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 Η  στρατηγική  ανάπτυξης  των  αστικών  κέντρων  αναπτύσσεται  ως  συνδυασμός  τεσσάρων 

στοιχείων.  

• Πολυκεντρικότητα  

 • Δικτύωση  

 • Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών και περιορισμός της αστικής διάχυσης  

• Αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα 

 

Πολυκεντρικότητα  

Η πολυκεντρικότητα  που  αντιμετωπίζουν  τα  αστικά  κέντρα  προσεγγίζεται  σε  συνδυασμό  με  τη 

διαπιστωμένη ιεραρχία του αστικού συστήματος σε τρία επίπεδα, τα οποία μάλιστα αποτελούνται από 

ομάδες αστικών κέντρων με μεγάλη διαφορά στο πληθυσμιακό τους μέγεθος, στην οικονομική τους 

δυναμική και στο ρόλο προτύπου και οδηγού που ασκούν στην ελληνική οικονομία.  

Επιδιώκεται,  η  ενδυνάμωση  των  δύο  μητροπολιτικών  κέντρων  της  Αθήνας  και  Θεσσαλονίκης 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά και το διεθνή τους ρόλο. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η δυναμική της Θεσσαλονίκης 

ως ενός αστικού κέντρου των Βαλκανίων,  ένα ρόλο που αναμένεται να αναλάβει με μεγάλη ένταση 

κατά τα επόμενα χρόνια  

Βασικό  στόχο  αποτελεί  η  ανάπτυξη  της  Ελλάδας  ως  περιφερειακού  κέντρου  της  Νότιας‐

ανατολικής Ευρώπης με έμφαση στο ρόλο της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει 

το  μοχλό  ανάπτυξης  της  ευρύτερης  περιοχής  στη  κατεύθυνση  της  δημιουργίας  ενός  προτύπου 

ανάπτυξης  που  θα  αναφέρεται  στο  σύνολο  των  χωρών  της  Νότιοανατολικής  Ευρώπης.  Μπορεί  να 

αποτελέσει κέντρο οικονομικής, εμπορευματικής, ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας μέσα 

από την ανάπτυξη ενός προτύπου περιφερειακού μοντέλου. Στο αναπτυξιακό αυτό πρότυπο, που το 

χαρακτηρίζει  η  εξωστρέφεια,  εντάσσονται  όλες  οι  πόλεις  της  ενδοχώρας  και  ειδικότερα  για  την 

περιοχή της Θεσσαλονίκης οι πόλεις του άξονα της Εγνατίας και οι πόλεις της ευρύτερης γειτονικής 

περιοχής μέσα σε πλαίσιο συνεργασίας και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.  

Τα μεγάλα αστικά κέντρα  της χώρας, που  διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην ανάπτυξη  της 

οικονομίας  και  της  απασχόλησης  της  περιφέρειας,  μπορούν  να  αποτελέσουν  ανταγωνιστικές 

δυναμικές οντότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο: πόλεις δηλαδή σαν την Πάτρα και το Ηράκλειο 

με  ανάπτυξη  συμπληρωματικών  δραστηριοτήτων  όπως  έρευνα  και  καινοτομία,  νέων  γεωργικών 

προϊόντων, το τουρισμό, πολιτισμό, κλπ.  

Όσον αφορά στα μεσαία αστικά κέντρα όλης της χώρας, αυτά μπορούν να διακριθούν σε πόλεις με 

αναπτυξιακή  εξειδίκευση  ή  ρόλο  με  σκοπό  τη  δημιουργία  σημαντικής  δυναμικής  σε  σχέση  με  τις 
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δραστηριότητες της ευρύτερής τους περιοχής. Συγκεκριμένα μεσαία αστικά κέντρα του νησιωτικού και 

ορεινού χώρου μπορούν να αναλάβουν ιδιαίτερο αναπτυξιακό ρόλο.  

Τα αστικά κέντρα αυτής της κατηγορίας, ενδυναμώνονται τόσο προς την κατεύθυνση της στήριξης 

και  βελτίωσης  της  λειτουργικότητας  των  ημερήσιων  συστημάτων  τους  και  της  ευρύτερης  ζώνης 

επιρροής  τους,  ενώ  επιδιώκεται  η  στήριξη  και  διαφοροποίηση  των  στοιχείων  εκείνων  που  τους 

προδίδουν  διεθνή  χαρακτήρα  και  ακτινοβολία  (τουρισμό,  παραγωγική  εξειδίκευση,  υπηρεσίες, 

πολιτισμός, μεταφορική υποδομή κλπ)  

Τα αστικά  κέντρα,  τέλος,  επιπέδου ακτινοβολίας  νομού  ή  και  τοπικού  επιπέδου  υποστηρίζονται, 

ώστε να γίνει δυνατή η βελτιωμένη και αποτελεσματικότερη κάλυψη των λειτουργιών που αυτά έχουν 

αναλάβει  ενώ  παράλληλα  επιδιώκεται  και  η  εξειδίκευσή  τους  στον  τομέα  της  παραγωγής  και  των 

υπηρεσιών.  

Επιδιώκεται επίσης επαναπροσδιορισμός της σχέσης των αστικών κέντρων της ενδοχώρας με την 

ύπαιθρό  τους  (και  στα  νησιά  και  στις  ορεινές  περιοχές  )  και  δημιουργία  διασυνδέσεων  ώστε  να 

αντιμετωπισθούν προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με τη στασιμότητα στην ανάπτυξη τους, με την 

αστική  διάχυση  και  την  οικονομική,  κοινωνική  και  περιβαλλοντική  υποβάθμιση  της  υπαίθρου. 

Τμήματα  των  αγροτικών  περιοχών  και  των  περιοχών  που  αναπτύσσεται  η  αλιεία,  λόγω  των 

διαρθρωτικών  οικονομικών  αδυναμιών  πλήττονται  και  δημιουργούνται  υποβαθμισμένες  κοινωνικές 

συνθήκες.  Για  να  δημιουργηθούν  καλύτερες  συνθήκες  διαβίωσης  και  να  αποτελέσουν  ελκυστικό 

περιβάλλον για την προσέλκυση ανθρώπων και επιχειρήσεων θα πρέπει να σχεδιαστούν δράσεις στα 

κέντρα  των  αγροτικών  περιοχών  που  θα  λαμβάνουν  υπόψη  τη  διαρθρωτική  διαφοροποίηση  των 

δραστηριοτήτων στις ευρύτερες αγροτικές περιοχές. 

 

Δικτύωση  

 Η δικτύωση αποτελεί σημαντική αναπτυξιακή στρατηγική των αστικών κέντρων της χώρας, η 

οποία επιδιώκεται κατά δύο τρόπους:  

 • Σε σχέση με το  ιεραρχημένο αστικό σύστημα της χώρας και το επιδιωκόμενο πολυκεντρικό 

σύστημα αστικών κέντρων.  

 • Σε σχέση με την ενδυνάμωση τοπικά αναδυόμενων δικτύων γειτονικών αστικών κέντρων  

Με  τη  δικτύωση  της  πρώτης  κατηγορίας  επιδιώκεται  η  ολοκλήρωση  και  ενδυνάμωση  των 

λειτουργικών  συστημάτων  και  αστικών  κέντρων  της  πρώτης  και  της  δεύτερης  κατηγορίας 

(μητροπολιτικά κέντρα της χώρας,  δευτερεύοντα αστικά κέντρα),  η οποία αποσκοπεί στην καλύτερη 

ολοκλήρωση  τους,  οδηγώντας  σε  περιορισμό  των  δυσλειτουργιών  που  ορισμένα  από  αυτά 

παρουσιάζουν,  ιδιαίτερα  εξαιτίας  του  μεγάλου  αριθμού  κατοίκων  και  δραστηριοτήτων  που  αυτά 

συγκεντρώνουν, αλλά και σε σχέση με τις διαθέσιμες υποδομές.  
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Με τη δικτύωση της δεύτερης κατηγορίας επιδιώκεται και ανάπτυξη συμπληρωματικών ενοτήτων 

μεταξύ γειτονικών και αστικών κέντρων οι οποίες θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερη χρήση των 

υφισταμένων τεχνικών και κοινωνικών υποδομών συγκροτώντας νέες αστικές ενότητες, οι οποίες θα 

συμβάλουν αφενός μεν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στο να εξελιχθούν 

σε πόλο έλξης επιχειρήσεων προς εγκατάσταση.  

 

Αστική διάχυση  

Η βελτίωση και η ανάπτυξη υποδομών και ο περιορισμός της αστικής διάχυσης αποτελούν το τρίτο 

στοιχείο  της στρατηγικής  της  βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η αστική  διάχυση συνδέεται  σε μεγάλο 

βαθμό  με  την  αστική  επέκταση  αλλά  τελικά  δεν  παύει  να  αποτελεί  φθορά  φυσικών  πόρων.  Σε 

περιπτώσεις όπου η διαδικασία αυτή γίνεται χωρίς έλεγχο, μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα 

υποβαθμίσεως του αστικού περιβάλλοντος και σημαντικό παράγοντα αύξησης και κόστους υποδομών 

και αστικών οργανώσεων μια και αυτή θα ακολουθεί αντί να κατευθύνει τις εξελίξεις. Με την έννοια 

αυτή, η αστική διάχυση θα πρέπει κατά το δυνατόν να αντιμετωπίζεται μέσα από τον χωροταξικό και 

πολεοδομικό σχεδιασμό, έτσι ώστε και οι διαθέσιμοι φυσικοί πόροι να μην αποτελούν τροχοπέδη της 

ανάπτυξης και παραγωγικής διαδικασίας και των ιδιωτικών επενδύσεων.  

Η βελτίωση και η ανάπτυξη των υποδομών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της παραγωγικής βιώσιμης 

ανάπτυξης και συνδέεται με τις εξελίξεις και στο εσωτερικό των αστικών κέντρων: σχεδόν σε όλες τις 

πόλεις  της χώρας,  η αστική ανάπτυξη οδήγησε σε  έλλειμμα υποδομών και σε σχέση με  τα στοιχεία 

που συνδέονται με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και σε σχέση με τα στοιχεία που καθιστούν 

τα  αστικά  κέντρα  πόλους  έλξης  επιχειρήσεων  προς  εγκατάσταση.  Μια  πρόσθετη  συνέπεια 

αποτυπώνεται  στην  αλλαγή  χρήσεων  γης,  την  υποβάθμιση  συγκεκριμένων  περιοχών  και  ευρύτερα 

στις  ανακατατάξεις  μέσα  στον  αστικό  ιστό.  Έχει  ιδιαίτερη  σημασία  στο  πλαίσιο  της  αστικής 

ανάπτυξης να αντιμετωπισθούν τα ελλείμματα αυτά. 

 

Αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων  

Ιδιαίτερο  στοιχείο  της  παραγωγικής  βιώσιμης  αστικής  ανάπτυξης  αποτελεί  η  αντιμετώπιση  των 

κοινωνικών  προβλημάτων  που  εμφανίζονται  σε  συγκεκριμένες  περιοχές  των  αστικών  κέντρων.  Η 

ένταση των προβλημάτων αυτών σε συγκεκριμένες περιοχές των αστικών κέντρων είναι αναμενόμενη 

καθώς  σε  αυτά  συγκεντρώνονται  πολλές  πληθυσμιακές  ομάδες  που  αντιμετωπίζουν  ιδιαίτερα 

προβλήματα ή που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να ακολουθήσουν και να προσαρμοστούν στις 

οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις.  

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών στα αστικά κέντρα συμβάλλει αφενός στον περιορισμό 

των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, αλλά και στην βελτίωση 



 

5 

των  αστικών  κέντρων  με  ευρύτερες  θετικές  επιπτώσεις  στο  σύνολο  των  αστικών  λειτουργιών  και 

ιδιαίτερα στις λειτουργίες κατοίκησης και παραγωγής.  

Επιπρόσθετα ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για αστικά κέντρα των συνοριακών περιοχών 

της Χώρας καθώς και για εκείνα τα κέντρα από τα υπόλοιπα που δέχονται με μεγαλύτερη έκταση τις 

επιπτώσεις και μετά το 1989 και της παγκοσμιοποίησης δηλ. την σκεπτική του ανταγωνισμού και την 

αναπροσαρμογή  που  αυτός  συνεπάγεται.  Η  κινητοποίηση  των  ιδιωτικών  επενδύσεων,  αλλά  και  η 

επίλυση  των  υπαρκτών  προβλημάτων  αποτελούν  τον  τρόπο  αντιμετώπισης  της  κατάστασης  αυτής, 

αφού  ευρύτερα  η  στρατηγική  βιώσιμης  ανάπτυξης,  πρέπει  να  συνδυάζει  ταυτόχρονα  και  στοιχεία 

ανταγωνισμού, στοιχεία που συνδέονται με την παραγωγική διαδικασία, αλλά στοιχεία αλληλεγγύης, 

στοιχεία  που  συνδέονται  με  τον  χαρακτήρα  των  αστικών  κέντρων  ή  έστω  τμημάτων  τους  ως 

κοινοτήτων.  

Η μελλοντική περιφερειακή αναπτυξιακή πορεία της χώρας και ειδικότερα η παρακολούθηση της 

αστικής ανάπτυξης θα μπορούσε να υποστηριχθεί με τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Περιφερειακής 

Πολιτικής. Αντικείμενο  του Παρατηρητηρίου θα  είναι  η παρακολούθηση και  εξέταση πολιτικών για 

την  ανάπτυξη  των  πόλεων  και  κατ’  επέκταση  των  περιφερειών  της  Ελλάδας,  στο  πλαίσιο  του 

ευρωπαϊκού και διεθνούς χώρου. Ειδικότερα θα μελετώνται τα ιδιαίτερα χωρικά σύνολα στη βάση της 

ανάλυσης  και  σύνθεσης  των  δημογραφικών,  κοινωνικών,  οικονομικών,  παραγωγικών  και  άλλων 

αναπτυξιακών  στοιχείων,  καθώς  και  των  αποτελεσμάτων  και  επιπτώσεων  των  αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων,  τόσο  σε  τοπικό  όσο  και  σε  Περιφερειακό  Επίπεδο.  Επίσης,  θα  αναπτύσσει  και  θα 

παρέχει  τεχνογνωσία  για  τη  συλλογή  και  επεξεργασία  τοπικών  και  περιφερειακών  στοιχείων,  θα 

εκπονεί μελέτες και θα συνεργάζεται με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σε κεντρικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο προωθώντας συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας 

και εμπειριών.  

 


