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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

 To Kέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το 

µεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυµα για την οικονοµική επιστήµη στη χώρα µας. Ιδρύθηκε 

το 1959 ως µία µικρή ερευνητική µονάδα µε την επωνυµία «Κέντρον Οικονοµικών 

Ερευνών», µε βασικό σκοπό την επιστηµονική µελέτη των οικονοµικών 

προβληµάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονοµικών ερευνών και τη 

συνεργασία µε άλλα επιστηµονικά ιδρύµατα. 

 Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σηµερινή του ονοµασία. Τότε του ανατέθηκαν οι 

εξής πρόσθετες αρµοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρονίων, 

µεσοχρονίων και µακροχρονίων προγραµµάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων 

προγραµµάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προγραµµάτων 

δηµοσίων επενδύσεων, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που καθορίζει η 

κυβέρνηση, δεύτερον, η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυπρόθεσµης και 

µεσοπρόθεσµης εξέλιξης της ελληνικής οικονοµίας, καθώς και η κατάρτιση 

προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων µέτρων, και τρίτον, η επιµόρφωση νέων 

οικονοµολόγων, ιδιαίτερα σε θέµατα προγραµµατισµού και οικονοµικής ανάπτυξης. 

 Σήµερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρµοσµένων οικονοµικών 

ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονοµία και µε την ιδιότητα του 

συµβoυλευτικού οργάvoυ τoυ Υπoυργoύ Οικovoµίας και Οικονοµικών, από τον οποίο 

εποπτεύεται, παρέχει στην κυβέρνηση τεχvικές υπηρεσίες σε θέµατα oικovoµικής και 

κoιvωvικής πoλιτικής. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται και η δηµοσίευση των 

σειρών: (α) Μελέτες, οι οποίες είναι πρωτότυπες εργασίες που διερευνούν 

συγκεκριµένα επιστηµονικά θέµατα µε σύγχρονες αναλυτικές µεθόδους. (β) Εκθέσεις, 

οι οποίες είναι συνθετικές ερευνητικές εργασίες µε κλαδική, περιφερειακή ή εθνική 

διάσταση και παρουσιάζουν τεκµηριωµένα και συστηµατικά τις εξελίξεις, τα 

προβλήµατα, τις δυνατότητες και προοπτικές, καθώς και τις κατευθύνσεις πολιτικής 

στο ερευνώµενο θέµα. (γ) Στατιστικές Σειρές, οι οποίες παρουσιάζουν τα στοιχεία που 

προκύπτουν κατά τη διαδικασία του ερευνητικού έργου και τα οποία κρίνεται ότι 

έχουν γενικότερη χρησιµότητα. (δ) Εργασίες για Συζήτηση, οι οποίες είναι 

ερευνητικές εργασίες εν εξελίξει και στοχεύουν στη λήψη εποικοδοµητικών σχολίων 

και γενικότερα συµβάλλουν στην καλλιέργεια του επιστηµονικού διαλόγου. (ε) 

Ερευνητικές Συνεργασίες, οι οποίες εκπονούνται από κοινού µε άλλα ερευνητικά 

ιδρύµατα ή συναφείς οργανισµούς. Οι εκδόσεις του ΚΕΠΕ από την ίδρυσή του έως 

σήµερα υπερβαίνουν τις 650. 
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 Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε αντίστοιχα επιστηµονικά 

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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ΠΠρροοσσδδιιοορριισσµµόόςς  ττωωνν  ΤΤοοππιικκώώνν  ΑΑγγοορρώώνν  ΕΕρργγαασσίίααςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  
♦♦♦♦♦♦♦♦
  

  

 
 

  

Περίληψη 

 

Η εργασία αξιοποιεί τις µετρήσεις ροών των εργαζοµένων κατά τη 

διάρκεια της  απογραφής του 2001 (από/προς όλους τους δήµους και 

κοινότητες της χώρας) προκειµένου να προσδιορίσει τις αγορές εργασίας 

της Ελλάδος. Ως ένδειξη της λειτουργικής ολοκληρώσεως δύο περιοχών 

τίθεται η ύπαρξις εισροών ή εκροών εργαζοµένων από την µία περιοχή 

στην άλλη ποσοστού ίσου ή ανωτέρου του 15% του συνολικού. Από τα 

ευρήµατα διαπιστώνεται ότι οι οικονοµικές ζώνες των Αθηνών (3,9 εκατ. 

κατοίκων) και Θεσσαλονίκης (1,1 εκατ. κατοίκων) υπερβαίνουν σε έκταση 

τα οµώνυµα πολεοδοµικά συγκροτήµατα κατά 8 και 15 φορές, 

αντιστοίχως· και από κοινού µε τις οικονοµικές ζώνες των Πατρών (245 

χιλ. κατοίκων) και Ηρακλείου (233 χιλ. κατοίκων) συγκεντρώνουν τον 

µισό πληθυσµό της χώρας. Άλλοι τριάντα-οκτώ σχηµατισµοί/συστάδες 

αστικών δήµων και προαστίων τους, καθώς και δέκα σχετικά 

αποµονωµένοι δήµοι της τάξεως των 20-184 χιλ. κατοίκων 

συγκεντρώνουν από κοινού το ένα τέταρτο του πληθυσµού. Ο υπόλοιπος 

πληθυσµός κατανέµεται σε δέκα µικρότερες συστάδες δήµων/κοινοτήτων 

και 607 (σχετικά αποκοµµένους) µεµονωµένους δήµους/κοινότητες. Η 

διασπορά των 617 αυτών σχηµατισµών προσιδιάζει στο γεωγραφικό 

ανάγλυφο της χώρας, αλλά διαφοροποιείται αισθητά από τη συµβατική 

εικόνα των 13 περιφερειών και 54 νοµών, στη βάση της οποίας εν πολλοίς 

διαµορφώνονται οι αναπτυξιακές παρεµβάσεις της πολιτείας. Ως εκ 

τούτου, ίσως είναι σκόπιµο το χωρικό επίπεδο ασκήσεως των πολιτικών 

απασχολήσεως, ανεργίας και κοινωνικής συνοχής να αναπροσαρµοστεί. 
  

                                                           
♦
 Προγενέστερα ευρήµατα της εργασίας έχουν παρουσιαστεί στα σεµινάρια του ΚΕΠΕ και του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας,  καθώς και το πρόσφατο συνέδριο της Μόνιµης Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

Περιφερειακών και Αστικών Στατιστικών του ∆ιεθνούς Συλλόγου Επισήµων Στατιστικών (∆ιεθνές 

Στατιστικό Ινστιτούτο). Τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από την ΕΣΥΕ. Επιθυµώ να εκφράσω τις 

ευχαριστίες µου προς το προσωπικό της Στατιστικής Υπηρεσίας για την συνεργασία και τις 

διευκρινήσεις που κατά καιρούς µού παρείχαν. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συµµετάσχοντες 

στα ανωτέρω σεµινάρια και συνέδριο διότι µε τις παρατηρήσεις και τα σχόλια τους συνέβαλαν στη 

βελτίωση της εργασίας. Ευχαριστώ επίσης το προσωπικό της βιβλιοθήκης του ΚΕΠΕ που µε ζήλο 

βοήθησε στη συγκέντρωση της βιβλιογραφίας υπό τις αντίξοες συνθήκες µετακόµισης του οργανισµού. 

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στον καθ. Martin Schuler, εκπρόσωπο της 

Ελβετίας στην οµάδα εργασίας του ΟΟΣΑ για τους Περιφερειακούς ∆είκτες, για την ενηµέρωση που 

µου παρείχε σε θέµατα που προηγηθήκαν της συµµετοχής µου στον εν λόγω οργανισµό. Οι κρίσεις και 

γνώµες που εκφράζονται εδώ καθώς και τα τυχόν σφάλµατα είναι αποκλειστικώς δικά µου. 
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1. Εισαγωγή 

 

Στην παρούσα εργασία εξετάζουµε τη διασπορά και τα όρια των τοπικών αγορών 

εργασίας ή οικονοµικών ζωνών της Ελλάδος και προβαίνουµε στην απεικόνισή τους 

αξιοποιώντας τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής. Σύµφωνα µε τη διεθνή 

πρακτική, οι εν λόγω ζώνες προσδιορίζονται (και επαναχαράσσονται συν τω χρόνω) 

βάσει των καθηµερινών ροών/µετακινήσεων των εργαζοµένων κατοίκων από τον 

χώρο κατοικίας στον τόπο εργασίας και αντιστρόφως. Ως εκ τούτου συγκροτούνται 

από οικισµούς, ενορίες, κοινότητες ή δήµους που όχι µόνο συνδέονται 

συγκοινωνιακά και σε κάποιο βαθµό συναλλάσσονται, αλλά εν πολλοίς λειτουργούν 

ως ενιαία αγορά προσφοράς και ζήτησης εργασίας, µε αποτέλεσµα να  συνδέονται 

µέσω ενός πλέγµατος οικονοµικών και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Για τον λόγο 

αυτό το «εργαλείο» των οικονοµικών ζωνών τυγχάνει αποδοχής στην επιστηµονική 

κοινότητα καθώς και σε κυβερνήσεις του εξωτερικού ως το κατάλληλο χωρικό 

πλαίσιο (α) διαγνώσεως και αναλύσεως περιφερειακών/τοπικών ανισοτήτων, (β) 

σχεδιασµού και παρεµβάσεως για τη µείωση της ανεργίας ή την αύξηση της 

απασχολήσεως και εισοδήµατος, καθώς και (γ) διαχύσεως πολλαπλασιαστικών 

αποτελεσµάτων. Σε αντιδιαστολή, η στόχευση των περιφερειακών πολιτικών 

οικονοµικής αναπτύξεως και κοινωνικής συνοχής σε επίπεδα διαφορετικά των 

πραγµατικών οικονοµικών ζωνών της χώρας (όπως, λ.χ., οι διοικητικές περιφέρειες ή 

οι νοµοί, που συστήνονται και ανασυστήνονται ως επί το πλείστον µε µη-οικονοµικά 

κριτήρια)
1
 έχει ως αποτέλεσµα να µετριάζεται η αποτελεσµατικότητα των εν λόγω 

πολιτικών.  

     Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, αρκετοί ερευνητές έχουν 

οριοθετήσει (και επαναπροσδιορίσει) µε τη χρήση αλγορίθµων και των 

ροών/µετακινήσεων των τοπικών εργατικών δυναµικών (από/προς την κατοικία 

προς/από την εργασία) τις επιµέρους αγορές εργασίας της Μεγάλης Βρετανίας 

(Smart, 1974· Ball, 1980· Coombes and Openshaw, 1982· Coombes et al., 1986· 

Office for National Statistics and Coombes, 1998· Coombes et al., 2005), Ιταλίας 

(Istituto Nazionale di Statistica, 1997), ∆ανίας (Kristensen, 1998), Ολλανδίας (van der 

Laan, 1991· van der Laan and Schalke, 2001), Νέας Ζηλανδίας (Papps and Newell, 

                                                           
1
 Από συγκροτήσεως του κράτους, οι εν λόγω σχηµατισµοί συγκεράζουν την αναβίωση των ονοµασιών 

και ορίων πολιτειών της αρχαιότητος µε γεωγραφικά στοιχεία, υπολείµµατα της εµπορικής ζωής 
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2002), καθώς και ορισµένων περιοχών της Γαλλίας (Schmitt and Henry, 2000) και 

Ισπανίας (Casado-Díaz, 2000• Poper, 2005· Royuela and Vargas, 2007). Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση παρεµφερείς τεχνικές χρησιµοποιούνται για να προσδιοριστούν τα 

όρια των µητροπολιτικών περιοχών και οι οικονοµικές ενδοχώρες των κυριοτέρων 

εθνικών αστικών κέντρων.
2
 Εν τέλει, η αναγνώριση της χρησιµότητας αυτής της 

πληροφόρησης στη χάραξη περιφερειακής πολιτικής ώθησε την Eurostat να καλέσει 

τα κράτη-µέλη να προσδιορίσουν τις τοπικές αγορές εργασίας τους. 

     Στην Ελλάδα, η ανάγκη προσδιορισµού των ορίων των τοπικών αγορών εργασίας, 

εντός των οποίων είναι δυνατόν να εφαρµοστούν αναπτυξιακές πολιτικές µε 

συστηµατικό τρόπο, έχει διατυπωθεί από τον Ευστρατόγλου (2006). Πάρα τις 

πρακτικές δυσχέρειες που ο τελευταίος αναφέρει, καταφέραµε στο ΚΕΠΕ την ίδια 

εποχή (2005-2007) να υπολογίσουµε προσεγγιστικά τις τοπικές αγορές εργασίας της 

Ελλάδος βάσει του αρχείου των 30 κυριοτέρων µετακινήσεων εργατικού δυναµικού 

από/προς  τους 1034 δήµους/κοινότητες της χώρας που είχε καταγράψει η ΕΣΥΕ. (Η 

αποσπασµατική αυτή βάση δεδοµένων προερχόταν από την απογραφή του 2001 και 

ήτο η µόνη διαθέσιµη στατιστική επί του θέµατος). Χάριν οικονοµίας, παραλείπουµε 

τη χρονοβόρα διαδικασία οργάνωσης της µήτρας των παρατηρήσεων και των 

πειραµατισµών µε εναλλακτικά «στατιστικά κατώφλια» και κατευθύνσεις ροών.
3
 

Όπως κάθε απόπειρα απόκτησης γνώσεως, η αρχική εξοικείωση τόσο µε τα στοιχεία 

όσο και µε τη διαδικασία υπολογισµού δεν είναι εύκολο να αποτιµηθεί.
4
 Στο 

                                                                                                                                                                      

προηγουµένων αιώνων, διοικητικές πρακτικές κ.ο.κ. 
2
 Για µια αρκετά κατατοπιστική περιγραφή των µεθόδων που χρησιµοποιούνται από διεθνείς 

οργανισµούς, ερευνητικές κοινοπραξίες και ειδήµονες στον προσδιορισµό των αστικών αγορών 

εργασίας, βλ.  ΟECD (2007). 
3
 Είναι προφανές ότι αναλόγως του κρισίµου κατωτάτου ορίου (10%, 15% ή 20%) που τίθεται ως το   

ποσοστό των εργαζοµένων δηµοτών που απασχολούνται σε άλλο δήµο (ή/και ως το ποσοστό των 

προερχοµένων από ένα δήµο στο σύνολο των δηµοτών και ετεροδηµοτών που εργάζονται σε κάποιο 

άλλο δήµο) προκειµένου να συµπεράνουµε εάν οι εν λόγω δήµοι απαρτίζουν µια επαρκώς ενοποιηµένη 

αγορά εργασίας, προκύπτουν διαφορετικές χωρικές οριοθετήσεις. Λ.χ., όταν θέσαµε ως όριο, 

προκειµένου να αθροίσουµε δύο στατιστικές περιοχές, την ύπαρξη (α) εκροής τουλάχιστον του 15% 

των εργαζοµένων κατοίκων της µιας στην άλλη ή/και (β) εισροής τουλάχιστον 15% των εργαζοµένων 

σε αυτή από την άλλη περιοχή, διαπιστώσαµε την ύπαρξη 677 οικονοµικών ζωνών.  
4
 Στην προκειµένη περίπτωση, πέραν της συµβολής της αρχικής προσλαµβάνουσας παραστάσεως στην 

εσωτερική διαδικασία διευρύνσεως της γνώσεως και ωριµάνσεως του ερευνητού (που ενίοτε 

συµπυκνώνεται στην περίφηµη αναπήδηση και αναφώνηση του Αρχιµήδους), θεωρούµε σκόπιµο να 

καταθέσουµε ότι η αρχική «επένδυση» απέδωσε χάρη και σε µια δεύτερη διαδικασία, την αφετηρία της 

οποίας τοποθετούµε σε µια ηµερίδα του ΟΟΣΑ (Πάρισι, 27 Νοεµβρίου 2006). Κατά τη διάρκειά της, 

ακαδηµαϊκοί, ερευνητές, εκπρόσωποι κυβερνήσεων και στατιστικών υπηρεσιών είχαν την ευκαιρία να 

καταθέσουν τα ευρήµατα και τους προβληµατισµούς τους αναφορικά µε τους ορισµούς και τις 

µεθοδολογίες προσδιορισµού των µητροπολιτικών περιοχών. Αυτό έδωσε την ευκαιρία σε αρκετούς εκ 

των παρευρισκοµένων να προβούµε σε µια γόνιµη ανταλλαγή απόψεων κατά τις επόµενες ηµέρες και 

µήνες, να αντιληφθούµε ότι, παρά τις διαφορετικές αφετηρίες και την αρχική εντύπωση που 
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διάστηµα που µεσολάβησε τα ευρήµατα των προσεγγιστικών υπολογισµών µας (οι 

χωρικές ενότητες) εισήχθησαν ως µεταβλητές σε οικονοµετρικές αναλύσεις 

προκειµένου να συνταχθούν προτάσεις οικονοµικής αναπτύξεως και κοινωνικής 

συνοχής προς την Πολιτεία, και σε µια περίπτωση ορισµένα αποτελέσµατα 

κυκλοφορήσαν σε πιο απλή µορφή χάριν ευρύτερης ενηµέρωσης και 

προβληµατισµού (Προδροµίδης, 2008). Εν τούτοις, η διάθεση στις αρχές του 2008 

από την ΕΣΥΕ όλων των στατιστικών δεδοµένων επέτρεψε τον αρτιότερο 

προσδιορισµό των ορίων. 

     Στα τρία τµήµατα που ακολουθούν περιγράφεται η µέθοδος προσδιορισµού των 

οικονοµικών ζωνών (τµήµα 2), παρουσιάζονται τα νέα ευρήµατα (τµήµα 3) και  

διατυπώνονται ορισµένα συµπεράσµατα (τµήµα 4). Ελπίζεται ότι ο προσδιορισµός 

του ενδεδειγµένου χωρικού πλαισίου προσέγγισης των θεµάτων απασχόλησης-

ανεργίας και οικονοµικής δραστηριότητας προάγει την επιστηµονική συζήτηση όσον 

αφορά στη λειτουργική συγκρότηση της χώρας και συµβάλλει στην ορθότερη 

αντιµετώπιση σηµαντικών χρονίων προβληµάτων της κοινωνίας µας.  

 

 

2. Η µεθοδολογία προσδιορισµού των ορίων των τοπικών αγορών εργασίας 

 
 

Όπως προαναφέραµε, σε αρκετές χώρες οι στατιστικές υπηρεσίες, οι ερευνητικές 

κοινοπραξίες και οι ενδιαφερόµενοι ερευνητές προσδιορίζουν (και 

επαναπροσδιορίζουν) µε τη χρήση αλγορίθµων τα χωρικά όρια των οικονοµικών 

ζωνών των εθνικών πρωτευουσών και άλλων σηµαντικών αστικών κέντρων και, σε 

ορισµένες περιπτώσεις, το σύνολο των επιµέρους, τοπικών αγορών εργασίας. Η 

τεχνική που ακολουθείται έχει  ως εξής:      

     Πρώτα, ενσωµατώνονται (επί χάρτου) σε κάποιον οικιστικό πυρήνα γειτονικές 

οικιστικές µονάδες εφόσον (α) ο λόγος του αριθµού των εργαζοµένων κατοίκων της 

περιοχής Α που πηγαινοέρχεται σε µια άλλη περιοχή Β προκειµένου να εργαστούν 

προς το σύνολο των εργαζοµένων κατοίκων της περιοχής Α,  υπερβαίνει κάποιο 

                                                                                                                                                                      

ενδεχοµένως αποκοµίσαµε ο ένας από τον άλλο, ίσως κινούµασταν προς την ίδια κατεύθυνση. Η 

διαπίστωσις επανελήφθη στις επίσηµες συνεδριάσεις του οργανισµού και ορισµένοι εξ αυτών που 

υπηρετούσαν σε θέσεις θέσεις-κλειδιά διείδαν τις δυνατότητες. Μέσω της διαδικασίας των 

συγκοινωνούντων δοχείων ωρίµασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αίτηµα της πληρέστερης εκτίµησης 

των οικονοµικών ζωνών των κρατών-µελών. Προσφάτως, δε, εζητήθη από τις στατιστικές υπηρεσίες 

των κρατών-µελών να προβούν στις δέουσες ενέργειες. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσµα τη 

δυνατότητα ολοκληρώσεως της έρευνάς µας. 
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κρίσιµο µέγεθος (κατώφλι)· ή/και (β) ο λόγος του αριθµού των εργαζοµένων που 

µεταβαίνει σε µια περιοχή Α από µια άλλη περιοχή Β προς το σύνολο των (εντοπίων 

και µη) εργαζοµένων στην περιοχή A,  υπερβαίνει κάποιο κρίσιµο µέγεθος. Η 

διαδικασία επαναλαµβάνεται µεταξύ του (διαδοχικώς) διευρυνοµένου πυρήνος και 

των υπολοίπων οικιστικών µονάδων, έως ότου διαπιστωθεί ότι οι ροές των ατόµων 

των ανεντάχτων οικιστικών µονάδων προς/από την συνάθροιση που απαρτίζει την 

οικονοµική ζώνη του πυρήνα είναι χαµηλές ή ανύπαρκτες. Εξυπακούεται ότι όσες 

οικιστικές µονάδες δεν περιλαµβάνονται στην εν λόγω οικονοµική ζώνη αποτελούν ή 

υπάγονται σε διαφορετικές αγορές εργασίας. Κατά τον ίδιο τρόπο εξετάζονται οι 

υπόλοιπες οικιστικές µονάδες ανά την επικράτεια. Πάντως, τόσον ο τύπος της 

οικιστικής µονάδας (ενορία, δήµος κ.ο.κ.) όσο και το κρίσιµο µέγεθος που επιλέγεται  

ως κριτήριο ενδέχεται να ποικίλλουν από χώρα σε χώρα (Casado-Díaz and Coombes, 

2005). Σε υπερεθνικό επίπεδο, η Eurostat επιχειρεί να προσδιορίσει τις οικονοµικές 

ζώνες των µητροπολιτικών και κυριοτέρων αστικών κέντρων της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως βάσει των 30 κυριοτέρων ροών του εργατικού δυναµικού των προαστίων 

και των περιχώρων τους προς τον πυρήνα (µέχρι πρότινος δεν είχε πρόσβαση στις 

µεσαίου και µικρού µεγέθους ροές των δήµων/κοινοτήτων) χρησιµοποιώντας το 

στενό κατώφλι του 20% και επιχειρώντας να κατέλθει στο ευρύτερο κατώφλι του 

15%  όπου η διαδικασία καθίσταται πιο επίπονη.  

     Στην παρούσα ανάλυση χρησιµοποιούµε τις ίδιες οικιστικές µονάδες που διαθέτει 

η Eurostat, δηλαδή δήµους και κοινότητες, βελτιώνοντας τη διαδικασία 

προσδιορισµού των ορίων των οικονοµικών ζωνών µε (α) την εξέταση των ροών όχι 

µόνο προς τη µία κατεύθυνση (προς τους µεγάλους αστικούς δήµους) αλλά και προς 

την αντίθετη, (β) την επέκταση της διαδικασίας σε όλη η επικράτεια και (γ) τη 

συστηµατική αξιοποίηση του κριτηρίου του 15%. Παρά την αυξηµένη 

πολυπλοκότητα του εγχειρήµατος ελπίζεται ότι µε τον τρόπο αυτό  αποτυπώνεται 

πληρέστερα η οικονοµική αλληλεξάρτηση (ή η σχετική αποµόνωση) των τοπικών 

κοινωνιών. Το οιονεί προβληµατικό ενδεχόµενο της ταυτόχρονης υπαγωγής κάποιας 

περιοχής σε διαφορετικές οικονοµικές ζώνες αναφύεται µόνο σε δύο περιπτώσεις και 

επιλύεται µάλλον πειστικά.
5
 Η χωρική συνέχεια των ζωνών αποτελεί τον κανόνα.

6
 Σε 

                                                           
5
 Η µια περίπτωση αφορά στην υπαγωγή του δήµου Αυλίδος στην οικονοµική ζώνη των Αθηνών 

(ικανοποιεί το κατώφλι του 20%) ή της Χαλκίδος (ικανοποιεί το κατώφλι του 15%).  Η άλλη αφορά 

στην υπαγωγή του δήµου ∆ηµητρίου Υψηλάντου στην οικονοµική ζώνη της Κοζάνης ή της 

Πτολεµαΐδος (ικανοποιεί τα κατώφλια του 20% και 15%, αντιστοίχως). Αν και το ζήτηµα λύεται µέσω 
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τελική ανάλυση, διαπιστώνουµε την ύπαρξη 667 τοπικών αγορών εργασίας.  

     Προκειµένου να διευκολύνουµε τον αναγνώστη µε τη ροή του κειµένου 

παραθέτουµε τα ονόµατα των επιµέρους δήµων και κοινοτήτων που απαρτίζουν τις 

ευρύτερες οικονοµικές ζώνες στις υποσηµειώσεις. Η χρήσις ορθίων χαρακτήρων 

δηλώνει ενσωµάτωση βάσει του κριτηρίου του 20% και η χρήσις πλαγίων 

χαρακτήρων δηλώνει ενσωµάτωση βάσει του κριτηρίου του 15%. 

 

3. Οι τοπικές αγορές εργασίας 

 

Ως σηµαντικότερες τοπικές αγορές εργασίας διακρίνουµε αυτές των Αθηνών, 

Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ηρακλείου, Λαρίσης, Βόλου και Ιωαννίνων. Όλες 

απαρτίζονται από πυκνοκατοικηµένους και αραιοκατοικηµένους δήµους/κοινότητες, 

τους οποίους και απεικονίζουµε στον Χάρτη 1 µε χρώµα µαύρο και γκρι αντιστοίχως. 

Πιο συγκεκριµένα:    

• Η αγορά εργασίας Αθηνών-Πειραιώς φαίνεται να αποτελείται από 120 δήµους και 

κοινότητες,
7
 µε συνολική έκταση 3.608 τ.χλµ. (ήτοι το 2,7% της επικρατείας) και 

πληθυσµό 3,887 εκατ. κατοίκων (το 35,6% του πληθυσµού της χώρας σύµφωνα 

µε την απογραφή), µε αποτέλεσµα να καταλαµβάνει οκταπλάσια έκταση και 600 

χιλιάδες περισσότερους κατοίκους από ό,τι το οµώνυµο πολεοδοµικό 

συγκρότηµα. 

                                                                                                                                                                      

της διαδικασίας του  αλγορίθµου (µε τις δύο περιοχές να εντάσσονται από τον «πρώτο γύρο» βάσει του 

κριτηρίου του 20%), αυτό επιβεβαιώνεται από τη σύγκριση των οικονοµετρικών αποτελεσµάτων που 

εµφανίζουν οι συναρτήσεις ανδρικής και γυναικείας απασχoλήσεως, ανεργίας και αποχής από την 

αγορά εργασίας υπό εναλλακτικές ταξινοµήσεις των δύο δήµων. 
6
 Εξαίρεση αποτελούν οι κοινότητες Λιβαδιών, Καλεντζίου και Προµαχώνος που φέρονται να 

ενσωµατώνονται στις αγορές εργασίας της Θεσσαλονίκης, Πατρών και Σερρών, αντιστοίχως. Είναι 

προφανές ότι  τα ακανόνιστα περιγράµµατα των δηµοτικών ή κοινοτικών σχηµατισµών (που 

οφείλονται στο εδαφικό ανάγλυφο, ιστορικούς-πολιτικούς λόγους κ.ο.κ.) ευνοούν την ύπαρξη µικρών 

ασυνεχειών στον χάρτη. Συγχρόνως, η ύπαρξις οδικής συνδέσεως µεταξύ των οικονοµικών κέντρων 

δύο δήµων/κοινοτήτων, που στον χάρτη εµφανίζονται να µη γειτνιάζουν (καθότι τµήµα της οδού 

διέρχεται από κάποιο τµήµα άλλου δήµου), επιτρέπει τη δηµιουργία σηµαντικών ροών µεταξύ τους. 

Εάν το οικονοµικό κέντρο του παρεµβαλλοµένου δήµου ευρίσκεται πιο µακριά ή στερείται καλής 

συνδέσεως ή το εργατικό δυναµικό του είναι προσανατολισµένο σε διαφορετικές δραστηριότητες, τότε 

ο δείκτης οικονοµικής ενοποίησης του εν λόγω δήµου µε τους οµόρους δήµους/κοινότητες θα 

εµφανίζεται ως χαµηλός. 
7
 Περιλαµβάνει το σύνολο της χερσονήσου της Αττικής (ο δήµος Μεγαρέων ενσωµατώνεται βάσει του  

κριτηρίου του 15%) και την Σαλαµίνα (ήτοι τους νοµούς Αθηνών, Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής, 

καθώς και το 16,1% της εκτάσεως και το 93,5% του πληθυσµού του νοµού Πειραιώς), καθώς και τους 

δήµους ∆ερβενοχωρίων, Οινοφύτων, Σχηµαταρίου, Τανάγρας (ήτοι το 15,6% της εκτάσεως και το 

17,1% του πληθυσµού του νοµού Βοιωτίας) και Αυλίδος (ήτοι το 2,9% της εκτάσεως και 3,7% του 

πληθυσµού του νοµού Ευβοίας). 
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• Η αγορά εργασίας της Θεσσαλονίκης αποτελείται από 45 δήµους και κοινότητες,
8
 

µε συνολική έκταση 4.228 τ.χλµ. (ήτοι το 3,2% της επικρατείας) και πληθυσµό 

1,090 εκατ. κατοίκων (το 10,0% του πληθυσµού της χώρας), µε αποτέλεσµα να 

καταλαµβάνει 15-πλάσια έκταση και 312 χιλιάδες περισσότερους κατοίκους από 

ό,τι το οµώνυµο πολεοδοµικό συγκρότηµα.   

• Οι αγορές εργασίας των Πατρών (245 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 1.261 τ.χλµ.),
9
 

Ηρακλείου (233 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 1.198 τ.χλµ.),
10

 Λαρίσης (184 χιλ. 

κατοίκων, εκτάσεως 1.668 τ.χλµ.),
11

 Βόλου (154 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 822 

τ.χλµ.),
12

 Ιωαννίνων (131 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 2.274 τ.χλµ.)
13

 από κοινού 

καταλαµβάνουν το 5,4% της συνολικής εκτάσεως και κατοικούνται από το 8,7% 

του συνολικού πληθυσµού της χώρας.
14

 

Επίσης διακρίνουµε τριάντα πέντε αγορές εργασίας και οκτώ πιο αποκοµµένους 

δήµους µε πληθυσµούς µεταξύ των 20 και 115 χιλιάδων κατοίκων: 

                                                           
8
 Περιλαµβάνει τους δήµους Θεσσαλονίκης, Αγ. Αθανασίου, Αγ. Παύλου, Αµπελοκήπων, Αξιού, 

Ασσήρου, Βασιλικών, Βερτίσκου, Εγνατίας, Ελευθερίου-Κορδελιού, Επανοµής, Ευόσµου, Εχεδώρου, 

Θερµαϊκού, Θέρµης, Καλαµαριάς, Καλλιθέας, Καλλινδοίων, Κορωνείας, Κουφαλιών, Λαγκαδά, 

Λαχανά, Μενεµένης, Μίκρας, Μυγδονίας, Νεαπόλεως, Νέας Μηχανιώνας, Πανοράµατος, Πολίχνης, 

Πυλαίας, Σοχού, Σταυρουπόλεως, Συκεών, Τριανδρίας, Χαλκηδόνος, Χαλάστρας, Χορτιάτη, 

Ωραιοκάστου, τις κοινότητες Νέας Ευκαρπίας, Πευκών (ήτοι το 83,5% της εκτάσεως και το 98,0% του 

πληθυσµού του νοµού Θεσσαλονίκης)· τους δήµους Γαλλικού, Πικρολίµνης, την κοινότητα Λιβαδιών 

(ήτοι το 23,8% της εκτάσεως και το 16,8% του πληθυσµού του νοµού Κιλκίς)· τους δήµους 

Ανθεµούντος, Καλλικρατείας (ήτοι το 11,0% της εκτάσεως και το 13,1% του νοµού Χαλκιδικής). 

Συνολικά πρόκειται για το 21,8% της εκτάσεως και το 58,1% του πληθυσµού της περιφερείας 

Κεντρικής Μακεδονίας.  
9
 Περιλαµβάνει τους δήµους Πατρέων, Βραχναιίκων ∆ύµης, Ερινεού, Λαρισσού, Μεσσάτιδος, 

Παραλίας, Ρίου, Φαρρών, Ωλενίας και τις κοινότητες Καλεντζίου, Λεοντίου (ήτοι το 38,5% της 

εκτάσεως και 76,9% του πληθυσµού του νοµού Αχαΐας). 
10

 Περιλαµβάνει τους δήµους Ηρακλείου, Αγ. Βαρβάρας, Αρχανών, Γαζίου, Γοργολαΐνης, Γουβών, 

Επισκοπής, Θραψανού, Καστελλίου, Κρουσώνα, Μαλίων, Νέας Αλικαρνασσού, Νίκου Καζαντζάκη, 

Τεµένους, Τετραχωρίου, Τυλίσου, Χερσονήσου (ήτοι το 45,4% της εκτάσεως και 80,1% του 

πληθυσµού του νοµού Ηρακλείου). 
11

 Περιλαµβάνει τους δήµους Λαρίσης, Αµπελώνος, Γιάννουλης, Γόννων, Κοιλάδος, Κραννώνος, 

Μακρυχωρίου, Νέσσωνος, Νικαίας, Πλατυκάµπου και την κοινότητα Αµπελακίων (ήτοι το 31,0% της 

εκτάσεως και 65,2 % του πληθυσµού του νοµού Λαρίσης). 
12

 Περιλαµβάνει τους δήµους Βόλου, Αγριάς, Αισωνίας, Αρτέµιδος, Ιολκού, Κάρλας, Νέας Αγχιάλου, 

Νέας Ιωνίας, Πορταριάς, Φερών και την κοινότητα Μακρινίτσης (ήτοι το 31,2% της εκτάσεως και 75,2 

% του πληθυσµού του νοµού Μαγνησίας).  
13

 Περιλαµβάνει τους δήµους Ιωαννιτών, Αγ. ∆ηµητρίου, Ανατολής, Ανατολικού Ζαγορίου, Άνω 

Πωγωνίου, ∆ελβινακίου, ∆ωδώνης, Εκάλης, Ευρυµενών, Ζίτσης, Καλπακίου, Μπιζανίου, Παµβώτιδος, 

Πασαρώνος, Περάµατος και τις κοινότητες Νήσου Ιωαννίνων, Πωγωνιανής (ήτοι το 41,4% της 

εκτάσεως και 81,4 % του πληθυσµού του νοµού Ιωαννίνων).  
14

 Πιο συγκεκριµένα, η οικονοµική ζώνη Πατρών περιλαµβάνει το 2,2% του πληθυσµού και το 0,9% 

της εκτάσεως της χώρας, η αντίστοιχη του Ηρακλείου το 2,1% του πληθυσµού και το 0,9% της 

εκτάσεως, της Λαρίσης το 1,7% του πληθυσµού και το 1,3% της εκτάσεως, του Βόλου το 1,3% του 

πληθυσµού και το 0,6% της εκτάσεως, και των Ιωαννίνων το 1,2% του πληθυσµού και το 1,7% της 

εκτάσεως της χώρας.  
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• Οι αγορές εργασίας των Χανίων (115 χιλ. κατοίκων, 791 τ.χλµ.),
15

 Ρόδου (109 

χιλ. κατοίκων, 794 τ.χλµ.),
16

  Χαλκίδος (98 χιλ. κατοίκων, 757 τ.χλµ.),
17

 

Τρικάλων (82 χιλ. κατοίκων, 563 τ.χλµ.),
18

 Καλαµάτας (81 χιλ. κατοίκων, 526 

τ.χλµ.),
19

 Σερρών (80 χιλ. κατοίκων, 659 τ.χλµ.),
20

 Καβάλας, Κερκύρας, Κοζάνης 

(74 χιλ. κατοίκων εκάστη· εκτάσεως 351, 283 και 1.198 τ.χλµ., αντιστοίχως),
21

 

Λαµίας (73 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 774 τ.χλµ.),
22

 Κορίνθου (71 χιλ. κατοίκων, 

εκτάσεως 561 τ.χλµ.),
23

 Αγρινίου (70 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 298 τ.χλµ.),
24

 

Κοµοτηνής (69 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 922 τ.χλµ.).
25

 Τα πυκνοκατοικηµένα και 

αραιοκατοικηµένα τµήµατά τους απεικονίζονται στον Χάρτη 1 µε χρωµατισµούς 

σκούρου και ανοιχτού µωβ, αντιστοίχως. 

• Οι αγορές εργασίας της Ξάνθης, ∆ράµας (67 χιλ. κατοίκων εκάστη· εκτάσεως 475 

και 1.935 τ.χλµ., αντιστοίχως),
26

 Κατερίνης (63 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 120 

τ.χλµ.),
27

 Βεροίας (61 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 358 τ.χλµ.),
28

 Αλεξανδρουπόλεως 

                                                           
15

 Περιλαµβάνει τους δήµους Χανίων, Ακρωτηρίου, Αρµένων, Βάµου, Ελευθερίου Βενιζέλου, 

Θερίσου, Κεραµιών, Μουσούρων, Νέας Κυδωνίας, Πλατανιά, Σούδας, Φρε   (ήτοι το 33,3% της 

εκτάσεως και 58,1 % του πληθυσµού του νοµού Χανίων).  
16

 Περιλαµβάνει τους δήµους Ρόδου, Αρχαγγέλου, Αφάντου, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Καµείρου, Λινδίων, 

Πεταλούδων (ήτοι το 29,2% της εκτάσεως και 58,1% του πληθυσµού του νοµού ∆ωδεκανήσου).   
17

 Περιλαµβάνει τους δήµους Χαλκιδαίων, Αµαρυνθίων, Ανθηδώνος, ∆ιρφύων, Ληλαντίων, Νέας 

Αρτάκης (ήτοι το 18,2% της εκτάσεως και 47,4 % του πληθυσµού του νοµού Ευβοίας). 
18

 Περιλαµβάνει τους δήµους Τρικκαίων, Γόµφων,  Εστιαιώτιδος, Καλλιδένδρου, Μεγάλων Καλυβίων,  

Παλαιοκάστρου, Πιαλείων, Φαλωρείας (ήτοι το 16,6% της εκτάσεως και 61,5 % του πληθυσµού του 

νοµού Τρικάλων).   
19

 Περιλαµβάνει τους δήµους Καλαµών, Αρφαρών, Άριος, Θουρίας, Μεσσήνης (ήτοι το 17,6% της 

εκτάσεως και 48,5 % του πληθυσµού του νοµού Μεσσηνίας). 
20

 Περιλαµβάνει τους δήµους Σερρών, Εµµανουήλ Παππά, Λευκώνα, Σκουτάρεως και την κοινότητα 

Προµαχώνος (ήτοι το 16,6% της εκτάσεως και 41,3 % του πληθυσµού του νοµού Σερρών).  
21

 Εξ αυτών, η πρώτη περιλαµβάνει τους δήµους Καβάλας, Φιλίππων (ήτοι το 16,8% της εκτάσεως και 

52,4% του πληθυσµού του νοµού Καβάλας)· η δεύτερη περιλαµβάνει τους δήµους Κερκυραίων, 

Αγ.Γεωργίου, Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων, Φαιάκων και την κοινότητα Μαθρακίου (ήτοι 

το 44,2% της εκτάσεως και 66,5% του πληθυσµού του νοµού Κερκύρας)· η τρίτη περιλαµβάνει τους 

δήµους Κοζάνης, Αιανής, Βελβεντού, ∆ηµητρίου Υψηλάντου, Ελιµείας, Ελλησπόντου (ήτοι το 33,3% 

της εκτάσεως και 47,9% του πληθυσµού του νοµού Κοζάνης). 
22

 Περιλαµβάνει τους δήµους Λαµιέων, Γοργοποτάµου, Στυλίδος (ήτοι το 17,4% της εκτάσεως και 

43,1% του πληθυσµού του νοµού Φθιώτιδος). 
23

 Περιλαµβάνει τους δήµους Κορινθίων, Αγ. Θεοδώρων, Άσσου-Λεχαίου, Λουτρακίου-Περαχώρας, 

Σαρωνικού (ήτοι το 24,4% της εκτάσεως και 49,0% του πληθυσµού του νοµού Κορινθίας). 
24

 Περιλαµβάνει τους δήµους Αγρινίου, Θεστιέων, Νεαπόλεως (ήτοι το 5,5% της εκτάσεως και 31,7% 

του πληθυσµού του νοµού Αιτωλοακαρνανίας). 
25

 Περιλαµβάνει τους δήµους Κοµοτηνής, Αιγείρου, Μαρωνείας, Νέου Σιδηροχωρίου (ήτοι το 36,1% 

της εκτάσεως και 61,8 % του πληθυσµού του νοµού Ροδόπης). 
26

 Εξ αυτών, η πρώτη περιλαµβάνει τους δήµους Ξάνθης, Αβδήρων, Βιστωνίδος (ήτοι το 26,4% της 

εκτάσεως και 65,4 % του πληθυσµού του νοµού Ξάνθης)· η δεύτερη περιλαµβάνει τους δήµους 

∆ράµας, Νικηφόρου, Παρανεστίου, Σιταγρών και την κοινότητα Σιδηρονέρου (ήτοι το 55,8% της 

εκτάσεως και 65,8 % του πληθυσµού του νοµού ∆ράµας). 
27

 Περιλαµβάνει τους δήµους Κατερίνης, Παραλίας (ήτοι το 7,8% της εκτάσεως και 50,0% του 

πληθυσµού του νοµού Πιερίας). 
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(56 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως  807 τ.χλµ.),
29

 Καρδίτσης, Τριπόλεως (54 χιλ. 

κατοίκων εκάστη, εκτάσεως 497 και 1.582 τ.χλµ., αντιστοίχως),
30

 Καστοριάς (50 

χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 1.270 τ.χλµ.).
31

 Τα πυκνοκατοικηµένα και 

αραιοκατοικηµένα τµήµατά τους απεικονίζονται στον Χάρτη 1 µε ερυθρές και ροζ 

αποχρώσεις, αντιστοίχως.  

• Οι αγορές εργασίας της Ρεθύµνης, Άρτης (48 χιλ. κατοίκων· εκτάσεως 495 και 

441 τ.χλµ., αντιστοίχως),
32

 Πτολεµαΐδος (48 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 761 

τ.χλµ.),
33

 Χίου (46 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 474 τ.χλµ.),
34

 Μυτιλήνης (41 χιλ. 

κατοίκων, εκτάσεως 188 τ.χλµ.)
35

 και της νήσου Ζακύνθου (39 χιλ. κατοίκων, 

εκτάσεως 407 τ.χλµ.). Τα πυκνοκατοικηµένα και αραιοκατοικηµένα τµήµατά τους 

αποδίδονται στον Χάρτη 1 µε σκούρο και ανοιχτό καφετί, αντιστοίχως.  

• Οι αγορές εργασίας του Αιγίου (35 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 237 τ.χλµ.),
36

 Κιλκίς, 

Θηβών (29 χιλ. κατοίκων· εκτάσεως 475 και 495 τ.χλµ., αντιστοίχως),
37

 Σπάρτης 

(26 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 518 τ.χλµ.),
38

 Λεβαδειάς, Κω (24 χιλ. κατοίκων· 

εκτάσεως 322  και 129 τ.χλµ., αντιστοίχως),
39

 Φλωρίνης (23 χιλ. κατοίκων, 

                                                                                                                                                                      
28

 Περιλαµβάνει τους δήµους Βεροίας, Αποστόλου Παύλου, ∆οβρά (ήτοι το 25,0% της εκτάσεως και 

43,0% του πληθυσµού του νοµού Ηµαθίας). 
29

 Περιλαµβάνει τους δήµους Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως (ήτοι το 19,0% της εκτάσεως και 

37,8% του πληθυσµού του νοµού Έβρου). 
30

 Εξ αυτών, η πρώτη περιλαµβάνει τους δήµους Καρδίτσης, Ιτάµου, Κάµπου, Μητροπόλεως (ήτοι το 

19,3% της εκτάσεως και 45,1% του πληθυσµού του νοµού Καρδίτσης)· η δεύτερη περιλαµβάνει τους 

δήµους Τριπόλεως, Βαλτετσίου, Κορυθίου, Μαντινείας, Μεγαλοπόλεως, Τεγέας, Φαλαισίας, Φαλάνθου 

(ήτοι το 35,8% της εκτάσεως και 58,9% του πληθυσµού του νοµού Αρκαδίας).  
31

 Περιλαµβάνει τους δήµους Καστοριάς, Αγ. Αναργύρων, Αγ. Τριάδος, Αλιάκµονος, Ίωνος ∆ραγούµη, 

Κλεισούρας, Κορεστίων, Μακεδνών, Νεστορίου, Ορεστίδος και την κοινότητα Γράµµου (ήτοι το 74,5% 

της εκτάσεως και 93,0% του πληθυσµού του νοµού Καστοριάς). 
32

 Εξ αυτών, η πρώτη περιλαµβάνει τους δήµους Ρεθύµνης, Αρκαδίου, Νικηφόρου Φωκά, Συβρίτου 

(ήτοι το 33,1% της εκτάσεως και 60,6% του πληθυσµού του νοµού Ρεθύµνης)· η δεύτερη περιλαµβάνει 

τους δήµους Αρταίων, Βλαχέρνας, Κοµποτίου, Ξηροβουνίου, Πέτα, Φιλοθέης (ήτοι το 29,4% της 

εκτάσεως και 64,5% του πληθυσµού του νοµού Άρτης).  
33

 Περιλαµβάνει τους δήµους Πτολεµαΐδος, Αγ.Παρασκευής, Βερµίου, Μουρικίου και την κοινότητα 

Βλάστης (ήτοι το 21,1% της εκτάσεως και 30,2% του πληθυσµού του νοµού Κοζάνης). 
34

 Περιλαµβάνει τους δήµους Χίου, Αγ.Μηνά, Ιωνίας, Καµποχώρων, Καρδαµύλων, Οµηρουπόλεως 

(ήτοι το 52,2% της εκτάσεως και 86,5% του πληθυσµού του νοµού Χίου).  
35

 Περιλαµβάνει τους δήµους Μυτιλήνης, Λουτροπόλεως Θέρµης (ήτοι το 8,7% της εκτάσεως και 

38,2% του πληθυσµού του νοµού Λέσβου). 
36

 Περιλαµβάνει τους δήµους Αιγίου, Συµπολιτείας (ήτοι το 7,2% της εκτάσεως και 11,0% του 

πληθυσµού του νοµού Αχαΐας). 
37

 Εξ αυτών, η πρώτη περιλαµβάνει τους δήµους Κιλκίς, Χέρσου (ήτοι το 16,6% της εκτάσεως και 

33,7% του πληθυσµού του νοµού Κιλκίς)· η δεύτερη περιλαµβάνει τους δήµους Θηβαίων, Πλαταιών 

(ήτοι το 16,8% της εκτάσεως και 23,1% του πληθυσµού του νοµού Βοιωτίας). 
38

 Περιλαµβάνει τους δήµους Σπάρτης, Μυστρά, Οινούντος (ήτοι το 14,2% της εκτάσεως και 27,5% 

του πληθυσµού του νοµού Λακωνίας). 
39

 Εξ αυτών, η πρώτη περιλαµβάνει τους δήµους Λεβαδέων, Χαιρωνείας (ήτοι το 10,9% της εκτάσεως 

και 19,4% του πληθυσµού του νοµού Βοιωτίας)· η δεύτερη περιλαµβάνει τους δήµους Κω, ∆ικαίου 

(ήτοι το 4,7% της εκτάσεως και 12,7 % του πληθυσµού του νοµού ∆ωδεκανήσου). 
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εκτάσεως 362 τ.χλµ.),
40

 Ναυπάκτου (21 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 211 τ.χλµ.)
41

 

απεικονίζονται στον Χάρτη 1 µε µπλε. Σε αντιδιαστολή, οι δήµοι Πύργου (36 χιλ. 

κατοίκων, εκτάσεως 171 τ.χλµ.),
42

 Γιαννιτσών, Αµαλιάδος (32 χιλ. κατοίκων· 

εκτάσεως 209 και 252 τ.χλµ., αντιστοίχως),
43

 Άργους (30 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 

138),
44

 Εδέσσης (26 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 322 τ.χλµ.),
45

 Ιεράπετρας (24 χιλ. 

κατοίκων, εκτάσεως  398 τ.χλµ.),
46

 Ναούσης, Ορεστιάδος (22 χιλ. κατοίκων· 

εκτάσεως 301 και 263 τ.χλµ., αντιστοίχως)
47

 χαρακτηρίζονται από συγκριτικά 

υποδεέστερα ποσοστά ροών/αλληλεξαρτήσεως µεταξύ των τοπικού εργατικού 

δυναµικού και αυτού των γειτονικών δήµων/κοινοτήτων, οπότε συνάγουµε ότι 

αποτελούν µάλλον αυτόνοµες αγορές εργασίας. Απεικονίζονται στον Χάρτη 1 µε 

δύο σκουρο-πράσινες αποχρώσεις. 

 

Η πλειονότης των δηµοτικών/κοινοτικών σχηµατισµών είναι µικρού πληθυσµιακού 

µεγέθους. 

(α) Σε ορισµένες περιπτώσεις οι ροές των τοπικών πληθυσµών µαρτυρούν την 

ύπαρξη δέκα ακόµα δια-δηµοτικών αγορών εργασίας: της Σύρου (σχεδόν 20 χιλ. 

κατοίκων, εκτάσεως 102 τ.χλµ.),
48

 Αλιβερίου, Γρεβενών (19 χιλ. κατοίκων· 

εκτάσεως 510 και 889 τ.χλµ., αντιστοίχως),
49

 Αργοστολίου (18 χιλ. κατοίκων, 

εκτάσεως 266 τ.χλµ.),
50

 Χρυσουπόλεως, Ηγουµενίστης (17 χιλ. κατοίκων· 

εκτάσεως 565 και 169 τ.χλµ., αντιστοίχως),
51

 Αµφίσσης (15 χιλ. κατοίκων, 

                                                           
40

 Περιλαµβάνει τους δήµους Φλωρίνης, Περάσµατος (ήτοι το 18,8% της εκτάσεως και 42,3 % του 

πληθυσµού του νοµού Φλωρίνης). 
41

 Περιλαµβάνει τους δήµους Ναυπάκτου, Αντιρρίου (ήτοι το 3,9% της εκτάσεως και 9,4 % του 

πληθυσµού του νοµού Αιτωλοακαρνανίας). 
42

 Περιλαµβάνει το 6,2% της εκτάσεως και 9,4 % του πληθυσµού του νοµού Ηλείας. 
43

 Εξ αυτών, η πρώτη περιλαµβάνει το 8,3% της εκτάσεως και 22,1% του πληθυσµού του νοµού 

Πέλλης· η δεύτερη περιλαµβάνει το 9,1% της εκτάσεως και 17,2% του πληθυσµού του νοµού Ηλείας. 
44

 Περιλαµβάνει το 6,8% της εκτάσεως και 28,8% του πληθυσµού του νοµού Αργολίδος. 
45

 Περιλαµβάνει το 12,9% της εκτάσεως και 17,8% του πληθυσµού του νοµού Πέλλης. 
46

 Περιλαµβάνει το 21,8% της εκτάσεως και 31,3% του πληθυσµού του νοµού Λασιθίου. 
47

 Εξ αυτών, η πρώτη περιλαµβάνει το 19,1% της εκτάσεως και 15,6% του πληθυσµού του νοµού 

Ηµαθίας· η δεύτερη το 6,2% της εκτάσεως και 14,7% του πληθυσµού του νοµού Έβρου. 
48

 Περιλαµβάνει τους δήµους Ερµουπόλεως, Άνω Σύρου, Ποσειδωνίας (ήτοι το 4,2% της εκτάσεως και 

18,0 % του πληθυσµού του νοµού Κυκλάδων). 
49

 Εξ αυτών, η πρώτη περιλαµβάνει τους δήµους Ταµιναίων, Αυλώνος, ∆υστίων (ήτοι το 12,2% της 

εκτάσεως και 9,4% του πληθυσµού του νοµού Ευβοίας)· η δεύτερη περιλαµβάνει τους δήµους 

Γρεβενών, Θεοδώρου Ζιάκα, Κοσµά Αιτωλού και τις κοινότητες Αβδέλλας, Φιλιππαίων (ήτοι το 38,7% 

της εκτάσεως και 59,7% του πληθυσµού του νοµού Γρεβενών). 
50

 Περιλαµβάνει τους δήµους Αργοστολίου, Λειβαθούς και την κοινότητα Οµαλών (ήτοι το 29,4% της 

εκτάσεως και 48,1 % του πληθυσµού του νοµού Κεφαλληνίας και Ιθάκης). 
51

 Εξ αυτών, η πρώτη περιλαµβάνει τους δήµους Χρυσουπόλεως, Ορεινού (ήτοι το 27,0% της 

εκτάσεως και 11,9% του πληθυσµού του νοµού Καβάλας)· η δεύτερη περιλαµβάνει τους δήµους 
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εκτάσεως  343 τ.χλµ.),
52

 Λευκάδος (14 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 121 τ.χλµ.),
53

 

∆ιστόµου (9 χιλ. κατοίκων, εκτάσεως 285 τ.χλµ.)
54

 και νοτίου Τήνου (8 χιλ. 

κατοίκων, εκτάσεως 162 τ.χλµ.).
55

 Απεικονίζονται στον Χάρτη 1 µε δύο 

πορτοκαλί αποχρώσεις. 

(β) Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα ποσοστά εισροών ή εκροών του εργατικού 

δυναµικού είναι υποδεέστερα, οπότε συνάγουµε το συµπέρασµα ότι οι εν λόγω 

περιοχές αποτελούν µάλλον αυτόνοµες αγορές εργασίας. Πιο συγκεκριµένα, 

διακρίνουµε:  

• 190 δήµους µεγέθους 5-20 χιλ. κατοίκων. Από κοινού καταλαµβάνουν το  

30,3% της συνολικής εκτάσεως και κατοικούνται από το 14,9% του 

συνολικού πληθυσµού της χώρας. Απεικονίζονται στον Χάρτη 1 µε το 

µεσαίας αποχρώσεως πράσινο. 

• 417 δήµους/κοινότητες µε µικρότερο πληθυσµό. Από κοινού καταλαµβάνουν 

το  38,3% της συνολικής εκτάσεως και κατοικούνται από το 9,0% του 

συνολικού πληθυσµού της χώρας. Απεικονίζονται στον Χάρτη 1 µε ανοιχτό 

πράσινο. Πολλοί εξ αυτών εντοπίζονται στη νησιωτική χώρα και κατά µήκος 

της  Πίνδου και των προεκτάσεων της στην Πελοπόννησο. 

Τα ποσοστά των δήµων/κοινοτήτων τύπου (α) και (β) ως προς τον πληθυσµό και 

αριθµό των οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως είναι µάλλον υψηλά στις 

διοικητικές περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδος-Ευβοίας, Νοτίου και 

Βορείου Αιγαίου (βλ. Πίνακα 1). ∆ιαφαίνεται ότι το στοιχείο της σχετικής 

αποµονώσεως των αγορών εργασίας συνδέεται µε το γεωγραφικό ανάγλυφο της 

χώρας και είναι ιδιαιτέρως έντονο στις µεσαίου και µικρού µεγέθους νήσους καθώς 

και τις περιοχές που κατακερµατίζονται από ορεινούς όγκους, µεγάλους κόλπους και 

µακρόστενες χερσονήσους (εν ολίγοις, του περιβάλλοντος που συνετέλεσε στη 

διαµόρφωση των πολυαρίθµων πόλεων-κρατών της αρχαιότητος).
56

 Είναι προφανές 

                                                                                                                                                                      

Ηγουµενίτσης, Παραποτάµου (ήτοι το 11,1% της εκτάσεως και 38,1% του πληθυσµού του νοµού 

Θεσπρωτίας). 
52

 Περιλαµβάνει τους δήµους Αµφίσσης, Ιτέας (ήτοι το 16,1% της εκτάσεως και 39,1% του πληθυσµού 

του νοµού Φωκίδος). 
53

 Περιλαµβάνει τους δήµους Λευκάδος, Καρυάς, Σφακιωτών (ήτοι το 34,0 της εκτάσεως και 64,0 % 

του πληθυσµού του νοµού Λευκάδος). 
54

 Περιλαµβάνει το δήµο ∆ιστόµου και τις κοινότητες Αντικύρας, Κυριακίου (ήτοι το 9,6 της εκτάσεως 

και 7,0 % του πληθυσµού του νοµού Βοιωτίας). 
55

 Περιλαµβάνει τους δήµους Τήνου, Εξωµβούργου (ήτοι το 6,7 της εκτάσεως και 6,9 % του 

πληθυσµού του νοµού Κυκλάδων). 
56

 Η έγχρωµη απεικόνιση πολλών εκ των αγορών εργασίας θυµίζει τη θεωρία του J.H. von Thünen 
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ότι το στοιχείο της σχετικής αποµονώσεως/κατακερµατισµού ενδέχεται να αυξάνει το 

κόστος συνεργασίας µεταξύ των παραγωγικών συντελεστών των επιµέρους περιοχών, 

να δυσχεραίνει την προσέλκυση ιδιωτικού κεφαλαίου και την επίτευξη οικονοµικών 

κλίµακος και να παρεµποδίζει την επίτευξη πολλαπλασιαστικών φαινοµένων στην 

άσκηση  περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής. Οι διαπιστώσεις αυτές καθιστούν 

προφανή την ανάγκη επεκτάσεως και βελτιώσεως του συγκοινωνιακού δικτύου 

προκειµένου να επιτευχθεί η οικονοµική ενοποίησις της χώρας.  

     Βεβαίως, στον βαθµό που οι προαναφερθέντες δήµοι και κοινότητες δεν 

αποτελούν ενοποιηµένες αγορές εργασίας (και απλώς αποτελούν συναθροίσεις 

οικισµών) είναι πιθανόν να υποεκτιµάται ο βαθµός κατακερµατισµού, ιδιαιτέρως της 

υπαίθρου.
57

 Ως εκ τούτου, η επόµενη απογραφή είναι σκόπιµο να σχεδιαστεί µε 

τρόπο που θα καταγράψει την κατάσταση σε επίπεδο χαµηλότερο των σηµερινών 

δήµων και κοινοτήτων, ώστε οι αναλυτές να είναι σε θέση να παράσχουν µια 

πληρέστερη εικόνα της λειτουργικής συγκρότησης της χώρας και οι ασκούντες 

πολιτική να στοχεύουν καλύτερα τις αναπτυξιακές παρεµβάσεις τους.  

      Με το ίδιο σκεπτικό θα ήταν ευχής έργο αν οι δήµοι, κοινότητες και νοµοί της 

επικείµενης διοικητικής µεταρρυθµίσεως καταρτίζονταν έτσι ώστε να λαµβάνουν υπ’ 

όψιν τις οικονοµικές ροές και δραστηριότητες (πέραν της επιτεύξεως πληθυσµιακού 

µεγέθους και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος για τη λειτουργία του 

µηχανισµού της κάθε αυτοδιοικήσεως), ώστε οι νέοι σχηµατισµοί να προσοµοιάζουν 

στις οικονοµικές περιοχές (να µην είναι απλώς εδαφο-µορφολογικά παρεµφερείς) και 

να διευκολύνεται η άσκηση της χωρικά-στοχευµένης οικονοµικής-αναπτυξιακής και 

κοινωνικής πολιτικής µέσω του διοικητικού µηχανισµού του δήµου ή νοµού.  

    Οι ροές µεταξύ των αστικών κέντρων της χώρας (µε εξαίρεση την περίπτωση της 

πρωτευούσης και του επινείου της), καθώς και οι δια-µεθοριακές ροές είναι 

αµελητέες.  Το  τελευταίο  δεν  εκπλήσσει  δεδοµένου  ότι  κατά την χρονική περίοδο  

                                                                                                                                                                      

(περί οµοκέντρων κύκλων οικονοµικής δραστηριότητας γύρω από µια πόλη, µε την οικονοµική επαφή 

να φθίνει αναλόγως της αποστάσεως), προσαρµοσµένης όµως στο ανάγλυφο της Ελλάδος καθώς το 

περίγραµµα των λόφων και ορέων (όπου το µεταφορικό κόστος είναι αυξηµένο) περιορίζει/υπαγορεύει 

ένα διαφορετικό σχήµα οικονοµικής ζώνης σε κάθε περίπτωση. Η εύστοχη αυτή παρατήρηση ανήκει 

στον καθ. Helmut Maier  τον οποίο και ευχαριστώ. 
57

 Η απουσία του κριτηρίου της οικονοµικής ολοκληρώσεως από τον νόµο 2539/1997, ευρύτερα 

γνωστού και ως Πρόγραµµα «Ιωάννης Καποδίστριας», βάσει του οποίου άνω των 5,5 χιλιάδων 

κοινοτήτων (συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένως ενός σεβαστού αριθµού ασχέτων αγορών εργασίας) 

συνενώθησαν σε κάπου 770 δήµους και κοινότητες, δεν αφήνει πολλές αµφιβολίες. Ακόµα και οι 

περιοχές εκείνες που εν συνεχεία εκρίθησαν ότι αστόχως συγχωνεύθησαν (νόµος 3448/2006), στα 

στατιστικά στοιχεία φέρονται ως ολοκληρωµένες, ενιαίες αγορές εργασίας.  
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συλλογής των στοιχείων τα σύνορα της Ελλάδος ήσαν και σύνορα της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως  (µε όλους τους περιορισµούς που αυτό συνεπάγεται). 

 

4. Συµπεράσµατα 

 

H καταγραφή των καθηµερινών µετακινήσεων των εργαζοµένων επιτρέπει τον 

προσδιορισµό των τοπικών αγορών εργασίας της Ελλάδος κατά τρόπο που δεν ήτο 

εφικτός παλαιότερα. Αναλύοντας τις ροές του εργατικού µεταξύ των 1034 

δήµων/κοινοτήτων στο κατώφλι του 15% διαπιστώνουµε ότι η χώρα απαρτίζεται από 

667 διακριτές οικονοµικές ζώνες. Οι µεγαλύτερες εντοπίζονται γύρω από την Αθήνα 

(3,887 εκατ. κατοίκων), Θεσσαλονίκη (1,090 εκατ. κατοίκων), Πάτρα (245 χιλ. 

κατοίκων) και Ηράκλειο (233 χιλ. κατοίκων), οι οποίες συγκεντρώνουν από κοινού 

τον µισό περίπου πληθυσµό της χώρας (49,9%). Άλλες τριάντα-οκτώ συστάδες 

δήµων/κοινοτήτων καθώς και οκτώ δήµοι  (µε πληθυσµό 20-184 χιλ. κατοίκων 

εκάστη/έκαστος) συγκεντρώνουν από κοινού το ένα τέταρτο του πληθυσµού (25,0%). 

Ο υπόλοιπος πληθυσµός κατοικεί και εργάζεται σε δέκα µικρότερες συστάδες 

δήµων/κοινοτήτων και 607 (σχετικά αποκοµµένους) µεµονωµένους δήµους ή 

κοινότητες.   

     Η απεικόνισις αυτών των ζωνών στο Χάρτη 1 εµφανίζει οµοιότητες µε το 

γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας αλλά διαφοροποιείται αισθητά από το διπολικό 

σχήµα των πυκνοκατοικηµένων/αραιοκατοικηµένων περιοχών, και τη συµβατική 

εικόνα των 13 περιφερειών και 54 νοµών βάσει της οποίας εν πολλοίς 

διαµορφώνονται οι αναπτυξιακές παρεµβάσεις της πολιτείας. Ως εκ τούτου θεωρείται 

σκόπιµο όπως (α) το χωρικό πεδίο στο οποίο συλλέγονται/παρέχονται τα στατιστικά 

στοιχεία να επαναπροσδιοριστεί και (β) η χωρική διάσταση των πολιτικών που 

αποσκοπούν στην αύξηση της απασχολήσεως, µείωση της ανεργίας και τόνωση της 

κοινωνικής συνοχής, να προσδιορίζεται  µε µεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι σήµερα (σε 

επίπεδο οικονοµικής ζώνης αντί νοµού ή διοικητικής περιφερείας). Είναι προφανές 

ότι, εφόσον, για ένα πολύ µεγάλο τµήµα της χώρας, οι αγορές εργασίας εν πολλοίς 

δεν συγκοινωνούν, οι αναπτυξιακές παρεµβάσεις και οι όποιες εξελίξεις στην 

προσφορά ή ζήτηση εργασίας ή τη µείωση της ανεργίας ή τη βελτίωση των µισθών 

δεν διαχέονται σε άλλα µέρη του νοµού ή της περιφερείας.  

     Ελπίζεται ότι ο προσδιορισµός των ορίων και η διαπίστωση του κατακερµατισµού 
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των οικονοµικών ζωνών της χώρας θα χρησιµεύσει στους ασκούντες τον αναπτυξιακό 

σχεδιασµό της χώρας και τους επιφορτισµένους µε τον χωροταξικό σχεδιασµό και 

την αυτο-διοικητική µεταρρύθµιση. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίναξ 1 
 

Η περιφερειακή διασπορά των αγορών εργασίας και αποµονωµένων δήµων/κοινο-τήτων µε 

πληθυσµό κατώτερο των 20 χιλ. κατοίκων (κατώφλι ολοκλήρωσης  15%)   
 

 

 Ποσοστό επί του συνολικού      Ποσοστό επί του συνολικού 
   

   

Περιφέρεια 

 

αριθµού δήµων 

και κοινοτήτων 

πληθυσµού 

 

  

Περιφέρεια 

 

αριθµού δήµων 

και κοινοτήτων 

 πληθυσµού 

 

 
        

        

Αττική   7,3    0,9    Ήπειρος 69,7  46,9  

Κρήτη 51,5  29,4    ∆υτική Μακεδονία 71,6  39,4  

Κεντρική Μακεδονία 55,6  25,2    Νήσοι Βορείου Αιγαίου 77,8  57,5  

∆υτική Μακεδονία 60,7  34,4    Πελοπόννησος 79,4  56,4  

Ιόνιοι Νήσοι 66,7  46,2    Στερεά Ελλάς-Εύβοια 81,1  54,7  

Θεσσαλία 67,3  36,0    Νήσοι Νοτίου Αιγαίου 82,8  55,3  

Αν. Μακεδονία-Θράκη 69,1  41,4      
 

        

 

Πηγή: Απογραφή πληθυσµού του 2001. 
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