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Πρόλογοσ
Το Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου είναι το πρϊτο ελλθνικό ΑΕΛ που από το τζλοσ
τθσ δεκαετίασ του ’80 δθμιοφργθςε κατεφκυνςθ ςπουδϊν ςτον
Τουριςμό ςτο πλαίςιο του προπτυχιακοφ προγράμματοσ του Τμιματοσ
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, ενϊ δζκα χρόνια αργότερα δθμιοφργθςε το
Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτθ «Διοίκθςθ, Ρολιτικι και
Σχεδιαςμό του Τουριςμοφ» με ςτόχο να καλφψει το κενό που υπιρχε
μζχρι τότε ςτθ διδαςκαλία και ςτθν ζρευνα του ςθμαντικότερου κλάδου
τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, με προγράμματα που μζχρι τότε
περιοριηόταν ςε εκπαίδευςθ ςτελεχϊν τουριςτικϊν επιχειριςεων. Στο
διάςτθμα που μεςολάβθςε αναπτφχκθκε ςθμαντικι εγχϊρια ζρευνα
ςτο γνωςτικό αυτό αντικείμενο, ενϊ δθμιουργικθκε και μια γενιά
επιςτθμόνων με μεταπτυχιακζσ και διδακτορικζσ ςπουδζσ κατάλλθλο
να ςτελεχϊςει φορείσ τουριςτικοφ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ
τουριςτικισ πολιτικισ.
Το 2013 ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ (ΡΟΤ) αναγνωρίηοντασ
τθν επιςτθμονικι εγκυρότθτα του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου του ανζκεςε
τθν επιςτθμονικι ευκφνθ τθσ λειτουργίασ του πρϊτου Ραρατθρθτθρίου
Βιϊςιμου Τουριςμοφ ςτθν Ευρϊπθ που κεςμοκετικθκε με τισ
Ρεριφζρειεσ του Νοτίου και του Βορείου Αιγαίου.
Στόχοσ του Ραρατθρθτθρίου είναι θ δθμιουργία ενόσ εργαλείου που κα
επιτρζπει ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ να ςχεδιάηουν τθ βιϊςιμθ
τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ με βάςθ δεδομζνα και ανάλυςθ
ζτςι ϊςτε να τεκμθριϊνουν τισ αποφάςεισ τουσ.
Ωσ πρϊτθ προπαραςκευαςτικι δράςθ του Ραρατθρθτθρίου κεωρικθκε
απαραίτθτο να γίνει θ ςυνολικι αποτίμθςθ του ελλθνικοφ τουριςμοφ με
βάςθ τθν ανάλυςθ των δεδομζνων που ςυγκεντρϊνουν ελλθνικοί και
διεκνείσ φορείσ ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα πλαίςιο ςφγκριςθσ για
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τισ εξελίξεισ που καταγράφονται ςτισ επιμζρουσ περιοχζσ όπωσ τθσ
Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου.
Στθ παροφςα ζκκεςθ -θ οποία είναι αρκρωτι και κα είναι «κυλιόμενθ»
ϊςτε να εμπλουτίηεται διαρκϊσ όςο αυξάνεται θ ςυγκζντρωςθ
δεδομζνων - θ ανάλυςθ κα εςτιαςτεί ςτθ καταγραφι και ανάλυςθ των
δεδομζνων ςτθ Ρεριφζρεια Ν Αιγαίου, ενϊ παράλλθλα κα γίνονται
αναφορζσ και ςυγκρίςεισ με τθ κατάςταςθ που επικρατεί ςτο ςφνολο
τθσ χϊρασ ςτισ άλλεσ τρεισ νθςιωτικζσ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ (Λόνια
Νθςιά, Β.Αιγαίο και Κριτθ) με το δεδομζνο ότι αποτελοφν τουσ
βαςικοφσ ελλθνικοφσ προοριςμοφσ ςυγκεντρϊνοντασ τα δφο τρίτα τθσ
τουριςτικισ δραςτθριότθτασ. Δεν κα λείψουν οι αναφορζσ ςε όλεσ τισ
περιφζρειεσ τθσ χϊρασ ϊςτε να γίνουν εμφανείσ οι ομοιότθτεσ και οι
διαφορζσ μεταξφ των επιμζρουσ προοριςμϊν.
Θ ζκκεςθ αυτι αξιοποιεί τθ βάςθ δεδομζνων που δθμιουργικθκε ςτθ
φάςθ τθσ ςυγγραφισ τθσ ζκκεςθσ με κζμα «Καταγραφι και αποτίμθςθ
των πρόςφατϊν αποτελεςμάτων του ελλθνικοφ τουριςμοφ 2000-2012)»
που ολοκλθρϊκθκε τον Γενάρθ 2014.

Δρ. Γιάννθσ πιλάνθσ
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Δ/ντισ Παρατθρθτθρίου Βιϊςιμου Σουριςμοφ Αιγαίου
Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ Εργαςτθρίου Σοπικισ και Νθςιωτικισ Ανάπ
τυξθσ
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ΕΙΑΓΩΓΗ
Θ παροφςα ζκκεςθ (που ςτθν τελικι τθσ μορφι κα ςυνοδεφεται και κα
ςυμπλθρϊνεται από δεδομζνα ςε επίπεδο νθςιοφ-προοριςμοφ) ζχει ωσ ςτόχο μζςα
από τθν ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ ςτο επίπεδο τθσ
Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου να δϊςει ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ (κυρίωσ ςε
επίπεδο περιφζρειασ και λιγότερο ςε τοπικό επίπεδο) και ςτθν επιςτθμονικι
κοινότθτα τα εργαλεία εκείνα που να επιτρζπουν των οργάνων τουριςτικισ
διακυβζρνθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ:
- τισ άμεςεσ παρεμβάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςυγκυρίασ
- τον περιφερειακό ςχεδιαςμό εκείνο που μεςοπρόκεςμα κα βελτιϊςει τα
αποτελζςματα τθσ και
- τθν περιφερειακι ςτρατθγικι που μακροπρόκεςμα κα επιτρζψει τθ
βιϊςιμθ ανάπτυξθ του κλάδου μζςα ςε βιϊςιμουσ προοριςμοφσ
Θ προςζγγιςθ που ακολουκεί θ ζκκεςθ είναι μακρο-οικονομικι αφοφ αναφζρεται
ςτο ςφνολο τθσ περιφζρειασ κεωρϊντασ τθν ωσ ζναν ενιαίο προοριςμό ςε ςχζςθ με
τουσ άλλουσ ανταγωνιςτικοφσ προοριςμοφσ του εςωτερικοφ και κυρίωσ του
εξωτερικοφ τουσ οποίουσ ανταγωνίηεται ςτθ προςζλκυςθ τουριςτϊν. Οι αναφορζσ
ςτα επιμζρουσ νθςιά-προοριςμοφσ κα είναι ενδεικτικι ϊςτε να αναδεικνφει τισ
υπάρχουςεσ διαφορζσ όπου μποροφν να υποςτθριχκοφν με δεδομζνα και κα
ςτοχεφει ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ ςυνολικισ κατάςταςθσ και τθσ οριηόντιασ
πολιτικισ ςτθν οποία κα πρζπει να εςτιάςει με τισ δράςεισ θ Ρεριφζρεια, παρά τισ
υπάρχουςεσ διαφορζσ μεταξφ των επιμζρουσ προοριςμϊν-νθςιϊν. Τα ιδιαίτερα
κζματα ανά νθςί οφείλει να τα αναδείξει και να δρομολογιςει τθν υλοποίθςθ τουσ
ο κάκε Διμοσ ξεχωριςτά με δικι του πρωτοβουλία και τθ ςυνδρομι τθσ
Ρεριφζρειασ ι άλλων φορζων.
Θ δομι που ακολουκείται ςτθν ζκκεςθ είναι αρκρωτι με ςτόχο να παρουςιάηονται
και να αξιοποιοφνται ςταδιακά τα ευριματα αλλά και να είναι ευκολότερθ θ
επικαιροποίθςθ τουσ ςτο μζλλον κακ’όςον το Ραρατθρθτιριο δθμιουργικθκε ωσ
δομι με ςτόχο να διαρκζςει ςτο χρόνο. Θ δομι που κα ακολουκθκεί όπωσ
αναφζρεται ςτο Ρ1 κα εςτιάηεται διαδοχικά ςτα παρακάτω κζματα-ενότθτεσ που
διαρκρϊνονται ςε δφο παραδοτζα με βάςθ τθ ςφμβαςθ:
Π.2 Έκθεςη αποτύπωςησ, καταγραφήσ και αξιολόγηςησ τησ υπάρχουςασ
κατάςταςησ και διακυβέρνηςησ του τουριςμού και το βαθμό βιωςιμότητασ του
ανά προοριςμό που περιλαμβάνει τισ παρακάτω ενότητεσ:

1. Τουριςτικι προςφορά και ηιτθςθ
2. Αποτελζςματα, επιδόςεισ και αξιολόγθςθ βιωςιμότθτασ τουριςμοφ
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3. Επιπτϊςεισ του τουριςμοφ ςτθ βιωςιμότθτα του προοριςμοφ. Τουριςτικι
διακυβζρνθςθ και αξιολόγθςθ εφαρμοηόμενων πολιτικϊν
Π.3 Έκθεςη με προτάςεισ ςτρατηγικήσ και ςχέδιο δράςησ για βιώςιμη
τουριςτική ανάπτυξη ςτουσ προοριςμούσ του Νοτίου Αιγαίου και τη τουριςτική
διακυβέρνηςη ςτη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου που περιλαμβάνει την παρακάτω ενότητα

4. Swot Analysis και προτάςεισ τουριςτικισ διακυβζρνθςθσ και πολιτικισ
Οι παραπάνω ενότθτεσ δεν είναι ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ, αλλά ζχουν εςωτερικι
ςφνδεςθ δεδομζνου ότι θ καταγραφι και ανάλυςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ
(προςφορά και ηιτθςθ) είναι προχπόκεςθ για τθν εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων και
των επιπτϊςεων του τουριςμοφ και όλα μαηί αποτελοφν ςτοιχεία που κα πρζπει να
λθφκοφν υπόψθ για τθν επεξεργαςία προτάςεων πολιτικισ. Οι 3 πρϊτεσ ενότθτεσ
αποτελοφν αντικείμενο του παρόντοσ Ραραδοτζου 2 (Ρ2), ενϊ θ 4 θ ενότθτα, που
αναφζρεται ςτισ προτάςεισ πολιτικισ, αποτελεί αντικείμενο του Ρ3.
Θ ακολουκοφμενθ μεκοδολογία ζχει εκπονθκεί ςτθ 1θ φάςθ τθσ δθμιουργίασ του
Ραρατθρθτθρίου (Ρ1) και βαςίηεται ςτθ προθγοφμενθ εμπειρία τθσ ομάδασ ζργου
(www.aegean.gr/lid). Βρίςκεται αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα του Τουριςτικοφ
Ραρατθρθτθρίου (tourismobservatory.ba.aegean.gr) που δθμιουργικθκε τόςο για
τθ δθμοςιοποίθςθ των εκκζςεων όςο και για τθ δθμιουργία ενόσ κζντρου
ενθμζρωςθσ και διαλόγου ςυμβάλλοντασ ςτθ διάχυςθ τθσ φιλοςοφίασ του ΡΟΤ για
τθ λειτουργία των Ραρατθρθτθρίων.
Με βάςθ τθν μεκοδολογία, οι εκκζςεισ δεν αποτελοφν απλι ςυλλογι ςτοιχείων,
αλλά καταγράφουν τθν πλθροφορία που είναι απαραίτθτθ για να απαντθκοφν
ςυγκεκριμζνα ερωτιματα που αφοροφν πχ. ςτο είδοσ του προςφερόμενου
τουριςτικοφ προϊόντοσ από τθν ΡΝΑ, από τα χαρακτθριςτικά των τουριςτϊνκαταναλωτϊν, τθ ςυμπεριφορά τουσ ςτον προοριςμό και το βακμό ικανοποίθςθσ
τουσ, τα αποτελζςματα τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ ςε ότι αφορά το
δθμιουργοφμενο προϊόν και ειςόδθμα, τθν απαςχόλθςθ αλλά και τισ μεταβολζσ ςτο
φυςικό και δομθμζνο περιβάλλον που αποτελεί τθ πρϊτθ φλθ, τουσ πόρουσ για τθ
τουριςτικι ανάπτυξθ. Θ πλθροφορία αυτι είτε υπάρχει ςυγκεντρωμζνθ (και αυτι
κυρίωσ κα χρθςιμοποιθκεί ςε πρϊτθ φάςθ) είτε πρζπει να ςυγκεντρωκεί μζςα από
ζρευνεσ ςε τουρίςτεσ, επιχειριςεισ, φορείσ ϊςτε να καλυφκοφν τα υπάρχοντα κενά
με τθν ενεργοποίθςθ των τοπικϊν φορζων και ενδιαφερόμενων (stakeholders)
όπωσ είναι και θ ςτόχευςθ του ΡΟΤ. Ετςι θ φάςθ αυτι ςτοχεφει να αναδείξει και τα
κενά πλθροφορίασ που υπάρχουν ϊςτε να υπάρξει ςταδιακι ςυμπλιρωςθ τουσ
τόςο από δευτερογενι πλθροφορία που δεν είναι ςιμερα διακζςιμθ και από
πρωτογενι ζρευνα.
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Θ αςκοφμενθ πολιτικι, οι ςτόχοι, οι δράςεισ και τα αποτελζςματα τθσ αποτελοφν
μια άλλθ ςθμαντικι ενότθτα που κα καταδείξει τα προβλιματα τθσ τουριςτικισ
διακυβζρνθςθσ.
Πλα τα προθγοφμενα κα αποτελζςουν ςτοιχεία για να τεκμθριωκοφν οι προτάςεισ
πολιτικισ με βάςθ τα όςα περιγράφει και θ πρόταςθ που ζχει κατατεκεί και αφορά:
α) βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των επιχειριςεων επιλζγοντασ τθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν των επιχειριςεων που εμπλζκονται ςτθν
παροχι υπθρεςιϊν τουριςμοφ ςτο Νότιο Αιγαίο αξιοποιϊντασ τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ μζςα από ζνα ςφςτθμα ςιμανςθσ τοπικισ (αιγαιακισ)
ποιότθτασ και υπευκυνότθτασ – «Aegean Quality» ωσ κφριο μζςο.
β) βελτίωςθ των παρεχόμενων δθμόςιων (κοινϊν) υπθρεςιϊν για τθ διαχείριςθ του
προοριςμοφ (destination management) με ςτόχο τθ δθμιουργία βιϊςιμων
τουριςτικϊν προοριςμϊν με βάςθ τισ αρχζσ του ΡΟΤ. Στισ παρεχόμενεσ από τον
προοριςμό υπθρεςίεσ εντάςςεται και το ςφςτθμα προϊκθςθσ-προβολισενθμζρωςθσ των υποψθφίων τουριςτϊν είτε άμεςα είτε μζςω των διακινθτϊν
τουριςμοφ (τουριςτικά γραφεία και ΤΟ).
γ) αξιοποίθςθ των υπαρχουςϊν δυνατοτιτων για ανάπτυξθ ειδικϊν τουριςτικϊν
προϊόντων για τθν ανάδειξθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν και πόρων κάκε
προοριςμοφ (υλικϊν και άχλων) με ςτόχο τθν διαφοροποίθςθ των προοριςμϊν με
βάςθ τθ «Νθςιωτικι Σαυτότθτα».
δ) βελτίωςθ του ςυςτιματοσ τουριςτικισ διακυβζρνθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ
Ν.Αιγαίου με βάςθ το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Τουριςμοφ και τθ Διεφκυνςθ
Τουριςμοφ που με τθ χριςθ τθσ τεκμθρίωςθσ του Ραρατθρθτθρίου Βιϊςιμου
Τουριςμοφ, κα ςυντονίηει τθ λιψθ αποφάςεων όλων των εμπλεκόμενων φορζων
ςτον τουριςτικό ςχεδιαςμό (Διμοι, Επιμελθτιρια, Τοπικοί Σφλλογοι, Αναπτυξιακζσ
Εταιρείεσ, Διαχειριςτικι Αρχι κλπ) ϊςτε να προκφψουν οι καλφτερεσ δυνατζσ
ςυνζργειεσ και να προχωροφν οι παρεμβάςεισ (επενδφςεισ, δράςεισ κλπ) που ζχουν
εντοπιςτεί ωσ απαραίτθτεσ ςτισ τρεισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ.
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1η ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΣΗΗ
Στθ 1θ αυτι ενότθτα κα καταγραφεί θ τουριςτικι δραςτθριότθτα ςτθ Ρεριφζρεια
Ν.Αιγαίου ςε δφο κεφάλαια: το πρϊτο αφορά τθ προςφορά και το δεφτερο τθ
ηιτθςθ.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ: ΣΟ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ
Με βάςθ τθν ιδθ κατατεκειμζνθ μεκοδολογία (Ρ1) «ςτθν ενότθτα αυτι κα πρζπει
να καταγραφοφν όλα τα ςτοιχεία που ςυναπαρτίηουν τθν προςφορά ιδιωτικϊν και
δθμόςιων υπθρεςιϊν ςτον προοριςμό ςχθματίηοντασ το τουριςτικό προϊόν του. Το
παραγόμενο προϊόν μπορεί να είναι μοναδιάςτατο (πχ. τουριςμόσ παραλίασ) ι να
δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ επιςκζπτεσ να διαλζξουν μεταξφ διαφορετικϊν επιλογϊν,
περιςςότερο ι λιγότερο διαφορετικϊν μεταξφ τουσ.
Το τουριςτικό προϊόν περιλαμβάνει τόςο τισ πρϊτεσ φλεσ (τα κζλγθτρα, χωρίσ τα
οποία δεν νοείται θ παραγωγι του), τισ βαςικζσ υπθρεςίεσ και τισ δραςτθριότθτεσ
που παράγονται με βάςθ τισ πρϊτεσ φλεσ που ςυνκζτουν το ι τα τουριςτικά
προϊόντα, ςυνκζτουν τθν τουριςτικι εικόνα του προοριςμοφ που πρζπει να
διακινθκεί μζςω των τυπικϊν και άτυπων δικτφων διανομισ ςτουσ εν δυνάμει
επιςκζπτεσ με τζτοιο τρόπο που να τουσ πείςει να το επιλζξουν μεταξφ πολλϊν
ανταγωνιςτικϊν επιλογϊν.
Με βάςθ τα παραπάνω είναι απαραίτθτο να καταγραφοφν:
- Τα τουριςτικά καταλφματα και τα χαρακτθριςτικά τουσ αλλά και τισ δυνατότθτεσ
κάκε προοριςμοφ για παρακεριςμό (αρικμόσ παρακεριςτικϊν και προσ
ενοικίαςθ κατοικιϊν)
- Τα τουριςτικά κζλγθτρα που περιλαμβάνει τόςο τουσ τουριςτικοφσ πόρουσ όςο
και τισ τουριςτικζσ υποδομζσ, τα χαρακτθριςτικά τουσ και τισ υπθρεςίεσ που
παρζχουν
- Τισ υπάρχουςεσ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ, κλαςςικζσ και ςφγχρονεσ, και τα
χαρακτθριςτικά τουσ
Τα ςτοιχεία που κα ςυγκεντρωκοφν με βάςθ δευτερογενείσ πθγζσ (ΞΕΕ, τοπικζσ
Ενϊςεισ, Επιμελθτιρια, ΕΣΥΕ, ζντυπα, ιςτοςελίδεσ κλπ) για κάκε ζνα νθςί-διμο
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ξεχωριςτά με βάςθ ςυγκεκριμζνα πρότυπα (βλ. Ραράρτθμα 1) και κα αποτελζςουν
τθν πρϊτθ φλθ όχι μόνο για περιγραφι τθσ κατάςταςθσ ςε κάκε προοριςμό αλλά και
για τθν ανάλυςθ των ειδικϊν τουριςτικϊν προϊόντων. Τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
επιβεβαιωκοφν από τουσ διμουσ.

Τουριςτικό προϊόν: από τη παραγωγή ςτη διάθεςη
Δ

ο

μ
ε
 τ η π ι ξ η ρ

ρ

Άηςπα δίκηςα
Πόποι

Υπηπεζίερ
βάζηρ

Τ. Πποϊόν

Εθνική αγοπά

Τ. Εικόνα
Τςπικά

Τοςπιζηικά
γπαθεία
T. Operators

Διεθνήρ αγοπά

Άηςπα Δίκηςα

Παπαγωγή

Δίκτςα Διανομήρ

Δ

ο

μ
ε
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ρ

Για τθ ςυγκρότθςθ του Ραρατθρθτθρίου θ υποχρεωτικι μεταβλθτι ςε ότι αφορά τθ
προςφορά είναι:
Μ.1: αριθμόσ τουριςτικϊν κλινϊν ανεξαρτήτωσ τφπου καταλφματοσ
Η ςυγκζντρωςθ πλθροφορίασ ςχετικά με διάκριςθ των τουριςτικϊν κλινϊν ςε
ξενοδοχειακζσ, campings και βοθκθτικά καταλφματα ανάλογα με τθ κατθγορία τουσ
όπωσ και άλλα χαρακτθριςτικά που περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα 1 ςυμβάλλει
ςε πλθρζςτερθ ανάλυςθ. Επίςθσ θ προςζγγιςθ του αρικμοφ των κλινϊν ςε ιδιωτικζσ
κατοικίεσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ παρακεριςτικζσ ι ενοικιαηόμενεσ κα δϊςει
πλθρζςτερθ εικόνα του προοριςμοφ δεδομζνου ότι οι θμεδαποί τουρίςτεσ κάνουν
υψθλι χριςθ αυτϊν των καταλυμάτων, ενϊ αυξάνει και ο αρικμόσ των ξζνων
τουριςτϊν που τισ χρθςιμοποιεί κακϊσ αλλάηουν οι προτιμιςεισ. Η γνϊςθ του
αρικμοφ των παρακεριςτικϊν κατοικιϊν είναι επίςθσ απαραίτθτθ για τουσ
διαχειριςτζσ προοριςμοφ ςε ότι αφορά τθ διαχείριςθ νεροφ, ενζργειασ, αποβλιτων
που προςτίκενται ςε αυτά των μονίμων κατοίκων και των τουριςτϊν.
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Από τθ ςχζςθ μεταξφ αρικμοφ διακζςιμων κλινϊν και αρικμοφ μονίμων κατοίκων
προκφπτει θ πικανι μζγιςτθ ζνταςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ δίνοντασ μια
πρϊτθ εικόνα του προοριςμοφ ςε ότι αφορά τισ αναμενόμενεσ κοινωνικοοικονομικζσ αλλαγζσ (οικονομικι και κοινωνικι φζρουςα ικανότθτα), ενϊ θ
αναλογία τουσ ανά τχ δίνει μια προςζγγιςθ τθσ μζγιςτθσ πικανισ περιβαλλοντικισ
πίεςθσ».
Από τα παραπάνω ςτοιχεία τθσ τουριςτικισ προςφοράσ ςυνικωσ θ καταγραφι
περιορίηεται μόνο ςτα καταλφματα που ςωςτά κεωροφνται ωσ το μζγεκοσ που
προςδιορίηει τθ παραγωγικι ικανότθτα του κλάδου (κακϊσ προςδιορίηουν τον
μζγιςτο αρικμό διανυκτερεφςεων ανά θμζρα), ενϊ ταυτόχρονα αποτελεί και μια
μεταβλθτι που καταγράφεται, τουλάχιςτον ςε ότι αφορά ςτα ξενοδοχειακά
καταλφματα, με ικανοποιθτικι ακρίβεια λόγω του ςυςτιματοσ αδειοδότθςθσ.
Ρροβλιματα ςτθν καταγραφι και ςτθν αξιοπιςτία των δεδομζνων υπάρχει ςτα μθ
κφρια καταλφματα.
Θ παροφςα ζκκεςθ κα ξεκινιςει με τθ προςπάκεια εκτίμθςθσ τθσ υποχρεωτικισ
μεταβλθτισ που απαιτεί τθ καταγραφι των επαγγελματικϊν καταλυμάτων
(ξενοδοχειακϊν και μθ) όπωσ προκφπτουν από τα μθτρϊα των ενϊςεων τουσ αλλά
και τισ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Τουριςμοφ (ΡΥΤ) και τθν εκτίμθςθ
των κλινϊν των ιδιωτικϊν καταλυμάτων (εξοχικζσ κατοικίεσ, ενοικιαηόμενα ςπίτια
κλπ), ενϊ ςτθ ςυνζχεια κα επιχειρθκεί θ καταγραφι των υπολοίπων μθ
υποχρεωτικϊν αλλά ιδιαίτερα χριςιμων μεταβλθτϊν.
Εκτίμθςθ Μ.1: αριθμόσ τουριςτικϊν κλινϊν ανεξαρτήτωσ τφπου καταλφματοσ
Με βάςθ τα ςτοιχεία του ΞΕΕ για το 2013 θ Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου διακζτει
2072 ξενοδοχειακζσ μονάδεσ με 192.798 κλίνεσ που αντιπροςωπεφει το 40,9% των
κλινϊν των νθςιωτικϊν περιφερειϊν και το 24,9% του ςυνόλου τθσ χϊρασ.
Σε ότι αφορά ςτα campings θ ΡΝΑ διακζτει 33 (3 ςτα Δωδεκάνθςα και 30 ςτισ
Κυκλάδεσ) με 9.056 κζςεισ (8.860 ςτισ Κυκλάδεσ) που αποτελοφν το 46% των
νθςιωτικϊν campings, αλλά μόλισ το 11% τθσ Χϊρασ (289 και 81549 αντίςτοιχα).
Σε ότι αφορά τα μθ κφρια καταλφματα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ ΣΕΕΔΕ (2013) το
Ν.Αιγαίο διακζτει 6317 μονάδεσ με 99198 κλίνεσ (22.768 ςτα Δωδεκάνθςα και
76430 ςτισ Κυκλάδεσ) που αποτελοφν περίπου το 27% των διακζςιμων αντίςτοιχων
υποδομϊν ςε επίπεδο Ελλάδασ για το 2013 (23.615 και 366.121 αντίςτοιχα). Τα
ςτοιχεία που προζρχονται από τισ ΡΥΤ για το 2014 -ςτα οποία περιλαμβάνονται και
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τα δεδομζνα τθσ νζασ κατθγορίασ τουριςτικϊν κλινϊν που είναι οι τουριςτικζσ
κατοικίεσ και επαφλεισ- αρικμόσ τουσ ανζρχεται ςε 115.819 από τισ οποίεσ 13.759
ανικουν ςτθν νζα αυτι κατθγορία που δεν περιλαμβάνονταν ςτα ςτοιχεία του
2013, καταγράφοντασ μία μικρι αφξθςθ από το 2013 τθσ τάξεωσ των 4.000 κλινϊν.
Με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία ο ςυνολικόσ αριθμόσ των επίςημων τουριςτικϊν
κλινϊν ςτη Περιφζρεια Ν.Αιγαίου είναι 315.619 (Μ.1)
Σε αυτζσ τισ κλίνεσ κα πρζπει να προςτεκεί και ζνασ εκτιμϊμενοσ αρικμόσ κλινϊν ςε
κενζσ κατοικίεσ που υπάρχουν ςτθ Ρεριφζρεια με βάςθ τθν απογραφι του 2011. Θ
αναγκαιότθτα τθσ καταγραφισ αυτϊν των κλινϊν είναι απαραίτθτθ τόςο εξ αιτίασ
τθσ ςυμπεριφοράσ των Ελλινων τουριςτϊν που με βάςθ τθν Ερευνα Τουριςτϊν ςε
ποςοςτό 70% χρθςιμοποιοφν μθ επαγγελματικά καταλφματα, ενϊ μεγάλοσ αρικμόσ
φιλοξενείται ςε φίλουσ και ςυγγενείσ. Ραράλλθλα αυτό αφορά όλο και
περιςςότερουσ αλλοδαποφσ τουρίςτεσ που ζχουν αποκτιςει κατοικία ςτα νθςιά ι
φιλοξενοφνται ι τζλοσ ενοικιάηουν αυτοτελείσ κατοικίεσ που δεν κατατάςςονται
ςτα επαγγελματικά τουριςτικά καταλφματα.
Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ απογραφισ πλθκυςμοφ 2011, ο αρικμόσ κενϊν κατοικιϊν
ςτθ Ρεριφζρεια Ν.Αιγαίου ιταν 113.384 ςε ςφνολο 229.667 κατοικιϊν. Δθλαδι
περίπου το 50% του ςυνόλου των κατοικιϊν δθλϊκθκαν είτε ωσ δευτερεφουςεσ
(24.550), είτε ωσ εξοχικζσ (50.707), είτε προσ ενοικίαςθ (21.142), είτε προσ πϊλθςθ
(3.366) ςε ραγδαία αφξθςθ από το 2001 όταν ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ ιταν 75.821.
Με τθν υπόκεςθ εργαςίασ ότι κάκε κατοικία διακζτει κατά μζςο όρο 3 κλίνεσ
υπολογίηεται ο αρικμόσ των κλινϊν αυτϊν ςε 340.152. Στισ κλίνεσ αυτζσ κα πρζπει
να προςτεκεί και ζνασ αρικμόσ κλινϊν ςε κατοικοφμενεσ κατοικίεσ που
χρθςιμοποιοφνται για φιλοξενία ςυγγενϊν και φίλων αρικμόσ που δεν μπορεί να
εκτιμθκεί με αςφάλεια ς’αυτι τθ φάςθ.
Επομζνωσ με βάςθ τισ παραπάνω υποκζςεισ εργαςίασ ςτισ επαγγελματικζσ κλίνεσ
κα πρζπει να προςτεκοφν επιπλζον τουλάχιςτον 340.152 κλίνεσ, διπλαςιάηοντασ
τον αρικμό των διακζςιμων κλινϊν. Αντιλαμβάνεται κανείσ εφκολα τθ ςθμαςία που
ζχει για τον τουριςμό θ ςωςτι εκτίμθςθ τόςο των μθ κφριων τουριςτικϊν
καταλυμάτων όςο και των ιδιωτικϊν. Ραράλλθλα αυτόσ ο τφποσ των κλινϊν και
κατά επζκταςθ των τουριςτϊν πρζπει να ςυνυπολογιςτεί και για τθν εκτίμθςθ τθσ
πίεςθσ που αςκείται ςε ζναν προοριςμό από τθ χριςθ των υποδομϊν του και των
πόρων του (πχ. παραλίεσ, νερό, αποχετευτικό δίκτυο, ςφςτθμα διαχείριςθσ ςτερεϊν
αποβλιτων, ενζργεια, οδικό δίκτυο κλπ) και κατά ςυνζπεια των ζργων και άλλων
δράςεων που πρζπει να γίνουν.
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Στουσ επιςκζπτεσ ενόσ προοριςμοφ κα πρζπει να προςτεκοφν και όςοι
μετακινοφνται με ςκάφθ αναψυχισ και κρουαηιερόπλοια και επιςκζπτονται τα
νθςιά, δαπανοφν, καταναλϊνουν πόρουσ, χρθςιμοποιοφν τισ υποδομζσ τουσ κλπ
ζςτω και αν δεν διανυκτερεφουν. Σ’αυτι τθ φάςθ τθσ μελζτθσ δεν μασ ενδιαφζρει ο
αρικμόσ των επιςκεπτϊν, αλλά ο λόγοσ για τον οποίον ζρχονται, αφοφ αυτόσ
ςχετίηεται με τθ προςφορά του προοριςμοφ.
Στθ ςυνζχεια κα γίνει παρουςίαςθ και ανάλυςθ των δεδομζνων που αφοροφν:
1. Τα καταλφματα
2. Τα τουριςτικά κζλγθτρα
3. Τισ τουριςτικζσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ

1.1 Σα καταλύματα
Ρζρα από τον υπολογιςμό του αρικμοφ των διακζςιμων κλινϊν ςε ζναν προοριςμό
είτε αυτζσ είναι επαγγελματικζσ είτε αυτζσ είναι ιδιωτικζσ, κα πρζπει να υπάρξει
αναλυτικότερθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αρικμοφ τουσ και των
ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ, ενϊ κα πρζπει να εκτιμθκεί θ μζγιςτθ πίεςθ που
μπορεί να αςκθκεί ςε ζναν προοριςμό εφόςον όλα τα καταλφματα είναι πλιρθ. Θ
εξζλιξθ των καταλυμάτων 1 αφορά ςχεδόν αποκλειςτικά τα ξενοδοχειακά
καταλφματα, ςε ότι αφορά τισ μονάδεσ, τισ κλίνεσ το μζγεκοσ των μονάδων και τθ
ταξινόμθςθ τουσ ςε κατθγορίεσ.
1.1.1. Τα κφρια καταλφματα
Θ εξζλιξθ του ξενοδοχειακοφ δυναμικοφ ςτο Ν.Αιγαίο είναι ςυνεχϊσ αυξθτικι ςε ότι
αφορά τόςο τουσ απόλυτουσ αρικμοφσ όςο και ςε ποςοςτιαίουσ ςτο ςφνολο τθσ
χϊρασ, αν και ςε επίπεδο μονάδων ςθμειϊνεται μια μικρι κάμψθ μετά το 2000.

Πίνακασ 1.1: Εξζλιξθ αρικμοφ ξενοδοχειακϊν μονάδων ςτισ νθςιωτικζσ
περιφζρειεσ και % επί του ςυνόλου των μονάδων τθσ χϊρασ (1980-2013)
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ

1980

1990

2000

3958

6713

8294

2013
9676

1980
100

1990
100

2000
100

2013
100

1

Ζ ρξήζε ζηνηρείσλ από δηαθνξεηηθέο πεγέο είηε λα ππάξμνπλ ρξνλνζεηξέο πνπ ζα δείρλνπλ ηελ
εμέιημε ησλ κεγεζώλ ή δεδνκέλα αλαιπηηθά αλά λεζί έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε ηαπηόηεηα ησλ
δεδνκέλσλ, έζησ θαη αλ πξόθεηηαη γηα ζρεηηθά κηθξέο απνθιίζεηο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ αλάιπζε
θαη ηα ζπκπεξάζκαηα.
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ΝΘΣΛΑ ΛΟΝΛΟΥ
ΒΟΕΛΟ ΑΛΓΑΛΟ
ΝΟΤΛΟ ΑΛΓΑΛΟ
Ν. Δωδεκανιςου
Ν. Κυκλάδων
ΚΘΤΘ

240
111
548
308
240
406

533
305
1385
765
620
1133

736
401
1836
998
838
1363

916
395
2072
1040
1032
1540

6,1
2,8
13,8
7,8
6,1
10,3

7,9
4,5
20,6
11,4
9,2
16,9

8,9
4,8
22,1
12,0
10,1
16,4

9,5
4,1
21,4
10,7
10,7
15,9

Ρθγι: ΞΕΕ-ΕΛΣΤΑΤ

Οπωσ φαίνεται ςτον Ρ.1.1 ο αρικμόσ των ξενοδοχειακϊν μονάδων ςτο Ν.Αιγαίο
αντιςτοιχεί ςτο 21,4% του ςυνολικοφ τθσ χϊρασ (2.072 ςτισ 9.676) με τα δφο
ςυμπλζγματα να μοιράηονται ςχεδόν εξ ίςου τον αρικμό αυτό. Σε ότι αφορά τισ
κλίνεσ το ποςοςτό αυτό ανζρχεται ςτο 24,9% (192.798 ςε ςφνολο 773.417 κλινϊν)
με τθ διαφορά ότι τα Δωδεκάνθςα ζχουν περίπου το 75% των κλινϊν (143.864
ζναντι 48.934) (Ρ.1.2). Με αυτι τθ δυναμικότθτα θ Ρεριφζρεια ζρχεται ςτθ κορυφι
των ελλθνικϊν περιφερειϊν, μπροςτά και από τθ Κριτθ που ζχει 15,9% των
μονάδων και το 21,5% των κλινϊν. Για να υπογραμμίςουμε τθ ςθμαςία των νθςιϊν
για τον ελλθνικό τουριςμό αρκεί να αναφζρουμε ότι οι 4 νθςιωτικζσ περιφζρειεσ
ςυγκεντρϊνουν περίπου το 50,8% των μονάδων και το 60,8% των κλινϊν τθσ χϊρασ
αποτυπϊνοντασ τθν υπεροχι των νθςιϊν ωσ τουριςτικϊν προοριςμϊν ςτο πζραςμα
του χρόνου δεδομζνου ότι το 1980 τα ποςοςτά αυτά ιταν 33% και 36,8% αντίςτοιχα
(13,8% και 16,2% για το Ν.Αιγαίο).
Π.1.2: Εξζλιξθ ξενοδοχειακϊν κλινϊν ςτισ νθςιωτικζσ περιφζρειεσ και % ςτο
ςφνολο τθσ χϊρασ (1980-2013)
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ
ΝΘΣΛΑ ΛΟΝΛΟΥ
ΒΟΕΛΟ ΑΛΓΑΛΟ
ΝΟΤΛΟ ΑΛΓΑΛΟ
Ν. Δωδεκανιςου
Ν. Κυκλάδων
ΚΘΤΘ

1980

1990

2000

2013

1980

1990

2000

2013

278045
22945
3687
45331

438382
40960
13.311
93832

613636
65.232
22.326
145.810

35669

71386

108416

9662

22446

37394

29314

77678

120.316

773.417
89.917
22273
192.798
143.864
48.934
166.370

100,00
8,21
1,32
16,21
12,76
3,46
10,49

100,00
9,34
3,04
21,40
16,28
5,12
17,72

100,00
10,63
3,64
23,76
17,67
6,09
19,61

100,00
11,63
2,88
24,93
18,60
6,33
21,51

Ρθγι: ΞΕΕ-ΕΛΣΤΑΤ

Οι μονάδεσ δεν κατανζμονται ιςομερϊσ ςτα νθςιά με τθ όδο και τθ Κω να ζχουν το
73% των μονάδων και το 91% των κλινϊν ςτα Δωδεκάνθςα, ενϊ ςτισ Κυκλάδεσ θ
διαςπορά είναι καλφτερθ με τθ Σαντορίνθ και τθ Μφκονο -που κεωροφνται τα
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πλζον τουριςτικά νθςιά- να ζχουν μικρότερο ποςοςτό του ςυνόλου (44% των
μονάδων και το 48% των κλινϊν) (Ραράρτθμα Ρ.1.)2.
Από τα παραπάνω δεδομζνα γίνεται φανερό ότι ςτα Δωδεκάνθςα βρίςκονται και οι
μεγαλφτερεσ μονάδεσ τθσ χϊρασ με μζςο μζγεκοσ 138 κλίνεσ ανά μονάδα όταν ο
εκνικόσ μζςοσ όροσ είναι περίπου 80. Οι μεγάλεσ μονάδεσ είναι ςυγκεντρωμζνεσ ςε
όδο και Κω με μζςο όρο 173 κλίνεσ ανά μονάδα. Στισ Κυκλάδεσ θ κατάςταςθ είναι
εντελϊσ διαφορετικι με μζςο μζγεκοσ μονάδων κάτω του εκνικοφ μζςου όρου 47,4
και τισ μεγαλφτερεσ μονάδεσ να βρίςκονται ςυγκεντρωμζνεσ ςτθ Μφκονο (63,8
κλ/μονάδα).

Διάγραμμα 1.1: Κατανομι τθσ δυναμικότθτασ ανά κατθγορία και διοικθτικι
περιφζρεια

Σε ότι αφορά τισ κατθγορίεσ των μονάδων θ Ρεριφζρεια ςυγκεντρϊνει 95 μονάδεσ
5* με 30.986 κλίνεσ ςε ςφνολο χϊρασ 361 και 117.555 μονάδεσ και κλίνεσ
αντίςτοιχα (26,3% των μονάδων και των κλινϊν), ενϊ ςθμαντικι είναι θ παρουςία
τθσ και ςτισ μονάδεσ 4*: 27,5% των μονάδων και 34,9% των κλινϊν. Σε επίπεδο

2

Τα αναλυτικά ςτοιχεία ανά νθςί βρίςκονται ςτο Ραράρτθμα
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νθςιϊν όδοσ και Κωσ ζχουν τισ περιςςότερεσ μονάδεσ υψθλϊν κατθγοριϊν και
ακολουκοφν Σαντορίνθ, Μφκονοσ και ςε απόςταςθ Ράροσ, Κάρπακοσ, Σφροσ.
Σε ότι αφορά ςτα campings, παρά το γεγονόσ ότι οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ είναι
ιδιαίτερα κετικζσ για καταςκινωςθ, δεν ζχει υπάρξει ανάλογθ ανάπτυξθ. Λςωσ θ
«ελεφκερθ καταςκινωςθ», ζνασ παραδοςιακόσ τρόποσ κερινϊν διακοπϊν ςτα
νθςιά του Ν.Αιγαίου, να αποτζλεςε αναςταλτικό παράγοντα για τθ δθμιουργία
οργανωμζνων campings. Συνολικά ςτθ Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου υπάρχουν 33
μονάδεσ ςε 18 νθςιά με 2706 κζςεισ και 242 οικίςκουσ ςε ςφνολο 297 μονάδων,
23886 κζςεισ και 992 οικίςκουσ 3 . Θ μεγάλθ πλειοψθφία τουσ βρίςκεται ςτισ
Κυκλάδεσ και είναι 2* και ζχουν μζςο μζγεκοσ ίςο με αυτό ςε εκνικό επίπεδο (80
περίπου κζςεισ). Το 1980 θ Ρεριφζρεια διζκετε μόλισ 5 campings με 268 κζςεισ ςτα
206 με 18.422 κζςεισ που είχε θ χϊρα.

1.1.2. Τα μθ κφρια καταλφματα
Θ κατάςταςθ ςε ότι αφορά τα μθ κφρια καταλφματα είναι λιγότερο ξεκάκαρθ για
διάφορουσ λόγουσ: θ ετιςια αδειοδότθςθ των μονάδων, οι πολλζσ αλλαγζσ ςτισ
διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ, ςτισ προδιαγραφζσ και ςτον τρόπο φορολόγθςθσ ζχει
οδθγιςει ςε ςθμαντικζσ αυξομειϊςεισ του αρικμοφ τουσ από χρόνο ςε χρόνο.
Το 2013 θ ΡΝΑ διζκετε 99.198 κλίνεσ ςε μθ κφρια καταλφματα (76430 ςτισ Κυκλάδεσ
και 22.768 ςτα Δωδεκάνθςα) ςε ςφνολο 366121 κλινϊν ςτθν επικράτεια (27,1%),
ενϊ το 1980 τα αντίςτοιχα μεγζκθ ιταν 17019 (12421-4598) ςε ςφνολο 82314
κλινϊν (20,7%). Το 2013 θ όδοσ με 12623 κλίνεσ και θ Κωσ με 5597 είχαν και ςτθ
περίπτωςθ αυτι τθ πλειοψθφία των κλινϊν ςτα Δωδεκάνθςα (περίπου 73%), ενϊ
ςτισ Κυκλάδεσ θ Σαντορίνθ με 17.504, θ Ράροσ με 12.121 και θ Μφκονοσ με 7.598
κλίνεσ διζκεταν τισ περιςςότερεσ από τισ 76.430 κλίνεσ των Κυκλάδων. Τα δεδομζνα
για το 2014 διαφοροποιοφνται ελάχιςτα, ενϊ προςτίκενται οι τουριςτικζσ κατοικίεσεπαφλεισ που ςυγκεντρϊνονται κφρια (κατά 63%) ςε 3 νθςιά: ςτθ Κιρα (4069 κλίνεσ
ςε 218 μονάδεσ), ςτθ Μφκονο (3106) και ςτθ όδο (1410), ενϊ ο ςυνολικόσ αρικμόσ
τουσ για τθν Ρεριφζρεια είναι 20.419.
Σε ότι αφορά τθν κατάταξθ τουσ ςε κατθγορίεσ τα περιςςότερα είναι 2 και 3
κλειδιϊν τόςο ςτθ Ρεριφζρεια όςο και ςτθν χϊρα, ενϊ ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ
επιχειριςεων δεν φαίνεται να ζχει προςαρμοςτεί ςτισ νζεσ κατθγοριοποιιςεισ
(δεδομζνα από τθν ΣΕΕΔΔΕ).
3

Τα ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ και τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδιασ Campings (http://www.greececamping.gr/)
δεν ταυτίηονται
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1.1.3. Δευτερεφουςεσ κατοικίεσ
Ππωσ αναφζρκθκε προθγοφμενα θ εξζλιξθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των κατοικιϊν
ςτθ Ρεριφζρεια Ν.Αιγαίου είναι ιδιαίτερα εντυπωςιακι από το 1971 και μετά και
ςχετίηεται ιδιαίτερα με τθ ηιτθςθ για παρακεριςτικι κατοικία, παρά με τθν αφξθςθ
του πλθκυςμοφ. Θ εξζλιξθ δεν είναι θ ίδια ςε όλα τα νθςιά με ςθμαντικι τθ
διαφοροποίθςθ μεταξφ των δφο ςυμπλεγμάτων τθσ Δωδεκανιςου και των
Κυκλάδων: ζτςι ενϊ ο αρικμόσ των ςυνολικϊν κατοικιϊν είναι πρακτικά ο ίδιοσ το
2011 (115.384 ςτα Δωδεκάνθςα και 114.316 ςτισ Κυκλάδεσ), οι κατοικθμζνεσ
διαφζρουν κατά πολφ: 69.995 και 46.415 αντίςτοιχα, γεγονόσ που καταδεικνφει ότι
οι κενζσ κατοικίεσ διαφόρων κατθγοριϊν (ςτισ οποίεσ υπάγονται οι εξοχικζσ αλλά
και όλεσ οι άλλεσ που ενοικιάηονται ωσ εξοχικζσ) είναι πολφ περιςςότερεσ ςτισ
Κυκλάδεσ (πικανότατα λόγω μικρότερθσ απόςταςθσ από τθν Ρρωτεφουςα) και
υπερτεροφν των κατοικοφμενων. Ωσ εξοχικζσ και δευτερεφουςεσ χαρακτθρίηονται
23.937 ςτα Δωδεκάνθςα και 50.363 ςτισ Κυκλάδεσ, ενϊ οι υπόλοιπεσ ωσ κενζσ.
Σε επίπεδο μεςαίων και μεγάλων νθςιϊν θ όδοσ, θ Κωσ, θ Σφροσ και θ Κάλυμνοσ
ζχουν περιςςότερεσ κατοικοφμενεσ από κενζσ κατοικίεσ, ενϊ θ Ανδροσ, θ Νάξοσ, θ
Μφκονοσ και θ Τινοσ που παρουςιάηουν αντίςτροφθ εικόνα. Ανάλογθ εικόνα
παρουςιάηουν και πολλά μεςαία και μικρά νθςιά των Κυκλάδων και οριςμζνα των
Δωδεκανιςων. Ενδιαφζρον ζχει να ςυςχετιςτεί ο αρικμόσ των κενϊν κατοικιϊν με
τθν θλικία των κτιρίων για να φανεί ςε ποια νθςιά απλά υπιρχε μεγάλο οικιςτικό
απόκεμα που ζμεινε εγκαταλελειμμζνο λόγω μετανάςτευςθσ και επιςκευάςτθκε και
χρθςιμοποιείται και που θ δόμθςθ είναι ςχετικά πρόςφατθ. Ενδιαφζρον
παρουςιάηει και θ ςυςχζτιςθ των κατοικιϊν με τθν εξζλιξθ του πλθκυςμοφ. Σε 28
από τα 38 νθςιά το απόκεμα κατοικιϊν υπερδιπλαςιάςτθκε με τθν Τιλο να
ςθμειϊνει τθ μεγαλφτερθ αφξθςθ (4,5 φορζσ), που πρζπει να ςυνδυαςτεί και με τθ
μεγάλθ αφξθςθ του μόνιμου πλθκυςμοφ μετά το 1981.
Από τθ καταγραφι τουριςτικϊν κλινϊν και τθ ςφγκριςθ τουσ με τον αρικμό των
εκτιμϊμενων ιδιωτικϊν κλινϊν προκφπτουν οι πρϊτεσ κατθγοριοποιιςεισ:
- Τα «ξενοδοχειακά» νθςιά που ζχουν περιςςότερεσ ξενοδοχειακζσ κλίνεσ απ’ ότι
κλίνεσ ςε ςυμπλθρωματικά καταλφματα. Από τα ιδιαίτερα τουριςτικά νθςιά θ
όδοσ ζχει ςχεδόν εξαπλάςιο αρικμό ξενοδοχειακϊν κλινϊν ςε ςχζςθ με τον
αρικμό των κλινϊν ςε ςυμπλθρωματικά καταλφματα (5,9), θ Κωσ με 4,6, θ
Κάρπακοσ με 3,7, θ Φολζγανδροσ με 2,1, θ Ράτμοσ με 1,9 αλλά και θ Μφκονοσ
(1,4), ςυνολικά 11 νθςιά. Αντίκετα ςτθ πλειοψθφία των νθςιϊν (28 τον αρικμό)
επικρατοφν τα ςυμπλθρωματικά καταλφματα. Μεταξφ αυτϊν ςυγκαταλζγονται
ιδιαίτερα τουριςτικά νθςιά όπωσ θ Κιρα (1:0,7) και θ Ράροσ (1:0,5), θ Σφροσ και
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-

θ Λοσ.
Τα «παρακεριςτικά» νθςιά, δθλαδι τα νθςιά όπου υπάρχει μεγάλθ υπεροχι
του αρικμοφ των κλινϊν ςε κενά ςπίτια (παρακεριςτικζσ κατοικίεσ ςυν
ενοικιαηόμενεσ ιδιωτικζσ κατοικίεσ) ςε ςχζςθ με τα διακζςιμα επαγγελματικά
τουριςτικά καταλφματα. Στθ κατθγορία αυτι βρίςκονται νθςιά που δεν
κεωροφνται ιδιαίτερα τουριςτικά όπωσ θ Κάςοσ, θ Κίμωλοσ, θ Χάλκθ, θ Νίςυροσ,
θ Κάλυμνοσ αλλά και τα νθςιά που επειδι βρίςκονται κοντά ςτθ Ρρωτεφουςα
ζχουν αποκτιςει πρόςφατα μεγάλο αρικμό παρακεριςτικϊν κατοικιϊν όπωσ θ
Κζα, θ Κφκνοσ, θ Σζριφοσ, θ Ανδροσ θ Τινοσ και θ Σφροσ. Στθν ίδια κατθγορία
βρίςκονται και νθςιά που ζχουν μεγάλο απόκεμα κατοικιϊν λόγω διαχρονικισ
μείωςθσ του πλθκυςμοφ.

1.1.4 Η ςυνολικι πίεςθ από τουριςμό και παρακεριςμό
Με βάςθ τθ βιβλιογραφία δφο γενικοί δείκτεσ καταγράφουν τθν κοινωνικι και τθ
περιβαλλοντικι πίεςθ και αφοροφν ςτθν αναλογία αρικμοφ τουριςτϊν ανά μόνιμο
κάτοικο και ανά ζκταςθ. Με δεδομζνθ τθν ζλλειψθ αξιόπιςτων δεδομζνων ςε ότι
αφορά τον αρικμό τουριςτϊν κα χρθςιμοποιιςουμε τθν δυνθτικι μζγιςτθ πίεςθ
που κα αςκθκεί αν όλεσ οι διακζςιμεσ κλίνεσ είναι κατειλθμμζνεσ.
Σε ότι αφορά τθν αναλογία κλινϊν ανά κάτοικο διακρίνουμε 2 κατθγορίεσ νθςιϊν
(ΡΡ3):
- τα νθςιά των τουριςτικϊν κλινϊν: αν κεωριςουμε τθν αναλογία 1:1 ωσ οριακι
πίεςθ κα διαπιςτϊςουμε ότι υπάρχουν 20 νθςιά που τθν υπερβαίνουν. Λδιαίτερα
υψθλζσ τιμζσ παρουςιάηουν μικρά νθςιά όπωσ τα Κουφονιςια με 3,7, θ Δονοφςα με
2,7, θ Σχοινοφςα και θ Κθραςιά με 2,5, αλλά και μερικά ιδιαίτερα τουριςτικά νθςιά
όπωσ θ Λοσ με 2,6, θ Σαντορίνθ με 1,7, θ Ράροσ με 1,5, θ Μφκονοσ με 1,3 και θ Κωσ
1,2. Μόνο θ όδοσ από τα πολφ τουριςτικά νθςιά ζχει ςχετικά χαμθλι αναλογία
(0,65), ενϊ υπάρχουν και 10 νθςιά με αναλογία χαμθλότερθ του 1:0,5.
- τα νθςιά των παρακεριςτικϊν κλινϊν: με εξαίρεςθ 6 νθςιά (μεταξφ των οποίων
όδοσ και Κωσ), τα υπόλοιπα ζχουν αναλογία ιδιωτικϊν κλινϊν/κάτοικο μεγαλφτερθ
του 1:1, ενϊ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ (Νίςυροσ, Σζριφοσ, Κφκνοσ) θ αναλογία αυτι
ξεπερνά το 4:1.
Σε ότι αφορά ςτθ περιβαλλοντικι πίεςθ που αςκεί ο τουριςμόσ τόςο μζςα από τθν
αλλαγι των χριςεων γθσ (δόμθςθ), όςο και μζςα από τθν εντατικι χριςθ των
πόρων και παραγωγι αποβλιτων, ο ευρφτερα χρθςιμοποιοφμενοσ δείκτθσ είναι ο
αρικμόσ κατοίκων (τουριςτϊν ςτθ περίπτωςθ μασ) ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.
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Συγκρίνοντασ τα ςτοιχεία μεταξφ τθσ πλθκυςμιακισ πυκνότθτασ και τθσ ςυνολικισ
πυκνότθτασ4 (όπου πζρα από τουσ μόνιμουσ κατοίκουσ ςυνυπολογίηουμε και όλεσ
τισ άλλεσ διακζςιμεσ κλίνεσ τουριςτικζσ και ιδιωτικζσ) διαπιςτϊνουμε:
-

Σε ότι αφορά τθ πλθκυςμιακι πυκνότθτα (κάτοικοι ανά τχ) υπάρχουν μόλισ 8
νθςιά ςτα οποία υπερβαίνεται το όριο των 100 κατοίκων ανά τχ: θ Σφροσ (256,8),
θ Κιρα (230) και θ Μφκονοσ (166,0) ζχουν τθν υψθλότερθ αναλογία. Στθν άλλθ
άκρθ τθσ κλίμακασ βρίςκονται νθςιά όπωσ θ Σίκινοσ, θ Ανάφθ και θ Θρακλειά με
λιγότερουσ από 10 κατοίκουσ ανά τχ.

-

Οι τουριςτικζσ κλίνεσ προςκζτουν τθ δικι τουσ πίεςθ που διαφζρει πολφ από
νθςί ςε νθςί: θ Κιρα καταγράφει τθν υψθλότερθ αναλογία με 404 κλίνεσ ανά τχ.
Και ακολουκοφν Κουφονιςι (268), Μφκονοσ (222), Κϊσ (189) και Ράροσ (105)
ξεπερνοφν το όριο των 100 κλινϊν ανά τχ.. Στθν άλλθ άκρθ τθσ κλίμακασ
βρίςκονται θ Κάςοσ με 1,9 τουριςτικζσ κλίνεσ ανά τχ, το Αγακονιςι (2,5), θ
Νίςυροσ (7,1) και θ Σίκινοσ με 8,2.

-

Οι παρακεριςτικζσ κλίνεσ προςκζτουν ςθμαντικι περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ
ςε μεγάλο αρικμό νθςιϊν: θ Κιρα καταγράφει και εδϊ τθν υψθλότερθ αναλογία
με 310,9 κλίνεσ ανά τχ και ακολουκοφν Σφροσ (259,9) και Μφκονοσ (202,3) πάνω
από το όριο των 200, ενϊ άλλα 6 νθςιά ξεπερνοφν τισ 100 κλίνεσ ανά τχ. Στον
αντίποδα βρίςκονται το Αγακονιςι με 7,8, θ Σίκινοσ με 21,1 και θ Θρακλειά με
21,3.

-

Θ ακροιςτικι πίεςθ από κλίνεσ όλων των μορφϊν καταλυμάτων φζρνει θ Κιρα
επικεφαλισ με πυκνότθτα μεγάλου αςτικοφ κζντρου (944,8). Ακολουκοφν ςε
μεγάλθ ςχετικά απόςταςθ θ Σφροσ (598,3) και θ Μφκονοσ (591,1), ενϊ τα νθιά
που ξεπερνοφν τουσ 200 «κατοίκουσ» ανά τχ. είναι το Κουφονιςι, θ Κωσ, θ Λζροσ,
θ Ράροσ, θ Κάλυμνοσ, θ Ράτμοσ, θ όδοσ και θ Κθραςιά. Ππωσ φαίνεται ςτα
πλζον πυκνοδομθμζνα νθςιά που ςυνδυάηουν και τα τρία χαρακτθριςτικά
(πολλζσ τουριςτικζσ και παρακεριςτικζσ κλίνεσ και αυξανόμενουσ μόνιμουσ
κατοίκουσ) εμφανίηονται:
o ιδιαίτερα τουριςτικά νθςιά, οι ναυαρχίδεσ του τουριςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ
όπωσ είναι θ Κιρα, θ Κωσ, θ Ράτμοσ, θ Μφκονοσ και θ όδοσ,

4

Ρρζπει να υπογραμμιςτεί εδϊ ότι ο δείκτθσ κλινϊν ανά τ.χιλ κεωρεί ότι υπάρχει ομοιόμορφθ
κατανομι των τουριςτϊν ςε όλθ τθν ζκταςθ του νθςιοφ και όχι τθ ςυγκζντρωςθ του ςε μικρζσ
παράκτιεσ ηϊνεσ και μάλιςτα ςε ςχετικά περιοριςμζνο τμιμα του κάκε νθςιοφ. Αν ιταν εφικτό να
ζχουμε εκτίμθςθ για τθ πραγματικι τουριςτικι ηϊνθ, είναι γεγονόσ ότι θ πίεςθ που κα υπολογιηόταν
με τον τρόπο αυτό κα ιταν πολφ υψθλότερθ.
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o νθςιά με πολλοφσ μόνιμουσ κατοίκουσ ςε ςχζςθ με τθν ζκταςθ τουσ όπωσ θ
Σφροσ και θ Κάλυμνοσ
o μικρά νθςιά τθσ άγονθσ γραμμισ όπωσ το Κουφονιςι και θ Κθραςιά που
παρά τον χαμθλό μόνιμο πλθκυςμό ςυγκεντρϊνουν όλο και περιςςότερο τθ
προτίμθςθ τουριςτϊν και παρακεριςτϊν
Τα νθςιά με τθ μικρότερθ ςυνολικι πυκνότθτα (μικρότερθ από 80 κλίνεσ ανά τχ.)
είναι κυρίωσ μικρά νθςιά όπωσ το Αγακονιςι, θ Σίκινοσ, θ Θρακλειά, θ Ανάφθ θ
Κάςοσ, θ Τιλοσ, θ Δονοφςα μαηί με τθν κάπωσ μεγαλφτερθ Αςτυπάλαια. Πλα τα
παραπάνω νθςιά ζχουν το κοινό χαρακτθριςτικό ότι βρίςκονται ςτθν «άγονθ
γραμμι», ζςτω και αν θ Θρακλειά απζχει ελάχιςτα μίλα από το Κουφονιςι.

1.2 Σα τουριςτικά θέλγητρα
Σα τουριςτικά κζλγθτρα που περιλαμβάνουν τόςο τουσ πόρουσ όςο και τισ
υποδομζσ που υπάρχουν ςε κάκε προοριςμό και αποτελοφν τθ βάςθ, τθ
κινθτιρια δφναμθ για τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ και τθ προςζλκυςθ
επιςκεπτϊν. Σ’ αυτιν τθν ενότθτα δεν κα γίνει προςπάκεια για τθ καταγραφι όλων
των κζλγθτρων που υπάρχουν ςε κάκε επί μζρουσ προοριςμό (αυτό αποτελεί
αντικείμενο των εκκζςεων ανά νθςί και κα γίνει ςε ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ
φορείσ), αλλά των ςθμαντικότερων από αυτά που αποτελοφν ιδθ ι μποροφν να
αποτελζςουν κίνθτρο επίςκεψθσ τθσ Ρεριφζρειασ και των επιμζρουσ νθςιϊν είτε
ςτο πλαίςιο του κλαςςικοφ τουριςμοφ 3S δθλαδι του τουριςμοφ ξεκοφραςθσ και
αναψυχισ που ελκφεται από τα γενικά χαρακτθριςτικά ενόσ τόπου (πχ. κλίμα,
δυνατότθτεσ χαλάρωςθσ και αναψυχισ, επιςκζψιμοι χϊροι κλπ), είτε ςτο πλαίςιο
ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ, δθλαδι του τουριςμοφ ειδικϊν κινιτρων.
Θ τουριςτικι ελκυςτικότθτα κάκε περιοχισ, εξαρτάται από τθν ποςότθτα, τθν
ποιότθτα και τθν ποικιλία πόρων, υποδομϊν και υπθρεςιϊν που διακζτει, ζτςι ϊςτε
οι καταναλωτζσ – τουρίςτεσ που κα τθν επιλζξουν ωσ προοριςμό, να μποροφν να
ικανοποιιςουν τα ενδιαφζροντα τουσ5, ενϊ ςθμαντικό κζμα αποτελεί θ ανάδειξθ
των πόρων αυτϊν και θ εικόνα που ζνασ προοριςμόσ ζχει καταφζρει να επιβάλει
5

Αν και θ επιτυχία ενόσ προοριςμοφ κακορίηεται εκτόσ των άλλων και από το ποςοςτό αυτϊν που
επανζρχονται ςυςτθματικά ςε μια περιοχι, ς’ αυτιν τθ φάςθ τθσ ανάλυςθσ δεν αναφερόμαςτε
ςτουσ παρακεριςτζσ. Οι τελευταίοι διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: αυτοφσ που ζχουν δεςμοφσ
καταγωγισ και περιουςία ςτθν περιοχι, και εκείνουσ που αφοφ για οριςμζνα χρόνια υπιρξαν
ςυςτθματικοί επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ, χρθςιμοποιϊντασ τουριςτικά καταλφματα, ςτθ ςυνζχεια
αποφάςιςαν να αποκτιςουν ιδιοκτθςία. Πμωσ ο ςυνυπολογιςμόσ των παρακεριςτϊν για τον
υπολογιςμό τθσ φζρουςασ ικανότθτασ μιασ περιοχισ υποδοχισ είναι απαραίτθτοσ.
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ςτθν αγορά είτε μζςω τθσ “mouth to mouth” προϊκθςθσ, είτε (ςπανιότερα) τθσ
δικισ πολιτικισ προϊκθςθσ, είτε ωσ ςυνδυαςμόσ των δφο (ςυνικωσ θ πολιτικι
προϊκθςθσ από τισ τοπικζσ αρχζσ «πατάει» ςτθν ιδθ δθμιουργθμζνθ φιμθ). Πμωσ,
θ καταγραφι τουσ και πολφ περιςςότερο θ αξιολόγθςι τουσ, προςκροφουν ςε
ςειρά εμποδίων, όπωσ κα αναφερκοφν ςτθ ςυνζχεια.
Ο βακμόσ ςθμαντικότθτάσ τουσ δεν είναι εφκολο να προςδιοριςτεί με μονοςιμαντο
τρόπο, δεδομζνου ότι θ ποικιλία των ενδιαφερόντων των καταναλωτϊν και κατά
ςυνζπεια των δυνατϊν «τουριςτικϊν προϊόντων» που μποροφν να παραχκοφν,
απαιτοφν τθν φπαρξθ διαφορετικϊν πόρων και υποδομϊν, αλλά και
προςφερόμενων υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων:
- ο μαηικόσ θλιοτροπικόσ τουριςμόσ ζχει ανάγκθ μεγάλθσ δυναμικότθτασ
αεροδρόμια, πυκνό οδικό δίκτυο, παραλίεσ μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, κζντρα
διαςκζδαςθσ, οργανωμζνεσ εκδρομζσ και γενικά προςφορά ςυγκεκριμζνων
υποδομϊν και υπθρεςιϊν ςε μεγάλθ κλίμακα,
- ςε ό,τι αφορά ςτισ νζεσ μορφζσ τουριςμοφ, όπωσ για παράδειγμα ο πολιτιςτικόσ
και ο φυςιολατρικόσ τουριςμόσ, ελκφονται περιςςότερο από τθ μικρι κλίμακα
τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ, από τθν ποιότθτα, από τθν ποικιλότθτα, αλλά
και από τθν ιδιαιτερότθτα των πόρων κάκε περιοχισ, ενϊ ςθμαντικό ρόλο
διαδραματίηουν οι υποδομζσ και οι προςφερόμενεσ δραςτθριότθτεσ. Οι ειδικζσ
μορφζσ, όπωσ ο ιαματικόσ, ο καλάςςιοσ ι ο ςυνεδριακόσ τουριςμόσ, ζχουν
ανάγκθ-προχπόκεςθ από ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ και ειδικζσ υποδομζσ για να
αναπτυχκοφν που ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ είναι μεγάλθσ κλίμακασ (πχ.
ςυνζδρια, μαρίνεσ).
- Σε ότι αφορά τον ατομικό τουριςμό (δθλαδι αυτϊν που δεν κινοφνται
οργανωμζνα) υπάρχουν ςθμαντικζσ αποκλίςεισ μεταξφ των ξζνων που ςυνικωσ
επιλζγουν τόπουσ για «ιςυχεσ, μθ μαηικά οργανωμζνεσ» διακοπζσ και των
ελλινων που ελάχιςτα κινοφνται οργανωμζνα που κάνουν περιςςότερο μεικτζσ
επιλογζσ.
Ταυτόχρονα, θ ςθμαντικότθτα ενόσ τουριςτικοφ πόρου μεταβάλλεται ςτο χρόνο,
μια και μεταβάλλονται οι προτιμιςεισ των καταναλωτϊν, επθρεαηόμενεσ από ςειρά
εξωγενϊν παραγόντων. Για παράδειγμα, θ ευαιςκθτοποίθςθ των κατοίκων των
αναπτυγμζνων χωρϊν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ φαίνεται να δθμιουργεί
νζουσ πόλουσ ζλξθσ με βάςθ το ςφςτθμα διαχείριςθσ των φυςικϊν πόρων (πχ. τουσ
πράςινουσ προοριςμοφσ), ι προςελκφει τουρίςτεσ ςε βιοτόπουσ και γενικότερα
αξιόλογα οικοςυςτιματα (πχ. ςθμαντικζσ περιοχζσ για πουλιά, υδροβιότοπουσ,
μονοπάτια ςτθ φφςθ κλπ), γεγονόσ που δεν ζχει ςχζςθ με τουσ κεωροφμενουσ ωσ
«αξιόλογουσ» μζχρι πρότινοσ πόρουσ, ενϊ παράλλθλα τα ςτοιχεία του λαϊκοφ
πολιτιςμοφ αποκτοφν όλο και μεγαλφτερο βάροσ ςε ςχζςθ με «κλαςςικοφσ»
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αρχαιολογικοφσ χϊρουσ που ιταν πόλοι ζλξθσ κατά τθ πρϊτθ φάςθ τθσ τουριςτικισ
ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ εξ αιτίασ τθσ κλαςςικισ εκπαίδευςθσ που είχαν οι κάτοικοι
των χωρϊν τθσ Δ.Ευρϊπθσ μζςα από το εκπαιδευτικό τουσ ςφςτθμα. Θ εξζλιξθ αυτι
μπορεί να επθρεάςει αρνθτικά τθ ροι των τουριςτϊν ςε κάποιεσ περιοχζσ6, χωρίσ
ςτισ τελευταίεσ να ζχει υπάρξει υποχρεωτικά μεταβολι ςτθν ποιότθτα των
διακζςιμων πόρων ι των προςφερόμενων υπθρεςιϊν. Επομζνωσ το γεγονόσ ότι θ
διατιρθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ μιασ περιοχισ εξαρτάται ιδιαίτερα από τθ
αφξθςθ και τθ διαφοροποίθςθ τθσ τουριςτικισ προςφοράσ των άλλων – των
ανταγωνιςτικϊν- προοριςμϊν, αλλά και τθσ διαφοροποίθςθσ των προτιμιςεων
των καταναλωτϊν επιβάλλουν τθ ςυνεχι καταγραφι και αξιολόγθςθ των
εξελίξεων τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο.
Επίςθσ, κα πρζπει να υπογραμμιςτεί ότι θ φπαρξθ ενόσ πόρου, όςο ςθμαντικόσ και
αν είναι αυτόσ, δεν αποτελεί από μόνθ τθσ ικανι ςυνκικθ για τθν ανάπτυξθ
τουριςτικοφ ρεφματοσ ςε μια περιοχι. Θ ανάδειξι του και θ πλαιςίωςι του από τισ
κατάλλθλεσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ είναι απαραίτθτθ ϊςτε να είναι προςιτόσ ςτον
επιςκζπτθ, γεγονόσ που απαιτεί, εκτόσ από τθν φπαρξθ οικονομικϊν πόρων για τθν
εκτζλεςθ όλων των αναγκαίων ζργων και άλλων παρεμβάςεων, τθν φπαρξθ
κατάλλθλα εκπαιδευμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν αξιοποίθςθ του, τθ
ςυναντίλθψθ των φορζων για το ηθτοφμενο αποτζλεςμα και τθν ανάλογθ οργάνωςι
τουσ ςε τοπικό επίπεδο. Τα παραπάνω επιβεβαιϊνονται και από τθν παγκόςμια
εμπειρία και ιδιαίτερα αυτι των αναπτυγμζνων χωρϊν, όπου πόροι αντικειμενικά
χωρίσ ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχουν αναδειχκεί ςε ςθμαντικοφσ πόλουσ ζλξθσ λόγω τθσ
ςωςτισ αξιοποίθςθσ τουσ, ενϊ ςε άλλεσ περιοχζσ -που ανικουν ςε λιγότερο
αναπτυγμζνεσ χϊρεσ ωσ επί το πλείςτον- πολφ ςθμαντικότεροι πόροι μζνουν
ανεκμετάλλευτοι και κατά ςυνζπεια άγνωςτοι ςτο τουριςτικό κοινό. Ενδεικτικό
ςτοιχείο του βακμοφ αξιοποίθςθσ δθμόςιων πολιτιςτικϊν πόρων είναι ο αρικμόσ
μνθμείων και μουςείων εκείνων που ζχουν ειςιτιριο.
Ραράλλθλα, ακόμθ και αυτι θ απλι καταγραφι των κάκε είδουσ πόρων που κα
μποροφςαν να ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία τουριςτικϊν προϊόντων και ροϊν
επιςκεπτϊν, δεν είναι εφκολθ. Υπάρχουν κατθγορίεσ πόρων, όπωσ πχ. οι
αρχαιολογικζσ περιοχζσ και τα βυηαντινά μνθμεία, που ακόμθ και αν δεν ζχουν
αναδειχτεί, ζχουν καταγραφεί ςυςτθματικά και υπάγονται ςε ζνα κακεςτϊσ
προςταςίασ, υφιςτάμενο εδϊ και πολλζσ δεκαετίεσ. Αντίκετα, πολλά ςτοιχεία του
νεϊτερου πολιτιςμοφ, που είτε δεν υπάγονται ςε ανάλογο κακεςτϊσ, είτε
6

Κα πρζπει να είναι ξεκάκαρο ςε όςουσ αςχολοφνται με τον τουριςμό ότι ο ανταγωνιςμόσ πλζον
είναι παγκόςμιοσ και δεν περιορίηεται ςτουσ «παραδοςιακοφσ» ανταγωνιςτικοφσ προοριςμοφσ τθσ
Μεςογείου, τθσ βόρειασ κατ’ αρχι, τθσ νότιασ και τθσ ανατολικισ ςτθ ςυνζχεια όπωσ ιταν θ
κατάςταςθ μζχρι τα τζλθ του προθγοφμενου αιϊνα.
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υπιχκθςαν πρόςφατα, παραμζνουν άγνωςτα ςτο ευρφ κοινό και αναξιοποίθτα (πχ.
βιομθχανικά κτίρια). Τζλοσ, υπάρχουν πόροι που ζχουν προςελκφςει το ενδιαφζρον
του κοινοφ, χωρίσ να ζχουν αποτελζςει αντικείμενο εναςχόλθςθσ τθσ πολιτείασ
όπωσ είναι οι άχλοι πόροι (πχ. τοπικι κουηίνα, μουςικι παράδοςθ, χειροτεχνία κα)
ϊςτε δεν υπάρχουν οργανωμζνοι χϊροι καταγραφισ και προβολισ τουσ. Λδιαίτερο
παράδειγμα αποτελεί θ ανάδειξθ τθσ μεςογειακισ διατροφισ ωσ ςτοιχείο τθσ άυλθσ
παγκόςμιασ κλθρονομιάσ από τθν UNESCO και θ αντιμετϊπιςθ τθσ από τθ χϊρα μασ
(πολιτεία, παραγωγοφσ αγροτικϊν προϊόντων, εςτιάτορεσ, ξενοδόχουσ).
Ακόμθ δυςκολότερθ είναι θ καταγραφι των υποδομϊν και των υπθρεςιϊν που
παρζχονται, οι οποίεσ μεταβάλλονται ςυνεχϊσ με παρεμβάςεισ που γίνονται από
εκνικοφσ, περιφερειακοφσ και τοπικοφσ κρατικοφσ φορείσ, ςυλλόγουσ, πολιτιςτικά
ςωματεία, αλλά και ιδιϊτεσ, ενϊ δεν υπάρχει κανζνα «επίςθμο» ςφςτθμα
καταγραφισ τουσ. Κατά ςυνζπεια, θ καταγραφι, που κα βαςιςτεί ςε υπάρχουςεσ
μελζτεσ, ζρευνεσ και υλικό που ζχει παραχκεί από διάφορουσ φορείσ, δεν
φιλοδοξεί να είναι εξαντλθτικι και επικαιροποιθμζνθ7, ενϊ θ αξιολόγθςθ τουσ δεν
είναι εφικτι.
Με βάςθ τα όςα αναφζρκθκαν προθγοφμενα, θ αξιολόγθςθ των πόρων με βάςθ
ζνα αντικειμενικό ςφςτθμα ςθμαντικότθτάσ τουσ, είναι εξαιρετικά δφςκολθ, αν όχι
αδφνατθ. Μςωσ και να μθν ζχει και ιδιαίτερθ ςθμαςία, δεδομζνου ότι θ επιτυχία του
ςχεδιαςμοφ που επιχειρείται με τθ παροφςα μελζτθ, δεν κα εξαρτθκεί από το κατά
πόςο ο κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ και οι προτάςεισ κα είναι εξαντλθτικοί, αλλά κυρίωσ
από τθ δραςτθριοποίθςθ των τοπικϊν φορζων, που κα αναδείξει τθν ιδιαιτερότθτα
– τθν ταυτότθτα- του κάκε τόπου, μζςα από τθν αξιοποίθςθ των πόρων. Λδιαίτερα
μάλιςτα ςε ζνα πολυνθςιωτικό ςφμπλεγμα, με διαφορετικά ειδικά χαρακτθριςτικά
και άνιςθ ζνταςθ τουριςτικισ ανάπτυξθσ, θ δραςτθριοποίθςθ των τοπικϊν φορζων,
ςυμπλθρωματικά με τον όποιο κεντρικό ςχεδιαςμό, αποτελεί προχπόκεςθ για τθν
επιτυχία του εγχειριματοσ. Οι τοπικοί φορείσ, με τθ γνϊςθ των πόρων και των
υποδομϊν-υπθρεςιϊν τθσ περιοχισ τουσ, είναι οι πλζον κατάλλθλοι για τθν
ανάδειξι τουσ, ειδικά όςων από αυτοφσ δεν ανικουν ςτθν εποπτεία κεντρικϊν
φορζων. Αυτό κα επιχειρθκεί να γίνει ςε τισ μελζτεσ ανά νθςί ςε ςυνεργαςία τόςο
με τουσ τοπικοφσ που μποροφν να δϊςουν ζγκυρθ και επικαιροποιθμζνθ
πλθροφορία όςο και με τουσ ειδικοφσ που μποροφν να αξιολογιςουν τουσ πόρουσ
αυτοφσ. Αντίκετα ο κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ κα πρζπει να περιοριςτεί ςε
ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ οριηόντιου χαρακτιρα όπωσ πχ. νομοκεςία, κεςμικό
πλαίςιο, ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ, χωροταξικά ςχζδια, προδιαγραφζσ, εκπαίδευςθ,
7

Θ ςωςτι και πλιρθσ καταγραφι των πόρων, των υποδομϊν και των δραςτθριοτιτων κα γίνει
ςταδιακά από τουσ stakeholders των επιμζρουσ προοριςμϊν με βάςθ το ςχετικό αρχείο.
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επενδυτικά κίνθτρα, προβολι, μεγάλα events κλπ ενςωματωμζνα ςε ζνα
ςτρατθγικό ςχζδιο τουριςτικισ ανάπτυξθσ και διακυβζρνθςθσ που να αφορά το
ςφνολο τθσ χϊρασ.
Στθ ςυνζχεια κα παρουςιαςτοφν οι πόροι και οι υποδομζσ-υπθρεςίεσ ταξινομθμζνοι
ςε λειτουργικζσ κατθγορίεσ, ϊςτε να βοθκθκεί θ SWOT analysis που κα
ακολουκιςει ςε επόμενο κεφάλαιο. Οι πόροι κα παρουςιαςτοφν ςε δφο ενότθτεσ,
τουσ φυςικοφσ και τουσ πολιτιςτικοφσ, ενϊ ς’ ό,τι αφορά ςτισ υποδομζσ - υπθρεςίεσ
κα υπάρξει διάκριςθ μεταξφ αυτϊν που αναφζρονται ςτθν προςπελαςιμότθτα των
νθςιϊν και ςε εκείνεσ που προςφζρονται ςτα νθςιά.

1.1. Υυςικοί πόροι
Αυτοί διακρίνονται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: κλίμα, παραλίεσ, φυςικό
περιβάλλον, γεωλογικοφσ πόρουσ, αγροτικά τοπία και καλάςςιο περιβάλλον.
1.2.1. Σο κλίμα
Αν και για μια περιφζρεια όπωσ το Νότιο Αιγαίο, το κλίμα κεωρείται παραδοςιακά
ζνασ ιςχυρόσ παράγοντασ που οδιγθςε ςτθ μζχρι ςιμερα ανάπτυξθ του τουριςμοφ
παραλίασ, εξ αιτίασ των παρατεταμζνων κετικϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν, κεωρικθκε
ςκόπιμθ μια αναφορά ςε οριςμζνα βαςικά ςτοιχεία.
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Φϊρτησ 1. Μϋςη Ετόςια βροχόπτωςη και
ιςόθερμεσ καμπύλεσ τησ Ελλϊδασ

Φϊρτησ 2. Μϋςη Ηλιοφϊνεια και Μϋςη
Θερμοκραςύα Θϊλαςςασ τησ Ελλϊδασ

Ρθγι: ΚΕΡΕ (1976) Ρρόγραμμα Αναπτφξεωσ 1976-1980, Ακινα.

Στουσ χάρτεσ 1-4 δίνεται μια ςυγκριτικι εικόνα, ςε επίπεδο Ελλάδασ, για τα βαςικά
κλιματολογικά ςτοιχεία για διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ
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Χάρτης 3: Υψος βροχής σε χιλιοστά (1974-2004)

Χάρτης 4. Μέση θερμοκρασία (1975-2004)

Στο ςφνολο των νθςιϊν επικρατεί εφκρατο μεςογειακό κλίμα, με ιπιο χειμϊνα και
δροςερό καλοκαίρι, που διαφοροποιείται από εκείνο τθσ θπειρωτικισ χϊρασ,
ιδιαίτερα ωσ προσ τισ ακραίεσ τιμζσ. Διαφοροποιιςεισ υπάρχουν και ςτο εςωτερικό
τθσ περιφζρειασ, με τισ Κυκλάδεσ να εμφανίηουν λιγότερεσ βροχοπτϊςεισ.
Ενδεικτικά θ Νάξοσ παρουςιάηει μζςο φψοσ βροχοπτϊςεων γφρω ςτα 380mm, ενϊ
ςτθ όδο είναι περίπου 630mm. Οι διαφορζσ κερμοκραςίασ είναι μικρότερεσ, με
χαμθλότερεσ μζςεσ κερμοκραςίεσ τουσ τρεισ χειμερινοφσ μινεσ, μεταξφ των 12 και
των 13οC, ενϊ θ μζςθ κερμοκραςία είναι χαμθλότερθ ςτισ Κυκλάδεσ το καλοκαίρι,
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απ’ ότι ςτα Δωδεκάνθςα (ενδεικτικά ςτθ Νάξο είναι 24,8 ο και ςτθ όδο 26,7ο), εξ
αιτίασ των βορειοανατολικϊν ανζμων (μελτζμια) που επικρατοφν ςτθν περιοχι.

1.2.2. Παραλίεσ
Αποτελοφν ςε ςυνδυαςμό με το κλίμα, τουσ βαςικότερουσ πόρουσ, πάνω ςτουσ
οποίουσ ζχει ςτθριχκεί το κυρίαρχο μζχρι ςιμερα «τουριςτικό προϊόν» τθσ
περιοχισ, αλλά και τθσ χϊρασ ολόκλθρθσ, εξ αιτίασ του εξαιρετικά μεγάλου μικουσ
των ακτϊν των νθςιϊν: ο θλιοτροπικόσ τουριςμόσ παραλίασ. (Ρ1.3)
Οι ακτζσ των νθςιϊν του Νοτίου Αιγαίου αποτελοφνται κατά το μεγαλφτερο μζροσ
του μικουσ τουσ (~70-80%) από απόκρθμνα τμιματα με κλίςεισ >30%. Οι
απόκρθμνεσ ακτζσ και ανάλογα με τον τφπο των πετρωμάτων που τισ αποτελοφν,
είναι κατά κανόνα περιςςότερο ανκεκτικζσ ςτθ διάβρωςθ που υφίςτανται από τθν
επίδραςθ των καλάςςιων διεργαςιϊν. Σε αυτόν τον τφπο των ακτϊν παρατθροφνται
ςυχνά παράκτιεσ γεωμορφζσ, όπωσ ςπιλαια, αψίδεσ και ςτιλεσ. Συνθκιςμζνθ
εικόνα ςτθ μορφολογία των ακτϊν τθσ Νότιασ Ελλάδασ και των νθςιϊν του Νοτίου
Αιγαίου, είναι θ εναλλαγι απόκρθμνων ακτϊν μεγάλου μικουσ, με ομαλζσ ακτζσ
μικροφ μικουσ, με παράκτια ιηιματα (κροκάλεσ, άμμοι). Αυτζσ οι ομαλζσ ακτζσ
αναπτφςςονται ςυνικωσ ςε περιοχζσ με χειμαρρϊδεισ αλλουβιακζσ αποκζςεισ
μικρϊν κοιλαδικϊν ςυςτθμάτων, που καταλιγουν ςτθ κάλαςςα.
Πύνακασ 1.3 Επιφϊνεια και Μόκοσ Ακτών νηςιών Νοτύου Αιγαύου
Νθςί
όδοσ
Κάρπακοσ
Κωσ
Κάλυμνοσ
Αςτυπάλαια
Κάςοσ
Τιλοσ
Σφμθ
Λζροσ
Νίςυροσ
Ράτμοσ
Χάλκθ
Λειψοί
Αγακονιςι
Μεγίςτθ
Λζβικα
Αρκοί
Αλιμιά
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Επιφάνεια
2
(km )
1401
300
288
111
96
66
61
58
54
41
34
27
16
13
9
9
7
7

Μικοσ Ακτϊν
(km)
253
180
121
105
128
59
75
88
82
30
72
40
39
35
20
34
25
21

Νθςί
Νάξοσ
Άνδροσ
Ράροσ
Τινοσ
Μιλοσ
Κζα
Αμοργόσ
Μοσ
Κφκνοσ
Μφκονοσ
Σφροσ
Σίφνοσ
Κιρα
Σζριφοσ
Σίκινοσ
Ανάφθ
Κίμωλοσ
Αντίπαροσ
Φολζγανδροσ
Θράκλεια

Επιφάνεια
2
(km )
389
383
197
197
158
132
121
109
99
86
84
77
76
74
42
39
37
35
32
18

Μικοσ Ακτϊν
(km)
133
176
111
114
139
88
126
87
111
89
84
75
67
83
40
38
45
49
42
29
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φνολο Νομοφ

2598

1407

Γυάροσ
Μακρόνθςοσ
Ρολφαιγοσ
Κζροσ
ινεια
Δονοφςα
Κθραςία
Δεςποτικό
Διλοσ
φνολο Νομοφ

18
18
18
15
14
14
9
8
4
2503

33
37
27
27
43
31
17
19
14
1974

Ρθγι: ΕΛΛ.ΣΤΑΤ Στατιςτικι Επετθρίδα τθσ Ελλάδοσ, Ακινα.

Οι ακτζσ με μικρζσ κλίςεισ αποτελοφνται ςυνικωσ από παράκτια ιηιματα άμμων και
κροκάλων, που είναι αποτζλεςμα τθσ διάβρωςθσ και αποςάκρωςθσ των
πετρωμάτων που εμφανίηονται ςτθν ευρφτερθ περιοχι, ςυνικωσ ςε περιοχζσ
εκβολϊν χειμαρρωδϊν κοιλαδικϊν ςυςτθμάτων με τεταρτογενείσ αλλουβιακζσ
αποκζςεισ. Στισ ομαλζσ αυτζσ ακτζσ εμφανίηονται ςυνικωσ παράκτιεσ κίνεσ,
ενεργζσ ι ςτακεροποιθμζνεσ με βλάςτθςθ.
Σθμαντικόσ αρικμόσ παραλιϊν δζχεται ςιμερα ζντονεσ πιζςεισ από διάφορεσ
χριςεισ, που δεν περιορίηονται μόνο ςτουσ υπάρχοντεσ οικιςμοφσ, αλλά ζχει
επεκτακεί ςθμαντικά και εκτόσ αυτϊν. Θ υποβάκμιςι τουσ οφείλεται τόςο ςτθν
αλλοίωςθ του χερςαίου τμιματοσ εξ αιτίασ των παρεμβάςεων (κτίςματα, καρζκλεσ,
οδοί προςπζλαςθσ, λιμενικά ζργα κλπ), όςο και ςτθ ρφπανςθ τθσ κάλαςςασ από
ςτερεά και υγρά απόβλθτα, ςυμπεριλαμβανόμενων και αυτϊν που προζρχονται
από τα ςκάφθ (διερχόμενα πλοία, πλοία ακτοπλοΐασ, ςκάφθ αναψυχισ). Πμωσ
υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ παραλιϊν που παραμζνουν ακόμθ απροςπζλαςτεσ ςτο
ευρφ κοινό (κυρίωσ όςεσ δεν διακζτουν οδικι πρόςβαςθ) και διατθροφνται
αναλλοίωτεσ.
Ραρ’ όλεσ τισ πιζςεισ που δζχονται οι κεντρικότερεσ παραλίεσ, θ ποιότθτα τθσ
κάλαςςασ παραμζνει υψθλι όπωσ φανερϊνει ο μεγάλοσ αρικμόσ με το διακριτικό
ςιμα τθσ «γαλάηιασ Σθμαίασ», ενϊ καμία παραλία δεν παρουςιάηει ανεπαρκι
ποιότθτα υδάτων. Βζβαια δεδομζνου ότι οι Γαλάηιεσ Σθμαίεσ δεν αναφζρονται ςε
όλεσ τισ παραλίεσ θ παραπάνω πλθροφορία αποτελεί ιςχυρι ζνδειξθ τθσ
κατάςταςθσ και όχι αποτζλεςμα καταγραφισ τθσ ποιότθτασ των καλάςςιων
περιοχϊν. Στο τομζα αυτόν υπιρχε ςθμαντικι υποχϊρθςθ ςε ότι αφορά ςτον
αρικμό των παραλιϊν: το 2000 οι παραλίεσ με Γαλάηιεσ Σθμαίεσ ιταν ςυνολικά 228,
από τισ οποίεσ 110 βρίςκονταν ςτο Νομό Δωδεκανιςου και 118 ςτο Νομό
Κυκλάδων (Χάρτθσ 5).
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Φϊρτησ 5. Παραλύεσ του Νοτύου Αιγαύου με Γαλϊζια ημαύα
Νομόσ Δωδεκανιςου

Νομόσ Κυκλάδων

Ρθγι Υπουργείο ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. 2000, Δικτυακό τόποσ www.thalassa.gr

Με βάςθ τα ςτοιχεία για το 2014 ζχει μειωκεί ιδιαίτερα αφοφ με βάςθ τθν
ιςτοςελίδα του φορζα που αςχολείται με τθν διαδικαςία απονομισ των γαλάηιων
ςθμαιϊν http://eepf.gr/el/content/γαλάζιεσ-ςημαίεσ-2014-0) ζχει μειωκεί
δραματικά: 29 ςτα Δωδεκάνθςα και 17 ςτισ Κυκλάδεσ (40 και 28 αντίςτοιχα το
2008), και 2 μαρίνεσ, τθσ Κω και τθσ Λζρου. Το γεγονόσ αυτό που πρζπει να
αποδοκεί κφρια ςτθν αυςτθροποίθςθ των κριτθρίων ςε ότι αφορά τισ χερςαίεσ
υποδομζσ, αλλά και ςτθν οικονομικι ςτενότθτα των Διμων να ςυνεχίςουν τισ
αναγκαίεσ μετριςεισ ποιότθτασ των νερϊν, κα πρζπει να προβλθματίςει τουσ
αρμόδιουσ φορείσ.

1.2.3. Οικοςυςτήματα
Τα νθςιά του Ν. Αιγαίου, ωσ τμιμα του μεςογειακοφ οικοςυςτιματοσ, ζχουν να
επιδείξουν ζνα περιβάλλον πλοφςιο ςε ενδθμικά και ςπάνια είδθ τθσ χλωρίδασ και
τθσ πανίδασ. Πμωσ εξ αιτίασ του μικροφ μεγζκουσ τουσ, τα νθςιωτικά
οικοςυςτιματα είναι εφκραυςτα και αςτακι, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι οι
εξωτερικζσ πιζςεισ (πχ. από οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, από επζκταςθ τθσ ηϊνθσ
κατοικίασ, από αλλαγζσ ςτισ χριςεισ γθσ), μπορεί γριγορα να οδθγιςουν ςτθ
μεταβολι ενόσ βιότοπου, ςτθν εξαφάνιςθ ενόσ είδουσ.
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Το ςυντριπτικό ποςοςτό των νθςιϊν του Αιγαίου είναι μικρά και δεν παρατθροφνται
ς’ αυτά ορεινζσ ηϊνεσ με μεγάλο υψόμετρο. Οι κφριεσ οικολογικζσ ςυνζπειεσ τθσ
γεωγραφικισ αυτισ πραγματικότθτασ είναι:
- θ περιοριςμζνθ βλάςτθςθ που, αν εξαιρεκοφν οι παράκτιεσ ηϊνεσ και τα μεγάλα
νθςιά, περιορίηεται ςε φρφγανα, μακία και περιοριςμζνα δάςθ πεφκθσ.
- θ ποικιλία βιοτόπων και ο αρικμόσ των φυτϊν και ηϊων που υπάρχουν είναι
μικρόσ, ςε ςχζςθ με τα είδθ που υπάρχουν ςε αντίςτοιχθ επιφάνεια ξθράσ.
Θ αρικμθτικι όμωσ αυτι «φτϊχεια» δεν αντικατοπτρίηει τθν πραγματικι αξία του
ζμβιου κόςμου των νθςιϊν του Αιγαίου, που εντοπίηεται ςτον εντονότατο
ενδθμιςμό τθσ χλωρίδασ και για μερικά είδθ και τθσ πανίδασ.
Ο ελλαδικόσ χϊροσ μπορεί να ονομαςτεί “βοτανικόσ παράδειςοσ” με 5.500 είδθ
φυτϊν, από τα οποία τα 750 περίπου είναι ενδθμικά. Στα νθςιά του Αιγαίου
υπάρχουν τουλάχιςτον 80 από το ςφνολο των ενδθμικϊν τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ
από τα οποία τα 36 βρίςκονται αποκλειςτικά ςτο Αιγαίο. Από αυτά 21 είδθ
χαρακτθρίηονται από υψθλό βακμό ςπανιότθτασ, ενϊ για 5 από αυτά θ προοπτικι
εξαφάνιςθσ τουσ είναι ιδιαίτερα ιςχυρι.
Ζνα από τα χαρακτθριςτικότερα δζντρα τθσ Μεςογείου είναι θ ελιά, θ οποία είτε
είναι ςε άγρια κατάςταςθ, είτε ωσ καλλιεργοφμενο δζντρο, ςυνδζεται ςτενά με το
Αιγαίο, τθν ιςτορία του και το πολιτιςμό του. Κεωρείται δε το αρχαιότερο και το
ςπουδαιότερο καλλιεργοφμενο φυτό τθσ περιοχισ. Θ χαρουπιά, θ κουμαριά, ο
ςχίνοσ, θ πικροδάφνθ, θ κουκουναριά και θ τραχεία πεφκθ, είναι από τα είδθ που
αντζχουν ςτισ ιδιόμορφεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ, όπωσ και θ ςυκιά
και θ αμυγδαλιά που αποτζλεςαν μαηί με τθν ελιά δζντρα που ςτιριξαν τθν
διατροφι των νθςιωτϊν όπωσ φαίνεται μζχρι ςιμερα και από τισ τοπικζσ ςυνταγζσ .
Θ ορνικοπανίδα ςτα νθςιά του Αιγαίου είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι. Τα μικρά νθςιά,
τα ερθμονιςια του Αιγαίου, κακϊσ και οι υγρότοποι και οι παράκτιεσ περιοχζσ του,
αποτελοφν μοναδικοφσ ςτακμοφσ ανάπαυςθσ και τροφισ κατά τθν αποδθμία
μεγάλου αρικμοφ ειδϊν πουλιϊν, από τθν Αφρικι προσ τθ Βόρεια Ευρϊπθ, και
αντίκετα. Θ αποδθμία είναι φάςθ τθσ ηωισ των πουλιϊν πολφ ςθμαντικι για τθν
επιβίωςθ των ειδϊν αυτϊν.
Ο ποιοτικόσ πλοφτοσ τθσ ορνικοπανίδασ του Αιγαίου οφείλεται ςτθν ευνοϊκι
γεωγραφικι κζςθ τθσ περιοχισ ςτο νοτιο-ανατολικό άκρο τθσ Ευρϊπθσ, κοντά ςτθν
Αςία και ςτθ Β. Αφρικι. Θ κζςθ αυτι, προςφζρει αξιόλογεσ δυνατότθτεσ
εμπλουτιςμοφ τθσ τοπικισ ορνικοπανίδασ με είδθ από γειτονικζσ χϊρεσ, ϊςτε
μποροφμε να τθ χαρακτθρίςουμε μοναδικι ςε ςχζςθ με τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ.
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Ραράλλθλα, το χαμθλό επίπεδο ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ (περιοριςμζνθ χριςθ
φυτοφαρμάκων, χαμθλά επίπεδα ρφπανςθσ από βιομθχανίεσ και απόβλθτα),
επιτρζπει τθν παρουςία ςπάνιων ι απειλουμζνων ειδϊν, ςε ςθμαντικοφσ
πλθκυςμοφσ, όπωσ πχ. ο αιγαιόγλαροσ, ο μαυροπετρίτθσ και ο τουρκοτςοπανάκοσ.
Θ μεςογειακι φϊκια Monachus monachus, το γνωςτότερο από τα κθλαςτικά τθσ
Μεςογείου που βρίςκεται υπό εξαφάνιςθ, ςυγκεντρϊνει το μεγαλφτερο μζροσ του
πλθκυςμοφ τθσ ςτισ ακτζσ του Αιγαίου. Θ μεγάλθ όμωσ ανάπτυξθ του τουριςμοφ
αφινει όλο και λιγότερα ιςυχα καταφφγια, όπου μποροφν να ξεκουραςτοφν και να
μεγαλϊςουν τα μικρά τουσ.
Τα ψάρια, τα ζντομα και τα ερπετά του Αιγαίου αν και λιγότερο γνωςτά,
διαδραματίηουν ζναν όχι αςιμαντο ρόλο ςτο ςχθματιςμό πλουςίων
οικοςυςτθμάτων.
Τζλοσ, αναρίκμθτα είναι τα ίςωσ όχι ιδιαίτερθσ οικολογικισ αξίασ, αλλά υψθλισ
αιςκθτικισ αρμονίασ, τοπία ς’ όλα τα νθςιά του Αιγαίου, όπωσ αναδεικνφονται
κάτω από το φωσ του Αιγαίου.
Από το ςφνολο του οικοςυςτιματοσ ιδιαίτερθ ςθμαςία ωσ εν δυνάμει τουριςτικοί
πόροι ζχουν οι περιοχζσ που ζχουν ενταχκεί ςε ειδικό κεςμικό πλαίςιο και
κακεςτϊσ προςταςίασ, όπωσ κυρίωσ το ευρωπαϊκό δίκτυο Φφςθ 2000 (Ρ1.4) και το
δίκτυο Υγροτόπων Ελλάδασ, μεγάλων και 104 μικρϊν (όπωσ εγκρίκθκαν με το ΦΕΚ
ΑΑΡ 229/19.06.2012) – Ρ.1.5. Αξίηει να ςθμειωκεί εδϊ ότι θ παρουςία και θ
διατιρθςθ των υγροτόπων είναι χριςιμθ και ςτθ διατιρθςθ του υδατικοφ
ιςοηυγίου που ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτα νθςιά που δοκιμάηονται από ζλλειψθ
νεροφ, πζρα από τθ ςυμβολι τουσ ςτθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, του τοπίου,
τθσ κλιματικισ ιςορροπία κλπ

Πύνακασ 1.4. Περιοχϋσ Δικτύου ΥΤΗ 2000 ςτο Νότιο Αιγαύο
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Νομόσ Δωδεκανιςου
Κάςοσ και Καςονιςια (Αρμακιά, Καςονιςι, Καριόφυλλα, Ροριόνι, Μικρό και Μεγάλο Ροντικονιςι και Λφτρα) Ζκταςθ 15.700 Ha
Κεντρικι Κάρπακοσ (Καλι Λίμνθ, Λάςκοσ, Κυρά Ραναγιά) Ζκταςθ 9.350 Ha
Βόρεια Κάρπακοσ και αρία (Πλυμποσ – Διαφάνι) Ζκταςθ 8.300 Ha
Ρόδοσ Ακραμφτθσ, Αρμενιςτισ, Αττάβυροσ (φυςικό δάςοσ Κυπαριςςιοφ ςτον Ζμπωνα – Μνθμείο τθσ Φφςθσ) Ζκταςθ 17.600 Ha
Ρόδοσ Ρροφιτθσ Θλίασ – Επτά Ρθγζσ – Ρεταλοφδεσ (βιότοποσ Κοιλάδα Ρεταλοφδων) Ζκταςθ 6.900 Ha
Νίςυροσ και τρογγφλθ (Εμπορειόσ, Μανδράκι, Ράλλοι, Νικιά κθρυγμζνοι ιςτορικοί τόποι) Ζκταςθ 5.700 Ha
Κωσ Ακρωτιριο Λοφροσ – Λίμνθ Ψαλίδι – όροσ Δικαίου – Αλυκι. Ζκταςθ 9.500 Ha
Αςτυπάλαια Ανατολικό τμιμα, γφρω νθςίδεσ (Κουνοφπα, Κουτςομφτθ, Τθγάνι, Μονι, Φτενό, Χονδρόπουλοσ, Φωκονιςια, Λιγνό,
Χονδρι, Αγ. Κυριακι, Ροντικοφςα, Οφιδοφςα). Ζκταςθ 9.500 Ha
Αρκοί, Λειψοί, Αγακονιςι και βραχονθςίδεσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι των τριϊν νθςιϊν και τθσ Λζρου και Καλφμνου. Ζκταςθ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΘ: «ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΤ»

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΣΗ & ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Σελίδα: http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/ e-mail: stobservatory@aegean.gr

31

12.667 Ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Νομόσ Κυκλάδων
Άνδροσ: (όρμοσ Βιταλι και κεντρικόσ ορεινόσ όγκοσ). Ζκταςθ 7240 Ha
Σινοσ: (Μυρςίνθ, ακρωτιριο λιβαδα). Ζκταςθ 1800 Ha
φροσ (όροσ Σφριγγασ και παραλία). Ζκταςθ 7240 Ha
Ανατολικι Κζα. Ζκταςθ 6900 Ha
Βορειοδυτικι Κφκνοσ (όροσ Ακερασ και ακρωτιριο Κεφαλοσ) Ζκταςθ 2100 Ha
Νότια ζριφοσ Ζκταςθ 3400 Ha
ίφνοσ (Ρροφιτθσ Θλίασ ωσ Δυτικζσ ακτζσ) Ζκταςθ 1700 Ha
Νιςοσ Πολφαιγοσ – Κίμωλοσ Ζκταςθ 4400 Ha
Νιςοσ Αντίμθλοσ Ζκταςθ 2150 Ha
Μιλοσ (Ρροφιτθσ Θλίασ) Ζκταςθ 1020 Ha
Μιλοσ (Δυτικι Μιλοσ) Ζκταςθ 13500 Ha
Φολζγανδροσ ανατολικι μζχρι δυτικι ίκινο. Ζκταςθ 6500 ha
Νιςοι Δεςποτικό και τρογγυλό Ζκταςθ 2193 Ha
Νιςοσ Πάροσ (πεταλοφδεσ) Ζκταςθ 100 Ha
Κεντρικι και νότια Νάξοσ:(Ηευσ και Βίγλα ζωσ μαυροβοφνιο ) Ζκταςθ 8155 Ha
Μικρζσ Κυκλάδεσ (από Κζρο ωσ Θράκλεια) Ζκταςθ 15690 Ha
Βόρεια Αμοργόσ (Κυναροσ, Λεβικα, Μαυρια) Ζκταςθ 5000 Ha
Αςτυπάλαια (ανατολικό τμιμα, γφρω νθςίδεσ και Οφιδουςα) Ζκταςθ 9000 Ha
αντορίνθ (Νζα Και Ραλιά Καμζνθ - Ρροφιτθσ Θλίασ) Ζκταςθ 1150 Ha
Βραχονιςια Νότιου Αιγαίου (Βελοπουλα, Φαλκονερα, Ανανεσ, Χριςτιανα, Ραχεια, Φτενο, Μακρα, Αςτακιδονθςια, Συρνα - Γφρω
Νθςιά) Ζκταςθ 6350 Ha
Ανάφθ (Χερςόνθςοσ Κάλαμοσ –ουκουνασ) Ζκταςθ 700 Ha

Ρθγι Υπουργείο ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. Δικτυακό τόποσ www.minenv.gr

Από τισ παραπάνω περιοχζσ, μόνο όςεσ αποτελοφν καταφφγιο κθραμάτων
διζπονται ςιμερα από κάποιο κακεςτϊσ προςταςίασ και διαχείριςθσ. Στισ
υπόλοιπεσ περιοχζσ δεν ζχουν εκπονθκεί ςχζδια διαχείριςθσ, ζτςι ϊςτε να
ενεργοποιθκεί το νομικό πλαίςιο προςταςίασ τουσ, αλλά οφτε ζχουν γίνει δράςεισ
ανάδειξισ τουσ ςε πόλουσ ζλξθσ οικοτουριςμοφ. Αντίκετα, υφίςτανται πιζςεισ από
τθ δόμθςθ, με αποτζλεςμα να υποβακμίηεται τόςο θ οικολογικι, όςο και θ
αιςκθτικι αξία τουσ.

Πύνακασ 1.5 Τγρότοποι Περιφϋρειασ Ν.Αιγαύου: κατϊταξη ανϊ μϋγεθοσ
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Ρθγι: WWF, 2014, http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/

1.2.4. Γεωλογικά μνημεία
Ο γεωλογικόσ πλοφτοσ του Αιγαίου είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ, τόςο ςε απόλυτουσ
αρικμοφσ (93 γεωλογικά μνθμεία ςυνολικά ςτα νθςιά του Νοτίου Αιγαίου), όςο και
ςτθν ποιότθτα των ευρθμάτων και των μνθμείων. Σε αυτά περιλαμβάνονται τόςο
μνθμεία ευρφτερου γεωλογικοφ ενδιαφζροντοσ (θφαίςτεια, γεωλογικζσ
διαμορφϊςεισ), όςο και μνθμεία παλαιο-αρχαιολογικοφ και ιςτορικοφ
ενδιαφζροντοσ, όπωσ είναι τα απολικϊματα φυτϊν και ηϊων και πολλά λατομεία
διαφόρων ιςτορικϊν εποχϊν και πετρωμάτων (Ρ.1.6).
Πύνακασ 1.6. Κατϊλογοσ γεωλογικών μνημεύων Νοτύου Αιγαύου
ΚΤΚΛΑΔΕ

Νθςί
ΚΑΛΟΓΘΟΣ

Είδοσ Μνθμείου

Νθςί

Θφαιςτειακό κζντρο 5 εκατομμυρίων ετϊν
Ρτυχωμζνα μεταμορφωμζνα πετρϊματα

ΑΝΔΟΣ

ΤΘΝΟΣ
ΚΥΚΝΟΣ

Βραχομορφζσ διάβρωςθσ ςτθ κζςθ Γριάσ Ριδθμα ςτο Κορκί
ΝΑΞΟΣ
Κοιλάδα Διποτάματα
Σφαιρικζσ δομζσ διάβρωςθσ και γεωμορφζσ Ταφόνι ςτο
Γρανίτθ τθσ Τινου
Σπιλαιο Καταφφκι
Κερμά λουτρά
ΘΑΚΛΕΛΑ ΝΑΞΟΥ
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Είδοσ Μνθμείου
Γεωλογικό Μουςείο Απειράκου
Μικρά
φράγματα
εμπλουτιςμοφ
υδροφόρων οριηόντων Απειράκου
Μεταλλεία ςμφριδασ
Μιγματιτικά πετρϊματα ςτθ βόρεια Νάξο
Σπιλαιο Διόσ
Απολικϊματα νάνων ελεφάντων
Σπιλαιο Αγίου Λωάννθ
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υπόγειων

ΣΥΟΣ

Αερόλικοι: Εκλογίτεσ βόρειασ Σφρου
Γρανίτθσ Μυκόνου – Μορφζσ διάβρωςθσ
ΜΥΚΟΝΟΣ
Νθςίδα Χταπόδια – Απολικωμζνα αςπόνδυλα
ΔΘΛΟΣ
Απολικωμζνοσ νάνοσ ελζφαντασ
Σπιλαιο Κουταλά
ΣΕΛΦΟΣ
Αρχαία μεταλλεία
Αρχαία μεταλλεία αργυροφχων κοιταςμάτων μολφβδουΣΛΦΝΟΣ
ψευδάργυρου και χρυςοφ
Λατομεία μαρμάρων
ΡΑΟΣ
Aρχαία λατομεία λυχνίτθ, ονομαςτοφ Ραριανοφ μαρμάρου
Οι Κολυμπικρεσ - Μορφζσ διάβρωςθσ
Θφαιςτειακοί δόμοι Αντιπάρου – Θφαιςτειακζσ εμφανίςεισ
ΜΘΛΟΣ
ΑΝΤΛΡΑΟΣ – Ν.
Ν. Δεςποτικοφ – Ν. Στρογγυλοφ
ΔΕΣΡΟΤΛΚΟ – Ν.
Σπιλαιο Ωλίαρτοσ
ΣΤΟΓΓΥΛΟ
Μεταλλευτικζσ ςτοζσ
Μανιταροειδείσ μορφζσ διάβρωςθσ
Βραχϊδεισ ακτζσ – Γεωλογικζσ τομζσ θφαιςτειακϊν
πετρωμάτων
Μορφζσ διάβρωςθσ θφαιςτ. πετρωμάτων ςτθν περιοχι
Ρράςςα
ΚΛΜΩΛΟΣ
Μορφζσ διάβρωςθσ ςε κίςςθρθ
Σπθλιά τθσ Γερακιάσ
Απολικωμζνα αςπόνδυλα
Κερμζσ πθγζσ
Το θφαιςτειακό ςυγκρότθμα τθσ Σαντορίνθσ
ΓΛΑΟΝΘΣΛΑ
Θφαιςτειακόσ κρατιρασ - Καλδζρα - Φυςικζσ τομζσ τθσ
ΑΝΤΛΜΘΛΟΣ
καλδζρασ
Στρϊματα τθσ Μινωϊκισ ζκρθξθσ
ΡΟΛΥΑΛΓΟΣ
ΣΑΝΤΟΛΝΘ
(ΚΘΑ)
Θφαιςτειακι φλζβα (dyke) Κθραςιάσ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΟΣ
Σφγχρονθ θφαιςτειότθτα- Καμμζνθ
ΛΟΣ
Τριαδικά απολικϊματα Megalodon
ΑΜΟΓΟΣ
Απολικωμζνθ χλωρίδα
ΔΩΔΕΚΑΝΘΑ

Νθςί
ΡΑΤΜΟΣ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΚΩΣ
ΚΑΡΑΚΟΣ
ΚΑΣΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΟΛΗΟ

Είδοσ Μνθμείου

Μεταλλεία - Ορυχεία
Κειορυχεία
Μεταλλεία ςιδιρου-μαγγανίου ςτθν περιοχι Βάνι
Σπιλαια – Κατακόμβεσ
Σπιλαια και καλάςςιεσ χαράδρεσ Ραπάφραγκα
Σπιλαιο Αγίου Λωάννθ – «Σμαραγδζνια ςπθλιά»
Κατακόμβεσ
Μορφζσ διάβρωςθσ
Κλζφτικο
Σαρακίνικο
Υδροκερμικζσ εμφανίςεισ
Φρεατικοί κρατιρεσ ςτθ κζςθ Άγιοι Κεόδωροι
Ατμίδεσ Καλάμου
Μεταλλευτικό Μουςείο Μιλου
Στθλοειδείσ αποχωριςμοί λάβασ
Εντυπωςιακόσ θφαιςτειακόσ κρατιρασ
Βραχομορφζσ ςτθ κζςθ Καλόγεροι
Χρυςοςπθλιά
Γνευςιωμζνοσ γρανίτθσ 300 εκατομμυρίων ετϊν
Ενεργό ριγμα Αμοργοφ (ςειςμόσ 1956)

Νθςί

Σπιλαιο Αγίου Λωάννθ
Σπιλαιο Κεφάλασ ι Τρφπα Κεφάλασ
Σπιλαιο Ραρκζνων ι «Άντρο των Νυμφϊν»
Σπιλαιο Σκαλιϊν ι Δαςκαλιό
Σπιλαιο Κολονόςτθλο
Απολικωμζνα κθλαςτικά Βακιοφ
Τεκτονικό κζρασ Τελζνδου
Τα αρχαιότερα πετρϊματα του ελλθνικοφ χϊρου
Απολικωματοφόρεσ κζςεισ
Απολικωματοφόρεσ κζςεισ
Απολικωματοφόρεσ κζςεισ
Κυανοφν Σπιλαιο

Θφαιςτειακζσ δομζσ
Θφαιςτειακοί κρατιρεσ Φυριπλάκασ – Τράχθλα
Θφαιςτειακόσ δόμοσ Ρροφιτθ Θλία
Αρχαία λατομεία οψιδιανοφ
Λατομείο οψιδιανοφ ςτθ κζςθ «Νφχια»
Λατομείο οψιδιανοφ ςτθ κζςθ «Δεμενεγάκι»

ΝΛΣΥΟΣ - ΓΥΑΛΛ
ΤΘΛΟΣ

ΟΔΟΣ

Είδοσ Μνθμείου
Καλδζρα Νιςφρου
Μαξιλαροειδείσ λάβεσ Σπθλιανισ
Στρϊματα θφαιςτειακισ τζφρασ Κυράσ - Λάβεσ
Εμποριοφ
Μετακαλδερικοί θφαιςτειακοί κόλοι Νικιϊν
Υδροκερμικοί κρατιρεσ
Απολικωμζνθ χλωρίδα
Γυαλί - Θφαιςτειακά πετρϊματα
Σπιλαιο Χαρκαδιοφ
Απολικωμζνοι νάνοι Ελζφαντεσ
Σπιλαιο Κοφμελου Αρχάγγελου
Απολικωμζνα κθλαςτικά
Απολικωμζνα αςπόνδυλα – Κζςθ Κολφμπια
Απολικωμζνα κοράλλια
Φυτικά απολικϊματα

Ρθγι: Ηοφροσ Ν. (επιμ.) Γεωλογικόσ Άτλασ του Αιγαίου, Υπουργείο Αιγαίου, 2003

Μια ειδικι μορφι γεωλογικϊν πόρων είναι οι κερμομεταλλικζσ πθγζσ, οι οποίεσ
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ υγείασ και ευεξίασ.
Πμωσ παρά το γεγονόσ ότι εξ αιτίασ τθσ γεωλογικισ κατάςταςθσ τθσ Ρεριφζρειασ
ζχουν βρεκεί ςε πολλά νθςιά κερμά νερά, ςε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ υπάρχουν
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εκμεταλλεφςιμεσ εγκαταςτάςεισ. Ππωσ φαίνεται από τον Ρίνακα 1.7 με βάςθ τα
ςτοιχεία του Συνδζςμου Διμων Λαματικϊν Ρθγϊν Ελλάδασ μζχρι ςιμερα, αρκετζσ
πθγζσ παραμζνουν αναξιοποίθτεσ, ενϊ ςτισ πθγζσ που λειτουργοφν δεν ζχουν γίνει
ζργα εκςυγχρονιςμοφ.
Πύνακασ 1.7 Θερμομεταλλικϋσ Πηγϋσ Νοτύου Αιγαύου
Νθςί όπου
βρίςκεται θ πθγι
Κφκνοσ

Νίςυροσ
όδου
Κωσ
Κάλυμνοσ

Μιλοσ
Κίμωλοσ

Θζςθ

3

Παροχι (m /h)
o
/Θερμοκραςία ( C)
52

Χαρακτθριςμόσ

Χριςθ
Λουτροκεραπεία /
14 λουτιρεσ

19
45-46

Υπζρκερμο Cl-Na-KFe-Br-Co2
Κερμό Cl-Na-K-Br-Co2
Υπζρκερμο Cl-Na-KBr-B
Ψυχρό Cl-Na
Υπερκερμο Na-Cl

Ρόκια-Κζρμα

38,1

Μεςόκερμο Na-Cl-K-B

ΑδάμαντασΛάκκοσ
Ρραςαί

38

Κερμό Cl-Na-Ca-K-B

Υδροκεραπευτιριο

46

ΥπερκερμοΥπερτονικό Na-Cl-KBr

Κεραπευτιριο

Κακάβου
Αγ.Αναργφρων
Μανδράκι(Στζφανοσ)
Καλλικζα
Αγ.Φωκά

38
48

Λουτροκεραπεία /
11 λουτιρεσ
Ροςικεραπεία
Ανεκμετάλλευτθκάλαςςα
Εγκαταλελειμμζνο
υδροκεραπευτιριο

Ρθγι: Σφνδεςμοσ Διμων Λαματικϊν Ρθγϊν Ελλάδασ
http://www.thermalsprings.gr/index.php/el/piges/geografiki-anazhthsh 22/12/2014

Στοιχεία χριςθσ των λουτροπθγϊν δεν υπάρχουν δθμοςιευμζνα μετά το ζτοσ 1999,
ενϊ κατά το τελευταίο ζτοσ δθμοςίευςθσ υπάρχουν ςτοιχεία μόνο γι’ αυτι τθσ
Κφκνου, όπου για το 1999 668 άτομα χρθςιμοποίθςαν τθ πθγι για 10.651
κεραπευτικζσ αγωγζσ. Τόςο θ πλθρότθτα των δεδομζνων όςο και θ μορφι που
δίνονταν τα ςτοιχεία δείχνει ότι κατ’αρχι το ενδιαφζρον τθσ χϊρασ για αυτόν τον
πόρο είναι περιοριςμζνθ, ενϊ ταυτόχρονα θ επικρατοφςα άποψθ για τθ χριςθ των
ιαματικϊν πθγϊν παραμζνει θ κλαςςικι τθσ κεραπείασ και ότι δεν ζχει ακόμθ
περάςει θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τουριςμό υγείασ και ευεξίασ που ζχει αναπτυχκεί
ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ.
1.2.5. Αγροτικά τοπία
Τα Αγροτικά Τοπία είναι αποτζλεςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ φυςικοφ
περιβάλλοντοσ και διαχειριςτικϊν αγροτικϊν ςυςτθμάτων. Θ μακριά ιςτορικι
πορεία αυτισ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ςτθν περιοχι του Νοτίου Αιγαίου, ζχει
δθμιουργιςει μια ςειρά από θμι-φυςικά τοπία, τα οποία αν και δεν διακρίνονται
για τθν παραγωγικι τουσ αξία (εξαιτίασ των περιοριςμζνων φυςικϊν πόρων),
εντοφτοισ χαρακτθρίηονται από μεγάλθ οικολογικι και αιςκθτικι αξία. Θ οικολογικι
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αξία ζχει να κάνει με τθν ίδια τθ φφςθ των παραδοςιακϊν αγροτικϊν
διαχειριςτικϊν ςυςτθμάτων, με τα οποία ςυντθροφνταν με βιϊςιμεσ πρακτικζσ θ
ποιότθτα των περιοριςμζνων φυςικϊν πόρων. Θ αιςκθτικι αξία, από τθν άλλθ,
αναφζρεται ςτθ ςυμβολικι δφναμθ των αγροτικϊν αυτϊν τοπίων, τα οποία
αποτελοφν ζναν αυτοτελι τουριςτικό πόρο, με υψθλζσ δυνατότθτεσ μελλοντικισ
αξιοποίθςθσ.
Τα χαρακτθριςτικά του αγροτικοφ τοπίου μποροφν να διαχωριςτοφν ςε πζντε
κατθγορίεσ:
1. Τισ Αναβακμίδεσ, οι οποίεσ αποτελοφν πολφτιμο μζςο ςυντιρθςθσ των
φυςικϊν πόρων (ζδαφοσ, νερό). Θ εγκατάλειψθ τθσ γεωργίασ τισ τελευταίεσ
δεκαετίεσ και θ απουςία εξειδικευμζνων τεχνιτϊν ςυντιρθςθσ τουσ, ζχει
οδθγιςει ςε ευρφτατθ υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τουσ, όπου αυτζσ δεν
ζχουν καταςτραφεί πλιρωσ. Λδιαίτερα ςε περιοχζσ όπου οι αναβακμίδεσ
χρθςιμοποιοφνταν για τθν καλλιζργεια ςιτθρϊν ι κτθνοτροφικϊν φυτϊν, θ
καταςτροφι ενιςχφεται από τον εκςυγχρονιςμό τθσ αγροτικισ παραγωγισ.
2. Τισ Περιφράξεισ, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για τθ διαχείριςθ των
κοπαδιϊν των αιγοπροβάτων (ςυνικωσ από πζτρεσ) και τθν προςταςία
ευπακϊν καλλιεργειϊν από τουσ ανζμουσ, με φυτοφράκτεσ (ςυνικωσ από
καλαμιζσ). Οι περιφράξεισ χρθςιμοποιικθκαν ςε πολφπλοκα ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ βόςκθςθσ και ανανζωςθσ του βοςκθτικοφ δυναμικοφ των
άγονων βοςκοτόπων.
3. Τα Μονοπάτια, τα οποία αποτελοφςαν τισ οδοφσ χερςαίασ επικοινωνίασ
μεταξφ των οικιςμϊν των νθςιϊν. Ο ςυνδυαςμόσ τουσ με περιφράξεισ,
προςφζρει τοπία μεγάλου φυςικοφ κάλλουσ και δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ
εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, αν και θ εγκατάλειψι τουσ, ςε
ςυνδυαςμό με τθ διάνοιξθ αγροτικϊν δρόμων, ζχει οδθγιςει ςτθν
καταςτροφι πολφ ςθμαντικοφ ποςοςτοφ τουσ.
4. Οι Αγροτικζσ Καταςκευζσ, οι οποίεσ είναι μια ευρφτατθ κατθγορία που
περιλαμβάνει καταςκευζσ αποκικευςθσ προϊόντων και διανυκτζρευςθσ
ςτουσ αγροφσ (αποκικεσ, οικιματα), καταςκευζσ ςτάκμευςθσ ι ςταβλιςμοφ
των ηϊων (ςτάνεσ, ςτροφγγεσ), ειδικζσ καταςκευζσ για εκτροφι ηϊων ι/και
πουλιϊν (περιςτερεϊνεσ), καταςκευζσ μεταποίθςθσ προϊόντων ςτον αγρό
(αλϊνια, λιχνιςτιρια, πατθτιρια) ι ςε ειδικοφσ χϊρουσ (ανεμόμυλοι,
υδρόμυλοι), καταςκευζσ άρδευςθσ ι φδρευςθσ των ηϊων (πθγάδια,
ςτζρνεσ). Ο πλοφτοσ και θ ποικιλία ςτθν μορφι και ςτισ τεχνικζσ καταςκευισ
τουσ είναι τεράςτιοσ και ςε ςυνδυαςμό με το κυρίαρχο υλικό καταςκευισ
(πζτρα), κακιςτοφν τισ καταςκευζσ αυτζσ εξαιρετικά «πολφτιμεσ» για τθν
αιςκθτικι αξία του τοπίου. Ππωσ και με τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά, ο
εκςυγχρονιςμόσ τθσ αγροτικισ παραγωγισ από τθ μια με τθ χριςθ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΘ: «ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΤ»

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΣΗ & ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Σελίδα: http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/ e-mail: stobservatory@aegean.gr

36

διαφορετικϊν υλικϊν ςτθ ςυντιρθςι τουσ ι τθν αντικατάςταςι τουσ και θ
εγκατάλειψθ τθσ γεωργίασ από τθν άλλθ, ζχουν οδθγιςει ςε ςθμαντικι
υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτάσ τουσ.
5. Οι Τπόλοιπεσ Καταςκευζσ τθσ Τπαίκρου. Οι υπόλοιπεσ καταςκευζσ
περιλαμβάνουν κυρίωσ ιεροφσ χϊρουσ, δθλαδι καταςκευζσ που
χρθςιμοποιικθκαν ςτο παρελκόν, ι χρθςιμοποιοφνται ακόμθ, για
λατρευτικοφσ – κρθςκευτικοφσ ςκοποφσ. Ο πλοφτοσ και θ ποικιλία των
διαφορετικϊν καταςκευϊν είναι και εδϊ πολφ μεγάλοσ. Εδϊ κα πρζπει να
προςτεκοφν και οι αρχαιολογικοί χϊροι, για τθ ςθμαςία των οποίων ςτθ
ςυμβολικι ςθμαςία των νθςιϊν του Νοτίου Αιγαίου και γενικά τθσ Ελλάδασ,
δεν χρειάηεται να προςτεκοφν πολλά.
Εκτόσ από τα παραπάνω ανκρωπογενι όμωσ χαρακτθριςτικά, τα αγροτικά τοπία
των νθςιϊν του Νοτίου Αιγαίου παρουςιάηουν και ενδιαφζροντα φυςικά
χαρακτθριςτικά, τα οποία αναφζρονται ςτο γεωλογικό τουσ υπόβακρο και ςτισ
φυςικζσ χριςεισ γθσ. Θ γεωλογία των νθςιϊν είναι ιδιαίτερθ και ςυχνά ςπάνια, με
πολλά διαφορετικά υπόβακρα και ςχθματιςμοφσ, γεγονόσ που αντικατοπτρίηεται
ςτο πλικοσ των γεωλογικϊν μνθμείων ςτθν περιοχι (περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ
ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο). Οι φυςικζσ χριςεισ γθσ (εκτόσ των καλλιεργειϊν
δθλαδι), είναι επίςθσ ιδιαίτερα πλοφςιεσ, με τα χαρακτθριςτικά φρυγανικά
Μεςογειακά οικοςυςτιματα χαμθλοφ φψουσ και μακία βλάςτθςθ κατά μικουσ των
υδρογραφικϊν γραμμϊν και πολλά ςπάνια, απειλοφμενα ι/και ενδθμικά είδθ,
γεγονόσ που αντικατοπτρίηεται και εδϊ από τισ πολλζσ περιοχζσ που εντάςςονται
ςτο δίκτυο ΦΥΣΘ 2000 (περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςε προθγοφμενθ παράγραφο,
όπου δίνονται και αναλυτικά οι περιοχζσ).
Ρρζπει, τζλοσ, να αναφερκοφν οι περιοχζσ που είχαν κατ’αρχι χαρακτθριςτεί ωσ
τοπία φυςικοφ κάλλουσ και οι οποίεσ παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 1.8, ενϊ το
Υπουργείο Αιγαίου με νομοκετιματα τθσ περιόδου 2002-3 χαρακτιριςε μεγάλο
αρικμό νθςιϊν ωσ περιοχϊν ιδιαίτερου κάλλουσ δθμιουργϊντασ ζνα νζο ειδικό
κακεςτϊσ προςταςίασ ειδικά ςε ότι αφορά τθν εκτόσ ςχεδίου και εκτόσ οικιςμϊν
δόμθςθ (ΦΕΚ 237/26-3-2002, 362/8-5-2002, 402/17-5-2002, 803/19-9-2002,
830/26-9-2002, 920/23-10- 2002, 930/23-10-2002, 931/24-10-2002, 367/17-4-2003,
961/12-9-2003, 1163/31-10-2003, 1299/4-12-2003), ενϊ με το Ν.3201/ΦΕΚ 282/912-2003) κεςμοκετικθκε θ δυνατότθτα απόςυρςθσ κτιρίων με ςτόχο τθν
αποκατάςταςθ, προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ και δομθμζνου
περιβάλλοντοσ των νθςιϊν). Τζλοσ με δφο νομοκετιματα του 2000 μεγάλοσ
αρικμόσ ακατοίκθτων νθςίδων του Ν.Αιγαίου ωσ ιδιαίτερου κάλουσ (1176/22-92000, 1323/1-11-2000).
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Πύνακασ 1.8 Περιοχϋσ του Νοτύου Αιγαύου που ϋχουν χαρακτηριςτεύ ωσ
τοπύα ιδιαύτερου φυςικού κϊλλουσ προ του 2000
Νθςί

Περιοχι

Χρονολογία
χαρακτθριςμοφ
1972

Κιρα (Νζα και Ραλαιά Νζα και Ραλαιά Καμζνθ
Καμζνθ)
Σίφνοσ
Πλο το νθςί
1976
Ράροσ
Πλο το νθςί
1975
Αςτυπάλαια
Πλο το νθςί
1983
όδοσ
Δάςοσ Ζμπωνα*
1986
Ρθγι: ENVIPLAN (1999) Χωροταξικό Σχζδιο Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου, Ακινα
* Μνθμείο τθσ Φφςθσ

Θ διατιρθςθ του αγροτικοφ τοπίου δεν ζχει αποτελζςει αντικείμενο ςυγκεκριμζνθσ
πολιτικισ. Οι υφιςτάμενεσ διατάξεισ για τθν εκτόσ οικιςμϊν δόμθςθ που
επιτρζπουν τθ δόμθςθ όχι μόνο ςε οποιοδιποτε αγροτεμάχιο ζχει ζκταςθ
μεγαλφτερθ των 4 ςτρεμμάτων, αλλά και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςε οικόπεδα
μικρότερα (μζχρι 750τμ όταν βρίςκεται επί του εκνικοφ και επαρχιακοφ οδικοφ
δικτφου), χωρίσ ουςιαςτικά περιοριςμοφσ ςτθ μορφι των κτιρίων και με φψοσ που
ςυχνά ξεπερνά τα επιτρεπόμενα 7,5 μζτρα -είτε κακαρά παράνομα είτε
«αξιοποιϊντασ» τθ κλίςθ του εδάφουσ-, ζχει δθμιουργιςει ςθμαντικζσ αλλοιϊςεισ
ςτο τοπίο. Τισ αλλοιϊςεισ αυτζσ ζρχονται να ςυμπλθρϊςουν τα δθμόςια ζργα, οι
οχλοφςεσ δραςτθριότθτεσ (τςιμεντάδικα, λατομεία, χωματερζσ, εργοςτάςια
παραγωγισ ενζργειασ, κτθνοτροφικά και βιοτεχνικά κτίρια κλπ), οι αποκικεσ, τα
εμπορικά κζντρα και κάκε είδουσ καταςκευι που δεν λαμβάνει υπόψθ τθσ τα
μορφολογικά χαρακτθριςτικά και τθ κλίμακα τθσ περιοχισ. Θ εφαρμογι
χωροταξικισ πολιτικισ ςε επίπεδο περιφζρειασ ολοκλθρϊκθκε το 2003 και
βρίςκεται εκ νζου ςε ανακεϊρθςθ ϊςτε να λάβει υπόψθ τα εκνικά πλαίςια που
εκπονικθκαν ςτθ ςυνζχεια και για τα οποία υπάρχουν πολλζσ ενςτάςεισ. Θ
εφαρμογι εξειδικευμζνθσ ςε επίπεδο νθςιοφ που ξεκίνθςε ιδθ από τα τζλθ τθσ
δεκαετίασ του ’80 με τισ χωροταξικζσ μελζτεσ δεν ζχει ολοκλθρωκεί με πολλαπλζσ
ςυνζπειεσ, ενϊ και θ υφιςτάμενθ γενικι νομοκεςία καταςτρατθγείται ςτθ πράξθ,
δεδομζνθσ τθσ ανεπάρκειασ των μθχανιςμϊν ελζγχου και καταςτολισ.
Οι προςπάκειεσ που ζγιναν για τθν ςτιριξθ των αναβακμίδων και τθ ςυντιρθςθ
μονοπατιϊν με χρθματοδοτιςεισ είχε μόνο ςθμειακά αποτελζςματα, δεδομζνου ότι
προωκικθκε αποςπαςμζνα και όχι ωσ τμιμα μιασ ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ πχ. για
ανάπτυξθ ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ (περιπατθτικοφ, οικολογικοφ, πολιτιςτικοφ,
αγροτουριςμοφ κλπ)
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1.2.6. Θαλάςςιο περιβάλλον
Το αρχιπζλαγοσ, διακζτοντασ μια τεράςτια ποικιλία μορφϊν και ειδϊν ηωισ,
αποτελεί ζνα απαράμιλλο βιολογικό εργαςτιρι. Συγκεντρϊνει ςτο βυκό και ςτα
νερά του περιςςότερα από 5000 διαφορετικά είδθ ηϊων και 1000 περίπου είδθ
φυτϊν που διθγοφνται τθν ιςτορία τθσ εξζλιξθσ ςε μια διάρκεια πλζον των 120
εκατομμυρίων χρόνων. Μερικά από αυτά κινδυνεφουν να εξαφανιςτοφν κάτω από
τισ πιζςεισ που δζχεται το καλάςςιο περιβάλλον κα ιδιαίτερα το παράκτιο
οικοςφςτθμα που από τθ φφςθ του είναι το πιο παραγωγικό, το πιο ςθμαντικό για
τθ διατιρθςθ των οικολογικϊν ιςορροπιϊν.
Πλα αυτά τα είδθ, οι βιολογικοί κθςαυροί τθσ κάλαςςασ, που ςυνκζτουν ζνα
απαράμιλλο κζαμα με πολλά χρϊματα και ζντονεσ αντικζςεισ, αποτελοφν πόλο
ζλξθσ για όςουσ απλά λατρεφουν τθ κάλαςςα και τισ καταδφςεισ και πολφ
περιςςότερο για τουσ «ειδικοφσ», τουσ μυθμζνουσ ςτα μυςτικά του καλάςςιου
κόςμου. Για τουσ περιςςότερουσ όμωσ παραμζνει ζνασ κόςμοσ άγνωςτοσ που
κυριαρχείται από το βακφ γαλάηιο χρϊμα.
Ταυτόχρονα ςτο βυκό του Αιγαίου υπάρχουν αμζτρθτοι κθςαυροί. Μερικοί απ’
αυτοφσ είναι μνθμεία του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, ενϊ κανείσ μπορεί να ανακαλφψει
απομεινάρια νεϊτερων εποχϊν.
Το Ενυδρείο τθσ όδου αποτελεί τθ μόνθ οργανωμζνθ προςπάκεια για ανάδειξθ
του καλάςςιου πλοφτου του Αιγαίου (μαηί με το αντίςτοιχο τθσ Κριτθσ), παρότι ςτισ
περιοχζσ Natura 2000 ζχουν ςυμπεριλθφκεί και πολλζσ καλάςςιεσ ηϊνεσ.

1.3. Πολιτιςτικοί πόροι
Το Αιγαίο, ωσ κοιτίδα του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και ςταυροδρόμι πολιτιςμϊν, από
τουσ αρχαιότατουσ χρόνουσ βρίκει από τα αποτυπϊματα που άφθςαν οι άνκρωποι
ςτο πζραςμά τουσ και αποτελοφν αδιάψευςτουσ μάρτυρεσ τθσ ακμισ που γνϊριςε
θ περιοχι. Μνθμεία παγκόςμιασ ακτινοβολίασ (Κιρα, Διλοσ, Λίνδοσ, όδοσ,
Ράτμοσ, Κωσ), καταςκευζσ για τθ λατρεία των κεϊν, για τθν προςταςία από τουσ
ειςβολείσ, δίπλα ςε ταπεινά μνθμεία απομεινάρια τθσ κακθμερινισ ηωισ των απλϊν
ανκρϊπων. Μνθμεία που θ δθμιουργία τουσ χάνεται ςτα βάκθ τθσ ιςτορίασ, αλλά
και μνθμεία του ςφγχρονου πολιτιςμοφ υπάρχουν διαςκορπιςμζνα ςε όλα τα νθςιά,
χωρίσ όμωσ να ζχουν ςυντθρθκεί και αναδειχκεί ανάλογα.
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1.3.1. Αρχαιολογικοί χώροι και νεώτερα μνημεία
Ο Ρίνακασ 1.9 περιλαμβάνει μνθμεία που ζχουν υπαχκεί ςε κάποιο από τα
υφιςτάμενα κακεςτϊτα προςταςίασ με βάςθ τθ νομοκεςία του υπουργείου
Ρολιτιςμοφ.
Πύνακασ 1.9 Πολιτιςτικού Πόροι του Νοτύου Αιγαύου
Νομόσ

Νθςί

Κιρα
Αμοργόσ
Σζριφοσ
Σίφνοσ
Μιλοσ
Φολζγανδροσ
Κζα
Κυκλάδων
Άνδροσ
Τινοσ
Σφροσ
Μφκονοσ
Διλοσ
Ράροσ
Νάξοσ
Τιλοσ
όδοσ
Ράτμοσ
Αρκοί
Λειψοί
Λζροσ
Κάλυμνοσ
Δωδεκανιςου
Αςτυπάλαια
Κωσ
Νίςυροσ
Σφμθ
Μεγίςτθ
Κάρπακοσ
Κάςοσ

Αρχαιολογικοί
χϊροι
3
2

Βυηαντινά
Μνθμεία

Νεϊτερα
Μνθμεία
1
1
2
1
1

1

Μουςεία,
υλλογζσ
1

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

1
3
2
3
1
1
2
3
3
27
2
1
1
2
4
6
6
2
5
3
3
2

1
1
1
7
1

14

3

7
1
1
3

1
1
1

1
1

1
1

Ρθγι: Υπουργείο Ρολιτιςμοφ, Δικτυακόσ Τόποσ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (www.culture.gr)

Θ ροι επιςκεπτϊν ςτουσ κυριότερουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και μουςεία αν και
αποτελεί ςτοιχείο τθσ ηιτθςθσ αναφζρεται ςτουσ Ρίνακεσ 1.9 και 1.10.
Πύνακασ 1.9 Επιςκϋπτεσ Μουςεύων Νοτύου Αιγαύου, 1992, 2000 και 2013
Νομόσ

Μουςείο

Ν.
Δωδεκαν
ιςου

Κω
Ραλατίου Μεγάλου Μαγίςτρου
Ραναγίασ του Κάςτρου

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

Επιςκζπτεσ
1992
26.445
163.536
8.808

Επιςκζπτεσ
2000

Επιςκζπτεσ
2013

23.137

0

280.906
14.194

217.329
0
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Κοςμθτικισ Συλλογισ όδου

7.241

όδου
Σφμθσ
Μουςείο Νικολαϊδθ (Ράτμοσ)
Αςτυπάλαιασ
Καςτελορίηου
Καςτελορίηου λαογραφικό
Καλφμνου
Καρπάκου

62.560

Ν. Κυκλάδων

Νιςφρου
Σφνολο Νομοφ
Άνδρου
Κιρασ
Μιλου
Μυκόνου
Νάξου
Τινου
Ράρου

4.500
79.900
3.778

268.590
7.088
12.653
5.566
5.209
19.357
2.454
6.811

406.415

59.138
327.728

66.300

0
67.985
0
1.077
0
2.002
2.415
2.595
1.216
2.081
296.700
3.426
18.395
7.565
6.388
12.862
2.706
7.992
0
1.714
50.045
1.160
2.356
1.622
391
1.813
3.569
122.004

472.715

418.704

8.125
12.374
9.212
6.979
20.803
2.323
6.484

Αρχαιολογικι Συλλογι Ανάφθσ
Αρχαιολογικι Συλλογι Αμοργοφ
Κιρασ Νζο
Λου
Κζασ
Κιμϊλου
Αρχαιολογικι Συλλογι Σερίφου
Σίφνου
Σφρου
Σφνολο Νομοφ
Σφνολο Νοτίου Αιγαίου

Ρθγι: ΕΣΥΕ (2001) Στατιςτικι Επετθρίδα τθσ Ελλάδοσ 2000, Ακινα – ΕΛΛΣΤΑΤ 2014

Ραρά τθν αφξθςθ του αρικμοφ των μουςείων και ςτουσ δφο νομοφσ τθσ
Ρεριφζρειασ ο αρικμόσ των επιςκεπτϊν εξελίςςεται ιδιαίτερα αρνθτικά με
μοναδικι εξαίρεςθ τα μουςεία τθσ Κιρασ, παλαιό και νζο που δεν υπιρχε το 2000.
Πύνακασ 1.10 Επιςκϋπτεσ Αρχαιολογικών Φώρων Νοτύου Αιγαύου, 1992,
2000 & 2013

Ν.
Δωδεκανι
ςου

Αρχαιολογικοί Χϊροι

Επιςκζπτεσ
1992

Επιςκζπτεσ
2000

Επιςκζπτεσ
2013

Αςκληπιεύο Κω
Ιαλυςόσ
Κϊμειροσ
Αρχ. Φώροσ Κϊςτρου Κω

101.387
84.456
147.239
80.750

116.617
101.700
183.500
83.186

184.189
116.010
163.878
119.541
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ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
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Λύνδοσ
Ρωμαώκό Οικύα Κω
Tεύχη Ρόδου-Παλϊτι Ιπποτών

Ν. Κυκλάδων

Αρχ.Φώροσ Αγ. Ανδρϋα ύφνου
Αρχ.Φώροσ Αγ. Ειρόνησ Κϋασ
Ακρωτόρι Θόρασ
Αρχαύα Θόρα
Δόλοσ
Ιερό Ποςειδώνα & Αμφιτρύτησ
Σόνου
Κατακόμβεσ Μόλου
Αρχ.Φώροσ κϊρκου Ίου
Τψηλό Άνδρου
Υυλακωπό Μόλου

402.086
18.608

578.531
24.910

834.526

1.088.444

131.390

219.900

70.097

94.444

497.647
0
7.222
1.088.487
4195
167
186560
41523
95883
1063

16984
1076
195
3258
201.487
314.344
350.904
ύνολο Περιφϋρειασ Ν.Αιγαύου
1.036.013 1.402.788 1.439.391
Ρθγι: ΕΣΥΕ (2001) Στατιςτικι Επετθρίδα τθσ Ελλάδοσ 2000, Ακινα, ΕΛΛΣΤΑΤ 2014.

Αξιοςθμείωτθ είναι θ διαφορά αρικμοφ τουριςτϊν που επιςκζπτονται τουσ
ανοιχτοφσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ ςε αντίκεςθ με τουσ επιςκζπτεσ των μουςείων
και το χαμθλό ποςοςτό από το ςφνολο των τουριςτϊν όδου και Κω αλλά και των
άλλων νθςιϊν που επιςκζπτονται τουσ χϊρουσ αυτοφσ, αν ςκεφτεί κανείσ ότι
αποτελοφν από τουσ πλζον αξιοποιθμζνουσ πόρουσ των νθςιϊν για τουσ οποίουσ ο
επιςκζπτθσ πλθρϊνει ειςιτιριο για να τουσ επιςκεφκεί.
Θ φπαρξθ πολλϊν μνθμείων και ευρθμάτων ζχει ςτρζψει τθ προςπάκεια του
ελλθνικοφ κράτουσ ςτθ ςυντιρθςθ και ανάδειξθ τουσ. Θ μονομζρεια αυτι
‘αποκόπτει’ τα μνθμεία από τθ ςυνολικι ιςτορία του κάκε τόπου και τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ, θ οποία παραμζνει ςε μεγάλο βακμό άγνωςτθ, ιδιαίτερα όταν δεν
ςυνοδεφεται από ςθμαντικά ευριματα. Θ αποςπαςματικότθτα αυτι ςτθν ανάδειξθ
τθσ ιςτορίασ που ζχει ωσ ςυνζπεια να μθν αναδεικνφονται πολλά ςθμαντικά
γεγονότα, μειϊνει τθν ελκυςτικότθτα των μουςείων αλλά κυρίωσ των νθςιϊν που
δεν παρουςιάηουν οργανωμζνουσ επιςκζψιμουσ χϊρουσ που να λειτουργοφν ωσ
πόλοι ζλξθσ και ενθμζρωςθσ.
1.3.2. Οικιςμοί
Ο οικιςτικόσ πλοφτοσ του Νοτίου Αιγαίου είναι εξαιρετικά μεγάλοσ. Το δομθμζνο
περιβάλλον του Αιγαίου ζχει από πολλά χρόνια αναγνωριςτεί μαηί με το νθςιωτικό
τοπίο ωσ ζνασ από τουσ πόλουσ ζλξθσ τουριςτϊν και επιςκεπτϊν. Αν και το κάκε
νθςί παρουςιάηει ιδιαίτερο χαρακτιρα επθρεαςμζνο τόςο από το ανάγλυφό του,
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όςο και από τθν ιςτορικι του διαδρομι, κα μποροφςε κανείσ να διακρίνει δφο
διαφορετικά αρχιτεκτονικά ςτυλ: το κυκλαδίτικο και το «νεοκλαςικό», που είναι
επθρεαςμζνο από τθν ενετικι-ιταλικι παράδοςθ.
Μεταξφ όλων των οικιςτικϊν ςυνόλων τθσ περιφζρειασ, ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ζχει
αξιολογθκεί ωσ ςθμαντικοφ ενδιαφζροντοσ και ζχει υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ των
διατθρθτζων παραδοςιακϊν οικιςμϊν. Συνολικά 211 οικιςμοί είναι
χαρακτθριςμζνοι ωσ παραδοςιακοί, από τουσ οποίουσ οι 65 βρίςκονται ςτον Νομό
Δωδεκανιςου και οι υπόλοιποι 146 ςτον Νομό Κυκλάδων. Αναλυτικά οι
παραδοςιακοί οικιςμοί παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 1.11.
Πύνακασ 1.11. Παραδοςιακού οικιςμού Νοτύου Αιγαύου
Νομόσ Δωδεκανόςου
Νθςί

ΟΣΑ

Λζροσ

Αρκοί
Αςτυπάλαια
Κάλυμνοσ
Ψζριμοσ
Τζλενδοσ
Κάρπακοσ

Παραδοςιακόσ
Νθςί
Οικιςμόσ
Δ. Λζρου
Αγ. Μαρίνα
όδοσ
Αλινδα
Λακκίον
Ραρκζνιον
Δ. Ράτμου
Αρκοί
Δ. Αςτυπάλαιασ Αςτυπάλαια
Λιβάδια
Δ. Καλυμνίων
Βακφσ
Κάλυμνοσ
Δ. Καλυμνίων
Ψζριμοσ
Δ. Καλυμνίων
Τζλενδοσ
Κ. Μεςοχωρίου Λευκόσ
Μεςοχϊριον
Κ. Ολφμπου
Πλυμποσ
Τρίςτομο
Κ. Αρκάςασ
Φοινίκιο

ΟΣΑ

Παραδοςιακόσ
Οικιςμόσ
Κ. Αρνίκασ
Αρνίκα
Κ. Αςκλθπείου
Αςκλθπείον
Κιοτάριον
Κ. Ραραδειςίου
Βάγιεσ
Κ. Κεολόγου
Επάνω Καλαμιϊν
Κ. Κατταβιάσ
Κατταβιά
Κ. Κοςκινοφσ;
Κοςκινοφ
Κ. Σιάνων
Λακκίον
Σιάνα
Κ. Λιβαδίου
Λιβάδια
Κ. Λίνδου
Λίνδοσ
Ρεφκο
Δ. Μεγάλου Χωρίου Μεγάλο Χωριό
Κ. Μεςαναγροφ
Μεςαναγρόσ
Κ. Σαλάκου
Ρροφ. Θλίασ
Κ. Ρροφίλιασ
Ρροφίλια
Κ. Ψίνκου
Ψίνκοσ

Νθςί

ΟΣΑ

Παραδοςιακόσ
Οικιςμόσ
Σφμθ
Δ. Σφμθσ
Εμπορειόσ
Ρανορμίτθσ
Ρζδιον
Σφμθ
Αγακονιςι Κ. Αγακονθςίου Μικρόν Χωρίον
Κωσ
Κ. Εμπορειοφ
Εμπορειόσ
Δ. Μανδρακίου Μανδράκιον
Κ. Νικίων
Νικίων
Κ. Αρκάςασ
Ραλαιόν Ρφλιον
Χάλκθ
Δ. Χάλκθσ
Αλιμιά
Χάλκθ
Χωρίον
Μεγίςτθ
Δ. Μεγίςτθσ
Μεγίςτθ

Νομόσ Κυκλϊδων
Νθςί
Άνδροσ

ΟΣΑ
Άνδρου
Ραλαιόκαςτρου
Μεςαριάσ
Λαμφρων
Ραλιοκάςτρου
Γαυρίου
Πρμου Κορκίου

Στενίων
Ραλαιόπολθσ
Ριτρόφου
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Παραδοςιακόσ
Νθςί
Οικιςμόσ
Άνδροσ
Τινοσ
Μζςα Βουνοφ
Φαλλικά
Υψθλά
Ραλαιόκαςτρο
Επιςκοπειον
Αγ. Ρζτροσ
Χωναί
όγο
Αλαμαννία
Αγ. Μαρίνα
Στενιζσ
Ραλαιόπολθ
Μελίδα

ΟΣΑ
Ρανόρμου
Κάμπου
Στενισ
Ρανόρμου
Κϊμθσ
Κάμπου
Τρικάδου
Κάμπου
Στενισ
Καλλονισ

Παραδοςιακό
Νθςί
σ Οικιςμόσ
Ρφργοσ
Νάξοσ
Κάμποσ
Κεχροσ
Στενι
Μαρλάσ
Βεναρδάτοσ
Σκαλάδοσ
Κρόκοσ
Ταραμπάδοσ
Χατηιράδου
Λουτρά
Ροταμιά
Κάτω κλείςμα
Καρκάδοσ

ΟΣΑ
Απειράνκου
Κινιδαρου
Χαλκειοφ
Κεραμωτισ
Χαλκειοφ
Φιλοτίου
Γαλανάδου
Δαμαρίωνα
Ροταμιάσ
Βίβλου
Γλινάδου
Χαλκειοφ
Ροταμιάσ
Μελάνων

Παραδοςιακόσ
Οικιςμόσ
Απείρανκοσ
Κινίδαροσ
Ακάδθμοι
Κεραμωτι
Χαλκειό
Φιλότι
Γαλανάδοσ
Δαμαριϊνασ
Άνω ποταμιά
Βίβλοσ
Γλινάδοσ
Κεραμειό
Κάτω Ροταμιά
Κουρουνοχϊρι
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Ραλαιοκάςτρου
Κορκίου
Λαμφρων
Άνδροσ
Λαμφρων
Αποικιϊν
Λαμφρων
Μπατςίου
Κορκίου
Άνδροσ
Κορκίου
Καππαριάσ
Μεςαριάσ
Βουρκωτισ
Κιρα

Αντίπαροσ
Θράκλεια
Ανάφθ
Σίκινοσ

Οίασ
Φθράσ
Βόκωνοσ
Εμπορειοφ
Οίασ
Ρφργοσ Καλλίςτθσ
Καρτεράδοσ
Οίασ
Ζξω γωνιάσ
Οίασ
Μεςαριά
Ακρωτθρίου
Θμεροβιγλίου
Μεγαλοχωρίου
Επιςκ. Γωνίασ
Αντίπαροσ
Θράκλειασ
Ανάφθσ
Σίκινου

Σταυρόε
Ζξω Βουνίου
Ρίςω Μεριά
Στραπουριζσ
Λιβάδια
Μεςακοφριο
Μζςα χωριό
Αποικία
Κατακαλαίοι
Λαμφρα
Μπάτςι
Μουςωνασ
Αμονακαίοσ
Βραχνόσ
Αθδόνια
Κόρκιο
Ρζρα χωριό
Μεςαριά
Μενιτεσ
Βουρκωτι
Πρμοσ Αμμοφδι
Φθρά
Βόκων
Εμπορειό
Οία
Ρφργοσ
Καρτεράδοσ
Ορμοσ Αρμζνθ
Ζξω γωνιά
Κολόσ
Φοινικιά
Μεςαριά
Ακρωτιρι
Θμεροβίγλι
Μεγαλοχϊρι
Επιςκ. Γωνιασ
Αντίπαροσ
Αγ. Γεϊργιοσ
Ανάφθ
Σίκινοσ

Δφο Χωριϊν
Αγάπθσ
Τινου
Κάμπου
Λςτερνϊν
Τριαντάρου
Ρανόρμου
Κϊμθσ
Κάμπου
Τινου
Κϊμθσ
Στενισ
Καρδιανισ
Στενισ
Φαλατάδου

Τριαντάρου
Στενισ
Κτικάδου
Κθραςία
Μοσ
Κζα

Κίμωλοσ
Κφκνοσ

Μφκονοσ
Αμοργόσ

Κθραςίασ
Μου
Κορθςςιάσ
Κζασ
Κορθςςιάσ
Λουλίδοσ
Κορθςςιάσ
Κιμϊλου
Κφκνου
Δρυοπίδοσ
Μυκόνου
Άνω Μεράσ
Καταπόλων

Αιγαιάλθσ
Κολαρίων
Αμοργοφ

Καλλονι
Αρνάδοσ
Δφο χωριά
Αγαπθ
Καρυά
Σμαρδάκιο
Λςτερνά
Τριαντάροσ
Ρλατιά
Ράροσ
Ρεράςτρα
Ξιναρά
Μουντάδοσ
Κϊμθ
Μζςθ
Καρδιανι
Μυρςίνθ
Κουμάροσ
Βϊλαξ
Φαλατάδοσ Σζριφοσ
Μπερδεμιάρο
σ
Τηάδοσ
Κτικάδοσ
Τριπόταμοσ Σίφνοσ
Κθραςία
Μοσ
Κορθςςιάσ
Κζα
Βουρκαριό
Ρλαγιά
Φολζγανδροσ
Μυλοπόταμοσ
Κίμωλοσ
Μιλοσ
Κφκνοσ
Λουτρά
Δρυοπίσ
Μφκονοσ
Σφροσ
Άνω Μερά
αχίδιο
Ξυλοκερατίδιο
Κατάπολα
Αιγαιάλθ
Ροταμόσ
Κολάρια
Αμοργόσ

Κορωνίδοσ
Ροταμιάσ
Σαγκρίου
Χαλκειοφ
Σαγκιοφ
Μονισ
Κορωνοφ
Κορωνίδοσ
Κϊςτου
Μάρπθςςασ
Αγκαιριάσ
Ραροικιάσ
Λευκϊν
Αρχψιλόχου
Νάουςασ
Κϊςτου
Αρχιλόχου
Σερίφου

Απολλωνίασ

Αρτεμϊνοσ
Φολζγανδρου
Μιλου
Τρυπθτισ
Μιλου
Τρυπθτισ
Άνω Σφρου
Ερμοφπολθ
Χρουςϊν
Ράγου
Άνω Σφρου
Ροςειδωνίασ

Κορωνίδα
Μζςθ Ροταμιά
Άνω Σαγκρίο
Καλόξυλοσ
Κάτω Σαγκριό
Μονι
Κορωνόσ
Αγιά
Μαράκιο
Λςτζρνιο
Μάρπθςςα
Αγκαιριά
Ραροικία
Λευκαί
Ρρόδρομοσ
Νάουςα
Κϊςτοσ
Μάρμαρα
Κζνταρχοσ
Ραναγιά
Σζριφοσ
Γαλανι
Βακφ
Φάροσ
Κάτω Ρετάλι
Κάςτρον
Απολλωνία
Αρτεμϊν
Φολζγανδροσ
Καραβοςτάςθσ
Μιλοσ
Τρυπθτι
Φουρκοβουνίου
Κλιμα
Άνω Σφροσ
Ερμοφπολθ
Χροφςα
Ραρακοπι
;Επιςκοπειό
Ροςειδωνία

Ρθγζσ: ENVIPLAN (1999) Χωροταξικό Σχζδιο Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου, Ακινα
Υπουργείο Αιγαίου (1998) Θεςμικό Ρλαίςιο Οικιςμϊν, Ακινα.

Πμωσ παρά τθν φπαρξθ τόςο ςθμαντικοφ οικιςτικοφ πλοφτου που από μόνοσ του
αποτελεί πόλο ζλξθσ, ελάχιςτα ζργα ςυντιρθςθσ και ανάδειξθσ των οικιςμϊν ζχουν
γίνει από πλευράσ πολιτείασ με αποτζλεςμα να υπάρχει ςθμαντικι αλλοίωςθ τουσ
είτε από νζα κτίςματα, είτε από επεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα κτίρια, είτε από τα
δίκτυα των υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ.
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1.3.3 Παραδοςιακόσ τρόποσ ζωήσ
Ο παραδοςιακόσ τρόποσ ηωισ, ζνδυςθσ και εργαςίασ των νθςιωτϊν αποτζλεςε από
τθν αρχι τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ ωσ ζνασ ιδιαίτεροσ πόλοσ ζλξθσ,
μια και διζφερε ςθμαντικά από αυτόν των επιςκεπτϊν, ελλινων, αλλά κυρίωσ των
αλλοδαπϊν. Λδιαίτερο ενδιαφζρον προκαλοφςαν οι παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ
και τα επαγγζλματα, που ιταν ςυνδεδεμζνα με τθ κάλαςςα: όπωσ οι αλυκζσ, οι
ταρςανάδεσ, θ αλιεία, θ ςπογγαλιεία κλπ. αλλά και θ χειροτεχνία, θ
αγγειοπλαςτικι, θ καλακοπλεκτικι, ο τρφγοσ, το λίχνιςμα, θ αρτοποιία, κα.
Σιμερα, που οι περιςςότερεσ από τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ ζχουν εκλείψει ι ζχουν
«εκςυγχρονιςτεί», βρίςκουμε ςτοιχεία τουσ ςτα λαογραφικά μουςεία που ζχουν
δθμιουργθκεί ςε πολλά νθςιά. Πμωσ και ςτθ περίπτωςθ των λαογραφικϊν
μουςείων, επαναλαμβάνεται θ λογικι παρουςίαςθσ των εκκεμάτων που ζχει
επικρατιςει και ςτα αρχαιολογικά μουςεία, ενϊ παραμζνουν ςτατικά και χωρίσ τθ
χριςθ ςφγχρονων τεχνολογικϊν μζςων. Σε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ υπάρχουν
κεματικά μουςεία που να εςτιάηουν ςτθν ιδιαίτερθ παράδοςθ κάκε νθςιοφ
αναδεικνφοντασ τθ δικι του ταυτότθτα όπωσ διαμορφϊνεται διαμζςου των
αιϊνων.
1.3.4. Γαςτρονομία
Θ αλλαγι ςτον τρόπο ηωισ των νθςιϊν με τθν επικράτθςθ νζων διαδικαςιϊν
παραγωγισ, τθν εγκατάλειψθ πολλϊν παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν και άλλων
παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων, τθν ειςαγωγι πολλϊν τυποποιθμζνων προϊόντων,
αλλά και τθν αλλαγι των καταναλωτικϊν προτφπων, είχε ωσ αποτζλεςμα πολλά
ςτοιχεία τθσ τοπικισ παραγωγισ και τθσ τοπικισ κουηίνασ να ζχουν εξαφανιςτεί ι
περιοριςτεί ςθμαντικά, λόγω τθσ ανεπάρκειασ των πρϊτων υλϊν, ι τθσ εξαφάνιςθσ
τθσ τεχνογνωςίασ παραδοςιακισ παραγωγισ τουσ ι ακόμθ και τθσ απαγόρευςθσ
τθσ νόμιμθσ παραγωγισ και διακίνθςθσ παραδοςιακϊν τροφίμων λόγω τθσ
μεταβολισ τθσ νομοκεςίασ ςχετικά με τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι .
Το κραςί, τα τυροκομικά, τα αρωματικά φυτά, το μζλι και περιοριςμζνοσ αρικμόσ
άλλων προϊόντων υπάρχει πλζον ςτο εμπόριο (το οποίο είναι ςυνικωσ άτυπο),
γεγονόσ που περιορίηει ςθμαντικά τισ δυνατότθτεσ διατιρθςθσ των παραδοςιακϊν
γεφςεων και ςυνταγϊν και διαφοροποίθςθσ τθσ κουηίνασ τθσ περιοχισ από εκείνθ
τθσ υπόλοιπθσ χϊρασ.
Θ δθμιουργία Γυναικείων Συνεταιριςμϊν, που αποτζλεςε ςε πολλζσ περιοχζσ το
«όχθμα» για τθ διατιρθςθ των παραδοςιακϊν γεφςεων και ςυνταγϊν, δεν γνϊριςε
μζχρι ςιμερα αντίςτοιχθ ανάπτυξθ ςτο Ν. Αιγαίο. Με βάςθ μελζτθ του 1999 ςτο
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Ν.Αιγαίο λειτουργοφςαν 5 μονάδεσ (Ρθγι: Ραπαγεωργίου Κ. (επιςτ. Υπεφκυνοσ)
(1999) Οδθγόσ Συνεταιριςτικϊν Αγροτουριςτικϊν και Αγροβιοτεχνικϊν Μονάδων,
Γεωπονικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Υπουργείο Γεωργίασ, Ευρωπαϊκι Επιτροπι,
Ακινα), ενϊ με βάςθ το Υπ. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ςιμερα
λειτουργοφν 7 (http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/agrotourismos
/NOTIO_AIGAIOY_210814.pdf) αν και είναι ςίγουρο ότι λειτουργοφν και άλλεσ
ομάδεσ χωρίσ απαραίτθτα να βρίςκονται κάτω από το ςυγκεκριμζνο νομικό
κακεςτϊσ.
Ράντωσ, ςτθν Ελλάδα δεν υπάρχει κανζνα προϊόν που να χαρακτθρίηεται ςφμφωνα
με τθ νομοκεςία ωσ Ειδικό Ραραδοςιακό Ρροϊόν Εγγυθμζνο (ΕΡΡΕ) και
οποιαδιποτε παραγωγι ςτθρίηεται ςτθν εμπιςτοςφνθ που κα δείξουν οι
καταναλωτζσ.
Σε ό,τι αφορά προϊόντα που παραδοςιακά παράγονταν ςτθν περιφζρεια και λόγω
τθσ ποιότθτάσ τουσ ζχουν αποκτιςει ειδικό ςιμα, είτε Ρροϊόντοσ Ονομαςίασ
Ρροζλευςθσ (ΡΟΡ), είτε Ρροϊόντοσ Γεωγραφικισ Ζνδειξθσ (ΡΓΕ), είναι επίςθσ
περιοριςμζνοσ: μόνο 3 προϊόντα ανικουν ςτθν κατθγορία ΡΟΡ ι ΡΓΕ (εκτόσ από
αυτά που μποροφν να παραχκοφν από επιχειριςεισ από ολόκλθρθ τθν Ελλάδα): το
ΡΟΡ τυρί «Γραβιζρα Νάξου», το ΡΓΕ ελαιόλαδο «όδοσ» και το ΡΟΡ τυρί
«Κεφαλογραβιζρα» (για το οποίο αν και δεν αναφζρεται θ περιοχι παραγωγισ ςτον
τίτλο, οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ δείχνουν ότι πρόκειται για προϊόν των Κυκλάδων,
κακϊσ υπεφκυνθ για τον ζλεγχο είναι θ Δ/νςθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ).
Ειδικι περίπτωςθ αποτελεί θ παραγωγι κραςιοφ, δεδομζνου ότι υπόκειται ςε
ξεχωριςτι νομοκεςία. Πμωσ ενϊ ςε πολλά νθςιά τθσ Ρεριφζρειασ υπάρχει ζντονθ
παράδοςθ ςτθν αμπελουργία ςε λίγεσ περιοχζσ (όδοσ, Ράροσ, Κιρα) εξακολουκεί
να υπάρχει ςυςτθματικι και τυποποιθμζνθ παραγωγι, ενϊ εμφανίηονται και μικροί
παραγωγοί ςε άλλα νθςιά όπωσ θ Σίφνοσ, θ Σζριφοσ και ατυποποίθτο προϊόν
ςχεδόν ςε όλα τα νθςιά. Λςωσ οι πρόςφατεσ νομοκεςίεσ που επιτρζπουν τθ
δθμιουργία μικρϊν τυποποιθτθρίων να βοθκιςουν ςε μια αφξθςθ τθσ νόμιμθσ
διακίνθςθσ των τοπικϊν προϊόντων και να αποτελζςουν κίνθτρο για αφξθςθ τθσ
παραγωγισ.

Συνολικά κα μποροφςε να αναφερκεί ότι θ ςθμαντικι τοπικι παράδοςθ ςε
παραγωγι προϊόντων διατροφισ και ςε «πιάτα» δεν ζχει αξιοποιθκεί όπωσ ζχει
γίνει ςε πολλζσ άλλεσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ, οδθγϊντασ ςε ακόμθ μεγαλφτερθ
ομογενοποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ χϊρασ ειδικά ςτισ περιοχζσ με
ζντονθ τουριςτικι κίνθςθ και τα ξενοδοχεία όπου θ ςυμπίεςθ των τιμϊν από τουσ
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ΤΟ ζχει οδθγιςει ςε μεγαλφτερθ τυποποίθςθ των προςφερόμενων γευμάτων και
του πρωϊνοφ για μείωςθ κόςτουσ.
Τα τελευταία χρόνια ςθμειϊνεται μια αντιςτροφι τθσ κατάςταςθσ και μζςα από τθ
οργανωμζνθ προςπάκεια του προγράμματοσ “Aegean Cuisine” αλλά και του
«ελλθνικοφ/τοπικοφ πρωϊνοφ», αλλά ο δρόμοσ είναι ακόμθ μακρφσ μζχρι να
επικρατιςουν αυτζσ οι απόψεισ ςτουσ επαγγελματίεσ τθσ εςτίαςθσ και ςτουσ
ξενοδόχουσ που επικαλοφνται κζματα κόςτουσ και πιζςεισ ςτο κοςτολόγιο από τουσ
ΤΟ για να μθν ενταχκοφν ςτισ ανάλογεσ δράςεισ όπωσ φαίνεται και από τουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα. Σθμαντικι είναι και θ μεταςτροφι τθσ ηιτθςθσ που
εκφράηεται ςε πολλοφσ προοριςμοφσ με τουσ τουρίςτεσ, ζλλθνεσ και ξζνουσ να
αναηθτοφν τα τοπικά-αυκεντικά προϊόντα και είναι πρόκυμοι να δαπανιςουν
υψθλά ποςά για να τα γευκοφν ι για να τα αγοράςουν για φίλουσ. Θ αφξθςθ τθσ
ηιτθςθσ πάντωσ προςκροφει και ςτθν ανεπάρκεια των πρϊτων υλϊν και των
«αυκεντικϊν» τοπικϊν προϊόντων ποιότθτασ.
1.3.5. Μουςική – Φορόσ - Σέχνεσ – Γράμματα – Ήθη – Έθιμα
Τζλοσ, ζνα ςθμαντικό κομμάτι του τοπικοφ πολιτιςμοφ ζχει να κάνει με τα ικθ και
τα ζκιμά του, αλλά και με τισ επιδόςεισ του ςτα γράμματα και ςτισ τζχνεσ. Τα νθςιά
του Ν. Αιγαίου ζχουν να δείξουν πολλά ενδιαφζροντα δείγματα τζτοιου πολιτιςμοφ
με γνωςτότερα τθ μουςικι και τουσ χοροφσ, για τουσ οποίουσ κάκε νθςί
υπερθφανεφεται για τισ δικζσ του ιδιαιτερότθτεσ και επιδόςεισ. Λιγότερο γνωςτζσ
ςτο ευρφτερο κοινό -εκτόσ κάποιων εξαιρζςεων- είναι οι επιδόςεισ των νθςιϊν ςτθ
χειροτεχνία, ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ, ςτθ λογοτεχνία και ςτθν ποίθςθ.
Μζχρι ςιμερα, θ αξιοποίθςθ των ςτοιχείων αυτϊν, ιδιαίτερα μζςα από τθν
ανάπτυξθ ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ για άτομα με ειδικά ενδιαφζροντα, είναι
εξαιρετικά περιοριςμζνθ. Τισ περιςςότερεσ φορζσ, γίνεται ευκαιριακι και
επιφανειακι «εμπλοκι» ςτο τουριςτικό προϊόν, εςτιάηοντασ ςτθ «φολκλορικι»
διάςταςθ των πραγμάτων και όχι ςτθν ουςιαςτικι γνωριμία των τουριςτϊν με τα
ςτοιχεία του τοπικοφ πολιτιςμοφ.

Ολοκλθρϊνοντασ τθν αποτφπωςθ των πόρων κεωροφμε ότι είναι απαραίτθτο να
διερευνθκεί και ποια ςτοιχεία των νθςιϊν, ποια κοινά τουσ χαρακτθριςτικά
μποροφν να αποτελζςουν ςτοιχεία τθσ κοινισ ταυτότθτασ τθσ Περιφζρειασ και
κατά πόςο μπορεί να διαφοροποιθκεί θ εικόνα τθσ Περιφζρειασ από τθν
αντίςτοιχθ άλλων νθςιωτικϊν προοριςμϊν ι και παράκτιων περιοχϊν που
χρθςιμοποιοφν τθ κάλαςςα ωσ κφριο ςυςτατικό τθσ εικόνασ τουσ. Κα πρζπει να
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υπογραμμιςτεί ότι το slogan που υιοκζτθςε θ Ρεριφζρεια από το 2012 ςτθ
διαφθμιςτικι τθσ καμπάνια είναι «Aegean Islands - The endless blue». Τελικά το
«Απζραντο Γαλάηιο» είναι το μόνο κοινό ςτοιχείο του Αιγαίου ι είναι ζνα ςτοιχείο
αποκλειςτικά του Αιγαίου; Στθν ταξινόμθςθ ανά νθςί που κα ακολουκιςει δεν κα
υπάρξουν αναφορζσ ςε κζλγθτρα που αποτελοφν κοινά και εγγενι χαρακτθριςτικά
όλων των νθςιϊν όπωσ οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και οι παραλίεσ, αλλά ςτα
ιδιαίτερα εκείνα ςτοιχεία που διαφοροποιοφν τα νθςιά μεταξφ τουσ αλλά και με
τουσ άλλουσ προοριςμοφσ νθςιωτικοφσ και μθ, είναι ικανά να προκαλζςουν τθν
επίςκεψθ τουριςτϊν και μποροφν να αποτελζςουν ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ
ιδιαίτερθσ ταυτότθτασ του κάκε νθςιοφ και τθσ εικόνασ του. Ρροφανϊσ τα περί
ταυτότθτασ και εικόνασ κα πρζπει τεκοφν ωσ πρόταςθ ςε ςυηιτθςθ με τουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ.
Υπάρχουν διαφορετικζσ προςεγγίςεισ που προςπακοφν να ομαδοποιιςουν τθν
ελκυςτικότθτα των νθςιϊν ωσ προοριςμϊν:
- Από τθ μια χρθςιμοποιοφνται οι αφθρθμζνεσ ζννοιεσ όπωσ φιλοξενία, γλζντι,
κακθμερινι ηωι, αυκεντικότθτα, αςφάλεια, φωσ, απζραντο γαλάηιο, ιςτορία,
αναλογία, μζτρο, ανκρϊπινθ κλίμακα, αρμονία, κα που παραπζμπουν ςε
καταςτάςεισ με τισ οποίεσ ςυνικωσ χαρακτθρίηουν (και χαρακτθρίηουμε) ςυνολικά
τθν Ελλάδα ωσ προοριςμό, που διεγείρουν τισ αιςκιςεισ και τθ φανταςία χωρίσ να
παραπζμπουν ςε ςυγκεκριμζνουσ «πόρουσ» και «προϊόντα».
- από τθν άλλθ χρθςιμοποιοφνται ταξινομικζσ κατθγορίεσ των πόρων όπωσ
πολιτιςμόσ, φφςθ, παράδοςθ, αρχιτεκτονικι, μφκοσ που χαρακτθρίηουν τόςο τθν
Ελλάδα ςυνολικά όςο και τθ ςυγκεκριμζνθ περιφζρεια αλλά ταυτόχρονα ςυνδζουν
με ςυγκεκριμζνουσ υλικοφσ και άυλουσ πόρουσ τουσ οποίουσ ο επιςκζπτθσ ζχει τθ
δυνατότθτα να «αγγίξει» ανάλογα με το βακμό αξιοποίθςθσ του.
Στθ ςυνζχεια κα επιχειρθκεί μια κατάταξθ των πόρων ανά νθςί με βάςθ
«κλαςςικζσ» κατθγοριοποιιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν προθγοφμενα αν και δεν
ανταποκρίνονται υποχρεωτικά ςτισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ και επικυμίεσ των
τουριςτϊν. Αλλωςτε και οι τουριςτικζσ αγορζσ, οι χϊρεσ προζλευςθσ των τουριςτϊν
ζχουν διαφοροποιθκεί μετά από 60 χρόνια τουριςτικισ ανάπτυξθσ με τθν
«ωρίμανςθ» των παραδοςιακϊν αγορϊν και τθν εμφάνιςθ νζων με διαφορετικζσ
ςυνικειεσ και κουλτοφρεσ. Ταυτόχρονα κα πρζπει να υπογραμμιςτεί εδϊ ότι θ
«υποχϊρθςθ» του «ομοιογενι» τουρίςτα-καταναλωτι αποτελεί ταυτόχρονα ζνα
πρόβλθμα και μια ευκαιρία ςτθν οποία θ ηιτθςθ (ο προοριςμόσ και οι επιχειριςεισ
που απευκφνονται ςτουσ τουρίςτεσ) οφείλει να προςαρμόςει το «προϊόν» που
παράγει και τον τρόπο προϊκθςθσ του ζχοντασ πάντα υπόψθ τθσ ότι οι
δυνατότθτεσ προςαρμογισ του «τουριςτικοφ πόρου» ςτθ ηιτθςθ δεν είναι
απεριόριςτεσ, ειδικά αν ςτόχοσ είναι να διατθρθκεί θ βιωςιμότθτα του.
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Οι κατθγορίεσ που επιλζχκθκαν εκτόσ από το γεγονόσ ότι αφοροφν τισ δφο μεγάλεσ
ομάδεσ «πόρων» που είναι θ φφςθ και ο πολιτιςμόσ, ςυνδζονται και με τισ ειδικζσ
κεματικζσ με τισ οποίεσ αςχολείται θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ (πολιτιςτικόσ,
φυςιολατρικόσ-περιθγθτικόσ, κρθςκευτικόσ, ςυνεδριακόσ και καλάςςιοσ
τουριςμόσ8). Το ενδιαφζρον μασ εςτιάηεται:
 Φφςθ: Χλωρίδα –πανίδα- οικότοποι, αγροτικά τοπία και κτίςματα, μονοπάτια
καλάςςιο περιβάλλον, προςτατευόμενεσ περιοχζσ, γεωλογικά μνθμεία
 Μνθμεία: Αρχαιολογικοί χϊροι, Βυηαντινά και νεϊτερα μνθμεία,
 Ραράδοςθ: Καρναβάλι Τοπικά προϊόντα και τοπικζσ ςπεςιαλιτζ, μουςικιτραγοφδια - χοροί
 Αρχιτεκτονικι: Ραραδοςιακοί οικιςμοί, διατθρθτζα κτίρια
 Κρθςκευτικά μνθμεία: Εκκλθςίεσ και Μοναςτιρια, Εξωκλιςια και Ρανθγφρια,
Στον Ρίνακα Ρ.2 του Ραραρτιματοσ υπάρχει μια καταγραφι ανά νθςί των πόρων
όπωσ ςυγκεντρϊκθκαν από διάφορεσ πθγζσ και ταξινομικθκαν με τθν παραπάνω
λογικι.
Ερϊτθμα παραμζνει κατά πόςο οι παραπάνω πόροι είναι αξιοποιθμζνοι ςε τζτοιο
βακμό που να αποτελοφν κομμάτι του τουριςτικοφ προϊόντοσ. Στθ προςπάκεια για
άντλθςθ πλθροφοριϊν από διάφορεσ πθγζσ, ςυχνά ιρκαμε αντιμζτωποι με
περιγραφζσ και καταγραφζσ πόρων που είτε δεν ιταν προςβάςιμοι ςτουσ τουρίςτεσ
ι ακόμθ και όταν ιταν προςβάςιμοι, θ επαφι είτε περιοριηόταν ςτθ δθμιουργία
ενόσ γενικοφ ςυναιςκιματοσ μζςα από τθν απλι παρατιρθςθ είτε δεν μποροφςε να
δθμιουργιςει τίποτα γιατί ο τουρίςτασ δεν είχε επαρκι πλθροφόρθςθ για να
αντιλθφκεί τθν αξία του ςυγκεκριμζνου πόρου. Τθν κατάςταςθ αυτισ τθσ ζλλειψθσ
πλθροφόρθςθσ καλφπτουν ςε ζνα βακμό οι οργανωμζνεσ επιςκζψεισ – ξεναγιςεισ
όπου επαγγελματίεσ ξεναγοί (αλλά και ιδιαίτερα ςυχνά tour-leaders ι ακόμθ και
οδθγοί τουριςτικϊν λεωφορείων) δίνουν πλθροφορίεσ προςπακϊντασ να
διεγείρουν αιςκιςεισ και ςυναιςκιματα. Πμωσ ςε όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ
οι τουρίςτεσ παραμζνουν «πακθτικοί» δζκτεσ εικόνων και ακουςμάτων.
Σε περιοριςμζνεσ περιπτϊςεισ οι πόροι αυτοί ζχουν δθμιουργιςει ζνα προϊόν ι
ζχουν ενταχκεί ςε ζνα προϊόν ι υπθρεςία δίνοντασ ιδιαίτερθ προςτικζμενθ αξία
ς’αυτι τθ πρϊτθ φλθ (που ςυνικωσ είναι ζνασ δθμόςιοσ πόροσ ελεφκερθσ
πρόςβαςθσ, είτε ζνασ πόροσ ελεγχόμενθσ πρόςβαςθσ) που χρθςιμοποιείται και
ςυχνά καταναλϊνεται χωρίσ να δίνει κζςεισ εργαςίασ, ειςοδιματα και κυρίωσ χωρίσ
8

Τα κζματα των υποδομϊν όπωσ ςυνεδριακά κζντρα, λιμενικζσ υποδομζσ κλπ κα τεκοφν ςτθ
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να αναγνωρίηεται θ αξία του από τον επιςκζπτθ. Αυτι θ τοποκζτθςθ γίνεται ςε
αντίκεςθ με άλλεσ χϊρεσ όπου αντίςτοιχοι ι πολφ χαμθλότερθσ αξίασ πόροι ζχουν
αξιοποιθκεί και προςδίδουν ςθμαντικά οφζλθ ςτουσ προοριςμοφσ όπου
βρίςκονται.

1.4. Σουριςτικέσ Τποδομέσ
Το ενδιαφζρον εςτιάηεται ςε δφο ειδϊν υποδομζσ: τισ λιμενικζσ και τα ςυνεδριακά
κζντρα. Οι πρϊτεσ αφοροφν τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ που μποροφν να
υποδεχκοφν κρουαηιερόπλοια και ςκάφθ αναψυχισ, ενϊ οι δεφτερεσ αφοροφν
φπαρξθ εξειδικευμζνων χϊρων για οργάνωςθ ςυνεδρίων και άλλων ςυναντιςεων
μικρότερου μεγζκουσ. Στουσ Ρίνακα Ρ4 του Ραραρτιματοσ υπάρχει μια πρϊτθ
καταγραφι ςχετικισ πλθροφορίασ που κα πρζπει να επιβεβαιωκεί και να
ςυμπλθρωκεί από τισ ομάδεσ ςε επίπεδο Διμου.
Να ςθμειωκεί εδϊ ότι οι δφο αυτζσ μορφζσ τουριςμοφ –ςτισ οποίεσ κα
αναφερκοφμε διεξοδικά ςτισ ειδικζσ μελζτεσ- μποροφν να αναπτυχκοφν ςε διάφορα
επίπεδα από τθν πολφ μεγάλθ κλίμακα όταν υπάρχουν οι αντίςτοιχεσ δθμόςιεσ και
ιδιωτικζσ υποδομζσ (μαρίνεσ και ςυνεδριακά κζντρα) ι ςε μικρότερο επίπεδο
αξιοποιϊντασ κατάλλθλα χϊρουσ που προςφζρονται γι’αυτό αρκεί να υπάρξει μια
ςχετικι οργάνωςθ. Γνωρίηουμε ότι ζχουν διεξαχκεί ςυνζδρια μεςαίου και μικροφ
μεγζκουσ ςε αίκουςεσ διδαςκαλίασ πανεπιςτθμίων, ςε ςχολεία, ςε αίκουςεσ
πολλαπλϊν εκδθλϊςεων κλπ με αρκετι επιτυχία, ενϊ υπάρχουν προςεγγίςεισ
κρουαηιεροπλοίων και ςκαφϊν αναψυχισ εδϊ και δεκαετίεσ ςε νθςιά που δεν
διακζτουν τισ κατάλλθλεσ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ. Αυτό οφείλεται ςτθ ηιτθςθ που
υπάρχει για τουσ προοριςμοφσ αυτοφσ που οφείλουμε να τθν αξιοποιιςουμε.

1.5. Δραςτηριότητεσ
Ραρά τθν φπαρξθ ςθμαντικϊν και πολλζσ φορζσ μοναδικϊν πόρων ςτα νθςιά,
περιοριςμζνεσ είναι οι επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται με
ςτόχο τθν αξιοποίθςθ τουσ μζςα από τθν ενεργι ςυμμετοχι των επιςκεπτϊν, ενϊ
ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ αφορά τθν απλι ξενάγθςθ τουσ ς’αυτζσ ςτο πλαίςιο
οργανωμζνων ι μθ επιςκζψεων.
Ο καλάςςιοσ τουριςμόσ φαίνεται να αποτελεί τθν κφρια επαγγελματικι
δραςτθριότθτα που αναπτφςςεται ςτα νθςιά με τα καλάςςια ςπορ που ςυνδζονται
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με οργανωμζνεσ παραλίεσ να κατζχουν τθ κφρια κζςθ. Ρολφ μικρότερθ ςθμαςία
ζχουν θ ενοικίαςθ ςκαφϊν αναψυχισ που επικεντρϊνεται ςε λίγεσ μαρίνεσ ι
τουριςτικά καταφφγια, οι καταδφςεισ, τα μακιματα ιςτιοπλοϊασ κλπ. Θ ζλλειψθ
υποδομϊν, εκπαιδευμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ αλλά και των κατάλλθλων
επενδυτικϊν δραςτθριοτιτων (που οφείλεται τόςο ςτο αρνθτικό επιχειρθματικό
περιβάλλον όςο και ςτθν απροκυμία ανάλθψθσ επιχειρθματικοφ κινδφνου)
αποτελοφν βαςικζσ αιτίεσ.
Οι δραςτθριότθτεσ ςε ςχζςθ με τθ φφςθ είναι πολλζσ και μποροφν να ζχουν
διαφορετικζσ πτυχζσ-ςτόχουσ: μπορεί να αφοροφν ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθ
φφςθ με κφριο ςτόχο τθν άκλθςθ (πχ. αναρρίχθςθ, ποδθλαςία), μπορεί να αφορά
γνωριμία με το «περιβάλλον» (φυςικό, πολιτιςτικό, δομθμζνο) όπωσ ζχει προκφψει
από τθν αλλθλεπίδραςθ αιϊνων μζςα από περπάτθμα, μπορεί να αφορά πιο
ςυγκεκριμζνθ αναγνϊριςθ τθσ χλωρίδασ και τθσ πανίδασ, μπορεί ……αξιοποιϊντασ
με φανταςία τα υπάρχοντα ςτοιχεία-πόρουσ του κάκε προοριςμοφ.
Οι πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ αποτελοφν τθ δεφτερθ μεγάλθ ενότθτα. Στθ χϊρα
μασ με τθ μεγάλθ πολιτιςτικι παράδοςθ, ωσ πολιτιςτικόσ τουριςμόσ ςυνικωσ
αναφζρεται θ επαφι-γνωριμία του επιςκζπτθ-τουρίςτα με τον υλικό πολιτιςμό δθλ.
μνθμεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, μουςεία και δευτερευόντωσ με τθν «παράδοςθ»,
υλικι (πχ. λαογραφικζσ ςυλλογζσ) και άυλθ (πχ. μουςικι, κουηίνα). Στθν
ςυγκεκριμζνθ ενότθτα εςτιάηουμε ςε δραςτθριότθτεσ που βαςίηονται ςε αυτζσ τισ
μορφζσ πολιτιςμοφ. Αναφερόμαςτε κυρίωσ:
- ςε δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται με τθ φφςθ και τθ κάλαςςα (αλιεία,
ναυτοςφνθ),
- ςε γιορτζσ και φεςτιβάλ που ςυνικωσ αναλαμβάνονται από ςυλλόγουσ και τθν
τοπικι αυτοδιοίκθςθ για τθ προβολι τοπικϊν πολιτιςτικϊν ςτοιχείων (ςυνικωσ
χωρίσ ειςιτιριο), είτε για λόγουσ ψυχαγωγίασ (ςυνικωσ με ειςιτιριο). Ελάχιςτεσ
είναι οι περιπτϊςεισ όπου οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ ζχουν επιχειρθματικό
περιεχόμενο, ενϊ δεν καταγράφονται δραςτθριότθτεσ όπου οι επιςκζπτεσ
αποκτοφν ςυμμετοχικι εμπειρία μζςα από εκπαίδευςθ και δράςθ (πχ.
μακιματα μαγειρικισ, χοροφ, γλϊςςασ, μουςικισ),
- ςε τζχνεσ, με ζμφαςθ κυρίωσ ςε «μοντζρνεσ τζχνεσ» και όχι αφορά τθν
αναβίωςθ τθσ παράδοςθσ που κατά τθν άποψθ μασ εντάςςεται ςτθ
προθγοφμενθ κατθγορία.
Ρροφανϊσ δεν υπάρχουν ςτεγανά μεταξφ των όςων αναφζραμε προθγοφμενα,
αλλά εξαρτάται τόςο από τουσ οργανωτζσ-επιχειρθματίεσ όςο και από τουσ
τουρίςτεσ. Θ ταξινόμθςθ ςε κατθγορίεσ ζχει ωσ ςτόχο να βοθκιςει ςτθν καταγραφι
και ςτθν ανάλυςθ.
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Στο Ραράρτθμα Ρίνακασ 3 υπάρχει μια πρϊτθ καταγραφι δραςτθριοτιτων όπωσ
ιταν δυνατόν να καταγραφοφν με τθ χριςθ διαφορετικϊν πθγϊν. Ο Ρίνακασ κα
πρζπει να διορκωκεί κυρίωσ με τθ παρζμβαςθ τοπικϊν φορζων που γνωρίηουν τθ
πραγματικι κατάςταςθ που επικρατεί κυρίωσ με τθ λειτουργία επιχειριςεων που
προςφζρουν ζνα διαφορετικό προϊόν.

1.6. Σουριςτικέσ επιχειρήςεισ
Θ καταγραφι των επιχειριςεων που ςχετίηονται με τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα
αποτελεί πολφπλοκι υπόκεςθ για διάφορουσ λόγουσ:
- Υπάρχουν βαςικζσ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ (καταλφματα, υπθρεςίεσ
εςτίαςθσ, ταξιδιωτικϊν πρακτορείων), δραςτθριότθτεσ που ζχουν υψθλι
ςυνάφεια με τον τουριςμό ειδικά ςτα νθςιά (υπθρεςίεσ πλωτϊν μεταφορϊν
και αεροπορικζσ), αλλά και δραςτθριότθτεσ όπου ο τουριςμόσ αποτελεί
ςθμαντικό τμιμα τουσ (δραςτθριότθτεσ ενοικίαςθσ και εκμίςκωςθσ)
- Ο βακμόσ ανάλυςθσ των δεδομζνων μεταβάλλεται αν τα δεδομζνα
αναφζρονται ςε επίπεδο χϊρασ, περιφζρειασ, νομοφ ι διμου με
αποτζλεςμα ςε χαμθλό χωρικό επίπεδο που ενδιαφζρει τθ παροφςα μελζτθ
να είναι διακζςιμα περιοριςμζνα δεδομζνα
- Οι αλλαγζσ κωδικοποίθςθσ των δραςτθριοτιτων που ζχουν υπάρξει
διαχρονικά δεν επιτρζπουν αςφαλείσ ςυγκρίςεισ.
Με βάςθ τα ςτοιχεία του Μθτρϊου Επιχειριςεων 2010 τθσ ΕΛΛΣΤΑΤ ωσ
επιχειριςεισ που ςχετίηονται με τον τουριςμό μποροφν να καταταγοφν οι κυρίωσ
τουριςτικζσ όπωσ τα καταλφματα, οι δραςτθριότθτεσ εςτίαςθσ και αναψυχισ,
ταξιδιωτικϊν γραφείων, μεταφορϊν και εμπορίου. Με βάςθ αυτι τθν υπόκεςθ
διαπιςτϊνουμε (Ρίνακασ 1.12) ότι το άνω του 50% των επιχειριςεων ςτουσ δυο
αυτοφσ νομοφσ και το 75% του τηίρου του ςυνόλου των επιχειριςεων ςυνδζονται με
τον τουριςμό.
Πίνακασ 1.12: Αρικμόσ και τηίροσ επιχειριςεων ςε κλάδουσ που ςυνδζονται με
τον τουριςμό
Καταλφματα
Δραςτθριότθτεσ
εςτίαςθσ
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Δωδεκάνθςα
1849
609601282,5

Κυκλάδεσ
3373
274020069

3066

2555

υπθρεςιϊν
197137535,8

244609325
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Δραςτθριότθτεσ
ταξιδιωτικϊν
πρακτορείων,
γραφείων
οργανωμζνων
ταξιδιϊν
και
υπθρεςιϊν κρατιςεων και ςυναφείσ
δραςτθριότθτεσ
Δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, τζχνεσ
και διαςκζδαςθ
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων
και μοτοςυκλετϊν
Χονδρικό εμπόριο, εκτόσ από το
εμπόριο μθχανοκίνθτων οχθμάτων
και μοτοςυκλετϊν
Λιανικό εμπόριο, εκτόσ από το
εμπόριο μθχανοκίνθτων οχθμάτων
και μοτοςυκλετϊν
Χερςαίεσ μεταφορζσ και μεταφορζσ
μζςω αγωγϊν
Ρλωτζσ μεταφορζσ
Σφνολο τουριςτικϊν κλάδων
Γενικό ςφνολο
% των τουριςτικϊν κλάδων /
ςυνόλου
Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, Μθτρϊο επιχειριςεων 2010

182

73873232,81

158

48608516,2

159

2152157,34

144

1985650,5

520

86723354,94

294

39867123,1

1183

809553101,9

688

374502074

4474

834796304

3270

742386124

934
209
12576
21411

44582153,57
35393077,76
2693812201
3471915337

705
175
11362
18549

59983921,9
26709188
1812671991
2301003961

58,7

77,6

61,3

78,8

Αν ςτουσ παραπάνω κλάδουσ προςτεκεί και αυτόσ των καταςκευϊν, θ ανάπτυξθ
του οποίου οφείλεται ςε πολφ μεγάλο βακμό ςτθ τουριςτικι ανάπτυξθ και ςτον
παρακεριςμό, τότε αντιλαμβανόμαςτε πόςο μεγάλθ είναι θ εξάρτθςθ τθσ
Ρεριφζρειασ από τον τουριςμό.

1.7. Προςπελαςιμότητα
Το κζμα τθσ προςπελαςιμότθτασ των προοριςμϊν αποτελεί ζνα κρίςιμο ςτοιχείο
που επιτρζπει ςτον καταναλωτι-τουρίςτα να επιλζξει ζναν ςυγκεκριμζνο
προοριςμό. Θ προςπελαςιμότθτα αφορά τόςο το χρόνο που χρειάηεται να φτάςει
κάποιοσ ςτον προοριςμό, τθ δυςκολία του ταξιδιοφ (πχ. μετεπιβιβάςεισ) και φυςικά
το ςυνολικό του κόςτοσ. Αν και γνωρίηουμε από εμπειρία ότι αν το προςφερόμενο
προϊόν είναι ιδιαίτερα ελκυςτικό (το παράδειγμα των Κυκλάδων αποτελεί για πολλά
χρόνια το ςχετικό παράδειγμα) ο τουρίςτασ κα καταβάλει τθν επιπλζον προςπάκεια
για να το «αποκτιςει», όμωσ ςτόχοσ από πλευράσ του κάκε προοριςμοφ ξεχωριςτά
δεν μπορεί παρά να είναι θ διευκόλυνςθ των τουριςτϊν να φτάςουν ςτο
ςυγκεκριμζνο νθςί.
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Τα νθςιά τθσ Ρεριφζρειασ Ν.Αιγαίου βρίςκονται ςε μια ζντονθ ανιςότθτα μεταξφ
τουσ ςε ότι αφορά ςτθ προςπελαςιμότθτα με δεδομζνθ τθ ςφνδεςθ τουσ με τισ
διάφορεσ αγορζσ:
1) Υπάρχουν τα νθςιά που διακζτουν διεκνζσ αεροδρόμιο ι αεροδρόμιου που
δζχεται πτιςεισ εξωτερικοφ τακτικζσ ι ζκτακτεσ (charter): θ όδοσ, θ Κωσ, θ
Μφκονοσ, θ Σαντορίνθ και θ Κάρπακοσ ανικουν ςτθ κατθγορία αυτι
2) Υπάρχουν νθςιά που διακζτουν αεροδρόμιο, μικρϊν διαςτάςεων ςυνικωσ,
που δζχεται μόνο πτιςεισ εςωτερικοφ και μάλιςτα με αεροςκάφθ μικρισ
χωριτικότθτασ: Ράροσ, Νάξοσ, Μιλοσ, Σφροσ ςτισ Κυκλάδεσ και Μεγίςτθ,
Κάςοσ, Αςτυπάλαια, Λζροσ, Κάλυμνοσ ςτα Δωδεκάνθςα
3) Υπάρχουν νθςιά που δεν διακζτουν αεροδρόμια αλλά ςυνδζονται με τθν
Ρρωτεφουςα μόνο με ακτοπλοϊα. Και ςτθ περίπτωςθ αυτι υπάρχουν
διαφοροποιιςεισ μεταξφ των νθςιϊν αφοφ υπάρχουν νθςιά με τακτικι
ςυγκοινωνία και άλλα με περιοριςμζνθ ςυχνότθτα ι μζςω άλλου νθςιοφ.
Ρολλά δρομολόγια ταχυπλόων τθ καλοκαιρινι περίοδο μεταβάλουν τον
χρονο-χάρτθ τθσ περιοχισ αφοφ νθςιά ςε μεγάλθ απόςταςθ και με
προβλθματικι ςυγκοινωνία με ςυμβατικό πλοίο, ξαφνικά βρίςκονται να
ζχουν υψθλι προςπελαςιμότθτα
4) Υπάρχει ζνασ ςυνεχϊσ αυξανόμενοσ αρικμόσ νθςιϊν που ςυνδζεται τουσ
καλοκαιρινοφσ μινεσ με ταχφπλοα με ενδοπεριφερειακζσ και
διαπεριφερειακζσ ςυνδζςεισ. Αυτζσ οι ςυνδζςεισ μεταβάλλονται πολφ από
χρόνο ςε χρόνο
5) Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ δθμιουργία υδατοδρομίων που κα επιτρζψει τθ
δρομολόγθςθ υδροπλάνων που κα ςυμβάλουν ςε κάποιο βακμό (λόγω του
μικροφ τουσ μεγζκουσ δεν αποτελοφν ουςιαςτικι λφςθ) ςτον απεγκλωβιςμό
οριςμζνων νθςιϊν και κυρίωσ ςε πρόςκετεσ ενδονθςιωτικζσ ςυνδζςεισ.
Θ προςπελαςιμότθτα του ςυνόλου των νθςιϊν του Αιγαίου από τθν πρωτεφουςα
παρουςιάηεται ςτον παρακάτω χάρτθ, ενϊ θ πλιρθσ μεκοδολογία και τα δεδομζνα
όπου φαίνεται και ο ςυνολικόσ αρικμόσ αφίξεων ςε κάκε νθςί βρίςκονται ςτο
Ραράρτθμα.
Χάρτθσ 4: Προςβαςιμότθτα των νθςιϊν του από τθν Ακινα Αιγαίου ςε ιςόχρονεσ
γραμμζσ (ϊρεσ).
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Ρθγι: Karampela S., Kizos Th., Spilanis I., 2014, Accessibility of islands: towards a new
geography based on transportation modes and Choices, Island Studies Journal, Vol. 9,
No. 2, 2014, pp. 293-306
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΖΗΣΗΗ
Με βάςθ τθν ιδθ κατατεκειμζνθ μεκοδολογία (Ρ1) ςτθν ενότθτα αυτι κα πρζπει να
γίνει «θ καταγραφι τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ μζςω του ςυνολικοφ αρικμοφ
διανυκτερεφςεων χρθςιμεφει για να αποτυπϊςει τθν πραγματικι παραγωγι του
τουριςτικοφ προϊόντοσ με βάςθ τθν δυναμικότθτα τθσ περιοχισ που καταγράφεται
με τον αρικμό των διακζςιμων κλινϊν. Η μεταβλθτι αυτι αποτελεί μεταβλθτι κλειδί
για όλεσ τισ εκτιμιςεισ, ςυγκρίςεισ και αξιολογιςεισ. Η εκτίμθςθ του αρικμοφ των
διανυκτερεφςεων ςε ζναν προοριςμό (και ειδικά όταν θ πλθροφορία είναι
διακζςιμθ ανά μινα) επιτρζπει τθ καλφτερθ προςζγγιςθ των πραγματικϊν πιζςεων
που αςκεί θ τουριςτικι δραςτθριότθτα.
Μ.2: αριθμόσ διανυκτερεφςεων ανεξαρτήτωσ τφπου καταλφματοσ (μηνιαία
ςτοιχεία)
Η ςυςτθματικι καταγραφι και άλλων πλθροφοριϊν όπωσ ο αρικμόσ αφίξεων
ακτοπλοϊκά και αεροπορικά (μθνιαία ςτοιχεία), ο αρικμόσ αφίξεων ςτα καταλφματα
(μθνιαία ςτοιχεία) και οι εκνικότθτεσ των τουριςτϊν (βαςικι διάκριςθ μεταξφ
θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν και θ περαιτζρω ανάλυςθ ανά εκνικότθτα)».

2.1. Διανυκτερεύςεισ
Θ εκτίμθςθ των διανυκτερεφςεων ςε όλουσ τουσ τφπουσ των καταλυμάτων
(επαγγελματικϊν και ιδιωτικϊν), με βάςθ το δεδομζνο ότι οι μόνεσ διανυκτερεφςεισ
που καταγράφονται είναι αυτζσ των ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων και των
campings, αποτελεί μια πολφπλοκθ εργαςία με πολλζσ αβεβαιότθτεσ. Με βάςθ μια
προςεγγιςτικι μζκοδο που αναπτφξαμε ςτο Εργαςτιριο Τοπικισ και Νθςιωτικισ
Ανάπτυξθ - που μπορεί να υλοποιθκεί με ςχετικι ακρίβεια μόνο ςε επίπεδο νθςιοφ
και βαςίηεται ςε μια ςειρά υποκζςεων εργαςίασ που ςυνδυάηουν τισ αφίξεισ ςτο
νθςί με τα διαφορετικά μζςα μεταφοράσ ανά μινα, τισ αφίξεισ-διανυκτερεφςεισ
ανά μινα ςτα ξενοδοχεία (και αν είναι διακζςιμα ςτοιχεία ςχετικά με τισ
εκνικότθτεσ και τθ ΜΔΡ τουσ), τισ κλίνεσ ςτα ενοικιαηόμενα δωμάτια &
διαμερίςματα κακϊσ και τον αρικμό μθ κατοικοφμενων κατοικιϊν ανά νθςί9 αλλά
και τθν πραγματικότθτα του κάκε νθςιοφ. Στο επίπεδο τθσ Ρεριφζρειασ κα μετά
από τθν αναφορά ςε ότι αφορά τισ αφίξεισ ςτα ξενοδοχεία αλλά και τισ αφίξεισ που
9

Θ βελτίωςθ των εκτιμιςεων και θ ανάλυςθ ανά νθςί δεν μπορεί παρά να βαςιςτεί ςε
αποτελζςματα ερευνϊν που κα γίνουν ανά νθςί και κα αφοροφν τόςο τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ
όςο και τουσ τουρίςτεσ, ενϊ πρζπει να ςυνοδεφονται και από αναλυτικά δεδομζνα μετακινιςεων
που δεν κα ςυνυπολογίηουν θμεριςιεσ εκδρομζσ κλπ.
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καταγράφονται από τθν ζρευνα ςυνόρων κα γίνει μια προςπάκεια πρϊτθσ
εκτίμθςθσ των ςυνολικϊν διανυκτερεφςεων με χριςθ υποκζςεων εργαςίασ.
Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ ΕΛΛΣΤΑΤ (Ρίνακασ 2.1) θ Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου
αποτελεί τον υπ’ αρικμό 3 προοριςμό τθσ χϊρασ, μετά από τθ πολφ μεγαλφτερθ
Ρεριφζρεια τθσ Κριτθσ που πιρε τα ςκιπτρα πριν μια δεκαετία περίπου και τθν
Αττικι. Τα Δωδεκάνθςα όμωσ παραμζνουν ςε επίπεδο νομϊν ο πρϊτοσ προοριςμόσ
με διαφορά. Τθ κζςθ αυτι τθν οφείλει όπωσ αναμζνεται ςτουσ αλλοδαποφσ
τουρίςτεσ.
Πίνακασ 2.1 Αφίξεισ τουριςτϊν ςε ξενοδοχειακά καταλφματα και καμπιγκ ανά
περιφζρεια (2012-2013)

Ρθγι: ΕΛΛΣΤΑΤ

Σε ότι αφορά ςτθν εξζλιξθ του αρικμοφ των διανυκτερεφςεων είναι ενδιαφζρον να
υπογραμμιςτεί ότι οι διανυκτερεφςεισ αλλοδαπϊν ξεπζραςαν τα 16 εκ τισ χρονιζσ
1999 και 2000 και για ακολουκιςει μία ςοβαρι κάμψθ τα επόμενα χρόνια που ιταν
ανάλογθ με ότι ςυνζβθ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα και αποτυπϊνεται ωσ κρίςθ του
ελλθνικοφ τουριςμοφ (Ρ.2.3). Θ κάμψθ αυτι εντάκθκε μζχρι το 2005 για να αρχίςει
ςιγά-ςιγά θ αφξθςθ που όμωσ ιταν αργι εξ αιτίασ τθσ διεκνοφσ οικονομικισ κρίςθσ
και μόλισ το 2013 ζφταςε ςτο ίδιο επίπεδο, για να το ξεπεράςει κατά τα φαινόμενα
το 2014 και το 2015 χρονιζσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχουν ακόμθ επίςθμα δεδομζνα.
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Πίνακασ 2.2 Διανυκτερεφςεισ τουριςτϊν ςε ξενοδοχειακά καταλφματα και
καμπιγκ ανά περιφζρεια (2012-2013)

Ρθγι: ΕΛΛΣΤΑΤ

Πίνακασ 2.3 Εξζλιξθ ςυνολικοφ αρικμοφ διανυκτερεφςεων ςε ξενοδοχειακά
καταλφματα των νθςιωτικϊν περιφερειϊν 1975-2013
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ
ΛΟΝΛΑ ΝΘΣΛΑ
ΒΟΕΛΟ ΑΛΓΑΛΟ
ΝΟΤΛΟ ΑΛΓΑΛΟ
N. Δωδεκανιςου
Ν. Κυκλάδων
ΚΘΤΘ

1975
25016580
1.964.780
237.425
3696816
3331252
365564
1982119

1980
40354154
3.851.797
479.026
7425311
6716481
708830
5453785

1990
48130490
4.046.070
909.891
11694434
10744205
950229
9486352

2000
62562937
6.762.201
1.942.811
17561192
16001463
1559729
12476671

2005
54.017.256
6.962.815
1.568.615
12.720.928
11.451.592
1.269.336
12.490.327

2010
65.059.095
7.165.641
1.499.728
15.795.390
13.939.377
1.856.013
16.420.477

2011
69.138.050
7.546.707
1.531.059
17.204.558
15.276.098
1.928.460
18.342.021

2012
63.054.739
7.091.655
1.271.432
15.398.897
13.740.999
1.657.898
17.683.591

2013
70.089.017
7.723.344
1.492.523
17.319.632
15.334.440
1.985.192
20.104.053

Ρθγι: ΕΛΛΣΤΑΤ

Σε ότι αφορά τισ διανυκτερεφςεισ των θμεδαπϊν θ ανοδικι πορεία τουσ διιρκεςε
μζχρι το 2009 (1,7 εκ. εκ των οποίων το 1εκ ςτα Δωδεκάνθςα), για να υποςτεί
ςθμαντικι κάμψθ ςτθ ςυνζχεια μζχρι και το 2012 (1,1 εκ) λόγω τθσ ελλθνικισ
κρίςθσ.
Πίνακασ 2.4 Εξζλιξθ αρικμοφ διανυκτερεφςεων θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν ςε
ξενοδοχειακά καταλφματα ςτθ ΠΝΑ 1975-2013
ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ

Θ

Α

1975
425145
262335
162810
3271671
3068917
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ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
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ΑΝΑΠΣΤΞΘ

1980
495729
301787
193942
6929582
6414694

1990
876176
590828
285348
10818258
10153377

2000
1543331
926530
616801
16.017.861
15074933

2005
1442633
962090
480543
11.278.295
10.489.502

2010
1556056
901596
654460
14.239.334
13.037.781

2011
1357756
769501
588255
15.846.802
14.506.597

2012
1100573
641993
458580
14.298.324
13.099.006
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2013
1127643
628991
498652
16.191.989
14.705.449

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

202754

514888

664881

942928

788.793

1.201.553

1.340.205

1.199.318

Ρθγι: ΕΛΛΣΤΑΤ

Θ μείωςθ του αρικμοφ των διανυκτερεφςεων με τθ παράλλθλθ αφξθςθ των κλινϊν
ζχει οδθγιςει ςε μία ςθμαντικι μείωςθ ςτθ πλθρότθτα των μονάδων με καλφτερθ
χρονιά να είναι το 2006 όπου θ πλθρότθτα ςτθ Ρεριφζρεια ιταν 76,9% (79,6% ςτα
Δωδεκάνθςα και 57,8% ςτισ Κυκλάδεσ), ενϊ το 2013 ιταν μόλισ 53,8 (56,7 και 36,8%
αντίςτοιχα). Τισ ίδιεσ χρονιζσ ςε επίπεδο χϊρασ οι πλθρότθτεσ ιταν 59,8 και 45,2%,
ςτθ Κριτθ 78% και 60,7%, ςτα Λόνια 75,5 και 57,6% και ςτθ Χαλκιδικι 69,6 και 53,7%
ςθμειϊνοντασ ανάλογθ εξζλιξθ (Στοιχεία ΕΛΛΣΤΑΤ).
Θ διαφορά ςτθ πλθρότθτα μεταξφ Μαϊου και Αυγοφςτου (δθλαδι μεταξφ υψθλισ
και χαμθλισ τουριςτικισ περιόδου) για τα ζτθ 2011-13 ανά περιοχι δίνεται από τον
Ρ.2.5. Από τον πίνακα αυτόν φαίνεται ότι θ πλθρότθτα ςτισ 3 νθςιωτικζσ
περιφζρειεσ (Λόνια Νθςιά, Κριτθ, Ν.Αιγαίο) είναι παρεμφερισ και υψθλότερθ από
τον μ.ο τθσ χϊρασ.
Από τθν ζρευνα ξενοδοχείων του ΛΤΕΡ προκφπτει ότι θ πλθρότθτα των μονάδων
επθρεάηεται κετικά ανάλογα με τθ κατθγορά και το μζγεκοσ τθσ μονάδασ. Θ
διαφορά αυτι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι ςτθ χαμθλι ςαιηόν ενϊ φαίνεται να
μειϊνεται ςτθ κορφφωςθ τθσ περιόδου (ΣΕΤΕ, 2014, ς. 85).
Μερικζσ επιςθμάνςεισ ςχετικά με τισ διανυκτερεφςεισ ανά νθςί (τα δεδομζνα
βρίςκονται ςτο Ραράρτθμα Ρ.5):
 Θ άνιςθ κατανομι των διανυκτερεφςεων που ακολουκεί ςε ςθμαντικό
βακμό τθν κατανομι των κλινϊν
 Θ υψθλι εποχικότθτα αφοφ ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των νθςιϊν ςτο
τετράμθνο Λοφνιοσ – Σεπτζμβριοσ ςυγκεντρϊνεται πάνω από το 75% των
διανυκτερεφςεων, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ πάνω και από 90%.
 Θ «επικράτθςθ» των αλλοδαπϊν είναι ςυντριπτικι ςυνολικά αφοφ οι
διανυκτερεφςεισ των θμεδαπϊν είναι περίπου 10% των διανυκτερεφςεων
των αλλοδαπϊν (αφορά ξενοδοχειακά καταλφματα)

Π.2.5: Πλθρότθτα ξενοδοχειακϊν μονάδων ςτθ χαμθλι και υψθλι περίοδο ανά
περιφζρεια (2011-13)
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Θ διάκριςθ των νθςιϊν ςε εκείνα των «αλλοδαπϊν» και ςε εκείνα των
Ελλινων: με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ τα μεγάλα τουριςτικά νθςιά (όδοσ, Κωσ,
Μφκονοσ, Κιρα, Κάρπακοσ) κυριαρχοφνται από τουσ αλλοδαποφσ. Βζβαια
ςτθ πραγματικότθτα θ «κυριαρχία» αυτι είναι μικρότερθ αν μποροφςαν να
υπολογιςτοφν με ςχετικι ακρίβεια οι διανυκτερεφςεισ ςτα μθ κφρια
καταλφματα και ςτισ παρακεριςτικζσ κατοικίεσ
Θ Μζςθ Διάρκεια Ραραμονισ (ΜΔΡ):
o Είναι πολφ υψθλότερθ για τουσ αλλοδαποφσ (6,7 θμζρεσ κατά μζςο
όρο) απ’ ότι για τουσ Ζλλθνεσ (3,2)
o Είναι υψθλότερθ κατά τθν υψθλι τουριςτικι περίοδο παρά τουσ
εκτόσ εποχισ μινεσ
o Είναι υψθλι ςτα νθςιά που χαρακτθρίηονται από μαηικό τουριςμό
παραλίασ και οι αλλοδαποί τουρίςτεσ διακινοφνται με οργανωμζνεσ
πτιςεισ και παραμζνουν για μια εβδομάδα ςτο ίδιο κατάλυμα (και
νθςί). Χαρακτθριςτικά παραδείγματα θ όδοσ, θ Κωσ, θ Κάρπακοσ,
ενϊ δεν ςυμβαίνει το ίδιο ςε νθςιά όπωσ θ Μφκονοσ, θ Ράροσ, θ
Κιρα και γενικότερα ςτα νθςιά των Κυκλάδων όπου οι επιςκζπτεσ
μζνουν ςε ζνα νθςί κατά μζςο όρο 3 θμζρεσ και ςτθ ςυνζχεια
επιςκζπτονται ζνα ι και δφο ακόμθ νθςιά.
Θ «διαρροι» τουριςτϊν ςε καταλφματα εκτόσ των ξενοδοχειακϊν είναι
ςθμαντικι και άνιςθ μεταξφ των νθςιϊν: είναι μικρότερθ ςε νθςιά όπωσ θ
όδοσ και ςε μικρότερο βακμό θ Κωσ, ενϊ είναι ιδιαίτερα υψθλι ςτα νθςιά
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που ζχουν μικρότερθ εμπλοκι των ΤΟ και των πτιςεων charter ςτθ ςυνολικι
διακίνθςθ.
Από τα παραπάνω ςτοιχεία επιβεβαιϊνεται ότι μεταξφ Δωδεκανιςου και Κυκλάδων
υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ ςε ότι αφορά ςτθν προςφορά, τθ ηιτθςθ και τθν
οργάνωςθ του τουριςμοφ. Ειδικά όταν όδοσ - Κωσ και δευτερευόντωσ θ Κάρπακοσ
κακορίηουν τα χαρακτθριςτικά του δωδεκανθςιακοφ τουριςμοφ με τον κακοριςτικό
ρόλο του οργανωμζνου τουριςμοφ, ενϊ τα άλλα νθςιά του ςυμπλζγματοσ ζχουν
αρκετά κοινά ςθμεία με τον τουριςμό των Κυκλάδων που είναι λιγότερο
εξαρτθμζνοσ από ΤΟ με εντονότερα τα χαρακτθριςτικά τθσ περιιγθςθσ.

Θ ηιτθςθ ενόσ προοριςμοφ για να είναι πλιρθσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει και τα
άτομα εκείνα που επιςκζπτονται το νθςί αλλά δεν διανυκτερεφουν ςε αυτό. Θ
ηιτθςθ αυτι είναι διαφόρων ειδϊν:
- Επιςκζπτεσ με ςκάφθ αναψυχισ (που μπορεί να παραμζνουν ς’αυτό αλλά
δεν διανυκτερεφουν ςε κάποιο κατάλυμα αλλά ςτο ςκάφοσ τουσ)
- Επιςκζπτεσ με κρουαηιερόπλοια
- Επιςκζπτεσ με θμερόπλοια (καταγράφονται ωσ διανυκτερεφςεισ ςτον τόπο
προζλευςθσ τουσ εφόςον είναι εντόσ τθσ Ρεριφζρειασ).
Τα μόνα ςτοιχεία που καταγράφονται από τα παραπάνω είναι αυτά των αφίξεων με
κρουαηιερόπλοια: όπωσ φαίνεται από το ςχεδιάγραμμα 2.1 είναι οι ςθμαντικοί
προοριςμοί ςτο Ν.Αιγαίο: Σαντορίνθ, Μφκονοσ και όδοσ, ενϊ ςε μεγάλθ απόςταςθ
ακολουκοφν Ράτμοσ και Κωσ.

Διάγραμμα 2.1: Αφίξεισ επιβατϊν κρουαηιζρασ ςε λιμάνια τθσ ΠΝΑ (2012-2013)
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Σε ότι αφορά ςτα ςκάφθ αναψυχισ θ καταγραφι που γίνεται από τα λιμεναρχεία
δεν είναι λεπτομερισ (και δεν αφορά τα ςκάφθ που δεν προςορμίηονται ςτο κφριο
λιμάνι του νθςιοφ), ενϊ με πρόςφατθ ρφκμιςθ τα ςκάφθ αυτά δεν ζχουν πλζον τθν
υποχρζωςθ διλωςθ κατάπλου και απόπλου.
Σε ότι αφορά τα θμερόπλοια, υπάρχουν νθςιά που βρίςκονται ςε κοντινι απόςταςθ
από ςθμαντικοφσ προοριςμοφσ και το φαινόμενο αυτό ζχει μεγάλθ ςθμαςία όπωσ
πχ. Σφμθ-όδοσ, Νίςυροσ-Κωσ, Καςτελόριηο-Κασ, Αιβαλί-Μυτιλινθ κλπ
Ενδιαφζρον ζχει θ ανάλυςθ των ςτοιχείων αφίξεων-διανυκτερεφςεων του ΛΤΕΡ που
βαςίηονται ςτθν ζρευνα ςυνόρων που πραγματοποιεί θ Τράπεηα τθσ Ελλάδασ 10

Πίνακασ 2.6: Περιφερειακά τατιςτικά ειςερχόμενου τουριςμοφ
10

Θ ζρευνα αυτι ζχει άλλθ μεκοδολογία (ζρευνα ςυνόρων που καταγράφει τθ ςυνολικι
ςυμπεριφορά των τουριςτϊν ςτθ χϊρα μασ ςυμπεριλαμβάνοντασ και τθ παραμονι ςε
ςυμπλθρωματικά καταλφματα) και επομζνωσ τα αποτελζςματα τθσ δεν είναι ςυγκρίςιμα με αυτά
που προκφπτουν από τθν ΕΛΛΣΤΑΤ που βαςίηεται ςτθ ςυλλογι δεδομζνων από τα ξενοδοχεία.
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Με βάςθ αυτι τθν ζρευνα θ Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου ξεπερνά τθν Κριτθ τόςο ςε
αφίξεισ όςο και ςε διανυκτερεφςεισ αλλοδαπϊν τουριςτϊν ςυγκεντρϊνοντασ το
23,1 και το 24,7% αντίςτοιχα, ζναντι του 20,1 και 22,3% για τθ Κριτθ (Ρίνακασ 2.6.).
Θ Κεντρικι Μακεδονία με 24,3 και 18%, θ Αττικι με 13,7 και 9,4% και τα Λόνια με 10
και 10,7% ςυγκεντρϊνουν το 85% των διανυκτερεφςεων αλλοδαπϊν τουριςτϊν τθσ
χϊρασ. Κα πρζπει να ςθμειωκεί εδϊ ότι καταγράφεται μεγάλθ διαφορά ςε ότι
αφορά τον εκτιμοφμενο αρικμό αφίξεων και διανυκτερεφςεων των αλλοδαπϊν από
τθν ζρευνα τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ ςε ςχζςθ με αυτι τθσ ΕΛΛΣΤΑΤ όπου
καταγράφονται μόνο οι δθλϊςεισ των ξενοδοχείων. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτο ότι
θ πρϊτθ αφορά αλλοδαποφσ επιςκζπτεσ ςτθ χϊρα μασ ανεξαρτιτωσ του
καταλφματοσ ςτο οποίο διαμζνουν ενϊ θ δεφτερθ τουσ διαμζνοντεσ μόνο ςε
ξενοδοχεία και δθλϊνονται από αυτά.
Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει και θ αποτφπωςθ τθσ εποχικότθτασ με βάςθ τθν
ίδια ζρευνα, αφοφ ςε ότι αφορά τισ διανυκτερεφςεισ οι 3 μεγάλοι νθςιωτικοί
προοριςμοί (Λόνια, Ν.Αιγαίο και Κριτθ) παρουςιάηουν υψθλι εποχικότθτα με τιμζσ
υψθλότερεσ του μ./ο τθσ χϊρασ (Ρ.2.7). Σε μια χϊρα με υψθλι εποχικότθτα που
τουσ μινεσ Λοφνιο-Σεπτζμβριο (CR4) γίνεται το 73,9% των διανυκτερεφςεων των
αλλοδαπϊν τουριςτϊν και τουσ μινεσ Μάιο-Οκτϊβριο (CR6) το 89,56%, οι 3
βαςικότερεσ τουριςτικζσ περιφζρειεσ (Μόνια, Ν.Αιγαίο και Κριτθ) παρουςιάηουν
ακόμθ υψθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ: 85,3, 78,8 και 76,2% για το τετράμθνο και 95,9,
94,3 και 94,7% για το εξάμθνο, ανεβάηοντασ ςθμαντικά και τον εκνικό μ.ο.
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Πίνακασ 2.7 : Εποχικότθτα διανυκτερεφςεων αλλοδαπϊν τουριςτϊν ανα
Περιφζρεια (2013)

Εφόςον τα δεδομζνα του παραπάνω πίνακα είναι ςχετικά ακριβι και με βάςθ το
γεγονόσ ότι θ καταγραφι των διανυκτερεφςεων ςε ξενοδοχειακά καταλφματα τθσ
ΕΛΛΣΤΑΤ που δίνει τον αρικμό 16.192 χιλιάδων, τότε από τισ 39.535 χιλιάδεσ
διανυκτερεφςεισ αλλοδαπϊν τουριςτϊν ςτθ Ρεριφζρεια οι 23.347 χιλιάδεσ γίνονται
ςε ςυμπλθρωματικά καταλφματα και ιδιωτικζσ κατοικίεσ. Τα ςτοιχεία αυτά κα
πρζπει να επιβεβαιωκοφν με άλλα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ ι με τοπικζσ ζρευνεσ.
Τα δεδομζνα αυτά επιβεβαιϊνονται και από τθν εποχικότθτα των δαπανϊν: Λόνια
νθςιά, Κριτθ και Ν.Αιγαίο καταγράφουν ςυγκζντρωςθ πρακτικά όλων δαπανϊν
αλλοδαπϊν τουριςτϊν ςε ζνα εξάμθνο γεγονόσ που ςθμαίνει ότι οι προοριςμοί
αυτοί λειτουργοφν μόνο το μιςό χρόνο για ότι αυτό ςυνεπάγεται για τθ λειτουργία
τθσ τοπικισ οικονομίασ, τθσ απαςχόλθςθσ αλλά και τθσ περιβαλλοντικισ πίεςθσ, με
ςυγκζντρωςθ πάνω από το μ.ο. τθσ χϊρασ. Στον αντίποδα βρίςκεται θ περιοχι τθσ
Ρρωτεφουςασ αλλά και θ Θπειροσ (με πολφ μικρότερουσ αρικμοφσ επιςκεπτϊν)
ζχοντασ καλφτερθ ιςοκατανομι τουριςτϊν. (Ρ.2.8)
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Πίνακασ 2.8 : Εποχικότθτα δαπανϊν αλλοδαπϊν τουριςτϊν ανά Περιφζρεια
(2013)

Τα αποτελζςματα αυτά είναι ςυνζπεια τόςο του είδουσ του τουριςμοφ που
προςφζρουν οι νθςιωτικοί προοριςμοί τθσ χϊρασ (3S), όςο και τθν εξάρτθςθ τουσ
από τουσ Τ.Ο.

2.2. Αφίξεισ ςτα νηςιά με μεταφορικά μέςα
Τα ςτοιχεία των αφίξεων ςτα λιμάνια και ςτα αεροδρόμια των νθςιϊν
επιβεβαιϊνουν τισ παραπάνω υποκζςεισ. Στο Δ.2.2 αποτυπϊνεται θ υψθλι
εποχικότθτα του τουριςμοφ ςτα νθςιά τθσ ΡΝΑ ςε ότι αφορά όλα τα μζςα
μεταφορϊν. Σε ότι αφορά τισ αφίξεισ με αεροπορικοφ πτιςεισ εξωτερικοφ αυτζσ
αφοροφν ςε ςυντριπτικό ποςοςτό αφίξεισ αλλοδαπϊν τουριςτϊν παρά τθν αφξθςθ
του αρικμοφ των εταιρειϊν χαμθλοφ κόςτουσ και τθν δυνατότθτα των θμεδαπϊν να
χρθςιμοποιοφν πτιςεισ charter. Τα πράγματα είναι λιγότερο ξεκάκαρα με τισ
πτιςεισ εςωτερικοφ και τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια όπου δεν υπάρχουν δεδομζνα
που διαχωρίηουν τουσ αλλοδαποφσ ταξιδιϊτεσ από τουσ ζλλθνεσ. Στουσ τελευταίουσ
εκτόσ από τουσ επιςκζπτεσ των νθςιϊν κα πρζπει να ςυνυπολογιςτοφν και οι
μετακινιςεισ των μονίμων κατοίκων των νθςιϊν. Θ εκτίμθςθ του Ρροζδρου του
ΣΕΕΝ κ.Μ.Σακζλλθ είναι ότι «Το 65% των επιβατϊν τθσ ακτοπλοϊασ (εκτόσ
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πορκμείων), δθλαδι περίπου 8.7 εκ. επιβάτεσ Ζλλθνεσ και αλλοδαποί ταξίδεψαν το
2014 για τουριςμό. Από αυτοφσ τα 5,2 εκ. είναι Ζλλθνεσ και τα 3,4 εκ. αλλοδαποί.»
Αυτό μασ οδθγεί ςε μια χονδρικι εκτίμθςθ ότι το 35% των επιβατϊν αφορά
μονίμουσ κατοίκουσ, το 39% Ελλθνεσ και το 26% αλλοδαποί επιςκζπτεσ.
Διάγραμμα 2.2: Μθνιαίεσ αφίξεισ ςε λιμάνια και αεροδρόμια των νθςιϊν του
Ν.Αιγαίου (2013)
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Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, κίνθςθ λιμζνων - ΥΡΑ, κίνθςθ αεροδρομίων

Από το διάγραμμα 2.3 φαίνεται:
- Πτι οι πτιςεισ εςωτερικοφ δεν καλφπτουν παρά μόνο ζνα μικρό τμιμα των
ςυνολικϊν αεροπορικϊν αφίξεων ζςτω και αν αφοροφν περιςςότερα
αεροδρόμια δεδομζνου ότι τα μικρά αεροδρόμια που υπάρχουν ςτθ
πλειοψθφία των νθςιϊν δεν δζχονται πτιςεισ εξωτερικοφ. Ρράγματι 5 από
τα 13 αεροδρόμια που υπάρχουν ςτα νθςιά τθσ ΡΝΑ (όδου, Κω, Μυκόνου,
Σαντορίνθσ και Καρπάκου) δζχονται πτιςεισ εξωτερικοφ.
- Πτι από το 2010 και μετά υπάρχει αφξθςθ των αφίξεων με πτιςεισ
εξωτερικοφ (εκτόσ από το 2012),
- Πτι οι διακινθκζντεσ επιβάτεσ ακτοπλοίασ μειϊκθκαν μζχρι το 2012 και
ανζκαμψαν το 2013 και 2014 για το οποίο δεν υπάρχουν ακόμθ
ολοκλθρωμζνα δεδομζνα.

Διάγραμμα 2.3: Αφίξεισ ςε λιμάνια και αεροδρόμια των νθςιϊν του Ν.Αιγαίου
(2010-13)
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1.3. Εκτίμηςη ςυνολικών διανυκτερεύςεων
Από τα δεδομζνα των αφίξεων ςτα νθςιά επιχειροφμε να εκτιμιςουμε τον αρικμό
των τουριςτϊν και των διανυκτερεφςεων που πραγματοποιοφν είτε ςε τουριςτικά
είτε ςε ιδιωτικά καταλφματα. Για το λόγο αυτό βαςιηόμενοι ςτθν υπόκεςθ εργαςίασ
ότι οι μετακινοφμενοι τον μινα με τθ χαμθλότερθ κίνθςθ (ςτθ περίπτωςθ μασ ο
Γενάρθσ ι μπορεί να είναι ο μζςοσ όροσ των μθνϊν Νοζμβριου-Φεβρουαρίου)
αποτελοφν αποκλειςτικά κατοίκουσ των νθςιϊν. Ρράγματι βλζποντασ τα ςτοιχεία
αφίξεων ςτα ξενοδοχεία για τουσ μινεσ Γενάρθ - Φλεβάρθ και Νοζμβριο –
Δεκζμβριο οι αφίξεισ είναι πρακτικά μθδενικζσ ςε ότι αφορά αλλοδαποφσ
επιςκζπτεσ και ιδιαίτερα χαμθλζσ ςε ότι αφορά ζλλθνεσ και αφορά ςχεδόν
αποκλειςτικά μετακινοφμενουσ για επαγγελματικοφσ λόγουσ. Αφαιρϊντασ τον
αρικμό αυτόν από τισ μετακινιςεισ κάκε μινα προκφπτει μια εκτίμθςθ αφίξεων
τουριςτϊν και παρακεριςτϊν.11 Με βάςθ τθν υπόκεςθ αυτι υπολογίηουμε ότι οι
αφίξεισ τουριςτϊν και παρακεριςτϊν ςτα νθςιά του Ν.Αιγαίου είναι ςυνολικά
περίπου 7,5 εκ.
Με βάςθ τα δεδομζνα μασ:
- από τθν ζρευνα τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ ότι τθ ΡΝΑ επιςκζπτονται 4.137,0
χιλιάδεσ αλλοδαποί που πραγματοποιοφν 39.536 χιλ. διανυκτερεφςεισ (9,55
θμζρεσ μζςθσ διάρκειασ ταξιδιοφ)
- από τα ςτοιχεία αφίξεων με πτιςεισ εξωτερικοφ ςε αεροδρόμια τθσ ΡΝΑ
11

Με δεδομζνθ τθ μθδενικι κίνθςθ ςτα ξενοδοχεία κα μποροφςαμε να αφαιρζςουμε όλουσ τουσ
μετακινοφμενουσ των 4 αυτϊν μθνϊν αντί του χαμθλότερου αρικμοφ μετακινοφμενων, αλλά
υποκζτουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι που μετακινοφνται ςε ιδιόκτθτα ςπίτια ι φιλοξενοφνται από
φίλουσ και ςυγγενείσ.
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ζχουμε 3,2 εκ αλλοδαποφσ επιςκζπτεσ
Πίνακασ 2.9: επιβάτεσ με τα διάφορα μζςα μεταφορϊν ςτα νθςιά τθσ ΠΝΑ ανά
μινα (2013)
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- από τθ διλωςθ του προζδρου του ΣΕΕΝ ότι από τουσ επιβάτεσ ακτοπλοϊασ
26% των επιβατϊν ιταν ξζνοι και το 39% ζλλθνεσ επιςκζπτεσ προκφπτει ότι
από τουσ 4,9 εκ επιβάτεσ προσ τα νθςιά τθσ Ρεριφζρειασ το 1,7 είναι μόνιμοι
κάτοικοι, το 1,9 είναι ζλλθνεσ επιςκζπτεσ και το 1,2 αλλοδαποί.
- Αν υποκζςουμε ότι οι ίδιεσ αναλογίεσ ιςχφουν και για τισ πτιςεισ
εςωτερικοφ τότε από τουσ 796 χιλ επιβάτεσ εςωτερικοφ οι 278 χιλ είναι
μόνιμοι κάτοικοι, οι 310 χιλ Eλλθνεσ και οι 207 αλλοδαποί επιςκζπτεσ.
Οι παραπάνω υποκζςεισ μασ οδθγοφν ςε μια ςυνολικι εκτίμθςθ μετακινοφμενων
όπωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 2.10
Πίνακασ 2.10: Εκτίμθςθ του αρικμοφ μετακινοφμενων ανά κατθγορία (2013) (ςε
χιλιάδεσ)
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Ρθγι: ΕΛΛΣΤΑΤ-ΥΡΑ και υπολογιςμοί ςυγγραφζα

Οι εκτιμιςεισ αυτζσ μασ φζρνουν ςε ζνα αρικμό επιβατϊν-τουριςτϊν, ελλινων και
αλλοδαπϊν ςχετικά κοντά με τθν εκτίμθςθ του πίνακα 2.9: 6.905,0 χιλιάδεσ ζναντι
7,447 που υπολογίςτθκαν ςτον παραπάνω πίνακα.
Θ ςχετικι αυτι επιβεβαίωςθ των εκτιμιςεων αφορά και τον αρικμό αλλοδαπϊν
τουριςτϊν. Με δεδομζνο ότι κατά μζςο όρο ζνασ αλλοδαπόσ επιςκζπτθσ νθςιϊν με
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πλοίο πθγαίνει ςε 2 νθςιά κατά μζςο όρο (αυτό επιβεβαιϊνεται και από το γεγονόσ
ότι ςτα νθςιά που δεν ζχουν charter ο μζςοσ όροσ παραμονισ των αλλοδαπϊν
επιςκεπτϊν είναι μεταξφ 4 και 5 θμερϊν δθλαδι ο μιςόσ από ότι θ ςυνολικι
διάρκεια ταξιδιοφ τουσ ςτθ περιφζρεια (9,9), προκφπτει ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ
αλλοδαπϊν επιςκεπτϊν ςτα νθςιά τθσ ΡΝΑ με βάςθ τθ δικι μασ προςζγγιςθ είναι
περίπου 4039,5 χιλιάδεσ ζναντι 4137 χιλιάδεσ που είναι θ εκτίμθςθ τθσ ΤτΕ.
Σε ότι αφορά ςτουσ θμεδαποφσ τουρίςτεσ οι ανάλογεσ εκτιμιςεισ του αρικμοφ
διανυκτερεφςεων είναι ακόμθ περιςςότερο πολφπλοκεσ. Τα δεδομζνα που ζχουμε
διακζςιμα είναι ότι οι αφίξεισ ςε ξενοδοχεία τθσ ΡΝΑ είναι 315 χιλ και οι
διανυκτερεφςεισ 1127 χιλιάδεσ με μζςθ διάρκεια παραμονισ 3,6 θμζρεσ. Κατά
ςυνζπεια με βάςθ αυτιν τθν υπόκεςθ 1911 χιλιάδεσ αφίξεισ (222,6-315) αφοροφν
ςυμπλθρωματικά καταλφματα και ιδιωτικζσ κατοικίεσ.
Από τθ ζρευνα θμεδαπϊν τουριςτϊν προκφπτει θ υπερβολικι ςυγκζντρωςθ των
διανυκτερεφςεων πάνω από 4 θμζρεσ ςε δφο μινεσ, ενϊ κάποια κίνθςθ υπάρχει και
τον Απρίλιο λόγω Ράςχα. Τα δφο διαγράμματα ζρχονται ςε κάποια αναντιςτοιχία
γιατί ςτο διάγραμμα των διανυκτερεφςεων θμεδαπϊν δεν περιλαμβάνονται τα
τριιμερα που αποτελοφν ςυνικθ πρακτικι τουλάχιςτον όςων ζχουν
παρακεριςτικζσ κατοικίεσ και μάλιςτα κοντά ςτθν πρωτεφουςα από Μάϊο μζχρι και
Οκτϊβριο όπωσ καταγράφει το Διάγραμμα 2.5.
Αν και οι ςυμπεριφορζσ των τουριςτϊν και παρακεριςτϊν διαφζρουν πολφ από
νθςί ςε νθςί με βάςθ τα χαρακτθριςτικά του και τθν απόςταςθ του από τα κζντρα
διακίνθςθσ τουσ (πχ. θ Σφμθ ζχει πολλοφσ θμεριςιουσ επιςκζπτεσ από όδο, τα
νθςιά των Κυκλάδων –ειδικά αυτά που βρίςκονται ςε απόςταςθ μζχρι 5 ϊρεσ από
τον Ρειραιά πολλοφσ επιςκζπτεσ Σαββατοκφριακου ι τριιμερων όπωσ του Αγ.
Ρνεφματοσ) κα επιχειριςουμε μια προςζγγιςθ ποςοτικοποίθςθσ των
διανυκτερεφςεων12.

Διάγραμμα 2.4: Διανυκτερεφςεισ θμεδαπϊν ανά μινα (2012)

12

Οι προςεγγίςεισ αυτζσ πρζπει να επανεξεταςτοφν με βάςθ τα αποτελζςματα των ερευνϊν ανά
νθςί.
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Διάγραμμα 2.5: Μθνιαίεσ αφίξεισ με πτιςεισ εςωτερικοφ και πλοία ςτα νθςιά τθσ
ΠΝΑ (2013)
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Θ πρϊτθ υπόκεςθ αφορά τουσ ζλλθνεσ παρακεριςτζσ: με βάςθ τισ
καταγεγραμμζνεσ παρακεριςτικζσ κατοικίεσ και κλίνεσ (κατά μζςο όρο υπάρχουν 3
κλίνεσ/ανά κατοικία), υποκζτουμε ότι χρθςιμοποιοφνται 30 θμζρεσ το χρόνο και ότι
οι ζνοικοι τουσ ζρχονται ςτα νθςιά 4 φορζσ το χρόνο. Αυτζσ οι υποκζςεισ μασ
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οδθγοφν ότι οι 339.870 παρακεριςτικζσ κλίνεσ, ζχουν 1.359,5 χιλ αφίξεισ με πλοίο ι
αεροπλάνο και ςυνολικά 10.196.000 διανυκτερεφςεισ.
Θ δεφτερθ αφορά τουσ ζλλθνεσ τουρίςτεσ: με βάςθ τισ υποκζςεισ που ζχουν γίνει
μζχρι τϊρα υπάρχουν 2.226,6 χιλιάδεσ ταξίδια από θμεδαποφσ τα οποία τα 1.359,5
γίνονται από παρακεριςτζσ, τα 321.180 από όςουσ πθγαίνουν ςε ξενοδοχεία και
campings (με βάςθ τον επίςθμο αρικμό αφίξεων) τότε τα υπόλοιπα 545,9 χιλ
ταξίδια γίνονται από θμεδαποφσ τουρίςτεσ που πραγματοποιοφν με βάςθ ζναν μ.ο.
4,5 διανυκτερεφςεων ανά άφιξθ13 δθλαδι 2456,5 χιλ. διανυκτερεφςεισ.
Συμπεραςματικά (και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ υποκζςεισ εργαςίασ που ζχουν γίνει
ϊςτε να αντιμετωπιςτεί θ ζλλειψθ δεδομζνων):
- Ο αριθμόσ διανυκτερεύςεων των αλλοδαπών τουριςτών και
παραθεριςτών είναι 39.536,0 χιλιάδεσ με βάςη την εκτίμηςη τησ
Τράπεζασ τησ Ελλάδασ
- Ο αριθμόσ των διανυκτερεύςεων των ημεδαπών τουριςτών και
παραθεριςτών είναι (ςε χιλιάδεσ) 1.127,6 ςτα ξενοδοχεία, 10.196 ςε
ιδιωτικέσ κατοικίεσ και 2456,5 ςε ςυμπληρωματικά καταλύματα, δηλαδή
13.780,2 χιλιάδεσ.
Επομένωσ το ςύνολο των διανυκτερεύςεων (Μ2) ςτη Περιφέρεια Ν.
Αιγαίου εκτιμάται ςε 53.316,2 χιλιάδεσ

13

Ο μ.ο. αυτόσ είναι αυτόσ που εμφανίηεται ωσ μ.ο. παραμονισ ςε ξενοδοχεία των θμεδαπϊν
τουριςτϊν κατά τθν υψθλι τουριςτικι περίοδο που είναι θ περίοδοσ χριςθσ των μθ κφριων
καταλυμάτων.
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2η ΕΝΟΣΗΣΑ: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ, ΕΠΙΔΟΕΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ

Με βάςθ τθν προτακείςα μεκοδολογία «θ καταγραφι των αποτελεςμάτων τθσ
δραςτθριότθτασ αποτελεί το επόμενο βιμα μετά από εκείνο των χαρακτθριςτικϊν
τθσ ηιτθςθσ και αναφζρεται τόςο ςτα οικονομικά αποτελζςματα (δθλαδι τα ζςοδα
των τουριςτικϊν επιχειριςεων που μποροφν να προκφψουν από ερωτθματολόγια
προσ τισ επιχειριςεισ είτε προσ τουσ τουρίςτεσ ςχετικά με τθ δαπάνθ τουσ ι από
δευτερογενι δεδομζνα), ςτα αποτελζςματα τθσ απαςχόλθςθσ (δθλαδι του αρικμοφ
και των χαρακτθριςτικϊν τθσ απαςχόλθςθσ είτε μζςω των ςτοιχείων του ΙΚΑ είτε
από ερωτθματολόγιο προσ τισ επιχειριςεισ είτε από δευτερογενι δεδομζνα) κακϊσ
και τθν χριςθ των περιβαλλοντικϊν πόρων (μζςω ερωτθματολογίου ςτισ
επιχειριςεισ). Ραρακάτω παρατίκενται οι βαςικζσ πλθροφορίεσ αποτελζςματοσ
που πρζπει να ςυγκεντρωκοφν.
Μεταβλητζσ Αποτελζςματοσ:
Α.1: ςυνολική τουριςτική δαπάνη (ή ςυνολικά ζςοδα τουριςτικϊν επιχειρήςεων)
(ςε ευρϊ)
Α.2: ςυνολική τουριςτική απαςχόληςη (αριθμόσ απαςχολοφμενων)
Α.3: ςυνολική ζκταςη εδάφουσ που καλφπτουν οι τουριςτικζσ επιχειρήςεισ (ή
εκτιμϊμενη ζκταςη που ζχει δομηθεί εξ αιτίασ του τουριςμοφ) (ςε τχ)
Α.4: ςυνολική κατανάλωςη νεροφ από τουριςτικζσ επιχειρήςεισ (ςε κμ)
Α.5: ςυνολική κατανάλωςη ενζργειασ από τουριςτικζσ επιχειρήςεισ (ςε kw)
Α.6: ςυνολική παραγωγή ςτερεϊν αποβλήτων από τουριςτικζσ επιχειρήςεισ (ςε
τόνουσ)
Τα παραπάνω ςτοιχεία προκφπτουν από τθν ανάλυςθ των ερωτθματολογίων
τουριςτικϊν επιχειριςεων ι από δευτερογενι δεδομζνα.
Πταν υπάρχουν δεδομζνα που αφοροφν τουσ χριςτεσ ιδιωτικϊν καταλυμάτων (2θσ
κατοικίασ, φιλοξενία από φίλουσ και ςυγγενείσ) είναι ςθμαντικό να καταγράφονται
διακριτά δεδομζνου ότι ςθμειϊνουν ςθμαντικζσ αποκλίςεισ από εκείνα των
υπολοίπων τουριςτϊν όπωσ πχ. θ τουριςτικι δαπάνθ αφοφ δεν περιλαμβάνει
δαπάνθ για κατάλυμα.
Οι δείκτεσ επίδοςθσ χρθςιμεφουν για να μποροφν να γίνουν ςυγκρίςεισ τόςο μεταξφ
επιχειριςεων όςο και μεταξφ προοριςμϊν ςτο χϊρο και ςτο χρόνο και αποτελοφν
βαςικοφσ δείκτεσ εκτίμθςθσ τθσ βιωςιμότθτασ ενόσ προοριςμοφ αλλά και των
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επιχειριςεων του και ςτισ τρεισ διαςτάςεισ. Οι δείκτεσ προκφπτουν με βάςθ τα
δεδομζνα αποτελζςματοσ και δεν χρειάηονται ειδικι ζρευνα. Ρροφανϊσ εφόςον τα
δεδομζνα που ζχουν προκφψει από τθν ζρευνα είναι αναλυτικά μποροφν να
προκφψουν και πρόςκετοι δείκτεσ επίδοςθσ (πχ. ανά εκνικότθτα, ανά τφπο
καταλφματοσ) που είναι ιδιαίτερα χριςιμοι για τον φορζα άςκθςθσ πολιτικισ.
Δείκτεσ Επίδοςησ:
Ε.1: Αριθμόσ διανυκτερεφςεων ανά κλίνη
Ε.2: Δαπάνη (Εςοδα) ανά διανυκτζρευςη
Ε.3: Εςοδα ανά κλίνη
Ε.4: Αμεςη απαςχόληςη ανά κλίνη (ανά διανυκτζρευςη)
Ε.5: Συνολική απαςχόληςη ανά κλίνη
Ε.6: Μζςη δομημζνη τουριςτική επιφάνεια ανά κλίνη
Ε.7: Μζςη κατανάλωςη νεροφ ανά διανυκτζρευςη
Ε.8: Μζςη κατανάλωςη ενζργειασ ανά διανυκτζρευςη
Ε.9: Μζςη παραγωγή ςτερεϊν αποβλήτων ανά διανυκτζρευςη
Θ αδυναμία διεξαγωγισ πρωτογενοφσ ζρευνασ ςτα νθςιά, τουλάχιςτον ςε αυτι τθν
πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ του Ραρατθρθτθρίου αφοφ δεν ιταν εφικτό
κινθτοποίθςθσ των τοπικϊν φορζων που κα το αναλάμβαναν, υποχρεϊνει να
γίνουν εκτιμιςεισ των αποτελεςμάτων του τουριςμοφ με βάςθ τα δθμοςιευμζνα
αποτελζςματα και δικοφσ μασ υπολογιςμοφσ.
Θ ενότθτα αυτι κα αναπτυχκεί ςε δφο κεφάλαια:
- το Κεφάλαιο 3 που αφορά ςτα αποτελζςματα και τισ επιδόςεισ του
τουριςμοφ
- το Κεφάλαιο 4 που αφορά ςτθν αξιολόγθςθ τθσ βιωςιμότθτασ του
προοριςμοφ
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ, ΕΠΙΔΟΕΙ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ
ΠΝΑ
Τα αποτελζςματα του τουριςμοφ προκφπτουν από τθν ςυνδυαςμζνθ ανάλυςθ των
δεδομζνων τθσ ηιτθςθσ (αρικμόσ διανυκτερεφςεων και τθν χρονικι κατανομι τουσ)
και τθσ λειτουργίασ των επιχειριςεων που αποτυπϊνουν τα οικονομικά τουσ
αποτελζςματα, τθν απαςχόλθςθ και τθν χριςθ των πόρων.

3.1. Οικονομικά αποτελέςματα και επιδόςεισ
Με δεδομζνθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ δθλαδι ότι
αφορά πολλοφσ οικονομικοφσ κλάδουσ, κάποιουσ κατά 100% όπωσ τα καταλφματα
και τα γραφεία ταξιδιϊν, άλλουσ όπωσ τισ υπθρεςίεσ μεταφορϊν κατά πολφ μεγάλο
ποςοςτό (αφοφ οι μεταφορζσ εκτόσ νθςιοφ μετατρζπουν τον επιβάτθ αυτόματα ςε
επιςκζπτθ –αν γυρίςει αυκθμερόν- ι τουρίςτα αν διανυκτερεφςει μακριά από τον
ςυνικθ τόπο κατοικίασ του) και άλλουσ όπωσ τα εςτιατόρια-μπαρ, εμπόριο κλπ
ανάλογα με τθν βαρφτθτα του τουριςμοφ ςτθ περιοχι μελζτθσ, είναι δφςκολοσ ο
προςδιοριςμόσ από τα εκνικολογιςτικά μεγζκθ τθσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ
αξίασ του τουριςμοφ.
Εναλλακτικόσ τρόποσ υπολογιςμοφ του οικονομικοφ αποτελζςματοσ είναι θ
εκτίμθςθ τθσ τουριςτικισ δαπάνθσ. Σε ότι αφορά ςτθν τελευταία υπάρχουν τα
δεδομζνα τθσ ΤτΕ που αφορά ςτουσ τουρίςτεσ εξωτερικοφ, ανά Ρεριφζρεια για τα
ζτθ 2012 και 2013 που παρουςιάςτθκαν ιδθ ςτο 2ο κεφάλαιο ςε ςυνδυαςμό με
τουσ πίνακεσ που ακολουκοφν. Εχει ενδιαφζρον να παρουςιαςτεί θ κζςθ τθσ
Ρεριφζρειασ Ν.Αιγαίου ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ νθςιωτικζσ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ.
-

Οι αφίξεισ ιταν 4,1εκ για τθν Π. Α. Αιγαίου (ι 23,1% του εκνικοφ ςυνόλου)
ςτθν 2θ κζςθ, 3,6 εκ για τθν Ρ. Κριτθσ (ι 20,1%) ςτθν 3θ κζςθ, 1,8 εκ για τθν
Ρ. Λονίου (10%) ςτθν 5θ κζςθ και 0,1 εκ για τθν Ρ. Β.Αιγαίου (0,6%) ςτθν 13θ
και τελευταία κζςθ μεταξφ των ελλθνικϊν περιφερειϊν, δθλαδι 53,8% του
εκνικοφ ςυνόλου. Τα αντίςτοιχα ποςοςτά επί των ςυνολικϊν
διανυκτερεφςεων ιταν 24,7%, 22,3%, 10,7% και 0,8% δθλαδι 58,5% του
ςυνόλου και επί των δαπανϊν 29,8%, 24,7%, 10,1% και 0,6% δθλαδι 65,2%
επί του ςυνόλου με τισ Ρεριφζρειεσ Ν.Αιγαίου και Κριτθσ να ανεβαίνουν
ςτθν 1θ και 2θ κζςθ αντίςτοιχα, δείχνοντασ με τον τρόπο αυτό τθν
υψθλότερθ απόδοςθ των δφο περιφερειϊν όπωσ φαίνεται και από τα
ςτοιχεία που ακολουκοφν
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-

-

-

-

-

-

Θ μζςθ δαπάνθ ανά ταξίδι των αλλοδαπϊν τουριςτϊν ςτθν Ελλάδα ιταν
653,3 € όταν το 2008 ιταν 730€ και 639,5 το 2011. Μεταξφ των
περιφερειϊν υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ με τθν Περιφζρεια
Ν.Αιγαίου να ζχει τθν υψθλότερθ απόδοςθ ανά ταξίδι (842,9€)
πανελλινια, τθν Ρ. Κριτθσ να ακολουκεί με 801,9€ ςτθ 2θ κζςθ, τθν Ρ.
Β.Αιγαίου με 671,9€ ςτθν 3θ και τθν Ρ. Λονίων με 659,8€ ςτθν 4θ.
Θ δαπάνθ ανά διανυκτζρευςθ ιταν 73,1€ ςε αφξθςθ ςε ςχζςθ με το 2010
(68,6), αλλά χαμθλότερθ από τα 76,3€ το 2008. Θ Π. Ν.Αιγαίου κατζχει και
πάλι τα ςκιπτρα με 88,2€, θ Κριτθ με 81,0 βρίςκεται ςτθν 3θ κζςθ, τα Λόνια
με 69,0€ ςτθν 6θ κζςθ και το Β.Αιγαίο με 52,6€ ςτθν 10θ.
Θ μζςθ διάρκεια παραμονισ ςτθ χϊρα14 ιταν 8,9 θμζρεσ ςε ςφγκριςθ με 9,6
το 2008. Στο Β.Αιγαίο ζχουμε τθ μεγαλφτερθ διάρκεια παραμονισ ςε εκνικό
επίπεδο με 12,8 θμζρεσ, θ Κριτθ με 9,9 θμζρεσ βρίςκεται ςτθν 3 θ κζςθ και
Ν.Αιγαίο και Ιόνια με 9,6 ςτθν 4θ.
Θ εποχικότθτα που όπωσ ζχουμε αναφζρει είναι υψθλι ςτθν Ελλάδα με το
73,96% των διανυκτερεφςεων να γίνεται ςτο τετράμθνο ΛουνίουΣεπτεμβρίου, με το Λόνιο να ςυγκεντρϊνει ςτθ περίοδο αυτι το 85,1% των
διανυκτερεφςεων, το Ν. Αιγαίο το 78,8%, θ Κριτθ το 76,2% και μόνο το
Β.Αιγαίο να βρίςκεται κάτω από τον μζςο όρο με 65,9%.
Θ υψθλι εποχικότθτα κακορίηει και το μζςο ζςοδο ανά δωμάτιο με τθν
Αττικι (όπου οι μονάδεσ λειτουργοφν όλο τον χρόνο) να ζχει επίδοςθ μζχρι
και διπλάςια του μζςου όρου (12.626,8€) και τισ νθςιωτικζσ περιφζρειεσ να
ζχουν επιδόςεισ 13.943,3€ για τθ Κριτθ, 11.605,7€ για το Ν.Αιγαίο, 9.838,8€
για το Λόνιο και 7.591€ για το Β.Αιγαίο.
Θ πλθρότθτα των ξενοδοχειακϊν μονάδων που βριςκόταν ςε ελεφκερθ
πτϊςθ από το 2008 (56,7%) μζχρι το 2012 (43,2%) φαίνεται να βελτιϊνεται
ζςτω οριακά το 2013 (45,2%). Σε ότι αφορά τθν πλθρότθτα ςε επίπεδο
νομϊν, ο Ν. Θρακλείου με 64,2% (ζναντι 72,6% το 2008) ζχει το υψθλότερο
ποςοςτό πανελλινια και ακολουκείται από τον Ν. Ηακφνκου (61,9% και
73,3% αντίςτοιχα), τον Ν. εκφμνθσ (60,2% και 72,6%), τον Ν. Κερκφρασ
(59,6% και 71,8%) τον Ν. Χανίων (59,0% και 66,4%) και τον Ν. Δωδεκανιςου
(58,5% ζναντι 71,9%). Στον αντίποδα βρίςκονται ο Ν. Χίου με (24,8% και
43,2%), ο Ν. Κυκλάδων (38,5% και 50,1%) και ο Ν. Λευκάδασ (39,9% και
51,1%).

Πίνακασ 3.1: Δαπάνεσ αλλοδαπϊν τουριςτϊν ανά Περιφζρεια (2013)
14

Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε ΜΓΠ ζηε ρώξα είλαη δηαθνξεηηθή από ηε ΜΓΠ ζε έλα θαηάιπκα
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Από τθ διάρκρωςθ τθσ δαπάνθσ (Ρίνακασ 3.2) προκφπτει ότι ςτθν ΡΝΑ το 62%
περίπου των δαπανϊν των αλλοδαπϊν πθγαίνουν ςτο τρίπτυχο διαμονι (το
υψθλότερο ςτθ χϊρα), εςτιατόρια-μπαρ και μετακινιςεισ και τα υπόλοιπα ςε άλλεσ
δραςτθριότθτεσ επιβεβαιϊνοντασ το μονοδιάςτατο του προςφερόμενου προϊόντοσ.
Πίνακασ 3.2: Περιφερειακι διάρκρωςθ δαπανϊν ανά κατθγορία (2013)
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Ο Ρίνακασ 3.3 υπογραμμίηει ότι θ ΡΝΑ όπωσ και θ Κριτθ βαςίηονται ςε ότι αφορά
τον τουριςμό αλλοδαπϊν κυρίωσ ςτα ξενοδοχεία.
Πίνακασ 3.3: Περιφερειακι διάρκρωςθ δαπανϊν ανά τφπο καταλφματοσ (2013)

Στα ςτοιχεία που αφοροφν τον ειςερχόμενο τουριςμό κα πρζπει να προςτεκοφν και
εκείνα που αφοροφν ςτον θμεδαπό τουριςμό που όπωσ δυςτυχϊσ δεν ζχουν
περιφερειακι ανάλυςθ:
1. Σφμφωνα με τον World Travel and Tourism Council (WTTC) θ τουριςτικι
δαπάνθ των θμεδαπϊν τουριςτϊν ιταν για το 2014 το 43% τθσ ςυνολικισ
τουριςτικισ δαπάνθσ ι 7,9δισ ευρϊ, ενϊ πριν τθν κρίςθ ξεπερνοφςε το
50% τθσ ςυνολικισ τουριςτικισ δαπάνθσ (πχ. το 2009 ιταν 10,8 δισ
ζναντι 10,2 δισ τθσ δαπάνθσ των αλλοδαπϊν)
2. Θ θμεριςια δαπάνθ των θμεδαπϊν ιταν το 2012 59,1€ ςε ότι αφορά
τουσ χριςτεσ επιχειρθματικϊν καταλυμάτων ζναντι 18,6€ των χρθςτϊν
ιδιωτικϊν καταλυμάτων ςε ςθμαντικι υποχϊρθςθ από το 2008 λόγω τθσ
κρίςθσ όπωσ άλλωςτε και ο αρικμόσ διανυκτερεφςεων Ρίνακασ 3.4). Να
ςθμειωκεί ότι θ μζςθ δαπάνθ των αλλοδαπϊν ςτθ χϊρα για τισ ίδιεσ
χρονιζσ ιταν 76,3€ και 73,3€ αντίςτοιχα.
Πίνακασ 1 «Δαπάνθ ανά Διανυκτζρευςθ βάςει επιλογισ καταλφματοσ»



Δαπάνθ ανά Διανυκτζρευςθ με κριτιριο τθν επιλογι καταλφματοσ
(ταξίδια από 4 και άνω διανυκτερεφςεισ)
2004
2008
2012
Επιχειρθματικά
45,5
66,8
59,1
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Τουριςτικά Καταλφματα
Λδιόκτθτοι χϊροι

ΣΥΝΟΛΟ

18,9
25,6

29,5
38,4

18,6
28,6

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ., επεξεργαςία ςτοιχείων «Ζρευνα Διακοπϊν»

Λδιαίτερθ ςθμαςία ςχετικά τα οικονομικά αποτελζςματα και τισ αποδόςεισ του
τουριςμοφ, αφορά ςτθν απόδοςθ των τουριςτικϊν επιχειριςεων και ςυγκεκριμζνα
των ξενοδοχείων για τα οποία υπάρχει πλθροφορία από τθν ζρευνα που διεξάγει το
ΛΤΕΡ. Με βάςθ τουσ Ρίνακεσ 3.5-3.7 θ ΡΝΑ ζχει ςτθν αρχι τθσ τουριςτικισ
περιόδου(Μάιο) μζςθ θμεριςια τιμι δωματίου ςτα 60,27€ χαμθλότερθ το μ.ο. τθσ
χϊρασ και υςτερϊντασ άλλων 4 Ρεριφερειϊν, ενϊ ςτθν υψθλι περίοδο κατζχει τθν
3θ κζςθ με 111,86€ με μζςο εκνικό όρο τα 102,16€. Θ ςθμαντικι αφξθςθ των τιμϊν
μεταξφ Μαϊου και Αυγοφςτου ςε όλθ τθ χϊρα και ειδικά ςτισ νθςιωτικζσ
περιφζρειεσ πλθν Β.Αιγαίου επιβεβαιϊνει τθν υψθλι εποχικότθτα του τουριςμοφ
ςτθ χϊρα και ειδικά ςτισ νθςιωτικζσ περιοχζσ. Αντίκετα οι τιμζσ ςτθν Ακινα
ςθμειϊνουν μικρι μείωςθ το καλοκαίρι.
Πίνακασ 3.5: Μζςθ τιμι δωματίου ανά περιφζρεια (€)

Σε ότι αφορά ςτο μζςο ετιςιο ζςοδο ανά δωμάτιο θ ΡΝΑ βρίςκεται με 12.285€ ςτθ
3θ κζςθ και υςτερεί τθσ Αττικισ που ζχει ιδιαίτερα υψθλά ζςοδα (28.095€) και τθσ
Κριτθσ 12.837€ καταγράφοντασ ζναν ςχετικά καλό ςυνδυαςμό θμεριςιων εςόδων
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και πλθρότθτασ ςε επίπεδο χϊρασ. Οι άλλεσ δφο νθςιωτικζσ περιφζρειεσ Λόνια και
Β.Αιγαίο βρίςκονται ςτθ 5θ και 9θ κζςθ αντίςτοιχα (ςε 9 γεωγραφικζσ περιφζρειεσ
ςτισ οποίεσ γίνεται θ ανάλυςθ).

Πίνακασ 3.6. Μζςο ζςοδο ανά δωμάτιο και κατθγορία ανά περιφζρεια, 2010-12

Τα αποτελζςματα ανά κατθγορία ξενοδοχείου καταγράφουν το αναμενόμενο: τα
καταλφματα 5* ζχουν μζςα ζςοδα πολφ υψθλά ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ
κατθγορίεσ. Εντυπωςιάηει θ διαφορά τιμϊν μεταξφ ξενοδοχείων 5* και 4* ςε όλθ τθ
χϊρα που αποτυπϊνει ςε ςθμαντικό βακμό τθν επίπτωςθ των ΤΟ και των διαφόρων
τφπων ςυμβολαίων (όπωσ All Inclusive που ςυχνά αφορά ξενοδοχεία 4*) ςτα ζςοδα
και επομζνωσ ςτθ βιωςιμότθτα τουσ.
Λιγότερο ζντονεσ και γενικευμζνεσ είναι οι διαφορζσ μεταξφ καταλυμάτων
διαφορετικϊν μεγεκϊν. Οι μεγάλεσ μονάδεσ (άνω των 100 δωματίων που είναι 4
και 5* ςυνικωσ) δεν ζχουν παντοφ μεγάλεσ διαφορζσ τιμϊν από τισ μεςαίεσ (50-100
δωματίων) εκτόσ Αττικισ. Αντίςτοιχα οι οικογενειακζσ μονάδεσ με λιγότερα από 20
δωμάτια δεν ζχουν χειρότερεσ επιδόςεισ από τισ μικρζσ μονάδεσ (21-50 δωματίων)
και ειδικά ςτθν ΡΝΑ.

Πίνακασ 3.7 Μζςο ζςοδο ανά δωμάτιο ανά μζγεκοσ μονάδασ και ανα περιφζρεια
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Από τα ςτοιχεία που παρουςιάςτθκαν και αφοροφν τθ ςυνεχι μείωςθ τθσ
θμεριςιασ δαπάνθσ ςε επίπεδο χϊρασ (ζςτω και αν θ ΡΝΑ ζχει τθν υψθλότερθ που
όμωσ κα πρζπει να βρίςκεται ςε μείωςθ) ςε ςυνδυαςμό με τθν μείωςθ τθσ
πλθρότθτασ των μονάδων, δίνει μια εικόνα μθ κετικι. Δυςτυχϊσ θ ζλλειψθ
μεγαλφτερων χρονολογικϊν ςειρϊν ανά περιφζρεια δεν επιτρζπει ςωςτι
απεικόνιςθ των εξελίξεων. Ραρ’όλα αυτά θ μείωςθ των εςόδων ανά κλίνθ που
καταγράφεται ςτον Ρ.3.6 τόςο ςυνολικά όςο και για τθν ΡΝΑ μεταξφ 2010 και 2012
δίνει μια ζνδειξθ.
Οι παραπάνω ενδείξεισ επιβεβαιϊνονται από πρόςφατεσ (Σεπτζμβριοσ 2015)
δθλϊςεισ του Ρροζδρου του ΡΟΞ Λ.ζτςου που διλωςε ότι «Ενϊ οι αφίξεισ
φτάνουν ςε επίπεδο ρεκόρ για τθ φετινι χρονιά, οι ειςπράξεισ των ξενοδοχείων
ζχουν μειωκεί με αποτζλεςμα να μθν μποροφν να αντιμετωπίςουν τισ υποχρεϊςεισ
τουσ ςτισ τράπεηεσ και πολλζσ επιχειριςεισ να βρίςκονται “ςτο κόκκινο»
(http://traveldailynews.gr/news/article/60645).

3.2. υνολική απαςχόληςη και επιδόςεισ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΘ: «ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΤ»

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΣΗ & ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Σελίδα: http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/ e-mail: stobservatory@aegean.gr

80

Θ απαςχόλθςθ ςτον τουριςμό προςεγγίηεται ακόμθ δυςκολότερα απ’ότι θ δαπάνθ
λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ, τθν υψθλισ
εποχικότθτασ και τθσ υψθλισ οικογενειακισ και αδιλωτθσ εργαςίασ, ενϊ θ
απαςχόλθςθ αλλοδαπϊν μθ μονίμων κατοίκων τθσ χϊρασ περιπλζκει ακόμθ
περιςςότερο τθν κατάςταςθ.
Με βάςθ τθν ζρευνα του ΛΤΕΡ (Ρίνακεσ 3.8 & 3.9) θ απαςχόλθςθ ςτισ ξενοδοχειακζσ
μονάδεσ βρίςκεται ςε αναλογία με τισ υπάρχουςεσ κλίνεσ ενϊ επθρεάηεται και από
τθν κατθγορία τθσ μονάδασ. Ετςι θ ΡΝΑ μαηί με τθ Κριτθ καταγράφουν τθν
υψθλότερθ απαςχόλθςθ και οι υψθλισ κατθγορίασ μονάδεσ μζχρι και 5πλάςια
απαςχόλθςθ ανά κλίνθ από ότι οι χαμθλισ κατθγορίασ, ενϊ καταγράφεται
διακφμανςθ μζςα ςτθ τουριςτικι περίοδο από τθν εποχι που ουςιαςτικά ανοίγουν
οι μονάδεσ (Μαϊο) μζχρι τθ κορφφωςθ τθσ περιόδου (Αφγουςτοσ).
Πίνακασ 3.8: Εκτίμθςθ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ ςτα ξενοδοχεία ανά περιφζρεια

Θ μζςθ απαςχόλθςθ ανά κλίνθ ςφμφωνα με το ΛΤΕΡ για όλα τα ξενοδοχεία τθσ
χϊρασ ανεξάρτθτα κατθγορίασ εκτιμάται ότι είναι 0,28 εργαηόμενοι τον Μάιο και
0,36 τον Αφγουςτο. Με βάςθ τουσ δικοφσ μασ υπολογιςμοφσ τόςο για το ςφνολο τθσ
χϊρασ όςο και για τθν ΡΝΑ που βαςίηονται ςτα ίδια τα ςτοιχεία του ΛΤΕΡ ςε ότι
αφορά τισ ξενοδοχειακζσ κλίνεσ και τουσ απαςχολοφμενουσ προκφπτουν δείκτεσ
ςαφϊσ μικρότεροι: 0,11 για τον Μάιο και 0,15 για τον Αφγουςτο.
Πίκανασ 3.9: Αρικμόσ απαςχολοφμενων ςτα ξενοδοχεία ανά κλίνθ (2013)
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Οι Ρίνακεσ 3.10 και 3.11 επιβεβαιϊνουν τθν άποψθ ότι θ παρουςία των γυναικϊν
είναι υψθλι ςτα ξενοδοχεία και μάλιςτα είναι υψθλότερθ όταν θ μονάδα είναι
χαμθλισ κατθγορίασ ι / και μικροφ μεγζκουσ ξεπερνϊντασ και το 70%. Αυτό είναι
φυςιολογικό γιατί τότε θ κφρια απαςχόλθςθ είναι ο κακαριςμόσ που αποτελεί
πρακτικά 100% γυναικεία απαςχόλθςθ, ενϊ όςο αυξάνουν οι υπθρεςίεσ των
ξενοδοχείων τόςο περιςςότεροι άνδρεσ εργάηονται με αποτζλεςμα ςε κάποιεσ
περιφζρειεσ όπωσ θ Αττικι και το Λόνιο να υπερτεροφν. Στθν ΡΝΑ οι γυναίκεσ
καταλαμβάνουν περίπου το 58% των κζςεων εργαςίασ με διακφμανςθ που ξεκινά
από το 51% μζχρι το 80% ςτισ μονάδεσ 1* και 70% ςτισ οικογενειακζσ μονάδεσ.
Πίνακασ 3.10: Απαςχόλθςθ γυναικϊν ςτα ξενοδοχεία (%)

Πίνακασ 3.11 Απαςχόλθςθ γυναικϊν ςτα ξενοδοχεία ανά τάξθ μεγζκουσ μονάδασ
(%)
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Σχετικά υψθλι είναι θ εργαςία αλλοδαπϊν ςτα ξενοδοχεία τθσ χϊρασ ζχοντασ
φτάςει ςτο 20% του ςυνολικοφ αρικμοφ απαςχολουμζνων (Ρίνακασ 3.12), χωρίσ να
διευκρινίηεται αν αφορά μόνο ςτουσ μόνιμουσ κάτοικουσ τθσ χϊρασ ι και εποχικοφσ
που ζρχονται με διαφορετικά κακεςτϊτα και κυρίωσ ωσ χαμθλόμιςκοι
εκπαιδευόμενοι. Θ κατανομι τουσ με βάςθ τθν κατθγορία ακολουκεί αυτι των
γυναικϊν, επιβεβαιϊνοντασ τθν αντίλθψθ ότι κυρίωσ απαςχολοφνται ςτθν
κακαριότθτα των μονάδων.
Σε ότι αφορά ςτθ ΡΝΑ θ απαςχόλθςθ των αλλοδαπϊν είναι πολφ υψθλότερθ από
τον μ.ο. τθσ χϊρασ (32,16% ζναντι 20,76%) και κυμαίνεται από 27,64% ςτα
ξενοδοχεία 5* μζχρι 54,47% ςτα ξενοδοχεία 1*.
Πμωσ θ απαςχόλθςθ ςτον τουριςμό δεν αφορά μόνο τα ξενοδοχεία που αποτελοφν
μόνο ζνα τμιμα τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ. Εδϊ οι προςεγγίςεισ γίνονται
ακόμθ περιςςότερο πολφπλοκεσ δεδομζνθσ τθσ αςάφειασ των ορίων τθσ, αλλά και
τθσ διαφορετικότθτασ των πθγϊν.

Πίνακασ 3.12 Απαςχόλθςθ αλλοδαπϊν ανά κατθγορία ξενοδοχείων και ανά
περιφζρεια (%)
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Με βάςθ τα ςτοιχεία του WTTC ο οποίοσ «καταςκευάηει» τουσ δορυφόρουσ
λογαριαςμοφσ τουριςμοφ για όλεσ τισ χϊρεσ του κόςμου θ ςυνολικι απαςχόλθςθ
ςτθ τουριςτικι δραςτθριότθτα ιταν για το 2013 319.500 άμεςα απαςχολοφμενοι
δθλαδι τριπλάςιοι περίπου από τθν εκτίμθςθ του ΛΤΕΡ για τουσ απαςχολοφμενουσ
ςτα ξενοδοχεία. Θ εξζλιξθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον τουριςμό εμφανίηει διακυμάνςεισ
από το 2004 και μετά και το 2013-14 ξαναφτάνει ςτθ απαςχόλθςθ του 2004, ενϊ ωσ
ποςοςτό επί τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ βρίςκεται για τα ίδια ζτθ περιςςότερο
από μία ποςοςτιαία μονάδα υψθλότερα (8,9% ζναντι 7,6%) λόγω τθσ υψθλισ
μείωςθσ τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα λόγω τθσ κρίςθσ (Γράφθμα 3.1).
Από τον ςυνολικό αρικμό εργαηόμενων ςτον τουριςμό και τον αρικμό των
τουριςτικϊν κλινϊν τθσ χϊρασ (1.139.566) προκφπτει ότι θ μζςθ ςυνολικι
απαςχόλθςθ ανά επαγγελματικι τουριςτικι κλίνθ είναι 0,28 εργαηόμενοι. Δθλαδι
κάκε φορά που δθμιουργοφνται 3,5 τουριςτικζσ κλίνεσ δθμιουργείται ςχεδόν και
μία νζα κζςθ εργαςίασ που κατανζμεται ςε όλεσ τισ ςχετικζσ με τον τουριςμό
δραςτθριότθτεσ (διαμονι, εςτίαςθ, αναψυχι, μεταφορζσ κλπ)15. Αν ο δείκτθσ αυτόσ
ιςχφει και για τθν ΡΝΑ ο ςυνολικόσ αρικμόσ εργαηόμενων ςτον τουριςμόσ κα
ζπρεπε να ανζρχεται ςε 81.758 εργαηόμενοι.

15

Ρροφανϊσ αυτι θ αναλογία ιςχφει όταν οι νζεσ κλίνεσ που δθμιουργοφνται αντιςτοιχοφν ςτισ
υπάρχουςεσ αναλογίεσ μεταξφ των διαφορετικϊν κατθγοριϊν και τάξεων μονάδων.
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Γράφθμα 3.1.Εξζλιξθ απαςχόλθςθσ ςτον τουριςτικό τομζα ςτθν Ελλάδα 20042014 (ςε χιλ. κζςεισ εργαςίασ και % επί του ςυνόλου)

Ρθγι: WTTC, Greece report 2014
Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ απαςχόλθςθσ και με ςυνεχϊσ μειοφμενο τον
ςυνολικό αρικμό απαςχολοφμενων ςτθν ΡΝΑ, το 2013 ςτον τουριςμό
καταγράφονται να απαςχολοφνται 53.189 άτομα ςε διάφορουσ κλάδουσ όπωσ
φαίνεται ςτον Ρίνακα 3.13
Πίνακασ 3.12: Απαςχολοφμενοι ςε κλάδουσ ςχετικοφσ με τον τουριςμό (2013)
Κλάδοι
Καταλφματα
Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ
Δραςτθριότθτεσ
ταξιδιωτικϊν
πρακτορείων,
γραφείων
οργανωμζνων ταξιδιϊν και υπθρεςιϊν κρατιςεων και ςυναφείσ
δραςτθριότθτεσ
Δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, τζχνεσ και διαςκζδαςθ
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιςκευι μθχανοκίνθτων
οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν
Χονδρικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο μθχανοκίνθτων
οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν
Λιανικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο μθχανοκίνθτων
οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν
Χερςαίεσ μεταφορζσ και μεταφορζσ μζςω αγωγϊν
Ρλωτζσ μεταφορζσ
Αεροπορικζσ μεταφορζσ
Δραςτθριότθτεσ ενοικίαςθσ και εκμίςκωςθσ

Απαςχολοφμενοι
11941
11593
1304

398
1980
3563
16410
2967
433

Βιβλιοθήκες-αρτειοθσλάκεια-μοσζεία-πολιηιζηικές δραζη.
Δραζηηριόηηηες οργανώζεων

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

456
705
849
590

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΘ: «ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΤ»

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΣΗ & ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Σελίδα: http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/ e-mail: stobservatory@aegean.gr

85

φνολο τουριςτικϊν κλάδων
Γενικό ςφνολο
% των τουριςτικϊν κλάδων / ςυνόλου
Ρθγι, ΕΛΣΤΑΤ, Ερευνα Απαςχόλθςθσ

53.189
122.786
43,3%

Ο αρικμόσ των απαςχολοφμενων που καταγράφεται από τθν ζρευνα απαςχόλθςθσ
ςτισ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται άμεςα με τον τουριςμό είναι ςαφϊσ
μικρότεροσ αυτοφ που υπολογίςτθκε με βάςθ τον δείκτθ του WTTC γεγονόσ που
καταδεικνφει τθ δυςκολία προςζγγιςθσ του αρικμοφ εργαηόμενων, αλλά και τθν
ανάγκθ για φπαρξθ περιςςότερο αξιόπιςτθσ προςζγγιςθσ.

3.3. Εκτίμηςη περιβαλλοντικών αποτελεςμάτων και επιδόςεων
Τα περιβαλλοντικά αποτελζςματα του τουριςμοφ είναι δφο ειδϊν:
- Τα μόνιμα που αφοροφν τισ αλλαγζσ χριςεων γθσ ωσ αποτζλεςμα τθσ
δόμθςθσ που προκαλεί ο τουριςμόσ για τθν καταςκευι κάκε είδουσ
εγκαταςτάςεων αλλά και υποδομϊν για τουριςτικι χριςθ όπωσ καταλφματα,
μαρίνεσ, ςυνεδριακά κζντρα , ςυγκοινωνιακά δίκτυα κλπ Είναι αλλαγζσ που
αλλοιϊνουν οριςτικά το περιβάλλον χωρίσ τθ δυνατότθτα να υπάρξει
επιςτροφι ςτθ προθγοφμενθ κατάςταςθ ακόμθ και ςε περίπτωςθ
κατεδάφιςθσ τθσ καταςκευισ
- Τα περιοδικά που ζχουν να κάνουν με τθν λειτουργία των τουριςτικϊν
εγκαταςτάςεων και είναι ανάλογα πχ με τθ χριςθ που γίνεται νεροφ ι
ενζργειασ και τθ παραγωγι ςτερεϊν, υγρϊν και αζριων αποβλιτων, ι
ακόμθ και κορφβου.
Στοιχεία ςχετικά με τθν αφξθςθ τθσ δόμθςθσ από τον τουριςμό δεν είναι άμεςα
διακζςιμα. Εμμεςα όμωσ μποροφμε να υποκζςουμε βάςιμα ότι νθςιά με μεγάλο
αρικμό τουριςτικϊν κλινϊν και παρακεριςτικϊν οικιϊν και ειδικά με υψθλό
ςυντελεςτι ςυνολικϊν κλινϊν ανά τχ (ΡΡ1), κα ζχουν υψθλό ποςοςτό δομθμζνθσ
ζκταςθσ που οφείλεται ςτον τουριςμό. Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ European
Environmental Agency θ Μφκονοσ εμφανίηεται με το υψθλότερο ποςοςτό
δομθμζνθσ ζκταςθσ που καλφπτει το 11,25% τθσ ςυνολικισ τθσ επιφάνειασ και
ακολουκοφν θ Σαντορίνθ με 6,15%, θ Κωσ με 2,3%, θ Σφροσ με 2,25% και θ Ράροσ με
1,47%.16

16

Τα αντίςτοιχα ςτοιχεία που προζρχονται από τον υπολογιςμό των χριςεων γθσ τθσ απογραφισ
2001, δίνουν τθ Σαντορίνθ με 9,8% τθσ ζκταςθσ του νθςιοφ ωσ δομθμζνθ, τθ Κω με 4,2%, τθ Σφρο με
2,7% και Μφκονο, Νάξο και Ράρο με 2,2%
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Σε ότι αφορά ςτθν κατανάλωςθ πόρων όπωσ νερό και ενζργεια και παραγωγι
ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων δεν υπάρχουν δεδομζνα. Επομζνωσ καμία άμεςθ
εκτίμθςθ τθσ περιβαλλοντικισ πίεςθσ δεν μπορεί να προκφψει με βάςθ πραγματικά
δεδομζνα και κα περιοριςτοφμε ςτθν ζμμεςθ εκτίμθςθ τθσ με βάςθ τον δείκτθ
κλίνεσ/τχ που ζχει ιδθ παρουςιαςτεί ςτο Κεφάλαιο 1 και ςτον Ρίνακα Ρ7. Ειδικά ςε
ότι αφορά ςτο περιβάλλον νόθμα ζχει να υπάρχουν ςτοιχεία ςε τοπικό επίπεδο
γιατί τα όποια προβλιματα που πικανά κα δεν μποροφν παρά να είναι τοπικά,
ανάλογα με τθ πίεςθ που δζχεται ζνασ προοριςμόσ και τα χαρακτθριςτικά του.
Σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά standards υπάρχουν δφο ειδϊν τουλάχιςτον:
- Τα «κεςμικά» standards: δθλαδι αυτά που προβλζπει θ νομοκεςία ωσ
ανϊτατα για κάκε τφπου τουριςτικι επιχείρθςθ με βάςθ τα χαρακτθριςτικά
τθσ και οφείλουν να αποτυπϊνονται ςτα ζγγραφα που κατακζτει θ κάκε
επιχείρθςθ κατά τα τθ διάρκεια τθσ αδειοδότθςθσ τθσ και οφείλουν να
τθροφνται κατά τθ λειτουργία τθσ. Σθμαντικό ςτοιχείο τθσ διαδικαςίασ
αδειοδότθςθσ αποτελεί και θ ζγκριςθ χωροκζτθςθσ γιατί αφορά ςτισ
αλλαγζσ των χριςεων γθσ που είναι μόνιμεσ και επθρεάηουν κυρίωσ τθν
βιοποικιλότθτα τθσ περιοχισ και τα υπόγεια φδατα.
- Τα «ιδανικά»: υπάρχουν πολλζσ επιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ για το ποιεσ
κεωροφνται οι «ιδανικζσ» καταναλϊςεισ πόρων και παραγωγισ αποβλιτων
ειδικά ενζργειασ, νεροφ, υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων.
Συνικωσ οι προδιαγραφζσ αυτζσ καλφπτουν τισ επιχειριςεισ διαμονισ και τισ άλλεσ
τουριςτικζσ επενδφςεισ (πχ. ςυνεδριακά κζντρα, τουριςτικοί λιμζνεσ και μαρίνεσ,
κζντρα καλαςςοκεραπείασ) και ελάχιςτεσ φορζσ τισ άλλεσ τυπικζσ τουριςτικζσ
επιχειριςεισ όπωσ εςτιατόρια, μπαρ κλπ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
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Θ αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ βιωςιμότθτασ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ οφείλει
να ςυνδυάςει οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δεδομζνα, αποτελζςματα
και δείκτεσ απόδοςθσ, ϊςτε (α) με διαχρονικζσ ςυγκρίςεισ και (β) με διαχωρικζσ
ςυγκρίςεισ να εκτιμθκεί κατά πόςο θ δραςτθριότθτα αποδίδει, είναι βιϊςιμθ και
μπορεί να επιβιϊςει ςτο μζλλον.
Θ ζλλειψθ δεδομζνων δεν επιτρζπει τθν τυπικι εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ, αλλά
κα γίνει προςπάκεια να καλυφκοφν κενά και να δθμιουργθκεί μία βάςθ δεδομζνων
που κα επιτρζπει και τθν αξιολόγθςθ και τθ χάραξθ πολιτικισ.
Σθμαντικό κζμα για τθν αξιολόγθςθ ενόσ προοριςμοφ είναι ο κφκλοσ ηωισ του που
ςε ςυνδυαςμό με το κφκλο ηωισ των προϊόντων που προςφζρει ζνασ προοριςμόσ
γεγονόσ που χαρακτθρίηει τθν ανάπτυξθ του, τθν επιςκζψιμότθτα του, τα ζςοδα
του, τθ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ, τθν
επάρκεια πόρων. Στθ περίπτωςθ μασ για να αξιολογιςουμε τθ κατάςταςθ και τισ
προοπτικζσ του προοριςμοφ πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ:
- Τισ γενικότερεσ τάςεισ του τουριςτικοφ φαινομζνου παγκόςμια και ειδικά
ςτισ ανταγωνιςτικζσ μασ αγορζσ. Με βάςθ τα ςτοιχεία του UNWTO θ αφξθςθ
των μετακινιςεων ςυνεχίηεται (τθσ τάξεωσ 4-5%) με τθν διευρυμζνθ πλζον
Ευρϊπθ να διατθρεί το προβάδιςμα. Θ Μεςόγειοσ που φαινόταν να χάνει
τμιμα τθσ αγοράσ από άλλουσ μακρινοφσ προοριςμοφσ, υφίςταται αυτι τθ
περίοδο ςθμαντικζσ ανακατατάξεισ λόγω των πολιτικϊν προβλθμάτων ςτισ
ανταγωνίςτριεσ χϊρεσ Β.Αφρικισ και Μζςθσ Ανατολισ που ζχουν επθρεάςει
κετικά τθ ροι τουριςτϊν προσ τθ χϊρα μασ
- Τθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ και κυρίωσ των βαςικϊν χωρϊν που
αποτελοφν τισ χϊρεσ προζλευςθσ των τουριςτϊν μασ. Θ κρίςθ αυτι
αποτυπϊκθκε ειδικά τα ζτθ 2008-9 με μείωςθ των αφίξεων, ενϊ φαίνεται να
επθρεάηει ςε κάποιο βακμό τθν καταναλωτικι τουσ δαπάνθ. Θ κζςθ
Γερμανϊν, Βρετανϊν και Γάλλων ςτθ πρϊτθ πεντάδα των εκνικοτιτων που
ταξιδεφουν περιςςότερο μαηί νζεσ αγορζσ όπωσ των Ρολωνϊν δθμιουργεί
ιςχυρό ειςερχόμενο ρεφμα ςτθ χϊρα.
- Τθν οικονομικι κρίςθ τθσ χϊρασ: θ μείωςθ του εςωτερικοφ τουριςμοφ ςε ότι
αφορά μετακινιςεισ, αφίξεισ και διανυκτερεφςεισ, αλλά και τθσ
καταναλωτικισ δαπάνθσ είναι προφανισ.

Οπωσ ζχουν αναφερκεί ςτα προθγοφμενα κεφάλαια τα κρίςιμα δεδομζνα είναι:
- Θ εξζλιξθ των επενδφςεων και του τφπου τουσ (πχ. θ αφξθςθ
ενοικιαηομζνων δωματίων ςε ςχζςθ με ξενοδοχεία ι παρακεριςτικζσ
κατοικίεσ). Θ κρίςθ ζχει επθρεάςει αρνθτικά τισ νζεσ επενδφςεισ ςε
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τουριςτικά καταλφματα όπωσ φαίνεται και από τθν εξζλιξθ τουσ, αλλά κα
πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ και θ εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ που ςτρζφεται όλο
και περιςςότερο ςε μθ ξενοδοχειακά καταλφματα και μάλιςτα ςε ενοικίαςθ
ςπιτιϊν (επομζνωσ μακριά από τον οργανωμζνο τουριςμό).
Σε παγκόςμιο επίπεδο (Διάγραμμα 4.1.) το 60% κατευκφνεται ςε ξενοδοχεία
(με αφξθςθ των «ακριβϊν» και των «φτθνϊν» ςε ςχζςθ με τισ μεςαίεσ
κατθγορίεσ), το 20% ςε ενοικιάςεισ ςπιτιϊν, το 8% ςε φίλουσ και ςυγγενείσ
και το υπόλοιπο 12% ςτισ άλλεσ κατθγορίεσ (ενοικιαηόμενα δωμάτια, ςκθνζσ,
τροχόςπιτα, γιωτ, κρουαηιζρα, ξενϊνασ). Επίςθσ ραγδαία αφξθςθ
παρουςιάηει και θ φιλοξενία ςε ιδιωτικζσ κατοικίεσ μζςω εταιρειϊν όπωσ θ
AIRBNB, Homeaway κλπ γεγονόσ που δυςκολεφει επιπλζον τθν καταγραφι
των τουριςτικϊν ροϊν με τισ κλαςςικζσ μεκόδουσ.

Διάγραμμα 4.1. Παγκόςμια ηιτθςθ ςε ξενοδοχειακά και μθ ξενοδοχειακά
καταλφματα

Στθν ΡΝΑ θ ραγδαία αφξθςθ των κατοικιϊν φαίνεται να ανταποκρίνεται ςε
αυτοφ του είδουσ τθ ηιτθςθ ειδικά ςτα μικρά νθςιά και ςε νζοαναπαπτυςςόμενουσ προοριςμοφσ, ενϊ οι προοριςμοί μαηικοφ
οργανωμζνου τουριςμοφ όπωσ θ όδοσ και θ Κωσ φαίνονται να υςτεροφν. Σε
κάκε περίπτωςθ επειδι θ προςαρμογι των υφιςτάμενων καταλυμάτων ςτθν
νζα ηιτθςθ δεν είναι πάντα εφικτι για πολεοδομικοφσ, περιβαλλοντικοφσ και
οικονομικοφσ λόγουσ κα πρζπει οι προοριςμοί να προςπακοφν να
διαμορφϊνουν το προϊόν που ανταποκρίνεται καλφτερα ςτα χαρακτθριςτικά
τουσ (κλίμακα, πολιτιςτικά και περιβαλλοντικά ςτοιχεία κλπ) και να
απευκφνονται ςτισ ανάλογεσ αγορζσ.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ «υποχϊρθςθ» του κλαςςικοφ τφπου τουρίςτα,
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οργανωμζνου ι μθ, ενιςχφεται και από τθν ανάπτυξθ των εταιρειϊν χαμθλοφ
κόςτουσ και τθν αφξθςθ του αρικμοφ παρακεριςτικϊν κατοικιϊν. Ειδικά
μεταξφ χωρϊν που θ πτιςθ διαρκεί περίπου 2 ϊρεσ (πχ. Μ.Βρετανία και
Γερμανία προσ Λςπανία) είναι ςυχνό το φαινόμενο τθσ μετακίνθςθσ για
«3ιμερο ςτον ιλιο».
-

Θ διαφοροποίθςθ των προςφερόμενων προϊόντων. Σε ότι αφορά τα
προςφερόμενα τουριςτικά προϊόντα παρά τισ όποιεσ προςπάκειεσ ζχουν
γίνει ςε εκνικό και περιφερειακό-τοπικό επίπεδο από τθν ανάλυςθ των
ςτοιχείων των επί μζρουσ προοριςμϊν προκφπτει ότι κυριαρχεί απόλυτα ο
τουριςμόσ των 3S. Με βάςθ το IPK International (Ρθγι ΣΕΤΕ, Newsletter) ο
τουριςμόσ αναψυχισ που αποτελεί κυρίαρχθ μορφι ςτθ χϊρα μασ, αφορά
μόνο κατά 29% τουριςμό ιλιου και κάλαςςασ που ςτθ περίπτωςθ τθσ ΡΝΑ
είναι θ κυρίαρχθ, κατά 21% τισ περιθγιςεισ, κατά 21% τισ διακοπζσ πόλθσ,
κατά 11% τθν εξοχι και κατά 16% άλλεσ μορφζσ τουριςμοφ.

-

Θ εξζλιξθ των αφίξεων – διανυκτερεφςεων. Θ εξζλιξθ τουσ ςε ςυνδυαςμό
με τθν εξζλιξθ τθσ θμεριςιασ δαπάνθσ καταγράφει ςε ςθμαντικό βακμό και
τθν ικανοποίθςθ των τουριςτϊν. Θ Ελλάδα ςυνολικά βρίςκεται ςτθν 7θ κζςθ
των προτιμιςεων των Ευρωπαίων με 4% πίςω από τισ μεγάλεσ χϊρεσ και τθν
Τουρκία. Στθν ΡΝΑ θ ικανοποίθςθ φαίνεται να είναι υψθλι ςτισ Κυκλάδεσ (2θ
ςε επίπεδο χϊρασ και 1θ μεταξφ των μεγάλων προοριςμϊν με Μφκονο και
Σαντορίνθ να ξεχωρίηουν) και υψθλότερθ από τουσ άλλουσ ανταγωνιςτικοφσ
νθςιωτικοφσ προοριςμοφσ ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ Δωδεκανιςου που
καταγράφει τθ χαμθλότερθ ικανοποίθςθ τουριςτϊν μεταξφ όλων των
ςθμαντικϊν εκνικϊν προοριςμϊν.

-

Θ εξζλιξθ τθσ εποχικότθτασ – πλθρότθτασ. Οι εξελίξεισ και ςτουσ δφο τομείσ
είναι αρνθτικζσ τόςο ςε επίπεδο χϊρασ όςο και ςε επίπεδο ΡΝΑ, ενϊ ςε
επιμζρουσ προοριςμοφσ εμφανίηεται θ ςεηόν να είναι πρακτικά 45 θμζρεσ
(ΡΡ6). Θ εξζλιξθ αυτι δεν ςυνδζεται με τθ κρίςθ αν και επιδεινϊνεται από
αυτι, δεδομζνου ότι ζχει ξεκινιςει από τθ δεκαετία του ’90. Θ μείωςθ τθσ
εποχικότθτασ οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςε ανάπτυξθ προοριςμϊν με
καλφτερεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ ςτθ περίοδο Μαρτίου-Μαϊου απ’ότι ςτθ
χϊρα μασ και ειδικά ςτθν περιοχι του Λςθμερινοφ και ςτο νότιο θμιςφαίριο.
Αυτό είχε ιςχυρό αντίκτυπο ςε προοριςμοφσ όπωσ θ όδοσ όπου θ ςεηόν
ξεκινοφςε πολφ νωρίσ τον Μάρτιο και ολοκλθρϊνονταν αρχζσ Νοζμβρθ.
Τα κζματα πλθρότθτασ είναι ςυνδυαςμόσ των παραπάνω, τθσ αφξθςθσ των
διακζςιμων κλινϊν ςε κάκε τφπου καταλφματα και τθσ κρίςθσ που περιόριςε
τθ ηιτθςθ. Θ μείωςθ τθσ πλθρότθτασ είναι ιςχυρότερθ ςε προοριςμοφσ με
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ιδιαίτερα προβλιματα ςτο παραγϊμενο τουριςτικό τουσ προϊόν (ποιότθτα
υπθρεςιϊν ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, παρωχθμζνο τουριςτικό προϊόν).
-

Θ εξζλιξθ τθσ θμεριςιασ τουριςτικισ δαπάνθσ . Θ εξζλιξθ τθσ είναι αρνθτικι
τα τελευταία χρόνια ςε ότι αφορά τουσ ειςερχόμενουσ τουρίςτεσ γεγονόσ
που δθλϊνει εκτόσ από τισ οικονομικζσ δυςκολίεσ όςων επιςκζπτονται τθν
χϊρα ςε ςυνδυαςμό με τθν ςχετικι υποβάκμιςθ του προοριςμοφ όπωσ
αποτυπϊνεται και από τθ μείωςθ των τιμϊν των καταλυμάτων ειδικά ςε ότι
αφορά τα πακζτα. Ράντωσ το γεγονόσ ότι μζςοσ όροσ δαπάνθσ των Ευρωπαίων
ανζρχεται ςτα € 858 ανά ταξίδι παρουςιάηοντασ αφξθςθ 10% ενϊ θ αντίςτοιχθ μζςθ
δαπάνθ διανυκτζρευςθσ ανζρχεται ςτα € 108 παρουςιάηοντασ μικρι αφξθςθ 2% ςε
ςχζςθ με τισ εξελίξεισ ςτθ χϊρα μάλλον δείχνει ότι ο ελλθνικόσ τουριςμόσ διζρχεται
κρίςθ ποιότθτασ και προϊόντοσ.

Στθν ςυνολικι αρνθτικι εξζλιξθ που καταγράφεται ςτθ χϊρα, θ ΡΝΑ
καταγράφει ιδιαίτερα υψθλι θμεριςια δαπάνθ. Αυτό φαίνεται από
παλαιότερεσ μελζτεσ του ΛΤΕΡ αλλά και μεμονωμζνεσ δθμοςιεφςεισ για τισ
μζςεσ τιμζσ ξενοδοχείων να οφείλεται περιςςότερο ςτισ Κυκλάδεσ (και όχι
μόνο ςε νθςιά όπωσ θ Μφκονοσ και θ Σαντορίνθ όπου οι τιμζσ πολλζσ φορζσ
φαίνονται εξωπραγματικζσ) όπου κυριαρχεί ο μεμονωμζνοσ τουριςμόσ παρά
από τα Δωδεκάνθςα όπου κυριαρχεί ο μαηικόσ οργανωμζνοσ τουριςμόσ
(όδοσ, Κωσ, Κάρπακοσ).
-

Θ εξζλιξθ των εςόδων των τουριςτικϊν επιχειριςεων: θ μείωςθ τθσ
θμεριςιασ δαπάνθσ των αλλοδαπϊν και θμεδαπϊν τουριςτϊν όπωσ
επιβεβαιϊνεται από όλεσ τισ μετριςεισ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ τθσ
εποχικότθτασ και τθ μείωςθ τθσ πλθρότθτασ, δεν μπορεί παρά να ζχει
αρνθτικι επίπτωςθ ςτα ζςοδα τθσ πλειοψθφίασ των επιχειριςεων του
κλάδου. Σε ότι αφορά τισ ειςπράξεισ ανά κλίνθ καταγράφθκε μείωςθ για το
2012 ςε ςχζςθ με το 2010.

-

Θ εξζλιξθ τθσ απαςχόλθςθσ για το τουριςμό ςε επίπεδο χϊρασ βρίςκεται ςε
υποχϊρθςθ όλθ τθ προθγοφμενθ περίοδο και πριν τθ περίοδο τθσ κρίςθσ εξ
αιτίασ των ειδικϊν προβλθμάτων του τουριςμοφ

-

Θ εξζλιξθ τθσ δόμθςθσ δείχνει άνοδο με τθν αφξθςθ τόςο του αρικμοφ των
τουριςτικϊν καταλυμάτων (ξενοδοχειακϊν και μθ), όςο και των ιδιωτικϊν
παρακεριςτικϊν και ενοικιαηόμενων κατοικιϊν. Ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ
που «κλείνουν» ξενοδοχεία (και αυτό ςυμβαίνει με βάςθ τα ςτοιχεία του ΞΕΕ,
του ΡΟΞ και του ΣΕΤΕ), αυτό δεν ςθμαίνει ότι απελευκερϊνεται δομθμζνοσ
χϊροσ αφοφ τα κτίςματα ςε κατεδαφίηονται. Επομζνωσ το ποςοςτό τθσ
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δομθμζνθσ ζκταςθσ, τθσ αςτικοποίθςθσ, που προκαλεί ο τουριςμόσ ςυνεχϊσ
αυξάνει. Ππωσ αναφζρκθκε νθςιά όπωσ θ Σαντορίνθ, θ Μφκονοσ θ Ράροσ και
θ Κωσ καταγράφουν υψθλά ποςοςτά δομθμζνων εκτάςεων που οφείλονται
κυρίωσ ςτον τουριςμό και τον παρακεριςμό. Ειδικά ςε ότι αφορά ςτον
παρακεριςμό, ενϊ το οικονομικό –κοινωνικό αποτφπωμα είναι ιδιαίτερα
μικρό (χαμθλότερθ δαπάνθ και πολφ μικρι δθμιουργία απαςχόλθςθσ) το
περιβαλλοντικό αποτφπωμα είναι μεγάλο και διαρκζσ αφοφ θ ζκταςθ που
«τςιμεντοποιείται» για μία κλίνθ είναι πολλαπλάςια απ’ότι ςε ζνα τουριςτικό
κατάλυμα και χρθςιμοποιείται πολφ λιγότερο με αποτζλεςμα θ ετιςια
δαπάνθ και θ ετιςια απαςχόλθςθ ανά κλίνθ να είναι πολφ χαμθλζσ. Ο μόνοσ
κλάδοσ που επωφελείται από τθν ανάπτυξθ παρακεριςτικϊν κατοικιϊν είναι
ο κλάδων των καταςκευϊν και το ευρφτερο κφκλωμα του real estate, που
όμωσ για να επιβιϊςουν «απαιτοφν» ςυνεχι εξάπλωςθ του φαινομζνου.
-

Θ εξζλιξθ τθσ κατανάλωςθσ πόρων και παραγωγισ-διαχείριςθσ αποβλιτων.
Ραρά τθν αφξθςθ τθσ ενθμζρωςθσ των καταναλωτϊν-τουριςτϊν για τα
κζματα περιβάλλοντοσ οι ςυνολικζσ περιβαλλοντικζσ εξελίξεισ είναι
αρνθτικζσ εξ αιτίασ τθσ αυξθμζνθσ πίεςθσ (κλίνεσ/τχ) ανεξαιρζτωσ ςε όλα τα
νθςιά τθσ ΡΝΑ, τισ αλλαγζσ καταναλωτικϊν ςυνθκειϊν (πχ. χριςθ
εμφιαλωμζνου νεροφ, χριςθ κλιματιςτικοφ και καταςκευι πιςίνασ ωσ
κριτιριο ποιότθτασ των καταλυμάτων ακόμθ και των ενοικιαηομζνων
δωματίων, περιοριςμζνθ ειςαγωγι τεχνολογιϊν εξοικονόμθςθσ πόρων που
εςτιάηονται κφρια ςτθν ενζργεια, μειωμζνθ τοπικι παραγωγι που επιβάλλει
μεταφορά προϊόντων από τθν θπειρωτικι χϊρα και κατανάλωςθ
ειςαγόμενων προϊόντων), ενϊ και θ κατά κεφαλι κατανάλωςθ δεν φαίνεται
να μειϊνεται.
Σε ότι αφορά ςτα απόβλθτα τα προβλιματα είναι τόςο ςε επίπεδο
επιχείρθςθσ αλλά κυρίωσ ςε επίπεδο δθμόςιων αρχϊν. Τισ επιχειριςεισ
αφοροφν κυρίωσ θ μθ ι θ πλθμμελισ λειτουργία των βιολογικϊν
κακαριςμϊν (που αφορά τισ μονάδεσ που είναι χωροκετθμζνεσ εκτόσ
οικιςμοφ και ζχουν τθν ςχετικι υποχρζωςθ), ςτθ περιοριςμζνθ χριςθ
βιολογικϊν προϊόντων κακαριςμοφ και προϊόντων χωρίσ ςυςκευαςία κλπ
πρακτικζσ που κα μείωναν τον όγκο και τθν τοξικότθτα των αποβλιτων. Στο
επίπεδο επιχείρθςθσ διαπιςτϊνεται θ ιδιαίτερα χαμθλι ςυμμετοχι τουσ ςε
ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που κα επζτρεπαν τθ μείωςθ του
οικολογικοφ τουσ αποτυπϊματοσ. Από τθν άλλθ αρκετζσ επιχειριςεισ ζχουν
κάνει επενδφςεισ για τθ μείωςθ κατανάλωςθ ενζργειασ και λιγότερεσ ζχουν
επενδφςει ςτθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ νεροφ.
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Σε επίπεδο προοριςμϊν θ κατάςταςθ είναι λιγότερο ενκαρρυντικι παρά τθν
αυξθμζνθ ςυμμετοχι διμων ςε προγράμματα, πρωτοβουλίεσ και δίκτυα που
αςχολοφνται με τθν βελτίωςθ των περιβαλλοντικϊν τουσ επιδόςεων. Τα
βαςικότερα προβλιματα ςυνοψίηονται:
o Στθν παλαιότθτα των δικτφων φδρευςθσ με αποτζλεςμα να υπάρχουν
διαρροζσ υψθλότερεσ των διεκνϊν standards
o Στο υψθλό ποςοςτό χριςθσ νεροφ από αφαλάτωςθ και από
υδατοδεξαμενζσ γεγονόσ που αυξάνει το κόςτοσ παραγωγισ του
νεροφ (ςυμπεριλαμβανόμενων και των επενδφςεων που απαιτοφνται)
που ςπάνια επιβαρφνει τουσ χριςτεσ.
o Θ προβλθματικι λειτουργία πολλϊν Μονάδων Διαχείριςθσ
Αποβλιτων (ΜΕΑ) με αποτζλεςμα οι εκροζσ του ςυςτιματοσ να
είναι να μθν ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ. Ασ ςθμειωκεί θ
πρακτικά μθδενικι ανακφκλωςθ των επεξεργαςμζνων λυμάτων για
ενίςχυςθ του υδροφόρου ορίηοντα ςε μια περιοχι που ζχει
πρόβλθμα επάρκειασ του πόρου.
o Θ ζλλειψθ πολιτικισ για μείωςθ και διαχείριςθ των ςτερεϊν
αποβλιτων μζςα ςτισ προδιαγραφζσ που επιβάλλουν υποχρεϊςεισ
τθσ χϊρασ ςε ότι αφορά τθν ανακφκλωςθ, τθν κομποςτοποίθςθ και
τθν λειτουργία των ΧΥΤΥ, με αποτζλεςμα πολλοί Διμοι τθσ ΡΝΑ να
βρίςκονται ςτο ςτόχαςτρο τθσ ΕΕ για επιβολι προςτίμων.
o Θ κατά κεφαλι κατανάλωςθ ενζργειασ είναι θ υψθλότερθ ςτθ χϊρα
εξ αιτίασ τθσ υψθλισ εμπορικισ χριςθσ (λογικό αφοφ εδϊ εντάςςεται
ο τουριςτικόσ κλάδοσ), τθσ υψθλισ οικιακισ και τθσ υψθλισ
δθμοτικισ κατανάλωςθσ. Θ χριςθ των air-conditions που κα αυξθκεί
τα επόμενα χρόνια εφόςον επιβεβαιωκεί θ τάςθ αφξθςθσ τθσ
κερμοκραςίασ εξ αιτίασ τθσ κλιματικισ αλλαγισ με ταυτόχρονθ
πφκνωςθ τθσ δόμθςθσ και ζλλειψθσ ουςιαςτικϊν μζτρων εφαρμογισ
βιοκλιματικϊν λφςεων (προςανατολιςμόσ και ςχζδιο κτιρίων,
αποτελεςματικι μόνωςθ, πράςινεσ ταράτςεσ και γενικότερα φυςικόσ
δροςιςμόσ κλπ).
Βαςικό ςυμπζραςμα τθσ ενότθτασ αυτισ είναι ότι το πρόβλθμα βιωςιμότθτασ του
τουριςμοφ είναι γενικά ζνα εκνικό πρόβλθμα που ςυμπαραςφρει και τθν ΠΝΑ
ζςτω και αν αυτι βρίςκεται ςε καλφτερθ κατάςταςθ από πολλζσ πλευρζσ. Τα
βαςικά προβλιματα φαίνεται να είναι:
 Θ μονοδιάςτατθ προςφορά ςε τουριςτικό προϊόν 3S με βάςθ παρωχθμζνα
ςτερεότυπα ςε ότι αφορά τισ προτιμιςεισ των τουριςτϊν
 Θ υψθλι εποχικότθτα που ςε ςυνδυαςμό με τθ χαμθλι κατά κεφαλι δαπάνθ
οδθγοφν ςε προβλιματα τισ επιχειριςεισ του κλάδου και ειδικά τα ξενοδοχειακά
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καταλφματα
Θ υψθλι εξάρτθςθ από περιοριςμζνεσ αγορζσ και οργανωμζνο τουριςμό από
μικρό αρικμό Τ.Ο.
Ο χαμθλόσ βακμόσ εκπαίδευςθσ - κατάρτιςθσ των εργαηόμενων ςτον τουριςμό
και θ ςυγκζντρωςθ του ςε κλαςςικζσ δραςτθριότθτεσ που δεν επιτρζπει οφτε τθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, οφτε τθν ανάπτυξθ
νζων δραςτθριοτιτων
Θ άναρχθ τουριςτικι ανάπτυξθ που υποβακμίηει τόςο το δομθμζνο περιβάλλον
όςο και το αγροτικό τοπίο, ενϊ δθμιουργοφν προβλιματα ςε κρίςιμουσ για τα
νθςιά πόρουσ όπωσ το νερό
Θ αδυναμία των τοπικϊν αρχϊν να διαχειριςτοφν ορκολογικά τουσ
περιοριςμζνουσ περιβαλλοντικοφσ πόρουσ υποβακμίηουν τθ ποιότθτα του
τουριςτικοφ προϊόντοσ ενϊ ταυτόχρονα αυξάνουν το κόςτοσ λειτουργίασ για το
κοινωνικό ςφνολο.
Θ αδυναμία των εκνικϊν και περιφερειακϊν/τοπικϊν αρχϊν για τθν εκπόνθςθ
ολοκλθρωμζνου ςχεδίου βιϊςιμθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ που να λαμβάνει
υπόψθ τόςο τισ αποφάςεισ του UNWTO και των άλλων παγκόςμιων οργανιςμϊν
(πχ. προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ παραγωγισ και κατανάλωςθσ), αλλά και τθσ ΕΕ που
είναι υποχρεωτικά εφαρμόςιμεσ ςτθ χϊρα μασ, όςο και τισ τάςεισ τθσ αγοράσ
για τθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του παραγόμενου προϊόντοσ.
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3η ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ
ΣΟΤ
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ.
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΥΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ
Θ ενότθτα αυτι διαρκρϊνεται ςε δφο κεφάλαια:
- Το κεφάλαιο 5 που επικεντρϊνεται ςτθν διερεφνθςθ και αποτφπωςθ των
επιπτϊςεων του τουριςμοφ ςτθ βιωςιμότθτα του προοριςμοφ
- Το κεφάλαιο 6 που επικεντρϊνεται ςτθν τουριςτικι διακυβζρνθςθ και ςτθν
αξιολόγθςθ των εφαρμοηόμενων πολιτικϊν

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ
Ππωσ αναφζρεται ςτο Ρ1 «Στθν ενότθτα αυτι γίνεται προςπάκεια καταγραφισ του
βακμοφ επθρεαςμοφ του προοριςμοφ από τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα. Από τθ
πλθροφορία αυτι προκφπτει κατά πόςο οι οικονομικζσ, δθμογραφικζσ-κοινωνικζσ
και περιβαλλοντικζσ αλλαγζσ που καταγράφονται ςε ζναν προοριςμό οφείλονται
ςτον τουριςμό και όχι ςε άλλεσ εξελίξεισ που ςυμβαίνουν παράλλθλα. Για τον
υπολογιςμό των δεικτϊν επίπτωςθσ είναι απαραίτθτο να υπάρχουν τόςο τα
δεδομζνα αποτελζςματοσ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ όπωσ περιγράφθκαν ςτθ
προθγοφμενθ ενότθτα όςο και τα ςτοιχεία τθσ ςυνολικισ κατάςταςθσ τθσ περιοχισ.
Δείκτεσ επίπτωςησ:
Ε.1: ποςοςτό ΑΕΠ από τουριςμό ςτο ςφνολο του ΑΕΠ του προοριςμοφ
Ε.2: ποςοςτό τουριςτικήσ απαςχόληςησ ςτο ςφνολο τησ απαςχόληςησ
Ε.3: ποςοςτό κάλυψησ εδάφουσ από τουριςτικζσ επιχειρήςεισ και υποδομζσ ςτο
ςφνολο τησ τεχνητήσ επιφάνειασ του προοριςμοφ
Ε.4: ποςοςτό κατανάλωςησ νεροφ από τουριςτικζσ επιχειρήςεισ ςε ςφνολο
κατανάλωςησ νεροφ
Ε.5: ποςοςτό κατανάλωςησ ενζργειασ από τουριςτικζσ επιχειρήςεισ ςε ςφνολο
κατανάλωςησ
Ε.6: ποςοςτό παραγωγήσ ςτερεϊν αποβλήτων από τουριςτικζσ επιχειρήςεισ
Ε.7: ιςοδφναμοσ πληθυςμόσ τουριςτικϊν επιχειρήςεων που καλφπτεται από
ςφςτημα διαχείριςησ υγρϊν αποβλήτων (ιδιωτικό ή ςυλλογικό) ςε ςχζςη με το
ιςοδφναμο ςυνολικοφ πληθυςμοφ που καλφπτεται από ςυλλογικό ςφςτημα
διαχείριςησ)
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Από τα παραπάνω ςτοιχεία ςε ςυνδυαςμό με άλλα ςτοιχεία που προζρχονται από
τθν ζρευνα προοριςμοφ (πχ. Σφςτθμα διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, ποςοςτό
ανακφκλωςθσ κλπ) κα προκφψει κατά πόςο θ κατάςταςθ που παρατθρείται ςε ζναν
προοριςμό πχ. θ υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ και θ δθμιουργία
κατάςταςθσ ανεπάρκειασ, θ υποβάκμιςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, θ υποβάκμιςθ του
εδάφουσ κλπ οφείλονται ςτον τουριςμό ι ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ».
5.1 Οι επιπτώςεισ τησ τουριςτικόσ ανϊπτυξησ ςτην οικονομύα τησ
Περιφϋρειασ
Σε ότι αφορά ςτθν οικονομία τθσ ΡΝΑ ςυνολικά και τθν εξζλιξθ τθσ ςε ολόκλθρθ τθ
μεταπολεμικι περίοδο είναι προφανζσ ότι ζχει επθρεαςτεί κακ’ ολοκλθρία από τθν
τουριςτικι ανάπτυξθ. Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί ςτο 3ο Κεφάλαιο το 45% του τηίρου
των επιχειριςεων τθσ Ρεριφζρειασ οφείλεται ςε επιχειριςεισ του τουριςτικοφ
κλάδου. Με βάςθ τα δεδομζνα του 2010 όπου ο κλάδοσ των «Δραςτθριότθτεσ
υπθρεςιϊν παροχισ καταλφματοσ και υπθρεςιϊν εςτίαςθσ» είναι διακριτόσ
αποτυπϊνεται κακαρά ο ρόλοσ του ςτθ Ρεριφζρεια αφοφ από αυτόν προζρχεται το
27,4% τθσ Ακακάριςτθσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (27,1% ςτα Δωδεκάνθςα και 27,7%
ςτισ Κυκλάδεσ), ενϊ για το ςφνολο τθσ χϊρασ το ποςοςτό είναι μόλισ 6,8%.
Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι ςτα Λόνια είναι 24,8%, ςτθ Κριτθ 16,3% και ςτο Β.Αιγαίο
11,7%. Αν ςτον παραπάνω κλάδο προςκζςουμε τουσ κλάδουσ των μεταφορϊν
(15,2% ζναντι 6,6% ςτο ςφνολο χϊρασ), του χονδρικοφ και λιανικοφ εμπορίου
(10,1% και 12,2% αντίςτοιχα), τθσ διαχείριςθσ ακινιτων (10,3% και 14,0%
αντίςτοιχα) και των καταςκευϊν (3,5% και 4,4% αντίςτοιχα), αντιλαμβανόμαςτε ότι
ο τουριςμόσ κυριαρχεί ςτθν οικονομία τθσ Ρεριφζρειασ και ζχει επθρεάςει
κακοριςτικά ςτθν αφξθςθ του ςυνολικοφ και του κατά κεφαλι ΑΕΡ17 ςε υψθλά για
τθ χϊρα επίπεδα.
Θ υψθλι αυτι εξειδίκευςθ ενϊ ζχει αποδϊςει ςθμαντικά οικονομικά οφζλθ ςτθν
ΡΝΑ, δθμιουργεί ιςχυρι ευκραυςτότθτα ςτθν οικονομία τθσ που εξαρτάται από
ζναν και μόνο κλάδο. Ζνα δεφτερο αρνθτικό ςτοιχείο είναι ότι μεγάλο τμιμα τθσ
τουριςτικισ δαπάνθσ διαρρζει εκτόσ των νθςιϊν (α) για προμικειεσ αγακϊν και
υπθρεςιϊν που δεν παράγονται ςτα νθςιά λόγω τθσ μονοκαλλιζργειασ και (β) εξ
αιτίασ ειςοδθματικϊν διαρροϊν μθ μονίμων κατοίκων.
17

Το ιδιαίτερα υψθλό κατά κεφαλι ΑΕΡ τθσ ΡΝΑ οφείλεται ςε μεγάλο βακμό και ςτο γεγονόσ ότι θ
δθμιουργία του οφείλεται ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτα νθςιά και επομζνωσ
καταγράφονται ςε αυτά, ενϊ ζνα ςθμαντικό τμιμα των ιδιοκτθτϊν και των εργαηόμενων ς’αυτζσ δεν
είναι μόνιμοι κάτοικοι των νθςιϊν και (α) δεν απογράφονται ςε αυτά με αποτζλεςμα να μεγαλϊνει
το κκΑΕΡ και (β) μεταφζρουν το ειςόδθμα τουσ εκτόσ των νθςιϊν
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Ζνα κετικό ςτοιχείο που παρατθρείται με τθν αλλαγι των προτιμιςεων των
τουριςτϊν-καταναλωτϊν είναι θ αυξθμζνθ ηιτθςθ για τοπικά προϊόντα που
αντανακλάται κυρίωσ ςτθν αφξθςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ και τθσ παραγωγισ
ςτον κλάδο τροφίμων και ποτϊν (πχ. τυριά, μζλι, κραςί, αρωματικά φυτά, κάπαρι
κλπ), ζςτω και αν αυτι θ παραγωγι δεν είναι νόμιμθ με βάςθ τθν ιςχφουςα
αυςτθρι διαδικαςία. Από τθν άλλθ πλευρά θ αυξθμζνθ ηιτθςθ οδθγεί ςε ειςαγωγζσ
των αντίςτοιχων προϊόντων από τθν υπόλοιπθ χϊρα (ςχετικά μικρό το κακό) ι από
τρίτεσ χϊρεσ που ςυχνά είναι χαμθλότερθσ ποιότθτασ που «βαφτίηονται» ωσ τοπικά
με μακροχρόνιεσ ςυνζπειεσ, αφοφ θ αγροτικι παραγωγι δεν φαίνεται να
προςελκφει νζουσ ςτο επάγγελμα παρά τθν κρίςθ.
5.2 Οι επιπτώςεισ τησ τουριςτικόσ ανϊπτυξησ ςτην δημογραφύα και
γενικϊ ςτην κοινωνικό ανϊπτυξη τησ Περιφϋρειασ
Θ εξζλιξθ των δθμογραφικϊν μεγεκϊν ςυνολικά ςτθν Ελλάδα και ειδικά ςτθν
νθςιωτικι χϊρα από το 1951 και μετά καταγράφει μια εντελϊσ διαφορετικι εξζλιξθ
μεταξφ τουριςτικϊν και μθ τουριςτικϊν νθςιϊν και γενικότερα μεταξφ μιασ
περιφζρειασ με ειδικά χαρακτθριςτικά όπωσ θ ΡΝΑ και όποιασ άλλθσ Ρεριφζρειασ
τθσ Χϊρασ: θ όδοσ και γενικότερα ο νομόσ Δωδεκανιςου ζχει τα καλφτερα
δθμογραφικά χαρακτθριςτικά από όλεσ τισ περιοχζσ τθσ χϊρασ ςε ότι αφορά τθ
μεταβολι πλθκυςμοφ (διπλαςίαςε τον πλθκυςμό τθσ από 58.946 ςε 115490 ςτο
διάςτθμα 1951-2011), τθν γεννθτικότθτα, τθ μζςθ θλικία των κατοίκων, τθ φυςικι
κίνθςθ. Ανάλογθ εξζλιξθ καταγράφεται και ςτα άλλα τουριςτικά νθςιά (Κϊσ,
Μφκονοσ, Σαντορίνθ, Ράροσ). Μια προςεκτικι ανάλυςθ δείχνει ότι θ αναςτροφι τθσ
πλθκυςμιακισ εξζλιξθσ ςτα νθςιά ξεκίνθςε χρονικά από τθ όδο (ιδθ από τθ
δεκαετία 1950), και επεκτάκθκε ςτα άλλα νθςιά ςτθ δεκαετία του ’80 όταν άρχιςαν
να ζχουν ςθμαντικι τουριςτικι δραςτθριότθτα και επομζνωσ κζςεισ εργαςίασ και
ειςοδιματα που μποροφςαν πρϊτα να ςταματιςουν τθ μετανάςτευςθ και ςτθ
ςυνζχεια να προςελκφςουν νζουσ κατοίκουσ.
Το μόνο αρνθτικό δθμογραφικό ςτοιχείο που καταγράφεται ςτθ Ρεριφζρεια είναι
το χαμθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ: μόλισ το 10,99% των
κατοίκων ζχει δίπλωμα τριτοβάκμιεσ εκπαίδευςθσ όταν το ποςοςτό τθσ χϊρασ είναι
15,89% κατατάςςοντασ τθν ςτθν τελευταία κζςθ. Ανάλογα χαμθλό ποςοςτό ζχουν
και θ Ρ. Λονίων Νιςων (αλλά και οι Βαλεαρίδεσ όπωσ προκφπτει από ςχετικι
ανάλυςθ ςτοιχείων 18 ) γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τθν «μομφι» που ςυνικωσ
18

Για ευρφτερθ ςτατιςτικι τεκμθρίωςθ και ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ των νθςιϊν βλ. Σπιλάνθσ Γ.
(2102), Ευρωπαϊκά Νθςιά και Ρολιτικι Συνοχισ και Σπιλάνθσ Γ. – Κίηοσ Κ (2015 – υπό ζκδοςθ), Ο
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αποδίδεται ςτον τουριςμό για χαμθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ εργαηόμενων όπωσ
άλλωςτε ζχουμε ιδθ επιςθμάνει. Το ςτοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα αρνθτικά γιατί το
χαμθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ δρα αναςταλτικά ςτθν ειςαγωγι καινοτομιϊν ςε μια
δραςτθριότθτα που βρίςκεται ςε πλιρθ μετεξζλιξθ όπωσ ο τουριςμόσ γεγονόσ που
απαιτεί ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ (από
τθν επζνδυςθ μζχρι τθ προϊκθςθ του προϊόντοσ), τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν,
αντιμετϊπιςθ ανταγωνιςμοφ κλπ. Επιπλζον δθμιουργεί δυςκολίεσ επαγγελματικισ
κινθτικότθτασ: άτομα που πζραςαν από τον αγροτικό τομζα ςτον τουριςμό χωρίσ να
ζχουν εκπαιδευτεί γενικά ι ειδικά ςτον κλάδο, επωφελοφμενοι τθσ ραγδαίασ
αφξθςθσ τθσ ηιτθςθσ, δεν μποροφν να βρουν δουλειά όταν υπάρχει πρόβλθμα.
Αυτό παρατθρείται ειδικά ςε νθςιά όπωσ θ όδοσ όπου θ κρίςθ ςτον τουριςμό και θ
μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ που περιγράψαμε νωρίτερα «μεταφράηεται» ςε ανεργία
και χαμθλά μεροκάματα, αφοφ δεν υπάρχουν προςόντα για κάποια άλλθ
απαςχόλθςθ.
5.3. Οι επιπτώςεισ τησ τουριςτικόσ ανϊπτυξησ ςτο περιβϊλλον τησ
περιφϋρειασ
Οι δυςκολίεσ τθσ προςζγγιςθσ είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκι δεδομζνα ςε ότι
αφορά τα αποτελζςματα τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ όπωσ αναφζρκθκαν ςτο
προθγοφμενο κεφάλαιο. Ππωσ ζχουμε αναφζρει από τθν αρχι μια πρϊτθ
προςζγγιςθ του ρόλου του τουριςμοφ ςτον προοριςμό προκφπτει από τον δείκτθ
κλίνεσ/τχ που δείχνει τθν μεγίςτθ επιβάρυνςθ που δζχεται ζνασ προοριςμόσ.
Σε ότι αφορά τα επιμζρουσ ςτοιχεία του περιβάλλοντοσ:
- Διακεςιμότθτα και ποιότθτα πόςιμου νεροφ: ίςωσ να αποτελεί και το
ςθμαντικότερο πρόβλθμα με δεδομζνθ τθν ζλλειψθ νεροφ και τθν
υφαλμφρθνςθ του υδροφόρου ορίηοντα ςε πολλά νθςιά. Ο τουριςμόσ δεν
αποτελεί τον μόνο καταναλωτι νεροφ, αλλά θ τουριςτικι κατανάλωςθ
προςτίκεται ςτθν αγροτικι κατανάλωςθ (που είναι ςυνικωσ υψθλι ζςτω και
αν θ γεωργία-κτθνοτροφία ςτα νθςιά ζχει ςαφϊσ υποχωριςει) και ςτθν
κατανάλωςθ των μονίμων κατοίκων. Θ πρόςκετθ πίεςθ που αςκεί ο
τουριςμόσ φαίνεται από τον δείκτθ των κλινϊν/κάτοικο. Αποτζλεςμα αυτισ
τθσ πίεςθσ είναι θ καταςκευι αφαλατϊςεων και θ μεταφορά νεροφ ςε
μεγάλο αρικμό νθςιϊν τθσ ΡΝΑ που αυξάνει ςε υψθλό βακμό το κόςτοσ που
καλείται να πλθρϊςει το κοινωνικό ςφνολο (ςυνικωσ ο εκνικόσ
προχπολογιςμόσ ι οι προχπολογιςμοί διμων και Ρεριφζρειασ). Τζλοσ δεν
είναι χωρίσ κόςτοσ οικονομικό και περιβαλλοντικό το γεγονόσ ότι το
Ατλαντασ των Ελλθνικϊν Νθςιϊν
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μεγαλφτερο μζροσ των τουριςτϊν και των επιςκεπτϊν καταναλϊνει μόνο
εμφιαλωμζνο νερό για τθν αςφάλεια του.
Θ εξζλιξθ αυτι είναι ςυνζπεια προφανϊσ τθσ αυξθμζνθσ άντλθςθσ νεροφ,
αλλά και τθσ μείωςθσ τθσ κατείςδυςθσ νεροφ ςτον περιοριςμζνο υδροφόρο
ορίηοντα των νθςιϊν από τθν μείωςθ των φυςικϊν εκτάςεων, τθ
καταςτροφι των αναβακμίδων, τθν ερθμοποίθςθ, τθν υποβάκμιςθ των
υδροβιοτόπων και όλα τα φαινόμενα εκείνα που από τθ μία μειϊνουν τισ
βροχζσ και από τθν άλλθ επιταχφνουν τθν απορροι των επιφανειακϊν νερϊν
ςτθ κάλαςςα.
- Αλλοίωςθ τοπίου αναφερόμενοι ςτα ςτοιχεία του φυςικοφ εξωαςτικοφ
περιβάλλοντοσ που αλλοιϊνονται από τθ διάςπαρτθ δόμθςθ, τισ οχλοφςεσ
δραςτθριότθτεσ, τα εμπορικά κζντρα, τθν κατάρρευςθ των αναβακμίδων,
τθν υποβάκμιςθ παραλιϊν και τθν καταςτροφι μονοπατιϊν για να
ανοιχτοφν δρόμοι ι να γίνουν άλλεσ εγκαταςτάςεισ, τθν καταςτροφι ι
αλλοίωςθ των γεωργικϊν κτιςμάτων και άλλων των άλλων ςτοιχείων που
αποτελοφν τμιμα του προϊόντοσ που ζρχονται να καταναλϊςουν οι
τουρίςτεσ ςτα νθςιά του Αιγαίου
- Αλλοίωςθ δομθμζνου περιβάλλοντοσ και υποβάκμιςθ ποιότθτασ ηωισ ςε
αςτικζσ-κατοικθμζνεσ περιοχζσ: οι παρεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα κτίςματα
και θ νζα δόμθςθ που γίνονται μζςα και κυρίωσ γφρω από τουσ οικιςμοφσ,
ανεξάρτθτα αν είναι προςτατευόμενοι ι όχι, αλλοιϊνει το δομθμζνοπολιτιςτικό περιβάλλον, ενϊ θ ζλλειψθ κυκλοφοριακϊν παρεμβάςεων και
ελζγχων ςτθ λειτουργία των επιχειριςεων αυξάνει τον κόρυβο
επιδεινϊνοντασ τθ κατάςταςθ ςε ότι αφορά τθ ποιότθτα ηωισ τόςο των
επιςκεπτϊν όςο και των κατοίκων.
- Απϊλεια Βιοποικιλότθτασ: οι αλλαγζσ ςτισ χριςεισ γθσ κυρίωσ εξ αιτίασ τθσ
αφξθςθσ τθσ δόμθςθσ και των άλλων ανκρϊπινων παρεμβάςεων ζχει
μειϊςει τθν βιοποικιλότθτα των νθςιϊν. Ραρ’όλα αυτά υπάρχουν ακόμθ
πολλζσ περιοχζσ που ζχουν ενταχκεί ςτο δίκτυο NATURA και ςε άλλα
κακεςτϊτα προςταςίασ (πχ. μικροί υδροβιότοποι) που μποροφν με τισ
κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ όχι απλά να διατθρθκοφν αλλά να αποτελζςουν
και πόλο ζλξθσ για διαφορετικισ μορφισ τουριςμό (πχ. αλυκζσ Κω).
Δίνουμε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα κζματα περιβάλλοντοσ όχι μόνο για να
περιγράψουμε τθν υποβάκμιςθ του ςτο πλαίςιο τθσ προςζγγιςθσ βιϊςιμθσ
ανάπτυξθσ, αλλά για να υπογραμμίςουμε τον κίνδυνο υποβάκμιςθσ του ίδιου του
τουριςτικοφ προϊόντοσ, ειδικά ςε μια περίοδο που τόςο θ ζννοια του «πράςινου»
και «υπεφκυνου» τουριςμοφ, όςο και του τουριςμοφ φφςθσ (περιπατθτικοφ,
οικολογικοφ, παρατιρθςθσ πουλιϊν κλπ) αποκτά όλο και περιςςότερουσ οπαδοφσκαταναλωτζσ. Τουρίςτεσ που είναι διατεκειμζνοι ι και πλθρϊνουν περιςςότερο για
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ζνα περιςςότερο ποιοτικό ι/και ειδικό προϊόν όπωσ φαίνεται από τισ τιμζσ ςτισ
οποίεσ πωλοφν οι ΤΟ τα αντίςτοιχα προϊόντα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
6:
ΣΟΤΡΙΣΙΚΘ
ΕΦΑΡΜΟΗΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ19

ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ

ΚΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ

Το κζμα τθσ τουριςτικισ διακυβζρνθςθσ ςε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο αποτελεί
κρίςιμο κζμα για τον UNWTO ςε ότι αφορά ςτο όλο εγχείρθμα των τουριςτικϊν
παρατθρθτθρίων. Θ δθμιουργία του παρατθρθτθρίου ζχει ωσ ςτόχο τθ παροχι
τεκμθριωμζνθσ ανάλυςθσ με χριςθ ποςοτικϊν δεδομζνων και δεικτϊν βιϊςιμου
τουριςμοφ ςτουσ φορείσ λιψθσ αποφάςεων ϊςτε να βοθκθκοφν ςτον ςχεδιαςμό
πολιτικισ και τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ των προοριςμϊν. Θ ζμφαςθ του UNWTO
ςτο κζμα τθσ διακυβζρνθςθσ καταδεικνφεται και από το ειδικό ερωτθματολόγιο το
οποίο επεξεργάςτθκε με ςτόχο τθ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν ςε ότι αφορά τθν
πολιτικι που αςκείται ςε τοπικό επίπεδο.
Το διακφβευμα τθσ τουριςτικισ διακυβζρνθςθσ ςτθ ΡΝΑ είναι ιδιαίτερα πολφπλοκο
με δεδομζνθ τθν κατανομι αρμοδιοτιτων μεταξφ των τριϊν20 επιπζδων διοίκθςθσ
και αυτοδιοίκθςθσ και του ιδιαίτερου ρόλου των Διμων ςτον νθςιωτικό χϊρο, αφοφ
κάκε νθςί αποτελεί ιδιαίτερο προοριςμό.

6.1. Θ ζννοια τθσ διακυβζρνθςθσ ςτον τουριςμό
Σφμφωνα με τον ΟΘΕ (UNDP), θ διακυβζρνθςθ ορίηεται ωσ «οι κανόνεσ του
πολιτικοφ ςυςτιματοσ για επίλυςθ ςυγκροφςεων και υιοκζτθςθ αποφάςεων
(νομιμότθτα) και ωσ θ ορκι λειτουργία των κεςμϊν και θ αποδοχι τουσ από το
κοινό (νομιμοποίθςθ). Είναι μια ζννοια ευρφτερθ τθσ «κυβζρνθςθσ» γιατί
αναγνωρίηει ότι θ πολιτικι δφναμθ κατανζμεται μεταξφ πολλϊν κοινωνικϊν
δρϊντων και ςυςτθμάτων. Ρεριλαμβάνει φορείσ τθσ κεντρικισ και τθσ τοπικισ
διοίκθςθσ, του ιδιωτικοφ και του ευρφτερου κοινωνικοφ τομζα από όλα τα χωρικά-

19

Το κείμενο αυτό βαςίηεται ςτθν ςυνειςφορά τθσ Ε.Σαραντάκου «Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ του
ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ ςτθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου και προτάςεισ βελτίωςθσ ςτθ
κατεφκυνςθ τθσ καινοτόμου τουριςτικισ διακυβζρνθςθσ» που εκπονικθκε ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ μελζτθσ παραδίδεται ωσ αυτοφςιο κείμενο για χριςθ από τουσ ενδιαφερόμενουσ
20
Θα κπνξνύζε λα πξνζηεζεί θαη ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε σο έλα ηέηαξην επίπεδν πνπ ελώ δελ
έρεη αξκνδηόηεηεο ηνπξηζκνύ (αλ θαη έγηλε πξνζπάζεηα νη ΠΥΤ λα ιεηηνπξγνύλ ζε επίπεδν ΑΓ πνπ
δελ πηνζεηήζεθε ζηελ ΠΝΑ ιόγσ ηεο λεζησηηθόηεηαο), έρεη όκσο αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα πνπ
άπηνληαη ηνπ ηνπξηζκνύ όπσο Φσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο
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οργανωτικά επίπεδα21. Κφρια ςυςτατικά ςτοιχεία κάκε ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ
είναι:
 Θ ςτοχοκεςία- το όραμα και τα επικυμθτά αποτελζςματα
 Οι δρϊντεσ/ ςυμμετζχοντεσ –άτομα και ομάδεσ
 Οι δομζσ και διαδικαςίεσ απόφαςθσ, ςυντονιςμοφ και δράςθσ με
βάςθ τισ αρμοδιότθτεσ που δίνει θ ιςχφουςα ςε κάκε φορά
νομοκεςία
 Τα εργαλεία άςκθςθσ πολιτικισ (οικονομικοί πόροι, ανκρϊπινοι
πόροι, νομοκεςία κλπ)
 Θ υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ και τα αποτελζςματα τθσ
 Θ αξιολόγθςθ τθσ υλοποιθκείςασ πολιτικισ, θ ερμθνεία τθσ
απόκλιςθσ ςε ότι αφορά το φυςικό αντικείμενο και τα αποτελζςμα
τθσ, ο επαναςχεδιαςμόσ τθσ
Θ διακυβζρνθςθ είναι μια ζννοια δυναμικι, κακότι θ διαδικαςία που τθ διζπει
υπαγορεφεται από τισ εκάςτοτε κοινωνικο-οικονομικζσ και πολιτικζσ ςυνκικεσ, που
επικρατοφν τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. Σφμφωνα με τον πολιτικό
επιςτιμονα Roderick Rhodes, θ ςφγχρονθ ζννοια τθσ διακυβζρνθςθσ «φαίνεται να
προςλαμβάνει τουλάχιςτον ζξι διαφορετικζσ παραμζτρουσ22:το ελάχιςτο κράτοσ,
τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ, τθ νζα δθμόςια διοίκθςθ, τθ χρθςτι διακυβζρνθςθ, και
τα κοινωνικο-κυβερνθτικά ςυςτιματα και τα αυτό-οργανωμζνα δίκτυα». Οι
παραπάνω παράμετροι που παραπζμπουν ςε ζνα πιο ευζλικτο αποτελεςματικό και
αποκεντρωμζνο διοικθτικό ςφςτθμα διοίκθςθσ, με τθ ςυμμετοχι τθσ αγοράσ και τθσ
ςυμμετοχισ των πολιτϊν ς’ αυτιν τθ διαδικαςία και ςτο πλαίςιο ενόσ δικτφου.
Με βάςθ το Σχιμα 6.1. του MAP/Blue Plan θ διακυβζρνθςθ ςε επίπεδο προοριςμοφ
πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τθσ τόςο τθν δυναμικι των stakeholders που υπάρχουν
τοπικά (ανεξάρτθτα από το επίπεδο ενεργοποίθςθσ τουσ) όπωσ τισ επιχειριςεισ, τισ
αρχζσ, τον τοπικό πλθκυςμό, τουσ ιδιοκτιτεσ γθσ, αλλά και τουσ ιδιοκτιτεσ 2θσ
κατοικίασ, τισ τοπικζσ ΜΚΟ (περιβαλλοντικζσ και πολιτιςτικζσ) που ζχουν ςυχνά
αντιτικζμενα ςυμφζροντα, κακϊσ και το εξωτερικό περιβάλλον που είτε κακορίηουν
ςθμαντικά ι επθρεάηουν τισ εξελίξεισ ςτον προοριςμό όπωσ είναι θ κεντρικι
κυβζρνθςθ, οι εξωτερικοί επενδυτζσ, οι ΤΟ και φυςικά οι τουρίςτεσ με τισ
καταναλωτικζσ ςυνικειεσ.
Σχιμα 6.1.: Τουριςτικι διακυβζρνθςθ και τουριςτικόσ προοριςμόσ
21

Μπριαςοφλθ 2008
R.A.W Rhodes, 1996, “The New Governance: Governing without Governance”, Political Studies, XLIV,
pp. 625-667.
22
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Θ διακυβζρνθςθ ςτο τοπικό επίπεδο καλείται να αναπτφξει μθχανιςμοφσ ρφκμιςθσ
που ςυνδζουν 5 εμπλεκόμενουσ μθχανιςμοφσ: το κράτοσ, τθν κοινότθτα, τουσ
ςυλλογικοφσ οργανιςμοφσ (associations), τθν αγορά και τισ επιχειριςεισ. Ο
τουριςμόσ επθρεάηει και επθρεάηεται από ζνα πλζγμα δραςτθριοτιτων ειδικϊν
(τουριςτικϊν) ι γενικϊν ςε όλα τα επίπεδα του χϊρου. Σε τοπικό επίπεδο – επίπεδο
προοριςμοφ- θ τουριςτικι ανάπτυξθ ςτθρίηεται, και χρθςιμοποιεί τθν πλειοψθφία
των τοπικϊν πόρων και υποδομϊν και εμπλζκεται ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ τοπικισ
οικονομίασ. Σε αυτό το πλαίςιο, θ διακυβζρνθςθ για τον τουριςμό αναφζρεται ςτθ
δθμιουργία των κατάλλθλων κεςμικϊν ρυκμίςεων (δομζσ και διαδικαςίεσ) για τθ
διαχείριςθ του τουριςμοφ και των κετικϊν και αρνθτικϊν επιπτϊςεων του. Ωσ εκ
τοφτου, ςυνεπάγεται τθ διαμόρφωςθ οργανωτικϊν ςχζςεων μεταξφ ενόσ
ςθμαντικοφ αρικμοφ εμπλεκομενων δθμόςιων και ιδιωτικοφ τομζα που ζχουν
ςυμφζρον ςτον τομζα του τουριςμοφ. Τα ολοκλθρωμζνα προγράμματα τουριςτικισ
ανάπτυξθσ ενόσ προοριςμοφ πρζπει να περιλαμβάνουν πολυεπίπεδεσ επεμβάςεισ,
από τθν ανάπτυξθ ενόσ ςτρατθγικοφ ςχεδίου και τθν εξζταςθ του τρόπου
χρθματοδότθςθσ, τισ χριςεισ γθσ, τθν υποδομι και, επίςθσ τθ διαχείριςθ των
ςχζςεων μεταξφ τθσ τουριςτικι βιομθχανίασ, των επιπζδων διοίκθςθσ και τθσ
τοπικισ κοινότθτασ.
Ζνα κακοριςτικό πλζον χαρακτθριςτικό του ςφγχρονου τουριςμοφ είναι θ
ιςχυροποίθςθ τθσ ςθμαςίασ του Τουριςτικοφ Ρροοριςμοφ ςτισ διαδικαςίεσ
ςχεδιαςμοφ αλλά και ςτθν πολιτικι τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ. Το γεγονόσ αυτό
ιδιαίτερα μετά τθ δεκαετία του 80 ςυνδζκθκε με κακοριςτικζσ εξελίξεισ οι οποίεσ
άλλαξαν τα χαρακτθριςτικά του ςφγχρονου τουριςμοφ, ο οποίοσ ζωσ τότε
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επθρεαηόταν ςχεδόν αποκλειςτικά από τθ ηιτθςθ για οργανωμζνου τφπου ταξίδια
διακοπϊν με μαηικό χαρακτιρα. Συγκεκριμζνα, ο ςχεδιαςμόσ και θ πολιτικι τθσ
ανάπτυξθσ των τουριςτικϊν χωρϊν ςυνδζονταν με εξωγενείσ επιλογζσ τθσ διεκνοφσ
ηιτθςθσ (με κυρίαρχο εδϊ τον ρόλο των Τουρ Οπερζιτορσ) και ςυχνότατα
οδθγοφςαν ςε μία ομογενοποιθμζνθ και με κοινά τυπολογικά χαρακτθριςτικά
ανάπτυξθ του τουριςμοφ ςε διαφορετικζσ χϊρεσ και προοριςμοφσ, αλλά και ςε
προβλθματικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και τθν κοινωνικοοικονομικι δομι των
τουριςτικϊν περιοχϊν λόγω τθσ αδυναμίασ ελζγχου ςε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο των κεντρικϊν επιλογϊν ςτον ςχεδιαςμό.
Θ κατάςταςθ αλλάηει λόγω των εξελίξεων που αναφζραμε με πρϊτθ και κυριότερθ
τθν ςυηιτθςθ αρχικά και κατόπιν τθν πολιτικι τθσ Βιϊςιμθσ Τουριςτικισ
Ανάπτυξθσ, μία πολιτικι - μία δζςμθ ουςιαςτικά πολιτικϊν - θ οποία ιδιαίτερα τθν
τελευταία εικοςαετία αποτελεί, πλζον ζνα ιςχυρό πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ και τθσ
ανάπτυξθσ του Τουριςμοφ ςε παγκόςμιο επίπεδο κάτω από τθν αιγίδα του UNWTO
και άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν και φορζων. Στο ςφνολο τουσ οι βαςικζσ αρχζσ τθσ
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ του Τουριςμοφ διαπνζονται από δφο κοινά για όλεσ δεδομζνα:
Το ζνα είναι οι ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ εμπλζκονται το ςφνολο των
ομάδων ςυμφερόντων οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ, το
δεφτερο είναι θ προϊκθςθ μζτρων και πολιτικϊν οι οποίεσ αναδεικνφουν τθν
ςθμαςία τθσ τοπικότθτασ ςτον ςχεδιαςμό με ςεβαςμό ςτθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ, τθν ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν πόρων και τθν ιςόρροπθ ανάπτυξθ
και λειτουργία τθσ παραγωγικισ δομισ των τουριςτικϊν περιοχϊν23. Ασ ςθμειωκεί
εδϊ θ τεράςτια ςθμαςία που ζχει το γεγονόσ ότι πλζον οι παραπάνω αρχζσ
κακοριςτικά πλζον επθρεάηουν τθν πολιτικι και τον ςχεδιαςμό του ςυνόλου των
Τουριςτικά αναπτυγμζνων χωρϊν και μάλιςτα αυτϊν ποφ βρίςκονται ςτθν Ευρϊπθ
και ειδικότερα ςτθν ΕΕ. Στθν τελευταία άλλωςτε οφείλεται και θ ςυςτθματικι
προςπάκεια να προωκθκεί κεςμικά θ βιωςιμότθτα ωσ ζνα νζο περιςςότερο
ιςόρροπο πλαίςιο τουριςτικισ ανάπτυξθσ, προσ όφελοσ του διαρκϊσ αυξανόμενου
αρικμοφ των περιοχϊν που μετά το 80 επιλζγουν τον Τουριςμό ωσ βαςικό τομζα
τθσ ανάπτυξισ τουσ και «μετατρζπονται» ςε τουριςτικοφσ προοριςμοφσ, ζςτω και
αν οι αρμοδιότθτεσ ςτον τουριςμό ςε επίπεδο ΕΕ είναι ιδιαίτερα περιοριςμζνεσ.
Θ δεφτερθ ςθμαντικι εξζλιξθ είναι ότι θ τοπικότθτα αναδεικνφεται ωσ βαςικι
παράμετροσ του βιϊςιμου ςχεδιαςμοφ ςυνδζεται πλζον με τθν ανατροπι κάποιων
ςτερεότυπων απόψεων για τα χαρακτθριςτικά που πρζπει να ζχουν οι τουριςτικοί
προοριςμοί (αναφερόμαςτε ςτο θλιοτροπικό μοντζλο και ςε αυτό του
23

Κνθθώζεο Φ., Τζάξηαο Π., (2001) Βιώζιμε Τοςπιζηική Ανάπηςξε και Πεπιβάλλον, Δθδόζεηο
Κξηηηθή, Αζήλα, ζζ. 80-83.
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οργανωμζνου μαηικοφ τουριςμοφ ςε χειμερινά θ καλοκαιρινά κζρετρα ποφ ζχουν
κοινά χαρακτθριςτικά και κυριαρχοφν ςτθν ηιτθςθ). Ρολλοί από τουσ νζουσ
προοριςμοφσ δεν ςτθρίηονται ςτον ιλιο και τθν κάλαςςα οφτε ςτα χιονοδρομικά
κζντρα αλλά ςτουσ πόρουσ των δυναμικότατα αναπτυςςόμενων Ρροϊόντων του
Ειδικοφ και Εναλλακτικοφ Τουριςμοφ. Θ φπαρξθ ι και θ καταςκευι κάποιων τζτοιων
πόρων οδθγεί ςτθ διαμόρφωςθ τουριςτικϊν προοριςμϊν ςε πολφ διαφορετικζσ
από άποψθ γεωμορφολογίασ και γεωγραφικισ κζςθσ περιοχϊν. Ουςιαςτικά όμωσ
μποροφμε πλζον βάςιμα να ιςχυριςκοφμε ότι θ ίδια θ ζννοια του τουριςτικοφ
προοριςμοφ ζχει αλλάξει αφοφ απαιτείται να εμπεριζχει υψθλισ ποιότθτασ
περιβαλλοντικοφσ θ πολιτιςμικοφσ πόρουσ, γεγονόσ που απαιτεί τθ διαχείριςθ του
προοριςμοφ. Πλα αυτά τα προϊόντα όμωσ ζχουν ιδιαιτερότθτεσ και ειδικά
χαρακτθριςτικά ςτον ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και τθν λειτουργία τουσ και το
κυριότερο ςυνδζονται με τισ αρχζσ τθσ βιωςιμότθτασ οι οποίεσ απαιτοφν μία
ενεργότερθ ςυμμετοχι των τοπικϊν ομάδων ςυμφερόντων ςτισ διαδικαςίεσ
ςυγκρότθςθσ και κυρίωσ διαχείριςθσ του τοπικοφ Τουριςτικοφ Ρροϊόντοσ.
Θ τρίτθ και κομβικισ ςθμαςίασ εξζλιξθ ςυνίςταται ακριβϊσ ςτθν ςταδιακι
εμπζδωςθ των Ειδικϊν και Εναλλακτικϊν Μορφϊν Τουριςμοφ (ΕΕΜΤ) ωσ
κακοριςτικισ ςθμαςίασ προϊόντων του ςφγχρονου τουριςμοφ και των προοριςμϊν
του τα οποία επθρεάηουν κακοριςτικά τον ςχεδιαςμό και τθν καινοτόμο
διακυβζρνθςθ ςε τρεισ διακριτζσ περιπτϊςεισ. Συγκεκριμζνα:
1. Υπάρχουν τουριςτικοί προοριςμοί όπου ζνασ αρικμόσ τζτοιων προϊόντων
εμπλουτίηουν το πρότυπο του οργανωμζνου μαηικοφ τουριςμοφ
επιδιϊκοντασ τθν αναβάκμιςθ του υπαρκτοφ προτφπου προσ μία νζα
περιςςότερο βιϊςιμθ ανάπτυξθ
2. Υπάρχουν προοριςμοί οι οποίοι ουςιαςτικά δθμιουργοφνται ςτθριηόμενοι
αποκλειςτικά ςτθν ςυνδυαςμζνθ ηιτθςθ μίασ ομάδασ τζτοιων προϊόντων24
με κάποια κοινά χαρακτθριςτικά αναφορικά με τουσ διακζςιμουσ πόρουσ
και τθ διαχείριςθ τουσ
3. Τζλοσ υπάρχουν αρκετοί πλζον προοριςμοί οι οποίοι δθμιουργικθκαν ςτθ
βάςθ των πλοφςιων και δυναμικϊν πόρων ενόσ τζτοιου προϊόντοσ πχ
Οικοτουριςμόσ, Αςτικόσ, Ρολιτιςτικόσ, Φυςιολατρικόσ, Κεματικά Ράρκα ι
Μουςεία
Και ςτισ τρεισ παραπάνω περιπτϊςεισ ο ςχεδιαςμόσ απαιτείται να λάβει υπόψθ
ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ, κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και ανάδειξθσ
των πολιτιςτικϊν πόρων, ειδικό πλαίςιο ςχεδιαςμοφ ανταποκρινόμενο ςτα
διαφορετικά πρότυπα ανάπτυξθσ και τα προϊόντα ςτα οποία ςτθρίηονται. Βάςιμα
άρα μπορεί να υποςτθριχκεί ότι αυτι θ νζα και ιςχυρι αναφορικά με τθ ηιτθςθ τθσ
24

Κνθθώζεο Φ., Τζάξηαο Π., (2001) ζζ. 84-86.
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ομάδα προϊόντων ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτθν μετατροπι του παγιωμζνου
προτφπου του Οργανωμζνου Μαηικοφ Τουριςμοφ (ΟΜΤ) ςε μία ομάδα πλζον
προτφπων ανάπτυξθσ όπου με βαςικό άξονα τισ ΕΕΜΤ επιδιϊκεται θ Βιωςιμότθτα
και απαιτείται θ καινοτόμοσ διακυβζρνθςθ Ουςιαςτικά - τόςο ωσ ηιτθςθ όςο και
ωσ πρότυπο ανάπτυξθσ - ο «Τουριςμόσ» γίνεται «Τουριςμοί» με ότι αυτό
ςυνεπάγεται για τθν πολιτικι διοίκθςθσ και διαχείριςθσ των τουριςτικϊν
προοριςμϊν.
Θ τζταρτθ εξζλιξθ ςυνίςταται ςτο ότι ενϊ με βάςθ τον ςυμβατικό κεντρικό
ςχεδιαςμό θ ςυμμετοχικι διάςταςθ δεν ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία εφόςον θ ςχζςθ
ηιτθςθσ και προςφοράσ κακορίηει τα χαρακτθριςτικά των τουριςτικϊν προοριςμϊν
ςτθν νζα κατάςταςθ πραγμάτων -όπωσ τθν περιγράψαμε- που δθμιουργείται μετά
τθν δεκαετία του 80'-τα δεδομζνα πλζον απαιτοφν ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ
ςχεδιαςμοφ και ενιςχφουν τισ πρακτικζσ μιασ καινοτόμου διακυβζρνθςθσ. Ουςιϊδθ
ςε αυτό το ςθμείο είναι τα ηθτιματα αφενόσ τθσ ςυλλογικισ και αποκεντρωμζνθσ
διακυβζρνθςθσ ςε τοπικό επίπεδο και αφετζρου τθσ καινοτομίασ ωσ ςτοιχείου
ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του Τουριςτικοφ Ρροοριςμοφ (εφόςον ο αρικμόσ
τουσ άλλωςτε ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο πολλαπλαςιάηεται τθν τελευταία
εικοςιπενταετία). Ειδικά ςτθν περίπτωςθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ είναι πλζον
βάςιμο να ςυηθτάμε για τουριςτικοφσ προοριςμοφσ και όχι για περιοχζσ θ
περιφζρειεσ τουριςμοφ γεγονόσ ποφ υπογραμμίηει τθν ςθμαςία αλλά και τθν
ανάγκθ πλζον ειδικότερα ςτα πλαίςια του διαρκϊσ εντεινόμενου διεκνοφσ
ανταγωνιςμοφ να υπάρχει πλζον μία κεςμικά προςδιοριςμζνθ καινοτόμοσ τοπικι
διακυβζρνθςθ. Ρζραν των ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν απαιτείται άρα και ζνα
ιςχυρό και μακροχρόνια ςτακερό πλαίςιο μίασ πολιτικισ αποκζντρωςθσ θ οποία
χωρίσ να αγνοεί τισ κεντρικζσ επιλογζσ ςτον ςχεδιαςμό επιτρζπει μία μερικι
αυτονομία ςε τοπικό επίπεδο (τουριςτικόσ προοριςμόσ). Είναι προφανζσ ότι εδϊ
ζχει τεράςτια ςθμαςία θ μακροχρόνια -πετυχθμζνθ ι μθ -παράδοςθ μιασ χϊρασ
ςτον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι του ,και εδϊ οι χϊρεσ του Νότου τθσ Ευρϊπθσ
αλλά και αυτζσ τθσ Αςίασ και τθσ Αφρικισ υςτεροφν. Άρα απαιτείται - επειδι ςε
πολλζσ από αυτζσ αυξάνεται δυναμικά θ τουριςτικι ηιτθςθ - να υπάρχει πολιτικι
βοφλθςθ και ςυνζργειεσ.
Θ πζμπτθ εξζλιξθ ςυνδζεται με τον εντεινόμενο διεκνι ανταγωνιςμό και τθν ανάγκθ
να χρθςιμοποιοφνται νζα εργαλεία ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και ενίςχυςθσ τθσ
τοπικισ διακυβζρνθςθσ. Ρρόκειται ουςιαςτικά για μία πολιτικι θ οποία αποδζχεται
τθν ανάγκθ να είναι μακροπρόκεςμθ θ τοπικι τουριςτικι ανάπτυξθ και να μθν
εξαρτάται μόνον από τθν ςυχνά απατθλι και βραχυπρόκεςμθ ανάπτυξθ θ οποία
ςτθρίηεται ςτθν ταχφτατθ και εξαντλθτικι εκμετάλλευςθ των -πολλζσ φορζσ
πλοφςιων- πόρων ενόσ προοριςμοφ. Αντίκετα προτείνεται ζνασ τφποσ ανάπτυξθσ
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όπου ο Τουριςμόσ κα είναι λειτουργικά ςυνδεδεμζνοσ με τουσ υπόλοιπουσ τομείσ
τθσ τοπικισ οικονομίασ και ο ςχεδιαςμόσ κα ςτθρίηεται ςτθν ςυμμετοχι, τον ζλεγχο
και τθν εφαρμογι των αρχϊν μίασ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Στο πλαίςιο αυτό εργαλεία
όπωσ τα ποιοτικά πρότυπα (για επιχειριςεισ και προοριςμοφσ), ο περιβαλλοντικόσ
ςχεδιαςμόσ, το μάρκετινγκ προοριςμϊν, οι Οργανιςμοί Διοίκθςθσ και προβολισ
Τουριςτικϊν Ρροοριςμϊν (DMO), τα Τουριςτικά παρατθρθτιρια και θ Ρροϊκθςθ
πολιτικϊν ςχεδιαςμοφ με βάςθ τισ αρχζσ τθσ Ατηζντασ 21 οι οποίεσ ενςωματϊνουν
πολλά από τα δεδομζνα μίασ πετυχθμζνθσ και καινοτόμου τοπικισ διακυβζρνθςθσ
ενόσ Τουριςτικοφ Ρροοριςμοφ25.
Θ ζκτθ εξζλιξθ και ςχετικι με τισ αλλαγζσ ςτθν ηιτθςθ των τουριςτϊν ςχετίηεται με
τθν αναηιτθςθ από αυτοφσ προοριςμϊν με ζντονο το περιβαλλοντικό
«αποτφπωμα» ςτον ςχεδιαςμό και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αλλά και
προοριςμϊν οι οποίοι να εξαςφαλίηουν μια «βιωματικι» ςχζςθ του τουρίςτα με τον
προοριςμό και τουσ πόρουσ που αυτόσ διακζτει. Ουςιαςτικά επανατοποκετείται θ
διαδικαςία ςχεδιαςμοφ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ- άςχετα με τουσ πόρουσ ποφ
διακζτει θ περιοχι - ςε ζνα πλαίςιο δυναμικό όπου θ ςυμμετοχι των τοπικϊν
ομάδων ςυμφερόντων πρζπει να ςυνεχισ. Στόχοσ είναι να ανατροφοδοτοφνται τα
χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και των πόρων του τουριςτικοφ προοριςμοφ ϊςτε να
μπορεί να ανταπεξζλκει ςτα δεδομζνα του διαρκϊσ εντεινόμενου διεκνοφσ
ανταγωνιςμοφ. Στο πλαίςιο αυτό θ καινοτόμοσ τοπικι διακυβζρνθςθ αποτελεί ζνα
βαςικό πλαίςιο ςτον ςχεδιαςμό και τθν αςκοφμενθ τουριςτικι πολιτικι ςε μια νζα
πραγματικότθτα όπου οι προοριςμοί ζχουν προεξάρχοντα ρόλο ζναντι των
διοικθτικϊν περιφερειϊν οιουδιποτε τφπου ςτθν πολιτικι ανάπτυξθσ και προβολισ
του Τουριςμοφ.

25

Οδεγόρ Πολιηικήρ για ηεν Καινοηόμο Γιακςβέπνεζε και ηεν Τοπική Αηδένηα 21, ISTOS, Αλαπηπμηαθή
Δηαηξεία Κπθιάδσλ Α.Δ., ζζ. 184-296 & Κνθθώζεο Φ., Τζάξηαο Π., (2001) ζζ. 229-249.
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6.2. Σο ςύςτημα διακυβέρνηςησ ςτην Ελλάδα. Η ςημερινή
πραγματικότητα και οι τάςεισ που αναπτύςςονται
Με τον νόμο 3852 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) τζκθκε ςε εφαρμογι το
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ 26 , βάςει του οποίου μεταρρυκμίςτθκε θ διοικθτικι
διαίρεςθ τθσ Ελλάδασ το 2011 και επανακακορίςτθκαν τα όρια των
αυτοδιοικθτικϊν μονάδων. Ο ςτόχοσ τθσ αναδιάρκρωςθσ μεταξφ άλλων ιταν θ
ανάγκθ άςκθςθ τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ όπου απαιτείται θ φπαρξθ ευρφτερων
διοικθτικϊν μονάδων και επιπλζον για τθν αποτελεςματικι ςυμμετοχι ςτα
ευρωπαϊκά όργανα Θ αναδιάρκρωςθ ςυνοδεφτθκε από μεταφορά αρμοδιοτιτων
(δεσ παράρτθμα 7) και προςωπικοφ από τθν περιφερειακι κρατικι διοίκθςθ ςτθν
πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια τοπικι αυτοδιοίκθςθ και τθν ειςαγωγι νζων
κεςμϊν και ρυκμίςεων διαφάνειασ, εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ, ςυμμετοχισ
(αναρτιςεισ αποφάςεων, δθμοτικι αποκζντρωςθ, ςυνελεφςεισ, διαβοφλευςθ). Θ
νζα διοικθτικι δομι αφορά τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ και τουσ δφο βακμοφσ
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.

Ρίνακασ 6.1 :Swot ανάλυςθ για τθ τοπικι διακυβζρνθςθ ςτθν Ελλάδα
ΔΤΝΑΣΑ ΘΜΕΙΑ


ΑΔΤΝΑΣΑ ΘΜΕΙΑ



Μικρόσ αρικμόσ διμων με λειτουργικό 
μζγεκοσ

Ενίςχυςθ αρμοδιοτιτων




Νζοι κεςμοί διαβοφλευςθσ



Σθμαντικοί νζοι κεςμοί διαφάνειασ



Οικονομικά εξαρτϊμενθ από κεντρικό κράτοσ



Σταδιακι υιοκζτθςθ ςφγχρονων μεκόδων και 
εργαλείων του νζου δθμόςιου μάνατημεντ

Χαμθλόσ ποςοςτό ςυνεργαςιϊν με ιδιωτικό
τομζα

Συγκεντρωτικι παράδοςθ ελλθνικοφ κράτουσ
Υποςτελζχωςθ οργανιςμϊν Τ.Α.
Ρελατειακζσ
διαφκοράσ

ΕΤΚΑΙΡΙΕ

Ρροβλιματα

ΑΠΕΙΛΕ



Ευνοϊκό ευρωπαϊκό και εκνικό περιβάλλον 
για τθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ



Νζα χρθματοδοτικά εργαλεία



Υψθλό

εκπαιδευτικό

ςχζςεισ.

επίπεδο


του

Οικονομικι φφεςθ ςτθν Ευρϊπθ και διεκνισ
χρθματο-πιςτωτικι κρίςθ
Σθμαντικά προβλιματα ωσ προσ
ενςωμάτωςθ των ξζνων μεταναςτϊν

τθν

26

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαξξύζκηζε απνηέιεζε ζπλέρεηα ηνπ ζρεδίνπ „Καπνδίζηξηαο‟, πνπ
έιαβε ρώξα ην 1997-1998.
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ανκρϊπινου δυναμικοφ



Αςφυκτικοί
αςφυξία

ζλεγχοι

και

δθμοςιονομικι



Οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα ανζτρεψε τισ
παραδοχζσ του Καλλικράτθ
Ρθγι: Μελζτθ για τθν τοπικι διακυβζρνθςθ ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε και ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν 2012 (
επεξεργαςία Ε. Σαραντάκου)

Σφμφωνα με τα πορίςματα ςυγκριτικισ μελζτθσ για τθν τοπικι διακυβζρνθςθ ςτισ
χϊρεσ τθσ Ε.Ε 27 , θ Ελλάδα ςυγκαταλζγεται ςε μια ομάδα χωρϊν με τουσ
χαμθλότερουσ δείκτεσ επιδόςεων διακυβζρνθςθσ. Στθν ομάδα περιλαμβάνονται
δφο βαλκανικζσ χϊρεσ που ζηθςαν μια μακρά περίοδο κακεςτϊτων χωρίσ οικονομία
τθσ αγοράσ (ουμανία και Βουλγαρία), αλλά και δφο χϊρεσ που ανικουν ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ εδϊ και δεκαετίεσ, δθλ. θ Λταλία και θ Ελλάδα που ζχουν
δεκαετίεσ δθμοκρατικισ ομαλότθτασ και ςυμμετοχισ ςτθν ευρωπαϊκι ενοποίθςθ,
τα προβλιματα διακυβζρνθςθσ φαίνεται ότι ζχουν βακιζσ ρίηεσ και κα είναι
ιδιαίτερα δφςκολθ θ αντιμετϊπιςι τουσ.
Δυνατά θμεία:


Μικρόσ αρικμόσ διμων με λειτουργικό μζγεκοσ.

Θ Ελλάδα βρίςκεται ςτθν 6θ κζςθ με βάςθ το μζςο πλθκυςμιακό μζγεκοσ των ΟΤΑ,
αρκετά υψθλότερα από τον ευρωπαϊκό μζςο όρο. Αυτό καταδεικνφει τθ δθμιουργία
μεγάλων πρωτοβάκμιων φορζων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ικανϊν να αναλάβουν
ςθμαντικότερο ρόλο από τον αντίςτοιχο των «Καποδιςτριακϊν» Διμων


Ενίςχυςθ αρμοδιοτιτων



Νζοι κεςμοί διαβοφλευςθσ και διαφάνειασ:

•
•
•
•
•

Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ
Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ
Συμβοφλιο Ζνταξθσ Μεταναςτϊν
Συνζλευςθ κατοίκων τοπικισ κοινότθτασ
Υποχρεωτικι ανάρτθςθ αποφάςεων ςτο διαδίκτυο.

Θ Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ προςπακεί να αποτελζςει ζνα νζο
τυποποιθμζνο όχθμα ςυμμετοχισ τθσ κοινωνίασ ςτισ διαδικαςίεσ διαμόρφωςθσ
πολιτικϊν ςε τοπικό επίπεδο, χωρίσ αποκλειςμοφσ και αδιαφάνεια. Ορίηεται ρθτά
ότι το Συμβοφλιο που είναι υπεφκυνο για τισ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ πρζπει να
απαρτίηεται από μζλθ “του τόπου” τα οποία επιλζγονται με τθν αυξθμζνθ
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πλειοψθφία των 2/3 του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Επιπλζον, το 1/3 των μελϊν του
Συμβουλίου τθσ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ επιλζγονται με κλιρο από τουσ
εγγεγραμμζνουσ δθμότεσ. Θ δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ ςυνεδριάηει
δθμόςια, μετά από πρόςκλθςθ του προζδρου τθσ, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο,
πριν από τθ ςφνταξθ των προςχεδίων του προχπολογιςμοφ και του ετιςιου
προγράμματοσ δράςθσ και τουλάχιςτον μία φορά κάκε τρεισ μινεσ για άλλα κζματα
που ειςάγονται προσ ςυηιτθςθ”. Θ Ρεριφερειακι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ διζπεται
από ακριβϊσ τουσ ίδιουσ κανόνεσ και χαρακτθριςτικά με τθ Δθμοτικι Επιτροπι.
Αλλάηει φυςικά θ κλίμακα, που γίνεται πλζον θ Ρεριφζρεια ςτθ κζςθ του Διμου,
και το γεγονόσ ότι θ κθτεία τθσ επιτροπισ διαβοφλευςθσ ακολουκεί τθ κθτεία των
περιφερειακϊν αρχϊν.
Ωσ προσ τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν, ςθμειϊνεται ότι ο κεςμόσ του τοπικοφ
δθμοψθφίςματοσ προβλζπεται νομοκετικά από το 2006, ωςτόςο δεν ζχει
ενεργοποιθκεί ακόμθ.
Επίςθσ κεςμοκετικθκε και εφαρμόηεται και ςτθν χϊρα μασ θ θλεκτρονικι
διαβοφλευςθ, που κατ’ αρχιν διευκολφνει τθν άμεςθ πρόςβαςθ ςε πολλζσ και
διαφορετικζσ απόψεισ. Στο βακμό όμωσ που μια διαβοφλευςθ διεξάγεται
αποκλειςτικά διαδικτυακά, παρουςιάηει οριςμζνουσ ςθμαντικοφσ περιοριςμοφσ.
Εάν όμωσ ςυνδυαςκεί με μεκόδουσ δθμιουργίασ ςυναντίλθψθσ ι/και με άλλεσ
μορφζσ δθμοςκόπθςθσ, μπορεί να παράςχει χριςιμεσ ενδείξεισ ςχετικά με τθν
ςτάςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ γφρω από κάποιο ςυγκεκριμζνο ηιτθμα.


Σταδιακι υιοκζτθςθ ςφγχρονων μεκόδων και εργαλείων του νζου δθμόςιου μάνατημεντ

Ωσ προσ τθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων μεκόδων και εργαλείων του νζου
δθμόςιου μάνατημεντ διαφαίνονται καλζσ πρακτικζσ ςτθ δθμιουργία υπθρεςιϊν
μιασ ςτάςθσ. Οι υπθρεςίεσ μίασ ςτάςθσ (one stop shops) αποτελοφν καλι πρακτικι,
κακϊσ ςυγκεντρϊνουν μια ςειρά από υπθρεςίεσ ςε ζνα και μοναδικό ςθμείο,
διευκολφνοντασ τθ διεκπεραίωςι τουσ τόςο για τουσ πολίτεσ όςο και για τισ
επιχειριςεισ.. Κάτω από το πλαίςιο τθσ τα ςθμεία επαφισ μπορεί να είναι είτε
φυςικά είτε θλεκτρονικά.. Αντίςτοιχα καλι πρακτικι ςυνιςτά θ ςταδιακι
ολοκλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςτθν Τ.Α Τα οφζλθ από τισ
ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν τόςο τθ ςθμαντικι βελτίωςθ του
προςφερόμενου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ ςτον πολίτθ, όςο και τθν άνοδο του
επιπζδου ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ οικονομίασ για τισ επιχειριςεισ και τουσ
επενδυτζσ.

Αδφνατα ςθμεία:
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Συγκεντρωτικι παράδοςθ ελλθνικοφ κράτουσ. T.A οικονομικά εξαρτϊμενθ από
κεντρικό κράτοσ
Σθμαντικι αδυναμία ςτο ελλθνικό ςφςτθμα είναι και ο βακμόσ οικονομικισ
εξάρτθςθσ από τθν κεντρικι χρθματοδότθςθ. Θ Ελλάδα κατατάςςεται τελευταία
μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ, κακϊσ αποδίδει μόλισ το 9,4% των ςυνολικϊν
φορολογικϊν εςόδων ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, ςε αντίκεςθ με τισ ςκανδιναβικζσ
χϊρεσ που αποδίδουν πάνω από το 20% των ςυνολικϊν φορολογικϊν εςόδων ςτθν
τοπικι αυτοδιοίκθςθ. Συνολικά, θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ ςτθν Ελλάδα δαπανά μόλισ
το 2,8% του ΑΕΡ και ςυγκεντρϊνει το 5,6% των δθμοςίων δαπανϊν. Ωσ προσ τα
ζςοδα, οι διμοι διακζτουν ίδιουσ πόρουσ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από το 30%, ενϊ
το ςφνολο ςχεδόν των εςόδων των περιφερειϊν προζρχεται από κρατικζσ
επιχορθγιςεισ.



Ρροβλιματα διαφκοράσ. Ρελατειακζσ ςχζςεισ
Το ηιτθμα τθσ διαφκοράσ και των πελατειακϊν ςχζςεων ςτθ ςχζςθ Τ.Α. και
πολίτθ ι επιχειρθματία ζχει απαςχολιςει μια ςειρά ποριςμάτων από ανεξάρτθτεσ
αρχζσ όπωσ ο Συνιγοροσ του Ρολιτθ28 και το ΣΤΕ29. Στθ μελζτθ που προανακζρκθκε
και οι τζςςερισ χϊρεσ με χαμθλοφσ δείκτεσ ςτθν Τ.Δ. αντιμετωπίηουν ιδιαίτερα
ιςχυρό το πρόβλθμα τθσ διαφκοράσ, ωσ προσ το οποίο κα πρζπει να αναπτυχκοφν
ςτοχευμζνα μζτρα και δράςεισ.



Χαμθλόσ ποςοςτό ςυνεργαςιϊν με ιδιωτικό τομζα
Οι ςυνεργαςίεσ με τον ιδιωτικό τομζα ςυνιςτοφν μοχλό ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ και ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτθ βελτίωςθ του επιπζδου κάλυψθσ
των αναγκϊν των πολιτϊν. Οι διμοι ςτθν Ελλάδα μποροφν να αςκοφν τισ
αρμοδιότθτζσ τουσ με:
 Συμβάςεισ διαδθμοτικισ και διαβακμιδικισ ςυνεργαςίασ (άρκρο 99
ν.3852/2010)
 Συμβάςεισ ςυνεργαςίασ φορζων ΤΑ ειδικά για εκτζλεςθ ζργων,
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, επίςθσ για βεβαίωςθ και είςπραξθ τελϊν,
δικαιωμάτων, ειςφορϊν και προςτίμων (223 ΔΚΚ)
 Συμπράξεισ με τον ιδιωτικό τομζα για τθν εκτζλεςθ ζργων και τθν παροχι
υπθρεςιϊν (224 ΔΚΚ)
 Ρρογραμματικζσ Συμβάςεισ
 Σφςταςθ δθμοτικοφ ςυνδζςμου
 Διοικθτικι υποςτιριξθ (άρκρο 95 παρ. 2 ν.3852/2010) από άλλο
μεγαλφτερο διμο

http://www.synigoros.gr/?i=dimotis.el.upotheseis_elegxos

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΘ: «ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΤ»

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΣΗ & ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Σελίδα: http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/ e-mail: stobservatory@aegean.gr

111

Σθμειϊνεται ότι από τισ παραπάνω μορφζσ, οι πλζον διαδεδομζνεσ είναι
εκείνεσ των προγραμματικϊν ςυμβάςεων και τθσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ (από το
2011), ενϊ αντίκετα θ διάδοςθ των άλλων μορφϊν παραμζνει εξαιρετικά
περιοριςμζνθ.

Απειλζσ:
Οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα ανζτρεψε τισ παραδοχζσ του Καλλικράτθ και όξυνε το
πρόβλθμα τθσ υποςτελζχωςθσ των υπθρεςιϊν

Ευκαιρίεσ:
Ευνοϊκό ευρωπαϊκό και εκνικό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ
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6.3 . Ανάλυςη του ςυςτήματοσ διακυβέρνηςησ ςτον τουριςμό με
βάςη την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

6.3.1. Μεκοδολογία
Θ μεκοδολογία ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ του ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ
περιλαμβάνει τα παρακάτω βιματα:
Α) Κακοριςμόσ των αρχϊν –κριτθρίων.:
Ολιςτικόσ, ενθμερωμζνοσ, ακριβισ και εφαρμόςιμοσ ςχεδιαςμόσ
με βαςικι παράμετρο τθν τουριςτικι ανάπτυξθ
Δεφτερο) Κουλτοφρα κετικισ ςυνεργαςίασ ςε κζματα τουριςτικισ
ανάπτυξθσ
Τρίτο)
Θγεςία ςε τοπικό επίπεδο. Ο ρόλοσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
Τζταρτο) Κάκετοσ ςυντονιςμόσ μεταξφ των επιπζδων διοίκθςθσ για τα
κζματα του τουριςμοφ
Ρζμπτο)
Οριηόντιοσ ςυντονιςμόσ ςε κζματα τουριςμοφ
Ζκτο)
Δομζσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ για τα κζματα του τουριςμοφ.
Ζβδομο)
Αποκζντρωςθ και δυνατότθτεσ «εκ των κάτω» αναπτυξιακϊν
πρωτοβουλιϊν
Πγδοο)
Δομζσ τροφοδότθςθσ με ςτοιχεία, παρακολοφκθςθσ και
προςαρμογισ-ανατροφοδότθςθσ
Ρρϊτο)

Β) Ανάλυςθ του ςυςτιματοσ ΤΔ ςτθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου. Κακοριςμόσ των
αξόνων τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ ςτθ βάςθ των οποίων κα γίνει θ ανάλυςθ.
Εντοπιςμόσ των ςυμμετεχόντων ςτο ςφςτθμα τοπικι διακυβζρνθςθσ ςτουσ
επιλεγμζνουσ άξονεσ και των ρόλων που ζχουν.
Γ) Διερεφνθςθ των απόψεων των ςυμμετεχόντων (αφορά μόνο εκπροςϊπουσ των
Διμων)
Δ) Αξιολόγθςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ ΤΔ. Ανάλυςθ SWOT.
Ρζρα από τθν αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ με βάςθ τθν παραπάνω προςζγγιςθ, κα
επιχειρθκεί και θ αξιολόγθςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ με βάςθ το
ερωτθματολόγιο του UNWTO που απευκφνεται ςτουσ φορείσ τθσ αυτοδιοίκθςθσ
των Ρεριφερειϊν που ςυμμετζχουν ςτθ δθμιουργία των Τουριςτικϊν
Ραρατθρθτθρίων για να καταγράψει ανά τομζα τισ πολιτικζσ που αςκοφν
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6.3.2 Ανάλυςθ του ςυςτιματοσ περιφερειακισ διακυβζρνθςθσ ςτον τουριςμό
Σε μια χϊρα με ιδιαίτερα ςυγκεντρωτικό ςφςτθμα όπωσ είναι θ Ελλάδα, θ
αξιολόγθςθ του περιφερειακοφ και τοπικοφ ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ δεν μπορεί
να είναι ανεξάρτθτθ από τθ διακυβζρνθςθ ςε εκνικό επίπεδο. Ειδικά ςε ότι αφορά
τον τουριςμό ωσ μια δραςτθριότθτα που «διαχζεται» ςε πολλοφσ οικονομικοφσ
κλάδουσ που διζπονται από διακριτό μθχανιςμό διακυβζρνθςθσ (χερςαίεσ και
καλάςςιεσ μεταφορζσ, εμπόριο, περιβάλλον, πολιτιςμόσ, απαςχόλθςθ κλπ) το
πρόβλθμα είναι ακόμθ ςυνκετότερο. Ρολφ ςχθματικά αναφζρουμε:
Οι φορείσ άςκθςθσ τουριςτικισ πολιτικισ είναι ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουριςμοφ
που ιδρφκθκε τθ δεκαετία του ’80, αλλά καταργικθκε ςε ενδιάμεςα διαςτιματα για
να «επανιδρυκεί» οριςτικά (;) το 2004. Από τότε και μζχρι ςιμερα γίνεται
προςπάκεια για εςωτερικό ςυντονιςμό τθσ λειτουργίασ των δφο φορζων μζςα από
τθ μεταφορά «κλαςςικϊν» διοικθτικϊν αρμοδιοτιτων από τον ΕΟΤ ςτο Υπουργείο
(αφορά και τθ μεταφορά των ΡΥΤ από τον ΕΟΤ ςτο Υπουργείο) και τθν μετεξζλιξθ
του ΕΟΤ ςε φορζα τουριςτικισ προβολισ. Ολθ αυτι θ αλλαγι ςτο ςφςτθμα εκνικισ
τουριςτικισ διακυβζρνθςθσ ζχει δθμιουργιςει πρόςκετα προβλιματα και ςε
περιφερειακό επίπεδο.
«Το Υπουργείο Τουριςμοφ ζχει ωσ κφρια αποςτολι τθν χάραξθ τθσ τουριςτικισ
πολιτικισ και τον επιτελικό ςχεδιαςμό τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ Χϊρασ ςτο
πλαίςιο τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ.
Το ζργο αυτό υλοποιεί με τθν κατάρτιςθ βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων
προγραμμάτων ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ,
ςτιριξθσ των επενδφςεων, προϊκθςθσ τθσ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ
αλλά και ςυντονιςμζνθσ επικοινωνιακισ προβολισ τθσ εικόνασ τθσ Ελλάδασ ςτο
εξωτερικό.
- Ειςθγείται προσ τα αρμόδια κυβερνθτικά όργανα τα αναγκαία μζτρα και
ενζργειεσ για τθν αποτελεςματικι λειτουργία του τουριςτικοφ τομζα.
- Ραρεμβαίνει για τθν εναρμόνιςθ των πολιτικϊν που επθρεάηουν τον
Τουριςμό.
- Αςκεί επιτελικό και ςυντονιςτικό ρόλο ςε κζματα Τουριςμοφ και
ςυνεργάηεται και υποςτθρίηει αρχζσ τθσ Ρεριφερειακισ και Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ και άλλουσ φορείσ με αρμοδιότθτεσ ςτον τομζα του
Τουριςμοφ.» (http://www.mintour.gov.gr/el/Ministry/VisionMission/)
Με βάςθ και όςα ζχουν αναφερκεί προθγοφμενα τα εργαλεία που ζχει ςτθ
διάκεςθ του για τθν άςκθςθ ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ είναι:
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-

Νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ ςε ότι αφορά τθ λειτουργία του κλάδου που είτε
αφοροφν αμιγϊσ τον τουριςμό (πχ. ξενοδοχεία), είτε τομείσ που είναι
κακ’φλθ αρμόδια άλλα Υπουργεία (πχ. εργαςιακά κζματα)
- Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ
- Εκπαίδευςθ
- Χρθματοδότθςθ επενδφςεων του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα
- Ρροϊκθςθ εκελοντικϊν εργαλείων για τθν αναβάκμιςθ, τθν διαφοροποίθςθ
και τθν ανταγωνιςτικότθτα του τουριςτικοφ προϊόντοσ
- Ελεγχοσ τθσ εφαρμογισ τθσ τουριςτικισ νομοκεςίασ
- Ρροϊκθςθ – προβολι του τουριςμοφ ςτο Εξωτερικό
- Συνεργαςία με τθν Αυτοδιοίκθςθ για προϊκθςθ κεμάτων τουριςτικισ
ανάπτυξθσ και προβολισ
Κα αναφερκοφμε ςε κάποια από αυτά τα εργαλεία ςτθ ςυνζχεια ςε ςχζςθ με το
πϊσ λειτουργεί θ τουριςτικι διακυβζρνθςθ ςε επίπεδο περιφζρειασ.
Χωρίσ να υπάρχει πρόκεςθ για αξιολόγθςθ του ζργου τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ για
τον τουριςμό κα πρζπει να υπογραμμιςτοφν δφο τουλάχιςτον ςθμεία που
επθρεάηουν τθ δράςθ και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ αυτοδιοίκθςθσ:
- Δεν υπιρξε ποτζ ολοκλθρωμζνο ςχζδιο τουριςτικισ ανάπτυξθσ ςε εκνικό
επίπεδο με βάςθ τα χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ
παράγραφο που να βαςίηεται ςε ανάλυςθ ςτοιχείων. Αντίκετα οι πολιτικζσ
που κατά καιροφσ αςκικθκαν ιταν προςπάκειεσ αντιμετϊπιςθσ
«επειγόντων
προβλθμάτων»,
μεμονωμζνεσ
και
αςφνδετεσ
με
βραχυπρόκεςμο ορίηοντα χωρίσ προοπτικι και μακροπρόκεςμοφσ ςτόχουσ.
Αυτό δεν είναι πρόβλθμα αποκλειςτικά του τουριςμοφ αλλά του ςυνόλου
τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ τθσ χϊρασ
- Δεν υπιρχε από πλευράσ Υπουργείου και ΕΟΤ ουςιαςτικι περιφερειακι
τουριςτικι διακυβζρνθςθ. Για πολλά χρόνια δεν υπιρχαν περιφερειακζσ
υπθρεςίεσ που να καλφπτουν όλθ τθ χϊρα. Πταν ςυςτάκθκαν ωσ
περιφερειακζσ υπθρεςίεσ του ΕΟΤ είχαν ωσ βαςικι αρμοδιότθτα τον ζλεγχο
των αδειοδοτιςεων και τουσ ελζγχουσ τιρθςθσ νομιμότθτασ των
επιχειριςεων τουριςμοφ και επικουρικά τθν προβολι (ςυλλογι υλικοφ,
ξενάγθςθ δθμοςιογράφων που ζςτελναν από κεντρικά ι από τα γραφεία
εξωτερικοφ του ΕΟΤ, ςυμμετοχι ςτθ Νομαρχιακι Επιτροπι Τουριςμοφ). Με
τθν ενίςχυςθ των αρμοδιοτιτων τθσ αυτοδιοίκθςθσ θ προβολι πζραςε ςε
Διμουσ και Ρεριφζρειεσ, ενϊ ο τουριςτικόσ ςχεδιαςμόσ εξακολουκεί να
παραμζνει «μετζωροσ» και πρακτικά ανφπαρκτοσ.
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Α.. Κακοριςμόσ των αξόνων τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ ςτθ βάςθ των οποίων κα
γίνει θ ανάλυςθ
Για τθν κατάρτιςι του Ρεριφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ τθσ ΡΝΑ
λαμβάνονται απαραίτθτα υπ’ όψθ «οι κατευκφνςεισ του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ
ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιςτάμενοσ χωροταξικόσ και πολεοδομικόσ
ςχεδιαςμόσ, θ μακροπεριφερειακι ςτρατθγικι, οι προτεραιότθτεσ που απορρζουν
από κεςμοκετθμζνα χρθματοδοτικά μζςα, τα Ρενταετι Επιχειρθςιακά
Ρρογράμματα των Διμων κακϊσ και άλλα γενικά ι ειδικά αναπτυξιακά
προγράμματα, πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ που επθρεάηουν τθ διάρκρωςθ και
ανάπτυξθ του χϊρου τθσ περιφζρεια30»
Με βάςθ και τθν παραπάνω δζςμευςθ κα εξετάςουμε κζματα διακυβζρνθςθσ
για τον τουριςμό ςτουσ παρακάτω άξονεσ
1. Αναπτυξιακόσ προγραμματικόσ
2. Χωρικι ανάπτυξθ τουριςμοφ
3. Τουριςτικι προβολι
Α. 1 Περιφερειακόσ ςτρατθγικόσ αναπτυξιακόσ ςχεδιαςμόσ για τον τουριςμό

Τθν τρζχουςα περίοδο ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία
ςτισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο.
Στθν Ελλάδα, θ παραδοςιακά ιςχυρι ςυγκεντρωτικι διοικθτικι δομι, φαίνεται να
αντικακίςταται ςταδιακά από πιο αποκεντρωμζνεσ δομζσ διοίκθςθσ και
προγραμματιςμοφ. Ωςτόςο δεν υπάρχουν πρωτοβουλίεσ ολοκλθρωμζνου
ςχεδιαςμοφ ςε επίπεδο περιφζρειασ με κεντρικό άξονα τθ βιϊςιμθ τουριςτικι
ανάπτυξθ για πλαίςια ενόσ προγράμματοσ «Τοπικι Ατηζντα 21» όπωσ αναλφκθκε
ςτο κεφ.Α. ι άλλα παρόμοια προγράμματα.
Εξετάηοντασ τρεισ άξονεσ που επιλζχκθκαν, ζχουν εκπονθκεί με πρωτοβουλία
των αρμόδιων κεντρικϊν φορζων Υπ. Ανάπτυξθσ, Υπ. Τουριςμοφ, ΥΡΕΚΑ, και ΕΟΤ
Σχζδια Στρατθγικοφ Χαρακτιρα (πίνακασ ΛΛΛ.1.). ¨Ππωσ προκφπτει από τθν ανάλυςθ,
θ τουριςτικι πολιτικι που κα αςκθκεί από τουσ φορείσ Τ.Α. τθσ Ρεριφερειασ Ν.
Αιγαίου ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ, οφείλει αναγκαςτικά να ενταχκεί ςτουσ άξονεσ του
νζου ΕΣΡΑ, ςτισ κατευκφνςεισ του Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαίςιου (ΕΡΧΣΑΑ) και
ςτουσ άξονεσ τθσ «Στρατθγικι Ρροϊκθςθσ και Ρροβολισ» του ΕΟΤ. Αντίκετα θ δεν
υπάρχει δζςμευςθ ςτο να ακολουκθκεί θ Στρατθγικι του Υπ. Τουριςμοφ.

30

ΦΔΚ: 3970/Β/2014
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Ρίνακασ 6.1.: Στρατθγικά Σχεδία Ανάπτυξθσ, Τουριςμοφ, Ρροβολισ. Διαδικαςία και ρόλοσ
εμπλεκόμενων φορζων
Αρμόδιοσ

Διαδικαςία κατάρτιςθσ,

Δεςμευτικότατα για τθν

ανά άξονα

φορζασ

διαβοφλευςθσ και ζγκριςθσ

Περιφζρεια και τουσ

ΠΡΟΒΟΛΘ

ΧΩΡΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ

ΑΞΟΝΕ

τρατθγικόσ χεδιαςμόσ

Διμουσ

Συνολικόσ ςτρατθγικόσ
αναπτυξιακόσ
ςχεδιαςμόσ, ενταγμζνοσ
ςτθν κοινι ςτρατθγικι
των κρατϊν μελϊν τθσ
Ε.Ε «Ε 2020»31

Υπ. Ανάπτυξθσ.

Θ ςυμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό τόςο
των κοινωνικοοικονομικϊν εταίρων
των
Ρεριφερειϊν
όςο
και
ςθμαντικϊν
δυνάμεων
του
επιςτθμονικοφ κόςμου αποτελεί
ςυςτατικό ςτοιχείο αυτισ τθσ
διαδικαςίασ.

Δεςμευτικόσ

« Σχζδιο Κατευκφνςεων
Εκνικισ
Αναπτυξιακισ
Στρατθγικισ 2014-2020
ςτον
τομζα
του
Τουριςμοφ»32

Υπ. Τουριςμοφ

Ρροϊόν
μεγάλο
βακμό
τθσ
ςυνεργαςίασ του Υπουργείου με τον
ΣΕΤΕ και τθν McKinsey & Company

Απλό
κείμενο
κατευκφνςεων. δεν ζχει
δεςμευτικό χαρακτιρα
για τισ Ρεριφζρειεσ και
τουσ Διμουσ

Ειδικό
Χωροταξικό
Ρλαίςιο (ΕΡΧΣΑΑ) για τον
Τουριςμό33

ΥΡΕΚΑ

Γνωμοδοτεί το Εκνικό Συμβοφλιο
Χωροταξίασ
και
μπαίνει
ςε
διαβοφλευςθ

Στρατθγικοφ χαρακτιρα
αλλά δεςμευτικόσ για τον
κατϊτερο ςχεδιαςμό και
με
κανονιςτικζσ
ρυκμίςεισ

«Στρατθγικι Ρροϊκθςθσ
και Ρροβολισ» 34

ΕΟΤ

Από τον ΕΟΤ

Δεςμευτικοί άξονεσ τθσ
ςτρατθγικισ
τθσ
επικοινωνίασ
του
Ελλθνικοφ Τουριςμοφ35

Νζο ΕΣΡΑ

Ρθγι: Επεξεργαςία Σαραντάκου Εφθ

31

Βι.: http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
http://www.mintour.gov.gr/userfiles/de145b9b-fc1f-4650-91ebb6315a192e52/%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%20%CE%A3%CE%A7%
CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%A5%
CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%202014-2020.pdf
33
ΦΔΚ 3155/Β/2013
34
Το εν λόγω κείμενο υπάρχει αναρτθμζνο ςτθν εταιρικι ςελίδα του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ
Τουριςμοφ, www.gnto.gov.gr, ςτθν ενότθτα marketing.
35
Όπσο πεξηγξάθεηαη από ηνλ λ 4276/14 αξ.46
32
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φςτθμα διακυβζρνθςθσ ςτον άξονα του αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ
Σε ότι αφορά τθν Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-20, βαςικό εργαλείο ανάπτυξθσ
ςε Ρεριφερειακό επίπεδο αποτελεί το Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα τθσ
ΡΝΑ. Σε τοπικό επίπεδο, θ τάςθ αποκζντρωςθσ ενδυναμϊνεται με τθν πρόςφατθ
διαμόρφωςθ Επιχειρθςιακϊν Σχεδίων ςε επίπεδο Διμου,αποτελϊντασ μία
πρόκλθςθ που κα πρζπει να αξιοποιθκεί από τουσ τοπικοφσ φορείσ.
Επιχειρθςιακά προγράμματα Περιφζρειασ
Αρμοδιότθτα: Τα Ρενταετι Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα ςυνιςτοφν
ολοκλθρωμζνα προγράμματα περιφερειακισ και οργανωτικισ − λειτουργικισ
ανάπτυξθσ Ο.Τ.Α. βϋ βακμοφ. Θ κατάρτιςθ του Ρενταετοφσ Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ τθσ Ρεριφζρειασ πραγματοποιείται μζςα ςτουσ πρϊτουσ εννζα
μινεσ τθσ περιφερειακισ περιόδου από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι.
Ρεριεχόμενο – ςφνδεςθ με ανϊτερο και κατϊτερο ςχεδιαςμό: Για τθν κατάρτιςι
των ΡΕΡ λαμβάνονται απαραίτθτα υπ’όψθ οι κατευκφνςεισ του ανϊτερου
ςχεδιαςμοφ ςε αναπτυξιακό και χωροταξικό επίπεδο αλλά και του κατωτζρου
αναπτυξιακόσ ςχεδιαςμοφ των Διμων. Ωςτόςο δεςμευτικότατα εκ τω πραγμάτων
υπάρχει κατά κφριο λόγο ςτισ προτεραιότθτεσ που απορρζουν από κεςμοκετθμζνα
χρθματοδοτικά μζςα του ΕΣΡΑ
Άξονεσ – κζςθ του τουριςμοφ: Οι άξονεσ των Ρενταετϊν Επιχειρθςιακϊν
Ρρογραμμάτων κακορίηονται ωσ εξισ:
α..«Ρεριβάλλον και ποιότθτα ηωισ.
β. «Κοινωνικι πολιτικι, υγεία, παιδεία, πολιτιςμόσ και ακλθτιςμόσ».
γ. «Τοπικι οικονομία και απαςχόλθςθ».
δ. «Βελτίωςθ διοικθτικισ ικανότθτασ
Κάκε άξονασ εξειδικεφεται περαιτζρω ςε μζτρα. Θ τουριςτικι ανάπτυξθ μπορεί
να αφορά ζνα θ περιςςότερα ςυγκεκριμζνα μζτρα. Κάκε μζτρο εξειδικεφεται ςε
ςτόχουσ. Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του κάκε μζτρου, κάκε υπθρεςία
καταρτίηει αρμοδίωσ ςχζδια δράςθσ. Οι δράςεισ είναι δυνατό να είναι κατθγορίεσ
ζργων ι μεγάλα ζργα ι επαναλαμβανόμενεσ λειτουργίεσ των υπθρεςιϊν και των
οργάνων διοίκθςθσ
Θ Διαδικαςία ζγκριςθσ, διαβοφλευςθσ και ελζγχου περιγράφεται ςτα παρακάτω
βιματα (πίνακασ ΛΛΛ.2):
1. Συγκζντρωςθ
ςτοιχείων
από
τθ
Διεφκυνςθ
Αναπτυξιακοφ
Ρρογραμματιςμοφ, Συνεργαςία τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ με τουσ Διμουσ
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ςτθ βάςθ των Ρενταετϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων τουσ για τθ
διαςφάλιςθ του ςυντονιςμοφ του ςχεδιαςμοφ.
2. Σφνταξθ Στρατθγικοφ Σχεδίου Ρεριφζρειασ από τθ Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ
Ρρογραμματιςμοφ, ςε ςυνεργαςία με τα όργανα τθσ διοίκθςθσ, τισ
υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ, το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ (Ρ.Τ.Α.) και
τα Νομικά Ρρόςωπα τθσ Ρεριφζρειασ και υποβολι του ςτθν εκτελεςτικι
επιτροπι. Συηιτθςθ και ψιφιςθ του ςχεδίου από το Ρεριφερειακό
Συμβοφλιο.
3. Συηιτθςθ ςτθν Ρεριφερειακι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ και παράλλθλα
δθμοςιοποίθςθ για διαβοφλευςθ, τουλάχιςτον επί δφο (2) εβδομάδεσ, ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ. Με απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ μπορεί να
οργανωκεί θμερίδα, κεματικζσ ςυναντιςεισ, δθμόςια ςυηιτθςθ και όποια
άλλθ ενζργεια διαβοφλευςθσ κρίνεται αναγκαία.
4. Επεξεργαςία των ςυμπεραςμάτων των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ και
ενθμζρωςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ και των αρμόδιων υπθρεςιϊν.
Εφόςον κρίνεται απαραίτθτο από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι, με βάςθ τα
ςυμπεράςματα τθσ διαβοφλευςθσ, ανακεϊρθςθ ςθμείων του Στρατθγικοφ
Σχεδίου.
Πίνακασ 6.2: Διαδικαςία ςχεδιαςμοφ διαβοφλευςθσ και ζγκριςθσ των
Επιχειρθςιακϊν Περιφερειακϊν Προγραμμάτων
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5. Κατάρτιςθ και ζγκριςθ Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου του Ρενταετοφσ
προγραμματιςμοφ δράςεων και οικονομικοφ προγραμματιςμοφ του Ε.Ρ.
από από το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο και Ζλεγχοσ τθσ νομιμότθτασ τθσ
διαδικαςίασ κατάρτιςθσ του προγράμματοσ από τθν Αποκεντρωμζνθ
Διοίκθςθ (Αυτοτελισ Υπθρεςία Εποπτείασ ΟΤΑ). Ο κεςμόσ τθσ Αυτοτελοφσ
Υπθρεςίασ Εποπτείασ ΟΤΑ δεν ζχει ακόμθ λειτουργιςει. Ο ςχετικόσ ζλεγχοσ
αςκείται από τον Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
και τισ Ειδικζσ Επιτροπζσ του άρκρου 152 του Κϊδικα Διμων και
Κοινοτιτων, κακϊσ και τισ Επιτροπζσ Ελζγχου των Ρράξεων του άρκρου 68
του Κϊδικα Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ
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6. Δθμοςιοποίθςθ του προγράμματοσ από τθν Ρεριφερεια.

Εποπτεία: Το Υπουργείο Εςωτερικϊν ςυγκεντρϊνει θλεκτρονικά ςε ειδικά
διαμορφωμζνθ βάςθ δεδομζνων επιλεγμζνα ςτοιχεία των Επιχειρθςιακϊν
Ρρογραμμάτων με ςκοπό τθν επεξεργαςία τουσ για τθ χάραξθ εκνικισ πολιτικισ
μζςα από τθν εποπτεία και παρακολοφκθςθ τθσ αναπτυξιακισ και λειτουργικισ
πορείασ των διμων
Επιχειρθςιακά προγράμματα Διμων
Αρμοδιότθτα: Με τα άρκρα 203-207 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (Ν.
3463/2006), κεςπίςτθκε για πρϊτθ φορά, θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ Επιχειρθςιακϊν
Ρρογραμμάτων από τουσ πρωτοβάκμιουσ Ο.Τ.Α. Με το άρκρο 266 Ν. 3852/2010
(Ρρόγραμμα
Καλλικράτθσ)
επιβεβαιϊνεται
θ
υποχρζωςθ
κατάρτιςθσ
Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων από τουσ Ο.Τ.Α. α βακμοφ.
Ρεριεχόμενο – ςφνδεςθ με ανϊτερο ςχεδιαςμό: Σε ότι αφορά τθν δθμοτικι
περίοδο 2014-2019 ςφμφωνα με τον ΥΑ Υπ. Εςωτερικϊν Αρικμ. 41179/23.10.201436,
«Ρροςδιοριςμόσ των αναπτυξιακϊν προτεραιοτιτων και των Στόχων», ςφμφωνα με
τισ οποίεσ κα διαρκρωκεί το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα, λαμβάνοντασ απαραίτθτα
υπόψθ τισ
κατευκφνςεισ του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςε εκνικό και
περιφερειακό επίπεδο, τον υφιςτάμενο χωροταξικό και πολεοδομικό ςχεδιαςμόσ
κακϊσ και οι προτεραιότθτεσ που απορρζουν από κεςμοκετθμζνα χρθματοδοτικά
μζςα, αναδεικνφοντασ τθν τοπικι τουσ διάςταςθ.
Άξονεσ – κζςθ του τουριςμοφ: Οι άξονεσ των Ρενταετϊν Επιχειρθςιακϊν
Ρρογραμμάτων των Διμων ακολουκοφν τουσ αντίςτοιχουσ άξονεσ των Ε.Ρ. των
Διμων
Κάκε άξονασ εξειδικεφονται περαιτζρω ςε μζτρα. Ο τουριςμόσ μπορεί να αφορά
ζνα περιςςότερα ςυγκεκριμζνο μζτρο.
Θ διαδικαςία κατάρτιςθσ, ζγκριςθσ, διαβοφλευςθσ και ελζγχου περιγράφεται
ςτα παρακάτω βιματα
1. Συγκζντρωςθ ςτοιχείων από τισ Υπθρεςίεσ Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ

36

Πεξηερόκελν, δνκή θαη ηξόπνο ππνβνιήο ησλ Πεληαεηώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ ησλ
Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (O.T.A.) α‟ βαζκνύ γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν 2014−2019
ΦΔΚ Β΄ 2970/04.11.2014
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2. Ρροςδιοριςμόσ των αναπτυξιακϊν προτεραιοτιτων και των Στόχων, από τισ
Υπθρεςίεσ Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ και τθν ομάδα ζργου, εφόςον
υφίςταται, ςε ςυνεργαςία με τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι και ζγκριςθ του
Στρατθγικοφ Σχεδίου από το Δθμοτικό Συμβοφλιο μετά από ειςιγθςθ τθσ
Εκτελεςτικισ Επιτροπισ.
3. Διαδικαςία Διαβοφλευςθσ. Ραρουςίαςθ του Στρατθγικοφ Σχεδίου ςτθ
Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ, και παράλλθλα δθμοςιοποίθςθ για
διαβοφλευςθ, θλεκτρονικι διαβοφλευςθ, διοργάνωςθ δθμόςιων
εκδθλϊςεων-Διαβοφλευςθ κ.α.
4. Σφνοψθ των ςυμπεραςμάτων των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ και
ενθμζρωςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ και των αρμόδιων υπθρεςιϊν.
Εφόςον κρίνεται απαραίτθτο από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι, με βάςθ τα
ςυμπεράςματα τθσ διαβοφλευςθσ, ανακεϊρθςθ ςθμείων του Στρατθγικοφ
Σχεδίου.
5. Κατάρτιςθ 37 και ζγκριςθ Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου του Ρενταετοφσ
προγραμματιςμοφ δράςεων και οικονομικοφ προγραμματιςμοφ του Ε.Ρ.
από το Δθμοτικό Συμβοφλιο.
6. Ζλεγχοσ τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ του προγράμματοσ
από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ (Αυτοτελισ Υπθρεςία Εποπτείασ ΟΤΑ). Ο
κεςμόσ τθσ Αυτοτελοφσ Υπθρεςίασ Εποπτείασ ΟΤΑ δεν ζχει ακόμθ
λειτουργιςει. Ο ςχετικόσ ζλεγχοσ αςκείται από τον Γενικό Γραμματζα τθσ
οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και τισ Ειδικζσ Επιτροπζσ του άρκρου
152 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων, κακϊσ και τισ Επιτροπζσ Ελζγχου
των Ρράξεων του άρκρου 68 του Κϊδικα Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ
7. Δθμοςιοποίθςθ του προγράμματοσ από το Διμο.

Εποπτεία: Το Υπουργείο Εςωτερικϊν ςυγκεντρϊνει θλεκτρονικά ςε ειδικά
διαμορφωμζνθ βάςθ δεδομζνων επιλεγμζνα ςτοιχεία των Επιχειρθςιακϊν
Ρρογραμμάτων με ςκοπό τθν επεξεργαςία τουσ για τθ χάραξθ εκνικισ πολιτικισ
μζςα από τθν εποπτεία και παρακολοφκθςθ τθσ αναπτυξιακισ και λειτουργικισ
πορείασ των διμων. Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν ςχετικι ιςτοςελίδα για τθν

37

Οι μικροί πλθκυςμιακά διμοι που είναι υποςτελεχωμζνοι (όπωσ αρκετοί νθςιωτικοί Διμοι τθσ
Ρεριφερειασ Ν. Αιγαίου) και ςτεροφνται τθσ αναγκαίασ υλικοτεχνικισ υποδομισ, μποροφν να
κατακζτουν επιχειρθςιακό πρόγραμμα απλοποιθμζνθσ μορφισ.
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πρόοδο των επιχειρθςιακϊν ςχεδίων38 τθν περίοδο 2015-19 μόνο οι Διμοι Κω και
Καρπάκου είχαν προχωριςει ι ολοκλθρϊςει τα Ρενταετι Επιχειρθςιακά
Ρρογράμματα τθσ περιόδου 2015-19, ενϊ για τθν περίοδο 2010-14 Επιχειρθςιακά
Ρρογράμματα είχαν κατακζςει οι Διμοι Κάςου, Καρπάκου, όδου, ¨Χαλκθσ, Τιλου,
Αςτυπάλαιασ, Κιρασ, Φολεγάνδρου, Νάξου και μικρϊν Κυκλάδων, Ράρου, Σίφνου,
Κιμϊλου, Σερίφου, Κφκνου και Τινου. Βζβαια καμία αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ
των προγραμμάτων αυτϊν δεν ζγινε οφτε από τουσ ίδιουσ τουσ διμουσ, οφτε από το
Υπουργείο, ενϊ διάχυτθ είναι θ εντφπωςθ ότι αποτελοφςε μια τυπικι διαδικαςία
που ζγινε όχι από τθν υπθρεςία αλλά από εξωτερικοφσ μελετθτζσ ωσ τυπικι
υποχρζωςθ και όχι ωσ ουςιαςτικι αυτοδζςμευςθ.
Α.2. φςτθμα διακυβζρνθςθσ ςτον άξονα τθσ τουριςτικισ προβολισ
Αρμοδιότθτεσ: «Στισ αρμοδιότθτεσ των Ρεριφερειϊν και των ΟΤΑ ανικει θ
εκπόνθςθ, υλοποίθςθ και θ ςυμμετοχι ςε προγράμματα για τθν τουριςτικι
ανάπτυξθ των περιοχϊν τουσ». Άρκρ. 75 παρ. 8 του Ν. 3463/2006.
Ρεριεχόμενο – ςφνδεςθ με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τον Τουριςμό : Σφμφωνα
με τθν ιςχφουςα διαδικαςία39 θ τουριςτικι προβολι που πραγματοποιείται από
οποιαδιποτε φορζα τθσ Τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ οφείλει αφενόσ να εναρμονίηεται
με τισ κατευκφνςεισ που δίνει ο κεντρικόσ φορζασ για τθ χάραξθ τθσ εκνικισ
ςτρατθγικισ για τθν τουριςτικι προβολι, που είναι ο ΕΟΤ και αφετζρου να
εγκρίνεται από αυτόν40.

38

http://epota.ypes.gr/?page_id=502
Ππωσ περιγράφεται από τον ν 4276/14 αρ.46 «Διαφθμιςτικά προγράμματα και γενικά ενζργειεσ,
που αφοροφν τθν τουριςτικι προβολι και διαφιμιςθ τθσ χϊρασ ι περιοχϊν αυτισ ςτο εςωτερικό
και εξωτερικό, ιδίωσ με ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ, ι διαφθμίςεισ ςε μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ ι
καταχωριςεισ ςε ζντυπα ι εκδόςεισ τουσ ωσ και με οποιονδιποτε άλλον τρόπο και τα οποία
καταρτίηονται ι υλοποιοφνται από οποιονδιποτε φορζα του Δθμοςίου, τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
και γενικά του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, όπωσ κάκε φορά αυτόσ προςδιορίηεται, ανεξάρτθτα αν
εκτελοφνται με χρθματοδότθςθ από πόρουσ εκνικοφσ ι ευρωπαϊκοφσ ι ίδιουσ πόρουσ του φορζα
υλοποίθςισ τουσ, πρζπει να τελοφν ςε πλιρθ εναρμόνιςθ προσ το γενικό ςχεδιαςμό και τθν
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων του προγράμματοσ τουριςτικισ προβολισ τθσ χϊρασ ι των περιοχϊν
αυτισ, που καταρτίηει το Υπουργείο Τουριςμοφ. Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω προγραμμάτων
και τθ ςφναψθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων που αφοροφν ςε προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν
ι εκτζλεςθ ζργων απαιτείται θ προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Ε.Ο.Τ.. »
40
θ υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ με τθν ανωτζρω διάταξθ, όπωσ ρθτά αναγράφεται ςτο κείμενο αυτισ,
είναι ανεξάρτθτθ από τθν πθγι χρθματοδότθςθσ των ενεργειϊν (ΕΣΡΑ, Ρεριφερειακά Ταμεία κ.α.- ι
από ίδιουσ πόρουσ του φορζα). Επιπλζον, θ προθγοφμενθ παροχι ςφμφωνθσ γνϊμθσ από τον
κεντρικό φορζα αποτελεί προαπαιτοφμενο για τθ νόμιμθ υλοποίθςθ οποιαςδιποτε ενζργειασ ι
δράςθσ τουριςτικισ προβολισ
39
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Διαδικαςίεσ. Αναλυτικά τα βιματα41 είναι:
1. Ο κεντρικόσ εκνικόσ φορζασ (εν προκειμζνου ο ΕΟΤ) εκπονεί τριετι
«Στρατθγικι Ρροϊκθςθσ και Ρροβολισ» 42, τθν οποία κοινοποιεί μζςα από
τθν ιςτοςελίδα του43. Στο ςχετικό κείμενο, καταγράφονται με λεπτομζρεια,
οι άξονεσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ επικοινωνίασ του Ελλθνικοφ Τουριςμοφ, οι
επιλζξιμεσ δράςεισ, το ιδανικό μείγμα μζςων και όλα τα απαραίτθτα
ςτοιχεία και παραδοχζσ για τθν ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι του.
2. Οι Ρεριφερειακζσ Διοικιςεισ τθσ Χϊρασ, οι ΟΤΑ, οι πάςθσ φφςεωσ
Οργανιςμοί οι οποίοι υλοποιοφν προγράμματα δράςεων τουριςτικισ
προβολισ, καλοφνται ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο, να υποβάλλουν ετθςίωσ,
ςχζδιο προγράμματοσ ςτον ΕΟΤ, προκειμζνου μετά από διάλογο και
ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΕΟΤ, να καταλιξουν ςτθν
κατάρτιςθ μίασ ολοκλθρωμζνθσ πρόταςθσ. Το ςχζδιο πρόταςθσ).
3. Ο φορζασ ςυντάςςει το ςχζδιο προγράμματοσ λαμβάνοντασ υπόψθ του τθν
«Στρατθγικι Ρροϊκθςθσ και Ρροβολισ για τθν τρζχουςα τριετία» όπωσ
αυτι εγκρίκθκε. Ακολουκεί θ (θλεκτρονικι) διαβοφλευςθ και θ ζγκριςθ του
ςχεδίου από το δθμοτικό/περιφερειακό ςυμβοφλιο
4. Ο φορζασ υποβάλλει θλεκτρονικά ςτθν Δ/νςθ : regional_promo@gnto.gr
(Regional Promotional Programs το αίτθμα του, τθν απόφαςθ του
δθμοτικοφ/περιφερειακοφ ςυμβουλίου κακϊσ και από τισ τελικζσ μακζτεσ
του ςχετικοφ υλικοφ οποιαςδιποτε μορφισ
5. O φορζασ λαμβάνει τθν ζγγραφθ παροχι τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ και
επανζρχεται ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΕΟΤ για τυχόν διευκρινιςεισ ι
πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ διαφόρων δράςεων, εφόςον το
κρίνει αναγκαίο.

Α.3. φςτθμα διακυβζρνθςθσ ςτον άξονα τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ του τουριςμοφ

41

Θ τρζχουςα διαδικαςία αρμοδιότθτασ παροχισ ςφμφωνθσ γνϊμθσ ςε προγράμματα και
ελέξγεηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ Γήκσλ πεξηγξάθνληαη ζηελ κε ΑΓΑ
ΩΥΟ9469ΖΗΕ-Δ08 514666/24-12-14 εγθύθιην ηνπ ΔΟΤ
42
/ «Θ Στρατθγικι Ρροϊκθςθσ και Ρροβολισ του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ για τθν τριετία 2014-2015-2016» εγκρίκθκε με τισ αποφάςεισ 176/25θ ςυν./09-09-2013 ΔΣ και 514876/24-10-2013
(ΑΔΑ:ΒΛΛΤ469ΘΛΗ-ΩΔΒ) Γενικοφ Γραμματζα ΕΟΤ.
43
Το εν λόγω κείμενο υπάρχει αναρτθμζνο ςτθν εταιρικι ςελίδα του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ
Τουριςμοφ, www.gnto.gov.gr, ςτθν ενότθτα marketing.
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Κα αναλυκεί το ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ με βάςθ τον μζχρι πρόςφατα
ιςχφοντα νόμο 2742/99 (πίνακασ ΛΛΛ.4.), με τον οποίο διαμορφϊκθκε ο
υφιςτάμενοσ χωρικόσ ςχεδιαςμόσ ςε ζνα ιεραρχθμζνο ςφςτθμα ςχεδιαςμοφ 3
44

διακεκριμζνων επιπζδων:
1. τον ςτρατθγικό χωροταξικό ςχεδιαςμό, εκνικισ και περιφερειακισ εμβζλειασ, που
περιλαμβάνει τθν κατάρτιςθ πλαιςίων χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ (γενικό, ειδικά και
περιφερειακά πλαίςια),
2. τον τοπικό χωρικό και αναπτυξιακό ςχεδιαςμό διαδθμοτικισ και τοπικισ εμβζλειασ
που περιλαμβάνει τα υκμιςτικά Σχζδια και τα Γενικά Ρολεοδομικά Σχζδια και
ΣΧΟΟΑΡ, και
3. τον πολεοδομικό ςχεδιαςμό ςτο επίπεδο του οικιςμοφ που περιλαμβάνει κυρίωσ,
τισ πολεοδομικζσ μελζτεσ επζκταςθσ-ανακεϊρθςθσ, τισ πράξεισ εφαρμογισ και τισ
αναπλάςεισ κριςίμων ι υποβακμιςμζνων περιοχϊν.

Σφμφωνα με τον παραπάνω νόμο, αλλά και τισ Συνταγματικζσ επιταγζσ , θ
αρμοδιότθτα του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ παραμζνει ςε μεγάλο βακμό ςε επίπεδο
Κεντρικισ και Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ (πίνακασ 6.3.). Ειδικότερα ο χωρικόσ
ςχεδιαςμόσ του τουριςμοφ ςτθν Ρεριφζρεια Ν. Αιγαίου ελζγχεται ςε ςθμαντικό
βακμό κεντρικά, όπωσ προκφπτει από τα παρακάτω:

Πίνακασ 6.3. : Επίπεδα χωρικοφ ςχεδιαςμοφ (νόμοσ 2742/99)

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ

ΓΕΝΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ

ΕΛΔΛΚΑ ΡΛΑΛΣΛΑ ΓΛΑ ΤΟΝ
ΤΟΥΛΣΜΟ, ΤΛΣ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΛΕΓΕΛΕΣ Κ.Α.

ΕΚΠΟΝΘΘ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ

ΖΓΚΡΙΘ

ΥΡΕΚΑ

ΕΚΝΛΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ
ΧΩΟΤΑΞΛΑΣ

ΚΥΒΕΝΘΤΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ

ΕΚΝΛΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ
ΧΩΟΤΑΞΛΑΣ

ΚΥΒΕΝΘΤΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ

ΥΡΕΚΑ

44

Πξόζθαηα ζεζπίζηεθε λέν πιαίζην ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ κε ηνλ Ν. 4269 /2014 «Φσξνηαμηθή
θαη πνιενδνκηθή κεηαξξύζκηζε - Βηώζηκε αλάπηπμε» κε ζηόρνπο κεηαμύ άιισλ ηελ κείσζε ηνπ
ρξόλνπ έγθξηζεο ησλ ζρεδίσλ ρσξνηαμηθήο θαη πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο θαη ηελ δηάθξηζε θαη
απνθπγή ζπγθξνύζεσλ θαη αιιεινεπηθαιύςεσλ ησλ επηπέδσλ ζρεδηαζκνύ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΑ ΡΛΑΛΣΛΑ

ΥΡΕΚΑ

ΕΚΝΛΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ
ΧΩΟΤΑΞΛΑΣ

ΥΡΟΥΓΟΣ ΡΕΚΑ

ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ (ΓΛΑ ΤΘΝ
ΣΜΡΕ)

ΔΘΜΟΣ
ΣΧΟΟΑΡ

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ
ΔΛΟΛΚΘΣΘ

ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ (ΓΛΑ ΤΘΝ
ΣΜΡΕ)

ΓΕΝΛΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ

Ρθγι: νόμοσ 2742/99, επεξεργαςία Σαραντάκου Εφθ



Το βαςικό εργαλείο χωρικισ ανάπτυξθσ είναι το Ειδικό Χωροταξικό
πλαιςίου ( ΕΡΧΣΑΑ) για τον Τουριςμό όπωσ τροποποιικθκε με το ΦΕΚ
3155/Β/2013. Σφμφωνα με το ΕΡΧΣΑΑ για τον Τουριςμό που εκτόσ από τισ
γενικζσ κατευκφνςεισ, δίνει αρκετά δεςμευτικζσ κατευκφνςεισ για τθ
χωροκζτθςθ των τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων (όπωσ είναι ο κακοριςμόσ των
τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων που επιτρζπεται να χωροκετθκοφν ανά περιοχι
αλλά και μζγεκοσ αρτιότθτασ οικοπζδων και πυκνότθτα κλινϊν /ςτρζμμα
ανάλογα με τθν κατθγορία του καταλφματοσ).
 Θ Ρεριφζρεια Ν. Αιγαίου ζχει ςθμαντικζσ ςε ζκταςθ περιοχζσ με ειδικά
κακεςτϊτα προςταςίασ (Natura45, αρχαιολογικοί χϊροι κ.α.)
 Το νζο κεςμικό πλαίςιο όπωσ διαμορφϊκθκε ςε ςυνκικεσ οικονομικισ
κρίςθσ τθν περίοδο 2010-2014 προωκεί μια «εκ των άνω ανάπτυξθ» νζων
45

. Καταγράφονται 62 ηϊνεσ NATURA 2000 (30 ςτα Δωδεκάνθςα και 32 ςτισ Κυκλάδεσ) με ςυνολικι
ζκταςθ 357 χιλ. εκτάρια. Από το ςφνολο των 279 νθςιϊν και νθςίδων του Νοτίου Αιγαίου, τα 162
καλφπτονται ςτο ςφνολο τθσ ζκταςισ τουσ από ηϊνεσ NATURA 2000 και άλλα 22 ςε μζροσ τθσ
ζκταςισ τουσ. Επίςθσ ςε 26 από αυτά καταγράφονται και 95 υγροβιότοποι. Οι 62 ηϊνεσ NATURA
2000, ιςομοιράηονται ωσ προσ το χαρακτθριςμό τουσ (Ν.3937/2011 «Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ
και άλλεσ διατάξεισ») ςε Ηϊνεσ Ειδικισ Ρροςταςίασ (ΗΕΡ) και Ειδικζσ Ηϊνεσ Διατιρθςθσ (ΕΗΔ). Για
τθν προςταςία και ανάδειξθ των περιοχϊν NATURA 2000, απαιτοφνται Ολοκλθρωμζνα Σχζδια
Διαχείριςθσ και επιςθμαίνεται ότι, μζχρι τθν ζγκριςι τουσ, υπάρχει περιοριςμζνθ δυνατότθτα
παρζμβαςθσ. Σθμειϊνεται ότι ςτθν ΡΝΑ ζχει ςυςτακεί μόνο ζνασ Φορζασ Διαχείριςθσ (ΚαρπάκουΣαρίασ), ο οποίοσ προβλζπεται να ςυγχωνευκεί με αυτόν του Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ, και
ςυνιςτοφν πλζον τον «Φορζα Διαχείριςθσ Οικοςυςτθμάτων Νοτίου Αιγαίου και Κριτθσ».
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τουριςτικϊν προϊόντων, με ειδικζσ διαδικαςίεσ χωροκζτθςθσ και αδειοδότθςθσ
επενδυτικϊν ςχεδίων, προτάςςοντασ νζα, ολοκλθρωμζνα και δυναμικά, πρότυπα
χωρικοφ ςχεδιαςμοφ για τθ δθμιουργία μεγάλων τουριςτικϊν επενδφςεων (τα
Ειδικά Σχζδια Χωρικισ Ανάπτυξθσ Δθμόςιων Ακινιτων-ΕΣΧΑΔΑ (Ν. 3986/2011) και
τα Ειδικά Σχζδια Χωρικισ Ανάπτυξθσ Στρατθγικϊν Επενδφςεων επί ιδιωτικϊν
ακινιτων ΕΣΧΑΣΕ (Ν. 4146/2013)), και ταχείεσ διαδικαςίεσ (fast track)
αδειοδότθςθσ των λεγόμενων «ςτρατθγικϊν επενδφςεων» (Ν. 3894/2010)

Αυτι τθ περίοδο βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ μελζτθ «Αξιολόγθςθ, ανακεϊρθςθ και
εξειδίκευςθ του Ρεριφερειακοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ & Αειφόρου
Ανάπτυξθσ Ρεριφζρειασ ΝΟΤΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ” που είχε εκπονθκεί το 2003. Εχει
παραδοκεί το Στάδιο Α2, τθσ Α’Φάςθσ και εκκρεμεί το κφριο μζροσ του με τισ
προτάςεισ.
Στθ Ρεριφζρεια ζχουν εκπονθκεί μόνο 3 ΓΡΣ/ΣΧΟΑΑΡ και βρίςκονται υπό εκπόνθςθ
άλλα 19 γεγονόσ που μαρτυρά ότι ελάχιςτα ζχει προχωριςεισ ο χωροταξικόσ
ςχεδιαςμόσ ϊςτε να περιοριςτοφν οι πιζςεισ που δζχονται τα νθςιά από τισ
οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και τθ δόμθςθ γενικότερα και από τθν γριγορθ
τουριςτικά ανάπτυξθ ειδικότερα.

Α.4. Θ τουριςτικι διακυβζρνθςθ ςτθν ΠΝΑ
Θ ΡΝΑ ςτο πλαίςιο τθσ τουριςτικισ διακυβζρνθςθσ και ςτθ προςπάκεια τθσ για
ζναν ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό είχε προχωριςει ςε δφο κρίςιμεσ δράςεισ:
- τθ ςφςταςθ Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Τουριςμοφ με τθ ςυμμετοχι Δθμάρχων
και φορζων του Τουριςμοφ. Σκοπόσ του Συμβουλίου ιταν θ διαβοφλευςθ ςε
κζματα τουριςμοφ και ειδικά πάνω ςτο πρόγραμμα τουριςτικισ προβολισ και
ανάπτυξθσ που ςχεδίαηε θ ΡΝΑ πριν το ειςάγει ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο για
ψιφιςθ
- τθν εκπόνθςθ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τον τουριςμό με τίτλο «Στρατθγικι τθσ
Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου για τον Τουριςμό και παρουςίαςθ του Επιχειρθςιακοφ
Σχεδίου Δράςθσ τθσ Τουριςτικισ Ρροβολισ για το 2013-2014» που αφοφ εγκρίκθκε
από το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Τουριςμοφ προχϊρθςε προσ υλοποίθςθ με βάςθ
τισ υπάρχουςεσ διαδικαςίεσ. Τμιμα αυτοφ του Σχεδίου Δράςθσ είναι και θ
Δθμιουργία Ραρατθρθτθρίου Βιϊςιμου Τουριςμοφ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ
Τουριςμοφ το οποίο υλοποιείται από τθν παροφςα μελζτθ.
Ρρόβλθμα παραμζνει θ «ατελισ» ςφνδεςθ τθσ Στρατθγικισ τθσ ΡΝΑ για τον
τουριςμό με το ΡΕΡ Ν.Αιγαίου που αποτελεί και το βαςικό μοχλό υλοποίθςθσ του
ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΘ: «ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΤ»

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΣΗ & ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Σελίδα: http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/ e-mail: stobservatory@aegean.gr

127

όποιου αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ. Θ δυςκολία αυτι προκφπτει τόςο από το
γεγονόσ ότι θ ςφνταξθ των δφο κειμζνων δεν ζγινε τθν ίδια περίοδο (το ΡΕΡ
ςυντάχκθκε το 2007), ενϊ ο τρόποσ ςφνταξθσ του ΡΕΡ (και αυτοφ τθσ τρζχουςασ
προγραμματικισ περιόδου 2014-20) δεν διευκολφνει τθν αποτφπωςθ
ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ αφοφ είναι δομθμζνο πάνω ςε 11 Κεματικοφσ Στόχουσ
που ιςχφουν για όλθ τθ χϊρα με αποτζλεςμα οι επιλεγμζνεσ Στρατθγικζσ
Ρροτεραιότθτεσ όπωσ θ ΣΡ1.: «Ζξυπνθ Ανταγωνιςτικι Διαφοροποιθμζνθ
Ρεριφερειακι Οικονομία» να είναι γενικι και οριηόντια (αφορά μόνο επιχειριςεισ)
με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να καλφψει μια ολοκλθρωμζνθ τουριςτικι
ςτρατθγικι.
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Β. Εντοπιςμόσ των ςυμμετεχόντων και αξιολόγθςθ του ρόλου τουσ ςτο ςφςτθμα
ΣΔ (πίνακασ 6.4)
Πίνακασ 6.4. :Εντοπιςμόσ των ςυμμετεχόντων και του ρόλου τουσ ςτο ςφςτθμα τοπικι
διακυβζρνθςθσ ςτουσ επιλεγμζνουσ άξονεσ του τουριςμοφ
ΑΞΟΝΕΣ

ΤΟΥΛΣΤΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ

ΤΟΥΛΣΤΛΚΘ ΡΟΒΟΛΘ

ΧΩΛΚΘ
ΤΟΥΛΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΥΞΘ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΤΠ. ΑΝΑΠΣΤΞΘ

ΔΕΣΜΕΥΤΛΚΟΣ ΣΤΑΤΘΓΛΚΟΣ
ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ

ΤΠΕΚΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΘΣΘ

ΤΠ. ΣΟΤΡΙΜΟΤ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΘΣΘ

ΔΕΣΜΕΥΤΛΚΟΣ ΣΤΑΤΘΓΛΚΟΣ
ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ
ΔΕΣΜΕΥΤΛΚΟΣ ΣΤΑΤΘΓΛΚΟΣ
ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΘΣΘ

ΕΟΣ
ΖΓΚΛΣΘ
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ
ΔΙΟΙΚΘΘ Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ

ΕΚΡΟΝΘΣΘ

ΖΓΚΛΣΘ

ΠΝΑ

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ -ΖΓΚΛΣΘ ΕΡΛΧ.
ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ
ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ

ΖΓΚΛΣΘ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΘΣΘ

ΔΘΜΟΙ

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ -ΖΓΚΛΣΘ ΕΡΛΧ.
ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ
ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ

ΖΓΚΛΣΘ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΘΣΘ
ΕΚΡΟΝΘΣΘ
ΖΓΚΛΣΘ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ, ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ

ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ, ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ

ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ
ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ

ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ, ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ

ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ,

ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΙ
ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘ

ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘ

ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘ

ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΑ

ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘ

ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘ

ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ

ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘ

ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘ

ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ

ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘ

ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘ

ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘ

ΜΚΟ, ΣΤΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΠΑ
ΔΙΚΣΤΑ,

ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘ

ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘ

ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘ
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Ρθγι: νόμοσ 2742/99, επεξεργαςία Σαραντάκου Εφθ
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Γ. Διερεφνθςθ των απόψεων των ςυμμετεχόντων
Αφορά ςτθν ανάλυςθ των ερωτθματολογίων του UNWTO που ςτάλκθκαν από τθν
ομάδα ζργου ςτθ Ρεριφζρεια και ςτουσ Διμουσ τθσ ΡΝΑ (Ραράρτθμα Ραραδοτζου
Ρ1). Το ερωτθματολόγιο του UNWTO ιταν ιδιαίτερα αναλυτικό και αποτυπϊνει το
πϊσ ο Οργανιςμόσ αυτόσ βλζπει τθ τθν ολοκλθρωμζνθ βιϊςιμθ τουριςτικι
ανάπτυξθ.
Ροιο ςυγκεκριμζνα το ερωτθματολόγιο χωρίηεται ςε 4 μεγάλεσ ενότθτεσ:
- 1θ Ενότθτα - Σφςτθμα βιϊςιμθσ διαχείριςθσ προοριςμοφ: Γίνεται διερεφνθςθ
του κατά πόςο υπάρχει ςτρατθγικι και πωσ εκπονικθκε, αν υπάρχει φορζασ
διαχείριςθσ προοριςμοφ και πωσ λειτουργεί, αν υπάρχει ςφςτθμα
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων και των επιπτϊςεων
από τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα ςτον προοριςμό, ενϊ ηθτά πλθροφορίεσ
για κρίςιμα κζματα όπωσ θ διαχείριςθ εποχικότθτασ, θ ςτρατθγικι
αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, θ γνϊςθ για τουσ τουριςτικοφσ
πόρουσ, θ διαχείριςθ κρίςεων κλπ
- 2θ Ενότθτα - Μεγιςτοποίθςθ οικονομικϊν ωφελειϊν για τθν τοπικι κοινωνία
και ελαχιςτοποίθςθ αρνθτικϊν επιπτϊςεων: Θ παρακολοφκθςθ των
οικονομικϊν αποτελεςμάτων και επιπτϊςεων, θ διερεφνθςθ των ευκαιριϊν
για απαςχόλθςθ και καριζρα τοπικά, θ εκπαίδευςθ εργοδοτϊν και
εργαηομζνων ςτισ επιχειριςεισ και θ άποψθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ για τθ
διαχείριςθ του προοριςμοφ αποτελοφν τα βαςικά ερωτιματα τθσ ενότθτασ
- 3θ Ενότθτα – Μεγιςτοποίθςθ ωφελειϊν για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ και τουσ
επιςκζπτεσ: Αφορά κζματα προςταςίασ των τοπικϊν κελγιτρων και τθ
πρόςβαςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ ς’αυτά, τθ προςταςία και τθν ανάδειξθ
τουσ, τθ διαχείριςθ και τθ ςυμπεριφορά των επιςκεπτϊν, τθν
ευαιςκθτοποίθςθ και εκπαίδευςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, τθ προςταςία
του από τθν εκμετάλλευςθ κλπ
- 4θ Ενότθτα – Μεγιςτοποίθςθ ωφελειϊν για το περιβάλλον και
ελαχιςτοποίθςθ αρνθτικϊν επιπτϊςεων: αφορά των εντοπιςμό και τθν
αξιολόγθςθ περιβαλλοντικϊν κινδφνων, τθν προςταςία οικοςυςτθμάτων και
ειδϊν, τθν κατανάλωςθ αερίων του κερμοκθπίου, τθ διαχείριςθ νεροφ,
υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων, τισ μεταφορζσ και τισ περιβαλλοντικζσ τουσ
επιπτϊςεισ, τθ ρφπανςθ από κόρυβο κλπ
Γ.1. Ανάλυςθ υλικοφ ερωτθματολογίων
Θ ανάλυςθ ακολουκεί τα εξισ βιματα :
1. Κεντρικζσ τάςεισ ςτο ςφνολο τοφ Ερευνθτικοφ Υλικοφ (ΕΥ) : 16 νθςιά (7
από Κυκλάδεσ και 9 από Δωδεκάνθςα )
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2. Ειδικότερεσ τάςεισ με βάςθ τισ 4 κεματικζσ τοφ Ερωτθματολογίου ςε
ομάδεσ νθςιϊν
3. Αναφορά ςτα ειδικότερα ηθτιματα ποφ αφοροφν τθν ΚΤΔ
 Θ ανάλυςθ βαςίηεται ςτθ δομι του Ερωτθματολογίου (Βλ παράρτθμα )









ϊςτε να διευκολφνεται θ ανάλυςθ
Θ ανάλυςθ βαςίηεται ςτο ΕΥ όπωσ αυτό απαντικθκε από τοφσ
εκπροςϊπουσ
Επιςθμαίνεται ωσ βάςιμθ υπόκεςθ εργαςίασ ότι θ δομι τοφ
ερωτθματολογίου και κάποιεσ κεματικζσ πικανόν να δυςκόλεψαν τισ
απαντιςεισ
Σε πολλζσ περιπτϊςεισ επίςθσ τζλοσ παρατθρείται άγνοια τοφ κεςμικοφ
πλαιςίου και αρνθτικι διάκεςθ ςτθν εμπλοκι ςτθ διαβοφλευςθ
(επιβεβαιϊκθκε και από τισ διά ηϊςθσ ςυναντιςεισ )
Ο αρικμόσ των ΟΤΑ (και τα αναπτυξιακά τουσ χαρακτθριςτικά )ποφ
απάντθςαν πάντωσ μπορεί να κεωρθκεί αντιπροςωπευτικόσ τισ
κατάςταςθσ ςτθν περιφζρεια
Το γεγονόσ ότι νθςιά ιδιαίτερα αναπτυγμζνα ( όδοσ, Κωσ, Μφκονοσ,
Νάξοσ, Σαντορίνθ δεν απάντθςαν είναι φαινόμενο δομικό ςτισ τουριςτικά
αναπτυγμζνεσ περιοχζσ και ενδεικτικό των δυςκολιϊν να προωκθκεί και
εφαρμοςκεί θ ΚΤΔ

Γ.2. Κεντρικζσ Τάςεισ
 Σαφείσ διαφορζσ από νθςί ςε νθςί ςχετιηόμενεσ προφανϊσ με τοπικά

δεδομζνα
 Οι κεματικζσ 1 και 3 ζχουν τθν πλζον ςθμαντικι ςε κετικζσ απαντιςεισ και

ακολουκοφν θ 4 και θ 2
 Θ ουςιαςτικι όμωσ εμπλοκι είναι (με βάςθ τισ απαντιςεισ ) μικρι θ δεν
επεξθγείται επαρκϊσ επιβεβαιϊνοντασ ότι κυρίαρχο ρόλο παίηει θ τοπικι
εμπλοκι- θ μθ -δυναμικϊν εκπροςϊπων των ΟΤΑ και
Ομάδων
Συμφερόντων.
 Τα χαρακτθριςτικά και το ςτάδιο ανάπτυξθσ τοφ τουριςμοφ δεν φαίνεται
να επθρεάηει το βακμό εμπλοκισ (τουριςτικά και λιγότερο τουριςτικά
νθςιά εμφανίηονται τόςο ςτα περιςςότερο θ λιγότερο εμπλεγμζνα ςε
διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ και βιϊςιμθσ τοπικισ ανάπτυξθσ )
 Είναι φανερι θ ζλλειψθ επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ και ςυνεργιϊν
ανάμεςα ςε νθςιά (το νθςί αποτελεί τον απομονωμζνο γεωγραφικά "
κόςμο " )
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 Θ προβολι ,θ διαχείριςθ των επιςκεπτϊν και κάποια ζργα και

πρωτοβουλίεσ ενίςχυςθσ δραςτθριοτιτων ΕΕΜΤ αποτελοφν τα κυριότερα
κζματα ενδιαφζροντοσ
 Αντίκετα δεν προκφπτει ουςιαςτικι και δεςμευτικι παράδοςθ ςε
ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ αν και το ςχετικό κεςμικό πλαίςιο όχι μόνο το
επιτρζπει αλλά και το επιβάλει
Γ.3. Ειδικότερεσ τάςεισ
 Υπάρχουν νθςιά ποφ απαντοφν ςυνολικά θ ςε υψθλό ποςοςτό αρνθτικά
(1,8,13,14 ) και αλλά ςτα οποία οι απαντιςεισ είναι ενδεικτικζσ
ςθμαντικϊν προςπακειϊν ςε ηθτιματα τισ ΚΤΔ ( 2,4,5,8,9,11,15,16)
 Ρικανότατα θ φπαρξθ δυναμικισ αναπτυξιακισ εταιρείασ ι θ παράδοςθ
ςτθν αναηιτθςθ και ουςιαςτικι εκμετάλλευςθ ευρωπαϊκϊν πόρων αλλά
και θ αναηιτθςθ λφςεων ςε ηθτιματα τουριςτικισ ανάπτυξθσ ςυνδζονται
με τα πετυχθμζνα παραδείγματα
 Το μζγεκοσ και θ ¨ περιφεριακότθτα" ζναντι άλλων γειτονικϊν νθπίων
μπορεί να κεωρθκοφν ότι αποτελοφν ςτοιχεία ποφ ςυνδζονται με τοφσ
περιςςότερο αδιάφορουσ θ αρνθτικοφσ
Γ.4. Ειδικότερα ηθτιματα ποφ ςυνδζονται με τθν ΚΤΔ
 Σε αυτό το ηιτθμα εςτιάηουμε κυρίωσ ςτισ απαντιςεισ ςε ερωτιματα των

Κεματικϊν 1,2και3
 Επιβεβαιϊνονται οι τάςεισ όπωσ καταγράφθκαν (ωσ κεντρικζσ) και

ςυγκεκριμζνα: 1.3,1.4,1.5 ,1.6 ,1,7
 Οι περιςςότερο κετικζσ και ουςιαςτικζσ (αναφορικά με τθν ουςιαςτικι
ςυμμετοχι) ςχετίηονται με τα νθςιά ποφ ςυναποτελοφν τθν ομάδα όςων
εμπλζκονται και απαντοφν κετικά οπότε ιςχφουν τα όςα καταγράφονται
ςτο 1.1 και 1.2 (ςτισ Ειδικότερεσ Τάςεισ )
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6.4.

Αξιολόγηςη του ςυςτήματοσ
τουριςμό ςτην ΠΝΑ.

διακυβέρνηςησ

ςτον

Θ αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ γίνεται με βάςθ τα κριτιρια που
είχαν τεκεί ςτθν αρχι του κεφαλαίου. Θ αξιολόγθςθ ζχει κακαρά ποιοτικό
χαρακτιρα και αποτυπϊνεται με (+) όταν είναι κετικι και με (-) όταν είναι αρνθτικι.

6.4.1. Σο κριτιριο τθσ φπαρξθσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ για τον τουριςμό.
Σε ότι αφορά το κριτιριο τθσ φπαρξθσ ολοκλθρωμζνου ενθμερωμζνου και
εφαρμόςιμου ςχεδιαςμοφ με βαςικι παράμετρο τθν τουριςτικι ανάπτυξθ και το
κριτιριο του κάκετου ςυντονιςμοφ μεταξφ των επιπζδων διοίκθςθσ:
 Υπάρχει μεγαλφτεροσ βακμόσ ςυνοχισ ςτον εκνικό ςτρατθγικό ςχεδιαςμό
μεταξφ των κεντρικϊν φορζων, κάτω από τθν ομπρζλα των αξόνων τθσ
κοινισ ςτρατθγικισ των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε «Ε 2020»46.
 Κακϊσ θ ςτρατθγικι του κεντρικοφ φορζα για τον τουριςμό (Υπ. Τουριςμοφ)
δεν είναι δεςμευτικι για τον υποκείμενο ςχεδιαςμό, υπάρχει μεγαλφτερθ
δυςκολία ςτθ διαμόρφωςθ ςυγκροτθμζνων τουριςτικϊν πολιτικϊν και
υλοποίθςθ δράςεων με προςτικζμενθ αξία. Σε αυτό το πλαίςιο απαιτοφνται
ςθμαντικζσ ικανότθτεσ οριηόντιου και κάκετου ςυντονιςμοφ μιασ ποικιλίασ
φορζων και δράςεων, δεδομζνα που από μόνα τουσ αποτελοφν πρόκλθςθ
για το ελλθνικό ςφςτθμα τοπικισ διακυβζρνθςθσ.

6.4.2. Σο βακμό τθσ αποκζντρωςθσ.
Σε ότι αφορά το κριτιριο τθσ αποκζντρωςθσ και δυνατότθτεσ «εκ των κάτω»
αναπτυξιακϊν πρωτοβουλιϊν (πίνακασ 6.4):
 Ο Στρατθγικόσ αναπτυξιακόσ ςχεδιαςμόσ είναι αρμοδιότθτα των κεντρικϊν
φορζων και ο Επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ ζχει αποκεντρωκεί ςτουσ ΟΤΑ.
Ωςτόςο όπωσ επιςθμάναμε ότι ςθμαντικόσ βακμόσ τθσ αναπτυξιακισ
τουριςτικισ διαδικαςίασ ςτθν χωρικι επικράτεια τθσ ΡΝΑ ελζγχεται κατά
κφριο λόγο κεντρικά. Αυτό αφορά αφενόσ ςε περιοχζσ που ζχουν κακεςτϊσ
ειδικισ προςταςίασ (αρχαιολογικοφσ τόπουσ, NATURA) και αφετζρου τισ
περιπτϊςεισ μεγάλων και ςτρατθγικϊν τουριςτικϊν επενδφςεων. Οι
τελευταίεσ ςυνιςτοφν ζνα παράλλθλο ςφςτθμα «εκ των άνω ανάπτυξθσ»
νζων τουριςτικϊν προϊόντων.
46

Βι.: http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
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 Ραρά τθν αποκζντρωςθ των αναπτυξιακϊν αρμοδιοτιτων δεν ζχει
επιτευχκεί ακόμθ ο ςτόχοσ τθσ «εκ των κάτω» ανάπτυξθσ, δθλαδι τθσ
ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία τθσ Τ.Α και των εμπλεκόμενων ςε τοπικό
επίπεδο.
 Το εργαλείο τθσ Τοπικισ Ανάπτυξθσ με τθν Ρρωτοβουλία Τοπικϊν
Κοινοτιτων δεν ενεργοποιείται ςτο εγκεκριμζνο Επιχειρθςιακό Σχζδιο τθσ
ΡΝΑ. Θ ΑΡΤΚ είναι μια κακαρά «από κάτω προσ τα πάνω» αναπτυξιακι
προςζγγιςθ που απαιτεί τθ ςυνεργαςία τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και του
ιδιωτικοφ τομζα (δεσ κεφ Β) με τθν τοπικι ομάδα δράςθσ να προςδιορίηει
το περιεχόμενο τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ και τισ
χρθματοδοτοφμενεσ λειτουργίεσ ςτο πλαίςιο αυτισ .
 Οι μικροί διμοι των νθςιϊν με πλθκυςμό κάτω των 4.000 κατοίκων, δθλαδι
το 62% περίπου του ςυνόλου των διμων τθσ Ρεριφζρειασ Ν. Αιγαίου (το
76% των διμων ζχουν πλθκυςμό κάτω των 10.000 κατοίκων) δεν διακζτουν
το αναγκαίο προςωπικό για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων που το άρκρο 94
του ν.3852/2010 κατανζμει ςτουσ διμουσ όλθσ τθσ χϊρασ. Επίςθσ δεν ζχει
υπάρξει καμία νομοκετικι μζριμνα για τθν νθςιϊτικθ διαδθμοτικι
ςυνεργαςία θ οποία λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν και του μεγζκουσ των
νθςιωτικϊν διμων είναι απολφτωσ αναγκαία.47.
6.4.3. Σο είδοσ τθσ θγεςίασ ςε τοπικό επίπεδο.
Σε ότι αφορά το κριτιριο τθσ θγεςίασ ςε τοπικό επίπεδο και το ρόλο τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ
 Το διοικθτικό πλαίςιο του «Καποδίςτριασ» δίνει αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ
ςτουσ φορείσ τθσ Τ.Α. να κακορίςουν τθν αναπτυξιακι πορεία ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα τουσ. Βαςικόσ αναπτυξιακόσ φορζασ είναι θ ΡΝΑ που διακζτει
τισ δομζσ και τα χρθματοδοτικά εργαλεία.
 Θ κζςθ του τουριςμοφ μζςα ςτο οργανωτικό πλαίςιο των φορζων και τθν
πολιτικι ςθμαςία ςτα επιμζρουσ ςυςτιματα διοίκθςθσ ζχει ςθμαντικζσ
ςυνζπειεσ για τθ διαχείριςθ του τουριςμοφ ςε περιφερειακό επίπεδο. Από
τθν εξζταςθ των οργανογραμμάτων ςε Ρεριφζρεια και Διμουσ και των
ενεργοποιθμζνων δομϊν που δίνει ωσ δυνατότθτα το ιςχφον πλαίςιο
(αναλυτικά ςτο παράτθμα 1) και το μζγεκοσ του Διμου 48 τουριςμόσ δεν
47

«Οη επηηαθηηθνύ πεξηερνκέλνπ δηαηάμεηο γηα ηελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ
λ.3852/2010 είλαη θαη αζαθείο θαη θαη΄ νπζία αλεθάξκνζηεο» ΠΝΑ 2012 Σπλνπηηθή
Παξνπζίαζε Σηξαηεγηθνύ Σρεδίνπ ηεο ΠΝΑ . ( η. Φ Αλαζεσξεκέλν)
48
Τα οργανογράμματα των μικρο-μεςαίων διμων περιλαμβάνουν 3 Διευκφνςεισ με 12 Τμιματα και
4 Αυτοτελι Τμιματα. Τα οργανογράμματα των μεγάλων διμων περιλαμβάνουν 11 Διευκφνςεισ με
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προκφπτει ωσ βαςικι αναπτυξιακι προτεραιότθτα ςτο ςφςτθμα
διακυβζρνθςθσ τθσ ΡΝΑ και των Διμων.
 Διατθρείται θ νοοτροπία ότι ο τουριςμόσ αφορά μόνο τθν προβολι θ τθν
αδειοδότθςθ των τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων Θ Επιτροπι Τουριςτικισ
ανάπτυξθσ και Ρροβολισ είναι ενεργοποιθμζνθ ςτουσ περιςςότερουσ
Διμουσ. . Σε πολλζσ περιπτϊςεισ –όπωσ προκφπτει και μζςα από το
ερωτθματολόγιο- τα προγράμματα που αφοροφν τον τουριςμό εξαντλοφνται
μόνο ςε προγράμματα τουριςτικι προβολισ που εκπονοφνται από εταιρείεσ
μάρκετινγκ.
 Από τθν επεξεργαςία των απαντιςεων των Διμων ςτα ερωτθματολόγια
προκφπτει μικρι ουςιαςτικι εμπλοκι και ςθμαντικι ζλλειψθ επιςτθμονικισ
υποςτιριξθσ .
6.4.4. Σο βακμό ςυντονιςμοφ.
ε ότι αφορά το κριτιριο του οριηόντιου και κάκετου ςυντονιςμοφ ςε κζματα
τουριςμοφ

Ο τουριςμόσ από τθ φφςθ του απαιτεί τον οριηόντιο και κάκετο ςυντονιςμό
μιασ ςειράσ υπθρεςιϊν και φορζων. Ο κατακερματιςμόσ του χϊρου τθσ
Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου, με διάςπαρτα και απομακρυςμζνα νθςιά και
με ζντονα προβλιματα χωρικισ ςυνοχισ και λειτουργικϊν διαςυνδζςεων,
δθμιουργοφν και ανάλογα προβλιματα υςτζρθςθσ ςε υπθρεςίεσ και
υποδομζσ που είναι ςθμαντικζσ για τθν κοινωνία και τθν οικονομία τθσ
Ρεριφζρειασ. Θ νζα διοικθτικι οργάνωςθ τθσ χϊρασ με τον Νόμο
«Καλλικράτθσ», δθμιουργεί ζνα «διοικθτικό χάρτθ» τθσ Ρεριφζρειασ που
είναι αρκετά πιο «ςφνκετοσ» ςυγκρινόμενοσ με άλλεσ Ρεριφζρειεσ τθσ
χϊρασ49
 Ο οριηόντιοσ ςυντονιςμόσ μεταξφ των υπθρεςιϊν κατά κφριο λόγω τθσ ΡΝΑ
ϊςτε ο τουριςμόσ να εκπροςωπείται ςε όλα τα όργανα λιψθσ αποφάςεων
και παροχισ γνϊμθσ για μια ςειρά από κζματα (κατάρτιςθ επιχειρθςιακϊν
προγραμμάτων, γνωμοδότθςθ για χωροκετθςθ τουριςτικϊν και
ανταγωνιςτικϊν του τουριςμοφ χριςεων κ.α.) παραμζνει ηθτοφμενο

6.4.5. Σο βακμό διαφάνειασ και ςυμμετοχισ.

47 Τμιματα, ενϊ τα οργανογράμματα των μεγαλο-μεςαίων διμων περιλαμβάνουν 10 Διευκφνςεισ
με 31 Τμιματα. ΕΕΤΑΑ 2010
49
ΠΔΠ ΠΝΑ 2014
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Σε ότι αφορά το κριτιριο του τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχικισ
διαδικαςίασ για τα κζματα του τουριςμοφ.
 Είναι πολφ ςθμαντικό βιμα θ υποχρεωτικι εφαρμογι των δομϊν
διαφάνειασ και διαβοφλευςθσ
 Θ εμπλοκι των κοινωνικϊν, επαγγελματικϊν και άλλων τοπικϊν
εμπλεκόμενων μζςω των εφαρμοςμζνων πρακτικϊν διαβοφλευςθσ (eδιαβοφλευςθσ, ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ) παραμζνει ςε επίπεδο
ενθμζρωςθσ και εξαςφάλιςθσ ςυναινζςεων και δεν εξυπθρετείται ο ςτόχοσ
τθσ «ςυνδιαμόρφωςθσ»
 Ειδικότερα τθν τρζχουςα περίοδο, για πολιτικζσ του κεντρικοφ κράτουσ με
μεγάλο αντίκτυπο για τθν τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιφζρειασ, δε δόκθκε
χρόνοσ για ενθμζρωςθ των τελικϊν ενδιαφερόμενων. Κεντρικζσ επιλογζσ
όπωσ το χωροταξικό για τον τουριςμό ι οι ςτρατθγικζσ επενδφςεισ δεν
ζχουν εξαςφαλίςει τθν τοπικι ςυναίνεςθ.
 Είναι κετικι θ τάςθ που αναπτφςςεται διαδθμοτικϊν και άλλων
ςυνεργαςιϊν, με προγραμματικζσ ςυμβάςεισ μεταξφ των Δθμων ι μεταξφ
τθσ Ρεριφερειασ για παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτουσ μικροφσ Διμουσ50
 Από τθν επεξεργαςία των απαντιςεων των Διμων ςτα ερωτθματολόγια δεν
προκφπτει ουςιαςτικι και δεςμευτικι παράδοςθ ςε ςυμμετοχικζσ
διαδικαςίεσ και χαμθλό επίπεδο ςυνεργιϊν ανάμεςα ςε νθςιά (το νθςί
αποτελεί τον απομονωμζνο γεωγραφικά " κόςμο " )
 Σθμαντικό αναςταλτικό παράγοντα για τθν δθμιουργία κουλτοφρασ
ςυνεργαςιϊν αποτελοφν τα χρόνια προβλιματα ανομίασ ςε κζματα
τουριςμοφ (άτυπεσ και αυκαίρετεσ μορφζσ επιχειρθματικότθτασ)
 Θ ανάδειξθ επίςθσ πολλϊν τουριςτικϊν περιοχϊν ωσ ιδιαίτερα πετυχθμζνων
αναπτυξιακά και οικονομικά περιοχϊν ζχει οδθγιςει και ςε ζνα είδοσ
αναπτυξιακισ αυτονόμθςθσ αυτοφσ τοφσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ οπότε
και παρατθρείται μία ιδιαίτερθ δυςκολία ςτθν προϊκθςθ και εφαρμογι
αλλαγϊν.

6.4.6. Σο βακμό προςαρμογισ
Σε ότι αφορά το κριτιριο τθσ παρακολοφκθςθσ και προςαρμογισ του
ςυςτιματοσ:
50

Προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στον Δήμο Ανάφης και τον Δήμο Ιητών για παροχή τεχνικής
υποστήριξης του δεύτερου προς τον πρώτο. - http://www.koinignomi.gr/news/politiki/politikikyklades/2015/07/07/kopiodis-i-orimansi-ergon-se-mikra-nisia.html#sthash.j72TAysu.dpuf)
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 Ρροκφπτει θ αναγκαιότθτα μόνιμθσ δομισ που κα τροφοδοτεί με ακριβι και
επικαροποιθμζνα ςτοιχεία και δεδομζνα για τα ςφνκετα κζματα του
τουριςμοφ ςτθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου τισ Υπθρεςίεσ των Διμων και
τθσ Ρεριφζρειασ ςτο πρϊτο βιμα τθσ κατάρτιςθσ των ςχεδίων και
προγραμμάτων αλλά και αργότερα ςτθν παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και
προςαρμογι
Στθ ςυνζχεια θ παραπάνω ανάλυςθ αποτυπϊνεται ςτον Ρίνακα 6.5 με βάςθ τθ
προςζγγιςθ τθσ SWOT ϊςτε να διευκολυνκεί θ επεξεργαςία των προτάςεων
Πίνακασ 6.5 : SWOT ανάλυςθ για τθ τοπικι διακυβζρνθςθ ςτον τουριςμό ςτθν
Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου
ΔΤΝΑΣΑ ΘΜΕΙΑ

ΑΔΤΝΑΣΑ ΘΜΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΘΘ

Διοικθτικι αναδιάρκρωςθ των ΟΤΑ δθμιουργία ιςχυρϊν Διμων και κεςμοκζτθςθ
των Ρεριφερειακϊν Αυτοδιοικιςεων
Σταδιακι υιοκζτθςθ ςφγχρονων μεκόδων και
εργαλείων του νζου δθμόςιου μάνατημεντ
Νζοι κεςμοί διαβοφλευςθσ και διαφάνειασ

Συγκεντρωτικι παράδοςθ ελλθνικοφ κράτουσ
Τ.Α. οικονομικά εξαρτϊμενθ από κεντρικό κράτοσ
Μθ κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ του «Καλλικράτθ» για
το νθςιωτικό χαρακτιρα του Ν. Αιγαίου
Υποςτελζχωςθ υπθρεςιϊν. Μεγάλα προβλιματα
κυρίωσ ςτουσ μικροφσ νθςιωτικοφσ Διμουσ
Δυςλειτουργίεσ λόγω αςαφειϊν, ελλείψεων και
άλλων προβλθμάτων ςτο νζο νομοκετικό πλαίςιο
Ελλείψεισ ςε ςφγχρονο τεχνολογικό εξοπλιςμό
Δραματικι μείωςθ πόρων τθν περίοδο 2009-15

ΑΝΑΠΣΤΞΘ - ΣΟΤΡΙΜΟ

Αποκζντρωςθ αναπτυξιακϊν αρμοδιοτιτων
Μεγαλφτεροσ
βακμόσ
αναπτυξιακισ πολιτικισ

ςυνοχισ

τθσ

Νζο κεςμικό πλαίςιο που απλοποιεί τισ
διαδικαςίεσ και τουσ διοικθτικοφσ μθχανιςμοφσ
και μειϊνει τισ επικαλφψεισ αρμοδιοτιτων

Νθςιωτικόσ χϊροσ – πολυδιάςπαςθ - δυςχζρεια ςτθ
ςυνεργαςία των φορζων
Απουςία
αναπτυξιακϊν
μικροπεριφερειϊν
προγραμματιςμοφ, βάςει ςτοιχείων ομοιογζνειασ.
Χαμθλόσ ποςοςτό ςυνεργαςιϊν με ιδιωτικό τομζα
ςτον τουριςμό

Αναγνϊριςθ του αναπτυξιακοφ ρόλου του
τουριςμοφ

Ρολυκερματιςμόσ αρμοδιοτιτων που ςχετίηονται με
τον τουριςμό

Ραγκόςμια αναγνωριςιμότθτα ωσ τουριςτικόσ
προοριςμόσ

Ζλλειψθ μόνιμων
ανατροφοδοτθςθσ

Τουριςτικι ελκυςτικότθτα - Νθςιωτικότθτα

Χρόνια προβλιματα ανομίασ ςε κζματα τουριςμοφ
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και

ΑΠΕΙΛΕ
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ΔΙΟΙΚΘΘ

Ευνοϊκό ευρωπαϊκό και εκνικό περιβάλλον για τθν Οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα που ανατρζπει τισ
ανάπτυξθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ
παραδοχζσ του Καλλικράτθ .Ζλλειψθ πόρων για
Διεφρυνςθ εφαρμογϊν νζων τεχνολογιϊν και τθν ουςιαςτικι αναςυγκρότθςθ τθσ αυτοδιοίκθςθσ
μεκόδων διοίκθςθσ

Αδυναμία προςαρμογισ και αξιοποίθςθσ του νζου
κεςμικοφ πλαιςίου διοίκθςθσ

ΑΝΑΠΣΤΞΘ - ΣΟΤΡΙΜΟ

Αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων και των εργαλείων Ρεραιτζρω μείωςθ πόρων για τθν αναπτυξιακι
του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ (ΡΕΡ, νζο ςτρατθγικι τθσ περιφζρειασ τθσ επόμενθ
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ρεριφζρειασ)
προγραμματικι περίοδο 2014-2020
Ενεργοποίθςθ
των
νζων
χρθματοδοτικϊν
εργαλείων του ΕΣΡΑ που προωκοφν τισ τοπικζσ Αποδυνάμωςθ του τουριςμοφ ωσ άξονα κεντρικισ
ςυνεργαςίεσ και τθν «εκ των κάτω ανάπτυξθ»
αναπτυξιακισ πολιτικισ ςτο εκνικό και
Αξιοποίθςθ όλων των δυνατοτιτων του περιφερειακό ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ
υφιςτάμενου ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ
Αδυναμίεσ ςτενισ ςυνεργαςίασ μεταξφ αρμόδιων
Αναδιοργάνωςθ και ενδυνάμωςθ υπθρεςιϊν – φορζων (Αποκεντρωμζνθ Ρεριφερειακι Διοίκθςθ
ενίςχυςθ τθσ τουριςτικισ διάςταςθσ
Αιγαίου, Ρεριφζρεια Ν. Αιγαίου, Διμοι,
Λειτουργία
Οργανιςμϊν
Διαχείριςθσ Υπουργεία, ΔΕΚΟ)
Ρροοριςμοφ/ων
Ραρακολοφκθςθ
τθσ
τοπικισ
τουριςτικισ
ανάπτυξθσ μζςα από τθ λειτουργία του
Ραρατθρθτθρίου
Ενίςχυςθ των πρωτοβουλιϊν διαδθμοτικισ
ςυνεργαςίασ και κεςμικι κατοχφρωςι τουσ
Τάςεισ αφξθςθσ του τουριςμοφ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ
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Πίνακασ Π1: Τουριςτικέσ και παραθεριςτικέσ κλίνεσ (2013)

Νθςιά
Αγακονιςι
Αςτυπάλαια
Κάλυμνοσ
Κάρπακοσ
Κάςοσ
Κϊσ
Λειψοί
Λζροσ
Μεγίςτθ
(Καςτελόριηο)
Νίςυροσ
Ράτμοσ
όδοσ
Σφμθ
Τιλοσ
Χάλκθ
Αμοργόσ
Ανάφθ
Άνδροσ
Αντίπαροσ
Δονοφςα
Θράκλεια

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

459
1.547
6.026
66
46.007
125
1.185

κλίνεσ ςε
ςυμπλθρωματικ
ά καταλφματα
28
1056
944
1335
146
5599
345
764

κζςεισ
campin
g
0
60
0
0
0
0
0
60

ςφνολο
τουριςτικϊ
ν κλινϊν
28
1575
2491
7361
212
51606
470
2009

κλίνεσ ςε
κενζσ
κατοικίεσ
105
2262
12291
12546
2550
17484
1158
6975

γενικό
ςφνολο
κλινϊν
133
3837
14782
19907
2762
69090
1628
8984

ςφνολο
τουριςτικϊν
κλινϊν/πλθκ
υςμό
0,15
1,18
0,15
1,18
0,20
1,55
0,59
0,25

ςφνολο
τουριςτικϊν
κλινϊν προσ
ζκταςθ
2,07
16,26
22,47
24,44
3,21
177,78
29,41
37,94

γενικό
ςφνολο
κλινϊν/πλθκ
υςμό
0,72
2,88
0,91
3,20
2,55
2,07
2,06
1,13

γενικό
ςφνολο
κλινϊν προσ
ζκταςθ
9,85
39,62
133,32
66,10
41,86
238,01
101,88
169,67

γενικό ςφνολο
κλινϊν
+κάτοικοι/ζκτας
θ
23,56
53,39
279,23
86,77
58,29
353,03
151,31
319,19

96
142
1.856
85.297
482
480
96
395
24
1.404
343
0
28

189
177
1372
13315
443
490
231
1829
177
3704
1917
111
290

0
144
0
0
0
0
0
984
0
189
300
0
0

285
463
3228
98612
925
970
327
3208
201
5297
2560
111
318

900
4590
1974
65886
3489
2466
1491
3291
1005
16413
3576
375
375

1185
5053
5202
164498
4414
3436
1818
6499
1206
21710
6136
486
693

0,58
0,46
1,06
0,85
0,36
1,24
0,68
1,63
0,74
0,57
2,11
0,66
2,26

31,22
11,18
94,80
70,53
15,92
15,44
11,62
26,58
5,24
13,95
73,50
8,23
18,07

2,41
5,01
1,71
1,42
1,70
4,41
3,80
3,29
4,45
2,35
5,07
2,91
4,91

129,79
122,05
152,78
117,66
75,97
54,69
64,63
53,86
31,45
57,18
176,17
36,05
39,38

183,68
146,40
242,26
200,27
120,55
67,10
81,62
70,21
38,51
81,47
210,94
48,44
47,39

ξενοδοχειακζσ
κλίνεσ
0
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Κιρα
Κθραςία
Μοσ
Κζα
Κίμωλοσ
Κουφονιςι
Κφκνοσ
Μιλοσ
Μφκονοσ
Νάξοσ
Ράροσ
Σζριφοσ
Σχοινοφςςα
Σίκινοσ
Σίφνοσ
Σφροσ
Τινοσ
Φολζγανδροσ

12.562
6
2.056
282
8
343
193
1.258
10.852
5.898
6.306
395
93
37
992
2.300
2.190
997

23254
10
2892
1569
242
1088
1458
4228
10843
8704
12254
1477
225
325
3586
4302
4298
612

525
0
414
183
0
0
0
225
765
912
1974
309
0
0
0
210
231
150

36341
16
5362
2034
250
1431
1651
5711
22460
15514
20534
2181
318
362
4578
6812
6719
1759

23562
813
2778
8229
2634
423
6231
7395
17295
30120
21885
6255
384
867
6093
21735
20541
1428

59903
829
8140
10263
2884
1854
7882
13106
39755
45634
42419
8436
702
1229
10671
28547
27260
3187

2,39
0,05
2,65
0,83
0,27
3,59
1,13
1,15
2,22
0,87
1,50
1,54
1,40
1,33
1,74
0,32
0,78
2,30

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ, επεξεργαςία ςυγγραφζα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ
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479,50
1,72
49,74
19,64
7,00
251,05
16,63
37,92
262,75
36,24
105,56
29,78
40,87
8,82
62,56
81,45
34,60
54,85

3,93
2,60
4,02
4,18
3,17
4,65
5,41
2,63
3,92
2,55
3,09
5,94
3,09
4,50
4,07
1,33
3,16
4,17

790,38
89,14
75,51
99,08
80,76
325,26
79,41
87,03
465,08
106,59
218,07
115,20
90,23
29,95
145,82
341,35
140,36
99,38

991,34
123,44
94,29
122,78
106,24
395,26
94,08
120,07
583,63
148,47
288,58
134,59
119,41
36,61
181,69
598,52
184,83
123,23

Πίνακασ Π2: Σουριςτικοί πόροι ανά νηςί
Δωδεκάνθςα

Φφςθ

Μνθμεία

Natura μικρϊν νθςιϊν
Β.Δ.

Οχυρόσ
οικιςμόσ
Μαϊςτρου, Βυηαντινοί
κόλοι
Κάςτρο

Αγακονιςι

Αρκοί

Αςτυπάλαια

Κάλυμνοσ

Σπιλαιο Βότςθ, Natura
μικρϊν νθςιϊν Β.Δ.
Natura:
ανατολικό
τμιμα
&
νθςίδεσ,
Δρακοςπθλιά, Σπιλαιο
Νζγρου

Σπιλαια
Κεφάλασ,
Ραρκζνων,
ΣκαλιϊνΔαςκαλειό,
Κολονόςτθλου,
Αγ.
Γιάννθ, Απολικωμζνα
κθλαςτικά
Βακιοφ,
Τεκτονικό
Κζρασ
Τελζνδου, Κζρμα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

Παράδοςθ

Θρθςκευτικά
μνθμεία

Ραναγά
Ραντάναςςα

Κάςτρο, ανεμόμυλοι,
Νεκροταφείο
βρεφϊν,
Λουτρά
Ταλαρα

Κάςτρο Χρυςοχεριάσ,
Κάςτρο
Ρόκιασ,
αντρο
Νυμφϊν,
αρχαιολογικόσ χϊροσ
Δάμου, Αρχαιολογικό
Μουςείο,
Λαογραφικό,
Ναυτικό, Καλφμνικο
ςπίτι,
Μουςείο
Καλαςςίων
Ευρθμάτων
Βαλςαμίδθ

Αρχιτεκτονικι

Ναυτικό νθςί –
ςφουγγαράδεσ,
του Λαηάρου Λαηαράκια

Χϊρα-Κάςτροανεμόμυλοι

Ραναγία
Ρορταϊτιςςα,
Ραναγία
Ρουλαριανι, μονι
Αγ.
Λωάννου,
Ραλαιοχριςτιανικζσ
Αγ. Βαςιλζιου, Αγ.
Βαρβάρασ και ςτο
Καρζκλι (εριπεια)

Βακφσ, Χωρίο,
Ρόκια,
ανεμόμυλοι

Μονι Ανάλθψθσ,
Χριςτοφλθ
του
Σωτιρα,
Αγ.
Νικόλαοσ
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Κάρπακοσ

Natura:
Κ
και
Β.Κάρπακοσ, Σαρία &
καλάςςια περιοχι Απολικωματοφόρεσ
κζςεισ,

Λερι
Βρουκοφντα,
Ραλαιόκαςτρο
Αρκάςασ,
Αρχαιολογικό
μουςείο
,
Λαογραφικό μουςείο
Μενετϊν,

Κάςοσ

Natura: Νθςίδεσ &
καλάςςια
περιοχι,
Απολικωματοφόρεσ
κζςεισ, Σπιλαιο Σελάι

Κάςτρο ςτο Ρόλι,
Σπιλαιο
Ελλθνοκαμάρα,
Βρφςθ, Αρχαιολογικι
Συλλογι, Λαογραφικό
Μουςείο

Κωσ

Natura: Ακρ. Λοφροσ,
Λίμνι Ψαλίδι, Αλυκι,
οροσ
Δικαίου,
Απολικωματοφόρεσ
κζςεισ,
Αρχαιότερα
πετρϊματα ελλθνικοφ
χϊρου,
Κζρμα,
Αιςκθτικά
δάςθ,
Αμμοκίνεσ,
Μικροί
υγρότοποι, Σπανια είδθ
(caretta-caretta,
μεςογειακι
φϊκια,
γεράκια,
αετοί,
πεταλοφδα τθσ όδου,
Ρλάτανοσ Λπποκράτθ,
Σπιλαιο
Αςπρθσ
Ρζτρασ,
Δάςοσ
Ραγωνιϊν-Αντιμάχεια

Αςκλιπειο, Αλάςαρνα
Καρδάμαινασ, Αρχαίο
Στάδιο
Ξυςτοφ,
Λιμζνασ και Αρχαία
Αγορά Κϊ, Χαρμφλιο
Ρυλίου, Κάςτρα Κω,
Αντιμάχειασ,
Κεφάλου,
Νεραντηιάσ,
Μουςουλμανικά
Μνθμεία
Κω,
Αρχαιολογικό
Μουςείο

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

Ολυμποσ,
Τρίςτομο,
Φοινίκιο,
Μεςοχϊρι,
Απζρι

Ναυτικό Νθςί

Φρυ

Μεςαιωνικι +
Λταλικι
αρχιτεκτονικι,
Εμπορειόσ,
Μανδράκι,
Νικίων

Αγ.
Σπυρίδωνασ,
Βάπτιςθ
τθσ
Κεοτόκου,
Μοζσ
ΚαςτριανϊνΥπαπαντισ,
Αγ.
Μάμα
και
Αγ.
Γεωργίου, Βαςιλικι
του
Λιμζνοσ
(παλαιοχριςτιανικι)
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Λειψοί

Natura:
Β.Δ.

μικρά

νθςιά

Λζροσ

Μεγίςτθ

Κυανοφν ςπιλαιο

Νίςυροσ

Natura: ιςτορικοί τόποι
και
Στρογγφλθ
Θφαίςτειο,
Λάβεσ
Σπυλιανισ,
Κζρμα,
Στρϊματα θφαιςτιακισ
τζφρασ, απωλικωμζνθ
χλωρίδα

Ράτμοσ

Σπιλαιο Αγ. Λωάννθ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

Ραλαιοχριςτιανικι
Κουςζλιου, Κάςτρο,
νικθφόρεια
εκκλθςιαςτικό
και
λαϊκό Μουςείο
Κάςτρο
Ραναγιάσ,
Ραλαιόκαςτρο, Ναόσ
Αρτζμιδοσ,
Αρχαιολογικό
μουςείο,
ΝαυάγιαΡολεμικό
μουςείο,
Μουςείο
Ρφργοσ Μπελζνθ
Κάςτρο Λπποτϊν Αγ.
Λωάννθσ,
Λυκαικόσ
Τάφοσ,
Ραλαιόκαςτρο, Τηαμί,
Διαχρονικό Μουςείο
Ραλαιόκαςτρο,
Ραναγία Σπθλιανι,
Αρχαιολογικό
μουςείο,
Θφαιςτειολογικό
μουςείο,
ΛςτορικόΛαογραφικό
Μουςείο

Ραναγία του Χάρου

Ναυτικό Νθςί

Καςτζλλι,

Λακκί - Λταλικι
Αρχιτεκτονικι,
ανεμόμυλοι,
Επαυλι
Ν.Τςιγαδά

Αγ.
Λωάννθσ
Κεολόγοσ,
Αγ.
Λςίδωροσ, Ραναγία
Καβουράδαινα,
Αγία
Κιοφρα
(Ματρϊνα),
Ραναγία
του
Κάςτρου, Μονι των
Αγγζλων

ΧϊραΔωδεκαννθςιακι
Αρχιτεκτονικι

Μόνθ Αθ Γιϊργθ
του Βουνοφ, Ν. Αγ.
Γεωργίου,
Ν.
Κωςταντίνου
και
Ελζνθσ
Μονι
Ραναγίασ
Σπθλιανισ,
Μοναςτιρι
Σταυροφ,
Μονι
Ραναγιάσ
τθσ
Κυράσ, Μονι Αγ.
Λωάννθ Κεολόγου

Μανδράκι,
Εμπορείσ,
Νικειά, Ράλοι,
Κτίρια
Δθμοτικϊν
Λουτρϊν

Χϊρα-Κάςτρο

Μονι
Λωάννθ
Κεολόγου,
Αποκάλυψθ
Λωάννθ, Ρατμιάδα
Σχολι
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όδοσ

Natura:
Κοιλάδα με
Ρεταλοφδεσ, Ρροφιτθσ
Θλίασ, Επτά Ρθγζσ +
Δάςοσ
Εμπωνα,
Ακραμφτθσ,
Αρμενιςτισ, Ηωικά και
φυτικά Απολικϊματα,
Σπιλαιο
Κοφμελου
αρχαγγελου

Σφμθ

Τιλοσ

Λίνδοσ,
Κάμειροσ,
Κάςτρο Λπποτϊν , Το
οδίνι,
Ακρόπολθ
όδου (Μοντε Σμικ),
Ακρόπολθ Λαλυςςοφ,
Κάςτρο μονόλικου,
Φροφριο
Αγ.
Νικολάου,
Αρχαιολογικό
μουςείο,
Εβραϊκό
Μουςείο, Κοςμθτικι
Συλλογι
όδου,
Μουςείο
Νεοεελθνικισ Τζχνθσ,
Λαογραφικά
Μουςεία
(12),
Μουςουλμανικι
Βιβλιοκικθ
καρνάγια,
ξυλογλυπτικι,
επιπλοιία, πατατιρια,
Ναυτικό
μουςείο,
ΑρχαιολογικόΛαογραφικό
Μουςείο, Μουςεία
Ρανορμίτθ

ναυτικό νθςί

Σπιλαιο
Χαρκαδιοφ,
Απολικωμζνοι
νάνοι
ελζφαντεσ

Ραλαιά
πόλθ,
Λταλικι
αρχιτεκτονικι
(Μανδράκι),
πολλοί οικιςμοί,
Κζρμεσ
Καλλικζασ,
Αγ
Ραφλοσ,
Θ
Ελεοφςα,
Ο
Ρροφιτθσ Θλίασ

Μονι
Ραναγίασ
Τςαμπίκασ, Μονι
Καλόπετρασ,
Κοίμθςθ Κεοτόκου
(Αςκλθπείο), Μονι
Υψενισ,
Μονι
Ραναγίασ
Σκιαδενισ, Μονι
Κάρρι,
Μονι
Αρταμίτθ

Χϊρα

Μονι
Ταξιάρχθ
(Ρανορμίτθ), Μονι
Μιχαιλ
ουκουνιϊτθ,
Ραναγία
Μυρταριϊτιςςα

Μικρό Χωριό

Μονι
Αγ.
Ραντελειμονα

Αρχαία
Ακρόπολθ,
Κάςτρο
Λπποτϊν,
Βίγλεσ,
Φροφριο
Μεςςαριάσ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ
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Χάλκθ

Κάςτρο Λπποτϊν Αγ.
Λωάννθσ,
Λυκαικόσ
Τάφοσ,
Ραλαιόκαςτρο, Τηαμί,
Διαχρονικό Μουςείο,
Κφφεσ

ςφουγγαράδεσ,
ναυτικό νθςί

Παράδοςθ Μφκοσ

Κυκλάδεσ

Φφςθ

Μνθμεία - Μουςεία

Αμοργόσ

Natura: Β.Αμοργόσ &
Νθςίδεσ - Μονοπάτια ,
ριγμα Αμοργοφ

Αρχαιολογικι
Συλλογι,
Μίνωα,
Αρκεςίνθ

Ανάφθ

Natura:
Χερςόνθςοσ
Κάλαμοσ - οφκουνασ

Ανδροσ

Natura: όρμοσ Βιτάλι
και κεντρικόσ ορεινόσ
όγκοσ,
Βραχομορφζσ
ςτθ
κζςθ
Γρίασ
Ριδθμα,
Κοιλάδα
Διποτάματα

Αντίπαροσ

Θφαιςτιακοί
δόμοι,
ςπιλαιο
Ωλιαρτοσ,
Μεταλευτικζσ
Στοζσ,
Βραχϊδεισ
ακτζσ,
Natura:
νθςίδεσ
Δεςποτικό & Στρογγυλό

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

Αρχαιολογικό
Μουςείο

Χϊρα

Μονι
Ταξιάρχθ
Μιχαιλ
του
Ραλαρνιϊτθ, Μονι
Αγ. Λωάννθ Αλάργα

Αρχιτεκτονικι

Θρθςκευτικά
μνθμεία

Χϊρα/ΥΡΡΟ,
Αιγιάλθ,
Κατάπολα +++

Μονι
Χωηοβιϊτιςςασ

Αργοναφτεσ

Χϊρα

Μονι
Καλαμιϊτιςςασ
(παλαιά – νζα)

Ναυτικό
πετρωτι

Χϊρα, Μπατςί, +
πολλοί οικιςμοί

νθςί,

Μουςείο
Κυκλαδικισ
Τζχνθσ

Καςτρο - Χϊρα /
ΥΡΡΟ
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Δονοφςα
Θρακλειά

Σπιλαιο Αθ Γιάννθ Νatura
μικρϊν
Κυκλάδων

Αγ. Γιϊργθσ

Κθραςιά

Θφαιςτιακι φλζβα

Χϊρα

Λοσ

γνωευςιωμζνοσ
γρανίτθσ 300 εκ χρόνων
Natura:
Aν
Κζα,
Βελανιδιζσ – μονοπάτια

Κζα

Κίμωλοσ

Natura:
Ρολφαιγοσ,
Σπιλιά τθσ Γερακιάσ Απολικωμζνα
αςπόνδυλα
Θφαιςτιακά πετρϊματα
- Σκιάδι Καλάςςιο
περιβάλλον – , Κερμζσ
Ρθγζσ

Κουφονιςι

Natura
Κυκλάδων

Κφκνοσ

Natura: ΒΔ Κφκνοσ όροσ
Αικζρασ
&
ακρωτιριο
Κζφαλοσ,
ΚερμάΛουτρά
ςπιλαιο Καταφφκι

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

μικρϊν

Αρχαιολογικό
Μουςείο
Καρκαία,
Αρχαιολογικό
Μουςείο

Ομθροσ,
αςκοτφρι
Υδροφςα
Κζωσ, ςουραφλι

Αγ. Ειρινθ,

Χϊρα
Ραραδοςιακοί
οικιςμοί
Κάςτρο-Χϊρα
ΥΡΡΟ

/

Κζροσ
Λαογραφικό,
Εκκλθςιαςτικό
Βυηαντινό,
Μεςολικικόσ
Οικιςμόσ
«Μαρουλάσ»

–

Κφκνοσ,
Δρυοπίδα,
Λουτρα
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Μιλοσ

Natura - Ρρ. Θλίασ &
Δ.Μιλοσ,
Αντίμθλοσ,
Θφαίςτεια
–
Κατακόμβεσ
–
Γεωλογικά
τοπία
(Κλζφτικο, Σαρακινικο),
Κζρμεσ, Σπιλαια Θφαιςτειακοί κρατιρεσ
και δομοι - Μονοπάτια

Φυλακωπι, ωμαικό
Κζατρο,
Μουςεία,
Μεταλλυτικό μουςείο

Μφκονοσ

Υδροβιότοποι
Ρανόρμου και Φτελιάσ,
Γρανίτθσ Μυκόνου Μορφζσ
διάβρωςθσ,
Απολικωμζνοσ νάνοσ
ελζφαντασ (Διλοσ)

Διλοσ,
μουςείο

Νάξοσ

Μεταλλεία ςμφριδασ,
Σπιλαιο
Διόσ,
Απολικϊματα
νάνων
Ελεφάντων
Natura:
Κ&Ν.Νάξοσ
(Ηεφσ,
Βιγλα, Μαυροβοφνι)

Ράροσ

Natura: Κοιλάδα με
Ρεταλοφδεσ, Οικότοποσ
Αθ
Γιάννθ,
Κολυμπυκρεσ,
Σαντα
Μαρία,
Λατομεία
Μαρμάρων,
Αρχαία
Λατομεία
λυχνίτθ
(παριανοφ μαρμάρου)

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

ναυτικό

Ρλάκα - ΥΡΡΟ,
Κλιμα, Τρυπθτι,
φουρκοβοφνια

λοφτηα,
κοπανιςτι

Χϊρα,
Μερά

Κυκλαδικά ειδϊλια,
Κοφροι,
Ρορτάρα,
Μουςεία

πατάτεσ,
αρςενικό,
γραβιζρα,
τυροκαυτερι,
γλυκά
κουταλιου,
κίτρο

Χϊρα-Κάςτρο/
ΥΡΡΟ + Οικιςμοί
++, Ρφργοι,

Ραναγία
Εκατονταπυλιανι,
Αρχαιολογικό
Μουςείο, Βυηαντινό
Μουςείο

Μάρμαρο
Τζχνεσ - Κραςί

Ραροικιά-ΥΡΡΟ,
Λεφκεσ,
Μαρπθςςα,
Νάουςα ++++

Κατακόμβεσ

ανω
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Σαντορίνθ

Natura: Θφαίςτειο Καλντζρα & Ρρ. Θλίασ,
Στρϊματα
Μινωϊκισ
εκρθξθσ, απολικωμζνθ
χλωρίδα

Ακρωτιρι,
Αρχαία
Κιρα, Αρχαιολογικό
Μουςείο,
Ναυτικό
Μουςείο

Κραςί,
φάβα,
ντοματάκι,
χλωρό τυρί

Κιρα, Οια
Ρφργοσ,
Ακτρωτιρι
ΥΡΡΟ ++++

Σζριφοσ

Natura - Ν Σζριφοσ,
Μεταλλεία αρχαία &
νεϊτερα – Σπιλαιο
Κουταλά, Μονοπάτια

Λαογραφικό μουςείο,
Αρχαιολογικό
Μουςείο,
Λευκόσ
Ρφργοσ

Ρερςζασ,
κάπαρι, λοφηα,
ςφγλινα,
τυρί
του
λάινα,
ςουραφλι

Χϊρα/Κάςτροϋ,
Κζνταρχοσ,
Γαλανι, Ραναγιά

Σίκινοσ

Natura: Δ.Σίκινοσ
&
νθςίδεσ , Μαφρθ Σπιλιά

αρςενικό

Χϊρα

Σίφνοσ

Natura - Ρροφιτθσ
Θλίασ & Δυτικζσ Ακτζσ,
Μονοπάτια,
Αρχαία
μεταλλεία
αργφρου,
μολφβδου,
ψευδαργφρου
και
χρυςοφ

Ακρόπολθ
Αγ.
Ανδρζα,
Δίκτυο
Ρφργων,
Αργυρορυχεία

Αγγειοπλαςτικι,
κραςοτφρι

Κάςτρο (ΥΡΡΟ),
Αρτεμϊνασ,
Απολλωνία,
Βακφ, Κ.Ρετάλι,
Φάροσ

Σφροσ

Natura: Νθςίδεσ - Οροσ
Σφριγγασ & παραλία,
εκλογίτεσ Β.Σφρου

Αρχαιολογικό
Μουςείο,
Ρινακοκικθ,
Χαλανδριανι

κοπανιςτι, Σα
Μιχάλθ,
λουκοφμια,
χαλβαδόπιτεσ

Ερμοφπολθ – Α.
Σφροσ
Δελαγράτςα
Ραρακοπι,
Επιςκοπειό,
Κ.Απόλλων

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

,
/

ΛΜ.Ταξιαρχϊν

Χρυςοπθγι,
Μοναςτιρια
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Σχοινοφςα
Τινοσ

Φολζγανδροσ

Natura
μικρϊν
Κυκλάδων
Natura: Μυρςίνθ, ακρ
Λιβάδα, Νθςίδεσ Υδρότοποι Ρόρτο, Αφ.
Φωκά,
Ρανόρμου,
Κολυμπυκρασ
Χρυςοςπθλιά - Natura:
Α.Φολζγανδροσ
&
νθςίδεσ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

Ρεριςτερϊνεσ
Μαρμάρινο
νθςί - Τζχνεσ,
γραβιζρα,
πετρωτι

Ρεριςτερϊνεσ,
παραδοςιακά
χωριά

κραςοτφρι

Χϊρα-Κάςτρο /
ΥΡΡΟ,
Καραβοςτάςθσ

Ραναγία
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Πίνακασ Π3: Σουριςτικέσ Δραςτηριότητεσ ανά κατηγορία
Δωδεκάνθςα

Θάλαςςα

Φφςθ

Πολιτιςμόσ

Παράδοςθ/Αυλθ
κλθρονομιά

Αναρρίχθςθ
- "φτερά" Ρεηοπορία

"Αςτυπάλαια
ςτισ Τζχνεσ και
ςτον Ρολιτιςμό"

Χριςθ κρόκου ςε
μαγειρικιηαχαροπλαςτικι,
"φακζσ αραντιςζσ",
και "χλωρι".

Σζχνεσ

Αγακονιςι
Αρκοί

Αςτυπάλαια

Κάλυμνοσ

καταδφςεισ,
εργαςτιρι
επεξεργαςίασ
ςφουγγαριϊν

Αναρρίχθςθ
(επ)

Καταδυτικό
φεςτιβάλ

Κάρπακοσ

Καταδυτικό
κζντρο,
καλάςςια
ςπόρ

Μονοπάτια,
καλάςςιεσ
εκδρομζσ

Μεςαιωνικό
φεςτιβάλ,
υφαντικι,
ςτιβάνια-μπότεσ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ
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Κάςοσ

Κωσ

γιϊτιγκ,
καλάςςια
ςπορ,
καταδφςεισ,

Λειψοί

Λζροσ

γιϊτιγκ,
καταδφςεισ,
καλάςςια
ςπορ,

Μεγίςτθ

καλάςςιεσ
εκδρομζσ

Νίςυροσ

Ράτμοσ

γιϊτιγκ,
καλάςςια
ςπόρ,

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

Μονοπάτια,
Καλάςςιεσ
εκδρομζσ

Τυροκομικά:
Ελαϊκι,
Σιτάκα,
βοφτυρο.
Κουλοφρες,
Μακαροφνια

ποδθλαςία,
μονοπάτια

Λπποκράτεια,
Δίκαια, Θράκλεια,
Κεραμουργεία
Καρδάμαινασ και
παραδοςιακά
υφαντά Ηιάσ

Μονοπάτια

Γιορτι
του
Κραςιοφ, Μαφρο
πιλάφι με ςουπιά

μονοπάτια

Μζρεσ Μνιμθσ και
Δθμοκρατίασ,
Αλίντια,
Γιορτι
Δρυμϊνα, Γιορτι
Τράτασ

μονοπάτια

Μπουκουνιζσ,
Μαυρομάτικα
μαίντανό,
Κουκουηίνα

με

Μονοπάτια
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όδοσ

γιϊτιγκ,
καλάςςια
ςπορ,
καταδφςεισ,

ιππαςία,
μονοπάτια

Μεςαιωνικό
φεςτιβάλ,
Ευρωπαϊκι γιορτι
Μουςικισ, Γιορτι
Κάςτρου
Κρθτθνίασ,
Ανκεςτιρια,
Γιορτζσ Καρπουηιοφ
και
Φράουλασ,
κεραμικι
τζχνθ,
γλυπτικι

Σφμθ

γιϊτιγκ

μονοπάτια

Φεςτιβάλ
τθσ
Σφμθσ, Γαελλόπιτα,
Μιςοκοφτι

Μονοπάτια

Νθςί ειρινθσ και
φιλίασ των Νζων

Τιλοσ
Χάλκθ

Κυκλάδεσ

Αμοργόσ

Θάλαςςα

Φφςθ

Πολιτιςμόσ

Παράδοςθ/Αυλθ
κλθρονομιά

Σζχνεσ

Μονοπάτια

Ανάφθ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΘ: «ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΤ»

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΣΗ & ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Σελίδα: http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/ e-mail: stobservatory@aegean.gr

15

Ανδροσ

Αντίπαροσ

Μονοπάτια

Καταδφςεισ
Καλάςςια
ςπορ

–

Γαυριϊτικα, Γιορτι
τθσ "φρουτάλιασ",
Φεςτιβάλ
"αιγαιοπελαγιτικθσ
Κουηίνασ"

Μουςείο
ςφγχρονθσ
Τζχνθσ Γουλανδρι

Μονοπάτια,
Σπιλαιο

Δονοφςα
Θρακλειά

Μονοπάτια

Κθραςιά

Μονοπάτια

Λοσ

γιϊτιγκ

Κζα

Μονοπάτια

Μονοπάτια

Λδιωτικό
Μουςείο
Μοντζρνασ
Τζχνθσ
Γιορτι
Ραραμυκιϊν

Ομιρεια

Κίμωλοσ
Κουφονιςι
Κφκνοσ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

Κφκνια
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Μιλοσ

Καλάςςια
ςπορ

Μφκονοσ

Κατάδυςθ
Ναυτακλθτικόσ
γιϊτιγκ,
ιππαςία

Νάξοσ

Ράροσ

Ρερίπατοι
με άλογα
(επ),
Λαματικά
Λουτρά
(επ),
Φυςικό
πάρκο (επ),

Φεςτιβάλ

Μονοπάτια

Καταδφςεισ,
Λςτιοςανίδα,
ιςτιοπλοϊα

Μονοπάτια

Φεςτιβάλ Ρφργου
Μπαηαίου

Φεςτιβάλ
Ρφργου
Μπαηαίου

Ραναγιάνθ
Εκατονταπυλιανι

Σαντορίνθ
Σζριφοσ

Καταδφςεισ
(επ)

Σίκινοσ
Σίφνοσ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

Φεςτιβάλ (επ)

Μονοπάτια

Σικίνεια
Δίκτυο Αρχαίων
Ρφργων

Φ.
«Ν.Τςελεμεντζσ»
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Σφροσ

γιϊτιγκ

Αυγουςτιατικζσ
Θμζρεσ,

Σχοινοφςα

Μονοπάτια

Τινοσ

Μονοπάτια

Ερμοποφλεια,
Απανωςφρια,
Μουςικζσ
Διαδρομζσ
ςτο
δρόμο του Μάρκου

Ραναγία
Ευαγγελίςτρια

Φολζγανδροσ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ
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Πίνακασ Π4: υνεδριακά κέντρα και αίθουςεσ – Μαρίνεσ και τουριςτικά καταφύγια
Δωδεκάνθςα

υνεδριακα κζντρα
και αίκουςεσ

Μαρινεσ καταφφγια

Αγακονιςι
Αρκοί
Αςτυπάλαια

2

Καταφφγιο

1

Ρόκια - Στακμόσ
Ανεφοδιαςμοφ

Κάλυμνοσ

Κάρπακοσ

7

Κάςοσ
Κωσ
35

μαρίνα Κω

4

Τουριςτικό
Καταφφγιο
Μαρίνα
τουριςτικό
καταφφγιο

Λειψοί

Λζροσ

+

Μεγίςτθ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ
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Νίςυροσ
1
Ράτμοσ

καταφφγιο
τουριςτικϊν
ςκαφϊν

όδοσ
73

Μαρίνα

Σφμθ
1
Τιλοσ
2
Χάλκθ

Κυκλάδεσ

υνεδριακα

Μαρινεσ καταφφγια

Αμοργόσ
2
Ανάφθ
Ανδροσ
4
Αντίπαροσ
Δονοφςα
Θρακλειά

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ
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Κθραςιά
Λοσ
Κζα

2

Κίμωλοσ

Κουφονιςι
Κφκνοσ
Καταφφγιο
Μιλοσ

1 + Συνεδριακό
Κζντρο Θλιόπουλου

Μφκονοσ
20

Μαρίνα

Νάξοσ
6 + Κζντρο Σχολισ
Ουρςουλινϊν
+
Δθμοτικό
Κζατρο
"Λ.Καμπανζλλθσ

Καταφφγιο

16

Καταφφγιο

Ράροσ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ
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Σαντορίνθ

25 + Συνεδριακό
Κζντρο Ρ.Νομικόσ
Σζριφοσ
Τουριςτικό
καταφφγιο
Σίκινοσ

Σίφνοσ
4
+
Αίκουςα
ςυνεδρίων
"Ρρόκου"

καταφφγιο

6 + Ρνευματικό
Κζντρο

Μαρίνα
καταφφγιο

Σφροσ
+

Σχοινοφςα
Τινοσ
2 + Λδρυμα Τθνιακοφ
Ρολιτιςμοφ
Φολζγανδροσ
2

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ
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Παράρτημα Π5: Απόςπαςμα από το άρκρο: Karampela S., Kizos Th., Spilanis I., 2014, Accessibility of islands: towards a new
geography based on transportation modes and Choices, Island Studies Journal, Vol. 9, No. 2, 2014, pp. 293-306

The accessibility index for the residents and tourists of the islands to central ports and airports is estimated here by taking into account
the real time needed to access the port or the airplane via public transportation only: ferry boat or airplane. In the case of the Aegean
islands the central port is in Piraeus in the greater Athens metropolitan area and the central airport is Eleftherios Venizelos in Spata, the
largest airport in Greece (see Figure 1). As for the use of the port of Piraeus for almost all the islands included in this study, this is
because most passengers and commercial cargo are moved through Athens / Piraeus and reflects the reality of the residents of the islands
in the winter and the 'hub and spoke' transport system.
The calculation is performed on a weekly basis, as public timetables are typically formulated on that basis. The variables used for
the calculation are the frequency of connections between these points, travel time, standard waiting-boarding time at a port (CPMR,
2002, pp. 25-28, Baldacchino & Pleijel, 2010, p. 106, Spilanis et al., 2002, 2005, 2012: 206, Kizos, 2007, p. 142) or an airport and the
rate of passengers that use the ferry or/ and the airplane. The formula for calculating total travel time is given in equation (1):
Tt= B1(BTF+RTF+TF) + B2(BTA+RTA+TA) (1)
where:
Tt stands for the Total Time in hours;
B1 stands for the Percentage of total passengers that use the ferry and it is derived from the equation: B1= PF / Σ(PF+PA), where PF
is the passengers that use the ferry
B2 stands for the Percentage of total passengers that use the airplane and it is derived from the equation: B2= PA / Σ(PF+PA),
where PA is the passengers that use the airplane
BT stands for Boarding Time in hr, which is the time required to be in the port or airport in order to get on ferry or airplane. It is
set at 2hr for major ports / airports, 1hr for smaller ones;

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ
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-

-

RT stands for the Real Travel Time between the port or the airport and the destination in hours and includes the total travel time
for all possible stops of the ferry or the airplane, as many as may be required to complete the journey. The official sailing and
flight hours are used here according to the official schedule;
TF, TA stand for the Frequency of ferries and airplane routes respectively and are derived from the equation TF= P*168 / NF and
TA= P*168 / NA, where P stands for the Probability to catch the ferry or the airplane which is assumed to be 50% to arrive
accidentally on time51 to catch the ferry or the airplane and it is ½ and N stands for the Frequency of weekly connections
between the departure and the destination points; and 168 are the hours in a week (7 x 24 hr).

The data for the calculation of the accessibility index is drawn from the most recent available official statistics. Data of the embarked
passengers to ferries were obtained from the Hellenic Statistical Authority and data of the embarked passengers to airplanes from the
Civil Aviation Authority. For the islands with more than one port we added the embarked passengers of all ports52. The frequency and
the travel time of ferry routes for each of the destinations mentioned was taken from Greek travel pages and the frequency and the travel
time of airplanes from the air companies.
Transportation patterns for residents and tourists and information of transportation supply and demand characteristics for the case
study islands are provided in Table 1, where the average weekly frequency and schedule of routes are presented from the islands to the
mainland, by sea and air for the month with the lowest frequency routes and tourists (February 2014) and the embarked passengers to
ferries and airplanes for the year 2011 (the most recent available data). Some explanations are required for the actual calculations of ferry
connections. February is the month in which “winter” and “spring” ferry schedules overlap and there were some routes that changes their
day of approach or their frequency. In these cases, we divided the actual number of days of ferry routes by the total number of days in
51

This probability refers to unplanned trips, i.e. if a resident of the island has to travel unexpectedly. We assume that there is a 50%
possibility that he/she will be lucky (or unlucky) to be able to catch (or wait for) the ferry – airplane when the need arises.
52
Lesvos: ports of Mytilene and Sigri, Chios: ports of Chios and Mesta, Samos: ports of Vathi, Karlovasi and Pithagorio, Ikaria:
ports of Agios Kirikos and Evdilos, Karpathos: ports of Karpathos and Diafani, Symi: ports of Symi and Panormitis, Amorgos: ports of
Egiali and Katapola.
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February: E.g. one of the ferry routes for Limnos terminates on 02/17/2014 and the other on 02/19/2014 and the total frequency of
weekly ferry connections is 17/28+19/28=1.29.
The representation of the results is performed with the use of isochrone lines that depict equal classes of the accessibility index, i.e.
the combined time in hours required to reach the island via public transport systems which follow a standard schedule (Gamper, Böhlen,
Cometti & Innere, 2011). Here, we consider islands as points in space and therefore the same value of accessibility is assigned to their
whole territory. The computation of an isochrone area from an isochrone network is similar to the computation of a footprint for a set of
points (Marciuska & Gamper, 2010). The visualization of these lines therefore, provides a depiction of space “warped” around less
accessible islands or groups of islands and a “new” geography of insular space, based on ease of access and geographical distance.
Findings and results
The results that are shown in Table 1 and Figure 2 indicate important differences between real distance in km and accessibility in hours,
especially for smaller islands. Results reveal that although real distance and accessibility are not correlated, frequency of weekly
connections as expected is the most important factor in determining accessibility as they correlate mildly negatively (Pearson‟s r=0.659**, a = 0.00, N=40). Also, frequency of weekly connections is correlated with the area size of the islands (Pearson‟s r=0.704**, a =
0.00, N=40) which seems reasonable as area size is correlated with population (Pearson‟s r=0.900**, a = 0.00, N=40) and bigger islands
have understandably higher demand for transport services.
The most important factors for the increase of accessibility of islands from the port of Piraeus and/or Athens International Airport
(El. Venizelos) are: a) the frequency of weekly connections islands by ferry and/ or airplane and b) the number of embarked passengers
to ferries and/ or airplanes. This conclusion is reinforced by the fact that for small variations in the real distances between nearby or
neighboring islands are observed significant variations of accessibility (Figure 2) (Spilanis et al., 2005, p. 124).
Illustrative examples here are the cases of the small islands of Heraklia, Schinousa, Koufonisi and Donousa which are all
satellites of Naxos (Figure 1). Their area sizes, real distances from Athens (Heraklia is closest at 203 km and Donousa remotest at 213
km) and accessibility in hours (Heraklia 29.29 hrs, Schoinousa 29.31 hrs, Koufonisi 29.34 hrs and Donousa 30.36 hrs, Figure 2) are
similar but differ significantly with the central and bigger island of Naxos (accessibility 8 hrs) where an airport operates. The same case
exists for another geographical cluster which consists of four islands: Rodos, Symi, Chalki and Tilos.
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Another revealing example is the big islands of Rodos (located in South Aegean) and Lesvos (located in North Aegean). Rodos is
439 km from Piraeus and Lesvos 285 km, but the accessibility of Rodos expressed in hours is 5, while that of Lesvos is 13, due to more
frequent ferry and air connections, bringing Rodos “closer” to Piraeus. Also, another important factor is the number of embarked
passengers to airplanes (more than 2 million), due to its area size, its population and tourists.
These findings are also depicted in Figure 3 where the spatial patterns of accessibility become evident. A new geography emerges
with “black holes” in the map, e.g. Anafi and Lipsi. If for Lipsi this is expected due to its location, which is too far away from any big
islands to take advantage of their routes and too small to generate enough supply by itself, for Anafi, geographical proximity with islands
such as Santorini where many options are available to residents and tourists does not ameliorate its accessibility as there is no
transportation links between them.

ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ
ΕΝΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-ΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΘ: «ΠΡΟΒΟΛΘ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ
ΑΙΓΑΙΟΤ»

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΣΗ & ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Σελίδα: http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/ e-mail: stobservatory@aegean.gr

26

Table 1: Accessibility of islands, February 2014
Α.Α

Islands

1 Chios

PA
2011

PF
2011

Passengers
on ferries &
planes

B1

B2

120,022

211,247

331,269

0.64

0.36

1

18,224

18,224

1.00

0.00

1

2 Fourni
3
4
5
6

BTF BTA

Real
Population
Distance
2011
(km)

Area size
(km2)

RTF

RTA

NF

NA

TF

TA

Tt

1

6:58

0:45

3.82

16

21.99

5.25

17.12

223

51,269

0

11:27

45.92

255

1,343

30.27

1.89

44.44

841.58

Ikaria
Lesvos
Limnos
Samos

19,243
238,369
47,340
206,612

82,753
207,331
75,665
116,751

101,996
445,700
123,005
323,363

0.81
0.47
0.62
0.36

0.19
0.53
0.38
0.64

1
1
1
1

1
1
1
1

9:58
9:57
31:52
6:28

0:50
0:50
0:50
0:55

1.29
3.82
1.29
1.29

5
21
6
12

65.12
21.99
65.12
65.12

16.80
4.00
14.00
7.00

57.34
13.58
47.27
29.10

238
285
248

8,431
86,312
16,743

255.28
1.630.38
475.61

294

33,339

476.20

7 Astypalea

6,841

11,490

18,331

0.63

0.37

1

1

9:28

0:55

3.89

4

21.59

21.00 22.63

287

1,270

96.85

6,535

6,535

1.00

0.00

1

0

10:45

46.93

48.38

399

702

28.13

8 Chalki

1.79

9 Kalymnos

12,873

29,399

42,272

0.70

0.30

1

1

10:55

1:00

2.79

7

30.11

12.00 25.92

315

16,073

110.88

10 Karpathos

91,194

19,703

110,897

0.18

0.82

1

1

19:02

1:13

1.79

7

46.93

12.00 19.39

421

6,748

301.18

11 Kasos

2,617

6,866

9,483

0.72

0.28

1

1

11:49

46.93

35.33

407

1,070

65.98

12 Kos

966,915

137,972

1,104,887

0.12

0.88

1

1

11:43

0:55

5.61

20

14.97

4.20

6.64

346

46,099

290.28

13 Leros

16,810

50,812

67,622

0.75

0.25

1

1

10:21

1:00

2.75

7

30.55

12.00 27.27

298

7,915

52.95

10,873

10,873

1.00

0.00

1

0

9:45

0.93

90.32

91.73

283

784

15.98

3,950

8,118

0.49

0.51

1

1

23:43

1.86

45.16

23.46

565

496

9.13

14 Lipsi
15 Megisti

4,168

1.79

16 Nisyros

4,782

4,782

1.00

0.00

1

0

13:41

1.86

45.16

46.73

346

1,003

41.40

17 Patmos

58,733

58,733

1.00

0.00

1

0

8:20

2.75

30.55

31.89

267

3,429

34.05

285,945

2,367,408

0.12

0.88

1

1

18:28

5.14

439

152,538

1.398.08

19 Symi

12,029

12,029

1.00

0.00

1

0

16:43

1.93

43.52

45.22

398

3,068

58.10

20 Tilos

4,235

4,235

1.00

0.00

1

0

15:10

1.86

45.16

46.79

367

829

62.83

21 Amorgos

50,468

50,468

1.00

0.00

1

0

8:32

6.00

14.00

15.36

234

1,950

120.67

22 Anafi

11,272

11,272

1.00

0.00

1

0

9:45

0.96

87.50

88.91

260

294

38.35

23 Donousa

9,802

9,802

1.00

0.00

1

0

7:10

2.89

29.07

30.36

213

176

13.48

18 Rodos

2,081,463
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24 Folegandros

38,302

38,302

1.00

0.00

1

0

9:41

2.68

31.34

32.75

186

787

25 Heraklia

7,433

7,433

1.00

0.00

1

0

7:00

3.00

28.00

29.29

203

150

17.60

26 Ios

113,200

113,200

1.00

0.00

1

0

9:23

7.68

10.94

12.33

202

2,084

107.80

27 Kimolos

36,491

36,491

1.00

0.00

1

0

8:31

1.71

49.12

50.48

153

901

35.71

28 Koufonisi

31,763

31,763

1.00

0.00

1

0

8:05

3.00

28.00

29.34

208

412

5.70

29 Kythnos

71,562

71,562

1.00

0.00

1

0

3:05

1.71

49.12

50.25

92

1,436

99.26

32.07

30 Milos

13,529

133,226

146,755

0.91

0.09

1

1

6:40

0:45

3.54

7

23.73

12.00 23.90

157

4,966

150.60

31 Mykonos

245,540

425,102

670,642

0.63

0.37

1

1

5:45

0:40

7.00

8

12.00

10.50 12.61

160

14,189

85.48

32 Naxos

13,510

390,268

403,778

0.97

0.03

1

1

5:55

0:50 13.00

6

6.46

14.00

7.95

181

18,340

428.13

33 Paros

14,066

438,306

452,372

0.97

0.03

1

1

13:10

0:45 13.00

14

6.46

6.00

9.92

165

13,694

194.52

34 Santorini

409,912

522,810

932,722

0.56

0.44

1

1

10:03

0:47 11.50

12

7.30

7.00

8.42

237

17,430

75.79

35 Serifos

63,611

63,611

1.00

0.00

1

0

4:36

2.61

32.18

33.38

119

1,378

73.23

36 Sikinos

9,916

9,916

1.00

0.00

1

0

10:20

2.68

31.34

32.77

197

270

41.03

37 Sifnos

96,750

96,750

1.00

0.00

1

0

5:35

2.68

31.34

32.58

140

2,543

73.18

336,640

342,324

0.98

0.02

1

1

4:08

9.26

14.00 10.51

129

21,475

83.63

9,324

9,324

1.00

0.00

1

0

7:20

3.00

28.00

29.31

206

225

7.78

415,695

415,695

1.00

0.00

1

0

5:00

7.00

12.00

13.21

140

8,699

194.21

38 Syros
39 Schinousa
40 Tinos

5,684

0:35

9.07

6

Source: Hellenic Statistical Authority, Civil Aviation Authority, Greek Travel Pages, air companies, processed by the authors
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Παράρτημα Π6 : Αφίξεισ – διανυκτερεύςεισ ςε ξενοδοχειακά καταλύματα – δείκτεσ (2012)

ςυν
αφίξεων
Αςτυπάλαια

ςυν
διανυκτ

ΜΔΡ

εποχικότθτα

Ελλθνεσ
αφίξεισ

Ελλθνεσ
διανυκτ.

Ελλθνεσ
ΜΔΡ

Αλλοδαποί
αφίξεισ

Αλλοδαποί
διανυκτ.

ΜΔΡ

αλλοδαποί/ελλθνεσ
(αφίξεισ)

αλλοδαποί/ελλθνεσ
(διανυκτ.)

847

3259

3,85

0,99

665

2626

3,95

182

633

3,48

0,273684

0,241051

Κάλυμνοσ

9440

44307

4,69

0,76

4503

11265

2,5

4937

33042

6,69

1,09638

2,933156

Κάρπακοσ

36678

254929

6,95

0,89

3401

16403

4,82

33277

238526

7,17

9,784475

14,54161

334

1259

3,77

0,61

302

1116

3,7

32

143

4,47

0,10596

0,128136

606392

4522125

7,46

0,83

34567

166645

4,82

571825

4355480

7,62

16,54251

26,13628

Λζροσ

2499

14870

5,95

0,86

1484

8640

5,82

1015

6230

6,14

0,683962

0,721065

Μεγίςτθ

1173

4595

3,92

0,87

402

1682

4,18

771

2913

3,78

1,91791

1,731867

Νίςυροσ

1603

5847

3,65

0,75

1165

4178

3,59

438

1669

3,81

0,375966

0,399473

Ράτμοσ

14176

47943

3,38

0,83

7254

23984

3,31

6922

23959

3,46

0,954232

0,998958

1384269

8815271

6,37

0,78

104505

398904

3,82

1279764

8416367

6,58

12,24596

21,09873

Σφμθ

7747

31744

4,1

0,83

2795

6880

2,46

4952

24864

5,02

1,771735

3,613953

Τιλοσ

878

3472

3,95

0,71

142

376

2,65

736

3096

4,21

5,183099

8,234043

Χάλκθ

667

2062

3,09

0,75

332

808

2,43

335

1254

3,74

1,009036

1,55198

1644

6357

3,87

0,96

443

1931

4,36

1201

4426

3,69

2,711061

2,292077

Κάςοσ
Κϊσ

όδοσ

Αμοργόσ
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Ανάφθ

188

850

4,52

0,98

79

295

3,73

109

555

5,09

1,379747

1,881356

Ανδροσ

16004

44201

2,76

0,92

12649

31649

2,5

3355

12552

3,74

0,265238

0,3966

2144

10365

4,83

0,98

875

3186

3,64

1269

7179

5,66

1,450286

2,253296

105112

404243

3,85

0,83

12039

37993

3,16

93073

366250

3,94

7,730958

9,639934

22314

88862

3,98

0,96

5037

20401

4,05

17277

68461

3,96

3,430018

3,355767

Κζα

786

1496

1,9

0,85

741

1386

1,87

45

110

2,44

0,060729

0,079365

Κουφονιςι

619

3153

5,09

1

502

2443

4,87

117

710

6,07

0,233068

0,290626

Κφκνοσ

1392

4558

3,27

0,97

1352

4346

3,21

40

212

5,3

0,029586

0,04878

Μιλοσ

9628

35484

3,69

0,93

4454

15666

3,5

5174

19818

3,8

1,161652

1,265033

168131

629303

3,74

0,86

32624

100259

3,07

135507

529044

3,9

4,153599

5,276773

Νάξοσ

17764

69645

3,92

0,88

7451

23237

3,12

10313

46408
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1,885438
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Αντίπαροσ
Κιρα
Λοσ

Μφκονοσ

Σζριφοσ
Σχοινοφςςα

8

26

3,25

1

5

18

3,6

3

8

2,67

0,6

0,444444

Σίκινοσ

289

1067

3,69

1

192

734

3,82

97

333

3,43

0,505208

0,453678

Σίφνοσ

6059

19636

3,24

0,93

3824

11484

3

2235

8152

3,65

0,584467

0,709857

Σφροσ

19951

59657

2,99

0,83

15006

45219

3,01

4945

14438

2,92

0,329535

0,319291

Τινοσ

42822

95519

2,23

0,86

39941

87199

2,18

2881

8320

2,89

0,072131

0,095414

3066

13851

4,52

0,99

1037

6830

6,59

2029

7021

3,46

1,956606

1,027965

Φολζγανδροσ

Ρθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ, επεξεργαςία ςυγγραφζα
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Παράρτημα 7 Αρμοδιότητεσ και Δομέσ αναπτυξιακού και προγραμματικού χαρακτήρα των
Αυτοδιοικητικών Περιφερειών. Η θέςη του τουριςμού

Οι αρμοδιότθτεσ που ζχουν οι νζοι Διμοι και οι Ρεριφζρειεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου3852|2010, επιτρζπουν τθν
ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και δράςεων ςτθν κατεφκυνςθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ. Τα κεςμικά όργανα των Διμων και των
Ρεριφερειϊν ζχουν τθν δυνατότθτα να εκπονιςουν και να εφαρμόςουν Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ
του Νόμου 3852|2010 και τισ ςχετικζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ. Θ ενεργοποίθςθ των δυνατοτιτων αυτϊν με τθν κατάλλθλθ ςτελζχωςθ
και τθν διάκεςθ των αναγκαίων οικονομικϊν πόρων κα ζχει κετικζσ επιδράςεισ ςτθν ενδογενι τουριςτικι ανάπτυξθ των
περιφερειϊν.
Α. Περιφζρεια
 το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο είναι αρμόδιο για τθν ζγκριςθ και παρακολοφκθςθ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ τθσ
περιφζρειασ και τθν ζγκριςθ και παρακολοφκθςθ αναπτυξιακϊν προγραμμάτων ( άρκρο 163)
 Με απόφαςθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου μπορεί να ςυςτινονται μζχρι δφο (2) επιτροπζσ, ςτισ οποίεσ το ςυμβοφλιο
μεταβιβάηει αρμοδιότθτεσ του για ςυγκεκριμζνουσ τομείσ περιφερειακισ πολιτικισ που ορίηονται από αυτό ανάλογα με τα
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χαρακτθριςτικά και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ οικείασ περιφζρειασ. Μζλθ των επιτροπϊν αυτϊν ορίηονται περιφερειακοί
ςφμβουλοι ανάλογα τθσ δφναμθσ των περιφερειακϊν παρατάξεων (Άρκρο 164).
 Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ, ςυντονίηει τθν κατάρτιςθ και ζχει τθν ευκφνθ υλοποίθςθσ του επιχειρθςιακοφ
προγράμματοσ. Επιπροςκζτωσ καταρτίηει τα τομεακά προγράμματα δράςθσ και μεριμνά για τθν υλοποίθςθ τουσ (άρκρο 174)
 Στο άρκρο 186 παραγραφο Α, παραχωροφνται ςτθν Ρεριφζρεια, μια ουςιαςτικισ ςθμαςίασ δζςμθ αρμοδιοτιτων για τον
Ρρογραμματιςμό και τθν Ανάπτυξθ. Ενδεικτικά αναφζρουμε τθ διαμόρφωςθ τθσ περιφερειακισ αναπτυξιακισ πολιτικισ, τθν
προϊκθςθ των εκνικϊν ςτρατθγικϊν ςτόχων, τθν διαχείριςθ και εφαρμογι των αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων του ΕΣΡΑ 20072013, τθν ζγκριςθ και εκτζλεςθ των Ρρογραμμάτων Δθμοςίων Επενδφςεων, τθν ζγκριςθ των επιδοτιςεων για τισ ιδιωτικζσ
επενδφςεισ κ.ά.
 Με το άρκρο 281 κεςπίηεται το Ρρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.» (Ελλθνικι Αρχιτεκτονικι Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ) Το
Ρρόγραμμα αυτό διαμορφϊνεται ςε τρεισ άξονεσ: α) ο άξονασ με κορμό επιχειρθςιακά προγράμματα, όπωσ «Διοικθτικι
Μεταρρφκμιςθ» και « Ψθφιακι Σφγκλιςθ» του ΕΣΡΑ, β) ο άξονασ του Εκνικοφ Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ Αυτοδιοίκθςθσ
και γ) ο άξονασ ςτελζχωςθσ των Διμων και Ρεριφερειϊν με επιςτθμονικό προςωπικό
Β. Διμοι
 Σφμφωνα με το άρκρο 73 θ Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ ειςθγείται ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο κζματα χριςεων γθσ και κζματα
ρυκμιςτικϊν ςχεδίων, οικιςτικισ οργάνωςθσ, εφαρμογισ Ρολεοδομικϊν Σχεδίων, χρθματοδότθςθσ προγραμμάτων
ανάπλαςθσ, κζματα προςταςίασ περιβάλλοντοσ κ.ά.
 Το άρκρο 76 θ Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ γνωμοδοτεί ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο για τα αναπτυξιακά προγράμματα του
Διμου, τα προγράμματα δράςθσ και το επιχειρθςιακό και τεχνικό πρόγραμμα του Διμου. Επιπλζον, γνωμοδοτεί για κζματα
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γενικότερου τοπικοφ ενδιαφζροντοσ και εξετάηει τα τοπικά προβλιματα και τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ του Διμου και
διατυπϊνει γνϊμθ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων και τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που υπάρχουν.
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκ.70 ςυγκροτείται Τουριςτικι Επιτροπι για τθ επεξεργαςία και ειςιγθςθ ςτο ΔΣ κεμάτων
τουριςτικισ ανάπτυξθσ και προβολισ . Τα μζλθ τθσ επιτροπισ ορίηονται με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου και είναι
μζλθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ διεφκυνςθσ του διμου, ιδιϊτεσ εμπειρογνϊμονεσ ςτα κζματα τθσ
επιτροπισκαι εκπρόςωποι φορζων τθσ τοπικισ κοινωνίασ
 Λδιαίτερα ςθμαντικό είναι το άρκρο 94, με το οποίο μεταβιβάηονται ςτουσ Διμουσ «πρόςκετεσ αρμοδιότθτεσ», πολλζσ από τισ
οποίεσ αναφζρονται ςε κζματα μελετϊν, προγραμματιςμοφ και γενικότερα ςε αναπτυξιακζσ δραςτθριότθτεσ για τθν ευθμερία
των δθμοτϊν και τθν επίλυςθ προβλθμάτων εγγφτερα ςτον τόπο κατοικίασ τουσ.
 Στουσ Διμουσ των νθςιωτικϊν περιφερειϊν Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Λονίων Νιςων, αλλά και ςτουσ ορεινοφσ Διμουσ
μεταφζρονται πρόςκετεσ αρμοδιότθτεσ, από 01/01/2013, με βάςθ το άρκρο 204.
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