
XII. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2000-2006 ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

Γεωγραφικά – µορφολογικά στοιχεία 

 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στη διοικητική διαίρεση της οποίας 

περιλαµβάνονται τα νησιωτικά συµπλέγµατα των νοµών Κυκλάδων και 

∆ωδεκανήσου, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, µε έδρα την Ερµούπολη της νήσου Σύρου. Η Περιφέρεια καλύπτει συνολική 

έκταση 5,286 τετραγωνικών χιλιοµέτρων και καλύπτει το 4% της συνολικής έκτασης 

της χώρας. 

  Η πολυδιάσπαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία  αποτελείται από 

79 συνολικά νησιά και πλήθος βραχονησίδων (48 κατοικηµένα και 31 ακατοίκητα) 

που βρίσκονται σε σχετικά µεγάλη απόσταση από το κέντρο, από την έδρα της 

Περιφέρειας και µεταξύ τους, καθώς και οι έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες 

στο χώρο, δηµιουργούν ένα ιδιόµορφο χαρακτήρα στην Περιφέρεια. Η ιδιοµορφία 

αυτή αποτέλεσε στο παρελθόν αλλά και στο παρόν παράγοντα καθοριστικό της 

µορφής και του ρυθµού ανάπτυξής της και αναµένεται να είναι καθοριστική και για 

το µέλλον. 

  Την πλειονότητα των νησιών χαρακτηρίζει το ορεινό και άγονο του εδάφους, 

µε υπέδαφος φτωχό σε ορυκτό πλούτο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ενώ είναι έντονη 

η στενότητα σε υδάτινους και ενεργειακούς πόρους. Αντιθέτως, συγκριτικό 

πλεονέκτηµα της Περιφέρειας αποτελούν οι πλούσιοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι. 

 

Πληθυσµός 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατατάσσεται στις λιγότερο προβληµατικές 

περιοχές της χώρας ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναµικού, 

παρουσιάζοντας πληθυσµιακή ευρωστία µε χαµηλά ποσοστά ανεργίας. Η 

πληθυσµιακή εξέλιξη 1971-1991 παρουσιάζει µία αύξηση της τάξεως του 24.17%, 

γεγονός το οποίο κατατάσσει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην πρώτη θέση των 

Περιφερειών της χώρας βάσει της πληθυσµιακής µεταβολής τους. 
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Ο πληθυσµός της Περιφέρειας ανέρχεται σε 270,115 κατοίκους, σύµφωνα µε 

την εκτίµηση της ΕΣΥΕ για το 1998 και καλύπτει το 2.6% του συνολικού πληθυσµού 

της χώρας, ενώ ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού της στις περιόδους 1971-1981, 

1981-1991 και 1991-1998 παρουσιάζεται υψηλότερος του αντίστοιχου ρυθµού 

αύξησης του συνολικού πληθυσµού της χώρας.  

  Ο αστικός πληθυσµός ανέρχεται στο 35% του συνολικού πληθυσµού 

(στοιχεία απογραφής 1991) και παρουσιάζει τάσεις µείωσης σε σχέση µε τα στοιχεία 

απογραφής 1981. Ο αγροτικός πληθυσµός ανέρχεται στο 40% του συνολικού 

πληθυσµού και παρουσιάζει πτώση, ενώ ο ηµιαστικός πληθυσµός σταδιακά 

αυξάνεται και ανέρχεται στο 25% του συνόλου. Η πληθυσµιακή πυκνότητα της 

Περιφέρειας ανέρχεται σε 51.1 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο, έναντι 79.7 

κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο πληθυσµιακής πυκνότητας της χώρας. 

  Εν τούτοις, η συνολική αυτή εικόνα της Περιφέρειας, αναφορικά µε την 

πληθυσµιακή της ευρωστία, δεν αντικατοπτρίζει τις σοβαρές ενδοπεριφερειακές 

ανισότητες και τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη που συνεπάγονται οι πιο πάνω 

ανισότητες. 

 

Περιφερειακό ΑΕΠ 

Βελτιωµένη εµφανίζεται επίσης η εικόνα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως 

προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Περιφερειακό Προϊόν (ΑΕΠΠ), το οποίο 

υπερτριπλασιάστηκε την τελευταία εικοσιπενταετία (σε σταθερές τιµές 1970) 

βελτιώνοντας παράλληλα τη σχετική συµµετοχή της Περιφέρειας στο σύνολο της 

χώρας. Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Περιφερειακό Προϊόν (ΑΕΠΠ) της 

Περιφέρειας βρίσκεται σε υψηλότερη θέση από το αντίστοιχο µέσο κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ της χώρας. Συγκεκριµένα ανέρχεται στο 122% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

της χώρας (στοιχεία 1998) και αντιστοιχεί στο 74% του µέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πηγή Final Report “Synthetic analysis of selected 

indicator for the spatial differentiation of the E.U. territory” BBR April 2000) .  

Η Περιφέρεια παράγει το 2.8% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. ∆ιαχρονικά, 

εντείνεται ο προσανατολισµός της περιφερειακής οικονοµίας προς τον τριτογενή 

τοµέα, του οποίου αυξάνεται η συµµετοχή στο ΑΕΠΠ µε παράλληλη µείωση της 

συµµετοχής του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα.  

Τέλος, αναφορικά µε την παραγωγικότητα, η Περιφέρεια βρίσκεται σε 

υψηλότερο επίπεδο από την χώρα, αλλά σε χαµηλότερο από τον µέσο όρο της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον συγκεκριµένα, το 1996 η παραγωγικότητα της 

Περιφέρειας ανήλθε στο 81% της µέσης παραγωγικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

βελτιώνοντας τη θέση της σε σχέση µε το 1993 που ήταν 75%.  

Παρά τη βελτιωµένη εικόνα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε κριτήριο το 

µέγεθος του ΑΕΠΠ, η γεωγραφική ασυνέχεια της Περιφέρειας δεν επιτρέπει τη 

διάχυση του εισοδήµατος, της τεχνογνωσίας, των δεξιοτήτων κλπ, στο σύνολο του 

γεωγραφικού χώρου, δηµιουργώντας διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και σοβαρές 

ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Η θεαµατική αύξηση του Ακαθαρίστου Εγχωρίου 

Περιφερειακού Προϊόντος, οφείλεται κυρίως στην 1η οµάδα νησιών (Ρόδος, Κως, 

Σαντορίνη, Μύκονος, Σύρος) η εξαίρεση των οποίων θα οδηγούσε την Περιφέρεια, 

στην τελευταία θέση των Περιφερειών της χώρας. 

 

Απασχόληση - Ανεργία 

  Το εργατικό δυναµικό του Νοτίου Αιγαίου ανέρχεται σε 102.5 χιλιάδες άτοµα, 

ενώ οι απασχολούµενοι σε 97.5 χιλιάδες άτοµα. Η διαχρονική εξέλιξη του ενεργού 

πληθυσµού και της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια (1993-97) παρουσιάζεται 

φθίνουσα, σε αντίθεση µε τον πληθυσµό της Περιφέρειας ο οποίος αυξάνεται. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1993-97 η τοµεακή σύνθεση δεν αλλάζει σηµαντικά, 

πλην όµως παρατηρείται µία σαφής τάση ενίσχυσης του τριτογενή τοµέα και µείωσης 

του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα. 

  Η συρρίκνωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα (από 21% το 1981 

στο 10.3% το 1996), αποτελεί µεν σηµαντικό δείκτη σύγκλισης, αναφορικά µε τη 

διάρθρωση της απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πλην όµως δηµιουργεί σοβαρά 

προβλήµατα στον κοινωνικο-οικονοµικό τοµέα και στην τοπική ανάπτυξη, ενώ 

παράλληλα επιδεινώνεται το εµπορικό ισοζύγιο της Περιφέρειας, δεδοµένου ότι η 

µείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα δεν συνοδεύεται από αύξηση ή 

τουλάχιστον σταθεροποίηση της παραγωγής. 

  Αντιθέτως, παρατηρείται σηµαντική αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή 

τοµέα (από 50% το 1981, σε 62.38% το 1996), γεγονός το οποίο κατατάσσει την 

Περιφέρεια στις προσανατολισµένες προς τον τριτογενή τοµέα και κυρίως τον 

τουρισµό, περιοχές της χώρας. 

  Βελτιωµένη παρουσιάζεται, επίσης, η εικόνα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

αναφορικά µε τον επίσηµα καταγεγραµµένο άνεργο πληθυσµό, γεγονός που την 

κατατάσσει στην δεύτερη θέση µετά την Περιφέρεια Κρήτης στο σύνολο της χώρας. 
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  Η κατάσταση της ανεργίας των νέων, των γυναικών και των µακροχρόνια 

ανέργων είναι καλύτερη στην Περιφέρεια σε σχέση µε την χώρα. Έτσι το ποσοστό 

µακροχρόνιας ανεργίας στο Νότιο Αιγαίο είναι 42.3%, ενώ στη χώρα 57.1%. 

Επιπλέον το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες και στους νέους είναι 8.2% και 16.6% 

στην Περιφέρεια, ενώ σε επίπεδο χώρας είναι και 15.9% και 32.3% αντίστοιχα. 

 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

Για το έτος 1997 το εργατικό δυναµικό µε εκπαίδευση µέχρι και το ∆ηµοτικό 

υπερτερεί έναντι των υπόλοιπων κατηγοριών καλύπτοντας το 50.7% του συνόλου 

(38.1% για τη χώρα). Το εργατικό δυναµικό Γυµνασιακής εκπαίδευσης αποτελεί το 

11.7%, ενώ το εργατικό δυναµικό Λυκειακής εκπαίδευσης καλύπτει το 23.9% του 

συνόλου (τα αντίστοιχα ποσοστά για τη χώρα είναι 10.4% και 28.6%). Το εργατικό 

δυναµικό µε ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση ανέρχεται στο 13.7% του συνόλου 

του εργατικού δυναµικού της Περιφέρειας. Λαµβανοµένου υπόψη ότι το τελευταίο 

ποσοστό για τη χώρα ανέρχεται σε 22.9%, είναι σαφές ότι το συνολικό επίπεδο 

εκπαίδευσης της Περιφέρειας υστερεί από το αντίστοιχο της χώρας. 

 

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Πρωτογενής τοµέας 

  Η εδαφική φυσιογνωµία του νησιωτικού συµπλέγµατος της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου είναι κυρίως ορεινή και ηµιορεινή. Το 72.5% του εδάφους, σύµφωνα 

µε τις κατηγορίες της ΕΣΥΕ, είναι ορεινό και ηµιορεινό (το αντίστοιχο ποσοστό στο 

σύνολο της χώρας είναι 61.3%). 

  Από το σύνολο της εδαφικής επιφάνειας της Περιφέρειας καλλιεργείται το 

16.7% (η ποσοστιαία αναλογία στο σύνολο της χώρας είναι 29.9%). Ως 

κτηνοτροφική γη χρησιµοποιείται το 51.6% της συνολικής επιφάνειας, ενώ οι δασικές 

εκτάσεις καλύπτουν το 13.2% οφειλόµενο κυρίως στο Νοµό ∆ωδεκανήσου (ο Νοµός 

Κυκλάδων παρουσιάζει µόνο 1.7% δασοκάλυψη). 

  Η φυτική παραγωγή χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία ετήσιων 

καλλιεργειών, τα σιτηρά για καρπό, τις κτηνοτροφές για σανό και καρπό καθώς και 

ορισµένων κηπευτικών. Στην οµάδα των µόνιµων φυτειών το οικονοµικό ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στα οινοστάφυλλα, τα εσπεριδοειδή και τους ελαιώνες κυρίως για 

παραγωγή ελαιολάδου. 
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  Η ζωική παραγωγή αποτελεί για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αξιόλογο 

τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας µε έντονη παρουσία στο σύνολο της οικονοµίας 

και ιδιαίτερη έµφαση στην αιγοπροβατοτροφία.  

  Η συνεχής µείωση του απασχολούµενου στον πρωτογενή τοµέα ανθρώπινου 

δυναµικού, η οποία δεν συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση της παραγωγικότητας, 

δηµιουργεί προβλήµατα ανισότητας στην συµµετοχή του κλάδου στο ΑΕΠΠ και στο 

κατά κεφαλήν εισόδηµα. Επιπροσθέτως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν έχει 

αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα στην παραγωγή κηπευτικών εκτός 

εποχής και δεν έχει οργανώσει ικανοποιητικά τις συνθήκες τυποποίησης, µεταφοράς 

και εµπορίας, ιδιαίτερα των ευπαθών προϊόντων φυτικής παραγωγής. 

  Εκτός από τους πιο πάνω εξωγενείς παράγοντες, στην Περιφέρεια υπάρχει 

έντονο το πρόβληµα της υφαλµύρωσης, το οποίο έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις ώστε 

είναι άµεσος ο κίνδυνος µόνιµης υποβάθµισης του παραγωγικού εδάφους.  

  Στον τοµέα της αλιείας παρατηρείται έλλειψη οριοθετηµένων αλιευτικών 

πεδίων, αργός ρυθµός εκσυγχρονισµού του αλιευτικού στόλου, υπεραλίευση πολλών 

περιοχών και πληµµελής έλεγχος των αλιευτικών µεθόδων, που αποτελούν τους 

βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες στην ανάπτυξη του κλάδου. 

  ∆εδοµένου δε ότι διαπιστώνεται µια τάση εντατικότερης εκµετάλλευσης των 

ελληνικών θαλασσών και αποχώρηση από τις µακρινές θάλασσες, γίνεται φανερή η 

αυξηµένη σπουδαιότητα που αποκτά η προσπάθεια διατήρησης της καλής 

κατάστασης και της αειφορίας των υδάτινων οικοσυστηµάτων της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου. Αυτή η κατάσταση θα εξασφαλίσει την ποσότητα, την ποιότητα και 

τη διατήρηση µιας υγιούς παραγωγής, χάρη στην οποία απολαµβάνει προτίµησης 

στην εγχώρια αγορά και έχει καταλάβει καλή θέση στις εξαγωγικές αγορές. 

  ∆εν θα πρέπει να παραγνωρίζεται επίσης η σηµασία που έχει για τα µικρότερα 

νησιά η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικών µε τον αλιευτικό τοµέα προκειµένου να 

στηριχθεί µία παραγωγική βάση που θα συµπληρώνει την, κατά τεκµήριο, µικρής 

διάρκειας τουριστική περίοδο. 

  Ως προς τα δάση, η αδυναµία εξασφάλισης προσόδου από την παραγωγή 

ξυλείας και των δασικών εκτάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δηµιουργεί την 

εντύπωση ότι το δασικό κεφάλαιο δεν συµµετέχει στον πρωτογενή τοµέα. 

  Υπάρχουν εν τούτοις διαθέσιµοι πόροι χρησιµοποιούµενοι για βοσκή 

διαφόρων ειδών (για τη χειµερινή τροφή της µελισσοκοµίας, το ρείκι κ.α.).  
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∆ευτερογενής τοµέας 

 Η αδυναµία εκµετάλλευσης οικονοµιών κλίµακας, υπήρξε πάντοτε ο βασικός 

ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη της µεταποίησης στον γεωγραφικό χώρο 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

  Το µικρό µέγεθος των ΜΜΕ, το οποίο αποτελεί την πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων του κλάδου, δεν επιτρέπει την αξιοποίηση προγραµµάτων για 

εφαρµογή επενδυτικών σχεδίων, που στην ουσία αναφέρονται σε πολύ µεγαλύτερα 

µεγέθη επιχειρήσεων. 

  Ως προς την απασχόληση, η µεταποιητική δραστηριότητα στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου αφορά κυρίως βιοτεχνικές µονάδες µικρού µεγέθους µε εξαίρεση 

περιπτώσεις όπως τα ναυπηγεία του Νεωρίου της Σύρου. Τόσο ο Ν. Κυκλάδων, όσο 

και ο Ν. ∆ωδεκανήσου εµφανίζουν απόλυτη µείωση του αριθµού των 

απασχολούµενων στη µεταποίηση. 

  Κατά την περίοδο 1981-1991 το σύνολο της χώρας, αλλά ιδιαίτερα ο Ν. 

Κυκλάδων, εµφανίζει δραµατική µείωση της απασχόλησης στη µεταποίηση 

(µεταβολή υψηλότερη από τη µέση εθνική). Το νησί της Σύρου, το οποίο 

συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µερίδιο του µεταποιητικού τοµέα του Ν. Κυκλάδων, 

καθορίστηκε ως Φθίνουσα Βιοµηχανική Περιοχή. 

  Οι µονάδες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, ετοίµων ενδυµάτων, χυµών-

αναψυκτικών, κεραµικών, επίπλων και χρυσοχοΐας έχουν σχετικά σηµαντική 

παρουσία στην Περιφέρεια, ενώ ως προς την κλαδική διάρθρωση της µεταποίησης 

(στοιχεία 1994) σηµειώνεται ότι οι κλάδοι, τρόφιµα-ποτά (15), ένδυση (18), ξύλο 

(20), προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά (26) και µεταλλικά προϊόντα (28), κατέχουν 

τα µεγαλύτερα ποσοστά σε αριθµό επιχειρήσεων και κύκλο εργασιών. 

 

Τριτογενής τοµέας 

  Η σηµασία και η ανάπτυξη του τριτογενή τοµέα στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου είναι συνεχής και αυξανόµενη καθώς ο τοµέας συµµετέχει στην απασχόληση 

µε 61.44% και στη διάρθρωση του ΑΕΠΠ  µε 68.60% (στοιχεία 1994). 

  Η Περιφέρεια διαθέτει τµήµατα ενός Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Η ερευνητική δραστηριότητα είναι πολύ χαµηλή, καθώς 

µόλις το 1% του συνόλου των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της χώρας 

(1993) συγκεντρώνονται εκεί, κατατάσσοντας την Περιφέρεια τελευταία µεταξύ των 

13 Περιφερειών της χώρας. 
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    Η κλαδική διάρθρωση της απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα αναδεικνύει 

την υπεροχή του τουρισµού, στον οποίο απασχολείται πλέον το ¼ των 

απασχολουµένων στον τριτογενή τοµέα. Αξίζει να υπογραµµισθεί ότι ένα µεγάλο 

ποσοστό του χονδρικού και λιανικού εµπορίου, αφορά αµιγείς τουριστικές 

δραστηριότητες, οι οποίες αυξάνουν κατά πολύ το ποσοστό του κλάδου "Ξενοδοχεία 

και εστιατόρια". 

  Ο αριθµός των απασχολουµένων στον τουρισµό στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, πενταπλασιάζεται κατά την 20ετία 1971-91, όπως και η συµµετοχή του στο 

σύνολο των απασχολουµένων της Περιφέρειας. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής 

της απασχόλησης στον τουρισµό την περίοδο 1981-97 (9.18%) είναι ο µεγαλύτερος 

στη χώρα ακολουθούµενος από αυτόν των Ιονίων νήσων (7.62%). 

  Το σύνολο του ξενοδοχειακού δυναµικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το 

1997 ανερχόταν για όλες τις κατηγορίες καταλυµάτων, σε 137,794 κλίνες, όταν το 

σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο ανερχόταν σε 577,259 κλίνες. Στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου υπάρχει ιδιαίτερη συγκέντρωση κλινών σε πολυτελείς εγκαταστάσεις 

(κατηγορία ΑΑ και Α'), που οφείλεται κυρίως στο Νοµό ∆ωδεκανήσου, καθώς και σε 

εγκαταστάσεις κατηγορίας Γ', που οφείλεται στο Νοµό Κυκλάδων. 

  Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τοµέας του τουρισµού 

είναι δυνατόν να συνοψισθούν ως εξής : 

 Τα τουριστικά έσοδα εξακολουθούν να βασίζονται σε µεγάλους αριθµούς 

τουριστικών αφίξεων των οποίων ο σύντοµος χρόνος παραµονής 

συνδυάζεται µε χαµηλή ηµερήσια δαπάνη (περίπου 100$). 

 Η εποχικότητα δεν βελτιώθηκε τόσο από πλευράς αφίξεων, όσο και από 

πλευράς διανυκτερεύσεων. Οι δύο µήνες Ιούλιος και Αύγουστος, 

συνεχίζουν να έχουν την υψηλότερη ζήτηση µε σηµαντική διαφορά από 

τους υπολοίπους και ακολουθούν ο Ιούνιος και ο Σεπτέµβριος. 

 Η αύξηση των ξενοδοχειακών κλινών και η µείωση του χρόνου 

παραµονής είχε σαν αποτέλεσµα να µειωθεί η πληρότητα των 

ξενοδοχειακών καταλυµάτων. 

 Η χαµηλή κατά κεφαλήν ηµερήσια δαπάνη δείχνει ότι δεν σηµειώθηκε 

σηµαντική πρόοδος προς τον "επιλεκτικό" τουρισµό ενώ ταυτόχρονα 

λειτουργεί αποτρεπτικά για την ανάληψη επενδύσεων ποιοτικής 

αναβάθµισης των προσφεροµένων υπηρεσιών. 
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 Η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος στη διεθνή αγορά 

συνεχίζει να στηρίζεται στις χαµηλές τιµές και στο µαζικό τουρισµό 

παραθεριστικού χαρακτήρα, διευκολύνοντας έτσι µονοπωλιακές 

πρακτικές ξένων τουριστικών πρακτόρων. Η εθνική και η περιφερειακή 

στρατηγική στον τοµέα του τουρισµού µέχρι σήµερα δεν έχει περιλάβει 

προσπάθειες διείσδυσης σε κέντρα λήψεως αποφάσεων που ελέγχουν τη 

ζήτηση τουριστικού προϊόντος (διεθνείς εταιρείες διακίνησης τουριστών). 

 Η χαµηλή ποιοτική στάθµη της δηµόσιας υποδοµής των µεταφορών και 

άλλων κρίσιµων κατηγοριών, όπως των υπηρεσιών υγείας, καθαριότητας 

κλπ., οι αδυναµίες του χωροταξικού σχεδιασµού ως προς την οριοθέτηση 

χρήσεων γης και ο χαµηλός βαθµός εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναµικού του τοµέα, συνιστούν ισχυρά εµπόδια στην απεµπλοκή του 

τουρισµού από τις πιο πάνω καταστάσεις. 

 

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

Μεταφορές 

  Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η γεωγραφική 

της θέση ως προς τη χώρα και οι ανάγκες ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών 

συνδέσεων καθιστούν θεµελιώδη το ρόλο των υποδοµών στον τοµέα των µεταφορών 

και κυρίως των θαλάσσιων και αεροπορικών µεταφορών. 

  

Χερσαίες µεταφορές 

  Ο αναπτυξιακός ρόλος των χερσαίων µεταφορών, περιορίζεται κατ' ανάγκη σε 

τοπικό επίπεδο νησιού και η σηµασία τους είναι πάντοτε ανάλογη µε το µέγεθος του 

χερσαίου χώρου που αφορούν και την κλίµακα των αναγκών που ικανοποιούν. 

Επισηµαίνεται ότι πέρα από τον αριθµό των αυτοκινήτων των µονίµων κατοίκων, το 

οδικό δίκτυο της Περιφέρειας επιβαρύνεται µε ένα επίσης υψηλό αριθµό 

αυτοκινήτων των επισκεπτών της θερινής περιόδου. 

 

Θαλάσσιες µεταφορές 

  Η προφανής ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας τουλάχιστον ενός βασικού 

λιµανιού ανά νησί, ανεβάζει το συνολικό αριθµό των λιµανιών της Περιφέρειας 
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τουλάχιστον σε 46, η επιβατική κίνηση των οποίων αντιπροσωπεύει το 20% και 

πλέον της συνολικής επιβατικής κίνησης της χώρας. 

  Οι κύριες διαπιστώσεις και τα προβλήµατα των θαλάσσιων µεταφορών στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνίστανται :  

 Στην αδυναµία στήριξης, µε κριτήρια αγοράς, ενός επαρκούς συστήµατος 

σύνδεσης µεταξύ των περισσοτέρων νησιών µε αποτέλεσµα την ανάγκη 

επιδότησης ασύµφορων γραµµών. 

 Στο γραµµικό σχεδιασµό των διαδροµών που έχει σαν συνέπεια τη µεγάλη 

χρονική διάρκεια, την καθυστέρηση στην άφιξη των επιβατών που 

προορίζονται για το τέλος της διαδροµής, την αποκοπή των µικρών 

νησιών από τις κύριες γραµµές και την αποκοπή της σύνδεσης των µικρών 

νησιών µεταξύ τους και µε τα κέντρα των Νοµών και της Περιφέρειας. 

 Στην αποκλειστική χρήση των λιµένων Πειραιά και Ραφήνας ως 

αφετηρίες, γεγονός το οποίο προκαλεί επιµήκυνση της διαδροµής 

(ιδιαίτερα για τον Πειραιά) και σοβαρά προβλήµατα κυκλοφοριακού 

φόρτου στα δύο λιµάνια (ιδιαίτερα τους θερινούς µήνες). 

 

Αεροπορικές µεταφορές 

  Η σηµασία του συστήµατος των αεροπορικών µεταφορών στην Περιφέρεια 

του Νοτίου Αιγαίου είναι πρωταρχική, λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της 

Περιφέρειας, της απόστασης από τα κέντρα της χώρας, της ειδικής εξάρτησης της 

ανάπτυξης του χώρου από τον τουρισµό και της ανάγκης αντιµετώπισης της 

οικονοµικής και κοινωνικής αποµόνωσης της Περιφέρειας. 

  Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει 13 αεροδρόµια και 1 υπό κατασκευή. 

Τα υφιστάµενα αεροδρόµια κατατάσσονται ανάλογα µε τις προδιαγραφές τους και τα 

τεχνικά τους χαρακτηριστικά ως εξής : 

∆ιεθνή αεροδρόµια: Ρόδος, Κως. 

Νοµοθετηµένα σηµεία εισόδου και εξόδου: Μύκονος, Σαντορίνη. 

Μη νοµοθετηµένα σηµεία εισόδου και εξόδου: Κάρπαθος, Μήλος, Νάξος, Πάρος. 

Αµιγώς εσωτερικού: Αστυπάλαια, Κάσος, Καστελόριζο, Λέρος, Σύρος. 

  Όπως και στις θαλάσσιες µεταφορές η κίνηση των αεροδροµίων της 

Περιφέρειας αντιπροσωπεύει το 20% περίπου της αεροπορικής κίνησης της χώρας. 

  Εκτός από τα αεροδρόµια, το σύστηµα των αεροπορικών µεταφορών στα 

νησιά συµπληρώνεται µε ένα δίκτυο ελικοδροµίων σε 22 νησιά της Περιφέρειας, που 
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εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες µεταφοράς επιβατών, ασθενών κλπ., συµβάλλοντας 

σηµαντικά στην άρση της αποµόνωσης των µικρότερων κυρίως νησιών. 

 

Υγεία-πρόνοια 

  Ο προσανατολισµός της Περιφέρειας στον τουρισµό και η συνεχιζόµενη 

αποµόνωση των µονίµων κατοίκων από τα κέντρα νοσοκοµειακής περίθαλψης, 

απαιτούν πρόσθετες υποδοµές υγείας και εφαρµογές νέων τεχνολογιών (π.χ. 

τηλεϊατρικής). Η προσπάθεια αύξησης των διανυκτερεύσεων σε νησιά της δεύτερης 

και τρίτης οµάδας, προσκρούει και στη συνεχιζόµενη έλλειψη στοιχειώδους ιατρικής 

και νοσοκοµειακής κάλυψης.  

  Σε αντίθεση µε το σύνολο της χώρας, για την οποία ο δείκτης νοσοκοµειακών 

κλινών ανά 1,000 κατοίκους ανέρχεται σε 5.0, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο 

αντίστοιχος δείκτης ανέρχεται σε 2.2 για τους χειµερινούς µήνες (µόνιµος 

πληθυσµός) και µόλις σε 1.5 για τους θερινούς (µόνιµος πληθυσµός και επισκέπτες). 

Εκτός του ως άνω ιδιαίτερα χαµηλού δείκτη, η νοσοκοµειακή κάλυψη στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επιδεινώνεται από τις ανεπαρκείς ενδοπεριφερειακές 

επικοινωνίες. 

 

Εκπαίδευση 

  Σαν γενική διαπίστωση θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου έχει ολοκληρώσει, κατά µεγάλο ποσοστό, τις κτιριακές υποδοµές της 

εκπαίδευσης, µε βάση το µέχρι σήµερα δυναµικό της. Η αναµενόµενη αύξηση του 

πληθυσµού, η οποία κυρίως οφείλεται σε εσωτερική µετανάστευση, θα δηµιουργήσει 

ανάγκες σε νέες υποδοµές και εξοπλισµό. Στην Περιφέρεια για το σχολικό έτος 1996-

1997, φοιτούσαν 36,642 µαθητές, κατανεµηµένοι σε 1,946 τµήµατα. 

  Πλέον συγκεκριµένα : 

 Στη δηµοτική εκπαίδευση η αναλογία των µαθητών ανά αίθουσα είναι 

16.9 και η Περιφέρεια βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τον µέσο όρο της 

χώρας όπου η αντίστοιχη αναλογία είναι 17.3. Επιπροσθέτως το σύνολο 

των ∆ηµοτικών σχολείων, ήτοι το 100%, λειτουργούν αποκλειστικά πρωί, 

χωρίς διπλοβάρδιες, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της χώρας 

είναι 81.4%. 

 Στα γυµνάσια, η αναλογία µαθητών ανά αίθουσα είναι 23.5 και η 

Περιφέρεια βρίσκεται επίσης σε καλύτερο επίπεδο από την χώρα όπου η 
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αντίστοιχη αναλογία είναι 25.4. Επιπροσθέτως το 97.1% των Γυµνασίων 

λειτουργεί αποκλειστικά πρωί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη χώρα 

ανέρχεται σε 69.4%. 

 Τέλος, όσον αφορά τα Γενικά Λύκεια, ο λόγος µαθητών ανά αίθουσα είναι 

18.8 και η Περιφέρεια βρίσκεται επίσης σε καλύτερο επίπεδο από την 

χώρα όπου η αντίστοιχη αναλογία είναι 24.4. Επιπροσθέτως το 95.6% των 

Λυκείων  λειτουργεί αποκλειστικά πρωί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για 

τη χώρα ανέρχεται σε 66.9%. 

 

Περιβάλλον 

  Η διάσταση του περιβάλλοντος αποτελούσε πάντοτε για την Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου το µονοπωλιακό της χαρακτηριστικό και ταυτόχρονα το συγκριτικό 

της πλεονέκτηµα. Ο µεγάλος αριθµός και η ποικιλία ευαίσθητων και σπάνιας αξίας 

οικοσυστηµάτων που χαρακτηρίζει το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας, η 

ανεξέλεγκτη και µε γοργούς ρυθµούς οικονοµική ανάπτυξη, η απουσία 

περιβαλλοντικής συνείδησης, η απουσία κρατικού ελέγχου και η έλλειψη 

θεσµοθετηµένου χωροταξικού σχεδιασµού,  οδήγησαν στη συσσώρευση πολλών και 

δυσεπίλυτων περιβαλλοντικών προβληµάτων, η επίλυση των οποίων απαιτεί 

πολυετείς, πολυδιάστατες και υψηλού κόστους  παρεµβάσεις. Η γεωγραφική 

διασπορά δε των προβληµάτων δηµιουργεί πρόσθετες δυσκολίες και ανάγκη για 

πρόσθετους πόρους. 

 

Φυσικό Περιβάλλον 

  Ένα σύνολο τριάντα περιοχών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έκτασης από 

100 έως 17,600 εκτάρια έχει προταθεί για ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000. 

Τέσσερα νησιά, η Παλαιά και Νέα Καµένη, η Σίφνος, η Πάρος και η Αστυπάλαια, 

έχουν κηρυχθεί ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Το φυσικό δάσος κυπαρισσιού 

στον Έµπωνα της Ν. Ρόδου έχει κηρυχθεί µνηµείο της φύσης. 

 

∆οµηµένο Περιβάλλον 

  Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από τον ιδιαίτερα µεγάλο 

αριθµό παραδοσιακών οικισµών που ανέρχονται σε 47 για το Νοµό ∆ωδεκανήσου, µε 

περίπου τους µισούς στην Ρόδο, και 165 για το Νοµό Κυκλάδων µε διασπορά σε 27 
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νησιά. Έτσι το 30% του συνολικού αριθµού των οικισµών της Περιφέρειας έχουν 

χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί. 

  Η διαχείριση των οικιακών απορριµµάτων δεν ικανοποιεί τα σύγχρονα 

πρότυπα για τη δηµόσια υγιεινή και για την προστασία  του περιβάλλοντος. Από τη 

µια πλευρά, οι Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων απουσιάζουν από το 

σύνολο σχεδόν των νησιών. Από την άλλη πλευρά, η απόρριψη αποβλήτων σε 

ανοιχτές χωµατερές, που βρίσκονται σε περιοχές µη αποδεκτές γεωµορφολογικά και 

περιβαλλοντικά (συνήθως κοιλάδες και ρέµατα), αποτελεί τον κανόνα όσον αφορά 

στη διαχείριση απορριµµάτων. Τα σκουπίδια συχνά καίγονται ανεξέλεγκτα 

παράγοντας δυσάρεστες οσµές και επικίνδυνους για την ανθρώπινη υγεία αέριους 

ρύπους, ενώ τα υπολείµµατα καταλήγουν στους υδάτινους αποδέκτες (υπόγειοι 

υδροφορείς και παράκτια νερά). 

  Τα υγρά απόβλητα των οικισµών, µε δεδοµένη την έλλειψη κατάλληλων 

υποδοµών (αποχετευτικών δικτύων και µονάδων επεξεργασίας λυµάτων) καταλήγουν 

ανεπεξέργαστα στη θάλασσα ή σε άλλους υδάτινους αποδέκτες (π.χ. ρέµατα). Κατά 

τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός 

υπερδιπλασιάζεται µε αποτέλεσµα την αύξηση των εκροών λυµάτων συχνά πέρα από 

τη φέρουσα ικανότητα των αποδεκτών και τη δηµιουργία τοπικής ρύπανσης. 

 Ως προς τη διαχείριση απορριµµάτων η υφιστάµενη κατάσταση εµφανίζει 

την εξής εικόνα : 

 Στο Νοµό ∆ωδεκανήσου λειτουργούν 3 ΧΥΤΑ (2 στη Ρόδο και 1 στη 

Χάλκη), 13 ελεγχόµενοι χώροι και 90 χώροι ανεξέλεγκτης απόρριψης. 

 Στο Νοµό Κυκλάδων δεν υπάρχουν ΧΥΤΑ, ενώ λειτουργούν 15 θέσεις 

ελεγχόµενης διάθεσης απορριµµάτων και πάνω από 58 θέσεις 

ανεξέλεγκτης απόρριψης. 

  Από πλευράς διάθεσης λυµάτων, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

λειτουργούν συνολικά 28 Μονάδες Επεξεργασίας Λυµάτων που καλύπτουν συνολικά 

ισοδύναµο Πληθυσµό 214,000 κατοίκων και ευρίσκονται υπό κατασκευή άλλες 6 

µονάδες. 

 

Άλλες κατηγορίες υποδοµών 

 Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Περιφέρειας χρειάζεται εκσυγχρονισµό και 

επέκταση, κυρίως όσον αφορά στα µικρότερα νησιά. Σχετική πρόοδος έχει σηµειωθεί 

στην χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
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ΕΝ∆ΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

 

∆ιανοµαρχιακές ανισότητες 

  Οι ∆ιανοµαρχιακές ανισότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία του Ν. ∆ωδεκανήσου, που είναι ο πιο 

ανεπτυγµένος νοµός. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Ν. ∆ωδεκανήσου υπερβαίνει κατά 

πολύ το µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας. Τα τελευταία χρόνια η κυριαρχία αυτή 

φαίνεται να εντείνεται, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι διανοµαρχιακές ανισότητες. 

Ειδικότερα, από τον υπολογισµό του Συντελεστή Μεταβλητότητας βάσει της 

µεταβολής της κατανοµής του ΑΕΠ κατά νοµό για τα έτη 1989-1994, φαίνεται 

αύξηση των ανισοτήτων (ο συντελεστής από το 33.5 που ήταν το 1989 ανήλθε στο 

38.1 το 1994). Πέρα από τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες υφίστανται και έντονες 

ενδονοµαρχιακές ανισότητες, κυρίως λόγω της ύπαρξης πολλών µικρών νησιών, 

καθώς επίσης και ορεινών περιοχών. 

 

Ορεινός χώρος - Εσωτερικές Ζώνες 

  Οι ορεινές εκτάσεις καλύπτουν το 28.3% της συνολικής έκτασης της 

Περιφέρειας. Ο αριθµός των ορεινών ΟΤΑ ανέρχεται σε 49 επί συνόλου 191 και 

αποτελεί το 25.7% του συνόλου των ΟΤΑ της Περιφέρειας, ενώ ο πληθυσµός των 

ορεινών περιοχών είναι 30,090 κάτοικοι και καλύπτει το 14.8% του συνολικού 

πληθυσµού. 

 

∆ιάσπαρτος Νησιωτικός Χώρος 

  Το κύριο χαρακτηριστικό της Περιφέρειας είναι ο διάσπαρτος νησιωτικός 

χώρος, αποτελούµενος από 79 νησιά, εκ των οποίων 48 κατοικηµένων διαφορετικού 

επιπέδου ανάπτυξης, 31 ακατοίκητων και πλήθους βραχονησίδων.  

  Η ανάγκη για υποδοµές λιµανιών, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, 

ΧΥΤΑ, αεροδροµίων, εκατοντάδων οδικών δικτύων σύνδεσης αστικών κέντρων και 

εισόδων (λιµάνια-αεροδρόµια) των νησιών, συστηµάτων διαχείρισης ύδρευσης σε 48 

νησιά, απαιτεί υπερβολικούς πόρους σε σύγκριση µε άλλες χερσαίες περιφέρειες. Η 

διογκούµενη τουριστική ανάπτυξη δηµιουργεί αυξηµένες περιβαλλοντικές πιέσεις µε 

έντονο το στοιχείο της εποχικότητας. 

  Η γεωγραφική ασυνέχεια δηµιουργεί προβλήµατα κοινωνικής αποµόνωσης, 

αδυναµίας διάχυσης του παραγοµένου εισοδήµατος, των δεξιοτήτων, της 
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εκπαίδευσης, αδυναµίας πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες (υγεία, πρόνοια), 

αδυναµίας πρόσβασης σε διοικητικές υπηρεσίες (δηµόσιες υπηρεσίες, δικαστήρια), 

αδυναµίας πρόσβασης σε χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (τράπεζες, χρηµατιστήριο, 

ασφάλειες κλπ.). 

  Το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης των νησιών της Περιφέρειας δεν επιτρέπει 

τη χρήση συµβατικών µεθόδων απεικόνισης της υπάρχουσας κατάστασης, όπως 

συµβαίνει στις χερσαίες Περιφέρειες. Η χρήση πολλαπλών κριτηρίων και 

παραµέτρων όπως π.χ. : µέγεθος νησιών (έκταση), µέγεθος πληθυσµού, ακτίνα 

επιρροής νησιού, επικρατούσες οικονοµικές δραστηριότητες, βαθµός 

προσπελασιµότητας και χρονοαπόσταση από κέντρα ή περιοχές εξάρτησης και 

συχνότητα εξυπηρέτησης από µεταφορικά µέσα κ.α. τεκµηριώνουν την κατάταξη των 

νησιών σε τέσσερις οµάδες. 

 

Οµάδα Ι 

  Νησιά µε σηµαντική τουριστική δραστηριότητα όχι µόνο σε Περιφερειακό 

αλλά σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, µε αυξανόµενες περιβαλλοντικές πιέσεις, 

πληθυσµιακή αύξηση και συγκέντρωση, µε άµεση ανάγκη ελέγχου του είδους της 

ανάπτυξής τους. 

Οµάδα ΙΙ 

  Νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά ενώ παράλληλα διαθέτουν και άλλες 

παραγωγικές δραστηριότητες και εκµεταλλεύσιµους πόρους. Σε αυτά η έµφαση του 

σχεδιασµού πρέπει να στοχεύει στην αντιµετώπιση των συγκρούσεων µεταξύ των 

δραστηριοτήτων και την αποτροπή της εξάρτησής τους από τη µονόπλευρη 

τουριστική ανάπτυξη. 

Οµάδα ΙΙΙ 

  Νησιά, µε σχετικά µικρή γεωγραφική έκταση, τα οποία αντιµετωπίζουν 

σοβαρά προβλήµατα ανάπτυξης, πολλά εκ των οποίων χαρακτηρίζονται από συνεχή 

µείωση πληθυσµού, σοβαρές ελλείψεις σε υποδοµές, ελάχιστο βαθµό αξιοποίησης 

των πόρων τους ή περιορισµένους (ποσοτικά και ποιοτικά) πόρους και αισθητή 

γεωγραφική αποµόνωση. 

Οµάδα ΙV 

  Νησίδες µε πολύ µικρή γεωγραφική έκταση, ελάχιστους κατοίκους και σχεδόν 

παντελή έλλειψη υποδοµών. 
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