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Περίληψη 
 
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να καταγράψει κατά το δυνατό, τα υπάρχοντα 
δεδοµένα που αφορούν στο σύνολο της πραγµατικότητας που βιώνουν οι ορεινές περιοχές 
της Ελλάδας, να εξετάσει κριτικά τα αποτελέσµατα των διαφόρων προσπαθειών ανάπτυξης 
που έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν ή υλοποιούνται στον παρόν σε αυτές, µε απώτερο 
στόχο τον εντοπισµό των προβληµάτων – αδυναµιών – ευκαιριών και απειλών που 
αντιµετωπίζουν και τη διατύπωση κατευθυντηρίων γραµµών (αξόνων προτεραιότητας) και 
συγκεκριµένων µέτρων και προτάσεων για την εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Αξιοβίωτης 
Ανάπτυξης σε αυτές.  
Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε το µοντέλο της Ολοκληρωµένης και γι’ αυτό Αξιοβίωτης 
Ανάπτυξης, αποδίδεται σε δύο παράγοντες: Πρώτον, στην αδυναµία των µέχρι σήµερα 
εφαρµοζοµένων πολιτικών ανάπτυξης να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά και στο σύνολό 
τους τα ποικίλα κοινωνικό – οικονοµικά προβλήµατα των περιοχών αυτών και δεύτερον, 
στην ίδια τη φύση και την πραγµατικότητα των ορεινών περιοχών, η οποία χαρακτηρίζεται 
από µοναδικά πλεονεκτήµατα αλλά και αδυναµίες, που µόνο ολοκληρωµένα θα µπορούσαν 
να αντιµετωπιστούν. 
Η εργασία αναπτύσσεται µέσα από τρία βασικά µέρη,  στο πρώτο επιχειρείται η καταγραφή 
της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας των ορεινών περιοχών της 
Ελλάδας. Στο δεύτερο µέρος αναλύονται κριτικά οι υφιστάµενες εθνικές και ευρωπαϊκές 
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πολιτικές για τις ορεινές περιοχές, ενώ γίνεται αναφορά και στις αντίστοιχες διεθνείς 
δράσεις για την προστασία και την ανάπτυξή τους. Η εργασία κλείνει µε το τρίτο µέρος το 
οποίο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο τεκµηριώνεται η επιλογή του 
µοντέλου της Ολοκληρωµένης Αξιοβίωτης Ανάπτυξης για τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας, 
α) µέσω της ανάδειξης των υφιστάµενων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν και β) µέσω του 
αποκλεισµού των λοιπών µοντέλων ανάπτυξης µε τη βοήθεια της εις άτοπον απαγωγής. Στο 
δεύτερο αναδεικνύονται οι τοµείς µε ιδιαίτερη αναπτυξιακή προοπτική, η δυναµικότητα των 
οποίων έχει διαφανεί από την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης αλλά και από τον 
υπολογισµό των συντελεστών περιφερειακής ειδίκευσης για κάθε µια από τις επτά ορεινές 
περιφέρειες της Ελλάδας. Στο τρίτο κεφάλαιο του τρίτου µέρους, διατυπώνεται αναλυτικά 
το προτεινόµενο σενάριο Ολοκληρωµένης Αξιοβίωτης Ανάπτυξης µε συγκεκριµένους 
άξονες προτεραιότητας, µέτρα και δράσεις, καθώς επίσης και µε όλες τις απαραίτητες 
διατάξεις για την εφαρµογή του. Η παρούσα ολοκληρώνεται µε το τέταρτο κεφάλαιο του 
τρίτου µέρους, όπου και γίνεται η αξιολόγηση του προτεινόµενου Ολοκληρωµένου 
αναπτυξιακού σεναρίου µε τη βοήθεια µιας ανάλυσης - Πλεονεκτηµάτων, Αδυναµιών, 
Ευκαιριών και Απειλών - S.W.O.T. που χρησιµοποιείται από την περιφερειακή επιστήµη για 
την ex – ante αξιολόγηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 
Η βιβλιογραφία  που αποτέλεσε την υποδοµή της εργασίας ήταν η εξής: α) αναφορικά µε 
την υφιστάµενη κατάσταση των ορεινών περιοχών και τις εφαρµοζόµενες σε αυτές 
πολιτικές χρήσιµα στοιχεία αντλήθηκαν από τα υπό δηµοσίευση πρακτικά του 3ου 
∆ιεπιστηµονικού Συνεδρίου του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
(Ε.Μ.Π.) για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών καθώς και από το 
σύνολο των πηγών που έχει συγκεντρώσει το Κέντρο, από τα έγγραφα των Κοινοτικών 
Πρωτοβουλιών (Κ.Π.) και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Ε.Π.) της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, από τα πανεπιστηµιακά συγγράµµατα του τµήµατος Οικονοµικής 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου και τέλος, από τις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ∆ιεθνών ∆ιασκέψεων και των ∆ιεθνών Οργανισµών και 
Φορέων για τις ορεινές περιοχές. β) Αναφορικά µε τη διατύπωση του Ολοκληρωµένου 
Αναπτυξιακού σεναρίου και συγκεκριµένα µε την δοµή, τους στόχους και τον τύπο 
διάρθρωσής του, κύρια βιβλιογραφία αποτέλεσαν, τα συγγράµµατα του Καθηγητή Α. 
Παπαδασκαλόπουλου, τα συγγράµµατα του Καθηγητή ∆. Ρόκου για τις Ολοκληρωµένες 
Αποδόσεις και την Αξιοβίωτη Ανάπτυξη και το σύνολο των σηµειώσεων και των διαλέξεων 
των µαθηµάτων αυτού αλλά και των υπολοίπων Καθηγητών µου, τόσο από το ∆.Π.Μ.Σ. 
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη», όσο και από το Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου. 
Συγκεκριµένα και όσον αφορά στα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για την 
εκπόνηση της έρευνάς µου, η πλειονότητά τους προήλθε από την Ε.Σ.Υ.Ε. και συγκεκριµένα 
από την Απογραφή της Εκτάσεως της Ελλάδας ανά Βασική Κατηγορία Χρήσεων, καθώς 
επίσης και από τη Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας του 2001.   Τα στοιχεία αυτά 
εµφανίζουν ανοµοιογένεια ως προς τη βάση καταγραφής τους (για ορισµένα έτη είναι τα 
εννέα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας ενώ για κάποια άλλα, οι σηµερινές 
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περιφέρειες προγραµµατισµού - όπως αυτές έχουν δηµιουργηθεί για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του περιφερειακού προγραµµατισµού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης - N.U.T.S. 
2) και δεν αφορούν αποκλειστικά σε ορεινές περιοχές, έτσι για   την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των αναγκών της εργασίας τα πρωτογενή αυτά στατιστικά στοιχεία επεξεργάστηκαν σε 
επίπεδο περιφέρειας µετά βέβαια από τον χαρακτηρισµό των 7 εκ των 13 συνολικά 
περιφερειών της Ελλάδας ως ορεινών (µε κριτήριο το ποσοστό της ορεινής έκτασης που 
διαθέτουν σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της Χώρας). 
Προκειµένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της παρούσης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων 
που διενεργήθηκαν, ακολουθήθηκε η µεθοδολογία των Ολοκληρωµένων Αποδόσεων (1979) 
βάσει της Θεωρίας της Ολοκληρωµένης Αξιοβίωτης Ανάπτυξης που έχει διατυπώσει ο 
Καθηγητής του Ε.Μ.Π. ∆ηµήτρης Ρόκος. Σύµφωνα µε αυτή τη µεθοδολογία µπορεί να γίνει 
ο σχεδιασµός και η εφαρµογή µιας Ολοκληρωµένης και αληθινά Αξιοβίωτης αναπτυξιακής 
πολιτικής, που στο κέντρο της θα έχει τον άνθρωπο και το περιβάλλον (Ρόκος, 1979).  
Τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν µε την εκπόνηση της παρούσης είναι τα εξής:  α) Η 
συγκέντρωση και ταυτόχρονα η δηµιουργική κριτική ανάλυση, των εφαρµοζόµενων 
πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων που αφορούν στις ορεινές περιοχές, β) Η 
επεξεργασία των διαθέσιµων πρωτογενών στατιστικών στοιχείων, που οδήγησε στη 
δηµιουργία νέων δευτερογενών στοιχείων που αφορούν αποκλειστικά σε ορεινές 
περιφέρειες, και γ) Η διατύπωση ενός υλοποιήσιµου Ολοκληρωµένου σεναρίου Αξιοβίωτης 
Ανάπτυξης για την ευαίσθητη κατηγορία των ορεινών περιοχών.  
Ιδιαίτερα και όσον αφορά στο τελευταίο εκ των αποτελεσµάτων που προαναφέρθηκαν, 
γίνεται σαφές ότι, µε τη διπλωµατική αυτή εργασία και παρά τις αρχικές δυσκολίες στην 
εξεύρεση στοιχείων, δηµιουργήθηκε το κατάλληλο υπόβαθρο, για την διατύπωση ενός 
ολοκληρωµένου αναπτυξιακού σεναρίου µε συγκεκριµένες προτάσεις και µέτρα που 
δύνανται να πραγµατοποιηθούν µέσα από το ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.) ή 
οποιαδήποτε άλλη εθνική ή τοπική δράση. Οι άξονες του αναπτυξιακού σεναρίου 
εξειδικεύονται µέσα από συγκεκριµένα µέτρα και καινοτόµες δράσεις, όπως λόγου χάρη η 
θέσπιση του «Ορεινόσηµου» για τη χρηµατοδότηση της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης, το 
«Επίδοµα Μονίµου Ορεινής ∆ιαµονής» για την προσέλκυση µόνιµης εγκατάστασης, η 
δηµιουργία νέας µορφής αγροτικών συνεταιρισµών που θα παρέχουν τεχνολογικές, 
επιστηµονικές, νοµικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα µέλη τους, για την ανάπτυξη των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, η δηµιουργία ενός «∆ιεπιστηµονικού Κέντρου Έρευνας» 
σαν αυτό που λειτουργεί στο Μέτσοβο, σε καθεµιά ορεινή περιφέρεια, η πρόταση για 
δηµιουργία «Σύγχρονης και Ενηµερωµένης Βάσης ∆εδοµένων για τις Ορεινές Περιοχές» 
και πλήθος άλλων εξειδικευµένων µέτρων. 
Τέλος, τα νέα στοιχεία που δηµιουργήθηκαν ή και που αναδείχθηκαν µέσα από τις σελίδες 
της παρούσης, καθώς και το προτεινόµενο Ολοκληρωµένο Αναπτυξιακό Σενάριο, είναι 
δυνατόν να αποτελέσουν στο µέλλον την αφετηρία για περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση 
µέσα από τη διαδικασία της ανάδρασης, όπως ακριβώς θα το ήθελε και η µεθοδολογία των 
Ολοκληρωµένων Αποδόσεων. 


