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Πρόλογος 
 
Το παρόν βιβλίο είναι αποτέλεσμα μελέτης με τίτλο «Η Ανάπτυξη των 
Νησιών – Ευρωπαϊκά Νησιά και Πολιτική Συνοχής»1 που εκπονήθηκε 

στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης 2007-2013 του ESPON με 
συντονιστή το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο της Μάλτας και το Ερευνητικό Κέντρο Τουρισμού του 
Bornholm (Δανία) και βασίστηκε στο ερευνητικό έργο που έχει γίνει 

στο Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 
Για την υλοποίηση της μελέτης συνεργάστηκαν από πλευράς του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου οι συνάδελφοι Θ.Κίζος (που ήταν και 
αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος της μελέτης), Μ.Βαϊτης, 

Γ.Κόκκορης, Μ.Λεκάκου, Θ.Πάλλης και οι εξωτερικοί συνεργάτες 

Ν.Κουκουρουβλή, Κ.Μάργαρης, Γ.Βαγγέλας, Ε.Στεφανιδάκη. Από το 
Πανεπιστήμιο της Μαλτας οι συνάδελφοι G.Baldachino και 

M.R.Azzopardi και από το Ερευνητικό Κέντρο Τουρισμού του 
Bornholm οι Μ.Toudal και Δ.Ιωαννίδης. 

 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να δώσω στα στελέχη του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γ. 
Φιρμπα, Μ Κωστοπούλου, Κ.Βλάχο, Α.Λάγια, Ι.Κωσταντοπούλου,και 

Α. Πανοπούλου που υποστήριξαν θερμά την προσπάθεια της 
υλοποίησης της μελέτης σε όλη την επίπονη διαδικασία και έκαναν 

ουσιαστικές παρατηρήσεις στις εκθέσεις που κατατέθηκαν.  
 

Τα όποια λάθη και παραλήψεις του κειμένου δεν ευθύνουν παρά τον 
επιστημονικό υπεύθυνο της μελέτης και συγγραφέα της τελικής 

έκθεσης.  

 

                                    
1 Ο συντομογραφικός τίτλος της είναι EUROISLANDS. Η πλήρης έκθεση με όλα τα 

παραρτήματα καθώς και όλες οι εκθέσεις του ESPON που αναφέρονται στο παρόν 

κείμενο υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ESPON (www.espon.eu) και στην 

ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου  

Αιγαίου (www.aegean.gr/lid)  

http://www.espon.eu/
http://www.aegean.gr/lid
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0. Εισαγωγή  
 
Το παρόν βιβλίο ακολουθεί τη δομή της Επιστημονικής Εκθεσης της 

Μελέτης που συντάχθηκε ώστε να ανταποκριθεί στα παραδοτέα της 
μελέτης που ήταν: 

- Η σε βάθος γνώση της κατάστασης των νησιών, 
- Η εκτίμηση της απόκλισης των νησιών από τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο, 
- Η ανάλυση του μελλοντικού δυναμικού των νησιών από 

ευρωπαϊκή σκοπιά, 
- Η ανάλυση των ευρωπαϊκών πολιτικών που μπορούν να 

υιοθετηθούν υπέρ των νησιών 
- Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

παρακολούθησης των νησιών 

 
Ωστόσω έγιναν όσες αλλαγές σε σχέση με την τελική έκθεση 

κρίθηκαν σκόπιμες ώστε να δοθεί η αναγκαία έμφαση σε όσα θέματα 
θεωρούνται σημαντικά τόσο για όσους ενδιαφέρονται για τα θέματα 

των νησιών (φορείς λήψης αποφάσεων, μελετητές, πολίτες) όσο και 
για την επιστημονική κοινότητα. 

 
Για να ανταποκριθεί η μελέτη στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί, 

υιοθετήθηκε η παρακάτω δομή: 
 

1. Σκοπός και πλαίσιο της μελέτης  
2. Μεθοδολογία, όπου παρουσιάζονται οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιήθηκαν στα διάφορα στάδια της μελέτης 
3. Διάγνωση, Τάσεις και Ευρήματα, που περιλαμβάνει τον 

Άτλαντα των Νησιών όπου παρουσιάζεται η κατάσταση και η 

ελκυστικότητα τους, η SWOT Ανάλυση, το Δυναμικό και οι 
Προοπτικές των Νησιών και η Τυπολογία τους 

4. Η παρουσίαση των ευρωπαϊκών πολιτικών και η αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων τους στα νησιά 

καθώς και οι προτάσεις για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή 
νησιωτική πολιτική 

 



 7 

1. Σκοπός και πλαίσιο της μελέτης  
 

Ο σκοπός 
Η μελέτη «EUROISLANDS» εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος του Ευρωπαϊκού Χωρικού Παρατηρητηρίου (ESPON) 
που έχει ως στόχο την μελέτη του ευρωπαϊκού χώρου. Ειδικότερα 

«στόχος της μελέτης είναι η εστιασμένη ανάλυση ώστε να παραδοθεί 
μια εργασία αναφοράς και μια σειρά προτάσεων πολιτικής και 

κατευθύνσεων στρατηγικής προς τη κατεύθυνση της βιώσιμης 
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών νησιών μέσα στο πλαίσιο της Ενιαίας 

Αγοράς εξασφαλίζοντας ίσους όρους και ευκαιρίες με άλλες μη 
μειονεκτικές περιοχές».  

 

1.1. Εδαφική συνοχή και βιωσιμότητα: ο υπέρτατος 
στόχος  

“Η εδαφική συνοχή αναφέρεται στην εξασφάλιση αρμονικής 

ανάπτυξης όλων των ευρωπαϊκών περιοχών και της δυνατότητας σε 
όλους τους ευρωπαίους πολίτες να αξιοποιήσουν με το καλύτερο 

τρόπο τα εγγενή χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών, δηλαδή να 
μετατρέψουν την διαφορετικότητα σε πλεονέκτημα που μπορεί να 

συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη ολόκληρης της ΕΕ.”, (EU, Turning 
territorial diversity into strength, 2008, p.3). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης ότι «πολλά από τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διάφορες περιφέρειες συνδέονται 

με πολλούς τομείς και οι αποτελεσματικές λύσεις απαιτούν 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και συνεργασία μεταξύ των 

διαφορετικών εμπλεκόμενων αρχών και άλλων φορέων. Με αυτή τη 
λογική, η έννοια της εδαφικής συνοχής «ρίχνει» γέφυρες 

μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας, κοινωνικής 
συνοχής και οικολογικής ισορροπίας, τοποθετώντας την 

βιώσιμη ανάπτυξη στο κέντρο του σχεδιασμού πολιτικής ”. 

Η έννοια της εδαφικής συνοχής δεν αποτελεί μια καινοτόμα ιδέα για 
την ΕΕ. Άλλωστε, οι διάφορες διαρθρωτικές πολιτικές που ανέπτυξε 

η ΕΕ τα περασμένα χρόνια μέσω του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού 
Ταμείου (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και των 

άλλων φορέων, είχαν έστω εν μέρει ως στόχο να μειώσουν τις 
διαφορές μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Εντούτοις, η παραδοσιακή 

σκέψη  αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων με το δίδυμο στόχο της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής απλά δεν μπορούσαν να 

πετύχουν ιδιαίτερα αποτελέσματα. Ακόμη σημαντικότερο είναι το 
γεγονός ότι οι κλαδικές πολιτικές και τα αντίστοιχα 

προγράμματα που είχαν λογική από «πάνω προς τα κάτω» και 
είχαν προέλθει από το πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής 

συνοχής ήταν συχνά αντιφατικές, αντανακλώντας το γεγονός 
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ότι υπήρχε ελάχιστος συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών 

υπηρεσιών που ήταν υπεύθυνες για τις δράσεις αυτές. Αυτό 
είχε ως συνέπεια να μην επιτευχθεί ο στόχος της ισόρροπης 

ανάπτυξης μεταξύ των διαφορετικών περιφερειών της ΕΕ. 
Επιπρόσθετα, η επικρατούσα μέχρι τώρα άποψη είχε αντιμετωπίσει 

το θέμα των περιφερειακών ανισοτήτων ως θέμα μεταξύ 
«πλεονεκτικών» και «μειονεκτικών» περιοχών, αποτυγχάνοντας να 

αναγνωρίσει ότι η χωρική διάφορα (ποικιλία) μπορεί να αποτελέσει 
ένα ζωτικό ισχυρό σημείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στη 

«βιώσιμη ανάπτυξη ολόκληρης της Ευρώπης» όπως αναφέρθηκε 
προηγούμενα. Η αρχή που βρίσκεται πίσω από την έννοια της 

εδαφικής συνοχής είναι ότι όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες θα 
έπρεπε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους και μέσω αυτής 

την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους, ενώ θα εξασφαλίζουν ότι οι 
περιβαλλοντικοί πόροι (φυσικοί και πολιτιστικοί) δεν θα 

κινδυνεύουν.  

Η ΕΕ έχει ήδη αποδεχθεί ότι «η ιδέα της εδαφικής συνοχής 
επεκτείνεται πέρα από τις έννοιες της οικονομικής και κοινωνικής 

συνοχής διευρύνοντας και ενισχύοντας τις. Σε όρους πολιτικής, ο 
αντικειμενικός σκοπός είναι να βοηθήσει να επιτευχθεί μια 

περισσότερο ισόρροπη ανάπτυξη μειώνοντας τις υπάρχουσες 
ανισότητες, προλαμβάνοντας εδαφικές ανισότητες και καθιστώντας 

τόσο τις κλαδικές πολιτικές με χωρικές επιπτώσεις και τη 
περιφερειακή πολιτική περισσότερο συνεκτικές» (CEC, 2004, 

p. 27).  

 

Τι θα μπορούσαν να σημαίνουν τα παραπάνω για τις περιφέρειες με 
ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα τα νησιά; Η 

απάντηση στο ερώτημα αυτό αποτελεί το κύριο στόχο αυτής της 
μελέτης. 

 

1.2. Η ελκυστικότητα μιας περιοχής και η εδαφική 
συνοχή  

Η διασπορά των οικιστικών συνόλων στην Ευρώπη είναι μοναδική 

(EU, Turning territorial diversity into strength, 2008, p.4), ανόμοια 
και άνιση. Αυτή η ανισότητα είναι ακόμη περισσότερο έντονη σε ότι 

αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες. Η Εδαφική Συνοχή απαιτεί 
περισσότερο «ισορροπημένη ανάπτυξη» καθώς είναι εξακριβωμένο 

ότι «η υπερβολική συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων και 
πληθυσμού στο ευρωπαϊκό «πεντάγωνο»2,  η ανισότητα μεταξύ των 

κύριων μητροπολιτικών περιοχών και του υπόλοιπου των χωρών, η 
αυξημένη συγκέντρωση και ρύπανση και η συνέχιση του κοινωνικού 

                                    
2 Ως «Πεντάγωνο» θεωρείται η περιοχή της Ευρώπης που περικλείεται απ΄το 

Λονδίνο, το Παρίσι, το Μιλάνο, το Βερολίνο και το Αμβούργο» 
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αποκλεισμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η παρουσία αγροτικών 

περιοχών που υποφέρουν από ακατάλληλους οικονομικούς κρίκους 
(δεσμούς) και περιφερειακότητα, η διάχυση της αστικής εξάπλωσης, 

η συσσώρευση φυσικών και γεωγραφικών εμποδίων στις 
απομακρυσμένες περιοχές” (ESPON, TIP TAP 2013 Project, Inception 

report, 2008 p.13). 

Αλλά τι μπορεί να εξηγήσει το σημερινό χωρικό πρότυπο το οποίο – 

πρέπει να υπογραμμιστεί – δεν είναι σταθερό αλλά βρίσκεται κάτω 
από συνεχείς αλλαγές δια μέσου των αιώνων ακολουθώντας τις 

κύριες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
εκείνα που ελκύουν ανθρώπους και δραστηριότητες σε μερικές 

περιοχές και κύρια στο ευρωπαϊκό «πεντάγωνο»;  

Η ελκυστικότητα μιας περιοχής μέσα στο επικρατούν αναπτυξιακό 

μοντέλο έχει βασιστεί στις οικονομίες κλίμακας (αυξανόμενο προϊόν), 
χαμηλό μεταφορικό κόστος (υψηλή προσπελασιμότητα) και 

οικονομίες συγκέντρωσης (θετικές εξωτερικές οικονομίες) με στόχο 

την επίτευξη χαμηλού κόστος παραγωγής, που αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για την επίτευξη ανταγωνιστικότητας. Αυτό σημαίνει 

διαθεσιμότητα ανθρώπινου κεφαλαίου και φυσικών πόρων, καλές 
υποδομές μεταφορών αλλά κυρίως μικρή απόσταση από τα κέντρα 

παραγωγής και κατανάλωσης (αστικά κέντρα). Αυτά τα 
χαρακτηριστικά έχουν οδηγήσει εξ αιτίας μιας σωρευτικής επίδρασης 

σε υψηλές συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων και ανθρώπων και άνιση 
ανάπτυξη στον ευρωπαϊκό χώρο οδηγώντας σε συγκέντρωση της 

βιομηχανίας, των κέντρων λήψης αποφάσεων, της διοίκησης, των 
δικτύων μεταφορών, της γνώσης, των υποδομών επικοινωνίας, του 

τουρισμού και άλλων υπηρεσιών. 

Αυτό το πρότυπο αλλάζει τώρα;  

Σύμφωνα με τη Γαλλική Διυπουργική Επιτροπή για Χωρικό 
Σχεδιασμό και Ανταγωνιστικότητα3, η ελκυστικότητα θα πρέπει να 

θεωρείται στο συνολικό της πλαίσιο. Λαμβάνοντας υπόψη 

οικονομικές, δημογραφικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και 
περιβαλλοντικές  πτυχές, η ελκυστικότητα θέτει την ερώτηση σχετικά 

με τη λειτουργία που επιτελεί κάθε περιοχή. Η DIACT (νυν DATAR) 
θεωρεί ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συμβάλλουν στη 

ελκυστικότητα μιας περιοχής που δεν είναι εύκολο να τους 
αξιολογήσει κανείς. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να ταξινομηθούν 

ως εξής:  

- Οικονομικό, Τεχνικό και Χρηματικό Περιβάλλον: μέγεθος της 

αγοράς (τελική ζήτηση, μέγεθος πληθυσμού, εισόδημα), φορολογικό 
σύστημα, ποιότητα βιομηχανικού (επιχειρηματικού) περιβάλλοντος 

(συγκέντρωση δραστηριοτήτων), παρουσία και ποιότητα 

                                    
3 DIACT,  http://www.diact.gouv.fr/ νυν DATAR http://territoires.gouv.fr/la-datar   

http://www.diact.gouv.fr/
http://territoires.gouv.fr/la-datar
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επιχειρήσεων,  Ερευνητικό Περιβάλλον, Μηχανισμοί υποστήριξης 

επιχειρήσεων. 

- Μεταφορικό δίκτυο (προσπελασιμότητα): οργανωμένο και 

διαφοροποιημένο. 

- Ανθρώπινοι Πόροι: διαφοροποίηση και ποιότητα του εκπαιδευτικού 

συστήματος και του συστήματος κατάρτισης, διαθεσιμότητα 
εργατικού δυναμικού, παραγωγικότητα και προσόντα. 

- Ποιότητα ζωής: Φυσικό και αστικό (δομημένο) περιβάλλον, 
προσβασιμότητα σε συλλογικές και ιδιωτικές υπηρεσίες, ποιότητα 

υπηρεσιών, ασφάλεια για ανθρώπου και για αγαθά. 

- Οργάνωση φορέων (κοινωνικό κεφάλαιο): εμπιστοσύνη, 

συνεργασία, διάλογος μεταξύ φορέων, γρήγορη εφαρμογή κοινών 
σχεδίων, κοινωνική καινοτομία. 

- Εικόνα Περιοχής: η εικόνα του κύριου αστικού κέντρου, η αριστεία 
σε επιμέρους κλάδους, η αντίληψη για την ποιότητα των φυσικών 

και αστικών περιοχών, η αξιοποίηση μεγάλων σχεδίων που αφορούν 

προσφορά δημόσιων υποδομών (ενέργεια, νερό, αποχέτευση, υγεία 
κλπ).  

Σε ότι αφορά την ελκυστικότητα για τον πληθυσμό, «οι περισσότεροι 
οικονομολόγοι αντιλαμβάνονται σήμερα το ανθρώπινο κεφάλαιο ως 

ένα απόθεμα ή κληροδότημα, το οποίο ανήκει σε μια περιοχή όπως 
ίσως οι φυσικοί πόροι. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το 

ανθρώπινο κεφάλαιο είναι μια ροή, ένας συντελεστής παραγωγής 
υψηλής κινητικότητας που μεταφέρεται (επαναχωροθετείται). 

Επομένως η ερώτηση κλειδί είναι: Ποιοι είναι οι παράγοντες που 
επηρεάζουν αυτή τη ροή και καθορίζουν τα διαφορετικά επίπεδα 

ανθρώπινου κεφαλαίου ανάμεσα σε περιοχές» (Mellander and 
Florida, 2007, p. 6). Το επίπεδο των αμοιβών, οι οικονομικές 

ευκαιρίες, η παρουσία πανεπιστημίου, η διαθέσιμη γη, οι υπηρεσίες 
ποιότητας ζωής (υπηρεσίες όπως εστιατόρια, θέατρα, μουσεία), ο 

τρόπος ζωής (με τη μορφή διασκέδασης, νυχτερινής ζωής, 

πολιτιστικής ζωής κλπ), η παραγωγή καλλιτεχνικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών, ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα, θεωρούνται ως οι 

κύριοι παράμετροι ελκυστικότητας. 

Ένα από τα πρόσφατα ευρήματα των μελετών του ESPON είναι ότι 

περιοχές με «χαμηλή αστική επίδραση και χαμηλή ανθρώπινη 
παρέμβαση» έχουν καταγράψει τα τελευταία χρόνια μάλλον καλά 

αποτελέσματα σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στους 
περισσότερους κοινωνικο-οικονομικούς όρους (ESPON, Monitoring 

Territorial Development, p.43). Αποτελεί αυτό μια ένδειξη ότι ο 
τρόπος με τον οποίον αναλύεται η κατάσταση και η ελκυστικότητα 

των περιοχών μεταβάλλεται και άλλες παράμετροι γίνονται μέρος 
των χαρακτηριστικών της ελκυστικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας των περιοχών όπως η ποιότητα ζωής, αλλά 
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ακόμη και κοινωνικο-θεσμικοί παράμετροι (κοινωνικό κεφάλαιο, 

διακυβέρνηση) και χαρακτηριστικά της οργάνωσης του τοπικού 
παραγωγικού συστήματος (τοπικά δίκτυα).  

«Η ελκυστικότητα και η ποιότητα ζωής μιας περιοχής δεν εξαρτώνται 
μόνο από «σκληρούς (hard)» και απτούς παράγοντες όπως οι 

υποδομές, το ανθρώπινο κεφάλαιο και η πιθανότητα κινδύνου. Οι 
ήπιοι και άϋλοι παράγοντες βλέπουν τη σημασία τους να αυξάνεται 

σε ότι αφορά τη προσέλκυση επενδύσεων και εκπαιδευμένου 
ανθρώπινου δυναμικού. Αϋλοι παράγοντες όπως η διακυβέρνηση, ο 

πολιτισμός και η υψηλή ποιότητα αστικού και φυσικού 
περιβάλλοντος αποτελούν σημαντικό τμήμα των δυνατοτήτων των 

περιοχών και προσφέρουν συνέργειες για εργασία και ανάπτυξη» 
(ESPON, Territory matters for competitiveness and cohesion, 2006, 

p. 7).  

 

1.3. Τα χαρακτηριστικά των νησιών ως μόνιμα 
εμπόδια της ελκυστικότητας 

 

Σύμφωνα με τη Πράσινη Βίβλο για την εδαφική Συνοχή «τρεις ειδικοί 

τύποι περιφερειών σε ορισμένες περιπτώσεις αντιμετωπίζουν ειδικές 
αναπτυξιακές προκλήσεις: οι ορεινές περιοχές,….. οι νησιωτικές 

περιοχές …. και οι 18 αραιοκατοικημένες περιοχές…..» (EU, Turning 
territorial diversity into strength, p.8).  

Τα χαρακτηριστικά των νησιών όπως το μικρό μέγεθος, η 
περειφερειακότητα και η απομόνωση δεν είναι συμβατά με τις 

αρχές ελκυστικότητας του κυρίαρχου αναπτυξιακού 
μοντέλου4.  

Η έννοια της νησιωτικότητας είναι ο συνδετικός κρίκος, το κοινό 
χαρακτηριστικό όλων των νησιών ανεξάρτητα του μεγέθους, του 

πληθυσμού και του επιπέδου ανάπτυξης. Η νησιωτικότητα εκφράζει 

«αντικειμενικά» και μετρήσιμα χαρακτηριστικά όπως την μικρή 
έκταση, την απομόνωση, το μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον. Μολαταύτα, περιλαμβάνει επίσης μια διακριτή 
«βιωματική ταυτότητα», που αποτελεί μία μη μετρήσιμη ιδιότητα που 

εκφράζει τα διάφορα σύμβολα με τα οποία είναι συνδεδεμένα τα 
νησιά. Ειδικότερα, τα νησιά είναι χώροι που έχουν διαμορφωθεί από 

αλλά και που διαμορφώνουν εμπειρίες των ανθρώπων που ζουν εκεί, 
είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν περάσει όλη τη ζωή τους εκεί, 

είτε είναι νησιώτες που επιστρέφουν, είτε επισκέπτες από την 

                                    
4 Ο κυρίαρχος τρόπος παραγωγής χαρακτηρίζεται από μαζική παραγωγή 

τυποποιημένων αγαθών που χωροθετείται κοντά σε αντικά κέντρα. Αυτό αποτελεί 

τον κύριο παράγοντα για τον οποίον στα χαρακτηριστικά των νησιών συχνά η 

αρνητική έννοια της «νησιωτικότητας» (insularity) αντι της ουδέτερης 

“νησιωτισμός» (islandness) (δείτε αντίστοιχο κεφάλαιο). 
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ηπειρωτική χώρα ή συνταξιούχοι από άλλες χώρες (δες Lefevre 

1991).5 Τέλος, στα νησιά υπάρχει επίσης αναπαραστατική 
πραγματικότητα που προκύπτει από τη θέση τους στο μύθο, στη 

λαογραφία, στη λογοτεχνία και στην ιστορία ως χώροι απόδρασης, 
γοητείας, ως παράδεισοι, καταφύγια, αλλά και φυλακές. Έτσι, τα 

νησιά μπορούν να θεωρηθούν ως αντικείμενα «του νου» καθώς και 
ως «φυσικά» αντικείμενα. 

 

Γενικότερα, η «νησιωτικότητα» συντίθεται ταυτόχρονα από τέσσερα 

χαρακτηριστικά:  

Α. Μικρό μέγεθος: Συχνότερα τα νησιά είναι μικρά τόσο σε ότι 

αφορά την έκταση όσο και το πληθυσμό σε σύγκριση με την 
ηπειρωτική χώρα. Ο μικρός τους πληθυσμός έχει ως συνέπεια 

μικρή εσωτερική αγορά και περιορισμένη τοπική ζήτηση για αγαθά 
και υπηρεσίες, καθώς επίσης και περιορισμένο εργατικό δυναμικό. 

Αυτό με τη σειρά του περιορίζει τις οικονομίες κλίμακας και 

συγκέντρωσης. Ταυτόχρονα, το μικρό μέγεθος σημαίνει ακόμη ότι 
τα νησιά τείνουν να έχουν λίγη και πολύτιμη γη για εκτατική 

γεωργία, ενώ συνήθως έχουν έλλειψη βασικών φυσικών πόρων, 
συμπεριλαμβανόμενου και του νερού, ορυκτά καύσιμα και άλλα 

μεταλλεύματα.  Στις περιπτώσεις όπου πρώτες ύλης ήταν 
διαθέσιμες σε παλαιότερες περιόδους, σήμερα συχνά έχουν 

εξαντληθεί. Το μικρό μέγεθος των νησιών έχει θέση σε σοβαρό 
κίνδυνο την περιβαλλοντική τους ισορροπία γεγονός που καθιστά 

τη περιβαλλοντική διαχείριση μια αναγκαιότητα. 

Ο τρόπος με τον οποίον αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν 

αρνητικά την ελκυστικότητα των νησιών περιγράφεται με 
μεγαλύτερη ανάλυση στη συνέχεια: 

 α.1. Η περιορισμένη ποικιλία και ποσότητα φυσικών πόρων 
θέτει εμπόδια στη πιθανότητα ανάπτυξης παραγωγικών 

δραστηριοτήτων ειδικά σε μεγάλη κλίμακα. Η σπανιότητα 

των φυσικών πόρων αναφέρεται σε διάφορες περιπτώσεις 
όπως:  

(α) τη διαθεσιμότητα και τις χρήσεις γης καθώς η έλλειψη 
χώρου δημιουργεί συγκρούσεις (πχ. Μεταξύ αγροτικών και 

τουριστικών δραστηριοτήτων ή/και παραθεριστικής 
(δεύτερης) κατοικίας.  

(b) την ανεπάρκεια νερού ειδικά στη Μεσόγειο, όπου 
παροδικές ξηρασίες σε συνδυασμό με υπεράνληση από τους 

υπόγειους υδροφορείς και τα πηγάδια έχει δημιουργήσει 
σοβαρή και σε μερικές περιπτώσεις μη αναστρέψιμη 

                                    
5 Τα ίδια χαρακτηριστικά μεμονωμένα και ή σε διαφορετικό βαθμό έντασης μπορεί 

να αποτελούν στοιχεία και άλλων περιοχών ιδιαίτερα των ορεινών και των 

ιδιαίτερα αραιοκατοικημένων  
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υποβάθμιση των πόρων. Σε πολλά νησιά με υψηλή περίοδο 

ξηρασίας, η ανεπάρκεια νερού αυξάνεται ακόμη 
περισσότερο εξ αιτίας της επέκτασης μη βιώσιμων 

πρακτικών (πχ. δημιουργία γηπέδων γκολφ) αλλά και εξ 
αιτίας του γεγονότος ότι οι περισσότεροι τουρίστες τα 

επισκέπτονται κατά τη περίοδο αυτή (καλοκαίρι). 

Τέτοια φαινόμενα μπορεί να δημιουργήσουν ακόμη 

δυσμενέστερες συνθήκες για παραγωγή τόσο στον 
πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή τομέα.  

α.2. Μικρή Αγορά: η ύπαρξη μικρής τοπικής αγοράς, 
διασκορπισμένη σε πολλούς μικρούς οικισμούς και 

απομονωμένη από εκείνες των γειτονικών νησιών, σημαίνει 
ότι σπάνια μεγάλης κλίμακας δραστηριότητες είναι βιώσιμες. 

Εξ άλλου, εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και της 
αναδιάρθρωσης των οικονομιών σε παγκόσμια κλίμακα, 

μερικά νησιά που κάποτε είχαν δυναμικούς τομείς (πχ. 

ναυπηγία – κυρίως μικρότερων σκαφών, εργοστάσια 
επεξεργασίας τροφίμων και κυρίως ψαριών, εργοστάσια 

επεξεργασίας δερμάτων, υφαντουργία) έχουν αντιμετωπίσει 
έντονη περιθωριοποίηση καθώς αυτές οι δραστηριότητες 

μετακινήθηκαν καταρχήν στην ηπειρωτική Ευρώπη και στη 
συνέχεια σε περιοχές και χώρες χαμηλού κόστους.  

Επιπλέον στο παρελθόν όταν τα δίκτυα μεταφορών – 
βασισμένα κύρια στις θαλάσσιες μεταφορές – ήταν λιγότερο 

ανεπτυγμένα και οργανωμένα διαφορετικά, τα νησιά 
αποτελούσαν ζωτικά κομβικά σημεία. Το εμπόριο μεταξύ 

γειτονικών νησιών καθώς και μεταξύ νησιών και των 
κοντινών ηπειρωτικών περιοχών ήταν έντονο. Δυστυχώς 

σήμερα, οι αγορές έχουν μετακινηθεί προς μεγάλης 
κλίμακας παραγωγή και εξειδίκευση μέσα σε ένα 

απελευθερωμένο και ανταγωνιστικό πλαίσιο. Συνέπεια 

αυτών, δεδομένου ότι η παραγωγικότητα αλλά και η 
παραγωγή στα νησιά είναι μικρότερη απ’ότι στις ηπειρωτικές 

περιοχές, αυτά βρέθηκαν στο περιθώριο.  

 α.3. Περιορισμένη φυσική, οικονομική και κοινωνική 

φέρουσα ικανότητα: Τα νησιωτικά οικοσυστήματα σπάνια 
είναι ικανά να υποστηρίξουν μεγάλης κλίμακας 

δραστηριότητες χωρίς να αντιμετωπίσουν σοβαρές 
αρνητικές συνέπειες στην κοινωνική, οικονομική και 

περιβαλλοντική τους ισορροπία. Σε προηγούμενες 
περιόδους όταν οι δυνατότητες μεταφοράς αγαθών ήταν 

περιορισμένες -ειδικά σε ότι αφορά νωπά τρόφιμα- οι 
τοπικοί πληθυσμοί είχαν συχνά υιοθετήσει στρατηγικές 

επιβίωσης και αυτάρκειας με πολλές μικρής κλίμακας 
δραστηριότητες για την τροφοδοσία της τοπικής αγοράς και 

την κάλυψη των αναγκών τους και κάποιες λίγες 
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εξαγωγικές δραστηριότητες, διατηρώντας κάποια ισορροπία. 

Οι σταδιακές αλλαγές που επεβαλαν οι εξελίξεις του 
ανοίγματος των αγορών με την εξειδίκευση και την 

εντατικοποίηση της παραγωγής με στόχο την επίτευξη 
υψηλής παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας στη 

παγκόσμια αγορά σε συνδυασμό με τη μικρή φέρουσα 
ικανότητα ενισχύει ιδιαίτερα την ευθραυστότητα των 

νησιών. Η ευθραυστότητα ήταν ιστορικά ένα σημαντικό 
εμπόδιο δεδομένου ότι τα νησιά είχαν την τάση να 

εξαρτώνται από μικρή γκάμα δραστηριοτήτων (πχ. αλιεία, 
ναυτιλία, εξόρυξη, γεωργική παραγωγή σε εξειδικευμένα 

προϊόντα και πιο πρόσφατα τον τουρισμό). Η εξάρτηση από 
μια δραστηριότητα (μονοκαλλιέργεια)6 όπως είναι αυτή που 

συναντάμε σε πολλά νησιά με τον τουρισμό, διαταράσσει 
την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική 

ισορροπία τους δημιουργώντας ασταθείς και προβληματικές  

καταστάσεις, όπως φάνηκε σε περίοδο κρίσης στη 
δραστηριότητα αυτή. Επιπλέον τα νησιά αυτά είναι 

υπερβολικά εύθραυστα σε εξωτερικούς (εξωγενείς) 
παράγοντες οι οποίοι μπορεί ξαφνικά να οδηγήσουν στη 

κατάρρευση της οικονομίας τους που στηρίζεται σε μιά 
δραστηριότητα (πχ. ο κίνδυνος πολέμου ή τρομοκρατικού 

χτυπήματος για τον τουρισμό, ή η διακοπή εξαγωγών 
ευπαθών προϊόντων λόγω απεργιών).  

β. Περιφερειακότητα και απομόνωση: Τα χαρακτηριστικά αυτά 
συνεπάγονται υψηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας για 

επιχειρήσεις, νοικοκυριά και κράτος. Αυτά τα κόστη 
περιλαμβάνουν: 

 β1. Κόστος σε χρόνο: Σχεδόν η πλειοψηφία των νησιών 
εξαρτάται από δημόσια μέσα μεταφορών (πχ. Συνδέσεις 

ακτοπλοϊκές ή/και αεροπορικές) και κατά συνέπεια η 

προσπελασιμότητα προς και από τα νησιά, περιορίζεται από 
τη συχνότητα καθώς και από την απόσταση των νησιών από 

την ηπειρωτική Ευρώπη και τα άλλα νησιά. Η σύνδεση με 
τις μητροπολιτικές περιοχές μπορεί να είναι χρονοβόρες και 

δύσχρηστες. Επιπλέον σε ορισμένα νησιά οι εσωτερικές 
συνδέσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα φτωχές εξ αιτίας του 

δύσκολου ανάγλυφου τους. Αυτό σημαίνει ότι η επικοινωνία 
μεταξύ δύο περιοχών μπορεί να είναι και πάλι η θάλασσα 

γεγονός που καθιστά το ταξίδι δύσκολο και μεγάλης 
διάρκειας.  

 β2. Κόστος σε χρήμα: Όλα τα αγαθά αλλά και οι υπηρεσίες 
που μεταφέρονται εξαρτώνται από τις περιορισμένες 

                                    
6 Η μονοκαλλιέργεια δημιουργεί ευθραυστότητα σε οποιαδήποτε περιοχή 

παρατηρείται, όμως στα νησιά η ευθρασυστότητα γίνεται μεγαλύτερη λόγω 

έλλειψης ενδοχώρας και εναλλακτικών λύσεων.  
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συνδέσεις(θαλάσσιες και ορισμένες φορές αεροπορικές) που 

συνήθως στις οποίες συχνά κυριαρχεί μια εταιρεία ή μικρός 
αριθμός απ΄αυτές. Το μονοπωλιακό ή ολιγοπωλιακό 

περιβάλλον που χαρακτηρίζει τις μεταφορές από και προς τα 
νησιά (ορισμένες φορές και μεταξύ νησιών) τόσο σε ότι 

αφορά τις ακτοπλοϊκές/αεροπορικές εταιρείες όσο και τις 
εταιρείες μεταφορών οδηγεί συxνά τις τιμές σε υψηλά 

επίπεδα.  

 β3. Κατασκευή υποδομών και λειτουργικά κόστη βασικών 

Υπηρεσιών Δημοσίου Συμφέροντος: Υποδομές και 
υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται σε κάθε νησί ξεχωριστά 

ανεξάρτητα από το πληθυσμό του γεγονός που καθιστά 
δαπανηρή την κατασκευή  και την λειτουργία τους. Κατά 

συνέπεια, το κόστος παροχής δημόσιων διοικητικών 
υπηρεσιών, εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, 

ενέργειας, μεταφορών και επικοινωνιών, παροχής νερού, 

διαχείρισης αποβλήτων κλπ μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό 
στα νησιά ιδιαίτερα όταν ο πληθυσμός δεν είναι αρκετός, 

θέτοντας θέμα βιωσιμότητας τους ειδικά σε περιόδους 
δημοσιονομικής στενότητας. 

 β4. Κόστος σχετικό με την έλλειψη επιλογών: Σε πολλά 
νησιά η έλλειψη ή η ανεπάρκεια υποδομών που συνδέεται 

με τις μικρές και κατακερματισμένες αγορές συνεπάγεται ότι 
οι κάτοικοι επιφορτίζονται πρόσθετες δαπάνες σε χρήμα και 

χρόνο για αποκτήσουν τις υπηρεσίες αυτές (πχ. μια απλή 
υπηρεσία μικροβιολόγου ή ακτινολόγου ή εξειδικευμένου 

γιατρού απαιτεί έξοδα μετακίνησης και δαμονής ενός ή 
περισσοτέρων προσώπων και απώλεια εισοδήματος).   

 β5. Κόστος πληροφόρησης: Η απόκτηση της πληροφορίας – 
πριν από την εποχή του διαδικτύου είχε μια πολύ ιεραρχική 

δομή διάχυσης. Αυτό σήμαινε ότι η απόκτηση κάθε είδους 

πληροφορίας σε ένα νησί ήταν δύσκολη χωρίς να 
αναφερθεί ότι καθυστερούσε ιδιαίτερα ενώ είχε ιδαίτερο 

κόστος απόκτησης σε σύγκριση με την ηπειρωτική Ευρώπη. 
Σήμερα η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά αν και 

σημειώνεται υστέρηση τόσο στη κατασκευή των 
κατάλληλων υποδομών (πχ. ευρυζωνικά δίκτυα) και στην 

παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών (πχ. υποστήριξη 
επιχειρηματικότητας σε μικρά νησιά). 

γ. Ιδιαίτερη βιωματική ταυτότητα: Οι ιδιαιτερότητες του 
νησιωτικού χώρου (κυρίως το πεπερασμένο του χώρου, οι 

περιορισμένοι πόροι και κυρίως η απομόνωση εξ αιτίας της 
θάλασσας και η ιδιαίτερη σχέση με αυτή) επηρεάζουν τις 

αντιλήψεις, τη συμπεριφορά, τη λήψη των αποφάσεων και τη 
δράση. Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα νησιά  είναι «αντικείμενα 

του μυαλού (objects of mind)» εκτός από το να είναι φυσικά 
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αντικείμενα και εκτιμούνται με διαφορετικό τρόπο από τους 

επισκέπτες –τουρίστες και κατοίκους της ηπειρωτικής χώρας- 
απ’ότι από τους κατοίκους των νησιών. Ενώ για τον επισκέπτη, 

το νησί μπορεί να είναι ο χώρος για να αποδράσει από τη 
καθημερινή ζωή και να ζήσει την «ουτοπία», οι ντόπιοι μπορεί 

να έχουν διαφορετική άποψη. Για παράδειγμα μπορεί να είναι 
περισσότερο ενήμεροι για τις «ταλαιπωρίες» που συνδέονται με 

τη ζωή στο νησί και μερικοί (κυρίως οι νεώτεροι) να θέλουν να 
ξεφύγουν από αυτές αν η ευκαιρία τους δοθεί. Η σχέση των 

νησιωτών με τη θάλασσα ως μέσον επικοινωνίας με τον 
«άλλο» κόσμο (νέες ιδέες, νέα προϊόντα, καινοτομίες), αλλά 

και ως κίνδυνος για τη ζωή των συγγενών τους που εργάζονται 
στη θάλασσα (ως ναυτικοί, ως αλιείς), αλλά και για την ίδια τη 

ζωή τους (πχ. από πειρατές ή από φυσικές καταστροφές)  έχει 
επηρεάσει τον χαρακτήρα τους. Επίσης, προηγούμενες έντονες 

διακυμάνσεις σε οικονομική ευημερία και σε μετανάστευση έχει 

επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι νησιώτες σκέφτονται, 
αντιδρούν στα γεγονότα και λαμβάνουν αποφάσεις. Το να 

καταλάβεις τον τρόπο που σκέφτονται και ζουν οι νησιώτες 
είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη μελέτη αυτή αφού επηρεάζει 

το επίπεδο ελκυστικότητας των νησιών.   

δ. Ιδιαίτερο, πλούσιο αλλά ταυτόχρονα και ευπαθές φυσικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον: σε πολλά νησιά το μικρό μέγεθος τους 
και η απομόνωση τους έχει οδηγήσει στην δημιουργία 

μοναδικών ενδημικών ειδών και κατά συνέπεια στο να έχουν 
εξαιρετικής αξίας χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα και 

είδη. Επιπρόσθετα, πολλά νησιά έχουν ένα πλούσιο παρελθόν 
που σήμερα προβάλλεται μέσα από μνημεία, οικισμούς, τοπία 

αλλά και «διηγήσεις». Πολλά από αυτά έχουν ταξινομηθεί ως 
χώροι της εθνικής, της ευρωπαϊκής ή ακόμη και της 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό το μοναδικό 

φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο έχει μέχρι τώρα 
χρησιμοποιηθεί (και σε ορισμένες περιπτώσεις αναλωθεί) για 

την τουριστική ανάπτυξη και στη περίπτωση της πλειοψηφίας 
των νησιών της Μεσογείου για την ανάπτυξη του μαζικού 

τουρισμού παραλίας. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις, 
προσπάθειες για τη διαφύλαξη του κεφαλαίου αυτού έχει 

θεωρηθεί από ορισμένους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς ως 
εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη. Πράγματι, υπάρχει μια 

αυξανόμενη ένταση σε πολλά νησιά μεταξύ των υποστηρικτών 
της ανάγκης  διατήρησης αυτών των ευαίσθητων πόρων και 

αυτών που βλέπουν την κατανάλωση τους στο βωμό του 
μαζικού τουρισμού και του παραθερισμού ως την μόνη 

ρεαλιστική ελπίδα για τη δημιουργία οικονομικής ευημερίας για 
τους ντόπιους κατοίκους. 
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Η παραπάνω συζήτηση είχε ως στόχο να υπογραμμίσει κάποια  από 

τα μόνιμα φυσικά και κοινωνικά γνωρίσματα των νησιών και τα 
εμπόδια που έχουν δημιουργήσει τις τελευταίες δεκαετίες με 

αποτέλεσμα την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική 
περιθωριοποίηση των νησιών. Είναι ιδιαίτερα προφανές ότι το 

κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στη μεγάλης 
κλίμακας παραγωγή ομοειδών αγαθών για επίτευξη 

οικονομιών κλίμακας στις μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων 
και δραστηριοτήτων για την επίτευξη οικονομιών 

συγκέντρωσης και στην υψηλή προσβασιμότητα ώστε να 
συμπιέζεται το κόστος παραγωγής, δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

στα νησιά και ιδιαίτερα στα μικρού και τα μεσαίου μεγέθους. 
Το επιπλέον κόστος, άμεσο και έμμεσο, είναι ένας επιπλέον 

παράγοντας που επιβαρύνει όλους τους δρώντες στα νησιά, 
επιχειρήσεις, νοικοκυριά και δημόσιο τομέα. Κατά συνέπεια, 

επιλογές και πολιτικές που είναι βασισμένες σε μοντέλα 

χαμηλού κόστους παραγωγής δεν μπορούν να έχουν βιώσιμη 
εφαρμογή στα νησιά. Αντίθετα, άλλες επιλογές που βασίζονται 

πάνω σε στοιχεία όπως η ποιότητα και η διαφοροποίηση με ειδικό 
στόχο τις στοχευμένες αγορές – θώκους είναι πολύ προτιμότερες.  

 

Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη μας τα χαρακτηριστικά της 

νησιωτικότητας, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι δραστηριότητες 
πάνω στα νησιά δεν μπορούν να: 

α) απολαμβάνουν οικονομίες κλίμακας καθώς τα νησιά έχουν 
περιορισμένη ποσότητα και ποικιλία συντελεστών παραγωγής 

και ιδιαιτέρως φυσικών πόρων, 

β) απολαμβάνουν των εξωτερικών οικονομιών 

συγκέντρωσης7 καθώς τα νησιά έχουν περιορισμένες 
δραστηριότητες και μικρό πληθυσμό,  

γ) να έχουν καλή προσπελασιμότητα και χαμηλό μεταφορικό 

κόστος καθώς είναι απομονωμένες και απομακρυσμένες 
περιοχές. 

Η μείωση της στρατηγικής οικονομικής, εμπορικής και πολιτικής8  
σημασίας των νησιών κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα ήταν 

αποτέλεσμα: α) της αλλαγής του μοντέλου παραγωγής με την 
κυριαρχία της μαζικής παραγωγής που συγκεντρώθηκε κοντά στα 

μεγάλα αστικά κέντρα και στους κύριους μεταφορικούς αξονες και β) 
της επανάστασης στον τομέα των μεταφορών, τόσο των επίγειων 

                                    
7 Αυτά είναι παραδοσιακά τα πλεονεκτήματα των αστικών περιοχών (ESPON 2010, 

p. 33) 
8 Νησιά που ήταν στρατηγικής σημασίας είτε ως κέντρα εμπορικών διαδρόμων, είτε 

ως πολεμικές «πλατφόρμες» (πχ. Μάλτα, Αζόρες, Κρήτη) έχουν χάσει μέρος ή όλη 

τη σημασία τους (επομένως και τα σχετικά οικονομικά ωφέλη) εξ αιτίας των 

τεχνολογικών εξελίξεων 
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όσο και τις αεροπορικών, σε συνδυασμό με την αλλαγή στο μέγεθος 

και στην τεχνολογία των πλοίων γεγονότα που περιθωριοποίησαν τα 
νησιά. 

Κατά συνέπεια η οικονομία στα νησιά δεν μπορεί να είναι 
ανταγωνιστική απέναντι στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια 

οικονομία εάν προσπαθεί να ανταγωνιστεί στα ίδια αγαθά και 
υπηρεσίες καθώς πρέπει να αντιμετωπίσει πολλά πρόσθετα 

κόστη. Τα νησιά δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικά για 
οικονομικές δραστηριότητες και κατοικία πάνω στις ίδιες 

παραμέτρους με την ηπειρωτική Ευρώπη (και κυρίως τις 
αστικές της περιοχές) καθώς έχουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα οι αστικές περιοχές 
χαρακτηρίζονται από μεγάλους πληθυσμούς και καλή 

προσπελασιμότητα ενώ οι νησιωτικές από μικρό μέγεθος, 
περιφερειακότητητα και γειτνίαση με φυσικές περιοχές. 

Ταυτόχρονα τα νησιά είναι περιοχές υψηλού κόστους για το 

δημόσιο τομέα που πρέπει να παρέχει υποδομές (πχ. λιμάνια, 
νοσοκομεία, σχολεία) και υπηρεσίες (πχ. μεταφορές, υγεία, 

εκπαίδευση, διοίκηση κλπ) ακόμη και σε μικρό αριθμό 
κατοίκων.  

Επιπλέον τα νησιά γενικά χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο 
υποδομών και παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τα 

νοικοκυριά. Μόνο ορισμένες χώρες όπως η Σουηδία έχουν ρητή 
πολιτική δέσμευση για παροχή ίσων υπηρεσιών προς τους πολίτες 

ανεξάρτητα του που κατοικούν. Ως τμήμα των περιφερειακών 
περιοχών της Ευρώπης, τα νησιά υστερούν από τις περιοχές του 

κέντρου σε ότι αφορά τις Υπηρεσίες Οικονομικού ενδιαφέροντος 
όπως μεταφορές, επικοινωνίες, ενέργεια, έρευνα και άλλες 

υπηρεσίες όπως υγείας, εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης, 
παροχής νερού κλπ. Κατά συνέπεια και η ελκυστικότητα των 

περιοχών αυτών για προσέλκυση επιχειρήσεων γίνεται ακόμη 

μικρότερη.  

Σε ότι αφορά το εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό (άτομα με 

πανεπιστημιακές σπουδές) προτιμά να κατοικεί σε μεγάλες πόλεις 
στη προσπάθεια του να αποτελέσει τμήμα της οικονομίας της 

γνώσης. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζεται από τις λιγότερες ευκαιρίες 
απασχόλησης και καριέρας που υπάρχουν έξω από τις πόλεις αυτές 

γεγονός που επιδεινώνει την ικανότητα των νησιωτικών οικονομιών 
για καινοτομία που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

δημιουργία ανταγωνιστικής οικονομίας. Το ακατάλληλο επίπεδο 
Υπηρεσιών Γενικού και Οικονομικού Ενδιαφέροντος, πολιτιστικών 

υποδομών και δραστηριοτήτων κλπ που συναντώνται στα νησιά, 
κάνουν την κατάσταση αυτή ακόμη χειρότερη. 

Ακόμη και αν τα φυσικά χαρακτηριστικά των νησιών περιορίζουν τη 
δυνατότητα απόκτησης συγκριτικού πλεονεκτήματος συνδεόμενου με 
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το κόστος παραγωγής9, η κατάσταση είναι διαφορετική με τους 

άλλους παράγοντες που συνδέονται με την κοινωνικο-οικονομική 
καθυστέρηση, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικής 

βελτίωσης. Οι νησιώτες, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, 
πρέπει να επωφελούνται από μια ισότιμη πρόσβαση στα 

δίκτυα και μια περισσότερο αποτελεσματική και βιώσιμη 
χρήση υποδομών και δικτύων σε συνδυασμό με την ευρύτερη 

δυνατή διάχυση γνώσεων και δεξιοτήτων καινοτομίας. 
Επομένως, για να διορθωθούν αυτές οι παράμετροι που επηρεάζουν 

την ελκυστικότητα, θα πρέπει να γίνουν σημαντικές προσπάθειες, 
δίνοντας προτεραιότητα στις πιο «ήπιες».  

 

1.4. Νησιωτική πολιτική με στόχο την αξιοποίηση 
των ειδικών χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας  

Η αναγνώριση του γεγονότος ότι τα νησιά είναι από μόνα τους 

ταυτόχρονα μια συνεκτική πολιτική οντότητα και ένα πραγματικό 
αντικείμενο μελέτης πήρε περισσότερο από 20 χρόνια συζητήσεων 

στα παρασκήνια και lobbying μέσα στα όργανα της ΕΕ. Η ομάδα των 
νησιών με διαφορετικές μορφές βρήκε το δρόμο να «περάσει το 

μήνυμα» στα περισσότερα ευρωπαϊκά όργανα όπως στη Επιτροπή, 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή…. Σταδιακά η νησιωτικότητα 
βρήκε μια θέση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και σε ορισμένες 

περιπτώσεις στις ευρωπαϊκές διαρθρωτικές και εδαφικές πολιτικές. 
  

Ομως υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει μια διαρκής διαμάχη γύρω 
από την ιδέα ότι τα νησιά είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους (σε 

μέγεθος, σε πληθυσμό, σε επίπεδο ανάπτυξης ….) για να έχουν μια 
κοινή πολιτική. Σαν και οι διαφορές αυτού του χαρακτήρα εμπόδισαν 

τη Μάλτα, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 

Ουγγαρία και τη Βουλγαρία να μοιράζονται τις ίδιες ευρωπαϊκές 
πολιτικές για τη γεωργία, τις μεταφορές, την αλιεία, την εσωτερική 

αγορά κλπ.  
 

Η κατάσταση σήμερα είναι πολύ καλύτερη σε σύγκριση με τις αρχές 
της δεκαετίας του ’80 αν και δεν είναι ακόμη ικανοποιητική. Η 

αναγνώριση της νησιωτικής ιδιαιτερότητας από τις ευρωπαϊκές αρχές 
μετά από 20 χρόνια προσπάθειες (από τη διακήρυξη του Συμβουλίου 

Κορυφής της Ρόδου το 1988 μέχρι τη Συνθήκη της Λισαβόνας) είναι 
καθοριστική. Η Συνθήκη της ΕΕ στο άρθρο 174 (πρώην άρθρο 158) 

δηλώνει: «Μεταξύ των εν λόγω περιφερειών ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές που έχουν 

επηρεαστεί από βιομηχανική αναδιάρθρωση και στις περιοχές που 

                                    
9 Ακόμη και αν υπάρξει μια γενναία πολιτική για αντιστάθμιση του επιπλέον 

κόστους για τα νησιά, θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το εξουδετερώσει.  
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υποφέρουν από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά εμπόδια 

όπως είναι οι ιδιαίτερα βόρειες περιοχές με πολύ χαμηλό πληθυσμό, 
οι νησιωτικές, οι παραμεθόριες και οι ορεινές περιοχές» 

δημιουργώντας σαφές νομικό έρεισμα για εφαρμογή ειδικής 
πολιτικής. 

 
Όμως η πρόσφατα δημοσιευθείσα Πράσινη Βίβλος για την Εδαφική 

Συνοχή (06/10/2008) επανενεργοποιεί τους παλαιούς δαίμονες των 
διαφορών των νησιών μεταξύ τους ως ένα εμπόδιο για άσκηση 

ενιαίας πολιτικής: «οι νησιωτικές περιφέρειες, που σε πολλές 
περιπτώσεις είναι ορεινές ενώ περισσότερος από το μισό πληθυσμό 

τους διαμένει σε παραμεθόρια περιοχή, ενώ 6 στις 7 υπερ-
περιφερειακές περιοχές είναι νησιά. (…) Περίπου 3% από τον 

πληθυσμό των ΕΕ, 14 εκατομμύρια, κατοικεί σε νησιωτικές περιοχές. 
Η ποικιλία τους κάνει τη γενίκευση δύσκολη. Αυτές οι περιφέρειες 

διαφέρουν σημαντικά σε πληθυσμό, έκταση και κατά κεφαλή ΑΕΠ. Η 

αύξηση του ΑΕΠ διαφέρει επίσης, αντικατοπτρίζοντας διαφορές στην 
οικονομική τους δομή με μερικές από αυτές να είναι απόλυτα 

εξαρτημένες από τον τουρισμό και άλλες με διαφορετικούς ισχυρούς 
κλάδους των υπηρεσιών. Ο πληθυσμός των περισσότερων περιοχών 

αυξήθηκε μεταξύ 1995 και 2004. Ακόμη, πολλά νησιά παραμένουν 
αντιμέτωπα με προβλήματα προσβασιμότητας, μικρής αγοράς, και 

υψηλού κόστους βασικές δημόσιες υπηρεσίες και προσφοράς 
ενέργειας.»  

 
Όμως, με βάση μελέτες του ESPON της περιόδου 2000-6 τα σενάρια 

για τα νησιά αλλά και για άλλες απομακρυσμένες περιοχές δεν είναι 
ενθαρρυντικά, καταδεικνύοντας την ανάγκη για μια ισχυρή χωρική 

προσέγγιση των πολιτικών. Επιπλέον τα ευρήματα από 
προηγούμενες ευρωπαϊκές μελέτες πάνω στα νησιά (“Analyse des 

regions insulaires et ultrapériphériques” Planistat-2000), μελέτες 

της CPMR (“Off the coast of Europe” Eurisles-2002) έδειξαν ότι 
χωρίς στοχευμένες πολιτικές δεν είναι δυνατή η σύγκλιση σε ότι 

αφορά τον πλούτο και την κοινωνική συνοχή. 
 

Η παρούσα μελέτη του ESPON έχει ως στόχο να δημιουργήσει έναν 
κατάλογο με λειτουργίες των νησιών που μπορούν να οδηγήσουν 

στο προσδιορισμό γενικών παραγόντων επιτυχίας. Ακόμη και αν 
αντιλαμβανόμαστε τα «κλασσικά» προβλήματα των νησιών που 

σχετίζονται με τις μεταφορές, τον τουρισμό, την ενέργεια, το νερό 
…… υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να προσεγγίσουμε τις λειτουργίες 

των νησιών. 

Τι μπορεί να ειπωθεί σχετικά με το ρόλο που μπορούν να 

διαδραματίσουν τα νησιά για τη καλύτερη διάχυση ανθρώπων και 
δραστηριοτήτων στο ευρωπαϊκό έδαφος  όπως ευαγγελίζεται το 

Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου του 1999; Είναι το 

Ευρωπαϊκό Πεντάγωνο η επιτομή της βιώσιμης ΕΕ σε όρους 
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ποιότητας ζωής, τεχνολογιών επικοινωνιών, κυκλοφοριακής 

συμφόρεσης, περιβαλλοντικής διατήρησης;  
 

Τα νησιά παραμένουν σημαντικά αποθετήρια εκτεταμένης 
πολιτιστικής και βιολογικής ποικιλότητας και κατά συνέπεια 

πλατφόρμες διαφοροποίησης μέσα σε μια διαδικασία ομογενοποίησης 
εξ αιτίας της παγκοσμιοποίησης. Μπορεί αυτές οι λειτουργίες να 

δοθούν αποκλειστικά στην υπηρεσία του τουρισμού; 

 

Χωρίς να προχωρήσουμε την ανάλυση περισσότερο στο σημείο αυτό, 
κανείς μπορεί να δει καθαρά ότι και μόνο από την ανάλυση αυτών 

των ερωτήσεων οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν ένα όραμα για τα 
νησιά που απαιτεί μια ολοκληρωμένη πολιτική. Οι εδαφικές  

στρατηγικές που εμπλέκονται στη διαμόρφωση ενός συνολικού 
οράματος για τα «Νησιά» θεωρώντας τα ως ένα αντικείμενο έρευνας 

και πολιτικής δράσης ζητούν την υιοθέτηση των κατάλληλων 

πολιτικών που να λαμβάνουν υπόψη τους τη «νησιωτικότητα» ως 
μια συνολική έννοια.   

 

Η Πράσινη Βίβλος για την Εδαφική Συνοχή (CEC, 2008), με την 

οποία άνοιξε η συζήτηση για τη Πολιτική Συνοχής, δίνει έμφαση στις 
περιοχές και περιφέρειες με ειδικά χαρακτηριστικά. Για να γίνουν 

κατανοητά τα ασθενή και ισχυρά σημεία τα οποία έχει κάθε περιοχή 
ώστε να αναπτύξει τις αντίστοιχες πολιτικές, υπάρχει μεγάλη ζήτηση 

για συγκρίσιμες αναλύσεις βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία και 
πρόσθετη γνώση για κάθε τύπο περιοχών μέσα από την ευρωπαϊκή 

οπτική γωνία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Πράσινη Βίβλος έχει τον 
υπότιτλο “Μετατρέποντας την εδαφική διαφοροποίηση σε δύναμη”. 

Πέρα από τα παραπάνω, η Εδαφική Agenda της ΕΕ (CEC, 2007) έχει 
ήδη υπογραμμίσει ότι αυτό το διαφοροποιημένο λανθάνον δυναμικό 

μπορεί να αποτελέσει τη βάση για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Στο 

σχετικό κείμενο αναφέρεται ότι “(...) οι ανόμοιες εδαφικές 
δυνατότητες των περιφερειών για βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και 

δημιουργία απασχόλησης στην ΕΕ πρέπει να προσδιοριστούν και να 
κινητοποιηθούν. (...)”    

Η εδαφική περιοχή είναι εκεί όπου συμβαίνουν οι εξελίξεις, οι 
διαδικασίες. Η πρόκληση είναι να αναδειχθεί ότι συγκεκριμένες 

οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις δεν είναι αναπόφευκτα 
συνδεδεμένες με συγκεκριμένες περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά. 

Κάποιες περιοχές διευκολύνουν την εγκατάσταση και ανάπτυξη 
κάποιων ειδικών δραστηριοτήτων, αλλά σε μια παγκοσμιοποιημένη 

κοινωνία, οι περιφέρειες και τα χαρακτηριστικά τους δεν 
διαδραματίζουν το ίδιο ρόλο όπως τους προηγούμενους αιώνες. 

Μόνο εάν οι περιφέρειες μπορούν να τα μεταμορφώσουν σε 
συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά 



 22 

και ευέλικτα στη νέα ζήτηση, τότε μόνο μπορούν να αντέξουν στον 

ανταγωνισμό. (ESPON, 2007, p. 17). 

Κατά συνέπεια, η μελέτη πρέπει να αναλύσει ποια από τα 

χαρακτηριστικά των νησιών μπορούν να μετατραπούν σε συγκριτικά 
/ ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και πως: 

- Το μικρό μέγεθος, η περιφερειακότητα (η μεγάλη απόσταση) και η 
απομόνωση αποτελούν χαρακτηριστικά που απαγορεύουν παραγωγή 

χαμηλού κόστους στα νησιά. Οι παραδοσιακές δραστηριότητες στα 
νησιά συνήθως είχαν μικρή κλίμακα, ήταν διαφοροποιημένες, 

παρήγαγαν ασφαλή και υψηλής ποιότητας προϊόντα. Αυτά τα 
(γεωργικά και βιομηχανικά) προϊόντα, που περιθωριοποιήθηκαν κατά 

το παρελθόν, έχουν τώρα νέες αγορές και καταναλωτές πρόθυμους 
να πληρώσουν για μια καλύτερη ποιότητα. 

- Το ιδιαίτερα πλούσιο αλλά εύθραυστο φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον, πέρα από τη μοναδική εμπειρία των νησιωτών που 

διαμορφώνει μια ιδιαίτερη ταυτότητα, πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να 

προσφέρει υψηλή ποιότητα ζωής και ευκαιρίες για νέες 
δραστηριότητες κυρίως στο τομέα των υπηρεσιών. 

Η ανάπτυξη δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε υπάρχουσες 
δραστηριότητες και «αναγνωρισμένους» πόρους. Η αναπτυξιακή 

διαδικασία είναι δυναμική, αποκαλύπτοντας «νέους» πόρους, 
υλικούς και άυλους που το τοπικό σύστημα πρέπει να προσδιορίσει 

και να τους κεφαλαιοποιήσει. Η πρόκληση στον νησιωτικό χώρο 
είναι η εκμετάλλευση του συνεχώς μεταβαλλόμενοι 

περιβάλλοντος και η χρήση των χαρακτηριστικών της 
νησιωτικότητας ως ισχυρών σημείων παρά ως 

μειονεκτημάτων. Κατά συνέπεια, οι πολιτικές (διαρθρωτικές και 
κλαδικές) πρέπει να υποστηρίζουν τη διαδικασία αυτή. 

Για την βελτίωση της ελκυστικότητας των νησιών και για την 
υποστήριξη των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων, ένας καλύτερος 

«συντονισμός μεταξύ κλαδικών και χωρικών πολιτικών είναι 

σημαντική για την μεγιστοποίηση των συνεργιών και την αποφυγή 
πιθανών διενέξεων» (EU, Turning Territorial Diversity into Strength, 

2008, p.9). Η βελτίωση της προσπελασιμότητας των νησιών σε 
Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντος και άλλων υπηρεσιών 

που συνδέονται  με τις ευκαιρίες για καριέρα και ποιότητα ζωής είναι 
απαραίτητες για τη βελτίωση της ελκυστικότητας τους που σε 

ορισμένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Διαρθρωτικές 
παρεμβάσεις, προσαρμογές στο πρώτο πυλώνα της κοινής αγροτικής 

Πολιτικής, η περιβαλλοντική πολιτική, η πολιτική απασχόλησης, η 
βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες έρευνας, η διαφοροποιημένη 

περιφερειακή ενίσχυση σε επιχειρήσεις, η προσαρμογή της 
φορολογικής πολιτικής και της πολιτικής ανταγωνισμού μπορεί να 

είναι μερικά μέτρα των κλαδικών πολιτικών με στόχο την υποστήριξη 
οικονομικής δραστηριότητας στα νησιά (EU, 2008, p.9-10). 
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Η βασική υπόθεση εργασίας είναι ότι περιοχές που δεν είναι 
πλέον ελκυστικές για την εγκατάσταση ανταγωνιστικών 

δραστηριοτήτων και για προσέλκυση ενεργού πληθυσμού θα 
δουν την κοινωνικό-οικονομική τους βάση να συρρικνώνεται 

και θα αποκλίνουν τόσο από τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης όσο και από εκείνους της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Τα νησιά 
κατατάσσονται σήμερα μεταξύ των μη ελκυστικών περιοχών για 

μόνιμη κατοικία και για εγκατάσταση επιχειρήσεων. Είναι δυνατόν οι 
μόνιμοι παράγοντες που οφείλονται στην νησιωτικότητα, εξωγενείς 

και ενδογενείς κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες, να θεωρηθούν 
υπεύθυνοι γι’αυτό;  

 
Με στόχο να επιτευχθούν οι στόχοι της έρευνας, πρέπει να 

απαντηθούν οι παρακάτω τρεις ερωτήσεις: 

(α) ποια είναι η κατάσταση των ευρωπαϊκών νησιών στο πλαίσιο της 
βιώσιμης ανάπτυξης σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή ηπειρωτική 

χώρα;  
(β) ποια είναι τα αίτια αυτής της κατάστασης και πως η 

νησιωτικότητα επηρεάζει την ελκυστικότητα; και 
(γ) ποιες πολιτικές μπορεί να είναι οι κατάλληλες για την αύξηση της 

ελκυστικότητας των νησιών και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 
της βιωσιμότητας; 

 
Μέσα σε αυτό το ενιαίο πλαίσιο οι έννοιες της ελκυστικότητας και της 

βιωσιμότητας συνδέονται με την εφαρμογή πολιτικής ως εξής 
(Εικόνα 1): η ανάλυση της κατάστασης αποκαλύπτει τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά ώστε να πετύχουν τους 
στόχους της βιωσιμότητας. Οι αιτίες των προβλημάτων συνδέονται 

με ενδογενείς και εξωγενείς παραμέτρους που επηρεάζουν το 

επίπεδο της ελκυστικότητας τους. Οι ενδογενείς παράμετροι 
αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της περιοχής, ενώ οι εξωγενείς σε 

διεθνείς τάσεις και εξελίξεις όπως η κλιματική αλλαγή, οι διεθνείς 
οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικές και γεωπολιτικές εξελίξεις 

κλπ. Από την ανάλυση αυτή προκύπτει η αναγκαιότητα να 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ελκυστικότητας με τα κατάλληλα 

μέτρα πολιτικής (εισροές). Οι πολιτικές πρέπει να στοχεύουν στη 
δημιουργία περισσότερου και / ή στη βελτίωση των διαφόρων 

μορφών κεφαλαίου της περιοχής (ανθρώπινου, κοινωνικού, 
ανθρωπογενούς και φυσικού) ως προϋπόθεση για την επίτευξη των 

στόχων της βιωσιμότητας. Οι εκροές της πολιτικής θα πρέπει να 
αντιμετωπίζουν άμεσα τα εντοπισμένα προβλήματα 

ελκυστικότητας (αποτελέσματα) έτσι ώστε να επιτυγχάνουν 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τους στόχους της βιώσιμης 

ανάπτυξης (επιπτώσεις).  
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Ένα παράδειγμα μπορεί να δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα σε ότι 

περιγράφτηκε παραπάνω:  
1ο βήμα: μια περιφέρεια χαρακτηρίζεται από χαμηλή οικονομική 

δραστηριότητα που μετρείται από σχετικά χαμηλό ΑΕΠ, υψηλή 
ανεργία και μετανάστευση. 

2ο βήμα: ως αιτίες του προβλήματος προσδιορίζονται η χαμηλή 
προσπελασιμότητα (χαμηλός δείκτης προσπελασιμότητας) και η 

χαμηλή παραγωγικότητα (χαμηλή εξειδίκευση της εργασίας, χαμηλό 
επίπεδο έρευνας, χαμηλή επιχειρηματικότητα), που συνεπάγονται 

χαμηλή ελκυστικότητα για νέες επιχειρήσεις. 
3ο βήμα: για να αντιμετωπιστεί η χαμηλή ελκυστικότητα θεσπίζονται 

οι ακόλουθες πολιτικές: νέες υποδομές μεταφορών 
(περιλαμβανομένων και των κινητών όπως αεροπλάνα και πλοία), 

ειδικά προγράμματα για επιχειρηματίες και εργαζόμενους, πρόσθετη 
χρηματοδότηση για Ε&ΤΑ ενδεχόμενα με την δημιουργία νέων 

δομών κλπ. 

4ο βήμα: έλεγχος ότι αυτές οι πολιτικές υλοποιήθηκαν στην ώρα 
τους και με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. 

5ο βήμα: έλεγχος κατά πόσο αυτές οι πολιτικές βελτίωσαν την 
προσβασιμότητα της περιοχής, τις δεξιότητες εργοδοτών και 

εργαζόμενων, το επίπεδο καινοτομίας των πανεπιστημίων και των 
επιχειρήσεων, τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων κλπ. 

6ο βήμα: παρακολούθηση της εξέλιξης του ΑΕΠ, της ανεργίας, της 
δομής του πληθυσμού, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο επιλύθηκαν τα προβλήματα που είχαν αρχικά 
εντοπιστεί. 
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Σχήμα 1.1: Εννοιολογικό πλαίσιο για την ανάλυση των νησιών  

 
 

Από τη παραπάνω ανάλυση προκύπτει ξεκάθαρα ποια είδους 
πληροφόρηση χρειάζεται για να δημιουργηθεί ένα σύστημα 

παρακολούθησης. Οι αναγκαίες μεταβλητές για να περιγραφεί η 
κατάσταση και η ελκυστικότητα μιας (νησιωτικής) περιοχής 

παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο. 
 

Η ανάλυση βασίζεται κύρια σε πληροφορίες από (α) 31 νησιωτικές 

περιφέρειες που είναι ευρωπαϊκές στατιστικές μονάδες (Κράτη Μέλη, 
NUTS II ή NUTS III) και (β) 9 νησιά-μελέτες περίπτωσης τα 

δεδομένα των οποίων συγκεντρώθηκαν από τοπική έρευνα που έγινε 
με τη βοήθεια τοπικών φορέων. Πρόσθετη πληροφόρηση 

χρησιμοποιήθηκε και από άλλα ευρωπαϊκά νησιά που δεν ανήκουν 
στις παραπάνω ομάδες (α) και (β) ώστε να υπάρχει όσο πιο πλήρης 

εικόνα γίνεται. Κατά συνέπεια, όλοι οι διαφορετικοί τύποι 
ευρωπαϊκών νησιών καλύπτονται από αυτή την ανάλυση. Δεν 

καλύπτωνται οι υπερ-περιφερειακές περιοχές που δδεν ήταν 
αντικείμενο της μελέτης. 

 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ακολουθούν το ακόλουθο πλαίσιο: 

διαφορετικές ομάδες δεικτών αναπτύχθηκαν για να περιγράψουν τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και την ελκυστικότητα, μερικοί από τους οποίους 

χρειάζονται σύνθετες μετρήσεις και διαφορετικά δεδομένα. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επόμενη ενότητα. 

 

Αξιολόγηση Ανάλυση 

Κατάσταση/προβλήματα Επιπτώσεις πολιτικών 

Αιτίες προβλημάτων Αποτελέσματα πολιτικών 

Εκροές πολιτικών Εισροές Πολιτικών Δράσεις 

Επίλυση 
προβλημάτων

νν 

Επίλυση 
αιτιών 

Δημιουργία/αλλαγή 
κεφαλαίων 

Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Ελκυστικότητα 

Εφαρμογή 
πολιτικών 

Εξωγενείς παράγοντες 
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Ένας αριθμός ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών συναντήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης αυτής της προσέγγισης και αυτές 
συνδέονται με τη φύση των υπό εξέταση περιοχών και το είδος των 

πληροφοριών που απαιτούνται. 

Σε ότι αφορά τη φύση των περιοχών, αν και όλοι γνωρίζουν τι είναι 

ένα νησί, υπάρχουν μερικοί διαφορετικοί ορισμοί των νησιών στα 
Κράτη-Μέλη (με ή χωρίς μόνιμη πρόσβαση στην ηπειρωτική χώρα, 

νησιά σε λίμνες, με ή χωρίς μόνιμο πληθυσμό, ανάλογα με το 
παλιρροιακό κύμα κλπ)  και κατά συνέπεια υπάρχουν διαφορετικοί 

κατάλογοι νησιών. Επίσης οι διαφορές των νησιών μπορεί να είναι 
σημαντικές. Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση των νησιών ως προς το 

μέγεθος με πολλά μικρά και πολύ μικρά νησιά και μερικά μεγάλα και 
πολύ μεγάλα. Επιπλέον, καθώς η μελέτη αυτή αναφέρεται σε νησιά 

και όχι σε περιφέρειες, στόχος της μελέτης ήταν να συλλεχθούν όσο 
περισσότερα στοιχεία είναι δυνατόν σε επίπεδο ξεχωριστού νησιού. 

Αυτό αποτελούσε αρχικά βασικό ζητούμενο καθώς η μελέτη πρέπει 

να αναδείξει όχι μόνο τις διαφορές μεταξύ νησιωτικών περιφερειών 
και Ευρώπης αλλά και τις βασικές διαφορές μεταξύ των ίδιων των 

νησιών στη περίπτωση αρχιπελαγών (πχ. Βαλεαρίδες, Ν.Αιγαίο) και 
μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής περιφέρειας στην οποία 

ανήκουν (ενδοπεριφερειακέ ανισότητες μεταξύ Orkney, Western 
Isles, Shetland και της Περιφέρειας “Highlands and Islands”). Όμως 

η δυσκολία να βρεθούν δεδομένα σε επίπεδο νησιού περιόρισε το 
μεγαλύτερο μέρος της ανάλυσης και τη κατασκευή των δεικτών στο 

επίπεδο NUTS II & III, ενώ προστέθηκαν πληροφορίες σε επίπεδο 
νησιού όπου κρίθηκε απαραίτητο και ήταν εφικτό. Σε ότι αφορά στο 

είδος της πληροφορίας που απαιτείται, οι μεταβλητές και οι δείκτες 
που χρησιμοποιήθηκαν επιλέχθηκαν από μια ποικιλία μελετών που 

σχετίζονται με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ελκυστικότητας. Σε 
πολλές από τις μελέτες τα υπάρχοντα δεδομένα περιορίζονται στο 

γεωγραφικό επίπεδο των χωρών και των μεγάλων περιφερειών 

(NUTS2) τα οποία δεν είναι κατάλληλα για τη παρούσα μελέτη.  

Η εμπειρία από προηγούμενες μελέτες10 έχει δείξει ότι η 

συγκέντρωση δεδομένων σε όλους τους τομείς είναι πρακτικά 
αδύνατη δεδομένου ότι πολύ από τη πληροφορία δεν υπάρχει σε 

επίπεδο νησιού και όταν υπάρχει τοπικά δεν είναι δυνατόν να 
συλλεχθεί. Εστιάζοντας στη συλλογή δεδομένων, που είναι 

χρονοβόρα διαδικασία, απομακρύνει από την ουσία της έρευνας που 
είναι η δημιουργία του μεθοδολογικού εργαλείου και του πλαισίου 

ανάλυσης. Άλλωστε η παρούσα εργασία δεν στοχεύει να είναι μια 
στατιστική άσκηση παρότι τα στατιστικά δεδομένα είναι περισσότερο 

                                    
10 Αφορά κυρίως 2 μελέτες που ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: “Planistat Europe 

& Bradley Dunbar Associates Ltd, 2003, Analyse des régions insulaires et des 

régions ultrapéripheriques de l’UE,” και «Ernst & Young, 1989, The socio-

economic consequences of completing the internal market for the island regions 

of the European Community”.  
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από απαραίτητα για την ανάλυση. Μέσα σ’αυτή τη λογική ποιοτικές 

πληροφορίες που προέρχονται από άλλες μελέτες, εκθέσεις, κείμενα 
εργασίας κλπ όπως είναι εκθέσεις ESPON, ή της ΕΕ πάνω σε θέματα 

Πολιτικής Συνοχής, ή εκθέσεις άλλων οργάνων της ΕΕ αλλά και 
οργανώσεων όπως η Επιτροπή Νησιών της Συνέλευσης των 

Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών (CPMR) και των Νησιωτικών 
Επιμελητηρίων (INSULEUR) χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς.  

Τελικά η διαθεσιμότητα των δεδομένων αντιμετωπίστηκε με τους 
παρακάτω τρόπους: 

 Άμεσα, από διαθέσιμα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν από τις 
προηγούμενες μελέτες ESPON και από τις βάσεις δεδομένων 

ESPON για τις 24 νησιωτικές ζώνες NUTS II και III, 

 Άμεσα, από διαθέσιμα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που 

προέρχονται από ευρωπαϊκούς οργανισμούς και πηγές (την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία -

Eurostat, τη βάση Corine, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Περιβάλλοντος -EEA), από εθνικές πηγές (Εθνικούς 
Στατιστικούς Οργανισμούς, από περιφερειακά και τοπικά 

όργανα και από άλλες πηγές (εκθέσεις, μελέτες κλπ)11, 

 Έμμεσα χρησιμοποιώντας υποκατάστατες μεταβλητές κυρίως 

σε θέματα του περιβάλλοντος όπου τα διαθέσιμα δεδομένα 
είναι περιορισμένα,  

 Έμμεσα χρησιμοποιώντας ποιοτικές μεθόδους και την άποψη 
ειδικών ή τοπικών φορέων, 

 Άμεσα με επιτόπια έρευνα στις μελέτες περίπτωσης 

Η περιβαλλοντική πληροφορία αποτελεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα για 

τη μελέτη: αν και είναι καθοριστική για τη μελέτη λόγω του ότι 
συνδέεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών (μικρό 

μέγεθος, απομόνωση, περιφερειακότητα), η υπάρχουσα πληροφορία 
είναι ιδιαίτερα περιορισμένη σε συγκρίσιμες χωρικές ενότητες ακόμη 

και σε επίπεδο NUTS II.12 

                                    
11 Για τη κατασκευή των βασικών δεικτών χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά 

δεδομένα από την Eurostat και άλλους Ευρωπαϊκούς φορείς ώστε να εξασφαλιστεί 

ότι τα δεδομένα αυτά είναι ελεγμένα, ομογενοποιημένα, συγκρίσιμα και 

επικυρωμένα. Εθνικές και περιφερειακές πηγές χρησιμοποιήθηκαν κύρια στις 

μελέτες περίπτωσης και ως συμπληρωματικά δεδομένα στην ανάλυση όταν τα 

στοιχεία αυτά δεν έρχονταν σε αντίφαση με εκείνα που προέρχονταν από 

ευρωπαϊκές πηγές. 
12 Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Περιβάλλοντος εξέδωσε αρκετές εκθέσεις με ποσοτική πληροφορία 
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2 Μεθοδολογία  
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στόχος της μελέτης είναι να μελετήσει τα 
ευρωπαϊκά νησιά μέσα στο κοινωνικο-οικονομικό και περιβαλλοντικό 

αναπτυξιακό πλαίσιο της ΕΕ. Η βασική υπόθεση εργασίας όπως 
αναφέρθηκε είναι ότι περιοχές που δεν είναι πλέον ελκυστικές για 

εγκατάσταση ανταγωνιστικών οικονομικών δραστηριοτήτων και για 
την προσέλκυση πληθυσμού βλέπουν την κοινωνικό –οικονομική 

τους βάση να συρρικνώνεται και να αποκλίνουν από τους 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη, 

οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Τέτοιες περιοχές είναι τα 
νησιά, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές περιοχές για 

εγκατάσταση ανθρώπων και επιχειρήσεων σήμερα. Εξωτερικοί και 
ενδογενείς κοινωνικο-οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες 

μπορούν να θεωρηθούν «υπεύθυνοι» γι’αυτό. 

 
Με στόχο να απαντηθούν οι τρεις ερωτήσεις που τέθηκαν 

προηγούμενα, οι έννοιες της ελκυστικότητας και της βιωσιμότητας 
εντάχθηκαν σε ένα κοινό πλαίσιο για να αναλυθεί η κατάσταση των 

νησιών και να αναδειχθούν τα προβλήματα που υπάρχουν (ερώτηση 
1), να αναζητηθούν οι αιτίες που οδηγούν στα προβλήματα αυτά 

(ερώτηση 2) και να υποστηριχθεί η διαδικασία εκπόνησης προτάσεων 
πολιτικής και σχεδιασμού (ερώτηση 3). 

 
Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεθοδολογίες 

που χρησιμοποιήθηκαν στις διάφορες φάσεις της μελέτης. Πιο 
συγκεκριμένα: 

 Στη πρώτη ενότητα, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της έρευνας 
για τη συλλογή των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων. 

Περιλαμβάνει:  

(i) Τις μεταβλητές που περιγράφουν τη κατάσταση και την 
ελκυστικότητα των νησιών. 

(ii) Τη κατασκευή των 3 σύνθετων δεικτών για τη τυπολογία 
των νησιών: του δείκτη κατάστασης, του δείκτη αλλαγής 

(εξέλιξης) και του δείκτη ελκυστικότητας που 
περιλαμβάνει τρεις υπο-δείκτες.  

 Στη δεύτερη ενότητα, παρουσιάζονται οι μέθοδοι για την 
Εκτίμηση Επιπτώσεων των ευρωπαϊκών πολιτικών στα νησιά 

(ΙΙΑ). 

 

Το σημείο αφετηρίας μιας τέτοιας ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός 
των περιοχών μελέτης και κατά συνέπεια το χωρικό επίπεδο 

ανάλυσης. Αν και τα νησιά «φυσιολογικά» μπορούν να οριστούν 
καλύτερα από τις ορεινές ή τις παράκτιες περιοχές, οι εθνικοί ορισμοί 

διαφέρουν σημαντικά. Ο ορισμός που αρχικά χρησιμοποιήθηκε στην 
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παρούσα έρευνα ήταν ο ορισμός της EUROSTAT (Portrait of Islands, 

1994): ένα νησί είναι μια περιοχή που περιβάλλεται από θάλασσα και 
(1) κατοικείται από τουλάχιστον 50 άτομα, (2) δεν συνδέεται με την 

ηπειρωτική Ευρώπη με κάποιο μόνιμο τρόπο (γέφυρα, τούνελ κλπ), 
(3) απέχει τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο από την ηπειρωτική χώρα και 

(4) δεν φιλοξενεί πρωτεύουσα κράτους μέλους. Τελικά υιοθετήσαμε 
τον ορισμό που βασίζεται στα κριτήρια που εξειδικεύονται στο άρθρο 

52 του Κανονισμού των διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου 
Συνοχής της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2007-13) και το 

κριτήριο που αποκλείει τα νησιά που έχουν «μόνιμη σύνδεση με την 
ηπειρωτική χώρα» κατάσταση που αφορά όλο και περισσότερα νησιά 

κυρίως στη Β.Ευρώπη. Η Μάλτα και η Κύπρος –δύο νησιωτικά 
κράτη- συμπεριλαμβάνονται καθώς και τα νησιά που βρίσκονται σε 

απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από τη στεριά ή έχουν 
λιγότερους από 50 κατοίκους, αλλά πάντως κατοικούνται. Τα νησιά 

αυτά αν και είναι πολλά στον αριθμό δεν επηρεάζουν την ανάλυση 

γιατί έχουν μικρό πληθυσμό. Τα νησιά που βρίσκονται σε εσωτερικά 
ύδατα (λίμνες) καθώς και τα υπερ-περιφερειακά νησιά δεν 

περιλαμβάνονται στην ανάλυση. 
 

Αν και η ύπαρξη ενός εξαντλητικού καταλόγου όλων των νησιών δεν 
αποτελεί προϋπόθεση για τη μελέτη, έγινε προσπάθεια για να 

καταγραφούν. Με βάση προηγούμενες έρευνες και πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν από διαφορετικές πηγές καταγράφηκαν 362 νησιά 

με περισσότερους από 50 κατοίκους και 228 μικρά νησιά με 
λιγότερους από 50. 

 
Στις εκθέσεις για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή αλλά και στις 

εκθέσεις ESPON τα νησιά καταγράφονται ως περιοχές με ειδικά 
χαρακτηριστικά που πρέπει να μελετηθούν ώστε «να υπάρξει 

συγκριτική αντίληψη και κατανόηση των εδαφικών δυνατοτήτων και 

των προκλήσεων από την ευρωπαϊκή προοπτική και να εξασφαλιστεί 
ότι και άλλες περιοχές με παρεμφερή χαρακτηριστικά μπορούν να 

επωφεληθούν από την ανάλυση αυτή». Επομένως η ανάλυση 
εστιάζεται στην απόδειξη των κοινών χαρακτηριστικών των 

νησιών σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές περιοχές 
λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφικές, διοικητικές και άλλες 

ιδιαιτερότητες. Για το λόγο αυτό η παρούσα μελέτη προσεγγίζει “το 
νησιωτικό πρόβλημα” με οριζόντια ανάλυση όλων των νησιών που 

αποτελούν περιοχές NUTS II και NUTS III, καθώς υπάρχουν 
συγκριτικά στοιχεία για αυτές, ενώ παράλληλα γίνεται σύγκριση με 

τον μέσο ευρωπαϊκό όρο χρησιμοποιώντας δημοσιευμένα 
δεδομένα. Αυτή η σύγκριση είναι απαραίτητη για να τεκμηριωθεί η 

αναγκαιότητα για μια ευρωπαϊκή νησιωτική πολιτική μέσα στις αρχές 
της εδαφικής συνοχής. Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, η 

ανάλυση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες σε επίπεδο 
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νησιού όπου κρίθηκε απαραίτητο να υπογραμμιστούν ιδιαίτερα 

προβλήματα. 

 

Η ταξινόμηση των νησιών, αναγκαία για τη προσέγγιση μιας 
νησιωτικής πολιτικής βασίστηκε στην ανάλυση 31 νησιωτικών 

περιοχών, αλλά όταν και πρόσθετη πληροφορία χρησιμοποιήθηκε 
όταν ήταν διαθέσιμη και κρίθηκε απαραίτητο. Αυτή η ανάλυση και η 

διαμόρφωση πολιτικής υποστηρίζεται από ένα σύστημα 
παρακολούθησης των νησιών που στοχεύει «στη μέτρηση και 

στην ανάλυση των χωρικών φαινομένων με στόχο να ερμηνεύσει τις 
συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, των συνθηκών λειτουργίας των 

επιχειρήσεων και να εξηγήσει τις διαφορές σε σχέση με μια ισότιμη 
και ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη. Η πληροφορία αυτή δεν είναι μόνο 

απαραίτητη για να καταγράψει την χωρική διάρθρωση, αλλά επίσης 
για αποτυπώσει τους παράγοντες που επηρεάζουν και μεταβάλουν 

την χωρική πραγματικότητα. Το σύστημα χωρικής παρακολούθησης 

θα πρέπει να ικανοποιεί ταυτόχρονα τη ζήτηση για μια αναλυτική 
βάση απαραίτητη για ισχυρή χωρική ανάλυση καθώς επίσης και για 

μεταβαλλόμενη ζήτηση για πολιτικές επιτρέποντας την εκτίμηση των 
στρατηγικών πολιτικής και την αξιολόγηση της εκπλήρωσης των 

στόχων της. Ένα σύστημα χωρικής παρακολούθησης 
προσαρμοσμένο στη πολιτική χρειάζεται μια γερή βάση δεικτών για 

να καλύψει τη ζήτηση για αναλυτική και βαθειά πληροφορία που 
προκύπτει από την ανάγκη ερμηνείας της κατάστασης σε 

διαφορετικά περιφερειακά επίπεδα και ταυτόχρονα να επιτρέπει να 
υπάρχει αναλυτική θεματική τεκμηρίωση (ESPON, Tentative Spatial 

Monitoring Report, 2006, p. 8). 

«Η συνεχής παρακολούθηση της χωρικής ανάπτυξης, βασισμένης 

κυρίως στην ανάλυση ποσοτικών δεικτών είναι ένα σημαντικό 
εργαλείο για όσους λαμβάνουν αποφάσεις πολιτικής ώστε να 

αξιολογούν τις πρόσφατες αναπτυξιακές τάσεις, να προσδιορίζουν 

προβλήματα και να μεταδίδουν τις ανάγκες για δράση. Είναι επίσης 
σημαντικό το σύστημα παρακολούθησης να μπορεί να παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα των «επιτυχημένων πολιτικών» και να τα συγκρίνει τις 
γενικές πολιτικές αξίες και έννοιες με την κατάσταση και τις 

προοπτικές των περιοχών» (ESPON, Tentative Spatial Monitoring 
Report, 2006, p.14). 

Η δημιουργία του συστήματος παρακολούθησης ακολουθεί τα εξής 2 
βήματα: 

- Περιγραφή των παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, 

- Ο προσδιορισμός των μεταβλητών και των δεικτών που 

πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχουν περιγραφεί, 

- Ο προσδιορισμός των εναλλακτικών μεταβλητών που θα 

χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατες για μη διαθέσιμες μεταβλητές 
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Η ποσοτική και η ποιοτική πληροφορία πρέπει να ικανοποιεί 3 αρχές: 

- Να είναι επιστημονικά σωστή για να απαντά στις ερωτήσεις που 
έχουν τεθεί, 

- Να βασίζεται σε υφιστάμενα δεδομένα που να διευκολύνουν τη 
συλλογή και τις συγκρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

- Να είναι κατάλληλη για τα νησιά, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας. 

 

2.1. Σχεδιασμός για τη συγκέντρωση πρωτογενών και 

δευτερογενών δεδομένων και πληροφοριών  

2.1.1. Μεταβλητές που περιγράφουν τη κατάσταση των νησιών  

 
Η εκτίμηση της βιωσιμότητας των νησιών βασίζεται στη χρήση 

δεικτών βιωσιμότητας που αναδεικνύουν τις διαφορές που χωρίζουν 
τα νησιά από την ΕΕ-27 και από τα εθνικά κράτη. Ιδιαίτερα είναι 

σημαντικό να καταγραφεί πόσο τα νησιά διαφέρουν από τον μέσο 
όρο της ΕΕ και των κρατών σε ότι αφορά την οικονομική 

αποτελεσματικότητα, τη κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα καθώς και 
τη περιβαλλοντική διατήρηση. 

Σε ότι αφορά την οικονομική αποτελεσματικότητα μιας περιοχής 
είναι απαραίτητο να καταγραφεί πόσο αποτελεσματική και 

ανταγωνιστική είναι σήμερα και να δοθούν πληροφορίες σχετικά με 
τις προοπτικές της. Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται είναι για να 

εκτιμήσουν την εκροή (μεγέθυνση) του παραγωγικού συστήματος 
(οικονομική απόδοση), την ανάπτυξη της οικονομίας και τις 

προοπτικές της στο χρόνο (δυναμική και ευθραυστότητα). 

Η αποτελεσματικότητα- ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας μετριέται 
με την εξέλιξη της εκροής (μεγέθυνση) του παραγωγικού 

συστήματος σε μονάδες ΑΕΠ. Όσο πιο ανταγωνιστική είναι μια 
οικονομία τόσο περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες παράγει. Οι 

παρακάτω δείκτες προτείνονται για να περιγράψουν τη κατάσταση 
και να επιτρέψουν στις συγκρίσεις μεταξύ περιοχών και μέσα στο 

χρόνο. Είναι επίσης απαραίτητες να δείξουν τη σχετική θέση 
(σύγκλιση – απόκλιση) κάθε περιοχής σε σχέση με τις περιοχές 

αναφοράς (ΕΕ-27 και κράτη-μέλη): 

 ΑΕΠ ανά κάτοικο  

 ΑΕΠ ανά απασχολούμενο, που μετρά τη παραγωγικότητα μιας 
συγκεκριμένης οικονομίας 

 Ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ και του κατά κεφαλή ΑΕΠ 

Στη περίπτωση που δεν υπάρχουν δεδομένα για το ΑΕΠ (δεδομένα 

συνήθως δεν υπάρχουν για ένα χωρικό επίπεδο κατώτερο του NUTS 
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III), η απασχόληση και ο ρυθμός μεταβολής της προτείνονται ως 

εναλλακτικές μεταβλητές καταγραφής του φαινομένου. 

Με στόχο τον προσδιορισμό του επιπέδου ανάπτυξης μιας οικονομίας 

και των προοπτικών της στο χρόνο13 ποσοτικές και ποιοτικές 
πληροφορίες μπορούν να είναι χρήσιμες σε ότι αφορά τις παρακάτω 

παραμέτρους: 

 Σημασία των ανταγωνιστικών οικονομικών κλάδων στη παραγωγή 

προστιθέμενης αξίας: οικονομικές δραστηριότητες των οποίων τα 
προϊόντα ή οι υπηρεσίες είτε εξάγονται είτε καλύπτουν τοπικές 

ανάγκες που θα μπορούσαν να καλυφθούν από εισαγωγές, 
ονομάζονται «ανταγωνιστικές». Και οι δύο κατηγορίες 

δραστηριοτήτων συρρικνώνονται όταν δεν μπορούν να είναι 
πλέον ανταγωνιστικές, μειώνοντας αντίστοιχα το τοπικά 

παραγόμενο ΑΕΠ. Ο πρωτογενής τομέας, οι κλάδοι της εξόρυξης 
και της μεταποίησης καθώς και αυτός του τουρισμού 

περιλαμβάνονται σε αυτή τη κατηγορία. Κλάδοι όπως οι 

κατασκευές, η ενέργεια και οι άλλες υπηρεσίες (εμπόριο, 
τράπεζες, μεταφορές, διοίκηση, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 

υγεία, προσωπικές υπηρεσίες κλπ) κατατάσσονται μεταξύ των μη 
ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων καθώς πρέπει να παραχθούν 

τοπικά (και κατά συνέπεια να συνυπολογιστούν στο ΑΕΠ της 
περιοχής ανεξάρτητα του φορέα παραγωγής τους14 καλύπτοντας 

τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και ονομάζονται «τοπικές ή 
αστικές». Οι τεχνολογικές εξελίξεις όπως πχ. η διεύρυνση των 

δυνατοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) έχει ως συνέπεια την μετακίνηση ορισμένων υπηρεσιών 

που παραδοσιακά θεωρούνται ως «τοπικές ή αστικές» σε 
«ανταγωνιστικές» δεδομένου ότι μετακινούν τα σχετικά όρια (πχ. 

η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να υποκαταστήσει 
το τοπικό λιανικό εμπόριο σε έναν αυξανόμενο αριθμό κλάδων). 

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά των κύριων κλάδων: όλοι οι κλάδοι δεν 

συμβάλουν με τον ίδιο τρόπο στην ανάπτυξη μιας περιοχής. 
Κλάδοι που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες με αυξανόμενη 

ζήτηση, χαμηλό ανταγωνισμό και υψηλή προστιθέμενη αξία 
(γεγονός που συνήθως ενσωματώνει τεχνολογικά προχωρημένο 

κεφάλαιο και απασχόληση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού) 
έχει ενισχυμένο δυναμικό και καλύτερες προοπτικές. Για 

παράδειγμα η εξειδίκευση μιας περιοχής σε αγροτικά προϊόντα 
μαζικής παραγωγής, στην υφαντουργία και την παραγωγή 

ρούχων ή στο μαζικό τουρισμό, δεν έχει την ίδια επίπτωση με το 
να εξειδικεύεται στην βιοτεχνολογία, τους υπολογιστές και την 

                                    
13 Με βάση την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης δεν μπορούμε να ενδιαφερόμαστε 

μόνο για τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα πχ. μεταβολή του ΑΕΠ, αλλά και για τις 

μακροχρόνιες προοπτικές της οικονομίας   
14 Η ανάλυση αυτή μπορεί να είναι αρκετά ακριβής όταν τα δεδομένα είναι σε 

διψήφιο κωδικό. 
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επικοινωνία, την οργανική γεωργία ή τον τουρισμό ειδικού 

ενδιαφέροντος.  

 Το επίπεδο εξάρτησης από την κύρια δραστηριότητα – 

μονοκαλλιέργεια: η εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από ένα 
κλάδο ή έναν αριθμό έντονα αλληλοσυνδεόμενων 

δραστηριοτήτων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια απόδειξη 
οικονομικής σταθερότητας καθώς γίνεται ιδιαίτερα εύθραυστη και 

εξαρτημένη από αλλαγές και /ή κρίσεις. Αυτό αφορά περισσότερο 
την εξάρτηση από «παραδοσιακούς» και φθίνοντες κλάδους, αλλά 

μπορεί να αφορά και «σύγχρονους» κλάδους με υψηλή 
ελαστικότητα.  

 Οικονομικές διαρροές: αναφέρεται στο τμήμα του ΑΕΠ που 
διαρρέει από τη περιοχή ως εισόδημα του «ξένου» κεφαλαίου που 

έχει επενδυθεί στη περιοχή, ως εισόδημα/μισθοί ατόμων 
(εργοδοτών και εργαζόμενων) χωρίς μόνιμη κατοικία στη 

περιοχή, ως εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες. Είναι γενικά 

αποδεκτό ότι οι οικονομίες που έχουν σχετικά μικρές διαρροές 
θεωρούνται ως αναπτυγμένες με την έννοια ότι υπάρχουν αρκετοί 

ενδοκλαδικοί δεσμοί μεταξύ των δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα 
στη περίπτωση του τουρισμού αφορά τις εισροές που είναι 

απαραίτητες για τη παραγωγή των υπηρεσιών του όπως 
εξοπλισμός, τρόφιμα, ποτά, δραστηριότητες διαφήμισης και 

διαχείρισης κλπ Καθόσον η ποσοτικοποίηση των διαρροών ή του 
βαθμού κάλυψης των αναγκών (της ζήτησης) από τη τοπική 

παραγωγή) μέσω της εκτίμησης του πολλαπλασιαστή εισαγωγών, 
είναι μια δύσκολη αποστολή που απαιτεί τη λεπτομερή καταγραφή 

της κάθε νησιωτικής οικονομίας, η συγκεκριμένη παράμετρος 
μπορεί να προσεγγισθεί είτε ποιοτικά, είτε από το «βάρος των 

ανταγωνιστικών οικονομικών κλάδων». Πληροφορίες για τους 
ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και την κατοικία των εργαζόμενων 

(αυτό ισχύει κύρια για τον τουρισμό που είναι εποχιακή 

απασχόληση και οι εργαζόμενοι μπορεί να μην είναι μόνιμοι 
κάτοικοι της περιοχής, μπορεί να συμπληρώσει τη γνώση γύρω 

από τις διαρροές. 

 Οικονομία της κατοικίας (residential economy): αναφέρεται στη 

ροή εισοδημάτων που αποκτούνται εκτός του τοπικού 
παραγωγικού συστήματος (στο εξωτερικό ή σε άλλη περιοχή της 

χώρας) από ορισμένους κατοίκους αλλά και την κατανάλωση που 
δημιουργούν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Οι πρώτοι είναι οικονομικοί φορείς 

(agents) που κατοικούν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου στη 
περιοχή (ή ακόμη και ολόκληρο το χρόνο) αλλά τα εισοδήματα 

τους δεν προέρχονται από τοπική δραστηριότητα πχ. συνταξιούχοι, 
καθημερινά μετακινούμενοι εργαζόμενοι και «παραθεριστές» και 

χρησιμοποιούν υπηρεσίες όπως το εμπόριο, τις δημόσιες 
υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, μεταφορών, εστιατόρια και μπαρ, 

υπηρεσίες αναψυχής κλπ όπως και οι υπόλοιποι μόνιμοι κάτοικοι 
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που δραστηριοποιούνται στη περιοχή. Πολλοί ερευνητές 

προσθέτουν στους παραπάνω και τους τουρίστες επειδή 
χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις ίδιες υπηρεσίες με τους 

κατοίκους, παρόλο που χρησιμοποιούν και ειδικές δραστηριότητες 
όπως υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ταξιδιωτικά γραφεία, γραφεία 

ενοικιάσεων αυτοκινήτων κλπ. Παρ’όλες τις ομοιότητες, η 
τουριστική δραστηριότητα είναι κατεξοχήν μια εξαγωγική 

δραστηριότητα που βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα του 
προσφερόμενου προϊόντος κατ’αναλογία με τη μεταποίηση ή τον 

πρωτογενή τομέα και προτείνεται να μην συμπεριληφθεί.   

 

Κοινωνική δικαιοσύνη / ισότητα καταγράφει την διάχυση των 
ωφελειών από την οικονομική μεγέθυνση σε όλη τη κοινωνία. 

Απεικονίζεται στη δομή και στην εξέλιξη του πληθυσμού και στη 
κοινωνική συνοχή. Οι βασικές παράμετροι που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είναι:  

 Πληθυσμός και πληθυσμιακή μεταβολή (απόλυτη αλλαγή, 
ρυθμοί μεταβολής, φυσική κίνηση, ρυθμός αντικατάστασης γενεών), 

 Μετανάστευση, 

 Ενεργός πληθυσμός, 

 Εξαρτημένος πληθυσμός (>15 ετών και <65 ετών), 

 Γερασμένος πληθυσμός (<65 ετών). 

Σε περίπτωση που καταγράφεται θετική οικονομική κατάσταση στη 
περιοχή (υψηλή ελκυστικότητα λόγω της δυνατότητας εύρεσης 

εργασίας αλλά και καλής κοινωνικής ζωής), υπάρχει θετική 
πληθυσμιακή εξέλιξη, μετακίνηση ατόμων προς τη περιοχή, αύξηση 

του ποσοστού ενεργού πληθυσμού κλπ  

Η παράμετρος «κοινωνική συνοχή» καταγράφει το βαθμό διάχυσης 

των ωφελειών της ανάπτυξης στη τοπική κοινωνία. Οι  
προτεινόμενες παράμετροι και μεταβλητές ή δείκτες είναι: 

 Ανεργία: συνολική, γυναικεία, νέων  

 Μακροχρόνια ανεργία  

 Εισόδημα ανά κάτοικο, 

 Κατανομή εισοδήματος, κίνδυνος φτώχειας 

 Προσδόκιμο ζωής (καθώς αντανακλά τη ποιότητα ζωής και τη 

ποιότητα του συστήματος υγείας);  

 Πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου.  

 

Η αποτίμηση της περιβαλλοντικής διατήρησης αφορά την 

δυνατότητα του φυσικού κεφαλαίου να εξασφαλίζει μέσα από τη 
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διατήρηση των περιβαλλοντικών λειτουργιών την προσφορά αγαθών 

και υπηρεσιών σε μια συγκεκριμένη κοινωνία και περιοχή 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιών (σχετικά μικρή 

έκταση και απομόνωση) που περιορίζει το χώρο και έχει συνέπειες 
στα ευαίσθητα οικοσυστήματα αλλά και εντονότερες επιπτώσεις από 

τη κλιματική αλλαγή. 
 

Η επιτυχημένη περιβαλλοντική διαχείριση θα πρέπει να συνδυάζεται 
και να συνεκτιμάται με επιτυχία ή αποτυχία στο οικονομικό και το 

κοινωνικό σύστημα όταν αναφερόμαστε στη βιώσιμη ανάπτυξη. Κατά 
συνέπεια είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει παρακολούθηση της 

περιβαλλοντικής κατάστασης παράλληλα με εκείνη του ανθρώπινου 
συστήματος έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχέστερη 

αλληλοεπίδραση μεταξύ των δύο.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, οι παράμετροι που 

λαμβάνονται υπόψη είναι οι ακόλουθοι: 

 Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού: αναφέρεται στη 
διατήρηση των οικοσυστημικών λειτουργιών και υπηρεσιών που 

επιτρέπουν τη προσφορά του αναγκαίου (σε ποσότητα) και του 
κατάλληλου (σε ποιότητα) νερού για τις διάφορες χρήσεις. Η 

ζήτηση των σύγχρονων κοινωνιών αυξάνεται με συνέπεια πολλές 
περιοχές στην Ευρώπη να αντιμετωπίζουν έλλειψη νερού ή να 

διαθέτουν ακατάλληλη ποιότητα που το καθιστά μη 
χρησιμοποιήσιμο. Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται πιο συχνά στα 

νησιά και τις παράκτιες περιοχές γενικότερα όπου συχνά υπάρχει 
υπεράντληση με αποτέλεσμα να υφαλμυρώνεται, ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις η ρύπανση του εδάφους ή των επιφανειακών υδάτων 
οδηγεί σε αντίστοιχο αποτέλεσμα.  

 Ποιότητα ακτών και θαλασσών: αναφέρεται στην διατήρηση των 
οικοσυστημικών λειτουργιών και υπηρεσιών που παρέχονται από 

τα παράκτια και πελαγικά οικοσυστήματα (πχ. αλιεία, διατήρηση 

άμμου, διατροφικός κύκλος, καθαρισμός αποβλήτων). Οι βασικοί 
κίνδυνοι που απειλούν τις ευρωπαϊκές ακτές είναι η ρύπανση της 

θάλασσας και ο ευτροφισμός, η απώλεια βιολογικής ποικιλότητας, 
η απώλεια παραλίας και η υποβάθμιση του τοπίου, η διάβρωση 

της ακτής κλπ). Η υπεραλίευση, η απόρριψη αστικών και 
βιομηχανικών αποβλήτων, η απορροή αγροτικών λιπασμάτων και 

φυτοφαρμάκων και οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν τους 
βασικούς παράγοντες για την υποβάθμιση των θαλασσών, 

επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα τους και προκαλούν βλάβη στη 
δημόσια υγεία. Συχνές και σημαντικές αποκλίσεις της 

θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας θα μπορούσε να έχει 
ως αποτέλεσμα μετατοπίσεις σε ρεύματα, μεταβολές σε καιρικές 

συνθήκες και κλίμα και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την 
ανθεκτικότητα άλλων κινδύνων (πχ. μετακινήσεις νερού, την 

ικανότητα των οικοσυστημάτων να μετριάζουν τη ρύπανση κλπ). 
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Η αύξηση των θρεπτικών σε  διεθνή παράκτια και θαλάσσια ύδατα 

μπορεί να καταλήξει σε μια αλυσίδα ανεπιθύμητων επιπτώσεων 
ξεκινώντας από την μια υπερβολική αύξηση πλαγκτόν που μπορεί 

να αυξήσει τον κίνδυνο για μείωση του τοπικού οξυγόνου, την 
ελάττωση της βιοποικιλότητας και των σημείων αναπαραγωγής 

ψαριών μεταβάλλοντας τα παράκτια οικοσυστήματα. Η υπερ-
αλίευση μπορεί να έχει επίσης σημαντικές επιπτώσεις σε ολόκληρο 

το θαλάσσιο περιβάλλον. Μερικές τεχνικές αλιείας όπως η τράτα 
προκαλούν ζημιές σε υψηλής σημασίας θαλάσσια ενδιαιτήματα 

στο βυθό της θάλασσας και σε αποθέματα ψαριών. Στο άλλο 
άκρος της τροφικής αλυσίδας θαλασσοπούλια, φώκιες και 

φάλαινες και άλλα θαλάσσια θηλαστικά μπορεί να επηρεαστούν. 
Επίσης, με βάση την Οδηγία για τα Νερά Κολύμβησης 

(76/160/EEC) τα κράτη μέλη καλούνται να ορίσουν παράκτιες 
περιοχές και να παρακολουθούν την ποιότητα του νερού καθ’όλη 

τη διάρκεια της περιόδου κολύμβησης για να προστατεύσουν το 

κοινό από περιστασιακά και χρόνια περιστατικά ρύπανσης. 

 Βιοποικιλότητα: αφορά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των 

ενδιαιτημάτων που την υποστηρίζουν. Η βιοποικιλότητα αποτελεί 
το κλειδί για τις «οικοσυστημικές υπηρεσίες» δηλαδή τις 

υπηρεσίες που υποστηρίζει η φύση: ρύθμιση του κλίματος, 
ποιότητα νερού και ατμόσφαιρας, ευφορία της γης, παραγωγή 

τροφής, καυσίμων, ινών και φαρμάκων. Η ποιότητα ζωής, η 
οικονομική ανταγωνιστικότητα, η απασχόληση και η ασφάλεια, 

όλα βασίζονται πάνω στο φυσικό κεφάλαιο. Η βιοποικιλότητα 
αγκαλιάζει την ποικιλία των γονιδίων, των ειδών και των οικοσυστημάτων 

που αποτελούν τη ζωή στη γη. Βιώνουμε σήμερα μια σταθερή 

απώλεια βιοποικιλότητας με προφανείς συνέπειες για το φυσικό 

κόσμο και την ανθρώπινη ευημερία. Κύριες αιτίες αποτελούν οι 
αλλαγές στα φυσικά ενδιαιτήματα. Αυτό οφείλεται στα εντατικά 

συστήματα αγροτικής παραγωγής, στις κατασκευές, στην 
εξόρυξη, στην υπερεκμετάλευση των δασών, των ωκεανών, των 

ποταμών, των λιμνών, και των εδαφών, στις εισβολές ξένων 
ειδών, στη ρύπανση και –σε αυξανόμενο βαθμό- στη κλιματική 

αλλαγή. Η κάλυψη των προστατευόμενων περιοχών, όπως είναι 
το δίκτυο NATURA-2000, παρέχει έναν μονοδιάστατο δείκτη 

πολιτικής συμφωνίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά 
δεν δίνει πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Η 

μέτρηση των διαφορετικών ειδών από την άλλη πλευρά παρέχει 
έναν υψηλής ποιότητας γενικό δείκτη που δείχνει τη κατάσταση 

και τις τάσεις της βιοποικιλότητας σε ένα συγκεκριμένο 

ενδιαίτημα, οικοσύστημα κλπ. Όσο περισσότερα ενδημικά και σε 
κίνδυνο είδη έχει ένα σύστημα, τόσο περισσότερο εύθραυστο 

είναι καθώς η εξαφάνιση κάποιου είδους τοπικά δεν μπορεί να 
υποκατασταθεί από κάπου αλλού με φυσική ή τεχνητή 

επαναποικιοποίηση και η απώλεια ειδών μπορεί να επηρεάσει τις 
οικοσυστημικές λειτουργίες. Η κατάτμηση των ενδιαιτημάτων σε 
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ασυνεχή τμήματα (πχ. από συγκοινωνιακά δίκτυα ή οικιστική 

επέκταση), μπορεί να δημιουργήσει πιέσεις στα οικοσυστήματα 
που συνδέεται με διατάραξη και υποβάθμιση. Η εισαγωγή και 

εγκατάσταση ξενικών ειδών στο ενδιαίτημα μπορεί να έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στην ακεραιότητα του 

οικοσυστήματος, στο επίπεδο των πληθυσμών, στη γενετική, στα 
είδη και γενικά στα οικοσυστήματα μέσα από σύνθετες διεργασίες.  

 Χρήσεις γης και ποιότητα τοπίου: αναφέρεται στο είδος της 
κάλυψης του εδάφους και τις χρήσεις γης που υπάρχουν ούτως 

ώστε να μπορεί να καταγραφούν οι αλλαγές που συμβαίνουν από 
τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και σε ποιο βαθμό αυτές (πχ. 

υποδομές, κτίσματα, άλλες εγκαταστάσεις, εντατικοποίηση ή 
εγκατάλειψη της γεωργίας με εκδάσωση ή αναδάσωση) 

επηρεάζουν το τοπίο, δηλαδή τον εξωαστικό χώρο. Η κάλυψη του 
εδάφους και οι χρήσεις γης μεταβάλλονται με ταχύ ρυθμό σήμερα 

στην Ευρώπη, οδηγώντας σε αλλαγές χωρίς προηγούμενο σε 

τοπία, οικοσυστήματα και περιβάλλον. Οι αστικές περιοχές και οι 
σχετικές υποδομές είναι οι ταχύτερα αυξανόμενοι καταναλωτές 

γης (φυσικού χώρου) κυρίως σε βάρος παραγωγικής αγροτικής 
γης και /ή δασών. Αγροτικά τοπία μεταβάλλονται εξ αιτίας της 

γεωργικής εντατικοποίησης, της εγκατάλειψης γαιών και της 
δασικής εκμετάλλευσης. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι άμεσες πχ. 

καταστροφή ενδιαιτημάτων και τοπίων ή έμμεσες με την 
«στεγανοποίηση» του εδάφους και την αποδάσωση που μπορούν 

να επιφέρουν κινδύνους πλημυρών, ερημοποίηση κλπ. Η 
μετατροπή φυσικών εκτάσεων σε τεχνητές στη παράκτια ζώνη 

(περιλαμβανόμενης και της μεταβολής της ακτογραμμής με τη 
κατασκευή τεχνικών έργων) αυξάνει ακόμη ταχύτερα και από την 

πληθυσμιακή πυκνότητα: η κατοικία (συχνά η δεύτερη κατοικία), 
η αναψυχή και οι υποδομές μεταφορών αποτελούν τις κύριες 

αιτίες του φαινομένου. 

 Ποσότητα και ποιότητα εδάφους: αναφέρεται στη διατήρηση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών από το έδαφος που υποστηρίζει τη 

παραγωγή τροφής αλλά και παρέχει μια σειρά λειτουργιών που 
περιλαμβάνουν την διαχείριση του νερού (καθαρισμός και 

αποθήκευση), υποστήριξη της βλάστησης, διατήρηση των 
κοινωνιών των μικροοργανισμών που συμβάλουν στην τροφική 

αλυσίδα, στη συγκράτηση διαφόρων ρύπων κλπ. Η ποσότητα και 
η ποιότητα του εδάφους είναι ιδιαίτερης σημασίας ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά τα καλλιεργούμενα εδάφη τα οποία δέχονται περισσότερες 
πιέσεις αλλά και τα εδάφη που χρησιμοποιούνται για κατασκευές. 

Εκτός από τη χρήση του εδάφους οι γεωργικές (και 
κτηνοτροφικές) πρακτικές και οι διαχειριστικές τεχνικές είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές αφού καθορίζουν τις πιέσεις που δέχονται τα 
καλλιεργούμενα και βοσκούμενα εδάφη. Οι συνήθεις κίνδυνοι 

είναι η διάβρωση και η υποβάθμιση εδαφών που μπορεί να 

καταλήξει σε ερημοποίηση. Υποβαθμισμένα εδάφη είναι λιγότερο 
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παραγωγικά και υποστηρίζουν λιγότερο τα οικοσυστήματα, ενώ η 

υποβάθμιση αυτή πρέπει να θεωρείται ως μόνιμη (τουλάχιστον σε 
ανθρωπο-χρονικές κλίμακες). Υπάρχουν ακόμη εδάφη που 

επηρεάζονται από δράσεις όπως είναι οι χώροι απόθεσης και 
διαχείρισης αποβλήτων τόσο αστικών όσο και βιομηχανικών.  

 Ποιότητα / Διατήρηση του πολιτιστικού κεφαλαίου: αναφέρεται 
στη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το πολιτιστικό κεφάλαιο 

στη κοινωνία. Είναι σημαντικός ο προσδιορισμός του τοπίου, των 
περιοχών, των μνημείων και των υποδομών με πολιτιστικό 

ενδιαφέρον καθώς αυτοί οι πόροι συχνά δίνουν την ταυτότητα 
μιας περιοχής, ενός νησιού, μιας περιφέρειας και κατά συνέπεια 

χρειάζονται προστασία και πολιτικές σχεδιασμού και διαχείρισης 
ώστε να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό 

σύνολο (μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες) αλλά και στην 
παγκόσμια κοινότητα γενικότερα. 

 Αστικό περιβάλλον: αναφέρεται στη ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις αστικές περιοχές και στην ικανοποίηση των 
κοινωνιών που τις κατοικούν ή τις χρησιμοποιούν. Με το 75 % 

του ευρωπαϊκού πληθυσμού να κατοικεί στις πόλεις, τα θέματα 
των αστικών χρήσεων γης και της ποιότητας του αστικού 

περιβάλλοντος είναι σημαντικά. Η ζήτηση για γη μέσα και γύρω 
από τα αστικά κέντρα, αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης 

αστικοποίησης είναι έντονη. Η επέκταση των πόλεων 
«επαναδιαμορφώνει» τοπία και επηρεάζει τη ποιότητα ζωής των 

κατοίκων και το περιβάλλον όσο ποτέ μέχρι τώρα. Ειδικά οι 
παράκτιες ζώνες αστικοποιούνται με ένα ταχύτατο ρυθμό και ο 

πληθυσμός που κατοικεί τα ευρωπαϊκά παράλια συνεχίζει να 
αυξάνεται με υψηλότερους ρυθμούς απ’ότι στις εσωτερικές 

περιοχές. Ο τουρισμός (και ο παραθερισμός – δεύτερη κατοικία) 
έχει μεγάλες χωρικές και εποχιακές επιπτώσεις καθώς συμβάλει σε 

μεγάλο βαθμό σε αυτή την ανάπτυξη στις παράκτιες (αλλά και τις 

ορεινές) περιοχές της Ευρώπης. Οι πόλεις γενικά αλληλεπιδρούν 
με και επηρεάζουν την ενδοχώρα τους και το περιβάλλον των 

ευρύτερων περιοχών. Η αστική ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, νερού, γης και άλλων πόρων  

παράγοντας κατά συνέπεια κάθε είδους απόβλητα (στερεά, υγρά, 
αέρια, θόρυβο) αυξάνοντας πολλές φορές τις εκπομπές σε 

επίπεδα που ξεπερνούν τα όρια ασφαλείας για την ανθρώπινη 
υγεία.  

 Ποιότητα και ρύπανση ατμόσφαιρας: Η ατμοσφαιρική ρύπανση 
παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα που συνεχίζει να δημιουργεί 

προβλήματα στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία μέσα και 
έξω από τις πόλεις. Από τη πλευρά της ανθρώπινης υγείας, τα 

κύρια προβλήματα είναι το όζον της τροπόσφαιρας και τα 
αιωρούμενα σωματίδια, ενώ η όξυνση και το όζον παραμένουν τα 

κύρια προβλήματα για την υγεία των οικοσυστημάτων. Η διαύγεια 
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της ατμόσφαιρας από την ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα 

θέμα που απασχολεί κυρίως τις πόλεις και τις περιοχές με έντονη 
βιομηχανική δραστηριότητα. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα 

τοπικό αλλά και ένα δια-τοπικό (διασυνοριακό, παγκόσμιο) θέμα, 
που επηρεάζει συνολικά το κλίμα (τοπικά και παγκόσμια). Οι 

ατμοσφαιρικοί ρυπαντές μπορούν να μεταφερθούν μακριά από 
εκεί που παρήχθησαν και να προκαλέσουν βλάβες στο περιβάλλον 

και κατ’επέκταση στην ανθρώπινη υγεία. 

 

Η εκτίμηση ή μέτρηση των τιμών των μεταβλητών αυτών που 
αναφέρθηκαν προηγούμενα είναι συχνά περιορισμένη αν και τα 

τελευταία χρόνια ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) 
έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο στην άμεση ή έμμεση 

εκτίμηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και γενικότερα στην 
παραγωγή δεικτών περιβαλλοντικής κατάστασης. Το γεγονός ότι τα 

ευρωπαϊκά νησιά μπορεί να είναι είτε κράτη (ΝUTS 0), είτε 

περιφέρειες (NUTS II), είτε νομοί (NUTS III) είτε ακόμη δήμοι (LAU 
II) δεν έχει επιτρέψει τη συγκέντρωση πολλών από τα δεδομένα 

(οικονομικά, δημογραφικά-κοινωνικά και περιβαλλοντικά) που 
κρίθηκαν σημαντικά για την εκτίμηση είτε της κατάστασης είτε της 

ελκυστικότητας των νησιών. Με δεδομένο ότι η παρούσα μελέτη δεν 
είχε ως στόχο τη συγκέντρωση δεδομένων αλλά ήταν 

προσανατολισμένη στην αξιολόγηση πολιτικών και στην υποβολή 
σχετικών προτάσεων, οι εκτιμήσεις έγιναν με βάση υπάρχοντα 

δεδομένα σε στατιστικές βάσεις και προηγούμενες μελέτες.  

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης και 

επεξεργασίας (α) στη συνοχή των δεδομένων ώστε να εξασφαλιστεί 
η συγκρισιμότητα, (β) στη παραγωγή χρονολογικών σειρών και (γ) 

στα ποιοτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να είναι από 
αξιόπιστες πηγές και με την ίδια βάση. Όλα αυτά τα μεταδεδομένα 

είναι απαραίτητα για τη δημιουργία μιας αξιόπιστης βάσης. 

 
 

Πίνακας 2: Μεταβλητές και Δείκτες Βιωσιμότητας 

 Μεταβλητές/Δείκτες Ορισμός 

Οικονομική 

Αποτελεσμ
ατικότητα 

ΑΕΠ συνολικό και  κατά 

κεφαλή σε ΜΑΔ (χρονική 
σειρά) 

Εναλλακτικά  για περιοχές κάτω του 

νομού αριθμός των απασχολούμενων  

Ρυθμός αύξησης συνολικού και 
κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ  

 

ΑΕΠ ανά απασχολούμενο (και 
ανά κλάδο) 

 

Δυναμική 
και 
Ευθραυστό
τητα της 
Οικονομίας   

Προστιθέμενη αξία (ΠΑ) του 
πρωτογενή τομέα στο στη 
συνολική ΠΑ  

 

Προστιθέμενη αξία  της 
μεταποίησης στην συνολική 
ΠΑ  
(% των τεχνολογικά 
προωθημένων μεταποιητικών 
κλάδων )  

 
 
 
(% των κλάδων μηχανών Dk, ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού Dl, μεταφορικού 
υλικού Dm ) 
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 Μεταβλητές/Δείκτες Ορισμός 

Προστιθέμενη αξία  του 
τουρισμού στο σύνολο της ΠΑ 

 

Προστιθέμενη αξία των 
χρηματοπιστωτικών και 
επιχειρηματικών υπηρεσιών / 
σύνολο της ΠΑ  

Προστιθέμενη αξία των κλάδων 
Χρηματοπιστωτικές (J) και Επιχειρηματικές (K) 
υπηρεσίες/σύνολο ΠΑ 

Προστιθέμενη αξία της 
Διοίκησης, Εκπαίδευσης, 
Υγείας και Κοινωνικών 
υπηρεσιών  /σύνολο της ΠΑ  

Προστιθέμενη αξία της Διοίκησης (L), 
Εκπαίδευσης (M), Υγείας και Κοινωνικών 
υπηρεσιών (N)/ σύνολο της ΠΑ 

ΑΕΠ ή ΠΑ ανά κλάδο    

Απασχόληση ανά κλάδο  

Δομή και 
Εξέλιξη 
Πληθυσμού 

Πληθυσμιακή εξέλιξη 
(χρονικές σειρές) 

 

Πυραμίδα ηλικιών (κατ’ελάχιστον πληθυσμός <15, 15-64, >64) 

Γήρανση πληθυσμού  Ποσοστό πληθυσμού ανώ των 65 ετών  

Εξαρτώμενος πληθυσμός  Πληθυσμός κάτω των  15 και άνω των  64 %) 

Γεννήσεις, θάνατοι  (σειρές) Φυσική κίνηση=(Γεννήσεις – 
θάνατοι)/πληθυσμό 

Δείκτης Γεννητικότητας Αριθμός παιδιών ανά γυναίκα  

Μετανάστευση (ρυθμός) Πληθυσμός στο τέλος της περιόδου – 
πληθυσμός στην αρχή της περιόδου + 
γεννήσεις  - θάνατοι  (ανά 1000 κατοίκους)  

% συνολικής απασχόλησης 
(employment rate) 

% απασχολούμενων ανώ των 15 ετών προς το 
σύνολο του πληθυσμού άνω των 15% 

% γυναικείας απασχόλησης 
(Female employment rate) 

% απασχολούμενων γυναικών άνω των 15 
ετών προς το σύνολο του γυναικείου 
πληθυσμού άνω των 15 ετών 

Κοινωνική 
Συνοχή 

% ανεργίας  %  ανέργων ως τνήμα του ενεργού 
πληθυσμού (άνω των 15) 

% ανεργίας γυναικών  

% ανεργίας νέων % ανεργίας πληθυσμού 15-24 years % 

% μακροχρόνιας ανεργίας % ανέργων που ψάχνουν για δουλειά πάνω 
από 1 χρόνο 

Προώρη εγκατάληψη σχολείου % του πληθυσμού 18-24 που εγκαταλείπει την 
εκπαίδευση 

Προσδόκιμο ζωής Ο αριθμός των ετών που ένα  νεογέννητο 
(ανδρας ή γυναίκα) αναμένει να ζήσει κατά 
μέσο όρο  

Πολυεθνική κοινωνία  % αλλοδαπών  στο σύνολο του πληθυσμού 

Πληθυσμός σε κίνδυνο 
φτώχειας 

Πληθυσμός με φορολογούμενο εισόδημα 
κάτων του 60% του εθνικού διάμεσου  

Ευρωπαϊκός  Δείκτης  
Ανθρώπινης Ανάπτυξης 

Δείκτης με βάση το προσδόκιμο ζωής, τον 
κίνδυνο φτώχειας και το επιπεδο εκπαίδευσης 

Δείκτης Ανθρώπινης 
Ανάπτυξης ΟΗΕ 

Δείκτης με βάση το προσδόκιμο ζωής, τον 
κίνδυνο φτώχειας , το επιπεδο εκπαίδευσης  
και το % ανεργίας 

Περιβαλλο
ντική 
διατήρηση 

Πυκνότητα πληθυσμού Σύνολο μόνιμου πληθυσμού. Σύνολο περιοχής  

Πυκνότητα κατοίκων  Σύνολο μόνιμου και μη μόνιμου (αριθμός 
τουριστικών κλινών και κλινών σε 
παραθεριστικές κατοικίες ) πληθυσμού  

Ποιότητα 
αέρα  

Συγκέντρωση οζόντος Ημέρες με συγκέντρωση όζοντος στο επίπεδο 
του εδάφους πάνω από  120 μg/m³. 

 Συγκέντρωση σωματιδίων Συγκέντρωση σωματιδίων (Μ10) στο επίπεδο 
του εδάφους 

Πόσιμο 
Νερό 
(ποσότητα 
και 
ποιότητα) 

Δείκτης Εκμετάλευσης Νερού  Η μέση ετήσια αφαίρεση πόσιμου νερού δια 
της μέσης ετήσιας ανανέωσης του. (EEA – CSI 
018) 

Ποιότητα Πόσιμου Νερού Συμβατότητα με τις προδιαγραφές με βάση της 
Κοινοτική Οδηγία σε ότι αφορά 

μικροοργανισμούς, νιτρικά, χημικά, βαρέα 
μέταλλα …. (Water Directive EU -10) 

Διείσδυση αλμυρού νερού  

Παράκτια 
ζώνη και 
θάλασσα 

Ποιότητα Νερού Κολύμβησης CSI 022 (Directive 76/160/EEC) – Περιοχές με 
γαλάζιες σημαίες ή με μετρήσεις νερού 
ακατάλληλου για κολύμβηση 

Εφτροφισμός παράκτιων 
υδάτων  

WEU4 
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 Μεταβλητές/Δείκτες Ορισμός 

Διάβρωση Παράκτιας ζώνης   

Αλλαγές στη Θερμοκρασία της 
θάλασσας 

 

Αλλαγές στο ύψος της 
θάλασσας 

Χιλιοστά ανά έτος 

Κατάσταση ιχθυαποθεμάτων % υπεραλίευσης σε σχέση με τα αποθέματα 
της περιοχής - CSI 032 

Προστατευόμενες παράκτιες 
ζώνες  

% της ακτογραμμής που προστατεύεται 

«Τσιμεντοποίηση» παράκτιας 
ζώνης  

% της δομημένης περιοχής σε ζώνη πλάτους 
1χλμ ή % ακτογραμμής που έχει αλλοιωθεί  

Βιοποικιλότ
ητα  

Δείκτης Κατακερματισμού % των κατακερματισμένων περιοχών / τις 
ομοιγενείς περιοχές  

 Κατακερματισμός φυσικών 
περιοχών από τεχνητές  
περιοχές 

 

 Αριθμός προστατευόμενων 
ειδών / αριθμός ειδών σε 
κίνδυνο 

CSI 009 

 Προστατευόμενες περιοχές % του εδάφους που προστατεύεται 

 Υποβαθμισμένες περιοχές % τεχνητών επιφανειών / σύνολο έκτασης 

Ποιότητα 
εδάφους 

Δείκτης Ερημοποίησης Δείκτης ευαισθησίας στην ερημοποίηση 

 Διάβρωση εδάφους  Κίνδυνος ετήσιας διάβρωσης εδάφους βάση 
των εκτιμήσεων σε απώλεια εδάφους 

 Διάθεση στερεών αποβλήτων ποσότητα στερεών αποβλήτων που δεν 
διατίθενται με βάση τη νομοθεσία 

Αστικό 
Περιβάλλο
ν 

Πυκνότητα δόμησης Ατομα/τχ 
% πράσινων εκτάσεων/συνολική έκταση 

 Θόρυβος  

 
 

2.1.2. Παράμετροι και Μεταβλητές για της εκτίμηση της 
ελκυστικότητας των νησιών.  

Το δεύτερο ερώτημα αφορά τις αιτίες της παρούσας κατάστασης. Το 

γενικό πλαίσιο συνδέει την υπάρχουσα κατάσταση στην περιοχή 
(αποτέλεσμα) με το επίπεδο της ελκυστικότητας (αιτία). Σε γενικές 

γραμμές η ελκυστικότητα των νησιών πρέπει να μετρηθεί σε σχέση 
με δύο ομάδες παραγόντων: (α) εκείνους που συνδέονται άμεσα με 

την νησιωτικότητα και (β) εκείνους που συνδέονται με το γενικό 
επίπεδο ανάπτυξης, σε σύγκριση με ότι συμβαίνει στην ηπειρωτική 

Ευρώπη. Συνήθως η χαμηλή ελκυστικότητα των νησιών συνδέεται με 
τα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας που είναι μόνιμα και δεν 

μπορούν να μεταβληθούν -τουλάχιστον σε σημαντικό βαθμό- όπως 
είναι ο μικρός πληθυσμός, η απομόνωση και η προσπελασιμότητα. 

Παράλληλα χαμηλά επίπεδα οικονομικο-κοινωνικής ανάπτυξης 
μπορεί να οφείλονται σε ενδογενείς ή εξωγενείς παραμέτρους όπως 

οι πόροι (τα κεφάλαια) που υπάρχουν διαθέσιμα στο νησί – 

ανθρώπινο, φυσικό και ανθρωπογενές, η συνολική κατάσταση της 
οικονομίας σε εθνικό επίπεδο και οι επιπτώσεις της 

παγκοσμιοποίησης.   

Η παραγωγή αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων στα νησιά έγινε 

ιδιαίτερα αναποτελεσματική σε οικονομικούς όρους κατά τη διάρκεια 
των προηγούμενων δεκαετιών όταν με τη βελτίωση των μεταφορών 
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αλλά και των συνθηκών διατήρησης των προϊόντων τα εισαγόμενα 

αγαθά έγιναν προσιτά και σε χαμηλότερες τιμές (εξ αιτίας του 
χαμηλότερου κόστους παραγωγής) αλλά και καλύτερης ποιότητας 

ή/και μεγαλύτερης ποικιλίας. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν είτε η 
μετακίνηση των επιχειρήσεων από τα νησιά προς την ηπειρωτική 

χώρα ή η διακοπή της λειτουργίας τους. Αυτό είχε ως συνέπεια την 
μετανάστευση του περισσότερο παραγωγικού και καινοτόμου 

τμήματος του πληθυσμού (επιχειρηματίες, ειδικευμένο προσωπικό, 
επιστήμονες, καλλιτέχνες). Η κατάσταση χειροτέρευσε ακόμη 

περισσότερο γιατί την κοινωνικο-οικονομική περιθωριοποίηση των 
νησιών ακολούθησε η πολιτική και η πολιτιστική. Κατά συνέπεια τα 

νησιά έγιναν ακόμη λιγότερο ελκυστικά για οικονομική 
δραστηριοποίηση και για μόνιμη εγκατάσταση με ιδιαίτερη εξαίρεση 

ορισμένα νησιά με ιδιαίτερα σημαντική τουριστική ανάπτυξη.   

Καθώς η περιφερειακή ελκυστικότητα έχει διερευνηθεί από 

προηγούμενες ευρωπαϊκές μελέτες (κυρίως από τις εκθέσεις για την 

Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή αλλά και εκθέσεις του ESPON) 
πολλές παράμετροι έχουν ήδη επισημανθεί: δείκτες που αφορούν τις 

επιδόσεις σύμφωνα με τους στόχους της Λισσαβόνας (2000-2010) 
αλλά και της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η αγορά εργασίας, η 

προσπελασιμότητα, οι κίνδυνοι (τεχνολογικοί, φυσικοί) ακόμη και αν 
ορισμένοι από τους στόχους δεν ήταν κατάλληλοι για τη πλειοψηφία 

των νησιών (πχ. απόσταση από σιδηροδρομικό σταθμό). Αυτό 
σημαίνει ότι και άλλες παράμετροι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε 

να λάβουν υπόψη τους την «νησιωτικότητα».   

Στο πλαίσιο της ανάλυσης η ελκυστικότητα θα μετρηθεί σε δύο 

διαστάσεις: η πρώτη συνδέεται με τις επιχειρήσεις και τις 
οικονομικές δραστηριότητες γενικότερα και η δεύτερη με τον 

πληθυσμό. 

Η ελκυστικότητα για τις επιχειρήσεις εξαρτάται από παραμέτρους 

όπως τα κίνητρα στις επιχειρήσεις, η διαθεσιμότητα και η ποιότητα 

του ανθρώπινου δυναμικού (αγορά εργασίας), οι δράσεις έρευνας 
και καινοτομίας, η πρόσβαση σε στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) – κριτήρια επίδοσης Λισαβόνας-, η 
προσπελασιμότητα, η πρόσβαση σε οικονομικές και κοινωνικές  

υποδομές και υπηρεσίες (δημόσιες και ιδιωτικές), το μέγεθος της 
τοπικής αγοράς, η ποιότητα της διακυβέρνησης, η ποιότητα του 

περιβάλλοντος (αφθονία πόρων), οι κίνδυνοι και η ασφάλεια.  

Η ελκυστικότητα για το πληθυσμό συνδέεται με τα πρότυπα της 

ποιότητας ζωής και εξαρτάται από παράγοντες όπως δυνατότητες 
απασχόλησης και καριέρας, η προσπελασιμότητα, η πρόσβαση σε 

διάφορες υποδομές και υπηρεσίες οικονομικές και κοινωνικές 
(δημόσιες και ιδιωτικές), η πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον, η 

ποιότητα διακυβέρνησης, οι κίνδυνοι και η ασφάλεια. Ο Πίνακας 3   
παρέχει αυτόν το κατάλογο.   
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Πίνακας 3: Παράμετροι που επηρεάζουν την ελκυστικότητα για 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά 

Ελκυστικότητα για 

Επιχειρήσεις Νοικοκυριά / Πληθυσμό 

Προσπελασιμότητα 
Ευκαιρίες απασχόλησης και 

καριέρας  

Ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού 

και κόστος 
Προσπελασιμότητα 

Υποδομές και υπηρεσίες για 

επιχειρήσεις  

Ποιότητα και πρόσβαση σε 

Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος  

Κίνητρα εγκατάστασης (υλικά, 

οικονομικά, οργανωτικά) 
Ασφάλεια 

Οικονομίες συγκέντρωσης / 
Μέγεθος αγοράς  

Δυναμισμός περιοχής (πολιτιστική 
και κοινωνική ζωή) 

Κόστος εγκατάστασης Αξία γης / κατοικίας 

Ερευνα και καινοτομία Πολιτιστική ταυτότητα 

Κοινωνικό κεφάλαιο Κοινωνικό κεφάλαιο  

Ποιότητα διακυβέρνησης (όραμα, 
στρατηγική, αποτελεσματικότητα)  

Ποιότητα διακυβέρνησης (όραμα, 
στρατηγική, αποτελεσματικότητα) 

Φυσική και Πολιτιστική 
κληρονομιά  

Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά  

Φυσικοί και τεχνολογικοί κίνδυνοι Φυσικοί και τεχνολογικοί κίνδυνοι 

Υποδομές και χρήση τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνιών 

Υποδομές και χρήση τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνιών 

 

Μια πληρέστερη ανάλυση των παραγόντων αυτών ακολουθεί, ενώ οι 
προτεινόμενες μεταβλητές για την εκτίμηση τους παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 4. 

 

Ελκυστικότητα για Επιχειρήσεις  

- Προσπελασιμότητα: αναφέρεται στο πραγματικό χρόνο που 

χρειάζεται να φτάσει κανείς σε ένα νησί σε σχέση με τον αντίστοιχο 

χρόνο που χρειάζεται να καλύψει κάποιος την ίδια απόσταση στη 
ξηρά. Το κόστος της μετακίνησης θα πρέπει επίσης να ληφθεί 

υπόψη. Η προσπελασιμότητα αποτελεί έναν από τους βασικότερους 
παράγοντες, ειδικά για περιοχές που έχουν μόνιμα γεωγραφικά 

εμπόδια όπως είναι τα νησιά. Η προσπελασιμότητα είναι μια σχετική 
έννοια η οποία επηρεάζεται από το τι μετράμε και με τι το 

συγκρίνουμε: σε τοπικό επίπεδο η προσπελασιμότητα μπορεί να 
αναφέρεται στην ευκολία να φτάσει κανείς στη συγκεκριμένη 

περιοχή από ένα άλλο σημείο ή το αντίθετο, δηλαδή να φτάσει 
κανείς από τη περιοχή που εξετάζει σε σημεία συγκεκριμένου 

ενδιαφέροντος (πχ. διοικητικό κέντρο, κέντρο παροχής υπηρεσιών 
υγείας κλπ). Συνήθως σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ερώτημα τίθεται 

σχετικά με την προσπελασιμότητα από το κέντρο προς τη 
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περιφέρεια. Ένα άλλο θέμα συνδέεται με το μεταφορικό μέσον που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί αυτό επηρεάζει καθοριστικά την 
προσπελασιμότητα.  Επομένως διαφορετικοί παράγοντες μπορεί να 

είναι σημαντικοί. Για τα νησιά ο πλέον κρίσιμος παράγοντας είναι 
η γεωγραφική ασυνέχεια του χώρου γιατί αυτή οδηγεί 

αυτόματα (εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων) στη χρήση δημόσιων 
μέσων μεταφοράς. Η μετακίνηση γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις 

δια θαλάσσης αλλά και με αεροπλάνα και κάποιος πρέπει να λάβει 
υπόψη τα δρομολόγια τους και την συχνότητα τους. Αυτό εγείρει 

περισσότερα εμπόδια διότι οι συχνότητες των δρομολογίων πρέπει να 
ληφθούν υπόψη όταν υπολογίζεται η προσπελασιμότητα. Μέθοδοι 

που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της προσπελασιμότητας του 
ευρωπαϊκού χώρου απέτυχαν να λάβουν υπόψη τους την εδαφική 

ασυνέχεια και κατά συνέπεια δεν είναι κατάλληλες για τα νησιά αφού 
μέτρησαν και την δια ξηράς προσπελασιμότητα. Παλαιότερη 

προσέγγιση ειδικά για τα νησιά (EURISLES 1998, σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και Spilanis et al., 2005, για μια εφαρμογή στον ελληνικό 
χώρο), χρησιμοποιεί την έννοια «εικονική απόσταση» για να 

υπολογίσει τον «δείκτη απομόνωσης» ή «δείκτη 
προσπελασιμότητας». 

Ο δείκτης μετρά την «εικονική απόσταση» των νησιών από κεντρικά 
λιμάνια ή από κάποιο σημείο της ηπειρωτικής χώρας ή ακόμα ένα 

άλλο νησί λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα των δρομολογίων 
μεταξύ των δύο σημείων, έναν σταθερό χρόνο αναμονής στο λιμάνι 

πριν την επιβίβαση και τον πιθανό χρόνο μετεπιβίβασης σε ενδιάμεσα 
λιμάνια. Ο τύπος για τον υπολογισμό της εικονικής απόστασης 

δίνεται από την εξίσωση (1):  

VD= (RΤ + ΒΤ+ WΤ + (P * 168/Ν)) * TS  (1) 

Οπου: 

- VD είναι η Εικονική Απόσταση (Virtual Distance) σε χιλιόμετρα, 

- RT είναι ο Πραγματικός Χρόνος Ταξιδιού (Real Travel Time) μεταξύ 
του νησιού και του προορισμού σε ώρες που περιλαμβάνει τον 

συνολικό χρόνο ταξιδιού με όλες τις πιθανές στάσεις του πλοίου ή 
των πλοίων εφόσον υπάρξει μετεπιβίβαση σε άλλο πλοίο προς τον 

τελικό προορισμό, 

- BT είναι ο Χρόνος Επιβίβασης (Boarding Time) σε ώρες (δηλαδή ο 

χρόνος που πρέπει να είναι κανείς στο λιμάνι που αντιστοιχεί σε 2 
ώρες στα μεγάλα λιμάνια και 1ω στα μικρά),  

- WT είναι ο πιθανός χρόνος αναμονής (Waiting Time) σε ώρες αν το 
ταξίδι περιλαμβάνει αλλαγή πλοίου,  

- P είναι ο πιθανός χρόνος αναμονής για να ταξιδέψει κανείς: εάν 

υπάρχει μία ημερήσια σύνδεση τότε η πιθανότητα αναμονής είναι 12 
ώρες κατά μέσο όρο (p= 12/24= 0.5), ενώ όταν υπάρχουν δύο 
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ημερήσιες συνδέσεις  η πιθανότητα αναμονής είναι p= 6/24=0.25, 

για τρεις συνδέσεις p=4/24=0.17, και για τέσσερεις, p=2/24=0.08; 

- N είναι η συχνότητα των εβδομαδιαίων συνδέσεων μεταξύ των δύο 

λιμανιών, 

- TS είναι η ταχύτητα ταξιδιού (Τravel Speed) του πλοίου σε Km/hr. 

Αυτός ο δείκτης περιλαμβάνει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά 
και μειονεκτήματα. Το πλέον σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι 

λαμβάνει υπόψη τη συχνότητα των δρομολογίων και μπορεί να 
αναδείξει τις εποχικές διαφορές προσπελασιμότητας για το ίδιο νησί ή 

ομάδα νησιών. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι είναι ευέλικτος και 
μπορεί να υπολογιστεί για διαφορετικά νησιά ή για το ίδιο νησί από 

διαφορετικά λιμάνια.  

Τα μειονεκτήματα του περιλαμβάνουν το γεγονός ότι δεν 

λαμβάνονται υπόψη παράμετροι σχετικοί με την ποιότητα και την 
χωρητικότητα των πλοίων που μπορεί να είναι σημαντικοί 

παράμετροι. Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη άλλα μέσα μεταφοράς 

όπως αεροπλάνα ή ταχύπλοα αλλά μόνο συμβατικά πλοία. Αυτό 
αφορά κύρια τα μεγάλα νησιά που έχουν έτσι κι αλλιώς τις 

υψηλότερες συχνότητες.  

 

- Προσόντα / κόστος ανθρώπινου δυναμικού: αναφέρεται στην 
ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου (που συχνά εκτιμάται με βάση 

το επίπεδο εκπαίδευσης και /ή κατάρτισης) που μπορεί να αποτελεί 
ένα κριτήριο για την επιλογή εγκατάστασης μιας επιχείρησης αλλά 

επίσης ένα χαρακτηριστικό για τις επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν 
σ’αυτή. Το κόστος του ανθρώπινου δυναμικού είναι επίσης μια 

σημαντική παράμετρος για την λειτουργία και τη βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων όπως για παράδειγμα το κόστος της προσέλκυσης και 

της διατήρησης σε ένα μικρό νησί κάποιου ειδικού ή εμπειρογνώμονα 
ή συμβούλου ή επιστήμονα.  

- Υπηρεσίες και Υποδομές που υποστηρίζουν επιχειρήσεις /  

Υπηρεσίες υποδοχής επιχειρήσεων: αναφέρεται στο είδος των 
υποδομών και υπηρεσιών που προσφέρονται σε λειτουργούσες 

επιχειρήσεις, αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται για όσες 
επιχειρήσεις επιθυμούν να εγκατασταθούν.  

- Κίνητρα για επιχειρήσεις: αναφέρεται σε κάθε είδους άμεσα και 
έμμεσα κίνητρα, επιδοτήσεις, προμήθειες ή πολιτικές μείωσης 

κόστους λειτουργίας που έχουν ως στόχο είτε τη μείωση του κόστους 
εγκατάστασης είτε το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.   

- Οικονομίες συγκέντρωσης / Μέγεθος της αγοράς: αναφέρεται 
στο μέγεθος της τοπικής αγοράς που δημιουργεί τις εξωτερικές 

οικονομίες εκείνες που διευκολύνουν την εγκατάσταση επιχειρήσεων 
αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών.  
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- Κόστος εγκατάστασης: αναφέρεται στο κόστος αγοράς γης για 

την εγκατάσταση επιχειρήσεων αλλά και το κατασκευαστικό κόστος. 

- Ερευνα και καινοτομία: αναφέρεται στη παραγωγή νέας γνώσης 

και τεχνογνωσίας και την εισαγωγή τους στη παραγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών αλλά και στην οργάνωση και διάθεση της παραγωγής. 

Καταγράφεται με τη μορφή υποδομών έρευνας (πχ. κέντρα έρευνας 
και πανεπιστήμια), της απασχόλησης αλλά και της δαπάνης για 

έρευνα από επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα.  

- Κοινωνικό κεφάλαιο: αναφέρεται στο επίπεδο εμπιστοσύνης, 

συνεργασίας και συνοχής που υπάρχει μεταξύ των επιχειρηματιών, 
της διοίκησης, των πολιτών και των εκπροσώπων τους.  

- Ποιότητα Διακυβέρνησης (όραμα, στρατηγική, κινητοποίηση 
κλπ.): αναφέρεται στη αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των 

τοπικών αρχών και των διαδικασιών της εμπλοκής των πολιτών στη 
διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.  

- Περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά / κεφάλαιο: 

αναφέρεται στην αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση του 
περιβαλλοντικού και πολιτιστικού κεφαλαίου δημιουργώντας 

ευκαιρίες για απασχόληση, καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα 
αλλά και εξωτερικές οικονομίες για δραστηριότητες όπως ο 

τουρισμός. Θεωρείται επίσης ως ένα στοιχείο ποιότητας ζωής των 
κατοίκων προσφέροντας τους ευκαιρίες αναψυχής. 

- Κίνδυνοι: αναφέρεται σε κάθε είδους αβεβαιότητες και κινδύνους 
(όπως περιβαλλοντικούς, τεχνολογικούς, πολιτικούς) που μπορούν 

να επηρεάσουν τη περιοχή συμπεριλαμβανόμενων των κινδύνων για 
τις επιχειρήσεις και το πληθυσμό.  

- Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ-ICT) 
υποδομές και χρήση: αναφέρεται στην ύπαρξη ευρυζωνικών 

δικτύων και του βαθμού χρήσης τους από τις επιχειρήσεις, τα 
νοικοκυριά και τον δημόσιο τομέα της περιοχής μελέτης. 

- Υποδομές – υπηρεσίες δικτύων κοινής ωφέλειας: αναφέρεται 

στην ύπαρξη υποδομών και υπηρεσιών σχετικά με την προμήθεια 
ενέργειας, τοπικών μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, δικτύων ύδρευσης 

και αποχέτευσης απαραίτητων για την υποστήριξη λειτουργίας 
επιχειρήσεων και νοικοκυριών.  

 

Ελκυστικότητα για τον Πληθυσμό15 

- Προσπελασιμότητα: (βλ Προσπελασιμότητα για επιχειρήσεις) 

- Ευκαιρίες απασχόλησης και καριέρας: αναφέρεται στην 

δυνατότητα των μονίμων κατοίκων να βρουν μια απασχόληση 

                                    
15 Αφορά κύρια ενεργό πληθυσμό 
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ανάλογη των προσόντων τους και των προσδοκιών (φιλοδοξιών) 

τους. 

- Πρόσβαση σε και ποιότητα υπηρεσιών δημοσίου 

συμφέροντος: αναφέρεται στην ύπαρξη, την ποιότητα και στο 
κόστος απόκτησης υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος όπως η υγεία, 

η εκπαίδευση και η κατάρτιση, οι διοικητικές υπηρεσίες (οι 
μεταφορές, οι επικοινωνίες, η ενέργεια και τα δίκτυα 

περιλαμβάνονται στην ενότητα Υποδομές - Υπηρεσίες Κοινής 
Ωφέλειας).  

- Ασφάλεια: αναφέρεται στην ύπαρξη εγκληματικότητας και στο 
αίσθημα ασφάλειας στη περιοχή.  

- Αστικός δυναμισμός (πολιτιστική και κοινωνική ζωή): 
αναφέρεται στην ύπαρξη πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής στη 

περιοχής γεγονός που βρίσκεται σε συσχέτιση με το πληθυσμιακό της 
μέγεθος.  

- Αξία γης και κατοικίας: αναφέρεται στο κόστος αγοράς γης για 

κατοικία και της κατασκευής της ή στην πρόσβαση στην αγορά 
κατοικίας. 

- Πολιτιστική Ταυτότητα: αναφέρεται στην αίσθηση «του ανήκειν» 
σε μια περιοχή γεγονός που παρέχει μια ξεχωριστή ταυτότητα που 

μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις της κατοικίας ή εγκαθίστανται σε 
μια περιοχή 

- Κοινωνικό Κεφάλαιο: (βλ. Ελκυστικότητα για Επιχειρήσεις). 

- Ποιότητα Διακυβέρνησης (όραμα, στρατηγική, κινητοποίηση 

κλπ.): (βλ. Ελκυστικότητα για Επιχειρήσεις) 

- Περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά / κεφάλαιο: (βλ. 

Ελκυστικότητα για Επιχειρήσεις) 

- Κίνδυνοι:  (βλ. Ελκυστικότητα για Επιχειρήσεις) 

- Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ-ICT) 
υποδομές και χρήση: (βλ. Ελκυστικότητα για Επιχειρήσεις) 

 

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τον κατάλογο των παραμέτρων που 
θεωρήθηκαν κρίσιμες για τη μέτρηση της ελκυστικότητας, των 

μεταβλητών και δεικτών που κρίθηκαν ως οι καταλληλότεροι για να 
τους αποτυπώσουν καθώς και οι ορισμοί τους.  

 
Πίνακας 4: Μεταβλητές και Δείκτες Ελκυστικότητας  

Παράμετροι Μεταβλητές/Δείκτες Ορισμός 

Αστικός 
Δυναμισμός 

Δείκτης «υπεροχής» 
% του πληθυσμού του μεγαλύτερου αστικού 
κέντρου στο νησί /περιφέρεια  (ή πληθυσμός του 
νησιού/περιφέρεια) 

Αστική Επιρροή    
Υπαρξη μιας Λειτουργικής Αστικής Περιοχής 
(FUΑ) 

Προσπελασιμ
ότητα σε ΥΔΣ 

Προσπελασιμότητα 
Δείκτης Προσπελασιμότητας από μία κεντρική 
ευρωπαϊκή πόλη 
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Παράμετροι Μεταβλητές/Δείκτες Ορισμός 

Προσπελασιμότητα σε 
υπηρεσίες 

Υπολογισμός προσπελασιμότητας από ένα νησί σε 
διαφορετικούς προορισμούς για απόκτηση 
υπηρεσιών 

  

Υγεία 

Πρόσβαση σε νοσοκομείο Προσβασιμότητα στο πλησιέστερο νοσοκομείο 

Πρόσβαση σε νοσοκομείο Προσβασιμότητα στο νοσοκομείο που 
χρησιμοποιείται περισσότερο 

Πρόσβαση σε νοσοκομείο Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά κάτοικο  

Υποδομές - 
Δίκτυα 

Διαχείριση υγρών αποβλήτων 
Δυνατότητα επεξεργασίας ως % του συνολικού 
όγκου  

Εκπαίδευση 

Πρόσβαση σε Πανεπιστήμιο χρονοαπόσταση 

Πρόσβαση σε ΤΕΙ χρονοαπόσταση 

Πρόσβαση σε δομές 
κατάρτισης 

χρονοαπόσταση 

ΤΠΕ 

Πληθυσμός με πρόσβαση σε 
ευρυζωνικά δίκτυα 

% πληθυσμού με πρόσβαση σε ευρυζωνικό 
δίκτυο  

Νοικοκυριά με Internet %  των νοικοκυριών με σύνδεση στο internet  

Επιχειρήσεις με Internet % των επιχειρήσεων με σύνδεση στο internet 

Πολιτισμός 
Υποδομές για Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις  

Αριθμός των θέσεων σε αίθουσες για πολιτιστικά 
γεγονότα (θέατρο, κινηματογράφος κλπ.) 

Στρατηγική 
Λισσαβώνας 
και Ευρώπη 
2020 

Επίπεδο εκπαίδευσης 
πληθυσμού 

% πληθυσμού ηλικίας  25-64 με τριτοβάθμια 
εκπάιδευση 
% πληθυσμού ηλικίας  25-64 με χαμηλ΄’ο 
επίπεδο εκπάιδευσης 
% πληθυσμού ηλικίας 30-34 με τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

Επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου 

Το % των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου σε 
σχέση με το περιφερειακό ΑΕΠ  

Απασχόληση σε επιχειρήσεις 
υψηλής τεχνολογίας  

Άτομα που απασχολούνται σε μέσο-υψηλής και 
υψηλής τεχνολογίας κλάδο στη μεταποίηση ως % 
της συνολικής απασχόλησης 

Ε&ΤΑ δαπάνη % ΑΕΠ που δαπανάται στην Ερευνα 

Ε&ΤΑ απασχόληση 
% απασχόλησης στην Ερευνα (δημόσιος και 
ιδιωτικός τομέας) 

Δείκτης ανταγωνιστικότητας    

Ευκαιρίες 
απασχόλησης 

Ανεργία Νέων  
 

% Ανεργίας νέων κάτω των 25 ετών 
 

Ενεργός πληθυσμός % ενεργού πληθυσμού 

Κίνδυνοι – 
ποιότητα 
περιβάλλοντο
ς  

Οικισμοί και τεχνητές 
εκτάσεις που κινδυνεύουν 
από πλημύρες (Corine) 

Συνολικός αριθμός πλημυρών τη περίοδο 1987 - 
2002 επί την έκταση που πλημύρησε  

 Αλλαγές χρήσεων γης 

Μεταβολή της αναλογίας μεταξύ φυσικών 
εκτάσεων (δάση και δασικές εκτάσεις, εσωτερικά 
ύδατα και υγρότοποι) και ημιφυσικών εκτάσεων 
(γεωγρικές εκτάσεις) / τεχνητές εκτάσεις  

 
% τεχνητής εκτασης -  
Corine 

% τεχνητής έκτασης προς τη συνολική έκταση  

 
Απώλεια γεωργικής γης προς 
τεχνητή γη  

Αλλαγή από γεωργική γη σε τεχνητή γη σε 
σύγκριση με το μ.ο. της ΕΕ  

 
Φυσικοί και Τεχνολογικοί 
Κίνδυνοι  

Δείκτης ταξινόμησης κινδύνων  

 
Ευθραυστότητα από 
φυσικούς και τεχνολογικούς 
κινδύνους   

Ολοκληρωμένος Δείκτης Ευθραυστότητας  

 
Κίνδυνος από την ανύψωση 
της στάθμης της θάλασσας  
 

% της γης που θα καλυφθεί από την ανύψωση 
της στάθμης της θάλασσας  

 
Ευθραυστότητα στη 
κλιματική αλλαγή (σύνθετος 
δείκτης) 

Πληθυσμός που κινδυνεύει από πλημμύρες, 
πληθυσμός που κατοικεί σε υψόμετρο μικρότερο 
των 5μ, πληθυσμός +75 και θερμές νύχτες, ΠΑ 
από γεωργία και τουρισμό, δείκτης αλλαγών στον 
τουρισμό, αλλαγή σε βροχή και θερμοκρασία, 
ορεινές περιοχές 

 Πολιτικός κίνδυνος Κίνδυνοι από παράνομη μετανάστευση  

Κοινωνικόκεφ
άλαιο 

Εμπιστοσύνη στο νομικό 
σύστημα 

% ανθρώπων που εμπιστεύονται το νομικό 
σύστημα της χώρας (απόλυτα, πολύ, μάλλον, 
καθόλου) 
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Παράμετροι Μεταβλητές/Δείκτες Ορισμός 

Εμπιστοσύνη στο διοικητικό 
σύστημα της περιοχής 

% ανθρώπων που εμπιστεύονται το διοικητικό 
σύστημα της περιοχής (απόλυτα, πολύ, μάλλον, 
καθόλου) 

Η Πολιτική είναι πολύ 
σύνθετη για να γίνει 
κατανοητή 

% ανθρώπων που βρίσκουν τη πολιτική πολύ 
δύσκολη για να την καταλάβουν – Ποιοτική 
αξιολόγηση (ποτέ, σπάνια, τακτικά, συχνά) 

Εμπιστοσύνη σε φορείς και 
συνανθρώπους 

% ανθρώπων που εργάζονται σε ή ασχολούνται 
με κοινωνικές, εθελοντικές οργανώσεις (πλήν 
κομμάτων)  

Διακυβέρνησ
η 

Τρόπος με τον οποίο ρόλοι 
και ευθύνες έχουν 
κατανεμηθεί μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων 
διοίκησης  

Βαθμός αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων μεταξύ 
κεντρικής και περιφερειακής/τοπικής κυβέρνησης. 
Ποιοτική αξιολόγηση  

Τρόπος με τον οποίο ρόλοι 
και ευθύνες έχουν 
κατανεμηθεί μεταξύ της 
τοπικής κυβέρνησης και των 
εμπλεκόμενων φορέων 
Διαδικασίες διαπραγματεύσης 
και δημιουργίας συναίνεσης 
που ακολουθείται τοπικά 

Βαθμός εμπλοκής φορέων στη λήψη αποφάσεων 
σε τοπικό επίπεδο και διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων - Ποιοτική αξιολόγηση 

Υπαρξη οράματος, 
στρατηγικού σχεδίου και 
επιχειρησιακού σχεδίου 
δράσης 

Υπαρξη διαδικασιών σχεδιασμού και 
επιχειρησιακού προγράμματος 

Υποστήριξη καινοτόμων 
δραστηριοτήτων 

Υποστήριξη θεσμών παραγωγής και εισαγωγής 
καινοτομίας (πχ. ΑΕΙ – Ε&ΤΑ) Ποιοτική 
αξιολόγηση 

Αποτελεσματικότητα 
δημόσιας διοίκησης  

Ποιοτική αξιολόγηση 

Κεφάλαια 
Αριθμός πολιτιστικών 
μνημείων  

Αριθμός μνημείων και περιοχών που έχουν 
καταγραφεί σε εθνικούς καταλόγους σταθμισμένα 
με τον αριθμό των «υπέροχων πορων ανά τχ 

 
Περιοχές υψηλού φυσικού 
ενδιαφέροντος 

% της έκτασης που καλύπτεται από περιοχές  
NATURA 2000 

 
Διαθεσιμότητα Ηλιακής 
Ενέργειας 

Μεσή διαθεσιμότητα ηλιακής ενέργειας 
υπολογισμένη σε ετήσια βάση συνολικής 
ακτινοβολίας σε βέλτιστα κεκλιμένη επιφάνεια 
(kWh/m2) 

 Δυναμικό Αιολικής Ενέργειας  
Δυναμικό αιολικής ενέργειας στη ξηρά ωρών 
πλήρους φορτίου (ώρες το χρόνο) 

 

 
 

2.2. Δημιουργία σύνθετων δεικτών και της 
τυπολογίας των νησιών  

Η προσπάθεια σύγκρισης μεταξύ των νησιών και επισήμανσης 
διαφορών μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και του Ευρωπαϊκού μέσου 

όρου ή/και των αντίστοιχων εθνικών μέσων όρων κατέληξε στη 
δημιουργία σύνθετων δεικτών με τη χρήση του μ.ο. της ΕΕ27 ως 

βάση για τις συγκρίσεις καθώς και σε μια ομαδοποίηση των νησιών 
με βάση τα βασικά χαρακτηριστικά τους  

 

2.2.1. Οι σύνθετοι δείκτες κατάστασης, εξέλιξης και 

ελκυστικότητας 

Υπολογίστηκαν πέντε τέτοιοι δείκτες:  
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(α) Ένας για την κατάσταση των νησιωτικών Περιφερειών (NUTS 0, 

2 και 3) και των κρατών μελών που αυτές βρίσκονται (Δείκτης 
κατάστασης - State Index);  

(β) Ένας για τις μεταβολές στην περίοδο 2000-6 (Δείκτης μεταβολής 
- Change Index);  

(γ) Τρεις για την ελκυστικότητα των νησιών: 
 Ένας για την ελκυστικότητα που στηρίζεται στην προσβασιμότητα 

και στο δυναμισμό των αστικών κέντρων και που αφορά 
συνολικά τις άμεσες επιπτώσεις της ελκυστικότητας (Δείκτης 

Άμεσης Ελκυστικότητας -  Attractiveness Direct Index),  
 Ένας για την ελκυστικότητα που στηρίζεται σε δείκτες που 

καλύπτουν τους υπόλοιπους παράγοντες της ελκυστικότητας 
(Δείκτης Έμμεσης Ελκυστικότητας  - Attractiveness Indirect 

Index), 
 Ένας για την ελκυστικότητα που στηρίζεται στο φυσικό και 

πολιτιστικό δυναμικό των νησιών (Δείκτης Κεφαλαίου Ελκυστικό-

τητας - Attractiveness Potential Index). 
 

Οι 3 δείκτες ελκυστικότητας δεν είναι άμεσα συγκρίσιμοι και δεν 
είναι δυνατή η σύνθεση τους σε έναν δείκτη εξαιτίας της 

ασυμβατότητα των διαθέσιμων δεδομένων. 

Επομένως, ένας Ευρωπαϊκός μέσος όρος δεν είναι διαθέσιμος και 

χρησιμοποιήθηκε διαφορετική μέθοδος υπολογισμού κλάσεων 
(λεπτομέρειες στη συνέχεια). Τα δεδομένα για τον 3ο δείκτη 

ελκυστικότητας είναι διαθέσιμα μόνο σε επίπεδο NUTS 2, ενώ για τον 
2ο δείκτη και σε επίπεδο NUTS 3.  

 
Για τις τιμές όλων των δεικτών δημιουργήθηκαν 9 κλάσεις, με την 

παραδοχή ότι ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος και τιμές κοντά σε αυτόν 
συγκροτούν τη μεσαία κλάση, με 4 κλάσεις με υψηλότερες τιμές και 

4 με χαμηλότερες. Γίνεται δεκτό ότι η μεσαία κλάση έχει εύρος 10 

μονάδων (από 95 ως 105) και το ίδιο γίνεται στις υπόλοιπες κλάσεις 
εκτός από τις δύο ακραίες. Στις 2 περιπτώσεις στις οποίες ένας 

ευρωπαϊκός μέσος όρος δεν είναι διαθέσιμος, το εύρος των τιμών 
των δεικτών διαιρέθηκε με το 9 και εννέα ίσες κλάσεις 

δημιουργήθηκαν. Τα όρια όλων των κλάσεων δίνονται στον Πίνακα 
2.1. 

 
Πίνακας 2.1: όρια των κλάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

δημιουργία των σύνθετων δεικτών 

Τ

ά
ξ

η 

Δείκτες 

μεταβολής 

όπου η 
μεταβολή 

EU27 = 0% 

Δείκτες 

όπου 
EU27 = 

100 

FUA (Max=5, 
min =0) 

Προσβασιμότη

τα (Max=190, 
min = 24) 

1 <-35 < 65 0 εως 0,55 24 εως 42,4 
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2 -35 εως -25 65-75 0,55 εως 1,1 42,4 εως 60,8 

3 -25 εως -15 75-85 1,1 εως 1,65 60,8 εως 79,2 

4 -15 εως -5 85-95 1,65 εως 2,2 79,2 εως 97,6 

5 -5 εως 5 95-105 2,2 εως 2,75 97,6 εως 116 

6 5 εως 15 105-115 2,75 εως 3,3 116 εως 134,4 

7 15 εως 25 115-125 3,3 εως 3,85 134,4 εως 152,8 

8 25 εως 35 125-135 3,85 εως 4,4 152,8 εως 171,2 

9 > 35 > 135 4,4 εως 5 171,2 εως 190 

 
Ο υπολογισμός κάθε σύνθετου δείκτη βασίζεται στην άθροιση των 

τιμών της κλάσης των απλών δεικτών με ίσο βάρος για κάθε δείκτη. 
Η βασική παραδοχή είναι ότι όσο υψηλότερη η τιμή του δείκτη σε 

σχέση με τον μ.ο. της ΕΕ27 τόσο το καλύτερο για τη συγκεκριμένη 
γεωγραφική περιοχή. Επομένως, όταν ο δείκτης εκφράζει ένα 

«αρνητικό» θέμα, όπως π.χ. το ποσοστό της ανεργίας, οι τιμές 
αντιστρέφονται και αν π.χ. η τιμή ήταν 9, γίνεται 1, αν ήταν 8 

γίνεται 2 κ.ο.κ. Έτσι, η τιμή του δείκτη είναι πάντα ‘θετική’ και 

εκφράζει πόσο ‘καλύτερα’ ή ‘χειρότερα’ είναι η κατάσταση, οι 
μεταβολές ή η ελκυστικότητα των περιοχών σε σχέση με τον μ.ο. της 

ΕΕ27 (εκτός από τον 1ο δείκτη ελκυστικότητας). Οι γεωγραφικές 
περιοχές που λαμβάνονται υπόψη είναι οι ακόλουθες: 

 EU27 
NUTS 0: Κράτη Μέλη με νησιά ως στατιστικές ενότητες (NUTS 2 ή 

3), 11 συνολικά:  

 Κύπρος (CY) ως Κράτος 
 Δανία (DK)  

 Εσθονία (EE) 
 Ισπανία (ES) 

 Φινλανδία (FI) 
 Γαλλία (FR) 

 Ελλάδα (GR) 

 Ιταλία (IT) 
 Μάλτα (MT) ως Κράτος  

 Σουηδία (SE) 
 Ηνωμένο Βασίλειο (UK) 

NUTS 2: Νησιωτικές Περιφέρειες ή νησιά  
 Corse (FR83) 

 Ιόνια Νησιά (GR22) 
 Βόρειο Αιγαίο (GR41) 

 Νότιο Αιγαίο (GR42) 
 Κρήτη (GR43) 

 Sicily (ITG1) 
 Sardegna (ITG2)  

 Åland (FI20) 
 Illes Balears (ES53) 

NUTS 3: Νησιωτικές Περιφέρειες ή νησιά 

 Bornhom (DK014) 
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 Mallorca (ES531) 
 Menorca (ES532) 

 Eivissa y Formentera (ES533) 
 Ζάκυνθος (GR221) 

 Κέρκυρα (GR222) 
 Κεφαλληνία (GR223) 

 Λευκάδα (GR224) 
 Λέσβος (GR411) 

 Χίος (GR412) 
 Σάμος (GR413) 

 Κυκλάδες (GR421) 
 Δωδεκάνησος (GR422) 

 Malta (MT001) 
 Gozo (MT002) 

 Gotland (SE214) 
 Island of Wight (UKJ34) 

 Eilean Siar (Western Isles) UKM64 

 Orkney Islands UKM65 

 Shetland Islands UKM66 

 
Κάποια από τα παραπάνω νησιά περιλαμβάνονται σε περισσότερα 

από ένα επίπεδα NUTS. Η Μάλτα είναι μια τέτοια περίπτωση που 
είναι (με το Gozo) Κράτος Μέλος και Περιφέρεια NUTS 3, χωρίς 

το Gozo. Τα ελληνικά νησιά είναι μια ακόμη τέτοια περίπτωση, με 
τις NUTS 2 Περιφέρειες Ιονίων, Β. και Ν.Αιγαίου να περιέχουν 

πολλά νησιά, αλλά να θεωρούνται ως μια ενότητα. Το ίδιο ισχύει 
και για τις περιοχές NUTS 3 που περιέχουν περισσότερα από ένα 

νησί (16 η GR422, 24 νησιά η GR421, κτλ.). Στις περιπτώσεις 
όπου δεδομένα είναι διαθέσιμα σε NUTS 2 και NUTS 3 επίπεδο, 

αυτά σε επίπεδο NUTS 3 χρησιμοποιούνται. Η Κύπρος και η 
Μάλτα περιλαμβάνονται δύο φορές στον υπολογισμό των 

δεικτών: ως Κράτη Μέλη και ως νησιά. 

 

Οι μεταβλητές επιλέχθηκαν από μεγάλες λίστες δεικτών κατάστασης 
και ελκυστικότητας όπως αναλύθηκε προηγούμενα. Συσχετίσεις 

μεταξύ των μεταβλητών και η διαθεσιμότητα δεδομένων λήφθηκαν 
επίσης υπόψη.   

 
Ο δείκτης Κατάστασης υπολογίστηκε με 5 δείκτες: 

(a) ΑΕΠ /κεφαλή 2006 (EU 27=100), 
(b) Ενεργός πληθυσμός / συνολικός πληθυσμός % που 

μετασχηματίζεται αρχικά έτσι ώστε να είναι EU27=100 και μετά 

αποδίδονται κλάσεις στις τιμές, 
(c) Ανεργία (%) το 2008 που μετασχηματίζεται έτσι ώστε να είναι 

EU27=100 και μετά οι κλάσεις αντιστρέφονται, 
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(d) Πληθυσμός >65 ετών % του συνόλου το 2007, που 
μετασχηματίζεται έτσι ώστε να είναι EU27=100 και μετά οι 

κλάσεις αντιστρέφονται, 
(e) Δομημένη γη % συνόλου έκτασης από τη βάση του CORINE 

2000, μετασχηματίζεται έτσι ώστε να είναι EU27=100 και μετά 

οι κλάσεις αντιστρέφονται. 

 

Ο δείκτης κατάστασης χρησιμεύει για τη σύγκριση των νησιών με τον 
μέσο όρο της ΕΕ, αλλά και για την κατάταξη των νησιών σε ομάδες. 

Ο δείκτης Μεταβολών καλύπτει την περίοδο 2000 – 2006 και 
υπολογίζεται με 3 δείκτες: 

(a) Μεταβολή πληθυσμού 2000 - 2006 % που μετασχηματίζεται 
έτσι ώστε να είναι EU27=100, 

(b) Μεταβολή ΑΕΠ /κεφαλή με EU27=100 % 2000 – 2006, 

(c) Μεταβολή ενεργού πληθυσμού % 2000-2006, που 

μετασχηματίζεται έτσι ώστε να είναι EU27=100. 

 
Ο 1ος δείκτης Ελκυστικότητας (Attractiveness Direct Index) 

υπολογίζεται με 2 δείκτες: 

(a) Μέση τιμή Λειτουργιών Αστικών Περιοχών (FUA), 

(b) Την τιμή του δείκτη προσβασιμότητας του ESPON. 

 

Οι 2 αυτοί δείκτες επιλέχθηκαν από όλες τις παραμέτρους της 
ελκυστικότητας ως οι πιο αντιπροσωπευτικοί δείκτες της άμεσης 

επίδρασης της νησιωτικότητας στην ελκυστικότητα: ο 1ος καταγράφει 
τις διαφορές στο δυναμισμό των πόλεων με βάση τον πληθυσμό και 

τις λειτουργίες τους, ο 2ος καταγράφει τις διαφορές στην 
προσβασιμότητα. 

Ο 2ος δείκτης Ελκυστικότητας (Attractiveness Indirect Index) 
υπολογίζεται με 5 δείκτες: 

(a) Πληθυσμός χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου % του 
συνόλου το 2008 που μετασχηματίζεται έτσι ώστε να είναι 

EU27=100 και μετά οι κλάσεις αντιστρέφονται, 
(b) Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης ως % του ΑΕΠ το 2008 

που μετασχηματίζεται έτσι ώστε να είναι EU27=100 (για NUTS 2 
τα δεδομένα είναι του 2007), 

(c) Νοικοκυριά με ευρυζωνική σύνδεση (% του συνόλου) το 
2008, που μετασχηματίζεται έτσι ώστε να είναι EU27=100, 

(d) Ανεργία (%) για τους 15 με 24 ετών το 2008, που 
μετασχηματίζεται έτσι ώστε να είναι EU27=100 και μετά οι 

κλάσεις αντιστρέφονται, 
(e) Δείκτης διακυβέρνησης του ESPON που βασίζεται σε 

ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, όπως ο αριθμός των δημοσίων 
υπαλλήλων, πρότυπα και σχέδια εθνικής διακυβέρνησης,  

συμμετοχικές διαδικασίες κτλ. 
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Οι 5 αυτοί δείκτες έχουν επιλεγεί με βάση την συνάφεια με τους 

‘στόχους της Λισαβόνας’. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα συνήθως σε 
επίπεδο NUTS 2 και άρα ο σύνθετος δείκτης μπορεί να υπολογιστεί 

μόνο για αυτό το επίπεδο.  
 

Ο 3ος δείκτης Ελκυστικότητας Attractiveness Assets Index) 
υπολογίζεται με 2 δείκτες (όλα τα δεδομένα είναι από τη βάση 

δεδομένων του ESPON): 

(a) Έκταση περιοχών στο δίκτυο Natura 2000 % του 
συνόλου της έκτασης που μετασχηματίζεται έτσι ώστε να είναι 

EU27=100, 
(b) Πυκνότητα πολιτιστικών μνημείων όπως υπολογίστηκε από 

το ESPON το 2006 (Project 1.3.3). 

 



 55 

 2.2.2. Η προσπάθεια για μια τυπολογία των νησιών  

“Οι τυπολογίες του ESPON παρέχουν μια ειδική οπτική των περιοχών 
του επιτρέποντας τη ταυτοποίηση περιφερειακών χαρακτηριστικών 

και την ανάλυση των αιτιών των διαφορών τους. Πρόσθετα με την 
απλή συγκριτική αξιολόγηση οι τυπολογίες δείχνουν τη περιφερειακή 

σύνθεση όσον αφορά τον επιλεγμένο θεματικό προσανατολισμό. Οι 
τυπολογίες παρέχουν ένα εννοιολογικό αναλυτικό εργαλείο για τη 

περιγραφή χωρικών δομών πάνω στη βάση δεικτών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για παραπέρα έρευνες σε σχέση με άλλες χωρικές 

δομές και εξελίξεις”. (ESPON, Monitoring Territorial Development, 
p.13) 

Οι τύποι των δεδομένων που χρειάζεται να αναλυθούν στη παρούσα 

μελέτη απαιτούν τη χρήση πολυμεταβλητών μεθόδων. Τα είδη των 
δεδομένων που έπρεπε να αναλυθούν σ’αυτή τη μελέτη απαιτούσαν 

τη χρήση πολυμεταβλητών μεθόδων. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για 
αυτό καθώς έπρεπε να αναζητηθούν σχέσεις μεταξύ πολλών 

μεταβλητών ταυτόχρονα. Σύνθετες αλληλοσυσχετίσεις μπορεί να μην 
επιτρέψουν μια χρήσιμη ανάλυση που μπορεί να επιτευχθεί  από τη 

χρήση κάθε μεταβλητής ξεωριστά. Οι κύριοι λόγοι είναι: 

 Ταξινόμηση: διαίρεση μεταβλητών ή δειγμάτων νησιών σε 

ομάδες με κοινές ιδιότητες 

 Προσδιορισμός  επιπέδων, τάσεων ή άλλων υποδειγμάτων 

μέσα στα δεδομένα 

 Προσδιορισμός ποιες επεξηγηματικές, ανεξάρτητες (εάν 

υπήρχαν) μεταβλητές ήταν οι πιο ισχυρές στο προσδιορισμό της 
δομής του δείγματος 

 Τέλος και ίσως πιο σημαντικό, θα θέλαμε να ξεχωρίσουμε τα 

πιο σημαντικά χαρακτηριστικά από τη συλλογή των σύνθετών 
νησιωτικών δεδομέων με τρόπο που θα μπορούσαμε να τα 

παρουσιάσουμε στους φορείς λήψης αποφάσεων και σε άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτό συχνά οδηγεί στη παρουσίαση των 

κύριων χαρακτηριστικών σε σχήμα 2 ή 3 διαστάσεων. 

Τα δεδομένα μας περιλαμβάνουν αριθμό δειγμάτων, περιπτώσεων 

και παρατηρήσεων. Για κάθε δείγμα υπάρχουν τιμές για έναν αριθμό 
μεταβλητών 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση ποικίλουν 
ανάλογα με τους τύπους των δεδομένων και είναι: 

 Ποσοτικές πχ. μέγεθος πληθυσμού 

 Ημι-ποσοτικοί πχ. Πυκνότητες σε μια κλίμακα από 1 σε 5 ή 

αντιληπτή ελκυστικότητα από 1 έως 10 
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 Διαδυκά ή δεδομένα παρουσία/απουσία πχ. Μια υπηρεσία ή ένα 

αντικείμενο έχει αποτέλεσμα 1 εάν υπάρχει στο δείγμα και μηδέν ότα 
δεν υπάρχει 

Τα δεδομένα μπορεί να τροποποιηθούν για να αποφευχθούν μεγέθη 
σε μεταβλητές που θα επικρατήσουν στην ανάλυση. Ταυτόχρονα οι 

μεταβλητές θα ελεγχούν για τη συσχέτιση μεταξύ τους. Μεταβλητές 
που «αναπαράγονται» (με υψηλή συσχέτιση) θα αποκλειστούν από 

την ανάλυση για να μειωθεί ο αριθμός των απαιτούμενων δεδομέων. 

 

Πολυμεταβλητές μέθοδοι  
 

Τα είδη των δεδομένων που έπρεπε να αναλυθούν στατιστικά σε 
αυτή την εργασία  απαιτούν τη χρήση πολυμεταβλητών μεθόδων. 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτή την προσέγγιση. Πρέπει να 
αναζητήσουμε τα μορφώματα (πρότυπα) των σχέσεων μεταξύ 

πολλών μεταβλητών ταυτόχρονα. Οι περίπλοκες σχέσεις που 

υπάρχουν μεταξύ των δεδομένων του προβλήματος δεν επιτρέπουν 
την υιοθέτηση ανάλυσης που θα βασιζόταν σε κάθε μεταβλητή 

ξεχωριστά να είναι χρήσιμη. Οι κύριοι στόχοι της πολυμεταβλητής 
ανάλυσης είναι οι εξής: 

 
• Ταξινόμηση - διαίρεση μεταβλητών ή δειγμάτων των νησιών σε 

ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά. 

• Εντοπισμός πεδίων μεταβολών τιμών μεταβλητών, τάσεων ή άλλων 

μορφωμάτων (προτύπων) στα νησιωτικά πολυμεταβλητά δεδομένα. 

• Προσδιορισμός των μεταβλητών (ερμηνευτικών ή ανεξάρτητων) οι 

οποίες ασκούν τη μεγαλύτερη επίδραση στον καθορισμό της δομής 
των δειγμάτων. 

 
• Επίσης και ίσως αυτό να είναι το πιο σπουδαίο, έχουμε στόχο να 

αναδείξουμε τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά από τα σύνολα των 

σύνθετων νησιωτικών δεδομένων, ώστε να είναι δυνατό να 
παρουσιάζονται με σαφήνεια στους φορείς χάραξης πολιτικής και 

τους ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders). Αυτό συνήθως 
συνεπάγεται την εμφάνιση των κύριων χαρακτηριστικών της 

ανάλυσης σε γραφική παράσταση δύο ή τριών διαστάσεων. 

 

Το σύνολο των δεδομένων μας περιλαμβάνει έναν αριθμό δειγμάτων, 
περιπτώσεων και παρατηρήσεων. Για κάθε δείγμα υπάρχουν τιμές για 

μια σειρά μεταβλητών. 

 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανάλυση μπορούν 
να εφαρμοστούν για τους ακόλουθους τύπους μεταβλητών: 
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• Ποσοτικές μετρήσεις - π.χ. τα μεγέθη του πληθυσμού 

 

• Ημι-ποσοτικές μετρήσεις - π.χ. πυκνότητες σε μια κλίμακα 1 έως 5, 
ή η αντιληπτή ελκυστικότητα σε μια κλίμακα 1 έως 10. 

 
• Δυαδικά αρχεία για την παρουσία / απουσία - π.χ. μια εγκατάσταση 

ή άλλη ευκολία έχει ένα σκορ 1, εάν υπάρχει σε ένα δείγμα και 0, αν 
δεν υπάρχει. 

 
Τα δεδομένα μπορούν να μετασχηματιστούν – εάν είναι απαραίτητο 

– για να αποφευχθεί η παρουσία μεταβλητών μεγάλου μεγέθους και 
συνεπώς υψηλής διακύμανσης που θα κυριαρχούσαν στην ανάλυση. 

Ταυτόχρονα, οι μεταβλητές θα εξεταστούν για συσχέτιση μεταξύ 
τους. "Διπλές" (υψηλά συσχετισμένες) μεταβλητές δε θα 

συμμετέχουν στην ανάλυση για να μειωθεί ο όγκος των δεδομένων. 

 
Για την κατάταξη των νησιών χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες 

μέθοδοι. 

 

Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες 

 

Η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες είναι κατάλληλη όταν έχουμε 
μετρήσεις για μια σειρά παρατηρούμενων μεταβλητών και 

επιθυμούμε να αναπτύξουμε ένα μικρότερο αριθμό τεχνητών 
μεταβλητών (που ονομάζονται κύριες συνιστώσες) και οι οποίες θα 

αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης των 
δεδομένων μας στις παρατηρούμενες μεταβλητές. Τεχνικά, μία κύρια 

συνιστώσα μπορεί να οριστεί ως γραμμικός συνδυασμός βέλτιστα 
σταθμισμένων παρατηρούμενων μεταβλητών. Οι κύριες συνιστώσες 

μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως προγνωστικοί 

παράγοντες ή μεταβλητές κριτήρια στις επόμενες αναλύσεις. 

 

Η πρώτη κύρια συνιστώσα που εξάγεται από μια Ανάλυση Κυρίων 
Συνιστωσών περιέχει το μεγαλύτερο ποσοστό από τη συνολική 

μεταβλητότητα (διακύμανση) των δεδομένων μας. Η πρώτη κύρια 
συνιστώσα θα συσχετίζεται με κάποιες από τις μεταβλητές.  

Η δεύτερη κύρια συνιστώσα που εξάγεται θα έχει δύο σημαντικά 
χαρακτηριστικά. Καταρχήν, αυτή η συνιστώσα θα αντιστοιχεί σε ένα 

μεγάλο ύψος της διακύμανσης στο σύνολο των δεδομένων που δεν 
εξηγείται από την πρώτη συνιστώσα. Και πάλι κάτω από 

φυσιολογικές συνθήκες, αυτό σημαίνει ότι η δεύτερη συνιστώσα θα 
πρέπει να συσχετίζονται με μερικές από τις παρατηρούμενες 
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μεταβλητές που δεν παρουσιάζουν σημαντικές συσχετίσεις με την 

πρώτη συνιστώσα. 

Το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό της δεύτερου συνιστώσας 

είναι ότι θα είναι ασυσχέτιστη με την πρώτη συνιστώσα. 

Σε αυτή την εργασία, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την 

υποβοήθηση του γραφικού προσδιορισμού της ομαδοποίησης των 
δεδομένων. 

 
 

Διακριτική ανάλυση 

 

Ο κύριος σκοπός της διακριτικής ανάλυσης είναι η πρόβλεψη 
συμμετοχής κάθε παρατήρησης σε εκ των προτέρων ορισμένες 

ομάδες και βασίζεται σε γραμμικό συνδυασμό των μεταβλητών. Η 
διαδικασία αρχίζει με μια σειρά από παρατηρήσεις, όπου και τα μέλη 

της κάθε ομάδας και οι τιμές των μεταβλητών είναι γνωστά. Το 

τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει 
την πρόβλεψη της ιδιότητας του μέλους της ομάδας, όταν είναι 

γνωστές μόνο οι μεταβλητές. Ένας δεύτερος σκοπός της διακριτικής 
ανάλυσης είναι η κατανόηση του συνόλου δεδομένων, αφού μια 

προσεκτική εξέταση του μοντέλου πρόβλεψης που προκύπτει από τη 
διαδικασία μπορεί να δώσει εικόνα για τη σχέση μεταξύ των μελών 

της ομάδας και τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για την 
πρόβλεψη των μελών των ομάδων. 

 
Στη συγκεκριμένη εργασία, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να 

ελέγξει κατά πόσον τα αντικείμενα/παρατηρήσεις που είχαν 
καταταχθεί σε διαφορετικές ομάδες που προσδιορίζονταν από την 

προηγούμενη μέθοδο είχαν σωστά καταταχθεί σε αυτές τις ομάδες 
και αν η διαφορετικότητα των ομάδων ήταν στατιστικά διαφορετική. 

 

Τα ευρήματα παρουσιάζονται στην ενότητα 3.4. 
 

2.3. Μέθοδοι για την Εκτίμηση Επιπτώσεων 
Ευρωπαϊκών Πολιτικών στα Νησιά  

2.3.1 Η προσέγγιση  

 
Ο στόχος της ανάλυσης είναι να εκτιμηθεί πως οι εφαρμοζόμενες 

ευρωπαϊκές πολιτικές επηρεάζουν την ανάπτυξη των νησιών και πιο 
συγκεκριμένα τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ελκυστικότητα 

τους. Καθώς η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των νησιών και οι 

πολιτικές και διοικητικές δομές τους διαφέρουν, θα καταβληθεί 
προσπάθεια να υπάρξει μια συνθετική εικόνα για κάθε μέτρο 
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πολιτικής που θα αναλυθεί, τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις του 

μια και στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης δεν μπορεί να υπάρξει 
αναλυτικότερη παρουσίαση. Η προτεινόμενη ανάλυση πρέπει να 

αποτυπώσει τις βασικές αρχές των πολιτικών και να καταγράψει τον 
τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές αυτές υποτίθεται ότι λειτουργούν. Η 

προσέγγιση αυτή ακολουθεί τη σύγχρονη θεωρία αξιολόγησης 
(Pawson and Tilley, 1997) και την έννοια της εδαφικής εκτίμησης 

επιπτώσεων όπως αναλύεται στην έκθεση Applied Territorial 
Research (ESPON scientific report, 2006).  

 
Οι τομείς πολιτικής που επιλέχθηκαν για να αναλυθούν θεωρούνται 

ότι είναι κεντρικές σε σχέση με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
που προκύπτουν εκ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νησιών. Αν 

οι τομείς αυτοί ίσως κριθούν ως πολύ περιορισμένη επιλογή, θα 
πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αφορούν τις περισσότερες πολιτικές με 

χωρική διάσταση, ενώ θα επιχειρηθεί η ανάλυση να είναι ιδιαίτερα 

περιεκτική ώστε να δώσει στους ενδιαφερόμενους φορείς τις 
κατάλληλες πληροφορίες για το πώς μπορούν να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα των σχετικών πολιτικών. Αφορά τις πολιτικές 
που επηρεάζουν τους εξής τομείς: 

(α) Πολιτική συνοχής   
(β) Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  

(γ) Διαχείριση και αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων 
(δ) Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού  

(ε) Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος. 
 

Ο πρώτος τομέας που έχει πρόσφατα διευρυνθεί με την εδαφική 
συνοχή και συνδέεται με την γενική διαρθρωτική – περιφερειακή 

πολιτική έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νησιά καθώς ένας διαρκώς 
αυξανόμενος αριθμός τους δεν ενισχύεται ή ενισχύεται ελάχιστα από 

τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό. Οι πολιτικές που συνδέονται με την 

δημιουργία και την υποστήριξη των επιχειρήσεων όπως είναι οι 
ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές κρατικών ενισχύσεων, η πολιτική 

Έρευνας και Καινοτομίας θεωρούνται ως πρώτης προτεραιότητας 
καθώς η διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας στα νησιά είναι 

διαρκώς υπό πίεση ιδιαίτερα εξ αιτίας της παγκοσμιοποίησης. Η 
διατήρηση του φυσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου που αποτελεί 

συγκριτικό πλεονέκτημα για την ελκυστικότητα των νησιών πρέπει 
να εξεταστεί σε συνδυασμό με πολιτικές όπως η Κοινή Αγροτική 

Πολιτική, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, η Θαλάσσια Πολιτική και η 
Περιβαλλοντική Πολιτική. Τομείς σε σχέση με τις Υπηρεσίες Δημοσίου 

Συμφέροντος όπως οι Μεταφορές, οι Επικοινωνίες, η Εκπαίδευση-
Κατάρτιση, η Υγεία κλπ έχουν κεντρική σημασία για τα νησιά. 

Πρόσθετα θέματα για εξέταση τίθενται και από την έρευνα που έγινε 
σε φορείς με άμεσο ενδιαφέρον για τις πολιτικές στα νησιά καθόσον 

θεωρούν ότι συνδέονται με την εδαφική συνοχή.  
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Ο στόχος της ανάλυσης αυτής είναι η χρησιμοποίηση των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ώστε να προταθούν στη συνέχεια οι 
κατάλληλες πολιτικές που μπορούν να επηρεάσουν τις εδαφικές 

πτυχές της νησιωτικής ελκυστικότητας. Όπως υπογραμμίζεται στην 
επιστημονική έκθεση του προγράμματος ESPON 2000-6 (σ.17) «ο 

σύνδεσμος μεταξύ του σκοπού και των στόχων της εδαφικής 
πολιτικής με τις τάσεις, τις προοπτικές και τις επιπτώσεις πολιτικής σε 

χωρικό επίπεδο στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγει 
το ESPON καθοδηγείται από την προσέγγιση που αποτυπώνεται στο 

παρακάτω σχήμα. Συνοπτικά,, το σχήμα αποτυπώνει μια προσέγγιση 
της ανάλυσης όπου τα βασικά επιστημονικά έργα είναι: (1) η 

λειτουργικοποίηση των εννοιών, του σκοπού και των στόχων της 
κάθε πολιτικής, (2) την ποσοτικοποίηση τους με την εύρεση δεικτών 

και δεδομένων που να περιγράφουν τις τάσεις εδαφικής ανάπτυξης 
και τις επιπτώσεις των πολιτικών και (3) τη σύγκριση και την 

αξιολόγηση των εμπειρικών ευρημάτων σε σχέση με το υπόβαθρο 

των στόχων της χωρικής πολιτικής”.  
 

 

Σχήμα 2.3. Βασική μεθοδολογική προσέγγιση για προτάσεις 
πολιτικής  

 
Source: ESPON, Crete Guidance Paper, June 2006 

 
Καθώς οι πολιτικές εδαφικής συνοχής πρέπει να εστιάσουν στο πως 

θα μεγιστοποιήσουν την ελκυστικότητα των νησιών, ο στόχος της 
παρούσας εργασίας είναι να εστιάσει στις κλαδικές πολιτικές που 

έχουν μεγαλύτερη επίδραση πάνω στους παράγοντες που έχουν ήδη 
επισημανθεί ως σημαντικοί. Η προσέγγιση της Εκτίμησης Χωρικών 

Επιπτώσεων (Territorial Impact Assessment - TIA) που αναπτύσσεται 
από το ESPON χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της Εκτίμηση 
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Νησιωτικών Επιπτώσεων (Island Impact Assessment - IIA) με βάση 

τη χρήση του διευρυμένου πλαισίου DPSR που συμπεριλαμβάνει 
εκτός από  περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές παραμέτρους.  

 
2.3.2. Κατευθυντήριες γραμμές για την εκ των υστέρων (ex-

post) εκτίμηση επιπτώσεων πολιτικών   

Ο στόχος αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι να 
περιγράψουν το πλαίσιο για μια Εκτίμηση Νησιωτικών Επιπτώσεων  

που θα χρησιμοποιηθεί για την για την εκτίμηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών στα νησιά. Το πλαίσιο είναι βασισμένο στην προηγούμενη 

δουλειά του ESPON σχετικά με την Εκτίμηση Χωρικών Επιπτώσεων 
και την βιβλιογραφία για την εκτίμηση επιπτώσεων προγραμμάτων.  

Η λογική της μεθόδου στηρίζεται στο να επισημάνει κατά πόσο οι 
πολιτικές λειτουργούν όπως έχει αρχικά εκτιμηθεί. Αυτό οδηγεί τη 

προσοχή προς το βασικό θέμα κάθε πολιτικής και στην ανάλυση του 
πως η πολιτική αυτή επηρεάζει τα νησιά16. 

 
Η εκτίμηση που γίνεται στη μελέτη αυτή είναι εκ των υστέρων και 

βασίζεται σε διαθέσιμα στοιχεία. Το κεντρικό ερώτημα είναι πως 

εκτιμούνται οι επιπτώσεις μιας ευρωπαϊκής πολιτικής στη ειδική 
νησιωτική πραγματικότητα. 

Ο οδηγός απαιτεί όπως για κάθε περίπτωση θα πρέπει κατ’ελάχιστον 
να προσδιοριστούν τα παρακάτω: 

1. Πως ορίζεται η πολιτική;  
2. Ποια είναι η θεωρία σχεδιασμού της πολιτικής;  

3. Πως μπορεί να προσδιοριστεί το πλαίσιο της πολιτικής  
4. Πως μετρούνται τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις της 

πολιτικής; 
5. Ανάλυση των δεικτών αποτελέσματος και επιπτώσεων 

6. Συμπέρασμα για τις επιπτώσεις της πολιτικής 

Πως ορίζεται μια πολιτική;  

 Διευκρίνιση και οριοθέτηση της πολιτικής και των 

μέτρων πολιτικής που πρόκειται να αναλυθούν 
 Η οριοθέτηση της πολιτικής περιλαμβάνει τον χρόνο και 

τον χώρο, αλλά και τον σκοπό, τους στόχους καθώς και τις 
διαδικασίες εφαρμογής 

 Για τις περισσότερες πολιτικές αυτή η οριοθέτηση θα 
πρέπει να γίνει με εννοιολογικό τρόπο σε σχέση με στόχους και 

διεργασίες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ένα ή λίγα στο 

                                    
16 Σε σύγκριση με την γενική προσέγγιση οικονομικής μοντελοποίησης η μέθοδος 

που χρησιμοποιείται εδώ εστιάζεται στο πως ο ειδικός σύνδεσμος μεταξύ πολιτικής 

και επιπτώσεων δημιουργείται στο συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο των νησιών.  
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αριθμό σχέδια σε ένα νησί μπορεί να υποστηριχθεί ότι είναι 

αντιπροσωπευτικά εφαρμογής της πολιτικής. 
 Δεδομένου ότι το χωρικό στοιχείο των πολιτικών είναι 

ύψιστης σημασίας σ’αυτή την ανάλυση, είναι σημαντικό να 
συζητηθεί πως ο χώρος αντιμετωπίζεται από τη συγκεκριμένη 

πολιτική. 
 Όταν συζητούνται τα στοιχεία της πολιτικής είναι 

σημαντικό να εξειδικεύονται τα χρηματικά μέσα που διαθέτει 
καθώς και οι διαδικασίες για τη χορήγηση των πόρων και του 

ελέγχου των σχεδίων. 
 Τέλος οι εκροές της πολιτικής πρέπει να περιγραφούν.  

Ποια είναι η θεωρία σχεδιασμού (θεωρία δράσης) της πολιτικής; 

 Ποια είναι η ιδέα των αιτιωδών σχέσεων της 
συγκεκριμένης πολιτικής;  

 Ποιοι παράγοντες (εκροές) αναμένεται να επηρεάσουν 
άλλους παράγοντες (αποτελέσματα και επιπτώσεις);  

 Εξειδίκευση των χωρικών επιπτώσεων που αναμένεται να 
έχει η πολιτική, ειδικά σε ότι αφορά στα νησιά . 

 Στη βάση θεωρητικών εκτιμήσεων, προσδιορισμός άλλων 
χωρικών επιπτώσεων (αναμενόμενων ή μη) από τη 

συγκεκριμένη πολιτική  

 Σύνοψη των κύριων σημείων των θεωριών που είναι 
σχετικά για τον έλεγχο του πως οι πολιτικές επηρεάζουν τα 

νησιά  

Πως μπορεί να εξειδικευθεί το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται η 
συγκεκριμένη πολιτική; 

 Το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται μια πολιτική πρέπει 
να προσδιορίζεται έτσι ώστε να είναι δυνατόν να εκτιμηθεί πως 

επιδρά στα νησιά (ή σε συγκεκριμένο νησί) σε σχέση με άλλες 
περιοχές όπου εφαρμόζεται. 

 Η εξειδίκευση του πλαισίου πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την κουλτούρα του πολιτικού και διοικητικού συστήματος των 

νησιών.  
 Η ανάλυση του πλαισίου πρέπει να εστιάζεται σε μερικά 

βασικά σημεία που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια της 
ανάλυσης. 

Πως θα μετρηθούν τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις των 
πολιτικών;  

 Θα πρέπει να προσδιοριστούν δείκτες που θα 

αντανακλούν με τον καλύτερο τρόπο τα αποτελέσματα και οι 
επιπτώσεις της υπό εξέταση πολιτικής. Οι δείκτες θα πρέπει να 

επιλεγούν με βάση τα κρίσιμα προς εξέταση σημεία με βάση τη 
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συγκεκριμένη προσέγγιση και όχι με βάση την διαθεσιμότητα 

των στοιχείων. Οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν για τη 
συγκεκριμένη μελέτη έχουν ήδη προταθεί για να 

χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση της κατάστασης και της 
ελκυστικότητας των νησιών  

 Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τους δείκτες 
μπορεί να περιλαμβάνουν ποσοτική και ποιοτική πληροφορία, 

ανάλογα με τη πολιτική και των παραμέτρων που αναλύονται. 
Κατά συνέπεια οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τη πολιτική που εξετάζεται, ενώ 
οι δείκτες επιπτώσεων που εκτιμούν τη κατάσταση της 

περιοχής είναι κοινοί για όλες τις πολιτικές, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι όλες οι πολιτικές επηρεάζουν όλες τις μεταβλητές 

κατάστασης 
 Για παρόμοιους λόγους, οι χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι 

για την εκτίμηση επιπτώσεων των πολιτικών πρέπει να λάβουν 

υπόψη τα δεδομένα που είναι απαραίτητα.  
 Προηγούμενες μελέτες του ESPON χρησιμοποιήθηκαν ως 

υλικό βάσης για την βελτίωση της συζήτησης πάνω σε 
μεθόδους και δείκτες.  

Ανάλυση των δεικτών αποτελέσματος και επιπτώσεων  

 Στη βάση της θεωρίας και των δεικτών που 
περιγράφηκαν προηγούμενα η κάθε πολιτική αναλύεται και 

συντίθεται ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα και οι 
επιπτώσεις της  

Συμπεράσματα σε σχέση με τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των 

πολιτικών  

 Τα συμπεράσματα θα αναφέρονται κατά ένα μέρος στα 

αποτελέσματα της πολιτικής και κατά πόσο αντιμετωπίστηκαν 
τα προβλήματα ελκυστικότητας των νησιών. 

 Τα συμπεράσματα θα εστιάζουν επίσης στις επιπτώσεις 
των πολιτικών, δηλαδή στο κατά πόσο αντιμετωπίζουν τα 

προβλήματα βιωσιμότητας των νησιών μεταβάλλοντας την 
κατάσταση τους. 

 

Η Εκτίμηση Νησιωτικών Επιπτώσεων (ΕΝΕ- Island Impact 

Assessment - IIA) πρέπει να ακολουθήσει τις γενικές οδηγίες και τα 
βήματα17 που έχουν ήδη διατυπωθεί σε άλλες μελέτες ώστε να 

                                    
17 Όπως έχουν διατυπωθεί από την έκθεση προόδου σχετικά με την Εκτίμηση 

Χωρικών Επιπτώσεων (Territorial Impact Assessment στις, 29/1/2009, p.7) και 

την τελική έκθεση της μελέτης TIPTAP (p.6-12) του ESPON. 
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χρησιμοποιηθούν υπάρχουσες πληροφορίες και να δοθούν 

συγκρίσιμα αποτελέσματα. 
Αλλά η ΕΝΕ πρέπει να εισάγει στην ανάλυση – ειδικά στις 

σχέσεις αιτιότητας- τα ειδικά χαρακτηριστικά των νησιών. 
Καθώς έχει ήδη υπογραμμιστεί τα χαρακτηριστικά αυτά 

επηρεάζουν την ελκυστικότητα (που αποτελεί την αιτία των 
προβλημάτων) και κατά συνέπεια επηρεάζουν έμμεσα τη 

κατάσταση βιωσιμότητας των νησιών. Κατά συνέπεια είναι 
σημαντικό να εισαχθούν αυτές οι σχέσεις στην ανάλυση. Η 

ενσωμάτωση των παραμέτρων ελκυστικότητας και βιωσιμότητας που 
αναλύθηκαν στο εννοιολογικό πλαίσιο (Εικόνα 1) σε όλη τη διάρκεια 

της ανάλυσης και οι μεταβλητές που θεωρήθηκαν κρίσιμες 
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των Σύνθετων Δεικτών 

Ελκυστικότητας και Βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό για να 
θεωρηθούν οι πολιτικές ως αποτελεσματικές για τα νησιά, θα 

πρέπει τα αποτελέσματα τους να μεταβάλουν βραχυπρόθεσμα 

τις παραμέτρους ελκυστικότητας και να επηρεάζουν 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τις παραμέτρους 

βιωσιμότητας (Πίνακας 10). Η μεταβολή των παραμέτρων μπορεί 
να αξιολογηθεί ως θετική (+1 μέχρι +3) ή αρνητική (-1 μέχρι -3), 

ενώ με 0 αξιολογείται η μηδενική μεταβολή και με κενό η έλλειψη 
άμεσης σχέσης. 

 
Κατά τη διάρκεια της εκτίμησης των αποτελεσμάτων και των 

επιπτώσεων των διαφόρων πολιτικών κάθε σύγχυση μεταξύ εκροών, 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων πρέπει να αποφευχθεί. Κάθε 

πολιτική έχει τις εκροές της, αλλά τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις 
της πρέπει να εκτιμηθούν με βάση την θετική ή την αρνητική 

μεταβολή των μεταβλητών και δεικτών ελκυστικότητας και 
κατάστασης. Η βαθμονόμηση μπορεί να κυμαίνεται από +3 για πολύ 

θετικά αποτελέσματα έως -3 για πολύ αρνητικά ή να υπάρχει απλά η 

αξιολόγηση «θετική» ή «αρνητική» εάν δεν υπάρχουν περισσότερα 
δεδομένα.  

   
 

Πίνακας 10 Παράμετροι και Δείκτες Ελκυστικότητας (Αποτελέσματα) 
και Κατάστασης (Επιπτώσεις)  

A. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚ ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛ

ΟΓΗΣΗ 

Προσπελασιμότητα - Βελτίωση των υποδομών μεταφορών  

- Βελτίωση της προσπελασιμότητας  

- Κόστος ταξιδιού 

 

Ενέργεια - Βελτίωση των υποδομών  

- Ποιότητα και κόστος των υπηρεσιών  

- Βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

(ΑΕΠ/κατανάλωση ενέργειας)  

- % ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ  

 

Οικονομίες - Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και τον  
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Συγκέντρωσης – 

ανταγωνιστικότητα 

 

πληθυσμό χρηματοδοτούμενες από το 

κράτος ή τη τοπική κυβέρνηση 

- Κίνητρα ανταγωνιστικότητας για επιχειρήσεις 

-  

Φυσική και 

Πολιτιστική 

Κληρονομιά 

 

- % των περιοχών που είναι ενταγμένες στο 

Natura 2000 και λειτουργούν φορείς 

διαχείρισης 

- % επεξεργασίας των ακαθάριστων υδάτων  

- % των υλικών που ανακυκλώνονται 

- Παραγωγή CO2 και CO2/ΑΕΠ 

- Πολιτιστικά μνημεία που συντηρήθηκαν και 

αξιοποιούνται 

- % της απασχόλησης σε πολιτιστικές 

δραστηριότητες 

- Κατασκευή πολιτιστικών υποδομών 

 

Αίσθηση ασφάλειας  - Μεταβολή στην εγκληματικότητα  

Φυσικοί και 

Τεχνολογικοί 

κίνδυνοι 

- Πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών 

πυρκαγιών  

- Πρόληψη πλημμυρών  

- Πρόληψη ρυπάνσεων 

- Πρόληψη και αντιμετώπιση παλιρροιακών 

κυμάτων  

 

Προσόντα 

εργαζομένων 

- Επίπεδο εκπαίδευσης  

- Δια βίου Εκπαίδευση / Δημιουργία νέων 

δεξιοτήτων σε εργοδότες, εργαζόμενους, 

ανέργους, γυναίκες, νέους 

 

Διείσδυση Κοινωνίας 

της Πληροφορίας 

- Πρόσβαση δε ευρυζωνικά δίκτυα 

- Χρήση Διαδικτύου 

- Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 

Ερευνα και 

Καινοτομία 

- % του ΑΕΠ που δαπανά η Ε&ΤΑ 

- Λειτουργία δομών Ε&ΤΑ 

 

Κοινωνικό Κεφάλαιο - Κοινωνικά Δίκτυα 

- Δράση ΜΚΟ 

- Εθελοντισμός στην αντιμετώπιση κινδύνων  

 

Ποιότητα 

Διακυβέρνησης 

- Υπαρξη τοπικού Οράματος και Στρατηγικού 

Σχεδίου  

- Επίπεδο συμμετοχής των εμπλεκόμενων 

φορέων στη δημιουργία του οράματος και 

της στρατηγικής καθώς και στη λήψη των 

αποφάσεων 

- Υπαρξη και αποτελεσματικότητα Δομών 

Υποστήριξης της επιχερηματικότητας 

(αναπτυξιακές Εταιρείες, Κέντρο Τεχνολογίας 

και Καινοτομίας)  

- Υπαρξη και αποτελεσματικότητα δομών 

Αντιμετώπισης Φτώχειας και Κοινωνικού 

Αποκλεισμού  

- Διασυνοριακή και διαπεριφερειακή 

συνεργασία  

 

Ευκαιρίες 

απασχόλησης 

opportunities 

- % μεταβολής της νεανικής ανεργίας 

- % μεταβολής της μακροχρόνιας ανεργίας 

- % μεταβολής της γυναικείας ανεργίας 

- % μεταβολής του ενεργού πληθυσμού 

 

 

B. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
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Παράμετροι Δείκτες Βαθμολογία 
Οικονομική 

αποτελεσματικότητα 

 Εξέλιξη ΑΕΠ και ΑΕΠ ανά κάτοικο– 

Συγκλιση ΑΕΠ ανά κάτοικο  

 Δομή της Οικονομίας – ΠΑ (% ΠΑ 

σε ανταγωνιστικούς και μη 

ανταγωνιστικούς κλάδους) 

 Εξέλιξη απασχόλησης   

 

Κοινωνική Συνοχή  Εξέλιξη πληθυσμού 

 Ηλικιακή δομή / % πληθυσμού >65 

ετών  

 % ενεργού πληθυσμού  

 % ανεργίας  

 % πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας  

 

Περιβαλλοντική 

Διατήρηση 

 τεχνητές περιοχές ως % της 

κάλυψης εδάφους 

 Διαθεσιμότητα πόσιμου νερού (% 

κάλυψης πληθυσμού) 

 Κάλυψη στόχων 20/20/20  

 

 

 
 

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι κάθε πολιτική μπορεί να επηρεάζει 
άμεσα μία ή περισσότερες αλλά όχι όλες τις παραμέτρους 

ελκυστικότητας. Για παράδειγμα η βελτίωση των υποδομών 
μεταφορών (εκροή πολιτικής) επηρεάζει άμεσα την 

προσπελασιμότητα (αποτέλεσμα) ενός νησιού (αλλά όχι άλλες 
παραμέτρους όπως την Ποιότητα ανθρώπινου Δυναμικού ή την 

Ερευνα και την Καινοτομία) και έχει επιπτώσεις στην απασχόληση και 
στην ποιότητα αέρα (επιπτώσεις). (Εικόνα 2.3).  
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Εικόνα 2.3: Αιτιώδης σχέση μεταξύ ενός μέτρου πολιτικής, της 

σχετικής εκροής, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων 

 
 

Ένα άλλο κρίσιμο σημείο της ΕΝΕ που σχετίζεται με τα 
παραπάνω, αφορά τη στάθμιση των παραμέτρων. Στο 

πρόγραμμα TIPTAP για τη στάθμιση των παραγόντων 
χρησιμοποιήθηκε ένα μεικτό σύστημα: από «πάνω» (με ειδικούς) και 

από «κάτω» (με τελικούς χρήστες). Στο παρόν πρόγραμμα, οι 
δείκτες Ελκυστικότητας και Κατάστασης υπολογίστηκαν χωρίς 

στάθμιση. Αυτό οδήγησε σε μια «de facto» στάθμιση των 
παραμέτρων βιωσιμότητας στον δείκτη κατάστασης: οικονομική 

αποτελεσματικότητα (2 μεταβλητές) 40%, κοινωνική δικαιοσύνη (2 
μεταβλητές) 40%, και περιβαλλοντική διατήρηση (1 μεταβλητή) 

20%. Σε ότι αφορά τους Δείκτες Ελκυστικότητας θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν στοιχεία από τη Δελφική Μέθοδο (χρήση της 

γνώμης των ενδιαφερόμενων και των ειδικών)  εάν ένα κοινός 

δείκτης είχε χρησιμοποιηθεί δεδομένου ότι και οι δύο αυτές ομάδες 
έδωσαν διαφορετική βαρύτητα στις παραμέτρους: οι Υπηρεσίες 

Δημοσίου Συμφέροντος – κυρίως μεταφορές, υγεία, ενέργεια 
– έχουν υψηλή θέση κατάταξης και από τις δύο ομάδες. Όμως,  

αν τελικά υιοθετηθεί η απόδοση βαρών σε παραμέτρους, αυτή θα 
πρέπει να παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από την πολιτική που 

αξιολογείται.     
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Τέλος, ένα σημαντικό σημείο στην αξιολόγηση των πολιτικών 

είναι ότι πρέπει τα αποτελέσματα τους στα νησιά να 
συγκρίνονται με τα αποτέλεσμα που έχουν οι ίδιες πολιτικές 

σε άλλες περιοχές της ευρωπαϊκής ηπείρου, κυρίως τις 
«κεντρικές», ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχει κάποια 

βελτίωση σε ότι αφορά τη «μείωση του χάσματος» που 
υπάρχει μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να γίνει με βάση τους δείκτες 

ελκυστικότητας και κατάστασης που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη. 
Για παράδειγμα δεν αρκεί μόνο να εξεταστεί αν η Πολιτική 

Μεταφορών βελτίωσε την προσπελασιμότητα των νησιών σε 
απόλυτες τιμές (πολύ πιθανό να έχει συμβεί) αλλά κατά πόσο έχει 

συμβάλλει στη μείωση του χάσματος προσπελασιμότητας μεταξύ 
νησιωτικών και μη περιοχών της ΕΕ. Ακόμη, σε ότι αφορά τη Κοινή 

Αγροτική Πολιτική πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο ενισχύει επαρκώς 
τις μικρές εκμεταλλεύσεις σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, όπως 

τα νησιά, σε σύγκριση με τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις των 

ευρωπαϊκών πεδιάδων ώστε να συνεχίσουν να παράγουν 
(δημιουργώντας ΑΕΠ και απασχόληση) και να συντηρούν τη 

περιβαλλοντική ισορροπία σ’αυτές τις περιοχές συμβάλλοντας με τον 
τρόπο αυτό στην βιωσιμότητα τους.  
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3. Διάγνωση, Τάσεις και Ευρήματα  
 

Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η σε βάθος γνώση της 
κατάστασης των νησιών, η εκτίμηση του επιπέδου απόκλισης των 

νησιών από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο καθώς και η ανάλυση των 
μελλοντικών δυνατοτήτων των νησιών από μια ευρωπαϊκή σκοπιά. 

 
Αρχικές ομαδοποιήσεις των Ευρωπαϊκών Νησιών 

Η ομαδοποίηση των νησιών μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και 
να βασίζεται σε χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος του πληθυσμού, η 

διοικητική τους διαίρεση, η γεωγραφική τους κατανομή, το επίπεδο 
ανάπτυξης κλπ  Στη συνέχεια επιχειρείται μια πρώτη ομαδοποίηση 

τους με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά ώστε να διευκολυνθεί η 
παραπέρα ανάλυση: 

  

1. τον πληθυσμό, με 3 κατηγορίες:  
α) Μεγάλα νησιά: με τουλάχιστον 50.000 μόνιμους κατοίκους, 

β) Μεσαίου μεγέθους νησιά: με 5.000-50.000 μόνιμους κατοίκους, 
γ) Μικρά νησιά: με λιγότερους από 5,000 μόνιμους κατοίκους. 

 
2. Τη διοικητική διαίρεση ως ένδειξη αυτονομίας και δυνατότητας 

προώθησης ειδικών νησιωτικών πολιτικών. Σε διοικητικό επίπεδο 
NUTS II και NUTS III, γενικά, πολλά δεδομένα είναι διαθέσιμα αλλά 

όχι σε μικρότερα χωρικά επίπεδα και κυρίως σε αυτό του νησιού.  
 

3. Τη γεωγραφική κατανομή των νησιών, με διάκριση μεταξύ 
Βόρειων (σε Βαλτική και Βόρειο Ατλαντικό), με ψυχρότερο κλίμα, 

εποχικά υψηλά επίπεδα εσωτερικού τουρισμού, υψηλό ΑΕΠ/κεφαλή 
και Νότιων (στη Μεσόγειο κυρίως), με θερμότερο κλίμα, μαζικό 

διεθνή τουρισμό, χαμηλότερο ΑΠΕ/κεφαλή, σύνορα με Βόρεια 

Αφρική και σημαντική πίεση από παράνομη μετανάστευση. 
  

4. Το επίπεδο ανάπτυξης με 4 επίπεδα σύμφωνα με την τυπολογία 
παροχής οικονομικής βοήθειας από την ΕΕ: 

 Περιφέρειες Σύγκλισης (Convergence Regions): με ΑΕΠ/κεφαλή 
<75% του μέσου όρου της ΕΕ, 

 Phasing-out Περιφέρειες: που θα ήταν ακόμη Σύγκλισης αν το 
κατώφλι υπολογιζόταν για την ΕΕ15 αντί για την ΕΕ25,  

 Phasing-in Περιφέρειες: πρώην Στόχου 1, αλλά σήμερα με 
ΑΕΠ/κεφαλή >75% της ΕΕ15 και 

 Περιφέρειες Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης 
(Competitiveness and Employment Regions): όλες οι υπόλοιπες 

Περιφέρειες. 
 

Παράκτια νησιά και νησιά που είναι Nuts III ταξινομούνται με τις 

ηπειρωτικές περιφέρειες στις οποίες ανήκουν διοικητικά (π.χ. τα 
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Orkney με την Περιφέρεια Highlands and Islands, η Ύδρα με την 

Περιφέρεια Αττικής).  

Σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια, η κατηγοριοποίηση των νησιών με 

περισσότερους από 50 κατοίκους δίνεται στον Πίνακα 1.1  

 

Πίνακας 1.1: Αριθμός νησιών σε κάθε κατηγορία 

 Μέγεθος Επίπεδο Ανάπτυξης Κράτη (0) 
NUTS II 

(1) 
NUTS III 

(6) 
Νησιά 
(224) 

Σύγκλιση (0)     

Phasing-out (0)     

Phasing-in (0)     

Μεγάλα 
(2) 

Σύγκ. & Απασχ. (2)   2  

Σύγκλιση (2)    2 

Phasing-out (6)   3 3 

Phasing-in (0)     

Μεσαία 

(14) 

Σύγκ. & Απασχ. (6)  1 1 4 

Σύγκλιση (16)    16 

Phasing-out (56)    56 

Phasing-in (11)     11 

Βοράς 
(231) 

Μικρά 
(215) 

Σύγκ. & Απασχ. (132)    132 

 Μέγεθος Επίπεδο Ανάπτυξης  
STATE 

(1) 
NUTS II 

(5) 
NUTS III 

(8) 
Νησιά 
(117) 

Σύγκλιση (6) 1 2 3 (2) 1 

Phasing-out (0)     

Phasing-in (3)  1 1  1 

Μεγάλα 
(13) 

Σύγκ. & Απασχ. (4)  2 2  

Σύγκλιση (14)   5 9 

Phasing-out (1)    1 

Phasing-in (13)    13 

Μεσαία 
(30) 

Σύγκ. & Απασχ. (2)    2 

Σύγκλιση (34)    34 

Phasing-out (8)    8 

Phasing-in (34)    34 

Νότος 
(131) 

Μικρά 
(88) 

Σύγκ. & Απασχ. (12)    12 

  
Τα ευρωπαϊκά νησιά που περιλαμβάνονται στη μελέτη (Χάρτης 1) 
είναι διαφορετικά μεταξύ τους σε ότι αφορά την έκταση και τον 

πληθυσμό τους, αλλά και την «σημασία» (βαρύτητα) που έχουν στο 
εσωτερικό της χώρας στην οποία ανήκουν. Μια καθαρά γεωγραφική 

κατανομή είναι προφανής: από τη μια πλευρά είναι τα νησιά της 
Β.Ευρώπης (Βαλτική, Βόρεια Θάλασσα, Ατλαντικό) που είναι κυρίως 

μικρά, συχνά κοντά στην ακτή και με πληθυσμό που αποτελεί μικρό 
ποσοστό του ενικού πληθυσμού (μικρότερος από 1% εκτός από την 

Εσθονία). Από την άλλη πλευρά, στη Μεσόγειο, καταγράφονται 
πολλές διαφορετικές περιπτώσεις: υπάρχουν δύο νησιά – κράτη  

(Κύπρος και Μάλτα18), πολύ μεγάλα νησιά-περιφέρειες όπως η 
Σικελία, η Σαρδηνία, η Κρήτη και η Κορσική, καθώς και αρχιπελάγη 

και παράκτια νησιά. Η αναλογία του πληθυσμού των νησιών αυτών 
σε σχέση με τα κράτη κυμαίνεται από 100% για τα νησιά κράτη 

μέχρι λιγότερο από 2% για τη Γαλλία. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι τα 

μη νησιωτικά κράτη με το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού που ζει 
στα νησιά: 12%. 

 

                                    
18  Οπου αναφέρεται Μάλτα, υπονοείται το κράτος, ενώ όταν υπάρχει 

πληροφορία για το νησί Μάλτα (ΝUTS 3) υπάρχει σχετική αναφορά 
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Η όλη ανάλυση επηρεάζεται και περιορίζεται από την διαθεσιμότητα 

πληροφοριών και δεδομένα που αντιστοιχούν στην διοικητική 
πραγματικότητα των νησιών. Για τα νησιά-κράτη όπως η Κύπρος και 

η Μάλτα γενικά όλα τα δεδομένα είναι διαθέσιμα. Από την άλλη 
πλευρά για τα νησιά που είναι επιπέδου δήμου (LAU 1) ή και ακόμη 

χαμηλότερο ελάχιστες μεταβλητές υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Στο ενδιάμεσο επίπεδο τα νησιά που είναι επιπέδου Περιφέρειας 

(NUTS 2) και Νομού (NUTS 3) οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν είναι 
ομοιογενείς. Κατά συνέπεια, διαφορετικές γεωγραφικές ενότητες 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση:  
 για τους περισσότερους δείκτες, υπάρχουν δεδομένα μόνο για 

το επίπεδο χώρας (NUTS 0) και περιφέρειας (NUTS 2), δηλαδή 
11 περιοχές,  

 για τις περιπτώσεις που υπάρχουν πληροφορίες για όλα τα 
νησιά σε επίπεδο Νομού (NUTS 3), προστίθενται άλλες 20 

περιοχές. Εντούτοις κάποιες περιοχές επικαλύπτονται: για τη 

«Μάλτα – κράτος» (NUTS 0)  τα δεδομένα είναι το άθροισμα 
«Μάλτα – νησί» και «Gozo-Comino» (NUTS 3 περιοχές). Οι 

“Illes Balears” είναι το άθροισμα των 3 NUTS 3 περιοχών 
“Mallorca”, “Menorca”, “Eivissa I Formentera”19; Στην Ελλάδα, 

το «Νότιο Αιγαίο» (NUTS 2 περιοχή) είναι το άθροισμα των 
δύο NUTS 3 περιοχών “Κυκλάδες” και “Δωδεκάνησος”; Το 

“Βόρειο Αιγαίο” (NUTS 2 περιοχή) διαιρείται σε 3 NUTS 3 
περιοχές (“Λέσβος”, “Σάμος” και “Χίος”) και τα “Ιόνια Νησιά” 

(NUTS 2 περιοχή) περιλαμβάνουν 4 NUTS 3 ζώνες 
(“Ζάκυνθος”, “Κέρκυρα”, “Λευκάδα” και “Κεφαλονιά”). Τέλος, 

τα νησιά Κρήτη, Sicilia, Sardegna and Corse λαμβάνονται 
υπόψη ως ενιαίες ενότητες (NUTS 2 περιοχές), έστω και αν 

περιλαμβάνουν υποδιαιρέσεις σε επίπεδο NUTS 3. 
 

 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση συνήθως 
καλύπτουν τη περίοδο 1996-2008 και προέρχονται από τις παρακάτω 

ευρωπαϊκές πηγές:  
 (α) την ηλεκτρονική βάση δεδομένων από την ιστοσελίδα της 

EUROSTAT,  
 (β) την περιφερειακή επετηρίδα της EUROSTAT του 2009,  

 (γ) την 4η Εκθεση για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή 
του 2007,  

 (δ) τη βάση δεδομένων ESPON και  
 (ε) τον ESPON Altas. 

 
 

                                    
19 Eivissa i Formentera είναι δύο διαφορετικά νησιά που ανήκουν στη ίδια NUTS 3 

ζώνη και είναι τμήμα της NUTS 2 ζώνης Illes Balears. 
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3.1. Η Κατάσταση των Ευρωπαϊκών Νησιών 

 
Η κατάσταση των Ευρωπαϊκών νησιών προσεγγίζεται μέσα από τις 

διαφορές τους από τον μέσο όρο της EU-27 και από τους 
αντίστοιχους εθνικούς μέσους όρους. Η ανάλυση και οι δείκτες 

διακρίνονται σε 3 διαστάσεις που αντιστοιχούν στις 3 συνιστώσες της 
βιώσιμης ανάπτυξης: η αποτελεσματικότητα της οικονομίας, η 

κοινωνική δικαιοσύνη και η περιβαλλοντική διατήρηση. 

 

3.1.1. Αποτελεσματικότητα της οικονομίας των νησιών  

Ο βαθμός της οικονομικής επιτυχίας μιας περιοχής συνήθως 
εκτιμάται με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) που 

αντικατοπτρίζει την αξία της παραγωγής στη περιοχή αυτή και την 
αποτελεσματικότητα του οικονομικού της συστήματος. Το ΑΕΠ 

/κεφαλή (σε ΜΑΔ) είναι ακόμη περισσότερο χρήσιμο για τη σύγκριση 
της οικονομικής ανάπτυξης και της αποτελεσματικότητας της 

οικονομίας μεταξύ περιοχών, ενώ η μεταβολή του εκτιμά το 
δυναμισμό της. Όμως, η χρήση του δείκτη αυτού είναι 

αποτελεσματική και άμεσα συγκρίσιμη μόνο όταν όλα τα άτομα που 
συμμετέχουν στην παραγωγή και δημιουργία του ΑΕΠ σε μια περιοχή 

κατοικούν μόνιμα σε αυτή, γεγονός που δεν συμβαίνει πάντα σε 
νησιά. Εκεί ο τουρισμός αποτελεί μια δραστηριότητα που αυξάνει την 

παραγωγή σε μια περιοχή, αλλά σε πολλές περιπτώσεις πολλοί από 

τους εργαζόμενους δεν κατοικούν μόνιμα σε αυτή, με αποτέλεσμα 
μέρος της παραγωγής να ‘διαρρέει’ από την  περιοχή. 

 
Η πλειοψηφία των νησιωτικών Περιφερειών NUTS 2 & 3 (24 από τις 

31, περιλαμβάνονται και τα νησιά κράτη) έχουν ΑΕΠ /κεφαλή (σε 
ΜΑΔ) χαμηλότερο από τον μ.ο. της EU27 (79,2 κατά μέσο όρο το 

2006 με EU27=100), με εύρος 20,3 μονάδων σε σχέση με εύρος 
50,0 για EU-27 (EU, 2009, p.8-9). Μόνο τα Åland, Illes Balears 

(NUTS 2), Shetland και Κυκλάδες (NUTS 3) έχουν καλύτερες 
επιδόσεις από τον Ευρωπαϊκό μ.ο. (146,7, 114,1, 110,9 και 104,0 το 

2006 αντίστοιχα) και τα Åland, Illes Balears και οι Κυκλάδες έχουν 
καλύτερες επιδόσεις και από τον εθνικό μέσο όρο (Πίνακας 3.1.1 και 

Χάρτης 2).  
 

Η οικονομική σύγκλιση σε όρους ΑΕΠ για τις NUTS 2/3 Νησιωτικές 

Περιφέρειες την περίοδο 2000 - 2006 ήταν θετική για ορισμένες από 
αυτές με τα Western Islands, Shetland, Χίο, Κεφαλληνιά να 

παρουσιάζουν  τις καλύτερες επιδόσεις. Αντίθετα, οι Sardegna, 
Sicilia, Malta, Bornholn, Κέρκυρα και Δωδεκάνησος παρουσιάζουν 

απόκλιση από τον μ.ο. της EU-27. Μια Περιφέρεια, τα Ιόνια Νησιά, 
έπεσε ξανά κάτω από το όριο του 75% σε σχέση με τον μ.ο. της 

EU27 (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες της σημερινής 
κρίσης και ύφεσης που δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη σε περιφερειακά 
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δεδομένα). Επομένως, σε αυτή την περίοδο, η πλειοψηφία των 

νησιωτικών περιφερειών δεν έχει ακολουθήσει τις Ευρωπαϊκές τάσεις 
και αποκλίνει από τον Ευρωπαϊκό μ.ο. (Χάρτης 3).  

 
Πίνακας 3.1.1  Νησιωτικές Περιφέρειες, Στόχοι Πολιτικής Σύγκλισης 

και ΑΕΠ 

Περιφέρειες Χωρικό 

Επίπεδο 
NUTS 

Στόχοι Πολιτικής 

Σύγκλησης 

%ΑΕΠ  

του μ.ο.  
της ΕΕ27  

2006 

% ΑΕΠ του 

μέσου 
εθνικού 

όρου 2006 
Κύπρος 0/2  90,3 100 

Bornholm 3 Ανταγωνιστικότητας 

και Απασχόλησης 

89,4 72,7 

Illes Balears 2 Ανταγωνιστικότητας 

και Απασχόλησης 

114,1 109,6 

Evissa y 

Formentera 

3 Ανταγωνιστικότητας 

και Απασχόλησης 

123,8 118,9 

Mallorca 3 Ανταγωνιστικότητας 

και Απασχόλησης 

111,5 107,1 

Menorca 3 Ανταγωνιστικότητας 

και Απασχόλησης 

124,2 119,3 

Aland 2 Ανταγωνιστικότητας 

και Απασχόλησης 

146,7 127,7 

Corse 2 Ανταγωνιστικότητας 

και Απασχόλησης 

85,8 78,4 

Ιόνια Νησιά 2 Σύγκλισης 73,9 78,5 

Ζάκυνθος 3 Σύγκλισης 92,3 98,1 

Κέρκυρα 3 Σύγκλισης 67,1 71,3 

Κεφαλονιά 3 Σύγκλισης 82,0 87,1 

Λευκάδα 3 Σύγκλισης 64,9 69,0 

Βόρειο Αιγαίο 2 Σύγκλισης 67,4 71,6 

Λέσβος  3 Σύγκλισης 64,1 68,1 

Σάμος 3 Σύγκλισης 65,4 69,5 

Χίος 3 Σύγκλισης 75,9 80,7 

Νότιο Αιγαίο 2 Phasing-in 92,6 102,2 

Δωδεκάνησα 3 Phasing-in 91,7 97,4 

Κυκλάδες 3 Phasing-in 104 110,5 

Κρήτη 2 Σύγκλισης 82,8 88,0 

Sicilia 2 Σύγκλισης 66,9 64,6 

Sardegna 2 Phasing-in 79,5 76,8 

Malta 0/2 Σύγκλισης 76,9 100 

Malta island 3 Σύγκλισης 78,4 102,0 

Gozo and Comino 3 Σύγκλισης 59,2 77,0 

Gotlands Ian 3 Ανταγωνιστικότητας 

και Απασχόλησης 

98,1 80,7 

Isle of Wight  Phasing-out 81,1 67,4 

Western Isles  Phasing-out 77,7 64,5 

Orkney Islands  Phasing-out 94 78,1 

Shetland Islands  Phasing-out 110,9 92,1 
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Πηγή: EUROSTAT, Υπολογισμοί Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 

Το επίπεδο παραγωγικότητας επίσης αποκλίνει (EU, 2007, σ. 178-
195): στις Corse, Sardegna, Sicilia, και Åland η παραγωγικότητα 

είναι υψηλότερη από το μ.ο. της EU 27 (στην κλάση 100 – 120) 
ακολουθώντας την τάση των χωρών τους. Το Νότιο Αιγαίο και οι 

Illes Balears έχουν καλύτερες επιδόσεις από τους αντίστοιχους 
εθνικούς (106,9 σε σχέση με 85,1 και 94,5 σε σχέση με 91,7 

αντίστοιχα). Αντίθετα σε Κύπρο, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο και Malta 
η παραγωγικότητα είναι πολύ χαμηλή. 

 
 

 

 
 

Ανάπτυξη της οικονομίας και μακροπρόθεσμες προοπτικές 
Η δομή της οικονομίας των νησιωτικών περιφερειών είναι πολύ 

ετερογενής (Πίνακας 3.1.2): οι υπηρεσίες είναι η πιο σημαντική 
δραστηριότητα, αλλά η ακαθάριστη αξία που παράγεται από τον 

συγκεκριμένο τομέα κυμαίνεται από 65% για τα Orkney και Shetland 
Islands στο 85% για τα Åland. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της 

παρουσίας σημαντικού δημόσιου τομέα για κάποια από τα νησιά: π.χ. 
το Gotland (41,2%), τα Western Isles (37,8%), το Bornholm 

(37,0%) και η Corse (36,2%). Η Menorca με 15,8% και οι Κυκλάδες 
με 16,4% και γενικά οι Illes Balears και τα Ελληνικά νησιά είναι στην 

άλλη άκρη του φάσματος. Τα νησιωτικά κράτη Malta και Κύπρος 
καταλαμβάνουν το μεσαίο διάστημα με 26,7% και 24,4% από το 

ΑΕΠ τους να προέρχεται από τον δημόσιο τομέα αντίστοιχα, 

ακολουθώντας την τάση πολλών άλλων Κρατών Μελών (π.χ. Δανία 
με 27,0%, Γαλλία με 25,4%, Σουηδία με 25,3%, Ελλάδα 23,9%).  

 
Η υψηλή παρουσία μη εμπορικών υπηρεσιών σε κάποια νησιά 

υπογραμμίζει τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα των κύριων 
εξαγωγικών δραστηριοτήτων και δείχνει μια συγκεκριμένη 

πολιτική επιλογή ανάπτυξης δημόσιων υπηρεσιών σε πολλά 
νησιά. 

 
Άλλες υπηρεσίες, όπως οι μεταφορές (Åland) ή τουρισμός είναι πολύ 

σημαντικές σε κάποια νησιά (Illes Balears και Ελληνικά νησιά) με 
περισσότερο από 40% από την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (GVA) 

να παράγεται από τους τομείς αυτούς. Δύο Ελληνικά νησιά (Λέσβος 
και Χίος) και η Κύπρος διαθέτουν σημαντικούς χρηματοοικονομικούς 

τομείς (κτηματομεσιτικές εργασίες, ενοικιάσεις και άλλες υπηρεσίες 

σε επιχειρήσεις ή άτομα). Ο κλάδος των κατασκευών είναι 
σημαντικός (>10%) στα Illes Balears και στα περισσότερα από τα 

Ελληνικά νησιά και συνδέεται με τον τουρισμό (και τον 
παραθερισμό) και την τοπική αστική οικονομία γενικότερα. Ο 

υπόλοιπος δευτερογενής τομέας (μεταποίηση, ορυχεία και ενέργεια) 
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μάλλον υποεκπροσωπείται στα νησιά σε σύγκριση με την EU και τα 

κράτη μέλη, αν και η ενέργεια πρέπει να παράγεται τοπικά στα 
περισσότερα νησιά. Τέλος, ο πρωτογενής τομέας είναι σημαντικός σε 

σύγκριση με τον μ.ο. της EU27 στα Scottish Islands, Κρήτη, Λέσβο 
και Gozo, με περισσότερο από το 8% της GVA. Αντίθετα, στα Illes 

Balears, Åland και Isle of Wight η παρουσία του πρωτογενούς τομέα 
είναι μικρότερη από 2%. 

 
Για την απασχόληση ανά τομέα, 7 NUTS 2 νησιωτικές Περιφέρειες 

παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση σε ένα ή λίγους κλάδους, με τον 
τουρισμό να αποτελεί τον κλάδο με την υψηλότερη συγκέντρωση, με 

εξαίρεση τα Åland όπου οι θαλάσσιες μεταφορές κυριαρχούν 
(EUROSTAT, Regional Yearbook 2009). Οι “υπηρεσίες Επιχειρήσεων” 

(real estate, ενοικιάσεις, Η/Υ, R&D, νομικές υπηρεσίες, λογιστικές 
υπηρεσίες και management, διαφήμιση, αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, 

ασφάλεια και καθαριότητα, μετάφραση κτλ.) που θεωρούνται ως 

ιδιαίτερα δυναμικοί σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή οικονομία, έχουν 
χαμηλή παρουσία στα περισσότερα νησιά. 

 
 

Πίνακας 3.1.2: Διάρθρωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης 

Αξίας (2006, %) 

 
Primary 

Sector 

Secondary 

Sector 

Manufacture 

- Mining - 

Electricity - 

Water 

Constructions 
Tertiary 

Sector 

Trade - 

Hotels - 

Transport  

 

Financial 

Sector 

 Public 

Services 

CY Κύπρος 2,4 19,0 10,3 8,6 78,6 27,6 26,7 24,4 

DK Denmark 1,6 26,0 20,5 5,5 72,4 21,5 24,0 27,0 

DK014 Bornholm 2,7 18,7 11,4 7,3 78,6 22,1 19,5 37,0 

EE Estonia 3,1 29,7 21,2 8,5 67,2 28,3 23,0 15,9 

ES Spain 2,9 29,9 17,8 12,2 67,2 24,8 21,5 20,8 

ES53 Illes Balears 1,1 18,0 7,0 11,0 80,8 39,3 22,1 19,4 

ES531 Eivissa y Formentera 0,8 14,9 4,6 10,3 84,3 43,1 22,6 18,6 

ES532 Mallorca 1,1 18,3 7,3 11,0 80,6 38,8 21,8 20,0 

ES533 Menorca 1,8 20,5 8,4 12,1 77,7 38,2 23,7 15,8 

FI Finland 2,5 32,4 26,4 6,0 65,1 22,1 21,0 22,0 

FI20 Åland 1,8 13,7 8,6 5,2 84,5 46,5 13,0 25,1 

FR France 2,1 20,7 14,5 6,2 77,3 19,0 32,9 25,4 

FR83 Corse 2,1 15,0 5,5 9,5 82,8 22,4 24,2 36,2 

GR Greece 4,1 21,0 13,7 7,3 75,0 31,8 19,3 23,9 

GR22 Ιόνια Νησιά 3,8 16,7 5,9 10,8 79,4 39,0 20,3 20,1 

GR221 Ζάκυνθος 5,3 16,9 4,5 12,4 77,8 43,1 17,8 16,9 

GR222 Κέρκυρα 2,6 13,9 6,2 7,8 83,5 42,8 20,7 20,0 

GR223 Κεφαλονιά 5,4 22,1 7,2 14,9 72,5 30,2 21,7 20,6 

GR224 Λευκάδα 3,8 20,7 5,5 15,2 75,5 25,9 21,4 28,2 

GR41 Βόρειο Αιγαίο 8,0 19,1 8,8 10,3 72,9 22,2 26,2 24,5 

GR411 Λέσβος 10,2 16,9 8,9 7,9 72,9 20,8 26,3 25,9 

GR412 Σάμος 4,7 18,3 8,2 10,1 77,0 28,7 24,1 24,2 

GR413 Χίος 6,4 23,7 9,0 14,6 70,0 20,0 27,6 22,4 

GR42 Νότιο Αιγαίο 3,2 17,2 7,9 9,3 79,6 42,4 18,6 18,6 

GR421 Δωδεκάνησος 2,9 15,0 6,4 8,6 82,1 45,4 16,7 20,0 

GR422 Κυκλάδες 3,7 20,6 10,2 10,4 75,7 37,6 21,6 16,5 

GR43 Κρήτη 8,2 16,8 8,3 8,5 75,0 32,8 18,0 24,2 

IT Italy 2,1 26,8 20,7 6,1 71,1 22,8 27,2 21,1 

ITG1 Sicilia 4,0 16,7 10,7 6,0 79,3 21,2 24,1 34,0 

ITG2 Sardegna 3,5 19,1 13,1 6,0 77,3 23,6 23,3 30,5 

MT Malta 2,8 21,6 17,7 3,9 74,7 27,4 21,6 26,7 

MT001 Malta 2,5 21,9 18,0 3,8 74,8 27,6 21,7 26,5 

MT002 Gozo and Comino 7,9 18,2 12,4 5,9 71,9 25,8 20,8 27,2 

SE Sweden 1,4 27,9 23,2 4,7 70,6 19,9 25,4 25,3 

SE214 Gotlands län 3,4 16,8 11,3 5,5 79,8 18,3 20,4 41,2 

UK United Kingdom 0,7 23,6 17,3 6,3 75,6 21,3 31,0 23,4 

UKJ34 Isle of Wight 1,1 21,5 13,8 7,7 77,4 30,7 14,4 32,3 

UKM64 Western Isles 6,7 19,6 10,2 9,5 73,6 22,7 13,1 37,8 

UKM65 Orkney Islands 12,7 21,3 10,1 11,3 65,9 27,4 9,2 29,3 

UKM66 Shetland Islands 10,5 23,6 13,6 10,0 65,9 24,3 8,9 32,7 

Πηγή: EUROSTAT  
 

 
Όσον αφορά στο είδος της εξειδίκευσης των νησιών γενικά στην 

Ευρώπη, το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η μεγάλη σημασία των 
προσωπικών υπηρεσιών και των κατασκευών (μη ανταγωνιστικές 

δραστηριότητες) μαζί με τον τουρισμό και τη γεωργία – αλιεία, δύο 
τομείς που χαρακτηρίζονται από χαμηλή προστιθέμενη αξία, μεγάλη 
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χρήση φυσικών πόρων και σημαντικό ανταγωνισμό από χώρες εκτός 

ΕΕ με χαμηλό εργατικό κόστος. 
 

Φαίνεται ότι ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων στα νησιά 
χαρακτηρίζεται από στρατηγικές επιβίωσης, κυρίως σε μικρά νησιά. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές τους δείχνουν 
μάλλον εύθραυστες. 

 
Άσχετα με το μέγεθος, η ανάλυση δείχνει ότι τα νησιά με καλύτερη 

οικονομική απόδοση σε σχέση με τα υπόλοιπα και το μ.ο. της EU27 
μπορούν να διακριθούν σε 2 κατηγορίες:  

- Νησιά με εμφανή διεθνή εξειδίκευση σε μια δραστηριότητα 
χαμηλής προστιθέμενης αξίας όπως είναι ο τουρισμός (Illes 

Balears, Νότιο Αιγαίο, Ζάκυνθος, Κύπρος). Η μονοκαλλιέργεια 
είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τωρινής ευημερίας τους με καλά 

αποτελέσματα, αλλά και αυξημένη ευαισθησία σε μια περίοδο 

κρίσης όπως η τωρινή.  
- Νησιά με ΑΕΠ που ενισχύεται από συγκεκριμένες εξωγενείς 

επιρροές, όπως στα Åland, Shetland, Orkney και Gotland. Τέτοιες 
επιρροές κυμαίνονται από την ύπαρξη μιας περιοχής duty free 

(Åland), σε εξόρυξη πετρελαίου (Shetland) και όχι σε τοπικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η παρουσία του Κράτους είναι 

σημαντική. Ο δημόσιος αυτός τομέας έχει ρόλο ‘μοχλού’ 
ανάπτυξης, δημιουργώντας απασχόληση και ΑΕΠ, βελτιώνει την 

ελκυστικότητα των νησιών για κατοικία, και αποτελεί μια 
συγκεκριμένη πολιτική επιλογή μεταφοράς δημόσιων πόρων, 

ανθρώπινου κεφαλαίου και τεχνογνωσίας από τη ηπειρωτική χώρα 
στα νησιά. Αυτά τα νησιά είναι λιγότερο εκτεθειμένα σε αλλαγές 

στο εξωτερικό περιβάλλον, αλλά σε εποχές περικοπών στους 
δημόσιους προϋπολογισμούς η επιλογή αυτή τίθεται σε κίνδυνο.  

 

Πλαίσιο 1: Κύρια σημεία της ανάλυσης της οικονομίας των 
νησιών: 

Τα νησιά έχουν ΑΕΠ /κεφαλή χαμηλότερο σε σχέση με το μ.ο. της 

EU 27 και μόνο λίγα από αυτά παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση. 
Γενικά, η οικονομική σύγκλιση είναι βραδύτερη σε σχέση με τις 

περισσότερες Περιφέρειες της EU. 
Τα νησιά είναι λιγότερο ανεπτυγμένα σε σχέση με τις χώρες όπου 

ανήκουν (εκτός από τα Åland, Κυκλάδες και Illes Balears)  
Για πολλά νησιά το ΑΕΠ και η απασχόληση συντηρούνται χάρη στο 

σημαντικό δημόσιο τομέα, σημάδι χαμηλής ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας. 

Αν και οι υπηρεσίες αποτελούν την πιο σημαντική δραστηριότητα, 
δύο ομάδες ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων απαντώνται: (α) νησιά 

όπου επικρατεί ο τουρισμός και (β) λίγα νησιά όπου η γεωργία και η 

αλιεία είναι σημαντικές δραστηριότητες.  
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Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης φαίνονται μάλλον 
εύθραυστες, ακόμη και στα νησιά με υψηλή απόδοση, εξαιτίας της 

κυριαρχίας (μονοκαλλιέργειας) δραστηριοτήτων χαμηλής 

προστιθέμενης αξίας σε ένα διεθνές περιβάλλον πολύ ανταγωνιστικό. 

3.1.2. Κοινωνική δικαιοσύνη 

Δομή και μεταβολή του πληθυσμού 
Η δομή ενός πληθυσμού και η μεταβολή του επηρεάζεται από 

εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Εξωτερικοί παράγοντες, 
όπως οι οικονομικές συνθήκες, οι μεταβολές στον τρόπο ζωής και 

στην κουλτούρα είναι πολύ σημαντικοί για τον καθορισμό του 
δημογραφικού προφίλ σε μια περιοχή. Στα νησιά, τα δημογραφικά 

προφίλ έχουν μεταβληθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Εδώ 
επικεντρωνόμαστε σε διαφορές μεταξύ των νησιών και της 

ηπειρωτικής χώρας και σε μερικές σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
νησιών.  

 

Μια γενική δημογραφική τάση στο τέλος της δεκαετίας του 1990 
είναι η μείωση του πληθυσμού σε πολλές περιφέρειες, ως 

αποτέλεσμα της αρνητικής φυσικής κίνησης ή του αρνητικού 
μεταναστευτικού ισοζυγίου ή και των δύο (ESPON Atlas, 2006, σ. 

10). Οι περισσότερες από τις νησιωτικές Περιφέρειες ακολούθησαν 
αυτή την τάση: σε Sardegna, Sicilia, Βόρειο Αιγαίο σημαντική 

μείωση του πληθυσμού καταγράφηκε κυρίως εξαιτίας αρνητικού 
μεταναστευτικού ισοζυγίου, ενώ το Gotland, τα Western Isles και τα 

Shetland είχαν μικρή μείωση. Άλλη ομάδα νησιών (Illes Balears, Isle 
of Wight, Κρήτη, Malta, Κύπρος, Νότιο Αιγαίο και Åland) κατέγραψαν 

αύξηση.  
 

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 (Χάρτης 4), οι προβλέψεις για 
τον πληθυσμό είναι γενικά θετικές για τη Δυτική Ευρώπη με 

προβλέψεις μείωσης μόνο για λίγες περιφέρειες (Germany, πολλές 

Ελληνικές και Σκανδιναβικές περιφέρειες), ενώ στην Ανατολική 
Ευρώπη η συνεχιζόμενη μετανάστευση δίνει αρνητικές τάσεις. Για τις 

νησιωτικές Περιφέρειες η εξέλιξη είναι γενικά θετική, με τα Illes 
Balears να καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές (2,9% ανά έτος και 

4,2% για τις Eivissa y Formentera) και ακολουθούν η Κύπρος 
(1,6%) και η Κορσική (1,5%). Στα  Scottish islands, στο Gotland και 

στο Bornholm στο Βορά και στη Sicilia και στο Βόρειο Αιγαίο στο 
Νότο ο πληθυσμός φαίνεται να σταθεροποιείται ή να μειώνεται 

ελαφρά. Τα θετικά αυτά αποτελέσματα φαίνονται να προέρχονται 
από θετική μετανάστευση προς τα νησιά (κυρίως από Ανατολική 

Ευρώπη, Ασία και Αφρική) και όχι από τη φυσική κίνηση που 
παραμένει αρνητική, ενώ η γονιμότητα είναι πολύ χαμηλή (1,3, ενώ 

το όριο αντικατάστασης είναι 2,1 παιδιά ανά γυναίκα). Η θετική αυτή 
μετανάστευση έχει βελτιώσει και την πληθυσμιακή πυραμίδα, καθώς 

οι μετανάστες είναι νεότεροι και κάνουν περισσότερα παιδιά 
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(EUROSTAT, Regional Yearbook 2009). Αλλά τα μικρά νησιά σε 

αρχιπελάγη συνεχίζουν να χάνουν πληθυσμό.  
 

Ηλικιακή δομή 
Οι χαμηλοί δείκτες γονιμότητας σε συνδυασμό με την αύξηση του 

προσδόκιμου ζωής έχουν ως αποτέλεσμα τη γήρανση του πληθυσμού 
της EU και την αύξηση του πληθυσμού με ηλικία πάνω από 65. Το 

2007 κατά μέσο όρο στην EU-27 το ποσοστό του πληθυσμού >65 
ήταν 17%, και αυξήθηκε 2% την τελευταία δεκαετία, με μεγαλύτερη 

αύξηση στην ύπαιθρο (EUROSTAT, Regional Yearbook, 2009).  
 

 
 

 
 

 

 
Για τα νησιά, σε Περιφέρειες όπως το Βόρειο Αιγαίο και τα Ιόνια 

Νησιά τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 21,8% και 20,8%, ενώ σε άλλες 
νησιωτικές Περιφέρειες τα ποσοστά είναι πιο κοντά τον Ευρωπαϊκό 

μ.ο. ή και χαμηλότερα, (Χάρτης 5). σε μικρότερα νησιά, πιο ακραίες 
τιμές απαντώνται. 

 
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός και απασχόληση 

Οι δύο αυτοί δείκτες δίνουν μια ένδειξη για το δυναμισμό και την 
ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας. Η δημογραφία επηρεάζει 

τη διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού αλλά ή οικονομική 
απόδοση δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης και ζήτηση για εργασία. 

Το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού επηρεάζεται 
περισσότερο από τη δημογραφία καθώς αντικατοπτρίζει το ποσοστό 

των νεαρών (<15 ετών) και των γηραιότερων (>65 ετών) στον 

πληθυσμό της περιοχής. Μόνο σε 4 νησιωτικές περιοχές (Ζάκυνθος, 
Eivissa I Formentera, Åland και Gotland) από τις 28 το ποσοστό 

ενεργού πληθυσμού είναι καλύτερο από τον μ.ο. EU27 (54,5%, 
Χάρτης 6). Το ίδιο ισχύει και για την απασχόληση των γυναικών 

(Πίνακας 3.1.4). Φαίνεται ότι στα Åland, όπως και στις Σκανδιναβικές 
χώρες γενικά, και στα νησιά με εξειδίκευση στον τουρισμό (κυρίως 

σε Illes Balears, Κύπρος και Νότιο Αιγαίο) παρουσιάζουν ποσοστά 
απασχόλησης υψηλότερα από τον μ.ο. της EU27 και από τις 

υπόλοιπες νησιωτικές Περιφέρειες.  
 

Ανεργία 
Η ανεργία είναι μια σημαντική παράμετρος για την κοινωνική 

συνοχή, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο φτώχειας και αδυνατίζει τον 
κοινωνικό ιστό. Είναι το πιο εμφανές σημάδι ανισορροπίας της 

αγοράς εργασίας και αντικατοπτρίζει ανεπάρκεια προσφοράς 

εργασίας, διαφορά μεταξύ ζητούμενης και προσφερόμενης 
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ειδίκευσης και δομικές ανεπάρκειες. Όμως, μια πλήρης εικόνα δεν 

προσφέρεται από την ανεργία μόνο, καθώς σε περιοχές με 
περιορισμένες ευκαιρίες εργασίας, πολλοί επιλέγουν να φύγουν και  

έτσι το ποσοστό ανεργίας είναι χαμηλό αλλά να μην υπάρχουν 
διαθέσιμες δουλειές. Ενα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται να είναι η 

Malta, όπου η απουσία θέσεων εργασίας φαίνεται από το χαμηλό 
ποσοστό ενεργού πληθυσμού και όχι από το χαμηλό ποσοστό 

ανεργίας. Η ανεργία των γυναικών, των νέων και η ανεργία μακριάς 
διαρκείας προσφέρουν συμπληρωματικά στη διαμόρφωση της 

συνολικής εικόνας.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Το 2007 ο μ.ο. στη EU27 ήταν στο 7,5% σε σχέση με 11,6% για τις 
νησιωτικές Περιφέρειες (EU, 2009, σ. 8). Από αυτές τις Περιφέρειες 

η Sicily, η Sardegna, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, τα Δωδεκάνησα και η 
Corse παρουσιάζουν χειρότερες επιδόσεις από αυτόν τον μ.ο., ενώ 

τα Åland και γενικά τα Βόρεια νησιά καλύτερες (Χάρτης 7). Οι 
μεταβολές του ποσοστού ανεργίας είναι πολύ ετερογενείς: έτσι, στην 

Corse μειώθηκε από το 22,2% στο 8,2% από το 2000 στο 2007, στο 
Βόρειο Αιγαίο από 11,5% στο 4,5%, στην Sardegna από το 20,0% 

στο 12,2% και στη Sicilia από το 24,0% στο 13,8%, σε σύγκριση με 

το μ.ο. μείωσης της EU 27 που είναι 1,7%. Οι μεταβολές αυτές 
φαίνεται να δείχνουν την ύπαρξη δομικών προβλημάτων σε αυτές τις 

περιοχές και όχι μεγάλη αύξηση της απασχόλησης.  
 

Η ανεργία των νέων είναι γενικά διπλάσια στην EU 27 από την 
ανεργία (15,5% σε σχέση με 7% το 2008). Το χαμηλότερο ποσοστό 

καταγράφεται στην Κύπρο με 9% και τα υψηλότερα σε Sicilia και 
Sardegna με 39,3% και 36,8% αντίστοιχα (Πίνακας 3.1.4, Χάρτης 

8). Η ανεργία των γυναικών είναι υψηλότερη σε όλες σχεδόν τις 
NUTS 2 νησιωτικές Περιφέρειες (δεν υπάρχουν δεδομένα για Åland 

και Βόρειο Αιγαίο) σε σχέση με τον μ.ο. της EU 27 (7,5% το 2008) 
και μόνο στην Κύπρο (4,2%) και στη Malta (6,8%) καταγράφονται 

καλύτερες τιμές (Πίνακας 3.1.4, Χάρτες 8 και 9). Η μακροχρόνια 
ανεργία είναι πολύ υψηλή σε Corse, Sardegna, Sicilia και Βόρειο 

Αιγαίο (>45%, με μ.ο. EU 27 στο 37,2%, Πίνακας 3.1.4). 
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Εισόδημα 

Όπως έχει ήδη ειπωθεί, το ΑΕΠ μπορεί να μη δείχνει και το εισόδημα 
που είναι διαθέσιμο και καταναλώνεται στην περιοχή. Έτσι, το 

εισοδηματικό επίπεδο (πρωτογενές και διαθέσιμο) είναι απαραίτητο 
για την εκτίμηση της ευημερίας των κατοίκων της περιοχής. 

 
Το πρώτο σημαντικό σημείο που αποκαλύπτεται είναι ο κίνδυνος 

φτώχειας20 για διαφορετικές ομάδες πληθυσμού. Για τα νησιά, με τον 
μ.ο. της EU-27 στα 16.200 € το 2006 (EUROSTAT, 2009) μόνο στα 

Åland (17.190 €) και στα Illes Balears (18.306 €) τα εισοδήματα 
είναι υψηλότερα. Αντίθετα, στη Sicilia (11.372 €) και στις Ελληνικές 

νησιωτικές περιοχές το διαθέσιμο εισόδημα /κεφαλή είναι πολύ 
χαμηλό (π.χ. στα Ιόνια είναι 10.176 € και στην Κρήτη 10.856 €) και 

κοντά στο 60% του Ευρωπαϊκού μ.ο. Στην Sicilia το διαθέσιμο 
εισόδημα είναι κοντά και στο εθνικό όριο φτώχειας που σημαίνει ότι 

σημαντικό μέρος του πληθυσμού ζει κάτω από το κατώφλι αυτό. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη ενεργοί (νέοι, γυναίκες και 
ηλικιωμένοι) και οι άνεργοι έχουν υψηλότερο κίνδυνο έκθεσης στη 

φτώχεια και ότι στα νησιά σχεδόν όλες αυτές οι ομάδες αποτελούν 
σημαντικό μέρος του πληθυσμού, γενικά ο κίνδυνος φτώχειας 

φαίνεται να είναι σημαντικός. Το μέγεθος του νησιού δεν επιδρά στο 
ύψος του εισοδήματος, ενώ αυτό συσχετίζεται θετικά με την 

οικονομική απόδοση του νησιού.  
 

Πλαίσιο 2: Κύρια σημεία της ανάλυσης για τη κοινωνική 
δικαιοσύνη: 

- Έπειτα από γενική μείωση πληθυσμού στη δεκαετία 1990, οι 

τάσεις είναι μάλλον θετικές έπειτα από το 2000, κυρίως εξαιτίας 
μετανάστευσης. Αυτό όμως υποκρύπτει σημαντική και επίμονη 

μείωση σε μικρότερα νησιά, κυρίως σε αρχιπελάγη. 
- Το ποσοστό ενεργού πληθυσμού είναι σημαντικά υψηλότερο στα 

Βόρεια και στα τουριστικά νησιά. 

- Η ανεργία, κυρίως των νέων και των γυναικών, είναι μάλλον 

υψηλή, αλλά χωρίς συσχέτιση με το ΑΕΠ. 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                    
20 Ο πληθυσμός με διαθέσιμο εισόδημα μικρότερο από 60% του εθνικού διάμεσου 

εισοδήματος. 
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3.1.3. Περιβαλλοντική Διατήρηση 

Η περιβαλλοντική διατήρηση αφορά την ικανότητα του φυσικού 
κεφαλαίου να εξασφαλίζει την προσφορά περιβαλλοντικών αγαθών 

και υπηρεσιών σε μια κοινότητα και τη διατήρηση οικοσυστημικών 
διεργασιών και της ποιότητας ζωής. Η ικανότητα αυτή υπονομεύεται 

από πιέσεις που προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Για 
νησιωτικές Περιφέρειες, προηγούμενες μελέτες του ESPON (ESPON 

2006a; 2006b) θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των πιέσεων 
από τον πληθυσμό και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις.  

Η πληθυσμιακή πυκνότητα χρησιμοποιείται ως ένας πρώτος δείκτης, 
αν και δεν περιλαμβάνει εποχικές διακυμάνσεις και πιέσεις από μη 

μόνιμους κατοίκους και τουρίστες. Η ταξινόμηση με αυτή τη βάση 
δίνει πολύ ετερογενή αποτελέσματα (Χάρτης 11):  

- Πολύ αραιοκατοικημένα νησιά (<12,5 κατ./km2). Τα πιο 
πολλά είναι Βόρεια, ενώ υπάρχουν και μερικά στη Μεσόγειο (Νότιο 

Αιγαίο). Η πλειοψηφία (147 νησιά) είναι μικρά με πληθυσμό <50 

κατ., αλλά υπάρχουν 73 με πληθυσμό 50 ως 5895 κατοίκους (Uist 
– Western Isles).  

- Αραιοκατοικημένα νησιά (12,5 ως 50 κατ./km2), Εδώ 
περιλαμβάνονται 60 πολύ μικρά νησιά, και 123 λίγο μεγαλύτερα με 

περίπου 60.000 κατοίκους συνολικά.. 
- Νησιά με μέση πυκνότητα (50 ως 114 κατ./km2, οι 114 

κ/km2 είναι ο μ.ο. της EU27). Εδώ κατατάσσονται 12 μικρά και 53 
μεγαλύτερα νησιά, περίπου με 3,5 εκατ. κατοίκους. συνολικά. 

- Πυκνοκατοικημένα νησιά (>114 κατ./km2). Σε αυτή την 
κατηγορία 5 μικρά και 58 μεγάλα νησιά κατατάσσονται. Από αυτά, 

σε 35 η πυκνότητα είναι >200 κατοίκους /km2 και σε 15 από αυτά 
>500 (Malta, 4 Ιταλικά παράκτια νησιά και 10 παράκτια στη Βόρεια 

Ευρώπη).  
-  

Γενικά, οι πιέσεις στους πόρους σε όλα αυτά τα νησιά είναι πολύ 

υψηλές και το ίδιο υψηλή είναι η δόμηση του περιβάλλοντος. Στα 
νησιά της κατηγορίας αυτής ζουν περίπου 6,8 εκατομμύρια κάτοικοι. 

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της κατάστασης του 
περιβάλλοντος των νησιών.  

 
Χρήση και κάλυψη γης 

Το μέρος της έκτασης που βρίσκεται κάτω από τεχνητή κάλυψη είναι 
μια πρώτη ένδειξη πίεσης (Χάρτης 12). Οι τάσεις είναι ετερογενείς: 

σε κάποια νησιά (Malta, Κύπρος, Bornholm, Isle of Wight και 
Mallorca), οι δομημένες περιοχές καλύπτουν περισσότερο από τον 

μ.ο. της EU27 που είναι 10% του συνόλου της έκτασης. Σε άλλα, οι 
ημιφυσικές και φυσικές περιοχές είναι πολύ σημαντικές και οι 

δομημένες μάλλον μικρές σε έκταση. Αλλά ακόμη και σε αυτά τα 
νησιά, οι δομημένες περιοχές τείνουν να καλύπτουν την παράκτια 

ζώνη, όπου οι πιέσεις συγκεντρώνονται έτσι και αλλιώς. Μια 

περισσότερο χωρική προσέγγιση σε μικρή κλίμακα είναι απαραίτητη. 
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Διαθεσιμότητα πόσιμου νερού 
Τα περισσότερα νησιά, ασχέτως μεγέθους, αντιμετωπίζουν 

προβλήματα υπερεκμετάλλευσης του υπόγειου νερού τους (Benoit 
and Comeau, 2005). Η κατασκευή φραγμάτων και η κατασκευή 

εργοστασίων αφαλάτωσης αποτελούν κοινές πολιτικές, αλλά ακόμη 
και αυτές έχουν δημιουργήσει μια σειρά από δευτερογενή 

περιβαλλοντικά προβλήματα, το σημαντικότερο των οποίων αφορά 
την ομαλή κυκλοφορία των ιζημάτων που είναι απαραίτητη για τη 

διατήρηση των παραλιών των νησιών.  
 

Θάλασσα και ακτές 

Γενικά, η Ανατολική Μεσόγειος είναι λιγότερο παραγωγική από τη 
δυτική, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες τα Μεσογειακά θαλάσσια 

οικοσυστήματα έχουν βιώσει μεταβολές στη βιοποικιλότητα εξαιτίας 
κλιματικών αλλαγών και περιβαλλοντικών πιέσεων ή της εισαγωγής 

εξωτικών ειδών. Οι πιο σημαντικές πηγές ρύπανσης είναι οι 
βιομηχανικές εκροές και τα αστικά απόβλητα που συμβάλλουν ως και 

80% στη ρύπανση της Μεσογείου. Μεγάλα προβλήματα ρύπανσης 
παρουσιάζονται στις Βόρειες θάλασσες και κυρίως στη Βαλτική όπου 

ο ευτροφισμός αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, μαζί με την 
κατάρρευση των ιχθυοαποθεμάτων. Γενικά, προβλήματα ρύπανσης 

της θάλασσας των νησιών προέρχονται από την ηπειρωτική χώρα και 
τις θαλάσσιες μεταφορές και όχι από τα νησιά, από τα οποία τα 

αστικά απόβλητα ντόπιων και τουριστών αποτελούν το κύριο 
ρυπαντικό φορτίο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η επεξεργασία τους 

δεν είναι επαρκής. 

 
Βιοποικιλότητα 

Η περιοχή της Μεσογείου είναι μια ζώνη με υψηλό ενδημισμό και 
σημαντικό μέρος για την παγκόσμια βιοποικιλότητα (Benoit and 

Comeau, 2005). Ένας παράγοντας για αυτό είναι η υψηλή 
ποικιλότητα των βιοτόπων εξαιτίας του ανάγλυφου και των πολλών 

νησιών. 
 

Νησιά όπως η Κρήτη, η Mallorca, η Formentera, η Λέσβος, η Corse 
μαζί με τη Sicilia και την Κύπρο θεωρούνται ιδιαίτερα πλούσια σε 

χερσαία και θαλάσσια βιοποικιλότητα. Αυτό γενικά αντανακλάται στο 
γεγονός ότι σε αυτά τα νησιά κάποιου είδους προστατευόμενη 

περιοχή έχει θεσμοθετηθεί, καλύπτοντας σε Μεσογειακά νησιά 
ποσοστό 20% με 40% του συνόλου της έκτασης με περιοχές στο 

δίκτυο NATURA 2000 (ESPON, 2006b). Αντίθετα, η μόνη νησιωτική 
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περιοχή με υψηλό ποσοστό προστατευόμενων περιοχών στη 

Β.Ευρώπη είναι τα Western Isles.  
 

Σήμερα, το φυσικό αυτό κεφάλαιο απειλείται από την κλιματική 
μεταβολή, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, την αστικοποίηση, 

τη ρύπανση, αγροτικές πρακτικές, την εισβολή εξωτικών ειδών, την 
υπεραλίευση κτλ. (UNEP/MAP-Blue Plan, 2009). Μια ένδειξη είναι η 

διάσπαση των φυσικών και ημιφυσικών περιοχών. Στην πλειοψηφία 
των νησιωτικών Περιφερειών παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα 

διάσπασης με τιμές 2 και 3 σε μια κλίμακα 0-4, εκτός από τη Malta 
(ESPON Atlas 2006, σ. 46).  

 
Έδαφος 

Ο κίνδυνος ερημοποίησης είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τα νησιά 
της Μεσογείου, καθώς είναι μη ανατρέψιμο και έχει πολύ σοβαρές 

επιπτώσεις στην ικανότητα παραγωγής τροφής, στη διατήρηση του 

νερού, στη βιοποικιλότητα και γενικά στη διατήρηση των 
οικοσυστημικών λειτουργιών.  

 
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα φαίνεται γενικά να διαφέρουν 

μεταξύ Βορά και Νότου: η αστική επέκταση εξαιτίας του τουρισμού 
και της 2ης κατοικίας, η δόμηση της ακτής, έλλειψη νερού, πυρκαγιές 

και υψηλός κίνδυνος εδαφικής διάβρωσης είναι οι κυριότεροι 
κίνδυνοι στο Νότο, ενώ ο ευτροφισμός της θάλασσας και η παράκτια 

διάβρωση είναι οι κύριοι κίνδυνοι στο Βορά. Ένα κοινό πρόβλημα 
φαίνεται να είναι η κατάρρευση των ιχθυοαποθεμάτων, πιο έντονο 

στο Βορά. 
 

 

Πλαίσιο 3: Κύρια θέματα από την ανάλυση της περιβαλλοντικής 
διατήρησης: 

- Η πληθυσμιακή πυκνότητα διαφέρει πολύ, από πολύ χαμηλή σε 

ιδιαίτερα υψηλή. 
- Σε κάποια νησιά παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 

δόμησης και ιδιαίτερα σε ακτές.  
- Σχεδόν όλα τα νησιά αντιμετωπίζουν μικρότερο ή μεγαλύτερο 

πρόβλημα διαθεσιμότητας πόσιμου νερού.  
- Η θαλάσσια ρύπανση (που προκαλείται κυρίως από μη 

νησιωτικές δραστηριότητες), η ερημοποίηση και η υποβάθμιση 
του τοπίου είναι σοβαρά θέματα για όλα τα νησιά, περισσότερα 

έντονα στα τουριστικά ανεπτυγμένα νησιά του Νότου. 
- Το φυσικό περιβάλλον των νησιών, κυρίως στη Μεσόγειο, είναι 

πλούσιο αλλά ιδιαίτερα εύθραυστο σε ανθρώπινες και άλλες 

εξωγενείς παρεμβάσεις. 
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3.1.4. Σύνθεση της κατάστασης των νησιών 

Έπειτα από την παρουσίαση των διαθέσιμων δεδομένων, δύο 

σύνθετοι δείκτες δημιουργούνται (για λεπτομέρειες στο Κεφάλαιο 2): 
(α) Ένας δείκτης “Κατάστασης” για τη σύγκριση της κατάστασης 

των νησιών με τα κράτη μέλη τους και τον μ.ο. της EU27 που 
υπολογίζεται με τη χρήση 5 απλών δεικτών (Πίνακας 3.1.5), 

(β) Ένας δείκτης “Μεταβολών” που αντανακλά τις μεταβολές που 

συνέβησαν την περίοδο 2000 – 2006, που υπολογίζεται με τη χρήση 
3 δεικτών (Πίνακας 3.1.5, μια περίληψη περιγραφικών στατιστικών 

για τους σύνθετους δείκτες στον Πίνακα 3.1.3). 
 

Πίνακας 3.1.3: Περιγραφικά στατιστικά για τον δείκτη κατάστασης, 
το ΑΕΠ /κεφαλή και τον δείκτη μεταβολών 

Περιοχή  

ΑΕΠ 

(EU=100) 

2006 

Κατάσταση Μεταβολές 

EU27 

N 1 1 1 
Μ.Ο. 100,0 5,0 5,0 
Διάμεσος 100,0 5,0 5,0 
Min 100,0 5,0 5,0 
Max 100,0 5,0 5,0 

Κράτη  

Μέλη με 

νησιά 

N 11 11 11 
Μ.Ο. 102,1 5,2 5,6 
Διάμεσος 104,1 5,2 6,3 
Min 65,3 4,0 2,3 
Max 122,9 6,6 8,0 

Νησιωτικές 

Περιφέρειε

ς (NUTS 2 

ή 3) 

N 26 26 26 
Μ.Ο. 88,7 4,9 5,1 
Διάμεσος 84,3 5,0 5,0 
Min 59,2 2,4 2,0 
Max 146,7 7,6 8,3 

 

Τα ευρήματα για τον δείκτη Κατάστασης δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο 
μέσος όρος των νησιωτικών Περιφερειών είναι χαμηλότερος από 

αυτόν της EU-27, αλλά χαμηλότερος και από τα Κράτη Μέλη 

με νησιά (Χάρτης 13). Η διακύμανση στο εσωτερικό των 
νησιωτικών Περιφερειών είναι υψηλότερη από αυτή των Κρατών 

Μελών με νησιά, με μερικές περιπτώσεις με πολύ υψηλές τιμές (ως 
7) και κάποιες με πολύ χαμηλές (ως 2). Η διακύμανση είναι 

υψηλότερη και όταν ο δείκτης κατάστασης συγκριθεί με το ΑΕΠ 
/κεφαλή. 

Χάρτης 11: Πληθυσμιακή πυκνότητα, 2006 Χάρτης 12: Δομημένη γη % συνόλου έκτασης 
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Τα ευρήματα για τον δείκτη Μεταβολών δείχνουν έναν πρόσφατο 
δυναμισμό, μια παγκόσμια τάση για νησιά, καθώς οι περισσότερες 

νησιωτικές Περιφέρειες εμφανίζουν υψηλότερες τιμές από τον μ.ο. 
της EU27, αλλά όχι τόσο υψηλές όσο ο μ.ο. των Κρατών Μελών με 

νησιά. Η επίδοση όμως δεν φαίνεται να είναι αρκετή για να 
μειωθεί το αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ των νησιών και της 

ηπειρωτικής χώρας.  
 

Μια προσπάθεια ταξινόμησης των νησιών με βάση τους δείκτες 
αυτούς καταλήγει σε τρεις κατηγορίες, ανεξάρτητα μεγέθους (Σχήμα 

1): 
- Νησιά ‘επιδόσεων’: με θετική κατάσταση και θετική, αλλά 

μάλλον εύθραυστη οικονομία, που βασίζεται είτε σε ειδίκευση στον 
τουρισμό (Illes Balears και Κύπρος) ή σε εξωγενείς και όχι 

ενδογενείς παράγοντες (Åland με ειδικό φορολογικό καθεστώς, 

Shetland και Orkney με εξόρυξη πετρελαίου, όλα με σημαντικό 
δημόσιο τομέα).  

- Ενδιάμεσα νησιά: 10 συνολικά νησιά με μέσες επιδόσεις. 
Κάποια από αυτά με τουριστική εξειδίκευση (Ζάκυνθος, Κυκλάδες, 

Δωδεκάνησος, Κέρκυρα, Isle of Wight και Κρήτη), άλλα με 
ισορροπημένη αλλά όχι ιδιαίτερα αποδοτική οικονομία (Malta και 

Sardegna) και άλλα με έντονο δημόσιο τομέα (Bornholm, Western 
Isles και Isle of Wight ). 

 
Σχήμα 1: Απεικόνιση των νησιών ανάλογα με το μέγεθος και τον 

δείκτη κατάστασης 

 

-  ‘Υστερούντα’ Νησιά:, με χαμηλή ελκυστικότητα και οικονομία 
χαμηλών επιδόσεων (Χίος, Λέσβος, Σάμος, Κεφαλονιά, Λευκάδα, 

Gozo, Corse και Sicilia).  

 

Η κατάταξη αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη 

διαφοροποίηση του είδους και της έντασης των μέτρων μιας 
ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής.  
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Πίνακας 3.1.4: Δείκτες, κλάσεις και υπολογισμός του Δείκτη Κατάστασης (State Index) 

Όνομα 

ΑΕΠ 

(EU=100) 

2006 

ΑΕΠ 

(EU=100) 

2006 κλάσεις 

Οικονομικά 

ενεργοί % 

πληθυσμού 

2006 

Οικονομικά 

ενεργοί % 

πληθυσμού 

2006 

(EU27=100) 

Οικονομικά 

ενεργοί % 

πληθυσμού 

2006 

(EU27=100) 

κλάσεις 

Πληθυσμός 

> 65% 

2007 

Πληθυσμός 

> 65% 

2007 

(EU27=100) 

Πληθυσμός 

> 65% 

2007 

(EU=100) 

κλάσεις 

Πληθυσμός 

> 65% 

2007 

(EU=100) 

αντίστρ. 

Κλάσεις 
CY Κύπρος 90,3 4 48,5 101,9 5 11,9 70,7 2 8 
DK Denmark 122,9 7 53,7 112,9 6 16,5 97,9 5 5 
DK014 Bornholm 89,4 4 49,3 103,7 5 19,8 117,7 7 3 
EE Estonia 65,3 2 51,1 107,5 6 17,1 101,5 5 5 
ES Spain 104,1 5 48,9 102,9 5 16,7 99,0 5 5 
ES53 Illes Balears 114,4 6 53,0 111,5 6 13,7 81,5 3 7 
ES531 Eivissa y Formentera 123,8 7 56,3 118,5 7 11,2 66,6 2 8 
ES532 Mallorca 111,5 6 52,4 110,2 6 14,1 84,0 3 7 
ES533 Menorca 124,2 7 54,2 114,0 6 13,4 79,7 3 7 
FI Finland 114,9 6 50,3 105,7 6 16,5 97,9 5 5 
FI20 Åland 146,7 9 54,1 113,8 6 16,9 100,8 5 5 
FR France 109,5 6 44,6 93,8 4 16,3 96,6 5 5 
FR83 Corse 85,8 4 32,3 67,8 2 19,9 118,2 7 3 
GR Ελλάδα 94,1 4 43,8 92,2 4 18,6 110,4 6 4 
GR22 Ιόνια Νησιά 73,9 2 43,1 90,7 4 21,1 125,6 8 2 
GR221 Ζάκυνθος 92,3 4 55,0 115,6 7 17,8 105,6 6 4 
GR222 Κέρκυρα 67,1 2 46,0 96,8 5 20,5 122,0 7 3 
GR223 Κεφαλονιά 82 3 19,5 40,9 1 24,1 143,5 9 1 
GR224 Λευκάδα 64,9 1 45,7 96,2 5 25,3 150,2 9 1 
GR41 Βόρειο Αιγαίο 67,4 2 38,6 81,2 3 21,9 130,4 8 2 
GR411 Λέσβος 64,1 1 45,6 95,9 5 22,1 131,7 8 2 
GR412 Σάμος 65,4 2 32,2 67,8 2 22,6 134,5 8 2 
GR413 Χίος 75,9 3 29,6 62,2 1 20,9 124,5 7 3 
GR42 Νότιο Αιγαίο 96,2 5 41,5 87,3 4 15,3 90,8 4 6 
GR421 Δωδεκάνησος 91,7 4 40,2 84,5 3 13,1 78,1 3 7 
GR422 Κυκλάδες 104 5 43,9 92,4 4 19,0 112,8 6 4 
GR43 Κρήτη 82,8 3 45,9 96,6 5 17,3 103,0 5 5 
IT Italy 103,5 5 41,8 88,0 4 19,9 118,6 6 4 
ITG1 Sicilia 66,9 2 34,6 72,8 2 18,2 107,9 6 4 
ITG2 Sardegna 79,5 3 41,1 86,4 4 18,0 106,8 6 4 
MT Malta 76,9 3 40,3 84,7 3 13,8 82,3 3 7 
MT001 Malta 78,4 3 40,8 85,7 4 13,8 81,9 3 7  
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3.2. Ανάλυση των παραμέτρων Ελκυστικότητας 

Η ανάλυση των αιτιών της κατάστασης σε σχέση με το επίπεδο 
ελκυστικότητας (αίτια) με μια διάκριση μεταξύ ελκυστικότητας για 

επιχειρήσεις και ελκυστικότητας για κατοικία, καθώς οι δύο αυτές 
διαστάσεις καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση των νησιών. 

Η επιλογή πολλών μεταβλητών βασίζεται σε προηγούμενες μελέτης 
της EU για την ελκυστικότητα σε περιφερειακό επίπεδο (Πίνακας 

3.2.1).  
 

Στη συνέχεια: 
 Παρουσιάζονται οι τιμές των παραμέτρων της ελκυστικότητας,  

 Συζητείται η αντίληψη των νησιωτών για τη σχετική σημασία των 
παραμέτρων αυτών,  

 Παρουσιάζονται στο τέλος 3 σύνθετοι δείκτες ελκυστικότητας. 
 

Πίνακας 3.2.1: Παράμετροι ελκυστικότητας και επίδραση σε 

νησιωτικότητα 

 Παράμετρος ελκυστικότητας 
Άμεση επίδραση 

σε νησιωτικότητα 

1 Προσβασιμότητα --- 

2 
Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 

για επιχειρήσεις και πληθυσμό 
-- 

3 Οικονομίες συσσώρευσης --- 

4 
Περιβαλλοντική και πολιτιστική 

κληρονομιά 
+++ 

5 Αίσθημα ασφάλειας ++ 

6 Φυσικοί και τεχνητοί κίνδυνοι +/0 

7 Ειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού 
Χωρίς άμεση 
επίδραση 

8 Κοινωνία της πληροφορίας 
Χωρίς άμεση 
επίδραση 

9 Έρευνα και καινοτομία 
Χωρίς άμεση 

επίδραση 

10 Κοινωνικό κεφάλαιο 
Χωρίς άμεση 

επίδραση 

11 Ποιότητα διακυβέρνησης 
Χωρίς άμεση 
επίδραση 

12 Ευκαιρίες απασχόλησης 
Χωρίς άμεση 
επίδραση 

Πηγή: Παν/μιο Αιγαίου 

3.2.1. Οι παράμετροι της ελκυστικότητας 

3.2.1.1. Προσβασιμότητα 

Σύμφωνα με τον Άτλαντα του ESPON (ESPON Atlas, 2006, p. 34), ο 
«‘πυρήνας’ και η ‘περιφέρεια’ του Ευρωπαϊκού χώρου είναι έννοιες 
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που βασίζονται στην ιδέα της προσβασιμότητας». Σε αυτό το πλαίσιο 

η γεωγραφία και η απόσταση είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για 
την προσβασιμότητα, μαζί με τις υποδομές και τις υπηρεσίες 

μεταφορών. Αυτό σημαίνει ότι η απόσταση από το Ευρωπαϊκό 
‘πεντάγωνο’ (London –Paris –Milano –München -Hamburg) κάνει την 

προσβασιμότητα σχετικά προβληματική. Μόνο η αεροπορική 
πρόσβαση μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση αυτή. Γενικά όμως η 

προσβασιμότητα μιας περιφερειακής περιοχής δεν μπορεί να 
βελτιωθεί ριζικά, καθώς η γεωγραφική απόσταση και η συχνότητα 

των δρομολογίων είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες. Έτσι, η 
‘περιφερειακότητα’ πρέπει μάλλον να θεωρηθεί ως ένα μόνιμο 

γεωγραφικό χαρακτηριστικό. Πολλές από τις περιοχές αυτές είναι 
νησιά, που έτσι και αλλιώς βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή 

περιφέρεια. (Χάρτης 1) με ταξίδια μεγάλης διάρκειας. Επιπλέον, σε 
πολλά από αυτά και κυρίως στα μικρότερα, δεν υπάρχουν 

αεροδρόμια και η πρόσβαση μπορεί να γίνει μόνο από θαλάσσης. 

 
Στη παρούσα μελέτη χρησιμοποιούμε τον δείκτη προσβασιμότητας με 

πολλαπλά μέσα (multimodal accessibility index) του ESPON (ESPON 
2006 “Transport services and networks). Η προσέγγιση αυτή έχει 

σημαντικές ελλείψεις και ανακρίβειες για τα νησιά: 
 

 Μόνο νησιωτικές Περιφέρειες NUTS 2 & 3 έχουν συμπεριληφθεί 
στους υπολογισμούς και όχι μεμονωμένα νησιά, γεγονός που 

σκιάζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μικρότερα νησιά, 
 Η δυνητική προσβασιμότητα από δρόμο και σιδηρόδρομο 

υπολογίζεται για τα νησιά όπως και στις ηπειρωτικές περιοχές, 
γεγονός εμφανώς μη ρεαλιστικό. Ο επιπλέον χρόνος που 

απαιτείται για την πρόσβαση με το πλοίο δεν λαμβάνεται υπόψη 
(π.χ. το Gotland και η περιοχή Gavleborgs Lan στην ηπειρωτική 

Σουηδία έχουν την ίδια προσβασιμότητα από δρόμο καθώς έχουν 

την ίδια απόσταση από τη Στοκχόλμη, γεγονός που δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα), ούτε ο χρόνος που 

απαιτείται για να έχουν οι κάτοικοι των νησιών πρόσβαση σε 
σταθμό τραίνου. 

 Η δυνητική προσβασιμότητα από τον αέρα υπερεκτιμά την ύπαρξη 
τοπικού αεροδρομίου σε περιοχές NUTS 3 και αγνοεί την εγγύτητα 

με διεθνές αεροδρόμιο (π.χ. η Ζάκυνθος με 2 εθνικές πτήσεις κάθε 
μέρα έχει τιμή 76 ενώ η Βοιωτία που είναι μια ώρα απόσταση από 

το διεθνές αεροδρόμιο των Αθηνών, μόνο 55). Γενικά, οι τιμές του 
συνολικού δείκτη εξαρτώνται κατά 90% από την προσβασιμότητα 

από αέρα.  
 Η μεταφορά αγαθών δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 Ιδιαίτερα μεγάλο βάρος δίνεται στην ημερήσια προσβασιμότητα, 
γεγονός που αγνοεί την πραγματικότητα των περισσότερων 

νησιωτών, για τους οποίους παράγοντες όπως η συχνότητα, η 

ποιότητα και η τιμή είναι τουλάχιστον το ίδιο σημαντικά.  
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Παρά τις αδυναμίες αυτές και το γεγονός που συνεπάγεται ότι ό 
συγκεκριμένος δείκτης υπερεκτιμά την προσβασιμότητα των νησιών, 

όλα τα νησιά έχουν τιμές χαμηλότερες από τον μ.ο. (100) και 
μόνο δύο (Illes Balears και Isle of Wight) είναι κοντά σε αυτόν τον 

μ.ο. (Πίνακας 3.2.2, Χάρτης 14). 
 

Όπως έχει ήδη σημειωθεί, η ανάλυση αυτή δεν περιλαμβάνει την 
πραγματικότητα των μικρότερων νησιών σε αρχιπελάγη. Είναι 

αλήθεια ότι σε πολλά από τα μεγαλύτερα νησιά, πολλές από τις 
βασικές υπηρεσίες (εκπαίδευση, υγεία, διοίκηση, κτλ.) προσφέρονται 

επί τόπου και η ανάγκη ταξιδιού εκτός νησιού δεν είναι το ίδιο συχνά 
απαραίτητη. Σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, για νησιά που 

βρίσκονται πολύ κοντά στην ακτή, υπάρχει και η δυνατότητα 
ημερήσιας μετακίνησης στην ηπειρωτική χώρα. Πολύ συχνότερες 

αντίθετα είναι οι περιπτώσεις ‘διπλής νησιωτικότητας’ μικρότερων 

νησιών σε αρχιπελάγη, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μη 
συγκρίσιμες με παρόμοιες στην ηπειρωτική χώρα, καθώς η πρόσβαση 

σε μεταφορικές υπηρεσίες δεν εξαρτάται μόνο από τη γεωγραφική 
απόσταση αλλά και από το πρόγραμμα των δρομολογίων. Μια 

χαρακτηριστική περίπτωση δίνεται στο Πλαίσιο 4. 
 

Πίνακας 3.2.2: Σύγκριση του δείκτη προσβασιμότητας 

πολλαπλών μέσων του ESPON (multimodal accessibility index) 
για επιλεγμένες Νησιωτικές και Ηπειρωτικές NUTS 2 & 3 

Περιφέρειες 

NUTS 3 περιοχή 
Από 

δρόμο 
Από σιδη-
ρόδρομο 

Από αέρα 
Δείκτης 

πολλαπλών 
μέσων 

Gavleborgs Lan (SE) 12 15 47 44 

Satakunta (FI) 11 11 50 46 

Cyprus 5 4 56 51 

Indre (F) 98 102 35 53 

Gotland (SE) 12 12 77 70 

Gozo and Comino (MT) 11 10 77 71 

Irakleio (GR) 5 4 78 71 

Corse-du-Sud (F) 24 22 79 73 

Královehradecký (CZ) 94 82 73 73 

Lungau (DE) 103 73 72 74 

Åland (FI) 12 12 82 76 

Perugia (IT) 91 65 75 76 

Ille-et-Vilaine (FR) 85 100 74 77 

Messina (IT) 34 29 82 77 

Dodekanisos (GR) 4 4 87 79 

Kerkyra (GR) 22 20 86 80 

Bolzano-Bozen (IT) 129 113 71 80 

Oost-Groningen (NL) 134 134 67 80 

Cagliari (IT) 10 9 91 83 

Malta Island (MT) 10 9 91 83 

Elbe-Elster (DE) 127 114 82 86 

Bornholm (DK) 32 47 102 94 

Ardennes (FR) 164 145 83 94 

Oostende (BE) 158 156 89 98 

Islas Baleares (ES) 19 17 108 99 

Πηγή: Βάση δεδομένων ESPON 
Έντονα: Νησιωτικές περιοχές NUTS 2 & 3; Κανονικά; Ηπειρωτικές περιοχές  

 

 
Μια διαφορετική προσέγγιση δίνεται από το πρόγραμμα EURISLES 

(Εικόνα 3.2.1, EURISLES, 1996 και 2002). Η βασική παραδοχή είναι 
ότι οι περισσότεροι επιβάτες και εμπορεύματα μεταφέρονται μέσω 
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θαλάσσης και ο πραγματικό χρόνος που απαιτείται για την πρόσβαση 

του νησιού από το κέντρο της Ευρώπης (συμβολικά το Maastricht) 
υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές από οδικό δίκτυο σε 

πλοίο, τη συχνότητα των δρομολογίων και τον χρόνο αναμονής. 
 

 
 

 
 

Εικόνα 3.2.1: Προσβασιμότητα των ευρωπαϊκών νησιών (EURISLES) 
– εικονικές αποστάσεις των νησιών από το κέντρο της ΕΕ 

 
 

Source: EURISLES, 2002 
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Πίνακας 3.2.3: Προσβασιμότητα επιλεγμένων νησιών των 

Δωδεκανήσων (2009) 

Λιμάνι 
προορισμού 

Λιμάνι 
αναχώρησης 

Απόσταση 
(km) 

Χρόνος 
ταξιδιού 

(h) 

Αριθμός 
συνδ-

έσεων 

Συν. 
Χρόνο

υ (h) 

Ταχύ-
τητα 

(km/h) 

Εικονική 
απόσταση 

Προσβα-
σιμότητα 

Ρόδος 439 14,8 10 25,2 29,7 748,44 1,70 

Κως 346 11,6 10 22,0 29,7 653,40 1,89 

Κάλυμνος 315 11,8 4 34,8 26,9 936,12 2,97 

Λέρος 298 10,0 4 33,0 26,9 888,61 2,98 

Πειραιάς 

Λειψοί  283 10,5 2 54,5 26,9 1466,05 5,18 

Κάλυμνος  121 4 17 7,5 26,9 200,96 1,66 
Ρόδος 

Λειψοί  160 5,4 8 16,9 26,9 454,61 2,84 

Κάλυμνος 26 0,5 60 1,3 26,9 33,68 1,30 
Κως 

Λειψοί  66 2,5 14 6,0 26,9 161,40 2,45 

Λέσβος Λειψοί 20 0,8 14 4,3 26,9 115,67 5,78 

  
 

 
Ο υπολογισμός της εικονικής απόστασης γίνεται με τον τύπο:  

VD= (RΤ + ΒΤ+ WΤ + (P * 168/Ν)) * TS, όπου: 

- VD η εικονική Απόσταση σε χλμ, 
- RT ο Πραγματικός Χρόνος Ταξιδιού μεταξύ του λιμανιού και το 

προορισμού σε hr, 
- BTο Χρόνος Αναμονής στο λιμάνι σε hr (2hr για Πειραιά και 1hr για 

άλλα λιμάνια), 
- WT ο πιθανός χρόνος αναμονής αν το ταξίδι απαιτεί αλλαγή πλοίου 

σε ώρες; 
- P η πιθανότητα να προλάβει κανείς το ferry: αν υπάρχει μια 

ημερήσια σύνδεση υπάρχει πιθανότητα να περιμένει κανείς 12 ώρες 
κατά μέσο όρο και p= 12/24= 0,5, για 2 ημερήσιες συνδέσεις p= 

6/24=0,25, για 3 p=4/24=0,17, και για  4, p=2/24=0,08, 
- N η συχνότητα των εβδομαδιαίων συνδέσεων μεταξύ του νησιού 

και του προορισμού, 
- TS η ταχύτητα ταξιδιού σε Km/hr, εδώ έστω 20 knots ή 29,7 

km/hr. 

Επιπλέον, η μεταφορά από/προς ένα νησί ακόμη διαχωρίζεται με 
βάση εθνικά σύνορα, γεγονός που μπορεί να εμποδίζει την πλήρη 

συμμετοχή των νησιών στην ενιαία αγορά. Άρα, τα νησιά είναι 
μειονεκτικά ως προς την προσβασιμότητα σε σχέση με την 

ηπειρωτική χώρα για επιλογή μεταφορικού μέσου, χρόνο 
ταξιδιού και κόστος (για ένα παράδειγμα Πλαίσιο 4). Η 

κατάσταση επιδεινώνεται για τα μικρά νησιά. Το συμπέρασμα 
είναι ότι η προσβασιμότητα επιδρά αρνητικά στους κατοίκους και 

στους επισκέπτες των νησιών.  
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3.2.2.2. Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες σε 

επιχειρήσεις και πληθυσμό 

Η ύπαρξη και η ποιότητα των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον 

πληθυσμό και στις υπηρεσίες σε ένα νησί είναι ένα πολύ σημαντικό 
ζήτημα (επιβεβαιώνεται και από τα ερωτηματολόγια των κατοίκων 

που ακολουθούν). Οι υπηρεσίες αυτές συνδέονται με την 
προσβασιμότητα όπως έχει ήδη αναφερθεί.  

 
Προηγούμενες μελέτες (EURISLES, 2002, PLANISTAT, 2002) 

υπογραμμίζουν το γεγονός ότι το μέγεθος του πληθυσμού καθορίζει 
σε μεγάλο βαθμό τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών σε ένα νησί. 

Σύμφωνα με την μελέτη της PLANISTAT, πληθυσμός 4 με 5 χιλιάδων 
κατοίκων είναι ένα κρίσιμο όριο για την προσφορά σημαντικού 

μέρους υπηρεσιών τοπικά, αλλά υπάρχουν και “υπηρεσίες ανώτερου 
επιπέδου” (νοσοκομεία, πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ιατρικά 

εργαστήρια μεταξύ άλλων) που βρίσκονται μόνο σε μεγάλες πόλεις ή 

στην Πρωτεύουσα.  
 

Στην περίπτωση των μικρών νησιών, κάποια παραδείγματα είναι 
πολύ χαρακτηριστικά και δείχνουν τις σημαντικές διαφορές και τον 

πολύ μεγάλο ρόλο της προσβασιμότητας (Πίνακας 3.2.4).  
 

Πρόσφατη μελέτη της ΕΕ (EU, 2009), αναδεικνύει το πρόβλημα της 
προσβασιμότητα των νησιωτών σε κρίσιμες υπηρεσίες: π.χ. για το 

28% το πλησιέστερο νοσοκομείο είναι σε απόσταση > 30’ με τον μ.ο. 
της Ευρώπης στο 10%. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι αν μια 

υπηρεσία ΔΕΝ παρέχεται σε ένα νησί, το κόστος σε χρόνο και χρήμα 
της πρόσβασης τους είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο στην ηπειρωτική χώρα, γεγονός που προκαλεί 
μετανάστευση στην ηπειρωτική χώρα.  

 

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο σε αρχιπελάγη και μικρά 
παράκτια νησιά, καθώς η ύπαρξη της υπηρεσίας σε διπλανά νησιά 

δεν έχει σχεδόν καμιά επίπτωση σε αυτά, αφού οι δια-νησιωτικές 
μεταφορές είναι γενικά προβληματικές. Την ίδια στιγμή, η ύπαρξη 

μιας υπηρεσίας σε ένα νησί δεν συνεπάγεται αυτόματα και την 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. 

 
 

Πλαίσιο 4: Ένα παράδειγμα ‘διπλής νησωτικότητας’: Λειψοί  
 
Οι Λειψοί βρίσκονται στο αρχιπέλαγος της Δωδεκανήσου (Χάρτης 

15) με 687 κατοίκους, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε λίγες υπηρεσίες 
στο νησί και πρέπει να ταξιδέψουν πολύ συχνά σε διαφορετικούς 

προορισμούς (Πίνακας 3.2.3). Πολύπλοκοι συνδυασμοί είναι συχνά 
απαραίτητοι: αν π.χ. ο Δήμαρχος πρέπει να ταξιδέψει στις Βρυξέλλες 

για συνάντηση Ευρωπαίων δημάρχων, η συντομότερη διαδρομή είναι 
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με ferry στην Κω, πτήση για Αθήνα και από εκεί για Βρυξέλλες και 

απαιτεί περισσότερο από μια ημέρα. Η οπτικοποίηση των εικονικών 
αποστάσεων που οι κάτοικοι των Λειψών πρέπει να διασχίσουν για 

πρόσβαση σε διαφορετικές υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος 
δίνονται στον Χάρτη 15. 

 
Όσον αφορά στο κόστος του ταξιδιού, ένα απλό εισιτήριο Λειψοί – 

Πειραιάς με το συμβατικό ferry κόστιζε το 2009 53€ και το εισιτήριο 
για το αυτοκίνητο 111€, σύνολο 164€. Για 4 άτομα και αυτοκίνητο 

το κόστος είναι 323€, ή 80,75 €/άτομο. Το κόστος για την ίδια 
απόσταση στην ξηρά (283km) με αυτοκίνητο είναι 28€ (με 

κατανάλωση 0,10 lit βενζίνη/km). Με 6€ για διόδια το σύνολο είναι 
34€ ή 8,5 €/άτομο. Η σύγκριση δίνει 4,8 φορές ακριβότερο ταξίδι 

ανά άτομο, ενώ για 4 άτομα περίπου 10 φορές ακριβότερο. Όσον 
αφορά στο χρόνο που απαιτείται, ο συνολικός χρόνος με ferry είναι 

54,5 ώρες (Πίνακας 3.2.3), ενώ με αυτοκίνητο 4 ώρες (με μέση 

ταχύτητα 70 km/hour). 

 
Από την άλλη, το κόστος που προκύπτει στον κρατικό προϋπο-

λογισμό για την παροχή υποδομών και λειτουργία τους σε όλα τα 
νησιά ενός αρχιπελάγους είναι πολύ υψηλό. Έτσι, π.χ. στο Νότιο 

Αιγαίο με πληθυσμό 305.500 κατοίκων σε 48 νησιά διαφορετικού 
μεγέθους οι ανάγκες για υποδομές και το λειτουργικό κόστος 

/κάτοικο είναι πολύ υψηλά, ιδιαίτερα σε υποθετική περίπτωση 
συγκέντρωσης σε ένα νησί (Πίνακας 3.2.5). 

 
Συμπερασματικά, όσον αφορά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες, τα 

νησιά είναι μειονεκτικά σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα τόσο για 
δημόσιες όσο και για ιδιωτικές υπηρεσίες. Το μέγεθος του 

πληθυσμού είναι σημα-ντικό για την παροχή υπηρεσιών και 
ελαττώνει το κόστος /κεφαλή. Το ίδιο ισχύει και για τα δίκτυα. Το 

πρόβλημα είναι πιο έντονο για αρχιπελάγη και μικρά νησιά, καθώς 

δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά την πιθανή 
παρουσίας μιας υπηρεσίας σε διπλανό νησί. Έτσι, οι δημόσιες 

επενδύσεις που απαιτούνται είναι τεράστιες και δεν αφήνουν πολύ 
‘χώρο’ για άλλες παρεμβάσεις. 

 
Πίνακας 3.2.4: Ύπαρξη Δημόσιων και Ιδιωτικών Υπηρεσιών σε επιλεγμένα 

μικρά νησιά 

 Φαρμακείο Νοσοκομείο 
Τράπε

ζα 
Εφορία, ΙΚΑ Πανεπιστήμιο 

Kokar Όχι 
Μόνο κλινική. Σε Mariehamn ή 

Turku-Upsala 
ναι 

Όχι / 

Internet 

Όχι, στο Mariehamn, 

Turku - Stockholm 

Λειψοί Όχι 
Γιατρός και νοσοκόμα. Σε Ρόδο 

ή Αθήνα  
Όχι 

Όχι σε 

Κάλυμνο 

Όχι, σε άλλες 

περιοχές Ελλάδας 

Samso Ναι 
Μικρό, μπορεί να κλείσει. Στο 

Aarhus 
Ναι Ναι Όχι στο Aarhus 

Κάλυμνος Ναι Ναι Ναι Ναι 
Όχι, σε άλλες 

περιοχές Ελλάδας 

Πηγή: EUROISLANDS   
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Πίνακας 3.2.5: Ανάγκες βασικών υποδομών στο Νότιο Αιγαίο (2002) 

Τύπος 
υποδομών 

Υπόθεση 
ενός νησιού  

Πραγματική 
κατάσταση 

Μεταφορές   

Λιμάνια 3 50 

Μαρίνες 4 12 

Αλιευτικές σκάλες 8 15 

Αεροδρόμια  1 14 

Ελικοδρόμια 4 23 

Παιδεία   

Δημοτικά 90 211 

Γυμνάσια 58 83 

Υγεία   

Ξενοδοχεία 1 5 

Κέντρα Υγείας 10 11 

Αγροτικά Ιατρεία  0 37 

Περιβάλλον   

ΜΕΥΑ 8 35 

ΧΥΤΑ 4 18 

Ενέργεια   

Μονάδες 

παραγωγής 
1 21 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Rotas 2006 

 

3.2.2.3. Οικονομίες Συσσώρευσης / Μέγεθος της αγοράς 

Οι δυναμικές πόλεις και αστικές περιοχές έχουν αναγνωριστεί ως 
ζωτικά στοιχεία περιφερειακής ανάπτυξης. Συνολικά 1595 

Λειτουργικές Αστικές Περιοχές (Functional Urban Areas, FUAs) με 
περισσότερους από 20.000 κατοίκους έχουν αναγνωριστεί στην 

Ευρώπη. 

 
Ορισμένες είναι υπερεθνικής σημασίας, οι Μετροπολιτικές Περιοχές 

ευρωπαϊκής Ανάπτυξης (Metropolitan European Growth Areas, 
MEGAs) που είναι περισσότερες από 70 στην Europe, οι 47 με 

>1.000.000 κατοίκους. Άλλες διαθέτουν εθνική, περιφερειακή ή 
τοπική σημασία (ESPON, 2006, Potentials for polycentric 

development in Europe).  
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Η σημασία των πόλεων έγκειται στις οικονομίες κλίμακας και 

συσσώρευσης που αναπτύσσονται χάρη στη συγκέντρωση 
δραστηριοτήτων και πληθυσμού και στον ανταγωνισμό των 

επιχειρήσεων. Η έλξη των διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων και 
υπηρεσιών για επιχειρήσεις και πληθυσμό συνδέεται με τον 

πολιτισμική και κοινωνική ζωή και άλλες σημαντικές πλευρές της 
ζωής στις πόλεις.  

 
Στα νησιά, οι La Valetta (Malta) και Palma (Mallorca) είναι οι μόνες 

MEGAs (Πίνακας 3.2.5) και μάλιστα ‘αδύναμες’ MEGAs, καθώς 
διαθέτουν περιορισμένες λειτουργίες και χαμηλότερη 

ανταγωνιστικότητα ειδικά στους τομείς γνώσης και καινοτομίας. 15 
ακόμη FUAs υπερ-εθνικής και εθνικής σημασίας βρίσκονται σε 9 

ακόμη νησιά (Χάρτης 16). Οι νησιωτικές FUAs είναι κυρίως γνωστές 
για τον τουρισμό: μόνο η Valletta είναι σημαντικό κέντρο για 

μεταφορές, τη γνώση και κέντρο λήψεων αποφάσεων, ενώ τα 

Calgiari και Catania θεωρούνται σημαντικά κέντρα γνώσης εξ αιτίας 
της ύπαρξης μεγάλων Πανεπιστημίων. 

 
Συμπερασματικά, τα νησιά είναι μειονεκτικά σε σχέση με πόλεις 

στην ηπειρωτική χώρα για τις οικονομίες συγκέντρωσης, 
εξαιτίας του μικρού μεγέθους του πληθυσμού και του μικρού 

μεγέθους της αγοράς. 
 

3.2.2.4. Περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά  

Η περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά αναλύονται ως το 

κεφάλαιο εκείνο που μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη των νησιών 
και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Είναι γεγονός ότι πολλές από τις 

δραστηριότητες στα νησιά (π.χ. τουρισμός, γεωργία, ορυχεία, κτλ.) 
βασίζονται στους φυσικούς τους πόρους και συχνά αποτελούν 

μονοκαλλιέργεια χωρίς εναλλακτικές λύσεις. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
ευθραυστότητα. 

 
Όπως έχει ήδη συζητηθεί στην ενότητα 3.1, το περιβαλλοντικό 

κεφάλαιο των νησιών είναι ιδιαίτερα πλούσιο, κυρίως στη Μεσόγειο. 
Εδώ, αναλύεται και η πολιτισμική κληρονομιά (ESPON 2006c), η 

μέτρηση της οποίας δεν είναι εύκολη. Οι πιο πολλές προσεγγίσεις 
στηρίζονται στην ύπαρξη και πυκνότητα μνημείων, περιοχών, τοπίων 

κτλ., σε πολιτισμικές υποδομές όπως μουσεία, θέατρα, γκαλερί κτλ.,  
στο διανοητικό κεφάλαιο και στους επαγγελματίες του πολιτισμού 

που μπορούν να αξιοποιήσουν το κεφάλαιο αυτό και να παράγουν 
νέο.  

 
Η απασχόληση στον πολιτισμό είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε όλες τις 

νησιωτικές Περιφέρειες NUTS 2 στη Μεσόγειο , εκτός από την 
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Κύπρο. Αντίθετα, στα Åland, όπως και γενικά στις Σκανδιναβικές 

περιοχές, η απασχόληση σε τέτοια επαγγέλματα είναι πολύ υψηλή.  
 

Πίνακας 3.2.5: Κατάταξη των Λειτουργικών Αστικών Περιοχών 

των Νησιών (FUAs) με βάση τις λειτουργίες τους (2001) 

Περιοχή 
NUTS3 

κωδικός 

FUA 

popu-

lation 

FUA 

dem 

FUA 

tra 

FUA 

uni 

FUA 

dec 

FUA 

adm 

FUA 

tou 

FUA 

man 

FUA 

ave 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ CY 250633 3 0 1 3 4 1 1 1,9 
ΛΑΡΝΑΚΑ CY 160733 2 3 0 2 2 2 1 1,7 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ CY 71740 2 0 0 3 2 4 1 1,7 
ΠΑΦΟΣ CY 47198 1 3 0 2 2 3 1 1,7 
ROENNE DK007 35481 1 0 0 1 2 2 1 1 
IBIZA ES53 73724 2 2 0 0 2 4 2 1,7 
PALMA DE MALLORCA ES53 432113 3 3 3 2 2 5 2 2,9 
MARIEHAMN FI2 25776 1 1 1 1 2 3 1 1,4 
AJACCIO FR831 77287 2 1 0 0 2 4   1,5 
BASTIA FR832 76439 2 1 0 0 2 2   1,2 
ΚΕΡΚΥΡΑ GR222 39487 1 0 0 0 2 4 1 1,1 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ GR411 36196 1 0 1 1 2 2 1 1,1 
ΧΙΟΣ GR413 23779 1 0 0 0 2 2 1 0,9 
ΡΟΔΟΣ GR421 53709 2 3 1 1 2 4 1 2 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ GR422 13400 1 0 0 0 2 4 1 1,1 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ GR431 154801 2 3 3 1 2 4 1 2,3 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ GR432 23707 1 0 0 0 1 4 1 1 
ΡΕΘΥΜΝΟ GR433 31687 1 0 2 1 2 2 1 1,3 
ΧΑΝΙΑ GR434 53373 2 2 1 1 2 3 1 1,7 
BARCELLONA POZZO DI ITA03 51945 2 0 0 0 1 1 1 0,7 
MESSINA ITA03 236183 2 0 3 0 1 3 2 1,4 
MILAZZO ITA03 52817 2 0 0 0 1 1 1 0,7 
AGRIGENTO ITA04 177245 2 0 0 0 1 2 1 0,9 
SCIACCA ITA04 63363 2 0 0 0 1 1 1 0,7 
CALTANISSETTA ITA05 154547 2 0 0 0 1 1 1 0,7 
GELA ITA05 159012 2 0 0 0 1 1 1 0,7 
ENNA ITA06 93963 2 0 0 0 1 1 1 0,7 
ADRANO ITA07 62039 2 0 0 0 1 1 1 0,7 
CALTAGIRONE ITA07 51098 2 0 0 0 1 1 1 0,7 
CATANIA ITA07 608249 3 0 4 0 1 2 2 1,6 
GIARRE ITA07 86130 2 0 0 0 1 1 1 0,7 
MODICA ITA08 107589 2 0 0 0 1 2 1 0,9 
RAGUSA ITA08 90318 2 0 0 0 1 1 1 0,7 
VITTORIA ITA08 91826 2 0 0 0 1 1 1 0,7 
LENTINI ITA09 59525 2 0 0 0 1 1 1 0,7 
SIRACUSA ITA09 258332 3 0 0 1 1 2 2 1,3 
ALGHERO ITB01 45127 1 1 0 0 1 1 1 0,7 
OLBIA ITB01 49671 1 0 0 1 1 1 1 0,7 
SASSARI ITB01 204440 2 0 3 1 1 3 2 1,4 
NUORO ITB02 80080 2 0 0 0 1 1 1 0,7 
MACOMER ITB02 22921 1 0 0 0 1 3 1 0,9 
ORISTANO ITB03 77149 2 0 0 0 1 1 1 0,7 
CAGLIARI ITB04 460774 3 0 4 1 2 3 2 1,9 
IGLESIAS ITB04 129103 2 0 0 1 1 2 2 1,1 
VALLETTA MT 388594 3 4 2 3 4 3 1 2,9 
VISBY SE094 57313 2 1 1 1 2 2 1 1,4 

Πηγή: Βάση Δεδομένων ESPON 2006, υπολογισμοί Παν/μιο Αιγαίου 
FUApop: FUA πληθυσμός 
FUAdem: FUA δημογραφικές λειτουργίες 

FUAtra: FUA λειτουργίες μεταφορών 
FUAuni :FUA λειτουργίες γνώσης 
FUAdec: FUA λειτουργίες λήψης αποφάσεων για ιδιωτικό τομέα  
FUAadm: FUA λειτουργίες λήψης αποφάσεων για δημόσιο τομέα 
FUAtou: FUA λειτουργίες τουρισμού 

FUAman: FUA λειτουργίες μεταποίησης 
FUAave: Μέσος όρος λειτουργιών FUA  
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Συμπερασματικά, η παρουσία σημαντικού πολιτιστικού και φυσικού 

κεφαλαίου, κυρίως στα νησιά της Μεσογείου μπορεί να αποτελέσει 
σημαντικό πλεονέκτημα με κατάλληλο πλαίσιο για τη βιώσιμη 

χρήση τους, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου κεφαλαίου.  
 

3.2.2.5. Αίσθηση ασφάλειας 

Η παν-Ευρωπαϊκή έρευνα για το κοινωνικό κεφάλαιο (περισσότερα 

στη συνέχεια) διερεύνησε και το αίσθημα ασφάλειας με μια κλίμακα 
4 επιπέδων με τις υψηλότερες τιμές να δείχνουν χαμηλότερη 

ασφάλεια. Τα Illes Balears, η Scotland και η Sicily έχουν τις 
υψηλότερες τιμές (2,77, 2,27 and 2,24 αντίστοιχα). Οι χαμηλότερες 

τιμές καταγράφονται στο Βόρειο Αιγαίο και στο Bornholms Amt (1,35 

και 1,43 αντίστοιχα). Δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ Βορά και 
Νότου. 

 

3.2.2.6. Φυσικοί και τεχνολογικοί κίνδυνοι  

Οι φυσικοί και τεχνολογικοί κίνδυνοι για την Ευρώπη εκτιμήθηκαν 
από το ESPON (ESPON 2006d) με 15 παραμέτρους (κατολισθήσεις, 

ξηρασίες, σεισμοί, ακραίες θερμοκρασίες, πλημμύρες, δασικές 
πυρκαγιές, χιονοστιβάδες, καταιγίδες, τσουνάμι, ηφαιστειακές 

εκρήξεις, κίνδυνοι εναέριας κυκλοφορίας, κίνδυνοι μεγάλων 
ατυχημάτων, πυρηνική ενέργεια- πετρέλαιο: παραγωγή, αποθήκευση 

και μεταφορές) που βαθμονομήθηκαν με τη μέθοδο Delphi. Η 
συνολική τυπολογία δίνει καλό βαθμό στα νησιά σε σχέση με την 

ηπειρωτική χώρα με τα περισσότερα νησιά στην κατηγορία μεσαίου 
κινδύνου (25-75 %) και τα υπόλοιπα με χαμηλότερο ακόμη κίνδυνο. 

Οι κίνδυνοι εκτιμάται ότι προέρχονται κυρίως από ξηρασίες, δασικές 

πυρκαγιές, σεισμούς, κατολισθήσεις, τσουνάμι, ηφαιστειακές 
εκρήξεις και μεταφορά και αποθήκευση πετρελαίου. 

 

3.2.2.7. Προσόντα εργατικού δυναμικού 

Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση παίζουν σημαντικό 
ρόλο στην οικονομική και κοινωνική στρατηγική της ΕΕ μέσα στη 

διαδικασία της Λισσαβόνας.  
 

Το ποσοστό του πληθυσμού σε όλα τα επίπεδα του 
εκπαιδευτικού συστήματος είναι ένας δείκτης κλειδί. Σε πολλές 

Περιφέρειες με υψηλές τιμές από τον Ευρωπαϊκό μ.ο. (21,5% το 
2007) χαρακτηρίζονται ως λιγότερο ανεπτυγμένες, π.χ. Andalusia 

στην Ισπανία, Sicilia και Κρήτη. Τα υπόλοιπα Ελληνικά νησιά όπως 
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και η Κύπρος, η Μάλτα και η Σαρδηνία έχουν τιμές μεταξύ 18-

21,5%, ενώ η Corse και οι Balears <18%, (EUROSTAT 2009, σ. 
114-123).  

 
Το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 25-64 που έχει αποφοιτήσει 

από τριτοβάθμια εκπαίδευση διαφέρει σημαντικά στην Ευρώπη, 
με μ.ο. της EU27 στο 22,4%: στο Νότο, οι νησιωτικές Περιφέρειες 

έχουν τιμές <20% εκτός της Κύπρου (28,5%), με τις Sardegna, 
Sicilia, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια, Corse και Malta να έχουν τιμές <12,5%. 

Στο Βορά, οι χώρες και οι νησιωτικές Περιφέρειες έχουν τιμές >25% 
(στα Åland 25,4%).  

 
Το ποσοστό αυτό συσχετίζεται αρνητικά με το ποσοστό του 

πληθυσμού με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (μ.ο. EU27 στο 
29,1%, ως τέτοιο θεωρείται η γυμνασιακή εκπαίδευση) που είναι 

υψηλό για σχεδόν όλες τις νησιωτικές Περιφέρειες στη Μεσόγειο.  

 
Τέλος, όσον αφορά στη δια βίου μάθηση, οι χώρες και νησιωτικές 

Περιφέρειες στο Βορά καταγράφουν υψηλότερες τιμές από τον μ.ο. 
της EU 27 (9,3% του πληθυσμού). Στα Aland το ποσοστό αυτό 

ανέρχεται σε 24,8%! Αντίθετα, στις περισσότερες χώρες και 
νησιωτικές Περιφέρειες του Νότου οι τιμές είναι < 7% (στα ελληνικά 

νησιά <2%) με τις εξαιρέσεις των Illes Balears (8,6%) και της 
Κύπρου (8,5%) (EUROSTAT, 2009, EU 2010). 

 
Φαίνεται επομένως, ότι υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου κεφαλαίου 

στα νησιά, κυρίως σε αυτά της Μεσογείου όπου το εκπαιδευτικό 
επίπεδο είναι χαμηλό ακόμη και σε νησιά με Πανεπιστήμια, ενώ το 

χαμηλό ποσοστό δια βίου μάθησης έχει επίσης αρνητικες συνέπειες. 
 

3.2.2.8. Κοινωνία της πληροφορίας 

Η κοινωνία της πληροφορίας έχει διπλό ρόλο στα νησιά: (α) 
συνεισφέρει ευθέως στο ΑΕΠ και (β) επιδρά έμμεσα στην τοπική 

παραγωγικότητα και αμβλύνει τις επιπτώσεις της μικρής 
προσβασιμότητας.  

 
Η διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας - ΤΠΕ 

(Information and Communication Technologies, ITC) έχει δύο 
διαστάσεις: πρόσβαση στο διαδίκτυο (που σχετίζεται και με τις 

υπάρχουσες υποδομές) και την ικανότητα χρήσης του, που εκφράζει 
το ψηφιακό χάσμα. Το επίπεδο διείσδυσης των ΤΠΕ στα νησιά 

διαφέρει σημαντικά και σχετίζεται άμεσα με την αντίστοιχη εθνική 
επίδοση. Τα νησιά στη Βόρεια Ευρώπη έχουν υψηλό ποσοστό 

νοικοκυριών με ευρυζωνικές συνδέσεις και ο πληθυσμός 
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο πολύ συχνά. Αντίθετα, στην Κύπρο, στα 
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Ελληνικά νησιά και στη στα Ιταλικά νησιά η διείσδυση των ΤΠΕ είναι 

πολύ μικρή και το ίδιο ισχύει και για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 
 

Τα συνολικά ευρήματα για τη διείσδυση των ΤΠΕ ακολουθούν αυτά 
των προσόντων του εργατικού δυναμικού, με τα νησιά του Βορά να 

έχουν καλύτερες επιδόσεις από αυτά της Μεσογείου.  
 

3.2.2.9. Έρευνα και Καινοτομία 

Η Γνώση και η Καινοτομία αποτελούν μια από τις 3 περιοχές-κλειδιά 

της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, 
όπως και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η επίδοση διαφορετικών 

περιοχών μετράται συνήθως από το ποσοστό των εξόδων σε 
δραστηριότητες R&D, αριθμό πατέντων, απασχόληση σε επαγ-

γέλματα επιστήμης και τεχνολογίας, και με την μεταποίηση υψηλής 
τεχνολογίας. Στα νησιά, οι δραστηριότητες Ερευνας και 

Τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς 

μπορούν να αμβλύνουν τις επιπτώσεις της νησιωτικότητας. 
 

Ο μ.ο. της EU 27 σε τέτοιες δραστηριότητες Ε&ΤΑ είναι 1,9% του 
ΑΕΠ και 1,11% της απασχόλησης. Σε όλες τις νησιωτικές 

Περιφέρειες, πολύ μικρό ποσοστό του ΑΕΠ και της απασχόλησης 
αφορά τέτοιες δραστηριότητες και μόνο στην Κρήτη οι επιδόσεις 

είναι καλύτερες από τις αντίστοιχες εθνικές: 0,94 % του ΑΕΠ και 
0,84% της απασχόλησης σε σχέση με το 0,59% και 0,77% για την 

Ελλάδα (2005). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό του ιδιωτικού 
τομέα σε δραστηριότητες Ε&ΤΑ είναι χαμηλότερο από 0,2% (εκτός 

της Malta όπου είναι 0,4%), φαίνεται ότι η έρευνα συγκεντρώνεται 
σε Πανεπιστήμια και δημόσια ερευνητικά κέντρα. (ESPON Atlas, 

2006, σ. 25, EUROSTAT, 2009).  
 

Συμπερασματικά, όλα τα νησιά έχουν πολύ χαμηλές επιδόσεις 

σε δραστηριότητες Ε&ΤΑ, εξαιτίας: (α) της έλλειψης ερευνητικών 
κέντρων (έλλειψη υποδομής) και (β) της χαμηλής ελκυστικότητας 

των νησιών για ανθρώ-πους με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. 

3.2.2.10. Κοινωνικό Κεφάλαιο 

Για την εκτίμηση του κοινωνικού κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκαν τα 
αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας21 (2003). Σε 

όλες τις διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου, δηλαδή στην 
κοινωνική εμπιστοσύνη, στη θεσμική εμπιστοσύνη (εμπιστοσύνη σε 

θεσμούς), στα κοινωνικά δίκτυα (ύπαρξη και πυκνότητα), στο 
ενδιαφέρον για την πολιτική και στο επίπεδο ικανοποίησης από τη 

δημόσια ζωή τα νησιά στο Βορά παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές 
σε σχέση με αυτά του Νότου. 

                                    
21 Η έρευνα δεν ήταν οργανωμένη σε επίπεδο NUTS και δεν κάλυψε όλες τις 

νησιωτικές περιφέρειες ή και χώρες, όπως τη Malta.  
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3.2.2.11. Ποιότητα Διακυβέρνησης 

Η ποιότητα της διακυβέρνησης συνδέεται με αποτελεσματικές 
πολιτικές και ανάπτυξη. Εδώ, αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα 

των τοπικών αρχών και στις διαδικασίες που ακολουθούν για την 
εμπλοκή ενδιαφερόμενων (stakeholders) στον σχεδιασμό και στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Διαφορετικές εθνικές παραδόσεις 
διακυβέρνησης υπάρχουν στην Ευρώπη και οι διαφορές αυτές ακόμη 

επιδρούν στις πρακτικές (ESPON Atlas, 2006, σ. 60). 
Κατηγοριοποιήσεις των χωρών με βάση ‘στροφή προς διακυβέρνηση’ 

δείχνουν ότι χώρες όπως η Γαλλία, το ΗΒ, η Σουηδία, η Δανία και η 
Φιλανδία ηγούνται αυτής της τάσης, σε αντίθεση με χώρες όπως η 

Μάλτα, η Κύπρος, η Εσθονία (λόγω μεγέθους) και ιδιαίτερα η 
Ελλάδα, όπου κυριαρχούν οι παραδοσιακές μορφές διακυβέρνησης.  

3.2.2.12. Ευκαιρίες απασχόλησης 

Ο δείκτης αυτός προσεγγίζεται έμμεσα από το ποσοστό του 

οικονομικά ενεργού πληθυσμού και της εξέλιξης της ανεργίας που 

παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3.1. 

3.2.3. Κατηγοριοποίησης παραγόντων της ελκυστικότητας από τους 

νησιώτες  

Η αντίληψη που έχουν οι νησιώτες για τη σημασία των παραμέτρων 

της ελκυστικότητας είναι πολύ σημαντική καθώς μπορεί να επηρεάσει 
(μεταξύ άλλων) τις προτεραιότητες των πολιτικών. Τα ευρήματα 

που παρουσιάζονται εδώ προέρχονται από έρευνα σε τοπικούς 
πληθυσμούς, stakeholders και επιχειρήσεις σε 9 νησιά καθώς και σε 

φορείς λήψης αποφάσεων (Περιφέρειες, Δήμους, Επιμελητήρια) σε 
όλα τα νησιά. Στην τελική κατάταξη των παραμέτρων συνέβαλε και 

ομάδα ειδικών με την χρήση της Δελφικής Μεθόδου. Για την 
ελκυστικότητα του πληθυσμού, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να 

κατατάξουν 24 διαφορετικούς παράγοντες ελκυστικότητας για 
μόνιμη κατοικία σε μια κλίμακα από το 1 ως το 5 (με το 1 να 

αντιπροσωπεύει τον πιο σημαντικό παράγοντα, το 2 τον 2ο πιο 

σημαντικό κ.ο.κ.). 

3.2.3.1. Ελκυστικότητα για κατοικία 

Στον Πίνακα 3.2.6 παρουσιάζεται η κατάταξη των παραγόντων 
ελκυστικότητας με βάση τη σημασία τους. Τιμές κοντά στο 1 

δείχνουν υψηλότερη σημασία και τιμές κοντά στο 5 πολύ χαμηλή 
σημασία. Παράγοντες που δεν αξιολογήθηκαν από τους 

ερωτώμενους απαλείφθηκαν. Οι πέντε πιο σημαντικοί παράγοντες 
είναι (Πίνακας 3.2.6): 

Ποιότητα του συστήματος υγείας, 
Συχνότητα δρομολογίων,  
Κανονικότητα προμήθειας νερού,  

Ευκαιρίες απασχόλησης, 

Ποιότητα ζωής. 
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Πίνακας 3.2.6: Κατάταξη παραγόντων ελκυστικότητας για κατοικία 

Παράγοντες υψηλής σημασίας (1.00-3.50) 

Ποιότητα του συστήματος υγείας  

Συχνότητα δρομολογίων 

Κανονικότητα προμήθειας νερού  

Ευκαιρίες απασχόλησης  

Παράγοντες μέσης σημασίας (3.51-4.00) 

Ποιότητα ζωής  

Ποιότητα εκπαιδευτικού συστήματος 

Κανονικότητα παροχής ενέργειας 

Παράγοντες μικρής σημασίας (4.01-4.85) 

Κόστος ταξιδιού 
Κόστος διαβίωσης 

Ποιότητα περιβάλλοντος  
Ποιότητα μεταφορών  

Ευκαιρίες καριέρας 
Κόστος γης 

Σύνδεση με δίκτυο επεξεργασίας υγρών αποβλήτων  

Ασήμαντοι – συμπληρωματικοί (4.86-5.00) 

Αποτελεσματικότητα συλλογής στερεών αποβλήτων 

Γλωσσική, θρησκευτική, εθνική ποικιλία 

Ευκαιρίες πολιτιστικών εκδηλώσεων  

Ποιότητα δημόσιων συγκοινωνιών  

Ποιότητα δομημένου περιβάλλοντος  

Δίκτυα εμπιστοσύνης και κοινωνικό κεφάλαιο 

Ευκαιρίες κατάρτισης  

Συμμετοχή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις  
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3.2.3.2. Ελκυστικότητα για επιχειρήσεις 

Το 2ο ερωτηματολόγιο απευθυνόταν σε εμπορικά και βιομηχανικά 
επιμελητήρια και τοπικές αρχές για να οριστούν και να καταταχθούν 

οι παράγοντες που κάνουν ένα νησιά ελκυστικό για τη δημιουργία 
επιχειρήσεων και οικονομικών δραστηριοτήτων γενικά (55 

ερωτηματολόγια, από τα οποία τα 40 ήταν έγκυρα). Όπως και στο 1ο 
ερωτηματολόγιο, οι ερωτώμενοι κατέταξαν τους 5 πιο σημαντικούς 

παράγοντες από μια λίστα 24 παραγόντων και τους βαθμολόγησαν 
σε μια κλίμακα από “πολύ σημαντικό” ως “ασήμαντο”. Όπως και 

πριν, τιμές κοντά στο 1 δείχνουν τους πιο σημαντικούς παράγοντες. 
Οι έξι πρώτοι είναι (Πίνακας 3.2.7): 

Συχνότητα δρομολογίων,  
Οικονομικά κίνητρα, 
Κανονικότητα προμήθειας νερού,  

Όραμα τοπικών αρχών,  
Κανονικότητα παροχής ενέργειας,  

Κόστος ταξιδιού.  

 

Πίνακας 3.2.7: Κατάταξη παραγόντων ελκυστικότητας για 
οικονομικές δραστηριότητες 

Παράγοντες υψηλής σημασίας (1.00-3.50) 

Συχνότητα δρομολογίων 
Οικονομικά κίνητρα  

Κανονικότητα προμήθειας νερού  
Όραμα τοπικών αρχών  

Κανονικότητα παροχής ενέργειας  
Κόστος ταξιδιού 

Παράγοντες μέσης σημασίας (3.51-4.00) 
Αποτελεσματικότητα διοίκησης 

Κόστος εργασίας 
Κόστος γης και κατασκευών 

Ποιότητα μεταφορικών υπηρεσιών 
Επάρκεια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού 

Ικανότητα τοπικών αρχών να λύνουν προβλήματα  
Παράγοντες μικρής σημασίας (4.01-4.85) 

Ποιότητα δημόσιων συγκοινωνιών 

Ευρυζωνική σύνδεση 
Δυνατότητα στήριξης καινοτομίας  

Βαθμός εμπλοκής stakeholders σε λήψη αποφάσεων 
Υποστήριξη από άλλες επιχειρήσεις 

Υπηρεσίες στήριξης επιχειρήσεων 
Ασήμαντοι – συμπληρωματικοί (4.86-5.00) 

Ασφάλεια 
Αποτελεσματικότητα συλλογής στερεών αποβλήτων 

Σύνδεση με δίκτυο υγρών αποβλήτων  
Συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις 
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Φυσικοί κίνδυνοι 

Τεχνολογικοί κίνδυνοι. 

 

Κοινοί παράγοντες 
Από τις λίστες αυτές, 10 παράγοντες είναι κοινοί (Πίνακας 3.2.8), με 

μικρές διαφορές στην βαθμονόμηση.  
 

Πίνακας 3.2.8: Κοινοί παράγοντες ελκυστικότητας για οικονομικές 
δραστηριότητες και κατοικία 

Παράγοντας 
Οικ. 

δραστηριότητα 
Κατοικία 

Συχνότητα δρομολογίων  1 2 

Κανονικότητα προμήθειας 
νερού  

3 3 

Κανονικότητα παροχής 
ενέργειας 

5 7 

Κόστος ταξιδιού  6 8 

Κόστος γης 9 13 

Ποιότητα μεταφορών 10 11 

Ευρυζωνική σύνδεση 14 - 

Αποτελεσματικότητα 

συλλογής στερεών 
αποβλήτων 

20 15 

Σύνδεση με δίκτυο 
επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων 

21 14 

Ποιότητα μεταφορικών 
υπηρεσιών 

13 18 

3.2.4. Τα αποτελέσματα της μεθόδου Delphi 

Οι γνώμες των ειδικών κατά τη διάρκεια του workshop της μεθόδου 
Delhi διέφεραν λίγο από αυτές των ντόπιων (Πίνακας 3.2.9). Και οι 

δύο ομάδες θεωρούν πολύ σημαντικές τις παραμέτρους της 
ελκυστικότητας που επηρεάζονται αρνητικά από την νησιωτικότητα 

(προσβασιμότητα και υπηρεσίες). Οι διαφορές μπορούν να 
αποδοθούν στην πιο τεχνοκρατική ματιά των ειδικών που θεωρούν 

σημαντικές ‘κρυφές’ παραμέτρους όπως το ανθρώπινο κεφάλαιο οι 
ΤΠΕ, η καινοτομία, ενώ οι ντόπιοι έχουν μια λιγότερη ευρεία 

αντίληψη, έχοντας να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά προβλήματα, 
ενώ θεωρούν ότι οι ‘συμβατικές’ υποδομές μπορούν να τα λύσουν. 

3.2.5. Σύνθετοι δείκτες ελκυστικότητας 

Τρεις σύνθετοι δείκτες ελκυστικότητας υπολογίστηκαν: 

(α) Ένας για τις άμεσες επιπτώσεις της νησιωτικότητας 

(Attractiveness Direct), Άμεσος δείκτης, 
(β) Ένας για τις έμμεσες επιπτώσεις της νησιωτικότητας 

(Attractiveness Indirect), Έμμεσος δείκτης, 
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(c) Ένας για το φυσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο (Attractiveness 

Assets). 
 

Πίνακας 3.2.9: Παράγοντες ελκυστικότητας στον 2ο γύρο της 

μεθόδου Delphi 

Παράγοντας ελκυστικότητας για 

επιχειρήσεις 
Μ.Ο. 

Παράγοντας ελκυστικότητας για 

κατοικία 
Μ.Ο. 

Κανονικότητα παροχής ενέργειας 5.765 Ευκαιρίες απασχόλησης 6.00 

Συχνότητα δρομολογίων  5.706 Ποιότητα Ζωής 5.824 

Ύπαρξη εξειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού  
5.294 Συχνότητα δρομολογίων 5.412 

Αποτελεσματικότητα δημόσια διοίκησης 5.176 Ποιότητα Περιβάλλοντος 5.353 

Ευρυζωνική σύνδεση 5.176 Ποιότητα υπηρεσιών υγείας  4.882 

Ικανότητα τοπικών αρχών να λύνουν 

προβλήματα 
5.176 Κανονικότητα παροχής νερού  4.824 

Κανονικότητα παροχής νερού 4.824 Ευκαιρίες καριέρας 4.353 

  
 

 
Όπως έχει ήδη αναλυθεί στο Κεφάλαιο 2 ο άμεσος δείκτης 

υπολογίζεται από 2 δείκτες (Πίνακας 3.2.12) με δεδομένα για NUTS 
3 επίπεδο και χωρίς μ.ο. για την Ευρώπη. Όπως έχει ήδη αναλυθεί, 

οι τιμές των νησιών είναι πολύ χαμηλές και για τους 2 αυτούς 
δείκτες εκτός από τη Malta και τη Mallorca (Γράφημα 3.2.2A).  

 
Ο έμμεσος δείκτης υπολογίζεται με τη χρήση 5 δεικτών (Πίνακας 

3.2.13) που θεωρούνται κρίσιμοι για τη στρατηγική της Λισσαβόνας. 
 

 
Οι δείκτες αυτοί θεωρούνται κινητήριες δυνάμεις για μια 

ανταγωνιστική οικονομία μακροπρόθεσμα. Τα αποτελέσματα είναι 

ιδιαίτερα ανησυχητικά για τα νησιά, καθώς όλες οι νησιωτικές 
Περιφέρειες βρίσκονται σε σημαντική απόσταση από τον 

Ευρωπαϊκό μ.ο. και από τον μ.ο. των Κρατών Μελών. 
 

Ο δείκτης Attractiveness Assets υπολογίζεται από 2 δείκτες 
(Πίνακας 3.2.14). 

 
Αν και παρατηρείται ισχυρός βαθμός συσχέτισης μεταξύ άμεσης, 

έμμεσης ελκυστικότητας και του δείκτη κατάστασης (Pearson’s 
rh0=,668, p=0,25, N=11), το γεγονός ότι τα συγκρίσιμα δεδομένα 

αφορούν μόνο 11 NUTS 0/2 νησιωτικές Περιφέρειες δεν επιτρέπει τη 
γενίκευση των αποτελεσμάτων χωρίς να συμπεριληφθούν 

περισσότερες περιοχές στην ανάλυση.  
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Πίνακας 3.2.10: Δείκτες, κλάσεις και υπολογισμός του άμεσου 

δείκτη ελκυστικότητας (Attractiveness Direct Index) 

Περιφέρεια 

Οικονομίες 

συσσώ-

ρευσης 

(FUA) 

Μ.Ο. FUA 

κλάσεις 

Προσβα-

σιμότητα 

πολλαπλών 

μέσων  

Προσβα-

σιμότητα 

πολλαπλών 

μέσων κλάσεις 

Δείκτης 

άμεσης 

ελκυστι-

κότητας  

CY Κύπρος 1,75 4 51 2 3 

DK014 Bornholm 1 2 94 4 3 

ES53 Illes Balears  *   99 5 2,5 

ES532 Mallorca 2,9 6  ** 5 5,5 

ES533 Menorca 1,7 4  ** 5 4,5 

FI20 Åland 1,4 3 76 3 3 

FR83 Corse 1,35 3 76 3 3 

GR221 Ζάκυνθος  No FUA 0 70 3 1,5 

GR222 Κέρκυρα 1,1 3 80 4 3,5 

GR223 Κεφαλονιά  No FUA 0 48 2 1 

GR224 Λευκάδα  No FUA 0 58 2 1 

GR411 Λέσβος 1,1 3 72 3 3 

GR412 Σάμος  No FUA 0 68 3 1,5 

GR413 Χίος 0,9 2 65 3 2,5 

GR421 Δωδεκάνησος 2 4 79 3 3,5 

GR422 Κυκλάδες 1,1 3 67 3 3 

GR43 Κρήτη 1,6 3 61 3 3 

ITG1 Sicilia 0,9 2 65 3 2,5 

ITG2 Sardegna 1 2 65 3 2,5 

MT001 Malta 2,9 6 83 4 5 

MT002 Gozo and Comino  No FUA 0 71 3 1,5 

SE214 Gotlands län 1,4 3 70 3 3 

UKJ34 Isle of Wight  No FUA 0 96 4 2 

UKM64 Western Isles  No FUA 0 24 1 0,5 

UKM65 Orkney Islands  No FUA 0 29 1 0,5 

UKM66 Shetland Islands  No FUA 0 24 1 0,5 

* Ο υπολογισμός «Περιφερειακού» FUA δεν είναι δυνατή καθώς οι πόλεις είναι 
σε διαφορετικά νησιά 

** Η τιμή της προσβασιμότητας για τα Illes Balears χρησιμοποιείται για τις 

Mallorca and Menorca   
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3.3. Ανάλυση Ισχυρών και Αδύνατων Σημείων, 
Ευκαιριών και Κινδύνων (SWOT analysis) και 
παρουσίαση του δυναμικού των νησιών 

3.3.1. Εισαγωγή 

Από τη προηγούμενη ανάλυση πρέπει να υπογραμμιστούν τα εξής 
σημεία: 

- Η επίδοση των νησιών γενικά υστερεί σε σχέση με την 

Ευρώπη των 27 για τους περισσότερους αναπτυξιακούς 
δείκτες –κλειδιά όπως επιβεβαιώνει ο σύνθετος Δείκτης 

Κατάστασης. Αυτή η χαμηλή επίδοση πρέπει να αποδοθεί στη 
χαμηλή ελκυστικότητα των νησιών όπως αναλύθηκε 

προηγούμενα. 
- Ευθραυστότητα είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της 

οικονομίας (μονοκαλλιέργεια ή οικονομία βασισμένη στη 
παρουσία του κράτους) και του περιβάλλοντος (καθώς η 

έντονη οικονομική δραστηριότητα βασισμένη σε φυσικούς 
πόρους απειλεί την ισορροπία αυτών των ευαίσθητων 

οικοσυστημάτων) των νησιών. 
- Η ελκυστικότητα των νησιών είναι ιδιαίτερα χαμηλή 

συγκρινόμενη με τον εθνικό και ευρωπαϊκό μέσο όρο: 
αυτή η θέση ισχύει για όλες τις παραμέτρους ελκυστικότητας, 

που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την νησιωτικότητα, 

καθώς και για όλα τα νησιά. Χαμηλή προσπελασιμότητα, 
χαμηλή παρουσία των Υπηρεσιών Δημοσίου Συμφέροντος, 

χαμηλή διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών, χαμηλό επίπεδο προσόντων του ανθρώπινου 

δυναμικού, χαμηλό επίπεδο έρευνας και καινοτομίας 
χαρακτηρίζουν τα νησιά υπονομεύοντας το μέλλον τους.   

- Στα μικρά νησιά και στα αρχιπελάγη οι επιδόσεις και η 
ελκυστικότητα είναι ακόμη χαμηλότερες. 

- Το φυσικό και το πολιτιστικό κεφάλαιο αποτελεί ένα 
ελπιδοφόρο δυναμικό για ένα σημαντικό αριθμό νησιών.  
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Η παραπάνω ανάλυση επιβεβαιώνεται από τους φορείς των 

«οικονομιών με υψηλές επιδόσεις» όπως είναι τα Illes Balears και το 

Νότιο Αιγαίο. Δεν θεωρούν πλέον τις περιπτώσεις τους ως «καλές 

πρακτικές» καθώς η τουριστική ανάπτυξη είναι υπό πίεση από τους 

χαμηλού κόστους προορισμούς, τη κλιματική αλλαγή και την έλλειψη 

πόρων. Ταυτόχρονα επιμένουν στο γεγονός ότι έχουν χαμηλές 

επιδόσεις σε αρκετούς δείκτες ελκυστικότητας (έρευνα και 

καινοτομία, προσόντα ανθρώπινου δυναμικού, κόστος ταξιδιού, 

διπλή νησιωτικότητα στο αρχιπέλαγος κλπ) – που οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στην υπερεξειδίκευση σε χαμηλής προστιθέμενης 

αξίας τουριστικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες- δημιουργεί 

πολλές αβεβαιότητες για το μέλλον τους. 

Το γεγονός ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα που είχαν τα νησιά τη 

μεταπολεμική περίοδο στον μαζικό τουρισμό των 3S έχει εξανεμιστεί 

καθώς από τότε νέοι ανταγωνιστικοί (χαμηλού κόστους) και 

«εξωτικοί» προορισμοί αναπτύχθηκαν. Κατά τη διάρκεια της ίδιας 

περιόδου αυτές οι νησιωτικές περιφέρειες δεν κατάφεραν να 

ανανεώσουν ή να διαφοροποιήσουν το τουριστικό τους προϊόν. Η 

μείωση του κατά κεφαλή ΑΕΠ των περιοχών αυτών κατά τη περίοδο 

2000-6 δεν φαίνεται να είναι ένα τυχαίο γεγονός. 

Ταυτόχρονα φορείς από τα νησιά του Βορρά όπως το Gotland 

θεωρούν ότι η τοπική εξάρτηση από μεταφορά εθνικών πόρων ως 

«αντιφατικές» κινήσεις. Αυτή η μεταφορά πόρων έχει μετριάσει την 

παρακμή τους αλλά δεν «ήταν ικανή συνθήκη να φέρουν τις 

νησιωτικές οικονομίες σε καλύτερη κατάσταση». Πιστεύουν ότι 

«επενδύσεις είναι συχνότερα ένας καταλληλότερος τρόπος για να 

αντιμετωπιστούν οι τοπικές (περιφερειακές) ανάγκες υιοθετώντας 

δομικές αλλαγές».   

 

Κατά συνέπεια η νησιωτικότητα θα πρέπει να θεωρηθεί σήμερα ως 

ένα μόνιμο φυσικό χαρακτηριστικό που επηρεάζει αρνητικά, 

άμεσα και έμμεσα, την ελκυστικότητα των νησιών. Η χαμηλή 

ελκυστικότητα έχει ως συνέπεια τη χαμηλή επίδοση των 

νησιών σε όρους βιώσιμης ανάπτυξης  και δημιουργεί άνισες 

ευκαιρίες μεταξύ αυτών των περιοχών και της ΕΕ.  

 

3.3.2. Αποκαλύπτοντας τα Ισχυρά σημεία και τις Ευκαιρίες των 
νησιών  

Η Πράσινη Βίβλος για την Εδαφική Συνοχή έχει ως υπότιτλο 

«Μετατρέποντας την εδαφική διαφορετικότητα σε δύναμη». Πέρα 
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από αυτό η Εδαφική Agenda της ΕΕ (CEC, 2007) έχει ήδη 

υπογραμμίσει ότι οι διαφορετικές εδαφικές δυνατότητες μπορεί να 
αποτελέσουν τη βάση για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 

γράφοντας ότι «(….) οι διαφορετικές εδαφικές δυνατότητες των 
περιφερειών για βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και δημιουργία 

θέσεων εργασίας στην ΕΕ πρέπει να προσδιοριστούν και να 
κινητοποιηθούν (….)». 

Η ανάπτυξη δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε υπάρχουσες 
δραστηριότητες και σε ήδη «αναγνωρισμένους» πόρους. Η 

αναπτυξιακή διαδικασία είναι δυναμική, αποκαλύπτοντας «νέους» 
πόρους, υλικούς και άυλους, τους οποίους το τοπικό σύστημα 

οφείλει να προσδιορίσει και να κεφαλαιοποιήσει. Η πρόκληση για 
τα νησιά είναι να αξιοποιήσουν το διαρκώς μεταβαλλόμενο 

διεθνές περιβάλλον και να κάνουν χρήση των 
χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας ως πλεονεκτημάτων αντί 

ως μειονεκτημάτων.  

Ποια θα μπορούσε να είναι η στρατηγική των νησιών μετά τη 
διάρκεια της 2ης δεκαετίας του 21ου αιώνα βασισμένη στα 

χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας, στα ισχυρά σημεία αλλά και 
στους περιορισμούς των νησιών καθώς και στις ευκαιρίες που 

προέρχονται από το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον; Μια ανάλυση 
SWOT (Ισχυρών και Αδύνατων Σημείων, Ευκαιριών και Κινδύνων) 

αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο για να απαντήσει σε τέτοιου είδους 
ερωτήματα, αλλά και ως το κατάλληλο βήμα ώστε να προσεγγισθεί 

το 3ο ερώτημα της μελέτης: «Ποιες πολιτικές μπορεί να είναι οι 
κατάλληλες για την βελτίωση της ελκυστικότητας των νησιών 

και να επιβεβαιώσουν ότι η αναπτυξιακή τους πορεία 
ανταποκρίνεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης».  

 
Βασισμένοι στην προηγούμενη μας ανάλυση περί ελκυστικότητας 

(τόσο σε ότι αφορά την εκτίμηση τους όσο και την ταξινόμηση τους 

από τους ενδιαφερόμενους φορείς), τα ισχυρά σημεία, οι αδυναμίες, 
οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι των νησιών μπορούν να περιγραφούν ως 

εξής: 
 

Σε ότι αφορά τα Ισχυρά Σημεία των νησιών, τα κύρια συγκριτικά 
τους πλεονεκτήματα είναι η ποιότητα ζωής και το φυσικό και 

πολιτιστικό τους κεφάλαιο.  
Η Ποιότητα Ζωής (χαμηλό καθημερινό stress σε μια μικρής 

κλίμακας κοινωνία, σε ένα τοπίο (περιβάλλον) υψηλής ποιότητας, 
κοντά στη φύση με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση σε σχέση με 

τις αστικές περιοχές κλπ) αποτελεί ένα πλεονέκτημα που πρέπει να 
διατηρηθεί22 αλλά και να αξιοποιηθεί δημιουργώντας νέες θέσεις 

                                    
22 Οι τοπικοί φορείς έχουν αναγνωρίσει τη «ποότητα ζωής» ως ένα σημαντικό 

στοιχείο ποιότητας ζωής. 
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απασχόλησης αλλά και μια διαφορετική ελκυστικότητα από εκείνη 

των αστικών και γενικά των άλλων περιοχών. Όπως αναφέρθηκε 
προηγούμενα, το υψηλής ποιότητας και πυκνότητας φυσικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον και η ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα 
συνδυάζονται με το γεγονός ότι τα νησιά έχουν χαμηλή κατάτμηση 

της φύσης από τεχνητές περιοχές. Αυτό το πλεονέκτημα δεν έχει 
αξιοποιηθεί κατάλληλα με την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας (πχ. 

καλλιτεχνικά επαγγέλματα, επαγγέλματα σχετικά με την διαχείριση 
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος) ή με την «ανακαίνιση» 

παραδοσιακών με τη παραγωγή πχ. τροφίμων ποιότητας. Αντίθετα 
αυτοί οι αναντικατάστατοι και μη ανανεώσιμοι πόροι καταναλώνονται 

στο πλαίσιο ενός χαμηλής προστιθέμενης αξίας τουρισμού. Το παλαιό 
πλεονέκτημα των νησιών ως κόμβων του παγκόσμιου θαλάσσιου 

δικτύου μπορεί να αξιοποιηθεί και πάλι με ένα διαφορετικό 
αναπτυξιακό υπόδειγμα βασισμένο στην ποιότητα ζωής (liveability - 

ESPON 2006e, Synthesis Report III).  

 
Σε ότι αφορά τις Αδυναμίες, η νησιωτικότητα επηρεάζει άμεσα και 

μόνιμα μερικούς από τους σημαντικότερους παράγοντες της 
ελκυστικότητας όπως αναλύθηκαν προηγούμενα23: 

προσπελασιμότητα, οικονομίες κλίμακας, μικρή αγορά με επίπτωση 
στις οικονομίες συγκέντρωσης, υπηρεσίες δημόσιου συμφέροντος και 

ιδιωτικές υπηρεσίες. Ολες οι παραπάνω παράμετροι αυξάνουν το 
κόστος επενδύσεων (εγκατάστασης) και λειτουργίας για επιχειρήσεις, 

νοικοκυριά και κράτος. Τα εμπόδια που συνδέονται άμεσα πρέπει να 
μετριαστούν από τις κατάλληλες πολιτικές. Εστιασμένες πολιτικές 

πρέπει επίσης να βελτιώσουν το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης του 
ανθρώπινου δυναμικού, τη διείσδυση νέων τεχνολογιών, την 

καινοτομία, την επιχειρηματικότητα κλπ καταστάσεις που 
συσσωρεύουν αδυναμίες. Την ίδια στιγμή πρέπει να γίνει ξεκάθαρο 

ότι τα προϊόντα των νησιών δεν μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικά 

στην ευρωπαϊκή και τη παγκόσμια αγορά μέσω χαμηλών 
(ανταγωνιστικών) τιμών καθώς είναι αδύνατον να επιτευχθεί χαμηλό 

κόστος παραγωγής ανεξάρτητα από το ποια πολιτική θα εφαρμοστεί.   
 

Οι παράμετροι των Ευκαιριών των Κινδύνων που συνοψίζονται 
στον Πίνακα 3.3.1 αποτελούν κοινά ζητήματα στα νησιά ανεξάρτητα 

του μεγέθους, της χωροθέτησης και του επιπέδου ανάπτυξης τους. 
Οι Ευκαιρίες πρέπει να «αδραχθούν» καθώς τώρα η ανάγκη 

«συνεπάγεται την αναβάθμιση του περιβάλλοντος της 
επιχειρηματικότητας με «ήπια» έργα υποδομών. Λιγότερο απτά 

στοιχεία του ενεργητικού πρέπει να αξιοποιούνται που να ενισχύουν 
το εδαφικό κεφάλαιο και να καθιστούν μια περιοχή ικανή να 

συνειδητοποιήσει τις ικανότητες της. Ο ακριβής τρόπος θα εξαρτάται 
από τη κάθε περιοχή» (ESPON 2006, p.79).  

                                    
23 Το αποτέλεσμα των Δεικτών Αμεσης και Εμμεσης Ελκυστικότητας των νησιών σε 

σύγκριση με εκείνους της ηπεριωτικής Ευρώπης είναι εύγλωττα.  
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Ποιο συγκεκριμένα τα νησιά πρέπει να εκμεταλλευτούν:  
 Τις Νέες τεχνολογίες σε τομείς όπως της επικοινωνίας, της 

πληροφόρησης, της πληροφορικής, της παραγωγής κλπ και οι 
εφαρμογές τους μειώνουν την αρνητική επίπτωση της 

νησιωτικότητας (μικρό μέγεθος και απομόνωση). Οι νέες 
ευέλικτες τεχνολογίες μπορεί να είναι επίσης επωφελείς για τις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για τη παροχή υπηρεσιών 
όπως εκπαίδευση και έρευνα, υγεία, πληροφόρηση, πολιτιστικές 

και άλλες δραστηριότητες.  
 Άλλες τεχνολογικές αλλαγές (ανάπτυξη νέων μορφών 

ανανεώσιμης ενέργειας, τεχνολογίες μερικής υποκατάστασης στη 
χρήση φυσικών πόρων, πρόοδος στο τομέα των μεταφορών κλπ) 

μπορεί να έχουν θετικό αποτέλεσμα στους περιορισμούς που θέτει 
η νησιωτικότητα.  

 Η μετακίνηση των ανθρώπινων προτιμήσεων προς τη ποιότητα 

όπως εκφράζεται από την αυξανόμενη ζήτηση διάφορων ομάδων 
πληθυσμού (όπως επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων, 

ελεύθερων επαγγελματιών καλλιτεχνών, ερευνητών και 
γενικότερα ατόμων με οικονομική άνεση) να κατοικούν σε 

περιοχές με υψηλής ποιότητας φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον. Σε αυτή τη περίσταση η παροχή μιας ευρείας γκάμας 

διευκολύνσεων (οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και 
διάφορες άλλες ανέσεις) φαίνεται να είναι προαπαιτούμενο.  

 Η αύξηση της σημασίας των δραστηριοτήτων του ελεύθερου 
χρόνου. Και πάλι τα νησιά που μπορούν να προσφέρουν πολλές 

ευκαιρίες για υπηρεσίες τέτοιου τύπου μπορούν να μετατραπούν 
σε ελκυστικές περιοχές.  

 Η πράσινη οικονομία με χαμηλές εισροές πόρων και εκροές 
αποβλήτων που αποτελεί ένα παγκόσμιο αίτημα, συμβαδίζει με 

την χαμηλή διαθεσιμότητα πόρων των νησιών. 

  
Οι Κίνδυνοι όπως η κλιματική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση, ή 

αύξηση των τιμών ενέργειας κλπ έχουν παγκόσμια σημασία αλλά θα 
επηρεάσουν περισσότερο τα νησιά που είναι οικονομικά και 

περιβαλλοντικά περισσότερο εύθραυστα από την ευρωπαϊκή 
ηπειρωτική χώρα.  

Για παράδειγμα καθώς οι μεταφορές είναι ήδη ιδιαίτερα ακριβές για 
τα νησιά συγκρινόμενες με ότι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, 

στη περίπτωση της αύξησης των τιμών ενέργειας, το κόστος στα 
νησιά μπορεί να αυξηθεί με ένα δυσανάλογο τρόπο καθώς ήδη οι 

τιμές για την ίδια απόσταση είναι υψηλότερες στα νησιά απ’ότι στην 
ηπειρωτική χώρα24.   

                                    
24 «Η αύξηση των τιμών ενέργειας θα έχει αρνητικές συνέπειες στη 

προσπελασιμότητα ειδικά των αγροτικών και περισσότερο απομονωμένων 

(απομακρυσμένων) περιοχών. Οι περιοχές αυτές ήδη έχουν χαμηλότερη 

προσπελασιμότητα και υψηλότερα μεταφορικά κόστη θα κάνει συνθετώτερο το 
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Αυτό είναι εξ ίσου αληθές με τη κλιματική αλλαγή: η ανύψωση της 

στάθμης της θάλασσας απειλεί περισσότερο τα νησιά με το 
περιορισμένο έδαφος και με τη μεγάλη συγκέντρωση του 

ενεργητικού και του τεχνητού κεφαλαίου στην απειλούμενη με 
εξαφάνιση παράκτια ζώνη απ’ότι τις ηπειρωτικές περιοχές. Η 

διαθεσιμότητα νερού είναι επίσης μια κρίσιμη παράμετρος καθώς η 
μείωση των βροχών παράλληλα με την άνοδο της θερμοκρασίας 

μπορεί να μειώσει δραματικά την διαθεσιμότητα νερού τουλάχιστον 
στα μεσογειακά νησιά, αλλά καθώς επίσης οι παράκτιοι υδροφόροι 

ορίζοντες είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στις επιπτώσεις από τη 
κλιματική αλλαγή25. Η αύξηση της θερμοκρασίας απειλεί επίσης τη 

τουριστική δραστηριότητα στη Μεσόγειο. Ακόμη η διάβρωση των 
παραλιών που προκαλείται από μια αυξημένη συχνότητα των 

κυμάτων που χτυπούν στις ρίζες των βράχων και απομακρύνουν με 
περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο τα αποσαρθρωμένα εδάφη από 

την ακτή αλλά και από τις αλλαγές στη θερμοκρασία και στις 

βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου26  
Τα αποθέματα ψαριών κινδυνεύουν σοβαρά με εξαφάνιση εξ αιτίας 

της πίεσης που δέχονται από την αλιευτική δραστηριότητα αλλά και 
από τη ρύπανση των θαλασσών. Σε ορισμένες θάλασσες που 

περιτριγυρίζουν την Ευρώπη η ανθρώπινη πίεση ήταν τόσο μεγάλη 
που οι πληθυσμοί των ψαριών έχουν καταρρεύσει (Βαλτική 

Θάλασσα). Σε άλλες θάλασσες όπως πχ η Μεσόγειος και ειδικά στο 
Αιγαίο Πέλαγος έχει γίνει υπερεκμετάλλευση των αποθεμάτων με 

αποτέλεσμα η παράκτια αλιεία ναι είναι προβληματική για τους 
ντόπιους κατοίκους. Αυτή η εξέλιξη έχει ιδιαίτερα σοβαρές 

επιπτώσεις στα μικρά νησιά όπου οι άλλες ευκαιρίες απασχόλησης 
είναι πρακτικά ανύπαρκτες. 

Τέλος η εντεινόμενη παγκοσμιοποίηση θέτει τις «παραδοσιακές 
ανταγωνιστικές δραστηριότητες» όπως είναι η γεωργία και η 

μεταποίηση τροφίμων, ο τουρισμός, και η αλιεία σε πρόσθετο 

ανταγωνισμό με τις ανταγωνιστικές λόγω χαμηλού κόστους χώρες. Η 
καινοτομία (σε συνδυαμό με τη ποιότητακαι τη διαφοροποίηση) είναι 

ο μοναδικός τρόπος να μείνουν τα νησιά αυτά ανταγωνιστικά. 
 

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται σχηματικά στον Πίνακα 3.3.1. 
 

Πίνακας 3.3.1: SWOT analysis για τα ευρωπαϊκά νησιά 

Ισχυρά σημεία 

 Ποιότητα ζωής 
 Φυσικό Κεφάλαιο 

Αδύνατα σημεία 

Απομόνωση και χαμηλή 
προσβασιμότητα: 

                                                                                                    
πρόβλημα. Κατά συνέπεια οι ανισότητες μεταξύ περιοχών με υψηλή και χαμηλή 

προσπελασιμότητα πιθανόν θα αυξηθούν (ESPON, 2006, p.7) 
25 ESPON, 2010, New Evidence on Smart, Sustainable and Inclusive Territories,p. 

88-89 
26 EURISLES 2002, Of the coast of Europe, CPMR edition, p.50 
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 Πολιτιστικό Κεφάλαιο 

 Αίσθηση ασφάλειας (όχι στα 
πολύ μεγάλα νησιά) 
 Ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα 

βασισμένη σε διαφοροποιημένη 
«βιωματική ταυτότητα» κάθε 

νησιού. 

 Περιορισμένο μέγεθος αγοράς/ 

Χαμηλός αστικός δυναμισμός 
 Μονοδραστηριότητα/ 
Ευθραυστότητα οικονομίας 

 Υψηλό κόστος παροχής Υπηρεσιών 
Δημοσίου Συμφέροντος  

 Χαμηλή κάλυψη από Υπηρεσίες 
Δημοσίου Συμφέροντος στα μικρά 
νησιά  

 Έλλειψη από τοπικό εκπαιδευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό εξ αιτίας 

περιορισμένων ευκαιριών 
απασχόλησης και κατάρτισης 
 Χαμηλό επίπεδο καινοτομίας 

 Περιορισμένη χρήση τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας 

 Περιορισμένες δυνατότητες 
απασχόλησης και καριέρας 

Ευκαιρίες 
 Ποιότητα ζωής 
 Βιωσιμότητα – Περιβαλλοντική 

Διαχείριση 
 Αυξημένη ζήτηση για προϊόντα 

διατροφής ποιοτικά και ασφαλή 
 Αυξημένη ζήτηση για τουρισμό 
ειδικού ενδιαφέροντος 

 Πολιτιστική και Δημιουργική 
Οικονομία 

 Οικονομία της (Δεύτερης) 
Κατοικίας  
 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

 Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας 

Κίνδυνοι 
 Κλιματική αλλαγή, Σπανιότητα 
νερού, Διάβρωση Ακτών, ανύψωση 

στάθμης Θάλασσας 
 Οικονομική κρίση/ Μείωση 

Μεταβιβαστικών Πληρωμών Δημοσίου 
 Παγκοσμιοποίηση/ Αυξημένος 
ανταγωνισμός για προϊόντα και 

υπηρεσίες που ενσωματώνουν χαμηλή 
προστιθέμενη αξία (χαμηλή ένταση 

κεφαλαίου και χαμηλών προσόντων 
εργατικό δυναμικό) 
 Αύξηση τιμών ενέργειας 

 Εξαφάνιση αλιευτικών αποθεμάτων  
 

 

3.3.3. Χρησιμοποιώντας το δυναμικό των Νησιών (ισχυρά 

σημεία και ευκαιρίες) με ευρωπαϊκή προοπτική 

Το γεγονός ότι τα νησιά έχουν ειδικά χαρακτηριστικά και μόνιμα 
φυσικά εμπόδια δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι τα 

νησιά είναι «μειονεκτικές» περιοχές που έχουν ανάγκη 
κοινωνικής πολιτικής για να επιβιώσουν. Αντίθετα, αυτό υποστηρίζει 

την άποψη ότι τα νησιά χρειάζονται τη σωστή στρατηγική που 
θα επιτρέψει να αξιοποιήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα στο 

ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον. Η ανάλυση SWOT έχει 
υπογραμμίσει τα ισχυρά στοιχεία των νησιών και έχει αποκαλύψει τις 

ευκαιρίες και τις προκλήσεις που τα νησιά αντιμετωπίζουν μέσα στο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

Η σωστή χρήση της παραπάνω ανάλυσης στο πλαίσιο της 

Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 που αναπτύχθηκε πρόσφατα από την 
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ΕΕ μπορεί να οδηγήσει στην επεξεργασία μιας Στρατηγικής Νησιά 

2020 προσαρμόζοντας τις νησιωτικές ιδιαιτερότητες, δυνατότητες 
και ανάγκες στις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές. Στον Πίνακα 

3.3.2 προτείνονται τρεις προτεραιότητες για τα νησιά σε αντιστοιχία 
με τις ευρωπαϊκές:  

 

Πίνακας 3.3.2: Προτεραιότητες για τη Ευρωπαϊκή και Νησιωτική 

Στρατηγική 2020 

Στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020  Στρατηγική Νησιά 2020  

1. Εξυπνη μεγέθυνση:  

ανάπτυξη μιας οικονομίας 

βασισμένης στη γνώση και 

στη καινοτομία   

1. Ποιοτικά Νησιά: εστιάζοντας σε 

επώνυμα, διαφοροποιημένα και 

ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούν τοπικούς πόρους 

προορισμένα σε ειδικές αγορές  

2. Βιώσιμη Μεγέθυνση:  

προωθώντας μια οικονομία 

περισσότερο αποτελεσματική 

στη χρήση των πόρων, 

πράσινη και ανταγωνιστική  

2. Πράσινα νησιά: μείωση της 

χρήσης και αύξηση της επανάχρησης 

των σπάνιων πόρων όπως το νερό, η 

γή, η ενέργεια στη παραγωγή 

αγαθών και υπηρεσιών 

3. Μεγέθυνση χωρίς 

αποκλεισμούς: προωθώντας 

μια οικονομία υψηλής 

απασχόλησης που να έχει ως 

αποτέλεσμα κοινωνική και 

εδαφική συνοχή 

3. Νησιά ίσων Ευκαιριών: δίνοντας 

τις ίδιες ευκαιρίες σε νησιωτικές 

επιχειρήσεις και πληθυσμούς ώστε να 

επιτύχουν όπως στην Ευρωπαϊκή 

Ηπειρωτική χώρα  

 

Αναλύοντας περισσότερο: 

 Η προτεραιότητα «Ποιοτικά Νησιά» συνδέεται με το γεγονός 

ότι οι νησιωτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να ελπίζουν να 

γίνουν ανταγωνιστικές στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά με 

μια στρατηγική μαζικής και χαμηλού κόστους παραγωγής εξ 

αιτίας της νησιωτικότητα (μικρό μέγεθος, μικρά αγορά, χαμηλή 

προσπελασιμότητα). Αντίθετα, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 

όπου νησιωτικά προϊόντα βασισμένα στους τοπικούς 

(ιδιαίτερους) πόρους και στην τεχνογνωσία είναι 

ανταγωνιστικά. Αυτή η επιτυχία μπορεί να επεκταθεί και στη 

παραγωγή υπηρεσιών όπως ο τουρισμός αλλά και ο 

πολιτισμός, αντι να καταναλώνονται οι περιορισμένοι πόροι 

των νησιών για μια μαζική δραστηριότητα. Νέα γνώση, 
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καινοτομία και εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν 

προαπαιτούμενα για την επιτυχία μιας τέτοιας στρατηγικής. 

 Η προτεραιότητα «Πράσινα Νησιά» συνδέεται με τους 

περιορισμένους φυσικούς πόρους των νησιών. Εδώ ο στόχος 

είναι η μείωση της χρήσης πόρων όπως το νερό, η γη, η 

ενέργεια και η ανακύκλωση των αποβλήτων από τις 

επιχειρήσεις και τον τοπικό πληθυσμό. Το πρασίνισμα της 

νησιωτικής οικονομίας είναι τμήμα της στρατηγικής ποιότητας 

αλλά αναφέρεται ξεχωριστά δεδομένης της μεγάλης σημασίας 

που έχει για τη βιωσιμότητα των νησιών.  

 Η προτεραιότητα «Νησιά Ισων Ευκαιριών» συνδέεται με τον 

στόχο της ίσης πρόσβασης όλων των ευρωπαϊων πολιτών στις 

Υπηρεσίες Γενικού (Δημόσιου) Συμφέροντος – που είναι μια εκ 

των ουκ ανευ προυπόθεση για ποιότητα ζωής και 

ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα – όπως εκφράστηκε αρχικά 

στο Σχέδιο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκού Χώρου (ESDP, 1999). Η 

σημασία των ΥΓΣ για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή υπογραμμίζεται στη Συνθήκη της Λισσαβόνας (άρθρο 

14 και πρωτόκολλο 26).  

 

Η προτεινόμενη στρατηγική για τα νησιά βασίζεται στο γεγονός ότι:  
A) Η ανάλυση των ειδικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων των 

νησιών καθώς και οι ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν 
(προτεραιότητες 1&2), με ταυτόχρονη την αντιμετώπιση των 

μειονεκτημάτων (προτεραιότητα 3) έχουν ως απώτερο στόχο τη 
βελτίωση της απόδοσης των νησιωτικών οικονομιών, τη 

μεγιστοποίηση των οφελών των πλεονεκτημάτων και την επίτευξη 
των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. 

B) Υπάρχουν ήδη σε νησιά επιτυχημένες δράσεις σύμφωνα με αυτή 
τη στρατηγική  που μπορούν να θεωρηθούν ως άριστες πρακτικές ή 

ως δυνητικά καλές πρακτικές καθώς πολλά σχέδια βρίσκονται ακόμη 

υπό εξέλιξη.  
 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ορισμένα παραδείγματα άριστων 
πρακτικών27 ταξινομημένων κατά άξονα προτεραιότητας:  

- Ποιοτικά Νησιά: Αρκετά αγροτικά και μεταποιημένα προϊόντα 
των νησιών έχουν «αντέξει» τον ανταγωνισμό μέσα στην ευρωπαϊκή 

και διεθνή αγορά παρά τις σχετικά αυξημένες τους τιμές, βασισμένα 
στην ποιότητα τους (των τοπικών εισροών και των παραδοσιακών 

μεθόδων παραγωγής) και /ή της μοναδικότητας τους δημιουργώντας 
δικές τους αγορές με επώνυμα προϊόντα. Αυτό αφορά πολλά τρόφιμα 

                                    
27 Αυτές οι «άριστες πρακτικές» προέρχονται από ερωτηματολόγιο που έγινε σε 

τοπικές αρχές αλλά και σε άλλες πηγές πληροφορησης.  
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και ποτά (όπως κρασιά, μπύρες, ούζο, ρακί, λικέρ κλπ), διάφορα είδη 

τυριών, μελιού, ελαιολάδου, μαστίχα, κρέας και λουκάνικα, βούτυρο, 
πατάτες, γλυκά κλπ Πολλά από αυτά ρυθμίζονται από το ευρωπαϊκό 

σύστημα ποιότητας Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και 
Γεωγραφική Ένδειξης (ΠΓΕ), Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα, Ειδικά 

Προϊόντα Πτηνοτροφείων κλπ δίνοντας τους μια επίσημη σήμανση 
ποιότητας. Αυτό αφορά επίσης και άλλα προϊόντα όπως υφάσματα 

και ρούχα, εργόχειρα και άλλα προϊόντα μεταποίησης τα οποία με ή 
συχνότερα χωρίς επίσημη σήμανση έχουν δημιουργήσει την δική 

τους επωνυμία.  
 

Εάν οι παραπάνω επιτυχημένες ιστορίες βασίζονται σε κλαδικές ή 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες συχνά με την στήριξη των δημόσιων 

αρχών (εθνικών και τοπικών) σε παραδοσιακούς κλάδους, υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου η ποιότητα είναι ο κύριος στόχος μιας 

ολοκληρωμένης τοπικής πρωτοβουλίας.  “Bright Green Bornholm” 

αποτελεί τη συνέχεια ενός επιτυχημένου προγράμματος Leader+ 
όπου η ποιότητα και η βιωσιμότητα ήταν συνδεδεμένες και 

αφορούσαν διάφορους τομείς όπως ενέργεια, τουρισμό, πολιτιστικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, τρόφιμα, μεταποιημένα προϊόντα.  

“A Flavor of the Archipelagos” στα νησιά Åland είναι μια παρόμοια 
πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg 

συνδέοντας τοπικούς επιχειρηματίες με στόχο να βελτιώσουν την 
ικανοποίηση των επισκεπτών. Το σχέδιο “Archpedalo” επίσης στα 

νησιά Åland είχε ως στόχο να φέρει περισσότερους ποδηλάτες από 
την ηπειρωτική Φινλανδία να επισκεφθούν τη περιοχή γνωρίζοντας 

ότι ξοδεύουν αρκετά χρήματα και είναι περιβαλλοντικά φιλικοί. Το 
σχέδιο οργανώνει σεμινάρια σε επιχειρηματίες του τουρισμού κατά 

μήκος της ποδηλατικής διαδρομής, αυξάνουν τη ποιότητα και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, βρίσκουν και αναπτύσσουν τα κατάλληλα 

κανάλια διανομής.  

Η “Aegean Cuisine” στο Νότιο Αιγαίο είναι μια πρωτοβουλία του 
Περιφερειακού Κέντρου Καινοτομίας (που υλοποιείται κάτω από τον 

έλεγχο του τοπικού Επιμελητηρίου) έχει ως στόχο να προωθήσει τη 
τοπική παραγωγή και γνώση με στόχο να διαφοροποιήσει και να 

βελτιώσει το τοπικό τουριστικό προϊόν. “Cretan Quality Agreement” 
στη Κρήτη έχει ως κύριους στόχος να προωθήσει τη Κρητική 

Διατροφή (και τα κρητικά τρόφιμα) και να βελτιώσει τη ποιότητα του 
τουριστικού προϊόντος.  

Στις Illes Balears έχουν δημιουργηθεί περίπου 15 επιχειρηματικά 
clusters με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας των τοπικών εταιρειών:  των οπτικοακουστικών 
εταιρειών, των Εταιρειών Τεχνολογίας Πληροφόρησης 

εφαρμοσμένων στον τουρισμό, των εταιρειών θαλάσσιου τουρισμού, 
των εταιρειών για τη μουσικής της  Ibiza κλπ. 

“Master and Back” είναι ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα 

κατάρτισης που δημιουργήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την 



 121 

Περιφέρεια της Σαρδηνίας. Αφορά νέους ανθρώπους που 

επιλέχθηκαν για να παρακολουθήσουν μάστερ ή διδακτορικές 
σπουδές στην Ιταλία ή στο εξωτερικό και μετά να εργαστούν για δύο 

χρόνια στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στη Σαρδηνία.  
Στη Μάλτα το Υπουργείο για το Gozo έχει χρηματοδοτήσει το 

πρόσθετο κόστος για υψηλού επιπέδου μαθήματα στο Κέντρο Malta 
Gozo με στόχο να διευκολύνει τον τοπικό πληθυσμό να έχει 

πρόσβαση σε στο υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης.   
 

- Πράσινα Νησιά: Διαφορετικές πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί 
σε νησιά είτε για να αντιμετωπιστούν γενικά περιβαλλοντικά 

προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή ή ειδικά προβλήματα των 
νησιών. Τα νησιά, ως απομονωμένα συστήματα με προβλήματα στον 

ενεργειακό εφοδιασμό έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον 
ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών αρχών καθώς και ερευνητικών 

ομάδων και επιχειρήσεων για πειραματικές εφαρμογές σε 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η Κύθνος (Κυκλάδες) 
χρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του ‘80 για την εγκατάσταση ενός 

ολοκληρωμένου και αυτόνομου υβριδικού συστήματος καθώς και του 
πρώτου πάρκου ανεμογεννητριών στην Ελλάδα. Το Samso (Δανία) 

είναι ένα ιδιαίτερα γνωστό παράδειγμα ενεργειακά ανεξάρτητου 
νησιού με βάση ενέργεια από αέρα, ήλιο και βιομάζα, ενώ ιδιαίτερα 

σημαντική είναι η άμεση εμπλοκή των νησιωτών στο πρόγραμμα με 
επενδύσεις στο σύστημα. Στο Eigg, νησί της Σκωτίας 80 κατοίκων, 

υλοποίησαν ένα παλαιό τους όνειρο, να έχουν ενέργεια ολόκληρη 
την ημέρα, χρησιμοποιώντας ένα αυτόνομο σύστημα βασισμένο σε 

συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υπάρχουν αρκετά άλλα 
παραδείγματα (Gotland, Bornholm, Canarias, κλπ) όπου νησιά 

χρησιμοποιήθηκαν ως πρωτοπόροι στη χρήση συστημάτων ΑΠΕ 
γεγονός που επέτρεψε τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων, νέων 

θέσεων εργασίας και νέας γνώσης σε ένα σύγχρονο τομέα. Το Δίκτυο 

“IsleNet”, που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
’90 με την πολιτική υποστήριξη της Επιτροπής Νησιών της  CPMR για 

να αντιμετωπίσει τα ενεργειακά προβλήματα των νησιών, έχει μια 
ουσιαστική συμμετοχή στη πρόοδο που έχει σημειωθεί. Η εμπλοκή 

πολλών δημάρχων νησιών στο Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant 
of Mayors) και στην εφαρμογή προγραμμάτων όπως το «Σύμφωνο 

των Νησιών» (Pact of Islands) και «Πράσινο Νησί» (Green Island) 
από την ΓΔ Ενέργειας είναι ορισμένα αποτελέσματα καλής 

διακυβέρνησης και δικτύωσης.  
 

Μερικές άλλες επιτυχημένες ιστορίες πρέπει να υπογραμμιστούν: Στη 
Μήλο (Κυκλάδες) μια ανεμογεννήτρια 600kw παράγει 2.600 m3 

πόσιμου νερού την ημέρα καλύπτοντας τις τοπικές ανάγκες 
υποκαθιστώντας με τον τρόπο τη μεταφορά νερού με υδροφόρες 

από την ηπειρωτική χώρα. Ένα παρόμοιο πρόγραμμα μιας εξωάκτιας 

(off-shore) πλωτής ανεμογεννήτριας για τη παραγωγή 
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αφαλατωμένου νερού που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε το σχετικό βραβείο καινοτομίας από την 
ΕΕ (RegioStars 2008). Οι τοπικές αρχές της Mallorca ανέπτυξαν ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα για την επεξεργασία όλων των στερεών 
αποβλήτων που παράγονται στο νησί. Οι Illes Balears έχουν ένα 

εκτεταμένο πρόγραμμα για τη διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών 
πόρων: 7 φυσικά και 1 εθνικό πάρκο, το Απόθεμα της Βιόσφαιρας 

της Ουνεσκο στη Minorca, 113 περιοχές στο Δίκτυο Natura 2000, 
ένα σύστημα παρακολούθησης της Θαλάσσιας Ποσειδωνίας και ένα 

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης. Η Corse 
δημιούργησε ένα Γραφείο Περιβάλλοντος και έχει εμπλακεί σε 

δράσης προστασίας μέσα σε φυσικά αποθέματα και ένα περιφερειακό 
φυσικό πάρκο. Η Scottish Islands Federation προωθεί το βιώσιμο 

νησί βασισμένο σε εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής τροφής. Το 
Δίκτυο Μικρών Νησιών «Δάφνη» εργάζεται για τη προώθηση 

άριστων πρακτικών σε διαφορετικά θέματα βιωσιμότητα αλλά 

υποστηρίζει τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή καινοτόμων 
δράσεων στο έδαφος τους.  Αυτό το Δίκτυο λειτουργεί και το 

«Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου» με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. 
Στη Sardegna, η συνεργασία μεταξύ του Περιφερειακού Γραφείου 

Προστασίας των Ακτών, του Δήμου του Cabras, του Γραφείου της 
Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής του Cabras, και της τοπικής 

ένωσης αλιέων οδήγησε στη δημιουργία ενός ειδικού τουριστικού 
προϊόντος που βασίζεται στην αξιοποίηση μιας προστατευόμενης 

περιοχής του Δικτύου Natura 2000.  
 

- Νησιά Ισων Ευκαιριών: Η πρόβλεψη ίσων ευκαιριών για όλους 
τους κατοίκους μιας χώρας έχει θεωρηθεί θέμα δημοκρατίας για τον 

δυτικό κόσμο και τα εθνικά κράτη φροντίζουν να υπάρχουν 
υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, πολιτισμού, 

μεταφορών, επικοινωνιών, ενέργειας κλπ. Οι υπηρεσίες αυτές 

παλαιότερα προσφέρονταν από κρατικά μονοπώλια που φρόντιζαν να 
καλύπτουν το επιπλέον κόστος με την εξίσωση των τιμών μεταξύ 

νησιών και ηπειρωτικής χώρας. Σήμερα οι περισσότερες από αυτές 
τις υπηρεσίες έχουν απελευθερωθεί και οι αρχές του ανταγωνισμού 

εφαρμόζονται με βάση τους κανόνες της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. 
Αυτή η εφαρμογή δεν είναι χωρίς δυσκολίες καθώς οι μικρές 

νησιωτικές αγορές συχνά δημιουργούν de facto μονοπωλιακές 
καταστάσεις. Σ’αυτό το πλαίσιο, πως προσπαθούν οι δημόσιες αρχές 

να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των νησιωτών; 
 

Σε ότι αφορά τις υπηρεσίες μεταφορών υπάρχουν διάφορες 
πρακτικές που προσπαθούν από τη μια πλευρά να εξασφαλίσουν την 

μέγιστη συχνότητα δρομολογίων και ανταγωνισμό μεταξύ 
διαφορετικών εταιρειών (στα μεγαλύτερα νησιά) ή μια ελάχιστη 

υπηρεσία (στα μικρότερα νησιά, στη διάρκεια του χειμώνα) και από 

την άλλη πλευρά να κρατήσει το κόστος όσο χαμηλότερα είναι 
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δυνατόν μέσα στα πλαίσια της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Η ποιότητα και η δικαιοσύνη της παροχής υπηρεσίας μεταξύ των 
κατοίκων διαφορετικών είναι δύο επιπλέον συνθήκες που πρέπει να 

τηρούνται. Η αρχή της Εδαφικής Συνοχής που εφαρμόζεται με 
διαφορετικούς τρόπους σε διάφορα νησιά όπως στο Kokar (με 3 έως 

5 συνδέσεις την ημέρα με το κεντρικό νησί των Åland), στο Samso, 
στη Corse, στα Illes Balears, στα Σκωτσέζικα Νησιά ή τα νησιά της 

Βρετάνης με την επιδότηση μέρους του κόστους του ταξιδιού για 
τους μόνιμους κατοίκους με τη χρήση ιδιωτικών ή δημόσιων 

εταιρειών. Στα Åland το μεταφορικό σύστημα μεταξύ των νησιών του 
αρχιπελάγους, που έχει την αρχή του στη δεκαετία του ’50, έχει 9 

παγοθραυστικά πλοία εξασφαλίζουν την ίδια ποιότητα μεταφορών σε 
όλα τα νησιά ολόκληρο το χρόνο, δωρεάν για τους κατοίκους των 

νησιών χρηματοδοτείται  (18MEUR το 2009) από τη κυβέρνηση. 
Στη Ελλάδα, το κράτος δίνει προτεραιότητα στο να εξασφαλίσει την 

ελάχιστη υπηρεσία επιδοτώντας (με περίπου 100MEUR το 2009) τις 

εταιρείας με τμήμα του λειτουργικού κόστους του πλοίου και όχι το 
κόστος ταξιδιού στον επιβάτη. Καθώς οι υπηρεσίες αυτές δεν 

κρίνονται ως ικανοποιητικές από τους χρήστες, διάφορες τοπικές 
αρχές όπως οι Δήμοι της Καλύμνου και της Τήλου αποφάσισαν να 

δημιουργήσουν δημοτικές επιχειρήσεις για να γεφυρώσουν το 
χάσμα. Στις αεροπορικές μεταφορές, οι συνδέσεις που δεν 

θεωρούνται κερδοφόρες με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία επίσης 
επιδοτούνται μέσω πολυετών συμβολαίων κατόπιν διαγωνισμού για 

να διατηρήσουν τη συχνότητα των δρομολογίων και χαμηλά ναύλα 
για όλους τους επιβάτες ώστε να βελτιωθεί η προσπελασιμότητα στα 

μικρότερα νησιά και να δημιουργηθούν ενδονησιωτικές συνδέσεις. 
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί εδώ ότι σχεδόν όλες οι επιδοτούμενες 

αεροπορικές γραμμές αφορούν νησιά.  
 

Η ανάπτυξη ή η διατήρηση άλλων ΥΓΣ στα νησιά (πχ. νοσοκομειακές 

υπηρεσίες στο Samso) αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα καθώς 
μειώνονται οι δημόσιοι προϋπολογισμοί σε όλα τα κράτη μέλη. Στη 

Δωδεκάνησο το «πλωτό κέντρο υγείας» που χρηματοδοτείται από τη 
Νομαρχία έχει επιτρέψει να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

υγείας σε τακτά χρονικά διαστήματα στους κατοίκους μικρών νησιών 
όπως οι Λειψοί.  Στις Illes Balears η δημιουργία του τεχνολογικού 

πάρκου ParcBit λειτουργεί ως πλατφόρμα για την εισαγωγή και την 
ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας στη περιφέρεια. Στο νησί 

Papa Westray (στο αρχιπέλαγος των Orkney - Σκωτία) οι 6 νέοι που 
κατοικούν στο νησί παίρνουν τη πτήση κάθε Τρίτη πρωί και 

μετακινούνται στο γειτονικό νησί όπου παραμένουν σε οικογένειες 
που τους φιλοξενούν για δύο μέρες ώσπου να ξαναπάρουν τη 

Πέμπτη το απόγευμα το αεροπλάνο της επιστροφής. Η παραπάνω 
υπηρεσία ή η διατήρηση σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

σε μικρά ελληνικά νησιά όπου οι καθηγητές είναι περισσότεροι από 

τους μαθητές επιτρέπουν σ’αυτούς είτε να μην «εγκαταλείπουν νωρίς 
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το σχολείο», είτε να «μην μεταναστεύουν νωρίς». Η δημιουργία του 

Πανεπιστημίου του Αιγαίου που είναι χωροθετημένο σε 6 νησιά του Β 
και του Ν. Αιγαίου, του Πανεπιστημίου Ιονίου στη Κέρκυρα, του ΤΕΙ 

Ιονίου στη Ζάκυνθο, τη Κεφαλονιά και τη Λευκάδα καθώς και το 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στο Gotland, του Πανεπιστημίου στη 

Κορσική κλπ είναι παραδείγματα του πως οι εθνικές κυβερνήσεις 
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 

το χαμηλό επίπεδο καινοτομίας σ’αυτές τις περιοχές. Στην ελληνική 
περίπτωση, η ανάπτυξη αυτών των Πανεπιστημίων υπήρξε δυνατή 

χάρη στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των διαρθρωτικών ταμείων.   
 

Ορισμένοι κοινοί παράγοντες επιτυχίας των παραπάνω περιπτώσεων 
μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως: 

- Καλή διακυβέρνηση και τοπική στρατηγική με 
ενδοπεριφερειακή συνεργασία. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

η κινητήρια δύναμη που ξεκίνησε τη δράση είναι η τοπική 

κυβέρνηση σε συνεργασία με διάφορους τοπικούς φορείς. Η 
κινητοποίηση των ενδογενών δυνάμεων αποτελεί ένα αρχικό 

σημείο για την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας στρατηγικής. 
- Διαπεριφερειακή δικτύωση (διεθνείς διαπεριφερειακοί 

οργανισμοί και προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας) 
προσφέρουν εξωτερική επιστημονική, οργανωτική και 

χρηματοδοτική βοήθεια και κινητοποιούν τις μικρές και σκόρπιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές.  

- Δομές Έρευνας και Καινοτομίας είναι αναγκαίες για τη 
προσαρμογή και την αποτελεσματική χρήση (με τη σχετική 

προσαρμογή στις τοπικές ιδιαίτερότητες) εξωγενών καινοτομιών 
(πχ. ανεμογεννήτριες) αλλά ακόμη και υπαρκτής τοπικής 

τεχνογνωσίας (πχ. παραγωγής τροφίμων). 
- Νέες δεξιότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου  θεωρούνται 

ως αναγκαίες για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών. Κατά 

συνέπεια οι τοπικές αρχές προσπαθούν να κινητοποιήσουν τον 
τοπικό πληθυσμό που δεν έχει τα μέσα για να χρηματοδοτήσει 

την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων εκτός των ορίων των 
νησιών ή και στο εξωτερικό καθώς και τις τοπικές επιχειρήσεις να 

τους απασχολήσουν στη συνέχεια.  

- Πρόσθετη χρηματοδότηση (Ευρωπαϊκή/ Εθνική / Τοπική) 

είναι απαραίτητη για τη κινητοποίηση των τοπικών φορέων για 

καινοτόμες δράσεις (πχ. πράσινες στρατηγικές, δικτύωση κλπ) 

και τη παροχή καλύτερων δημόσιων υπηρεσιών στους νησιώτες.  

 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συνδέονται με την 
ελκυστικότητα των νησιών όπως έχει ήδη αναλυθεί. Αλλά μέχρι 

τώρα η επιτυχία τους είναι περιορισμένη και τα αποτελέσματα 
μεμονωμένα με περιορισμένες επιπτώσεις στη συνολική κατάσταση 
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των νησιών28. Οι περισσότερο σημαντικές αιτίες γι’αυτό φαίνεται να 

είναι:  

- Αυτές οι δράσεις συνήθως αντιμετωπίζουν μερικώς το πρόβλημα 

της ελκυστικότητας και ιδιαίτερα τα έμμεσα αίτια και φαίνεται ότι 
δημιουργούν τις απαραίτητες αλλά όχι και τις ικανές συνθήκες για 

να μεταβάλουν ριζικά τις υπάρχουσες τάσεις.  

- Φαίνεται να λείπει μια συνολική στρατηγική που να υποστηρίζεται 

από ειδικές πολιτικές, ευρωπαϊκές ή εθνικές,.  

Η εφαρμογή συντονισμένων πολιτικών και ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων που να αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα όλους τους 
παράγοντες ελκυστικότητας φαίνεται να είναι μια περισσότερο 

αποτελεσματική στρατηγική. 

Παρ’όλα ταύτα, αυτοί οι παράγοντες επιτυχίας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως “πρωτοβουλίες – σημαίες (flagships 
initiatives)” στο πλαίσιο μιας Νησιωτικής Στρατηγικής. Αυτή η 

στρατηγική μπορεί να υιοθετήσει τους περισσότερους ευρωπαϊκούς 

κεντρικούς στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 αλλά με ένα 
διαφορετικό ποσοτικό σκοπό (πχ. ο στόχος για της δαπάνη για Ε&Τ 

στα νησιά δεν μπορεί να φτάσει στο 3% του ΑΕΠ, αλλά το 1% θα 
μπορούσε να αποτελέσει στόχο για τα νησιά).  

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί εδώ ότι νησιωτικές περιφέρειες όπως οι 
Illes Balears και τα Åland –όπου βρέθηκε μεγάλος αριθμός άριστων 

πρακτικών – είναι από τις περιφέρειες με τα καλύτερα αποτελέσματα 
σε ότι αφορά τον Δείκτη Κατάστασης. Αυτές οι περιφέρειες έχουν 

επίσης καλές επιδόσεις στη Διακυβέρνηση. Μερικές τοπικές 
πρωτοβουλίες αυτών των τοπικών αρχών πρέπει να 

υπογραμμιστούν: 

- Σύμφωνο για την Ανταγωνιστικότητα, την Απασχόληση και τη 

Περιφερειακή Ανάπτυξη (Illes Balears) που υπογράφτηκε μεταξύ 
της περιφερειακής κυβέρνησης, και των βασικών οργανώσεων 

εργοδοτών και εργαζόμενων. Περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία 

του μελλοντικού μοντέλου των Illes Balears και ξεκινά μια 
διαδικασία για σχεδιασμό και εφαρμογή ευρείας κλίμακας 

πολιτικών  

- Το Βήμα του Πολίτη (Citizenship forum) (Illes Balears) για την 

προώθηση της συμμετοχής των πολιτών μέσα από μια ιστοσελίδα 
κάνοντας δυνατή την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ κυβέρνησης 

και πολιτών 

- Τόπος δημόσιας συζήτησης (Forum) για την αξιολόγηση των 

δημόσιων πολιτικών (Illes Balears)  

                                    
28 Καθώς οι πειρσσότερες από τις παραπάνω πρωτοβουλίες είναι πρόσφατες, οι 

επιπτώσεις τους δεν αποτυπώνονται ακόμη στους δείκτες βιωσιμότητας  
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- Στρατηγικά Σχέδια Δράσης (Illes Balears) με την επεξεργασία (α) 

ενός Σχεδίου για την Επιστήμη, τη Τεχνολογία και τη Καινοτομία 
δείχνοντας τη κυβερνητική δέσμευση για ανταγωνιστικότητα 

μέσω της χρήσης της γνώσης και (β) ένα Μaster Ρlan για την 
Ενέργεια που περιλαμβάνει μέτρα για τη χρήση φυσικού αερίου, 

την ανάπτυξη ΑΠΕ, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
(ενεργειακή αποτελεσματικότητα) και σύνδεση με την ηπειρωτική 

χώρα.  

- Το Συμβούλιο του Αρχιπελάγους (Åland) που δημιουργήθηκε για 

να εξασφαλίσει τη καλή, επίσημη και ανεπίσημη επικοινωνία 
μεταξύ της Κυβέρνησης των Åland Islands και των έξι 

αρχιπελαγικών κοινοτήτων  

 

3.4. Η τυπολογία των νησιών 

Η τυπολογία των νησιών που λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά 
νησιωτικά χαρακτηριστικά (τόσο τα κοινά χαρακτηριστικά όσο και τις 

οικονομικο-κοινωνικές διαφορές) αποκαλύπτει πόσο σημαντικοί είναι 
οι περιορισμοί που συνδέονται με τη νησιωτικότητα και αποτελούν τη 

βάση για μέτρα πολιτικής ενώ μπορούν να προσαρμοστούν στους 
διαφορετικούς τύπους νησιών  

 
Μια προηγούμενη ταξινόμηση των ευρωπαϊκών νησιών που πρότεινε 

η Planistat (2002) βασίστηκε κυρίως σε γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

της νησιωτικότητας παρά σε κοινωνικο-οικονομικά: πληθυσμό, 
έκταση, συνολικά αΕΠ, απόσταση από την περιφερειακή 

πρωτεύουσα, απόσταση για να βρει πληθυσμό (αγορά) 15 φορές 
μεγαλύτερη του πληθυσμού του νησιού, μέση ανυψηση της στάθμης 

της θάλασσας, μέση θερμοκρασία και αναλογία περιμέτρου και 
επιφάνειας του νησιού. Η στατιστική ανάλυση είχε δώσει 3 

κατηγορίες για τις περιοχές NUTS 2 & 3 9 (η Κύπρος και η Μάλτα δεν 
περιλαμβάνονταν): 

- Sicilia, Sardegna, Κρήτη (τα πολύ μεγάλα νησιά) 
- Balears, Β.Αιγαίο, Ν.Αιγαίο, Ιόνια νησιά, Corsica and Shetland 

(τα μεγάλα και μεσαία ορεινά νησιά και τα αρχιπελάγη της 
Μεσογείου συν τα Shetland ως απομακρυσμένο αρχιπέλαγος) 

- Gotland, Bornholm, Åland, Isle of Wight, Orkney, Western 
Isles (μεσαία και μικρά νησιά, μάλλον επίπεδα νησιά που 

βρίσκονται κοντά στην ευρωπαϊκή ήπειρο). 

 
Η έλλειψη νέων δεδομένων για την πλειοψηφία των δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν σε εκείνη την έρευνα, ειδικά για το επίπεδο NUTS 
3, περιορίζει τη δυνατότητα για μια περισσότερο πλήρη και βαθύτερη 

στατιστική ανάλυση. Με βάση τη διαθέσιμη πληροφορία, μια 
ταξινόμηση βασισμένη στο μέγεθος και στον πληθυσμό των νησιών 

υιοθετήθηκε στη παρούσα μελέτη ως σημείο έναρξης της ανάλυσης. 
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Η μελέτη έδειξε ότι όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός ενός νησιού 

το οξύτερες είναι ορισμένες επιπτώσεις της νησιωτικότητας, άμεσες 
και έμμεσες όπως πχ. υψηλότερο κόστος για τη διατήρηση του 

κατάλληλλου επιπέδου υπηρεσιών δημόσιου συμφέροντος. 

 

Η αρχική ταξινόμηση που χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα μελέτη των 

νησιών σε επίπεδο NUTS 0 - NUTS 3 βασίστηκε στον πληθυσμό και 

έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
- Πολύ μεγάλα νησιά (με περισσότερους από 50.000 

κατοίκους): Sicilia, Sardegna, Mallorca, Cyprus, Kriti, Malta, 
Corse, Isle of Wight, Λέσβος, Κέρκυρα, Gotland, Eivissa I 

Formentera, Menorca Δωδεκάνησα (Ρόδος)29. 
- Μεγάλα νησιά (με κατοίκους μεταξύ 5000 και 50.000): Χίος, 

Σάμος, Bornholm, Ζάκυνθος, Western Isles, Orkney, 
Κεφαλονιά, Shetland, Gozo, Åland, Κυκλάδες30. Από τα νησιά 

των μελετών περίπτωσης η Κάλυμνος και το Saaremaa 
ανήκουν σε αυτή την υποκατηγορία 

- Μικρά νησιά (με λιγότερους από 5.000 κατοίκους): Kokar, 
Λειψοί, Lipari and Samso (μελέτες περίπτωσης). 

 
Σε αυτή τη μελέτη, όπως έχει ήδη αναφερθεί (παρ. 2.1.4) 

υπολογίστηκαν πέντε διαφορετικοί δείκτες για τα νησιά και τα κράτη 

μέλη της ΕΕ στα οποία ανήκουν: ένας για την κατάσταση των νησιών 
βασισμένος σε παραμέτρους βιωσιμότητας  (State Index), ένας για 

τις αλλαγές που συνέβησαν στη περίοδο 2000-6 (Change Index), 
ένας για τις παραμέτρους ελκυστικότητας που επηρεάζονται άμεσα 

από τη νησιωτικότητα και βασίζονται στην προσπελασιμότητα και τον 
αστικό δυναμισμό (Direct Attractiveness Index), ένας για τις 

υπόλοιπες παραμέτρους ελκυστικότητας που επηρεάζονται έμμεσα 
από τη νησιωτικότητα (Indirect Attractiveness Index) και έναν 

τελευταίο για το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο (Assets 
Attractiveness Index).  

 
Η ανάλυση των δεδομένων που έχουν ήδη παρουσιαστεί αναδεικνύει 

μια μεγαλύτερη διασπορά τιμών για τα νησιά παρά για τα κράτη μέλη 
τόσο για τον Δείκτη Κατάστασης όσο και για τον δείκτη Αλλαγής. 

Αντίθετα, οι τιμές για τον δείκτη έμμεσης ελκυστικότητας έχουν 

μικρότερη διασπορά και τα νησιά είναι πλησιέστερα απ’ότι οι χώρες.  
Η ταξινόμηση των νησιωτικών περιοχών γίνεται αρχικά με τέσσερεις 

(χωρίς τον δείκτη «τεχνητών εκτάσεων») και στη συνέχεια και με 

                                    
29  Τα επτά πρώτα νησιά ανήκουν στην υποκατηγορία των πολύ μεγάλων 

νησιών με πληθυσμό μεγαλύτερο των 300.000 κατοίκων. Τα Δωδεκάνησα, αν και 

είναι αρχιπέλαγος περιλαμβάνεται στην ομάδα των μαγάλων νησιών καθώς το 

κύριο νησί της (Ρόδος) έχει πληθυσμό μεγαλύετρο των 100.000 κατοίκων.   
30 Αν και ο συνολικό πληθυσμός των κυκλάδων είναι 104.000 κάτοικοι, επειδή 

είναι αρχιπέλαγος με 24 νησιά εκ των οποίων μόνο 7 έχουν πληθυσμό πάνω από 

5.000 κατοίκους κατατάσσονται σε αυτή τη κατηγορία.    
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τους πέντε δείκτες του συνθέτουν τον Δείκτη Κατάστασης. 

Χρησιμοποιήθηκε αρχικά Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών για τη 
ταξινόμηση των νησιών (Γράφημα 3.4.1.) και ακολουθήθηκε από μια 

«Διακριτική Ανάλυση» για την επιβεβαίωση των ομάδων (Γράφημα 
3.4.2), καθώς ορισμένα νησιά μπορούν να ταξινομηθούν και στις 

δύο ομάδες (πχ. Οrkney και Ζάκυνθος μπορούν να ταξινομηθούν 
είτε στα  «αποδοτικά» ή στα ενδιάμεσα νησιά, ενώ Κέρκυρα και 

Sardegna βρίσκονται ανάμεσα στα ενδιάμεσα και στα 
«καθυστερούντα» νησιά). 

 

Γρήφημα 3.4.1 Ανάλυση κυρίων συνιστωσών (5 δείκτες) 
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Γράφημα 3.4.2  Διακριτική Ανάλυση  

 
 

Τα αποτελέσματα αυτά συνδέθηκαν με το πληθυσμιακό μέγεθος των 
νησιών δίνοντας την ταξινόμηση που προτείνεται στη συνέχεια και 

αποτυπώνεται στον Πίνακα 3.4.1 και στο Γράφημα 3.4.3: 
- «Αποδοτικά» νησιά: Σε αυτή τη πρώτη ομάδα Åland, Illes 

Balears, Gotland, Κύπρος, Shetland and Orkney παρουσιάζουν 
μια θετική και ισορροπημένη κατάσταση με μια αποδοτική αλλά 

μάλλον ευθραυστη οικονομία. Τα μεγαλύτερα νησιά (Illes Balears 
και Κύπρος) ταξινομούνται στη κατηγορία αυτή εξ αιτίας «ενός 

μοντέλου οικονομικής μεγέθυνσης βασισμένης σε οικονομική 

εξειδίκευση-μονοκαλλιέργεια (μαζικός τουρισμός 3S 
συνδυασμένος με έναν ισχυρό κατασκευαστικό τομέα συν 

υπεράκτιες δραστηριότητες για τη Κύπρο). Αυτά τα νησιά 
αντιμετωπίζουν ισχυρές περιβαλλοντικές πιέσεις εξ αιτίας του 

τουρισμού. Το Gotland (μεγάλο νησί) και τα μεσαίου μεγέθους 
αρχιπελάγη του Åland, Shetland και Orkney ταξινομούνται σε 

αυτή την ομάδα εξ αιτίας εξωγενών παραμέτρων και όχι 
ενδογενούς δυναμισμού: ο δημόσιος τομέας είναι σημαντικός στο 

Gotland (η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του δημόσιου τομέα 
στο Gotland είναι 41,2%), ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς για 

τα Åland και η παραγωγή πετρελαίου από πλατφόρμες κοντά στα 
Shetland, παρά στην αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων. Στη περίπτωση των Shetland και Orkney η 
παρουσία ενός σημαντικού πρωτογενούς και δευτερογενούς 
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τομέα (περίπου το 24% της ΑΠΑ) φαίνεται να τα διαφοροποιεί 

από τα άλλα νησιά που απλά έχουν έναν ισχυρό δημόσιο τομέα.  
- Ενδιάμεσα νησιά: στην δεύτερη ομάδα ανήκουν δέκα νησιά με 

αποτελέσματα κοντά στον μέσο όρο όλων των νησιών. Μερικά 
από αυτά τα νησιά όπως η Ζάκυνθος, οι Κυκλάδες, τα 

Δωδεκάνησα, τη Κέρκυρα τη Κρήτη και το Isle of Wight έχουν 
μια σημαντική αλλά προφανώς μια λιγότερο αποτελεσματική 

τουριστική δραστηριότητα.  Malta και Sardegna έχουν μια 
σχετικά ισορροπημένη αλλά όχι ιδιαίτερα αποδοτική οικονομία. 

Στο Bornholm και στα Western Isles μαζί με το Isle of Wight η 
όποια απόδοση οφείλεται στη σημασία του δημόσιου τομέα.  

- Καθηστερούντα νησιά: Χίος, Λέσβος, Σάμος, Κεφαληνία, 
Λευκάδα, Gozo, Corse and Sicilia, έχουν χαμηλή ελκυστικότητα 

(εκτός από τη Corse) και μια οικονομία χαμηλών επιδόσεων που 
έχουν επηρεάσει αρνητικά όλες τις παραμέτρους που 

εξετάστηκαν.  

 
 Πίνακας 3.4.1: Ταξινόμηση των νησιωτικών περιφερειών σε επίπεδο 

NUTS 2 & 3 και των νησιών των μελετών περιπτώσεων  

Κατάσταση/Μέγ

εθος 
Μεγάλα νησιά Μεσαία Νησιά Μικρά νησιά 

«Αποδοτικά» 

νησιά 

Mallorca  

Menorca 
Evissa i Formentera  
Κύπρος  

Gotland 

Åland* 
Shetland* 

Orkney* 
Lipari 

 

 

Ενδιάμεσα 

νησιά 

Κρήτη 

Malta  
Sardegna  

Isle of Wight 
Δωδεκάνησα* 
(Ρόδος) Κέρκυρα 

Bornholm  
Κυκλάδες* 

Zakynthos 
Western Isles* 

Samso  

Kokar 

Καθυστερούντα 
νησιά 

Corse  

Sicilia  
Λέσβος  
 

Κεφαλληνία 
Χίος  

Σάμος 
Gozo 

Λευκάδα 
Κάλυμνος 

Saaremaa 

Λειψοί  

Σημειώσεις:  - Τα νησιά με παχειά γράμματα είναι εκείνα των μελετών περίπτωσης 
       - Τα νησιά με πλάγια γράμματα είναι εκείνα με υψηλό ποσοστό ανεργίας  
      - Τα νησιά με αστερίσκο είανι αρχιπελάγη. Sicilia, Sardegna και Κέρκυρα είναι 

επίσης αρχιπελάγη αλλά το μεγαλύτερο νησί κυριαρχεί στη περιφέρεια.  

 
Η ταξινόμηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαφοροποίηση 

της έντασης των μέτρων σε μια ολοκληρωμένη πολιτική. Για 
παράδειγμα «…..το μέγεθος του πληθυσμού και κατ’επέκταση της 

αγοράς είναι καθοριστικό στοιχείων των αναπτυξιακών προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη περιοχή και η διαφορετικότητα 



 131 

των καταστάσεων είναι πιθανά πολύ περισσότερο περιορισμένη σε 

κάθε υποκατηγορία νησιών» (DG Regio, επιστολή προς πρόεδρο 
Επιτροπής ΝησιώνCRPM). Στα νησιά με περισσότερους από 500.000 

κατοίκους (μόνο 5) οικονομίες συγκέντρωσης και οικονομίες 
κλίμακας είναι πιθανές. Κατά συνέπεια η παροχή για Υπηρεσίες 

Γενικού Ενδιαφέροντος στα νησιά αυτά είναι εφικτή σε μικρότερο 
κόστος απ’ότι στα μικρότερα νησιά. Αντίστοιχα, επιχειρήσεις σε 

μεγαλύτερα νησιά έχουν περισσότερες ευκαιρίες (μεγαλύτερη τοπική 
αγορά, καλύτερη προσπελασιμότητα) απ’ότι στα μικρά νησιά. Γενικά, 

το κόστος της νησιωτικότητας πρέπει να θεωρηθεί μεγαλύτερο 
σε μικρά και ορεινά νησιά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει 

σε μια διαφοροποίηση των μέτρων πολιτικής.  
 

Αυτή η προσέγγιση δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην υπόθεση ότι το 
κόστος νησιωτικότητας είναι ανήπαρκτο σε μεγαλύτερα νησιά όπως η  

Sardegna με 1,5 εκατομμύρια κατοίκους. Μερικές από τις 

συνιστώσες του κόστους νησιωτικότητας όπως πχ. το κόστος 
προσπελασιμότητας, είναι πάντα παρόντα και υποσκάπτουν την 

ανταγωνιστικότητα τους. Την ίδια στιγμή, είναι χρήσιμο να 
κρατήσουμε στο μυαλό μας τις διαφορές του μεγέθους (σε έκταση 

και πληθυσμό) μεταξύ των νησιών και των ηπειρωτικών περιοχών. 
Για παράδειγμα αναφέρεται η προσπάθεια να δημιουργηθούν σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο μεγάλες (σε πληθυσμό), αποτελεσματικές, 
ελκυστικές και ανταγωνιστικές μακρο-περιφέρειες (πχ. Oeresund, 

Baltic Sea, Danube etc) με στόχο τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το χάσμα 

μεταξύ των νησιών (ακόμη και των μεγαλύτερων) και αυτών των 
περιοχών καθώς και των ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων καθώς και του 

ευρωπαϊκού πενταγώνου διευρύνεται και πρέπει να γεφυρωθεί με 
την κατάλληλη στρατηγική και αποτελεσματικές πολιτικές. 

 

Μια άλλη παράμετρος που μπορεί να οδηγήσει στην διαμόρφωση την 
έντασης των πολιτικών μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών νησιών 

βασίζεται στην συνολική τους επίδοση31. Τα νησιά που υστερούν 
έχουν αναλογικά μεγαλύτερες ανάγκες σε σχέση με τα «αποδοτικά» 

νησιά σε ορισμένους τομείς. Τα αρχιπελάγη και οι περιπτώσεις διπλής 
νησιωτικότητας απαιτούν ειδική προσοχή και τα υπάρχοντα δεδομένα 

«κρύβουν» υπαρκτές και σημαντικές ενδο-περιφερειακές ανισότητες. 
 

Ένα σύστημα που βασίζεται στους δείκτες Κατάστασης και 
Ελκυστικότητας θα μπορούσε να υποκαταστήσει τη χρήση του κατά 

κεφαλή ΑΕΠ ως μόνου δείκτη που καθορίζει την επιλεξιμότητα των 

                                    
31 Η κατηγοριοποίηση των νησιών δεν πρέπει να γίνεται στο επίπεδο διοικητικής 

διαίρεσης (NUTS 2 or 3) αλλά στο επίπεδο κάθε νησιού ξεχωριστά ανεξάρτητα από 

τη πρόσθετη στατιστική προσπάθεια που απαιτείται για τη συλλογή ή και τη 

παραγωγή δεδομένων σε επίπεδο νησιού. 

. 
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περιφερειών και των τύπων πολιτικής που μπορούν να 

υποστηριχθούν από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής. Επιπρόσθετα, 
τα κριτήρια ελκυστικότητας που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη αυτή 

έχουν ένα καθαρά εδαφικά χαρακτήρα που θα μπορούσε να 
αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση όλων των εδαφικών πολιτικών της 

ΕΕ. 
 

 
Γράφημα 3.4.3. Σχηματική Αποικόνηση Νησιών σε ομάδες 
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4.  Αξιολόγηση Ευρωπαϊκών Πολιτικών και 

Προτάσεις για Ανάπτυξη Ευρωπαϊκής 

Νησιωτικής Πολιτικής 

 
Με στόχο την απάντηση στο τρίτο ερώτημα της μελέτης («Ποιες 

πολιτικές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για να αυξήσουν την 

ελκυστικότητα των νησιών;»), μια εκ των υστέρων (ex-post) 
αξιολόγηση των ευρωπαϊκών πολιτικών είναι απαραίτητη για να 

εξετάσει εάν οι εκροές τους αντιμετώπισαν τα προβλήματα 
ελκυστικότητας των νησιών, δηλαδή αν ήταν οι κατάλληλες. Η 

αξιολόγηση ειδικών ευρωπαϊκών πολιτικών θα γίνει με την 
μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 2 και χρησιμοποιεί ως 

βάση την Νησιωτική Εκτίμηση Επιπτώσεων. Στη συνέχεια θα 
χρησιμοποιηθούν τα αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής, της Ανάλυσης 

SWOT και της προταθείσας στρατηγικής ΝΗΣΙΑ 2020 για να 
διατυπωθούν προτάσεις. 

 
Όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές έχουν άμεσες και έμμεσες εδαφικές 

επιπτώσεις (EEA, The environmental dimension of environmental 
sustainability) και κατά συνέπεια όλες επηρεάζουν τη κατάσταση των 

νησιών. Όπως έχει αναφερθεί οι τομείς πολιτικής στους οποίους θα 

εστιάσουμε τη προσοχή μας (και με βάσει τις προδιαγραφές της 
μελέτης) είναι: (α) η Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, (β) η 

Διαχείριση και αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων (γ) η 
Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού και (δ) οι Υπηρεσίες Δημοσίου 

Συμφέροντος. Αυτοί οι τομείς συνδέονται με συγκεκριμένες 
ευρωπαϊκές πολιτικές όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.1 

 
Πίνακας 4.1: Τομείς πολιτικής και Ευρωπαϊκές Πολιτικές . 

 

Τομείς Πολιτικής ΕΕ Πολιτικές 

Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας 
Πολιτική Ανταγωνισμού 

Πολιτική Ε&ΤΑ 

Αξιοποίηση Φυσικών και Πολιτιστικών 
Πόρων  

Περιβαλλοντική Πολιτική 

Κοινή Αγροτική Πολιτική 
Περιφερειακή Πολιτική 

Αναβάθμιση Ανθρώπινου Δυναμικού 
Περιφερειακή Πολιτική 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος 
Πολιτική Μεταφορών 

Πολιτική Ενέργειας 
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4.1 Εκτίμηση Επιπτώσεων των Ευρωπαϊκών 
Πολιτικών στα Νησιά (βελτιώνοντας την 
ελκυστικότητα των νησιών)  

 

« Η ανάπτυξη ενός κοινού θεωρητικού πλαισίου για την Εκτίμηση 
Χωρικών Επιπτώσεων (ΕΧΕ) είναι απαραίτητο για την υποστήριξη 

πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης Το πλαίσιο πρέπει να έχει 
διατομεακό χαρακτήρα και να περιλαμβάνει κοινωνικο-οικονομικούς, 

περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς δείκτες για την αναλυόμενη 

περιοχή» (Informal Ministerial Meeting in Tempere, September 
1999). Μια δεκαετία αργότερα στη μελέτη TIPTAP αναφέρεται ότι  

«τρία στοιχεία πρέπει να επισημανθούν: το γεγονός ότι προς το 
παρόν δεν υπάρχει κοινό πλαίσιο για τις ΕΧΕ, η πολυτομεακή φύση 

της μεθοδολογικής προσέγγισης και το γεγονός ότι οι επιπτώσεις θα 
πρέπει να αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες 

απευθύνονται οι αναπτυξιακές πολιτικές και όχι γενικά στο 
ευρωπαϊκό χώρο» (TIPTAP, 2009, final report, Part C, p.3).  Η ΕΧΕ 

θα πρέπει να ακολουθήσεις τις αρχές της Εκτίμησης Επιπτώσεων (ΕΕ 
Impact Assessment - ΙΑ) που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή επιτροπή το 

2002 ώστε να συμβάλει σε μια περισσότερο συνεκτική εφαρμογή της 
Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω μιας αξιολόγησης και ενός 

καλύτερου συντονισμού των κλαδικών πολιτικών. Η κύρια διαφορά 
με την ΕΧΕ είναι το γεγονός ότι η τελευταία πρέπει να εκτιμήσει τις 

επιπτώσεις όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά επίσης στους 

διάφορους τύπους περιοχών (αστικές, αγροτικές, παράκτιες, 
συνοριακές, ορεινές, νησιωτικές, αραιοκατοικημένες). Αυτό θα έχει 

ως συνέπεια να εξετάζεται κατά πόσο θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η διαφορά των περιοχών στη διαφοροποίηση των κλαδικών 

πολιτικών. 
 

Η Εκτίμηση Νησιωτικών Επιπτώσεων (ΕΧΕ) πρέπει να ακολουθήσει 
τις γενικές οδηγίες και βήματα που έχουν ήδη παρουσιαστεί32 ώστε 

να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα από προηγούμενες 
αναλύσεις πληροφορία και να δοθούν συγκρίσιμα αποτελέσματα. 

Αλλά η Εκτίμηση Νησιωτικών επιπτώσεων θα πρέπει να εισάγει στην 
ανάλυση- ιδίως στο προσδιορισμό των σχέσεων αιτίας-

αποτελέσματος- τα ειδικά χαρακτηριστικά των νησιών.  Όπως έχει 
ήδη αναφερθεί, τα χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζουν την 

ελκυστικότητα των νησιών (τα αίτια των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν) και κατά συνέπεια επηρεάζουν έμμεσα την 
κατάσταση βιωσιμότητας των νησιών. Η ενσωμάτωση των 

παραγόντων ελκυστικότητας και βιωσιμότητας εκτελείται μέσω την 
αρχικής εννοιολογικής προσέγγισης (Σχήμα 1.1). Οι μεταβλητές που 

θεωρήθηκαν ως κρίσιμες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό 

                                    
32 Όπως παρουσιάστηκαν από την έκθεση προόδου του ESPON για το ΕΧΕ (TIA, 29 

January 2009, p.7) από την τελική έκθεση της μελέτης TIPTAP (p. 6-12).  
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των Δεικτών ελκυστικότητας και Κατάστασης και γενικά σε ολόκληρη 

την ανάλυση. Με βάση αυτή τη προσέγγιση, οι πολιτικές 
θεωρούνται αποτελεσματικές για τα νησιά όταν τα 

αποτελέσματα τους μεταβάλουν θετικά βραχυχρόνια τις 
παραμέτρους ελκυστικότητας και μακροχρόνια επηρεάζουν τις 

παραμέτρους βιωσιμότητας.  Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι 
κάθε πολιτική επηρεάζει άμεσα μία ή περισσότερες παραμέτρους 

ελκυστικότητας, αλλά όχι όλες όπως έχει ήδη αναφερθεί στο 
κεφάλαιο 2 – Εικόνα 4.1). 

 
 

Εικόνα 4.1: Αιτιώδης σχέση μεταξύ μέτρου πολιτικής, εκροής, 
αποτελέσματος και επίπτωσης  

 
 
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές αξιολογούνται μέσω των παρακάτω 

βημάτων: 
I. Άξονες πολιτικής: καθορισμός των πολιτικών παρεμβάσεων 

που αφορά η αξιολόγηση. 
II. Χωρική διάσταση της πολιτικής: εξέταση εάν η πολιτική έχει 

ρητή, σιωπηρή ή καθόλου χωρική διάσταση33. 

III. Εκροή πολιτικής: μια γενική περιγραφή των κύριων 
αναμενόμενων εκροών 

IV. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις της πολιτικής: κάποιοι 
παράμετροι της ελκυστικότητας και της βιωσιμότητας 

επηρεάστηκαν άμεσα από τις εκροές της πολιτικής (σχέση 
αιτίας-αποτελέσματος). 

V. Εκτίμηση Νησιωτικών Επιπτώσεων: οι εκροές της πολιτικής σε 
(επιλεγμένα) νησιά και ο τρόπος (θετικός ή αρνητικός, ισχυρός 

ή ασθενής) που επηρεάστηκαν οι παράμετροι ελκυστικότητας 
και βιωσιμότητας από αυτές τις εκροές. 

 
Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η ΕΝΕ βασίζεται: (α) σε προηγούμενες 

εκθέσεις και άλλα κείμενα που αξιολογούν τις ευρωπαϊκές πολιτικές 

                                    
33 Για τον καθορισμό αυτής της σχέσης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τη μελέτη 

του ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) “The environmental dimension 

of environmental sustainability”. 
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(κυρίως μελέτες του ESPON)34, (β) σε δεδομένα που αφορούν την 

κατάσταση και την ελκυστικότητα των νησιών από τη παρούσα 
μελέτη (γ) σε πληροφορίες από μελέτες περίπτωσης και (δ) σε 

άποψης του μελετητή. Τα αποτελέσματα της μελέτης TIP TAP πάνω 
στην εκ των προτέρων αξιολόγηση της ΚΑΠ και της Πολιτικής 

Μεταφορών για τη περίοδο 2007-12 χρησιμοποιήθηκαν επίσης. 
 

Μια ανάλυση των χωρικών επιπτώσεων κλαδικών πολιτικών 
πραγματοποιήθηκε από το ESPON πάνω στη βάση μελετών του 

προγράμματος 2000-6 (ESPON 2006e, p.71-78). Μια πολύ 
συνοπτική και γενική αξιολόγηση παρουσιάζεται στον εικόνα 4.2. 

 
Εικόνα 4. 2 Αποτελέσματα κλαδικών πολιτικών και εδαφική συνοχή  

 
 

                                    
34 Θα πρέπει να υπογραμμιστεί εδώ ότι οι διάφορες μελέτες που ασχολήθηκαν με 

την αξιολόγηση κλαδικών πολιτικών έχουν αναλύσει έναν πολύ μικρό αριθμό 

αξόνων πολιτικής.    
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Το κύριο συμπέρασμα από την έκθεση του ESPON είναι ότι: 

«υπάρχουν μεικτές αποδείξεις σχετικά με την συνοχή των κλαδικών 
πολιτικών. Οι ευρωπαϊκές κλαδικές πολιτικές συνέβαλαν σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο – αν όχι καθόλου- μάλλον συμπτωματικά στην 
εδαφική συνοχή. Αυτό οφείλεται στους διαφορετικούς στόχους των 

πολιτικών και στην έλλειψη συντονισμού. Εντούτοις η συμβολή 
διαφέρει από τους στόχους της πολιτικής και συχνά εξαρτάται από 

τους συγκεκριμένους άξονες και μέτρα (ESPON 2006e, p.78). 
 

4.1.1. Περιβαλλοντική Πολιτική  

Ο στόχος της ΓΔ Περιβάλλοντος είναι να προστατεύει, να διατηρεί 

και να βελτιώνει το περιβάλλον για την παρούσα και τις 

επόμενες γενιές. Για να υλοποιήσει το σκοπό αυτό προτείνει 
πολιτικές που εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής 

προστασίας στην ΕΕ και που προστατεύει τη ποιότητα ζωής των 
ευρωπαίων πολιτών. Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική 

περιλαμβάνει πολλούς άξονες που αφορούν όλες τις συνιστώσες του 
περιβάλλοντος35 καθώς και εργαλεία για τη μείωση των επιπτώσεων 

από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο περιβάλλον (οδηγίες για την 
Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων –ΕΠΕ- και Στρατηγική 

εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΣΠΕ). Η πολιτική 
επιχορηγείται από το Ταμείο Συνοχής και από ειδική γραμμή του 

προϋπολογισμού (διαμέσου του προγράμματος Life), περίπου 12,6% 
του συνολικού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Μερικοί από τους 

άξονες έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα νησιά όπως είναι η Οδηγία 
Πλαίσιο για το Νερό (χρήση των λεκανών απορροής ως μονάδας 

κλειδί για τη διαχείριση του υπόγειου νερού) , η Οδηγία για το Νερό 

Κολύμβησης (συστήματα διαχείρισης για τη ποιότητα του νερού και 
τον προσδιορισμό των πηγών ρύπανσης), η Οδηγία Πλαίσιο για τα 

Απόβλητα (που αφορά, τη μεταφορά, την επεξεργασία, την ασφαλή 
απόθεση και τη χρήση των αποβλήτων ως πόρων), την Οδηγία για 

τα Ενδιαιτήματα και τα Πουλιά (που δημιούργησε το δίκτυο Natura 
2000 μέσω του προσδιορισμού των Ειδικών Περιοχών Διατήρησης 

(SAC) και των Ειδικών Περιοχών Προστασίας (SPA) καθώς αφορούν 
περιορισμένους και πολύτιμους πόρους. 

 
Καθώς αυτοί οι άξονες πολιτικής δημιουργούν πλαίσια που τα Κράτη-

Μέλη πρέπει να εφαρμόσουν με στόχο να καλύψουν το σύνολο της 
επικράτειας τους με διαχειριστικά σχέδια και να δημιουργήσουν τις 

κατάλληλες υποδομές και μηχανισμούς για την εφαρμογή των 
πολιτικών. Η ΕΕ χρηματοδοτεί αυτές τις δράσεις δια μέσου των 

διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής (περίπου 19% του 

                                    
35 Στο πρόγραμμα ESPON 2006 η μελέτη “Territorial Trends and Policy Impacts in 

the Field of EU Environmental Policy” αξιολόγησε 3 άξονες περιβαλλοντικής 

πολιτικής: διαχείριση νερού, φύση και βιοποικιλότητα και πολιτική προστασία σε 5 

μελέτες περίπτωσης. 
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προϋπολογισμού τους έχει σχεδιαστεί να κατευθυνθεί σε δράσεις 

περιβαλλοντικής προστασίας για τη περίοδο 2007-2013)36. Αυτές οι 
πολιτικές έχουν εφαρμοστεί στα νησιά με διάφορους τρόπους που 

εξαρτώνται από τα σχέδια δράσης των Κρατών-Μελών:  
 

Η Οδηγία για τα Ενδιαιτήματα και τα Πουλιά οδήγησε στη δημιουργία 
πολλών περιοχών του Δικτύου  Natura 2000 στα νησιά. Ακόμη και 

αν αυτή η πολιτική είχε θετικά αποτελέσματα με τη δημιουργία πχ. 
προστατευόμενων περιοχών, είχε θετικές επιπτώσεις, δηλαδή 

διατήρησε τη βιοποικιλότητα, τα ενδιαιτήματα και τα είδη; Δεν 
μπορεί να δοθεί γενική απάντηση γιατί δεν υπάρχει πληροφορία που 

να συγκρίνει τη σημερινή κατάσταση με εκείνη πριν από την 
εφαρμογή της πολιτικής. Πληροφορίες από τη μελέτη περίπτωσης 

(Mallorca) υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικά παραδείγματα 
ανάκαμψης της περιοχής μετά την εφαρμογή της Οδηγίας.  

 

Πολλές δράσεις εφαρμόστηκαν με στόχο τη διατήρηση της φύσης 
όπως: α) εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 

υδρολογικού σχεδίου στα Illas Balears, β) η δημιουργία 7 νέων 
Εθνικών Πάρκων τη περίοδο 1988-2002, γ) η δημιουργία του 

Αποθέματος Βιόσφαιρας της Ουνέσκο στη Menorca, δ) η δημιουργία 
του συστήματος παρακολούθησης για την Posidonia Oceanica, ε) η 

επεξεργασία του χωρικού σχεδίου διαχείρισης των Illes Balears, στ) 
η επεξεργασία του χωρικού σχεδίου της Menorca και ζ) η 

επεξεργασία του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Παράκτιας Περιοχής στα 
illes Balears. 

 
Η Κυπριακή Κυβέρνηση είχε εντάξει αρχικά 31 ζώνες στο Δίκτυο 

Natura 2000 είτε SPAs είτε SCI. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 38 το 
2005 και πιο πρόσφατα σε 64 καλύπτοντας μα έκταση 2476,82 τχ σε 

περιοχές που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Έτσι το δίκτυο Natura 2000 καλύπτει 26,8% της 
συνολικής έκτασης του νησιού. Αυτή η εξέλιξη δείχνει το θετικό 

αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής ρύθμισης καθώς υπήρξαν και τα σχετικά 
σχέδια διαχείρισης.  

 
Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα κρίνονται θετικά και στις δύο 

περιπτώσεις, εντούτοις έμμεση πληροφορία που προέρχεται από τον 
δείκτης κατάτμησης και αφορά τη ταξινόμηση των περιοχών ανάλογα 

με το φυσικό τους κεφάλαιο (EEA, 2010), δείχνει ότι οι πιέσεις που 
συνδέονται με την ένταση των οικονομικών δραστηριοτήτων όπως ο 

τουρισμός, η εξόρυξη, οι μεταφορές και η γεωργία δεν έχουν 
σταματήσει (ESPON 2006b). Αυτή η κατάσταση είναι ακόμη 

περισσότερο εμφανής στην περιβαλλοντικά ευαίσθητη παράκτια ζώνη 
και των δύο περιοχών όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες 

δραστηριότητες. Αυτού του είδους η πίεση είναι αναπόφευκτη μέσα 

                                    
36 ECORYS Nederland BV, 2008, A Study on EU spending 
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στο πλαίσιο του υφιστάμενου αναπτυξιακού προτύπου όπου ο στόχος 

της οικονομικής αποτελεσματικότητας είναι υψηλότερης 
προτεραιότητας σε σχέση με τις δύο άλλες συνιστώσες της βιώσιμης 

ανάπτυξης. Πληροφορίες από τη βάση δεδομένων για την κάλυψη 
γης του Corine και της ταξινόμησης των περιοχών με βάση το 

περιβαλλοντικό κεφάλαιο σε διάφορα νησιά όπως τις Illes Balears το 
επιβεβαιώνουν. Ενας άλλος τρόπος για αξιολόγηση της πολιτικής 

είναι να εκτιμήσουμε ποια θα ήταν η κατάσταση του περιβάλλοντος 
χωρίς την συγκεκριμένη Οδηγία: η μείωση της βιοποικιλότητας θα 

ήταν αναπόφευκτη καθώς και τα ενδιαιτήματα τα οποία τώρα 
προστατεύονται θα είχαν υποβαθμιστεί και διάφορα είδη θα είχαν 

εξαφανιστεί. 
 

Σε ότι αφορά την Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό η εφαρμογή της δεν 
έλυσε τα προβλήματα της ποιότητας και της διαθεσιμότητας πόσιμου 

νερού. Σε νησιά όπως η  Mallorca και η Κύπρος ένα σημαντικό τμήμα 

της ζήτησης νερού καλύπτεται από αφαλατωμένο νερό, 
αποδεικνύοντας ότι οι υδάτινοι πόροι βρίσκονται διαρκώς υπό πίεση. 

 
Τα αποτελέσματα του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» 

αποτυπώνουν τη θετική επίπτωση των τριών ευρωπαϊκών πολιτικών 
(Οδηγίες για Διαχείριση Αποβλήτων και Νερά Κολύμβησης και 

Πολιτική Συνοχής) και της τοπικής διακυβέρνησης. Η χρήση μιας 
περιβαλλοντικής ποιότητας «σημαίας» ως εργαλείου προβολής και 

προώθησης του τουρισμού έχει θετικές και κοινωνικο-οικονομικές 
επιπτώσεις: στα Illes Balears υπάρχουν 71 παραλίες και 22 μαρίνες 

και στη Κύπρο 54 παραλίες με γαλάζια σημαία. Αυτή η εξέλιξη είναι 
επίσης επιπτώσεις των πολιτικών κατασκευής συστημάτων 

διαχείρισης λυμάτων στις πόλεις και στους περισσότερους οικισμούς 
με πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων.  

 

Στη περίπτωση της επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων στη 
Mallorca το σύστημα που πρόσφατα εγκαταστάθηκε για τη διαχείριση 

όλων των απορριμμάτων θα μειώσει τη πίεση στο έδαφος και στους 
υδατικούς πόρους. Όμως η διαδικασία ανακύκλωσης φαίνεται να 

καθυστερεί. Στη Κύπρο, το σύνολο της διαδικασίας ξεκίνησε 
πρόσφατα (με τη χρηματοδότηση του τρέχοντος Στρατηγικού 

Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-13 που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ) 
και απαιτείται χρόνος για τη κάλυψη όλων των ευρωπαϊκών 

κανονισμών. Άλλωστε η Κύπρος είναι πρόσφατο μέλος της ΕΕ.  
 

Τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις των παραπάνω πολιτικών στις 
μελέτες περίπτωσης της Mallorca και της Κύπρου αξιολογούνται ως 

ακολούθως:  
 

Δράσεις πολιτικής 
Άμεσα Επηρεαζόμενοι 

Παράμετροι 

Αποτελέσματα/ 

Επιπτώσεις 
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Οδηγία Βιοτόπων 

και Πουλιών 
  

Ελκυστικότητα 
Φυσική κληρονομιά 3 

Ευκαιρίες απασχόλησης 2 

Βιωσιμότητα 

Περιβαλλοντική προστασία 

(βιοποικιλότητα)  
2 

Δημιουργία ΑΕΠ θετικό 

Απασχόληση θετικό 

Οδηγία Πλαίσιο 

Νερού  
  

Ελκυστικότητα Φυσική Κληρονομιά 
Έλλειψη 

πληροφόρησης 

Βιωσιμότητα 

Περιβαλλοντική προστασία 

(Διαθεσιμότητα και Ποιότητα 

Πόσιμου Νερού)  

Αρνητική 

(Προβλήματα 

διαθεσιμότητας 

νερού)  

Οδηγία Διαχείρισης 

Αποβλήτων 
  

Ελκυστικότητα Φυσική κληρονομιά θετικό 

Βιωσιμότητα 

Περιβαλλοντική Διατήρηση 

(ποιότητα εδάφους)  

 

Έλλειψη 

πληροφόρησης 

Οδηγία Νερών 

Κολύμβησης 
  

Ελκυστικότητα Φυσική Κληρονομιά +3 

Βιωσιμότητα 
Περιβαλλοντική Διατήρηση 

(ποιότητα θαλάσσιου νερού) 
+3 

 

 

4.1.2. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 

Η ΚΑΠ ξεκίνησε με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957 και ήταν η πρώτη 
κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Οι βασικοί αρχικοί της στόχοι ήταν η 

εξασφάλιση ειδών διατροφής στους πληθυσμούς των κρατών μελών 
και ικανοποιητικά εισοδήματα για τους γεωργούς. Είχε δύο 

διαστάσεις: (α) την προσανατολισμένη στην αγορά και η οποία 

στόχευε στην εξασφάλιση ικανοποιητικών τιμών και επιδοτήσεων 
στους παραγωγούς ανάλογα με τις παραγόμενες ποσότητες και ήταν 

το Τμήμα «Εγγυήσεων» της πολιτικής και (β) την προσανατολισμένη 
στην εκμετάλλευση που στόχευε να τις υποστηρίξει ώστε να 

προσαρμοστούν και να εκμοντερνιστούν και ονομάζονταν το Τμήμα 
«Προσανατολισμού». Κατά τις πρώτες δεκαετίες της εφαρμογής της 

ΚΑΠ το Τμήμα Εγγυήσεων απορροφούσε περισσότερο από το 90% 
των γεωργικών πιστώσεων, ενώ εξακολουθεί να είναι η 

σημαντικότερη πολιτική αφού απορροφά περίπου το 40% του 
κοινοτικού προϋπολογισμού. 

   
Τα μέτρα πολιτικής που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ήταν η αρχή της 

κοινοτικής προτίμησης (που υποστήριζε τις εξαγωγές και 
φορολογούσε τις εισαγωγές παρόμοιων προϊόντων με εκείνα των 

Ευρωπαίων παραγωγών) και της κοινής αγοράς στο εσωτερικό των 
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κρατών μελών. Ήταν μια ιδιαίτερα επιτυχής πολιτική σε ότι αφορά 

την επίτευξη των αρχικών στόχων καθώς ήδη από τη δεκαετία του 
’70 η παραγωγή ήταν τόσο υψηλή ώστε δημιουργήθηκε πρόβλημα 

με τις τιμές και τις ποσότητες εξ αιτίας της παραγωγής 
πλεονασμάτων. Σημειώθηκαν επίσης και περιβαλλοντικά προβλήματα 

(υψηλή ρύπανση και απειλή στη βιοποικιλότητα), κοινωνικά 
προβλήματα( άνιση κατανομή των επιδοτήσεων που κατανέμονταν 

άνισα με τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις στις παραγωγικές περιοχές που 
αποτελούσαν το 20% να εισπράττουν το 80% του 

προϋπολογισμού37) και οικονομικά προβλήματα καθώς χρειάζονταν 
όλο και περισσότεροι πόροι. Την ίδια στιγμή οι Ευρωπαίοι 

φορολογούμενοι αναρωτιόντουσαν έντονα για την αναγκαιότητα 
μιας τέτοιας πολιτικής που οδηγούσε στη παραγωγή τροφής χαμηλής 

ποιότητας, χρησιμοποιούσε τόσα χρήματα που κατευθυνόντουσαν 
στους πλούσιους αγρότες και παρήγαγε τόσα προϊόντα που έπρεπε 

να πεταχτούν.  

 
Ήδη από τις μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του ’80 και για πρώτη 

φορά ο Τομέας Προσανατολισμού έτυχε μεγαλύτερης προσοχής και 
υψηλότερων πιστώσεων. Η πραγματικά σημαντική μεταρρύθμιση 

έγινε στη δεκαετία του ’90 με την εισαγωγή των λεγόμενων 
«συνοδευτικών μέτρων» που περιλάμβαναν τόσο νέα μέτρα 

(αγροπεριβαλλοντικά, ποιοτική παραγωγή) όσο και ήδη υφιστάμενα 
(νέοι αγρότες για ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, 

χρηματοδότηση των υποδομών εκσυγχρονισμού των 
εκμεταλλεύσεων, πολιτική υπέρ των Λιγότερο Ευνοημένων Περιοχών 

(ΛΕΠ-LFA) που είχε εισαχθεί από το 1970 επιζητώντας να 
υποστηρίξει τους αγρότες σε περιοχές όπου η γεωργία αντιμετωπίζει 

περιορισμούς γεωγραφικού ή πολιτικού χαρακτήρα όπως ορεινές 
περιοχές και νησιά στη πρώτη περίπτωση, και παραμεθόριες ή 

απομακρυσμένες περιοχές στη δεύτερη περίπτωση).  Αυτές οι 

πολιτικές χρηματοδοτήθηκαν περισσότερο από τον προϋπολογισμό 
και ο Τομέας Εγγυήσεων μειώθηκε σημαντικά παράλληλα με την 

εισαγωγή τελών συνυπευθυνότητας σε περίπτωση αυξημένης 
παραγωγής. Οι συνεχείς συζητήσεις για την σύγκλιση της ΚΑΠ με τη 

Περιβαλλοντική Πολιτική, η ανάγκη για να αντιμετωπιστούν οι 
υποχρεώσεις της ΕΕ ως προς τις συμφωνίες του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, η συνεχιζόμενη «από-αγροτοποίηση» της 
υπαίθρου και η ανάγκη της προώθησης της ποιότητας στη θέση της 

ποσότητας, έφεραν τις μεταρρυθμίσεις του 1999 που ενοποίησαν 
όλα τα συνοδευτικά μέτρα κάτω από έναν νέο τίτλο: Πολιτική 

Ανάπτυξης Υπαίθρου (αντί για Αγροτική Πολιτική) που αποτέλεσε τον 
δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ και διέθετε μεγαλύτερο μέρος του 

προϋπολογισμού. Εισήχθη επίσης και η έννοια του «Σχεδίου 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου» το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 

σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με σκοπό να προσδιοριστούν 

                                    
37 ESPON 2013, TIPTAP τελική έκθεση, μέρος 3, p.23 
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προβλήματα στην ύπαιθρο και να σχεδιάσουν την αντιμετώπιση τους 

μέσα από μια παλέτα διαθέσιμων μέτρων. 
 

Η μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε το 2003 με την εισαγωγή της 
«Ενιαίας Ενίσχυσης» (Single Farm Payment - SFP) που 

αντικατέστησε το τμήμα των «εγγυήσεων» της πολιτικής (που 
σήμερα εισπράττει περίπου 56% του συνολικού προϋπολογισμού της 

ΚΑΠ, ESPON 2004, σ. 17). Ο στόχος με τη νέα ΚΑΠ είναι να 
αποσυνδέσει τη παραγωγή από τη παραγωγή και να παρέχει μια 

ενιαία ενίσχυση στους αγρότες ανεξάρτητα της παραγωγής για 5 
χρόνια στη βάση ιστορικών στοιχείων που αφορούν τη παραγωγή και 

τις χρήσεις γης. Αυτή η πληρωμή είναι εξασφαλισμένη μόνο για 
όσους εφαρμόζουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον που 

ονομάζονται «πολλαπλής συμμόρφωσης». Ένα τμήμα του 
προϋπολογισμού δίνεται στη πολιτική ανάπτυξης της Υπαίθρου και 

στα Προϊόντα Ποιότητας.  

 
Οι αναθεωρήσεις της ΚΑΠ και πριν από την εφαρμογή του 

καθεστώτος της Ενιαίας Ενίσχυσης ήταν ιδιαίτερα σημαντικές σε 
σχέση με το προηγούμενο σύστημα σε ότι αφορά τις χωρικές 

επιπτώσεις: «Ο Πυλώνας 1 της ΚΑΠ φαίνεται να ευνοεί τις κεντρικές 
περιοχές παρά να υποστηρίζει την περιφέρεια της Ευρώπης, ενώ σε 

τοπικό επίπεδο η ΚΑΠ ευνοεί τις περισσότερο προσβάσιμες περιοχές»  
(ESPON 2004, p. 15). «Οι συνολικές ενισχύσεις του Πυλώνα 1 ήταν 

γενικά υψηλότερες στις περισσότερο προσβάσιμες περιοχές και 
χαμηλότερες στις περισσότερο περιφερειακές, σε όλα τα επίπεδα – 

Ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό. Υψηλότερα επίπεδα δαπάνης της 
ΚΑΠ ανά εκτάριο γεωργικής γης βρέθηκαν να είναι έντονα 

συνδεδεμένα με τις περισσότερο ευημερούσες περιοχές. Διότι με τον 
τρόπο που λειτουργεί ο μηχανισμός υποστήριξης της τιμής αγοράς, ο 

Πυλώνας 1 δεν υποστηρίζει την Εδαφική Συνοχή» (ESPON, 2006e, 

p.76).  
 

Αντίθετα η Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου αξιολογήθηκε 
περισσότερο θετικά: «(αυτή) είχε πιο περιορισμένα αποτελέσματα. 

Εντούτοις, ορισμένα συστατικά στοιχεία της όπως τα αγρο-
περιβαλλοντικά μέτρα στις περισσότερο ευημερούσες χώρες και η 

κοινοτική πρωτοβουλία LEADER σε ορισμένες περιοχές δίνουν 
υποσχέσεις σε όρους αποτελεσματικότητας και συνοχής σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο» (ESPON 2004, p. 15). « Η εκ των προτέρων 
αξιολόγηση του LEADER II βρήκε το πρόγραμμα αποδοτικό και 

αποτελεσματικό. Αποδείχθηκε να προσαρμόζεται σε διαφορετικά 
συστήματα, κοινωνικο-οικονομικά και διακυβέρνησης, καθώς και να 

είναι εφαρμόσιμο σε μικρής κλίμακας τοπικής σημασίας 
δραστηριότητες της υπαίθρου. Μπορούσε ως εκ τούτου να φτάσει σε 

καθυστερημένες και εύθραυστες αγροτικές περιοχές. (ESPON, 

2006e, p.76). 
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Η μελέτη του ESPON 2006 με τίτλο «The Territorial Impact of CAP 
and the Rural Development Policy» υπογραμμίζει τα παραπάνω 

συμπεράσματα για τον ρόλο των Πυλώνων της ΚΑΠ σε σχέση με την 
Εδαφική Συνοχή. Είναι προφανές ότι οι πληρωμές από τον Πυλώνα 1 

κατευθύνθηκαν στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις των πλούσιων χωρών, 
ενώ οι πληρωμές του Πυλώνα 2 συμβάλλουν στην γεφύρωση του 

χάσματος. Ειδικότερα οι εκμεταλλεύσεις στη Σαρδηνία με 
διαρθρωτικά προβλήματα (μικρές εκμεταλλεύσεις και χαμηλό 

ποσοστό αρόσιμης γης και ηλικιωμένους αγρότες), τα χρήματα που 
έλαβαν από τον Πυλώνα 1 είναι πολύ χαμηλά σε σύγκριση με τις 

εκμεταλλεύσεις της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.  
 

Η ανάλυση του προγράμματος TIPTAP είναι βασισμένη στην υπόθεση 
πολιτικής για «μεταφορά» των πόρων από τον Πυλώνα 1 στον 

Πυλώνα 2 για τη περίοδο 2007-2013 με μια συνολική περικοπή των 

ποσών που αναμένεται να διανεμηθούν. Περιφέρειες όπως η 
Σαρδηνία δεν θίγεται ιδιαίτερα σε ότι αφορά την οικονομική της 

μεγέθυνση από αυτή την αλλαγή και ελπίζει να επωφεληθεί από την 
διαφοροποίηση της οικονομίας (τουριστική ανάπτυξη) και τη 

βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης καθώς τώρα δράσεις του 
Πυλώνα 2 δέχονται περισσότερα χρήματα σε σχέση με το παρελθόν. 

 
Κλαδικές αξιολογήσεις της μεταρρύθμισης είναι θετικά αλλά ιδιαίτερα 

επικριτικά ειδικά όταν αξιολογούν τις επιπτώσεις ενός από τους 
στόχους της νέας πολικής όπως η διατήρηση της βιοποικιλότητας 

που είναι συνδεδεμένη με την υψηλή ποιότητα της φύσης (High 
Nature Value - HNV) στη περιοχή των εκμεταλλεύσεων (EEA, 2009, 

p. 7):  
 

«Στο σύνολο, η ανάλυση προτείνει ότι παρά τη μεταρρύθμιση της 

ΚΑΠ και την αποσύνδεση των επιδοτήσεων από τη παραγωγή, το 
μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων ακόμη πηγαίνει στις 

περισσότερο παραγωγικές αγροτικές γαίες Σχετικά λίγα χρήματα 
δαπανήθηκαν σε περιοχές με υψηλή αναλογία σε μεγάλης 

οικολογικής αξίας γη και ειδικά τα μέτρα του Πυλώνα 2 
εφαρμόζονται με ασυνέπεια στα Κράτη Μέλη σε ότι αφορά τη 

διατήρηση αυτών των γαιών. Η κατανομή των ενισχύσεων της ΚΑΠ 
μεταξύ των Πυλώνων, υποδηλώνει ότι η ευνοϊκή διαχείριση των 

γαιών με υψηλή αξία της φύσης υποστηρίζονται ανεπαρκώς»  
 

Αναφορικά με τη χωρική κατανομή των πληρωμών της ΚΑΠ, η 
μελέτη του ESPON βρήκε ότι (ESPON 2004, p. 17-18): «Το επίπεδο 

των συνολικών χρηματοδοτήσεων του Πυλώνα 1 βρέθηκε να είναι 
γενικά υψηλότερο στις περισσότερο προσβάσιμες περιοχές και 

χαμηλότερο στις πιο περιφερειακές περιοχές σε όλα τα χωρικά 

επίπεδα (τοπικά, μέσα και ευρωπαϊκά). Αναλύσεις πολλαπλής 
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παλινδρόμησης δείχνουν ότι το σύνολο των ενισχύσεων του Πυλώνα 

1 συνδέεται ισχυρά με δείκτες ενός συγκεκριμένου μεγέθους 
αγροτικών επιχειρήσεων και εδαφοκάλυψης. Αντίθετα, οι ενισχύσεις 

του Πυλώνα 2 βρέθηκαν να είναι υψηλότερες σε πιο περιφερειακές 
περιοχές της ΕΕ. Σε αυτή τη περίπτωση, η ανάλυση πολλαπλής 

παλινδρόμησης βρήκε υψηλότερα επίπεδα υποστήριξης σε περιοχές 
με μικρότερα μεγέθη εκμεταλλεύσεων, ενώ οι μεταβλητές 

φυτοκάλυψης έδειξαν ότι έχουν μικρότερη σημασία ως παράγοντες 
εξήγησης. Και για τους δύο Πυλώνες, αφού ληφθούν υπόψη αυτοί οι 

άλλοι παράγοντες, δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές σχέσεις 
με το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε επίπεδο NUTS 3. Με άλλα λόγια, η ισχυρή 

τάση του Πυλώνα 1 να υποστηρίζει τις πλουσιότερες περιοχές της 
Ευρώπης των 15 πρέπει να αποδοθεί στο μεγαλύτερο μέγεθος των 

εκμεταλλεύσεων, στη χωροθέτηση τους στο κέντρο της Ευρώπης και 
στο είδος της εκμετάλλευσης. 

Από την αριθμητική ανάλυση, φαίνεται ότι η ΚΑΠ έχει άνισες χωρικές 

επιπτώσεις στην Ε-15 που αντιβαίνουν στους στόχους της σύγκλισης, 
ειδικά σε ότι αφορά τον Πυλώνα 1 και την υποστήριξη των τιμών της 

αγοράς. Ο Πυλώνας 2 της «Ανάπτυξης της Υπαίθρου» μπορεί να 
είναι περισσότερο συνεπής με την συνοχή εντός των χωρών, αλλά 

αντιβαίνει στην ευρύτερη συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως είναι 
τώρα δομημένος.» 

 
Οι περισσότερο θετικές επιπτώσεις πρέπει να αποδοθούν στα αγρο-

περιβαλλοντικά μέτρα τα οποία είναι «ιδιαίτερα κατάλληλα για να 
ενθαρρύνουν τη κατάλληλη διαχείριση της γης. Η πρόβλεψη της 

υποστήριξης της βιολογικής παραγωγής, με δεδομένη τη 
προτεραιότητα σε αρκετές χώρες, έχει το δυναμικό να συμβάλει σε 

ισορροπημένη ανταγωνιστικότητα δια μέσου υψηλής ποιότητας 
παραγωγής τροφίμων για στοχευμένες αγορές – θώκους. Τα αγρο-

περιβαλλοντικά μέτρα μπορούν επίσης να έχουν μια σημαντική 

έμμεση συμβολή στην οικονομική και κοινωνική συνοχή μέσω της 
πρόβλεψης για εισόδημα σε οριακές περιοχές, συμβάλλοντος έτσι 

στην συγκράτηση αγροτικού πληθυσμού (ESPON 2004, p. 21). 
 

Οι αντισταθμιστικές πληρωμές στις ΛΕΠ είναι σχεδιασμένες για τη 
κτηνοτροφία και ως εκ τούτου «το σχήμα συσχετίζεται ευρύτατα με 

τον βαθμό της καθαρής προστιθέμενης αξίας του αγροκτήματος 
δηλαδή, υψηλότερα αντισταθμιστικά ποσά δίνονται σε περισσότερο 

εύπορες περιοχές, με πολύ μικρότερη χρήση στις «φτωχότερες» 
περιοχές κυρίως εξ αιτίας των εθνικών διαφορών» (ESPON 2004, p. 

22). Αλλά, συχνά οι ΛΕΠ συμπίπτουν με καλλιεργητικά συστήματα 
υψηλής οικολογικής αξίας και κατά συνέπεια το σχήμα είναι 

ευεργετικό «για την διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας, 
ειδικά τώρα που αυτές οι πληρωμές έχουν αποσυνδεθεί από τον 

αριθμό των ζώων» (ESPON 2004, p. 22). 
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Τέλος, μέτρα τύπου LEADER θεωρούνται θετικά καθώς μπορούν «να 

παρακινήσουν τη διαδικασία στη τοπική οικονομία ώστε να 
οδηγήσουν σε έμμεσα αλλά διαρκή οφέλη….. ειδικά στη βελτίωση 

των άυλων παραγόντων, στην αύξηση της επίγνωσης, 
ενδυναμώνοντας τη στρατηγική και τη συνεργασία εντός της 

περιφέρειας. Αυτό συχνά δημιουργεί τις βάσεις για τη πρόνοια για 
καλύτερες υπηρεσίες και περισσότερο ανταγωνιστικά προϊόντα 

μακροπρόθεσμα» (ESPON 2004, p. 23). 
 

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου 
εφαρμόστηκε στη Σαρδηνία τη περίοδο 2000-6 ακολουθώντας 

προγράμματα που εφαρμόστηκαν σε προηγούμενες περιόδους καθώς 
και ένα πρόγραμμα Leader II. Το γεγονός είναι ότι αυτό το 

πρόγραμμα σχεδιάστηκε παράλληλα με τον περιφερειακό 
επιχειρησιακό πρόγραμμα δημιούργησε ορισμένες δυσκολίες 

σχεδιασμού και συνάφειας  καθώς και τα δύο είχαν τον ίδιο στόχο. 

Αναμφίβολα η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος έχει σημαντικές 
εκροές και αξιοσημείωτα αποτελέσματα που σχετίζονται με τους 

στόχους της διατήρησης και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων 
(αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα, ολοκληρωμένη και βιολογική γεωργία, 

αγροτουρισμός), ανανέωση των αγροτών, αντιστάθμιση του 
χαμηλότερου εισοδήματος στις ΛΕΠ κλπ. Οι επιπτώσεις είναι λιγότερο 

θετικές είτε σε επίπεδο οικονομικό (αρνητική εξέλιξη της 
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στο πρωτογενή τομέα σε 

τρέχουσες τιμές) και σε επίπεδο απασχόλησης. Φαίνεται ότι η 
διακοπή των επιδοτήσεων για εξαγωγές του τυριού «pecorino» είναι 

μια από τις αιτίες της ύφεσης.  
 

Τα θετικά από περιορισμένα (ανεπαρκή) αποτελέσματα της Πολιτικής 
Υπαίθρου μπορεί επίσης να επιβεβαιωθεί από άλλες περιπτώσεις όπως 

είναι τα νησιά του αιγαίου όπου – ακόμη και αν εφαρμόστηκε ειδικό 

πρόγραμμα σ’αυτά- η γεωργία μειώνεται, τα εδάφη εγκαταλείπονται 
και απογυμνώνονται με μεγάλο τον κίνδυνο της ερημοποίησης. Η 

ΚΑΠ δεν έχει θετικές εξαιρέσεις για τα νησιά, ώστε να 
αντιμετωπίσουν το υψηλότερο κόστος παραγωγής. Όλες οι 

ευρωπαϊκές ΛΕΠ τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης ανεξάρτητα αν 
βρίσκονται στο Βέλγιο και στην ηπειρωτική Σκωτία ή στο Kokar και 

στα Western Isles όπου το κόστος για τη διατροφή των ζώων (πχ. 
κριθάρι) συνήθως έχει τη διπλάσια τιμή απ’ότι στην ηπειρωτική 

Ευρώπη (EURISLES, 2002, p.82).    
    
Μέτρα 

Πολιτικής 

Παράμετροι που επηρεάζονται άμεσα Αποτελέσματα

/ 

επιπτώσεις 

 

Επιδοτήσεις ΚΑΠ (Πυλώνας 1) 

Ελκυστικότητα Δεν επηρεάζεται κανένας παράγοντας 

ελκυστικότητας  

 

Βιωσιμότητα Εξέλιξη ΑΕΠ και κκ ΑΕΠ αρνητικές 
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Εξέλιξη πληθυσμού αρνητικές 

Ηλικιακή δομή / % πληθυσμού +65 ετών.  

% ενεργού πληθυσμού 

αρνητικές 

Εισόδημα  αρνητικές 

Περιβαλλοντική Διατήρηση αρνητικές 

Ανάπτυξη Υπαίθρου (Πυλώνας 2) 

Ελκυστικότητα Ευκαιρίες απασχόλησης +2 

Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων +1 

Διατήρηση Πολιτιστικής και Φυσικής 

κληρονομιάς  

+2 

Ποιότητα Διακυβέρνησης +2 

Βιωσιμότητα  Εξέλιξη ΑΕΠ και κκ ΑΕΠ θετικές 

Σύγκλιση κκ ΑΕΠ αρνητικές 

Εξέλιξη απασχόλησης αρνητικές 

Εξέλιξη πληθυσμού αρνητικές 

% γυναικείας απασχόλησης  +1 

Κίνδυνος Φτώχειας /Διανομή εισοδήματος Πολύ θετικές 

Περιβαλλοντική Διατήρηση θετικές 

 

4.1.3. Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος: Ενέργεια και 

Μεταφορές  

Πολίτες και επιχειρήσεις στην Ευρώπη χρειάζονται ασφαλή 
προσφορά ενέργειας σε προσιτές τιμές για να διατηρήσουν τα 

επίπεδα ζωής και παραγωγής. Την ίδια στιγμή, οι αρνητικές 
επιπτώσεις από τη χρήση ενέργειας στο περιβάλλον, κυρίως από 

ορυκτά καύσιμα, πρέπει να μειωθεί. Για να υλοποιηθεί αυτός ο 
στόχος η ΓΔ Ενέργειας εστιάζει: α) στη δημιουργία μιας 

ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας που να προσφέρει 
ποιοτικές υπηρεσίες σε χαμηλές τιμές, β) στην ανάπτυξη 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γ) στη μείωση της εξάρτησης από 
εισαγόμενα καύσιμα και δ) στην αύξηση της αποτελεσματικότητας 

στη χρήση ενέργειας.   
 

Είναι λοιπόν ουσιαστικό για την ΕΕ να αντιμετωπίσει τις 
σημαντικότερες προκλήσεις που ο κόσμος αντιμετωπίζει σήμερα 

όπως πχ. τη κλιματική αλλαγή, την αυξανόμενη εξάρτηση από 
εισαγωγές, τη πίεση πάνω στις πηγές ενέργειας και την πρόσβαση 

όλων των χρηστών σε ασφαλή παροχή ενέργεια σε προσιτές τιμές. Η 
ΕΕ έχει θεσπίσει μια φιλόδοξη ενεργειακή πολιτική – που καλύπτει 

όλη τη σειρά των πηγών ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα 
(πετρέλαιο, γκάζι και κάρβουνο) μέχρι την πυρηνική ενέργεια και τις 

ανανεώσιμες (ηλιακή, αιολική, βιομάζας, γεωθερμική, υδρο-
ηλεκτρική, κυματική)- σε μια προσπάθεια να πυροδοτήσει μια νέα 

βιομηχανική επανάσταση που θα δώσει μια χαμηλής ενέργειας 
οικονομία ενώ ταυτόχρονα η ενέργεια που θα καταναλώνουμε θα 

είναι ασφαλής, ανταγωνιστική και βιώσιμη. 
 

Η αποστολή της ΓΔ για τη Κινητικότητα και τις Μεταφορές δηλώνει 

καθαρά ότι η πολιτική ατζέντα της ΕΕ για τις μεταφορές στοχεύει «να 
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εξασφαλίσει τη κινητικότητα σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 

μεταφορών, ενσωματώνοντας τις ανάγκες των πολιτών, την 
περιβαλλοντική πολιτική και την ανταγωνιστικότητα».38 Για να 

επιτευχθούν τα παραπάνω πολλοί επί μέρους στόχοι πρέπει να 
πραγματοποιηθούν: α) να εξασφαλιστεί ότι όλα τα μέσα μεταφοράς 

να είναι εξ ίσου ενοποιημένα, β) να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες 
έχουν πρόσβαση σε οικονομικά ανεκτές επιλογές μεταφορών που θα 

τους εγγυώνται ασφάλεια ανεξάρτητα του μέσου που θα 
χρησιμοποιούν, γ) να εξασφαλιστεί ότι τα μεταφορικά συστήματα 

που προωθούνται πληρούν το αξίωμα της βιώσιμης ανάπτυξης, δ) να 
εξασφαλίσουν ότι η ΕΕ θα γίνει ηγέτιδα δύναμη στις πράσινες 

μεταφορές και ε) να εξασφαλιστεί ότι τα πολιτικά και βιομηχανικά 
συμφέροντα της ΕΕ στη παγκόσμια αρένα προστατεύονται. 

 
Στη πρόσφατη δημοσιευμένη Πράσινη Βίβλο “Towards a better 

integrated transeuropean transport network at the service of the 

Common Transport Policy” (Προς μια καλύτερη ενσωμάτωση του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών στην υπηρεσία της Κοινής 

Πολιτικής Μεταφορών) επαναλήφτηκαν οι μακροχρόνιοι στόχοι της 
ΕΕ σχετικά με τις μεταφορές δηλώνοντας ότι «Η πολιτική του 

διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) στοχεύει στο να παρέχει 
τις αναγκαίες υποδομές για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς και για την ικανοποίηση των στόχων της Ατζέντας της 
Λισαβόνας για μεγέθυνση και θέσεις εργασίας. Υποστηρίζει το 

δικαίωμα του κάθε πολίτη να κινείται ελεύθερα μέσα στο χώρο των 
Κρατών-Μελών. Επιπλέον, ενσωματώνει απαιτήσεις για τη 

περιβαλλοντική προστασία με στόχο τη προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης.39  

 
Σύμφωνα με αυτή τη Πράσινη Βίβλο, 400 δισεκατομμύρια ευρώ 

έχουν επενδυθεί από το 1996 στα διευρωπαϊκά δίκτυα, οδηγώντας 

στην υλοποίηση πολλών σχεδίων τα οποία έχουν μεταξύ άλλων 
διασυνδέσει εθνικά δίκτυα και βοήθησαν να λειανθούν τα τεχνικά 

διασυνοριακά εμπόδια. Για παράδειγμα, οι εθνικοί σιδηρόδρομοι 
έχουν καλύτερα ενσωματωθεί κάνοντας δυνατό να ταξιδεύουν 

απρόσκοπτα σε πολλές χώρες. Βελτιώσεις επίσης έχουν σημειωθεί τα 
τελευταία χρόνια στην υλοποίηση των στόχων στις μεταφορές σε ότι 

αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη μείωση των τροχαίων 
ατυχημάτων με πολλές μεγάλες πόλεις να σημειώνουν σημαντική 

βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Εντούτοις, υπάρχει περισσότερη 
ανάγκη για δράσεις που θα απαλλάξουν τις αστικές περιοχές από 

                                    
38 Ruete, Matthias n.d. Mission of the Directorate General for Mobility and 

Transport 

http://ec.europa.eu/dgs/transport/doc/2010_05_move_mission_statements.pdf 

(date accessed 14th June 2010) 
39 Commission of the European Communities 2009, Green paper: TEN-T: A policy 

review. 

http://ec.europa.eu/dgs/transport/doc/2010_05_move_mission_statements.pdf
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διάφορες ουσίες που είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την ανθρώπινη 

υγεία. Μεταξύ των προβλημάτων που συνδέονται με υποδομές 
μεταφορών που κατασκευάστηκαν μετά το 1990 είναι ότι σε πολλές 

περιπτώσεις επέδρασαν σε περιοχές φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς οδηγώντας πχ σε απώλειες άγριας ζωής. Επιπρόσθετα, 

αδυναμία οραματισμού σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταφορών 
και χρήσεων γης έχει οδηγήσει σε υπερβολική κατάτμηση του τοπίου 

και συνέβαλε στην αστική επέκταση. Αυτό συχνά κατέληξε στο 
γεγονός ότι το μόνο ρεαλιστικό μέσο μεταφοράς να είναι το 

αυτοκίνητο, ενώ άλλα μέσα μεταφοράς που θεωρούνται περισσότερο 
βιώσιμα δεν μπορούσαν να υποστηριχθούν αποτελεσματικά λόγω της 

χαμηλής πυκνότητας ή της μεγάλης απόστασης.  
 

Όταν αναφερόμαστε σε μέτρα πολιτικής που αφορούν τις 
μεταφορές, κυρίως εννοούμε επιπτώσεις σχετικές με τη βελτίωση της 

προσπελασιμότητας όπως για παράδειγμα, την ανάπτυξη υποδομών 

που θα οδηγήσουν σε υψηλότερες συχνότητας υπηρεσιών σε ένα 
συγκεκριμένο μέρος. Καλύτερη σύνδεση με έναν προορισμό 

προκαλεί μείωση του χρόνου ταξιδιού, που υποθετικά θα οδηγήσει 
σε χαμηλότερο κόστος ταξιδιού. Με τη σειρά της, η βελτιωμένη 

προσβασιμότητα δημιουργεί μια σειρά από συνέπειες στη 
συγκεκριμένη περιοχή που μπορεί να συνδέεται με έναν δείκτη όπως 

«ευκαιρίες απασχόλησης», που είναι μια από τις παραμέτρους 
ελκυστικότητας και μετριέται πχ. με τη μεταβολή στην ανεργία των 

νέων, των γυναικών αλλά και των μακροχρόνιων ανέργων αλλά και 
τη μεταβολή του ενεργού πληθυσμού. Συνέπεια των παραπάνω είναι 

η μεταβολή της μετανάστευσης, η αλλαγή στον πληθυσμό και στην 
ηλικιακή δομή του και αφορούν επιπτώσεις στη κατάσταση της 

περιοχής και συγκεκριμένα στην κοινωνική συνοχή. 
 

Από μια άλλη «αρνητική» πλευρά η βελτίωσης της προσβασιμότητας 

σε μια περιοχή μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική αύξηση του 
κυκλοφοριακού φόρτου με συνέπεια την αύξηση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης. Όμως το είδος των συνεπειών μιας τέτοιας πολιτικής 
εξαρτάται από το είδος των μεταφορικών μέσων και γενικότερα των 

δράσεων που πριμοδοτεί η πολιτική αυτή. Για παράδειγμα άλλες θα 
είναι οι συνέπειες ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης 

περιοχής αν αυξηθεί απλά η κίνηση ιδιωτικών αυτοκινήτων, άλλη αν 
ενισχυθούν τα μαζικά μέσα μεταφορών σε συνδυασμό με 

εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, άλλη αν προωθηθεί η χρήση ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων κλπ.  

 
Κατά συνέπεια, πολλοί παράμετροι και δείκτες ελκυστικότητας 

μπορούν να επηρεαστούν από την εφαρμογή πολιτικών μεταφορών: 
εκτός από τη παράμετρο «βελτίωση προσπελασιμότητας» που 

αποτελεί την πλέον προφανή παράμετρο που θα μεταβληθεί (και 

μπορεί να μετρηθεί με την αλλαγή στην συχνότητα των 
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δρομολογίων, στη διάρκεια και στο κόστος του ταξιδιού), μπορούμε 

να προσθέσουμε και άλλες παραμέτρους σχετικά με τις Υπηρεσίες 
Δημοσίου Συμφέροντος, την έρευνα και την καινοτομία, τις ευκαιρίες 

απασχόλησης. Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του 
προορισμού αναμένεται να επηρεαστεί η οικονομική 

αποτελεσματικότητα, η κατάσταση του περιβάλλοντος αλλά πιθανά 
και η κοινωνική ισότητα. 

 
Οι κύριοι άξονες της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και τις 

μεταφορές που πρόκειται να αξιολογηθούν είναι: 
i) Η Πολιτική Μεταφορών που στοχεύει στην εξασφάλιση 

συνδέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και στην 
υποστήριξη συνεργασιών και σχεδίων στις περιοχές αυτές 

όπως πχ τις αστικές μεταφορές.  
ii) Η Ενεργειακή Πολιτική που προωθεί την ανάπτυξη των ΑΠΕ 

και των διασυνδέσεων μεταξύ των ενεργειακών 

συστημάτων στην Ευρώπη 
iii) Η δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων (TEN) για ενέργεια 

(πχ. παραγωγή και διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας) και 
μεταφορές (συμπεριλαμβανόμενων αυτοκινητοδρόμους, 

θαλάσσιους δρόμους και δρόμους εσωτερικών υδάτων, 
συνδυασμένες μεταφορές)  

iv) Η απελευθέρωση των υπηρεσιών μεταφορών και ενέργειας  
 

Η δημιουργία της εσωτερικής αγοράς έχει αναμφισβήτητα επιπτώσεις 
στις υπηρεσίες ενέργειας και μεταφορών καθώς έχει οδηγήσει στην 

κατάργηση των εθνικών μονοπωλίων μέσω τόσο της ιδιωτικοποίησης 
των υφιστάμενων δημόσιων επιχειρήσεων όσο και της δημιουργίας 

καινούριων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Άμεσος στόχος είναι η 
δημιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος με στόχο τη βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση των τιμών στον 

καταναλωτή και έμμεσος η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών 
απασχόλησης, περισσότερης απασχόλησης και ΑΕΠ. Η δημιουργία 

των δικτύων οδηγεί άμεσα σε περισσότερη προσβασιμότητα 
(μεταφορές) και καλύτερη (αποδοτικότερη) προσφορά ενέργειας και 

έμμεσα σε αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή οικονομία. Η ενεργειακή 
πολιτική για τις ΑΠΕ έχει ως άμεσο στόχο τη μείωση των εκπομπών 

του διοξειδίου του άνθρακα και της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα 
αλλά και στην υποστήριξη της βιομηχανίας που παράγει τα 

αντίστοιχα συστήματα.  
 

Η βελτίωση των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών δεν έχει άμεσο 
αποτέλεσμα στην προσβασιμότητα της Καλύμνου. Αντίθετα, έμμεσα 

η Κάλυμνος «τιμωρείται» από την επιτυχία της πολιτικής αυτής 
καθώς αυτή γίνεται λιγότερο προσβάσιμη σε σχέση με άλλες 
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περιοχές στην ηπειρωτική Ευρώπη40. Την ίδια στιγμή, με στόχο τη 

βελτίωση της θαλάσσιας προσβασιμότητας στα γύρω νησιά και την 
ηπειρωτική χώρα, ο Δήμος Καλύμνου δημιούργησε μια τοπική 

εταιρεία χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η Κάλυμνος και οι Λειψοί 
δεν έχουν καλύτερη προσβασιμότητα εξ αιτίας της απελευθέρωσης 

της αγοράς των μεταφορών καθώς η συχνότητα των δρομολογίων 
και οι τιμές δεν βελτιώθηκαν από τότε. 

 
Η απελευθέρωση των υπηρεσιών μεταφορών δεν είναι χωρίς 

προβλήματα για τα νησιά, έστω και αν η ευρωπαϊκή νομοθεσία 
αναγνωρίζει την ιδιαίτερη τους κατάσταση επιτρέποντας την 

ανάληψη Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ). Εντούτοις, το 
νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο δεν οδηγεί απαραίτητα στη παροχή 

καλύτερων και φτηνότερων υπηρεσιών όπως δείχνει το παράδειγμα 
της Corse (EURISLES, 2002, p.83-84). Επιπλέον οι Υποχρεώσεις 

Δημόσιας Υπηρεσίας δεν αφορούν διεθνείς συνδέσεις 

(ενδοκοινοτικούς ή μη) που όμως είναι ζωτικής σημασίας ειδικά για 
τα Νησιωτικά Κράτη. Για παράδειγμα η Κύπρος δεν συνδέεται με 

καμία τακτική γραμμή για επιβάτες (και ιδιωτικά αυτοκίνητα) με την 
ηπειρωτική Ευρώπη γιατί μια τέτοια σύνδεση δεν παρουσιάζει 

οικονομικό ενδιαφέρον για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.   
 

Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη προώθηση των ΑΠΕ έχει άμεσα και 
έμμεσα θετικά αποτελέσματα και επιπτώσεις στο Samso (Δανία). 

Κάποια από αυτά είναι η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και της 
παραγωγής εκπομπών CO2 καθώς και η δημιουργία νέων 

επενδύσεων (αύξηση ΑΕΠ και απασχόλησης) με τοπική συμμετοχή 
και τη δημιουργία δομών έρευνας και καινοτομίας (Ενεργειακή 

Ακαδημία). Η δημιουργία του επωνύμου προϊόντος «Samso, το 
πράσινο νησί» είναι επίσης σημαντική για την όλη του ανάπτυξη. 

Εξάλλου, οι ενεργειακές διασυνδέσεις έχουν άμεσα και έμμεσα 

αποτελέσματα και επιπτώσεις για τα απομονωμένα νησιά. 
 

Για παράδειγμα, η Κύπρος ως νησί και εξ αιτίας της γεωγραφικής της 
θέσης έχει μικρό και απομονωμένο ενεργειακό σύστημα μακριά από 

τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (πετρελαίου, φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας). Παράγοντας μόνο το 5% της ενέργειας από 

ΑΠΕ, η Κύπρος εισάγει πετρέλαιο που αποτελεί σημαντικό βάρος για 
τη μικρή αυτή οικονομία αφού στοιχίζει περίπου 1δις€ που 

αντιστοιχεί στο 14% των συνολικών εισαγωγών. Για το λόγο αυτό, 
με στόχο την εξασφάλιση της ασφάλειας στη προσφορά ενεργειακών 

προϊόντων στην αγορά σε τιμές προσιτές από όλους τους 

                                    
40 Όπως αναμενόταν η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πολιτικής των 

διευρωπαϊκών δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνουν οφέλη για τις χώρες της 

ανατολικής Ευρώπης και βελτίωση της ενδο- και δια- περιφερειακής ολοκλήρωσης 

αλλά καμία αλλαγή για τα νησιά (ESPON 2013, TIPTAP, part B1, p.23) 
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καταναλωτές, η Κύπρος είναι απαραίτητο να αναπτύξει εκείνες τις 

πολιτικές και να υιοθετήσει μέτρα για να αντιμετωπίσει τις επισφαλείς 
και ακριβές μεταφορικές συνδέσεις. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί 

μια διέξοδο. Η πρόσφατη ανάπτυξη στο τομέα εμφανίζεται 
ενθαρρυντική καθώς εγκαταστάθηκαν μονάδες 6,7MW 

φωτοβαλταϊκών συστημάτων και 7,9MW με χρήση βιομάζας, πιθανά 
εξ αιτίας του Κανονισμού 2009/28/EC για τη προώθηση των ΑΠΕ. 

Εξάλλου ξεκίνησε τη λειτουργία του το πρώτο Πάρκο Αιολικής 
Ενέργειας δυναμικού 82 MW, ενώ ξεκίνησε η κατασκευή άλλων 

πέντε με συνολική δυναμικότητα μεγαλύτερη των 75 MW. Η Κύπρος 
έχει συμφωνήσει να αυξήσει τη παραγωγή της σε ΑΠΕ ώστε να 

καλύψει το 13% της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 
2020. 
 

Είναι βέβαιο ότι σχέδια όπως του Samso, το Green Islands και το 

Pact of Island μπορεί να βοηθήσει τα ελληνικά νησιά να 
ανταποκριθούν στο στόχο 20/20/20. Αλλά αυτές οι «επιτυχημένες 

ιστορίες» σημαίνουν ότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική 
(συμπεριλαμβανόμενων των ενεργειακών δικτύων) ανταποκρίνεται 

στη ανάγκη για «καλές» και «φτηνές» ενεργειακές υπηρεσίες; 
Σίγουρα όχι για όλα τα νησιά καθώς δεν προβλέπεται να τα καλύψει 

όλα. 
 

Δράσεις Πολιτικής 
Παράμετροι άμεσα 

επηρεαζόμενοι 

Αποτελέσματα/

Επιπτώσεις 

Διευρωπαϊκά δίκτυα Ενέργειας & Μεταφορών 

Ελκυστικότητα 
Προσβασιμότητα Αρνητική 

Ενεργειακά Δίκτυα Αρνητική 

Βιωσιμότητα 

Οικονομική Αποτελεσματικότητα Αρνητική 

Κοινωνική Συνοχή Αρνητική  

Περιβαλλοντική διατήρηση Καμία 

Πολιτική ανταγωνισμού – Ιδιωτικοποιήσεις (μεταφορές και ενέργεια) 

Competition policy  

Ελκυστικότητα 

Προσβασιμότητα Αρνητική 

Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος Αρνητική 

Ευκαιρίες Απασχόλησης Αρνητική 

Ανταγωνιστικότητα Αρνητική 

Βιωσιμότητα 
Οικονομική Αποτελεσματικότητα Αρνητική 

Κοινωνική Συνοχή Αρνητική 

Πολιτική Υπηρεσιών Δημοσίου Συμφέροντος 

Ελκυστικότητα 

Προσβασιμότητα  -2 

Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος 

(βελτίωση κινητών υποδομών και 

υπηρεσιών)   

-2 

Ευκαιρίες Απασχόλησης -2 

Ανταγωνιστικότητα -2 

Βιωσιμότητα 
Οικονομική Αποτελεσματικότητα Θετική 

Κοινωνική Συνοχή Αρνητική 

Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας 

Ελκυστικότητα 
Περιβαλλοντική διατήρηση στόχος 

20/20/20  
+2 
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Ευκαιρίες Απασχόλησης +2 

Βιωσιμότητα 

Οικονομική Αποτελεσματικότητα Θετική 

Κοινωνική Συνοχή Θετική 

Περιβαλλοντική διατήρηση Θετική 

 

4.1.4. Πολιτική ανθρώπινου Κεφαλαίου: δράσεις ΕΚΤ – 

Πολιτική Συνοχής 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αποτελεί το μέσον για την 
ενδυνάμωση των κατοίκων για να δημιουργήσουν και να 

αποκτήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας. Είναι ένα από τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά ταμεία και υπήρξε το βασικότερο και παλαιότερο 

εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής μέσω της βελτίωσης των 
δεξιοτήτων με στόχο τη μείωση των διαφορών μεταξύ των 

ευρωπαϊκών περιφερειών αφού συστάθηκε το 1951 με τη μορφή 

ενός Ταμείου για την Επανακατάρτιση και την Επανεγκατάσταση των 
Εργαζόμενων. Μέσω της προώθησης αυξημένων πιθανοτήτων 

απασχόλησης, η ΕΕ στοχεύει στη υποστήριξη της εδαφικής συνοχής, 
οικονομικής και κοινωνικής. 

 
Από τη δεκαετία του ’50 το ΕΚΤ έχει στοχεύσει σε διάφορες πτυχές 

της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, της κατάρτισης και της 
απόκτησης εφοδίων από τους εργαζόμενους. Κάθε δεκαετία εστίαζε 

σε συγκεκριμένους στόχους ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τη 
εθνική και τοπική ζήτηση. Τη δεκαετία του ’90 υπήρξε στροφή στη 

στοχοθεσία από την υποστήριξη των ανέργων (πχ. στις περιοχές που 
υπέφεραν από την αποβιομηχανοποίηση στη δεκαετία του ’80) στην 

υποστήριξη της απασχόλησης. Οι νέες απαιτήσεις της 
παγκοσμιοποίησης και η αυξανόμενη σημασία της κοινωνίας της 

πληροφορίας είχαν επίσης συμβολή σε πολλές αλλαγές. Το Ταμείο 

έστρεψε τη προσοχή του στο να ενισχύει αυτούς που είχαν 
απασχόληση και τη διατήρηση τέτοιων θέσεων εργασίας μέσω 

επανακατάρτισης. Το Ταμείο έθεσε σε λειτουργία σημαντικά 
προγράμματα (Euroform, Horizon, Now, Youthstart, Integra, and 

Adapt).  Σταδιακά η χρηματοδότηση υπερδιπλασιάστηκε και περίπου 
το 70% των πόρων κατευθύνθηκε προς τις λιγότερο αναπτυγμένες 

περιοχές. Με τη πάροδο των χρόνων, το ΕΚΤ έγινε η βάση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 

μεγέθυνσης. Πιο πρόσφατα, με την αλλαγή του αιώνα αποτέλεσε 
τμήμα της Στρατηγικής της Λισαβόνας, ενώ και με τη Στρατηγική 

Ευρώπη 2020 χρηματοδοτεί την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 
Απασχόληση. 

 
Η χρηματοδότηση του ΕΚΤ είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες αλλά 

εστιάζεται περισσότερο σε εκείνες τις περιφέρειες όπου η ανάπτυξη 

χρειάζεται περισσότερο. Κατά τη τρέχουσα περίοδο (2007-13) 
περίπου 76 δις € προορίζονται να κατανεμηθούν για τη προώθηση 

της μεγέθυνση και την απασχόληση από το ΕΚΤ ποσό που αντιστοιχεί 
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σε περισσότερο του 8% του κοινοτικού προϋπολογισμού. 

Περισσότερο από τα δύο τρίτα (69%) της χρηματοδότησης 
κατευθύνεται στο στόχο «Σύγκλιση» συγχρηματοδοτώντας μέχρι 

80% δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των ευκαιριών για 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το υπόλοιπο 31% κατευθύνεται 

στις περιφέρειες του στόχου «ανταγωνιστικότητα». Το ΕΚΤ 
χρηματοδοτεί 6 κύριους τομείς παρέμβασης όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 4.2.  
 

Πίνακας 4.2– Τομείς Παρεμβάσεις του ΕΚΤ 

 Τομείς για χρηματοδότηση 

% του 

προϋπολ

ογισμού 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

Βελτίωση ανθρώπινου κεφαλαίου 

Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση 

Βελτίωση της προσαρμοστικότητας εργοδοτών, εργαζομένων και 

επιχειρήσεων 

Βελτίωση της κοινωνικής ένταξης λιγότερο ευνοημένων ατόμων 

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο 

Κινητοποίηση για μεταρρυθμίσεις στους τομείς της απασχόλησης 

και της ένταξης 

34 

30 

18 

 

14 

3 

 

1 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 
Κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο περισσότερα από 15 εκατομμύρια 

άνθρωποι επωφελούνται από τα προγράμματα του ΕΚΤ: άνεργοι/μη 

ενεργοί (5 εκατομμύρια), γυναίκες (4,7 εκατ.), νέοι κάτω των 25 
ετών (3,2 εκατ.), άνω των 54 (1,4 εκατ), εθνικές 

μειονότητες/μετανάστες (0,6 εκατ) και ΑΜΕΑ (0,3 εκατ). 
 

Οι κύριοι άξονες πολιτικής του ΕΚΤ που θα αξιολογηθούν είναι: 
- Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης που επιδιώκει να 

υποστηρίξει δεξιότητες και μια καλύτερη λειτουργία της αγοράς 
εργασίας μέσω εθνικών σχεδίων 

- Τη παρέμβαση μέσω του ΕΚΤ σε καθυστερημένες περιοχές και 
περιοχές σε αναδιάρθρωση για τη βελτίωση των δεξιοτήτων 

εργαζομένων, γυναικών, νέων και ανέργων υποστηρίζοντας 
προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης. 

 
Παρά την εφαρμογή διαφορετικών προγραμμάτων που 

χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ σε νησιωτικές περιοχές των Στόχων 

1 & 2 για το ανθρωπινό κεφάλαιο, το % ενεργού πληθυσμού και το 
επίπεδο εκπαίδευσης παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα. Στα Illes 

Balears παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευμένοι  εγκαταλείπουν τα νησιά 
ως συνέπεια μιας αγοράς εργασίας που απευθύνεται κύρια σε μη 

ειδικευμένους. Την ίδια περίοδο, αυτή η αγορά (που αφορά κυρίως 
τουρισμό και κατασκευές) προσελκύει μη ειδικευμένους 

εργαζόμενους από την ηπειρωτική χώρα και το εξωτερικό εξ αιτίας 
της ευκολίας εξεύρεσης εργασίας. Από αυτή την οπτική γωνιά η 
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επίπτωση της εφαρμοζόμενης πολιτικής μακροπρόθεσμα είναι 

αναποτελεσματική. Στη Mallorca και γενικότερα στα Illes Balears οι 
δράσεις του ΕΚΤ δεν έχουν θετικές επιπτώσεις καθώς όλοι οι δείκτες 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, το % του πληθυσμού με υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, το % ανεργίας και το % ενεργού πληθυσμού δεν 

βελτιώθηκαν. 
 

Στο Lipari εφαρμόστηκαν διάφορα προγράμματα για γυναίκες, νέους 
κλπ. Ειδικά τη περίοδο 2000-6 εφαρμόστηκαν 5 προγράμματα: 2 στο 

πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος για τα μικρά νησιά 
και 3 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ολοκληρωμένου Χωρικού 

Σχεδίου για Απομακρυσμένα Νησιά (ΡΙΤ). Η πρωτοβουλία ΡΙΤ 
ενσωματώνει όλα τα απομακρυσμένα νησιά σε ένα δίκτυο 

σχηματίζοντας ένα «Δίκτυο», μια μοναδική ιδέα για τη Μεσόγειο, 
βασισμένη στη πολιτιστική ταυτότητα, τη χωρική και περιβαλλοντική 

ποιότητα και τη προώθηση της περιοχής ώστε να αποτελέσει «μια 

κιβωτό πολλαπλών πραγματικοτήτων, πλούτου και πόρων που 
χρειάζονται διαχείριση και οργάνωση των περιοχών η οποία θα 

συμφιλιώνει όλες τις διαφορετικές πτυχές της συγκεκριμένης 
περιοχής»41. Το συνολικό ποσό που δόθηκε και για τα 5 

προγράμματα στη περιοχή ήταν περίπου 2,4 εκατ €. Οι ομάδες 
στόχοι ήταν ποικίλες και κάλυπταν τόσο τους συμμετέχοντες του 

δημόσιου τομέα όσο και των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Τα 
προγράμματα αξιολογήθηκαν θετικά από τους εμπλεκόμενους 

φορείς. 
 

 
 

Δράσεις Πολιτικής 
Παράμετροι άμεσα 

επηρεαζόμενοι 

Αποτελέσματα/

Επιπτώσεις 

Κατάρτιση – Δια βίου εκπαίδευση 

Ελκυστικότητα 

Εξειδίκευση ανθρώπινου 

δυναμικού 
αρνητικά 

Ευκαιρίες απασχόλησης θετικά 

Παραγωγικότητα αρνητικά 

Βιωσιμότητα 

% ενεργού πληθυσμού  θετικές 

% ανεργίας αρνητικές 

Κίνδυνος φτώχειας Θετικές 

 

4.1.5. Επιχειρηματικότητα: ανταγωνισμός, περιφερειακή 
πολιτική και πολιτική Ε&ΤΑ 

Η ενδυνάμωση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών μπορεί να είναι 

είτε άμεση (σύστημα κρατικών ενισχύσεων, δικτύωση, ρυθμίσεις 
εσωτερικής αγοράς), είτε έμμεση μέσα από τη βελτίωση του 

«οικονομικού περιβάλλοντος» (μηχανισμοί παραγωγής και διάχυσης 
καινοτομιών, βελτίωση προσόντων ανθρώπινου δυναμικού, 

                                    
41 http://www.consorzioecoart.it/isole_eolie.htm 

http://www.consorzioecoart.it/isole_eolie.htm
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υποδομές κλπ). Η Πολιτική Ανταγωνισμού διασφαλίζει την λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς ελέγχοντας τα συστήματα των Κρατικών 
Ενισχύσεων (ώστε να κατευθύνονται στις καθυστερημένες περιοχές) 

και τα συγχρηματοδοτεί μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων. Η ΕΕ, 
μέσω της πολιτικής της για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, 

λειτουργεί το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων με κέντρα για ΜΜΕ 
σε όλη την Ευρώπη. Αυτά τα κέντρα, εγκαταστημένα στις μεγάλες 

πόλεις, βρίσκονται μακριά από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις των 
νησιών που δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τους. 

 
Η Πολιτική Ανταγωνισμού της ΕΕ έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει 

ότι το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών λαμβάνει χώρα πάνω στη 
βάση του ελεύθερου και δίκαιου ανταγωνισμού και ότι τα κρατικά 

εμπόδια σε αυτό το εμπόριο, όταν καταργούνται, δεν αντικαθίστανται 
από ιδιωτικά εμπόδια που τμηματοποιούν την εσωτερική αγορά. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί από κοντά συμπαιγνίες όπως 

συμφωνίες για καθορισμό τιμών, συμφωνίες για παραγωγή ή/και 
εμπορία ενός προϊόντος αποκλειστικά σε μία αγορά μόνο και μορφές 

απαγορευμένων οριζόντιων συμφωνιών (όπως συλλογικό μποϊκοτάζ,  
ρυθμίσεις εξάρτησης και μεροληπτικές συμφωνίες μεταξύ τρίτων 

μερών). 
 

Η δημιουργία της εσωτερικής αγοράς δεν είναι χωρίς προβλήματα για 
την οικονομία των νησιών. Η δύσκολη προσαρμογή των μαλτέζικων 

επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά είναι μια απόδειξη των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρές και απομονωμένες 

οικονομίες να είναι ανταγωνιστικές. Οι περισσότερες βιομηχανικές 
επιχειρήσεις της Μάλτας είναι πολύ μικρές καθώς περισσότερες από 

το 75% απασχολούν λιγότερους από 5 εργαζόμενους. Πολλές από 
αυτές είχαν προστατευθεί από το εξωτερικό ανταγωνισμό από μια 

νομοθεσία που προστάτευε το εμπόριο και απαγόρευε τις εισαγωγές, 

έλεγχε τις τιμές και έβαζε δασμολογικά και μη εμπόδια. Το 1989, η 
Κυβέρνηση της Μάλτας ξεκίνησε την απελευθέρωση των 

βιομηχανικών εισαγωγών, αντικαθιστώντας τους ποσοτικούς 
περιορισμούς με μία εισφορά στις εισαγωγές. Όμως η δασμολογική 

προστασία (συμπεριλαμβανόμενων των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης) παρέμεινε υψηλή: μεταξύ 15 και 130% για τα 

κοινοτικά προϊόντα και μεταξύ 25 και 140% για τα μη κοινοτικά. Με 
δεδομένη την απουσία ΦΠΑ οι τόσο υψηλοί φόροι είχαν επίσης τη 

λειτουργία δημιουργίας σημαντικών εσόδων για το κράτος. Αυτά τα 
εμπόδια στο δίκαιο εμπόριο ήταν αντίθετα στα σημαντικότερα σημεία 

της Γνώμης που εξέδωσε η ΕΕ όταν η Μάλτα έκανε αίτηση για να 
γίνει μέλος της (European Commission, 1993). Ο ΦΠΑ έχει τώρα ήδη 

εισαχθεί42, όλα τα εμπόδια έχουν καταργηθεί και οι εισαγωγές 

                                    
42 Μονο λίγα ευρωπαϊκά εδάφη απαλάσσονται από την εφαρμογή της ευρωπαίκής 

νομοθεσίας όπως τα Γαλλικά Υπερπόντια Νησιά, τα Canarias και τα Åland. Οι 

Azores, η Madeira, η Corse και τα νησιά του Αιγαίου έχουν την δυνατότητα σε μια 
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απελευθερωθεί. Πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να 

αντέξουν τον ανταγωνισμό των επώνυμων ξένων προϊόντων που 
τώρα είχαν πολύ πιο ανταγωνιστικές τιμές. Στο διάστημα μέχρι την 

είσοδο στην ΕΕ και για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις από τη 
κατάργηση των προστατευτικών μέτρων, η Μάλτα εφάρμοσε μια 

ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανάπτυξη των ΜΜΕ και της 
χειροτεχνίας. Τα κύρια σημεία της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η 

δημιουργία μιας μικρής αποτελεσματικής μονάδας, ενός κέντρου 
«εκκολαπτηρίου» επιχειρήσεων, ενός εθνικού συμβουλίου 

χειροτεχνίας και κανονισμών που παρείχαν νομική προστασία στις 
μικρές επιχειρήσεις στις συνεργασίες τους με τις μεγάλες επιχειρήσεις 

και το δημόσιο τομέα. Αυτή η πολιτική δεν ήταν δυνατόν να 
σταματήσει τη μείωση του τομέα, αλλά οι καταναλωτές έχουν 

πρόσβαση σε περισσότερα προϊόντα και καλύτερες τιμές.  
 

Οι Κρατικές Ενισχύσεις ειδικά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκές και πολλές 

χώρες της ΕΕ συνεχίζουν να τις εφαρμόζουν με διάφορους τρόπους. 
Κατ’αρχή οι κρατικές ενισχύσεις είναι αντι-ανταγωνιστικές: όμως, 

διάφορα φορολογικά και μη εργαλεία εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται στην ΕΕ με σκοπό να υποστηρίξουν την οικονομική 

μεγέθυνση, να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις, να αντιμετωπίσουν τις 
περιφερειακές ανισότητες, να υποστηρίξουν επιχειρήσεις σε 

αναδιάρθρωση με οικονομικές δυσκολίες και να υποστηρίξουν την 
απασχόληση. Στη Μάλτα, οι πιο σημαντικές ενισχύσεις ήταν 

επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις που δόθηκαν στους τομείς της 
κατασκευής και επισκευής πλοίων. Ακλουθώντας τις 

διαπραγματεύσεις για την είσοδο στην ΕΕ, τέτοια φορολογικά 
εργαλεία έχουν μειωθεί ή έχουν καταργηθεί σταδιακά. Μια 

«Επιτροπή Παρακολούθησης Κρατικών Ενισχύσεων» εξακολουθεί να 
υπάρχει στο Υπουργείο Οικονομικών43. Τα κρατικά ναυπηγία, μετά 

από μια μεταβατική περίοδο μερικών χρόνων ισχύος των 

επιδοτήσεων, πρόσφατα αγοράστηκαν από ιδιώτες. 
 

Από το 2007, υπάρχουν πολύ περιορισμένες θετικές εξαιρέσεις για 
Κρατικές Περιφερειακές Ενισχύσεις σε νησιά, για εκείνα που έχουν 

λιγότερο από 5000 κατοίκους44, όπως ισχύουν για τις υπερ-
περιφερειακές και τις αραιοκατοικημένες περιοχές ανεξάρτητα του 

επιπέδου του κατά κεφαλή ΑΕΠ αλλά και για τις περιοχές με κατά 
κεφαλή ΑΕΠ χαμηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ-25 ή με ανεργία 

15% πάνω από τον εθνικό μ.ο. (Συνθήκη Λισαβόνας, άρθρο 107,3 

                                                                                                    
μόνιμη βάση ή για μια μεταβατική περίοδο να εφαρμόζουν μειωμένα ποσοστά. Όλα 

οι άλλες περιοχέςυπόκεινται στον κοινό νόμο, αυξάνοντας τις ανισότητες καθώς οι 

τιμές στον καταναλωτή είναι συχνά πολύ υψηλότερες στα νησιά.  
43 http://finance.gov.mt/page.aspx?site=MFIN&page=monitoring). 
44 Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι αυτή η ρύθμιση έχει γίνει όχι σε 

επίπεδο περιφέρειας (NUTS2) όπως συνήθως στην Πολιτική Συνοχής αλλά σε 

επίπεδο δήμου ( LAU), έχντας λάβει υπόψη το πρόβλημα της διπλής 

νησιωτικότητας. 

http://finance.gov.mt/page.aspx?site=MFIN&page=monitoring
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c). Κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις στα υπόλοιπα νησιά πρέπει να 

ανταγωνίζονται με εκείνες της ηπειρωτικής Ευρώπης κάτω από 
άνισες συνθήκες που δημιουργούν πρόσθετο κόστος (πχ. διαχείριση 

αποθεμάτων, μεταφορικό κόστος, κόστος ενέργειας45). 
 

Τα προγράμματα Ε&ΤΑ που εφαρμόστηκαν στις περισσότερες 
νησιωτικές περιφέρειες είχαν περιστασιακές εκροές και ασήμαντα 

αποτελέσματα εάν θεωρήσουμε το ποσοστό απασχόλησης και 
δαπάνης ΑΕΠ που αφιερώνεται αλλά και τους όλους τους δείκτες 

καινοτομίας. 
 

Ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη των νησιών γενικά και 
ειδικότερα για την «ενίσχυση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών» 

είναι οι χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής καθώς χρησιμοποιούν το 31,7% του 

ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από 

τα ταμεία αυτά (υποδομές μεταφορών και περιβάλλοντος, 
ανθρώπινου κεφαλαίου, ανάπτυξης της γνώσης, καινοτομίας και 

επιχειρήσεις είναι οι σημαντικότεροι δικαιούχοι) έχουν ως στόχο την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των καθυστερημένων 

περιφερειών. Οι εκροές αυτών των πολιτικών αυτών είναι θετικές 
αλλά τα αποτελέσματα – τα οποία εξαρτώνται από διάφορες 

παραμέτρους συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας των 
προγραμμάτων και της εφαρμογής τους (διακυβέρνηση)- δεν είναι 

τόσο θετικά όσο θα μπορούσε να περιμένει κανείς καθώς οι δείκτες 
ελκυστικότητας παραμένουν χαμηλοί σε σύγκριση με την Ε-27. Οι 

μελέτες περίπτωσης σε Kokar και Samso επιβεβαιώνουν τις χαμηλές 
επιπτώσεις των πολιτικών αυτών. 

 
Η χρηματοδότηση από τη Πολιτική Συνοχής αφορά κύρια τις 

περιφέρειες «Σύγκλισης» (πρώην Στόχου 1) ανεξάρτητα αν αυτές 

είναι νησιωτικές ή όχι. Νησιωτικές Περιφέρειες και νησιά που 
ανήκουν σε Περιφέρειες NUTS 2 με «υψηλό» κατά κεφαλή ΑΕΠ 

όπως οι Illes Balears, Åland, Isle of Wight46, Gotland κλπ ως 
Περιφέρειες «Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης» 

κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-13 και Στόχου 
2 κατά τη περίοδο 2000-6 λαμβάνουν χαμηλές κατά κεφαλή 

χρηματοδοτήσεις από τα ταμεία πολιτικής συνοχής. Μια σημαντική 
ανεπάρκεια της πολιτικής αυτής είναι ότι «στερείται μιας 

ολοκληρωμένης προσέγγισης για να αντιμετωπίσει προβλήματα που 
προέρχονται από την νησιωτικότητα»47. 

                                    
45 CCI Haute Corse, 2002, Les PME face aux handicaps insuleurs.  
46 Isle of Wight δεν ήταν καν ως περιοχή Στόχου 2 κατά τη περίοδο 2000-6, 

καθώς η περιφέρεια South East Region στην οποία ανήκει είναι πλούσια. 
47 Περιλαμβάνεται και η απάντηση από τις περιφερειακές αρχές των Illes Balears 

στο ερωτηματολόγιο σχετικά με τις «Αριστες Πρακτικές και τις Ευρωπαϊκές 

Πολιτικές’’   
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Συνοπτικά τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις των πολιτικών που 
αναλύθηκαν στη παράγραφο αυτή παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακλουθεί. 
 

Δράσεις Πολιτικής 
Παράμετροι άμεσα 

επηρεαζόμενοι 

Αποτελέσματα/

Επιπτώσεις 

Κρατικές Περιφερειακές Ενισχύσεις 

Ελκυστικότητα 

Ανταγωνιστικότητα (επιδοτήσεις 

στις επιχειρήσεις) 
αρνητικά 

Ευκαιρίες απασχόλησης  αρνητικά 

Βιωσιμότητα 

 

Οικονομική αποτελεσματικότητα αρνητικές 

Κοινωνική Συνοχή αρνητικές 

Πολιτική Συνοχής 

Ελκυστικότητα 

Ευκαιρίες απασχόλησης θετικά 

Ανταγωνιστικότητα αρνητικά 

Ε&ΤΑ αρνητικά 

Φυσική και Πολιτιστική 

Κληρονομιά 
θετικά 

Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος θετικά 

Προσπελασιμότητα θετικά 

Βιωσιμότητα 

 

Οικονομική αποτελεσματικότητα αρνητικές 

Κοινωνική Συνοχή αρνητικές 

Περιβαλλοντική Διατήρηση θετικές 

Ε&ΤΑ περιφερειακά σχέδια & 

Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας 

Ελκυστικότητα 

Έρευνα και Καινοτομία  αρνητικά 
Εξειδίκευση ανθρώπινου 

δυναμικού 

αρνητικά 

Παραγωγικότητα αρνητικά 
Ευκαιρίες απασχόλησης αρνητικά 

Βιωσιμότητα 

 

Οικονομική αποτελεσματικότητα αρνητικές 

Κοινωνική Συνοχή αρνητικές 

 
Αυτή η ανάλυση αναδεικνύει την δυσκολία να αποκτηθούν ποσοτικά 

δεδομένα ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις 
των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η αξιολόγηση γίνεται όχι σε άμεση νέα 

πληροφορία αλλά σε πληροφορία που έχει ήδη συλλεχθεί για τους 
δείκτες κατάστασης και ελκυστικότητας. 

 
Μερικές γενικές παρατηρήσεις μπορούν να εξαχθούν από την 

ανάλυση που προηγήθηκε:  
- Όπως αναφέρθηκε ήδη από παλαιότερες μελέτες του ΕSPON οι 

ευρωπαϊκές κλαδικές πολιτικές συμβάλλουν αν όχι 
καθόλου μάλλον τυχαία στην εδαφική συνοχή σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και κατά συνέπεια πολύ λιγότερο στην 

βελτίωση της ελκυστικότητας και της βιωσιμότητας των νησιών. 
- Οι εκροές και τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών κλαδικών 

πολιτικών δεν είναι απαραίτητα κατάλληλες και επαρκείς 
για να μεταβάλλουν τη κατάσταση της ελκυστικότητας και της 

βιωσιμότητας των νησιών 
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- Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές κλαδικές πολιτικές αντιμετωπίζουν τις 

διαφορετικές περιοχές της ΕΕ με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από 
τις ιδιαιτερότητες τους και αυτό δημιουργεί αρνητικές 

διακρίσεις σε βάρος περιοχών με ειδικά χαρακτηριστικά 
όπως τα νησιά 

- Οι ευρωπαϊκές κλαδικές πολιτικές έχουν κλαδικούς στόχους (όπως 
η αύξηση της προσπελασιμότητα για την πολιτική μεταφορών, τη 

μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τη πολιτική 
ενέργειας) και γενικούς στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο (όπως 

αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής οικονομίας). Κατά συνέπεια η διαφοροποίηση 

των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των πολιτικών 
αυτών στις διαφορετικού τύπου περιοχές δεν λαμβάνεται 

καθόλου υπόψη 
- Οι ευρωπαϊκές πολιτικές δεν έχουν χωρικό συντονισμό και 

εδαφική ολοκλήρωση. Κατά συνέπεια οι διαφορετικές πολιτικές 

μπορεί να έχουν αντιφατικά αποτελέσματα και επιπτώσεις (πχ. τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα και η πολιτική ανταγωνισμού από τη μια 

πλευρά και οι πολιτικές που στοχεύουν στη βελτίωση της 
προσβασιμότητας μέσω των διαρθρωτικών ταμείων από την άλλη) 

ή όχι θετικά αποτελέσματα και επιπτώσεις καθώς προσπαθούν να 
αντιμετωπίσουν ορισμένα προβλήματα της ελκυστικότητας. 

 
Μια σύνοψη των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.3. 

 
 

Σε πολλές περιπτώσεις στην Εκτίμηση Νησιωτικών Επιπτώσεων 
υιοθετείται η άποψη ότι η αποτελεσματικότητα πολιτικών και 

προγραμμάτων εξαρτάται κυρίως από την εθνική και περιφερειακή 
διακυβέρνηση, δίνοντας πιθανά την εντύπωση ότι η νησιωτικότητα 

δεν έχει επιπτώσεις. Γεγονός είναι ότι η αποτελεσματικότητα μιας 

πολιτικής είναι χαμηλότερη σε μια νησιωτική περιφέρεια σε σύγκριση 
με την ίδια πολιτική σε μια ηπειρωτική περιφέρεια του ιδίου Κράτους-

Μέλους. Αυτό ισχύει για τη κατασκευή υποδομών, για τη κατάρτιση, 
για τη περιβαλλοντική διαχείριση, για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας κλπ καθώς οικονομίες κλίμακας δεν είναι 
εφικτές και η μεταφορά προσωπικού, πόρων και μηχανημάτων στα 

νησιά κοστίζει. Τη ίδια στιγμή καθώς το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι 
χαμηλότερο στις νησιωτικές περιφέρειες παρά στην ηπειρωτική χώρα 

υπάρχουν λιγότερες ικανότητες και γνώσεις για αποτελεσματικό 
σχεδιασμό. 
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Πίνακας 4.3: Συνοπτική παρουσίαση της Αξιολόγησης Πολιτικών 

ΕΕ – πολιτικές 
Αξονες πολιτικής 

Εδαφική 
διάσταση 

Εκροές  πολιτικών 
Ελκυστικότητα/Βιωσιμότητα άμεσα 
επηρεαζόμενες παράμετροι  

Νησιωτική Εκτίμηση Επιπτώσεων (σε 
σύγκριση με την ευρωπαϊκή ηπειρωτική 
χώρα) 

Περιβαλλοντική 
Πολιτική 

    

Οδηγία πλαίσιο για τα 

νερά 

Ρητή (Ζώνες 
Λεκανών 

Απορροής) 
 

Υποχρέωση για Διαχειριστικά 

Σχέδια  

Φυσική κληρονομιά  
Διατήρηση της Φύσης (διαθεσιμότητα 
πόσιμου νερού) 

Θετική. Διαφοροποίηση αποτελεσμάτων καθώς η 

αποτελεσματικότητα των πολιτικών εξαρτάται από 
την ποιότητα εθνικής και περιφερειακής 
Διακυβέρνησης . Χαμηλή επίπτωση καθώς τα 
περισσότερα νησιά έχουν προβλήματα 
διαθεσιμότητα νερού. 
 

Οδηγία για 

ενδιαιτήματα και 
πουλιά 
 

Ρητή 
 

Προσδιορισμός Προστατευόμενων 
Περιοχών και εκπόνηση Σχεδίων 
Διαχείρισης.  

Φυσική Κληρονομιά (% φυσικών 
περιοχών) 
Ευκαιρίες Απασχόλησης  
Διατήρηση της Φύσης (βιοποικιλότητα) 
ΑΕΠ, Απασχόληση  

Θετική. Διαφοροποιημένα αποτελέσματα και 
επιπτώσεις καθώς η αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών εξαρτάται από Εθνική και Περιφερειακή 
Διακυβέρνηση και σε αυξανόμενες πιέσεις 
 

Οδηγία για τα νερά 
κολύμβησης 

Ρητή 

Ελεγχοι και Διαχειριστικά Σχέδια 

για τη πρόληψη ρύπανσης από 
ξηρά 
 

Φυσική Κληρονομιά  
Διατήρηση της Φύσης (ποιότητα 

θαλασσινού νερού) 

Θετικά αποτελέσματα και επιπτώσεις 

Οδηγία πλαίσιο για τα 
απόβλητα  

Εμμεση 

Υποχρεώσεις για συστήματα 

αακύκλωσης και διαχείρισης των 
αποβλήτων ανακύκλωσης  
Υποχρέωση συστημάτων 
διαχείρισης υγρών αποβλήτων. 
Υψηλό κόσοτς εφαρμογής 

Φυσική Κληρονομιά  
Ευκαιρίες Απασχόλησης 
Διατήρηση της Φύσης (ποιότητα 

εδάφους και πόσιμου νερού) 
ΑΕΠ, Απασχόληση 

Διαφοροποιημένα αποτελέσματα και επιπτώσεις 

καθώς η αποτελεσματικότητα των πολιτικών 
εξαρτάται από Εθνική και Περιφερειακή 
Διακυβέρνηση που επηρεάζονται από υψηλό 
κόστος νησιωτικότητας 
 

Κοινή Αγροτική 
Πολιτική 

 

    

Επιδοτήσεις ΚΑΠ 
 

Όχι ρητή 
εδαφική 
διάσταση, αλλά 

οι 
δραστηριότητες  

Αυξηση εισοδημάτων που 
συγκεντρώνεται σε αναπτυγμένες 
περιοχές και μεγάλες 

εκμεταλεύσεις (75% του 
προϋπολογισμού) 

Εξέλιξη ΑΕΠ και κατά κεφαλή ΑΕΠ 
Εισόδημα 
Εξέλιξη απασχόλησης 

Πληθυσμιακή εξέλιξη 
Ηλικιακή δομή / % πληθυσμού με +65 

Αρνητικά αποτελέσματα και επιπτώσεις για τα 
νησιά καθώς παρέχουν περισσότερη υποστήριξη 
σε αγρότες ευνοημένων περιοχών (μεγάλες 

εκμεταλεύσεις σε πεδινές περιοχές, κοτνά στις 
αγορές κλπ) που αυξάνουν την διαφορά 
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επηρεάζουν 
έντονα τις 
περιοχές 

 ετών. 
% ενεργού πληθυσμού 
Διατήρηση της Φύσης  

ανταγωνιστικότητας μεταξύ παραγωγικών και 
λιγότερο παραγωγικών περιοχών. 

Αγροτική ανάπτυξη 

Εμφαση στις 
αγροτικές 

περιοχές και στις 
ΛΕΠ (όλα τα 

νησιά είναι ΛΕΠ 
καθώς και 
περιοχές της 
ηπειρωτικής 
χώρας 

 

Σχέδια Αγροτικής Ανάπτυξης  ανά 
χώρα. Προώθηση της Τοπικής 
Διακυβέρνησης  (Δομές Leader). 
Διαφορές για ΛΕΠ 
Περέχει: 

- κίνητρα για επενδύσεις 
- δημόσιες επενδύσεις για 

βελτίωση ποιότητας ζωής σε 
αγροτικές περιοχές 
(συμπεριλαμβανομένων των 
νησιών)  
- πρόσθετα εισοδήματα σε 
αγρότες σε ΛΕΠ 

Ευκαιρίες Απασχόλησης 
Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων 
Περιβαλλοντική και Πολιτιστική 
Κληρονομιά  
Ποιότητα Διακυβέρνησης 

Εξέλιξη ΑΕΠ και κατά κεφαλή ΑΕΠ 
Σύγκλιση κατά κεφαλή ΑΕΠ 

Εξέλιξη απασχόλησης 
Εξέλιξη πληθυσμού 
Γυναικία απασχόληση/% ενεργού 
πληθυσμού 
Κινδυνος φτώσεις/ κατανομή 
εισοδήματος 

Μάλλον θετικά αποτελέσματα στα νησιά αλλά 

ανεπαρκείς επιπτώσεις για να διατηρηθεί η 
δραστηριότητα, ο πληθυσμός, η αγροτική χρήση 

της γης ώστε να αποφευχθούν διάβρωση, 
απώλεια τοπίων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και την 
παραγωγή περιβαλλοντικών υπηρεσιών 
  
  

Μεταφορές και 
Ενέργεια 
 

    

Διευρωπαϊκά Δίκτυα 
μεταφορών και 
ενέργειας 
 

Με ισχυρή 
εδαφική 
διάσταση 
 

Νέες υποδομές και βελτίωση των 
συνδέσεων μεταξύ κρατών μελών.  
Προώθηση των μεταφορών με 
πολλαπλά μέσα . 
Δημιουργία μιας «πραγματικής» 

εσωτερικής αγοράς 
 

Προσπελασιμότητα (μείωση του 

χρόνου και του κόστους μετακίνησης – 

βελτίωση της ασφάλειας) 
Περιβαλλοντικός Κατακερματισμός– 
Ρύπανση / Φυσική και Πολιτιστική 
Κληρονομια (Πίεση στο φυσικό 
κεφάλαιο) 
Οικονομική Αποτελεσματικότητα 

Χωρίς αποτελέσματα για τα νησιά 
Αρνητικές Επιπτώσεις καθώς τα Διευρωπαϊκά 
δϊκτυα βελτιώνουν τη κατάσταση στην ευρωπαϊκή 
ηπειρωτική χώρα και δεν αντιμετωπίζουν τα 
προβλήματα των νησιών όπως ζητά το άρθρο 170 

της Συνθήκης της Λισαβόνας  
 

Πολιτική 
Ανταγωνισμού – 

Ιδιωτικοποιήσεις 
(μεταφορές και 

ενέργεια) 

Εμμεση 

 
 

Ελεύθερος Ανταγωνισμός για 
χαμηλότερες τιμές και καλύτερες 
υπηρεσίες  

 

Προσπελασιμότητα  
Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος  
Ευκαιρίες Απασχόλησης 
Ανταγωνιστικότητα 

Οικονομική Αποτελεσματικότητα  
Κοινωνική Συνοχή 

Θετικά αποτελέσματα για τα μεγάλα νησιά 
Αρνητικά αποτελέσματα και επιπτώσεις σε μεσαία 
και μικρά νησιά 

 

Πολιτική Δημόσιων 
Υπηρεσιών 

 

Εμμεση 
 

Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας 
– Εθνικές πολιτικής και 
χρηματοδότηση  
 

Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος  
 (βελτίωση των κινητών υποδομών και 
υπηρεσιών) 
Προσπελασιμότητα,  

Ευθραυστότητα του συστήματος καθώς οι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να σταματήσουν την 
δραστηριοιπόιηση τους (πχ. πτώχευση) 
Πιθανή μείωση της τοπικής απασχόλησης και 
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Ευκαιρίες Απασχόλησης 
Ανταγωνιστικότητα  
Οικονομική Αποτελεσματικότητα  
Κοινωνική Συνοχή 

 

εισοδήματος  
Ανταγωνισμός και βελτίωση των υπηρεσιών δεν 
είναι εξασφαλισμένα ούτε στα μεγαλύτερα νησιά 
 

Ανανεώσιμες Πηγές 
ενέργειας 

Εμμεση 
Σχέδια για ΑΠΕ (Covenant of  
Mayors, Πράσινα Νησιά, Pact of 

Islands) 

Στόχος 20/20/20  
Ευκαιρίες Απασχόλησης 
Οικονομική Αποτελεσματικότητα  

Κοινωνική Συνοχή 
Διατήρηση της Φύσης 

Θετικά αποτελέσματα και επιπτώσεις που 
εξαρτώνται από τη περιφερειακή διακυβέρνηση 

 

Περιφερειακή 
Πολιτική - ΕΚΤ 

    

Κατάρτιση - Δια Βίου 
Μάθηση 

 

Ρητή εστίαση σε 
λιγότερο 
αναπτυγμένες 

περιοχές 
 

Οργάνωση προγραμμάτων 
επιμορφωσης εργοδοτών, 
εργαζομένων και ανέργων – νέοι 
και γυναίκες)  

Ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού 
Ευκαιρίες Απασχόλησης  (γυναίκες, 
νέοι) 
Κοινωνική Συνοχή (% ενεργού 
πληθυσμού, % ανεργίας, εισόδημα και 
κατανομή εισοδήματος) 

Χαμηλές εκροές (κυρίως στα μικρά νησιά) και 
ανεπαρκή αποτελέσματα και επιπτώσεις 
(δεξιότητες και % ενεργού πληθυσμού 
παραμένουν χαμηλά). Αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών εξαρτάται από την ποιότητα εθνικής και 
περιφερειακής Διακυβέρνησης . 

Πολιτική 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ 

 

 
   

Σύστημα εθνικών 
περιφερειακών 
ενισχύσεων 
 

Ρητή – Κρατικές 
Περιφερειακές 
Ενισχύσεις σε 

λιγότερο 
αναπτυγμένες 
περιοχές 
 

Οικονομικές ενισχύσεις σε 

επιχειρήσεις. Χωρίς θετική 
διάκριση για νησιά.  

Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων 
(κίνητρα σε επιχειρήσεις )  

Ευκαιρίες Απασχόλησης 
Οικονομική Αποτελεσματικότητα  
Κοινωνική Συνοχή 

Ανεπαρκή αποτελε΄σματα. Περιορισμένες 
επιπτώσεις καθώς η οικονομική δραστηριότητα 

και το % ενεργού πληθυσμού παραμένουν 
χαμηλά 
 

Περιφερειακή 
Πολιτική - ΕΤΠΑ  

 
 

 
 

 
 

 

Πολιτική Συνοχής 

Ρητή εστίαση σε 
λιγότερο 
αναπτυγμένες 
περιοχές  
 

Περιφερειακά Λειτουργικά 
Προγράμματα: επεξεργασία και 
εφαρμογή  

Ευκαιρίες Απασχόλησης 
Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων, 
Ε@ΤΑ 

Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά 
Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος, 
Προσπελασιμότητα 

Θετικά αλλά ανεπαρκή αποτελέσματα για τη 
βελτίωση της ελκυστικότητας. Ανεπαρκείς 
επιπτώσεις 

 Τα «Απτυγμένα Νησιά» έχουν την ίδια 
μεταχείριση όπως οι ανεπτυγμένες ηπειρωτικές 
περιφέρειες που λαμβάνουν μικρό κατά κεφαλή 
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Οικονομική Αποτελεσματικότητα  
Κοινωνική Συνοχή 
Διατήρηση της Φύσης 

ποσό χρημάτων από ευρωπαϊκά ταμεία . Όλα τα 
νησιά δεν θεωρούνται μεθοριακές περιοχές 
(εσωτερικές ή εξωτερικές) για να συμμετέχουν 
στην διακρατική συνεργασία  

Ε&ΤΑ - Καινοτομία  
 

    

RΕ&ΤΑ Περιφερειακά 
σχέδια 

 

Ρητή  
 

Περιφερειακά Σχέδια Ε@ΤΑ  

Ερευνα και Καινοτομία (% στο ΑΕΠ και 

στην απασχόληση – Ευρεσιτεχνίες ) 
Ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού 
Ευκαιρίες Απασχόλησης 
Οικονομική Αποτελεσματικότητα 
Απασχόληση 

Ανεπαρκή αποτελέσματα, χωρίς επιπτώσεις. 
Αποτελεσματικότητα των πολιτικών εξαρτάται από 
την ποιότητα εθνικής και περιφερειακής 
Διακυβέρνησης . 

Πρόγραμμα Πλαίσιο 
για την Ερευνα 

Οχι  

Ερευνα και Καινοτομία (% στο ΑΕΠ και 
στην απασχόληση – Ευρεσιτεχνίες) 
Ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού 
Ευκαιρίες Απασχόλησης 
Οικονομική Αποτελεσματικότητα 
Απασχόληση 

Ανεπαρκή αποτελέσματα, χωρίς επιπτώσεις 
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4.2 Ανάλυση των επιλογών πολικής για την Εδαφική 
Συνοχή 

Καθώς η προηγούμενη ανάλυση έχει αναδείξει, οι βασικότεροι λόγοι 

της σημερινής κατάστασης των νησιών (χαμηλή ελκυστικότητα, και 

αναπτυξιακή υστέρηση σε σχέση με τις ηπειρωτικές περιφέρειες) 

συνδέονται με τα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και με την 

έλλειψη προσαρμοσμένων ή την ατελή εφαρμογή των ευρωπαϊκών 

πολιτικών.48. Επιπλέον η ανάλυση προσδιόρισε την ανάγκη για την 

υιοθέτηση μιας εναλλακτικής στρατηγικής που θα μπορούσε να 

οδηγήσει τα νησιά σε ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Όταν ερωτήθηκαν οι τοπικές αρχές49 να προσδιορίσουν τους 
παράγοντες που μια μελλοντική νησιωτική πολιτική θα έπρεπε να 

λάβει υπόψη της, προσδιόρισαν 37 διαφορετικές παραμέτρους που 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η κατηγοριοποίηση τους οδηγεί στο 

προσδιορισμό δώδεκα τομέων πολιτικής όπως εμφανίζονται στο 
διάγραμμα 4. 1  

 

Διάγραμμα 4. 1: Παράγοντες που πρέπει να περιληφθούν σε μια 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Νησιών. 

Factors of future EU insular policy

7,3%

17,3%
3,6%15,5%

12,7%

12,7%

1,8%7,3% 3,6%2,7% 10,9%

4,5%

reinforcement of tourism protection of environment 

concervation of cultural heritage improvement of transport infrastuctures

knowledge of islands' characteristics equal treatment with mainland

human resourses improvement infastructures

use of alternative forms of energy transfer of know-how

imrpovement of economic conditions other

 

                                    
48 Οι τοπικές αρχές στις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο σχετικά με την 

εφαρμογή μιας νησιωτικής πολιτικής σημειώνουν ότι παρά τις αποφάσεις των 

διαφόρων οργάνων σχετικά με το θέμα και τις προβλέψεις των Συνθηκών καμιά 

ειδική ολοκληρωμένη πολιτική δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα. 
49 Ως ανωτέρω 
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Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (17,3%) πιστεύουν 
ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υψηλής σημασίας και για το 

λόγο αυτό μια πιθανή νησιωτική πολιτική δεν πρέπει να αγνοήσει 
αυτόν τον παράγοντα. Η διατήρηση της φύσης περιλαμβάνει τη 

πράσινη ανάπτυξη, τη προώθηση της ανακύκλωσης καθώς και τη 
προστασία του περιβάλλοντος. Όμως ένας μικρός αριθμός (4%) 

αναφέρθηκε στην ενεργειακή πολιτική και στη ανάγκη η χρήση 
εναλλακτικών μορφών ενέργειας να ενσωματωθεί σε μελλοντικές 

νησιωτικές πολιτικές.   
 

Βασικός προσανατολισμός μιας νησιωτικής πολιτικής φαίνεται να 
είναι η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, γιατί φαίνεται ότι οι 

υφιστάμενες πολιτικές δεν είναι αρκετά προς τη κατεύθυνση αυτή. 
Για το λόγο αυτό 15,5% όσων απάντησαν υποστήριξαν ότι τα 

μελλοντικά μέτρα θα πρέπει να βελτιώσουν περισσότερο τις 

μεταφορικές υποδομές ώστε να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα των 
περιοχών και η κινητικότητα αγαθών και ανθρώπων. Επιπλέον 7,3% 

από αυτούς αναφέρθηκαν στη δημιουργία ή επέκταση και βελτίωση 
υποδομών και υπηρεσιών αναφορικά με εκπαίδευση και υγεία για να 

καλυφθούν οι ανάγκες των νησιωτών.  
 

Ακόμη 12,7% των συμμετεχόντων εξέφρασαν την άποψη ότι όλα τα 
μέτρα νησιωτικής πολιτικής θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ειδικές 

συνθήκες που επικρατούν στα νησιά, την μοναδικότητα τους καθώς 
και το γεγονός ότι τα νησιά είναι εκτεθειμένα σε εξωτερικούς 

κραδασμούς. Αρκετοί αναφέρθηκαν στο ότι αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο οι ευρωπαϊκές πολιτικές έχουν αποτύχει στο να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των νησιών συνολικά. Επιπρόσθετα , 
άλλο 12,7% των ερωτηθέντων απάντησε ότι μια νησιωτική πολιτική 

θα πρέπει να στοχεύει στην ισότιμη μεταχείριση των νησιών με την 

ηπειρωτική Ευρώπη, καθώς κρίνουν ότι τα μέτρα αναπτύσσονται στη 
κατεύθυνση των αναγκών των ηπειρωτικών περιοχών και 

εφαρμόζονται στα νησιά χωρίς να έχει υπάρξει εκ των προτέρων 
διερεύνηση των ελλείψεων των νησιών, των ειδικών συνθηκών και 

αναγκών τους. 
 

Ένα άλλο το 10.9% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι τα διαφόρων 
τύπων μέτρα, δράσεις και πολιτικές θα πρέπει να στοχεύουν στη 

βελτίωση των συνθηκών ώστε τα νησιά να πετύχουν και να 
διατηρήσουν μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Τέτοια μέτρα θα 

μπορούσαν να είναι φορολογικά κίνητρα, επιδοτήσεις σε 
επιχειρήσεις, βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών κλπ   

 
Η ενίσχυση του τουρισμού με τα κατάλληλα μέτρα θεωρήθηκε ως μια 

από τις παραμέτρους για μια μελλοντική νησιωτική πολιτική από το 

7,3% των συμμετεχόντων, οι οποίοι πρότειναν έναν ειδικό 
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προσανατολισμό ανάπτυξης με τη προώθηση εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού. Πιστεύουν επίσης ότι ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός 
για την «οικονομική επιβίωση» των νησιών καθώς αποτελεί κεντρική 

δραστηριότητα στα περισσότερα νησιά.  
 

Μικρότερος αριθμός ερωτώμενων (3,6%) απάντησε ότι ο πολιτισμός 
είναι ένας παράγοντας διάκρισης και ελκυστικότητας, 

υποστηρίζοντας ότι τα μελλοντικά μέτρα πρέπει να διατηρήσουν την 
πολιτιστική κληρονομιά των νησιών σε συνδυασμό με το ευρύτερο 

πλαίσιο της τουριστικής πολιτικής.   
 

Αν και η έλλειψη εκπαιδευμένων εργαζόμενων αποτελεί σημαντικό 
εμπόδιο στην ανάπτυξη των νησιών, μόνο 1,8% αναφέρθηκε στο 

πρόβλημα αυτό και εξέφρασε την άποψη ότι η ευρωπαϊκή πολιτική 
πρέπει να εφαρμόσει μέτρα για την επίλυση του που δημιουργεί 

εμπόδια με μια συγκεκριμένη πρόταση: την ανάπτυξη και εφαρμογή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης για την «δημιουργία»  
εκπαιδευμένων εργαζόμενων.   

 
Μικρή συμμετοχή (2,7%) είχε η άποψη ότι οι νέες πολιτικές θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για προσέλκυση έρευνας σε νέες 
τεχνολογίες και καινοτομία. 

 
Η βελτίωση της διοίκησης μέσα από τη μείωση της γραφειοκρατίας 

και γενικά η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων 
μέτρων θεωρήθηκαν σημαντικά από το 4,5% των συμμετεχόντων.    

 

Ένα πρώτο συμπέρασμα από την ανωτέρω ανάλυση είναι ότι οι 

τοπικές αρχές προτείνουν μέτρα πολιτικής σε διαφορετικούς τομείς 

στοχεύοντας στη βελτίωση της ελκυστικότητας των νησιών.  

Η εφαρμογή μιας διαφορετικής στρατηγικής για τα νησιά απαιτεί τις 

αναγκαίες προσαρμογές σε όλα τα επίπεδα: ευρωπαϊκό, εθνικό και 

περιφερειακό ή τοπικό. Σε αυτό το πλαίσιο, βασισμένοι στην αρχή 

της επικουρικότητας της ΕΕ, μια σειρά από κατάλληλες πολιτικές 

επιλογές θα μπορούσαν να αποτελέσουν το πλαίσιο για μια 

ευρωπαϊκή πολιτική νησιών ώστε αυτά να αντιμετωπίσουν την 

ιδιαίτερη τους κατάσταση τόσο απαντώντας σε προβλήματα που 

προκύπτουν από τα μόνιμα φυσικά και δημογραφικά τους εμπόδια 

όσο και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που τους δίνουν το πλούσιο 

φυσικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον. Ο στόχος του πλαισίου 

αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής θα μπορούσε να βελτιώσει την 

ελκυστικότητα των νησιών, να τους δώσει την ευκαιρία για 

ισοδύναμο ανταγωνισμό μέσα στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και 

τελικά να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της ανάπτυξης τους. 
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Ένα τέτοιο πλαίσιο πολιτικής θα μπορούσε να βασίζεται στις 

ακόλουθες αρχές: 

o Σεβασμός των προβλέψεων της Συνθήκης της Λισαβόνας 

και ειδικά του άρθρο 174 που αναφέρεται στις “… 

περιοχές που υποφέρουν από σοβαρά και μόνιμα φυσικά και 

δημογραφικά εμπόδια όπως είναι οι ιδιαίτερα βόρειες 

περιφέρειες με πολύ χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και τα 

νησιά, οι διασυνοριακές και οι ορεινές περιφέρειες». Αυτή η 

αναφορά ζητά να γίνουν αποδεκτές οι αντίξοες συνθήκες που 

αντιμετωπίζουν τα νησιά εξ αιτίας των φυσικών τους 

χαρακτηριστικών και η ανάπτυξη πλαισίου ευρωπαϊκής 

πολιτικής για να τα αντιμετωπίσει. Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει 

να λάβει υπόψη ότι μόνιμα φυσικά εμπόδια έχουν ανάγκη για 

μόνιμες παρεμβάσεις. Επιπλέον το άρθρο 175 ζητά από τα 

Κράτη Μέλη και την ΕΕ να συντονίσουν τις πολιτικές τους που 

αφορούν την εσωτερική αγορά για να επιτύχουν τους ειδικούς 

στόχους του άρθρου 174 μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και 

να συντάξουν σχετικές εκθέσεις. 

o Πρόβλεψη για ισοδύναμες ευκαιρίες στους ευρωπαίους 

νησιώτες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη σε ότι αφορά 

ορισμένες βασικές υποδομές και υπηρεσίες όπως πρόσβαση σε 

μεταφορές, κεφάλαια, ενέργεια, επικοινωνίες, τεχνολογία κλπ. 

Αυτό το επιχείρημα υποστηρίχθηκε από την ανακοίνωση της 

Επιτροπής με θέμα «Μια ενιαία αγορά για τον 210 αιών, η 

Ευρώπη». Σ’αυτή την ανακοίνωση κάτω από τη λειτουργική 

αρχή «Διασφάλιση ίσης μεταχείρισης και εξασφάλισης της 

καθολικής πρόσβασης» ότι «Περιοχές με γεωγραφικά ή φυσικά 

εμπόδια όπως οι εξόχως απομακρυσμένες περιοχές, νησιά, 

βουνά, αραιοκατοικημένες περιοχές και εξωτερικά σύνορα 

αντιμετωπίζουν συχνά προκλήσεις σε ότι αφορά τη πρόσβαση 

σε υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος εξ αιτίας της μεγάλης 

απόστασης από τις κύριες αγορές και από το αυξημένο κόστος 

σύνδεσης. Αυτές οι ανάγκες πρέπει να ληφθούν υπόψη».  Η 

αναγνώριση αυτής της ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

καλεί για τα κατάλληλα μέτρα υποστήριξης που έχουν να 

κάνουν με τις επιπτώσεις που απορρέουν από αυτά τα εμπόδια 

και τα οποία έχουν προσδιοριστεί ως ανασταλτικά 

(απαγορευτικά) για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών. Πιο 

συγκεκριμένα το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λισαβόνας 

αναφέρει τις υπηρεσίες αυτές ως προϋπόθεση για τη συνοχή, 

ενώ στο άρθρο 170 υπογραμμίζεται η ανάγκη για σύνδεση των 

νησιών με τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και 

τηλεπικοινωνιών για να μπορέσουν να επωφεληθούν από την 

ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά χωρίς εμπόδια. 
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o Σεβασμός της αρχής της αναλογικότητας. Η αρχή της 

αναλογικότητας είναι βασική για την ευρωπαϊκή νομοθεσία και 

τις πολιτικές θα πρέπει να εφαρμοστούν. Κάθε φορά που 

ευρωπαϊκά προγράμματα εφαρμόζουν πολιτικές με ειδικές 

εδαφικές επιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το 

κόστος υλοποίησης τείνει να είναι μεγαλύτερο στη περίπτωση 

μιας νησιωτικής / απομονωμένης περιοχής εξ αιτίας των 

μόνιμων φυσικών και δημογραφικών εμποδίων και των 

επιπτώσεων τους (πχ. προβλήματα προσβασιμότητας, μικρή 

αγορά κλπ). Για το λόγο αυτό όταν πρέπει να κατασκευαστούν 

υποδομές ή να προσφερθούν αγαθά και υπηρεσίες σ’αυτές τις 

περιοχές (που είτε απορρέουν από την κοινοτική νομοθεσία 

όπως πχ. συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων είτε 

αφορούν υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος) θα πρέπει να 

γίνεται εκτίμηση του πρόσθετου κόστους που προκαλείται στο 

κράτος, στους πολίτες ή στις επιχειρήσεις. Σε αντίθετη 

περίπτωση οι στόχοι της ΕΕ είτε δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν είτε δημιουργούν καταστάσεις έντονης 

ανισότητας σε βάρος των νησιωτών. Ταυτόχρονα οι κανονισμοί 

εφαρμογής των πολιτικών θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτοι 

ώστε να λαμβάνουν υπόψη τη κλίμακα των περιοχών και τον 

πληθυσμό τους ώστε να επιτυγχάνεται το άριστο αποτέλεσμα 

κόστους/οφέλους. 

o Προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης  των νησιών βασισμένη 

στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων τους χαρακτηριστικών ενώ θα 

διατηρείται η ισορροπία μεταξύ των τριών συνιστωσών της 

βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομία, περιβάλλον, κοινωνία – 

περιλαμβανόμενου και του πολιτισμού-). Η βιώσιμη ανάπτυξη 

αποτελεί κύριο στόχο της ΕΕ όπως αναφέρεται τόσο στο 

προοίμιο όσο και στο άρθρο 3 της Συνθήκης.  

 

Πρόσθετα στις παραπάνω αρχές, ένα πλαίσιο πολιτικής για τα 
ευρωπαϊκά νησιά θα πρέπει να σέβεται τις διαφορές μεταξύ των 

νησιών που πηγάζουν από την διαφορετική ένταση με την οποία τα 
χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας επιδρούν στην ελκυστικότητα και 

στη συνολική επίδοση του όπως εκφράζεται από τον δείκτη 
Κατάστασης. Κατά συνέπεια η ένταση των πολιτικών αλλά και 

των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή τους 
θα πρέπει να προσαρμόζονται σε σχέση με την ένταση της 

νησιωτικότητας.  
 

Ένα παράδειγμα στο οποίο αξίζει να αναφερθούμε αφορά στη σχέση 
μεταξύ του διαφορετικού μεγέθους (σε ότι αφορά στο πληθυσμό) 

των νησιών – ως ένα από τα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας. 
Σύμφωνα με την ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής «…το μέγεθος του 

πληθυσμού και ως εκ τούτου το μέγεθος της τοπικής αγοράς 
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αποτελεί κύριο καθοριστικό παράγοντα των αναπτυξιακών 

προκλήσεων που αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη περιοχή και η 
διαφορετικότητα των καταστάσεων είναι πιθανόν να είναι 

περισσότερο περιορισμένη σε κάθε υποομάδα νησιών». Αυτό 
συνεπάγεται ότι όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός ενός νησιού, 

τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να φτάσει σε οικονομίες 
συγκέντρωσης και οικονομίες κλίμακας50 και ότι τα απαραίτητα μέτρα 

πολιτικής για να αντιμετωπιστεί η νησιωτικότητα θα πρέπει να είναι 
περισσότερο έντονα. Ως αρχική βάση για τη διαφοροποίηση μεταξύ 

των νησιών με βάση την ένταση της νησιωτικότητας, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η ταξινόμηση των νησιών που έχει γίνει στη παρούσα 

ανάλυση.  
 

Μια πρόσθετη παράμετρος που «κρύβει» την ένταση της 
νησιωτικότητας σε μερικά νησιά και πρέπει να θεωρηθεί στη 

προσαρμογή των επιλογών πολιτικής (και ειδικά της έντασης τους) 

αποτελούν οι ενδο-περιφερειακές ανισότητες που συμβαίνουν στη 
περίπτωση αρχιπελάγων ή συμπλεγμάτων νησιών (το φαινόμενο της 

διπλής νησιωτικότητας) καθώς και στη περίπτωση των νησιών που 
ανήκουν σε ηπειρωτική περιφέρεια. Για τις περιπτώσεις αυτές μια 

ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρξει ώστε να αποκαλυφθούν οι 
διαφορές και να αποτυπωθούν στην διαφορετική ένταση των 

πολιτικών. Αυτό απαιτεί πρόσθετη προσπάθεια για τη συλλογή 
στατιστικών δεδομένων καθώς οι πληροφορίες σε επίπεδο NUTS 2 

και 3 δεν είναι επαρκές. 
 

Η δημιουργία ενός πλαισίου πολιτικής για τα ευρωπαϊκά νησιά 
φαίνεται να είναι τώρα απαραίτητη καθώς η ΕΕ έχει ξεκινήσει την 

Στρατηγική της για την τρέχουσα δεκαετία, αναθεωρεί τη Πολιτική 
Συνοχής για να ενσωματώσει τη παράμετρο «έδαφος» και γενικά 

αναπροσαρμόζει τη πολιτική προϋπολογισμού51. Μερικές ενδείξεις για 

την νέα περίοδο δίνονται από την έκθεση Barca και αποτυπώθηκε 
στην Στρατηγική 2020 με περιορισμένες προτεραιότητες, σύστημα 

παρακολούθησης βασισμένο σε επιλεγμένους δείκτες, συζήτηση για 
την ευημερία των πολιτών κλπ. Γι’αυτό, θα είναι χρήσιμο να 

εξεταστεί πως ειδικές περιοχές (όπως τα νησιά) μπορούν να έχουν 
διαφορετική μεταχείριση στη προσπάθεια αντιμετώπισης της 

ελκυστικότητας τους (προτεραιότητες) μέσα στις «νέες» 
ευρωπαϊκές πολιτικές με στόχο να είναι ικανές να 

εκπληρώσουν τους στόχους αειφορίας (ευημερία νησιωτών). 
Πολιτικές και Εργαλεία Χρηματοδότησης θα πρέπει να 

προσαρμοστούν στις χωρικές ανάγκες. Θα είναι χρήσιμο να γίνει 

                                    
50 Οι επιχειρήσεις στα μεγαλύτερα νησιά έχουν περισσότερες ευκαιρίες 

(μεγαλύτερη τοπική αγορά, καλύτερη προσπελασιμότητα) απ’ότι τα μικρότερα. 
51 Βέβαια η σοβαρότατη δημοσιονομική και πιστωτική κρίση που έχει ξεσπάσει από 

το 2008/9 και φαίνεται ότι επεκτείνεται και στην πραγματική οικονομία κινδυνεύει 

να ανατρέψει τους αρχικούς σχεδιασμούς.  
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υπενθύμιση του ορισμού που έδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όταν 

θεωρεί ότι, διάκριση «…αποτελεί να μεταχειρίζεσαι ίδιες καταστάσεις 
διαφορετικά και διαφορετικές καταστάσεις παρόμοια»52. 

Υποστηρίζοντας αυτό, καθώς η λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς 
βασίζεται σε κοινούς κανόνες, μεταχειρίζεται διακριτικά (αρνητικά) 

τα νησιά καθώς η ελευθερία της μετακίνησης αγαθών και ανθρώπων 
είναι σχετικά περιορισμένες και επομένως οι αρχές του 

ανταγωνισμού λειτουργούν ατελώς  
 

Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο και πάνω στη βάση των αρχών που 
αναλύθηκαν προηγούμενα, μια ευρωπαϊκή πολιτική για νησιά θα 

μπορούσε να έχει τρεις άξονες: 
   

A. Αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση με καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων πολιτικών  ειδικά αυτών που 

έχουν έντονες χωρικές επιπτώσεις ώστε να λάβουν υπόψη τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των νησιών  
 

A1. Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένων πολυτομεακών 
και πολυταμειακών προγραμμάτων και παρεμβάσεων σε επίπεδο 

νησιού  με στόχο να επιτευχθεί η υψηλότερη δυνατή επίπτωση 
αυξάνοντας την ελκυστικότητα του τόσο για κατοικία όσο και για 

επιχειρηματικότητα. Χρειάζεται ένα συνεκτικό αναπτυξιακό πλαίσιο 
που ιεραρχεί κλαδικές και τοπικές προτεραιότητες και στόχους, 

αναγνωρίζει τις πραγματικότητες των περιοχών αυτών καθώς και το 
ενδογενές τους δυναμικό ταυτόχρονα σε επίπεδο σχεδιασμού και 

εφαρμογής, δημιουργεί συμπληρωματικότητες μεταξύ των 
διαφορετικών ευρωπαϊκών και άλλων πολιτικών και φέρνει σε 

συνέργεια ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης. 
 

Η 5η Έκθεση για την Οικονομική, Κοινωνική και Χωρική Συνοχή 

«υποστηρίζει ότι μια αποτελεσματική Στρατηγική Ευρώπη 2020 
απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ της Πολιτικής Συνοχής και των 

άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών. Σε πολλούς τομείς οι δημόσιες 
πολιτικές έχουν μεγαλύτερη συνολική επίπτωση όταν συντονίζονται 

στενά παρά όταν εφαρμόζονται απομονωμένα. Πρόσφατη εργασία 
του ΟΟΣΑ συστήνει ότι είναι σημαντικό να συνδυάζονται επενδύσεις 

στις υποδομές μεταφορών με υποστήριξη σε επιχειρήσεις και 
ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου ώστε να επιτυγχάνεται βιώσιμη 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» (EU, 2010, p.24). 
 

Επιπλέον η μελέτη TIPTAP τάσσεται υπέρ της άποψης ότι «η 
ολοκληρωμένη πολυδιάστατη φύση της έννοιας της βιωσιμότητας 

παρέχει μια λογική ολοκληρωμένης προσέγγισης στις πολιτικής 
εδαφικής συνοχής. Αλλά και άλλα στοιχεία πιέζουν προς αυτή τη 

                                    
52 Finding of the Court of First Instance –fourth chamber-, 26 October 1993. 

Wagner Ruling Cases T-6/92 and T-52/92. 



 171 

κατεύθυνση: α)η κατάτμηση των δυνάμεων που λαμβάνουν 

αποφάσεις….. β) η απόδειξη των αυξανόμενων προβλημάτων και 
ανησυχιών σε ειδικές χωρικές καταστάσεις που καλούν για σύνθετες 

και πολυδιάστατες παρεμβάσεις: ανάπτυξη μητροπολιτικών 
περιοχών, ανάπτυξη παράκτιων περιοχών….»  (TIPTAP, 2009, μέρος 

3, p.12). 
 

A2. Η Εκτίμηση Επιπτώσεων (IA) που θα πρέπει να εκτελείται για 
κάθε ευρωπαϊκή πολιτική και πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει 

τη κατηγορία «νησιά» ως μια ειδική κατηγορία περιοχών. Οι 
επιπτώσεις των ευρωπαϊκών και των εθνικών πολιτικών για την 

ελκυστικότητα των νησιών θα πρέπει να καταγράφονται από τη 
φάση σχεδιασμού των πολιτικών αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα 

φυσικά τους χαρακτηριστικά ως μόνιμους παράγοντες που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη τους με καθοριστικό τρόπο. Ως εκ τούτου 

η προσαρμογή των πολιτικών στις ιδιαίτερες αναπτυξιακές συνθήκες 

των νησιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλίσουν ότι 
οι πολιτικές είναι σχετικές με τις ανάγκες και το δυναμικό των 

νησιών. 
 

A3. Η δημιουργία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Δι-
Υπηρεσιακής Ομάδας για την Εδαφική Συνοχή που περιλαμβάνει 

εκπροσώπους  από διάφορες ΓΔ πρέπει να θεωρηθεί ως ένα 
σημαντικό βήμα προς το συντονισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών και 

τη θεώρηση της διαφορετικής κατάστασης των ξεχωριστών τύπων 
ευρωπαϊκών περιοχών (αστικές, αγροτικές, ορεινές, νησιωτικές, 

παράκτιες κλπ). είναι επίσης απαραίτητο για τους περιφερειακούς και 
τοπικούς εκπροσώπους να συμμετάσχουν ενεργά στο σχεδιασμό των 

πολιτικών που αντιστοιχούν στη κατάσταση της περιοχής τους και να 
είναι υπόλογες για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Για τους 

λόγους αυτούς η ενίσχυση των ικανοτήτων σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα όποιας 
αναπτυξιακής πρωτοβουλίας. Η βελτίωση των διαδικασιών 

διακυβέρνησης και η ελάφρυνση των διοικητικών διαδικασιών των 
ευρωπαϊκών σχεδίων είναι απαραίτητη για να επιτραπεί στις μικρές 

νησιωτικές επιχειρήσεις και τοπικές αρχές  53 να επωφεληθούν από 
αυτές. 

 
A4. Ένα πιο πλήρες σύστημα κριτηρίων που θα χρησιμοποιεί τους 

δείκτες Ελκυστικότητας και Κατάστασης θα πρέπει να συμπληρώσει 
τη χρήση του κατά κεφαλή ΑΕΠ ως μοναδικού δείκτη για τον 

καθορισμό της επιλεξιμότητας και της έντασης της πολιτικής για τη 
χρηματοδότηση από την Πολιτική Συνοχής. Είναι σημαντικό όχι απλά 

                                    
53 Οι τοπικές αρχές των μικρών νησιών (ειδικά στη περίπτωση των αρχιπελάγων) 

σπάνια συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά σχέδια και οι επιπτώσεις των σχεδίων αυτών 

που υλοποιούνται από περιφερειακές αρχές έχουν συνήθως σημειακό χαρακτήρα 

και χωρίς συνολικό αποτέλεσμα. 
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να αναγνωρίζεται η ειδική κατάσταση των νησιών καθώς και άλλων 

περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα εξ αιτίας της 
χαμηλής ελκυστικότητας τους αλλά και η έκταση των προβλημάτων 

αυτών όταν σχεδιάζονται αυτές οι πολιτικές, αλλά επίσης να 
παρακολουθείται και να αξιολογείται η εφαρμογή των πολιτικών 

αυτών ως προς τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της. Επομένως 
ένα πλήρες σύστημα στατιστικών δεικτών που να 

αποτυπώνουν τη πραγματική κατάσταση των νησιωτικών 
περιοχών πρέπει να αναπτυχθεί.  Τα κριτήρια ελκυστικότητας που 

χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα μελέτη έχουν ξεκάθαρη χωρική 
διάσταση και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για να 

απεικονίσουν την χωρική ποικιλία της Ευρώπης. Επιπλέον οι κανόνες 
επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται στους σχετικούς κανονισμούς 

της Πολιτικής Συνοχής θα πρέπει να εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο 
που να επιτρέπει πλήρη επιλεξιμότητα των δράσεων που 

περιλαμβάνονται στη Στρατηγική «Νησιά 2020» και όχι μόνο ο 

μικρός αριθμός των δράσεων βασισμένων στις προτεραιότητες  και 
στις κύριες (flagship) πρωτοβουλίες της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 

(5th Cohesion report p.14) που έχουν σχεδιαστεί κύρια για την 
ηπειρωτική Ευρώπη. 

 
 

B. Προσαρμογή ορισμένων ευρωπαϊκών  κλαδικών πολιτικών με 
σαφή χωρική διάσταση με στόχο να λάβουν υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των νησιών 
 

B.1. Πολιτική Μεταφορών  
Καθώς η προσβασιμότητα είναι μια κρίσιμη παράμετρος για να 

βελτιωθεί η ελκυστικότητα μιας περιοχής, θα πρέπει να Διευρωπαϊκά 
Δίκτυα να είναι μια πραγματική πολιτική που να συνδυάζει πολλά 

μέσα μεταφορών και να μπορεί να εφαρμοστεί και στα νησιά. Η 

δημιουργία θαλάσσιων και εναέριων διαδρόμων μεταξύ της 
ευρωπαϊκής ηπείρου και των νησιών με τη χρηματοδότηση των 

σταθερών και κινητών υποδομών μπορεί να συμβάλλει προς αυτή τη 
κατεύθυνση. Η μείωση του μεταφορικού κόστους αγαθών και 

υπηρεσιών με την εφαρμογή της αρχής της εδαφικής συνέχειας 
αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για τη βελτίωση της 

προσπελασιμότητας.  
 

Η ευρωπαϊκή οδηγία No 3577/92 για την εφαρμογή της αρχής της 
ελευθερίας παροχής υπηρεσίας στις θαλάσσιες μεταφορές στα κράτη 

μέλη επιβάλει την Υποχρέωση Δημόσιας Υπηρεσίας και τις Συμβάσεις 
Δημόσιας Υπηρεσίας στους νησιωτικούς «δρόμους» μπορεί να 

θεωρείται ένα καλό παράδειγμα για το πώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία 
και πολιτική μπορεί να προσαρμοστεί. Ταυτόχρονα θα πρέπει να 

υπογραμμιστεί ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης καθώς θέματα 

εποχικότητας (σε συνδυασμό με χαμηλή ζήτηση) ειδικά σε μικρά 
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νησιά, καταστάσεις μονοπωλιακού χαρακτήρα, η εφαρμογή της 

αρχής της δημόσιας υπηρεσίας σε διεθνείς «δρόμους» κλπ πρέπει να 
αντιμετωπιστούν. 

 
B.2. Ενεργειακή Πολιτική 

Ένας συνδυασμός από σενάρια για «Ενεργειακά-αποτελεσματική 
Ευρώπη» και «Πράσινη Υψηλή Τεχνολογία» θα πρέπει να 

υιοθετηθούν (ESPON 2010, p.96-98). Υπάρχει ανάγκη για 
μακροχρόνιο σχεδιασμό που θα λαμβάνει υπόψη του τις γενικές 

μακροχρόνιες τάσεις, τις αλλαγές που επηρεάζουν τον ενεργειακό 
τομέα αλλά και τις ιδιαιτερότητες των νησιών.  

 
- Ο πρώτος στόχος φαίνεται να είναι η προσπάθεια για περισσότερο  

«ενεργειακά αποτελεσματικά νησιά» που θα οδηγεί στη 
μείωση της κατά κεφαλής κατανάλωσης. Αυτό είναι σημαντικό 

γιατί: α) η παραγωγή ενέργειας στα νησιά θα είναι πάντα 

περισσότερο ακριβή απ’ ότι στην ηπειρωτική χώρα ενώ θα πρέπει 
να αντιμετωπίζει την σχετικά χαμηλή αλλά έντονα εποχιακή 

ζήτηση, και β) τα νησιά θα πρέπει να συμβάλλουν στη μείωση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτός ο στόχος μπορεί να 

επιτευχθεί με την ανάπτυξη προγραμμάτων για δημόσια και 
ιδιωτικά κτίρια ώστε ο κατασκευαστικός τομέας να συνεχίσει να 

δραστηριοποιείται χωρίς απαραίτητα να «καταναλώνει» 
περισσότερο από το περιορισμένο έδαφος των νησιών. Η χρήση 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα μπορούσε να προωθηθεί ιδιαίτερα 
στα μικρά νησιά όπου οι αποστάσεις είναι περιορισμένες. 

- Ο δεύτερος στόχος αναφέρεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γύρω από τον αέρα, το 

κύμα, τον ήλιο και τη βιομάζα. Η ανάπτυξη της πράσινης 
ενέργειας στα νησιά θα πρέπει να λάβει υπόψη τη κλίμακα τους 

αλλά και το γεγονός ότι το φυσικό και πολιτιστικό τοπία και η 

βιοποικιλότητα τους είναι τα πιο σημαντικά κεφάλαια που 
διαθέτουν για την βιώσιμη ανάπτυξη τους. 

- Ένας τρίτος στόχος, η σύνδεση των νησιών με τα ευρωπαϊκά 
δίκτυα πρέπει να εξεταστεί ως συμπληρωματικός στόχος έτσι 

ώστε να εξασφαλιστεί η προσφορά ενέργειας σε ικανοποιητικές 
τιμές μέσα σε ένα αποτελεσματικό σύστημα.  

 
 

B.3. Περιβαλλοντική Πολιτική  
Θεωρώντας ότι στα νησιά: 

α) οι περιβαλλοντικοί πόροι όπως το νερό, το έδαφος, οι 
υδροβιότοποι είναι περιορισμένοι και πολύτιμοι και  

β) αυτοί αποτελούν το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να 
δημιουργήσουν τη βάση για υψηλής προστιθέμενης αξίας 

ανταγωνιστικά «ποιοτικά και πράσινα νησιά»,  
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μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει να υιοθετηθεί με σκοπό να 

επιτευχθεί η βιώσιμη χρήση των εύθραυστων φυσικών πόρων για 
την κάλυψη των αναγκών του τοπικού πληθυσμού.  

 
Οι περιβαλλοντικές προτεραιότητες της ΕΕ πρέπει να 

προσαρμοστούν (να διευρυνθούν) ώστε να λάβουν υπόψη και τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των μικρών και απομονωμένων νησιωτικών 

πληθυσμών που ζουν σε ένα πλούσιο αλλά εύθραυστο περιβάλλον. Η 
μείωση της χρήσης των σπάνιων πόρων όπως νερό, γη, ενέργεια και 

η επανάχρηση αποβλήτων είναι σημαντικές προτεραιότητες για να 
νησιά και πρέπει να αναγνωριστούν ως τέτοιες και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Είναι προφανές ότι οι πόλεις, οι ορεινές, οι αγροτικές και οι 
παράκτιες-νησιωτικές δεν μπορεί να έχουν κοινές προτεραιότητες, 

ούτε και οι λύσεις σε κοινά προβλήματα να είναι ταυτόσημες. Για 
παράδειγμα η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα νησιά που 

σχετίζεται ιδιαίτερα με την στρατηγική «ποιοτικά νησιά» και λιγότερο 

με την επιβάρυνση που τα νησιά προκαλούν στην ρύπανση της 
ατμόσφαιρας, αντίθετα με ότι συμβαίνει στα αστικά και βιομηχανικά 

κέντρα. Επομένως η ανάπτυξη των ΑΠΕ που μπορεί να είναι 
συνολικά για την Ευρώπη μια οικονομικά αποτελεσματική δράση 

(αφού περιλαμβάνει ανάπτυξη τεχνολογίας, απασχόληση, σημαντική 
μείωση ρύπων κλπ) ίσως να είναι επιζήμια για την συνολική βιώσιμη 

πορεία των νησιών εφόσον δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα (πχ. 
ανεμογεννήτριες που δεν εναρμονίζονται με την κλίμακα των 

νησιών, ενώ η εγκατάσταση τους δεν δημιουργεί μόνιμη 
δραστηριότητα ή απασχόληση τοπικά), αλλά επωφελής πάλι για τις 

αστικές περιοχές. Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής ίσως να είναι περισσότερο επείγον θέμα για τα νησιά καθώς 

η αναμενόμενη μείωση των βροχοπτώσεων και η ανύψωση της 
στάθμης της θάλασσας απειλούν τα νησιά περισσότερο. 

 

Όλες οι παρεμβάσεις έχουν ως προαπαιτούμενη προϋπόθεση τη 
δημιουργία νέας γνώσης που θα δώσει λύσεις προσαρμοσμένες στην 

μικρή κλίμακα και στο εύθραυστο περιβάλλον των νησιών. Για 
παράδειγμα συστήματα αποτέφρωσης για την διαχείριση στερεών 

αποβλήτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που έχουν 
αναπτυχθεί για αστικά κέντρα δεν είναι απαραίτητα κατάλληλα για 

μικρούς πληθυσμούς. Επιπλέον, η ανακύκλωση στα νησιά θα πρέπει 
να έχει διαφορετική οργάνωση (πχ. η μεταφορά των 

ανακυκλούμενων υλικών μεταξύ νησιών και ηπειρωτικής χώρας 
πρέπει να εξεταστεί λόγω υψηλού μεταφορικού κόστους) και 

στόχους (πχ. η κομποστοποίηση για εμπλουτισμό του εδάφους να 
αποτελεί προτεραιότητα). 

 
 

B.4. Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
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Η ενίσχυση της Πολιτικής Ανάπτυξης της Υπαίθρου και ειδικά 

των μέτρων για τις Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (ΛΕΠ)54 με 
στόχο τη παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσα σε 

ένα περιβάλλον και τοπίο υψηλής ποιότητας. Η υποστήριξη της 
πολυδραστηριότητας, της καινοτομίας, της δια βίου εκπαίδευσης, της 

δικτύωσης (συνεργασία επιχειρήσεων εντός του νησιού ή μεταξύ των 
νησιών με στόχο το μεγάλωμα της αγοράς και την επιτυχία 

οικονομιών κλίμακας και συγκέντρωσης) και η βελτίωση της τοπικής 
διακυβέρνησης αποτελούν προαπαιτούμενα για να υπάρξουν 

«βιώσιμες» διαρθρωτικές αλλαγές στο τοπικό παραγωγικό σύστημα. 
Ο χωρικός περιορισμός της έννοιας των ΛΕΠ μόνο στις περιοχές με 

μόνιμα φυσικά εμπόδια πρέπει να υιοθετηθεί ώστε να συγκεντρωθεί 
η χρηματοδοτική δαπάνη. Η τοπική διακυβέρνηση στα νησιά πρέπει 

να ενισχυθεί και να επεκταθεί βασισμένη στη θετική εμπειρία του 
Leader55. 

 

B5. Κρατικές Ενισχύσεις  
Η Συνθήκη (άρθρο 107, 3,c) επιτρέπει τη χρησιμοποίηση του 

εργαλείου των ενισχύσεων για την ανάπτυξη ορισμένων περιοχών 
όπου δεν επηρεάζει σημαντικά τον ανταγωνισμό (κατηγορία 

περιοχών c”).Σ’αυτή τη κατηγορία περιλαμβάνονται οι περιοχές (α)με 
κατά κεφαλή ΑΕΠ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ε-25, (β)όπου 

η ανεργία είναι υψηλότερη κατά 15% πάνω από τον ενικό μέσο όρο, 
(γ) με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές και (δ) περιοχές με μόνιμα 

εμπόδια (νησιά με πληθυσμό κάτω των 5000, περιοχές με χαμηλή 
πληθυσμιακή πυκνότητα κλπ). Αυτό σημαίνει ότι ένα νησί 6000 

κατοίκων ή και περισσότερων επηρεάζει τον ανταγωνισμό 
περισσότερο από μια περιφέρεια με μερικά εκατομμύρια πληθυσμό 

και υψηλή ανεργία; Η ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσει τα κριτήρια της 
«κατηγορίας c» έτσι ώστε είτε να προσδιορίσει με σαφή πληθυσμιακά 

κριτήρια την έννοια «επηρεάζει τον ανταγωνισμό», είτε να 

χρησιμοποιήσει την έννοια της ελκυστικότητας . Μια τέτοια μεταβολή 
θα συμπεριλάμβανε τις νησιωτικές περιφέρειες και τα νησιά σ’αυτή 

τη κατηγορία. Επίσης η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει την ενίσχυση που 
δίνει στις επιχειρήσεις των περιοχών αυτών και να την διαφοροποιεί 

ανάλογα με το επίπεδο ελκυστικότητας και τη συσσώρευση άλλων 
παραμέτρων όπως χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ, υψηλή ανεργία, 

χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα κλπ 
 

 

                                    
 

 
55 Οι Τοπικές Ομάδες Δράσης που δημιουργήθηκαν από τη πρωτοβουλία Leader και 

συμπεριλαμβάνουν τους κύριους τοπικούς φορείς μπορεί να αναλάβουν την 

επεξεργασία και την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάπτυξης Υπαίθρου σε επίπεδο 

νησιού.   
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Γ. Αποζημίωση ή αντιστάθμιση για το «κόστος νησιωτικότητας» 

το οποίο υφίστανται οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες για να 
αποκτήσουν το ίδιο επίπεδο αγαθών και υπηρεσιών όπως οι κάτοικοι 

της ηπειρωτικής Ευρώπης, αλλά και το κράτος για να τις παρέχει  
 

 Γ.1. Η δημιουργία και η λειτουργία Υπηρεσιών Γενικού 
Ενδιαφέροντος όπως Μεταφορές (συμπεριλαμβανόμενων 

σταθερών και κινητών υποδομών) Επικοινωνίες, Υγεία, 
Εκπαίδευση, ενέργεια, Διαχείριση Νερού και Αποβλήτων ώστε να 

εξασφαλιστεί μια ισότιμη (σε ποιότητα και κόστος) παροχή τους σε 
όλους τους κατοίκους και σε όλες τις επιχειρήσεις όπου και αν 

βρίσκονται (ειδικά στα μικρά νησιά) ώστε να εξασφαλιστούν ίσες 
ευκαιρίες για ανάπτυξη.  

Η αρχή της «εδαφικής συνέχειας» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
βάση για τον υπολογισμό του νησιωτικού κόστους, όταν απαιτείται 

μετακίνηση του νησιώτη για απόκτηση της υπηρεσίας εκτός 

νησιού, ενώ το κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος δημόσιων 
υπηρεσιών στα νησιά να συγκρίνεται με αυτό σε άλλες περιοχές με 

παρόμοια πληθυσμιακά μεγέθη. Έτσι η ειδική προσπάθεια που 
πρέπει να γίνει στα νησιά για την επίτευξη των στόχων του 

ΕΥΡΩΠΗ 2020 για καλύτερο επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού με 
μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την αύξηση 

της παρουσίας των νέων στη μεταλυκιακή εκπαίδευση πρέπει να 
αναληφθεί από την ΕΕ. 

 
 Γ.2. Η δημιουργία και η λειτουργία των νησιωτικών 

επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των πολύ μικρών). Αφορά όχι μόνο 
το πρόσθετο κόστος επένδυσης (κόστος κατασκευής κτιρίων, 

αγοράς και μεταφοράς εξοπλισμού κλπ) αλλά και το κόστος 
λειτουργίας ειδικά για την απόκτηση σειράς υπηρεσιών από την 

αγορά (λογιστικές, προβολής και προώθησης, χρηματοδότησης, 

καινοτομίες, συντήρησης  κλπ)  που είναι απαραίτητες για την 
ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης. Το Σύστημα των 

Περιφερειακών Κρατικών Ενισχύσεων θα πρέπει να «διακρίνει 
θετικά» τις μικρές νησιωτικές επιχειρήσεις, ειδικά αυτές που 

εντάσσονται στον στόχο «ποιοτικά και πράσινα νησιά» 
ενσωματώνοντας καινοτομίες και ποιοτική απασχόληση.. 

Επιπλέον το Σύστημα των Περιφερειακών Κρατικών Ενισχύσεων 
θα πρέπει να υποστηρίζει με ένα παρόμοιο τρόπο την 

αυτοαπασχόληση όταν πρόκειται για εγκατάσταση στα νησιά 
επιστημόνων που με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζει το τοπικό 

ανθρώπινο κεφάλαιο και παρέχει ειδικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις 
και κατοίκους. Η μείωση του ΦΠΑ για δραστηριότητες 

(παραγωγική διαδικασία) που υλοποιείται στα νησιά 
(συμπεριλαμβανόμενων των μεταφορών εκτός νησιού) με στόχο 

την αντιστάθμιση (αποζημίωση) του επιπλέον λειτουργικού 
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κόστους  αποτελεί ένα άλλο μέτρο που θα μπορούσε να βοηθήσει 

τις μικρές νησιωτικές επιχειρήσεις. 
 

 Γ.3. Δημιουργία μονίμων δομών, clusters και δικτύων56 με 
στόχο την μόνιμη συνεργασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων των 

νησιών που θα τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν προβλήματα 
αγορών και απόκτησης εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης σε κρίσιμα 

θέματα όπως Ερευνα και Καινοτομία, διαχείριση, σχεδιασμό νέων  
προϊόντων, πρόσβαση σε κεφάλαια και νέες αγορές κλπ . Το 

πρόβλημα της χαμηλής διείσδυσης καινοτομιών που εμποδίζει την 
ανταγωνιστικότητα τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν σταθερό 

τρόπο από τις τοπικές αρχές. Κατά συνέπεια οι νησιωτικές 
περιφέρειες θα πρέπει να υποστηρίξουν με έναν πάγιο τρόπο αυτές 

τις δράσεις , φροντίζοντας παράλληλα να μην περιορίζονται στην 
διάχυση καινοτομιών που παράγονται αλλού, αλλά και στη 

παραγωγή προσαρμοσμένων λύσεων για τα ειδικά προβλήματα 

των νησιών. Αυτές οι δομές θα πρέπει να βασίζονται στη χρήση 
συστημάτων επικοινωνιών δημιουργώντας «εικονικές οικονομίες 

συγκέντρωσης» ώστε να αντισταθμίσουν τμήμα της απομόνωσης  
 Επιπλέον όλες οι νησιωτικές περιφέρειες  θα πρέπει να θεωρηθούν 

ως εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και να συμμετέχουν 
στην διασυνοριακή συνεργασία. Το υφιστάμενο όριο των 150 

χιλιομέτρων που επέβαλε το άρθρο 7.1. του Κανονισμού του 
Συμβουλίου (EC) 1083/2006, της 11 Ιουλίου 2006, ως 

προϋπόθεση για την διασυνοριακή συνεργασία πρέπει να 
επανεξεταστεί 

Τέλος, ένα μόνιμο δίκτυο μεταξύ φορέων των νησιών 
(συμπεριλαμβανόμενων Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών, 

επιμελητηρίων και Πανεπιστημίων57) μπορεί να αποτελέσει ένα 
εργαλείο για τη δημιουργία κοινής  βάσης γνώσης και καινοτομίας 

ώστε σε σταθερή βάση να χειρίζεται θέματα που σχετίζονται με 

ιδιαιτερότητες των νησιών  
 

 Γ.4. Η κατάρτιση και η δια βίου εκπαίδευση για 
επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους, απασχολούμενους και 

ανέργους προσαρμοσμένες για μικρούς και μεμονωμένους 

                                    
56 Το γεγονός ότι πολλές παρόμοιες προσπάθειες που χρηματοδοτήθηκαν σε 

επίπεδο δράσης από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία χωρίς να επιβιώσουν μετά την 

ολοκήρωση των προγραμμάτων απαιτεί μια άλλη προσέγγιση. Επίσης θα πρέπει να 

υπογραμμιστεί ότι σε πολλές περιπτώσεις οι δράσεις αυτές έγιναν με 

τηνυποστήριξη ή υλοποιήθηκαν από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με αποτέλεσμα 

να μην μείνει τοπικά καμία γνώση για την συνέχεια.  
57 Η πρόσφατη δημιουργία του Δικτύου Αριστείας των Νησιωτικών Περιοχών 

(ΕΝΙΤ-RETI) από 25 Πανεπιστήμια ευρωπαίκών και μη νησιών θα μπορούσε να 

συνεργαστεί με υπάρχοντες διανησιωτικούς φορείς όπως η Επιτοπή Νησιών της 

Δίασκεψης Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης Island Commission 

of the Conference of Peripheral Maritime Regions)και το δίκτυο των Ευρωπαϊκών 

Νησιωτικών Επιμελητηρίων (INSULEUR) για το σκοπό αυτό.   
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πληθυσμούς. Η προώθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η 

χρηματοδότηση υψηλού επιπέδου μαθημάτων για μικρές ομάδες 
(η εμπειρία του Gozo), η εκπαίδευση εκτός νησιού ατόμων που 

είναι απαραίτητα για την επιτυχία κομβικών δράσεων των 
αναπτυξιακών προγραμμάτων κλπ είναι ορισμένα παραδείγματα 

 
 Γ.5. Υποστήριξη των παραδοσιακών τομέων και 

δραστηριοτήτων όπως αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία κλπ που 
είναι στενά συνδεδεμένες με την ταυτότητα, τη διαχείριση των 

πόρων και τη ποιότητα του τρόπου ζωής των νησιών που όμως 
δεν μπορούν να συναγωνιστούν αντίστοιχες δραστηριότητες στις 

ηπειρωτικές περιοχές  
 

Ο ρόλος των Επιμελητηρίων ή άλλων αποκεντρωμένων δομών θα 
μπορούσε ενισχυθεί ώστε να ελαφρύνει το διοικητικό βάρος του 

συντονισμού και της εφαρμογής αυτών των μέτρων από εθνικές και 

ευρωπαϊκές αρχές. Με τον τρόπο αυτό οι τοπικοί φορείς θα έχουν μια 
περισσότερο ενεργή συμμετοχή στο καθορισμό των στρατηγικών 

επιλογών αλλά και στην εφαρμογή ενδογενών και ολοκληρωμένων 
χωρικών αναπτυξιακών προσεγγίσεων ώστε να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα των διαφόρων ευρωπαϊκών και εθνικών 
πολιτικών. 

 
 

Τα προτεινόμενα μέτρα πολιτικής έχουν εκροές που επηρεάζουν τις 
διαφορετικές παραμέτρους της ελκυστικότητας. Οι προτεινόμενες 

πολιτικές επιλογές έχουν εστιαστεί περισσότερο στις αναγκαίες 
δομικές αλλαγές (επιχειρηματικότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο, Ερεύνα-

Καινοτομία, Υπηρεσίες Γενικού ενδιαφέροντος, προστασία φυσικών 
πόρων κλπ) που μπορούν να έχουν θετικές μεσοπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των νησιών παρά 

άμεσα αποτελέσματα στην αύξηση των εισοδημάτων που ενώ θα 
είχαν άμεσες θετικές επιπτώσεις στους κατοίκους θα σταμάταγαν 

όμως όταν η μεταφορά πόρων δεν θα είναι πλέον εφικτή όπως τώρα 
που η οικονομική κρίση και τα δημοσιονομικά ελλείμματα 

υποχρεώνουν τις χώρες να περικόψουν τέτοιου είδους πολιτικές  
 

Αυτή η ανάλυση αποσαφηνίζει επίσης ότι η θετική διάκριση που 
ζητείται να ενσωματωθεί στις ευρωπαϊκές πολιτικές για να 

αντιμετωπίσει τα μόνιμα εμπόδια τους πρέπει να διαφοροποιείται 
ανάλογα με τις διαφορές που παρουσιάζουν τα νησιά όπως φαίνονται 

στην Εικόνα 3.4.3. Διαφοροποιήσεις που αφορούν τον 
πληθυσμό, το επίπεδο βιωσιμότητας (όπου ΑΕΠ και ανεργία 

συμπεριλαμβάνονται) και το επίπεδο ελκυστικότητας πρέπει 
να ληφθούν υπόψη  
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Οι διαφοροποιήσεις αυτές αν και είναι σημαντικές δεν ανατρέπουν 

την φιλοσοφία των προτάσεων πολιτικής και την αναγκαιότητα για 
μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική νησιών με διαβαθμίσεις σε ότι αφορά 

στην ένταση των μέτρων. Αυτό τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι οι 
δείκτες ελκυστικότητας των νησιών είναι ιδιαίτερα χαμηλοί σε σχέση 

με τους μέσους όρους της Ευρώπης και οι προτεινόμενες πολιτικές 
εστιάζουν σε ακριβώς αυτές τις παραμέτρους. 
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5. Αντί Επιλόγου  
 

Η παρούσα μελέτη που είχε ως στόχο να προτείνει τις πολιτικές 

εκείνες που θα επιτρέψουν στα ευρωπαϊκά νησιά να κλείσουν το 

αναπτυξιακό χάσμα τους σε σχέση με την Ευρωπη των 27 ανέδειξε 

τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των νησιών και επιχείρησε να 

ποσοτικοποιήσει την επίδραση τους στην πορεία για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη τους. Ταυτόχρονα πρότεινε μια στρατηγική -που 

ακολουθώντας τους άξονες δράσης που έχουν επιλεγεί για τη 

τρέχουσα δεκαετία σε επίπεδο Ευρώπης (Στρατηγική Ευρώπη 2020)-

, επιτρέπει στα νησιά να αξιοποιήσουν τα ιδιαίτερα αυτά 

χαρακτηριστικά -που μέχρι σήμερα προκαλούν σημαντικά εμπόδια - 

ως «κεφάλαια» που μπορούν να στηρίξουν μια διαφορετική 

αναπτυξιακή διαδικασία βασισμένη στις αρχές της βιώσιμης 

ανάπτυξης. Τα «Ποιοτικά και Πράσινα Νησιά» μπορούν να 

συμβάλλουν στη δύσκολη πορεία της Ε-25 για να παράσχει 

περισσότερη ευημερία στους πολίτες της μέσα από μια ανταγωνιστική 

οικονομία που όμως θα σέβεται τις αρχές της περιβαλλοντικής 

ισορροπίας. Για να γίνει όμως αυτό πραγματικότητα χρειάζεται να 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες ώστε οι επιχειρήσεις και οι 

κάτοικοι των νησιών (αλλά και των άλλων περιοχών με ειδικά 

χαρακτηριστικά και αναπτυξιακά προβλήματα) να έχουν ισοδύναμες 

ευκαιρίες με τους άλλους ευρωπαίους. Αυτή η προοπτική είναι η 

μόνη που μπορεί να αποτρέψει την συνεχή συγκέντρωση ανθρώπων 

και δραστηριοτήτων σε περιορισμένη έκτασητης Ευρωπής, στο 

«πεντάγωνο» δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα που εκτρέπουν 

την ΕΕ από μια βιώσιμη πορεία. 

Η χωρική διαφοροποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ώστε να 

λάβουν υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά και η ενσωμάτωση 

συγκεκριμένων εργαλείων για τη παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας τους (όπως πχ. η Εκτίμηση Χωρικών 

Επιπτώσεων) αποτελούν μια αναγκαιότητα που πρέπει να ληφθεί 

υπόψη στις σχεδιαζόμενες πολιτικές για την νέα προγραμματική 

περίοδο. Μια πολιτική που θα πρέπει να εστιάσει στις διαφορε΄ς 

ελκυστικότητας που παρουσιάζουν οι διάφορες περιοχές της ΕΕ εξ 

αιτίας είτε διαφορετικών αναπτυξιακών διαδρομών, είτε εξ αιτίας 

ειδικών γεωγραφικών και φυσικών χαρακτηριστικών, είτε ως 

συνδυασμό και των δύο. 

Η παρούσα μελέτη που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πλαίσιο 

αναφοράς για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν τα 
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προβλήματα των περιοχών με ιδιαίτερα και μόνιμα φυσικά 

χαρακτηριστικά δεν δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που 

τέθηκαν αφού δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν όσο έπρεπε σε 

βάθος όλα τα επι μέρους θέματα (πχ. κόστος νησιωτικότητας), ενώ 

οι ελλείψεις σε στοιχεία (και μάλιστα σε επίπεδο νησιών) σε 

μεθοδολογικά εργαλεία ( εκτίμηση χωρικών επιτπωσεων, σύνθετοι 

δείκτες βιωσιμότητας και ελκυστικότητας, συστήματα δεικτών 

παρακολούθησης  κλπ) αλλά και σε έννοιες  (εδαφική συνοχή, 

προσπελασιμότητα, κλπ) αφήνουν πολλά σημεία ακόμη 

ανεξερεύνητα ανοίγοντας το πεδίο για παραπέρα  θεωρητική και 

εφαρμοσμένη έρευνα  
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