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Ενημεπωτικό Σημείωμα   

Πόλοι έλξηρ τηρ ανάπτςξηρ – Η εμπειπία τος ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

ην ΔΠΑ ζπλδέζεθε επζέσο ε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία κε ηελ αλάδεημε όισλ ησλ αζηηθώλ 

θέληξσλ ηεο ρώξαο σο θηλεηήξσλ αλάπηπμεο, σο πξνσζεηηθώλ κεραληζκώλ ηεο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ζύγθιηζεο. 

 

Με δεδνκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο θαη ηεο δπλακηθήο ηνπ, 

θαζώο θαη ηνπ ξόινπ ησλ αζηηθώλ θέληξσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ απνηεινύλ ηα ιεηηνπξγηθά (ηα 

εκεξήζηα όπσο ιέγεηαη), ζπζηήκαηα ησλ θέληξσλ απηώλ, παξνπζηάζηεθε ζην ΔΠΑ 2007-

2013 κηα ζεηξά αζηηθώλ θέληξσλ σο δπλεηηθώλ πόισλ αλάπηπμεο.  

 

Δπξόθεηην γηα έληεθα αζηηθά θέληξα ηα νπνία κπνξνύλ λα θηλεηνπνηήζνπλ, κέζα από ηηο 

αλαδπόκελεο δηθηπώζεηο, ηόζν ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηνρώλ άκεζεο επηξξνήο ηνπο θαη ηεο 

ππαίζξνπ πνπ ηα πεξηβάιιεη, όζν θαη ηελ αλάπηπμε κηθξόηεξσλ αζηηθώλ θέληξσλ, πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ αθηίλα επηξξνήο ηνπο. 

 

Η πξνζπάζεηα απηή βαζίζηεθε ζε εκπεξηζηαησκέλε κειέηε πνπ είρε αλαηεζεί ζε ζπκθσλία 

θαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πόισλ απηώλ, αθνινπζήζεθε κηα 

θαηλνηόκνο κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. Η πξνζέγγηζε απηή, ρσξίο λα ακθηζβεηεί ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο ζεσξίεο θαη πξνζπάζεηεο ηππνιόγεζεο πόιεσλ θαη νηθηζκώλ ζηε ρώξα, 

επηρείξεζε λα δώζεη κηα λέα νπηηθή ησλ πόιεσλ πνπ λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζύγρξνλεο 

ζπλζήθεο ζηνλ ηνκέα ηεο «αζηηθήο αλάπηπμεο» θαη λα ηεθκεξηώλεη ηε ζέζε ηεο πόιεο ζε 

εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν ζπλεθηηκώληαο θαη άιια κεγέζε εθηόο από ην θιαζηθό 

πιεζπζκηαθό θαη ηζηνξηθό. 

 

Αμηνινγήζεθε ε βαξύηεηα ησλ πόιεσλ πέξα από ηα γεσγξαθηθά θαη δηνηθεηηθά ηνπο όξηα, 

ιακβάλνληαο ππόςε παξακέηξνπο όπσο ε ύπαξμε ππεξεζηώλ ζεκαληηθήο πεξηθεξεηαθήο 

εκβέιεηαο ζε ηνκείο όπσο ε εθπαίδεπζε, ε έξεπλα θαη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε, αιιά θαη ε 

ζέζε ηνπο ζηνλ ρώξν γεληθόηεξα.  

 

Σν εξώηεκα ήηαλ ζαθέο: πνηεο πόιεηο ηεο Διιάδαο είραλ (ή έρνπλ) ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή ηε δπλαηόηεηα λα εμαζθαιίζνπλ έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ πξνζέιθπζε 

επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ ζρεηηθώλ 

ππεξεζηώλ, λα ηνλώζνπλ ηε ιεηηνπξγία ζεκαληηθώλ κνλάδσλ παξαγσγήο πνπ ήδε 

ιεηηνπξγνύλ ζε απηέο, λα παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο πςεινύ επηπέδνπ ζηνπο ηνκείο 

απηνύο, θαη λα θηλεηνπνηήζνπλ ηαπηόρξνλα θαη ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ άκεζε 

επηξξνή ηνπο; 

 

Έηζη, ζην ΔΠΑ, πξνζδηνξίζηεθαλ δώδεθα πόιεηο-πόινη ζπλεθηηκώληαο ηελ ηεξαξρεκέλε 

δνκή ηνπ αζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο ζε ζπλδπαζκό κε ζεηξά θξηηεξίσλ, όπσο, βεβαίσο, 

ην πιεζπζκηαθό κέγεζνο, αιιά θαη νη ππεξεζίεο πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο, νη ππνδνκέο 

έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, νη ππνδνκέο αλώηεξεο θαη αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ε δπλακηθή ηνπ 

παξαγσγηθνύ πξνηύπνπ, ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο πθηζηάκελνπο θαη ηνπο αλαδπόκελνπο άμνλεο 

αλάπηπμεο ηεο ρώξαο, δειαδή ηηο πεξηνρέο όπνπ ζπγθεληξώλνληαη πιεζπζκόο θαη 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θαη, ηέινο, ε λεζησηηθόηεηα. 

 

ύκθσλα κε ηα θξηηήξηα, νη δώδεθα πόιεηο-πόινη αλάπηπμεο ήηαλ: ε Αζήλα-Αηηηθή, ε 

Θεζζαινλίθε, ε Πάηξα, ην δίπνιν Ηξάθιεην-Χαληά, ην δίπνιν Λάξηζα-Βόινο, ηα Γηάλλελα, ην 
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ηξίπνιν Καβάια-Γξάκα-Ξάλζε, ε Καιακάηα, ην δίπνιν Αιεμαλδξνύπνιε-Κνκνηελή, ε 

Ρόδνο, ε Μπηηιήλε θαη, ηέινο, ε Κνδάλε-Πηνιεκαΐδα.  

 

Βεβαίσο, ν αξηζκόο ησλ πόισλ δελ πξνζδηνξίζηεθε εθ ησλ πξνηέξσλ, αιιά πξνέθπςε από 

ηελ εθαξκνγή ησλ σο άλσ θξηηεξίσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε επίπεδν 

ρώξαο, δεδνκέλνπ όηη κόλν ζε απηό ην επίπεδν αλαθεξόηαλ ην ΔΠΑ. ην ζρεηηθό θείκελν 

γξαθόηαλ ξεηά όηη, ζην επίπεδν ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, όια ηα ζεκαληηθά 

αζηηθά θέληξα θαη νη πξσηεύνπζεο όισλ ησλ λνκώλ ηεο ρώξαο ζα θιεζνύλ, θαηόπηλ 

δηαβνύιεπζεο κε ηνπο ηνπηθνύο θνξείο, λα εμεηδηθεύζνπλ δξάζεηο θαη λα αλαιάβνπλ 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πόιεο ηνπο, αληίζηνηρα κε ην κνληέιν ηνπ ΔΠΑ γηα ηνπο 

πόινπο αλάπηπμεο. 

 

Η πξνζέγγηζε απηή πξνζέθξνπζε ζε αληηδξάζεηο πνπ ππξνδνηήζεθαλ θαηόπηλ άξζξνπ πνπ 

δεκνζίεπζε εθεκεξίδα (22 Ινπιίνπ 2007) κε ηνλ παξαπιαλεηηθό ηίηιν : «Πνηεο πόιεηο ζα 

εληζρπζνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα από ην ΔΠΑ». Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε εληύπσζε όηη όιεο νη 

ππόινηπεο πόιεηο ηεο ρώξαο ζίγνληαη ζε αλαπηπμηαθνύο αιιά θαη ζε νηθνλνκηθνύο όξνπο. Σν 

δεκνζίεπκα απηό ππξνδόηεζε λέα εκπξεζηηθά δεκνζηεύκαηα ζην ζύλνιν ζρεδόλ ηνπ 

επαξρηαθνύ Σύπνπ. Όπσο ήηαλ αλακελόκελν, ακέζσο κεηά, μέζπαζε θαηαηγίδα 

θνηλνβνπιεπηηθώλ εξσηήζεσλ από ηελ ηόηε αληηπνιίηεπζε θαη ζεκεξηλή Κπβέξλεζε θαζώο 

θαη πνιιέο παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο δεκάξρσλ θαη βνπιεπηώλ πξνο θάζε θαηεύζπλζε. 

 

Σν ζέκα έθζαζε κέρξη ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην. Αθνινπζεί ε απάληεζε H-0484/07 ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε εξώηεζε Δπξσβνπιεπηή ηνπ ΠΑΟΚ. 

 

«Οη ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Κνηλόηεηαο γηα ηε ζπλνρή, πνπ ελέθξηλε ην 

Σπκβνύιην ζηηο 6 Οθησβξίνπ 2006 – EE L291, 21.10.2006, ππνγξακκίδνπλ ηε ζπνπδαηόηεηα 

ησλ αζηηθώλ θέληξσλ ιόγσ ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη ζε πεξηζζόηεξεο θαη 

θαιύηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. Σην πιαίζην απηό δεηνύλ, κεηαμύ άιισλ, ηελ αλάιεςε δξάζεσλ 

γηα ηελ πξνώζεζε κηαο πην ηζόξξνπεο, πνιπθεληξηθήο αλάπηπμεο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αζηηθνύ δηθηύνπ ζε εζληθό θαη Κνηλνηηθό επίπεδν θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηξαηεγηθώλ 

επηινγώλ θαηά ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ ελίζρπζε ησλ πόισλ αλάπηπμεο θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο 

ζηελ πξνώζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβόλαο.  

 

Σην πιαίζην απηό, νη Κνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπλνρή 

αλαθέξνληαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο κε πιεζπζκό άλσ ησλ 50.000 θαηνίθσλ θαη ζην δπλακηθό 

ηνπο από πιεπξάο επηρεηξεκαηηθνύ πλεύκαηνο, θαηλνηνκίαο, έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο θαζώο θαη απαζρνιεζηκόηεηαο, δειαδή ζε ηνκείο πνπ ζπκθσλνύλ πιήξσο κε ηηο 

νινθιεξσκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρόιεζε θαη ζπληζηνύλ 

ηε ιπδία ιίζν ηεο αλαζεσξεκέλεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβόλαο. Καηά ζπλέπεηα, αθόκε θαη αλ νη 

ελ ιόγσ ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δελ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνύο 

"πόισλ έιμεο-αλάπηπμεο", νη πεξηνρέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πιεξνύλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ 

επηινγή ηνπο σο "πόισλ έιμεο/αλάπηπμεο" πεξηνξίδνληαη αλαγθαζηηθά ιόγσ ηνπ 

αλαπηπμηαθνύ δπλακηθνύ πνπ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ. 

 

Τα εζληθά ζηξαηεγηθά πιαίζηα αλαθνξάο θαη ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα όισλ ζρεδόλ 

ησλ θξαηώλ-κειώλ θξίλνπλ όηη είλαη απαξαίηεην λα δηαζθαιίδεηαη ε αλάπηπμε ηζρπξώλ 

αζηηθώλ θέληξσλ πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλεηαη ε αλάπηπμε θαη ε απαζρόιεζε ζε επξύηεξε 

πεξηνρή θαζώο θαη ζηελ αγξνηηθή ελδνρώξα. Οη αζηηθέο πεξηνρέο θαη ηα πεξηθεξεηαθά 

θέληξα ζεσξνύληαη σο θνξείο κεηαθνξάο ησλ γλώζεσλ θαη ησλ άξηζησλ επηδόζεσλ ησλ 

πεξηνρώλ, θαη σο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αλάπηπμεο θαζώο θαη σο παξάγνληεο κεγέζπλζεο 

γηα νιόθιεξε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία επξίζθεηαη ην αζηηθό θέληξν. Τα πξνγξάκκαηα πνπ 
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έρνπλ ππνβιεζεί ηνλίδνπλ ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ δεζκώλ κεηαμύ ηέηνηνπ είδνπο θέληξσλ 

αλάπηπμεο θαη ηεο ελδνρώξαο ηνπο θαζώο θαη ησλ γύξσ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ. Σεκαληηθό 

ηκήκα ησλ πξνγξακκαηηδόκελσλ δαπαλώλ ησλ δηαξζξσηηθώλ ηακείσλ ζα δηαηεζεί γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο κε ηελ πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη νη πεξηζζόηεξεο 

από ηηο επελδύζεηο απηέο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε αζηηθά θέληξα αλάπηπμεο. 

 

Τν Ειιεληθό Εζληθό Σηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο (ΕΣΠΑ) πξνβιέπεη όηη όια ηα 

ζεκαληηθόηεξα αζηηθά θέληξα ηεο Ειιάδαο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ σο "πόινη 

έιμεο/αλάπηπμεο". Σύκθσλα κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο ησλ πξναλαθεξόκελσλ Κνηλνηηθώλ 

ζηξαηεγηθώλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ θαη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

Ληζαβόλαο, πξνβιέπεηαη ζεηξά θξηηεξίσλ γηα ηνλ εληνπηζκό ηέηνηνπ είδνπο πόισλ 

αλάπηπμεο.  

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην θείκελν ηνπ ειιεληθνύ ΕΣΠΑ, ε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πξνθύπηεη 

από ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ απηώλ κπνξεί λα ππόθεηηαη ζε αλαζεώξεζε, αλάινγα κε 

ηε κειινληηθή εμέιημε ησλ ελ ιόγσ πεξηνρώλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνώζεζε  ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβόλαο. Ελ πάζε πεξηπηώζεη, ε Επηηξνπή ζα ππνζηεξίμεη έλζεξκα 

δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνηάζεσλ κε αληηθείκελν ζρέδηα γηα πόινπο αλάπηπμεο, ε νπνία ζα 

θηλεζεί ζην πξώην εμάκελν ηνπ 2008. Σηελ ελ ιόγσ δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνηάζεσλ 

κπνξνύλ λα κεηάζρνπλ παξάγνληεο από όια ηα ζεκαληηθά αζηηθά θέληξα ηεο Ειιάδαο.  

 

Μνινλόηη άιιεο πεξηνρέο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπλδξνκήο γηα ηελ πξνώζεζε 

παξεκθεξώλ δξαζηεξηνηήησλ, ην ζρέδην ησλ "πόισλ έιμεο/αλάπηπμεο" ζπληζηά κέζν γηα 

ηελ πξνώζεζε, ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή κε ηα απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά, 

ζπγθεληξσκέλσλ θαη ζπληνληζκέλσλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα επλννύλ ηδίσο ηελ θαηλνηνκία, 

ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ηε κεηαθνξά γλώζεσλ, ηηο ηερλνινγίεο 

πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη θέληξα αξηζηείαο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε». 

 

Με ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο απάληεζεο απηήο ζηακάηεζαλ θαη νη αληηδξάζεηο.  

 


