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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η διερεύνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στο νησιωτικό χώρο και η κατάρτιση 

ενός στρατηγικού προτύπου ολοκληρωμένης ανάπτυξης για τα μικρά νησιά αποτελεί 

επί δεκαετίες πεδίο συστηματικής έρευνας και διαμόρφωσης πολιτικών στο 

παγκόσμιο γίγνεσθαι. Τα δομικά προβλήματα που εκρέουν από τα ιδιαίτερα φυσικά 

και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά διακρίνουν το νησιωτικό χώρο από τις 

ηπειρωτικές περιοχές και εντείνονται αντιστρόφως ανάλογα με το μέγεθος των 

νησιών, επιβραδύνοντας την αναπτυξιακή διαδικασία.  

Παρά το γεγονός ότι η ανάγκη διαφοροποιημένης προσέγγισης του νησιωτικού 

χώρου και ιδιαίτερα των μικρών νησιών έχει αναγνωρισθεί από τη διεθνή κοινότητα, 

στην Ελλάδα έχουν γίνει ελάχιστα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. ∆εδομένου του 

νησιωτικού χαρακτήρα της χώρας, του μικρού μεγέθους της πλειοψηφίας των νησιών 

και της έντονης αναπτυξιακής υστέρησης που παρουσιάζουν, η διερεύνηση των 

ανασταλτικών παραγόντων και η διαμόρφωση ενός στρατηγικού προτύπου 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης του μικρονησιωτικού χώρου καθίσταται αναγκαία. 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας 

των μικρών νησιών και των παραγόντων που εμποδίζουν την αναπτυξιακή 

διαδικασία, με απώτερο σκοπό τη διατύπωση κατευθύνσεων για την αειφόρο 

ανάπτυξη των μικρών νησιών στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής για το νησιωτικό 

χώρο. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται διακρίνεται σε τρία στάδια. Το 

πρώτο αφορά την επισκόπηση των διεθνών πολιτικών για το νησιωτικό χώρο, σε 

παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και μεσογειακό επίπεδο και την αποτίμηση της ενσωμάτωσης 

τους στην εθνική, περιφερειακή και τομεακή πολιτική. Στο δεύτερο στάδιο επιχειρείται 

η αποτύπωση της συνθετικής αναπτυξιακής εικόνας του ελληνικού νησιωτικού χώρου 

και η διερεύνηση των προϋποθέσεων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του. Η 

συνδυαστική εμπειρία των προαναφερθέντων σταδίων αποτελεί τη βάση για την 

ανάπτυξη των προτάσεων και τη διατύπωση των γενικών συμπερασμάτων, τα οποία 

συνθέτουν το τελευταίο στάδιο της μεθοδολογικής προσέγγισης. 



1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η δυσκολία στην εννοιολογική προσέγγιση και την τυπολογία των νησιών έγκειται 

στις διαφοροποιήσεις μεταξύ ορισμών από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς 

καθώς και στην ευχέρεια της κάθε χώρας να προσαρμόζει τους ορισμούς αυτούς στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.  

Μια πρώτη προσέγγιση έγινε από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) με 

την έκδοση του «Πορτραίτου των νησιών» το 1994 στο οποίο: «Νησί θεωρείται κάθε 

έκταση μεγαλύτερη του 1 τ.χλμ., με απόσταση τουλάχιστον 1 χλμ. από την ηπειρωτική 

χώρα και χωρίς μόνιμη σύνδεση με αυτήν, δίχως την ύπαρξη ευρωπαϊκής 

πρωτεύουσας στην έκταση αυτή και με περισσότερους από 50 κατοίκους». Η διεθνής 

βιβλιογραφία, ωστόσο, αναγνώρισε τους περιορισμούς του παραπάνω ορισμού 

καθώς νησιά με απόσταση μικρότερη του 1 χλμ. από την ηπειρωτική χώρα 

εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά και προβλήματα με απομακρυσμένα νησιά. 

Παράλληλα, αποκλείονται αρχιπελάγη που αποτελούνται από πολλά μικρά νησιά, τα 

οποία εξαιρούνται μεμονωμένα από τον ορισμό αν και πληρούν τα κριτήρια ως 

σύνολο (ESPON, 2011α).  

Πρόσφατα στην 5η Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Συνοχή το 2010, «νησιά ορίζονται οι 

περιφέρειες επιπέδου Nuts 3, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού διαμένει σε ένα ή 

περισσότερα νησιά, χωρίς αυτά να συνδέονται με την ηπειρωτική χώρα, για 

παράδειγμα με γέφυρα ή τούνελ» (ESPON, 2011α).  

Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζονται και ως προς την 

τυπολογία των νησιών, με κύρια δυσκολία τις μεγάλες διακυμάνσεις στον πληθυσμό 

και τον κατακερματισμό του νησιωτικού χώρου. Στο Άνθρωπος και Βιόσφαιρα 

(πρόγραμμα ΜΑΒ) ως «μικρά νησιά» ορίζονται τα νησιά με επιφάνεια μικρότερη των 

10.000 τ.χλμ. και πληθυσμιακό μέγεθος μικρότερο των 500.000 κατοίκων. Σε 

πρόγραμμα της UNESCO για την υδρολογία των μικρών νησιών ως μικρό ορίζεται το 

νησί με έκταση μικρότερη των 2.000 τ.χλμ. (UNESCO, 1994). 

Είναι προφανές ότι οι ορισμοί αυτοί δε μπορούν να εφαρμοσθούν για την 

κατηγοριοποίηση του νησιωτικού χώρου της Ελλάδας, όπου η πλειοψηφία των 

νησιών δεν ξεπερνά τους 10.000 κατοίκους ενώ μόλις τρία υπερβαίνουν τα 1000 

τ.χλμ. Για τις ανάγκες της ακόλουθης ανάλυσης υιοθετείται η τυπολογία των μελετών 

«Άτλαντας των Ευρωπαϊκών Νησιών» και «EUROISLANDS», οι οποίες 



εκπονήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος ESPON 

2013.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα νησιά διακρίνονται βάσει τεσσάρων παραγόντων, το 

πληθυσμιακό μέγεθος, τις διοικητικές μονάδες, τη γεωγραφική κατανομή και το 

επίπεδο ανάπτυξης. Στην παρούσα μελέτη ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο πληθυσμιακό 

μέγεθος, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται η σημασία των λοιπών παραγόντων. Η 

τυπολογία των νησιών ως προς το πληθυσμιακό μέγεθος διακρίνεται στις εξής 

ακόλουθες κατηγορίες1 (ESPON, 2010· 2011β): 

i. Μεγάλα νησιά, με πληθυσμό μεγαλύτερο των 50.000 μόνιμων κατοίκων 

ii. Μεσαία νησιά, με πληθυσμό μεταξύ 5.000 και 50.000 μόνιμων κατοίκων 

iii. Μικρά νησιά, με πληθυσμό μεταξύ 50 και 5.000 μόνιμων κατοίκων 

iv. Πολύ μικρά νησιά, με πληθυσμό μικρότερο των 50 κατοίκων 

Μία ακόμη έννοια που απασχολεί τη διεθνή βιβλιογραφία και είναι αναγκαία για τη 

διερεύνηση της αναπτυξιακής δυναμικής στο νησιωτικό χώρο είναι η έννοια της 

νησιωτικότητας. Προσδιορίζεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ φυσικών και 

κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, οι οποίοι μεταξύ άλλων είναι η γεωγραφική και 

κοινωνική απομόνωση, η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, οι περιορισμένοι 

παραγωγικοί πόροι, οι εποχικές διακυμάνσεις της οικονομίας και του ανθρώπινου 

δυναμικού και οι δημογραφικές ιδιαιτερότητες των νησιών. Η νησιωτικότητα είναι ένα 

διαρκές φαινόμενο που προκαλεί δομικά προβλήματα στον κοινωνικό και οικονομικό 

χώρο. Πρόκειται για έναν επιβαρυντικό παράγοντα της ανάπτυξης που οφείλεται στη 

γεωγραφική ασυνέχεια του χώρου και εντείνεται όσο η απόσταση από την 

ηπειρωτική χώρα αυξάνεται και όσο το μέγεθος του νησιού μειώνεται. Το φαινόμενο 

είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα, λόγω του κατακερματισμού του νησιωτικού 

χώρου, του μικρού μεγέθους και της μεγάλης απόστασης των νησιών από την 

ηπειρωτική χώρα (Μέργος κ.ά., 2005). 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιωτικά εδάφη σε παγκόσμια κλίμακα είναι 

πολλαπλά και σύνθετα. Απορρέουν αφενός από τον ιδιαίτερο γεωμορφολογικό 

χαρακτήρα τους (θέση, μέγεθος, ανάγλυφο) και αφετέρου από την αναπτυξιακή 

φυσιογνωμία των νησιών. Οι δύο αυτές κατηγορίες προβλημάτων δεν είναι 

                                                            
1 Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η κατηγορία των μικρών νησιών, μεταξύ 50 και 5.000 μόνιμων 
κατοίκων. 



ανεξάρτητες καθώς τα αναπτυξιακά ζητήματα σχετίζονται άμεσα με τα 

γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των ίδιων των νησιωτικών περιοχών. 

Η φθίνουσα δυναμική των νησιωτικών συστημάτων σε παγκόσμια κλίμακα επιβάλλει 

την ανάγκη για μέτρα στους σχετικούς τομείς περιβάλλοντος, οικονομίας και 

κοινωνίας και την αναδιάρθρωση του αναπτυξιακού προτύπου. Η διεθνής κοινότητα 

οφείλει να προωθεί μέτρα και δράσεις για την προώθηση της αναπτυξιακής 

διαδικασίας των νησιωτικών περιοχών, υπό το πρίσμα μιας στρατηγικής 

αντιμετώπισης των προβλημάτων και ολοκληρωμένης ανάπτυξης του νησιωτικού 

χώρου. Παράλληλα, κρίσιμης σημασίας είναι η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας 

σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση των νησιωτικών 

προβλημάτων στο πλαίσιο παγκόσμιων πολιτικών για την αειφόρο ανάπτυξη 

(Τσάλτας, 2005). 

2.1. Επισκόπηση των πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο 

Οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά και η ανάγκη για 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά από τη διεθνή κοινότητα 

το 1992 στο κεφάλαιο 17 της Agenda 21 (United Nations, 2011). Τα μικρά νησιωτικά 

κράτη (Small Island Developing States) και τα μικρά κατοικημένα νησιά 

αναγνωρίζονται ως διακριτές ενότητες παρεμβάσεων από περιβαλλοντική και 

αναπτυξιακή σκοπιά, απαιτώντας τη διαμόρφωση ειδικής αναπτυξιακής στρατηγικής 

και σχεδιασμού (UNDSD, 1992). 

Το Πρόγραμμα ∆ράσης των Μπαρμπάντος για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Μικρών 

Νησιωτικών Κρατών (Barbados Programme of Action) υιοθετήθηκε το 1994 για να 

ειδικεύσει τις κατευθύνσεις της Agenda 21 σε πολιτικές, δράσεις και μέτρα με 

εφαρμογή σε διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, αναγνωρίσθηκε 

ο σημαντικός ρόλος των σχετικών οργάνων, προγραμμάτων και οργανισμών του 

συστήματος των Ηνωμένων Εθνών στην υποστήριξη και εφαρμογή του 

Προγράμματος ∆ράσης (UNDSD, 1992). 

Το πρώτο μέρος της ∆ιακήρυξης των Μπαρμπάντος επισημαίνει δύο βασικούς 

παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη των νησιωτικών 

περιοχών. Ο πρώτος αφορά το ανθρώπινο περιβάλλον και τον κοινωνικό χαρακτήρα 

της ανάπτυξης του νησιωτικού χώρου και ο δεύτερος αναλύει τις ιδιαιτερότητες και τα 

προβλήματα των νησιωτικών περιοχών (Τσάλτας, 2005). Στη ∆ιακήρυξη των 

Μπαρμπάντος αναγνωρίζεται η πολιτιστική κληρονομιά και οι ανθρώπινοι πόροι ως 



τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα για την επιβίωση των μικρών νησιών (UNDSD, 

1994).  

Με αφετηρία το Πρόγραμμα ∆ράσης των Μπαρμπάντος για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

των Μικρών Νησιωτικών Κρατών, τα μετέπειτα κείμενα που υιοθετήθηκαν σε διεθνές 

και περιφερειακό επίπεδο, διέπονται από τις ακόλουθες αρχές (Καραγεώργου, 2005): 

 Αναγνώριση της αειφόρου ανάπτυξης ως εθνική προτεραιότητα και προώθηση 

της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας 

 Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων στις τομεακές πολιτικές για την 

αρμονική σχέση μεταξύ περιβάλλοντος, οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνίας 

Το 2ο ∆ιεθνές Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε δέκα χρόνια αργότερα, τον 

Ιανουάριο του 2005, τη Στρατηγική του Μαυρίκιου για την περαιτέρω εφαρμογή του 

Προγράμματος ∆ράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Μικρών Αναπτυσσόμενων 

Νησιωτικών Κρατών. Η στρατηγική του Μαυρίκιου αποτελεί το ισχύον στρατηγικό 

πλαίσιο για την περίοδο 2005-2015 και τη μοναδική παγκοσμίου επιπέδου 

στρατηγική με αποκλειστικό περιεχόμενο την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 

μικρών νησιωτικών κρατών (United Nations, 2005). 

Συγκεντρωτικά, η στρατηγική αναφέρεται σε πέντε κατηγορίες αντιμετώπισης που 

σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους και τους φυσικούς κινδύνους, τα οικονομικά και 

κοινωνικά ζητήματα, τα θέματα διακυβέρνησης και τους τρόπους εφαρμογής. Η 

στρατηγική δεν αποτελεί ένα απλό πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ νησιωτικών 

κρατών αλλά μια συνθήκη που υπογράφηκε από το σύνολο των Ηνωμένων Εθνών. 

Πρόκειται για ένα αναπόσπαστο τμήμα του συνόλου των αναπτυξιακών στρατηγικών 

και λειτουργεί ως οδηγός για τη διαμόρφωση των εθνικών αναπτυξιακών 

στρατηγικών (United Nations, 2005). 

Η συμμετοχή της διεθνούς κοινότητας στη στήριξη και εφαρμογή του προγράμματος 

υπήρξε καταλυτική για την έως τώρα έκβαση του. Σε διεθνές επίπεδο η Επιτροπή για 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UNCSD) αποτελεί το βασικό διακυβερνητικό όργανο με 

ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος. Σε περιφερειακό επίπεδο, η UNESCAP 

έχει τον πρωτεύοντα ρόλο στον έλεγχο και την παροχή κατάλληλων εργαλείων για το 

σκοπό αυτό. Όπως σημειώθηκε και στην Agenda 21, η συμβολή και συνεργασία 

διαφόρων οργανισμών είναι κρίσιμη για την εφαρμογή και επιτυχή έκβαση της 

στρατηγικής. Μεταξύ αυτών είναι το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών 

(UNDP), το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών (UNEP), ο Εκπαιδευτικός, 



Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) κ.ά. 

(United Nations, 2005· 2011). 

2.2. Επισκόπηση των πολιτικών στον ευρωπαϊκό χώρο  

Παρά την έως σήμερα απουσία κάποιας πολιτικής με αποκλειστικό περιεχόμενο την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της νησιωτικότητας και την ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη του ευρωπαϊκού νησιωτικού χώρου, όλες οι πολιτικές επηρεάζουν σε μικρό 

ή μεγάλο βαθμό τις ιδιαίτερες αυτές περιοχές. Οι πολιτικές με το μεγαλύτερο 

αντίκτυπο στο νησιωτικό χώρο σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, τη φυσική και 

πολιτιστική κληρονομιά, το ανθρώπινο δυναμικό και τις υπηρεσίες. Τα πεδία αυτά 

εξειδικεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επιμέρους πολιτικές που επηρεάζουν 

άμεσα τη δυναμική των νησιών και καθορίζουν την αναπτυξιακή τους πορεία. Πιο 

συγκεκριμένα, οι πολιτικές αυτές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (ESPON, 

2011β). 
Πίνακας 1: Ευρωπαϊκές πολιτικές με αντίκτυπο στο νησιωτικό χώρο 

Πεδίο Πολιτικής Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Φυσικοί πόροι Περιβαλλοντική Πολιτική 

Φυσικοί πόροι και επιχειρηματικότητα Κοινή Αγροτική Πολιτική 

Επιχειρηματικότητα  Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και ανθρώπινο 
δυναμικό 

Περιφερειακή Πολιτική 

Υπηρεσίες Μεταφορές και Ενέργεια 

    Πηγή: ESPON, 2011β, ιδία επεξεργασία 

Οι πολιτικές αυτές εφαρμόσθηκαν στα νησιά με διάφορους τρόπους και 

παρουσίασαν ποικίλα αποτελέσματα, ανάλογα με τα εθνικά σχέδια δράσης. 

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής στα νησιά είχε θετικά 

αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο να συμβάλλει καταλυτικά στη βελτίωση της 

βιοποικιλότητας, παρά την ένταξη μεγάλων νησιωτικών εκτάσεων στο ∆ίκτυο Natura 

2000, τη βελτίωση στην πρόσβαση και την ποιότητα του πόσιμου νερού και την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων (ESPON, 2011β). 

Ως προς την Κοινή Αγροτική Πολιτική, οι επιδράσεις της στο νησιωτικό χώρο κλίνουν 

προς αρνητικές, αφενός διότι ευνοεί τις περισσότερο παραγωγικές περιοχές κοντά σε 

μεγάλες αγορές και αφετέρου επειδή τα κίνητρα για ανάπτυξη του αγροτικού χώρου 



δεν επαρκούν για την ενίσχυση παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών, τη διατήρηση 

του αγροτικού τοπίου και τη συγκράτηση του πληθυσμού (ESPON, 2011β). 

Περαιτέρω, η Πολιτική Μεταφορών και Ενέργειας δεν είχε ιδιαίτερη επίδραση στα 

νησιά καθώς αφορά κυρίως τις υποδομές στην ευρωπαϊκή ηπειρωτική χώρα. 

Παρόμοια αποτελέσματα επιδεικνύει και η Περιφερειακή Πολιτική, όπου τα ποσοστά 

ειδίκευσης και απασχόλησης παραμένουν χαμηλά στα μικρά νησιά. Εξίσου χαμηλό 

είναι το ποσοστό οικονομικής δραστηριότητας και επιχειρηματικότητας στα μικρά 

νησιά, στο πλαίσιο της πολιτικής για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας (ESPON, 

2011β). 

Συμπερασματικά προκύπτει ότι το σύνολο των ευρωπαϊκών τομεακών πολιτικών 

συνέβαλε και εξακολουθεί να συμβάλλει αποσπασματικά στην εδαφική συνοχή και 

πολύ λιγότερο στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και βιωσιμότητας του νησιωτικού 

χώρου. Τα αποτελέσματα των πολιτικών, ακόμη και θετικά για τα νησιά, δεν 

επαρκούν για την αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων του νησιωτικού χώρου. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι τομεακές πολιτικές αντιμετωπίζουν ενιαία 

τον Ευρωπαϊκό χώρο, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις έντονες διαφοροποιήσεις 

μεταξύ διαφορετικών γεωμορφολογικών ενοτήτων, λειτουργώντας αρνητικά για το 

νησιωτικό χώρο. Το πρόβλημα αυτό εντείνεται από την απουσία συντονισμού και 

συνάφειας μεταξύ των διαφόρων τομεακών πολιτικών, δημιουργώντας συχνά 

αντιφάσεις και προβλήματα στην εφαρμογή (ESPON, 2011β). 

2.3. Επισκόπηση των πολιτικών στη Μεσόγειο 

Τα κορυφαία γεγονότα που σηματοδότησαν την ιδέα περί ολοκληρωμένης ανάπτυξης 

στη Μεσόγειο ήταν η Σύσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στη Στοκχόλμη το1972, όπου 

εισήχθησαν περιβαλλοντικά θέματα στις διεθνείς συζητήσεις και ιδρύθηκε το 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) καθώς και η ∆ιάσκεψη 

Κορυφής του Rio το 1992. Τα γεγονότα αυτά υπήρξαν καθοριστικής σημασίας για την 

πορεία της αειφόρου ανάπτυξης στη Μεσόγειο, η οποία σημαδεύτηκε σε διεθνές 

επίπεδο από την Έκθεση Meadows το 1972 με τίτλο «Όρια στην Ανάπτυξη» και την 

Έκθεση Brundtland το 1987 με τίτλο «Το Κοινό μας Μέλλον». Σε περιφερειακή 

κλίμακα δύο εκθέσεις Plan Bleu συνέβαλαν στην καθιέρωση της ολοκληρωμένης 

ανάπτυξης στη Μεσόγειο, η πρώτη το 1989 με τίτλο «Το Μέλλον της Μεσογειακής 

Λεκάνης» και η δεύτερη το 2005 με τίτλο «Ένα Βιώσιμο Μέλλον για τη Μεσόγειο: 

Περιβαλλοντικές και Αναπτυξιακές Προοπτικές» (Blue Plan Notes, 2012). 



Η περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή της Μεσογείου πραγματοποιείται μέσω 

δύο διαφορετικών θεσμικών πλαισίων, το Μεσογειακό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον 

με δράσεις για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων στις τομεακές 

πολιτικές, και την Ευρωμεσογειακή Συνεργασία για το Περιβάλλον. Βασικό εργαλείο 

του δευτέρου είναι το Βραχυπρόθεσμο και Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 

Προτεραιοτήτων ∆ράσης για το Περιβάλλον (SMAP) με πέντε άξονες προτεραιότητας 

(υδατικοί πόροι, απορρίμματα, περιοχές συγκέντρωσης της ρύπανσης, παράκτιος 

χώρος) και χρηματοδοτικό εργαλείο το MEDA. Συγκεκριμένα, στον άξονα 

προτεραιότητας για την ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου χώρου 

παρατηρείται σημαντική αλληλοεπικάλυψη πρωτοβουλιών και δράσεων μεταξύ των 

δύο πλαισίων (Καραγεώργου, 2005). 

Σχήμα 1: Βήματα προς την ολοκληρωμένη ανάπτυξη στη Μεσόγειο και παγκοσμίως 

 
Πηγή: Blue Plan Notes, 2012 

Η στρατηγική και οι πολιτικές που έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα για τη Μεσόγειο 

δεν αφορούν αποκλειστικά τα νησιά αλλά συνολικά τη Μεσογειακή λεκάνη. Παρά το 

γεγονός αυτό, οι πολιτικές στοχεύουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η 

κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα, το νερό και η ανάπτυξη, που είναι ιδιαίτερα 

έντονα στο νησιωτικό χώρο της Μεσογείου. Σημαντικά παραδείγματα αποτελούν η 

Μεσογειακή Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (MSSD) του 2005 για την 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη παρόχθιων κρατών, οι Εθνικές Στρατηγικές για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη (NSSD) που διαμορφώθηκαν από αρκετές Μεσογειακές χώρες, το 

Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ICZM) που 

υπογράφηκε το 2008 και τέθηκε σε εφαρμογή το 2011 και η Μεσογειακή Στρατηγική 

για το Νερό (περιφερειακή έκφραση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το Νερό του 2000) 

του 2010.  



Καταλυτικό ρόλο για την ανάπτυξη των νησιών της Μεσογείου διαδραματίζει η 

∆ιάσκεψη των Περιφερειακών Παραθαλάσσιων Περιοχών (CPMR) και συγκεκριμένα 

η Επιτροπή για τα Νησιά (Islands Commission). Στην 30η Σύνοδο της Επιτροπής για 

τα Νησιά της CPMR στις Αζόρες το 2010, επισημαίνεται η ανάγκη διαμόρφωσης ενός 

πλαισίου για την ενσωμάτωση του στόχου της εδαφικής συνοχής στους στόχους για 

την αειφόρο ανάπτυξη, με πεδίο αναφοράς τις ιδιαιτερότητες των νησιών. Αυτό 

εξειδικεύεται σε περισσότερο προσαρμοσμένα στατιστικά εργαλεία, καλύτερους 

μηχανισμούς διακυβέρνησης και ανάλογη των δυσχερειών οικονομική ενίσχυση από 

τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Παράλληλα, εκφράζονται συγκεκριμένες προτάσεις στους 

τομείς της Περιφερειακής Πολιτικής, της Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, των 

Μεταφορών και του Περιβάλλοντος (Islands Commission, 2010). 

3. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας και η γεωμορφολογία του εδάφους της την καθιστά 

μια κατεξοχήν θαλάσσια και νησιωτική χώρα. Βρίσκεται στη διασταύρωση τριών 

ηπείρων (Ασία, Αφρική, Ευρώπη) και των θαλάσσιων διαδρομών μεταξύ Ανατολής 

και ∆ύσης (Μέργος κ.ά., 2005). Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Ελλάδας 

διαμορφώνεται από την εκτενή παράκτια ζώνη μήκους 15.000 χλμ., τη μεγαλύτερη 

στη Μεσόγειο, καθώς και τα περίπου 3000 νησιά και νησίδες εκ των οποίων 

κατοικούνται μόνο τα 127 (Κοκκώσης και Μέξα, 2002).  

Η φυσιογνωμία των νησιωτικών περιοχών παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις ως 

προς την έκταση, το φυσικό περιβάλλον, τη δημογραφική σύνθεση και τα 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. Ο νησιωτικός χώρος της Ελλάδας είναι έντονα 

κατακερματισμένος,  εμφανίζει μεγάλη γεωγραφική διασπορά και καταλαμβάνει το 

19% της συνολικής επικράτειας, περιλαμβάνοντας νησιά μικρότερα του 1 τ.χλμ. έως 

8.335 τ.χλμ το μεγαλύτερο. Ελάχιστα νησιά έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 

κατοίκων και μόνο τέσσερα ξεπερνούν τους 100.000 (Κρήτη, Εύβοια, Κέρκυρα, 

Ρόδος) (Κοκκώσης και Μέξα, 2002). Γεωγραφικά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα 

παράκτια και τα ωκεάνια νησιά. Ιδιαίτερα τα μικρά νησιά παρουσιάζουν έντονες 

διαφοροποιήσεις αλλά και αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, με βασικότερα τα ακόλουθα 

(Αλεξόπουλος, 2008): 

 Το μικρό μέγεθος με αποτέλεσμα την ανεπάρκεια πρώτων υλών και την 

περιορισμένη αποδοτικότητα των συντελεστών παραγωγής 



 Την περιφερειακότητα και την αίσθηση απομόνωσης με επακόλουθο το υψηλό 

κόστος παραγωγής, μεταφοράς, υποδομής 

 Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα καθώς και την ιδιαίτερη 

πολιτιστική ταυτότητα 

 Τις ασταθείς δημογραφικές εξελίξεις 

Ως προς τον αριθμό των νησιωτικών εδαφών ανά περιφέρεια, το Νότιο Αιγαίο 

βρίσκεται στην πρώτη θέση με 3.380 νησιωτικά εδάφη, ακολουθούμενο από την 

Κρήτη, τη Θεσσαλία, τα Ιόνια Νησιά, τη Στερεά Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και 

την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Το μεγαλύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα της Ελλάδας 

είναι το Αιγαίο Αρχιπέλαγος, όπου συναντάται πλήθος νησιών μικρού και μεσαίου 

μεγέθους που ανήκουν διοικητικά στις περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου. Το 

δυτικό Αιγαίο περιλαμβάνει πολυάριθμα νησιωτικά συμπλέγματα (Βόρειες Σποράδες, 

Νησιά Αργοσαρωνικού), τα οποία διοικητικά ανήκουν στην ηπειρωτική χώρα (Μέργος 

κ.ά., 2005). 

Αποκλειστικά νησιωτικές περιφέρειες της χώρας είναι το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, τα 

Ιόνια Νησιά και η Κρήτη, οι οποίες καταλαμβάνουν το 15% της έκτασης και το 12% 

του πληθυσμού της χώρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πολιτικοοικονομική σκοπιά 

παρουσιάζει το γεγονός ότι οι νησιωτικές περιφέρειες αποτελούν όχι μόνο τις 

συνοριακές περιοχές της χώρας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέργος κ.ά., 

2005). 

4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Το εύθραυστο οικοσύστημα των ελληνικών μικρών νησιών σχετίζεται άμεσα με τις 

ασταθείς οικονομικές και κοινωνικές δομές. Το μικρό μέγεθος είναι ενδεικτικό της 

χαμηλής ανθεκτικότητας των φυσικών οικοσυστημάτων, με την παραμικρή αλλαγή να 

απειλεί την οικολογική ισορροπία και την εξισορρόπηση μεταξύ πόρων, 

περιβάλλοντος και ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, το μέγεθος των μικρών 

νησιών και η γεωγραφική απομόνωση αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την 

εξέλιξη της τοπικής οικονομίας. Τα νησιά αποτελούν ανοιχτά συστήματα, καθώς 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ευρύτερες αγορές, λόγω της περιορισμένης 

παραγωγικής βάσης, του υψηλού κόστους παραγωγής και του μικρού μεγέθους των 

τοπικών αγορών. Οι παράγοντες αυτοί καθιστούν τις οικονομίες των νησιών ιδιαίτερα 

ευπαθείς σε εξωτερικές διακυμάνσεις, περιορίζοντας τις ευκαιρίες και το τοπικό 

εισόδημα, με άμεσες επιπτώσεις στη δημογραφική ισορροπία, τις κοινωνικές δομές 



και την εκμετάλλευση των τοπικών πόρων. Οι συνέπειες των παραπάνω είναι 

ιδιαίτερα έντονες στον τομέα του περιβάλλοντος, το οποίο στη μικρή κλίμακα των 

νησιών, αποτελεί τη βάση για ανάπτυξη δραστηριοτήτων αλιείας, καλλιέργειας και 

τουρισμού (Coccossis, 2004). 

Τις τελευταίες δεκαετίες ο ελληνικός νησιωτικός χώρος αντιμετωπίζει σοβαρά 

κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα, όπως η εγκατάλειψη και μετανάστευση στα 

αστικά ηπειρωτικά κέντρα, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και διοικητικές 

αναδιαρθρώσεις καθώς και η συρρίκνωση/απομόνωση των τοπικών αγορών λόγω 

καινοτομιών στα συστήματα μεταφοράς και επικοινωνίας εις βάρος των μικρών 

νησιών. Αποτέλεσμα αυτών είναι οι μαζικές μεταναστευτικές έξοδοι και η συρρίκνωση 

του τοπικού πληθυσμού, ιδίως του οικονομικά ενεργού μέρους. Οι πληθυσμιακές 

μεταβολές έχουν συχνά εποχιακό χαρακτήρα, με αύξηση του πληθυσμού τους 

θερινούς μήνες λόγω τουρισμού και αντίστοιχη μείωση τον υπόλοιπο χρόνο 

(Coccossis, 2001, Κοκκώσης και Μέξα, 2002). 

Τα παραπάνω διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη δυναμική των νησιών, είτε θετικά 

είτε αρνητικά. Η γεωγραφική θέση και ο οικονομικός προσανατολισμός μπορούν να 

αποτελέσουν την ειδοποιό διαφορά για την έκβαση της οικονομίας. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν τα νησιά που βρίσκονται κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα και 

εμφανίζουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, λόγω της παραθεριστικής κατοικίας 

(Κοκκώσης και Μέξα, 2002). Ιδίως τα μικρά νησιά επενδύουν στην ανάπτυξη του 

τουρισμού για την επιβίωση της οικονομίας τους, βασιζόμενα στο μοναδικό φυσικό 

περιβάλλον, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό (Coccossis, 2001). 

Παρά τις έντονες διαφοροποιήσεις σε θέματα ανάπτυξης και τα διαφορετικά 

γεωγραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, τα νησιά φαίνεται να αντιμετωπίζουν 

ορισμένα κοινά προβλήματα που αφορούν κυρίως τη σχέση μεταξύ ανάπτυξης και 

περιβάλλοντος, την απομόνωση, την περιφερειακότητα και την ευαίσθητη ισορροπία 

φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. Τα κοινά ζητήματα που προκύπτουν στα μικρά 

νησιά έχουν περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό περιεχόμενο και μπορούν να 

συνοψισθούν στα εξής (Coccossis, 2001, Κοκκώσης και Μέξα, 2002): 

 Η απομόνωση από την ηπειρωτική χώρα παρότι συμβάλλει στην υψηλή 

βιοποικιλότητα, ενέχει κινδύνους για τη σταθερότητα των οικοσυστημάτων 

λόγω της ευαισθησίας τους σε εσωτερικές και εξωτερικές διαταράξεις. 

 Το μικρό μέγεθος και η γεωγραφική απομόνωση έχουν διαμορφώσει ένα 

διακριτό κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα στα νησιά και ιδίως στο 



νησιωτικό τοπίο. Η υπερεκμετάλλευση των πόρων, η αλλαγή χρήσεων γης 

προς όφελος της τουριστικής ανάπτυξης και η έλλειψη σχεδιασμού τείνουν να 

αλλοιώσουν το νησιωτικό τοπίο, με δυσοίωνες προβλέψεις για την μελλοντική 

τους ανάπτυξη. 

 Οι ίδιοι παράγοντες επιδρούν καταλυτικά στην αναπτυξιακή φυσιογνωμία και 

τις δυνατότητες των μικρών νησιών. Η περιορισμένη οικονομική βάση, το 

μικρό μέγεθος των τοπικών αγορών και τα υψηλά κόστη μεταφοράς και 

εισόδου σε απομακρυσμένες αγορές, επηρεάζουν αρνητικά την αποδοτικότητα 

της οικονομίας και την καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτη σε εξωτερικούς 

παράγοντες και στον υγιή ανταγωνισμό. 

5. ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ  

5.1. Περιβαλλοντικό και χωροταξικό πλαίσιο 

Το μοναδικό εργαλείο χωροταξικού σχεδιασμού της ελληνικής νομοθεσίας που 

αποσκοπεί στη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του νησιωτικού και παράκτιου 

χώρου είναι οι Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες. Η θεσμοθέτηση και εφαρμογή τους, 

ωστόσο, υπήρξε περιστασιακή και τα αποτελέσματα απογοητευτικά καθώς το όλο 

εγχείρημα δεν είναι ικανό να αναχαιτίσει την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη. Η 

αδυναμία του θεσμικού πλαισίου να συντονίσει τον αναπτυξιακό με το χωροταξικό 

σχεδιασμό και να ενσωματώσει την περιβαλλοντική διάσταση στην αναπτυξιακή 

διαδικασία δημιουργεί προβλήματα στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του νησιωτικού 

χώρου (Κοκκώσης και Μέξα, 2002). 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι κανένα νησί δεν υπάγεται εξολοκλήρου σε 

χωροταξικό σχεδιασμό, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις νησιών που καλύπτονται 

στο σύνολο τους από Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Λαγός και Σταματίου, 2004). 

Με την ενεργοποίηση του Ν. 2742/99 προωθήθηκε η διαμόρφωση του Γενικού και 

των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης με 

κατευθύνσεις για τον παράκτιο και νησιωτικό χώρο. Συγκεκριμένα για την αειφόρο 

ανάπτυξη των μικρών νησιών, οι βασικές αρχές που τίθενται από το σχεδιασμό είναι 

οι ακόλουθες (Λαγός και Σταματίου, 2004): 

 Η συγκράτηση ενός βιώσιμου πληθυσμιακού μεγέθους 

 Η προστασία και αξιοποίηση των πόρων 

 Η αναγνώριση των νησιών ως αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας 



 Η αναγνώριση της οικολογικής τους μοναδικότητας 

 Η αποκλειστική προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης 

Η διάρθρωση των χρήσεων γης στο νησιωτικό χώρο πρέπει να ακολουθεί τους 

εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους, την πολιτική προστασίας των φυσικών πόρων και 

του ευρύτερου περιβάλλοντος καθώς και τις κατευθύνσεις της χωροταξικής και 

περιφερειακής πολιτικής (Λαγός και Σταματίου, 2004). 

Λοιποί νόμοι που αποσκοπούν στην προστασία του παράκτιου και νησιωτικού 

χώρου είναι ο Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

285/Α/2001) και θεσμοθετεί συγκεκριμένα τμήματα της παράκτιας ζώνης (αιγιαλός, 

παλαιός αιγιαλός και παραλία) και ο Ν.3201/03 (ΦΕΚ 282/Α/2003) για την 

«Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 

των νησιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου».  

Αρμόδιος φορέας για την προστασία και διαχείριση του παράκτιου και νησιωτικού 

χώρου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Λοιποί φορείς που 

επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη διαμόρφωση του παράκτιου χώρου και τα νησιά είναι 

κυρίως το Υπουργείο Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνικής 

Άμυνας και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Gremmenas, 2005· Γουργιώτης, 
2005). 

Παρά την πληθώρα νόμων και σχετικών διατάξεων που ασχολούνται τμηματικά με 

τον παράκτιο χώρο, τα αποτελέσματα για το νησιωτικό χώρο είναι απογοητευτικά 

καθώς η προσέγγιση που ακολουθείται συνολικά από το θεσμικό πλαίσιο είναι 

αποσπασματική και ελλείψει στρατηγικού σχεδιασμού. Οι διάφοροι νόμοι και 

πολιτικές συχνά αγνοούν τα σημαντικότερα προβλήματα του νησιωτικού χώρου, 

αλληλεπικαλύπτονται ή αντιφάσκουν, αποτελώντας κυρίως τροχοπέδη για την 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη των νησιών. Η ανελαστικότητα του σχεδιασμού και ο 

συχνός προσανατολισμός του στην επίλυση πεπερασμένων προβλημάτων, καθιστά 

ανέφικτη την πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών και την έγκαιρη διευθέτηση κρίσιμων 

ζητημάτων (Gremmenas, 2005· Γουργιώτης, 2005).  

Επιπλέον, η τομεακή προσέγγιση παρεμποδίζεται από το μεγάλο αριθμό των 

εμπλεκόμενων φορέων, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και εφαρμογής. Οι 

αρμοδιότητες μοιράζονται μεταξύ εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, 

προκαλώντας σοβαρά κενά και αλληλοεπικαλύψεις, με απόρροια την 

αναποτελεσματικότητα του διοικητικού συστήματος. Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ 



πολιτικών και η απουσία ενός εθνικού μηχανισμού για την επίτευξη μιας αρμονικής 

σχέσης μεταξύ τους αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα του ελληνικού 

θεσμικού πλαισίου και του διοικητικού συστήματος (Gremmenas, 2005). 

Συνοπτικά, οι εφαρμοσμένες πολιτικές και τα αντίστοιχα εργαλεία στοχεύουν στη 

ρύθμιση χρήσεων γης, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την προώθηση οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Η διαφοροποίηση μεταξύ παράκτιων και ηπειρωτικών περιοχών 

είναι συγκεχυμένη ενώ ο συντονισμός μεταξύ χωρικών και αναπτυξιακών πολιτικών 

είναι ανύπαρκτος. Η δυσκαμψία στο σύστημα λήψης αποφάσεων, η έλλειψη 

εμπειρίας στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση πολιτικής και η δυσαρμονική εμπλοκή 

πολλαπλών φορέων αποτελούν τα κυριότερα αίτια της αναποτελεσματικότητας του 

συστήματος (Γουργιώτης, 2005). 

5.2. Αναπτυξιακό πλαίσιο  

Ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη διαμόρφωση αναπτυξιακής νησιωτικής πολιτικής 

στην Ελλάδα έγινε με την υπογραφή της ∆ιακήρυξης του Αιγαίου, στο πλαίσιο του 

Συνεδρίου «Ευρωπαϊκή Ένωση: Εδαφική Συνοχή και Νησιωτικότητα»2 που 

πραγματοποιήθηκε στην Κω στις 28 Ιουνίου 2008. Στο κείμενο δίνονται βασικές 

κατευθύνσεις για τη διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με τη νησιωτικότητα και 

στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

ανάπτυξη και συνοχή του νησιωτικού χώρου (Κιτρίνου, 2010). 

Το κύρια σημεία της ∆ιακήρυξης του Αιγαίου είναι μεταξύ άλλων η αναγνώριση της 

νησιωτικότητας ως οριζόντιο θέμα που απαιτεί ειδική αντιμετώπιση από τις 

ευρωπαϊκές πολιτικές, η δημιουργία ειδικού ευρωπαϊκού ταμείου για την υποστήριξη 

δράσεων υπέρ των νησιωτικών περιοχών, η αναγκαιότητα ειδικών αναφορών για το 

νησιωτικό χώρο στην Πράσινη Βίβλο για την Εδαφική Συνοχή και στον Παράκτιο 

Χωροταξικό Σχεδιασμό, η σύνδεση των νησιών με τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα και η 

εκτίμηση των επιπτώσεων στα νησιά από τις επιμέρους πολιτικές (Κιτρίνου, 2010). 

Ως προς την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών, σύμφωνα με τη Στρατηγική του 

ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, βασική αρχή είναι η διαμόρφωση 

μιας στρατηγικής που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε νησιού ή 

κατηγορίας νησιών. Κύριοι άξονες είναι η δημιουργία ενός διαφοροποιημένου 

                                                            
2 Το συνέδριο διοργάνωσαν το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, το 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Περιφερειών της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τη συμμετοχή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 



παραγωγικού συστήματος με έμφαση στην ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία, ο 

εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα με τον εμπλουτισμό ανταγωνιστικών 

προϊόντων, η καθετοποίηση της παραγωγής, η ανάπτυξη υπηρεσιών τουρισμού, 

εκπαίδευσης και πολιτισμού, η βελτίωση του επιπέδου προσπελασιμότητας και 

υποδομών στα νησιά και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού τους 

περιβάλλοντος (ΥπΟΟ, 2007).  

Συγκεκριμένα, οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013 

διαμορφώνονται ανά χωρική ενότητα (βλ. Σχήμα 2) και υλοποιούνται μέσα από ένα 

ευρύ σύνολο Περιφερειακών και Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με 

σημαντικότερα για την εξέλιξη του ελληνικού νησιωτικού χώρου τα Τομεακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία και τις 

μεταφορές. 
Σχήμα 2: Αναπτυξιακοί στόχοι ΕΣΠΑ 2007-2013 για τις νησιωτικές περιφέρειες 

 
Πηγή: ΥπΟΟ, 2007, ιδία επεξεργασία 

 

 

 



6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Η γενική εικόνα που επικρατεί στο διεθνή χώρο ότι η νησιωτικότητα είναι συνώνυμο 

της χαμηλής ανάπτυξης και τα χαρακτηριστικά των νησιών τροχοπέδη της εξελικτικής 

πορείας, είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας των εφαρμοζόμενων πολιτικών να 

μεταβάλλουν το πρότυπο της αναπτυξιακής στρατηγικής (Σπιλάνης κ.ά., 2005). Η 

μονομερής και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του τουρισμού και η άνευ σχεδιασμού και 

ελέγχου επιδότηση των λοιπών οικονομικών δραστηριοτήτων αποτέλεσε επί 

δεκαετίες το πρότυπο χωρικής και οικονομικής ανάπτυξης του νησιωτικού χώρου, 

δημιουργώντας ή εντείνοντας τα προβλήματα που σήμερα καθίστανται υπεύθυνα της  

αναπτυξιακής τους υστέρησης. 

Οι οριζόντιες χωρικό-αναπτυξιακές πολιτικές που εξομοιώνουν το νησιωτικό χώρο με 

τα αστικά ηπειρωτικά κέντρα, αδιαφορώντας για την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και τα 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά του, δε μπορούν να αποτελούν τη βάση μιας 

ολοκληρωμένης αναπτυξιακής προσέγγισης των νησιών. Η εξίσωση του χώρου μέσα 

από τις κλασικές στρατηγικές ανταγωνιστικότητας, αφενός δε λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των νησιών και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τους και αφετέρου 

δεν επιτυγχάνει τους τιθέμενους στόχους οικονομικής ευημερίας, αλλοιώνοντας 

περαιτέρω τη νησιωτική φυσιογνωμία (Σπιλάνης κ.ά., 2005). 

Η διερεύνηση και αντιμετώπιση όλων των διαστάσεων και των παραγόντων που 

διαμορφώνουν και επηρεάζουν το νησιωτικό χώρο προϋποθέτει την υιοθέτηση ενός 

μοντέλου ολοκληρωμένης διαχείρισης του νησιωτικού χώρου, το οποίο θα λαμβάνει 

υπόψη τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυσικού και ανθρωπίνου κεφαλαίου και τις 

ιδιαιτερότητες κάθε νησιού ή ομάδας νησιών. Μέσω της ολοκληρωμένης 

προσέγγισης είναι δυνατό να υπερκερασθούν τα προβλήματα και οι συγκρούσεις 

που δημιούργησε η έως σήμερα τομεακή και αποσπασματική πολιτική διαχείρισης 

και να προωθηθεί ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο για το νησιωτικό χώρο. Βασική 

προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω είναι ο συντονισμός των θεσμικών και 

διοικητικών οργάνων, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού και εφαρμογής όσο και σε 

επίπεδο παρακολούθησης και έγκαιρης παρέμβασης. 

 

 



7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Η αντιμετώπιση όλων των διαστάσεων της νησιωτικότητας και η αναδιαμόρφωση της 

αναπτυξιακής πορείας των νησιών είναι εφικτή μόνο υπό το πρίσμα της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης του νησιωτικού χώρου και της αναγνώρισης του ως 

διακριτή κατηγορία του χώρου, με ιδιαίτερες ανάγκες, προβλήματα και προοπτικές. Η 

διαμόρφωση ενός εθνικού στρατηγικού πλαισίου για το νησιωτικό χώρο καθίσταται 

πλέον επιτακτική ανάγκη για την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη του. Οι 

παράγοντες που επιβεβαιώνουν την ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής είναι 

μεταξύ άλλων: 

 Ο έντονος νησιωτικός χαρακτήρας της Ελλάδας (πλήθος μικρών νησιών 

διασκορπισμένων στην ελληνική επικράτεια) 

 Ο μεθοριακός χαρακτήρας των ελληνικών νησιών τόσο σε εθνικό όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο 

 Η φθίνουσα αναπτυξιακή πορεία του ελληνικού νησιωτικού χώρου 

 Η εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από  τον τουρισμό των μικρών νησιών 

 Η ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που εκρέουν από τη 

νησιωτικότητα 

 Η αδυναμία των τομεακών πολιτικών και των περιστασιακών αναπτυξιακών 

προγραμμάτων να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και να συμβάλουν στην 

ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου 

Το βασικό πλεονέκτημα μιας εθνικής στρατηγικής για το νησιωτικό χώρο είναι ότι 

παρέχει ένα πλαίσιο συστηματικής προσέγγισης, το οποίο ακολουθείται για τη 

χάραξη πολιτικής σε διαφορετικούς τομείς. Η στρατηγική πρέπει να λειτουργεί ως 

οδηγός για την ιεράρχηση των δράσεων με στόχο την αειφόρο διαχείριση του 

φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ειδικό 

βάρος πρέπει να δοθεί στο περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία και τη χωρική 

οργάνωση, τομείς στους οποίους συγκεντρώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα του 

νησιωτικού χώρου. 

Οι αρχές που διέπουν τη στρατηγική εκρέουν από τα κριτήρια του Τμήματος 

Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τα 

οποία η στρατηγική για το νησιωτικό χώρο πρέπει να επιδιώκει την ενσωμάτωση 

κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών παραμέτρων, να είναι διατομεακή και 

πολυεπίπεδη, να έχει μακροχρόνια προοπτική, να αναπτυχθεί σε μια βάση ευρείας 



συμμετοχής, να προωθεί τις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης και να διατηρεί την 

ισορροπία μεταξύ χρηματοδοτικών πόρων και προτεραιοτήτων (UNDESA, 2002). 

Η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό το πρίσμα της πολυτομεακής 

προσέγγισης, απαντώντας ταυτοχρόνως και συνδυαστικά σε ζητήματα 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά, καθώς το σύστημα των παραγόντων 

αυτών επηρεάζει συνολικά και τομεακά την ποιότητα ζωής στο νησιωτικό χώρο. Η 

ολιστική αυτή προσέγγιση απαιτεί μια μακροπρόθεσμη προοπτική και όχι 

βραχυπρόθεσμες οικονομικές ενισχύσεις, με βασικό πυλώνα τη διατήρηση του 

φυσικού και ανθρωπίνου κεφαλαίου.  

Περαιτέρω, η ενίσχυση και διασφάλιση της δημοκρατικής διάστασης αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό 

επισημαίνεται από διάφορα διεθνή κείμενα, με σημαντικότερα τη ∆ιακήρυξη του Ρίο 

και την Ατζέντα 21, όπου υπογραμμίζεται η σημασία της συμμετοχικής διαδικασίας σε 

επίπεδο χάραξης πολιτικής, λήψης αποφάσεων και εφαρμογής, τόσο μεμονωμένα 

όσο και συλλογικά από μεγάλες ομάδες συμφερόντων (ιδιαίτερο βάρος στις Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις). 

Εξίσου σημαντική είναι και η πολιτική διάσταση καθώς ο πολυδιάστατος χαρακτήρας 

της αειφόρου ανάπτυξης ισοβαθμεί με διαδικασίες συνεχούς διαλόγου και 

διαπραγματεύσεων και παράλληλα προϋποθέτει τη συνεργασία κυβερνητικών και μη 

οργάνων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο (UNDESA, 2002). Η θεσμοθέτηση και 

επαρκής στελέχωση μιας Εθνικής Επιτροπής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ή αντίστοιχου 

οργάνου μπορεί να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο για τη συνεργασία και το 

συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων σχεδιασμού και ελέγχου και των 

αντίστοιχων παραγόντων. Η επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο 

στην επιτυχή συνεργασία με αρμόδια διεθνή όργανα για την αντιμετώπιση ζητημάτων 

υπερεθνικού χαρακτήρα, όπως η κλιματική αλλαγή, καθώς και στην καθοδήγηση της 

αποκεντρωμένης νησιωτικής διοίκησης σε θέματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

7.1. Άξονες προτεραιότητας 

Ο νησιωτικός χώρος της Ελλάδας αντιμετωπίζει παρόμοιας φύσης προβλήματα με 

αυτά που εμφανίζονται στα νησιά σε παγκόσμια κλίμακα. Τα προβλήματα αυτά, 

ωστόσο, διαφέρουν σε ένταση μεταξύ των νησιών της Ελλάδας, γεγονός που 

οφείλεται κυρίως στο διαφορετικό μέγεθος των νησιών. Ο μικρονησιωτικός χώρος 



αντιμετωπίζει σε διαφορετικό βαθμό, κατά βάση μεγαλύτερο, τα προβλήματα που 

προκύπτουν από τη νησιωτικότητα και τις υφιστάμενες αποσπασματικές πολιτικές. 

Μια Εθνική Στρατηγική για το Νησιωτικό Χώρο δε μπορεί παρά να αναγνωρίσει το 

γεγονός αυτό και να συμπεριλάβει ειδικές κατευθύνσεις για τα μικρά νησιά, ως 

διακριτή κατηγορία του νησιωτικού χώρου.  

Στην παρούσα μελέτη διακρίνονται τέσσερις άξονες προτεραιοτήτων για τα μικρά 

νησιά της Ελλάδας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα κυρίαρχα ζητήματα που πρέπει να 

διευθετηθούν από την Εθνική Στρατηγική για το Νησιωτικό Χώρο (βλ. Σχήμα 3). Σε 

κάθε άξονα δίνονται οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη χάραξη πολιτικής 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν.  

Σχήμα 3: Άξονες Προτεραιότητας Εθνικής Στρατηγικής για το Νησιωτικό Χώρο 

 
 



 

       Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

7.2. ∆ιάκριση του μικρονησιωτικού χώρου 

Η ένταση ορισμένων παραγόντων που εμποδίζουν ή αναστέλλουν την αειφόρο 

ανάπτυξη τείνει να διαφοροποιείται μεταξύ των μικρών νησιών, παρά τα ομοιογενή 

χαρακτηριστικά τους. Η φύση και η ένταση των παραγόντων αυτών εξαρτάται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό από τη γεωγραφική κατανομή και τις χωρικές σχέσεις που έχουν 

διαμορφώσει και εξακολουθούν να αναπτύσσουν τα μικρά νησιά.  

Σύμφωνα με την παραπάνω διαπίστωση, στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η 

διάκριση του μικρονησιωτικού χώρου σε υποκατηγορίες νησιών, βάσει των 

ακόλουθων κριτηρίων: 

 Τη γεωγραφική θέση  

 Τις σχέσεις μονομερούς εξάρτησης με οικισμούς γειτονικών νησιών 

Η γεωγραφική θέση και συγκεκριμένα η απόσταση από την ηπειρωτική χώρα 

επιτρέπει τη διάκριση των νησιών σε παράκτια και απομακρυσμένα. Ως κρίσιμο 

μέγεθος για το χαρακτηρισμό ενός νησιού ως παράκτιο λαμβάνονται τα 10 μίλια από 

το πλησιέστερο συνδεόμενο λιμάνι της ηπειρωτικής χώρας.  

Οι σχέσεις μονομερούς εξάρτησης από οικισμούς γειτονικών νησιών είναι αρκετά πιο 

δύσκολο να προσδιορισθούν λόγω του έντονου κατακερματισμού του νησιωτικού 

χώρου και της μεγάλης διασποράς στην ελληνική επικράτεια. Για τον προσδιορισμό 

των σχέσεων και της έντασης της εξάρτησης ενός νησιού από κάποιο γειτονικό του, 

βασικό ρόλο διαδραματίζει η εμβέλεια επιρροής του δευτέρου. Σύμφωνα με τα 

Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, η εμβέλεια 



ενός κέντρου προσδιορίζεται από το επίπεδο του οικισμού που περιλαμβάνει καθώς 

αυτό συνίσταται σε αντίστοιχες διοικητικές και κοινωνικές εξυπηρετήσεις (υποδομές 

και υπηρεσίες). Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάση της εμπειρικής διερεύνησης των 

σχέσεων που έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα, γίνεται η ακόλουθη ιεράρχηση της 

εμβέλειας των κέντρων: 

 Τοπικό κέντρο: Νησί που περιλαμβάνει έναν τουλάχιστον οικισμό 4ου 

επιπέδου και η εμβέλεια επιρροής του δεν ξεπερνά τα 5 μίλια. 

 Υπερτοπικό κέντρο: Νησί που περιλαμβάνει έναν τουλάχιστον οικισμό 3ου 

επιπέδου και η εμβέλεια του δεν ξεπερνά τα 10 μίλια. 

 Περιφερειακό κέντρο: Νησί που περιλαμβάνει έναν τουλάχιστον οικισμό 1ου ή 

2ου επιπέδου και η εμβέλεια του δεν ξεπερνά τα 20 μίλια. 

Τα μικρά νησιά μπορούν να χαρακτηρισθούν εξαρτώμενα εφόσον βρίσκονται εντός 

εμβέλειας κάποιου τοπικού, υπερτοπικού ή περιφερειακού κέντρου. Σε περίπτωση 

που το γειτονικό νησί δε διαθέτει οικισμό τουλάχιστον 4ου επιπέδου δεν υφίσταται 

σχέση εξάρτησης3. Επιπλέον, στην περίπτωση που ένα μικρό νησί διαθέτει οικισμό 

3ου ή 4ου επιπέδου, για να προσδιοριστεί σχέση εξάρτησης από γειτονικό του, πρέπει 

το δεύτερο να περιλαμβάνει οικισμό τουλάχιστον κατά ένα επίπεδο μεγαλύτερο4. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια ο μικρο-νησιωτικός χώρος μπορεί να διακριθεί 

στις τρεις ακόλουθες κατηγορίες (βλ. Χάρτη 1): 

i. Παράκτια νησιά: Βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 10 μιλίων από 

συνδεόμενο λιμάνι της ηπειρωτικής χώρας και έχουν αναπτύξει έντονες 

σχέσεις με αυτήν. 

ii. Μικρά νησιά εξαρτώμενα από γειτονικά νησιωτικά κέντρα: Εμπίπτουν σε 

κάποια προαναφερθείσα κατηγορία εμβέλειας (5, 10, 20 μίλια) και έχουν 

διαμορφώσει έντονη σχέση εξάρτησης από το γειτονικό κέντρο. 

iii. Απομονωμένα νησιά: Βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μιλίων από 

την ηπειρωτική χώρα και δεν εμφανίζουν σχέσεις εξάρτησης με γειτονικά 

νησιά. 
Πίνακας 2: Κατηγορία νήσων «Παράκτια νησιά» 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 (μόνιμος)

ΠΟΡΟΣ                            4282 
ΣΠΕΤΣΕΣ                         3780 
ΚΥΘΗΡΑ                          3532 

ΑΤΤΙΚΗ 

Υ∆ΡΑ                               2646 
                                                            
3 Παράδειγμα η απουσία σχέσεων-εξαρτήσεων μεταξύ των νησιών Ίος, Σίκινος, Φολέγανδρος. 
4 Παράδειγμα η εξάρτηση των Παξών και της Ιθάκης από την Κέρκυρα και την Κεφαλονιά αντίστοιχα. 



ΑΓΚΙΣΤΡΙ                         886 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ                746 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΚΟΠΕΛΟΣ                     4706 

ΚΑΛΑΜΟΣ                       510 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΣΤΟΣ                           89 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΕΑ                                  2162 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 
Πίνακας 3: Κατηγορία νήσων «Νησιά εξαρτώμενα από γειτονικά νησιωτικά κέντρα» 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ                        2425 
ΚΡΗΤΗ ΓΑΥ∆ΟΣ 81 

ΙΘΑΚΗ                                   3212 
ΠΑΞΟΙ                                   2429 
ΜΕΓΑΝΗΣΙ                            994 
ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ                       612 
ΟΘΩΝΟΙ                               340 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

ΜΑΘΡΑΚΙ                              186 
ΣΥΜΗ                                    2594 
ΙΟΣ                                        1862 
ΑΜΟΡΓΟΣ                             1852 
ΚΑΣΟΣ                                  1013 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ                          1011 
ΝΙΣΥΡΟΣ                              928 
ΚΙΜΩΛΟΣ                              838 
ΛΕΙΨΟΙ                                  687 
ΤΗΛΟΣ                                  521 
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ                        376 
ΧΑΛΚΗ                                  295 
ΘΗΡΑΣΙΑ 268 
ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑ                       197 
∆ΟΝΟΥΣΑ                            166 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ                            133 
ΨΕΡΙΜΟΣ 130 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

ΤΕΛΕΝ∆ΟΣ 54 
ΦΟΥΡΝΟΙ                             1487 
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ                         855 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
ΨΑΡΑ                                    478 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 
Πίνακας 4: Κατηγορία νήσων «Απομονωμένα νησιά» 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 
ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ                       39 
ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ                       2712 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α ΣΚΥΡΟΣ                                2711 

ΜΗΛΟΣ                                 4736 
ΠΑΤΜΟΣ                               2999 
ΣΙΦΝΟΣ                                2574 
ΚΥΘΝΟΣ                               1538 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ                        1385 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

ΣΕΡΙΦΟΣ                              1262 



ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ                   676 
ΜΕΓΙΣΤΗ                               403 
ΑΝΑΦΗ                                272 
ΣΙΚΙΝΟΣ                                238 
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ                         152 
ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ 74 
ΑΡΚΟΙ 54 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ             307 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Η διάκριση του μικρονησιωτικού χώρου επιτρέπει τη διαμόρφωση ειδικών 

κατευθύνσεων για τη διαχείριση των ιδιαίτερων αυτών παραγόντων που 

αναστέλλουν την αειφόρο ανάπτυξη σε κάθε υποκατηγορία. Οι κατευθύνσεις αυτές 

ακολουθούν το γενικό πλαίσιο κατευθύνσεων της συνολικής στρατηγικής και 

θεωρούνται πρώτης προτεραιότητας για τον υποκείμενο σχεδιασμό (τομεακές 

πολιτικές, αναπτυξιακός σχεδιασμός, χωροταξικός σχεδιασμός).  

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός στα παράκτια νησιά πρέπει να επικεντρωθεί στην 

ανάσχεση της επέκτασης της παραθεριστικής κατοικίας, ιδιαίτερα στον παράκτιο 

χώρο που υφίσταται τις μεγαλύτερες πιέσεις, και στον περιορισμό της εντός σχεδίων 

οικισμών και οργανωμένων υποδοχέων. Η επέκταση ή δημιουργία των 

υποστηρικτικών της κατοικίας δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης 

αποβλήτων) κρίνεται απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος των νησιών. 

Έμφαση πρέπει να δοθεί στην προστασία και ανάδειξη του νησιωτικού τοπίου, 

κυρίως εντός των οικιστικών περιοχών όπου η παραδοσιακή αρχιτεκτονική τείνει να 

εξελίσσεται σε μορφές αστικού τύπου. 

Ως προς την οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων νησιών, ο σχεδιασμός πρέπει να 

επικεντρωθεί στην αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος  των νησιών αυτών 

και συγκεκριμένα στην αξιοποίηση της εγγύτητα τους με την ηπειρωτική χώρα. Η 

ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού που αξιοποιούν την εγγύτητα και τις 

υψηλές τουριστικές εισροές των μεγάλων αστικών κέντρων της ηπειρωτικής χώρας 

σε συνδυασμό με τις ενισχυμένες συνδέσεις που απολαμβάνουν τα παράκτια νησιά, 

θα συμβάλλει σημαντικά στη διεύρυνση της οικονομικής τους βάσης και στην αύξηση 

της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδομές και δίκτυα για την υποστήριξη των νέων δραστηριοτήτων. 

Αντίστοιχα για τα νησιά που εμφανίζουν υψηλές εξαρτήσεις από γειτονικά νησιωτικά 

κέντρα, ο σχεδιασμός πρέπει να εστιάσει στον επαναπροσδιορισμό των μεταξύ τους 

σχέσεων και τη σταδιακή μετατροπή τους από σχέσεις εξάρτησης σε σχέσεις 

συμπληρωματικότητας. Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε νησιού 



και η παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε νέες οικονομικές δραστηριότητες 

(εναλλακτικός τουρισμός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παραγωγή και τυποποίηση 

τοπικών προϊόντων κ.ά.) θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, στη διεύρυνση 

των δυνατοτήτων απασχόλησης και στη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού σε 

μόνιμη βάση. Η δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών για τις νέες δραστηριότητες, η 

ενίσχυση των συνδέσεων με την ηπειρωτική χώρα και η βελτίωση της πρόσβασης σε 

κοινωνικές υποδομές αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των 

παραπάνω. 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί και στον έλεγχο της ανάπτυξης, οικονομικής και 

οικιστικής, του μαζικού τουρισμού και τη σταδιακή απομάκρυνση του από τον 

παράκτιο χώρο. Ο λεπτομερής σχεδιασμός χρήσεων γης για την αποφυγή 

συγκρούσεων μεταξύ των διαφορετικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα των τουριστικών 

με την πρωτογενή παραγωγή, κρίνεται απαραίτητος τόσο για την αποφυγή 

φαινομένων οικονομικής μονοκαλλιέργειας όσο και για την προστασία της υπαίθρου 

και του δομημένου περιβάλλοντος. 

Στην κατηγορία των απομονωμένων νησιών, ο υποκείμενος σχεδιασμός οφείλει να 

εστιάσει στην ανάπτυξη υποδομών (διοικητικών και μεταφορικών) και δικτύων 

(τεχνικών και πληροφορικής) για την προσέλκυση και υποστήριξη επενδύσεων σε 

νέες οικονομικές δραστηριότητες. Η ενίσχυση των διοικητικών αρμοδιοτήτων και των 

συνδέσεων με την ηπειρωτική χώρα και τα γειτονικά νησιά αποτελούν βασικές 

προτεραιότητες για την άρση της απομόνωσης και την οικονομική ανάπτυξη των 

νησιών αυτών.  

Η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας, την αύξηση της 

απασχόλησης και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κοινωνικές υποδομές κρίνεται 

αναγκαία για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού και την κοινωνική συνοχή. 

Περαιτέρω έμφαση πρέπει να δοθεί στη δημιουργία περιβαλλοντικής υποδομής για 

την προστασία των εξαιρετικά εύθραυστων οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα στον τομέα 

διαχείρισης αποβλήτων και ελέγχου της ποιότητας των υδάτων όπου παρατηρούνται 

και οι μεγαλύτερες ελλείψεις. 

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με την παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός των παραγόντων που 

αναστέλλουν την αναπτυξιακή διαδικασία στα μικρά νησιά, μέσα από τη διερεύνηση 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και την επισκόπηση των πολιτικών που 



προωθούν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του μικρονησιωτικού χώρου σε διεθνές 

επίπεδο. Απώτερος σκοπός ήταν η αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας για τη 

διαχείριση των παραγόντων αυτών και εν τέλει τη διαμόρφωση ενός νέου 

αναπτυξιακού προτύπου για τα μικρά νησιά στην Ελλάδα. 

Η διερεύνηση της φυσιογνωμίας των μικρών νησιών σε παγκόσμια κλίμακα ανέδειξε 

ότι παρά τις διαφορές τους στα δημογραφικά πρότυπα, τον οικονομικό 

προσανατολισμό και τη χωρική οργάνωση, τα μικρά νησιά παρουσιάζουν σχετικά 

ομοιογενή προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά είτε εκρέουν από την ένταση του 

παράγοντα της νησιωτικότητας είτε από την αδυναμία των πολιτικών να 

προωθήσουν την αναπτυξιακή διαδικασία, συνοψίζονται στη γεωγραφική και 

διοικητική απομόνωση, την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την περιορισμένη 

οικονομική βάση και την απουσία βασικών υπηρεσιών. Στο διεθνή χώρο τα 

προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται μέσα από ένα πλέγμα εθνικών και τομεακών 

πολιτικών, υπό το πρίσμα μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής για το 

νησιωτικό χώρο. Ο βαθμός υλοποίησης των στρατηγικών κατευθύνσεων εξαρτάται 

από το πολιτικό σύστημα της κάθε χώρας και εμφανίζει έντονες αποκλίσεις μεταξύ 

διαφορετικών νησιωτικών συμπλεγμάτων.  

Στην Ελλάδα ελάχιστα και κατά βάση αποσπασματικά βήματα έχουν γίνει προς την 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου, κυρίως μέσα από την περιφερειακή 

και τις τομεακές πολιτικές μεταφορών, γεωργίας και αλιείας. Ο ιδιαίτερος 

γεωπολιτικός χαρακτήρας και η ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ περιβάλλοντος, 

κοινωνίας και οικονομίας των μικρών νησιών αναδεικνύουν την ανάγκη διαμόρφωσης 

ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου.  

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας εθνικής στρατηγικής προτάθηκε η ανάδειξη των 

μικρών νησιών σε διακριτή κατηγορία του νησιωτικού χώρου, για την οποία 

διατυπώθηκαν στρατηγικές κατευθύνσεις σε τέσσερις βασικούς άξονες 

προτεραιοτήτων: το περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και 

τη χωρική οργάνωση. Οι άξονες αυτοί αποτελούν το κατευθυντήριο πλαίσιο για τον 

υποκείμενο σχεδιασμό και το συνδετικό κρίκο με τις λοιπές στρατηγικές και τομεακές 

πολιτικές. Στη συνέχεια, επισημάνθηκε η ανάγκη περαιτέρω διαχωρισμού του 

μικρονησιωτικού χώρου σε τρεις επιμέρους κατηγορίες, σύμφωνα με τη γεωγραφική 

θέση και τις σχέσεις εξάρτησης με γειτονικούς νησιωτικούς οικισμούς. Για τις τρεις 

κατηγορίες νησιών (παράκτια νησιά, μικρά νησιά εξαρτώμενα από γειτονικά 



νησιωτικά κέντρα και απομονωμένα νησιά) δόθηκαν εξειδικευμένες κατευθύνσεις 

προς τον υποκείμενο σχεδιασμό ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε 

κατηγορίας.  

Υπό το πρίσμα της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του μικρονησιωτιού χώρου, δύναται 

να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα σχετικά με τη διερεύνηση των διαδικασιών σύνδεσης 

των τομεακών πολιτικών καθώς και των μεθόδων και εργαλείων υλοποίησης των 

στρατηγικών κατευθύνσεων από τον υποκείμενο σχεδιασμό. 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

 

Χάρτης 1: Κατηγοριοποίηση του ελληνικού μικρονησιωτικού χώρου 
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