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1. ΕΙΑΓΩΓΗ  

Αντικείμενο του πακζτου εργαςίασ είναι ο προςδιοριςμόσ των χωρικϊν ενοτιτων τθσ περιφζρειασ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ, ςτισ οποίεσ κα μελετθκεί ςτθ ςυνζχεια ο δυναμιςμόσ που τουσ προςδίδει το 

ανκρϊπινο δυναμικό. Αρχικά, ςτόχοσ είναι θ διαμόρφωςθ τυπολογιϊν που αφοροφν ςτθν 

οριοκζτθςθ διαφόρων τφπων χωρικϊν λαμβάνοντασ υπόψθ διαφορετικοφ είδουσ κριτιρια, όπωσ 

γεωγραφικά, λειτουργικά, πολιτικά, και τθν προςαρμογι τουσ ςτα ελλθνικά δεδομζνα. τθ ςυνζχεια, 

οι τυπολογίεσ αυτζσ εφαρμόηονται ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ και προςδιορίηονται 

χαρτογραφικά οι επιμζρουσ χωρικζσ ενότθτεσ.    

 

1.1 Βαςικζσ αρχζσ προςδιοριςμοφ τφπων χωρικϊν ενοτιτων  
Θ μελζτθ τθσ οργάνωςθσ του χϊρου προχποκζτει τθν αναγνϊριςθ χωρικϊν (εδαφικϊν) ενοτιτων, οι 

οποίεσ εντοπίηονται και προςδιορίηονται βάςει ομοειδϊν χαρακτθριςτικϊν. Σα χαρακτθριςτικά αυτά 

ποικίλουν κακϊσ δφναται να αναφζρονται: 

α) τθ γεωμορφολογία και τισ δομικζσ ιδιότθτεσ του χϊρου. Οι δομικζσ ιδιότθτεσ αντιςτοιχοφν ςτα 

φυςικά χαρακτθριςτικά του χϊρου, τα οποία είναι ςχετικά ςτακερά ςτο πζραςμα του χρόνου, όπωσ 

οι καλφψεισ και οι χριςεισ γθσ που ζχουν διαμορφωκεί από τθν ανκρϊπινθ παρζμβαςθ. 

β) τισ λειτουργικζσ ιδιότθτεσ του χϊρου. Αυτζσ ςχετίηονται με τθν πραγματικι χριςθ του φυςικοφ 

και δομθμζνου περιβάλλοντοσ που μπορεί να ζχει ποικίλεσ μορφζσ παραγωγισ, κατανάλωςθσ, 

επικοινωνίασ (Bengs και Zonneveld, 2002). Οι λειτουργικζσ ιδιότθτεσ ςχετίηονται με τισ 

ςυγκεντρϊςεισ πλθκυςμοφ και παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων αλλά και τισ ροζσ που αφοροφν ςε 

μετακινιςεισ πλθκυςμοφ, εμπορευμάτων κ.ά. 

γ) τα διοικθτικά ι πολιτικά όρια, που αντιςτοιχοφν ςτα διαφορετικά επίπεδα διακυβζρνθςθσ των 

χωρικϊν ενοτιτων.  

Από τθ μελζτθ και ταξινόμθςθ των τυπολογιϊν χϊρου που επιχειρικθκε ςτο ΠΕ 3.1. προκφπτει ότι οι 

μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ προςδιοριςμοφ και οριοκζτθςθσ των χωρικϊν ενοτιτων βαςίηονται ςε 

ςυνδυαςμοφσ διαφορετικϊν παραγόντων. Θ πολλαπλότθτα των κριτθρίων και οι διαφορετικοί 

ςυνδυαςμοί αυτϊν επιτρζπουν τθν επεξεργαςία και καταςκευι νζων και ποικίλων μεκοδολογιϊν για 

τθν ταξινόμθςθ και οριοκζτθςθ των διαφόρων τφπων περιοχϊν. Ωςτόςο, υπάρχουν οριςμζνα 

βαςικά κριτιρια που διατθροφνται ςε πολλζσ τυπολογίεσ, όπωσ, για παράδειγμα, το μζγεκοσ του 

πλθκυςμοφ που χρθςιμοποιείται για τθν ταξινόμθςθ των αςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν. Οι τιμζσ 

των κριτθρίων ποικίλλουν ςτισ διάφορεσ τυπολογίεσ, ςυχνά ανάλογα και με τθν προζλευςθ τθσ κάκε 

τυπολογίασ. Για τθ διαμόρφωςθ των τυπολογιϊν που κα εφαρμοςτοφν ςτθν ΠΚΜ είναι ςθμαντικό τα 

ποςοτικά όρια των κριτθρίων να προςαρμοςτοφν ςτα ελλθνικά δεδομζνα.  

1.2 Σο πλαίςιο χωρικήσ ανάλυςησ τησ Περιφζρειασ Κεντρικήσ 

Μακεδονίασ  

Θ Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ αποτελεί τθν περιοχι ςτθν οποία κα προςδιοριςτοφν 

επιμζρουσ χωρικζσ ενότθτεσ και κα αναηθτθκεί ςτθ ςυνζχεια ο δυναμιςμόσ που τισ προςδίδει το 

ανκρϊπινο δυναμικό. Θ Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ αποτελεί το κατάλλθλα επιλεγμζνα 
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εμπειρικό πεδίο για τθν αναηιτθςθ του κεντρικοφ ερωτιματοσ τθσ ζρευνασ που αφορά ςτθ ςχζςθ 

τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ και του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Κι αυτό γιατί θ χωρικι ανάλυςθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ περιφζρειασ αναδεικνφει τθ διάςταςθ του χϊρου, κακϊσ α) ςυνιςτά μια περιοχι με 

ποικίλεσ και ςθμαντικζσ χωρικζσ διαφοροποιιςεισ και β) διακζτει ςθμαντικά αςτικά κζντρα 

διαφορετικοφ μεγζκουσ και βακμίδων που ςυγκροτοφν ευρφτερεσ περιοχζσ διαφορετικοφ βακμοφ 

πολυκεντρικότθτασ. Ο προςδιοριςμόσ ςυγκεκριμζνων χωρικϊν ενοτιτων (τφπων περιοχϊν) είναι 

απαραίτθτοσ για τθν αναηιτθςθ τθσ ςυςχζτιςθσ ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν (ειδικεφςεων και 

ικανοτιτων) του ανκρϊπινου δυναμικοφ με τισ δραςτθριότθτεσ που ςυγκεντρϊνονται ςε διάφορουσ 

τφπουσ περιοχϊν.  

Όςον αφορά τθ γεωμορφολογία, θ Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ παρουςιάηει ποικίλουσ 

τφπουσ περιοχϊν. Διακζτει ςθμαντικζσ ςε ζκταςθ ορεινζσ και θμιορεινζσ περιοχζσ, μεταξφ των 

οποίων διαμορφϊνονται οι πεδινζσ περιοχζσ, ενϊ ζχει και ςθμαντικό μικοσ ακτογραμμισ. 

υγκεκριμζνα, θ Περιφζρεια οριοκετείται από τουσ ορεινοφσ όγκουσ Ολφμπου-Πιερίων νότια, 

Βερμίου-Βόρα-Πάικου δυτικά και Κερκίνθσ-Όρβθλου-Μενοίκιου-Παγγαίου ανατολικά. Θ κοιλάδα του 

Αξιοφ αποτελεί τθν πιο εκτεταμζνθ και εφφορθ πεδιάδα και βρίςκεται ανάμεςα ςτα όρθ Βζρμιο 

δυτικά, Κροφςια και Κερδφλλια ανατολικά. Εξίςου ςθμαντικι είναι και θ πεδινι περιοχι τθσ ηϊνθσ 

των ερρϊν, δθλαδι θ κοιλάδα του τρυμόνα, θ οποία οριοκετείται από τθ τεχνθτι λίμνθ Κερκίνθ 

βόρεια, το όροσ Μενοίκιο ανατολικά, το όροσ Παγγαίο νότια και τθν οροςειρά Μαυροβουνίου-

Βερτίςκου-Κερδυλίων δυτικά. Θ οροςειρά Μαυροβουνίου-Βερτίςκου-Κερδυλίων αναπτφςςεται ςτο 

εςωτερικό τθσ Περιφζρειασ και μαηί με τθν οροςειρά Χορτιάτθ-Χολομϊντα-τρατωνικοφ περικλείουν 

τθν περιοχι των λιμνϊν Κορϊνειασ και Βόλβθσ δθμιουργϊντασ το διακριτό χωρικό ςφνολο τθσ 

πεδινισ περιοχισ από τον Λαγκαδά ζωσ τθ Ρεντίνα. Οι παράκτιεσ περιοχζσ και οι χερςόνθςοι τθσ 

ικωνίασ και τθσ Καςςάνδρασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Χαλκιδικισ με τθν εξαιρετικά ποικίλθ 

γεωγραφικι ποικιλία ςυμπλθρϊνουν τθ γεωμορφολογία τθσ Περιφζρειασ.  

Θ ΠΚΜ ςυνορεφει προσ βορρά με τθν πΓΔΜ και τθ Βουλγαρία, με τισ οποίεσ διαχωρίηεται από το 

ςφςτθμα ορεινϊν όγκων. Ωςτόςο, ζχει πολφ καλι οδικι ςφνδεςθ με τισ χϊρεσ αυτζσ μζςω των δφο 

κάκετων αξόνων τθσ Εγνατίασ Οδοφ που ςυνδζουν τθ Θεςςαλονίκθ με τουσ Ευηϊνουσ και τον 

Προμαχϊνα και αποτελοφν τμιμα των Πανευρωπαικϊν διαδρόμων Χ (Βιζννθ-Βελιγράδι-

Θεςςαλονίκθ) και ΙV (Βερολίνο-όφια-Θεςςαλονίκθ).  

Όςον αφορά τθ διοικθτικι διάκρωςθ, θ ΠΚΜ αποτελείται από επτά Περιφερειακζσ Ενότθτεσ (πρϊθν 

Νομοί) και τριάντα οχτϊ Καποδιςτριακοφσ Διμουσ. Οι Καποδιςτριακοί Διμοι διαχωρίηονται ςε 

Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, που αντιςτοιχοφν ςτουσ πρϊθν Καποδιςτριακοφσ Διμουσ. Οι Δθμοτικζσ 

Ενότθτεσ αποτελοφνται από τισ Δθμοτικζσ ι Σοπικζσ Κοινότθτεσ, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςτα 

Δθμοτικά ι Κοινοτικά Διαμερίςματα. τισ τελευταίεσ εντάςςονται οι οικιςμοί, που αποτελοφν και το 

κατϊτερο χωρικό επίπεδο αναφοράσ.   

χετικά με το οικιςτικό δίκτυο, θ ΠΚΜ ςυγκροτείται ςυνολικά από 911 οικιςμοφσ με βάςθ τθ 

μορφολογικι προςζγγιςθ, ενϊ με βάςθ τθ διοικθτικι αποτελείται από 926 οικιςμοφσ (κακϊσ ςε 

αυτιν υπολογίηονται χωριςτά οι 16 Διμοι που ςυγκροτοφν το ΠΘ). Σο κζντρο τθσ Περιφζρειασ 

αποτελεί το ΠΘ και θ μθτροπολιτικι περιοχι που αυτό ςχθματίηει. Θ κατανομι των αςτικϊν 

κζντρων ςτο ςφνολο τθσ περιφζρειασ είναι ανιςοβαρισ. το δυτικό τμιμα ςυγκεντρϊνεται θ 

πλειοψθφία των αςτικϊν κζντρων, ενϊ  ςτο ανατολικό τμιμα υπάρχει μόνο το αςτικό κζντρο 

ερρϊν. Θ ΠΚΜ ζχει οχτϊ αςτικά κζντρα που αποτελοφν τισ ζδρεσ των ΠΕ, με εξαίρεςθ τθν ΠΕ 

Θμακίασ που ζχει δφο αςτικά κζντρα, ενϊ άλλα τρία αςτικά κζντρα λειτουργοφν ωσ δορυφόροι τθσ 

Θεςςαλονίκθσ. Τπάρχουν ακόμα δεκαπζντε θμιαςτικά κζντρα με πλθκυςμό από πζντε ωσ δζκα 

χιλιάδεσ κατοίκουσ, θ πλειοψθφία των οποίων βρίςκεται ςε εγγφτθτα με τουσ κφριουσ οδικοφσ 

άξονεσ (Γεμενετηι 2011, ς.260,264).  
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Γενικά, θ ανατολικι πλευρά τθσ Περιφζρειασ ζχει λιγότερο αναπτυγμζνθ δομι με ζνα μόνο αςτικό 

κζντρο, λίγα θμιαςτικά κζντρα και ζνα ςχετικά αραιό και α-πολικό δίκτυο, ειδικά ςτο νότιο και 

κεντρικό τμιμα τθσ. το νότιο τμιμα που αντιςτοιχεί ςτθν ΠΕ Χαλκιδικισ οι περιςςότεροι οικιςμοί 

ςυγκεντρϊνονται ςτον παράκτιο χϊρο και διάςπαρτα ςτισ πεδινζσ περιοχζσ. το κεντρικό τμιμα, 

δθλαδι ςτθν περιοχι από τον Λαγκαδά ωσ τθ Ρεντίνα, το οποίο χαρακτθρίηεται από ζντονθ αγροτικι 

δραςτθριότθτα, το οικιςτικό δίκτυο είναι χαλαρό και αναπτφςςεται κατά μικοσ του εκνικοφ οδικοφ 

δικτφου. το βόρειο τμιμα οι οικιςμοί ςυγκεντρϊνονται κυρίωσ ςτθν πεδινι περιοχι του τρυμόνα. 

Αντίκετα, ςτθ δυτικι πλευρά τθσ Περιφζρειασ το δίκτυο των οικιςμϊν είναι πυκνό, ιδιαίτερα ςτισ 

πεδινζσ και λοφϊδεισ εκτάςεισ από τθν Αριδαία και τθν Αξιοφπολθ ωσ το Κιλκίσ και μζχρι τισ εκβολζσ 

των ποταμϊν Αλιάκμονα, Λουδία, Αξιοφ και Γαλλικοφ ςτο Θερμαϊκό Κόλπο. Επί του Κάκετου Άξονα 

τθσ Εγνατίασ Οδοφ ‘Α/Κ Αξιοφ-Εφηωνοι’ και ςε εγγφτθτα με αυτόν υπάρχουν οικιςτικζσ 

ςυγκεντρϊςεισ ςθμαντικοφ μεγζκουσ με πλθκυςμό μεγαλφτερο από δφο χιλιάδεσ κατοίκουσ. 

θμαντικζσ οικιςτικζσ ςυγκεντρϊςεισ, πλζον του αςτικοφ κζντρου τθσ Κατερίνθσ, υπάρχουν ςτον 

παράκτιο χϊρο τθσ Πιερίασ πλθςίον του άξονα τθσ ΠΑΘΕ από τισ εκβολζσ του Αλιάκμονα ωσ τισ 

εκβολζσ του Πθνειοφ (Γεμενετηι 2011, ς.261,263).  

 

2. ΘΕΩΡΗΣΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ, ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΓΙΑ ΣΙ 

ΟΡΙΟΘΕΣΗΕΙ ΣΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ   

2.1 Σφποι περιοχών ςτον ελληνικό χώρο και βαςικά τουσ 

χαρακτηριςτικά  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν προεργαςία που ζγινε ςτο Πακζτο Εργαςίασ 3.1 για τισ τυπολογίεσ 

περιοχϊν (κεφάλαιο 2.3.2), διαμορφϊνονται ςτθ ςυνζχεια δφο βαςικζσ τυπολογίεσ περιοχϊν, οι 

οποίεσ βαςίηονται ςτο ςυγκεραςμό των επιμζρουσ τυπολογιϊν. υγκεκριμζνα, χρθςιμοποιοφνται 

δφο βαςικά κριτιρια: α) το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ για το διαχωριςμό των περιοχϊν ςε αςτικζσ και 

αγροτικζσ και β) θ γεωμορφολογία για τθν ταξινόμθςθ των περιοχϊν ςε ορεινζσ, πεδινζσ, παράκτιεσ, 

νθςιϊτικεσ.  

Θ διάκριςθ των περιοχϊν ςε αςτικζσ και αγροτικζσ είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ για τθ χωρικι 

ανάλυςθ. Αυτι παρζχει πλθροφορίεσ για τισ ςυγκεντρϊςεισ του πλθκυςμοφ και των δραςτθριοτιτων 

που αποτελοφν βαςικά αντικείμενα τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ, κακϊσ και για τθ λειτουργικι δομι των 

χωρικϊν ενοτιτων. Επιπλζον, ο βακμόσ ςυγκζντρωςθσ του πλθκυςμοφ και των δραςτθριοτιτων 

προςδιορίηει το βακμό κεντρικότθτασ των χωρικϊν ενοτιτων και δίνει τθ δυνατότθτα μελζτθσ τθσ 

πολυκεντρικότθτασ. Θ ιεράρχθςθ και εξειδίκευςθ των κζντρων, όπωσ προκφπτει με βάςθ τα 

λειτουργικά ι φυςικά χαρακτθριςτικά παράγει διαφορετικοφ είδουσ ηιτθςθ για ανκρϊπινο 

δυναμικό. Δθλαδι ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά του κζντρου προςελκφεται και το αντίςτοιχο 

ανκρϊπινο δυναμικό. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να υποτεκεί ότι τα αγροτικά κζντρα ςτισ 

χαμθλότερεσ βακμίδεσ ‘περιορίηονται’ ςε ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ και ειδικεφςεισ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, ενϊ τα αςτικά κζντρα ςυγκεντρϊνουν ανκρϊπινο δυναμικό με ποικίλεσ ειδικεφςεισ και 

ικανότθτεσ.  

Θ διάκριςθ των περιοχϊν με βάςθ τθ γεωμορφολογία είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι, ειδικά για τον 

ελλθνικό χϊρο που χαρακτθρίηεται από ζντονθ χωρικι διάςπαςθ και αςυνζχεια. Θ Ελλάδα αποτελεί 

τθν πλζον νθςιϊτικθ και ορεινι χϊρα τθσ Ευρϊπθσ. Τπάρχουν ακόμα και νθςιά με ςθμαντικζσ 

ορεινζσ περιοχζσ. Ο ορεινόσ, παράκτιοσ και νθςιϊτικοσ χϊροσ αποτελοφν ειδικζσ κατθγορίεσ 
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περιοχϊν με διακριτά φυςικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτθριςτικά που ςυνεπάγονται 

ξεχωριςτά προβλιματα αλλά και ιδιαίτερα πλεονεκτιματα. Αυτζσ οι αδυναμίεσ και τα 

πλεονεκτιματά τουσ ςχετίηονται άμεςα με το βακμό χωρικισ ανάπτυξθσ των περιοχϊν αυτϊν, αλλά 

και με τθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του ανκρϊπινου δυναμικοφ που ςυγκεντρϊνεται ςτισ 

διάφορεσ περιοχζσ ανάλογα με τθν οικονομικι τουσ φυςιογνωμία και τισ δυνατότθτεσ που 

προςφζρει το ίδιο το περιβάλλον είτε για εργαςία είτε για καλφτερθ ποιότθτα ηωισ.     

Ο ορεινόσ χϊροσ ςυνίςταται από εφκραυςτα και ευαίςκθτα φυςικά και ανκρϊπινα οικοςυςτιματα. 

Από φυςικογεωγραφικι άποψθ, οι ορεινζσ περιοχζσ αποτελοφν πθγι φυςικϊν πόρων (όπωσ το. 

νερό, τα δαςικά προϊόντα), ενζργειασ και αποκεμάτων βιολογικισ ποικιλότθτασ. Σαυτόχρονα, οι 

δυςμενείσ εδαφοκλιματικζσ ςυνκικεσ κακιςτοφν τισ ορεινζσ περιοχζσ ακατάλλθλεσ για εντατικι 

γεωργία. Θ εγκατάλειψθ των γεωργικϊν εκτάςεων, ςυνικθσ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ, εντείνεται ακόμθ 

από τον κατακερματιςμό και τθ διαςπορά του γεωργικοφ κλιρου. Θ απομόνωςθ, θ μειονεκτικι 

προςβαςιμότθτα, οι ελλείψεισ ςε τεχνικζσ υποδομζσ, οι φυςικζσ καταςτροφζσ και κίνδυνοι, και 

κυρίωσ θ μείωςθ και γιρανςθ του πλθκυςμοφ είναι οι μεγαλφτερεσ απειλζσ που αντιμετωπίηουν. 

Επιπλζον, θ μαηικι αποχϊρθςθ του ορεινοφ πλθκυςμοφ από τθ δεκαετία του 1970 και μετά είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν εγκατάλειψθ ενόσ ςθμαντικοφ τμιματοσ του αξιόλογου οικιςτικοφ πλοφτου. 

Εντοφτοισ, τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα που διακζτουν οι ορεινζσ περιοχζσ, όπωσ το φυςικό 

περιβάλλον που διατθρείται ςχεδόν αναλλοίωτο και θ ιδιαίτερθ πολιτιςμικι τουσ ταυτότθτα μπορεί 

να ςυμβάλλουν ςτθν ελκυςτικότθτα και τθ χωρικι τουσ ανάπτυξθ (Μπεριάτοσ και Παπαγεωργίου, 

2013, ς.27,33, Μιχαθλίδου, 2008). 

Γενικά οι ορεινζσ περιοχζσ ζχουν ταυτιςτεί με τισ μειονεκτικζσ περιοχζσ που υςτεροφν ςε διαδικαςίεσ 

ενςωμάτωςθσ κοινωνικζσ, οικονομικζσ και τεχνολογικζσ. Τπάρχουν βζβαια ορεινζσ περιοχζσ που 

κεωροφνται ιδιαίτερα ‘αναπτυγμζνεσ’. Πρόκειται κυρίωσ για τισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ κυριαρχεί ο 

μαηικόσ (ςυνικωσ χιονοδρομικόσ) τουριςμόσ. Αυτζσ χαρακτθρίηονται από ζντονθ ανοικοδόμθςθ, ενϊ 

απειλείται το περιβάλλον τουσ από τισ επιβαρυντικζσ δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα και τα 

μεγάλα ζργα οδικισ υποδομισ Από τθ δεκαετία του ’90 και μετά άρχιςαν να λαμβάνονται μζτρα για 

τθν προςταςία και ανάπτυξθ των ορεινϊν περιοχϊν τθσ χϊρασ. Είχαν προθγθκεί τθ δεκαετία του ’80 

οι ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ (ΜΟΠ) που εςτίαηαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ, ςτθν καταςκευι ζργων 

υποδομισ και ςε χρθματικζσ παροχζσ. Πιο πρόςφατα, ζμφαςθ δόκθκε ςτον ορεινό αγροτικό τομζα 

και ςτθ βιϊςιμθ τουριςτικι ανάπτυξθ με ενίςχυςθ των ιπιων εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, 

χωρίσ να αποκλείονται ο χιονοδρομικόσ και ιαματικόσ τουριςμόσ. Θ προςταςία και ανάδειξθ των 

φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων αποτελοφν βαςικοφσ άξονεσ τθσ ςτρατθγικισ ολοκλθρωμζνθσ 

ανάπτυξθσ των ορεινϊν περιοχϊν (Μπεριάτοσ και Παπαγεωργίου, 2013, ς. 27,33, Μιχαθλίδου, 

2008). 

Ο παράκτιοσ χϊροσ αποτελεί επίςθσ μια ιδιαίτερθ γεωγραφικι ενότθτα, ιδιαίτερα κρίςιμθ για τθν 

Ελλάδα που διακζτει πολφ μεγάλο μικοσ ακτογραμμισ (15.021 χλμ). Αν και το 40% του μικουσ τθσ 

ακτογραμμισ ανικει ςτα νθςιά, ςτθν Ελλάδα αντιςτοιχοφν 113 μζτρα ακτισ για κάκε τετραγωνικό 

χιλιόμετρο, όταν ο παγκόςμιοσ μζςοσ όροσ για το «καλάςςιο μζτωπο» είναι μόλισ 4,3μ/τ.χλμ και ο 

αντίςτοιχοσ δείκτθσ τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ των 27 είναι 6,5μ.τ.χλμ. Θ ακτογραμμι αντιςτοιχεί ςτο 

1/3 τθσ ακτογραμμισ τθσ Μεςογείου και ςχεδόν ςτο 1/4 εκείνθσ τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ των 27. 

τθν ελλθνικι παράκτια ηϊνθ ςυγκεντρϊνεται πάνω από το 70% του πλθκυςμοφ και περιςςότερο 

από το 90% των τουριςτϊν (Μπεριάτοσ και Παπαγεωργίου, 2010, ς.190, 195). Οι παράκτιεσ περιοχζσ 

χαρακτθρίηονται από ζνα μεγάλο φάςμα λειτουργιϊν που ςχετίηονται με τθ δθμιουργία κζςεων 

εργαςίασ, τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθν ποιότθτα ηωισ.  

Θ ελλθνικι παράκτια ηϊνθ είναι υψθλισ βιολογικισ, γεωφυςικισ, αιςκθτικισ και πολιτιςμικισ αξίασ. 

Από άποψθ περιβάλλοντοσ, χαρακτθρίηεται από ςθμαντικά οικοςυςτιματα, θ διαφφλαξθ των 
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οποίων είναι κρίςιμθ για τθ βιολογικι ποικιλότθτα. Ακόμα περιλαμβάνει ςυχνά δαςικζσ ι καμνϊδεισ 

εκτάςεισ που ςε ςυνδυαςμό με το υδάτινο ςτοιχείο δθμιουργοφν τοπία υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ. Θ 

φπαρξθ κετικϊν μικροκλιμάτων ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ, που είναι ςθμαντικι για τθν 

ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ  Ωςτόςο, θ παράκτια ηϊνθ είναι ιδιαίτερα ευάλωτθ ςτισ ζντονεσ 

κλιματικζσ αλλαγζσ, και ιδιαίτερα ςτθν αφξθςθ τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ, ςτισ αλλαγζσ, ςτθ 

ςυχνότθτα και ζνταςθ των καταιγίδων κακϊσ και ςτθν αυξανόμενθ διάβρωςθ και πλθμμφρεσ 

(Ministry of the Environment, Physical Planning and Public Works, 2006). 

Θ ελλθνικι παράκτια ηϊνθ ζχει μεγάλθ οικονομικι αξία, κακϊσ αποτελεί τόπο ανάπτυξθσ ποικίλων 

παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων, όπωσ θ αλιεία, οι υδατοκαλλιζργειεσ, ο τουριςμόσ, θ γεωργία, οι 

μεταφορζσ. Ακόμα, ο καλάςςιοσ βυκόσ και το υπζδαφοσ ςυνιςτοφν πολφτιμουσ 

πλουτοπαραγωγικοφσ πόρουσ, όπωσ ςπάνια ορυκτά και φυςικό αζριο, κακϊσ και πεδίο 

επιςτθμονικισ ζρευνασ (Μπεριάτοσ και Παπαγεωργίου, 2010, ς.189). Αναπόφευκτα, θ μεγάλθ 

ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ και δραςτθριοτιτων ςε ζνα αρκετά περιοριςμζνο και ευαίςκθτο χϊρο 

δθμιουργεί αφενόσ ςυγκροφςεισ αςφμβατων χριςεων γθσ ςτισ ίδιεσ ι ςε γειτονικζσ περιοχζσ, 

αφετζρου υπερεκμετάλλευςθ των φυςικϊν πόρων. Οι ςυγκροφςεισ των χριςεων γθσ είναι ςυχνά 

αποτζλεςμα τθσ ανάπτυξθσ, προγραμματιςμζνθσ ι μθ, κακϊσ παραδοςιακζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ θ 

γεωργία ι αλιεία απειλοφνται από νζεσ χριςεισ όπωσ οι μικρζσ και μεγάλεσ τουριςτικζσ 

εγκαταςτάςεισ, οι διάςπαρτεσ παρακεριςτικζσ κατοικίεσ ι θ δθμιουργία ζργων υποδομισ για τισ 

καλάςςιεσ μεταφορζσ.   

 

2.2 Περί οριοθζτηςησ των αςτικών περιοχών  

Θ ΕΛ.ΣΑΣ. (2001) αναγνωρίηει ωσ κατϊτερο χωρικό επίπεδο, ςτο οποίο μπορεί γίνει θ διάκριςθ 

αςτικοφ-αγροτικοφ το Δθμοτικό ι Κοινοτικό Διαμζριςμα (όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςτο ςχζδιο 

Καποδίςτρια).  Χρθςιμοποιεί ωσ μοναδικό κριτιριο τον πλθκυςμό. Ζτςι, βάςει τθσ ΕΛ.ΣΑΣ. (2001) 

«Αςτικό χαρακτθρίηεται κάκε Δθμοτικό ι Κοινοτικό Διαμζριςμα του οποίου ο πολυπλθκζςτεροσ 

οικιςμόσ ζχει 2000 κατοίκουσ και άνω». Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι μετά τθν εφαρμογι του ςχεδίου 

Καλλικράτθ το Δθμοτικό / Κοινοτικό Διαμζριςμα ταυτίηεται με τθ ςθμερινι Δθμοτικι / Σοπικι 

Κοινότθτα ο οριςμόσ αναπροςαρμόηεται ωσ εξισ: «Αςτικι χαρακτθρίηεται κάκε Δθμοτικι ι Τοπικι 

Κοινότθτα τθσ οποίασ  ο πολυπλθκζςτεροσ οικιςμόσ ζχει 2000 κατοίκουσ και άνω».
1
 

θμειϊνεται ακόμθ πωσ θ ΕΛ.ΣΑΣ.  ςε παλιότερθ απογραφι πλθκυςμοφ (ΕΤΕ, 1984: XVII) ορίηει τα 

Πολεοδομικά υγκροτιματα ωσ «..ομάδα ςυνεχόμενων διμων ι κοινοτιτων, που ο 

πολυπλθκζςτεροσ οικιςμόσ ενόσ διμου ζχει πλθκυςμό 10.000 κατοίκουσ και άνω και προσ τον οποίο 

γειτνιάηουν, ςε απόςταςθ μικρότερθ των 200μ., oι κατοικίεσ του πολυπλθκζςτερου οικιςμοφ των 

άλλων διμων ι κοινοτιτων, ϊςτε να κεωροφνται ωσ ζνα ενιαίο ςφνολο, ωσ μία πόλθ». 

Ο οριςμόσ αυτόσ χρθςιμοποιεί ζνα ςυνδυαςμό πλθκυςμιακϊν, διοικθτικϊν και μορφολογικϊν 

κριτθρίων για να προςδιορίςει πιο ςυγκεκριμζνα τθν «πόλθ», μια μεγάλθ δθλαδι αςτικι περιοχι. 

Κατϋ επζκταςθ το κριτιριο τθσ ςυνζχειασ του αςτικοφ ιςτοφ με ελάχιςτθ απόςταςθ τα 200μ. και αυτό 

του ελάχιςτου μεγζκουσ των 10.000 κατοίκων του πλθκυςμοφ μπορεί να κεωρθκοφν ωσ τα δφο 

απαραίτθτα κριτιρια για τον χαρακτθριςμό μιασ Δθμοτικισ Ενότθτασ (πρϊθν Καποδιςτριακοφ 

Διμου) ωσ αςτικοφ κζντρου (βλ. ςχετικά ESPON, 2006).  

                                                           
1
 Η πληποθοπία αςηή δόθηκε καηόπιν ηηλεθωνικήρ επικοινωνίαρ με ηην ΔΛ.ΣΤΑΤ. δεδομένος όηι δεν 

έσοςν δημοζιεςθεί μέσπι ζήμεπα οι νέοι (ή αναπποζαπμοζμένοι) οπιζμοί βάζει ηων οποίων έγινε η 

Απογπαθή Πληθςζμού ηος 2011.  
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Ο Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Περιβάλλοντοσ (ΕΕΑ, 2011) χρθςιμοποιεί ζνα μορφολογικό κριτιριο για 

να διαχωρίςει τισ περιοχζσ ςε Αςτικζσ Μορφολογικζσ Ηϊνεσ και Περιοχζσ εκτόσ Αςτικϊν 

Μορφολογικϊν Ηωνϊν. τθν πραγματικότθτα, οι Αςτικζσ Μορφολογικζσ Ηϊνεσ ταυτίηονται με τισ 

δομθμζνεσ περιοχζσ που απζχουν λιγότερο από 200μ. Αυτζσ οι ΑΜΗ ςυνιςτοφν ςτθν ουςία τον 

πυρινα τθσ πόλθσ. Εξάλλου, ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ ο οριςμόσ μιασ ςυνεχοφσ δομθμζνθσ περιοχισ 

είναι το πρϊτο βιμα για τθ διαφοροποίθςθ αςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν.  

Από τθν ευρωπαϊκι εμπειρία είναι φανερό ότι ςυνυπάρχουν δφο διαςτάςεισ τθσ πόλθσ ι τθσ αςτικισ 

περιοχισ όπωσ αυτι ςυχνά ονομάηεται. Θ πρϊτθ διάςταςθ αφορά ςτθ μορφολογικι διάςταςθ τθσ 

πόλθσ και θ δεφτερθ ςχετίηεται με τθ λειτουργικι τθσ διάςταςθ και ταυτίηει τθν πόλθ με τθ 

Λειτουργικι Αςτικι Περιοχι (ΛΑΠ), αν και πρζπει να ςθμειωκεί ότι υπάρχει πάντα ζνα ελάχιςτο όριο 

πλθκυςμοφ που αποτελεί το κατϊφλι για τον διαχωριςμό του αςτικοφ από το αγροτικό. Θ 

αναγνϊριςθ τθσ ΛΑΠ ωσ αςτικι περιοχι ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία μζςα ςτο πλαίςιο τθσ 

προαςτιοποίθςθσ και αυξανόμενθσ κινθτικότθτασ του ενεργοφ πλθκυςμοφ. Θ ΛΑΠ περιλαμβάνει 

εκτόσ από τθν πυρινα τθσ πόλθσ (δθλαδι τθ μορφολογικά αςτικι περιοχι) και ζνα ςφνολο 

γειτονικϊν χωρικϊν ενοτιτων που –αν και με όρουσ πλθκυςμιακοφσ μπορεί να ζχουν αγροτικά 

χαρακτθριςτικά- αποτελοφν ςτθν ουςία τισ προαςτιακζσ περιοχζσ του πυρινα κακϊσ ζνα ςθμαντικό 

ποςοςτό των οικονομικά ενεργϊν κατοίκων του μετακινείται κακθμερινά ςτον πυρινα για εργαςία 

(Antikainen, 2005).  

Θ πιο πρόςφατθ χωρικι τυπολογία για τον κακοριςμό των Ευρωπαϊκϊν πόλεων δίνεται από τθν 

Ευρωπαϊκι τατιςτικι Τπθρεςία. φμφωνα με αυτιν, ορίηονται οι Ευρφτερεσ Αςτικζσ Ηϊνεσ που 

αποτελοφνται από τθν πόλθ και τθ ηϊνθ των κακθμερνϊν μετακινιςεων. Οι  Ευρφτερεσ Αςτικζσ 

Ηϊνεσ ταυτίηονται με τισ ΛΑΠ. Ειδικότερα, θ πόλθ προςδιορίηεται βάςει τθσ παρουςίασ του ‘αςτικοφ 

κζντρου’, το οποίο μια νζα χωρικι ζννοια που βαςίηεται ςτθν υψθλι πλθκυςμιακι πυκνότθτα των 

κυψελϊν. Σο αςτικό κζντρο ορίηεται από τισ ςυνεχόμενεσ χωρικά κυψζλεσ, θ κακεμία από τισ οποίεσ 

ζχει πυκνότθτα μεγαλφτερθ από 1.500κατ./τ.χλμ. και τουλάχιςτον πενιντα χιλιάδεσ κατοίκουσ. Όλοι 

οι Διμοι (επιπζδου LAU2) των οποίων τουλάχιςτον το ιμιςυ του πλθκυςμοφ τουσ κατοικεί μζςα ςτο 

αςτικό κζντρο ορίηουν τθν πόλθ. Θ ηϊνθ των κακθμερινϊν μετακινιςεων ορίηεται από τουσ Διμουσ 

από τουσ οποίουσ τουλάχιςτον το 15% του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ τουσ εργάηεται ςτθν 

πόλθ. Οι Διμοι που περικλείονται από τουσ προαναφερκζντεσ Διμουσ αποτελοφν μζροσ τθσ ηϊνθσ 

των κακθμερινϊν μετακινιςεων ακόμα κι αν δεν πλθροφν το κριτιριο του 15%, ενϊ αυτοί που δεν 

παρουςιάηουν χωρικι ςυνζχεια εξαιροφνται τθσ ηϊνθσ των κακθμερινϊν μετακινιςεων (Eurostat 

regional yearbook, 2013).    

2.3 Περί οριοθζτηςησ των αγροτικών περιοχών  

φμφωνα με τθν ΕΛ.ΣΑΣ. (2001) «Αγροτικό χαρακτθρίηεται κάκε Δθμοτικό ι Κοινοτικό Διαμζριςμα 

του οποίου ο πολυπλθκζςτεροσ οικιςμόσ ζχει λιγότερουσ από 2000 κατοίκουσ». Ο οριςμόσ αυτόσ 

αναπροςαρμόηεται μετά τθν εφαρμογι του ςχεδίου Καλλικράτθ, ςυμπεριλαμβάνοντασ τισ Δθμοτικζσ 

ι Σοπικζσ Κοινότθτεσ ςε αντικατάςταςθ των Δθμοτικϊν ι Κοινοτικϊν Διαμεριςμάτων.  

τον ευρωπαϊκό χϊρο δεν υπάρχει κάποια ενιαία αναγνωριςμζνθ προςζγγιςθ προςδιοριςμοφ των 

αγροτικϊν περιοχϊν. Κριτιρια, όπωσ θ πλθκυςμιακι πυκνότθτα, θ απαςχόλθςθ ςτον πρωτογενι 

τομζα, θ προςβαςιμότθτα από τισ αςτικζσ περιοχζσ ςυνδυάηονται ςυχνά για να ορίςουν τισ 

αγροτικζσ περιοχζσ. ε μια πιο ςυνοπτικι κεϊρθςθ, οι αγροτικζσ περιοχζσ αναγνωρίηονται ωσ το 

υπόλοιπο των αςτικϊν περιοχϊν. Ζτςι, ωσ αγροτικζσ κεωροφνται όλεσ οι περιοχζσ που δεν 

κατατάςςονται ςτισ αςτικζσ.   
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2.4 Περί οριοθζτηςησ των ορεινών περιοχών  

Όςον αφορά τθν οριοκζτθςθ των ορεινϊν περιοχϊν ςτθν ελλθνικι επικράτεια, υπάρχουν δφο 

βαςικζσ προςεγγίςεισ. Θ πρϊτθ βαςίηεται ςτθν Οδθγία 75/268/ΕΟΚ και θ δεφτερθ ςτουσ οριςμοφσ 

τθσ ΕΤΕ. Ωςτόςο, ο πρϊτοσ προςδιοριςμόσ των ορεινϊν περιοχϊν ζγινε από το ΚΕΠΕ (1976), 

ςφμφωνα με τον οποίο ορεινζσ περιοχζσ χαρακτθρίηονται αυτζσ που βρίςκονται ςε υψόμετρο πάνω 

από 700μ. (Μπεριάτοσ και Παπαγεωργίου 2013, ς.23).  

Θ Οδθγία 75/268/ΕΟΚ αφορά τισ ορεινζσ και μειονεκτικζσ γεωργικζσ περιοχζσ. Προςδιορίηει τισ 

ορεινζσ περιοχζσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πολφ δυςχερείσ κλιματικζσ ςυνκικεσ που υπάρχουν ςε μια 

περιοχι λόγω υψθλοφ υψομζτρου, ι τισ απότομεσ κλίςεισ που υπάρχουν ςε μια περιοχι με 

χαμθλότερο υψόμετρο, ι ςυνδυαςμό των δφο παραπάνω παραγόντων. υγκεκριμζνα, ορίηει ωσ 

ορεινζσ περιοχζσ τουσ Διμουσ και τισ Κοινότθτεσ, που τουλάχιςτον το 80% τθσ ζκταςισ τουσ: 

- ζχει ελάχιςτο υψόμετρο 800μ.  

- ζχει κλίςεισ μεγαλφτερθ του 20%, ανεξάρτθτα από το υψόμετρο 

- ζχει ελάχιςτο υψόμετρο 600μ. και ςυγχρόνωσ κλίςθ τουλάχιςτον 16%  

Και ςτισ τρεισ περιπτϊςεισ το αποτζλεςμα είναι θ μειωμζνθ δυνατότθτα καλλιζργειασ τθσ γθσ, είτε 

λόγω βράχυνςθσ τθσ γεωργικισ περιόδου είτε λόγω αδυναμίασ χριςθσ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ. 

Σαυτόχρονα, ορίηει ωσ μειονεκτικζσ περιοχζσ αυτζσ που ςυνδυάηουν χαρακτθριςτικά άγονθσ γθσ, 

δείκτεσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ γεωργίασ χαμθλότερουσ από το μζςο όρο τθσ χϊρασ και 

πλθκυςμό μικρό ι μειοφμενο, το ειςόδθμα του οποίου εξαρτάται κυρίωσ από τθ γεωργία (Αγροτικι 

Σράπεηα, 1981, ς.20)  

Θ Οδθγία 85/148/ΕΟΚ, που αφορά ςτθν τροποποίθςθ του κοινοτικοφ καταλόγου των μειονεκτικϊν 

γεωργικϊν περιοχϊν κατά τθν ζννοιασ τθσ Οδθγίασ 75/268/ΕΟΚ, επεκτείνει ςτθν ουςία τισ ορεινζσ 

και μειονεκτικζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ τροποποιϊντασ τθν τιμι τθσ πυκνότθτασ από 28 ςε 45 

κατοίκουσ ανά τ.χλμ ωσ τθ μζγιςτθ τιμι για να χαρακτθριςτεί μια περιοχι ωσ μειονεκτικι. Θ Οδθγία 

περιλαμβάνει κατάλογο με τουσ Διμουσ και τισ Κοινότθτεσ τθσ Ελλάδασ, κακϊσ και τουσ οικιςμοφσ 

αυτϊν, που χαρακτθρίηονται ωσ μειονεκτικζσ περιοχζσ. Αν και ςτθν πλειοψθφία τουσ οι μειονεκτικζσ 

περιοχζσ ταυτίηονται με τισ περιοχζσ που είναι χαρακτθριςμζνεσ ωσ ορεινζσ από τθν ΕΤΕ, ςτον 

κατάλογο υπάρχουν και οριςμζνεσ περιοχζσ που είναι χαρακτθριςμζνεσ ωσ πεδινζσ. Κατά τθν ζννοια 

αυτι, ο προςδιοριςμόσ των ορεινϊν περιοχϊν δεν μπορεί να βαςιςτεί ςτισ κοινοτικζσ οδθγίεσ.  

Θ ΕΤΕ (1991), ςτθν πρϊτθ προςπάκεια οριςμοφ, χαρακτθρίηει ωσ ορεινοφσ τουσ Διμουσ/Κοινότθτεσ 

οι οποίοι (Παπαγεωργίου, 2012, ς.191): 

-ζχουν ζντονο τοπογραφικό ανάγλυφο και τα διάφορα ςθμεία τθσ επιφάνειάσ τουσ ζχουν 

υψομετρικι διαφορά πάνω από 400μ. 

- ολόκλθρθ θ επιφάνειά τουσ ι το μεγαλφτερο μζροσ τουσ βρίςκεται ςε υψόμετρο πάνω από 800μ. 

από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ  

φμφωνα με τθν ΕΛ.ΣΑΣ. (2001), ο πλθκυςμόσ διαχωρίηεται ςε ορεινό/ θμιορεινό/ πεδινό ωσ εξισ:  

«Ορεινόσ πλθκυςμόσ: ο πλθκυςμόσ των κοινοτιτων, των οποίων θ επιφάνεια είναι κατεξοχιν 

κεκλιμζνθ και ανϊμαλθ, διακόπτεται από χαράδρεσ ι καλφπτεται από απότομουσ ορεινοφσ όγκουσ, 

οι οποίοι δθμιουργοφν ςτο ζδαφοσ βακιζσ και πολλαπλζσ πτυχϊςεισ με υψομετρικζσ διαφορζσ 

ςθμείων τθσ κοινότθτασ πάνω από 400  μζτρα, κακϊσ επίςθσ, και των κοινοτιτων των οποίων 
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ολόκλθρθ θ επιφάνεια ι μεγάλο μζροσ αυτισ βρίςκεται ςε υψόμετρο πάνω από 800 μζτρα από τθν 

επιφάνεια τθσ κάλαςςασ». 

τθν πραγματικότθτα οι δφο οριςμοί δεν ζχουν κάποια ουςιαςτικι διαφορά. Μετά τθν εφαρμογι 

του Καποδίςτρια και τισ αναγκαςτικζσ ςυνενϊςεισ των Διμων ι Κοινοτιτων (μετζπειτα Δθμοτικϊν ι 

Κοινοτικϊν Διαμεριςμάτων) διαφαίνεται θ απουςία οριςμοφ ορεινϊν περιοχϊν ςε επίπεδο 

Καποδιςτριακοφ Διμου. Οι ορεινζσ περιοχζσ προςδιορίηονται ςτα διοικθτικά όρια των Δθμοτικϊν ι 

Κοινοτικϊν Διαμεριςμάτων και ςφμφωνα με τθν Παπαγεωργίου (2012, ς.193) αντιςτοιχοφν ςτο 

71,3% τθσ ζκταςθσ τθσ χϊρασ.  

Ωςτόςο, θ τελευταία Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτθσ) είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν αλλοίωςθ τθσ ορεινότθτασ τθσ χϊρασ. Μόνο 31 Καλλικρατικοί Διμοι 

χαρακτθρίηονται ωσ ορεινοί, που αντιςτοιχεί ςτο 9,5% του ςυνόλου των Διμων τθσ χϊρασ και ςτο 

10,28% τθσ επιφάνειασ τθσ χϊρασ. Ο προςδιοριςμόσ των ορεινϊν Καλλικρατικϊν Διμων είναι 

αυκαίρετοσ κακϊσ δεν αποςαφθνίηονται τα κριτιρια χαρακτθριςμοφ τουσ (Παπαγεωργίου, 2012, 

ς.194). Θ ςτρζβλωςθ αυτι αποκαταςτάκθκε με το Ν.4071/2012 όπου με το άρκρο 4 ορίςτθκε ότι 

«ορεινοί μειονεκτικοί Διμοι εννοοφνται οι Διμοι ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται ωσ δθμοτικζσ ι 

τοπικζσ κοινότθτεσ οι ΟΤΑ που αναφζρονται ςτθν Οδθγία 85/148/ΕΟΚ περί τροποποίθςθσ τθσ 

Οδθγίασ 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικοφ καταλόγου των μειονεκτικϊν γεωργικϊν περιοχϊν κατά τθν 

ζννοια τθσ Οδθγίασ 75/268/ΕΟΚ ςυμπεριλαμβανομζνων και των χαρακτθριηόμενων ωσ ορεινϊν 

Διμων τθσ παρ.2 του αρ.1 του Ν.3852/2010» (Μπεριάτοσ και Παπαγεωργίου, 2013, ς. 33).   

Σζλοσ, ςφμφωνα με τθν πρόςφατθ μελζτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Nordregio 2004), ωσ 

τοπογραφικά ορεινζσ περιοχζσ, ορίηονται όλεσ οι περιοχζσ που: 

- ζχουν υψόμετρο άνω των 2.500μ. 

- ζχουν υψόμετρο μεταξφ 1.500μ. και 2.500μ. και κλίςεισ μεγαλφτερεσ από 2
ο
 ςε ακτίνα 3χλμ.  

- ζχουν υψόμετρο μεταξφ 1.000μ. και 1.500μ και πλθροφν ταυτόχρονα ζνα από τα παρακάτω 

κριτιρια: α) κλίςθ μεγαλφτερθ από 5
ο
 ςε ακτίνα 3χλμ., β) υψομετρικι διαφορά τουλάχιςτον 300μ. ςε 

ακτίνα 7χλμ.  

- ζχουν υψόμετρο μεταξφ 300μ. και 1.000μ. και υψομετρικι διαφορά τουλάχιςτον 300μ. ςε ακτίνα 

7χλμ.  

- ζχουν υψόμετρο κάτω των 300μ., για το οποίο θ τυπικι απόκλιςθ για 8 κατευκφνςεισ ςε διάφορα 

ςθμεία του ψθφιακοφ υψομετρικοφ μοντζλου τθσ Ε.Ε. είναι μεγαλφτερθ από 50μ.  

Με βάςθ τθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ οι ορεινζσ περιοχζσ ςτθν Ελλάδα καταλαμβάνουν το 77,9% τθσ 

ζκταςισ τθσ, κακιςτϊντασ τθ χϊρα τθ δεφτερθ πιο ορεινι μετά τθν Αυςτρία.  

Παρά τουσ διαφορετικοφσ οριςμοφσ που δίνουν διαφορετικά αποτελζςματα για τισ ορεινζσ εκτάςεισ 

τθσ Ελλάδασ, είναι φανερό ότι εκτόσ από το υψθλό υψόμετρο, το ζντονο τοπογραφικό ανάγλυφο –

ανεξαρτιτωσ υψομζτρου- με τισ απότομεσ κλίςεισ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα προςδιοριςμοφ 

των ορεινϊν περιοχϊν.  

Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι θ προςαρμογι των ορεινϊν περιοχϊν ςτα διοικθτικά όρια των Διμων 

χρειάηεται ιδιαίτερθ προςοχι κακϊσ ελλοχεφει ο κίνδυνοσ αλλοίωςθσ του ορεινοφ χϊρου τθσ 

Ελλάδασ. Γιϋ αυτό είναι απαραίτθτο να χρθςιμοποιοφνται όςο είναι δυνατό τα κατϊτερα διοικθτικά 

όρια.  
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2.5 Περί οριοθζτηςησ των παράκτιων περιοχών  

Οι μοναδικοί οριςμοί και διευκρινίςεισ για τον κακοριςμό των παράκτιων περιοχϊν ςτον ελλθνικό 

χϊρο προζρχονται από το ςχζδιο ΚΤΑ (2009) για το Ειδικό Πλαίςιο Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και 

Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΕΠΧΑΑ) για τον παράκτιο χϊρο.  

φμφωνα με το ςχζδιο ΚΤΑ για το ΕΠΧΑΑ (άρκρο 2) για τον παράκτιο και νθςιϊτικο χϊρο ωσ 

παράκτιοσ χϊροσ (ι παράκτια περιοχι) ορίηεται «ο γεωμορφολογικόσ χϊροσ εκατζρωκεν τθσ 

ακτογραμμισ, όπου εκδθλϊνεται διαδραςτικά θ ςχζςθ μεταξφ του καλάςςιου και του χερςαίου 

τμιματοσ, μζςω των ςφνκετων οικολογικϊν ςυςτθμάτων που περιλαμβάνουν βιοτικζσ και αβιοτικζσ 

ςυνιςτϊςεσ. Πρόκειται για μεταβατικι ηϊνθ μεταβλθτοφ πλάτουσ που αποτελεί, ταυτόχρονα, ηωτικό 

χϊρο ανκρϊπινων κοινωνιϊν και κοινωνικο-οικονομικϊν δραςτθριοτιτων». Αποτελείται από το 

καλάςςιο και το χερςαίο τμιμα. Ακόμθ, ςτο ίδιο άρκρο ορίηονται ωσ παράκτιοι ΟΣΑ «οι Οργανιςμοί 

Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ που ζχουν παράκτιο μζτωπο».  

Ακόμθ το ΕΠΧΑΑ (άρκρο 4) προςδιορίηει τρεισ ηϊνεσ διαχείριςθσ του παράκτιου χϊρου: τθν Κρίςιμθ 

Ηϊνθ, τθ Δυναμικι Ηϊνθ, τθ Μεταβατικι Ηϊνθ ι Τπόλοιπθ Παράκτια Ηϊνθ. Κακεμία περιλαμβάνει 

χερςαίο και καλάςςιο τμιμα.   

Ακόμθ το ΕΠΧΑΑ (άρκρο 3) ςθμειϊνει ότι οι προτεινόμενεσ διατάξεισ του εφαρμόηονται: 

α) όςον αφορά ςτο χερςαίο τμιμα του παράκτιου χϊρου, κατϋ αρχιν μζχρι και τα ακραία προσ τθν 

ενδοχϊρα διοικθτικά όρια των αντίςτοιχων παράκτιων ΟΣΑ τθσ θπειρωτικισ χϊρασ και τθσ Κριτθσ, 

άλλωσ μζχρι υψόμετρο 600 μ. αν θ εν λόγω ιςοχψισ βρίςκεται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων των 

οικείων ΟΣΑ, κακϊσ και ςτο ςφνολο τθσ ζκταςθσ των νθςιϊν (ανεξαρτιτωσ υψομζτρου).  

β) όςον αφορά ςτο καλάςςιο τμιμα του παράκτιου χϊρου, μζχρι το όριο των χωρικϊν υδάτων. 

Κατ’ επζκταςθ κα μπορεί να γίνει θ διαπίςτωςθ ότι θ παράκτια χερςαία ηϊνθ ορίηεται μζχρι το 

υψόμετρο των 600μ. εφόςον θ ιςοχψισ των 600μ. βρίςκεται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων των 

παράκτιων ΟΣΑ ι βάςει των διοικθτικϊν ορίων των παράκτιων ΟΣΑ εφόςον όλθ θ επιφάνεια 

βρίςκεται ςε υψόμετρο χαμθλότερο των 600μ.  

Εξάλλου το ΕΠΧΑΑ (άρκρο 6) προςδιορίηει τρεισ ηϊνεσ διαχείριςθσ του παράκτιου χϊρου: τθν 

Κρίςιμθ Ηϊνθ, τθ Δυναμικι Ηϊνθ, τθ Μεταβατικι Ηϊνθ ι Τπόλοιπθ Παράκτια Ηϊνθ. Κακεμία 

περιλαμβάνει χερςαίο και καλάςςιο τμιμα. Θ κρίςιμθ και θ μεταβατικι ηϊνθ ζχουν ιδιαίτερα 

περιοριςμζνο πλάτοσ –ιδίωσ ςτο χερςαίο χϊρο (100-200μ.) που αφορά ςε μία περιςςότερο τοπικι 

κλίμακα, κακϊσ προςδιορίηονται κυρίωσ από τα γεωγραφικά, γεωλογικά και γεωμορφολογικά 

δεδομζνα και χαρακτθριςτικά τθσ παράκτιασ περιοχισ. Αντίκετα, θ Μεταβατικι ι Τπόλοιπθ 

Παράκτια Ηϊνθ προςδιορίηεται αν από το χερςαίο παράκτιο τμιμα -όπωσ αυτό εννοείται ςτο άρκρο 

3- αφαιρεκοφν θ κρίςιμθ και θ δυναμικι ηϊνθ. 

Για τθν Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ του Παράκτιου Χϊρου είναι αναγκαίοσ ο κακοριςμόσ των 

διαχειριςτικϊν ενοτιτων του παράκτιου χϊρου. φμφωνα με το ΕΠΧΑΑ (άρκρο 12) για τον 

παράκτιο και νθςιϊτικο χϊρο τα όρια (πλάτοσ) τθσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ κατά μικοσ των ακτϊν 

για το περιφερειακό επίπεδο κακορίηονται βάςει των παρακάτω κριτθρίων:  

 τα γεωμορφολογικά και οικοςυςτθμικά χαρακτθριςτικά, ϊςτε οι διαχειριςτικζσ περιοχζσ να 

αποτελοφν ενιαίεσ χωρικζσ ενότθτεσ (π.χ., υδρολογικζσ λεκάνεσ, περιοχζσ Natura, 
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προςτατευόμενεσ περιοχζσ με Φορζα Διαχείριςθσ, ευαίςκθτα οικοςυςτιματα 

περιφερειακισ ι τοπικισ ςθμαςίασ, κλπ), 

 βαςικά πολιτιςμικά και οικονομικοκοινωνικά χαρακτθριςτικά, που προςδίδουν κάποια 

ταυτότθτα ςτθν γεωγραφικι ενότθτα, ι φπαρξθ ιςτορικϊν και πολιτιςτικϊν κζντρων όπου θ 

φυςικι λειτουργία τουσ, θ οικονομικοκοινωνικι παραγωγικι τουσ βάςθ και θ ςθμαςία τουσ 

είναι ςυνδεδεμζνεσ με τθ κάλαςςα, 

 βαςικά χωροταξικά και πολεοδομικά κριτιρια, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ φπαρξθσ 

περιοχϊν εφαρμογισ Ρυκμιςτικϊν χεδίων, Γ.Π.. ι .Χ.Ο.Ο.Α.Π. 

φμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τθν Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ τθσ Παράκτιασ Ηϊνθσ (βλ. 

ςχετικά Lavalle et al., 2011, ς. 15) θ παράκτια περιοχι ορίηεται ωσ θ χερςαία περιοχι: 

1) ςε απόςταςθ 10 χλμ. από τθν ακτογραμμι  

2) ςε απόςταςθ 2 χλμ. από τθν ταξινόμθςθ ςε πζντε κατθγορίεσ του Καλφψεων 

Γθσ Corine των: α) παράκτιων υγρότοπων (αλατοφχοι βάλτοι, αλατοφχεσ πθγζσ) 

και β) καλάςςιων υδάτων (λιμνοκάλαςςεσ, εκβολζσ ποταμοφ) 

Σο πρϊτο κριτιριο ζχει ωσ ςτόχο να αναδείξει τθν περιοχι επιρροισ τθσ ακτισ ϊςτε να 

ςυμπεριλάβει: τόςο τα ειδικά οικοςυςτιματα όςο και τισ αςτικζσ περιοχζσ που αςκοφν πιζςεισ προσ 

τθν ακτι. Από τθν ευρωπαϊκι προςζγγιςθ οριςμοφ των παράκτιων περιοχϊν είναι φανερό ότι ςτισ 

παράκτιεσ περιοχζσ περιλαμβάνονται όλεσ οι περιοχζσ που βρίςκονται υπό τθν άμεςθ επιρροι 

καλάςςιου περιβάλλοντοσ και χαρακτθρίηονται από μεταβατικά φδατα.    

 

2.6. Περί οριοθζτηςησ των νηςιώτικων περιοχών  

Όςο αφορά ςτον προςδιοριςμό των νθςιϊτικων περιοχϊν, δεν υπάρχουν ςτθν Ελλάδα προςεγγίςεισ 

από επίςθμουσ οριςμοφ του «νθςιοφ» από αρμόδιουσ και επίςθμουσ φορείσ. φμφωνα με τουσ 

Μπεριάτο και Παπαγεωργίου (2013, ς. 49), ωσ «‘νθςί’ περιγράφεται το τμιμα τθσ γθσ που δεν ζχει 

χερςαία ςφνορα, δθλαδι τμιμα γθσ που βρζχεται περιμετρικά από τθ κάλαςςα».   

φμφωνα με τθ τατιςτικι Τπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Eurostat, 1994 ςτο Μπεριάτοσ και 

Παπαγεωργίου 2013, ς.49), νθςί κεωρείται κάκε τμιμα γθσ με ζκταςθ τουλάχιςτον 1τ.χλμ. το οποίο 

κα πρζπει επίςθσ να πλθροί ςωρευτικά και τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

- να απζχει τουλάχιςτον 1χλμ. από τθ ξθρά 

- να ζχει δθμιουργθκεί με φυςικό τρόπο 

- να είναι μικρότερο από ιπειρο 

- να ζχει μόνιμο πλθκυςμό άνω των 50 κατοίκων 

- να μθν ζχει ςτακερι ςφνδεςθ με τθν ξθρά (π.χ. γζφυρα) 

- να μθν περιλαμβάνει πρωτεφουςα κράτουσ    
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3. ΣΤΠΟΛΟΓΙΕ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

Είναι ςθμαντικό θ προτεινόμενθ μεκοδολογία για τον προςδιοριςμό και τθν οριοκζτθςθ των 

διαφόρων τφπων χωρικϊν ενοτιτων να είναι απλι, να βαςίηεται ςε ςτοιχεία που είναι διακζςιμα και 

επαρκοφσ ποιότθτασ αλλά και να εφαρμόηεται ςε ζνα κατάλλθλο γεωγραφικό επίπεδο. ε κάκε 

περίπτωςθ, κρίςιμο ςτοιχείο αποτελεί θ χωρικι μονάδα ςτθν οποία είναι διακζςιμα τα ςτοιχεία για 

τθν εφαρμογι των κριτθρίων. Ανάλογα με το κριτιριο που χρθςιμοποιείται διαφοροποιείται και θ 

γεωγραφικι κλίμακα εφαρμογισ τουσ. Εντοφτοισ, όςο μικρότερθ είναι θ χωρικι μονάδα εφαρμογισ 

του κριτθρίου, τόςο ακριβζςτερθ και ορκότερθ είναι θ οριοκζτθςθ των περιοχϊν. Παρακάτω 

περιγράφονται οι τυπολογίεσ περιοχϊν για τον προςδιοριςμό α) των αςτικϊν και αγροτικϊν 

περιοχϊν και β) των ορεινϊν, παράκτιων και νθςιϊτικων περιοχϊν. Για κάκε τυπολογία 

ακολουκοφνται δφο προςεγγίςεισ, οπότε καταςκευάηονται ςυνολικά τζςςερισ διαφορετικοί τφποι 

περιοχϊν. Θ μία προςζγγιςθ αφορά ςτθν τυπολόγθςθ περιοχϊν λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ οριςμοφσ 

τθσ ΕΛ.ΣΑΣ. και τα ςχετικά κεςμικά κείμενα. Θ άλλθ προςζγγιςθ βαςίηεται ςτθν αξιολόγθςθ και 

ςφνκεςθ των οριςμϊν και κεωριςεων που υπάρχουν ςτον ελλθνικό και ευρωπαϊκό χϊρο.        

 

3.1 Συπολογία για τισ Αςτικζσ και Αγροτικζσ Περιοχζσ 

3.1.1 Προςζγγιςη με βάςη τουσ οριςμοφσ τησ ΕΛ.ΣΑΣ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ προαναφερκζντεσ οριςμοφσ τθσ ΕΛ.ΣΑΣ. (1984, 2001) και 

αναπροςαρμόηοντασ τον οριςμό που αφορά ςτα Πολεοδομικά υγκροτιματα (και εμμζςωσ ςτον 

κακοριςμο αςτικϊν κζντρων) αντικακιςτϊντασ το χωρικό-διοικθτικό επίπεδο του τότε 

Διμου/Κοινότθτασ με το ςθμερινό επίπεδο τθσ Δθμοτικισ/Σοπικισ Κοινότθτασ, δεδομζνου ότι 

χρθςιμοποιείται ωσ αναφορά το επίπεδο του οικιςμοφ, είναι ςαφζσ ότι με ςτατιςτικοφσ όρουσ 

μποροφν να διακρικοφν δφο κατθγορίεσ αςτικϊν περιοχϊν, ανάλογα με το μζγεκοσ του 

πολυπλθκζςτερου οικιςμοφ τουσ.  

Ζτςι, με βάςθ τουσ οριςμοφσ τθσ ΕΛ.ΣΑΣ.: 

Αςτικι περιοχι ορίηεται:  

- κάκε Δθμοτικι ι Σοπικι Κοινότθτα τθσ οποίασ ο πολυπλθκζςτεροσ οικιςμόσ περιςςότερουσ 

από 2000 κατοίκουσ (και λιγότερουσ από 10.000 κατοίκουσ) 

- κάκε Δθμοτικι ι Σοπικι Κοινότθτα τθσ οποίασ ο πολυπλθκζςτεροσ οικιςμόσ περιςςότερουσ 

από 10.000 κατοίκουσ 

Αγροτικι περιοχι ορίηεται:  

- κάκε Δθμοτικι ι Σοπικι Κοινότθτα τθσ οποίασ ο πολυπλθκζςτεροσ οικιςμόσ ζχει λιγότερουσ 

από  2000 κατοίκουσ  

Θ προςζγγιςθ αυτι βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ ςτο επίπεδο τθσ Δθμοτικισ /Σοπικισ Κοινότθτασ.  

 

3.1.2 Προςζγγιςη με βάςη τουσ οριςμοφσ και τισ θεωρήςεισ από τον 

ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο        
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Ο διαχωριςμόσ των αςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν βαςίηεται ςε δφο κριτιρια: α) ςτο μζγεκοσ του 

πλθκυςμοφ και β) ςτθ μορφολογία του αςτικοφ ιςτοφ. τθν Ελλάδα για να κεωρθκεί μια περιοχι 

αςτικό κζντρο πρζπει να πλθροί δφο κριτιρια: α) θ απόςταςθ ανάμεςα ςτα κτίρια πρζπει να είναι 

μικρότερθ από τα 200μ. και β) ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ τθσ δομθμζνθσ περιοχισ να είναι πάνω από 

δζκα χιλιάδεσ κατοίκουσ.   

Αναφορικά με τισ διοικθτικζσ οριοκετιςεισ των αςτικϊν περιοχϊν, θ κυριότερθ πρόκλθςθ είναι ότι 

αυτζσ δεν μποροφν να αναπροςαρμόηονται με βάςθ το ρυκμό τθσ αςτικισ τουσ ανάπτυξθσ. Οι 

αλλαγζσ ςτα διοικθτικά όρια ανάλογα με τθ μεγζκυνςθ ι τθ ςυρρίκνωςθ των αςτικϊν περιοχϊν 

αποφεφγονται, ϊςτε να παρζχεται οργανωτικι και διοικθτικι ςτακερότθτα, όςον αφορά τόςο τθ 

διακυβζρνθςθ όςο και τθν παροχι δθμοςίων υπθρεςιϊν. Ζτςι, μια διοικθτικι ενότθτα μπορεί να 

περιλαμβάνει μία ι και περιςςότερεσ οικιςτικζσ ςυγκεντρϊςεισ και μια οικιςτικι ςυγκζντρωςθ 

μπορεί να εξαπλϊνεται ςε περιςςότερεσ από μία διοικθτικζσ ενότθτεσ (ESPON, 2006 ςτο: Γεμενετηι, 

2011, ς.144).  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω και τθν ταφτιςθ των αςτικϊν περιοχϊν με τισ Λειτουργικζσ 

Αςτικζσ Περιοχζσ ι τισ Ευρφτερεσ Αςτικζσ Ηϊνεσ, όπωσ ονομάηονται από τθν Ευρωπαϊκι τατιςτικι 

Τπθρεςία, θ Αςτικι Περιοχι ορίηεται από:. 

-  τον Αςτικό Πυρινα: είναι θ Δθμοτικι Ενότθτα, θ οποία ζχει εντόσ των ορίων τθσ ζναν τουλάχιςτον 

οικιςμό περιοχι με ςυνεχι αςτικό ιςτό και ελάχιςτο μζγεκοσ δζκα χιλιάδεσ κατοίκουσ  

- τθν Ευρφτερθ Αςτικι Ηϊνθ: περιλαμβάνει το ςφνολο εκείνων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων, από τισ 

οποίεσ ποςοςτό που υπερβαίνει το 15% του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ μεταβαίνει κακθμερινά 

ςτον αςτικό πυρινα για εργαςία, και επιπλζον, εμφανίηουν χωρικι ςυνζχεια μεταξφ τουσ και με τον 

αςτικό πυρινα.  

Θ Αγροτικι Περιοχι ορίηεται ςυναρτιςει των αςτικϊν. Ζτςι, αγροτικζσ ορίηονται εκείνεσ οι περιοχζσ 

που δεν ζχουν ταξινομθκεί ωσ αςτικζσ.  

Θ προςζγγιςθ αυτι βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ ςτο επίπεδο τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ.  

 

3.2 Συπολογία για τισ Ορεινζσ, Παράκτιεσ και Νηςιώτικεσ Περιοχζσ  

3.2.1 Προςζγγιςθ με βάςθ τουσ οριςμοφσ τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. και το ςχζδιο ΚΥΑ-ΕΠΧΣΑΑ για τον Παράκτιο 

Χϊρο 

Όςον αφορά τισ ορεινζσ περιοχζσ, ο προςδιοριςμόσ τουσ ςτθν Ελλάδα με βάςθ το υπάρχον κεςμικό 

πλαίςιο (δθλαδι το Ν.3852/2010 και το Ν.4071/2012, αρ. 4 – Οδθγία 85/148/ΕΟΚ) δεν κρίνεται 

επαρκισ. Και αυτό γιατί οι ορεινζσ περιοχζσ κατά τθν Οδθγία 85/148/ΕΟΚ ταυτίηονται  ςτθν ουςία με 

τισ μειονεκτικζσ, με αποτζλεςμα ςε αυτζσ να ςυμπεριλαμβάνοντασ και κάποιεσ που από 

γεωμορφολογικι άποψθ χαρακτθρίηονται ωσ πεδινζσ, ενϊ δεν ζχει εξακριβωκεί αν παραλείπονται 

ορεινζσ περιοχζσ που κεωροφνται οικονομικά αναπτυγμζνεσ. Ζτςι, για τον χαρακτθριςμό των 

ορεινϊν περιοχϊν υιοκετείται θ προςζγγιςθ τθσ ΕΛ.ΣΑΣ. που βαςίηεται αποκλειςτικά ςε 

γεωμορφολογικά κριτιρια.  

Θ προςζγγιςθ αυτι τθσ τυπολογίασ βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ ςτο επίπεδο τθσ Δθμοτικισ/Σοπικισ 

Κοινότθτασ και ζτςι οι υπόλοιποι οριςμοί για τισ παράκτιεσ και τισ νθςιϊτικεσ περιοχζσ 

προςαρμόηονται ςτο επίπεδο αυτό. Κατ’ επζκταςθ:  
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Ορεινι Περιοχι: είναι θ Δθμοτικι/Σοπικι Κοινότθτα που προςδιορίηεται ονομαςτικά ωσ ορεινι από 

τθν ΕΛ.ΣΑΣ. ςτθν Απογραφι Πλθκυςμοφ 2001, Μόνιμοσ Πλθκυςμόσ  

Παράκτια Περιοχι: είναι θ Δθμοτικι/Σοπικι Κοινότθτα που ζχει παράκτιο μζτωπο (βάςει του 

ςχεδίου ΕΠΧΑΑ για τον Παράκτιο Χϊρο)  

Νθςιϊτικθ Περιοχι: θ Δθμοτικι/Σοπικι Κοινότθτα που περικλείεται από τθ κάλαςςα, δε ςυνδζονται 

με γζφυρα με τθ ςτεριά και βρίςκονται ςε απόςταςθ >1χλμ. από τθ κάλαςςα. 

 

3.2.2 Προςζγγιςη με βάςη τουσ οριςμοφσ και τισ θεωρήςεισ από τον 

ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο        

Λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ οριςμοφσ και τισ κεωριςεισ που υπάρχουν ςτθν ελλθνικι και ευρωπαϊκι 

βιβλιογραφία για τον προςδιοριςμό των ορεινϊν, παράκτιων και νθςιωτικϊν περιοχϊν, γίνονται 

οριςμζνεσ προςαρμογζσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ απλοποίθςθσ για τθν οριοκζτθςθ των διαφόρων 

τφπων χωρικϊν ενοτιτων.  

Ειδικότερα, για τθν αναγνϊριςθ των ορεινϊν περιοχϊν επιλζγεται ωσ ‘κατϊφλι’ το υψόμετρο των 

600μ. Θ επιλογι αυτι αιτιολογείται από α) το γεγονόσ ότι το υψόμετρο των 600μ. αποτελεί μια 

ενδιάμεςθ τιμι ανάμεςα ςτο υψόμετρο των 400μ. και 800μ. που υιοκετοφνται από τθν ΕΛ.ΣΑΣ., και 

β) κυρίωσ από τθν επιλογι τθσ ιςοχψισ των 600μ. από το ςχζδιο ΚΤΑ του ΕΠΧΑΑ για τον παράκτιο 

χϊρο ωσ τθν ανϊτερθ ιςοχψι που μπορεί να υπάρχει ςε μια χερςαία περιοχι κοντά ςτθν 

ακτογραμμι για να χαρακτθριςτεί αυτι ωσ παράκτια, αντί ορεινι. θμειϊνεται πωσ οι κλίςεισ του 

εδάφουσ και άλλα ειδικότερα γεωμορφολογικά ςτοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψθ γιατί θ 

αναγνϊριςι τουσ προχποκζτει τθ χωρικι ανάλυςθ ςε ζνα επίπεδο πολφ μικρότερο από αυτό τθσ 

Περιφζρειασ. Εξάλλου, αυτά τα κριτιρια ενςωματϊνονται ςτισ περιοχζσ που προςδιορίηονται ωσ 

ορεινζσ από τθν ΕΛ.ΣΑΣ.   

Όςον αφορά τισ παράκτιεσ περιοχζσ, θ κεϊρθςθ ότι ωσ παράκτια ορίηεται θ περιοχι που ζχει 

μζτωπο ςτθν ακτογραμμι δεν υιοκετείται Κι αυτό γιατί είναι δυνατό να υπάρχουν οριςμζνεσ χωρικο-

διοκθτικζσ ενότθτεσ που ζχουν παράκτιο μζτωπο, αλλά το μικοσ του μετϊπου είναι πολφ μικρό, 

τόςο ςε απόλυτα μεγζκθ όςο και ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ περιμζτρου των ορίων τουσ. Ζτςι, 

επιλζγεται για τον προςδιοριςμό των παράκτιων περιοχϊν το κριτιριο τθσ φπαρξθσ μιασ ηϊνθσ ςε 

απόςταςθ 5 χλμ. από τθν ακτογραμμι, ικανισ επιφάνειασ ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ ζκταςθσ τθσ 

χωρικο-διοικθτικισ ενότθτασ. Θ απόςταςθ των 5χλμ. από τθν  ακτογραμμι επιλζγεται ωσ ενδιάμεςθ 

ανάμεςα ςτθν απόςταςθ των 10χλμ. που χρθςιμοποιείται για τον χαρακτθριςμό των παράκτιων 

περιοχϊν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο και ςτθν απόςταςθ των 2χλμ. που αφορά ςτον χαρακτθριςμό των 

παράκτιων περιοχϊν ςε πιο τοπικό επίπεδο.  

Για τθν οριοκζτθςθ των νθςιωτικϊν περιοχϊν ακολουκοφνται τα βαςικά κριτιρια του οριςμοφ που 

δίνεται από τθν Eurostat.  

Θ προτεινομζνθ τυπολογία βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ ςτο επίπεδο τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ. Ζτςι, τα 

παραπάνω γεωμορφολογικά και χωρικά κριτιρια πρζπει να προςαρμοςτοφν ςτα διοικθτικά όρια. 

Δεδομζνου, ότι δεν είναι δυνατό να καλφπτουν το ςφνολο τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ, επιλζγεται να 

εκφραςτεί θ επιφάνεια που αντιπροςωπεφουν ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ ζκταςθσ τθσ Δθμοτικισ 

Ενότθτασ. 

Κατϋεπζκταςθ: 
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Ορεινι Περιοχι: είναι θ Δθμοτικι Ενότθτα τθσ οποίασ επιφάνεια μεγαλφτερθ από το 50% τθσ 

ζκταςισ τθσ βρίςκεται ςε υψόμετρο άνω των 600μ.  

Παράκτια Περιοχι: είναι θ Δθμοτικι Ενότθτα τθσ οποίασ θ επιφάνεια που βρίςκεται ςε απόςταςθ 

5χλμ. από τθν ακτογραμμι είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ του 30% τθσ ςυνολικισ ζκταςισ τθσ 

Νθςιϊτικθ Περιοχι: είναι θ Δθμοτικι Ενότθτα που περικλείεται από τθ κάλαςςα, δε ςυνδζονται με 

γζφυρα με τθ ςτεριά και βρίςκονται ςε απόςταςθ >1χλμ. από τθ κάλαςςα. 

 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΤΠΟΛΟΓΙΩΝ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Οι τζςςερισ παραπάνω τυπολογίεσ εφαρμόηονται ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ. ΟΙ 

διάφοροι τφποι περιοχϊν φαίνονται ςτουσ αντίςτοιχουσ χάρτεσ που ακολουκοφν (Χάρτθσ 1, Χάρτθσ 

2, Χάρτθσ 3, Χάρτθσ 4).
2
  

Ο Χάρτθσ 1 παρουςιάηει τισ αςτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΠΚΜ όπωσ προκφπτουν με βάςθ τουσ 

οριςμοφσ τθσ ΕΤΕ. Είναι φανερό ότι αν εξαιρεκοφν οι αςτικζσ περιοχζσ οι οποίεσ ταυτίηονται ςτθν 

ουςία με τα αςτικά κζντρα τθσ Περιφζρειασ, δθλαδι οι Δθμοτικζσ/Σοπικζσ Κοινότθτεσ που 

περιλαμβάνουν τουλάχιςτον ζναν οικιςμό του οποίου το μζγεκοσ υπερβαίνει τουσ 10.000 κατοίκουσ, 

θ πλειοψθφία των υπόλοιπων αςτικϊν περιοχϊν εντοπίηεται γφρω από το ΠΘ, και ςυγκεκριμζνα 

ςτθν παράκτια περιοχι τόςο δυτικά (ΠΕ Κατερίνθσ) όςο και ανατολικά (ΠΕ Θεςςαλονίκθσ). Σο 

ςφνολο τθσ δυτικισ ακτισ τθσ χερςονιςου τθσ ικωνίασ ςυνίςταται από αςτικζσ περιοχζσ ενϊ 

διάςπαρτεσ και ςθμαντικζσ ςε ζκταςθ είναι και οι αςτικζσ περιοχζσ ςτθν παράκτια ηϊνθ τθσ ΠΕ 

Χαλκιδικισ, αλλά και ςτθν ενδοχϊρα τθσ. Επίςθσ, διάςπαρτεσ αςτικζσ περιοχισ καταγράφονται ςτο 

βορειοανατολικό τμιμα τθσ Περιφζρειασ (ΠΕ ερρϊν). Σζλοσ, ςυγκζντρωςθ αςτικϊν περιοχϊν 

παρατθρείται ςτο βορειοδυτικό τμιμα τθσ Περιφζρειασ, γφρω από το αςτικό κζντρο τθσ Δ.Ε. 

Γιαννιτςϊν.  

Ο Χάρτθσ 2 παρουςιάηει τισ αςτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΠΚΜ όπωσ προκφπτουν με βάςθ τουσ 

οριςμοφσ και τισ κεωριςεισ των αςτικϊν περιοχϊν από τον ευρωπαϊκό χϊρο. τθν προςζγγιςθ αυτι 

οι αςτικζσ περιοχζσ εμφανίηονται ςθμαντικά διαφοροποιθμζνεσ ςε ςχζςθ με τον Χάρτθ 1. 

Καταλαμβάνουν μεγαλφτερθ ζκταςθ και είναι πιο ομοιογενείσ χωρικά κακϊσ ζχουν αναφορά ςτο 

μεγαλφτερο χωρικό επίπεδο τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ. τθν ουςία πρόκειται για εννζα αςτικζσ 

περιοχζσ, από τισ οποίεσ οι πζντε αφοροφν ευρφτερεσ αςτικζσ ηϊνεσ που οργανϊνονται και 

πολϊνονται γφρω από τα πζντε μεγάλα αςτικά κζντρα τθσ Περιφζρειασ. Οι υπόλοιπεσ αφοροφν τισ 

Δθμοτικζσ Ενότθτεσ που περιλαμβάνουν εντόσ των ορίων τουσ τα υπόλοιπα αςτικά κζντρα τθσ 

Περιφζρειασ και εντοπίηονται ςτο κζντρο του δυτικοφ τμιματοσ αυτισ.  

Ο Χάρτθσ 3 παρουςιάηει τισ ορεινζσ και παράκτιεσ περιοχζσ τθσ ΠΚΜ όπωσ προκφπτουν με βάςθ τον 

οριςμό τθσ ΕΛ.ΣΑΣ. για τισ ορεινζσ περιοχζσ και τθ κεϊρθςθ των παράκτιων περιοχϊν από το ςχζδιο 

ΚΤΑ για το ΕΠΧΑΑ για τον παράκτιο χϊρο και τα νθςιά. Θ ΠΚΜ δεν ζχει νθςιϊτικεσ περιοχζσ. Οι 

ορεινζσ περιοχζσ εντοπίηονται ςτο δυτικό και ανατολικό άκρο τθσ Περιφζρειασ ςτα ςφνορα με τισ 

γειτονικζσ Περιφζρειεσ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ και Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ. Ορεινζσ 

περιοχζσ εντοπίηονται ακόμα ςτθν ενδοχϊρα τθσ Χαλκιδικισ αλλά και  ςτο εςωτερικό τθσ 

Περιφζρειασ και ςυγκεκριμζνα ςτο κεντρικό βορειοανατολικό τμιμα τθσ. Εξ’ οριςμοφ, οι παράκτιεσ 

                                                           
2
 Η σεπζόνηζορ ηος Άθωρ εξαιπείηαι από ηον σαπακηηπιζμό ηων ηύπων πεπιοσών, καθώρ αποηελεί 

αςηόνομη μοναζηική πολιηεία .  
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περιοχζσ εντοπίηονται ςτο νότιο τμιμα, κατά μικοσ  τθσ ακτογραμμισ ςχθματίηοντασ μια ςτενι 

ςυνεχισ ηϊνθ διαφορετικοφ, ωςτόςο, πλάτουσ όπωσ αυτό κακορίηεται από τα διοικθτικά όρια.  

Ο Χάρτθσ 4 παρουςιάηει τισ ορεινζσ και παράκτιεσ περιοχζσ τθσ ΠΚΜ όπωσ προκφπτουν λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ κεωριςεισ προςδιοριςμοφ τζτοιων περιοχϊν ςτθν ευρωπαϊκι βιβλιογραφία. Οι ορεινζσ 

περιοχζσ εντοπίηονται κυρίωσ ςτο δυτικό εςωτερικό ςφνορο τθσ Περιφζρειασ, το οποίο οριοκετείται 

από τισ οροςειρζσ Βερμίου-Βόρα-Πάικου και Ολφμπου-Πιερίων, ςχθματίηοντασ μια ςυνεχι χωρικά 

ηϊνθ ικανοφ πλάςοτυσ. Ελάχιςτεσ διάςπαρτεσ ορεινζσ περιοχζσ εντοπίηονται ςτο εςωτερικό τθσ 

Περιφζρειασ, κυρίωσ ςτο κεντρικό τμιμα προσ ανατολάσ, και ςτο βορειοανατολικό άκρο. τισ 

παράκτιεσ περιοχζσ ςυμπεριλαμβάνεται το ςφνολο ςχεδόν τθσ παράκτιασ ηϊνθσ, με ελάχιςτεσ 

εξαιρζςεισ οριςμζνων περιοχϊν που ζχουν πολφ μικρό ςε μικοσ παράκτιο μζτωπο, και όλθ θ ζκταςθ 

των χερςονιςων Καςςάνδρασ και ικωνίασ. Νθςιϊτικεσ περιοχζσ δεν υπάρχουν.  
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