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Πεξίιεςε 

 

ηελ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία αλαπηχζζνληαη θαη ζπγθξίλνληαη νη βαζηθέο ζεσξίεο 

ρψξνπ. πληάζζεηαη έλαο ζπγθξηηηθφο πίλαθαο κε ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θχξησλ ζεσξηψλ, φπνπ δηαθξίλνληαη νη ζηφρνη, νη παξαδνρέο, ε 

ζρέζε πξνζθνξάο-δήηεζεο, ηα πνζνηηθά ζηνηρεία θφζηνπο γηα θάζε ζεσξία θαη ε 

εμέιημή ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο ρψξνπ. Γίδνληαη άκεζεο απαληήζεηο σο πξνο 

ηηο ρξήζεηο γεο, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξαγσγήο, ηηο πεξηνρέο αγνξάο θαη ηνλ 

ρσξηθφ αληαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ρσξνζεζίαο. Αθνινχζσο, αληινχληαη 

ηα ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα επηινγήο ρσξνζέηεζεο ελφο Δκπνξεπκαηηθνχ 

Κέληξνπ θαη ζπληάζζεηαη εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε 5 πηζαλψλ 

ζέζεσλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ ζηελ Αηηηθή, βάζεη βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ θαη 

βαζκνιφγεζεο ησλ ζέζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επεμεξγάδνληαη κε 

πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε, αλαιχνληαη θαη αμηνινγνχληαη. ηε ζπλέρεηα δηεξεπλψληαη 

ηα θξηηήξηα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα βησζηκφηεηαο. Ζ 

δηπισκαηηθή απηή εξγαζία αλαδεηθλχεη κηα γεληθεπκέλε πξφηαζε κεζφδνπ αλάιπζεο 

ησλ θξηηεξίσλ θαη ηνπ ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο πηζαλψλ ζέζεσλ εγθαηάζηαζεο 

Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ, ππνδεηθλχεη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο θαη ηελ θαζηζηά 

εθαξκφζηκε. Σέινο, αλαδεηθλχεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο αλ ηα Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα 

πξνζειθχνπλ παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ κέρξη ζήκεξα νη παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνζέιθπαλ ηε δεκηνπξγία ηνπο. 
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Abstract 

 

This Thesis develops and compares the basic location theories. A comparative table 

showing the similarities and differentiations of the main theories is presented, from 

which we distinguish objectives, assumptions, supply-demand relationship, cost 

figures for each theory and their development in the location economics theory. It 

offers direct answers regarding to land use, production orientation, market areas and 

spatial competition, according to land theories. Next, the private sector economicy 

criterias for the location of Freight Village are derived and a questionnaire is formed 

in order to evaluate 5 possible sites for Freight Villages in Attica, under using 

weighted criteria and by grading each location. The results of the research are 

processed by a multi-criteria analysis, and their analyzed and evaluated. Then, public 

interest criteria and sustainability criteria are investigated. This Thesis Illustrates a 

generalized proposition of a certain method of analysis of the criteria and the scoring 

manner of all possible locations of Freight Villages. Shows its method of application 

and sets it applicable. Finally, the questioning emerges whether Freight Villages 

attract productive activities, while so far production activities embrace their 

development.  
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1. Δηζαγσγή 

Ζ ρσξνζέηεζε ησλ πξσηνγελψλ, δεπηεξνγελψλ θαη ηξηηνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ 

απνηέιεζε ηνλ ηειεπηαίν αηψλα ηε βάζε πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ ηνπ ρψξνπ. Αγξνηηθέο, ρνλδξεκπνξηθέο θαη αζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη ζε κνληέια νκφθεληξα, ηνκεαθά, ππξεληθά θαη 

πνιπθεληξηθά. Σα κνληέια εμειίζζνληαη θαη επεθηείλνληαη δπλακηθά, 

αληηκεησπίδνληαο φια ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο λέεο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ εμειίζζνληαη, ιφγσ αλαγθψλ ηεο νηθνλνκίαο. Οη βαζηθέο αξρέο ρσξνζέηεζεο ησλ 

Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ δελ αθνινπζνχλ απφιπηα ηελ ρσξνζέηεζε κηαο 

νπνηαζδήπνηε εκπνξηθήο ή παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ δηαθνξνπνίεζή ηνπο 

νθείιεηαη ζην ζηνρεπκέλν θη εμεηδηθεπκέλν πειαηνιφγην πςειψλ απαηηήζεσλ, 

δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο θαη ζηε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο ππεξεζηψλ φιεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Πξφθεηηαη γηα εγθαηαζηάζεηο πςειήο δπλακηθφηεηαο, κε 

κεγάιεο δπλαηφηεηεο εμππεξέηεζεο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ θαη ζπγθεληξψζεσλ 

θνξηίσλ. Γηα λα δηαηεξεί ην ξφιν ηνπ σο εξγαιείν πνιηηηθήο δηαζθάιηζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πξέπεη λα πιεξνί θαη ηηο δεκφζηεο απαηηήζεηο θαη λα 

εμππεξεηεί ηελ πςειή δήηεζε εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ. ε εληαία βάζε, θξηηήξηα ηνπ 

ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο 

ηεο επέλδπζεο, απνηεινχλ ηνπο φξνπο γηα ηελ Αλάπηπμε Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ, έπεηηα απφ 

ζχγθξηζε ησλ βαζηθψλ ζεσξηψλ ρψξνπ. Αμηνινγνχληαη ηα θξηηήξηα θαη 

βαζκνινγνχληαη νη πηζαλέο ζέζεηο δεκηνπξγίαο Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζηελ 

Αηηηθή. Αθνινχζσο, ηα δεδνκέλα  επεμεξγάδνληαη κε ηε κέζνδν πνιπθξηηεξηαθήο 

αλάιπζεο θαη πξνθχπηνπλ απνηειέζκαηα, αθελφο γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη αθεηέξνπ γηα ην ζχλνιν ησλ δηακεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Έπεηηα, κε πνηνηηθέο 

αλαιχζεηο εμάγεηαη έλα ζπκπέξαζκα κε παξάιιειν πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ απνδνρή 

ηνπ απνηειέζκαηνο. 

Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θηλήζεθε ζε θιαζζηθέο αλαθνξέο ηνπ Von Thunen, Weber, 

Christaller θαη Hotelling θαη ζηηο εμειίμεηο ησλ βαζηθψλ απηψλ ζεσξηψλ. Σα βαζηθά 

εγρεηξίδηα, πάλσ ζηα νπνία μεθίλεζε ε έξεπλα, είλαη νη ζπιινγέο ησλ Υαηδεκηράιε 

Κ., ην επξεηήξην νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ ησλ Segura J. θαη Braun C., αλαθνηλψζεηο 

(COM) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ησλ Eberts D., 
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Friedmann, Isard, Pacione M., Tsamboulas D. θαη Kapros S., Αλδξηθνπνχινπ Δ., 

Κπξηαδφπνπινπ Δ. θαη Πάλνπ Δ., θαζψο θαη ην πφξηζκα ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο 

Logistics ηνπ 2009 γηα ηελ Αλάπηπμε Δμεηδηθεπκέλσλ Τπνδνκψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Μεηαθνξψλ. 

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο απηήο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα είλαη ε αλάδεημε 

ηεο πξόηαζεο κεζόδνπ αλάιπζεο ησλ θξηηεξίσλ θαη ηνπ ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο 

πηζαλψλ ζέζεσλ εγθαηάζηαζεο Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ, σο κηα γεληθεπκέλε 

πξόηαζε αλάιπζεο ζπκπεξηθνξώλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, σο 

πξνθαηαξθηηθό εξγαιείν, πνπ ζηε ζπλέρεηα αλαδεηθλύεηαη εθαξκόζηκε 

θαζνξίδνληαο παξάιιεια θαη ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ηεο. Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε 

ζπγθέληξσζε θαη ζχγθξηζε ησλ ζεσξηψλ ηνπ ρψξνπ θαζψο θαη ε εμέιημή ηνπο, ε 

αμηνιφγεζε ησλ ηδησηηθννηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ θαη ε ζηάζκηζή ηνπο κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ, κε παξάιιειε βαζκνιφγεζε πηζαλψλ ζέζεσλ δεκηνπξγίαο 

Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ ζηελ Αηηηθή. Σα απνηειέζκαηα απηά ειέγρνληαη πνηνηηθά 

θαη θαηαγξάθνληαη νη σθέιεηεο θαη ε αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ζην ιεθαλνπέδην, 

πξνζθέξνληάο ηα πξνο άκεζε ρξήζε απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη ηνπ ρξήζηεο ησλ 

ππεξεζηψλ. 

ην 2
ν
 θεθάιαην, αθνινπζνχλ νη βαζηθέο ζεσξίεο ηνπ ρψξνπ κε ηνπο θχξηνπο 

εθθξαζηέο ηνπο, Von Thunen, Launhardt, Weber, ρνιήο ηνπ Chicago, Christaller θαη 

Hotelling. Καηαηάζζνληαη ρξνληθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέιημή ηνπο, ελψ ηδηαίηεξε 

αλαθνξά γίλεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιπθεληξηθφηεηαο ζηε ρσξνηαμηθή πνιηηηθή. 

πλδπάδνληαη κε ηα Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα σο νξγαλσκέλεο κνξθέο ππνδνκψλ γηα 

ηε ρσξηθή νξγάλσζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη κε ηηο δηεζλείο ηάζεηο 

νξγάλσζεο θαη ρσξνζέηεζεο ησλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ. ην 3
ν
 θεθάιαην, κέζα 

απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ζεσξηψλ, νξίδνληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ζέζεο θαη 

δεκηνπξγείηαη ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ έξεπλα πεδίνπ. Αθνινπζεί ε επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο, ε πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε θαη ε ζηαηηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ πιεζπζκνχ. Σν θεθάιαην ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο αδπλακίεο ηεο 

έξεπλαο, ηελ απαηηνχκελε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο ζηελ Αηηηθή. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη ζην 4
ν
 

θεθάιαην κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηελ πξνηεηλφκελε πεξεηαίξσ έξεπλα. 
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2. Βηβιηνγξαθηθή Έξεπλα 

2.1. Θεσξίεο Υώξνπ 

 

Ζ κεηαβιεηή ηνπ ρψξνπ ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

αλάπηπμεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο, κηαο νηθνλνκίαο. Ζ εηζαγσγή ηεο φκσο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζεσξίεο θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά, θαζψο ζηα πξψηα ρξφληα 

δηαηχπσζεο ζεσξηψλ ηνπ ρψξνπ, ν ρψξνο δελ απνηεινχζε θξηηήξην ειέγρνπ κηαο 

ρσξνζέηεζεο. Ζ παξαδνζηαθή νηθνλνκηθή αλάιπζε εμαηξνχζε ηε ρσξηθή αιιά θαη ηε 

ρξνληθή δηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ δελ είρε 

θακία ζεκαζία. Οη πφξνη θηλνχληαλ ζηηγκηαία, απηφκαηα, αδάπαλα θαη νκνηφκνξθα 

ζην ρψξν κε απνηέιεζκα κεδεληθή επηβάξπλζε ζην θφζηνο κεηαθνξάο. Ζ αγνξά, 

δειαδή, ιεηηνπξγεί ρσξίο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ηηκέο θαη ηα εηζνδήκαηα  (Richardson 

1972). 

Ζ δηάζηαζε ηεο κεηαβιεηήο ηνπ ρξφλνπ εηζήρζε απφ ηε Γεξκαληθή ρνιή, 

ζπλερίδνληαο φκσο λα αγλνείηαη ν παξάγνληαο ηνπ ρψξνπ. Ζ ζηξνθή πξνο ηε 

δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ βαζίζηεθε ζηελ άλζηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ, πνπ 

αλαπηχρζεθαλ εθείλε ηελ πεξίνδν. Θεσξίεο πνπ εκπεξηείραλ ηελ παξάκεηξν ηνπ 

ρψξνπ, ήηαλ ελδεηθηηθά ηνπ Von Thunen, 1826, γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ηνπ 

Launhardt, 1882, γηα ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ Weber, 1909, γηα ηε 

βηνκεραληθή παξαγσγή. Παξφια απηά ε ρσξηθή παξάκεηξνο παξέκεηλε αλαμηνπνίεηε 

κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1930, φηαλ αλαθαιχπηεηαη ε ζεκαζία ηεο. 

Απφ ην 19ν αηψλα, νη δηαλνεηέο ελψ πηνζεηνχζαλ νιηζηηθέο δηαδηθαζίεο πξνζέγγηζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, δελ απνηχπσζαλ γεληθέο ζεσξίεο ρσξνζέηεζεο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο, έζεηαλ ηα ζεκέιηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κέζσ 

παξαπιήζησλ ζεσξηψλ. Αθνινχζεζε έλα θχκα αζηηθνθεληξηθψλ θαη νηθνινγηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ απφ κειεηεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Chicago. Ζ 

επνλνκαδφκελε ρνιή ηνπ Chicago κειέηεζε ην ρψξν ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Ο 

Christaller δηαηχπσζε ηελ αξρή ηεο αγνξάο κε θεληξηθή ηδέα ηελ θαιχηεξε 

πξνζπειαζηκφηεηα ηνπ πειάηε. Πξφζθαηα, ν Hotelling εξκήλεπζε ην ρσξνηαμηθφ 

αληαγσληζκφ ζε κηθξή θιίκαθα, πεξηγξάθνληαο νπζηαζηηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ζέζεο. Παξαθάησ αλαιχνληαη νη βαζηθέο ζεσξίεο ρσξνζέηεζεο, πάλσ ζηηο νπνίεο 

ζηεξίρζεθαλ θαη νη ζεσξίεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 
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2.1.1. Von Thunen (Von Thünen) 

Ο Jonathan Heinrich Von Thunen (1783 – 1850), ην 1826, δηαηχπσζε ηε ζεσξία ηνπ, 

πεξί νκφθεληξσλ δσλψλ κε ρξήζε δηαθνξεηηθή ηεο γεσξγηθήο. Πξφθεηηαη γηα 

ηδεαηνχο θχθινπο γχξσ απφ έλα αζηηθφ θέληξν ην νπνίν απνηειεί ηε δψλε 

αγνξαπσιεζίαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πνπ παξάγνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

γεσξγηθή δψλε. Ζ ζεσξία ηνπ Von Thunen είλαη ε πξψηε ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή 

εξγαζία δηαηχπσζεο ηεο ζεσξίαο ρσξνζέηεζεο. θνπφο ηνπ ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο 

παξαγφλησλ ρσξνζέηεζεο ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ζεσξία ρσξνζέηεζεο 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλαιχζεθε εθηελψο απφ ηελ θιαζζηθή ζρνιή, ηε 

ζπκπεξηθνξηθή ζρνιή θαη ηε ζρνιή πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. 

 

 

Ο ρψξνο λνείηαη σο κεηαθνξηθή απφζηαζε θαη σο εγθαηάζηαζε παξαγσγηθψλ 

κνλάδσλ πνπ ε επηινγή ηεο εμαξηάηαη απφ: 

 Σε ρσξνζεηηθή αιιειεμάξηεζε. ηελή ζρέζε κεηαμχ ζέζεο εγθαηάζηαζεο κηαο 

παξαγσγηθήο κνλάδαο, φπσο Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν, θαη ηεο αγνξάο. Γεκηνπξγεί 

ρσξηθά κνλνπψιηα πξνζδηνξίδνληαο ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ κνλάδσλ ζηελ ίδηα 

πεξηνρή (Foust B., 2008). 

 Σε γεληθή ρσξηθή ηζνξξνπία, φπσο ε νηθνλνκηθή ηζνξξνπία. Ο γεσγξαθηθφο  

ρψξνο είλαη νκνηνγελήο, δειαδή νκνηφκνξθε θαηαλνκή πξψησλ πιψλ, εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, κεηαθνξηθψλ εμφδσλ. 
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 Σνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο 

 Σν ειάρηζην ησλ πξψησλ πιψλ, ηεο επεμεξγαζίαο, ηεο δηαλνκήο ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ θαη γεληθφηεξα ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο, δειαδή logistics. 

Ζ ζεσξία εθαξκφδεηαη ηδεαηά ζε κηα απνκνλσκέλε πφιε, πνπ πεξηβάιιεηαη απφ 

γεσξγηθή γε φκνηαο παξαγσγηθφηεηαο θαη εδαθηθήο πνηφηεηαο, γεγνλφο πνπ νδεγεί 

ζηελ νκνγελνπνίεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο, πξνο θαη απφ θάζε θαηεχζπλζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη παξαδνρέο ηνπ Von Thunen είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ πφιε βξίζθεηαη ζην θέληξν κηαο νκαιήο θαη επίπεδεο πεδηάδαο (νκνγελήο). 

 Ζ πφιε απνηειεί ηε κνλαδηθή αγνξά θαηαλάισζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

(απνκνλσκέλε). 

 Οη αγξφηεο ηεο πεδηάδαο παξάγνπλ πξντφληα πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά 

ζηελ πφιε (θιεηζηή αγνξά). 

 Σα αγξνηηθά πξντφληα κεηαθέξνληαη πξνο ηελ πφιε κε θάξα πνπ ζέξλνπλ άινγα 

(φκνηα βάζε κεηαθνξηθνχ θφζηνπο). 

 Σν θφζηνο κεηαθνξάο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ δηακνξθψλεηαη κφλν απφ ηελ 

απφζηαζε ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο απφ ην θέληξν ηεο πφιεο (κνλνπαξακεηξηθφ). 

 Οη ηηκέο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ δηακνξθψλνληαη ειεχζεξα κε βάζε ην λφκν 

ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο (ειεχζεξε αγνξά). 

Οη παξαδνρέο απηέο δξαζηεξηνπνηνχλ ηνπο εθκεηαιιεπηέο ηεο γεο θαη ηνπο νδεγνχλ, 

κε νξζνινγηθά θξηηήξηα, ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. 

Με ηηο δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο γεο δηακνξθψζεθε θαη δηαθνξεηηθή ηηκή ζηε 

γαηνπξφζνδν δειαδή ηε κνξθή ελνηθίνπ πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ρξήζηε ηεο γεο 

ζηνλ γαηνθηήκνλα γηα άκεζα παξαγσγηθνχο ζθνπνχο. ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

κε ηηο πξνυπνζέζεηο ελφο επίπεδνπ θαη νκνηνγελνχο ρψξνπ, ε ηηκή θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ απφζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθηαζεο απφ ηελ πιεζηέζηεξε πφιε, αιιά θαη 

ζχκθσλα κε ηα δηαθνξεηηθά θαιιηεξγεκέλα πξντφληα. Σα έμνδα κεηαθνξάο 

απμάλνληαη κε ηελ απνκάθξπλζε απφ ηα θαηαλαισηηθά θέληξα, ηηο πφιεηο. Έηζη, νη 

πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαζίζηαληαη ιηγφηεξν ζπκθέξνπζεο γηα ηηο εληαηηθέο 

θαιιηέξγεηεο θαη πην πξφζθνξεο γηα ηηο εθηαηηθέο (Thunen J.H., 1966). 

Ζ ζεσξία ηνπ Von Thunen: 

 Δξκελεχεη αηηηνινγεκέλα ηε ρσξνζέηεζε ησλ αγξνηηθψλ ρξήζεσλ γεο κε κφλε 

κεηαβιεηή παξάκεηξν ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ αγνξάο ησλ δηαθφξσλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ.  
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 Μεηαβάιιεη, ζε πεξίπησζε καθξνρξφλησλ αιιαγψλ, ηηο αθηίλεο ησλ νκφθεληξσλ 

θχθισλ. 

Σν κνληέιν δηαξζξψλεηαη γχξσ απφ ηελ ηδέα ηνπ ελνηθίνπ γεο θαη πξνυπνζέηεη φηη 

φινη νη αγξφηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο κειέηεο παξάγνπλ ηα πξντφληα εθείλα 

πνπ ηνπο απνθέξνπλ ηηο κεγαιχηεξεο απνιαβέο, αλεμαξηήησο ηεο δπζθνιίαο ηεο 

θαιιηέξγεηαο. 

Σα παξαπάλσ εμέιημε θαη ηειηθά εμέθξαζε κε καζεκαηηθή απεηθφληζε ν Dunn ην 

1954, ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε ζρέζε (Pacione M., 2005): 

L = E · (P – a) – E · f · k 

Όπνπ:  

L:  ην θαζαξφ θέξδνο πνπ νλνκάδεηαη θαη ελνίθην γεο, ε αμία ηνπ νπνίνπ ειέγρεηαη 

απφ: 

E: Σελ απφδνζε αλά κνλάδα γεο 

P: Σελ ηηκή ηνπ ζηελ αγνξά  

a:  Σν θφζηνο παξαγσγήο αλά κνλάδα πξντφληνο  

f:  Σν κεηαθνξηθφ θφζηνο αλά κνλάδα απφζηαζεο, θαη 

k:  Σελ απφζηαζε αλάκεζα ζηελ αγνξά θαη ην ζεκείν παξαγσγήο. 

 

2.1.2. Launhardt 

Ο Carl Wilhelm Friedrich Launhardt (1832 – 1918) ην 1885, αζρνιήζεθε κε ηελ 

αλάιπζε κηαο πεξηνρήο αγνξάο ζην ρψξν, γχξσ απφ ηνλ ηνκέα αλεθνδηαζκνχ ηεο απφ 

πξψηεο χιεο. Οη απνζηάζεηο κεηαμχ ηεο παξαγσγήο θαη ησλ πεξηνρψλ πψιεζεο ησλ 

πξντφλησλ δηακνξθψζεθαλ βάζεη ηεο απφζηαζεο ηνπ ηαμηδίνπ κηαο κέξαο, απφ θαη 

πξνο ηηο πεγέο αγνξάο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην 

κηζφ ηεο απφζηαζεο πνπ ελψλεη ηα θέληξα αγνξάο. Σα φξηα ηεο πεξηνρήο πψιεζεο 

θαζνξίδνληαη απφ ηα γεηηνληθά θέληξα αγνξάο. 

Αλ ζηελ αγνξά Α ηα πξντφληα πσινχληαη ζηελ ηηκή p θαη κεηαθέξνληαη ζε πνζνζηφ f 

κε έμνδα κεηαθνξάο, θαηφπηλ ζηελ απφζηαζε x απφ ην θέληξν αγνξάο ην θφζηνο ζα 

είλαη p + f · x. 

ηε γεηηνληθή αγνξά Β έλαο ίζνο φγθνο εκπνξεπκάησλ πσιείηαη ζε ηηκή p1 θαη ζε 

πνζνζηφ θφζηνπο κεηαθνξάο f1, ηφηε ζε απφζηαζε y απφ ην θέληξν ηεο αγνξάο ην 

θφζηνο ζα είλαη p1 + f1 · y. Σα φξηα πεξηνρψλ αγνξάο θαη πεξηνρψλ πψιεζεο 

βξίζθνληαη ζηελ ηζφηεηα p + f · x = p1 + f1 · y. Ο γεσκεηξηθφο ηφπνο απηψλ ησλ 
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νξίσλ δηακνξθψλεη κηα θιεηζηή θακπχιε ηεο ζέζεο ηνπ αθξηβφηεξνπ αγαζνχ 

(Κπξηαδφπνπινο Δ., Πάλνπ Δ., 2009). 

 

2.1.3. Halford Mackinder, Alfred Weber 

Ο Halford Mackinder (1861 – 1947) δηαηχπσζε ην 1902 θαηλνχξγηεο απφςεηο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνλ Alfred Weber (1868 – 1958) ην 1909. 

Αλαθέξεηαη ζε δηαδηθαζίεο ρσξνζέηεζεο κηαο επηρείξεζεο, απνηειψληαο ηε βάζε 

ζρεκαηηζκνχ ηεο κνληέξλαο βηνκεραληθήο νηθνλνκίαο. ηε βέιηηζηε ρσξνζέηεζε 

κηαο βηνκεραληθήο κνλάδαο, ν ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο. Ο 

ρψξνο είλαη θαη πάιη νκνηνγελήο (Pacione M., 2005).  

Οη πξνκεζεπηέο ησλ πξψησλ πιψλ βξίζθνληαη ζε 2 ζεκεία S1, S2, ελψ ε αγνξά, 

δειαδή ην θαηαλαισηηθφ θέληξν, βξίζθεηαη ζε έλα ηξίην ζεκείν Μ. Ζ βέιηηζηε 

ρσξνζέηεζε ηεο βηνκεραληθήο επηρείξεζεο βξίζθεηαη ζην ζεκείν P πνπ βξίζθεηαη 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηξηγψλνπ S1, S2 θαη M. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ P γίλεηαη κε βάζε ηα 

θξηηήξηα: 

 Βάξνο κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ (w) απφ θαη πξνο ηα S1, S2, Μ 

 Κφζηνο κεηαθνξάο αλά κνλάδα κήθνπο 

 Απφζηαζε (d) 

δειαδή ηνπο παξάγνληεο θόζηνπο επηθνηλσλίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα έμνδα 

κεηαθνξάο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ αγαζψλ, είηε ζην ζεκείν 

ζπγθέληξσζεο ησλ πξψησλ πιψλ, είηε ζηνλ ηειηθφ πειάηε ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ. Ζ κέζνδνο απηή είλαη γλσζηή σο κέζνδνο ηξηγψλσλ ηνπ Varignon. 
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Έηζη, ν Weber ην 1909, αλαπηχζζνληαο ηηο παξαπάλσ απφςεηο, έζεζε γηα ηε ζεσξία 

ηνπ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 Κάζε βηνκεραληθή επηρείξεζε δηαζέηεη έλα κφλν εξγνζηάζην, παξάγεη έλα κφλν 

πξντφλ, ζε δηαζέζηκε αγνξά, κε ζπλζήθεο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ. 

 Ζ ζέζε θαη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο δηαηεξνχληαη ακεηάβιεηα. 

 Οη βηνκεραλίεο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηε ρσξνζέηεζή ηνπο ζε ρσξνζεηεκέλεο 

πιεζηέζηεξα ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο πξψησλ πιψλ θαη ζε ρσξνζεηεκέλεο 

πιεζηέζηεξα ζηηο αγνξέο δηάζεζεο ησλ παξαγφκελσλ αγαζψλ. 

 Οη πξψηεο χιεο δχλαληαη λα βξεζνχλ ζε θάζε ζεκείν ηνπ ρψξνπ είηε δηάζπαξηα 

είηε ζπγθεληξσκέλα. 

 Γηαζεζηκφηεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, δειαδή ζηαζεξή ακνηβή. 

 ηαζεξφηεηα θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηηκψλ πψιεζεο αγαζψλ. 

 Κάζε ζπληειεζηήο παξαγσγήο – θεθάιαην, εξγαζία, γε – ζπκκεηέρεη ζε 

θαζνξηζκέλν πνζνζηφ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

χκθσλα κε ηηο πην πάλσ ππνζέζεηο, ν Weber ζεψξεζε φηη νη βηνκεραλίεο 

εγθαζίζηαληαη ζε πεξηνρέο κε ην κηθξόηεξν θόζηνο κεηαθνξάο ηεο πξώηεο ύιεο 

απφ ηνπο ηφπνπο πξνέιεπζεο ηνπο θαη ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ πξνο ηηο αγνξέο 

δηάζεζεο ηνπο. Σν ζεκείν ειάρηζηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο πξνζεγγίδεηαη κε 

αλαινγηζηηθνχο αιγνξίζκνπο. Απηφ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θιεηζηνχ πεξηγξάκκαηνο 

ζην ρψξν κε ζέζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ίζν κεηαθνξηθφ θφζηνο, νη ιεγφκελεο 

ηζνδάπαλεο θακπύιεο. Σν θέληξν (P) ηνπ δηθηχνπ ησλ ηζνδάπαλσλ θακπχισλ 

απνηειεί ην ζεκείν ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο. 
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ρήκα 3  Ηζφηηκεο θαη ηζνδάπαλεο θακπχιεο 

Άλσ: Οη ηζνδάπαλεο θακπχιεο ζρεκαηίδνληαη απφ ηα ζεκεία ηνκήο ησλ 

ηζφηηκσλ θακπχισλ γηα ηηο πξψηεο χιεο θαη ησλ ηζφηηκσλ θακπχισλ 

γηα ηελ αγνξά. 

Κάησ: Απινπνηεκέλν ζρήκα ηζνδάπαλσλ θακπχισλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

δηαδνρηθέο εθαξκνγέο ηεο άλσ δηαδηθαζίαο γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο 

κεηαθνξηθνχ θφζηνπο. 

 

Παξάιιεια κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο, πξνθχπηεη θαη 

νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα αλ δχν 

επηρεηξήζεηο κε δηαθνξεηηθέο βέιηηζηεο ζέζεηο ρσξνζέηεζεο επηιέμνπλ ηε γεηηνληθή 

εγθαηάζηαζε, ζε κηα ελδηάκεζε ζέζε, ζα έρνπλ θέξδε απφ ηε γεηηλίαζε ηνπο, αιιά ην 

κεηαθνξηθφ θφζηνο ζα είλαη απμεκέλν. Δθφζνλ ρξεζηκνπνηεζεί ε θξίζηκε ηζνδάπαλε 



10 

 

θακπχιε θαη εθηηκεζεί ην θέξδνο πνπ θαζεκία απφ ηηο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα 

απνθνκίζεη ζηελ πεξίπησζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ δπν ηνπο ζηελ ίδηα ζέζε είλαη 

δπλαηφ λα πξνζδηνξηζζεί γηα θαζεκηά ρσξηζηά κηα θξίζηκε ηζνδάπαλε θακπύιε πνπ 

εμηζώλεη ην επηπιένλ θόζηνο κεηαθνξάο κε ην θέξδνο από ηελ εγθαηάζηαζε. 

Όηαλ νη θξίζηκεο ηζνδάπαλεο θακπχιεο ηέκλνληαη, θνηλφ ζπκθέξνλ είλαη ε θνηλή 

ρσξνζέηεζε ζηελ πεξηνρή αιιεινεπηθάιπςεο, αιιηψο θαζεκηά ζα πεξηνξηζζεί ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο. 

πλνπηηθά, ινηπφλ, γηα ην Weber ε θαιχηεξε ηνπνζεζία γηα κηα επηρείξεζε είλαη 

ζρεδφλ πάληα φπνπ ππάξρεη ε θζελφηεξε κεηαθνξηθή ζχλδεζε κεηαμχ πεξηνρψλ 

πξψησλ πιψλ θαη αγνξψλ. Ζ επηινγή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο κηαο βηνκεραληθήο 

κνλάδαο εμεηάζηεθε: 

 Απφ ηελ πιεπξά ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο. 

 Απφ ηελ πιεπξά ηεο αγνξάο κε έκθαζε ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ σο 

πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα επηινγήο ηνπ βέιηηζηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο κηαο 

επηρείξεζεο (Foust B., 2008). 

ηε ζεσξία, φκσο, δε ιακβάλεηαη ππφςε ε απνδεδεηγκέλε ηάζε κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

κεηαθνξάο, αλά κνλάδα βάξνπο, φζν απμάλεηαη ε απφζηαζε, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο 

ζαιάζζηεο θαη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. Γε ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξεηηθή 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ κεηαθνξάο, αλάινγα κε ην κεηαθνξηθφ κέζν, δηφηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κέζσλ πξνζδηνξίδνπλ ην κέγεζνο, ηελ ηαρχηεηα, ηελ ηθαλφηεηα 

θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ κέζσλ κεηαθνξάο γηα ηελ εθηέιεζή ηεο.  

Ζ ζεσξία Weber απνηέιεζε ηε βάζε εμέιημεο κεηαγελέζηεξσλ ζεσξηψλ, φπσο ηνπ 

Alonso 1964 γηα ηηο αζηηθέο ρξήζεηο γεο. 

 

Δηζαγσγή Υξνληθήο Παξακέηξνπ ηνπ Υώξνπ 

Οη κεζνπνιεκηθέο παξαδνρέο ησλ ζεσξηψλ ρψξνπ αλαθνξηθά κε ηηο ρξήζεηο γεο 

έγηλαλ αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνχ, κε απνηέιεζκα κεηά ην β’ παγθφζκην πφιεκν λα 

ακθηζβεηείηαη έληνλα ε δηαηεξεζηκφηεηα ηζνξξνπίαο ησλ ρξήζεσλ κηαο πεξηνρήο, ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ηζνξξνπίαο δηαπηζηψλεηαη 

αληηζέησο φηη ν θφζκνο πνπ καο πεξηβάιιεη ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ κηα δηαξθή 

αιιαγή. 
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Οη πφιεηο αλαπηχζζνληαη ζπλερψο θαη πνιιαπιαζηάδνληαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία 

αθκήο θαη παξαθκήο. Οη άιινηε επεκεξνχζεο πεξηνρέο ζηε πνξεία θησραίλνπλ, ελψ 

νη άιινηε ππναλάπηπθηεο πεξηθέξεηεο εηζέξρνληαη ζε κηα θάζε αλάπηπμεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ ε άπνςε ηεο ηζνξξνπίαο είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

παιηφηεξα νη αιιαγέο ζηνλ αζηηθφ ρψξν παξνπζίαδαλ κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο 

ζηαζηκφηεηαο (Pacione M., 2005). 

Άξρηζε, ινηπφλ, λα ζπλππνινγίδεηαη ε ξνή ηνπ ρξόλνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ (Christopher M., 2005). Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη δπλαηφ λα 

επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ θαλφλσλ κεηάδνζήο 

ηεο. Έρνπκε ήδε ηα επηηεχγκαηα εθαξκνγήο ηεο ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε θαη ζηε 

δηαρείξηζε θπβεξλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ εμέιημεο ησλ 

ζεσξηψλ ρσξνζέηεζεο, δειαδή ε παξάκεηξνο ηεο ινγηθήο είλαη απηή πνπ απνζθνπεί 

ζηελ απνθφκηζε ηνπ κεγαιχηεξνπ νθέινπο. Σν δήηεκα επαλεμεηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο 

θαη ηα δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ην θξηηήξην ιήςεο απφθαζεο, κε ηξφπν νξζνινγηθφ θαη 

εμαληιεηηθφ. Ζ ακθηζβήηεζε πνπ δηαηππψζεθε αθνξνχζε ην ζπλππνινγηζκφ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε κεγάινπ πιήζνπο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ηδηαίηεξα ζε θπβεξλεηηθφ 

επίπεδν. 

Οη ππνζέζεηο ησλ δπν παξαπάλσ άξρηζαλ λα ακθηζβεηνχληαη έληνλα απφ ηελ αξρή 

ηεο δηαηχπσζεο ησλ John von Neuman (1903 – 1957) θαη Oskar Morgenstern (1902 – 

1977) ην 1944. Οη επηζηήκνλεο απηνί εηζήγαγαλ ηελ ηδέα ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε θαηξό θηλδύλνπ. Παξνκνίαζαλ ηε ιήςε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ απνθάζεσλ κε ηε ζηξαηεγηθή ησλ 

παηγλίσλ, δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία γηα εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθψλ θαη εηδηθφηεξα 

ηεο ζεσξίαο ησλ πηζαλνηήησλ (Segura J., Braun C., 2004). 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 ε ζεσξία απνθάζεσλ δέρηεθε απμαλφκελε επίδξαζε απφ 

ηηο καζεκαηηθέο ζεσξίεο ησλ παηγλίσλ θαη ησλ πηζαλνηήησλ. Οη ηειεπηαίεο 

ζπγρσλεχηεθαλ κε ηηο παιαηφηεξεο απφςεηο ηεο ρσξνζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

βξέζεθαλ ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ρεδηαζκνχ 

ηνπ ρψξνπ. Γηα παξάδεηγκα νη πνιενδόκνη κεραληθνί πνπ αληηκεηψπηδαλ έσο ηφηε ηα 

δεηήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ νδψλ απιά θαη θπζηθά, εληάζζνπλ ηελ ηδέα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, δειαδή ηνπ δηθηχνπ κε ζπλδέζεηο θαη θφκβνπο αληηκεησπίδνληαο ην 

δήηεκα ζπλνιηθά. 
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Οη Robert Mitchell θαη Chester Rapkin, ην 1954, ππνζηήξημαλ φηη ε θπθινθνξία πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζην ρψξν ζπληζηά κηα δηαθξηηή ιεηηνπξγηθή ρξήζε. Σα νρήκαηα 

θηλνχληαη θαηά κήθνο ησλ νδψλ γηα λα ζπλδέζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο.  Όζνη κεηαθηλνχληαη ζην νδηθφ δίθηπν ζρεηίδνληαη απ’ επζείαο κε ηε 

ρσξνζέηεζε θαη κε ην κέγεζνο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη δηακνλήο. Ζ ζπκβνιή ηνπ 

Mitchell ήηαλ αμηνζεκείσηε, δηφηη πξνζέγγηζε δπλακηθά κηα εηθφλα ηνπ κέιινληνο 

ζηελ πξαθηηθή ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ρξήζεσλ γεο. Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνβιέςεη κεηαβνιέο ζηηο ρξήζεηο γεο 

θαη αιιαγέο κεηαθηλήζεσλ. 

ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ν Richard Meier ππνζηήξημε ηελ άπνςε φηη ε 

απηνκαηνπνίεζε ζηηο επηθνηλσλίεο ζα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν 

ζηνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ αλαιχζεθαλ, ιεπηνκεξέζηεξα, 

θπθινθνξηαθά πξνβιεκάησλ φπσο: 

 δηαρσξηζκφο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ νρεκάησλ, 

 ζπλππνινγηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξφλσλ δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο κεηαθνξάο, 

 ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα κεηαθίλεζεο, 

 ρξήζε ιεπηνκεξέζηεξσλ δεδνκέλσλ, 

 γελίθεπζε ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη άιισλ κεραληθψλ κέζσλ. 

Άιινη εξεπλεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 λα 

πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηε κειέηε ησλ ηξφπσλ πνπ ζπκβαίλεη θάπνηα κεηαβνιή δηάκεζνπ 

ηεο παξακέηξνπ ηνπ ρξφλνπ (Pacione M., 2005). 

 

Alonso 

Σν κνληέιν ηνπ William Alonso (1933 – 1999), 1964 απνηειεί θπζηθή εμέιημε ηνπ 

κνληέινπ Von Neumann θαη πξνυπνζέηεη φηη φιεο νη κεηαθηλήζεηο απφ ηηο πεξηνρέο 

θαηνηθίαο κηαο πφιεο πξνο ηηο άιιεο πνιενδνκηθέο ιεηηνπξγίεο, θαηεπζχλνληαη πξνο 

ην θέληξν ηεο πφιεο. Όιεο νη ρξήζεηο ηνπ αζηηθνχ εδάθνπο κπνξνχλ λα σθειεζνχλ 

απφ ηελ εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην θέληξν, γη’ απηφ θαη επηδηψθνπλ 

λα βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα ζε απηφ. Σαπηφρξνλα πξνζπαζνχλ λα βξίζθνληαη θνληά 

ζηνπο θχξηνπο νδηθνχο άμνλεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ επαθή κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο 

πξνκεζεπηέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηάζε ζπλεπάγεηαη κηα θαηαλνκή ησλ πνηθίισλ 

ρξήζεσλ γεο θαηά δψλεο, ζε δηάθνξεο απνζηάζεηο απφ ην γεσκεηξηθφ θέληξν ηεο 

πφιεο. ην ελ ιφγσ κνληέιν ηεο θαηαλνκήο ησλ ρξήζεσλ γεο, φζνη θαηνξζψλνπλ λα 
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ρσξνζεηεζνχλ πιεζηέζηεξα ζην θέληξν θαηαβάιινπλ ην κεγαιχηεξν αληίηηκν κε ηε 

κνξθή ελνηθίνπ. Σν κνληέιν ηνπ Alonso εμεγεί αθφκα ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ηα 

πςειά εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα λα επηιέγνπλ ηα πξνάζηηα γηα ηε δηακνλή ηνπο θαη λα 

εγθαηαιείπνπλ ηηο θεληξηθέο πεξηνρέο θαηνηθίαο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξεο πνιενδνκηθέο 

ππθλφηεηεο θαη αθήλνπλ ειεχζεξν ρψξν γηα ηα ρακειφηεξα ζηξψκαηα.  

πλνπηηθά ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην κνληέιν ρσξνζέηεζεο ηνπ Alonso 

δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά έλα νξζνινγηθό ζύζηεκα δσλνπνίεζεο ησλ ρξήζεσλ 

γεο βαζηζκέλν ζε νηθνλνκηθά θξηηήξηα (Alonso, 1964). 

 

Isard 

Ο Walter Isard (1919 – 2010), νκαδνπνίεζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ρσξνζέηεζε κηαο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπκπεξηέιαβε, ζηνπο βαζηθνχο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο επηινγήο ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο, ην κεηαθνξηθφ 

θφζηνο, ην νπνίν κεηαβάιιεηαη ζε θαλνληθφηεηα, αλάινγα κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ 

ηεο παξαγσγηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ πεγψλ ησλ πξψησλ πιψλ, ή κεηαμχ ηεο 

παξαγσγηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο αγνξάο (Isard W., 2003). 

 

Greenhut 

Ο Melvin Greenhut (1921 – 2011) ην 1956 ζπλφςηζε ηηο ζεσξίεο Weber θαη Losch, ζε 

έλα γεληθφ ππφδεηγκα κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηξέθεηαη ζε κηα ρσξνζέηεζε 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αγνξά. Δμαίξεζε απνηειεί φηαλ νη πξψηεο χιεο ππφθεηληαη 

ζε θζνξά ή αλ ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ πξψησλ πιψλ απφ ηνλ ηφπν πξνέιεπζήο 

ηνπο κέρξη ηνλ ηφπν παξαγσγήο ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ην θφζηνο δηαλνκήο ησλ 

ηειηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά (Greenhut M., 1956). 

Σν θφζηνο κεηαθνξάο πξνζδηνξίδεηαη απφ 3 παξάγνληεο: 

 Σελ ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο. 

 Σν κεηαθνξηθφ δίθηπν. 

 Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο. 

 

 

 

 



14 

 

Smith 

Σν κνληέιν ηνπ Smith αληηθαηέζηεζε ηε κία θαη κνλαδηθή άξηζηε ζέζε 

εγθαηάζηαζεο κε κηα επξχηεξε πεξηνρή, φπνπ εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο 

ηθαλνπνηεηηθψλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο (Isard W., Smith T.E., et al, 1969). 

 Οη εξγνδφηεο κεγηζηνπνηνχλ ηα θέξδε ηνπο ρσξνζεηψληαο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο 

φπνπ ην νξηαθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο είλαη κηθξφηεξν. 

 Οη εξγαδφκελνη κεγηζηνπνηνχλ ηηο απνιαβέο ηνπο φπνπ ππάξρνπλ πςειφηεξνη 

κηζζνί. 

 Οη θαηαλαισηέο ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο φπνπ ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο 

πξνζθέξνληαη κε ην ρακειφηεξν θφζηνο. 

Ζ θιαζζηθή ζρνιή πξνζεγγίδεη κνλφπιεπξα ην ζέκα θαη παίξλεη σο δεδνκέλν ηελ 

εζθαικέλε ππφζεζε ηεο ζπλερνχο ηζνξξνπίαο ηεο θνηλσλίαο. 

 

2.1.4. ρνιή ηνπ Chicago 

Απφ ην κεζνπφιεκν θαη κεηά, ε ζεσξία ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο κεηαηφπηζε ην 

επίθεληξφ ηεο, απφ ηελ απινπνηεκέλε αηνκηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηε 

κειέηε ηνπ ρψξνπ επί αζηηθψλ πεξηνρψλ. Έηζη ην αξρηθφ θξηηήξην ηεο ηζνξξνπίαο, 

αλάκεζα ζηελ εγγχηεηα απφθηεζεο πξψησλ πιψλ θαη ζηελ εγγχηεηα ηεο 

θαηαλαισηηθήο αγνξάο, κεηαηίζεηαη ζηαδηαθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε κειέηεο 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ρξήζεσλ γεο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, ζηε ρσξηθή δηεπζέηεζε θαη 

ζηελ ηεξάξρεζε ησλ ζπζηεκάησλ θεληξηθψλ ηφπσλ ζηηο θεληξηθέο πεξηνρέο ησλ 

πφιεσλ. 

Η ρνιή ηνπ ηθάγν ή Οηθνινγηθή ρνιή (1910 – 1930) ήηαλ ν πξψηνο 

νξγαληζκφο – Παλεπηζηήκην  πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ αζηηθή θνηλσληνινγία, ην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ, ζπλδπάδνληαο ηε ζεσξία θαη ηε έξεπλα πεδίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

πξψηε αζηηθνθεληξηθή θαη νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ πφιεσλ 

εηζάγεηαη ην 1921 απφ ηνπο William Thomas, Robert Park, Ernest Burgess, Louis 

Wirth. Ζ ρσξνζέηεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 8 θχξηεο δηαδηθαζίεο πνπ επηηεινχληαη 

ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο (Αλδξηθνπνχινπ Δ., 2010). Αλαιπηηθά: 

 πγθέληξσζε 

Σα άηνκα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηείλνπλ λα ζπγθεληξψλνληαη ζε πεξηνρέο φπνπ 

ηθαλνπνηνχληαη νη βαζηθέο ηνπο αλάγθεο θαη επηθξαηνχλ επλντθέο θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο. 
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 Κεληξηθόηεηα 

Παξάιιεια κε ηε ζπγθέληξσζε, επηηειείηαη θαη πχθλσζε αηφκσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θεληξηθά ζεκεία. 

 Δμεηδίθεπζε 

Γεκηνπξγία ππνπεξηνρψλ ζηηο πφιεηο κε κεηαηφπηζε, πεξηνξηζκφ παξφκνησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη κε απνθιεηζκφ θάπνησλ άιισλ. 

 Δηζβνιή 

Νέεο δξαζηεξηφηεηεο ή θνηλσληθέο νκάδεο εηζβάινπλ ή δηεθδηθνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο. 

 Γηαδνρή 

Μεηά ηελ εηζβνιή αθνινπζνχλ αιιαγέο ζηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα θαη ζηηο 

ρξήζεηο γεο πνπ κεηαζρεκαηίδνπλ ην αζηηθφ θέληξν. 

 Απνθέληξσζε 

Αληίζεηα κε ηελ εηζβνιή, ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλσληθέο νκάδεο νη 

νπνίεο κεηαθηλνχληαη καθξηά απφ ηα θέληξα ησλ πφιεσλ, ιφγσ πςειήο αμίαο ηεο 

αζηηθήο γεο, αλππαξμία ειεχζεξσλ ρψξσλ, πξνβιεκάησλ ξχπαλζεο πνπ 

επηθέξνπλ θαη πςειήο ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο. 

 Σππνπνίεζε 

Βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο κεηαθηλήζεηο εξγαδνκέλσλ θαη ηξνθνδνζία 

εκπνξεπκάησλ επαλαιακβάλνληαη θαζεκεξηλά θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ εμνηθείσζή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε πφιε. 

 Κπξηαξρία 

Ζ πφιε νξγαλψλεηαη κέζα απφ θαλφλεο επηβνιήο θπξηαξρίαο θαη πνιηηηθήο βίαο 

πνπ ζπλδέεη ηα ζηνηρεία θάζε νηθνζπζηήκαηνο. 

Απφ ηελ παξαπάλσ ζεσξία γελλήζεθε ε αζηηθή γεσγξαθία θαη ε αζηηθή 

θνηλσληνινγία. Ζ ζρνιή ηνπ ηθάγν εξκελεχεη ηηο λενδεκηνπξγεζείζεο δψλεο 

δηακέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ ζην ρψξν θαη ηελ αλαηξνπή ηεο ηξέρνπζαο νηθνινγηθήο 

ηζνξξνπίαο. πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ε πφιε σο δσληαλφο νξγαληζκφο, εμειίζζεηαη 

θαη αλαπηχζζεηαη, κεηαβαίλνληαο απφ ηα θαηψηεξα ζηα αλψηεξα ζηάδηα εμέιημεο 

(Pacione M., 2005). Ωζηφζν ε αδπλακία ησλ απφςεσλ ηεο ζρνιήο ηνπ Chicago 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηδηνηήησλ ησλ 

δηαθφξσλ αζηηθψλ δσλψλ, ρσξίο λα αλαιχεη βαζχηεξα ην θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη ηελ 

αληίζηνηρε δνκή ηνπ, πνπ είλαη θαη ε πξαγκαηηθή γελεζηνπξγφο αηηία ηνπο. 
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Park, Burgess 

ηελ ίδηα ζρνιή αζηηθήο θνηλσληνινγίαο, νη Robert Park (1886 – 1966) θαη Ernest 

Burgess (1864 – 1944), 1921 ζπλέβαιαλ ζηελ πξνψζεζε ησλ επηζηεκψλ ηεο 

δεκνγξαθίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ηεο αζηηθήο γεσγξαθίαο. πγθεθξηκέλα, ν 

Burgess δηαηχπσζε λφκνπο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε δνκή θαη αλάπηπμε ηεο 

πφιεο (Αλδξηθνπνχινπ Δ., 2010). Έηζη, ε αζηηθή αλάπηπμε αθνινπζεί κηα δηαδηθαζία 

νξγάλσζεο θαη απνδηνξγάλσζεο, πνπ θαηαιήγεη ζρεκαηηθά ζηε δηακφξθσζε κηαο 

ζεηξάο νκφθεληξσλ θχθισλ, σο θάησζη: 

 

 

Homer Hoyt 

Αξγφηεξα ην 1933, ε εξγαζία ηνπ Homer Hoyt (1895 – 1984) επέθεξε αιιαγή ζηελ 

ηππνινγία ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο κέζα ζε κηα πφιε ζχκθσλα κε ηηο νηθνινγηθέο 

ηδέεο ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο εηζβνιήο θαη ηεο δηαδνρήο. ην κνληέιν ηνπ Hoyt 

βαζίδεηαη θαη ε αλάπηπμε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ.  
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ρήκα 5 Σνκείο Hoyt 

 

 

Ζ δπλακηθή εμέιημε κηα πφιεο, φκσο, ρξεηάζηεθε ηελ ππέξβαζε ησλ δπν 

πξνεγνχκελσλ κνληέισλ ηνπ Burgess θαη Hoyt, γεγνλφο πνπ πξνέθπςε απφ ηε 

ζπλχπαξμε ηεο ηζηνξηθνθνηλσληθήο θαη ηεο γεσγξαθηθήο κεηαβιεηήο 

(Αλδξηθνπνχινπ Δ., 2010). 

 

 

Chauncy Harris & Edward Ullman 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Chauncy Harris (1914 – 2003) & Edward Ullman (1912 – 

1976), The nature of cities, 1945, ην αζηηθφ θαηλφκελν δελ είλαη ζηαηηθφ νχηε 

αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ έλα ππξήλα, ην πνιενδνκηθφ θέληξν, αιιά γχξσ απφ 

πνιιαπινχο ππξήλεο δηαθνξεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δπλακηθφηεηαο (Segura J., Braun 

C., 2004). 
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ρήκα  6 Harris & Ullman (κνληέιν πνιπππξεληθφ) 

 

Οη Harris & Ullman, 1945, ζεσξνχλ φηη ε αλάπηπμε ησλ μερσξηζηψλ ππξήλσλ θαη 

δηαθνξνπνηεκέλσλ πεξηνρψλ ρξήζεσλ είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ 4 

παξαγφλησλ: 

1. Ύπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ ζεκαηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

Κάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο εγθαηαζηάζεηο π.ρ. κηα πεξηνρή 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ ρξεηάδεηαη ελδναζηηθή πξνζπειαζηκφηεηα. Έλα ιηκάλη 

ρξεηάδεηαη κηα θπζηθή ζέζε πξνζηαζίαο. 

2. Καλόλαο νκαδνπνίεζεο – ζπιιεηηνπξγίαο 

Κάπνηεο φκνηεο δξαζηεξηφηεηεο νκαδνπνηνχληαη ζην ρψξν δηφηη επσθεινχληαη 

απφ ηνπο δεζκνχο π.ρ. Οκαδνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ζπγθξηηηθήο αγνξάο. Υξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα νκαδνπνηνχληαη 

γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπγθεληξσηηθέο ρνξεγήζεηο ησλ πξντφλησλ. 

3. πκβαηόηεηα ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ρώξνπ 

Κάπνηεο αλφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη επηδήκηεο ε κηα γηα ηελ άιιε. Έηζη 

ρξήζηεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ γεο, φπσο ρψξνη απνζεθεχζεσλ ρνλδξηθήο δελ 
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είλαη ζπκβαηέο κε ιεηηνπξγίεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ πνπ απαηηνχλ ππθλή 

θπθινθνξία πεδψλ. 

4. Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο 

Κάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε πεξηνρέο πςειψλ 

ελνηθίσλ, αλ θαη είλαη νη πην επηζπκεηέο. Έηζη πξνηείλεηαη έλα ζρήκα αλάπηπμεο 

πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αζηηθά θέληξα. Ο αξηζκφο ησλ 

θέληξσλ αλάπηπμεο εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο θαη δπλάκεηο 

ρσξνζέηεζεο, πνπ άιινηε ζπγθεληξψλνπλ θάπνηεο ιεηηνπξγίεο θαη άιινηε 

δηαρένπλ άιιεο. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε, φκσο, δελ ηεθκεξηψλεη ην ιφγν γηα ηνλ 

νπνίν θάπνηνη ηνκείο γίλνληαη ελεξγά θέληξα δηάρπζεο, ελψ θάπνηνη άιινη δε 

δηαρένπλ.  

 

 

ρήκα 7 χγθξηζε ηνκέσλ Hoyt θαη πνιπππξεληθνχ κνληέινπ Ullman/Harris 

 

Μεηά ηε ζρνιή ηνπ Chicago αθνινχζεζε κηα πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ 

ζπζηεκάησλ θεληξηθψλ ηφπσλ κε ελδερφκελε δηακφξθσζε ηεξαξρηθψλ ζρέζεσλ 
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2.1.5. Christaller, Θεσξία Κεληξηθώλ Σόπσλ 

Ο Walter Christaller (1893 – 1969), 1933, αλέδεημε ηε ζρέζε ζπαληφηεηαο πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο θαη ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ ππνζηήξημή ηεο. Ζ ζεσξία ηνπ Christaller, δηεξεπλά ηελ εγθαηάζηαζε κηαο 

ηξηηνγελνχο δξαζηεξηφηεηαο ζηα πιαίζηα ελφο νκνηνγελνχο ρψξνπ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ. Ζ ρσξηζηή αλαθνξά νθείιεηαη ζηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο ζεσξίαο ηνπ θαη ηε ζπλερή εμέιημή ηεο κέρξη ηηο κέξεο καο, ρσξίο 

σζηφζν λα ππάξρνπλ ελδείμεηο απφζρηζεο απφ ηε ζρνιή ηνπ Chicago. Σν έξγν ηνπ γηα 

ηε Θεσξία Κεληξηθψλ Σφπσλ (Central Place Theory) μεθίλεζε δηαηππψλνληαο ηελ 

αξρή ηεο αγνξάο. Η ηξηηνγελήο δξαζηεξηόηεηα ζα εγθαηαζηαζεί ζηε ζέζε εθείλε, 

όπνπ ππάξρνπλ νη θαιύηεξεο ζπλζήθεο πξνζπέιαζεο γηα ηνπο πειάηεο. Ζ 

βέιηηζηε ρσξνζέηεζε ησλ ηξηηνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ ζα γίλεη ζηηο θνξπθέο ηνπ 

δηθηχνπ κε εμαγσληθά αλνίγκαηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο αγνξάο, ην νπνίν ζα απισζεί 

ζηνλ νκνγελνπνηεκέλν ρψξν. Τπάξρνπλ δηάθνξα ζπζηήκαηα Christaller, φπσο ηεο 

αξρήο ηεο αγνξάο (k = 3) φπνπ νη πειάηεο πεγαίλνπλ ζηνλ θνληηλφηεξν πσιεηή, ηεο 

αξρήο ηεο κεηαθνξάο (k = 4), φπνπ νη πειάηεο εμππεξεηνχληαη απφ ζχζηεκα 

κεηαθνξψλ πνπ ηνπο ζπλδέεη κε ηα θέληξα θαη ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο (k = 7), φπνπ ηα 

θέληξα νξηνζεηνχληαη απφ δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο. Όπνπ k ν ζηαζεξφο ιφγνο ησλ 

θαηψηεξσλ ηεξαξρηθά θεληξηθψλ ηφπσλ πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο ακέζσο αλψηεξνπο 

ζηελ ηεξαξρία. Γηα παξάδεηγκα ζηελ αγνξά κε k=3, έρνπκε ζηηο 2 πφιεηο, 6 

θσκνπφιεηο, 18 ρσξηά θαη 54 θνηλφηεηεο. Αληίζηνηρα, ινγίδνληαη θαη γηα ηε κεηαθνξά 

k=4 θαη ηε δηνίθεζε k=7. Καηά ηελ αλάπηπμε απηή, νη πεξηνρέο αγνξψλ εληάζζνληαη 

ζηελ ηεξαξρηθή δνκή ζχκθσλα κε ηε ζεηξά ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ ηνπο 

πξνζθέξνληαη. Ο θεληξηθφο ηφπνο, δειαδή ην αζηηθφ θέληξν, πξνκεζεχεηαη 

απηφλνκα, κέζσ κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ αγαζά θαη ππεξεζίεο, εληζρχνληαο ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή. Ζ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγεί έλα νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα νηθηζκψλ, ηεξαξρηθά δηαξζξσκέλσλ ζε πφιεηο, θσκνπφιεηο, ρσξηά, φπνπ ην 

θάζε θέληξν πεξηβάιιεηαη απφ άιια έμη, δεκηνπξγψληαο κνηίβν θαλνληθνχ εμαγψλνπ, 

κε ηηο ιεηηνπξγίεο θάζε θαηεγνξίαο θέληξσλ λα εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ 

νηθηζκψλ (Christaller W., 1986). 

Καηά ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληψλ, νη πεξηνρέο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, πνπ απαηηνχλ 

εμαηξεηηθά κεγάιεο εθηάζεηο, ζπκπιεξψλνληαη απφ κηθξήο εθηάζεσο ζεκεηαθέο 

αγνξέο, φπνπ αλαπηχζζεηαη ην εκπφξην θαη νη ππεξεζίεο. Οη λέεο ζεκεηαθέο αγνξέο 
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δηαθξίλνπλ νπζηαζηηθά ηελ χπαηζξν απφ ηελ πφιε. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα. 

Απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηε ζρέζε κηα πφιεσο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή 

πξνθχπηεη ε γεσκεηξηθή δνκή ηεο, πνπ νξίδεηαη βάζεη ησλ αξρψλ ηεο νκνηφκνξθεο 

πξνζπειαζηκφηεηαο, επζχγξακκεο κεηαθνξάο θαη ηξηγσληθήο κνξθήο ηνπ ρψξνπ.  

 Οκνηόκνξθε πξνζπειαζηκόηεηα 

Κάζε ζεκείν ηνπ ηζνηξνπηθνχ ρψξνπ πξέπεη λα είλαη πξνζπειάζηκν ζε φια ηα 

αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο. Απηφ ζεκαίλεη νκνηφκνξθν αληαγσληζκφ, ίζεο 

απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ θέληξσλ ζρεκαηίδνληαο ηζφπιεπξα ηξίγσλα. Σα δηαδνρηθά 

ηζφπιεπξα ηξίγσλα κε θνηλή θνξπθή θαηαιήγνπλ ζε θαλνληθά εμάγσλα, 

δεκηνπξγψληαο έλαλ θεληξηθό ηόπν. Παξάιιεια, επεηδή ηα αγαζά θαη νη 

ππεξεζίεο δελ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά, δεκηνπξγείηαη ηεξαξρία θαζεκεξηλψλ 

αλαγθψλ, εβδνκαδηαίσλ κεληαίσλ, εηεζίσλ θιπ. Ζ ηεξάξρεζε απηή ζπλεπάγεηαη 

αληίζηνηρε ηεξάξρεζε ζηνπο θεληξηθνχο ηφπνπο θαη ζηηο δψλεο επηξξνήο ηνπο. 

Γεκηνπξγνχληαη, ινηπφλ, θπςέιεο εμαγψλσλ δηαθνξεηηθήο ηάμεο, πςειήο 

ππθλφηεηαο γηα ηνπο ρακειήο ηεξαξρίαο θεληξηθνχο ηφπνπο θαη αξαηήο 

ππθλφηεηαο γηα ηνπ πςειήο ηεξαξρίαο. 

 Δπζύγξακκε κεηαθνξά 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν ζχλδεζεο κεηαμχ θεληξηθψλ ηφπσλ 

όκνηνπ ηεξαξρηθνύ επηπέδνπ. Ζ γξακκηθή αξρή κεηαθνξάο θφβεη ηνλ εμάγσλν 

θάλαβν θαη αιινηψλεη ηα ηζνηξνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Η ηξηγσληθή κνξθή ηνπ ρώξνπ 

Ζ πην απιή πεξίπησζε θεληξηθνχ ηφπνπ, δειαδή ηνπ ηζφπιεπξνπ ηξηγψλνπ, έρεη 

ζηε κία θνξπθή ηνλ θπξίαξρν θεληξηθφ ηφπν θαη ζηηο άιιεο δχν ηηο πεξηνρέο 

ρακειφηεξεο ηάμεο. Γεληθεχνληαο, ε χπαξμε ελφο θεληξηθνχ ηφπνπ πξνυπνζέηεη 

έλαλ αληίζηνηρν αξηζκφ θαησηέξσλ ηφπσλ ζρεκαηίδνληαο πην ζχλζεηεο 

γεσκεηξηθέο δνκέο φπσο εμάγσλα θαη εμαγσληθέο θπςέιεο. Πξσηνδεκηνπξγείηαη, 

δειαδή, ε αξρή ηεο αγνξάο, αθνινπζεί ε νκαδνπνίεζε ησλ θεληξηθψλ ηφπσλ 

κέζσ ησλ νδψλ θαη αθνινχζσο ελζπιαθψλεηαη κέζα ζε εμάγσλα, δεκηνπξγψληαο 

ηε δηνηθεηηθή αξρή. 
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Γεκηνπξγία εμαγώλσλ εμππεξέηεζεο – επηξξνήο 

Σν βαζηθφ πξφβιεκα ηεο ζεσξίαο θεληξηθώλ ηόπσλ είλαη ν αξηζκφο, ην κέγεζνο θαη 

ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ηφπσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηξηηνγελείο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

ππεξεζίεο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα πξνβιήκαηα ηνπ αζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη φρη 

πξνβιήκαηα επηινγήο ρψξνπ. Βαζηθή παξαδνρή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ 

είλαη ην ηζνηξνπηθό πεδίν, φηη δειαδή θάζε κέγεζνο εθηείλεηαη νκνηφκνξθα πξνο 

φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, ε νξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη νη 

ηξηγσληθέο ζπκθσλίεο ησλ θέληξσλ αγνξάο, κεηαμχ παξαγσγψλ – εκπφξσλ – 

θαηαλαισηψλ, ψζηε λα θαηαιήγνπλ ζε εμαγσληθέο πεξηνρέο εμππεξέηεζεο θαη 

επηξξνήο. ην ζρήκα  8 δηακνξθψλνληαη ηα εμάγσλα, δειαδή ν θάλαβνο, κέζα απφ ηα 

ηξίγσλα παξαγσγψλ – εκπφξσλ – θαηαλαισηψλ. 

 

 

Αθνινχζσο δηακνξθψλνληαη ηα γεηηνληθά εμάγσλα θαη νη γεηηνληθέο επηξξνέο, ζρήκα 

9. 

 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην ζρήκα 10 αλαπηχζζνληαη ηεξαξρηθά νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

αζηηθνχ θέληξνπ, φπνπ εκθαλίδνληαη θαη νη πεξηνρέο επηξξνήο. 
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ην ζρήκα 11, δηαθξίλνληαη νη ζρέζεηο ηεο ζεσξίαο θεληξηθψλ ηφπσλ γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο κεηαθνξάο. 

 

 

ην ζρήκα 12, δηαθξίλνληαη νη ζρέζεηο ηεο ζεσξίαο θεληξηθψλ ηφπσλ γηα ηε 

δηνηθεηηθή δηαζχλδεζε. 
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Losch 

Μηα πην ξεαιηζηηθή εθδνρή ηεο ζεσξίαο ηνπ Christaller, αλαπηχρζεθε απφ ηνλ 

Auguste Lösch (1906 – 1945), ην 1933 θαη ην 1954. Ο Losch πξνζδηφξηζε 3 ηχπνπο 

εμαγσληθψλ αγνξψλ, επαλαιακβαλφκελνπο ζην ρψξν, ηεξάξρεζε ηηο θεληξηθέο ζέζεηο 

απφ κηθξά ρσξηά κέρξη θαη κεηξνπνιηηηθά θέληξα, πξνζθέξνληαο φια ηα είδε αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ, ζρήκα 13. Δπηθεληξψζεθε ζε αηνκηθά αγαζά απφ κεκνλσκέλνπο 

πσιεηέο θαη δελ εληάζζεη ηηο παξαγγειίεο αλαγθαζηηθά ζηελ ηεξαξρία, 

δηαηαξάζζνληαο ηηο ζρέζεηο ησλ θέληξσλ κε φιν ην ζχζηεκα. ηελ νπζία, 

παξαηεξείηαη κηα επειημία, ζε κεγέζε θαη επζπγξακκίζεηο ησλ εκπνξηθψλ ηνκέσλ, 

ψζηε λα είλαη πξαθηηθά εθαξκφζηκν ην κνληέιν, ρσξίο σζηφζν λα απνθιίλεη απφ 

απηφ. 

 

 

 

Σν θαζήθνλ ηεο ζεσξίαο θεληξηθψλ ηφπσλ είλαη λα νξηνζεηήζεη ηε γεσγξαθηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θεληξηθψλ ζεκείσλ, δειαδή λα αλαγλσξίζεη κηα 

δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε (Foust B., 2008). 

Ζ ζεσξία θεληξηθψλ ηφπσλ εμειίρζεθε φηαλ άξρηζαλ λα κειεηψληαη νη ππξήλεο ησλ 

θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο αλψηεξεο ηεξαξρίαο. Ο Auguste Losch επεθηείλνληαο θαη 

ζπκπιεξψλνληαο ηε ζεσξία ηνπ Christaller έζεζε κεξηθέο επηπιένλ αξρέο: 

 Ζ δπαδηθή ζρέζε πφιεο – ππαίζξνπ. 

Γηέθξηλε ηε ρσξηθή δηάζηαζε ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη δηαηήξεζε ηε 

ζεκεηαθή δηάζηαζε γηα ηε βηνκεραληθή παξαγσγή, πνπ ηειηθά απεπζχλεηαη ζηελ 

αζηηθή αγνξά. Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή πνπ πνπιήζεθε, απφ έλα ζεκείν θαη 
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κεηά βξίζθεηαη ζηελ αξρή ελφο ρσληνχ ηηκψλ πνπ απμάλνληαη κε ηελ απφζηαζε 

πξνο ηηο αγξνηηθέο επηθάλεηεο, ελψ ε δήηεζε ησλ αγξνηψλ εξκελεχεηαη απφ έλαλ 

αλάζηξνθν θψλν πνπ έρεη ζαλ βάζε ηελ δψλε επηξξνήο θαη ζαλ θέληξν ηελ πφιε. 

Ζ ηνκή ηνπ ρσληνχ θαη ηνπ θψλνπ απνηειεί ηνλ εμαγσγηθφ θάλαβν ηεο βάζεο. 

 Κάζε βηνκεραλία έρεη ην δηθφ ηεο ηδηαίηεξν κέγεζνο εμαγψλνπ. 

 Όια ηα θέληξα ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ δελ πεξηέρνπλ ηηο ίδηεο ηδαληθέο ιεηηνπξγίεο. 

Τπάξρνπλ, φκσο, εμεηδηθεχζεηο ζε θέληξα ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ. Δηδηθφηεξα ηα αλψηεξα 

θέληξα δελ εμαζθνχλ πάληα ηηο νπζηψδεηο θη αλαγθαίεο ιεηηνπξγίεο ησλ θαηψηεξσλ 

θέληξσλ. Όκνηα, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο εμεηδηθεπκέλσλ θέληξσλ αλσηέξαο 

ηεξάξρεζεο πνπ δελ αζθνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ππνδεέζηεξσλ θέληξσλ. Βάζεη ησλ 

αλσηέξσ αξρψλ, ην κνληέιν απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ηζνηξνπηθή θαηαλνκή ηεο 

δήηεζεο θαη κεηαβάιιεηαη σο εμήο: 

Γχξσ απφ ηνλ θεληξηθφ ηφπν δεκηνπξγείηαη κηα ηξηζδηάζηαηε θσδνλνεηδήο 

θαηαλνκή ηεο δήηεζεο, φπνπ ην κέγηζην βξίζθεηαη ζην ίρλνο ηνπ θέληξνπ ηνπ 

θεληξηθνχ ηφπνπ θαη ην ειάρηζην ζηε κέγηζηε αθηίλα πψιεζεο. Αληίζηνηρα, γχξσ απφ 

ηνλ θεληξηθφ ηφπν δεκηνπξγείηαη θαη κηα ηξηζδηάζηαηε ρσλνεηδήο θαηαλνκή ηεο 

ηηκήο κεηαθίλεζεο, φπνπ ην ειάρηζην βξίζθεηαη ζην ίρλνο ηνπ θέληξνπ ηνπ 

θεληξηθνχ ηφπνπ, ζην χςνο ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπ πξντφληνο θαη ην κέγηζην θφζηνο 

κεηαθίλεζεο βξίζθεηαη ζην φξην ηεο κέγηζηεο αθηίλαο πψιεζεο. Ωο πεξηνρή αγνξάο 

ηνπ θεληξηθνχ ηφπνπ, πνπ ηειηθά εμππεξεηεί θαη επεξεάδεη, νξίδεηαη ε θπθιηθή 

πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη κέρξη ην ζεκείν ηνκήο ησλ θώλσλ, δεκηνπξγψληαο γξαθηθά 

έλαλ θχιηλδξν. Σν ζεκείν ηνκήο δεκηνπξγεί θπθιηθέο πεξηνρέο αληαγσληζκνύ. Ζ 

δηαδνρηθή αλάπηπμε ηηο εμειίζζεη ζε εμάγσλα, θαηαιήγνληαο θαη πάιη ζρεκαηηθά ζηε 

βαζηθή ζεσξία ηνπ Christaller (ζρήκα 14). 
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ρήκα 14 Υσλί ηηκψλ ηνπ Losch 



27 

 

 

 

Μέζα απφ εκπεηξηθέο θαη ζεσξεηηθέο κειέηεο αλεδείρζεζαλ επηπιένλ ζηνηρεία γηα 

ηελ νξζφηεξε εξκελεία θαη ηελ πξαγκαηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ζεσξίαο ησλ θεληξηθψλ 

ηφπσλ: 

 Σν θάησ όξην πιεζπζκνύ ή παξαγσγήο πνπ επηηξέπεη ηελ εκθάληζε κηαο λέαο 

ιεηηνπξγίαο. 

 Ζ απόζηαζε ελόο αγαζνύ πνπ θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηεο δψλεο πψιεζήο ηνπ ή 

ηεο δψλεο επηξξνήο. 

Ζ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ ηάζε νξγάλσζεο ηεξαξρεκέλσλ ηάμεσλ θαη ζηελ 

ηπραία δηαδηθαζία, ιόγσ ηνπηθώλ δηαθνξνπνηήζεσλ νδεγεί ζηηο παξαθάησ 

παξαηεξήζεηο: 

 Ζ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, κηαο ζρέζεο ζηαζεξήο κέζα ζην ρξφλν, αλάκεζα ζηα 

πνζνζηά αχμεζεο ησλ θέληξσλ ζε θάζε επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο θαη ζην πνζνζηφ 

αχμεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο ηεξαξρίαο. Οη θάλαβνη δε ινγίδνληαη σο ζηαηηθνί 

νξγαληζκνί, αιιά απνηεινχλ κέξνο ελφο αλνηθηνχ εμειηθηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Βέβαηα, ηζνξξνπία κπνξεί λα ππάξρεη θαη ζε ζεκεηαθέο παξαηεξήζεηο. 

 Οη ηνπηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα αζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αλάπηπμεο, 

ζπκπεξηθνξάο, αιιά θαη ηα πιήξσο νξαηά ραξαθηεξηζηηθά είλαη πνιχ πην θνληά 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απ’ φηη νη εμσπξαγκαηηθέο ηαπηφρξνλεο θαη ίζεο 

αλαπηχμεηο. Όκνηεο δηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνχληαη θαη ζην αγξνηηθφ επίπεδν. 

Ζ επίπησζε ηεο απφζηαζεο ειαηηψλεηαη θαη ε πξνζβαζηκφηεηα επλνεί ηελ 

ηδηνπνίεζε θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο επίδνμνπο λένπο θεληξηθνχο ηφπνπο 

πνπ βξαρπθπθιψλνπλ ηα κηθξά θέληξα. Έηζη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζεσξίαο ησλ 

θεληξηθψλ ηφπσλ κεηαηίζεηαη δηαδνρηθά απφ ηελ αλαδήηεζε κηαο γεσκεηξηθήο 

κνξθήο πνπ ζπάληα παξαηεξείηαη, ζηε κειέηε κηαο δηαδηθαζίαο ηεξάξρεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ζ δηαηήξεζε ρσξηθψλ γεσκεηξηθψλ πξνηχπσλ δηαηεξείηαη πηα γηα 

ιφγνπο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηαζθάιηζεο ηεο ζπκβνιηθήο αμίαο ησλ κνξθψλ. 
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2.1.6. Hotelling 

Ζ ζεσξία ηνπ Harold Hotelling (1895 – 1973), 1929, εξκελεχεη ην ρσξνηαμηθφ 

αληαγσληζκφ ζε κηθξή θιίκαθα. ηελ απιή πεξίπησζε έρνπκε 2 πσιεηέο γηα ην ίδην 

πξντφλ θαη ζηελ ίδηα ηηκή. Οη θαηαλαισηέο επηδηψθνπλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα επηινγήο, εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ηεο ειάρηζηεο δηαθνξνπνίεζεο. Ζ 

δηαδηθαζία επηινγήο πξνζνκνηάδεηαη σο παίγλην κε 2 επηινγέο, φπνπ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ζέζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε απφθξηζε ησλ πσιεηψλ. 

Ζ αγνξά είλαη γξακκηθή, ε δήηεζε θαηαλέκεηαη εληαία ρσξνηαμηθά θαη ην θφζηνο 

παξαγσγήο είλαη αλεμάξηεην ηεο ρσξνζέηεζεο. 

Σα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ θαη ηηο αδπλακίεο εθαξκνγήο, φπσο φηη: 

 Σν απνηέιεζκα απηφ εμαζθαιίδεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ δχν πσιεηέο, θαη ε 

αγνξά είλαη γξακκηθή. 

 Μηα ειάρηζηε δηαθνξνπνίεζε εκθαλίδεηαη ζπρλά ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, αιιά 

γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. 

Ο Hotelling δηαηχπσζε έλα κνληέιν δχν ζηαδίσλ ηνπ ρσξηθνχ αληαγσληζκνχ ζηνλ 

νπνίν δχν πσιεηέο επηιέγνπλ ηαπηφρξνλα ηελ ηνπνζεζία ηνπο θαη κεηά πάιη 

ηαπηφρξνλα λα επηιέγνπλ ηηκέο. Οη πσιεηέο πξνζθέξνπλ έλα νκνηνγελέο αγαζφ πνπ 

παξάγεηαη κε κεδεληθφ θφζηνο. Οη θαηαλαισηέο είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλνη 

θαηά κήθνο ηνπ δηαζηήκαηνο, θαη θαζέλαο απφ απηνχο αγνξάδεη κία κνλάδα ηνπ 

αγαζνχ απφ ηνλ πσιεηή, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ καδί κε ηα θφκηζηξα είλαη ε ρακειφηεξε. 

ηελ αξρηθή δηαηχπσζε ηνπ Hotelling, ηα έμνδα κεηαθνξάο είλαη αλάινγα κε ηελ 

απφζηαζε. Ηζρπξίζηεθε, επίζεο, φηη θαη νη δχν πσιεηέο ζα έρνπλ ηελ ηάζε λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζην θέληξν ηνπ δηαζηήκαηνο, ζρήκα 15, κε ηελ αξρή ηεο ειάρηζηεο 

δηαθνξνπνίεζεο. Ζ δηαηχπσζε απηή έρεη απνδεηρζεί αβάζηκε, θαζψο κε ην γξακκηθφ 

θφζηνο κεηαθνξάο, θακία ηζνξξνπία ηηκψλ δελ πθίζηαηαη, αλ νη πσιεηέο δε 

βξίζθνληαη ζε καθξηλέο απνζηάζεηο. Ζ ειάρηζηε δηαθνξνπνίεζε, ζηελ πξάμε, δελ 

κπνξεί λα δηαηεξεζεί. ηαζεξνπνηψληαο ηε ζέζε ηνπ ελφο πσιεηή, ν άιινο έρεη 

θίλεηξα λα κεηαθηλεζεί θνληχηεξα, ψζηε λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο 

θαηαλαισηέο θαη γηα λα εμαζθαιίζεη ηνπο ήδε ππάξρνληεο. Αιιά επεηδή ε ηηκή 

επηιέρζεθε, αθνχ νξίζηεθαλ νη ρψξνη ιεηηνπξγίαο, νη πσιεηέο πνπ βξίζθνληαη θνληά 

ζα αληαγσληζηνχλ έληνλα, απνθηψληαο θίλεηξν ρσξηζηήο ρσξνζεζίαο, ψζηε λα 



29 

 

απνδπλακψζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, ζρήκα 16. Αθνινπζεί ε κεηαθίλεζε θαη ηνπ 

άιινπ πσιεηή κε φκνην ηξφπν ζρήκα 17 (Hotelling, 1929). 

 

 

ρήκα  15 Αξρηθή θάζε ηζνξξνπίαο κε ειάρηζηε δηαθνξνπνίεζε. Hotteling 

 

 

 

ρήκα 16 Φάζε κεηαθίλεζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πσιεηή Β. πξξίθλσζε 

πεξηνρήο πσιήζεσλ, αιιά εμαζθάιηζε ρακειφηεξεο ηηκήο θαη 

δηαηήξεζε πειαηείαο. Hotelling 
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ρήκα 17 Δπαθφινπζε θάζε κεηαθίλεζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πσιεηή Α. 

Hotelling 

 

 

ην ζρήκα 18 γίλεηαη εκθαλήο ε σθέιεηα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε δηεχξπλζε 

απφζηαζεο ηνπ δίπνινπ θαζψο ην αρλνζθηαζκέλν, δειαδή ε σθέιεηα απνκάθξπλζεο, 

είλαη ζαθψο κεγαιχηεξν απφ ην γξακκνζθηαζκέλν, δειαδή ηε δεκία απφ ηελ 

απνκάθξπλζε, απνδεηθλχνληαο ηελ αληαγσληζηηθή σθέιεηα ηεο ζεσξίαο. 

 

 

ρήκα 18 Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ δίπνινπ Α – Β ζε ζπλζήθεο ειαζηηθήο δήηεζεο. 

Hotelling 
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Μηα άιιε εξκελεία ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη φηη νη θαηαλαισηέο έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

πξνηηκήζεηο, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη γξακκηθά. Όηαλ ππάξρεη έιιεηςε ή αδπλακία 

αγνξάο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, αληηκεησπίδεηαη απιά ή κε ηε κε 

θαηαλάισζε ησλ πξνηηκψκελσλ πξντφλησλ ηνπο ή κε ηε κε παξνρή ηεο ππεξεζίαο. 

Γηα λα παξαθακθζεί ην πξφβιεκα ηεο κε χπαξμεο ηζνξξνπίαο, ην κνληέιν Hotelling 

ηξνπνπνηήζεθε ζε θάπνηεο βαζηθέο παξαδνρέο. Δηδηθφηεξα, νη D'Aspremont et. al, 

απφ ην 1979 έρνπλ απνδείμεη ηελ χπαξμε ηζνξξνπίαο γηα θάζε δεχγνο ζέζεσλ, φηαλ ην 

θφζηνο κεηαθνξάο είλαη πςσκέλν ζην ηεηξάγσλν. ηελ πεξίπησζε απηή, ππάξρεη κηα 

ηάζε θαη γηα ηνπο δχν πσιεηέο λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο, 

εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ηεο κέγηζηεο δηαθνξνπνίεζεο (Κπξηαδφπνπινο Δ., Πάλνπ Δ., 

2009). 
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2.2. Δμέιημε ζεσξηώλ ηνπ ρώξνπ θαη πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε 

Απφ ην 1930 κέρξη θαη ζήκεξα νη ζεσξίεο ηνπ ρψξνπ δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο 

δπζδηάθξηηεο πεξηφδνπο, βάζεη ηνπ ηξφπνπ αλάιπζεο ηνπ ρψξνπ, ηεο αγνξάο θαη ηνπ 

ηξφπνπ αλάπηπμεο ησλ πφιεσλ (Υαηδεκηράιεο Κ., 1992). Ζ εμέιημε ησλ ζεσξηψλ 

ήηαλ θαη είλαη δηαξθήο, κε απνηέιεζκα πνιιέο ζεσξίεο λα θαιχπηνπλ κφλν θαηά ηελ 

πξψηε αλαθνίλσζή ηνπο κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη κε ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ 

εμέιημή ηνπο λα κεηέβεζαλ ζε άιιε πεξίνδν, πηνζεηψληαο ηηο ηάζεηο ηεο επνρήο 

(Segura J., Braun C., 2004). πλνπηηθά αλαπηχρζεθαλ ηα εμήο: 

 

2.2.1. 1ε
 πεξίνδνο (1930-1960) 

ηελ πεξίνδν απηή δηαθξίλνπκε ηηο ζεσξίεο ζηαδίσλ αλάπηπμεο, πνιηηηθήο αλάπηπμεο 

θαη ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Οη ζεσξίεο ζηαδίσλ αλάπηπμεο έρνπλ θχξηνπο 

εθθξαζηέο ηνπο Rostow, Friedmann θαη Hirschman. Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο, 

ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ζηαδίσλ ηνπ Rostow, ελζαξξχλεη παξά κεηψλεη ηηο 

πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο. Οη ζεσξίεο ηνπ Friedmann, ζπλδένπλ ηηο θάζεηο 

αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο κε αληίζηνηρα κέηξα πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, 

επηζεκαίλνληαο ηηο επηπηψζεηο απφ ηηο ζρέζεηο θέληξνπ-πεξηθέξεηαο (Friedmann J., 

1992). Καηά ην Hirschman, 1958, θαζψο αλαπηχζζεηαη κηα πεξηθέξεηα, κε κέηξα 

ελίζρπζεο, δεκηνπξγείηαη πφισζε αλάκεζα ζηηο αλεπηπγκέλεο θαη ζηηο ππαλάπηπθηεο 

πεξηθέξεηεο. Ζ ζηαδηαθή θαη θιηκαθσηή ππνρψξεζε ηεο πφισζεο δηαρέεη ηελ 

αλάπηπμε πξνο ηα κηθξφηεξα θέληξα. Έλα παξάδεηγκα πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

Διιάδα είλαη φηη νη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ρξεηάδνληαη ψζεζε ζε 

επηιεγκέλνπο ηνκείο, φπσο έξγα ππνδνκήο κεηαθνξψλ, δεκηνπξγψληαο εμσηεξηθέο 

νηθνλνκίεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξα ελζάξξπλζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ λα 

επελδχζνπλ θαη ζε άιινπο ηνκείο. Μεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ απηψλ 

ππάξρνπλ κεγάιεο ζε φγθν, πνζφηεηα, αμία θαη ζπρλφηεηα κεηαθνξηθέο 

εκπνξεπκαηηθέο ξνέο, θαζψο νη ππναλάπηπθηεο εμάγνπλ ζηηο αλεπηπγκέλεο πξψηεο 

χιεο θαη αγξνηηθά πξντφληα. Οη δεχηεξεο εμάγνπλ ζηηο πξψηεο επεμεξγαζκέλα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Οη ππναλάπηπθηεο ρψξεο ή πεξηθέξεηεο πξνζπαζνχλ λα 

ζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην εκπφξην θαη ζε επελδχζεηο ζε 

ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο κεηαθνξψλ (Υαηδεκηράιεο Κ., 1992). 
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Μεηαπνιεκηθά, νη παξάκεηξνη ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ ζην έδαθνο θαη ε ρσξηθή 

ηππνινγία ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγνχλ 2 θπξίαξρεο ηάζεηο γηα 

ηελ εμέιημε ησλ ζεσξηώλ ρσξνζέηεζεο: 

 Ιζνξξνπία 

χκθσλα κε απηή θάζε αιιαγή ζηηο ρξήζεηο ηνπ εδάθνπο είρε λα θάλεη κε κηα 

εμσηεξηθή παξάκεηξν κεηά απφ ηελ επίδξαζε ηεο νπνίαο επέξρεηαη θαη πάιη 

ηζνξξνπία. 

 Βέιηηζην απνηέιεζκα 

ηελ άπνςε φηη νη απνθάζεηο γηα ηε ρσξνζέηεζε κηαο ρξήζεο ζην έδαθνο 

ιακβάλνληαη κε ινγηθά θξηηήξηα, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία βέιηηζηνπ 

απνηειέζκαηνο. 

Οη Robert Mitchell θαη Chester Rapkin, ην 1954, ππνζηήξημαλ φηη ε θπθινθνξία 

πνπ αλαπηχζζεηαη ζην ρψξν ζπληζηά κηα δηαθξηηή ιεηηνπξγηθή ρξήζε. Όζνη 

κεηαθηλνχληαη ζην νδηθφ δίθηπν ζρεηίδνληαη απ’ επζείαο κε ηε ρσξνζέηεζε θαη κε ην 

κέγεζνο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη δηακνλήο, ελψ άιινη εξεπλεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ 

ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηε κειέηε ησλ ηξφπσλ πνπ 

ζπκβαίλεη θάπνηα κεηαβνιή δηάκεζνπ ηεο παξακέηξνπ ηνπ ρξφλνπ. 

Καηά ηνπο Simon, 1997, Pred, 1969, Adams, 1981, ε επηινγή ηεο ζέζεο 

ρσξνζέηεζεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Όκσο, ε ζπκπεξηθνξά δελ 

αλαγάγεηαη ζε θπξίαξρν παξάγνληα ρσξνζέηεζεο κηαο επηρείξεζεο, θαζψο 

επεξεάδεηαη δηαξθψο απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

Ζ ζρνιή πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, εηζήγαγε ηελ έλλνηα ησλ θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ ζηε 

ζεσξία ρσξνζέηεζεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ρσξνζεηηθή δηαδηθαζία 

αλαιχζεθε θαη εμεηάζηεθε ζε ζρέζε κε ζχλζεηα θαηλφκελα φπσο θξαηηθή ξχζκηζε, 

κεηαζρεκαηηζκφο εξγαζίαο, δηάξζξσζε ηεο αγνξάο. Γηαθξίλνληαη ζε 2 νκάδεο 

αλάινγα κε ην πψο πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: 

 Έκθαζε ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ζηνπο θχθινπο ηεο επέλδπζεο. 

 Έκθαζε ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία. 

Παγθνζκηνπνηεκέλε παξαγσγή, παλνκνηφηππα παξαγφκελα πξντφληα. 

Οη Ricardo & Ohlin, ζεσξνχλ φηη νη πεξηθέξεηεο απνθηνχλ εηδίθεπζε ζηελ 

παξαγσγή θαη ζηελ παξνρή νξηζκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ εμεηδίθεπζε, ν 

θαηακεξηζκφο ηεο παξαγσγήο ζηηο πεξηθέξεηεο θαηαιήγνπλ ζηε δεκηνπξγία 
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ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ζε θφζηνο, ηηκέο θαη εμεηδίθεπζε γηα θάπνηεο απφ 

απηέο. Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα δηαθνξεηηθψλ πεξηθεξεηψλ ελεξγνπνηεί ην 

εκπφξην κε απνηέιεζκα ηελ εμίζσζε ησλ ακνηβψλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ 

(Υαηδεκηράιεο Κ., 1992). Ζ εθαξκνγή απηή ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε εμσηεξηθή δήηεζε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ δηεπθνιχλνληαη κε ηελ άξζε ησλ ηεισλεηαθψλ θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ, ηελ εληαία δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη ην εληαίν λφκηζκα, θαζψο θαη 

ηελ απμεκέλε θηλεηηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κέζα ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Δηδηθά, ζηελ επξσδψλε ε δηαθίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ειεχζεξε, ελψ ε 

δηαθίλεζε ηεο εξγαζίαο, αλ θαη ειεχζεξε, ζηεξείηαη νπζηαζηηθήο απνδνρήο απφ ηνπο 

Δπξσπαίνπο. Αληίζεηα, ην δηεζλέο εκπφξην ελεξγνπνηείηαη ζηα πιαίζηα αηεινχο 

αληαγσληζκνχ, θχξηα απφ ηηο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθνο πνπ απμάλνπλ ηα 

θέξδε θη φρη ηφζν απφ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Ζ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο γίλεηαη 

θχξηα ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ιηγφηεξν ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 

(Krugman P., 1996).  

Σν 1990, ζχκθσλα κε ηνλ Porter, ν βαζκόο γεσγξαθηθήο ζπγθέληξσζεο ηεο 

παξαγσγήο, clustering ζηελ εζληθή νηθνλνκία, πξνζδηνξίδεη ηνπο θιάδνπο πνπ 

απνθηνύλ ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Έηζη, 

ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ε αλαγθαηφηεηα ελζσκάησζεο ησλ παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ε αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ηεο κειέηεο ηεο ρσξνκεηαβιεηήο 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε (Segura J., Braun C., 2004). 

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηε ζεσξία δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ησλ ζεσξηψλ ηεο νηθνλνκηθήο 

ηνπ ρψξνπ πξνβάιιεηαη ηδηαίηεξα φηαλ ην κεηαθνξηθφ θφζηνο ιακβάλεηαη σο 

κεηαβιεηή ζηελ αλάιπζε ηνπ κεραληζκνχ ησλ δηαπεξηθεξεηαθψλ ξνψλ, ησλ αγαζψλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν ζεσξίεο εληνπίδεηαη ζηε ζεκαζία 

πνπ δίλεηαη ζην θφζηνο ησλ κεηαθνξψλ θαζψο ζηε ζεσξία ηνπ ρψξνπ ην θφζηνο θαη ε 

χπαξμε κεηαθνξψλ εμεγεί ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο, ελψ ζηε ζεσξία 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ εμεγεί ηελ θαηεχζπλζε ξνψλ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. 

Οη ζεσξίεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο 

εκπεξηέρνπλ ηελ Keynesηαλή θξαηηθή παξεκβαηηθή πνιηηηθή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

θηιειεχζεξε νηθνλνκηθή πνιηηηθή, απνηεινχλ ίζσο ηε ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ζηελ 

εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ ρψξνπ. Γηακνξθψλεηαη, ινηπφλ, ην πξφηππν ηεο πνιηθήο 

αλάπηπμεο πνπ θπξηάξρεζε πάλσ απφ 30 ρξφληα ζε φινλ ηνλ θφζκν, ελψ εμαθνινπζεί 
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λα εθαξκφδεηαη θαη ζήκεξα κε αξθεηέο παξαιιαγέο. Δμέιημε απηήο ηεο ζεσξίαο 

απνηεινχλ: 

 Θεσξία θεληξηθώλ ηόπσλ 

Πξφθεηηαη γηα ηε ζεσξία ηνπ Christaller πνπ εμειίρζεθε απφ ην Losch θαη 

αλαπηχρζεθε πην πάλσ. 

 Θεσξία πνιηθήο αλάπηπμεο 

Ζ πνιηθή αλάπηπμε, Perroux, 1955, αζρνιείηαη κε ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. πγθεθξηκέλα, θαηαιήγεη ζην φηη νη κεραληζκνί 

ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζην θαπηηαιηζηηθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα, νδεγνχλ 

ζε κηα δπλακηθή άληζεο αλάπηπμεο ζην ρψξν. Ζ αλάπηπμε εκθαλίδεηαη ζηνπο 

πφινπο αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηα ζπζηαηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη πφισζε ηεο αλάπηπμεο πνπ 

επηθέξεη νηθνλνκίεο θιίκαθνο ζε επηιεγκέλεο απφ ην θεθάιαην ζέζεηο, 

δεκηνπξγψληαο πηα νηθνλνκίεο ζπγθέληξσζεο, εκθαληδφκελεο σο πξνσζεηηθέο 

βηνκεραλίεο, επλνψληαο ηελ αλάπηπμε θη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ησλ Logistics (Perroux F., 1955). Όκνηα αιιά κε δηαθνξεηηθή 

δηαηχπσζε ν Boudeville, 1966, ππνζηήξημε φηη έλα ζχλνιν βηνκεραληψλ, 

εγθαηεζηεκέλσλ ζε κηα πεξηνρή, πξνθαιεί πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε 

νιφθιεξε ηε δψλε επηξξνήο ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη πφινη αλάπηπμεο 

εκθαλίδνληαη σο πφιεηο πνπ θαηέρνπλ έλα ζχκπιεγκα θηλεηεξίσλ βηνκεραληψλ. Ζ 

ζεσξία έγηλε δεκνθηιήο κε ηε ρσξηθή κνξθή ησλ πφισλ αλάπηπμεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζεσξία ησλ θεληξηθψλ ηφπσλ, φπσο ζηε Γαιιία ηε δεθαεηία ηνπ 

1960 κε ηηο κεηξνπφιεηο ηζνξξνπίαο θαη ζηελ Διιάδα ηε δεθαεηία ηνπ 1970 κε 

ηνπ πφινπο αλάπηπμεο θαη ηηο αληίπαιεο πφιεηο (Pacione M., 2005). 

 Θεσξία δπτζκνύ 

Οη πφινη, σο πην αλεπηπγκέλνη ρψξνη, θξαηνχλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο θαη ηερλνινγηθά 

πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο δηνίθεζεο, έξεπλαο, αλάπηπμεο, ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ 

θιπ. Ζ ελδνρψξα ιεηηνπξγεί κε εξγαζίεο ρακειήο εηδίθεπζεο θαη απφδνζεο, 

θαζψο θαη κε ηππνπνηεκέλεο επαλαιακβαλφκελεο εξγαζίεο. Γηακνξθψλνληαη, 

δειαδή λεζίδεο αλάπηπμεο, ηδίσο ζε ππαλάπηπθηεο ρψξεο, απνθνκκέλεο απφ ηηο 

ζπλερψο ππνβαζκηδφκελεο ινηπέο πεξηνρέο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ αξλεηηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ αλεπηπγκέλνπ θέληξνπ θαη επαξρίαο. Ζ ίδηα δηαθνξά 

παξαηεξείηαη θαη ζην ιεηηνπξγηθφ ηνκέα. Ζ ζπλχπαξμε ησλ δχν θνηλσληψλ 
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ζπληεξεί έλα ιεηηνπξγηθφ ράζκα κεηαμχ ηνπ ζχγρξνλνπ αζηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ 

θαζπζηεξεκέλνπ αγξνηηθνχ. Έηζη, ε αζηηθή πεξηνρή, σο θαπηηαιηζηηθή, είλαη 

εληάζεσο θεθαιαίνπ θαη ε αγξνηηθή, σο εξγαηηθή, είλαη εληάζεσο εξγαζίαο 

(Pacione M., 2005). 

 Θεσξία πόισζεο 

χκθσλα κε ηνλ Mydral, 1957, ε αλεκπφδηζηε ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ 

αγνξάο έρεη δπζκελείο επηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ ππαλάπηπθησλ πεξηνρψλ, 

επλνψληαο ηελ αληζνξξνπία ζηε ρξήζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο. Δλεξγνπνηείηαη δειαδή έλαο ζπλερήο κεραληζκόο ζσξεπηηθήο 

αηηηόηεηαο. Ζ πόισζε αλαηξνθνδνηείηαη απφ θεθάιαηα πνπ νδεγνχληαη θαη ζε 

κεηαθνξηθέο ππνδνκέο, κε απνηέιεζκα ηα αγαζά θαη ε εξγαζία λα ζηεξνχληαη 

απφ ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο. χκθσλα κε ην Hirschman, 1958, ε πφισζε 

θπξηαξρεί ζηα πξψηα ζηάδηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, κε ηε δηάρπζε ησλ ξνψλ 

πξνο ηηο αδχλακεο πεξηθέξεηεο λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηα επφκελα ζηάδηα. 

Τπνζηεξίδεη φηη ε ζπλερήο ζπζζψξεπζε αλάπηπμεο πξνθαιεί πφισζε. Οη 

δπλάκεηο ηεο αγνξάο επηθξνηνχλ ηελ πφισζε, ηε δηαηεξνχλ γηα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, αιιά ρξεηάδεηαη κηα πνιηηηθή δηνξζσηηθή θίλεζε γηα λα δηνξζψζεη ηελ 

θαηάζηαζε. Έηζη, ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο νη πεξηθεξεηαθέο δηαθνξέο ηείλνπλ 

λα εμαιεηθζνχλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Hirschman A.O., 1958). 

 

 

2.2.2. 2ε πεξίνδνο (1968-1980) 

Καηά ηελ πεξίνδν απηή, νη ζεσξίεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ άληζε πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε, ρσξίο φκσο λα ηίζεληαη πξνηάζεηο εθαξκνγήο κηαο ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο 

γηα ηελ αλάπηπμε. χκθσλα θαη πάιη κε ην Mydral, 1969, νη νηθνλνκηθέο δπλάκεηο 

ηεο αγνξάο, φηαλ δελ πεξηνξίδνληαη, ηείλνπλ λα απμήζνπλ ηηο εγρψξηεο θαη δηεζλείο 

πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο, αληί λα ηηο κεηψζνπλ. Αξγφηεξα απφ ηνλ Bauer, 1972, 

ζπζρεηίδνληαη ηα 3 ζηάδηα αλάπηπμεο κηαο νηθνλνκίαο κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ (Κπξηαδφπνπινο Δ., Πάλνπ Δ., 2009). 

Οη ηδησηηθέο νηθνλνκίεο ηνπ ηόπνπ εγθαηάζηαζεο, ε αλεπάξθεηα θαη ν επηιεθηηθφο 

ραξαθηήξαο ησλ δηαπεξηθεξεηαθψλ ξνψλ θεθαιαίνπ, εξγαζίαο, αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ε χπαξμε ηθαλνπνηεηηθψλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ, ε έιιεηςε 

ελεκέξσζεο, θαζψο θαη ε απξνζπκία ησλ επηρεηξήζεσλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα 



37 

 

πιενλεθηήκαηα ή ηηο επθαηξίεο θέξδνπο ηεο πεξηθέξεηαο, απνηεινχλ ηνπο παξάγνληεο 

επηξξνήο ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ αλάκεζα ζην θέληξν θαη ηελ πεξηθέξεηα. 

Καηά ηνλ Hunt, 1989, είλαη δπλαηέο νη απμήζεηο θάπνησλ νηθνλνκηθψλ ζπληειεζηψλ 

ηεο εμαξηεκέλεο ρψξαο κε κηθξφηεξε φκσο έληαζε κεηαμχ κεγέζπλζεο θαη 

εμάξηεζεο. ηελ νπζία, ινηπφλ, κηα εμαξηεκέλε ρώξα απνθιείεηαη λα αλαπηχμεη 

απηνδχλακε νηθνλνκηθή δνκή (Hunt D., 1989). Ζ εμάξηεζε βαζίδεηαη ζηε δηαηήξεζε 

ησλ αλαγθψλ γηα ηερλνινγία, ηειεπηθνηλσλίεο, δηνηθεηηθέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο θαη ζχγρξνλεο ππεξεζίεο, φπσο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη Logistics πνπ 

εμαθνινπζνχλ λα παξέρνληαη απφ ην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν. 

 

 

2.2.3. 3ε πεξίνδνο (1980-ζήκεξα) 

Καηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν γίλεηαη πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο πνιχπιεπξεο θξίζεο 

πνπ θαηαγξάθεθε ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο θαηά ηελ πξνγελέζηεξε πεξίνδν. Οη 

καδηθέο δηαδηθαζίεο απνβηνκεράληζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 νδήγεζαλ ηνλ 

αλεπηπγκέλν θφζκν ζε έληνλε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη γεσγξαθηθή 

αλαδηάξζξσζε, θαηαιήγνληαο ζηαδηαθά ζηελ παγθνζκηνπνίεζε, δειαδή ηε κείσζε 

ηεο ζεκαζίαο ησλ κεηαβνιψλ ησλ επί κέξνπο εζληθψλ νηθνλνκηψλ θαη ηελ αχμεζε 

ηεο ζεκαζίαο ησλ επηδξάζεσλ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Η απνκάθξπλζε από ηηο 

ζεωξίεο πξνηύπωλ ηεο πνιηθήο αλάπηπμεο θαη δηάρπζεο επέθεξε αλάπηπμε λέσλ 

ζεσξηώλ, φπσο ε νινθιεξσκέλε, ηνπηθή ή ελδνγελήο αλάπηπμε, ε αλάπηπμε από 

θάησ, ε αεηθόξνο ή βηώζηκε αλάπηπμε, ε ζεσξία ησλ ηερλνπόιεσλ, ησλ 

επηζηεκνληθώλ πάξθσλ θαη ηεο επέιηθηεο εηδίθεπζεο.  

Σν 1978 νη Friedmann & Douglas πξνζέγγηζαλ ην ζπλδπαζκφ ηεο εθβηνκεράληζεο 

κε ηελ αζηηθνπνίεζε θαη επεκεξία ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, ηδηαίηεξα κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ. Σν 1995 ε άπνςε απηή 

νινθιεξψζεθε απφ ην Friedmann, ππνζηεξίδνληαο φηη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ζεκαληηθφο αγξνηηθφο ηνκέαο θαη κεηαθνξηθά 

ζπζηήκαηα (Friedmann J., 1995). 

Ζ επέιηθηε εθβηνκεράληζε πνπ ζπλέβε αλάκεζα ζηνλ πινχζην ηηαιηθφ βνξά θαη ζηνλ 

ππαλάπηπθην λφην, έγηλε παξάδεηγκα πξνο κίκεζε ζε ζεηξά κε αλεπηπγκέλσλ 

πεξηνρψλ άιισλ θξαηψλ, φπσο Ννξβεγία, Γαλία, Γεξκαλία, Διβεηία, Ηζπαλία, 

Πνξηνγαιία θιπ. Ζ επηηπρία νθείιεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο εζσηεξηθνχ νηθνλνκηθνχ 
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θπθιψκαηνο, δεκηνπξγψληαο ηνπηθά θέληξα βηνκεραληθήο αλάπηπμεο κε ηερλνινγηθή 

ελζσκάησζε θαη θαηλνηνκίεο, πνπ νθείιεηαη ζην ζπλδπαζκφ απφ ηε κηα 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κε επέιηθηεο εμεηδηθεχζεηο, θαηλνηνκίεο, 

πνιπαπαζρφιεζε θη απφ ηελ άιιε δίθηπα κεηαθνξψλ, Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ 

θαζψο θαη θαηαζθεπψλ. Όκσο, δε ιακβάλεη ππφςε νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη 

θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο, θαζψο θαη ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ. 

Παξάιιεια, ε θαηάξξεπζε ηνπ πξνλνηαθνχ θξάηνπο θαηεχζπλε ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κέζα απφ ηε βνήζεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ηε δηαρείξηζε 

ηθαλνπνηεηηθψλ ηνπηθψλ πφξσλ. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα αλαπηχρζεθαλ θαη 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθνδηαζηηθήο θαη logistics. 

Απφ ηελ άιιε, ε ζπγθεληξσηηθή εθ ησλ άλσ θξαηηθή ξχζκηζε ζεσξήζεθε ππεχζπλε 

γηα ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο. Έηζη, 

πξνζεγγίζηεθε έλα λέν κνληέιν δηαθνξνπνηνχκελν ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο, ζηηο 

θξαηηθέο παξεκβάζεηο θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ ππφινηπσλ ηνπηθψλ θνξέσλ πνπ ήιζε 

από ηα θάησ ηκήκαηα ηεο δηνηθεηηθήο βαζκίδαο. Ζ ζπληζηακέλε ησλ παξαπάλσ 

έδσζε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ελδνγελνχο δπλακηθνχ, ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο, ησλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θάζε πεξηνρήο θαη αγλνεί ηηο ζρνιέο εμάξηεζεο θαη ηεο 

πνισκέλεο αλάπηπμεο, πξνο φθεινο ηεο επέθηαζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Με ιίγα 

ιφγηα ελδνγελήο αλάπηπμε είλαη ε δπλαηόηεηα παξαγωγήο θαηλνηνκίαο ζε ηνπηθό 

επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία απηφλνκεο αλάπηπμεο κε πξνυπφζεζε ηελ ηνπηθή 

ζπλεξγαζία, ηελ ελζάξξπλζε αλάπηπμεο ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ θαη ζθνπφ ηελ 

επηηπρή ηνπηθή – ελδνγελή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ε απηφλ ηνλ ηχπν αλάπηπμεο, 

ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ εκπνξηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηκειεηεξίσλ, ησλ 

νξγάλσλ ζπιινγηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ησλ αλαπηπμηαθψλ εηαηξηψλ, ησλ 

ζπκβνπιίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ, ησλ clusters θιπ. 

Βαζηθφ ξφιν ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε έρνπλ ηα κεηαθνξηθά δίθηπα κε πξνηηκφηεξεο ηηο 

νξηδφληηεο ζπλδέζεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ αληί ησλ δελδξνεηδψλ αλαπηχμεσλ, 

πνπ ζεκαίλεη απμεκέλεο ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο δηθηχσζεο. 

Οη ηερλνπόιεηο, γηα παξάδεηγκα, πξνζδίδνπλ λέεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο 

θαη λένπο ρψξνπο βηνκεραληθήο ζπγθέληξσζεο. ηηο πεξηνρέο απηέο, ξφιν 

πξνσζεηηθήο βηνκεραλίαο θαηέρεη ν ηνκέαο R&D θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πςειήο 

ηερλνινγίαο. Οη ηερλνπφιεηο απαηηνχλ ζπλερή πξνζαξκνζηηθφηεηα, ρξήζε ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, νξγάλσζεο θαη δνκήο ησλ εηαηξηψλ. Παξάιιεια, απαηηνχληαη 

εμειηγκέλεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, δηαθνξνπνηεκέλσλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, 
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ηαρχηαηα πξνζαξκνδφκελεο ζηηο αιιαγέο δήηεζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ. Ζ 

επξχηαηε εθαξκνγή ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ Just In Time, ζπλεπάγεηαη λέεο 

κνξθέο νξγάλσζεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ησλ Logistics 

(Siamas I., 2010). Με ηηο ηερλνπφιεηο, δηαηεξείηαη ε ζηξαηεγηθή ησλ πφισλ 

αλάπηπμεο, ρσξίο φκσο λα εμαζθαιίδεηαη ην απνηέιεζκα. Πνιιέο δεκηνπξγεζείζεο 

ηερλνπφιεηο κε κεγάιν θφζηνο έρνπλ πεξηνξηζκέλε επηηπρία. Όκσο, ε θαηλνηνκία, 

δειαδή ε δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα κεηαηξνπήο κηαο ηδέαο ζε εκπνξεχζηκν 

πξντφλ ή ππεξεζία, ιεηηνπξγηθή κέζνδν παξαγσγήο ή δηαλνκήο, λέα ή βειηησκέλε 

κέζνδν παξνρήο θνηλσληθήο ππεξεζίαο, δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπκβαίλεη κφλν ζε 

ηερλνπφιεηο. 

Οη λέεο αξρέο αεηθνξίαο θαη δηαηεξηζηκόηεηαο ζπλδένληαη ζηελά κε ηε δηαδηθαζία 

ηνπηθήο, ελδνγελνχο ή εθ ησλ θάησ αλάπηπμεο. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

γίλεηαη κνριφο ελδνγελνχο θαη βηώζηκεο αλάπηπμεο, δηφηη νη πεξηνξηζκνί 

επηηαρχλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ ζε πην πξάζηλεο 

επελδχζεηο, θαηλνηνκηθέο θαη ηερλνινγηθήο πξνφδνπ πξνο βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ 

εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ, αλαβαζκίδνληαο έηζη ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. πλεπψο, ε 

απηφλνκε πηνζέηεζε ησλ αξρψλ αεηθνξίαο δελ είλαη δπλαηή, ιφγσ χπαξμεο εμσγελψλ 

παξαγφλησλ. Ζ δηαδηθαζία δελ θαιχπηεη φιν ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο 

πάληνηε ζα ππάξρεη ε αλάγθε γηα θάπνηεο κε αεηθφξεο δξαζηεξηφηεηεο, ηδηαίηεξα 

θαηά ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ. 

Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ησλ ζεσξηψλ ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο, δείρλνπλ φηη 

ζηελ επνρή καο ν αζηηθφο ρψξνο έρεη εηζέξζεη ζε λέα θάζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο 

κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ ζπλέβεζαλ αιιά θαη κε ηηο δεκνγξαθηθέο, πνιηηηθέο, 

πνιηηηζηηθέο, θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ έρνπλ δξνκνινγήζεη νη λέεο ρσξνζεηηθέο 

ηάζεηο ζηηο ρξήζεηο γεο. Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη έρνπλ πάςεη λα ηζρχνπλ νη 

δηαρσξηζκνί θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο, σο πξνο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηνπο, αιιά φηη εθθξάδνληαη κε πην πνιχπινθν ηξφπν 

θαη φρη κε ηε κνξθή δσλψλ θαη ζπκπιεγκάησλ – clusters, πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ή εζληθφ ραξαθηήξα. 

Ζ έλλνηα ηεο αληζφηεηαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ αζηηθφ ρψξν έρεη ιάβεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα λέεο εθηεηακέλεο δηαζηάζεηο. Ζ εμέιημε απηή νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε 

πνιππινθφηεηα πνπ εκθαλίδεη ε θνηλσληθή δηάξζξσζε ζηηο κέξεο καο, σο 

απνηέιεζκα ηεο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο πνπ ζηνρεχεη ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε 
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νηθνλνκία (Κπξηαδφπνπινο Δ., Πάλνπ Δ., 2009). πγθεθξηκέλα ε ελ ιφγσ εμέιημε 

απνδίδεηαη ζηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

1. Έληνλε εκθάληζε θάζε είδνπο κεηνλνηήησλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ πνπ επηθέξνπλ κηα 

δπλακηθή πεγή λέσλ δηαθνξεηηθνηήησλ ζην ρψξν. 

2. Παξαπέξα ελίζρπζε ησλ εζλνηηθώλ κεηνλνηήησλ ζηνλ αζηηθφ ρψξν κεηά απφ 

άθημε λέσλ κεηαλαζηψλ. 

3. Δκθάληζε λέσλ επαγγεικαηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ επηθέξνπλ επέθηαζε ησλ 

εξγαζηψλ ησλ ήδε πξνζθεξνκέλσλ ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ. 

4. Έληνλεο δηαθξίζεηο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ζηηο πφιεηο σο 

πξνο ην επίπεδν ηεο επεκεξίαο. 

5. Αύμεζε ηεο θηώρεηαο θαη ππνβάζκηζε ησλ όξσλ δηαβίσζεο ζε κεγάιν ηκήκα 

ησλ αζηηθψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. 

6. Απμαλφκελε θνηλσληθό-ρσξηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ λέσλ ελειίθσλ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο, σο απνηέιεζκα ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο νηθνγελεηαθήο 

δηάξζξσζεο ζηηο πφιεηο. 

7. Δκθάληζε δηαθξηηψλ πεξηζσξηαθώλ νκάδσλ ζηηο πφιεηο. 

Οη παξαπάλσ εμειίμεηο έρνπλ νδεγήζεη ζε έλα θαηλνχξγην θαηαθεξκαηηζκό ηνπ 

αζηηθνύ ρώξνπ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ε κειέηε ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο 

έρεη θαηαζηεί θεληξηθφ δήηεκα πξνο δηεξεχλεζε απφ ηε ζχγρξνλε 

αλζξσπνγεσγξαθία. 

 

 

2.2.4. Πνιπθεληξηθόηεηα ζηε ρσξνηαμηθή πνιηηηθή 

Ζ εθαξκνγή ηεο πνιπθεληξηθφηεηαο δελ έρεη ζπλδεζεί κε ηηο παιαηφηεξεο ζεσξίεο 

νχηε ηηο έρεη αληηθαηαζηήζεη κε λέεο ζεσξίεο. Δπεξεάδεηαη απφ ηελ θιαζζηθή ζεσξία, 

ηε ζεσξία θεληξηθψλ ηφπσλ θαη ηε ζπλδπαδφκελε ζεσξία ησλ πφισλ αλάπηπμεο. 

Πξνζαξκφδεηαη, φκσο, ζε παγθφζκηα θέληξα κε ηελ πξνζζήθε 2 επηπιένλ αλψηεξσλ 

βαζκίδσλ πνπ πξνζηίζεληαη ζηηο ππάξρνπζεο 5 βαζκίδεο (Hall P., 2002). Δληνχηνηο, ε 

νξνινγία πφινη αλάπηπμεο, ε αλαθνξά ζηηο πφιεηο σο θηλεηήξεο αλάπηπμεο φπσο θαη 

ζηελ πνιπθεληξηθφηεηα, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεληξηθψλ ηφπσλ είλαη 

δηαδεδνκέλε ζε φιεο ηηο πξνηάζεηο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο. Ζ πνιπθεληξηθφηεηα σο 

θεληξηθή έλλνηα ρσξνηαμίαο είλαη κηα αζαθήο έλλνηα κε δηάθνξεο εξκελείεο, φπσο ε 

βηψζηκε αλάπηπμε θαη ε εδαθηθή ζπλνρή. Αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ 
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δηθηχνπ ησλ νηθηζκψλ θαη δίλεη ρσξηθή ππφζηαζε ζην ζηφρν ηεο ηζφξξνπεο θαη 

αξκνληθήο αλάπηπμεο. Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο πνιπθεληξηθφηεηαο απνηέιεζε ε 

κειέηε ηνπ γξαθείνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη εδαθψλ ηεο Γεξκαλίαο ην 1940. Ο 

Christaller σο αξκφδηνο γηα ηε ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ γηα ηελ αλαδηάηαμε ηεο 

νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο ησλ αλαηνιηθψλ θαηαθηήζεσλ ηεο Γεξκαλίαο, 

πξνγξακκάηηζε θαη ζρεδίαζε κε ηε ζεσξία ησλ θεληξηθψλ ηφπσλ ηηο θηήζεηο ηεο 

Πνισλίαο κε ηελ νλνκαζία Γεληθό ρέδην Αλαηνιήο. Σν ζρέδην αθνξνχζε αθελφο ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο απεηιήο πνπ απνηεινχζαλ γηα ην Ράηρ νη αλεπηζχκεηνη απφ άιιεο 

θπιέο θαη αθεηέξνπ ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ησλ 10,000,000 γεξκαλφθσλσλ πνπ 

δνχζαλ έμσ απφ ηα ζχλνξα ηνπ Ράηρ. Αληηπαξάδεηγκα εθαξκνγήο θέξεηαη ην 

πξφγξακκα αλνηρηψλ πφιεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Υσξνηαμίαο Οηθηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, 

1984, επί Τπνπξγίαο Σξίηζε. Ζ ζεσξία ρξεζηκνπνηείηαη σο νδεγφο γηα ηηο 

ζρεδηαδφκελεο ρσξνηαμηθέο παξεκβάζεηο, κέζσ ησλ αλνηθηψλ πφιεσλ. Οη θεληξηθνί 

ηφπνη νξγαλψλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σν δίθηπν νηθηζκψλ 

νξγαλψζεθε ζε 5 ηεξαξρηθέο βαζκίδεο θαη ζε θάζε κία πξνβιεπφηαλ ε ρσξνζέηεζε 

ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. Αλαιπηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο ρσξίζηεθαλ σο εμήο: 

Δθπαίδεπζε, Αζιεηηζκφο, Τγεία Πξφλνηα, Πνιηηηζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, Γεκφζηεο 

Τπεξεζίεο θαη νη 5 βαζκνί ηεξάξρεζεο: 5. Υσξηά, 4.Κεθαινρψξηα, 3.Κσκνπφιεηο, 

2.Ννκαξρηαθά Κέληξα, 1.Πεξηθεξεηαθά Κέληξα (Αλδξηθνπνχινπ Δ., 2010). 

 

Η πνιπθεληξηθόηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Ζ πνιπθεληξηθφηεηα σο θπξίαξρν δήηεκα ηεο επξσπατθήο ρσξνηαμίαο απαζρφιεζε 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ ην 1999, ελφςεη ησλ κεγάισλ δηεπξχλζεσλ ηεο Έλσζεο. 

Ζ ρσξνηαμία πξνσζήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ ησλ ζπλζεθψλ Δπξώπε 

2000, 2000+, ρέδην Αλάπηπμεο Κνηλνηηθνύ Υώξνπ (ΑΚΥ), ESPON θαη ηελ εδαθηθή 

αηδέληα. Ζ σξίκαλζε ησλ παξαπάλσ θαηέιεμε ζηε πλζήθε ηεο Ληζαβόλαο ην 2007, 

φπνπ ε εδαθηθή ζπλνρή ελζσκαηψλεηαη ζηελ πνιηηηθή ζπλνρήο. Σν 2008 εθδίδεηαη ε 

Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ εδαθηθή ζπλνρή θαη πξνσζείηαη ν πξνβιεκαηηζκφο θαη ε 

έλαξμε δηαβνπιεχζεσλ γηα λα θαηαιήμεη ζε Λεπθή Βίβιν. Όκσο, ην πεξηερφκελφ ηεο 

δελ ήηαλ ηφζν ζπγθεθξηκέλν, ψζηε λα είλαη πξνβιεπφκελεο νη πηζαλέο 

δεκνζηνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο. Ο φξνο εδαθηθή 

ζπλνρή εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ην 1997 ζηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ. ηε 

ζπλζήθε εθθξάδεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ γεληθνχ 

νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ιφγσ ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 
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θαη εδαθηθήο ζπλνρήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φινη νη θάηνηθνη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο, φπσο εθπαίδεπζε, πγεία, πξφλνηα θιπ, ζε πςειή 

πνηφηεηα θαη ζε ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ. Σν ΑΚΥ βαζίζηεθε ζηελ ηδέα 

φηη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ε ζχγθιηζε νξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ δελ 

επαξθνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο. 

Σέζεθαλ ζηφρνη πνιηηηθήο, φπσο ε πνιπθεληξηθή ρσξηθή αλάπηπμε θαη κηα λέα ζρέζε 

αγξνηηθψλ θαη αζηηθψλ πεξηνρψλ, ε ηζφηηκε πξφζβαζε ζε ππνδνκέο θαη γλψζε θαζψο 

θαη ε εδαθηθή αηδέληα. Ζ πνιπθεληξηθφηεηα ζπλδέζεθε επίζεο κε ζέκαηα φπσο ε 

πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε, ε εδαθηθή ζπλεξγαζία θαη ε δηθηχσζε ησλ πφιεσλ. Οη 

πφιεηο ιεηηνπξγνχλ σο θαηαιχηεο αλάπηπμεο, ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπλνιηθή 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, βάζεη ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβόλαο 

θαη ζπκπαξαζχξνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ πεξηνρψλ, δηαρένληαο 

ηελ αλάπηπμε. ηηο θαηψηεξεο βαζκίδεο ησλ νηθηζκψλ, ε πνιπθεληξηθφηεηα κε ηε 

κνξθή ησλ αλνηθηψλ πφιεσλ, ζπκβάιεη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο (Αλδξηθνπνχινπ Δ., 2010). 

 

Η πνιπθεληξηθόηεηα ζηελ Διιάδα 

Ζ αλαβάζκηζε ηεο ρσξνηαμίαο ζηελ Διιάδα νθείιεηαη ζηελ Δπξψπε. Ήδε απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ είρε δξαζηεξηνπνηεζεί, παξάιιεια κε ηε ζπδήηεζε γηα ην ΑΚΥ, 

ζηελ θαηεχζπλζε αλαβάζκηζεο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ κε κειέηεο ρσξηθψλ 

επηπηψζεσλ, επηηξνπέο ζχληαμεο ησλ λφκσλ γηα ηελ πνιενδνκία θαη ηε ρσξνηαμία, 

πξνεηνηκαζία ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ θιπ. Σελ ίδηα πεξίνδν ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο αθνινπζνχζε ηε δηθή ηνπ πνξεία κε ηα δηαδνρηθά 

Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο. Τπνρξεψζεθε, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ιφγσ ησλ 

θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, λα εληάμεη ηε ρσξηθή θαη αζηηθή δηάζηαζε ηφζν ζην Γ’ 

Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (ΚΠ) 2000-2006 κε ην παθέην Delors ΗΗ, φζν θαη 

θπξίσο ζην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013 κε ην παθέην 

Santer. Ζ αλαθνξά ζε ζηφρνπο πνιπθεληξηθφηεηαο πξνέξρεηαη απφ θνηλνηηθέο 

νδεγίεο θαη ζηνπο πφινπο αλάπηπμεο απφ ηε ζπιινγηθή εκπεηξία παξφκνησλ 

αλαθνξψλ ζηα παιαηφηεξα πξνγξάκκαηα.  

Ζ πνιπθεληξηθφηεηα, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, σο θεληξηθή έλλνηα ρσξνηαμίαο 

εκπεξηέρεη ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ εδαθηθή ζπλνρή. Αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ηνπ δηθηχνπ ησλ νηθηζκψλ θαη δίλεη ρσξηθή ππφζηαζε ζην ζηφρν ηεο 
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ηζφξξνπεο θαη αξκνληθήο αλάπηπμεο. Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν ρσξνηαμηθήο 

πνιηηηθήο, πνπ μεθίλεζε σο ρσξνηαθηηθή ηδέα απφ ην 1960. Δπεξεάδεηαη απφ ηελ 

θιαζζηθή ζεσξία, ηε ζεσξία θεληξηθψλ ηφπσλ θαη ηε ζπλδπαδφκελε ζεσξία ησλ 

πφισλ αλάπηπμεο. 

Ζ ηζφξξνπε αλάπηπμε σο ζηφρνο πνιηηηθήο, κε ηε κνξθή ηεο πνιπθεληξηθφηεηαο ή 

ηεο αληηκεηψπηζεο κηαο δηαδεδνκέλεο αληζφηεηαο, είρε άιιν λφεκα ηηο δεθαεηίεο 

1960 θαη 1970, άιιν ηηο δεθαεηίεο 1980-2000 θαη άιιν ζήκεξα. Απηφ πνπ αιιάδεη, 

κεηαμχ απηψλ ησλ πεξηφδσλ, είλαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο θαη νη δπλαηφηεηεο 

παξέκβαζεο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Σν ηζρχνλ γεληθφ πιαίζην ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο (ΓΠΥΑΑ, ΦΔΚ 128Α/3-7-2008) πξνηείλεη ηε 

δεκηνπξγία κηαο πνιπθεληξηθήο δνκήο ζην άξζξν 8 θαη ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ηνπ 

νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ζην άξζξν 5, κε ηνλ νξηζκφ κηαο ζεηξάο πφιεσλ σο εζληθψλ 

πφισλ ή δίπνισλ αλάπηπμεο θαζψο θαη δεπηεξεπφλησλ πφισλ αλάπηπμεο. 

 

Η πνιπθεληξηθόηεηα ζηε ρσξνηαμηθή πνιηηηθή 

ηε ζεκεξηλή ειιεληθή ρσξνηαμηθή πνιηηηθή, κε ην Γεληθφ θαη ηα Πεξηθεξεηαθά 

Πιαίζηα Υσξνηαμίαο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, θπξηαξρνχλ νη φξνη πφινη αλάπηπμεο 

θαη πνιπθεληξηθή ρσξηθή νξγάλσζε ρσξίο λα είλαη ζαθέο ην πεξηερφκελν πνπ ηνπο 

απνδίδεηαη ή ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνιηηηθήο πνπ ζα δψζνπλ πιηθή ππφζηαζε ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Οη φξνη πφινη αλάπηπμεο ηνπ αζηηθνχ ζπζηήκαηνο ή νη πφιεηο 

σο θηλεηήξεο ηεο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ε πνιπθεληξηθφηεηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ζεσξίαο ησλ θεληξηθψλ ηφπσλ, ζπλαληψληαη ζρεδφλ πάληα ζηηο πξνηάζεηο 

ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο. Οη λέεο θαηεπζχλζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηα θεληξηθά δεηήκαηα 

πνιηηηθήο ραξάζζνληαη κε ζθνπφ λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα φπσο: 

 Ζ ζρέζε πνιπθεληξηθφηεηαο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο.  

o Μέζσ ησλ ππεξεζηψλ γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο επηηπγράλεηαη ε 

εδαθηθή ζπλνρή. Καηαιήγνπκε ζε κηα δνκεκέλε αληζφηεηα, κέζσ ηεο 

ρσξηθήο δηθαηνζχλεο. 

o Απνδίδεηαη ρσξηθή δηθαηνζχλε κέζα απφ κηα δνκεκέλε αληζφηεηα. 

 Ζ ζρέζε δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ νξγάλσζε ησλ πεξηνρψλ αγνξάο.  

o Οη αγνξέο πξνζαλαηνιίδνληαη κέζσ ξπζκίζεσλ ηνπ δεκνζίνπ. Ζ δηνίθεζε θαη 

ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε αλαδηαξζξψλεηαη κέζσ ηνπ “Καπνδίζηξηα” θαη ηνπ 
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“Καιιηθξάηε” θαη εθαξκφδεηαη δηαθνξνπνηεκέλε κε απνηέιεζκα ηελ 

πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε ηεο πνιπθεληξηθφηεηαο. 

 Ζ ζρέζε αλαπηπμηαθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

o Ζ ηζφξξνπε θαη ε πνιπθεληξηθή ρσξηθή αλάπηπμε εληζρχεη ηελ  

αληαγσληζηηθφηεηα. Οη νηθνλνκηθέο, ρσξνηαμηθέο θαη γεσγξαθηθέο ζεσξίεο 

είλαη ε βάζε εθαξκνγήο γηα ηελ εδαθηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή. 

Αληηκεησπίδνληαο, ηψξα, ηελ πεληαεηή θξίζε 2010-2014 ηεο Διιάδαο, ζχκθσλα κε 

ην κλεκφλην θαη ην κεζνπξφζεζκν εθαξκνζηηθφ λφκν, είλαη εμαηξεηηθά ακθίβνιν 

πφζν ζπληνληζκέλα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε απνξξφθεζε ηνπ ΔΠΑ ζχκθσλα κε 

ην ΓΠΥΑΑ θαη λα νξγαλσζεί νξζνινγηθά ε ηζφξξνπε αλάπηπμε. 
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2.3. Σα Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα σο νξγαλσκέλεο κνξθέο 

ππνδνκώλ γηα ηε ρσξηθή νξγάλσζε ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο 

Οη ππεξεζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο δηαρεηξίδνληαη ξνέο αγαζψλ, πιεξνθνξηψλ, 

θεθαιαίσλ ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Γηα ηελ εκπνξεπκαηηθή 

κεηαθνξά, ηκήκα απηψλ είλαη ηα Logistics θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο δηαθξίλνληαη  

(COM (2006) 79) ζε: 

 πξνεηνηκαζία εκπνξεπκάησλ γηα απνζηνιή απφ ην ρψξν παξαγσγήο, 

 κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, 

 δηακεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, 

 εηζαγσγή ζε απνζήθε, απνζήθεπζε θαη εξγαζίεο ζε ρεξζαίν ηεξκαηηθφ 

ζηαζκφ. 

Τπεξεζίεο Third Party Logistics (3PL) έρνπκε φηαλ παξέρνληαη ππεξεζίεο Logistics 

απφ εηδηθνχο ηνπ θιάδνπ, γηα εκπνξεχκαηα ηξίησλ. Τπεξεζίεο Γηακεηαθνξάο θαη 

Logistics, θαηά CLECAT, είλαη νη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαθνξά, πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε έλα ή κε ζπλδπαζκφ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ζπγθέληξσζε, 

απνζήθεπζε, δηαρείξηζε, ζπζθεπαζία ή δηαλνκή ησλ αγαζψλ, θαζψο επίζεο νη 

ζπκπιεξσκαηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο πξνο απηέο ππεξεζίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ρσξίο σζηφζν λα πεξηνξίδνληαη ζε ηεισλεηαθά θαη δεκνζηνλνκηθά ζέκαηα, ηε 

δήισζε ησλ αγαζψλ γηα επίζεκνπο ζθνπνχο, ηελ παξνρή αζθάιηζεο γηα ηα αγαζά, 

ηελ είζπξαμε ή ηελ θαηαβνιή πιεξσκήο θαη ηε ζπιινγή ή παξνρή εγγξάθσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα αγαζά. ηηο ππεξεζίεο δηακεηαθνξάο πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη 

ππεξεζίεο Logistics φπνπ ε ζχγρξνλε ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ κεηαθνξά γηα  ηε δηαρείξηζε ή απνζήθεπζε ησλ αγαζψλ θαη ηελ 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηελ 

νξγάλσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο 

θάζε ζηαηηθήο θαη επνκέλσο ρσξνζεηήζηκεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο δηακεηαθνξά, 

απνζήθεπζε ή ζπλνιηθά Logistics, ζεβφκελνο ηελ θπξίαξρε ηάζε αλαδηνξγάλσζεο 

θαη εμπγίαλζεο ησλ πνιενδνκηθψλ θέληξσλ, δειαδή ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ Logistics ζε πεξηνρέο κε εμεηδηθεπκέλεο ππνδνκέο, πξνο φθεινο ηνπ 
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αζηηθνχ θέληξνπ. Μηα θαηάιιειε ρσξνζεζία, ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο Logistics θαη 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα αληαγσληζκνχ θαη παξαγσγηθφηεηαο, δηεπθνιχλνληαο 

ηνλ παξαγσγηθφ, κεηαπνηεηηθφ θαη θαηαλαισηηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο. 

Οη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο ππνδνκέο εθνδηαζηηθήο είλαη ηα Δκπνξεπκαηηθά 

Κέληξα, πνπ αλάινγα κε ηε δήηεζε κηαο πεξηνρήο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο 

θαη ηελ χπαξμε δηεξρνκέλσλ εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ αλαπηχζζνληαη κε 

ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, πξνο φθεινο ηεο δεκφζηαο κεηαθνξηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θπθιψκαηνο (Siamas I., 2010). 

 

Γηεζλείο Σάζεηο Οξγάλσζεο Δμεηδηθεπκέλσλ Τπνδνκώλ 

Οη ππεξεζίεο θεληξηθνύ ζρεδηαζκνύ ππνδνκώλ φπσο κεηαθνξψλ, ηειεπηθνηλσληψλ 

θαη ελέξγεηαο αλαπηχζζνληαη παγθφζκηα ζε δηθηπαθέο πιαηθφξκεο πνπ ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο θνκβηθά. Δηδηθφηεξα, ε ρσξηθή νξγάλσζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ θφκβσλ εμππεξέηεζεο πςειήο δπλακηθφηεηαο, 

φπσο Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα, ηεξκαηηθνί ζηαζκνί θαη θφκβνη αλαδηαλνκήο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, νη ππεξεζίεο Logistics ζπγθεληξψλνληαη ζε εμεηδηθεπκέλνπο ρψξνπο, ζε 

εθηάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ αθξηβψο ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Έλα επίπεδν πην πάλσ, ε 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα κνληεινπνηείηαη σο έλα δίθηπν πνπ απνηππψλεη ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ θαη ηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ 

(Fitzsimmons, 2008). Γηα ηε δηαθίλεζε, δηαλνκή θαη ζπιινγή ησλ εκπνξεπκάησλ 

επηιέγεηαη έλα απφ ηα κνληέια νξγάλσζεο ηεο δηαλνκήο φπσο ηεο απνζήθεπζεο 

παξαγσγνχ κε απεπζείαο απνζηνιή ζηνλ πειάηε, δηακέζσ ελφο θφκβνπ 

ζπλαξκνιφγεζεο, απνζήθεπζεο απφ ην δηαλνκέα κε παξάδνζε, απνζήθεπζεο 

δηαλνκέα θαη ηειηθή παξάδνζε ζηνλ πειάηε, απνζήθεπζεο παξαγσγνχ ή δηαλνκέα κε 

θέληξν δηαλνκήο cross-dock. Σα παξαπάλσ παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα δηαλνκήο κε 

δίθηπα απνζεθψλ κε ζχζηεκα push, εμειίζζνληαη ζε ζπζηήκαηα pull, ηαρείαο 

απφθξηζεο, ζπλερνχο αλαπιήξσζεο θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 3PL ζε θέληξα 

δηαλνκήο cross-docking (Chopra S., Meindl P., 2009). Ζ πεξίπησζε ηνπ Cross-

Docking είλαη απηή πνπ θαιχπηεη ηελ πεξίπησζε ηεο δηακεηαθνξάο ηαρείαο 

ελαπφζεζεο, φπνπ ην εκπφξεπκα εηζέξρεηαη θαη παξακέλεη ζηελ απνζήθε γηα πνιχ 

κηθξφ ρξφλν, ιηγφηεξν απφ 24 ψξεο, αλαθαηαλέκεηαη, ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

αλαζπζθεπαζίαο, κε κηθξέο απαηηήζεηο ζηεγαζκέλεο απνζήθεο. Ο ρψξνο κνηάδεη κε 

έλα ζηαζκφ κεηαθφξησζεο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε θφζηνο ρεηξηζκνχ ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζε ζρέζε κε κηα άιιε παξαδνζηαθή κέζνδν. Δμάιινπ δελ είλαη ηπραίν 
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φηη ιεηηνπξγεί επηηπρψο επί δεθαεηίεο, αθνχ ε ζπγθξηηηθή απφδνζε είλαη θαιχηεξε 

ζηνπο ρξφλνο απφθξηζεο ζηελ εκπεηξία ηνπ πειάηε, ζηνλ εληνπηζκφ θίλεζεο ησλ 

παξαγγειηψλ, ζηηο ππνδνκέο, ζηελ εμππεξέηεζε, ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ζην θφζηνο 

κεηαθνξάο. Οη αδπλακίεο ηεο κεζφδνπ, φπσο ε πνηθηιία θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επηζηξεςηκφηεηα, θαη απνζεκαηνπνίεζε δελ έρνπλ επίπησζε, δηφηη 

αθνξνχλ εκπνξνβηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο θαη φρη 3PL (Siamas I., 2010). 

ε επίπεδν ηδησηψλ, νη επηρεηξήζεηο πξνζδνθψληαο ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

θαη ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο ζέζεο ζηξέθνληαη πξνο ηνπο εηδηθνχο γηα θάζε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ εκπίπηεη ζηελ θχξηα παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία. Πξφθεηηαη 

γηα νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηεο πξνζθνξάο κε ηε δήηεζε, κέζα απφ 

επέιηθηεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο (Fitzsimmons, 2008). Έηζη, ε κεηαθνξά πνπ 

εκθαλψο δελ εκπίπηεη ζε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ίζσο ν πξψηνο ηνκέαο πνπ 

ην outsourcing ελδείθλπηαη λα εθαξκνζηεί. Παξφια απηά, ην outsourcing ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα εκπνδίδεηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, αθνχ νη επηρεηξήζεηο 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο δελ κπνξνχλ λα θαζεηνπνηήζνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο, αθνχ ππνρξενχληαη κε ηε ζεηξά ηνπο ζε εθρψξεζε ζε Δηαηξίεο Οδηθψλ 

Μεηαθνξψλ (Siamas I., Balkamos I., 2010). 

 

Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα 

Με ηα Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπγθέληξσζε ππεξεζηψλ φιεο 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη δεκηνπξγείηαη ε δπλακηθή κέζσ ησλ ζπλεξγεηψλ γηα 

ηελ νξγάλσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο κε φιεο ηηο σθέιεηεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

ζπγθέληξσζε απηή, φπσο ε κείσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο θαη ε αχμεζε ηνπ 

βαζκνχ εμππεξέηεζεο ηνπ θνξηίνπ ζε έλα ζεκείν. Ζ αλάπηπμή ηνπο ζε πεξηνρέο 

εθηφο ηεο πφιεσο δίδεη δπλαηφηεηεο ηαρείαο πξνζπέιαζεο, ελψ δε δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο, νχηε θαη ζηνλ εθνδηαζκφ ηεο. Δπίζεο, ε 

ζπγθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ ζε κία έθηαζε, επηηξέπεη ηελ ππνζηήξημή ηνπο απφ 

εμεηδηθεπκέλεο ππνδνκέο φπσο ηειεπηθνηλσληψλ, νδηθψλ, αξδεπηηθψλ, 

απνρεηεπηηθψλ, αλαθχθισζεο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ πςειήο δπλακηθφηεηαο θιπ, πνπ ζε πεξίπησζε θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπο δε 

ζα εμαζθάιηδε ηηο δπλαηφηεηεο απηέο. Αληίζηνηρα παξέρνληαη εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο εζσηεξηθήο απνζήθεπζεο, ππαίζξηαο απνζήθεπζεο, ζηάζκεπζεο, 

εμππεξέηεζεο θνξηίσλ κέζσ ηνπ εμνπιηζκνχ, νδηθνχ δηθηχνπ, ζηδεξνδξνκηθνχ 

δηθηχνπ, ησλ ζπλδέζεψλ ηνπο θαη ησλ εζσηεξηθψλ θφκβσλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 
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ζπγθεληξψλνληαη ζηα Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα εθκεηαιιεχνληαη ηηο εθηάζεηο ηνπο πην 

νξζνινγηθά, αθνχ θαζνδεγνχληαη απφ ηε δήηεζε, δειαδή κηζζψλνπλ φζν ρψξν 

δεηνχλ. Αληίζεηα, φηαλ εγθαζίζηαληαη δηάζπαξηα θαζνδεγνχληαη απφ ηελ πξνζθνξά 

γεο, δειαδή ππνρξενχληαη λα κηζζψζνπλ φιε ηελ έθηαζε πνπ πξνζθέξεη ν 

ηδηνθηήηεο, αλεμάξηεηα αλ είλαη κεγαιχηεξε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Αζξνηζηηθά 

δεκηνπξγείηαη πιαζκαηηθή δήηεζε γεο εκθαλίδνληαο έλα πνιενδνκηθφ bullwhip 

effect, κε απνηέιεζκα ηε θαηλνκεληθή αλεπάξθεηα ησλ εθηάζεσλ δηακέζσ ηεο κε 

νξζνινγηθήο ρξήζεο ηνπο. ηνπο ρψξνπο απηνχο ζα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

ζηφινπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη, θαζψο ζα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη κεηαθηλήζεηο ησλ 

θνξηίσλ θαη θάζε κεηαθνξηθφ κέζν ζα δηαηεξήζεη ηε βέιηηζηε ζέζε ηνπ κέζα ζην 

εθνδηαζηηθφ θχθισκα, κε ην ζηδεξφδξνκν ζηε κεγάισλ απνζηάζεσλ καδηθή 

κεηαθνξά θαη ηηο νδηθέο ζηηο επέιηθηεο (Siamas I., 2010). Με ηνλ ηξφπν απηφ ε 

ππάξρνπζα δηαζεζηκφηεηα ησλ νδηθψλ κέζσλ ζα απνκαθξπλζεί απφ κεηαθνξέο 

κεγάισλ απνζηάζεσλ, ηηο νπνίεο επί ηφζα ρξφληα ππνθαζηζηνχζε θαη ζα θαηεπζπλζεί 

ζε ιεηηνπξγίεο γχξσ απφ Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα ή θέληξα αλαδηαλνκήο, ζε 

απνζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 150km (Council Directive 92/106/EEC/1992). Δηδηθά γηα 

ηελ Αηηηθή, γηα ηελ νπνία αθνινπζεί κειέηε πεδίνπ, κηα δηάζπαξηε αλάπηπμε ζα 

δπζρεξάλεη ηελ νξγάλσζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ, θαζπζηεξψληαο ηεο θαη 

κεηψλνληαο ηελ ηαρχηεηα ηνπο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ δηαδξφκσλ. 

Με ηελ αλάπηπμε ησλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ, εθαξκφδνληαη επίζεο, θαη νη 

επξσπατθέο νδεγίεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ κεηαθνξψλ απφ ηηο νδηθέο θαη ηηο 

αεξνπνξηθέο, ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο θαη λαπηηιηαθέο, πηνζεηψληαο έλλνηεο κεηαθνξηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, φπσο ε 

δηαηξνπηθφηεηα, δειαδή ε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κε δχν ή πεξηζζφηεξα κέζα 

κεηαθνξάο, γηα παξάδεηγκα νδηθψο θαη ζηδεξνδξνκηθψο, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, εληφο κίαο θαη κφλεο αιπζίδαο κεηαθνξψλ (COM (2006) 336) θαη ε 

ζπληξνπηθφηεηα, δειαδή ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο, ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαζπλδεζηκφηεηαο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ, ζαιάζζησλ, εζσηεξηθψλ πισηψλ 

κεηαθνξψλ, αεξνπνξηθψλ, νδηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ θφκβσλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο πιήξνπο νινθιήξσζήο ηνπο ζε απξφζθνπηε παξνρή ππεξεζηψλ απφ 

πφξηα ζε πφξηα (COM (2007) 606). Οη αξρέο γηα βηψζηκε θηλεηηθφηεηα θαη αεηθνξία 

απνηππψζεθαλ ην 2001 απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηε Λεπθή Βίβιν (COM (2001) 

370), βάζεη ηεο νπνίαο ε κεηαθνξά αληηκεησπίδεηαη εληαία εθκεηαιιεπφκελε ηα 

πξνηεξήκαηα θάζε κέζνπ, ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή 
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αεηθνξία. Ζ λέα Λεπθή Βίβινο COM (2011) 144 κε νξίδνληα ην 2050, θαηεπζχλεη 

πξνο έλαλ εληαίν επξσπατθφ ρψξν κεηαθνξψλ γηα έλα αληαγσληζηηθφ θαη ελεξγεηαθά 

απνδνηηθφ ζχζηεκα κεηαθνξψλ, ζηνρεχνληαο ζηε βησζηκφηεηά ηνπο κέζσ ηεο 

πξνψζεζεο ησλ δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ. Δμεηδηθεπκέλνο ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηεο 

θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ζηα άθξα ηεο κεηαθνξάο κε θαηλνηφκα κνληέια 

θηλεηηθφηεηαο. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο πξέπεη λα ζπλππάξμνπλ δηαηξνπηθφηεηα, 

ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ θαη θνκβηθά ζεκεία εμππεξέηεζεο κεηαθνξηθήο δήηεζεο, 

δειαδή Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα (Siamas I., 2011). 

ε επίπεδν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηα Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα πξέπεη λα 

εθπιεξψλνπλ νξγαλσηηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο θαη πνιηηηθννηθνλνκηθνχο ζθνπνχο. 

Ζ λέα κνξθή εκπνξηθήο νξγάλσζεο ηνπ εθνδηαζκνχ ησλ αγνξψλ, πνπ ζηελ Δπξψπε 

πηνζεηήζεθε εδψ θαη 40 ρξφληα, αμηνπνηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνπο πφξνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ πξνο φθεινο ηεο εθνδηαζηηθήο ηαρχηεηαο θαη ηεο πνιενδνκηθήο 

αζηηθήο απνζπκθφξεζεο. Ζ ζπλερήο αζηηθνπνίεζε κε πςειέο ζπγθεληξψζεηο 

αλζξψπσλ ζηνλ θφζκν δεκηνπξγεί δηαδξφκνπο πςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο. Ζ 

αχμεζε πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηεο Σνπξθίαο, ησλ 

Βαιθαλίσλ, ησλ ρσξψλ ηνπ Πφληνπ θαη ησλ πξψελ νβηεηηθψλ Γεκνθξαηηψλ, 

δεκηνπξγεί αληίζηνηρεο ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο δσλψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο φκνησλ 

κε ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο ή δηεχξπλζήο ηνπο πξνο ηα αλαηνιηθά, δεκηνπξγψληαο έλα 

λέν νηθνλνκηθφ θέληξν (Brunet, Roger, April 2002). Ζ ρσξνζέηεζή ηνπο πξέπεη λα 

είλαη θαηάιιειε, ψζηε σο θνκβηθφ ζεκείν λα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα κειινληηθήο 

ρξήζεο θαη έληαμήο ηνπ ζην δηεπξσπατθφ δίθηπν κεηαθνξάο ΣΔΝ θαζψο θαη λα 

δηαηξέρεη δηεπξσπατθνχο δηαδξφκνπο. 

 

Υσξνζέηεζε Δκπνξεπκαηηθώλ Κέληξσλ θαη Τπεξεζηώλ Δθνδηαζηηθήο 

Ζ ρσξνηαμηθή νξγάλσζε θαη ν ζρεδηαζκφο δηθηχσλ ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ 

εκπίπηνπλ θαη’ εμνρήλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ. Ζ αλάγθε 

αλάιεςεο ελφο ζαθνχο ξφινπ ηεο Πνιηηείαο ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 

απνηειεζκαηηθήο αλάπηπμεο ηεο εθνδηαζηηθήο, ζηε ζεκεξηλή ηδηαίηεξε ζπγθπξία, 

απνδεηθλχεηαη επηβεβιεκέλε. Έηζη, ηα Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα σο ηδηαίηεξε 

θαηεγνξία κεηαθνξηθήο ππνδνκήο θαη ππνδνκήο δξαζηεξηνηήησλ Logistics, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη σο εξγαιείν ρσξνηαμηθήο νξγάλσζεο, εκπίπηνπλ θαη’ εμνρήλ ζηνλ 

ηνκέα αξκνδηφηεηαο ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο. εκεηψλεηαη φηη ε αξκνδηφηεηα απηή, 
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πξνθαλψο, δελ ππεηζέξρεηαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ εληφο ησλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ, αιιά ζηε 

ρσξνηαμηθή δηάζηαζή ηνπο.  

 

Δκπινθή Γεκνζίσλ Φνξέσλ 

Ζ ηεξάζηηα ζεκαζία ησλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ λνκηκνπνίεζε δηάθνξεο 

Δπξσπατθέο ρψξεο, ψζηε λα εκπιαθνχλ νη δεκφζηνη θνξείο ζηελ αλάπηπμε ηνπο, γηα 

ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ζ θχζε ηεο δεκφζηαο εκπινθήο ζηελ νξγάλσζε ησλ 

Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ δηαθέξεη αηζζεηά, αλάινγα κε ην πνχ επηθεληξψλεηαη ε 

νξγαλσηηθή θαη πιηθή ηνπ ζπλεηζθνξά. Γηαθξίλεηαη ε βνήζεηα ζηελ νξγάλσζε ελφο 

Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ θαη ε νξγάλσζε ηεο δηθηχσζήο ηνπο. Οξηζκέλεο θνξέο, 

κάιηζηα, νη δεκφζηνη θνξείο αλέιαβαλ ηελ πξσηνβνπιία γηα ηε δεκηνπξγία 

Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ. Ζ εκπινθή ηνπ δεκνζίνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε κηα ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάζεηο δεκηνπξγίαο ελφο Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ, φπσο:  

 ζχιιεςεο ηεο ηδέαο ηνπ έξγνπ, 

 ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

 ιεπηνκεξνχο ζρεδηαζκνχ, 

 επηινγήο ζέζεο εγθαηάζηαζεο, 

 παξαθνινχζεζεο πνξείαο θαηαζθεπήο , 

 ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ. 

ηελ πην ζπλήζε πεξίπησζε, νη δεκφζηνη θνξείο αλακηγλχνληαη ζηηο εμήο θάζεηο: 

 ρσξνζέηεζεο θαη εμαζθάιηζεο γεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, 

 ζρεδηαζκνχ ησλ βαζηθψλ εζσηεξηθψλ ηερληθψλ ππνδνκψλ φπσο: 

o κεηαθνξηθέο ππνδνκέο, 

o ειεθηξηθή ελέξγεηα, 

o χδξεπζε θαη απνρέηεπζε, 

o ηειεπηθνηλσλίεο. 

 ζχλδεζεο ηνπ Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ κε ηα πθηζηάκελα θεληξηθά δίθηπα, 

αθήλνληαο ηα ππφινηπα ζηάδηα ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππνινίπσλ εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ.  

Οη παξαπάλσ κνξθέο εκπινθήο αλαθέξνληαη ζην επίπεδν ελφο Δκπνξεπκαηηθνχ 

Κέληξνπ. ην επίπεδν ζρεδηαζκνχ δηθηχνπ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ, ιίγεο 

επξσπατθέο ρψξεο πξνέβεζαλ εμαξρήο ζε έλαλ εζληθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ 
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ρσξνζέηεζεο, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη ρσξηθέο πξνηεξαηφηεηεο, σο πξνο ηηο αλάγθεο 

δεκηνπξγίαο Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη λα απνθεχγνληαη 

θαηλφκελα ππεξπξνζθνξάο ππνδνκψλ, αιιά θαη ηνπηθνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ 

Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ, πνπ ζηελ πξάμε ζα αθχξσλε κέξνο ησλ σθειεηψλ απφ ηε 

δεκηνπξγία ηνπο. ηελ Διιάδα, ε βξαδεία ρσξνηαμηθή αλαζεψξεζε αλάγθαζε ηηο 

ππεξεζίεο Logistics λα ιεηηνπξγνχλ ζε κε επηθαηξνπνηεκέλα πιαίζηα, κε απνηέιεζκα 

ηε κεγάιε ρσξηθή δηαζπνξά ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, ρσξίο ζρεδηαζκφ θαη 

νξγάλσζε. πλεπεία απηψλ, πξνθχπηνπλ θαηλφκελα αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

κεηψλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα φισλ ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ θαη εμαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

Γίλεηαη, ινηπφλ, ζαθέο φηη ηα Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα αλ θαη εζηηάδνπλ ζε 

δηαθνξεηηθά θξηηήξηα απ’ φηη νη θιαζζηθέο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ηδξύνληαη όηαλ 

ηθαλνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα ηα θξηηήξηα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ζπκθέξνληνο. 

Βέβαηα, ην δεκφζην ζπκθέξνλ είλαη ην θπξίαξρν, αιιά θαη ν ηξφπνο εμαζθάιηζεο ηεο 

βησζηκφηεηαο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο. Αληηθαηνπηξίδεηαη δε, απφ ηελ δηαθνξεηηθή 

πξνηεξαηφηεηα πνπ ηίζεηαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο, ζε ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο φπσο 

πεξηβάιινλ, νηθνλνκηθνί ζρεδηαζκνί κεγάιεο θιίκαθαο, εκπνξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

ηεο ρψξαο. Αιιά θαη ε πιεπξά ησλ ρξεζηψλ σθειείηαη απφ ηε δεκηνπξγία ππξήλα 

αλάπηπμεο ηεο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίαο. Σα νθέιε ηεο ζπγθέληξσζεο δεκηνπξγνχλ 

πφιν πξνζθνξάο κε εμεηδηθεπκέλεο ππνδνκέο εθνδηαζηηθήο, ηδαληθέο γηα ηε 

δηακεηαθνξά πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο, φπνπ ην απφζεκα-εκπφξεπκα έρεη κηθξφ θχθιν 

αλαπιήξσζεο θαη πςειή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα εμαηηίαο ηνπ cross – docking 

κνληέινπ δηαλνκήο.  
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3. Έξεπλα πεδίνπ 

Οη ζεσξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαηαηάζζνληαη ζε 4 

βαζηθέο ζρνιέο, κε 4 θεληξηθέο ζεσξήζεηο. Γηαθξίλνπκε ηε ζεσξία Von Thunen κε 

ηηο κεηαβνιέο ηνπ Alonso γηα ηηο ρξήζεηο γεο, ηε ζεσξία ηνπ Weber κε ηηο κεηαβνιέο 

ησλ Smith, Isard, Predohl θαη Moses γηα ηε βηνκεραληθή ρσξνζεζία θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξαγσγήο, ηε ζεσξία θεληξηθψλ ηφπσλ ηνπ Christaller κε ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ Losch γηα ηηο πεξηνρέο αγνξάο, κεηαθνξάο θαη δηνίθεζεο θαη ηέινο ηνπ 

Hotelling γηα ην ρσξηθφ αληαγσληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. Με ηε ζχγθξηζε ησλ 

ζεσξηψλ απηψλ ζα πξνθχςνπλ ηα θαηάιιεια θξηηήξηα γηα ηε δηακφξθσζε 

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο πεδίνπ ζηελ Αηηηθή, κε ζθνπφ ηε 

δηεξεχλεζε ηεο θαηαιιειφηεξεο ζέζεο δεκηνπξγίαο Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ.  

 

3.1. ύγθξηζε ζεσξηώλ ηνπ ρώξνπ 

Γηα λα ζπγθξηζνχλ νη ζεσξίεο, απνκνλψλνπκε ηα θχξηα ζηνηρεία ηνπο. 

Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηηο ζεσξίεο ρψξνπ θαη ηελ εμέιημή ηνπο δηαθξίλνπκε (Krumme G., 

2000): 

 Von Thunen 

Αμηνινγεί ηε ρξήζε γεσξγηθήο γεο βάζεη κεηαθνξηθνχ θφζηνπο πξνζέγγηζεο ηεο 

αγνξάο, ζηελ νπνία πξνζθέξνληαη πξντφληα κε ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο. Γηαηεξεί 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν παξαγσγήο, κνληεινπνηεί κε γξακκηθή ζρέζε θφζηνπο 

κεηαθνξάο πξνο ηελ απφζηαζε, ρσξίο λα ππνινγίδεη νηθνλνκίεο θιίκαθνο. 

Υξεζηκνπνηεί ζπλαξηήζεηο ελνηθίαζεο θαη νξηνζεηεί ηελ θαιιηέξγεηα. 

o Alonso 

Δμειίζζνληαο ηελ παξαπάλσ ζεσξία, βειηηζηνπνηεί ηηο απνζηάζεηο ησλ 

νηθηζηηθψλ θαη εκπνξηθψλ ρξήζεσλ γεο απφ ηελ Κεληξηθή Δπηρεηξεκαηηθή 

Πεξηνρή (CBD). Ζ θεληξηθή αγνξά κεηαηξέπεηαη ζε ζεκεηαθή πφιε. 

Υξεζηκνπνηεί ζπλαξηήζεηο πξνζθνξάο κηζζψκαηνο πξνο ηηκή. 

 Weber 

Υσξνζεηεί βάζεη ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο, κε δεδνκέλεο ηηκέο 

αγνξάο θαη ηε γξακκηθφηεηα ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο. Γελ κπνξεί λα 

ππνθαηαζηήζεη νχηε θαη λα δεκηνπξγήζεη νηθνλνκίεο θιίκαθνο. Υξεζηκνπνηεί 

ηζφηηκεο θαη ηζνδάπαλεο θακπχιεο. 
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o Smith 

Πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο, ρξεζηκνπνηψληαο θακπχιεο 

θφζηνπο επηθάλεηαο, πξνζφδνπ θαη πεξηζψξηα θέξδνπο. 

o Moses 

Δπηηξέπεη νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ππνθαηάζηαζεο παξαγσγήο, 

ζπλδπάδνληαο εηζξνέο θαη παξαγσγή γηα ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ζέζεο 

ρσξνζέηεζεο (Segura J., Braun C., 2004). 

o Predohl 

Υξεζηκνπνηεί επηπιένλ ηζφπνζεο θαη ίζνπ θφζηνπο ρσξηθέο γξακκέο 

(Predohl A., 1928). 

 Christaller 

Αλαπηχζζεη ηε ζεσξία θεληξηθψλ ηφπσλ θαη νξίδεη βέιηηζηεο πεξηνρέο αγνξάο. 

Παξαδέρεηαη ηελ νκνγελή δήηεζε θαη θαηαλνκή λνηθνθπξηψλ ζην ρψξν. Σν 

κεηαθνξηθφ θφζηνο αθνξά κφλν πξνζσπηθά αγαζά θη φρη δηαδηθαζίεο αλαςπρήο. 

o Losch 

Ηεξαξρεί ην ρψξν βάζεη θαλφλσλ ζχκθσλα κε ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ηεξαξρείηαη, νξίδεη ρσξηθά ζεκεία κεδεληθήο επηξξνήο θαη θαηαζθεπάδεη 

ηελ θσληθή ηνκή θακπχιεο δήηεζεο κε ηελ θακπχιε ηηκψλ.  

 Hotteling 

Δηζάγεη ην ρσξηθφ αληαγσληζκφ δηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζέζεο. Σν κνληέιν 

ιεηηνπξγεί ζε δίπνιν δχν αληαγσληζηψλ κε ηνλ πειάηε κε ηελ αγνξά λα 

ιεηηνπξγεί ζαλ απνηέιεζκα παηγλίνπ. Ζ ειάρηζηε δηαθνξνπνίεζε εμειίζζεηαη 

ζηαδηαθά ζε κέγηζηε δηαθνξνπνίεζε. Γηαηεξεί ίδηεο ηηκέο πνπ δελ επεξεάδνληαη 

απφ ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο. Ζ δήηεζε είλαη 

νκνηνγελήο. 

Απφ ηα ζηνηρεία θάζε ζεσξίαο θαηαξηίδεηαη ν παξαθάησ ζπγθξηηηθφο πίλαθαο, ζηνλ 

νπνίν ζπγθεληξψλνληαη νη φκνηεο ζεσξίεο κε ηνπο εθθξαζηέο ηνπο, δηαρσξίδνληαη νη 

ζηφρνη ηεο θαζεκηάο, νη παξαδνρέο θαη ηα εξγαιεία εθαξκνγήο ηνπο (πίλαθαο 1). 
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Πίλαθαο 1   πγθξηηηθφο πίλαθαο ρξνληθήο δηαδνρήο ησλ βαζηθψλ ζεσξηψλ ηνπ ρψξνπ θαη εμέιημεο ηεο βαζηθήο ζεσξίαο 
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Σα θξηηήξηα επηινγήο ζέζεο κηαο εγθαηάζηαζεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο βαζηθέο 

ζεσξίεο ρσξνζέηεζεο, αλαθέξνληαη ζηε δηάζηαζε ηνπ ρώξνπ, ηνπ ρξόλνπ, θαη 

θπζηθά ηεο δαπάλεο πνπ πξνθαιείηαη απφ απηέο. Ζ ζεσξία ηνπ Von Thunen εηζάγεη 

ηελ αγξνηηθή γε σο παξάκεηξν, ηνπ Launhardt ηελ παξάκεηξν ηνπ ηφπνπ 

εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ αλεθνδηαζκνχ απφ ηηο πξψηεο χιεο. Ζ ζεσξία 

ηνπ Weber αζρνιείηαη κε ηε ρσξνζέηεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζχκθσλα κε 

ηνπο παξάγνληεο θφζηνπο επηθνηλσλίαο. Με ηελ εηζαγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ, 

νη νηθνλνκηθνί ρσξνηάθηεο ηεο ζρνιήο ηνπ Chicago κεηέθεξαλ ην επίθεληξν κειέηεο 

απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε κειέηε ρψξνπ αζηηθψλ πεξηνρψλ. Σέινο, 

ν Christaller δηεξεπλά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ηξηηνγελνχο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζρέζε κε 

ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ. Δπηπιένλ, ηα θνηλσληθά θαη ηερληθά 

θξηηήξηα εγθαηάζηαζεο, παξφηη αλαθέξνληαη ζε φιεο ηηο ζεσξίεο πξέπεη λα 

επηθαηξνπνηνχληαη θαη λα απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, ηε 

δνκή ηεο θνηλσλίαο θαη θπξίσο ηε ζέζε ζην παγθφζκην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Δπίζεο, πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θαη νη ηξέρνπζεο ηερληθέο εμειίμεηο θαη ε επθνιία 

εθαξκνγήο ηνπο ζε κηα ζέζε εγθαηάζηαζεο. Κνηλσληθά θαη ηερληθά θξηηήξηα, γηα 

έξγα ηδηαίηεξα πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ, κεγάιεο δπλακηθφηεηαο θαη κεγάιεο 

ρξνληθήο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζηα πιαίζηα δηεπξπκέλνπ ζηξαηεγηθνχ 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν ζρεδηαζκφο θαζνδεγείηαη απφ 

ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο, αλαηξψληαο ην σο εξγαιείν αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο! Οη 

αλαθεξζείζεο ηδεαηέο θαη επξείεο παξάκεηξνη ζπληζηνχλ έλα ηδεαηφ κνληέιν πνπ γηα 

λα εθαξκνζηεί πξέπεη λα εμειηρζεί ζε έλα άιιν κνληέιν, φπνπ ηα βαζηθά θξηηήξηα 

αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο θαηαλνεηέο ζπληζηψζεο, εμεηδηθεχνληαη θαη νκαδνπνηνχληαη 

γηα ηε βαζκνιφγεζε θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο ησλ 

θξηηεξίσλ. Παξάιιεια, πξνζηέζεθαλ θαη θξηηήξηα βάζεη ηεο επαγγεικαηηθήο 

πξαθηηθήο πνπ βηψλνπλ ζήκεξα νη επαγγεικαηίεο. Μέζα απφ ηε ζχγθξηζε απηή 

θαηαιήγνπκε ζηελ επηινγή θξηηεξίσλ επηινγήο ηεο θαιχηεξεο ζέζεο γηα ηε 

δεκηνπξγία Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ. Ζ κεζνδνινγία απηή πξνθξίλεηαη γηα θάζε 

πεξίπησζε ρσξνζέηεζεο, εθαξκφδεηαη δε, ζηελ Αηηηθή ζηελ αθφινπζε έξεπλα 

πεδίνπ. 
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3.2. ηάδηα έξεπλαο 

Ζ απνπζία ελφο Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζηελ Αηηηθή θαζψο θαη ε αδπλακία 

εμππεξέηεζεο ηεο ηξνθνδνζίαο εθνδηαζηηθήο κε πςειήο δπλακηθφηεηαο 

εγθαηαζηάζεηο έδσζαλ ηελ αθνξκή γηα ηε δηεμαγσγή απηήο ηεο έξεπλαο. Ζ άπνςε 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηιέγνπλ είηε λα εληαρζνχλ είηε φρη ζε έλα Δκπνξεπκαηηθφ 

Κέληξν πνζνηηθνπνηείηαη θαη επεμεξγάδεηαη κε ζηφρν ηελ εμαγσγή απνηειέζκαηνο 

γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηνπ επξχηεξνπ θιάδνπ ηεο κεηαθνξάο. Ο έιεγρνο βησζηκφηεηαο δελ εληάζζεηαη ζην 

θνκκάηη έξεπλαο, θαζψο πξνυπνζέηεη θαη παξάγνληεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο 

αλαθέξζεθε. Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε εξσηεκαηνιφγην θνηλφ πξνο επηρεηξήζεηο 

απνζήθεπζεο – 3PL, δηακεηαθνξάο, ρνλδξεκπνξίνπ θαη κεηαθνξάο. 

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο θαιχηεξεο ζέζεο γηα ηε δεκηνπξγία 

Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ, αλάκεζα απφ 5 ππνςήθηεο ζέζεηο ζχκθσλα κε ην 

ζρεδηαζκφ ηεο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο ηεο Αηηηθήο. Ζ επηινγή γίλεηαη βάζεη 

θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ πξνεπηιεγεί ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ 

πξνεγήζεθε θαη ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία θαη ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο 

εμππεξέηεζή ηνπο, αλεμάξηεηα πάληα απφ ηε δηάζεζε έληαμεο ή κε ζε έλα 

Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν. 

Ζ ηειηθή επηινγή ζέζεσλ αθνινχζεζε ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

1. Πξνεπηινγή ππνςεθίσλ ζέζεσλ δεκηνπξγίαο Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζηελ 

Αηηηθή, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

2. Πξνζδηνξηζκφο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ππνςήθησλ ζέζεσλ βάζεη βηβιηνγξαθίαο 

θαη εκπεηξίαο. 

3. Πξνζδηνξηζκφο ζρεηηθήο βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο. 

4. Βαζκνιφγεζε ππνςήθησλ ζέζεσλ. 

5. Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίσλ θαη επηινγή βέιηηζηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο (Eberts D., 2008). 
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Πεξηγξαθή ππνςήθησλ ελαιιαθηηθώλ ζέζεσλ: 

1. Θξηάζην πεδίν 

Γηαζέηεη πξφζβαζε ζηνλ πξναζηηαθφ ζηδεξφδξνκν θαη ην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ, 

ζηελ Αηηηθή Οδφ, ζηελ Δζληθή Οδφ Παηξψλ-Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο-Δπδψλσλ 

(ΠΑΘΔ) θαη ζπλδέεηαη κε ιηκάλη. 

2. Απιώλα 

Γηαζέηεη πξφζβαζε ζηελ ΠΑΘΔ θαη κε ζην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηεο Οηλφεο.  

3. Μέγαξα 

Γηαζέηεη πξφζβαζε ζηνλ πξναζηηαθφ ζηδεξφδξνκν, ζηελ ΠΑΘΔ θαη ζπλδέεηαη κε 

ιηκάλη. 

4. Κνξσπί 

Γηαζέηεη πξφζβαζε ζηνλ πξναζηηαθφ ζηδεξφδξνκν, ζηελ Αηηηθή Οδφ, θαη ζην 

αεξνδξφκην.  

5. Λαύξην 

Γηαζέηεη πξφζβαζε ζηελ Αηηηθή Οδφ θαη ζπλδέεηαη κε ιηκάλη. 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά, πνπ αλ θαη είλαη ην 

κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο Αηηηθήο, δελ ηθαλνπνηεί αξθεηέο απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο. 

Έηζη, δε ζπκπεξηειήθζε ζηηο επηιερζείζεο ζέζεηο πξνο δηεξεχλεζε, αθνχ 

κεηαβιήζεθαλ νη πξνηεξαηφηεηεο εμππεξέηεζήο ηνπ απφ εκπνξεπκαηηθέο, εκπνξηθέο 

θαη επηβαηηθέο ζε εμππεξέηεζεο θξνπαδηέξαο (ΓΠΥΑΑ, 2008). Οη ζέζεηο απηέο 

εμαζθάιηδαλ: 

 πξφζβαζε ζε δίθηπα ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ, 

 ηθαλή έθηαζε γηα ηε δεκηνπξγία Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ, 

 επεθηαζηκφηεηα, 

 κηθξέο θιίζεο θαη νκαιή κνξθνινγία εδάθνπο, 

 γεηηλίαζε κε παξαγσγηθνχο θαη θαηαλαισηηθνχο πφινπο ηεο Αηηηθήο θαζψο θαη 

κε πχιεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ εκπνξεπκάησλ, 

 αλάπηπμε εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, 

 πξνζβαζηκφηεηα εξγαδνκέλσλ ζηηο εμεηδηθεπκέλεο εγθαηαζηάζεηο, 
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3.3. ύληαμε εξσηεκαηνινγίνπ 

Οη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη ην εξσηεκαηνιφγην δηαρσξίζηεθαλ κε 

βάζε ην είδνο ηνπο ζε απνζεθεπηηθέο – 3PL, δηακεηαθνξηθέο, εκπνξηθέο – 

ρνλδξεκπνξηθέο θαη κεηαθνξηθέο. Αθνινχζσο δεηήζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ φπσο ηεο έθηαζεο γεο θαη ηεο έθηαζεο ζε απνζήθε, φπνπ 

απαηηείηαη γηα ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Εεηήζεθε επίζεο κηα κέζε 

εθηίκεζε ηνπ θνξηίνπ ζε ηφλνπο πνπ εμέξρνληαη απφ ηελ θάζε επηρείξεζε. Δπίζεο, ην 

πνζνζηφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην θάζε κεηαθνξηθφ κέζν ζηα εμεξρφκελα θνξηία θαη 

ρσξηζηά ζηα εηζεξρφκελα. Εεηήζεθαλ νη θχξηεο πξνειεχζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

δηαθηλνχληαη, ζε επίπεδν ρψξαο ή γηα ην εζσηεξηθφ ζε επίπεδν πφιεσο. Εεηήζεθαλ ηα 

είδε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη. Εεηήζεθαλ αξηζκεηηθά ηα δξνκνιφγηα κε 

ηα νπνία εηζέξρνληαη ηα εκπνξεχκαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο δηαρσξηζκέλα ζε κηθξέο 

(<50km) θαη ζε κεγάιεο (>50km) απνζηάζεηο πξνέιεπζεο. Σν ίδην δεηήζεθε θαη γηα 

ηνπο πξννξηζκνχο. Δπίζεο, δεηήζεθε θαη ε κέζε πιεξφηεηα ησλ νρεκάησλ απηψλ. 

Καηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε αληηιεπηφ φηη δελ είρε θαλέλα λφεκα 

ην εξψηεκα ηεο πιεξφηεηαο γηα ηα εηζεξρφκελα θνξηία, δηφηη ν βαζκφο πιεξφηεηαο 

ειέγρεηαη θαηά ηελ εθθίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη φρη θαηά ηελ πνξεία εθθφξησζήο 

ηνπο. Εεηήζεθε αλ ζεσξνχλ επηηαθηηθή αλάγθε ηελ κεηεγθαηάζηαζή ηνπο θαη γηα 

πνην ιφγν. Εεηήζεθε λα επηιερζεί κία εθ ησλ δχν ελδερφκελσλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ θαη ηεο κεκνλσκέλεο εγθαηάζηαζεο. ηελ πεξίπησζε 

επηινγήο ηνπ Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ δεηήζεθαλ θαη επηπιένλ πνηνηηθά θξηηήξηα, 

ρσξίο λα πξνηείλνληαη, πνπ ηνπο νδεγνχλ ζηελ απφθαζε απηή. Γηα ηα θξηηήξηα απηά 

δεηήζεθε θαη αληίζηνηρε βαζκνιφγεζε. Σέινο, ηα γεληθά θξηηήξηα επηινγήο ιήςεο 

απφθαζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, δίρσο λα αλαθέξνληαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία, δηαρσξίζηεθαλ θαη γηα ιφγνπο ππνβνήζεζεο ησλ 

εξσηψκελσλ ζε 4 νκάδεο, σο εμήο: 

 Οηθνλνκηθά 

o Αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο & Real Estate. 

o Αξρηθφ θεθάιαην θίλεζεο. 

o Λεηηνπξγηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο. 

o Λεηηνπξγηθφ θφζηνο κεηαθνξάο. 
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 Οξγαλσηηθά κεηαθνξάο  

o Δθζπγρξνληζκφο εηαηξίαο. 

o πλέξγεηεο – πκπξάμεηο. 

o Αζθάιεηα. 

o Άιιν (ειεχζεξνο πξνζδηνξηζκφο). 

 Σερληθά θαη ρσξνηαμηθά ραξαθηεξηζηηθά ζέζεο εγθαηάζηαζεο 

o Πξνζπειαζηκφηεηα αζηηθψλ θέληξσλ. 

o Γηαζεζηκφηεηα γεο. 

o Άιιεο ηερληθέο ππνδνκέο. 

o Τςειή δήηεζε κεηαθνξάο ζηελ πεξηνρή. 

 Κνηλνληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα 

o Κπθινθνξηαθέο επηβαξχλζεηο. 

o Δμνξζνινγηζκφο ρσξνηαμηθήο νξγάλσζεο. 

o Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

Σν άζξνηζκα ησλ θξηηεξίσλ απηψλ δεηήζεθε λα είλαη 100. Ηδαληθφηεξν, βέβαηα, ζα 

ήηαλ ε βαξχηεηα ησλ θξηηεξίσλ λα δεηείηαη κε ζπγθξίζεηο αλά δεχγε. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ δε ζα κπνξνχζαλ νη εξσηψκελνη λα θαηεπζχλνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο πξνο κία 

θαηεχζπλζε. Όκσο ην πιήζνο ησλ δεπγψλ πνπ πξνέθππηαλ γηα ηα 15 θξηηήξηα ήηαλ 

ηφζν κεγάιν πνπ θξίζεθε απαγνξεπηηθφ λα δεηεζνχλ 105 δεχγε απαληήζεσλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην. 

 

Αθνινχζσο, γηα θάζε θξηηήξην απφ ηα παξαπάλσ, δεηήζεθε ε βαζκνινγία ελφο 

εθάζηνπ γηα 5 ελαιιαθηηθέο ζέζεηο (Πεξηνρή Θξηαζίνπ Πεδίνπ, Μέγαξα, Απιψλα, 

Κνξσπί, Λαχξην) ζχκθσλα κε ηηο πηζαλέο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην γεληθφ 

ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ρψξαο. Κιίκαθα βαζκνιφγεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ην 

1 – 10. Γηα ιφγνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο, ζηηο απαληήζεηο δελ θαηαγξάθεηαη ε 

επηρείξεζε, απιά γίλεηαη έιεγρνο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ δηπιναπαληήζεηο. 

 

Αθνινπζεί ην 4ζέιηδν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο: 
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ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 

 

1. Δίδνο επηρείξεζεο (επηιέμηε 1) 

 Απνζεθεχζεηο-3PL 

 Γηακεηαθνξά 

 Δκπνξηθή-Υνλδξεκπφξην 

 Μεηαθνξά 

 

2. Υαξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

Πνηεο νη αλάγθεο ζαο ζε έθηαζε γεο, ζήκεξα; …………………………….ηκ 

Πνηεο νη αλάγθεο ζαο ζε έθηαζε απνζήθεο, ζήκεξα; …………………………….ηκ 

 

3. Ση ηνλάδ δηαθηλείηε ηελ εκέξα θαηά κέζν φξν; ………………………ηφλνη/εκέξα 

ή ελαιιαθηηθά ην ρξφλν; (ζπκπιεξψζηε 1 απφ ηα 2) ……………………ηφλνη/έηνο 

 

4. Πνηα κεηαθνξηθά κέζα ρξεζηκνπνηείηε θαη ζε ηη πνζνζηφ;  

Οδηθφ   …………….% 

ηδεξνδξνκηθφ …………….% 

Ναπηηιηαθφ  …………….% 

Αεξνπνξηθφ  …………….% 

χλνιν        100         % 

 

5. ε πξνεγνχκελα ζηάδηα κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί άιιν 

κέζν κεηαθνξάο θαη ζε πνην πνζνζηφ; 

Οδηθφ   …………….% 

ηδεξνδξνκηθφ …………….% 

Ναπηηιηαθφ  …………….% 

Αεξνπνξηθφ  …………….% 

χλνιν        100         % 

 

6. Πνηεο είλαη νη θχξηεο πξνειεχζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ ζαο; (Πφιεηο ή Υψξεο) 

Α………………….. 

Β………………….. 

Γ…………………... 

 

7. Πνηνη νη θχξηνη ηχπνη εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλείηε; (πρ δάραξε, κεηάιιεπκα θιπ) 

Α………………….. 

Β………………….. 

Γ…………………... 

 

8. Με πόζα δξνκνιόγηα ηελ εκέξα έξρνληαη ηα εκπνξεχκαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ζαο από κηθξέο απνζηάζεηο (θάησ ησλ 50Km); ………………………. 

Μέζε Πιεξφηεηα:   ………………….% 

 

9. Με πόζα δξνκνιόγηα ηελ εκέξα έξρνληαη ηα εκπνξεχκαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ζαο από κεγάιεο απνζηάζεηο (άλσ ησλ 50km);  ………………………. 

Μέζε Πιεξφηεηα:   ………………….% 
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10. Με πόζα δξνκνιόγηα ηελ εκέξα δηαλέκνληαη ηα εκπνξεχκαηα απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ζαο ζε κηθξέο απνζηάζεηο (θάησ ησλ 50km);

 ………………………… 

Μέζε Πιεξφηεηα:   ………………….% 

 

11. Με πόζα δξνκνιόγηα ηελ εκέξα δηαλέκνληαη ηα εκπνξεχκαηα απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ζαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο (άλσ ησλ 50km); ………………… 

Μέζε Πιεξφηεηα:    ………………….% 

 

12. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε κεηεγθαηάζηαζή ζαο; 

Ναη       Όρη 

Γηαηί; ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

 

13. Πνηεο απφ ηηο 2 ελδερφκελεο δπλαηφηεηεο ζα ζέιαηε λα αμηνπνηήζεηε; 

 Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν 

 Μεκνλσκέλε εγθαηάζηαζε 

 

14. ε πεξίπησζε πνπ εθθξάζαηε πξνηίκεζε γηα εληφο ΔΚ, ππάξρνπλ άιια πνηνηηθά 

θξηηήξηα πνπ ζαο νδεγνχλ ζηελ απφθαζε απηή; πκπιεξψζηε θαη βαζκνινγείζηε.  

(πρ ζπλέξγεηεο, παξνρή επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ ΔΚ, θιπ) 

 

 

 

 

 

 

 

Κξηηήξηα Βαζκφο (1-5) 

Α.  

Β.  

Γ.  

Γ.  
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15. Γεληθά θξηηήξηα ιήςεο απόθαζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο ζαο. Σα 

θξηηήξηα δελ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία (γεληθφ άζξνηζκα 100). 

πκπιεξώζηε όια ηα θελά. 

 

Οκάδεο θξηηεξίσλ Κξηηήξηα 

 Καηεγνξία Βαξύηεηα  Κξηηήξην Βαξύηεηα 

Α Οηθνλνκηθά  

Α1 
Αξρηθφ θφζηνο 

επέλδπζεο & Real Estate  
 

Α2 
Αξρηθφ θεθάιαην 

θίλεζεο  
 

Α3 
Λεηηνπξγηθφ θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο  
 

Α4 
Λεηηνπξγηθφ θφζηνο 

κεηαθνξάο 
 

Β 
Οξγαλσηηθά 

Μεηαθνξάο 
 

Β1 Δθζπγρξνληζκφο εηαηξίαο  

Β2 πλέξγεηεο-ζπκπξάμεηο  

Β3 Αζθάιεηα  

Β4 Άιιν (πξνζδηνξίζηε)  

Γ 

Σερληθά θαη 

ρσξνηαμηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

ζέζεο 

εγθαηάζηαζεο 

 

Γ1 
Πξνζπειαζηκφηεηα 

αζηηθψλ θέληξσλ 
 

Γ2 Γηαζεζηκφηεηα γεο  

Γ3 Άιιεο ηερληθέο ππνδνκέο  

Γ4 
Τςειή δήηεζε 

κεηαθνξάο ζηελ πεξηνρή 
 

Γ 

Κνηλσληθν-

νηθνλνκηθά 

θξηηήξηα 

 

Γ1 
Κπθινθνξηαθέο 

επηβαξχλζεηο 
 

Γ2 
Δμνξζνινγηζκφο 

Υσξνηαμηθήο νξγάλσζεο 
 

Γ3 
Πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο 
 

 χλνιν 100  χλνιν 100 

 

Σν άζξνηζκα ησλ Αi είλαη ην Α, ην άζξνηζκα ησλ Βi είλαη ην Β, θ.ν.θ. 
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16. Βαζκνινγείζηε ηηο ελαιιαθηηθέο ζέζεηο, σο πξνο θάζε έλα απφ ηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ ζεκεηψλνληαη, ζηελ θιίκαθα 1 έσο 10. πκπιεξώζηε όια ηα 

θελά. Θεσξείζηε ην 

1  γηα κε ηθαλνπνηεηηθφ (αθαηάιιειν) θαη ην 

10  γηα πιήξσο ηθαλνπνηεηηθφ (ην πιένλ θαηάιιειν). 

 

Αλαιπηηθά Κξηηήξηα Βαζκόο Δλαιιαθηηθώλ Θέζεσλ (1-10) 

 Κξηηήξην 
Θξηάζην 

(πεξηνρή) 
Μέγαξα Απιώλα Κνξσπί Λαύξην 

Α1 
Αξρηθφ θφζηνο 

επέλδπζεο & Real Estate  
 

    

Α2 
Αξρηθφ θεθάιαην 

θίλεζεο  
 

    

Α3 
Λεηηνπξγηθφ θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο  
 

    

Α4 
Λεηηνπξγηθφ θφζηνο 

κεηαθνξάο 
 

    

Β1 Δθζπγρξνληζκφο εηαηξίαο      

Β2 πλέξγεηεο-ζπκπξάμεηο      

Β3 Αζθάιεηα      

Β4 Άιιν (πξνζδηνξίζηε)      

Γ1 
Πξνζπειαζηκφηεηα 

αζηηθψλ θέληξσλ 
 

    

Γ2 Γηαζεζηκφηεηα γεο      

Γ3 Άιιεο ηερληθέο ππνδνκέο      

Γ4 
Τςειή δήηεζε 

κεηαθνξάο ζηελ πεξηνρή 
 

    

Γ1 
Κπθινθνξηαθέο 

επηβαξχλζεηο 
 

    

Γ2 
Δμνξζνινγηζκφο 

Υσξνηαμηθήο νξγάλσζεο 
 

    

Γ3 
Πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο 
 

    

 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην εμππεξεηεί ζθνπνχο κειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ. Δίλαη αλψλπκν. Καηαγξάθεηαη κφλν ε ζπκκεηνρή.  

Παξαθαιψ απνζηείιαηε ζπκπιεξσκέλν. 

 email: siamasgr@hotmail.com 

mailto:siamasgr@hotmail.com
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Αλαιπηηθφηεξα, νη επηινγέο θξηηεξίσλ είραλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 

Α. Οηθνλνκηθά 

Α1. Αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο & Real Estate 

Σν θφζηνο γηα ηελ αξρηθή επέλδπζε, αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο γεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή, αλεμάξηεηα αλ αθνξά αγνξά ή ελνηθίαζε. 

Σν θφζηνο θαηαζθεπήο ζε ζρέζε κε επηπιένλ εξγαζίεο ζηαζεξνπνίεζεο 

εδαθψλ, δηεπζέηεζεο θιίζεσλ, πξνζέγγηζεο θεληξηθψλ δηθηχσλ ππνδνκψλ 

θι.π 

Τςειή βαζκνινγία ζεκαίλεη πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο γηα ηηο ηηκέο αγνξάο 

ηεο γεο, ηνπ θφζηνπο εμνκάιπλζεο ηεο γεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζε θεληξηθά 

δίθηπα ππνδνκψλ, δειαδή ρακειή ηηκή αξρηθήο επέλδπζεο. 

Α2. Αξρηθφ θεθάιαην θίλεζεο 

Σν αξρηθφ θεθάιαην θίλεζεο γηα ηε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή εμαξηάηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηειηθά 

εληάζζεη. Παξάιιεια, δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην θφζηνο κεηαθίλεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο ρψξνπο θαηνηθίαο ηνπο, δειαδή απφ ηε ζπγθνηλσληαθή 

εμππεξέηεζε πξνο ηα αζηηθά θέληξα, ην κεηξφ ή ηνλ πξναζηηαθφ 

ζηδεξφδξνκν θαη θπζηθά απφ ηελ χπαξμε θη άιισλ παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ εγγχηεξα ηεο πεξηνρήο. 

Τςειή βαζκνινγία ζεκαίλεη θαη πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο γηα ηηο 

παξαπάλσ επθνιίεο, δειαδή ρακειφηεξν θφζηνο. 

Α3. Λεηηνπξγηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο 

Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί δεδνκέλνπ 

φηη κπνξεί λα δηαθέξεη απφ άπνςεο εμππεξέηεζεο δεκνζίσλ ππνδνκψλ. 

Α4. Λεηηνπξγηθφ θφζηνο κεηαθνξάο 

Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο γηα ηελ εθηέιεζε κεηαθνξψλ απφ ην ζεκείν πνπ 

επηιέγεηαη πξνο ηα ζεκεία εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 
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Β. Οξγαλσηηθά κεηαθνξάο 

Β1. Δθζπγρξνληζκφο εηαηξίαο 

Σν θξηηήξην εθζπγρξνληζκνχ ηεο εηαηξίαο πηζαλφλ λα απνηειεί 

δηαθνξνπνηνχκελν θξηηήξην, αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε. 

Β2. πλέξγεηεο-πκπξάμεηο 

Οη ζπλέξγεηεο ή νη ζπκπξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κε πξνθαλή ηε 

δηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ηε δεδνκέλε ζέζε πνπ επηιέγεηαη. Γελ 

αθνξά ζπγρσλεχζεηο ή απνξξνθήζεηο επηρεηξήζεσλ. 

Β3. Αζθάιεηα 

Ζ αζθάιεηα είηε σο security, είηε σο safety γηα ηελ πξνζηαζία θχξηα ησλ 

εκπνξεπκάησλ θη αθνινχζσο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Β4. Άιιν 

Διεχζεξε επηινγή θξηηεξίνπ, πξνο δηεξεχλεζε θξηηεξίνπ πνπ δελ 

ππνινγίζηεθε. 

 

Γ. Σερληθά θαη ρσξνηαμηθά ραξαθηεξηζηηθά ζέζεο εγθαηάζηαζεο 

Γ1. Πξνζπειαζηκφηεηα αζηηθψλ θέληξσλ 

Ζ επθνιία πξνζπέιαζεο ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ κέζσ ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ 

(θχξηα νδηθνχ) θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πξνζπέιαζεο ησλ άιισλ δηθηχσλ 

(ζηδεξνδξνκηθνχ θαη ιηκέλσλ), ρσξίο λα ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ηελ χπαξμε 

πειαηείαο κέζα ζε απηφ. 

Βαζκνινγείηαη πςειά φηαλ ππάξρεη κηθξή θαη άκεζε πξφζβαζε ζηα αζηηθά 

θέληξα θαη ζηελ ΠΑΘΔ, δειαδή ηθαλνπνηεηηθή πξνζπειαζηκφηεηα. 

Γ2. Γηαζεζηκφηεηα γεο 

Ζ δηαζεζηκφηεηα γεο πξνο αγνξά ή ελνηθίαζε γηα ην ζθνπφ ίδξπζεο 

Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ 

Γ3. Άιιεο ηερληθέο ππνδνκέο 

Σερληθέο ππνδνκέο ηειεπηθνηλσληψλ, πδξαπιηθψλ, απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ 

θιπ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ φγθνπ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Γ4. Τςειή δήηεζε κεηαθνξάο ζηελ πεξηνρή 

Πεξηνρέο κε πςειή δήηεζε κεηαθνξηθνχ έξγνπ, είηε σο κνλάδεο απνζηνιήο, 

είηε σο κνλάδεο παξαιαβήο, είηε σο αλαδηαλεκεηηθά θέληξα βαζκνινγνχληαη 

ζεηηθά. 
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Γ. Κνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα 

Γ1. Κπθινθνξηαθέο επηβαξχλζεηο 

Οη επηβαξχλζεηο ηεο θπθινθνξίαο δεκηνπξγνχλ έλα επηπιένλ θξηηήξην 

επηινγήο ζέζεο 

Γ2. Δμνξζνινγηζκφο ρσξνηαμηθήο νξγάλσζεο 

Τπάξρνπλ πεξηνρέο πνπ έρνπλ αλχπαξθηε ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ή δελ έρεη 

εθαξκνζηεί ε ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ή ε εθαξκνζκέλε ρσξνηαμηθή νξγάλσζε 

δελ εμππεξεηεί πηα ηνπ ζθνπνχο ηεο πεξηνρήο. 

Γ3. Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, πξνθαλψο αλεμάξηεηα απφ ην ήδε δεισζέλ 

θπθινθνξηαθφ, απνηεινχλ έλα θξηηήξην κειινληηθήο δηαηήξεζεο ηνπ ρψξνπ 

πνπ δνχκε θαη ζέινπκε λα εξγαζηνχκε. 
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3.4. ηνηρεία έξεπλαο 

Γεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην κε ζηφρν ηελ πνζνηηθή απνηχπσζε ησλ 

παξαπάλσ θξηηεξίσλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ ηεο Αηηηθήο. 

Απεπζπλφηαλ ζε 4 θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ. Απνζεθεχζεηο-3PL, Γηακεηαθνξείο, 

Δκπνξηθέο-Υνλδξεκπνξηθέο θαη Μεηαθνξηθέο. Σν εξσηεκαηνιφγην ζπληάρζεθε ζε 2 

κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θάζε επηρείξεζεο γηα ηνπο 

φγθνπο πνπ δηαθηλεί. Σν δεχηεξν κέξνο αθνξά ηελ θπξίσο έξεπλα απνηππψλνληαο 

πνζνηηθά ηα θξηηήξηα επηινγήο κηαο ζέζεο Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ, ζε πνζνζηά % 

θαη βαζκνινγψληαο 5 πηζαλέο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ζηελ θιίκαθα 1-10. Με 10 

βαζκνινγείηαη ε πιήξεο ηθαλνπνίεζε θαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ θξηηεξίνπ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ελψ κε 1 ε κε ηθαλνπνίεζε, έιιεηςε ή ρακειή ηθαλνπνίεζε θαη 

ε αθαηαιιειφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο. Εεηήζεθε ε βαζκνιφγεζε αλά θξηηήξην 

γηα θάζε πηζαλφ Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν ζηηο πεξηνρέο Θξηαζίνπ Πεδίνπ, Απιψλαο, 

Κνξσπίνπ, Μεγάξσλ θαη Λαπξίνπ. Οη πεξηνρέο απηέο επηιέγεζαλ βάζεη ησλ 

δεδνκέλσλ πηζαλήο ρσξνηαμηθήο νξγάλσζεο ηεο Αηηηθήο ηεο πεξηφδνπ 2011, απφ ην 

ζρέδην ξπζκηζηηθνχ ηεο Αηηηθήο θαη ηνλ Δζληθφ Υσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ρψξαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε: 

http://www.siamas.gr/library/EROTHMATOLOGIO_FV.doc 

Απεζηάιε επίζεο κέζσ email, γλσζηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ LinkedIn ζε forum ηνπ 

Supply Chain World θαη κνηξάζηεθε πξνο ζπκπιήξσζε ζε κεγάιν αξηζκφ 

δηακεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Διαηψλα Αηηηθήο. 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ 15 Απξηιίνπ 2011 κέρξη θαη 31 Απγνχζηνπ 2011. 

Οη ζπλζήθεο ιήςεο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ νκαιέο, ελψ δελ ππήξραλ επηξξνέο απφ 

απεξγίεο ζηα ιηκάληα, ζηα ηεισλεία, ζηα αεξνδξφκηα θαη ζηα θνξηεγά πνπ ζα 

επεξέαδαλ ηηο απαληήζεηο θαη ην απνηέιεζκα. Ζ επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα 

παξαηεξνχζε ηηο αιιεπάιιειεο θαζπζηεξήζεηο θαη παξαηάζεηο ζηελ εμέιημε ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαηαζθεπήο θαη παξαρψξεζεο γηα ην Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν ηνπ ΟΔ 

ζην Θξηάζην Πεδίν, αλακέλνληαο ηελ νξηζηηθή θήξπμή ηνπ ζε άγνλν. Δπίζεο, ε 

απειεπζέξσζε ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, πνπ ζπληειέζζεθε ην 2010, 

δηακφξθσζε λέεο ηάζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα.  

 

http://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Esiamas%2Egr%2Flibrary%2FEROTHMATOLOGIO_FV%2Edoc&urlhash=3th3&_t=tracking_anet
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πγθεληξψζεθαλ 35 ζπλνιηθά εξσηεκαηνιφγηα. Σα απνηειέζκαηα ζην εθνδηαζηηθφ 

θχθισκα  θαηαγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά ζε ηέηνηα έθηαζε, εζηηάδνληαο ζε 

Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα θαη δηακεηαθνξείο ζηα πιαίζηα ηεο απειεπζέξσζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Απνηειέζκαηα έξεπλαο θαη επεμεξγαζία 

απνηειεζκάησλ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ κέξνπο έρνπλ σο εμήο: 
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Πίλαθαο 2 Πίλαθαο απνηειεζκάησλ 1
νπ

 κέξνπο εξσηεκαηνινγίνπ (ηκήκα 1 απφ 3) 
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Πίλαθαο 3 Πίλαθαο απνηειεζκάησλ 1
νπ

 κέξνπο εξσηεκαηνινγίνπ (ηκήκα 2 απφ 3) 
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Πίλαθαο 4 Πίλαθαο απνηειεζκάησλ 1
νπ

 κέξνπο εξσηεκαηνινγίνπ (ηκήκα 3 απφ 3) 
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πλνπηηθά απνηειέζκαηα 

πλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα αλά εξψηεκα είλαη ηα αθφινπζα: 

 

1. Δίδνο Δπηρείξεζεο 

 1 Απνζεθεχζεηο-3PL 

 26 Γηακεηαθνξηθέο 

 7 Δκπνξηθέο-ρνλδξεκπνξηθέο 

 1 Μεηαθνξψλ. 

 

2. Υαξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

 Οη αλάγθεο ζε έθηαζε γεο θπκάλζεθαλ: 

o 50000 m
2
 γηα ηηο Απνζεθεχζεηο-3PL 

o 500 – 8000 m
2
 κε κέζε ηηκή 2246 m

2
 γηα ηνπο δηακεηαθνξείο 

o 200 – 20000 m
2
 κε κέζε ηηκή 5600 m

2
 γηα ηηο εκπνξηθέο-

ρνλδξεκπνξηθέο 

o 0 m
2
 γηα ηηο κεηαθνξηθέο. 

Σν 0 γηα ηηο κεηαθνξηθέο (θπζηθή κεηαθνξά) ζεκαίλεη φηη δε ρξεηάδνληαη 

εθηάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Οη αλάγθεο ζε έθηαζε απνζήθεο θπκάλζεθαλ: 

o 20000 m
2
 γηα ηηο Απνζεθεχζεηο-3PL 

o 200 – 4000 m
2
 κε κέζε ηηκή 775 m

2
 γηα ηνπο δηακεηαθνξείο 

o 20 – 14000 m
2
 κε κέζε ηηκή 2757 m

2
 γηα ηηο εκπνξηθέο-

ρνλδξεκπνξηθέο 

o 0 m
2
 γηα ηηο κεηαθνξηθέο. 

Σν 0 ζεκαίλεη φηη νη κεηαθνξηθέο δελ επηηεινχλ πξφζζεηεο ππεξεζίεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ζπλεπψο δε ρξήδνπλ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. 

Όζεο κεηαθνξηθέο επηηεινχλ ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο εληάζζνληαη 

αλαιφγσο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε δηακεηαθνξηθέο ή 3PL. 

3. Σνλάδ πνπ δηαθηλνχλ νη επηρεηξήζεηο ηελ εκέξα 

 60000 kgr γηα ηηο Απνζεθεχζεηο-3PL 

 25000 – 200000 kgr κε κέζε ηηκή 95000 kgr γηα ηηο Γηακεηαθνξηθέο 

 80 – 65000 kgr κε κέζε ηηκή 15340 kgr γηα ηηο Δκπνξηθέο-ρνλδξεκπνξηθέο 

 75000 kgr γηα ηηο κεηαθνξηθέο κε θελή επηζηξνθή ησλ container. 
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4. Μεηαθνξηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη εθηίκεζε πνζνζηψλ % ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ: 

 Οδηθφ   75 – 100 % κε κέζε ηηκή 98 % 

 ηδεξνδξνκηθφ 0 

 Ναπηηιηαθφ  0 – 10 % κε κέζε ηηκή 0,80 % 

 Αεξνπνξηθφ  0 – 20 % κε κέζε ηηκή 1,20 %. 

Ζ κεηαθνξά θνξηεγψλ κε F/B δε ινγίδεηαη σο λαπηηιηαθή.  

5. Μεηαθνξηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη’ εθηίκεζε ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα, 

ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ: 

 Οδηθφ   49 – 100 % κε κέζε ηηκή 85,50 % 

 ηδεξνδξνκηθφ 0 

 Ναπηηιηαθφ  0 – 95 % κε κέζε ηηκή 12,50 % 

 Αεξνπνξηθφ  0 – 10 % κε κέζε ηηκή 2 %. 

6. Οη θχξηεο πξνειεχζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ, βάζεη ηειεπηαίαο απνζηνιήο. Γελ 

αθνξά παξαγσγή. 

Πίλαθαο 5 Πξνέιεπζε Δκπνξεπκάησλ βάζεη ηεο ηειεπηαίαο απνζηνιήο ηνπ. 
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7. Οη θχξηνη ηχπνη εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη: 

Πίλαθαο 6 Κχξηνη Σχπνη Δκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη. 

 

 

8. Αξηζκφο δξνκνινγίσλ πνπ εηζέξρνληαη ηα εκπνξεχκαηα πξνο εθθφξησζε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο απφ κηθξέο απνζηάζεηο, θάησ ησλ 50km θαη εθηίκεζε κέζεο 

πιεξφηεηαο. 

 

Πίλαθαο 7 Δηζεξρφκελα εκπνξεχκαηα αλά εκέξα απφ κηθξέο απνζηάζεηο 

< 50km 
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9. Αξηζκφο δξνκνινγίσλ πνπ εηζέξρνληαη ηα εκπνξεχκαηα πξνο εθθφξησζε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο απφ κεγάιεο απνζηάζεηο, άλσ ησλ 50km θαη εθηίκεζε κέζεο 

πιεξφηεηαο. 

Πίλαθαο 8 Δηζεξρφκελα εκπνξεχκαηα αλά εκέξα απφ κεγάιεο 

απνζηάζεηο > 50km 

 

 

10. Αξηζκφο δξνκνινγίσλ πνπ εμέξρνληαη ηα εκπνξεχκαηα πξνο θφξησζε απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ζε κηθξέο απνζηάζεηο, θάησ ησλ 50km θαη εθηίκεζε κέζεο 

πιεξφηεηαο. 

Πίλαθαο 9 Δμεξρφκελα εκπνξεχκαηα αλά εκέξα πξνο κηθξέο 

απνζηάζεηο < 50km 

 

11. Αξηζκφο δξνκνινγίσλ πνπ δηαλέκνληαη ηα εκπνξεχκαηα πξνο θφξησζε απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, άλσ ησλ 50km θαη εθηίκεζε κέζεο 

πιεξφηεηαο. 

Πίλαθαο 10 Δμεξρφκελα εκπνξεχκαηα αλά εκέξα πξνο κεγάιεο 

απνζηάζεηο > 50km 
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12. Ζ επηηαθηηθή αλαγθαηφηεηα κεηεγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. Ναη ή φρη, ελψ 

δεηήζεθε θαη θάπνηα αηηηνιφγεζε απηήο ηεο επηινγήο. 

Πίλαθαο 11  Απνηειέζκαηα κέηξεζεο αλαγθαηφηεηαο κεηεγθαηάζηαζεο 

 

Όζνη απάληεζαλ όρη ην αηηηνιφγεζαλ σο εμήο: 

 Βξίζθνληαη ζε θαιή ζέζε. 

 Βξίζθνληαη θνληά ζηα ζεκεία αγνξάο. 

 Έρνπλ ήδε ζπγθεληξψζεη φιεο νη ππεξεζίεο ζε κία εγθαηάζηαζε. 

 Θα ζθέθηνληαλ κεηεγθαηάζηαζε κφλν πξνο ηα λνζνθνκεία ηνπ θέληξνπ. 

 Βξίζθνληαη θνληά ζηνπο πξνκεζεπηέο. Γηαζέηνπλ πειάηεο ζε φιε ηελ Διιάδα. 

Δγθαζηζηνχλ κε ζπλεξγεία. 

 Δμππεξεηνχληαη επαξθψο. 

 Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ζέζεο απφ ηελ πηάηζα κνπ θέξλεη δνπιεηά. Απνθεχγνπλ 

ηελ θίλεζε δηφηη βξίζθνληαη εθηφο Διαηψλα. 

 Δμππεξεηνχληαη νη πειάηεο, αλ θαη δελ ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

 Βξίζθνληαη ζε θνκβηθφ ζεκείν αλ θαη ππάξρεη αλάγθε γηα κεγαιχηεξνπο 

ρψξνπο. 

 Μφιηο κεηεγθαηαζηάζεθαλ ζε επαξθή ρψξν. 

 Βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ ρψξν. Γνπιεχνπλ κε ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο. 

 Έρνπλ λέεο ηθαλνπνηεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Όζνη απάληεζαλ λαη ην αηηηνιφγεζαλ σο εμήο: 

 Βξίζθνληαη ζε αθαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο. Δπηζπκνχλ κεηεγθαηάζηαζε γηα 

λα νξγαλψλνπλ ζπλδπαζκέλεο, πξάζηλεο κεηαθνξέο. Δπηζπκνχλ ζέζεηο εθηφο 

θέληξνπ. 

 Βξίζθνληαη ζε αθαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο κε πξνβιήκαηα θίλεζεο. 
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 Ζ ζεκεξηλή ζέζε δελ ηνπο πξνζθέξεη ηίπνηα. Θέινπλ ρψξνπο κε ςπγεία γηα 

θνξηνεθθφξησζε. 

 Κάζε 3 ρξφληα αιιάδνπλ εγθαηάζηαζε (δηαπιάηπλζε δξφκσλ, εμψζεηο, 

απαιινηξηψζεηο). 

 Αλαγθάδνληαη λα δνπιεχνπλ ζε αιάλα. Γελ κπνξψ λα αζθαιηζηνχλ. 

 Γηαζέηνπλ κηθξφ ρψξν 

 Τπάξρεη αδπλακία αδεηνδφηεζεο ζηηο παξνχζεο εγθαηαζηάζεηο 

 Γελ έρνπλ θαιέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο θπλεγάεη ε αζηπλνκία 

 Έρνπλ ράζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη κφλν κε ηε κεηεγθαηάζηαζε ζα 

δηαηεξήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο 

 Γελ ππάξρεη θαιή πξφζβαζε ζε θεληξηθέο νδνχο 

 Γελ κπνξνχλ λα εθζπγρξνληζηνχλ. Όια είλαη απζαίξεηα 

 Τπάξρνπλ θαθέο ζπλζήθεο πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

 Γελ έρνπλ κεγάιν parking 

 Θέινπλ ζχγρξνλεο ηδηαίηεξεο εγθαηαζηάζεηο θαη δπλαηφηεηα κεηαπνίεζεο 

 

13. Πνηα δπλαηφηεηα αλάκεζα ζην Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν θαη ηε κεκνλσκέλε 

εγθαηάζηαζε ζα ήζειαλ λα αμηνπνηήζνπλ, ρσξίο αηηηνιφγεζε. 

 

Πίλαθαο 12 Απνηειέζκαηα επηινγήο αλάκεζα ζε εγθαηάζηαζε 

Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ή κεκνλσκέλεο εγθαηάζηαζεο 
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14. Γηα ηελ πεξίπησζε επηινγήο ζην 13 ηνπ Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ, δεηήζεθε ε 

αλαθνξά πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ ζα ηνπο νδεγνχζαλ ζηελ επηινγή απηή, κε 

απζφξκεηεο απαληήζεηο θαη ε βαζκνιφγεζή ηνπο ζηελ θιίκαθα 1-5, φπνπ ην 5 

αθνξά πςειή ζεκαληηθφηεηα ή ηθαλνπνίεζε. 

Οη απαληήζεηο πνπ ειήθζεζαλ ήηαλ: 

 

Πίλαθαο 13  Πνηνηηθά Κξηηήξηα γηα έληαμε ζε Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα & 

Βαζκνινγία 

 

 

Καηά ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ, παξαηεξήζεθαλ ηα 

παξαθάησ: 

 Ζ αλσλπκία ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα 

πεηζζνχλ νη εξσηψληεο φηη δελ ηεξνχληαη ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. 
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 Οη εξσηψκελνη δηαηεξνχζαλ επηθπιάμεηο γηα ηε ρξεζηκφηεηα κηαο ηέηνηαο 

έξεπλαο, θαζψο ε δπλαηφηεηα επηξξνήο ηνπ επξχηεξνπ θιάδνπ ηεο κεηαθνξάο ζε 

απνθάζεηο δεκφζηνπ ραξαθηήξα είλαη εμαηξεηηθά κηθξέο. 

 ην εξψηεκα αξηζκφο 8, ζθέινο 1, φπνπ δεηείηαη ν αξηζκφο ησλ νρεκάησλ πνπ 

έξρνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο απφ κηθξέο απνζηάζεηο, δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

απαληεζνχλ ζηνλ ηξέρνληα ρξφλν. Μέρξη ηφηε δελ είραλ αλαξσηεζεί πφζα 

νρήκαηα δηέξρνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ αξηζκνχ έγηλε 

κέζσ ηνπ πιήζνπο δηαθνξεηηθψλ απνζηνιέσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε έθδνζε 

θνξησηηθψλ, ζε κία εκέξα. Σα απνηειέζκαηα εμέπιεμαλ αθφκα θαη ηνπο 

ππεχζπλνπο ησλ εηαηξηψλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ηνπο. 

 ην εξψηεκα 8, ζθέινο 2, ε πιεξφηεηα ησλ ηδίσλ νρεκάησλ αλ θαη 

πξνζεγγηδφηαλ κε θάπνηεο ηερληθέο εθηίκεζεο, εληνχηνηο δελ είλαη ελδεηθηηθή, 

αθνχ ην όρεκα πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο ηελ πιεξόηεηά ηνπ θαηά ηελ 

εθθίλεζε από ηνλ ηόπν θόξησζεο θαη φρη ζηηο δηαδνρηθέο ζηάζεηο δηαλνκήο πνπ 

εξσηήζεθαλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ κέξνπο πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ εκπνξηθψλ, απνζεθεπηηθψλ θαη 3PL επηρεηξήζεσλ επηιέγνπλ ηε 

κεκνλσκέλε εγθαηάζηαζε, πξνθαλψο γηα ηηο ηδηαίηεξεο θαη κεγάιεο αλάγθεο ηνπο ζε 

καθξνρξφληα απνζήθεπζε. Αληίζεηα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δηακεηαθνξηθψλ θαη 

κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ επηιέγνπλ ην Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν, πξνθαλψο ιφγσ 

ηεο ζπλάθεηαο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο ηέηνηνπ ρψξνπ θαη ηεο κηθξήο αλάγθεο ζε 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. Ζ πςειή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ θνξηίνπ πνπ 

εμππεξεηνχλ απνηειεί ην θιεηδί ζηηο κηθξφηεξεο απνζεθεπηηθέο αλάγθεο. Ζ πςειή 

παξαγσγηθφηεηα, πνπ κπνξεί λα πξνζεγγίζνπλ νη επηπιένλ ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

ηνπ, πξνζειθχνπλ ηηο επηρεηξήζεηο γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο έρνπλ σο εμήο: 
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Πίλαθαο 14  Μεηξήζεηο βαξχηεηαο θξηηεξίσλ επηινγήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

 
 

Πίλαθαο 15  Μεηξήζεηο νκαδνπνηεκέλεο βαξχηεηαο θξηηεξίσλ επηινγήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
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Πίλαθαο 16  Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε βαζκνιφγεζε ζέζεο επηινγήο Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζην Θξηάζην. 
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Πίλαθαο 17  Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε βαζκνιφγεζε ζέζεο επηινγήο Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζηα Μέγαξα. 
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Πίλαθαο 18  Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε βαζκνιφγεζε ζέζεο επηινγήο Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζηελ Απιψλα. 
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Πίλαθαο 19  Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε βαζκνιφγεζε ζέζεο επηινγήο Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζην Κνξσπί. 
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Πίλαθαο 20  Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε βαζκνιφγεζε ζέζεο επηινγήο Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζην Λαχξην. 
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Πίλαθαο 21  Απνηειέζκαηα ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο γηα ηελ επηινγή Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζην Θξηάζην. 
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Πίλαθαο 22  Απνηειέζκαηα ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο γηα ηελ επηινγή Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζηελ Απιψλα. 

 

 



88 

 

 

 

Πίλαθαο 23  Απνηειέζκαηα ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο γηα ηελ επηινγή Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζηα Μέγαξα. 
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Πίλαθαο 24  Απνηειέζκαηα ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο γηα ηελ επηινγή Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζην Κνξσπί. 

 

 



90 

 

 

 

Πίλαθαο 25  Απνηειέζκαηα ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο γηα ηελ επηινγή Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζην Λαχξην. 
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Πίλαθαο 26  Απνηειέζκαηα ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο δηακεηαθνξέσλ γηα ηελ επηινγή Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζην Θξηάζην. 
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Πίλαθαο 27  Απνηειέζκαηα ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο δηακεηαθνξέσλ γηα ηελ επηινγή Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζηελ Απιψλα. 
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Πίλαθαο 28  Απνηειέζκαηα ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο δηακεηαθνξέσλ γηα ηελ επηινγή Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζηα Μέγαξα. 
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Πίλαθαο 29  Απνηειέζκαηα ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο δηακεηαθνξέσλ γηα ηελ επηινγή Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζην Κνξσπί. 
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Πίλαθαο 30  Απνηειέζκαηα ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο δηακεηαθνξέσλ γηα ηελ επηινγή Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζην Λαχξην. 
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Πίλαθαο 31 Καλνληθή θαηαλνκή βαξχηεηαο θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο 
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Αθνινπζνχλ νη πίλαθεο βαζκνινγίαο θαη ηα δηαγξάκκαηα θαηαλνκήο ζέζεσλ γηα ην 

ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 32  πλνπηηθφο πίλαθαο γεληθήο βαζκνινγίαο ζέζεσλ. 

 

 

 

Γηάγξακκα  1   Καλνληθή θαηαλνκή (P 95%) γεληθήο βαζκνινγίαο ζέζεσλ 
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Πίλαθαο 33  πλνπηηθφο πίλαθαο κεξηθήο βαζκνινγίαο ζέζεσλ γηα νηθνλνκηθά 

θξηηήξηα 

 

 

 

Γηάγξακκα  2  Καλνληθή θαηαλνκή (P 95%) βαζκνινγίαο ζέζεσλ, νηθνλνκηθά 

θξηηήξηα 
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Πίλαθαο 34  πλνπηηθφο πίλαθαο κεξηθήο βαζκνινγίαο ζέζεσλ γηα νξγαλσηηθά 

θξηηήξηα 

 

 

 

 

Γηάγξακκα  3  Καλνληθή θαηαλνκή (P 95%) βαζκνινγίαο ζέζεσλ, 

νξγαλσηηθά θξηηήξηα 
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Πίλαθαο 35  πλνπηηθφο πίλαθαο κεξηθήο βαζκνινγίαο ζέζεσλ γηα ηερληθά θξηηήξηα 

 

 

 

 

Γηάγξακκα  4  Καλνληθή θαηαλνκή (P 95%) βαζκνινγίαο ζέζεσλ, ηερληθά 

θξηηήξηα 
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Πίλαθαο 36  πλνπηηθφο πίλαθαο κεξηθήο βαζκνινγίαο ζέζεσλ γηα 

θνηλσληθά θξηηήξηα. 

 

 

 

 

Γηάγξακκα  5  Καλνληθή θαηαλνκή (P 95%) βαζκνινγίαο ζέζεσλ, θνηλσληθά 

θξηηήξηα 

 

 

 

 

 

 



102 

 

Αθνινπζνχλ νη πίλαθεο βαζκνινγίαο θαη ηα δηαγξάκκαηα θαηαλνκήο ζέζεσλ γηα ηηο 

δηακεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

Πίλαθαο 37  πλνπηηθφο πίλαθαο γεληθήο βαζκνινγίαο ζέζεσλ επί 

δηακεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

 

Γηάγξακκα  6  Καηαλνκή t (P 95%) γεληθήο βαζκνινγίαο ζέζεσλ 

δηακεηαθνξέσλ 

 

 

 

 



103 

 

 

Πίλαθαο 38  πλνπηηθφο πίλαθαο κεξηθήο βαζκνινγίαο ζέζεσλ γηα 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα επί δηακεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

 

 

Γηάγξακκα  7  Καηαλνκή t (P 95%) βαζκνινγίαο ζέζεσλ δηακεηαθνξέσλ, 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα 
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Πίλαθαο 39  πλνπηηθφο πίλαθαο κεξηθήο βαζκνινγίαο ζέζεσλ γηα 

νξγαλσηηθά θξηηήξηα επί δηακεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

 

 

Γηάγξακκα  8  Καηαλνκή t (P 95%) βαζκνινγίαο ζέζεσλ δηακεηαθνξέσλ, 

νξγαλσηηθά θξηηήξηα 
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Πίλαθαο 40  πλνπηηθφο πίλαθαο κεξηθήο βαζκνινγίαο ζέζεσλ γηα ηερληθά 

θξηηήξηα επί δηακεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

 

 

Γηάγξακκα  9  Καηαλνκή t (P 95%) βαζκνινγίαο ζέζεσλ δηακεηαθνξέσλ, 

ηερληθά θξηηήξηα 
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Πίλαθαο 41  πλνπηηθφο πίλαθαο κεξηθήο βαζκνινγίαο ζέζεσλ γηα 

θνηλσληθά θξηηήξηα επί δηακεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 10 Καηαλνκή t (P 95%) βαζκνινγίαο ζέζεσλ δηακεηαθνξέσλ, 

θνηλσληθά θξηηήξηα 
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Καηά ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ, παξαηεξήζεθαλ ηα 

παξαθάησ: 

Οη απαληήζεηο πνπ δίδνπλ νη εξσηψκελνη είλαη αλά εξσηεκαηνιφγην εμαξηεκέλεο. 

πλεπψο, ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ επεμεξγαζία ρσξηζηά ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο ζέζεο θαη ρσξηζηά ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

θάζε βαζκνιφγεζε ππνςήθηαο ζέζεο, πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη απζηεξά ζην 

ζπγθεθξηκέλν δείγκα ή πιεζπζκφ θαη λα κε ζπλδπάδνληαη. 

Ζ εθαξκνγή ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο γίλεηαη ζπλδπάδνληαο ηνπο δχν πίλαθεο, 

δειαδή πνιιαπιαζηάδνληαο ηα πνζνζηά ηεο βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ θάζε 

εξσηψκελνπ κε ηηο επηκέξνπο βαζκνινγίεο πνπ έζεζε αλά ζέζε. Πξνθχπηεη, ινηπφλ, 

κηα βαζκνινγία γηα θάζε πεξηνρή αλά εξσηεκαηνιφγην, πνπ επεμεξγάδνληαη θαη 

δίδνπλ 5 ηειηθνχο ζηαζκηζκέλνπο βαζκνχο, έλαλ γηα θάζε ππνςήθηα πεξηνρή. Κάζε 

κέγεζνο πνπ πξνθχπηεη εμεηάδεηαη ζηαηηζηηθά. Γηα ηα δείγκαηα > 30 ν πιεζπζκφο 

πξνζεγγίδεηαη κε θαλνληθή θαηαλνκή. Γηα ηα δείγκαηα < 30 ν πιεζπζκφο 

πξνζεγγίδεηαη κε θαηαλνκή t Student. 

 

Γηα ηελ πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε ε ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε πεξηνρήο Bp αλά 

εξσηεκαηνιφγην βξίζθεηαη κε ηνλ εμήο ηχπν: 

 

Bp  =  ∑ ki • bj 

 

κε i = 1 – 15, j = 1 – 15, i=j 

φπνπ: i ηα θξηηήξηα θαη j νη βαζκνί αλά ζέζε p γηα ηα θξηηήξηα k θαη ηνπο βαζκνχο b, 

φπνπ p ε πεξηνρή ε νπνία βαζκνινγείηαη, κε p = 1 – 5  

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα: 

 

 ύλνιν επηρεηξήζεσλ 

Γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ ηε κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζπγθεληξψλεη ε πεξηνρή ηνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ. Λίγν πην ρακειή 

βαζκνινγία ζπγθεληξψλεη ε πεξηνρή ηεο Απιψλαο. Αθνινπζεί ε πεξηνρή ηνπ 

Κνξσπίνπ, ησλ Μεγάξσλ θαη ηνπ Λαπξίνπ. Ζ δηάθξηζε ησλ ζέζεσλ απηή δελ είλαη 

μεθάζαξε, θαζψο ην ζηαηηζηηθφ ζθάικα θάζε πεξηνρήο επηθαιχπηεη ηελ άιιε. Θα 
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κπνξνχζακε, φκσο, κε ζρεηηθή άλεζε λα απνθιείζνπκε ηηο ηειεπηαίεο πεξηνρέο ησλ 

Μεγάξσλ θαη ηνπ Λαπξίνπ ιφγσ εμαηξεηηθά κεγάιεο δηαθνξάο ζηε βαζκνινγία. Άξα, 

κε κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Ζ πξψηε πεξηνρή κε ηε 

κεγαιχηεξε βαζκνινγία, ην Θξηάζην έρεη ηε κηθξφηεξε ηππηθή απφθιηζε, γεγνλφο πνπ 

δείρλεη κεγαιχηεξε αμηνπηζηία ζην απνηέιεζκα. 

ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα, πξνεγείηαη βαζκνινγηθά ε Απιψλα, ηα Μέγαξα θαη ην 

Λαχξην, ελψ έπνληαη ην Κνξσπί θαη ην Θξηάζην κε αξθεηά ρακειφηεξε βαζκνινγία. 

Ζ κηθξή ηππηθή απφθιηζε ηεο ζέζεο ηνπ Θξηαζίνπ απμάλεη ηε βεβαηφηεηα γηα ηελ 

νξζφηεηα ηεο βαζκνιφγεζεο θαη ηεο πξψηεο ζέζεο, φκσο ε αιιεινθάιπςε ησλ 

βαζκνινγηψλ δελ αθήλεη πεξηζψξηα ζαθνχο ζπκπεξάζκαηνο. 

ηα νξγαλσηηθά θξηηήξηα, ην Θξηάζην ζπγθέληξσζε ηελ αλψηεξε βαζκνινγία κε 

δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο Κνξσπίνπ, Απιψλαο, Μεγάξσλ θαη Λαπξίνπ. Σν 

απνηέιεζκα είλαη πιήξσο απνδεθηφ.  

ηα ηερληθά θξηηήξηα, ην Θξηάζην βξίζθεηαη επίζεο ζηελ πςειφηεξε βαζκνινγία, 

θάλνληαο θη εδψ ην απνηέιεζκα πιήξσο απνδεθηφ, κε ην Κνξσπί, ηελ Απιψλα, ην 

Λαχξην θαη ηα Μέγαξα λα ππνιείπνληαη ζε βαζκνινγία. 

ηα θνηλσληθά θξηηήξηα, ην Λαχξην ζπγθεληξψλεη ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία καδί κε 

ηελ Απιψλα θαη ηα Μέγαξα. Σν Κνξσπί θαη ην Θξηάζην έπνληαη κε κεγάιεο 

δηαθνξέο. Ζ αιιεινθάιπςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο δελ 

αθήλεη πεξηζψξηα εμαγσγήο αζθαινχο ζπκπεξάζκαηνο. 

 

 Δπηρεηξήζεηο Γηακεηαθνξάο 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο δηακεηαθνξάο ε θαηάζηαζε είλαη ιίγν πην μεθάζαξε. ην ζχλνιν 

ησλ δηακεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ, νη δχν πεξηνρέο 

Θξηαζίνπ Πεδίνπ θαη Απιψλαο έρνπλ μεθάζαξα κεγαιχηεξε βαζκνινγία θαη 

πξνεγνχληαη ζαθψο ησλ ππνινίπσλ ζέζεσλ. Υακειφηεξε βαζκνινγία 

ζπγθεληξψλνπλ μεθάζαξα νη πεξηνρέο ηνπ Κνξσπίνπ, ησλ Μεγάξσλ θαη ηνπ Λαπξίνπ, 

νη νπνίεο θαη είλαη απνξξηπηέεο. Ζ πξψηε πεξηνρή γηα ηε δηακεηαθνξά, ην Θξηάζην 

πεδίν έρεη θη εδψ ηε κηθξφηεξε ηππηθή απφθιηζε απφ ηηο δχν πξνθξηλφκελεο ζέζεηο. 

ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα, ε πεξηνρή ησλ Μεγάξσλ ιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία κε κεγάιν εχξνο ηππηθήο απφθιηζεο, κε ηελ Απιψλα λα αθνινπζεί κε 

πνιχ κηθξφηεξν εχξνο ηππηθήο απφθιηζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη βεβαηφηεηα 

γηα ηε ζεηξά ηνπ δεχγνπο ησλ πξψησλ ζέζεσλ. 
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ηα νξγαλσηηθά θξηηήξηα, ε πεξηνρή ηνπ Θξηαζίνπ ιακβάλεη ζαθψο ηελ αλψηεξε 

βαζκνινγία, κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο ζέζεηο. Απνδεηθλχεηαη νπζηαζηηθά 

ε ζεκεξηλή κεηαζηξνθή ηεο πεξηνρήο ζε πφιν ρνλδξεκπνξίνπ θαη βηνκεραλίαο. 

Αθνινπζνχλ πνιχ ρακειφηεξα ην Κνξσπί, ε Απιψλα, ηα Μέγαξα θαη ην Λαχξην. 

ηα ηερληθά θξηηήξηα, ε πεξηνρή ηνπ Θξηαζίνπ ιακβάλεη επίζεο ηελ αλψηεξε 

βαζκνινγία, κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο λα αθνινπζνχλ κε πνιχ ρακειφηεξνπο 

βαζκνχο. Οη επηθαιχςεηο είλαη κηθξέο θαη επηβεβαηψλεηαη θη εδψ φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Θξηαζίνπ ηα βήκαηα ηερληθήο αλαβάζκηζεο είλαη πνιχ ηαρχηεξα ησλ άιισλ 

πεξηνρψλ. Αθνινπζεί ην Κνξσπί, ε Απιψλα, ην Λαχξην θαη ηα Μέγαξα. 

ηα θνηλσληθά θξηηήξηα, ε πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ ζπγθεληξψλεη ηε κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία. Αθνινπζεί ε Απιψλα, ηα Μέγαξα, ην Κνξσπί θαη ηειεπηαίν ην Θξηάζην. 

Οη 3 πξψηεο ζέζεηο αλ θαη ζαθψο δηαθνξνπνηεκέλεο αιιεινθαιχπηνληαη, ελψ νη 2 

ηειεπηαίεο πζηεξνχλ ζεκαληηθά. 

πγθεληξσηηθά, ηψξα βιέπνπκε ζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηξήζεσλ φηη ην 

Θξηάζην θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαη ζηηο 2 γεληθέο 

βαζκνινγήζεηο θαη ζε 2 επηκέξνπο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε 2 επηκέξνπο 

ηνπ ζπλφινπ ηεο δηακεηαθνξάο. Απφ ηελ άιιε, ιακβάλεη θαη ηελ ηειεπηαία ζέζε ζηηο 

άιιεο 2 επηκέξνπο βαζκνινγίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε 1 επηκέξνπο 

ηεο δηακεηαθνξάο. 

Οη πνηνηηθέο αλαιχζεηο αλά επηκέξνπο νκαδνπνηεκέλν θξηηήξην, ζα είραλ απνηέιεζκα 

αλ ήηαλ εκθαλήο ε ππεξνρή ζηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη 

είλαη ζαθέζηαηα πξψην. ε φηη αθνξά ην Θξηάζην, ην γεγνλφο, φηη ζηηο κηζέο είλαη 

ζηελ πξψηε ζέζε θαη ζηηο ππφινηπεο κηζέο ζηελ ηειεπηαία, ζεκαίλεη φηη κέξνο ησλ 

θξηηεξίσλ δελ πιεξείηαη νχηε ζηνηρεησδψο. Παξφια απηά, ην απνηέιεζκα γίλεηαη 

απνδεθηφ, κε ηηο πξναλαθεξζείζεο επηθπιάμεηο. 

Απφ ηελ άιιε, ε Απιψλα ρσξίο λα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ζε θακία γεληθή 

θαηάηαμε βαζκνινγίαο, βξίζθεηαη ζε απφζηαζε αλαπλνήο θαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη απφ ηηο δηακεηαθνξηθέο. πγθεληξψλεη ζπλνιηθά 2 δεχηεξεο ζέζεηο 

γεληθψλ θξηηεξίσλ. Δπίζεο, 1 πξψηε ζέζε, 1 δεχηεξε ζέζε θαη 2 ηξίηεο ζέζεηο ζε 

νκαδνπνηεκέλα θξηηήξηα ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 2 δεχηεξεο ζέζεηο θαη 2 

ηξίηεο ζέζεηο νκαδνπνηεκέλσλ θξηηεξίσλ δηακεηαθνξάο. Αλ θαη δελ πξσηεχεη, 

δηαηεξεί κηα θαιή ηζνξξνπία ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα, ρσξίο λα ππάξρεη θξηηήξην πνπ 

λα απνξξίπηεηαη. 
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Με απηά ηα δεδνκέλα ην αζθαιέο ζπκπέξαζκα γηα ηηο πεξηνρέο πνπ πξνθξίλνληαη 

είλαη ην Θξηάζην θαη ε Απιψλα, κε ηε ζεηξά απηή θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

αλαθέξζεθαλ. Ζ πξφβιεςε κέζσ ηεο ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο, ζεσξείηαη κηα 

αζθαιήο κέζνδνο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο κηαο ζέζεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο, φκσο, πνπ ην απνηέιεζκα δελ είλαη δηαθξηηφ ε πνηνηηθή αλάιπζε δίδεη 

ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 
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3.6. Αδπλακίεο ηεο έξεπλαο 

Ζ ηειηθή απφθαζε γηα ηε δεκηνπξγία Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ είλαη ζπληζηακέλε 

πνιιψλ παξαγφλησλ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο πξνζεγγίζηεθαλ, ζχκθσλα κε ην 

εξσηεκαηνιφγην θαη ηε κεζνδνινγία ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο, κέζα απφ ηηο 

πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο. Όκσο, είλαη εμαηξεηηθά παξαθηλδπλεπκέλν λα ζεσξεζεί 

φηη έρεη θαιπθζεί θάζε πηζαλφ θξηηήξην θαη θάζε πηζαλή πεξίπησζε, ηδηαίηεξα φηαλ 

δελ ππάξρεη ειιεληθφ πξνεγνχκελν δεκηνπξγίαο αληίζηνηρεο εμεηδηθεπκέλεο 

ππνδνκήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Τπάξρεη ζεηξά επηπιένλ πξνβιεκάησλ, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα κεηαβάινπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαη ίζσο λα κελ γίλνληαη αληηιεπηά 

θαηά ηελ απάληεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Ο ηξφπνο εξκελείαο θάζε θξηηεξίνπ, ε 

εχθνιε απάληεζε ζχκθσλα κε ηε γεληθή παξαδνρή, ε ρακειήο αληίιεςεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε δηεπξπκέλσλ ελλνηψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ θαη θπζηθά ε αδπλακία ζχιιεςεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ έξγνπ 

θαη ησλ σθειεηψλ ηνπ είλαη κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπληεξνχλ ηελ 

επηθπιαθηηθφηεηα πιήξνπο απνδνρήο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δπηπιένλ πξνβιήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κεηαβάινπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα, 

πηζαλφλ λα απνηεινχλ ηα εμήο: 

 

 Απόζηαζε από ην θέληξν ησλ Αζελώλ 

Ζ απφζηαζε γίλεηαη ζπλήζσο αληηιεπηή, κέζσ ηνπ θφζηνπο κεηάβαζεο ή θη 

επηζηξνθήο θαη κέζσ ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ άθημε. Όκσο, φζν κεγαιχηεξε είλαη 

ε απφζηαζε, ηφζν πεξηζζφηεξα νρήκαηα απαηηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε 

φκνηνπ φγθνπ θνξηίσλ ζηνλ ίδην ρξφλν. πλεπψο, πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ζε θαχζηκα, επηβαξχλεηαη θαη κε ηε ρξήζε επηπιένλ νρεκάησλ.  
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Πίλαθαο 42 Απφζηαζε ππνςεθίσλ ζέζεσλ ρσξνζέηεζεο Δκπνξεπκαηηθνχ 

Κέληξνπ απφ ην θέληξν ησλ Αζελψλ 

 

 Γηόδηα 

Ζ επηβάξπλζε ησλ δηνδίσλ πξνο ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ δξνκνινγίνπ, ελψ 

εκθαλίδεηαη σο επηινγή, ζηελ πξάμε απνηειεί αλαγθαηφηεηα, αθνχ ην ππφινηπν 

δίθηπν ραξαθηεξίδεηαη απφ ππθλή ξνή, ρακειψλ ηαρπηήησλ κε πνιινχο 

ζεκαηνδφηεο. Λφγσ ηεο θχζεο εμππεξέηεζεο ησλ κηθξψλ θνξηεγψλ δηαλνκήο θαη 

ζπιινγήο θνξηίσλ, ηεο κηθξήο απφζηαζεο πνπ δηαλχνπλ θαη ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ 

νπνία πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ, ηα νρήκαηα δε ζα κπνξέζνπλ λα ζπλδπάζνπλ ηελ 

έκθνξηε είζνδν ζηελ πφιε κε ηελ έκθνξηε επηζηξνθή ζην Δκπνξεπκαηηθφ 

Κέληξν. Απνηέιεζκα, ηα δξνκνιφγηα λα γίλνληαη θαηά ην ήκηζπ έκθνξηα θαη 

θαηά ην ππφινηπν ήκηζπ θελά θφξηνπ. Έηζη, ε επηβάξπλζε ησλ δηνδίσλ 

θαζίζηαηαη δηπιή γηα θάζε δεχγνο κεηαθηλήζεσλ κε επηζηξνθή ζηε βάζε. 

 

Πίλαθαο 43 Δπηβάξπλζε δηνδίσλ θαηά ην 2011 ζε νδνχο ηεο Αηηηθήο 
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 Γηαζεζηκόηεηα Πξνζσπηθνύ 

Ζ πξαγκαηηθή χπαξμε ηθαλνχ αξηζκνχ εμεηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζηελ εγθαηάζηαζε ή πξνηίζεληαη λα πξνζέιζνπλ ζηηο λέεο 

εγθαηαζηάζεηο. Ύπαξμε πνπ πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα 

κεηαθίλεζεο θαη πξφζβαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, δειαδή ηελ χπαξμε 

ζπγθνηλσληαθήο ππνδνκήο, ψζηε αθελφο λα πξνζέξρνληαη νη εξγαδφκελνη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή θη αθεηέξνπ λα απμάλεηαη ε δεμακελή άληιεζεο πξνζσπηθνχ. 

 

 Απνδνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

ηελ πεξηνρή ηνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ ε ηνπηθή θνηλσλία έρεη θάλεη απνδεθηφ φηη ε 

πεξηνρή έιαβε ραξαθηήξα εκπνξεπκαηηθφ, βηνκεραληθφ θαη κεηαπνηεηηθφ. ηελ 

Απιψλα ε απνδνρή ηεο θνηλσλίαο είλαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ρσξίο φκσο λα 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. ηελ πεξηνρή ηνπ Κνξσπίνπ δελ ηζρχεη ην ίδην. Ζ ηνπηθή 

θνηλσλία ζεσξεί φηη δελ πξέπεη λα ιάβεη απηφλ ην ραξαθηήξα ε πεξηνρή θαη λα 

αλαβαζκηζηεί απφ ακηγψο ακπεινπξγηθφ αγξνηηθφ ζε νηθηζηηθφ. Αληίζεηα 

νπδεηεξφηεηα ππάξρεη ζηηο πεξηνρέο ησλ Μεγάξσλ θαη ηνπ Λαπξίνπ. 
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3.7. Οηθνλνκηθή βησζηκόηεηα επέλδπζεο 

Σα θξηηήξηα επηινγήο κηαο ζέζεο εγθαηάζηαζεο, αλ θαη αλαιχζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο 

κεηξήζεηο, δελ απνηεινχλ θξηηήξην γηα ηε βησζηκφηεηα κηαο επέλδπζεο.  

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε πξνζδνθία θέξδνπο είλαη βαζηθή. Ζ νηθνλνκηθή πξφβιεςε 

δίλεη ην πξάζηλν θσο γηα ηελ επέλδπζε ή ιφγσ πςεινχ ξίζθνπ ηελ ακθηζβεηεί. Σα 

ππφινηπα φκνηα θξηηήξηα επηινγήο ζέζεο, είηε ζα θαιχπηνληαη πιήξσο, είηε ζα 

θαιχπηνληαη κεξηθψο, ζε βαζκφ πνπ λα κελ αλαηξείηαη ν βαζηθφο ιφγνο δεκηνπξγίαο 

ηνπ Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ. Γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηα θξηηήξηα είλαη ην θέξδνο, ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ν εθζπγρξνληζκφο ηεο εηαηξίαο, ε δπλαηφηεηα επειημία θαη 

ζπκπξάμεσλ, ην ρακειφ ξίζθν ζηελ επέλδπζε, ε εμππεξέηεζε ηεο δήηεζεο κε 

ζχγρξνλεο ηερληθέο ππνδνκέο, κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, δειαδή θπθινθνξηαθφ, 

ρσξνηαμηθφ, ζπγθνηλσληαθφ θιπ.  

ηα παξαπάλσ ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα ην δεκφζην παξεκβαίλεη θαη ζέηεη 

θαλφλεο κε πνιινχο ηξφπνπο. Ζ νξγαλσκέλε, εθ ησλ πξνηέξσλ, ρσξνηαμία είλαη ν 

βαζηθφηεξνο νξγαλσηηθφο παξάγσλ πνπ δηαζέηεη ην δεκφζην θαη ιεηηνπξγεί σο 

θαηεπζπληήξηνο αλαπηπμηαθφο κνριφο ηεο νηθνλνκίαο. Έλα άιιν εξγαιείν ηνπ 

δεκνζίνπ, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ θαη ηε 

δηαζθάιηζε ππνδνκψλ, είλαη ε θνξνινγία. Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα απαιινηξηψζεσλ 

αθηλήησλ, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πξνο φθεινο ηεο δεκφζηαο σθέιεηαο, 

ιεηηνπξγεί σο ην αλψηαην εξγαιείν ζεκεηαθήο εθαξκνγήο κηαο πνιηηηθήο. Σα 

θξηηήξηα απηά έρνπλ δηαθνξεηηθή βαξχηεηα, φηαλ ε απφθαζε αθνξά κεκνλσκέλε 

επηρείξεζε εκπνξηθήο ή βηνκεραληθήο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη δηαθνξεηηθή ζηελ 

πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ εθνδηαζηηθήο ή Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ηα θξηηήξηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δελ είλαη ηα ίδηα, νχηε θη 

έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα. Έηζη, ην δεκφζην κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ρψξνπο ζε 

πεξηνρέο πνπ ην ίδην επηδεηά σο εξγαιείν αλάπηπμεο, γηα ιφγνπο ηνπηθνχο, εζληθνχο ή 

γεσζηξαηεγηθνχο. Γελ αδηαθνξεί γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εηαηξηψλ, ηε 

δπλαηφηεηα επειημίαο θαη ζπκπξάμεσλ, ηελ εμππεξέηεζε ηεο δήηεζεο. Δλδηαθέξεηαη, 

φκσο, γηα ηε δηαηήξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε επίπεδα πςειήο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη γηα ηε δηαηήξεζε πςειήο ηαρχηεηαο ζηνλ θχθιν ηνπ ρξήκαηνο. 

Γελ ην απαζρνιεί ην ξίζθν ηεο επέλδπζεο, ελδηαθέξεηαη φκσο, ην εγρείξεκα λα είλαη 

επηηπρέο γηαηί αμηνπνηείηαη έλα κεγάιν έξγν, κε ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο ππνδνκέο πνπ 



115 

 

ην ίδην έρεη ππνζηεξίμεη θαη θαηαζθεπάζεη. Δπηδεηά ην ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη 

δεηά ηε καθξνρξφληα ζπλέπεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ. 

θέθηεηαη ηε δηαηξνπηθφηεηα ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ σο ηε ιχζε γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ θαη ην επηηπγράλεη δηα ησλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ. Δλδηαθέξεηαη γηα 

θνηλσληθέο ηζνξξνπίεο ή θνηλσληθέο εληζρχζεηο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ, ελίζρπζε 

ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηνπ ηζνδπγίνπ εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηεο λαπηηιίαο θιπ.  

Σειεπηαίν ην θέξδνο, πνπ δελ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ, απνηειεί φκσο, 

βαζηθή πξνυπφζεζε ε εμαζθάιηζή ηνπ πξνο ηελ ηδησηηθή επέλδπζε, ψζηε λα ππάξρεη 

θεθάιαην πνπ ζα επελδπζεί θαη ζα εμππεξεηήζεη παξάιιεια θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ηδηψηε θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ δεκνζίνπ, αιιά θαη ζα απνηειέζεη θνξνινγεηέα χιε γηα 

ηελ εμαζθάιηζε δεκνζηνλνκηθψλ εζφδσλ. 

Ζ έλσζε ηνπ ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαηαιήγεη ζε έλα θνηλά απνδεθηφ ζχλνιν θξηηεξίσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ. ηα απνδεθηά απηά φξηα, ν ξφινο ησλ 

ρξεζηψλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο, αθνχ γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά κηα 

ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθφηεξα έλα Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν, ρξεηάδεηαη 

ζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο απφ κέξνπο ηνπο. 

 

Έιεγρνο βησζηκόηεηαο 

Ζ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ εθνδηαζηηθήο, απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο, κπνξεί λα 

ειεγρζεί σο πξνο ηε βησζηκφηεηα ζε 4 δηαθξηηέο θάζεηο (Tsamboulas, Kapros, 2003): 

1. Δπηινγή ζέζεο θαη πξφβιεςε θίλεζεο 

2. Οξηζκφο πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

3. Δθηίκεζε επέλδπζεο θαη ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

4. Πνιηηηθννηθνλνκηθή εθηίκεζε θαη δπλαηφηεηα ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Κάζε ζπκκεηέρσλ έρεη δηαθνξεηηθά θίλεηξα γηα ηελ επέλδπζε θαη απνβιέπεη ζε 

δηαθνξεηηθά νθέιε. Έηζη, ν ηδηψηεο απνβιέπεη ζε δεηήκαηα πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ σο 

θξηηήξηα θαηά ηελ έξεπλα πεδίνπ κε ζηφρν ην θέξδνο. Σν δεκφζην, απφ ηελ άιιε, 

απνβιέπεη ζηελ νξγαλσηηθή δηάζηαζε ηεο κεηαθνξάο, ηελ αλαπηπμηαθή ηεο 

πξννπηηθή, ηελ νξγάλσζε, ην ζεβαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ζε κεζνπξφζεζκν θαη 

καθξνρξφλην νξίδνληα, αιιά θαη ζε παξάπιεπξεο σθέιεηεο ηεο επξχηεξεο 

νηθνλνκίαο, ρσξίο λα παξαβιέπεη φηη γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξέπεη ε 

επέλδπζε λα είλαη βηψζηκε. ηελ πεξίπησζε ησλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ 
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νξίδνληαη απνδεθηά φξηα γηα ηνλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα (FA) θαη ην δεκφζην 

παξάγνληα (SA) γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο βησζηκφηεηαο. Ζ επηινγή ζέζεο, ε πξφβιεςε 

θίλεζεο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη φηη 

πξνεγήζεθαλ ζηα πξψηα ζηάδηα ειέγρνπ ηεο βησζηκφηεηαο. Γηαθξίλνπκε, ινηπφλ, 3 

πεξηπηψζεηο ζηηο ζρέζεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 

 Πεξίπησζε 1 (Γεκόζηα επέλδπζε) 

o FA < απνδεθηφ φξην 

o SA > απνδεθηφ φξην 

ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ρακειά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα δελ 

πξνζειθχνπλ επελδχζεηο. Όκσο, ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνζδνθψκελνπ 

δεκνζίνπ νθέινπο είλαη ηφζν κεγάιε πνπ ε επέλδπζε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί σο δεκφζηα επέλδπζε. Σν δεκφζην φθεινο είλαη ηφζν 

κεγάιν πνπ απνξξνθά ηα αξλεηηθά ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο.  

 

 Πεξίπησζε 2 (ύκπξαμε Γεκόζηνπ θαη Ιδησηηθνύ Σνκέα) 

o FA > απνδεθηφ φξην 

o SA > απνδεθηφ φξην  

Όηαλ ηα FA θαη SA είλαη άλσ ησλ απνδεθηψλ νξίσλ θαη ηα δχν, ηφηε 

πξνβιέπεηαη βηψζηκε ε δεκηνπξγία Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ κε 

ζπκκεηνρή δεκνζίνπ θαη ηδησηψλ. Δίλαη ε ηδαληθφηεξε πεξίπησζε 

εθκεηάιιεπζεο θαζψο επηηπγράλεηαη θαη ν δεκφζηνο ζηφρνο θαη ε 

νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ.  

 

 Πεξίπησζε 3 (Με πξαγκαηνπνηήζηκν) 

o SA < απνδεθηφ φξην 

Όηαλ ην SA είλαη θάησ ηνπ απνδεθηνχ νξίνπ, ηφηε ε δεκφζηα ζπλεηζθνξά 

δελ πξνθξίλεηαη. Έηζη, ην δεκφζην ζεσξεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε 

δελ απνηειεί επέλδπζε δεκνζίνπ νθέινπο θαη  δελ επηηειεί ηε 

ζθνπηκφηεηα γηα ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν έιεγρνο 

βησζηκφηεηαο ηεο επέλδπζεο πεξλά ζε θαζαξά ηδησηηθννηθνλνκηθά 

θξηηήξηα, σο κηα νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη 

αδηάθνξν ην κέγεζνο ηνπ FA. Άξα, ε ζσζηφηεξε εθδνρή είλαη φηη δελ 
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πξαγκαηνπνηείηαη Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν κε ηηο απζηεξέο έλλνηεο ηνπ 

φξνπ θαη ηε δεκφζηα ζπλεηζθνξά, ρσξίο φκσο λα απνθιείνληαη άιινπ 

είδνπο επηρεηξεκαηηθέο φκνηεο εγθαηαζηάζεηο, ρακειφηεξεο θιίκαθαο. 

Δμάιινπ, αλ κπνξνχζε ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα λα επηρεηξήζεη απφ 

κφλε ηεο ηε δεκηνπξγία Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ, ζα ην είρε θάλεη ήδε, 

ρσξίο λα αλακέλεη ηελ δεκφζηα ζπλεηζθνξά πνπ ζπλήζσο θπκαίλεηαη 

γχξσ απφ ην 30%. Όκσο ε πξνζδνθία ησλ ηδησηψλ γηα φζν κεγαιχηεξν 

ROI θαη ε πξνζκνλή ηεο δεκφζηαο ζπκκεηνρήο πνπ πηζαλψο λα δηαρέεηαη 

γηα θάπνηα πεξηνρή, ηελ θαζηζηά ζηελ πξάμε κε πξαγκαηνπνηήζηκε. ην 

ίδην απνηέιεζκα θαηαιήγεη θαη ε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο, θαζψο 

απνδεηθλχεη φηη ε πιήξσο ηδησηηθή επέλδπζε δελ είλαη βηψζηκε. 

Δπί ηεο δηαδηθαζίαο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη: 

 Πξαθηηθά ην δεκφζην έρεη ηελ επζχλε έγθξηζεο ηεο απφθαζεο, επεξεαδφκελν θαη 

απφ παξάγνληεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα πνιηηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

 Ζ δηαδηθαζία έγθξηζεο δελ ειέγρεηαη απφ ηε κεζνδνινγία. 

 Τπάξρεη αβεβαηφηεηα εζφδσλ. 

 Ζ επέκβαζε ηνπ δεκνζίνπ ζηηο απνθάζεηο, απμάλεη ην ξίζθν πξφβιεςεο ηεο 

δήηεζεο. 

 Πξφθεηηαη γηα εθαξκφζηκε κέζνδν εθηίκεζεο κε ηα αληίζηνηρα κνληέια πνπ 

αλαπηχζζνληαη εηδηθά γηα Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα. 

 

Ζ εμαζθάιηζε γεπέδσλ, δειαδή ε επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο απνδεηθλχεηαη φηη θαζηζηά 

κε βηώζηκε κηα πιήξσο ηδησηηθή επέλδπζε Δκπνξεπκαηηθνύ Κέληξνπ, κε ηε 

δηαθνξά λα έγθεηηαη θχξηα ζηελ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο πνπ κεηαθξάδεηαη ζηελ 

εμαζθάιηζε γεπέδσλ. Αθφκα δπζθνιφηεξε είλαη ε δηαηήξεζε ηεο βησζηκφηεηαο κηαο 

ηδησηηθήο επέλδπζεο φηαλ αθνξά έλα ππνζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ φπσο 

ηεο δηακεηαθνξάο γηα φκνηνπο ιφγνπο. Παξάιιεια, αλ θαη ζεσξείηαη δεδνκέλε ε 

απφθαζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηε ζέζε θαηαζθεπήο ηνπ Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζην 

Θξηάζην, θαζνξίδνληαο θαη’ νπζία ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηινγή, δηαηεξεί σο 

ραξαθηεξηζκέλεο θαη ηηο ππφινηπεο ζέζεηο γηα ελαιιαθηηθέο, ζπκπιεξσκαηηθέο θαη 

κειινληηθέο αλάγθεο (ηακάο Η., 2009). Με απηφ ην δεδνκέλν, δηαθνξνπνηνχληαη νη 

φξνη εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο κεηαηξέπνληάο ηε απφ επηιεθηηθή ρψξσλ κέζσ 

κηαο αλαινγηζηηθήο ζρέζεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ζπλεηζθνξάο, ζε απνθιεηζηηθά 
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αλαινγηζηηθή κέζνδν, αθνχ δελ ειέγρεη ηε κεζνδνινγία επηινγήο ηνπ ρψξνπ 

(Tsamboulas, Kapros, 2003). πλεπψο θαη εδψ ε δεκφζηα ζπλεηζθνξά είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ θαη ηεο 

κεηεγθαηάζηαζεο ησλ δηακεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ εληφο απηψλ (Ηαθψβνπ et al., 

2009). Παξάιιεια, άιιεο φκνηεο ππνδνκέο πνπ ζπκπίπηνπλ ζηελ ίδηα αθηίλα δξάζεο 

θαη ειέγρνπ ηνπ Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ, απηναλαηξνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ, φηαλ δελ εληάζζνληαη ζην εληαίν ζχζηεκα 

ειέγρνπ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ (Ηαθψβνπ et al., 2009).  

Γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν, πνπ αληηθεηκεληθά δε δηαζέηεη ζεκαληηθή παξαγσγηθή θαη 

κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη δξαζηεξηφηεηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαζψο θαη 

Logistics  ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζε ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο εκπνξεπκάησλ 

ηξίησλ. Σελ ηάζε απηή εληζρχεη θαη ε γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο, σο ε 

αλαηνιηθφηεξε ρεξζφλεζνο θαη πχιε ηεο Δπξψπεο, θαζψο θαη νη επηρεηξεκαηηθέο 

επελδχζεηο λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ CKYH (Cosco, Kawasaki, Yang Ming, 

Haλzing) πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ηξίησλ (ηακάο Η., 

2010). ηα πιαίζηα απηά νη δηακεηαθνξείο νξγαλψλνληαο ηε κεηαθνξά, δειαδή 

παξέρνληαο πξνζηηζέκελε αμία ζηε κεηαθνξά, θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

παξάιιεια σο πξνκεζεπηέο, σο πειάηεο θαη σο ζεκαηνθχιαθεο ησλ εκπνξεπκάησλ, 

δίδνληαο έκθαζε ζηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε (Fitzsimmons, 2008). ηα πιαίζηα ηεο 

ειιεληθήο θξίζεο ρξένπο, δαλεηζκνχ θαη παξαγσγηθφηεηαο, ε βηνκεραληθή 

κεηαζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο καο απνηειεί ηε κνλαδηθή δηέμνδν γηα ηελ αλαζέξκαλζε 

ηεο νηθνλνκίαο. 

 



119 

 

 

3.8. Αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο ζηελ Αηηηθή 

Ζ εκηηειήο ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ηεο βηνκεραλίαο ηεο Αηηηθήο θαη ε αδπλακία 

ππνζηήξημεο ηεο αλνξγάλσηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, πνπ δελ έρεη δηακνξθσζεί 

θαηάιιεια γηα λα ππνζηεξίδεη ηνπο παξαγσγηθνχο θαη θαηαλαισηηθνχο ζηφρνπο, 

θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ απνδνρή ησλ ηάζεσλ ζπγθέληξσζεο ησλ ππεξεζηψλ 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα, πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζρεδίνπ ρσξηθήο αλαδηνξγάλσζεο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. Αλαιπηηθφηεξα, δηαθξίλνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ζρεδίνπ 

ρσξηθήο αλαδηνξγάλσζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε απηή, ζε ζρήκα θνηλφ θαη κε δχν ελδηαθεξφκελα κέξε. Αθελφο ηηο 

επηρεηξήζεηο δηακεηαθνξάο θη αθεηέξνπ ηε δεκφζηα ζπλεηζθνξά, πνπ δε ζα πξέπεη λα 

πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε εγρξήκαηε εηζθνξά. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα 

ππνθαζίζηαηαη απφ ηελ εμαζθάιηζε ρακεινχ ηηκήκαηνο κίζζσζεο ζε δεκφζηα 

πεξηνπζία, ζπκκεηνρήο ζηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη ηεο θνηλφρξεζηεο δηαρείξηζήο 

ηνπο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ηάζεσλ ζηελ ειιεληθή εκπνξεπκαηηθή κεηαθνξά είλαη 

απαξαίηεηε ε αλαδηνξγάλσζε ηεο ειιεληθήο κεηαθνξάο θαη γεληθφηεξα ηεο 

δηακεηαθφκηζεο κε πξσηαξρηθήο αλαγθαηφηεηαο ηελ νινθιήξσζε ρσξνζέηεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο θαζψο θαη ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ησλ δηακεηαθνξέσλ cross-

docking, γηα ιφγνπο νξγάλσζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, αχμεζεο ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ βηνκεραληψλ, ζπλεηζθνξάο ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ζην 

πεξηβάιινλ, κείσζεο ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα νξγαλψλεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, αιιά θαη ζηελ Ακεξηθή, κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ππνδνκψλ θαη 

νξγαλσκέλσλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ. Δηδηθά ζηελ Δπξψπε αλαπηχρζεθε έληνλα 

ε ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά κέζσ νξγαλσκέλσλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη θνξηία θαη εθκεηαιιεχνληαη ηα νθέιε θάζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ, 

νδηθνχ, ζηδεξνδξνκηθνχ, λαπηηιηαθνχ θαη αεξνπνξηθνχ. Ο βαζηθφο ζπκκέηνρνο 

νξγάλσζεο ήηαλ ε δηακεηαθνξά ε νπνία απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ζχγρξνλνπ εκπνξίνπ, 

δεκηνχξγεζε δίθηπα εηαηξεηψλ κε παγθφζκηα θάιπςε, κε ηερλνγλσζία ζην ρεηξηζκφ 

θαη ζπληνληζκφ ησλ θνξηίσλ. Πην πξφζθαηα ε αλάπηπμε ησλ 3PL, επέθηεηλαλ ηηο 

ππεξεζίεο απηέο, πξνο φθεινο ησλ εκπφξσλ. ήκεξα, ε δηακεηαθνξά εμαθνινπζεί λα 
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είλαη ε θαξδηά ηνπ ζεκεξηλνχ θχκαηνο παγθνζκηνπνίεζεο, δηεπθνιχλνληαο έλα 

απαηηεηηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο επηρεηξήζεσλ, πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ, απηφ 

πνπ θαιείηαη θπζηθφ δηαδίθηπν. Σν θπζηθφ δηαδίθηπν είλαη παγθφζκην, αιιά ε 

ηθαλφηεηα ησλ ρσξψλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

εζληθψλ ππνδνκψλ θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

ζεζκψλ ηνπο (Arvis et al., 2007). Ζ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην θπζηθφ δηαδίθηπν 

απνηειεί έλαλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ρψξαο, εηδηθά 

γηα ηελ ησξηλή πεξίνδν χθεζεο, παξέρνληαο πξφζβαζε ζηηο ηεξάζηηεο λέεο αγνξέο. ε 

πεξίπησζε αζζελψλ ζπλδέζεσλ Logistics ζην θπζηθφ δηαδίθηπν ην θφζηνο 

απνθιεηζκνχ γίλεηαη φιν θαη πην δπζβάζηαθην (The Economist, 2006). 

Σα ηειεπηαία 20 ρξφληα ε βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο επηθεληξψζεθε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ πνιενδνκηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο, κε θπξίαξρε απηή ηνπ 

ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε δεκηνπξγία λέσλ νδηθψλ αμφλσλ, φπσο ε 

Αηηηθή Οδφο, ε ιεσθφξνο Βάξεο-Κνξσπίνπ, αιιά θαη ε ππφ νινθιήξσζε 

Διεπζίλαο-Τιίθεο δεκηνχξγεζε δψλεο πεξηκεηξηθήο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, 

βαζηδφκελε ζηελ πιεζπζκηαθή απνξξφθεζε ησλ πξντφλησλ, ηελ πςειή πξνζθνξά 

εξγαζίαο ζηνλ ίδην ρψξν, θαζψο θαη ηηο εξγνηαμηαθέο αλάγθεο ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ “Αζήλα 2004” (ΔΠΥΑΑΒ, 2009). Απφ ηηο λέεο βηνκεραληθέο κνλάδεο, 

κεγάιν ηκήκα πξνήιζε απφ κεηεγθαηάζηαζε φκνησλ κε εθζπγρξνληζκέλσλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαλ ζε ζέζεηο εγγχηεξεο πξνο ην θέληξν ησλ Αζελψλ, 

ηελ νδφ Πεηξαηψο θαη ηε βηνκεραληθή δψλε ηνπ Πεηξαηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δηελεξγήζεθε ε πνιενδνκηθή εμπγίαλζε ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Αηηηθήο 

δεκηνπξγψληαο έλαλ βηνκεραληθφ δαθηχιην πεξηκεηξηθά ηεο Αηηηθήο κε εζηίαζε ζηελ 

πεξηνρή ηεο δπηηθήο Αηηηθήο, ζην πξνυπάξρνλ αθηηληθφ κεηαθνξηθφ δίθηπν ηεο 

Διιάδαο. Όκσο, παξά ηε βηνκεραληθή κεηαθίλεζε, νη κεηαθνξηθέο αλάγθεο 

ζπλερίδνπλ λα θαιχπηνληαη απφ ηηο δηακεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Διαηψλα, νη 

νπνίεο γλσξίδνπλ φηη ε δηάζπαξηε κεηαθίλεζή ηνπο ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην 

ζχλνιν ηνπ θιάδνπ. 

Ο επξχηεξνο ηνκέαο ηεο κεηαθνξάο επζχλεηαη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε, ηδίσο κε ηελ απνθιεηζηηθή ζρεδφλ ρξήζε ηεο νδηθήο 

κεηαθνξάο θαη ηελ αλεθάξκνζηε ζπληξνπηθφηεηα. Με ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ην 

εκπφξεπκα μεθηλά απφ ζέζεηο πεξηκεηξηθά ηεο Αηηηθήο, επαλεηζέξρεηαη ζηνλ αζηηθφ 

ηζηφ θαη ε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε απμάλεηαη θαη γίλεηαη δπζαλάινγε ηεο 

σθέιεηαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αξρηθή κεηεγθαηάζηαζε ησλ βηνκεραληψλ 
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πεξηκεηξηθά ηεο Αηηηθήο. Ζ κείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ηνπ 

ιεθαλνπεδίνπ ζεσξείηαη δεδνκέλε φηαλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θνξηεγψλ ζα 

θηλείηαη ζηελ πεξηκεηξηθή δψλε ηεο Αηηηθήο, αθήλνληαο ην αζηηθφ δίθηπν γηα ηα 

επηβαηηθά, ηα ιεσθνξεία θαη θπζηθά ηα κηθξφηεξα νρήκαηα ηξνθνδνζίαο. Δπίζεο, ε 

αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο ζα αλαθνπθίζεη θαη ην εζληθφ 

νδηθφ δίθηπν. 

ε δηεζλέο επίπεδν ε ειιεληθή ζηφρεπζε πξέπεη λα γίλεηαη πξνο θαη απφ ηηο 

εκπνξεπκαηηθέο ξνέο ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο, ρσξψλ ησλ πξψελ νβηεηηθψλ 

Γεκνθξαηηψλ θαζψο θαη ρσξψλ ηνπ Πφληνπ. ήκεξα, νη ξνέο απηέο εμππεξεηνχληαη 

κέζσ ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο κε απνηέιεζκα νη δηεξρφκελεο απφ ηελ Αζία 

εκπνξεπκαηηθέο ξνέο λα θάλνπλ ηνλ πεξίπινπ ηεο Δπξψπεο γηα λα θαηαιήμνπλ ζε 

βαιθαληθνχο πξννξηζκνχο. Δηδηθφηεξα, ηα ζηελά ηνπ Βνζπφξνπ εκθαλίδνπλ κεγάιε 

ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πινίσλ, ιφγσ κεγάιεο θπθινθνξίαο 

θαη πςειψλ ρξφλσλ αλακνλήο δηέιεπζεο. Ζ αλάδεημε ηεο Διιάδαο ζε δηεζλέο 

δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν ησλ Βαιθαλίσλ πξνυπνζέηεη ειθπζηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

αγνξψλ θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ εληαίνπ δηθηχνπ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ 

(Ηαθψβνπ et al., 2009). 
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4. πκπεξάζκαηα θαη πεξεηαίξσ έξεπλα 

Ζ εμέιημε ησλ ζεσξηψλ ηνπ ρψξνπ μεθίλεζε απφ ηε κειέηε ρσξνζεηηθψλ θαλφλσλ γηα 

ηελ πξσηνγελή δξαζηεξηφηεηα, κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο γεο. Δμειίρζεθε ζε κειέηε 

ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξαγσγήο κε ηελ εηζαγσγή θαη ηεο δεπηεξνγελνχο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ κειέηε ηεο ηξηηνγελνχο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο δεκφζηαο 

δηνηθεηηθήο θαη εμππεξέηεζεο έθεξε κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε ζηνλ ηξφπν 

ρσξνζέηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, εηζάγνληαο φξνπο επηξξνήο θάζε πεξηνρήο, κέζσ 

ηεο ζεσξίαο θεληξηθψλ ηφπσλ. Ωο ινγηθή εμέιημε ζηελ νηθνλνκία ηνπ ρψξνπ, 

εηζάγεηαη θαη ν ρσξηθφο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη παξαπάλσ 

ζεσξίεο εμειίρζεθαλ κέζα ζην ρξφλν θαη εθαξκφδνληαη θαη ζε λέεο εμεηδηθεπκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ζηε ρσξνζέηεζε Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ. Οη θαλφλεο 

ρσξνζέηεζεο είλαη παξφκνηνη κε ησλ βηνκεραληψλ, κε ην ρψξν απμεκέλεο 

κεηαθνξηθήο δήηεζεο λα ππνθαζηζηά ηε ζέζε ηνπ πειάηε. Πξνζεγγίζηεθαλ, ινηπφλ, 

ηα θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο ησλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ηδησηψλ θαη κέζσ ελφο δηεπξπκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, εξεπλήζεθε ε βαξχηεηα ηνπ 

θαζελφο. Παξάιιεια, βαζκνινγήζεθαλ 5 ππνςήθηεο ζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζηελ Αηηηθή. Απφ ηελ πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε πνπ 

αθνινχζεζε, ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζπγθέληξσζε ε πεξηνρή ηνπ Θξηαζίνπ, κε 

ηελ πεξηνρή ηεο Απιψλαο λα αθνινπζεί κε κηθξή δηαθνξά. Ζ αλάπηπμε ησλ 

Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ, φκσο, πξέπεη εθηφο απφ ηα θξηηήξηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

λα εμππεξεηεί παξάιιεια θαη ηα θξηηήξηα ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ηίζεληαη πηζαλέο δηθιείδεο αζθαιείαο θαη εμεηάδεηαη ν ηξφπνο 

δηαζθάιηζεο ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηεο επέλδπζεο. Ζ ηδέα δεκηνπξγίαο ελφο 

Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζηελ Αηηηθή είλαη πηα ψξηκε. Σν απνηέιεζκα γίλεηαη δεθηφ 

θαζψο ην Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν δξαζηεξηνπνηείηαη, πιεζίνλ πφισλ πξνκεζεπηψλ 

θαη θαηαλαισηψλ ή ζε δηεξρφκελνπο θφκβνπο πςειήο δήηεζεο ηεο κεηαθνξηθήο 

ππεξεζίαο. Ζ πςειή ζπγθέληξσζε ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο πνπ πξνζθέξεη ην 

Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν, ζπλήζσο αθνινπζεί ηελ αλάπηπμε ηεο εκπνξεπκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κηαο πεξηνρήο. Έηζη, ειέγρεηαη ε ηζρχο ηεο αθνινπζίαο πςειώλ 

ρσξηθώλ ζπγθεληξώζεσλ βηνκεραλίαο θαη εκπνξίνπ → Δκπνξεπκαηηθό Κέληξν, 

αθνχ ην Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν έρεη γίλεη πφινο έιμεο εκπνξνβηνκεραληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  
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πλεπψο, ην Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν αξρηθά είλαη δεκηνχξγεκα κηαο ζπγθέληξσζεο 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ζπγθεληξψζεσλ εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ θη 

αθνινχζσο κεηαζηξέθεηαη ζε πφιν επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ην 

δεκηνχξγεζαλ. Ζ δηαδνρή εμειίζζεηαη ζε 3 ζηάδηα, ζχκθσλα κε ην ζρήκα 19: 

 

 

ρήκα 19 Σν Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν σο απφηνθν θαη γελεζηνπξγφ αίηην ηεο 

βηνκεραλίαο, ρνλδξεκπνξίνπ θαη εκπνξίνπ.  

 

Δηδηθφηεξα, ζηελ Αηηηθή, ε δξαζηεξηφηεηα απνζήθεπζεο πξνεγήζεθε ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Αζπξνπχξγνπ, αθνινπζψληαο ηηο ιίγεο ζρεηηθά βηνκεραλίεο ην 1995. 

Αθνινχζεζε έλα θχκα φκνησλ επηρεηξήζεσλ απνζήθεπζεο πξνο ηνλ Αζπξφππξγν 

κέρξη ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, Αζήλα 2004, φπνπ δεκηνπξγνχληαλ λέεο 

επηρεηξήζεηο απνζεθεχζεσλ εθ ηνπ κεδελφο, ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο ησλ ηεισλείσλ. Ζ 

πιεζψξα αλελεξγψλ εθηεισληζηψλ εμέιημε ηελ απαζρφιεζή ηνπ απφ εθηεισληζηήο 

ηνπ εκπνξεχκαηνο ζε απνζέηεο ηνπ εκπνξεχκαηνο. Ζ απνζήθε ηνπ ηεισλείνπ θαη ηα 

απνζήθεπηξα αληηθαηαζηάζεθαλ ηειηθά απφ ηηο απνζήθεο Logistics θαη ηηο ρξεψζεηο 

απνζέηε. 

Σα έμνδα εθηεισληζκνχ αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηα έμνδα δηαρείξηζεο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο. Έηζη, ε αλάγθε εθηεισληζκνχ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ αλάγθε 

καθξνρξφληαο ελαπφζεζεο ηνπ απνζέκαηνο. Οη πεξίνδνη δηαξθνχο αχμεζεο ηεο 
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δήηεζεο θαη ηεο επεκεξίαο (1994-2008) θαη ηδηαίηεξα σο ην 2004 δεκηνχξγεζαλ 

κεγάιε πξνζθνξά ρψξσλ γηα ηε δηαρείξηζε θνξηίσλ Logistics θαη ρνλδξεκπνξίνπ. 

Παξάιιεια, απφ ην 2000 εθαξκφδεηαη θαη ε εμπγηαληηθή πνιηηηθή ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ ηεο Αηηηθήο θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, κε 

απνηέιεζκα ηε κεηαθίλεζε κεγάινπ ηκήκαηνο ησλ βηνκεραληψλ ηεο δψλεο Αζελψλ – 

Πεηξαηψο πξνο ηνλ Αζπξφππξγν, ηα Οηλφθπηα θαη ην Κνξσπί, ελψ ζε φ,ηη αθνξά ηνλ 

Διαηψλα απφ ην 1995 (ΦΔΚ Γ 1049/30-11-1995).  

Έηζη, ε άλαξρε θαη παξάλνκε δφκεζε επηρεηξήζεσλ Logistics πξνεγήζεθε ηεο 

βηνκεραληθήο κεηάζεζεο. Καηά ηελ έλλνηα απηή ηα Logistics νξίδνπλ ηηο πεξηνρέο πνπ 

εμππεξεηνχλ θαη αθνινπζεί ε βηνκεραληθή αλάπηπμε. Ζ θαζφια αθξηβήο δηαδηθαζία 

πνπ πεξηγξάθεθε, φκσο, έρεη δχν ηαρχηεηεο λνκηκφηεηαο. Σελ παξάηππε έλαξμε θαη 

έληαμε ησλ Logistics ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο θαη αθνινχζσο ηε λφκηκε ίδξπζε ησλ 

βηνκεραληψλ ζηηο γχξσ δψλεο. Γηαθξίλεηαη, ινηπφλ, φηη κεηά ηε δεκηνπξγία ππξήλα 

εμππεξέηεζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, νη αληζφηεηεο δηαηεξνχληαη. Αθφκα πην 

έληνλν είλαη ην θαηλφκελν φηαλ ππάξρεη Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν, εθηφο αλ επεκβαίλεη 

δηαξθψο ην δεκφζην. Αιιά ηειηθά, ηα Logistics αλδξψζεθαλ ηφζν πνιχ θαη 

ζεσξνχληαη ηθαλά λα πξνζειθχνπλ απφ κφλα ηνπο ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο; 

Σν εξψηεκα απηφ ηίζεηαη πξνο δηεξεχλεζε θαη ζα απνηειέζεη αληηθείκελν πεξεηαίξσ 

έξεπλαο. 
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