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Περίληψη 
 
Η εργασία αυτή διαπραγµατεύεται την σχέση µεταξύ της τοπικής ανάπτυξης και της 
χρησιµοποιούµενης τυπολογίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως τµήµα µιας ευρύτερης 
προβληµατικής: Αυτής που αφορά το πώς είναι δυνατό η διαφορετικότητα που το τοπικό 
αναδεικνύει, να ενσωµατωθεί δηµιουργικά και συνθετικά στην χάραξη και άσκηση 
δηµόσιων πολιτικών.  
Στην κατεύθυνση αυτή επιχειρείται η απάντηση µιας σειράς ερωτηµάτων :  
Ερώτηµα 1ο: Ποια η σχέση µεταξύ της «ανάπτυξης», της «τοπικής ανάπτυξης», του τρόπου 
προσέγγισης του χώρου και της τυπολογίας της τοπικής αυτοδιοίκησης;   
Ερώτηµα 2ο: Υπάρχει αναγκαιότητα αλλαγής στην νοηµατοδότηση της ανάπτυξης;  
Ερώτηµα 3ο: Εάν υπάρχει αναγκαιότητα αλλαγής, τι πιθανά να σηµαίνει, τι προϋποθέτει 
αλλά και τι συνεπάγεται η αλλαγή αυτή; 
Ερώτηµα 4ο: Μια αλλαγή σε ποια χωρικά επίπεδα µπορεί να επιτευχθεί και πως;  
Ερώτηµα 5ο: Ποιοι είναι οι αναγκαίοι χώροι παρέµβασης και ποια η κατεύθυνση των 
αλλαγών; 
Ερώτηµα 6ο: Πως αυτή η αλλαγή µπορεί να αποτυπωθεί στην τυπολογία της τοπικής 
αυτοδιοίκησης;  
Ερώτηµα 7ο : Τι σηµαίνουν τα παραπάνω για τον Ελληνικό χώρο; 
Για την απάντηση των ερωτηµάτων, αναζητήθηκαν και αξιοποιήθηκαν δευτερογενή 
δεδοµένα, κυρίως από το ΥΠΕΣ∆∆Α, το ΥΠΕΧΩ∆Ε, την ΚΕ∆ΚΕ, την ΕΣΥΕ, από το 
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Internet, αλλά και από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Η εργασία έχει δοµηθεί σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος διαπραγµατευόµαστε τα έξι πρώτα 
ερωτήµατα, ενώ στο δεύτερο µέρος τα ερωτήµατα αυτά εξετάζονται στον ελληνικό χώρο. 
Η βασική παραδοχή που κάνουµε είναι ότι προκειµένου να συνδεθεί δίκαια η κοινωνία µε 
τον χώρο και το χρόνο, χρειάζεται καταρχήν να εµπλουτισθεί η έννοια της ανάπτυξης, µε 
χωρικές και χρονικές διαστάσεις, αλλά και να ενσωµατωθεί ήδη από τον ορισµό της η 
επιδίωξη ενός ανώτερου ηθικού σκοπού. Στην κατεύθυνση αυτή προσεγγίζουµε την 
«βιώσιµη ανάπτυξη» ως κοινωνική και πολιτική διαδικασία, η οποία αποσκοπεί στην 
πολιτιστική συνεξέλιξη όλων των διαφοροποιηµένων κοινωνικών συστηµάτων. 
Έτσι στην εργασία αυτή, ο επαναπροσδιορισµός της έννοιας και του περιεχοµένου της 
«βιώσιµης ανάπτυξης», επιχειρείται σε εκείνο το χωρο - χρονικό επίπεδο που οι άνθρωποι 
έχουν άµεση δυνατότητα παρεµβάσεων. Στο επίπεδο δηλαδή που βιώνουν και 
κατασκευάζουν ως χώρο πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονοµικών δράσεων, 
µε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα. ∆ηλαδή σε επίπεδο χώρας αλλά και σε τοπικό επίπεδο. 
Θεωρούµε στην συνέχεια ότι στη διαδικασία της ανάπτυξης, η κοινωνία µιας χώρας µπορεί 
να δοµείται, να οργανώνεται και να συµµετέχει, µε πέντε κύριες λειτουργίες και η δεύτερη 
παραδοχή που κάνουµε είναι ότι οι χωροχρονικές τους διαφοροποιήσεις, µπορούν να 
αναδείξουν τους πιθανούς τοµείς παρέµβασης για τον σχεδιασµό της µετάβασης στην 
«βιώσιµη ανάπτυξη». 
Ως πρώτο συµπέρασµα της προσέγγισης αυτής είναι ότι η ταυτότητα του κοινωνικού χώρου 
και οι σχέσεις του πολιτικο – διοικητικού χωροχρόνου, µε τον κοινωνικό αλλά και µε τον 
γεωπολιτικό χωροχρόνο, αποτελούν τον αναγκαίο κοινό τόπο παρέµβασης για την 
προσέγγιση της βιώσιµης ανάπτυξης, µε απώτερο σκοπό την πολιτιστική συνεξέλιξη της 
κοινωνίας µιας χώρας. Για τον λόγο ότι τα παραπάνω θεµελιώνονται σε τοπικό επίπεδο, 
είναι σηµαντική η εξέταση της τοπικής ανάπτυξης. Η ιδιαιτερότητα στην εξέταση του 
τοπικού σε σχέση µε το εθνικό, απορρέει από το γεγονός ότι αποτελούν «προϋπόθεση 
ύπαρξης» του ενός ως προς το άλλο.  
Κατά την εξέταση της τοπικής ανάπτυξης, διαπιστώνεται ότι οι χωροχρονικές 
διαφοροποιήσεις της τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντός της, κατά την συµµετοχή της 
στις λειτουργίες που συνθέτουν την διαδικασία της «βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης», µπορούν 
να αναδείξουν θεµελιώδη στοιχεία και ουσιώδεις σχεσιακές παραµέτρους, θέτοντας ένα νέο 
πλαίσιο χωροχρονικής τυπολογίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.  
Το συµπέρασµα που διατυπώνουµε στην εργασία αυτή είναι ότι η τυπολογία της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, χρησιµοποιούµενη στη διαδικασία της «βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης», θα 
πρέπει να ενσωµατώνει τα θεµελιώδη στοιχεία και τις κύριες και ουσιώδεις σχεσιακές 
παραµέτρους που είναι δυνατό χωρικά και χρονικά να «διαφοροποιούνται» στο τοπικό 
επίπεδο. Με την εισαγωγή µιας τέτοιας τυπολογίας, δεν επιχειρείται η αντικατάσταση της 
πολιτικο – διοικητικής τυπολογίας που έχει υιοθετήσει µια χώρα. Αυτό που επιχειρείται 
είναι η κατανόηση των πολιτικο – διοικητικών συστηµάτων, ως µέρος ενός πολυδιάστατου 
κοινωνικού χώρου, ευρισκόµενου σε διαρκή αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον του, µε τις 
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ταυτόχρονα χωρικές και χρονικές τους παραµέτρους, οι οποίες και αναδεικνύονται στη 
διαδικασία της τοπικής ανάπτυξης.  
Τα παραπάνω εξετάζονται στο δεύτερο µέρος της εργασίας ειδικά για τον ελληνικό χώρο.  
Η υψηλή χωροχρονική διαφοροποίηση του φυσικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ελληνικού 
περιβάλλοντος, αποτελεί µια ιδιάζουσα και προκλητική µορφή εξέτασης των ζητηµάτων που 
διαπραγµατευόµαστε και η εργασία ολοκληρώνεται µε την διατύπωση  προτάσεων – 
συµπερασµάτων για την κατεύθυνση των αλλαγών οι οποίες θα µπορούσαν να επιχειρηθούν, 
εάν ως κοινωνία αποφασίσουµε την πραγµατοποίησή τους.  


