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ΦΥΣΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ / 
      ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ 

Προτεραιότητα στην : 
• ∆ηµιουργία κατάλληλης: Θεσµικής, Εκπαιδευτικής, 
Ερευνητικής, Τεχνολογικής, Οργανωτικοδιοικητικής 
υποδοµής  
• Συνταγµατική κατοχύρωση του φυσικού πλούτου ως 
εθνικής περιουσίας 
• Ανάπτυξη Παιδείας – Έρευνας – Τεχνολογίας 
• Προσανατολισµός ''Ανάπτυξη'', Βιοµηχανική 
Ανάπτυξη, Βιώσιµη Ανάπτυξη, Αξιοβίωτη 
Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη  

Σύµφωνα µε τις αξίες και επιλογές της κυρίαρχης 
οµάδας, την µέση κοινωνική συνείδηση και την 
κοινωνική δυναµική της κάθε κοινωνικής οργάνωσης 

• Συνειδητή και ουσιαστική 
ανυπαρξία της 
οποιασδήποτε υποδοµής. 

• Χαριστικές και ευκαιριακές 
νοµοθετικές ρυθµίσεις 
(προνόµια – κίνητρα). 

• Αδυναµία για τον 
οποιοδήποτε ουσιαστικό 
κρατικό έλεγχο. 

• Βασικός προσανατολισµός: 
εξαγωγές πρώτων υλών 

 

Σύµφωνα µε τις επιλογές της 
κυρίαρχης οµάδας και του 
κέντρου εξάρτησης 

Συστηµατική Ανάπτυξη: 
∆ιοικητικών,  Οργανωτικών,  Αντικειµενικών 
Προϋποθέσεων: 

 
 

Με σκοπό (1, 2, 3) την αξιόπιστη και πληρέστερη 
δυνατή και ολοκληρωµένη γνώση για τα Φυσικά 
∆ιαθέσιµα και τις µεταβολές τους δια µέσου του 
χρόνου και την ορθολογική χρήση τους στην 
‘αναπτυξιακή’ διαδικασία.  
(Το κέρδος (1), την επαγγελόµενη: 
'' σύµµετρη'','' ισόµετρη'', '' αρµονική'', '' βιώσιµη'', 
'' αειφόρο'','' ολοκληρωµένη'' ανάπτυξη (2, 3)) 

Μόνη δυνατότητα: 
• Εκχώρηση δικαιωµάτων 

έρευνας και εκµετάλλευσης 
των Φυσικών ∆ιαθεσίµων 
σε ξένες πολυεθνικές. 

• Προτεραιότητα στη 
ληστρική εκµετάλλευση 
επιφανειακών αποθεµάτων 
και την άµεση εµπορία τους. 

• Ευκαιριακές πρωτοβουλίες 
ιδιωτών µε µοναδικό 
κίνητρο τη µεγιστοποίηση 
άµεσων κερδών. 

• Πλήρης ή µερικότερη 
εξάρτηση σε οικονοµικό, 
κοινωνικό, επιστηµονικό, 
τεχνολογικό επίπεδο. 

• Αποστέρηση του λαού από 
τις αντικειµενικές 
δυνατότητες αξιοβίωτης 
ολοκληρωµένης ανάπτυξης 
του τόπου του. 

ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

• ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
• ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
• ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ  
• ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 
• ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
• ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
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2η Κατεύθυνση Σπουδών “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ”  
 

ΦΥΣΙΚΑ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΦΥΣΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

∆ΥΝΑΜΕΝΟΙ 

ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΗ 

ΝΑ ∆ΙΑΤΕΘΟΥΝ 
 
ή   

 ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

συνάρτηση 
 
• του επιπέδου 

κοινωνικοοικονοµικής, 
επιστηµονοτεχνικής, 
πολιτιστικής και 
πολιτικής ανάπτυξης 
µιάς χώρας,  

• των ανθρωπίνων 
διαθεσίµων της,  

• των διατιθέµενων – 
ανθρώπινων 
δυνατοτήτων (εργασία, 
ειδίκευση, παιδεία, 
εκπαίδευση, 
τεχνολογία). 

• των διατιθέµενων 
κεφαλαίων 

 

εφόσον υπάρχουν,  
εφόσον 
διερευνηθούν, 
απογραφούν, 
χαρτογραφηθούν 
και εφόσον 
παρακολουθούνται 
συστηµατικά 
(ποσοτικά και 
ποιοτικά) δια µέσου 
του χρόνου, στις 
συγκεκριµένες 
συνθήκες 
διαχείρισης και 
χρησιµοποίησής 
τους 

βασικές επιλογές: 
συλλογικές / 
κεντρικές / 
αυτοδιαχειριστικές 
/ ατοµικές / 
κερδοσκοπικές / 
καταναλωτικές / 
µονοπωλιακές 

σε ποιά µορφή και 
φάση:  
παραγωγικά, 
εµπορικά, 
µεταπρατικά 
 
σε ποιά µορφή και 
φάση:  
συλλογικά, 
εµπορευµατικά, 
ατοµικά, 
µονοπωλιακά 

• των κοινωνικών 
δυνάµεων τις οποίες 
εκφράζει η κυρίαρχη 
οµάδα  της µέσης 
κοινωνικής συνείδησης 
και της κοινωνικής 
δυναµικής (ΝΑΙ, ΟΧΙ, 
ΠΟΣΟ, ΠΩΣ και 
ΓΙΑΤΙ) 

 

• σύµφωνα µε το 
µοντέλο ''ανάπτυξης'' 
κάθε χώρας, τις 
αντικειµενικές 
συνθήκες και τις 
ανθρώπινες δυνάµεις 
και δυνατότητές της 

 


