψηλό ποσοστό ανεργίας. Από την άλλη πλευρά, η ανάληψη 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στη Ελλάδα, τόσο από τους Έλληνες, όσο και τους ξένους 
επιχειρηµατίες δυσχεραίνεται από το δαιδαλώδες κανονιστικό και θεσµικό πλαίσιο, τις 
ανεπαρκείς υποδοµές, και το υψηλό κόστος χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων. Στο κλίµα 
αυτό συντελούν επίσης, η ασθενής επιχειρηµατική κουλτούρα, οι αναχρονιστικές διοικητικές 
αντιλήψεις και πρακτικές, η µείωση συµµετοχής του Β’γενή τοµέα στο ΑΕΠ, η µείωση των 
παραγωγικών επενδύσεων, καθώς και η απουσία δικτύων και κοινωνικών και οικονοµικών 
διασυνδέσεων.  

Η Ελλάδα, επιπλέον, υστερεί σε επιχειρήσεις µεγάλου µεγέθους και καινοτοµική 
δραστηριότητα, µέσω των οποίων θα µπορούσε να ενισχυθεί η ανάπτυξη δικτύων 
εφοδιαστικής αλυσίδας και σηµαντικά προβλήµατα παρουσιάζονται στην µετάβαση από τα 
µικρές και µεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις σε «αποδοτική διαχείριση. Επίσης, η χαµηλή 
συµµετοχή των επιχειρήσεων στην καινοτοµική δραστηριότητα οφείλεται στις γενικές 
δοµικές αδυναµίες της ελληνικής παραγωγικής βάσης, δηλαδή µεγάλος αριθµός µικρών – 
µεσαίων επιχειρήσεων, κυριαρχία παραδοσιακών κλάδων παραγωγής µε χαµηλή συνεισφορά 
σε όρους προστιθέµενης αξίας, χαµηλό επίπεδο παραγωγής εγχώριας τεχνολογίας, µεταφορά 
τεχνολογίας από το εξωτερικό,  έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, αποφυγή ρίσκου, και 
επιχειρηµατική κουλτούρα (ΓΓΕΤ, 2014). 

4. Συµπεράσµατα, Πολιτικές και Προτάσεις 

Στην σηµερινή διεθνή οικονοµική συγκυρία, η σύγχρονη τάση να ενισχύονται οι 
δραστηριότητες διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας συνδέονται άµεσα µε την αύξηση του 
µεριδίου της αγοράς και την γενικότερη ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και της 
οικονοµίας. Στην αύξηση αυτή σηµαντικός είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων, οι οποίες 
κατανοούν τον ρόλο της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας τους. Οι επιχειρήσεις πλέον δείχνουν να έχουν κατανοήσει ότι η 
ανταγωνιστικότητα τους πρέπει να βασιστεί όχι αποκλειστικά σε όρους χαµηλού κόστους και 
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χαµηλών τιµών των παραγόµενων προϊόντων, αλλά κυρίως σε όρους διαφοροποίησης 
προϊόντων και διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα αποτελεί και η βελτίωση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος αναφορικά µε την ανάληψη δραστηριοτήτων διοίκησης εφοδιαστικής 
αλυσίδας, καθώς οι επιχειρήσεις αποτελούν τον κύριο φορέα ανάληψης τέτοιων επενδυτικών 
δραστηριοτήτων. Η ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου µέσω των νοµοθετικών ρυθµίσεων που 
είναι ευνοϊκές προς την διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, σε συνδυασµό µε ελαστικότερα 
εµπόδια στο ελεύθερο εµπόριο και τις ξένες άµεσες επενδύσεις ενισχύουν τον ανταγωνισµό 
και ευνοούν τις ροές µεταξύ χωρών και περιφερειών.  

Επίσης ιδιαίτερη σηµασία έχει η ενίσχυση της επιχειρηµατικής ανάληψης δραστηριοτήτων 
διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας. Συµπερασµατικά, επιβεβαιώνεται η ανάγκη για 
ποιοτικότερη επιχειρηµατικότητα και νέα εγχειρήµατα που επικεντρώνονται στη γνώση και 
είναι ιδιαίτερα καινοτοµικά και που αποτελούν προϋποθέσεις τόσο οικονοµικής ανάπτυξης 
όσο και κοινωνικής ευηµερίας, µε µεγαλύτερες δυνατότητες σε όρους ανταγωνιστικότητας, 
απασχόλησης και συνολικής αναβάθµισης της ελληνικής οικονοµικής δραστηριότητας. 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι τα logistics διαµορφώνουν σε σηµαντικό βαθµό 
τόσο το κόστος όσο και την ποιότητα του προϊόντος και εποµένως δεν είναι πλέον δυνατό να 
αγνοηθούν από την επιχείρηση, επίσης δίνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που χρειάζεται 
η επιχείρηση απέναντι στην µεταβαλλόµενη αγορά. Συντονίζουν την διαδικασία διαχείρισης 
αποθεµάτων ,την κίνηση των υλικών(µέσα και έξω από την παραγωγική διαδικασία) ,τις 
παραγγελίες ,τις πωλήσεις. Έχοντας οργανώσει την εφοδιαστική αλυσίδα η επιχείρηση 
ελέγχει καλύτερα τα αποθέµατα της εποµένως και το κόστος αυτών (που είναι ένα από τα πιο 
σηµαντικά κόστη της επιχείρησης) και µε αυτό τον τρόπο επιτυγχάνει την µακροπρόθεσµη 
κερδοφορία και εδραιώνεται στην αγορά (ΓΓΕΤ, 2014). 

Αναφορικά µε τις µελλοντικές προοπτικές στην Ελλάδα, αυτές θα εξαρτηθούν από (ΣΕΒ, 
2012, 2013, ΕΕ, 2011): 

• Αποδοχή της αναγκαιότητας της εφαρµογής των Logistics σε κυβερνητικούς και 
λοιπούς οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

• Ενισχύσεις των επενδύσεων µε τη µορφή των διαφόρων Αναπτυξιακών Νόµων και 
χρηµατοδοτικών προγραµµάτων  

• και 
• Ενισχύσεις για τη δηµιουργία υποδοµών, µε βάση τις επιπτώσεις στη δηµιουργία 

βιώσιµων βιοµηχανιών , ενίσχυσης της αγοράς και κατά συνέπεια τις επιπτώσεις στην 
απασχόληση και στην τοπική και εθνική ανάπτυξη. 

• Υποδοµές στην παιδεία σε όλα τα επίπεδα και την ανάπτυξη και λειτουργία 
ποιοτικών προγραµµάτων που θα καλύπτουν όλες τις εκφάνσεις των Logistics σε όσο το 
δυνατόν περισσότερα πανεπιστήµια, για να υπάρξει ο σχετικός ανταγωνισµός που οδηγεί 
καταλυτικά στη βελτίωση της ποιότητας. 

• Ύπαρξη επιχειρηµατιών µε όραµα που θα είναι σε θέση να αντιληφθούν εγκαίρως τα 
πλεονεκτήµατα των Logistics και των ολοκληρωµένων εφαρµογών. 

• Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων Logistics από ελληνικές επιχειρήσεις που θα 
ασκούν πίεση για την εφαρµογή τους στην επιχειρηµατική κοινότητα. 

• Υποστήριξη πρακτικών που συµµορφώνονται µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και 
πολιτικές όπως η προώθηση Πράσινων Logistics στις πόλεις (π.χ. πράσινες ζώνες, έξυπνη 
χρέωση, βραδινή διανοµή, καθαρά οχήµατα) και η ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών 
καυσίµων (π.χ. ηλεκτροκίνηση)  

• Υποστήριξη καινοτόµων αειφόρων προσεγγίσεων στη διανοµή εµπορευµάτων εντός 
των πόλεων όπου θα ολοκληρώνουν αποτελεσµατικά τοπικές αρχές και λοιπούς 
εµπλεκόµενους εταίρους (λιανέµποροι, προµηθευτές, µεταφορείς, διανοµείς, υπηρεσίες 
courier, κλπ) και θα βασίζονται στην εφαρµογή βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, ευφυών 
συστηµάτων, καθαρότερων οχηµάτων και αποτελεσµατικών διαδικασιών ∆ιαχείρισης.  

Για να είναι αποτελεσµατικότερες και αποδοτικότερες οι παρεµβάσεις στην εφοδιαστική 
αλυσίδα και στην εθνική οικονοµία, η υλοποίηση των δράσεων δεν πρέπει να γίνει 
αποσπασµατικά, αλλά στην βάση µίας ολοκληρωµένης προσέγγισης, µε ταυτόχρονη 
ενσωµάτωση περισσοτέρων δράσεων σε ένα κοινό και ολοκληρωµένο πλαίσιο, µε ανάδειξη 
σηµαντικών εµπορικών πυλών και πόλων ανάπτυξης Εφοδιαστικής Αλυσίδας µε υπηρεσίες 
προστιθέµενης αξίας. Πρόκειται για στρατηγική επιλογή και κατεύθυνση που αναµένεται να 
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συµβάλει σηµαντικά στη στροφή προς το νέο αναπτυξιακό υπόδειγµα της χώρας για 
ανταγωνιστική, καινοτόµο και εξωστρεφή ανάπτυξη. 
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Τίτλος βιβλίου: «Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες σήµερα» 
Συγγραφέας: Χρίστος Απ. Λαδιάς 
Εκδόσεις Παπαζήση, ∆εκέµβριος 2015 
 
Με το παρόν βιβλίο ο συγγραφέας παρουσιάζει µε πρωτότυπο 

τρόπο τη ταυτότητα των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και ειδικότερα των περιφερειών της Ελλάδας. Ιδιαίτερα, 
αναδεικνύει το σηµαντικό ρόλο των περιφερειών για την προσεχή 
αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας.  

Στο πρώτο µέρος του βιβλίου, γίνεται αναφορά στους κανόνες 
επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων, που  θεσπίστηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν το σύνολο των ταµείων 
(Ε.Τ.Π.Α., Ε.Κ.Τ., Τ.Σ. κ.α.). Επιπλέον, παρουσιάζει τους 
«Εθνικούς κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα 
του ΕΣΠΑ 2014-2020. Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων 
συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από τις Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς - ∆ιαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων 
Κατηγορία: Επενδύσεις -αναπτυξιακά κίνητρα». [Εγκύκλιος του 
Υπουργείου  Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού 
της χώρας µας µε αριθµ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015, που 
αναφέρεται στην πράξη του (ΦΕΚ Β´ 1822/2408-2015)].  

Στο δεύτερο µέρος, πραγµατοποιούνται αναφορές επί των 
ευρωπαϊκών περιφερειών κατά τους διαχωρισµούς NUTS που 
ποικίλλουν από χώρα σε χώρα λόγω των διαφορετικών θεσµικών 
παραδόσεων διαχωρισµού των κρατών ή της αυτοδιοίκησης, 
καθώς και λόγω άλλων ιστορικών και θεσµικών παραδόσεων. 
Επίσης, ο εκσυγχρονισµός της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης 
αποτελεί µέρος των κεφαλαίων του δεύτερου µέρους και 
βασίζεται, όπως επισηµαίνεται, στις αρχές της χρηστής 
διακυβέρνησης που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι η 
διαφάνεια, η συµµετοχή, η λογοδότηση, η αποτελεσµατικότητα 
και η συνοχή. Επιπροσθέτως, σηµαντικό κεφάλαιο αποτελεί η 
επιχειρούµενη συγκριτική παρουσίαση των στοιχείων 
διακυβέρνησης στις κρατικές περιφερειακές διοικήσεις και 
αυτοδιοικήσεις των χωρών µελών της Ε.Ε.  

Τέλος, παρουσιάζονται, οι µακροπεριφερειακές στρατηγικές 
της Ένωσης και η διακυβέρνηση τους που αποσκοπούν στην 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη των περιφερειών και στη µεγέθυνση 
των αποτελεσµάτων στις µακροπεριφέρειες που είναι σύνολα 
περιφερειών µε το εδαφικό χαρακτηριστικό της γειτονίας ή της 
εδαφικής συνέχειας των περιφερειών. 

 
 
Από τον ∆ρ. Χρήστο ∆. Γενιτσαρόπουλο 
Μέλος της συντακτικής οµάδας 
Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης 
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
Οδηγίες προς τους συγγραφείς   

 
∆ιαδικασία αξιολόγησης 

 
Κάθε επιστηµονικό άρθρο που κατατίθεται σύµφωνα 

µε τις καθορισµένες προδιαγραφές, αξιολογείται 
εµπιστευτικά από δύο µέλη της επιστηµονικής επιτροπής. 
Στη συνέχεια υποβάλλεται εισήγηση στον υπεύθυνο της 
έκδοσης. 

Η τελική απόφαση λαµβάνεται από τον υπεύθυνο της 
έκδοσης. Εάν συστήνεται αναθεώρηση, το 
αναθεωρηµένο άρθρο αποστέλλεται για τελική έγκριση 
σε έναν από τους εκδότες. Το περιοδικό διατηρεί τα 
πνευµατικά δικαιώµατα σε όλο το υλικό που 
δηµοσιεύεται σε αυτό. Εντούτοις, οι συγγραφείς µπορούν 
να χρησιµοποιήσουν την εργασία τους αλλού µετά από 
τη δηµοσίευση, χωρίς προγενέστερη άδεια, υπό τον όρο 
ότι πραγµατοποιείται αναφορά στο περιοδικό, καθώς και 
γνωστοποίηση µιας τέτοιας δράσης. 

Οποιεσδήποτε απόψεις που εκφράζονται στο 
περιοδικό αποτελούν απόψεις των συγγραφέων και όχι 
απόψεις του περιοδικού. Άδεια αναπαραγωγής 
οποιουδήποτε υλικού από τρίτους, καθώς και το 
δικαίωµα για τη χρήση του, αποτελεί ευθύνη των 
συγγραφέων. 

 
Οδηγίες συγγραφής 
 
Προκειµένου ένα επιστηµονικό άρθρο να υποβληθεί 

για δηµοσίευση στο επιστηµονικό περιοδικό ‘ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ’, πρέπει να πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Όλα τα επιστηµονικά άρθρα πρέπει να αποτελούν 
πρωτότυπη εργασία, η οποία δεν έχει προηγουµένως 
δηµοσιευθεί και δεν υπόκειται σε αξιολόγηση για άλλη 
δηµοσίευση, αναθεώρηση και έκδοση. 

2. Τα άρθρα πρέπει να είναι γραµµένα στην ελληνική 
γλώσσα και η έκτασή τους να κυµαίνεται µεταξύ 6.500 – 
8.000 λέξεων, ενώ όλα τα υπόλοιπα συµπληρωµατικά 
κείµενα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 2.500 λέξεις, 
εκτός από τις αναφορές, τους πίνακες και τα 
διαγράµµατα. 

3. Η πρώτη σελίδα του άρθρου πρέπει να περιέχει τον 
τίτλο του άρθρου, το όνοµα και το φορέα των 
συγγραφέων µε επαρκή στοιχεία επικοινωνίας (µε τον 
κατάλληλο προσδιορισµό του υπεύθυνου για την 
επικοινωνία του συγγραφέα). 

4. Τα άρθρα πρέπει να περιλαµβάνουν ένα σύνολο 
λέξεων – κλειδιών (µέχρι 7) και µια περίληψη (µέχρι 250 
λέξεις, εκτός των αναφορών), που ακολουθούνται από 
την εισαγωγή, τη µεθοδολογία και τα στατιστικά 
δεδοµένα, τα αποτελέσµατα, την ανάλυση, τα 
συµπεράσµατα και τις αναφορές. 

5. Τα χειρόγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα 
 

 
 
ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο, αρχείο MS Word, στην 

καταχωρηµένη ηλεκτρονική διεύθυνση των εκδοτών. 
Είναι επίσης δυνατό, µόνο στην περίπτωση υποβολής 
προς σχολιασµό να υποβληθεί το χειρόγραφο ως αρχείο 
PDF (ή άλλη παρόµοια µορφή). Τα βιβλία προς 
σχολιασµό αποστέλλονται σε δύο αντίγραφα στον 
πρόεδρο του Περιοδικού. 

6. Τα χειρόγραφα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένα 
µε περιθώρια 2,5cm x 2,5cm σε χαρτί µεγέθους Α4. Τα 
περιθώρια πρέπει να είναι συνεπή σε όλες τις σελίδες. 

7. Όλες οι σελίδες πρέπει να αριθµηθούν µε 
συνέπεια. 

8. Οι τίτλοι και οι υπότιτλοι πρέπει να είναι 
σύντοµοι. 

9. Το κείµενο πρέπει να είναι σε γραµµατοσειρά 
TIMES NEW ROMAN, µέγεθος 11pt, κανονικό, σε µία 
ενιαία στήλη. Τα κείµενα που δεν συµµορφώνονται µε 
τις συγκεκριµένες προδιαγραφές θα επιστρέφονται στους 
συγγραφείς για τις απαραίτητες ρυθµίσεις. 

10. Οι πίνακες και τα διαγράµµατα πρέπει να έχουν 
τίτλους, ενιαία και συνεχή αρίθµηση, να είναι 
ενσωµατωµένα στο κύριο κείµενο του άρθρου σε ένα 
ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο. Οι πίνακες να ακολουθούν 
διαφορετική αρίθµηση από τα διαγράµµατα. Σε 
περίπτωση πρωτότυπων φωτογραφιών ή σχεδίων, αυτά 
πρέπει να σκαναριστούν και να ενσωµατωθούν στο 
άρθρο σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Οι πίνακες και τα 
διαγράµµατα δεν πρέπει να εµφανίζονται στην αρχική 
σελίδα (πρώτη σελίδα) ούτε µετά από τις αναφορές και 
πρέπει να είναι προσαρµοσµένα µέσα στα περιθώρια των 
σελίδων. 

11. Τα έγχρωµα κείµενα ή διαγράµµατα γίνονται 
αποδεκτά για on-line δηµοσίευση, εντούτοις τα έντυπα 
αντίγραφα πρέπει να είναι µόνο σε άσπρο και µαύρο 
χρώµα. 

12. Οι υποσηµειώσεις πρέπει να περιοριστούν στο 
ελάχιστο, µε συνεχή αρίθµηση σε όλο το κείµενο και να 
εµφανίζονται στο τέλος κάθε σελίδας. 

13. Οι συγγραφείς µπορούν να συµπεριλάβουν µια 
συνοπτική έρευνα βιβλιογραφίας. Οι αναφορές σε 
δηµοσιευµένη βιβλιογραφία µέσα στο κείµενο πρέπει να 
αναφερθούν µε το όνοµα του συγγραφέα, µε τον 
αντίστοιχο αριθµό της βιβλιογραφίας σε τετράγωνη 
παρένθεση και πρέπει να παρουσιαστούν σε έναν 
αριθµητικό κατάλογο στο τέλος του κειµένου. 

14. Οι πλήρεις αναφορές πρέπει να δοθούν στην 
ακόλουθη µορφή: 

Συγγραφέας (όνοµα και αρχικά), τίτλος του άρθρου, 
τίτλος του βιβλίου ή τίτλος του περιοδικού ή τίτλος του 
συνεδρίου, εκδότης (όνοµα και αρχικά), τόµος, αριθµός 
τεύχους, εκδοτικός οίκος, έτος, σελίδες (σελ.). 

 
 
 
 


