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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύ

θηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία "Κέντρον 

Οικονομικών Ερευνών", με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικο

νομικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευ

νών και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση και 

του ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) Η κατάρτιση σχεδίων 

βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, 

η εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανά

πτυξης, καθώς και προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση, (β) Η παρακολούθη

ση και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της 

ελληνικής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των 

κατάλληλων μέτρων, (γ) Η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε 

θέματα προγραμματισμού και οικονομικής ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε 

όλους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε βα

σικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανά

πτυξης, παρακολουθεί τις βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για 

μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό 

και οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσίευση 

"Μελετών" και "Στατιστικών Σειρών", που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελε

τητών του ΚΕΠΕ, και "Εκθέσεων", που τις περισσότερες φορές είναι απο

τέλεσμα συλλογικής εργασίας ομάδων επιστημόνων, οι οποίες συνιστώνται 

για την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Επίσης δημοσιεύονται από 

το Κέντρο "Εργασίες για Συζήτηση" προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών 

του προσωπικού του Ιδρύματος. 
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Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονι

κά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις 

και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και 

μεθόδων οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην 

προαγωγή της οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Πρόκειται για μια εργασία, η οποία παρουσιάζει με συστηματικό 

τρόπο ζητήματα θεωρίας, μεθοδολογίας και τεχνικών που σχετίζονται με τη 

διαδικασία αξιολόγησης στον περιφερειακό και χωροταξικό σχεδιασμό. Η 

κάλυψη των θεμάτων παρουσιάζει υψηλό βαθμό πληρότητας, αρχίζοντας 

από τις εννοιολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις, συνεχίζοντας με την 

παρουσίαση των κυριότερων μεθόδων αξιολόγησης και καταλήγοντας στην 

παρουσίαση επιλεγμένων παραδειγμάτων εφαρμογής των μεθόδων και 

τεχνικών αξιολόγησης. Η εργασία στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε δημο

σιευμένες εργασίες, κυρίως στη διεθνή βιβλιογραφία. Από τον ελληνικό 

χώρο παρουσιάζονται δημοσιευμένες όσο και αδημοσίευτες εργασίες (που 

έχουν εκπονηθεί για δημόσιους φορείς). 

Η πρωτοτυπία της εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι καλύπτει ένα 

κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, ιδιαίτερα ως προς τις μεθόδους αξιολό

γησης, τα επιλεγμένα παραδείγματα αξιολόγησης και ορισμένους δείκτες 

αξιολόγησης και επομένως συμβάλλει στον εμπλουτισμό της οικονομικής 

γνώσης, ενώ μπορεί να συμβάλλει και σε θέματα άσκησης πολιτικής. 

Καθηγητής ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΖΑΝΙΑΣ 

Πρόεδρος του Δ.Σ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Μάρτιος 2000 
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Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πλαί

σιο θεώρησης των μεθόδων και, γενικότερα, ζητημάτων αξιολόγησης στον 

περιφερειακό και χωροταξικό σχεδιασμό. Έχει ως κύριο σκοπό να συμ

βάλλει σε μια επιστημονικά τεκμηριωμένη ορθολογική προσέγγιση και δια

μόρφωση προτάσεων στο πλαίσιο των διαφόρων κοινοτικών προγραμμάτων 

ή διαφόρων σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης και χωροταξικών ή τομεα-

κών πολιτικών. 

Ένα σημαντικό και κρίσιμο ζήτημα τόσο στην έρευνα όσο και στη δια

δικασία χωροταξικού και περιφερειακού σχεδιασμού αποτελεί η αξιολόγη

ση, είτε σε περιπτώσεις εφαρμοσθέντων/υλοποιηθέντων προγραμμάτων, 

σχεδίων ή μέτρων πολιτικής, για να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις τους, είτε 

σε περιπτώσεις προτεινομένων προγραμμάτων, σχεδίων ή μέτρων πολιτικής, 

για την επιλογή του καταλληλότερου. 

Η ανά χείρας μελέτη εκτός από μια συνολική και εμπεριστατωμένη α

ναφορά σε θεωρητικά - εννοιολογικά θέματα και σε μεθόδους/τεχνικές α

ξιολόγησης, βασισμένες σε μια πλήρη, διαχρονικά, ανάλυση της σχετικής με 

το αντικείμενο βιβλιογραφίας, παρουσιάζει επιλεκτικά ορισμένες συναφείς 

πρακτικές ή παραδείγματα εφαρμοσμένης αξιολόγησης που εμφανίζονται 

σε ορισμένες μελέτες ή προγράμματα, που εφαρμόσθηκαν είτε από άλλους 

ερευνητές είτε από τους ερευνητές της εν λόγω μελέτης. 

Οι συγγραφείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στους ανωνύμους 

εσωτερικούς κριτές του ΚΕΠΕ και τους εξωτερικούς - πανεπιστημιακούς -

κριτές που σχολίασαν εποικοδομητικά τη μελέτη αυτή, προς όφελος και 

των συγγραφέων και της μελέτης καθεαυτής. Επίσης ευχαριστούν την κα 

Βικτώρια Δεδεγιάν, Υπεύθυνη Εκδόσεων του ΚΕΠΕ, για το γενικό συντονι

σμό της έκδοσης καθώς και την κα Ελένη Σουλτανάκη για την άψογη εκδο

τική επιμέλεια της μελέτης. Αναμφίβολα, τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα 

βαρύνουν αποκλειστικά τους συγγραφείς. 

ΠΑΝ. ΚΟΜΙΛΗΣ 

NIK. ΒΑΠΟΝΗΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσφέρει την πληρέστε

ρη δυνατή εισαγωγή σε μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται ή 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία περιφερειακού και χωροταξι

κού σχεδιασμού. 

Τόσο στις κοινωνικές όσο και στις θετικές επιστήμες τα θέματα 

αξιολόγησης καλύπτουν ευρύ πεδίο έρευνας και εφαρμογών. Στις κοινω

νικές επιστήμες η έρευνα αξιολόγησης (evaluation research) θεωρείται ως 

μια συστηματική εφαρμογή δόκιμων διεργασιών κοινωνικής έρευνας για 

τον προσδιορισμό της χρησιμότητας και την επιλογή των πιο κατάλληλων 

σχεδίων, μέσων ή τρόπων υλοποίησης των κοινωνικών προγραμμάτων 

παρέμβασης. 

Στις ακολουθούμενες διαδικασίες και πρακτικές περιφερειακού και 

χωροταξικού σχεδιασμού τα σχετικά με την αξιολόγηση ζητήματα παρου

σιάζονται στη σημερινή συγκυρία ιδιαίτερα σύνθετα και κρίσιμα. Η συνθε-

τότητα συναρτάται με την ποικιλομορφία τόσο των αναπτυξιακών προ

γραμμάτων (οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών) όσο και των 

συστημάτων περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού και των ασκού

μενων συναφών πολιτικών. Η κρισιμότητα έγκειται στον ιδιαίτερα σημαντι

κό ρόλο που καλείται να παίξει η αξιολόγηση στη διαδικασία λήψης απο

φάσεων. Η αξιολόγηση με την εφαρμογή δόκιμων μεθόδων καλείται να 

συμβάλλει στη διαμόρφωση εκείνων των αποφάσεων που μεγιστοποιούν 

όχι μόνο την οικονομική αποδοτικότητα των παρεμβάσεων - μεγιστοποιώ

ντας τις εκροές (οφέλη) σε σχέση με τις εισροές (δαπάνες) - αλλά την 

αποτελεσματικότητα σε ευρύτερο πλαίσιο θεώρησης, συνυπολογίζοντας 

οφέλη και κόστη κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

Οι ποικίλες εννοιολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις και το αντι

κείμενο της αξιολόγησης σε συνάρτηση με τις διαδικασίες σχεδιασμού 

αναλύονται στα αντίστοιχα κεφάλαια. Αυτό που επισημαίνεται εισαγωγικά 
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ως βάσιμη θέση μας στην προσέγγιση του ερευνητικού αντικειμένου είναι 

ότι η αξιολόγηση δεν αποτελεί απλώς μια εξειδικευμένη τεχνική άσκηση 

αλλά ένα λειτουργικό συστατικό στοιχείο της διαδικασίας λήψης αποφά

σεων στον περιφερειακό και χωροταξικό σχεδιασμό. 

Με βάση τη σχετικά πλούσια διεθνή βιβλιογραφία στην περιοχή 

αυτή, που κριτικά αναλύεται και αξιολογείται, καθώς και τις σχετικές ερευ

νητικές εργασίες των συντακτών της παρούσας μελέτης επιδιώκεται μια 

κατά το δυνατόν συστηματική, περιεκτική και ενημερωμένη παρουσίαση 

μεθόδων αξιολόγησης (Μέρος Ι), και παραδειγμάτων εφαρμογής τους 

(Μέρος II). 

Ειδικότερα, το Μέρος Ι της μελέτης έχει ως αντικείμενο να εξετάσει 

την ειδική φύση της αξιολόγησης και τη λειτουργία που εκπληροί στον 

περιφερειακό και χωροταξικό σχεδιασμό (σε σχέση με άλλες δραστηριό

τητες) καθώς και τις ιδιότητες και τη χρησιμότητα των διαφόρων μεθόδων 

σε συνάρτηση με τα συγκεκριμένα ερωτήματα και προβλήματα που η 

έρευνα και ο σχεδιασμός επιδιώκει να επιλύσει και να απαντήσει. Στα 

Κεφάλαια 1 και 2 επιχειρείται μια συνοπτική και κριτική επισκόπηση θεω

ρητικών αλλά και εμπειρικών θεμάτων περιφερειακής ανάπτυξης και περι

φερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού. Επίσης εξετάζεται η θέση και ο 

ρόλος της αξιολόγησης στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας αλλά και 

στους στόχους του σχεδιασμού. 

Στο Κεφάλαιο 3 εξετάζονται διάφορες κατηγορίες μεθόδων αξιολό

γησης καθώς και ανάλυσης/προσδιορισμού επιπτώσεων που χρησιμοποι

ούνται στον περιφερειακό και χωροταξικό σχεδιασμό, με ιδιαίτερη έμφα

ση στις πολυκριτηριακές που χρησιμοποιούνται τελευταία με αυξανόμενο 

ρυθμό. Το Μέρος Ι ολοκληρώνεται με το Κεφάλαιο 4, όπου παρουσιάζε

ται το πληροφοριακό και τεχνικό υπόβαθρο των μεθόδων αξιολόγησης με 

συστηματική ανάλυση των συστημάτων πληροφόρησης, των τεχνικών ανά

λυσης και μέτρησης και των χρησιμοποιούμενων δεικτών. 

Στα τρία κεφάλαια του Μέρους II της μελέτης εξετάζεται μια σειρά 

επιλεγμένων παραδειγμάτων ή περιπτώσεων αξιολόγησης που καλύπτει 

ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αξιολόγησης στο σχεδιασμό, αφενός μεν ως 
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προς το είδος ή τύπο σχεδιασμού και αφετέρου ως προς το αντικείμενο 

ή περιεχόμενο της αξιολόγησης. 

Από θεματική άποψη στην επιλογή των παραδειγμάτων επιδιώχθηκε 

να συμπεριληφθούν και να διερευνηθούν ορισμένες περιπτώσεις αξιολό

γησης που αφενός καλύπτουν εκείνα τα θέματα που ανταποκρίνονται 

άμεσα στα σχετικά προβλήματα ή σχετίζονται με σημαντικά ζητήματα σχε

διασμού στον ελλαδικό χώρο και αφετέρου χρησιμοποιούν τις πλέον δόκι

μες ή ευρύτατα συζητούμενες στη διεθνή βιβλιογραφία μεθόδους και 

τεχνικές αξιολόγησης. 

Σε κάθε κεφάλαιο του Μέρους II τα εξεταζόμενα παραδείγματα αξιο

λόγησης διακρίνονται από την άποψη του χωρικού επιπέδου το οποίο 

καλύπτει ή στο οποίο αναφέρεται η αξιολόγηση και των χρησιμοποιούμε

νων μεθόδων. Τα παραδείγματα παρατίθενται ως εξής: αρχικά διεξάγεται 

αναλυτική κριτική επισκόπηση επιλεγμένων παραδειγμάτων αξιολόγησης 

από τη διεθνή βιβλιογραφία και κατόπιν παρουσιάζεται συγκεκριμένο 

παράδειγμα αξιολόγησης που αναφέρεται σε ερευνητική εργασία των 

συντακτών της παρούσας μελέτης. 
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ΜΕΡΟΣ I 

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕ! ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Εισαγωγή 

Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο δίνονται ορισμένοι βασικοί ορισμοί και οι 

σχετικές εννοιολογικές διευκρινίσεις όσον αφορά το χωροταξικό και τον 

περιφερειακό σχεδιασμό, τη συνάφεια του με τον προγραμματισμό, τα 

διάφορα συστήματα σχεδιασμού, και την έννοια της αξιολόγησης στη δια

δικασία του σχεδιασμού. 

Ο κυρίαρχος σκοπός του σχεδιασμού που προσδιορίζει και την 

έννοια του είναι ουσιαστικά η ανάπτυξη. Όταν αναφερόμαστε στο σχεδια

σμό (χωροταξικό, περιφερειακό ή άλλον) εννοούμε εν γένει τον αναπτυ

ξιακό σχεδιασμό, ή τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη. Με στόχο την οριο

θέτηση των πλαισίων εφαρμογής του σχεδιασμού, προσεγγίζονται αρχικά 

διαφορετικές θεωρίες περιφερειακής και χωρικής ανάπτυξης, σε διαπερι

φερειακό αλλά και ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Επίσης, γίνεται εκτενής 

αναφορά στις δομικές θεωρίες της ανάπτυξης, που τονίζουν την παγκο

σμιότητα των δομικών συσχετίσεων και εξαρτήσεων των οικονομιών και 

της ανάπτυξης. 

Τέλος, εξετάζονται οι θεωρητικές βάσεις του περιφερειακού και χω

ροταξικού σχεδιασμού, ο σκοπός τους, το ερευνητικό τους υπόβαθρο κα

θώς και η εξέλιξη τους. Επιχειρείται μια τυπολογία των θεωρητικών προ

σεγγίσεων και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την εξέταση των θεωρητι

κών βάσεων και της θέσης του αντικειμένου και του ερευνητικού πεδίου 

της αξιολόγησης στη διαδικασία του σχεδιασμού. 
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1.1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις και ορισμοί 

1.1.1. Εναλλακτικές προσεγγίσεις 

Στη σχετική βιβλιογραφία θεμάτων περιφερειακού σχεδιασμού, το 

θεωρητικό υπόβαθρο του σχεδιασμού per se ή αντιμετωπίζεται σε περιορι

σμένο βαθμό ή ανάγεται και επικεντρώνεται σε συγγενή θέματα μεθόδων, 

μοντέλων πολιτικής, διαδικασιών και πρακτικών σχεδιασμού (Hilhorst 1971). 

Αντίθετα, μεγαλύτερη σημασία αποδίδεται στις θεωρητικές αναλύσεις θεμά

των περιφερειακής ή χωρικής ανάπτυξης (Glasson 1978). Και εδώ όμως 

παρουσιάζεται μια αποσπασματική εικόνα και έλλειψη μιας ευρύτερης απο

δοχής και συνεκτικής θεωρίας της περιφερειακής ανάπτυξης. 

Πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί και απόψεις έχουν διατυπωθεί δια

χρονικά για το σχεδιασμό. Παρ' όλο που δεν υπάρχει ένας γενικά αποδε

κτός ορισμός, υπάρχει κοινή αποδοχή στο ότι ο σχεδιασμός είναι: 

ένα σύνολο διεργασιών, μια διαδικασία περισσότερο - παρά ένα 

θεωρητικό πλαίσιο οργάνωσης του κοινωνικοοικονομικού και φυσι

κού χώρου, και 

ένα σύνολο εναλλακτικών ή μεταβαλλόμενων πολιτικών διαφορετι

κής φύσης περισσότερο - παρά η διαμόρφωση μόνο σχεδίων. 

Πιστεύεται ότι τέτοιες τοποθετήσεις και ορισμοί για το σχεδιασμό 

πρέπει να προσεγγίζονται σε συσχετισμό με τις προκύπτουσες διευκρινί

σεις, ορισμούς και εξελίξεις στην εξήγηση της δυναμικής και σύνθετης 

φύσης των κοινωνικών φαινομένων, όπως και σε συσχέτιση με τη συνθε-

τότητα που πηγάζει από την αλληλεπίδραση των οικονομικών, κοινωνικών 

και φυσικών ή οικολογικών συστημάτων μέσα σε διάφορες γεωγραφικές 

και περιβαλλοντικές συνθήκες. Τέλος, οι διαφορετικές απόψεις για το σχε

διασμό σχετίζονται με το ευρύ θεωρητικό οικοδόμημα των διαφόρων φιλο

σοφικών και ιδεολογικών ή πολιτικών θέσεων και στάσεων, που καθορί

ζουν το σχεδιασμό ως κοινωνική και πολιτική δράση1. 

1. Για παράδειγμα οι σκοποί και το περιεχόμενο του "πολιτικού σχεδια
σμού" και οι εμπειρίες της γερμανικής Κυβέρνησης στο σχεδιασμό τεκμηριώνο
νται στο: Emke (1971). 
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Η προσέγγιση της έννοιας του σχεδιασμού από τη σκοπιά της επαγ

γελματικής πρακτικής αναφέρεται συνήθως σε διαδικασίες που αποσκοπούν 

στη διασύνδεση μορφών γνώσης με μορφές δράσης στο δημόσιο χώρο. 

Σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του σχεδιασμού ως διαδικασίας στο 

δημόσιο χώρο αξίζει να σημειωθούν, ίσως επειδή δίνουν έμφαση σε θέμα

τα επικοινωνίας και συνθηκών οργάνωσης φορέων προγραμματισμού, ορι

σμένες θεωρήσεις του σχεδιασμού ως: 

μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσω ενός επίσημου και καλά 

οργανωμένου πλέγματος φορέων ή επιτροπών (Batty 1984), 

μιας διαδικασίας "αποδεικτικής επιχειρηματολογίας" που δίνει έμφα

ση στη δομή και στα πρότυπα (standards) ορθολογικών επιχειρημά

των για τη θεμελίωση απόψεων ή θέσεων (Goldstein 1984). 

Στο πλαίσιο τέτοιων θεωρήσεων η σημασία της αξιολόγησης ως δια

δικασίας κριτικής ανάλυσης ή αποτίμησης των αποφάσεων είναι εμφανής. 

Ο σχεδιασμός (planning) σε σχέση με άλλους όρους, όπως π.χ. ο 

προγραμματισμός (programming), θεωρείται ως ο πιο δόκιμος όρος για 

να εκφράσει ορισμένες μεθόδους που επιδιώκουν να εισάγουν ορθολογι

κές διαστάσεις στις επιλογές και τους στόχους (βραχυχρόνιου ή μακρο

χρόνιου ορίζοντα) μιας κοινωνίας. Ορισμένοι (Ullmo 1974) θεωρούν το 

σχεδιασμό ως μιαν "εφαρμοσμένη μεθοδολογία" για τη λήψη κοινωνικοοι

κονομικών αποφάσεων. Μεθοδολογία που διακρίνεται από δύο κύρια 

χαρακτηριστικά: 

επιδιώκει την επίτευξη συνοχής στη λήψη αποφάσεων, και 

επιτρέπει την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση σε κοινωνικές προτιμή

σεις και ανάγκες που έχουν αποσαφηνιστεί κατά τον πληρέστερο 

δυνατό τρόπο. 

Οι σχετικοί ορισμοί του κοινωνικοοικονομικού κυρίως σχεδιασμού 

αναφέρονται στο σύνολο των εμπειριών και πρακτικών που έχουν κατά 

καιρούς αποκτηθεί ή ακολουθηθεί και καλύπτουν και τις ανατολικές ευρω

παϊκές χώρες (του πρώην "υπαρκτού σοσιαλισμού" που είχαν συστήματα 

κεντρικά σχεδιαζόμενης οικονομίας), και τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες (με 

συστήματα "ελεύθερης αγοράς"). 
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Ένα σχέδιο (plan), ακολουθώντας την παραπάνω εννοιολογική τοπο

θέτηση, θεωρείται ως μια πράξη συλλογικών οργάνων και φορέων που 

καθοδηγεί ή προσανατολίζει τη συμπεριφορά οικονομικών παραγόντων 

προς την κατεύθυνση συνεκτικών στόχων και αντικειμενικών σκοπών (Bau

chet 1986). Βέβαια, εδώ, ο καθοδηγητικός και όχι επιτακτικός και δεσμευ

τικός ή υποχρεωτικός χαρακτήρας του σχεδιασμού σχετίζεται με την 

έννοια του "ενδεικτικού σχεδιασμού" (indicative planning), που ερμηνεύεται 

ως μια δραστηριότητα αποσκοπούσα στη διόρθωση των ατελειών της αγο

ράς χωρίς να υπεισέλθει σε ενέργειες ή πρακτικές που χαρακτηρίζονται 

δεσμευτικές ή επιτακτικές (επιτακτικός σχεδιασμός - imperative planning). 

Ο σχεδιασμός ως ένας τρόπος σκέψης για οικονομικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά προβλήματα σε δεδομένο χώρο και ως δραστηριότητα 

προσανατολισμένη κατεξοχήν στο μέλλον, έχει ως κύριο αναλυτικό αντι

κείμενο την ορθολογική διαμόρφωση επιλογών/στόχων και συναρτώμενων 

κατευθύνσεων πολιτικής. Σε μια τέτοια επιδίωξη, η αξιολόγηση μπορεί να 

συμβάλλει στην πληρότητα και ευρύτητα στήριξης των αποφάσεων και 

στην επιλογή των πλέον κατάλληλων και αποτελεσματικών πολιτικών. 

1.1.2. Περιφερειακός και χωροταξικός σχεδιασμός 

Ο περιφερειακός (οικονομικός) σχεδιασμός (regional economic plan

ning) έχει ως ουσιαστικό περιεχόμενο την κοινωνικοοικονομική δομή και 

το επίπεδο ευημερίας μιας περιφέρειας ή ενός συστήματος περιφερειών. 

Σε γεωγραφικούς θεωρητικούς όρους η έννοια της περιφέρειας παρου

σιάζει κάποια "ευελιξία" ή ελαστικότητα, μια και αναφέρεται σε μια περιο

χή που εντοπίζεται σε ένα ενδιάμεσο χωρικό επίπεδο, μεταξύ του αστι

κού/τοπικού και του εθνικού (Glasson 1978). Στις πρακτικές σχεδιασμού η 

περιφέρεια συνήθως προσδιορίζεται περισσότερο από πολιτικοδιοικητική 

σκοπιμότητα και λιγότερο από θεωρητική τελειότητα. 

Εφόσον οι περιφέρειες αποτελούν "ανοιχτά" κοινωνικοοικονομικά 

συστήματα, τα κύρια προβλήματα του περιφερειακού σχεδιασμού (π.χ. 

βαθμοί αναπτυξιακής αυτονομίας της περιφέρειας, κ.ά.) προσεγγίζονται 

από τη σκοπιά της συνάρθρωσης με τα άλλα επίπεδα (το εθνικό ή αστι-
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κό/τοπικό) και της διασύνδεσης με τις άλλες κατηγορίες σχεδιασμού 

(χωροταξικός, τομεακός, κ.ά.) 

Το ουσιαστικό περιεχόμενο του χωροταξικού σχεδιασμού (physical 

planning) επικεντρώνεται στη φυσική - χωρική δομή μιας περιοχής, στη 

διάρθρωση των χρήσεων γης, του πλέγματος οικισμών και των δικτύων 

συγκοινωνιών σε συνάρτηση με τα δεδομένα (ανάγκες, δυνατότητες, πε

ριορισμούς) των κοινωνικοπολιτικών, οικονομικών και φυσικών - περιβαλ

λοντικών παραγόντων. Μία εκτενής αναφορά σε εννοιολογικά και θεωρη

τικά θέματα αλλά και σε μεθόδους, τεχνικές καθώς και στις εφαρμοζόμε

νες πρακτικές πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, με επίκεντρο 

το γερμανικό χώρο, επιχειρείται στις μελέτες των Müller - Ibold (1996) και 

Spitzer (1995). 

Η διάκριση ως προς το είδος του σχεδιασμού, και ειδικότερα μετα

ξύ του περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού, που αποτελούν και το 

αντικείμενο αυτής της μελέτης, παρουσιάζεται στα Διαγράμματα 1.1 και 

1.2 και αναλύεται ακολούθως. 

1.1.3. Οι συναφείς με το σχεδιασμό έννοιες 

Ο προγραμματισμός (programming) και τα διάφορα προγράμματα 

που περιλαμβάνει μπορεί να θεωρηθούν από μια άποψη ως μέσα επίτευξης 

των στόχων του σχεδιασμού. Ο προγραμματισμός δηλαδή αποτελεί μια επι

μέρους αλλά και ειδικότερη του σχεδιασμού δραστηριότητα, ή μια πιο 

δεσμευτική οριοθέτηση της δράσης που αναλαμβάνεται προς συγκεκριμέ

νες κατευθύνσεις. Η εκπόνηση και εφαρμογή π.χ. προγραμμάτων ορισμένου 

χρονικού ορίζοντα αναφέρεται σε πιο συγκεκριμένες καταστάσεις και τομείς 

δραστηριοτήτων στο σύνολο μιας σχεδιαζόμενης οικονομίας. 

Ο προγραμματισμός συνίσταται βασικά στον προσδιορισμό και στη 

χρονική κλιμάκωση, με σαφήνεια και ακρίβεια, των αντικειμενικών σκοπών 

π.χ. ενός σχεδίου, και στην αξιολόγηση/επιλογή εναλλακτικών δράσεων ή 

μέτρων για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Χρήσιμα βοηθητικά τεχνικά 

εργαλεία του σχεδιασμού και του προγραμματισμού είναι η προσομοίωση, 

οι προβολές, οι προβλέψεις και οι προοπτικές ή τα σχέδια προοπτικών. 

31 



t v 
•ο 
rx ο 
D 

I O 

Χ 

*V CJ3 

-ο er 

g CD 
ο α. °- -̂  
3 S 

ί '̂  "2 -g. 
α _ 
Ζ3 CD 
ο . er 

§ " ο ι 
Ο . ÇU 

ë -ο 
_ C 
σ co ^ 
I V ÇD 

•2 Q 

11 
LU é -i 

1 

•CT 

Ό . S 
ο "V > 

ι fi ,— Ο- e r 

ικ
ή

 κ
α

ι 
τε

χ'
 

ή 
χω

ρ
ο

τα
ξι

 

με
ίς

 κ
α

ι 
λ

ε
ι 

Γ
εω

ρ
γί

α
, β

 

α
να

ψ
υ

χή
 

Φ
υ

σ
ικ

ο
ί 

π
ό

ρ
ο

ι,
 κ

ο
ιν

ώ
ν 

κα
ι 

υ
π

η
ρ

εσ
ίε

ς
, 

το
μ

εα
κ 

ο
ρ

γ
ά

νω
σ

η
. 

Β
α

σ
ικ

ο
ί 

το
 

α
νά

π
τυ

ξη
ς

 σ
το

 χ
ώ

ρ
ο

: 

β
ιο

τε
χν

ία
, 

το
υ

ρ
ισ

μ
ό

ς
, ι

 

3 

δ
ο

μ
ή

ς
 κ

α
ι 

μ
ώ

ν,
 χ

ρ
ή

σ
 

υ
γκ

ρ
ο

τη
σ

η
 

ν 
εν

ο
τή

τω
ν 

>ν ο ο •> 
•er 2 α 5 
χ ϊί > ϊ 
5 ° < & 

Β
ελ

τί
ω

σ
η

 τ
η

ς
 φ

υ>
 

λε
ιτ

ο
υ

ρ
γι

κό
τη

τα
ς 

γη
ς 

κα
ι 

δ
ικ

τύ
ω

ν,
 

α
νθ

ρ
ω

π
ο

γε
ω

γρ
ο

 

Ι m ^ CM • CM 
m < ^ co 

w 

> 3 
-CT 

ο 
α > 

•r> 3 
Ο i o 
- ι 

ις
 σ

χε
δ

ια
σ

ι 

ιπ
τυ

ξ
ια

κ
ώ

ν 

LÜ <_> 

° 5 -α σ 
β c j er >-

•ο 
-< ο 
U V 

< 

> 
3 

f 3 
g" f f 

μ
έ

νη
 κ

α
τά

σ
τ 

ιά
γν

ω
σ

η
 

π
ρ

 

ώ
ν 

κα
ι δ

υ
να

 

•σ i o 3 . 
£ s D 

Ι-2 I 
e S-
5 ë •ο 
> ο 

r < ι 

Ζ) 

•D 

> D 

> 3 
ο. 
D 
> 
D 

> 
•3 

σ 
-< ·< 
σ > 
er 
Ο 
c r >-

-Ο 

-< 
ο 

(Λ 
CD 

Ο 

•er * 

5- 3. 
er — 

e- ο 

ο "ο 
χ ν : 

•g > 
U-sl 3 . 

> 
α 

ν * ν 

r 5 " ι r s 

k V 
•Ο 
α . 
D 
σ 

ι ο 
ω 
Χ 
Ο -—-
w en 

-ο e: 
i i e 
S.SS 
ο Q-

s y 
Μ ε 
ο ο ·° 8 
Ο φ 

ω co 
°Γ = 
θ- °-
Q . Q} 

[ = * 

1-0 
U) 

- :*: Ο Ο . ·Γ3 

/α
 μ

 ι κ
ό

, 
κε

φ
ά

λ
α

 ι 

s
n

tr
e

p
re

n
e

u
rs

h
 

α
γ

ω
γ

ικ
ο

τη
τα

, 
δ

 

5 - 9 · 
ιο σ g 

Γ Ι Ο ^ 

§ . Ö Ο 

•ο 9 t 
a . ω ω 
D CL -
= ; ω > 

5" °- 9, 
< u Q . 
CT Ir 1= 

ό 
χ 

> 3 
> ο 
* .—. 
11 ^ ί̂  
σ ο 
üj Q . 
Ο . * 
ω S· 

s- Β 
o S 

5 > 
* Ο 
> i£ 

•3 δ 

^ -—-ο > 
Öl 2 

Π 
fi fi ^ Ji ο 
CD > 

Ο Ì Ì 

< δ 

•cr 
3 

-< 

cr 

1 
c r 

Ö 
O 

î 
ο 

> 
3 
Q -

> •3 
M 
h -

α 
-< 
σ > 

D 
c r 

•o 
^ 
a 
zx 
Ö 

• < 

Ο 

a 
cr 
D 
cr 
3 ~ 

•O 

-<: O 
i*V 

< 

C r 

•5 
o 

•er
ic: 

3. 
O 

o 

δ 
•cr
ic: 

ù j 

S-s-

ë 

σ 
ht 
D 

cr 
•o > ^ 
•«r 2" 
© · =L 
α e r 

>- c û . 
-3 O 
S ex 

>- t= 

2 ^ er · ° 
ι- -er 

•3 ?? ο ο 
Ρ Q-

"2" ë 
^ 2 
ο σ 
Ο- -ω 
•3 = L 

X ° 

t 
ι 

ο 

"§••3 
t Ο 

il 
ο ·σ 
Ο- ο . •0J Q 

ì r 

ι ν 
ο 
E· 

•ο 
Q . 
er 

6 Ο »ν 
e x Ο 

£.1 
^ ^o 
n- ο 

§ Β ο ω 

δ ο 
α σ 

Ί Ι Ι Ι fr ο_ 
2 t 
I V I V 
er er 
D Ο 
er er 

•n r> 
Ci D 

δ δ 
Π- n . 

CD CD 

CL Q. 

« e r ο E" 
r i >• 
D i f il 
σ α. 
> X 

§ 2 
â ο 
tr >-

1 3 
u v D 
2 '5. 
O CD 

il 
3 Ρ 

e- de 
-cr ο 
> r L 

1! 
ο 1< 

LT. t 

CM 
l _ 

L_ 

> 
3 
D 
•a 
I O > 

LU 
> ή. 
3 5" 11 » * rx 
ö 5 

! 1 
2 ο 

3 ex 
8 . t= 

X cr 
Ο rx 
rx ο 
er > 
ο 2 

•= σ 

32 



LT 
Ο 

ë 
n 
g 
b 
ο 
χ. 
α 
ω 
υ. 
ο 
Ρ 

6 

ο 
α. 

a 
Γ" 
Η 
g 
Ε 

-ο 
a 

\ 3. 

a 

e 
- 3 

0 

y 

Ι S. 
\ 3 
\ Χ 

\ / 
\ / 

(-P \ / 
Ρ" ι / 
2 1 / e. \ / 

•a 

ο Q. 

*-; 3. 
•a 
CL 
a 

Μ 
C 
Π 
C 
BS 

LT ^ 

.2 "ä 
"?- _ ο 

ία
 λ

ει
το

υρ
 

λή
ρ

ω
σ

η
 

ώ
ρο

 :
 

ερ
ει

α
κ

ός
 ή

 

β
ια

σ
μ

ό
ς 

al
 o

r 
p

h
ys

i 

ι 
σ

το
ιχ

ί 

αι
 ο

λο
κ 

α 
στ

ο 
χ 

ς 
π

ερ
ιφ

 

ικ
ός

 σ
χ;

 

re
gi

on
 

a y -ω ·ο »υ» 15 
y r- 3- y a Ξ 

τ 5 2 g g S 

< -δ S H Is 5£ 

2 / 

2 / Ν. 

J 

\ / 
Cr \ / 
F" \ / 
2 \ / 

-a \ ' 
tC 1 

M 
LT c 

•2 1 

χε
ία

 λ
ει

το
υρ

-y
 

α
π

τυ
ξι

α
κό

ς 

π
τυ

ξι
α

κό
ς 

lo
pm

en
t 

pl
an

 

κα
ι 

στ
οι

 

μ
έα

: 
Α

ν 

ισ
μ

ός
. 

κό
ς 

αν
α 

:σ
μό

ς 

ra
l 

d
ev

e 

_ ο a. a ο ο 'Ξ *· a 2 --c ο 
J" § J J" & * 
<1 t-» ίο (— D w 

y •!' 
a ·= 
£ s bo

ri 

M
IO

 

(101 

3 a > g 
^ 3. -3 2 — α -ω > 'ω Μ 

"ω ^ i 3 ^ ·Ε 
Χ Κ > ί C 
ε «J· δ !=Γ § Η ^ y Ό — c ρ p; ί- y ο. 

Δ
ομ

ή
 κ

α
ι 

m
i;

 χ
ώ

ρο
 

Χ
ρ

ή
σ

ει
ς 

δί
κτ

υο
 σ

υ
 

Χ
ω

ρ
ο

τα
ξ 

(P
hy

si
ca

l 

ο. 

•a 
Q-

« 1 κ I 
2 ί \ 
δ. / Ν. 

s / \ 
LT 
a 

'ir <-Γ C (_ρ , 0 

ρ .2 a. 
ε > ο 
g 3 2 

r-< ä tO · 

•1 s I f 
δ g . -g J 
e w ίο' a CL 
- .2 ö ΰ d -5 
a 5_ G. c G. g 
y r , e •« y ?; 

•c- | & § - § • · § , 
3. O _ C C J> 

< ο te c c S-

33 



Η προσομοίωση (simulation) της λειτουργίας μιας οικονομίας είναι η 

κύρια και καθοριστικής σημασίας δράση που προηγείται και δίνει τη δυνα

τότητα για τη διενέργεια των προβολών. Αυτή πραγματοποιείται με τη 

χρήση υποδειγμάτων που ποσοτικοποιούν ορισμένες παραμέτρους (π.χ. 

ΑΕΠ, σχήματα κατανάλωσης, αποταμίευσης, επενδύσεων, απασχόλησης, 

νομισματικά, εξωτερικών συναλλαγών, κ.ά.) στα πλαίσια μεταβλητών παρα

γόντων, αφενός του διεθνούς περιβάλλοντος (εξωτερικός πληθωρισμός, 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές εισαγομένων προϊόντων, κ.ά.), και αφετέ

ρου της εσωτερικής οικονομικής και κοινωνικοπολιτικής διαδικασίας. 

Οι προβολές (projections) επιτρέπουν καταρχήν την εκτίμηση και 

διερεύνηση μελλοντικών εξελίξεων και δυνατοτήτων. Οι προβολές, όπου 

πραγματοποιούνται, βασίζονται σε προσομοιώσεις, εμπεριέχουν σενάρια 

μελλοντικών καταστάσεων και αποτελούν τεχνικής φύσεως ενέργειες ή 

εργασία για τη διαμόρφωση μοντέλων και τη στήριξη προτάσεων στο σχε

διασμό. Για παράδειγμα, στα οικονομικά μοντέλα που προσομοιώνουν ή 

εκφράζουν τη λειτουργία της οικονομίας για ένα συγκεκριμένο χρονικό 

ορίζοντα, η συνολική μελλοντική συμπεριφορά π.χ. των ιδιωτικών φορέων 

(επιχειρήσεων και νοικοκυριών) αναλύεται μέσω μελλοντικών προβολών με 

βάση κυρίως διαθέσιμα στοιχεία και δεδομένα προηγούμενων ετών. 

Η πρόβλεψη (forecast) θεωρείται ως μια ειδική προβολή στην οποία 

οι υιοθετούμενες υποθέσεις, ως προς τις κύριες εξωτερικές παραμέτρους 

(π.χ. διεθνές οικονομικό περιβάλλον) και εσωτερικές μεταβλητές, θεωρού

νται οι πιο πιθανές. 

Οι προοπτικές (perspectives) ή τα σχέδια προοπτικών (perspective 

plans) αναφέρονται εννοιολογικά, όπως και οι περιπτώσεις προβολών ή 

προβλέψεων, σε σχέδια ανίχνευσης και διερεύνησης πιθανών μελλοντικών 

καταστάσεων. Διαφέρουν από τις προηγούμενες περιπτώσεις ως προς 

δύο σημεία: 

Πρώτον, ένα σχέδιο προοπτικής χρησιμοποιείται για να καλύψει ένα 

μακροχρόνιο ορίζοντα (άνω των 10 ετών). 

Δεύτερον, και σε συνάρτηση με το πρώτο, ενώ η πρόβλεψη και προ

βολή βασίζονται σε ειδικές ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης (π.χ. στα 
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μοντέλα προσομοίωσης), στη διαμόρφωση ενός σχεδίου προοπτικής 

χρησιμοποιούνται και μη ποσοτικές μέθοδοι, πράγμα που συνεπάγε

ται συνήθως διεπιστημονικού ή ευρύτερου φάσματος μελετητικές 

διεργασίες. 

1.1.4. Συστήματα σχεδιασμού 

Ο όρος σύστημα σχεδιασμού (σε σχέση και με το Διάγραμμα 1.2) 

αναφέρεται σε ένα σύνολο στοιχείων που συγκροτούν μια δομή που 

εκφράζει τις μεταξύ των στοιχείων και των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

τους σχέσεις. Χρησιμοποιείται συχνά για να εκφράσει τις ποικίλες και δια

φορετικές διεργασίες πολιτικών και πρακτικών που συνολικά ακολουθού

νται και προσδιορίζουν το είδος του σχεδιασμού, συνήθως διαφορετικό 

από χώρα σε χώρα. Σε οποιοδήποτε σύστημα σχεδιασμού επιδιώκονται 

κάποιες (μεγαλύτερης ή μικρότερης έκτασης) συμβιβαστικές ρυθμίσεις 

μεταξύ αφενός απόλυτα δεσμευτικών, ή συγκεκριμένων, και αφετέρου 

ελαστικών ή ευέλικτων κανόνων ανάπτυξης/ελέγχων. Για παράδειγμα στο 

βρετανικό σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού που είναι συγκεντρωτικό 

(unitary), μια εθνική νομοθεσία εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα και είναι 

δεσμευτική. Εκεί οι κεντρικές υπηρεσίες (υπουργεία, οργανισμοί) είναι 

υπεύθυνες για τη διασφάλιση της εφαρμογής από τις τοπικές αρχές των 

νομοθετικών ρυθμίσεων και της κυβερνητικής πολιτικής. 

Όπως έχει αναλυθεί (Nijkamp et al. 1984, Nijkamp 1988a), ο ακρι

βής χαρακτήρας ενός συστήματος σχεδιασμού διαπιστώνεται από την 

ανάλυση των ακόλουθων χαρακτηριστικών στοιχείων: 

Έκταση επιρροής ή εμβέλεια του σχεδιασμού: η δραστηριότητα του 

σχεδιασμού είναι συστηματική, σαφής και καθιερωμένη (ευρύτερης 

αποδοχής) ή θεσμοθετημένη. 

Βαθμός έντασης της παρέμβασης και βάθος αντιμετώπισης των σχε

τικών προβλημάτων. 

Βαθμός συγκέντρωσης/αποκέντρωσης των σχετικών δραστηριοτήτων 

και φορέων στα διάφορα επίπεδα χώρου (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό). 
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Τρόπος σχεδιασμού, που αναφέρεται στις διάφορες προσεγγίσεις 

και τύπους σχεδιασμού (βλέπε επόμενα στο κεφάλαιο). 

Βαθμός συντονισμού, που αναφέρεται στην ένταξη-συμμετοχή-

συνεργασία των διαφόρων φορέων, οργανισμών και ιδρυμάτων στη 

διαδικασία σχεδιασμού. 

1.1.5. Η έννοια και το αντικείμενο της αξιολόγησης στο σχεδιασμό 

Σε συνέχεια των προηγούμενων εννοιολογικών προσεγγίσεων, ο 

όρος "αξιολόγηση" στο σχεδιασμό χρησιμοποιείται συνήθως είτε στα 

πλαίσια σύγκρισης εναλλακτικών προτάσεων, είτε δικαιολόγησης προτει

νομένων σχεδίων ή μέτρων πολιτικής. Η έννοια αξιολόγηση (evaluation) 

που αναφέρεται σε μια συνολική διαδικασία ανάλυσης και σύγκρισης σχε

δίων ή προγραμμάτων δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια "αποτίμη

ση" (valuation) ή "εκτίμηση" (estimation) που αναφέρονται σε φάσεις μόνο 

της διαδικασίας της αξιολόγησης. 

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει ορισμέ

νες φάσεις όπως: 

τη διαμόρφωση συνολικού μεθοδολογικού πλαισίου προσέγγισης 

του αξιολογούμενου αντικειμένου, 

τη διατύπωση και υιοθέτηση συγκεκριμένων αρχών και κριτηρίων 

αξιολόγησης, 

τη διαμόρφωση κατάλληλου τεχνικού πλαισίου στήριξης (συστημά

των πληροφοριών, τεχνικών ανάλυσης, δεικτών), και 

τη σύνθεση και ταξινόμηση κατά χρονική προτεραιότητα, σημασία ή 

βαρύτητα, των αποτελεσμάτων. 

Η αποτίμηση αφορά στην ποσοτικοποίηση ή/και στην εκτίμηση της 

σχετικής βαρύτητας ή σημασίας των μεταβλητών ή παραμέτρων εκείνων 

που διαφοροποιούν και προσδιορίζουν τη σχετική αξία - πλεονεκτήματα ή 

μειονεκτήματα - των αξιολογούμενων σχεδίων, έργων, κλπ. 

Παρ' όλο που η αξιολόγηση συνδέεται με όλες τις φάσεις της δια

δικασίας σχεδιασμού, εκεί που θεωρείται ότι έχει την ουσιαστικότερη και 
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σημαντικότερη συμβολή στην ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης διαδικα

σίας είναι η φάση σύγκρισης/επιλογής εναλλακτικών προτάσεων πολιτι

κής, μέτρων, κλπ. 

1.2. Θεωρίες περιφερειακής και χωρικής ανάπτυξης 

Κάθε θεωρία είναι βασικά ένα σύνολο κανόνων συσχέτισης φαινο

μένων και υποθέσεων ερμηνείας τους. Οι κανόνες προσδιορίζουν τον 

τρόπο με τον οποίο η διακύμανση σε ένα θεωρητικό κατασκεύασμα (δο

μή) σχετίζεται με τη διακύμανση ενός ή και περισσότερων καθοριστικών 

παραγόντων. Στην ερμηνεία των φαινομένων ακολουθούνται δύο ξεχωρι

στές ή ενίοτε και σε συνδυασμό προσεγγίσεις: 

Η μηχανιστική ή διαδικαστική ερμηνευτική προσέγγιση, ή ερμηνευτικό 

πρότυπο, που εκτιμά και εξηγεί ένα φαινόμενο σε συνάρτηση με άλλα 

προηγηθέντα, διερευνώντας τα αίτια δημιουργίας του φαινομένου. 

Η λειτουργική προσέγγιση, ή ερμηνευτικό πρότυπο, που εξετάζει 

ένα φαινόμενο ως προς τους λόγους ύπαρξης του, τις συνέπειες ή 

προοπτικές εξέλιξης του και τους επιδιωκόμενους στόχους. 

Η εγκυρότητα μιας θεωρίας συναρτάται με ορισμένες ιδιότητες ό

πως η εσωτερική συνέπεια (συνοχή και μη αυτοαναίρεση διαφόρων υπο

θέσεων ή προτάσεων), η ευκαμψία/προσαρμοστικότητα, ή ικανότητα αντα

πόκρισης σε νέα δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και η ικανό

τητα πρόβλεψης και εξήγησης φαινομένων. 

Οι ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις της περιφερειακής ανάπτυξης, 

που δύσκολα διακρίνονται και κατατάσσονται σε ερμηνευτικά πρότυπα, 

μπορούν να διακριθούν με βάση ορισμένες παραμέτρους ένταξης και 

συσχέτισης φαινομένων και υποθέσεων ερμηνείας, όπως: χωρικό επίπεδο 

ανάπτυξης (διαπεριφερειακό ή περιφερειακό), χρονικό ορίζοντα (βραχυ

χρόνιο ή μακροχρόνιο) και πολιτικοκοινωνικό χαρακτήρα προσέγγισης 

(ουδέτερη/τεχνική, ή δεοντολογική/πολιτικοποιημένη προσέγγιση). Στη 

συνέχεια ακολουθεί μια συνοπτική αναφορά σε θεωρίες και μεθόδους 

ανάλυσης που εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες προσέγγισης. 
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1.2.1. Προσεγγίσεις διαπεριφερειακού επιπέδου 

Περιλαμβάνονται αρχικά θεωρητικές προσεγγίσεις της περιφερεια

κής ανάπτυξης και κατόπιν μέθοδοι ή μοντέλα μέτρησης μεταβολών ή εξε

λίξεων, με έμφαση στο διαπεριφερειακό επίπεδο. Αναφέρονται η θεωρία 

της οικονομικής βάσης, η θεωρία της εξαγωγικής βάσης, και η τομεακή 

θεωρία. Μέθοδοι και τεχνικές που υποστηρίζουν τις παραπάνω θεωρίες 

είναι η μέθοδος διαπεριφερειακών πολλαπλασιαστών εμπορίου, η μέθο

δος εισροών - εκροών και η ανάλυση δομικής εξειδίκευσης 

Α. Θεωρίες 

Θεωρία οικονομικής βάσης 

Στη θεωρία της οικονομικής βάσης (economic base theory) (Samuel-

son 1948, Henry 1990) το αναπτυξιακό μοντέλο συντίθεται από δύο τομείς: 

Ένα βασικό (εξαγωγικό) τομέα που προσανατολίζεται στην ικανο

ποίηση της εξωπεριφερειακής ζήτησης, ο οποίος επηρεάζεται προ

φανώς και από εξωγενείς παράγοντες. Σε αυτήν την περίπτωση η 

περιφερειακή αναπτυξιακή διαδικασία (η αύξηση του περιφερειακού 

εισοδήματος) βασίζεται/συναρτάται με την αύξηση της εξωτερικής 

ζήτησης για τα προϊόντα/υπηρεσίες του τομέα αυτού. 

Ένα μη-βασικό (non-base) τομέα που υποτίθεται εξυπηρετεί την 

εσωτερική, περιφερειακή ζήτηση. 

Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στη θεωρία αυτή (Schum

peter 1954) είναι η διακρίβωση και ο διαχωρισμός βασικών και μη-βασικών 

δραστηριοτήτων, ώστε να μπορέσουν να υπολογισθούν οι αλλαγές στην 

περιφερειακή απασχόληση ή το εισόδημα, σε συνάρτηση με αλλαγές 

στους αντίστοιχους τομείς. 

Θεωρία εξαγωγικής βάσης 

Η θεωρία της εξαγωγικής βάσης (Samuelson, Henry, Schumpeter, 

op.cit.) δίνει έμφαση στη ζήτηση για εξαγωγές και επιδιώκει να εξηγήσει 
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τον παράγοντα εξωτερική ζήτηση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Πιο 

συγκεκριμένα η ανάπτυξη μιας περιφέρειας συναρτάται με την αξιοποίη

ση των φυσικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και με την αύξηση της 

περιφερειακής εξαγωγικής βάσης. Οι τελευταίοι παράγοντες με τη σειρά 

τους επηρεάζονται από τα επίπεδα των άλλων περιφερειών ή χωρών του 

εξεταζόμενου συστήματος. 

Τομεακή Θεωρία 

Η τομεακή θεωρία (sector theory) γενικά δέχεται ότι η περιφερειακή 

ανάπτυξη (Richardson 1979), αποτελείται ουσιαστικά από μια εσωτερική 

(ενδοπεριφερειακή) εξελικτική διαδικασία. Στα πλαίσια αυτής της προσέγ

γισης περιγράφονται (με περιορισμένη κριτική θεώρηση των αιτιολογικών 

παραγόντων) η διαδικασία και οι συγκριτικές φάσεις της ανάπτυξης. 

Με βάση εμπειρικές διαχρονικές παρατηρήσεις συναρτώμενων μετα

βλητών παραγόντων (π.χ. κατά κεφαλήν εισοδήματος, εργατικού δυναμι

κού, τομεακών παραγωγικών δραστηριοτήτων και διατομεακών ανακατα

νομών πόρων) η εσωτερική (τομεακή) εξέλιξη της εξειδίκευσης και ο 

καταμερισμός εργασίας θεωρούνται ως οι κύριοι δυναμικοί παράγοντες 

που επενεργούν στην περιφερειακή αναπτυξιακή διαδικασία. 

Οι παρατηρούμενοι διαφορετικοί ανά περιφέρεια ρυθμοί μεταβολής 

της σχετικής σημασίας των διαφόρων τομέων εξηγούνται ως αποτέλεσμα 

των εισοδηματικών ελαστικοτήτων της ζήτησης για τα παραγόμενα ανά 

κλάδο προϊόντα, σε συνδυασμό με τους διάφορους ρυθμούς αλλαγής της 

κλαδικής παραγωγικότητας. 

Β. Μέθοδοι 

Μέθοδος διαπεριφερειακών πολλαπλασιαστών εμπορίου 

Στην αναλυτική μέθοδο των διαπεριφερειακών πολλαπλασιαστών 

εμπορίου (inter-regional trade multipliers) (Hirschman 1958) υπολογίζεται η 

39 



πολλαπλασιαστική επίδραση χρηματικών εισροών στην περιφέρεια και οι 

επιπτώσεις στο εισόδημα σε συνάρτηση με τρεις κύριες μεταβλητές: διαρ

ροές εισαγωγών, φορολογίας και αποταμίευσης. Βασική παραδοχή αυτής 

της μεθόδου είναι ότι οι εισροές σε μια περιφέρεια από άλλες περιφέ

ρειες επηρεάζονται από ορισμένους (εθνικής σημασίας) οικονομικούς 

παράγοντες, όπως τα επίπεδα άμεσης και έμμεσης φορολογίας. 

Μέθοδος εισροών - εκροών 

Η μέθοδος "εισροών - εκροών" (input - output) με ιδιότητες περι

γραφής και πρόβλεψης, επικεντρώνεται (Armstrong and Taylor 1993) στην 

ανάλυση των διατομεακών σχέσεων της περιφερειακής οικονομίας - σχέ

σεις μεταξύ των διαφόρων τομέων ή βιομηχανικών κλάδων, κ.ά. Η μέθο

δος χρησιμοποιείται και για τον υπολογισμό πολλαπλασιαστών εισοδήμα

τος και απασχόλησης, για κάθε οικονομικό κλάδο μιας περιφέρειας, στοι

χεία που συνιστούν χρήσιμο υπόβαθρο για την αξιολόγηση και επιλογή 

στόχων και μέτρων περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής. 

Στις διαπεριφερειακές αναλύσεις μακροχρόνιου ορίζοντα διακρίνου

με μια συνθετική/συνολική και μια επιμέρους προσέγγιση. Στην πρώτη -συν

θετική- περίπτωση τα ονομαζόμενα μοντέλα συνολικής αύξησης (aggre

gate growth models) αντλούν θεωρητικά στηρίγματα από τη θεωρία της 

"εξαγωγικής βάσης" (export base theory) και την "τομεακή θεωρία" (sec

tor theory). Στη δεύτερη περίπτωση το επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι 

η κλαδική δομική ανάλυση (industrial structure analysis). 

Ανάλυση δομικής εξειδίκευσης 

Η ανάλυση δομικής εξειδίκευσης (industrial structure analysis) παρά 

τη σημαντική πρακτική σημασία της δεν αποτελεί θεωρία περιφερειακής 

ανάπτυξης, αλλά επιμέρους μεθοδολογική προσέγγιση που εξετάζει την 

επίδραση ή τις αναπτυξιακές επιδόσεις της κλαδικής διάρθρωσης για μια 

ορισμένη χρονική περίοδο στο επίπεδο ορισμένων περιφερειών και σε 
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σύγκριση με το εθνικό επίπεδο. Η βασική χρησιμοποιούμενη μέθοδος 

στην περίπτωση αυτή είναι η ανάλυση "απόκλισης - συμμετοχής" (shift 

share analysis)2, με εξεταζόμενη συνήθως μεταβλητή την περιφερειακή 

απασχόληση η οποία διαχωρίζεται στα παρακάτω συστατικά στοιχεία: το 

στοιχείο που αντικατοπτρίζει την (θετική ή αρνητική) εθνική μεταβολή, το 

στοιχείο που αντικατοπτρίζει την απόκλιση λόγω της κλαδικής δομής 

(structural component, ή proportionality shift), και το στοιχείο που αντικα

τοπτρίζει την απόκλιση λόγω τοπικών παραγόντων (local shift, ή competi

tive effect). 

Γενικά παρατηρείται ότι τα πολυπεριφερειακά μοντέλα επιδιώκουν 

να περιγράψουν και να εξηγήσουν τη διαίρεση - κατανομή της οικονομι

κής δραστηριότητας κατά τομέα ή κλάδο σύμφωνα με τις διαπεριφερεια

κές διαφοροποιήσεις των σχετιζόμενων με την περιφέρεια παραγόντων 

(π.χ. πόροι, εργατικό δυναμικό, προσπελασιμότητα). Η έμφαση μέχρι πρό

σφατα είχε δοθεί στο βιομηχανικό τομέα, επειδή ενδεχομένως θεωρήθη

κε ότι ο τομέας αυτός συνιστά βασικό μοχλό ανάπτυξης. Όμως τελευταία 

έχουν γίνει πολλές μελέτες και για τον τομέα των υπηρεσιών. 

Ως προς τις υπηρεσίες, σχετικές μελέτες (Molle 1979, Molle et al. 

1988) δείχνουν ότι συγκεκριμένοι κλάδοι, αγοραίου ή μη αγοραίου χαρα

κτήρα, επηρεάζονται κυρίως από παράγοντες όπως: α. η αγορά, ή η 

διαπεριφερειακή ζήτηση, β. ο βαθμός αστικοποίησης της περιφέρειας και 

γ. η προσπελασιμότητα (accessibility), αν και τελευταία παρατηρείται 

μικρότερη προσέλκυση επιχειρήσεων παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών 

σε κεντρικές θέσεις ή σε θέσεις συγκοινωνιακών αξόνων - κόμβων. 

Ειδικές μελέτες περιπτώσεων που αναλύουν ορισμένους σύγχρο

νους τεχνολογικά κλάδους υπηρεσιών (πληροφορική) δείχνουν μια αρχικά 

έντονη συγκέντρωση των υπηρεσιών αυτών σε κεντρικές θέσεις και στη 

συνέχεια τάσεις αποκέντρωσης, με την ανάπτυξη τοπικών αγορών. Όμως, 

παρά την ευνοϊκή επίδραση της τεχνολογίας στην αποκέντρωση πολλών 

κλάδων υπηρεσιών, φαίνεται ότι και πάλι αντίρροπες δυνάμεις επιδρούν 

2. Βλέπε αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου στο τμήμα 4.2.2. Γ. της μελέτης 
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κατά τρόπο που τελικά η τάση συγκέντρωσης συνεχίζει να υπάρχει, ενώ 

μια ουσιαστική αποκέντρωση φαίνεται δύσκολη. 

1.2.2. Προσεγγίσεις ενδοπεριφερειακού επιπέδου 

Οι θεωρίες του τόπου εγκατάστασης (location theories) έχουν πάρει 

στην εξέλιξη τους, ανάλογα με την οπτική τους γωνία, διάφορες μορφές, 

που αναφέρονται π.χ. στην ελαχιστοποίηση του μεταφορικού κόστους 

(Lösch 1954), ή σε μαθηματικοποιημένες τεχνικές γραμμικού προγραμμα

τισμού. Οι θεωρίες αυτές είναι ουσιαστικά κανονιστικά υποδείγματα που 

ως επί το πλείστον στηρίζονται στη θεωρία της επιχείρησης και στην έν

νοια της μεγιστοποίησης του κέρδους. Τα σχετικά μοντέλα φαίνεται να 

αγνοούν ή να μη μπορούν να ενσωματώσουν ορισμένους παράγοντες της 

σύγχρονης οικονομικής ζωής όπως την τεχνολογική πρόοδο και τη συγκέ

ντρωση του βιομηχανικού κεφαλαίου και της παραγωγής σε πολυεθνικούς 

πλέον σχηματισμούς σε μια πορεία παγκοσμιοποίησης της παραγωγής 

(globalisation of production). 

Η Θεωρία των κεντρικών Θέσεων 

Στις θεωρίες της χωρικής δομής μιας περιφέρειας η θεωρία των 

κεντρικών θέσεων (central place theory) (Perroux 1955) κατέχει κυρίαρχη 

θέση και είναι ίσως η πλέον συζητημένη, (Boudeville 1966), παρ' όλο που 

είναι μια καθαρά συναγωγική (deductive) θεωρία απλουστευτικής και αφη

ρημένης μορφής, που διατυπώθηκε περισσότερο με ιδεαλιστικές ή εξιδα

νικευμένες παρά ρεαλιστικές παραδοχές. 

Ο στατικός χαρακτήρας της θεωρίας αυτής δεν βοηθά στην εξήγη

ση ή στην πρόβλεψη της ιεραρχικής δομής συγκρότησης του χώρου και 

των κεντρικών θέσεων. Επίσης η αναφορά που κάνει στις υπηρεσίες (πα

ραγωγής, διανομής, κοινωνικές, προσωπικές) ως αποκλειστικού καθοριστι

κού στοιχείου της περιφερειακής δομής και ανάπτυξης δεν επιτρέπει την 

εξήγηση στρεβλώσεων που ενδεχομένως προκαλούνται απο την εγκατά-
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στάση βιομηχανικών (κυρίως) δραστηριοτήτων που τείνουν να σχηματί

ζουν συμπλέγματα ακολουθώντας χωρικά σχήματα ανάλογα με την ύπαρ

ξη κάθε μορφής πόρων (resources). 

Η θεωρία των πόλων ανάπτυξης 

Η θεωρία των πόλων ανάπτυξης (growth pole theory) (Myrdal 1957, 

Klaassen 1972) μπορεί να θεωρηθεί από μια άποψη ως διορθωτική προ

σέγγιση αυτής των κεντρικών θέσεων, υπό την έννοια της εξήγησης των 

παρατηρούμενων στρεβλώσεων. Σε αντίθεση με τη συναγωγική φύση της 

θεωρίας των κεντρικών θέσεων, η θεωρία των πόλων ανάπτυξης προκύ

πτει επαγωγικά από παρατηρήσεις επί της διαδικασίας της οικονομικής 

ανάπτυξης μιας περιφέρειας. Η σημασία και χρησιμότητα της θεωρίας 

αυτής, κυρίως ως εργαλείου πολιτικής, έγκειται στις αποδιδόμενες ιδιό

τητες των πόλων ανάπτυξης, και ειδικότερα: 

Στη συγκέντρωση επενδύσεων σε συγκεκριμένο (και περιορισμένο) 

αριθμό θέσεων, τους "πόλους", αντί της μεγάλης διασποράς, με 

ευνοϊκές συνεπαγωγές ως προς το κόστος των δημοσίων επενδύσε

ων (π.χ. υποδομής). 

Στη δημιουργία -στους πόλους ανάπτυξης- ποικίλων οικονομιών 

συγκέντρωσης (agglomeration economies), που κατά τη θεωρία είναι 

γενεσιουργός αιτία αναπτυξιακού δυναμισμού και ώθησης. 

Στη διάχυση των ευνοϊκών επιδράσεων στον ευρύτερο χώρο των 

πόλων ανάπτυξης, στοιχείο που κατά τη θεωρία είναι προωθητικό 

της ανάπτυξης καθυστερημένων ή προβληματικών περιοχών. 

Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική διάκριση μεταξύ των εννοιών 'ανα

πτυξιακοί πόλοι" και "αναπτυξιακά κέντρα" (growth centres) που δεν είναι 

πάντα ξεκάθαρη στη βιβλιογραφία. Πόλοι και κέντρα, κατά τις αντίστοιχες 

θεωρίες, δημιουργούν εξωτερικές οικονομίες συγκέντρωσης οι πρώτοι και 

αστικοποίησης τα δεύτερα, που προσελκύουν τη βιομηχανική δραστηριό

τητα. Οι δύο έννοιες διαφοροποιούνται ως εξής: 
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Είτε ως προς τη γεωγραφική διάσταση και χωρική κλίμακα αναφο

ράς: Στην περίπτωση αυτή ο πόλος έχει κυρίως εθνική διάσταση, 

ενώ το κέντρο έχει συγκεκριμένη χωρική ή περιφερειακή διάσταση. 

Είτε ως προς το ουσιαστικό περιεχόμενο στο πεδίο άσκησης πολιτι

κής: Στην περίπτωση αυτή ο πόλος αναφέρεται σε σύμπλεγμα επι

λεγόμενων, αλληλοϋποστηρισμένων βιομηχανιών (leading indus

tries) προωθητικών της ανάπτυξης, ενώ το κέντρο στη συγκέντρωση 

επενδύσεων σε επιλεγμένες θέσεις όπου προσφέρονται υποδομές 

και υπηρεσίες οι οποίες προκαλούν οικονομίες συγκέντρωσης/χωρι-

κής συμπαράθεσης ικανές να προσελκύσουν βιομηχανικές δραστη

ριότητες. 

Η θεωρία και αναπτυξιακή στρατηγική της πολωμένης ανάπτυξης 

(polarized growth) που στηρίζεται στο θεωρητικό υπόβαθρο της σωρευτι

κής αιτιότητας (cumulative causation) έτυχε αποδοχής και βελτιώσεων, 

αλλά και ουσιαστικής κριτικής. Νεότεροι θεωρητικοί ενισχύουν τη θεωρία 

(Klaassen 1987) παρατηρώντας και υποστηρίζοντας ότι ο όγκος των εφευ

ρέσεων και νεωτερισμών καθώς και η διάχυση τους αυξάνονται με το 

μέγεθος των αστικών και οικονομικών συγκεντρώσεων. 

Η κριτική που ασκήθηκε στην αποτελεσματικότητα των πόλων ανά

πτυξης αρχικά από τον Friedman (1972) τόνιζε ότι οι παραγωγικοί συντε

λεστές, οι οποίοι θεωρούνται από τη θεωρία των πόλων ανάπτυξης ως 

"κινητοί" (mobile), είναι στην πράξη ιδιαίτερα δυσκίνητοι. Οι λόγοι είναι 

κοινωνικοπολιτικοί αλλά και οικονομικοί-δομικοί, και έχουν σχέση με τον 

έλεγχο της πολιτικής και της οικονομίας από μικρές ελίτ. Αργότερα ο 

Skott (1985) δείχνει ότι η αρχή της σωρευτικής αιτιότητας εδραιώνει τα 

δυαδιστικά φαινόμενα ενδοπεριφερειακά και δεν εξισώνει τις αμοιβές 

των παραγωγικών συντελεστών. Τέλος ο Dicken (1992) θεωρεί ότι τα 

σωρευτικά αναπτυξιακά αποτελέσματα προέρχονται κυρίως από τον 

καταμερισμό της εργασίας και της παραγωγής που είναι ένα διεθνές 

φαινόμενο και καθόλου περιφερειακό, που ακολουθεί αποφάσεις οι οποί

ες λαμβάνονται πολύ έξω από το σχεδιαστικό περιβάλλον της όποιας 

περιφέρειας. 
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Η Θεωρία της βιομηχανικής εγκατάστασης 

Η θεωρία της βιομηχανικής εγκατάστασης (industrial location theory) 

(Hirsch 1967) εξετάζει τους παράγοντες που επενεργούν ή επηρεάζουν 

θέσεις εγκατάστασης βιομηχανικών δραστηριοτήτων μέσα σε μια περιφέ

ρεια. Εκτός από τους κύριους μεταβλητούς παράγοντες που εξετάζει η 

θεωρία (μεταφορές, δίκτυα, εργατικό δυναμικό, παράγοντες αγοράς, κλπ.) 

με τη χρήση μοντέλων, στην πράξη υπάρχουν και άλλοι μεταβλητοί παρά

γοντες (π.χ. περιβαλλοντικοί, θεσμικοί κ.ά.) που δύσκολα ποσοτικοποιού-

νται σε μοντέλα. 

Στην ουσία οι προσεγγίσεις αυτού του είδους αποτελούν υποδείγ

ματα εξήγησης της χωρικής κατανομής και εγκατάστασης βιομηχανικών 

επιχειρήσεων, παρά θεωρίες εξήγησης της χωρικής οικονομικής δομής 

μιας περιφέρειας. 

Μοντέλα χωρικής αλληλεπίδρασης και μοντέλα βαρύτητας 

Τα μοντέλα χωρικής αλληλεπίδρασης (spatial interaction models, 

gravity models) είναι μια εφαρμοσμένη μορφή των θεωριών της βιομηχα

νικής εγκατάστασης. Προσομοιώνουν τις παρατηρούμενες θέσεις εγκατά

στασης και διενεργούν προβλέψεις για τις αναμενόμενες, και προβλέπουν 

τις ενδοπεριφερειακές ροές των οικονομικών δραστηριοτήτων υπό το φως 

της περιφερειακής ή αστικής δυναμικής. 

Τα μοντέλα αυτά δεν εμπεριέχουν συνήθως θεμελιωμένες αναλυτικές 

σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος. Η ανθρώπινη συμπεριφορά και οι διάφορες 

οικονομικές αποφάσεις σε επίπεδο νοικοκυριών ή επιχειρήσεων, καθώς και 

οι δυναμικοί παράγοντες κοινωνικών αλλαγών, αντιμετωπίζονται μηχανιστικά. 

1.2.3. Δομικές θεωρητικές προσεγγίσεις (structural theories) 

Οι σχετικές μελέτες στην πολιτική οικονομία και ανθρωπογεωγραφία 

υποστηρίζουν ότι τα κοινωνικά φαινόμενα στο χώρο μπορούν να κατα-
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νοηθούν και να εξηγηθούν πραγματικά, εάν ιδωθούν ως τμήματα μιας συνο

λικής δομής που αφορά τις οικονομικές και πολιτικές σχέσεις στις οποίες 

βασίζεται η κοινωνία. Οι προσεγγίσεις αυτές επικεντρώνονται σε αναλύσεις 

μακροκλίμακας και δέχονται αυτόνομες μακροδομές (το κράτος, κοινωνικές 

τάξεις, κ.ά.) ως κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, 

οι δομικές θεωρίες προτείνουν ότι οι παράγοντες που σήμερα εξηγούν και 

καθορίζουν πιο πολύ από οτιδήποτε την αναπτυξιακή πορεία κρατών ή περι

φερειών είναι οι οικονομικές και πολιτικές σχέσεις αλληλεξάρτησης, η διε

θνοποίηση (globalisation) της παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο, και οι λεω

φόροι των ροών της πληροφόρησης και τεχνολογίας. 

Οι Θεωρίες κέντρου - περιφέρειας 

Οι σχετικές θεωρίες (Friedman 1986, Castells 1987, Henderson 1987, 

Wallerstein 1989, Γιαουτζή 1990) περιγράφουν τον κόσμο ως ένα τριμερές 

δόμημα κέντρου - ημιπεριφέρειας - περιφέρειας. Οι κεντρικές μητροπό

λεις είναι παγκόσμιοι μαγνήτες έμψυχου υλικού, πληροφοριών και ενέρ

γειας. Βρίθουν από ειδικευμένη εργασία, υψηλή τεχνολογία και διαφορο

ποιημένα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι περιφέρειες, σύμφωνα 

με τη θεωρία, έχουν εργασιακό δυναμικό που είναι "άκαμπτο", χωρίς εξει

δικεύσεις, συχνά υπό καταπιεστικούς κρατικούς ή άλλους όρους εργα

σίας. Υπάρχει διάσπαση των πολιτικών και πολιτιστικών δομών και κυριαρ

χεί ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής. Στο ενδιάμεσο των δύο βρί

σκονται οι ημιπεριφέρειες που ορίζονται ως αποβιομηχανιζόμενες πρώην 

κεντρικές περιοχές, ή εκβιομηχανιζόμενες πρώην περιφερειακές περιοχές. 

Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν μια δυναμική στο δευτερογενή τομέα. 

Υποστηρίζεται ότι οι κεντρικές περιοχές ελέγχουν τη μεταφορά των πλη

ροφοριών και της τεχνογνωσίας, όπως και τις τιμές των πρώτων υλών 

αλλά και της ενέργειας, ενώ παράλληλα στις περιφέρειες οι τοπικές ολι

γαρχίες μεταφέρουν πλούτο στις κεντρικές περιοχές, ή δαπανούν σε 

πολυτελή κατανάλωση. Οι δομές κέντρου - περιφέρειας μπορούν φυσικά 

να παρατηρηθούν και μεταξύ εθνικών περιοχών. 
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Οι Θεωρίες του δυαδισμου 

Το φαινόμενο του δυαδισμου (Santos 1979) αναφέρεται στο διακε

κριμένο διαχωρισμό των μοντέρνων και των παραδοσιακών οικονομικών 

τομέων, οι οποίοι διαφοροποιούν περιφερειακά και κοινωνικά ηπείρους, 

χώρες, περιφέρειες ή και πόλεις. Ως κύρια εξήγηση προβάλλεται ότι οι 

νέες τεχνολογίες αλλάζουν τόσο την οργανωτική δομή της παραγωγής, 

όσο και τη γεωγραφική/χωροταξική κατανομή της απασχόλησης στην 

παραγωγική διαδικασία. 

Οι Θεωρίες της διεθνοποίησης της οικονομίας 

Ως εξέλιξη των θεωριών του δυαδισμου, οι θεωρίες της διεθνοποί

ησης της οικονομίας και της παραγωγής εξηγούν την οργάνωση της 

παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που διευκολύνει τις εταιρείες να 

εδραιωθούν σε ξένες αγορές, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα 

τους εκμεταλλευόμενες τις πρώτες ύλες ή/και το εργατικό δυναμικό, και 

να τυποποιήσουν προϊόντα για τοπικές αγορές. 

Επί του προκειμένου, οι Henderson (1989), Sadler (1991) και Dicken 

(1992) δείχνουν ότι η διεθνοποίηση της παραγωγής οδηγεί σε νέα κοινω

νική οργάνωση: η διεθνοποίηση ενισχύει τη διαφοροποίηση μεταξύ περι

φερειών και κέντρων διεθνώς, αλλά και εντός εθνικών συνόρων. Αυτό 

γιατί η ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας και της πληροφορικής δημιουργεί 

την ανάγκη για ένα νέο τύπο εργασίας, που αφενός μεν είναι υψηλής εξει

δίκευσης, αφετέρου δε είναι πολύ ευέλικτος διακλαδικά. Αυτός ο νέος 

τύπος εργασίας πολώνεται έντονα στις παγκόσμιες και εθνικές μητροπό

λεις. Όπως αναφέρει ο Novelle (1987) η ποιότητα της εργασίας γίνεται 

πλέον καθοριστική - και οι δεξαμενές εργασίας διαστρωματώνονται ποιοτι

κά αλλά και χωρικά, πράγμα που ενισχύει το δυαδισμό. 

Οι Θεωρίες της εξάρτησης 

Οι θεωρίες της εξάρτησης (Frank 1971, Santos 1973, Brookfield 

1975 και Amin 1977) γενικά υποστηρίζουν ότι η υπανάπτυξη επιμένει και 
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σε αρκετές περιπτώσεις επιδεινώνεται σε πολλές λιγότερο ανεπτυγμένες 

χώρες. Όπως εξηγεί ο Henderson (1989) η συνέχιση της υπανάπτυξης βασί

ζεται στη θεωρία των άνισων συναλλαγών. Η τελευταία πηγάζει από την 

άποψη της μεγαλύτερης εξαγωγής υπεραξίας της εργασίας στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες, απ' ό,τι στις ανεπτυγμένες, που τελικά αντικατοπτρίζε

ται στη διαφοροποίηση μισθών για δεδομένη παραγωγικότητα της εργασίας. 

Δομικές Θεωρίες της τεχνολογίας 

Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές, η παγκόσμια κοινωνικοοικονομική 

δομή είναι τέτοια, που η τεχνολογική κατάσταση κρατών ή περιφερειών 

είναι αυτή που καθορίζει την ευημερία τους. Αυτή εξαρτάται κυρίως από 

δύο παράγοντες. Συγκεκριμένα από: 

Τα επίπεδα τεχνολογίας: Ο Steward (1978) δείχνει ότι η εθνική οικο

νομική δύναμη βασίζεται σωρευτικά πάνω στην τεχνολογία καθώς οι 

αυξημένες ροές τεχνολογίας καθιστούν τον κόσμο ένα "παγκόσμιο 

χωριό". 

Τη διάχυση της τεχνολογίας στον εθνικό χώρο: Ο Saito (1988) εξη

γεί ότι, αν η διοίκηση δεν είναι δημοκρατική και αποκεντρωτική, η 

διάχυση της πληροφόρησης και της τεχνολογίας παρεμποδίζεται 

διευρύνοντας τα δυαδιστικά χάσματα της εν λόγω οικονομίας. 

Θεωρία του τεχνολογικού χάσματος 

Σύμφωνα με τη θεωρία του τεχνολογικού χάσματος (Hufbauer 1966, 

Vernon 1966 και Hirsch 1967), η ύπαρξη τεχνολογικού χάσματος μεταξύ 

ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών διατηρείται λόγω του 

ότι οι ανεπτυγμένες παράγουν νέα προϊόντα. Τα νέα προϊόντα παράγονται 

αποκλειστικά για αγορές εξειδικευμένης και ειδικού τύπου ζήτησης, δια

δικασία που απαιτεί σημαντικές εισροές έρευνας. Όμως, και ενώ η έρευ

να - φαινομενικά - διαχέεται και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, οι 

Banergee (1982) και Simai (1990) δίνουν στοιχεία πως το 90% - 95% της 
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έρευνας σε τεχνολογίες αιχμής παραμένει σε λίγες μόνο από τις ανεπτυγ

μένες χώρες. Και εξηγούν ότι οι αιτίες για την απουσία έρευνας αιχμής 

από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι οικονομικές, αλλά και πολιτι

κές - στρατιωτικές. 

Η ανάλυση που προηγήθηκε στο τμήμα τούτο είχε ως βασική επι

δίωξη να παρουσιάσει μια συνολική και συνοπτική εικόνα του θεωρητικού 

υπόβαθρου και του μεθοδολογικού πλαισίου διερεύνησης της περιφερει

ακής ή χωρικής ανάπτυξης, καθώς και των θεωρητικών και μεθοδολογι

κών προσεγγίσεων σε διάφορα επίπεδα. Οι ποικίλες θεωρητικές προσεγ

γίσεις και τα διάφορα υποδείγματα εξηγούν τη χωρική κατανομή δραστη

ριοτήτων, την ιεραρχική δομή συγκρότησης του χώρου, τις διαφορές των 

αναπτυξιακών δυνατοτήτων και διαμορφώνουν το συγγενές και υποστηρι-

κτικό των μεθόδων αξιολόγησης θεωρητικό υπόβαθρο. 

1.3. Θεωρητικές βάσεις του περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού 

1.3.1. Σκοπός, περιεχόμενο/αντικείμενο και ερευνητικό υπόβαθρο των 

θεωριών σχεδιασμού 

Ο σκοπός μιας θεωρίας σχεδιασμού είναι η οικοδόμηση των θεμε

λίων στα οποία θα στηριχθεί η διαμόρφωση μιας συστηματικής αναπτυ

ξιακής προσέγγισης, με την άρθρωση ενός συνεκτικού σώματος γνώσεων 

που προσφέρει εξηγήσεις φαινομένων ή καταστάσεων, δυνατότητες πρό

βλεψης και οριοθετήσεις του περιεχομένου και των διαδικασιών δράσης. 

Στο βιβλίο του, που αποτελεί μια προσπάθεια διασύνδεσης της θεω

ρίας σχεδιασμού με τη θεωρία της ανάπτυξης, ο Cooke (1983) πιστεύει 

ότι κύριος σκοπός και αντικείμενο ενδιαφέροντος μιας θεωρίας σχεδια

σμού αποτελεί η κατανόηση της σχέσης μεταξύ συστήματος σχεδιασμού 

και όλων εκείνων των παραγόντων ή δυναμικών παραμέτρων που συμ

βάλλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία. 

Ορισμένοι δίνουν έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα του σχεδια

σμού και των σχετικών θεωρητικών προσεγγίσεων (Gutenberg 1993), υπο-
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στηρίζοντας ότι όλα τα είδη του σχεδιασμού αποτελούν (συνιστούν) κοι

νωνικό σχεδιασμό, εφόσον εξυπηρετούν κοινωνικούς στόχους. Η ονομα

ζόμενη κριτική θεωρία του σχεδιασμού (critical planning theory) αποδίδει 

κύριο βάρος στο ιδεολογικό υπόβαθρο και σε θέματα αρχών ή κανόνων 

στο σχεδιασμό. 

Οι θεωρίες και πρακτικές σχεδιασμού δεν φαίνεται να έχουν απο

κτήσει γενικά μια ασφαλή ερευνητική βάση υποστήριξης, με την έννοια 

ύπαρξης ενός ευρύτερα αποδεκτού σώματος γνώσεων που να στηρίζει 

θεωρητικές προσεγγίσεις. Ειδικότερα, σχετικά με την έρευνα σχεδιασμού 

ή και την έρευνα πολιτικής (policy research), παρατηρούνται τα εξής: 

Οι διάφορες μορφές των ερευνητικών πολιτικών στο χώρο του περι

φερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού, που υποστηρίζονται από σχετι

κούς διεθνείς οργανισμούς, φαίνεται να είναι περισσότερο του τύπου: 

"νομιμοποίησης/επικύρωσης", δηλαδή βοήθειας στη στήριξη αποφά

σεων που έχουν ήδη ληφθεί (validation of existing policies or politi

cal objectives), παρά 

"έρευνας/διαπραγμάτευσης", δηλαδή κατανόησης και επίλυσης των 

κύριων ζητημάτων που ο σχεδιαστής διερευνά ή "διαχειρίζεται". 

Σε περιπτώσεις πρακτικών/εμπειρικών προσεγγίσεων (έναντι των 

θεωρητικών) κατά τις οποίες ο χωροταξικός και περιφερειακός σχεδια

σμός αντιμετωπίζεται ως στρατηγικού χαρακτήρα προσέγγιση, έχει δια

μορφωθεί ένα σημαντικό ερευνητικό υπόβαθρο. Τέτοιου είδους προσεγγί

σεις είναι αυτές που επιδιώκουν τη ρύθμιση/διαχείριση (management) ποι

κίλων αντιθέσεων και οδηγούν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις που εμπε

ριέχονται σε μέτρα πολιτικής. Η έρευνα του σχεδιασμού προσφέρει 

κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές που βοηθούν αποτελεσματικά στην επί

λυση αντιθέσεων, στην αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και στην επιλο

γή ευρύτερα αποδεκτών αξόνων δράσης. Για παράδειγμα οι πολυκριτη-

ριακές μέθοδοι αξιολόγησης και η μέθοδος εξαρτώμενης αποτίμησης 

(contingent valuation method) θεωρούνται χρήσιμα και πρακτικά εργαλεία 

για την προώθηση και υποστήριξη αποφάσεων (Bennema et al. 1984). 
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1.3.2. Διαχρονική εξέλιξη των θεωρητικών προσεγγίσεων 

Οι λεγόμενες "κλασικές" θεωρίες του περιφερειακού σχεδιασμού 

διατυπώνονται τη δεκαετία του 1960. Οι Friedman - Alonso (1964) προ

σπάθησαν να οργανώσουν τη θεωρία του περιφερειακού σχεδιασμού σε 

τρεις βασικές κατηγορίες θεωρητικών προσεγγίσεων, τη χωρική οργάνω

ση, την αστική οργάνωση και αστικοποίηση και την περιφερειακή ανάπτυ

ξη. Η απόψή τους βασιζόταν σε χωρικά κυρίως - παρά οικονομικά - κρι

τήρια θεωρητικού διαχωρισμού. 

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 ο σχεδιασμός κέρδιζε σταθε

ρά έδαφος ως θεωρία αλλά και ως πρακτική και υπήρχε ενθουσιασμός 

για τις διαγραφόμενες προοπτικές του περιφερειακού σχεδιασμού. Σε όλη 

την Ευρώπη, είτε στα πλαίσια της ΕΟΚ, είτε σε ξεχωριστές χώρες, όπως 

στη Μ. Βρετανία ή τη Γαλλία δημιουργήθηκαν και λειτουργούσαν ανα

πτυξιακές υπηρεσίες, συμβούλια και διευθυντήρια3. 

Όμως, στη δεκαετία του 1980 αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρητικές 

προσεγγίσεις του σχεδιασμού κυρίως σε κριτική αντιπαράθεση με αυτές 

των προηγούμενων δύο δεκαετιών (Storper 1995). Η χαρακτηριζόμενη ως 

"Αμερικανική Σχολή" οδήγησε σε ένα γενικότερο περιβάλλον οικονομικών 

διεργασιών και αμφισβητήσεων της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού. 

Ο κύριος λόγος ήταν και το ότι μέχρι τότε ο σχεδιασμός είτε είχε αποτύ

χει να υλοποιήσει τις μεγάλες προσδοκίες οι οποίες είχαν συνδεθεί με 

αυτόν, είτε τα όποια αποτελέσματα του δεν είχαν επαρκώς αξιολογηθεί. 

Χαρακτηριστικά σημειώνει ο Glasson (1992) ότι ο περιφερειακός σχεδια

σμός αφού "εξάντλησε το διάδρομο απογείωσης του, δεν απογειώθηκε". 

Σε θεωρητικό επίπεδο, οι υποστηρικτές της ονομαζόμενης "κριτικής 

σχολής" της θεωρίας σχεδιασμού Paris (1982) και Healey et al. (1982) α

ποδίδουν κύρια έμφαση στην ιδεολογία και σε θέματα αρχών - κανόνων 

στο σχεδιασμό, επηρεασμένοι από μαρξιστικές και μη-μαρξιστικές κοινω

νικές θεωρίες και αντικρούοντας τις σχετικές με το "γνήσιο" σχεδιασμό 

3. ERDF στην ΕΟΚ, GLC κ.ά. στην Αγγλία, DATAR στη Γαλλία. 
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θεωρίες της "Αμερικανικής" σχολής. Θεωρίες που αντλούσαν απόψεις και 

θέσεις από τον Μπηχεβιορισμό4, επικεντρώνονταν σε θέματα διαδικασιών 

- ο σχεδιασμός ως μια γενική διαδικασία διαμόρφωσης αποφάσεων - και 

υποστηρίζονταν από τη θεωρία συστημάτων (systems theory) και από τις 

αρχές του ρασιοναλισμού5. 

Τη δεκαετία του 1990 όμως το πολιτικό σκηνικό αλλάζει πάλι, με τη 

μετά-Μάαστριχτ περίοδο και η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά για την Ευρώπη 

των Περιφερειών". Σήμερα ο περιφερειακός σχεδιασμός έχει να παίξει 

σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση δύο κύριων (και πολλών συνδεόμενων) 

σύγχρονων προβλημάτων. 

Το πρώτο ζήτημα που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα ανεπτυγμένα 

κράτη είναι η ασυμμετρία (imbalance) στην οικονομική ανάπτυξη μετα

ξύ περιφερειών. Έτσι τα μέτρα που λαμβάνονται σε περιφερειακό επί

πεδο έχουν κυρίως οικονομικούς στόχους στην προσπάθεια δημιουρ

γίας περιφερειακής ανάπτυξης και χρησιμοποιούν ποικιλία μέτρων. 

Το δεύτερο ζήτημα είναι η καθοδήγηση και υποβοήθηση σε ειδικά 

προβλήματα ανάπτυξης (περιβαλλοντικά, χωροταξικά, κοινωνικών ανι

σοτήτων) σε αστικές/μητροπολιτικές αλλά και σε αγροτικές περιοχές. 

Οι διαδικασίες εδώ είναι ακόμα πιο σύνθετες και απαιτείται αφενός 

διοικητική ευκαμψία και αποτελεσματικότητα, αφετέρου δε ευαισθη

σία (sensitivity), γνώση, ταλέντο και φαντασία από τους σχεδιαστές. 

Στο θεωρητικό επίπεδο αναπτύσσονται και διατυπώνονται ποικίλες 

συζητήσεις, κριτικές αναλύσεις και προτάσεις ως προς το εννοιολογικό 

περιεχόμενο, τις κύριες θεωρητικές κατευθύνσεις προσανατολισμού και 

4. Μπηχεβιορισμός (ή συμπεριφορισμός): Ψυχολογικός όρος που αναφέρε
ται στη μελέτη της εμφανούς συμπεριφοράς που μπορεί να παρατηρηθεί αντικει
μενικά. Οι σχετικές μέθοδοι/τεχνικές αξιολόγησης της συμπεριφοράς επικεντρώ
νονται στον καθορισμό των λειτουργικών σχέσεων ανάμεσα στη συμπεριφορά των 
ατόμων και τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. 

5. Ρασιοναλισμός (ή ορθολογισμός, ή ορθολογική προσέγγιση): προσπά
θεια εκ των προτέρων πρόβλεψης και εκτίμησης των συνεπειών. Βλ. σχετικά: Rittel 
(1992). Για rational planning βλέπε: Breheny - Hooper (1988). 
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τις σύγχρονες πρακτικές σχεδιασμού. Επιλεκτικά και συνοπτικά αναφέρο

νται, με βάση τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, ορισμένες προσεγγίσεις 

λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα "κοινά χαρακτηριστικά" που καθορίσαμε και 

διαγράφουμε ως εξής: 

Διαλεκτική και επικοινωνιακή μορφή του σχεδιασμού (planning 

through debate). 

Κοινωνικό περιεχόμενο μιας δραστηριότητας όπως ο σχεδιασμός: 

δημοκρατικός πλουραλισμός και κοινωνική δικαιοσύνη. 

Επιχειρησιακός χαρακτήρας και πραγματιστικό περιεχόμενο της δια

δικασίας σχεδιασμού. 

Επικοινωνιακή μορφή του σχεδιασμού 

Η επικοινωνιακή μορφή του σχεδιασμού (planning through debate) 

σημαίνει διαδικασία σχεδιασμού μέσω δημόσιας συζήτησης. Στην περί

πτωση αυτή παρουσιάζεται και υποστηρίζεται μια αντίληψη του σχεδια

σμού ως μιας δραστηριότητας ή διαδικασίας επικοινωνιακής μορφής 

(Healey 1992a). Τα θέματα διαδικασίας επικεντρώνονται στην επικοινωνια

κή διάσταση, δηλαδή στη βαρύτητα συλλογικών συζητήσεων και αποφά

σεων πάνω σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Στις βασικές, δεοντολογι

κού περιεχομένου, κατευθύνσεις που μπορεί να θεωρηθούν και ως κριτή

ρια ή προϋποθέσεις αυτής της μορφής σχεδιασμού περιλαμβάνονται: 

Αρχές επιστημονικού ορθολογισμού με βάση τη νεοκλασική οικονο

μική θεωρία. 

Ιδεαλιστικές θέσεις βασισμένες σε αισθητικές μορφές και πρότυπα. 

Συλλογικότητα δράσης μέσω διαδικασιών που επιτρέπουν αυτονομία 

έκφρασης, παρέχουν δυνατότητα αμοιβαίων προσαρμογών, και 

μέσω ευέλικτων (έναντι ιεραρχικών-αυταρχικών) δομών διαχείρισης 

του συστήματος σχεδιασμού. 

Διευρυμένη αντίληψη του δημοκρατικού σοσιαλισμού που αναγνωρί

ζει, πέρα από οικονομικούς αγώνες για βελτίωση των υλικών συν

θηκών, τις ποικίλες ανάγκες μιας πλουραλιστικής κοινωνίας με 

κατάλληλη αναδιάρθρωση των οικονομικών στόχων και ελέγχων. 
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Επικοινωνιακή αντίληψη του ορθολογισμού στη βάση πιο ρεαλιστι

κών μορφών επικοινωνίας σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις και 

ενέργειες είναι αποτέλεσμα συλλογικών διαλεκτικών προσπαθειών 

και διεργασιών. 

Μια γενική επισκόπηση των λεγόμενων "επικοινωνιακών εργαλείων" 

(μορφές, διαδικασίες, μέθοδοι, τεχνικές) στο σχεδιασμό, παρουσιάζεται 

στη μελέτη των Bischoff, Selle και Sinning (1995). 

Το Αντι-Ευκλείδειο μοντέλο σχεδιασμού 

Για ορισμένους (π.χ. Friedman 1993) ο σχεδιασμός πρέπει να απο

τελεί λιγότερο μια δραστηριότητα προετοιμασίας σχεδίων, προγραμμάτων 

και αποφάσεων που ακολουθούν τη "συμβατική" ή Ευκλείδεια αντίληψη6 

του σχεδιασμού και περισσότερο μια διαδικασία και έναν τρόπο συνάρ

θρωσης γνώσεων και πρακτικών προσανατολισμού σε συγκεκριμένες (από 

άποψη χώρου και περιεχομένου) ενέργειες και σχήματα δράσης. 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση η μορφή του νέου μοντέλου σχε

διασμού πρέπει να προσδιορίζεται από τις ακόλουθες πέντε διαστάσεις: 

Κανονιστική-δεοντολογική (normative): ανταπόκριση σε αξίες και νόρ

μες που εξασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αποδοχή. 

Διεκπεραιωτική-επιχεφησιακή (transactive): ανταπόκριση σε πραγματι

κές καταστάσεις και λειτουργικού/επιχειρησιακού χαρακτήρα λύσεις. 

Πολιτικο-στρατηγική: Έμφαση στην υλοποίηση μέσω αποσαφηνισμέ

νων στρατηγικών και τακτικού χαρακτήρα πολιτικών δράσης και 

πρακτικών παρέμβασης. 

Επιστημονική: Άρτια και με ύπαρξη καινοτομικού χαρακτήρα λύσεων 

που εξασφαλίζουν την επιστημονική στήριξη και την πλήρη αξιοποί

ηση ποικίλων μορφών πόρων. 

6. Ο αποκαλούμενος συμβατικός ή Ευκλείδειος τρόπος (Eucleidian mode) 
σχεδιασμού συνδέεται με μοντέλα των θετικών επιστημών ή με ιεραρχικές δομές 
και σχέδια (blueprints) καθοριστικά της ακολουθητέας δράσης. 
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Με ευελιξία και προσαρμοστικότητα (flexibility - adaptability): Ύπαρ

ξη διαδικασιών που να επιτρέπουν αναθεωρήσεις και αλλαγές μέσω 

λειτουργικών διεργασιών, κριτικής ανάδρασης και αξιολόγησης. 

Σε συνέχεια της παραπάνω ανάλυσης αξίζει να σημειωθούν ορισμέ

νες απόψεις που αφορούν στη διεύρυνση και τον προσανατολισμό (Lucy 

1994) του νέου ρόλου ή αντικειμένου του περιφερειακού και του χωρο

ταξικού σχεδιασμού. Υποστηρίζεται ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφα

ση στο ουσιαστικό περιεχόμενο αυτής της διαδικασίας που πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

Πληρέστερη κατανόηση και συνακόλουθα ενδυνάμωση των "υγιών - εξι

σορροπητικών" σχέσεων αλληλεξάρτησης, "άνθρωποι και δραστηριότη

τες" - "τόποι και φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον" ανάπτυξης. 

Βελτίωση του επιστημονικού υπόβαθρου γνώσεων και των επαγγελματι

κών πρακτικών στον περιφερειακό και χωροταξικό σχεδιασμό, και ιδιαί

τερα σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορικής ανάπτυξης. 

Μεγαλύτερη εμπλοκή και συμβολή των επαγγελματικά και επιστημο

νικά ασχολουμένων με το αντικείμενο του σχεδιασμού στο χώρο της 

δημόσιας διοίκησης με έμφαση σε θέματα ανάλυσης και αξιολόγη

σης πολιτικών (policy analysis and evaluation). 

Επίσης, σε πρόσφατες συζητήσεις και κριτικές του σχεδιασμού, ειδι

κότερα σε αυτές με επίκεντρο τη διαπλοκή και διασύνδεση του "κριτικού 

ρεαλισμού" (critical realism) ως φιλοσοφίας των κοινωνικών επιστημών ή 

ως μεθόδου κοινωνικής έρευνας, και του χωροταξικού ή περιφερειακού 

σχεδιασμού, διαγράφονται (Banai 1995) ορισμένες προτάσεις αναθεώρη

σης υφιστάμενων θεωρητικών προσεγγίσεων. Προτάσεις που αποσκο

πούν, ως προς την κύρια κατεύθυνση και περιεχόμενο, στη συνάρθρωση 

και ολοκλήρωση δομικών και εμπειρικών προσεγγίσεων ή στην υπέρβαση 

διλημμάτων, αντιθέσεων ή διαχωρισμών μεταξύ π.χ. δομικού, ιστορικού, 

θετικού ή κανονιστικού, αφηρημένου ή συγκεκριμένου τύπου σχεδιασμού. 

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η κριτική ανάλυση των θεωριών σχεδιασμού 

που επιχειρείται από τους Mandelbaum, Mazza και Burchell (1996) και έχει 

επίκεντρο το αποκαλούμενο "ορθολογικό μοντέλο σχεδιασμού". 
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1.3.3. Διάκριση και τυπολογία θεωρητικών προσεγγίσεων 

Οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά και τυπολογίες των 

θεωριών σχεδιασμού που έχουν επιχειρηθεί και διατυπωθεί τα τελευταία 

20-25 χρόνια (π.χ. Faludi 1976, 1986, Cooke 1983, Paris 1982, Taylor 1984, 

1985, Yiftachel 1989) αποσκοπούν: 

Σε μια συστηματική εξέταση των σχετικών εννοιών και των κύριων 

παραμέτρων αναζήτησης και έρευνας στο σχεδιασμό. 

Στη διακρίβωση και τον προσδιορισμό βασικών περιοχών ή τομέων 

έρευνας και των μεταξύ τους σχέσεων. 

Στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πρακτικής, όπως 

π.χ. με προσπάθειες αναδιοργάνωσης και επαναδιατύπωσης θεωρη

τικών απόψεων στη βάση των ασκούμενων πρακτικών, ώστε να υπάρ

ξει σαφές θεωρητικό υπόβαθρο στήριξης των πρακτικών σχεδιασμού. 

Στην αποσαφήνιση συγκεχυμένων και ασύνδετων τυπολογιών που 

κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί. 

Παρουσιάζονται πιο κάτω συνοπτικά ορισμένες τυπολογίες που κρί

νουμε ότι αποσαφηνίζουν τις κατηγορίες θεωριών σχεδιασμού. 

Μια πρώτη θεωρητική διάκριση αναφέρεται στις θεωρίες "του" σχε

διασμού, σε αντιδιαστολή με τις θεωρίες "στο" σχεδιασμό. Έχουμε λοιπόν: 

Θεωρίες "του" σχεδιασμού: Αυτές εξετάζουν τη δραστηριότητα του 

σχεδιασμού από τη σκοπιά των χρησιμοποιούμενων μεθόδων και 

των διαφόρων υποδειγμάτων (κατασκευή μοντέλων). 

Θεωρίες "στο" σχεδιασμό: Αυτή η ομάδα θεωριών στο σχεδιασμό 

αντιμετωπίζει μια τέτοια δραστηριότητα υπό το φώς διάφορων θεω

ριών κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης του χώρου, θεωριών με 

τις οποίες διαμορφώνονται σκέψεις και απόψεις για τη δραστηριό

τητα του σχεδιασμού. 

Μια δεύτερη διάκριση μπορεί να γίνει με βάση το συγκεκριμένο αντι

κείμενο αναλυτικής θεώρησης ή ενδιαφέροντος στο οποίο υποτίθεται πρέ

πει να επικεντρώνεται η διαδικασία σχεδιασμού. Στην περίπτωση αυτή δια

κρίνονται: 
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Θεωρίες διεργασιών (procedural theories): Αυτές αποδίδουν κύρια 

έμφαση στην ανάλυση, την αιτιολόγηση και τον προσδιορισμό των δια

δικασιών και μεθόδων λήψης αποφάσεων. 

Θεωρίες ουσίας - περιεχομένου (substantive theories): Αυτές, σε 

αντίθεση με τις προηγούμενες, αποδίδουν έμφαση στο διεπιστημονι

κό χαρακτήρα της σχετικής με το περιεχόμενο του σχεδιασμού γνώ

σης. 

Επεξηγηματικές θεωρίες (explanatory theories): Αυτές έχουν ως επί

κεντρο την εξήγηση και εμπειρική επαλήθευση (validation) ορισμέ

νων φαινομένων και καταστάσεων. 

Κανονιστικές θεωρίες (normative theories): Αυτές, σε αντίθεση με τις 

προηγούμενες, επικεντρώνονται στην εξέταση και διαμόρφωση 

όρων και κανόνων παρέμβασης. 

Μία τρίτη εναλλακτική τυπολογία προσφέρει ο Faludi (1976), που 

αναλύει τρεις "διαστάσεις" σχεδιασμού, κάθε μια από τις οποίες συντίθε

ται από δύο ακραίους, τελείως αντιθετικούς "τρόπους" σχεδιασμού. 

Ο "απόλυτα δεσμευτικός" (blueprint mode) τρόπος, έναντι του "δια

δικαστικού" (process mode) τρόπου. Ο πρώτος τρόπος σχεδιασμού 

διαμορφώνει σχέδια και προγράμματα που δεν επιδέχονται τροπο

ποιήσεις, σε αντιπαράθεση με το δεύτερο, που επιδέχεται αναδιαρ

θρώσεις και διορθώσεις υπό το φώς νέων δεδομένων. 

Ο "ορθολογικός - συνεκτικός" (rational - comprehensive mode) τρό

πος έναντι του "αποσπασματικού - τμηματικού" (disjointed - incre

mental mode). Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται σε μια συνολική -

ολιστική εξέταση (διακρίβωση και αξιολόγηση) του μεγαλύτερου 

δυνατού φάσματος εναλλακτικών δυνατοτήτων, προοπτικών και 

μέσων παρέμβασης σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους, ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση η προσέγγιση είναι επιλεκτική και περιορισμένη 

σε άμεση συνάρτηση με τον τρόπο λειτουργίας ή λήψης αποφάσε

ων (αποσπασματικό) των αρμόδιων υπηρεσιών. 

Ο "κανονιστικός" (normative mode) τρόπος, έναντι του "λειτουργι-

κού-ρυθμιστικού" (functional) τρόπου. Το κυρίαρχο ζήτημα που ανα-
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κύπτει σε αυτήν την τρίτη διάσταση εντοπίζεται στην ικανότητα ή 

δυνατότητα και αρμοδιότητα των φορέων σχεδιασμού (επιστημονι

κών οργανισμών ή υπηρεσιών) να προσδιορίσουν και να αξιολογή

σουν και τους στόχους, ή αντικειμενικούς σκοπούς, και τα μέσα επί

τευξης τους. Στην πρώτη από τις δύο περιπτώσεις, "στόχοι" και 

"μέσα" θεωρούνται αμφότερα αντικείμενο ορθολογικών επιλογών και 

αξιολογήσεων. Στη δεύτερη (functional) υποστηρίζεται ότι κύρια, αν 

όχι αποκλειστική, έμφαση πρέπει να δίνεται στην επιλογή και αξιο

λόγηση των "μέσων", ενώ οι "στόχοι" θεωρούνται δεδομένοι (π.χ. 

αποφασίζονται σε πολιτικό επίπεδο). 

1.3.4. Ερευνητικό πεδίο και θεωρητικές βάσεις της αξιολόγησης 

Το ερευνητικό πεδίο της αξιολόγησης διακρίνεται από ποικιλία εννοι

ολογικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, ποικιλία που συναρτάται 

κυρίως με τις αποκλίνουσες ανάγκες και προσεγγίσεις στους διαφόρους 

επιστημονικούς κλάδους (οικονομικά, πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία, 

περιφερειακός και χωροταξικός σχεδιασμός, κλπ.). 

Στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία δεν παρουσιάζονται συγκεκριμένες 

θεωρίες αξιολόγησης. Το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο της αξιολόγησης 

προσεγγίζεται περισσότερο από δεοντολογική άποψη: σε τι χρησιμεύει και 

ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο μιας ιδανικής θεωρίας αξιολόγησης. 

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, η θεωρία είναι αναγκαία για την προσφορά 

ενός καθοδηγητικού και άρτια οριοθετημένου πλαισίου που χρησιμεύει ως 

βάση ερμηνείας και στήριξης ή λήψης αποφάσεων. Ως προς το περιεχό

μενο, μια ιδανική θεωρία αξιολόγησης σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές 

(Shadish - Cook - Leviton, 1991) θα περιέγραφε και τεκμηρίωνε τους λό

γους για τους οποίους ορισμένες πρακτικές αξιολόγησης οδηγούν σε 

συγκεκριμένα αποτελέσματα, θα διευκρίνιζε το πλέγμα δραστηριοτήτων, 

διαδικασιών και στόχων που εμπεριέχει η αξιολόγηση και θα εξηγούσε τις 

μεταξύ τους σχέσεις. 

Σε συνάρτηση και με την ευρύτητα με την οποία χρησιμοποιείται ο 

όρος αξιολόγηση, το σχετικό ερευνητικό πεδίο περιλαμβάνει ποικίλες 
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δραστηριότητες και προσεγγίσεις σχετικές με την ανάλυση και διαμόρ

φωση: 

συνολικών σχεδίων ή υποδειγμάτων παρέμβασης, 

συστημάτων ελέγχου/παρακολούθησης (monitoring) της πορείας 

υλοποίησης προτεινόμενων προγραμμάτων ή μέτρων πολιτικής , και 

μεθόδων εκτίμησης της αποτελεσματικότητας ή επιπτώσεων των 

υλοποιηθέντων προγραμμάτων. 

1.4. Συμπεράσματα 

Με βάση την ανάλυση θεωρητικών και μεθοδολογικών ζητημάτων 

σχεδιασμού και αξιολόγησης που προηγήθηκε διαγράφονται παρακάτω 

ορισμένα γενικά συμπεράσματα. 

Αντίθετα με τις διαφορές και τις φαινομενικές διαιρέσεις μεταξύ των 

θεωρητικών απόψεων που έχουν αναπτυχθεί, φαίνεται να επικρατεί σε 

πολλούς (Taylor 1980, Cooke 1983, Yiftachel 1989) η άποψη του αδιαίρε

του μεταξύ "διαδικασίας" και "ουσίας - περιεχομένου", δηλαδή των δύο 

κύριων αντίθετων θεωρητικών προσεγγίσεων του σχεδιασμού. Για ορισμέ

νους μάλιστα υπάρχει συμβατότητα και συμπληρωματικότητα μεταξύ των 

βασικών θεωρητικών αυτών θέσεων, εφόσον, όπως υποστηρίζεται, αυτές 

λειτουργούν ή αναφέρονται σε διαφορετικά επίπεδα κοινωνικών διαδικα

σιών και σχετίζονται με διαφορετικά φαινόμενα. 

Επίσης, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι βασικές κοινές και δεοντο

λογικού προσανατολισμού παραδοχές που εμπεριέχονται στις διάφορες 

θεωρητικές προσεγγίσεις αναφέρονται σε θέματα ορθολογισμού (κυρίως 

ως προς το περιεχόμενο), κοινωνικοπολιτικών στόχων (στα πλαίσια ρυθ

μίσεων ή λειτουργίας της αγοράς) και ευκαμψίας ή ποικιλίας (ως προς 

συμμετοχικές διαδικασίες στα πλαίσια λειτουργίας του συστήματος σχε

διασμού). 

Η ευρύτητα του ερευνητικού αντικειμένου και ο πολύμορφος χαρα

κτήρας του περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού ίσως εξηγούν τον 

εκτεταμένο διεπιστημονικό (cross-disciplinary) δανεισμό εννοιολογικών 

θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη διαδικασία σχεδιασμού. 
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Αυτό το ζήτημα επιβάλλει την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στην επιλογή 

της πιο κατάλληλης μεθοδολογικής προσέγγισης σε κάθε εξεταζόμενη 

περίπτωση. Λεπτομερής ανάλυση της θέσης και των κύριων ζητημάτων 

αξιολόγησης στη διαδικασία του σχεδιασμού ακολουθεί στο επόμενο 

κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Εισαγωγή 

Ως κεντρικό θέμα στην παρούσα μελέτη εμφανίζεται η θέση της α

ξιολόγησης στη διαδικασία του σχεδιασμού. Θέση της μελέτης είναι ότι η 

αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της όλης διαδικασίας του σχε

διασμού. Σχεδιασμός δεν νοείται χωρίς ενσωματωμένες φάσεις αξιολόγη

σης κάθε μορφής, ex ante, in itinere/on going, ex post. 

Η αξιολόγηση, ως ενσωματωμένη διαδικασία στην εξέλιξη του σχε

διασμού, απαιτεί και προϋποθέτει αμφίδρομες ροές πληροφόρησης: Δηλα

δή η αξιολόγηση τροφοδοτείται με δεδομένα (στατιστικά, οικονομικά, κ.ά.) 

και με απόψεις (φορέων, εμπειρογνωμόνων, κ.ά.), και επανατροφοδοτεί με 

νέα δεδομένα και επιλογές (ή εναλλακτικές λύσεις) την εξέλιξη της διαδι

κασίας της λήψης των αποφάσεων που σχετίζονται με το σχεδιασμό. 

Παράλληλα, η αξιολόγηση πρέπει να διαπνέεται από ορθολογισμό: 

ειδικά στη φάση της διαμόρφωσης εναλλακτικών λύσεων πρέπει να υπάρ

χει και να λειτουργεί ρυθμιστικά ένα ορθολογικό φίλτρο αξιολόγησης, 

δηλαδή οι ενέργειες πρέπει να συσχετίζονται ορθολογικά με τους στόχους. 

Τέλος, η κάλυψη των αναγκών της ερευνητικής διαδικασίας της αξιολό

γησης, (χρονικών, δεδομένων, προϋπολογισμού κ.ά.), επηρεάζουν ουσιωδώς 

την αξιολόγηση και η ρύθμιση τέτοιων θεμάτων από την ίδια τη διαδικασία 

του σχεδιασμού θέτει τη βάση για την αποτελεσματικότερη εξέλιξη του. 

2.1. Η διαδικασία σχεδιασμού και η θέση της αξιολόγησης 

2.1.1. Οι φάσεις της διαδικασίας σχεδιασμού 

Οι διάφοροι τύποι ή κατηγορίες σχεδιασμού και τα χαρακτηριστικά 

τους προκύπτουν συνήθως από παρατηρήσεις και ερμηνείες των διαδικα-
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σιών σχεδιασμού (δηλαδή τις φάσεις και τους τρόπους εκδήλωσης ή 

πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων σχεδιασμού), του ευρύτερου πλαι

σίου (διοικητικού - οργανωτικού) μέσω του οποίου ασκούνται οι διαδικα

σίες και πρακτικές και των μοντέλων εξήγησης και πρόβλεψης ορισμένων 

καταστάσεων ή βασικών παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη. 

Η έννοια διαδικασία, χωρίς επιθετικό προσδιορισμό όπως κοινωνική 

διαδικασία (η συνηθέστερη χρησιμοποίηση της), πολιτική διαδικασία (politic

al process), διαδικασία σχεδιασμού (planning process), εκφράζει γενικά 

κίνηση - αλλαγή - ροή, μια πορεία εξέλιξης ή σειρά ενεργειών και επανα

λαμβανόμενα σχήματα αλλαγής. Η χρησιμοποίηση της έννοιας στο σχε

διασμό είναι συνυφασμένη με το θεωρητικό πλαίσιο του σχεδιασμού (θεω

ρίες λήψης αποφάσεων, κοινωνικοπολιτικές θεωρίες, κλπ.): π.χ. η διαδι

κασία σχεδιασμού ως τμήμα της πολιτικής διαδικασίας (περιλαμβάνει απο

φάσεις - ενέργειες, εξισορροπήσεις και αξιολογήσεις διαφορετικών από

ψεων και ενδιαφερόντων στην κοινωνία, ως προς την κατανομή των 

πόρων, κλπ.). 

Ως διαδικασία σχεδιασμού θεωρείται συνήθως μια σειρά από αλλη

λοσυνδεόμενες φάσεις ενεργειών, δράσεων (τα συστατικά στοιχεία της 

διαδικασίας), που αναλαμβάνονται και ολοκληρώνονται μέσα σε ένα δεδο

μένο διοικητικό, οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο. 

Οι φάσεις διασυνδέονται και υποστηρίζονται από ένα συγκεκριμένο 

πληροφοριακό, θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο. Η θέση που κατέ

χει η αξιολόγηση στη διαδικασία του σχεδιασμού είναι αναπόσπαστη και 

λειτουργική. Μια συγκεκριμένη προσέγγιση της διαδικασίας σχεδιασμού 

(Harris 1967) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.1 στο οποίο φαίνονται οι 

αλληλεπιδράσεις της αξιολόγησης με τις άλλες φάσεις του σχεδιασμού, 

οι οποίες συνίστανται στην ύπαρξη ενσωματωμένων κριτηρίων αξιολόγη

σης στη διαδικασία του σχεδιασμού και στην επιμονή στη λήψη των κάθε 

λογής αποφάσεων κατόπιν αξιολόγησης. 

Ο συνεχής και επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας της διαδικασίας 

σχεδιασμού και ειδικότερα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των τριών πρώ

των αναλυτικών φάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της φάσης της αξιο-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 

Σχηματική παρουσίαση διαδικασίας σχεδιασμού 
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Πραγματικές καταστάσεις - Αληθινός κόσμος 

Πηγή : Β. Harris (1967), "The limits of science and humanism in Planning", AIP Journal, May. 
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λόγησης παρουσιάζονται συνοπτικά στο Διάγραμμα 2.2. Στην προκειμένη 

περίπτωση αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα: 

Γνώρισμα κάθε φάσης (Α, Β, Γ) είναι ο συστηματικός και επιδεχό

μενος επανασύνδεση διαχωρισμός ενός συνόλου χαρακτηριστικών γνωρι

σμάτων σε επιμέρους τμήματα και η θεώρηση σε διάφορα επίπεδα. Τα 

μεθοδολογικά βήματα κάθε φάσης ανάλυσης είναι ανάλογα και ακολου

θούν την αντιστοιχία με αυτά της επόμενης. Σε κάθε επίπεδο, (α, α, α" -

β, β', β" - γ, γ', γ" ) ολοκληρώνεται μια διεργασία σχετικών αλληλένδετων 

αποφάσεων ως προς τις τρεις φάσεις. Ειδικότερα, στην ανάλυση προ

βλημάτων το κύριο, ή τα κύρια προβλήματα που ενδεχομένως δεν επιδέ

χονται συνολικά λύση, διαχωρίζονται συστηματικά σε επιμέρους τμήματα 

και διαρθρώνονται σε ορισμένα επίπεδα (α, β, γ) . Η φάση επίλυσης προ

βλημάτων (β) αρχίζει με τη σύνθεση εναλλακτικών σχεδίων ή προγραμμά

των (με αντίστοιχους στόχους και δράσεις παρέμβασης) τα οποία διαρ

θρώνονται σε επίπεδα (α', β', γ') σε αντιστοιχία με τα προβλήματα. Η 

φάση της αξιολόγησης περιλαμβάνει επιμέρους αξιολογήσεις (σε κάθε 

επίπεδο) των συνεπειών επιπτώσεων εναλλακτικών αποφάσεων/σχεδίων 

που έχουν διαμορφωθεί στα αντίστοιχα επίπεδα θεώρησης. 

2.1.2. Η φάση διαμόρφωσης εναλλακτικών σχεδίων 

Η φάση διαμόρφωσης εναλλακτικών σχεδίων ή λύσεων έχει ουσιώ

δη σημασία, γιατί εξασφαλίζει την εγκυρότητα και πληρότητα των απο

φάσεων ως προς τις μελλοντικές δυνατές και επιθυμητές μορφές παρέμ

βασης. Η σημασία της πηγάζει από την ίδια τη φύση του σχεδιασμού ως 

διαδικασίας άσκησης υπεύθυνων κοινωνικών επιλογών (διερεύνηση του 

φάσματος των επιλογών διαθέσιμων σε μια κοινωνία) στα πλαίσια ποικί

λων, αντιθετικών απόψεων και προτάσεων. 

Σύμφωνα με μια ορισμένη προσέγγιση (Bayne 1995) τα σημεία 

έμφασης σε μια ολοκληρωμένη δραστηριότητα αναζήτησης και σύνθεσης, 

όπως αυτή της διαμόρφωσης εναλλακτικών λύσεων, αναφέρονται σε 

όρους ή προϋποθέσεις από την άποψη των διαδικασιών και του περιεχο

μένου της ανάλυσης. Τα κύρια αυτά σημεία είναι: 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2 

Παράσταση του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα της διαδικασίας σχεδιασμού 
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Ο ρόλος και η σημασία της αναζήτησης (το αρχικό στάδιο) εντοπί

ζεται στην ορθότητα της διακρίβωσης και διάγνωσης των προβλη

μάτων. Απαιτείται συνεχής έλεγχος εγκυρότητας χρησιμοποιούμε

νων στοιχείων και αναλυτικών μεθόδων. 

Η αναζήτηση και η σύνθεση - παρ' όλο το σαφή διαχωρισμό ως 

προς τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά των δύο διακριτών επιμέ

ρους δραστηριοτήτων - πρέπει να διασυνδέονται και να προσεγγί

ζονται μαζί, κυρίως ως προς τα διαπιστούμενα προβλήματα και τους 

αντιστοιχούντες στόχους. 

Η σύνθεση των διαφόρων μορφών λύσεων μπορεί και πρέπει να 

βασιστεί είτε σε καινοτομικού χαρακτήρα πρότυπα και ιδέες είτε σε 

υφιστάμενα πρότυπα ή λύσεις που όμως προσαρμόζονται κατάλλη

λα στα νέα προβλήματα. 

2.1.3. Διασύνδεση φάσεων και τύπων σχεδιασμού. Θέματα αξιολόγησης 

Εκτός από τη φάση αξιολόγησης (βλέπε Διάγραμμα 2.1) των συνε

πειών ή επιπτώσεων εναλλακτικών σχεδίων εξίσου σημαντικά θέματα αξιο

λόγησης υπεισέρχονται και στις άλλες φάσεις ή στις διεργασίες ανάδρα

σης (feedback). Η ανάδραση θεωρείται ως μια αναγκαία συνθήκη ομαλής 

λειτουργίας της διαδικασίας σχεδιασμού και πραγματοποιείται μεταξύ κάθε 

φάσης. Για παράδειγμα, από τις πιο σημαντικές ροές πληροφόρησης είναι 

εκείνες που κατευθύνονται από την 5η φάση στην 4η (βλέπε Διάγραμμα 

2.1) και εμπεριέχουν τα συμπεράσματα αξιολογήσεων ως προς την αποτε

λεσματικότητα των μέσων παρέμβασης, συμπεράσματα (Hillhorst 1971), τα 

οποία επηρεάζουν τόσο την τροποποίηση ή μη των στόχων και μέτρων 

πολιτικής, όσο και τη διαμόρφωση νέων εναλλακτικών μέσων. 

Θεωρώντας μια εναλλακτική παραδοχή, σύμφωνα με την οποία η 

διαδικασία σχεδιασμού περιλαμβάνει τρεις κύριες φάσεις (όπου η δια

μόρφωση εναλλακτικών λύσεων - σχεδίων, η αξιολόγηση επιπτώσεων των 

εναλλακτικών αυτών λύσεων και οι επιλογές πολιτικών εμπεριέχονται στη 

Β' φάση) επιχειρείται να διαγραφεί όλη η προβληματική διασύνδεσης 
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φάσεων και τύπων σχεδιασμού (βλέπε Διάγραμμα 2.3). Στην περίπτωση 

αυτή πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένα ουσιαστικά σημεία που αφορούν 

στη Γ φάση της διαδικασίας σχεδιασμού. 

Πρώτον, παρατηρείται ότι το κατά πόσον η τρίτη φάση ανήκει στο 

πεδίο δράσης ή σφαίρα επιρροής του σχεδιασμού per se ή της πολιτικής 

ή της "παρα-πολιτικής" είναι ένα ζήτημα που έχει γίνει αντικείμενο ευρύ

τατης συζήτησης και αντιπαράθεσης. 

Δεύτερον, η Γ φάση σχεδιασμού είναι μαζί με τη Β' η πλέον άμεσα 

συνδεδεμένη με την φάση αξιολόγησης. Εδώ η ευρύτητα των ζητημάτων 

αξιολόγησης αναφέρεται στην ποικιλία τύπων (ex ante, in itinere, ex post 

αξιολογήσεις) και μεθόδων/τεχνικών για να αντιμετωπιστούν διάφορα προ

βλήματα και περιπτώσεις που αφορούν είτε στο περιβάλλον και τις προ

ϋποθέσεις υλοποίησης είτε στην πορεία και στο πεδίο εφαρμογής, είτε 

στον τελικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων ή επιπτώσεων της υλοποί

ησης (ex post αξιολογήσεις). 

2.1.4. Η φάση της υλοποίησης 

Από την εξέταση της διεθνούς σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι 

παρ' όλο που τα σχετικά με την υλοποίηση πολιτικών (policy implement

ation), ή γενικότερα με τη διαδικασία υλοποίησης7 στο σχεδιασμό, θέμα

τα έχουν μελετηθεί εδώ και αρκετά χρόνια - με σημαντικό ορόσημο τη με

λέτη των Pressman - Wildavsky (1973), δεν φαίνεται να έχει διαμορφωθεί 

μέχρι και πρόσφατα ένα συνεκτικό θεωρητικό σώμα γνώσεων. Τέτοιο, που 

να εξηγεί και να αναλύει τη διαδικασία αυτή αλλά και συγχρόνως να χρη

σιμεύει ως υπόβαθρο στήριξης των πρακτικών σχεδιασμού. 

7. Η έννοια διαδικασία υλοποίησης (implementation process) θεωρείται ότι 
περιλαμβάνει αφενός ένα σύνολο ή μια σειρά ενεργειών μέσω των οποίων ορι
σμένα μέτρα και προγράμματα πραγματοποιούνται - ανταποκρινόμενα σε συγκε
κριμένους στόχους και ανάγκες - αφετέρου τη συγκεκριμένη δομή του συστήμα
τος σχεδιασμού - το "περιβάλλον" διαμόρφωσης αποφάσεων, λειτουργίας επίση
μων και ενδιάμεσων φορέων, μηχανισμών και κανόνων οργάνωσης. 
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Και τούτο γιατί, όπως αναφέρεται αλλού (Alexander 1985), οι σχετικές 

μελέτες της διαδικασίας υλοποίησης στο σχεδιασμό δεν παρέχουν σαφή 

και ασφαλή συμπεράσματα για την κατανόηση της διαδικασίας αυτής. Ως 

εμπόδια ή ανασταλτικοί παράγοντες στην περίπτωση αυτή θεωρούνται: 

α. η συνθετότητα της συλλογικής ή πολύσκοπης δράσης, που συχνά 

εμποδίζει μιαν απρόσκοπτη και συντονισμένη εφαρμογή των διαφό

ρων πολιτικών, και 

β. η δυσκολία της πλήρους σύλληψης μιας συνεχούς και αλληλεπι-

δρώσας διαδικασίας που συνδέει ιδέες και δράσεις. 

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση των εφαρμοζόμενων πρακτικών και 

υλοποιήσεων στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, με βάση προ

σωπικές εμπειρίες σχεδιασμού, παρουσιάζεται στη μελέτη του Kitchen (1977) 

που αναφέρεται στην Αγγλία (Manchester) και καλύπτει θεματικά i) τους 

παράγοντες συμμετοχής στη διαδικασία σχεδιασμού, ϋ) τα χρησιμοποιούμε

να εργαλεία και iii) τις υλοποιήσεις ανά περιοχή σχεδιασμού/παρέμβασης. 

2.2. Κύρια ζητήματα αξιολόγησης 

2.2.1. Στόχοι και περιορισμοί της αξιολόγησης 

Όπως προκύπτει από τις σχετικές με την έννοια και το ερευνητικό 

πεδίο της αξιολόγησης προσεγγίσεις στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι 

συγκεκριμένοι στόχοι για τους οποίους πραγματοποιούνται οι αξιολογή

σεις ποικίλλουν ανάλογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς που οριοθε

τούν οι διάφοροι φορείς π.χ. διοικητικοί, χρηματοπιστωτικοί, επιχειρηματι

κοί ή επιστημονικοί - ερευνητικοί. 

Στην εφαρμοσμένη ερευνητική πρακτική, η αξιολόγηση είναι σπάνια 

η εφαρμογή μιας υπάρχουσας μεθοδολογίας και μόνο. Στην πράξη, η 

αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που πάντοτε επιδέχεται εξειδίκευση ανά

λογα με το αντικείμενο και πολύ συχνά οι μέθοδοι ανήκουν μεν σε κάποια 

κατηγορία, αλλά επιδέχονται μετατροπές, ή κατασκευάζονται αποκλειστι

κά για κάθε προκείμενη περίπτωση αξιολόγησης. 
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Οι λόγοι για την παραπάνω μεταβλητότητα (volatility) των ερευνητι

κών πρακτικών είναι πολύ συχνά οι ιδιαιτερότητες των δεδομένων των υπό 

αξιολόγηση προγραμμάτων. Λόγοι που μπορούν να αναφερθούν γι' αυτό 

είναι οι πιο κάτω: 

Η μεταβλητή επιρροή που έχουν κάθε φορά οι φορείς χρηματοδό

τησης των προγραμμάτων. 

Η μεταβλητή επιρροή και τα συμφέροντα που έχουν κάθε φορά οι 

φορείς διαχείρισης των προγραμμάτων. 

Η μεταβλητή υποδοχή του προγράμματος από το υπόλοιπο θεσμικό 

σύστημα και το κοινό. 

Τα μεταβλητά δεδομένα της υλοποίησης των προγραμμάτων. 

Τα διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας των προγραμμάτων, (αναμενόμε

να είτε επιτυγχανόμενα) που όμως επαναπροσδιορίζουν την ερευνη

τική διαδικασία αξιολόγησης. 

Οι απρόβλεπτες εξελίξεις που επίσης επαναπροσδιορίζουν την αξιο-

λογητική διαδικασία. 

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι διάφοροι περιορισμοί της ίδιας της 

ερευνητικής διαδικασίας αξιολόγησης, χρονικοί, προϋπολογισμού κ.ά., 

πολύ συχνά περιορίζουν την αξιολόγηση από του να είναι είτε "τέλεια", 

είτε ακόμα από του να εφαρμοστεί όπως οι σχεδιαστές της την προδιέ-

γραψαν. 

Τέλος, σε σχέση με τον ευρύτερα αποδεκτό πόλο ή στόχο της αξιο

λόγησης - να προσφέρει αντικειμενικές πληροφορίες για τη λήψη αποφά

σεων - έχουν προταθεί (Poulton 1982) ορισμένες απαιτήσεις ή "προδια

γραφές" που πρέπει να πληροί ένα κατάλληλο πλαίσιο αξιολόγησης. Ως 

τέτοιες απαιτήσεις αναφέρονται: 

Η μεγιστοποίηση της αξίας των εισροών της αξιολόγησης για τους 

λαμβάνοντες τις αποφάσεις, στα πλαίσια χρηματικών και χρονικών 

περιορισμών. 

Η παρουσίαση των σχετικών πληροφοριών και δεδομένων κατά 

τρόπο συνεκτικό και εύκολα αφομοιώσιμο. 

Η χρήση μεθόδων αξιολόγησης που να είναι -κατά βάση- κατανοη-
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τές και στους μη ειδικούς, και συμβατές ή σύμφωνες με τη διαδι

κασία λήψης αποφάσεων. 

Η χρήση δόκιμων τεχνικών ανάλυσης και διεργασιών ικανών να δια

κριβώσουν με πληρότητα και να καλύψουν όλα τα ζητήματα και τους 

στόχους που τίθενται από τους λαμβάνοντες τις αποφάσεις. 

Η αναγνώριση και η εμπλοκή όλων των σημαντικών παραγόντων ή 

ομάδων ενδιαφερομένων στην αξιολόγηση, ώστε να καταγραφεί το 

μεγαλύτερο δυνατό φάσμα απόψεων και αξιών. 

2.2.2. Οι διάφοροι τύποι αξιολόγησης 

Απ' ό,τι φαίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία η συνηθέστερη τυπολογι

κή προσέγγιση της διαδικασίας αξιολόγησης είναι εκείνη που διακρίνει 

τρεις τύπους αξιολόγησης, σε σχέση με το χρόνο διεξαγωγής της. 

Η ex ante αξιολόγηση: Αυτή αφορά κυρίως στον υπολογισμό των 

επιπτώσεων ή στην εκτίμηση διαφόρων εναλλακτικών κατευθύνσεων 

παρέμβασης πριν αναληφθεί συγκεκριμένη δράση για την ορθή ενη

μέρωση της όλης διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

Η in itinere (on going) αξιολόγηση: Αυτή αναφέρεται στην παρακο

λούθηση της εφαρμογής ενός προγράμματος, στις διάφορες εκτι

μήσεις που γίνονται στην πορεία της υλοποίησης μέτρων ή έργων 

κυρίως για τη διόρθωση τυχόν παρεκκλίσεων ή σφαλμάτων. 

Η ex post αξιολόγηση: Αυτή πραγματοποιείται με την περάτωση/υλο

ποίηση ενός προγράμματος και έχει ως σκοπό τον έλεγχο της συμ

φωνίας ή απόκλισης μεταξύ στόχων και μέτρων αφενός και πραγ

ματοποιήσεων αφετέρου. Στον έλεγχο αυτό της συμφωνίας τίθενται 

συνήθως δύο ερωτήματα: (α) σε ποια έκταση υλοποιήθηκε το πρό

γραμμα και (β) οι επιπτώσεις της υλοποίησης είναι οι επιθυμητές ή 

σύμφωνες με τους στόχους; 

Μια δεύτερη τυπολογική προσέγγιση είναι αυτή των Alexander -

Faludi (1989) που διακρίνουν τρεις τύπους αξιολόγησης ανάλογα με το 

αντικείμενο και τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια: 
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Η αντικειμενική αξιολόγηση, μια θεωρούμενη ως παραδοσιακή προ

σέγγιση που εστιάζεται στον προσδιορισμό της αποτελεσματικότη

τας μιας πολιτικής ή ενός προγράμματος, συγκρίνοντας και αξιολο

γώντας τη συμμόρφωση των λειτουργικών αποφάσεων, τις διαδικα

σίες υλοποίησης και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα με τους στό

χους, όπως έχουν εκφραστεί στην πολιτική ή το πρόγραμμα. 

Η υποκειμενική αξιολόγηση, που ενσωματώνει και συνεκτιμά την 

παράμετρο "αβεβαιότητα" μέσω κριτικής ανάλυσης του κατά πόσον 

η στρατηγική και οι σχετικές δράσεις που εμπεριέχονται στην πολι

τική ή το πρόγραμμα είναι και ορθολογικές και οι βέλτιστες, με χρή

ση κριτηρίων ορθολογισμού. 

Η επικεντρωμένη στις αποφάσεις αξιολόγηση, που εξετάζει σε ποιο 

βαθμό ή έκταση οι συνισταμένες ενός σχεδίου ή πολιτικής χρησιμο

ποιούνται με συνέπεια ως κατευθυντήριος οδηγός των επιμέρους 

λειτουργικών ή υλοποιούμενων αποφάσεων. 

2.2.3. Ποιοτικές και ποσοτικές αξιολογήσεις 

Μια εκτενής ανάλυση του πληροφοριακού υπόβαθρου της αξιολό

γησης επιχειρείται στο Κεφάλαιο 4, ενώ παρακάτω διαγράφονται απλά 

δύο τύποι αξιολόγησης, οι ποιοτικές και οι ποσοτικές. 

Η ύπαρξη στοιχείων ή κριτηρίων στη διαδικασία του σχεδιασμού 

που δεν επιδέχονται άμεση ποσοτικοποίηση οδηγεί συχνά σε μεθόδους ή 

τεχνικές σύγκρισης που στηρίζονται περισσότερο ή λιγότερο, κατά περί

πτωση, σε δόκιμα και ευρείας χρήσεως σχήματα διατύπωσης διατεταγμέ

νων σχέσεων (ταξινομικές διατάξεις, ιεραρχικές ομαδοποιήσεις). Ενδεχο

μένως από τα δυσκολότερα έργα είναι η ταξινόμηση και ιεραρχική διάτα

ξη, όπως η απόδοση διαφόρων βαθμών ή σταθμίσεων ως προς τη σημα

σία ή βαρύτητα των κριτηρίων αξιολόγησης. 

Σε κριτική αντιπαράθεση ορισμένων θέσεων που σημειώνουν την 

έλλειψη "αντικειμενικότητας" σε συνάρτηση με την απουσία στατιστικών 

αναλύσεων ή μαθηματικών μοντέλων σε μεθόδους ή τεχνικές ποιοτικής 
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ανάλυσης συνήθως παρατηρούνται τα εξής. Η ιδιομορφία και συνθετότη-

τα των εξεταζόμενων αντικειμένων, καταστάσεων και παραγόντων μπορεί 

να εκφρασθεί ικανοποιητικά και με συστηματικό τρόπο μέσω ποιοτικών 

αναλυτικών μεθόδων, ενώ αντίθετα δεν είναι συνήθως εύκολες οι υπερα-

πλουστεύσεις σε τέτοιο βαθμό, ώστε να καθίσταται δυνατή η χρήση ποσο

τικών μεθόδων, οι οποίες μερικές φορές επιχειρούνται "μόνο κο·1 μόνο" 

για να προσδοθεί φαινομενική αντικειμενικότητα στην ανάλυση. 

2.2.4. Η αξιολόγηση και το θεσμικό - κοινωνικό περιβάλλον 

Η οποιασδήποτε μορφής αξιολόγηση πολιτικής, προγράμματος, 

μέτρου ή έργου, έχει πάντα θεσμικές και κοινωνικές διασυνδέσεις. Ορι

σμένα κύρια σημεία που απαιτούν κατά γενική αναγνώριση προσοχή σε 

μιαν αξιολόγηση, διαγράφονται ως εξής. 

Η αντίληψη για το δημόσιο συμφέρον: Αυτή μπορεί να είναι μονο

διάστατη, π.χ. κοινωνικό όφελος, ή πολυδιάστατη, με κοινωνικά, περιβαλ

λοντικά, εθνικά ή άλλα κριτήρια. 

Η έννοια του κοινωνικού κόστους ευκαιρίας (social opportunity cost): 

Σε επιχειρησιακό ή κοινωνικό επίπεδο το κόστος ευκαιρίας είναι σημαντι

κή και απαραίτητη αρχή για κάθε είδους αξιολόγηση. Μπορεί να ενσωμα

τώνεται στην αξιολόγηση αυτή καθεαυτή ή να υπολογίζεται ξεχωριστά. 

Η θέση που λαμβάνεται έναντι της αβεβαιότητας (uncertainty - risk): 

Μπορεί είτε να ενσωματωθεί με μαθηματικές - στατιστικές μεθόδους 

(Nijkamp et al. 1985 και Voogt 1983) στην αναλυτική διαδικασία, είτε να 

διαμορφωθούν υποθέσεις για τα πιθανά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτω

ση χρειάζεται σαφής περιγραφή των υποθέσεων και τεκμηρίωση της 

εγκυρότητας τους αλλά και των αδυναμιών. 

Η θέση που λαμβάνεται έναντι της χρονικής προτίμησης και ορίζοντος 

(time preference - time horizon): Ο καθορισμός της σημασίας των αποδό

σεων σε σχέση με το χρόνο και ο καθορισμός του "χρονικού ορίζοντα" της 

λειτουργίας ή της ωφέλιμης ζωής του εξεταζόμενου έργου ή ό,τι άλλο επι

λεγεί απαιτούν σωστή αντίληψη του τι περιλαμβάνουν και τι αποκλείουν. 
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Η έννοια της διανεμητικής ισότητας (distributional equity): Εδώ βρί

σκεται ένα ζήτημα το οποίο απαιτεί να διευκρινιστούν λεπτομερώς οι δια

φορές οι οποίες επιδιώκεται να εξαλειφθούν. Επίσης, απαιτείται η σαφής 

τοποθέτηση του αξιολογητή απέναντι στην έννοια της δημοσιονομικής 

αποδοτικότητας (fiscal efficiency). 

Οι επιδράσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη: Η αξιολόγηση των επιδρά

σεων επί των διαφόρων ομάδων πληθυσμού ή ενδιαφερόντων διενεργείται 

κυρίως με τη μέθοδο του Σχεδιαστικού Ισολογισμού (PBS) και τη Μήτρα 

Επίτευξης Στόχων (GAM), μεθόδους που αναλύονται στα τμήματα 3.1.4 και 

3.1.5 του επόμενου (3ου) κεφαλαίου. Στην προκειμένη περίπτωση ο καθο

ρισμός των ομάδων ενδιαφερόντων χρειάζεται θεμελίωση και προσοχή. 

Τέλος, η θέση που λαμβάνεται έναντι των εξωγενών επιδράσεων 

(externalities): Η σχέση του μελετητή με το φορέα του "έργου" και η ακρί

βεια της πραγματοποίησης ή όχι, σε σχέση με επαγγελματικές ή πολιτι

κές σχέσεις ή εξελίξεις αφήνουν χώρο για εξωγενείς επιδράσεις (exter

nalities) που θα πρέπει να αναγνωρισθούν. 

2.2.5. Το πολιτικό και οργανωτικό περιβάλλον της αξιολόγησης 

Εκτός από τα "τεχνικά" προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διάφο

ροι μέθοδοι αξιολόγησης, ένα ζήτημα εξίσου σημαντικό αφορά τη γενικό

τερη σύλληψη, εκτέλεση και παρουσίαση της αξιολόγησης κατά τέτοιον 

τρόπο που να γίνει κατανοητή και να υιοθετηθεί ή να εφαρμοστεί από 

τους παράγοντες ή φορείς λήψης αποφάσεων, κυρίως τους πολιτικούς. 

Ένα θέμα ευρείας συζήτησης και αντιπαράθεσης είναι αν, σε τελική 

ανάλυση, η σύλληψη ενός μοντέλου ή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής 

αξιολόγησης περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο την επιλογή άρτιων 

μεθόδων και κατάλληλων κριτηρίων τεχνικής φύσεως, ή αν, και κατά 

πόσο, θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται στα κριτήρια εκείνων που τελι

κά λαμβάνουν τις αποφάσεις. 

Το πολιτικό και οργανωτικό πλαίσιο της αξιολόγησης αναφέρεται σε 

εκείνο το πλέγμα των παραγόντων που, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 
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βαθμό, εμπλέκονται και επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων. Σε σχετική ανά

λυση του οργανωτικού και πολιτικού περιβάλλοντος της αξιολόγησης στο 

σχεδιασμό (Miller 1990) αναφέρεται ότι οι παράγοντες αυτοί, που δεν είναι 

πάντα οι ίδιοι αλλά ποικίλλουν από περίπτωση σε περίπτωση, πρέπει να 

διακριθούν, κατανοηθούν και ενσωματωθούν ή "ληφθούν υπόψη" στη σχε

δίαση ενός μοντέλου αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή οι επικοινωνια

κές και συμμετοχικές μέθοδοι και κυρίως η μέθοδος της εξαρτώμενης 

αποτίμησης (contingent valuation) θεωρούνται οι πλέον κατάλληλες (βλέπε 

και Κεφάλαιο 3). 

2.2.6. Γενικά κριτήρια αξιολόγησης 

Οι διάφορες μορφές αξιολόγησης παρουσιάζουν εξειδικεύσεις ανά

λογα με τον τύπο και το αντικείμενο της υπό αξιολόγηση πολιτικής, προ

γράμματος, μέτρου ή έργου. Όμως υπάρχουν μια σειρά γενικής ποιοτικής 

φύσεως κριτήρια που πρέπει οι διάφορες αξιολογήσεις να πληρούν για να 

διατηρούν την επιστημονικότητά τους και να έχουν αφεαυτές μια αποτε

λεσματικότητα στους στόχους που per se έχουν σαν διαδικασίες αξιολό

γησης. Οι Alexander - Faludi (1989) προτείνουν μια σειρά τέτοια κριτήρια, 

που η γενικότητα τους, τους επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν στις περισσό

τερες περιπτώσεις. 

Το κριτήριο του ορθολογισμού8 ή της ορθολογικής προσέγγισης: 

Αυτό αναφέρεται (i) στην εφαρμοζόμενη διαδικασία σχεδιασμού (αν ακο-

8. Στον όρο "ορθολογισμός" έχουν αποδοθεί διάφορες ερμηνείες: λειτουρ

γικός (functional), επικοινωνιακός (communicative), πρακτικός (practical) ορθολο

γισμός, στην περίπτωση αναφοράς σε ένα διοικητικό σύστημα, και συνηθέστερα 

αναλυτικός ορθολογισμός. Η τελευταία έννοια αναφέρεται συνήθως σε υπολογι

σμούς οικονομικής αποδοτικότητας (economic efficiency) του τύπου "η επιλογή 

από μία ομάδα εναλλακτικών λύσεων εκείνης που μεγιστοποιεί την αποδοτικότη

τα (εκροές) για ένα δεδομένο μέγεθος εισροών ή ελαχιστοποιεί τις εισροές για 

δεδομένο μέγεθος εκροών". Σχετικά βλέπε τις μελέτες των: Carley (1980) και Bre-

heny - Hooper (1988). 
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λουθεί ορισμένους όρους ή κανόνες διαδικαστικής- μεθοδολογικής φύσε

ως) και (ϋ) στο ουσιαστικό περιεχόμενο ενός σχεδίου ή προγράμματος. Το 

δεύτερο αφορά στην πληρότητα (κάλυψη βασικών θεμάτων) και συνέπεια 

(συνοχή, λογική συνέπεια και συσχέτιση ανάμεσα στα μέρη που συγκρο

τούν ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα. Το κριτήριο αυτό αναλύεται και χρησι

μοποιείται πιο κάτω. 

Το κριτήριο της συμφωνίας και ανταπόκρισης ανάμεσα σε προτά

σεις πολιτικής και τα αποτελέσματα τους. Ειδικότερα εξετάζεται σε ποιο 

βαθμό οι αποφάσεις εφαρμογής και οι πραγματοποιήσεις (τα αποτελέ

σματα ή οι επιπτώσεις των αποφάσεων) συμφωνούν με τους στόχους, 

τους αντικειμενικούς σκοπούς και τα μέτρα πολιτικής. Στον έλεγχο αυτό 

της συμφωνίας τίθενται δύο ερωτήματα: (i) υλοποιήθηκε το σχέδιο-πρό-

γραμμα; (ϋ) οι επιπτώσεις της υλοποίησης είναι επιθυμητές; 

Το κριτήριο της αξιοποίησης των προτάσεων: Εδώ ελέγχεται η αξιο

ποίηση των προτάσεων ενός προγράμματος (π.χ. ΠΕΠ) στην άσκηση πολι

τικής από διαφόρους φορείς. Δηλαδή πώς χρησιμοποιήθηκαν οι προτά

σεις και σε ποιο βαθμό στη διαμόρφωση-λήψη αποφάσεων που συμβάλ

λουν στην ολοκλήρωση του ίδιου. Επίσης, εξετάζονται οι λόγοι απουσίας 

ή περιορισμένης εμβέλειας ενεργειών και μέτρων πολιτικής. 

Το κριτήριο της βέλτιστης ή των πιο ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης: 

Εδώ ελέγχεται ex post αν οι αντικειμενικοί σκοποί συνέβαλαν στη δημι

ουργία των πιο ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης. Η αξιολόγηση ex post 

μπορεί να θεωρηθεί συνέχεια αυτής του δεύτερου κριτηρίου με τη δια

φορά ότι προχωρεί παραπέρα στην εξέταση όχι μόνο της συμφωνίας 

αλλά και της επίτευξης optimum συνθηκών. 

2.2.7. Η υπό αξιολόγηση πολιτική ή πρόγραμμα και τα επιμέρους κρί

σιμα σημεία προσοχής σε μιαν αξιολόγηση 

Ένα μέτρο πολιτικής ή μια δέσμη μέτρων πολιτικής είναι ένα σύνο

λο (set) οδηγιών που εξηγούν, προδιαγράφουν ή καθοδηγούν με ποιους 

τρόπους (τα μέσα) θα υλοποιηθούν τα προγράμματα, θα επιτευχθούν οι 
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στόχοι και οι αντικειμενικοί σκοποί. Η διαμόρφωση αξόνων στρατηγικής 

αλλά και μέτρων πολιτικής απαιτεί και προϋποθέτει: 

Ρεαλιστική εκτίμηση ή υπολογισμό της υφιστάμενης κατάστασης και 

ικανότητα αντίληψης της πραγματικότητας και των προβλημάτων 

σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα και τη δυναμική των εξελίξεων. 

Ικανότητα αναγνώρισης εναλλακτικών ή διαφορετικών "λογικών" ως 

προς τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και των συνακόλουθων παρεμ

βάσεων - δράσεων - ενεργειών καθώς και δυνατότητα αντίληψης 

των αλλαγών που μπορεί να επιφέρουν διάφοροι (εξωγενείς ή ενδο

γενείς) παράγοντες. 

Ικανότητα διαμόρφωσης και ανάπτυξης διαφορετικών προτάσεων-

λύσεων σε κάθε πρόβλημα αλλά και των αναγκαίων προσαρμογών-

αλλαγών στα μέσα πολιτικής (κυρίως σε επίπεδο μέτρων και έργων). 

Τα κύρια μεθοδολογικά ζητήματα στη διατύπωση, επιλογή και αξιο

λόγηση αναπτυξιακών στόχων αφορούν (α) στα κριτήρια διαμόρφωσης-

επιλογής και (β) στην ιεράρχηση-καθορισμό προτεραιοτήτων ανάμεσα 

στους επιλεγόμενους στόχους. 

Α. Ορθολογικότητα στόχων 

Το πρώτο ζήτημα αναφέρεται στην ορθολογικότητα ενός συστήματος 

στόχων από την άποψη συνοχής-συνέπειας μεταξύ των στόχων ή συμφωνίας 

και ανταπόκρισης τους με αναπτυξιακές αρχές, στρατηγικούς άξονες ανάπτυ

ξης και τις διαπιστωμένες προβληματικές καταστάσεις. Ένα σύστημα στόχων 

χαρακτηρίζεται ορθολογικό όταν στη σύλληψη και λογική επεξεργασία του: 

Είναι απαλλαγμένο από αντιθέσεις ή αντιφάσεις μεταξύ των στόχων 

(απαιτείται συντονισμός και αλληλοσυσχέτιση). 

Βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση ή απορρέει από τα προβλήματα 

(διαμορφώνεται επαγωγικά). 

Παρέχει τη δυνατότητα μετάβασης από ένα επίπεδο αξιών στο λει

τουργικό επίπεδο συγκεκριμένων δεικτών-στόχων (διαμορφώνεται 

συμπερασματικά). 
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β. Προσδιορισμός στόχων 

Ο προσδιορισμός στόχων στη διαδικασία σχεδιασμού απαιτεί, όπως 

και σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων, την εξέταση και υιοθέτηση προτύ

πων λειτουργίας ή κριτηρίων επιτέλεσης έργου (performance criteria) που 

αφορούν στον εξεταζόμενο τομέα. Αυτά τα πρότυπα ή κριτήρια γίνονται 

πιο σαφή και συγκεκριμένα όσο προχωρούμε και μεταβαίνουμε από ένα 

επίπεδο σχετικής αφαίρεσης, που χαρακτηρίζει τη διατύπωση των στόχων, 

σε άλλο επίπεδο λεπτομερέστερης ή πιο συγκεκριμένης διατύπωσης ή 

έκφρασης επιθυμητών καταστάσεων, ειδικών και πραγματικών περιπτώσε

ων (βλέπε για παράδειγμα Διάγραμμα 2.4). 

Οι αντικειμενικοί σκοποί αντιστοιχούν και εξειδικεύουν, συνήθως 

ποσοτικά τους στόχους (Βλέπε π.χ. McLoughlin, 1969, pp. 104-124). 

Όμως, οι αντικειμενικοί σκοποί δεν μπορεί πάντα να εκφράζονται με ποσο

τικό τρόπο. Ερωτήματα αξιών και υποκειμενικές κρίσεις και προτιμήσεις 

υπεισέρχονται συχνά στη διατύπωση ποιοτικών αντικειμενικών σκοπών. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις, και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πολλαπλών-σύνθετων ή 

και αντιτιθέμενων σκοπών (conflicting objectives), οι αρμόδιοι φορείς απο

φάσεων έχουν να αντιμετωπίσουν το έργο αναπόφευκτων επιλογών - εξι

σορροπήσεων (trade-offs) μεταξύ των σκοπών. Στην περίπτωση των ΠΕΠ, 

τα υποπρογράμματα μπορεί να θεωρηθούν από μία άποψη και ως αντι

κειμενικοί σκοποί ποιοτικής φύσεως. 

Γ. Ιεράρχηση στόχων 

Ως προς το δεύτερο ζήτημα, η ιεράρχηση των στόχων και ο καθο

ρισμός αναπτυξιακών προτεραιοτήτων συνήθως πραγματοποιείται στα 

πλαίσια διαδοχικών προσεγγίσεων και κατάλληλων (αλληλοϋποστηριζόμε-

νων) ενεργειών που περιλαμβάνουν και εξασφαλίζουν: 

Την αντιστοίχηση και ανταπόκριση των διαφόρων στόχων με την 

ιεράρχηση των προβλημάτων και τις αναπτυξιακές δυνατότητες 

καθώς και τη χρησιμοποίηση του υπάρχοντος πλαισίου οργάνωσης 

φορέων και διαδικασιών σχεδιασμού. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4 

Διαβαθμίσεις* ενός συστήματος στόχων, αντικειμενικοί σκοποί και 

μέσα παρέμβασης (ένα παράδειγμα) 

Γενικοί (ανώτερου επιπέδου) 
στόχοι - στρατηγικές 
επιλογές 

Επιμέρους (μεσαίου επιπέδου) 
στόχοι 

Εξειδικευμένοι 
(κατώτερου επιπέδου) 
στόχοι 

1 

Αντικειμενικοί σκοποί 
ή "λειτουργικού χαρακτήρα" 
στόχοι 

Μέσα παρέμβασης ή μέτρα 
πολιτικής 

* Βλέπε για παράδειγμα: Kaspar C, "Die Wirkungsanalyse, ein Instrument zur Beurteilung von Verkehrsinvestitionen 
aus regional politischer Sicht", Dokumente und Informationen zur Schweitzerischen Orts-Regional und Landes-
plannung. No. 77, 1984. 
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Το διαχωρισμό και ταξινόμηση των στόχων σε κατηγορίες όπως στό

χοι διαπεριφερειακού επιπέδου ή τάξεως (σύγκριση π.χ. της περιφέ

ρειας Αττικής με τις άλλες περιφέρειες) έναντι στόχων ενδοπεριφε

ρειακού επιπέδου (εξειδίκευση και βαρύτητα για την περιφέρεια Αττι

κής), στόχοι τομεακοί ή κλαδικοί έναντι στόχων περιβαλλοντικών, κλπ. 

Τον καθορισμό συμβατότητας (compatibility) συμπληρωματικότητας 

ή αντιθέσεων μεταξύ των στόχων. Σε αυτή την περίπτωση είναι 

δυνατή η χρησιμοποίηση αναλυτικών τεχνικών μητρών (matrix tech

niques) για τον προσδιορισμό του πλαισίου συγκλίσεων, συσχέτισης 

ή εξισορροπήσεων (trade-offs) μεταξύ των στόχων. 

Τον προσδιορισμό της σχετικής "αξίας" κάθε στόχου και την επιλο

γή συστήματος στόχων. Στη φάση αυτή συνήθως εξετάζονται: η 

"λειτουργική επάρκεια" (operational efficiency) και δυνατότητα υλο

ποίησης των στόχων, και "αντικειμενικά" ποσοτικά μεγέθη του ανα

πτυξιακού κόστους (δημοσιονομικό και επενδυτικό - ΠΔΕ, κίνητρα) 

και του οφέλους, καθώς και ποιοτικές αξιολογήσεις στα πλαίσια 

αρχών ανάπτυξης και αναμενόμενων ή προσομοιομένων αποτελε

σμάτων ή επιπτώσεων. 

Σε ό,τι αφορά το διαχωρισμό, τις ιεραρχήσεις και τις διαδικασίες 

προσδιορισμού ενός συστήματος στόχων, παρατηρούνται τα εξής: Οι στό

χοι, που συνήθως είναι πολυάριθμοι και καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα 

αναγκών και προβλημάτων (π.χ. μίας περιφέρειας), αθροιζόμενοι δεν μπο

ρεί συνήθως να ικανοποιηθούν από τους περιορισμένους (εθνικούς ή 

περιφερειακούς) χρηματοδοτικούς πόρους. Βέβαια, ο "πληθωρισμός" 

αυτός των στόχων προσφέρει, υπό προϋποθέσεις, ένα πλεονέκτημα: 

παρέχει τη δυνατότητα, στους φορείς σχεδιασμού, μιας "ελευθερίας" χει

ρισμών, σχετική ευελιξία επιλογών και κατανομών. Όμως, σε αυτήν ακρι

βώς την περίπτωση προϋπόθεση είναι μια κατάλληλα οργανωμένη διαδι

κασία συνεργασίας - επικοινωνίας, μια διαδικασία συνεχούς ανάδρασης 

(feedback) πληροφοριών και απόψεων για να προκριθούν, με τις κατάλ

ληλες μεθόδους και τεχνικές το πλέον εφικτό για ορισμένη περίοδο πλέγ

μα στόχων και οι σχετικές προτεραιότητες ανάμεσα τους. 
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Δ. Στόχοι και ποιοτικά στοιχεία 

Όταν δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση με απευθείας μετρήσεις της 

αποτελεσματικότητας μίας πολιτικής ή μίας σειράς αντικειμενικών σκοπών 

(π.χ. μετρήσεις κόστους ή οφέλους σε χρηματικές μονάδες), τότε απαι

τείται η μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια στη διατύπωση των σκοπών με λει

τουργικούς όρους, στην ανάπτυξη υποκειμενικών δεικτών μέτρησης, ή 

γενικά στην ανάπτυξη στα πλαίσια μιας ορθολογικής διαδικασίας σχεδια

σμού και παράλληλα κατάλληλης "αποδεικτικής" επιχειρηματολογίας που 

να υποστηρίζει και δικαιολογεί τις επιλογές των αντικειμενικών σκοπών. 

Στόχοι/σκοποί εκφρασμένοι με ποιοτικά στοιχεία αναγνωρίζεται ότι είναι 

επίσης δύσκολο να διατυπωθούν - απαιτούνται γι' αυτό διάφορες τεχνικές 

που περιγράφονται στα επόμενα κεφάλαια - αλλά δίνουν τη δυνατότητα 

της αξιολόγησης εκεί όπου τα ποσοτικά στοιχεία είτε θα υπεραπλούστευ-

αν την πραγματικότητα, είτε θα ήταν ανεπαρκή για τη διαμόρφωση ισχυ

ρών επιχειρημάτων και στήριξη συμπερασμάτων. 

2.3. Συμπεράσματα 

Ως διαδικασία σχεδιασμού θεωρείται συνήθως μια σειρά από αλλη

λοσυνδεόμενες φάσεις ενεργειών/δράσεων, που αναλαμβάνονται και ολο

κληρώνονται μέσα σε ένα δεδομένο διοικητικό, οργανωτικό και θεσμικό 

πλαίσιο. 

Η θέση της αξιολόγησης σε αυτή τη διαδικασία είναι αναπόσπαστη 

και ουσιαστική και -δύναται να- εξασφαλίζει: το δημόσιο συμφέρον, υπό 

την έννοια της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων (κεφαλαίων και φυσι

κών πόρων), την κοινωνική/αναδιανεμητική λειτουργία του σχεδιασμού, και 

τον ορθολογισμό στο σχεδιασμό, όσον αφορά τη βέλτιστη ανταπόκριση 

των εναλλακτικών λύσεων στους στόχους που τίθενται. 

Ο ορθολογισμός μιας σχεδιαστικής απόφασης διαφυλάσσεται (υπο

στηρίζεται) από τη συσχέτιση μιας προτεινόμενης λύσης με τους στόχους 

και με την υποβολή τους σε μιαν επακριβή και αυστηρή αξιολόγηση δεί-
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χνοντας τα συγκριτικά οφέλη διαφόρων δυνατοτήτων. Οι αρμόδιοι παρά

γοντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού οφείλουν να εξα

σφαλίσουν ότι η ποικιλία και ποιότητα των προτεινόμενων λύσεων αντι

στοιχούν επαρκώς στις ανάγκες μιας ορθολογικής αξιολόγησης. 

Εκτός από την ορθολογική επιλογή κριτηρίων στα πλαίσια ενός προ-

κρινομένου μοντέλου αξιολόγησης, η αλληλοσυσχέτιση και συνάρτηση 

των επιμέρους κριτηρίων της αξιολόγησης με τους επιλεγμένους και 

ιεραρχημένους στόχους ενός προγράμματος ή σχεδίου θεωρείται ουσια

στικής σημασίας. Εξίσου σημαντική και συναρτώμενη με το εν λόγω ζήτη

μα θεωρείται και η λήψη έγκαιρης απόφασης, στην αρχική φάση σχεδια

σμού, ως προς το αντικείμενο και περιεχόμενο της αξιολόγησης. 

Τέλος, πρέπει να γίνει σαφές ότι η αξιολόγηση στο σχεδιασμό πρέπει 

να αυτοπροσδιορίζεται μέσα από σαφή τεκμηρίωση και στάση στα θέματα 

των φάσεων και τύπων του σχεδιασμού, καθώς επίσης και να έχει ξεκάθα

ρες και εκ των προτέρων διατυπωμένες θέσεις απέναντι σε κοινωνικά, 

θεσμικά, πολιτικά και οργανωτικά θέματα, που αναφέρθηκαν αναλυτικά 

παραπάνω. Το τελευταίο τούτο βέβαια εξαρτάται από το ευρύτερο πολιτι

κό και οργανωτικό/διοικητικό και θεσμικό/κοινωνικό πλαίσιο και περιβάλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται ορισμένες κατηγορίες μεθόδων 

αξιολόγησης και ανάλυσης επιπτώσεων που χρησιμοποιούνται στον περι

φερειακό και χωροταξικό σχεδιασμό. 

Στο πρώτο τμήμα περιγράφονται ορισμένες αυτόνομες μέθοδοι 

αξιολόγησης, όπως η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου, η μέθοδος κατά

ταξης, η ανάλυση κόστους - οφέλους, ο σχεδιαστικός ισολογισμός και η 

μήτρα επίτευξης στόχων, και γίνεται εισαγωγική αναφορά σε τρεις ειδικές 

ομάδες μεθόδων, τις μεθόδους προσδιορισμού επιπτώσεων, τις αναλύσεις 

πολλαπλών κριτηρίων και τις επικοινωνιακές μεθόδους αξιολόγησης. 

Στο δεύτερο τμήμα περιγράφονται αναλυτικότερα οι μέθοδοι προσ

διορισμού επιπτώσεων και γίνεται ανάλυση της μεθόδου προσδιορισμού 

κοινωνικών επιπτώσεων, της μεθόδου προσδιορισμού περιβαλλοντικών επι

πτώσεων και της μεθόδου προσδιορισμού τελικών περιβαλλοντικών ορίων. 

Στο τρίτο τμήμα περιγράφονται αναλυτικότερα μέθοδοι πολυκριτη-

ριακής αξιολόγησης, όπως η ανάλυση κυριαρχίας και συχνότητας, η ανά

λυση συμφωνίας, η ανάλυση κατάταξης, η ανάλυση πολυδιάστατης δια

βάθμισης και η ανάλυση μεικτού χαρακτήρα. 

Στο τελευταίο τμήμα του κεφαλαίου γίνεται ανάπτυξη της κατηγορίας 

των επικοινωνιακών μεθόδων, με αναφορά στη μέθοδο των Δελφών, στη μέθο

δο της εξαρτώμενης αποτίμησης και στη διαδικασία αναλυτικής ιεράρχησης. 

3.1. Κύριες κατηγορίες μεθόδων αξιολόγησης 

Μια πληθώρα αυτόνομων ή κατηγοριοποιημένων μεθόδων έχουν 

προταθεί σε επιστημονικές εργασίες αλλά και έχουν εφαρμοστεί στην 
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πρακτική της αξιολόγησης. Όπως φαίνεται στη σχετική βιβλιογραφία δεν 

υπάρχει μια μόνο μέθοδος αξιολόγησης που να είναι ικανή να αντιμετω

πίσει με συνέπεια πολλά και διαφορετικού περιεχομένου προγράμματα, 

σχέδια ή πολιτικές που αφορούν στον περιφερειακό ή αναπτυξιακό σχε

διασμό και στη λήψη σχετικών αποφάσεων. 

Η επιλογή μεθόδου εξαρτάται από το ίδιο το αντικείμενο, τις συγκε

κριμένες συνθήκες διαμόρφωσης του, το υπάρχον πληροφοριακό υπόβα

θρο κλπ. Συχνά γίνεται επιλογή μεταξύ μιας συνολικής ή ενιαίας (συνή

θως ποιοτικής φύσεως) αξιολόγησης και επιμέρους ή αποσπασματικών, 

κατά θέμα και τομέα, αξιολογήσεων. Μια συνολική προσέγγιση και συστη

ματική επισκόπηση ενός ευρύτατου φάσματος ερευνητικών δραστηριοτή

των που καλύπτουν τον σχεδιασμό με έμφαση στην υλοποίηση και αξιο

λόγηση της χρησιμότητας (utility), κυρίως των κοινωνικών προγραμμάτων, 

προσφέρει η εργασία των Rossi - Freeman (1993). 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης γενικά μπορούν να ταξινομηθούν σε κατη

γορίες ανάλογα με την σημασία που αποδίδεται στα διάφορα κριτήρια. 

Α. Κριτήριο ισότητας έναντι αποδοτικότητας (equity vs efficiency) 

Στην ανάλυση μιας πολιτικής γενικά, αλλά και στην εξέταση της 

περιφερειακής πολιτικής ειδικότερα, οι έννοιες της αποδοτικότητας και 

της ισότητας είναι θεμελιώδεις. Από αυτές τις έννοιες, οι διάφορες μέθο

δοι αξιολόγησης τείνουν να δίνουν περισσότερη έμφαση στην μία ή στην 

άλλη, πράγμα το οποίο τις χαρακτηρίζει εννοιολογικά αλλά και πολιτικά, 

και γίνεται εμφανές στην παρακάτω ανάλυση των επιμέρους μεθόδων. 

Β. Κριτήριο "πολλαπλότητας στόχων" 

Όσον αφορά την εστίαση των μεθόδων αξιολόγησης στα διάφορα 

είδη αντικειμενικών σκοπών που τα υπό αξιολόγηση προγράμματα έχουν 

θέσει, ή στους οποίους θεωρούνται ότι στοχεύουν, η αντιμετώπιση μπο

ρεί να είναι γενικά τριών τύπων. Είτε αποκλειστική εστίαση (αριστοποίη-
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ση) ως προς έναν ή πολλούς στόχους, είτε ικανοποίηση ενός ή πολλών 

περιορισμών και παράλληλα αριστοποίηση ως προς έναν ή πολλούς στό

χους, είτε τέλος δημιουργία μιας συνάρτησης χρησιμότητας που περι

λαμβάνει πολλούς στόχους και καθορισμός των σχετικών αξιών μεταξύ 

των στόχων. 

Περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω οι κυριότερες μέθοδοι που 

συναντώνται στην εφαρμοσμένη έρευνα και περιγράφονται στη θεωρητική 

βιβλιογραφία. Η παρουσίαση γίνεται ξεκινώντας από τις περιγραφικές και 

ποιοτικές, προχωρώντας στις ποσοτικά εστιασμένες και καταλήγοντας 

στις πιο σύνθετες, όπως οι αναλύσεις επιπτώσεων, οι πολύ κριτή ριακές και 

οι επικοινωνιακές. Αναφέρονται επίσης τα ισχυρά και ασθενή σημεία καθε

μίας και σχετικές περιπτώσεις και δυνατότητες εφαρμογής τους. 

3.1.1. Η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου (content analysis) 

Η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου (content analysis) περιλαμβάνει 

μια σειρά τεχνικών μέσω των οποίων είναι δυνατή η συναγωγή συμπερα

σμάτων και η διακρίβωση των χαρακτηριστικών ενός προγράμματος ή 

μέτρου. Η μέθοδος επιδιώκει μια συστηματική ανάλυση θεματικών εμφα

νίσεων κάθε είδους μηνύματος (κείμενο, μήνυμα κλπ.) σχετικού με το υπό 

αξιολόγηση πρόγραμμα, π.χ. την εμφάνιση ενός θέματος σε συγκεκριμέ

να μέσα (media) και του τρόπου και της συχνότητας εμφάνισης του (έντυ-

πο/φωτογραφικό/ραδιοτηλεοπτικό μέσο, συχνότητα, κατανομή). 

Οι Patton (1980) και Kerlinger (1977) χρησιμοποίησαν μια διαδικασία 

ανάλυσης περιεχομένου που ακολουθεί δύο βήματα: 

α. τη διάσπαση ή διαχωρισμό του εξεταζόμενου αντικειμένου (π.χ. 

το κείμενο ενός προγράμματος) στα συνιστώντα μέρη, και 

β. την επανασύνδεση και σύνθεση των μέτρων σε μια νέα δομή και 

περιγραφικό προσδιορισμό της. 

Στην πρώτη περίπτωση από τα πιο σημαντικά θέματα θεωρείται αυτό 

της τυπολογίας ή της ταξινόμησης των στοιχείων και του περιεχομένου 

του εξεταζόμενου αντικειμένου. Η διακρίβωση των σχέσεων, ποιοτικών δια-
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συνδέσεων στην προκειμένη περίπτωση, μεταξύ των διαδικασιών και απο

τελεσμάτων (επιπτώσεων) ή μεταξύ γενικά των στοιχείων που συγκροτούν 

ένα πρόγραμμα είναι από τα βασικά θέματα στο δεύτερο βήμα. 

3.1.2. Μέθοδοι κατάταξης (ranking methods) 

Οι μέθοδοι κατάταξης (ranking methods), γενικά, κατατάσσουν σε 

σειρά προτεραιότητας, αποτελεσματικότητας ή δημοτικότητας σχέδια, 

προγράμματα ή έργα. Οι μέθοδοι αυτές γενικά θεωρούνται οι απλούστε

ρες, πλην όμως μπορεί να είναι και εξαιρετικά σύνθετες. Συνήθως χρησι

μοποιούνται ως ανάλυση "πρώτης φάσης" ή εναλλακτικά ως αναλύσεις 

συνοδευτικές ή ανακεφαλαιωτικές άλλων μεθόδων. 

Γενικά οι μέθοδοι αυτές, ανάλογα με τη χρήση τους, δύνανται να 

ενέχουν στοιχεία υποκειμενικά, αλλά βοηθούν στη σύμπτυξη της πληθώ

ρας των εναλλακτικών λύσεων σε ορισμένες και σημαντικές. Είναι εξαιρε

τικά ευέλικτες όσον αφορά τη θέση τους στη διάκριση μελετών σε σχέση 

με το κριτήριο "ισότητας έναντι αποδοτικότητας", αλλά και όσον αφορά 

την εστίαση τους σε έναν ή περισσότερους στόχους και κριτήρια. 

Ο Holmes (1972) προτείνει μια τέτοια διαδικασία καθορισμού κατά

ταξης κατά την οποία οι βαθμοί κατάταξης ορισμένων προεπιλεγμένων 

στόχων και κριτηρίων καθορίζονται εκ των προτέρων. Οι εναλλακτικές 

δυνατότητες σχεδίων, προγραμμάτων ή έργων τοποθετούνται κατά προ

τεραιότητα σε σχέση με την απόδοση τους σε καθένα από τα πιο πάνω 

κριτήρια. Τέλος οι λύσεις με την υψηλότερη γενική βαθμολογία επιλέγο

νται ή κατατάσσονται "πρώτες". 

3.1.3. Η ανάλυση κόστους - οφέλους (Cost - Benefit Analysis - CBA) 

Η ανάλυση κόστους - οφέλους στην εφαρμογή της γενικά ποσοτι-

κοποιεί και ενσωματώνει μετρήσιμες αλλά και ποιοτικές μεταβλητές στον 

υπολογισμό της αποδοτικότητας σχεδίων, προγραμμάτων και κυρίως (από 

άποψη συχνότητας της εφαρμογής της) σε αξιολόγηση έργων. Είναι μια 
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πολύ σημαντική μέθοδος αξιολόγησης και συνεχίζει να εφαρμόζεται για 

πάνω από τριάντα χρόνια. 

Η ανάλυση κόστους - οφέλους όσον αφορά το κριτήριο "ισότητας 

έναντι αποδοτικότητας" κατατάσσεται στις μεθόδους αξιολόγησης της 

αποδοτικότητας, με ελάχιστη ή καθόλου σημασία στα θέματα ισότητας. 

Όσον αφορά το κριτήριο "πολλαπλότητας στόχων", κατατάσσεται στις 

μεθόδους τού πρώτου τύπου, δηλαδή αυτές που εστιάζουν σε ένα συγκε

κριμένο στόχο, που πρακτικά αυτός είναι η αξιολόγηση σχεδίων σχετικά 

με την οικονομική τους αποτελεσματικότητα. 

Η ανάλυση κόστους - οφέλους έχει δεχτεί κριτική και στο τεχνικό 

αλλά και στο θεωρητικό της επίπεδο. Στο τεχνικό επίπεδο κυρίως όσον 

αφορά την ποσοτικοποίηση ποιοτικών μεταβλητών (Mishan 1970 και Self 

1975) και όσον αφορά την επιλεγόμενη κοινωνική χρονική προτίμηση και 

το συνδεόμενο κοινωνικό προεξοφλητικό επιτόκιο (social discount rate) που 

η μέθοδος χρησιμοποιεί (Sugden and Williams 1983). Σε θεωρητικό επίπε

δο η μέθοδος δέχεται κριτική όσον αφορά τη διανεμητική της ισότητα (dis

tributional equity) (Hill 1968) και για "αλόγιστο ορθολογισμό" (Self 1975), 

όπως και για "τεχνοκρατικό πατερναλισμό" (Haverman 1967, Self 1975). 

Γενικά η ανάλυση κόστους - οφέλους είναι ένα χρήσιμο εργαλείο 

για την αξιολόγηση προγραμμάτων και κυρίως "έργων" (projects), που με 

την ευρύτατη της εφαρμογή έχει αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία 

μιας πληθώρας νεότερων μεθόδων αξιολόγησης, όπως πολλές από τις 

μεθόδους που περιγράφονται παρακάτω. 

3.1.4. Ο σχεδιαστικός ισολογισμός (Planning Balance Sheet - PBS) 

Η μέθοδος του σχεδιαστικού ισολογισμού (PBS) διαμορφώθηκε από 

τον Lichfield (1975) και χρησιμοποιεί χρηματικές μονάδες για τις μετρή

σεις και εν πολλοίς είναι μια βελτιωμένη παραλλαγή της ανάλυσης 

κόστους - οφέλους. 

Η μέθοδος, όσον αφορά την κατάταξη της ως προς το κριτήριο της 

"πολλαπλότητας των στόχων", ανήκει στις μεθόδους μέτρησης ενός στό-
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χου, και ως προς το κριτήριο της "ισότητας έναντι αποδοτικότητας" 

εντάσσεται κατά βάση στις μεθόδους οικονομικής αποδοτικότητας. Προ

σθέτει όμως τη χρονική διάσταση αλλά και φυσικές κλίμακες, ενώ επίσης 

ενσωματώνει και κάποιες αρχές σχετικές μέ την ισότητα, υπό την έννοια 

των καθ' ομάδας προτιμήσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τους στόχους, ο σχεδιαστικός ισο

λογισμός (PBS) καθορίζει τους στόχους, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν 

τις προτιμήσεις ορισμένων παραγόντων (ομάδων ατόμων, ή κλάδων). 

Αφού καθορισθούν οι κατά αντικείμενο στόχοι, υπολογίζονται οι σχετικές 

-μεταξύ τους- αξίες. Κατόπιν οι στόχοι αυτοί ελέγχονται ως προς την επί

δραση τους στην κοινωνική ευημερία του συνόλου. Ένα μειονέκτημα που 

καταλογίζεται στον PBS -όπως έχει εφαρμοστεί- είναι ότι τα άτομα που 

συμμετέχουν επιτρέπεται να ανήκουν σε μία μόνο ομάδα, και όχι σε πολ

λές ταυτόχρονα. 

3.1.5. Η μήτρα επίτευξης στόχων (Goal Achievement Matrix - GAM) 

Η μήτρα επίτευξης στόχων (GAM), μέθοδος πού αναπτύχθηκε από 

τον Hill (1968) αξιολογεί προγράμματα καθορίζοντας το βαθμό με τον 

οποίο εκπληρώνουν τους προφανείς στόχους που φέρονται ως αντικειμε

νικοί. Κατατάσσεται γενικά στις μεθόδους που αξιολογούν περισσότερους 

στόχους, με περιορισμούς, και δίνουν επίσης ορισμένη σημασία στο κρι

τήριο της ισότητας, υπό τη μορφή πλειοψηφικών προτιμήσεων. Η μέθο

δος GAM επιτρέπει τον αναλυτικό χειρισμό κόστους και οφέλους κατά 

επιδιωκόμενο στόχο και κατά ομάδα πληθυσμού. Επίσης, τα ποιοτικά 

δεδομένα αξιοποιούνται και γίνονται διαφορετικές σταθμίσεις στη διερεύ

νηση μιας ποικιλίας εναλλακτικών λύσεων. Η μέθοδος δίνει στους λαμβά

νοντες τις αποφάσεις τη δυνατότητα επιλογής με πλήρη εποπτεία για τα 

επιμέρους κόστη και ωφέλειες. 

Το πρώτο βήμα στη μεθοδολογία είναι ο καθορισμός των στόχων, 

που ορίζεται ως εξής: "το αποτέλεσμα προς το οποίο κατευθύνεται μια 

σειρά δράσεων". Η GAM καθορίζει επακριβώς το ρόλο των στόχων μέσα 
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στη διαδικασία της αξιολόγησης. Οι στόχοι αυτοί είτε λαμβάνονται όπως 

εξαγγέλλονται από τους πολιτικούς, τις κοινωνικές ομάδες ή τους μηχα

νισμούς λήψης αποφάσεων, είτε, όπως προτείνει ο Hill, με μια σειρά από 

διαδικασίες ανάμεσα στις οποίες είναι και οι εξής: σύσκεψη με εκλεγμέ

νους αντιπροσώπους και κοινωνικές οργανώσεις, έρευνα της κοινής γνώ

μης (δημοσκόπηση) και έρευνα των προηγούμενων κατανομών των επεν

δύσεων στο θέμα. Ο Hill πιστεύει ότι ο αριθμός των κύριων στόχων πρέ

πει να είναι μικρός. 

Μετά τον καθορισμό των στόχων ελέγχεται η επίδραση των διαφό

ρων εναλλακτικών λύσεων στους στόχους. Χρησιμοποιούνται χρηματικές 

μονάδες για τον υπολογισμό των σχετικών αξιών. Η μεθοδολογία του Hill 

θέτει το πρόβλημα της συγκρισιμότητας ως κυρίαρχο, και έτσι αποσκοπεί 

στο να αθροίζει τις επιδράσεις κάθε μιας λύσης - για κάθε στόχο - και να 

τις συγκρίνει με τις άλλες εναλλακτικές. Παραδείγματος χάρη, οι συνολι

κές επιδράσεις στο στόχο "ατμοσφαιρική ποιότητα" μιας "διαρρύθμισης 

Α" ενός αυτοκινητόδρομου μπορεί να υπερέχουν, συγκρινόμενες με μια 

εναλλακτική "διαρρύθμιση Β", αλλά όσον αφορά το στόχο "χρόνος πρό

σβασης" μπορεί η "διαρρύθμιση Β" να υπερέχει της "διαρρύθμισης Α". Για 

να γίνει λοιπόν ορθολογική (rational) επιλογή, πρέπει να συγκριθούν συνο

λικά οι εναλλακτικές λύσεις. 

Η καινοτομία της μήτρας επίτευξης στόχων (GAM) είναι ότι προ

σφέρει ευελιξία στον αναλυτή να εξετάσει το βαθμό επίτευξης κάθε στό

χου από διαφορετική οπτική γωνία, χρησιμοποιώντας τη μορφή της 

μήτρας. Άλλοι μελετητές έχουν χρησιμοποιήσει συνθέσεις της πιο πάνω 

μεθόδου για σύνθετες αναλύσεις πολλαπλών ενδιαφερόντων, όπως για 

παράδειγμα οι Hill and Werczberger (1978) που χρησιμοποίησαν την 

μήτρα επίτευξης στόχων σε συνδυασμό με γραμμικό προγραμματισμό. 

3.1.6. Μέθοδοι προσδιορισμού επιπτώσεων (impact assessment methods) 

Ο υπολογισμός των επιπτώσεων αναπτυξιακών σχεδίων έχει υιοθε

τηθεί ως μια παγκόσμια αποδεκτή διαδικασία. Υπάρχει μια ευρεία διαφο-

89 



ροποίηση σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές που 

απαρτίζουν το μεθοδολογικό σώμα του "προσδιορισμού επιπτώσεων". Η 

σημασία της διαδικασίας του προσδιορισμού των επιπτώσεων έγκειται στο 

ότι δίνει εμπεριστατωμένα πορίσματα, χρήσιμα για την ορθολογική λήψη 

αποφάσεων και άσκηση πολιτικής. 

Επιπλέον, πρέπει να γίνει σαφής ο διαχωρισμός των εννοιών του 

"προσδιορισμού επιπτώσεων έργων" (project impact assessment), και του 

"προσδιορισμού επιπτώσεων πολιτικής" (policy appraisal). Η μεθοδολογία 

για τον προσδιορισμό επιπτώσεων μιας πολιτικής είναι κατά πολύ συνθε

τότερη διαδικασία, όπου υπεισέρχονται σύνθετοι παράγοντες και μετα

βλητές, όπως η σύλληψη του προβλήματος, η διατύπωση της πολιτικής, 

η νομοθετική ρύθμιση, η συνεργεία ή ανταγωνισμός με άλλες πολιτικές, 

κ.ά., όπως παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3.1. 

Λόγω της σημασίας τους στη σύγχρονη αξιολόγηση οι μέθοδοι προσ

διορισμού επιπτώσεων θα αναπτυχθούν παρακάτω διεξοδικά, σε ιδιαίτερο 

τμήμα, και ειδικότερα για κοινωνικές και για περιβαλλοντικές πολιτικές. 

3.1.7. Αναλύσεις πολλαπλών κριτηρίων (multicriteria analyses) 

Οι αναλύσεις πολλαπλών κριτηρίων (multi-criteria analyses) ανταπο

κρίνονται στην ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη πολλές διαστάσεις ενός 

προβλήματος αξιολόγησης, ταυτόχρονα. Χρησιμοποιούν ποσοτικής και 

ποιοτικής φύσεως δεδομένα, απλά ή σύνθετα μαθηματικοποιημένα μοντέ

λα συσχετίσεων και σταθμίσεων, ώστε να συσχετίζουν την επίδοση σχε

δίων ή προγραμμάτων σε πολλές αξιολογητικές διαστάσεις. Οι μέθοδοι 

αυτές μπορούν και προσεγγίζουν σε διάφορο βαθμό την πολλαπλότητα 

στόχων και αντιμετωπίζουν τα θέματα ισότητας κατά ποικίλους τρόπους. 

Επιπλέον, οι πολυκριτηριακές αναλύσεις γενικά μπορούν να χρησιμοποι

ούν και να συνεξετάζουν κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες. Οι πολυκριτηριακές μέθοδοι χρησιμοποιούνται με αυξανόμε

νο ρυθμό τελευταία, κυρίως σε αναπτυξιακά προγράμματα ή προτάσεις 

πολιτικής που εμπεριέχονται σε προγράμματα (Keeney - Raiffa 1976). 
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Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους, οι αναλύσεις πολλαπλών κριτη

ρίων στη σύγχρονη αξιολόγηση θα αναπτυχθούν διεξοδικά, στο τμήμα 3.3 

του παρόντος κεφαλαίου. 

3.1.8. Επικοινωνιακές ή συμμετοχικές μέθοδοι αξιολόγησης 

Οι μέθοδοι αυτές χαρακτηρίζονται γενικά από τη συλλογή και επε

ξεργασία απόψεων ατόμων και φορέων με σκοπό τη συστηματική κατα

γραφή τους, η οποία χρησιμεύει ως βάση για τη δημιουργία ενός αξιο-

λογητικού πλαισίου. Οι πιο διαδεδομένες είναι η μέθοδος Δελφοί (Delphi 

method) και η μέθοδος εξαρτώμενης αποτίμησης (contingent valuation 

method). 

Η μέθοδος "Δελφοί" αποτελεί μια από τις βασικές "επικοινωνιακές" 

μεθόδους αξιολόγησης. Είναι μια διαδεδομένη μέθοδος συστηματικής 

καταγραφής θέσεων και απόψεων ατόμων ειδικών (experts) πάνω σε 

συγκεκριμένα θέματα. Η μέθοδος αυτή ενορχηστρώνει τη διεξαγωγή σχε

τικής συζήτησης ανάμεσα στους ειδικούς ή/και αρμόδιους παράγοντες με 

στόχο να βοηθήσει στη διακρίβωση των αιτίων διαφόρων καταστάσεων 

και της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης μεταξύ εναλλακτικών θέσεων, ως 

προς την υπό αξιολόγηση πολιτική, πρόγραμμα ή έργο. 

Η μέθοδος "εξαρτώμενης αποτίμησης" (Contingent Valuation Method 

- CVM), σε αντίθεση με τις μεθόδους που αναφέρθηκαν προηγουμένως, 

είναι μια μέθοδος που αξιολογεί αγαθά που δεν είναι άμεσα εμπορεύσιμα, 

με άλλα λόγια αγαθά για τα οποία δεν υπάρχει μια "καθιερωμένη αγορά". 

Βασίζεται γενικά στην επαναληπτική χρήση ερωτηματολογίων και συνε

ντεύξεων σε σχέση με την "προθυμία δαπάνης" υπό τους εισοδηματικούς 

περιορισμούς των συμμετεχόντων στην έρευνα. Η δομή των ερωτηματο

λογίων μπορεί να ρυθμίζει θέματα ισότητας και πολλαπλότητας στόχων. Η 

CVM βασίζεται κυρίως στις απαντήσεις των "χρηστών" ενός αγαθού ή 

πόρου (resource) - σε αντίθεση με τη μέθοδο "Δελφοί" που βασίζεται στις 

απόψεις εμπειρογνωμόνων. Στην πράξη, πολύ συχνά χρησιμοποιείται για 

αξιολογήσεις που έχουν σχέση με περιβαλλοντικά θέματα. 
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Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους οι επικοινωνιακές μέθοδοι 

(μέθοδος "Δελφοί", μέθοδος "εξαρτώμενης αποτίμησης" και "διαδικασία 

αναλυτικής ιεράρχησης") θα αναπτυχθούν διεξοδικά, στο τμήμα 3.4 του 

παρόντος κεφαλαίου. 

3.2. Μέθοδοι διακρίβωσης και προσδιορισμού επιπτώσεων (impact as

sessment methods) 

3.2.1. Μεθοδολογικά ζητήματα και χρησιμοποιούμενα στοιχεία στις με

θόδους προσδιορισμού επιπτώσεων 

Καταρχήν κρίνεται σκόπιμο να γίνουν ορισμένες εννοιολογικές διευ

κρινίσεις που αναφέρονται στη διαδικασία της μελέτης και στις μεθοδο

λογικές προσεγγίσεις των επιπτώσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων πολι

τικών ή έργων. Πρώτον, θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ επιδράσεων 

και επιπτώσεων, στο πλαίσιο του παρακάτω αιτιώδους συνδέσμου που 

χαρακτηρίζει μιαν αναπτυξιακή διαδικασία (Simos J. 1989): 

Εισροές — • Εκροές — • Επιδράσεις — • Επιπτώσεις 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι εισροές (π.χ. ανθρώπινων και υλικών 

πόρων) που χρησιμοποιούνται σε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα παράγουν 

άμεσες εκροές που με τη σειρά τους συμβάλλουν στη δημιουργία ενδιά

μεσων αποτελεσμάτων, των αποκαλούμενων επιδράσεων (π.χ. επιδράσεις 

όπως η βελτίωση της αποδοτικότητας αγροτικών επιχειρήσεων ως αποτέ

λεσμα συγκεκριμένης ενέργειας όπως η παροχή τεχνικής βοήθειας). Οι 

επιπτώσεις που αναφέρονται συνήθως σε πιο μακροπρόθεσμα αποτελέ

σματα (π.χ. ενός αναπτυξιακού προγράμματος στον πληθυσμό, την οικο

νομία ή το περιβάλλον) αποτελούν μια συνθετική αποτίμηση των επιδρά

σεων, ή μια μεταλλαγμένη έκφραση των αποτελεσμάτων με βάση συγκε

κριμένη κλίμακα αξιών. Ένα από τα κύρια μεθοδολογικά ζητήματα αποτε

λεί η διαμόρφωση μιας τέτοιας κλίμακας και ενός συναφούς μοντέλου ή 

συστήματος ολοκληρωμένης μέτρησης των επιπτώσεων. 
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Κάθε προσπάθεια για τη μέτρηση των επιπτώσεων μιας (π.χ. περι

φερειακής) πολιτικής επί μιας υπό εξέταση μεταβλητής, θα πρέπει να 

εκπληρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις. Πρώτον, η μέθοδος πρέπει να 

μπορεί να διακριβώνει την πορεία της υπό εξέταση μεταβλητής εν απου

σία της εν λόγω πολιτικής. Δεύτερον, η σχέση μεταξύ της πολιτικής και 

της εξεταζόμενης μεταβλητής πρέπει να είναι καθορισμένη. Τέλος, μια 

τρίτη προϋπόθεση δημιουργείται εάν η εξεταζόμενη μεταβλητή, για οποι

οδήποτε λόγο, διαφέρει από τον κύριο στόχο της πολιτικής, οπότε ο 

ερευνητής πρέπει επίσης να καθορίσει τους έμμεσους δεσμούς της εξε

ταζόμενης μεταβλητής με τη μεταβλητή - στόχο της πολιτικής. 

Ενώ είναι σχετικά απλό να διακριθούν οι βασικές απαιτήσεις για τη 

δόμηση του συστήματος των μεταβλητών της μέτρησης των επιπτώσεων 

μιας πολιτικής, είναι σημαντικά πιο δύσκολο να εκπληρωθούν. Αυτό διότι 

συχνά υπάρχουν ελλείψεις ή ατέλειες στα διαθέσιμα στοιχεία. 

Το παρακάτω σημείο που αφορά τις μεταβλητές απαιτεί προσοχή 

και επηρεάζει τη συνολική δόμηση του μεθοδολογικού πλαισίου της ανά

λυσης. Για ορισμένους τύπους "μεταβλητών στόχων" μπορεί να περιγρα

φεί η συμπεριφορά μόνο με εκτίμηση και χρήση σύνθετων μοντέλων. Για 

παράδειγμα, μια πολιτική που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας επηρεάζει 

έμμεσα και τη μετανάστευση. Εάν δεν εκτιμηθούν οι ρυθμοί αυτοί της 

δευτερογενούς μεταβολής, η μέτρηση της μεταβλητής "ποσοστό ανερ

γίας" θα είναι ατελής. 

Μια πρώτη αντιμετώπιση του προβλήματος είναι να αποφευχθεί η 

συσχέτιση της "μεταβλητής στόχου" με άλλες μεταβλητές που εν δυνάμει 

επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Η τεχνική σε αυτή την περίπτωση στηρίζε

ται στο να εκτιμηθεί η "εν απουσία πολιτικής" (policy-off) πορεία της 

"μεταβλητής στόχου" και κατόπιν να καθοριστεί η πραγματική επίδραση 

της πολιτικής ως η διαφορά (residual) της εκτιμηθείσης και της πραγμα

τικής πορείας της μεταβλητής. 

Η δεύτερη αντιμετώπιση του πιο πάνω προβλήματος γίνεται με τη 

χρήση μιας τεχνικής "τυποποίησης" (standardisation technique). Δηλαδή 

χρησιμοποιείται ένα "τυπικό δείγμα" (control group), όπως στις περιπτώ-
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σεις διενέργειας πειραμάτων, ώστε να αποφεύγεται ο συνυπολογισμός 

επιδράσεων στο υπό έρευνα δείγμα που δεν έχουν σχέση με την ουσία 

του πειράματος. 

Τέλος, η τρίτη προσέγγιση είναι η άμεση διαμόρφωση υποδειγμάτων 

της λειτουργίας και των επιδράσεων της πολιτικής στις στοχευόμενες και 

μη μεταβλητές, αφαιρώντας παράλληλα τις μεταβολές στις στοχευόμενες 

μεταβλητές που προέρχονται "εκτός πολιτικής", ώστε να μετρηθεί κατά το 

δυνατόν ακριβέστερα η επίδραση της. 

Έτσι, με βάση την πιο πάνω ανάλυση, οι μέθοδοι μέτρησης των επι

πτώσεων μιας πολιτικής μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες. 

Αυτές που υπολογίζουν την επίδραση μιας πολιτικής ως υπόλοιπο (resid

ual), αυτές που χρησιμοποιούν τεχνικές τυποποίησης (standardisation) και 

τέλος αυτές που προσομοιώνουν με υποδείγματα (modeling) τις επιδρά

σεις της πολιτικής. Ενώ, επί της αρχής, ένα πλήρως εξειδικευμένο υπό

δειγμα των επιδράσεων "εντός" και "εκτός" πολιτικής φαίνεται προτιμη

τέο, στην πράξη συνηθέστερα ακολουθούνται οι άλλες δύο μέθοδοι. 

Παρακάτω θα περιγράψουμε ορισμένες ειδικότερες μεθόδους προσ

διορισμού επιπτώσεων που σχετίζονται με κοινωνικά θέματα (μέθοδος 

προσδιορισμού κοινωνικών επιπτώσεων), και με το περιβάλλον (μέθοδος 

προσδιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μέθοδος τελικών περι

βαλλοντικών ορίων). 

3.2.2. Μέθοδοι προσδιορισμού κοινωνικών επιπτώσεων (social impact 

assessment methods) 

Οι μέθοδοι μέτρησης των κοινωνικών επιπτώσεων ασχολούνται όχι 

μόνο με τη μέτρηση αυτών καθεαυτών των επιπτώσεων, αλλά υπεισέρχο

νται και στο ζήτημα "ποιος χάνει και ποιος κερδίζει", τεχνική η οποία ομα

δοποιεί την κοινωνία σε ωφελούμενους και βλαπτομένους, με ευέλικτες 

διαδικασίες μέτρησης. 

Ο Carley (1980) προτείνει -σε θεωρητικό επίπεδο - μια κατηγοριο

ποίηση των διαφόρων μοντέλων καθορισμού κοινωνικών επιδράσεων τους 

στις επόμενες τέσσερις κατηγορίες: 
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τα μοντέλα που οργανώνονται προγραμματικά, 

αυτά που αποσκοπούν σε κοινωνικούς στόχους, 

αυτά που αναπτύσσονται σε σχέση με τις αντιδράσεις των ατόμων 

στη διάρκεια μιας εξεταζόμενης περιόδου και 

αυτά που ελέγχουν μια θεωρητική υπόθεση. 

Στην πράξη, όμως, η μεθοδολογία του προσδιορισμού κοινωνικών 

επιπτώσεων έχει εφαρμοσθεί στις πλείστες περιπτώσεις ad hoc ή κατά 

περίπτωση και όχι ως μέρος γενικού σχεδίου. Γενικά χρησιμοποιούνται 

ποσοτικά δεδομένα σχετικά με κοινωνικοοικονομικά μεγέθη και γίνονται 

προβολές, ενώ γίνεται επίσης χρήση ποιοτικών/υποκειμενικών δεδομένων 

που συλλέγονται μέσω συνεντεύξεων από το κοινό καθώς και από εμπει

ρογνώμονες, εκπροσώπους φορέων, πολιτικούς κλπ. 

Η δόμηση ενός βασικού μοντέλου κοινωνικών επιπτώσεων επιχειρή

θηκε αρχικά από τον Wolf (1974) και εξελίχθηκε αργότερα (Wolf et al. 

1983). Σε αυτό περιγράφονται οι φάσεις, οι παράγοντες επιρροών και η 

επίδραση μιας πολιτικής ή έργου στον κοινωνικοοικονομικό ιστό, φάσεις 

που διαγράφονται ως εξής (βλέπε και Διάγραμμα 3.2): 

Προϊστορία: Το "έργο" μπορεί να είναι προϊόν μιας ευρύτερης πολι

τικής που έχει μια προϊστορία, ή να είναι η "απάντηση" ή "λύση" σε 

ένα προϋπάρχον πρόβλημα. Η προϊστορία (οικονομική, κοινωνική, 

πολιτιστική διάσταση) επηρεάζει την κοινωνική δεκτικότητα. 

Άμεσες επιδράσεις: Αυτές ορίζονται ως αλλαγές που πραγματοποι

ούνται στις μεταβλητές που περιγράφουν την αρχική κατάσταση και 

είναι προϊόν της εκτέλεσης του έργου. 

Κοινωνική δεκτικότητα: Σχετίζεται με τη φάση της "προϊστορίας" και 

με τη φάση της "προσαρμογής", στο ότι καθορίζεται από την πρώτη 

και επηρεάζει, παράλληλα με εξωγενείς παράγοντες, τη δεύτερη. 

Προσαρμογή: Αυτή ορίζεται ως οι δευτερογενείς επιδράσεις που 

ακολουθούν τις άμεσες. Η φύση αυτών των επιδράσεων διαφέρει 

από ομάδα σε ομάδα. Η προσαρμογή επηρεάζεται σαφώς από 

παράγοντες εξωγενείς προς την πολιτική, την "προϊστορία" και την 
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"κοινωνική δεκτικότητα" (βλ. σχετ.) που χαρακτηρίζουν τις διάφορες 

ομάδες. 

Αντίδραση: Αυτή είναι η τελική επίδραση του έργου, που άλλοτε 

είναι θετική και άλλοτε παίρνει τη μορφή κοινωνικής αντίδρασης. 

Ένα άλλο σχετικό μοντέλο για τον προσδιορισμό των κοινωνικών 

επιπτώσεων προτείνει ο Sassone (1977). Εδώ εξετάζονται οι παρακάτω 

τέσσερις κατηγορίες επιδράσεων: 

Δημογραφικές επιδράσεις: Αυτές περιλαμβάνουν τη μεταβολή στον 

πληθυσμό και το εργατικό δυναμικό, τις επιδράσεις του πολλαπλα

σιαστή απασχόλησης (employment multiplier effect), ζητήματα μετε

γκαταστάσεων επιχειρήσεων (προς τα έσω και έξω) και μεταβολών 

στη σύνθεση και χωρική διάρθρωση του πληθυσμού. 

Κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις: Αυτές περιλαμβάνουν τις μεταβο

λές στο εισόδημα, στον εισοδηματικό πολλαπλασιαστή (income 

multiplier effect), στην κατανάλωση και στη φορολογία. 

Θεσμικές επιδράσεις: Αυτές περιλαμβάνουν τη μεταβολή στη ζήτη

ση για τοπικές οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες, π.χ. για την 

υποστήριξη υποδομών όπως οικιστική, εκπαιδευτική, αστυνομική, 

ύδρευσης-αποχέτευσης, υγείας, κ.ά. καθώς και αντίστοιχες μεταβο

λές στους σχετικούς προϋπολογισμούς των υπεύθυνων υπηρεσιών. 

Ψυχολογικές και κοινωνικές επιδράσεις: Αυτές νοούνται συνήθως ως 

μεταβολές στις μη μετρήσιμες όψεις της ζωής, όπως η κοινωνική 

συνοχή, η αγάπη για τον τόπο, οι δεσμοί επικοινωνίας και φιλίας και 

τα αντίστοιχα δίκτυα επικοινωνίας τοπικού επιπέδου. 

Τέλος, τα συμπεράσματα που εξάγονται απο τα διάφορα μοντέλα 

προσδιορισμού κοινωνικών επιπτώσεων συχνά υφίστανται διαδικασίες κοι

νωνικών προβολών και προβλέψεων. Γι' αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται 

διάφορες μέθοδοι ή τεχνικές, όπως αυτή των σεναρίων (scenarios 

method), των Δελφών (Delphi method)9 με την οποία επιχειρείται η δια-

9. Η μέθοδος Delphi περιγράφεται διεξοδικά στό τμήμα 3.4.1 της παρού
σας μελέτης. 
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σταύρωση των επιδράσεων (cross-impact analysis). Χρησιμοποιούνται επί

σης και μαθηματικά υποδείγματα όπως τα μοντέλα παιγνίων10 (game mod

els) ή δυναμικά μοντέλα (dynamic modeling). 

3.2.3. Μέθοδος προσδιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων (environ

ment impact assessment method) 

Η μέθοδος προσδιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανήκει 

φυσικά στην οικογένεια των μεθόδων προσδιορισμού επιπτώσεων (impact 

assessment) αλλά εν πολλοίς περιέχει και μια ειδική φιλοσοφική/ιδεολογι

κή βαρύτητα: αυτή του σεβασμού του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα 

με αυτή θεωρείται ότι ένα σύστημα προσδιορισμού περιβαλλοντικών επι

πτώσεων πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις 

που πραγματοποιούνται είτε στο ανθρωπογενές είτε στο φυσικό περιβάλ

λον, ανεξάρτητα του είδους τους, των φορέων και οργάνων έγκρισης, 

χρηματοδότησης και εκτέλεσης τους. 

Οι κατηγορίες παρεμβάσεων μπορούν να διακριθούν σε τέσσερα 

επίπεδα: πολιτικές, προγράμματα, υποπρογράμματα, και έργα. Οι φορείς 

μπορούν επίσης να διακριθούν γενικά σε τέσσερα επίπεδα: εθνικοί, περι

φερειακοί, υπο-περιφερειακοί (π.χ. νομός) και τοπικοί. Μπορούν να παρα

τηρηθούν οι πιο κάτω αλληλεπιδράσεις όσον αφορά τα παραπάνω επίπε

δα, σε σχέση με τον προσδιορισμό περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Το είδος των δραστηριοτήτων σε ένα διοικητικό επίπεδο βασίζεται 

σε χρονολογικά προηγούμενες δραστηριότητες κάποιου άλλου (υψηλότε

ρου) επιπέδου. Εάν τα υψηλότερα επίπεδα δεν προκαθορίσουν δεσμευτι

κά τις διαδικασίες προσδιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι σχετι

κές διαδικασίες στα χαμηλότερα επίπεδα μπορεί να είναι ατελείς. Αυτό 

συμβαίνει διότι, καθώς η διαδικασία της λήψης αποφάσεων προχωρεί σε 

χαμηλότερα διοικητικά επίπεδα, οι εφικτές εναλλακτικές λύσεις στην προ-

10. Η τεχνική των μοντέλων παιγνίων περιγράφεται στο τμήμα 4.2.2, παρ. 
Ε της παρούσας μελέτης. 
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τεινόμενη δραστηριότητα εξειδικεύονται και συχνά το επίπεδο της θεσμι

κής βούλησης να συναξιολογήσει εναλλακτικά σχέδια εν δυνάμει μειώνε

ται. Έτσι, η διαδικασία προσδιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχε

τικά περιορίζεται όσον αφορά τις εναλλακτικές δυνατότητες της. 

Όμοια, ο χρόνος που είναι διαθέσιμος για τη συλλογή και επεξερ

γασία περιβαλλοντικών δεδομένων - στο βαθμό που επιδιώκεται να απο

φευχθούν καθυστερήσεις- είναι περισσότερο περιορισμένος στα χαμηλό

τερα επίπεδα. Όμως, σε ένα πολλαπλού επιπέδου (πολυεπίπεδο) σχήμα 

προσδιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέρος των δεδομένων μπο

ρεί να έχει συλλέγει σε προγενέστερη φάση, όπως αυτή της διαμόρφω

σης της πολιτικής. Σε περιπτώσεις που τα σχετιζόμενα με μια πολιτική 

έργα είναι μικρά σε μέγεθος, αλλά πολλά σε αριθμό, η διενέργεια σημα

ντικού μέρους του προσδιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ενδιά

μεσα/ανώτερα επίπεδα δημιουργεί σημαντικές οικονομίες χρόνου. 

Επί του προκειμένου, η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσε

ων γενικά περιλαμβάνει τα πιο κάτω πέντε στάδια, το καθένα δε από αυτά 

περιέχει συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

(ί) Πρώτο στάδιο: Προετοιμασία ενός προκαταρκτικού προσδιορισμού 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό περιλαμβάνει σε ένα ή περισσό

τερα τμήματα: α) την περιγραφή της προτεινόμενης δράσης, το 

σκοπό της και το περιβάλλον στο οποίο θα ενσωματωθεί, β) τον 

προσδιορισμό των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γ) τον 

έλεγχο και προσδιορισμό της συμφωνίας της προτεινόμενης δράσης 

με τα εγκεκριμένα περιβαλλοντικά σχέδια, πολιτικές και ελέγχους, δ) 

επισκόπηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εναλλακτικών λύσεων 

από την προτεινόμενη και τέλος ε) μια μη τεχνική περίληψη των πα

ραπάνω. 

(H) Δεύτερο στάδιο: Διαθεσιμότητα της προκαταρκτικής μελέτης προσ

διορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά το χρόνο διαμόρφω

σης και λήψης των σημαντικών αποφάσεων των ενδιαφερόμενων 

φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών. Πρέπει μάλιστα να λαμβάνεται 

πρόνοια ώστε να περιορίζεται η προώθηση ενός έργου από τον 
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αιτούντα πριν τη συμπλήρωση της διαδικασίας του προκαταρκτικού 

προσδιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

(Hi) Τρίτο στάδιο: Συζήτηση του προκαταρκτικού προσδιορισμού περι

βαλλοντικών επιπτώσεων. Σε αυτό το στάδιο η δημόσια αρχή πρέ

πει α) να διαβουλεύεται με άλλες αρχές που έχουν ειδική εμπειρία 

ή δικαιοδοσία σε σχέση με τις αναμενόμενες επιδράσεις και β) να 

διαθέτει τη μελέτη, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν σχόλια από 

κάθε ενδιαφερόμενο επ' αυτής, εκτός περιπτώσεων εθνικής ασφά

λειας, κλπ. 

(iv) Τέταρτο στάδιο: Προετοιμασία της τελικής μελέτης προσδιορισμού 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το στάδιο αυτό είναι σημαντικό καθό

σον εδώ πρέπει α) να συνοψισθούν τα κύρια σχόλια και παρατηρή

σεις που ελήφθησαν από τους διαφόρους φορείς, β) να τροποποιη

θούν ανάλογα οι αρχικές προτάσεις της μελέτης, και γ) να προω

θηθεί κατάλληλα ώστε να συνοδεύσει τις αποφάσεις της δημόσιας 

αρχής για τα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας. 

(ν) Πέμπτο στάδιο: Εκ των υστέρων έλεγχος της μελέτης προσδιορι

σμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να ελεγχθεί η ποιότητα 

των εκτιμήσεων καθώς επίσης και της διαδικασίας υλοποίησης. 

3.2.4. Μέθοδος των τελικών περιβαλλοντικών ορίων (ultimate environ

mental thresholds method) 

Οι εισηγητές και αναλυτές αυτής της μεθόδου (Kozlowski - Hill 

1993) την παρουσιάζουν ως ένα εργαλείο σχεδιασμού για αειφόρο ανά

πτυξη (sustainable development) και ως μέσο περιβαλλοντικής - οικολογι

κής - προσέγγισης σε διάφορα αναπτυξιακά σχέδια και προγράμματα. Η 

μέθοδος των τελικών περιβαλλοντικών ορίων έχει ως θεωρητική βάση και 

αφετηρία τις παλαιότερες αναλύσεις (Malisz 1969 και Kozlowski - Hughes 

1972) αναπτυξιακών ορίων ή κατωφλίων, που χρησιμοποιούν ποσοτικές 

τεχνικές και εφαρμόστηκαν στον πολεοδομικό σχεδιασμό για να αξιολο

γηθούν και προσδιοριστούν οι πλέον κατάλληλες περιοχές ανάπτυξης/επέ-
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κτασης των πόλεων χωρίς υπέρβαση των ορίων χωρητικότητας που συνε

πάγεται υψηλό κόστος κυρίως για έργα τεχνικής υποδομής. 

Η ανάλυση με τη μέθοδο των τελικών περιβαλλοντικών ορίων βοηθά 

στη διακρίβωση των ορίων της ανάπτυξης και στην εκτίμηση των συνεπει

ών από την υπέρβαση των ορίων αυτών. Είναι μία μέθοδος που αναγνωρί

ζει παράγοντες εξωγενείς και ενδογενείς, παράγοντες που προσδιορίζονται 

από τις απαιτήσεις και τα όρια αντοχής του φυσικού περιβάλλοντος, και 

ορίζει τα τελικά αναπτυξιακά όρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

Ειδικότερα, και στην περίπτωση π.χ. ενός συγκεκριμένου οικοσυστή

ματος με τη μέθοδο των αποφασιστικών περιβαλλοντικών ορίων, προσδιο

ρίζεται το όριο ασκούμενης πίεσης (stress limit) πέρα από το οποίο το εν 

λόγω οικοσύστημα καθίσταται ανίκανο να επιστρέψει στην αρχική κατά

σταση και συνθήκη ισορροπίας. Η υπέρβαση των ορίων, ως αποτέλεσμα 

λειτουργίας και επενέργειας ορισμένων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, 

προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις με συνέπεια ανεπανόρθωτες ζημιές στο 

περιβάλλον ολόκληρου του οικοσυστήματος ή στα βασικά στοιχεία του. 

Για μια πληρέστερη παρουσίαση της μεθόδου αυτής κρίνεται σκόπι

μο να εξεταστούν οι ακόλουθες τρεις κύριες παραδοχές στις οποίες στη

ρίζεται: 

(ί) Παραδοχή Α: Τα απόλυτα περιβαλλοντικά όρια εκφράζουν και οριο

θετούν περιορισμούς για συγκεκριμένους τύπους ή είδη ανάπτυξης. 

Αποκλίσεις, υπερβάσεις ή αλλαγές που επέρχονται σε οριοθετήσεις 

του είδους της ανάπτυξης ασκούν συνήθως ζημιές σε ορισμένους 

περιβαλλοντικούς πόρους, ή/και οδηγούν σε μη αναστρέψιμες ή 

αμετάκλητες καταστάσεις. Οι τέσσερις επιμέρους τύποι ανάλυσης 

που ακολουθούνται στη μέθοδο ανταποκρίνονται στις τέσσερις περι

βαλλοντικές διαστάσεις υποδεικνύοντας τα τελικά όρια ή τις ορια

κές γραμμές ως προς τις δυνατές θέσεις, κλίμακες, τύπους, και 

χρονικές επιλογές (timing), συγκεκριμένων αναπτυξιακών παρεμβά

σεων. Προσδιορίζουν με άλλα λόγια έναν ασφαλή χώρο επιλογής, 

για τα διάφορα είδη ανάπτυξης που πραγματοποιούνται ή αναμένε

ται να πραγματοποιηθούν σε μία περιοχή. 

102 



(li) Παραδοχή Β: Η διαπίστωση των "εν δυνάμει περιβαλλοντικών απει

λών - κινδύνων", από την ανάπτυξη, στην οικονομική και οικολογική 

ωφελιμότητα (utility) των φυσικών πόρων είναι δυνατή μέσω της ανά

λυσης και συσχέτισης μεταξύ, αφενός, του συγκεκριμένου πλέγματος 

αναπτυξιακών μορφών, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών, και αφετέρου, 

του υπάρχοντος δυναμικού σε φυσικούς πόρους της εξεταζόμενης 

περιοχής. Βασική προϋπόθεση για την οριοθέτηση των αποφασιστι

κών περιβαλλοντικών ορίων είναι η ακριβής διατύπωση της σειράς 

(αναλυτική κατάρτιση ενός καταλόγου ή πίνακα), των διαφόρων ανα

πτυξιακών μορφών ή δραστηριοτήτων και υπηρεσιών (υφισταμένων 

και αναμενόμενων) μαζί με τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. standards 

κατασκευής, τεχνολογικός εξοπλισμός, χρησιμοποιούμενα υλικά). Η 

ανάλυση στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να υποβοηθηθεί από τη 

χρήση μητρών, όπως αυτή που παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1. Η δια

πίστωση, μέσω της ανάλυσης των σχέσεων, των "εν δυνάμει περι

βαλλοντικών κινδύνων" συνιστά τη βάση για διατύπωση σειράς κριτη

ρίων που προσδιορίζουν τα αποφασιστικά περιβαλλοντικά όρια. 

(Hi) Παραδοχή Γ: Τα απόλυτα περιβαλλοντικά όρια μπορεί να προσδιορι

στούν από την εξέταση και συσχέτιση αφενός των αποτελεσμάτων ή 

συμπερασμάτων της ανάλυσης των σχέσεων που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη παραδοχή, και αφετέρου της καταγραφής και του υπο

λογισμού των περιβαλλοντικών πόρων του εξεταζόμενου χώρου. 

Ένας τέτοιος υπολογισμός εκφράζεται με διαβαθμίσεις χαρακτηρι

στικών στοιχείων και ιδιοτήτων των περιβαλλοντικών πόρων που αναφέ

ρονται στη "μοναδικότητα", τις πραγματοποιούμενες μεταβολές ή το "με

τασχηματισμό" και την ικανότητα "αντίστασης" των πόρων, σε συνδυασμό 

με διακριβώσεις της "βιολογικής σημασίας" τους. Ειδικότερα διευκρινίζο

νται τα ακόλουθα σε σχέση με τα παραπάνω: 

Η μοναδικότητα προσδιορίζεται από τη συχνότητα ύπαρξης και 

εμφάνισης ενός φυσικού περιβαλλοντικού στοιχείου (ή των συστατι

κών του) στην εξεταζόμενη περιοχή καθώς και από τη χωρική δια

φοροποίηση του. 
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Ο μετασχηματισμός δείχνει την έκταση των μεταβολών ή αλλαγών 

που έχουν επέλθει στους πόρους σε σχέση με την αρχική τους 

κατάσταση. 

Η αντίσταση ενός περιβαλλοντικού πόρου και των χαρακτηριστικών 

στοιχείων του αναφέρεται στην ικανότητα αντοχής που παρουσιάζει, 

στο βαθμό που μπορεί να αντισταθεί επιτυχώς στις διάφορες πιέ

σεις ή αρνητικές επιδράσεις. Δείχνει επίσης την ικανότητα να αυτο-

ανανεωθεί ή να επανέλθει στην αρχική κατάσταση ή να "συνυπάρ

ξει" με τις διαμορφούμενες αναπτυξιακές καταστάσεις. 

Η βιολογική σημασία ενός περιβαλλοντικού πόρου και των χαρακτη

ριστικών του στοιχείων αποκαλύπτεται ή υποδεικνύεται από τον 

ενεργό ρόλο που ασκεί στη διατήρηση της οικολογικής διαδικασίας 

ή στη στήριξη και λειτουργία των πόρων του οικοσυστήματος. 

Συναφείς και υποστηρικτικές της μεθόδου αυτής, παράδειγμα εφαρ

μογής της οποίας παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 7, είναι ορισμένες μέθο

δοι, ή τεχνικές ανάλυσης σε ορισμένους τομείς όπως την ανάλυση καταλ

ληλότητας γης ή εδαφικών πόρων. Για παράδειγμα σε ορισμένες περι

πτώσεις (Hopkins 1977) διαμορφώνονται ειδικοί δείκτες (με βάση φυσικο-

βιολογικά και κοινωνικοπολιτιστικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής) που 

προσδιορίζουν τη συμβατότητα ειδικών τύπων ανάπτυξης με συγκεκριμέ

νη θέση και έκταση γης. 

3.3. Πολυκριτηριακές μέθοδοι αξιολόγησης 

3.3.1. Εισαγωγή στις αναλύσεις πολλαπλών κριτηρίων 

Ένα στοιχείο που συχνά ανακύπτει στις διαδικασίες σχεδιασμού και 

λήψης αποφάσεων είναι η πληθώρα και ποικιλία εναλλακτικών δυνατοτή

των ανάπτυξης αλλά και ανταγωνιστικών ενδιαφερόντων ή αλληλοσυ

γκρουόμενων θέσεων (μεταξύ των φορέων, κοινωνικών ομάδων, κλπ.), που 

απαιτούν μια συστηματική θεώρηση και ολοκληρωμένη προσέγγιση των 

δυνατών επιλογών. Οι αναλύσεις πολλαπλών κριτηρίων (multi-criteria) 
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ανταποκρίνονται σε αυτή την ανάγκη και λαμβάνουν υπόψη πολλές δια

στάσεις ταυτόχρονα. Μπορούν και συνδυάζουν - σε διάφορο βαθμό - την 

πολλαπλότητα στόχων καθώς και θέματα ισοκατανομής. Οι πολυκριτηρια-

κές μέθοδοι αναπτύχθηκαν πρώτα από τον Roy (1972) στη Γαλλία, και εν 

συνεχεία από τον Paelinck (1977) και τους Nijkamp- Rietveld-Voogd 

(1985), κυρίως στην Ολλανδία. Στην ουσία περιλαμβάνουν μία διαδικασία 

όπου ένα Σχέδιο-Πρόγραμμα αξιολογείται ως προς πολλούς στόχους με 

ορισμένες τεχνικές μέτρησης (Voogt 1983). 

Από τυπολογική άποψη οι διάφορες πολυκριτηριακές αναλύσεις ή τα 

πολυδιάστατα μοντέλα αποφάσεων που έχουν διαμορφωθεί μπορεί να δια

κριθούν με βάση το αντικείμενο ανάλυσης, την υφή και το χαρακτήρα των 

προβλημάτων καθώς και τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους και τεχνικές. 

Μια πρώτη διάκριση έχει προταθεί από τους Nijkamp και Rietveld 

(1984), οι οποίοι διαχωρίζουν τις μεθοδολογίες ανάλυσης πολλαπλών κρι

τηρίων (multi-criteria analyses) σε: 

αναλύσεις επιπτώσεων (impact analyses) και σε 

αξιολόγηση πολιτικής (policy evaluation). 

Το ζήτημα επικεντρώνεται στο χαρακτήρα, ή προσανατολισμό, των 

κριτηρίων που χρησιμοποιούνται, και ειδικότερα στο αν οι μεταβλητές 

ευημερίας που εμπεριέχονται είναι αυτόνομες και ανεξάρτητες από την 

(όποια) πολιτική, χαρακτηριστικό των αναλύσεων επιπτώσεων, ή αν είναι 

εξαρτημένες από μια συγκεκριμένη πολιτική στις περιπτώσεις των αξιολο

γήσεων πολιτικής. 

Μια δεύτερη διάκριση είναι δυνατή σε σχέση με τις κύριες θέσεις 

που εμπεριέχουν οι μέθοδοι όσον αφορά το ζήτημα της "αποζημίωσης/επα-

νόρθωσης" όπου οι μέθοδοι μπορούν να διακριθούν σε: 

βασισμένες στην παροχή αποζημίωσης (compensatory) και 

μη βασισμένες στην παροχή αποζημίωσης (non-compensatory). 

Στα οικονομικά της ευημερίας μια Pareto-optimal μεταβολή είναι 

όταν η ευημερία ορισμένων ατόμων ή ομάδων βελτιώνεται, ως αποτέλε

σμα κάποιας πολιτικής, ενώ δεν υπάρχουν ομάδες των οποίων η ευημε

ρία να μειώνεται. Το τελευταίο όμως δεν συμβαίνει συχνά στην εφαρμο-
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σμένη πολιτική (Smith - Theberge 1987). Έτσι, εδώ το στοιχείο της διά

κρισης των μεθόδων είναι το κατά πόσον στα κόστη μιας πολιτικής συνυ

πολογίζεται η "αποζημίωση" των ομάδων που βλάπτονται, ανεξάρτητα αν 

αυτή πρόκειται εν τέλει να "αποδοθεί", ή εναλλακτικά εάν η έννοια της 

"αποζημίωσης" δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Μία τρίτη διάκριση των πολυκριτηριακών μεθόδων συναρτάται με τον 

αριθμό και τη διάταξη των εξεταζόμενων περιπτώσεων και περιλαμβάνει: 

ασυνεχείς μεθόδους (discrete methods), 

συνεχείς μεθόδους (continuous methods). 

Τα ασυνεχή πολυκριτηριακά μοντέλα εξετάζουν έναν περιορισμένο 

αριθμό εφικτών δυνατοτήτων επιλογής (στρατηγικές λύσεις, εναλλακτικά 

σχέδια, κλπ.). Τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούν μήτρες αξιολόγησης και 

σχήματα αποτίμησης ή στάθμισης της σχετικής σημασίας των χρησιμο

ποιούμενων κριτηρίων. Με τις συνεχείς μεθόδους εξετάζεται συνήθως 

ένας απεριόριστος αριθμός δυνατοτήτων επιλογής και χρησιμοποιούνται 

διάφορα μοντέλα, (π.χ. ιεραρχικών διατάξεων, αλληλεπίδρασης, κ.ά.) για 

την επιλογή εναλλακτικών περιπτώσεων ή προτάσεων. 

Ένας τέτοιος διαχωρισμός εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της 

διαδικασίας σχεδιασμού, την ακρίβεια και αξιοπιστία του πληροφοριακού 

υποβάθρου και κυρίως από το είδος και τη φύση των εξεταζόμενων προ

βλημάτων, που και αυτά μπορεί να διακριθούν σε ασυνεχή (προβλήματα 

με εναλλακτικές λύσεις a priori γνωστές και υποκείμενες σε συζήτηση) και 

συνεχή (προβλήματα στα οποία οι εναλλακτικές λύσεις δεν είναι γνωστές 

εκ των προτέρων. Από τις πολυκριτηριακές μεθόδους παρουσιάζονται στη 

συνέχεια επιλεκτικά ορισμένες που έχουν τη μεγαλύτερη συνάρτηση με 

τον περιφερειακό και χωροταξικό σχεδιασμό. 

3.3.2. Ανάλυση κυριαρχίας και συχνότητας (dominance and frequency a-

nalysis) 

Η ανάλυση του είδους αυτού αποτελεί μια από τις απλούστερες 

πολυκριτηριακές μεθόδους αξιολόγησης. Η ανάλυση κυριαρχίας είναι 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 

Ανάλυση κυριαρχίας και συχνότητας 

Υπόδειγμα πίνακα συχνοτήτων για πολυκριτηριακή ανάλυση 

Εναλλακτική λύση 1 

Εναλλακτική λύση 2 

Εναλλακτική λύση 3 

Η: υψηλή σημασία 

Ανάλυση: 

Η εναλλακτική λύση 1 

Τάξη σημασίας Α 

(σημαντική) 

Η M L 

a b 

d 

Μ: μέτρια σημασία 

έχει 

Η εναλλακτική λύση 2 έχει 

Τάξη σημασίας 0 

(μη σημαντική) 

Η M L 

e 

e f 

L: χαμηλή σημασία 

"a" φορές αποτέλεσμα που εμπίπτει στην τάξη Α-Η 

"b" φορές αποτέλεσμα που εμπίπτει στην τάξη Α-Μ 

"e" φορές αποτέλεσμα που εμπίπτει στην τάξη Ο-Μ 

"d" φορές αποτέλεσμα που εμπίπτει στην τάξη Α-Μ 

"β" φορές αποτέλεσμα που εμπίπτει στην τάξη Ο-Μ 

"Γ φορές αποτέλεσμα που εμπίπτει στην τάξη 0-L 

απλή από άποψη δομής και χρησιμοποιεί μια ποσοτική μήτρα επιπτώσεων 

για τη διακρίβωση, επιλογή και εξέταση εκείνων των εναλλακτικών περι

πτώσεων που έχουν (σε σχέση με όλα τα εξεταζόμενα κριτήρια) τα καλύ

τερα αποτελέσματα. Συνακόλουθα, η παραπέρα διερεύνηση επικεντρώνε

ται στις κυρίαρχες εναλλακτικές περιπτώσεις, ενώ οι υπόλοιπες αγνοού

νται. Στην ανάλυση συχνότητας, με βάση την προηγούμενη εξέταση, τα 

αποτελέσματα της μήτρας επιπτώσεων υποδιαιρούνται σε τρεις κατηγο

ρίες: υψηλής (Η), ενδιάμεσης (Μ) και χαμηλής (L) αποτελεσματικότητας. 

Επίσης κατά τον ίδιο τρόπο τα βάρη διαχωρίζονται σε σημαντικά (Α) και 

μη σημαντικά (Ο). Με τον συστηματικό αυτό τρόπο ταξινόμησης των εναλ

λακτικών περιπτώσεων στις διάφορες κατηγορίες συνδυασμού επιπτώσε

ων - βαρών διαμορφώνεται μια εικόνα των "δυνατών" και "αδύνατων" 

εναλλακτικών περιπτώσεων. Η ανάλυση του είδους αυτού συμπληρώνεται 
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με την επέκταση του υπολογισμού των συχνοτήτων όπως παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 3.2 προς μια διαδικασία όπου στις εναλλακτικές περιπτώσεις 

αποδίδονται συνδυασμοί επιπτώσεων - βαρών. 

3.3.3. Ανάλυση συμφωνίας (concordance analysis) 

Η ανάλυση συμφωνίας χρησιμοποιεί μια διαδικασία με τρεις φάσεις. 

Αρχικά τα κριτήρια καθορίζονται και σταθμίζονται με ειδικά βάρη σημα

σίας. Κατόπιν συγκρίνονται ανά δύο και τέλος τοποθετούνται σε μήτρες 

για να υπολογισθούν δείκτες συμφωνίας ή ασυμφωνίας (concordance or 

discordance). 

Ο Askew (1982) χρησιμοποιεί τη μέθοδο αυτή για τη χωροθέτηση 

κοινωνικών υπηρεσιών στον αγροτικό χώρο ως εξής: 

Αναλυτικά, οι εναλλακτικές περιπτώσεις συγκρίνονται ανά δύο, βάσει 

των κριτηρίων, και παράγεται ένας δείκτης συμφωνίας (C i, Γ ) που εκφρά

ζει τη σειρά (set) των κριτηρίων για τα οποία η λύση "i" πλεονεκτεί ένα

ντι της λύσης "i"'. Ο δείκτης ορίζεται ως το άθροισμα των σταθμίσεων της 

κάθε λύσης που αντιστοιχούν στα κριτήρια που περιλαμβάνει η σειρά συμ

φωνίας (concordance set). Αντίστοιχα μπορεί να οριστεί και η σειρά ασυμ

φωνίας και ο δείκτης ασυμφωνίας (D i, i') (dicordance set, index), ο οποί

ος δείκτης αντανακλά το άθροισμα των σταθμίσεων των κριτηρίων για τα 

οποία η λύση "i" μειονεκτεί έναντι της λύσης "i"'. 

Στην περίπτωση διατεταγμένων (ordinal) πληροφοριών εφαρμόζεται 

η ανάλυση διατεταγμένης συμφωνίας (ordinal concordance analysis) στην 

οποία ο υπολογισμός των δεικτών είναι δυσχερέστερος, μια και απαιτείται 

μετατροπή των διατεταγμένων πληροφοριών σε τάξεις μεγέθους ή σε 

κλάσεις ενδιαφέροντος με αντίστοιχους βαθμούς σημασίας (σταθμίσεις). 

Ο Won (1990) χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ανάλυσης συμφωνίας για 

την επιλογή της καλύτερης από μια ομάδα εναλλακτικών λύσεων, βάσει 

ορισμένων κριτηρίων σε μελέτη για το κυκλοφοριακό στην πόλη της 

Σεούλ (βλέπε και Κεφάλαιο 6). Η σχετική μεθοδολογική προσέγγιση δια

γράφεται ως εξής: 
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Η συμφωνία μεταξύ δύο λύσεων i και j είναι ένα σταθμισμένο μέγε

θος που βασίζεται στα κριτήρια στα οποία η λύση i είναι α) προτιμητέα 

από τη λύση j το οποίο συμβολίζεται ,·Ρ= ή είναι β) ισοδύναμη με τη λύση 

j το οποίο συμβολίζεται ,Ε . 

Εάν Κ ο αριθμός όλων των κριτηρίων και 

Α. = [ jP: U jE: ] δηλαδή η ένωση των κριτηρίων για τα οποία η λύση 

i είναι προτιμητέα ή ισοδύναμη με τη λύση j , όπου το Α είναι γνήσιο υπο

σύνολο του Κ και A e Κ . 

Τότε λοιπόν ο βαθμός συμφωνίας C είναι: 

C/jjj = Σ w(A) [ Σ w(k) ] _ 1 όπου τα w(A) w(k) είναι οι σταθμίσεις επί 

των κριτηρίων. 

Το επόμενο βήμα είναι να εξεταστεί ο σχετικός βαθμός ασυμφωνίας 

(discordance) ή με άλλα λόγια ο βαθμός κατά τον οποίο η λύση i είναι 

χειρότερη από την j . Αυτό συμβαίνει στα κριτήρια Β« = Κ - [ ,Ρ.· U Ε ] 

όπου το Β είναι γνήσιο υποσύνολο του Κ και A U Β = Κ 

Η ασυμφωνία έχει ως εξής: 

D,jjs = Σ w,B) [ Σ w(k) ]~1 όπου τα w(B) w(k) είναι οι σταθμίσεις επί 

των κριτηρίων. 

Το τελικό βήμα είναι η αξιολόγηση και κατάταξη των επιλέξιμων 

εναλλακτικών λύσεων, δηλαδή όσων υπερβαίνουν μια οριακή (threshold) 

αξία (c,d) που καθορίζεται από τους λαμβάνοντες τις αποφάσεις. 

Έτσι μπορεί να λεχθεί ότι μια λύση i υπερτερεί μιας άλλης j και είναι 

επιλέξιμη εάν C«» > e και D«« < d, σε σχέση με το κάθε κριτήριο. Αντί

στοιχα η j υπερτερεί και είναι επιλέξιμη εάν C™ < e και D™ > d. 

3.3.4. Ανάλυση κατάταξης (regime analysis) 

Η ανάλυση κατάταξης έχει ως σημείο αφετηρίας το δείκτη συμφω

νίας (concordance index) της σχετικής ανάλυσης συμφωνίας που ανα

φέρθηκε πιο πάνω και δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τη διαδικασία 

της ανάλυσης διατεταγμένης συμφωνίας. Όπως αναλύθηκε ο δείκτης συμ

φωνίας αντικατοπτρίζει την προτίμηση μιας λύσης " i " έναντι μιας άλλης 

110 



" Γ". Στις περιπτώσεις όμως που οι σταθμίσεις των κριτηρίων είναι όχι 

απόλυτες αλλά διατεταγμένες δεν είναι δυνατόν να βρεθεί μια συγκεκρι

μένη αριθμητική τιμή για τη διαφορά (C ; r) - (C r , ). Η ανάλυση κατάτα

ξης ενδιαφέρεται για το πρόσημο της διαφοράς αυτής, παρά για το μέγε

θος της. Και εδώ όμως υπάρχουν περιπτώσεις όπου για τη διάταξη κατά 

βαθμό προτίμησης περισσότερων των δύο λύσεων (π.χ. i, Γ, Γ, Π) μπορεί 

να χρειαστεί η μεθοδολογία μετατροπής που περιγράφηκε στην ανάλυση 

διατεταγμένης συμφωνίας. 

3.3.5. Ανάλυση πολυδιάστατης διαβάθμισης (multidimensional scaling) 

Μια τεχνική διαβάθμισης αποσκοπεί στη μετατροπή εισροών ποιοτι

κής φύσεως (στοιχεία διατεταγμένων ή τακτικών αριθμών) σε ποσοτικής 

φύσεως εισροές (απόλυτοι αριθμοί). Στην εν λόγω μέθοδο, που όπως περι

γράφει ο Voogt (1981) έχει εφαρμογές στον περιφερειακό σχεδιασμό και 

στη γεωγραφία, οι χρησιμοποιούμενες συνήθως τεχνικές μετατρέπουν μια 

μήτρα ποιοτικών επιπτώσεων σε μήτρα με αριθμητικά δεδομένα που προ

σφέρει μια ποσοτική εικόνα των ενδεικτικών αποστάσεων μεταξύ των εξε

ταζόμενων εναλλακτικών περιπτώσεων και μεταξύ των επιπτώσεων τους. 

3.3.6. Η μέθοδος της συμβιβαστικής λύσης (compromise solution) 

Ανήκει στην οικογένεια των πολυκριτηριακών μεθόδων και προτάθη

κε από τον Zeleny (1982) μια και επιτρέπει στους λαμβάνοντες τις απο

φάσεις να επιλέγουν ανάμεσα σε πολλαπλές εναλλακτικές λύσεις βάσει 

διαφόρων κριτηρίων. Η μέθοδος απαιτεί από τους αποφασίζοντες να 

καθορίσουν και να δώσουν στους ερευνητές συγκριτικές αξίες και 

"συναρτήσεις συμμετοχής" (membership functions) σε σχέση με τις προ

τιμήσεις τους. 

Ο Zeleny ισχυρίζεται ότι λόγω της αλληλοσυγκρουόμενης φύσης 

των πολλαπλών κριτηρίων η έννοια της συμβιβαστικής λύσης, αντί της άρι

στης λύσης είναι πιο χρήσιμη για τις σχετικές αναλύσεις. Η λογική στην 
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οποία βασίζεται η συμβιβαστική λύση είναι ότι από όλες τις επιτεύξιμες 

βαθμολογίες για κάθε κριτήριο i θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια 

κορυφαία - ιδανική - τιμή, η α* η οποία να είναι προτιμητέα από όλες τις 

άλλες. Η μεθοδολογία στηρίζεται στην εξής γενική διατύπωση: 

Μια λύση α είναι προτιμητέα από μια λύση ak εάν Ζρ > Zk, όπου 

Ζρ = [ 1/2 ( αρ / α* + α*, / αρ) ] ~1 και αντίστοιχα το 

Zk = [ 1/2 ( ak / a* + a*, / ak) ] ~1 

όπου το α* είναι η κορυφαία τιμή. 

3.3.7. Ανάλυση μεικτού χαρακτήρα (evamix analysis) 

Είναι μια μέθοδος που επιδιώκει να αντιμετωπίσει αφενός τους 

περιορισμούς της πολυδιάστατης διαβάθμισης, αφετέρου τα μεικτής υφής 

πληροφοριακά δεδομένα ή τις βαθμολογήσεις ποιοτικής και ποσοτικής 

φύσεως. Η μέθοδος οδηγεί στην κατασκευή δύο "κλιμάκων μέτρησης". Η 

μία κλίμακα σχετίζεται με τα διατεταγμένα κριτήρια και η άλλη με τα ποι

οτικά κριτήρια. Με την παραδοχή συγκεκριμένων υποθέσεων (standard

ization) μπορεί να υπολογιστεί ένας βαθμός αξιολόγησης (appraisal score) 

για κάθε εναλλακτική λύση. Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε από τον Nijkamp 

(1988b) στην πολύ κριτή ριακή αξιολόγηση των πολιτιστικών μνημείων της 

Θεσσαλονίκης. 

3.4. Επικοινωνιακές μέθοδοι αξιολόγησης 

3.4.1. Μέθοδος "Δελφοί" (Delphi method) 

Η μέθοδος "Δελφοί" αποτελεί μια ευρύτατα διαδεδομένη και συστη

ματική μέθοδο καταγραφής απόψεων, ή της γνώμης ειδικών πάνω σε 

συγκεκριμένα θέματα με τη βοήθεια σειράς ερωτηματολογίων ή συνε-
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ντεύξεων. Η μέθοδος αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσει στη διακρίβωση 

προβληματικών καταστάσεων, εναλλακτικών θέσεων κ.ά. με την πρόκληση 

σχετικής συζήτησης ανάμεσα σε ειδικούς ή αρμόδιους παράγοντες. 

Η μέθοδος "Δελφοί" πρωτοχρησιμοποιήθηκε11 στις ΗΠΑ στις αρχές 

της δεκαετίας του 1970 στην ανάλυση ζητημάτων τεχνολογικών προβλέ

ψεων καθώς και στη διαμόρφωση στρατιωτικών στρατηγικών. Έκτοτε η 

μέθοδος έχει αναφερθεί και χρησιμοποιηθεί σε πολλές μελέτες, έρευνες 

και άρθρα διάφορου θεματικού ή αναλυτικού περιεχομένου. Επιλεκτικά 

αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα από περιπτώσεις γενικού και ειδικού 

ενδιαφέροντος. 

Συνολική κριτική επισκόπηση της εφαρμογής της μεθόδου στο 

στρατηγικό σχεδιασμό (strategie planning), στον Preble (1984), ή 

γενικότερα σε διάφορους ερευνητικούς χώρους στους Linstone -

Turoff (1975). 

Εφαρμογή της μεθόδου σε πολεοδομικές μελέτες, στους Masser -

Folley (1987), ή σε ειδικές διασκοπήσεις/προβλέψεις στον αστικό 

χώρο, στους Ley - Anderson (1975). 

Ειδικότερα η μέθοδος "Δελφοί" έχει μια σειρά μεθοδολογικά χαρακτηρι

στικά που αναφέρονται στη χρήση διαφόρων ερευνητικών τεχνικών 

στη διερεύνηση των υπό ανάλυση ζητημάτων, με τελικό αποτέλεσμα 

μια πλήρη καταγραφή των απόψεων που υπάρχουν. 

Αναλυτικότερα οι τεχνικές που ακολουθούνται είναι οι ακόλουθες: 

Ανατροφοδοτούμενη έρευνα με ερωτηματολόγια. Η διαδικασία αυτή 

επιτρέπει στους ερευνητές τη σταδιακή προσέγγιση, με παράλληλη 

διόρθωση των αρχικών συμπερασμάτων του υπό μελέτη ζητήματος. 

Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης αναλύονται και εκτιμώνται από 

τους μελετητές και ειδικούς σε μία δεύτερη φάση στην επανάληψη 

της έρευνας, ώστε να εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα. Αυτή η 

τεχνική επιτρέπει τόσο στους μελετητές όσο και στους ερωτώμε-

11. Με ιστορικές/φιλοσοφικές αναφορές στη λειτουργία του αρχαιοελληνι
κού μαντείου των Δελφών. 
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νους μια αμφίδρομη πληροφόρηση για τα εξεταζόμενα θέματα. Με 

αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί μια δυναμική και όχι στατική 

προσέγγιση. 

Χρήση της τεχνικής των "πληροφοριοδοτών-κλειδιά" (key - informants). 

Σύμφωνα με αυτή, την πληροφόρηση στους μελετητές παρέχουν 

άτομα που επιλέγονται ως αντιπροσωπευτικό δείγμα με βάση μία 

παραδοχή, ότι είτε λόγω επαγγέλματος, είτε λόγω επιστημονικής 

ειδίκευσης, είτε λόγω της θέσης που κατέχουν σε κάποιο θεσμικό 

φορέα (π.χ. κλαδικά ή επαγγελματικά σωματεία ή σύλλογοι) είναι σε 

θέση να έχουν συγκροτημένη άποψη για το ζήτημα που εξετάζεται. 

Η άποψη αυτή μπορεί να είναι γενικότερης εμβέλειας, είτε εξειδι

κευμένη, αλλά επιτρέπει σε κάθε περίπτωση μια εκτίμηση των από

ψεων, τάσεων, αντιθέσεων, κλπ. 

Χρήση ελεύθερων συνεντεύξεων. Παράλληλα με τη χρήση ερωτημα

τολογίων που στηρίζονται συνήθως σε προκατασκευασμένες απα

ντήσεις ή κλίμακες στάσεων των ερωτώμενων, στη μέθοδο "Δελφοί" 

χρησιμοποιούνται και οι ελεύθερες συνεντεύξεις. Η τεχνική αυτή 

θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλλει σε μια όσμωση των απαντήσεων 

που προέρχονται από τα ερωτηματολόγια με τις απαντήσεις και 

απόψεις που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις και χαρακτηρίζονται 

από μεγαλύτερη ελευθερία. Τελικός στόχος είναι η πληρέστερη και 

αναλυτικότερη καταγραφή των απόψεων και στάσεων των ερωτώμε

νων στο θέμα που εξετάζεται. 

Η μέθοδος "Δελφοί" περιλαμβάνει τρία διαδικαστικά στοιχεία: 

Την επιλογή - σύνθεση ομάδας ειδικών εκπροσώπων φορέων, κ.ά. 

από τους οποίους ζητείται η άποψη και η συμβολή σε συγκεκριμέ

να θέματα. Ως κύριο κριτήριο για την επιλογή των ατόμων που 

συγκροτούν την ομάδα συνήθως χρησιμοποιείται η γνώση του εξε

ταζόμενου αντικειμένου (εκτεταμένη, ή εξειδίκευση) που διαθέτουν 

τα υπόψη άτομα. Συνήθως επιδιώκεται η ομάδα να αντανακλά ένα 

ευρύ φάσμα εμπειριών - γνώσεων και ποικιλία απόψεων - θέσεων 

στα θέματα που εξετάζονται. 
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Τη διατύπωση και χρήση σειράς ερωτημάτων για συμβουλευτικούς 

λόγους, δηλαδή για μια καταγραφή, συστηματική, των θέσεων και 

αντιθέσεων (μέσω ειδικού ερωτηματολογίου). 

Την ανάδραση - επαναφορά επαναδιατυπωμένων ερωτημάτων στους 

συμμετέχοντες στην ομάδα, για συζήτηση και νέα ανταπόκριση. Η 

συζήτηση σε ένα δεύτερο γύρο ( ή και τρίτο) γίνεται για να επιτευ

χθεί σε κάποιο μεγαλύτερο βαθμό consensus ανάμεσα στους συμ

μετέχοντες στην ομάδα. Στις περιπτώσεις εκείνες (που είναι και οι 

πλέον συνήθεις) όπου δεν υπάρχει για επιλογή μία ή περισσότερες 

"σωστές" απαντήσεις, η επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού 

συναίνεσης θεωρείται μια παραδεκτή επιλογή (second best). 

Στην εξεταζόμενη περίπτωση τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι: 

Η διατύπωση εναλλακτικών θέσεων και απόψεων πάνω στα κύρια 

θέματα του υπόψη αντικειμένου. 

Η εκτίμηση προοπτικών-δυνατοτήτων και επιπτώσεων-αποτελεσμά-

των ως προς τις βασικές παραμέτρους που συγκροτούν την εθνική 

χωροταξική στρατηγική. 

Η διαμόρφωση ευρύτερα αποδεκτών θέσεων ως προς το περιεχό

μενο και τη συγκρότηση της εθνικής χωροταξικής στρατηγικής 

καθώς και της υλοποίησης της. 

3.4.2. Μέθοδος εξαρτώμενης αποτίμησης - ΜΕΑ (Contingent Valuation 

Method) 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω η ΜΕΑ, σε αντίθεση με τις άλλες μεθό

δους αξιολόγησης, αξιολογεί αγαθά που δεν είναι άμεσα εμπορεύσιμα, 

δηλαδή αγαθά για τα οποία δεν υπάρχει "καθιερωμένη αγορά" (estab

lished market), αλλά άτυπη ή και καθόλου. Ο αξιολογητής προσπαθεί να 

οριοθετήσει την υποθετική αυτή αγορά, κυρίως με συνεντεύξεις. Ο σκο

πός είναι να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες ποιο το συγκεκριμένο υπό 

αξιολόγηση αγαθό (resource), τη μέθοδο με την οποία αυτό παρέχεται και 

το κόστος που συνδέεται με την παροχή του αγαθού αυτού. 
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Η χαρακτηριστική διαφοροποίηση της ΜΕΑ από τη μέθοδο "Δελφοί" 

είναι ότι οι ερωτώμενοι δεν είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων αλλά οι ίδιοι 

οι χρήστες, οι ενδιαφερόμενοι και ακόμα οι εν δυνάμει χρήστες. Αφού γίνει 

η προεργασία αυτή του καθορισμού του δείγματος των συμμετεχόντων 

στην έρευνα, οι τελευταίοι ερωτώνται "τι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν" 

για τη συνέχιση της παροχής ή και τη βελτίωση της. Οι συμμετέχοντες επί

σης ερωτώνται για το ύψος της αποζημίωσης που θα απαιτούσαν, εάν η 

παροχή του αγαθού μειωνόταν ή το αγαθό αυτό έπαυε να παρέχεται. 

Η μέθοδος αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ και ο πρώτος που χρησιμοποίη

σε συνεντεύξεις για την αποτίμηση αγαθών για τα οποία δεν λειτουργεί 

αγορά ήταν ο Ciriacy -Wantrup (1952). Για μεγάλο διάστημα η ιδέα του 

Wantrup δεν είχε βρει πολλές εφαρμογές. Όμως, πρόσφατα η ΜΕΑ έγινε 

η εγκεκριμένη μέθοδος από το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ για αξιο

λογήσεις φυσικών πόρων (natural resource valuation), και χρησιμοποιήθη

κε στην κυβερνητική μελέτη των Powel - Allee (1990). Χρησιμοποιείται επί

σης πολύ συχνά στη Μ. Βρετανία, τόσο στην ακαδημαϊκή έρευνα όσο και 

από κυβερνητικές υπηρεσίες όπως στην περιβαλλοντική μελέτη των 

Tunstall and Coker (1992). 

Η κριτική που έχει ασκηθεί και σε αυτή τη μέθοδο είναι ποικίλη. Ο 

Pearce (1991) κρίνει ότι η μέθοδος μετρά πολλά από τα αξιολογούμενα 

σαν να ήταν αποκομμένα από την "πραγματική" οικονομία, και δεν υπο

λογίζει ότι οτιδήποτε συμβαίνει στην οικονομία έχει και περιβαλλοντική 

επίπτωση. Επίσης έχει δεχτεί κριτική το γεγονός ότι η μέθοδος αντιμετω

πίζει τους συμμετέχοντες σαν απλούς καταναλωτές και όχι ως "πολίτες" 

(Sagoff 1990) και ότι χάνεται η διαπεριφερειακή διάσταση των αξιολογού

μενων θεμάτων λόγω της περιορισμένης σε τοπικό επίπεδο οπτικής 

γωνίας καθενός από τους συμμετέχοντες (Green 1992). 

Οι υποστηρικτές της μεθόδου τονίζουν ότι οι συμμετέχοντες δεν 

αξιολογούν επίπεδα παροχής ενός αφηρημένου αγαθού, αλλά αντίθετα 

μιας εφαρμοζόμενης ή εφαρμόσιμης πολιτικής που οδηγεί στη συγκεκρι

μένη παροχή ενός συγκεκριμένου αγαθού, και διασαφηνίζουν τον τρόπο 

και το βαθμό που το κοινό είναι διατεθειμένο να πληρώσει γι' αυτό. Η 
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καλύτερη μέθοδος, όπως υποστηρίζουν, είναι αυτή που εξειδικεύει την πιο 

πιθανή μέθοδο ενσωμάτωσης της παροχής του συγκεκριμένου αγαθού 

στην αγορά. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα σχετικών μελετών που έχουν εξειδι

κεύσει, για διάφορα έργα, διάφορους τρόπους χρηματοδότησης, όπως γενι

κή φορολογία (Brookshire et al. 1982), τοπική φορολογία (Brookshire - Course 

1987 και Han ley 1988), περικοπές μισθών (Rowe et al. 1974), φόρους κα-

τανάλωσης/πωλήσεων (Greenley et al. 1981, Rowe et al. 1974, και Brookshire 

et al. 1982). Η μέθοδος αποτελεί και σήμερα ό,τι πιο σύγχρονο και εξελιγ

μένο στο μεθοδολογικό ρεπερτόριο της περιβαλλοντικής αξιολόγησης. 

3.4.3. Διαδικασία αναλυτικής ιεράρχησης (analytic hierarchy process) 

Από τις πιο απλές και δημοφιλείς μεθόδους αξιολόγησης, επικοινω

νιακής μορφής είναι η μέθοδος της αναλυτικής ιεράρχησης, ή πληρέστε

ρα της διαδικασίας αναλυτικής ιεράρχησης (analytic hierarchy process). Η 

μέθοδος αναπτύχθηκε από τους Saaty (1980) και Golden et al. (1989) και 

βασίζεται σε μια διεργασία διαβάθμισης για μέτρηση και καθορισμό προ

τεραιοτήτων (Saaty 1977) που συνεπάγονται την ιεράρχηση στόχων. Εκτι

μάται ως ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάλυση κρίσιμων ή σύνθετων προ

βλημάτων, γιατί αφενός προϋποθέτει τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων και 

συλλογικών διαδικασιών για την επίτευξη consensus στη λήψη αποφάσε

ων, αφετέρου επιτρέπει τη συνεξέταση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομέ

νων σε ένα άρτια δομημένο πλαίσιο. 

Ειδικότερα, η μέθοδος απαιτεί ή προϋποθέτει συγκρίσεις ανά ζεύγη 

μιας σειράς χαρακτηριστικών στοιχείων ως προς τη σχετική βαρύτητα ή 

θέση που κατέχουν σε όρους σχετικής σημασίας. Οι σταθμίσεις καθορί

ζονται με την ομαλοποίηση του διανύσματος των ιδιοτιμών (eigenvalues) 

μιας μήτρας απαντήσεων/κρίσεων (judjements). Σε περιπτώσεις που η κλί

μακα αξιών που δημιουργείται είναι προβληματική προτείνεται από τον 

Saaty η χρήση επταβάθμιας ή εννεαβάθμιας κλίμακας ιεράρχησης, βασι

σμένης σε πλήθος εμπειρικών παρατηρήσεων. 
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Το συγκριτικό πλεονέκτημα της μεθόδου έγκειται στη δυνατότητα 

χρησιμοποίησης της σε περιπτώσεις αξιολόγησης που χαρακτηρίζονται 

από ασάφεια δεδομένων (στοιχεία ελλιπή ή με δύσκολα συγκρινόμενες 

ιδιότητες) καθώς και από σημαντικής επιρροής κοινωνικοπολιτικές παρα

μέτρους - χαρακτηριστικά που δεν συνηγορούν στη χρήση "παραδοσια

κών" τεχνικών ανάλυσης/μέτρησης. 

Γενικά η μέθοδος έχει εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις αξιολό

γησης που αφορούν κυρίως θέματα λήψης κρίσιμων αποφάσεων πολιτι

κής στο δημόσιο τομέα (επιλογές προτεραιοτήτων παρέμβασης, κατανο

μές πόρων, κλπ.) θέματα συναρτώμενα κατ' εξοχήν με ιεραρχήσεις και 

συστήματα στάθμισης πολυάριθμων και δύσκολα μετρήσιμων κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών μεταβλητών. 

Μια λεπτομερής αναφορά τέτοιων περιπτώσεων γίνεται στους Golden 

- Wasil - Harker (1989), καθώς επίσης γίνεται αναφορά σε σχετικό πα

ράδειγμα στο Κεφάλαιο 7 της ανά χείρας μελέτης. 

3.5. Συμπεράσματα 

Με την παρουσίαση στο κεφάλαιο αυτό των βασικών κατηγοριών 

μεθοδολογιών αξιολόγησης: αυτόνομες μέθοδοι, πολυκριτηριακές μέθο

δοι, μέθοδοι προσδιορισμού επιπτώσεων, επικοινωνιακές μέθοδοι, είναι 

φυσικό το ερώτημα - με δεδομένη την ύπαρξη τόσο μεγάλου αριθμού 

μεθόδων - του εάν και πώς μπορεί να επιλεγεί η πιο κατάλληλη μέθοδος 

για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Από τις πιο δόκιμες προσεγγίσεις στο θέμα αυτό είναι η προτεινό

μενη μεθοδολογία από τους Janssen et al. (1984) η οποία εξελίχθηκε από 

τον Janssen (1992) που αφορά τη διακρίβωση κατάλληλων μεθόδων για 

ορισμένες κατηγορίες περιβαλλοντικών προβλημάτων. Πρόκειται για μια 

στρατηγική "εξάλειψης και επιλογής" που ακολουθεί με συνέπεια ορισμέ

να βήματα ή φάσεις που περιγράφονται παρακάτω: 

Βήμα Α: Λεπτομερής περιγραφή του συγκεκριμένου προβλήματος 

και του συνολικού πλαισίου της κατάστασης που διαμορφώνεται. 
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Βήμα Β: Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών στοιχείων του προ

βλήματος, μέσω μιας συστηματικής, ολοκληρωμένης ή δόκιμης τυπολογι

κής προσέγγισης. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει την εξέταση και τον 

προσδιορισμό τριών κύριων κατηγοριών χαρακτηριστικών, ή όπως αποκα

λούνται, "προφίλ". 

Το "προφίλ των δραστηριοτήτων": προσδιορίζονται οι ιδιότητες της 

δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων που προκαλούν το εξεταζό

μενο πρόβλημα. Τέτοιες δραστηριότητες αναφέρονται και αντιστοι

χούν σε κρίσιμα ζητήματα, όπως π.χ. αστικών μεταφορών - κυκλο

φορίας, χρήσεων γης, διαχείρισης ή χρήσης υδάτινων ή ενεργεια

κών πόρων, βιομηχανικών αποβλήτων, κ.ά. Οι εν λόγω δραστηριό

τητες μπορεί να προσδιοριστούν παραπέρα και σε συνάρτηση με το 

υπάρχον πλέγμα σχεδίων-κανονισμών ελέγχου - ρύθμισης των σχε

τικών δραστηριοτήτων. 

Το "προφίλ των επιπτώσεων": προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά 

των επιπτώσεων που προκαλούνται από τις παραπάνω δραστηριό

τητες. Επιπτώσεις που οφείλονται είτε σε περιβαλλοντικούς παρά

γοντες (π.χ. μόλυνση, ρύπανση, κ.ά.) είτε σε μη-περιβαλλοντικούς 

(π.χ. απασχόληση, ανεργία, εισόδημα, κ.ά.). Οι επιπτώσεις αυτές επί

σης διακρίνονται και ως προς τη χωρική - γεωγραφική κλίμακα, τη 

διαχρονική τους εξέλιξη, ή επιπλέον, και το υπάρχον επίσημο πλαί

σιο εφαρμογής κανόνων ρύθμισης/ελέγχου των δραστηριοτήτων. 

Το "προφίλ των αποφάσεων": εξετάζονται και περιγράφονται οι υπό 

εξέταση εναλλακτικές περιπτώσεις μεθόδων αξιολόγησης, το απαι

τούμενο για κάθε περίπτωση πληροφοριακό υπόβαθρο, η αντιστοι

χούσα ή απαιτούμενη για κάθε εναλλακτική περίπτωση δομή (διοι

κητικοί φορείς - ιδρύματα και μηχανισμοί) λήψης αποφάσεων, κα

θώς και ο σκοπός για τον οποίο πραγματοποιείται η αξιολόγηση. 

Επιδιώκεται η επιλογή μιας ορθολογικής λύσης και πολιτικής για 

συγκεκριμένο πρόβλημα, ή εναλλακτικά επιδιώκεται η διαμόρφωση 

ενός μέσου/εργαλείου επικοινωνίας και επίτευξης consensus μεταξύ 

φορέων. 
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Βήμα Γ: Αντιπαράθεση - συσχέτιση των χαρακτηριστικών του προ

βλήματος ( η πλευρά της "ζήτησης") με τα χαρακτηριστικά όλων των σχε

τικών μεθόδων αξιολόγησης (η πλευρά της "προσφοράς"). Εδώ, μια πρώτη 

συγκριτική εξονυχιστική εξέταση και έλεγχος των διαθέσιμων μεθόδων 

αξιολόγησης με βάση ορισμένα στοιχεία (π.χ. επάρκεια υπάρχοντος πλη

ροφοριακού υλικού, γενική φύση του εξεταζόμενου προβλήματος, - συνε

χές ή ασυνεχές - κλπ.) οδηγεί στην επιλογή ορισμένων μεθόδων οι οποίες 

εξετάζονται παραπέρα ως προς τη δυνατότητα τους να ανταποκριθούν 

στις προδιαγραφές (κριτήρια, χαρακτηριστικά) του προφίλ "ζήτησης". Με 

αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται ένα προφίλ "προσφοράς" που περιέχει ολι

γάριθμες μεθόδους και που στην τελική φάση αντιπαρατίθεται και συγκρί

νεται με αυτό της "ζήτησης" για να επιλεγούν 1-2 μέθοδοι αξιολόγησης. 

Εκτός από την παραπάνω διεργασία για την επιλογή της κατάλλη

λης μεθόδου αξιολόγησης έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς (Janssen-

Nijkamp-Voogt 1984, Smith-Theberge 1987) ορισμένοι κανόνες ή προδια

γραφές που πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες περιπτώσεις. Στην περί

πτωση π.χ. αξιολόγησης φυσικών περιοχών ή αποφάσεων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης η επιλεγόμενη μέθοδος πρέπει: 

Να στηρίζεται σε αρχές και παραδοχές έγκυρες και σαφείς. 

Να παράγει αποτελέσματα που είναι κατανοητά στους φορείς λήψης 

αποφάσεων και στο κοινό. 

Να υπάρχει σαφήνεια και ορθολογισμός στις υποκειμενικές κρίσεις 

και εκφραζόμενες αξίες. 

Να παράγει αποτελέσματα που μπορούν να επανεπιβεβαιωθούν με 

δεδομένο ένα πλαίσιο σαφών παραδοχών. 

Να επιτρέπει τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων ή πληρο

φοριών κατά τρόπο άρτια θεμελιωμένο μεθοδολογικά. 

Να καθιστά δυνατή τη χρήση στοιχείων ή πληροφοριών σε διάφορα 

χωρικά επίπεδα. 

Να επιτρέπει τη θεώρηση εναλλακτικών περιπτώσεων ξεχωριστά, ή 

σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες λύσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ! ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό η μελέτη παρουσιάζει το υπόβαθρο πληροφο

ριακής υποστήριξης της αξιολόγησης στο σχεδιασμό. Το κεφάλαιο πραγ

ματεύεται τα διάφορα συστήματα πληροφόρησης στο σχεδιασμό και ειδι

κότερα, τα χωρικά συστήματα πληροφόρησης, τα γεωγραφικά συστήματα 

πληροφόρησης (GIS), καθώς και τις διάφορες ποιοτικές και ποσοτικές 

αναλύσεις δεδομένων και απόψεων. 

Κατόπιν παρουσιάζει τις διάφορες τεχνικές μέτρησης, κατάλληλες 

για διάφορα είδη δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και τις κύριες 

μεθόδους ανάλυσης δεδομένων κάθε κατηγορίας. 

Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στους δείκτες και τη χρήση τους 

στην αξιολόγηση. Τονίζεται η σημασία τους στην ανάλυση δεδομένων και 

πληροφοριών, στη διαμόρφωση και την αξιολόγηση της περιφερειακής και 

της χωροταξικής πολιτικής, καθώς και στην αξιολόγηση περιβαλλοντικών 

παραμέτρων και επιπτώσεων, και τέλος σημειώνονται τα πλεονεκτήματα 

τους και οι περιορισμοί τους. 

4.1. Συστήματα πληροφόρησης 

4.1.1. Τα συστήματα πληροφόρησης στο σχεδιασμό 

Ο κύριος σκοπός των Συστημάτων Πληροφόρησης (Σ/Π) είναι να 

προσφέρουν μιαν ολοκληρωμένη και εμπειρική βάση δεδομένων στη δια

δικασία σχεδιασμού γενικά και στη χάραξη συγκεκριμένων πολιτικών και 

τη λήψη αποφάσεων ειδικότερα. Στα πλαίσια των ορισμών και αναλύσεων 

του σχεδιασμού και της πολιτικής που προηγήθηκε, τα Σ/Π αποτελούν 
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συστατικό τμήμα των σχετικών διαδικασιών συστηματικής ανάλυσης/αξιο-

λόγησης στοιχείων, δομών και σχέσεων αναπτυξιακών παραγόντων καθώς 

και επιδράσεων/επιπτώσεων που αφορούν εναλλακτικές επιλογές ή κατευ

θύνσεις παρέμβασης. Όπως αναφέρεται αλλού (Nijkamp - Rietveld 1984), 

τα Σ/Π μπορεί να χρησιμοποιηθούν στα διάφορα στάδια της διαδικασίας 

σχεδιασμού, προσφέροντας: 

Περιγραφική παρουσίαση κύριων δομικών παραμέτρων του προφίλ 

ενός συστήματος (π.χ. περιφερειακού). 

Ανάλυση επιπτώσεων (διαφόρων τύπων) πολιτικών παρέμβασης/ελέγ-

χου πάνω στις κύριες παραμέτρους (οικονομικές, κοινωνικές περι

βαλλοντικές) του εξεταζόμενου συστήματος. 

Αξιολόγηση, μέσω διαφόρων τεχνικών ανάλυσης (παρουσιάζονται 

στη συνέχεια του κεφαλαίου τούτου), προγραμμάτων, πολιτικών ή 

έργων και προσδιορισμός των συγκριτικών χαρακτηριστικών που 

στηρίζουν επιλογές και τη λήψη αποφάσεων. 

Παρακολούθηση/έλεγχο (monitoring) της πορείας μιας πολιτικής και 

αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης της με στόχο τυχόν αναγκαίες 

αναθεωρήσεις/προσαρμογές της πολιτικής. 

Τα Σ/Π θεωρούνται σήμερα απαραίτητα εργαλεία ανταποκρινόμενα 

στις αυξανόμενες ανάγκες πολλών τομέων της έρευνας και του σχεδια

σμού, ανάγκες τομέων ή γνωστικών αντικειμένων που διαφοροποιούνται 

ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία (εισροή στοιχείων/πληροφοριών), ενώ οι 

μέθοδοι επεξεργασίας/παρουσίασης παρουσιάζουν ομοιομορφία. 

Ειδικότερα, στον περιφερειακό και χωροταξικό σχεδιασμό η παρα

τηρούμενη τάση της αυξανόμενης ροής πληροφοριών αποδίδεται σε δύο 

κύριες αιτίες: 

στις σχετικές με το χωρικό σχεδιασμό καταστάσεις προβλημάτων 

που παρουσιάζουν αυξανόμενο αλληλοσυσχετισμό ή αλληλεξάρτη

ση, με συνέπεια να απαιτούν περισσότερες και νέες ροές πληροφο

ριών για αποσαφήνιση/εξήγηση, και 

στη συνεχή αύξηση του αριθμού των πληροφοριοδοτών (πηγών) και 

των καναλιών διάχυσης πληροφοριών. 
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Ένα ολοκληρωμένο Σ/Π πρέπει να περιλαμβάνει και να χαρακτηρί

ζεται ικανοποιητικά από τα εξής συστατικά στοιχεία και ιδιότητες (βλέπε 

και Διάγραμμα 4.1): 

Βάσεις δεδομένων/στοιχείων, συλλογή και συστηματική οργάνωση 

και ταξινόμηση πληροφοριών. 

Πλαίσιο μεθόδων: ποικιλία μεθόδων ή τεχνικών (στατιστικής ανάλυ

σης, εκτίμησης παραμέτρων) που επιτρέπουν εναλλακτικές/αλληλο-

συμπληρούμενες αξιολογήσεις των στοιχείων. 

Να είναι ανοικτό προς την πληροφορία: Δυνατότητα του Σ/Π να ανα

ζητεί νέα ή πρόσθετα δεδομένα και να ανανεώνει τα υπάρχοντα. 

Να είναι υποστηρικτικό του χρήστη: Παροχή στο χρήστη της δυνα

τότητας ορθολογικής αξιολόγησης δεδομένων και οργανωτικής υπο

στήριξης 

Οι έννοιες σύστημα πληροφόρησης και τράπεζα δεδομένων δεν 

πρέπει να συγχέονται. Η τράπεζα δεδομένων αποτελεί μια ειδική συλλογή 

δεδομένων προερχόμενη από μια προσεκτική επιλογή στοιχείων που προ

κύπτουν από μια κατάλληλη οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών με 

βάση πρόγραμμα που ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες. Ως 

κύρια χαρακτηριστικά μιας τράπεζας δεδομένων μπορούν να αναφερθούν 

α) μια άρτια δομημένη κατάταξη στοιχείων που προέρχονται από διάφο

ρες πηγές με συστηματική επιλογή/συλλογή, και β) εύχρηστη ευέλικτη και 

αποτελεσματική οργάνωση στην αναζήτηση/ανεύρεση της πληροφορίας. 

Οι τράπεζες δεδομένων επίσης αξιολογούνται για την πληρότητα στο 

θεματικό τους πεδίο και για τη διαχρονική διαθεσιμότητα των στοιχείων. 

Τις δύο κύριες συνιστώσες ενός Σ/Π αποτελούν τα δομικά χαρακτη

ριστικά και τα ποσοτικά στοιχεία του συστήματος. Η περιγραφή και ο προσ

διορισμός της δομής ενός συστήματος αφορά στην ταξινόμηση και τον 

προσδιορισμό των διασυνδέσεων ή σχέσεων μεταξύ των συστατικών στοι

χείων του Σ/Π. Με τα ποσοτικά στοιχεία περιγράφονται και προσδιορίζονται 

οι διάφορες καταστάσεις του συστήματος και οι αλλαγές διαχρονικά. 

Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 4.2, που παρουσιάζει τις κύριες 

συνιστώσες και τη διαδικασία διαμόρφωσης/εφαρμογής ενός Σ/Π, τα 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1 

Ιδιότητες ενός Συστήματος Πληροφόρησης (Σ/Π) 

( Ν 

Περιβάλλον -4 

Υφιστάμενη . 

κατάσταση 

Βάσεις 

δεδομένων [ ΐ | J ^ _ 

Πλαίσιο Γ^η ) 

μεθόδων ' — 

Θ 
Ορθολογική 

αξιολόγηση 

Υττοστηρικτική 

οργάνωση 

ερώτηση 

(ρπαντηση 

ΧΡήστης 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2 

Διαμόρφωση ενός Συστήματος Πληροφόρησης (Σ/Π) 

Κύριες συνιστώσες, δομή και διαδικασία 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Προβλήματα - Στόχοι 

Ερωτήματα προς απάντηση από το Σ/Π 

Πλαίσιο πληροφοριών / οριοθέτηση 

πλαισίου προβλημάτων 

• 
Δομική περιγραφή στόχων σχεδιασμού 

στατιστικά / μαθηματικά μοντέλα 

• 

Αρχικά Υφιστάμενα (Α/Υ) στοιχεία 

Αξιολόγηση Α/Υ πληροφοριών 

Υ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ | 

Πληροφορίες χρήσεως | 

* ι 

fc. 
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πρώτα βήματα (1,2) στο σχεδιασμό ενός Σ/Π είναι να προσδιοριστεί με 

σαφήνεια ποια ερωτήματα επιδιώκει να απαντήσει ένα τέτοιο σύστημα και 

συνακόλουθα τι είδους πληροφορίες απαιτούνται σε συνάρτηση με τα 

προβλήματα. 

Η δομική περιγραφή του αντικειμένου ή των στόχων σχεδιασμού και 

τα μοντέλα (στατιστικά, μαθηματικά) που εμπεριέχονται σε ένα Σ/Π οριο

θετούν το είδος των πληροφοριακών εισροών (αρχικά/υφιστάμενα στοι

χεία) και των εκροών ή τελικών πληροφοριών χρήσεως - ένας μετασχη

ματισμός πληροφοριών που προκύπτει από την αξιολόγηση των εισροών. 

Στις περιπτώσεις εκείνες που ορισμένες εισροές πληροφοριών στηρίζο

νται σε ποσοτικές ή ποιοτικές εκτιμήσεις (κυρίως ως προς μελλοντικές 

καταστάσεις) ένα κύριο ζήτημα της αξιολόγησης των πληροφοριών αφορά 

στον έλεγχο της συνέπειας ή του εύρους αποδοχής τέτοιων εκτιμήσεων. 

Ο όρος Χωρικό Σύστημα Πληροφοριών (ΧΣΠ) ορίζει την πλήρη συλ

λογή χωρικά ταξινομημένων πληροφοριών κατάλληλων για χωρικό προ

γραμματισμό. Ειδικότερα, τα χωρικά συστήματα πληροφοριών ανήκουν 

στην οικογένεια εκείνη των συστημάτων ή εργαλείων που έχουν τη δυνα

τότητα να παρουσιάζουν μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών χωρικά φαινό

μενα και να αναλύουν τις διάφορες χωρικές σχέσεις των στοιχείων. 

Τα ΧΣΠ διακρίνονται ως προς δύο βασικές και συσχετιζόμενες λει

τουργίες: αυτή της χαρτογράφησης και τη λειτουργία διαχείρισης και επε

ξεργασίας άλλων πληροφοριών. Για παράδειγμα η βασική δομή ενός 

πακέτου12 ΧΣΠ έχει την παρακάτω μορφή: 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΈς 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τοπολογική 

διασύνδεση 

Οι δυνατότητες των υπολογιστών και του λογισμικού δίνουν τη 

δυνατότητα για δημιουργία και εκτύπωση χαρτών με ποικίλης μορφής 

12. Παραδείγματα τέτοιων πακέτων είναι τα ARC-INFO, MAP-INFO, ATLAS, 
και άλλα. 
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γεωγραφικά χαρακτηριστικά και ποικίλες επεξεργασίες και συνδυασμούς 

στοιχείων, αλλά και τη δημιουργία και απεικόνιση δευτερογενών μεταβλη

τών. Παράλληλα, η ηλεκτρονική μορφή μειώνει το κόστος των συστημά

των αυτών κάνοντας τα ΧΣΠ ή την τοπολογική διασύνδεση γεωμετρικής 

και θεματικής πληροφορίας πιο προσιτή σε τοπικές διοικητικές ή αναπτυ

ξιακές δομές, αλλά και ιδιωτικά γραφεία. Ειδικότερα, ο ρόλος και το αντι

κείμενο που καλύπτει ένα ΧΣΠ μπορεί να διαγραφεί (Peuquet - Marble 

1990) ως προς τέσσερις κατηγορίες δυνατών εφαρμογών: 

Περιγραφή/παρουσίαση χωρικών πληροφοριών (χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα και ιδιότητες των μεταβλητών του εξεταζόμενου χώρου) 

σε χάρτες διαφορετικών χωρικών επιπέδων και κλίμακας. 

Υπολογισμοί/μετρήσεις των πληροφοριών, με τη διαδικασία ενός 

προγράμματος, για να προσδιοριστούν ορισμένες αναπυξιακές χωρι

κές παράμετροι, όρια και εμβαδόν περιοχών, αποστάσεις μεταξύ 

σημείων, θέσεων, κλπ. 

Ανάλυση δεδομένων του εξεταζόμενου χώρου βάσει χωρικών στατι

στικών τεχνικών (περιγραφικά μέτρα κεντρικής τάσης, ανάλυση μεγί

στης γειτνίασης, ανάλυση διασποράς και ανάλυση δικτύων). 

Εκπόνηση/διαμόρφωση σχεδίων (χαρτογραφική απεικόνιση) που 

εκφράζουν συγκεκριμένες πολιτικές ή άξονες παρέμβασης ενός π.χ. 

αναπτυξιακού προγράμματος με βάση τις προηγούμενες τρεις ανα

λύσεις καθώς και ορισμένες αξίες ή πρότυπα σύμφωνα με τους στό

χους του προγράμματος. 

Γενικά υπάρχουν διάφοροι τύποι μοντέλων χωρικών πληροφοριών 

(spatial data models) αλλά και διάφορα πακέτα γεωγραφικής ανάλυσης και 

χαρτογράφησης εξειδικευμένα σε σχέση με το είδος των υφιστάμενων χωρι

κών στοιχείων (π.χ. σημειακά ή γραμμικά στοιχεία), το επίπεδο λεπτομέρει-

ας/αφαίρεσης και το χωρικό επίπεδο σχεδιασμού (τοπικό, περιφερειακό). 

Εκτός από την αποθήκευση, αναζήτηση και παρουσίαση των πληρο

φοριών, τα διάφορα πακέτα στηρίζουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στη 

διαδικασία περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού: επιλογή θέσεων 

χωροθέτησης διαφόρων δραστηριοτήτων, οριοθέτηση/διαχείριση ζωνών 
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χρήσεων γης, εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υποδείγματα δια

μόρφωσης δικτύων μεταφορών, κ.ά. Αυτά είναι χρήσιμα εργαλεία στα χέρια 

των σχεδιαστών, που όμως δίνουν μόνο - τεχνικά άρτιες- εναλλακτικές 

λύσεις μια και η λήψη των αποφάσεων είναι πολύ πιο σύνθετη διαδικασία. 

Τα χρησιμοποιούμενα στις διάφορες χώρες ΧΣΠ παρουσιάζουν 

γενικά ομοιότητες ως προς τα κύρια συστατικά στοιχεία συγκρότησης 

τους (εισροές χωρικών στοιχείων, ενδιάμεσο σύστημα μετασχηματισμού 

εισροών σε εκροές, ή στοιχεία χρήσης). Αντίθετα, τα χωρικά ή περιφε

ρειακά χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα ανάλογα με 

τις χωρικές/διοικητικές διαιρέσεις (ρόλος και αρμοδιότητες περιφερεια

κών έναντι κεντρικών διοικήσεων), τις υφιστάμενες τεχνολογίες πληροφο

ριών, κλπ. 

Στην ιδανική περίπτωση πρέπει να υπάρχει εθνικό ΧΣΠ, που να 

καλύπτει ολόκληρο τον εθνικό χώρο και σε ουσιαστικό βαθμό λεπτομέ

ρειας οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές μεταβλητές, το οποίο, 

ιδανικά πάντα, θα είναι συνδεδεμένο με αντίστοιχα περιφερειακά συστή

ματα μεγαλύτερης λεπτομέρειας, τα οποία θα μπορούν να ενημερώνονται 

από σταθμούς στο τοπικό επίπεδο. 

Όσον αφορά τη λεπτομέρεια της χωρικής ταξινόμησης είναι ζήτημα 

υπό συζήτηση, για τον καθορισμό των κατάλληλων (optimum) χωρικών 

μονάδων, που η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι είναι σε επίπεδο χαμηλότερο 

του ελληνικού "νομού", πιο κοντά στην έννοια της "επαρχίας" για την 

ύπαιθρο, και του "διαμερίσματος" για τα αστικά κέντρα. Η λεπτομέρεια, 

όσον αφορά τον αριθμό των μεταβλητών, μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, 

ανάλογα με τα διατιθέμενα κονδύλια που μεταφράζονται σε ανθρώπινο 

δυναμικό και δυνατότητες των υπολογιστών, και μπορεί να εκτείνεται σε 

αρκετές χιλιάδες μεταβλητών για καθεμιά από τις χωρικές μονάδες του 

συστήματος. Πάντως σε επίπεδο ευρωπαϊκών χωρών υπάρχει σαφής ανι

σορροπία στη λεπτομέρεια ταξινόμησης, για παράδειγμα στο επίπεδο 

NUTS-III η πρώην Δ. Γερμανία είχε 328 Kreise (και η Γερμανία 400), ενώ 

η Μ. Βρετανία, η Ιταλία και η Γαλλία, λιγότερα από 100 Counties, Province 

και Departments αντίστοιχα η καθεμιά (Dunford 1993). 
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Όσον αφορά το επίπεδο ανάπτυξης των συστημάτων αυτών σε πολ

λές περιφέρειες της Ευρώπης (αλλά και στη χώρα μας) σημειώνεται ότι 

πολύ συχνά η ύπαρξη οργανωμένων συστημάτων χωρικών πληροφοριών 

για κάποιο ή ορισμένα τοπικά επίπεδα, πόλεις, νομούς, κλπ., σε συνδυα

σμό με την ανυπαρξία ή ατέλεια αντίστοιχων λεπτομερειακών συστημάτων 

για το περιφερειακό ή το εθνικό επίπεδο συντείνουν στη λήψη πολιτικών 

αποφάσεων που αφορούν ευρύτερες περιοχές χωρίς την αξιοποίηση των 

συστημάτων αυτών. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η διαθεσιμότητα στοιχείων πολιτικής 

κυρίως σημασίας είναι γενικά περιορισμένη και πολύ συχνά χωρίς χωρική 

ταξινόμηση. Το ζήτημα αυτό σημειώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία επιση

μαίνοντας ότι συχνά οι χωρικές διαδικασίες και ανισότητες καθίστανται 

μειωμένης σημασίας όσον αφορά την πολιτική τους αντιμετώπιση, μπρο

στά σε ουσιώδεις μη χωρικές ανισότητες. 

4.1.2. Ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις 

Οι ποσοτικές προσεγγίσεις 

Οι ποσοτικές μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στηρίζονται γενικά στη 

χρήση μαθηματικών κανόνων και σχέσεων ή και οργάνων που εξασφαλί

ζουν ένα ενιαίο, τυποποιημένο πλαίσιο, τέτοιο που να καθοδηγεί τη συλ

λογή και επεξεργασία πληροφοριών προς ορισμένες, προκαθορισμένες 

κατευθύνσεις, κατηγορίες αναλύσεων ή αντιδράσεων. Παρακάτω επιχει

ρείται διάκριση σε κατηγορίες, η οποία δεν αφορά τις διαφορές στις 

τεχνικές αυτές καθεαυτές αλλά τον τρόπο και το σκοπό για τον οποίο οι 

τεχνικές χρησιμοποιούνται. 

Οι περιγραφικές ποσοτικές τεχνικές χρησιμοποιούνται για να εκφρα

στούν συμπερασματικά ή να τυποποιηθούν σε κατηγορίες τα στοιχεία, 

υπό μορφή δεικτών, συντελεστών διαφοροποίησης ή μέτρων χωρικής 

κατανομής για να δειχθούν τάσεις, διακυμάνσεις στο χρόνο ή διαφορο

ποιήσεις στο χώρο. 
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Οι επαγωγικές στατιστικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τον έλεγ

χο και επαλήθευση υποθέσεων και για την εκτίμηση ορισμένων παραμέ

τρων που αφορούν έναν ολόκληρο πληθυσμό, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία 

προέρχονται μόνον από ένα δείγμα. 

Οι τεχνικές κατασκευής και χρήσης μοντέλων μπορεί να είναι και περι

γραφικές και επαγωγικές. Γενικά πάντως τα μοντέλα είτε συνιστούν ποσοτι

κές τεχνικές για τη διατύπωση και επαλήθευση μιας θεωρίας, είτε επιχειρούν 

προσομοίωση της λειτουργίας ενός φαινομένου με σκοπό την κατανόηση 

του και τη δυνατότητα διεξαγωγής προβλέψεων της εξέλιξης του. 

Το πλεονέκτημα των ποσοτικών μεθόδων είναι ότι συνήθως επιτρέ

πουν συγκρίσεις και τη στατιστική ανάλυση των πληροφοριών. 

Οι ποιοτικές προσεγγίσεις 

Η ποιοτική ανάλυση και οι σχετικές ποιοτικές πληροφορίες απαιτούν 

λεπτομερείς περιγραφές καταστάσεων, γεγονότων, ατόμων ή φορέων 

δράσης καθώς και γενικά παρατηρούμενων συμπεριφορών. Οι ποιοτικές 

μέθοδοι επιτρέπουν στον ερευνητή να μελετήσει ειδικά επιλεγμένα θέμα

τα, να καταγράψει εμπειρίες ατόμων, να επιλέξει ορισμένες περιπτώσεις 

και να προχωρήσει σε μεγάλο βάθος και βαθμό λεπτομέρειας. 

Η ποιοτική μεθοδολογική διαδικασία και η συλλογή ποιοτικών πλη

ροφοριών επιδιώκει τον εντοπισμό του τι πραγματικά συμβαίνει και την 

καταγραφή των σχετικών με το αντικείμενο της έρευνας απόψεων που 

εκφράζουν εκπρόσωποι φορέων, ειδικοί και εκπρόσωποι διαφόρων κοινω

νικών ομάδων. Η ποιοτική διαδικασία προϋποθέτει την άμεση επαφή και 

προσέγγιση με άτομα ή καταστάσεις που εξετάζονται για να κατανοηθούν 

με κάθε δυνατή πληρότητα τα συμβαίνοντα. Στη διαδικασία περιλαμβάνο

νται αναφορές απόψεων ή γνώμες που τα άτομα διατυπώνουν προφορικά 

ή γραπτά και σχετικά μεγάλης έκτασης περιγραφές δραστηριοτήτων και 

αλληλεπιδράσεων. 

Ο προγραμματισμός στη συλλογή ποιοτικών πληροφοριών είναι 

καθοριστικός για την όλη διαδικασία και φυσικά απαραίτητος. Τα βασικά 
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βήματα ενός σχεδίου στρατηγικής για την εφαρμογή ποιοτικών μεθόδων 

περιλαμβάνουν: 

Τον καθορισμό των πιο σημαντικών ερωτημάτων της έρευνας/αξιο-

λόγησης, την οριοθέτηση του σχετικού αντικειμένου και τη στάθμι

ση των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων ανάμεσα σε μεταβλητές 

που εξετάζονται και προκρίνονται. 

Την επιλογή κατάλληλων "μονάδων" ανάλυσης. Οι μονάδες αυτές 

μπορούν να αναφέρονται σε χωρικές ενότητες ή ομάδες πληθυσμού 

ομοειδείς ως προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά, που καθορί

ζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων, π.χ. κάτοικοι μιας συνοικίας, 

φοιτητές μιας περιοχής ή φοιτητές μιας ειδικότητας ανεξαρτήτως 

περιοχής, ομάδες ατόμων κατά φύλο ή ηλικία, ψηφοφόροι ενός κόμ

ματος, κλπ. 

Την υιοθέτηση κατάλληλου δειγματοληπτικού σχεδίου (sampling 

design), έχοντας ήδη καθορίσει τις μονάδες ανάλυσης. Συνήθως 

γίνεται επιλογή ανάμεσα σε τυχαία δειγματοληψία (random sam

pling) και σε σκόπιμη δειγματοληψία (purposeful sampling). Η πρώτη 

επιλέγεται όταν επιδιώκεται η γενίκευση των αποτελεσμάτων του 

δείγματος σε ένα μεγαλύτερο πληθυσμό. Η γενίκευση της πληρο

φόρησης προϋποθέτει κάποια τυποποίηση του πληθυσμού του δείγ

ματος. Η δεύτερη επιλέγεται όταν επιδιώκεται η μελέτη ειδικών 

περιπτώσεων, κρίσιμων καταστάσεων, κλπ. 

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην ποιοτική ανάλυση μπορούν 

να διαγραφούν ως εξής: 

Ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις: Είναι τυπικές τεχνικές που χρη

σιμοποιούνται σε ειδικές έρευνες διασκοπήσεων και καταγραφής 

της γνώμης (opinion surveys) ή σε μελέτες της στάσης (attitudinal 

studies) ορισμένων ομάδων ή τμημάτων του πληθυσμού. Τα χρησι

μοποιούμενα μικρο-μοντέλα γενικεύουν και διαμορφώνουν υποθέ

σεις απευθυνόμενες στα στοχευόμενα τμήματα του πληθυσμού από 

τα δεδομένα των παρατηρήσεων της ατομικής συμπεριφοράς των 

μελών του δείγματος. 
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Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών με παρατήρηση (observation

al data): Οι παρατηρήσεις πραγματοποιούνται με δύο τρόπους προ

σέγγισης ανάλογα με το αν ο παρατηρητής συμμετέχει ή όχι στη 

διαδικασία ή το φαινόμενο που εξετάζεται. 

Χρησιμοποίηση γραπτών κειμένων ή ντοκουμέντων και ανάλυση του 

περιεχομένου τους, τεχνική που χρησιμοποιείται στην content analy

sis (βλέπε σχετικά στο τμήμα 3.1.1 της μελέτης). 

4.1.3. Η μέτρηση στην αξιολόγηση 

Η μέτρηση, γενικά, ορίζεται ως η διαδικασία της αντιστοιχίας αριθ

μών σε μια σειρά αντικείμενα ή παρατηρήσεις σύμφωνα με ορισμένους 

κανόνες. Η μέτρηση μπορεί να διαφέρει, σύμφωνα με τους κανόνες οι 

οποίοι ακολουθούνται. Οι κανόνες συνήθως ανήκουν σε ένα καθιερωμένο 

μαθηματικό σύστημα, το οποίο και καθορίζει τις "πράξεις" ή χειρισμούς οι 

οποίοι είναι επιτρεπτοί στη διαδικασία. 

Η κλίμακα της μέτρησης αναφέρεται στο λειτουργικό ορισμό των 

κανόνων και του συστήματος που διέπουν τη μέτρηση. Μπορούν γενικά 

να διακριθούν τέσσερα είδη κλιμάκων μέτρησης και να καθοριστούν οι 

επιτρεπτοί χειρισμοί σε κάθε τύπο. 

(i) Η ονομαστική κλίμακα (nominal scale). Αυτή αναφέρεται στην κατά

ταξη ενός πλήθους αντικειμένων, χαρακτηριστικών ή ατόμων σε δια

κριτές ομάδες, που δεν έχουν σχέση μεγέθους μεταξύ τους. Τα μέλη 

που ανήκουν σε κάθε μία ομάδα χαρακτηρίζονται όλα με τον ίδιο 

αριθμό ή σύμβολο, ενώ τα μέλη που ανήκουν σε μια ομάδα δεν χαρα

κτηρίζονται ποτέ από σύμβολο που χαρακτηρίζει μέλος (ή μέλη) 

άλλης ομάδας, και φυσικά πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ομά

δες. Η μόνη συσχέτιση που μπορεί να γίνει στην ονομαστική κλίμακα 

είναι της "ισοδυναμίας" (equivalence), δηλαδή τα μέλη της ίδιας ομά

δας είναι ισοδύναμα ως προς το χαρακτηριστικό που μετράται, 

(ii) Η διατεταγμένη κλίμακα (ordinal scale). Οι κανόνες που ισχύουν 

στην ονομαστική μέτρηση ισχύουν επίσης και στη διατεταγμένη, με 
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την προσθήκη ενός ακόμη. Τα μέλη των διαφόρων ομάδων πρέπει 

να είναι διατεταγμένα κατά κάποια διάσταση. Δηλαδή η διατεταγμέ

νη κλίμακα ενσωματώνει όχι μόνο τη συσχέτιση της ισοδυναμίας, 

αλλά και τη σχέση "μεγαλύτερο από". Για δεδομένα που είναι 

μετρημένα με τη διατεταγμένη κλίμακα δεν συνιστάται να υπολογί

ζεται η τυπική απόκλιση (standard deviation), διότι έτσι υπονοείται 

(πιθανώς εσφαλμένα) ότι οι αποστάσεις είναι ίσες. 

(ni) Η κλίμακα ίσων διαστημάτων (interval scale). Αυτή, σε αντίθεση με 

τις προηγούμενες, είναι η πρώτη ποσοτική κλίμακα, στην οποία μπο

ρούν να βρουν εφαρμογή αριθμητικές πράξεις. Η κλίμακα ίσων δια

στημάτων καθορίζει την ισοδυναμία (όπως η ονομαστική), την πράξη 

"μεγαλύτερο από" (όπως η διατεταγμένη) και επίσης μια ένδειξη του 

λόγου μεταξύ οιωνδήποτε μελών, λόγω ακριβώς των ίσων διαστη

μάτων. Εφόσον όμως δεν γνωρίζουμε το σημείο εκκίνησης (το μηδε

νικό ή άλλο), δεν μπορεί να υπολογιστεί ο ακριβής λόγος, 

(iv) Η κλίμακα λόγων (the ratio scale), ή διαφορετικά η αναλογική κλίμα

κα (cardinal). Αυτή έχει όλα τα χαρακτηριστικά της προηγουμένης κλί

μακας συν την ιδιότητα του μηδενικού σημείου. Οι αριθμοί στην ανα

λογική κλίμακα αντιπροσωπεύουν αληθινές τιμές και ακριβείς λόγους 

των χαρακτηριστικών που μετρώνται. Στην κλίμακα αυτή ανήκουν όλα 

τα γνωστά μας συστήματα, όπως το λίτρο, το γραμμάριο, το μέτρο. 

Η κλίμακα λόγων είναι η ιδεώδης για την επιστημονική έρευνα, γιατί 

επιτρέπει τη διεξαγωγή όλων των πράξεων και στατιστικών χειρισμών. 

Όμως σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η εκπλήρωση των σχετικών προ

ϋποθέσεων, η αξιολόγηση κάνει χρήση και των προηγούμενων κλιμάκων, με 

γνώση των δυνατοτήτων και περιορισμών καθεμιάς, όπως αναφέρθηκαν. 

4.2. Τεχνικές ανάλυσης και μέτρησης στην αξιολόγηση 

4.2.1. Η πληροφορία ως εισροή των τεχνικών ανάλυσης και μέτρησης 

Όπως είναι φυσικό, και εξηγήθηκε παραπάνω, οι απαιτήσεις σε πλη

ροφόρηση και στοιχεία για τη λήψη των αποφάσεων θα μπορούσαν να 

132 



χαρακτηριστούν, σε θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον, απεριόριστες. Θεω

ρητικά αυτός που διαθέτει τις περισσότερες πληροφορίες είναι σε θέση 

να λαμβάνει και τις ορθολογικότερες αποφάσεις. Στην πράξη όμως, ένα 

θέμα που πρέπει να εξεταστεί και να συνυπολογιστεί είναι η οριακή χρη

σιμότητα της πληροφόρησης, που όπως και τα περισσότερα οικονομικά 

μεγέθη, είναι φθίνουσα, ενώ το οριακό κόστος, όμοια, είναι αύξον. 

Το παραπάνω πρακτικά σημαίνει ότι σε κάθε διοικητικό ή επιχειρη

ματικό επίπεδο υπάρχει - σε οικονομικούς όρους - ένα άριστο επίπεδο 

λήψης πληροφόρησης, κάτω από το οποίο η πληροφόρηση είναι ανεπαρ

κής και πάνω από το οποίο η πληροφόρηση είναι αντι-οικονομική. Ο καθο

ρισμός πάντως αυτού του επιπέδου δεν είναι καθόλου εύκολος μια και η 

πληροφόρηση δεν είναι πάντα ποσοτική αλλά πολύ συχνά ποιοτική. Όμοια 

η αξία των "μονάδων πληροφόρησης" δεν είναι σταθερή ποιοτικά ή ποσο

τικά και επομένως η χρησιμότητα είναι πολύ δύσκολα μετρήσιμη. Τέλος, 

πρέπει να προστεθεί ότι το κόστος της υπερ-πληροφόρησης δεν συνί

σταται μόνον στο οικονομικό (χρονικό, χρηματικό..) κόστος απόκτησης 

των επιπλέον πληροφοριών, αλλά και στη μετέπειτα διαδικασία διαχωρι

σμού των χρήσιμων από τις άχρηστες πληροφορίες. 

Σε αντίθεση με την εν γένει απρογραμμάτιστη συλλογή πληροφο

ριών προβάλλεται η ανάγκη για συλλογή πληροφοριών που να έχει κύριο 

σκοπό την υποστήριξη συγκεκριμένων τεχνικών επεξεργασίας των πληρο

φοριών. Ο προσανατολισμός αυτός, προς τα συγκεκριμένα στοιχεία που 

απαιτούνται, τείνει να αριστοποιεί το αποτέλεσμα (χρησιμότητα) συναρτή

σει του κόστους της πληροφορίας, όπως αναλύθηκε. Στο επόμενο τμήμα 

παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένες βασικές αναλυτικές τεχνικές επε

ξεργασίας δεδομένων. 

4.2.2. Παρουσίαση κύριων αναλυτικών τεχνικών 

Καθεμία από τις παρακάτω τεχνικές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδο

μένων που παρουσιάζονται είναι κατάλληλη για ορισμένους τύπους διαθέσι

μων δεδομένων και οδηγεί την ανάλυση σε ορισμένη κατεύθυνση. Πρέπει να 

133 



είναι σαφές ότι οι τεχνικές αφεαυτές δεν προσδίδουν θεωρητικό περιεχόμε

νο στην κοινωνική επιστήμη, αλλά είναι ακριβώς τεχνικές ελέγχου των θεω

ρητικών υποθέσεων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον αξιολογητή να βασί

σει ή να ελέγξει τα θεωρητικά του ερωτήματα. Συγκεκριμένα οι τεχνικές 

αυτές συνεισφέρουν είτε στην ομαδοποίηση των δεδομένων (τεχνική της 

ανάλυσης κατά συστάδες), είτε στην εξαγωγή συσχετίσεων των μεταβλητών 

και στη μείωση της πολυπλοκότητας τους (τεχνική της ανάλυσης παραγό

ντων), είτε στην εξήγηση ορισμένων παραγόντων μεταβολών (ανάλυση από

κλισης - συμμετοχής), είτε στη χωρική εξειδίκευση (συντελεστής χωρικής 

εξειδίκευσης), είτε σε έλεγχο σεναρίων με τις τεχνικές παιγνίων, είτε τέλος, 

σε τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε πολυκριτηριακά υποδείγματα. 

Α. Η τεχνική της ανάλυσης κατά συστάδες (cluster analysis) 

Για ορισμένες περιπτώσεις κατάταξης και αξιολόγησης σε διάφορα 

χωρικά επίπεδα η ανάλυση κατά συστάδες θεωρείται ως μια χρήσιμη τεχνι

κή που επιδιώκει την ανάλυση διαφόρων σειρών στοιχείων και την ταξινό

μηση τους βάσει κοινών χαρακτηριστικών σε μεταβλητό αριθμό συστάδων 

(clusters) με τη διαμόρφωση δεικτών ομοιότητας (ή απόστασης). 

Η ανάλυση κατά συστάδες είναι συγγενής μέθοδος με άλλες μεθό

δους κατηγοριοποίησης ως προς το ότι όλες ομαδοποιούν αντικείμενα ή 

περιπτώσεις σε κατηγορίες. Όμως υπάρχει μια σημαντική διαφορά: οι 

περισσότερες άλλες τεχνικές απαιτούν να γνωρίζει ο ερευνητής τις κατη

γορίες που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του "κανόνα" της ομα

δοποίησης. Στην ανάλυση κατά συστάδες δεν απαιτείται η γνώση ή ο προ

καθορισμός των κατηγοριών στις οποίες ανήκουν οι εξεταζόμενες περι

πτώσεις, μάλιστα και ο αριθμός των κατηγοριών ομαδοποίησης μπορεί να 

είναι άγνωστος ή μεταβαλλόμενος κατά την κρίση του ερευνητή. Η ανά

λυση κατά συστάδες αναγνωρίζει και ομαδοποιεί περιπτώσεις ή αντικεί

μενα σε ομοιογενείς κατηγορίες, βάσει χαρακτηριστικών μεταβλητών. 

Τρία βασικά ζητήματα καθορίζουν τη λειτουργία της μεθόδου (Spss 

Ine, 1990): 

134 



Το πρώτο είναι ο καθορισμός των χαρακτηριστικών μεταβλητών των 

εξεταζόμενων περιπτώσεων, πάνω στις οποίες θα βασιστεί η μέθο

δος για την ομαδοποίηση. 

Το δεύτερο είναι ο καθορισμός της μεθόδου μέτρησης των χαρα

κτηριστικών "αποστάσεων" μεταξύ των εξεταζόμενων περιπτώσεων. 

Το τρίτο ο καθορισμός των κριτηρίων για την ομαδοποίηση των 

περιπτώσεων σε κατηγορίες. 

Όσον αφορά το ζήτημα της επιλογής των χαρακτηριστικών μετα

βλητών φαίνεται ότι (σε αυτή όπως και στις περισσότερες μεθόδους) είναι 

ίσως το σημαντικότερο. Ανάλογη με το πόσο καλά περιγράφουν τα ζητού

μενα φαινόμενα οι μεταβλητές θα είναι η επεξηγηματική - και επιστημονι

κή - βαρύτητα των κατηγοριών που θα παραχθούν. Είναι προφανές ότι αν 

εξαιρεθούν (ή δεν είναι διαθέσιμες) σημαντικές μεταβλητές, χαρακτηρι

στικές ενός φαινομένου, το αποτέλεσμα θα είναι παραπλανητικό. 

Ο καθορισμός της μεθόδου μέτρησης των "αποστάσεων" μεταξύ των 

περιπτώσεων είναι επίσης σημαντικός. Αυτή συνήθως επιλέγεται αφού ο 

ερευνητής έχει μια πρώτη εικόνα των βασικών χαρακτηριστικών των ποσοτι

κών δεδομένων, δηλαδή των τιμών που λαμβάνουν οι χαρακτηριστικές μετα

βλητές για κάθε περίπτωση. Μια συχνά επιλεγόμενη τεχνική είναι η μέτρηση 

βάσει της Ευκλείδειας απόκλισης τετραγώνου, η οποία είναι το άθροισμα 

των τετραγωνικών διαφορών των τιμών που λαμβάνουν όλες οι μεταβλητές 

για δύο περιπτώσεις. Μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η κλίμακα μέτρη

σης των τιμών κάθε μεταβλητής επηρεάζει τη βαρύτητα (στάθμιση) της 

μεταβλητής στον υπολογισμό της "απόστασης" μεταξύ των περιπτώσεων. 

Μια βελτίωση που μπορεί να γίνει (κατά την κρίση των ερευνητών) στην ποι

ότητα των πρωτογενών δεδομένων πριν την εφαρμογή της πιο πάνω μεθό

δου είναι η "τυποποίηση" (standardisation) των τιμών των μεταβλητών, δηλα

δή η μετατροπή τους ώστε όλες να έχουν μέσο μηδέν και μοναδιαία τυπική 

απόκλιση τετραγώνου. Η τροποποίηση αυτή ισοσταθμίζει τη βαρύτητα της 

κάθε μεταβλητής στον υπολογισμό των "αποστάσεων". Μπορούν φυσικά να 

υιοθετηθούν και "κατά περίπτωση τυποποιήσεις" των ανεπεξέργαστων δεδο

μένων ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του ερευνητή. 
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Η μέθοδος της ομαδοποίησης σε κατηγορίες γενικά είναι δύο ειδών: 

της εκκίνησης από μία κατηγορία και σταδιακής διαίρεσης σε περισσότε

ρες ιεραρχικές κατηγορίες (divisive hierarchical clustering) ή της εκκίνη

σης από τόσες κατηγορίες όσες και οι περιπτώσεις και η σταδιακή 

σύμπτυξη σε ιεραρχικές κατηγορίες (agglomerative hierarchical clustering), 

που είναι και η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη. 

Η διαδικασία της σταδιακής σύμπτυξης σε ιεραρχικές κατηγορίες 

γίνεται ως εξής: Στο πρώτο στάδιο γίνεται η "σύμπτυξη" των δύο περι

πτώσεων που έχουν τη μικρότερη απόσταση από όλες τις αποστάσεις των 

(ανά δύο συνδυασμένων) περιπτώσεων μεταξύ τους. Αυτές πλέον αποτε

λούν μία κατηγορία. Στα επόμενα στάδια υπολογίζονται κάθε φορά οι 

αποστάσεις των υπαρχουσών κατηγοριών και των ανομαδοποίητων ακόμη 

περιπτώσεων (που θεωρούνται εξ αρχής κατηγορίες, όπως είπαμε), και 

κάθε φορά συμπτύσσονται σε νέα κατηγορία οι δύο κατηγορίες με τη 

μικρότερη απόσταση. Στο τελευταίο στάδιο μένουν δύο κατηγορίες που 

συμπτύσσονται σε μία. Ο ερευνητής φυσικά μπορεί να σταματήσει - κατά 

την κρίση του - τη σταδιακή σύνθεση σε όποιο στάδιο επιθυμεί. Η διαδι

κασία είναι η ακριβώς αντίστροφη στη διαίρεση σε περισσότερες ιεραρ

χικές κατηγορίες. 

Υπάρχουν πολλά κριτήρια που χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για 

τον καθορισμό των κανόνων "σύμπτυξης" δύο κατηγοριών. Θα περιγρά

ψουμε εδώ τα τρία πιο συχνά χρησιμοποιούμενα κριτήρια χρησιμοποιώ

ντας τη διαδικασία της σταδιακής σύμπτυξης. 

Το απλούστερο κριτήριο είναι της απλής σύνδεσης (single linkage), 

όπου υπολογίζεται η απόλυτα μικρότερη απόσταση μεταξύ οποιου

δήποτε μέλους μιας κατηγορίας και των "υποψήφιων" νέων μελών 

(nearest neighbour). 

Το κριτήριο της πλήρους σύνδεσης (complete linkage) ομαδοποιεί 

κατά στάδια τις κατηγορίες βασιζόμενο στην ελάχιστη απόσταση 

των πιο "απομακρυσμένων" περιπτώσεων κάθε κατηγορίας και ενός 

"υποψήφιου" νέου μέλους. 

Το κριτήριο UPGMA (unweighted pair-group, mean arithmetic) χρη-
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σιμοποιεί αστάθμητους μέσους όρους εντός των κατηγοριών πριν 

υπολογίσει τις αποστάσεις των υποψήφιων προς σύμπτυξη μελών. 

Υπάρχουν και άλλα πιο πολύπλοκα κριτήρια όπως π.χ. η μέθοδος 

του Ward που χρησιμοποιεί συνδυασμούς μέσων όρων και Ευκλείδειων 

αποστάσεων. Τέλος, στη διαδικασία της ομαδοποίησης μπορούν να 

τεθούν περιορισμοί - δικλείδες που να επιτρέπουν ή όχι την ομαδοποίηση 

συγκεκριμένων περιπτώσεων ανάλογα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

που καθορίζει ο ερευνητής (π.χ. ομαδοποίηση περιοχών μόνο εάν συνο

ρεύουν, κλπ.). 

β. Η τεχνική της ανάλυσης παραγόντων (factor analysis) 

Η ανάλυση παραγόντων είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για να 

δημιουργεί ένα σχετικά μικρό αριθμό παράγωγων μεταβλητών, τους 

"παράγοντες" που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντιπροσωπεύοντας 

άλλες αλληλοσυσχετιζόμενες μεταβλητές. Η χρησιμότητα της μεθόδου 

είναι ακόμα μεγαλύτερη σε περιπτώσεις που εμπλέκονται μη άμεσα 

μετρήσιμες μεταβλητές στην οικονομική/κοινωνική ή περιβαλλοντική έρευ

να. Εκεί η ανάλυση παραγόντων μπορεί να "προσεγγίσει" ποσοτικά τέτοι

ες μεταβλητές με τη σύνθεση άλλων συστατικών μετρήσιμων μεταβλητών. 

Η βασική υπόθεση της ανάλυσης παραγόντων είναι ότι σύνθετα φαι

νόμενα μπορούν να εξηγηθούν από ένα πλήθος επεξηγηματικών μεταβλη

τών. Οι συσχετίσεις μεταξύ των τιμών των μεταβλητών καθορίζουν - γενι

κά - την κατάταξη τους στους "παράγοντες" (factors). Στόχος της ανάλυ

σης παραγόντων είναι να προσδιορίσει άμεσα ή μη παρατηρήσιμους 

παράγοντες που όμως υπάρχουν μέσα σε ένα σύνολο μεταβλητών. Στό

χος επίσης είναι οι παράγοντες να είναι λίγοι σε αριθμό και με ουσιαστι

κή σημασία. Όταν οι παράγοντες πληρούν αυτά τα χαρακτηριστικά, μπο

ρούν να δώσουν νέες απαντήσεις ή κατευθύνσεις για τη λύση ενός σύν

θετου προβλήματος. 

Τα στάδια εφαρμογής της ανάλυσης παραγόντων (Spss Ine, 1990) 

είναι τέσσερα: 
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Υπολογισμός της μήτρας συσχέτισης όλων των μεταβλητών. 

Εξαγωγή των παραγόντων. 

Περιστροφή. 

Υπολογισμός βαθμών σημασίας του κάθε παράγοντα για την κάθε 

περίπτωση του μοντέλου. 

Στο πρώτο στάδιο, του υπολογισμού της μήτρας συσχετίσεων, μπο

ρούν να παρατηρηθούν από τον ερευνητή οι συσχετίσεις ορισμένων μετα

βλητών μεταξύ τους και σχετική ανεξαρτησία άλλων. Εδώ θα ληφθεί και 

η τελική απόφαση για την ποιότητα των μεταβλητών. Εάν οι συσχετίσεις 

(θετικές ή αρνητικές) μεταξύ των μεταβλητών είναι γενικά μικρές, είναι 

σχετικά απίθανο αυτές να ενταχθούν σε ολιγάριθμους παράγοντες, οι 

οποίοι θα είναι σημαντικοί και εξηγήσιμοι. Υπάρχουν ειδικά στατιστικά 

τεστ για την καταλληλότητα του μοντέλου, όπως το τεστ σφαιρικότητας 

(sphericity test) και το τεστ ΚΜΟ (Kaiser-Meyer-Olkin test). 

Στο δεύτερο στάδιο, της εξαγωγής των παραγόντων, καθορίζεται ο 

αριθμός των παραγόντων και η μέθοδος εξαγωγής τους. Η πιο συνηθι

σμένη μέθοδος είναι η εξαγωγή "κύριων συστατικών" (principal compo

nents analysis), η οποία χρησιμοποιεί γραμμικούς συνδυασμούς των μετα

βλητών. Άλλες μέθοδοι εξαγωγής είναι της "μέγιστης πιθανοφάνειας" 

(maximum likelyhood), των "ελάχιστων τετραγώνων" (unweighted least 

squares) και των "γενικευμένων ελάχιστων τετραγώνων" (generalised least 

squares) και άλλες. 

Η τεχνική των κύριων συνιστωσών (principal components), η οποία 

θα παρουσιαστεί εδώ, είναι μια ανεξάρτητη στατιστική μέθοδος που μετα

σχηματίζει ένα σύνολο συσχετιζόμενων μεταβλητών σε ένα σύνολο (κατά 

το δυνατόν) ασυσχέτιστων μεταξύ τους ομάδων μεταβλητών. 

Η πρώτη κύρια συνιστώσα (first principal component) είναι ο συν

δυασμός (ομάδα) που εξηγεί το μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης. Ο 

δεύτερος το αμέσως επόμενο, κ.ο.κ. Οι επόμενοι συνδυασμοί εξηγούν όλο 

και μικρότερα μέρη της διακύμανσης. Είναι φυσικό ότι μπορούν να εξα

χθούν τόσα κύρια συστατικά όσες και οι μεταβλητές, αλλά τότε δεν έχου

με κερδίσει τίποτα. Κατόπιν ο ερευνητής λαμβάνει την απόφαση για τον 

138 



αριθμό των παραγόντων που θα χρησιμοποιήσει. Για την απόφαση αυτή 

χρησιμοποιεί την χαρακτηριστική τιμή "eigenvalue" που λαμβάνει η κάθε 

μεταβλητή και ο γενικός κανόνας είναι να επιλέγονται τόσα κύρια συστα

τικά όσο οι μεταβλητές έχουν eigenvalue μεγαλύτερο της μονάδας. Αυτοί 

οι παράγοντες εξηγούν μεγάλο μέρος της συνολικής διακύμανσης. 

Στο τρίτο στάδιο, της "περιστροφής" (rotation), η ανάλυση παραγό

ντων μετασχηματίζει τις "κύριες συνιστώσες" ώστε να είναι κατά το δυνα

τόν πιο εξηγήσιμες, ή "ορθολογικές", οπότε πλέον ονομάζονται "παράγο

ντες". Η περιστροφή ονομάζεται ορθογώνια (orthogonal) όταν επιλέγεται να 

διατηρηθεί η ορθογωνιότητα (έλλειψη συσχέτισης) μεταξύ των παραγόντων, 

διαφορετικά ονομάζεται πλάγια (oblique), δυνατότητα που δίνει μεγαλύτερη 

ευελιξία στην εξήγηση των παραγόντων. Η τελευταία τείνει να χρησιμοποι

είται πιο συχνά, μια και συνήθως δίνει ουσιαστικότερα αποτελέσματα, εφό

σον στις κοινωνικές επιστήμες οι συνθήκες εν γένει δεν είναι πειραματικές 

και είναι σχετικά απίθανη η τέλεια έλλειψη συσχέτισης μεταξύ παραγόντων. 

Στο τελικό στάδιο της μεθόδου υπολογίζονται οι βαθμοί σημασίας 

του κάθε παράγοντα (factor scores) για την κάθε περίπτωση του μοντέλου. 

Αυτοί οι βαθμοί σημασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ερευνητή 

για την εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά και ως εισροή άλλων μεθόδων. 

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για την εξαγωγή των βαθμών σημασίας ή 

φόρτισης (factor loadings). Εάν έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των 

"κύριων συνιστωσών", τότε όλες οι μέθοδοι δίνουν τους ίδιους βαθμούς 

σημασίας. Εάν όχι, οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για την εκτί

μηση των φορτίσεων είναι της παλινδρόμησης (regression) και η μέθοδος 

Anderson-Rubin (με βαθμούς σημασίας μηδενικής συσχέτισης με μέσο 

μηδέν και μοναδιαία τυπική απόκλιση τετραγώνου). 

Γ. Η τεχνική της ανάλυσης απόκλισης-συμμετοχής (shift-share analysis) 

Η ανάλυση απόκλισης - συμμετοχής είναι μια παλαιότερη, αλλά 

ευρύτατα χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανάλυσης (Isard 1960, Moore and 

Rhodes (1973), Armstrong and Taylor 1993, Vagionis and Spence 1994) η 
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οποία βασίζεται στην υπόθεση ότι η μεταβολή της επίδοσης (συνήθως σε 

όρους απασχόλησης) μιας περιφέρειας, μετρώμενη ως απόκλιση από την 

αντίστοιχη μεταβολή μιας ομάδας συνεξεταζόμενων περιφερειών ως σύνο

λο (π.χ. μιας χώρας), μπορεί να διασπασθεί σε δύο συνιστώσες. 

Η πρώτη συνιστώσα της παραπάνω "συνολικής απόκλισης" ονομάζε

ται "αναλογική απόκλιση" (proportionality shift), ή "δομικός παράγοντας" 

(structural component). Αυτή αποτελεί την απόκλιση που αντικατοπτρίζεται 

από τη διαφορά της ανάπτυξης (με εθνικούς ρυθμούς) του "βιομηχανικού 

μείγματος" (industrial mix) της συγκεκριμένης περιφέρειας, από τον πραγ

ματικό εθνικό ρυθμό. Γίνεται αντιληπτό ότι η εξειδίκευση σε αργά ή γρή

γορα αναπτυσσόμενους (στο συνολικό/εθνικό επίπεδο) κλάδους αναμένεται 

να έχει τα αντίστοιχα αποτελέσματα στη συνιστώσα αυτή της περιφέρειας. 

Η δεύτερη συνιστώσα της "συνολικής απόκλισης" ονομάζεται "αντα

γωνιστική απόκλιση" (competitive shift), ή "περιφερειακός παράγοντας" 

(regional component) και αποτελεί την απόκλιση της πραγματικής περιφε

ρειακής μεταβολής από την παραπάνω "αναμενόμενη" τιμή. Αυτή αντικα

τοπτρίζει την "ανταγωνιστικότητα" της συγκεκριμένης περιφέρειας. 

Εάν λοιπόν η περιφερειακή μεταβολή της επίδοσης συμβολισθεί με 

Gr (Growth, regional) 

και η εθνική μεταβολή στην επίδοση συμβολισθεί με Gn (Growth, 

national),τότε "συνολική απόκλιση" είναι βέβαια η Gr - Gn. 

Εάν η ανάπτυξη του περιφερειακού βιομηχανικού μείγματος με εθνι

κούς ρυθμούς είναι η Grn τότε 

η "αναλογική απόκλιση" είναι Grn - Gn, και η "ανταγωνιστική από

κλιση" είναι Gr - Grn 

Τελικά δηλαδή η ανάλυση απόκλισης - συμμετοχής συνοψίζεται στην 

παρακάτω ταυτότητα, που μπορεί να έχει δύο μορφές: 

Μορφή Α' 

Gr - Gn = [ Grn - Gn ] + [ Gr - Grn ] 

Συνολική Αναλογική Ανταγωνιστική 

απόκλιση (δομική) ("περιφερειακή") 

απόκλιση απόκλιση 
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Μορφή Β' 

Gr = Gn + [ Grn - Gn ] + [ Gr - Grn ] 

Περιφερειακή Εθνική Αναλογική Ανταγωνιστική 

ανάπτυξη ανάπτυξη (δομική) ("περιφερειακή") 

απόκλιση απόκλιση 

Η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα τις δύο πρώτες μεταπο

λεμικές δεκαετίες, κατόπιν όμως δέχθηκε κριτική όσον αφορά την έλλει

ψη θεωρητικού υπόβαθρου, και σταδιακά έδωσε τη θέση της στις αναλυ

τικές μεθόδους της περιφερειακής παραγωγικότητας. Πρέπει όμως να 

σημειωθεί ότι βασικό πλεονέκτημα της είναι η απλότητα της και οι στοι

χειώδεις απαιτήσεις της σε στατιστικά στοιχεία, σε αντίθεση με τις πιο 

σύγχρονες μεθόδους παραγωγικότητας. Οι τελευταίες, στην απλοϊκή τους 

μορφή (προϊόν ανά απασχολούμενο), είναι ιδιαίτερα ατελείς για διαπερι

φερειακές συγκρίσεις, αφού δεν εξετάζεται το επενδεδυμένο κεφάλαιο, οι 

μισθοί, η τεχνολογία, το επίπεδο υποδομών κλπ. Οι πλήρεις μέθοδοι 

παραγωγικότητας (Ολική παραγωγικότητα συντελεστών - Total factor pro

ductivity) είναι μέθοδοι σύνθετες και ιδιαίτερα απαιτητικές σε στοιχεία. 

Δ. Η τεχνική των μοντέλων παιγνίων (game models) 

Η τεχνική της δημιουργίας μοντέλων παιγνίων βασίζεται στη μαθη

ματική θεωρία των Παιγνίων. Όσον αφορά στην αξιολόγηση πρόκειται για 

μια θεωρητική ανάλυση δύο βασικών τύπων καταστάσεων και των κύριων 

οικονομικών πολιτικών και κοινωνικών στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν. 

Μπορούν να διακριθούν δύο γενικές κατηγορίες μοντέλων παιγνίων: 

Καταστάσεις πλήρους αντίθεσης μεταξύ μιας ομάδας "παικτών" που 

προσκομίζει οφέλη, έναντι μιας άλλης ομάδας (ή ομάδων) για την 

οποία (οποίες) τα προηγούμενα οφέλη συνιστούν απώλειες ή ζημιές. 

Καταστάσεις ανάμεικτες, όπου υπάρχει συνεργασία αλλά και αντι

θέσεις. Οι "παίκτες" συνεργάζονται για την επίτευξη αυξημένων 

αποδόσεων, αλλά συγκρούονται για τη διανομή τους. 
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£. Τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε πολυκριτηριακά υποδείγματα 

Ο κύριος σκοπός των πολυκριτηριακών μεθόδων είναι η διαμόρφω

ση ενός ορθολογικού υποβάθρου που να προσφέρει τη δυνατότητα ταξι

νόμησης, σύγκρισης και επιλογής ανάμεσα σε εναλλακτικές κατευθύνσεις 

παρέμβασης ή άσκησης πολιτικής. Οι σχετικές μέθοδοι χρησιμοποιούν 

συνήθως δύο είδη πληροφοριακών εισροών (Nijkamp et al., 1985). 

Μια μήτρα επιπτώσεων (ΜΕ) που εναλλακτικά ονομάζεται και "μή τΡα 

αξιολόγησης" ή "μή"φα επίδρασης σχεδίου". Η μήτρα επιπτώσεων 

αποτελείται από στοιχεία ΜΕ. που εκφράζουν την επίπτωση μιας 

εναλλακτικής περίπτωσης i,(i = 1,2 Ι) και j (j = 1,2 J). Στην 

περίπτωση ποιοτικής αξιολόγησης η μέτρηση του στοιχείου ΜΕ̂  

γίνεται με διατεταγμένη, δυαδική ή ονομαστική κλίμακα. Πάντως 

υπάρχουν και περιπτώσεις που ορισμένα στοιχεία είναι ποσοτικής 

φύσεως και επομένως οι επιδράσεις των αντίστοιχων κριτηρίων 

προσδιορίζονται σε αριθμητική κλίμακα. 

Μια σειρά βαρών (set of critical weights) ή στοιχείων ειδικής μέτρη

σης, που συναρτώνται με τις επιδράσεις κάθε επιλεγόμενου κριτη

ρίου. Με τη σειρά βαρών προσδιορίζεται η σχετική σημασία που 

αποδίδεται στα αποτελέσματα της διαδοχικής (συνεχούς) εξέτασης 

των κριτηρίων. Παρουσιαζόμενα με τη μορφή ενός διανύσματος "λ" 

τα αποτελέσματα αυτά εκφράζονται ως διατεταγμένες η δυαδικές 

σταθμίσεις. 

Οι πολύ κριτή ριακές μέθοδοι ανάλυσης περιλαμβάνουν θεωρήσεις 

και ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και πληροφοριών. Σε περιπτώσεις 

εκτίμησης π.χ. δυσμενών ενδεχομένων (ρίσκων) ή κινδύνων, η στάθμιση 

αξιών (values weighing) γίνεται με διαβαθμίσεις (scaling) της γνώμης των 

ειδικών, ή ατομικών προτιμήσεων που καταγράφονται μέσω δειγματολη

πτικών διασκοπήσεων της κοινής γνώμης, είτε με κάποιο συνδυασμό 

αυτών. Επίσης συχνά γίνεται χρήση απόλυτων αριθμητικών κλιμάκων (car

dinal scales) για την ιεραρχική διάταξη (ranking) εναλλακτικών περιπτώ

σεων ως προς τη συνολική χρησιμότητα ή ωφέλεια τους. 
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Ένα κρίσιμο ζήτημα στη διαδικασία πολυκριτηριακών αξιολογήσεων 

(σχεδίων, πολιτικών, κλπ.) σχετίζεται με το σύστημα στάθμισης και μέτρη

σης ή με τον προσδιορισμό των διαφόρων βαρών (weights) που αποδίδο

νται ή αντιστοιχούν στα εξεταζόμενα κριτήρια. Για ορισμένους, π.χ. 

Batty(1983) και Buckley (1988) το πρόβλημα στάθμισης αποτελεί και την 

"Αχίλλειο πτέρνα" των μεθόδων αυτών. Σχετικά παρατηρείται ότι η επιλο

γή βαρών με ουσιαστικό νόημα είναι θεμελιώδες ζήτημα για τον προσ

διορισμό της σχετικής σημασίας των κριτηρίων σύγκρισης. 

ΣΤ. Τεχνικές ανάλυσης σε μεθόδους περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις επιμέρους τεχνικές ανάλυσης και 

μέτρησης που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους προσδιορισμού των περι

βαλλοντικών επιπτώσεων διακρίνονται οι ακόλουθες τρεις προσεγγίσεις: 

Διαγράμματα ροών ή δικτύων, με τα οποία διαχωρίζονται οι διάφο

ρες επιπτώσεις σε πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς. 

Μήτρες, με τις οποίες καταγράφονται, συγκρίνονται και εκτιμώνται 

αφενός οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ περιβαλλοντικών παραμέτρων και 

εξεταζόμενων ενεργειών παρέμβασης, ή έργων, και αφετέρου η 

έκταση και σημασία των επιπτώσεων(χρήση κλιμάκων, δεικτών, κλπ.). 

Πίνακες ή κατάλογοι, (checklists) συνοδευτικοί κυρίως των προηγού

μενων προσεγγίσεων, παρά τεχνικές ανάλυσης per se, που κατα

γράφουν και συστηματικά επηρεάζουν τις εξεταζόμενες περιβαλλο

ντικές καταστάσεις. 

4.3. Η χρήση δεικτών στην αξιολόγηση 

4.3.1. Γενική προσέγγιση: ρόλος, σημασία και χαρακτηριστικά των δεικτών 

Στη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζεται μια ευρύτατη συζήτηση 

πάνω σε θέματα διαμόρφωσης και χρησιμοποίησης δεικτών είτε α) για την 

αποτύπωση ή απεικόνιση και περιγραφή ορισμένων καταστάσεων και ανα-
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πτυξιακών επιπέδων, είτε β) για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιδιώ

ξεων ή πρακτικών σχεδιασμού και τη στήριξη πολιτικών αποφάσεων. 

Όπως εμφανίζεται στις διάφορες μελέτες υπάρχουν ποικίλες κατηγορίες 

δεικτών που ανταποκρίνονται ή εξυπηρετούν διάφορες ανάγκες και σκο

πούς. 

Καταρχήν υπάρχουν δείκτες επίσημων απογραφών (census indi

cators) και δείκτες μη επίσημων απογραφών, αλλά ειδικών διασκοπήσεων-

ερευνών (surveys). Όσον αφορά τις τελευταίες, το ζήτημα της συλλογής 

δεδομένων που να είναι χρήσιμα και επιδεκτικά επεξεργασίας για τη 

μέτρηση κοινωνικών επιδράσεων είναι σύνθετο. 

Ο όρος "κοινωνικοί δείκτες" σε αντίθεση με τον όρο "οικονομικοί 

δείκτες" έχει αναπτυχθεί και καθοριστεί κυρίως από τους θεωρητικούς 

των οικονομικών της ευημερίας (welfare economics) και βασίζονται στο 

κριτήριο Hicks-Kaldor (Hicks 1939 και Kaldor 1939) αλλά και στις μετέπει

τα θεμελιώσεις της CBA (ανάλυσης κόστους-οφέλους) των Mishan (1974) 

και μέτρησης κοινωνικού κόστους του Pearce (1978). Οι δείκτες που μπο

ρούν να θεωρηθούν κατάλληλοι ως "κοινωνικοί", γενικά εμπίπτουν στις 

παρακάτω τρεις κατηγορίες: 

Πληροφοριακοί δείκτες, που περιγράφουν το κοινωνικό σύστημα και 

τις αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτό. Οι κοινωνικές στατιστικές 

παράγονται τακτικά σε μορφή χρονολογικών σειρών σε διάφορα επί

πεδα λεπτομέρειας. 

Δείκτες εστιαζόμενοι στο εκάστοτε "πρόβλημα" (problem-oriented 

indicators) οι οποίοι περιγράφουν τις συγκεκριμένες εξεταζόμενες 

συνθήκες. 

Δείκτες που εστιάζονται στην "αξιολόγηση"/αποτίμηση προγραμμά

των, ως προς την επίτευξη των σχετικών στόχων ή στη γενικότερη 

εκτίμηση της αποτελεσματικότητας μιας πολιτικής. 

Επίσης, μια γενική διαφοροποίηση είναι αυτή που διαχωρίζει τους 

δείκτες στην κατηγορία των "αντικειμενικών" (συνήθως ποσοτικών) και σε 

αυτή των "υποκειμενικών" (συνήθως ποιοτικών). Με αυτό το διαχωρισμό 

ανακύπτουν πολλά ερωτήματα ως προς το τι σημαίνει αντικειμενικό και τι 
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υποκειμενικό. Χωρίς να υπεισέλθει κανείς σε μακρά συζήτηση, εν πάση 

περιπτώσει στην πρώτη κατηγορία13 ανήκουν δείκτες που προκύπτουν 

από μετρήσεις διαφόρων τύπων φαινομένων από συστηματικές δειγματο

ληψίες ή απογραφές ιδιωτικών ή δημοσίων (συνήθως) στατιστικών υπηρε

σιών, ενώ στη δεύτερη14 οι μετρήσεις βασίζονται σε διασκοπήσεις ή κατα

γραφές αντιλήψεων διαφόρων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού. 

Στη σημερινή περίοδο με τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοι

νωνίας σε θέματα ποιότητας ζωής, περιβάλλοντος ή κοινωνικής ευημε

ρίας, οι όροι αυτοί δεν είναι εύκολα προσδιορίσιμοι υπό την έννοια της 

ύπαρξης μιας γενικά αποδεκτής θεωρίας ή ενός επεξηγηματικού και 

προσδιοριστικού μοντέλου που να τις αναλύει. Παράλληλα, η αυξανόμενη 

αναγνώριση της προβληματικότητας ή η αμφισβήτηση των αποκαλούμε

νων "αντικειμενικών" μετρήσεων ή κριτηρίων οδήγησε στην επιλογή και 

χρησιμοποίηση "υποκειμενικών" κοινωνικών δεικτών με κυρίαρχο επιχείρη

μα τούτο: 

Οι υποκειμενικοί δείκτες και τα συναφή κριτήρια παρέχουν στοιχεία 

ή πληροφορίες για τη ζωή και το κοινωνικό περιβάλλον που είναι αδύνα

το να μετρηθούν "αντικειμενικά". Εκτός των άλλων, υποστηρίζεται ότι η 

γνώση για τις απόψεις που έχουν ή για τις αξιολογήσεις στις οποίες προ

βαίνουν οι διάφορες ομάδες του πληθυσμού (απόψεις και αξιολογήσεις 

όπου εμπεριέχονται προτεραιότητες και επιδιώξεις) μπορεί να επιδράσει 

βελτιωτικά και να διορθώσει σημαντικά τα όποια "αντικειμενικά" κριτήρια 

και τις αποφάσεις που διαμορφώνουν και λαμβάνουν οι διοικητικοί φορείς. 

Στο σημείο αυτό παρατηρείται συμπερασματικά ότι σήμερα φαίνεται 

να διαμορφώνεται διεθνώς ένα ευρύτερο consensus ότι οι υποκειμενικοί 

13. Αντικειμενικοί δείκτες ορίζονται γενικά μετρήσεις διαφόρων τύπων φαι
νομένων, όπως τα επίπεδα εισοδήματος, επενδύσεων, εκπαίδευσης, ανεργίας, κλπ. 
Θεωρούνται ως ποσοτικά δεδομένα (facts) προερχόμενα από αξιόπιστα στοιχεία. 

14. Ποιοτικοί ή υποκειμενικοί δείκτες θεωρούνται εκείνοι που βασίζονται σε 
άμεσες απόψεις και ανάλογες εκθέσεις ατόμων ή ομάδων πληθυσμού που εκφρά
ζουν δικές τους αντιλήψεις πάνω στα διάφορα υπό αξιολόγηση ζητήματα (συνή
θως μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, κλπ.). 
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δείκτες μπορεί - και πρέπει - να χρησιμοποιούνται ως ένα απαραίτητο 

συμπλήρωμα στις αντικειμενικές μετρήσεις ή κριτήρια για να διαμορφω

θεί τελικά μια πιο σύνθετη ή ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικής κατά

στασης. 

Ένα άλλο βασικό στοιχείο διαφοροποίησης των δεικτών συναρτάται 

με το σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν. Κατά καιρούς έχουν προταθεί διά

φοροι δείκτες με τους οποίους επιδιώκεται η αποτύπωση μιας υφιστάμε

νης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης καθώς και η εξέλιξη της διαχρονι

κά ή η γεωγραφική έκφραση της. Εδώ το βασικό μεθοδολογικό πρόβλη

μα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και επιλογή των πιο κατάλληλων 

τυπολογικών κριτηρίων για την ακριβή αποτύπωση δεδομένης κατάστασης 

ή των διαστάσεων εκείνων και μέτρων που εκφράζουν το υφιστάμενο ανα

πτυξιακό επίπεδο μιας χώρας ή μιας περιφέρειας. 

Αντίθετα, στην περίπτωση προτάσεων στρατηγικής και πολιτικών 

π.χ. περιφερειακής ανάπτυξης, όπου εμπεριέχονται σειρές στόχων και 

μέτρα πολιτικής, οι δείκτες χρησιμοποιούνται ως μέσα ή εργαλεία έκφρα

σης των εν λόγω στόχων, συνήθως σε συνάρτηση με συγκεκριμένες επι

λογές τομεακής ή περιφερειακής σύνθεσης και κατανομής πόρων. Σε 

αυτό όμως το θέμα θα επανέλθουμε αργότερα. 

Ορισμένες άλλες διαφοροποιήσεις σε κατηγορίες δεικτών αναφέρο

νται σε απλούς και σύνθετους δείκτες, σε στατικούς και δυναμικούς και 

δομικούς δείκτες. 

Η συνθετότητα ενός δείκτη αναφέρεται κυρίως στον αριθμό των 

χαρακτηριστικών με τα οποία εκφράζεται μια δεδομένη κατάσταση, ή στη 

συναρτησιακή σχέση ενός μεταβλητού παράγοντα μαζί με ορισμένους 

άλλους. Η κατασκευή σύνθετων κοινωνικών δεικτών ενέχει γενικά αρκε

τούς κινδύνους όπως έχει επίσης παρατηρηθεί αλλού (Knox 1978). Με 

τους δυναμικούς δείκτες - σε αντίθεση με τους στατικούς - διαπιστώνεται 

ή εκφράζεται η διαχρονική αλλαγή ενός χαρακτηριστικού και (πολύ σπά

νια) οι αιτίες πίσω από την αλλαγή. 

Οι δομικοί δείκτες (structural indicators) αναφέρονται συνήθως στα 

βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά μιας εθνικής ή περιφερειακής οικο-

146 



νομίας. Για παράδειγμα δομικοί δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί (E.C.Com

mission: 1992a και 1992b) για συγκρίσεις του αναπτυξιακού επιπέδου 

μεταξύ των κοινοτικών χωρών και περιφερειών, αλλά και ως κριτήρια ή 

standards που δείχνουν βαθμούς σύγκλισης - απόκλισης από επιδιωκόμε

νους στόχους. 

Οι δείκτες σε διάφορες μορφές 

Ένας συγκεκριμένος αναπτυξιακός δείκτης ανάλογα με τη χρήση 

την οποία προορίζεται να επιτελέσει και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 

δεδομένων για την ανάπτυξη του μπορεί να πάρει γενικά τρεις μορφές. 

Πρώτον, να εκφραστεί ως απόλυτος (στατικός) δείκτης, δηλαδή -

συνήθως - ως ένα πηλίκον της υπό εξέταση μεταβλητής δια ένα 

μέγεθος αναφοράς. 

Δεύτερον, όταν υπάρχει η ανάγκη (και η δυνατότητα) για δυναμική 

- χρονολογικά - πληροφόρηση, η καλύτερη μορφή είναι μια χρονο

λογική σειρά με τις κατ' έτος, διαχειριστική χρήση, εξάμηνο, κ.ο.κ. 

τιμές του δείκτη (δυναμικός δείκτης). Αυτής της μορφής η πληρο

φορία είναι η καταλληλότερη για ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων 

και για τη διενέργεια περαιτέρω επεξεργασίας. 

Τέλος, η επεξεργασία ενός δυναμικού δείκτη συνήθως παρέχει τους 

δείκτες μεταβολών. Μια πρώτη μορφή δείκτη μεταβολών είναι η 

έκφραση της ποσοστιαίας μεταβολής μεταξύ δύο χρονικών σημείων 

που έχουν ενδιαφέρον για την ανάλυση. Μια δεύτερη και πιο εξε

λιγμένη μορφή δείκτη μεταβολών είναι η έκφραση της μέσης ετή

σιας μεταβολής για συγκεκριμένες περιόδους. Πέραν αυτών των 

βασικών μορφών δεικτών μπορούν να υπάρξουν και πιο σύνθετες, 

(δείκτες κινητών μέσων όρων, δείκτες πολλοστή μορίων, δείκτες απο

κλίσεων, διακύμανσης, κλπ.) οι οποίες όμως θα χαρακτηρίζονταν ως 

μορφές επεξεργασίας δεικτών που εν πάση περιπτώσει ανήκουν σε 

μια από τις αναφερθείσες γενικές μορφές. 
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4.3.2. Δείκτες στην ανάλυση/διαμόρφωση και αξιολόγηση της περιφε

ρειακής πολιτικής 

Δείκτες σχετικής διαπεριφερειακής ανταγωνιστικότητας και συμπληρω-

ματικότητας 

Αντί μιας ξεχωριστής ή αποσπασματικής κατά τομείς ή κλάδους 

ανάλυσης του περιφερειακού παραγωγικού συστήματος, έχουν γίνει προ

σπάθειες μιας συνθετικής προσέγγισης (Calmene - Loustalan 1991) και 

διατύπωσης μέσω σειράς δεικτών ορισμένων μεγεθών ενδεικτικών της 

περιφερειακής ανταγωνιστικότητας ή σύνθετων δομικών χαρακτηριστικών 

του περιφερειακού παραγωγικού συστήματος καθώς και για την άσκηση 

σχετικής πολιτικής αναδιάρθρωσης του. Με αυτούς τους δείκτες επιδιώ

κεται να προσδιοριστεί το πλέγμα των διατομεακών ή διακλαδικών σχέ

σεων και το σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα μιας περιφέρειας για ένα 

προϊόν ή κλάδο σε σχέση με τα αντίστοιχα (προϊόντα ή κλάδους) σε εθνι

κό ή διεθνές επίπεδο. 

Οι δείκτες προσδιορίζουν το σχετικό πλεονέκτημα της παραγωγής 

ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε ένα κλάδο εντός της χωρικής μονάδας, 

έναντι της εξωτερικής (διαπεριφερειακής, εθνικής κλπ.) αγοράς. 

Εάν όπου: i = προϊόν, f = κλάδος στον οποίο ανήκει το προϊόν, Χ 

= εξαγωγές, Μ = εισαγωγές, Ρ=περιοχή, Ν = κράτος (ή οποιοδήποτε 

χωρικό υπερσύνολο), τότε: 

C 1 = 100. [((Xi- U)RÎ((X+M)R/2)) - ((Χ,- Mf)R/((X+M)R/2)). ( (Χ ι+Μ^Χρ+Μ^)] 

C2= 100. [((X r Mi)R/((X+M)N/2)) - ((Χ-Μ^/ΚΧ+Μ)^)) . ((Χ,+Μ^Ι (Χ^Μ^)] 

Εάν η περιοχή που εξετάζεται έχει : 

Ο-, > 0 και C2 > 0, τότε η περιοχή εξειδικεύεται στο προϊόν και η 

εξειδίκευση αυτή είναι επαρκώς ανταγωνιστική στο διεθνές περι

βάλλον (σχετικό και απόλυτο πλεονέκτημα). 

148 



C1 < Ο και C2 > Ο, το προϊόν έχει μεν διεθνή ανταγωνιστικότητα 

(απόλυτο πλεονέκτημα) σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες,αλλά 

σχετικό μειονέκτημα σε σχέση με άλλα προϊόντα μέσα στον τοπικό 

κλάδο. Για παράδειγμα ορισμένα ειδικά τρόφιμα ή ορυκτά που δεν 

παράγονται ανταγωνιστικά αλλού, αλλά στον κλάδο και σε τοπικό 

επίπεδο δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά. 

C1 > 0 και C2 < 0, δεν υπάρχει απόλυτο πλεονέκτημα διεθνώς - σε 

σχέση δηλαδή με την παραγωγή του προϊόντος αλλού - αλλά το 

προϊόν παράγεται με σχετικό πλεονέκτημα στον κλάδο και σε τοπι

κό επίπεδο. 

C1 < 0 και C2 < 0, το προϊόν δεν έχει ούτε διεθνές πλεονέκτημα, 

ούτε παράγεται αποδοτικά μέσα στον κλάδο του. 

Δείκτες περιφερειακότητας και ανισοτήτων 

Η σχετική περιφερειακότητα μιας περιφέρειας ή χώρας, σε' σχέση 

με έναν ευρύτερο γεω-οικονομικό σχηματισμό, μεταξύ των άλλων επιδρά 

στην ανάπτυξη του εμπορίου, στην προσέλκυση επενδύσεων και στην 

ανταγωνιστικότητα της παραγωγής. Συχνά η περιφερειακότητα μετράται 

ως συνάρτηση του όγκου της οικονομικής δραστηριότητας μιας περιφέ

ρειας. Σύμφωνα με σχετική μελέτη (Dunford 1993) από τις 176 κοινοτικές 

περιφέρειες που εξετάστηκαν, οι ελληνικές περιφέρειες παρουσιάζουν 

από τις χαμηλότερες τιμές του περιφερειακού ΑΕΠ εκφρασμένου σε ECU, 

δηλαδή σημαντική περιφερειακότητα. 

Εκτός από τέτοιου είδους μετρήσεις οι οποίες δείχνουν με απόλυτα 

μεγέθη τις διαπεριφερειακές διαφορές, υπάρχουν φυσικά ειδικοί δείκτες 

που αναφέρονται στην ανισοκατανομή του κατά κεφαλήν εθνικού προϊό

ντος, κατά περιφέρεια, με πληθυσμιακή στάθμιση της απόκλισης. Έτσι, 

εάν όπου i = ο αριθμός των περιφερειών, ρ, = ο πληθυσμός της i περι

φέρειας, γ, = το κατά περιφέρεια κατά κεφαλήν ακαθάριστο προϊόν, και 

g το μέσο των Υ| ανάμεσα στις συμμετέχουσες στη μέτρηση περιφέρειες, 

η ανισοκατανομή μετράται με τους πιο κάτω δείκτες: 

149 



"Πληθυσμιακά σταθμισμένης τυπικής απόκλισης" (Weighted standard 

deviation gdp/pc index): 

WSD = (Σ, (γ, - g)2 . p, / ZiPi)i/2 

"Πληθυσμιακά σταθμισμένης απόλυτης απόκλισης" (Weighted abso

lute deviation) 

WMAD = Σ, Ιγ,-gl. p, / I i P i 

Επίσης στη μέτρηση των περιφερειακών ανισοτήτων έχει χρησιμο

ποιηθεί ευρέως ο συντελεστής ανισοκατανομής Gini σε συνδυασμό με την 

καμπύλη Lorenz μια και οι δύο δύνανται να εμφανίζουν το μέγεθος της 

ανισοκατανομής ως ποσοστό και γραφικά, αντίστοιχα (Κεβόρκ 1981). 

Συντελεστής ανισοκατανομής του Gini (G) - Καμπύλη Lorenz 

G = (1 / 2 n I j Y i ) I j I j | Y i - Y j | 

Όπου γ = το κατά περιφέρεια κατά κεφαλήν ακαθάριστο προϊόν και 

i, j όλες οι περιφέρειες λαμβανόμενες ανά δύο, καθ όλους τους δυνατούς 

συνδυασμούς. Η έννοια του συντελεστή υποδηλώνει την κατά μέσο όρο 

και κατ' απόλυτο τιμή διαφορά του περιφερειακού εισοδήματος εκάστης 

(τυχαίας) των περιφερειών από τα εισοδήματα όλων των περιφερειών. 

Με τη βοήθεια του συντελεστή Gini μπορεί να προσδιοριστεί το 

εμβαδόν Ε που ορίζεται από τη διαγώνιο ισοκατανομής και την καμπύλη 

συγκέντρωσης (Lorenz). 

Ε = 1/2 • G 

Το μέγεθος του εμβαδού αυτού σε μια δεδομένη κατανομή τιμών 

μάς δίνει το μέτρο της ανισότητας της κατανομής (ή ανισοκατανομής). Το 

εμβαδόν που ορίζεται από τη διαγώνιο ισοκατανομής (σε ένα τετράγωνο 

κυτίο με πλευρά που ισούται με τη μονάδα) ισούται με 0,5. Επομένως, 
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όσο μεγαλύτερος είναι ο λόγος του παραπάνω εμβαδού Ε προς το 0,5, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η ανισότητα τιμών. 

Ε / 0,5 = 1/2 g / 0,5 = g 

Επομένως, με αυτή την προσέγγιση ο συντελεστής Gini εκφράζει 

την ανισότητα ως ποσοστό της μέγιστης δυνατής ανισότητας. 

Δείκτης αναγκαιότητας κατανομής δημόσιων πόρων 

Η φιλοσοφία του δείκτη αυτού της αναγκαιότητας τοπικών οικονο

μιών για την κατανομή των δημόσιων πόρων βασίζεται στην αρχή της "απο

ζημίωσης" (compensation). Βασίζεται στο ότι οι φόροι -κατά κύριο λόγο -

εισπράττονται από την κεντρική διοίκηση, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες 

παρέχονται βασικά από την τοπική κυβέρνηση (τοπική αυτοδιοίκηση). Η 

ανακατανομή πρέπει να "αποζημιώνει" αυτές τις περιοχές που έχουν μειω

μένη παροχή δημόσιων υπηρεσιών, ή με άλλα λόγια, να αναδιανέμει τους 

πόρους κατευθύνοντας τους προς τις περιοχές που παρουσιάζουν καθυ

στέρηση στο "δείκτη πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες" που υιοθετείται. 

Σε σχετική μελέτη των Bosch -Escribano (1988) για νομούς της 

Ισπανίας αναφέρονται οι λεπτομέρειες της ανάλυσης και τα συμπεράσμα

τα. Εδώ θα παρουσιάσουμε το σχετικό δείκτη. Ο βαθμός αξιολόγησης Esc, 

όπου s είναι η "υπηρεσία", e είναι η κάθε περιοχή (50 νομοί), είναι: 

esc _ Τ f ν sc / ν f χ sc 

XjSC είναι η ομαλοποιημένη τιμή του δείκτη i στην περιοχή e 

fy είναι το στοιχείο που καθορίζει τη συμβολή του δείκτη i στον 

παράγοντα j . 

Οι δείκτες του ΣΠΑ 1994-1999 

Στο ΣΠΑ 1994-1999 παρουσιάζεται συνοπτικά η "μεθοδολογία" κατα

νομής των περιφερειακών πόρων που αποτελούν το 26% του συνολικού 
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ποσού (7429,9 εκατ. ECU Σύνολο και 4474,4 εκατ. ECU Κοινοτική συμμε

τοχή). Από το συνολικό ποσό που διατίθεται στις 13 περιφέρειες αφαι

ρείται ποσοστό 5% για διάθεση και κατανομή σε 5 ακριτικές ή νησιωτικές 

περιφέρειες, (Ήπειρος, Δυτ. Μακεδονία, Αν. Μακεδονία-Θράκη, Βόρειο 

Αιγαίο και Ιόνια Νησιά), ενώ το υπόλοιπο ποσό κατανέμεται στις 13 περι

φέρειες με βάση 4 κατηγορίες δεικτών (ΥΠΕΘΟ 1993): 

Βασικοί δείκτες (4): α) πληθυσμός, β) έκταση, γ) κατά κεφαλήν εισό

δημα, δ) ανεργία. 

Οικονομικοί δείκτες (3): α) ποσοστό πρωτογενή, β) δευτερογενή 

(μεταποίηση), γ) τριτογενή (τουρισμός μόνο) τομέα στο ΑΠΠ. 

Κοινωνικοί δείκτες (2): α) αριθμός μαθητών και β) νοσοκομειακών 

κλινών ανά 1000 κατοίκους 

Δείκτης υποδομών (1): χιλιόμετρα οδικού δικτύου ανά τετραγωνικό 

χιλιόμετρο. 

Οι ευρωπαϊκοί δείκτες για τα ΚΠΣ 1994-1999 

Οι χώρες της Ε.Ε. φαίνεται να καταλήγουν στα ΚΠΣ 1994-99 (E.C. 

1994) -μολονότι τα στοιχεία δεν είναι πλήρη για όλους τους δείκτες και όλες 

τις χώρες - σε ένα κοινό πλέγμα δεικτών, που αποτελεί και λεπτομερέστερη 

αλλά και συγκρίσιμη βάση δεδομένων μεταξύ των χωρών, αλλά και με το 

μέσο όρο των χωρών της Ε. Ε. Η ανάλυση της κατάστασης γίνεται με βάση 

δείκτες, που αναλύουν τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, σε τρεις 

κατηγορίες: α. βασικές υποδομές, β. ανθρώπινο δυναμικό και γ. παραγωγικός 

τομέας. Οι κατηγορίες δεικτών παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

Δείκτες βασικών υποδομών; οδοί: (μήκος, ποιότητα, ασφάλεια), σι

δηρόδρομοι: (μήκος, επενδύσεις), αεροδρόμια: (αριθμός αεροδρο

μίων, επιβατών), τηλεπικοινωνίες: (ποσοστό ψηφιακού δικτύου), ε

νέργεια: (εγχώριες πηγές, ενεργειακή ένταση), ύδρευση: (σύνδεση 

σε δημόσιο δίκτυο, ποιότητα), περιβάλλον: (αποχέτευση, επεξεργα

σία λυμάτων, ανακύκλωση), υγεία: (αριθμός κλινών, δαπάνες για νο

σοκομεία). 
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Δείκτες ανθρώπινου δυναμικού: εκπαίδευση και εξειδίκευση: (εργατι

κό δυναμικό κατά επίπεδο εκπαίδευσης, γυναικεία συμμετοχή, δημό

σια δαπάνη για την εκπαίδευση), έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη: 

(ερευνητικό προσωπικό, δαπάνη για έρευνα). 

Δείκτες παραγωγικών τομέων: βιομηχανία: (βιομηχανική απασχόλη

ση, υψηλή τεχνολογία, επένδυση πάγιου), γεωργία και αγροτική ανά

πτυξη: (αγροτική προστιθέμενη αξία, ποσοστό της χρησιμοποιούμε

νης αγροτικής γης ), τουρισμός: (ποσοστό τουρισμού στο ΑΕΠ, στην 

τουριστική αγορά της Ευρώπης, των Η ΠΑ, εποχικότητα), αλιεία: 

(τόνοι αλιευμάτων και από ιχθυοκαλλιέργειες, αξία των εξαγωγών). 

Δείκτες βαρύτητας για την αξιολόγηση προγραμμάτων 

Για τη δημιουργία δεικτών βαρύτητας ή αναγκαιότητας της παρέμ

βασης, στη μελέτη του ΚΕΠΕ (1997a) Μελέτη αξιολόγησης των ΠΕΠ του 

ΚΠΣ 1994-1999, εξάγονται τέσσερις δείκτες αναγκαιότητας παρέμβασης: α) 

παραγωγικής υποδομής, β) κοινωνικής υποδομής, γ) τεχνικών υποδομών, 

δ) περιβαλλοντικός δείκτης. Αναλυτική παρουσίαση και πηγές των στοιχεί

ων των δεικτών αυτών γίνεται στο τμήμα 5.2 της ανά χείρας μελέτης. 

Δείκτης παραγωγικής υποδομής: ακαθάριστο προϊόν ανά απασχο

λούμενο, συγκριτική μεταβολή του ΑΕΠ: (1970-80 συγκριτικά με 1980-

90), ιδιωτικές επενδύσεις: (του νόμου 1262/1982 μέχρι το 1992), 

συνολική παραγωγικότητα συντελεστών (κάθε περιφέρειας για το 

1980-1990). 

Δείκτης κοινωνικής υποδομής: δείκτης ανεργίας: (επί του εργατικού 

δυναμικού), διαθεσιμότητα ιατρών, επίπεδο διαβίωσης: (νοικοκυριά 

κάτω από ενιαίο επίπεδο φτώχειας), δημογραφική διάρθρωση (ποσο

στό ηλικιωμένων). 

Δείκτης τεχνικών υποδομών: αστικές τεχνικές υποδομές: (ύδρευση, 

αποχέτευση), συγκοινωνίες: (οδικές, σιδηροδρομικές αεροπορικές και 

λιμενικές υποδομές), τηλεπικοινωνίες: (πυκνότητα τηλεφωνικών γραμ

μών), επενδύσεις ΠΔΕ και ΔΕΚΟ: (περιφερειακά κατανεμόμενες). 
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Περιβαλλοντικός δείκτης: ατμοσφαιρική ρύπανση: (διοξείδιο του 

θείου), μόλυνση και υποβάθμιση ακτών: (ποσοστό ακτογραμμής), 

τουριστική φόρτιση: (διανυκτερεύσεις τουριστών/κάτοικοι), φυσικό 

και ανθρωπογενές περιβάλλον: (δυναμικό σε δρυμούς και υγρότο-

πους, οικισμούς και πολιτιστικά μνημεία). 

4.3.3. Δείκτες στην ανάλυση/διαμόρφωση και αξιολόγηση της χωροτα

ξικής πολιτικής 

Σε τοπικό επίπεδο (δήμοι, κοινότητες, αστικά κέντρα, οικιστικό δίκτυο), 

έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι απλοί δείκτες μέτρησης ή αποτίμησης ορι

σμένων επιμέρους αναπτυξιακών παραμέτρων ή γενικότερα της ποιότητας 

ζωής, αλλά και πιο σύνθετοι δείκτες, όπως οι δείκτες χωρικής κατανομής και 

χωροθέτησης. Εξετάζονται στη συνέχεια αναλυτικότερα κατά περίπτωση: 

Α. Απλοί ή επιμέρους δείκτες 

(i) Απλοί δείκτες ανάπτυξης, σύγκρισης, ταξινόμησης χωρικών μονάδων 

Δείκτες φυσικών ή γεωγραφικών χαρακτηριστικών, όπως δείκτες 

φυσικών πόρων (δάση, επίγεια ύδατα, καλλιεργούμενη έκταση, ορυ

κτός πλούτος, κλπ.) 

Δημογραφικοί δείκτες, όπως η πυκνότητα πληθυσμού, η πυραμίδα 

ηλικιών ανά δεκαετίες, ο δείκτης γεννήσεων ανά 100 κατοίκους, κλπ. 

Οικονομικοί δείκτες, όπως δείκτης ανεργίας, δείκτης εργατικού 

δυναμικού, κατά κεφαλήν περιφερειακό εισόδημα, ιδιωτική κατανά

λωση/αποταμίευση κατά κεφαλήν, δείκτης εξαγωγών κατά τελωνείο, 

δείκτης αφίξεων ή διανυκτερεύσεων τουριστών κατά νομό, κλπ. 

Δείκτες δικτύων τεχνικής υποδομής και υπηρεσιών κοινωνικής υπο

δομής, όπως χιλιόμετρα ασφαλτοστρωμένων οδών ανά μονάδα 

έκτασης ή κατά κεφαλήν, ποσοστό κεντρικά υδρευόμενων/αποχε-

τευόμενων κατοικιών, και νοσοκομειακές κλίνες ανά 1000 κατοίκους, 

δείκτες εκπαιδευτικής υποδομής, κλπ. 
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Δείκτες χωροταξικής διάρθρωσης και περιβάλλοντος, όπως μέγεθος 

και πυκνότητα οικισμών, πυκνότητα κατοίκων εντός των οικισμών, 

ποσοστό πρασίνου/κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισμών, κλπ. 

επίσης, οικοσυστήματα, χρήσεις γης, status προστασίας, κ.ά. 

(η) Δείκτες χωρικής κατανομής και χωροθέτησης 

Στα ζητήματα ανάλυσης χωρικής κατανομής/συγκέντρωσης ή χωρο

θέτησης διαφόρων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών και στις σχετικές αξιο

λογήσεις εναλλακτικών περιπτώσεων ή των επιπτώσεων τέτοιων χωροθε-

τήσεων χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των τεχνικών χωρικής ανάλυσης 

ορισμένοι δείκτες που εκφράζουν ή μετρούν το βαθμό συγκέντρωσης/δια-

σποράς των δραστηριοτήτων στο χώρο. 

Ο συντελεστής χωρικής εξειδίκευσης (location quotient) 

Ο πολύ χρήσιμος αυτός δείκτης επιτρέπει την εξαγωγή συμπερα

σμάτων σχετικά με τη σχετική εξειδίκευση μιας χωρικής μονάδας (δήμου, 

νομού, περιφέρειας) που ανήκει -διοικητικά ή οικονομικά - σε μια μεγαλύ

τερη, σε σχέση με μια σειρά οικονομικών κλάδων, ή υποκλάδων ενός κλά

δου και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα δομικά χαρακτηριστικά των 

παραγωγικών συστημάτων των εξεταζόμενων χωρικών μονάδων. Μια 

συνηθισμένη εφαρμογή του συντελεστή συμμετοχής (location quotient) 

είναι η συμμετοχή ενός νομού στη βιομηχανική δραστηριότητα, σε σχέση 

με τη συμμετοχή του στη συνολική απασχόληση της χώρας, ανάλυση που 

μπορεί να επεκταθεί και κατά κλάδο της βιομηχανίας. Όμοια, μπορεί να 

μετρηθεί η συμμετοχή ενός νομού στον τομέα των υπηρεσιών αλλά και 

στους υποκλάδους του, π.χ. τουρισμό, οικονομικές υπηρεσίες, κλπ., σε 

σχέση με το επίπεδο της χώρας. 

Ο τύπος που χρησιμοποιείται είναι: 

LQj = (8,| / Σ, ay) / (Σ, ay / Σ ^ ay) 

κλάδος, j = περιοχή 

απασχόληση κλάδου i περιοχής j , 

συνολική απασχόληση περιοχής (σε όλους τους i κλάδους) 

συνολική απασχόληση στον κλάδο j (σε όλες τις j περιοχές) 

συνολική απασχόληση (στους i κλάδους και j περιοχές) 

όπου i 

aü 
Σ ί * ϋ 

Σ ί 3 ϋ 
Σ ί Σ ί a i j 
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Οι τιμές του συντελεστή εξειδίκευσης είναι μεγαλύτερες ή ίσες του 

μηδενός. Τιμές μικρότερες της μονάδας σημαίνουν ότι η εξεταζόμενη 

περιοχή υστερεί στην ανάπτυξη του εξεταζόμενου κλάδου, σε σχέση με 

το πλέγμα των συνεξέταζα μένων περιοχών (π.χ. τη χώρα). Τιμή πλησίον, 

ή ίση με τη μονάδα, σημαίνει ισόρροπη ανάπτυξη του κλάδου στην περιο

χή, σε σχέση με τις συνεξέταζαμενες περιοχές. Για τιμές μεγαλύτερες της 

μονάδας, και ειδικότερα μεγαλύτερες του 2, σημαίνει ότι η περιοχή έχει 

ιδιαίτερη εξειδίκευση στο συγκεκριμένο κλάδο σε σχέση με τις συνεξετα-

ζόμενες περιοχές, ή με άλλα λόγια ότι ο συγκεκριμένος κλάδος βρίσκει 

ιδιαίτερα πρόσφορο πεδίο ανάπτυξης στην περιοχή, σε σχέση με τους 

συνεξεταζόμενους κλάδους. 

Ο δείκτης εξειδίκευσης, αφού εξαχθεί για μια εξεταζόμενη περιοχή, 

μπορεί να συγκριθεί με αυτόν μιας άλλης περιοχής όσον αφορά έναν υπό 

εξέταση κλάδο. Έχει προταθεί επίσης (Calmene - Loustalan 1991) ένας 

δείκτης "απόστασης" δύο περιοχών, όσον αφορά την εξειδίκευση τους σε 

έναν συγκεκριμένο κλάδο. Ο δείκτης αυτός της "απόστασης" είναι το 

ημιάθροισμα της απολύτου διαφοράς των συντελεστών εξειδίκευσης των 

δύο συγκρινόμενων περιοχών, δηλαδή 

d 1 2 = Σ LQ1 - LQ2 / 2 

όπου 1 και 2 είναι οι συγκρινόμενες χωρικές μονάδες και LQ: ο συντελε

στής χωρικής εξειδίκευσης, όπως παραπάνω. 

Άλλοι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των συσχετί

σεων ή διαφοροποιήσεων ανάμεσα σε περιφέρειες είτε σε άλλα χωρικά 

επίπεδα είναι οι παρακάτω: ο δείκτης χωρικής συσχέτισης (Degré α" Asso

ciation Spatiale - DAS), ο συντελεστής ανισοκατανομής του Gini και ο 

συντελεστής συσχέτισης r. 

Ο δείκτης χωρικής συσχέτισης (Degré a" association spatiale - DAS) 

Ο δείκτης χωρικής συσχέτισης δύο δραστηριοτήτων j και g σε μια 

σειρά περιοχές i μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 
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DAS (j, g) = 1 - 1/2 [ l i |xy - xig| / Σ Xjj Σ x ig) 

Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης 

Μπορεί να μετρήσει τη συσχέτιση δύο φαινομένων (π.χ. δραστηριο

τήτων χ και y) σε μια σειρά περιπτώσεων (i) (π.χ. χωρικών μονάδων). Ο 

τύπος είναι: 

r = ΣΧί y, / (Σχ^ Σγ*)1'2 

β. Σύνθετοι δείκτες 

(i) Κοινωνικοοικονομικοί δείκτες. 

Το παράδειγμα ενός σύνθετου κοινωνικοοικονομικού δείκτη σε μελέ

τη (Coombes - Raybould 1988) για την Αγγλία υπολογίζει το τοπικό δυνα

μικό επιχειρηματικής δραστηριότητας ενός τόπου ή την εν δυνάμει επι

χειρηματική δραστηριότητα ενός τόπου. Με αυτόν τον τρόπο οι διάφορες 

περιοχές μπορεί να συγκριθούν και αξιολογηθούν π.χ. ως προς το δυνα

μικό τους ως "φυτώρια" (seed beds) για νέες ή για προσέλκυση νέων και 

αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων. Τα διάφορα μέτρα πολιτικής για την προ

ώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αξιολογούνται α) σύμφωνα με τις 

γεωγραφικές διαφοροποιήσεις (πολεοδομικό ή περιφερειακό επίπεδο), 

π.χ. στην Αγγλία η ανάλυση γίνεται σε 2 χωρικά επίπεδα, κομητείας (coun

ty) και τοπικής αγοράς εργασίας (labour market area) και β) ως προς τη 

δυνατότητα προσέλκυσης των επιχειρήσεων. 

Για τη δημιουργία του σύνθετου αυτού δείκτη LEAP (Local Enter

prise Activity Potential) δημιουργήθηκε αρχικά ένα πλέγμα μεταβλητών σε 

τοπικό επίπεδο, όπως α) μεταβλητών εργατικού δυναμικού: % απασχόλη

σης ι) σε βιομηχανίες έντασης κεφαλαίου, ιι) σε εξαγωγικές εταιρείες, ιιι) 

που διευθύνει επιχειρήσεις, ιν) που είναι άνεργοι β) μεταβλητές κόστους 

και ποιότητας ζωής, όπως ι) ποσοστό νοικοκυριών με δύο ή περισσότερα 

αυτοκίνητα, ιι) μέση τιμή σπιτιού, ιιι) ποσοστό ιδιοκτησίας σπιτιών, κλπ. γ) 

κοινωνικές/δημογραφικές όπως ι) προς τα έσω μετανάστευση, ιι) μεταβο-
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λή πληθυσμού, ιιι) ποσοστό επιχειρήσεων, μεταναστών, κλπ. Οι αρχικές 

αυτές μεταβλητές έχουν φυσικά αυτοσυσχέτιση και κατόπιν εισάγονται σε 

παλινδρόμηση κατά στάδια (stepwise regression), όπου συμπτύσσονται και 

σταθμίζονται κατά σειρά επεξηγηματικότητας. Αφού σταθεροποιηθεί το 

μοντέλο, χρησιμοποιείται ως δείκτης, εφαρμόζεται για κάθε περιοχή και 

μπορεί να δώσει σχετική κατάταξη των περιοχών. 

(η) Δείκτες ποιότητας ζωής. 

Η δυσκολία στη διαμόρφωση ενός σύνθετου δείκτη ποιότητας ζωής 

έγκειται αφενός στην επιλογή των επιμέρους δεικτών που θα συγκροτή

σουν έναν τέτοιο δείκτη (με ποια μέθοδο θα επιλεγεί το ακριβές φάσμα 

των επιμέρους δεικτών) και αφετέρου στο πώς θα μετρηθούν οι δείκτες 

αυτοί ή πώς θα διαφοροποιηθεί η σχετική σημασία και βαρύτητα των επι

μέρους δεικτών που θα συνθέσουν τον τελικό δείκτη ποιότητας ζωής. 

Παρά το μικρό consensus που υπάρχει γενικά ως προς τις ενδει

κνυόμενες επιλογές επιμέρους δεικτών, φαίνεται να υπάρχει σχετικά μεγα

λύτερη συμφωνία μεταξύ κοινωνικών επιστημών και γεωγράφων (Cutter 

1985) στην περίπτωση μιας ευρύτερης αποδοχής και υιοθέτησης μιας 

μεθοδολογικής προσέγγισης που στηρίζεται στη διασκόπηση απόψεων 

του πληθυσμού (δειγματοληψία κατά στρώματα), με σκοπό να διακριβω-

θούν εκείνες οι διαστάσεις ή παράμετροι της ποιότητας ζωής που πρέπει 

να συνεκτιμηθούν και μετρηθούν. 

Σχετική είναι η μελέτη (Findlay, et al. 1988) για την αξιολόγηση και 

κατάταξη 38 βρετανικών πόλεων με δείκτες ποιότητας ζωής. Από μεθοδο

λογική άποψη πρόκειται για μια προσέγγιση μέσω "δεικτών αντίληψης" 

(perceptual indicators) που οριοθετούνται με τη χρήση ειδικών διασκοπή-

σεων απόψεων και στάσεων του πληθυσμού, ως προς ορισμένους παρά

γοντες, όπως κόστος ζωής, εγκληματικότητα, φυλετική αρμονία, κλίμα, 

απασχόληση/ανεργία, επίπεδα ρύπανσης/ μόλυνσης, χρόνου ταξιδιού προς 

την εργασία, υποδομές και υπηρεσίες εκπαίδευσης, άθλησης, αναψυχής, 

ελεύθερου χρόνου κ.ά. Οι παράγοντες αυτοί σταθμίζονται αρχικά από τους 

κατά περιοχή συμμετέχοντες και συνολικά από τους υπευθύνους της έρευ

νας ως προς τη βαρύτητα τους. Κατόπιν οι συμμετέχοντες αξιολογούν/βαθ-
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μολογούν κάθε πόλη ως προς τον κάθε παράγοντα. Έτσι παράγεται ο δεί

κτης για κάθε μία πόλη και γίνεται η κατά σειρά κατάταξη των 38 πόλεων. 

Στη μελέτη επιδεικνύεται ότι οι σταθμίσεις των παραγόντων είναι καθορι

στικής σημασίας. Επίσης ότι οι σταθμίσεις των παραγόντων που προκύ

πτουν/προτείνονται από τις διαφορετικές περιοχές είναι σε άλλους μεν 

παράγοντες πανομοιότυπες και σε άλλους πολύ διαφορετικές. 

(Hi) Δείκτες διεθνούς ακτινοβολίας πόλεων/οικιστικού δικτύου 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε σε πρόσφατη μελέτη (EMΠ - Μελ. 

Ομάδα, 1998) για το ελληνικό οικιστικό δίκτυο χρησιμοποιεί ένα σύνθετο 

δείκτη διεθνούς προφίλ ή ακτινοβολίας. Έτσι καθορίζονται τρεις βασικές 

συνιστώσες (πεδία) που καθορίζουν τη διεθνή ακτινοβολία, η σύνθεση των 

οποίων οδηγεί στην εξαγωγή του σύνθετου δείκτη. Η μεθοδολογία και τα 

αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης περιγράφονται αναλυτικά στο τμήμα 

6.2 της ανά χείρας μελέτης. 

Οικονομική συνιστώσα, με το εξής πεδίο μεταβλητών: α) τα μερίδια 

απασχόλησης κατά τομέα, β) η αξία των εξαγωγών κατά τελωνείο, 

γ) το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στα ξενοδοχεία των 

αστικών κέντρων, δ) ο αριθμός εισαγωγικών - εξαγωγικών επιχειρή

σεων κατά αστικό κέντρο. 

Πολιτιστική και περιβαλλοντική συνιστώσα με το εξής πεδίο μετα

βλητών: α) ο φυσικός πλούτος (αξιόλογες ακτές και φυσικά τοπία), 

β) η ακαδημαϊκή κοινότητα (διδακτικό - ερευνητικό προσωπικό), γ) η 

διεθνής συνεδριακή δραστηριότητα, δ) οι επισκέψεις μουσείων. 

Συνιστώσα προσπελασιμότητας και επικοινωνίας με το εξής πεδίο 

μεταβλητών: α) οι τουριστικές αφίξεις με κάθε μέσον, β) η αεροπο

ρική κίνηση, γ) η ναυτιλιακή κίνηση, δ) οι τηλεοπτικοί σταθμοί κατά 

αστικό κέντρο. 

4.3.4. Δείκτες στην ανάλυση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών παραμέ

τρων και επιπτώσεων 

Σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται θέματα περιβαλλοντικών επιπτώ

σεων και αειφορικότητας (στόχοι αειφορικής ανάπτυξης) οι αναγκαίες 
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μετρήσεις και η χρήση δεικτών παρουσιάζουν δυσχέρειες. Τα σχετικά 

προβλήματα συναρτώνται με την ασθενή εμπειρική βάση για μέτρηση της 

αειφορικότητας, με την αβεβαιότητα όχι μόνο του πώς αλλά και του τι 

μετράται, ελέγχεται και αξιολογείται. 

Οι διαθέσιμοι περιβαλλοντικοί δείκτες παραμένουν ακόμη σήμερα 

"ασθενέστεροι" από τους κοινωνικοοικονομικούς, ενώ δεν υπάρχει ένα 

διεθνώς αποδεκτό ή συμφωνημένο πλαίσιο λειτουργίας/εφαρμογής τους. 

Οι φυσικές αλλαγές που επέρχονται σε ένα φυσικό σύστημα αποτιμώνται 

συχνότερα μέσω φυσικών μετρήσεων, ή με φυσικούς δείκτες. Με τον 

τρόπο αυτό καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός της καταλληλότητας ή 

επάρκειας των λαμβανόμενων ή προτεινόμενων μέτρων. 

Αφετηρία για μια ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί η 

αναγνώριση και αποτίμηση του κόστους και της ωφέλειας συγκεκριμένων 

περιβαλλοντικών ζημιών ή βελτιώσεων και συνακόλουθα η ένταξη τους 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η προσέγγιση μιας τέτοιας αποτίμη

σης παρουσιάζεται όμως περίπλοκη, κυρίως σε ό,τι αφορά τον προσδιο

ρισμό της οικονομικής αξίας που συναρτάται με περιβαλλοντικά οφέλη. 

Στην προκειμένη περίπτωση απαιτούνται εκτιμήσεις της αξίας χρήσης (use 

value) και μη-χρήσης (non-use value). Πρόκειται για μετρήσεις στην 

πρώτη περίπτωση άμεσων και έμμεσων (λειτουργικών) ωφελειών για τον 

καταναλωτή καθώς και, στη δεύτερη περίπτωση, υφιστάμενων αξιών, 

όπως π.χ. η προστασία βιοποικιλίας ή φυσικής κατοικίας προστατευόμε

νων ειδών σε ένα οικοσύστημα. 

Για την εκτίμηση της αξίας μη-αγοραίων περιβαλλοντικών αγαθών 

και υπηρεσιών χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι ή τεχνικές, όπως αυτή 

της εξαρτώμενης αποτίμησης (CVM) που έχει αναλυθεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο. Σε ό,τι αφορά τους δείκτες, ανάλογα με το αντικείμενο μέτρη

σης έχουμε: 

Δείκτες περιγραφικούς των χαρακτηριστικών (descriptors) των υλι

κών εισροών στο περιβάλλον (π.χ. έργα υποδομής στο περιβάλλον), 

Δείκτες προσδιοριστικούς των παραγόντων που εκτίθενται σε ή υφί

στανται περιβαλλοντικές επιδράσεις (π.χ. πληθυσμός), 
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Δείκτες προσδιοριστικούς των συνεπειών ή επιπτώσεων στο εξετα

ζόμενο περιβάλλον. 

Στην προκειμένη περίπτωση αναλύονται παρακάτω ορισμένοι δείκτες 

που ανήκουν στην τελευταία αυτή κατηγορία. 

Διακρίνονται τριών κύριων κατηγοριών δείκτες περιβαλλοντικών επι

πτώσεων: 

επιδράσεων στο φυσικό οικοσύστημα της μονάδας που εξετάζεται, 

επιδράσεων στην αισθητική/πολιτιστική λειτουργία της μονάδας, 

επιδράσεων στις οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες. 

Η αξία - σε χρηματικούς όρους - μιας καταστροφής/ζημιάς στο 

φυσικό περιβάλλον σύμφωνα με μια μελέτη του Συμβουλίου της Ευρώπης 

(Giampetro - Miccoli 1992) μπορεί να συμβολιστεί ως: 

\Λ = V - V" 
dm sn sn 

όπου 
vdm = Π αξία της ζημιάς 

V'sn = η αξία του φυσικού πόρου πριν τη ζημιά, και 

V"sn = η αξία του φυσικού πόρου μετά τη ζημιά. 

Τα Vsn δηλαδή η αξία του φυσικού πόρου πριν και μετά την επί

δραση υπολογίζονται από μια εξίσωση παλινδρόμησης ως εξής: 

Vsn = Pi Δ Ν 1 + Ρ2

 Δ Ν 2 + Ρ3

 Δ Ν 3 + - Ρπ Δ Ν η 

όπου τα ρ, είναι οι συντελεστές εκτιμώμενης σημασίας των επιμέ

ρους περιβαλλοντικών παραγόντων και Ν, οι παράγοντες που αλλάζουν 

την κατάσταση του περιβάλλοντος (εναέριοι, επίγειοι και θαλάσσιοι πόροι, 

πανίδα και χλωρίδα) 

Ο υπολογισμός - σε χρηματικούς όρους - της ζημιάς στην αισθητι

κή/πολιτιστική λειτουργία ενός περιβαλλοντικού πόρου υπολογίζεται ως εξής: 

Vdec = V sec - V" sec 

όπου V dec = η αξία της αισθητικής ή πολιτιστικής ζημιάς 
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V sec = η αξία του πόρου πριν την παρέμβαση 

V'sec = η αξία του πόρου μετά την παρέμβαση. 

Ενώ εάν υπάρχει "ανάκαμψη" του πόρου από τη ζημιά, ή επανόρ

θωση, τότε η κοινωνική αξία της ζημιάς αισθητικών/πολιτιστικών πόρων 

μετά την "ανάκαμψη"/επανόρθωση δίνεται ως: 

Vdec = Vkec + w1 (V sec - V" sec ) + w2 (V'sec - V" sec) 

όπου 

V dec = η αξία της αισθητικής ή πολιτιστικής ζημιάς 

Vkec = η τρέχουσα αξία του κόστους επανόρθωσης 

V sec = η αξία του πόρου πριν την παρέμβαση 

V" sec = η αξία του πόρου μετά την παρέμβαση και πριν την 

επανόρθωση 

V" sec = η αξία του πόρου μετά την παρέμβαση και την επανόρθωση 

w1 ; w2 = συντελεστές προεξόφλησης. 

Τέλος, ο παρακάτω τύπος δίνει μια προσέγγιση υπολογισμού σε 

χρηματικούς όρους της κοινωνικής και οικονομικής ζημιάς από την παρέμ

βαση σε έναν περιβαλλοντικό πόρο 

Vdse = [ Σ d Tj w1 + Σ Vk| ] + [ Σ d Tj w2 + Σ Vkj ] 

όπου 

Vdse = η αξία της κοινωνικής και οικονομικής ζημιάς 

Γ| = αλλαγή στη ροή του εισοδήματος, από την παρέμβαση 

Γ = αλλαγές στην ανθρώπινη υγεία από την παρέμβαση 

Vkj = κόστη οικονομικής ανάκαμψης 

Vkj = κόστη προστασίας/θεραπείας της υγείας, 

\Νν \Ν2 = συντελεστές προεξόφλησης. 

4.3.5. Συμπερασματικές παρατηρήσεις για τη χρήση των δεικτών 

Το κεντρικό ερώτημα ως προς την επιλογή και χρησιμοποίηση δει

κτών σε περιπτώσεις αξιολόγησης και στις σχετικές μεθόδους που εφαρ-
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μόζονται μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Με βάση ποια τυπολογικά κριτή

ρια επιλέγονται και προσδιορίζονται οι πιο κατάλληλοι δείκτες για να 

ανταποκριθούν ικανοποιητικά σε δύο κύριους στόχους: 

την ακριβή αποτύπωση μιας υφιστάμενης κατάστασης και την εξέλι

ξη διαχρονικά σε δεδομένο γεωγραφικό πλαίσιο: ποιες ακριβώς 

μετρήσεις εκφράζουν τις καλύτερες δυνατές ενδείξεις της οικονομι

κής επίδοσης και προοπτικής μιας περιοχής, ή 

την εξέταση και αποτίμηση εναλλακτικών επιλογών (σχεδίων, μέτρων 

πολιτικής, κλπ.), π.χ. ως προς την τομεακή σύνθεση ή χωρική (δια

περιφερειακή, ενδοπεριφερειακή) κατανομή χρηματοοικονομικών 

πόρων, με τους οποίους επιδιώκεται η υλοποίηση στρατηγικών επι

λογών και συναφών μέτρων πολιτικής. 

Η επιλογή δεικτών δεν μπορεί να είναι τυχαία. Σε κάθε περίπτωση 

απαιτείται η εκτίμηση της αξίας και εφαρμοσιμότητας του επιλεγόμενου 

να χρησιμοποιηθεί δείκτη ή καλύτερα, όπως υποστηρίζεται (Coombes -

Wong 1994), ένα πλαίσιο πέντε βασικών κριτηρίων αξιολόγησης και επι

λογής δεικτών: 

Διαθεσιμότητα και προσπελασιμότητα κατάλληλων πληροφοριών: 

πηγές και μορφή στοιχείων. 

Γεωγραφική κάλυψη και εξειδίκευση στοιχείων: σταθερή και ενιαία 

αναφορά σε χωρικές ενότητες. 

Δυνατότητα και προοπτική ένταξης σε χρονολογικές σειρές: ευχέ

ρεια επικαιροποιημένων στοιχείων. 

Εφαρμοσιμότητα: άμεση/εύκολη εφαρμογή ή ενταξιμότητα σε προ

γράμματα υπολογιστών. 

Ερμηνευσιμότητα και αξιοπιστία: κατά πόσον εκφράζουν ακριβώς το 

υπό διερεύνηση αντικείμενο και κατά πόσον έχουν δοκιμαστεί. 

Η διαμόρφωση σύνθετων δεικτών, συχνά αναγκαία επιλογή στην 

αξιολόγηση του σχετικού αναπτυξιακού δυναμισμού ή των διαπεριφερεια

κών κατανομών πόρων, θεωρείται αποτέλεσμα συστηματικής ανάλυσης 

και όχι τυχαία ή αυθαίρετη συνάρθρωση διαφόρων δεικτών. Η σχετική 

προσέγγιση απαιτεί μια διαδικασία τεσσάρων φάσεων: 
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αποσαφήνιση της σχετικής με το μετρούμενο αντικείμενο έννοιας, 

προσδιορισμό των παραμέτρων ή συντελεστών που συγκροτούν τον 

σύνθετο δείκτη, 

επιλογή των επιμέρους στατιστικών δεικτών που αντιστοιχούν στις 

παραμέτρους σύμφωνα με τα κριτήρια της προηγούμενης παρα

γράφου, και 

κατάλληλο συνδυασμό μέσω τεχνικών αναλύσεων των επιμέρους 

δεικτών για τη συγκρότηση του σύνθετου δείκτη. 

4.4. Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν αρχικά τα συστήματα πληροφο

ριών (χωρικά, γεωγραφικά), που αποτελούν συστατικό τμήμα των σχετικών 

διαδικασιών συστηματικής ανάλυσης και αξιολόγησης στοιχείων, δομών και 

σχέσεων αναπτυξιακών παραγόντων καθώς και επιπτώσεων που επιφέρουν 

οι διάφορες εναλλακτικές επιλογές ή κατευθύνσεις παρέμβασης. 

Προβάλλεται η θέση ότι στην αξιολόγηση, σε αντίθεση με την απρο

γραμμάτιστη συλλογή πληροφοριών, η συλλογή πληροφοριών πρέπει να έχει 

κύριο σκοπό την υποστήριξη συγκεκριμένων τεχνικών επεξεργασίας των 

πληροφοριών. Τέτοιες τεχνικές περιγράφονται (ανάλυση παραγόντων, ανά

λυση κατά συστάδες, ανάλυση απόκλισης συμμετοχής, μοντέλα παιγνίων και 

πολυκριτηριακές τεχνικές στάθμισης) και σημειώνονται οι απαιτήσεις τους σε 

στοιχεία και η χρησιμότητα των αποτελεσμάτων τους στην αξιολόγηση. 

Όσον αφορά τη χρήση των δεικτών στην αξιολόγηση, τα τυπολογι

κά κριτήρια με τα οποία επιλέγονται και προσδιορίζονται οι πιο κατάλλη

λοι δείκτες είναι ο βαθμός της ακριβούς αποτύπωσης της εικόνας και της 

εξέλιξης μιας υφιστάμενης κατάστασης, αφενός, και ο βαθμός επιτυχίας 

στην εξέταση και αποτίμηση εναλλακτικών επιλογών αφετέρου. Επίσης 

καθοριστικό ρόλο παίζουν η διαθεσιμότητα και προσπελασιμότητα των 

κατάλληλων πληροφοριών, η γεωγραφική κάλυψη και εξειδίκευση, η 

εφαρμοσιμότητα και η ερμηνευσιμότητά τους στο εκάστοτε επιλεγμένο 

μεθοδολογικό πλαίσιο της αξιολόγησης. 
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ΜΕΡΟΣ II 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο τούτο εξετάζονται περιπτώσεις αξιολόγησης που ανα

φέρονται σε συγκεκριμένα παραδείγματα ως προς το περιεχόμενο και το 

αντικείμενο. 

Στην πρώτη περίπτωση η κριτική επισκόπηση μελετών και προσεγγί

σεων κύριων ζητημάτων αξιολόγησης περιφερειακών επιπτώσεων κοινοτι

κών και εθνικών πολιτικών καλύπτει θεωρήσεις ζητημάτων επιπτώσεων σε 

κοινοτικό επίπεδο, π.χ. συγκρίσεις μεταξύ κοινοτικών χωρών των επιπτώ

σεων της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής, επιπτώσεις εθνικών πολιτι

κών στην περιφερειακή ανάπτυξη και θεωρήσεις ζητημάτων επιπτώσεων 

κοινοτικών περιφερειακών πολιτικών (ΕΤΠΑ) σε μία χώρα. 

Στη δεύτερη περίπτωση παρουσιάζεται μια πρότυπη μεθοδολογία 

πολυκριτηριακής προσέγγισης που εφαρμόστηκε για την ex ante αξιολό

γηση των 13 ΠΕΠ του II Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 1994-1999, της 

Ελλάδας. Αξιολογούνται τα ΠΕΠ ως προς την ανταπόκριση τους στους 

στόχους τους, τον ορθολογισμό τους και την προσαρμογή τους στις ανά

γκες των περιφερειών, με ένα συνεκτικό μεθοδολογικό πλαίσιο. 

5.1. Χώρες της Ε.Ε.: Κριτική επισκόπηση μεθόδων αξιολόγησης και 

ανάλυσης επιπτώσεων στον περιφερειακό σχεδιασμό 

5.1.1. Γενική προσέγγιση ζητημάτων ανάλυσης περιφερειακών επιπτώ

σεων 

Τα ζητήματα των περιφερειακών επιπτώσεων καλύπτουν ευρύ φά

σμα προσεγγίσεων και διαφόρων μεθόδων ανάλυσης/αξιολόγησης εξαρ-

167 



τώμενων καταρχήν από τους κύριους παράγοντες ή αίτια της επίπτωσης: 

την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, τις διάφορες κοινοτικές τομεακές πολιτικές 

και την κοινοτική περιφερειακή πολιτική per se. 

Στην πρώτη περίπτωση, η συνήθης προσέγγιση των περιφερειακών 

επιπτώσεων της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς βασίζεται στην έννοια της 

περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, έννοια που περιλαμβάνει τους αποκα

λούμενους "ήπιους παράγοντες" (soft factors) που χαρακτηρίζουν μια 

περιφέρεια: υπηρεσίες κυρίως προσανατολισμένες ή συναρτώμενες με 

την παραγωγή και τις εξαγωγές, την έρευνα και την τεχνολογία και τη 

δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων στην περιφέρεια. Οι ποσοτι

κές αναλύσεις και μετρήσεις της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας στη

ρίζονται συνήθως στην επιλεκτική χρήση ορισμένων, κυρίως κοινωνικοοι

κονομικών δεικτών (π.χ. ρυθμοί αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ), σε 

συνάρτηση με αλλαγές στην απασχόληση, σε μοντέλα παλινδρόμησης 

όπως αναφέρεται σε σχετική μελέτη (Steinle 1992). 

Η ανάλυση και μέτρηση των περιφερειακών επιπτώσεων διαφόρων 

τομεακών πολιτικών (γεωργία, μεταποίηση, υπηρεσίες/εμπόριο, μεταφο-

ρές/επικοινωνίες, κοινωνικές πολιτικές, κλπ.) παρουσιάζει, εκτός εάν πρό

κειται για συγκεκριμένες ως προς το χώρο και αντικείμενο πολιτικές ή 

προγράμματα, ορισμένες δυσκολίες κυρίως σε διαπεριφερειακό συγκριτι

κό πλαίσιο και όταν οι πολιτικές δεν έχουν σαφή διαπεριφερειακή διά

σταση ή έχουν ποικίλες διασυνδέσεις με άλλες πολιτικές. Ιδιαίτερο ενδια

φέρον παρουσιάζει η σχέση τεχνολογικών καινοτομιών και περιφερειακής 

ανάπτυξης που εξετάζεται στη μελέτη των Bertuglia, Lombard, Nijkamp 

(1997). Πρόκειται για μια μελέτη που διερευνά την προέλευση των τεχνο

λογικών καινοτομιών, τον τρόπο χωρικής κατανομής τους, και τη σχέση 

μεταξύ χωρικής διάχυσης και κατανομής και των περιφερειακών επιπτώ

σεων της ανάπτυξης. 

Η κοινοτική περιφερειακή πολιτική συναρτάται γενικά με την έννοια 

της "συνοχής" και έχει ως κύριο στόχο της επίτευξη "σύγκλισης" μεταξύ 

των περιφερειών της Ε.Ε., (που σημαίνει σε οικονομικούς όρους το κλεί

σιμο του χάσματος στα επίπεδα οικονομικής ευημερίας) που θεωρείται ως 
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αναγκαία συνθήκη και η βάση της περιφερειακής πολιτικής για την επί

τευξη της συνοχής. Σχετικά υπάρχουν ποικίλες απόψεις, και ως προς το 

αντικείμενο per se της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής και ως προς 

τον τρόπο ανάλυσης των επιπτώσεων. 

Χαρακτηριστικά, στην πρώτη περίπτωση ανήκει η άποψη των Molle 

- Cappelin (1988) που διακρίνουν τρεις κύριες προσεγγίσεις που αιτιολο

γούν, συνθέτουν το περιεχόμενο και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της 

κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής: 

Η αντισταθμιστική προσέγγιση που έχει ως κίνητρο την αποζημίωση 

του κράτους-μέλους για το κόστος που συνεπάγεται ο περιορισμός 

άσκησης σε ορισμένες περιπτώσεις ανεξάρτητης/εθνικής περιφερει

ακής πολιτικής. 

Η αναδιανεμητική προσέγγιση που στηρίζεται στη λογική της ανά

γκης επίτευξης μιας πιο ισόρροπης κατανομής των κοινοτικών 

πόρων μέσω κατάλληλων αναπτυξιακών διαδικασιών. 

Η προσέγγιση ενδογενούς ανάπτυξης που αναγνωρίζει τη σημασία 

των τοπικών πόρων και την ανάγκη επιλεκτικής ενίσχυσης τους με 

κατάλληλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις. 

Στην πράξη, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρό

νια, (Armstrong - Taylor 1993) ότι οι κοινωνικοοικονομικές διαφορές ανά

μεσα στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) δεν δείχνουν σημά

δια εξάλειψης, παρ' όλο που διαπιστώνεται ότι οι διαρθρωτικές πολιτικές 

της Ε.Ε. (Διαρθρωτικά Ταμεία, Ταμείο Συνοχής) συνέβαλλαν θετικά: βελ

τίωση των δυνατοτήτων για σύγκλιση σε πραγματικούς όρους μεταξύ 

φτωχότερων και πλουσιότερων χωρών και περιφερειών. Άλλες διαπιστώ

σεις σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό των 

χωρών της Ε.Ε. δείχνουν επίσης, όχι τάσεις μείωσης, αλλά αντίθετα έντα

σης των ανισοτήτων. 

Σε σχετικές με το αντικείμενο μελέτες ή εκθέσεις της Ε.Ε. δεν εμφα

νίζονται τεκμηριωμένες εξηγήσεις αυτών των "αντίθετων" εξελίξεων, ή 

ακόμα λεπτομερείς αναλύσεις του βαθμού επίτευξης (με χωρικό εντοπι

σμό σε επίπεδο κοινότητας) των θεμελιωδών στόχων των διαρθρωτικών 
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παρεμβάσεων: στόχων όπως η ενίσχυση της επενδυτικής ικανότητας των 

λιγότερο δυναμικών περιφερειών της Ε.Ε. προκειμένου να αναπτυχθεί η 

ανταγωνιστικότητα τους. 

Στο τμήμα τούτο, εκτός από μια εισαγωγική επισκόπηση τεχνικών 

μέτρησης και δεικτών έκφρασης περιφερειακών ανισοτήτων, εξετάζονται 

ορισμένα παραδείγματα αξιολόγησης επιπτώσεων α) κοινοτικών πολιτικών 

σε χώρες της Ε.Ε. και β) εθνικών πολιτικών. 

5.1.2. Μετρήσεις περιφερειακών ανισοτήτων σε κοινοτικό επίπεδο 

Εάν υποτεθεί ότι ένας βασικός στόχος της περιφερειακής πολιτικής 

είναι η μείωση των ανισοτήτων, τότε, η ίδια η διαδικασία της μέτρησης 

των ανισοτήτων, είτε πρόκειται μεταξύ περιφερειών της Ε.Ε., είτε πρόκει

ται μεταξύ περιφερειών/περιοχών μιας χώρας είναι μια σύνθετη διαδικα

σία. Μια πρώτη και πιο συνήθης ένδειξη είναι η μέτρηση του κατά κεφα

λήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε μια ή σε όλες τις κοινά 

αποδεκτές από την Ε.Ε. χωρικές υποδιαιρέσεις ή ενότητες για στατιστική 

χρήση, NUTS15 Ι, II και III. Όπως είναι γνωστό το ΑΕΠ δεν περιλαμβάνει 

τα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται για ίδια κατανάλωση, καθώς και 

αυτά που διοχετεύονται μέσα από την παραοικονομία. Παρά ταύτα οι δια

περιφερειακές ενδείξεις - και διαφορές - του ΑΕΠ είναι ένδειξη των αντί

στοιχων παραγωγικών δυνατοτήτων και ανισοτήτων, που χάριν σύγκρισης 

μετριούνται σε ενιαίο νόμισμα, και πολύ συχνά με την Ευρωπαϊκή Λογι

στική Μονάδα (ECU). Εναλλακτικά μπορούν να μετριούνται με Μονάδες 

Αγοραστικής Δύναμης (PPS)16. Το τελευταίο αυτό μέτρο είναι το πλέον 

ενδεδειγμένο, μια και συνυπολογίζει τις διαφορές στις τιμές των αγαθών 

15. NUTS = Nomenclature of Statistical Territorial Units. Στην Ελλάδα οι 
περιφέρειες NUTS III είναι 51, οι περιφέρειες NUTS II είναι 13 και οι περιφέρειες 
NUTS Ι είναι 4. Συγκριτικά αναφέρεται ότι η Γαλλία έχει 96, 22 και 8, αντίστοιχα, 
το Βέλγιο 43, 9, και 3, και η Δανία 15, 3 και 1. 

16. PPS = Purchasing Power Units. 
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και υπηρεσιών στις διάφορες περιοχές, ή απλούστερα είναι ενδεικτικό της 

ποσότητας συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να αγο

ρασθούν με ένα ECU σε κάθε περιοχή. 

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω τεχνική, δηλαδή του κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ), ο Dunford (1993) με σχε

τική μελέτη για το μερίδιο χωρών/σχηματισμών στο παγκόσμιο ΑΕΠ, 

παρατηρεί ότι η Ευρώπη ευρίσκεται πάνω από τη Λατινική Αμερική και 

κάτω από την Ιαπωνία. Όμως, με την ανάλυση των επιμέρους ευρωπαϊκών 

χωρών φαίνεται ότι υπάρχει ουσιώδης διαφορά μεταξύ των ισχυρότερων 

από αυτές και του νότου. 

Σχετικά σημειώνεται ότι το 1989 και σε χωρικό επίπεδο NUTS-II της 

Ε.Ε., το σχετικό ΑΕΠ σε ΜΑΔ κυμαινόταν από 40% έως 177%. Στη συνέχεια 

υπολογίσθηκε ότι 18% του πληθυσμού της Ε.Ε. βρισκόταν κάτω από το 75% 

του μέσου της Ε.Ε., στο οποίο περιλαμβάνονται ολόκληρη η Ελλάδα, η Πορ

τογαλία, και περιοχές της Ιταλίας, Ισπανίας και Ιρλανδίας. Στην άλλη πλευ

ρά της κλίμακας, το 10% του πληθυσμού που παράγει το ανώτερο κατά κε

φαλήν ΑΕΠ/ΜΑΔ, το οποίο υπολογίστηκε σε 153% συγκεντρώνεται σε περιο

χές της Γερμανίας (Αμβούργο, Ντάρμστατ, Βρέμη, Άνω Βαυαρία και Στουτ

γάρδη), στο Γκρόνιγκεν της Ολλανδίας, στο Ιλ ντε Φρανς, στο Λονδίνο και 

σε περιοχές της Βόρειας Ιταλίας (Λομβαρδία και Εμίλια Ρομάνα). 

Με λεπτομερέστερη χωρική ανάλυση, δηλαδή σε επίπεδο NUTS-III, 

παρατηρείται ότι μεμονωμένες τέτοιες περιφέρειες (kreise στη Γερμανία, 

νομοί στην Ελλάδα, κλπ.) μπορεί να απέχουν δραματικά από τον κοινοτι

κό μέσο όρο. Για παράδειγμα η Frankfurt am Main έχει 320%, και το Παρί

σι 318%, σε μεγάλη απόσταση από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια. Ακο

λουθούν περιοχές της Γερμανίας, όπως το Ludwigshafen am Rhein 261%, 

το Darmstadt 226%, το Μόναχο 220%, κλπ. Στα χαμηλότερα επίπεδα βρί

σκονται οι περισσότεροι νομοί της Ελλάδας, όπως π.χ. η Χίος και η 

Θεσπρωτία με 38%, τα Ιωάννινα με 37% και τα Γρεβενά με 35%. 

Μπορούμε λοιπόν να παρατηρήσουμε ότι στο επίπεδο των περιφε

ρειών NUTS-II οι ενδοκοινοτικές διαφορές είναι σημαντικές, και φτάνουν 

το 4,2 προς 1 μεταξύ των ισχυρότερων οικονομικά χωρικών ενοτήτων της 
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Ε.Ε. με τις ασθενέστερες. Στη λεπτομερέστερη κατάταξη (NUTS-I) παρα

τηρείται ότι η σχέση μεταξύ τους φθάνει το 10 προς 1, πάντα σε μονά

δες αγοραστικής δύναμης. Οι σχέσεις αυτές είναι ενδεικτικές μιας σημα

ντικής ανισοκατανομής των παραγωγικών πόρων, της παραγωγικότητας, 

και φυσικά του επιπέδου διαβίωσης. 

Όμως πρέπει να σημειωθεί ότι το μέγεθος των διαφορών αυτών στο 

κατά κεφαλήν προϊόν είναι σχετικό όχι μόνο με τις παραγωγικές διαδικα

σίες αλλά και με το μέγεθος των χωρικών ενοτήτων, τα γεωμορφολογικά 

τους δεδομένα (παράμετροι όπως "ορεινό", "νησιωτικό", "ερημικό", ή 

"παγωμένο"), τα συνοριακά τους δεδομένα (παράμετροι πολιτικών και οικο

νομικών σχέσεων με τις συνοριακές τους περιοχές), καθώς και με τα απο

τελέσματα των τοπικών εκλογών (παράμετροι τοπικού πολιτικού κλίματος). 

5.1.3. Επιπτώσεις κοινοτικών περιφερειακών πολιτικών 

Γενικά, για να διεξαχθεί μια κριτική ανάλυση της επίδοσης μιας 

πολιτικής πρέπει κανείς να υπολογίσει τα αποτελέσματα που η ίδια δημι

ουργεί. Ειδικότερα όμως, το πρόβλημα της απομόνωσης της επίδρασης 

μιας πολιτικής είναι δύσκολο, σε μη πειραματικές διατάξεις, όπως είναι οι 

κοινωνίες και οι περιφέρειες. Σε μια προσπάθεια συμβολής στην αντιμε

τώπιση αυτών των δυσκολιών, η Ε.Ε. έχει εκδώσει σχετικούς κανονισμούς 

(E.C. Council 1988) όπου καθορίζονται οι κατευθύνσεις επί των οποίων 

πρέπει να κινούνται οι μελέτες αξιολόγησης πολιτικών. Τα επίπεδα αξιο

λόγησης που προτείνονται είναι τρία: 

πρώτον, το επίπεδο του συνόλου των κοινοτικών πολιτικών και ειδι

κότερα σε όρους ενδυνάμωσης της οικονομικής και κοινωνικής 

συνοχής της Ε.Ε., 

δεύτερον, το επίπεδο των πολιτικών κάτω από τα Κοινοτικά Πλαίσια 

Στήριξης, 

τρίτον, τα επίπεδα συγκεκριμένων προγραμμάτων ή μεγάλων έργων. 

Παράλληλα επισημαίνονται και ορισμένα ακόμη προβλήματα που 

υπάρχουν και πρέπει να τύχουν προσοχής, όπως ο βαθμός επίτευξης των 
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αρχικά προδιαγεγραμμένων στόχων, η διαθεσιμότητα των στοιχείων/δεδο

μένων, ο σαφής προσδιορισμός γεωγραφικής/οικονομικής αναφοράς των 

προγραμμάτων, τα φαινόμενα εξωγενών επιδράσεων των έργων και δρά

σεων των πολιτικών όπως π.χ. της "εκτόπισης" δραστηριοτήτων, καθώς 

και ο χρονικός ορίζοντας λειτουργίας που τίθεται στα έργα χάριν της 

αξιολόγησης, με διαφοροποίηση της βαρύτητας βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων επιδράσεων. 

Οι μεθοδολογίες αποτίμησης και παρακολούθησης και αξιολόγησης 

που έχουν εφαρμοσθεί για τις περιφερειακές πολιτικές της Ε.Ε. είναι είτε 

μακροοικονομικού τύπου, χρησιμοποιώντας ποσοτικές αναλύσεις πριν και 

μετά την εφαρμογή της πολιτικής, ή εναλλακτικά με την πολιτική, είτε 

μικροοικονομικού τύπου, και συχνά εμπλουτίζονται με παράλληλη συλλο

γή και αξιοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, επίσης με πιθανή 

χρήση συνεντεύξεων, απόψεων εμπειρογνωμόνων και μελετών περιπτώσε

ων. Τέλος, οι πιο πρόσφατες μελέτες ακολουθούν το δρόμο του πολυκρι-

τηριακού ελέγχου, και στην εξεταζόμενη περίπτωση της συσχέτισης επε

ξηγηματικών μεταβλητών με τα σταθερά συστατικά των υπό έλεγχο πολι

τικών, όπως η μελέτη των Nijkamp - Blaas (1995) για την ανάλυση της επί

δρασης και αποτελεσματικότητας του ΕΤΠΑ. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη μελέτη για την εκτίμηση της 

συμβολής του ΕΤΠΑ ονομάσθηκε PARADISE ( Policy Assessment of 

Regional Achievements and Developments Induced by Stimuli of ERDF). Ο 

κύριος στόχος της μεθοδολογίας PARADISE είναι να εκτιμηθεί η σημασία 

των ενισχύσεων προς τις μη ευνοημένες περιοχές της Ε.Ε. χρησιμοποιώ

ντας διαθέσιμους δείκτες, που στην περίπτωση αυτή είναι οι ιδιωτικές 

επενδύσεις στις περιφέρειες αυτές, ως δείκτες της άμεσης αντίδρασης 

του ιδιωτικού/επιχειρηματικού τομέα στα εναύσματα του ΕΤΠΑ (δεσμεύ

σεις - commitments). 

Η μεθοδολογία αυτή αποτελείται από δύο φάσεις ή στάδια, το 

πρώτο είναι μια διερευνητική ανάλυση συχνοτήτων σε μια διαστρωματική 

σύγκριση της απόδοσης των διαφόρων περιφερειών σε μια χώρα, σε 

όρους δύο στρατηγικών μεταβλητών πολιτικής για ένα δεδομένο χρόνο, 
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και το δεύτερο μια επεξηγηματική στατιστική ανάλυση. Η βασική ιδέα ότι 

οι δαπάνες του ΕΤΠΑ θα οδηγήσουν σε ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες 

μπορεί να δημιουργήσουν απασχόληση, εκφράζεται σε μοντέλο, ως εξής: 

>pr = a 0 + a l 'cr + a

2 W + a 3 A G V A r 

όπου 

AGVAr = Η μεταβολή στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία μιας 

περιφέρειας "r" 

lcr = Οι ενισχύσεις (δεσμεύσεις) του ΕΤΠΑ προς την περιφέρεια "r" 

'(o-c)r = G l δημόσιες επενδύσεις μείον τις ενισχύσεις του ΕΤΠΑ 

προς την "r" 

Ι = Οι ιδιωτικές επενδύσεις προς την "r". 

Οι ιδιωτικές επενδύσεις επελέγησαν ως κύριος δείκτης της οικονο

μικής ανάπτυξης κάθε περιφέρειας. Γενικά, οι περισσότερες εταιρείες 

ανταποκρίνονται στα δημόσια έργα και στα κίνητρα αυξάνοντας τις επεν

δύσεις τους (που με τη σειρά τους δημιουργούν θέσεις εργασίας, αυξη

μένο περιφερειακό εισόδημα, κλπ.). Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνο

πτικά ορισμένες από τις φάσεις της μελέτης αυτής. 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 5.1 το χωρίο Ι περιλαμβάνει τον 

αριθμό των περιφερειών που έχουν και για τις δύο μεταβλητές (Α και Β) 

τιμές μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες εθνικές (Α*, Β*). Όμοια, το χωρίο 

IV περιλαμβάνει τις περιφέρειες όπου και οι δύο μεταβλητές βρίσκονται 

κάτω από το μέσο εθνικό όρο. Τα υπόλοιπα χωρία του πίνακα εξηγούνται 

ανάλογα. Όταν το άθροισμα του αριθμού των περιφερειών που βρίσκο

νται στα χωρία Ι και IV είναι μεγαλύτερο του 50%, τότε υπάρχει θετική 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών και όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των 

περιφερειών στα χωρία Ι και IV, τόσο μεγαλύτερη η ευχέρεια κατάταξης 

των περιφερειών και συναγωγής του αποτελέσματος. 

Από τη μελέτη αυτή παρουσιάζονται εδώ στοιχεία για τις περιφέρει

ες της Ολλανδίας, στοιχεία σε περιφερειακό επίπεδο (11 περιφέρειες) για 

όλες τις μεταβλητές, δηλαδή lp, lc, Ι0, και GVA για την περίοδο 1975-1987. 

Ελέγχθηκαν οι εξισώσεις με χρήση διαφόρων χρονικών υστερήσεων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 

Πίνακας κατάταξης συχνοτήτων για αξιολόγηση πολιτικής 

Ar> Α* 

A r < A * 

B r > B * 

I 

III 

B r < B * 

II 

IV 

Ar, Br = περιφερειακή τιμή 
Α*, Β* = εθνική τιμή 

και βρέθηκε, καταρχήν, ότι η στατιστική σημαντικότητα των εξισώσεων 

ήταν μεγαλύτερη χρησιμοποιώντας χρονική υστέρηση 4 ετών. Δηλαδή, 

- για παράδειγμα - ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις του 1980 εμφανίζονται ακρι

βέστερα εάν στις εξισώσεις τοποθετηθούν οι επενδύσεις (δημόσιες και 

δεσμεύσεις ΕΤΠΑ) και η οικονομική κατάσταση (μεταβολή GVA) του 1976. 

Όμοια, οι ιδιωτικές επενδύσεις για το 1981 σχετίζονται με τις παραπάνω 

μεταβλητές του 1977, κλπ. 

Ειδικότερα, και σε κάθε βήμα της μεθοδολογίας παρατηρήθηκαν τα 

παρακάτω: 

Ανάλυση συχνοτήτων: Γενικά παρατηρείται ότι οι περιφέρειες, που 

παρουσιάζουν επενδύσεις του ΕΤΠΑ κάτω του μέσου όρου, έχουν επίσης και 

ιδιωτικές επενδύσεις κάτω του μέσου όρου. Έτσι παρουσιάζεται μια αρκετά 

ισχυρή συσχέτιση μεταξύ επενδύσεων (δημόσιων και δεσμεύσεων ΕΤΠΑ) και 

μεταβολής στην προστιθέμενη αξία (GVA) από το γεγονός ότι κάθε χρόνο 

60% των περιφερειών κατατάσσονται στα χωρία Ι και IV (όπως παρουσιά

στηκαν παραπάνω). Ο Πίνακας 5.2 παρουσιάζει τα αποτελέσματα συνοπτικά. 

Επεξηγηματικό μοντέλο: Το επεξηγηματικό μοντέλο ερευνά και ελέγ

χει την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης μιας 

περιφέρειας και των επεξηγηματικών μεταβλητών που χρησιμοποιούνται. 

Οι δεσμεύσεις επενδύσεων του ΕΤΠΑ είναι μια (μόνο) από αυτές τις μετα

βλητές. Ο Πίνακας 5.3 δίνει τα αντίστοιχα αποτελέσματα (περιφέρειες στα 

χωρία Ι και IV) με τη μέθοδο αυτή. Τέλος ο Πίνακας 5.4 δίνει τα συνοπτι

κά οικονομετρικά αποτελέσματα των παλινδρομήσεων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 

Ποσοστό ολλανδικών περιφερειών στα χωρία Ι και IV, επί του συνόλου 

(ανάλυση συχνοτήτων) 

Έτος 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Σύνολο 

Ip vs I
c 

% 

56 

73 

64 

64 

45 

55 

45 

45 

56 

Ip
 v s

 I(o-c) 

% 
45 

64 

45 

55 

73 

73 

73 

64 

61 

Ip vs A G V A 

% 

55 

82 

55 

64 

64 

64 

73 

27 

58 

Ι(.=δεσμεύσεις ΕΤΠΑ, Ι =ιδιωτικές επενδύσεις, Ι(0(;)=δημόσιες επενδύσεις-δεσμεύσεις ΕΤΠΑ, ΔΟΥΑ=μεταβολή προ
στιθέμενης αξίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 

Ποσοστό ολλανδικών περιφερειών στα χωρία Ι και IV, επί του συνόλου 

(επεξηγηματικό μοντέλο) 

Περίοδοι 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Σύνολο 

Ip vs I
c 

% 

72 

82 

73 

46 

46 

46 

46 

58 

Ip
 v s

 I(o-c) 

% 
64 

73 

73 

64 

73 

73 

73 

70 

Ip vs A G V A 

% 

64 

82 

91 

73 

64 

64 

73 

72 

Ι(.=δεσμεύσεις ΕΤΠΑ, Ι =ιδιωτικές επενδύσεις, Ι(θ(:)=δημόσιες επενδύσεις-δεσμεύσεις ΕΤΠΑ, ΔΟνΑ=μεταβολή προ
στιθέμενης αξίας. 
Περίοδοι: 1 = 1977-1981, 2=1978-1982, ..., 7=1983-1987. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 

Αποτελέσματα παλινδρομήσεων επεξηγηματικού μοντέλου 

+ : Δίνονται οι συντελεστές με στατιστική σημαντικότητα > 95%, και Rsq > 50% 

ο : Δίνονται οι συντελεστές με στατιστική σημαντικότητα > 95%, και Rsq < 50% 

Ι : ιδιωτικές επενδύσεις, Ι0=δεσμεύσεις ΕΤΠΑ, I/0.c\=δημόσιες επενδύσεις-δεσ-

μεύσεις ΕΤΠΑ, ΔΘν"Α=μεταβολή προστιθέμενης αξίας. 

Εξίσωση: 

Μεταβλητή: 

Χρ. υστέρηση (σ) : 
Περιφέρεια : 

Βόρεια 
Ανατολική 

Δυτική 
Νότια 

Σύνολο Ολλανδίας 

Ipr 

0 

= a 0 + a1 I c r + a2 I ( o_c ) 

1er 

1 2 3 4 5 

ο 

+ 

r + a3 AGVA(
r
+ö) 

I(o-c) r 
0 1 2 3 

+ 

+ ο + ο 
ο 

4 

+ 

5 0 

AGVA r 

1 2 3 4 

+ 

5 

Εξίσωση: 

Μεταβλητή: 

Χρ. υστέρηση (σ) : 
Περιφέρεια : 

Βόρεια 
Ανατολική 

Δυτική 
Νότια 

Σύνολο Ολλανδίας 

Ipr 

0 

- t>o + b] 1er 

1er 

1 2 3 

+MÎU 

4 5 0 

ο 

ο 

+ 

ο 

+ 

I(o-c)r 
1 2 3 

ο 

+ + + 

4 

+ 

0 

5 

+ 

+ 

+ 

Εξίσωση: 

Μεταβλητή: 

Χρ. υστέρηση (σ) : 
Περιφέρεια : 

Βόρεια 
Ανατολική 

Δυτική 
Βόρεια 

Σύνολο Ολλανδίας 

Ipr = 

0 

= δ 0 + δ , I c r + ô 2 I(o-c)r + ô 3 

1er 
1 2 3 4 5 0 

+ 
+ 

ο ο 

AGVÄr
a) 

I(o-c) Γ 
1 2 3 

+ ο 
+ 

0 

4 5 0 

AGVA r 

1 2 3 4 

ο 

5 

Εξίσωση: 

Μεταβλητή: 

Χρ. υστέρηση (σ) : 
Περιφέρεια : 

Βόρεια 
Ανατολική 

Δυτική 

Νότια 
Σύνολο Ολλανδίας 

Lr = 

0 

+ 

+ 

ο 

= μ0 + μ. C 

Ipr 

1 2 3 4 5 

ο 

ο ο 

177 



Συμπερασματικά, η εμπειρική εργασία έδειξε ότι οι δεσμεύσεις του 

ΕΤΠΑ είχαν σημαντική επίδραση στις ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομική 

ανάπτυξη των περιφερειών, κυρίως όμως στις περιπτώσεις που οι δημό

σιες επενδύσεις ήταν επίσης σημαντικές, ώστε να δημιουργηθεί μια 

ουσιώδης "κρίσιμη μάζα" επενδύσεων που θα έδινε επαρκές έναυσμα για 

ιδιωτικές επενδύσεις ανώτερες από τις συνήθεις ή αναμενόμενες, οι οποί

ες εμφανίζονται εντονότερα με υστέρηση τεσσάρων ετών. 

5.1.4. Επιπτώσεις εθνικών περιφερειακών πολιτικών 

Η μελέτη του Ashcroft (1982) στις αρχές της δεκαετίας το 1980 εξε

τάζει συγκριτικά περιπτώσεις μελετών αξιολόγησης της περιφερειακής 

πολιτικής που έγιναν σε έξι ευρωπαϊκές χώρες, το Βέλγιο, τη Δανία, την 

Ομοσπονδιακή Γερμανία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εργα

σίες αυτές ομαδοποιούνται ως προς τη μεθοδολογία ως εξής: 

Προσεγγίσεις που εκτιμούν το αποτέλεσμα μιας πολιτικής ως ένα 

υπόλοιπο Ι κατάλοιπο ενός τρέχοντος αναπτυξιακού μοντέλου (policy 

effect as a residual) 

Οι μελέτες αυτές καθορίζουν το αποτέλεσμα της πολιτικής ως εξής: 

Πρώτα εκτιμάται και καθορίζεται η πιθανή πορεία της εξεταζόμενης (-ων) 

μεταβλητής (-ων), εν τη απουσία της αξιολογούμενης πολιτικής. Κατόπιν, 

από τα πραγματικά αποτελέσματα της μεταβλητής (-ων) αφαιρούνται τα 

παραπάνω εκτιμηθέντα, και το υπόλοιπο είναι το καθαρό αποτέλεσμα της 

πολιτικής. Ως τέτοιο παράδειγμα μελέτης αναφέρεται η μελέτη του Brown 

(1972), για τη Μ. Βρετανία, η οποία υποθέτει ότι οι τιμές των εξεταζόμε

νων μεταβλητών στην περίοδο πριν την εφαρμογή της πολιτικής "policy-

off" θα συνέχιζαν να έχουν την ίδια τιμή και στην περίοδο άσκησης της 

πολιτικής "policy-on", εάν η πολιτική ήταν απούσα (με χρήση μέσων όρων 

περιόδων). Η βελτιωμένη έκδοση της μελέτης αυτής είναι η εκτίμηση 

"τάσεων" της αρχικής περιόδου "policy-off" και η διενέργεια πρόβλεψης 

για την υποθετική πορεία των μεταβλητών με την προέκταση της τάσης 

αυτής. Ως παράδειγμα αυτής της μεθοδολογίας αναφέρονται δύο μελέτες 
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για τη Γερμανία, του Klein (1972) και του Recker (1977) και μια για τη 

Σκωτία (Diamond - Spence 1984). 

Προσεγγίσεις όπου τα αποτελέσματα της πολιτικής εξετάζονται μέσα 

σε αναπτυξιακό μοντέλο 

Οι μεθοδολογίες αυτές, εν γένει, είναι συγγενείς με τις μεθοδολο

γίες υπολογισμού των επιπτώσεων ως υπόλοιπο. Η διαφορά τους έγκειται 

στο ότι αντί το υπόλοιπο να είναι αριθμητικό υπόλοιπο, αυτό εξάγεται ως 

η επεξηγηματική σημασία ψευδομεταβλητών (dummies) που αντικατοπτρί

ζουν την επίδραση της πολιτικής, οι οποίες εισάγονται σε πολύ μεταβλητά 

μοντέλα ανάπτυξης. Τέτοιας μορφής εργασίες είναι και πάλι η κλασική 

εργασία του MacKay (1974) για τη Μ. Βρετανία. Άλλη παραλλαγή είναι η 

χρήση προσεγγιστικών της πολιτικής ψευδομεταβλητών (proxies), η οποία 

και έδωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα στην περίπτωση της επίσης κλασι

κής μελέτης των Ashcroft - Taylor (1979). 

Προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν κανονιστικές μεθόδους (standardis

ation techniques, shift share) 

Οι τεχνικές αυτές βασίζονται κυρίως σε συγκρίσεις των τιμών μιας 

επιλεγμένης μεταβλητής(-ών) στο εθνικό επίπεδο με τις αντίστοιχες τιμές 

σε περιφερειακό επίπεδο. Εν πρώτοις μια σύγκριση μεταξύ ενισχυόμενων 

περιφερειών και εθνικού μέσου όρου φαίνεται επαρκής. Όμως ακριβέστε

ρα και συνεπέστερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται εάν ληφθεί υπόψη η 

διαφορετική οικονομική δομή (industrial mix) της κάθε περιφέρειας, ώστε 

να εξαχθεί το αναμενόμενο μέγεθος της εξεταζόμενης μεταβλητής, το 

οποίο, τέλος, συγκρινόμενο με το πραγματικό δίνει τη διαφορά η οποία 

αποδίδεται στην πολιτική. Αυτήν ακριβώς τη διαδικασία ακολουθεί η shift-

share analysis17 η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε αναρίθμητες μελέτες. 

Αναφέρεται εδώ ενδεικτικά η κλασική μελέτη των Moore and Rhodes 

(1973) για τη Μ. Βρετανία. 

Η ερευνητική πρακτική που συγκεντρώνεται στην εργασία του 

Ashcroft αναφέρεται κυρίως σε οικονομετρικές και στατιστικές μεθόδους 

17. Βλέπε σχετικά στο τμήμα 4.2.2 / Γ. της ανά χείρας μελέτης. 
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προσδιορισμού ποσοτικών επιπτώσεων των περιφερειακών/αναπτυξιακών 

πολιτικών στις εξεταζόμενες χώρες που αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 

1970 και χρησιμοποιήθηκαν ευρέως μέχρι πρόσφατα. Γίνεται όμως σαφές 

ότι μέχρι τότε δεν είχαν αναπτυχθεί οι πολυκριτηριακές και ποιοτικές 

μεθοδολογίες σε αξιόπιστα εργαλεία, πράγμα το οποίο συνέβη με το 

τέλος της δεκαετίας του 1980 και βέβαια στην τρέχουσα περίοδο. 

Ένα παράδειγμα - οικονομετρικής μεθοδολογίας - που επιδιώκει να 

συγκρίνει τα αποτελέσματα της υλοποιηθείσας εθνικής πολιτικής με 

μοντελοποιημένα ενδεχόμενα αποτελέσματα μιας υποθετικής πολιτικής, 

της "πολιτικής αναφοράς", αποτελεί η χαρακτηριστική της περιόδου μελέ

τη του Elias (1982) που αξιολογεί τις πολιτικές που επιδρούν στη χωρική 

κατανομή της απασχόλησης. Χρησιμοποιείται ένα "top-down" πολυπεριφε-

ρειακό μοντέλο αγοράς εργασίας που είναι συνδεδεμένο με ένα μακροοι

κονομικό μοντέλο τριών τέτοιων πολιτικών, και συγκεκριμένα των δημό

σιων δαπανών, του ύψους των επιτοκίων και των φόρων/εισφορών της 

απασχόλησης. Η μελέτη συγκρίνει διαπεριφερειακά τις αποκλίσεις του 

περιφερειακού προϊόντος από το εθνικό, κατά κλάδο οικονομικής δρα

στηριότητας, σε συνάρτηση με τις ακολουθούμενες πολιτικές. Το μοντέλο 

είναι μια επέκταση του κεϋνσιανού πολυκλαδικού μακροοικονομικού 

μοντέλου ανάπτυξης, μοντέλο που για τις ανάγκες της μελέτης πιστοποι

είται με σχετικές ρυθμίσεις, με τη μέθοδο των προβλέψεων για περιόδους 

με γνωστά αποτελέσματα και επαναρρύθμισης. Είναι ένα καθαρό μακρο

οικονομικό μοντέλο που βασίζεται σε οικονομετρικές προσεγγίσεις αξιο

λόγησης πολιτικής (Barker 1976) της σχολής του Cambridge. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης του Elias έδειξαν ότι η κάθε μια εναλ

λακτική πολιτική έχει και διαφορετικό αποτέλεσμα, τόσο όσο αφορά την 

ένταση του φαινομένου - τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας-, όσο και 

τη χωρική εμφάνιση του. Για παράδειγμα η πολιτική της αύξησης 5% στην 

τελική δημόσια κατανάλωση, στη Μ. Βρετανία, υπολογίσθηκε ότι δημι

ουργούσε 200.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες κατά 25% αφορούν τους 

μηχανολογικούς κλάδους, 10% τις κατασκευές και 45% τους ιδιωτικούς 

τομείς υπηρεσιών. Αυτό αυτόματα έχει χωρικές προεκτάσεις, ανάλογα 
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φυσικά με την κλαδική εξειδίκευση κάθε περιφέρειας. Η πολιτική αυτή θα 

είχε μεγάλη επίδραση στην περιφέρεια Southeast. Η πολιτική της μείωσης 

επιτοκίων κατά 30%, (π.χ. από 6,5% σε 4,6%) και των ασφαλιστικών εισφο

ρών φάνηκε ότι έχει σημαντική επίδραση στις βιομηχανικές περιφέρειες 

West Midlands, North West. Τα ευρήματα οδηγούν στην επιβεβαίωση της 

υπόθεσης ότι η περιφερειακή πολιτική μέχρι το 1982 δημιούργησε κάποια 

αναδιανομή της απασχόλησης προς ορισμένες περιφέρειες. Όμως η πολι

τική επίσης δημιούργησε δευτερογενή προβλήματα ανεργίας σε άλλες 

περιφέρειες της Βρετανίας, που ήταν ακόμη δυσκολότερο να επιλυθούν 

τα επόμενα χρόνια. 

Από τις πιο πρόσφατες μελέτες όμως φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται 

αξιόπιστα και οικονομικές μέθοδοι που εμπίπτουν στη γενική κατηγορία 

των αναλύσεων Σχεδιαστικού Ισολογισμού (PBS)18, όπως η αξιολόγηση 

ενός αναπτυξιακού προγράμματος μιας περιφέρειας στη Μ.Βρετανία από 

το Cleveland County Council (1989). 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε από το Research 

and Intelligence Unit του Cleveland County Council εμπίπτει στην κατηγο

ρία των μελετών Σχεδιαστικού Ισολογισμού στην προσπάθεια να αξιολο

γηθεί το Tees Corridor Programme, δηλαδή ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα 

μιας περιφέρειας/διαδρόμου, το οποίο αποτελείται από 71 διαφορετικά 

έργα. Η συνολική αξία του προγράμματος ανέρχεται σε 38,3 εκατομμύρια 

λίρες, ενώ η κοινοτική ενίσχυση σε 18,3 εκατ. λίρες. Το πρόγραμμα ανε-

λήφθη ως Εθνικό Πρόγραμμα Κοινοτικού Ενδιαφέροντος. 

Στη μελέτη αξιολόγησης επιχειρήθηκε να υπολογισθεί η συνολική 

συμβολή του προγράμματος στην τοπική οικονομία με συνυπολογισμό των 

χρηματικών ροών που εισήλθαν και κυκλοφόρησαν στην τοπική οικονομία. 

Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας διεξήχθη "φυσικός" χρηματοοικονο

μικός έλεγχος τεσσάρων υποπρογραμμάτων, στην προσπάθεια να δημι

ουργηθούν "ειδικά κατά έργο" δεδομένα. Οι δείκτες έλαβαν υπόψη την 

18. PBS - Planning Balance Sheet: Βλέπε σχετικά στο τμήμα 3.1.4 της ανά 
χείρας μελέτης. 
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οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή, τις κυκλοφοριακές ροές, τις 

τιμές ενοικίασης γης και κτιρίων, τους βαθμούς έντασης εργασίας και 

κεφαλαίου στις τοπικές επιχειρήσεις, το ποσοστό απασχόλησης και τους 

ρυθμούς προς τα έσω και προς τα έξω μετεγκατάστασης επιχειρήσεων. 

Γενικά πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι μακροοικονομικές αλλά και οι 

"ισολογιστικές" αξιολογήσεις προγραμμάτων έχουν γενικά την τάση να 

δίνουν πρωτεύουσα σημασία στην οικονομική αποτελεσματικότητα (cost 

effectiveness) των προγραμμάτων, ενώ, καθώς παρατηρεί ο Turok (1989), 

πρέπει να δίνεται περισσότερη έμφαση στην κατανόηση των μηχανισμών 

με τους οποίους δημιουργούνται τα αποτελέσματα των πολιτικών, και τις 

καταλυτικές συνθήκες για την αποτελεσματικότητα τους. Δηλαδή συνθή

κες οι οποίες διευκολύνουν ή εμποδίζουν την παραγωγή των αποτελε

σμάτων από τις πολιτικές. 

Μια προσπάθεια σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η μελέτη του Braniff 

(1988) για την Ιρλανδία που διεξήχθη στο Κέντρο Περιβαλλοντικού σχε

διασμού του Πανεπιστημίου του Belfast. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η μεθο

δολογία που δημιουργήθηκε ονομάσθηκε QUBIST (Queens University of 

Belfast Initiative in Synergy Technique) και εμπίπτει στη γενικότερη κατη

γορία των μελετών μήτρας επίτευξης στόχων - (GAM).19 

Η μεθοδολογία βασίζεται στη δημιουργία μιας μήτρας όπου η κάθε 

πρόταση/έργο βαθμολογείται ως προς το βαθμό συμβολής του στο στόχο 

του προγράμματος. Παράλληλα δημιουργείται μια προσέγγιση "συνέργει-

ας" με τη βαθμολογία του κάθε έργου ανάλογα με την αρμονική του 

συνύπαρξη ή την υποβοήθηση άλλων έργων. Τέλος η επιτυχία των στό

χων και η συνεργεία σε συνάρτηση με το κόστος των έργων δημιουργούν 

ένα δείκτη κόστους-συνέργειας, βάσει του οποίου αξιολογούνται τα έργα. 

Η μεθοδολογία συμβάλλει στην επιλογή των έργων, αλλά και στην αξιο

λόγηση των καταλυτικών συνθηκών επιτυχίας τους. Το τελευταίο γίνεται 

19. GAM (Goal Achievement Matrix): Βλέπε σχετικά στο τμήμα 3.1.5 της ανά 
χείρας μελέτης. 
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με την ex post σύγκριση έργων όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 

τους, πράγμα που απομονώνει ως υπόλοιπα τις διαδικασίες της περιφε

ρειακής οικονομικής προσαρμογής. 

5.2. Ελλάδα: Ex ante αξιολόγηση ΚΠΣ-ΙΙ/ΠΕΠ με πολυκριτηριακή μέθοδο 

Παρουσιάζεται εδώ η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από τους συγ

γραφείς για μια ολοκληρωμένη ex ante αξιολόγηση των ΠΕΠ του ΚΠΣ 1994-

1999 της Ελλάδας (ΚΕΠΕ 1997a). Όπως υποστηρίζεται σε σχετική μελέτη 

(Nijkamp - Rietveld, 1984) σε περιπτώσεις ποιοτικής αξιολόγησης προγραμ

μάτων, σχεδίων, πολιτικών κλπ., πρέπει να εξετάζονται ορισμένα θέματα 

όπως: (i) υποθέσεων/παραδοχών, ως προς αποδεκτά ή προτιμώμενα σχή

ματα ταξινόμησης/κατάταξης διαφόρων στοιχείων ενός προγράμματος, (ϋ) 

λειτουργικών κριτηρίων κρίσεως (operational judgement criteria) και (iii) 

παραμέτρων προτιμήσεων που εκφράζουν τη σχετική σημασία που αποδί

δεται σε κάθε αναμενόμενο αποτέλεσμα δεδομένων ενεργειών ή δράσεων. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, παρουσιάζεται εδώ το συνολικό μοντέλο αξιο

λόγησης των ΠΕΠ και αναλύονται δύο κύριες διαστάσεις: 

Η διάσταση της προσέγγισης στα κύρια θέματα επικέντρωσης της 

διαδικασίας της παρέμβασης των ΠΕΠ (βαρύτητα και συνεργεία 

υποπρογραμμάτων και μέτρων) και ως προς τα χρησιμοποιούμενα 

κριτήρια, δείκτες, κλπ. 

Η διάσταση ενός κατευθυντήριου αναλυτικού πλαισίου αξιολόγησης 

των ΠΕΠ, ως προς πληρότητα, περιεχόμενο και δομή, κυρίως όσον 

αφορά την ορθολογική διασύνδεση των στόχων και των επιμέρους 

διαδικαστικών στοιχείων συγκρότησης του. 

5.2.1. Βασικές παραδοχές-υποθέσεις κατά θεματική ενότητα 

Α. Θέματα ταξινόμησης πολιτικών (στόχων, μέτρων) του ΠΕΠ 

Μετά από προσεκτική εξέταση του ελληνικού ΚΠΣ 1994-1999 (αλλά 

και των χωρών του Στόχου 1) και κυρίως όλων των προγραμμάτων και 
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μέτρων που εμπεριέχονται και στα 13 ΠΕΠ, διαμορφώθηκε μια ταξινόμη

ση των τομέων παρέμβασης-μέτρων σε 4 βασικές κατηγορίες που εμφα

νίζεται στον Πίνακα 5.5 και το Διάγραμμα 5.1. Η ταξινόμηση αυτή χρησι

μοποιείται στις αναλύσεις και συγκρίσεις των διαφόρων στοιχείων που 

συγκροτούν το ΠΕΠ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 

Ταξινόμηση παρεμβάσεων - μέτρων 

/. Παρεμβάσεις-μέτρα τεχνικών υποδομών: καλύπτει μεγάλο φάσμα έργων-υπηρεσιών 

- εθνικό, επαρχιακό-κοινοτικό οδικό δίκτυο 

- παρεμβάσεις στους τομείς μεταφορών: λιμάνια αεροδρόμια 

- βελτίωση (τεχνικών) υποδομών αγροτικού χώρου 

- υδρεύσεις και αποχετεύσεις (δίκτυα) 

- εγγειοβελτιωτικά έργα-αναδασμός 

Ρ. Παρεμβάσεις-μέτρα στους τομείς παραγωγής per se 

(μέσω κάθε τύπου τομεακών-κλαδικών δράσεων και έργων υλικής ή άυλης μορφής) 

- δίκτυα συγκοινωνιών-επικοινωνιών, αστικών κέντρων κλπ. 

- στήριξη πρωτογενή τομέα 

- γεωργία, γεωργικά ιδρύματα, αρδευτικά έργα 

- ζωική παραγωγή, εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση καταν. μονάδων 

- δασικά έργα-αναδασώσεις, αλιεία 

- στηρίξεις δευτερογενή και τριτογενή τομέα: μεταποίηση, ενέργεια, 

τουρισμός-αγροτουρισμός. 

- καινοτομίες και σύνδεση έρευνας-παραγωγής, ανάπτυξη διαβαλκανικής συνεργασίας 

(επιχειρήσεις) δομές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 

- υποστήριξη τοπικής οικονομίας+παραγωγικές επενδύσεις, συμπληρωματικές 

ενέργειες αγροτικής ανάπτυξης. 

S. Παρεμβάσεις-μέτρα κοινωνικοπολιτιστικού προσανατο/ασμοϋ (υποδομές και υπηρεσίες) 

- Υγεία-Πρόνοια, καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού, συνεχιζόμενη 

κατάρτιση για ανέργους 

- Εκπαίδευση (πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια-τριτοβάθμια) - Υποδομές + Υπηρεσίες 

- Πολιτιστική αναβάθμιση, ανάδειξη πολιτιστικών περιοχών-μνημείων 

- Βελτίωση ποιότητας ζωής. 

Ε. Παρεμβάσεις-μέτρα για αναβάθμιση-προστασία περιβάλλοντος 

- Καταπολέμηση (τεχνολογίες ελέγχου / περιορισμού) ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

και ηχορρύπανσης 

- Διαχείριση στερεών και τοξικών αποβλήτων 

- Επεξεργασία υγρών αποβλήτων-λυμάτων, βιολογικοί καθαρισμοί 

- Ήπιες μορφές ενέργειας (αξιοποίηση) 

- Προστασία ακτών θαλασσών, εδάφους και φυσικού πλούτου 

- Ανακυκλώσεις, νέα οικολογικά προϊόντα. 
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Β. Θέματα βαρύτητας 

Η σύγκριση των υποπρογραμμάτων (ανά δύο) πραγματοποιείται 

χρησιμοποιώντας ορισμένα κριτήρια που αφορούν στην περιφερειακή 

αναπτυξιακή αξία ή βαρύτητα που υποτίθεται ότι έχουν οι 4 κατηγορίες 

παρεμβάσεων (l,P,S,E) τις οποίες έχουμε δεχθεί και στις οποίες εντάσσο

νται τα μέτρα που εμπεριέχει κάθε υποπρόγραμμα. Κάθε κριτήριο ποσο-

τικοποιείται, ή αξιολογείται ποσοτικά, με βάση την εμβέλεια και αποτελε

σματικότητα του στην αναπτυξιακή διαδικασία. Σε μια τέτοια εξέταση χρη

σιμοποιούνται δείκτες ή βαθμοί σχετικού βάρους (scores of relative 

weight), ώστε να υπολογισθεί η σχετική βαρύτητα των διαφόρων κριτη

ρίων με τη βοήθεια πολυκριτιριακών τεχνικών (multicriteria techniques) και 

στα πλαίσια ορισμένων μεθόδων όπως η διαδικασία αναλυτικής ιεράρχη

σης20. Οι δείκτες βαρύτητας των 4 κατηγοριών παρέμβασης που έχουν 

εξετασθεί στη μελέτη αυτή μπορεί να διαφοροποιηθούν σε δύο κατηγο

ρίες με βάση δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις που ακολουθήθηκαν. 

Β1. Πρώτη εναλλακτική προσέγγιση βαρύτητας 

Στην εξέταση θεμάτων βαρύτητας, ή αποτελεσματικότητας των υπο

προγραμμάτων, μια βασική παραδοχή είναι ότι όλες οι παρεμβάσεις και 

τα μέτρα δεν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα (effectiveness) στην ανα

πτυξιακή διαδικασία μιας περιφέρειας. Μια εξίσου σημαντική παραδοχή 

είναι ότι μεταξύ των 13 περιφερειών υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ως προς 

τη βαρύτητα που αποδίδεται σε κάθε μία από τις 4 κατηγορίες. Ειδικότε

ρα, διευκρινίζονται σε σχέση με τα παραπάνω τα εξής: 

(i) Ο ερευνητικά υπεύθυνος μελετητής κάθε περιφέρειας χρησιμο

ποιεί μιαν ενιαία, ίδια και για τις 13 περιφέρειες, κλίμακα μέτρησης της 

σχετικής σημασίας των 4 κατηγοριών παρέμβασης. Σύμφωνα με αυτή την 

20. Analytic hierarhy process. Βλέπε σχετικά τμήμα 3.4.3 της ανά χείρας 
μελέτης. 
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κλίμακα μέτρησης οι διαφοροποιήσεις και σχέσεις μεταξύ δύο συγκρινό

μενων κατηγοριών είναι: 

- 1,0 : ίση σημασία μεταξύ δύο κατηγοριών 

- 1,5 : ασθενής υπεροχή της μιας κατηγορίας επί της άλλης 

- 2,0 : σαφής-ουσιαστική υπεροχή της μιας επί της άλλης 

(ii) Οι μεταξύ των περιφερειών διαφοροποιήσεις, ως προς την παρα

πάνω κλίμακα, προκύπτουν κατά την αξιολογική κρίση του υπεύθυνου 

μελετητή της περιφέρειας με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας 

ως προς τα προβλήματα (περιφερειακής ή διαπεριφερειακής υφής) τις 

δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας καθώς και 

τους αναπτυξιακούς στόχους, όπως εκφράζονται στα ΣΠΑ, ΚΠΣ και ΠΕΠ. 

Β2. Δεύτερη εναλλακτική προσέγγιση βαρύτητας 

Στην περίπτωση αυτή γίνεται προσπάθεια χρησιμοποίησης 4 κατηγο

ριών δεικτών βαρύτητας (αντίστοιχων των 4 κατηγοριών παρέμβασης Ι, Ρ, 

S, Ε) ακολουθώντας μια αναλυτική και συνθετική διεργασία που στηρίζεται 

σε μια επιλεκτική ομαδοποίηση διαφόρων δεικτών. Οι δείκτες βαρύτητας, 

για καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες, είναι σύνθετοι και αποτελούνται 

από στοιχεία που αξιολογούν το επίπεδο ανάπτυξης κάθε περιφέρειας ή το 

μέγεθος του προβλήματος κάθε περιφέρειας σε αντιπροσωπευτικά μεγέθη 

τα οποία σχετίζονται με τις παρεμβάσεις του ΠΕΠ. Τα στοιχεία προέρχονται 

από: Αθανασίου κ.ά. (1994), Καββαδία (1992), ΚΕΠΕ (1992), Κανελλόπουλο 

(1994), Γκανά, Ζερβού, Κώτση (1993), Vagionis - Spence (1994). Ειδικότερα 

χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τέσσερις σύνθετοι δείκτες: 

α. Ο δείκτης παραγωγικής υποδομής "PI" (Production Index) 

Ο δείκτης "PI" είναι σύνθετος και λαμβάνει υπόψη παράγοντες οι οποί

οι μπορούν να μετρήσουν το επίπεδο ανάπτυξης αλλά και το δυναμισμό του 

παραγωγικού ιστού της κάθε περιφέρειας. Έτσι, για τη διαμόρφωση του δεί

κτη χρησιμοποιούνται τα τέσσερα παρακάτω επιμέρους στοιχεία. 

(i) Ακαθάριστο προϊόν ανά απασχολούμενο: Ως μια ένδειξη παραγω

γικότητας χρησιμοποιείται το ακαθάριστο προϊόν ανά απασχολούμενο, εν 
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γνώσει βεβαίως των αδυναμιών λόγω του διαφορετικού ποσοστού προ

στιθέμενης αξίας στους διάφορους τομείς της παραγωγής και των κοινω

νικών επεκτάσεων που αυτό συνεπάγεται. Το στοιχείο αυτό δείχνει το επί

πεδο ανάπτυξης της κάθε περιφέρειας σε τεχνολογική επάρκεια που αντι

κατοπτρίζει την ποιότητα του χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου αλλά και της 

εργασίας. (Χαμηλός δείκτης δημιουργεί ανάγκη ενίσχυσης). 

(li) Συγκριτική μεταβολή του ΑΕΠ: Στοιχεία που συγκρίνουν τον ετήσιο 

ρυθμό ανάπτυξης (μεταβολής του ΑΕΠ) για τη δεκαετία 1970-80 με αυτόν 

του 1980-90. Έτσι αναδεικνύονται σε σχέση πάντα με τις υπόλοιπες οι σχε

τικώς φθίνουσες (declining) περιφέρειες σε αντιδιαστολή με τις αναπτυσ

σόμενες. Το στοιχείο αυτό δίνει μια δυναμική εικόνα της ανάπτυξης της 

περιφέρειας. Τη συγκρίνει με τις παλαιότερες επιδόσεις της, σε συνδυασμό 

με τις επιδόσεις των άλλων περιφερειών σε κάθε περίοδο. Σχετικά βλέπε 

Διαγράμματα 5.2 και 5.3. (Χαμηλός δείκτης δημιουργεί ανάγκη ενίσχυσης). 

(Hi) Ιδιωτικές επενδύσεις: Χρησιμοποιούνται οι ολοκληρωμένες ιδιω

τικές επενδύσεις, που πραγματοποιοίθηκαν με το νόμο 1262/1982 μέχρι το 

1992 για να δοθεί ένα μέτρο του όγκου του πρόσφατα επενδεδυμένου 

κεφαλαίου στην κάθε περιφέρεια. Επιπλέον, επιλέγονται οι ιδιωτικές επεν

δύσεις ως στοιχείο του δυναμισμού της περιφέρειας, και όχι οι δημόσιες 

επενδύσεις που είναι παρεμβατικού - εξισσορροπητικού ή στρατηγικού 

χαρακτήρα. (Χαμηλός δείκτης δημιουργεί ανάγκη ενίσχυσης). 

(iv) Ολική παραγωγικότητα συντελεστών: Το τελευταίο στοιχείο που 

χρησιμοποιείται είναι η συνολική παραγωγικότητα συντελεστών στη μετα

ποίηση (Total Factor Productivity ή TFP), κυρίως ενδεικτικό της τεχνολογι

κής αποτελεσματικότητας (technological efficiency) κάθε περιφέρειας. Το 

στοιχείο που χρησιμοποιείται είναι ο μέσος όρος του ετήσιου ρυθμού 

μεταβολής της TFP για το 1980-1990, για τον κλάδο της βιομηχανίας. 

(Χαμηλός δείκτης δημιουργεί ανάγκη ενίσχυσης). 

β. Ο δείκτης κοινωνικής υποδομής "SI" (Social Index) 

Ο δείκτης "SI" είναι σύνθετος και λαμβάνει υπόψη παράγοντες οι 

οποίοι μπορούν να μετρήσουν το κοινωνικό επίπεδο ανάπτυξης αλλά και 
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τις ανάγκες σε κοινωνικό επίπεδο κάθε περιφέρειας. Έτσι, για την κατα

σκευή του δείκτη χρησιμοποιούνται τέσσερα επιμέρους στοιχεία εκ των 

οποίων το ένα σύνθετο ( βιοτικό επίπεδο). 

(i) Δείκτης ανεργίας: Χρησιμοποιείται ο δείκτης ανεργίας επί του 

εργατικού δυναμικού κάθε περιφέρειας. Η ανεργία, πέρα από τη μακρο

οικονομική της σημασία, είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που επηρεάζει 

σημαντικά την κοινωνική ευημερία των περιφερειών. (Υψηλός δείκτης 

δημιουργεί ανάγκη ενίσχυσης). 

(H) Διαθεσιμότητα ιατρών: Η διαθεσιμότητα ιατρών ανά κάτοικο θεω

ρείται ότι αντικατοπτρίζει το επίπεδο των υγειονομικών υπηρεσιών που 

απολαμβάνει η κάθε περιφέρεια. Προτιμήθηκε ο δείκτης των ιατρών ένα

ντι αυτού των κλινών, δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη μάλλον παρά την 

υλική διάσταση των υπηρεσιών υγείας, ιδίως εφόσον αυτές συμπεριλαμ

βάνονται σε έναν κοινωνικό δείκτη, παρά κάποιον δείκτη τεχνικής υποδο

μής. (Χαμηλός δείκτης δημιουργεί ανάγκη ενίσχυσης). 

(Hi) Επίπεδο διαβίωσης: Για τον κοινωνικό δείκτη χρησιμοποιείται το 

σύνθετο στοιχείο του βιοτικού επιπέδου υπό τη μορφή ποσοστού νοικο

κυριών που διαβιούν κάτω από ένα ενιαίο επίπεδο φτώχειας σε κάθε περι

φέρεια. Το επίπεδο φτώχειας καθορίζεται από ειδική μελέτη, με επεξερ

γασία στοιχείων της καταναλωτικής δαπάνης και κατοχής διαρκών κατα

ναλωτικών αγαθών των νοικοκυριών. Η κοινωνική σημασία του στοιχείου 

είναι προφανής. (Υψηλός δείκτης δημιουργεί ανάγκη ενίσχυσης). 

(iv) Δημογραφική διάρθρωση: Η δημογραφική διάρθρωση στις περι

φέρειες, με τη μορφή ποσοστού των ηλικιωμένων (άνω των 65 ετών) επί 

του συνολικού πληθυσμού, είναι επίσης ένα σοβαρό κοινωνικό χαρακτηρι

στικό. Αυτό επηρεάζει το κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά και το παραγωγικό 

δυναμικό και ενσωματώνεται στον κοινωνικό δείκτη. (Υψηλός δείκτης δημι

ουργεί ανάγκη ενίσχυσης). 

γ. Δείκτης τεχνικών υποδομών "II" (Infrastructure Index) 

Ο δείκτης τεχνικών υποδομών"II" είναι σύνθετος και λαμβάνει υπόψη 

τους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να δώσουν μια αντιπροσωπευτική 
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εικόνα του επιπέδου ανάπτυξης της υποδομής μιας περιφέρειας. Για την 

κατασκευή του δείκτη χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία αστικών, μεταφορικών 

και επικοινωνιακών υποδομών. Επελέγησαν τρία επιμέρους στοιχεία, εκ 

των οποίων τα δύο είναι σύνθετα (μεταφορές και αστικές τεχνικές υπο

δομές) . 

(i) Αστικές τεχνικές υποδομές: Οι αστικές τεχνικές υποδομές που 

περιλαμβάνουν την ύδρευση και την αποχέτευση. Η ύπαρξη και έκταση 

δικτύων ύδρευσης αλλά και τα δίκτυα αποχέτευσης είναι σημαντικά, όχι 

μόνο για τη βιομηχανική ανάπτυξη, αλλά σίγουρα είναι καθοριστικής 

σημασίας ως αστική υποδομή για την ανάπτυξη και μεγέθυνση των αστι

κών κέντρων, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται. (Χαμηλός δείκτης δημιουρ

γεί ανάγκη ενίσχυσης). 

(77) Συγκοινωνίες: Το σύνθετο στοιχείο των συγκοινωνιών εμπερι

κλείει τις οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές και λιμενικές υποδομές 

σε κάθε περιφέρεια. Ο δείκτης προέρχεται από ειδική μελέτη, με ειδική 

αξιολόγηση και στάθμιση των διαφορετικών μέσων για νησιωτικές ή ηπει

ρωτικές περιφέρειες. (Χαμηλός δείκτης δημιουργεί ανάγκη ενίσχυσης). 

(Hi) Τηλεπικοινωνίες: Η πυκνότητα των τηλεφωνικών γραμμών ανά 

τον πληθυσμό θεωρείται ως σημαντικό στοιχείο υποδομής. Φυσικά η δια

θεσιμότητα επιπλέον συνδέσεων είναι αυτή που καλύτερα θα μπορούσε 

να διαγράψει το δυναμικό ανάπτυξης. (Χαμηλός δείκτης δημιουργεί ανά

γκη ενίσχυσης). 

(ίν) Επενδύσεις ΠΔΕ και ΔΕΚΟ: Οι περιφερειακά κατανεμόμενες επεν

δύσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των ΔΕΚΟ, μπο

ρούν να δώσουν μια ακόμα εικόνα της γενικότερης υποδομής στις περι

φέρειες. (Χαμηλός δείκτης δημιουργεί ανάγκη ενίσχυσης). 

δ. Ο περιβαλλοντικός δείκτης "ΕΙ" (Environment Index) 

Ο δείκτης "ΕΙ" είναι σύνθετος και λαμβάνει υπόψη παράγοντες οι 

οποίοι μπορούν να δώσουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα του επιπέδου 

191 



της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των περιφερειών. Για την κατασκευή 

του δείκτη χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα επιμέρους στοιχεία. 

(i) Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η ατμοσφαιρική ρύπανση θεωρήθηκε 

σημαντικό να συνυπολογισθεί. Έτσι, ως στοιχείο αυτής της ρύπανσης χρη

σιμοποιήθηκαν οι εκπομπές διοξειδίου του θείου στην ατμόσφαιρα της περι

φερείας σε ένα χρόνο. (Υψηλός δείκτης δημιουργεί ανάγκη ενίσχυσης). 

(II) Μόλυνση και υποβάθμιση ακτών: Η μόλυνση αλλά και η υποβάθ

μιση ακτών θεωρήθηκε επίσης σημαντικός παράγοντας. Το στοιχείο που 

χρησιμοποιείται είναι το ποσοστό των χιλιομέτρων ακτογραμμής κάθε 

περιφέρειας που θεωρείται μολυσμένο ή υποβαθμισμένο. (Υψηλός δείκτης 

δημιουργεί ανάγκη ενίσχυσης). 

(Hi) Τουριστική φόρτιση: Η τουριστική φόρτιση των περιοχών θεωρή

θηκε ότι είναι ένας παράγοντας που επιδρά στην ποιότητα του περιβάλ

λοντος. Αυτή η φόρτιση μετριέται εδώ με τις ετήσιες διανυκτερεύσεις 

τουριστών ως ποσοστό των ετήσιων διανυκτερεύσεων των κατοίκων της 

περιφερείας. (Υψηλός δείκτης δημιουργεί ανάγκη ενίσχυσης). 

(iv) Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον: Θεωρήθηκε απαραίτητο 

να δημιουργηθεί ένας πρόσθετος δείκτης περιβαλλοντικού "δυναμικού" 

(potential). Έτσι, στο φυσικό περιβάλλον εντάσσεται το δυναμικό των 

περιφερειών σε εθνικούς δρυμούς και σε υγρότοπους. Στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον εντάσσονται παραδοσιακοί οικισμοί και πολιτιστικά μνημεία. 

(Υψηλός δείκτης δημιουργεί ανάγκη ενίσχυσης). 

Κατόπιν με βάση την αξιολόγηση των πιο πάνω στοιχείων για κάθε 

περιφέρεια εξάγονται οι δείκτες έντασης της "αναγκαιότητας της παρέμ

βασης". Οι δείκτες αυτοί ομαλοποιούνται, έτσι ώστε να δείχνουν και τη 

σχετική αναγκαιότητα της παρέμβασης εντός κάθε περιφέρειας για την 

κάθε μια από τις τέσσερις κατηγορίες, αλλά παράλληλα να δίνουν τη 

δυνατότητα σύγκρισης της αναγκαιότητας της παρέμβασης σε κάθε κατη

γορία διαπεριφερειακά. Ορισμένα από τα συνθετικά μέρη της μεθόδου 

παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 5.2, 5.3, 5.4 και μια σύνοψη δίνεται 

στον Πίνακα 5.6. 

192 



υ 
*: 
(Γ 
<Γ~ 
Ο 
σ 
m H 
ω 
Q. 
η 
C 
CT 

* 
. > • 

> 
Ö 

Ό 

(Γ 

α 
ιο 
-Ο 

3 
UJ 
(Γ 
er 

CT 

ω (.1 
Ο 

-01 
θ
α 
αϊ 
ΠΙ 

193 



co 

LO 

Kl 

ο-
α 

KD 

-a 
LU 

LT 
CT 
H 

CT 
ω 
co 
0_ 

^co 
9 -
Q. 
co 

co 

cr 
H 

g 
>-
cr 
co 

co 
KD 

δ 

CD 
> 

'_Γ 
' P 

Ο 

> t o 
? -
Ο 

3 
C L 

CD > 
3 
y 

•Ρ 
ο 
S 
e 
= s-

E 
^ 
< 

•ΕΓ 
3 . 
Ο 

t o 
Ο 

Ρ 
υ" 1 

• Ρ " 

> 
3 > 
δ 

δ 

< 

L T 
• ρ · 
Ρ . 
Ο 

t i 
G 

Ρ 

to·1 

• ρ -g 

3 

s-
C L a 
Κ 

i 
< 

α» 
•s 
ο 

t o 
ο 
Β 
Ρ 

f 
ω 
Ι-> 

L £ 

Ρ 
S 

< 

t j 1 

> ο 

I eg. 
G . 

S 

IJ> 

C L 

S" 
c. 
t o 

C 

p 

_> 
a, 
δ 
H 
Ο << 
P . 

Ο 

S 

1 > < 
M 
s 

•a > 
< 

f 
P . 
P " 

δ 
ο 

^ ί 
a 
3. 

Ο 
ρ -

& g· 
•a > < 

• a 

> < 
= • 

3. 
p -

5 

ο 
a 
3. 

Ο 
er 
E 
g· 

• a 

< 
H 

Κ -a > 
< 
er 

> •te 

2, 
p -δ 
ο 

r i 
a 
3. Ο 
er 

& 
f 
> 
< 
L 1 

S 
< 

E 
# 
a 

. 
Ξ 

Ξ 

er 

& 
-a > 
a 

_ * S3 

ç/5 

i 
•g-> e 

* 
0 -

—' 

ε 

er 
? -

•a > 
a 

* L-i" 

ï ^ 

o 
o r 
r i 

• * 
p ~ 

ei 

* t 

— 

p 

Π 
O 

Ο 

3 0 
Ο 

VC 

r i 

P~ 
CO 

ο 

ι/-ι 

o r 

-' 

f i 

oo 
M 

ο 
ρ 
—" 

•* 
χ 

ο" 

Ι 
•α C L 

© 
Ö 

"> 
Ο 

t o 
y 

e 
2 

> < 

oo 

°v r i 

C s 
OC 

ο 

f i 

o r 

— 

Ο 
OS 

es 

ο 
oc 
e ' 

_ •"•"ì 

C I 

ts 
(S 

SO 

se 
Ö 

p ~ 
c i 

ο 
oc 

^ 
s o 

Ο 

ir-, 
I O 

a 

ο 

M 
a 
2 

C L 

ω 

ü 

m 
oo 

~ 

c i 

(-̂  ο 

j r 
( N 

— 

O 
P » 

pi 

( Ν 

OC 

oc 
ο ' 

SO 
so 
(Ν 

es 

e» 

ο 

ο ' 

Ο ) 

oo 
r i 

r o 

—Γ 

^r 
p - ^ 

o" 

a 

ο 
• 

a 

< 

Ό 
s D 

"" 

OO 

55 
ο 

SO 

en 

—' 

s C 
r i 

r i 

C I 
Ο 

o ' 

p -

o_ 

<o 
oc 
r i 

p -

oo 
r -

e 

^ r 

° ì 
c i 

ΓΟ 

— I 

C I 

p 
o" 

! Κ 

-

_ 
°i 
"-

O s 
SD 

Ο 

— f i 

— 

oc 
i n 

r i 

•9 
ο 
o ' 

s o 

Ο 

r i 

f i 

r r 

Ο 

• ο" 

9\ 

c-i 

<~-
X 

et 

so 
O s 

o" 

a 
S 
s 
e 
e 
t e 

S 

s D 
r ^ ; 

r i 

sC 
Ο 

-

s C 

oc 

e» 

OS 

ο 
r i 

·* Os 

Ö 

SO 
β 

Os 

OJ 

ο 
aj 

_ ο 

" 

so 
«n 

Q 
s D 

— 

η 
SO 

C> 

•a 
e 
p -

Z 
a 

> -o 

oc 
s o 

~ 

sC 
s C 

o" 

Ο -
r o 

— 

Ο 

r i 

— r | 

η 

oc 
e' 

a OS 

r i 

CS 
C S 

^r 
r~ 
ο 

r-
"M 
r i 

r~ 
o . 

— 

oc 
r~ 
Ο 

a 

h* 
Ρ 

< 

Os 
M ; 

r i 

so 

o 

—* 

r~ 
oo 
o 

m 
s D 

r i 

r 4 

OO' 
0 0 

o' 

o 
s© 

o 

r o 
o c 

o 

s C 
C S 

cs 

sO 
OS 

c ' 

r -
0 0 

O 

a 

ύ 
L U 

-a 

g 

» 

^t 
SO 

r o 

OO 
η 

-

— t - ^ 

O 

s o 

r~ 
r i 

Os 

o· 
o 

o 
o 

oc 
oc 
r i 

M " 
O 

0 0 

oc 
o ' 

r*i 
oo 
o ' 

o 
m 
O 

o 

• p -

H 
H 

< 

O 
OC 

r i 

OC 
Γ Λ 

-

se 
s D 

o" 

r o 

r i 

so 

ρ 

5f 
O s 

O 

es 

OS 
sC 

* so, 

Ö 

^ J -
s 0 r 

oo 
o ' 

C l 

co 

o 
6 
CT 

C • o 

c< 

C 

_ 
o o 

~ 

Os 

P · 
o 

sOi 

— 

r o 

p i 

s D 
O 

ΓΟ 
O s 

o" 

sO 

r i 

oo 

p 

^ t 
oc 
o ' 

— f\ 

Γ Ο 

SO 

^r 

— 

r -
SO 

o 

o 
"a 

< 
C L 
O 

L Q 

W Ì 
sD 

Γ Ο 

O 
s O 

— 

— s C 

s 

s O 

r i 

—, p 

oo 

o ' 

o-· 

~ 

o 
' ί 

ο ' 

SD 
OO 

• " ' 

C ' 

r i 

«J 

Ό 
P-
o 

o 

g· 
< 
H 

s 
ζ 

η η 

°, ^ •sf r i 

SO O 

"T. 0 -
—" ro 

O o 
s o , O ^ 

o' cf 

ro oo 

r i r i 
en 

η o 
00 p^ 
o* cî 

o o 
- -< r C l 

Ι Ο ^ · 

p ro 
— r i 

c i 

• * O 

ρ p 
o" cî 

ro O 
•st p 
— cî 

Ο so 

r i r i 
C l 

SO o 

oo p 
o* cî 

~* 

oo o 
ρ p θ ' r<i 

a 

il • c " a . 
C L CD 

^ .< 

cr 

Ö 
co. 
3 . 
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Γ. Θέματα συνέργειας 

Η έννοια συνεργία ή συνεργεία έχει ευρύτατα χρησιμοποιηθεί τόσο 

στις φυσικές όσο και στις κοινωνικές επιστήμες. Στην πρώτη περίπτωση, 

(π.χ. χημεία-φυσική αναφέρεται συνήθως στη συνεργασία πολλών οργά

νων ή στοιχείων ενός οργανισμού για την επίτευξη μιας λειτουργίας. Στη 

δεύτερη περίπτωση (π.χ. οικονομία, περιφερειακή ανάπτυξη), που μας 

ενδιαφέρει, η συνεργεία αναφέρεται σε μια κατάσταση ή φαινόμενο όπου 

παρατηρούνται διεργασίες αλληλοεπηρεασμού μεταξύ διαφόρων στοιχεί

ων και επιτυγχάνεται ένα συνθετικό αποτέλεσμα, που είναι μεγαλύτερο 

από το άθροισμα των επιμέρους συστατικών στοιχείων. 

Η συναφής έννοια συνεργητική αναφέρεται στη θεωρία των φαινο

μένων συνέργειας τόσο στη φύση (ανόργανη, οργανική) όσο και στην κοι

νωνία, που ερμηνεύει το πώς συμβαίνει να ενεργοποιούνται σκόπιμα και 

αποτελεσματικά τα στοιχεία ενός ορισμένου συστήματος ή τα μέρη ενός 

όλου και να συντονίζεται η δράση τους, έτσι ώστε σε μακροσκοπική κλί

μακα να παράγουν νέες αυτόνομες μορφές. 

Στην εξεταζόμενη μελέτη γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού του 

βαθμού συνέργειας αρχικά μεταξύ των μέτρων του ΠΕΠ και στη συνέχεια 

μεταξύ των υποπρογραμμάτων του. Η ανάλυση καλύπτει και την "εσωτε-

ρική" συνεργεία, δηλαδή την υπάρχουσα μεταξύ των μέτρων του ίδιου 

υποπρογράμματος συνεργεία και την "εξωτερική" συνεργεία, δηλαδή αυτή 

που υφίσταται μεταξύ των μέτρων διαφορετικών υποπρογραμμάτων. Τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη βαθμολόγηση της συνέργειας των 

μέτρων είναι: 

(i) Ο βαθμός συμπληρωματικότητας των μέτρων, στο πλαίσιο που 

αυτά αποβλέπουν στην επίτευξη των ίδιων στόχων. 

(ϋ) Ο βαθμός διεύρυνσης ή διαφοροποίησης της παραγωγικής 

βάσης (ή των παραγωγικών τομέων της περιφέρειας) που επιτυγχάνεται 

μέσω των διαφόρων μέτρων. 

(iii) Ο βαθμός που τα διάφορα μέτρα επιτυγχάνουν μια γενικότερη 

ποιοτική αναβάθμιση τομέων/κλάδων ή θεμάτων που αναφέρονται. 
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Οι βαθμοί που συγκεντρώνει κάθε μέτρο αθροίζονται προκειμένου 

να υπολογισθεί ο δείκτης συνέργειας, ο οποίος χρησιμοποιείται στη συνέ

χεια για την ιεράρχηση τους. Σχετικά σημειώνεται ότι δεν γίνεται διάκρι

ση με βάση τον προσανατολισμό της συνέργειας σε "ενεργητική" και 

"παθητική" (δηλαδή της μορφής: "από-προς"). Στη μέτρηση των βαθμών 

συνέργειας η χρησιμοποιούμενη κλίμακα ίσων διαστημάτων (interval scale) 

είναι η ακόλουθη: 

3 = μεγάλη συνεργεία, 2 = μέτρια συνεργεία, 

1 = μικρή συνεργεία, 0 = ουδεμία συνεργεία 

5.2.2. Υιοθετούμενα πλαίσια ή επίπεδα ανάλυσης 

Στην περίπτωση των ΠΕΠ τόσο ο χαρακτήρας των Προγραμμάτων 

όσο και τα στοιχεία και η υπάρχουσα πληροφόρηση οδήγησε στην αποδο

χή ενός γενικού και ενιαίου για όλα τα ΠΕΠ πλαισίου κριτηρίων ποιοτικής 

αξιολόγησης που αναλύεται παρακάτω σε τρία επίπεδα. Βλέπε Πίνακα 5.7. 

Α. Έλεγχος πληρότητας του ΠΕΠ για να διαπιστωθούν τυχόν αδυναμίες 

ή παραλείψεις 

Πρόκειται για "τεχνικό" έλεγχο για να διαπιστωθεί αν έχουν τηρηθεί 

ή απαντηθεί από τους συντάκτες του ΠΕΠ οι "προδιαγραφές" και τα ερω

τήματα που έχουν διατυπωθεί στο σχετικό Κοινοτικό τεύχος οδηγιών21. Η 

εξέταση στην περίπτωση αυτή έλαβε υπόψη και τις εκθέσεις/αξιολογήσεις 

των 13 Γραφείων αξιολογητών. 

β. Εξέταση του συνολικού περιεχομένου και δομής του ΠΕΠ 

Στην περίπτωση αυτή δίνεται έμφαση σε δύο κύρια σημεία: Πρώτον, 

21. Βλέπε Ε.Ε: "Πλαίσιο Αναφοράς για την Ex Ante αξιολόγηση των ΠΕΠ" 
και ειδικότερα τα φύλλα 1-6. 
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αν οι αναπτυξιακοί άξονες και στόχοι ανταποκρίνονται ή αντιστοιχούν στα 

προβλήματα και δυνατότητες που έχουν επισημανθεί. Δεύτερον, αν μέσα 

από τους αναφερόμενους στόχους, τα υποπρογράμματα και τα μέτρα δια

γράφεται με σαφήνεια η αναπτυξιακή στρατηγική της περιφέρειας και το 

επιχειρησιακό σχέδιο υλοποίησης της για την περίοδο 1994-1999 ως ένα 

συνεκτικό, αλληλοϋποστηριζόμενο και διαφοροποιούμενο (ως προς διαπε

ριφερειακές ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες) πλέγμα στόχων και 

παρεμβάσεων. 

Επισημαίνεται ότι η ανάλυση περιεχομένου του ΠΕΠ, βασίζεται στη 

διαδικασία που περιγράφεται στον Πίνακα 5.8 και επικεντρώνεται επιλε

κτικά στην εξέταση των θεμάτων ή στοιχείων που εμπεριέχονται στο ΠΕΠ 

υπό το φως σειράς παραμέτρων που αναφέρονται κατά πρώτο και κύριο 

λόγο στην τεχνική - επιστημονική αρτιότητα και επάρκεια του ΠΕΠ. Σε 

αυτή την περίπτωση, εξετάζεται το περιεχόμενο του ΠΕΠ από την άποψη 

των εξής παραμέτρων ή κριτηρίων: 

(i) Ορθότητα διάγνωσης προβλημάτων22 και επιλογής στόχων και 

μέτρων καθώς και σαφήνεια ή πληρότητα όσον αφορά στη διατύπωση, 

ιεράρχηση και διαχωρισμό προβλημάτων, στόχων, υποπρογραμμάτων και 

μέτρων για την εφαρμογή του ΠΕΠ. Αναλυτικότερα εξετάζεται αν: 

Η διάγνωση και ανάλυση προβληματικών καταστάσεων είναι και 

περιορισμένη και ελλιπής από την άποψη ερμηνείας των αιτίων που 

προκαλούν το πρόβλημα ή ανάλυσης σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος. 

Ορισμένοι στόχοι και υποπρογράμματα όπως διατυπώνονται (με 

τους χρησιμοποιούμενους όρους και έννοιες) είναι ασαφείς και προ

καλούν σύγχυση ή δυνατότητα διαφορετικών ερμηνειών. 

Εμφανίζεται αοριστία στα προτεινόμενα, με διάφορες μορφές δια

τύπωσης, μέτρα. 

(77) Η διασύνδεση, συσχέτιση και ολοκλήρωση των στοιχείων (στόχοι, 

υποπρογράμματα, μέτρα) που συγκροτούν το ΠΕΠ, καθώς και των βασικών 

22. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται και το κείμενο των ΣΠΑ όπου γίνεται 
λεπτομερέστερη-εκτενέστερη αναφορά στα προβλήματα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 

Συνολικό πλαίσιο ανάλυσης περιεχομένου ΠΕΠ (ΚΠΣ 1994-1999) 

Κριτήριο 1: Συμφωνία - Ανταπόκριση (Conformity) 

1.1 Συμφωνούν οι στόχοι και οι δράσεις με τα εκτιμώμενα 

ή προσδοκώμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις; 

1.1.1 Είναι η συμφωνία πλήρης ή μερική; 

1.1.2 Είναι ο βαθμός μερικής συμφωνίας σημαντικός; 

1.1.3 Είναι η μερική συμφωνία τόσο περιορισμένη 

ώστε να θεωρηθεί αμελητέα; 

1.2 Έχει το ΠΕΠ μια ουσιαστική αναπτυξιακή διάσταση 

με την έννοια ότι είναι κάτι περισσότερο από άθροισμα 

υποπρογραμμάτων, μέτρων και έργων και έχει 

καθοδηγητικό λειτουργικό χαρακτήρα; 

Κριτήριο 2: Ορθολογισμός (Rationality) 

2.1 Πληρότητα: έχουν χρησιμοποιηθεί και ενσωματωθεί 

στο ΠΕΠ, σε συνάρτηση και με το ΣΠΑ, τα πλέον 

πρόσφατα και αξιόπιστα στοιχεία και δόκιμες μέθοδοι 

ανάλυσης και ολοκλήρωσης; 

2.2 Συνέπεια (consistency): υπάργει "εσωτερική" λογική 

συνέπεια μεταξύ προβλημάτων, στόχων και προτεινομένων 

δράσεων; 

2.3 Συμμετογικές διαδικασίες (participation): εκφράζουν 

οι προτάσεις του ΠΕΠ τη συνισταμένη απόψεων αρμοδίων 

φορέων, οργανώσεων και κοινωνικών ομάδων; 

Κριτήριο 3: Αριστη ή καλύτερη δυνατή (optimum) διάρθρωση και 

3.1 Έχουν οι προτεινόμενες στο ΠΕΠ αναπτυξιακές στρατηγικές 

-στόχοι και άξονες δράσης -υποπρογράμματα- την καλύτερη 

δυνατή διάρθρωση και λειτουργικότητα υπό το φως των 

δεδομένων και καταστάσεων για λήψη και διαμόρφωση 

αποφάσεων την περίοδο της εκπόνησης του ΠΕΠ; 

3.2 Διακρίνονται οι προτάσεις του ΠΕΠ για ρεαλισμό και 

λειτουργικότητα (για γρήγορη υλοποίηση) και ευλυγισία 

-προσαρμοστικότητα για διευκόλυνση αναθεωρήσεων στο 

περιβάλλον λήψης αποφάσεων; 

Ναι 

Οχι 

Πλήρης 

Μερική 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Οχι 

Ναι 

Οχι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Αρνητική βαθμολόγηση 

Διαχωρισμός του ΠΕΠ 

σε τμήματα με μεγαλύτερη 

και μικρότερη συμφωνία 

Βαθμολόγηση θετική 

Αρνητική βαθμολόγηση 

Βαθμολόγηση θετική 

Αρνητική βαθμολόγηση 

Βαθμολόγηση θετική 

Αρνητική βαθμολόγηση 

Βαθμολόγηση θετική 

Αρνητική βαθμολόγηση 

λειτουργικότητα (functionality) 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Βαθμολόγηση θετική 

Αρνητική βαθμολόγηση 

Βαθμολόγηση θετική 

Αρνητική βαθμολόγηση 

Επόμενο* 

1.1.1 

1.2 

1.2 

1.1.2 

1.2 

1.1.3 

1.2 

2 

2 

2.2 

2.2 

2.3 

2.3 

3 

3 

3.2 

3.2 

Πηγή: Alexander, Faludi, op.cit. 
* Υποδεικνύεται η πορεία προσέγγισης των ερωτημάτων. 
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κατηγοριών παρεμβάσεων (τομείς υποδομών, παραγωγής, κοινωνικοί, περι

βάλλοντος) που εμπεριέχονται σε αυτό. 

Ειδικότερα εξετάζεται αν μέσα από τους αναφερόμενους στόχους, 

υποπρογράμματα και μέτρα διαγράφεται με σαφήνεια (ως ένα συν

δετικό αλληλοϋποστηριζόμενο και διαφοροποιούμενο πλέγμα στοι

χείων και παρεμβάσεων) η αναπτυξιακή στρατηγική της περιφέρει

ας ή μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ανάπτυξης της. 

Ένα σχετικό ερώτημα που ανακύπτει εδώ είναι αν η πληθώρα και 

ποικιλία των στόχων υποπρογραμμάτων και προτεινόμενων μέτρων και οι 

σχετικές δαπάνες που συνεπάγεται η υλοποίηση τους, θα επέβαλε του

λάχιστον στοιχειώδη ταξινόμηση, χρονική κλιμάκωση και καθορισμό προ

τεραιοτήτων ως προς τα μέσα παρέμβασης. 

(Hi) Ο καθορισμός προτεραιοτήτων, η χρονική κλιμάκωση φάσεων 

ανάπτυξης καθώς και ρεαλισμός ως προς τις δυνατότητες υλοποίησης στό

χων υποπρογραμμάτων και μέτρων. 

Ειδικότερα εξετάζεται αν διαχωρίζονται και επισημαίνονται ορισμένα 

υποπρογράμματα και μέτρα που διακρίνονται για ιδιαίτερο ρεαλισμό 

ή καλύτερη ανταπόκριση στις σημερινές συνθήκες και δυνατότητες 

εφαρμογής. 

Γ. Ειδική Συγκριτική Ανάλυση 

Οι αναλύσεις εδώ καλύπτουν μια λεπτομερή και συγκριτική εξέταση 

των επιμέρους στοιχείων που συγκροτούν το ΠΕΠ. Επίκεντρο της ανάλυ

σης είναι η ειδική και σε βάθος εξέταση, λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα 

βαρύτητας και συνέργειας που αναλύθηκαν προηγουμένως, των στόχων 

(σε συνάρτηση με τα υποπρογράμματα και τα μέτρα) των υποπρογραμ

μάτων και μέτρων (κυρίως από την άποψη συγκριτικής αξιολόγησης 

τους). Ο βαθμός διασύνδεσης των υποπρογραμμάτων (και μέτρων) με τις 

διάφορες άλλες πολιτικές παρέμβασης (π.χ. κοινοτικές πρωτοβουλίες, 

εθνικό σκέλος του ΣΠΑ-τομεακές παρεμβάσεις, έργα Ταμείου Συνοχής) 

εξετάζονται για κάθε περιφέρεια ξεχωριστά σε έκταση και λεπτομέρεια 
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που επιτρέπουν τα υπάρχοντα στοιχεία. Ειδικότερα, στο επίπεδο αυτό 

περιλαμβάνονται τα εξής: 

(i) Ανάλυση-προσδιορισμός ενός προφίλ σύγκρισης στόχων-υποπρο-

Υραμμάτων. 

Ένα τέτοιο προφίλ, μέσω του οποίου εξετάζεται η ορθολογικότητα της 

σχέσης στρατηγικοί στόχοι - μέσα επίτευξης (υποπρογράμματα), διαμορφώ

νεται με τη βοήθεια ορισμένων πινάκων-μητρών, και διαγραμμάτων (βλέπε 

Πίνακα 5.9 και Πίνακα 5.10). Σχετικά με τις μεθόδους και τεχνικές ελέγχου -

διακρίβωσης της σχέσης στρατηγικών στόχων-μέσων παρατηρούνται τα ακό

λουθα: υποθέτουμε ότι ο βαθμός επίτευξης ενός στόχου μπορεί να προσ

διορισθεί και ταξινομηθεί με μία διατεταγμένη κλίμακα μέτρησης (ordinal 

scale). Εκείνο που προσδιορίζεται στην περίπτωση αυτή είναι ότι, για παρά

δειγμα, το Υποπρόγραμμα 1 είναι πιο αποτελεσματικό (effective) στην επί-

τευξη-υλοποίηση του Στόχου Α, από τα Υποπρογράμματα 2 και 3. Στην εξε

ταζόμενη περίπτωση αναλύεται η συμβολή (ως % συμμετοχής) κάθε υπο-

προγράμματος στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων. 

(H) Ανάλυση-προσδιορισμός του προφίλ των στόχων. 

Εκείνο που επιδιώκεται στην περίπτωση αυτή είναι μία περιγραφή 

και αξιολόγηση των επιμέρους στόχων που εμπεριέχονται στο ΠΕΠ σε 

συνάρτηση με τις τέσσερις κατηγορίες παρέμβασης αλλά και από άποψη 

σημασίας ή εμβέλειας τους. 

(Hi) Ανάλυση-προσδιορισμός του προφίλ των unonpoyραμμάτων. 

Το ζητούμενο εδώ είναι η ουσιαστική εξέταση κάθε προτεινόμενου 

στο ΠΕΠ υποπρογράμματος. Ειδικότερα εξετάζονται: (i) κάθε υποπρό

γραμμα ξεχωριστά με βάση τα μέτρα που εμπεριέχονται σε αυτό και 

σειρά κριτηρίων-χαρακτηριστικών που εμπεριέχονται στο ΠΕΠ και (ϋ) όλα 

τα υποπρογράμματα μαζί που συγκρίνονται-αξιολογούνται με βάση κριτή

ρια συνέργειας. 

(iv) Ανάλυση-προσδιορισμός του προφίλ των μέτρων. 

Εδώ εξετάζονται οι διάφορες κατηγορίες μέτρων που εμπεριέχονται 

στα υποπρογράμματα για να προσδιοριστεί ο μεταξύ τους βαθμός συνέρ-

γειας. Όπως προσδιορίστηκε προηγουμένως η έννοια αναφέρεται στην 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9 

Πλαίσιο συγκριτικής θεώρησης υποπρογραμμάτων ως προς τους στόχους 

Παράδειγμα: ΠΕΠ Κεντρική Μακεδονίας 

Κατάταξη υποπρογραμμάτων (ranking) ως προς τη συμβολή τους στην υλοποίηση των στόχων 

Στόχοι Κατάταξη 

α. Ενδυνάμωση του ρόλου της Θεσσαλονίκης 
Υπ.1 > Υπ.2 > Υπ.3 > Υπ.4 > Υπ.5 > Υπ.6 

β. Ενίσχυση παραγωγικού δυναμικού της περιφέρειας 

Υπ.2 > Υπ.4 > Υπ.3 > Υπ.1 > Υπ.5 > Υπ.6 

γ. Μείωση ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 
Υπ.2 > Υπ.5 > Υπ.1 > Υπ.3 > Υπ.4 > Υπ.6 

Κύρια συμπεράσματα 
α. Το Υποπρόγραμμα 6 είναι το λιγότερο αποτελεσματικό 
β. Τα Υποπρογράμματα 1 και 2 είναι τα πλέον αποτελεσματικά 
γ. Τα Υποπρογράμματα (1,2) > (3,4,5,) > (6) (συγκριτική διάταξη) 

Σημειώσεις 

> : σημαίνει καλύτερο ή αποτελεσματικότερο ή μεγαλύτερης σημασίας από.. 

(1.2) και (3.4,5) : μεγαλύτερος διαχωρισμός ή εξειδίκευση μεταξύ 1 και 2 ή 3,4,5 μπορεί να γίνει 
αν δεχτούμε, αξιολογήσουμε και αποδώσουμε διαφορετική βαρύτητα ή σημασία 
στους στόχους α. , β. και γ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10 

Κριτήρια συγκριτικής θεώρησης υποπρογραμμάτων-στόχων 

Κριτήρια 

1. Χρηματοοικονομική σημασία 
υποπρογράμματος (μέγεθος=συνολικό 
κόστος που προβλέπεται στο ΠΕΠ) 

2. Αποτελεσματικότητα (effectiveness) στην 
επίτευξη των στόχων (συγκριτική και 
ιεραρχική διάταξη υποπρογράμματος ) 

3. Υλοποίηση στόχων 
Σχετική βαρύτητα κάθε υποπρογράμματος ως προς 
την υλοποίηση κάθε στόχου ξεχωριστά 

4. Πληρότητα υποπρογράμματος ως προς 
το περιεχόμενο σε τομείς ή "άξονες" παρέμβασης 
που συνιστούν τα μέτρα που εμπεριέχονται 
σε αυτό 

Μέθοδοι και κλίμακες μέτρησης 

Ποσοτική μέθοδος προσέγγισης. 
Κλίμακα απόλυτων αριθμών 
(cardinal scale) 

Ποιοτική μέθοδος κατάταξης (ranking) 
Διατεταγμένη κλίμακα μέτρησης 
(ordinal scale) 

Ποιοτική μέθοδος διαβάθμισης (rating 
method) κλίμακα λόγων ή ίσων διαστημάτων 
(ratio scale or interval scale) 

Μέγιστη 

Μεγάλη 

Μεσαία 

Μικρή 

Καμία 

4 ή 1,00 

3 ή 0,75 

2 ή 0,50 

1 ή 0,25 

0 ή 0,00 

ή 

3/4 ως 4/4 

1/2 ως 3/4 

1/4 ως 1/2 

0 ως 1/4 

Μεγάλη 

Μεσαία 

Μικρή 

Καμία 

α. τεχνική υποδομή (infrastructure works) 
β. παραγωγικοί τομείς (production sectors) 
γ. κοινωνική και πολιτιστική υποδομή 

(socio-cultural infrastructure) 
δ. περιβάλλον (environment) 
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έκταση αλληλοϋποστήριξης ή αλληλοσυμπλήρωσης που υπάρχει, μεταξύ 

των μέτρων ενός υποπρογράμματος (εσωτερική συνεργεία) ή μεταξύ των 

μέτρων διαφορετικών υποπρογραμμάτων (εξωτερική συνεργεία). Από την 

εξέταση αυτή θα προκύψει και ο βαθμός πληρότητας ενός υποπρογράμ-

ματος (εισροή για το προηγούμενο προφίλ) καθώς και ποια μέτρα θεω

ρούνται λιγότερο αποτελεσματικά ή ποια εναλλακτικά μέτρα θα ήταν ενδε

χομένως πιο κατάλληλα να συμπεριληφθούν στο υποπρόγραμμα. 

Τα αποτελέσματα και προκύπτοντα συμπεράσματα από τη συγκε

κριμένη διαδικασία αξιολόγησης των ΠΕΠ αφορούν κυρίως κάθε ΠΕΠ 

ξεχωριστά και αναφέρονται στη σχετική μελέτη (ΚΕΠΕ 1997a) μαζί με τη 

σχετική αναφορά στις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις σε επίπεδο 

υποπρογράμματος για αποτελεσματικότερη διαχείριση/αξιοποίηση των 

προβλεπόμενων κονδυλίων. Γενικά και σε συγκριτικό πλαίσιο μπορούμε να 

διαγράψουμε ορισμένες διαπιστώσεις όπως: 

Ύπαρξη σημαντικών διαφορών μεταξύ των ΠΕΠ αλλά και σε κάθε 

ΠΕΠ ως προς την πληρότητα (θεωρούμενη σε συνάρτηση με την 

εσωτερική και εξωτερική συνεργεία των μέτρων που εντάσσονται σε 

ένα υποπρόγραμμα) και τη διασπορά των μέτρων μιας κατηγορίας 

παρέμβασης σε διαφορετικά υποπρογράμματα. 

Διαφοροποιήσεις μεταξύ των ΠΕΠ ως προς το βαθμό συμφωνίας ή 

ανακολουθίας μεταξύ αφενός βασικών στόχων και αφετέρου πολιτι

κών παρέμβασης (υποπρογράμματα - μέτρα) 

Διαφοροποιήσεις μεταξύ των ΠΕΠ ως προς το βαθμό επάρκειας του 

ύψους της διατιθέμενης για ορισμένα υποπρογράμματα χρηματοδό

τησης, που συναρτώνται με τις κύριες κατηγορίες παρέμβασης 

(I.P.S.E). 

5.3. Συμπεράσματα 

Θέμα του κεφαλαίου αυτού ήταν η κριτική παρουσίαση εργασιών και 

μελετών αξιολόγησης της περιφερειακής πολιτικής σε επίπεδα χωρών της 

Κοινότητας και στην Ελλάδα. 
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Στην κατηγορία μελετών σχετικών με τη μέτρηση των ανισοτήτων 

μεταξύ των περιφεριών της Ε.Ε. παρουσιάζεται μελέτη που δείχνει ότι στο 

επίπεδο των περιφερειών (NUTS-II) οι ενδοκοινοτικές διαφορές σε μονά

δες αγοραστικής δύναμης είναι σημαντικές και φτάνουν το 4,2 προς 1, 

σχέσεις ενδεικτικές σημαντικής ανισοκατανομής πόρων, παραγωγικότη

τας, και φυσικά διαβίωσης, ενώ σε λεπτομερέστερο επίπεδο χωρικής διαί

ρεσης (NUTS-III, δηλ. νομοί - counties - Kreise - departments) οι διαφορές 

είναι δραμαηκά μεγαλύτερες (10 προς 1: Φρανκφούρτη - Γρεβενά). 

Στην κατηγορία μελετών με τη μέθοδο του σχεδιαστικού ισολογι

σμού, στη μελέτη αξιολόγησης του Tees Corridor Programme, (ένα πρό

γραμμα με 71 διαφορετικά έργα) επιχειρήθηκε να υπολογισθεί η συνολι

κή συμβολή του προγράμματος στην τοπική οικονομία ως συνάρτηση των 

χρηματικών ροών του προγράμματος. Φάνηκε ότι υπήρξαν θετικές επι

δράσεις στην ιδιωτική επένδυση, στη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων και 

στο επίπεδο απασχόλησης. 

Στην κατηγορία των μελετών που χρησιμοποιούν τη μήτρα επίτευξης 

στόχων ανήκει η μελέτη για την Ιρλανδία που παρουσιάζεται. Η μελέτη 

χρησιμοποιεί μήτρα όπου το κάθε έργο βαθμολογείται ως προς το βαθμό 

συμβολής του στο στόχο και τη "συνεργεία". Η επιτυχία των στόχων και 

η συνεργεία σε συνάρτηση με το κόστος των έργων δημιουργούν ένα δεί

κτη κόστους-συνέργειας, βάσει του οποίου αξιολογούνται τα έργα. 

Στην περίπτωση της μελέτης αξιολόγησης της παρέμβασης Διαρθρω

τικού Ταμείου της Ε.Ε., -του ΕΤΠΑ-, που παρουσιάζεται αναλυτικότερα, γίνε

ται συσχέτιση επεξηγηματικών μεταβλητών με τα σταθερά συστατικά των 

υπό έλεγχο πολιτικών, για την ανάλυση της επίδρασης και αποτελεσματι

κότητας. Η εμπειρική εργασία έδειξε ότι το ΕΤΠΑ -όπου η αντίστοιχη παρο

χή εθνικής δημόσιας δαπάνης ήταν επαρκής- είχε σημαντική επίδραση στις 

ιδιωτικές επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών. 

Στην κατηγορία των καθαρών μακροοικονομικών μελετών αξιολόγη

σης, παρουσιάζεται μελέτη αξιολόγησης εθνικής πολιτικής, σε σχέση με 

τη χωρική κατανομή της απασχόλησης. Χρησιμοποιεί ένα πολυπεριφερει-

ακό μοντέλο αγοράς εργασίας συνδεδεμένο με ένα μακροοικονομικό 
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μοντέλο για διάφορες πολιτικές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κάθε μια 

εναλλακτική πολιτική έχει και διαφορετικό αποτέλεσμα, τόσο όσο αφορά 

την ένταση του φαινομένου - τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας -, όσο 

και τη χωρική εμφάνιση του. 

Τέλος, παρουσιάζεται μια πρότυπη μεθοδολογία πολυκριτηριακής 

προσέγγισης που εφαρμόστηκε για την αξιολόγηση των 13 ΠΕΠ του ΚΠΣ 

1994-99, της Ελλάδας. Ακολουθήθηκε αρχικά μια διαδικασία ελέγχου 

ανταπόκρισης των μέτρων προς τους στόχους, έγινε στάθμιση της βαρύ

τητας των υποπρογραμμάτων, είτε κανονιστικά (α προσέγγιση) είτε με 

χρήση σύνθετου δείκτη αναγκαιότητας της παρέμβασης (β' προσέγγιση) 

και εν συνεχεία ελέγχθηκε η συνεργεία των έργων. Επίσης διεξήχθη έλεγ

χος πληρότητας και εξέταση συνολικού περιεχομένου και δομής του ΠΕΠ 

και ειδική συγκριτική ανάλυση. Από το πλέγμα των αναλύσεων ήρθαν στο 

φως σημαντικές αδυναμίες στο σχεδιασμό των ΠΕΠ, όπως ότι υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ΠΕΠ ως προς την πληρότητα, ως προς 

το βαθμό συμφωνίας ή ανακολουθίας μεταξύ στόχων και πολιτικών παρέμ

βασης και ως προς το βαθμό επάρκειας της χρηματοδότησης για ορι

σμένα υποπρογράμματα σε ορισμένες περιφέρειες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ 

ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

Εισαγωγή 

Τα παραδείγματα μεθόδων αξιολόγησης που εξετάζονται στο κεφά

λαιο τούτο διακρίνονται σε δύο περιπτώσεις (κατηγορίες) ως προς το 

θεματικό περιεχόμενο και το χωρικό επίπεδο αναφοράς. 

Στην πρώτη περίπτωση εξετάζονται αξιολογήσεις που συναρτώνται 

με τρία σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως τα μεγάλα 

αστικά κέντρα στις διάφορες χώρες και στην Ελλάδα: 

Προβλήματα κυκλοφορίας και σχετικών συγκοινωνιακών υποδομών, 

προβλήματα του τομέα αστικών μεταφορών με σύνθετες οικονομι

κές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις στον αστικό πληθυ

σμό. 

Προβλήματα περιβαλλοντικής προστασίας που συναρτώνται με 

ζητήματα χωροθέτησης ανεπιθύμητων/οχλουσών υποδομών, όπως 

π.χ. στην περίπτωση ρύθμισης χώρων διάθεσης απορριμμάτων. 

Η δεύτερη περίπτωση αφορά σε μια ειδική έρευνα που αναφέρεται 

στο οικιστικό δίκτυο της χώρας (ΕΜΠ - Μελ. Ομάδα 1998). Τα ζητήματα 

που αφορούν στο οικιστικό δίκτυο σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης και 

τα δίκτυα συγκοινωνιών/επικοινωνιών αποτελούν τα κύρια αντικείμενα 

μελέτης, έρευνας και διαμόρφωσης μέτρων πολιτικής στο χωροταξικό 

σχεδιασμό. Η σχετική έρευνα επικεντρώνεται στα αστικά κέντρα της 

χώρας και στην ανάλυση τριών κατηγοριών μεταβλητών: οικονομικών, 

περιβαλλοντικών/πολιτιστικών και προσπελασιμότητας. Με τη χρησιμοποι

ούμενη πολυκριτηριακή μεθοδολογική προσέγγιση αξιολογούνται και 

συγκρίνονται οι παραπάνω παράγοντες για να προσδιορισθεί η διεθνής 

ελκυστικότητα ή το "προφίλ διεθνικότητας" των αστικών κέντρων. 
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6.1. Παραδείγματα μεθόδων αξιολόγησης έργων υποδομής στον αστι

κό χώρο 

6.1.1. Επενδύσεις και επενδυτικά σχέδια αστικών συγκοινωνιακών υπο

δομών: κύρια ζητήματα αξιολόγησης 

Οι επενδύσεις σε έργα δημόσιων μέσων μεταφορών στον αστικό 

χώρο έχουν χρηματοοικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστά

σεις καθ' όλη τη διάρκεια ζωής ενός έργου. Οι σχετικές επενδύσεις που 

αναλαμβάνονται -κατά κύριο λόγο από το δημόσιο τομέα- έχουν σκοπό και 

προοπτική την επίτευξη καθαρού οφέλους (net benefit) για την αστική 

οικονομία και κοινωνία. Το ζήτημα αξιολόγησης της σκοπιμότητας ή εφι-

κτότητας τέτοιων επενδύσεων, στην προκειμένη περίπτωση, επιβάλλει και 

θεμελιωμένες προσεγγίσεις, λόγω κρίσιμων περιορισμών στους διατιθέμε

νους δημόσιους πόρους, και ολοκληρωμένες από την άποψη συσχέτισης 

της σχεδιαζόμενης συγκοινωνιακής υποδομής με τις αναμενόμενες ή προ

βλεπόμενες ιδιωτικές επενδύσεις και τις οικονομικές δραστηριότητες γενι

κά που προβλέπεται να προσελκυσθούν και να αναπτυχθούν στον αστικό 

χώρο. 

Οι δημόσιες επενδύσεις έργων συγκοινωνιακής υποδομής διακρίνο

νται γενικά από την άποψη χωρικού επιπέδου κάλυψης, αφενός σε επεν

δύσεις έργων/δικτύων συγκοινωνιακής διασύνδεσης των πόλεων, ή ενός 

πλέγματος οικισμών, και αφετέρου σε επενδύσεις έργων εντός ενός αστι

κού κέντρου. Στην πρώτη περίπτωση τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται 

συνήθως με βάση το γενικό και τυπικό πλαίσιο της ανάλυσης κόστους -

οφέλους (CBA) διευρυμένο όμως με τη συνεκτίμηση τριών πρόσθετων 

παραγόντων: του περιβαλλοντικού παράγοντα (μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων - EIA), του παράγοντα σύγκρισης εναλλακτικών του εξεταζό

μενου τύπων δικτύων (π.χ. σιδηρόδρομος, τραμ, κλπ.), και του παράγοντα 

των ευρύτερων επιπτώσεων της συγκοινωνιακής επένδυσης στην προσέλ

κυση και χωρική κατανομή άλλων επενδύσεων και στην οικονομική ανά

πτυξη του εξεταζόμενου χώρου. 

208 



Η αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου εντός του αστικού χώρου 

παρουσιάζεται πιο περίπλοκη. Διασυνδέεται άμεσα με άλλες πολιτικές 

στον αστικό χώρο και περιλαμβάνει τη συνεξέταση τριών παραμέτρων: 

Πρώτον, την παράμετρο χρηματοδοτική εκτίμηση που αναφέρεται 

στη σύγκριση του κόστους ενός έργου ή της χρηματικής δαπάνης 

με την αναμενόμενη πρόσοδο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 

Εδώ βέβαια υπεισέρχονται διάφοροι παράγοντες αβεβαιότητας23 για 

τον επενδυτή, δημόσιο φορέα ή ιδιωτική εταιρεία. 

Δεύτερον, την παράμετρο οικονομική αξιολόγηση που αναφέρεται σε 

μια ευρύτερη κοινωνικοοικονομική ανάλυση του κόστους - οφέλους 

και αποσκοπεί στη λεπτομερή διακρίβωση του πραγματικού/καθαρού 

οφέλους και κόστους που περιλαμβάνει αξιολόγηση και των αρχικών 

(πρωτογενών) και των δευτερογενών επιπτώσεων. 

Για την εκτίμηση των αρχικών επιπτώσεων αναλύονται α) το επεν

δυτικό και λειτουργικό κόστος καθώς και το κόστος προβλεπόμενων ατυ

χημάτων β) τα προσδοκώμενα οφέλη και ζημίες για τους χρήστες του εξε

ταζόμενου συστήματος, γ) οι επιπτώσεις στις κυκλοφοριακές ροές (συμ

φόρηση, αποσυμφόρηση) καθώς και το κόστος λειτουργίας άλλων μετα

φορικών συστημάτων. 

Οι δευτερογενείς επιπτώσεις είναι πιο δύσκολο να ποσοτικοποιη-

θούν εκ των προτέρων με ακρίβεια. Στην περίπτωση αυτή αναλύονται α) 

οι επιπτώσεις στην απασχόληση: δημιουργούμενες θέσεις εργασίας σε 

τοπικό επίπεδο στην περίοδο κατασκευής και στην περίοδο λειτουργίας 

του έργου, καθώς και ως συνέπεια ενίσχυσης της τοπικής αγοράς προϊό

ντων/υπηρεσιών, β) οι επιπτώσεις στη γη και στην ακίνητη περιουσία: 

μεταβολή τιμών στις ζώνες κατοικίας, εμπορίου, μεταποίησης, κλπ. του 

αστικού χώρου, γ) οι επιπτώσεις στην επενδυτική συμπεριφορά: διαμόρ

φωση ελκυστικότερου επενδυτικού αστικού περιβάλλοντος λόγω π.χ. μει-

23. Η αβεβαιότητα ή οι κίνδυνοι σχετίζονται με ελλείψεις ή ανεπάρκεια 
ορθής αντιμετώπισης του επενδυτικού έργου που οφείλονται σε διάφορους παρά
γοντες: κακό σχεδιασμό και έλλειψη στοιχείων για το έργο, απρόβλεπτες αλλαγές 
σε διάφορες εξωγενείς παραμέτρους του έργου. 
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ωμένης κυκλοφοριακής συμφόρησης, κλπ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

μιας τέτοιας οικονομικής αξιολόγησης είναι η περίπτωση του Συστήματος 

Ελαφρού Τραίνου (Light Railway System) στην Αγγλία (South Yorkshire/ 

Sheffield) και η σχετική μελέτη (Townroe - Dabinett 1995), με ορίζοντα 

πενταετίας, που καλύπτει και τους δύο παραπάνω τύπους επιπτώσεων. 

Τρίτον, την παράμετρο περιβάλλον, που αναφέρεται στην εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συγκεκριμένων έργων συγκοινω

νιακής υποδομής στο αστικό περιβάλλον, εκτίμηση στην οποία συνε

ξετάζονται οι θετικές και αρνητικές επιδράσεις του έργου για το 

χρήστη/καταναλωτή και οι αποκαλούμενες εσωτερικές περιβαλλοντι

κές επιδράσεις στο μη-χρήστη ή στην τοπική κοινωνία. Οι τελευταί

ες αναφέρονται στην εξέταση ζητημάτων ατμοσφαιρικής μόλυνσης, 

ηχορρύπανσης, καθώς και επιπτώσεις στην εικόνα (image), την ενό

τητα και την ελκυστικότητα του αστικού τοπίου (οπτικο-αισθητική 

προσέγγιση). 

Για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων αυτού 

του τύπου υπάρχουν ορισμένες προδιαγραφές της Ε.Ε.24 που αναφέρο

νται στην εξέταση μεγάλης κλίμακας δημοσίων επενδύσεων σε έργα αστι

κών μεταφορών (μετρό, σιδηρόδρομος, τραμ). Οι σχετικές οδηγίες επι

βάλλουν την αναλυτική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου, τη δικαιολό

γηση/τεκμηρίωση των προτεινόμενων μέτρων μείωσης των αρνητικών επι

πτώσεων καθώς και την ενδεικνυόμενη διαδικασία συνεργασίας με αρμό

διους δημόσιους φορείς. 

6.1.2. Παράδειγμα αξιολόγησης πολιτικής αστικών μεταφορών: πολυ-

κριτηριακές μέθοδοι αξιολόγησης 

Ενώ παραδοσιακά η αξιολόγηση των μεταφορών βασιζόταν στην 

ελαχιστοποίηση του "χρόνου μετακίνησης" και του "κόστους", σήμερα, η 

συνθετότητα των προβλημάτων που διαγράψαμε προηγουμένως έχει οδη-

24. Βλέπε σχετική Κοινοτική Οδηγία 85/337/1985. 
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γήσει σε χρήση πολυκριτηριακών προσεγγίσεων για μια πιο ολοκληρωμέ

νη θεώρηση και συνεξέταση οικονομικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

παραμέτρων. 

Στο σχετικό παράδειγμα μελέτης του Won (1990), η οποία αναλύε

ται παρακάτω, για την πόλη της Σεούλ (όπου η αύξηση της κυκλοφορια

κής ροής δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στη μετακίνηση καθώς επί

σης και περιβαλλοντική υποβάθμιση), αξιολογούνται ορισμένες πολιτικές 

αστικών μεταφορών (μέτρα περιορισμού/ελέγχου της κυκλοφορίας των 

αυτοκινήτων) με τη χρησιμοποίηση πολυκριτηριακών μεθόδων όπως η 

ανάλυση συμφωνίας (concordance analysis), η μήτρα επίτευξης στόχων 

(GAM), και η συμβιβαστική λύση (compromise solution), που όλες παρου

σιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 της μελέτης. 

Εφαρμογή των μεθόδων: στόχοι και κριτήρια 

Κατά την εφαρμογή των πολυκριτηριακών μεθόδων στη μελέτη για 

τη Σεούλ καθορίστηκαν εννέα διακριτοί στόχοι, που συμπεριλάμβαναν : 

Αυξημένη πρόσβαση στις περιοχές της πόλης 

Διαχωρισμό της κίνησης πεζών και τροχοφόρων 

Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης 

Μείωση χρόνων ταξιδιού 

Ελαχιστοποίηση ατυχημάτων 

Ελαχιστοποίηση τεχνικών προβλημάτων υλοποίησης 

Θέματα κοινωνικής αποδοχής/επιβολής/ελέγχου 

Θέματα ελαχιστοποίησης κόστους υλοποίησης. 

Κατόπιν επελέγησαν τα κριτήρια αξιολόγησης, που περιελάμβαναν 

μεγέθη κόστους, χρόνους ταξιδιού (εντός και εκτός οχήματος), μεγέθη 

ρύπανσης, αλλά και ειδικούς δείκτες θεσμικών αλλαγών και προβλημάτων 

υλοποίησης. 

Τέλος, οι αξιολογούμενες εναλλακτικές πολιτικές παρέμβασης ήταν 

δώδεκα, τις οποίες κρίνουμε επίσης σκόπιμο να αναφέρουμε ονομαστικά: 
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α) Αύξηση τελών παρκόμετρων, β) τοποθέτηση περισσότερων παρ

κόμετρων, γ) σήματα προτεραιότητας δημόσιας συγκοινωνίας, δ) σχήμα 

άδειας εισόδου στην κεντρική περιοχή (ALS), ε) άδεια εισόδου κεντρικής 

περιοχής με συγκοινωνιακές διευκολύνσεις πρόσβασης (ALS+), στ) αύξη

ση τελών τούνελ, ζ) τέλη διάβασης γεφυρών, η) άδεια εισόδου εξωτερι

κού δακτυλίου (Outer ALS), θ) τέλη διάβασης σε γέφυρες με θέσεις πάρ-

κινγκ, ι) πεζόδρομοι, ια) άδεια εισόδου εξωτερικού δακτυλίου με διευκο

λύνσεις πρόσβασης (Outer ALS+), ιβ) άδεια εισόδου εξωτερικού δακτυλί

ου με συγκοινωνιακές διευκολύνσεις πρόσβασης και παραχώρηση θέσης 

πάρκινγκ (Outer ALS++). 

Τα συμπεράσματα της μελέτης για τη Σεούλ 

Μια σύγκριση των μεθόδων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν 

στην εν λόγω μελέτη, με βάση ορισμένες κατηγορίες κριτηρίων, παρου

σιάζεται αναλυτικά στο Διάγραμμα 6.1, όπου φαίνονται τα ισχυρά και αδύ

ναμα σημεία στην εφαρμογή κάθε μεθόδου. Όσον αφορά τα ειδικά απο

τελέσματα παρατηρήθηκε ότι: 

Από την ανάλυση συμφωνίας (concordance analysis) απεδείχθη ότι 

τα συστήματα χορήγησης αδειών (ALS) είναι πολύ αποτελεσματικά 

για τη μείωση των χρόνων ταξιδιού, εντός και εκτός του οχήματος, 

ιδιωτικού ή συγκοινωνίας. Επίσης βρέθηκε ότι οι συγκοινωνιακές 

διευκολύνσεις πρόσβασης δεν είναι απαραίτητο να βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό της παρέμβασης, γιατί μπορούν να τα επωμιστούν 

οι ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν τη δημόσια συγκοινωνία. Τέλος, 

ενώ τα κόστη της εφαρμογής των συστημάτων αδειών δείχνουν να 

είναι υψηλά, η απόδοση τους ως προς τα άλλα κριτήρια (χρόνοι 

ταξιδιού, ρύπανση, έσοδα) αντισταθμίζει με το παραπάνω αυτό τον 

περιορισμό. 

Από τη μέθοδο της μήτρας επίτευξης στόχων (GAM) επιλέγεται ως 

βέλτιστη η άδεια εισόδου με συγκοινωνιακές διευκολύνσεις πρό

σβασης (ALS+), ακολουθούμενη από τη αύξηση τελών στα τούνελ. 
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Η μέθοδος παρότι διαφορετική από την ανάλυση συμφωνίας οδηγεί 

στα ίδια αποτελέσματα. 

Η μέθοδος της συμβιβαστικής λύσης (compromise solution) προτεί

νει τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις αδειών εισόδου (ALS) χωρίς 

να μπορεί να δώσει καθαρό προβάδισμα σε κάποια από αυτές. Όλες 

έχουν το πλεονέκτημα ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο "ιδανικό". 

Ως γενικό συμπέρασμα συνάγεται ότι η δημοτική αρχή πρέπει να 

υποστεί τα έξοδα θεσμοθέτησης και δημιουργίας σχήματος αδειών εισό

δου και πιθανότατα με συγκοινωνιακές διευκολύνσεις. Το τελικό σχήμα 

μπορεί να περιγραφεί ως εξής: όσοι τελικά αγοράζουν άδεια εισόδου 

έχουν δυνατότητα να εισέλθουν στο κέντρο αλλά και αυτόματα έκπτωση 

στη δημόσια συγκοινωνία, για να μετριάζουν (μην κάνουν άσκοπη) χρήση 

της άδειας εισόδου. Οι άλλοι (π.χ. ξένοι κ.λπ.), δεν μπαίνουν με αυτοκί

νητο στο κέντρο και πληρώνουν επίσης ακριβότερη συγκοινωνία. 

Η συγκριτική εξέταση εναλλακτικών μεθόδων ή τεχνικών αξιολόγη

σης πολυκριτηριακής μορφής έχει ακολουθηθεί και σε άλλες μελέτες με 

συναφές αντικείμενο, όπως αυτή που αναφέρεται στην αξιολόγηση σχε

δίων πεζοδρόμησης σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερι

κής (Whelan 1994). Ένα από τα κύρια συμπεράσματα τέτοιων μελετών κατά 

την άποψη μας είναι ότι η εφαρμογή εναλλακτικών ή διαφορετικών τεχνι

κών ανάλυσης με τη χρησιμοποίηση των ίδιων σε καθεμία στοι

χείων/πληροφοριών οδηγεί συχνά σε διαφορετικές ταξινομήσεις ή ιεραρχή

σεις των εν δυνάμει επιλογών και αποφάσεων (options) ως προς τις ενδει

κνυόμενες πολιτικές. Επομένως, θεωρείται σκόπιμο σε ορισμένες περιπτώ

σεις να εξετάζονται εναλλακτικές τεχνικές και να αποδίδεται ιδιαίτερη προ

σοχή στην επιλογή της πιο δόκιμης, ώστε να μειωθεί η αβεβαιότητα και να 

αυξηθεί η αξιοπιστία των προτεινόμενων στους αποφασίζοντες λύσεων. 

6.1.3. Παράδειγμα αξιολόγησης και επιλογής θέσεων διάθεσης απορ

ριμμάτων: επικοινωνιακές μέθοδοι αξιολόγησης 

Στο τμήμα αυτό εξετάζεται η εφαρμογή επικοινωνιακών μεθόδων 

αξιολόγησης σε μελέτη χωροθέτησης ανεπιθύμητων/ενοχλητικών υποδο-
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μών, ενώ επίσης αναφέρεται συνοπτικά η εφαρμογή της ίδιας μεθόδου σε 

αξιολόγηση πολιτικών περιβαλλοντικής προστασίας (διαχείριση υδάτινου 

συστήματος), και επίσης για αξιολόγηση επιπτώσεων έργων υποδομής 

(περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενεργειακών υποδομών). 

Η περίπτωση που θα εξετάσουμε αναλυτικά βασίζεται στη σχετική 

μελέτη των Erkut - Moran (1991) που διαπραγματεύεται τη χωροθέτηση (επι

λογή και αξιολόγηση χώρου) ταφής απορριμμάτων στην πόλη Edmonton του 

Καναδά (με πληθυσμό περί τις 600.000), με εφαρμογή της μεθοδολογίας της 

"διαδικασίας αναλυτικής ιεράρχησης". Οι μελέτες της άριστης χωροθέτησης 

μιας συγκεκριμένης υποδομής συνήθως διερευνούν τη χωροθέτηση επιθυ

μητών υποδομών/υπηρεσιών και όχι ανεπιθύμητων, ή ενοχλητικών. 

Ανεπιθύμητες ή ενοχλητικές είναι οι υποδομές που θέτουν την υγεία 

ή την ασφάλεια της περιοχής στην οποία χωροθετούνται σε αυξημένο κίν

δυνο, ή που γενικότερα υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής. Αυτό μπορεί να 

συμβαίνει είτε ειδικά σε μια περίπτωση ατυχήματος, είτε από την καθημε

ρινή λειτουργία των μονάδων, λόγω εκπομπών αερίων, σκόνης, θορύβου, 

κλπ. Σε σχέση με αυτό το είδος της υποδομής υπάρχουν ορισμένα προ

βλήματα, λόγω του ότι η χωροθέτηση ενοχλητικών υποδομών απαιτεί την 

απομόνωση της υποδομής αυτής από τους κατοίκους για να υπάρξει η κοι

νωνική αποδοχή. Με αυτή τη λογική τείνουν να επιλέγονται περιοχές όπου 

υπάρχουν οι μικρότεροι δυνατοί αριθμοί κατοίκων σε γειτνίαση. Όμως η 

ικανοποίηση αυτού του κριτιρίου δεν είναι απαραίτητο ότι οδηγεί στην 

καταλληλότερη/άριστη (optimal) χωροθέτηση, πράγμα που θα επιτυγχάνο

νταν εάν όλοι οι σχετικοί παράγοντες λαμβάνονταν υπόψη. Τα προβλήμα

τα αυτά θα μπορούσαν να συνοψισθούν ως λειτουργικά και τεχνικά. 

Λειτουργικά προβλήματα: Οι περισσότερες περιοχές που προτείνο

νται για χωροθέτηση τέτοιων υποδομών γενικά έχουν να αντιμετωπίσουν 

δύο βασικά λειτουργικά προβλήματα: 

Πρώτον, υψηλά φορτία κυκλοφορίας στην περιοχή τους. Η εξειδί

κευση του προβλήματος στην περίπτωση αυτή είναι προφανής, μια 

και γίνεται αντιληπτό ότι τεράστια είναι τα φορτία που μεταφέρονται 

καθημερινά. Από μελέτες που έχουν γίνει Hugo (1988) υπολογίζεται 
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ότι για κάθε 1000 κατοίκους αντιστοιχούν 3,5 τόνοι απορριμμάτων 

ημερησίως - που αντιστοιχεί σε ένα τυπικό απορριμματοφόρο των 

πέντε κυβικών. Αυτό δίνει και το μέτρο της κίνησης που δημιουρ

γείται για την εξυπηρέτηση μεγάλων πόλεων, (π.χ. 4 εκατ. κάτοικοι 

- περί τα 4000 δρομολόγια..) 

Δεύτερον, σταδιακή απώλεια της δικαιοδοσίας στην περιοχή: Κανο

νικά η κάθε διοικητική ενότητα - π.χ. κοινότητα - θα έπρεπε να έχει 

το δικό της χώρο διάθεσης απορριμμάτων μια και δεν είναι "λογικό" 

μια κοινότητα να επιβαρύνεται με "ξένα" φορτία. Όμως αυτό δεν 

είναι συχνά εφικτό και έτσι κάποια κοινότητα αναλαμβάνει να επω

μιστεί τα φορτία πολλών άλλων κοινοτήτων, σε δικό της χώρο. Ενώ 

όμως αρχικά αυτό γίνεται από όλους αντιληπτό, με την πάροδο του 

χρόνου η κοινότητα - δέκτης χάνει τη δικαιοδοσία της στην υποδο

μή αυτή, που τελικά λογίζεται ως κοινόχρηστη25. 

Τεχνικά προβλήματα: Για τους χώρους διάθεσης/ταφής απορριμμά

των ειδικότερα πρέπει να λαμβάνεται ειδική πρόνοια για να αντιμετωπίζο

νται κίνδυνοι που είναι σήμερα γνωστοί στους μηχανικούς που ασχολού

νται με το θέμα, όπως: 

Των αερίων που εκλύονται, με διοχέτευση και καύση. 

Της διάβρωσης και της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα ή/και 

υδάτων ρεόντων υπογείως, με κατάλληλη μόνωση του πυθμένα. 

Των πλημμύρων, επιφανειακών διαρροών καί της μόλυνσης επιφα

νειακών υδάτων, με κατάλληλες τεχνικές, καθώς και άλλων ειδικών 

γεωλογικών δεδομένων (σεισμικότητα, κ.ά.). 

Οι επιδράσεις στο οικοσύστημα είναι επίσης σημαντικές με τη 

συγκέντρωση τρωκτικών, πουλιών και εντόμων, τα οποία μπορούν να 

γίνονται φορείς ασθενειών. Τέλος η σύνθεση και ποσότητα των αστι

κών απορριμμάτων διαφέρει από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με το 

25. 7 Απριλίου 1997: Ο Δήμος Άνω Λιοσίων αποφασίζει να κλείσει το χώρο 
ταφής απορριμμάτων στην περιοχή του αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας απο
φασίζει περί του αντιθέτου. 
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κλίμα, την οικονομική δραστηριότητα, την οικονομική ανάπτυξη, 

αλλά και την τοπική κουλτούρα. Οι λύσεις είτε ως πρόληψη είτε ως 

αντιμετώπιση για καθένα από τα παραπάνω προβλήματα έχουν 

σαφείς οικονομικές παραμέτρους που αφορούν άμεσα το κόστος 

κατασκευής και λειτουργίας της υποδομής. 

Εφαρμογή της μεθοδολογίας 

Ένα απλό μοντέλο που έχει συχνά χρησιμοποιηθεί για το πρόβλημα 

της χωροθέτησης ενός ανεπιθύμητου έργου είναι το Ευκλείδειο (maximin 

model) (Drezner - Wesolowsky 1980, και Melachrinoudis - Cullinane 1985). 

Αυτό συνίσταται στη μεγιστοποίηση των ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ της 

ανεπιθύμητης υποδομής και των γειτονικών αστικών κέντρων. Το μοντέλο 

όμως αυτό έχει το μειονέκτημα ότι η αντιπροσώπευση των αστικών κέντρων 

είναι σημειακή και όχι βαρυτική (σταθμική). Όμως και στην περίπτωση βαρυ-

τικής (σταθμικής) εκπροσώπησης υπάρχει μια σειρά ατελειών που πηγάζει 

εκ του γεγονότος ότι το μοντέλο είναι μονοκριτηριακό και σημαντικές οικο

νομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παράμετροι δεν αξιολογούνται. 

Έτσι λοιπόν γίνεται σαφές ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα επικοι

νωνιακό - πολύ κριτή ρ ιακό μοντέλο. Σχετικές μελέτες - αξιολογήσεις χωρο-

θέτησης ενοχλητικών υποδομών έχουν γίνει από τον Cohon et al. (1980) 

για εγκατάσταση εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και από τους 

Merkhofer - Keeney (1987) για την εξεύρεση χώρου εναπόθεσης πυρηνι

κών αποβλήτων. 

Το μοντέλο της Διαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης (Δ.Α.Ι.) αναλύει 

δεδομένα και υποστηρίζει αποφάσεις σε περιπτώσεις που εμπλέκονται 

πολλαπλοί και συχνά ανταγωνιστικοί στόχοι. Με την Δ.Α.Ι. ένα σύνθετο 

πρόβλημα αναλύεται σε απλούστερα προβλήματα που απαρτίζουν μια 

ιεραρχία αποφάσεων. Στόχοι ποσοτικοποιούμενοι και μη μπορούν να εντα

χθούν στην ίδια ιεραρχία. Αφού πραγματοποιηθεί η διάσπαση, προσδίδο

νται βαθμολογίες κατά σειρά προτίμησης (cardinal rankings). Κατόπιν 

γίνονται οι συγκρίσεις και δημιουργείται η ποσοτικοποιημένη σειρά προτί-
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μησης εναλλακτικών λύσεων. Εννοείται πάντως ότι στο μοντέλο υπεισέρ

χεται ο υποκειμενικός παράγοντας. 

Οι Erkut και Moran στο μοντέλο τους για την υγειονομική ταφή των 

απορριμμάτων σημειώνουν ότι θεωρούν ότι η απόφαση είναι συλλογική και 

επομένως οι βαθμολογίες κατά σειρά προτίμησης αποτελούν προϊόν συμ

φωνίας (consensus). Κατόπιν διακρίνουν σε πρώτο επίπεδο τρεις βασικούς 

άξονες λήψης αποφάσεων και επίσης δεύτερο και τρίτο επίπεδο διακρίσεων. 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Αναφέρονται στην προστασία των 

φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής και εν συνεχεία διακρίνονται 

σε υδρογεωλογικούς (επιφανειακά ύδατα σε συνάρτηση με τοπο

γραφία), σε αποχετευτικούς και σε οικολογικούς παράγοντες. 

Κοινωνικοί παράγοντες: Αυτοί περιέχουν όλο το φάσμα των πιθανών 

κοινωνικών επιπτώσεων και εν συνεχεία διακρίνονται σε: α) πληθυσμια

κούς παράγοντες, β) στην κοινοτική δομή με υποπαράγοντες τις περιο

χές κατοικίας και τις χρήσεις γης, γ) παράγοντες κοινωνικής αποδοχής, 

δ) συγκοινωνιακούς παράγοντες, ε) παράγοντες αξιών γης, με υποπα

ράγοντες τις σημερινές αξίες και τις προβλεπόμενες26, στ) άλλους κοι

νωνικούς παράγοντες όπως τοπικές/κοινωνικές ιδιαιτερότητες. 

Οικονομικοί παράγοντες: Αυτοί περιλαμβάνουν τα κόστη της από

κτησης, της κατασκευής των έργων και της λειτουργίας του χώρου 

υποδοχής των απορριμμάτων. Αυτά θα μπορούσαν να ομαδοποιη

θούν σε "κόστη εκκίνησης" (τα δύο πρώτα) και σε λειτουργικό 

κόστος (το τελευταίο). Επίσης, σχετικές υποθέσεις πρέπει να γίνουν 

για τη διάρκεια ζωής - υπηρεσίας του έργου, και για τα τελικά 

κόστη αναμόρφωσης της περιοχής. 

Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθοδολογίας μπορούν να 

συνοψισθούν ως εξής: 

26. Αναφέρεται σχετική μελέτη που εκτιμά τη διαφορά αυτή των αξιών έως 
15% κατώτερη σε πρώτη φάση, με σταδιακή ύφεση του αποτελέσματος και στα
θεροποίηση στο 5% κάτω των υπαρχουσών τιμών: Hugo F. (1988), Waste man
agement Final Report, Edmonton Alberta, City of Edmonton, Water and Sanitation. 
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Πρώτον, βασικό προαπαιτούμενο στην ανάλυση είναι η διαδικασία 

της λήψης της απόφασης να είναι συλλογική. Δηλαδή το σώμα που 

αποφασίζει να αποτελείται από εκπροσώπους όλων των περιοχών 

ώστε οι αποφάσεις να είναι προϊόν συλλογικό, και φυσικά να υπάρ

χει συλλογική διάθεση για λύση του προβλήματος, δηλαδή να υπάρ

χει διάθεση consensus. 

Δεύτερον, πρέπει επίσης να γίνεται σαφές ότι ο υπεύθυνος φορέας 

διεξαγωγής της μελέτης αξιολόγησης (consultant) είναι αδιάφορος 

για το πού θα γίνει τελικά το έργο και ενδιαφέρεται μόνο για την 

επιτυχή διεξαγωγή της μελέτης. 

Τρίτον, η διαδικασία επιλογής πρέπει να είναι ανοικτή στο κοινό 

(διαφανής), και οι αποφασίζοντες να έχουν ένα επίπεδο συχνής επι

κοινωνίας με όλους τους ενδιαφερόμενους και όχι μόνο με τους 

εμφανιζόμενους ως "θιγόμενους". 

Τα βήματα εφαρμογής της μεθοδολογίας μπορούν να διαγραφούν 

όπως παρακάτω: 

Το πρώτο βήμα είναι ο καθορισμός των κριτηρίων απόφασης, οι εναλ

λακτικές λύσεις και η ιεραρχία. Το προσωπικό που εργάζεται με το 

φορέα διεξαγωγής της μελέτης (consultant) συνεργάζεται με τους 

αποφασίζοντες για αυτά τα θέματα. Δημιουργείται από το φορέα μια 

"υπό αίρεση" ιεράρχηση (draft - tentative) η οποία τελικά γίνεται δεκτή 

- τροποποιούμενη πιθανώς - από το σώμα των αποφασιζόντων. 

Το δεύτερο βήμα είναι ο καθορισμός των βαρών στα διάφορα κριτή

ρια που αποτελούν τα στοιχεία της απόφασης (decision elements). Ο 

φορέας διεξαγωγής πρέπει να προβλέψει τις αξιολογήσεις των απο

φασιζόντων, να δημιουργήσει το "σχέδιο" (draft) που θα επικυρωθεί -

τροποποιούμενο πιθανώς- και πάλι από το σώμα των αποφασιζόντων. 

Το τρίτο βήμα είναι η διαδικασία της συλλογής από το προσωπικό 

του φορέα των στοιχείων εκείνων που είναι απαραίτητα για τη δομή 

και λειτουργία των κριτηρίων. Όταν όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα, 

ο φορέας κατασκευάζει τις μήτρες σύγκρισης και τα εναλλακτικά 

"έργα" κατατάσονται κατά σειρά επίδοσης ή "βαθμολογίας". 
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Τέλος, εάν η κατάταξη αυτή βρίσκει σύμφωνο ομόφωνα το σώμα 

των αποφασιζόντων τότε ο σκοπός έχει επιτευχθεί. Εάν όχι, τότε 

γίνεται επίκληση στο consensus που επεδείχθη στην επιλογή και 

στάθμιση των κριτηρίων και επιζητείται και εδώ consensus. 

Αποτελέσματα 

Η ομάδα εργασίας επέλεξε καταρχήν 67 περιοχές οι οποίες υπεβλή

θησαν σε προκαταρκτικό έλεγχο με κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντι

κά κριτήρια και σύντομα μειώθηκαν σε 9. Τα κριτήρια της καταρχήν απόρ

ριψης ήταν: α) σημαντικός αριθμός πληθυσμού ή οικισμών σε γειτνίαση με 

το έργο, β) περιορισμοί σχεδίου χρήσεων γης, περιορισμοί στην πρόσβαση 

των απορριμματοφόρων, γ) αντίδραση από την τοπική αυτοδιοίκηση δ) οικο

λογικοί περιορισμοί (υδρογεωλογικοί-αποχετευτικοί, εμπλοκές πουλιών και 

αεροσκαφών), ε) υψηλά κόστη ανά τόνο απορριμμάτων ( > δολ. 15/τόν.) -

για οποιαδήποτε αιτία. Από τη στάθμιση των κριτηρίων, σε επίπεδο κύριων 

παραγόντων, φαίνεται ότι οι κοινωνικοί παράγοντες έχουν στάθμιση 71,4%, 

ενώ οι περιβαλλοντικοί έχουν 14,3% και οι οικονομικοί επίσης 14,3%. 

Σε επίπεδο υποπαραγόντων η "προσέγγιση σε πληθυσμούς" με 

31,4%, και οι "επιδράσεις στις μεταφορές" (της μεταφοράς των απορριμ

μάτων κλπ.) με 20,2% έχουν την κύρια βαρύτητα. Έπονται κατά σειρά ο 

"υπόγειος υδρογεωλογικός παράγοντας" με βαρύτητα 7,8%, το κριτήριο 

της "κοινωνικής αποδοχής", με 6,9% όπως και το κριτήριο "παρενόχληση 

αεροδρομίων", που τοποθετείται αρκετά έντονα, με βαρύτητα που σταθμί

στηκε στο 5,9% διότι υπάρχουν τρία αεροδρόμια στο Edmonton, καθώς επί

σης πλούσια ορνιθοπανίδα. Οι υπόλοιποι 10 υποπαράγοντες έχουν μικρά 

ποσοστά κάτω του 4% και αθροιστικά ανέρχονται στο 19% της βαρύτητας. 

Κατόπιν έγινε η εφαρμογή της μεθοδολογίας της Δ.Α.Ι., με τα βήμα

τα της όπως περιγράφηκαν παραπάνω (Διάγραμμα 6.2), έως ότου ως τελι

κά υποψήφια σημεία έμειναν τέσσερα, τα υπ. αριθμ. 1, 4, 28 και 49, εκ των 

αρχικών 67. Στη συνέχεια, και σύμφωνα με τη διαδικασία από τα τέσσερα 

εναλλακτικά έργα το υπ. αρ. 4 εμφανίζεται ως το προτιμητέο, με βαθμο

λογία 36,5%, ενώ το υπ. αρ. 49 είχε βαθμολογία 26,9%. Η διαδικασία της 
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τελικής επιλογής φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 6.1 Στη συνέχεια έγιναν 

αναλύσεις ευαισθησίας (sensitivity analyses) για να φανεί πώς επηρεάζο

νται οι τελικές επιλογές με μεταβολές στις σταθμίσεις των κριτηρίων. 

Άλλες αξιόλογες εργασίες σχετικές με το αντικείμενο, όπου εφαρ

μόζονται επικοινωνιακές μέθοδοι αξιολόγησης (Δ.Α.Ι.) - στις οποίες παρα

πέμπεται ο αναγνώστης- είναι η εργασία των Ridgey - Rijsberman (1994) 

για την αξιολόγηση εναλλακτικών πολιτικών διαχείρισης σε υδάτινο σύστη

μα Συγκεκριμένα διεξάγεται αξιολόγηση εναλλακτικών πολιτικών διαχείρι

σης στο Δέλτα του Ρήνου - Ολλανδία. Επίσης, η μελέτη των Steward -

Horowitz (1991) σχετική με την αξιολόγηση επιδράσεων ενεργειακών πολι

τικών στο περιβάλλον. Στην εν λόγω μελέτη - υπόδειγμα, εφαρμόσθηκε 

μια διαδικασία τεσσάρων φάσεων μέσω της οποίας εκφράζονται ομαδικά 

(panels) οι απόψεις ειδικών και μελετώνται οι εκτιμήσεις τους όσον αφορά 

τις ενεργειακές πολιτικές στις Η ΠΑ. 

6.2. Το ελληνικό οικιστικό δίκτυο: αξιολόγηση του "προφίλ διεθνικότη

τας" αστικών κέντρων 

6.2.1. Το ευρύτερο πλαίσιο προσέγγισης ζητημάτων αξιολόγησης του 

οικιστικού δικτύου 

Τα ζητήματα που αφορούν στο οικιστικό δίκτυο μαζί με αυτά των 

χρήσεων γης και των δικτύων συγκοινωνιών και επικοινωνιών συνιστούν τα 

βασικά αντικείμενα ανάλυσης, αξιολόγησης και άσκησης πολιτικής στον 

χωροταξικό σχεδιασμό. Τα κύρια ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού που 

αφορούν το οικιστικό δίκτυο (ανάλυση δομής και άσκηση πολιτικής) δια

γράφονται συνοπτικά παρακάτω σε ευρύτερο πλαίσιο θεώρησης (Ε.Ε.). 

Γενικά παρατηρείται διαφορετικός τρόπος ταξινόμησης των πόλεων 

που ακολουθεί κάθε χώρα, τρόπος που συναρτάται με τις διοικητικές διαι

ρέσεις, με τις ιδιαιτερότητες των δημογραφικών, πληθυσμιακών, εδαφικών 

και οικονομο-αναπτυξιακών χαρακτηριστικών (στάδιο ανάπτυξης, δομή οικο

νομίας, κατά κεφαλήν εισόδημα, κ.ά.), που επηρεάζουν ή διαμορφώνουν 

διαφορετικές, σε κάθε χώρα, μορφές εξέλιξης του αστικού συστήματος. 
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Σε εθνικό επίπεδο ή σε κάθε χώρα χωριστά, διακρίνονται διαφορε

τικές ιεραρχικές διατάξεις που επηρεάζονται και διαμορφώνονται από 

ιστορικούς παράγοντες. Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα είναι: α) Γαλ

λία, Αυστρία και (εν μέρει) Ην. Βασίλειο, όπου συναντώνται κυρίαρχες/ισχυ-

ρές πρωτεύουσες (primate capitals), β) Γερμανία, Ιταλία, όπου δεν παρου

σιάζονται ιεραρχικές διατάξεις με κυρίαρχα - πρωτεύοντα κέντρα, και γ) 

Σκανδιναβικές χώρες, ίσως μια ενδιάμεση περίπτωση, όπου παραδοσιακά 

υπάρχει ένα σύστημα ισχυρής κεντρικής διοίκησης και κρατικής παρέμ

βασης (social welfare state) αλλά και σχετικής οικονομικής αποκέντρωσης. 

Οι τυπολογίες που αναφέρονται στις μεσαίες και μικρές πόλεις ή 

στις "ενδιάμεσου" μεγέθους πόλεις (intermediate size cities) είναι ποικίλες 

και διαφορετικές (Kunzmann - Wegener 1991, de Lavergne - Mollet 1991, 

Parkinson et al. 1991). Στη Έκθεση "Europe 2000 + " στην κατηγορία των 

μεσαίων πόλεων εντάσσονται πόλεις με πληθυσμό 20.000 έως 500.000 

κατοίκους. Σύμφωνα με την έκθεση, πολλές πόλεις στην κατηγορία αυτή 

παρουσιάζουν σημαντική πληθυσμιακή αύξηση στη δεκαετία του '80, σε 

ορισμένες δε περιπτώσεις η αύξηση ήταν μεγαλύτερη των μεγάλων αστι

κών κέντρων. Μια τέτοια αύξηση αποδίδεται στην επενέργεια διαφόρων 

παραγόντων ή ενός συνδυασμού παραγόντων που αναφέρονται: 

Στην ελκυστικότητα του περιβάλλοντος και στην ύπαρξη υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών και υποδομών, που συμβάλλουν μεταξύ των 

άλλων στην προσέλκυση ειδικευμένων ή μικρών επιχειρήσεων που 

δεν απαιτούν άμεση προσπελασιμότητα σε μεγάλες αγορές. 

Σε πλεονεκτήματα θέσης/προσπέλασης που αναφέρονται είτε στη 

γειτνίαση με μεγάλα αστικά κέντρα - προσελκύοντας έτσι πληθυσμό 

και δραστηριότητες, είτε στο γεγονός ύπαρξης μιας μεγάλης αγρο

τικής ενδοχώρας από την οποία προσελκύεται πληθυσμός ή προς 

την οποία παρέχονται ποικίλες εξυπηρετήσεις. 

Στην ανάπτυξη σειράς ή πλέγματος εξειδικευμένων μεταποιητικών 

δραστηριοτήτων (ανεξάρτητων ή σε δίκτυα) καθώς και στην ύπαρξη 

εκπαιδευτικών/ερευνητικών και διοικητικών υποδομών και υπηρεσιών. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολικά ή σε κάθε χώρα της Ε.Ε. ξεχωριστά 
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δεν διακρίνονται ή δεν διαμορφώνονται "αυτόνομες" πολιτικές για το οικι

στικό δίκτυο per se. Οι σχετικές πολιτικές ενσωματώνονται στις χωροταξικές 

κατευθύνσεις που διαφοροποιούνται ανάλογα με τα συστήματα χωρικού 

σχεδιασμού κάθε χώρας. Η εμφανής ποικιλομορφία περιφερειακών ή χωρι

κών συστημάτων σχεδιασμού (όπως και οι διαφοροποιήσεις στις παραγόμε

νες πολιτικές) στις χώρες της Ε.Ε. συναρτάται ασφαλώς με τις διαφορετικές 

διοικητικές και θεσμικές δομές που είναι υπεύθυνες για το σχεδιασμό. Μια 

τέτοια ανομοιότητα έχει ως βάση ιστορικούς παράγοντες και διαφορές στη 

μακρογεωπολιτική δομή των χωρών. Μια δομή που αναφέρεται σεί 

Αρχές διακυβέρνησης/διοίκησης (ομοσπονδιακό ή συγκεντρωτικό 

κράτος, διαφορές στη σχέση κεντρικής/περιφερειακής/τοπικής εξου

σίας και διοίκησης. 

Κέντρα ή έδρες δύναμης/εξουσίας (οικονομικής, σχέσεων δημόσιου-

ιδιωτικού τομέα, νομοθετικής, δικαστικής, εκτελεστικής, κλπ.). 

Διεθνείς σχέσεις/ακτινοβολία (stature) στα διάφορα επίπεδα (οικονο

μικό, πολιτιστικό, κ.ά.) καθώς και διακρατικές οικονομικές/εμπορικές 

σχέσεις. 

Η υπάρχουσα ποικιλομορφία των συστημάτων χωρικού σχεδιασμού και 

των πολιτικών οικιστικού δικτύου γίνεται εμφανής όταν εξετάσει κανείς ξεχω

ριστά και τις σχέσεις μεταξύ βασικών παραμέτρων του σχεδιασμού, όπως: 

Στρατηγικές, στόχοι και ασκούμενες πολιτικές, σε συνάρτηση και με 

τα μέσα/εργαλεία της πολιτικής. 

Διοικητικές και θεσμικές δομές που αφορούν σε σχήματα φορέων 

και τις αρμοδιότητες ή δικαιοδοσίες που έχουν. 

Αποτελεσματικότητα και επιπτώσεις των πολιτικών και των παρεμβάσε

ων χωρικής ρύθμισης και ελέγχου των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το δίκτυο αστικών κέντρων μπορεί κανείς 

να διακρίνει τις υπάρχουσες διαφορές σχεδιασμού/πολιτικών ως προς 

τρεις κύριες διαστάσεις: 

Τη διάσταση διαμόρφωση σχεδίων που εκφράζουν στρατηγικούς 

στόχους και αρχές χωρικής ανάπτυξης και διάρθρωση χρήσεων γης. 

Τη διάσταση ανάπτυξη που αφορά κυρίως τις σχετικές δραστηριό-
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τητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: παροχή/προσφορά και δια

μόρφωση αναπτυξιακής γης. 

Τη διάσταση ρύθμιση που αναφέρεται σε ολόκληρο το πλέγμα ρυθ

μίσεων και ελέγχων ως προς το χωρικό προσανατολισμό, τη θέση, 

μορφή και διάταξη των διαφόρων δραστηριοτήτων (πχ. οικοδομική) 

και συναφών λειτουργιών. 

6.2.2. Μεθοδολογική προσέγγιση 

Το οικιστικό δίκτυο μιας χώρας μπορεί να προσεγγιστεί με διάφορες 

μεθόδους ανάλογα με το επιδιωκόμενο συγκεκριμένο αντικείμενο ανάλυ

σης που μπορεί να διαφοροποιείται ως προς την κύρια κατεύθυνση σε 

κατηγορίες όπως για παράδειγμα: 

Αναλύσεις που επιδιώκουν απλή κατάταξη ή τυποποίηση και ταξινό

μηση του συνόλου ή μέρους του οικιστικού δικτύου σύμφωνα με 

ορισμένους παράγοντες (πληθυσμιακούς/δημογραφικούς, κοινωνικο

οικονομικούς, κ.ά.) 

Αναλύσεις που επικεντρώνονται στις πραγματοποιούμενες διαχρονι

κά αλλαγές στο οικιστικό δίκτυο ως συνέπεια σειράς αλληλοεξαρ

τώμενων δυνάμεων (δυνάμεις αποβιομηχάνισης, αποκέντρωσης, 

διαρθρωτικών αλλαγών στο εμπόριο και μεταβολών στα εμπορικά 

δίκτυα κ.ά.) και στον προσδιορισμό των διαφορετικών επιπτώσεων 

τους στις δομές χωρικής διάρθρωσης και οργάνωσης των οικισμών. 

Αναλύσεις που εξετάζουν το οικιστικό δίκτυο μιας χώρας στο πλαί

σιο ευρύτερων υπερεθνικών σχηματισμών ή επικεντρώνοντας στην 

εξέταση ορισμένων παραγόντων που εξηγούν τη συγκέντρωση δρα

στηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας ή τους λόγους για τους οποίους 

ορισμένα κέντρα παρουσιάζουν υψηλή ελκυστικότητα σε καινοτόμες 

επιχειρήσεις. 

Το παράδειγμα αξιολόγησης που παρουσιάζεται εδώ αποτελεί τμή

μα ευρύτερης έρευνας για το οικιστικό δίκτυο της χώρας και έχει ως εξει

δικευμένο αντικείμενο να αξιολογήσει το πλέγμα των αστικών κέντρων της 

226 



χώρας από τη σκοπιά της "έλξης" ή "ακτινοβολίας" τους ως προς ορι

σμένες παραμέτρους που θεωρείται ότι διαμορφώνουν ένα ευρύτερο "διε

θνικό προφίλ" των κέντρων αυτών. 

Η προκρινόμενη μέθοδος ανάλυσης εντάσσεται στην ευρύτερη 

κατηγορία των πολύ κριτή ριακών μεθοδολογικών προσεγγίσεων, προσδιο

ρίζεται από τα υπάρχοντα στοιχεία και διαγράφεται παρακάτω ως προς 

τις κατηγορίες των αστικών κέντρων που εξετάζονται και τις επιλεγόμενες 

μεταβλητές. 

Γενικά επιλέγονται τέσσερις ομάδες αστικών κέντρων: 

Η πρώτη ομάδα (Α) αποτελείται από τις δύο μεγάλες μητροπόλεις 

του ελληνικού χώρου, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η εθνική αλλά 

και διεθνής ακτινοβολία των κέντρων αυτών είναι δεδομένη και το 

αντικείμενο είναι η διερεύνηση της έντασης και έκτασης της. 

Η δεύτερη ομάδα (Β) αποτελείται από πόλεις - μεγάλα περιφερεια

κά κέντρα με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων. Οι πόλεις είναι, 

κατά τάξη μεγέθους, η Πάτρα, το Ηράκλειο, ο Βόλος και η Λάρισα. 

Οι πόλεις αυτές έχουν σαφή ρόλο στην εγχώρια αναπτυξιακή διαδι

κασία αλλά και κάποια διεθνή ακτινοβολία η οποία παρουσιάζει γενι

κά ασυμμετρίες που έχουν έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον. 

Η τρίτη ομάδα (Γ) αποτελείται από τις μεσαίου μεγέθους (για τον 

ευρωπαϊκό χώρο) πόλεις, δηλαδή πόλεις με πληθυσμό άνω των 

35.000 και έως 100.000 κατοίκους. Αυτές οι πόλεις είναι 18 τον 

αριθμό (απογραφή 1991), στην πλειοψηφία τους είναι πρωτεύουσες 

νομών και προσφέρουν ουσιαστικές διοικητικές και οικονομικές εξυ

πηρετήσεις στην ενδοχώρα τους. Η διεθνής τους ακτινοβολία είναι 

- εν γένει - περιορισμένη. Η σχετική διερεύνηση μπορεί να διακρι

βώσει τις συνθήκες για βελτίωση και ανάπτυξη. 

Τέλος, η τέταρτη ομάδα (Δ) αποτελείται από όλους τους υπόλοι

πους οικισμούς. Η ομάδα αυτή περικλείει αστικές συγκεντρώσεις 

που εντάσσονται κυρίως στον αγροτικό ή νησιωτικό χώρο, και η 

όποια μικρή διεθνής τους ακτινοβολία σχετίζεται κυρίως είτε με τον 

τουρισμό είτε με εξαγωγές κάποιων αγροτικών προϊόντων. 
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Όσον αφορά την επιλογή των ομάδων μεταβλητών που ακολουθεί

ται, αυτή βασίζεται θεωρητικά σε αντίστοιχες μελέτες που έχουν γίνει από 

αναγνωρισμένα ινστιτούτα όπως το γαλλικό Institute de Γ Economie 

Urbaine (1990) και άλλους μελετητές [Amin - Thrift (1991) Conti - Spriano 

(1991), Soldatos (1991) και Komilis (1994)]. 

Έτσι καθορίζονται τρία πεδία (διαστάσεις) έρευνας. 

Πρώτον το πεδίο μεταβλητών που αντικατοπτρίζουν τις οικονομικές 

διαστάσεις και διεθνείς διασυνδέσεις και οδηγούν στη δημιουργία 

των σχετικών παραμέτρων. 

Δεύτερον, το πεδίο μεταβλητών που σχετίζονται με τις πολιτιστικές 

και περιβαλλοντικές διαστάσεις των οικισμών και τη δημιουργία των 

αντίστοιχων παραμέτρων διεθνούς ελκυστικότητας. 

Τρίτον το πεδίο μεταβλητών που καθορίζουν την προσπελασιμότητα 

και επικοινωνία με τους ευρύτερους (εθνικούς και υπερεθνικούς) 

σχηματισμούς. 

Όσον αφορά τον τύπο των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται σε 

κάθε πεδίο, αυτός είναι συνδυασμός ποσοτικών μεταβλητών, με κατάλλη

λη επεξεργασία ανάλογα με την υφή της κάθε μεταβλητής αλλά και τη 

διαθεσιμότητα των δεδομένων, σε σχέση πάντα και με τους περιορισμούς 

που έχουν αναφερθεί. Οι πηγές των δεδομένων είναι οι διάφορες εκδό

σεις της ΕΣΥΕ, και ο οδηγός επιχειρήσεων της ICAP. 

6.2.3. Βασικές παράμετροι αξιολόγησης και το πλέγμα μεταβλητών συ

γκρότησης τους 

Α. Οικονομικά κριτήρια και παράμετροι σε Θέματα ανταγωνιστικότητας 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της οικο

νομικής συνισταμένης είναι: 

Πρώτον, τα μερίδια απασχόλησης κατά τομέα (πρωτογενή, δευτε

ρογενή και τριτογενή). 

Στη φάση της ανάλυσης θεωρείται ότι ο υψηλός βαθμός των δύο 

τελευταίων τομέων αποτελεί παράγοντα διεθνούς ακτινοβολίας: ο μεν 
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δευτερογενής τομέας με τη δυνατότητα αφενός εξαγωγών, αφετέρου 

έλξης ξένων επενδύσεων λόγω της υπάρχουσας βιομηχανικής υποδομής 

και συγκέντρωσης (οικονομίες αστικής υποδομής και χωρικής συμπαρά-

θεσης), ο δε τριτογενής που περιλαμβάνει την ύπαρξη διοικητικών, οικο

νομικών και τουριστικών υπηρεσιών (soft infrastructure) είναι φυσικά καθο

ριστικής σημασίας όπως είναι γενικά παραδεκτό. 

Δεύτερον, η μεταβλητή της αξίας των εξαγωγών κατά τελωνείο. 

Η παραπάνω τιμή είναι ενδεικτική αφενός μεν του παραγωγικού 

δυναμικού κάθε αστικού κέντρου, αφετέρου δε -και κυρίως- της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας του, που με τις εξαγωγές σκιαγραφείται πολύ καλύ

τερα από άλλες μεταβλητές διεθνούς εμπορίου (π.χ. εισαγωγών, κλπ.). 

Τρίτον, η μεταβλητή του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται 

στα ξενοδοχεία των αστικών κέντρων. 

Η μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε ως ειδική μεταβλητή του τουριστικού 

δυναμικού και εξυπηρέτησης και πλεονεκτεί (σε αντίθεση με άλλες, π.χ. 

αριθμό διανυκτερεύσεων ή αριθμό κλινών), γιατί εμπερικλείει όχι μόνο την 

ποσότητα αλλά και την ποιότητα της προσφερόμενης τουριστικής υπηρε

σίας, σημαντικότατη διεθνή διάσταση ελκυστικότητας και ανταγωνιστικό

τητας ενός αστικού κέντρου. 

Τέταρτον, η μεταβλητή του αριθμού εισαγωγικών - εξαγωγικών επι

χειρήσεων κατά αστικό κέντρο. 

Η μεταβλητή δείχνει την έκταση της διεθνούς οικονομικής δικτύω

σης του κάθε αστικού κέντρου. 

Βάσει των παραπάνω μεταβλητών, που τα στοιχεία τους δίνονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 6.2 έγινε ποιοτική επεξεργασία κατάταξης και σύν

θεσης, που περιγράφεται στον Πίνακα 6.3 ώστε να εξαχθεί η οικονομική 

συνιστώσα του γενικού δείκτη δυναμικού και διεθνούς προφίλ του οικιστι

κού δικτύου (Πίνακας 6.8). 

Από την πιο πάνω ανάλυση μπορούν να σημειωθούν, συνοπτικά, τα 

κάτωθι. Οι δύο μεγάλες ελληνικές μητροπόλεις (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) 

έχουν και τις δύο πρώτες θέσεις κατάταξης στην οικονομική συνιστώσα 

του δυναμικού και διεθνούς προφίλ. Ακολουθούνται κατά σειρά, από την 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2 

Ελληνικά αστικά κέντρα, δυναμικό και διεθνές προφίλ: 

Οικονομικές παράμετροι 

Αστικά κέντρα 

Πληθυσμός (1991) 

Χιλ.άτομα % χώρας 

Απασχόληση 

κατά τομέα: 

Μερίδιο τομέων 

α' % β' % γ1 % 

Διεθνές εμπόριο 

Εξαγωγές κατά 

τελωνείο, 1992 

Δισ. δρχ. % χώρας 

Ξενοδοχεία 

Ανθρώπινο 

δυναμικό 

Άτομα % χώρας 

Διεθνή δίκτυα 

Επιχειρήσεις 

εισαγωγών-εξαγωγών 

Αριθμός % χώρας 

Α Μητροπόλεις 

1 Αθήνα (Περ. Πρωτευούσης) 

2 Θεσσαλονίκη 

Σύνολο ομάδας Α 

Β Αστικά κέντρα άνω των 100.00 

1 Πάτρα 

2 Ηράκλειο 

3 Βόλος 

4 Λάρισα 

Σύνολο ομάδας Β: 

Γ Αστικά κέντρα 35 έως 100.00C 

1 Χανιά 

2 Αχαρνές 

3 Καβάλα 

4 Ιωάννινα 

5 Χαλκίδα 

6 Σέρρες 

7 Τρίκαλα 

8 Αγρίνιο 

9 Κατερίνη 

10 Καλαμάτα 

11 ha\i\a 

12 Ρόδος 

13 Κομοτηνή 

14 Δράμα 

15 Αλεξανδρούπολη 

16 Βέροια 

17 Ξάνθη 

18 Κέρκυρα 

Σύνολο ομάδας Γ 

3097 

740 

3837 

D κατοίκων 

173 

128 

116 

113 

530 

κατοίκων 

66 

61 

59 

56 

51 

51 

49 

48 

48 

45 

44 

44 

41 

40 

39 

39 

37 

37 

855 

30,2 

7,2 

37 

1,7 

1,2 

1,1 

1,1 

5 

0.6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,5 

0,5 

0.5 

0,5 

0,5 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

θ 

1,0 

1.0 

1 

5 

7 

5 

6 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

6 

12 

22 

15 

9 

6 

1 

17 

7 

9 

13 

6 

4 

8 

41 

45 

42 

45 

36 

46 

39 

42 

31 

52 

41 

29 

48 

36 

34 

34 

32 

40 

33 

22 

29 

37 

29 

35 

43 

22 

35 

58 

54 

57 

51 

57 

50 

55 

53 

65 

44 

56 

68 

49 

58 

54 

43 

53 

51 

61 

77 

54 

56 

62 

51 

51 

74 

57 

375 

469 

844 

73.2 

46.8 

49,1 

56,1 

225 

3,5 

0,0 

63,7 

8,9 

33,1 

10,3 

0,0 

0,0 

19,6 

26,2 

0.0 

0,8 

13,0 

27,9 

10,1 

52,7 

0,0 

4,1 

765 

20 

25 

45 

3.9 

2.5 

2,6 

3.0 

12 

0.2 

0,0 

3,4 

0,5 

1,8 

0.5 

0,0 

0.0 

1.0 

1,4 

0.0 

0.0 

0,7 

1.5 

0,5 

2,8 

0.0 

0,2 

15 

9170 

1158 

10328 

352 

488 

175 

195 

1210 

275 

7 

220 

169 

92 

62 

62 

44 

40 

117 

59 

1734 

12 

66 

173 

44 

109 

545 

3830 

22 

3 

25 

0.9 

1.2 

0,4 

0,5 

3 

0,7 

0,0 

0,5 

0,4 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,3 

0,1 

4,2 

0,0 

0,2 

0.4 

0,1 

0.3 

1.3 

9 

14095 

4777 

78872 

685 

696 

439 

653 

2473 

294 

25 

315 

354 

368 

329 

106 

85 

182 

371 

334 

245 

148 

188 

245 

280 

166 

264 

2763 

45 

15 

61 

2,2 

2,2 

1.4 

2.1 

8 

0,9 

0.1 

1.0 

1,1 

1,2 

1,1 

0,3 

0,3 

0,6 

1,2 

1.1 

0.8 

0,5 

0.6 

0.8 

0.9 

0,5 

0.9 

14 

Δ Λοιποί οικισμοί της χωράς 

Σύνολο ομάδας Δ: 5039 49 53 21 26 646 34· 26028 63 6 9 f 8 22· 

Πάτρα, την Καβάλα, τη Λάρισα και έπονται ισοβαθμώντας το Ηράκλειο 

και ο Βόλος. Κατόπιν στην οικονομική κατάταξη βρίσκονται η Χαλκίδα, η 

Ρόδος, τα Ιωάννινα, η Κέρκυρα και τα Χανιά, και έπονται οι άλλες εξε

ταζόμενες πόλεις, ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται τα Τρίκαλα, η 

Κομοτηνή και το Αγρίνιο. Τέλος, όσον αφορά τους οικισμούς της ομάδας 

Δ (μικρές πόλεις και χωριά) παρατηρείται ότι διατηρούν ένα μέρος της 

οικονομικής δραστηριότητας που κρίνεται σημαντικό αν συγκριθεί -
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 

Ελληνικά αστικά κέντρα, δυναμικό και διεθνές προφίλ: Οικονομικές 

παράμετροι - Κατάταξη 

Αστικά κέντρα 

Αθήνα (Περ. Πρωτευούσης) (Α) 

Θεσσαλονίκη (Α) 

Πάτρα(Β) 

Καβάλα (Γ) 

Λάρισα (Β) 

Βόλος(Β) 

Ηράκλειο (Β) 

Χαλκίδα (Γ) 

Ρόδος (Γ) 

Ιωάννινα (Γ) 

Κέρκυρα (Γ) 

Χανιά (Γ) 

Καλαμάτα (Γ) 

Σέρρες(Γ) 

Δράμα (Γ) 

Αλεξανδρούπολη (Γ) 

Βέροια (Γ) 

Λαμία (Γ) 

Ξάνθη (Γ) 

Κατερίνη (Γ) 

Αχαρνές (Γ) 

Κομοτηνή (Γ) 

Τρίκαλα (Γ) 

Αγρίνιο (Γ) 

Πληθυσ 

199 

% χώρας 

30.2 

7.2 

1,7 

0.6 

1.1 

1.1 

1.2 

0.5 

0.4 

0.6 

0.4 

0,6 

0,4 

0,5 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,5 

0,6 

0,4 

0,5 

0,5 

μός 

Τάξη 

1 

2 

3 

9 

6 

5 

4 

11 

18 

10 

24 

7 

16 

12 

20 

21 

22 

17 

23 

15 

8 

19 

13 

14 

(1) 

Απασχόληση 

κατά τομέα: 

Μερίδιο τομέων 

Ρ'+Υ' % Τάξη 

99 2 

99 2 

95 10 

97 6 

94 13 

95 10 

93 17 

98 5 

99 2 

98 5 

96 8 

96 8 

91 19 

94 13 

93 17 

91 19 

87 21 

94 13 

94 13 

85 22 

96 8 

83 23 

88 20 

78 24 

(2) 

Διεθνές εμπόριο 

Εξαγωγές κατά 

τελωνείο. 1992 

% χώρας Τάξη 

20 2 

25 1 

3.9 3 

3,4 4 

3,0 5 

2,6 7 

2,5 8 

1,8 9 

0.0 19 

0,5 16 

0,2 17 

0.2 18 

1,4 11 

0.5 14 

1,5 10 

0,5 15 

2,8 6 

0,0 21 

0,0 21 

1,0 12 

0,0 21 

0,7 13 

0.0 21 

0.0 21 

(3) 

Ξενοδοχεία 

Ανθρώπινο 

δυναμικό 

% χώρας Τάξη 

22,2 1 

2,6 3 

0,9 6 

0,5 8 

0,5 9 

0,4 10 

1,2 5 

0,2 15 

4,2 2 

0,4 12 

1,3 4 

0,7 7 

0,3 13 

0,1 18 

0,2 16 

0,4 11 

0.1 21 

0,1 19 

0,3 14 

0,1 22 

0,0 24 

0.0 23 

0,1 17 

0,1 20 

(4) 

Διεθνή Δίκτυα 

Επιχειρήσεις 

εισαγωγών-εξαγωγών 

% χώρας Τάξη 

45 1 

15 2 

2,2 4 

1,0 12 

2,1 5 

1,4 6 

2,2 3 

1,2 8 

0,8 16 

1.1 9 

0,9 15 

0,9 13 

1.2 7 

1,1 11 

0,6 18 

0,8 17 

0,9 14 

1,1 10 

0,5 20 

0,6 19 

0,1 24 

0,5 21 

0,3 22 

0,3 23 

Οικονομική 

κατάταξη 

Άθροισμα Τελική 

(1,2,3,4) τάξη 

6 

8 

23 

30 

32 

33 

33 

37 

39 

42 

44 

46 

50 

56 

61 

62 

62 

63 

68 

75 

77 

80 

80 

88 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

23 

24 

παρακάτω- με το μερίδιο της ομάδας στην κοινωνική/πολιτιστική συνι

στώσα. 

β. Επιστημονικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά κριτήρια, ελκυστικότητας 

και ακτινοβολίας 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της συνι

σταμένης του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού προφίλ δυναμικού και 

ελκυστικότητας είναι: 

Πρώτον, η περιβαλλοντική συνιστώσα. 
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Αυτή αποτελείται από την καταγραφή των αξιόλογων ακτών και απο

γραφέντων αξιόλογων φυσικών τοπίων που βρίσκονται εντός (ή πλησίον) 

των ορίων των εξεταζόμενων αστικών κέντρων. Η μεταβλητή του περι

βάλλοντος θεωρείται ουσιώδης όχι μόνο για την ποιότητα ζωής αλλά και 

για την ακτινοβολία ενός οικισμού. 

Δεύτερον, η ακαδημαϊκή και επιστημονική συνιστώσα. 

Η μεταβλητή που χρησιμοποιείται είναι το διδακτικό προσωπικό σε 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και το επιστημονικό ερευνητικό προσωπι

κό σε ερευνητικά κέντρα. Το μέγεθος αυτό όχι μόνο δίνει ξεχωριστό τόνο 

στην ποιότητα ζωής - και ελκυστικότητα - ενός οικισμού, αλλά και δημι

ουργεί διεθνείς δεσμούς αφεαυτό μια και οι ακαδημαϊκοί και οι ερευνητές 

έχουν - κατά τεκμήριο - έντονες διεθνείς διασυνδέσεις, και συμβάλλουν 

στη διάχυση νέων τεχνολογιών και στην προσέλκυση καινοτόμων επιχει

ρήσεων που θέλουν να επωφεληθούν από την ύπαρξη υψηλής κατάρτισης 

επιστημόνων και τεχνικών. 

Τρίτον, η διεθνής συνεδριακή δραστηριότητα. 

Ο παράγοντας αυτός γίνεται συνεχώς πιο σημαντικός μια και η 

συνεδριακή δραστηριότητα, και ιδιαίτερα η διεθνής, έχει το ιδιότυπο 

χαρακτηριστικό ότι συνδυάζει την οικονομική δραστηριότητα, (τη διεθνή 

οικονομική υποστήριξη - sponsorship) με το πολιτιστικό ή ακαδημαϊκό -

κοινωνικό γίγνεσθαι, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σημαντικών 

πολιτιστικών και οικονομικών διασυνδέσεων. 

Τέταρτον, οι επισκέψεις μουσείων. 

Αυτές είναι de facto απόδειξη ελκυστικότητας και ακτινοβολίας για 

έναν οικισμό, μια και είναι γενικά παραδεκτό ότι οι κάτοικοι του οικισμού 

αποτελούν μικρό ποσοστό των επισκεπτών, διαχρονικά. 

Βάσει των παραπάνω μεταβλητών, που τα στοιχεία τους δίνονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 6.4, έγινε ποιοτική επεξεργασία κατάταξης και 

σύνθεσης, που περιγράφεται στον Πίνακα 6.5 ώστε να εξαχθεί η περι

βαλλοντική/πολιτιστική συνιστώσα του γενικού δείκτη δυναμικού και διε

θνούς προφίλ του οικιστικού δικτύου (Πίνακας 6.8). 

232 



ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4 

Ελληνικά αστικά κέντρα, δυναμικό και ακτινοβολία: 

Πολιτιστικές/περιβαλλοντικές παράμετροι 

Αστικά κέντρα 

Περιβάλλον 

Αξιόλογες ακτές 

και φυσικά τοπία 

Αριθ. % χώρας 

Ιδρύματα 

Πανεπιστημιακά-Ερευνητικά 

Διδακτ./Ερευνητ. Προσωπικό 

Αριθμ. Άτομα και % 

Διεθνή συνέδρια 

κατά τα έτη 

1987-88-89-90 

Αριθμός % χώρας 

Μουσεία 

Επισκέπτες (1993) 

Χιλ.άτομ. % χώρας 

Α Μητροπόλεις 

1 Αθήνα (Περ. Πρωτευούσης) 

2 Θεσσαλονίκη 

Σύνολο Ομάδας Α: 

11 

7 

18 

3,0 

1,9 

5 

21 

3 

24 

4349 

2712 

7061 

45.5 

28.3 

74 

208 

64 

272 

50 

15 

66 

549 

123 

672 

23 

5,2 

28 

Β Αστικά κέντρα άνω των 100.000 κατοίκων 

1 Πάτρα 

2 Ηράκλειο 

3 Βόλος 

4 Λάρισσα 

Σύνολο Ομάδας Β: 

9 

3 

12 

4 

28 

2,5 

0,8 

3,3 

1.1 

δ 

3 

3 

2 

0 

8 

711 

514 

81 

0 

7306 

7,4 

5,4 

0,8 

0,0 

14 

9 

16 

2 

3 

30 

2,2 

3,9 

0,5 

0,7 

7 

0,3 

397,8 

4,0 

4,2 

406 

0,0 

16,9 

0.2 

0,2 

17 

Γ Αστικά κέντρα 35 έως 100.000 κατοίκων 

1 Χανιά 

2 Αχαρνές 

3 Καβάλα 

4 Ιωάννινα 

5 Χαλκίδα 

6 Σέρρες 

7 Τρίκαλα 

8 Αγρίνιο 

9 Κατερίνη 

10 Καλαμάτα 

11 Λαμία 

12 Ρόδος 

13 Κομοτηνή 

14 Δράμα 

15 Αλεξανδρούπολη 

16 Βέροια 

17 Ξάνθη 

18 Κέρκυρα 

Σύνολο Ομάδας Γ: 

12 

1 

12 

5 

8 

8 

3 

1 

4 

7 

3 

6 

2 

5 

3 

3 

3 

6 

92 

3.3 

0,3 

3,3 

1.4 

2,2 

2,2 

0,8 

0,3 

1,1 

1,9 

0,8 

1.6 

0,5 

1,4 

0,8 

0,8 

0,9 

1,6 

25 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

9 

53 

0 

88 

455 

0 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

40 

210 

0 

48 

0 

25 

34 

967 

0,6 

0,0 

0.9 

4,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,4 

2,2 

0,0 

0,5 

0,0 

0,3 

0,4 

10 

6 

0 

1 

3 

0 

0 

1 

0 

0 

4 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

29 

1,4 

0,0 

0,2 

0,7 

0,0 

0,0 

0,2 

0,0 

0,0 

1,0 

0,0 

2,2 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,2 

1,0 

7 

25,8 

0,0 

2,4 

3,7 

0,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

266,5 

0,8 

0,0 

0,0 

0,6 

0,0 

32,9 

334 

1,1 

0,0 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

11,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,4 

14 

Δ Λοιποί οικισμοί της χώρας 

Σύνολο Ομάδας Δ: \ 226 62 \ 9 233 2 [ 84 20 \ 947 40 | 

ΕΛΛΑΔΑ | 364 700 | 50 9567 100 | 475 700 | 2359 \ 100 \ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5 

Ελληνικά αστικά κέντρα, δυναμικό και διεθνές προφίλ: 

Πολιτιοτικές/Περιβαλλοντικές παράμετροι - Κατάταξη 

Αστικά κέντρα 

Αθήνα (Περ Πρωτευούσης) (Α) 

Θεσσαλονίκη (Α) 

Χανιά (Γ) 

Πάτρα (Β) 

Βόλος(Β) 

Ηράκλειο (Β) 

Ρόδος (Γ) 

Καβάλα (Γ) 

Κέρκυρα(Γ) 

Ιωάννινα (Γ) 

Λάρισα (Β) 

Κομοτηνή(Γ) 

Χαλκίδα (Γ) 

Καλαμάτα (Γ) 

Ξάνθη (Γ) 

Σέρρες(Γ) 

Αλεξανδρούπολη (Γ) 

Δράμα (Γ) 

Τρίκαλα (Γ) 

Αγρίνιο (Γ) 

Κατερίνη (Γ) 

Βέροια (Γ) 

Λα\ι\α (Γ) 

Αχαρνές (Γ) 

(1) 

Περιβάλλον 

Αξιόλογες ακτές 

και φυσικά τοπία 

% χώρας Τάξη 

3,0 4 

1,9 8,5 

3,3 2 

2,5 5 

3.3 2 

0,8 20 

1,6 10,5 

3,3 2 

1,6 10.5 

1.4 12.5 

1,1 14,5 

0,5 22 

2.2 6,5 

1.9 8,5 

0,9 16 

2,2 6.5 

0.8 20 

1,4 12,5 

0,8 20 

0.3 24 

1,1 14.5 

0.8 20 

0,8 20 

0,3 24 

(2) 

Ιδρύματα 

Πανεπιστημιακά-Ερευνητικά 

Διδακτ./Ερευνητ.προσωπικό 

% χώρας Τάξη 

45,5 1 

28.3 2 

0.6 9 

7,4 3 

0,8 8 

5.4 4 

0.4 11 

0,9 7 

0,4 12 

4.8 5 

0.0 20 

2,2 6 

0,0 20 

0.0 20 

0,3 13 

0,0 20 

0.5 10 

0.0 20 

0,0 20 

0.1 14 

0.0 20 

0,0 20 

0,0 20 

0,0 20 

(3) 

Διεθνή συνέδρια 

κατά τα έτη 

1987-88-89-90 

% χώρας Τάξη 

50 1 

15 2 

1.4 6 

2.2 4 

0.5 11 

3.9 3 

2,2 5 

0,2 12 

1.0 7 

0.7 9 

0.7 10 

0,0 15 

0.0 18 

1.0 8 

0,2 13 

0.0 19 

0.0 16 

0.0 20 

0,2 14 

0.0 17 

0.0 21 

0.0 23 

0,0 22 

0.0 24 

(4) 

Μουσεία 

Επισκέπτες (1993) 

% χώρας Τάξη 

23 1 

5,2 4 

1.1 6 

0,0 14 

0.2 8 

16,9 2 

11,3 3 

0.1 10 

1.4 5 

0,2 9 

0,2 7 

0.0 12 

0.0 11 

0.0 20 

0,0 20 

0.0 20 

0.0 20 

0,0 20 

0.0 20 

0.0 20 

0.0 20 

0.0 13 

0.0 20 

0.0 20 

Περιβ./πολιτιστ. 

κατάταξη 

Σύνολο Τελική 

(1.2.3.4) τάξη 

7 1 

17 2 

23 3 

26 4 

29 6 

29 6 

30 7 

31 8 

35 9 

36 10 

52 11 

55 12 

56 13 

57 14 

62 15 

66 17 

66 17 

73 18 

74 19 

75 20 

76 22 

76 22 

82 23 

88 24 

Από την πιο πάνω ανάλυση μπορούν να σημειωθούν, συνοπτικά, τα 

πιο κάτω. Οι δύο μεγάλες ελληνικές μητροπόλεις (Αθήνα και Θεσσαλονί

κη) έχουν επίσης τις δύο πρώτες θέσεις κατάταξης και στην περιβαλλο

ντική/πολιτιστική συνιστώσα του δυναμικού και διεθνούς προφίλ. Ακολου

θούνται κατά σειρά, από τα Χανιά και την Πάτρα και έπονται ισοβαθμώ

ντας το Ηράκλειο και ο Βόλος. Κατόπιν στην περιβαλλοντική/πολιτιστική 

κατάταξη βρίσκονται η Ρόδος, η Καβάλα, η Κέρκυρα και τα Ιωάννινα, και 

έπονται οι άλλες εξεταζόμενες πόλεις, ενώ στις τελευταίες θέσεις βρί

σκονται η Κατερίνη, η Βέροια και η Λαμία. Όσον αφορά τους οικισμούς 
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της ομάδας Δ παρατηρείται ιδιαίτερα χαμηλή συμμετοχή και ιδιαίτερα στα 

ακαδημαϊκά - ερευνητικά ιδρύματα (2%), και σημαντική ποιότητα περι

βάλλοντος (62% των καταγραφεισών ακτών και των απογραφέντων τοπίων). 

Γ. Προσπελασψότητα και επικοινωνία 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της συνι

σταμένης του προφίλ προσπελασιμότητας και επικοινωνίας είναι: 

Πρώτον, οι τουριστικές αφίξεις 

Υπολογίζονται συνολικά οι θαλάσσιες, οι οδικές και σιδηροδρομικές, 

και οι αεροπορικές. Οι αφίξεις είναι κατεξοχήν παράμετρος προσπελασι

μότητας και δείχνουν την ευρύτερη ακτινοβολία του οικισμού. 

Δεύτερον, η αεροπορική κίνηση 

Αυτή μετράται σε διεθνείς ή εσωτερικές πτήσεις αεροσκαφών κατά 

αεροδρόμιο. Εδώ φυσικά οι πόλεις χωρίς αεροδρόμιο εμφανίζουν σημα

ντικό μειονέκτημα προσπελασιμότητας τόσο στον εθνικό χώρο, όσο και 

στο διεθνή. 

Τρίτον, η ναυτιλιακή κίνηση 

Αυτή μετράται με τους κατάπλους πλοίων κατά λιμάνι. Η παράμε

τρος συνδυάζει τουριστική και εμπορική κίνηση, που και οι δύο είναι 

παράγοντες οικονομικής δραστηριότητας και διεθνούς δικτύωσης. 

Τέταρτον, όσον αφορά τις επικοινωνίες επελέγησαν οι τηλεοπτικοί 

σταθμοί κατά αστικό κέντρο 

Η ύπαρξη τηλεοπτικών σταθμών συμβάλλει αφενός στην ενημέρωση 

- τοπική και διεθνή - των κατοίκων, μέσα από τοπικό πρίσμα, αφετέρου δε 

στη δυνατότητα προσπέλασης οικονομικών, πολιτιστικών ελληνικών ή 

ξένων κ.ά. ενδιαφερόντων απευθείας στα τοπικά κοινωνικά δίκτυα. 

Βάσει των παραπάνω μεταβλητών, που τα στοιχεία τους δίνονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 6.6 έγινε ποιοτική επεξεργασία κατάταξης και σύν

θεσης, που περιγράφεται στον Πίνακα 6.7 ώστε να εξαχθεί συνιστώσα 

προσπελασιμότητας/επικοινωνίας του γενικού δείκτη δυναμικού και διε

θνούς προφίλ του οικιστικού δικτύου (Πίνακας 6.8). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6 

Ελληνικά αστικά κέντρα, δυναμικό και διεθνές προφίλ: 

Παράμετροι προσπελασιμότητας 

Αστικά κέντρα 

Τουριστικές αφίξεις 

Οδικές - Θαλάσσιες - Αεροπορικές 

Αριθμός τουριστών σε χιλ. (1992) 

Οδικ./Σιδηρ. Θαλάσ. Αεροπ. ΣΥΝΟΛΟ % 

Αεροπορική 

κίνηση 

Πτήσ.αεροσκ.('92) 

Αριθ.(χιλ) % χώρας 

Ναυτιλιακή 

κίνηση 

Κατάπλοι πλοίων('91) 

Αριθ.(χιλ) % χώρας 

Media 

Τηλεοπτικοί 

σταθμοί ('95) 

Αριθ % χώρας 

Α Μητροπόλεις 

1 Αθήνα (Περ.Πρωτευούσης) 

2 Θεσσαλονίκη 

Σύνολο ομάδας Α: 

0 

414 

414 

135 

1 

136 

2241 

346 

2587 

2376 

760 

3137 

24.4 

7.8 

32 

113 

24 

137 

44 

9 

53 

29.8 

6.4 

36 

20 

4 

24 

17 

9 

26 

20 

11 

31 

Β Αστικά κέντρα άνω των 100.000 κατοίκων 

1 Πάτρα 

2 Ηράκλειο 

3 Βόλος 

4 Λάρισα 

Σύνολο ομάδας Β: 

0 

0 

0 

0 

0 

372 

18 

0 

0 

390 

0 

1472 

0 

0 

1472 

372 

1490 

0 

0 

1862 

4 

15,3 

0,0 

0,0 

19 

0,0 

24,4 

0,0 

0,0 

24 

0,0 

9,4 

0,0 

0.0 

9 

3,8 

4,5 

5,1 

0.0 

73 

2,5 

2,9 

3.4 

0,0 

9 

2 

3 

2 

2 

9 

2,4 

3,6 

2,4 

2,4 

11 

Γ Αστικά κέντρα 35 έως 100.000 κατοίκων 

1 Χανιά 

2 Αχαρνές 

3 Καβάλα 

4 Ιωάννινα 

5 Χαλκίδα 

6 Σέρρες 

7 Τρίκαλα 

8 Αγρίνιο 

9 Κατερίνη 

10 Καλαμάτα 

11 Λαμία 

12 Ρόδος 

13 Κομοτηνή 

14 Δράμα 

15 Αλεξανδρούπολη 

16 Βέροια 

17 Ξάνθη 

18 Κέρκυρα 

Σύνολο ομάδας Γ: 

0 

0 

0 

0 

0 

217 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

111 

0 

0 

0 

329 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

192 

0 

0 

0 

0 

0 

290 

482 

258 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

923 

0 

0 

0 

0 

0 

735 

1916 

258 

0 

0 

0 

0 

217 

0 

0 

0 

0 

0 

1115 

0 

0 

111 

0 

0 

1025 

2727 

2.6 

0.0 

0,4 
00 

0,0 

2,2 

0.0 

0,0 

00 

00 

00 

11,4 

0,0 

00 

1.1 

00 

00 

10,5 

28 

6 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

19 

0 

0 

1 

0 

0 

12 

42 

2,2 

0,0 

0,6 

0,6 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.4 

0.0 

7.3 

0.0 

0,0 

0,3 

0,0 

0,0 

4.6 

16 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

10 

1,7 

0,0 

1,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,5 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

2.4 

7 

2 

1 

2 

3 

1 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

27 

2,4 

1.2 

2.4 

3,6 

1,2 

3,6 

2,4 

1,2 

1,2 

2,4 

1,2 

2.4 

2,4 

1.2 

1,2 

1,2 

0,0 

1,2 

33 

Δ Λοιποί οικισμοί της χώρας 

| Σύνολο ομάδας Δ: \ 140 560 1330 2030 36 \~ 57 22 [ 92 61 21 25 

| ΕΛΛΑΔΑ | 883 1568 7305 9756 1 \ 259 100 | 152 \ 100 \ 83 100 ι 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.7 

Ελληνικά αστικά κέντρα, δυναμικό και διεθνές προφίλ: 

Παράμετροι προσπελασιμότητας - Κατάταξη 

Αστικά κέντρα 

Αθήνα (Περ. Πρωτευούσης) (Α) 

Ηράκλειο (Β) 

Θεσσαλονίκη (Α) 

Ρόδος (Γ) 

Χανιά (Γ) 

Κέρκυρα(Γ) 

Πάτρα (Β) 

Καβάλα (Γ) 

Ιωάννινα (Γ) 

Βόλος(Β) 

Σέρρες(Γ) 

Καλαμάτα (Γ) 

Αλεξανδρούπολη (Γ) 

Κομοτηνή (Γ) 

Λάρισα (Β) 

Τρίκαλα (Γ) 

Αγρίνιο (Γ) 

Αχαρνές (Γ) 

Βέροια (Γ) 

Δράμα (Γ) 

Κατερίνη (Γ) 

Λαμία (Γ) 

Χαλκίδα (Γ) 

Ξάνθη (Γ) 

(1) 

Τουριστικές αφίξεις 

Οδικ.-Θαλάσ.-Αεροττ. 

Τουρίστες σε χιλ. (1992) 

% χώρας Τάξη 

24,4 1 

15,3 2 

7,8 5 

11,4 3 

2,6 7 

10.5 4 

3,8 6 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

2,2 8 

0.0 17 

1,1 9 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0.0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0.0 17 

0,0 17 

(2) 

Αεροπορική 

κίνηση 

Πτήσ.αεροσκ.('92) 

% χώρας Τάξη 

44 1 

9,4 2 

9 3 

7.3 4 

2,2 6 

4,6 5 

0,0 17 

0,6 7 

0,6 8 

0.0 17 

0,0 17 

0,4 9 

0,3 10 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0.0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

(3) 

Ναυτιλιακή 

κίνηση 

Κατάπλοι πλοίων('91) 

% χώρας Τάξη 

19.7 1 

2,9 4 

4,3 2 

1,5 8 

1,7 7 

2,4 6 

2.5 5 

1,0 9 

0,0 17 

3,4 3 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0.0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

0,0 17 

(4) 

Media 

Τηλεοπτικοί 

σταθμοί ('95) 

% χώρας Τάξη 

20 1 

3,6 3 

11 2 

2,4 10 

2,4 10 

1,2 19 

2,4 10 

2,4 10 

3,6 4 

2,4 10 

3,6 5 

2,4 10 

1,2 19 

2,4 10 

2,4 10 

2,4 10 

1,2 19 

1.2 19 

1,2 19 

1,2 19 

1,2 19 

1,2 19 

1,2 19 

0,0 24 

Κατάταξη 

προσπελασιμότητας 

Σύνολο Τελική 

(1,2,3,4) τάξη 

4 1 

11 2 

12 3 

25 4 

30 5 

34 6 

38 7 

43 8 

46 9 

47 11 

47 11 

53 12 

55 13 

61 15 

61 15 

61 15 

70 20 

70 20 

70 20 

70 20 

70 20 

70 20 

70 20 

75 24 

Από την πιο πάνω ανάλυση μπορούν να σημειωθούν, συνοπτικά, τα 

πιο κάτω. Η Αθήνα βρίσκεται στην πρώτη θέση προσπελασιμότητας, με 

δεύτερο το Ηράκλειο και τρίτη τη Θεσσαλονίκη. Ακολουθούν κατά σειρά 

η Ρόδος, τα Χανιά, η Κέρκυρα, η Πάτρα, η Καβάλα, τα Ιωάννινα και ο 

Βόλος και έπονται οι άλλες εξεταζόμενες πόλεις. Στην τελευταία θέση 

βρίσκεται η Ξάνθη. Όσον αφορά τους οικισμούς της ομάδας Δ παρατη

ρείται σχετικά χαμηλή προσπελασιμότητα, εξαιρέσει της ναυτιλιακής (61% 

του συνόλου). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.8 

Ελληνικά αστικά κέντρα, δυναμικό και διεθνές προφίλ: 

Τελική κατάταξη 

Αστικά κέντρα 

Αθήνα (Περ. Πρωτευούσης) (Α) 

Θεσσαλονίκη (Α) 

Ηράκλειο (Β) 

Πάτρα (Β) 

Καβάλα (Γ) 

Ρόδος (Γ) 

Χανιά (Γ) 

Βόλος(Β) 

Κέρκυρα (Γ) 

Ιωάννινα (Γ) 

Λάρισα (Β) 

Καλαμάτα (Γ) 

Σέρρες(Γ) 

Χαλκίδα (Γ) 

Αλεξανδρούπολη (Γ) 

Κομοτηνή (Γ) 

Δράμα (Γ) 

Τρίκαλα (Γ) 

Βέροια (Γ) 

Ξάνθη (Γ) 

Λαμία (Γ) 

Κατερίνη (Γ) 

Αγρίνιο (Γ) 

Αχαρνές (Γ) 

Πληθυσμός 

1991 

% χώρας 

30,2 

7,2 

1,2 

1,7 

0,6 

0,4 

0,6 

1,1 

0,4 

0,6 

1,1 

0.4 

0,5 

0,5 

0,4 

0,4 

0,4 

0,5 

0,4 

0,4 

0,4 

0,5 

0,5 

0,6 

(1) 

Οικονομική 

συνιστώσα 

Άθροισμα Τελική 

(1,2,3,4) τάξη 

6 1 

8 2 

33 6,5 

23 3 

30 4 

39 9 

46 12 

33 6,5 

44 11 

42 10 

32 5 

50 13 

56 14 

37 8 

62 16,5 

80 22,5 

61 15 

80 22,5 

62 16,5 

68 19 

63 18 

75 20 

88 24 

77 21 

(2) 

Περιβ./πολιτιστ. 

συνιστώσα 

Σύνολο Τελική 

(1,2,3,4) τάξη 

7 1 

16,5 2 

29 5,5 

26 4 

31 8 

29,5 7 

23 3 

29 5,5 

34,5 9 

35,5 10 

51,5 11 

56,5 14 

65,5 16,5 

55,5 13 

66 16,5 

55 12 

72,5 18 

74 19 

76 21,5 

62 15 

82 23 

75,5 21,5 

75 20 

88 24 

(3) 

Προσπελασιμότητας 

συνιστώσα 

Σύνολο Τελική 

(1,2,3,4) τάξη 

4 1 

12 3 

11 2 

38 7 

43 8 

25 4 

30 5 

47 10,5 

34 6 

46 9 

61 15 

53 12 

47 10,5 

70 20 

55 13 

61 15 

70 20 

61 15 

70 20 

75 24 

70 20 

70 20 

70 20 

70 20 

Τελική κατάταξη 

Συνθ. 

τάξεων 

(1,2,3) 

3 

7 

14 

14 

20 

20 

20 

22,5 

26 

29 

31 

39 

41 

41 

46 

49,5 

53 

56,5 

58 

58 

61 

61,5 

64 

65 

Γενικός 

δείκτηςΠ 

33,3 

14,3 

7.1 

7.1 

5.0 

50 

5.0 

4,4 

3,8 

3,4 

3,2 

26 

2.4 

2.4 

2,2 

2,0 

1.9 

1.8 

1.7 

1.7 

16 

1,6 

1,6 

1,5 

Τελική 

τάξη 

1 

2 

3,5 

3,5 

6 

6 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13,5 

13,5 

15 

16 

17 

18 

19,5 

19,5 

21 

22 

23 

24 

(*) Δείκτης: (1/Σύνθ.τάξ.)·100. 

6.2.4. Συνθετική παρουσίαση: κατάταξη διεθνούς ελκυστικότητας των 

αστικών κέντρων 

Με κατάλληλη επεξεργασία, που εμφανίζεται στον Πίνακα 6.8 έγινε 

η σύνθεση των τριών συνιστωσών (χωρίς να γίνει ειδική στάθμιση μεταξύ 

τους) του διεθνούς δυναμικού/προφίλ ακτινοβολίας των αστικών κέντρων 
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που εξετάστηκαν, και προέκυψε η τελική τους κατά σειρά κατάταξη και η 

εξαγωγή του συγκριτικού δείκτη. Ο τελευταίος παρουσιάζεται και γραφι

κά στο Διάγραμμα 6.3. 

Τα αποτελέσματα φέρνουν πρώτη την Αθήνα, με σημαντική από

σταση από τη δεύτερη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει επίσης σημαντική από

σταση από την Πάτρα και Ηράκλειο που ισοβαθμούν στην τρίτη και τέταρ

τη θέση (rank 3.5). Έπονται ισοβαθμούσες, στις θέσεις 5, 6 και 7 (rank 6) 

η Καβάλα, η Ρόδος και τα Χανιά. Στη θέση 8 ο Βόλος, 9 η Κέρκυρα, 10 

τα Ιωάννινα, 11 η Λάρισα, κ.ο.κ. όπως στον Πίνακα 6.8. Οι συγκριτικές 

αποστάσεις από το σημείο αυτό και μετά είναι μικρές, όπως φαίνεται και 

στο Διάγραμμα 6.3. 

Η παραπάνω ερευνητική εργασία θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια 

πρώτη φάση προσέγγισης του αντικειμένου. Εμφανής είναι η ανάγκη 

ύπαρξης πρόσθετων και κατάλληλων στοιχείων για να ολοκληρωθεί σε 

δεύτερη φάση μια τέτοια έρευνα. Πρόκειται για στοιχεία που μπορούν να 

συνθέσουν τις παραμέτρους ή τους δείκτες εκείνους που εκφράζουν: 

το δυναμικό καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό ενός αστικού 

κέντρου, 

τον παραγωγικό/επιχειρηματικό δυναμισμό του (κυρίως ως προς τη 

διαθεσιμότητα επιχειρηματικού κεφαλαίου - venture capital- για επεν

δύσεις ανταγωνιστικές ή εξαγωγικού προσανατολισμού), 

τη διεθνή εμβέλεια ορισμένων εκδηλώσεων (πολιτιστικών/αθλητικών) και 

την ελκυστικότητα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Για την απόκτηση κατάλληλων στοιχείων θεωρείται αναγκαία η διε

ξαγωγή, όπως στην περίπτωση της Γαλλίας (Institute de Γ Economie 

Urbaine, op.cit.), ειδικής έρευνας/διασκόπησης (συνδυασμός ερωτηματο

λογίων, συνεντεύξεων, τηλεφωνικών επικοινωνιών) για να προσδιορισθούν 

στις επιλεγόμενες πόλεις οι διεθνούς χαρακτήρα διαστάσεις ορισμένων 

δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών: 

διεθνές marketing: ύπαρξη φορέων/υπηρεσιών/προγραμμάτων προ

σέλκυσης διεθνών επιχειρήσεων, 

διεθνείς οικονομικές δικτυώσεις: μέγεθος και σημασία εκδηλώσεων, 

ανταλλαγών, εκθέσεων, συνεδρίων, κοινές επιχειρήσεις, 

239 



cr 

ω 
io 
cr 

^O 

> 

> 
3 
o_ 

co -3 
CD * 

< g 
^ σ > 

3 
Η 

9-
Ο 
CL 

tr 
cr 

o 
o 
> 

CD 
CO 

IO 

D 
Ο 
Ρ 

< 
O L 
l _ 

< 
< 

CL 

Ο 
K l 

j ) Ì3AdDXv 

j ) oiAjdAv 

j ) lM!d31D>i 

j ) DjrlDV 

J) ί)θΛΡΞ 

j ) Diod3g 

j ) DYDXjdl 

j ) ortpdv 

j ) ÜAÜiorlox 

j ) ÜYOlinOdQAD^YV 

J) DS.ixYDX 

j )53dd?2 

j ) DJ-prlDYD» 

g) DDidpv 

j ) DAIAAP0O| 

j ) Ddn>id3x 

9)^OYpg 

J) ΡΙΛΟΧ 

J ) i o g o d 

J) DYPf)D>( 

g) Ddipu 

g) oi3YxpdH 

V) ÜXIAPYDOU3© 

V) (SUonormmdu 

•d3u) DAÜ9V 

Y!<t>odii 5noA93ig Mj ixpg SQXIASJ 

240 



σχήματα διεθνούς συνεργασίας μεταξύ πόλεων: σε πολιτιστικές 

δραστηριότητες, αναψυχής και αθλητισμού, ερευνητικού/επιστημονι

κού χαρακτήρα, κ.ά. 

6.3. Συμπεράσματα 

Στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό εφαρμόζονται διάφο

ρες μέθοδοι αξιολόγησης για να ανταποκριθούν στα ποικίλα και κρίσιμα 

προβλήματα είτε πολεοδομικής υφής είτε χωροταξικής. Τα ζητήματα και 

οι πολιτικές που αφορούν στο οικιστικό δίκτυο μαζί με αυτές που αφο

ρούν τις χρήσεις γης και τα δίκτυα συγκοινωνιών - επικοινωνιών, συνι

στούν τα βασικά αντικείμενα μελέτης/έρευνας και διαμόρφωσης πολιτικών 

στο χωροταξικό σχεδιασμό. 

Από την ανάλυση των συγκεκριμένων παραδειγμάτων αξιολόγησης 

στο κεφάλαιο τούτο, αλλά και από τις εμφανιζόμενες στη διεθνή βιβλιο

γραφία περιπτώσεις αξιολόγησης σχετικών πολιτικών μπορεί γενικά να 

παρατηρηθούν τα εξής ως προς τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους και 

τεχνικές αξιολόγησης: λόγω της κρισιμότητας και συνθετότητας ορισμέ

νων προβλημάτων στον αστικό χώρο, επιδιώκεται η επίτευξη τόσο του 

ευρύτερου δυνατού κοινωνικού consensus, όσο και της ευρύτερης δυνα

τής συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στη χάραξη της ενδει

κνυόμενης πολιτικής. 

Ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων συχνά σε 

τέτοιες περιπτώσεις μεθοδολογικών προσεγγίσεων παρατηρούνται τα εξής: 

Η χρήση εναλλακτικών μεθόδων για την αξιολόγηση του ίδιου αντι

κειμένου προσφέρει ένα ευρύτερο και συγκριτικό πλαίσιο θεώρησης 

των ποικίλων διαστάσεων του αξιολογούμενου αντικειμένου και των 

πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων κάθε μεθόδου. Ένα πλαίσιο που 

συμβάλλει στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των φορέων και στη 

στήριξη κοινών αποφάσεων. 

Η χρήση μεθόδων που καταγράφουν και αποτιμούν μέσω ειδικών 

διασκοπήσεων (surveys) τις απόψεις διαφόρων ομάδων του πληθυ-
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σμού (χρηστών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, κλπ.) συμβάλλει και στην 

απόκτηση απαραιτήτων πληροφοριών, που δεν εμπεριέχονται στις 

επίσημες στατιστικές, και στην καλύτερη αιτιολόγηση/τεκμηρίωση 

των επιλογών. 

Σε σχέση με το οικιστικό δίκτυο, συμπερασματικά σημειώνεται ότι η 

σχετική έρευνα που παρουσιάσαμε αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση εκτί

μησης του "προφίλ διεθνικότητας" ή αξιολόγησης της "διεθνούς ελκυστι

κότητας" των αστικών κέντρων της χώρας. Πρόκειται για μια προσέγγιση 

που στηρίζεται κυρίως σε παράγοντες ή μεταβλητές που συνθέτουν μιαν 

"ενδογενή αναπτυξιακή συνισταμένη" και που θα πρέπει να ολοκληρωθεί 

με τη συνεξέταση και άλλων παραγόντων σε ευρύτερο χωρικό (ευρωπαϊ

κό) συγκριτικό πλαίσιο. Κάτι τέτοιο βέβαια προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα 

κατάλληλων στοιχείων η έλλειψη των οποίων ήταν και ο λόγος να μη 

συμπεριληφθεί η Ελλάδα (μαζί με την Ισπανία και Πορτογαλία) σε σχετι

κή έρευνα 48 αστικών περιοχών της E.E. (Conti - Spriano, 1991). Πάντως, 

αναλύσεις και αξιολογήσεις του είδους αυτού μπορούν να συμβάλλουν 

κάτω από προϋποθέσεις και σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, στη 

διαμόρφωση της χωροταξικής πολιτικής για το οικιστικό δίκτυο της χώρας 

και ειδικότερα της διάστασης εκείνης που αφορά την ανταγωνιστικότητα 

και ελκυστικότητα των αστικών κέντρων στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 

αστικών δικτύων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

Εισαγωγή 

Οι διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις αξιολόγησης ή εκτίμησης 

επιπτώσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί στη διερεύνηση ζητημάτων τουρι

στικής ανάπτυξης μπορεί να διακριθούν σε δύο γενικές κατηγορίες. 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ποσοτικές, κυρίως οικονομικές, 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις που καλύπτουν από θεματική άποψη, αξιο

λογήσεις έργων τουριστικής ανάπτυξης, της αξίας των επενδυτικών κινή

τρων, και της τουριστικής πολιτικής, καθώς και εκτιμήσεις των επιπτώσε

ων, ή διασυνδέσεων του τουρισμού με τους παραγωγικούς τομείς σε διά

φορα χωρικά επίπεδα. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ποιοτικές ή πολυκριτηριακές 

μεθόδους αξιολόγησης που θα αποτελέσουν και το επίκεντρο της ανάλυ

σης στο κεφάλαιο τούτο, με επιλεκτική αναφορά σε συγκεκριμένα παρα

δείγματα. 

Ειδικότερα, μετά από μια συνοπτική εξέταση ποσοτικών/οικονομικών 

μεθόδων αξιολόγησης στο πρώτο τμήμα του κεφαλαίου, ακολουθεί η εξέ

ταση και κριτική ανάλυση ορισμένων πολυκριτηριακών μεθόδων που χρη

σιμοποιούνται σε τρεις περιπτώσεις μελετών: 

Η πρώτη περίπτωση που αφορά στο χωροταξικό σχεδιασμό της του

ριστικής ανάπτυξης μιας παράκτιας ζώνης αποτελεί μια συνδυασμένη και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση περιβαλλοντικής προστασίας και τουριστικής 

ανάπτυξης. Με τη μέθοδο των ΤΕΠΑ (τελικών περιβαλλοντικών ορίων ανά

πτυξης) (UET) διαμορφώνεται το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης μέσα από 

μια διαδικασία αξιολόγησης περιβαλλοντικών και τουριστικών παραμέτρων 

και προσδιορισμού τελικών περιβαλλοντικών ορίων ή επιπέδων τουριστι

κής ανάπτυξης. 
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Η δεύτερη περίπτωση αφορά στην προστασία και ανάπτυξη συγκε

κριμένων φυσικών περιοχών (δάση/πάρκα) και στις ενδεικνυόμενες πολιτι

κές και παρεμβάσεις διαχείρισης τους. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος βασί

ζεται σε ειδικές διασκοπήσεις (surveys) καταγραφής των απόψεων του κοι

νού/χρηστών, ως προς τις αξίες που αποδίδουν στο συγκεκριμένο φυσικό 

περιβάλλον για την άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυ

χής. Κεντρική παραδοχή της μεθόδου είναι ότι η αντίδραση και ανταπό

κριση του ατόμου σε υποθετικές ή προσομοιούμενες (simulated) αγορές 

είναι απόλυτα συγκρίσιμες με την ανταπόκριση του σε πραγματικές. 

Στην τρίτη περίπτωση παρουσιάζεται το παράδειγμα μιας πολυκριτηρια-

κής μεθοδολογικής προσέγγισης που αφορά στην αξιολόγηση ομάδων έργων 

τουριστικής ανάπτυξης στο νομό Εύβοιας. Τμήμα μιας ευρύτερης μελέτης, η 

εν λόγω προσέγγιση αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός συγκριτικού πλέγματος 

επιλογών ομάδων έργων, που χρησιμεύει (σε α' φάση) ως κατευθυντήριο πλαί

σιο λεπτομερέστερων αναλύσεων (β' φάση) σε επίπεδο έργου. 

7.1. Εκτίμηση τουριστικών επιπτώσεων και έργων ή σχεδίων: γενική 

προσέγγιση ποσοτικών/οικονομικών μεθόδων αξιολόγησης 

Οι μετρήσεις των τουριστικών επιπτώσεων, με την ευρύτερη έννοια 

των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναλύσεων, ή της ωφέ

λειας και κόστους από την ανάπτυξη διαφόρων σχετικών με τον τουρισμό 

δραστηριοτήτων, εξυπηρετεί ποικίλους στόχους δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων: αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων και πολιτι

κών που εφαρμόστηκαν ή ενδείκνυνται να επιλεγούν - επενδυτικών κινή

τρων, τουριστικών έργων, κλπ. 

Οι περισσότερες μέθοδοι αξιολόγησης στον τουρισμό αναφέρονται 

στις οικονομικές κυρίως επιπτώσεις ή γενικότερα αναπτυξιακές παραμέ

τρους του τουρισμού. Οι δύο κύριες μεθοδολογικές προσεγγίσεις ευρύ

τερης εφαρμογής που διαγράφονται παρακάτω αναφέρονται σε θέματα: 

(α) ανάλυσης επιπτώσεων των τουριστικών δαπανών με τη μέθοδο ανά

λυσης εισροών - εκροών και του πολλαπλασιαστικού φαινομένου (multipli-
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er effect) και (β) αξιολόγησης τουριστικών έργων ή επενδυτικών σχεδίων 

με τη μέθοδο ανάλυσης κόστους - οφέλους (CBA). 

7.1.1. Η μέθοδος ανάλυσης εισροών - εκροών και η τεχνική υπολογι

σμού του πολλαπλασιαστικού φαινομένου στον τουρισμό 

Για την αξιολόγηση και μέτρηση των οικονομικών επιπτώσεων του 

τουρισμού χρησιμοποιούνται δύο κυρίως αλληλεξαρτώμενες μεθοδολογι

κές προσεγγίσεις μακροοικονομικής φύσεως: η ανάλυση εισροών - εκρο

ών και η τεχνική υπολογισμού του πολλαπλασιαστικού φαινομένου. 

Με τη μέθοδο των εισροών - εκροών επιδιώκεται γενικά η ανάλυση 

και εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης σε 

επίπεδο χώρας, ή περιφέρειας, και ειδικότερα ο προσδιορισμός των επι

δράσεων της τουριστικής δαπάνης στους διαφόρους τομείς της οικονο

μίας. Μια τέτοια προσέγγιση στηρίζεται στις παραδοχές ότι υπάρχουν δια

θέσιμοι πόροι ικανοί να ανταποκριθούν στις ποικίλες ανάγκες ή απαιτήσεις 

της τουριστικής ζήτησης. 

Τα κύρια μεθοδολογικά προβλήματα στην ανάλυση εισροών - εκρο

ών σύμφωνα με κριτικές αξιολογήσεις ορισμένων μελετών (Briassoulis 

1991) εντοπίζονται στον τρόπο προσδιορισμού και συνεξέτασης των 

κύριων παραμέτρων που συγκροτούν ένα μοντέλο εισροών - εκροών. 

Η τομεακή συγκρότηση αφορά στην ταξινόμηση των βασικών τομέ

ων/κλάδων της οικονομίας που περιλαμβάνονται στο διατομεακό σύστημα 

της οικονομίας το οποίο εξετάζει το σύστημα εισροών - εκροών. Με τη 

βοήθεια της άλγεβρας μητρών εκτιμώνται το εισόδημα, η απασχόληση και 

η παραγωγή που απαιτούνται για να εξυπηρετηθεί ένα υποτιθέμενο επί

πεδο ζήτησης σε καθοριζόμενο χρόνο και χώρο. Το υπόδειγμα εισροών -

εκροών συμβάλλει στην εκτίμηση των πολλαπλασιαστών τουρισμού. 

Τα ουσιαστικά θέματα στην περίπτωση του μοντέλου εισροών -

εκροών αναφέρονται στα εξής: 

Στην ανάγκη τεκμηρίωσης των υιοθετούμενων παραδοχών, δεδομέ

νης της ιδιομορφίας του τουρισμού (σύνθετο πλέγμα αλληλοεξαρ-
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τώμενων δραστηριοτήτων) και των εξωγενών επιδράσεων (οικονομι-

κοπολιτικών) στην ανάλυση του τομέα. 

Στον ακριβή προσδιορισμό και πρόβλεψη των μακροχρόνιων εξελίξε

ων και των ευρύτερων δομικών αλλαγών που επηρεάζουν την ανά

πτυξη των παραγωγικών τομέων και με τους οποίους συναρθρώνεται 

ο τουρισμός στον εξεταζόμενο χώρο, (π.χ. χώρα, περιφέρεια, νομός). 

Στη συνεξέταση δύσκολα προσδιορίσιμων παραμέτρων (intangibles) 

(κοινωνικοπολιτιστικών, περιβαλλοντικών) για την καλύτερη δυνατή 

προσέγγιση της συνολικής οικονομικής αξίας των επιπτώσεων του 

τουρισμού. 

Η τεχνική υπολογισμού του πολλαπλασιαστικού φαινομένου επιδιώκει 

να διαφοροποιήσει τις οικονομικές επιπτώσεις διαφόρων τύπων και μορ

φών τουρισμού επί των εισοδημάτων, σε μια εξεταζόμενη περιοχή. Καταρ

χήν ο τουριστικός πληθυσμός διαχωρίζεται σε κατηγορίες βάσει της κατα

νομής του σε καταλύματα διανυκτερεύσεων ή τα κοινωνικοοικονομικά 

χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια υπολογίζεται το δημιουργούμενο ανά 

μονάδα δαπάνης και κατηγορία τουριστών εισόδημα και προσδιορίζονται οι 

συντελεστές εισοδηματικού πολλαπλασιαστή (income multipliers). Με 

αυτόν τον τρόπο γίνονται συγκρίσεις ενδεικτικές της σχετικής εφικτότητας 

της προσέλκυσης διαφόρων κατηγοριών τουριστών, αλλά και μορφών του

ριστικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένες περιοχές, από άποψη συμβολής 

κάθε κατηγορίας στα εισοδήματα της περιοχής. Επιπλέον παρέχονται ορι

σμένες ενδείξεις συγκρίσεων σχετικού κόστους κάθε τύπου ανάπτυξης 

(κόστους προβολής, κατασκευής, εξοπλισμού και προσφοράς υπηρεσιών). 

Η παραπάνω προσέγγιση για να εφαρμοσθεί απαιτεί τα ακόλουθα: 

Ανάλυση των τουριστικών δαπανών κατά κύριο καταναλωτικό είδος 

στην εξεταζόμενη περιφέρεια ή περιοχή. 

Ανάλυση των δαπανών κάθε κατηγορίας τουριστών. 

Ανάλυση της διάθεσης και κατανομής των εσόδων από τουριστικά 

επαγγέλματα για τον υπολογισμό των διαρροών εκτός της εξεταζό

μενης περιοχής. 

Πληροφορίες για τα σχήματα κατανάλωσης των κατοίκων της εξετα

ζόμενης περιοχής για να προσδιορισθεί η συνάρτηση κατανάλωσης 
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που απαιτείται για να υπολογιστεί το δευτερογενώς δημιουργούμενο 

εισόδημα στην περιοχή λόγω του πολλαπλασιαστικού φαινομένου. 

Παρά τη χρησιμότητα της μεθόδου εισροών - εκροών ως εργαλείου 

ανάλυσης διατομεακών σχέσεων της παραγωγικής διαδικασίας σε μια οικο

νομία (εθνική ή περιφερειακή) σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως είναι η 

περίπτωση του τουρισμού στην Ελλάδα) υπάρχουν δυσκολίες στο λεπτο

μερή προσδιορισμό των επιδράσεων και της διασύνδεσης του τουρισμού 

με τους άλλους τομείς της οικονομίας για τεχνικούς λόγους: στους πίνα

κες του ΑΕΠ και στις στατιστικές εισροών - εκροών ο τουρισμός δεν 

παρουσιάζεται ως αυτοτελής οικονομική δραστηριότητα, λόγω αδυναμίας 

διάκρισης και μέτρησης των επιμέρους κλάδων του τουριστικού τομέα. 

Αντίθετα, παρουσιάζεται περισσότερο εφικτός τεχνικά ο προσδιορι

σμός της τουριστικής επίδρασης στο εισόδημα, περιφερειακό ή εθνικό, 

και ειδικότερα η μέτρηση του προκαλούμενου από το εισπραχθέν τουρι

στικό συνάλλαγμα πρόσθετου εισοδήματος, μέτρηση μέσω στατικών ή 

δυναμικών (μέσω πολλαπλασιαστικών διαδικασιών) υποδειγμάτων. 

Σχετικό παράδειγμα είναι και τα υποδείγματα οικονομικής βάσης (econ

omic base models), που επίσης χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθούν οι πολ

λαπλασιαστές. Στα υποδείγματα αυτά η οικονομία χωρίζεται σε δύο "τομείς": 

(α) τις επιχειρήσεις εξαγωγικού προσανατολισμού, οι οποίες εξυπηρετούν με 

υπηρεσίες και αγαθά τις εκτός εξεταζόμενης περιφέρειας αγορές, (β) τις 

επιχειρήσεις με τοπικό προσανατολισμό και εμβέλεια αγορών. Τέτοιες ανα

λύσεις απαιτούν πληθώρα στοιχείων (που αποκτώνται μέσω ειδικών διασκο-

πήσεων). Η κύρια κριτική που δέχονται είναι η δυσκολία διαχωρισμού σε 

βασικές (εξαγωγικές) και μη βασικές (μη εξαγωγικές) τοπικές επιχειρήσεις, 

και η σχεδόν αποκλειστική συσχέτιση της ανάπτυξης με τις πρώτες. 

7.1.2. Η μέθοδος κόστους - οφέλους στον τουρισμό 

Όπως έχει περιγραφεί και στο Μέρος Ι της ανά χείρας μελέτης, η 

μέθοδος κόστους - οφέλους επιδιώκει να καθορίσει την εφικτότητα δια

φόρων έργων, αλλά και να διαγράψει συγκριτικά πλαίσια μεταξύ εναλλα

κτικών, στη βάση ακριβών και συνεπών κριτηρίων. 
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Τα σημεία προβληματισμού στην εφαρμογή αυτής της μεθόδου γενι

κά, αλλά και ειδικότερα για τον τουρισμό είναι: 

Συμφωνία για επακριβή καθορισμό των ορίων περιφερείας ή περιο

χής για την οποία θα γίνουν οι υπολογισμοί. 

Συμφωνία για το εάν θα ληφθούν υπόψη ή όχι, και εάν ναι με ποια 

βαρύτητα, επιδράσεις εκτός της εξεταζόμενης περιοχής. Να σημει

ωθεί ότι αυτό που για μια περιοχή είναι όφελος, μπορεί να είναι 

κόστος για άλλη. 

Συμφωνία, ώστε να καθορισθεί σε ποιο βαθμό τα ποιοτικά και ποσο

τικά κριτήρια θα επεκτείνονται πέρα από τα στενά αποτελέσματα 

του εξεταζόμενου έργου και σε γενικότερα, όπως το είδος της συμ

βολής στην επιθυμητή/σχεδιαζόμενη φύση και το ρόλο της τουρι

στικής ανάπτυξης, και τον προσδιορισμό της σχετικής βαρύτητας 

που θα λαμβάνεται υπόψη. 

Σε μελέτες αξιολόγησης επιπτώσεων τουριστικών έργων με τη μεθο

δολογία κόστους - οφέλους έχουν χρησιμοποιηθεί και μοντέλα γραμμικού 

προγραμματισμού, σε συγκεκριμένες μορφές. Το μοντέλο γραμμικού προ

γραμματισμού που περιγράφεται παρακάτω των Miller - Scherr (1974) για 

τουριστικά έργα, εφαρμόστηκε στη μελέτη τους για την ανάλυση των επι

πτώσεων πολιτικών δημοσίων επενδύσεων όσον αφορά δραστηριότητες 

και υποδομές αναψυχής, μεταξύ διαφόρων περιοχών και εισοδηματικών 

τάξεων. 

Το μοντέλο των Miller και Scherr επιδιώκει τη μεγιστοποίηση μιας 

αντικειμενικής συνάρτησης η οποία αντανακλά τα καθαρά οφέλη του 

πλέγματος των έργων, ως εξής: 

Η οικονομική αποδοτικότητα μετρούμενη ως καθαρό όφελος προσ

διορίζεται από τη σχέση: 

Max Ζ = Σ Cj Xj j = 1,2,...n 

όπου 

Ζ = το καθαρό όφελος 

C: = η συνεισφορά καθεμιάς τουριστικής δραστηριότητας στην απο

δοτικότητα 
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Χ: = οι διακεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες, ή κατηγορίες 

τουριστικών υπηρεσιών ή υποδομών27. 

Για καθένα από τους παραπάνω παράγοντες υπάρχουν περιορισμοί, 

ως εξής: 

Α. Zg s j Xj < b s 

όπου g s : = ο συντελεστής κόστους για κάθε τουριστική δραστηριό

τητα, και 

b s = περιοριστικό επίπεδο συνολικού κόστους 

Β. Σ fh] Χ, < b h 

όπου fh: = ο συντελεστής φυσικών μεταβολών για κάθε κύρια του

ριστική δραστηριότητα Χ1 έως Χ4, και 

b h = φυσικός περιοριστικός παράγοντας κύριων τουριστικών 

δραστηριοτήτων Χ1 έως Χ4 

Γ. Za, Χ, < b, 

όπου a,: = ο συντελεστής φυσικών μεταβολών για κάθε 

συμπληρωματική τουριστική δραστηριότητα Χ5 έως Χ8, και 

h, = φυσικός περιοριστικός παράγοντας συμπληρωματικών του

ριστικών δραστηριοτήτων Χ5 έως Χ8 

Δ. Zd k j Xj < b k 

27. Και συγκεκριμένα: Χ1 = καταλύματα (ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικ. δωμά

τια, camping), Χ2 = υπηρεσίες εξυπηρέτησης (εστιατόρια, αναψυκτήρια), Χ3 = 

αγορές - πωλήσεις τουριστικών ειδών, Χ4 = εγκαταστάσεις ακτής (πλαζ, μαρίνες), 

Χ5= περιοχές προστασίας χλωρίδας, πανίδας, υδάτων (reserves), Χ6 = διαμορ

φώσεις τοπίου, αντιδιαβρωτικά, αναδασώσεις, κλπ., Χ7=έργα υποδομής (οδικά, 

ύδρευση..), Χ8 = διευθετήσεις, κατασκευές, αξιοποιήσεις, σπηλαίων, ιαματικών 

πηγών, αρχαιολογικών χώρων, κλπ. 
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όπου dk: = ο συντελεστής συμβολής για κάθε συμπληρωματική του

ριστική δραστηριότητα Χ5 έως Χ8, και 

bk = περιοριστικός παράγοντας ποιότητας περιβάλλοντος. 

Σε θέματα αξιολόγησης τουριστικών έργων ή επενδυτικών σχεδίων 

με τη μέθοδο ανάλυσης κόστους - οφέλους μια ολοκληρωμένη αξιολόγη

ση, που καλύπτει τα σχετικά ενδιαφέροντα τόσο του ιδιωτικού όσο και του 

δημόσιου τομέα, περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις διακριτές προσεγγί

σεις (Wanhill 1994): 

Η χρηματοοικονομική (financial) προσέγγιση ουσιαστικά εξετάζει την 

ικανότητα του εξεταζόμενου έργου να λειτουργήσει ή να εδραιωθεί και να 

"αντέξει" στις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς. Σε μια χρηματοοικο

νομική προσέγγιση ενός έργου πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ εφικτότη-

τας (feasibility) και βιωσιμότητας (viability). Μια διάκριση χαρακτηριστική 

της δομής κόστους των τουριστικών έργων είναι ότι αυτά συνήθως απαι

τούν σχετικά υψηλές επενδύσεις (κεφάλαια) στο αρχικό στάδιο, δηλαδή 

παρουσιάζουν υψηλό λόγο σταθερού προς τρέχον κεφάλαιο. 

Σε μια χρηματοοικονομική προσέγγιση το έργο εξετάζεται ως ιδιωτική 

επενδυτική πρόταση που αποτιμάται ως προς την αποδοτικότητα (rate of 

return) του επενδεδυμένου κεφαλαίου, την επίδραση του διακανονισμού εξυ

πηρέτησης των δανείων επί της αποδοτικότητας, την επίδραση της κυβερ

νητικής πολιτικής σε σχέση με την υλοποίηση/λειτουργία του επενδυτικού 

πακέτου (επιχορηγήσεις, φοροαπαλλαγές), την επίδραση του ρυθμού του 

πληθωρισμού στη διαμόρφωση του κόστους και των εσόδων, την επίδραση 

της ενδεχόμενης ανατίμησης του κεφαλαίου λόγω αύξησης αξίας της ιδιο

κτησίας, κλπ. με χρήση δεικτών28 για τη διακρίβωση των παραπάνω, καθώς 

και των συνθηκών (περιορισμών) για κερδοφορία και βιωσιμότητα. 

28. Ορισμένοι από τους χρησιμοποιούμενους δείκτες στη χρηματοοικονομι
κή ανάλυση είναι και οι παρακάτω: 

Δ1: Κ / Θ (κόστος κεφαλαίου ανά θέση εργασίας) 
Δ2: Ε / Θ (κόστος επιχορήγησης ανά θέση εργασίας) 
Δ3: (Κ-Ε) / Θ (κόστος ιδιωτικού κεφαλαίου ανά θέση εργασίας) 
Δ4: (Κ-Ε) / Ε (δείκτης επενδυτικής επίδρασης της επιχορήγησης - grant 

leverage effect). 
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Η προσέγγιση της οικονομικής αποτελεσματικότητας (economic effi

ciency) αφορά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θεώρησης των οικονομικών επι

πτώσεων ενός έργου. Στη σχετική ανάλυση, που επιδιώκει την εκτίμηση 

των συνολικών ροών των καθαρών ωφελειών (net benefits stream) για την 

οικονομία μιας συγκεκριμένης περιοχής/περιφέρειας εκτιμώνται και προσ

μετρούνται παράγοντες "εξωτερικών επιδράσεων" (incommeasurables), 

παράγοντες που δύσκολα ποσοτικοποιούνται (intangibles), αλλά και περιο

ριστικές συνθήκες του έργου. 

Η κοινωνική ανάλυση ως τρίτη και τελική προσέγγιση επικεντρώνε

ται σε ειδικές ρυθμίσεις του εκτιμώμενου, στην προηγούμενη προσέγγιση, 

πλεονάσματος σε συνάλλαγμα. Πρόκειται για αναλύσεις σχετικές με τον 

τρόπο διάθεσης του πλεονάσματος μεταξύ επενδύσεων και κατανάλωσης, 

σχετικές με την κατανομή απωλειών και κερδών μεταξύ δημόσιου και ιδιω

τικού τομέα αλλά και σχετικά με την κατανομή του εισοδήματος. 

Στην πράξη βέβαια οι περισσότερες περιπτώσεις αξιολόγησης τουριστι

κών έργων ή επενδυτικών σχεδίων με την CBA αφορούν στις δύο πρώτες προ

σεγγίσεις. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της εφικτότητας 

και βιωσιμότητας ενός έργου καθώς και στην εκτίμηση των επιπτώσεων του 

τουρισμού στα κρατικά έσοδα, το ισοζύγιο πληρωμών και την απασχόληση. 

Συνήθως οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές παράμετροι έρχονται σε δεύτερη 

μοίρα, ίσως και λόγω των δυσκολιών ποσοτικοποίησης τους, το οποίο εξηγεί

ται και από την επιχειρηματολογία (Van Pelt 1993 και Komilis 1994) για τους 

περιορισμούς της CBA και τη χρησιμότητα των πολυκριτηριακών μεθόδων 

κυρίως όσον αφορά την περιβαλλοντική αειφορική τουριστική ανάπτυξη. 

Μια συμπληρωματική των παραπάνω προσεγγίσεων μέθοδος, η 

οποία συνεξετάζει εκτός από οικονομικοκοινωνικές και περιβαλλοντικές 

παραμέτρους, για να αξιολογήσει την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων 

(objectives) ενός αναπτυξιακού σχεδίου είναι η μέθοδος των Hill -

Schechter (1971) με την οποία επιχειρείται η εκτίμηση του βαθμού εκπλή

ρωσης τους. Με τη μέθοδο της βέλτιστης/ευνοϊκότερης (optimal) επίτευ

ξης στόχων προσδιορίζονται έξι δείκτες οι οποίοι εκφράζουν την επίτευξη 

στόχων όσον αφορά τα ακόλουθα: 
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Τα εθνικά οικονομικά οφέλη: μετράται το αναμενόμενο συνολικό 

καταναλωτικό όφελος από τις νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες 

τουρισμού αναψυχής. 

Τα περιφερειακά οικονομικά οφέλη: τα άμεσα οφέλη μετρώνται 

όπως αυτά της προηγούμενης περίπτωσης. Εκτός αυτών συνυπολο

γίζονται τα οφέλη της περιφερειακής παραγωγής (αυξημένα έσοδα 

της περιοχής, αυξημένα εισοδήματα των κατοίκων της περιοχής που 

απασχολούνται στον τομέα τουρισμού και αναψυχής, αυξημένη περι

φερειακή απασχόληση). 

Την ισότιμη κατανομή των τουριστικών πόρων και πόρων αναψυχής 

(distributional equity index): η επίτευξη ισότητας ως προς την κατα

νομή των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων αναψυχής - τουρισμού λαμ

βάνεται ως συνάρτηση τριών παραγόντων: (απόστασης μεταξύ πλη

θυσμιακού κέντρου και περιοχής αναψυχής, πληθυσμιακής πυκνότη

τας αστικού κέντρου, αριθμού ιδιόκτητων αυτοκινήτων). 

Τη συνολική ποιότητα της περιοχής αναψυχής - τουρισμού: υπό την 

έννοια της δυνατότητας επιλογής ειδών και κλίμακας των διατιθέμε

νων δραστηριοτήτων αναψυχής (index of choice). 

Την έκταση συμμετοχής του πληθυσμού: το βαθμό στο οποίο το 

σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού αναμένεται να κάνει 

χρήση ολόκληρου του φάσματος των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Το βαθμό διατήρησης και προστασίας της φύσης (nature 

preservation index): δηλαδή το βαθμό διατήρησης της τουριστικά 

αναπτυσσόμενης περιοχής σε "φυσική κατάσταση". 

7.2. Τουριστική ανάπτυξη παράκτιας ζώνης: η μέθοδος των Τελικών 

Επιπέδων Περιβαλλοντικής Αντοχής (ΤΕΠΑ) 

Για μια πλήρη ανάλυση και αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων ή μει

ονεκτημάτων της τουριστικής ανάπτυξης σε οποιοδήποτε χωρικό/διοικητι

κό επίπεδο απαιτείται η διαμόρφωση ενός είδους ισολογισμού (balance 

sheet) του συνολικού κόστους και ωφέλειας από την επιδιωκόμενη ανά-
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πτύξη. Κάτι τέτοιο δυστυχώς είναι συνήθως δύσκολο, αν όχι αδύνατο, 

λόγω του αριθμού των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη και 

κυρίως να μετρηθούν επακριβώς. 

Οι οικολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες κόστους, όπως για παρά

δειγμα οι εκπομπές διοξειδίου του θείου που ως γνωστόν έχουν πολλές 

δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία και το περιβάλλον, θεωρούνται εξίσου 

σημαντικοί και κρίσιμοι με τους οικονομικούς. Όμως, συνήθως προβάλλο

νται τα όποια βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη και η προκύπτουσα "ευη

μερία" από την τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής και παραγνωρίζονται 

τα μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά κόστη. Από μια ορθολογική επενδυτι

κή άποψη όμως, οι πιθανές συνέπειες ή επιπτώσεις, οικονομικές και οικο

λογικές, πρέπει να προσδιορίζονται από την αρχή για να αποφεύγονται 

δαπανηρές και καταστροφικές συνέπειες στο μέλλον. 

Η περίπτωση που εξετάζεται εδώ αφορά τη μελέτη των Kozlowskì -
Hill (1993) που αναφέρεται στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης σε 

μια παράκτια ζώνη της Αυστραλίας (Brisbane), μια περιοχή από τους πιο 

δημοφιλείς τόπους προορισμού τουριστών. Η εν λόγω μελέτη εισάγει μια 

ορθολογική προσέγγιση που εντάσσει ένα οικολογικό πλαίσιο θεώρησης 

στη διαδικασία σχεδιασμού, ή συνεξετάζει κατά ολοκληρωμένο τρόπο 

παράγοντες προστασίας και ανάπτυξης σε συγκεκριμένο χώρο. 

7.2.1. Η μεθοδολογική προσέγγιση 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που εφαρμόστηκε στην προκειμένη 

περίπτωση στηρίζεται στη μέθοδο των Τελικών Επιπέδων Περιβαλλοντικής 

Αντοχής (ΤΕΠΑ, ή Ultimate Environmental Thresholds) που αναλύθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. Πρόκειται για μια μέθοδο που σε συνάρτηση με 

ορισμένες βοηθητικές τεχνικές (Ανάλυση Δυνατοτήτων Ανάπτυξης - ΑΔΑ) 

που επεξηγούνται στη συνέχεια, θεωρήθηκε κατάλληλη για μια εξισορρο

πημένη ανάπτυξη του τουρισμού σε σχέση με τις περιβαλλοντικές παρα

μέτρους του συγκεκριμένου χώρου. Πρόκειται για μια προσέγγιση με τελι

κό στόχο να οριοθετηθεί ο ενδεικνυόμενος χώρος τουριστικής ανάπτυξης, 

ή όπως επακριβώς αναφέρεται ο "χώρος επίλυσης" (solution space). 
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Η αρχική φάση τουριστικού σχεδιασμού της περιοχής μελέτης βασί

στηκε σε μια ταξινόμηση των προβλημάτων του εξεταζόμενου συστήμα

τος (ως σύστημα θεωρείται η υπό μελέτη περιοχή) σε δύο ομάδες, που 

αναλύονται ως εξής: 

Προβλήματα αναγνωριστικής και διαγνωστικής φύσεως 

Σκοπός εδώ είναι η περιγραφή και κατανόηση του εξεταζόμενου 

συστήματος μέσα από την: 

Διερεύνηση και διάγνωση της πραγματικής διάστασης και των στοι

χείων του εξεταζόμενου συστήματος. 

Ταξινόμηση των στοιχείων σύμφωνα με τις ιδιότητες που τα χαρα

κτηρίζουν. 

Διακρίβωση και εξήγηση των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των 

στοιχείων για μια πλήρη κατανόηση της αιτίας ύπαρξης και συγκρό

τησης του συστήματος. 

Προβλήματα αποφάσεων ή διαμόρφωσης πολιτικών 

Πρόκειται για προβλήματα παρεμβατικής φύσεως που επικεντρώνο

νται στην εξέταση διαφόρων ενδεικνυόμενων λύσεων που οδηγούν στη 

μετατροπή ή αλλαγή του συστήματος. Τα σχετικά ερωτήματα διαγράφο

νται ως εξής: 

Τι ακριβώς επιδιώκεται ως προς το εξεταζόμενο σύστημα; 

Πώς μπορεί να επιτευχθούν οι στόχοι; (επιλογή των βέλτιστων ανά

μεσα σε εναλλακτικές κατευθύνσεις πολιτικής και τρόπους παρέμ

βασης). 

Με ποιο συγκεκριμένο τρόπο και διαθέσιμα μέσα θα εφαρμοστούν 

οι πολιτικές και θα πραγματοποιηθούν οι στόχοι (διαμόρφωση 

συγκεκριμένων σχεδίων και προγραμμάτων). 

Με βάση τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προέκυψαν από την 

ανάλυση των προβλημάτων της πρώτης ομάδας, εκείνο που κρίθηκε πιο 

σκόπιμο τόσο από μεθοδολογική άποψη όσο και από την άποψη σχεδια

σμού της τουριστικής πολιτικής για τον εξεταζόμενο χώρο ήταν ο προσ

διορισμός και η οριοθέτηση μέσα στην περιοχή μελέτης ενός συγκεκρι

μένου χώρου σχεδιασμού της τουριστικής πολιτικής, ή "χώρου επίλυσης" 
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(solution space) όπως ονομάστηκε, ο οποίος θεωρήθηκε ως ο πλέον 

κατάλληλος χώρος όπου ενδείκνυται να επιδιωχθεί και να προωθηθεί, με 

τις κατάλληλες διεργασίες σχεδιασμού, η τουριστική ανάπτυξη. 

7.2.2. Εφαρμογή της μεθόδου και αποτελέσματα 

Ειδικότερα, οι μέθοδοι και τεχνικές που εφαρμόστηκαν στις δύο 

φάσεις της μελέτης αναλύονται παρακάτω ως προς το σκοπό και το 

περιεχόμενο. 

(ϊ) Φάση Α: Διακρίβωση/οριοθέτηση του χώρου επίλυσης για τουριστική 

ανάπτυξη 

Ο εν λόγω χώρος ορίζεται ως το σύνολο των περιοχών με τη μεγί

στη εν δυνάμει (potential) ικανότητα να δεχθούν τουριστική ανάπτυξη 

χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στην προκειμένη περίπτωση 

εφαρμόστηκε η μέθοδος Τελικών Επιπέδων Περιβαλλοντικής Αντοχής 

(ΤΕΠΑ) μαζί με την εξέταση των Οριακών Γραμμών των ΤΕΠΑ (Boundary 

Thresholds). 

Οι παράγοντες που εξετάστηκαν στην προκειμένη περίπτωση, ξεχω

ριστά ο καθένας αλλά και σε συνάρτηση μεταξύ τους, για τον προσδιο

ρισμό των ΤΕΠΑ ήταν οι ακόλουθοι: 

Περιβαλλοντικοί περιορισμοί: είτε φυσικού χαρακτήρα: π.χ. περιοχές 

με κλίση μεγαλύτερη του 25%, περιοχές κατολισθήσεων, περιοχές 

με λιμνάζοντα νερά (ελώδεις - βαλτώδεις), ή υποκείμενες σε πλημ

μύρες, κλπ. είτε ανθρωπογενούς χαρακτήρα: περιοχές με προβλη

ματική ή ειδική αστική ή οικιστική ανάπτυξη. 

Περιορισμοί προστασίας: Για παράδειγμα, τοπία υψηλής αισθητικής 

αξίας, περιοχές επαπειλούμενες, προστατευόμενες, διατηρητέες. 

Λειτουργικοί περιορισμοί: Περιοχές μεγάλης αξίας για υπαίθρια ανα

ψυχή, πολύτιμη γεωργική γη, και γη με ειδικά πλεονεκτήματα για 

βιομηχανική χρήση (εν δυνάμει). 

Νομικής φύσεως περιορισμοί: Σχετικοί με το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

της γης (δημόσιες, ιδιωτικές εκτάσεις). 
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Η επεξεργασία και καταγραφή των σχετικών με τους παραπάνω 

παράγοντες στοιχείων έγινε με τη βοήθεια ειδικού προγράμματος υπολο

γιστή, σε χάρτες και γραφήματα και με βασική μονάδα ανάλυσης (grid 

square format - κάναβος αναφοράς) το km2. Ένα τέτοιο γράφημα που 

προκύπτει από τη σύνθεση των διαφόρων παραγόντων και εμφανίζει το 

"χώρο επίλυσης" παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 7.1. 

Ο "χώρος επίλυσης" που προσδιορίστηκε παραπάνω δεν θεωρήθηκε 

κατάλληλος σε όλη του την έκταση και ομοιόμορφα για τουριστική ανά

πτυξη ή για ειδικές μορφές τουρισμού (θεματικά πάρκα και κέντρα παρα

θερισμού) που εξετάζονται στη μελέτη αυτή. Μια παραπέρα εξειδίκευση 

του εν λόγω χώρου με διαφοροποίηση του βαθμού καταλληλότητας των 

διαφόρων περιοχών έγινε με την Ανάλυση Δυνατοτήτων ανάπτυξης (ΑΔΑ). 

(H) Φάση Β': Λεπτομερέστερη ανάλυση/διάκριση του "χώρου επίλυσης" 

Η ΑΔΑ, ως τεχνική εξειδίκευσης συνοδευτική της μεθόδου ΤΕΠΑ, εξε

τάζει τους ποικίλους περιορισμούς και δυνατότητες που επηρεάζουν τις διά

φορες θέσεις ανάπτυξης. Η παραπέρα λεπτομερέστερη διερεύνηση του 

"χώρου επίλυσης" απαιτεί πρόσθετα στοιχεία πληροφοριών για τον εξεταζό

μενο χώρο και επιδιώκει να προσδιορίσει ορισμένα όρια, π.χ. αρχικά, ενδιάμε

σα, τελικά, που δείχνουν ή αντιστοιχούν στο μέγεθος του απαιτούμενου οικο

νομικού κόστους για την ικανοποίηση των οικονομικών περιορισμών. Με αυτό 

τον τρόπο καθίσταται δυνατή μια πιο ακριβής αξιολόγηση και ο καθορισμός 

εναλλακτικών δυνατοτήτων χωροθέτησης τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Στην εξεταζόμενη περίπτωση ο "χώρος επίλυσης" διακρίθηκε σε δύο 

κατηγορίες (ranks): σε περιοχές πλέον κατάλληλες, όπου ελαχιστοποιού

νται τα κόστη ανάπτυξης και περιοχές λιγότερο κατάλληλες, όπου τα 

κόστη υπερβαίνουν τα ελάχιστα προηγούμενα (Διάγραμμα 7.2). 

Τα κριτήρια που εξετάστηκαν για κάθε βασική χωρική μονάδα ανά

λυσης (κάναβος αναφοράς 1km2) απορρέουν από τις ανάγκες ή "απαιτή

σεις" χωροθέτησης που αφορούν την ανάπτυξη θεματικών πάρκων και 

παραθεριστικών κέντρων, ανάγκες διαφορετικές για καθεμιά από τις δύο 

περιπτώσεις. Οι πέντε παράγοντες που μπορούν συνοπτικά να αναφερ

θούν αφορούν: 

256 



< 
Û_ 
l_ 

< 
< 

& 
3 

-er 

Q. 
D 
Ο 
Η 

α 
>-
er 

ω 
cr 
O 
CL 

Ο 

< 
LZ 
LU 

ο 
CL 

c 

> 
ω 
ι_ 

257 



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2 

Παράδειγμα ανάλυσης δυνατοτήτων (Τμήμα 2 Διαγράμματος 7.1) 

Αναπτυξιακές επιλογές: Καταλληλότητα περιοχών για θεματικά πάρκα 

και/ή παραθεριστικά κέντρα 

Ι ι '" ""' ι 
Ι Περιοχή πιο ενδεδειγμένη για ανάπτυξη [ Περιοχή λιγότερο ενδεδειγμένο για ανάπτυξη 

Τμήμα 2 (λεπτομερέστερη ανάλυση ) 

Την προσπελασιμότητα: γειτνίαση με οδικό δίκτυο, λιμάνι, ευκο

λία/ποιότητα. 

Την οπτική αντίληψη του χώρου από τα κύρια δίκτυα διακίνησης/προ-

σπέλασης. 
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Τις υποδομές εξυπηρέτησης: α) δίκτυα ύδρευσης, β) δίκτυα αποχέ

τευσης γ) διαχείριση απορριμμάτων. 

Το είδος και την ποιότητα/ελκυστικότητα του τοπίου (διαφορετική 

δυνατότητα προσέλκυσης τουριστών για δραστηριότητες υπαίθριας 

αναψυχής. 

Μια απλοποιημένη εικόνα των αποτελεσμάτων της ΑΔΑ παρουσιάζε

ται στο Διάγραμμα 7.3. Αυτή προκύπτει από σύνθετους χάρτες με ποικί

λες ή λεπτομερείς διαφοροποιήσεις του "χώρου επίλυσης". Όπως φαίνε

ται στο διάγραμμα, ο εν λόγω χώρος διαφοροποιείται ως προς τις δυνα

τότητες επιλογών ή περιπτώσεις καταλληλότητας των τύπων τουριστικής 

ανάπτυξης: 

Η περίπτωση θεματικών πάρκων μόνο. 

Η περίπτωση παραθεριστικών κέντρων αποκλειστικά. 

Και οι δύο παραπάνω περιπτώσεις μαζί. 

Συμπεράσματα 

Το κύριο χαρακτηριστικό και ερευνητικό επίκεντρο του τύπου αυτού 

ανάλυσης και αξιολόγησης είναι ο προσδιοριστικός ρόλος και η αξία που 

αποδίδεται στη θέση εγκατάστασης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και 

στη σημασία των φυσικών πόρων ως των πλέον κρίσιμων και καθοριστι

κών παραγόντων τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής. Ειδικότερα, και με 

βάση το παράδειγμα που αναλύσαμε, η μεθοδολογική προσέγγιση παρου

σιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα χωρικά επίπεδα (εθνικό, περιφε

ρειακό, τοπικό) και να συμβάλλει, προσφέροντας μια ικανοποιητική 

βάση πληροφοριών, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και ειδικό

τερα, όταν το υπάρχον σύστημα σχεδιασμού δεν διαθέτει στοιχεία 

για τέτοιες αποφάσεις. 

Ενσωματώνει και εξετάζει περιβαλλοντικές παραμέτρους που είναι 

δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και να μετρηθούν στη διαδικασία 

σχεδιασμού. Επί παραδείγματι, παράγοντες όπως κοινωνικά και 
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οικολογικά κόστη. Έτσι συμβάλλει στη δημιουργία/ικανοποίηση των 

προϋποθέσεων για αειφορικού τύπου ανάπτυξη. 

Βοηθά στη διακρίβωση εναλλακτικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων, 

κυρίως ως προς τις χωρικές επιλογές, θέσεις ή περιοχές με διαφο

ροποιήσεις ως προς τα εν δυνάμει αναπτυξιακά, κοινωνικά και οικο

λογικά κόστη. 

Τέλος, πρόκειται για μια μέθοδο ιδιαίτερα χρήσιμη στο χωροταξικό 

σχεδιασμό και συμβάλλει κυρίως στον καθορισμό σχεδίων και χρή

σεων γης, που προϋποθέτει όμως την ύπαρξη εμπειρικών δεδομέ

νων και στοιχείων ή ένα πλήρες σύστημα πληροφοριών. 

Ως προς το τελευταίο σημείο θα πρέπει να τονιστεί ο ουσιαστικής 

σημασίας ρόλος ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφοριών στη διε

ρεύνηση, με βάση συγκεκριμένο αναλυτικό μοντέλο, της διαδικασίας και 

των συνθηκών αειφορικής ανάπτυξης, υπό το φως όλων των φυσικών και 

χωρο-χρονικών αναπτυξιακών παραμέτρων. Τούτο εξάλλου διαπιστώνεται 

και σε μια παρεμφερή, αν και πιο σύνθετη, μελέτη για την αειφορική ανά

πτυξη των Σποράδων νήσων (Giaoutzi - Nijkamp 1993). Στην εν λόγω μελέ

τη, που είχε επίκεντρο την Αλόννησο, χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση 

των αναπτυξιακών παραμέτρων και τη διαμόρφωση της σχετικής πολιτικής 

ένα πλέγμα μεθόδων ανάλυσης/αξιολόγησης όπως τεχνικές προσομοιώ

σεις, αναλύσεις σεναρίων και χωρικών επιπτώσεων, πολυκριτηριακές αξιο

λογήσεις και συστήματα στήριξης αποφάσεων. 

7.3. Η αξία των δασών για τον τουρισμό: η Μέθοδος της Εξαρτώμε

νης Αποτίμησης (ΜΕΑ) 

7.3.1. Βασικά ζητήματα διερεύνησης 

Το φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα τα δάση αποτελούν σημαντικό 

πόρο και παράγοντα τουριστικής έλξης. Σε ορισμένες χώρες υπάρχει 

ελεύθερο δικαίωμα προσπέλασης του κοινού στα δάση, ανεξάρτητα από 

το καθεστώς ιδιοκτησίας. Ο επισκέπτης τουρίστας εισέρχεται και απο-
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λαμβάνει το δάσος ή γενικά το φυσικό τοπίο ελεύθερα (χωρίς να πληρώ

νει), δαπανώντας μόνο, εάν το επιθυμεί, για τη χρήση ή κατανάλωση ορι

σμένων πόρων και υπηρεσιών που προσφέρονται (π.χ. δικαίωμα αλιείας, 

θήρας, ενοικίαση καταλύματος, κλπ.). 

Πρόκειται για δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε ένα προϊόν σύν

θετων εμπειριών και καταναλωτικών στοιχείων (προτύπων) με αγοραία και 

μη αγοραία τιμή. Ο ακριβής προσδιορισμός της οικονομικής αξίας μη-αγο-

ραίων (ή μη εμπορεύσιμων) προϊόντων απαιτεί δύσκολα αποκτήσιμη πλη

ροφόρηση και έχει αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης σε ορισμένες 

περιπτώσεις όπως η εξεταζόμενη. Τα δύο κύρια ζητήματα/ερωτήματα της 

εξεταζόμενης περίπτωσης (μελέτη Bostedt - Mattson 1995 για τη Σουηδία) 

εδώ μπορεί να διατυπωθούν ως εξής: 

Ποια είναι η σημασία και η αξία των δασικών περιοχών (και των 

φυσικών χαρακτηριστικών τους) για τον σουηδικό τουρισμό, σε οικο

νομικούς όρους. Ειδικότερα ποιες αξίες αποδίδουν οι χρήστες/του-

ρίστες στο δάσος ως περιβάλλον άσκησης ορισμένων δραστηριοτή

των (π.χ. πεζοπορία, ορειβασία, camping, κλπ.). 

Με δεδομένο ότι τα χαρακτηριστικά των δασών διαμορφώνονται ή 

επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις ακολουθούμενες πολιτικές 

και πρακτικές διαχείρισης τους, ποιες είναι οι ενδεικνυόμενες 

παρεμβάσεις για την αύξηση της αξίας έλξης (amenity value) του 

δάσους για τον τουρίστα. 

7.3.2. Μεθοδολογική προσέγγιση 

Με επίκεντρο της έρευνας δύο περιοχές στη Βόρειο και Νότιο Σου

ηδία, η μεθοδολογική προσέγγιση του ερευνητικού αντικειμένου βασίστη

κε στη Μέθοδο Εξαρτώμενης Αποτίμησης (ΜΕΑ, ή Contingent Valuation 

Method - CVM) και σε διασκοπήσεις μέσω ερωτηματολογίων που διανε

μήθηκαν στα κέντρα υποδοχής τουριστών των περιοχών αυτών και κάλυ

ψαν το 1/5 των νοικοκυριών (οικογένεια ή άτομο) που τις επισκέφθηκαν 

την περίοδο αιχμής (Ιούλιο - Αύγουστο 1992). 
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Οι ερωτήσεις της διασκόπησης απέβλεπαν στην απόκτηση πληρο

φοριών και στοιχείων που μπορεί να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες: 

Πληροφορίες που αφορούσαν την ταξιδιωτική απόσταση (κατοικία -

τόπος προορισμού), τη χρονική διάρκεια της παραμονής, το μέγε

θος (άτομα) και το εισόδημα του νοικοκυριού, και το πραγματικό 

κόστος (δαπάνη) του ταξιδιού. 

Πληροφορίες που προσδιορίζουν την αξία των μη αγοραία διατιμώ-

μενων συνιστωσών της τουριστικής εμπειρίας. Στην προκείμενη 

περίπτωση πρόκειται για ερώτηση του τύπου της "συνεχούς μετα

βλητής" (continuous variant)29 - π.χ. "ποιο είναι το μέγιστο ποσό που 

είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε για ένα ταξίδι παρόμοιο με αυτό 

που κάνετε τώρα;"- εκτιμήθηκε μια αξία/τιμή για την εμπειρία του 

τουρίστα, που εξισούται με την τιμή που θα αποκτούσε εάν δεν 

υπήρχαν οι ατέλειες της αγοράς. 

Ειδικές ερωτήσεις για να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό τα χαρακτηριστικά 

των δασικών περιοχών που επισκέπτονται οι τουρίστες επηρεάζουν 

τις εμπειρίες και προτιμήσεις τους και κατ' επέκταση την αξία του 

τουριστικού ταξιδιού όπως αποτυπώνεται ως "προθυμία δαπάνης". 

7.3.3. Αποτελέσματα και συμπεράσματα 

Με βάση τα αποκτηθέντα στοιχεία της διασκόπησης, η ανάλυση 

τους που ακολούθησε με τη στατιστική διαδικασία της πολλαπλής παλιν-

29 Όπως αναφέρθηκε στη γενική ανάλυση της Μεθόδου Εξαρτώμενης 
αξιολόγησης (ΜΕΑ) στο Ι Μέρος οι διεξαγόμενες διασκοπήσεις περιλαμβάνουν 
ερωτήσεις που εντάσσονται σε δύο τύπους ή τεχνικές μέτρησης και "εκμαίευσης" 
απαντήσεων ως προς το ύψος της δαπάνης που προτίθεται ο ερωτώμενος να 
υποστεί για χρήση/κατανάλωση συγκεκριμένων πόρων: 

α. τεχνικές συνεχούς μεταβλητής (ερώτησης): οι ερωτώμενοι επιλέγουν 
κατά την κρίση τους από ανοικτό (open ended) ερώτημα. 

β. τεχνικές ασυνεχούς (discrete) μεταβλητής (ερώτησης): οι ερωτώμενοι 
επιλέγουν και τοποθετούνται βάσει προδιαβαθμισμένων προτάσεων ή προκατα
σκευασμένης κλίμακας. 
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δρόμησης (regression analysis) έδειξε ότι η αποτιμώμενη από τους τουρί

στες αξία (ανεξάρτητη μεταβλητή) επηρεάζεται ουσιαστικά από τα χαρα

κτηριστικά στοιχεία του δάσους (ερμηνευτικές μεταβλητές). Κύριο συμπέ

ρασμα της έρευνας είναι ότι σημαντικό μερίδιο της αξίας που αποτιμούν 

οι τουρίστες μπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. 

φυσική προσπελασιμότητα, ή κατάλληλο οδικό δίκτυο, είδος και πυκνότη

τα δασοκάλυψης, κλπ.). Επίσης, από τις συγκεκριμένες απαντήσεις μπο

ρεί να προσδιορισθούν και οι κατάλληλες εκείνες παρεμβάσεις, όπως και 

οι αναγκαίες τροποποιήσεις στις ακολουθούμενες πρακτικές διαχείρισης 

που θα συμβάλλουν στην αύξηση της αποδιδόμενης στις περιοχές αυτές 

αξίας. 

Τα σχετικά προβλήματα ή οι περιορισμοί και η χρησιμότητα ή τα 

πλεονεκτήματα της ΜΕΑ συναρτώνται άμεσα με την ορθότητα του σχεδια

σμού της ερευνητικής διαδικασίας. Διαδικασία που σύμφωνα με ορισμέ

νους (Mitchell - Carson 1989) πρέπει να περιλαμβάνει: 

Ένα σενάριο που να περιγράφει λεπτομερώς τη διερευνώμενη 

αγορά (τουριστική αγορά) 

Ερωτήσεις για τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των κατανα

λωτών/χρηστών (τουριστών/επισκεπτών). 

Ερωτήσεις για τον προσδιορισμό της δαπάνης που είναι πρόθυμος 

ο καταναλωτής/χρήστης (τουρίστας) να υποστεί για την προσπέλα

ση στο συγκεκριμένο χώρο και για κατανάλωση του προσφερόμενου 

προϊόντος. 

Μια σωστή ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες εξαρτάται από το 

είδος της παρεχόμενης προς αυτούς πληροφόρησης, δηλαδή εξαρτάται 

και από τον τρόπο που διαμορφώνεται/διατυπώνεται το ερώτημα και οι 

παράμετροι που επηρεάζουν, προδιαθέτουν ή καθοδηγούν τον ερωτώμε

νο, ενώ συχνά μπορούν να δημιουργήσουν προκαταλήψεις (π.χ. εναλλα

κτικοί τρόποι πληρωμής: με ελεύθερες εισφορές/δωρεές, με εισιτή

ριο/αντίτιμο χρήσης, με φόρο, κλπ.). 

Η χρησιμότητα της ΜΕΑ ως εργαλείου λήψης αποφάσεων υποστη

ρίζεται ιδιαίτερα για περιπτώσεις κατασκευής δημόσιων πόρων σε επίπε

δο όπου απαιτείται: 
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Η μέτρηση της συνολικής αξίας χρήσης (ή επιλογής μη-χρήσης) 

περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων που χαρακτηρίζονται ως 

δημόσια αγαθά. 

Η μέτρηση των εξωτερικών ωφελειών (external gains) από την ύπαρ

ξη των πόρων αυτών για καταναλωτές και παραγωγούς. 

Για παράδειγμα η επιλογή της ΜΕΑ στην περίπτωση του Βασιλικού 

Θεάτρου της Δανίας απέβλεπε στο να αξιολογηθούν τα οφέλη για τους "μη-

χρήστες" του θεάτρου, (οι οποίοι όμως συμβάλλουν με τους φόρους τους 

στον προϋπολογισμό του θεάτρου). Ως οφέλη, για τα οποία δεν υφίσταται 

εμφανής αγοραία αποτίμηση, συναρτώμενα όμως με ορισμένες αξίες ύπαρ

ξης του πολιτισμικού αυτού αγαθού προτείνονται: η κοινωνική μορφω

τική/εκπαιδευτική αξία, η αξία του ως προϊόντος πολιτιστικής κληρονομιάς, 

η αξία του ως προϊόν γοήτρου, διεθνούς προβολής της χώρας, κλπ. 

Η εφαρμογή της ΜΕΑ σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους θεωρείται 

μερικές φορές σκόπιμη. Έτσι σε σχετική εργασία (Hansen et al. 1996) ανα

λύονται κριτικά διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις αξιολόγησης έργων 

πολιτιστικής κληρονομιάς, από οικονομικής σκοπιάς. Σε ορισμένες περι

πτώσεις υποστηρίζεται πως ο συνδυασμός διαφορετικών ή αντίθετων προ

σεγγίσεων, όπως π.χ. περίπτωση συνδυασμού ανάλυσης οικονομικών επι

πτώσεων (κόστους-οφέλους - CBA) και ΜΕΑ, μπορεί να συμβάλλει στην 

καλύτερη δυνατή στήριξη σχετικών πολιτικών αποφάσεων. Επίσης, από 

ορισμένους (Fyall - Garrod 1996) προτείνεται η συνδυασμένη χρήση της 

ΜΕΑ και της τεχνικής "Δελφοί" για μια ολοκληρωμένη αναγνώριση και απο

τελεσματική εκτίμηση της αξίας κυρίως παραμέτρων πολιτιστικής κληρο

νομιάς και περιβάλλοντος που συναρτώνται με την αειφορική τουριστική 

ανάπτυξη, που εφαρμόζεται στη μελέτη των Green - Hunter - Moore (1990). 

7.4. Αξιολόγηση έργων τουριστικής ανάπτυξης του νομού Εύβοιας: συ

νολικό πλαίσιο θεώρησης 

Το παράδειγμα αξιολόγησης που αναλύεται παρακάτω συνιστά 

τμήμα ευρύτερης μελέτης για την τουριστική ανάπτυξη του νομού Εύβοι

ας ΚΕΠΕ (1997b). Η μελέτη επικεντρώθηκε στην κατάρτιση ενός πρότυ-
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που και μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του τουριστικού 

τομέα, ενός σχεδίου που περιλαμβάνει συγκεκριμένα προγράμματα, μέτρα 

πολιτικής και βασικές κατηγορίες έργων τουριστικής ανάπτυξης. Καταρ

χήν διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για μια λεπτομερή ανάλυση και αξιο

λόγηση της οικονομικής εφικτότητας και βιωσιμότητας συγκεκριμένων 

έργων με τις συνήθεις μεθόδους (π.χ. CBA), αλλά για μια γενική εκτίμη

ση και συγκριτική θεώρηση της αξίας και προτεραιότητας ορισμένων επι

λεγμένων ομάδων έργων που εντάσσονται και αντιστοιχούν στις κύριες 

προτάσεις της μελέτης: διάρθρωση τουριστικού προϊόντος (ΤΠ), προ

γράμματα και μέτρα τουριστικής πολιτικής. 

7.4.1. Δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης και προγράμματα 

Οι κύριες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης του νομού στηρίζο

νται στον εντυπωσιακό πλούτο και ποικιλομορφία των φυσικών και πολιτι

στικών πόρων. Στοιχεία, που αφενός θέτουν τα χωρικά και περιβαλλοντι

κά όρια της οιασδήποτε αναπτυξιακής επιλογής για την τουριστική ανά

πτυξη και αφετέρου απαιτούν συντονισμένες παρεμβάσεις αρμοδίων 

φορέων και ιδιαίτερα ευαισθητοποίηση των κατοίκων για την προστασία 

τους. Σημαντικές δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης του νομού παρου

σιάζονται και για μαζικό/παραθεριστικού τύπου τουρισμό (αλλοδαπών και 

ημεδαπών) και κυρίως για εναλλακτικές/ειδικές μορφές τουρισμού που 

αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού προσφέροντας 

παράλληλα τα πλεονεκτήματα μιας καλύτερης χρονικής/εποχικής και 

χωρικής κατανομής της ζήτησης. 

Η ορθή διάρθρωση και ανάπτυξη του Τουριστικού Προϊόντος (Τ.Π.) 

ενός χώρου θεωρείται ως προϋπόθεση για 

μιαν ικανοποιητική και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ποικίλες και 

διαφοροποιούμενες, διαχρονικά, ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς, 

την αποδοτικότητα (profitability) μακροπρόθεσμα της τουριστικής 

βιομηχανίας (των επιχειρήσεων), 

την ορθολογική ανάπτυξη των ποικίλων πόρων τουριστικής έλξης. 
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Η συνολική διαρθρωτική δομή του Τ.Π. του νομού Εύβοιας προσ

διορίζεται ως ένα πλέγμα αγαθών και υπηρεσιών που οι τουριστικοί 

φορείς προωθούν και προσφέρουν για κατανάλωση στα διάφορα τμήμα

τα της αγοράς. Η σύνθεση των διαφόρων γραμμών προϊόντων (Βλέπε 

Πίνακα 7.1) βασίζεται κυρίως στην ανάλυση-αξιολόγηση των πόρων, και 

στους αναπτυξιακούς στόχους. 

Το συνολικό πλέγμα των έργων τουριστικής ανάπτυξης και η ομα

δοποίηση τους σε κατηγορίες βασίστηκε κυρίως στην προτεινόμενη διάρ

θρωση του Τ.Π. και στα Προγράμματα, Υποπρογράμματα και Μέτρα του

ριστικής πολιτικής. Ειδικότερα η επιλογή συγκεκριμένων κατηγοριών 

έργων ανταποκρίνεται στα παρακάτω κριτήρια: 

Η βέλτιστη ανταπόκριση και συμφωνία με τις αρχές, στόχους και 

άξονες στρατηγικών επιλογών που έχουν υιοθετηθεί στη μελέτη. 

Η βέλτιστη ανταπόκριση στους στόχους του Β' ΚΠΣ, εθνικό/τομε-

ακό σκέλος (τουρισμός - πολιτισμός) και περιφερειακό σκέλος 

(ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος). Επίσης συμφωνία/ανταπόκριση με υφι

στάμενες δεσμεύσεις: προγράμματα ή εκτελούμενα έργα (υποδο

μής, κ.ά.). 

Η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στη ζήτηση/αγορά (υφιστάμενη και 

μελλοντική) για τουριστικά προϊόντα και σχετικές υπηρεσίες υπο

στήριξης. 

Ο μεγαλύτερος βαθμός συμφωνίας (consensus) μεταξύ των διατυ-

πωνόμενων απόψεων των διαφόρων φορέων του νομού. 

Ο βαθμός/δυνατότητα υλοποίησης λαμβάνοντας υπόψη τη βέλτιστη 

αξιοποίηση/ένταξη και συμμετοχή τοπικών παραγόντων (αγορά 

εργασίας, εργατικό δυναμικό, επιχειρηματικό περιβάλλον, τεχνικό -

επιστημονικό δυναμικό). 

Η καλύτερη δυνατή συμβολή στην αξιοποίηση - αναβάθμιση και προ

στασία - ανάπτυξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και υποδο

μών του νομού. 

Το συνολικό πλέγμα των έργων αναλύεται παρακάτω ως εξής, ομα

δοποιημένο στα τρία Προγράμματα που προτείνει η μελέτη: 
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(i) Πρόγραμμα Ι: Έργα κύριας τουριστικής ανωδομής (2 κατηγορίες 

έργων) 

Υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες: Έργα εκσυγχρονισμού. 

Νέες μονάδες: Δημιουργία νέων συγκροτημάτων τουριστικών κατα

λυμάτων. 

(Π) Πρόγραμμα II: Έργα εναλλακτικών ή ειδικών μορφών τουρισμού 

(9 κατηγορίες έργων) 

Υηοτιρόγράμμα περιβαλλοντικός/οικολογικός τουρισμός: 

α) Έργα στο δίκτυο υδροβιοτόπων. 

β) Έργα στο δίκτυο πάρκων και φυσικών ζωνών προστασίας. 

Υποηρόγραμμα πολιτιστικός τουρισμός: 

α) Έργα κατασκευών, συντήρησης, προστασίας, διαμόρφωσης, ανά

δειξης σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. 

β) Έργα κατασκευής ειδικών χώρων για εκθέσεις (καλλιτεχνικών/χει

ροτεχνικών προϊόντων) και για πολιτιστικές εκδηλώσεις (θέατρο, φεστιβάλ). 

Υποηρόγραμμα ιαματικός τουρισμός/υγείας: 

α) Έργα για κύριες εγκαταστάσεις τουρισμού υγείας και ιαματικού. 

Υποπρόγραμμα θαλάσσιος τουρισμός: 

α) Έργα δημιουργίας λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες ή κατα

φύγια/αγκυροβόλια) . 

β) Έργα διαμόρφωσης ακτών - πλαζ και περιβάλλοντος χώρου. 

Υποπρόγραμμα αγροτουρισμός: 

α) Έργα δημιουργίας τουριστικών καταλυμάτων (ξενώνες/δωμάτια) 

σε αγροτικούς οικισμούς και κατοικίες. 

β) Έργα δημιουργίας κέντρων έκθεσης και διάθεσης των τοπικών 

προϊόντων και χώρων εστίασης. 

(iii) Πρόγραμμα III: Έργα περιηγητικού τουρισμού (2 κατηγορίες έργων) 

Κέντρα τουριστικής πληροφόρησης: 

Έργα ανάπτυξης ηλεκτρονικών κέντρων παροχής πληροφοριών 

στους τουρίστες 

Δίκτυα περιήγησης: 

Έργα σχετικά με τις μορφές περιήγησης π.χ. μονοπάτια πεζοπο-
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ρίας, ποδηλατικοί δρομίσκοι, σήμανση οδικών και εκτός δρόμου διαδρο

μών, παρατηρητήρια, καταφύγια κλπ. 

7.4.2. Μεθοδολογία αξιολόγησης - Κριτήρια 

Η μεθοδολογία αξιολόγησης και ιεράρχησης των παραπάνω 13 

κατηγοριών έργων βασίζεται σε ένα σύνθετο πλέγμα οικονομικών, τεχνι

κών, κοινωνικών και πολιτιστικών παραμέτρων ή κριτηρίων, βάσει των 

οποίων γίνεται η στάθμιση/αποτίμηση της σχετικής σημασίας κάθε ομάδας 

έργων χρησιμοποιώντας δείκτες βαρύτητας (weights) ανάλογα με το 

βαθμό συμφωνίας/ανταπόκρισης σε κάθε κριτήριο ξεχωριστά. 

Παρακάτω διαγράφουμε τα κριτήρια που επελέγησαν και τον τρόπο 

με τον οποίο εξειδικεύθηκαν καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης και 

ιεράρχησης των παραπάνω προτεινόμενων κατηγοριών έργων. Τα κριτή

ρια ομαδοποιούνται σε τέσσερις ομάδες: Οι ομάδες αυτές είναι: Ομάδα 

Α: Απόψεις τοπικών φορέων (περιέχει ένα κριτήριο). Ομάδα Β: Δυνατότη

τα/προϋποθέσεις (περιέχει τρία κριτήρια). Ομάδα Γ: Συμβολή/επιπτώσεις 

(τέσσερα κριτήρια). Ομάδα Δ: Συνεργεία (ένα κριτήριο). 

Στις παραπάνω ομάδες κριτηρίων (Α, Β, Γ και Δ) δεν υπάρχει ειδική 

στάθμιση για καθένα από τα κριτήρια εντός της ομάδος του. Η βαθμολόγη

ση/στάθμιση των κατηγοριών έργων με βάρη (weights) 3, 2, 1 εκφράζει το δια

φορετικό βαθμό ανταπόκρισης (μεγάλη, μεσαία, μικρή) κάθε κατηγορίας 

έργων στο κάθε κριτήριο. Αναλυτικά, οι ομάδες και τα κριτήρια έχουν ως εξής: 

(i) Ομάδα Α: Απόψεις τοπικών φορέων 

Κριτήριο Α1 : Οι απόψεις και οι προτεραιότητες που τίθενται από 

τους τοπικούς φορείς. Σύμφωνα με την ανάλυση των ερωτηματολο

γίων που δόθηκε στους τοπικούς φορείς του νομού: ΟΤΑ, νομαρ

χιακούς φορείς (Ν.Α., Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι, Σωματεία) και του

ριστικές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα που προ

έκυψαν από την προσωπική επαφή της ομάδας μελέτης στις περισ

σότερες περιοχές του νομού δόθηκε μια σαφής εικόνα των απόψε

ων και προτεραιοτήτων που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη 
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του νομού. Οι ομάδες έργων βαθμολογούνται ανάλογα με την έμφα

ση και την ευρύτερη αποδοχή (consensus) που συγκεντρώνουν. 

Ομάδα Β: Δυνατότητα/προϋποθέσεις 

Κριτήριο Β1: Υπάρχουσα κύρια και βοηθητική για τον τουρισμό υπο

δομή και ανωδομή. Με το κριτήριο αυτό αξιολογείται το εάν και σε 

ποιο βαθμό τα προτεινόμενα έργα εξυπηρετούνται από τις υπάρ

χουσες τουριστικές ανωδομές και υποδομές, και από τις βασικές 

υποδομές που υποστηρίζουν τον τουρισμό. 

Κριτήριο Β2: Ανταπόκριση στους πόρους και ζήτηση (ημεδαπή και αλλο

δαπή). Το κριτήριο αυτό σχετίζεται με τη συσχέτιση της αξιολογούμε

νης ομάδας έργων αφενός μεν με τις δυνατότητες του νομού, αφετέ

ρου δε με τις εθνικές και διεθνείς τάσεις στην τουριστική ζήτηση. 

Κριτήριο Β3: Δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου. Οι δυνατότη

τες χρηματοδότησης μέσω του καθεστώτος κινήτρων, ή η δυνατό

τητα ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα συμπεριλαμβάνεται 

στην αξιολόγηση, μέσω του κριτηρίου αυτού. 

Ομάδα Γ: Συμβολή/επιπτώσεις 

Κριτήριο Γ1: Η οικονομική συμβολή και επιπτώσεις στην αγορά εργα

σίας. Η οικονομική διάσταση των προτεινόμενων έργων σε ό,τι 

αφορά την ανάπτυξη της οικονομίας του νομού και παράλληλα τη 

διατήρηση των υπαρχουσών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργα

σίας αξιολογείται με αυτό το κριτήριο. 

Κριτήριο Γ2: Η κοινωνική/πολιτιστική συμβολή και επιπτώσεις. Βαθμο

λογείται εδώ η επίδραση των συγκεκριμένων έργων στον κοινωνικό 

ιστό του νομού (κοινωνική αναβάθμιση, ποιότητα κοινωνικών υπηρε

σιών) και στο πολιτιστικό επίπεδο (διατήρηση παραδοσιακής πολιτι

στικής ταυτότητας, ανάδειξη νέων πολιτιστικών δραστηριοτήτων). 

Κριτήριο Γ3: Η περιβαλλοντική συμβολή και επιπτώσεις. Είναι βασικό 

κριτήριο αξιολόγησης των προτεινόμενων τουριστικών επενδύσεων 

αυτό της επίδρασης του έργου στο περιβάλλον. Ιδιαίτερα, τη στιγ

μή που ήταν και στρατηγική του όλου σχεδιασμού της ανάπτυξης η 

περιβαλλοντική ισορροπία και αειφορικότητα (sustainability). 
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Κριτήριο Γ4: Συμβολή στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. 

Οι δραστηριότητες αυτές εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν του 

νομού και το κάνουν ανθεκτικότερο στις μεταβολές της ζήτησης του 

παραδοσιακού/μαζικού τουρισμού. 

(iv) Ομάδα Δ: Συνεργεία μεταξύ κατηγοριών έργων 

Κριτήριο Δ1: Συνεργεία μεταξύ ομάδων έργων. Το κριτήριο αυτό εξε

τάζει τη συσχέτιση κάθε κατηγορίας έργων με τις άλλες κατηγορίες 

έργων. Γενικά είναι παραδεκτό ότι έργα τα οποία εμφανίζουν λει

τουργική και χωρική διασύνδεση είτε ως προς τα αποτελέσματα 

τους, είτε ως προς τη διαδικασία υλοποίησης τους, εμφανίζουν εξω

τερικές οικονομίες (κλίμακος, συνέργειας) όταν εντάσσονται από 

κοινού στο πρόγραμμα παρέμβασης. 

Με βάση τα παραπάνω, και την αξιολόγηση που διενεργήθηκε 

(βλέπε Πίνακα 7.2) εμφανίζεται μια σύνθετη εικόνα που δείχνει τη διαφο

ρετική κατάταξη κάθε κατηγορίας έργων ως προς τις 4 ομάδες κριτηρίων. 

Η διαμόρφωση παραπέρα ενός σύνθετου δείκτη κατάταξης των 

αξιολογούμενων έργων τουριστικής ανάπτυξης θα απαιτούσε τη στάθμι

ση/διαφοροποίηση της αξίας κάθε ομάδας κριτηρίων με την απόδοση δια

φόρων βαθμών βαρύτητας σε κάθε ομάδα. Παρά την εφικτότητα μιας 

τέτοιας ενέργειας, κρίθηκε ότι θα ήταν πιο σκόπιμο να πραγματοποιηθεί 

στο επίπεδο των υπεύθυνων πολιτικών/διοικητικών φορέων λήψης των 

τελικών αποφάσεων. 

Πάντως, τα αποτελέσματα της ανάλυσης προσφέρουν ένα χρήσιμο 

πλαίσιο στάθμισης της συγκριτικής σημασίας, της αναγκαιότητας και προ

τεραιότητας ορισμένων κατηγοριών έργων (εξεταζόμενων από διαφορετι

κές σκοπιές), πλαίσιο καθοδηγητικό και βοηθητικό για λεπτομερέστερες 

αναλύσεις σε επίπεδο συγκεκριμένων έργων, της εφικτότητας και βιωσι

μότητας του και της επίπτωσης του στην οικονομία του νομού. 

272 



υ· 
a 
ο 

co. 
LU 

er 

= 3 

g 
er 

α 
D 
Ο 
Η 
> 
3 

•1 
Q. 
Ο 
>-
er 
g 
CT 

Ι € 
5 
Q. 
α. ω 

ο-

•ι 
ο 
ιΖτ 
α 
er 

¥ 
σ 
ο. 
ξ 
Q. 
Ο 
α 
ο. 

Β 

> 

< 

ε 

_ 

D 

| 

Ε 

< 

•ο 

< 
< 

^ 

| 

-g 

.< 

< 

ι 

J 

τ 

1 

< 

< 

Ι 

f 

e 

< 

i 

£ 

i 

I 
I 

I 

| 

«i 

ι 
j 

| 

1 

f 

I 

g 

:2 

a 

r , 

« 

Ν 

X 

« 

« 

-

« 

-

oc 

-

-

-

-

M 

> 

< 

-

„ 

n 

-

Ν 

-

-

« 

« 

-

M 

« 

« 

" 

-

j 
I 

« 

N 

-

-

« 

« 

r. 

-

M 

-

« 

« 

Ν 

-

-

Ο 

^ 

« 

-

-

• 

n 

-

« 

-

C 

' 

-

" 

-

-

-

a 
e 

I 
Î 

« 

-

-

» 

« 

« 

M 

-

" 

-

r, 

« 

« 

-

-

^ 

X 

M 

« 

r, 

» 

M 

„ 

" 

-

« 

* 

« 

-

' 

" 

„ 

6 

j 

« 

-

-

~ 

« 

-

n 

r, 

M 

-

« 

„ 

-

-' 

| 

5 

M 

« 

« 

-

« 

-

-

-> 

-

-

-

« 

-

" 

« 

> i 

-

Ν 

-Λ 

-

« 

r. 

r. 

-

« 

-

-

« 

-

-

« 

I 
i 

M 

« 

« 

-

-

M 

-

r , 

M 

-

-

M 

r, 

-

-

| 

i2 

c 

„ 

« 

x 

« 

-

-

« 

-

-

M 

M 

" 

I 
^ 

-

« 

« 

« 

- • 

c 

-

-

~ 

* 

r , 

r. 

N 

-

~ 

& g 

" 

-

-

-

-

-

" 

-

-

-

" 

" 

-

-

« 

| 

273 



7.5. Συμπεράσματα 

Σε επίπεδο τομεακού σχεδιασμού, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 

του τουριστικού τομέα που, λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών, κοινωνικο-

πολιτιοτικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων του, εμφανίζει ποικιλία εφαρ

μοζόμενων μεθόδων αξιολόγησης, ανάλογα βέβαια και με το συγκεκριμένο 

αντικείμενο αξιολόγησης (έργα, πολιτικές, σχέδια ή προγράμματα, κλπ.). 

Σε ό,τι αφορά ζητήματα αξιολόγησης του τουρισμού στα πλαίσια του 

περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού, ιδιαίτερη και αυξανόμενη 

σημασία αποκτούν οι πολυκριτηριακές προσεγγίσεις. Ακόμα και στις περι

πτώσεις αξιολόγησης και επιλογής έργων ή επενδυτικών σχεδίων τουρι

στικής ανάπτυξης όπου συνιστάται (Wanhill 1994) μια ολοκληρωμένη εφαρ

μογή της μεθόδου CBA (ολοκληρωμένη από την άποψη συμπληρωματικών 

της χρηματοοικονομικής αναλύσεων οικονομικής αποτελεσματικότητας και 

κοινωνικών επιπτώσεων) η εξέταση περιβαλλοντικών παραμέτρων, καθώς 

και των απόψεων εμπλεκόμενων φορέων, θεωρείται επιβεβλημένη. 

Χωρίς λοιπόν να παραγνωρίζεται η χρησιμότητα και αναγκαιότητα 

χρηματοοικονομικών αναλύσεων και των σχετικών μεθόδων αξιολόγησης, 

η συχνή προσφυγή σε πολυκριτηρίακές μεθόδους αξιολόγησης και ειδικό

τερα σε προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στις περιβαλλοντικές παραμέ

τρους του χώρου τουριστικής ανάπτυξης στηρίζεται στο επιχείρημα ότι το 

περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) αποτελεί το βασικό πόλο τουρι

στικής έλξης και προσδιορίζει τα πλαίσια και τους όρους μιας βιώσιμης ή 

αειφορικής τουριστικής ανάπτυξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το σκοπό της μελέτης οι δύο βασικοί άξονες της ερευ

νητικής εργασίας επικεντρώθηκαν: 

σε μια εμπεριστατωμένη κριτική επισκόπηση, ανάλυση και παρου

σίαση της θέσης της αξιολόγησης και των χρησιμοποιούμενων διε

θνώς μεθόδων, τόσο στο πλαίσιο θεωρητικών προσεγγίσεων, όσο 

και στο πλαίσιο διαδικασιών και πρακτικών στον περιφερειακό και 

χωροταξικό σχεδιασμό, και 

σε μια επιλεκτική, ως προς το αντικείμενο και τη μέθοδο αξιολόγη

σης, παρουσίαση παραδειγμάτων εφαρμογής από ερευνητικές εργα

σίες των συντακτών της μελέτης και από σχετικές μελέτες δημοσι

ευμένες στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Οι διαπιστώσεις και τα κύρια συμπεράσματα που διαγράφονται 

παρακάτω προκύπτουν από μια συνθετική και συνοπτική προσέγγιση των 

επιμέρους συμπερασμάτων που παρουσιάστηκαν στα επιμέρους κεφάλαια 

του Μέρους Ι και II της μελέτης. Η σχετική αναφορά που ακολουθεί αντι

στοιχεί στα κατά την άποψη μας καίρια ζητήματα που αναδείχθηκαν και 

εξετάστηκαν στην πορεία της μελέτης. 

8.1. Περιφερειακός/χωροταξικός σχεδιασμός και αξιολόγηση: το πλαί

σιο των εννοιών, θεωριών και πρακτικών/διαδικασιών 

Από την κριτική ανάλυση των ποικίλων συζητήσεων, τοποθετήσεων 

και προτάσεων, ως προς το εννοιολογικό περιεχόμενο, τις κύριες θεωρη

τικές προσεγγίσεις και τις ασκούμενες πρακτικές στο σχεδιασμό γενικά 

και στον περιφερειακό και χωροταξικό σχεδιασμό ειδικότερα, αναδεικνύο

νται ορισμένες χαρακτηριστικές θέσεις ευρύτερης αποδοχής που συγκρο-

275 



τούν κατά την άποψη μας δύο κύριες διαστάσεις ενός σύγχρονου μοντέ

λου σχεδιασμού. 

Η διαλεκτική/επικοινωνιακή και κοινωνική/πλουραλιστική διάσταση, 

σύμφωνα με την οποία ο σχεδιασμός προσδιορίζεται ως διαδικασία επικε

ντρωμένη στη συλλογικότητα δράσης, με στόχο διεργασίες συμμετοχής 

και επικοινωνίας για τη μεγιστοποίηση του consensus στις αποφάσεις, 

καθώς και ως δραστηριότητα κοινωνικού περιεχομένου, που αναγνωρίζει 

και αξιολογεί τις ποικίλες ανάγκες μιας πλουραλιστικής κοινωνίας και αντα

ποκρίνεται σε αξίες/νόρμες της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής αποδοχής. 

Η επιχειρησιακή και λειτουργική/πραγματιστική διάσταση, σύμφωνα 

με την οποία ο σχεδιασμός προσεγγίζεται ως πραγματιστικού περιεχομέ

νου διαδικασία, με κύρια έμφαση στην προώθηση υλοποιήσιμων δράσεων, 

που ανταποκρίνεται σε πραγματικές καταστάσεις και παρεμβάσεις λει

τουργικού/επιχειρησιακού προσανατολισμού, για τις οποίες εξασφαλίζο

νται άρτια τεχνική-επιστημονική στήριξη με βάση λειτουργικές διεργασίες 

αξιολόγησης και σύγχρονες διοικητικές δομές οργάνωσης/διαχείρισης 

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση per se, που θεωρείται ως μια διαδι

κασία με συγκεκριμένου περιεχομένου φάσεις (διαμόρφωση ή επιλογή 

μεθόδου, αρχών, κριτηρίων αξιολόγησης, τεχνικού πληροφοριακού υπο

βάθρου, κ.ά.) το σχετικό με τις θεωρητικές βάσεις ή θεμελιώσεις της αξιο

λόγησης ερευνητικό πεδίο παρουσιάζεται περιορισμένο. Και αυτό σε 

σχέση με τα κύρια ζητήματα που θα κάλυπτε ιδεωδώς μια θεωρία της 

αξιολόγησης, όπως: 

την περιγραφή και τεκμηρίωση της σχέσης των πρακτικών αξιολό

γησης με τα αποτελέσματα, ή για ποιους λόγους ορισμένες πρακτι

κές οδηγούν σε αντίστοιχα αποτελέσματα, 

την επεξήγηση των λειτουργικών σχέσεων ή συναρτήσεων μεταξύ 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων αξιολόγησης, 

τη διερεύνηση των διαδικασιών και στόχων που οι διάφορες δρα

στηριότητες αξιολόγησης εξυπηρετούν. 

Παρ' όλο που η αξιολόγηση συνδέεται με όλες τις φάσεις της δια

δικασίας σχεδιασμού και συμβάλλει στην ολοκλήρωση τους, εκεί που θεω-
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ρείται ότι έχει ιδιαίτερα ουσιαστική συμβολή είναι η φάση σύγκρισης ή 

αποτίμησης εναλλακτικών κατευθύνσεων παρέμβασης, ή μέτρων πολιτικής 

σε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα ή σχέδιο. Ορθολογικές επιλογές και πρό

κριση των πιο κατάλληλων παρεμβάσεων αποτελούν βασική προϋπόθεση 

επίτευξης των στόχων ενός προγράμματος. 

8.2. Σκοποί, επιδιώξεις και το αντικείμενο της αξιολόγησης 

Γενικά, ως προς τους σκοπούς ή τις επιδιώξεις της αξιολόγησης είναι 

ευρύτερα αποδεκτό ότι οι αξιολογήσεις εξυπηρετούν ποικίλους σκοπούς και 

απαιτούν διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στις διάφορες φάσεις 

της διαδικασίας σχεδιασμού, ως προς το αξιολογούμενο αντικείμενο. 

Η συμβολή στην αποτελεσματικότητα των σχεδιαζόμενων παρεμβά

σεων και η μεγιστοποίηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που εμπε

ριέχουν, αποτελούν τις γενικότερα και ευρύτερα αποδεκτές επιδιώξεις της 

αξιολόγησης. 

Ειδικότερα όμως στο ερώτημα "πού επικεντρώνεται", ή "ποιος είναι 

ο βασικός σκοπός" της αξιολόγησης, ερώτημα σχετικό με την ευρύτητα ή 

εμβέλεια και τις ιδιότητες της αξιολόγησης, η απάντηση συναρτάται με 

την επιλογή ανάμεσα σε δυό εναλλακτικές παραδοχές που εμπεριέχουν οι 

παρακάτω προσεγγίσεις: 

η αξιολόγηση επιδιώκει να αποσαφηνίσει μόνο ορισμένα ζητήματα 

προδιαγράφοντας απλώς τις κύριες παραμέτρους που συμβάλλουν 

ή οδηγούν στη λήψη τελικών αποφάσεων (που λαμβάνονται με ευθύ

νη των αρμόδιων φορέων) ή εναλλακτικά, επιδιώκει να προχωρήσει 

παραπέρα, παράγοντας την τελική απόφαση, 

η αξιολόγηση αποτελεί μια ανεξάρτητη και εξειδικευμένη "τεχνική -

άσκηση", υπόθεση ειδικών, ή εναλλακτικά η αξιολόγηση εντάσσεται 

οργανικά στις διάφορες φάσεις του σχεδιασμού και αποτελεί λει

τουργικό συστατικό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

Όπως προκύπτει από τη σχετική ανάλυση, η διαδικασία της αξιολό

γησης και οι χρησιμοποιούμενες σχετικές μέθοδοι και τεχνικές στον περι-
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φερειακό και χωροταξικό σχεδιασμό εστιάζονται σε τρία κύρια ζητήματα, 

σε αντιστοιχία και ανάλογα με τις χρονικές φάσεις ή στάδια της συνολι

κής διαδικασίας αξιολόγησης (π.χ. στην πορεία εφαρμογής ενός προ

γράμματος), που συναρτώνται με τους κύριους τύπους αξιολόγησης: εκ 

των προτέρων - ex ante -, ενδιάμεση - on going, ή in itinere- και τελική 

-ex post- αξιολόγηση. 

Στον προσδιορισμό και εκτίμηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων δια

φορετικών ή εναλλακτικών κατευθύνσεων παρέμβασης, πολιτικών ή 

προτάσεων, με την εκτίμηση/αποτίμηση των οικονομικών, κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή εν δυνάμει αποτελεσμάτων της 

κάθε μιας στο συγκεκριμένο εξεταζόμενο χώρο - ex ante αξιολόγηση. 

Στην παρακολούθηση και αποτίμηση της πορείας και προόδου της υλο

ποιούμενης παρέμβασης - in itinere-, στη διακρίβωση τυχόν προβλημά

των ή ανασταλτικών παραγόντων (π.χ. διοικητικών, διαχειριστικών) για 

να γίνουν οι ενδεικνυόμενες διορθώσεις - in itinere αξιολόγηση. 

Στον προσδιορισμό των τελικών επιπτώσεων και της αποτελεσματι

κότητας μιας παρέμβασης (προγράμματα, πολιτικές, σχέδια, κλπ.), 

αποτιμώντας τόσο τα (κύρια) επιτεύγματα όσο και τα εμπόδια, και 

επισημαίνοντας τα συναγόμενα θετικά ή αρνητικά συμπεράσματα 

για το σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων - ex post αξιολόγηση. 

8.3. Κατηγορίες μεθόδων αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής μεθόδου 

Τόσο η κριτική επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση ενός 

συγκριτικού πλαισίου μεθόδων αξιολόγησης στο Κεφάλαιο 3 (με βάση την 

ανάλυση σχετικών μελετών που εμφανίζονται διαχρονικά στη διεθνή 

βιβλιογραφία) όσο και η ανάλυση παραδειγμάτων στο Μέρος II της μελέ

της είχαν ως στόχο να παρουσιάσουν μια πλήρη και τεκμηριωμένη εικόνα 

των χρησιμοποιούμενων μεθόδων αξιολόγησης στον περιφερειακό και 

χωροταξικό σχεδιασμό. 

Οι διάφορες τυπολογίες ή ταξινομήσεις μεθόδων αξιολόγησης που 

προτείνονται, καθώς και η ποικιλία μεθοδολογικών προσεγγίσεων, συναρ-
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τώνται με την ευρύτητα σκοπών και επιδιώξεων και το αντικείμενο της 

αξιολόγησης που αναφέραμε προηγουμένως. Σχετικά με την ιδιαιτερότη

τα και το συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε μεθόδου ή ομάδας μεθόδων μπο

ρεί να επισημανθούν γενικά τα εξής: 

Με κύριο σκοπό ή επιδίωξη την αποτίμηση και καταγραφή της απο

τελεσματικότητας μιας πολιτικής ή ενός προγράμματος (που προτείνεται, 

εφαρμόζεται, ή πραγματοποιήθηκε) οι διάφορες μέθοδοι προσδιορισμού 

επιπτώσεων θεωρούνται ως οι πλέον δόκιμες και έχουν ευρύτατη εφαρ

μογή. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η επιλογή της ενδεικνυόμενης μεθοδο

λογικής προσέγγισης (σε συνάρτηση με τεχνικές ανάλυσης και χρήση 

ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων) σε περιπτώσεις που επιβάλλεται ο δια

χωρισμός των επιμέρους καθαρών επιδράσεων (net effects) από το συνο

λικό αποτέλεσμα (gross outcome). 

Σε περιπτώσεις που θεωρείται ως απαραίτητη εισροή στην αξιολό

γηση και επιδιώκεται η καταγραφή απόψεων ειδικών ή ομάδων του πλη

θυσμού (μέσω ειδικών διασκοπήσεων/ερευνών), τότε καταδεικνύεται η 

χρησιμότητα και το συγκριτικό πλεονέκτημα των επικοινωνιακών ή συμμε

τοχικών μεθόδων αξιολόγησης. 

Οι πολυκριτηριακές μέθοδοι αξιολόγησης, όπως υποδηλώνει και ο 

όρος, αναφέρονται σε αναλύσεις με χρήση πολλαπλών κριτηρίων, τα οποία 

συναρτώνται με ποικίλα και σύνθετα προβλήματα, στόχους ή εναλλακτικές 

επιλογές αποφάσεων, καθώς και -συχνά - συνδυασμένη χρήση/μέτρηση 

ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων ή πληροφοριών. Οι μέθοδοι αυτές 

παρουσιάζουν ευρύ φάσμα εφαρμογών, μπορούν να συνδυαστούν με 

άλλες μεθόδους και θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες στην ανάλυση εναλλα

κτικών σχεδίων ή πολιτικών καθώς και στα πλαίσια ειδικών μοντέλων δια-

μόρφωσης/στήριξης αποφάσεων (decision support models). 

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αξιολόγησης απαιτεί προσεκτι

κή διερεύνηση ορισμένων παραμέτρων και συγκεκριμένες διεργασίες που 

αναλύθηκαν (στο Κεφάλαιο 3). Γενικά η επιλογή μεθόδου ή συγκεκριμέ

νης τεχνικής αξιολόγησης εξαρτάται από τέσσερα αλληλένδετα αλλά και 

διαφορετικής βαρύτητας κριτήρια: 
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τον τύπο του προβλήματος ή τα ερωτήματα που διατυπώνονται σε 

κάθε περίπτωση αξιολόγησης, 

το χωρικό επίπεδο και το είδος του σχεδιασμού με τα οποία σχετί

ζεται ή στα οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη αξιολόγηση 

την ποιότητα των εξεταζόμενων μεθόδων, κριτήριο που βασίζεται 

στη γενικότερη εμπειρία από συναφείς πρακτικές και στην ευρύτη

τα "καθιέρωσης" της προκρινόμενης μεθόδου, 

το διοικητικό/θεσμικό πλαίσιο ένταξης και στήριξης της αξιολόγησης 

αλλά και το τεχνικό και πληροφοριακό υπόβαθρο υποστήριξης και 

εφαρμογής της μεθόδου. 

Επίσης, με βάση τις ακολουθούμενες πρακτικές στη διαδικασία αξιο

λόγησης, τόσο ως προς την επιλογή της μεθόδου ή δέσμης μεθόδων, όσο 

και ως προς τη διαμόρφωση των κύριων συστατικών στοιχείων (περιεχο

μένου) της μεθόδου, οι παρατηρούμενες τάσεις διαγράφονται ως εξής: 

σε πολλές περιπτώσεις επιχειρείται ένας συνδυασμός ποσοτικών και 

ποιοτικών μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης, ακριβώς για να επιτευ

χθεί αλληλοκάλυψη ή/και αλληλενίσχυση. 

συχνά γίνεται προσφυγή, στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης, 

σε ομάδες ειδικών για τη διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών 

(οδηγιών, προδιαγραφών) ή κριτηρίων, κυρίως όταν δεν υπάρχει 

διατυπωμένη επίσημη κατεύθυνση ή συμφωνία (από/με τους αρμό

διους φορείς) για τη συγκεκριμένη περίπτωση αξιολόγησης. 

8.4. Το τεχνικό και πληροφοριακό υπόβαθρο στήριξης και εφαρμογής 

των μεθόδων αξιολόγησης 

Τα διάφορα Συστήματα Πληροφοριών (ΣΠ), οι ποσοτικές και ποιοτι

κές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων σε συνδυασμό με τη χρήση μοντέλων 

καθώς και ειδικά διαμορφωμένοι δείκτες αποτελούν το απαραίτητο πλη

ροφοριακό και τεχνικό υπόβαθρο ή τις αναγκαίες εισροές για τη στήριξη 

και εφαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης. Το φάσμα εφαρμογών, κυρίως 

των εύκολα προσπελάσιμων και αποτελεσματικών ΣΠ, στον περιφερειακό 
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και χωροταξικό σχεδιασμό είναι ευρύ και η σημασία τους στη λήψη στρα

τηγικών αποφάσεων διευρυνόμενη. 

Ειδικότερα, τα χωρικά ή γεωγραφικά ΣΠ προσφέρουν μια συνεκτική 

αναπαράσταση σειράς γεωγραφικών μονάδων ή αντικειμένων που χαρα

κτηρίζονται από διάφορα γνωρίσματα - ιδιότητες, σε συνάρτηση με τον 

ακριβή χωρικό εντοπισμό τους. Ο λειτουργικός ρόλος των γεωγραφικών ΣΠ 

δεν συνίσταται μόνο σε μια περιγραφική και συστηματική παρουσίαση 

πολυδιάστατων χαρακτηριστικών στο γεωγραφικό χώρο, αλλά επεκτείνεται 

και στην ανάλυση και διαχείριση πληροφοριών καθώς και τη στήριξη συγκε

κριμένων εφαρμογών με την ένταξη τους σε μοντέλα χωρικής ανάπτυξης. 

Η χρησιμότητα των διαφόρων τεχνικών ανάλυσης συναρτάται με τον 

κύριο σκοπό ή αντικείμενο εστίασης μιας μεθόδου αξιολόγησης. Για 

παράδειγμα η τεχνική της ανάλυσης κατά συστάδες (cluster analysis) φαί

νεται να ενδείκνυται περισσότερο σε μεθόδους αξιολόγησης όπου απαι

τούνται ομαδοποιήσεις μεγαλύτερου αριθμού αντικειμένων, βάσει μετα

βλητών που τα χαρακτηρίζουν, ενώ η ανάλυση παραγόντων (factor analy

sis) ομαδοποιεί μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων χαρακτηριστικών μεταβλητών 

σε κύριες ομάδες μεταβλητών, τους παράγοντες. Οι ομαδοποιήσεις αυτές 

συμβάλλουν στην επιλογή μεταξύ εναλλακτικών κατευθύνσεων παρέμβα

σης. Η διαμόρφωση και χρήση μητρών επιπτώσεων, στις πολύ κριτή ριακές 

μεθόδους, παρέχει τη δυνατότητα, μέσω κατάλληλων συστημάτων στάθ

μισης και μέτρησης, διαμόρφωσης ενός συγκριτικού πλαισίου θεώρησης 

εναλλακτικών επιλογών. 

Καθοριστικό στόχο στην επιλογή δεικτών σε μεθόδους αξιολόγησης 

αποτελεί η δυνατότητα τους αφενός να αποτυπώσουν επακριβώς την υφι

στάμενη κατάσταση και την εξέλιξη της διαχρονικά ή/και σε δεδομένα 

γεωγραφικά πλαίσια, και αφετέρου να συμβάλλουν στη σύγκριση και απο

τίμηση εναλλακτικών επιλογών (σχεδίων, μέτρων, κλπ.). Η διαμόρφωση και 

χρησιμοποίηση δεικτών εξαρτάται ασφαλώς από τη διαθεσιμότητα κατάλ

ληλων στοιχείων, τη γεωγραφική κάλυψη, την εξειδίκευση, τη δυνατότητα 

ένταξης τους σε χρονολογικές σειρές, καθώς και την ερμηνευσιμότητά 

τους και την αξιοπιστία τους. Ιδιαίτερη προσοχή και συστηματική προ-
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σέγγιση ως προς τη διαδικασία και τα κριτήρια απαιτεί η διαμόρφωση 

σύνθετων δεικτών, που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις όπως 

στην αξιολόγηση περιφερειακών προγραμμάτων και περιβαλλοντικών επι

πτώσεων. 
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